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ملدمت:
ٌٗض الضؾخىع ال٣اهىن ألاٖلى و ألاؾمى في الضولت ،خُض جًُل٘ مىاصٍ بخدضًض
ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت لك٩ل الضولت (بؿُُت ؤو مغ٦بت) وهٓام الخ٨م (مل٩ي ؤم ظمهىعي) وق٩ل
الخ٩ىمت ،وٍىٓم الؿلُاث الٗامت ٞحها مً خُض الخ٩ىًٍ والازخهام والٗال٢اث التي بحن
الؿلُاث وخضوص ٧ل ؾلُت والىاظباث باإلياٞت الى جدضًضٍ الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لألٞغاص
والجماٖاث ،و مغاؾم خغٍاتها وًٍ٘ الًماهاث لها ججاٍ الؿلُت.
و حٗض الضًم٣غاَُت مً ؤَم اإلاباصت التي ج٣ىم ٖلحها اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة و الخضًشت،
التي ما ٞخئذ جىاصي بها ٧ل الضو ٫مً زال ٫مىازُ٣ها الغؾمُتٖ ،لى ؤمل ججؿُضَا واُٗ٢ا ًٖ
َغٍَُ ٤ئاتها الضؾخىعٍت ،واإلاخمشلت في الؿلُت الدكغَُٗت و الخىُٟظًت و٦ظا الؿلُت الً٣اثُت
خُض جسخو ألاولى بؿً ال٣ىاهحن اإلاىٓمت و اإلاهُ٩لت ل٩اٞت ظىاهب الخُاة في ق٣حها الخام
والٗامُٞ ،ما جسخو الشاهُت بدىُٟظ بغامجها في بَاع نالخُاتها وو٣ٞا لل٣ىاهحن اإلاىٓمت لها ،في
خحن جسخو الؿلُت الً٣اثُت في الىٓغ و الٟهل في الجزاٖاث التي حٗغى ٖلحها صون الخضزل
مً ؤي ظهت ؤزغي.
بطا ٧اهذ بظعة الىٓام البرإلااوي بهٟت ٖامت ،و الىٓام الشىاجي بهٟت زانت ٢ض
ٚغؾذ في بغٍُاهُاٞ ،ةن ؤٚهان َظٍ الصجغة ٢ض ونلذ الى ظل الاهٓمت الؿُاؾُت ٖبر
الٗالم  ،ولم ً ً٨جبجي ألاهٓمت الؿُاؾُت لهظا الىٓام مً باب الخ٣لُض ٞدؿب بل إلاا لهظا
ألازحر مً مؼاًا حٗىص بالضعظت ألاولى ٖلى الىعي الؿُاسخي للكٗبٞ ،إزظث به الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت مىظ صؾخىع  1787ألؾباب ُٞضًغالُت ،خُض اقترَذ الضوٍالث ال٨بحرة ؤن ً٩ىن جىػَ٘
اإلا٣اٖض في البرإلاان ٖلى ؤؾاؽ ٖضص الؿ٩ان ،بِىما جسىٞذ الضوٍالث الهٛحرة ؤن ج٣ٟض طاجُتها،
لهظا َالب ممشلىَا ؤن جىػٕ اإلا٣اٖض بالدؿاوي٩ٞ ،ان الخل َى زل ٤مجلؿحن َما مجلـ
الىىاب ًخم الخمشُل ُٞه و٣ٞا للمُٗاع الضًمٛغافي ؤو الؿ٨جي ،ومجلـ الكُىر ًمشل ٖلى ؤؾاؽ
الدؿاوي بحن الضوٍالث .وخظث خظوَم ٖضًض ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗغبُت ٖلى ٚغاع اإلاٛغب
والجؼاثغ.
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٩ٞاهذ ؾىت 1989هُ٣ت جدى ٫في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،خُض َغح مبضؤ
الٟهل بحن الؿلُاث هٟؿه بدضة في الخُاة الؿُاؾُت ٦غص ٗٞل َبُعي و بضًل خخمي إلابضؤ
صمج الؿلُاث ال٣اثم ٖلى الخؼب الىاخضَ ،ظا الىٓام الظي ؾاص لٟترة َىٍلت و٧ان ؾببا في
ؤػمت ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت و اظخماُٖت عجلذ بةنالخاث ٖمُ٣تَ ،ظا الخدى ٫الظي ٧ان
هدُجت مساى ٖاقه الىٓام لٟتراث َىٍلت بضؤث خل٣اتها مىظ الاؾخ٣ال .٫و ما َبٗها نضوع
زالر صؾاجحر و مُشا٢ان وَىُان هاَُ ًٖ ٪الخٗضًالث الضؾخىعٍت التي جسللذ َظٍ الضؾاجحر.
و٧ان حٗضًل  2016بمشابت قهاصة اإلاُالص التي ؤٖتر ٝمً زاللها اإلااؾـ الضؾخىعي بالخبجي
الهغٍذ إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ٦خدى ٫آزغ ٖلى ما ٌٗغ ٝبضؾخىع ال٣اهىنَ ،ظا الخٗضًل
الظي خمل في َُاجه ال٨شحر مً الخٛحراث ملئذ صازل بهاء ؤَلٖ ٤لُه ....الانالخاث
الضؾخىعٍت.
ٌٗخبر البرإلاان و٣ٞا للمبضؤ الضًم٣غاَي ًٖى الدكغَ٘ ألانُل ،و٢ض ازخلٟذ ألاهٓمت
الؿُاؾُت بكإن ج٩ىٍىهٞ ،البٌٗ مجها ؤزظ بىٓام اإلاجلـ الىاخض( ( Système unicaméral
وبًٗها ٌٗخمض ٖلى هٓام اإلاجلؿحن (  ، ( Système Bicaméralوال ًغظ٘ ؾبب طل ٪بلى ؤؾـ
هٓغٍت بهما لخ٣الُض ٧ل صولت وؾىاب٣ها الضؾخىعٍت مً صون اعجباَها بإي همىطط ؾُاسخي مٗحن.
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بهظا جخد٨م في ؤؾباب ألازظ بىٓام اإلاجلؿحن ٖضة اٖخباعاث جاعٍسُت ومىيىُٖت ،خُض
ٌٗض الىمىطط ؤلاهجلحزي ألا٢ضم جاعٍسُا في َظا اإلاجا ،٫بط ْهغ في بضاًت ال٣غن الشالض ٖكغ
مُالصي ،طل ٪ؤن مجلـ اللىعصاث اإلا٩ىن مً الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَُت وكإ ؾىت ٖ ، 1215ىضما
َالب هبالء اهجلترا اإلال ٪حىن طان جير ٖ Jean sans terreضم ٞغى الًغٍبت بال بٗض
اؾدكاعاتهم  ،و صون َظا الاجٟا ١في وزُ٣ت ؤَلٖ ٤لحها اؾم اإلاُشا ١ال٨بحر  Magnacartaوَ٨ظا
ؤوكإ اإلاجلـ ال٨بحر الظي جدى ٫بلى مجلـ اللىعصاث ممشال باألقغا ٝوعظا ٫الضًً ، 2وبٗض طل٪
ظاء مجلـ الٗمىم الظي ًًم ممشلي اإلاضن وألا٢الُم) الكٗب (ابخضاء مً .1265
بن جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي لىٓام زىاثُت الؿلُت الدكغَُٗت ؤو ما ٌٗغ ٝبالىٓام
الب٩امحرالي  BECAMERALISMEفي صؾخىع  ،1996لم ً ً٨ولُض الهضٞت ،و بهما هدُجت
 1قحهىب مؿٗىص "،هٓام الٛغٞخحن البرإلااوي"م.ٝ.ب ،الٗضص ألاو ،٫مجلـ ألامت ،صٌؿمبر  ، 2002م. 9
 2قغٍِ ألامحن "،وا ٘٢البُ٩امحرالُت في الٗالم وم٩اهت الخجغبت الجؼاثغٍت ٞحها" ،م.ٝ.ب ،الٗضص ألاو ،٫مجلـ ألامت ،صٌؿمبر-
 ،2002م .23
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مجمىٖت مً الٗىامل ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت و الاظخماُٖت آن طا ،٥خخمذ ٖلى الىٓام
ؤلاؾغإ في حٗضًل الضؾخىع وزل ٤مجلـ ظضًض ٖغ ٝبمجلـ ألامت .ولٗل ألاػمت الؿُاؾُت
التي ٖغٞتها البالص ؤن طا ٥بضاًت حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي٣ٖ ،ب بظغاء اهخساباث حكغَُٗت
مؿب٣ت في  1991/12/26وما هخج ٖجها مً ل ،ِٛو بٖالن الغثِـ ألاؾب ٤الكاطلي بً ظضًض
ًٖ خل البرإلاان في الغاب٘ مً قهغ ظاهٟي ٖام  ، 1992و ج٣ضًم اؾخ٣الخه في الؿاب٘ مً هٟـ
الكهغ ،و بٗضَا صزى ٫الجؼاثغ ُٞما ٌٗغ ٝبالٟغا ٙالضؾخىعي و قٛىع مىهب عثِـ
الجمهىعٍت حٗض مً ؤ٦ثر الاؾباب الؿُاؾُت التي عجلذ بًغوعة انالح اإلاىٓىمت الضؾخىعٍت.
ٖمض اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بلى بوكاء مجلـ ّ
ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في البرإلاان،
لُخسلى بظل ًٖ ٪هٓام ألاخاصًت البرإلااهُت ،وٍضزل في مها ٝألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗخمضة ٖلى
هٓام الشىاثُت البرإلااهُتَ 1،ظا الـخإؾِـ الظي صاع بكإهه ظض٦ ٫بحر بهضص مضي ٢ضعة َظٍ
الٛغٞت ٖلى يمان ؤصاء حكغَعي مخمحز ًد ٟٔللبرإلاان جىاظضا ٢ىٍا ،م٣اعهت بما جٟغيه الؿلُت
الخىُٟظًت في ٚالب ألاهٓمت اإلا٣اعهت مً َُمىت ٖلى باقي الؿلُاث .زانت بٗض الى٣ض الظي لخ٤
الضوع الدكغَعي لهظا اإلاجلـ ،و ؤٖخبرٍ ال٨شحر ؤن طا ٥بمشابت ٚغٞت حكغَُٗت بهالخُاث
جىُٟظًت ،مما ؤصي بال٨شحر مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي في جل ٪الٟترة الٖخباعٍ نمام ؤمان في
ًض الؿلُت الخىُٟظًت إلاكاعَ٘ ٢ىاهُجها.
٧ان الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016يمً مجمىٖت مً الانالخاث الؿُاؾُت التي
ؤَل٣تها الؿلُت ؤهظا ،٥خُض جًمً َظا الخٗضًل باإلياٞت الى الخبجي الهغٍذ في ٖضة مىا٘٢
مً الضؾخىع إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث٦ ،مبضؤ ؤؾاسخي في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،ؤ٦ض
ؤًًا ٖلى خماًت الخ٣ى ١والخغٍاث و جُٟٗل َُئاث صؾخىعٍت ع٢ابُت م٘ بُٖائها خغٍت
واؾخ٣اللُت ؤ٦ثر  ،ؤما الجضًض الظي ظاء به الخٗضًل في مجا ٫الؿلُت الدكغَُٗت َى بنالح
الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ،وطل ٪مً زال ٫جُٟٗل صوعٍ الدكغَعي بمىده آلُت اإلاباصعة
بالدكغَ٘ في مجاالث مدضصة خهغا جخماشخى و جغُ٦بخه الًٗىٍت باإلياٞت الى جمُ٨ىه مً
الخٗضًل و مىا٢كت مكاعَ٘ ال٣ىاهحن ،التي حٗغى ٖلُه بمىاؾبت الخهىٍذ ٖلحها٦ ،ما ٧ان
 1اهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ص .زغباشخي ُٖ٣لت  ،مغ٦ؼ مجلـ الامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،ؤَغوخت لىُل قهاصة
الض٦خىعاٍ في الٗلىم ال٣اهىوي  ،ظامٗت باجىت  ،الجؼاثغ  ،2010م .18
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حٗضًل ههاب اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن بمشابت الاٖترا ٝله بالهٟت الدكغَُٗت ؤ٦ثر مً نٟخه،
٩٦ابذ للٗمل الدكغَ٘.
جبرػ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً زال ٫ؤَمُت م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت ٦إنل ٖام،
وؤزغَا في جدضًض الىٓام الؿُاسخي ال٣اثم في ؤي صولت ما َظا مً ظهت ،وُ٢مت الٛغٞت الشاهُت في
الىٓام الشىاجي و صوعَا في حٗؼٍؼ مغ٦ؼ الؿلُت الدكغَُٗت مً ظهت ؤزغي ،زانت بٗض جغاظ٘
َظٍ ألازحرة في لٗب صوعَا ألانُل و اإلاخمشل في نىاٖت الدكغَ٘.
و ألن اؾخدضار اإلااؾـ الضؾخىعي إلاجلـ ألامت في صؾخىع  ،1996ومً زم ٦بذ
صوعٍ الدكغَعي ؤؾا ٫ال٨شحر مً الخبر ،خى ٫اإلابرعاث الخ٣ُ٣ت وعاء زلَ ٤ظٍ اإلااؾؿت
وصوعَا في الٗملُت الدكغَُٗت ،مما ؤونل الى ال٣ى ٫باٖخباعَا مجغص ؤصاة في ًض الؿلُت
الخىُٟظًت٧ ،ان حٗضًل  .2016الظي جًمً في مىاصٍ هىٖا مً الانالح للضوع الدكغَعي إلاجلـ
الامتَ ،ى الظي ٢اصها الى الدؿائ ًٖ ٫خغٍت مجلـ الامت في نىاٖت الدكغَ٘ و٦ظا ًٖ مضي
جٟىُض م٣ىلت ان مجلـ الامت ما َى الا نمام امان للؿلُت الخىُٟظًت.
وٖلُه و مما جم ط٦غٍ مً مُُٗاث خى ٫ألاؾباب ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت التي ٧اهذ
وعاء جيبجي اإلااؾـ الضؾخىعي للىٓام الب٩امحرالي ،و بظل ٪بوكاء مجلـ الامت ٛ٦غٞت زاهُت في
الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي ،وما ؤخضزه طل ٪مً ل ِٛخى ٫الىُت الخ٣ُ٣ي للؿلُت في بوكاء
َظٍ الٛغٞت و صوعَا في مضي حٗؼٍؼ م٩اهت الؿُلت الدكغَُٗت ،وبٗضَا ما ظاء في الخٗضًل
الضؾخىعي لؿىت  2016و ؤزغ َظا الخٗضًل في اإلا٩اهت ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت إلاجلـ ألامت في
الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،زانت بٗضٍ بنالح صوعٍ الدكغَعي و جمُ٨ىه مً مماعؾت
ازخهانه ألانُل اإلاخمشل في نىاٖت الدكغًَ٘ .م ً٨نُاٚت الاق٩الُت ٖلى الىدى آلاحي:
ما مدي خسٍت مجلع ألامت في ممازطت دوزه الدشسَعي كلى طىء الخلدًل
الدطخىزي لظىت  2016؟ و هُف ؤزس ذلً كلى مياهخه في الىـام الظُاس ي الجصاثسي؟.
وبهض ٝؤلاإلاام باإلاىيىٕ ومٗالجخه مً ٧اٞت الجىاهب ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ٧ان لؼاما
َغح مجمىٖت مً الدؿائالث و مداولت الاظابت ٖلحها نمً زُت الضعاؾت و بظل ٪الىنى ٫الى
الاظابت ٖلى الاق٩الُت الٗامت للمىيىٕ و ٖلُه هدؿاء: ٫
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ًٖ ألاؾباب ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت التي ٞغيذ ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي

بنالح الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ؟


ًٖ ؤزغ مىذ اإلاباصعة بال٣ىاهحن إلاجلـ ألامت في جُٟٗل صوعٍ الدكغَعي ؟



ًٖ م٩اهت اإلاىا٢كت ،الخٗضًل و اإلاهاص٢ت في الٗملُت الدكغَُٗت؟



ًٖ اإلا٩اهت الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي بٗض الخٗضًل

الضؾخىعي لؿىت .2016
ً٣خطخي مىيىٕ الضعاؾت هٓغا لدكٗب مداوعٍ ،اؾخسضام الُغ ١اإلاىهجُت اإلاالثمت
وؤصواث البدض الًغوعٍت ،لإلظابت بال٣ضع ال٩افي و الىافي ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ٖلخى الىدى
الخالي:
املىهج الخدلُلي :بن ؤَمُت الؿلُت الدكغَُٗت بهٟت ٖامت و مجلـ ألامت بهٟت
زانت في الىٓام الؿُاسخيٌ ،ؿخىظب جدلُل ٧اٞت اإلاُُٗاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت بُٛت
الىنى ٫الى ٞهم ٖمُ ٤في هىٕ الٗال٢اث اإلاىظىصة ما بحن َاجحن اإلااؾؿخحن مً ظهت ،و بُجهم
وبحن اإلااؾؿت الخىُٟظًت مً ظهت ؤزغي ٖلى ؤمل اًجاص خلى ٫و آلُاث لخٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت
الدكغَُٗت.
املىهج الىصفي  :و الظي ًخم ج٣صخي الخ٣اث ٤و اإلاٗلىماث الٗلمُت و ال٣اهىهُت ،و
ظم٘ ؤ٦بر ٖضص مً اإلاُُٗاث و البُاهاث بُٛت الى٢ىٖ ١لى خ٣ُ٣ت الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت
ٖلى يىء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
٦ما جم الاٖخماص ٖلى ٖضًض اإلا٣اعباث هدضص مجها ما ًلي:
امللازبت ألاولى  :م٣اعبت الخدمُل الى٣ضي لضعاؾت اإلاازغاث و الاؾباب الؿُاؾُت
وال٣اهىهُت والتي ٧اهذ وعاء ص ٘ٞاإلااؾـ الضؾخىعي للخدى ٫مً الىٓام ألاخاصي الى الىٓام
الشىاجي ال٣اثم ؤهظا ،٥م٘ ه٣ض البىاء اإلااؾؿاحي الدكغَعي الجضًض الظي لم ً ً٨له جإزحر مباقغ
ٖلى ٖال٢ت الؿلُاث ُٞما بُجهم و٣ٞا إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث.
امللازبت الثاهُت  :م٣اعبت ماؾؿاجُت لضعاؾت ماؾؿاث الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام
الؿُاسخي الجؼاثغي مً خُض َغٍ٣ت الخ٩ىًٍ و الهالخُاث اإلامىىخت باإلياٞت لٗال٢ت ٧ل
ماؾؿت باألزغي ،ال ؾُما في مجا ٫نىاٖت الدكغَ٘.
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لإلظابت بةؾهاب ًٖ بق٩الُت الضعاؾت ،و جىيُذ و جبؿُِ ٧ل الدؿائالث اإلاُغوخت
٢مىا بخ٣ؿُم َظٍ الضعاؾت بلى بابحن (.)02
جىاولىا في الباب ألاو ٫الخدى ٫مً ب٢هاء مجلـ ألامت مً اإلاباصعة الى بقغا٦ه اإلاُ٣ض
في طل٦ ،٪مداولت مً اإلااؾـ الضؾخىعي لخُٟٗل صوعٍ الدكغَعي ،ؤما الباب الشاوي ٩ٞان
للى٢ىٖ ٝلى م٩اهت اإلاىا٢كت و اإلاهاص٢ت و ؤزغ اؾخٗمالهما في الٗملُت الدكغَُٗت ٖلى ؤن
ً٣ؿم ٧ل باب بلى ٞهلحن.
خُض جم الغظىٕ الى ٢هىع الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ٢بل حٗضًل  ،2016م٘
جدضًض ألاؾباب التي ٧اهذ وعاء َظا ال٣هىع مٗغظحن ٖلى الضوا ٘ٞالٓاَغٍت و الخُٟت إلوكاء
مجلـ الامت و٦ظا ازغ جغُ٦بخه اإلاسخلُت في ٖمله الدكغَعي ( ٞهل ؤو ،) ٫لخىاو ٫مٟهىم
اإلاباصعة الدكغَُٗت ٦إنل ٖام ،وهُت اإلااؾـ الضؾخىعي في انالح الضوع الدكغَعي إلاجلـ
الامت مً زال ٫مىده الخ ٤في اإلاباصعة ال٣اهىهُت مً زال ٫اإلااصة  136مىه م٘ جبرًغ جدضًض
مجاالث الدكغَ٘ إلاجلـ الامت ( ٞهل زاوي )

و ألن الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ّ ،2016
ٚحر مً مٟهىم اإلاىا٢كت و الخٗضًل ٦د٣حن

ممىىخحن إلاجلـ ألامت ؤزىاء صعاؾخه إلاكاعَ٘ ال٣ىاهحن اإلاٗغويت ٖلُه ،جم التر٦حز بالضعاؾت ٖلى
م٩اهت اإلاىا٢كت و ٦ظا الخٗضًل في الٗملُت الدكغَُٗت و ؤزغَما في جدضًض الضوع الدكغَعي
إلاجلـ ألامت و م٩اهخه في الىٓام الؿُاسخي ( ٞهل ؤو ، ) ٫وبٗضَا جم الخُغ ١للمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاص٢ت
( الخهىٍذ )٦ ،كهاصة مُالص لل٣اهىن ،وما َى الجضًض الظي ظاء به حٗضًل  ،2016في ههاب
اإلاهاص٢ت ،م٘ ٖضم اإلاغوع ٖلى ٨ٞغة ب٣اء َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الٗمل الدكغَعي ،ال
ؾُما ما ٌٗغ ٝبدالت الخ ـ ـ ـ ـ ــال ٝو بنضاع الىو الدكغَعيٞ ( ،هل زاوي )
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الباب ألاو٫
املبادزة بالدشسَم ملجلع ألامت
مً إلاكصاء الى إلاشسان امللُد
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الباب ألاو :٫اإلاباصعة بالدكغَ٘ إلاجلـ ألامت مً ؤلا٢هاء الى
الاقغا ٥اإلاُ٣ض
ظاء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016يمً ما ٌٗغ ٝبمجمىٕ الانالخاث الؿُاؾُت
و ال٣اهىهُت ،التي جبىتها الؿلُت في جل ٪اإلاغخلت ،ولٗل ؤَم مداوع جل ٪الانالخاث ما حٗل٤
بجاهب الخ٣ى ١و الخغٍاث الٟغصًت و الجماُٖت ،و عص الاٖخباع للماؾؿت الدكغَُٗت ٦هُىت
مىبش٣ت ًٖ الكٗب بُٛت بٖاصة الخىاػن بُجها و بحن الؿلُت الخىُٟظًت.
و ألن مجلـ ألامت ٌٗخبر الٛغٞت الشاهُت في الىٓام الدكغَعي الجؼاثغيٖ ،مل اإلااؾـ
الضؾخىعي ٖلى بنالح صوعٍ الدكغَعي بمىده خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘ مً زال ٫هو اإلااصة 137
مً الضؾخىع ،بٗضما ٧ان مدغوما مً خ ٤الباصعة ٖ ،لى ؤن ال جخٗضي مباصعاجه ال٣اهىهُت
اإلاجاالث الشالزت اإلاخمشلت في الخىُٓم اإلادلي ،تهُئت الا٢لُم  ،الخ٣ؿُم الا٢لُمي....
وٖلُه ؾإع٦ؼ بالضعاؾت في َظا الباب ٖلى ْغو ٝبوكاء مجلـ ألامت في صؾخىع 1996
م٘ جبُان اإلابرعاث الخ٣ُ٣ت و الخُٟت وعاء بوكاثه٦ ،مغظُٗت ٢اهىهُت و ؾُاؾُت لضعاؾتيٖ ،لى
ؤن ؤجُغ ١مً زاللها الى ٢هىع الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ( ٞهل ؤو ) ٫و ألاؾباب التي
ٞغيذ مى٘ مجلـ ألامت مً مماعؾخه ازخهانه ألانُل اإلاخمشل في نىاٖت ال٣اهىن ،زم
ؤٖغط ًٖ ألاؾباب التي ٞغيذ ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي مىذ خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن إلاجلـ
ألامت في حٗضًل صؾخىع  (،2016الٟهل الشاوي )٦ ،مداولت مً َظا ألازحر لخٗؼٍؼ م٩اهت مجلـ
ألامت في الىٓام الدكغَعي ٦إنل زام و في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ٦إنل ٖام ،م٘
الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت و مضي خغٍت مجلـ ألامت في مماعؾت َاجه آلالُت الضؾخىعٍت ،و جبُان
الٗىاث ٤التي جدى ٫صون جُٟٗل َظٍ آلالُت.
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الٟهل ألاو٫
كصىز الدوز الدشسَعي ملجلع
ألامت في ؿل دطخىز 1996
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الفصل ألاوٌ :كصىز الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت في ؿل الىـام
الظُاس ي الجصاثسي كلى طىء دطخىز 1996
مً بحن ؤَضا ٝجضُٖم الؿلُت الدكغَُٗت بٛغٞت زاهُت في ٧اٞت ألاهٓمت الؿُاؾُت
اإلا٣اعهتَ ،ى حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت و مداولت ج٣ىٍتها إلاماعؾت ازخهاناتها
الدكغَُٗت ،زانت بٗض جغاظ٘ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت و َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى
ازخهاناتها .بال ؤهه بالغظىٕ الى صؾخىع  1996هجض ؤن جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي للىٓام
الب٩امحرالي و جضُٖم الؿلُت الدكغَُٗت بٛغٞت زاهُت لم ً ً٨الهض ٝمىه جغُ٢ت الٗمل
الدكغَعي ،وحٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت بل ٧ان هخاظا إلاجمىٖت مً ألاؾباب ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت مً ظهت ،و زلَُ ٤ئت بهبٛت حكغَُٗت ل ً٨بىؾاثل جسضم الؿلُت الخىُٟظًت مً
ظهت ؤزغي٩ٞ ،ان مجلـ ألامت بىاء ٖلى صؾخىع  1996بمشابت نمام ؤمان في ًض الؿلُت
الخىُٟظًت ،و ؤصاة ٌ
اؾخٗملذ مً َغ ٝالؿلُت الخىُٟظًت ل٨بذ اإلاباصعة الدكغَُٗت للمجلـ
الكٗبي الىَجي.
مً زال ٫جل ٪اإلاُُٗاث الؿاب ٤ط٦غَا ،ؾإعظ٘ في َظا الٟهل بلى ْغو ٝوكإ
مجلـ ألامت ( اإلابدض ألاو ) ٫مبِىا الاؾباب التي خخمذ ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي آهظا٥
الاؾغإ في زلَ ٤ظٍ اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،م٘ الخُغ ١الى الىٓام الترُ٦بي لدكُ٨لخه ،وٖال٢خه
بٗغ٢لت الٗمل الدكغَعي ٖلى ؤن ؤزهو (اإلابدض الشاوي) لىا ٘٢الٗمل الدكغَعي إلاجلـ ألامت
وُُٟ٦ت ٖضم جُٟٗل صوعٍ بال ًٖ َغٍ ٤اإلاجلـ الكٗبي الىَجيٖ .لى اٖخباع ؤن َظٍ الىخاثج هي
التي ٞغيذ ٖلى الؿلُت بنالح صوع مجلـ ألامت و مىده الخ ٤في اإلاباصعة الدكغَُٗت
٦مداولت لخٗؼٍؼ م٩اهت َظٍ الؿلُت.
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املبدث ألاوٌ :وشإة مجلع ألامت الجصاثسي ( دطخىز  1996هشهادة
كلى جبني الىـام البياميرالي في الجصاثس )
بن اإلا٣هىص بىٓام الشىاثُت البرإلااهُت ؤو ما ٌٗغ ٝبالىٓام الب٩امحرالي ،ؤن جخ٩ىن الهُئت
الدكغَُٗت مً مجلؿحن ًماعؾان الؿلُت الدكغَُٗت ،وطل ٪بخىػَ٘ الازخهام بُجهما ؤو
بالخٗاون ُٞما بُجهما ،بطن ٞهي نىعة ؤزغي لخُبُ ٤مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ل ً٨صازل
البرإلاان

1

و مً هخاثج جبجي هٓام الشىاثُت َى خخمُت اٖخماص مبضؤ اإلاٛاًغة بحن اإلاجلؿحن ،وج٩ىن
َاجه اإلاٛاًغة في هٓام الخ٩ىًٍ مً ظهت خُض ٌٗخمض ٖلى ازخالَ ٝغ ١ج٩ىٍجهمٞ ،ةطا ٧ان
ج٩ىن اإلاجلـ ألاوَ ًٖ ٫غٍ ٤الا٢ترإ اإلاباقغ ؤي ازخُاعَم مً َغ ٝالكٗب مباقغةٌٗ ،خمض
ٖلى اإلاؼط بحن الخُٗحن و الا٢ترإ ٚحر اإلاباقغ في حكُ٨ل اإلاجلـ الشاوي ،ؤما الجهت الشاهُت
للمٛاًغة ٞخ٩ىن باليؿبت لالزخهاناثَ ،اجه ال٣اٖضة ما حُٗي للشىاثُت مهاصُ٢ه ؤ٦ثر ٧ىن
ؤن اإلاجلـ الشاوي ال ً٩ىن بمشابت نىعة ًٖ اإلاجلـ ألاو.٫
جىو اإلااصة  98مً صؾخىع ٢ ( 1996بل الخٗضًل ) ٖلى ؤهه << ًماعؽ الؿلُت
الدكغَُٗت بغإلاان ًخ٩ىن مً ٚغٞخحنَ ،ما اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،ومجلـ ألامت وله الؿُاصة
في بٖضاص ال٣ىاهحن و الخهىٍذ ٖلُه >> و ٖلى َظا ألاؾاؽ اٖخبرث َظٍ اإلااصة بمشابت قهاصة
مُالص لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،وبظل ٪ج٩ىن الجؼاثغ ؤن جبيذ هٓام اػصواظُت الؿلُت
الدكغَُٗت ألو ٫مغة في جاعٍش الخجغبت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت مىظ خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال٫
واؾترظاٖها للؿُاصة الىَىُت 2،ولم ًَ ً٨ظا الخدى ٫في الىٓام الدكغَعي و لُض الهضٞت،
ظاء مً عخم ؤػمت ( اإلاُلب ألاوٖ ) ٫اقتها الجؼاثغ بٗض بلٛاء اإلاؿاع الاهخسابي مً َغ ٝعثِـ
 1ؤهٓغ في طلٚ ٪اهم ٖبض صَل ُُٖت ال٨غٖاوي ،جىُٓم الازخهاناث الضؾخىعٍت في هٓام الشىاثُت البرإلااهُت -صعاؾت
م٣اعهت  ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لليكغ و الخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى  ، 2017الٗغا ، ١م . 09
 2اهٓغ في هٟـ اإلاٗجى الاؾخاط ولُض قغٍِ  ،الشىاثُت البرإلااهُت في ْل الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،اإلابرعاث و وا٘٢
الٗال٢ت بحن ٚغٞتي البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بالى ٘٢ؤلال٨ترووي  ،www.parliament.gov.sy :بضون جاعٍش  ،م .01

12

الجمهىعٍت الؿُض قاطلي بً ظضًض عخمه هللا ؤهظا ٥بخاعٍش  26مً صٌؿمبر ٖام  ،1991صون
اإلاغوع للضوع الشاوي لالهخساباث الدكغَُٗت ،وبٗضَا ج٣ضًم اؾخ٣الخه في الؿاب٘ مً قهغ ظاهٟي
ٖام  ،1992وبظل ٪صزى ٫الجؼاثغ في ؤػمت ؾُاؾُت جمشلذ في قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت
و قٛىع البرإلاان و صزىلها في مغخلت ٖغٞذ بمسخلت ال زثِع َ ،ظٍ الىيُٗت ؤبغػث الخلل
والٟغا ٙاإلاىظىص في صؾخىع ٦ ، 1989ؿبب آزغ ْاَغي لخٗضًل الضؾخىع ( اإلاُلب الشاوي )
ًدخم ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي بٖضاص صؾخىع آزغ لؿض جل ٪الٟغاٚاث و اًجاص خلى٢ ٫اهىهُت
لها.
بن ال٣اعت للىي٘ الؿُاسخي الظي مغث به الجؼاثغ في بضاًت الدؿُٗىاثٌ ،ؿدك ٠مىه
ؤن جل ٪الاؾباب الٓاَغٍت لم ج ً٨وخضَا ؾببا في الاؾغإ بخٗضًل الضؾخىع و بهما ٧اهذ
َىا ٥ؤؾباب و مبرعاث زانت و زُٟت اظخمٗذ للخعجُل بًغوعة زل ٤صؾخىع ظضًض
ًخماشخى و اإلاغخلت الخؿاؾت التي مغث بها الجؼاثغ آن طا ( ٥اإلاُلب الشالض )
بن الىخاثج التي زلٟتها الاهخساباث الدكغَُٗت في صٌؿمبر ٧ 1992اهذ بمشابت الهضمت
التي خلذ بالؿلُت الؿُاؾُت في جل ٪اإلاغخلت٧ ،ىن ؤن الخؼب اإلاىدل ( الجبهت الاؾالمُت
لإله٣اط ) جدهل ٖلى  188مٗ٣ضا في الضوع الاو ٫مً بحن  228اإلاٗلً ٖجها  ،اي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ً٣غب
 50باإلااثت مً مجمىٕ اإلا٣اٖض ( 380مٗ٣ض ) َظا ما ظٗل الىٓام ً٨ٟغ في آلُت ًخد٨م مً
زاللها بالؿلُت الدكغَُٗت ٩ٞاهذ ٨ٞغة جإؾِـ ٚغٞت زاهُت بترُ٦بت مسخلُت بحن الخُٗحن
والاهخساب ؤ٢غب خل لالػمت ( اإلاُلب الغاب٘ )
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املؼلب ألاوٌ :ؤشمت الفسان الدطخىزي و طسوزة اطخددار هسفت زاهُت
لم جمغ بال ؤًام ٢لُلت ٖلى اٖخماص صؾخىع  ،1989الظي ظاء هدُجت مساى
لألخضار التي ٖاقتها الجؼاثغ في  ، 1988ختى ٖغٞذ البالص ؤوياٖا مخىجغة في قهغ ظىان
 1991اخخجاظا ٖلى ٢اهىوي الاهخساباث وج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت ،اللظًً ؤُٖب ٖلحهما ؤجهما
ويٗا لخضمت الخؼب الخا٦م ،لخسض ٫البالص في مىٗغط ؤزغ و جإزظ ألاخضار مؿاعا آزغ ،1
ٖ٣ب حٗلُ ٤حكغَُٗاث صٌؿمبر  ،1991و بٗض اؾخ٣الت عثِـ الجمهىعٍت في  11ظاهٟي
 ،1992و بٖالهه ًٖ خله للمجلـ الكٗبي الىَجي في  4ظاهٟي  ،1992زاع٢ا بظل٢ ٪ىاٖض
الضؾخىع ال ؾُما ما ظاءث به اإلااصة  84مىه .وٖلُه ؾإها٢ل في َظا اإلاُلب ٦خمهُض لخإؾـ
مجلـ ألامت  ،بزٟا ١صؾخىع  1989في جإَحر ٖملُت الخدى ٫الضًم٣غاَي ( ٞغٕ ؤو ، ) ٫و٦ىخاط
لهظا ال٣هىع يغوعة اؾخدضار ٚغٞت زاهُت و الخعجُل بدبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت مً ؤظل
الغ ٘ٞمً ٢ؿمت الىُْٟت الدكغَُٗت ٖلى ؤؾاؽ ؤن الكٗب ًماعؽ ؾُاصجه وع٢ابخه ٖلى
الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ َغي البرإلاان ( ٞغٕ زاوي )
الفسق ألاوٌ  :إلادكاء بةخفاق دطخىز  1989في جإػير كملُت الخدىٌ الدًملساػي
عٚم ؤن الجؼاثغ ُٗ٢ذ قىَا مهما في مجا ٫الضًم٣غاَُت بٗض صؾخىع ،1989خُض
٧ان َظا ألازحر ؤو ٫صؾخىع حٗضصي في الجؼاثغ ،ل٨ىه لم ً ً٨ل٣ىاٖت وبًمان الىٓام
الخا٦م بُ٣م ومؼاًا اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والخغٍت وٞسر اإلاجا ٫ؤمام ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي،
بُٛت مماعؾخه للخ٨م ًٖ َغٍ ٤ألاظهؼة اإلاسىلت لظل٦ ٪باقي الضو ٫التي جإزغث بمٟهىم الخغٍت
في طل ٪الى٢ذ ،ب٣ضع ما ٖ٨ـ َغوبا مً ؤػمت نغإ ٖلى مؿخىي الخُاعاث والخىظهاث
واإلاهالر اإلاسخلٟت اإلامشلت يمً الٗلبت الؿىصاء ،ؤي الىٓام الؿُاسخي .وٍم ً٨الاؾخضالٖ ٫لى
صخت َظا الُغح بُٛاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الخُ٣ُ٣ت إلاىانلت ؤلانالخاث التي باقغتها الجؼاثغ
بلى جهاًتها ،وَى الُٛاب الظي جإ٦ض مً زالٖ ٫ضم اٖخماص ما ًم ً٨ؤن هُلٖ ٤لُه حؿمُت
 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ؤ .ص ٖماع ٖباؽ ،مدُاث باعػة في جُىع الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت اإلاجلـ
الضؾخىعي ،الجؼاثغ ٖ ،2013ضص  ،02م.05
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"الٗ٣ض الىَجي" ؤو "الاجٟا ١الىَجي" الظي ًدمي ججغبت الخٗضصًت والاهٟخاح في الجؼاثغ .وٖلُت
ؾغٖان ما جم ٚل ٤الىٓام الؿُاسخي مً ظضًض.1
ؤوال :دطخىز  1989ججسبت هدى الاهفخاح.
ٖغٞذ الجؼاثغ ٖبر جاعٍسها الؿُاسخي الخضًض ٖضة جدىالث ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت،
ولٗل ؤبغػَا جل ٪التي اؾتهضٞذ وظىص ماؾؿاث الضولت 2،و٧ان ؾىت  1989بمشابت هُ٣ت
اهُال ١إلاجمىٖت مً ؤلانالخاث الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت وبىاء صولت جبجى ٖلى ٢ىاٖض
الضًم٣غاَُت و ؤؾاؾها مبضؤ صولت ال٣اهىن ،في ْل الخٗضصًت الخؼبُت.
بن قٗىع الىٓام الؿُاسخي الؿاثض في جل ٪الٟترة ب٣ٟضاهه إلاكغوُٖخه و ْهىع ؤنىاث
مُالبت بخىؾُ٘ َامل الخغٍت ٦دغٍت الصخاٞت و ج٩ىًٍ ألاخؼاب ،وجم٨حن البرإلاان مً ؤصاء
وْاثٟه ،والضٖىة الى ؤظغاء اهخساباث خغة و هؼحهت و حٗضصًت لخ٨غَـ مباصت الضًم٣غاَُت،
٧اهذ بمشابت الاؾباب و الضوا ٘ٞالتي وظهذ الجؼاثغ الى مجا ٫الاهٟخاح،
ل٣ض ظاء صؾخىع  1989هدُجت مؿاع مً الاعَاناث الانالخُت طاث الُاب٘
الضًم٣غاَي لُٗ٨ـ جُلٗاث الكٗب الجؼاثغي ،وما ًا٦ض َظا الُغح َى مًمىن ما ظاء في
صًباظت الضؾخىع << ٞالضؾخىع ًجؿم ٖب٣غٍت الكٗب الخانت و مغآجه الهاُٞت ،التي حٗ٨ـ
جُلٗاجه و زمغة بنغاعٍ ،وهخاط الخدىالث الٗمُ٣ت التي ؤخضزتها ٦ 3 >>....ما ؤ٦ض الضؾخىع في
هٟـ الى ٘٢ؤن وزُ٣ت الضؾخىع ٞى ١الجمُ٘ و ًدمي الخ٣ى ١و الخغٍاث ،وٍدمي مبضؤ خغٍت
ازخُاع الكٗب و ًًٟي الكغُٖت ٖلى مماعؾت الؿلُاث٦ ،خىظه هدى ابغاػ مبضؤ الٟهل بحن
الؿلُاث ،و بٖالء م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت مً زال ٫بٖاصة الاٖخباع لها و جمُ٨جها مً
 1ؤهٓغ ص .نالر ػٍاوي ،الاهٟخاح الؿُاسخي في الجؼاثغ و مًٗلت بىاء ٢ضعاث و آلُاث اإلاماعؾاث الضًم٣غاَُت ،م٣ا ٫ميكىع
بمجلت صٞاجغ ال٣اهىن و الؿُاؾت ،ظامٗت وع٢لت  ،الٗضص الخام ؤٞغٍل  . 2011م .04
 2ص .لٗغوسخي عابذ ،الخلُٟت الخاعٍسُت للبٗض الخٗضصي للٓاَغة الخؼبُت في الجؼاثغ ،م٣ا ٫ميكىع باإلاجلت الجؼاثغٍت
للضعاؾاث الؿُاؾُت ،الٗضص  ، 02صٌؿمبر  ، 2017الجؼاثغ  ،م .21
 3ؤهٓغ في طل ٪صًباظت صؾخىع  1989/02/23الجؼاثغي.
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مماعؾت ازخهاناتها زانت بٗضما ٖغٞذ جغاظٗا في ْل صؾخىع  .1976وما ٧ان لهظا الخحر
مً هخاثج في َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ( عثِـ الجمهىعٍت ) ٖلى ٧اٞت الهالخُاث.
زاهُا :إلاكداء بفشل الاصالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الدطخىزٍت لدطخىز ....1989و الخعجُل
بدطخىز .1996
عٚم ان صؾخىع  1989مشل ُُٗ٢ت م٘ الدؿىٍاث اإلااؾؿاجُت و ألاًضولىظُت ٖ٨ـ
الضؾاجحر الؿاب٣ت ،و اٖخبر ٖمال قغُٖا و مشالُا للضولت الجؼاثغٍت ل٩ىهه ؤ٦ؿب الضولت مغوهت
ماؾؿاجُت ؾمدذ لها بةنالح الىٓام الؿُاسخي و الا٢خهاصي في اَاع ما ٌٗغ ٝبضولت
ال٣اهىن ، 1 ،وظم٘ مً زالله اإلااؾـ الضؾخىعي ما بحن ٖىانغ الىٓام البرإلااوي و الىٓام
والىٓام الغثاسخي و الىٓام الٟغوسخي ( قبه الغثاسخي )  ،و مباصي صؾخىع  ،1976م٘ اٖخماص
مباصت الكغَٗت الاؾالمُت في ؤ٦ثر مً مى ٘٢به٩ٞ ،ان صؾخىع ٢اهىن ال صؾخىع بغهامج ،الا ان
ما جًمىه مً انالخاث لم ًً ً٨خماشخى وٖ٣لُت الىٓام الؿُاسخي الؿاثض ؤهظا.٥

2

جبجى صؾخىع  ،1989مجمىٖت مً الانالخاث الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت ،بال ان
مىيىٕ الضعاؾت ًدخم ٖلُىا الخُغ ١الى جل ٪الانالخاث طاث الٗال٢ت بمىيىٕ البدض و التي
جهب في حعجُل الٛاء َظا الضؾخىع و حٗىًٍه بضؾخىع  1996الظي ظاء بمباصت ظضًضة ،
وزل ٤ماؾؿاث اعاص مً زاللها اٖاصة الخىاػن بحن الؿلُاث بٗضما ٧اهذ ٚحر مخىاػهت
ومخضازلت في صؾخىع .1989
 –1الخسٍاث اللامت:
جٓهغ الُ٣مت الخ٣ُ٣ت ألي وزُ٣ت صؾخىعٍت ،ومضي ٗٞالُتها مً زال ٫ما ج٨غؾه مً
خ٣ى ١و خغٍاث وواظباث لٟاثضة ؾا٦ىت اإلاجخم٘ ،ؾىاء ٧اهىا مىاَىحن ٖاصًحن ؤو مؿاولحن
ٌكٛلىن مىانب عؾمُت في مسخل ٠ماؾؿاث و َُئاث الضولت٦ ،ما جخجلى الُ٣مت الخ٣ُ٣ت
 1بىٖالم بً خمىصة  ،اإلاماعؾت الضًمى٢غاَُت للؿلُت بحن الىٓغٍت والىا ،٘٢صاع الامت ،الجؼاثغ  ، 1992م .133
 2اهٓغ في هٟـ اإلاٗجى الىهاؽ خمضاوي  ،الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي و ؤػمت الخدى ٫الؿُاسخي في الجؼاثغ (  )1992-1989الخجغبت
و ألالُاث ،م٣ا ٫ميكىع باإلاجلت الجؼاثغٍت للضعاؾاث الؿُاؾُت ،الٗضص  ، 08صٌؿمبر  ، 2017الجؼاثغ  ،م .15
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للضؾخىع بما ًًٗه مً آلُاث جمَ ً٨االء مً ججؿُض جل ٪الخ٣ى ١و اإلاُالبت بها .م٘ وي٘
ُ٢ىص لاللتزام بىاظباتهم.
بن مٗالجت اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي إلاىيىٕ الخ٣ى ١والخغٍاث الٗامت في
صؾخىع  1989ال جسخلٚ ًٖ ٠البُت الضؾاجحر بة٢غاعٍ إلاجمىٖت مً الخ٣ى ١والخغٍاث التي
حكمل الجُلحن :ألاو ٫والشاوي مً خ٣ى ١ؤلاوؿان يمً ٞهل ٧امل في ٧ل الضؾاجحر الجؼاثغٍت
والاٖتراَ ٝبٗا لم ً ً٨مُل٣ا بل مدضصا  .وازخل ٠مجا ٫الخ٣ى ١والخغٍاث الضؾخىعٍت
خؿب جىظهه الا٢خهاصي والؿُاسخي الظي اهخهجه ٧ل صؾخىع  ،وألن صؾخىع ٢ 1989ام ٖلى
مبضؤ الخٗضصًت الخؼبُت والا٢خهاص اإلاخدغع ٢ض ٧ان ؤ٦ثر جدغعا مً صؾخىع ُٞ 1976ما ًخٗل٤
بمىيىٕ الخ٣ى ١والخغٍاث الٗامت ،وبن ٧اهذ مً خُض ٖضص اإلاىاص ؤ٦بر مً ٖضص مىاص صؾخىع
 1996الظي هو في صًباظخه ٖلى ؤن " الضؾخىع ٞى ١الجمُ٘  ،وَى ال٣اهىن ألاؾاسخي الظي
ًًمً الخ٣ى ١الٟغصًت والجماُٖت ،وٍدمي مبضؤ خغٍت ازخُاع الكٗب  ،وًٍٟي الكغُٖت ٖلى
مماعؾت الؿلُاث  ،وٍٟ٨ل الخماًت ال٣اهىهُت  ،وع٢ابت ٖمل الؿلُاث الٗمىمُت في مجخم٘
حؿىصٍ الكغُٖت  ،وٍخدُٞ ٤٣ه جٟخذ ؤلاوؿان ب٩ل ؤبٗاصٍ " 1،ول٣ض زهو صؾخىع 1989
الٟهل الغاب٘ جدذ ٖىىان " الخ٣ى ١والخغٍاث "٦ .ىُت مىه ٖلى اُٖاء اَمُت ٦بحرة لهظا
اإلاجا ٫زانت بٗض الصخىة ال٨بحرة التي ٖغٞذ مسخل ٠الاهٓمت اإلا٣اعهت الٗغبُت و الاٞغٍُ٣ت في
َظا اإلاجا .٫و لخماًت َظٍ الخ٣ىٖ ١مل اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى وي٘ يماهاث ٢اهىهُت و
ماؾؿاجُت لخماًتها ٖلى ٚغاع بوكاء اإلاجلـ الضؾخىعي و اججاَه هدى ب٢غاع ع٢ابت ً٢اثُت.
 – 2الخلددًت الخصبُت:
ٌٗض صؾخىع ُٟٞ 23غي  1989ألاؾاؽ الظي بىِذ ٖلُه ٢اٖضة الخٗضصًت الخؼبُت في
الجؼاثغٚ ،حر ؤن َظٍ الخٗضصًت ْهغث في ق٩ل ظمُٗاث ؾُاؾُت ،و ًخجلى طل ٪مً زال٫
٢غاءة ٢اهىهُت لىو اإلااصة  40مً صؾخىع ّ ،1989ومً َىا ًم٨ىىا الدؿائ ًٖ ٫هُت اإلااؾـ
 1الاؾخاطة ؾهُلت ٢مىصي  ،الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت َٖ ْبر الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،م٣ا ٫مكىع باإلاى ٘٢الال٨ترووي :
 /http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netظىان  .2012ؤَل٘ ٖلُه في ٖ 2019/05/12لى الؿاٖت .14:12
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الضؾخىعي ؤن طا ٥في اؾخٗما ٫مهُلر الجمُٗاث الؿُاؾُت ٖىى ألاخؼاب الؿُاسخي ٦ما
َى مٗخاص ٖلُه في باقي الاهٓمت اإلا٣اعهت؟

1

ولٗل اؾخٗما ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي إلاهُلر الجمُٗاث الؿُاؾُت بضال ًٖ ألاخؼاب
الؿُاؾُت ،عاظ٘ ٧ىن ؤن ل ٟٔالجمُٗاث ؤز ٠وَئا مً ألاخؼاب ،زانت و ؤن ازُاع
الخٗضصًت الخؼبُت ٧ان بمشابت الازخُاع الؿُاسخي ؤ٦ثر مً ٧ىهه ازخُاعا اًضًىلىجي ،وما ًا٦ض
طل ٪جد ٟٔخؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي ٖلى الازخُاع  ، 2خُض بضؤث جٓهغ مىظ طل ٪الى٢ذ
هىٕ مً الخؿاؾُاث في مغخلت الخضاوٖ ٫لى الا٢تراخاث الخانت بالخٗضًل.
 -3الفصل بين الظلؼاث
ٌٗخبر الٟهل بحن الؿلُاث مً اإلاباصت الغثِؿُت التي جبىاَا ألاهمىطط الضؾخىعي
الجؼاثغي ،يمً اإلاكغوٕ الضًم٣غاَي خُض ٧اهذ َظٍ الؿلُاث مجغص وْاث ٠في اَاع وخضة
الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت و التي جخجم٘ في ًض عثِـ الجمهىعٍت و ما ٖضاَا ًماعؽ جٟىًٍا ٖىهٖ ،لى
ق٩ل حؿلؿل َغمي في الؿلمُت الاصاعٍت.

3

٢ض خاو ٫صؾخىعا  1989مً زال ٫جبيُه إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ،بًجاص الخىاػن
الٛاثب ُٞما بُجها؛ ٦ما ؤهه بخًمُىه إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في الضؾخىع ،خاو ٫اإلااؾـ
الضؾخىعي ؤن ًبحن ولى عمؼٍا بعاصة الؿلُاث الجؼاثغٍت في جغُ٢ت خ٣ى ١اإلاىاَىحن والً٣اء
ٖلى بحرو٢غاَُت الضولت ،التي ٧اهذ مجؿضة في الخؼب الىاخض وج٣ىٍت ؤظهؼة الضولت في
مىاظهخه.
٦ما حهض ٝجبجي مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث مً ظهت ؤزغي بلى جدضًض ٖمل ٧ل
ؾلُت" والخض مً ال٣ابًحن ٖلحها ،ويماهاث طل ٪بمىظب جبجي ؾمى الضؾخىع والغ٢ابت ٖلى
صؾخىعٍت ال٣ىاهحن ،وطل٢ ٪هـض الؿهغ ٖلى اخترام الضؾخىع ومً زالله ٖمل الؿلُاث،
 1اهٓغ في هٟـ اإلاٗجى الاؾخاطة بً ٖلي ػَحرة  ،جدى ٫الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي هدى الخٗضصًت الخؼبُت ،مجلت ال٣اهىن ،
الٗضص  ، 02م .204
 2ان جد ٟٔخؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي ًٖ ازخُاع جبجي الخٗضصًت ٧ان في ٗٞالُاث ماجمغٍ الؿاصؽ في هىٞمبر . 1988
 3الىهاؽ خمضاوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .17
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ولهـظا الٛغى جم بوكاء مجلـ صؾخىعي ًٟهل في صؾخىعٍت ال٣ىاهحن والخىُٓماث ومضي
مُاب٣ت ال٣ىاهحن الًٗىٍت واإلاٗاَضاث وألاهٓمت الـضازلُت لٛغٞتي البرإلاان للضؾخىع.

1

بن ٖضم جدًحر الجى اإلاالثم لخبجي الخٗضصًت الؿُاؾُت ٧ان مً بحن ؤَم الاؾباب التي
عجلذ بتراظ٘ ُ٢مت صؾخىع  ،1989وخخمذ ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي بٖاصة الىٓغ ُٞه م٘
اُٖاء ا٦ثر يماهاث في الضؾخىع ال٣اصم ،ولٗل جبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ٧ان مً ؤَم
الًماهاث التي ٢ضمها اإلااؾـ الضؾخىعي في صؾخىع ٖ ،1996لى بٖخباع ؤهه ؾُٗؼػ مً زال٫
َظا الىٓام م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي.
الفسق الثاوي  :اطخددار هسفت زاهُت  ....خخمُت ملىاهبت جؼىز ألاهـمت الظُاطُت.
ل٣ض جغسخذ ؤؾـ وُ٢م الاػصواظُت البرإلااهُت في الٗالم الخضًض ٦م٣ىم مً م٣ىماث
الىٓام الؿُاسخي الضؾخىعي ،و٢ض جم ج٨غَؿه في ؤٚلب صو ٫الٗالم اإلاٗانغ بهٟت مؿخمغة
ومتزاًضة و ٌٗىص طل ٪بلى اإلاؼاًا والُ٣م باٖخباعٍ ؤ٦ثر جمشُال للكٗب وجىؾٗا وٖم٣ا ومهضاُ٢ت
ل٩اٞت ٞئاث اإلاجخم٘ٞ 2 ،مٗٓم الضو ٫التي ٢امذ بدبجي هٓام البُ٩امحرالُت ٧ان حٗل٣ها به
ؤؾاؾا لٗضة ؤؾباب وصوا ٘ٞؾُاؾُت ٞةهجلترا ٧اهذ مهض بعؾاء هٓام الاػصواظُت البرإلااهُت مىظ
ؾىت  1265و٧ان َظا بهض ٝج٣ؿُم الؿلُت بحن الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَُت والبرظىاػٍت٦ ،3ما
ؤٖخبر الاػصواط البرإلااوي الخُاع ألامشل للىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وَظا عاظ٘ بلى َابٗها
الُٟضعالي الظي ٌؿخىظب اإلاؿاواة بحن صوٍالث الٟضعالُت اإلاخٗل ٤بخمشُل الىخضاث الؿُاؾُت

4

َظٍ اإلاُُٗاث و ألاخضار اإلادُُت بالىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،و جإزغ ال٨شحر مً ألاهٓمت
الٗغبُت ب٨ٟغة الاػصواظُت٧ ،اهذ مً بحن ؤَم الاؾباب التي عجلذ بدبجي الىٓام في صؾخىع
 1ألاؾخاط الض٦خىع ٖماع ٖباؽ ،مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،ال٣اهىن الضؾخىعي ،مضوهت
الض٦خىع ٖماع ٖباؽ٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت مٗؿ٨غ ،2015 ،م .08
 2ؾٗاص ٖمحر ،الىُْٟت الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت في الجؼاثغ ،صاع الهضي للُباٖت واليكغ ،الجؼاثغ ، 2009،م05
ٖ 3لي قٟاع  ،هٓام اإلاجلؿحن وؤزغٍ ٖلى الٗمل الدكغَعي ،بدض م٣ضم لىُل قهاصة ماظِؿتر في ال٣اهىن ٞغٕ الضولت،
واإلااؾؿاث الٗمىمُت٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت الجؼاثغ ، 2004،م02
 4مغاص بل٣ام ،هٓام الاػصواط البرإلااوي وجُبُ٣اجه "صعاؾت م٣اعهت" م٨خبت الىٞاء ال٣اهىهُت لليكغ والخىػَ٘ ،مهغ  ،2009م
31
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 1996زانت بٗض ٞكل الؿلُت الدكغَُٗت في اصاء صوعَا الخ٣ُ٣ي إلاا ٧ان الىٓام مبجي ٖلى
هٓام ألاخاصًت ( ٧ل الضؾاجحر الؿاب٣ت لضؾخىع  )1996مً ظهت ،وٞترة الٟغا ٙالدكغَعي الظي
ٖاقخه الجؼاثغ بٗض خل اإلاجلـ الىَجي ؾىت .1992
ؤوال  :طلف الظلؼت الدشسَلُت في الىـام ألاخادي ....زهم ول الصالخُاث
حُٗي ظمُ٘ ألاق٩ا ٫الخضًشت للضًم٣غاَُت مىٗ٢ا مدىعٍا إلاجلـ اإلاضاوالث
والدكغَ٘ ،الظي ًخم ازخُاع ؤًٖاثه باال٢ترإ الٗام مً زال ٫اهخساباث خغة وٖاصلت
ومىخٓمت .بال ؤن زمت مساو ٝخى٢ ٫ضعة مجلـ مىخسب واخض ٖلى جمشُل مجخم٘ مخىىٕ .بن
وظىص مجلـ حكغَعي زان ًم ً٨ؤن ًد ٤٣جمشُال ؤ٦ثر ص٢ت وا٦خماال للمجخم٘ ،م٘ جمشُل ؤ٦بر
لأل٢لُاث اإلاىاَُ٣ت والُاثُٟت وٚحرَا٦ .ما ؤن زمت مساو ٝمً آزاع جغ٦حز الؿلُت في مجلـ
مىخسب واخض ،خُض ًم ً٨لُٛاب الًىابِ والخىاػهاث في مجلـ واخض ؤن ًاصي بلى ٢غاعاث
مدؿغٖت لم جخم صعاؾتها بك٩ل ٧ا.ٝ

1

مً اإلاباصت التي جم ا٢غاعَا بمىظب صؾخىع  ،1989اٖخماص مبضؤ الٟهل بحن
الؿلُاثَ ًٖ ،غٍ ٤جىػَ٘ الؿلُت بحن عثِـ الجمهىعٍت و البرإلاان ،وجبجي الخٗضصًت الخؼبُت
وٞهل الخؼب ًٖ الضولت ،بال ؤهه ب٣ي الىٓام الؿُاسخي ٌٗخمض ٖلى ؤخاصًت اإلاجلـ باليؿبت
للؿلُت الدكغَُٗت ،عٚم ؤن وي٘ الؿلُت الدكغَُٗت حٛحر وؿبُا مً زالَ ٫غٍ٣ت حكُ٨له
وجىؾُ٘ ازخهاناجه٦ ،2ما الػى اإلااؾـ الضؾخىعي الدكغَ٘ بإوامغ الظي ٧ان مٗخمضا في
صؾخىع  1976في اإلااصة ٌ 154
٦،ىُت مىه ٖلى جٟغٍض الازخهام الدكغَعي للؿلُت الدكغَُٗت
وخضَا ،هاَُ ًٖ ٪جإُ٦ضٍ ٖلى الازخهاناث الغ٢ابُت٦ ،ةم٩اهُت اإلاجلـ ب٢غاع مؿاولُت
الخ٩ىمت ؤمامه وبعٚامها ٖلى الاؾخ٣الت بىاؾُت ملخمـ الغ٢ابت و الخهىٍذ بالش٣ت.

3

 1مدؿً ٖبضو  ،اإلاجالـ الشىاثُت ( الهُئاث الدكغَُٗت طاث اإلاجلؿحن ) م٣ا ٫ميكىع بى ٘٢اإلااؾؿت للضًمى٢غاَُت
والاهخساباث ،اوث  ، 2014م .02
 2ؤ  .وُٗمي ظٟٗغي ،الؿلُت الدكغَُٗت في الجؼاثغ و ؤؾـ بوكاء الٛغٞت الشاهُت للبرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بالٗضص الغاب٘ إلاجلت
البدىر ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،ظامٗت ؾُٗضة  ،2014م .05
 3اعظ٘ في طل ٪للمىاص  129/127/126مً صؾخىع  1989اإلاىٓمت إلالخمـ الغ٢ابت و اإلاىاص  78/76اإلاىٓمت لسخب الش٣ت.
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عٚم ٧ل َظٍ الانالخاث التي قهضَا صؾخىع  ،1989في مجا ٫مبضؤ الٟهل بحن
الؿلُاث ،و بعظاٖه إلا٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت إلاغ٦ؼَا الظي ًخماشخى و صوعَا في الاهٟغاص
بهىاٖت الدكغَ٘ ،بال ؤن الىُت الخ٣ُ٣ت للىٓام آهظا ٥لم ج ً٨بهض ٝانالح الىٓام الؿُاسخي،
واهما ٧اهذ هخاظا لهغاٖاث ؤًضًىلىظُا و ؾُاؾُت ٩ٞان مهحر صؾخىع  1989الاخخجاط
والغ ٌٞمً ٢بل الكٗب ،ػص ٖلى طا ٥الاخضار التي لخ٣ذ الٛاء الاهخساباث الدكغَُٗت
وصزى ٫الجؼاثغ في صوامت ما ٖغ ٝبالٟغا ٙالضؾخىعي٧ ،لها اؾباب ٞغيذ ٖلى اإلااؾـ
الضؾخىعي نُاٚت صؾخىع ظضًض ،وصامذ ٞترة الٟغا ٙما ً٣اعب الاعب ؾىىاث الى ؤن َغح
صؾخىع ٦ 1996خٗضًل لىزُ٣ت  ،1989وما خمله مً انالخاثٖ ،غٞذ آهظا ٥بالخدى٫
الجظعي ،خُض جبجى ُٞه هٓام الشىاثُت الً٣اثُت و ٦ظا الشىاثُت البرإلااهُت هاَُ ًٖ ٪حٗؼٍؼٍ
إلا٩اهت مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث و ٚحرَا مً اإلاباصت الضؾخىعٍت الازغي.
زاهُا -دطخىز  1996شهادة مُالد ملجلع الامت.
ههذ اإلااصة  98مً صؾخىع ٖ 1996لى ؤهه << ًماعؽ الؿلُت الدكغَُٗت بغإلاان
ًخ٩ىن مً ٚغٞخحن َما اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ،وله الؿُاصة في بٖضاص ال٣ىاهحن
والخهىٍذ ٖلحها >> 1وبظل ٪ج٩ىن َظٍ اإلااصة بمشابت قهاصة مُالص الٛغٞت الشاهُت في الىٓام
الدكغَعي الجؼاثغي ،وٍ٩ىن اإلااؾـ الضؾخىعي مً زاللها ٢ض جبجى هٓام الشىاثُت البرإلااهُت
٦إو ٫ججغبت زال ٫مؿاع الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي الخضًض

2

و ٘٢ازخیاع ّ
اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى ٖباعة "مجلـ ألامت" ا٢خىاٖا مىه ؤن
َظا اإلاجلـ ؾیٗبر ًٖ يمحر ألامت ألهه ؾیٗ٨ـ ظاهبا ٦بحرا مً اَخماماث الكٗب
ومكاٚله،3وب ٌٛالىٓغ ًٖ الدؿمیت التي ازخاعَا اإلااؾـ الضؾخىعي لهظٍ الٛغٞت ٞةن
َىا ٥ظملت مً ألاؾباب والضواعي التي ؤصث بلى بوكائها٣ٞ ،ض طَب البٌٗ مً ال٣ٟه
 1اهٓغ اإلااصة  98مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت .1996
 2ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ولُض قغٍِ  ،الؿلُت الدكغَُٗت مً زال ٫الخُىع الضؾخىعي ،ؤَغوخت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى
قهاصة الض٦خىعاٍ ،ظامٗت ابى ب٨غ بل٣اًض – الجؼاثغ  ، 2012م .163
 3مدمض ًىؾٟي ،الشىاثُت اإلاجلؿیت ومٗاإلاها في بٌٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة ،مجلت البرإلااهُت ،وكغیاث الىػاعة
اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان ،الجؼاثغ ،الٗضص الخجغٍبي ،صٌؿمبر  ،2004م 68
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الضؾخىعي الجؼاثغي بلى ّؤن َىا ٥ظملت مً ألاؾباب اإلااؾؿاجُت ،و الؿیاؾیت ،وؤؾباب عبما
ّ
اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بوكاء الٛغٞت الشاهُت في البرإلاان
ج٩ىن ز٣اُٞت خخمذ ٖلى

الجؼاثغي ،1وطَب البٌٗ آلازغ بلى ّؤن ٢غاع عثیـ الجمهىعٍت اإلاخسظ ؾىت  1996اإلاخٗل٤
بة٢امت مجلـ ألامت بدكُ٨لخه اإلاٗغوٞت ٧ان مداولت مىه إلاىاظهت بٌٗ ألاويإ اإلادخمل
ّ
خضوثها ومٗالجتها ب٨یٟیت جم٨ىه مً الخٟاّ ٖلى الىٓام الؿیاسخي ال٣اثم و خمایت ماؾؿاث
الضولت بالُغ ١الضؾخىعٍت اإلاكغوٖت.
بن َظٍ الٓغوٚ ٝحر الٗاصًت التي جم ٞحها بوكاء مجلـ ألامت ،بمىظب الخٗضًل
الضؾخىعي لؿىت  1996ظٗلذ اإلااؾـ الضؾخىعي ٌؿىض لها مهام ؤؾاؾُت جخمشل ،في جإمحن
اؾخ٣غاع وجىاػن اإلااؾؿاث ،م٣ابل خغماهه مً نالخُاجه الدكغَُٗت عٚم ؤن اإلااؾـ
الضؾخىعي ٧ان نغٍدا في هو اإلااصة  98بإن له الخغٍت ال٩املت في بٖضاص ال٣ىاهحن و الخهىٍذ
ٖلحهاَ ،ظا الازخال ٝما بحن الىو و الخُبُ ٤ؤزاع ال٨شحر مً الل ِٛخى ٫الىُت الخ٣ُ٣ت
للماؾـ الضؾخىعي وعاء بوكاثه لٛغٞت بغإلااهُت ،بهالخُاث حكغَُٗت ؤ٢ل ما ه٣ىٖ ٫جها ؤجها
مدضوصة.
جدباًً مؿإلت جىُٓم الٛغٞت الشاهُت ،ؤي مجلـ ألامت مً صولت بلى ؤزغي ،بط
ازخلٟذ ألهٓمت الؿُاؾت في َغٍ٣ت جىُٓمها ٞبٌٗ ألاهٓمت ؤزظث بإؾلىب الخٗیحن،
وبًٗها بإؾلىب الاهخساب و ؤزغي مؼط بحن ألاؾلىبحن مٗاَ ،ظا ألازحر ما جبىاٍ اإلااؾـ
الضؾخىعي الجؼاثغي في صؾخىع  2،1996بال ؤن الاق٩ا ٫الظي ؤزاع ٦شحرا مً الدؿائالث َى
ههاب اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن و ٖال٢خه بالشلض الغثاسخي الٗحنَ ،ظٍ اإلاٗاصلت التي ظٗلذ مً
مجلـ ألامت بمشابت ألاصاة في ًض الؿلُت الخىُٟظًت للخد٨م في ٖملُت اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن
مً زال ٫الشلض الغثاسخي و ههاب الخهىٍذ بشالر اعبإ اإلاجلـ.

 1إلاحن قغٍِ ،بٌٗ الجىاهب الخإؾِؿُت و الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت ،صعاؾاث ووزاث ،٤وكغاث مجلـ الامت ،الجؼاثغ،
صٌؿمبر  ،1998م .13
 2ؤهٓغ اإلااصة  101مً صؾخىع .1996
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املؼلب الثاوي :مجلع الامت  ....والاطباب اللامت لخإطِع الوسفت الثاهُت.
بن وكإة هٓام الٛغٞخحن لِـ مؿإلت خضًشت هٓغا الحؿإ َظا اإلاىيىٕ وحٗ٣ضٍ ،لظا
ومىظ ٖ٣ىص ٖضًضة مً الؼمً ٧ان َظا الىٓام ،مدل حؿائ ٫وظضا٦ ٫بحرًً بحن الٗضًض مً
ال٣ٟهاء الباخشحن ُٞهً ،خمدىع ؤؾاؾا خى ٫الجضوي مً وظىص الٛغٞت الشاهُت ٖلى مؿخىي
البرإلاان.
ل٣ض جدملذ الضو ٫التي اهخهجذ هٓام الٛغٞخحن ،باؾخصىاء بغٍُاهُا ،التي وكإ بها
ٖٟىٍاٖ ،ىاء البدض ًٖ مبرعاث ألازظ بىٓام الٛغٞخحن صون هٓام الٛغٞت الىاخضة ،وفي َظا
الؿُا٢ ١ضم ؤههاع هٓام الٛغٞخحن الٗضًض مً اإلابرعاث لخضُٖم وظىص ٚغٞت زاهُت،1
ٌٗض مبضؤ الخمشُل ؤَم ألاؾباب التي بجي هٓام الٛغٞخحن ٖلحهاٚ .حر ؤن ألامغ ًسخل ٠في
بٌٗ الضو ٫ألازغي التي جبيخه بٗض مغوعَا بإػماث ؾُاؾُت وصؾخىعٍت ٦ما َى الكإن في
ٞغوؿا وٖلى وظه الخهىم في ْل صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت بخإؾِـ مجلـ الكُىر
الٟغوسخي ،وَى ما ٧ان في الجؼاثغ الجؼاثغ ،خُض بعجبِ ْهىع َظا الىٓام بمُُٗاث وْغوٝ
زانت م٘ بضاًت الدؿُٗىاث ٩ٞان َظا الىٓام يغوعة ؾُاؾُت.

2

وٖلُه ؾإزهو َظا اإلاُلب بلى صعاؾت وكإة مجلـ ألامت و ٖال٢خه باألؾباب
الٗامت لخبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،وبهُٛت ؤزغي ما مضي ٖال٢ت حكُ٨ل مجلـ ألامت
الجؼاثغي باألؾباب الٗامت م٣اعهت باألهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت و َل لخل ٪ألاؾباب ٖال٢ت
مباقغة بدبجي الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي إلاجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام الدكغَعي
الجؼاثغي.

 1ص .زغباشخي ُٖ٣لت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 47
 2قغابً بلُاؽ ،هٓام الٛغٞخحن في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن٧ ،لُت الخ٣ى١
ؾُٗض خمضًً ،الجؼاثغ  ، 2017،م .09
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الفسق ألاوٌ :ألاطباب اللامت لخبني هـام الثىاثُت في ألاهـمت الظُاطُت امللازهت.
ل٣ض حٗضصث وجىىٖذ مبرعاث و مؿىٚاث ألازظ بىٓام الٛغٞخحن وَظا مً صولت بلى
ؤزغي ،و طل ٪خؿب ق٩ل ٧ل صولت بؿُُت ؤو مغ٦بت .و هٓامها الؿُاسخي الؿاثض ،ومً بحن
ؤَم اإلابرعاث التي ؤصث بالضو ٫بلى جبجي هٓام الاػصواظُت البرإلااهُت خخمُت ألازظ بىٓام
اإلاجلؿحن في صو ٫الاجداص الُٟضعالي واإلاغ٦ؼي ( ؤوال ) الخم ً٨مً جُبُ ٤مباصت مسخلٟت في
الخمشُل ( زاهُا ) جغُ٢ت الٗمل الدكغَعي ( زالشا ) جس ٠ُٟخضة الجزإ بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت
و الخىُٟظًت ( عابٗا ) ،حٗؼٍؼ وحٗمُ ٤الضًم٣غاَُت ( زامؿا ).
ؤوال :طسوزة ألاخر بىـام املجلظين في دوٌ الاجداد الفُدزالي واملسهصي
َ
مٗٓم الهُئاث الدكغَُٗت جيخسب مً زال ٫هٓام ًمشل الكٗب َب٣ا لخًُٟالتهم
الخؼبُت و ؤخُاها الضواثغ الاهخسابُت الجٛغاُٞت ،وٖاصة ٖلى ؤؾاؽ نىث واخض للصخو
الىاخض .وَظا ٌٗ٨ـ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن في الضولت بال ؤهه ًم ً٨لىظىص مجلـ زان ؤن
ٌؿمذ بخُبُ ٤مباصت ؤزغي في الخمشُل بدُض حكمل الخىىٕ اإلاىظىص في الضولتٖ .لى ؾبُل
اإلاشاٞ ،٫ةن مجلؿا زاهُا ًم ً٨ؤن ًجٗل جغُ٦بت الخمشُل ٖلى ؤؾاؽ الىخضاث اإلاىاَُ٣ت
(والًاث ،ؤ٢الُم ،مىاَ .) ٤و ًم ً٨ؤن ًمشل مجخمٗاث مدلُت مُٗىت مدضصة ٖلى ؤؾاؽ
الضًً ؤو الٗغ ١ؤو اللٛت ؤو الش٣اٞت1
بن هٓام اإلاجلؿحن َى بمشابت خخمُت باليؿبت لالجداص الٟضعالي ألن الضولت الٟضعالُت
ال جخ٩ىن مً ؤٞغاص  ِ٣ٞبل مً صوٍالث و والًاث مؿخ٣لت اؾخ٣الال طاجُا ،2بدُض ًمشل
اإلاجلـ ألاٖلى اإلا٣اَٗاث في خحن ًمشل اإلاجلـ ألاصوى الؿ٩انٞ ،هظا َى الؿبب ألاو ٫الظي
ظٗل الضو ، ٫الٟضعالُت جيخهج هٓام اإلاجلؿحن ،3في ق٩ل ما ٌؿمى الٛغٞت الشاهُت الٟضعالُت

4

 1مدؿً ٖبضو  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .03
 2ؾٗاص ٖمحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .05
 3ؾلُمان مدمض الُماوي ،الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي صعاؾت م٣اعهت ،صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘ ،مهغ 1988
 ،م .192
 4ولُض قغٍِ  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .03
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ومً هخاثج جبجي هٓام الشىاثُت في الضو ٫الٟضعالُت َى الخٟاّ ٖلى الىخضاث الؿُاؾُت
ويمان جمشُل ٧ل صوٍالث الاجداص ،خٟاْا ٖلى ب٣اء ُ٦اجها ٦ ،ضو ٫لها اؾخ٣اللها الضازلي.
ٞالبرإلاان في الضو ٫الاجداصًت ًخ٩ىن ٖاصة مً ٚغٞخحن ،ج٩ىن ألاولى جمشُل ل٩ل الكٗب ،ؤما
الشاهُت ٩ُٞىن ٞحها الخمشُل بالدؿاوي بحن صوٍالث الاجداص.
زاهُا  :الخمىً مً جؼبُم مبادت مخخلفت في الخمثُل
بطا ٧ان الىٓام الاهخسابي للٛغٞت الاولى ٌٗبر ًٖ البٗض الضًمٛغافي ( حٗضاص الؿ٩ان )
ٞةن الٛغٞت الشاهُت و بُغٍ٣ت ج٩ىٍجها التي جًم ٞئاث مً مسخل ٠الُب٣اث الاظخماُٖت
والش٣اُٞت للمجخم٘ حٗخبر ؤصاة لخدؿحن الخمشیل الىَجي ومًاٖٟخه ،1زانت في ْل ما جٟغػٍ
الاهخساباث الدكغَُٗت مً ه٣اثو ٞیما یسو ٖضم جمشیل ألا٢لُاث ؤو ٞئاث اظخماُٖت مٗیىت
٧الٟ٨اءاث  ،2وبهظا ٞان جيبجي هٓام الشىاثُت ًجٗل الضو ٫جخسُى ٨ٞغة الخمشُل الٗضصي
للؿ٩ان اإلاٗخمض في الٛغٞت الاولى و الخدى ٫الى جمشُل اإلاىاَ ٤و الخ٣ؿُماث الا٢لُمُت للضولت
والٟ٨اءاث الىَىُت التي حٗ٨ـ الثراء الش٣افي ،الاظخماعي  ،الا٢خهاصي و الؿُاسخي و بالخالي
جىٞحر جمشُل مخىىٕ ومخىاػن ًغاعي ُٞه مسخل ٠حكُ٨الث اإلاجخم٘ 3و ًم ً٨ان ًٓهغ َظا
الخمشُل ًٖ َغٍ ٤الجماٖاث الا٢لُمُت ( ؤ ) ؤو ًٖ َغٍ ٤الُب٣اث و الٟئاث الاعؾخ٣غاَُت في
اإلاجخم٘ ( ب )
 -1جمثُل الجماكاث الاكلُمُت :
بن جىاظض ممشلحن ًٖ الاصاعة الالمغ٦ؼٍت ٖلى مؿخىي الٛغٞت الشاهُت في الىٓام
الب٩امحراليً ،غ ٘ٞمً مؿخىي حكُ٨لت َظٍ الهُئت ،و ٌؿهل في وي٘ ال٣ىاٖض التي جُبٖ ٤لى
الاصاعة مً زال ٫الىهىم الدكغَُٗت الهاصعة ًٖ َاجه الهُئاث َظا مً ظهت و الاؾخجابت
 1ؤًذ الٗغبي م٣غان  ،هٓغة ٖلى مجلـ ألامت في جهاًت الٗهضة  ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ٖ ،ضص زام  ،مجلـ ألامت  ،صٌؿمبر
.64 ، 2004
ٞ 2ىػي ؤونضً ،٤الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ووؾاثل الخٗبحر اإلااؾؿاحي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،بً ٖ٨ىىن،
الجؼاثغ  ،2006م .52
ُ٣ٖ 3لت زغباشخي  ،مغ٦ؼ مجلـ ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي  ،صاع الخلضوهُت لليكغ و الخىػَ٘ َ ،بٗت  ،2013م
. 54
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الخخُاظاث اإلاىاَىحن في ٧ل ه٣اٍ الضولت مً ظهت ازغي ٧ىن ؤن َاالء اإلامشلحن ٌٗضون َم
الا٢غب للمىاًَ وفي هٟـ الى٢ذ حٗض َظٍ اإلاكاع٦ت بمشابت اْهاع ٢ىة لإلصاعة اإلادلُت و صوعَا
في حؿُحر الكاون الٗمىمُت و الىماء اإلادلي الىَجي.

1

 -2جمثُل الؼبلاث و الفئاث الازطخلساػُت في املجخمم.
ل٣ض ٧ان جمشُل الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَُت الىمىطط ألا٢ضم جاعٍسُا ،بل ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن
الٛغٞت الشاهُت ألاعؾخ٣غاَُت هي ألاؾب ٤في الىظىص مً الٛغٞت ألاولى بؼمً ٢هحر ٞ ،ىٓام
الىُابت ؤو الخمشُل في اإلاجا ٫الؿُاسخي بضؤ م٘ ؤوازغ ال٣غون الىؾُى ،في اهجلترا مىظ بضاًت
ال٣غن الشالض ٖكغ  ،هٓغا ألن ٚغٞت اللىعصاث وكإث ؾىت  1215م ٖ ،ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضما ٞغى هب ـ ـ ــالء
و باعوهاث بهجلترا ٖلى اإلالٖ ٪ضم ٞغى الًغٍبت بال بٗض اؾدكاعتهم ،و٦خب َظا الاجٟا ١في
الىزُ٣ت التي نضعث جدذ اؾم << اإلاُشا ١ال٨بحر >> .2
و ٦مشا ٫آزغ في ألاهٓمت الٗغبُت اإلا٣اعهت ،جًم الٛغٞت الشاهُت في مىعٍخاهُا عئؾاء
ال٣باثل ،عٚم ؤن ؤًٖاءَا مىخسبحن مً َغ ٝمجالـ الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ،وفي ألاعصن ًخإل٠
مجلـ ألاُٖان مً ٖضص مً الىىاب ال ًخجاوػ ههٖ ٠ضص ؤًٖاء مجلـ الىىاب ٣ً ،ىم اإلال٪
بخُُٗجهم مً َب٣اث مدضصة حكمل عئؾاء الخ٩ىماث والىػعاء ،والظًً قٛلىا مىهب ؾٟحر،
والً٣اة الؿاب٣حن باإلادا٦م الٗلُا ومدا٦م الاؾخئىا ،ٝوالًباٍ الؿامحن اإلاخ٣اٖضًً،

3

زالثا :جسكُت اللمل الدشسَعي
ًم ً٨إلاجلـ زان ؤن ًىٞغ مىخضي بياُٞاً ،خم ُٞه جٟدو الدكغَٗاث اإلا٣ترخت
بُغٍ٣ت َاصثت وبُٗضة ًٖ الٗىاَ .٠في الٗضًض مً الخاالث ،و ٢ض ًىٓغ بلى َظا ٦جؼء مً
َغٍ٣ت اهخساب مسخلِ ،خُض ًخم جد ٤ُ٣الخىاػن م٘ الاهخساباث الضًم٣غاَُت و مً زال٫
 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ُ٣ٖ ،لت زغباشخي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .55
 2ولُض قغٍِ  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .01
 3ص زغباشخي ُٖ٣لت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .49
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الخُِٗىاث خؿب الٟ٨اءة واإلااَالث مً بحن ؤولئ ٪الظًً لضحهم اإلااَالث والخجاعب والخبراث
اإلاىاؾبت.

1

و جٓهغ يغوعة اٖخماص الٛغٞت الشاهُت مً زال ٫جغُ٦بتها اإلاسخلُت و بظل ٪زال٫
مك٩لت اٞخ٣اص هىاب اإلاجلـ ألاو ٫اإلاىخسب ٖاصة مً َغٖ ٝمىم الكٗب الؿُاسخي للخد٨م
في اإلاؿاثل ال٣اهىهُت ،طل ٪مً مىُل ٤ؤجهم ٚحر مخسههحن بهظٍ اإلاؿاثل ،بط ؤهه ال ٌكترٍ
ٞحهم ؤًت صعاًت بالش٣اٞت ال٣اهىهُت ٖىض الترشر في ال٣ىاثم الاهخسابُت ،وبالخالي ٞةن هىاب الٛغٞت
ألاولى ٢ض ٌٟٛلىن ًٖ بٌٗ اإلاؿاثل بد٨م ٖضم بإلاامهم بها ،في خحن ؤن الٛغٞت الشاهُت و
بُبُٗت حكُ٨لتها جًم ٟ٦اءاث وَىُت مً مسخل ٠الازخهاناث واإلاجاالث ،مما ٌؿمذ
بخدؿحن ألاصاء الدكغَعي وجض٣ُ٢ه و ً٩ىن ؤ٦ثر ٗٞالُت2
و جٓهغ ٦ظل ٪جغُ٢ت الٗمل الدكغَعي بٗض جبجي هٓام الاػصواظُت في الٛغ ٝاإلاك٩لت
للبرإلاان ،مً زال ٫ؤهه ٖىضما ًهضع اإلاجلـ ألاو ٫مكغوٖا وٍىا٢كه وٍىاٖ ٤ٞلُه٣ً ،ىم
بٗغيه ٖلى اإلاجلـ الشاوي لضاعؾخه للمغة الشاهُت ،مما ٌؿمذ بخصخُده وجىظحهه للىظهت
الؿلُمت إلاا ًخًمً الاؾخجابت إلاخُلباث الخُاة الٗامت في اإلاجخم٘ ٞبخالي ج٩ىن الٛغٞت الشاهُت
ٚغٞت جإمل صوعَا ٦ضوع اإلاهٟاة 3،و اإلاى٣ذ للمٗمل الدكغَعي وبظلٞ ٪ةن جبجي هٓام الشىاثُت
٢ض ًٟىض ٨ٞغة ؤن الؿلُت الدكغَُٗت ٢ض جغاظ٘ صوعَا مً زال ٫يٗ ٠مؿخىاَا الٗملي ،
وٖضم ٢ضعتها ٖلى مىا٦بت الخُىع الخانل ٖلى مؿخىي مهالر الخىُٟظًتَ .ظا و ًاصي بضوعٍ
جبجي هٓام الشىاثُت بلى بلى ٙصعظت ٧اُٞت مً عقاصة الخ٨م في الضولت.
زابلا :جخفُف خدة النزاق بين الظلؼخين الدشسَلُت و الخىفُرًت
حٗلب الٛغٞت الشاهُت في الاهٓمت الدكغَُٗت الؿُاؾُت صوعا َام في ج٣غٍب وظهاث
الىٓغ بحن الٛغٞت ألاولى و الؿلُت الخىُٟظًت ،وألهه ٖاصة ما ٌٗهض بالٗمل الدكغَعي للٛغٞت
 1مدؿً ٖبضو  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .03
 2في هٟـ اإلاٗجى ؤهٓغ لٗغوسخي عابذ ،الؿلُت الدكغَُٗت في ْل الخٗضصًت الخؼبُت ، 2003-1997،مظ٦غة للخهىٖ ٫لى
قهاصة اإلااظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ  ،2004م 31
ٖ 3لي ًىؾ ٠الك٨غي ،مباصت ال٣اهىن الضؾخىعي و الىٓم الؿُاؾُت ،ؤًترا ٥للُباٖت و اليكغ ،مهغ  ، 2004م .166
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الاولى صون الشاهُت م٘ مكاع٦ت الازىحن في الٗمل الغ٢ابي ،ول٩ىن جغُ٦بت الٛغٞت ألاولى ج٩ىن
ٖاصة مً حكُ٨الث ؾُاؾُت مسخلٟت ٢ض جإزظ ؤخُاها نٟت اإلاٗاعيت ُٞيكب صاثما هؼإ بحن
الٛغٞت ألاولى و الؿلُت الخىُٟظًت ،وٖلُه ٞةن هٓام الشىاثُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و جغُ٦بت الٛغٞت الشاهُت جج٘
مً َظٍ ألازحرة بمشابت الهُئت الىؾُُت لخل َظا الجزإ.
و في َظا اإلاجاً ٫غي ُ٣ٞه ال٣اهىن الضؾخىعي ألاؾخاط ؾلُمان مدمض الُماوي ،بإن
َىا ٥مٟاع٢ت بحن البرإلاان والخ٩ىمت ٞهظا ًؼٍض مً و٢ىٖهما في بزخالٞاث ٞالبرإلاان اإلا٩ىن مً
مجلؿحن ٖىض خضور ؤي ازخال ٝبحن ؤخض اإلاجلؿحن والخ٩ىمت في ؤي مؿإلت ؾىً ٝخضزل
اإلاجلـ الشاوي في البرإلاان إلاداولت خل طل ٪الخال٩ُٞ ٝىن بمشابت خ٨م .1وألن جإًُض واهًمام
ؤخض الٛغٞخحن ألخض الُغٞحن ؾىً ٝدمل الُغ ٝالشاوي ٖلى الدؿلُم ،و٦ما ً٩ىن للخ٩ىمت

هٟـ الضوع في خالت وظىص زال ٝصازل مجلسخي البرإلاان ٞخ٩ىن الخ٩ىمت بمشابت واؾُت
بُجهما .2باإلياٞت بلى ٧ل َظا ٞةهه ٖىض اإلا٣اعهت بحن هٓام اإلاجلـ الىاخض وهٓام اإلاجلؿحن
هجض بإن صؾاجحر اإلاجلـ الىاخض ج٩ىن ؤ٢هغ ٖمغا وؤ٢لها اؾخ٣غاع مً الضؾاجحر طاث اإلاجلـ
الىاخض.3
خامظا :حلصٍص وحلمُم الدًملساػُت
جا٦ض ؤٚلب جىاعٍش ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت ؤن وكإة الٛغٞت الشاهُتً ،غظ٘ ؤؾاؾا
بلى ؤػمت الضًم٣غاَُت في الضو ٫الىامُت ،الىاظمت ًٖ جىامي ال٣ىي الاظخماُٖت التي حؿعى بلى
اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وعجؼ اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في َظٍ الضو ًٖ ٫اؾدُٗابها وجلبُت مُالبها،
بط ؤن هٓام الٛغٞخحن ْهغ بٗض بغوػ ٞئاث َبُ٣ت مُٗىت ٧الٟالخحن و اإلاهىُحن وٚحرَا و مُالبت
َاالء باإلاكاع٦ت في حؿُحر قاون الضولت ،زانت بٗض جىامي ٨ٞغة الضًم٣غاَُت لضي الضو.٫
٩ٞان هٓام اإلاجلؿحن ،بمشابت الجؿغ لىنى ٫جل ٪الُب٣اث لؿضة الخ٨م.
 1ؤ  .ؾلُمان مدمض الُماوي  ،الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي صعاؾت م٣اعهت ،صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘ ،مهغ
 . 1988م .192
 2ؾٗاص ٖمحر ،الىٓام ال٣اهىوي إلاجلـ ألامت ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،مجلـ ألامت ،الٗضص  ، 15الجؼاثغ 2007 ،م. 21
 3ؾلُمان مدمض الُماوي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .193
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الفسق الثاوي :مىكف الفله مً اوشاء الوسفت الثاهُت
ازخلٟذ ألاهٓمت الؿُاؾُت خى ٫جبىحها لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت ما بحن ماٍض وعاٌٞ
لهظا الىٓام ٖلى اٖخباعاث صازلُت زانت ب٩ل صولت ،ول٩ل عؤًه و جبرًغاجه و وؾاثل صٞاٖه ًٖ
الجهت التي ؤجسظَا ٞةطا ٧ان ًغي ماٍضو زىاثُت الؿلُت الدكغَُٗت ؤن إلوكاء الٛغٞت الشاهُت
صوع ٦بحر في زل ٤الخىاػن بحن الؿلُاث و حٗؼٍؼ الضًم٣غاَُت ،و الاعج٣اء باإلاؿخىي الدكغَعي،
باإلا٣ابل ًغي عاًٞى َظا الىٓام ؤن له ٖضًض الؿِئاث ،في م٣ضمتها حُُٗل الٗمل الدكغَعي
ٖلى اٖخباع ؤن مجلـ ألامت ٌٗض مغخلت ٚغبلت زاهُت ،و٦شحرا ما ٌُٗل ٖملُت الدكغَ٘ وٍش٣ل مً
ؾحرَا مً ظهت٦ ،ما ٌٗخبر نىعة مً نىع جضزل الؿلُت الخىُٟظًت في الؿلُت الدكغَُٗت
وبظل ٪يغب إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث وٖلى َظا الاؾاؽ ؾإجُغ ١الى مبرعاث ٧ل مً
الٟغٍ ٤اإلااٍض و الٟغٍ ٤الغا ٌٞلىٓام الاػصواظُت البرإلااهُت ،مداوال الىنى ٫الى وظهت هٓغ
وؾُُت جإزظ بمؼاًا الغؤًحن.
ؤوال  :الفسٍم السافع لىـام الاشدواحُت البرملاهُت
مً اإلاؿخدُل ال٣ى ٫بك٩ل مجغص ما بطا ٧ان وظىص مجلـ زان ؾُ٩ىن مُٟضاٞ .ل٩ل
بلض ؾُا ١مسخل ،٠وَىا ٥ال٨شحر مما ٌٗخمض ٖلى الىي٘ الؿُاسخي ،و ٦ظلٖ ٪لى جهمُم،
ونالخُاث ووْاث ٠اإلاجلـ الشاوي .مً اإلاهم جدلُل الاخخُاظاث والٓغو ٝاإلادضصة للبلض
اإلاٗجي وٖلى َظٍ اإلاُُٗاث ْهغ ٞغٍ ٤مىاص لغ ٌٞالشىاثُت مالم جَ ً٨ىاْ ٥غو ٝؾُاؾُت
و٢اهىهُت و اظخماُٖت جاصي بلى بوكاء مجلـ زان.

1

ًغي بٌٗ ال٨خاب ؤن الؿبب الغثِسخي إلًجاص هٓام الٛغٞخحنَ ،ى اوكاء ٢ىة مىاػٍت
للٛغٞت اإلاىخجت مً َغ ٝالكٗب ،وبالخالي هي وؾُلت إليٗا ٝؾلُاث الٛغٞت ألاولى٧ 2ىن ؤن
الؿلُت الخىُٟظًت ( الخ٩ىمت ) حؿخسضم اخضي الٛغٞخحن إليٗا ٝالازغي ،ومً زالَ ٫ظا
ًغي ألاؾخاط بيردو ؤن الؿبب ألاؾاسخي و الخ٣ُ٣ي ليكإة هٓام الٛغٞخحن َى وي٘ خض لإلعاصة
 1مدؿً ٖبضو ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.06
 2اهٓغ في طل ٪إلاحن قغٍِ  ،وا ٘٢الب٩امحرالُت في الٗالم وم٩اهت الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت و ألاهٓمت اإلا٣اعهت ،ألاوعاسخي
ًىمي  ، 2002/10/30-29اإلااؾؿت الىَىُت لليكغ و الاقهاع ،الجؼاثغ  ،م. 24
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الكٗبُت في نى٘ ال٣اهىن ًٖ َغٍ ٤ممشلحهم اإلاىخسبحن في الٛغ ٝألاولى ٦ 1ما جغي َظٍ الٟئت
ؤن الخمشُل الخ٣ُ٣ي إلابضؤ الضًم٣غاَُت َى الٛغٞت ألاولى الىاججت ًٖ الازخُاع الؿُض للكٗب
وؤن الٛغٞت الشاهُت ماهي بال ؤصاة في ًض عثِـ الضولت ،وحجتهم في طل ٪الٟغ ١بحن الخ٩ىٍىحن ،بط
ؤن ألاولى هخاط إلعاصة قٗبُت ؤما الشاهُت ٞخخضزل في حكُ٨لها الؿلُت الخىُٟظًت وحٗمل مً
زال ٫مُٗىحها ٖلى ٖغ٢لت الٛغٞت ألاولى.
بن وظىص ٚغٞت زاهُت هي وؾُلت مً وؾاثل ٖغ٢لت الٗمل الدكغَعي و ًٓهغ طل ٪مً
زال ٫الخهىٍذ و مخابٗت ال٣ىاهحنٞ ،اطا ٦ىا اما اجٟا ١و جمغٍغ للىاهحن ٞما ظضوي اؾخدضار
ٚغٞت زاهُت ،ؤما اطا ٧ان الٗ٨ـ ٞخإزظها َظٍ الخالت اما لخالت الظَاب و الٗىصة ؤو لسخب
الىو ال٣اهىوي و في ٧لخا الخالخحن َى جماَل في انضاع ال٣اهىن ويُإ للى٢ذ 2،زانت امام
الخُىع الغَُب في ٧اٞت اإلاجاالث مما ٌؿخىظب ؾغٖت لضي اإلاكغٕ إلاىا٦بت الىا.٘٢
زاهُا :الفسٍم املاٍد لىـام الثىاثُت
٢بل الخُغ ١الى حجج ماٍضي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،ؤوص الاقاعة ٖلى ؤن َظا
الٟغٍَ ٤ى ألا٢غب للخ٣ُ٣ت التي ج٣ى ٫ؤن هٓام الٛغٞخحن هٓام هاجر ،بىا ٘٢ؤن الىٓام الشىاجي
ل٣ي اهدكاع ٦بحرا في ؤوؾاٍ الىٓم الؿُاؾُت اإلاسخلٟت ،لىهاع َظا ألازحر مبرعاث ظٗلىَا
الخخمُت التي ج٣ىص لخبجي َظا الىٓام.
ُٞضا ٘ٞؤههاع الىٓام الب٩امحرالي ٖلى َظا الىٓام بضا ٘ٞؤهه وؾُلت مً وؾاثل
ج٨غَـ الخغٍاث ألاؾاؾُت و جُُ٣ض الؿلُت اإلاُل٣ت٦ 3،ما ؤهه ٌٗض ؤخض جُبُ٣اث هٓام مبضؤ
الٟهل بحن الؿلُاثٞ ،هى ٌٗض ؤصاة مً ؤصواث جُبُ ٤الضًم٣غاَُت اللُبرالُت ،بط اهه ًٟخذ
اإلاجا ٫إلاكاع٦ت الٟ٨اءاث الٗلمُت و اإلاهىُت ...في الٗمل الؿُاسخي زانت في خا ٫ؾُُغة ٞئت
مُٗىت ٖلى اإلاجلـ ألاو.٫
 1لىهاسخي ججُ٣ت  ،الؿلُت الدكغَُٗت في الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت  ،1996ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ ،في
ال٣اهىن  ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو الجؼاثغ  ،2011 ،م .19
 2مؿٗىص قحهىب  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 44
 3لىهاسخي ججُ٣ت ،اإلاغظ٘ الؿاب ٤م.21
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و في عصَم ٖلى مٗاعضخي َظا الىٓام بذجت ؤهه مىافي للضًم٣غاَُتُٞ ،ا٦ض مىانغي
َظا الىٓام ؤن التزاوط في َغٍ٣ت ازخُاع اًٖاء الٛغٞت الشاهُت ٌٗض مً ٢بُل الضًم٣غاَُت
الخ٣ُ٣ت ٖلى ؤؾاؽ ان اإلاكاع٦ت في ًٖىٍت الٛغٞت الشاهُت مىؾ٘ للجمُ٘ و مً ٧ل الٟئاث.
وٖلُه و في ألازحر وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن الٛغٞت الشاهُت ٖلى ازخال ٝحؿمُاتها ،في
ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت اؾخد٣ذ و بجضاعة جل ٪ألاؾماء ( مجلـ الىبالء ،مجلـ الكُىر،
ٚغٞت الٗ٣الءٞ ).....هي اصاة خ٣ُ٣ت لخ٨غي الخ٣ى ١و الخغٍاث و بِئت للمماعؾت الضًم٣غاَُت
الخ٣ُ٣ت ،وظهت إلنضاع حكغَٗاث مى٣دت و طاث اَمُت ،ل ً٨بكغٍ ٖضم جد٨م الؿلُت
الخىُٟظًت ٞحها و اؾخٗمالها لٗغ٢لت الٛغٞت الاولى.

املؼلب الثالث :ألاطباب الخاصت ( الخفُت ) وزاء اطخددار مجلع ألامت.
بن ألازظ بىٓام ألاخاصًت ؤو الاػصواظُت البرإلااهُت ًسً٘ ألؾباب و ؾُاؾُت ٢اهىهُت
زانت ب٩ل بلض ،ول٩ل ٞغٍ ٤حجج و مبرعاثٞ ،حري ٞغب ٤بإن الٛغٞت الشاهُت هٓغا لدكُ٨لتها
الخانت و َغٍ٣ت اهخساب ؤًٖائها و اإلاهالر التي جضاٖ ٘ٞجها ٢ض جهاصع الاعاصة الكٗبُت ًٖ
َغٍ ٤ع ٌٞؤو حٗلُ ٤بٌٗ ال٣ىاهحن اإلاهاصٖ ١لحها مً َغ ٝالٛغٞت ألاولى اإلاىخسبت اهخسابا
مباقغاٖ ،لى ٖ٨ـ طلً ٪غي ٞغٍ ٤آزغ ؤن ٚغٞت زاهُت ؾخىؾ٘ في جمشُل الا٢الُم
والصخهُاث التي حٗىص باإلًجاب ٖلى الٗمل الدكغَعي.

1

بن الخطخم في ٖملُت اإلاغاظٗت الضؾخىعٍت في الجؼاثغ٨ٌٗ ،ـ و ًبحن لىا الهٗىباث
التي ًىاظهها الىٓام في اًجاص خلى ٫م٣بىلت في إلاكا٧ل الخ٨م 2،ولٗل الخٗضًل الضؾخىعي
لُىم  28هىٞمبر ٧ 1996ان مً بحن ؤَم الخٗضًالث التي ؤعاص مً زاللها اإلااؾـ الضؾخىعي،
جبُان هُت الؿلُت في ؤخضار حُٛحراث في مجا ٫الخ٣ى ١و الخغٍاث ،و حٗؼٍؼا للؿلُت
الدكغَُٗت ،خُض جبجى في َظا الضؾخىع الجضًض اهٓام اػصواظُت الؿلُت الدكغَُٗتَ ،ظا
ألازحر الظي لم ً ً٨ولُض الهضٞت ،بل ٧ان هخاظا لخلُٟاث و مبرعاث ونٟذ بال٣اهىهُت
والؿُاؾُت.
 1م٣غآن آًذ الٗغبي ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م. 65
 2لىهاسخي ججُ٣ت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .26
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بن جإؾِـ مجلـ ألامت ٦هُئت حكغَُٗت زاهُت ،في ُٚاب الٗامل الخاعٍخي
وألاعؾخ٣غاَي و٦ظا الؿبب الُٟضعالي٢ ،ض اهضعط يمً الخدىالث الضًم٣غاَُت التي ٖغٞتها
الٛغٞت الشاهُت ٖبر الٗالم وطل ٪ألؾباب ٖضًضة ومخٗضصة 1،وؾِ ه٣اف َام وخاص خى ٫مضي
مالثمت وظىصٍ.
مً جل ٪اإلاُُٗاث الؿاب ٤ط٦غَا ،خى ٫ألاؾباب الٗامت لخبجي هٓام الشىاثُت في ؤي
هٓام ؾُاسخي وبُٛت جدضًض ألاؾباب ألا٢ىي التي ٧اهذ وعاء اؾخدضار اإلااؾـ الضؾخىعي
إلاجلـ ألامت بٗض مغخلت الٟغا ٙالتي ٖاقذ الجؼاثغ ما بحن ؾىت  ،1992بلى ٚاًت اٖخماص
صؾخىع  ،1996وٖلُه ًم ً٨ج٣ؿُم مبرعاث بوكاء مجلـ ألامت الى مبرعاث ؾُاؾُت ( ٞغٕ
ؤو ) ٫وؤزغي ٢اهىهُت ( ٞغٕ زاوي ).
الفسق ألاوٌ  :املبرزاث الظُاطُت إلوشاء مجلع ألامت.
َظٍ اإلابرعاث ججض ظظوعَا في ألاػمت الجؼاثغٍت ،م٘ بضاًت الدؿُٗىاث بٗض ٢هىع
الىزُ٣ت الضؾخىعٍت لؿىت  ًٖ ،1989جد ٤ُ٣هخاثجها ،و بلٛاء هخاثج الاهخساباث الدكغَُٗت
لؿىت  1991و بق٩الُت الٟغا ٙالضؾخىعي ،وٖلُه و يمً َظا الاَاع ،اؾخدضزذ الخُٛحراث
الضؾخىعٍت في الجؼاثغ هٓام الشىاثُت في الجهاػ الدكغَعي بخإؾِؿها مجلـ الامتَ ،ظا الازحر
الظي ٌٗغٞه الاؾخاط ٖماع ٖىابضي بإهه << ماؾؿت بغإلااهُت حكغَُٗت ع٢ابُت ،وَى اإلاجلـ
البرإلااوي الشاوي ؤو ألاٖلى مً مجلسخي بغإلاان الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام الضؾخىعي
والا٢خهاصي و الاظخماعي الجؼاثغي >> 2خُض اهه مً َظا الخٗغًٍٓ ٠هغ جٓهغ لىا ٨ٞغة اها
والصة َظٍ اإلااؾؿت ٧اهذ هخاظا لخٓاٞغ مجمىٖت مً الٗىامل الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت التي ط٦غ بًٗها اإلااؾـ الضؾخىعي يمً الظ٦غة الخىيُدُت التي عا٣ٞذ بٖالن
َظا الٗضًل.

 1في هٟـ اإلاٗجى  ،مؿٗىص قحهىب  ،هٓام الٛغٞخحن ؤو  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .41
ٖ 2ماع ٖىابضي ،صوع مجلـ الامت في جغؾُش صولت ال٣اهىن ،مضازلت مل٣اة بالىضوة البرإلااهُت خى ٫اإلاىٓماث ال٨ٟغٍت و
الؿُاؾُت إلاجلـ الامت ،الجؼاثغ  ،مجلـ الامت هىٞمبر  ،1998م .31
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ؤوال :مجلع الامت هخاج اصالخاث طُاطُت و احخماكُت و اكخصادًت
حٗخبر الٓغو ٝالهٗبت التي مغث بها الجؼاثغ في بضاًت ؾىىاث الدؿُٗىاث ما زلٟخه
مً هخاثج ٖلى الىي٘ الؿُاسخي و الاظخماعي و الا٢خهاصي مً بحن ابغػ اإلابرعاث التي ٢اصث
اإلااؾـ الضؾخىعي إلٖاصة َُ٩لت الضولت مً ٧اٞت الجىاهب٩ٞ ،ان حٗضًل  1996بمشابت
خىنلت ل٩اٞت الانالخاث٩ٞ ،ان جإؾِـ مجلـ الامت ٛ٦غٞت زاهُت مً بحن اَم هخاثج جل٪
الانالخاث ،خُض اعٍض مً جإؾِؿه جبُان هُت اإلااؾـ الضؾخىعي في انالح اإلاىٓىمت
الدكغَُٗت و اٖاصة الاٖخباعاث الى ٟ٦اءاث اإلاجخم٘.
زاهُا :مجلع ألامت .....لخلصٍص مبدؤ الىخدة الىػىُت
ًغي الض٦خىع مدفىؾ للشب ؤن مجلـ الامت ظاء مً اظل اإلادآٞت ٖلى مبضؤ
الىخضة الىَىُت ،زانت بٗض الخٟغ ١الظي قهض اإلاجخم٘ الجؼاثغي مً ظهت ومً ظهت ؤزغي
ؤن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٌٗ٨ـ الجزٖت الاؾخ٣اللُت لألخؼاب بمسخل ٠جىظهاتها و اهدكاعَا
صازل التراب الىَجي 1بطا ؤن َظٍ ألاخؼاب ازخلٟذ جىظهاتها و ٢ىاٖض جإؾِؿها ٞمجها مً ٧ان
ٌُٛي جمشُله ٧اٞت الىًَ و مجها مً بٌٗ الىالًاث بٌٗ ،وازغي ٧اهذ لها جىظهاث اؾالمُت
وازغي جىظهاث لُبحرالُت او ٖلماهُت ....و هدُجت لهظا ال٣هىع الظي ٢ض ًاصي الى جغاظ٘ مبضؤ
الىخضة الىَىُت ظاء مجلـ الامت ب٣اٖضة الخمشُل الجٛغافي اإلاىخض مً ٧اٞت والًاث الىًَ
لُمشل وخضة التراب الىَجي ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ب ٌٛالىٓغ ًٖ الاهخماءاث الؿُاؾُت و حٗضاص
الؿ٩ان و ٚحرَا مً باقي الٗىامل التي جهب في حكدذ اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
زالثا :مجلع الامت ؤداة لخدظين و مظاكفت الخمثُل الىػني داخل البرملان
ًٓهغ طل ٪مً زال ٫الغظىٕ الى الترُ٦بت الًٗىٍت إلاجـ الامت ،خُض ؤن اإلاؼط ما بحن
آلُت الخُٗحن و الاهخساب ًىنلىا الى اصزاٟ٦ ٫اءاث و اَاعاث لم حؿمذ لها الكغوٍ اإلاٗ٣ضة
بالىنى ٫الى ٚغ ٝالبرإلاان وهي التي ٢ض جغ ٘ٞمً مؿخىي الٗمل الدكغَعي ،وٖلُه ٞان ٨ٞغة
جدؿحن اصاء الٗمل البرإلااوي ججض نىعَا في زالر ٖىانغ
 1ص .مدٟىّ لٗكب ،الخجغبت الضؾخىعٍت في الجؼاثغ ،اإلاُبٗت الخضًشت للٟىىن اإلاُبُٗت ،2001 ،م .173
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 - 1طمان جمثُل الجماكاث الاكلُمُت
جخجلى ٨ٞغة الخمشُل ٖلى ٢ضع اإلاؿاواة ،ما بحن الجماٖاث اإلادلُت صازل ٢بت مجلـ
الامت مً زال ٫آلُت الاهخساب ٚحر اإلاباقغ ألًٖاء مجلـ ألامت ،مً بحن اإلاترشخحن مً اإلاجلـ
اإلاىخسبت اإلادلُت ( اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت و اإلاجالـ الكٗبي الىالجي للضاثغة الاهخسابُت )
الظي یٗ٨ـ جمشُال زانا و مدؿاوٍا للمجمىٖاث اإلادلیت صازل اإلاجلـ  1خیض یٗخبر الىاثب
في مجلـ ألامت هٟؿه ؤ٢غب للجماٖاث اإلادلیت الهبشا٢ه مجهاٞ ،یداو ٫الٗمل ٖلى جمشیلها بما
یًمً الخىٞی ٤بحن م٣خًُاث اإلاهلخت اإلادلیت و الىَىُت.
٦ما ؤن مجلـ ألامت یمشل البٗض ؤلا٢لُمي للىالیاث مهما ٧ان ٖضص ؾ٩اجها ٖلى ٢ضم
اإلاؿاواة ،وَى ألامغ الظي عجؼث ٖىه حكُ٨لت اإلاجلـ الكٗبي الىَجي التي حٗ٨ـ الجزٖت
الاؾخ٣اللُت لألخؼاب بمسخل ٠جىظهاتها والتي مجها ما له امخضاص وَجي ومجها ما ی٣خهغ ٖلى
بٌٗ الىالیاث .2
 -2زفم مظخىي هفاءة املجالع الىُابُت
ؤُٖى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لغثِـ الجمهىعٍت حُٗحن  3/1مً ؤًٖاء مجلـ
الامت مً بحن الٟ٨اءاث والىسب الىَىُت في اإلاجاالث الٗلمُت و الش٣اُٞت و اإلاهىُت والا٢خهاصًت
و الاظخماُٖت 3،وطل ٪بهض ٝع ٘ٞمؿخىي الٟ٨اءة للمجلـ و بظل ٪الغقي باإلاؿخىي الدكغَعي
للبرإلاان الجؼاثغي ،زانت بٗض التراظ٘ الغَُب للؿلُت الدكغَُٗت في مماعؾت صوعَا الانُل و
ؾُُغة ٢غٍىتها الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الٗمل الدكغَعي .ألامغ الظي یاصي بلى الً٣اء ٖلى
ه٣اثو و ؾلبُاث الخمشیل الىاجج ًٖ الا٢ترإ الٗام اإلاٗخمض في اهخساب هىاب اإلاجلـ الكٗبي
ٞ 1ىػي ؤونضً ،٤الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي و وؾاثل الخٗبحر اإلااؾؿاحي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الؿاخت اإلاغ٦ؼٍت
بً ٖ٨ىىن الجؼاثغ ،2006 ،م
 2ب٣ت َضي ،الازخهام الدكغَعي للبرإلاان الجؼاثغيٖ ،لى يىء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ، 2016ؤَغوخت م٣ضمت لىُل
قهاصة الض٦خىعاٍ ،ظامٗت ػٍان ٖاقىع الجلٟت  ، 2019 ،م .181
 3ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  101مً صؾخىع /28هىٞمبر .1996
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الىَجي 1.و٦ظا الىٓام الاهخسابي اإلابجى ٖلى الا٢ترإ الؿغي ٚحر اإلاباقغ واإلاُ٣ض بكغوٍ يغوعة
الاهخماء الى بخضي الجماٖاث اإلادلُت.
زابلا -مجلع ألامت وطُلت لخدلُم جىاشن ماطظاث الدولت
ٌؿمذ هٓام اإلاجلؿحن ،بةًجاص هىٕ مً الخىاػن بحن الؿلُت الدكغَُٗت و الؿلُت
الخىُٟظًتٞ ،ةن خضر زال ٝبحن الؿلُخحن ٞاهه و٣ٞا لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت حٗمل ؤخضي
الٛغٞخحن ٖلى ج٣غٍب وظهاث الىٓغ و بسل ٤هىٕ مً الدؿىٍت و ً٣لل مً خضة الجزإ بحن
الخ٩ىمت و ؤخضي الٛغٞخحنَ .اجه ألازحرة و بإي نٟت ٧اهذ ( الٛغٞت ألاولى ؤو الشاهُت ) ج٩ىن
بمشابت الخ٨م ،لخ٣لل مً خضة الجزإ.

2

٦ما ًم ً٨اٖخباع مجلـ ألامت بمشابت ؤصاة في ًض الؿلُت الخىُٟظًت (الخ٩ىمت ) في
خالت خهى ٫اإلاٗاعيت ٖلى ؤٚلبُت اإلا٣اٖض في اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،الى ظاهب خ ٤عثِـ
الجمهىعٍت في خل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي٦ .ما ؤن عثِـ مجلـ الامت في الىٓام الشىاجي
بالجؼاثغ ٌٗض الغظل الشاوي في ٢مت َغم الؿلُت.
خامظا  -مجلع ألامت .....آلُت خل للفسان الدطخىزي
ٖ٣ب ؤخضار ؤ٦خىبغ  1988و ما هخج ٖجها مً بنالخاث ؾُاؾُت ظاء في ق٩ل
الىزُ٣ت الضؾخىعٍت لؿىت  ،1989و ما خملذ مً خلى٢ ٫اهىهُت ؾُاؾُت إلنالح الىي٘
الؿُاسخي ؤهضا ٥بال ؤن بلٛاء هخاثج الاهخساباث الدكغَُٗت في ؤوازغ ؾىت  1991و ما ٖ٣بها مً
ؤخضار ٧اؾخ٣الت عثِـ الجمهىعٍت الكاطلي بً ظضًض عخمه هللا و صزى ٫الجؼاثغ في صوامت
الٟغا ٙالضؾخىعي ٧اهذ ٧لها مجخمٗت ٦مبرعاث ؾُاؾُت اظخماُٖت ا٢خهاصًت للدؿغَ٘ بدبجي
هٓام الشىاثُت واوكاء مجلـ ألامت بهُا٧ل و نالخُاث لىي٘ خض للٟغا ٙالضؾخىعي.

 1ب٣ت َضي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .182
 2مؼیاوي لىهاؽ ،اهخٟاء الؿُاصة الدكغَُٗت للبرإلاان في ْل الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت  ، 1996مظ٦غة ماظؿخحر ،جسهو
ال٣اهىن الٗام٧ ،لیت الخ٣ى ١بجامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو2011 ،
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-1مجلع الامت كلبت لخفلُل آلُت الخل البرملاوي للمجلع الشلبي الىػني.
ًم ً٨ان ً٩ىن مجلـ الامت بمشابت الٗ٣بت الؾخٗما ٫عجـ الجمهىعٍت خ٣ه
الضؾخىعي في خل البرإلاان و بهظا ً٩ىن اصاة لهالر اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في خا ٫اط خضر
هؼإ بِىه وبحن الخ٩ىمت مما ٢ض ًاصي الى خله مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍتُٞ ،خضزل مجلـ
ألامت ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًمه الؾدكاعة لغثِـ الجمهىعٍت و الظي ًم ً٨ؤن ٌٗض٢ ًٖ ٫غاع الخل.

1

٦ما ؤن مجلـ ألامت ًخمخ٘ بدهاهت صؾخىعٍت مً الخل الغثاسخي الظي یهیب ِ٣ٞ
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؾىاء ازخیاعیا َب٣ا للماصة  147مً حٗضیل  ، 2016ؤو وظىبا في خا٫
لم جدهل مىا٣ٞت الٛغٞت ألاولى مً ظضیض ٖلى بغهامج الخ٩ىمت َب٣ا لىو اإلااصة  96مً
حٗضیل  ، 2016وطل ٪یًمً اؾخ٣اللُت مجلـ ألامت ًٖ عثیـ الجمهىعیت٦ .ما ًًمً ب٣اء
الؿلُت لدكغَُٗت ولى بخمشُل ٚغٞت وخضة  2في الىٓام الؿُاسخي مما ٢ض ًدى ٫صون طل٪
الٟغا ٙالظي ًؼٍض مً جم ً٨الؿلُت الخىُٟظًت في الٗمل الدكغَعي.
-2كهدة مجلع ألامت.....اطخمسازٍت للمل الظلؼت الدشسَلُت
جسخل ٠الٗهضة الىُابُت إلاجلـ ألامتٖ ًٖ ،هضة اإلاجلـ الكٗبي الىَجيٞ ،اطا ٧اهذ
ٖهضة َظا الازحر هي زمـ ؾىىاث ًخم ٞحها اهخساب ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ًٖ َغٍ٤
الا٢ترإ الؿغي اإلاباقغ ،وجبضؤ الٗهضة الاهخسابُت ابخضاء مً ؤوً ٫خم ُٞه جىهِب اظخمإ
للمجلـ الكٗبي الىَجي ٞةن ٖهضة مجلـ الامت هي  06ؾىىاث خُض ًخم الخجضًض الىهٟي
ألًٖاء مجلـ ألامت ٧ل زالر ؾىىاث،
وٖلُه ٞان ػیاصة ٖهضة ؤًٖاء مجلـ ألامت بؿىت واخضة ٖلى ٖهضة اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي وٖلى ٖهضة عثیـ الجمهىعٍت اإلا٣ضعجان بسمـ ؾىىاث ٧املت وؾیلت لخٟاصي ؤي ٞغاٙ
 1مؼٍاوي الىهاؽ ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .38
 2ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ب٣ت َضي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .183
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صؾخىعي٢ ،ض یدضر هدیجت جؼامً قٛىع ٧ل اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في البالص ،وبالخالي يمان
الاؾخ٣غاع و الاؾخمغاع اإلااؾؿاحي.

1

 -3املسهص اللاهىوي لسثِع مجلع ألامت
جىو اإلااصة  102مً الضؾخىع الجؼاثغي ،اإلاٗض ٫في ٖ ،2016لى" :في خالت اؾخ٣الت
ّ
الجمهىعٍت ؤو وٞاجهً ،جخم٘ اإلاجلـ ّ
الكٛىع ّ
ّ
ّ
الج ّ
هاجي لغثاؾت
ؾخىعي وظىبا وٍ ِشبذ
الض
عثِـ
ّ
ّ
الجمهىعٍت .وج ّبلٞ ٜىعا قهاصة ّ
2
بالكٛىع ّ
ّ
الج ّ
هاجي بلى البرإلاان .الظي ًجخم٘ وظىبا".
الخهغٍذ
ب٣غاءة ٢اهىهُت للماصة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ًخطر لىا ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤُٖى مجلـ ألامت
م٩اهت ؾُاؾُت ،مً زال ٫اٖخباع عثِؿه الغظل الشاوي في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،بدُض ؤهه
في خالت قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت بؿبب خالت مً الخاالث اإلاىهىم ٖلحها صؾخىعٍا،
ٌؿخلم عثِـ مجلـ ألامت عثاؾت الضولت و ٌٗمل ٖلى جىُٓم اهخساباث عثاؾُت زالً 90 ٫ىما
التي جلي جىهِبهٖ ،لى ؤن ال ٌكاع ٥في َظٍ الاهخساباث .و ٌٗض َظا الاظغاء بمشابت يمان
الؾخمغاعٍت الضولت آلُت يض و٢ىٕ ٞغا ٙصؾخىعي.
الفسق الثاوي :املبرزاث اللاهىهُت ألوشاء مجلع الامت
ل٣ض ّ
٢ضم ال٣ٟه الضؾخىعي الجؼاثغي ظملت مً اإلابرعاث ال٣اهىهُت ،الٖخماص هٓام
الٛغٞخحن البرإلااوي في الجؼاثغي ،وَى ما ؤقاعث بلُه نغاخت اإلاظ٦غة الخىيُدُت اإلاغ٣ٞت
بمكغوٕ الضؾخىع الهاصعة ًٖ عثاؾت الجمهىعٍت في ماي  ، 1996ال ؾُما في ٣ٞغجحها29/28

3

 1لىهاسخي خمُض  ،الٗال٢ت بحن الؿلُت الدكغَُٗت و الخىُٟظًت ،مظ٦غة للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر ٢اهىن ٖام  ،ظامٗت
الجؼاثغ  ،2010،م .102
 2اإلااصة  102مً الضؾخىع الجؼاثغي .
 3م٣خُ ٠مً هو اإلاظ٦غة الخىيُدُت الهاصعة في ماي ٞ {{، 1996یما یسو الؿلُت الدكغَُٗت ٞاهه ؾدخم ب٢امت ٚغٞت
زاهیت بجاهب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي والتي ؾدؿمى بمجلـ ألامت ،وؤن وظىص َظٍ الٛغٞت الشاهُت اإلاٗتر ٝبُ٣متها في ٧ل
ألاهٓمت الضًم٣غاَُت ،الهض ٝمً طل ٪في بالصها َى جىؾی٘ مجا ٫الخمشیل الىَجي باخخًان َظا اإلاجلـ إلامشلحن مىخسبحن
ًٖ الجماٖاث اإلادلیت ،و٦ظل ٪اؾخ ٣باله لٟ٨اءاث و شخهُاث وَىُت ،وَاجان الٛغٞخان ؾخ٩ىهان البرإلاان الظي ؾدؿمذ
حكُ٨لخه بخدؿحن الٗملُت الدكغَُٗت٦ ،ما ؾخم ً٨مً يمان اؾخ٣غاع وصًمىمت ماؾؿاث الضولت }} ،1996 ،م .14
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َظا وٍغي ألاؾخاط الض٦خىع بدزَع بىهسا ؤن بوكاء الٛغٞت الشاهُت ً٨مً في جدؿحن
الخمشُل صازل الهُئت الدكغَُٗت مً ظهت و البدض ًٖ ؾحر مخىاػن للؿلُاث الٗمىمُت مً
ظهت ؤزغيٞ 1اإلاضاٗٞىن ًٖ ٨ٞغة اػصواظُت اإلاجلـ الىُابي ًغون في وظىص الٛغٞت الشاهُت
جإُ٦ض ٖلى الىٓام الضًم٣غاَي مً زال ٫اجاخت الٟغنت للمكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع ل٩ل
قغاثذ اإلاجخم٘ يمان الٗمل الجُض للبرإلاان و باقي ماؾؿاث الىٓام الؿُاسخي ،بن جبجي هٓام
الشىاثُت ال ً٣ي  ِ٣ٞجٟاصي قلل وكاٍ البرإلاان بل ٧ل الىٓام الؿُاسخي 2وٖلُه ٞةن اإلابرعاث
ال٣اهىهُت حٗضصث و ال ًم ً٨خهغَا بل ًم ً٨ط٦غ الباعػ مجها.
ؤوال :جىسَع مبدؤ الفصل بين الظلؼاث
بطا ٧ان جبجي الىٓام ألاخاصًت في الاهٓمت الؿُاؾُتٌٗ ،خبر ٖامال مً ٖىامل الىخضة
الىَىُتٞ 3،ةن ؤَم هخاثج جبجي هٓام الشىاثُت َى ج٨غَـ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في مجاله
الٗام ما بحن الؿلُت الخىُٟظًت و الؿلُت الدكغَُٗت ،و في اإلاجا ٫الخام بالٗمل البرإلااوي ما
بحن ٚغٞتي البرإلاان.
-1الخد مً اطدبداد املجلع الشلبي الىػني
ًغي الُ٣ٟه مىهدؿُُ٨ى ؤن اؾدبضاص ؤي ؾلُت ال ً٩ىن ،بال ؤطا اهٟغصث لىخضَا
بازخهاناث مُٗىت 4،ومً َىا ْهغث ٨ٞغة يغوعة الخىػان بحن الؿلُاث في مىذ
الازخهاناث٦ ،ظل ٪الخا ٫باليؿبت الى اإلاجلـ الىَجي ،في ٖهض الاخاصًت البرإلااهُت خُض ٧ان
ٌك٩ل ماؾؿت ٢ابلت لالؾدبضاص بط ما ؾُُغث ٖلحها ؤٚلبُت مُٗىتَ ،ظا الخسى ٝمً ٨ٞغة ما
لبض ؤن جد٣٣ذ هخاثجه مً زال ٫حكغَُٗاث ؤوازغ صٌؿمبر لؿىت  1991ما ايُغ الؿلُت ؤن
 1بصعَـ بى٦غا ،مجلـ ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت بصاعة  ، 2000 ، 01م .69
 2الٗغبي شخِ ٖبض ال٣اصع ،وٖضة ظلى ٫مدمض ،صٖاثم وزهىنُاث هٓام الٛغٞخحن في ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت،
م٣ا ٫م٣ضم في ملخ٣ى خى ٫هٓام الٛغٞخحن في الخجغبت الجؼاثغٍت ،وػاعة الٗال٢اث م٘ البرإلاان ،م .15
 3عٞذ صؾىقيَُ ،مىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى ٖمل البرإلاان ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝب ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ، 2006 ،م .26
 4ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى مدمض قهاب مدمض ؤمحن ،البرإلاان بحن الدكُ٨ل ألاخاصي و الدكُ٨ل الشىاجي ،صعاؾت ٢اهىهُت جدلُلُت
في يىء صؾخىع ظمهىعٍت الٗغا،2005 ،١ميكإة اإلاٗاع ٝؤلاؾ٨ىضعٍت  ،2014 ،م .76
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طا ٥إللٛاء الاهخساباث الدكغَُٗت في ظؼئها ألاو٦ ٫خسى ٝمً ؾُُغة الخؼب الاؾالمي ٖلى
ػمام الٛغٞت الدكغَُٗت و مً زاللها ٖلى ٖمل الخ٩ىمت.
بن جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي لىٓام الاػصواظُت و جإؾِـ مجلـ الامت٢ ،ض ًدض مً
ؾُُغة اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى الٗمل الدكغَعي مً ظهت و ٖغ٢لت الخ٩ىمت ؤزىاء ؤصاء
مهامها ،مً ظهت ؤزغي زانت بطا ٧اهذ ؤٚلُت َظا اإلاجلـ مدؿىبت ٖلى اإلاٗاعيت
الؿُاؾُت ،وٖاصة ما ً٩ىن َظا اإلاجلـ ٖباعة ًٖ حكُ٨لت مسخلُت ،خُض ًيخج طل ٪بىاء ٖلى
الىٓام الاهخسابي الظي ًخم مً زالله حكُ٨له.
ان وظىص مجلـ ألامت بدكُ٨لت مٛایغة وبٗهضة ؤَى 1،٫ظاء لی٣ي الضولت مً َیمىت
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت والاؾدبضاص بها هدُجت ؾُُغة ألاٚلبُت
البرإلااهُت في بنضاع ال٣ىاهحن ،زانت بٗض مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي للؿلُت الدكغَُٗت خ٤
الدكغَ٘ في مجاالث ٦شحرة ( ال٣ىاهحن الًٗىٍت )  ،اط ان اهٟغاص مجلـ واخض بهظا الازخهام
٢ض ًاصي الى اؾدبضاص ٦بحر في اإلاجا ٫الدكغَعي وٖغ٢لت ٖمل الضولت٧ .ىن ان لهظا الىىٕ مً
ال٣ىاهحن ٖال٢ت مباقغة بماؾؿاث الضولت،
یك٩ل مجلـ ألامت خاظؼا مىیٗا بطا ؤنیب اإلاجلـ الدكغَعي الىاخض بهُمىت
ألاٚلبُت الىاججت ًٖ ازخُاع خؼب ؾُاسخي مٗحن ،زانت في ْل اقتراٍ اإلااؾـ الضؾخىعي
للمهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن ههاب ¾ ؤًٖاثه ،ما ٌك٩ل بٗملُت خؿابُت ؾُُغة الخ٩ىمت مً
زال ٫الشلض اإلاٗحن ٖلى ٖملُت الخهىٍذ بمجلـ ألامت.

2

-2مجلع ألامت ....مداولت إلكادة الخىاشن بين الظلؼت الدشسَلُت و الخىفُرًت
حٗخبر الؿلُت الخىُٟظًت و الؿلُت الدكغَُٗت ,و ٖال٢تهما ُٞما بُجهما .هي اإلاحزان
الظي ًدضص َبُٗت الىٓام الؿُاسخي اإلاخب٘ .خُض جخمخ٘ ٧ل ؾلُت مجهما بدىُٓم صازلي
مؿخ٣ل ًٖ ألازغ ٌؿمذ لها بمماعؾت نالخُاتها اإلادضصة لها صؾخىعٍا ٞةطا ٧اهذ الؿلُت
 1ولُض قغٍِ ،الؿلُت الدكغَُٗت ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .72
 2ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .191
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الدكغَُٗت هي اإلاىىَت بالٗمل الدكغَعي ٦إنل ٖام ٞل٣ض ؤنبدذ الؿلُت الخىُٟظًت
بمىظب مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث جخىلى باألؾاؽ مهمت جىُٟظ ال٣ىاهحن الهاصعة ًٖ الؿلُت
الدكغَُٗت وطل ٪مً زال ٫الاظغاءاث ؤلاصاعٍت و ال٣اهىهُت التي جخسظَا مً ؤظل الؿماح
بىي٘ ال٣ىاهحن مىي٘ الخُبُ.٤
بال ؤن الخُىع الظي قهضجه الؿلُت الخىُٟظًت ،بؿبب جمخل٨ها ل٩اٞت الىؾاثل
والام٩اهاث اإلااصًت و البكغٍت و بظل ٪مىا٦بت الخُىع الخانل في الاهٓمت الؿُاؾُت ،ؤزغا ؾلبا
ٖلى م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت خُض لم جغقى َظٍ ألازحرة الى م٩اهت الؿلُت الخىُٟظًت و
جغاظٗذ في جىُٟظ نالخُاتها اإلاٗهىصة الحها.
بن اهٟها ٫البرإلاان والخ٩ىمت ٚالبا ما یاصي بلى ازخالٞهما خى ٫بٌٗ اإلاؿاثل ما
یاصي بلى ٖغ٢لت ٢یام الضولت في الىٓم طاث اإلاجلـ البرإلااوي الىاخض بىْاثٟها ،ؤما في الىٓم
طاث اإلاجلؿحن ٞمً اإلاؿخُإ الخٛلب ٖلى الخهاصم بحن البرإلاان والخ٩ىمت في خالت خضور
زال ٝبیجهما 1،خیض یلٗب اإلاجلـ الشاوي صوع اإلاىاػن و الىؾُِ بحن الؿلُخحن بهضٝ
الىنى ٫الى خل جىا٣ٞي 2.و في هٟـ الؿُا ١جلٗب الخىمت صوعا َاما في خا ٫الخال ٝبحن
الٛغٞخحن.

3

بن الٟغا ٙالظي و ٘٢في اإلاجا ٫الدكغَعي عظ٘ ؾببه الى ٢هىع صوع الؿلُت
الدكغَُٗت ،ما ايُغ اإلااؾـ الضؾخىعي الى مىذ نالخُاث حكغَُٗت للؿلُت الخىُٟظًت بُٛت
ٖضم و٢ىٖها في مك٩ل الخماَل و بظل ٪جًُِ٘ مهالر اإلاىاَىحن و ٖلى َظا ألاؾاؽ ٧ان
جإؾِـ مجلـ ألامت ٦مداولت مً اإلااؾـ الضؾخىعي بٖاصة الاٖخباع الى الؿلُت الدكغَُٗت
إلاماعؾت ازخهانها ألانُل ٦ىىٕ مً بٖاصة الخىاػن بُجها و بحن الؿلُت الخىُٟظًت.
 1ؤهٓغ في مٗجى طل ٪ب٣ت َضي ،اإلاغظ٘ الؿب ،٤م .194
 2ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى مدمىص خا ،ٔٞالىظحز في الىٓم الؿیاؾیت ،صاع الجهًت الٗغبیت ،ال٣اَغة ، 1976 ،م 234
 3ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ٖبض ال٨غیم ٖلىان ،الىٓم الؿیاؾیت وال٣اهىن الضؾخىعي ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘،1ٍ ،مان،
 ،2009م.169
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وٖلى َظا الاؾاؽ ً٩ىن جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي إلاجلـ الامت ٦هُئت حكغَُٗت في
الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي ،عٚم ما له مً مداؾً بال ؤن جُُ٣ضٍ في الٗمل الدكغَعي و اعظإ
جيكُِ ٖمله و َُ٩لخه للؿلُت الخىُٟظًت بمشابت ال٩ابذ للٗمل الدكغَعي و اإلاٗغ٢ل للٛغٞت
ألاولى ٦ ،ما ٌٗخبر بمشابت ؤصاة في ًض الؿلُت الخىُٟظًت.

املؼلب السابم :ؤزاز جإطِع مجلع ألامت كلى الىـام الظُاس ي.
ٖلى الغٚم مً يغوعة جإؾِـ مجلـ ألامت واٖخباعٍ ٦همام ؤمان إلاىاظهت ألاػماث
التي ٢ض جدضر ٦خل ٪التي ٧اهذ ؾببا في بوكاءٍ ًٞال ًٖ اإلاؿاَمت الٟٗالت في جىؾُ٘ مجا٫
الخمشُل ٦مبضؤ ج٣لُضي ومهمت بغإلااهُت ؤؾاؾُت ،بال ؤن الخُٛحر اإلااؾؿاحي الظي ؤخضزه صؾخىع
٧ ، 1996ان والػا ٫مدل ه٣اف ٦بحر بحن الٗضًض مً ؤؾاجظة ال٣اهىن ،بط هجض ؤن البٌٗ ٢ض
اهداػ بلى جإًُض وظىصٍ وبالخالي صٖمه لىٓام الٛغٞخحن في الجؼاثغ والبٌٗ ألازغ خاو ٫الخمؿ٪
بىٓام وخضة البرإلاان وبزباث ٖضم نالخُت وظىص مجلـ ألامت.
بن ْغو ٝجبجي مجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،ال جم٨ىىا
مً اؾخيخاط آلازاع اإلاترجبت ٖىه و ٦ظا الىنى ٫الى الىخاثج التي وي٘ مً ؤظلها ،ختى و بن
اظخمٗذ جل ٪اإلابرعاث بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٞ ،مً ػاوٍت الخبهغ و جدلُل الىي٘ بٗض
بوكاء مجلـ ألامت ًخطر لىا ؤن وي٘ َظا الضؾخىع لم ً ً٨لًمان جمشُل اإلاهالر ،وال
جغُ٢ت الخجغبت الضًمى٢غاَُت ،بل ؤن َظا الضؾخىع ظاء و ٧ان هخاظا لٓغو ٝنٗبت ٖاقتها
الجؼاثغ في ْل ؤو ٫مداولت إلظغاء اهخساباث حٗضصًتَ ،ضصث اؾخ٣غاع البالص وب٣اء الؿلُت ؤن
طا.٥

1

ٞبرظىٕ لضؾخىع  ،1996هجض ؤن مجلـ ألامت لم ًٚ ً٨غيه الدكغَ٘ ألهه ًمً٨
للمجلـ الكٗبي الىَجي مماعؾت َظا الازخهام لىخضٍ ،ولم ً ً٨الهض ٝمً بوكاثه حٗؼٍؼ
الضوع الغ٢ابي للؿلُت الدكغَُٗت ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت ،ألن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و بىاء
ٖلى آلالُاث اإلامىىخت له ٧ان بةم٩اهه مماعؽ صوع ع٢ابي خ٣ُ٣ي ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت ،ولم
 1ص .مدمض بى ؾلُان ،هٓام الٛغٞخحن في البرإلاان بحن الضًم٣غاَُت و جمشُل الخ٩ىمت ،م٣ا٢ ٫ضم في ملخ٣ى وَجي مً
جىُٓم وػاعة الٗال٢اث م٘ البرإلاان 30-29،ا٦خىبغ  ، 2002م .79
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ً ً٨بهض ٝالخىؾُ٘ و جدؿحن الخمشُل الىُابي ،و ٫ختى جضُٖم الضًم٣غاَُت ٞهىا ٥صو٫
صًم٣غاَُت لها هٓام الٛغٞت الىاخضة ٧الضو ٫الاؾ٨ىضهاُٞت التي حٗبر زحر مشا ٫لخُبُ٤
الضًم٣غاَُت،

1

الفسق ألاوٌ :مجلع ألامت بين اللبىٌ و السفع
و ألن لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت ٖبر ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت٧ ،ان بحن ماٍض وعاٌٞ
٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت إلاجلـ ألامت الجؼاثغي ٛ٦غٞت زاهُتٞ ،بٗض جإؾِؿه لم ٌؿلم مً ْهىع
جل ٪الخىظهاث الؿُاؾُت ؾىاء اإلااٍضة ؤو اإلاٗاعيت مٗللت عؤحها بمبرعاث و حجج خى ٫ب٣اثه
مً ٖضمه.
ؤوال  :الفسٍم املاٍد لبلاء مجلع ألامت
بن اإلااٍضًً لىظىص مجلـ ألامت ٦ماؾؿت صؾخىعٍت لها ُٖٓم الضوع في الخُاة
الؿُاؾُت ًبىىن مىٟ٢هم َظا اهُال٢ا مً ٖضة اٖخباعاث ؤَمها:

2

-1بن مجلع ألامت ؤصبذ ؤمسا واكلا
وبالخالي البض مً اإلادآٞت ٖلُه بهىعجه الخالُت صون حٗضًل ،و٢ض خاو ٫البٌٗ مً
َظا الٟغٍ ٤الخس ٠ُٟمً خضة مىٟ٢هم بإهه باإلم٩ان بوكاء مجلـ ظضًض بجىاع اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي و بوكاء ؾلُت حكغَُٗت ظضًضة ٖلى ؤؾاؽ ظضًض ٦مجلـ الٗ٣الء .وٍغي
ٞغٍ ٤آزغ بإهه ًجب ؤلاب٣اء ٖلى َظا اإلاجلـ ل ً٨البض مً جضُٖم ازخهاناجه الدكغَُٗت.3

 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى م٣غان آًذ الٗغبي جضزل في هضوة بٗىىان اإلاىٓماث ال٨ٟغٍت و الؿُاؾت إلاجلـ ألامت ،الجؼاثغ ،
مجلـ ألامت ؤ٦خىبغ  ،1999م .30
 2قهاص ؤخمض ،اإلااؾؿت الدكغَُٗت بىٓام الٛغٞخحن ٦ما وعص في صؾخىع  ،1996مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماظؿخحر في
ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت الجؼاثغ ،2009 ،م .85
 3بلُٗاٍٖ(،بض الغخمً) ،مجلـ ألامت بحن الجض ٫الؿُاسخي والىا ٘٢اإلاضوي ،هضوة خى ٫صوع اإلاجالـ البرإلااهُت الٗلُا في
جغُ٢ت الضًم٣غاَُت مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي  ،مجلـ ألامت ،الٗضص (  ،)2ماعؽ  ، 2003م.87 :

42

-2بن مجلع ألامت هدُجت مىؼلُت وخخمُت
ًغظ٘ طلً ٪جغي في ٦شحر مً الضو ٫حي ٌٗغ ٝهٓام اإلاجلؿحن اهدكاعا ٦بحرا هٓغا إلاا
ًمل٨ه مً مؼاًا وما ً٣ضمه مً خلى ٫إلاسخل ٠اإلاكا٧ل وألاػماث التي ٢ض جخٗغى لها الضولت ،
و٦ظلٞ ٪ةن الجؼاثغ ٛ٦حرَا مً الضو ٫وظضث في اٖخماص َظا الىٓام ال٨شحر مً الخلى٫
إلاكا٧لها  ،زانت جل ٪التي واظهتها بٗض ؤػمت  ،1991وما هخج ٖجها مً ٞغا ،ٙو وظىص ماؾؿاث
ٚحر قغُٖت جد٨م البالص.

1

-3مجلع ألامت هُئت مهمت ملساكبت الظلؼت
ًغي الاؾخاط ٖبض ال٨غٍم ٢غَصخي ؤن مجلـ الامت ؤصاة مهمت إلاغا٢بت الؿلُت في الخالت
التي ً٩ىن ٞحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و الخ٩ىمت مغا٢بخحن مً هٟـ الخؼب  ....2وبهظا ٞهي
وؾُلت لخٗمُ ٤الضًم٣غاَُت و الى٢ى ٝفي وظه الاٚلبُت اإلاهُمىت وخماًت الا٢لُت٦ 3.ما ؤن
مجلـ الامت بم٣ضوعٍ ؤن ً٩ىن وؾُلت لظل ٪الخُىع في خا ٫اؾخٗماَ ٫غ ١ازغي للخمشُل و
بلى ٙصعظت ٧اُٞت مً عقاصة الخ٨مٞ ،اطا ٧اهذ َىا ٥قٟاُٞت في حُٗحن ؤًٖاثه ب٩لخا
لُاثٟخحن ،واطا جبيذ الجؼاثغ اي هٓام ظهىي ٧ىؾُلت ؾُاؾُت للدؿُحر اإلادلي لبٌٗ ً٢اًا
اإلاجخم٘ الجؼاثغي٣ٞ ،ض ً٩ىن مجلـ الامت ؤخؿً م٩ان للخمشُل الجهىي و يمان الخالخم
الىَجي و قض بيُت الضولت الجؼاثغٍتٞ ،الدكُ٨لت البكغٍت إلاجلـ الامت و ازخهاناجه و ُُٟ٦ت
مماعؾخه لها وم٩اهت عثِـ َظا اإلاجلـ في َغم الؿلُت ٧لها اصلت ٖلى عٚبت َظا اإلاجلـ،
يمان الاؾخ٣غاع و الاؾخمغاعٍت إلااؾؿاث الضولت و جٟاصي ج٨غاع ما و.٘٢

4

بن اإلاخمًٗ في بوكاء مجلـ ألامت في الجؼاثغ بالىٓغ بلى الىا ٘٢الضولي ،بك٩ل ٖام
ٌؿخيخج ؤن الجؼاثغ لم جإث بصخيء ظضًض ،خُض ٖغ ٝهٓام الٛغٞخحن اهدكاعا في الٗالمٚ ،حر
 1نىٍلر(،بىظمٗت)  ،مجلـ ألامت يابِ الخغ٧اث الخجاوػٍت للخىاػن والاؾخ٣غاع ،اإلالخ٣ى الىَجي خى ٫هٓام الٛغٞخحن في
الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت وألاهٓمت اإلا٣اعهت وػاعة الٗال٢ت م٘ البرإلاان  ،ألاوعاسخي ًىمي  2002/10/ 30-29م .129
ٖ 2بض ال٨غٍم ٢غَصخي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .59
ٖ 3بض ال٨غٍم ٢غَصخي  ،الخجغبت البرإلااهُت إلاجلـ الامت ،صاع الىعي لليكغ و الخىػَ٘  ،الجؼاثغ  ،2017م .58
 4مدمض بىؾلُان  ،البرإلاان في الضؾاجحر الجؼاثغٍت  ،الخجغبت البرإلااهُت في الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،م٣ا ٫ميكىع في ٦خاب مجلـ
الامت خى ٫البرإلاان و الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ  ،مجلـ الامت  ،الجؼاثغ  ،201م .79

43

ؤن مً اإلاهم الخإُ٦ض ٖلى ؤن الٗمل بىٓام الٛغٞخحن ًغجبِ صاثما بٓغو ٝؾُاؾُت خغظت جمغ
بها الضولت ؤي ؤن الجؼاثغ ٖملذ بىٓام الٛغٞخحن مً ؤظل ملئ الٟغا ٙالضؾخىعي الظي ٌك٩ل
زُغا ٖلى اؾخ٣غاع الضولت بالىٓغ بلى يغوعة جإمحن اإلااؾؿت الدكغَُٗت مً ال٣ىي الؿُاؾُت
اإلاؿماة بال٣ىي اإلاىاًَت للجمهىعٍت  ،وال٣هض َىا ال٣ىي الؿُاؾُت طاث الخىظه ؤلاؾالمي
التي بغػث ٢ىتها بك٩ل واضر في الجبهت ؤلاؾالمُت لإله٣اط اإلادلت ؤو ألاخؼاب طاث الُاب٘
الجهىي مشل ظبهت ال٣ىي الاقتراُ٦ت ؤو خؼب الخجم٘ مً ؤظل الش٣اٞت والضًم٣غاَُت.

1

زاهُا :الفسٍم السافع لبلاء مجلع ألامت
بن الٟغٍ ٤الغا ٌٞلب٣اء مجلـ ألامت ًبجي مىٟ٢ه ٖلى الغؤي ال٣اثل بٗضم ظضوي
اإلاجلـ الشاوي 2،ويغوعة بلٛاثه والا٦خٟاء باإلاجلـ الكٗبي الىَجي وٍبرع طل ٪مً زال٫
مجمىٖت مً اإلابرعاث ًا٦ض ٞحها ؤن ب٣اء جبجي مجلـ ألامت ما َى بال جإزغ باألهٓمت اإلا٣اعهت صون
صعاؾت الىي٘ الؿُاسخي للىٓام الجؼاثغي و حججه في طل: ٪
-1مجلع ألامت ...جظُِم لألمىاٌ و طسوزة اكخصادًت
وهي الٓغو ٝالا٢خهاصًت الغاَىت التي حِٗكها الجؼاثغ والتي ج٣خطخي جىٞحر ؤمىا٫
جى ٤ٟفي ٚحر مىيٗها ،مشلما َى الخا ٫باليؿبت إلاجلـ ألامت ،خُض ؤن َظٍ ألامىا ٫الُاثلت
التي جىٖ ٤ٟلُه ًم ً٨جىظحهها للٗمل ٖلى جدؿحن الٓغو ٝالا٢خهاصًت ألن ؤلاهٟاٖ ١لُه ًش٣ل
٧اَل الضولت٦ .ما ؤن ازخهاناث مجلـ ألامت قبحهت بهالخُاث ال٨شحر مً اإلاجالـ
اإلاخسههت ٧اإلاجلـ الىَجي الا٢خهاصي والاظخماعي وبالخالي َظٍ ألازحرة ًم ً٨ؤن جًُل٘
بهظا الضوع وزانت وؤجها جًم زبراث ٞىُت ٖالُت ٢اصعة ٖلى ؤن ج٣ضم ٢ضعا ؤ٦بر وؤٖم ٤مً
اإلاكىعة الٟىُت وبالخالي ٌٗض مجلؿا وَمُا وٖضًم الجضوي وؤهه ٚغٞت حسجُل .ِ٣ٞ

 1قهاص ؤخمض  ،اإلااؾؿت الدكغَُٗت .....اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .87
ٖ 2بض ال٨غٍم ٢غَصخي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .61
 3قهاص ؤخمض  ،اإلااؾؿت الدكغَُٗت .....اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .89
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3

-2مجلع الامت خسوج كً الىـام الدطخىزي الجصاثسي اللخاد
ٌٗخ٣ض ؤههاع الغاي الغا ٌٞلب٣اء مجلـ الامت ،ؤن جإؾِؿه ؤنال ٌٗض زُإ وزغوظا
ًٖ الىٓام الؿُاسخي و الضؾخىعي الجؼاثغي ،خُض ؤن الجؼاثغ و زال ٫ججغبتها الضؾخىعٍت
بُ٣ذ مدآٞت ٖلى الىٓام ألاخاصي ؾىاء في صؾخىع  ،1993ؤو في صؾخىع  ،1976بلى ٚاًت
صؾخىع َ ،1989ظا ألازحر و عٚم ؤهه خمل الٗضًض مً الانالخاث الؿُاؾُت بال ؤهه ب٣ي
مدآٞا ٖلى ؤخاصًت الىٓام البرإلااوي.
زالثا :الفسٍم املاٍد لبلاء مجلع الامت مم جؼىٍس الصالخُاث
َظا الاججاٍ ٌكتر ٥في هٟـ الدجج و اإلابرعاث م٘ الٟغٍ ٤اإلااٍض لب٣اء مجلـ الامت
٦هُئت حكغَُٗت زاهُت ،ل ً٨م٘ جُىٍغ ازخهاناجه ختى جهضع الدكغَٗاث ٢ىٍت بٗض صعاؾت
مٗم٣ت صون حؿغٕٞ ،ال ٌكىبها ال٣هىع و ٖضم الض٢ت ٦ ....ما ًدَ ٤٣ظا الىٓام جضُٖم
الضًم٣غاَُت و جغُ٢تها و اػصَاعَا ،باحؿإ اإلاكاع٦ت و الخمشُل ،وٖالظا لخدضًاث الضًم٣غاَُت
ومٗى٢اتها ،م٘ الانالح للىٓام ال٣اهىوي بما ًخماشخى م٘ ؾُاؾدىا الانالخُت الجضًت

1

الفسق الثاوي :جلُُم الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت كبل حلدًل .2016
بطا ٧اهذ اإلااصة  98مً الضؾخىع جىو ٖلى ؤن مماعؾت الؿلُت الدكغَُٗت ج٩ىن مً
٢بل بغإلاان ًخ٩ىن مً ٚغٞخحنَ ،ما اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامتٌٗ ،جي َظا اهخهاعا
للخُاع اإلااٍض لىظىص َاجه اإلااؾؿت ،بال ؤن طل ٪ال ٌٗجي بالًغوعة ؤن َظٍ الخ٣ُ٣ت ؤجها
ؾخًُ ٠ال٨شحر للٗمل الدكغَعي ،بل بن ألامغ ً٣خطخي مىا البدض ًٖ ما ؤياٞخه َاجه
الٛغٞت للٗمل الدكغَعي ،بط هغي ؤجها مٗضومت الٟاٖلُت بضاًت الٗمل الدكغَعي وال ًبضؤ وكاَها
الدكغَعي بال بمىا٢كت الىو الظي نىث ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي واإلاهاص٢ت.

 1بىػٍض لؼَاعي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .60
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ؤوال :ابلاد مجلع الامت كً بداًت اللمل الدشسَعي
اإلااؾـ الضؾخىعي ٖىض نُاٚخه لألخ٩ام التي ّ
ّ
جدضص ؤلاَاع الىُْٟي
لم یبخٗض
ّ
الخهىع الٗام الظي ّ
نممخه اللُبرالُت للٛغ ٝالٗلُا في الىٓام الضؾخىعي،
إلاجلـ ألامت ًٖ
بلى ظاهب ما ؤٞغػجه جُبُ٣اتها الىيُٗت .وبالىٓغ بلى ّ
حٗضص الٗال٢اث الؿیاؾیت إلاجلـ ألامت،
یخسظ الضوع اللُبرالي اإلاىىٍ به نىعا مخباًىتٞ ،هى ّبما ؤن ی٩ىن مباقغا ول٨ىه ؾلبي ،و َى
ّ
صوع
اإلاٗض ٫الظي ٟ٦له مبضؤ الشىاثُت اإلادؿاوٍت الظي اٖخمضٍ اإلااؾـ الضؾخىعي بكإن
الٗال٢ت التي جد٨م مجلـ ألامت بالٛغٞت الىٓحرة له؛ ٞیما یخسظ َابٗا ٚحر مباقغ ول٨ىه
بًجابي ،وَى صوع اإلاىاػن الظي ّؤمىخه الشىاثُت اإلاى٣ىنت التي ؤ٢غَا ال٣اهىن ألاؾاسخي بكإن
ٖال٢خه بالخ٩ىمت.

1

عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض جبجى مجلـ الامت ،في صؾخىع ٦ 1996هُئت حكغَُٗت،
في الىٓام الشىاجي ،وا٦ضث عثاؾت الجمهىعٍت في اإلاظ٦غة الخىيُدُت التي َغخذ بمىاؾبت
اٖالن الضؾخىع ؤن صوع َظٍ الٛغٞت ًخمدىع خى ٫حٗؼٍؼ الضًم٣غاَُت  ،وج٣ىٍت الؿلُت
الدكغَُٗت بال ان الىا٧ ٘٢ان ٖ٨ـ طل ،٪ومى٘ مجلـ الامت مً اإلاباصعة الدكغَُٗتَ ،اجه
آلالُت التي حٗخبر بمشابت بضاًت الٗمل الدكغَعي.

2

بن مجلـ ألامت زغي خ٣ُ٣ت ،بًمه إلاجمىٖت ٦بحرة مً الخبراث والٟ٨اءاث التي مً
اإلام ً٨ظضا ؤن حؿاٖض في جدؿحن ألاصاء الدكغیعي والغ٢ابي للبرإلاان ٚحر ؤن ؤلا٢هاء الظي مجى
به مجلـ ألامت مً خیض اإلاباصعة بالدكغَ٘ و٦ظا مً خیض الغ٢ابت التي ال جخجاوػ ٧ىجها ع٢ابت
ق٩لُت یجٗل مجلـ ألامت بٗیضا ظضا ًٖ الٟاٖلیت اإلاُلىبت مىه.

 1مدمض ٖمغان بىلُٟت  ،الضوع اإلاٗض ٫للٛغ ٝالشىاثُت البرإلااهُت في الىُْٟت الدكغَُٗت – مجلـ ألامت همىطظا ، -م٣ا٫
ميكىع بمجلت ال٨ٟغ ال٣اهىوي ،الجؼاثغ  ،2014م .03
ٖ 2مغ خلمي ٞھمي ،الىُْٟت الدكغَُٗت لغثیـ الضولت في الىٓامحن الغثاسخي والبرإلااوي ،صعاؾت م٣اعهت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،
ال٣اھغة ،ؾىت  ،1980م .11
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زاهُا :الخظُِم كلى مجلع ألامت في آلُت الخلدًل
بٖماال ب٣اٖضة مً ًمل ٪خ ٤اإلاباصعة ًمل ٪خ ٤الخٗضًل  ،مى٘ وايٗى الضؾخىع
ؤًٖاء مجلـ ألامت مً ؾلُت حٗضًل الىهىم الدكغَُٗت اإلادالت ٖلحهم مً اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي٦ ،ىخاط إلاىٗهم خ٣ه في اإلاباصعة بالىهىم ال٣اهىهُت .بال ؤهه ًم ً٨للجان اإلاسخهت
وٖىض جٟدهها إلاكاعَ٘ ال٣ىاهحن ج٣ضًم حٗضًالتها.
ٚحر ؤن يغوعٍاث ٗٞالُت الٗملُت الدكغَُٗت صازل اإلاجلـ ظٗلذ اإلاكغٕ ال ی٣غ
بهظا الخ ٤ل٩ل ؤًٖاء اإلاجلـ ،و ٕاهما بلى الجهاػ ألاؾاسخي الظي یٟ٨ل مىهجه ٖمله
ّ
الدكغَعيٞ ،مبضثیا ،ال یم ً٨مماعؾت َظٍ الؿلُت بال مً ٢بل اللجان الضاثمت للمجلـ،
صون بُ٣ت ألاًٖاء و ال یؿدشجى مً مماعؾت َظا الخ ٤ؤًٖاء اإلاجلـ ٞدؿب ،بل یمخض،
ّ
ّ
ؤًًا ،بلى مؿخىي اللجان طاتها ٞال ید ٤بال للجىت اإلاسخهت ج٣ضیم ا٢تراخاث الخٗضًالث صون
1
ؾىاَا ،وَى مؿل ٪لم یدال ٠اإلاكغٕ ّ
الؿضاص في جبيُه.
زالثا :هصاب املصادكت ما بين الخلصٍص و الاطلاف للظلؼت الدشسَلُت
ًدك٩ل مجلـ ألامت مً ًٖ 144ىاً ،يخسب مجهم ًٖ 96ىا ًٖ َغٍ ٤الا٢ترإ
الؿغي ٚحر اإلاباقغ مً بحن اًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت و البلضًت ،وٍخم حُٗحن الشلض
الشالض ( ًٖ 48ىا ) مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت مً بحن الصخهُاث و الٟ٨اءاث الىَىُت،
وؾمي َظا الشلض ،بالشلض اإلاُٗل للٗمل الدكغَعي 2،خُض اهه بالغظىٕ الى ٢ىاٖض الخهىٍذ
ٖلى ال٣ىاهحن مً َغ ٝمجلـ الامت ٢بل حٗضًل صؾخىع  2016هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي
اقترٍ ههابا ،اٖخبرٍ ال٨شحر مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي بمشابت م٣برة لل٣ىاهحن التي ال
جخماشخى م٘ بغهامج و جىظه عثِـ الجمهىعٍت ،طل ٪ؤن ¾ مً ؤًٖاء مجلـ الامت ً٣ابله
خؿابُا ًٖ 108ىا ،و َى الٗضص الظي ًؼٍض ًٖ الٗضص اإلاىخسب ،مما ًىنلىا بلى ال٣ى ٫ان
امخىإ الشلض الغثاسخي ؤو اإلاُٗل ٢ض ًدى ٫صون الخهىٍذ ًٖ ؤي هو ٢اهىوي ،و بظل٪
 1مدمض ٖمغان بىلُٟت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 04
2

َاملي مدمضَُ ،مىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،صعاؾت م٣اعهت

بالىٓامحن الضؾخىعي اإلاهغي والٟغوسخي ،صاع الجامٗت الجضًضة ،الجؼاثغ  ،2014م .58
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يغوعة ٞخذ اإلاجا ٫لخضزل الىػٍغ ألاو ٫في خالت الخال ٝو الخد٨م في ٖمل اللجىت مدؿاوٍت
ألاًٖاء ،م٘ بم٩اهُت ٖضم اؾخضٖاء اللجىت ؤنال ٧ىن ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ًُ٣ض الىػٍغ
ألاو ٫بإي مضة مُٗىت ( ٢بل الخٗضًل )٦ .ما جغي زلت ؤزغي مً ٣ٞها ال٣اهىن ؤن َظا الكغٍ
ٌٗض بمشابت ؾُ ٠إلاداعٍت حؿلِ البرإلااهاث و اقتراَه حهض ٝالى الىنى ٫الى الاظمإ ٖلى
الىهىم ال٣اهىهُت التي جهضع بٗض اإلاىا٣ٞت ٖلحها.

48

املبدث الثاوي :حشىُل مجلع ألامت ههُئت حشسَلُت
بصالخُاث مددودة.
بياٞت بلى الكغوٍ الخ٣لُضًت الؾخ٣اللُت الٛغ ٝالشاهُت باٖخباعَا ظؼء مً البرإلاان
اإلاخ٩ىهت مً يماهاث ٢اهىهُت وماصًت لخدَ ٤ُ٣ظٍ الاؾخ٣اللُت ،وبهظا الهضص جىظض مىٓىمت
٢اهىهُت مخ٩املت لخدَ ٤ُ٣ظٍ الاؾخ٣اللُت مجها ٢اهىن الاهخساباث و٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ،
َضٞها ألاؾاسخي يمان اؾخ٣اللُت مجلـ ّ
ألامت ،مما ًضٗٞىا للبدض ًٖ مضي اؾخ٣اللُخه مً
زالَ ٫غٍ٣ت حكُ٨له.

1

یٗخبر مً ؤَم ع٧اثؼ وظىص مجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهیت للبرإلاان ازًاٖه ل٣ىاٖض
مسالٟت إلاا َى مٗمى ٫به في اإلاجلـ الكٗبي الىَجي مً خیض الخىٓیم ٣٦اٖضة ٖامت وطل٪
ختى ال ی٩ىن مجلـ ألامت نىعة َب ٤ألانل إلاجلـ الكٗبي الىَجي.
یخمحز الخىٓیم الًٗىي إلاجلـ ألامت بتر٦یبت مؼصوظت ( مسخلُت ) وَظا ما ؤوعصٍ
الخٗضیل الضؾخىعي  28 ٫هىٞمبر  1996بط اٖخمض ٖلى ؤؾلىبحن ،ؤؾلىب الاهخساب وؤؾلىب
الخٗیحن و طل ٪خؿب ما ؤ٢غجه اإلااصة  101مىه ( اإلااصة  119و٣ٞا لخٗضًل  ،) 2016اياٞت بلى
ازخال ٝفي مضة الًٗىیت  ،وَٗض الخجضیض الىهٟي ألًٖاء مجلـ ألامت ،آلُت ظضًضة لم جغص
في باقي ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت جبىاَا ؤًًا اإلااؾـ الضؾخىعي زال ٫ؤزظٍ بىٓام الشىاثُت
البرإلااهُت  ،خیض ازاع ٦شحر مً و الاؾخٟؿاعاث في مىذ الضؾخىع للمجالـ الىیابیت ٞغنت
لخىٞحر يماهاث ألًٖائها و خمایتهم وجخمشل ؤَمُت َظٍ الًماهاث في جإمحن اؾخ٣اللُتهم في
مىاظهت الؿلُت الخىُٟظًت مً ظهت ،و اإلاىخسبحن مً ظهت آزغي وطل ٪مً ؤظل جإصیت مهامهم
وواظباتهم ٖلى ؤخؿً وظه والٗمل ؤیًا ٖلى جد٣ی ٤ألاَضا ٝاإلاؿُغة .و ٖلى ط٦غ ما ؾب٤
ؾإحٗغى في َظا اإلابدض بلى الخىُٓم الًٗىي إلاجلـ ألامت و ؤزغٍ في الٗملُت الدكغَُٗت
(مُلب ؤو ،) ٫جىُٓم مجلـ ألامت مً الىاخُت ألاصعاًت (مُلب زاوي) ،وًٖ يماهاث
 1طبُذ مُلىص ،الٟهل بحن الؿلُاث في الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت ،صاع الهضي للُباٖت و اليكغٖ ،حن ملُلت ، 2007
م .72
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الاؾخ٣اللُت الًٗىٍت إلاجلـ ألامت ( مُلب زالض) ،وبٗضَا هخُغ ١الى جُُ٣م م٩اهت مجلـ
الامت في الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي ٢بل حٗضًل  ( 2016مُلب عاب٘ )

املؼلب ألاوٌ :الخىـُم اللظىي ملجلع ألامت ...و ؤزسه في كمله الدشسَعي.
ّبن الخضًض ًٖ حكُ٨لت ،وجىُٓم مجلـ ألامت الجؼاثغي یخُلب مىا خخما الخُغ ١بلى
الترُ٦بت البكغٍت التي ًخ٩ىن مجها َظا اإلاجلـ ،والتي حكمل ألاًٖاء اإلاك٩لحن لهظٍ الٛغٞت،
لظا ؾإخاو ٫ؤن ؤجىاوَ ٫ظٍ التر٦یبت البكغٍت بصخيء مً الكغح و الخٟهُل ،وطل ٪مً ؤظل
الخٗغٖ ٝلى اإلاهام والىْاث ٠اإلاىىَت بهظٍ التر٦یبت إلاجلـ ألامت و ؤزغَا في هىُٖت ٖمله
الدكغَعي.

1

الفسق ألاوٌ :بطخلاللُت اللظىٍت في مجلع ألامت و ؤزسها كلى اللمل الدشسَعي.
جدباًً و جسخل ٠ألاهٓمت الضًم٣غاَُت في َغٍ٣ت ونى ٫ممشلي الكٗب بلى اإلاجالـ
البرإلااهُت ٞاالهخساب ٢ض ً٩ىن مباقغا ؤو ٚحر مباقغ ،2وجدىىٕ َاجه الاؾالُب و الُغ ١خؿب
ازخال ٝصؾاجحرَا و ؤهٓمتها الاهخسابُتٞ 3،ةطا ٧ان ازخُاع الىاثب ؤو الًٗى مً َغ ٝالكٗب
مباقغة ،ه٩ىن ؤمام الا٢ترإ اإلاباقغ 4،ؤما بطا جم ازخُاع الىاثب ًٖ َغٍ ٤ازُاع مىضوبحن خُض
ًخم الاهخساب ٖلى مغخلخحنً ،خم في ألاولى ازخُاع مىضوبحن َ ،االء بضوعَم ً٣ىمىن بازخُاع
اًٖاء البرإلاان 5 .وَظا ألازحر َى ألاؾلىب ألا٦ثر قُىٖا في ج٩ىًٍ الٛغٞت الشاهُت في ألاهٓمت
1

حجاب ًاؾحن ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت الجؼاثغي ومجلـ اإلاؿدكاعًٍ اإلاٛغبي  ،مظ٦غة للخهىٖ ٫لى قهاصة

ماظؿخحر في ال٣اهىن ،ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ،الجؼاثغ  ،2015م .25
 2خؿان مدمض ق ٤ُٟؤلٗاوي ،ألاهٓمت الؿُاؾُت و الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت ،مُبٗت ظامٗت بٛضاص ،بٛضاص ، 1986،م49
 3ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى  ،مدمض ٧اْم اإلاكهضاوي ،ال٣اهىن الضؾخىعي ( الضولت ،الخ٩ىمت ،الضؾخىع )  ،ماؾؿت الش٣اٞت
الجامُٗت  ،م ص ماؾؿت وكغ  ،صون ؾىت وكغ ،م 103
 4ؤخمض ٖبض الخمُض الخالضي ،ال٣اهىن الضؾخىعي الىٓم الؿُاؾُت الضًم٣غاَُت الغثِؿُت( :صعاؾت م٣اعهت ) ،صاع ال٨خب
ال٣اهىهُت ،ال٣اَغة ،2011 ،م.207 .
24- JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel et institutions politiques, 6eme édition, Ed/ Dalloz, Paris, 2006,

5

p127.
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ال٣اثمت ٖلى هٓام اإلاجلؿحن ،بدُض ً٣خطخي في َظٍ الخالت ؤن ً٩ىن الاهخساب ال٣اٖضة
والخُٗحن الاؾخصىاء.1
ّبن مجلـ ّ
ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ًخد ٤٣له َظا الىن ٠مً زال٫
اهتهاط اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي َظا ألاؾلىب مما ًًٟي ٖلُه هىٖا مً الاؾخ٣اللُت
الًٗىٍت وجٓهغ َظٍ ألازحرة مً زال ٫ج٩ىٍىه ًٖ َغٍ ٤ؤؾلىبي الاهخساب وجُُٗمه بالخُٗحن،
ومً زال ٫ههىم الضؾخىع الجؼاثغي اإلاٗض ٫ؾى ـ ـ ـ ـ ــت  ،2016و٦ظا ال٣اهىن الًٗىي ع٢م :
 12-16اإلاخٗل ٤اإلادضص لخىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت و ٖملهما ،و٦ظا
الٗال٢اث الىُُْٟت بُجهما وبحن الخ٩ىمت .باإلياٞت الى الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت هجض ؤن
مجلـ ألامت ًدك٩ل مً ٞئخحن ،خُض ًترشر للٟئت ألاولى اإلا٣ضع ههابها ب  3/2مً ؤًٖاء
اإلاجلـ مً َغ ٝؤًٖاء اإلاجالـ اإلاىخسبت ،الىالثُت و البلضًت ٖلى ؤن ًخم الخهىٍذ ٖلحهم
مً هٓغائهم ،وٍخم حُٗحن الشلض الشالض مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت مً بحن ٟ٦اءاث اإلاجخم٘ في
٧اٞت اإلاجاالث ال٣اهىهُت و اإلاهىُت .....وٖلُه ؾىداو ٫قغح التر٦یبت البكغٍت لهظٍ الٛغٞتٖ ،لى
ؤن هبحن ؤزغ َا في الٗمل الدكغَعي إلاجلـ الامت .عٚم ؤهه لم ًغص ؤي ظضًض في حٗضاص ؤًٖاء
مجلـ ألامت ،خُض ؤؾىض الضؾخىع مهمت جدضًض ٖضص مجلـ الامت للىٓام الضازلي لهٖ ،لى
َظا ألاؾاؽ ٞةن حٗضاص مجلـ ألامت اؾخ٣غ ٖىض الٗضص ًٖ 144ىاً ،خم اهخساب  96مجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
و ٌٗحن عثِـ الجمهىعٍت  48مً بحن ٟ٦اءاث اإلاجخم٘ لٗهضة جضوم  06ؾىىاث ٖلى ؤن ًجضص
ههُٟا ٧ل زالر ؾىىاث.

2

ٖ 1بض الهه بىٟ٢ت ،آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،صاع َىمت للُباٖت واليكغ -والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
 ، 2002م13 .
 2مىلىص مىهىع ،بدىر في ال٣اهىن الضؾخىعي ،مىٞم لليكغ ،الجؼاثغ ،2010 ،م 240
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ؤوال :ألاكظاء املىخخبىن كلى مظخىي مجلع ألامت الجصاثسي.
ّبن حكُ٨لت مجلـ ألامت الجؼاثغي مؼیج بحن جمشیل للمجمىٖاث اإلادلیت ًٖ َغی٤
الا٢ترإ ٚحر اإلاباقغ وَظا یٗجي اؾخدضار هىٕ مً الضًم٣غاَُت ٚحر اإلاباقغة باٖخباع ّؤن
الكٗب ال یكاع ٥مباقغة في حك٨یل زلثي اًٖاء الٛغٞت.

1

ّبن جمشیل الهیئاث اإلادلیت باٖخباعَا ٢اٖضة الالمغ٦ؼیت في مجلـ ألامت مً قإهه ؤن
یجٗل مً َظٍ اإلااؾؿت مجاال المغ٦ؼیا إلاكاع٦ت اإلاىاَىحن في حؿیحر الكاون الٗمىمیت،
ومغا٢بت ٖمل الؿلُاث الٗمىمیت ولى بك٩ل ؤ٢ل مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،وفي هٟـ
الى٢ذ یمشل في ظؼثه عثیـ الجمهىعیت اإلاىخسب ًٖ َغی ٤الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ والؿغي ،مما
یًٟي ٖلیه الُاب٘ الكٗبي و یًمً مماعؾت الؿیاصة الىَىُت بجاهب ؾیاصة الكٗب.

2

-1ػسٍلت اهخخاب  3/2ؤكظاء مجلع ألامت
ًخمحز مجلـ ألامت بُغٍ٣ت اهخساب زلثي ؤًٖاثه ًٖ باقي اإلااؾؿاث اإلادك٩لت ًٖ
َغی ٤الاهخساباث ٧اإلاجلـ الكٗبي الىَجي واإلاجالـ اإلادلیت ،والتي یخم اهخساب ؤًٖائها ًٖ
َغی ٤الا٢ترإ اليؿبي اإلاباقغ

3

ًخم اهخساب زلثي ؤًٖاء مجلـ ألامت ًٖ َغٍ ٤الا٢ترإ الؿغي ٚحر اإلاباقغ ،4مً
بحن ومً َغ ٝؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ،واإلاجالـ الكٗبیت البلضیت وطل ٪خؿب
همىطط الا٢ترإ اإلاخٗضص ألاؾماء في صوع واخض ،وباألٚلبُت ٖلى مؿخىي الىالیت بدیض جمشل ٧ل
والیت في اإلاجلـ بًٗىیً ،و جخمحز َظٍ الُغٍ٣ت ب٩ىجها جًمً ألًٖاء اإلاجالـ الكٗبیت
البلضیت و الىالثیت الخغیت في الترشر مً ٖضمه٦ ،ما جًمً اؾخ٣اللیتهم ًٖ ألاخؼاب التي
 1حجاب ًاؾحن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .26
 2ؾُٗض بىقٗحر  ،الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي -صعاؾت جدلُلُت لُبُٗت هٓام الخ٨م في يىء صؾخىع  - ،1996الؿلُت
الدكغَُٗت و اإلاغا٢بت  ، -ط  ، 04صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت  ،02ٍ،الجؼاثغ  ،2013م .23
ُ٣ٖ 3لت زغباشخي ،مغ٦ؼ مجلـ الامت ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .129
 4اهٓغ للخٟهُل ؤ٦ثر نالر بلخاط ،اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت و ال٣اهىن الضؾخىعي في الجؼاثغ مً الاؾخ٣ال ٫الى الُىم ،صًىان
اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،02ٍ ،الجؼاثغ ،2013م  .244واهٓغ اًًا ؾٗاص ٖمحر ،الىٓام ال٣اهىوي إلاجلـ  .....مغظ٘ ؾاب،٤
م .30
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ٞاػوا جدذ لىائها بًٗىیت اإلاجالـ اإلادلیت ،خیض یؿمذ ال٣اهىن ل٩ل ًٖى في الجماٖاث
اإلادلیت بم٩اهُت الترشر باؾمه الخام صون اقتراٍ جؼُ٦ت الخؼبٖ 1،لى ٖ٨ـ الترشر لىیابت
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي واإلاجالـ الكٗبیت اإلادلیت ،خُض ٌكترٍ ٞحها ل٣بى ٫مل ٠الترشر،
اهخماء م٣ضمه لدكُ٨لت ؾُاؾُت مُٗىت٢ ،ض ؾُ ٤لها الخهىٖ ٫لى ههاب مٗحن في
الاؾخد٣ا٢اث الٟاعَت ،جدذ َاثلت ٖضم ٢بى ٫ال٣اثمت.

2

وألن الهُئت الىازبت في اهخساباث اًٖاء مجلـ الامتَ ،م ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت
البلضًت ،و ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ٖلى مؿخىي الضاثغة الاهخسابُت اإلادضصة بة٢لُم
الىالًت ٞةن حؿُحر الٗملُت الاهخسابُت و ٣ٞا للىٓام الاهخسابي ٌٗهض بها الى والي الىالًتَ ،ظا
ألازحر الظي ٌٗض ال٣اثمت اإلاٗىُت باالهخساب و التي جًم ٧ل اًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت
و ٦ظا ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىالجي و ًخم جغجبه جغجِبا ؤبجضًا في ٢اثمت جضعى ال٣اثمت
الاهخسابُتٖ ،لى اٖخباع ؤن الاهخساب اظباعي ،بال إلااو٘ ٢اهىوي ؤو ٢ىة ٢اَغة ًخم ٞحها اٖخماص
الى٧الت لخهىٍذ ؤخض الاًٖاء م٩ان ػمُلهٖ .لى ؤن ًخم اؾخضٖاء َظٍ الهُئت الىازبت ً 45ىما
٢بل جاعٍش ًىم الا٢ترإ مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت.
-2شسوغ الترشح للظىٍت مجلع الامت
اقترٍ اإلاكغٕ للترشر لًٗىٍت مجلـ الامت ،ظملت مً الُ٣ىص الٗامت و الخانت
التي ًجب ؤن جخىٞغ في اإلاترشر ختى ً٣ضم جغشخه ٦ما اقترٍ مجمىٖت مً الكغوٍ في
الىازب ٗ٦ىهغ زاوي في الٗملُت الاهخسابُت إلاجلـ الامت.
ؤ -شسوغ الىاخب
 الجيؿیت الجؼاثغٍت ألانلُت ؤو اإلا٨دؿبت.
 الخمخ٘ بالخ٣ى ١اإلاضهُت و الؿیاؾیت.
ٖ ضم وظىص الىازب في بخضي خاالث ٖضم ألاَلُت لالهخساب.
 الصفت :یكترٍ في الىازب ؤن ی٩ىن ًٖىا في مجلـ قٗبي بلضي ؤو والجي.
 1ب٣ت َضي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .198
 2ؤهٓغ في طل ٪اإلااصة  72مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  10-16اإلااعر في ٚ 25كذ  2016اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث
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 الظً :یجب ؤن ی٩ىن الىازب الظي َى ًٖى في اإلاجلـ الكٗبي البلضي ؤو
الىالجي بالٛا ؾً  23ؾىت .
 الدسجُل في ال٣اثمت الاهخسابُت ( .اإلاٗضة مؿب٣ا مً َغ ٝالىالي)
ب -شسوغ املىخخب ( املترشح )
ل٣ض خضص اإلاكغٕ ظملت مً الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا ،في مً ٢ضم جهغٍذ جغشخه
لًٗىٍت مجلـ الامت ،خُض اهه هاَُ ًٖ ٪الكغوٍ الٗامت اإلاُلىبت في اإلاترشر ٧الجيؿُت
الجؼاثغٍت و الخمخ٘ بالخ٣ى ١اإلاضهُت و الؿُاؾُت وٖضم الخ٨م ٖلى اإلاترشر في ظىدت ؤو ظىاًت
ّ
وؤال ی٩ىن مد٩ىما ٖلیه بد٨م جهاجي بؿبب تهضیض الىٓام الٗام وؤلازال ٫به ....اقترٍ اإلاكغٕ
قغوَا زانت.
 نٟت اإلاترشر ً :جب ان ً٩ىن اإلاترشر ًٖىا في اخضي اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت
ؤو اإلاجلـ الكٗبي الىالجي الخاب٘ للضاثغة الاهخسابُت.
 ؤن ال ً٩ىن اإلاترشر لًٗىٍت مجلـ ألامت مدل ٢غاع جى ،٠ُ٢بؿبب مخابٗت
ً٢اثُت ؤو ججمُض ألٖما ٫اإلاجلـ و٣ٞا ال٣ىاهحن و الخىُٓماث اإلاٗمى ٫بها.
 ؾً اإلاترشر :ؤن ًبل ٜاإلاغشر ؾً  35ؾىت ٧املت ًىم الا٢ترإ وَظا زالٞا إلاا ٧ان
مُلىب في ٢اهىن الاهخساباث الؿاب ٤الظي ٧ان ٌكترٍ في اإلاترشر ؾً  40ؾىت،
٦ىُت مً اإلاكغٕ لضمج الٟئاث الكابت في الٗمل الؿُاسخي.
زاهُا :ألاكظاء امللُىىن
ّ
الصخهُاث جدؿم
ًاصي هٓام اإلاجلؿحن بلى بجاخت الٟغنت إلصزاٞ ٫ئت مُٗىت مً
ببٌٗ الخهىنُاث ٧الخبرة ،واإلاؿخىي الٗلمي بهض ٝالاؾخٟاصة مً ٟ٦اءاتهم لخمشُل ؤخض
اإلاجلؿحن٧ ،ىن ّؤن الا٢ترإ الٗام واإلاباقغ ٢ض ًاصي بالىازب بلى ؾىء ازخُاع الىىاب ،مما
ًىجغ ٖىه اهسٟاى في مؿخىي اإلاجالـ الىُابُت  ،1و ٖلى َظا الاٖخباع م ً٨اإلااؾـ
1
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الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت مً ازخُاع و حُٗحن زلض ؤًٖاء مجلـ ألامت مً بحن الصخهُاث
و الٟ٨اءاث الىَىُت.
جإزغ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ب٨ٟغة بصزا ٫آلُت الخُٗحن في حكُ٨ل الٛغٞت
الشاهُت للبرإلاان بلى ظاهب الاهخساب ٚحر اإلاباقغ للىلىط في مها ٝالدكغَٗاث اإلا٣اعهت التي
ججم٘ بحن الاهخساب والخُٗحن 1و في َظا اإلاىخى مىذ اإلااؾـ خ ٤حُٗحن  3/1مً ؤًٖاء مجلـ
ألامت و اإلا٣ضع ٖضصَم ب ًٖ 48ىا لغثِـ الجمهىعٍت ،خُض ٌؿخمض َظا ألازحر َظا
الازخهام مً زال ٫هو اإلااصة  78مً صؾخىع  ( 1996اإلااصة  3/118مً الخٗضًل
الضؾخىعي لؿىت  ،) 2016و٧ان ؤو ٫حُٗحن ألًٖاء مجلـ ألامت ،بٗض جبجي اإلااؾـ الضؾخىع
إلاجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،بىاء ٖلى اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م:
 499/97اإلااعر في .1997/12/27

2

الفسق الثاوي :املدة الىُابُت ملجلع ألامت و ؤزسها كلى الىـام الظُاس ي.
ًىو الضؾخىع نغاخت ؤن الؿُاصة الىَىُت مل ٪للكٗب وخضٍ ،التي ًماعؾها مً
٢بل اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت التي ًسخاعَا ،و مجلـ الامت باٖخباعٍ ماؾؿت ًسخاعَا الكٗب
ٞاهه ٌٗض واؾُت في مماعؾت الكٗب لؿُاصجه ،ل ً٨في م٣ابل َظا ًدضص اإلااؾـ الضؾخىعي
ُُٟ٦ت مماعؾت الكٗب لؿُاصجه  ،وهي اما ًٖ َغٍ ٤الاؾخٟخاء او الاهخساب ،واطا ٧اهذ
ًٖىٍت الشلشحن جضزل في الُغٍ٣ت الشاهُت إلاماعؾت الؿُاصة الكٗبُتٞ ،ان الشلض اإلاٗحن صازله
لِـ له اي ٖال٢ت بمماعؾتها ،وبال ٖض الخُٗحن َغٍ٣ت زالشت إلاماعؾت الؿُاصة الكٗبُت،
واٖخبرث الجهت اإلاُٗىت قغٍ٨ت للكٗب في مماعؾتها ،وَى ما هٟاٍ اإلااؾـ الضؾخىعي ُٗ٢ا
باإلاىاص الضؾخىعٍت الؿاب٣ت.

3
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بطا ٧ان اإلاجلـ الكٗبي ال ّ
ىَجي الٛغٞت الىخُضة للبرإلاان الجؼاثغي٢ ،بل بوكاء
ألامت ًماعؽ ؤًٖاثه ٖهضتهم الىُابُت ٧املتٞ ،ةن اؾخدضار مجلـ ّ
مجلـ ّ
ألامت ٛ٦غٞت زاهُت
زل ٤مٗه محزة ظضًضة لم ٌؿب ٤ؤن ٖغٞها البرإلاان مً ٢بل ،وهي ججضًض ؤًٖاثه ،وٍ٨دسخي َظا
ألازحر الٗضًض مً الؿُماث ٧ ،ىهه ًمـ ههٖ ٠ضص ألاًٖاء ،وطل٧ ٪ل زالزت ؾىىاث.
ؤوال :اللهدة البرملاهُت ملجلع ألامت
خضص الضؾخىع ٖهضة مجلـ الامت بؿذ ( )06ؾىىاث ٖلى ؤن ًجضص الاًٖاء ٧ل
زالر ؾىىاثٚ ،حر ؤن ٢غاءة اإلااصة  122مً ألامغ  07-79التي خلذ مدلها اإلااصة  104مً
ال٣اهىن الًٗىي  01-12زم اإلااصة  107مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ٢ 10-16ض جشحر لضًىا بٌٗ
الدؿائالث ٧ىجها جسو اإلاىخسبحن صون اإلاُٗىحن مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت خُض جىو
ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى << ًيخخب اكظاء مجلع الامت املىخخبين ملدة طذ  06طىىاثً ،جدد هص
ؤكظاء مجلع الامت املىخخبين ول زالر طىىاث >> في خحن ؤن الضؾخىع ٢طخى في اإلااصة 102
مىه والتي خلذ مدلها اإلااصة  119في الخٗضًل ألازحر بإن << ججدد حشُيلت مجلع ألامت
بالىصف ول زالر طىىاث >> 1.و ب٣غاءة مخإهُت للىهحن ًخطر لىا ؤن َىا ٥هىٕ مً
الخىا ،ٌ٢هٓغا ل٩ىن الىو الضؾخىعي ظاء ٖلى الك٩ل الٗام ٞهى ًسو ٧ل اًٖاء مجلـ
الامت ؾىاء ٧اهىا مىخسبحن ؤو مُٗىحن مً َغ ٝالغثِـ وقملهم بًغوعة الخجضًض الىهٟي ،الا
ؤن ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل ٤بالىٓام الاهخسابي خضص ٖلى ؾبُل الخهغ ٞئت الاًٖاء اإلاىخسبحن
َم  ِ٣ٞاإلاٗىُحن بالخجضًض الىهٟي.
وٍغي ألاؾخاط الؿُٗض بىقٗحر في َظٍ اإلاؿإلت ؤن الىو الدكغَعي ( ال٣اهىن الًٗىي
اإلاخٗل ٤باالهخساباث ) ال ٌٗض مسالٟا للضؾخىع ٧ىن ان الؿلُت الدكغَُٗت مُ٣ضة باالزخهام
وبالخالي ال ًجىػ لها ان جخضزل في الازخهام الخام اإلاٗهىص لغثِـ الجمهىعٍت َب٣ا إلابضؤ
الٟهل بحن الؿلُاث ،وبم٣ابل طلٞ ٪هى ملؼم باخترام الخ٨م الضؾخىعي بىظىب ججضًض هو
الاًٖاء الظًً ٌُٗجهم في اَاع الخجضًض الجؼجي ،و م٘ طلٞ ٪ان َىا ٥اق٩اال خُ٣ُ٣ا ًشاع غي
 1ؤ .الؿُٗض بىقٗحر ،الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .26

56

خالت جإزغ الغثِـ في الُ٣ام بخجضًض بٌٗ الاًٖاء ٞ ،هل ٌٗض طل ٪ججضًضا للش٣ت؟؟ و َل
الخجضًض الجضًض اإلاخإزغ ً٩ىن إلجهاء الؿل ٠ؤم حُٗحن لٗهضة ٧املت؟؟

1

زاهُا :الهدف مً املواًسة في اللهدة الىُابُت
یٓهغ الازخال ٝبحن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامت مً زال ٫مضة الًٗىیت
باليؿبت ل٩ل مجلـ ،خیض خضص اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاضة الىیابیت للمجلـ الكٗبي الىَجي
بسمـ (  ) 05ؾىىاث ٖلى ؤن جىٓم زال ٫الشالزت ؤقهغ ألازحرة مجها اهخساباث حكغیٗیت،
بدیض ظٗلها ؤ٢هغ مً اإلاضة الىیابیت ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت التي خضصَا بؿذ ؾىىاث
ٖلى ؤن ججضص الدك٨یلت ٧ل زالر ؾىىاث وَى ما ههذ ٖلیه اإلااصة  102مً صؾخىع 1996
والتي ج٣ابلها اإلااصة  119مً الضؾخىع الخالي.
ل٣ض ظٗل اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاضة الىیابیت للمجلـ ألاو ٫ؤ٢هغ مً الشاوي وطل٪
بالىٓغ بلى ؤن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي َى اإلامشل الخ٣ی٣ي واإلاباقغ إلعاصة الكٗب ولظل٣ٞ ٪ض
ؤجیذ للىازبحن ٞغنت مغا٢بت ممشلحهم صازل اإلاجلـ والخد ٤٣مً مضي التزامهم بخد٤ُ٣
وٖىصَم ٣ُٞغعون لهم الجؼاء اإلاىاؾب 2 .بما بةٖاصة ججضًض الش٣ت ٞحهم ؤو اؾدبضالهم بممشلحن
آزغًٍ.
بن الٛغى مً اإلاٛایغة بحن اإلاجلؿحن في مضة الًٗىیت یٓهغ ؤؾاؾا في بٚال ١الباب
ؤمام خالت الكٛىع و جٟاصیا إلاا خضر في الجؼاثغ بٗض خل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي واؾخ٣الت
عثیـ الجمهىعیت مُل٘ الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي ولظل ٪یٗخبر جمضیض ٖمغ مجلـ ألامت
بمشابت نمام ألامان ؤمام خالت الكٛىع.

3
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املؼلب الثاوي :جىـُم مجلع ألامت مً الىاخُت ألادزاًت
ٚالبا ما ًخى ٠٢هجاح ؤًت ماؾؿت ٖلى خؿً جىُٓمها ؤلاصاعي ،و عقاصة اؾخسضام
مىاعصَا اإلاالُت ،وَك٩ل جمخ٘ اإلااؾؿت باالؾخ٣ال ٫في الخىُٓم ؤلاصاعي واإلاالي ؤَم مٓهغًٍ
لخدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت للماؾؿتٞ ،ى٣ٞا لهما بما ؤن جخمخ٘ اإلااؾؿت بالصخهُت اإلاٗىىٍت
ؤم جيخٟي ٖلحها ، 1ومً َظا الُغح ٞةن للخىُٓم الاصاعي و الهُ٨لي إلاجلـ ألامت صوع ٦بحر في
جدضًض مضي مماعؾت َظا الازحر الزخهاناجه ٖلى الىظه اإلامىىح له.
ٌٗض مبضؤ اؾخ٣اللُت البرإلاان في جىُٓم قإهه الضازلي مً اإلاباصت الغثِؿُت في
الخىُٓم البرإلااوي ،وبما ّؤن مجلـ ّ
ألامت ٚغٞت زاهُت في البرإلاان الجؼاثغي٣ٞ ،ض ؤنبذ ماؾؿت
صاثمت مً ماؾؿاث الضولت ،له جىُٓمه الخام به ونالخُاجه ،وهٓغا ل٩ىهه ًمشل ّ
ألامتٞ ،هى
ًخمخ٘ بدغٍت واؾخ٣اللُت في جىُٓم قاوهه الضازلُت ووي٘ ما ًغاٍ مىاؾبا لؿحر ؤٖماله٦ ،ما
ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت في حؿُحر َُ٩له ؤلاصاعيًً ،مجها له الضؾخىع وهٓامه الضازلي ،ختى ٌٗمل
بهىعة مىخٓمت ومؿخمغة ،وٖلُه ٞما مضي ؾلُت مجلـ الامت في جىُٓم َُ٩له الاصاعي و
الخىُٓمي و ما ازغ طلٖ ٪لى الٗمل الدكغَعي له.
ًٓهغ الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت مً زال ٫الهُا٧ل اإلا٩ىهت لهظٍ اإلااؾؿت مً ظهت
و مً الازخهاناث اإلامىىخت لهظٍ الهُا٧ل و اللجان مً ظهت ازغي ،و٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ًخ٩ىن
مجلـ الامت مً ًٖ 144ىا ًخم اهخساب  96مجهم ًٖ َغٍ ٤الا٢ترإ ٚحر اإلاباقغ والؿغي
مً بحن ومً َغ ٝؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت واإلاجلـ الكٗبي الىالجي ،وٍ٣ىم عثِـ
الجمهىعٍت بخُٗحن الشلض آلازغ ( ًٖ 48ىا ) مً بحن الصخهُاث والٟ٨اءاث الىَىُت في
اإلاجاالث الٗلمُت والش٣اُٞت واإلاهىُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ٖلى ؤن ٌؿاوي ؤًٖاء مجلـ
ألامت ٖلى ألا٦ثر ههٖ ٠ضص ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.
ج٩ىن ٧ل والًت ممشلت بًٗىًٍ في مجلـ ألامت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٖضص ؾ٩اجها
وٍيخسب ؤًٖاء مجلـ ألامت باألٚلبُت خؿب همىطط الا٢ترإ اإلاخٗضص ألاؾماء في صوع واخض
ٖلى مؿخىي الىالًت مً َغَُ ٝئت بهخسابُت م٩ىهت مً مجمىٕ ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي
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الىالجي وؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت ،وٖلى زال ٝباقي الاهخساباث ج٩ىن اهخساباث مجلـ الامت
الؼامُت و اظباعٍت باليؿبت ل٩اٞت اًٖاء الهُئت الىازبت.
الفسق الاوٌ :ألاحهصة ألاطاطُت ( الداثمت ) لوسفتي البرملان.
ل٩ي ًماعؽ مجلـ ّ
ألامت ٦هُئت حكغَُٗت في الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي وكاَه
الدكغَعي ٖلى ؤ٦مل وظه ،ال بض له مً اؾخ٣اللُت في جىُٓم وحؿُحر ؤظهؼجه ،خُض ًماعؾها
مً زال ٫اهخساب ؤًٖاثه عثِؿا مً بُجهم ،واهخساب الهُئت اإلاؿحرة للمجلـ اإلاخمشلت في
اإلا٨خب وجىُٓم لجاهه الضاثمت.
ؤوال  :جلُُد مجلع ألامت في جددًد هُئاجه الداثمت
باٖخباع ؤن مجلـ ألامت ماؾؿت مً اإلااؾؿاث الضولت جخمخ٘ بهُا٧ل جىُٓمُت
صازلُت یبیجها الًٗىي ال٣اهىن ع٢م  12-16اإلاخٗل ٤بدىٓیم الٗال٢اث بحن اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ومجلـ ألامت وبیجهما وبحن الخ٩ىمت وجخمشل َظٍ ألاظهؼة في عثیـ ،اإلا٨خب ،واللجان
الضاثمت ،و٦ظا ٞةن َظٍ ألاظهؼة اإلاىظىصة في َظا اإلاجلـ ٧ل ٖلى خضي لها صوعَا وم٩اهتها
صازل مجلـ ألامت و٧لها جخضزل في مجا ٫وي٘ الٗمل البرإلااوي ٖلى مؿخىي اإلاجلـ ،وفي َظا
الهضص هدؿإٖ ٫لى مضي اؾخ٣اللُت مجلـ ألامت في جدضًض َُئاجه الضاثمت ؟
ٖلى اٖخباع ؤن ٚغٞتي البرإلاان جخمخٗان باالزخهام اإلاؿخ٣ل في بٖضاص هٓامهما
الضازلي و اإلاهاص٢ت ٖلُهٞ ،ةن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض خضص ل٩ل ٚغٞت ؤظهؼتها الضاثمت و َُئاتها
الخيؿُُ٣ت الاؾدكاعٍت وطل ٪بىاء ٖلى اإلااصة  09مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16الىاْم للٗال٢ت
بحن ٚغٞتي البرإلاان و ٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت التي جىو ٖلى ؤن << ؤظهؼة ٧ل مً اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت هي  :الغثِـ ،اإلا٨خب  ،اللجان الضاثمت >>٦ ،1مداولت للخًُ٤
 1ؤهٓغ اإلااصة  09مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16اإلاخٗل ٤بدىُٓم الٗال٢ت بحن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت
وبُجهما و بحن الخ٩ىمت ،خُض خضص اإلاكغٕ في َظٍ اإلااصة ؤظهؼة مجلـ ألامت ٦هىعة للخًُِٖ ٤لى َظا ألازحر في جدضًض
ؤظهؼجه.
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ٖلى مجلـ الامت في جدضًض ؤظهؼجه الضاثمتٖ ،ىى ان ًتر ٥له ؾلُت جدضًضَا في هٓامه
الضازلي.

1

زاهُا  :ألاحهصة الداثمت ملجلع ألامت
جىو اإلااصة  07مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الامت ؤن ؤظهؼة مجلـ الامت هي الغثِـ،
اإلا٨خب ،واللجان الضاثمت.

2

-1زثِع مجلع ألامت
للى٢ىٖ ٝلى م٩اهت عثِـ مجلـ ألامت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي و ؤزغٍ في الضوع
الدكغَعي إلاجلـ ألامت یخُلب مىا طل ٪الخُغ ١بلى الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في الغثِـ و٦ظا
بظغاءاث اهخسابه لخىلي َظا اإلاىهب و مهامه.
ؤ -شسوغ الىاحب جىافسها في زثِع مجلع الامت
لم جدضص ههىم ال٣اهىن الضؾخىعي ،وال ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16و ال الىٓام
الضازلي الخام بمجلـ الامت قغوَا زام ًجب جىاٞغَا في مً ًخىلى عثاؾت مجلـ ،مما
ً٣ىصها بلى ال٣ى ٫ؤن عثِـ مجلـ ألامت ًجب ؤن ً٩ىن ًٖىا مً بحن ؤًٖاء اإلاجلـ و
و٦خدهُل لهظٍ الًٗىٍت ؤن مً ظيؿُت ظؼاثغٍت و ؤن ًؼٍض ٖمغٍ ًٖ  35ؾىت و ؤن ًخمخ٘
بد٣ى٢ه اإلاضهُت و الٗؿ٨غٍت باإلياٞت الى بزباث ويُٗخه ال٣اهىهُت اججاٍ الخضمت الىَىُت وال
حهم اهخماءٍ ( ؾىاء ٧ان مً اإلاىخسبحن ؤو مً الشلض اإلاٗحن ).
ب -بحساءاث اهخخاب مجلع ألامت
بالغظىٕ الى اإلااصة  05مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ،التي ج٣ىصها الى اإلااصة
 02/131مً الضؾخىع و ٦ظا اإلااصة  11مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ٞ 12-16ةن اهخساب عثِـ
مجلـ ألامت ً٩ىن ًٖ َغٍ ٤الا٢ترإ الؿغي ،و ؤهه في خالت حٗضص اإلاترشخحن ٌٗلً ٞىػ
 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى زغباشخي ُٖ٣لت ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .132
 2ؤهٓغ اإلااصة  07مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
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اإلاترشر اإلاخدهل ٖلى ألاٚلبُت اإلاُل٣ت لألنىاث اإلاٗبر ٖجها ألًٖاء اإلاجلـ .و في خا ٫جدهل
ؤي مغشر ٖلى ألاٚلبُت اإلاُل٣ت ًجغي صوع زاوي زال ٫ألاعب٘ و الٗكغًٍ ؾاُٖت اإلاىالُت ما بحن
اإلاترشخحن اإلاخدهلحن ٖلى اإلاغجبت ألاولى و الشاهُت ،وَٗلً ٞاثؼا اإلاغشر الظي جدهل ٖلى
ألاٚلبُت اليؿبُت.
٦ما ؤ٦ضث اإلااصة  05في ٣ٞغتها الغابٗت ؤهه في خا ٫حؿاوي ألانىاث ما بً اإلاغشخحن
في الضوع الشاويٌٗ ،حن عثِؿا إلاجلـ ألامت اإلاغشر ألا٦بر ؾىا ،اما اطا ٦ىا ؤمام خالت اإلاغشر
الىخُض ٞةها اهخسابه ً٩ىن بغ ٘ٞالُض و ٌٗلً عثِؿا بطا جدهل ٖلى ؤٚلبُت ألانىاث.
وما ججضع الاقاعة بلُه ؤن عثاؾت مجلـ الامت مىظ جىهِبه ٧اهذ صاثما مً ههِب
الشلض الغثاسخي ،وججغي ٖملُت الاهخساب صاثما في الخالت الشالشت اإلاخٗل٣ت باإلاغح الىخُض.
ج-مدة اللهدة السثاطُت لسثِع مجلع الامت.
یيخسب عثِـ مجلـ ألامت بٗض ٧ل ججضًض ظؼجي لدكُ٨لت اإلاجلـ ،و٦ما َى مٗلىم

ّؤن الخجضًض الجؼجي إلاجلـ ألامت ً٩ىن بٗض ٧ل زالر (  ) 03ؾىىاثٞ ،اإلاضة الاهخسابُت لغثاؾت
مجلـ ألامت الجؼاثغي هي زالر (  ) 03ؾىىاث ،ماٖضا طل ٪الاؾخصىاء الظي حٗل ٤بمضة
الًٗىٍت ألاولى إلاجلـ ألامت ٖ٣ب الؿىت الشالشت ،التي جم ٞحها ججضًض ههٖ ٠ضص ؤًٖاء
مجلـ ألامت الجؼاثغي ًٖ َغی ٤ال٣غٖتَ ،ظٍ ألازحرة التي لم حكمل عثِـ مجلـ ألامت،
خیض یماعؽ الٗهضة ألاولى مضة ؾذ (  ) 06ؾىىاث َب٣ا لل٣ٟغة الشاهیت مً اإلااصة  181مً
صؾخىع  1996اإلاخٗل٣ت باألخ٩ام الاهخ٣الُت.

1

و حكحر اإلااصة  12مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ؤهه في خا ٫اؾخضٖاء الغثِـ ألصاء
مهام عثاؾت الضولت ،بىاء ٖلى اإلااصة  102مً الضؾخىعً ،خىلى الىُابت ٖىه هاثب عثِـ مجلـ
ألامت

1

ؤهٓغ في هٟـ الكغح حجاب ًاؾحن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .42
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ص -اخخصاصاث زثِع مجلع ألامت
هٓغا إلا٩اهت عثِـ مجلـ ألامت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،والتي اؾخمضَا ؤؾاؾا
مً اؾباب حٗضًل الضؾخىع ؾىت ٧ ،1996ىن ؤن عثِـ مجلـ ألامت ًلٗب صوعا َاما في
اإلاجا ٫الؿُاسخي الجؼاثغي زانت في خا ٫قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت ،ؤطن ٞهى ًًُل٘
بازخهاناث بهٟخه عثِـ إلاجلـ ألامت و ازخهاناث ؤزغي بهٟخه عثِؿا للضولت.
 اخخصاصاجه بصفخه زثِظا ملجلع ألامت:
 oبىاء ٖلى اإلااصة  08مً الىٓام الضازلي ًًُل٘ عثِـ مجلـ الامت بما
ًلي:
 oالؿهغ ٖلى جُبُ ٤الىٓام الضازلي و يمان اخترامه
 oيمان ألامً والىٓام الٗام صازل م٣غ المجلـ
 oعثاؾت ظلؿاث مجلـ ألامت واظخماٖاث اإلا٨خب واظخماٖاث َُئت
الغئؾاء و اظخماٖاث َُئت الخيؿُ٤
 oجمشُل مجلـ ألامت وَىُا و صولُا
 oج٩لُ ٠هىاب الغثِـ بهام ٖىض الا٢خًاء
 oالخُٗحن في اإلاىانب الاصاعٍت و الخ٣ىُت بمىظب ٢غاعاث
 oبٖضاص مكغوٕ محزاهُت المجلـ وٖغيه ٖلى اإلاجلـ للمىا٢كت
واإلاهاص٢ت
 oألامغ بالهغ ٝإلاحزاهُت اإلاجلـ.
 oيمان جىٞحر الىؾاثل اإلااصًت و البكغٍت الالػمت لًمان ٖمل اًٖاء
اإلاجلـ
 oازُاع اإلاجلـ الضؾخىعي ٖىض الا٢خًاء ٖمال بىو اإلااصة  187مً
الضؾخىع

1

o
 1ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪اإلااصة  08مً الىٓام الضازلي.
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 اخخصاصاجه بصفخه زثِظا للدولت:
حٗخبر اإلااصة  102مً الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  2016عثِـ مجلـ ألامت الصخهُت
الشاهُت في الضولت بٗض عثِـ الجمهىعٍت ،لظلٞ ٪هى م٩ل ٠بخىلي عثاؾت الضولت بالىُابت في
الخالخحن الخالُخحن:
 خالت اؾخدالت مماعؾت عثِـ الجمهىعٍت إلاهامه بؿبب مغى زُحر ومؼمً. خالت اؾخ٣الت عثِـ الجمهىعٍت ؤو وٞاجه.و عٚم ازخال ٝاظغاءاث الاؾخسال ٝو مضة جىلي عثِـ مجلـ الامت مىهب عثِـ
الضولت ،الا ؤن َظا الازحر ًًُل٘ بٗضة مهامها في اَاع عثاؾخه للضولت بال ما اؾخصىتهم اإلااصة
٣ٞ 104غة  04مً الضؾخىع.
-2مىخب مجلع ألامت
ٌٗض م٨خب مجلـ ألامت ،الجهاػ الشاوي في مجلـ ألامت ،وَى م٩ىن بُغٍ٣ت جخىا٤ٞ
واإلاهام ألاؾاؾُت للمجلـ ٖمىما ،وَى ما ؾِخطر مً زال ٫صعاؾت ج٩ىٍىه ونالخُاجه.

1

خُض ؤو٧ل اإلااؾـ الضؾخىعي ألًٖاء مجلـ ألامت اهخساب خ ٤اهخساب م٨خب اإلاجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ
( هىاب الغثِـ ) 2،و٣ٞا لل٣اهىن الًٗىي ٦ظا الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
 ػسٍلت اهخخاب مىخب مجلع ألامت
و جىو اإلااصة الخاؾٗت مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى ؤن م٨خب َظا ألازحر
ًخ٩ىن مً  05هىاب ًيخسبىن إلاضة ؾىت واخضة ٢ابلت للخجضًض ،خُض ًخ ٤ٟممشلى اإلاجمىٖاث
البرإلااهُت ٖلى جىػَ٘ مىانب هىاب الغثِـ وحٗغى ال٣اثمت ٖلى مجلـ ألامت للمهاص٢ت ٖلحها.

3

وفي خالت ٖضم الاجٟا ١ما بحن اإلاجمىٖاث البرإلااهُت اإلاكاع٦ت في حكُ٨ل مجلـ ألامتً ،خم
بٖضاص ٢اثمت مىخضة لىىاب الغثِـ مً ٢بل اإلاجمىٖاث البرإلااهُتَ ،ب٣ا إلاُٗاع جخٖ ٤ٟلُه
 1زغباسخي ُٖ٣لت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .141
 2ؤهٓغ اإلااصة  120مً الضؾخىع الٗض ٫لؿىت .2016
 3ؤهٓغ اإلااصة  10مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
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اإلاجمىٖاث الغاٚبت في اإلاكاع٦ت في اإلا٨خب ،وحٗغى َظٍ ال٣اثمت ٖلى اإلاجلـ للمهاص٢ت ٖلحها.
٦ما ؤهه في خاٖ ٫ضم الىنى ٫الى اجٟا ١خى٢ ٫اثمت هىاب الغثِـًٟ ،خذ اإلاجا ٫للترشر و
الخهىٍذ مً ٢بل ؤًٖاء مجلـ ألامت ٖلى الىىاب ٞغاصا باال٢ترإ الؿغي في صوع واخض  ،وفي
خا ٫حؿاوي ألانىاث باليؿبت للمترشخحن ٌٗلً هاثبا ألا٦بر ؾىا بُجهم.
ؤزىاء الاظخماٖاث ألاولى ً٣ىم م٨خب مجلـ ألامت بخدضًض نالخُاث ٧ل ًٖى مً
ؤًٖاثه  ،خُض جىو اإلااصة  14مً الىٓام الضازلي ٖلى ؤن عثِـ مجلـ ألامت٩ً ،ل٧ ٠ل
ًٖى هاثب بمهام خؿب اإلاهام اإلادضصة ٢اهىها:
 oقاون الدكغَ٘ و الٗال٢اث م٘ الخ٩ىمت و اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.
 oالكاون الاصاعٍت و اإلاالُت.
 oالكاون الخاعظُت.
 oالٗال٢اث الٗامت و قاون ؤًٖاء اإلاجلـ ،و جىُٓم اجهاالتهم م٘ ٧ل الهُئاث.
 oمخابٗت اليكاٍ اإلاُضاوي و ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بترُ٢ت و جغؾُش الش٣اٞت البرإلااهُت.
 صالخُاث هىاب زثِع مجلع ألامت ( املىخب )
ٌٗخبر م٨خب مجلـ ألامت اإلادغ ٥الغثِسخي لٗمل مجلـ ألامت ،و َظا ما ًٟؿغ
اَخمام اإلاجمىٖاث البرإلااهُت بةًجاص ممشل لها به.
ًما ؽ م٨خب اإلاجلـ جدذ ؾلُت ثِـ مجلـ ألامت ّ
ٖضة نالخُاث مً ؤَمها
ع
ع
جىُٓم ؾحر الجلؿاث ويبِ ظضاو ٫ؤٖمالها ومىاُٖضَا وجدضًض ؤهماٍ الا٢ترإ واإلاهاص٢ت
ٖلى اإلاسُِ الخىُٓمي إلاهالر اإلاجالـ ؤلاصاعٍت و صعاؾت مكغوٕ محزاهُت اإلاجلـ وَٗ٣ض
اإلا٨خب اظخماٖاجه الٗاصًت صوعٍا بضٖىي مً عثِؿه وٍم٨ىه ٖ٣ض اظخماٖاث ٚحر ٖاصًت ٧لما
صٖذ الًغوعة بلى طل ٪وَظا بضٖىي مً الغثِـ ؤو بُلب ؤٚلبُت ؤًٖاءًٍ ،بل ٜظضو ٫ؤٖما٫
اظخمإ اإلا٨خب ألًٖاثه  48ؾاٖت ٢بل اوٗ٣اصٍ .و جدهغ اإلااصة  12مً الىٓام الضازلي
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إلاجلـ الامت نالخُاث اإلا٨خب بالًاٞت الى جل ٪الهالخُاث للىىاب في اَاع اخ٩ام ال٣اهىن
الًٗىي ع٢م  ،12-16خُض جىو ٖلى ما ًلي:

1

 oجدضًض جاعٍش جىػَ٘ مكاعَ٘ و ههىم ال٣ىاهحن اإلادالت ٖلى اإلاجلـ.
 oيبِ ظضو ٫اٖما ٫الجلؿاث الٗامت للمجلـ و جىُٓم ؾحرَا
 oالبذ في ا٢تراخاث ال٣ىاهحن والخٗضًالث و اللىاثذ مً خُض الك٩ل.
 oجدضًض اهماٍ الخهىٍذ في اَاع اخ٩ام ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16اإلاظ٧ىع
اٖالٍ ،و اخ٩ام الىٓام الضازلي
 oالىٓغ في الاؾئلت الكٟىٍت و ال٨خابُت التي ٌٗغيها ٖلُه عثِـ اإلاجلـ ٢بل
اخالتها ٖلى الخ٩ىمت.
 oالبذ في َلباث اللجان الضاثمت ٖ٣ض ظلؿاث اؾخمإ الى اًٖاء الخ٩ىمت.
 oالبذ في البٗشاث الاؾخٗالمُت اإلاا٢خت التي ج٣ترخها اللجان الضاثمت.
 oالبذ في ا٢تراح لجىت جد ٤ُ٣مً ٢بل اًٖاء مجلـ الامت.
 oصعاؾت مكغوٕ ظضو ٫الاٖما ٫الظي ج٣ترخه مجمىٖت بغإلااهُت
 oمجمىٖت ؤو مجمىٖاث بغإلااهُت مً اإلاٗاعيت َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  114مً
الضؾخىع.
 oمىا٢كت مكغوٕ محزاهُت مجلـ الامت و اإلاهاص٢ت ٖلُه.
 oاإلاهاص٢ت ٖلى الهُ٩ل الخىُٓمي للمهالر الاصاعٍت و الخ٣ىُت إلاجلـ الامت.
 oجدضًض ُُٟ٦اث جُبُ ٤الىٓام الضازلي.
مً زال ٫مجمىٖت الهالخُاث اإلاؿىضة إلا٨خب مجلـ ألامتً ،دبحن ؤن َظا ألازحر َى
اإلاترظم ألاو ٫لجضو ٫ؤٖما ٫الضوعة ،بط ً٣ىم بمهام ٢اٖضًت ٢بل اهُال ١ألاقٛا ٫صازل
ظلؿاث مىا٢كت اإلاىايُ٘ التي جم الاجٟاٖ ١لحها بحن الخ٩ىمت و اإلا٨خب ،م٘ ؤولىٍت الخ٩ىمت في
 1اإلااصة  12مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت
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جدضًض جغجُبها ،و َى ما ًجٗل م٨خب اإلاجلـ مىٟظا عثِؿُا ًم ً٨ؤن حؿخٛله الخ٩ىمت لبؿِ
بعاصجه.

1

-3

اللجان الداثمت

ًدك٩ل مجلـ ألامت مً  09لجان صاثمتّ ،
ومضة َظٍ اللجان ؾىت واخضة ٢ابلت
للخجضًضً ،م ً٨ل٩ل ًٖى في اإلاجلـ ؤن ًىٓم بلى لجىت صاثمت وال ًم ً٨له ؤن ًىٓم بلى ؤ٦ثر
مً لجىت واخضة ،جدك٩ل ٧ل لجىت مً  10بلى ًٖ 15ى ٖلى ألا٦ثر ؤما باليؿبت للجىت
الكاون الا٢خهاصًت واإلاالُت ٞخخ٩ىن مً  15الى ًٖ 19ى ٖلى ألا٦ثر 2،وجىػٕ اإلا٣اٖض صازل
اللجان الضاثمت ٞحها بحن اإلاجمىٖاث البرإلااهُت بُُٟ٨ت جدىاؾب م٘ ٖضص ؤًٖاءَا ول٩ل لجىت
بغإلااهُت ازخهاناث مدضصة خؿب َبُٗت مجالها.
 جددًد اللجان الداثمت بمجلع ألامت
حٗض اللجان الضاثمت بمشابت اإلاسابغ اإلاخسههت للبرإلاان خُض ًدك٩ل مجلـ ألامت مً
 09لجان صاثمت ،جم جدضًضَا بىاء ٖلى نالخُاث مجلـ ألامت ،بطن ٞهي هخاط الزخهاناث
مجلـ ألامت الدكغَُٗت و الغ٢ابت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ خضصث اإلااصة  16مً الىٓام الضازلي
إلاجلـ ألامت ٖضص و حؿمُاث ٧ل لجىت:
 لجىت الكاون ال٣اهىهُت و الاصاعٍت و خ٣ى ١الاوؿان و الخىُٓم الخلي و تهُئتالا٢لُم و الخ٣ؿُم ؤلا٢لُمي.
 لجىت الكاون الا٢خهاصًت و اإلاالُت. لجىت الضٞإ الىَجي. لجىت الكاون الخاعظُت و الخٗاون الضولي ،و الجالُت الجؼاثغٍت بالخاعط. لجىت الٟالخت و الخمُت الغٍُٟت. لجىت التربُت و الخ٩ىًٍ و الخٗلُم الٗالي و البدض الٗلمي و الكاون الضًيُت. 1زغباشخي ُٖ٣لت  ،مغظ٘ ؾاب، ٤م .143
 2ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪اإلااصة  23مً الىٓام الضازلي
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 لجىت الخجهحز و الخمُت اإلادلُت. لجىت الصخت و الكاون الاظخماُٖت ،و الٗمل و الخًامً الىَجي. لجىت الش٣اٞت و الاٖالم و الكبِبت و الؿُاخت. اخخصاصاث اللجان الداثمت و ػسٍلت كلها.
ل٣ض خضص الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت نالخُاث اللجان الضاثمت في اإلاىاص مً  24الى
 32مىه و٢ض ازخلٟذ َغٍ٣ت جىاو ٫اإلاكغٕ لهظٍ الازخهاناث ،خؿب َبُٗت ٧ل لجىت،
ٞهىا ٥لجان جىاو ٫ازخهاناتها بالخٟهل ٦لجىت الكاون ال٣اهىهُت و الاصاعٍت و خ٣ى١
الاوؿان و الخىُٓم الخلي و تهُئت الا٢لُم و الخ٣ؿُم ؤلا٢لُمي  ،وَىا ٥لجان ا٦خٟى بخدضًض
ازخهاناتها بُغٍ٣ت مسخهغة جخماشخى و حؿمُتها ؤو مىيىٖها ال ؤ٦ثر ٦لجىت الضٞإ الىَجي.

1

جبضؤ ٧ل لجىت ٖملها بٗض بخالت عثِـ اإلاجلـ الىو ال٣اهىوي الظي ًضزل في
ازخهانها مغ٣ٞا باإلاؿدىضاث والىزاث ٤اإلاخٗل٣ت به للضعاؾت وببضاء الغؤي ،وفي بَاع مماعؾت
ؤٖماله ج٣ىم اللجىت بجم٘ اإلاٗلىماث خىَ ٫ظا الىو ،وٍم ً٨للجان الضاثمت ؤن جضٖى
ؤشخام مسخهحن وطوي زبرة ألصاء مهامها٦ ،ما ًم ً٨ل٩ل لجىت صاثمت اإلاُالبت مً م٨خب
اإلاجلـ ٖغى الىو ٖلى لجىت صاثمت ؤزغي إلبضاء عؤحها٦ ،ما ًم ً٨ؤن ًشاع َىا ٥جىاػٕ بحن
لجىخحن صاثمخحن ٞإ٦ثر( الخىاػٕ ؤلاًجابي ) ؤو بٖالن ؤخض اللجان الضاثمت ٖضم ازخهانه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
( الخىاػٕ الؿلبي )
لُخم بٗضَا حسجُل اإلاالخٓاث ،و نُاٚت الخىنُاث و الا٢تراخاث و الخٗضًالث
وبلىعة طل ٪في الخ٣غٍغًٍ الخمهُضي و الخ٨مُلي بن لؼم ألامغ طل ،٪و ًم ً٨ل٩ل لجىت صاثمت ؤن
جُلب مً م٨خب مجلـ ألامت ٖغى هو ٖلى لجىت صاثمت ؤزغي لخبضي عؤحها ُٞه

2

ٖلى الغٚم مً ؤن َظٍ اللجان الضاثمت حٗض بمشابت مسابغ لهىاٖت ال٣اهىن  ،وازغاثه
مً زال ٫الخٗضًالث التي ٢ض جدضثها ،و جلٗب صوعا َاما في حٗؼٍؼ م٩اهت البلمان بٛغٞخُه بال
ؤن الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ُ٢ض خحز وكاَها ،بط ال ًم٨جها الاظخمإ بال في بَاع صعاؾت
 1ؤهٓغ في جٟهُل الازخهاناث اإلاىاص مً  32-24مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت الجؼاثغي.
 2زغباشخي ُٖ٣لت ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .146
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الىهىم اإلادالت ٖلحها ،في خحن ٧ان مً الجضًغ لى ؤجها م٨ىذ مً ؤلاظخمإ ٧لما صٖذ
الًغوعة لظلٖ ،٪لى ألا٢ل ل ٌٟمك٩لت جغا٦م ألاٖما.٫
الفسق الثاوي :الهُئاث الاطدشازٍت و الخيظُلُت
جخمشل َظٍ الهُئاث فيَُ :ئت الغئؾاءَُ ،ئت الخيؿُ ،٤اإلاجمىٖاث البرإلااهُت.
ؤوال  :هُئت السئطاء
جخ٩ىن َُئت الغئؾاء مً عثِـ اإلاجلـ وهىاب الغثِـ وعئؾاء اللجان الضاثمت
وجسخو َُئت الغئؾاء جدذ ؾلُت عثِـ مجلـ ألامت بةٖضاص ظضو ٫ؤٖما ٫صوعاث اإلاجلـ،
جدضًض صوعاث اإلاجلـ وجُُ٣مها ،جىُٓم ؾحر ؤقٛا ٫اللجان الضاثمت ،الخيؿُ ٤بحن ؤٖمالها،
جىُٓم ؤقٛا ٫اإلاجلـ.
ججخم٘ َُئت الغئؾاء ٧ل ً 15ىم زال ٫الضو ا عث ؤو بضٖىي مً عثِـ مجلـ ألامت
ٖىض الًغوعة وٍبل ٜؤٖما ٫ؤلاظخمإ ألًٖاء الهُئت ٢بل اوٗ٣اصٍ ب  72ؾاٖت ٖلى ألا٢ل.
زاهُا :هُئت الخيظُم
جدك٩ل َُئت الخيؿُ ٤مً ؤًٖاء اإلا٨خب وعئؾاء اللجان الضاثمت وعئؾاء اإلاجمىٖاث
البرإلااهُت وحؿدكاع َُئاث الخيؿُ ٤في اإلاؿاثل الخالُت :ظضو ٫ؤٖما ٫الجلؿاث ،جىُٓم ؤقٛا٫
اإلاجلـ ،جىٞحر الىؾاثل الًغوعٍت لؿحر اإلاجمىٖاث البرإلااهُت.
و ججخم٘ َُئاث الخيؿُ ٤بضٖىي مً عثِـ اإلاجلـ ٧ل قهغ ٖلى ألا٢ل زال٫
الضوعاث ٦ما ًم٨ىه صٖىتها لالظخمإ ٖىض الا٢خًاء ؤو بُلب مً مجمىٖت بغإلااهُت.
زالثا :املجمىكاث البرملاهُت
جخإل ٠اإلاجمىٖاث البرإلااهُت مً  10ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل الو ًم ً٨لًٗى اإلاجلـ ؤن
ًىٓم بلى ؤ٦ثر مً مجمىٖت بغإلااهُت واخضة ،وفي اإلا٣ابل باؾخُاٖخه ؤال ًيخمي بلى ؤي مجمىٖت
خُض جخل٣ى اإلاجمىٖاث البرإلااهُت بٗض جإؾِؿها الىؾاثل اإلااصًت والبكغٍت بهىعة مخىاؾبت م٘
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ٖضص ؤًٖاءَا لًمان ؾحر ؤٖمالها في ْغو ٝالث٣ت وَٗلً بوكاء اإلاجمىٖت البرإلااهُت م٘ ط٦غ
حؿمُت اإلاجمىٖت و٢اثمت ألاًٖاء ،واؾم الغثِـ ،وؤؾماء هىابه في ظلؿت ٖلىُت إلاجلـ ألامت.
زابلا :املساكب البرملاوي
جىو اإلااصة  55مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى ؤهه ًيكإ ٖلى مؿخىي َظا
ألازحر مغا٢ب بغإلااوي ٌٗمل جدذ بقغا ٝوؾلُت الغثِـ و ًًُل٘ ٖلى وظه الخهىم
بمخابٗت جىُٟظ محزاهُت اإلاجلـ ،وبٖضاص الخهُلت الؿىىٍت ًٖ ٖملُاث الدؿُحر و ٖغيها ٖلى
م٨خب اإلاجلـ٦ ،ما ًم ً٨للمغا٢ب البرإلااوي خًىع اظخماٖاث َُئت الخيؿُ ٤و َُئت الغئؾاء
بضٖىة مً عثِـ اإلاجلـ.
و لدؿهُل ٖمل اإلاغا٢ب البرإلااويٌٗ ،مل عثِـ اإلاجلـ ٖلى وي٘ ٧ل الىؾاثل اإلااصًت
والبكغٍت جدذ جهغٞه ،وٍيخسب اإلاغا٢ب البرإلااوي بىٟـ َغٍ٣ت اهخساب ؤظهؼة اإلاجلـ ٦ما
ؤهه له هٟـ امخُاػاث عئؾاء َاجه الاظهؼة.

املؼلب الثالث :طماهاث الاطخلاللُت اللظىٍت و الىؿُفُت ملجلع ألامت.
ظغث اإلاماعؾت ٖلى جىٞحر يماهاث للمجالـ الىُابُت ،وطل ٪لخماًت ؤًٖائها ؤزىاء
جإصًت مهامهم  ،وجخجلى ؤَمُت َظٍ الًماهاث في جإمحن اؾخ٣اللُتهم في مىاظهت الؿلُت
الخىُٟظًت مً ظهت  ،1وؤمام الىازبحن مً ظهت ؤزغي ٢هض جإصًت واظباتهم ٖلى ؤخؿً وظه
والٗمل ٖلى جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت  ،2والٛغٞت الشاهُت للبرإلاان في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي
ٟ٦لها الضؾخىع بمجمىٖت مً الًماهاث لخإمحن اؾخ٣اللُت ؤًٖائهاٞ ،ىظىص َظٍ ألازحرة
اؾخ٣اللُت ألاًٖاء قغٍ الػم العج٣اء مجلـ ّ
ألامت بلى مها ٝؤي ؾلُت في الىٓام الؿُاسخي.
ًبضو ْاَغٍا ؤن مجلـ ّ
ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي له مً الخهاثو مما
ًجٗله مؿخ٣ال خُا ٫الؿلُت الخىُٟظًت .ج٣غؤ َظٍ الاؾخ٣اللُت مً الُغٍ٣ت التي حٗخمض في
 1صوٞغظُه مىعَـ ،اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي ( ألاهٓمت الؿُاؾُت ال٨بري ) جغظم ظىعط ؾٗض ،الُبٗت
ألاولى ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث ،199 ،م .111
 2مدمض عٗٞذ ٖبض الىَاب ،ألاهٓمت الؿُاؾُت ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ، 2007 - ،م262 .
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ّ
والؿغي لشلثي
ازخُاع ؤًٖاثه ،بط ظٗل اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي الاهخساب ٚحر اإلاباقغ
ّ
الجمهىعٍت
ؤًٖاثه مً بحن ومً َغ ٝؤًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت وحُٗحن زلض مً َغ ٝعثِـ
م٘ حٛلُب ألاوٖ ٫لى الشاوي لخضُٖم ٖملُت الخمشُل الكٗبي ،م٘ ججضًض ههٟي ًمؿهم ٧ل
زالزت ؾىىاث صون جضزل ؤي َغ ٝفي بجهاء ٖهضة الًٗى ٢بل ألاظل اإلادضص ٢اهىها زانت
عثِـ الجمهىعٍت ٧ىهه ٌؿاَم في حكُ٨ل مجلـ ّ
ألامت بخُِٗىه لشلض ؤًٖاثه.
ی٣هض باالؾخ٣اللُت الىُُْٟت جل ٪الخهاثو و اإلا٣ىماث التي جخمخ٘ بها ؤیت َُئت
ؤزىاء ؤصائها إلاهامها و وْاثٟها بدیض ال جخضزل ؤي ؾلُت مهما ٧ان مغ٦ؼَا ،في حٛیحر او الٛاء
مهامها ،ویٗخبر الجاهب الىُْٟي مً ؤَم اإلااقغاث التي جبحن اؾخ٣اللُت مجلـ الامت في
مماعؾت نالخُاجه ال ؾُما الدكغَُٗت مجها.
و ٖلُه و بىاء ل٩ل ما ؾب ،٤ولًمان اؾخ٣اللُت مجلـ ّ
ألامت وحٗبحرا بهض ًٖ ١عؤي
ّ
ألامت٧ ،ان البض مً جىٞحر مجمىٖت مً الًماهاث مً الجاهب الًٗىي مً ؤظل ٖضم جضزل
ؤي ؾلُت في َظا الجاهب ،وؤزغي مً الجاهب الىُْٟي الظي ٌٗخمض ٖلى الخسهو الىُْٟي
واؾخ٣اللُت مجلـ ّ
ألامت بالهالخُاث اإلادضصة له ،ومىه ج٩ىن الؿلُاث ألازغي بُٗضة ًٖ
اخخماالث الخضزل في ازخهاناتها الدكغَُٗت.
الفسق ألاوٌ  :جددًد طماهاث اطخلاللُت مجلع الامت و ازسها في حىدة كمله
الدشسَعي.
ػٍاصة ٖلى الكغوٍ الخ٣لُضًت الؾخ٣اللُت البرإلاان اإلاخ٩ىهت مً يماهاث ٢اهىهُت
وماصًت لخدَ ٤ُ٣ظا الاؾخ٣الَ ،٫ىا ٥مىٓىمت ٢اهىهُت حؿاَم في جدَ ٤ُ٣ظٍ الاؾخ٣اللُت
زانت ال٣ىاهحن الًٗىٍت ٣٦اهىن الاهخساباث و٢اهىن الاخؼاب الؿُاؾُت 1،ومىه وؿخُُ٘
ال٣ى ٫ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي وي٘ و ٤ٞههىم ٢اهىهُت مجمىٖت مً الًماهاث الؾخ٣اللُت
اًٖاء مجلـ الامت مً ؤًت يٛىٍ ٢ض جغًَ مماعؾتهم لىُْٟتهم الىُابُت بما ًسضم الامت.
 1ػهِب٘ عابذ ،الىٓام ال٣اهىوي لألخؼاب الؿُاؾُت في الجؼاثغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗامٞ ،غٕ
ؤلاصاعة واإلاالُت الٗامت٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم ؤلاصاعٍت ،ظامٗت بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ ، 2003 ،م .143

70

جٓهغ الاؾخ٣اللُت الًٗىٍت إلاجلـ الامت الجؼاثغي مً زال ٫ؤن اهخساب ؤًٖاثه
ٌٗىص للكٗبَ ًٖ ،غٍ ٤الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ ًٖ َغٍ ٤الا٢ترإ ٚحر اإلاباقغ إلاضة ؾذ
ؾىىاث وججضص هه ٠حكُ٨لخه مً اإلاىخسبحن ٧ل زالر ؾىىاث.
ظاء الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي بمجمىٖت مً الًماهاث لخإمحن اؾخ٣اللُت
الًٗىٍت إلاجلـ ألامت وجخجلى ؤَم َظٍ الًماهاث في نالخیاث مجلـ ألامت في بزباث
الًٗىیت و ؤؾ٣اَها ،ج٨غَـ مبضؤ الخىافي م٘ الٗهضة البرإلااهُت ،جمخ٘ ؤًٖاء مجلـ ألامت
بالخهاهت البرإلااهُتٖ ،ضم ٢ابلیت مجلـ ألامت للخل الغثاسخي.

1

ؤوال :صالخیاث مجلع ألامت في بزباث اللظىیت و ؤطلاػها
بن بزباث الًٗىٍت ٖملُت الخ٣ت لٗملُت الخد ٤ُ٣في صخت الًٗىٍت ٞةطا ٧اهذ َظٍ
ألازحرة ٢ض اؾدىضتها صؾاجحر الضو ٫بلى َُئاث مسخلٟت وَظا لض٢تها وزُىعتها وَابٗها ال٣اهىوي
ٞةن بزباتها ازخلٟذ بكإههٞ ،ىجض في الضؾخىعًٍ اإلاٛغبي والخىوسخي ٖضم الخىهُو ٖلى
مؿإلت بزباث الًٗىٍت وَى ما ًدمل ٖلى ال٣ى ٫ؤن ٖملُت الخد ٤ُ٣في الصخت هي هٟؿها
واٗ٢ت ؤلازباث و بالخالي ٞةن بزباث الًٗىٍت َى مً ازخهام اإلاد٨مت الضؾخىعٍت في اإلاٛغب
و الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث في جىوـ 2،بٗ٨ـ الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت  1996الظي
هو في ماصجه ٖ 121لى ؤن  << :بزباث ًٖىٍت الىىاب وؤًٖاء مجلـ ألامت مً ازخهام ٧ل
مً الٛغٞخحن ٖلى خضٍ >>
و ُٞما ًخٗل ٤بةظغاءاث ازباث الًٗىٍت بمجلـ ألامت ،هي هٟؿها اإلاُب٣ت ٖلى
ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  121مً الضؾخىع مً خُض الٗضص اإلا٩ىن
للجىت بزباث الًٗىٍت 3،وٍخىلى مجلـ ألامت ٖملُت بزباث ًٖىٍت ؤًٖاثه اإلاىخسبحن واإلاُٗىحن
اؾدىاصا ٖلى بٖالن اإلاجلـ الضؾخىعي و اإلاغؾىم الغثاسخي اإلاخًمً بخُٗحن ؤًٖاء في مجلـ
 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ،طبُذ مُلىص ،اإلاغظ٘ الؿاب.72 ،٤
 2بً ؾلُم ٞغٍض ،جُىع البرإلاان في الضؾاجحر الٗغبُت –صعاؾت م٣اعهت  ، -مظ٦غة للخهىٖ ٫لى قهاصة ماؾتر في ال٣اهىن،
ظامٗت الجؼاثغ .2016 ،م .22
 3اإلااصة  03مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت و التي جىو ٖلى ؤن لجىت بزباث الًٗىٍت جخ٩ىن مً ًٖ 20ىا

71

ألامت ٖلى ؤن حٗغى جل ٪ألاٖماٖ ٫لى مجلـ ألامت للمهاص٢ت ٖلحها جبُاها ال٦خما٧ ٫ل
الاظغاءاث و الاؾخٗضاص إلاهامه الدكغَُٗت الخ٨مُلُت للمجلـ الكٗبي الىَجي في بَاع ما
خضصجه اإلااصة  138في ٣ٞغتها الخامؿت.

1

ومً ٧ل ما جم ٖغيه یٓهغ بىيىح اؾخ٣اللُت مجلـ ألامت في بزباث الًٗىٍت
وٖضم جبٗیخه ألیت ظهت ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ باإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو بالؿلُت الخىُٟظًت،
باؾخصىاء اإلاجلـ الضؾخىعي الظي یخضزل مً زال ٫بٖالن هخاثج اهخساب زلثى ؤًٖاء اإلاجلـ
والٟهل في الجزاٖاث الاهخسابُت.
زاهُا :جىسَع مبدؤ الخىافي مم اللهدة البرملاهُت
بن مىيىٕ خاالث الخىافي م٘ الٗهضة البرإلااهُتً٦ ،ماهت الؾخ٣اللُت اًٖاء البرإلاان
بهٟت ٖامت و ؤًٖاء مجلـ الامت بهٟت زانتًٟ ،غى هٟؿه ألؾباب وصوإ ٖضة ،زانت
في ْل ؤلانالخاث التي ّ
مؿذ ظ ّل اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الىاْمت للخُاة الؿُاؾُتٞ ،مً
ّ
البضحهُاث ،ؤن مبضؤ الخىافي ق٩ل مىظ وكإجه مشله مشل الخهاهت البرإلااهُت ،ؤخض الًماهاث
ألاؾاؾُت للٗهضة البرإلااهُت ،زانت م٘ جؼاًض ؤٖباء ًٖى البرإلاان وز٣ل اإلاؿاولُاث اإلال٣اة ٖلى
ٖاج٣ه.
ٞاإلا٣هىص بطن بداالث الخىافي َى ٖضم الجم٘ بحن الًٗىٍت في البرإلاان وٖهضة
اهخسابُت ؤزغي ؤو بُجها وبحن وْاث ٠ؤو ؤوكُت ججاعٍت ،ومً َىا ًجب ؤن ًخٟغًٖ ٙى البرإلاان
لٗمله الىبُل وجمُ٨ىه مً ؤصاء مهامه الؿامُت التي ّ
زىلها بًاٍ الكٗب بٛغى زضمخه والضٞإ

ًٖ مهالخه ،ججؿُضا إلاباصت ّ
الضؾخىع ،وفي م٣ضمتها مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث.2

و٢ض ؤصعظذ بٌٗ الدكغَٗاث خاالث الخىافي في ٢ىاهُجها الاهخسابُت ،بِىما ؤٞغصجه
بٌٗ الىٓم في ٢ىاهحن زانت ٦ما َى الخا ٫باليؿبت للدكغَ٘ الجؼاثغي.
 1اإلااصة ٣ٞ 138غة  05مً الضؾخىع اإلاٗض.٫
 2الاؾخاط زالض قبلي ،صعاؾت في يىء مؿخجـضاث حٗضًـل  ،2016م٣ا ٫ميكىع بمى ٘٢ظغٍضة الكٗب الجؼاثغٍت ٖلى
اإلاى ،http://www.ech-chaab.com/ar : ٘٢ال٣ٟغة .09
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ّبن جبجي مبضؤ الخىافي ًسً٘ الٖخباعاث صؾخىعٍت وؤزالُ٢ت وٖملُت؛ ٞمً الىاخُت
الضؾخىعٍت؛ وظىب بٖما ٫مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث باٖخباعٍ حجغ الؼاوٍت في بىاء ؤي هٓام
صًم٣غاَي ٗٞلي ،ومً الىاخُت ألازالُ٢ت؛ ًٗٞى البرإلاان ملؼم بةْهاع اؾخ٣امت مشالُت هٓغا
لىيُٗخه اإلاغمى٢ت بهٟخه ممشل لألمت ،والٖخباعاث ٖملُت حؿخلؼم الخٟغ ٙال٨لي مً َغٞه.
ٞالهض ٝمً بٖماَ ٫ظا اإلابضؤ خماًت اإلاهمت البرإلااهُت ،ومً زم خماًت ًٖى البرإلاان،
مً مسخل ٠الًٛىٍ الؿُاؾُت ؤو مً جل ٪التي جماعؾها ظماٖاث الً ِٛمً ظهت ،ومى٘
بؾاءة اؾخٛال ٫الٗهضة البرإلااهُت لٛغى ؤلازغاء الصخصخي ؤو للضٞإ ًٖ مهالر هُٟٗت مً
ظهت ؤزغيًٗٞ ،ى البرإلاان ٦ما َى مخٗاعٖ ٝلُه َى «الًامً للمهلخت الىَىُت» وٍجب ؤن
ّ 1
ً٩ىن في زضمت اإلاجخم٘ وألامت.
وعٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض ؤزظ بهظا اإلابضؤ ،اهُال٢ا مً هو اإلااصة
 122مً ال٣اهىن ع٢م  01-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا التي جىو ٖلى << مهمت الىاثب وًٖى مجلـ
ألامت ّ
وَىیت٢ ،ابلت للخجضًض ،وال یم ً٨الجم٘ بیجهما وبحن مهام ؤو وْاث ٠ؤزغي >> و ٧ان ٢ض
هو ٖلحها ٢بل في صؾخىع  1996بلى ؤهه جإزغ في جىُٓمها الى في ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 02-12
اإلادضص لخاالث الخىافي.
یبضو مً زالَ ٫ظا الىو ؤهه لیـ بةم٩ان ًٖى مجلـ ألامت مماعؾت مهام ؤو
وْاث ٠ؤزغي بلى ظاهب الًٗىیت في مجلـ ألامت٣ٞ ،ض ؤ٢غث اإلااصة  120مً الخٗضًل
الضؾخىعي ٖلى ؤن خالت جىافي م٘ الًٗىیت البرإلااهُت بٛغٞخیه ی٩ىن بمىظب ٢اهىن ًٖىي و
اإلا٣هىص َما َى ال٣اهىن ؾال ٠الظ٦غ الظي خضص الىْاث ٠التي جدىافى م٘ ًٖىٍت البرإلاان
ٖلى ؾبُل الخهغٞ .اإلااؾـ الضؾخىعي مً زال ٫ا٢غاعٍ لهظا اإلابضؤ ؤعاص ؤن یىٞغ َظٍ
الاؾخ٣اللُت لی٣ىم ًٖىا مجلـ ألامت ،بمهمخه الاهخسابیت بُٗضا ًٖ ٧ل الخإزحراث.

 1الاؾخاط زالض قبلي ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤ال٣ٟغة .12
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زالثا  :جمخم ؤكظاء مجلع ألامت بالخصاهت البرملاهُت
حٗض الخهاهت البرإلااهُت مً ؤَم الخ٣ى ١التي جٟ٨ل ألًٖاء البرإلاان الخغٍت في الخٗبحر
ًٖ ؤعائهم و ؤ٩ٞاعَم صون زى ٝمً حٗغيهم ألي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاؿاولُت مً ظغاء َظا
الخٗبحر و ل٩ي جمخى٘ ؤي ظهت مً ؤن جخسظ الاظغاءاث الجىاثُت يضَم.
و حٗغ ٝالخهاهت البرإلااهُت ٖلى ؤجها امخُاػ صؾخىعي م٣غع ألًٖاء البرإلاان بهٟاتهم
ال بإشخانهم ؾىاء ٧اهىا مىخسبحن ؤو مُٗىحن ًدُذ لهم ؤزىاء ُ٢امهم بىاظباتهم البرإلااهُت خغٍت
الغؤي و الخٗبحر صون ؤي مؿاولُت ظىاثُت ؤو مضهُت ًترجب ٖلى طل ٪بطن ٞالٛاًت مً الخهاهت
البرإلااهُت هي جم٨حن الىاثب مً الخٗبحر بإ٦مل ما ًم ً٨مً الخغٍت ًٖ بعاصة ألامت٦ 1ما ًمً٨
حٗغٍٟها ٖلى ؤجها <<ٖضم ظىاػ ماازظة ؤًٖاء البرإلاان ظؼاثُا ؤو مضهُا في ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث
٦ما ًبضوهه مً ؤ٩ٞاع و ؤعاء ٖىض مماعؾت ٖملهم البرإلااوي >>

2

جخمشل الخهاهت البرإلااهُت في مجمىٖت ألاخ٩ام الضؾخىعٍت ؤؾاؾا والتي جًمً
ألًٖاء البرإلاان خمایت مً اإلاخابٗاث الً٣اثُت ومً اإلاًاً٣اث وتهضًضاث الؿلُت الؿیاؾیت
والً٢ ،ِٛهض يمان اؾخ٣اللُت الؿلُت الدكغَُٗت مً ظهت وجم٨حن ؤًٖاء البرإلاان مً
مماعؾت مهامهم الىیابیت مً ظهت ؤزغي.
خُض ًٓهغ مً زال ٫اؾخ٣غاء ههىم اإلاىاص الضؾخىعٍت یخطر لىا ؤن الضؾخىع
الجؼاثغي ٦باقي صؾاجحر الضو ٫ألازغي مىذ لًٗىا البرإلاان يماهت صؾخىعٍت َامت مخمشلت في
مبضؤ ٖضم مؿاولُت ًٖى البرإلاان ٖما یهضع مىه مً ألا٩ٞاع و آلاعاء ؤزىاء مباقغة مهامه
الىیابیت ،وَى خ ٤م٣غع ألًٖاء مجلـ الامت بهٟاتهم ال بإشخانهم بهٟاتهم ال
 1ؤهٓغ ،ؤهىع الخُُب ،ألانى ٫البرإلااهُت في لبىان وؾاثغ البالص الٗغبُت ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث ؾىت  ،1961م.433
 2مكٗل مدمض الٗاػمي ،الخهاهت البرإلااهُت ،صعاؾت م٣اعهت بحن ألاعصن و ال٩ىٍذ ،مظ٦غة الؾخٗما ٫مخُلباث الخهى٫
ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،ؾىت  ، 2011م22 :
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بإشخانهم ،ؾىاء ٧اهىا مىخسبحن ؤو مٗیىحن ول٩ل ؤًٖاء البرإلاان ؾىاء ؤًٖاء الٛغٞت ألاولى
ؤو ؤًٖاء الٛغٞت الشاهُت.

1

ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ،٫ؤن ٖـ ــضم مؿاولُت ؤًٖاء البرإلاان ٖما ًبضوهه مً ألا٩ٞاع
وآلاعاء ،ؤزىاء مباقغة مهامهم ووْاثٟهم يماهت صؾخىعٍت َامت خغنذ ؾاثغ صؾاجحر الضو٫
ٖلى الىو ٖلى َظا اإلابضؤ ً٦ماهت ألًٖاء البرإلاان في مباقغة وْاثٟهم صون الخكُت مً
اإلاؿاولُت اإلاضهُت ؤو الجؼاثُت ًٖ َظٍ آلاعاء ؤو ألا٩ٞاع مما ًدى ٫بُجهم وبحن الُ٣ام بهظٍ
الىُْٟت ٖلى ؤ٦مل وظه وهي خهاهت جمخض ختى بٗض اهتهاء مضة الًٗىٍت البرإلااهُت بمٗجى ؤهه
ال ًجىػ ؤن جغٖ ٘ٞلُه ال صٖىي مضهُت و ال ظؼاثُت ختى بٗض ػواًٖ ٫ىٍخه ًٖ و٢اج٘ ؤو
ؤٗٞا ٫اعج٨بها ؤزىاء ُ٢امه بمهامه البرإلااهُت و بال اهتهذ الٛاًت مً ج٣غٍغٍ

2

زابلا :كدم كابلیت مجلع ألامت للخل السثاس ي.
زالٞا لبٌٗ الضو ٫التي ؤزظث بدل الٛغٞخحن ٞةهه باليؿبت للىٓام الجؼاثغي ٞةن
الخل یغص ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي  ِ٣ٞصون مجلـ ألامت٦ ،ما یسخل ٠الىٓام الجؼاثغي
ٞیما یسو الجھت التي ج٣ىم بالخل وبظغاءاجه وؤزاعٍ و جبُٗاجه ،ھظا و یدخل مىيىٕ خل
مجلـ الكٗبي الىَجي في ألاهٓمت الضؾخىعٍت م٩اهت ھامت ٧ىهه یمشل ؤخض ؤھم وؾاثل الخإزحر
اإلاخباص ٫بحن الؿلُخحن الدكغیٗیت والخىٟیظیت .و یٗخبر خ ٤خل البرإلاان مً ؤزُغ ألاصواث في
ًضي الؿلُت الخىُٟظًت ،وهي بخضي الخهاثو الباعػة للىٓام البرإلااوي الظي ی٣ىم ؤؾاؾا
ٖلى جىاػن في الهالخیاث بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت و الدكغَُٗت.
الخل في ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي َى طل ٪الاظغاء الظي ی٣ىم بمىظبه عثیـ
الجمهىعٍت بةجهاء الٟترة الدكغیٗیت إلاجلـ الكٗبي الىَجي ٢بل جهایت اإلاضة اإلادضصة صؾخىعیا
وَظا ما ؤ٦ضجه  147مً ال٣اهىن ع٢م  01-16اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016خُض
جبىاٍ اإلااؾـ الضؾخىعي مىظ صؾخىع  .1976و ٌؿدك ٠مً َظٍ اإلااصة ؤن اإلااؾـ
1

ؤونی ٠ؾٗیض ،البرإلاان الجؼاثغي في ْل صؾخىع  28هىٞمبر  1996اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ؤَغوخت لىیل قهاصة الض٦خىعاٍ في

ٖلىم ال٣اهىن الٗام٧ ،لیت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ2016 ،
 2بً ؾلُم ٞغٍض ،جُىع البرإلاان في الضؾاجحر ،...........مغظ٘ ؾاب ،٤م .26
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الضؾخىعي الجؼاثغي ؤُٖى لغثِـ الجمهىعٍت خ ٤خل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي صون مجلـ
ألامت إلاا لهظا ألازحر مً م٩اهت في الخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع الؿُاسخي للماؾؿت الدكغَُٗت و مً
زال ٫طل ٪ل٩ل ُ٦ان الضولت .و لظلٞ ٪ان ٖضم ٢ابلُت خل مجلـ الامت ٌٗض يماهت خُ٣ُ٣ت
لألًٖاء اإلاىخسبحن و اإلاٗیىحن.
و ًغي الاؾخاط الؿُٗض بىقٗحر في َظا الهضص ؤن باليؿبت لألًٖاء اإلاىخسبحن،
ٞبمجغص اهخسابهم باال٢ترإ ٚحر اإلاباقغ والؿغي ،ؤخاَهم ال٣اهىن بالكغُٖت الاهخسابُت التي
جدمحهم مً الى٢ىٕ في بخضي خاالث الخًىٕ و الخبٗیت.

1

ؤما ٞیما یسو الشلض اإلاٗحن ٗٞلى الغٚم مً جضزل عثیـ الجمهىعیت بخٗییجهم بال ؤهه
ال یم٨ىه بجهاء مهمتهم ،باٖخباع ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤؾىض لغثیـ الجمهىعیت مهمت حٗیجهم
 ِ٣ٞصون جمضیض نالخیخه في بجهاء مهامهم.
الفسق الثاوي :خدود الاطخلاللُت اللظىٍت و الىؿُفُت ملجلع الامت
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي و مً زالله اإلاكغٕ ٢ ،ض وي٘ مجمىٖت مً الًماهاث
الًٗىٍت و الىُُْٟت الؾخ٣اللُت مجلـ ألامت ،وبظل ٪مماعؾت ازخهاناجه صون جضزل مً
ؤي ظهت مهما ٧ان مغ٦ؼَا في الىٓام الؿُاسخي ،بال ؤن اإلاخدب٘ للىي٘ ال٣اهىوي و الؿُاسخي
إلاجلـ ألامت ًجض ؤهه ًهُضم بمجمىٖت مً الٗغاُ٢ل ٢ض جغًَ مماعؾت َظا ألازحر
الزخهاناجه الدكغَُٗت بما ًخماشخى و الهض ٝاإلااؾـ مً ؤظله ،واإلاخمشل ؤؾاؾا في جغُ٢ت
الٗمل الدكغَعي و حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي.
ؤوال  :جدخل زثِع الجمهىزٍت في حلُين زلث الاكظاء ...مظاض باطخلاللُت مجلع
الامت.
ٌٗخبر الجاهب الًٗىي إلاجلـ ّ
ألامت اإلاخمشل بالخهىم في حكُ٨لخه البكغٍت مً بحن
الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي جًمً ألًٖاء مجلـ ّ
ألامت الؿحر الخؿً لٗملهم الدكغَعي،
ٞالضؾخىع الجؼاثغي اٖخمض ٖلى اػصواظُت الدكُ٨لت البكغٍت في ج٩ىًٍ الٛغٞت الشاهُت التي
 1الؿُٗض بىقٗحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .56
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حٗخمض ٖلى ج٣ىُت الاهخساب ٚحر اإلاباقغ مً ؤًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت اإلاىخسبت ،وَظا ألاؾلىب
في الخ٣ُ٣ت ٌك٩ل ظؼء مً الهغم ؤلاصاعي الخاب٘ للؿلُت الخىُٟظًت ،باإلياٞت بلى ج٣ىُت حُٗحن
ّ
الجمهىعٍت ،لهظا ٞاألؾلىب اإلاىخهج في حكُ٨ل مجلـ ّ
ألامت ٌؿمذ
الشلض التي ٌؿخإزغ بها عثِـ

ّ
الجمهىعٍت ُٞه ،وهجض له في ٧ل مغة مىاٞظ ومبرعاث
بخىؾُ٘ هٟىط وجضزل وجإزحر عثِـ
الؾخمغاع َُمىخه لُجٗل بظل ٪مً اؾخ٣اللُخه وؿبُت
یخمخ٘ عثیـ الجمهىعیت بؿلُت ج٣ضیغیت واؾٗت في حٗییىه لشلض ؤًٖاء مجلـ ألامت،
ٞبالىٓغ بلى الكغوٍ الىاظبت جىٞغَا ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي اقترٍ مٗیاع الٟ٨اءة
والصخهُاث الىَىُت.
ولهظا مً الهٗب ظضا جدضیض هىٖیت الصخهیاث الىَىیت التى یم ً٨لغثیـ
الجمهىعیت ؤن ی ٘٣ازخیاعٍ ٖلحها بط یم ً٨له ازخیاع ؤي شخو یغیضٍ صون جبریغ ازخُاعاجه،
وَظا ال یى٣و مً هُا ١خغیخه في طل٧ 1.٪ىن ؤن مٟهىم الٟ٨اءة الىَىُت ًسخل ٠مً
شخهُت الى ؤزغي و ًب٣ى َظا الُ٣ض بمشابت الكغٍ اإلاغن الظي ًم ً٨لغثِـ الجمهىعٍت
الخداًل في جُبُ٣ه.
وٖلى ؾبیل اإلاشاٖ ٫ىض ٞدو ٢اثمت الشلض اإلاٗحن اإلاٗلً ٖجها في  27صیؿمبر 1997
بدیض جًم  48شخهیت ،هجض بإجها جدخىي ٖلى  11وػٍغا ؾاب٣ا ،زالر يباٍ ؾامحن
ؾاب٣حن في الجیل الىَجي الكٗبي ،وؤعبٗت ؾٟغاء ؾاب٣حن ،باإلياٞت بلى ممشلي بٌٗ
الاجداصاث و الجمُٗاث الىَىیت مشل الاجداص الٗام للٗما ٫الجؼاثغٍحن ،و الجمٗیت الىَىیت
إلاخ٣اٖضي الجیل الىَجي الكٗبي ،وَظا الخٗیحن ٧ان بمىظب مغؾىم عثاسخي.

Bousaumah Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics Constitutionnels de 1992 à 1998, ed/OPU, Alger,

1

2005.p.p 418-419.
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زاهُا :جدىم الظلؼت الخىفُرًت في حظُير الىـام الاهخخابي ألكظاء مجلع ألامت
جبٗا للُبُٗت الخانت لدكُ٨لت زلثي ؤًٖاء مجلـ ألامتٞ ،ةن الىٓام الاهخسابي
لهاالء ألاًٖاء ًمخاػ بسهىنُت جٟغصٍ ًٖ باقي ألاهٓمت الاهخسابُت اإلاخضاولت في ج٩ىًٍ
اإلااؾؿاث التي جخُلب بظغاء اهخساباث،1
حٗخبر ظمی٘ الاظغاءاث الخدًحرًت لٗملُت اهخساب زلثي ؤًٖاء مجلـ ألامت ،بیض
الؿلُت الخىُٟظًت ابخضاء مً جدضیض الضواثغ الاهخسابُت ،بط یخضزل عثیـ الجمهىعیت في َظٍ
اإلاؿإلت ،وی٩ىن طل ٪بمىظب ؤمغ٦ ،ظل ٪بٖضاص ظضو ٫الاهخساباث ،ونىال بلى ؾلُتها
الخ٣ضیغیت في ٢بى ٫الترشر ؤو عًٞه مً زال ٫صعاؾت مضي جىاٞغ الكغوٍ في اإلاترشخحن مً
ٖضمها ،للًٗىیت في اإلاجلـ ألامت 2،بدیض ج٣ىم بالٟهل في صخت الترقیداث لجىت اهخسابُت
والثیت والتي یٗحن ؤًٖائها مً َغ ٝالؿلُت الخىٟیظیت ممشلت في وػیغ الٗضٖ .٫الوة ٖلى طل٪
ٞةن ٢اثمت اإلاترشخحن ی٣ىم بةٖضاصَا الىالي باٖخباع َظا ألازحر ممشال للؿلُت الخىٟیظیت ٖلى
اإلاؿخىي اإلادلي.
زالثا :مددودًت طلؼت مجلع ألامت في بكداد هـامه الداخلي و املصادكت كلُه.
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ،مىذ إلاجلـ ألامت نالخُت بٖضاص هٓامه الضازلي
واإلاهاص٢ت ٖلُه مشله مشل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،جُبُ٣ا إلابضا الٟهل بحن الؿلُاث مً
ظهت و يماهت الؾخ٣اللُت وُُْٟت إلاجلـ الامتٖ ،لى اٖخباع ؤن اٖضاص الىٓام الضازلي ٌٗض مً
٢بُل الهالخُاث الدكغَُٗت إلاجلـ الامت ،خُض جىو اإلااصة  02/132مً الضؾخىع اإلاٗض٫
ٖلى ان << ٌ ....لد املجلع الشلبي الىػني و مجلع الامت هـامهما الداخلي و ًصادكان
كليهما >> بال ؤن خغٍت مجلـ ألامت في بٖضاص الىٓام الضازلي لِؿذ مُل٣ت و اهما مُ٣ضة
بمجمىٕ الىهىم الضؾخىعٍت اإلاىٓمت لهظا اإلاجا ٫و ٦ظا بال٣اهىن الًٗىي الىاْم للٗال٢ت
بحن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت و وبُجهما و بحن الخ٩ىمتُ٣٦ ،ض آزغ ٖلى خغٍت
اإلاجلـ في جىُٓم هٓامه الضازلي.
 1زغباشخي ُٖ٣لت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .107
 2مؼٍاوي لىهاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .53
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املؼلب السابم :جلُُم الخجسبت البرملاهُت ملجلع الامت كبل حلدًل 2016
بن جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،و بظل ٪زل ٤ماؾؿت حكغَُٗت
ظضًضة ،اَلٖ ٤لحها اؾم مجلـ الامت في صؾخىع ٧ ،1996ان بمشابت هُ٣ت جدى ٫في مؿاع
الخجغبت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت بهٟت ٖامت ،وفي اإلاؿاع الدكغَعي بهٟت زانت ،بال ؤن َظا
الىٓام ما لبض ؤن القى ه٣ضا ٦بحرا مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي و عظا ٫الؿُاؾت بؿبب
الى٣اثو التي ْهغث ُٞه ،وٖضم الىنى ٫الى الاَضا ٝاإلاغظىة مً اوكاء الٛغٞت الشاهُت
ل٣هىع نالخُاتها في ٧اٞت اإلاجاالث ال ؾُما في مجا ٫نىاٖت الدكغَ٘.
و ب٣ي الخضًض ًٖ الخجغبت البرإلااهُت في الجؼاثغ في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت
ٌ ،1996ك٩ل ظضال بحن ال٣ٟهاء و عظا ٫ال٣اهىن ،باٖخباع الخباًً الخانل في الخلُٟاث
واإلاإالث التي عا٣ٞذ ٖملُت جدى ٫الجؼاثغ مً هٓام الٛغٞت الىاخضة

1

و ٢هض الى٢ىٖ ٝلى مضي هجاح الخجغبت البرإلااهُت إلاجلـ الامت زال ٫الٟترة ما بٗض
 1996الى ٚاًت  ،2016وبُٛت مٗغٞت الاؾباب التي ٞغيذ ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي يغوعة
انالح الضوع الدكغَعي إلاجلـ الامت مً زال ٫الخٗضًل الضؾخىعي إلااعؽ  2016هداو ٫ؤن
هدضص مجمىٖت مً اإلاٗاًحر لخُُ٣م م٩اهت مجلـ ألامت.
الفسق ألاوٌ :ملاًير ؤداء مجلع ألامت كبل الخلدًل الدطخىزي 2016
ًغي ألاؾخاط مدمد طلد ؤبى كامىد ؤن ٖملُت جُُ٣م البرإلاان ج٩ىن و ٤ٞزمؿت
مٗاًحر ،بال ؤهه و٣ٞا للخجغبت الجؼاثغٍت هداو ٫ؤن وٗغى ؤعبٗت مجها.

1

1بى٦غا بصعَـ ،جُىع اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال ٫مً زال ٫الىزاث ٤والىهىم الغؾمُت ،الجؼء الاو،٫
الُبٗت الشالشت ،الجؼاثغ ، 2009 ،م 43
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ؤوال :ملُاز الخىىًٍ
٦ما ٦ىا ٢ض جُغ٢ىا ؾاب٣ا ،بلى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض اٖخمض ٖلى آلُت اإلاؼط بحن
الخُٗحن و الاهخساب في ج٩ىًٍ مجلـ ألامت و٢ ٤ٞاٖضة حُٗحن زلض واهخساب زلشحن ،و ٖلى َظا
ألاؾاؽ ٞةن جغُ٦بت الشلشحن اإلاىخسبحن حٗ٨ـ مضي مماعؾت مجلـ الامت ليكاَه الدكغَعي.
مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى اخهاثُاث اهخماء اًٖاء مجلـ الامت في الشلشحن اإلاىخسبحن وظضها ؤن
الخُاع الىَجي الظي ًمشل الؿلُت ،ب٣ي مؿُُغا ٖلى مجلـ الامت مً زال ٫خهضٍ إلاسخل٠
اإلا٣اٖض مىظ جإؾِؿه ؾىت  ( 1998اهخساب ؤو ٫مجلـ ألامت بٗض الاهخساباث اإلادلُت في )1997
الى ٚاًت الُىم ،ما ٌٗ٨ـ ؾُُغة الخ٩ىمت ٖلى َظا اإلاجلـ و اؾخٗماله ُٞما ًخماشخى
وؾُاؾتها الدكغَُٗت 2.وَظا ما یٟؿغ ؤیًا ؤن الخهىٍذ ٖلى ال٣ىاهحن ومىا٢كت بغهامج
الخ٩ىمت ؤو بیان الؿیاؾت الٗامت ال ی٩ىن بال مً ٢بل الاخؼاب اإلاىالیت للؿلُت ،وبالخالي مً
ٚحر اإلاٗ٣ى ٫ؤن جغ ٌٞاخؼاب الؿلُت ؤي بغهامج ؤو ؾیاؾت ٖامت ؤو ٢اهىن.
وزالنت ال٣ى ٫ؤن الترُ٦بت الًٗىٍت إلاجلـ ألامت لها ؤزغ بال ٜفي ٗٞالیت الٗمل
الدكغَعي و ٤ٞمىٓىع اإلاٗایحر التي ؤحى بها ٧ل مً  Anders et Beethamومً مىُل ٤الخمشُل
الظي ً٣هض به جمشُل ٧ل قغاثذ اإلاجخم٘ و ج٩اٞا الٟغم بحن ؤًٖاء مجلـ ألامتَ .ظا ما
ً٣ىصها بلى يغوعة بٖاصة الىٓغ في الىٓام الاهخسابي اإلاٗخمض في مجلـ ألامت و بٖخماص هٓام آزغ
مبجي ٖلى مكاع٦ت ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ و  ٤ٞما ٌٗغ ٝبالهىضؾت الاهخسابُت.

3

زاهُا :ملُاز املبادزة
یم٢ ً٨یاؽ َظٍ اإلاباصعة باإلا٣اعهت بحن ٖضص ال٣ىاهحن التي باصعث بها الخ٩ىمت،
وا٢تراخاث ال٣ىاهحن التي باصع بها ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،زال ٫مغخلت مُٗىت
(ؤهمىطط صعاؾت )  ،و ألن صعاؾدىا جىهب خى ٫جُُ٣م ألاصاء البرإلااوي إلاجلـ ألامت ،و ؤن
 1اإلاُٗاع الخامـ ًخٗل ٤بٗال٢ت بالٛغٞت ألاولى و ٦ظا ٖال٢خه بالؿلُت الخىُٟظًت اإلاجلـ و ؤزغَا ٖلى الٗمل الدكغَعي.
 2بؾماُٖل ٢حرة ،مؿخ٣بل الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث ،2002 ،م.137
3

زمِـ خؼام والي ،بق٩الیت الكغُٖت في ألاهٓمت الؿیاؾیت الٗغبیت -م٘ ؤلاقاعة بلى ججغبت الجؼاثغ  ، 01 :ٍ ،-مغ٦ؼ

صعاؾاث الىخضة الٗغبیت ،بحروث  ، 2003م .85
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اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض مى٘ مجلـ ألامت باإلاباصعة بال٣ىاهحن ( ٢بل حٗضًل ً )2016خطر لىا
ظلُا ؤن ؾبب بوكاء مجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام الدكغَعي لم ً ً٨الهض ٝمىه حٗؼٍؼ
م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت ،ؤو جىؾُ٘ الخمشُل و بهما َىا ٥ؤَضا ٝؤزغي َ ....ظا ما ص٘ٞ
اإلااؾـ الضؾخىعي حٗضًل الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ٦ةنالح له مً زال ٫الخٗضًل
الضؾخىعي ألازحر لؿىت .2016
زالثا  :ملُاز حىدة املىخج البرملاوي
یغجبِ َظا اإلاٗیاع اعجباَا وزی٣ا بجاهبحن .ؤولهما ،مخٗل ٤بسبرة وٟ٦اءة هىاب البرإلاان،
ٟٞي حكغَٗاث ٧ 1،2007ان مؿخىي الخٗلیمي للىىاب مخبایىا ما بحن صون اإلاؿخىي و بحن
اإلاؿخىي الجامعي ،خیض ؤن م٨دؿباث الىاثب وماَالجه مدضوصة مما ی٩ىن لها ؤزغ ؾلبي ٖلى
عصاءة الىهىم الدكغیٗیتٞ ،م عص طل ٪بلى ٖضم وظىص قغوٍ مىيىُٖت للترشر للدكغَٗاث.
ؤما الشاوي ٞهى مخٗل ٤بمضي ٢ضعة الاخؼاب الؿیاؾیت ٖلى جضعیب وججىیض الىىاب وبالخالي
ٞجىصة اإلاىخج البرإلااوي یم ً٨مالخٓتها مً زال ٫نضوع الدكغَٗاث و الا٢تراخاث الجضًضة
بخٗضًل بٌٗ مىاصَا ؤو حٗضًلها ٧لیا٩ٞ ،لما ٢هغث اإلاضة بحن خضوص الدكغَ٘ و حٗضیله ص٫
طلٖ ٪لى اهسٟاى مؿخىي الدكغَ٘ 2.وٖلى َظا ألاؾاؽ ٖمل اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى جضُٖم
اإلااؾؿت الدكغَُٗت بماؾؿت ؤزغي٧ ،ان مً بحن ؤَم زهاثهها ع ٘ٞمؿخىي الًٗى بها
بهض ٝع ٘ٞاإلاؿخىي الدكغَعي  ،بال ؤن الىا٧ ٘٢ان ٖ٨ـ طل٧ ٪ىن ؤن زلثي ؤًٖاء مجلـ
ألامت ٧ان مً بحن مىخسبحن الجماٖاث اإلادلُتَ ،االء الظًً ًيخسبىن مً ٖامت الىاؽ و بضون
ؤي قغوٍ زانت صون جل ٪اإلاىهىم ٖلحها ؾاب٣ا.

1هانغ ظابي "،الاهخساباث الدكغیٗیت الجؼاثغٍت.....،اهخساباث و اؾخ٣غاع...ؤم ع٧ىص " م٣ا ٫ميكىع بالغابِ:
www.achr.eu/art218.htm.
َ 2اعٖ ١اقىع ،جُىع الٗال٢اث ما بحن الخ٩ىمت والبرإلاان  ،2007-1997مظ٦غة لىیل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم
الؿیاؾیت ،ظامٗت باجىت  :الخاط لخًغ٧ ،لیت الخ٣ى ١والٗلىم الؿیاؾیت  ،2009-2008 ،م 22
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زابلا :امللُاز الاحساجي
یٗخمض َظا اإلاٗیاع ٖلى ٖضم ؤلالتزام بال٣ىاٖض ؤلاظغاثُت وزانت جل ٪اإلاىهىم ٖلحها
في الضؾخىعٞ ،هظا یازغ بك٩ل ملخىّ ٖلى ٢ضعة البرإلاان الدكغیٗیت و الغ٢ابُت٣ٞ ،اهىن
اإلادغو٢اث عٚم ؤهه یخٗاعى م٘ اإلااصة  17مً الضؾخىع یٗض في خض طاجه ٖضم ؤلالتزام بال٣ىاٖض
ؤلاظغاثُت مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،ومً هاخیت ؤزغي ٖضم اخترام بظغاءاث ال٣اهىن
الضازلي إلاجلـ ألامت والتي جىو ماصجه ٖ 92لى وكغ ألاؾئلت وألاظىبت وم٘ طل ٪هجض اإلاجلـ
وججىبا إلزُاع الغؤي الٗام ًٖ َغی ٤الجغاثض الضازلُت إلاضاولخه یسال ٠ألاخ٩ام بٗضم وكغ
ألاؾئلت التي لم یجب ٖلحها الىػعاء.
الفسق الثاوي :مجلع ألامت ما بين الخجسبت و آفاق إلاصالح.
بن البدض خى ٫اإلاغ٦ؼ الظي ًىاله مجلـ ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغيٌٗ ،ض
بدشا مدىعٍا في الضعاؾاث الضؾخىعٍت اإلاٗم٣ت ،بةٖخباعٍ ً٨ك ٠مً ظهت ًٖ َبُٗت ،وصوع
َظٍ اإلااؾؿت الضؾخىعٍت البرإلااهُت في بعؾاء مالمذ الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،ومً ظهت
ؤزغي ًبرػ بجالء خ٣ُ٣ت بعاصة اإلاكغٕ في ج٨غَـ صولت ال٣اهىن 1.ومً َظا اإلاىُلً ٤غظ٘ بىا
ال٣ى ٫الى ٢غاءة في مؿاع الخجغبت البرإلااهُت إلاجلـ الامت ٖلى مضاع ما ً٣اعب  20ؾىت مً
الىظىص ،وٍ٧ ٠ان صوع الدكغَعي؟ وَل خ ٤٣اإلااؾـ الضؾخىعي مً زالله جل ٪الاَضاٝ
التي ؤوكاَا مً ؤظله ال ؾُما ما ٌٗغ ٝبترُ٢ت الٗمل الدكغَعي.
بن حٗؼٍؼ ٢ضعاث مجلـ الامت ٦ماؾؿت حكغَُٗت یخم مً زال ٫صٖم صوعَا
الدكغَعي و انالخه ،م٘ حؿهُل َظا الٗمل ٦إنل ٖام ،ل ً٨لً یخم طل ٪بال مً زال٫
بخضار بنالح ٦لي یمـ ظمی٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت الدكغَُٗت ؾىاء مً ظاهبها الٟجي
ؤو ظاهبها اإلااؾسخي ؤو ظاهبها الؿیاسخي.
 1ؤهٓغ زغباشخي ُٖ٣لت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.380
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حكحر ٖملیت جٟٗیل ؤصاء مجلـ بلى بظغاء بنالخاث قاملت و جغا٦مُت لخجاوػ جل٪
ألاػماث واإلاك٨الث التي حٗترى الٗمل البرإلااوي وججٗله َامكیا بضال مً ؤن ی٩ىن ٗٞاال في
جإصًت وْاثٟه.
ؤوال  :مجلع الامت  ....مسخلت فشل
بٗض جٟدو في مؿحرة مجلـ الامت ٦هُئت حكغَُٗت ٢بل حٗضًل ماعؽ ،2016
وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن مجلـ ألامت و مً زال ٫بىِخه الًٗىٍت و الىُُْٟت ٧ان بمشابت نمام
ألامان في ًض الؿلُت الدكغَُٗت ،وٖمل ٖلى مضاع ٖ 20اما ٖلى ٦بذ الضوع الدكغَعي للمجلـ
الكٗبي الىَجي ٦ؿلُت حكغَُٗت ،عاظ٘ طل ٪لٗضة اٖخباعاث في م٣ضمتها الشلض الغثاسخي و ازغ
ههاب الخهىٍذ مً ظهت  ،الىٓام الاهخسابي الزخُاع الشلشحن ( مً اًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت
التي حٗض ممشال ٚحر مباقغ للؿلُت الخىُٟظًت ) مً ظهت ؤزغي و ٖلى َظا ألاؾاؽ ،وبهضٝ
جد ٤ُ٣صولت ال٣اهىن ٖمل اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى ايٟاء هىٕ مً اإلاغوهت ٖلى صوعٍ في حٗضًل
.2016
زاهُا :مجلع الامت  ...وآفاق الاصالح.
یٗخبر البرإلاان اإلااؾؿت الضؾخىعٍت ألاولى في الضولت ،هٓغا إلاا یمحزَا ًٖ باقي
اإلااؾؿاثٞ .بىنٟها الهیئت اإلاىخسبت التي جمشل اإلاجخم٘ ب٩ل ؤَیاٞه جٖ ٘٣لى ٖاج٣ها مؿاولیت
اإلادآٞت ٖلى خ٣ى ١وخغیاث اإلاىاَىحن ،و جىٞحر اخخیاظاتهم والخىٞی ٤بحن اإلاهالر
والخىٗ٢اث اإلاخٗاعيت للمجمىٖاث اإلاسخلٟت٦ ،ما جًُل٘ بىنٟها ألاصاة الغثیؿیت للدكغی٘
بمهمت ج٨یی٢ ٠ىاهحن اإلاجخم٘ و٣ٞا الخخیاظاجه وْغوٞه اإلاخٛحرة ،والغ٢ابت مً زال ٫آلیاث
٦غؾها الضؾخىع ،بال ؤن َظا الٗمل لً ی٩ىن بال م٘ وظىص ماؾؿت حكغیٗیت ٢ىیت وٗٞالت
باإلياٞت بلى جىيیذ ٖال٢تها م٘ الؿلُت الخىٟیظیت في خضوص ما یؿمذ به ال٣اهىن .وبُٛت
الىنى ٫بلى َظا الهض ٝظاء حٗضًل  2016يمً ؤلانالخاث الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت التي جبىتها
الؿلُت ؤن طا ٥للغقي باإلااؾؿت الدكغَُٗت.
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ها ٫مجلـ ألامت الىهِب ألاوٞغ مً ؤلانالخاث التي ؤ٢غَا اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى
الؿلُت الدكغَُٗتٞ ،مىده خ ٤الباصعة بال٣ىاهحن مً ظهت و بنالح هٓام مهاص٢خه ٖلى
ال٣ىاهحن مً ظهت ؤزغي ٧اهذ ؤَم ٢ىاٖض الانالح.
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الٟهل الشاوي
الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 2016
مداولت لخُٟٗل الضوع الدكغَعي
إلاجلـ الامت
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الفصل الثاوي :الخلدًل الدطخىزي لظىت 2016
مداولت لخفلُل الدوز الدشسَعي ملجلع الامت.
ل٣ض ٦كٟذ اإلاماعؾت البرإلااهُت في الجؼاثغ ،اهُال٢ا مً ؾىت  ،1989يٗ ٠ألاصاء
البرإلااويَ ،ظا ما ص ٘ٞباإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في ٧ل مغة الى الخٗؼٍؼ مً م٩اهت الؿلُت
الدكغَُٗت ،خُض هٓمها في الٟهل الشاوي مً الباب الشاوي اإلاخٗل ٤بدىُٓم الؿلُاث في ْل
صؾخىع  ، 1996وجبجى مً زالَ ٫ظا ألازحر هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،بمٗجى اؾخدضار ٚغٞت
ٖغٞذ بمجلـ ألامت.
لٖ ً٨لى الغٚم مً الانالخاث الهامت التي ظاء َظا الضؾخىع في اإلاجا ٫الدكغَعي،
بال ؤن طل ٪لم ًدض مً جٟى ١الؿلُت الخىُٟظًت في ظل مغاخل الٗمل الدكغَعي ،ولٗل
الدجت في طل ٪ؤن البرإلاان لم ًهل بٗض بلى صعظت ٖالُت مً الىطج جم٨ىه مً مماعؾت
ؾلُاجه ٖلى ؤ٦مل وظه ،وزانت مجها اإلاخٗل٣ت بالٗمل الدكغَعي ٦ؿلُت ٌؿخمض ٢ىتها مً
الكٗب ،هاجج طل ًٖ ٪ه٣و زبرة ؤًٖاثه مً ظهت و ٢هغ ٖمغة الخجغبت البرإلااهُت م٘ وظىص
ؤٚلبُت بغإلااهُت مهُىت مً ظهت ؤزغي.
و حٗخبر اإلاباصعة بالدكغَ٘ ؤولى الاظغاءاث ال٣اهىهُت التي ًاصي ا٦خمالها الى بلى نىاٖت
ال٣اهىن ،لً ً٨خ٣اؾم ؤًٖاء البرإلاان َظا الخ ٤م٘ الخ٩ىمت عٚم اٖخباع البرإلاان ناخب
الازخهام ألانُل في الدكغَ٘ ،بياٞت الى زًىٕ اإلاباصعة البرإلااهُت بالدكغَ٘ الى مجمىٖت مً
الًىابِ و الُ٣ىص ،هاَُ ًٖ ٪آلالُاث و الؿبل التي جدُذ للؿلُت الخىُٟظًت الهُمىت ٖلى
اٖضاص الىو الدكغَعي.

1

بن الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ، 2016و ألو ٫مغة مىظ جبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت
ؤو ما ٌؿمى بالبُ٩امحرالت مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي مً زالله إلاجلـ الامت خ ٤اإلاباصعة
 1ص .مؿغاحي ؾلُمت ،اإلاباصعة البرإلااهُت بالدكغَ٘ في الجؼاثغ بحن الًىابِ ال٣اهىهُت وَُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ،م٣ل
ميكىع بمجلت ال٣اهىن و اإلاجخم٘ و الؿلُت ،الٗضص  ،2014/03م .49
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بالدكغَ٘ في بٌٗ اإلاجالث الخانتٞ 1،سلُٟت َظا الخىظه الجضًض ٞغيخه حُٛحر الٓغوٝ
التي حِٗكها الجؼاثغ ٞ ,بٗض ؤن لٗبذ الٛغٞت الشاهُت صوع اإلاىاػن مً اظل يبِ حؿغٕ
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في مجا ٫الدكغَٗاث التي جُػى ٖلحها مداولت جد ٤ُ٣الىٖىص
الاهخسابُت  ،و لخدهحن اإلاؿاع الاهخسابي وخماًت الىٓام الجمهىعي الخٗضصي اإلا٨دؿب،
وبزغاط الشىابذ ألاؾاؾُت لألمت مً صاثغة الخؿاباث الخؼبُت الًُ٣ت التي ؤصث بلى الٟخىت
التي قضتها الٗكغٍت الؿىصاء ،آن آلان إلاجلـ ألامت ؤن ًباصع بالدكغَ٘ في اإلاجاالث التي جخُلب
في ًٖىٍت البرإلاان الخىىٕ الىاجج ًٖ وظىص اإلاىخسبحن اإلادلُحن بلى ظاهب الصخهُاث اإلاكهىص
لها وَىُا بالٟ٨اءة و الخبرة و الخى٨ت الؿُاؾُت للخٟاّ ٖلى يىابِ الخُاة اإلاكتر٦ت  ,ألامغ
الظي ًهبٖ ٜلى ؤلاهخاط الدكغَعي الجىصة والض٢ت .
ومً َظا اإلاىُل ٤و جل ٪اإلاُُٗاث الؿاب ٤ط٦غَا ؤوص ؤن ؤ ٠٢في َظا الٟهل ٖلى
بٖاصة الىٓغ في الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ٦دخمُت ٞغيتها الٓغو ٝال٣اهىهُت و الؿُاؾُت
والتي ؤصث باإلااؾـ الضؾخىعي إل٢غاع مجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة ( مبدض ؤو ،) ٫ومً زم
ؤع٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؼ بالضعاؾت في الٗىاث ٤التي خالذ صون بقغا ٥خ٣ُ٣ي إلاجلـ ألامت في اإلاباصعة
الدكغَُٗت ( مبدض زاوي ).

 1اإلااصة  137مً ال٣اهىن ع٢م  01-16اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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املبدث ألاوٌ :بكادة الىـس في الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت...خخمُت
دطخىزٍت.
جخمحز الؿلُت الدكغَُٗت ًٖ باقي الؿلُاث باؾخئشاعَا ؤنالت و ٣٦اٖضة ٖامت بىي٘
ال٣ىاهحن والدكغَ٘ ،بط حٗخبر مً ؤَم اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في الضولت ،ألجها حٗبر ًٖ ؤلاعاصة
الكٗبُت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ هجض اإلااؾـ الضؾخىعي مىذ لها ٖضة نالخُاث مً ؤظل حٗؼٍؼ
م٩اهتها م٣اعهت باإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي و زل ٤الخىاػن ُٞما بِىه.
وَٗض مجلـ ألامت َى الىه ٠الشاوي اإلا٩ىن للؿلُت الدكغَُٗت باإلياٞت الى اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ،ومً َظا الاٖخباع البض ؤن ًخمخ٘ ب٩اٞت الهالخُاث الدكغَُٗت و الغ٢ابُت
اإلامىىخت للٛغٞت ألاولى و في م٣ضم َظٍ الهالخُاث الخ ٤في اإلاباصعة بال٣ىاهحن الظي ٌٗضَ ،ظا
ؤلاظغاء الظي ٌٗخبر بمشابت بظعة ؤي ٢اهىن ؤو هو حكغَعي ٧ان.
ل٣ض ههذ الضؾاجحر الجؼاثغٍت ٖلى خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن باٖخباعٍ الىؾُلت اإلادىعٍت
التي جيخج بها الىهىم الدكغَُٗت ،وَظا ٌٗجي ؤن الىو الدكغَعي ال ًم ً٨بنضاعٍ صٗٞت
واخضة مً ٚحر م٣ضماث وبظغاءاث ،بل ًدخاط بلى مغاخل مخخالُت وبظغاءاث مدضصة مؿب٣ا،
لٛاًت الىنىٖ ٫لى الىدُجت ألازحرة وهي زغوط ال٣اٖضة اإلاُٗاعٍت بلى الىظىص ال٣اهىوي.
و مً زال ٫الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016وألو ٫مغة مىظ جبجي هٓام الشىاثُت
البرإلااهُت ؤو ما ٌٗغ ٝبالبُ٩امحرالت مىذ وايٗى الضؾخىع إلاجلـ الامت خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘
في بٌٗ اإلاجالث الخانت ٞ ،سلُٟت َظا الخىظه الجضًض ٞغنت حُٛحر الٓغو ٝالتي حِٗكها
الجؼاثغٞ ،بٗض ؤن لٗبذ الٛغٞت الشاهُت صوع اإلاىاػن مً ؤظل يبِ حؿغٕ اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي في مجا ٫الدكغَٗاث التي جُػى ٖلحها مداولت جد ٤ُ٣الىٖىص الاهخسابُت ،و لخدهحن
اإلاؿاع الاهخسابي وخماًت الىٓام الجمهىعي الخٗضصي اإلا٨دؿب  ،وبزغاط الشىابذ ألاؾاؾُت
لألمت مً صاثغة الخؿاباث الخؼبُت الًُ٣ت التي ؤصث بلى الٟخىت التي قضتها الٗكغٍت الؿىصاء،
آن آلان إلاجلـ ألامت ؤن ًباصع بالدكغَ٘ ابخضاء في اإلاجاالث التي جخُلب في ًٖىٍت البرإلاان
الخىىٕ الىاجج ًٖ وظىص اإلاىخسبحن اإلادلُحن بلى ظاهب الصخهُاث اإلاكهىص لها وَىُا بالٟ٨اءة
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والخبرة و الخى٨ت الؿُاؾُت للخٟاّ ٖلى يىابِ الخُاة اإلاكتر٦ت ،ألامغ الظي ًهبٖ ٜلى
ؤلاهخاط الدكغَعي الجىصة والض٢ت.

املؼلب ألاوٌ :مىذ املبادزة بالدشسَم ملجلع ألامت مداولت لخفلُل دوزه
الدشسَعي.
لُاإلاا هاصي ؤٚلب ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي و ؤؾاجظة ال٣اهىن الٗام في الجؼاثغ
بًغوعة بٖاصة الىٓغ في الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ،ختى ًخماشخى و ألاؾباب التي ؤوكإ مً
ؤظلها ،و التي ًخ٣ضمها حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت لدكغَُٗت في الجؼاثغ و ٪ٞؾُُغة الؿلُت
الخىُٟظًت ٖلى الٗمل الدكغَعي مما ٌٗض مً ؤ٦ثر نىع زغ ١مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث،
٩ٞان مً الًغوعي جم٨حن مجلـ ألامت مً ؤصواث ظضًضة في اإلاجالحن الدكغَعي والغ٢ابي ٖلى
ٚغاع الٛغٞت الؿٟلى للبرإلاان ،وَظا الخىظه َى الظي هجر في ج٨غَـ عئٍخه ،مً زال ٫ؤزظ
عثاؾت الجمهىعٍت ؤزىاء اإلاكاوعاث الخمهُضًت لخٗضًل الضؾخىع بهظا الغؤي ،ما وٗ٨ـ بك٩ل
بًجابي في اإلاغاظٗت الضؾخىعٍت لٗام ٖ ،2016لى اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي إلاجلـ ألامت ،بُض ؤن الخٗضًل
الضؾخىعي لٗام ٦ ،2016غؽ الٗضًض مً الخ٣ى ١وآلالُاث الدكغَُٗت والغ٢ابُت ألًٖاء
مجلـ ألامت ،وبظل ٪حٗض َظٍ اإلاغخلت ه٣لت ؤو ٟ٢ؼة هىُٖت لهظٍ الخجغبت الٟخُت في الجؼاثغ.

1

الفسق ألاوٌ :حلدًل  2016جصخُذ للملالجت الدطخىزٍت املخىاكظت
بن اهٟغاص الىاثب باإلاجلـ الكٗبي الىَجي بازخهـام اإلاباصعة بالدكغَ٘ ٧ان ٖلى
خؿاب ؤًٖاء الٛغٞت الشاهُت  ،ؤي ٖلى خؿاب مجلـ ألامت  ،الظي ؤ٢صخي مً مماعؾت َظا
الخ ٤الظي ٌٗض ازخهانا ؤنُال له ،بد٨م ؤن الؿُاصة في بٖضاص ال٣ىاهحن مسىلت للبرإلاان
بٛغٞخُه بمىظب هو اإلااصة  98مً صؾخىع  . 1996التي ظاءث بد٨م مُل ٤ؾغٖان ما جغاظ٘
ٖىه اإلااؾـ الضؾخىعي ،لُىٟي ازخهام اإلاباصعة بالدكغَ٘ في اإلااصة  ًٖ 119ؤًٖاء مجلـ
ألامت و بالخالي ب٢هاثه نغاخت.

2

ؾخىعي الجؼاثغ ّي واإلاغاظٗت ّ
 1زالض قبلي ،ص اؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ ّ
ّ
ّ
ؾخىعٍت لٗام  ،2016م٣ا ٫ميكىع
الض
الض
ع
بجغٍضة الكٗب ٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي ،/http://www.ech-chaab.com :بخاعٍش .2016/03/29 :
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ؤوال -جىاكع الىصىص الدطخىزٍت خىٌ مىذ املبادزة بالدشسَم ملجلع ألامت
في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن ٖملُت ب٢هاء ؤًٖاء مجلـ ألامت مً َظٍ الهالخُت الهامت
واللبىت ألاولى لؿلؿلت الٗملُت الدكغَُٗتً ،جٗل اإلااؾـ الضؾخىعي ًضزل في خالت حٗاعى
بحن ههىنه الدكغَُٗتٞ 1،ىو اإلااصة ٧ 98ان نغٍدا في مىده خ ٤نىاٖت الدكغَ٘ لٛغٞتي
البرإلاان مؿخٗمال مهُلر << البرإلاان >> ،والظي ط٦غها ؾاب٣ا ؤهه و٣ٞا للخجغبت الضؾخىعٍت
الجؼاثغٍت و ٦ظا باقي ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت اإلاكابهت للىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ًُل٤
ٖلى الٛغٞخحن مٗا .مُُٗا ل٨خا الٛغٞخحن الؿُاصة ال٩املت في بٖضاص ال٣ىاهحن والخهىٍذ ٖلحها.
بن اؾخٗما ٫وايٗى الضؾخىع إلاهُلر بكداد اللىاهين و بؾىاصٍ لٛغٞتي البرإلاان ،زم
التراظ٘ ٖىه و ا٢خهاع مىذ اإلاباصعة الدكغَُٗت للمجلـ الكٗبي الىَجي  ِ٣ٞمً زال ٫هو
اإلااصة ٌٗ 119ض مً ٢بُل الخىاً٢اث الضؾخىعٍت ال٨بحرة الخانلت في صؾخىع  ،1996والتي
٧اهذ ؾببا مباقغا في ٦بذ الٗمل الدكغَعي إلاجلـ ألامت بهٟت زانت ،وحُُٗال لهىاٖت
ال٣اهىن مً َغفي ٚغٞتي البرإلاان ٧ازخهام ؤنُل للؿلُت الدكغَُٗت بهٟت ٖامت.
وٖلُه ؤ٢خهغ صوع مجلـ ألامت وزال ٫الٟترة التي ؾب٣ذ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت
 2016ومىظ جبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ؾىت ٖ ،1996لى التزُ٦ت و اإلاهاص٢ت ٖلى ما جم
اإلاىا٣ٞت ٖلُه مً َغ ٝالٛغٞت ألاولى ،ؤو اً٣ا ٝؾحروعة الٗملُت الدكغَُٗت مً زال ٫الشلض
الغثاسخي ( اإلاُٗل ) اإلاٗحن مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍتَ ،ظا الازحر الظي م ً٨عثِـ الجمهىعٍت
مً وي٘ ًض الخ٩ىمت ٖلى الدكغَ٘ ،و٧اهذ ظل ال٣ىاهحن الهاصعة ًٖ الؿلُت الدكغَُٗت ؤو
اإلاهاصٖ ١لحها مً َغٞها جهب في مبخػى الؿلُت الخىُٟظًت ،و ُٖلذ ال٣ىاهحن التي ال
جخماشخى و ؾُاؾتها.

2

 1مؿغاحي ؾلُمت ،اإلاباصعة البرإلااهُت بالدكغَ٘ في الجؼاثغ بحن الًىابِ ال٣اهىهُت وَُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ،م٣ا ٫ميكىع
بمجلت ال٣اهىن اإلاجخم٘ و الؿلُت ،الٗضص  ،03وَغان ،الجؼاثغ  ،2014م .52
ٖ 2بض هللا بىٟ٢ت ،آلُاث الؿلُت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،صعاؾت م٣اعهت ،صاع َىمت لليكغ ،الجؼاثغ  ،2002م
.140
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وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤٖخبر مجلـ ألامت بمشابت ألاصاة في ًض الؿلُت الخىُٟظًت ،و ؤن
ال٣ى ٫بإن بوكاء مجلـ ألامت ظاء بٛغى جدؿحن الخمشُل صازل اإلااؾؿت الدكغَُٗت بخمشُل
اإلاجمىٖاث اإلادلُت ،والظي مً قإهه جدؿحن الىٓام الخمشُلي صازل البرإلاان و ٦ظل ٪بهضٝ
بقغا ٥و حٗبئت الُا٢اث الخاعٍسُت و الؿُاؾُت و الٗلمُت و اإلاهىُت لالمت 1،ومى٘ الاؾدبضاص
للٛغٞت ألاولى ماهي بال حجج واَُت ،ال جبرع مى ٠٢ماٍضي بخضار َظٍ الٛغٞت الشاهُت في
البرإلاان 2،بالىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي.
زاهُا :الخلدًل الدطخىزي  2016جدازن للخىاكع الدطخىزي ملجلع ألامت
ًٓهغ مً زال ٫جٟدو الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٖمل
ٖلى جضُٖم الٗمل الدكغَعي للبرإلاان وجغُ٢خه ،مما ؤصي بلى بوكاء مجلـ ألامت  ،وظٗله ًخمخ٘
باطخلاللُت  ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الًٗىي ؤو ٖلى اإلاؿخىٍحن الىُْٟي ،و بمىظب الخٗضًالث
الضؾخىعٍت ؾىت  2016حٗؼػ الضوع الدكغَعي للمجلـ ،مً زال ٫مىده خ ٤اإلاباصعة
بالدكغَ٘ ،خُض ٧ان طل ٪هخاظا لى٣ض ٦بحر مً َغ٣ٞ ٝهاء ال٣اهىن الضؾخىعي و عظا٫
الؿُاؾت إلابرعاث وظضوص َظٍ الٛغٞت صون جمخٗها بد٣ها ألانُل اإلاخمشل في نىاٖت الدكغَ٘،
مما ٌٗض جىاً٢ا البض مً بنالخه.
ّبن ال٣غاءة ال٣اهىهُت اإلاخإهُت لىو اإلااصة  ،112الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ،2016
والتي جىو نغاخت ٖلىً << :ماعؽ الؿلُت الدكغَُٗت بغإلاان ًخ٩ىن مً ٚغٞخحن ،وَما
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامت ،وله الؿُاصة في بٖضاص ال٣اهىن والخهىٍذ ٖلُه >>
حكحر بىيىح ،بلى ؤن الؿُاصة في بٖضاص ال٣اهىن والخهىٍذ ٖلُه حٗىص للبرإلاان ،مما ٌُٗي
الخ ٤إلاجلـ ألامت الخضزل في ٧ل مغاخل الٗمل الدكغَعي مً اإلاباصعة بلى اإلاهاص٢ت مغوعا ٖلى
خ ٤الخٗضًلٞ ،ال اظتهاص م٘ ويىح الىو.

3

 1بى٦غا بصعَـ ،مغ٦ؼ مجلـ ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت بصاعة  ،الٗضص  ،01ؾىت  ، 2000م .70
 2مؿغاحي ؾلُمت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .53

 3زالض قبلي ،ص اؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ ّ
ّ
ؾخىعي الجؼاثغ ّي ، ....مغظ٘ ؾاب. ٤
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ع
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و بٖماال ب٣ىاٖض الضؾخىع الٟاعيت ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ٖغى هو الخٗضًل
الضؾخىعي ٖلى اإلاجلـ الضؾخىعي و اؾدكاعجه في ٧ل اإلاىاص اإلاغاص حٗضًلها ٧ان الخا ٫باليؿبت
الى الخٗضًل ال٣اضخي بمىذ مجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن ،وٖلى َظا اؾدىض اإلاجلـ
الضؾخىعي نغاخت في حٗلُله لٟدىي الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  ،2016وٖضم بمؿاؾه بخىاػن
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ،في خالت ج٨غَـ خ ٤مجلـ ألامت اإلاباصعة بالدكغَ٘ ،ظاء في عؤًه ع٢م
 16/ 01ع .ث ص  /م ص اإلااعر في ً 28ىاًغ  ،2016واإلاخٗل ٤بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضًل
الضؾخىعي« :ؤن مىذ الخ ٤في اإلاباصعة بال٣ىاهحن ألًٖاء مجلـ ألامت ٌٗض جضُٖما لضوع مجلـ
ألامت وججؿُضا للمهام التي زىلها اإلااؾـ الضؾخىعي للبرإلاان بٛغٞخُه َب٣ا إلاًمىن اإلااصة 98
مً الضؾخىع».

1

وٖلى َظا ألاؾاؽ ظاءث اإلاىاص  136و 137و 138مً الضؾخىع لخدضص ؤلاَاع الٗام
الظي ًخضزل ُٞه ٧ل مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامتٞ .اإلااصة  ،136والتي حٗض
بمشابت اإلاىٗغط في الخجغبت البرإلااهُت إلاجلـ ألامت ،خُض ؤنبذ مً زاللها ألًٖاء مجلـ ألامت
م٘ هىاب البرإلاان و الىػٍغ ألاو ٫الخ ٤في اإلاباصعة بالدكغَ٘ ،و جىو ٖلى ؤهه << :ل٩ل مً الىػٍغ
ألاو ٫والىىاب وؤًٖاء مجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن >>
الفسق الثاوي :ؤطباب مىذ مجلع ألامت خم املبادزة
ّبن اإلاخٖ ٤ٟلُه و اإلاخضاو ٫بحن الىسب الىَىُت ّ
بإن بوكاء مجلـ ّ
ألامت ظاء في بَاع
الضولت ،وحٗؼٍؼ ماؾؿاتها ّ
ج٣ىٍت ؾلُت ّ
ّ
ؾخىعٍت ،وج٨غَؿا لضًم٣غاَُت جمشُلُت ؤ٦ثر جىاػها
الض
وج٩امال ،جد٣ُ٣ا للخمشُل الكٗبي ل٣ىي بهىعة قاملت ومخىاػهت ،و٦ما ٌؿاَم في ججؿُض إلابضؤ
الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ والؿغي ،والخمشُل ٚحر اإلاباقغ ،والخُٗحن بهض ٝجد ٤ُ٣وظىص ٗٞلي
إلاسخلٞ ٠ئاث قغاثذ ألامت والكٗب ،وطل ٪لخدؿحن ألاصاء البرإلااوي حكغَٗا وع٢ابت 2،بال ؤن
الخجغبت الٗملُت ؤباهذ ؤن جل ٪ألاؾباب لم ج ً٨هي الخ٣ُ٣ت وعاء بوكاء مجلـ ألامت ،و بهما
 1ؤهٓغ هو اإلااصة  98مً صؾخىع  1996التي ج٣ابلها اإلااصة  112مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت . 2016
 2زالض قبلي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل ،م٣ا ٫ميكىع يمً ؾلؿت م٣االث بجغٍضة الكٗبٖ ،لى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي:
 ،/http://www.ech-chaab.comبخاعٍش .2016/03/26 :
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َىا ٥ؤزغي زُٟت ؤصث بلى اؾخدضار َظٍ الٛغٞت في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي ،ما ظٗل
اإلااؾـ الضؾخىعي ً٨ٟغ في بٖاصة َُ٩لت َاجه اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،وحٗؼٍؼ م٩اهتها إلاماعؾت
ازخهانها ألانُل اإلاخمشل في نىاٖت ال٣اهىن ،عاظ٘ طل ٪لٗضة ؤؾباب ٧اهذ هي الضا٘ٞ
لىايعي الضؾخىع مً ؤظل حٗضًل الضوع الدكغَعي إلاجلـ الامت.
ؤوال :ألاطباب اللاهىهُت ملىذ مجلع ألامت خم املبادزة بالدشسَم
بن اإلا٣اعهت ما بحن هصخي اإلااصجحن  1/119مً صؾخىع  1996و ٦ظا هو اإلااصة  136مً
الخٗضًل الضؾخىعي٣ً ،ىصها بلى الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت جغاظ٘ اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى ٨ٞغة مى٘
مجلـ ألامت مً اإلاباصعة بالدكغَ٘ ،وجهىٍب الخىا ٌ٢الظي ٧ان خانال في مىاص صؾخىع
 1996و٦ظا ال٣ىاهحن الًٗىٍت الٗاصًت طاث الٗال٢ت بالٗمل الدكغَعي لٛغٞتي البرإلاان بهٟت
ٖامت و مجلـ ألامت مدل الضعاؾت بهٟت زانتَ ،ظا التراظ٘ ٧ان ؾببه مجمىٖت مً
ألاؾباب ال٣اهىهُت التي ًم ً٨ؾغصَا ٦ما ًلي :
 جسلي اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى ًٖ مبضؤ الاججاٍ الىخُض في نُاٚت
و بٖضاص الىو ال٣اهىوي و الخىظه بلى مبضؤ الشىاثُت في نُاٚت الىو
ال٣اهىوي ،خُض ؤن مبضؤ الاججاٍ الىخُض الظي ًجض جُب٣ه في خهغ مىذ
ؾلُت اإلاباصعة بال٣ىاهحن لىىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و الىػٍغ ألاو ٫صون
ؾىاَما ال ًخماشخى و ألاؾباب ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت التي ٧اهذ وعاء بوكاء
مجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي ،الؾُما جل ٪اإلاخٗل٣ت
بخٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت ،وظىصة الٗمل الدكغَعي.
 عٚبت اإلااؾـ الضؾخىعي في زل ٤صیىامی٨یت ظضیضة في الٗمل الدكغَعي
وجُىٍغ اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت مما یًمً جد٣ی ٤جىاػن بحن الؿلُاث الشالزت
زانت بٗض جىامي ْاَغة َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الٗمل الدكغَعي،
هدُجت لتراظ٘ مؿخىي الٛغٞت ألاولى و اهدُاٍ مؿخىي ؤًٖائها مً ظهت
واؾخٗماَ ٫ظٍ ألازحرة إلاجلـ ألامت ٦إصاة ل٨بذ الٗمل الدكغَعي الهاصع ًٖ
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و الظي ال ًسضم جىظهاتها الؿُاؾُت مً ظهت ؤزغي.
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 ج ًُٟاإلااؾـ الضؾخىعي للخىا ٌ٢ال٣اهىوي الىا ٘٢في مىاص الضؾخىع وبظل٪
ب٢غاعٍ بد ٤مجلـ ألامت باإلاباصعة بالدكغَ٘ ٞال یٗ٣ل ؤن ی٩ىن مجلـ ألامت
یدىػ في حكُ٨لخه ٖلى الٟ٨اءاث في مجاالث ٖضًضة و جدغم مً خ ٤اإلاباصعة،
و نىاٖت ال٣اهىن ٞةطا ٧ان طلٞ ٪ما هي الجضوي مً الاب٣اء ٖلى مجلـ ألامت
بطا ٧ان یٗض بمشابت ٚغٞت ی٣خهغ صوعَا في اإلاىا٢كت و الخهىٍذ ٖلى
ال٣ىاهحن.

1

زاهُا :ألاطباب الظُاطُت ملىذ مجلع ألامت خم املبادزة بالدشسَم
بن الخُىعاث واإلاؿخجضاث الجضًضة ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت ،صلُل ٖلى جدى ٫وه٣لت
هىُٖت في الخُاة البرإلااهُت ،الؾُما ؤن َظا الخدى ٫مً الىاخُت الؿُاؾُت َى ُُٗ٢ت م٘
الدؿائالث التي ما ٞخئذ بٌٗ الىسب الؿُاؾُت مً اإلاىالاة ؤو اإلاٗاعيت ٖلى خض ؾىاء
جُغخها 2،وٖلى َظا الاؾاؽ ؾيؿغص مجمىٕ الاؾباب الؿُاؾُت التي ٧اهذ وعاء بعظإ الخ٤
إلاجلـ الامت للمباصعة في الدكغَ٘
 جُىع الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت ،خُض ٧ان ٌٗض ؾبب خضازت ؤو ٢هغ
الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت مً ؤَم ألاؾباب التي مىٗذ وايعي الضؾخىع
مً مىذ مجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة الدكغَُٗت ،و زغوط الجؼاثغ في جل٪
اإلاغخلت ( بٗض جبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ) مً مغخلت ٖؿحرة ٧اهذ هخاظا
اليُغاباث ؾُاؾُت ،ؤصث الى جضَىع ألاويإ في البالص.
 ججاوػ ٨ٞغة ٞغى هىٕ مً الخىاػن بحن مجلـ ألامت و اإلاجلـ الكٗبي
الىَجيَ ،ظا الُغح الظي جبىاٍ الىٓام الؿُاسخي ؤن طاٖ ٥لى لؿان وػٍغ
الٗال٢اث م٘ البرإلاان الؿُ ــض :مدمض ٦كىص في عصٍ ٖلى ٖضص مً ألاؾئلت التي
وظهها اإلاخضزلىن بمىاؾبت الىضوة التي ٖ٣ضَا مجلـ ألامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جدذ
 1قهض ؤخمض ،اإلااؾؿت الدكغَُٗت بىٓام الٛغٞخحن ٦ما وعص في صؾخىع  28هىٞمبر  ،1996مظ٦غة لىیل قهاصة اإلااظؿخحر في
الٗلىم الؿیاؾیت والٗال٢اث الضولُت٧ ،لیت الٗلىم الؿیاؾیت وؤلاٖالمٞ ،غٕ الخىٓیم الؿیاسخي وؤلاصاعي ،ظامٗت الجؼاثغ
 ،2008م .71
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ٖىىان :اإلاىُل٣اث ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت إلاجلـ ألامت في ٖام  ، 1998و مجها
إلااطا لم ًمىذ إلاجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن؟ ،بط ؤ٦ض الىػٍغ ؤهه <<
باليؿبت لٗضم مىذ مجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحنٞ ،ل٣ض خاو ٫اإلااؾـ
الضؾخىعي ؤن ًدضر جىاػها مهما بحن الٛغٞخحن >>.1
 جسُي ٨ٞغة ؤن اٖخباع مجلـ ّ
ألامت ،نمام ؤمان وم٨بذ إلً٣ا٧ ٝل اهؼال١
٢ض ًدضر بمىاؾبت الخٟاٖالث الضؾخىعٍت والؿُاؾُت بحن الجهاػ الخىُٟظي
والجهاػ الدكغَعي ،خُض حٗخبر وؿبت ¾ ؤًٖاء اإلاجلـ اإلاكترَت للمهاص٢ت
ٖلى ؤي هو ٢اهىوي في مجلـ ألامت صلُل ٖلى ُ٢ام اإلاجلـ بهظٍ اإلاهمت،
ول ً٨في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لٗام َّ ،2016جمذ مغاظٗت َظا الىهاب
اإلاخُلب للمهاص٢ت ،لهالر ألاٚلبُت اإلاُل٣ت  ،ِ٣ٞما ًُغح حؿائالث
و٢غاءاث ٖضة ًٖ الٛاًت مً طل ،٪وًٖ لب الخدىالث الضؾخىعٍت التي
حٗغٞها الجؼاثغ خالُا ،بدُض مىذ للٛغٞت الٗلُا في البرإلاان خ ٤اإلاباصعة
بالدكغَ٘ في مجاالث مدضصة.

2

 بغوػ هُت وايعي الضؾخىع في بٖاصة الاٖخباع للؿلُت الدكغَُٗت ،ومداولت
اإلاىاػهت بُجها و بحن الؿلُت الخىُٟظًت بُٛت حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت
في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،و جُبُ٣ا إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاثَ ،ظا
ألازحر الظي ٖغ ٝجُىعا ٦بحرا زال ٫الخٗضًل الضؾخىعي الازحر خُض جم
الىو ٖلُه في ؤ٦ثر مً مى ٘٢في حٗضًل .2016
 حٛحر هٓغة الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي إلاجلـ ألامت ٦هُئت حكغَُٗت ؤ٦ثر مىه
آصاة حؿخٗمل لهالر الؿلُت الخىُٟظًت للخًُِٖ ٤لى الٗمل الدكغَعي
ولٗل زُاب عثِـ مجلـ ألامت الؿُض ٖبض ال٣اصع بً نالر بمىاؾبت
اإلالخ٣ى الضولي الظي اوٗ٣ض ،بالجؼاثغ ،خى ٫الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت
ّ
الظي ظاء ُٞه << ص اؾت مجلـ ألامت ّ
للىو الدكغَعي لِؿذ بإي خا ٫مً
ع
ُ٣ٖ 1لت زغباشخي ،م٩اهت مجلـ ألامت  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .233
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ألاخىا ٫بٖاصة هٓغ ؤو مغاظٗت إلاا ٢ام به اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،وبن
جمى ٘٢مجلـ ّ
ألامت في جهاًت مؿل ٪الىو الدكغَعي ًجٗل مىه اإلاخدب٘
الض ٤ُ٢إلاسخل ٠ظىاهبه وبق٩االجه والبضاثل اإلاُغوخت للخٟ٨ل به ،وَظا ما
ًم ً٨ؤًٖائٍ مً ٢غاءة مخإهُت وٖمُ٣ت للىو وم٣اعبت جىُ٣ُٞت له جإزظ في
الاٖخباع اإلاهالر الٗلُا لألمت بُٗضا ًٖ الىٓغة الخؼبُت الًُ٣ت >>

1

 الاجها ٫اإلاباقغ إلاجلـ الامت م٘ اإلاجالـ اإلادلُت البلضًت و الىالثُت ظٗل
مىه هُ٣ت ونل بحن الخ٩ىمت و اإلاىاًَ ،وبظل ٪حٗض الدكغَٗاث الهاصعة
مً َغٞه ؤ٢غب مجها للىا ٘٢ؤ٦ثر مً ال٣ىاهحن الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي و ؤًٖاء الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ َغٍ ٤الىػٍغ ألاو.٫
٢ لت و يٗ ٠اإلاباصعة با٢تراح ال٣اهىن مً َغ ٝؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ،زال ٫الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت ال ؾُما في مغخلت صؾخىع 1996
و٢بل حٗضًل َ ،2016ظا ما ؤصي الى احؿإ الهىة بحن الؿلُت الخىُٟظًت
والدكغَُٗت في مجا ٫نىاٖت ال٣اهىن و ؤٖخبر مً ٢بُل نىع زغ ١مبضؤ
الٟهل بحن الؿلُاث.
َظٍ ألاؾباب ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ٧اهذ بمشابت الًاٖ ِٚلى اإلااؾـ الضؾخىعي
الجؼاثغي ،و التي عجلذ في حٗضًل الضوع الدكغَعي إلاجلـ الامت وبظل ٪مىده خ ٤اإلاباصعة
بالدكغَ٘ ،بال ؤن الؿاا ٫الىاظب َغخه َى ما مضي جإزحر َظا الخٗضًل في اإلاغ٦ؼ الدكغَعي
إلاجلـ الامت؟

املؼلب الثاوي :جددًد مجاالث الدشسَم ملبادزة مجلع ألامت ....هبذ للمله
الدشسَعي .
مً مٗالم الخجضًض و الخُىع الظي ظاء به الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016في
مجا ٫جضُٖم و جىُٓم الٗمل الدكغَعي إلاجلـ ألامت َى مىذ ؤًٖاء َظا ألازحر خ ٤اإلاباصعة
بالدكغَ٘ ،بلى ظاهب هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و الىػٍغ ألاو ،٫خُض ؤهه ب٣غاءة مخإهُت
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لىو اإلااصة  136مً حٗضًل  ،2016والتي ًٟهم مجها ؤهه ؤنبذ إلاجلـ ألامت صوع ظضًض في
مجا ٫نىاٖت الدكغَ٘ ٖ٨ـ ما ٧ان ٖلُه في الضؾخىع الؿاب ٤الظي ؤ٢صخى مجلـ ألامت مً
اإلاغاخل ألاولى للدكغَ٘.
و بالغظىٕ الى هو اإلااصة  112مً الضؾخىع اإلاٗض ٫في ماعؽ مً ٖام  ،1996التي
جىو ٖلى ؤهه << ًمازض الظلؼت الدشسَلُت بسملان ًخىىن مً هسفخين ،وهما املجلع
الشلبي الىػني ومجلع ألامت و له الظُادة في بكداد اللاهىن و الخصىٍذ كلُه >> 1هجض
ؤن ؤو٧لذ مهمت الدكغَ٘ للبرإلاان ،م٘ جبُان ؤن البرإلاان الجؼاثغي م٩ىن مً ٚغٞخحن ولهما
الؿُاصة ال٩املت في الخهىٍذ ٖلى ال٣اهىن ،وفي َظا اإلاجا ٫ؤؾدىض اإلاجلـ الضؾخىعي نغاخت
في حٗلُله لٟدىي الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  ،2016وٖضم مؿاؾه بخىاػن الؿلُاث
الضؾخىعٍت في خالت ج٨غَـ خ ٤مجلـ الامت اإلاباصعة بالدكغَ٘ ،خؿب عؤًه << بن مىذ الخم
في املبادزة باللىاهين ألكظاء مجلع ألامت ٌلد جدكُما لدوز مجلع ألامت و ججظُدا للمهام
التي خىلها املاطع الدطخىزي للبرملان بوسفخُه ػبلا ملظمىن املادة  98مً الدطخىز >>

2

بن َظا الخدى ٫في الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت لم ًغقى لخُلٗاث الٟئت التي َاإلاا
هاصث بًغوعة بنالخه صوعٍ وبظل ٪حٗؼٍؼ م٩اهخه ٦هُئت حكغَُٗت في الىٓام الؿُاسخي
الجؼاثغي ،عاظ٘ طل ٪إلاجمىٖت الُ٣ىص التي ا٢غَا وايٗى الضؾخىع خحن مىدهم خ ٤اإلاباصعة
ألًٖاء مجلـ الامت ال ؾُما جدضًض مجاالث الدكغََ٘ ،ظا الكغٍ الظي ٌٗخبر مً ؤ٦ثر
الكغوٍ حعجحزا إلاجلـ ألامت في مماعؾت خ ٤اإلاباصعة و ٧ابدا مباقغا للٗمل الدكغَعي.

 1ؤهٓغ اإلااصة  112مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 16/01 :ع ث ص  /م ص اإلااعر في ً 28ىاًغ  2016و اإلاخٗل ٤بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضًل
الضؾخىعي.
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الفسق ألاوٌ :جددًد مجاالث الدشسَم ملجلع الامت
بٗض ابٗاص مجلـ الامت مً اإلاؿاَمت في اإلاغاخل ألاولى للمباصعة الدكغَُٗت إلاجمىٕ
الاؾباب و الاٖخباعاث اإلاؿغوصة ؾاب٣ا ،مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي ألًٖاء الٛغٞت الشاهُت خ٤
الؿُاصة في اإلاباصعة الدكغَُٗت في مجاالث مدضصة.
بطا ٧ان وايٗى الضؾخىع ٢ض جضاع٧ىا الخلِ الىا ٘٢في ؤخ٩ام الضؾخىع ُٞما ًخٗل٤
بد ٤مجلـ ألامت في اإلاباصعة بالدكغَ٘ ،و ؤقغ٧ىا ؤًٖاء َظا ألازحر في خ ٤اإلاباصعة ٦مداولت
لخٗؼٍؼ م٩اهت مجلـ ألامت في الىٓام الدكغَعي ،وويٗه في مؿخىي م٩اهت ؤي َُئت حكغَُٗت في
هٓام ؾُاسخي ماٞ ،ةن جدضًض اإلاجاالث التي ًسخو في اإلاباصعة بها ٖض مً ٢بُل ٦بذ ٖمله
الدكغَعي.
ؤوال :مجاالث حشسَم مجلع ألامت
وؿخيخج مً زال ٫صعاؾدىا للخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016و بىاء ٖلى اإلااصة 112
مىه 1،ؤن للبرإلاان الؿلُت ال٩املت في اٖضاص ال٣ىاهحن و الخهىٍذ ٖلحها و ال حٗتريه ؤي
نٗىباث ؤو ٖغاُ٢ل ٢ض جدى ٫صون مماعؾت َظا الازحر ممشال بٛغٞحن ازخهانه الانليٚ ،حر
ؤهه بالخٗم ٤في اإلاىاص الالخ٣ت هضع ٥ؤن ألانل و الخُبُ٨ٖ ٤ـ طل.٪
ال ًم ً٨و٣ٞا للمٟهىم الخ٣لُضي لل٣اهىن خهغ مجا ٫ال٣اهىن ،بل ٌؿخُُ٘ البرإلاان
الدكغَ٘ في ؤي مجا ٫ل٩ىهه ٌؿخمض َظٍ الؿلُت مً جمشُله للكٗب ،وٖلى َظا الاٖخباع ؤ٢غ
اإلااؾـ الضؾخىعي في الخٗضًل ألازحر لؿىت  2016و بىاء ٖلى اإلااصة  137مىه التي جىو ٖلى
اهه << جىدق مشازَم اللىاهين املخلللت بالخىـُم املدلي و تهُئت الاكلُم و الخلظُم الاكلُمي
مىخب مجلع الامت  2>>.....خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘ ألًٖاء مجلـ الامت ل٨ىه ُ٢ض مماعؾت َظا
الازخهام بخدضًضٍ إلاجا ٫مٗحن ًخماشخى و زهىنُت الٛغٞت الشاهُت مً خُض الترُ٦بت
وَغٍ٣ت الاهخساب.
 1ؤهٓغ اإلااصة  112مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2ؤهٓغ اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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زاهُا  :ؤطباب جددًد مجاالث الدشسَم ملجلع الامت
بن الؿلُت اإلا٣غعة إلاجلـ الامت لِؿذ ٖامت و مُل٣ت ،اهما خضصث و خهغث في
مجاالث زالزت مخمشلت في الخىُٓم اإلادلي ،تهُئت الا٢لُم و الخ٣ؿُم الا٢لُمي و ًغظ٘ َظا
الخدضًض في مجا ٫اإلاباصعة بالدكغَ٘ لٗضة ؤؾباب و ٖىامل هظ٦غ مجها ما ًلي:
 َبُٗت حكُ٨لت مجلـ الامت ٞغى ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي جدضًض مجاالثالدكغَ٘ له إلاا ًخماشخى و زهىنِخه مً ظهت و زهىنُت ازخُاع ؤًٖاثه الظًً
ًمشلىن الىالًاث جمشُال مدؿاوٍا.
 ال ًم ً٨اإلاىاػهت بحن ؤًٖاء مجلـ الامت و هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي مًخُض نالخُاث اإلاباصعة الدكغَُٗت إلاا لىىاب البرإلاان مً مؿاولُت اججاٍ َُئتهم
الىازبت ؤ٦ثر مً ؤًٖاء مجلـ الامت.
 بن ٚلب الاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت التي جبيذ هٓام الشىاثُت البرإلااهُت لم جىاػنبحن الٛغٞخحن في مجا ٫الدكغَ٘ ،مما ظٗل اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ًخإزغ بها
في بضاًت جبيُه لىٓام الشىاثُت و لم ًمىذ خ ٤اإلاباصعة للٛغٞت الشاهُت ،و ختى بٗض
حٗضًل ٧ 2016ان مىده لخ ٤اإلاباصعة نىعٍا .ِ٣ٞ
الفسق الثاوي  :مددودًت املبادزة الدشسَلُت ملجلع ألامت
عٚم مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي إلاجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن ،وبظل٩ً ٪ىن ٢ض
زُى زُىة ٦بحرة في مجا ٫حٗؼٍؼ م٩اهخه في الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي مً ظهت و حٗؼٍؼ صوع
الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي مً ظهت ؤزغي بال ؤن َظا الخ ٤لم ًً٨
مُل٣ا بل ُ٢ضٍ خحن خهغ اإلاجاالث التي ًم ً٨إلاجـ ألامت نىاٖت ال٣اهىن مً زاللها.
ؤوال :املجاٌ املددود ملبادزة مجلع الامت
ؤ٢غث اإلااصة  112مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ٖ 2016لى ؤن البرإلاان الجؼاثغي
ًخ٩ىن مً ٚغٞخحن و له الؿُاصة ال٩املت في بٖضاص ال٣ىاهحن و الخهىٍذ ٖلحها٩ٞ ،ان ْاَغ َظٍ
اإلااصة ًىحي ؤن ؤًٖاء مجلـ ألامت و هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ًخمخٗىن بىٟـ
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الهالخُاث ،ال ؾُما في مجا ٫اإلاباصعة الدكغَُٗتَ ،ظا ما ً٣ىصها الى ال٣ى ٫ؤهه ٧ان البض
للماؾـ الضؾخىعي ؤن ال ًدهغ مجاالث الدكغَ٘ إلاجلـ الامت و ًجٗل جل ٪اإلاُاصًً
اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  140و  141مً الضؾخىع اًًا مً ازخهام مجلـ الامت 1.بال ؤن ال٣ٟغة
الشاهُت مً اإلااصة  136مً الخٗضًل الضؾخىعي الازحر ُ٢ضث ما ٧اهذ ٢ض ههذ ٖلُه اإلااصة
 112و ؤوضخذ ؤن ؤًٖاء مجلـ الامت ال ًم٨جهم ا٢تراح ال٣ىاهحن بال في مجاالث الخىُٓم
اإلادلي و تهُئت الا٢لُم و الخ٣ؿُم الا٢لُمي .ومً َظا اإلاىُل ٤و بمٟهىم اإلاسالٟت ٞةن اإلاُاصًً
اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص  142 ،141مً الخٗضًل الضؾخىعي و اإلاخٗل٣ت بال٣ىاهحن الٗاصًت و
ال٣ىاهحن الًٗىٍت ال ًم ً٨إلاجلـ الامت اإلاباصعة ٞحهاَ ،ظا ما ً٣ىصها الى ال٣ى ٫وايٗى
الضؾخىع و في مىدهم خ ٤اإلاباصعة إلاجلـ الامت لم ًغاٖىا الخىاػن بحن ٚغٞتي البرإلاان في الىٓام
الدكغَعي الجؼاثغي.
وججضع َىا الاقاعة ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي بخبىُه لىٓام ٖضم الخىاػن بحن الٛغٞخحن في
خ ٤اإلاباصعة ً٩ىن بظل٢ ٪ض زال ٠الىٓام اإلاخب٘ في بٌٗ الاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت ٧الىٓام
الؿُاسخي الٟغوسخي في صؾخىع  2،1985و ٦ظا الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي في صؾخىع .2011

3

زاهُا :إلابلاء كلى جفىق هىاب املجلع الشلبي الىػني كلى ؤكظاء مجلع ألامت في
خم املبادزة.
ٖؼػ الضؾخىع الجؼاثغي الجضًض اإلاٗض ٫ؾىت  2016مً م٩اهت اإلااؾؿت البرإلااهُت
صازل اإلاىٓىمت الضؾخىعٍت اإلااؾؿاجُت للضولت الجؼاثغٍت و٢ىي مً نالخُاتها الدكغَُٗت٣ٞ .ض
ؤنبذ البرإلاان الجؼاثغي الُىم ًخمخ٘ بؿلُت حكغَُٗت ؤوؾ٘ ب٨شحر مما ٧اهذ ٖلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه في
الؿاب ،٤بط جىؾ٘ مجا ٫ال٣اهىن الٗاصي بلى  29مجاال هاَُ 6 ًٖ ٪مجاالث اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن
 1ؤهٓغ اإلااصجحن  140و  141مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
Art 39 C.F << l’initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du

2

>> parlement
 3اهٓغ في طل ٪الٟهل  78مً الضؾخىع اإلاٛغبي اإلاٗض ٫ؾىت  2011و الظي ًىو ٖلى ؤن لغثِـ الخ٩ىمت و ؤًٖاء البرإلاان
ٖلى الؿىاء خ ٤الخ٣ضم با٢تراح ال٣ىاهحن.
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الًٗىي ،بال ؤن َظا الخىؾ٘ ٧ان لهالر هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى خؿاب ؤًٖاء
مجلـ ألامت.
بن خهغ خ ٤اإلاباصعة باليؿبت إلاجلـ الامت لم ً ً٨مخىٗ٢ا ،ولم ً ً٨في مؿخىي
جُلٗاث عظا ٫ال٣اهىن و الؿُاؾُت الظًً َاإلاا َالبى في اإلاىاػهت بحن الٛغٞخحن و جم٨حن ٧لحهما
مً نىاٖت الدكغَ٘ ،والا ما َى الضاعي لب٣اء وظىص الٛغٞت الشاهُت .زانت و ؤن مُاصًً
ومجاالث الٛغٞت الشاهُت جمخاػ بالشباث ،بدُض ال ٌٗاص الدكغَ٘ ٞحها بال بٗض مغوع ؤ٦ثر مً
ٖكغًٍ ؾىت ٧ىجها ال جخه ٠بالخُىع و الخضازت٣ٞ ،اهىن التهُئت الٗمغاهُت مشال نضع مىظ ؤػٍض
مً  29وٖكغًٍ ٖام ( مىظ  )1990ؤما ٢اهىن الخ٣ؿُم الا٢لُمي ٞمغ ٖلى جبيُه ؤ٦ثر مً 35
ؾىت ( مىظ ؾىت  ،) 1984و بن ٧ان ٢ض ٖضٞ ٫خٗضًله ٧ان بمباصعة مً الخ٩ىمت.

املؼلب الثالث :شسوغ املبادزة الدشسَلُت ملجلع ألامت....حللُد لصىاكت
الدشسَم.
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ُ٢ض مجلـ الامت في مماعؾخه لخ ٤اإلاباصعة بدهغٍ
للمجاالث اإلاسههت لظل ،٪وباإلياٞت الى الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت التي ؤوظب ال٣اهىن
جىٞغَا ل٣بى ٫مباصعة ؤًٖاء مجلـ الامت ،جم بخاَت ؤًٖاء مجلـ ألامت بمجمىٖت مً
الُ٣ىص والًىابِ ٧اهذ اًًا بمشابت الخُٗ٣ض إلاماعؾت ازخهانه ألانُل.
جسخل ٠الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت خؿب الجهت ناخبت الا٢تراح ( ،الؿلُت
الدكغَُٗت ممشلت بمجلـ ألامت و اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت بالىػٍغ
ألاو )٫وٖلُه ؾإجىاو ٫في َظا الٟغٕ الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت الخانت باإلاباصعة
الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت و التي ال جسخل ٠ؤؾاؾا ًٖ الكغوٍ الخانت بمباصعة هىاب اإلاجلـ
الكٗبي الىَجيٖ ،لى ؤن ؤٖ ٠٢لى ؤزغ َاجه الُ٣ىص في مماعؾت مجلـ ألامت لخ٣ت في اإلاباصعة
الدكغَُٗت.
و لً ً٩ىن ا٢تراح ال٣اهىن اإلا٣ضم مً ٢بل ؤًٖاء مجلـ الامت م٣بىال ،بال ؤطا
ؤؾخىفى ٧ل الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت اإلا٣غعة له ٢اهىن ،وٖلى َظا الاؾاؽ و ٖلى اٖخباع
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ط٦غ الكغوٍ الك٩لُت اإلاىيىُٖت ؾاب٣ا للمباصعة الدكغَُٗت بهٟت ٖامتٞ ،ؿإع٦ؼ في َاطًً
الٟغٖحن ٖلى جدضًض الكغوٍ الخانت بمباصعة مجلـ الامت ،م٘ التر٦حز ٖلى ؤزغ ٞغى َظٍ
الكغوٍ في ٦بذ الٗمل الدكغَعي إلاجلـ الامت عٚم ب٢غاع خ٣ه بظل ٪في الخٗضًل الضؾخىعي
لؿىت .2016
الفسق ألاوٌ :الشسوغ الشيلُت ملبادزة ؤكظاء مجلع ألامت بالدشسَم.
ل٣ض ازخاع اإلااؾـ الضؾخىعي ؤؾلىب الخُُ٣ض اإلاؿب ٤إلاباصعة مجلـ ألامت ختى ً٣لل
مً ٖضصَا ،و طل ٪بٟغى قغوٍ ق٩لُت ؤو قغوٍ لها ٖال٢ت بال٣بى ،recevabilité ٫خُض
ًاصي ٖضم الخُ٣ض بها بلى ع ٌٞاإلا٣ترح ابخضاء مً ٢بل م٨خب اإلاجلـ ،صون الىٓغ في
مىيىٖها  .ولئن جمحزث جل ٪الكغوٍ باإلاىيىُٖت مً الىاخُت الىٓغٍتٞ ،ةجها لِؿذ ٦ظل٪
مً الىاخُت الىاُٗ٢ت ،خُض باجذ حك٩ل ٖاث٣ا خُ٣ُ٣ا ٌٗترى جدغًٖ ٥ى مجلـ ألامت في
ؤَم مجا ٫مً مجاالث ازخهانه.

1

و ب٣غاءة جدلُت لىو اإلااصة  02/136مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016و٦ظا
اإلااصة  22مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16الىاْم للمجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت
وٖال٢تهما ببٌٗ و٦ظا ٖال٢تهما بالخ٩ىمت هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي و ي٘ مجمىٖت مً
الكغوٍ الك٩لُت ٖلى ؤًٖاء البرإلاان بٛغٞخُه مً ؤظل مماعؾت خ ٤اإلاباصعة الدكغَُٗت٦ ،ما
ؤوعصث اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016قغَا آزغ ألًٖاء مجلـ ألامت ،ما
ٌك٩ل ٖاث٣ا وُ٢ضا خُ٣ُ٣ا ٖلى وكاَاث َاالء الاًٖاء في مماعؾت خ٣هم الانُل زانت بطا
هٓغها لطخامت اوكٛاالث ألاًٖاء صازل اللجان و ؤزىاء اإلاىا٢كاث 2،وٍم ً٨خهغ َظٍ
الكغوٍ في ما ًلي:

ٖ 1مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .87
 2عابخي ؤخؿً ،الدكغَ٘ و اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،01 ٍ ،صاع ال٨خاب الخضًض ،ال٣اَغة  ،2016م .134
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ؤوال :كُد اللدد
جدذ َاثلت ٖضم ال٣بى ،٫اقترٍ وايٗى الضؾخىع ل٣بى ٫ا٢تراح ال٣اهىن الهاصع مً
َغ ٝمجلـ ألامت ،ؤن ً٩ىن مىٗ٢ا مً َغٖ ٝكغون (ًٖ )20ىا ٖلى ألا٢ل ،و ٌٗض َظا
الكغٍ مً ؤ٦ثر الخُٗ٣ضاث التي جىاظه ؤًٖاء مجلـ ألامت في مماعؾت خ ٤اإلاباصعة الدكغَُٗت
ومً بحن ؤَم ألاؾباب التي ؤصث بلى ٢لت الدكغَٗاث الهاصعة ًٖ َظٍ الٛغٞت بن لم ه٣ل
اوٗضامها ،زانت بطا ٖغٞىا ؤن ؤًٖاء مجلـ ألامت اإلاىخسبحن ال ًؼٍض ًٖ ًٖ 96ىا،
وٍدك٩لىن مً ظهاث ؾُاؾُت ٖاصة ما ج٩ىن مسخلٟت ،وٖلى َظا الاٖخباع ًهٗب جٟاَمهم و
اجٟا٢هم خى ٫ب٢تراح ٢اهىن ما ،وججضع ؤلاقاعة ؤن َظا الكغٍ َى هٟؿه الظي ٧ان مٟغويا
٢بل حٗضًل  ، 2016خُض هالخٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ًتراظ٘ ًٖ الىهاب
اإلادضص لخ٣ضًم الا٢تراخاث ،عٚم ؤن حٗضًل  2016ظاء ٖلى ؤؾاؽ بٖاصة الخىاػن بحن البرإلاان و
الخ٩ىمت و طل ٪بخضُٖم مماعؾت البرإلاان الزخهاناجه الدكغَُٗت ،وطل ٪مً زال ٫جم٨حن
مجلـ ألامت مً خ ٤اإلاباصعة.

1

بن َظا الكغٍ بهما َى مداولت ظاصة مً اإلااؾـ الضؾخىعي في تهمِل ؤًٖاء
مجلـ ألامت بهٟت زانت و الىىاب بهٟت ٖامت مً ؾلُت اإلاباصعة  ،خُض ه٣ل َظا الخ٤
مً الهٟت الصخهُت بلى الهٟت الجماُٖت و َى ما ٦غؾه صؾخىع  1989و صؾخىع 1996
مً بٗض.

2

زاهُا :كُد الىخابت
اقترٍ اإلاكغٕ مً زال ٫هو اإلااصة  19مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16الىاْم لٗال٢ت
ٚغ ٝالبرإلاان ُٞما بُجهما و ٦ظا ٖال٢تهما بالخ٩ىمت ٖلى ؤًٖاء مجلـ ألامت ( وختى ٖلى
هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ) ج٣ضًم ب٢تراح ال٣اهىن اإلا٣ضم مً َغٞهم في ق٩ل مىاص
٢اهىهُت ،م٘ بعٞا٢ه بٗغى لألؾباب التي ؤصث ال٢تراح َظا ال٣اهىن ،وَٗض َظا الكغٍ بمشابت
الُ٣ض و ال٩ابذ للٗمل الدكغَعي إلاجلـ الامتٖ ،لى اٖخباع ؤهه مً ً٣ىم بهظٍ اإلاهمت ً٩ىن ٖلى
 1ب٣ت َضي  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .17
ٖ 2مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .88
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مؿخىي مٗحن مً الش٣اٞت ال٣اهىهُت والخ٣ىُت و َظا ما ال ًخىٞغ في ؤٚلبُت ؤًٖاء مجلـ الامت
زانت ٞئت اإلاىخسبحن مً اإلاجالـ اإلادلُت.
زالثا :كُد جلدًم الاكتراح للخىىمت إلبداء زؤيها
ؤلؼم اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫هو اإلااصة  24مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 12-16
ؤًٖاء مجلـ ألامت (ؤصخاب الا٢تراح ) ،و بٗض ٢بى ٫ا٢تراخهم مً َغ ٝاللجىت اإلاسخهت
ٖلى مؿخىي اإلاجلـ ج٣ضًم َظا الا٢تراح الى الخ٩ىمت إلبضاء عؤحها ُٞه ،و ما ًٟهم مىه ؤهه
بةم٩ان الخ٩ىمت الاٖتراى ٖلى اإلا٣ترح بٗض جٟدهه في آظا ٫قهغًٍ عٚم ٞهل م٨خب
اإلاجلـ ُٞه بال٣بى٦ .٫ما جم مىذ مهلت قهغًٍ ٧املحن للخ٩ىمت للىٓغ في م٣ترح ؤًٖاء مجلـ
الامت ،وهي مضة َىٍلت وؿبُا ٢ض جاصي الى جإزحر صعاؾت ا٢تراخاث ال٣ىاهحن الهاصعة ًٖ
ؤًٖاء مجلـ ألامت٦ ،ما ؤن اإلاكغٕ لم ًلؼم الخ٩ىمت بًغوعة الغص بل ا٦خٟى ؤهه في خا٫
ٖضم الغص جدا ٫الا٢تراخاث ٖلى اللجان اإلاسخهت للضعاؾت ،ما ًبحن ؤن َظا الاظغاء ما َى بال
آصاٍ م٨جها اإلاكغٕ للخ٩ىمت لخُُٗل اإلاباصعاث البرإلااهُت.
الفسق الثاوي  :الشسوغ املىطىكُت ملبادزة مجلع الامت.
بطا جم٨ىذ اإلاباصعة بالدكغَ٘ إلاجلـ ألامت مً اظخُاػ الكغوٍ الك٩لُت ٞةجها جب٣ى
عَُىت يغوعة الخُ٣ض بكغوٍ ؤزغي جخهل باإلاىيىٕ  ،ؤ٦ضث ٖلحها اإلاٗالجت الضؾخىعٍت
والخىُٓماث  .وؤو ٫قغٍ ؤو ُ٢ض مىيىعي َى الخًىٕ للمبضؤ الٗام خى ٫مجا ٫ال٣اهىن
والظي بُيخه اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016خُض ال ًم ً٨ألي مباصعة
حكغَُٗت ناصعة ًٖ مجلـ ألامت ؤن جخجاوػ اإلاجا ٫اإلادضص لل٣اهىن والظي خضص خهغا بشالزت
ازخهانا وٍم ً٨جدضًض الكغوٍ الًٗىي ٦ما ًلي:
ؤوال :كُد املجاٌ الدشسَعي
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض جبجى ٩ٞاعة حٗؼٍؼ الؿلُت الدكغَُٗت و مداولت
اإلاىاػهت بحن ٚغٞخحها بال ؤهه ؤب٣ى ٖلى طل ٪الخبُان بحن الٛغٞخحن ال ؾُما في مجا ٫الدكغَ٘
خُض ؤوعصث اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016زالر مجاالث ٖلى ؾبُل
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الخهغ ًم ً٨إلاجلـ ألامت ؤن ًباصع ٞحها بمكاعَ٘ ٢ىاهحن وٍخٗل ٤ألامغ بالخىُٓم اإلادلي وتهیئت
ؤلا٢لُم و الخ٣ؿُم ؤلا٢لیمي ،وَٗض َظا الخُُ٣ض بمشابت اإلاٗغ٢ل إلاجلـ ألامت في مماعؾت
ازخهانه الدكغَعي ،زانت بطا ٖغٞىا ؤن َظٍ الدكغَ٘ في َظٍ اإلاجاالث ال ً٩ىن بال في مغاث
٢لُلت ٦ما جمذ الاقاعة بلُه ؾاب٣ا.
زاهُا :كُد خظس املبادزة في املجاٌ املالي:
یٗىص ٞغى ٢یىص ٖلى الا٢تراح اإلاالي هدیجت لأليغاع الىاظمت ٖلى بؾغا ٝالىىاب في
َلب اٖخماصاث إلاكاعی٘ مخٗضصة جٟغيها اإلاهلخت الٗامت ،وما هخج ٖىه مً بعَا ١للمحزاهُت
ؤصي بلى ٖضم بم٩ان بیجاص جىاػن بحن ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث

1

و عٚم ؤن الخجغبت البرإلااهُت ؤلاهجلحزًت و بالغٚم جم٨حن هٓام َظٍ ألازحرة للبرإلااهاث
للدكغَ٘ في ٧اٞت اإلاجاالث ختى في الجاهب اإلاالي ،لجإ البرإلاان ؤلاهجلحزي هٟؿه بلى جدغیم
الا٢تراح البرإلااوي الخام باإلاؿاثل اإلاالیت م٨خٟیا في طل ٪بد ٤الخ٩ىمت التي لها ال٣ضعة ؤ٦ثر
مً ٚحرَا ٖلى بیجاص الخىاػن الخلى ٫اإلاالُت في بب٣اء طل ٪الخىاػن اإلاالي في اإلاحزاهُت ،ولىٟـ
الؿبب لجإ البرإلاان الٟغوسخي في الثدخه الضازلُت بلى وي٘ ٢یىص ٖلى خ ٤الا٢تراح والخٗضًل في
اإلاؿاثل اإلاالیت.

2

٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للضؾخىع الٟغوسخي ؾىت  ،1958الظي مى٘ البرإلاان مً الدكغَ٘
في اإلاجا ٫اإلاالي مً زال ٫ههه ٖلى طل ٪في اإلااصة  42مخإزغا بالخجغبت ؤلاهجلحزًت ،وٖلى َظا
ألاؾاؽ و مخإزغا باإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوسخي ؤٞغي وايٗى الضؾخىع مى٘ البرإلاان بالدكغَ٘ في
صؾخىع ٦ 1976إو ٫صؾخىع ًىو ٖلى طل.٪
بن مى٘ البرإلاان مً اإلاباصعة في مجا ٫اإلاالي مٗىاٍ خهغ َظا الازخهام في الخ٩ىمت
وظٗله خ٨غا ٖلحهاٞ ،هي وخضَا التي ج٣ضم مكغوٕ ٢اه ـ ـ ـ ـ ــىن اإلاالُت ،و ؤي ا٢تراح مً ٢بل
 1ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .19
 2ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى مؼٍاوي الىهاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .138
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الىىاب و مهما ٧ان مىيىٖه ً ،جب ؤال ً٩ىن له جإزحر ٖلى ٢اهىن اإلاالُت بخس ٌُٟاإلاىاعص
الٗمىمُت  ،ؤو ػٍاصة الى٣ٟاث الٗمىمُت.

1

ل٣ض ٧ان لهظا الخىظه مبرعاجه ،وهي مبرعاث مىُُ٣ت ٦شحراٞ ،الخ٩ىمت وخضَا ال٣اصعة
ٖلى ؤلاخاَت الكاملت بجمُ٘ م٣خًُاث ومُُٗاث اإلاحزاهُت ،وطل ٪بد٨م ؤظهؼتها اإلااَلت ج٣ىُا
وٖملُا بلى امخال٧ ٥ل اإلاٗلىماث الخانت بخىٗ٢اث مبال ٜؤلاًغاصاث وؤوظه الى٣ٟاث بض٢ت
مخىاَُت.

2

زالثا:كُد طمى امللاهداث الدولُت
ٖلى بٖخباع ال٣اٖضة ال٣اهىهُت التي ج٣غ ؤن اإلاٗاَضاث و الاجٟاُ٢اث التي جبرَا الجؼاثغ
حؿمى ًٖ ال٣اهىن ٞان َظٍ ال٣اٖضة حك٩ل ٢یضا آزغ ٖلى ا٢تراخاث ال٣ىاهحن ،خیض ال ی٣بل
ا٢تراح ٢اهىن مسال ٠ألیت مٗاَضة ؤو اجٟا٢یت ؤبغمتها الضولت ،وججض َظٍ ال٣اٖضة جٟؿحرَا في
٨ٞغة ان الؿلُت الدكغَُٗت هي في الىا ٘٢الهیئت الخابٗت للضولت ألا٦ثر جُبی٣ا بهىعة مباقغة
للمٗاَضاث الضولیت في الدكغَ٘ الضازلي.

3

ٖ 1مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .92
 2ههغ الضًً مٗمغي ،الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤اإلاباصعة ،مجلت الىاثب ،الٗضص الغاب٘ ،2004 ،م 26
َُ 3لحن جىعاع  ،جضویل الضؾاجحر الىَىُت ،جغظمت باؾیل یىؾ ٠بج ٪و مغاظٗت ؤ٦غم الىجغي ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت
ٍ  01لبىان  ،2010م .132
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املبدث الثاوي :كىاثم ممازطت مجلع ألامت لخم املبادزة
حٗخبر الىُْٟت الدكغَُٗت مً ؤَم الىْاث ٠في ألاهٓمت الضؾخىعٍت في الضولت ,طل٪
اجها حٗض بمشابت وؾُلت للخٗبحر ًٖ الاعاصة الكٗبُت ،واقغا ٥الكٗب في مماعؾت الؿلُت،
طل ٪ان البرإلااهاث جًُل٘ بضوع اؾاسخي الا وَى نىاٖت الدكغَ٘ٚ .حر اهه وفي آلاوهت ألازحرة،
وألؾباب ٖضًضة انبدذ مكاع٦ت الؿلُت الخىُٟظًت في الدكغَ٘ الى ظاهب البرإلاان امغا ٖاصًا
 ،بل حٗضاٍ الى اؾخدىاط الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الدكغَ٘ بهٟت ٖامت ،في م٣ابل اهدال٫
ؾلُت البرإلاان الدكغَُٗت ،لُهبذ الدكغَ٘ ازخهانا جىُٟظًا ،هٓغا ألؾباب مسخلٟت مجها
ٖامل اإلااؾـ الضؾخىعي في ج٣ىٍت وحٗؼٍؼ ٧ل ما ًسضم الؿلُت الخىُٟظًت ،والخضاُٖاث
الخاعٍسُت التي ٖاٌكتها البالص ُٞما ًسو مىهب عثِـ الجمهىعٍت ،باإلياٞت الى ٖضم ٞاٖلُت
الهُئت الدكغَُٗت مً باب الخ٩ىًٍ ،ووظىص اٚلبُت بغإلااهُت زايٗت لؿلُت الخىُٟظًت٧ ،ل َظا
ٌٗ٨ـ الخٟى ١الخىُٟظي ؾىاء ٖلى مؿخىي الىهىم ال٣اهىهُت ،ؤو ٖلى ؤعى الىا٦ . ٘٢ظل٪
ؾُُغة الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الٗمل الدكغَعي بغمخه ،مً زال ٫مىذ الؿلُت الخىُٟظًت
ممشلت بالىػٍغ ألاو ٫خ ٤اإلاباصعة بىاء ٖلى مىاص الضؾخىع وال٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم للمجلـ
الكٗبي الىَجي ومجلـ الامت وٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت ,اياٞت الى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت الظي
له نالخُاث واؾٗت وٚحر مدضوصة في الٓغو ٝالٗاصًت والاؾخصىاثُتَ ًٖ ،غٍ ٤الدكغَ٘
بإوامغ.
وٖلُه ؾإٖالج في َظا اإلابدض اإلاباصعة الخ٩ىمُت ٗ٦اث ٤إلاماعؾت مجلـ ألامت
الزخهانه الدكغَعي ( مُلب ؤوٖ ،)٫لى ؤن ؤٖالج ؾلُت الدكغَ٘ بإوامغ اإلامىىخت لغثِـ
الجمهىعٍت و ؤزغَا في الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ( مُلب زاوي ).
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املؼلب ألاوٌ :املبادزة الخىىمُت ....كاثم ملمازطت مجلع ألامت الخخصاصه
الدشسَعي.
حٗض مهمت الدكغَ٘ واإلاغا٢بت ،محزجان ؤؾاؾِخان للٗمل البرإلااويٞ ،األولى تهض ٝبلى ؾً
ال٣ىاهحن مً َغ ٝممشلي الكٗب والشاهُت مغا٢بت الٗمل الخ٩ىمي .ل ً٨م٘ بؼو ٙما ٌٗغٝ
"بالٗ٣لىت البرإلااهُت"  ،التي ٦غؾها صؾخىع  1958الٟغوسخي  ،جغاظ٘ صوع الجمُٗاث البرإلااهُت ٖلى
مؿخىي وُْٟتي الدكغَ٘ واإلاغا٢بت  ،م٣ابل جغامي الخ٩ىمت ٖلى َاجحن الىُْٟخحن .
بن ج٣ه٣غ البرإلااهاث ْاَغة ٖاإلاُت لم جىج مىه ال ألاهٓمت البرإلااهُت اإلاخجظعة في
ج٣الُضَا ٦برًُاهُا  ،وال ألاهٓمت الغثاؾُت ؤًً ًٟترى اؾخ٣ال ٫الؿلُت الدكغَُٗت اؾخ٣الال
قبه جام ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت ٧الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،خُض ؤنبذ عثِـ الجمهىعٍت
ٌؿهم بؾهاما ٦بحرا في الٗمل الدكغَعي ٞدىالي وؿبت  % 80مً ال٣ىاهحن بهما ج٩ىن با٢تراح
مىه

1

بن الخُىع الؿغَ٘ للٓغو ٝالا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ،و ٢لت زبرة البرإلااهاث وٖضم
ونىلها الى صعظت مٗخبرة مً الىطج التي جم٨جها مً مىا٦بت َظا الخُىع و الاخخٟاّ بؿلُاتها
الدكغَُٗت ٖبر الضؾاجحر اإلا٣اعهت ؤصي الى صزى ٫الؿلُت الخىُٟظًت في اإلاجا ٫الدكغَعي في
الخاالث الٗاصًت و جٓهغ بمٓهغ اإلا٨مل لضوع البرإلاان ٦ ،ما ًم ً٨للؿلُت الخىُٟظًت ؤن
جخضزل في الخالت ٚحر الٗاصًت ٦بضًل ٖىه وجدل مدله في خالت ان ٧اهذ البالص مهضصة بمكا٧ل
و ؤػماث ٌؿخٗصخي ٖلى البرإلاان مىاظهتها بمٟغصٍ.
مً زال ٫اؾخ٣غاء هو اإلااصة  112مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016جخجلى
ويىخا ؾُاصة البرإلاان بٛغٞخُه ( اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،مجلـ ألامت ) ٖلى ٖملُت الدكغَ٘،
و َظا َى ألانل اإلاخٗاعٖ ٝلُه٧ ،ىن ؤن الىُْٟت الدكغَُٗت حٗىص للبرإلاان ،هاَُٖ ٪لى ؤن
حؿمُت َظٍ اإلااؾؿت في ظل الضؾاجحر الجؼاثغٍت ٖغٞذ بالؿلُت ( الىُْٟت ) الدكغَُٗت
٦ة٢غاع مً اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى صوع َظٍ ألازحرة ،وٖلُه ٞالضوع ألاو ٫للبرإلاان َى نىاٖت
ٖ 1مغ زامغي ،ؾلُت اإلاباصعة بالدكغَ٘ في الىٓام الؿیاسخي الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو٢ :اهىن ٖام٧ ،لیت الخ٣ى١
ظامٗت الجؼاثغ  ،2006/2005م .61
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ل٣اهىن .ل ً٨بالٗىصة الى بظغاءاث ؾً ال٣ىاهحن ،هالخٔ ؤهه ًد٨مها الٗضًض مً الكغوٍ
والًىابِ الضؾخىعٍت التي حك٩ل في مجملها الىٓام ال٣اهىوي لهىاٖت ال٣اهىن.
الفسق ألاوٌ :مبادزة الىشٍس ألاوٌ ....جظُِم كلى الظلؼت الدشسَلُت ؤم خخمُت
فسطتها الـسوف الظُاطُت.
بن ؾً ال٣ىاهحن یدخاط اإلاغوع بمغاخل مسخلٟت ،ؾىاء ٧ان طل ٪مً خُض الاظغاءاث
و ؤو الهُئاث التي ًمغ بها 1،واإلاغخلت ألاولى جخجؿض في اإلاباصعة بال٣اهىن ،خیض یبضؤ وي٘
ال٣اهىن ؤو ؾىه باإلاباصعة با٢تراح ال٣اهىن بمٗجى ٖغيه ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت 2،بىاء ٖلى
َظٍ الخ٣ُ٣ت ج٩ىن اإلاباصعة بال٣ىاهحن الٗمل الظي یمشل ظىَغ ال٣اهىن ویاؾـ لبيخه ألولى.

3

حٗض الىُْٟت الدكغَُٗت اإلاهمت ألاؾاؾُت للبرإلاان ،و باٖخباع خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘
ؤو ٫مغخلت مً مغاخل الدكغَ٘ ؤو بنضاع الىو ال٣اهىويٞ ،ةهىا هجض مسخل ٠الضؾاجحر ههذ
ٖلى طل ،٪بال ؤن الجهت اإلاسى ٫لها مباقغة َظٍ اإلاهمت ازخلٟذ مً صؾخىع الى آزغٞ ،ىجض
الضؾخىع الجؼاثغي في اإلااصة ٢ 136ض ؾاوي في مىذ خ ٤اإلاباصعة ،ل٩ل مً الىػٍغ ألاو ٫و هىاب
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ؤًٖاء مجلـ ألامت.
و ٌٗخبر البرإلاان الجهت اإلاسخهت بىي٘ الدكغَ٘ باٖخباعٍ اإلاٗبر ًٖ ؤلاعاصة الكٗبُت،
وَظا الازخهام ًاو ٫بلُه بمىظب الضؾخىع ،بال ؤن البرإلاان لم ٌٗض ًىٟغص بىُْٟت الدكغَ٘
وطل ٪بؿبب ٖضم ٢ضعجه ٖل خل ؤلاق٩االث التي قهضَا الٗالم زانت م٘ بضاًت ال٣غن
الٗكغًٍ وما زلٟخه ألاػمت الا٢خهاصًت والخغب الٗاإلاُت الشاهُت.

4

 1ؤهٓغ في طل ٪ؤ .الؿُٗض بىقٗحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .112
 2ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .11
 3مدمض ٖباؽ مدؿً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .70
 4قغٍِ ولُض ،بنالح ألاخ٩ام الضؾخىعٍت الىاْمت إلاماعؾت الٗمل الدكغَعي للبرإلاان ٦إولىٍت إلنالح صؾخىعي وؾُاسخي في
الجؼاثغ ،صعاؾت ٖلى يىء الخُىع الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت اإلاجلـ الضؾخىعي ،الٗضص الشالض ،2014 ،م .80
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ًبخضؤ جضزل الخ٩ىمت ،مً زال ٫ا٢دؿامها لخ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘ م٘ البرإلاانٖ ،لى
اٖخباع ؤن خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن َى ؤو ٫بظغاء مً الاظغاءاث الدكغَُٗت في بىاء ؤي نغح
٢اهىن ،خُض ٌؿتهض ٝوي٘ ألاؾـ ألاولى في الدكغَ٘.

1

وحٗىص الٛلبت للؿلُت الخىُٟظًت ،وطلٖ ٪ىضما ج٩ىن الؿلُت الدكغَُٗت ،ممشلت
ببرإلاان طو ازخهاناث ق٩لُت ػاثٟت ،ؤو ج٩ىن َظٍ الازخهاناث مدضصة ،بل ٢ض ًهل حٛى٫
الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الدكغَُٗت بدغمان اإلااؾؿت البرإلااهُت مً خ ٤ا٢تراح ال٣ىاهحن
نغاخت 2.زانت و ؤن ؤٚلب ؤًٖاء البرإلااهاث ً٩ىهىن بضون زبرة ،وال ٖلم بخ٣ىُاث بٖضاص
الىهىم ال٣اهىهُت م٘ ه٣و اإلاُُٗاث لضحهم في بٌٗ الً٣اًا.

3

ؤوال :ألاطاض اللاهىوي للمبادزة الخىىمُت ( مبادزة الىشٍس ألاوٌ )
بطا ٧ان ال٣اهىن َى الخٗبحر ًٖ بعاصة الكٗبٞ ،ةن ناخب الؿُاصة في بٖضاصٍ َى
ممشل الكٗب ،ؤي الؿلُت الدكغَُٗت 4،التي حؿخمض ؾمىَا مً الىمىطط اإلااؾؿاحي
الخ٣لُضي اإلاٗبر ًٖ مٟهىم الضًمى٢غاَُت ،والظي ظؿضٍ الىمىطط ؤلاهجلحزي الظي ًٓهغ في
ق٩ل مجالـ بغإلااهُت مىخسبت ،وهي التي جيخسب عثِـ الجمهىعٍت و بالخالي جًمً جٟى٢ها
ٖلُه.

5

ل ً٨وفي ْل الضًمى٢غاَُت الخٗضصًت و جإزغ البرإلااهاث في مىا٦بت الخُىع الخانل في
٧اٞت اإلاجاالث ،ناع مً الشابذ ؤن ججاوػ الهالخُاث إلااؾؿت ٖلى خؿاب ألازغي خ٣ُ٣ت
زابخت ال مىام ٖجها ،وٚالبا ما ً٩ىن طل ٪مً ٢بل الؿلُت الخىُٟظًت بد٨ـم وكاَها،
٢ 1اوي ابغاَُم  ،صوع الؿلُت الخىُٟظًت في الٗمل الدكغَعي في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي  ،بدض م٣ضم للخهىٖ ٫لى
قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىنٞ ،غٕ ال٣اهىن الضؾخىعي و ٖلم الخىُٓم الؿُاسخي٧ ،لُت الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغ  ،الؿىت
الجامُٗت  ،2002/2001م .12
ٖ 2لى مدمض الضباؽ ،الؿلُت الدكغَُٗت و يماهاث اؾخ٣اللها في الىٓم الضًم٣غاَُت الىُابُتَ ،ب٘ بضٖم مً وػاعة
الش٣اٞت ،ألاعصن  ،2008م .180
 3بىخمُضة ُٖا هللا ،الىهىم ال٣اهىهُت مً الاٖضاص الى الخىُٟظ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ  ،2008م .129
 4ص .مدمض ؾلُمان الُماوي  ،الؿلُاث الشالر في الضؾاجحر  ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .161
ٖ 5مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .10
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وجضزلها الُىمي في قاون اإلاىاَىحن مما جمل٨ه مً بم٩اهُاث ماصًت و بكغٍت جًمً ؾُُغتها

1

و ججٗل مجها الؿلُت اإلاؿُُغة ٖلى ٧اٞت الازخهاناث ،زانت الدكغَُٗت مجهاٚ .حر ؤن َظا
ال ًى٣و ختى الُىم مً خ٣ُ٣ت ؤن الؿلُت الدكغَُٗت هي اإلااؾؿت ألا٦ثر جمشُال وعمؼٍت
للضًم٣غاَُت ،ختى وبن ٧اهذ ؤ٢ل اٖخباعا وٗٞالُت بؿبب حٗ٣ض ؾحرَا و جماَل وكاَها.

2

ل٣ض ظٗل اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاٛاعبي خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن خ٣ا مكتر٧ا بحن ؤًٖاء
البرإلاان ،والؿلُت الخىُٟظًت  -وؤؾاؾا الخ٩ىمت  ،-وَظا الاقغاً ٥ىحي هٓغٍا بإن ؤًٖاء
البرإلاان لهم ٧امل الخغٍت في ؤن ًخ٣ضمىا بم٣ترخاث ٢اهىهُت يمً ؤلاَاع اإلادضص صؾخىعٍا ،بال
ؤن الضؾاجحر اإلاٛاعبُت ههذ ٖلى اؾخصىاءاث ،ظٗلذ للمكاعَ٘ الخ٩ىمُت ؤولىٍت وؤًٞلُت،
وبالخالي ؤٞغٚذ ال٣اٖضة مً مدخىاَا .وٖلى َظا ألاؾاؽ ٣ٞض هو الضؾخىع الخىوسخي في
الٟهل ....<< 02/28وإلاكاعَ٘ عثِـ الجمهىعٍت ؤولىٍت الىٓغ >>....و لم ًسخل ٠وايٗى
الضؾخىع الجؼاثغي ًٖ ؤق٣ائهم في جىوـ و اإلاٛغب و مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي للىػٍغ ألاو٫
خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن مكاع٦ت م٘ الؿلُت البرإلاان بٛغٞخُه.

3

مىذ الضؾخىع الجؼاثغي الىػٍغ ألاو ٫الخ ٤في اإلاباصعة بمكاعَ٘ ٢ىاهحن ،عٚم ؤهه في
الىا ٘٢الٗملي ال ً٣ىم َى باإلاباصعة ،و ٕاهما ً٣ىم بها الىػعاء ٧ل في ُ٢اٖه ،ؤما صوع الىػٍغ
ألاوً ٫ب٣ى في بًضاٖها لضي م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،و٧ان مً ألاظضع بىايعي الضؾخىع
َىا ؤن ًمىدى َظا الخ ٤للىىاب ،و الىػعاءٖ ،لى ؤن ًب٣ى صوع الىػٍغ ألاو ٫مىدهغا في
بًضاٖها لضي م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.
عٚم بن مماعؾت الخ٩ىمت مً زال ٫الىػٍغ ألاو ٫خ ٤اإلاباصعة بال٣اهىنٌٗ ،خبر بمشابت
الخًُِٖ ٤لى الؿلُت الدكغَُٗت في مماعؾت ازخهام الدكغَعي مً ظهت و وٖضم اخترام
إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث مً ظهت ؤزغي ،بال ؤهه ٌٗض خ٣ا صؾخىعٍا و طل ٪بمىظب ال٣ٟغة
ألاولى مً اإلااصة  136مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016بدُض ًماعؽ الىػٍغ ألاوَ ٫ظا
 1ؤهٓغ في قغح طلٞ ٪غٍضة مدمضي ،اإلاضزل بلى الٗلىم ال٣اهىهُت ،هٓغٍت ال٣اهىن ،صاع الهضي ،الجؼاثغ ،2000 ،م.50
 2ؤهٓغ في قغح طلٖ ٪مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .11
 3ولُض قغٍِ  ،مكاع٦ت الخ٩ىمت البرإلاان في مماعؾت وُْٟخه الدكغَُٗت في ْل الضؾاجحر اإلاٛاعبُت  -صعاؾت م٣اعهت  ،-م٣ا٫
ميكىع ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي  http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2432 :بخاعٍش ظىان  ،2012م .03
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الازخهام مً صون ؤي ُ٢ىص مىيىُٖت و التي ٢ض ج٩ىن ٖاث٣ا في اؾخدىاطٍ ٖلى َظا
الازخهام ،باؾخصىاء مجمل الُ٣ىص الك٩لُت و التي ًم ً٨ججاوػَا صون ٖىاء ًظ٦غ .1
زاهُا :بحساءاث املبادزة الخىىمُت
جىو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  ،136مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ٖ 2016لى ؤهه
ًجب ٖلى الىػٍغ ألاوٖ ٫غى مكاعَ٘ ال٣ىاهحن ٖلى مجلـ الىػعاء ،وطل ٪بٗض ؤزظ عؤي
مجلـ الضولت خىلها ،زم ًىصٖها خؿب الخالت م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو م٨خب
مجلـ الامت ،بط ؤن مكاعَ٘ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم اإلادلي و تهُئت ؤلا٢لُم و الخ٣ؿُم
الا٢لُمي ؤنبدذ خؿب َظا الخٗضًل مً ٢بُل اإلاجاالث التي ًباصع ٞحها مجلـ ألامت
بالدكغَ٘ ،و طل ٪مشلما جىو ٖلُه اإلااصة  137مً الضؾخىع ألازحرٖ .لى ؤن جب٣ى باقي مكاعَ٘
ال٣ىاهحن اإلادضصة في اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة في هو اإلااصة  123/122مً ازخهام اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي.
-1الاطدشازة اللبلُت ملجلع الدولت
ًماعؽ مجلـ الضولت وُْٟخه الاؾدكاعٍت باٖخباعٍ ظهاػ ٞجي مخسهو ًخىلى
مغاظٗت و نُاٚت ال٣ىاهحن مً زال ٫ع٢ابت هىُٖت مكغوٕ الىو اإلاٗغوى ٖلُه إلبضاء عؤًه
وٍ٩ىن َظا مً زال ٫ع٢ابت مجلـ الضولت ٖلى هىُٖت مكغوٕ الىو م٘ ال٣اهىن  ،و٦ظل٪
ع٢ابت مجلـ الضولت خى ٫مضي جىا ٤ٞمكغوٕ الىو م٘ ال٣اهىن و لم ًبحن ال٣اهىن الًٗىي
اإلاخٗل ٤بمجلـ الضولت و هٓامه الضازلي بهٟت واضخت وص٣ُ٢ت ُُٟ٦ت مماعؾت َظٍ الغ٢ابت،
بال ؤن اإلاجلـ خاو ٫الاظتهاص مً ؤظل الُ٣ام بمهامه الاؾدكاعٍت ،مؿخلهما طل ٪بما َى
مٗمى ٫به في ألاهٓمت اإلا٣اعهت ،وٖلى وظه الخهىم َغٍ٣ت الٗمل اإلاخبٗت في مجلـ الضولت
الٟغوسخي 2.و ٖلى َظا ألاؾاؽ جىهب ع٢ابت مجلـ الضولت ٖلى هىُٖت مكغوٕ الىو مً
ظاهبحن ،ؤولها مغاظٗت الٗباعاث و اإلاهُلخاث ال٣اهىهُت اإلاؿخٗملت و الخإُ٦ض بن ٧اهذ جاصي
ُ٣ٖ 1لت زغباشخي ،الٗال٢ت الىُُْٟت ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .25
 2نماف ظاػٍت ،الىُْٟت الاؾدكاعٍت إلاجلـ الضولت و الٗملُت الدكغَُٗت في الجؼاثغ ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،الٗضص 20
الُبٗت  ،02ظىٍلُت  ،2008م .77
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الٛغى مجها و الشاهُت الٗمل ٖلى ٖضم حٗاعى مكغوٕ الىو م٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ؤو اللىاثذ
ؤو ال٣غاعاث ألازغي اإلاٗمى ٫بها ،ؤي ًم ً٨بصعاظه في الىٓام ال٣اهىوي 1.ول٣ض خضص ال٣اهىن
الًٗىي ع٢م  01-98اإلاخٗل ٤بازخهاناث مجلـ الضولت و هُٓمه وٖملهُُٟ٦ 2.ت جضزله في
مجا ٫الدكغَ٘ ،بدُض ؤهه ًبضي عؤًه في مكاعَ٘ ال٣ىاهحن التي ًسُغ للىٓغ ٞحها ٢بل ٖغيها
ٖلى مجلـ الىػعاء٦ ،ما ً٣ىم بٗملُت الغ٢ابت الاؾدكاعٍت ال٣بلُت ،خُض جىهب َظٍ الازحرة
ٖلى الجاهب ال٣اهىوي و لِـ الجاهب اإلاىيىعي للمكغوٕ مدل الاؾدكاعة .وٖلى َظا الاٖخباع
ٞاهه ًسغط مً ازخهانه الىٓغ في ألاوامغ الغثاؾُت ،و اإلاغاؾُم الخىُٟظًت.

3

و عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤلؼم الىػٍغ ألاو ٫بًغوعة ازُاع مجلـ الضولت
وظىبا بمكاعَ٘ ال٣ىاهحن ًٖ َغٍ ٤ألامحن الٗام للخ٩ىمت ،بىاء ٖلى اإلااصة  03/136بٗض
مهاص٢ت مجلـ الخ٩ىمت ٖلحها٢ ،بل ٖغيها ٖلى مجلـ الىػعاءٞ ،ةجها ٚحر ملؼم بةجبإ عؤًه،
ما ٌٗض مً ٢بُل الدؿهُالث إلاماعؾت الؿلُت الخىُٟظًت للٗمل الدكغَعي ،وبم٣ابل طل ٪وي٘
جغؾاهت مً الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت في مىاظهت الؿلُت الدكغَُٗت ٦ما ؤن مجلـ
الضولت ال ًم٨ىه ؤن ً٣ىم بهظا الضوع ٖلى ؤخؿً وظه بؿبب ه٣و ؤلام٩اهُاث ال ؾُما مجها
البكغٍت ،و ًٞال ًٖ ؤهه ال ًمىذ له مدؿ٘ مً الى٢ذ اإلاٗ٣ى ٫وال٩افي إلبضاء عؤًه.
-2كسض مشازَم اللىاهين كلى مجلع الىشزاء.
ب٣غاءة للخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي اقترٍ ٢بل اًضإ
ؤي مكغوٕ ٢اهىن ؤخض مجلسخي البرإلاان خؿـ ــب الخال ـ ـ ـ ـ ـ ــت ( اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،ومجلـ
ألامت)ً ،جب ؤن ٌٗغيه ٖلى مجلـ الىػعاء و طٖ ٥مال بىو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة 136
مىه ،واإلاالخٔ مً هو َظٍ ال٣ٟغة ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الج ـؼاثغ اؾخٗمل مهُلر
<<ٌلسض>> ٖ٨ـ هٓحرٍ الٟغوسخي الظي اؾخٗمل مهُلر ًخضاو ،٫والٛغى مً طل ٪خؿب
 1ؤ.ص .ػوا٢غي الُاَغ ،الىُْٟت الاؾدكاعٍت إلاجلـ الضولت الجؼاثغي ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت اٞا ، ١الٗضص  ،05الجؼاثغ
 ،2016م .43
 2ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  01-98اإلاخٗل ٤بازخهاناث مجلـ الضولت و جىُٓمه و ٖمله اإلااعر في  30ماي  ،1998اإلاٗض٫
واإلاخمم بال٣اهىن الًٗىي ع٢م  13-11اإلااعر في  26ماي  ،2011ظغٍضة عؾمُت ع٢م .43
 3ؤونُ ٠الؿُٗض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .244
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٣ٞها ال٣اهىن الضؾخىعي َى جم٨حن عثِـ الجمهىعٍت بهٟخه مً ًترؤؽ مجلـ الىػعاء مً
الاَالٕ ٖلى ٧اٞت ا٢تراخاث ال٣ىاهحن اإلا٣ضمت مً َغ ٝالىػٍغ ألاو٦ ٫خإُ٦ض ٖلى َُمىت عثِـ
الجمهىعٍت ٖلى الٗمل الدكغَعي مً ٧اٞت ظىاهبه.
الفسق الثاوي :اهفساد الخىىمت بالدشسَم في املجاٌ املالي.....صىزة ؤخسي لصىزٍت
الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت.
حٗض مهمت الدكغَ٘ محزة ؤؾاؾُت للٗمل البرإلااوي ،و ازخهانا ؤنُال له ،خُض تهضٝ
بلى ؾً ال٣ىاهحن مً َغ ٝممشلي الكٗب .ل ً٨م٘ بؼو ٙما ٌٗغ" ٝبالٗ٣لىت البرإلااهُت" ،التي
٦غؾها صؾخىع  1958الٟغوسخي ،جغاظ٘ صوع الجمُٗاث البرإلااهُت ٖلى مؿخىي وُْٟت الدكغَ٘
م٘ اخخٟاْه هىٖا ما باإلاهمت الغ٢ابُت ،زانت بٗض جغامي الخ٩ىمت ٖلى وُْٟخه الدكغَُٗت.
ومً مىُل ٤ؤن الؿُاؾاث الٗامت اإلاالُت ،جمشل الضٖامت اإلاغ٦ؼٍت ليكاٍ الضولت ،ل٩ىجها جغؾم
الخىظهاث الا٢خهاصًت واإلاالُت ال٨بري للبالص .وطل ٪مً زال٢ ٫اهىن اإلاالُت الظي ًدضص َبُٗت
ومبل ٜاإلاىاعص والخ٩الُ ٠التي جاَل الضولت لخد ٤ُ٣الخىاػن الا٢خهاصي واإلاالي.1
ٖلى َظا ألاؾاؽ ؤنبذ ٢اهىن اإلاالُت خ٨غا ٖلى الخ٩ىمت ،جخىلى نُاٚخه زم اإلاىا٣ٞت
ٖلُه في اإلاجلـ الىػاعي .وبٗض طل ٪ج٣ىم بٗغيه ٖلى مجلسخي البرإلاانٞ ،خخاح لخٓتها إلامشلي
ألامت بم٩اهُت بصزا ٫بٌٗ الخٗضًالث ٖلى بىىصٍ.
ؤوال :طُؼسة الخىىمت كلى ول مساخل بكداد كاهىن املالُت
بالغٚم مً ٢ضم الىُْٟت اإلاالُت للمجالـ الىُابُت ،خُض ٧اهذ الؿبب الخاعٍخي
ليكإة الىٓام الىُابي 2،وعٚم مىذ ال٣ٟغة الخاصًت ٖكغ مً اإلااصة  140مً صؾخىع 1996
البرإلاان ؾلُت الدكغَ٘ في اإلاجا ٫اإلاالي مً زال ٫الخهىٍذ ٖلى ٢اهىن اإلاالُت ( محزاهُت الضولت)
 ،بال ؤن ناخبت الازخهام ألانُل في َظا اإلاجا ٫هي الؿلُت الخىُٟظًت .خُض ؤهه ب٣غاءة
 1مدمض الكُش بىان ،الدكغَ٘ اإلاالي بُم الخ٩ىمت و البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت وخضة البدض و الخ٩ىًٍ ،مغا٦ل،
اإلاٛغب  ،2016م .01
 2ص .ؤًمً مدمض قغٍ ،٠الاػصواط الىُْٟي والًٗىي بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت في ألاهٓمت الؿُاؾُت
اإلاٗانغة صعاؾت جدلُلُت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة  ،2005م .489
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٢اهىهُت لىو اإلااصة  44مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16الىاْم لٗال٢ت ٚغٞتي البرإلاان
ببًٗهم و ٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت ،جٓهغ هُت اإلاكغٕ في جىُ٦ل بٖضاص ٢اهىن اإلاالُت للؿلُت
الخىُٟظًت مً زال ٫اؾخٗماله إلاهُلر << ....مكغوٕ  ،>>...ؤي ؤهه طو مهضع خ٩ىمي ولِـ
بغإلااوي ،لظا ٞةن ٢اهىن اإلاالُت ٌٗض ٢اهىها مً خُض الك٩ل بمٗجى اهه البض مً ب٢غاعٍ مً َغٝ
البرإلاان ،ؤما مً هاخُت ألاؾاؽ ٞهى ٖمل بصاعي 1 ،و اإلاالخٔ ؤًًا ؤن وايعي الضؾخىع و ٖىض
جىاولهم لل٣اهىن اإلاالي ٢ض اؾخٗملىا مهُلر و٢اهىن اإلاالُت 2،محزاهُت الضولت 3،مخإزغا باإلااؾـ
الضؾخىعي الٟغوسخي خُض ْهغ َظا اإلاهُلر الازحر في مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،وجدضًضا في
ال٣اهىن الٟغوسخي الهاصع ٖام  ،1862لُدى ٫الى ٢اهىن اإلاالُت بمىظب ألامغ الهاصع في 02
ظاهٟي ٞ 4.1959اإلاىاػهت الٗامت هي وزُ٣ت جدضص ما حٗتزم الضولت اهٟا٢ه و بُان مٟهل ًٖ
الاًغاصاث الالػمت لخُُٛت الاهٟا ،١م٘ جدضًض مهاصع الخهىٖ ٫لى الى٣ٟاث ٦ما جدضص وزُ٣ت
اإلاحزاهُت الؿُاؾت اإلاالُت للضولت خُض ؤجها حٗض وؾُلت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالؿُاؾُت الا٢خهاصًت
وجىُٟظ مسُُاث و جىظهاث الضولت ،وٖلى َظا الاؾاؽ ٖغٞها الاؾخاط ٖبض اإلاجُض ظباع بإجها
وزُ٣ت ًخم بم٣خًاَا جغزُو الى٣ٟاث و الاًغاصاث الؿىىٍت للضولت وهي جدضص بهٟت ٖامت ما
ؾخ٩ىن ٖلُه ؾُاؾت الضولت باليؿبت لؿىت مالُت.

5

-1مسخلت إلاكداد
ؤٞغص اإلااؾـ الضؾخىعي بك٩ل ٦بحر الؿلُت الخىُٟظًت بةٖضاص ٢اهىن اإلاالُت ٚحر ؤن
لهظا ؤلاؾىاص ما ًبرعٍٞ ،ؼٍاصة ٖلى ٖضم الٟ٨اءة والازخهام لضي البرإلااهُحن في الٛالب ،وطل٪
٦ىخاط لًٗ ٠الىٓام الاهخسابي الجؼاثغي الظي جىبشٖ ٤ىه اإلاجالـ الىُابُتٞ ،ةن َظٍ
ألازحرةٖ ،اصة ما حؿغ ٝفي ب٢غاع ٢ىاهحن مالُت جغَ ٤محزاهُت الضولت ،وطل ٪لهض ٝبعياء الهُئت
 1زالصخي مدمض ،جدًحر اإلاحزاهیت الٗامت في الجؼاثغ ،بدض لىیل قھاصة اإلااظؿخحر في الخ٣ى ،١ظامٗت الجؼاثغ1998 ،
،م 156
 2ال٣ٟغة الخاؾٗت مً اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 3الٟ٣غة  11مً اإلااصة  140مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
)4 JEAN Claud Martinez/ Pierre Dimalta, droit budgétaire 3eme édition L-I-T-E-C (libraire de la cour de casatoin
Paris, 1999 p p 3 158.
 5زغباشخي ُٖ٣لت ،الٗال٢ت  .....مغظ٘ ؾاب ،٤م .440
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الىازبتًٞ ،ال ًٖ طلٞ ٪ةن اإلاحزاهُت مً ألامىع الهامت والغثِؿُت في خُاة الضولت ،مما ًخُلب
بؾىاصَا للهُئت اإلا٩لٟت بدىُٟظ ال٣ىاهحن والؿاَغة ٖلى ؾحر اإلاغا ٤ٞالٗامت ،واإلاؿاولت ًٖ
بقبإ الخاظُاث الٗامت باٖخباعَا طاث زبرة وٟ٦اءة ٖالُت ،خُض ٌؿخضعي جدًحر اإلاحزاهُت
بخهاثُاث ومٗلىماث ص٣ُ٢ت 1.وٖلى َظا الاٖخباع ؤ٦ض اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى ؤهه ال ً٣بل ؤي
ا٢تراح ٢اهىن مً َغ ٝالبرإلاان بطا ٧ان مًمىهه ؤو هدُجخه جس ٌُٟاإلاىاعص الٗمىمُت ؤو ػٍاصة
الى٣ٟاث الٗمىمُت بال بطا ٧ان مغٞى٢ا بخضابحر حؿتهض ٝالؼٍاصة في اًغاصاث الضولت ؤو جىٞحر مبالٜ
مالُت في ٞهل آزغ مً الى٣ٟاث الٗمىمُت حؿاوي ٖلى الا٢ل اإلا٣ترح بهٟا٢ها.

2

-2مسخلت املىاكشت و الخصىٍذ
ج٨دسخي اإلاحزاهُت الٗامت للضولت َاب٘ ٢اهىن اإلاالُت بٗض مىا٢كتها و الخهىٍذ ٖلحها
وب٢غاعَا مً َغ ٝالبرإلاان ،و مً اإلاؿلم به في الضو ٫الضًم٣غاَُت ؤهه ل٩ي ًخدى ٫مكغوٕ
اإلاحزاهُت بلى ٢اهىن واظب الخىُٟظً ،جب ب٢غاعٍ مً َغ ٝممشلي الكٗب باٖخباعٍ ًازغ ٦شحرا
وبهٟت مباقغة ٖلى خ٣ى ١ألاٞغاصٞ ،هى الظي ؾِبحن ما ؾِخم ظباًخه مجهم وُُٟ٦ت بهٟا١
َظٍ ألامىا ٫لخضمتهم 3.و لىخٔ ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت ج٣ضًم مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الى
البرإلاان في الضوعة الخغٍُٟت ( ٢بل حٗضًل  )2016ؤي في ؤوازغ قهغ هىٞمبر لخًُِٖ ٤لى
البرإلاان في مجا ٫اإلاىا٢كت خُض ؤهه ٧ان مً اإلاؿخدؿً جدًحر اإلاكغوٕ زال ٫الشالسي الشاوي
وج٣ضًمه ابخضاء مً الشالسي الشالض ،زانت بٗض ؤن انبذ للبرإلاان صوعة واخضة في الؿىت مما
ٌؿهل ٖلى َظا الازحر اإلاىا٢كت الىاؾٗت إلاكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت ،و ٌٗغ ٝصوع البرإلاان في َظا
الهضص ؤوضر نىع اهدهاعٍ لٗضة ؤؾباب:
 صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت بغٖاًت الخ٩ىمت التي جخىاظض في ٧ل الاظغاءاثاإلاخسظة ٖلى مؿخىي البرإلاان ابخضاء مً بًضاٖه ٖلى مؿخىي م٨خب اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي والظي ؾُدُله بٗض مىا٣ٞخه الك٩لُت ٖلى لجىت اإلاالُت واإلاحزاهُت
 1مؼٍاوي لىهاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .128
 2ؤهٓغ اإلااصة  139مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 3مؼٍاوي لىهاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .130
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والتي حٗ٣ض ظلؿاتها بدًىع ممشل ًٖ الخ٩ىمت لخ٣ىم بةٖضاص ج٣غٍغَا  ،لخدُله
ٖلى الجمُٗت الٗامت للمجلـ الكٗبي الىَجي والتي ؾدىُل ٤ؤقٛالها بٗغى
وػٍغ اإلاالُت لل٣اهىن و ٤ٞمىهجُت الضعاؾت و الاؾخمإ.

1

 جُُ٣ض البرإلاان باإلاضة الؼمىُت التي ال حٗض ٧اُٞت م٣اعهت بم٩اهت َظا ال٣اهىن مًظهت ،و اظغاءاث اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي مً ظهت
ؤزغي ،خُض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي وو٣ٞا للماصة  10/138مً الخٗضًل
الضؾخىعي ٢ض ٞغى ٖلى الخ٩ىمت الاهتهاء مً ٧ل مغاخل اإلاهاص٢ت ٖلى هو
٢اهىن اإلاالُت زالً 75 ٫ىما جبخضؤ مً بًضإ مكغوٕ ال٣اهىن ٖلى مؿخىي م٨خب
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي الى ٚاًت مهاص٢ت مجلـ الامت.
 بالغٚم مً ؤن مضة ً 75ىما ال حٗض ٧اُٞت للمىا٢كت الىاؾٗت إلاكغوٕ مشل ٢اهىناإلاالُت٣ٞ ،ض يُ ٤وايٗى الضؾخىع ٖلى البرإلاان بةظغاء ازغ ًخمشل في ا٢غاع ٢اهىن
اإلاالُت مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت في خاٖ ٫ضم مهاص٢ت البرإلاان مما ٌٗض نىعة
ازغي مً نىع َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى ٢اهىن اإلاالُت.
زاهُا :الدوز املددود للبرملان في زكابت جىفُر كاهىن املالُت
ًٓهغ اخخ٩اع الؿلُت الخىُٟظًت للدكغَ٘ في اإلاجا ٫اإلاالي مً زال ٫مغخلت َُمىتها ٖلى
جىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت و ؤلابٗاص الخام للبرإلاان ًٖ َظٍ اإلاغخلت ال مً هاخُت الٗمل و ال مً هاخُت
اإلاغا٢بت للخإ٦ض مً مضي مُاب٣ت َظا الخىُٟظ للك٩ل الظي اعجًاٍ ممشلى الكٗب.
و ألن اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن اإلاالُت حٗض مً ٢بُل ؤلاظاػة التي مىدها الكٗب مً زال٫
هىابه للخ٩ىمت لخدهُل الاًغاصاث و نغ ٝالى٣ٟاث زال ٫ؾىت مالُت ٞةهه ٧ان ًيبػي ٖلى
اإلاكغٕ ٞغى هىٕ مً الغ٢ابت و آلالُاث الخ٣ُ٣ت ،إلاغا٢بت اهٟا ١اإلاا ٫الٗام ٖىى جل٪
الهىعٍت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن الخالُت و التي ٧اهذ هخاثجها ؾلبُت  ،خُض جٓهغ َظٍ
الؿلبُت مً زال: ٫
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-1جملص الخىىمت مً جىفُر كاهىن املالُت
بن اٖخماص ٢اهىن اإلاالُت مً َغ ٝالبرإلاان ٌٗض بمشابت الُ٣ض ٖلى الخ٩ىمت في ٖملُت
جىُٟظٍ ،بدُض ال حؿُُ٘ َظٍ ألازحرة بظغاء ؤي حٗضًل ُٞهٚ ،حر ؤن الخُىعاث الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت ٖاصة ما جٟغى اللجىء الى اخضار حٛحراثَ ،ظا ما ً٣ىص الؿلُت الخىُٟظًت،
و٦خٗضي ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت ،في اؾخٗما ٫ج٣ىُت ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي بهض ٝحُٛحر
اٖخماصاث مالُت ٧اهذ ٢ض ؤظحزث مً البرإلاان في ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي.
-2اولدام السكابت البرملاهُت الالخلت كلى كاهىن املالُت
بن الهض ٝمً ٞغى ؤي ع٢ابت ٖلى ؤي ظهت ؤو ؾلُتَ ،ى الى٢ىٖ ٝلى مضي جىُٟظ
اإلاُلىب مجها و٣ٞا لل٣اهىن ،و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت لغ٢ابت الؿلُت الدكغَُٗت ٖلى الؿلُت
الخىُٟظًت في مجا ٫جىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت ٞهى الى٢ىٖ ٝلى مضي اخترام الخ٩ىمت لإلظاػة التي
مىدها اًاَا البرإلاان في جدهُل الاًغاصاث و نغ ٝالى٣ٟاث ٖلى الىظه اإلاىهىم ٖلحها في
٢اهىن اإلاالُت و الظي ٖاصة ما ًسضم جىظهاث البرإلاان الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الؿُاؾُت،
بال ؤن ؤصواث الغ٢ابت اإلامىىخت للبرإلاان الجؼاثغي في اإلاجا ٫اإلاالي ال جغقى ؤن ج٩ىن ع٢ابت طاث
ٗٞالُت خُض ًٓهغ يٟٗها مً زال: ٫
 كدم جلدًم كسض كً اطخلماٌ الاكخماداث املالُتؤلؼم وايٗى الضؾخىع الخ٩ىمت مً زال ٫هو اإلااصة 1 01/179بىظىب ج٣ضًم ٖغى
جبحن ُٞه اؾخٗما ٫الاٖخماصاث اإلاالُت التي ؾب ٤للبرإلاان ؤن ناصٖ ١لحها في ٢اهىن اإلاالُت ل٩ل
مً ٚغٞتي البرإلاان ،خُض اؾخٗمل اإلااؾـ الضؾخىعي مهُلر << ج٣ضم >> التي ًٓهغ مً
زال٢ ٫غاءتها ؤجها جُٟض الىظىب ،بال ؤن الىا ٘٢الٗملي ًُٟض ٖ٨ـ طل ٪مما ًا٦ض جغاظ٘
ٚغٞتي البرإلاان مغا٢بت ٢اهىن اإلاالُت  ،ما َُمً الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى ٧ل مغاخله.

 1ؤهٓغ اإلااصة  179مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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 ججمُد كاهىن حظىٍت امليزاهُت.و٣ٞا لل٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  179مً الخٗضًل الضؾخىعي التي جىو ٖلى << جسخخم
الؿىت اإلاالُت ُٞما ًسو البرإلاان ،بالخهىٍذ ٖلى ٢اهىن ًخًمً حؿىٍت محزاهُت الؿىت اإلاالُت
اإلاٗىُت مً ٢بل ٧ل ٚغٞت مً البرإلاان >> و حٗض َظٍ اإلااصة بمشابت الغزهت التي مىدها اإلااؾـ
الضؾخىعي للخ٩ىمت لخٗضًل و حُٛحر بىىص ٢اهىن اإلاحزاهُت و حؿىٍتها في جهاًت الؿىت اإلاالُت مما
ٌٗض زغوظا ًٖ الانل اإلاخمشل في ؾلُت البرإلاان في ا٢غاع و حٗضًل ٢اهىن اإلاالُت٧ ،ىن ؤن
الدؿىٍت ما هي الا جدهُل خانل ال ًم ً٨عًٞها مً ٢بل البرإلاان ،خُض ًخم الخهىٍذ ٖلى
َظا الىو صون مىا٢كت ؤو حٗضًل.

املؼلب الثاوي :الدشسَم بإوامس ...صىزة مً صىز هبذ اللمل الدشسَعي
ملجلع ألامت.
م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكغًٍ ،وما َغؤ ٖلى وُْٟت الضولت مً جُىعاث ،و بحؿإ وكاَها
في مسخل ٠اإلاجاالث ،وجضزلها في الٗضًض مً ؤوكُت ألاٞغاص اإلاسخلٟت ،و٦ظا الخُىع الضؾخىعي
الظي هجم ٖىه وظىص ألاخؼاب الؿُاؾُت و وٖضم مىا٦بت البرإلااهاث لخل ٪الخُىعاث الخانت،
ص ٘ٞبٌٗ الضو ٫في صؾاجحرَا بلى جسىٍل الؿلُت الخىُٟظًت ٢ضعا ٦بحرا مً الهالخُاث في ٧اٞت
اإلاجاالث زانت مجها اإلاخٗل٣ت بالدكغَ٘٧ ،ىهه اإلاىٓم لخُاة ألاٞغاص ،عٚم ؤن َظٍ الىُْٟت
ْلذ مً ازخهام الؿلُت الدكغَُٗت زال ٫ال٣غون الٟاعَت.
ولم ً ً٨الىٓام الجؼاثغي في مىإي ًٖ َظا الخُىع ،خُض ؾغٖان ما ؤزظ اإلااؾـ
الضؾخىعي بهظٍ آلالُت مىظ صؾخىع  1963في ؤو صؾخىع له في الخجغبت الؿُاؾُت بٗض
الاؾخ٣ال ،٫وبىٟـ الُُٟ٨ت مخإزغا باإلاكغٕ الٟغوسخي ٗ٦اصجه بلى ٚاًت آزغ حٗضًل صؾخىعي
لؿىت  .2016خُض مىذ لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت الدكغَ٘ باألوامغ ،بىاء ٖلى جٟىٌٍ مً
البرإلاان ؤو بىو في الضؾخىعً ،ماعؾه بهٟت مباقغة وصون جغزُو مىه ،ويمً اإلاجاالث
اإلاذجىػة للبرإلاان ،ؾىاء في الٓغو ٝالٗاصًت ؤو في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت.
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بن اإلاخدب٘ للخُاة الؿُاؾُت في مجا ٫الدكغَ٘ ًٖ ٠٣لى الخُىع الخانل في صوع
عثِـ الجمهىعٍت الدكغَعي و َُمىخه ٦ممشل للؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الازخهام الدكغَعي
ختى في اإلاجاالث اإلاسههت للبرإلاان في ٧اٞت الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،و ختى في الخٗضًل ألازحر لؿىت
 2016الظي ظاء بهض ٝجضُٖم الؿلُت الدكغَُٗت و حٗؼٍؼ م٩اهتها م٣اعهت بالؿلُت الخىُٟظًت
في مجا ٫الدكغَ٘.
ب٣غاءة جدلُت لىو اإلااصة  142مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت  ،2016هجض ؤن
اإلااؾـ الضؾخىعي ؤب٣ى ٖلى خ ٤عثِـ الجمهىعٍت للمماعؾت ازخهام الدكغَ٘ ًٖ َغٍ٤
ألاوامغ في خالت الُٗل البرإلااهُت ؤو الكٛىع ؤو في الخاالث الاؾخصىاثُت و بكغٍ جىاٞغ قغوٍ
ق٩لُت و مىيىُٖت.
الفسق ألاوٌ :الخلُُد الصىزي لصالخُت الدشسَم بإوامس في الخالت اللادًت
زى ٫الضؾخىع الجؼاثغي لغثِـ الجمهىعٍت خ ٤الدكغَ٘ في مجا ٫ال٣اهىن ،طل٪
ؤلاَاع اإلاذجىػ ؤنال للؿلُت الدكغَُٗت ناخبت الازخهام ألانُل في ٖملُت ؾً ال٣ىاهحن،
و طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ما ٌٗغ ٝبالدكغَ٘ باألوامغ .و مما ال قُٞ ٪ه ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي
ْاَغٍا ٢ض وي٘ مجمىٖت مً الُ٣ىص ٖلى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في مجا ٫الدكغَ٘ بإوامغ
بىظىص يغوعة ؤٞصر ٖجها بةصعاط مهُلر "العجلت" بىو اإلااصة  142مً الضؾخىع بىهها
ٖلى ؤهه "لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكغٕ بإوامغ في مؿاثل ٖاظلت في خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ؤو زال ٫الُٗل البرإلااهُت بٗض عؤي مجلـ الضولت ،بال ؤن الىا ٘٢اإلاٗمى ٫الخ٣ُ٣ي ًبحن
ؤن ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت ٚحر مدضوصة وال مُ٣ضة في مجا ٫الدكغَ٘ بإوامغ بال بخل٪
الًىابِ الك٩لُت التي ًجب جىاٞغَا.
ؤوال :الدشسَم بإوامس في اللؼل البرملاهُت وخالت الشوىز
خضصث اإلااصة  142مً الضؾخىع خاالث جضزل عثِـ الجمهىعٍت بالدكغَ٘ بإوامغ
جدضًضا خهغٍا وجخمشل في خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو زال ٫الُٗل البرإلااهُت،
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-1خالت شوىز املجلع:
وٍهض ١ال٣ىَ ٫ىا ؤن خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بجهاء خُاجه ٢بل اهً٣اء
الٗهضة الدكغَُٗت اإلادضصة صؾخىعٍا ،وٍ٩ىن طلٖ ٪اصة بم٣خطخى بظغاء الخل اإلاسى ٫لغثِـ
الجمهىعٍت وخضٍ ،وٍ٣هض بالٟهل الدكغَعي الٟترة بحن اهخساباث و ؤزغي للمجلـ الكٗبي
الىَجي ،1.وٍخد ٤٣قٛىعٍ ؤًًا ٖىض امخىاٖه ًٖ اإلاىا٣ٞت للمغة الشاهُت ٖلى بغهامج الخ٩ىمت
مما ًىجم ٖىه خل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي وظىبا ؤو زال ٫بظغاء اهخساباث حكغَُٗت ٢بل
ؤواجها بٗض اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي واإلاجلـ الضؾخىعي
والىػٍغ ألاو ،٫وبمىظب ٢غاع الخل ًهبذ اإلاجلـ قاٚغا ابخضاء مً جاعٍش ال٣غاع بلى ٚاًت
اهخساب مجلـ ظضًض زالٞ ٫ترة ػمىُت ؤ٢هاَا  3ؤقهغ.

2

وعٚم ؤن خالت الكٛىع ًم ً٨حٗغٍٟها و ؤو٢اث ُ٢امها ٦إنل ٖام ،بال ؤن ؤلاق٩ا٫
ً٣ىم في خالت اؾخمغاع َظٍ الخالت مما ٌٗض اؾدُالء لغثِـ الجمهىعٍت ٖلى َظا الازخهام
ما ً٣ٟض الدكغَٗاث الهاصعة مىه اإلاكغوُٖت ال٣اهىهُت٧ ،ىن ؤن َظا الازخهام ًسى ٫له
بىاء ٖلى ُٚاب الؿلُت الدكغَُٗت ٞدؿب.
و ما ًشاع في َظٍ ال٨ٟغة ؤهه ٧ان بةم٩ان اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ،ؤن ًىؾ٘ خ٤
اإلاباصعة إلاجلـ ألامت بلى ٧اٞت اإلاجاالث في خا ٫الُٗل البرإلااهُت ؤو الكٛىع ،صون ؤن ًمىذ
الؿلُت الىاؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت للدكغَ٘ بإوامغ َ ،ظا ما ٢ض ًب٣ي ٖلى بزخهام الدكغَ٘
٦ؿلُت لهُئاث الؿلُت الدكغَُٗت صون ؾىاَا ،زانت و ؤن الٗهضة ؤلاهخسابُت إلاجلـ ألامت
ٚحر مىُٗ٣ت.

 1نابغٍىت بى خىان ،الىُْٟت الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت ،مظ٦غة جسغط للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر ٢اهىن صؾخىعي،
٧لُت الخ٣ى ١ظامٗت باجي مسخاعٖ ،ىابت  ،الجؼاثغ ،م .86
 2عخمىوي مدمض ،جىُٓم مماعؾت خغٍت الخجم٘ في ال٣اهىن الجؼاثغي ( الجمُٗاث وألاخؼاب همىطظحن ) ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،
٧لُت -الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان  ،2015 - 2014م . 420
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-2خالت اللؼل البرملاهُت:
خؿب اإلااصة  135مً الضؾخىعٞ 1،ةن البرإلاان ًجخم٘ في صوعة ٖاصًت واخضة ٧ل ؾىت
مضتها ٖكغة  10ؤقهغ ٖلى ألا٢ل ،جبخضت في الُىم الشاوي مً ؤًام الٗمل في قهغ ؾبخمبر،
وٍم ً٨للىػٍغ ألاوَ ٫لب جمضًض الضوعة الٗاصًت ألًام مٗضوصة لٛغى الاهتهاء مً صعاؾت هُ٣ت
في ظضو ٫ألاٖما ٫و بمٟهىم اإلاسالٟت ٞةن الُٗلت البرإلااهُت مضتها قهغًٍ جبخضت في الخاالث
الٗاصًت مً قهغ ظىٍلُت و جضوم بال ؤوازغ بضاًت قهغ ؾبخمبر ،وزالَ ٫ظٍ اإلاضة م ً٨وايٗى
الضؾخىع عثِـ الجمهىعٍت الدكغَ٘ بإوامغ في الخاالث الاؾخعجالُت التي جخُلب الؿغٖت في
ب٢غاع هو ٢اهىوي لخىُٓم طل ٪ألامغ الاؾخعجالي.
و ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الُٗل البرإلااهُت هي الٟترة التي جٟهل بحن صوعاث اوٗ٣اص البرإلاان
الٗاصًت ؤو ٚحر الٗاصًت ،وظضًغ باإلاالخٓت ؤن صوعة البرإلاان الٗاصًت ممخضة َُلت ٖكغة 10
ؤقهغ صون اهُ٣إ ،بِىما ًخد ٤٣اوٗ٣اص الضوعة ٚحر الٗاصًت بمباصعة مً عثِـ الجمهىعٍت ،ؤو
باؾخضٖاء مً عثِـ الجمهىعٍت بُلب مً الىػٍغ ألاو ٫ؤو بُلب مً زلثي ؤًٖاء اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي.

2

زاهُا :شسوغ الدشسَم بإوامس في الخالت اللادًت
بن جم٨حن اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت الدكغَ٘ بإوامغ ٌٗض زُغ ٖلى
خ٣ى ١وخغٍاث ألاٞغاص ٧ىن ؤن َظا الازخهام ممىىح إلامشلي الكٗب ٦إنل ٖامَ ،ظا ما
ظٗله ًدُُه بجملت مً الًىابِ والُ٣ىص ختى ًًمً ٖضم الخٗؿ ٠ؤو الاهدغا ٝفي
اؾخسضامه.

 1ؤهٓغ اإلااصة  135مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2عخمىوي مدمضً ،امت ببغاَُم ،يىابِ اللجىء بلى الدكغَ٘ بإوامغ و جُُ٣م ع٢ابت البرإلاان خُالها ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت
ألاؾخاط الباخض ،الٗضص  2019 ، 01ظامٗت اإلاؿُلت ،الجؼاثغ  ،2019م .106
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-1شسغ الاطخعجاٌ:
وحٗجي خالت يغوعاث الٗمل ؤلاصاعي والضاثمت وخاظخه اإلالخت ألصواث ٢اهىهُت ؤ٦ثر
ؾغٖت وهجاٖت صون اهخٓاع جضزل اإلاكغٕ إلاىاظهت مخُلباث الكإن الٗام ،ؤي الخاظت بلى
ألاصواث ال٣اهىهُت للدؿُحر ؤلاصاعي الُىمي التي جدخاط ٞحها الؿلُاث ؤلاصاعٍت بلى وؾاثل الٗمل
ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت ،ولى في ٚحر خاالث الٓغو ٝالاؾخصىاثُت ،بل  ِ٣ٞلٗضم وظىص الىو
ال٣اهىوي الدكغَعي لؿبب مً ألاؾباب ،ؤو ختى ٖضم ٟ٦اًخه عٚم وظىصٍ ،ؤو ألن الخ٩ىمت ،
ومٗها عثِـ الجمهىعٍت  ،في عجلت مً ؤمغَما ،ؤو لٓغو ٝومُُٗاث ؾُاؾُت وٖملُت
واظخماُٖت ً٣ضعَا عثِـ الجمهىعٍت ٣ُٞغع الدكغَ٘ بإوامغ .
وظضًغ باإلقاعة ؤن الدكغَ٘ بإوامغ في خالت الاؾخعجاٌٗ ٫ض مً ٢بُل الخهغٞاث
ال٣اهىهُت التي مً زاللها ًم ً٨بًجاص خلى ٫للمىاًَ في جل ٪اإلاغخلت بالظاث صون اهخٓاع
اوٗ٣اص البرإلاان و بظغاءاث اإلاُىلت في بنضاع الدكغَ٘ بال ؤن الدؿائًُ ،٫غح خى ٫ج٣ضًغ
وج ٠ُُ٨خالت الاؾخعجاَ ،٫ل هي في ٖغى ألاوامغ ٖلى ؾلُت مُ٣ضة ؤو مُل٣ت لغثِـ
الجمهىعٍت.

1

-2شسغ الصمً
عٚم ؤن وايٗى الضؾخىع ُ٢ض مىدى لغثِـ الجمهىعٍت خ ٤الدكغَ٘ بإوامغ في قتى
مجاالث و مُاصًً ال٣اهىن ،جل ٪اإلاجاالث اإلاسههت للبرإلاان خهغٍا بال ؤن َظا الخ ٤ال ًمً٨
لغثِـ الجمهىعٍت اؾخٗماله بال في خالت ٖضم جىاظض البرإلاان.
وبالغظىٕ بلى ؤخ٩ام اإلااصة  135مً الضؾخىع هجض ؤن مضة اوٗ٣اص البرإلاان هي ٖكغة
 10ؤقهغ ٧املت ٖلى ألا٢ل ٦ما ؾب ٤ال٣ى٦ ،٫ما ًم ً٨عثِـ الجمهىعٍت صٖىة البرإلاان
لالوٗ٣اص في صوعة ٚحر ٖاصًت ،ومً ظاهب آزغٞ ،ةن لغثِـ الجمهىعٍت الخ ٤في صٖىة البرإلاان
 1عٚم ؤن الدكغَ٘ بإوامغ ؾلُت ٌؿخمضَا عثِـ الجمهىعٍت مً الكٗب ٖلى اٖخباع ؤن ًدؿاوي في الاهخساب م٘ ؤًٖاء
البرإلاان بال ؤهه مً ظاهب آزغ ٌٗض حٗضي ٖلى الازخهام الدكغَعي ما ً٣ىصها بلى ال٣ى ٫ؤهه زغ ١واضخا إلابضا الٟهل بحن
الؿلُاث.
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لالوٗ٣اص بىاء ٖلى َلب الىػٍغ ألاو ،٫وفي َظٍ الخاالث الؿاب٣ت ج٩ىن مضة الاوٗ٣اص مغجبُت
بجضو ٫ؤٖماَ ٫ظٍ الاظخماٖاث خُض جيخهي باهتهاء صعاؾت ظضاو ٫ؤٖمالها.

1

 -3شسغ اجخاذ ألاوامس في مجلع الىشزاء
ل٣ض اقترٍ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي يغوعة اجساط ألاوامغ الدكغَُٗت في مجلـ
الىػعاء ،خُض ههذ ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة ٖ 142لى ؤهه ًجب ؤن جخسظ ألاوامغ في مجلـ
الىػعاءَ ،ظا الكغٍ ً٣ىصها بلى ال٣ى ٫ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤعاص بهظا ؤلاظغاء بظغاء مىا٢كت
ؤولى وبزغاء للىو مً ٢بل وػعاء الخ٩ىمت ٢بل ٖغيه ٖلى البرإلاانٖ ،لى بٖخباع ؤن الخ٩ىمت هي
التي ٌؿىض لها ازخهام جىُٟظ َظٍ ال٣ىاهحن٦ ،ما ًم ً٨ال٣ى ٫ؤهه بمشابت بزُاع ألًٖاء
الُا٢م الخ٩ىمي بمًمىن ألاوامغ التي اجسظَا عثِـ الجمهىعٍت ،طل ٪ؤن لغثِـ الجمهىعٍت
ؾلُت مُل٣ت ٖلى مجلـ الىػعاء ،وختى ولى لم ً ً٨له طلٞ ٪إًٖاء مجلـ الىػعاء لهم صوع
اؾدكاعي  ،ِ٣ٞألن اجساط ألاوامغ في مجلـ الىػعاء ال ًدضص ألاٚلبُت اإلاُلىبت ختى ج٣بل
ألاوامغ .وٖلى َظا ٞةهىا ه٣ى ٫ؤن وي٘ قغٍ ٖغى ألاوامغ الدكغَُٗت ٖلى مجلـ الىػعاء عٚم
ؤهه قغٍ ؤؾاسخي ٖلى عثِـ الجمهىعٍت بال ؤهه ٌٗض ق٩لُاً ،غظ٘ طل ٪لٗضة اٖخباعاث في
م٣ضمتها م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي م٣اعهت م٘ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩اهت الىػٍغ ألاو٫
و الىػعاء ( َا٢م الخ٩ىمت )
 -4هؼاق الدشسَم بإوامس و ػبُلخه
ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًى٨غ جمخ٘ ألاوامغ الدكغَُٗت ب٣ىة ال٣ىاهحن ،وطل ٪ألجها حؿخُُ٘
حٗضًل ؤو بلٛاء ٢اهىن ٢اثم ،ؤو جإحي ب٣اهىن ظضًض ،و٦ظا م٩اهتها ؤمام الضؾخىع و مضي
زًىٖها ألخ٩امه وَظا جُبُ٣ا إلابضؤ ؾمى الضؾخىع ٖلى ال٣ىاهحن 2،بال ؤن ؤلاق٩اً ٫شاع خى٫
الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظٍ ألاوامغ .و الؿبب في طلً ٪غظ٘ بلى نضوعَا ًٖ عثِـ الجمهىعٍت
الظي باٖخباعٍ عثِـ الؿلُت الخىُٟظًت ،بياٞت بلى ؤن مًمىجها ًمـ مجا ٫مً اإلاجاالث التي
 1عخمىوي مدمضً ،امت ببغاَُم ،يىابِ اللجىء بلى الدكغَ٘ بإوامغ ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .109
 2ؤهٓغ في قغح طل ٪ماظض عاٚب الخلى ،الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخـ ـ ـ ـ ـ ــىعي ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت،2000 ،
م670 .
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حكغٕ ٞحها الؿلُت الدكغَُٗت .ومً جم ٞاإلا٣هىص بالُبُٗت ال٣اهىهُت لألوام الدكغَُٗت هي
جدضًض ما بطا ٧اهذ ٢غاعاث بصاعٍت ؤم ٢ىاهحن.

1

وباؾخ٣غاء اإلااصة  142مً الضؾخىع الؿالٟت الظ٦غ هجضَا ٢ض ظاء ههها بك٩ل ٖام،
ٞلم جدضص اإلاجاالث التي ٌكغٕ ٞحها عثِـ الجمهىعٍت بإوامغ ،وَى ما ًازظ ٖلحها ،خُض ؤهه مً
ألاظضع اؾدبٗاص ظملت مً اإلاجاالث الخُىٍت ٦خىُٓم خ٣ى ١ألاٞغاص التي ٌٗهض بها اإلااؾـ
الضؾخىعي بلى البرإلاانَ ،ظا ما ٌٗجي ؤن ألاوامغ الغثاؾُت ٢ض جخهمً جل ٪اإلاجاالث اإلامىىخت
إلاجلـ ألامت ما ٌٗض جًُِ٣ا آزغ ٖلى اإلاباصعة الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت.
وٖلُه ٞخدضًض َبُٗت ألاوامغ الدكغَُٗت ً٨دسخي ؤَمُت ٦بحرة في الىٓام ال٣اهىوي
للضولت ،ألن طل ٪ؾُاصي بلى مٗغٞت مغجبتها في َغم جضعط ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت في الضولت ،و٦ظل٪
بلى مٗغٞت هٓام الغ٢ابت الظي جسً٘ لهٞ .ةطا جم اٖخباعاَا ٢غاعاث بصاعٍت (جىُٓماث)،
ٞؿخسً٘ لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي ولغ٢ابت الً٣اء ؤلاصاعي .ؤما بطا جم اٖخباعاَا ٢ىاهحن
ٞةجها جسً٘  ِ٣ٞلغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي.

2

الفسق الثاوي :الدشسَم بإوامس في الخالت الاطخثىاثُت ....حلد كلى الدوز الدشسَعي
ملجلع ألامت
٢ض ج٩ىن الدكغَٗاث اإلاٗضة للٓغو ٝالٗاصًت ٖاظؼة ًٖ مٗالجت الٓغوٝ
الاؾخصىاثُت الُاعثت التي ٢ض جمغ بها الضولت ،لظا ظغي الٗمل ٖلى ؤهه ٖىضما ًخى ٘٢اإلاكغٕ ْغٞا
اؾخصىاثُا مُٗىا ٞةهه ًباصع الى وي٘ جىُٓماث مالثمت إلاىاظهخه ،وحٗض َظٍ ألازحرة بمشابت خلى٫
حكغَُٗت لخل ٪الٓغو ٝالاؾخصىاثُت.

3

 1بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،مظ٦غة م٣ضمت للخهىٖ ٫لى
قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن الضؾخىعي ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ  ،2008/2007م .19
 2مغاص بضعان ،الازخهام الدكغَعي لغثِـ الجمهىعٍت بم٣خطخى اإلااصة  124مً الضؾخىع ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت اإلاضعؾت
الىَىُت لإلصاعة ، 2000 ،الٗضص  ،2م13 .
 3لىهاسخي ججُ٣ت  ،الؿلُت الدكغَُٗت في الضؾخىع ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .255
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بن اإلااؾـ الضؾخىعي و مً زال ٫هو اإلااصة  142مىذ ؾلُاث واؾٗت لغثِـ
الجمهىعٍت في اإلاجا ٫الدكغَعي صون ُ٢ىص ؤو قغوٍ خ٣ُ٣ت ،ما ًاَل عثِـ الجمهىعٍت الجساط
٧ل الاظغاءاث التي ج٣خًحها الٓغو ٝالاؾخصىاثُتَ 1.ظا الخٗضي ٧ان بخإزغ وايعي الضؾخىع
الجؼاثغي بالضؾخىع الٟغوسخي.

2

و٧اهذ ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت مدىع ه٣اف الٗضًض مً
ال٣ٟهاء زانت ُٞما ًخٗل ٤بمىيىٕ اٖخضاء الهُئت الخىُٟظًت ٖلى ازخهاناث الهُئت
الدكغَُٗت ٞحري الاؾخاط  ،VEDELؤن عثِـ الجمهىعٍت ًدهل ٖلى الؿلُت اإلاُل٣ت بمىظب
ما ٌٗغ ٝبالٓغو ٝالاؾخصىاثُت ،خُض ًخٗضي جد٨مه الؿلُت الخىُٟظًت الى جد٨مه في
الؿلُت الدكغَُٗت .ؤما ألاؾخاط ٞ Miailleحري ؤن اإلااصة  16مً الضؾخىع الٟغوسخي م٨ىذ عثِـ
الجمهىعٍت مً اجساط ٢غاعاث جضزل في ألاًام الٗاصًت في نالخُاث الؿلُت الدكغَُٗت.

3

ؤوال :هؼاق الدشسَم الىاطم في الخالت الاطخثىاثُت
بن اإلاغ٦ؼ اإلاخمحز لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،م٨ىه مً الهُمىت
ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت ٦غثِـ لها ،وٖلى نالخُاث الؿلُت الدكغَُٗت مً زال ٫خ٣ه في
الدكغَ٘ بإوامغ ولٗل الدكغَ٘ في الٓغ ٝالاؾخصىاجي الظي ؤ٢غٍ اإلااؾـ الضؾخىعي ،مً زال٫
هو اإلااصة ٌٗ 04/142ض مً ؤ٦ثر مٓاَغ َظٍ الهُمىت ،خُض ؤهه بالغظىٕ لىو اإلااصة  107مً
الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت  2016هجضَا ٢ض وؾٗذ مً نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت
بك٩ل ٦بحر ال مً خُض الهالخُاث و ال مً ظهت اجساط الخالت الاؾخصىاثُت ما ً٣ىصها الى ال٣ى٫
ؤن َظا الخىؾُ٘ للهالخُاث ٌٗض يغبا إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث و بيٗاٞا للضوع الدكغَعي
إلاجلـ ألامت.
 1اهٓغ في قغح طل ٪قحهىب مؿٗىص ،الخماًت الً٣اثُت للخغٍاث ألاؾاؾُت في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت ،مدايغة ؤلُ٣ذ في
هضوة وؾاَت الجمهىعٍت اإلاىٗ٣ضة بىَغان هىٞمبر  ،1997م .23
 2ؤهٓغ اإلااصة  16مً الضؾخىع الٟغوسخي اإلاىٓمت للٓغو ٝالاؾخصىاثُت.
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ههذ ؤخ٩ام اإلااصة  107مً الضؾخىع ٖلى ؤن٣ً" :غع عثِـ الجمهىعٍت الخالت
الاؾخصىاثُت بطا ٧اهذ البالص مهضصة بسُغ صاَم ًىق ٪ؤن ًهِب ماؾؿاتها الضؾخىعٍت ؤو
اؾخ٣اللها ؤو ؾالمت جغابها.
وال ًخسظ مشل َظا ؤلاظغاء بال بٗض اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت ،وعثِـ اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي والاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألاٖلى لألمً ومجلـ
الىػعاء.
جسى ٫الخالت الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًخسظ ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت التي
حؿخىظىبها اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣ال ٫ألامت واإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في الجمهىعٍت.
وٍجخم٘ البرإلاان وظىبا
جيخهي الخالت الاؾخصىاثُت ،خؿب ألاق٩ا ٫وؤلاظغاءاث الؿالٟت الظ٦غ التي ؤوظبذ
بٖالجها".

1

وبمىظب ؤخ٩ام اإلااصة  107الؿالٟت الظ٦غٞ ،ةن لغثِـ الجمهىعٍت بٗض بٖالن
الخالت الاؾخصىاثُت ؾلُت واؾٗت في الدكغَ٘ بإوامغ في َظٍ الخالت ،وصون ؤن ًخُ٣ض بالكغوٍ
الخانت التي جسً٘ لها َظٍ ألاوامغ الدكغَُٗت في الٓغو ٝالٗاصًت ( اإلاؿاثل العجلت)

2

وبما ؤن لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت اجساط ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت التي حؿخىظب
اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣ال ٫ألامت واإلااؾؿاث الضؾخىعٍتٞ ،ةن طل ٪ؤظاػ له مسالٟت مبضؤ
اإلاكغوُٖت واخترام الضؾخىع و٢ىاهحن الجمهىعٍت وختى ججاوػ ؾلُخه لُخٗضاٍ بلى ؾلُاث
ؤزغي وٍدل مدلها.

3

 1ؤهٓغ اإلااصة  107مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت .2016
 2عصاصة هىع الضًً ،الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤ألاوامغ وؤزغٍ ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت في ْل صؾخىع  ، 1996 -مظ٦غة ماظؿخحر،
٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُُىت ، 2006 - 2005 ،م . 57
 3عخمىوي مدمضً ،امت ببغاَُم ،يىابِ اللجىء بلى الدكغَ٘ بإوامغ ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .113
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وما ًجب الاقاعة بلُه ،ؤن ؤو ٫ما ًالخٔ بكإن ؤلاَاع الؼمجي للدكغَ٘ بإوامغ في الخالت
الاؾخصىاثُت ؤن اإلااصة  107مً الضؾخىع لم جدضص مضة ؾغٍاجها مما ًجٗلىا ه٣ى ٫ؤن اهتهاء
الخالت ًخٗل ٤بالهض ٝالظي مً وعاء ج٣غٍغَا ،بمٗجى ؤهه بطا ٧اهذ الخالت الاؾخصىاثُت حؿتهضٝ
اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣ال ٫ألامت و ماؾؿاتها الضؾخىعٍتٞ ،بمجغص جد ٤٣الهض ٝحٗخبر جل٪
الخالت مىتهُت ،م٘ الٗلم ؤن ألامغ ٌٗىص لغثِـ الجمهىعٍت م٘ يغوعة اجبإ الاظغاءاث اإلاخبٗت
في ج٣غٍغَا.
زاهُا  :صىزٍت طىابؽ الدشسَم بإوامس في الخالت الاطخثىاثُت
جخمحز الٓغوٚ ٝحر الٗاصًت بىظىص ازخال ٫واضر وقضًض في ألامً الٗام ،ؤو ٖىامل
جدى ٫صون ؾحر اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ؾحرا ٖاصًا ومىخٓما ،ؤو تهضًض ًىق ٪ؤن ًهِب َظٍ
اإلااؾؿاث ؤو ؤمً البالص ،و الضولت ،وخغمت التراب الىَجي.

1

ًم ً٨لغثِـ الجمهىعٍت ،و ٦د ٤مىده بًاٍ وايٗى الضؾخىع  ،وبدؿب زُىعة َظٍ
الٓغو ،ٝؤن ً٣غع بخضي الخاالث اإلاٗبرة ًٖ وظىص ْغوٚ ٝحر ٖاصًت ،والىاعصة خهغا في
الضؾخىع ،وهي خالت الُىاعت ،ؤو خالت الخهاع ،ؤو الخالت الاؾخصىاثُت ،ؤو خالت الخٗبئت
الٗامت ،ؤو خالت الخغب .جسخلَ ٠ظٍ الخاالث في ما بُجها مً خُض صعظت زُىعتها ٖلى ٖمل
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ،وجإزحرَا ٖلى الخغٍاث الٗامت ،مً ظغاء ُ٢امها وَُلت مضة الٗمل بها
ومً خُض الٗىانغ الالػمت إلٖالجها.

2

ب٣غاءة جدلُلُت لىو اإلااصة  142هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض اقترٍ ٖلى عثِـ
الجمهىعٍت مجمىٖت مً الكغوٍ ًجب جىاٞغَا لخ٣غٍغ الخالت الاؾخصىاثُت ومباقغة ؾلُت
الدكغَ٘ بإوامغ مً زاللها.

 1بلخاط نالر ،اإلااؾؿاث الضؾخىعیت وال٣اهىن الضؾخىعي في الجؼاثغ مً ؤلاؾخ٣ال ٫بلى الیىم ،صیىان اإلاُبىٖاث
الجامٗیت . 2010 01 ٍ ،م .210
 2مؼٍاوي لىهاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .208
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 -1وحىد خؼس داهم
ًم ً٨لغثِـ الجمهىعٍت بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت لضي وقىُ٢ ٥ام زُغ صاَم،
والظي ًم ً٨ؤن حهضص الضولت في َُئاتها ؤو اؾخ٣اللها ؤو ؾالمت جغابها ،وَى ألامغ الظي ًغظ٘
جدضًضٍ بلى عثِـ الجمهىعٍت بما له مً ؾلُت ج٣ضًغٍت.
و ً٣هض بالخُغ في اإلاٗجى ال٣اهىوي َى ٧ل خالت واُٗ٢ت جىظع بًغع ًهِب مهلخت
خُىٍت ٞتهضصَا بما باالهخ٣ام ؤو الؼوا ، 1٫و ٖلى َظا ألاؾاؽ ال ًجىػ لغثِـ الجمهىعٍت
اؾخٗما ٫اإلااصة  107ومماعؾت الؿلُت الاؾخصىاثُت بال في خالت ٧ىن الخُغ صاَما ؤو خاال ولم
ً ً٨في اإلا٣ضوع الخيبا به ختى ًم ً٨الاؾخٗضاص إلاىاظهخه ؤو ٧ان َظا الخُغ ٢ض و ٘٢بالٟٗل
ول ً٨لم ًيخهي بٗض.

2

 -2ؤن ًصِب هرا الخؼس الداهم ماطظاث الدولت و اطخلاللها و طالمت جسابها.
ال ًخى ٠٢بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت بخىٞغ زُغ صاَم،
وبهما ًجب ؤن ٌك٩ل َظا ألازحر اوٗ٩اؾاث ٖلى ماؾؿاث الضولت الضؾخىعٍت ،ؤو اؾخ٣اللُتها،
ؤو ؾالمت جغاب الضولت ،وبالغظىٕ بلى هو اإلااصة  107مً الضؾخىع هجض اللجىء بلى الخالت
الاؾخصىاثُت ٌؿخلؼم  ِ٣ٞحٗثر اإلااؾؿاث في ؾحرَا وال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن ٢ض ؤنابها الكلل ؤو
العجؼ ال٨لي ،وما ًا٦ض طلَ ٪ى اوٗ٣اص البرإلاان ب٣ىة ال٣اهىن ٖىض اللجىء بلى جُبَُ ٤ظٍ
الخالت 3.و اإلاالخٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ًدضص م٣ضاع الًغع اإلااصي لُ٣ام
الخالت الاؾخصىاثُت ٖ٨ـ هٓحرٍ الٟغوسخي الظي ؤقترٍ ظؿامت الًغع ختى ًد ٤لغثِـ
الجمهىعٍت بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت.

4

 1عصاصة هىع الضًً ،الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤ألاوامغ وؤزغٍ ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت في ْل صؾخىع  ،1996مغظ٘ ؾاب ،٤م .69
ٖ 2ؼ الضًً بٛضاصي ،الازخهام الضؾخىعي ل٩ل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ الخ٩ىمت م٨خبت الىٞاء ال٣اهىهُت،
ؤلاؾ٨ىضعٍت - ،الُبٗت ألاولى ،2009 ،م .117
 3مدمىص ؤبى الؿٗىص خبِب ،الازخهام الدكغَعي لغثِـ الضولت في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت ،صاع الش٣اٞت الجامُٗت،
ال٣اَغة ،1990- ،م .103
 4ؤهٓغ اإلااصة  16مً الضؾخىع الٟغوسخي لؿىت .1958
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 - 3كُد الاطدشازة الشيلُت لبلع الهُئاث و الشخصُاث الىػىُت
ؤلؼمذ اإلااصة  107مً الضؾخىع عثِـ الجمهىعٍت اؾدكاعة ٧ل مً عثِـ اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامت واإلاجلـ الضؾخىعي ،وتهض ٝبالٓغو ٝالتي ؤإلاذ بالضولت ،وما
َظٍ الاؾدكاعة بلى بخاَت ألاشخام والهُئاث اإلاٗىُت ٖلما بطا ٧اهذ َظٍ الٓغو ٝجدخاط بلى
ج٣غٍغ الخالت الاؾخصىاثُت مً ٖضمه ،وم٘ طلٞ ٪ةن َظٍ الاؾدكاعاث هي ٚحر ملؼمت ٢اهىها
لغثِـ الجمهىعٍت بال مً خُض مبضؤ بظغائها وَلبها ال مً خُض مًمىجها 1.خُض ٌٗض َظا
الكغٍ طو ظاهب ق٨لي ؤ٦ثر مىه ٢اهىوي.
 -4الاطخماق بلى املجلع ألاكلى لألمً ومجلع الىشزاء
ل٩ي ًد ٤لغثِـ الجمهىعٍت الدكغَ٘ بإوامغ في الٓغ ٝالاؾخصىاجي ،اقترَذ ٖلُه
اإلااصة  107مً الضؾخىع بٖالن ُ٢ام الٓغ ٝالاؾخصىاجي يغوعة الاؾخمإ لبٌٗ الهُئاث
الىَىُت ممشلت في شخهُت عئؾائها وَم اإلاجلـ ألاٖلى لألمً و مجلـ الىػعاء ،بال ؤن الىا٘٢
ًشبذ ؤن عثِـ الجمهىعٍت ٌٗض بمشابت الغثِـ لهاجحن اإلااؾؿخحن الضؾخىعٍخحن ما ً٣ىصها الى
ال٣ى ٫ؤهه لِـ مً اإلاىُ٣ي ؤن ًل٣ى عجـ الجمهىعٍت ؤي مٗاعيت مً َغَ ٝاجحن الهُئخحن في
خا ٫ب٢غاعٍ لُ٣ام الخالت الاؾخصىاثُت.
زالثا :احخماق البرملان وحىبا
ؤوعصث ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  107مً الخٗضًل الضؾخىعي ٨ٞغة يغوعة اظخمإ
البرإلاان وظىبا ب٣ىة ال٣اهىن ٦ىدُجت ٖلى ُ٢ام الخالت الاؾخصىاثُت و َىا ًم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن
اظخمإ البرإلاان َى هدُجت إل٢غاع الخالت الاؾخصىاثُت و لِـ قغَا مُ٣ضا لغثِـ الجمهىعٍت
الجساط َظٍ الخالت.
و ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن َظا الاظخمإ ٌٗض وؾُلت مهمت لخم٨حن ممشلي الكٗب مً
مخابٗت ألاويإ باؾخمغاع َظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٌٗض صٖما ل٣غاعاث عثِـ الجمهىعٍت
إليٟاء اإلاكغوُٖت ٖلحها.
 1عخمىوي مدمضً ،امت ببغاَُم ،يىابِ اللجىء بلى الدكغَ٘ بإوامغ ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .116
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وٖلى الغٚم مً ؤن اظخمإ البرإلاان بٛغٞخُه ٌٗض هدُجت خخمُت لُ٣ام الخالت
الاؾخصىاثُت بال ؤهه مً الىاخُت ال٣اهىهُت لِـ َىا ٥مً هو ًلؼمهم بةبضاء الغؤي في الخالت
الاؾخصىاثُت  ،وختى باليؿبت لغثِـ الجمهىعٍت لِـ َىا ٥ؤي هو ًلؼمه باؾدكاعة البرإلاان.

خالصت الباب ألاوٌ
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي جبجى هٓام الشىاثُت ألػٍض مً ٖ٣ضًً مً زال٫
بوكاثه إلاجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي ،وٖمل ٖلى جصخُذ مؿاع َظا
ألازحر في الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016مً زال ٫مىده خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘ في مجاالث
مدضصة ٖلى ؾبُل الخهغ  ،و٧ان الهض ٝمً َظا الخٗضًل َى حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت
و حُٛحر الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت مً َُئت في ًض الؿلُت الخىُٟظًت بلى َُئت حكغَُٗت
بهالخُاث واؾٗت في مجا ٫الدكغَ٘ ،بال ؤن الىا ٘٢لم ًغقى بلى جُلٗاث الىسب ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت الضاُٖت بلى ال٣ى ٫بًغوعة حُٛحر نىعٍت الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت.
بن الضاعؽ للىا ٘٢الضؾخىعي الجؼاثغي ،و بالخهىم في م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت
بهٟت ٖامت و مجلـ ألامت بهٟت زانت ًضع ٥ؤن مجلـ ألامت عٚم مداولت وايعي الضؾخىع
جدؿحن صوعٍ الدكغَعي بال ؤهه لم ًً ٠ؤي ظضًض في مجا ٫نىاٖت الدكغَ٘ لظا ؤنبذ لؼاما
جىؾُ٘ اإلاُاصًً واإلاجاالث التي ًد ٤له ٞحها اإلاباصعة بالدكغَ٘.
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الباب الثاوي  :الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت في مسخلت
إلاكساز
حٗض ٖملُت ؾً الدكغَٗاث مً الىْاث ٠ألاؾاؾُت التي ؤو٧لها وايٗى الضؾخىع في
مسخل ٠ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلا٣اعهت بلى البرإلااهاث مً ؤظل جىُٓم الخُاة الٗامت في ظمُ٘
اإلاُاصًً الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وؤلاصاعٍت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وٚحرَا٦ ،ما حٗض ٖملُت
نىاٖت ال٣ىاهحن اإلادىع ألاؾاسخي واإلاجا ٫الخُىي لخدغٍ ٪وجُٟٗل الٗال٢اث الضؾخىعٍت
الىُُْٟت بحن ؾلُاث وماؾؿاث الضولت الضؾخىعٍت ،بهىعة مخىاؾ٣ت ومخٟاٖلت ومخ٩املت في
ألاصاء .

1

جخمشل الىُْٟت ألاؾاؾُت للؿلُت الدكغَُٗت في مماعؾت الٗمل الدكغَعي ،والظي
ًخم مً زال ٫مغخلخحن باعػجحن َما ،مغخلت ؤلاٖضاص والتي جخمشل في ؾلُت اإلاباصعة بالدكغَ٘ زم
مغخلت اإلاهاص٢ت ؤو مغخلت ؤلا٢غاعٚ ،حر ؤن اإلاغخلت الشاهُت بهما جيبجي ًٖ اإلاغخلت ألاولى 2،وٖلى
مؿخىي الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي جد٨م ٖملُت ؾً الدكغَٗاث ووكغَا في الىٓامحن
الٗضًض مً اإلاغاخل وؤلاظغاءاث ،ابخضاء مً اإلاباصعة الدكغَُٗت  ،ونىال بلى وكغ الىو
الدكغَعي ،وبن ٧اهذ الٗملُت ٖلى مؿخىي البرإلاان جتراوح بحن اإلاباصعة واإلاهاص٢ت ٖلى الىو
ال٣اهىوي مغوعا بالخٗضًل و اإلاىا٢كت التي حٗض الُغٍ ٤الشاوي للمباصعة.

 1عابذ قامي ،م٩اهت مجلـ ألامت في البرإلاان الجؼاثغي ،عؾالت ماظؿخحر ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .18
ٖ 2مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .18
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الفصل ألاوٌ :مياهت املىاكشت ،الخلدًل
والخصىٍذ في جددًد الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت
ّ
اإلااؾـ الضؾخىعي
ًٓهغ في بضاًت اإلاغخلت ألاولى لخبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ؤن
الجؼاثغي بمىاؾبت جىٓیمه للؿلُت الدكغَُٗت ؤهه ؤعاص جد ٤ُ٣هىٕ مً الخىاػن بحن ٚغٞتي
البرإلاان الؾیما ؤزىاء مماعؾت الىْیٟت الدكغیٗیت التي حكمل خ ٤الا٢تراح ،واإلاىا٢كت،
والخٗضًل و الخهىٍذ ،وَظا ما یٓهغ ظلیا مً زال ٫هو اإلااصة  98مً الضؾخىع الجؼاثغي
ّ
لؿىت  1996التي ؤ٦ضث ؤن البرإلاان ممشال بٛغٞخُه ٖلى اٖخباع ؤن َظا ًُلٖ ٤لى الٛغٞخحن مٗا،
َى ناخب الؿیاصة في ٖملیت بٖضاص ال٣اهىن ( اإلاباصعة ) و الخهىیذ ٖلیه ،بمٗجى ّؤن ٧ل مً
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ًخمخٗان بهظٍ الؿیاصة ٖلى ٢ضم مً اإلاؿاواة٩ٞ1،ان
ٌٗخ٣ض ؤن جبجي هٓام اإلاجلؿحن بهما َى ا٢خباؽ مً الىٓام الٟغوسخي ،مما ؾُاصي بلى جٟىٌٍ
ؾلُـت الدكغَ٘ لهظٍ الٛغٞت الجضًضة حكبها بمجلـ الكُىر الٟغوسخي .بال ؤن الا٢خباؽ ٧ان
مكىَا ،خُض لم ًازظ مً الىٓام البُ٩امحرالي الٟغوسخي ؾـىي الهُ٩لَ 2،ظا ما ْهغ مً زال٫
هو اإلااصة  119الضؾخىع الجؼاثغي  1996خُض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي وبمىظبها اؾدشجى
مجلـ ألامت مً ؾلُت اإلاباصعة با٢تراح ال٣ىاهحن ،ما ظٗل ال٨شحر مً ال٣ٟه ًدؿاء ًٖ ٫صوع
مجلـ ألامت في ٖملُت الخٗضًل ٧ىن ؤن َظا الضوع ٌٗض بمشابت الىظه آلازغ للمباصعة ،ما ً٣ىصها
بلى الدؿائَ ٫ل ؤن إلاجلـ ألامت ٢بل ؤن یهاصٖ ١لى الىهىم التي نىث ٖلحها اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ،ؤن یىٓغ ٞحها و یٗضلها؟ وَظا َى مى ٠٢البٌٗ مً ال٣ٟه الضؾخىعي
الجؼاثغي الظي یغي بإن خ ٤الخٗضیل مٗمى ٫به َب٣ا للضؾخىع ،ل٨ىه ٚحر مُب ٤ب٨یٟیت
مغيیت وظضیت 3 .ؤو ؤهه نىعي ؤًًا ولم ًؼص ًٖ صوعٍ في خ ٤اإلاباصعةَ ،ظا اما ً٣ىصها بلى
يغوعة الى٢ىٖ ٝلى م٩اهت مجلـ ألامت في ٖملُت اإلاىا٢كت و الخٗضًل ٖلى يىء صؾخىع 1996
 1حجاب ًاؾحن ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .149
ٖ 2مغ زامغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .64
 3إلاحن قغٍِ ،وا ٘٢الب٩امحرالُت ،...........مغظ٘ ؾاب ،٤م .33
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مجلـ في ٖملُت الخٗضًل و اإلاىا٢كت و ههاب الخهىٍذ بٗض الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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املبدث ألاوٌ  :دوز مجلع ألامت في حلدًل الىصىص الدشسَلُت
بن الخٗضًل َى ا٢تراح حُٛحر ظؼجي لىو ًخم بًضاٖه لضي م٨خب الجمُٗت البرإلااهُت
اإلاسخهت بٛغى الخهىٍذ ٖلُه و ٤ٞبظغاءاث مىٓمت ومدضصة 1 ،و ً٣هض بد ٤مجلـ ألامت
في الخٗضًل ال٣ضعة و ؤلام٩اهُت و الهالخُت ال٣اهىهُت اإلاسىلت له ٢اهىها إلصزا ٫ؤو بياٞت ؤو
َغح حُٛحراث ؤو جدىٍل ؤو ختى بلٛاء في ٢ىاٖض و مىاص هو حكغَعي مٗغوى ٖلُه بمىاؾبت
اإلاهاص٢ت ٖلُهٖ .لى ؤن ً٩ىن َظا الخٗضًل الظي ًإزظ جل ٪ألاونا ( ٝحُٛحر ،بلٛاء )...و٣ٞا
لل٣اهىن الًٗىي الىاْم للٗال٢ت بحن الٛغٞخحن و٦ظا ٖال٢تهما بالخ٩ىمت ؤو الىٓام الضازلي
الخام به 2.و الهض ٝمً مماعؾت َظا الخَ ٤ى الخىنل بلي حُٛحر ؤو حٗضًل الىو اإلاىا٢ل
وبالخالي الىنى ٫باإلا٣ترح بلي الخهىٍذ واإلاهاص٢ت ٖلُه في ظلؿت ٖامت ،ختى ًخدى ٫الىو
مً مجغص مكغوٕ ٢اهىن بلي ٢اهىن و ٤ٞبظغاءاث مغجبُت بمغاخل يغوعٍت
و ًغي ألاؾخاط ألامحن قغٍِ ؤن مهمت حٗغٍ ٠الخٗضًل ٦ألُت صؾخىعٍت هي باألؾاؽ
مهمت ٣ٞهُت ،اط ًجتهض الباخشىن في ج٣ضًم حٗاعٍ ٠مخٗضصة خؿب جهىعَم و ٞهمهم
للمىيىٕ ،ؤو جإزغا بما ًًمىه خ ٤الخٗضًل مً م٩اهاث في الاهٓمت الضازلُت للٛغ ٝالبرإلااهُت
لبلضاجهم ....ؤما باليؿبت للىهىم ال٣اهىهُت ٞةجها ال جخُغ ١الى َظٍ اإلاؿإلت و زانت الضؾاجحر
التي ٢ض ًى٨غ بًٗها خ ٤الخٗضًل ل٨جها ال جدضص مًمىهه ،ؤما الاهٓمت الضازلُت للٛغٝ
البرإلااهُت ٞهي جىٓمه مً خُض اظغاءاجه و قغوَه ،وال جخُغ ١بهٟت ٖامت الى حٗغٍٟه...
و حٗض آلُت الخٗضًل مً بحن ؤَم آلالُاث ال٣اهىهُت التي جخمخ٘ بها البرإلااهاث ،إلاا
جًمىه َظٍ ألازحرة مً ؾلُت و ٢ىة في ًض الؿلُت الدكغَُٗت في خا ٫اؾخدىاط ٚغٍمتها
الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الضوع الدكغَعي اإلاىاٍ بها٦ ،ما حٗض مً ؤَم الىؾاثل ال٣اهىهُت
اإلاٗؼػة إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث.
 1ؾُٗض م٣ضم  ،اإلاباصعة بالخٗضًل ،مضازلت باإلالخ٣ى الىَجي خى ٫مىيىٕ بق٩الُت اإلااصة ،120ملخ٣ى ألاوعاسخيً ،ىمي
 07/06صٌؿمبر ،2004م09
 2ؤهٓغ في قغح طل ٪زالض قلبي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل – صعاؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي
واإلاغاظٗت الضؾخىعٍت لٗام  ،2016م٣ا ٫ميكىع بمجلت اإلاجلـ الضؾخىعي ،الٗضص  ،06ؾىت  ،2016م .67
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و بالغظىٕ بلى الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت هجض اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض ؤ٢غ
اقغا ٥الىىاب والخ٩ىمت في مماعؾت َظا الخ ٤مً ؤو ٫صؾخىع زالٞا للمكغٕ الٟغوسخي الظي
لم ًىدبه بلي طل ٪بال في صؾخىع .11958
ل٣ض ٞهل الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَجي وال٣اهىن الًٗىي 02/99
اإلادضص لخىُٓم الٛغٞخحن والٗال٢اث بُجهما و بحن الخ٩ىمت  ،وطل ٪في اإلااصة  1/128مىه التي
خضصث الجهاث اإلاسىلت إلاماعؾت َظا الخ ٤في ٧ل مً اللجىت اإلاسخهت  ،وهىاب اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي بياٞت بلى الخ٩ىمت صون ؤًٖاء مجلـ ألامتَ ،ظا الا٢هاء ٧ان مدل ظض٫
ماؾؿاحي ؤزاع هىٕ مً الازخال ٝفي ال٣ٟه الضؾخىعي خى ٫ؾبب بوكاء مجلـ الامت ،بطا جم
ا٢هاءٍ مً ٧ل مغاخل نىاٖت الدكغَ٘ ما ٢اص ال٨شحر الى ال٣ى ٫بإن َظٍ الٛغٞت ما هي الى آصاٍ
ابخ٨غث لخماًت جل ٪الهُمىت التي ٧اهذ مٟغويت ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت مً ٢بل الؿلُت
الخىُٟظًت.
و ٖلُه ٞةن جل ٪الاؾباب التي ٧اهذ ؾببا في ٢هىع مجلـ الامت في مماعؾت خ٤
الخٗضًل ٧اهذ ؤًًا ؾببا ص ٘ٞاإلااؾـ الضؾخىعي في بٖاصة الىٓغ في جل ٪اإلاؿإلت الجىَغٍت
التي جخمدىع خى ٫خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل٩ٞ ،اهذ اإلاغاظٗت الضؾخىعٍت لؿىت 2016
بمشابت ب٢غاع إلاجلـ ألامت في مماعؾت َظٍ آلالُت التي ٌٗخبرَا ظؼء ٦بحر مً ال٣ٟه بمشابت آلالُت
ال٣اهىهُت اإلاىاػٍت لخ ٤اإلاباصعة ،ما ًضٗٞىا الى الدؿائ ًٖ ٫خغٍت مجلـ الامت في اؾخٗما٫
َظا الخ ٤؟ ؤم ؤهه مُ٣ض بىٟـ الُ٣ىص التي ظاءث في خ ٤اإلاباصعة؟ زانت ؤما جل ٪الخدىالث
الٗمُ٣ت هدى جُٟٗل ؤ٦بر إلاجلـ ألامت في الخُاة البرإلااهُت الجؼاثغٍت

املؼلب ألاوٌ :بحساءاث و مياهت حلدًل الىص الدشسَعي.
بن ؤَم مغخلت للٗمل الدكغَعي و التي جمحز الؿلُت الدكغَُٗت ،هي جضزلها و بزغائها
للىو اإلاٗغوى ٖلحها ًٖ َغٍ ٤بصزا ٫حٗضًالث ٖلُهٞ ،هى خ ٤جاب٘ لها و ٖىهغ مً ٖىانغ
الٗمل الدكغَعي ؤو خ ٤مً الخ٣ى ١اللهُ٣ت به.
BERNARD Chant Ebout, Droit constitutionnel et science politique ? Armond conlin , 16 edition , Paris , 1999 ,
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وٍ٣هض بد ٤الخٗضًل ٦إنل ٖام َى جل ٪الؿلُت اإلامىىخت لهُئت ما ( حكغَُٗت ؤو
جىُٟظًت ) 1،و حؿخُُ٘ مً زاللها ا٢تراح حهض ٝالى حُٛحر /جبضًل ؤو بلٛاء خ٨م ؤو ٖضة ؤخ٩ام
في مكغوٕ ؤو ب٢تراح ٢اهىن ،ؤو حهض ٝالى بياٞت ؤخ٩ام ؤزغي في م٩ان مدضص.
بن صؾخىع  1996لم ً٣غع نغاخت بم٩اهُت حٗضًل مكغوٕ ؤو ب٢تراح ٢اهىن ،لً٨
ال٣اهىن الًٗىي الىاْم للٗال٢ت بحن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت وٖال٢تهما م٘
الخ٩ىمت جٟ٨ل بظل ٪مً زال ٫ههه في اإلااصة  28مىه التي مىدذ للجىت اإلاسخهت ،ولىىاب
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ( صون ؤًٖاء مجلـ ألامت ) و للخ٩ىمت خ ٤ا٢تراح الخٗضًالث ٖلى
الىو الدكغَعي اإلاٗغوى للمهاص٢ت و اإلادا ٫للجىت اإلاسخهت للضعاؾت،

2

عٚم ؤن وايعي صؾخىع  1996و اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫ال٣اهىن الًٗىي 02/99
٢ض مىٗىا مجلـ ألامت مً خ ٤الخٗضًل بال ؤن الضعاؾت حؿخىظب الخُغ ١لهُاٚت و بظغاءاث
الخٗضًل ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى بٖخباع الخٗغٍ ٠بها مً ظهت و حكابه
بظغاءاث الخٗضًل ٖلى مؿخىي الٛغٞخحن .مً ظهت ؤزغي و ؤن َظا الخ ٤مىذ إلاجلـ ألامت في
حٗضًل  2016مً ظهت زالشت.
الفسق ألاوٌ :شسوغ و بحساءاث جلدًم الخلدًالث.
بن الهض ٝمً مماعؾت خ ٤الخٗضًل َى اإلاكاع٦ت الٟٗلُت للىىاب في الٗمل الدكغَعي
زانت ؤمام مدضوصًت مباصعاتهم الدكغَُٗت ،و ٖلُه ٞةن الخٗضًل َى حٗىٌٍ للى٣و الظي
ٌكىب الٗمل الدكغَعي للىاثب  ،خُض ؤ٦ضث الخجاعب اإلا٣اعهت ؤن ؤَم الخٗضًالث جإحي مً
اللجان اإلاسخهت و مً ألاٚلبُت البرإلااهُت ؤما اإلاٗاعيت ٞدٓىّ حٗضًالتها في الٟىػ بةصعاط
حٗضًل جب٣ى يئُلت و ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ج٣ضع وؿبت الخٗضًالث اإلا٣ضمت مً َغ ٝاإلاٗاعيت ب
 ، % 01عاظ٘ طل ٪إلاجمىٕ الكغوٍ اإلاٟغويت ٖلى الخٗضًل.
و ٦كغٍ ٖام ألي حٗضًل م٣ضم ٖلي ؤي هو حكغَعي مٗغوى للمهاص٢تً ،جب ؤن
ً٩ىن َظا الخٗضًل مٗلال و بةًجاػ و ؤن ٌؿٖ ِ٣لى ماصة مً مىاص طل ٪الىو الدكغَعي مدل
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اإلاهاص٢ت ،وبن ٧ان حهض ٝبلى بياٞت ماصة ُٞجب ؤن ج٩ىن طاث ٖال٢ت مباقغة بالىو .وال
جسخل ٠قغوٍ الخٗضًل ٖلى قغوٍ اإلاباصعة ٦شحرا و ٖلُه ًم٨ىىا جدضًضَا ٦ما ًلي :
ؤوال :الصُاهت اللاهىهُت الصخُدت
ًجي ؤن ًها ٙالخٗضًل نُاٚت ٢اهىهُت صخُدت واإلا٣هىص َىا بالهُاٚت الصخُدت
َى ؤن جب٣ي ٖملُت الخدىٍل و الخبضًل و الاياٞت ٖلى الك٩ل الٗام للىو الدكغَعي ؤي ٖلى
ق٩ل مىاص ٢اهىهُت جخماشخى و اإلاٗجى ألانلي للىو الدكغَعي ،وَٗخبر َظا الكغٍ بمشابت
الكغٍ الٗام الىاظب جىاٞغٍ في ٧ل الخٗضًالث ؾىاء ٧اهذ ناصعة ًٖ الىىاب ؤو الخ٩ىمت ؤو
اللجان اإلاسخهت.
زاهُا :جلدًم الاكتراح مً كبل  10هىاب
ٞغى اإلاكغٕ الجؼاثغي ُ٢ض الٗضص باليؿبت للخٗضًالث اإلا٣ضمت مً َغ ٝالىىاب،
خُض ؤقترٍ  10هىاب ل٣بى ٫الا٢تراح وَٗض َظا الىهاب اإلاغج ٟ٘جُُ٣ض للىاثب اإلاكغٕ في َظا
الخهىم ،بال ؤهه مً ًغي زال ٝطلٞ ٪األؾخاط ٖبض هللا بىٟ٢ت صاٖ ٘ٞما جبىاٍ اإلاكغٕ مً
زال٢ ٫ىله << اإلاكغٕ ؤ٢غ جىاٞغ ههاب ٢اهىوي بكإن بم٩اهُت اإلاباصعة با٢تراح الخٗضًل البرإلااوي
و بظل ٪جسلى ال٣اهىن الضازلي ٖلى اإلاباصعة الٟغصًت في َظا اإلاجا ،٫خُض جىظه نىب بٖخماص
مبضؤ اإلاباصعة الجماُٖت و ٦إهه ؤعاص بظل ٪ؤن ًضم ٜالخٗضًل -وَى ٖمل حكغَعي – باإلاىيىُٖت
و الض٢ت وما في طل ٪مً ظضًبت >>.1
وٍى ٘٢حٗضًل الىىاب مً ٢بل ظمُ٘ ألاًٖاء و ًى٧ل مىضوبهم بةًضاٖه لضي م٨خب
عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٢بل  24ؾاٖت التي حٗ٣ب البضء في اإلاىا٢كت الٗامت ،م٘ بعٞا١
هو الخٗضًل بٗغى لألؾباب ،و حٗض َظٍ اإلاضة ٢هحرة ،بدُض ال جم ً٨الىىاب مً الاَالٕ
وجدًحر ٧اٞت الىزاث ٤الخانت بالخٗضًل.
زالثا :كدم مظاض الخلدًالث بالخىاشهاث املالُت
اؾدىاصا ل٣اٖضة الجؼء ًدب٘ ال٩ل و ألن خ ٤الخٗضًل َى نىع ؤزغي لخ ٤اإلاباصعة
٣ٞض ؤقترٍ اإلاكغٕ ؤن ال ج٩ىن م٣ترخاث الخٗضًالث اإلا٣ضمت مً َغ ٝالىىاب جغ ٘ٞمً ُ٢مت
الى٣ٟاث الٗامت ؤو جس ٌٟاإلاىاعص الٗمىمُتَ ،ظا الُ٣ض َى نىعة ؤزغي لهُمىت الؿلُت
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الخىُٟظًت ٖلى الازخهام الدكغَعي بهٟت ٖامت وؾُُغتها ٖلى الدكغَ٘ اإلاالي بهٟت زانت،
عٚم ؤن ال٨شحر مً الباخشحن في ال٣اهىن البرإلااوي ٌٗخبرون َظا الُ٣ض صخُذ الى صعظت ٦بحرة
٧ىن ؤهه ال ًم ً٨للىىاب بازخال ٝاهخماءاتهم (هىاب البرإلاان ؤو ؤًٖاء مجلـ ألامت ) ؤن ج٩ىن
لهم صعاًت بالجاهب اإلاالي للضولت.
الفسق الثاوي :دزاطت اللجىت املخخصت للخلدًالث
بن مىا٢كت اللجىت للخٗضًالث اإلاٗغويت ٖلحها٩ً ،ىن م٘ ؤصخابها ؾىاء ٧اهذ
الخ٩ىمت ممشلت في الىػٍغ اإلاٗجي ،ؤو مىضوب ؤصخاب اإلاباصعة بالخٗضًلَ ،ظا ألازحر الظي ٌٗ٤
ٖلُه ٖبئ ٖغى مبرعاث ؤصخاب ا٢تراح الخٗضًل و الاؾباب التي صٗٞذ و ػمالثه الىىاب الى
اإلاباصعة بالخٗضًل م٘ جىيُذ الهض ٝمً طل ،٪ؤما باليؿبت للخ٩ىمت و ٖلى اٖخباعَا قغٍ٩ا في
اهخاط الٗمل الدكغَعي مً زال ٫مكاع٦تها الؿلُت الخىُٟظًت خ ٤اإلاباصعة ،وما ًدب٘ طل ٪مً
خ ٤في خًىع ظلؿاث اللجىت الضاثمت ًٖ َغٍ ٤الىػٍغ اإلاٗجي ؤو ؤخض ممشلُهً ،جٗل اللجىت
اإلاسخهت ٚحر مؿخ٣لت خحن صعاؾتها للخٗضًالث اإلا٣ضمت ؤمامها٧ ،ىن ؤن ممشل الخ٩ىمت له خ٤
الخضزل متى ؤعاص مضاٗٞا ًٖ عؤي الخ٩ىمت بالدجج و اإلابرعاث و ألاصلت و بالخالي ٞهى ًازغ في
الغؤي الٗام للجىت الضاثمتَ 1،ظا الُغح ً٣ىصها الى مٗاوصة اإلا٣اعهت ما بحن الؿلُخحن في مغاخل
ؾً الدكغَ٘ ،خُض ٦ىا ٢ض وٟ٢ىا ؾاب٣ا ٖلى الخٟى ١ال٨بحر للؿلُت الخىُٟظًت ٖلى بضاًت
الٗمل الدكغَعي ( اإلاباصعة ) ،م٘ الؿُُغة ال٩لُت لغثِـ الجمهىعٍت ٖلى الٗمل الدكغَعي
اإلاىاػي٦ ،ظل ٪الخا ٫باليؿبت للخٗضًل ٦ألُت ؤزغي لهىاٖت الدكغَ٘ ؤًً وٟ٢ىا ٖلى ؾهىلت
بظغاءاجه باليؿبت للؿلُت الخىُٟظًت ٖ٨ـ طل ٪باليؿبت للؿلُت الدكغَُٗت َظٍ الؿُُغة
جً٘ اللجىت اإلاسخهت ٖىض صعاؾتها إلا٣ترخاث الخٗضًالث ؤمام خالخحن:
 بما ؤن ج٣خى٘ اللجىت اإلاسخهت و َىا ه٩ىن ؤمام خالت ٢بى ٫الخٗضًل و الخٟ٨ل بهو ًخم بصعاظه في ج٣غٍغَا اإلا٣ضم للجلؿت الٗامت
 و بما ؤن ًغ ٌٞلؿبب مً ألاؾباب٦ ،إن ً٩ىن الخٗضًل ٢ض ٢ضم مً ٢بل َغٝآزغ و ؤزظ بٗحن الاٖخباع ؤو ؤهه ًخٗاعى م٘ خ٨م مً ؤخ٩ام الىو الدكغَعي
 1قامي عابذ ،م٩اهت مجلـ ألامت في البرإلاان الجؼاثغي ،عؾالت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام،
ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جمؿان  ،2012الجؼاثغ ،م 27
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اإلاٗغوى للمهاص٢ت ؤو ؤهه زاعط اإلاىيىٕ ولِؿذ له ؤي ٖال٢ت ؤو ال ًخىا٤ٞ
والكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت اإلاكغوَت ؾاب٣ا.

1

املؼلب الثاوي :ممازطت مجلع ألامت آللُت الخلدًل كبل الخلدًل الدطخىزي
لظىت .2016
مً زال ٫حٗغٍ ٠آلُت الخٗضًل ًخطر لضًىا ،ؤهه ج٣ىُت جىهب ٖلى اإلاباصعة ال٣اهىهُت
ًخم بىاؾُتها بلٛاء ؤو بياٞت ؤخ٩ام ؤزغي ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ما بطا ٧اهذ اإلااؾؿت
الضؾخىعٍت ناخبت الخٗضًل هي هٟؿها ناخبت اإلاباصعة ،ؤو ؤجها ماؾؿت صؾخىعٍت ؤزغي.2
ل ً٨الىٓام الضؾخىعي وال٣اهىوي الجؼاثغي الظي ًماعؽ مجلـ ألامت ؾلُاجه
ونالخُاجه و٣ٞه ٢ض ؤؾـ – وبن ٧ان َظا الخإؾِـ ًلٟه ٦شحر مً الًبابُت  -لخ٣ُ٣ت ؤن
مجلـ ألامت لِـ له نالخُت الخٗضًل اإلاباقغ لىهىم اإلاباصعاث ال٣اهىهُت اإلادالت بلُه.
و اإلاك٩ل ؤن اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت في الجؼاثغ لم جٟهل في اإلاؿإلت مىظ بضاًتها وبىيىح
ؤي مىظ اٖخماص هٓام البُ٩امحرالُت ،مما ٞخذ الباب ٖلى ظض٣ٞ ٫هي واؾ٘ وزال ٝفي وظهاث
الىٓغ ،بط َىا ٥مً ًظَب بلى ؤن مجلـ ألامت ال ًمل ٪ؤي خ ٤في حٗضًل الىهىم التي جإجُه
مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،وَىا ٥مً ًا٦ض ٖلى ؤن اإلاؿإلت لِؿذ بهظٍ البؿاَت ،وٍغي ؤن
مجلـ ألامت له ٧امل الخ ٤في ا٢تراح الخٗضًالث ٖلى الىهىم اإلادالت بلُه مً اإلاجلـ
3

الكٗبي الىَجي.
ّ ّ
بال ؤهه وبهضوع عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ع٢م /04 :ع.ن.ص /م.ص  .98 /اإلااعر
في  13قىاٖ ٫ام  ٌ 1418اإلاىاٞ 10 ٫ ٤ٞبراًغ ؾىت  1998و اإلاخٗل ٤بمغا٢بت مُاب٣ت الىٓام
ً 1دُاوي خمؼة ،صوع اللجان البرإلااهُت في جُٟٗل ألاصاء البرإلااوي ،مظ٦غة م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن،
ظامٗت بؿ٨غ ،الجؼاثغ  ،2010م .107
 2مؿٗىص قحهىب ،اإلاباصعة بال٣ىاهحن بحن الخ٩ىمت و البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت الىؾُِ ،الٗضص الٗاقغ ،الجؼاثغ ،2013
م .108
 3الٗغبي شخِ ٖبض ال٣اصع وٖضة ظلى ٫مدمض ،صٖاثم وزهىنُاث هٓام الٛغٞخحن في ألاهٓمت الؿیاؾیت اإلا٣اعهت،
ٗٞالیاث اإلالخ٣ى الىَجي خى ٫هٓام الٛغٞخحن في الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت وألاهٓمت اإلا٣اعهت ،وكغیاث الىػاعة اإلا٩لٟت
بالٗال٢اث م٘ البرإلاان ،الجؼاثغ ،یىمي  30/29ؤ٦خىبغ ،الجؼاثغ  ،2002م .19

142

الضازلي إلاجلـ ألامت للضؾخىع 1،الظي ؤ٦ض بمىظبه ّؤن مجلـ ألامت ال یمل ٪خ ٤حٗضیل
ّ
الىهىم التي نىث ٖلحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في بَاع الجلؿاث الٗامت ،و یمً٨
للمجلـ ؤن یماعؽ َظا الخ ٤زاعط بَاع الجلؿاث الٗامت ،واؾدىض اإلاجلـ الضؾخىعي في
عؤًه َظا ٖلى هو اإلااصة  120مً صؾخىع  2،1996التي ج٣غ بد ٤مجلـ ألامت في الازخالٝ
ّ
مما یاصي بلى اؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء مً َغ ٝالىػیغ ألاو ،٫لیهبذ ٧ل شخيء
ّ
اللجىت بدیض یؿخُی٘ مجلـ ألامت ؤن یدضر حٗضیالث ٖلى ّ
الىو اإلا٣ترح
مؿمىح صازل َظٍ
ّ
اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ّ
ألن
مً َغ ٝاللجىتٞ ،هى ال یخمخ٘ بؿلُت الخٗضیل زاعط بَاع
طل ٪یٗض زغ٢ا ألخ٩ام الضؾخىع .وٖلُه ٣ٞغاع اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ظٗل خ ٤الخٗضیل
ّ
خ٣ا مترجبا ومكخ٣ا مً خ ٤اإلاباصعة ،بط ؤلػى خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضیل ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ال
یخمخ٘ بد ٤اإلاباصعة با٢تراح ال٣ىاهحن.

3

الفسق ألاوٌ :كساءة في الدجج امللدمت طمً زؤي املجلع الدطخىزي.
بن ؤَم مغخلت للٗمل الدكغَعي والتي جمحز الؿلُت الدكغَُٗت ،هي جضزلها وبزغاء
الىو اإلاٗغوى ٖلحها ًٖ َغٍ ٤بصزا ٫الخٗضًالث ٖلُهٞ ،هى خ ٤جاب٘ لها وٖىهغ مً
ٖىانغ الٗمل الدكغَعي ؤو خ ٤مً الخ٣ى ١اللهُ٣ت به.
و بمىٗه إلاجلـ ألامت مً خ ٤الخٗضًل ً٩ىن اإلاجلـ الضؾخىعي ٢ض ؾاع م٘ ؤلاججاٍ
الظي َاإلاا ؤ٦ض ٖلى ؤن صؾخىع ٢ ،1996ض مى٘ مجلـ ألامت مً خ ٤الخٗضًل ٦ما مىٗه مً
خ ٤اإلاباصعة بىاء ٖلى ٢اٖضة << الؿابُ٣ً ٤ض الالخ ،>> ٤و ؤؾدىض اإلاجلـ الضؾخىعي في مىٗه
إلاجلـ ألامت مماعؾت خ ٤الخٗضًل ٖلى مجمىٖت مً اإلابرعاث و الدجج 4،وفي َظا الُغح ًغي
 1ؤهٓغ عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م / 04 :ع.ن.ص /م.ص  .98 /اإلااعر في  13قىاٖ ٫ام  ٌ 1418اإلاىاٞ 10 ٫ ٤ٞبراًغ ؾىت
.1998
 2ؤهٓغ اإلااصة  120مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت لؿىت .1996
3إلاحن قغیِ ،خ ٤الخٗضیل في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي (صعاؾت م٣اعهت)ٗٞ ،الُاث الیىم الضعاسخي خى ٫هٓام الخٗضًالث
یىم 2012/12/10 :ب٢امت اإلاُشا ،١الجؼاثغ ،مجلت الىؾیِ ،وكغیاث الىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان ،الجؼاثغ ،الٗضص
الٗاقغ ، 2013 ،م 133
 4زالض قلبي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل – صعاؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي  .....مغظ٘ ؾاب ،٤م
.69
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ألاؾخاط ًلـ قاوف بكحر بإن مجلـ ألامت خاوٖ ٫ىض ويٗه ألو ٫هٓام صازلي له ،جىؾُ٘
نالخُاجه في اإلاجا ٫الدكغَعي ،وطل ٪بإن ؤ٢غ لٟاثضة ؤًٖاثه خ ٤حٗضًل الىهىم ال٣اهىهُت،
وخضص اظغاءاث مماعؾت َظٍ الهالخُت ٖلى ٚغاع الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَجي،
يمً اإلاىاص اإلا٣ترخت مً  63الى  68و اإلااصجان  75و  76مً الىٓام الضازلي ،و الخانت
بةظغاءاث الخٗضًالث ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت ،ل ً٨اإلاجلـ الضؾخىعي الظي ؤنبدذ ع٢ابخه
ٖلى الىٓام الضازلي ل٩لخا الٛغٞخحن بلؼامُت ٖبر ًٖ عًٞه لهظا الاظغاء 1،مٗخمضا ٖلى ٖضة
ؤؾباب.
بالغظىٕ لىو اإلااصة  119مً صؾخىع  1996هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي و بمىظب
ال٣ٟغة ألاولى ؤؾىض نالخُت اإلاباصعة بال٣ىاهحن ل٩ل مً عثِـ الخ٩ىمت و الىىاب صون ؾىاَم،
٦ما ؤن ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  120مً الضؾخىع جىظب ؤن ً٩ىن ل٩ل مكغوٕ ؤو ا٢تراح
٢اهىن مىيىٕ مىا٢كت مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ٖلى الخىالي ختى جخم
اإلاهاص٢ت ٖلُه ،و ؤهه بىاء ٖلى ال٣ٟغجحن الشاهُت و الشالشت مً اإلااصة  120جىهب مىا٢كت
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى الىو اإلاٗغوى ٖلُه ،وؤن مىا٢كت مجلـ ألامت جىهب ٖلى
الىص ،الظي نىث ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،وٖلُه ًٟهم مً طل ٪ؤن مىا٢كت الىو
الدكغَعي مً َغ ٝمجلـ ألامت ال ج٩ىن ٖلى مىاص و بهما ٖلى الىو بإ٦مله َظا ما ًمى٘
ؤًٖاء مجلـ ألامت مً الخٗضًل ومً زم ٞةن اإلاجلـ الضؾخىعي ًغي ؤن وايعي الضؾخىع
٢هضوا مً زالَ ٫ظا الغ ٌٞو بىاء ٖلى جل ٪ألاخ٩ام الؿاب ٤ط٦غَا جدضًض بَاع جضزل ٧ل
ٚغٞت و ٖلى َظا ألاؾاؽ ؤ٢غث ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  120بم٩اهُت خضور خالت الخال.ٝ
و ما ًيخج مما ؾبٞ ٤ةن اإلااؾـ الضؾخىعي ال ً٣هض ٖلى الاَال ١مىذ مجلـ ألامت
نالخُت بصزا ٫ؤي حٗضًل ٖلى الىو اإلاٗغوى ٖلُه للمىا٢كت زاعط َظا ؤلاَاع ،ول٣ض زلو
ً 1لـ قاوف بكحر ،م٣ا ٫بٗىىان مجلـ ألامت في جهىع اإلاجلـ الضؾخىعي ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،الٗضص  ، 02مجلـ
ألامت ،ماعؽ  ،2003م .98
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اإلاجلـ الضؾخىعي بلى ؤن ب٢غاع خ ٤الخٗضًل و بظغاءاجه الىاعصة في اإلاىاص  68 -63و ٦ظا
اإلااصجحن  75و  76مً الىٓام الضازلي جخٗاعى و م٣خًُاث مىاص الضؾخىع

1

الفسق الثاوي :جإزير كساز املجلع الدطخىزي في زؤي الفله الدطخىزي خىٌ خم
الخلدًل املمىىح ملجلع ألامت.
بن مى ٘٢مجلـ ألامت في خ ٤الخٗضًل و الجضا ٫الىا ٘٢بحن ماٍض وعا ٌٞلغؤي
اإلاجلـ الضؾخىعي ٧ان مدل ه٣اف واؾ٘ وحٗضص وظهاث الىٓغٞ ،ةطا ٧ان الخىظه الٗام
ل٣ٟهاء ال٣اهىن الضؾخىعي و الباخشحن في َظا اإلاجا ٫في ن ٠ما ظاء به اإلاجلـ الضؾخىعي
في ٢غاعٍ اإلاضعوؽ ؤٖالٍ ،وال٣اضخي بإن مجلـ ألامت ال ًمل ٪ؤي خ ٤لخٗضًل الىهىم
ال٣اهىهُت اإلاٗغويت ٖلُه بمىاؾبت اإلاهاص٢ت ٖلحها ،و التي جإجُه ؤو جخهل به بٗض مهاص٢ت
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلحهاٞ ،هىاٞ ٥ئت ؤزغي طاث جىظه ٣ٞهي ًغون ؤن إلاجلـ ألامت الخ٤
في الخٗضًل ًٖ َغٍ ٤ما ٌٗغ ٝباللجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء ،خُض ً٣ضم ؤًٖاء مجلـ ألامت
اإلاك٩لحن لىهٟها ا٢تراخاتهم و جىنُاتهم.
ؤوال :حجج السؤي املاٍد ملىم مجلع ألامت مً خم الخلدًل
جخٞ ٤ٟئت ٦بحرة مً ال٨خاب و الباخشحن في ال٣اهىن البرإلااوي الجؼاثغي م٘ عؤي اإلاجلـ
الضؾخىعي في ٢غاعٍ ع٢م  98/04و ال٣اضخي بمى٘ مجلـ ألامت مً خ ٤حٗضًل الىهىم
الدكغَُٗت ،مخإزغًٍ بذجج و اإلابرعاث التي ؤٖخمضَا اإلاجلـ الضؾخىعي ؤزىاء لبٌٗ مىاص
الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ،ولٗل ؤولى الدجج التي ؤخخج بها َظا الٟغٍ ٤جل ٪الٟغيُت التي
مٟاصَا بطا ٧ان مجلـ ألامت مجغص جماما مً خ ٤اإلاباصعة بال٣اهىن في ْل صؾخىع  2،1996بىاء
ٖلى هو اإلااصة  119مىهٞ ،الدؿائ٨ً ٫مً في مضي بم٩اهُت بصزا ٫الخٗضًالث ٖلى الىهىم
اإلاٗغويت ٖلُه؟ و زانت اٞتريىا بإن خ ٤الخٗضًل ٌك٩ل ٖلى خض حٗبحر ألاؾخاط <<وامبي>>
 1زالض قلبي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل – صعاؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي واإلاغاظٗت، ................
مغظ٘ ؾاب ،٤م .70
 2زغباشخي ُٖ٣لت ،م٩اهت مجلـ ألامت ، .....مغظ٘ ؾاب ،٤م .250
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ظىَغ اإلاباصعة بال٣ىاهحن 1،بل ق٨ال مً ؤق٩الها و َى بظلٌٗ ٪ض اإلامغ ألاؾاسخي الظي جخ٣ابل
ُٞه الخ٩ىمت م٘ البرإلاان 2ومً َظا الُغح ٞةن ألاؾاؽ الظي ؤٖخمض ٖلُه اإلاجلـ الضؾخىعي
الجؼاثغي في بنضاع عؤًه ال٣اضخي بدغمان مجلـ ألامت مً خ ٤الخٗضًل عٚم ؤن ٢ىاٖض
الضؾخىع التي ج٣طخي بظل ٪نغاخت َى اٖخماصٍ ٖلى ٢اٖضة مً ًمل ٪ألانل ًمل ٪الٟغٕ،
وبظل ٪وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ؤزظ بىٟـ ما ؤزظ به وايٗى
الضؾخىع الٟغوسخي لؿىت  1958مٗخبرًً ؤن خ ٤الخٗضًل خ ٤جبعي ؤو خ ٤مخهل بد ٤اإلاباصعة
ؤي مترجب ٖلحها.
وبىاء ٖلى ما ؾب ٤و ل٩ىن مجلـ ألامت ال ًمل ٪خ ٤اإلاباصع و جم ب٢هاثه مً بضاًاث
الٗمل الدكغَعي و ٣ٞا لضؾخىع ٞ ،1996هى بالخالي ال ًمل ٪الخ ٤في الخٗضًل .وٍغي ألاؾخاط
إلاحن قغٍِ ؤن ألاؾـ التي اعج٨ؼ ٖلحها مى ٠٢اإلاجلـ الضؾخىعي ج٣ىم ٖلى ع٢ابت اإلاُاب٣ت
والاؾخيخاط ،والتي ً٣هض بها ؤن الىو اإلاغا٢ب ( الخاي٘ لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي ) ال ٌٗخبر
صخُدا بال بطا ٧ان مُاب٣ا للضؾخىع هها و عوخا ،ومً زم ٞةن ٧ل ما لم ًغزو به هو
الضؾخىع نغاخت ٞهى مدًىع. 3
وفي َظا اإلاٗجي ًغي ألاؾخاط ًلـ قاوف بكحر بإن ع٢ابت اإلاُاب٣ت التي اٞتريها
اإلااؾـ الضؾخىعي ُٞما ًسو الىٓام الضازلي ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن بال مدكضصة ،وطل ٪إلاى٘ ؤي
ججاوػ ٢ض جدضزه بخضي الٛغٞخحن بةعاصتها اإلاىٟغصة ،زم جلؼم به اإلاخٗاملحن مٗها٩ٞ 4اهذ
بالىدُجت ؤن ٧ل الىهىم ال٣اهىهُت التي ٧اهذ ٢ض ؤ٢غث بهالخُاث لم ًدضصَا الضؾخىع و لم
ًىو ٖلحهاٖ ،اعيها اإلاجلـ الضؾخىعي و ؤبضي ؤعاء بغًٞها ،وبظل ٪جسخل ٠ع٢ابت اإلاُاب٣ت
1 J P Camby/ jean Gicquel , droit parlementaire ? 02 Emme edition Montchrestien, France, 1996, p 160
 2ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪زغباشخي ُٖ٣لت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .245
 3ألامحن قغٍِ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .27
ً 4لـ قاوف بكحر  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .101
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ٖلى اإلاغا٢بت الضؾخىعٍت و التي ً٣هض بها ٖضم الخٗاعى م٘ الىو اإلاغظعي و َى الضؾخىع ،ؤي
ؤن ٧ل ما لم ًمى٘ بىو نغٍذ ٞهىع مغزو ؤو ظاثؼ ٞهى صؾخىعي.

1

وخؿب ألاؾخاطة ؾٗاص ٖمحر ومً زال ٫اؾخ٣غائها للماصة  120مً الضؾخىع ،ؤن
اإلااؾـ الضؾخىعي لى ؤعاص ؤن ًسو خ ٤الخٗضًل ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،ل٣هغ
مهُلر "اإلاىا٢كت" ٖلى َظا اإلاجلـ في اإلااصة اإلاظ٧ىعة ،واؾخٗمل مهُلخا آزغ ٚحر صا٫
ٖلى خ ٤الخٗضًل باليؿبت مجلـ ألامت ،ؤو ؤن ًبضؤ مباقغة بٗباعة ًهاص ١صون ٖباعة ًىا٢ل
ُٞما ًسو مجلـ ألامت.

2

٦ما ًخ ٤ٟم٘ َظٍ ال٨ٟغة ألاؾخاط مؿٗىص قحهىب الظي ًغي ؤن ال ًم ً٨ؤن ًمىذ
خ ٤الخٗضًل إلاجلـ ألامت ،ما صام ؤهه ال ًمل ٪خ ٤اإلاباصعة ،زانت ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي
الجؼاثغي جبجى هٓام اللجىت اإلاكتر٦ت في خل الخالَ ،ٝظا ما ًدىافى م٘ َظا الُغح 3،وفي هٟـ
اإلاٗجى ًا٦ض ألاؾخاط الؿُٗض م٣ضم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي بطا ٧ان مى٘ مجلـ ألامت مً خ٤
اإلاباصعة و الخٗضًلٞ ،ةهه م٨ىه مً اإلاهاص٢ت و ابضاء الغؤي مً زال ٫اللجىت اإلاكتر٦ت ٦ىىٕ مً
الخىاػن بحن الٛغٞخحن.

4

و باإلا٣ابل بطا ؾغها في اججاٍ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض مىذ خ ٤الخٗضًل إلاجلـ
ألامتٞ ،ةهه ٌٗجي بٖاصة َظا ألازحر ( مجلـ ألامت ) الىو اإلاٗض ٫بلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
لُىاٖ ٤ٞلى َظا الخٗضًل ،ؤو ً٣ضم اإلاجلـ الكٗبي الىَجي حٗضًال ظضًضا ٖلى حٗضًل مجلـ
ألامت ،ألامغ الظي ًدىا ٌ٢م٘ هٓام الاججاٍ الىاخض في اإلاىا٢كت والخهىٍذ واإلاهاص٢ت ٖلى
الىهىم ال٣اهىهُت الظي ؤزظ به اإلااؾـ الضؾخىعي ،مما ًضٗٞىا بلى البدض ًٖ جٟؿحر آزغ
ال ًجتزت وال ٌؿدىُ ٤الىو الضؾخىعي ،وبهما ًٟؿغ الخىا ٌ٢اإلاُغوح باؾدبٗاص خ٤
الخٗضًل اإلاباقغ إلاجلـ ألامت ،واؾخدًاع جٟؿحر آزغ ًخىا ٤ٞوهٓام الظَاب في اججاٍ واخض،
1زالض قلبي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل – صعاؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي واإلاغاظٗت، ................
مغظ٘ ؾاب ،٤م .70
 2ؾٗاص ٖمحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 174
 3مؿٗىص قحهىب ،هٓام الٛغٞخحن ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،الٗضص  ، 10مجلـ ألامت ،الجؼاثغ  ،2002م .19
ً 4لـ قاوف بكحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .102
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والظي ٢ض ً٩ىن آلُت ؤو آلُاث جٟٗل في خالت ع ٌٞمجلـ ألامت لبٌٗ ؤو ٧ل ؤخ٩ام الىو
ال٣اهىوي اإلادا ٫بلُه.

1

زاهُا :الفسٍم اللاض ي بدم مجلع ألامت في الخلدًل كً ػسٍم اللجىت مدظاوٍت
ألاكظاء ( الؼسٍم هير املباشس للخلدًل )
ٌٗخبر ؤههاع َظا الغاي ؤن إلاجلـ ألامت ٧امل الهالخُاث في ا٢تراح حٗضًالث ٖلى
الىهىم الدكغَُٗت اإلاٗغويت ٖلُه بمىاؾبت اإلاهاص٢ت ٖلحها ٖض ب٢غاعَا مً َغ ٝاإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ،خُض ًغي باخثي َظا الاججاٍ بإن ٢غاءة عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 98/04
اإلااعر في ٞبراًغ ٧ 1998اهذ ها٢هت و ٚحر م٨خملت اإلاٗالم زانت في وُْٟت الخٗضًل ،التي حٗض
مً نمُم ازخهاناث الؿلُت الدكغَُٗت ،بل هي اإلادىع في جدضًض جىاػن الٗال٢ت بحن
الؿلُت الدكغَُٗت و الخىُٟظًت ،وٍغي في َظا الجاهب الض٦خىع بىػٍض لؼَاعي ؤن عؤي مجلـ
الامت ٌٗض مبخىعا و ؤن طل ٪الغؤي ًٟخذ اإلاجا ٫ؤمام مجلـ ألامت إلاماعؾت خ٣ه في ا٢تراخاث
حٗضًالث ًٖ َغٍ ٤اللجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء 2،و٢ض ً٣ىصها َظا ل٨ثرة الخىاػٕ بحن الٛغٞخحن ،ما
ًاص َغخه َظا اخ٩ام ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  02/99الىاْم للٗال٢ت بحن الٛغٞخحن و٦ظا
ٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت ،و٦ظا جٟؿحر اإلااصة  120مً صؾخىع  1996في ٣ٞغتها الغابٗت ،خُض ظاء
ٞحها ؤهه في خالت خضور زال ٝبحن الٛغٞخحن ججخم٘ بُلب مً الىػٍغ ألاو ٫لجىت مدؿاوٍت
ألاًٖاء جخ٩ىن مً ؤًٖاء ٧لخا الٛغٞخحن مً ؤظل ا٢تراح هو ًخٗل ٤باألخ٩ام مدل الخال،ٝ
و ً٩ىن بظل ٪اإلاجلـ الضؾخىعي ٢ض اؾدىض في عؤًه ٖلى جل ٪ال٣ٟغة التي ج٣غ بد ٤مجلـ
ّ
ألامت في الازخال ٝمما یاصي بلى اؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء مً َغ ٝالىػیغ ألاو،٫
ّ
لیهبذ ٧ل شخيء مؿمىح صازل َظٍ اللجىت بدیض یؿخُی٘ مجلـ ألامت ؤن یدضر حٗضیالث
ّ
ٖلى ّ
الىو اإلا٣ترح مً َغ ٝاللجىتٞ 3،هى ال یخمخ٘ بؿلُت الخٗضیل زاعط بَاع اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء ّ
ألن طل ٪یٗض زغ٢ا ألخ٩ام الضؾخىع ٣ٞغاع اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي
 1قامي عابذ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 27
 2بىػٍض لؼَاعي ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ٖلى يىء اإلااصة  120مً الضؾخىع ،مجلت ملخ٣ى اإلااؾؿاث  ،الٗضص ألاو ،٫وػاعة
الٗال٢اث م٘ البرإلاان  ،الجؼاثغ ،2006 ،م .49
 3إلاحن قغیِ ،خ ٤الخٗضیل في الىٓام البرإلااوي....مغظ٘ ؾاب ،٤م .133
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ظٗل خ ٤الخٗضیل خ٣ا مترجبا ومكخ٣ا مً خ ٤اإلاباصعة ،بط ؤلػى خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضیل
ّ
ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ال یخمخ٘ بد ٤اإلاباصعة با٢تراح ال٣ىاهحن ٧ ،ل ما في ألامغ ّؤن اإلاجلـ الضؾخىعي
ّ
ّ
ؤ٢غ بد ٤مجلـ ألامت في ؤن ی٣ترح حٗضیالث في بَاع اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ،خیض اؾخٗمل
ٖباعة مهمت << خازج هرا إلاػاز >>

1

و ًغي ألاؾخاط ألامحن قغٍِ ؤن ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ٢ض ؤزاع ٖضًض الدؿائالث مً
زالله عًٞه لخ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل بالُغٍ٣ت اإلاباقغة و اب٣اء خ٣ه في الخٗضًل بُغٍ٣ت
ٚحر مباقغة مما ٌٗض ٖغ٢لت للٗمل الدكغَعي و ٦بذ له ،زانت اطا اٖخبرها ؤن اإلااؾـ
الضؾخىعي في حؿبِبه لخبجي هٓام الشىاثُت و زل٣ه لٛغٞت زاهُت ٧ان الهض ٝمىه حٗؼٍؼ م٩اهت
الؿلُت الدكغَُٗت و اٖاصة الخىاػن بُجها وبحن الؿلُت الخىُٟظًت ،و ومً بحن َظٍ الدؿائالث
هظ٦غ ما ًلي:
ّ ؤن َظٍ اللجىت لیؿذ جابٗت إلاجلـ ألامت ،بل هي لجىت مكتر٦ت بحن ٚغٞتي
البرإلاانٞ ،ةطا ٧اهذ جهلر ٦ةَاع لخٗضًل مجلـ ألامت ٞهي خخما ؤلاَاع الظي
ٌٗض ٫مً زالله اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤًًا ال ؾُما ؤهه ال ًىظض هو في
الضؾخىع ( صؾخىع ً ) 1996خ٩لم ًٖ خ ٤اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في
2

الخٗضًل
ّ
ّ بن بظغاءاث الخٗضیل مً َغ ٝمجلـ ألامت في بَاع َظٍ اللجىت التي یكاع٥
ٞحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ مجلـ ألامت ،ؤال یٗخبر
َظا ج٣لیل مً مغ٦ؼ َظا ألازحر ،وظٗله في خالت جبٗیت للٛغٞت ألاولى ،عٚم
3

هو اإلااصة  98مً الضؾخىع التي حؿىي بحن الٛغٞخحن في اإلاجا ٫الدكغیعي.
ّ بن ؤًٖاء اللجىت الظیً یمشلىن مجلـ ألامت ،لیؿىا َم مجلـ ألامت ،بل
َم ممشلحن ٖىه  ،ِ٣ٞیمشلىن وظهت هٓغ مجلـ ألامت ،وٞدىي زالٞهٞ ،ال
یم ً٨لهظٍ الل ظىت ؤن جدل مدل اإلاجلـ ومماعؾت نالخیاجه.
 1بىػٍض لؼَاعي ،الضوع الدكغَعي ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .62
 2زالض قلبي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .74
 3حجاب ًاؾحن ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .151

149

 ؤن ؤًٖاء اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء الظًً ًمشلىن مجلـ ألامت َم مىضوبىن
ٖىه ٌٗبرون ًٖ وظهت هٓغٍ و ًٖ ٞدىي زالٞه م٘ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
و بالخالي ال جخمخ٘ اللجىت بد ٤الخلى ٫مدل اإلاجلـ و مماعؾت نالخُاجه
الدكغَُٗت

ّ
 الىو الخىٞی٣ي الظي جًٗه َظٍ اللجىت ال یم ً٨بصزا ٫ؤي حٗضیل ٖلیه بال
بمىا٣ٞت الخ٩ىمت ما ًغًَ ًًُ ٤ؤ٦ثر جل ٪اإلاؿاخت التي ؾمذ اإلااؾـ
الضؾخىعي مً زاللها إلاجلـ الامت بمماعؾت خ ٤الخٗضًل ٚحر اإلاباقغ ًٖ
َغٍ ٤اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء.
و في ألازحر وؿخُُ٘ ال٣ى ٫و٣ٞا لضؾخىع ّ ،1996ؤن هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
یمل٩ىن خ ٤الخٗضیل ؤزىاء الجلؿاث الٗامت ،صون ؤًٖاء مجلـ ألامت الظیً ال یمل٩ىن
ّ
ّ
ؾلُت الخٗضیل بال في بَاع اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ،مما یٗجي خخما ّؤن مجلـ ألامت
الجؼاثغي یخمخ٘ بد ٤الخٗضیل زاعط بَاع الجلؿاث الٗامت 1،وَظٍ مً يم زهىنُاث
الىٓام الب٩امحرالي في الجؼاثغ الظي یٗخمض مبضؤ الاججاٍ الىاخض للٗمل الدكغیعي صون ألازظ
بىٓام الظَاب ،وؤلاًاب الظي یمىذ خ ٤الخٗضیل ل٨ال الٛغٞخحن ،وَظا ما یىحي ّ
بإن الٗال٢ت
بحن ٚغٞذ البرإلاان الجؼاثغي ال ػالذ ٖال٢ت ق٩لیت بٗیضة ًٖ الىٓام الب٩امحرالي الخ٣ی٣ي،

2

وٍخطر مما ؾب ٤ؤًًا ،وطل ٪الى٣اف الظي ؤزغي الؿاخت الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت ؤهه ٧ان لؼاما
يغوعة بٖاصة الىٓغ في نالخُت ؤو خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل ،وطل ٪ما ٧ان في الخٗضًل
الضؾخىعي ألازحر الظي ؤ٢غ إلاجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة في مجاالث مدضصة خهغا و٣ٞا ألخ٩ام
اإلاىاص  137/136مً الضؾخىع و بظل ٪خ ٤حٗضًل الىهىم ال٣اهىهُتٞ ،ما مضي نالخُت
مجلـ ألامت في حٗضًل الىهىم ال٣اهىهُت ؾىاء جل ٪اإلاباصع بها ؤو التي جمذ بخالخه بلُه ًٖ
َغٍ ٤اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو ا٢تراح الخ٩ىمت.
 1حجاب ًاؾحن ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.152
 2الٗغبي شخِ ٖبض ال٣اصع وٖضة ظلى ٫مدمض ،صٖاثم وزهىنُاث هٓام الٛغٞخحن ...مغظ٘ ؾاب ،٤م .17
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املؼلب الثالث :جمىين مجلع ألامت مً خم الخلدًل وفلا للخلدًل
الدطخىزي لظىت .2016
عٚم ؤن الهض ٝالغثِـ إلوكاء مجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي
٧ان يمان ظىصة الٗمل الدكغَعي ،باٖخباع ؤن مجلـ ألامت مهٟاة للخض ٤ُ٢في  ًٞالهُاٚت
الدكغَُٗت الىاضخت و الهاصٞت ،اإلاغجبت و اإلاُٟ٨ت ،وبهظا ٧ان ًغاص مىه ان ً٩ىن يماهت جاصي
الى نضوع ٢ىاهحن ؤ٦ثر ص٢ت و ٖىاًت م٘ اؾدبٗاص ما ٌكىبها مً ٚمىى ٢اهىوي 1،و اٖخبر جبجي
الىٓام البُ٩امحرلي بمشابت ه٣لت هىُٖت في جُىع الؿلُت الدكغَُٗت في ؤٚلب البلضان التي
ؤزظث بهظا الخُاع في مماعؾت الضًم٣غاَُت الىُابُت ،واؾخجابت الوكٛاالث و مؿخجضاث ؤملتها
مسخل ٠الخدىالث الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت التي ٖغٞتها جل ٪الضو.٫
بن خغمان مجلـ ألامت مً خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘ و ٦خدهُل لظل ٪خغمان مً خ٤
اإلاباصعة بالخٗضًل زال ٖكغًٍ ٖاماٞ ،خذ ه٣اقا ٦بحرا خى ٫صوعٍ الخ٣ُ٣يٞ ،لم جثر مؿإلت
الجض ٫بحن ؤؾاجظة ال٣اهىن و الباخشحن ُٞما ًسو الىٓام البرإلااوي اإلاؿخدضر بىاء ٖلى
صؾخىع  ،1996ما ؤزاعجه مؿإلت خ ٤الخٗضًل مً َغ ٝمجلـ ألامت ( ؤًٖاء و لجان صاثمت )
ٖلى الىهىم اإلاهىث ٖلحها و اإلادالت بلُه مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.

2

بٗض مغوع ٖ٣ضًً مً الؼمً ٖلى جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت في
الجؼاثغ ،وهٓغا للمؿخجضاث التي ناخبذ َظٍ الخجغبت وما ؤزاعجه جل ٪الشٛغاث و الى٣اثو
مً ل ،ِٛزانت في مى٘ مجلـ الامت مً خ ٤اإلاباصعة و ٦ظا الخٗضًل ،و بظل ٪الخض مً صوعٍ
الدكغَعي ٖلى اٖخباع ؤن ؤَم ؾبب إلوكاء َظٍ الٛغٞت ٧ان ج٣ىٍت الؿلُت الدكغَُٗت  ،ما
ً 1دُاوي خمؼة ،صوع اللجان البرإلااهُت في جُٟٗل ألاصاء ،.....مغظ٘ ؾاب ،٤م .108
 2نىٍلر بىظمٗت ،مجلـ ألامت يابِ الخغ٧اث الخجاوػٍت للخىان و الاؾخ٣غاع ،مضازلت ؤلُ٣ذ باإلال٣ى الىَجي خى ٫هٓام
الٛغٞخحن في الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت و الاهٓمت اإلا٣اعهت ًىمي  2002/10/30/29وػاعة الٗال٢اث م٘ البرإلاان ،الجؼاثغ
 ،2002م .18
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ص ٘ٞالٗضًض مً الىسب الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت و ظل زبراء ال٣اهىن البرإلااوي الجؼاثغي ًخجهىن
هدى َغح مٟاصٍ وظىب بُٖاء مجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بالخٗضًل.

1

الفسق ألاوٌ :املبرزاث اللاهىهُت ملىذ مجلع ألامت خم الخلدًل
بن اإلاخٖ ٤ٟلُه بحن باخثي ال٣اهىن البرإلااوي الجؼاثغي ،ؤن مجلـ ألامت ظاء بهضٝ
ج٣ىٍت ؾلُت الضولت و حٗؼٍؼ ماؾؿاتها ،وجُبُ٣ا لضًمى٢غاَُت ؤوؾ٘ جمشُال و ؤ٦ثر مىاػهت و
ج٩امال جد٣ُ٣ا للخمشُل الكٗبي مً ظهت و بُٖاء ٞغنت للٟ٨اءاث ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ًٖ
َغٍ ٤الا٢ترإ اإلاباقغ و الخمشُل ٚحر اإلاباقغ  ،م٘ مداولت الىنى ٫الى جمشُل ًمـ ٧اٞت
الكغاثذ ًٖ َغٍ ٤حُٗحن ٟ٦اءاث ٢اهىهُت و مهىُت بُٛت جدؿحن ألاصاء الدكغَعي.
وو٣ٞا لهظا الُغح ٌٗخبر مجلـ ألامت نمام ؤمان و٧ابذ ل٩ل اهؼال٢ ١ض ًدضر
بمىاؾبت الخٟاٖالث الضؾخىعٍت و الؿُاؾُت بحن الجهاػ الخىُٟظي و الجهاػ الدكغَعي ،ولٗل
ؤ٦بر وؾُلت الؾخٗما ٫مجلـ ألامت َى جل ٪اليؿبت التي ٧اهذ مكترَت في ههاب اإلاهاص٢ت
ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت و اإلا٣ضعة ب ¾ ؤًٖاء اإلاجلـ 2،خُض جمَ ً٨ظٍ ألازحرة الشلض
اإلاٗحن الخاب٘ ؤنال في حُِٗىه وجىظهاجه للؿلُت الخىُٟظًت مً الؿُُغة ٖلى جمغٍغ ال٣ىاهحن
التي جخماشخى و مؿاع و جىظهاث الؿلُت الخىُٟظًت ؤو ٦بدها

3

بن الٓغو ٝالؿُاؾُت التي ؤخاَذ باإلاكهض الؿُاسخي ؤهضا ،٥و َاإلاا هاصث بًغوعة
بنالح مجلـ ألامت ٛ٦غٞت زاهُت و بُٖاثه هىٖا مً الضًىامُُ٨ت ،ؤو الاؾخٛىاء ٖىه ٧ىهه
ؤٖخبر ٖلى خض حٗبحر ال٨شحر مً ال٣ٟهاء ٧ابذ للٗمل الدكغَعي و مشبُا لضوع الٛغٞت ألاولى ،بل
ختى ؤصاة في ًض الؿلُت الخىُٟظًت ٦شحرا ما اؾخٗملتها في ٢ىاهُجها ؤو جى ٠ُ٢ال٣ىاهحن الهاصعة
ًٖ الؿلُت ناخبت الازخهام ،ناخبتها مبرعاث ٢اهىهُت ؤزغي عجلذ مً حُٛحر صوع
مجلـ ألامت ومىده خ ٤الخٗضًل ٦ىخاط إلاىده خ ٤اإلاباصعة.
 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى زالض قلبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .76
َ ¾ 2ى الىهاب اإلاٟغوى ٖلى مجلـ ألامت ؤزىاء اإلاهاص٢ت ٖلى الىهىم الدكغَُٗت و طل٢ ٪بل حٗضًل .2016
 3زالض قلبي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .79
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جىو اإلااصة  112مً الضؾخىع اإلاٗض ٫ؾىت ٖ 2016لى ؤهه << ًماعؽ الؿلُت
الدكغَُٗت بغإلاان ًخ٩ىن مً ٚغٞخحن و َما اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت و له
الؿُاصة في بٖضاص ال٣اهىن و الخهىٍذ ٖلُه >> خُض ؤهه ب٣غاءة ٢اهىهُت لٟدىي اإلااصة ًخطر
لىا ظلُا ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤو٧ل مهمت نىاٖت الدكغَ٘ ٦إنل ٖام لٛغٞتي البرإلاان
٦ما ؤُٖاٍ الؿُاصة ال٩امل في ٧ل مغاخل ؾً الىو الدكغَعي ،مً ؤلاٖضاص بلى اإلاهاص٢ت
مغوعا بالخٗضًل الظي ٌٗض مً ؤَم مغاخل نىاٖت الدكغَ٘ ،وألهه و بىاء ٖلى ٢اٖضة ال بقتهاص
م٘ وظىص هو ٞةن مجلـ ألامت بهٟخه الٛغٞت الشاهُت اإلا٩ىهت للبرإلاان الجؼاثغي ٞله ٧ل الخ٤
في حٗضًل الىهىم ال٣اهىهُت.
و في َظا اؾدىض اإلاجلـ الضؾخىعي في ج٣ضًم حٗلُله لٟدىي الخٗضًل الضؾخىعي
لؿىت  ،2016وٖضم مؿاؾه بخىاػن اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ،في خالت ج٨غَـ خ ٤مجلـ ألامت
اإلاباصعة بالدكغَ٘ ظاء في طل ٪وو٣ٞا لغؤًه ع٢م  16/01اإلااعر في  28ظاهٟي  2016و اإلاخٗل٤
بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي << ؤن مىذ الخم في املبادزة باللىاهين
ألكظاء مجلع ألامت ٌلد جدكُما لدوز مجلع ألامت و ججظُدا للمهام التي خىلها املاطع
الدطخىزي للبرملان بوسفخُه ػبلا ملظمىن املادة  98مً الدطخىز>>

1

و بالغظىٕ الى ؤخ٩ام الضؾخىع ال ؾُما في الىاص  137/136اإلاٟهل ٞحها ؾاب٣ا ،وبطا
ؾلمىا ظضال بإن الخ ٤في الخٗضًل َى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاباصعة ؤو خ ٤جبعي ؤو مكخ ٤و مترجب
ًٖ خ ٤اإلاباصعةٞ ،ةن إلاجلـ ألامت الخ ٤في اإلاباصعة بخٗضًل ا٢تراخاث ؤو مكاعَ٘ ال٣ىاهحن
اإلاخٗل ٤باإلاجاالث التي جضزل يمً مباصعجه الدكغَُٗت.
بن اإلاجلـ الضؾخىعي و في عؤًه ع٢م/02 :ع.ن.ص/م.ص 17/اإلاغر في ً 25ىلُى 2017
اإلاخٗل ٤بمُاب٣ت الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت للضؾخىع 2 ،لم ًىعص يمً خُصُاجه ؤي جدٟٔ
بسهىم اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بد ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل ،خُض جىاوَ ٫ظا ألازحر بظغاءاث و
ُُٟ٦اث حٗض ٫الىهىم ال٣اهىهُت في الٟهل الشالض مً الباب الخمـ مً الىٓام الضازلي
 1اهٓغ الجغٍضة الغؾمُت ع٢م 06 :بخاعٍش ُٟٞ 03غي  ،2016م .23
 2ؤهٓغ الجغٍضة الغؾمُت ع٢م 49 :اإلااعزت في ٚ 22كذ  ،2017م .23
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في اإلاىاص  73-71مىه 1،مبِىا مجمىٕ الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت الىاظب جىاٞغَا ؤزىاء
مماعؾت ؤًٖاء مجلـ ألامت خ ٤الٗضًل.
الفسق الثاوي :ممازطت مجلع ألامت لخم الخلدًل
ٌٗخبر ألاؾخاط << ظىن ظُ٩ا >> ٫ؤؾخاط ال٣اهىن الٗام بجامٗت باعَـ بٟغوؿا ؤهه
البض مً الاَخمام بمىايُ٘ ال٣اهىن التي حؿتهىي و ج٩ىن مهضع جدمـ لغظا ٫ال٣اهىن
واإلاىاَىحنَ ،ظا اإلاٗجي ً٣ىص اإلااؾـ الضؾخىعي بلى يغوعة بًجاص آلُاث ٢اهىهُت إلاغا٢بت ظىصة
الىهىم الدكغَُٗت و الى٢ىٖ ٝلى الخ٨غَـ ال٣اهىوي للخ٣ى ١و الخغٍاث ،بُٛت الىنى ٫الى
ُ٢ام صولت الخ ٤و ال٣اهىن ،وفي َظا اإلاجاً ٫غي ألاؾخاط إلاحن قغٍِ ؤن آلُت الخٗضًل اإلامىىخت
للبرإلاان هي بمشابت اإلاهٟاة التي جمغ ٖلحها الىهىم الدكغَُٗت ٢بل بنضاعَا ،ول ً٨مجلـ
ألامت َى الضعظت الشاهُت َظٍ الىهىم ال٣اهىهُت ٞةن ًٖ ٘٣لى ٖاج٣ه مهمت الٟدو ألا٦ثر
ص٢ت لهظٍ الىهىم وٖلى َظا الاٖخباع ٧ان لؼاما جىؾُ٘ جُبُ ٤آلُت الخٗضًل اإلامىىخت إلاجلـ
ألامى ؤ٦ثر مما هي ٖلحها آلان.
خُض ؤهه بىاء ٖلى الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ال ؾُما اإلاىاص ٞ 73/72/71ةن خ٤
نالخُت مجلـ ألامت في حٗضًل الىو ال٣اهىوي جسخل ٠خؿب الٛغٞت التي اهُل٣ذ مجها
اإلاباصعة الدكغَُٗتٟٞ ،ي خالت ٧اهذ الىو الدكغَعي اإلاغاص حٗضًله ًضزل في يمً اإلاجاالث
اإلاؿمىح بها إلاجلـ ألامت في خ ٤اإلاباصعةٞ ،ةن َظا ألازحر ًخمخ٘ و ًمل ٪الهالخُاث الىاؾٗت
في خ ٤الخٗضًل ؤما بطا ٧ان الىو الدكغَعي ب٢تراح ٢اهىن ناصع ًٖ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
ؤو الىػٍغ ألاو ٫و في بَاع اإلاجاالث اإلاسههت خهغا له ٞةن مجلـ ألامت ال ًمل ٪ؾىي خ٤
الخٗضًل ًٖ َغٍ ٤اللجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء.
ؤوال  :طلؼت واملت ملجلع ألامت في حلدًل الىصىص اللاهىهُت املبادز بها
ؤزظ اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖىض جىُٓمه لخ ٤الخٗضًل اإلامىىح إلاجلـ الامت باالججاٍ
الًُ ٤اإلااؾـ ٖلى ٨ٞغة ؤن خ ٤الخٗضًل َى خ ٤جبعي لخ ٤اإلاباصعة و لِؿا خ٣ا مؿخ٣ال
 1ؤهٓغ اإلاىاص مً  73-71مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت لؿىت .2017
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وؤهه مً ًمى ٪خ ٤اإلاباصعة ًمل ٪خ ٤الخٗضًل ،خُض زى ٫اإلاكغٕ مجلـ ألامت خ ٤حٗضًل
الىهىم الدكغَُٗت التي ًىُل ٤الٗمل ٞحها مً الٛغٞت طاتها ،ؾىاء ٧ان الىو مدل الخٗضًل
مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن ،وبالخالي ٞالىهىم اإلاخٗل٣ت باإلاجاالث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  137مً
الضؾخىع و اإلاخمشلت في الخىُٓم اإلادلي ،الخ٣ؿُم ؤلا٢لُمي ،و التهُئت ؤلا٢لُمُت ،خُض ؤهه ًمً٨
إلاجلـ ألامت حٗضًلها بهٟت مباقغة مشلما ؤ٦ضجه اإلااصة  28مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 12-16
الىاْم للٗال٢ت بحن ٚغٞتي البرإلاان و ٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت.

1

زاهُا  :بحساءاث حلدًل الىص الدشسَعي كلى مظخىي مجلع ألامت
خضصث اإلااصة  71مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت الٟئاث التي ًد ٤لها ج٣ضًم
اإلاباصعة بالخٗضًل و٣ٞا لىو اإلااصة  28مً ال٣اهىن الًٗىي م٘ مغاٖاة اإلااصة  137مً
الضؾخىع خُض ًم ً٨لٗكغة ( )10ؤٖكاء مً مجلـ ألامت باإلياٞت الى ًٖى الخ٩ىمت ؤو
اللجىت اإلاسخهت٦ ،ما اقترَذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة ؤٖالٍ ؤن ال ً٩ىن يمً الٗكغة
ؤًٖاء ؤصخاب اإلاباصعة ؤًٖاء م٨خب مجلـ ألامت وال ؤًٖاء اللجىت اإلاسخهت و٦ظا اإلاباصعًٍ
بالىو الدكغَ٘ مدل الخٗضًل.
و بىٟـ الاظغاءاث اإلاخٗبت ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،اقترٍ الىٓام
الضازلي إلاجلـ ألامت ؤن ج٩ىن اإلاباصعة بالخٗضًل مدغعة باللٛت الٗغبُت و في ق٩ل مىاص ٢اهىهُت
ٖلى ؤن جغ ٤ٞبٗغى مٟهل لألؾباب التي ؤصث لُلب َظا الخٗضًلٖ ،لى ؤن ًسو َظا
الخٗضًل ماصة واخضة في ا٢تراح ال٣اهىن ؤو ؤن ً٩ىن له ٖال٢ت مباقغة بىو ال٣اهىن بن ٧ان
ا٢تراح الخٗضًل ًخًمً ماصة ظضًضة.
وههذ اإلااصة  72مً الىٓام الضازلي ٖلى ؤن ًى ٘٢الخٗضًل مً َغ٧ ٝل ؤًٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
( الٗكغ ؤٖكاء اإلاكغَحن ) ،و ًخ٩ل ٠مىضوب ؤصخاب اإلاباصعة بالخٗضًل ؤو مً ًىىب ٖجهم
بةًضاٖه في آظا 24 ٫ؾاٖت مً الكغوٕ في اإلاىا٢كت الٗامت إلاكغوٕ ؤو ا٢تراح الىو الدكغَعي
مدل الخٗضًلٖ ،لى ؤن جمىذ ؾلُت ٢بى ٫ا٢تراح الخٗضًل ؤو عًٞت إلا٨خب اإلاجلـَ ،ظا ألازحر
الظي ؤلؼمه الىٓام الضازلي ب٣غاع مؿبب في خا ٫عًٞه للخٗضًالث م٘ يغوعة جبلُٛه إلاىضوب
 1اهٓغ اإلااصة  28مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
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ؤصخاب الخٗضًل ؤو مً ًىىبهم ،و بخالت الخٗضًل بلى اللجىت اإلاسخهت في خا ٫ال٣بى ٫م٘
جبلُٛه للخ٩ىمت و جىػَٗه ٖلى ؤًٖاء مجلـ ألامت.
ًضعؽ َظا الخٗضًل ؤمام اللجىت اإلاسخهت و بدًىع مىضوب ؤصخاب الا٢تراح ؤو مً
ًىىب ٖجهم مً بحن اإلاىٗ٢حن بدًىع ممشل الخ٩ىمت لُٗغى بٗضَا ٖلى ؤًٖاء اإلاجلـ لُخم
الخهىٍذ ٖلُه ٦ ،ما ً ً٨ل٩ل مً اللجىت اإلاسخهت ؤو ًٖى الخ٩ىمت ؤو مىضوب ؤصخاب
الخٗضًل ج٣ضًم ب٢تراخاث ٢بل الخهىٍذ ٖلُه.

املؼلب السابم :خدود ممازطت مجلع ألامت للخلدًل....جظُِم لدوزه
الدشسَعي.
ل٣ض م ً٨وايٗى الضؾخىع إلاجلـ ألامت خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن في الخٗضًل الضؾخىعي
ألازحر لؿىت  ،2016بٗضما خغم مً َظا ؤلازخهام ألػٍض مً  20ؾىت ؤي مىظ جإؾِؿه
ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي ،و ؤٖخمض في جدضًض مباصعجه بالخٗضًل في الىٓام
الضازلي ٖلى ال٣اٖضة الٗامت التي مٟاصَا مً ًمل ٪خ ٤اإلاباصعة ًمل ٪خ ٤الخٗضًل ،خُض ؤ٢غ
الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت الخ ٤لٗكغة ؤًٖاء مىه بم٩اهُت اإلاباصعة بالخٗضًل في مجاالث
خضصث صؾخىعٍا بىاء ٖلى اإلااصة  .137بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض عؾم خضوصا لهظٍ
الهالخُت باإلاى٘ نغاخت ٖلى ؤًٖاء مجلـ ألامت خ ٤الخٗضًل في خاالث مُٗىت مً ظهت
وباإلاى٘ الًمجي لخ ٤الخٗضًل مً ظهت ؤزغي.
و هٓمذ اإلااصة  28مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا 1،مؿإلت الخٗضًل بحن
ٚغٞتي البرإلاان ،خُض ظاء في مًمىجها << م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة  20ؤٖالٍ ًد ٤للجىت
اإلاسخهت و للخ٩ىمت و هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ؤكظاء مجلع ألامت ج٣ضًم ا٢تراخاث
الخٗضًالث ٖلى مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن مداٖ ٫لى اللجىت اإلاسخهت للضعاؾت.
ال ًم ً٨ا٢تراح الخٗضًالث ٖلى الىو اإلاٗغوى للمىا٢كت في الٛغٞت اإلاٗىُت بٗض
الخهىٍذ ٖلُه مً ٢بل الٛغٞت ألازغي>>....
 1ؤهٓغ ال٣اهىن  12-16الىاْم للٗال٢ت بحن الٛغٞخحن و ٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
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بطا ٧اهذ ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ اإلااصة ٢ض م٨ىذ مجلـ ألامت نغاخت مً خ٤
الخٗضًلٞ ،ةن َظا الخ ٤لِـ ٖلى بَال٢ه ،بدُض ؤن ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ اإلااصة ؤٖالٍ
اؾخصىذ الخٗضًالث ٖلى ههىم ال٣ىاهحن التي نىث ٖلحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،وباإلا٣ابل
مىٗذ ؤًًا َظا ألازحر مً ا٢تراح الخٗضًالث ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت التي ًهىث ٖلحها
مجلـ ألامت .باٖخباع ؤن ٦ال الٛغٞخحن ؤنبدا ًخٗامالن م٘ الا٢تراخاث و اإلاكاعَ٘ ٖىضما ج٩ىن
مىايُٗها جخٗل ٤بازخهام الٛغٞت اإلاٗىُت مً ظهت و ًخٗامالن م٘ الىو اإلاهىث ٖلُه مً
َغ ٝالٛغٞت اإلاٗىُت مً ظهت ؤزغي.

1

الفسق ألاوٌ  :املىم الصسٍذ لخم الخلدًل  ....جفىق آخس للظلؼت الخىفُرًت
بن خغمان ؤًٖاء مجلـ ألامت مً خ ٤الخٗضًل للىهىم ال٣اهىهُت اإلادالت بلُه مً
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،و بن ٧ان ًخ ٤ٟو م٣خًُاث الىٓام الب٩امحرالي الجؼاثغي بال ؤهه لم
ًً٘ اإلاجلـ في مؿخىي جُلٗاث عظا ٫ال٣اهىن الؿُاؾت ،الظًً َاإلاا هاصوا بًغوعة جم٨حن
مجلـ ألامت مً نالخُاث و آلُاث جم٨ىه مً الىنى ٫بلى م٩اهت الٛغٞت الشاهُت في الىٓام
البرإلااوي الجؼاثغي.
ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ال ًإزظ بىٓام الظَاب و ؤلاًاب 2،ألهه
لى ٢لىا بد ٤مجلـ ألامت في ج٣ضًم الخٗضًالث ٖلى الىهىم الىاعصة مً الٛغٞت ألاولى
(اإلاجلـ الكٗبي الىَجي )ٞ ،هظا و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗاعٖ ٝلحها في ألاهٓمت ال٣اهىهُت
اإلا٣اعهت ً٣ىصوها الى بٖاصة الىو اإلاٗض ٫الى الٛغٞت التي ناصث ٖلُه لُضلي بغؤًه مغة ؤزغي
ؾىاء بالغ ٌٞؤو بال٣بى ٫ؤو بةياٞت حٗضًل ظضًضٖ ،لى الخٗضًل اإلا٣ضم مً َغ ٝمجلـ
ألامت.
 1ق ــغٍ ٦ ٠ــاٌـ ،الازخه ــام الدك ــغَعي ل ـــ ألام ــت في الضؾ ــخىع الجؼاث ــغي ،ؤٖم ــا ٫اإلالخ ٣ــى ال ــضولي" ال ــضوع الدك ــغَعي
ل ــمجـ ألام ــت في ْ ــل الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي وألاهٓمت اإلا٣اعهت" ،مجلت الىؾُِ ،الجؼاثغٖ ،ضص 12لؿىت 2015
،م98.
 2ؤ .خاخا ٖبض الٗالي ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ٖلى يىء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016م٣ا ٫ميكىع بمجلت
البضع ،الٗضص  ،04ؾىت  ،2018م .359
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بن بٖخماص وايعي الضؾخىع ٖلى ٢اٖت ؤلاججاٍ الىاخض ًٓهغ مً زال ٫هو اإلااصة
 138مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر التي جىو ٖلى ؤهه << م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى مً
اإلااصة  137ؤٖالًٍ ،جب ؤن ً٩ىن ٧ل مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن مىيىٕ مىا٢كت مً َغٝ
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت كلى الخىالي  >>....خُض ؤهه ب٣غاءة مخإهُت لىو َظٍ
اإلااصة ال ؾُما ٖباعة ٖلى الخىالي هجضا ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي جبجى مىهج ؤلاججاٍ الىاخض و مً
هخاثجه مى٘ مجلـ ألامت نغاخت مً الخٗضًل في ٖضة خاالث
ؤوال :في خاٌ املصادكت كلى ألاوامس الدشسَلُت
جيخٓم الٗال٣ت بحن الخ٩ىمت والبرإلاان ٖلى ؤؾاؽ مً الخٗاون والخىاػن ،و٣ٞا
للمٟهىم اإلاغن إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث 1،و جخىلى الؿلُت الدكغَُٗت في ْل الٟهل بحن
الؿلُاث مهمت الدكغَ٘ 2ول ً٨مىظ بضاًت الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت ٧ان لغثِـ
الجمهىعٍت خ ٤الدكغَ٘ بإوامغ 3،و٢ض ٖغ ٝالىٓام ال٣اهىوي لألوامغ الدكغَُٗت جُىعاث ؤصث
بك٩ل ؤو بأزغ الى جؼاًض الضوع الدكغَعي للؿلُت الخىُٟظًت ٖلى خؿاب الؿلُت الدكغَُٗت
وطل ٪باؾخسضام ألاوامغ الغثاؾُت ٦ألُت للدكغَ٘ في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغيٞ .اإلياٞت الى
الؿلُت الخىُٓمُت اإلاؿخ٣لتٌ ،كغ ٥عثِـ الجمهىعٍت البرإلاان في بٖضاص ال٣ىاهحن في خاالث
مخٗضصة ،و جضزل ألاوامغ الدكغَُٗت في هُا ١اللىاثذ ؤو ال٣غاعاث الخىُٓمُت ؤو ال٣غاعاث
ؤلاصاعٍت الٟغصًت الهاصعة مً الؿلُت الخىُٟظًت 4،ما صامذ جهضع ًٖ َُئت بصاعٍت جابٗت
للضولت و ال جإزظ ون ٠حكغَ٘ بال بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها مً َغ ٝالبرإلاان.
جىو اإلااصة  142مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت ٖ 2016لى ؤهه << لغثِـ
الجمهىعٍت ؤن ٌكغٕ بإوامغ في مؿاثل ٖاظلت في خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو زال٫
الُٗل البرإلااهُت ،بٗض ؤزظ عؤي مجلـ الضولت.
 1مدمض باهي ؤبى ًىوـ ،الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ؤٖما ٫الخ٩ىمت في الىٓامحن اإلاهغي وال٩ىٍتي ،صاع الجامٗت الجضًضة،
ؤلاؾ٨ىضعٍت ،م 70
 2مدمض ؾُٗض ظٟٗىع ،مضزل الى الٗلىم ال٣اهىهُت الىظحز في هٓغٍت ال٣اهىن ،صاع َىمت ،الجؼاثغ،2009 ،م.74
 3باؾخصىاء صؾخىع  1989الظي لم ًىو ٖلى آلُت الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤ألاوامغ.
 4ؾلُمان مدمض الُماوي ،الىٓغٍت الٗامت لل٣غاعاث ؤلاصاعٍت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 1986،م .38
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ٌٗغى عثِـ الجمهىعٍت الىهىم التي ؤجسظَا ٖلى ٧ل ٚغٞت مً البرإلاان في ؤو٫
صوعة له لخىاٖ ٤ٞلحها>>
اإلاالخٔ في َظٍ اإلااصة ؤجها ؤوظبذ ٖغى ألاوامغ التي اجسظَا عثِـ الجمهىعٍت ٖلى
البرإلاان ناخب الازخهام ألانُل في الدكغَ٘ لُىاٖ ٤ٞلحها ؤو ًغًٞها 1،بال ؤن مجلـ ألامت
ٛ٦غٞت زاهُت في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي ،ال ًم٨ىه الُ٣ام بإي حٗضًل ؾىاء ٖلى مؿخىي
اللجىت اإلاسخهت ؤو في الجلؿت الٗامت ختى لى حٗل ٤ألامغ باإلاجاالث الشالزت التي جضزل يمً
مجاالجه التي ًباصع بها ،و َىا ه٩ىن ؤما خالخحن و َما ؤن ًىاٖ ٤ٞلى الىو الدكغَعي الهاصع
ٖلى ق٩ل ؤمغ ؤو ًغًٞهٖ .لى زال ٝاإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوسخي الظي م ً٨الىىاب مً
حٗضًل ألاوامغ الدكغَُٗت ؤزىاء اإلاهاص٢ت ٖلحها.

2

و٢ض هو ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ٖ 12-16لى ؤن الخهىٍذ ٖلى ألاوامغ التي ٌٗغيها
عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ٚغٞتي البرإلاان للمىا٣ٞت ٖلحها ججغي صون مىا٢كت و ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن
مدل حٗضًل٦ ،ما ؤن اإلااصة  37مً ال٣اهىن ؤٖالٍ لم جىو ؤنال ٖلى خالت ٖضم اإلاىا٣ٞت ،وما
ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤهه زال ٫الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت لم ٌؿب ٤ألي مً الٛغٞخحن ؤن عًٞذ
ؤمغا حكغَُٗا ناصعا ًٖ عثِـ الجمهىعٍت.
زاهُا :في خاٌ املصادكت كلى امللاهداث
لٗل مً الاؾباب التي صٗٞذ باإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لجٗل ٖملُت الخهضً٤
ٖلى الاجٟا٢اث الضولُت في ًض عثِـ الجمهىعٍت َى وظىص ظهاػ خ٩ىمي و اإلاخمشل في الىػٍغ
ألاو ،٫ألامغ الظي ًٟغى وي٘ خضوص واضخت بِىه و بحن ازخهاناث عثِـ الجمهىعٍت في
اإلاجا ٫الاجٟاقي الضولي 3.بال ؤهه ًخٗحن الخمُحز بحن هىٖحن مً اإلاٗاَضاث التي ًهاصٖ ١لحها عثِـ
 1مغاص بضعان ،الازخهام الدكغَعي لغثِـ الجمهىعٍت بم٣خطخى اإلااصة  124مً الضؾخىع ،الىٓام ال٣اهىوي لألوامغ ،مجلت
اإلاضعؾت الىَىُت لإلصاعة ،الٗضص  ،02الجؼاثغ  ،2000م 16
 2اهٓغ اإلااصة  38مً الضؾخىع الٟغوسخي.
3 Abdel Madjid Djebbar, La Politique conventionnelle de L’Algérie, Office des publication Universitaire,2000,p
258
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الجمهىعٍت ٞهىا ٥مٗاَضاث جضزل في ازخهام عثِـ الجمهىعٍت وخضٍ و هي نى ٠مً
اإلاٗاَضاث حؿمى باإلاٗاَضاث اإلادضوصة ألاَمُت 1،خُض ؤن الخهضًٖ ٤لحها ً٩ىن مً ٢بل
عثِـ الجمهىعٍت صون ؤن ٌكاع٦ه في طل ٪ؤخض وَى ما ًمٞ ً٨غاجه مً زال ٫هو اإلااصة 91
مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر و ٖلُه جهبذ َظٍ اإلاٗاَضاث هاٞظة و مغجبت آلزاعَا ال٣اهىهُت
صون اقتراٍ مىا٣ٞت ؤخض و َىا ٥مٗاَضاث جضزل في ازخهام مكتر ٥لغثِـ الجمهىعٍت
وبظاػة البرإلاان بٛغٞخُه و ًُلٖ ٤لى َظٍ اإلاٗاَضاث اؾم اإلاٗاَضاث الٗامت ، 2و٢ض خهغ
اإلااؾـ الضؾخىعي َظا الىىٕ مً اإلاٗاَضاث في اإلااصة  149مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر
واقترٍ و اقترٍ لىٟاطَا مهاص٢ت ٚغٞتي البرإلاان ٖلحها ( ....بلد ؤن جىافم ول هسفت مً
البرملان صساخت ) ،و٦ظل ٪الخا ٫في الضؾخىع الٟغوسخي ٞاإلااصة  53مً صؾخىعَا التي ٖضصث
ؤهىإ اإلاٗاَضاث جىو ٖلى ؤهه البض مً ؾً ٢اهىن للمهاص٢ت واإلاىا٣ٞت ٖلحها.
وٍخم اإلاهاص٢ت مً ٢بل مجل ألامت ٖلى اإلاٗاَضاث الٗامت بٗض مهاص٢ت مجلـ ألامت
ٖلحها بىاء ٖلى ٢اٖضة ؤن ٖملُت الخهىٍذ ٦إنل ٖام جبضؤ ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي زم مجلـ ألامت ٖلى الخىالي ،وٍخم اإلاهاص٢ت و ب٢غاع َظٍ اإلاٗاَضاث الضولُت صون
حٗضًل ؤو مىا٢كت.
الفسق الثاوي :املىم الظمني لخم الخلدًل ....خالت كاهىن املالُت
حٗض الازخهاناث اإلاالُت بخضي ؤَم ألاؾـ التي ٢امذ ٖلحها اإلااؾؿت البرإلااهُت،
خُض اٖخبرث البرإلااهاث في البضاًت ناخبت الؿُاصة ال٩املت في اإلاجا ٫اإلاالي ،بطا ٧ان لؼاما ٖلى
الؿلُت اإلاىىَت بالخىُٟظ ( الؿلُت الخىُٟظًت ) الخهىٖ ٫لى اإلاىا٣ٞت الهغٍدت و اإلاؿب٣ت
للبرإلاان ٢بل جىُٟظ اإلاحزاهُت.
ل ً٨بٗض جغاظ٘ صوع البرإلااهاث و ٖضم مىا٦بتها للخُىعاث الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت
الخانلت ،بضؤث نالخُاتها جتراظ٘ قِئا ٞكِئا ٖلى خؿاب الؿلُت الخىُٟظًت ( الخ٩ىماث)
1مدمض ٖبض الٗؼٍؼ ؾغخان ،م٣ضمت لضعاؾت يماهاث خ٣ى ١ؤلاوؿان – صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن الضولي الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ( ص.ص.ن)  ،1988م .31
2مدمض ٖبض الٗؼٍؼ ؾغخان ،م٣ضمت لضعاؾت يماهاث خ٣ى ،...١مغظ٘ هٟؿه ،م .84
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وؤزظث َظٍ ألازحرة بؼمام اإلاباصعة الدكغَُٗت زانت في اإلاجا ٫اإلاالي وفي اإلاٗجى ً٣ى ٫الُ٣ٟه
<<بُاز ؤفسٍل >> في ْل ٢لب اإلابضؤ الخ٣لُضي ،ال ًم٨ىىا ؾىي الاٖترا ٝللجهاػ الخىُٟظي
بالؿلُت اإلاُٗاعٍت في ال٣اهىن اإلاكتر 1.٥بال ؤهه عٚم َظا التراظ٘ ب٣ي للبرإلاان صوع ولى زاهىي في
ب٢غاع اإلاحزاهُت و ع٢ابتها ،خُض ؤهه مً ؤ٦بر صٖاثم الىٓام الؿُاسخي و اإلاالي في الضو ٫الخضًشت ؤن
ج٩ىن لها محزاهُت ؾىىٍت ،جدضص م٣ضما ما ًجىػ لها بهٟا٢ه وما ًجىػ لها ظباًخه و جدهُله
مً اإلاا ٫الٗمىمي في الؿىت اإلا٣بلت ،و جسً٘ اإلاحزاهُت الٗامت في الضولت لغ٢ابت البرإلاان الظي
ًماعؽ َب٣ا للضؾخىع الجؼاثغي اإلاٗض ٫ؾىت  2016زالض ؤهىٕ مً الغ٢ابت ٖلى اإلاحزاهُت
الٗمىمُت.

2

ؤولها الغ٢ابت ال٣بلُت والتي جخم ًٖ َغٍ ٤مىا٢كت البرإلاان ومهاص٢خه ٖلى ٢اهىن
اإلاالُت الؿىىي ،وَى ؤلاظغاء الظي ًخم ٢بل بضاًت الؿىت اإلاالُت ،و بالخالي حك٩ل َظٍ اإلاغخلت
ع٢ابت ٢بل جىُٟظ اإلاحزاهُت ،زم جإحي بٗض طل ٪الغ٢ابت آلاهُت التي جماعؽ مً َغ ٝالبرإلاان في
هٟـ الى٢ذ الظي ًُبُٞ ٤ه ٢اهىن اإلاالُت – ؤزىاء الخىُٟظَ ًٖ -غٍ ٤ألاصواث الغ٢ابُت
اإلاٗغوٞت ،مشل ألاؾئلت و ؤلاؾخجىاب و لجان الخد ،٤ُ٣وٚغحها مً الىؾاثل الغ٢ابُت التي
مىدها الضؾخىع للبرإلاان .و ؤزحرا الغ٢ابت البٗضًت التي ًماعؾها البرإلاان ٖىض الخهىٍذ ٖلى
٢اهىن يبِ اإلاحزاهُت بٗض جهاًت الؿىت اإلاالُت خُض حٗغى الخ٩ىمت ٖلى البرإلاان الخهُلت
الٟٗلُت لخىُٟظ اإلاحزاهُت ،وٍ٣ىم البرإلاان باإلا٣اعهت بحن ما جمذ اإلاهاص٢ت ٖلُه في ٢اهىن اإلاالُت
الؿىىي ،و بحن الخهُلت الجهاثُت بٗض الخُبُ.٤

3

 1صً .خي صهُضوي ،اإلاالُت الٗمىمُت ،صاع الخلضوهُت ،ال٣بت ال٣ضمُت الجؼاثغ، 2010 ،م 60
 2ب٣الم مغاص ،م٩اهت ٢ىاهحن يبِ اإلاحزاهُت في الجؼاثغ ،صعاؾت م٣اعهت ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت اإلا٣اعهت،
اإلاجلض  ،04الٗضص  ،01قل ،٠الجؼاثغ  ،2018م .234
َ 3كام مدمض البضعي ،الضوع الدكغَعي للبرإلاان في اإلاجا ٫اإلاالي ،عؾالت ص٦خىعاٍ في الخ٣ى٧ ،١لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
اإلاىىُٞت ،مهغ، 1997 ،م 117
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ؤوال :حلدًل كاهىن املالُت
مً مىُل ٤ؤن الؿُاؾاث الٗامت اإلاالُت ،جمشل الضٖامت اإلاغ٦ؼٍت ليكاٍ الضولت،
ل٩ىجها جغؾم الخىظهاث الا٢خهاصًت واإلاالُت ال٨بري للبالص  .وطل ٪مً زال٢ ٫اهىن اإلاالُت الظي
ًدضص َبُٗت ومبل ٜاإلاىاعص والخ٩الُ ٠التي جاَل الضولت لخد ٤ُ٣الخىاػن الا٢خهاصي واإلاالي.
ٖلى َظا ألاؾاؽ ؤنبذ ٢اهىن اإلاالُت خ٨غا ٖلى الخ٩ىمت ،جخىلى نُاٚخه زم اإلاىا٣ٞت
ٖلُه في مجلـ الىػعاء .وبٗض طل ٪ج٣ىم بٗغيه ٖلى مجلسخي البرإلاانٞ ،خخاح لخٓتها إلامشلي
ألامت بم٩اهُت بصزا ٫بٌٗ الخٗضًالث ٖلى بىىصٍ.

1

وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫بن اهٟغاص الؿلُت الخىُٟظًت بهظٍ اإلاباصعة في مجا ٫الدكغَ٘
اإلااليٖ ،اصة ما ًبرع ب٣ضعتها ٖلى مغاٖاة ألاَضا ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت ال٨بري  ،ل٩ىجها
جمل ٪الخبرة وال٣ضعة  ،وبالخالي الٟٗالُت ٖلى بهجاػ الضعاؾاث وجىُٟظ الؿُاؾاث  ،ومً َىا
جبرػ يغوعة ؾجها للدكغَٗاثَ ،ظا مً ظهت  .ومً ظهت زاهُت ٢ض جهى ٠الخ٩ىماث ٧امخضاص
للبرإلااهاث ٖ ،لى ألا٢ل في الضو ٫الضًم٣غاَُت  .ؤما في الضو ٫الىامُت ٞاألمغ ًسخل، ٠طل ٪ؤن
ٖىامل مخٗضصة ومخضازلت جداًض َظٍ الٗملُت وجٟطخي بها الى اإلاغوع ٖبر الجهاػ الدكغَعي
بؿالم ٦ ،ما اعاصث لها الخ٩ىمت  2،باٖخباعَا ناخبت اإلاباصعة عٚم جمخ٘ البرإلاان بٗضة
نالخُاث جاَله للخإزحر في َبُٗت َظا اإلاكغوٕ.
بن ٢اهىن اإلاالُت َى ٖباعة ًٖ ٖملُت ظغص إلاجمىٖت مً الى٣ٟاث الٗامت و اإلاىاعص
اإلاالُت ،وٖلُه ٞةن ؤخ٩امه جخًمً ظمُ٘ ؤلاًغاصاث مً يغاثب و عؾىم و ٚحرَا مً اإلاىاعص
َظا مً ظاهب و بىىص جخٗل ٤بالى٣ٟاث اإلاخمشلت في اإلاهاعٍ ٠اإلاالُت اإلاىظهت لخُُٛت ألاٖباء
الٗامت مً ظاهب آزغ .
لم ًمى٘ نغاخت في ٢ىاٖض الضؾخىع ؤو ال٣ىاهحن طاث الٗال٢ت بيكاٍ البرإلاان ،مجلـ
ألامت مً ا٢تراح ؤي حٗضًل ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت بال ؤن هو اإلااصة  139مً الخٗضًل
 1ؤ .مدمض الكُش بىان ،الدكغَ٘ اإلاالي بحن الخ٩ىمت و البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بمى ٘٢ؤلال٨ترووي:
 https://www.hespress.com/opinions/18220.htmlؤَل٘ ٖلُه ًىم .2020/01/13 :
 2صً .خي صهُضوي ،اإلاالُت الٗمىمُت ،صاع الخلضوهُت .....مغظ٘ ؾاب ،٤م .79
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الضؾخىعي ألازحر التي جىو ٖلى << ال ً٣بل ؤي ٢اهىن مًمىهه ؤو هدُجخه جس ٌُٟاإلاىاعص
الٗمىمُت ؤو ػٍاصة الى٣ٟاث الٗمىمُت ؤال بطا ٧ان مغٞى٢ا بخضابحر حؿتهض ٝالؼٍاصة في ؤلاًغاصاث
الضولت ؤو جىٞحر مبال ٜمالُت في ٞهل آزغ مً الى٣ٟاث الٗمىمُت حؿاوي ٖلى ألا٢ل اإلا٣ترح
اهٟا٢ها >> وٍٟهم مً َظٍ اإلااصة ؤهه ال ًمٖ ً٨لى ؤًٖاء مجلـ ألامت ا٢تراح ؤي حٗضًالث ٖلى
٢اهىن اإلاالُت بمىاؾبت اإلاهاص٢ت ٖلُه صون اًجاص خلى ٫مالُت لخل ٪الا٢تراخاث.
بن َظا الُ٣ض لِـ ابخ٩اعا للماؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي و بهما جإزغ بباقي ألاهٓمت
اإلا٣اعهت ٞبالٗىصة بلى الخاعٍش الٟغوسخيً ،خطر ؤن اجهُاع الجمهىعٍت الغابٗت ،ق٩ل اجهُاعا
للؿلُت اإلاالُت للبرإلاان ،م٣ابل اهخٗاف الؿلُت الخىُٟظًت في َظا اإلاجا ،٫بمبرع جىٞغ الخ٩ىمت
ٖلى بم٩اهُاث ج٣ىُت وؾُاؾُت جاَلها لهظا الضوع الخُىي ،باٖخباعَا هي وخضَا التي ج٩ىن ٖلى
صعاًت بداظُاث ؤلاصاعة والا٢خهاص ؤزىاء ويٗها للخىٗ٢اث٦ ،ما ؤن اإلاحزاهُت هي وؾُلت لخد٤ُ٣
الؿُاؾاث الٗامت ،التي جدضصَا الخ٩ىمت اإلاخمخٗت ٢اهىهُا بدغٍت ٧املت في بٖضاص اإلاكغوٕ
اإلاالي مً زال ٫وػٍغ اإلاالُتً .ىًا ٝبلى َظٍ الهالخُاث الخ٩ىمُت ،ما هو ٖلُه الٟهل 40
مً الضؾخىع الٟغوسخي  « :الا٢تراخاث والخٗضًالث التي ًُغخها ؤًٖاء البرإلاان جغٖ ٌٞىضما
ًاصي ٢بىلها ؾىاء بلى ه٣و في اإلاىاعص الٗمىمُت ؤو بلى بخضار ؤو الؼٍاصة في ج٩لُٖ ٠مىمي »
٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للضؾخىع اإلاٛغبي و ما هو ٖلُه الٟهل  51مً الضؾخىع اإلاٛغبي « :بن
اإلا٣ترخاث والخٗضًالث التي ًخ٣ضم بها ؤًٖاء البرإلاان جغ ٌٞبطا ٧ان ٢بىلها ًاصي باليؿبت
لل٣اهىن اإلاالي بما بلى جس ٌُٟاإلاىاعص الٗمىمُت وبما بلى بخضار ج٩لُٖ ٠مىمي ؤو الؼٍاصة في
ج٩لُ ٠مىظىص»  ،وفي هٟـ الؿُا ١اهضعط الٟهل  05مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت ع٢م  07ـ
 98الخىوسخي ،الظي خض َى آلازغ مً مباصعة الى ـ ـ ـ ـ ـ ــىاب بطا حٗل٣ذ بالخض مً اإلاضازُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل،
ؤو بةياٞت مهاعٍ ٠ظضًضة.
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زاهُا :جظُم مدة املصادكت كلى كاهىن املالُت
ل٣ض زاع الخال ٝخى ٫ما بطا ٧ان ٢اهىن اإلاالُت ٌٗض ٢اهىها باإلاٗجى الٟجي الض٤ُ٢
لل٩لمت ،زانت وؤهه ال ً٣غع ٢ىاٖض ٖامت مجغصة وبهما ً٣غع ٞدؿب اٖخماص البرإلاان إلابالٜ
ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الىاعصة في اإلاحزاهُت.
وصون الضزى ٫في جٟانُل الى٣اف خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ ٞةن ٢اهىن اإلاالُت ٌٗض ٢اهىها
باإلاٗجى الًٗىي ل٩ىهه ناصعا مً الؿلُت اإلاسخهت بالدكغَ٘ .خُض جىو اإلااصة  141مً
الضؾخىع <<:بياٞت بلى اإلاجاالث اإلاسههت لل٣ىاهحن الًٗىٍت بمىظب الضؾخىعٌ ،كغٕ
البرإلاان ب٣ىاهحن ًٖىٍت في اإلاجاالث آلاجُت:
 6/ٝ...ال٣اهىن اإلاخٗل ٤ب٣ىاهحن اإلاالُت>>
و بُٛت بُٖاء الى٢ذ ال٩افي للبرإلااهاث إلاىا٢كت ٢ىاهحن اإلاالُتٖ ،مضث بٌٗ ألاهٓمت
الضؾخىعٍت الى وظىب بًضإ مكاعَ٘ ٢اهىن اإلاالُت لضي البرإلاان في الضوعة الغبُُٗت التي حؿب٤
الؿىت اإلاالُت اإلاٗىُت إلاىا٢كتها ٖلى ؤ٦مل وظه و بصعاط الخٗضًالث التي جغي ٞحها مهلخت
للمىاًَ ٖلى اٖخباع ؤن البرإلااهاث حٗض الخل٣ت التي ًم ً٨للمىاًَ ؤن ٌؿحر بها قاون الضولت،
بال ؤن البٌٗ آلازغ يُٖ ٤لى البرإلاان في اإلاضة الؼمىُت التي ًىا٢ل ٞحها ٢اهىن اإلاالُت وٖلى
ٚغاع طل ٪الضؾخىع الجؼاثغي الظي مىذ البرإلاان بٛغٞخُه مهلت ً 75ىما مً ؤظل جمغٍغ ٢اهىن
اإلاالُت ٖلى الٛغٞخحن خُض ههذ اإلااصة  138مً الضؾخىع اإلاٗض ٫لؿىت  2016في ٣ٞغتها
الخاؾٗت (ٖ 2،)09لى اهه ًهاص ١البرإلاان ٖلى ٢اهىن اإلاالُت في مضة ؤ٢هاَا زمـ و ؾبٗىن
(ً )75ىما مً جاعٍش بًضاٖهَ ،ب٣ا لل٣ٟغاث الؿاب٣ت.
وفي َظا ٞهل ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا في ج٣ؿُم آلاظا ٫اإلامىىخت
ل٩ل ٚغٞت ،خُض خضصث اإلااصة  44مىه 3،آظا ٫ؾب٘ و ؤعبٗحن (ً )47ىما للٛغٞت ألاولى
وٖكغون (ً )20ىما إلاجلـ ألامت للمىا٢كت و الخهىٍذٖ ،لى ؤن جب٣ى مهلت الشماهُت ( )08ؤًام
 1مدمض الكُش بىان ،الدكغَ٘ اإلاالي بحن الخ٩ىمت ،.....مغظ٘ ؾاب ،٤م .07
 2ؤهٓغ اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 3ؤهٓغ اإلااصة  44مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
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للجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء في خا ٫الخال ٝبحن الٛغٞخحن .و وي٘ اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ
الجمهىعٍت في مغ٦ؼ مخمحز في اججاٍ ٢اهىن اإلاالُت 1،خُض ؤهه في خاٖ ٫ضم اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن
اإلاالُت م٨ىه مً بنضاعٍ بإمغ له ٢ىة ال٣اهىن.
بن آلاظا ٫التي هو ٖلحها الضؾخىع ،وهٓمها ال٣اهىن الًٗىي ٌؿخدُل إلاجلـ ألامت
ؤن ًىا٢ل ٞحها ٢اهىن بذجم ٢اهىن اإلاالُت ؤن ً٣ىم ُٞه بخٗضًالث ،زانت ؤما مؿخىي ؤًٖاء
مجلـ ألامت الخالُحن ،وختى ولى اٞتريىا ؤن إلاجلـ ألامت ؤن ال ًهاصٖ ١لى بٌٗ بىىص ٢اهىن
اإلاالُت و ًإزظها َظا الُغح الى خالت الخالٞ ،ٝال ٌٗ٣ل اؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء
وجغجِب ل٣ائها في آظا ٫زماهُت ؤًام ما ً٣ىصها الى الظَاب صاثما إل٢غاع ٢اهىن اإلاالُت ًٖ َغٍ٤
ؤمغ حكغَعي.
وما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن َظٍ ألاخ٩ام هي هٟؿها جل ٪ألاخ٩ام اإلاىظىصة في الضؾخىع
الٟغوسخي مً ازخالٞاث َُٟٟت في آلاظا ،٫خُض خضص وايٗى الضؾخىع الٟغوسخي ؤظل ً 70ىما
 ِ٣ٞبضً 75 ٫ىما.

2

 1مدضیض خمیض ،الدكغی٘ باألوامغ في صؾخىع  1996و جإزحرٍ ٖلى اؾخ٣اللُت البرإلاان ،1 ٍ ،مُٗبت الٟىىن البیاهیت،
الجلٟت2008 ،
 2اهٓغ اإلااصة  47مً الضؾخىع الٟغوسخي .
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املبدث الثاوي :املىاكشت و الخصىٍذ و ؤزسهما في جددًد
املسهص الدشسَعي ملجلع ألامت
بٗض ؤن ٌؿخىفي مكغوٕ الىو ال٣اهىوي ،ؾىاء ٧ان مهضعٍ الؿلُت الخىُٟظً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
( الىػٍغ ألاو ) ٫ؤو الؿلُت الدكغَُٗت ( هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو ؤًٖاء مجلـ ألامت )
ظمُ٘ ؤلاظغاءاث الخدًحرًت اإلاُلىب اإلاغوع بهاً ،ضزل مكغوٕ الىو الدكغَعي مغخلت ؤزغي
مً مغاخل نىاٖت ال٣اهىن ،وهي اإلاغو ٖلى الهُئت الدكغَُٗت ،خُض ًجض َغٍ٣ه الى هىاب
الكٗب و ممشلحهم في ٚغفي البرإلاان ،إلاىا٢كخه و الخٗغى الى مدخىاٍ بالخدلُل و الخض٣ُ٢ي و
الخدمُو و ألازغاء 1،و حٗخبر مغخلت اإلاىا٢كت و الخهىٍذ مً ؤَم مغاخل نىاٖت الدكغَُٗت
ٞهي اإلاغخلت التي ًخم ٞحها ٞدو مكاعَ٘ ال٣ىاهحن و مضي مُاب٣تها للخىظهاث الؿُاؾُت
للبرإلااهاث ٖلى مؿخىي اإلاسابغ اإلاسخهت ( اللجان اإلاسخهت ) مً ظهت و جدضص مهحر اإلاباصعة
ال٣اهىهُت مً ظهت ؤزغي ،بما باإلاىا٣ٞت ٞخهبذ ههىم ال٣اهىهُت و ٕاما بالغ.ٌٞ

2

و ً٩ىن الخهىٍذ ٖلى الىهىم الدكغَُٗت ٦أزغ بظغاء ٖلى مؿخىي البرإلااهاث،
خُض جبجى هخاثجه ٖلى جل ٪اإلاىا٢كاث و الخٗضًالث التي ٧اهذ ٖلى مؿخىي ٚغٞتي البرإلاان
وو٢ ٤ٞىاٖض ويىابِ مدضصة ،خُض ج ٠٨بخدضًض َظٍ الًىابِ ٧ل مً ال٣اهىن 12-16
اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا و٦ظا الىٓام الضازلي إلاجلـ الامت

1

 1بىلىم مدمض ؤمحن ،الٗمل البرإلااوي في الجؼاثغ بحن الىو الضؾخىعي و الخُبُ ،٤ؤَغوخت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة
الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام  ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ  ،2015م .183
 2ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .56
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املؼلب ألاوٌ :خدود طلؼت مجلع ألامت في جسجِب حدوٌ ؤكماله.
بطا ٧ان ٧ل مً اإلااصة  42مً الضؾخىع الٟغوسخي و ٦ظا اإلااصة  120مً الضؾخىع
الجؼاثغي لؿىت  1996جىحي بإن ل٩ل مً ٚغٞتي البرإلاان الخ ٤بضعاؾت مكاعَ٘ وا٢تراخاث
ال٣ىاهحن اإلاٗغويت ٖلحهما ،والبذ ٞحها بال٣بى ٫ؤو الغ، ٌٞبال ؤن َظا الازخهام جم
الخ٣لُو مىه بٟٗل هٓام الٗ٣لىت البرإلااهُت الظي ؤزظ به ٧ل مً اإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوسخي
والجؼاثغي ًٖ َغٍ ٤مىذ نالخُاث َامت لخضزل الخ٩ىمت في مسخل ٠مغاخل الٗملُت
الدكغَُٗت ،وجمخل ٪الخ٩ىمت وؾاثل ٖضة للخإزحر ٖلى الىُْٟت الدكغَُٗت و جىظُه ٖمل
مجلـ ألامت زانت ٖلى مؿخىي ظضو ٫ألاٖماَ 2.٫ظا ألازحر الظي ًم ً٨للخ٩ىمت مً زال٫
جغجِبه ٖغى ال٣ىاهحن ٖلى مؿخىي اللجان اإلاسخهت ،خؿب ؤولىٍاتها ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ؤَمُتها.
باإلياٞت لخ ٤الخ٩ىمت الىاؾ٘ في جغجِب ظضو ٫ألاٖما ٫ؾىاء باليؿبت للضوعة ؤو
الجلؿاثً ،م٨جها ؤًًا َلب ٖ٣ض صوعة ٚحر ٖاصًت ؾىاء بُلب مً عثِـ الجمهىعٍت مباقغة،
ؤو بُلب مً عثِـ الخ٩ىمت ًىظه بلى عثِـ الجمهىعٍت ،وخؿب اإلااصة  04مً ال٣اهىن
الًٗىيٞ ،اإلاغؾىم الغثاسخي اإلاخًمً صٖىة البرإلاان لٗ٣ض صوعة ٚحر ٖاصًت ًدضص ظضو٫
ؤٖما ٫الضوعة ،التي جسخخم بمجغص ما ٌؿدىٟظ البرإلاان ظضو ٫ألاٖما ٫اإلاؿخضعى مً ؤظله.
الفسق ألاوٌ :الخدىم في حدوٌ ؤكماٌ مجلع ألامت و في اللجان الداثمت
جخٟى ١الخ٩ىمت ٖلى ؤًٖاء مجلـ ألامت في الٗمل الدكغَعي مً زال ٫جد٨مها في
ظضو ٫ؤٖماله و مؿاَمتها في صعاؾت مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن ٖلى مؿخىي اللجان
الضاثمتَ ،ظا الخٟى ١الظي ًٓهغ َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت في زاوي مغخلت مً مغاخل نىإ
الدكغَ٘ بٗض اإلاباصعة ،والتي ٧ان في ألانل ؤهه ًم ً٨للبرإلاان بهٟت ٖامت و إلاجلـ ألامت
بهٟخه زانت الؿُُغة ٖلحها.
ٖ 1لى اٖخباع ؤن التر٦حز بالضعاؾت ؾُ٩ىن ٖلى اإلاىا٢كت و الخهىٍذ ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت
 2ظٟٗغي وُٗمت ،اإلاغ٦ؼ الضؾخىعي للٛغٞت الشاهُت في البرإلاان ،ؤَغوخت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن
الٗام ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض -جلمؿان ،الجؼاثغي  ،2015 ،م .243
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ؤوال :الخدىم في حدوٌ ؤكماٌ مجلع ألامت
ٌٗض الخد٨م في ظضو ٫ؤٖما ٫مجلـ ألامت ،ؤخض ؤَم الىؾاثل التي جازغ مً زاللها
الؿلُت الخىُٟظًت في الٗمل الدكغَعي ،خُض جىصي َظٍ الؿُُغة صوعا ٦بحرا في بيٗاٝ
اإلاباصعة البرإلااهُت و ٦بدا لألٖما ٫ألازغي الالخ٣ت لها ٧الخٗضًل و اإلاىا٢كت و الخهىٍذ .1،وجغي
ألاؾخاطة زغباشخي ُٖ٣لت في َظا ؤن يبِ ظضو ٫ألاٖماَ ٫ى جدضًض اإلاىايُ٘ التي ج٩ىن مدل
صعاؾت وه٣اف وجهىٍذ مً َغ ٝالبرإلاان ،وَى َغٍ٣ت ٞىُت لترجِب الٗمل صازل البرإلاان
ٖمىما وفي ٧ل ٚغٞت في ْل جؼاًض اإلاهام وحٗ٣ضَا 2،و ًخطر في البضاًت ؤن جغجِب و جىُٓم
ظضو ٫ألاٖماَ ٫ى بظغاء ق٨لي ال ًازغ في ؾحر نىاٖت الدكغَ٘ ل٨ىه في خ٣ُ٣ت ألامغ َى بظغاء
مهم وعثِسخي ل٩ىهه ٌٗض مٟخاح اليكاٍ البرإلااوي ،وَك٩ل عػهامت اإلاىايُ٘ التي جغج٨ؼ ٖلحها جل٪
الٗملُت اإلاٗ٣ضة اإلاخٗل٣ت بهىاٖت الدكغَ٘ 3.و ًٓهغ الخٟى ١الخ٩ىمي في اإلاباصعة الدكغَُٗت في
ظضو ٫ؤٖماٚ ٫غٞت مجلـ ألامت مً زال ٫ؤن ألاولىٍت للمكاعَ٘ الخ٩ىمُت ،وجىو اإلااصة 15
مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ٖلى ؤهه << ًجخم٘ م٨خب الٛغٞخحن و ممشل
الخ٩ىمت في م٣غ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو مجلـ ألامت ،لًبِ ظضو ٫ؤٖما ٫الضوعة ،جبلا
لترجِب ألاولىٍت الري جددده الخىىمت.
و ًٟهم مً َظٍ اإلااصة ؤن الخ٩ىمت هي اإلاىىَت بترجِب و جىُٓم مكاعَ٘ وا٢تراخاث
ال٣ىاهحن التي جغي ٞحها ؤولىٍت لها ،و ؤن خًىع م٩اجب الٛغٞخحن ما َى بال بظغاء ق٨لي في
اظخماٖاث يبِ ظضو ٫ألاٖما٦ ،٫ما ال ًم ً٨ألًت ٚغٞت ؤن جًبِ ظضو ٫ؤٖما ٫ظلؿاتها
بال باؾدكاعة الخ٩ىمت .ػٍاصة ٖلى طلٞ ٪للخ٩ىمت خ ٤حٗضًل ظضو ٫ألاٖما ٫ؾىاء بةصزا٫
مىايُ٘ ظضًضة ُٞه مً زال ٫جهغٍذ الخ٩ىمت باإللخاح ٖلى بؾخعجالُت مكغوٕ ٢اهىن ٖىض
ً 1اؾحن عبىح ،الهُمىت الخ٩ىمُت ٖلى ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت في الجؼاثغ ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت،
الٗضص  ،15وع٢لت  ،ظاهٟي  ،2017م .231
 2زغباشخي ُٖ٣لت ،مغ٦ؼ مجلـ ألامت.....مغظ٘ ؾاب ،٤م .236
 3مدمض ؤعػقي وؿیب ،ؤنى ٫ال٣اهىن الضؾخىعي والىٓم الؿیاؾیت ،الجؼء ألاو ، ٫مٟهىم ال٣اهىن الضؾخىعيْ -اَغة
الضولت والضؾخىع ،صاع ألامت ،بغط ال٨یٟان – الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت .69 ،1998
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بًضاٖه 1،ومً زمت بصعاظه في ظضو ٫ؤٖما ٫الضوعة الجاعٍت ،ؤو بىاء ٖلى َلب الخ٩ىمت
ومىا٣ٞت م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو م٨خب مجلـ ألامت ٖلى حسجُل مكغوٕ ؤو ا٢تراح
٢اهىن لم حٗض بكإهه اللجىت اإلاسخهت ج٣غٍغا في ؤظل قهغًٍ.

2

وجىو اإلااصة  62مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى يغوعة ج٣ضًم ظضو ٫ألاٖما٫
الى ؤًٖاء مجلـ ألامت ٢بل ٖكغة (  )10ؤًام مً جاعٍش اوٗ٣اص الجلؿت و بضء الىٓغ في ظضو٫
ؤٖمالها .خُض حٗض َظٍ اإلاضة ٚحر ٧اُٞت باليؿبت الى حجم ال٣ىاهحن اإلاٗغويت للمىا٢كت
والخهىٍذ ،زانت ؤمام اإلاكاٚل ال٨شحرة ألًٖاء مجلـ ألامت.

3

زاهُا :هخاثج جدىم الخىىمت في حدوٌ ؤكماٌ مجلع ألامت
بن الخٟى ١الخ٩ىمي بزىاء بٖضاص ظضو ٫ؤٖما ٫البرإلاان ًبرػٍ الٗضص الًئُل مً
ال٣ىاهحن طاث ألانل البرإلااوي ،والٗضص ال٨بحر مً ال٣ىاهحن طاث ألانل الخ٩ىمي ،و ًؼٍض مً
الهىة بحن الخ٩ىمت و البرإلاان ،و ٦ظل ٪بلتزام الخ٩ىمت بهٟت مباقغة بدىُٟظ الخٗهضاث
اإلاضعظت في البرهامج اإلاهاصٖ ١لُه مً َغ ٝالبرإلاان ،بال ؤن خ ٤ألاولُت ًؼٍض مً حجم جضزل
الخ٩ىمت في الٗمل الدكغَعي ،وٍغجب بوٗ٩اؾاث ؤ٦ثرَا ؾلبُت ٖلى البرإلاان هظ٦غ مجها:
 جد٨م الخ٩ىمت في ظضو ٫ؤٖما ٫مجلـ ألامت ،وو٣ٞا ألولىٍاجه التي ًغٍض ؤن
ًمغَاَ ،ى بوٗ٩اؽ لخضزل الخ٩ىمت في ؤص ١جٟانُل الٗمل البرإلااوي و في َظا
ًغي ألاؾخاط << كىَشاز >> ؤن الخ٩ىمت مً زالَ ٫ظا الخ ٤جازض البرإلاان
ٖلى َغٍ٣تها ،وبالخالي ً٣ٟض ال٨شحر مً الخغٍت في مماعؾت ؾُاصجه

4

 جغجِب ظضو ٫ألاٖما ٫مً َغ ٝالخ٩ىمت ًاصي بلى اؾدبٗاص صوع مجلـ ألامت
٦ؿلُت حكغَُٗت ،وخ٣ها في بصزا ٫مىايُ٘ يمً ظضو ٫ألاٖما ٫جغي ؤجها
طاث ؤَمُت للمىاًَ ،وؤجها مؿخعجلت ال ًم ً٨جإظُلها ،وما ًيخج ًٖ ٧ل َظا
 1اإلااصة  16مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16الؿاب ٤ط٦غٍ.
 2زغباشخي ُٖ٣لت ،مغظ٘ هٟؿه ،م .238
 3مؿٗىص قحهىب ،اإلاباصعة بال٣ىاهحن بحن الخ٩ىمت و البرإلاان ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .19
ً 4اؾحن عبىح ،الهُمىت الخ٩ىمُت ٖلى ؤلاظغاءاث ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .232

169

جغاظ٘ الؿلُت الخ٣ضًغٍت للبرإلااهاث التي ًجب ؤن ًخمخ٘ بها ممشلى الكٗب
ؤزىاء جمشُلهم.
ً م ً٨بصعاط ه٣اٍ ؤزغي ٖىض الا٢خًاء في ظضو ٫ؤٖما ٫الضوعة الٗاصًت >>
وي٘ ظضو ٫ألاٖما ٫و ٤ٞعئٍت الخ٩ىمت مً قإهه زل ٤الامخٗاى لضي
ؤًٖاء مجلـ ألامت  ،والكٗىع بٗضم الجضوي ال مً خًىع الجلؿاث ،وال
مً اإلاىا٢كت ،وَى ما ٢ض ًاصي بلى ج٨غع الُٛاب ًٖ ألاقٛا ٫ؤو ّختى
بالخًىع وؤلا٦خٟاء ،بمُالٗت الجغاثض ؤو الخضًض الجاهبي.

1

ٖ ضم اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في ظضو ٫ألاٖماً ٫ىلض لضي ؤًٖاء مجلـ ألامت
بخؿاؽ بٗضم ٢ضعتهم ٖلى الضٞإ ًٖ ا٢تراخاث ال٣ىاهحن التي ً٣ضمىجها ٖلى
ألا٢ل ختى جهل بلى ٢اٖاث اإلاىا٢كت و ً٣خل عوح اإلاباصعة لضحهم  ،وٍجٗلهم
ؤ٦ثر ؾلبُتٟٞ ،ا٢ض الصخيء ال ٌُُٗه ،وفي َظا جإزحر ؾلبي ٖلى مؿخىي
ومغصوص الى٣اف.
 بٖضام الاؾخ٣اللُت الظاجُت إلاجلـ ألامت في جغجِب و جىُٓم ظضو ٫ألاٖماَ ،٫ى
ٖضم بًجاص البضاثل لُغح ؤهه ال ًم ً٨الهُال ١في صوعة بغإلااهُت صون بٖضاص
ظضو ٫ؤٖما ٫مؿب ٤ما ًيخج ٖىه مؿاًغة ألامىع مً َغ ٝاإلاجلـ.
مما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫ؤن جد٨م الؿلُت الخىُٟظًت في ظضو ٫ؤٖما ٫مجلـ ألامت ،ال
ًم٨جها  ِ٣ٞمً حؿبُ ٤مكاعَ٘ ٞىاهحها ،بل ًم ً٨لها ؤًًا ٦بذ م٣ترخاث ال٣ىاهحن التي ًخ٣ضم
بها ؤًٖاء مجلـ ألامت مما ٌٗض جًُ٣ا آزغ ٖلى الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت مًا ٝالى
جدضًض مجاالث الدكغَ٘  ،ومجمىٕ الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت للمباصعة.

2

الفسق الثاوي :جدىم الخىىمت في طير ؤكماٌ اللجان املخخصت.
بٗض بًضإ الخ٩ىمت إلاكاعَ٘ ال٣ىاهحن ،و٢بى ٫م٨خب مجلـ ألامت ا٢تراخاث ال٣ىاهحن
و ٖضم عًٞها مً َغ ٝالخ٩ىمتً ،دُل عثِـ مجلـ ألامت الىو الى اللجىت اإلاسخهت
 1زغباشخي ُٖ٣لت  ،مغ٦ؼ مجلـ ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .214
ً 2اؾحن عبىح....،مغظ٘ ؾاب ،٤م .232
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لضعاؾخه و ٞدهه بهٟت مٗم٣ت ،خُض جضزل مهمت صعاؾت الىو الدكغَعي والخضُٞ ٤ُ٢ه في
نلب وكاٍ اللجان الضاثمت للبرإلاان باٖخباعَا ؤ٦ثر ألاظهؼة البرإلااهُت جسهها و اَالٖا بالٗمل
البرإلااويٞ ،هي بمشابت اإلاسابغ الدكغَُٗت ،بط جخضاو ٫في بَاع ازخهاناتها خى ٫مكاعَ٘
وا٢تراخاث ال٣ىاهحن اإلادالت ٖلحها و٣ٞا للمىاص  137/136مً الضؾخىع ،و خى٧ ٫ل اإلاؿاثل التي
ج٣غع حسجُلها يمً ظضو ٫ؤٖمالها 1.بال ؤن َظٍ اللجان اإلاسخهت ًب٣ى ٖملها جدذ بقغاٝ
الخ٩ىمت ( ممشل الخ٩ىمت ) ،وٖلحها ؤن جُلٗه ٖلى ٧ل مغاخل الخض٢ ٤ُ٢بل ٖغى مكغوٕ ؤو
ب٢تراح ال٣اهىن للمىا٢كت و الخهضً ٤و جازغ الخ٩ىمت بإؾلىب مباقغ في ٖمل اللجىت الضاثمت
و٢غاعاتها بُُٟ٨خحن مهمخحن َما  :بدًىعَا ألٖمالها ؤو بسخبها إلاكغوٕ ال٣اهىن.

2

ؤوال :الخظىز في ؤشواٌ اللجان الداثمت ملجلع ألامت
عٚم ؤن اإلااصة  45مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت جا٦ض ٖلى ؤن اظخماٖاث مجلـ
ألامت مٛل٣ت ،وال ًم ً٨للجان الضاثمت وكغ ؤو بٖالن مدايغَا بال ؤن اإلااصة  26مً ال٣اهىن
الًٗىي في ٣ٞغتها الشالشت م٨ىذ ألًٖاء الخ٩ىمت اإلاكاع٦ت في ؤقٛا ٫اللجان الضاثمت ،بىاء
ٖلى َلب مجها مىظه لغثِـ مجلـ ألامت و ٌٗض َظا بمشابت الامخُاػ للخ٩ىمت ب٣ائها ٦مغا٢ب
لؿحروعة الٗمل الدكغَعي بما ًسضم ؾُاؾتها الٗامت ،وطل ٪خُىما ؾىذ ألًٖاء الخ٩ىمت ؤو
ممشلها خًىع ؤقٛا ٫اللجان الضاثمتٞ 3.لِـ للجىت الضاثمت اؾخ٣اللُت مً خُض جدًحر
الىو الدكغَعي ،وٖلت طل ٪ج٨مً في الخًىع الضاثم للخ٩ىمت ،ل٩ىجها حٗض قغٍ٩ا للبرإلاان في
اهخاط الٗمل الدكغَعي ،ومً َظا اإلاىُلً ،٤هبذ بةم٩ان الىػٍغ اإلاٗجي بىنٟه ممشال للخ٩ىمت
ؤن ًإزظ ال٩لمت متى ؤعاص طل ،٪ومً زمً ،ضٖم وظهت هٓغ الخ٩ىمت بم٣خطخى ما لضًه مً
الخٟؿحراث واإلاٗلىماث والدجج واإلابرعاث وألاع٢ام ،وما في طل ٪مً حٗالُ ٤ومالخٓاث،

4

وبظلً ٪م ً٨ؤن ًازغ ٖلى الغؤي الٗام للجىت الضاثمت و ١ ٝالاججاٍ الظي جغٚب ُٞه
ً 1اؾحن عبىح ،الهُمىت الخ٩ىمُت ٖلى ؤلاظغاءاث ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .238
ً 2دُاوي خمؼة ،صوع اللجان  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .119
 3ههغ الضًً مٗمغي ،الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤اإلاباصعة ، .....مغظ٘ ؾاب ،٤م .25
 4اهٓغ في جٟهُل طلً ٪دُاوي خمؼة ،صوع اللجان  ،....مغظ٘ هٟؿه ،م .119
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الخ٩ىمت ،ؤي الظي جغظى ؤن ً٩ىن ٖلُه الىو الدكغَعي ،و٧ل جإزحر ٖلى اللجان الضاثمت
ٌك٩ل جإزحرا ٦بحرا ٖلى البرإلاان هٟؿه.

1

بن خًىع ممشل الخ٩ىمت لجلؿاث اللجان اإلاسخهتًًٟ ،ي هىٖا مً الخضزل في
نالخُاتها ،ويغبا إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ،زانت ؤما م٩اهت ممشل الخ٩ىمت اججاٍ
ألاًٖاء آلازغًٍ مً ظهت و ؤهه له خ ٤الخضزل في ؤي و٢ذ بإزظ ال٩لمت و جىظُه ٖمل اللجىت
بما ًخماشخى و ؾُاؾت الخ٩ىمت.
زاهُا :خم الخىىمت سخب مشسوق اللاهىن .....بلواء ألكماٌ اللجان املخخصت.
ؤ٦ضث اإلااصة  21مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ٖ 12-16لى ؤهه << م٘ مغاٖاة ال٣ٟغة
الشامىت (  )08مً اإلااصة  138مً الضؾخىعً ،م ً٨الخ٩ىمت ؤن حسخب مكاعَ٘ ال٣ىاهحن في ؤي
و٢ذ ٢با ؤن ًهىث ؤو ًهاصٖ ١لحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو مجلـ ألامت خؿب الخالت......
ًترجب ًٖ َظا السخب خظ ٝالىو مً ظضو ٫ؤٖما ٫الضوعة >> و ًٟهم مً ال٣غاءة اإلاخإهُت
لىو اإلااصة ؤن للخ٩ىمت الخ ٤في سخب هو اإلاكغوٕ ٢بل الخهىٍذ ٖلُه في الجلؿت
الٗامت ،ؤي إلاا ً٩ىن الىو في مغخلت الخضٖ ٤ُ٢لى مؿخىي اللجان اإلاسخهت إلاجلـ ألامت
ٞالىهىم التي ٢امذ بضعاؾتها اللجىت اإلاٗىُت ٖلى مؿخىي الٛغٞت الشاهُت في اإلاجاالث التي
خضصَا الضؾخىع إلاجلـ ألامت و التي ًخم بًضاٖها لضي م٨خبه ،وؤصزلذ ٖلحها حٗضًالث لم
جغٚب ٞحها الخ٩ىمت ،ؤو ْهغ ؤجها جخٗاعى م٘ مغاصَا مً مكغوٕ ال٣اهىن ؤنال ،لها ؤن
حسخبهاٞ .اإلاإمى ٫مً اللجان الضاثمت ؤن ال ججغي حُٛحراث ٖمُ٣ت ٖلى الىو ،ؤي ال جىهب
حٗضًالتها ٖلى حُٛحر الىو ظملت وجٟهُال ،والشابذ في َظٍ الخالت ؤن الىػٍغ اإلاسخو خحن
ًغي ما ؤٞطخى بلُه مكغوٕ الخ٩ىمتً 2،دخج لضي اللجىت الضاثمت وله ؤن ً٣ى٧ : ٫ان الىو
مضعوؾا بُغٍ٣ت مٗم٣ت مً ٢بل مجلـ الضولت ،ػص بلى طل ،٪اإلاكغوٕ ٧ان مدل بزغاء مً ٢بل
مجلـ الىػعاء جدذ بقغا ٝعثِـ الجمهىعٍت ،وطل٧ ٪له ٢بل ؤن ًىصٕ لضي م٨خب اإلاجلـ.
ٖ 1بض هللا بىٟ٢ت ،ؤؾالیب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الؿیاسخي الجؼاثغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 160
ً 2دُاوي خمؼة ،صوع اللجان  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .120
ٖ 3بض هللا بىٟ٢ت ،ؤؾالیب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الؿیاسخي الجؼاثغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .162
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3

ٞللخ٩ىمت خ ٤سخب اإلاكغوٕ ،وَى ما له اعجضاصاث ٖلى ٖال٢تها م٘ البرإلاان ٖمىما
وم٘ اللجىت زهىنا ،التي ٢ض جبجي ٢ىاٖاتها وجهىعاتها ٖلى ؤؾـ جىنلذ بلحها عبما جسخل٠
ًٖ جهىعاث و٢ىاٖاث الخ٩ىمت ،وفي ألازحر جب٣ى الخ٩ىمت هي مً لها ال٩لمت ألازحرة بد٨م ما
حٗهضث به بم٣خطخى بغهامجها ،الظي واٖ ٤ٞلُه البرإلاان.

1

املؼلب الثاوي :مىاكشت الىص الدشسَعي كلى مظخىي مجلع ألامت
ههذ ال٣ٟغاث ألاولى والشاهُت والشالشت مً اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر
لؿىت ٖ 2016لى ؤهه << م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  137ؤٖالًٍ ،جب ؤن ً٩ىن
٧ل مكغوٕ ؤو ب٢تراح ٢اهىن مىيىٕ مىا٢كت مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت
ٖلى الخىالي ختى جخم اإلاهاص٢ت ٖلُه.
جىهب مىا٢كت مكاعَ٘ ال٣ىاهحن مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى الىو الظي
ٌٗغيه ٖلُه الىػٍغ ألاو ٫ؤو ٖلى الىو الظي ناصٖ ١لُه مجلـ ألامت في اإلاؿاثل اإلاىهىم
ٖلحها في اإلااصة  137ؤٖالٍ.
حٗغى الخ٩ىمت ٖلى بخضي الٛغٞخحن الىو الظي نىجذ ٖلُه الٛغٞت ألازغي
وجىا٢ل ٧ل ٚغٞت الىو الظي نىجذ ٖلُه الٛغٞت ألازغي و جهاصٖ ١لُه>> .
یٟهم مً هو َظٍ ال٣ٟغاث ؤن الٗمل الدكغَعي یىُل ٤مً اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ،ونىال بلى مجلـ ألامت ،في ٧ل الخاالث ٖضا جل ٪اإلاىهىم ٖلحها في هو اإلااصة 137
مً الضؾخىع ،و في َظٍ ألازحرة ج٩ىن اإلاىا٢كت ؤوال ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت لخدى ٫بٗض
اإلاهاص٢ت ٖلحها الى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي للمىا٢كت و اإلاها٢تٖ ،لى اٖخباع ؤن اإلااؾـ
الضؾخىعي اٖخمض مبضؤ الاججاٍ الىاخض للٗمل الدكغیعيٗٞ ،ىضما حٗغى اإلاباصعة ٖلى اإلاجلـ
ّ
ویهىث ٖلحها ،و ؤزحرا ی٣ىم
الكٗبي الىَجي ی٣ىم َظا ألازحر بضاعؾتها وٞدهها ،زم یىا٢كها
بدبلی ٜالىهىم ال٣اهىهیت اإلاهىث ٖلحها مً ٢بله باألٚلبیت اإلا٣غعة صؾخىعیا بلى عثیـ مجلـ
ً 1دُاوي خمؼة ،صوع اللجان  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .120
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ألامت 1،للهاص٢ت ٖلحها بٗض مىا٢كتها ،و٦ظا الخا ٫باليؿبت للمجاالث اإلاسههت إلاجلـ ألامت
واإلاخٗل٣ت بالخىُٓم اإلادلي ،وتهُئت ؤلا٢لُم والخ٣ؿُم ؤلا٢لُمي ،خُض ًىا٢كها ؤًٖاء مجلـ
ألامت بٗض ٞدهها ٖلى مؿخىي اللجان ،واإلاهاص٢ت ٖلحها ،بٗضَا جداٖ ٫لى م٨خب اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي للخهىٍذ ٖلحها بٗض بلؼامُت مىا٢كتها.
الفسق ألاوٌ :مىاكشت الىصىص الدشسَلُت كلى مظخىي اللجان املخخصت ملجلع
ألامت.
بن ؾً ال٣ىاهحن ٖملُت َىٍلت ونٗبت بلى ؤبٗض الخضوص ،طل ٪ؤجها جمغ بجملت مً
ؤلاظغاءاث واإلاغاخل الجىَغٍت واإلاٗ٣ضة ،والتي جخُلب الض٢ت والخإوي ؤزىاء الُ٣ام بها  ،وؤولى
َظٍ اإلاغاخل هي مغخلت اإلاباصعة بال٣ىاهحن ،التي جخُلب ظهضا وٟ٦اءة مً ؤظل ج٣ضًم مكغوٕ
ؤو ا٢تراح واضر وج٣جي 2،و جًُل٘ اللجان البرإلااهُت ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت ؤو ٖلى مؿخىي
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بهمت ٞدو ال٣ىاهحن و الخضٞ ٤ُ٢حها ٢بل ٖغيها ٖلى الٛغٞخحن
للمىا٢كت و الخهىٍذ ٖلحها و حٗخبر اللجان البرإلااهُت الضاثمت ظهاػا مً ؤظهؼة ٧ل مً اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامتَ ،ب٣ا إلاا هو ٖلُه الضؾخىع الجؼاثغي  ،وجسخو ٧ل لجىت
بمجاالث و بظغاءاث مدضصة بُجها ال٣اهىن ،بدُض ج٣ىم بضعاؾت مكاعَ٘ ال٣ىاهحن صعاؾت
مخسههت مً َغٖ ٝضص مدضوص مً الىىاب ٢بل ٖغيها ٖلى البرإلاان ب٩ل ؤًٖاثه.

3

 1حجاب ًاؾحن ،الضوع الدكغَعي ،...مغظ٘ ؾاب ،٤م .105
 2مهُٟى ؤبىػیض ٞھمي ،الىٓام الضؾخىعي في الجمھىعیت الٗغبیت اإلاخدضة ،الضاع الجضیضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعیت ،ؾىت
 ،1975م .447
 3بل٣الم مغاص ،صوع اللجان البرإلااهُت الضاثمت في صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت في الجؼاثغ ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت ؤلاظتهاص
للضعاؾاث ال٣اهىهُت و ؤلا٢خهاصًت  ،اإلاجلض  ، 08الٗضص  ، 05قل.2019 ٠
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ؤوال  :مسخلت بًداق الىص اللاهىوي كلى مظخىي اللجىت و اطخدكائها.
بٗض ؤن ًخم بًضإ اإلاباصعة بالدكغَ٘ ( ا٢تراح او مكغوٕ ) لضي م٨خب مجلـ ألامت
َب٣ا لىو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر ،وو٣ٞا للماصجحن
 20/19مً ال٣اهىن الًٗىيٌ ،كٗغ م٨خب مجلـ ألامت باؾخالم مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن
خؿب الخالت ،وٍخم بخالتها ٖلى اللجىت الضاثمت اإلاسخهت بٗض اؾخضٖائها مً َغ ٝعثِؿها
ؤزىاء صوعاث مجلـ ألامت ،ؤو مً َغ ٝعثِـ مجلـ ألامت زاعط صوعاجه .و ال ًم ً٨للجان
الضاثمت الاظخمإ ؤزىاء اوٗ٣اص الجلؿت الٗامت للمجلـ ،بال في الخاالث الاؾخعجالُت ،1يماها
للخئام ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً ؤًٖاء مجلـ ألامت مً ظهت ،وختى ال ج٩ىن ظلؿاث و ؤقٛا٫
اللجان الضاثمت مبرعا للُٛاب مً الجلؿت الٗامت.
ججخم٘ اللجان الضاثمت إلاجلـ ألامت في ظلؿت ؤو ؤ٦ثر لضعاؾت وجٟدو و مىا٢كت
الىهىم ال٣اهىهُت اإلادىلت لها ،واقترٍ اإلاكغٕ لصخت َظٍ الجلؿاث ،ؾىاء في مغخلت
اإلاىا٢كت ؤو الخهىٍذ جىٞغ الىهاب ال٣اهىوي ،خُض جىو اإلااصة  35مً الىٓام الضازلي ٖلى
ؤهه << ال جصر اإلاىا٢كاث و /ؤو الخهىٍذ في اللجان الضاثمت بال بدًىع ؤٚلبُت ؤًٖائها ،وفي
خالت ٖضم ب٦خما ٫الىهاب ،حٗ٣ض ظلؿت زاهُت بٗض ؤعٕ وٖكغًٍ (  ) 24ؾاٖت ٖلى ألا٢ل
مهما ًٖ ً٨ضص ألاًٖاء الخايغًٍ.
في خالت الُٛاب ًم ً٨الخهىٍذ بالى٧الت ٖلى ؤن ج٩ىن م٨خىبت و في خضوص جىُ٦ل
واخض>> ٦ما م ً٨اإلاكغٕ ألًٖاء مجلـ ألامت ٚحر ألاًٖاء في اللجىت خًىع ؤقٛا ٫اللجان
الضاثمت بٗض ؤزظ ؤلاطن مً عثِؿها ،صون ً٩ىن لهم خ ٤الخهىٍذ ؤو اإلاىا٢كت .و ٦ظل ٪الخا٫
باليؿبت لغثِـ مجلـ ألامت وهىابه

2

 1ؤهٓغ اإلااصة  34مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
 2ؤهٓغ اإلااصة  36مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
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زاهُا  :طير ؤشواٌ اللجان املخخصت و مىاكشتها للىصىص الدشسَلُت.
جىو اإلااصة  39مً الىام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى ؤهه << حكغٕ اللجىت اإلاسخهت في
صعاؾت مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن باالؾخمإ الى ممشل الخ٩ىمت ،ؤو مىضوب ؤصخاب الا٢تراح
خؿب الخالت٦ ،ما ًم ً٨ؤن حؿخم٘ إلاىضوب ؤصخاب الخٗضًل >> و ًٟهم مً هو اإلااصة ؤٖالٍ
ؤن اإلاكغٕ ٢ض ػوص اللجان الضاثمت إلاجلـ ألامت بمجمىٖت مً الهالخُاث 1،وم٨جها مً
اؾخٗمالها في اإلاغخلت ألاولى لخٟدو ال٣ىاهحن اإلادالت ٖلحها خُض ًم ً٨ؾغص َظٍ الىؾاثل
طاث الٗال٢ت بؿحر ٖمل اللجان ٖلى الىدى الخالي:
 إلاخالت :جىٓغ اللجان الضاثمت إلاجلـ ألامت في مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن
اإلادالت ٖلحها مً َغ ٝعثِـ مجلـ ألامت في بَاع اإلاجاالث اإلاسههت له،
بىاء ٖلى اإلااصة  137مً الضؾخىع٦ ،ما جىٓغ في الىهىم ال٣اهىهُت التي
نىث ٖلحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي  ،و٦ظا ٧ل اإلاؿاثل التي جضزل في اَاع
ازخهاناتها مغ٣ٞت بالىزاث ٤و اإلاؿدىضاث باإلاخٗل٣ت بضعاؾت الىو
الدكغَعي٦ 2.ما ًم ً٨اؾخضٖاء اللجان الضاثمت مً ؤظل اإلاضاولت في اإلاىيىٕ
مدل الضعاؾت ؤو مً ؤظل ببضاء الغؤي .وفي َظٍ الخالت ألازحرة جخم ؤلاخالت
بُلب مً لجىت صاثمت ؤزغي.
 بحخماكاث اللجان الداثمت ملجلع ألامت  :ججخم٘ اللجان بمجغص بزُاعَا،
خؿب ظضو ٫ػمجي جهاصٖ ١لُه ٖمىما ؤزىاء اظخماٖاتها ألاولى ،وال ًدضص
الىٓام الضازلي ل٩ل مً اإلاجلؿحن ؤًاما مًبىَت لٗ٣ض الاظخماٖاث ،وجبضؤ
اللجىت بظخماٖها باالؾخمإ الى ممشل الخ٩ىمت ؤو مىضوب ؤصخاب الا٢تراح،
ولها الخ ٤ؤزىاء ؾحر ظلؿتها ؤن جضٖى ؤي شخو في بَاع مماعؾت ؤقٛالها،
ٖلى ؤن ً٩ىن مً طوي الازخهام و الخبرة لالؾخٗاهت به،
 بكالن كدم الاخخصاص :بن جىىٕ الىهىم ال٣اهىهُت ٢ض ًًٗىا ؤمام
ٞغيُت ،بخالت مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن ٖلى لجىت ٚحر مسخهت به ،وفي َظٍ
 1ؤهٓغ في قغح طلً ٪دُاوي خمؼة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .79
 2ؤهٓغ اإلااصة  33مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
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الخالت م ً٨اإلاكغٕ اللجان الضاثمت إلاجلـ ألامت مً زال ٫هو اإلااصة  42مً
الىٓام الضازلي ؤن حٗلً ٖضم ازخهانها في صعاؾت و جٟدو الىو
اإلاٗغوى ٖلحها ،وفي َظٍ الخالت ًغظ٘ ازخهام الٟهل في الخىاػٕ الى م٨خب
اإلاجلـ ،خُض ًًُل٘ َظا ألازحر بخدضًض الجهت ناخبت الازخهام.
 آحاٌ بكداد الخلسٍس  :جىو اإلااصة  44مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى
اللجان الضاثمت ملؼمت بةٖضاص ج٣غٍغ ًٖ مكاعَ٘ وا٢تراخاث ال٣ىاهحن اإلادالت
ٖلحها في آظا ٫ال جخٗضي الكهغًٍ مً جاعٍش ؤو ؤو ٫ظلؿت لها بمىاؾبت صعاؾت
جل ٪الىهىم ( مً ؤوً ٫ىم في الضعاؾت ) ،واقترٍ اإلاكغٕ ٖلى اللجىت ؤن
جدغع ج٣اعٍغَا باللٛت الٗغبُت ،وحٗغيها للمهاص٢ت ٖلى ؤًٖاء اللجىت ٢بل
بعؾالها بلى م٨خب اإلاجلـ.
 الخصىٍذ كلى ؤكماٌ اللجىت  :الخهىٍذ خ ٤شخصخي للبرإلااوي ،وبىاء ٖلى
طلً ٪يبػي ؤن ًباقغ َظا ؤلاظغاء و٣ٞا إلاباصت الخمًٗ والخبهغ مً ؤظل
نضوع حكغَ٘ لخضمت الهالر الٗام  ،وجُُ٣م نضٖ ١ملُت الخهىٍذ ًيبػي
ؤن ً٣اؽ بمضي الخغٍت اإلامىىخت للبرإلااوي إلاباقغة َظا الخ ٤الضؾخىعي ،ؤي
ؤن ًهىث البرإلااوي صون ؤن ً٩ىن ٖغيت ألي هىٕ مً ؤهىإ الً.ِٛ

1

وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاىا٢كت ٖلى مؿخىي اللجان اإلاخسههت هي اإلاىا٢كت
الخُ٣ُ٣ت واإلاٗم٣ت للمباصعاث الدكغیٗیت ،ؤما الجلؿاث البرإلااهُت ٞما هي بال ٞغنت للىىاب
الَالٕ ٖلى الىو الدكغَعي اإلاٗغوى٦ ،ما جمشل بظغاءاث ق٩لیا للخهىیذ ،طل ٪ؤن اإلاىا٢كت
ٖلى مؿخىي الجلؿاث الٗامت ال جمىذ ٞغنت ٧اٞیت للىاثب الظي ٖلیه الالتزام بمضة ػمىیت
مدضصة.

2

 1وٗمان مدمض الخُیب ،الىؾیِ في الىٓم الؿیاؾیت ،م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػیٖ٘ ،مان ،ألاعصن ،ؾىت ،1999
م .210
 2ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .61
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الفسق الثاوي :مىاكشت الىصىص الدشسَلُت كلى مظخىي الجلظاث اللامت ملجلع
ألامت.
جسخلٖ ٠ملُت مىا٢كت الىهىم الدكغَُٗت مً َغ ٝؤًٖاء مجلـ ألامت ًٖ
ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للىي٘ ٢بل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت
٧ ،2016اهذ اإلاىا٢كت ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت جىهب ٖ ِ٣ٞلى الىو اإلاهىث ٖلیه مً
٢بل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي الظي ٧ان له ألاولىٍت و ألاؾبُ٣ت في اإلاىا٢كت ٣٦اٖضة ٖامت
ومُل٣ت جبٗا لٗضم بم٩اهُت ؤًٖاء مجلـ ألامت اإلاباصعة با٢تراح ال٣ىاهحن ،خیض جخم اإلاىا٢كت
الٗامت للىو بضءا باالؾخمإ بلى ممشل الخ٩ىمت زم م٣غع اللجىت اإلاسخهت زم بلى اإلاخضزلحن
مً ؤًٖاء اإلاجلـ خؿب جغجیب حسجیلهم اإلاؿب ،٤وی٣غع عثیـ اإلاجلـ َغی٣ت اإلاىا٢كت بٗض
جل٣یه َلبا مً الخ٩ىمت ؤو اللجىت اإلاسخهت 1،بدیض له ؤن ی٣غع اإلاىا٢كت الٗام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت للىو
ؤو ماصة بماصة.
ؤوال :إلاػاز إلاحساجي ملىاكشت مجلع ألامت للىص الدشسَعي
جىو اإلااصة  63مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ،ؤن مىا٢كاث مجلـ ألامت جصر
مهما ٧ان ٖضص ألاًٖاء الخايغًٍ ،وٖلُه ٞةن بٞخخاح الجلؿت للمىا٢كاث و عٗٞها مىىٍ
بغثِـ مجلـ ألامت ؤو مً ًىىبه ( عثِـ الجلؿت ) ،و ًلتزم باإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام،
واخترام جُبُ ٤الىٓام الضازلي للمجلـ.
ٌكغٕ في مىا٢كت مكغوٕ ال٣اهىن ؤو الىو باالؾخمإ ٖلى الخىالي بلى ممشل الخ٩ىمت
ْ
و الى م٣غع اللجىت اإلاسخهت ،زم الى اإلاخضزلحن خؿب جغجِب حسجُلهم اإلاؿب ،٤و ٌك َغٕ في
مىا٢كت ا٢تراح ال٣اهىن باالؾخمإ بلى مىضوب ؤصخاب الا٢تراح و ممشل الخ٩ىمت و م٣غع
اللجىت اإلاسخهت زم الى اإلاخضزلحن خؿب جغجُبهم اإلاؿب ٤في الدسجُل ،الظي ً٩ىن ٢بل ؾاٖت
مً ٞخذ الجلؿت لضي م٨خب الجلؿتٖ .لى حٗل٢ ٤اثمت اإلاخضزلحن ٢بل بضاًت ٧ل ظلؿت و ًغاعى
ٞحها جغجِب الدسجُل.
 1ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .60
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زاهُا :خدود املىاكشت ألكظاء مجلع ألامت .
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي م ً٨مجلـ ألامت مً خ ٤الىهىم ال٣اهىهُت ،ؾىاء
جل ٪التي جضزل في بَاع اإلاجاالث اإلاباصع بها ( ا٢تراح ؤو مكغوٕ ٢اهىن ) ؤو جل ٪اإلادالت ٖلُه مً
َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي بٗض ؤن نىث ٖلحها َظا ألازحر ،بال ؤهه ؤوعص ًٖ َاجه ال٣اٖضة
اؾخصىاءاث ،مً زاللها ُ٢ض ؾلُت مجلـ ألامت في مىا٢كت الىهىم الدكغَُٗت التي ًىهب
ٖلحها.
 -1مىاكشت ألاوامس السثاطُت :بىاء ٖلى اإلااصة  142مً الضؾخىع م ً٨وايٗى
الضؾخىع لغثِـ الجمهىعٍت الدكغَ٘ بإوامغ في الخاالث الاؾخصىاثُت و الُٗل
البرإلااهُت في الخاالث طاث الُاب٘ الاؾخعجالي بال ؤهه ًٟغى ٖلى عثِـ الجمهىعٍت
ٖغى َظٍ ألاوامغ ٖلى البرإلاان للمهاص٢ت ٖلحها و في َظٍ الخالت ال ًد ٤ألًٖاء
مجلـ ألامت مىا٢كت َظٍ ألاوامغ و بهما ًهىجىن ٖلحها بال٣بى ٫ؤو الغٌٞ
مباقغة.
 -2امللاهداث الدولُتً :سخو عثِـ الجمهىعٍت باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت
و ًلتزم م٣ابل طل ٪بٗغى مكاعَ٘ ٢ىاهحن ٖلى ٚغٞتي البرإلاان للمهاص٢ت ٖلحها وفي
َظٍ الخالت ؤًًا ال ًد ٤ألًٖاء مجلـ ألامت مىا٢كت بىىص َظٍ اإلاٗاَضاث
وبهما اإلاهاص٢ت ٖلحها ؤو عًٞها ٦ما ؤقغها بلى طل ٪ؾاب٣ا.

املؼلب الثالث :الخصىٍذ كلى الىصىص اللاهىهُت مً ػسف مجلع ألامت.
جىو اإلااصة  138في ٣ٞغاتها الشالزت ألاولى ٖلى اهه للمهاص٢ت ٖلى الىو الدكغَعي
ًجب ؤن ً٩ىن مىيىٕ مىا٢كت مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ٖلى الخىالي،
و جىهب مىا٢كت مكاعَ٘ ؤو ا٢تراخاث ال٣ىاهحن مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى الىو
الظي ٌٗغيه الىػٍغ ألاو ،٫ؤو ٖلى الىو الظي ناصٖ ١لُه ؤًٖاء مجلـ ألامت في اإلاؿاثل
اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم اإلادلي ،تهُئت الا٢لُم والخ٣ؿُم ؤلا٢لُمي
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حٗغى الخ٩ىمت ٖلى بخضي الٛغٞخحن الىو الظي نىجذ ٖلُه الٛغٞت ألازغي،
وجىا٢ل ٧ل ٚغٞت الىو الظي نىجذ ٖلُه الٛغٞت ألازغي و جهاصٖ ١لُه.
و اإلاالخٔ مً هو اإلااصة ؤٖالٍ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي وعٚم جمُ٨ىه إلاجلـ ألامت مً
خ٣ه اإلاباصعة ،و ما ًيخج ٖىه مً بم٩اهُت بضاًت اإلاباصعة ٖلى مؿخىاٍ و بظل٩ً ٪ىن اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي َى اإلاغخلت الشاهُت إلاىا٢كت الىو الدكغَعي و الخهىٍذ ٖلُه٢ ،ض ؤب٣ى ٖلى
مهُلر كلى الخىالي ،الظي ًٟهم مىه ؤهه ًجب ؤن ًمغ مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن ؤوال ٖلى
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي زم ٖلى مجلـ ألامت ،و في هٟـ الى٢ذ ٌٛل ٤الباب ؤمام بم٩اهُت
الخغوط ٖلى َظا الترجِب 1،خُض َظا ما ٧ان في صؾخىع ٢ 1996بل الخٗضًل بط ٧اهذ ال٣ٟغة
ألاولى مً اإلااصة  120حؿاوي بحن الٛغٞخحن في وظىب مىا٢كت مكغوٕ ؤو ا٢تراح ال٣اهىن ،بال
ؤن مىا٢كت الىو الدكغَعي مً َغ ٝمجلـ ألامت جخدضص ؤؾاؾا بخدغ ٥اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ،ؤي ؤن ؤوُ٢ ٫ض َى ق٨لي ًخمشل في وظىب بضء اإلاىا٢كت ؤمام اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي.
الفسق ألاوٌ :هصاب جصىٍذ مجلع ألامت كلى اللىاهين ،كبل حلدًل ....2016
كامل بطلاف ؤم كىة للظلؼت الدشسَلُت.
ٌٗخبر الخهىٍذ بظغاء ؤؾاسخي و ظىَغي في بهجاػ الٗمل الدكغَعي ،بط بمىظبه ٌٗبر
اإلاجلـ ًٖ بعاصة الكٗب 2،ؤو ٦ما ٖبر ٖىه بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن البرإلااوي باٖخباعٍ جل٪
الخإقحرة ؤو الغزهت التي ًمىذ مً زاللها البرإلاان للخ٩ىمت جىُٟظ بىىص مكغوٕ ؤو ا٢تراخه
ال٣اهىن و جُبُ ٤ؤخ٩امه.

3

 1زغباشخي ُٖ٣لت ،م٩اهت مجلـ ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .243
 2ؾٗاص ٖمحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .96
 3ؤهٓغ في قغح طل ٪ههغ الضًً مٗمغي ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .29
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و ًخسظ الخهىٍذ ؤق٩اال مُٗىت٦ ،ما ًخم وَ ٤ٞغ ١و ؤهماٍ مخٗضصة والبض ؤن
ًخدُٞ ٤٣ه ههاب مٗحن ختى ًاصي ٚغيه الدكغَعي 1،و٢بل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 2016
ٟ٦لذ اإلااصة  120مً الضؾخىع جدضًض ههاب جهىٍذ مجلـ ألامت ٖلى ال٣ىاهحن اإلاٗغويت
ٖلُه ،خُض ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى << ًىا٢ل مجلـ ألامت الىو الظي ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ،وٍهاصٖ ١لُه بإٚلبُت زالزت ؤعبإ ¾ ؤًٖاثه >> و مً زالَ ٫اجه ال٣ٟغة ًٓهغ
اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي اقترٍ ٖلى مجلـ ألامت في مهاص٢خه ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت
اإلادالت بلُه ،وظىص ؤٚلبُت مىنىٞت وهي زالزت ؤعبإ (¾) ؤًٖاثه ولِـ ألاًٖاء الخايغًٍ
ٖ ،ِ٣ٞلى زال ٝهٓام الخهىٍذ في اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.

2

وفي َظا الهضص ًغي ألاؾخاط بىػٍض لؼَاعي ؤن الؿبب الظي ص ٘ٞاإلااؾـ
الضؾخىعي بلى طلَ ،٪ى جم٨حن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي مً جدضًض َبُٗت ألاٚلبُت اإلاُلىبت
للخهىٍذ ٖلى مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن اإلاٗغويت ٖلُه 3،زانت و ؤن الخجغبت البرإلااهُت
ؤزبدذ ؤن ألاٚلبُت الخُ٣ُ٣ت ٚحر مىظىصة ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بل ومً الىاصع
ؤن جخد.٤٣
َظا الىهاب ال٣اهىوي اإلاٟغوى إلاهاص٢ت مجلـ ألامت ٖلى الىهىم الدكغَُٗت
اإلاٗغويت ٖلُه ؾىاء ٧اهذ ٖاصًت ؤو ًٖىٍت ،و الظي ؤٖخبرٍ ال٨شحر مً الضاعؾحن في اإلاجا٫
البرإلااوي ههابا زانا بالىٓام الجؼاثغي وهخاظا ألؾباب جبجى الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي للىٓام
الب٩امحرالي ،خُض في م٣ضمت َظٍ ألاؾباب اًجاص الٛغٞت الشاهُت الؾخٗمالها ٦إصاة للؿُُغة
ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت و بظل ٪الؿُُغة ٖلى الٗمل الدكغَعي و جىظحهه إلاا ًخماشخى وؾُاؾتها.
بال ؤن ظؼء آزغ اٖخبر ؤن َظا الىهاب ًدمل مجمىٖت مً الاًجابُاث في م٣ضمتها ٦بذ ؾُُغة
الٛغٞت ألاولى ٖلى الٗمل الدكغَعيٞ .هى ًلٗب صوع ال٩ابذ و ّ
اإلاٗض ٫و اإلاغقض لهظا الاججاٍ
جد٣ُ٣ا للخىاػن ٖلى ٢ى ٫اإلااٍضًً لىظىص ٚغٞت زاهُت بيؿبت اإلاهاص٢ت َاجه.
 1ؾامُت بً ٖلي الكغٍ ،٠م٩اهت ال٣ىاهحن الًٗىٍت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي ،مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في
الخ٣ى ،١جسهو ٢اهىن صؾخىعي ،ظامٗت الخاط لخًغ بباجىت ،الجؼاثغ  ،2015م 66
 2قامي عابذ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .60
 3بىػٍض لؼَاعي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .56
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ؤوال :بًجابُاث هصاب جصىٍذ ¾ ؤكظاء مجلع ألامت كلى الىصىص اللاهىهُت.
عٚم ؤن الىهاب الخام بخهىٍذ ؤًٖاء مجلـ ألامت ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت ٌٗض
نٗب الخد ٤ُ٣في الخاالث الٗاصًت ،بال ؤهه و بالىٓغ للترُ٦بت البكغٍت اإلا٩ىهت للمجلـ و التي
جخضزل الؿلُت الخىُٟظًت في حُٗحن زلض ؤًٖائها جٓهغ ؾهىلت جد٣ُ٣ه في خا ٫ؤعاصث َظٍ
ألازحرة ،بال ؤهه مجمىٖت مً ؤلاًجابُاث ًم ً٨جلخُهها في ما ًلي:
ً غي ألاؾخاط إلاحن قغٍِ ؤن ؤَم بٗض بًجابي في اقتراٍ ¾ ٦ىهاب لخهىٍذ
مجلـ ألامت ٖلى الىهىم الدكغَُٗت اإلاٗغويت ٖلُه ً٨مً في جد ٤ُ٣ؤ٦بر
٢ضع مً ؤلاظمإ خىَ ٫اجه الىهىم ،بظمإ الجؼاثغٍحن بمسخل٠
حكُ٨التهم و ؤَُاٞه ،ما ًجٗل مً جل ٪الىهىم بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها حٗ٨ـ
عضخى الجمُ٘ ٖلحها.

1

 بن وؿبت ¾ اإلاكغوَت إلاهاص٢ت مجلـ ألامت حٗخبر بمشابت اإلاى ٠٢لهُمىت
الٛغٞت ألاولى ٖلى الٗمل الدكغَعي ،واؾدبضاَا و بظل ٪بٗضم اإلاهاص٢ت ٖلى
الىهىم ال٣اهىهُت ٚحر اإلاىيىُٖت الىاججت ًٖ يٛىٍ خؼبُت ؤو اظخماُٖت
ؤو ا٢خهاصًت ؤو بًضًىلىظُت ٖلى الٛغٞت ألاولى ممشلت ؤلاعاصة الكٗبُت اإلاباقغ
2وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن مجلـ ألامت ٌٗخبر خاظؼا يض الاهٟغاص بال٣غاع
الدكغَُٗت التي جهضع ًٖ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ال ج٩ىن مضعوؾت صعاؾت
خُ٣ُ٣ت إلاا ًسضم مهلخت البالص زانت ؤمام مؿخىي ؤًٖاء الٛغٞت ألاولى.
 بن ههاب اإلاهاص٢ت بهظٍ اليؿبت ( ¾ ؤًٖاء مجلـ ألامت ) ًد ٤٣الٗمل
الدكغَعي ألاًٞل ؾىاء جد ٤٣ؤم لم ًخد ،٤٣بط به ؾِخم مى٘ اخخ٩اع
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي مماعؾت الٗمل الدكغَ٘.

1

 1إلاحن قغٍِ ،بٌٗ الجىاهب ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .18
ٖ 2ماع ٖىابضي٨ٞ ،غة ال٣اهىن الًٗىي و جُبُ٣اتها في ال٣اهىن الىاْم للبرإلاان ،و الٗال٢ت الىُُْٟت بِىه و بحن الخ٩ىمت ،
مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي  ،الجؼاثغ  ،2003م .72
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زاهُا :طلبُاث هصاب الخصىٍذ ¾ ؤكظاء مجلع ألامت  ....و طسوزة الخخلي كلُه.
بن اٖخماص اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى ههاب ¾ ؤًٖاء مجلـ ألامت للمهاص٢ت ٖلى
الىهىم الدكغَُٗت ظٗل الضاعؾحن في ال٣اهىن البرإلااوي ٌٗبرون ؤن َظا ألازحر ؤوكا بمبرعاث
زُٟت ٚحر جل ٪اإلاٗلً ٖجها ؤن طا ،٥زانت إلاا ًدمله َظا الىهاب مً ؾلبُاث و ما له مً
جإزحر ٖلى م٩اهت اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في الازخهام الدكغَعي و ٖلُه ص ٘ٞباإلااؾـ
الضؾخىعي إلٖاصة الىٓغ في َظا الىهاب ،وٖلُه ًم ً٨ط٦غ َظٍ الؿلبُاث ٖلى الىدى الخالي:
 بطا اٖخبرها ٦إنل ٖام ؤن جهىٍذ مجلـ ألامت ٖلى الىهىم الدكغَُٗت
اإلاٗغويت ٖلُه ٌٗض بمشابت قهاصة مُالص الىو ال٣اهىويٞ ،ةن وؿبت زالزت
ؤعبإ ¾ اإلاٟغويت للخهىٍذ ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت حٗ٨ـ َُمىت مجلـ
ألامت ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٦هُئت حكغَُٗت مىبش٣ت ًٖ الكٗب
مباقغة و الىناًت الكبه الخامت ٖلُه.
 بن ؤٖضاص ووؿب اإلاهىجحن اإلاظ٧ىعة ال جغج٣ي بالىو ال٣اهىوي بلى مهاٝ
الىهىم ال٣اهىهُت اإلاهاصٖ ١لحها مً َغ ٝمجلـ ألامت وال مً البرإلاان
ٖمىما ،بل ًخٗحن مهاص٢ت  108ؤًٖاء مجلـ ألامت ٖلُه ٖلى ألا٢ل ،و َىا
ًخطر ؤن ٞاع ١الهىث َظا ٌؿاوي باإلا٣ابل  389نىث باإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ػاثض  107ؤنىاث مجلـ ألامت ،ؤي ما مجمىٖه  496نىث ،وَظا
ألامغ بن ٧ان ًىافي اإلاىُ ٤الؿلُمٞ ،هى ًىافي بًٗا مً اإلابرعاث التي ؤؾـ
ألظلها مجلـ ألامت ٦خد ٤ُ٣الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت.

2

 بن وؿبت ¾ اإلاٟغويت للمهاص٢ت ٖلى الىهىم الدكغَُٗت مً ٢بل ؤًٖاء
مجلـ ألامت ج٣ىصها بلى خؿاب ٖضص اإلاهىجحن بهظٍ اليؿبت ختى ًهاصٖ ١لى
الىو ،و بٗملُت عٍايُت بؿُُت هجض ؤن ال٦خماَ ٫ظا الىهاب البض مً
جهىٍذ ًٖ 12ىا مً ألاًٖاء اإلاُٗىحن مً َغ ٝمجلـ ألامت باإلياٞت الى
 1ؾٗاص ٖمحر ،مغظ٘ ؾاب.53 ،٤
 2قامي عابذ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .60
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باقي الشلشحن اإلاىخسبحن ( ًٖ 96ىا )َ ،ظا ما ٌٗ٨ـ ؾُُغة الؿلُت
الخىُٟظًت ٖلى َظا اإلاجلـ و اٖخباعٍ نمام ؤمان في ًض َظٍ ألازحرة.
 اقتراٍ َظٍ اليؿبت لم ًىي٘ اٖخباَا ،ول٧ ً٨ان في هُت اإلااؾـ
الضؾخىعي ع ٘ٞوؿبت ألاًٖاء اإلاُٗىحن بما ًم ً٨الؿلُت الخىُٟظًت مً
الى٢ى ٝيض ؤي هو ٢اهىوي نىث ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ال ًخ٤ٟ
م٘ جىظهاث َظٍ الؿلُت وزانت عثِـ الجمهىعٍت.

1

ٌؿخسلو مً َظا ؤن مجلـ ألامت وبيؿبت الخهىٍذ َاجه ال ًسضم بالضعظت ألاولى
جدؿحن الٗمل الدكغَعي للبرإلاان وبهما ًسضم الؿلُت الخىُٟظًت وٖلى عؤؾها عثِـ الجمهىعٍت،
مما ًضٗٞىا بلى ال٣ى ٫ؤن مجلـ ألامت ًماعؽ بهاجه الُُٟ٨ت صو عا ع٢ابُا ٖلى اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ؤ٦ثر مىه حكغَعي ،ومما ٌٗؼػ َظا الُغح ؤن مىا٢كت و مهاص٢ت مجلـ ألامت ال
جىهب ٖلى الىو ألانلي بل ٖلى الىو اإلاهىث ٖلُه مً ٢بل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.

2

وفي ألازحر یم ً٨ج٣ییم هٓام الشىاثیت البرإلااهیت الظي اٖخمضجه الج ـ ـ ـ ـ ـؼاثغ بمىظب
صؾخىع  ،1996بهض ٝجضٖیم البرإلاان مً زال ٫اإلاُٗیاث الؿاب٣ت وال٣ى ٫بإن صوع مجلـ
ألامت ٖملیا ومً زال ٫الخجاعب الؿاب٣ت لم ی ً٨مضٖما لالزخهام الدكغیعي للبرإلاان ب٣ضع
ما ٧ان ؤصاة بیض الؿلُت الخىٟیظیت لخضٖیم جىظهاتها زانت مً زال ٫الشلض الغثاسخي.
الفسق الثاوي :هصاب الخصىٍذ بلد حلدًل  ...2016جساحم كً فُخى مجلع ألامت.
جىو اإلااصة  29مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ٖلى ؤهه ًخم الخهىٍذ ٖلى
الىهىم الدكغَُٗت ( مكاعَ٘ ؤو ا٢تراخاث ) بشالر ؤؾالُب وهي  :الخهىٍذ م٘ مىا٢كت ٖامت
و الخهىٍذ م٘ مىا٢كت مدضوصة و الخهىٍذ بضون مىا٢كت ،وَٗخبر الخهىٍذ م٘ اإلاىا٢كت
الٗامت َى ألانل في ٖملُت الخهىٍذ ،خُض ؤ٦ضث اإلااصة  32مً ال٣اهىن الًٗىي الىاْم
للٗال٢ت بحن الٛغٞخحن و ٦ظا ٖال٢تهما م٘ الخ٩ىمت ٖلى ؤهه << الخهىٍذ م٘ اإلاىا٢كت َى
 1في َظا الهضص ًغي ألاؾخاط ؤخمض مدُى ،ؤن عثِـ الجمهىعٍت ًسخاع ؤًٖاء مجلـ ألامت مباقغة و ٌُٗجهم إلاا ًسضم
جىظهاجه الؿُاؾُت مً ظهت و جى٧ ٠ُ٢ل الدكغَٗاث الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ال جخماشخى و جىظهاجه......
 2ؤهٓغ في قغح طل ٪قامي عابذ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .61
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ؤلاظغاء الٗاصي لضعاؾت مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن ،وٍجغي في مغخلخحن مخخالُخحن َما
اإلاىا٢كت الٗامت و اإلاىا٢كت ماصة بماصة >>
وٍهىث وٍهاص ١مجلـ ألامت باال٢ترإ الؿغي ؤو باال٢ترإ الٗام بغ ٘ٞالُض ؤو
باال٢ترإ الٗام الاؾمي ،وحٗض ازخُاع َغٍ٣ت الخهىٍذ إلا٨خب مجلـ ألامت بٗض اؾدكاعة ممشلي
اإلاجمىٖاث البرإلااهُت ،و ألانل في ٖملُت الخهىٍذ ؤجها ج٩ىن شخهُت و في خالت ُٚاب ًٖى
مجلـ ألامت ًم٨ىه جىُ٦ل ؤخض ػمالثه ٖلى ؤن ال ًهىث الًٗى بال بى٧الت واخضة.

1

و ههذ اإلااصة  75مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى ؤهه ًهىث مجلـ ألامت ٖلى
مكاعَ٘ وا٢تراخاث ال٣ىاهحن التي جضزل يمً اإلاجاالث التي ًسخو بها ،و باإلا٣ابل ًهاص١
ٖلحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ًهاص ١مجلـ ألامت ٖلى مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن التي
نىث ٖلحها اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.
ؤوال :جصىٍذ مجلع ألامت كلى الىصىص التي جدخل طمً مجاالجه الدشسَلُت
ازخل ٠الخا ٫بٗض جم٨حن مجلـ ألامت مً خ ٤اإلاباصعة بال٣ىاهحن ،خُض بٗضما ٧ان
ًهاصٖ ِ٣ٞ ١لى الىهىم ال٣اهىهُت التي جإجُه مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و جىهب
اإلاىا٢كت ٖلى الىو ٧امال ،وٍخم الخهىٍذ ٖلُه بىهاب ¾ مً مجمىٕ ؤًٖاء مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ألامت
ؤو عًٞه ،ؤنبذ مً خ٣ه الخهىٍذ بالُغ ١اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا .في خ ـ ـ ـ ــا٧ ٫اهذ مجاالث ال٣ىاهحن
جضزل يمً جل ٪اإلاجاالث اإلادضصة في هو اإلااصة  137مً الضؾخىع.
وب٣غاءة مخإهُت لىو اإلااصة  75مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت التي جىو ٖلى ؤهه
<< ًهىث مجلـ ألامت ٖلى مكاعَ٘ و ا٢تراخاث ال٣ىاهحن اإلادالت ٖلُه َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة
 138/137/136مً الضؾخىع2>>....و ًٟهم مً َظٍ ال٣ٟغة ؤن مجلـ ألامت ًهىث ٖلى
الىهىم ال٣اهىهُت التي جضزل يمً مجاالجه اإلاىهىم ٖلحها في هو اإلااصة  137مً
الضؾخىع ،وٍ٩ىن الخهىٍذ ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت باألٚلبُت البؿُُت ٧ىن ؤن مجاالث
 1ؤهٓغ اإلااصة  74مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
 2ؤهٓغ اإلااصة  75مً الىٓام الضازلي.
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حكغَ٘ مجلـ ألامت جضزل يمً مجاالث الدكغَ٘ الٗاصي .و اإلاالخٔ مً الىٓام الضازلي
إلاجلـ ألامت ؤهه لم ًىعص يمً ؤخ٩امه خاالث الخهىٍذ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن
الًٗىي.
زاهُا :مصادكت مجلع ألامت كلى الىصىص اللاهىهُت املدالت كلُه مً املجلع
الشلبي الىػني.
خُض اقترٍ اإلااؾـ الضؾخىعي ههاب ألاٚلبُت البؿُُت في اإلاهاص٢ت ٖلى
الىهىم ال٣اهىهُت الٗاصًت وههاب ألاٚلبُت اإلاُل٣ت في خا ٫اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن التي
جضزل يمً ٞئت ال٣ىاهحن الًٗىٍت وطل ٪مً زال ٫ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  138مً
الضؾخىع و بظل٩ً ٪ىن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢لو مً الضوع الظي ٧ان یلٗبه الشلض اإلاٗحن مً
٢بل عثیـ الجمهىعٍت في مجلـ ألامت في جىظیه الٗمل الدكغَعي للبرإلاان ،مً زال ٫وؿبت
الخهىٍذ التي یمخل٨ها ویؿخسضمها ٦إصاة لهالر الؿلُت الخىٟیظیت جم٨جها مً جمغیغ مكاعی٘
ال٣ىاهحن الخ٩ىمیت ؤو الاٖتراى الظي یٗخبر آلیت للخیلىلت صون بنضاع ههىم ال جغیض
الخ٩ىمت ب٢غاعَا.

1

زالثا  :مصادكت مجلع ألامت كلى الىصىص اللاهىهُت الخاصت ....كاهىن املالُت،
ألاوامس و امللاهداث الدولُت.
ًهاص ١مجلـ ألامت ٖلى هو ال٣اهىن اإلاخًمً حؿىٍت اإلاحزاهُت بٗض صعاؾخه مً
َغ ٝاللجىت اإلاسخهت ٖلى مؿخىي اإلاجلـ ،خُض حؿخم٘ َظٍ ألازحرة الى ممشل الخ٩ىمت ؤوال
زم الى ٧ل مً جضٖىٍ اللجىت مً زبراء و مسخهحن ،لخٗض بٗض طل ٪ج٣غٍغَا الظي ًخًمً
اؾخيخاظاتها و جىنُاتها ،وبٗض ٌٗغى الىو اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ في الجلؿت الٗامت للمىا٢كت
والخهىٍذ بال٩امل صون ؤن ًد ٤ألًٖاء اإلاجلـ ا٢تراح حٗضًالث خىله ،و٦ظل ٪الخا٫
باليؿبت لألوامغ الغثاؾُت التي جهضع ًٖ عثِـ الجمهىعٍت في الخاالث الاؾخصىاثُت و في الُٗل
البرإلااهُت بىاء ٖلى اإلااصة  142مً الضؾخىع ،خُض ؤو٘ بٗض ٖغى ألامغ الغثاسخي ٖلى اللجىت
اإلاسخهت ًخم الاؾخمإ الى ممشل الخ٩ىمت ،لُخم بٖضاص ج٣غٍغ خى ٫الىو اإلاخًمً اإلاهاص٢ت
 1ب٣ت َضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .213
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ٖلى الامغ الغثاسخي و ٌٗغى ٖلى ؤًٖاء مجلـ ألامت للمهاص٢ت ٖلُه ٦ما َى بٗض ؾمإ ممشل
الخ٩ىمت في الجلؿت الٗامت و ٦ظا ممشل اللجىت اإلاسخهت.
ؤما باليؿبت للمٗاَضاث الضولُت التي جم ابغامها مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍتٞ ،بٗض
ٖغى الىو ٖلى اللجىت اإلاسخهت للمهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضة حؿخم٘ اللجىت اإلاسخهت الى ممشل
الخ٩ىمت و بٗضَا حٗض ج٣غٍغَا خى ٫الىو ،و ًداَ ٫ظا ألازحر للجلؿت الٗامت خُض ًخم
الاؾخمإ الى ممشل الخ٩ىمت و ممشل الخانت ٖلى الخىالي و جخم اإلاهاص٢ت ٖلى الىو اإلاخًمً
اإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضة صون ؤي حٗضًل.
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الٟهل الشاوي
خالت الخالف ،بصداز الىص
الدشسَعي...صىز لهُمىت
الظلؼت الخىفُرًت كلى اللمل
الدشسَعي
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الفصل الثاوي
خالت الخالف ،بصداز الىص الدشسَعي ...صىز لهُمىت الظلؼت
الخىفُرًت كلى اللمل الدشسَعي
جبجى وايٗى الضؾخىع الجؼاثغي مً زال ٫صؾخىع  1996اإلاٗض ٫هٓام الشىاثُت
البرإلااهُت ،بىاء ٖلى اإلااصة  98مً الضؾخىع التي ج٣ابها اإلااصة  112مً الخٗضًل الضؾخىعي،
مداولحن بظل ٪خؿب عؤي ال٨شحر مً ال٣ٟهاء آن طا ٥بٖاصة الخىاػن بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت
و الدكغَُٗت مً ظهت ،ومداولحن بهظا الىٓام الجضًض في الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت جدؿحن
ألاصاء الدكغَعي للبرإلاان الجؼاثغي .وب ٌٛالىٓغ ًٖ مبرعاث َظا الىٓام ،ؾىاء ٧اهذ
ال٣اهىهُت ؤو الؿُاؾُت ،وًٖ ٧ل ما ؤزحر خىلها مً حؿائالث ،بال ؤن ٗٞالُت َظا الىٓام ٩٦ل
جغظ٘ بلى مؿالت ٚاًت في ألاَمُت جخمشل في آلُت خل ؤي زال ٝمدخمل بحن اإلاجلؿحن ( ،مبدض
ؤو ،) ٫طل ٪ؤن مشل َظا الخال٢ ٝض ًاصي بلى وظىص زلل في هٓام اإلاجلؿحن بغمخه .و حٗخبر
خالت الخال ٝهي الاؾخصىاء ًٖ ال٣اٖضة الٗامت ،اإلاخمشلت في اإلاهاص٢ت ٖلى الىو الدكغَعي
والٗمل به ،بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤب٣ى ٖلى ؾُُغة عثِـ الجمهىعٍت ٖلى َظٍ اإلاغخلت،
خُض م ً٨عثِـ الجمهىعٍت مً مجمىٖت مً آلالُاث التي مً زاللها ًم ً٨له بنضاع الىو
و وكغٍ ؤو بٖاصجه لل٣غاءة الشاهُت ؤو اؾدكاعة اإلاجلـ الضؾخىعي خىله ( مبدض زاوي )

189

املبدث ألاوٌ :خالت الخالف ....و ؤزسها كلى ألاداء الدشسَعي
ملجلع ألامت
اإلاالخٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض جبجى زُاع اللجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء
٦ألُت وخُضة لخل الخال ٝبحن اإلاجلؿحن ،خُض ٌٗخبر َظا الخُاع بمشابت بٖخماص زُاع الهُئت
البرإلااهُت لخل الخال ،ٝبال ؤن الىا ٘٢الخُبُ٣ي ٖ٨ـ طل٣ٞ ٪ض ؤؾىض اإلااؾـ الضؾخىعي
جدغٍَ ٪ظٍ الهُئت و حكُ٨لها للؿلُت الخىُٟظًت مً زال ٫مىده ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت
للىػٍغ ألاو ، ٫صون ؤن ً٩ىن لغثِسخي الٛغٞخحن ؤي ؾلُت في مغخلت ؤلاؾخضٖاء و الدكُ٨ل
وٖلُه ٞةن ؤلاق٩الُت التي جشىع َىا هي :ما مضي ٗٞالُت اللجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء في خل
الخال ٝبحن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامت ؟ وما هي ؤَم اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بٗملها في
الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،وما هي م٩اهت مجلـ ألامت الدكغَُٗت مً زال ٫هخاثج ٖمل
اللجىت.
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املؼلب ألاوٌ :جدسیً اللجىت املدظاویت ألاكظاء وحشىیلها
حٗخبر اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء َیئت بغإلااهیت ما٢خت ال حك٩ل بال بىاء ٖلى اؾخضٖائها
ؤو جدغی٨ها مً َغ ٝالىػیغ ألاو ٫في خالت زال ٝبحن الٛغٞخحن ؤزىاء مهاص٢تهما و الخهىٍذ
ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت 1،خیض یملَ ٪ظا ألازحر الؿلُت الخ٣ضیغیت في اؾخضٖائها مً ٖضمه
في ؤظاً 15 ٫ىماَ 2،ظا الُ٣ض الظ لم ً٢ ً٨بل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016و٧ان ألامغ
مترو٧ا للؿلُت الخ٣ضًغٍت الىاؾٗت للىػٍغ ألاو ٫في بؾخضٖاء اللجىت ،ولظل ٪ال یم ً٨الخضیض
ًٖ حك٨یل اللجىت بال بٗض الى٢ىٖ ٝلى الهیمىت الخ٩ىمت ٖلى ٖملیت جدغی ٪اللجىت اإلادؿاویت
ألاًٖاء و الى٢ىٖ ٝلى الجضًض الظي ؤحى به الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016باليؿبت آلظا٫
اوٗ٣اص اللجىت (الٟغٕ ألاو ،)٫وفي اإلا٣ابل یخمخ٘ البرإلاان باؾخ٣اللیت جامت في حك٨یل َظٍ اللجىت
(الٟغٕ الشاوي)
الفسق ألاوٌ :إلابلاء كلى هُمىت الخىىمت في بطخدكاء اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء.
بن اٖخماص اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ٦ألیت وخیضة  3لخل
الخال ٝبحن مجلسخي البرإلاان یىحي بإهه یٗخمض في خل الخالٖ ٝلى َغی٣ت بغإلااهیت بدختٚ ،حر
ؤهىا بطا هٓغها بلى بؾىاص ٖملیت جدغی ٪اللجىت بلى الخ٩ىمت وخهغ طلٖ ٪لى الىػیغ ألاو ٫صون
ؤن ی٩ىن لغثیسخي اإلاجلؿحن الخ ٤في اؾخضٖائها یٓهغ لىا حٗاْم صوع الؿلُت الخىٟیظیت في
اإلاجا ٫الدكغیعي وطل ٪في م٣ابل ج٣لو صوع البرإلاان .بن ؤنل و٢ىٕ الخالَ ٝى ٖضم اجٟا١
الٛغٞخحن ٖلى نیٛت ممازلت یخم الخهىیذ ٖلحها مً ٧لخا اإلاجلؿحن لظل٧ ٪ان مً ألاخغي ؤن
حؿعى الٛغٞخحن بلى خل الخال ٝبیجهما وطل٢ ٪هض ٢یامهما بضوعَما ال٩امل في الٗملیت
الدكغیٗیت ٖلى اٖخباع ؤن َظیً اإلاجلؿحن َما الىخیضیً اإلا٩ىهحن للؿلُت الدكغیٗیت صون
خاظت بلى جضزل الؿلُت الخىٟیظیت 4،بال ؤن بؾىاص بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت الاًٖاء ًخ٤ٟ
 1ؾالمي ٖبض الؿالم ،آلُاث خل الخال ٝبحن مجلسخي البلمان في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي و ألاهٓمت الضؾخىعٍت
اإلا٣اعهت ،ؤَغوخت للخهىٖ ٫لى قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام ظامٗت جلمؿان ،الجؼاثغ  ،2010م 32
 2اإلااصة  88مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
 3مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .106
 4ؾالمي ٖبض الؿالم ،مغظ٘ ؾاب ،....٤م .93
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بلى خض ٦بحر م٘ الىٓام الب٩امحرالي و ًجض ؤَم حججه في ؤن َظٍ ألازحرة جمشل ظهت مدایضة
یخُلبها خل الخال ٝصون الاهدیاػ لٛغٞت ٖلى خؿاب ألازغي باإلياٞت بلى ؤن الخ٩ىمت هي
ألاخغم ٖلى جىٟیظ بغامجها التي ٢ض جغجبِ باألخ٩ام مدل الخال ،ٝو ٖلى َظا ؤلاٖخباع ٞةهه
مً الًغوعي بؾىاص خل الخال ٝللخ٩ىمت ؤو ممشلها خٟاْا ٖلى مهالخها وما لهظٍ ألازحرة
مً ٖال٢ت في بنضاع ال٣ىاهحن في ؤؾغٕ و٢ذ مم٧ ً٨ي جخماشخى و جُىع الٓغو ٝؤلاظخماُٖت
والا٢خهاصًت ٚحر ؤن اخخ٩اع الخ٩ىمت لخدغی ٪اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء جدذ َاثلت الاخخ٩اع
وٖضم بقغا ٥عثیسخي اإلاجلؿحن في طل ٪یؼیض مً جضزلها في اإلاجا ٫الدكغیعي الظي َى ؤنال
یضزل يمً اإلاجا ٫اإلا٣یض للبرإلاان. 1
ؤوال :اطخدكاء اللجىت املدظاویت ألاكظاء
بن مً هخاثج ٖضم الخىا ٤ٞبحن ٚغٞتي البرإلاان في خا ٫الخهىٍذ ٖلى الىهىم
ال٣اهىهُت اإلاٗغويت ٖلحها َى اؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاءٞ ،هي الخُىة ألاولى لخل
الخال ٝبل یم ً٨ال٣ى ٫ؤهه ؤَم بظغاء بٟصر ًٖ الغٚبت في خل الخالٖ ٝلى اٖخباع ؤن
اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء حك٩ل بىاء ٖلیه 2،و ال حٗخبر اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء مً بحن
اللجان الضاثمت لٛغٞتي البرإلاان و بهما هي لجىت ما٢خت یخم حك٨یلحها و بؾخضٖائها بؿبب خضور
زال ٝحكغَعي بحن الٛغٞخحن و بىاء ٖلى اؾخضٖاء مً الىػیغ ألاو ٫الظي بٗض حجغ الؼاویت في
ظمی٘ بظغاءاث اللجىت َظٍ ألازحرة التي ال یم ً٨ؤن ی٩ىن لها ؤي وظىص وال جىاٍ لها َظٍ
الهالخیاث الهامت التي یم ً٨ؤن جٟطخي بلى خل الخال ٝبال ًٖ َغی ٤بظغاء الاؾخضٖاء. 3
بن مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي للخ٩ىمت ممشلت بالىػٍغ ألاو ٫خ ٤اؾخضٖاء اللجىت
مدؿاوٍت ألاًٖاء٧ ،ان هخاظا لخإزغٍ ببٌٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت ٖلى ٚغاع الىٓام الضؾخىعي
الٟغوسخي بال ؤن َظا ألازحر اقغ ٥الؿلُخحن في خ ٤الاؾخضٖاء ،في خحن ؤن َىا ٥ؤهٓمت
ؤزغي حُٗي َظٍ الهالخُت للؿلُت الدكغَُٗت و ال جخضزل ٞحها الؿلُت الخىُٟظًت بخاجا في
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،مغظ٘ هٟؿه ،م .107
 2ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪بً قُش هىا ،٫ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاًت ألاًٖاء ٦ألُت لخل الخال ٝالدكغَعي بحن ٚغٞتي
البرإلاان في الجؼاثغ ،صٞاجغ الؿُاؾت و ال٣اوهىن ،ظامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت ،الٗضص  16ظاهٟي  ،2017م .103
 3ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪ؾالمي ٖبض الؿالم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .119
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خا ٫وكىب زالٖ ٝلى ٚغاع الىٓام الضؾخىعي ألامغٍ٩ي ،بط ؤن اإلاالخٔ مً َظا ؤلازخالٝ
ًغظ٘ بلى َبُٗت خ٨م ٧ل هٓام و مضي جإزغٍ بمبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث.
یٗخبر مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي لؿلُت جدغی ٪اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء للخ٩ىمت
بمشابت جم٨حن للؿلُت الخىٟیظیت مً الخضزل اإلاباقغ في ٖمل البرإلاان ألامغ الظي یازغ ٖلى
بهخاط الدكغی٘ ٕوا ن ٧ان مىذ َظٍ الؿلُت للىػیغ ألاو ٫مغصٍ بلى جمخ٘ الخ٩ىمت باألولىیت في
بصاعة وجىٓیم الٗمل الدكغیعي وطل ٪لًمان جىٟیظ ال٣اهىن وجد٣ی٣ا ؾحر اإلاغا ٤ٞالٗمىمیت
لخلبیت مخُلباث اإلاجخم٘ 1،بال ؤن ما ٌٗاب في َظا ألامغ الظي جبىاٍ اإلااؾـ الضؾخىعي َى
جٟغٍضٍ للخ٩ىمت بمهت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ما ًاصي الى جٟى٢ها في اإلاجا٫
الدكغَعي بل ًاصي الى ؤ٦ثر مً طل ٪و َى اهٟالث اإلاجا ٫الدكغیعي مً یض البرإلاان الظي یٗض
ناخب الازخهام ألانیل ٞیه ولظل٧ ٪ان مً اإلاٟغوى ٖضم بؾىاص ٖملیت اؾخضٖاء اللجىت
للخ٩ىمت  ِ٣ٞزانت و ؤن حكُ٨ل اللجىت ً٩ىن مً بحن ؤًٖاء الٛغٞخحن و ال ٖال٢ت للخ٩ىمت
بترُ٦بتها ما ٌٗض ؤولىیت الٛغٞخحن ؤو ؤخضَما في اؾخضٖائها.2
زاهیا :جلُُد الىشٍس ألاوٌ بأحاٌ ً 15ىما إلطخدكاء اللجىت
بن ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  120مً صؾخىع ٢ ( 1996بل الخٗضًل ) لم جلؼم الىػیغ
ألاو ٫بأظا ٫مذخضة الؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء و بهما جغ٦ذ طل ٪للؿُت الىاؾٗت و
الخ٣ضًغٍت للىػٍغ ألاو ٫و ظٗلذ حكُ٨ل اللجىت و جُٟٗل ٖملها ٦ةظغاء بزخُاعي و في َظا
الهضص ًغي ألاؾخاط ألاؾخاط بىػیضي لؼَاعي بلى بلؼامیت اؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء
مً َغ ٝالىػیغ ألاو ٫واؾدىض في طلٖ ٪لى ل" ٟٔججم٘" الىاعصة في ال٣ٟغة الغابٗت الؿالٟت
الظ٦غ التي حٗجي ألامغ باالظخمإ خؿب عؤیه مما یجٗل الىػیغ ألاو ٫ملؼم صؾخىعیا بُلب
اظخماٖها خاإلاا ی ٘٣الخال ٝبحن الٛغٞخحن بدیض جيخٟي ٖىه الؿلُت الخ٣ضیغیت وفي َظا اإلاجا٫
طَب بلى ؤن ال٣ى ٫بٛحر طل ٪ؾى ٝیُٗل آلیت صؾخىعیت ًٖ ؤصاء مهامها ألامغ الظي یدغم
مجلـ ألامت مً مماعؾت خ٣ه في الخال ٝوطل ٪ألهه ؾى ٝیخم الىٓغ بلیه ٖلى ؤهه یٗغ٢ل
 1ولُض قغٍِ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .188
 2مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .107
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الؿحر الٗاصي والخؿً للمىا٣ٞت ٖلى ال٣ىاهحن ألامغ الظي یاصي به بلى الترصص ًٖ مماعؾت َظا
الخ ٤الظي زىله له الضؾخىع. 1
بن َظٍ الؿلُت الخ٣ضًغة الىاؾٗت للىػٍغ ألاو٧ ،٫اهذ ؾببا في جماَل عثِـ
الخ٩ىمت ( الىػٍغ ألاو ٫بٗض حٗضًل  )2008في جُٟٗل اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء في ٖضًض
اإلاىاؾباث ،في ْل اإلاغ٦ؼ الضؾخىعي الظي ًخمخ٘ به مً ظهت و ٖضم قٗىعٍ باإللؼامُت ما صام
ؤن الضؾخىع لم ًٟغى ٖلُه آظا ٫مُٗىت لخُٟٗل َظٍ اللجىت َ ،ظا ألامغ ألامغ الظي ظٗل مً
مجلـ ألامت في مىٗ٢حن ؤولهما بًجابي ،خُض ًم ً٨لهظا ألازحر ؤلاٖتراى ٖلى ؤي هو حكغَعي
جمذ اإلاهاص٢ت ٖلُه مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ال ًم ً٨جمغٍغٍ بال مً زال ٫جُٟٗل
آلُت اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء الظي ًغظ٘ جُٟٗل ٖملها الى الىػٍغ ألاوَ ،٫ظا ما ًجٗل مً
مجلؿت ألامت َُئت حكغَُٗت طاث ٗٞالُت خ٣ُ٣ت و الشاوي َى ؾلبي و اإلاخشل في بم٩اهُت
بؾخٗما ٫مجلـ ألامت لخُُٗل ٖمل الؿلُت الدكغَُٗت وٖضم الخهىٍذ ٖلى الىهىم
ال٣اهىهُت و بظل ٌٚ ٪الىٓغ مً َغ ٝالىػٍغ ألاو ٫و ٖضم جُٟٗل اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء
و٦بذ ٧ل ال٣ىاهحن التي ًهاصٖ ١لحها مً َغ ٝاإلاجلـ الكٗبي الىَجيَ .ظٍ الىيُٗت ٧اهذ
مً بحن ؤلاق٩االث الضؾخىعٍت التي ؤٖاص ٞحها اإلااؾـ الضؾخىعي الىٓغ في الخٗضًل الضؾخىعي
لؿىت  ،2016زانت ُٞما ًخٗل ٤باألظل ال٣اهىوي إلؾخضٖاء اللجىت.
و ألاظل ال٣اهىوي َى اإلاضة اإلامىىخت الجساط بظغاء ما  ،و في مىيىٕ اؾخضٖاء اللجىت
مدؿاوٍت ألاًٖاء ،بىاء ٖلى زال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي هجض ؤن
اإلااؾـ الضؾخىعي ؾاب٣ا لم ًىو ٖلى ؤي اظل في اإلااصة  120مً الضؾخىع اإلاخًمىت آلُت
خل الخال ٝالدكغَعي و هجضٍ في َظا الؿُاً ١ى٣ل ًٖ اإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوسخي الظي
لم ًظ٦غ َىا آلازغ ؤي اظل الؾخضٖاء اللجىت ل٨ىه مىذ ؾلُت الاؾخضٖاء لغثِسخي الٛغٞخحن في
خالت ٧ىن الىو مدل الخالٖ ٝباعة ًٖ مباصعة حكغَُٗت و لِـ ا٢تراح ٢اهىن َظا ألازحر
الظي جمىذ ُٞه ؾلُت اؾخضٖاء اللجىت للىػٍغ ألاو ، ٫بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي
ٖاص و ٚحر وظهت هٓغٍ ٞدضص مضة زمؿت ٖكغ ًىما(ً )15ىما مً جاعٍش بزاعة الخالً ٝجب
 1بىػٍض لؼَاعي ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت...........مغظ٘ ؾاب ،٤م .65
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ٖلى الىػٍغ ألاو ٫جىظُه َلب اظخمإ اللجىت لغثِسخي الٛغٞخحن و طل ٪في اإلااصة  138مً
الضؾخىع .
و اإلاالخٔ مً زال٢ ٫غاءة هو اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016ؤجها
ظاءث في بَاع ٖام ،خُض لم ًمحز وايٗى الضؾخىع ُٞه بحن ال٣ىاهحن التي جخُلب بظغاءاث
زانت وجل ٪الٗاصًت٦ ،ما ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤٟٚل وي٘ ظؼاء إللؼام الىػٍغ ألاو٫
باخترام آلاظا ٫اإلادضصة ،ؤو هخاثج في خاٖ ٫ضم ُ٢ام الىػٍغ ألاو ٫بىاظباجه الضؾخىعٍت في
اؾخضٖاء اللجىت ٦ ،ما ؤن الىو الضؾخىعي لم ًإث بإي بضًل ًٖ َظٍ الؿلُت و بالخالي ٞان
الىػٍغ ألاوً ٫مل ٪ؾلُت َلب الاظخمإ للجىت بك٩ل مُل ، ٤ما ٖضا ما ًدمله الىو
الضؾخىعي مً ٢ىة ٢اهىهُت ٢ض جضٖى الىػٍغ ألاو ٫بلى جُٟٗل ٖمل اللجىت.

1

و یٗض ٢اهىن اإلاالیت الاؾخصىاء الىخیض الظي جم ٞیه جدضًض آلاظل الؾخضٖاء اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء ٢بل حٗضًل  ،2016خُض مىذ وايٗى الضؾخىع للىػٍغ ألاو ٫زماهیت ؤیام
إلؾخضٖاء اللجىت وی٣ٟض بٗضَا الىػیغ ألاو ٫الخ ٤في َلب اؾخضٖاء اللجىت وطل ٪ألن عثیـ
الجمهىعیت ؾى ٝیهضع ٢اهىن اإلاالیت بإمغ طل ٪ألن ٢اهىن اإلاالیت ال ی٣بل الخإزحر .و في َظا
٣ٞض هو اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي ٣ٞغتها الخاؾٗت ٖلى ؤن البرإلاان ملؼم باإلاهاص٢ت
ٖلى ٢اهىن اإلاالُت زال ٫مضة بظمالُت ٢ضعَا ً 75ىما مىظ جاعٍش بًضإ مكغوٕ ال٣اهىن لضي
م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي  ،و ٢ض ٞهلذ َظا الخ٨م اإلااصة  44مً ال٣اهـ ـ ـ ـ ــىن الًٗىي
َ ، 12-16ظٍ الٟترة جم ج٣ؿُمها ٖلى الىدى الخاليً 47 ،ىما للمجلـ الكٗبي الىَجي و 20
ًىما إلاجلـ ألامت مً اظل اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاكغوٕ 2،في خحن زهو اإلاكغٕ الجؼاثغي اظل
زماهُت ؤًام  ِ٣ٞلدؿىٍت الخال ٝبحن الٛغٞخحن.

 1بً مدمض مدمض ،ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ٦ألُت لخل الخال ،ٝم٣ا ٫ميكىع بمجلت صٞاجغ الؿُاؾت
وال٣اهىن ،الٗضص  ، 16ظاهٟي  ،2017م .99
 2ؤهٓغ اإلااصة  44مً ال٣اهىن الًٗىي  12 - 16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
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زالثا :الاطخمساز في بكصاء ول مً زثیع املجلع الشلبي الىػني وزثیع مجلع
ألامت مً جدسًٍ اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
بن اإلااصة  120مً صؾخىع  1996و التي ج٣ابلها اإلااصة  138مً حٗضًل  ،2016م٨ىذ
الىػٍغ ألاو ٫وخضٍ مً ؾلُت جُٟٗل اللجىت في خالت الخال ٝبحن الٛغٞخحن ٣ٞض ظٗلذ بظغاء
اؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء خ٨غا ٖلى الىػیغ ألاو ٫صون ؤن یكاع٦ه ٞیه ؤي شخو
آزغ ،بدیض ال یم ً٨اؾخضٖائها بال و٣ٞا لغٚبخه وَى ألامغ الظي یجٗلىا هدؿاء ًٖ ٫ؾبب
ٖضم بقغا ٥عثیسخي ٚغٞتي البرإلاان في َظا ؤلاظغاء ؤو ؤخضَما؟ وطل ٪للخًیی ٤مً ٞغنت ٖضم
اؾخضٖاء اللجىت. 1
و اإلاخٗاعٖ ٝلُه ؤن للبرإلاان مجاالث ،هو ٖلحها الضؾخىع نغاخت مً زال ٫هو
اإلااصة  144 ،143مىه ،وٖلُه ٞةن اللخىت ال ججخم٘ بال في اإلاجاالث التي ًجىػ للبرإلاان الدكغَ٘
ٞحها ٖلى ؾبُل الخهغ  ،هاَُ ًٖ ٪اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت بال٣ىاهحن الًٗىٍت والتي ظاءث مخٟغ٢ت
في الضؾخىعَ ،ظا ما ً٣ىصها الى الدؿائ ًٖ ٫ؤؾباب ب٢هاء وايعي الضؾخىع عثِسخي الٛغٞتي
البرإلاان مً خ ٤بؾخضٖاء ؤو جدغٍ ٪اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاءَ ،اجه ألازحرة التي جخضاو ٫في
ؾلُت هي ؤنال مً بزخهاناث البرإلاان َظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ما َى الؿبب
الخ٣ُ٣ي مً مىذ مجلـ ألامت خ ٤الخال ٝبن لم ً ً٨بىؾٗه بؾخضٖاء اللجىت و بظاص خل
للخال ٝالظي ؤزاعٍ.
بن َظا الخىا ٌ٢ال٣اهىوي ً٣ىصها بلى صعاؾت ؤزغ خالت الخال،ٝو اإلاخشل في حٗاْم صوع
الؿلُت الخىُٟظًت ،وما هخج ٖىه مً ٦بذ للؿلُت الدكغَُٗت في مماعؾت بزخهانها ألانُل،
خُض ؤهه في َظٍ الخالت و بهظٍ اإلاُُٗاث ًم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن بزاعة خالت الخال ٝمً ٢بل مجلـ
ألامت٢ ،بل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016لم ً ً٨الهض ٝمً وعاءَا ظىصة الٗمل
الدكغَعي وجصخُذ ؤعاء الٛغٞت ألاولى ،و بهما حُُٗل و٦بذ للٗمل الدكغَعي.
بن وايٗىا الضؾخىع الجؼاثغي ٢ض ظاءوا بألیت اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء مً
الضؾخىع الٟغوسخي الظي ٧ان یؿىض بظغاء اؾخضٖاء اللجىت للىػیغ ألاو ِ٣ٞ ٫وطل ٪في اإلااصة
 1ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪بً مدمض مدمض ،ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .101

196

 45مً صؾخىع ٢ 1958بل الخٗضیلٚ .حر ؤن ألامغ لم یٓل ٖلى خاله وطل ٪بٗض احؿإ هُا١
اإلاُالبت بةقغا ٥عثیسخي مجلسخي البرإلاان في ٖملیت اؾخضٖاء اللجىت خیض ا٢ترخذ لجىت حٗضیل
الضؾخىع لؿىت  1993جىؾی٘ نالخیاث اؾخضٖاء اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء وٖضم خهغَا في
الىػ یغ ألاو ٫لدكمل ٧ل مً عثیـ الجمٗیت الىَىیت وعثیـ مجلـ الكیىر ٦ما ا٢ترح الىاثب
 chatierبياٞت ال٣ٟغة الخالیت للماصة ٞ "45یما یسو ا٢تراخاث ال٣ىاهحن ،یم ً٨اؾخضٖاء
اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء بىاء ٖلى ٢غاع مكتر ٥مً عثیـ الجمٗیت الىَىیت وعثیـ مجلـ
الكیىر" مبرعا طل ٪بإن اللجىت جىبش ًٖ ٤مجلؿحن لظل ٪وظب بقغا ٥عثیسخي اإلاجلؿحن في
اؾخضٖائها وٖضم خهغَا في الخ٩ىمت. 1
الفسق الثاوي :اهفساد ؤكظاء هسفتي البرملان بلظىٍت اللجىت املدظاویت ألاكظاء
بم٣ابل بمىذ اإلاكغٕ للىػٍغ ألاو ٫وخضٍ ؾلُت ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت
ألاًٖاء في خالت الخال٣ٞ ،ٝض ؤٞغص وايٗى الضؾخىع ؤًٖاء ٚغٞتي البرإلاان ،بدًٖ ٤ىٍت
اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء و في طل ٪هو اإلااؾـ الضؾخىعي في ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة
 138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ٖ 2016لت ؤهه << في خا ٫خضور زال ٝبحن ٚغٞتي
البرإلاانًُ ،لب الىػٍغ ألاو ٫بظخمإ لجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء جخىىن مً ؤكظاء في ولخا
الوسفخين في ؤظل ؤ٢هاٍ زمؿت ٖكغ (ً )15ىما ال٢تراح هو ًخٗل ٤باالخ٩ام مدل الخالٝ
وجىهي اللجىت ه٣اقها في ؤظل ا٢هاٍ زمؿت ٖكغ (ً )15ىما >> .2
وبال٣ابل ههذ اإلااصة  89مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣اٖ ،لى ؤهه ًدضص
ٖضص ممشلي ٧ل ٚغٞت في حكُ٨ل اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء بٗكغة ؤًٖاء ( )10مجلـ ألامت
وٖكغة ( )10هىاب مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي .و ججخم٘ َظٍ اللجىت بكإن ٧ل هو ٢اووي
مدل زال ٝبالخضاو ،٫مغة في م٣غ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و ألازغي في م٣غ مجلـ ألامت،
خُض ًخم بؾخضٖائها للجلؿت ألاولى مً َغ ٝؤ٦بر ؤًٖائها ؾىا ،لخيخسب بٗض طل ٪ؤًٖاء
 1ؾالمي ٖبض الؿالم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .77
 2ؤهٓغ ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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م٨خبها و اإلاخ٩ىن مً عثِـ للجىت و هاثب للغثِـ و م٣غعًٍ بزىحن ( ،)02وٍدطخى بهٟت
الغثِـ ًٖى مً بحن ألاًٖاء الظًً ؾخٗ٣ض اللجىت اظخمٗاتها بم٣غٍ.

1

و جىلى اإلاكغٕ مهمت جٟهُل بظغاءاث الاؾخضٖاء و الاظخمإ ،و طل ٪مً زال٫
ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16الىاْم للٗال٢ت بحن الٛغٞخحن و ٖال٢تهما بالخ٩ىمت ،خُض ههذ
اإلااصة  88مىه ٖلى ؤن َلب حكُ٨ل اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء و اإلادغعمً َغ ٝالىػٍغ ألاو٫
ًبل ٜلغثِسخي الٛغٞخحن في زال ٫زمؿت ٖكغ ًىما ،هي هٟـ اإلاضة التي ًجب ؤن حك٩ل ٞحها
اللجىت و ججخم٘ و لها هٟـ اإلاضة الهجاػ ٖملها و ا٢تراح هو جىا٣ٞي لخل الخال.ٝ
بهض ٝبقغا٧ ٥ل الدكُ٨الث الؿُاؾُت في ًٖىٍت اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ،خُض
ؤهه ٖاصة ما ً٩ىن الازخال ٝفي الخهىٍذ بؿبب ٦ثرة الخىظهاث الؿُاؾُت في ٧ل ٚغٞت ٣ٞض
ؤو٧ل اإلاكغٕ مهمت يبِ ٢اثمت ممشلي اإلاجلـ إلا٨خب ٧ل مجلـ ٖلى خضي م٘ مغاٖاة الخمشُل
اليؿبي 2،مً ظهت و يمان اخترام جمشیل ؤًٖاء اللجىت اإلاسخهت مً ظهت ؤزغي ،بدیض
یخىلى م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي حٗیحن ممشلي اإلاجلـ في اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء وی٩ىن
مً بیجهم زمؿت ( ) 05ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل مً بحن ؤًٖاء اللجىت اإلاسخهت مً بیجهم عثیؿها،
٦ما یخىلى حٗیحن زمؿت ( )05ؤًٖاء اخخیاَیحن لالؾخسال ٝفي خالت الٛیاب 3.وجسخل٠
َغی٣ت ازخیاع ممشلي مجلـ ألامت ًٖ َغی٣ت ازخیاع ممشلي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بدیض
جسً٘ ٖملیت ازخیاع ممشلي مجلـ ألامت في اللجىت اإلادؿاویت لخمشیل اليؿبي م٘ يمان اخترام
مكاوعة ٧ل الدكُ٨الث الؿُاؾُت في الٛغٞت م٘ ألازظ بالخؿبان الشلض الغثاسخي الظي ٌٗض
حكُ٨لت زابخت الٗضص صازل مجلـ ألامت ،ویخىلى م٨خب مجلـ ألامت مهمت يبِ ٢اثمت ممشلي
اإلاجلـ الٗكغة ویخم اهخساب زمؿت ( ) 05ؤًٖاء ًٖ َغی ٤الخمشیل اليؿبي مً ٖمىم
مجلـ ألامت ؤما الخمؿت البا٢حن جيخسبهم اللجىت اإلاسخهت مً بحن ؤًٖاءَا ٦ما یخم اهخساب
 1ؤؾىض اإلاكغوٕ مً زال ٫ال٣اهىن الًٗىي نٟت الغثِـ ؤلؼاما ألزض ألاًٖاء الٗكغة التي ؾخٗ٣ض اللجً اظخماٖتها في
م٣غَم ٖلى ؤن حؿىض هُابت الغثِـ الخض ألاًٖاء مً الٛغٞت ألازغيَ ًٖ .غٍ ٤الاهخساب و ًيخسب م٣غعًٍ بزىحن واخض ًٖ
٧ل ٚغٞت.
 2ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪ولُض قغٍِ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .190
 3مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .113
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زمؿت ( )05ؤًٖاء اخخیاَیحن ٢هض اؾخسال ٝؤي ًٖى ٚاثب مً ؤًٖاء اللجىت اإلادؿاویت
ألاًٖاء 1،وی٣ضم م٨خب مجلـ ألامت ال٣اثمت بما ٞحها ألاًٖاء الخمؿت الاخخیاَیحن للجلؿت
٢هض اإلاهاص٢ت ٖلحها وال حٗض ال٣اثمت جهاثُت بال بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها مً َغ ٝؤًٖاء اإلاجلـ
بالىهاب الٗاصي للخهىٍذ.

2

و الجضًغ بالظ٦غ َى الازخال ٝالىاضر بحن اإلاجلؿحن في َغی٣ت ازخیاع ممشلي ٧ل
مجلـ في اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ،خُض ؤهه في الى٢ذ الظي حٗخمض ُٞه الٛغٞت الشاهُت ٖلى
َغی٣ت الاهخساب ؤزىاء بزخُاع ممشلحها في اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاءٞ ،ان م٨خب اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي َى اإلاىاٍ له و اإلا٩ل ٠بمهمت ازخیاع ممشلي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ًٖ َغی ٤الخٗیحن
ؾىاء باليؿبت لألًٖاء الغؾمُحن ؤو ؤلاخخُاَُحن ؤو ؤئلئ ٪اإلامشلحن للجىت اإلاسخهت و الظًً ال
ً٣ل ٖضصَم ًٖ الىه 05 ( ٠ؤًٖاء ) 3،واإلاالخٔ في َظا الهضص بن الىٓام الضازلي
للمجلؿحن الكٗبي الىَجي لم یدضص اإلاٗایحر التي یخم ٖلى ؤؾاؾها حٗیحن ألاًٖاء الظیً
یمشلىن اإلاجلـ في اللجىت اإلادؿاویت باؾخصىاء الخمؿت الظیً یخم حٗییجهم مً َغ ٝاللجىت
اإلاسخهت وَى ما یىضر الؿلُت اإلاُل٣ت إلا٨خب اإلاجلـ في ٖملیت حٗحن زمؿت ؤًٖاء مً
ال٣اثمت ألانلیت وزمؿت ؤًٖاء الاخخیاَیحن وطل ٪في ٚیاب ؤي يابِ یم ً٨الاؾدىاص بلیه. 4
ؤوال :الخمثیل داخل اللجىت املدظاویت ألاكظاء .
بهض ٝزل ٤هىٕ مً الخىاػن بحن الٛغٞخحن في خا ٫و٢ىٕ زال ٝبُجهما ؤزىاء الخهىٍذ
و اإلاهاص٢ت ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت ٖمل اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى جمشیل ٧لخا الٛغٞخحن في اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء وطل٢ ٪هض ظٗلها حٗبر ًٖ اإلاىُل٣اث ال٨ٟغیت والًٗىیت ًٖ اإلاجلؿحن،
خُض ٧ان الخمشُل اإلادؿاوي في ٖضص ألاًٖاء في اللجىت َى زحر ؾبُل لخد ٤ُ٣طل ،٪مبضؤ
الخمشیل اإلادؿاوي للٛغٞخحن الظي ظٗل اللجىظ جإزظ حؿمُتها مىه ،باإلياٞت بلى يمان جمشیل
 1ؤهٓغ ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  87مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت .
 2ؤهٓغ ال٣ٟغة ازاهُت مً هو اإلااصة  87مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
 3ؤهٓغ اإلااصة  65مً الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَجي.
 4صلُلت ُٖاشخي ،الىٓام ال٣اهىوي للجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء في الجؼاثغ في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،1996م٣ا٫
ميكىع بمجلت نىث ال٣اهىن ،اإلاغ٦ؼ الجامعي زمِـ ملُاهت الٗضص  ،2013 ،07م .03
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اللجىت اإلاسخهت وهي التي ٢ض ؤؾىضث لها مهمت صعاؾت الىو و الظي یٗض يمً مجا٫
ازخهانها ،و٦ظا الخٟاّ ٖلى الخمشیل الؿیاسخي بدیض حٗبر اللجىت ًٖ الدك٨یلت الؿیاؾت
للمجلؿحن باإلياٞت بلى طلٞ ٪ةهه یازظ بٗحن الاٖخباع جمشیل الٟ٨اءاث الىَىیت اإلاىظىصاث
ٖلى مؿخىي اإلاجلؿحن صازل اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء.
 -1كاكدة الخمثیل املدظاوي للوسفخين  :ختى ال ج٩ىن ٚلبت ٚغٞت ٖلى ؤزغي في
الضٞإ ٖمل اإلاكغٕ ٖلى ٢اٖضة الخمشُل اإلادؿاوي في ج٩ىیً اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء خُض
ی٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جمشیل مدؿاوي ل٨ال ٚغٞتي البرإلاان صازل اللجىت وَظا ما یٓهغ مً زال٫
جمشیل ٧ل مجلـ بٗكغة ()10ؤًٖاء باإلياٞت بلى زمؿت ( )05ؤًٖاء الؾخسال ٝألاًٖاء
الٛاثبحن ًٖ ٧ل ٚغٞت بما یًمً الدؿاوي اإلاُل ٤بحن الٛغٞخحن ؾىاء مً هاخُت الخ٨كُل ،ؤو
مً هاخُت خ ٤الضٞإ ًٖ هٓغة مً ًمشلىَم ،و اإلاالخٔ مً َظٍ ال٣اٖضة ؤن اإلاكغٕ جبجى
٨ٞغة ؤن الخمشُل صازل اللجىت ٧ان مً مىُل ٤الٛغٞت البرإلااهُت باٖخباعَا ماؾؿت صؾخىعٍت و
لِـ ٖلى بٖخباع ٖضص ألاًٖاء ،زانت بطا ٖلمىا ؤن ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
ٌؿاوي ٖلى ألا٢ل يٗ ٠ؤًٖاء الٛغٞت الشاهُت.
 -2جمثُل اللجىت املخخصت ...حىدة للمل اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء  :ب٣غاءة في
مىاص الىٓام الضازلي ل٩ل مً الٛغٞخحن ًخطر لىا ؤن حكُ٨ل اللجىت مدؿاًت ألاًٖاء َى
ٖباعة ًٖ مؼٍج بحن حكُ٨الث ؾُاؾت مسخلٟت ،بال ؤن الكغٍ ألاؾاسخي الظي اقترَه اإلاكغٕ
َى يغوعة جمشُل ٧ل ٚغٞت صازل اللجىت بىه ٠ؤًٖائها ٖلى ألا٢ل مً بحن ؤًٖاء اللجان
اإلاسخهت التي ٖملذ ٖلى صعاؾت الىو ال٣اهىوي مدل الجزإ و بهظا ٞةن ج٩ىیً اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء – اإلا٩ىهت مً ٖكغیً (ًٖ ) 20ىا  -یجض ؤن هه ٠ؤًٖائها – ٖكغة (10
)ؤًٖاء -یمشالن اللجىخحن اإلاسخهخحن للمجلؿحن بما یٟیض ألاَمیت البالٛت للجان اإلاسخهت
صازل اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ،طل ٪ؤن اللجىت اإلاسخهت ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي هي التي ايُلٗذ بضعاؾت وجدلیل الىو ٖىضما جمذ بخالخه ٖلحها مً َغ ٝعثیـ
م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي وهي التي ٢امذ بخض٢ی ٤وٞدو مجمل الىزاث ٤اإلاغ٣ٞت به بما
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م٨جها مً الىنى ٫بلى الهیاٚت الجهاثیت للىو الظي جم الخهىیذ ٖلیه في الٛغٞت ألاولى 1،و
َظا ؤًًا باليؿبت إلاجلـ ألامت في للىهىم ال٣اهىهُت التي جضزل يمً الازخهاناث
اإلاىهىم ٖلحها في هو اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعيٖ ،لى َظا ألاؾاؽ ٞةن مكاع٦ت
ؤًٖاء مً اللجان اإلاسخهت ٌٗض ؤمغا و ظىبُا مً الىاخُت ال٣اهىهُت و الخ٣ىُت ل٩ىن ؤن َظٍ
اإلاسابغ و ج٣غٍغَا َى ألانل في و٢ىٕ الازخال ٝبحن الٛغٞخحنٞ ،خ٣اعٍغ َظٍ ألازحرة حٗض بمشابت
اإلاىظه ألًٖاء ٚغٞتي البرإلاان ولظلٞ ٪ةهه یم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخ٣اعیغ الهاصعة ًٖ اللجان
اإلاسخهت حٗض بمشابت الىؾیلت الخىظیه ألًٖاء ٚغٞتي البرإلاان و بمٟهىم آزغ وفي خ٣ی٣ت ألامغ
ٞةن ؤنل الخال ٝبحن الٛغٞخحن بهما یخجؿض في الىا ٘٢في ازخال ٝالخ٣اعیغ الهاصعة ًٖ
اللجان اإلاسخهت بدیض ؤونذ اللجىت اإلاسخهت ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
بالخهىیذ ٖلى الىو في خحن ؤن عؤي اللجىت اإلاسخهت ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت ٧ان مٛایغا
لظل ٪خیض ؤونذ بٗض الخهىیذ ٖلى هٟـ الىو ،مما ؤخضر الخال ٝبحن الٛغٞخحن . 2و
ب٣غاءة مخإهُت لىو اإلااصة  40مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16و التي جىو في ٣ٞغتها الشاهُت
ٖلى ؤن اللجىت اإلاسخهت للمجلـ الكٗبي الىَجي ؤو مجلـ ألامت ج٣ضم الخىنُاث اإلاخٗل٣ت
بالخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال ٝبلى اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ،ما ً٣ىصوها الى ال٣ى ٫ؤن اإلاكغٕ
الجؼاثغي و خحن بقتراَه في ج٩ىًٍ اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ؤن ً٩ىن ههٟها ٖلى ألا٢ل مً
بحن ؤًٖاء اللجان اإلاسخهت ٢ض ٗٞل خؿىا٧ ،ىن ؤن َظٍ الًٗىٍت ج٣غب و ظهاث الىٓغ بحن
ممشلي الٛغٞخحن مً ظهت و حٗمل ٖلى الىنى ٫بلى هو طو ظىصة و ً٩ىن ؤ٢غب للخٟاَم مً
ظهت ؤزغي.
 -3الخىاشن مً خالٌ الخمثیل الظیاس ي داخل اللجىت املدظاویت ألاكظاء:
و ألن ألاًٖاء اإلاك٩لحن للجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ًمشلىن الٛغٖ ٝلى ؤؾاؽ
ماؾؿاث صؾخىعٍت٧ ،ان البض ؤن ًغاعى في الخمشُل ٧ل ال٣ىي الؿُاؾُت اإلاك٩لت للمجلـ
الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ،وَظا ما ؤزظ به اإلاكغٕ الجؼاثغي عٚم ؤن جُبُ٣ه ٖلى الىا٘٢
 1ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .116
 2ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪خمضان زلُل  ،ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت و٣ٞا لضؾخىع  ،1996مظ٦غة جسغط للخهىٖ ٫لى قهاصة
ماظؿخحر في الخ٣ىٞ ،١غٕ ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الخ٣ى ١الجؼاثغ  ،2011م .67
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ٌٗض نٗبا ،زانت و ؤن الدكُ٨الث الؿُاؾُت الُىم في الجؼاثغ ٦شحرة ظضا بن الخمشیل
الؿیاسخي َى الٓاَغة الٗامت التي ٖلحها اإلاجلؿحن بدیض یجب ؤن حك٩ل اللجىت اإلادؿاویت
ألاًٖاء مً مجمل الدك٨یالث الؿیاؾیت اإلاخىاظضة في اإلاجلؿحن ،وطل ٪ختى یل٣ي ج٣غیغ
اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء نضاٍ في اإلاجلؿحن .بن اٖخماص مجلـ ألامت ٖلى ؤؾلىب الخمشیل
اليؿبي مً زال ٫جمشیل مجمىٖاث البرإلااهیت ٖلى مؿخىي اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ؾىٝ
یٗ٨ـ الخىظه الخ٣ی٣ي إلاجلـ ألامت صازل اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ،وطل٢ ٪ض یسخلًٖ ٠
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي الظي یٗخمض ٖلى ؤؾلىب الخٗحن الظي یجب ؤن یازظ بٗحن الاٖخباع
مجمل الدك٨یالث الؿیاؾیت ختى ی٩ىن ممشلي اإلاجلـ صازل اللجىت مٗبریً بهٟت ٗٞلیت ًٖ
عؤي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي 1.وی٨دسخي الخمشیل الؿیاسخي للمجلـ صازل اللجىت اإلادؿاویت
ألاًٖاء ؤَمیت ٦بحرة جٓهغ زهىنا بطا ٧ان الخال ٝؾیاسخي بدیض یىن ٠بإهه زالٝ
ظىَغي ،بدیض یؿهل خًىع مجمل الدك٨یالث الؿیاؾیت ججاوػ الخال ٝوطل ٪مً زال٫
مىذ الٟغنت للخىاع البىاء صازل اللجىت.2
 -4طسوزة جمثیل الىفاءاث الىػىیت وازسها في كمل اللجىت:
بن الهض ٝمً بقغا ٥الٟ٨اءاث الىَىُت في حكُ٨ل ؤي مجلـ َى الىنى ٫بلى ٖمل
حكغَعي طو ظىصة ،ولظل ٪ؤُٖى اإلااؾـ الضؾخىعي لهظٍ الٟئت ٞغنت مً زال ٫حُٗحن زلض
ؤًٖاء مجلـ ألامت مً بُجهاَ ،ظا ال ًمى٘ مً ؤن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ًسلى مً َظٍ الٟئت
خُض بالغظىٕ بلى بٌٗ ؤلاخهاثُاث هجض ؤن مً بحن ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤؾاجظة
و ٟ٦اءة ؤ٧اصًمُت ٢ض جهى٘ الٟاع ١في خا ٫جم جىُْٟها ،ومىدها الٟغنت وٖلُه ٞةن جمشیل
َظٍ الٟئت یجب ؤن یازظ بٗحن الاٖخباع في ج٩ىیً اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء وطل ٪بالىٓغ بلى
ؤن خًىع َظٍ الٟ٨اءاث الىَىیت ؾى ٝی٣هغ مً ٖمغ الخال ٝهٓغا ل٣ضعتها ٖلى الخىاع
البىاء الظي یم٨جها مً الخٗامل م٘ ؤي زال ٝب٨شحر مً الخ٨مت والخبهغ .

 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .120
 2طبُذ مُلىص ،الٟهل بحن الؿلُاث  ،......مغظ٘ ؾاب ، ،٤م .101
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زاهیا :مىخب اللجىت املدظاویت ألاكظاء
جىو اإلااصة  91مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16الىاْم للٗال٢ت بحن الٛغٞخحن ،وبُجهما
وبحن الخ٩ىمت ٖلى ؤن اللجىت جيخسب م٨خبا لها مً بحن ؤًٖائها و یخم حك٨یل م٨خب اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء ًٖ َغی ٤الاهخساب 1،بدیض ی٣ىم ؤًٖاء اللجىت باهخساب عثیـ اإلا٨خب
وهاثب له ،وم٣غعیً ویخٛحر عثیـ اإلا٨خب خؿب الٛغ ٞت التي یخم اظخمإ اللجىت ٞحها وی٩ىن
ألًٖاء اللجىت اإلاىخمحن للٛغٞت التي یخم الاظخمإ ٞحها خ ٤اهخساب الغثیـ مً بیجهم ٖلى ؤن
ی٩ىن هاثب الغثیـ مً الٛغٞت اإلاىاػیت وبما ؤن اللجىت مدؿاویت ألاًٖاء ججم٘ بالخىاوب ٞةن
عثاؾت اإلا٨خب جيخ٣ل بلى الٛغٞت ألازغي وجدخ ٟٔالٛغٞت التي جم الاظخمإ ٞحها ؤوال بىاثب
الغثیـ ،ؤما ًٖ اإلا٣غعیً ٞیخم اهخساب م٣غع ًٖ ٧ل ٚغٞت .

املؼلب الثاوي :مدي اطخلاللیت اللجىت املدظاویت ألاكظاء في خل الخالف .
مما ؾب ٤الخُغ ١ؤلُه في اإلاُلب ألاو ،٫خُض وٟ٢ىا ٖلى ؤن اللجىت مدؿاوٍت
ألاًٖاء جخإعجر بحن الهُمىت الخ٩ىمُت في مغخلت ؤلاؾخضٖاء ،و بهٟغاص الٛغٞخحن و بؾخ٣اللُتهما
في مغخلت الدكُ٨ل ،لظا ؾإزهو َظا اإلاُلب للى٢ىٖ ٝلى الجؼء ألاَم و اإلاخٗل ٤بضعاؾت
مضي بؾخ٣اللُت َظٍ اللجىت في صعاؾت الىو مدل الخال ٝاإلاٗغوى ٖلحها و بًجاص خلى ٫له
ؤو الىنى ٫بلى خل جىا٣ٞي ًغضخي الٛغٞخحن وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾإجُغ ١بلى بؾخ٣اللُت اللجىت
في ؤصاء ٖملها ( ٞغٕ ؤو ،) ٫زم ؤٖغط ٖلى زهىنُت صعاؾت و حٗضًل ٢ىاهحن اإلاالُت و ألاخ٩ام
الخانت اإلاُب٣ت ٖلحها ( ٞغٕ زاوي ).
الفسق ألاوٌ :احخماق اللجىت املدظاویت ألاكظاء.
جبضؤ اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ٖملها مباقغة بٗض بؾخضٖائها مً َغ ٝؤ٦بر ؤًٖائها
ؾىا 2،زم جيخسب م٨خبها اإلاخ٩ىن مً عثِـ و هاثبه و م٣غعًٍ بزىحنٖ ،لى ؤن حٗهض عثاؾت اللجىت
ألخض ألاًٖاء الخابٗحن للٛغٞت التي حؿخًُٟها ،خُض ًلتزم عثِـ َظٍ ألازحرة بإن یىٞغ لها
 1ؤهٓغ اإلااصة  91مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
 2ؤهٓغ في طل ٪اإلااصة  91مً ال٣اهىن الًٗىي .12-16
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ظمی٘ الىؾاثل وحهحئ لها الٓغو ٝاإلاىاؾبت التي حؿاٖضَا ٖلى ؤصاء مهامها وجمل ٪اللجىت في
َظا الهضص الاؾخٗاهت بإي ًٖى مً صازل البرإلاان ؤو زاعظه وطل ٪بٛیت جظلیل الهٗاب،
٦ما یم ً٨للخ٩ىمت خًىع ؤقٛا ٫اللجىت َظٍ ألازحرة التي لها مُل ٤الخغیت في صعاؾت َظٍ
ألاخ٩ام زم بصزا ٫الخٗضیالث اإلاىاؾبت ٖلحها و ٤ٞالخىا ٤ٞبحن ؤًٖائها بما یم ً٨مً مهاص٢ت
الٛغٞخحن ٖلیه وؾخدىاو ٫اظخمإ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء في الٟغٕ ألاو ٫زم ؾلُتها في
بصزا ٫الخٗضیالث في الٟغٕ الشاوي.

1

ؤوال :جداوٌ اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء في ألاخيام مدل الخالف
ُ٢ض اإلاكغٕ الجؼاثغي اللجىت مدؿاًت ألاًٖاء باإلظخمإ في ؤظل زمؿت ٖكغ ()15
ًىما مً زال ٫ههه في اإلااصة  88مً ال٣اهىن الًٗىي في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى << ججخم٘ اللجىت
مدؿاوٍت ألاًٖاء في ؤظل ؤ٢هاٍ زمؿت ٖكغ ًىما مً جاعٍش جبلُ ٜالُلب  >>...بٗض ما ٧ان
٢بل الخٗضًل ٖكغة ؤًام  ،2ِ٣ٞومً زالَ ٫ظا ٞةن ؤظخمإ اللجىت و حكُ٨ل م٨خبها و البضء
في ألاقٛا ٫البض ؤن ً٩ىن زالَ ٫ظٍ اإلاضة ال٣اهىهُت ؤي زمؿت ٖكغ ًىما مً جاعٍش َلب
بؾخضٖائها مً َغ ٝالىػٍغ ألاو ،٫و الجضًغ بالظ٦غ ؤن َظا ألازحر لم ً ً٨اججاٍ ؤي التزام
٢اهىوي في خا ٫الخال ٝفي ٖملُت الاؾخضٖاء بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي جضاعَ ٥ظا الىي٘ في
الخٗضًل ألازحر للضؾخىع ؾىت  ،2016و ُ٢ض الىػٍغ ألاو ٫بمضة زمؿت ٖكغ (ً )15ىما
الؾخضٖاء اللجىت.

3

ؤما باليؿبت للم٣غ ُٗٞض ٧ل مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت م٣غًٍ للجىت
مدؿاوٍت ألاًٖاء بكغٍ ؤن ًخم الاظخمإ ٞحهما بالخىاوب ،خُض ًىٗ٣ض الاظخمإ ألاو ٫بىاء
ٖلى صٖىي ؤ٦بر ؤًٖاء اللجىت ؾىاٖ ،لى ؤن ٌكغَ ٝظا ألازحر ٖلى ٖملُت بهخساب م٨خب
اللجىت ،خُض حٗض َظٍ الٗملُت ؤولى ألاقٛا ٫التي البض للجىت الُ٣ام بها ٢بل البضء في مىا٢كت
و صعاؾت الىو ال٣اهىوي اإلاٗغوى ٖلحها مدل الخال.ٝ
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .120
 2ؤهٓغ اإلااصة  87مً ال٣اهىن الًٗىي 02-99

 ....مغظ٘ ؾاب.٤

 3اإلااصة  08/138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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عٚم ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ؤُٖى خغٍت للجىت في اهخساب م٨خبها اإلا٩ىن مً عثِـ
وهاثبه و م٣غعًٍ ّ
بزىحن ،خُض ًخم بهخسابهما مً بحن ؤًٖاء اللجىت الٗكغون (ًٖ 20ىا) بال
ؤهه وي٘ لهظٍ الٗملُت مجمىٖت ُ٢ىص للمدآٞت ٖلى الخىجؼن و الدؿاوي بحن الٛغٞخحن بدُض
ؤوظب ؤن ً٩ىن الغثِـ مً بحن ألاًٖاء الٛغٞت التي یخم الاظخمإ ٞحهاٖ ،لى ؤن جى٧ل هُابت
الغثِـ لًٗى مً الٛغٞت ألاولى ،ؤما باليؿبت للم٣غعًٍ ُٞخم بهخساب م٣غع مً ٧ل ٚغٞت ،و٧ل
َظا بهضٖ ٝضم حٛلُب ٚغٞت ٖلى ؤزغي و مداولت للىنى ٫لىو جىا٣ٞي ٌؿهل اإلاهاص٢ت
ٖلُه.
٦ما لم ًسهو اإلاكغٕ للجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء م٣غا صاثما ٦ما جم ط٦غٍ ؾاب٣ا
وهٓم بوٗ٣اصَا بالخىاوب بحن ٚغٞتي البرإلاان٦ ،ظل ٪الخا ٫باليؿبت إلظغاءاث الؿحر التي
جد٨مها و ُُٟ٦ت جضاولها في ألاخ٩ام مدل الخال ٝالتي جدا ٫بلحها و ٤ٞؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في
اللجان الضاثمت وطل ٪خؿب الٛغٞت التي یخم الاظخمإ ٞحها بدیض جسً٘ لإلظغاءاث اإلاخٗل٣ت
بؿحر اللجان الضاثمت اإلاىهىم ٖلحها في الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَجي بطا ٧اهذ
مجخمٗت في اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٦ما جسً٘ لإلظغاءاث اإلاخٗل٣ت بؿحر اللجان الضاثمت
اإلاىهىم ٖلحها في الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت بطا ٧اهذ مجخمٗت في مجلـ ألامت بما یٟیض
ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي لم یٗخبرَا َیئت طاث َبیٗت زانت مً زال ٫ؾحر بظغاءاث ٖملها بل
ٖلى اٖخباعَا ؤجها اإلاىىٍ بها بیجاص ؤخ٩ام جىا٣ٞیت یم ً٨ؤن جاصي بلى  ٌٞالازخال. 1ٝ
و جخهل اللجىت مدؿاوٍت ألاٖما ٫بالىٓغ في الىو مدل الخال ٝمً زال ٫جمُ٨جها
مً َغ ٝعثِـ الٛغٞت التي جىٗ٣ض اظخماٖاتها بها ب٩اٞت الىزاث ٤و الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ اللجان
اإلاسخهت و التي ٧اهذ ؾببا في بزاعة الخالٖ ،ٝلى ؤن ج٩ىن َظٍ الخ٣اعٍغ و الىزاث ٤مدل صعاؾت
للى٢ىٖ ٝلى الخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال ٝو الىنى ٫بظل ٪الى عؤي صخُذ جىا٣ٞي ًخم بٗض
طلٖ ٪غيه للمهاص٢ت و الخهىٍذ.
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زاهُا:بمياهُت الاطخلاهت بإكظاء البرملان ( خازج اللجىت)
جىو اإلااصة  94مً ال٣اهىن الًٗىي ٖ 12-16لى ؤن للجىت ؤزىاء آصاء مهامها الخ٤
في الاؾخٗاهت بإي ًٖى جغي ؤن له ٞاثضة في ج٣غٍب وظهاث الىٓغ ،وبظل٩ً ٪ىن اإلاكغٕ ٢ض
مىذ للجىت خ ٤ؤلاؾخمإ ألي ًٖى في مجلـ ألامت ؤو في اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٦ؿعي مىه
لخىىیغ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء بمجمل اإلاٗلىماث والخ٣اث ٤التي ی٨مً ؤن ی٣ضمها ؤي ًٖى
في البرإلاان ٢هض الخٗم ٤ؤ٦ثر في صعاؾت الخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال 2،ٝوی٣ىم عثیـ اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء بةعؾاَ ٫لب الاؾخمإ لًٗى بلى عثیـ اإلاجلـ الظي یيخمي بلیه َظا
الًٗى ویلتزم عثیسخي اإلاجلؿحن مً جم٨یجها مً طل٦ ٪ما یلتزم عثیـ اإلاجلـ الظي یخم
الاوٗ٣اص ٞیه بخىٞحر ظمی٘ الىؾاثل الًغوعیت التي حؿاٖض ٖلى خؿً ؾحر اللجىت اإلادؿاویت
ألاًٖاء .
٦ما ًد ٤للجىت ؤلاؾخمإ ألي شخو ؤزغ مً زاعط ؤًٖائها و لِؿا ًٖىا في بخضي
الٛغٞخحن ،وجغي ؤن الاؾخمإ بلُه ًد ٤٣هدُجت في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها اإلاىىْت بها ؤزىاء صعاؾتها
للخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال ،ٝوٍخطر مً َظا ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؤُٖى خغٍت ٦بحرة للجىت
لدؿهُل ٖملها زانت بطا ٖلمىا ؤن ٖضص ؤًٖاء اللجىت ٢لُل مً ظهت و ٢لُل زبرة مً ظهت
ؤزغي في بٌٗ ألامىع ال٣اهىهُت و الخ٣ىُت.
زالثا :خظىز الخىىمت ؤشواٌ اللجىت  ....صىزة ؤخسي لظُؼسة الظلؼت
الخىفُرًت كلى كمل اللجىت.
م ً٨اإلاكغٕ الجؼاثغي الخ٩ىمت مً زال ٫وػعائها مً خًىع ؤقٛا ٫اللجىت مدؿاوٍت
ألاًٖاء خُض هو اإلااصة  93مً ال٣اهىن الًىي ٖ 12-16لى ؤهه << ًم ً٨ؤًٖاء الخ٩ىمت
خًىع ؤقٛا ٫اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء>> 3،و ب٣غاءة مخإهُت لىو اإلااصة هجض ؤن اإلاكغٕ
بؾخٗمل مهُلر ‘‘ًمىً‘‘ الظي ًُٟض الجىاػ و لِـ ؤلاظباع ،خُض ؤن اإلاٗخاص ٖلُه في ؤقٛا٫
 1خمضان زلُل  ،ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت و٣ٞا لضؾخىع  ،1996مظ٦غة ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .70
 2مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .122
 3ؤهٓغ اإلااصة  93مً ال٣اهىن الًٗىي .12-16
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اللجان مدؿاوٍت ألاًٖاء ؤن ًٖى الخ٩ىمت اإلاٗجي بمكغوٕ ال٣اهىن ًدًغ َظٍ الجلؿت
بهض ٝبُٖاء جىيُداث ؤ٦ثر خى ٫الىو باإلياٞت الى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالٗال٢ت م٘ البرإلاان.
و ما ٌٗاب ٖلى هو اإلااصة  93اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ؤجها لم جدضص ؤي ًٖى مً الخ٩ىمت له
الخ ٤في الخًىع جاع٦ت الباب مٟخىح ؤما ٧ل ؤًٖاء الخ٩ىمتَ ،ظا ما ً٣ىصوها بلى ال٣ى ٫مً
زال ٫اإلااصة ؤهه بةم٩ان وػٍغ الخًامً مشال خًىع ؤقٛا ٫اللجىت ٖىض صعاؾتها إلاكغوٕ ٢اهىن
مخٗل ٤باألؾغة و الٗ٨ـ ٦ظل ٪وٖلُه ٞةن ٖباعة << ًم ً٨ؤًٖاء الخ٩ىمت >> ظاءث ٚحر
ص٣ُ٢ت.
٦ما ؤن ٞخذ الباب ؤمام خًىع ؤي ًٖى مً ؤًٖاء الخ٩ىمت صون مغاٖاة
الازخهام ٢ض یجٗل ؤًٖاء الخ٩ىمت الخايغیً ؤقٛا ٫اللجىت ؤ٦ثر مً ؤًٖاء اللجىت
هٟؿهم وان ٧ان ألامغ یبضوا بٗیض الخضور بال ؤن ٖباعة "یم ً٨ؤًٖاء الخ٩ىمت  "....ججٗله
اخخماال ٢اثما وان ٧اهذ ال حٗىیه .بن خًىع ًٖى ؤو ؤًٖاء مً الخ٩ىمت ؤقٛا ٫اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء ال یٗجي ؤن له الخ ٤في الخضاو ٫في ألاخ٩ام مدل الخال ٝالتي ال جىاٍ بال
بإًٖاء اللجىت بل یم٨ىه مخابٗت ؤٖمالها و٦ظا ج٣ضیم ؤلایًاخاث التي ٢ض جُلبها اللجىت مىه. 1
الفسق الثاوي :طلؼت اللجىت املدظاویت ألاكظاء في بدخاٌ الخلدیالث .
ٌٗض ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م/04 :ع.ن.ص/م.ص 98/اإلااعر في ٞ 10برایغ ؾىت 1998
الظي یخٗل ٤بمغا٢بت مُاب٣ت الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت للضؾخىع بمشابت اإلاىٗغط في اإلاؿاع
الدكغَعي إلاجلـ ألامت ،خُض جم الخهغٍذ ُٞه بإن بإن ب٢غاع خ ٤الخٗضًل و بظغاءاجه الىاعصة
في الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت جخٗاعى م٘ م٣خًُاث الضؾخىع وٖلى َظا ألاؾاؽ مى٘
مجلـ ألامت مً خ ٤الخٗضًل زاعط بَاع اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ،ولم ًخٛحر الخا٦ ٫شحر بٗض
الخٗضًل الضؾخىعي و لم ًمىذ مجلـ ألامت خ ٤الخٗضًل بال في اإلاجاالث التي ًد ٤له ٞحها
اإلاباصعة.
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .122
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حٗض اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء هي الُغٍ ٤الىخُض إلاجلـ ألامت إل٢تراح حٗضًالث ٖلى
الىهىم ال٣اهىهُت مً زال ٫الاٖتراى ٖلى خ٨م ؤو ٖضة ؤخ٩ام ،مجلـ ألامت ال یمل ٪خ٤
الخٗضیل مباقغة ٚحر ؤن وؾیلخه للخٗضیل في بَاع اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء َى الاٖتراى ٖلى
اإلااصة ؤو اإلاىاص ؤو ختى ج٣غیغ اللجىت اإلاسخهت بٗضم الخهىیذ ٖلحها وطل ٪ببؿاَت ألن مجلـ
ألامت واللجىت اإلاسخهت زهىنا جغي بٗضم بب٣ائها ٖلى الىدى الظي ظاءث به مً اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ومً زمت ٞهي جغمي بلى حٗضیلها بىؾیلت الاٖتراى.

1

وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن اٖتراى مجلـ ألامت ال یم ً٨ونٟه بٗغ٢لت الٗملیت
الدكغیٗیت ٕوا هما َى الىؾیلت الىخیضة التي یمل٨ها مجلـ ألامت و التي جم٨ىه مً جدؿحن
ألاصاء الدكغیعي ٖلى اٖخباع اهه ؾى ٝیكاع ٥في بٖاصة نیاٚت الىهىم التي جدٖ ٟٔلحها
ؾىاء مً الىاخیت الك٩لیت في بىاء اإلاىاص ؤو جغجیبها ؤو ختى مً الىاخیت اإلاىيىٖیت. 2
بن اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء و ؤزىاء صعاؾتها للخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال ٝج٣ىم
بةصزا ٫الخٗضیالث ٖلحها مداولت بظل ٪ج٣غٍب وظهاث الىٓغ بحن الٛغٞخحن ویجب الخىىیه بلى
ؤن اللجىت ج٣خهغ ٖلى ألاخ٩ام مدل الخال ِ٣ٞ ٝصون الخُغ ٝبلى ؤخ٩ام ؤزغ ي٦ .ما یجب
ٖضم بصزا ٫ؤي ؤخ٩ام ظضیضة ال جخٗل ٤وال جغجبِ باألخ٩ام مدل الخال ٝو طال ٪ألن اإلاجا٫
ازخهانها م٣یض باألخ٩ام التي جم اؾخضٖائها إلیجاص خل جىا٣ٞي لها ویإزظ ق٩ل ٖمل اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء زالزت ؤوظه بما ؤلاب٣اء ٖل بٌٗ اإلاىاص ٦ما هي صون حٗضیلها ؤو بلٛاء بٌٗ
اإلاىاص ؤو حٗضیلها. 3
ؤوال :إلابلاء كلى بلع املىاد هما هي
ؤن اإلاهمت التي جىاٍ بها اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء هي بًج ـ ـ ــاص خ ـ ـ ـ ـ ــل جىا٣ٞي للخ ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ؤو ألاخ٩ام مدل الخال ٝبحن الٛغٞخحن و طل ٪مً زال ٫ج٣غٍب وظهاث الىٓغ و ج٣غٍب الا٩ٞاع
بحن ممشلي الٛغٞخحن ،وٖلُه ٞلِـ بلؼاما ٖلى اللجىت ؤن ج٣ىم بخٗضًل ظمُ٘ اإلاىاص اإلاخٗل٣ت
ُٖ 1اشخي صلُلت ،الىٓام ال٣اهىوي  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .09
 2بً مدمض مدمض ،ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .101
 3مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .122
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باالخ٩ام مدل الخال ،ٝخُض لها ٧ل الخغٍت في الاخخٟاّ ببٌٗ اإلاىاص بطا عؤث ؤجها البض ؤن
ج٩ىن يمً الىو ال٣اهىوي ،بكغٍ ؤن ًخم الخىا ٤ٞخى ٫جل ٪اإلاىاص مً َغ ٝؤٚلبُت
ؤًٖائها ومشا ٫طل ٪ما خضر بمىاؾبت ٖغى ألاخ٩ام مدل الخال ٝاإلاخٗل٣ت بال٣اهىن
ألاؾاسخي لًٗى البرإلاان ٖلى اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء التي ٖ٣ضة ؤو ٫اظخمإ لها یىم  16ؤوث
 2000والتي ٧لٟذ بةیجاص خل لألخ٩ام مدل الخال ٝلل٣اهىن ألاؾاسخي لًٗى البرإلاان الظي
ناصٖ ١لیه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في ٚ 01كذ ٞ 1998یما جد ٟٔمجلـ ألامت ٖلي اإلاىاص
 16 .07. 01وطل 1999 ٪هىٞمبر  26بخاعیش اإلاىٗ٣ضة الجلؿت في .24. 25. 31 32. 33. 42. 43
بٗض ؤن الخٓذ لجىت الكاون ال٣اهىهیت وؤلاصاعیت وخ٣ى ١ؤلاوؿان مجمىٖت مً الى٣اثو لم
جىم بٗضم الخهىیذ و٢ض ؤب٣ذ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء 43. 38 . 32. 25. 24. 16. 07. 04
٦.ما وعصث جماما في الىو اإلاهىث ٖلیه مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.

1

زاهُا :حلدیل بلع املىاد.
بن اإلاهمت الغثِؿُت للجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء و الهٟت الباعػة لك٩ل ٖمل اللجىت ،هي
بلٛاء الىو مدل الخال ٝو بًجاص نُٛت جىاُ٣ٞت ال٢ىإ و مىا٣ٞت ٧لخا الٛغٞخحن ،لظا ٞاألنل
في ٖمل اللجىت َى حٗضًل اإلاىاص و زل ٤مىاص ظضًضة ومشاٖ ٫لى طل ٪اإلااصة  411مً ٢اهىن
الُا٢ت التي جدٖ ٟٔلحها مجلـ ألامت بخاعیش  24هىٞمبر  1998وطل ٪بؿبب ال٣ىاٖت الخانت
لبٌٗ ألاًٖاء لى٣و الخىٓیم خیض ؤن لجىت الكاون الا٢خهاصیت واإلاالیت بغثاؾت الؿیض
ؤخمض بً بیخىع التي ؤٖضث الخ٣غیغ الخ٨میلي وناص٢ذ ٖلیه یىم  22هىٞمبر  1998لم ج٣ضم
ؤي جد ٟٔبكإن َظٍ اإلااصة ،و بٗض اظخمإ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء بخاعیش  12ظىان 1999
بم٣غ مجلـ ألامت جم الاجٟاٖ ١لى بٖاصة نیاٚت هو اإلااصة ٖ 41لى الىدى الخالي "جسً٘
ألاظهؼة الجضیضة اإلاباٖت ؤو اإلاؿخٗملت ٖلى مؿخىي التراب الىَجي ،واإلاؿخٗملت لل٨هغباء والٛاػ
واإلاىاص البترولیت طاث الاؾتهال ٥اإلاٟغٍ للُا٢ت و ٤ٞمٗایحر الٟٗالیت الُا٢ىیت بلى عؾم
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،مغظ٘ هٟؿه ،م .126
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یدضصٍ الدكغی٘" و٢ض جم اإلاهاص٢ت ٖلى َظٍ اإلااصة مً َ 3غ ٝمجلـ ألامت بخاعیش  20ظىیلیت
. 11999
بظل ٪جم اؾدبضاٖ ٫باعة "زطم خاص" بٗباعة " زطم یددده الدشسیم" بدیض جبضوا
الٗباعة ألاولى ؤ٦ثر ٚمىيا مً خیض زهىنیت َظا الغؾم زم الجهت التي جدضصٍ في خحن ؤن
الٗباعة ألازحرة ؤهاَذ للبرإلاان ؾلُت جدضیض َظا الغؾم ًٖ َغی ٤الدكغی٘.
زالثا :بلواء بلع املىاد
ٌٗض بلٛاء ماصة ؤو مجمىٖت مً اإلاىاص ،و حٗىًٍها بمىاص جىاُ٣ٞت ؤو بلٛائها صون
حٗىًٍها بطا ٧اهذ ؾببا للخالَ ٝى الٛاًت التي ؤوكئذ مً ؤظلها اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء،
وطل ٪بطا عؤث َظٍ ألازحرة ؤن َظٍ ألاخ٩ام الىاعصة في اإلاىاص اإلالٛاة ٚحر يغوعیت وال خاظت لها
وَى ما خضر بمىاؾبت ٖغى هو ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل ٤بالخىٓیم الً٣اجي و٦ظا هو
ال٣اهىن الًٗىي اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للً٣اء خُض ٢امذ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء
بةلٛاء اإلااصة  117مً هو ال٣اهىن الًٗىي اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للً٣اء والتي جمىذ
للً٣اة اإلاماعؾحن ؤو الظیً ماعؾىا إلاضة ؾىت في الٛغٞت ؤلاصاعیت باإلاد٨مت الٗلیا ؤو اإلاجالـ
الً٣اثیت ؤن یسخاعوا اإلاماعؾت ؤما في اإلادا٦م ؤلاصاعیت ؤو ٚحر ؤن اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء
التي اوٗ٣ضث في  11صیؿمبر  2002ؤي بٗض نضوع ال٣اهىن الًٗىي اإلاخًمً ٢اهىن مجلـ
الضولت و٦ظا ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باإلادا٦م ؤلاصاعیت خیض عؤث اللجىت ؤن َظٍ اإلااصة ٢ض ٣ٞضث
ؤؾباب وظىصَا وؤنبدذ بضون مىيىٕ خیض اج٣ٟذ ٖلى بلٛائها.2

املؼلب الثالث :خصىصیت الخلدیل في كىاهين املالیت.
ؤهٟغصث الخ٩ىمت بالدكغَ٘ في اإلاجا ٫اإلاالي ،إلاا لهظا ألازحر مً زهىنُت ،وإلاا له مً
بٖخباعاث مخٗضصة ؤَما ؤن ٢ىاهحن اإلاالُت حٗض بمشابت قغٍان الضولت الظي ًًمً ب٣ائها ،بل
 1ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م  .122و بً مدمض
مدمض ،ؾلُت بؾخضٖاء اللجىت مدؿاوٍت ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .101
 2ؤهٓغ الجغٍضة الغؾمُت إلاضاوالث مجلـ ألامت  ،الضوعة الخغٍُٟت لؿىت ،2002الٗضص  03الجلؿت اإلاىٗ٣ضة ًىم  17ؤ٦خىبغ
 ،2002الجؼاثغ ،م .24
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ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ٢اهىن اإلاالُت َى آلاصاة التي جًمً الضولت مً زالله جد ٤ُ٣ؤَضاٞها
وبغامجها الٗامت و٦ظا ؤٚلب ؾُاؾاتها الىَىُت في قتى اإلاجاالث ،الا٢خهاصًت مجها والاظخماُٖت
و الؿُاؾُت و الش٣اُٞت ٦ما ؤن للجاهب اإلاالي صوع ٦بحر في جىُٓم الضولت ألظهؼتها ألامىُت
والٗؿ٨غٍت ٖلي الهُٗضًً الضازلي و ختى الخاعجي
و٧ان الدكغَ٘ اإلاالي مىظ ألاػً ٫ضزل يمً ؤلازخهام ألانُل للبرإلاان ،خُض ٧اهذ
جُٓل٘ الؿلُت الدكغَُٗت بالؿلُت ال٩املت اإلاذجىػة لها ُٞما حٗل ٤ب٩اٞت الدكغَٗاث
الًٗىٍت والٗاصًت التي جىم ٢ىاهحن اإلاالُتٚ ،حر ؤهه وٞیما یخٗل ٤بمحزاهیت الضولت و٦ظا ٢ىاهحن
يبِ اإلاحزاهیت وهٓغ بلى ؤن الؿلُت الخىٟیظیت هي التي حكغٖ ٝلى الُ٣إ الٗام وهي التي
حٗلم ما یم ً٨ؤن یخُلبه َظٍ ؤلاصاعة مً ه٣ٟاث باإلياٞت بلى ؤجها ألا٢ضع ٖلى مٗغٞت ال٣ضعة
اإلاالیت لال٢خهاص ال٣ىمي وطل ٪بالىٓغ بلى ألاظهؼة ؤلاخهاثیت 1،التي حكغٖ ٝلحها وجؼوصَا
بالبیاهاث والخ٣ضیغاث الًغوعیت ٞةن الؿلُت الخىٟیظیت هي التي جخىلى بٖضاصَا وجدًحرَا ٚحر
ؤهه ال ی٩ىن لها ؾلُت جىٟیظَا بال ٖىض مهاص٢ت البرإلاان ٖلحها بما یًمً لها ألازحر اخخ٩اع
الدكغی٘ في َظا اإلاجا ٫و ٤ٞما َى مدضص في الضؾخىع.

2

و الجضًغ بالظ٦غ ؤن ٧ل ٢ىاهحن اإلاالُت ؾىاء ٧اهذ ٖاصًت ؤو ًٖىٍت ٞةجها ال ج٣ضم بال
مً َغ ٝالخ٩ىمت ،ؤي ٖلى ق٩ل مكغوٕ ٢اهىن ،خُض ؤجها ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن بمشابت ب٢تراح
مً َغ ٝالىىاب إلاا لها مً زهىنُت ج٣ىُت و مداؾبُت ،جٟخ٣ال ج٣ىُاتها لضي ؤًٖاء
البرإلااهاث.
الفسق ألاوٌ :صلىبت بدخاٌ الخلدیالث كلى كىاهين املالیت كىد كسطها كلى
املجلع الشلبي الىػني .
ألن ٢اهىن اإلاالُت ٌٗض يمً ٞئت ال٣ىاهحن الًٗىٍت ،وٖلُه ٞةهه مً الىاخُت الك٩لُت
و اإلاىيىُٖت و ٦ةظغاءاث يغوعة بٗض اؾدكاعة مجلـ الضولتً ،غ ٤ٞمكغوٕ ال٣اهىن ب٩اٞت
الىزاث ٤و اإلاؿدىضاث طاث الهلت و ٌٗغى ٖلى مجلـ الىػعاء بغثاؾت عثِـ الجمهىعٍت ،لُخم
 1ؾمىػي ٖضلي هاقض ،ؤؾاؾیاث اإلاالیت الٗامت ميكىا عث الخلبي الخ٣ى٢یت ،بحروث لبىان ، 2009 ،م .359
 2مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .136
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بٗضَا بًضاٖه م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الىَجيٞ 1،بل مىخه ٠قهغ ؤ٦خىبغ مً الؿىت التي
حؿب ٤جىُٟظ بىىصٍ ،وبٗضَا ً٣ى ٫عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بخدىٍل مكغوٕ ال٣اهىن
اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت م٘ ٧اٞت ملخ٣اجه الى لجىت اإلاالُت و اإلاحزاهُتَ ،ظٍ ألازحرة التي جخىلى
صعاؾخه و جدلُله ٢بل ٖغى ج٣غٍغَا خىله.
ؤوال  :ؤحاٌ املصادكت كلى كاهىن املالُت  ...كاثم لدزاطت اللاهىن و حلدًله
ُ٢ض اإلااؾـ الضؾخىعي البرإلاان بمضة مُٗىت للمهاص٢ت ٖلى ٢اهىن اإلاالُت ،خُض
ههذ اإلااصة ٖ 08/138لى ؤهه << ًهاص ١البرإلاان ٖلى ٢اهىن اإلاالُت في مضة ؤ٢هاَا زمؿت
وؾبٗىن (ً )75ىما مً جاعٍش بًضإ َب٣ا لل٣ٟغاث الؿاب٣ت >> 2،و بالخمًٗ في َظٍ اإلاضة
وم٣غاهتها بذجم ٢اهىن اإلاالُت هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض يُ٣ا ٦شحرا ٖلى البرإلاانٞ ،ال
ًم ً٨زالَ ٫ظٍ اإلاضة ألًٖاء البرإلاان ؤن ًضعؾىا ٢اهىها بذجم ٢اهىن اإلاالُت و ً٣ضمى خىله
ب٢تراخاث و حٗضًالثَ .ظا ما ًض ٘ٞبالىىاب ج٣ضیم حٗضیالث بؿیُت ال جغقى بلى جُلٗاث هىابه
وال بلى ما یخُل٘ بلیه هازبحهم زم الخهىیذ ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن زكیت ؤن یمطخي ألاظل
ٞیخىلى عثیـ الجمهىعیت بنضاع مكغوٕ الخ٩ىمت وَى ألامغ الظي یاصي بلى ٣ٞضان ختى
الخٗضیالث البؿیُت ألزغَا.
زاهُا  :الشسوغ الىازدة في جلدًم حلدًالث كلى كاهىن املالُت  ....كاثم لخلدًل
اللاهىن.
م ً٨اإلااؾـ الضؾخىعي ٧ل مً الخ٩ىمت و اللجىت الخانت باإلاالُت و اإلاحزاهُت و ٖكغ
هىاب مً ج٣ضًم ا٢تراح حٗضًالث ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت ٖلى ؤن ج٩ىن الخٗضیالث التي
ی٣ضمها الىىاب و ٤ٞالكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  136مً الخٗضًل الضؾخىع والتي ظاء
ههها << ال ی٣بل ا٢تراح ؤي ٢اهىن ،مًمىهه ؤو هدیجخه جسٟیٌ اإلاىاعص الٗمىمیت ،ؤو ػیاصة
 1ؤهٓغ اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2ؤهٓغ اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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الى٣ٟاث الٗمىمیت ،بال بطا ٧ان مغٞى٢ا بخضابحر حؿتهض ٝالؼیاصة في بیغاصاث الضولت ؤو جىٞحر
مبال ٜمالیت في ٞهل آزغ مً الى٣ٟاث الٗمىمیت حؿاوي ٖلى ألا٢ل اإلابال ٜاإلا٣ترح بهٟا٢ها>>.

1

بن َظا ال٣یض اإلاالي ٖلى ا٢تراخاث ال٣ىاهحن یىُبٖ ٤لى ا٢تراخاث الخٗضیلٞ ،ال یجىػ
للىىاب ج٣ضیم ا٢تراح الخٗضیل ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالیت بال بطا ٧ان َظا الخٗضیل ال یسل
بالخىاػن ٞةطا ٧ان یاصي بلى الؼیاصة في ؤلاهٟا ١ؤو الخسٟیٌ في ؤلایغاصاث ٞةهه في اإلا٣ابل یجب
ؤن یخًمً ما مً قإهه جإمحن الؼیاصة في بیغاصاث الضولت ؤو جىٞحر اإلابال ٜاإلاالیت اإلا٣ترح بهٟا٢ها
في ٞهل آزغ قغیُت ؤن ج٩ىن مؿاویت ٖلى ألا٢ل لخل ٪اإلابال.ٜ

2

بن َظا الُ٣ض و عٚم ؤهه ًٓهغ ُٞه هىٕ مً ؤلاجخا ٝفي خ ٤البرإلااهاث ،بال ؤهه ًدمل
٦شحرا مً الاًجاًت ٞهى ً٣ىم ٖلى هٓغة ا٢خهاصیت وج٣ىیت بدخت تهض ٝؤؾاؾا بلى الخٟاّ جىاػن
اإلاحزاهیت – و ٤ٞمسُِ الخ٩ىمت – باٖخباعَا بىاء مخ٩امل ٞإي ا٢تراح حٗضیل یخًمً الؼیاصة
في ؤلاهٟا ١صون ؤن یكخمل ٖلى جضابحر یم ً٨ؤن ج٩ىن مهضعا لهظٍ الى٣ٟاث ؾى ٝیاصي
ؤلازال ٫بهظا الخىاػن ومً زالله بالؿیاؾت اإلاالیت للخ٩ىمت وألاَضا ٝالتي جغمي بلى جد٣ی٣ها
في قتى اإلاجاالث الا٢خهاصیت والاظخماٖیت والؿیاؾیت ،بدیض ال حٗخبر اإلاحزاهیت مد٣٣ت إلابضؤ
الخىاػن.

3

الفسق الثاوي :كدم هفاًت املدة إلدخاٌ الخلدیالث كلى كىاهين املالیت
بٗض مهاص٢ت اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت،
ًخم بعؾا ٫الىو اإلاهىث ٖلُه الى مجلـ ألامتٖ ،لى ؤن جدترم اإلاضة اإلامىىخت للمهاص٢ت ٖلى
َظا ال٣اهىن ،و في طل ٪ههذ اإلااصة  44مً ال٣اهىن الًٗىي ٖ 4،12-16لى ؤهه للمجلـ
الكٗبي الىَجي مضة ؾب٘ و ؤعبٗحن (ً )47ىما للمهاص٢ت ٖلى ٢اهىن اإلاالُت و بعؾاله ٞىعا
 1ؤهٓغ اإلااصة  136مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .136
 3مدمض نٛحر بٗلي ،یؿغي ؤبى الٗالء ،اإلاالیت الٗامت ،صاع الٗلىم لليكغ والخىػیٖ٘ ،ىابت  ،الجؼاثغ  ، 2003 ،م 97
 4ؤهٓغ اإلااصة  44مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٦ؼع ؾاب٣ا.
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إلاجلـ ألامت و مىدذ َظٍ اإلااصة لهظا ألازحرة مهلت ٖكغون (ً )20ىما لضعاؾت ٢اهىن اإلاالُت و
اإلاهاص٢ت ٖلُه ؤو عًٞه.
ؤوال :في خالت خدور الخالف
وفي خالت خضور الخال ٝبحن الٛغٞخحن یخاح للجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ؤظل زماهیت
( ) 08ؤیام للبذ في قإهه .خُض حٗض َظٍ اإلاضة ٚحر ٧اُٞت بالىٓغ لالظغاءاث التي حؿب ٤صعاؾت
ال٣اهىن زانت بطا ٖلمىا ؤهه لِـ إلاجلـ ألامت بصزا ٫حٗضًالث ٖلى ال٣اهىن ٞهى مُالب بما
باإلاىا٣ٞت ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت اإلاهاصٖ ١لُه مً ٢بل اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؤو عًٞه.
وبظل٢ ٪ض ًيؿ٧ ٠ل الخٗضًالث التي ٧اهذ ٢ض اصزلذ ٖلُه مً َغ ٝهىاب اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ؤط ما جم بنضاعٍ ًٖ َغٍ ٤ؤمغ.
زاهُا :في خالت كدم املصادكت ألي طبب آخس
في خالت ٖضم اإلاهاص٢ت ألي ؾبب ٧ان زال ٫ألاظل اإلادضص ،یهضع عثیـ الجمهىعیت
٢اهىن اإلاالیت الظي ٢ضمخه الخ٩ىمت بإمغ له ٢ىة ٢اهىن اإلاالیتَ " .ظا الخ ٤الظي مىده
اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍتٌٗ 1،ض بمشابه الخغ ١إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث،
وبيٗاٞا للبرإلاان في مماعؾت بزخهانه ألانُل و َى الظي ٌؿخمض ؾلُت ع٢ابت نغ ٝاإلاا٫
الٗام مً مبضؤ اهه اإلامشل الكغعي للكٗب ناخب َظٍ ألامىا ٫التي ؾخهغ ٝفي بَاع جىُٟظ
بغهامج الخ٩ىمت.

2

املؼلب السابم :هخاثج كمل اللجىت املدظاویت ألاكظاء.
بن الضوع الظي جلٗبه اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء في خا ٫الخال ٝبحن الٛغٞخحن طو ؤزغ
َام ،ؾىاء مً جُىٍغ الٗمل الدكغَعي ،ؤو مً ظهت حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت و ٖلى َظا
ألاؾاؽ ٞةن هدُجت اظخمإ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء یم ً٨ؤن ًيخج ٖىه ؤخض الاخخمالحن وَى
 1بكحر بً مال ،٪الازخهام الخىُٓمي للؿلُت الخىُٟظًت في الجؼاثغ ٖلى يىء صؾخىع  28هىٞمبر  ،1996عؾالت
ماظؿخحر ،ظامٗت ظُاللي الُابـ ،ؾُضي بلٗباؽ.1999-1998
 2اهٓغ في قغح طل ٪بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت .....مغظ٘ ؾاب ،٤م .93
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بم٩اهیت الخىنل بلى خ٨م جىٞی٣ي یدطخى بمىا٣ٞت ؤًٖاء اللجىت٦ ،ما یم ً٨ؤن ال جخىنل
اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء بلى اجٟا ١بكإن الخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال.ٝ
الفسق ألاوٌ :جىصل اللجىت املدظاویت ألاكظاء بلى خل جىفیلي لألخيام مدل
الخالف .
جىو اإلااصة  95مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ٖلى ؤن ألانل الٗام في
ٖمل اللجىت َى ؤ٢تراح ج٣غٍغ للخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخال ٝوٖلُه ٞةن اللجىت بٗض ؤن جىهي
ٖملها بةجٟا٢یخ ٤ٟؤًٖاءَا ٖلى الخل الخىٞی٣ي للخ٨م ؤو ألاخ٩ام مدل الخالٞ ٝةن طل٪
الخىا ٤ٞیترظم في ج٣غیغ حٗضٍ وجبلٛه ًٖ َغٍ ٤عثیـ الٛغٞت التي ٖ٣ضث الاظخماٖاث في
م٣غَا .بلى الىػیغ ألاو - ٫عثیـ الخ٩ىمتَ -ظا ألازحر الظي ٌٗغيه ٖلى ٚغٞتي البرإلاان
للمهاص٢ت ٖلُه
ؤوال :كسض الخىىمت الىص الري ؤكدجه اللجىت املدظاویت ألاكظاء كلى الوسفخين
للمصادكت كلیه.
ل٣ض ههذ اإلااصة  136في ٣ٞغتها الخامؿت ٖلى ؤهه "حٗغى الخ٩ىمت َظا الىو ٖلى
الٛغٞخحن للمهاص٢ت ٖلیه  1 "....وبىاء ٖلیه ظاءث اإلااصة  96مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16التي
ههذ ٖلى ما یلي "حٗغى الخ٩ىمت الىو الظي ؤٖضجه اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ٖلى
الٛغٞخحن للمهاص٢ت ٖلیهَ ،ب٣ا لإلظغاء اإلاىهىم ٖلیه في اإلااصة  136مً الضؾخىع...".2
ب٣غاءة ٢اهىهُت لىو اإلااصجحن  136مً الؿخىع و اإلااصة  96مً ال٣اهىن الًٗىي هجض
ؤن ٦ال مً اإلاكغٕ و اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض اؾخمٗل مهُلر "حٗغى" الظي ٌٗخبر ٚحر مٟهىم
مىٟي ظاهب اظغاءاث الخُبُ ٤خُض ًغي ظاهب مً ال٣ٟه في َظا اإلاهُلر ؤن اإلااؾـ
الضؾخىعي ً٣هض مً زالله ؤهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الخ٩ىمت ٖغى الىو ؤي ٢غاءجه مً َغٝ
 1ؤهٓغ اإلااصة  136مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2ؤهٓغ اإلااصة  96مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
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ؤخض ؤًٖاثه ٖلى ٖلى ٚغٞتي البرإلاان و ٖاطة ما حٗهض طل ٪لىػٍغ الٗال٢اث م٘ البرإلاان ،ؤو حُٗض
1

بعؾا ٫الىو بلى عثِسخي ٚغٞتي البرإلاان لبرمجخه للمهاص٢ت.

بن َظا ؤلازخال ٝفي ٞهم هو اإلااصجحن الؿاب٣خحن ،وٖضم ويىح الٗباعة اإلاؿخٗملت في
م٣ضمت اإلااصجحنْ ،هغث ؤولى هخاثجه بمىاؾبت ا٢تراح اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء لىو جىا٣ٞي
بٗض الازخال ٝالظي خضر بحن ٚغٞتي البرإلاان ٖىض اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن الُا٢ت ،خُض ؤن
الىػیغ اإلا٩ل ٠بالٗال٢ت م٘ البرإلاان و ٖىض ج٣ضًمه لخ٣غیغهخاثج ٖمل اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء
ظاء في ج٣ضًمه للخ٣غٍغ" :یكغٞجي باؾم الخ٩ىمت ؤن ؤٖغى ٖلی٨م هو اإلااصة  41مً هو
ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالخد٨یم في الُا٢ت للخهىیذ واإلاهاص٢ت وق٨غ" ٚحر ؤن م٣غع اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء بمجلـ ألامت الؿیض بىػیضي لؼَاعي ٢ض ؤه٨غ ؤن ی٩ىن للخ٩ىمت الخ ٤في
٢غاءة ج٣غیغ اللجىت بمىاؾبت ٖغيها ٖلى الٛغٞخحن و٢ا ٫بإن "الخ٩ىمت ج٩ىن خايغة ِ٣ٞ
وبالخالي ٞالخ٣اعیغ التي حٗضَا اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ی٣غؤَا اإلا٣غع اإلامشل للمجلـ الكٗبي
الىَجي في اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ،وفي مجلـ ألامت اإلا٣غع اإلامشل إلاجلـ ألامت"

2

خیض ٢ام عثیـ الجلؿت بالغص ٖلیه بىو اإلااصة  96الؿالٟت الظ٦غ "حٗغى الخ٩ىمت
الىو الظي ؤٖضجه اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ٖلى الٛغٞخحن اإلاهاصٖ ١لیه".
و في َظا الجاهب ًغي ألاؾخاط ولُض قغٍِ ؤن ٖباعة "حٗغى" جدمل هىٖا مً
ؤلالؼامُت ٖلى ٖاج ٤الخ٩ىمت في يغوعة ٖغى الىو الخىا٣ٞي ٖلى ٚغٞتي البرإلاان بمٗجى ؤن
الخ٩ىمت ملؼمت بٗغى هو الهلر ٖلى ٚغٞتي البرإلاان وَى ما یًمً ٖضم ب٣اء الىو مٗل٣ا،
عٚم ؤهه ًغي ؤن َظا الالتزام ٚحر ٧اٖ ٝلى اٖخباع ؤن اإلااصة  96لم جخًمً ؤظال ؤو ٢یض ػمىیا
وبالخالي ٞةن َظٍ اإلااصة جُل ٤ؾلُت الخ٩ىمت لخ٣ضیغ مضي مالثمت الىو للٗغى.
 1ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .136
 2بىػیضي لؼَاعي ،الضوع الدكغیعي إلاجلـ ألامت ٖلى يىء اإلااصة  120مً الضؾخىع ....مغظ٘ ؾاب ٤م .66
 3ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪قغٍِ ولُض ،الؿلُت الدكغَُٗت  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .194
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3

و مً ظاهب آزغ ًظَب ألاؾخاط بىػٍض لؼَاعي الى ؤن مهُلر الٗغى ،اإلا٣هىص به
الخبلُ ٜو ؤن َظا ألازحر ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الخ٩ىمت بلى عثِسخي ٚغٞتي البرإلاان 1،وؤن ٢غاءة ج٣غٍغ
اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء مً نالخُاث م٣غعَا ،مؿدىضا في عؤًه ٖلى هو اإلااصة  93مً هٟـ
ال٣اهىن التي حٗخبر ؤن خًىع الخ٩ىمت لجلؿاث اللجىت ال ٌٗض باألمغ ؤلالؼامي ،بمٗجى ؤن
ج٣ضًمها للىو ؤمام البرإلاان – ٖغيا – هجض ُٞه هىٖا مً الخىا ٌ٢خُض ؤهه ال ًم ً٨ؤن
ج٣ىم ظهت بٗغى ٨ٞغة لم ج ً٨خايغة ٖىض نُاٚتها.
بن ال٣ى ٫بإن الخ٩ىمت ملؼمت بةٖاصة الىو للمجلؿحن و ٖغيه ؤمامها مً ؤظل
اإلاهاص٢ت ٖلُه٣ً ،ىصوها الى الدؿائ ًٖ ٫مضي التزامها بةٖاصة الىو الى الٛغٞخحن مً ظاهب؟
و ًٖ مهحر الىو الدكغَعي مدل الخال ٝمً ظاهب آزغ في خا ٫بمخىإ ناخبت الازخهام
في آصاء ٖملهاَ ،ظا الُغح ً٣ىصها الى بٖخباع ؤن ٖمل اللجىت ال ًاحي هخاظه بلى بخدغ ٥الخ٩ىمت
و ٖغيها الىو ٖلى ٚغٞتي البرإلاان للمهاص٢ت ،وؤن ٢ىة الؿلُت الدكغَُٗت في نىاٖت
الدكغَ٘ جب٣ى مغَىهت بهُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الدكغَُٗت مً زال ٫جُٟٗل الشلض
الغثاسخي و حُُٗل ال٣ىاهحن اإلاٗغويت ٖلى مجلـ ألامت ٖلى اٖخباع ؤن خالت الخال ٝمهضعَا
ٚالبا ٖضم مهاص٢ت مجلـ الامت ٖلى الىو اإلاهاصٖ ١لُه ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي بال في جل ٪الخاالث اإلاىهىم ٖلحها في هو اإلااصة  137مً الضؾخىع.
٦ما ؤن ال٣ى ٫بإن الخ٩ىمت ج٣ىم بدبلی ٜو ٕاعؾا ٫الىو بلى ٧ل مً عثیسخي الٛغٞخحن
وَى الظي طَب بلیه ألاؾخاط بىػیضي لؼَاعي صون ال٨الم ًٖ ؾلُتها الخ٣ضیغیت .یجٗل َظا
الخبلی ٜصون مٗجى ٖلى اٖخباع ؤن عثیسخي الٛغٞخحن ٖلى جىانل صاثم باللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء
باٖخباع ٧ل ٚغٞت مخمشلت ٞحها بالىه٦ ٠ما ؤن اإلااصة  96في ٣ٞغتها الغابٗت مً هٟـ ال٣اهىن
ههذ ٖلى ؤن عثیـ الٛغٞت التي اوٗ٣ضث اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء في م٣غَا َى الظي یبلٜ
عثیـ الخ٩ىمت – الىػیغ ألاو٨ٞ – ٫ی ٠یٗىص َظا ألازحر مغة لیبل ٜعثیـ َظٍ الٛغٞت بالىو
الظي جىنلذ بلیه اللجىت اإلادؿاویت مً ظضیض .1،وَظا ما ظاءث به اإلااصة  89مً الىٓام
الضازلي إلاجلـ ألامت خُض ههذ ٖلى ؤههٌ " :ؿلم عثِـ اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء اإلاجخمٗت
 1ؤهٓغ بىػٍض لؼَاعي ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ،...مغظ٘ ؾاب ،٤م .66
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في م٣غ مجلـ ألامت ،ج٣غٍغ اللجىت الى عثِـ اإلاجلـ الظي ًبلٛه بضوعٍ الى الىػٍغ ألاو"2.٫
و٦ظل ٪اإلااصة  67مً الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَجي التي جىو "یؿلم عثیـ اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء اإلاجخمٗت في م٣غ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ج٣غیغ اللجىت بلى عثیـ اإلاجلـ
الظي یبلٛه بلى عثیـ الخ٩ىمت".

3

وٍٟهم مً ظمُ٘ َظٍ اإلاىاص ال٣اهىهُت ؤن الخبُلُ٩ً ٜىن مً َغ ٝاللجىت الى الىػٍغ
ألاوَ ًٖ ٫غٍ ٤عثِـ الٛغٞت التي ؤوٗ٣ضث ٖلى مؿخىَا اللجىت ،ولِـ الٗ٨ـ وال ًىظض ؤي
ًىو ال ٖلى مؿخىي ال٣اهىن الًٗىي و ال ٖلى مؿخىي الىٓامحن الضازلُحن ًلؼم الخ٩ىمت
بةعظإ الخ٣غٍغ الى البرإلاان إلاا٢كخه.
و بالىٓغ لهظا الازخال ٝوؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن ؤن الىػٍغ ألاوَ ٫ى اإلاىاٍ بٗغى الىو
ٖلى الٛغٞخحن ،و ؤن الجاهب الٗملي ًا٦ض ؤن الىػٍغ ال٩ل ٠بٗال٢اث الخ٩ىمت و البرإلاان َى
الظي حؿىض بلُه ٢غاءة الىو اإلاخىنل بلُه مً َغ ٝاللجىت في ألاخ٩ام مدل الخال ،ٝوؤن
اإلااؾـ الضؾخىعي و اإلاكغٕ ٖلى خض ؾىاء ؤعاصا مً زال ٫بؾخٗما ٫مهُل٘ الٗغى َى
ال٣غاءة و الكغحَ ،خان اإلاهماجان الالجىان ؤو٧لخا الى الخ٩ىمت ٖلى اٖخباعَا هي الىؾُِ بحن
ٚغٞتي البرإلاان ،وال ج٣هض به البخت عثِسخي ٚغٞتي البرإلاانٚ .حر ؤن الؼام الىػٍغ ألاو ٫بٗغى
الىو الخى٣ُٞي للجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء ٖلى البرإلاان للخ٣غٍغ بكإهه ال ًبضو ٖملُا ٟ٦اًت،
َاإلاا ؤن َظا الالؼام ٚحر م٣ترن بمُٗاص ػمجي ً٩ىن ٖلى عثِـ الخ٩ىمت ٖغى الىو الخى٣ُٞي
زالله.

4

زاهیا :كدم حىاش بدخاٌ الخلدیالث كلى الىص الري ؤكدجه اللجىت املدظاویت
ألاكظاء بال بمىافلت الخىىمت
جٓهغ ؾُُغة الخ٩ىمت ٖلى ٖمل اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء مً مً ظهت و ال الؿلُت
الدكغَُٗت مً ظهت ؤزغي في خا ٫الخال ٝبحن الٛغٞخحن مً زال ٫هو الضؾخىع ٖلى ٖضم
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .142
 2ؤهٓغ اإلااصة  89مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت.
 3ؤهٓغ اإلااصة  67مً الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَجي.
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ظىاػ بصزا ٫حٗضًالث ٖلى الخ٣اعٍغ اإلاٗضة مً َغ ٝاللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء و اإلاخًمً
ألاخ٩ام مدل الخال ،ٝخُض جىو ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  138مً الخٗضًل الضؾخىعي
لؿىت ٖ 2016لى ؤهه  " :حٗغى الخ٩ىمت َظا ّ
الى ّ
و ٖلى الٛغٞخحن للمهاص٢ت ٖلُه و ال ًمً٨
ّ
بصزاّ ٫
ؤي حٗضًل ٖلُه بال بمىا٣ٞت الخ٩ىمت" .
بن َُمىت الخ٩ىمت ٖلى خ ٤مماعؾت البرإلاان لؿلُت حٗضًل ؤخ٩ام الىو الخىا٣ٞي
اإلا٣ترح مً اللجىت ال ٌٗجي ؤهه لِـ ألًٖاء البرإلاان الخ ٤في الخٗضًل ؤنال ،و بهما ًم ً٨لهم
الخٗضًل بٗض مىا٣ٞت الخ٩ىمت ،خُض ههذ اإلااصة  96مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  12-16في
ٟ٢غتها الشاهُت ٖلى ؤهه "جبذ ٧ل ٚغٞت في الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٢بل اإلاهاص٢ت ٖلى الىو
ب٩امله" َظا ما ً٣ىصوها الى الدؿائ ٫خى ٫خ ٤الٛغٞت الشاهُت – مجلـ ألامت – في مماعؾت
ؾلُت الخٗضًل ٧ىن ؤن الىو ظاء بهُٛت الٗمىم و ؤن ل٩ل مً الٛغٞخحن الخ ٤في الخٗضًل.
بن ٢یام اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بةصزا ٫الخٗضیل ٖلى الىو الظي ؤٖضجه اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء یغص ٖلحها قغٍ واخض َى مىا٣ٞت الخ٩ىمت ٖلى َظٍ الخٗضیالث وٖلى َظا
ألاؾاؽ یم ً٨ال٣ى ٫بإن الخ٩ىمت ٢ض ؤنبدذ قغی٩ا بالدؿاوي م٘ البرإلاان في ؾً الدكغی٘

1

بم٣خطخى َظا الكغٍ٦ ،ما ؤن بم٩اهیت بصزا ٫الخٗضیل ؾى ٝجٓل مدضوصة ظضا ٖلى اٖخباع
ؤن اقتراٍ مىا٣ٞت الخ٩ىمت بهض ٝالابخٗاص ًٖ بصزا ٫حٗضیالث ٖلى الىو الظي ؤٖضجه
اللجىت والتي مً قإجها ؤن حٗیض الخال ٝمً ظضیض ؤو جل ٪التي حٛلب وظهت هٓغ ٚغٞت ٖلى
خؿاب الشاهیتَ .ظا ما ًجٗل الخ٩ىمت في مؿخىي واخض م٘ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في مؿإلت
الخٗضًالث التي ٢ض جغص ٖلى ألاخ٩ام مدل الخال.ٝ
بن خ ٤مجلـ ألامت في حٗضًل الخ٣غٍغ الظي ًدمل الىو الخىا٣ٞي ًهُضم بكغٍ
آزغ ٚحر طل ٪اإلاُ٣ض للمجلـ الكٗبي الىَجي ،و اإلاخمشل في مىا٣ٞت الخ٩ىمت ٖلى الخٗضًل،
٧ىن ؤن اصزا ٫الخٗضًالث مً َغ ٝمجلـ ألامت ٖلى الىظه الىاؾ٘ ٌٗض ٚحر صخُذ لٗضة
اٖخباعاث هظ٦غ مجها:
 1بىٟ٢ت ٖبض هللا  ،ؤؾالیب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الؿیاسخي الجؼاثغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 227
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ؤلاٖخباع ألاو :٫یخمشل في عؤي اإلاجلـ صؾخىعي ع٢م  04اإلااعر في ٞ 04یٟغي 1998
اإلاخٗل ٤بمُاب٣ت الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت للضؾخىع والظي اٖخبر ٞیه ؤن مجلـ ألامت ال
ید ٤له بصزا ٫حٗضیل بال في بَاع اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء التي جىٗ٣ض في خالت خضور
زال ٝبحن الٛغٞخحن َب٣ا لل٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  120مً الضؾخىع 1،وبىاء ٖلى َظا الغؤي
ٞةن مجلـ ألامت ال یمل ٪خ ٤حٗضیل الىو زاعط بَاع اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء بما یٟیض
ؤهه لیـ إلاجلـ ألامت خ ٤حٗضیل هو الهلر الظي ؤٖضجه اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء وناص١
ٖلیه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي 2،ألن َظا ألامغ یٗض زاعط بَاع اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء التي
خضصَا اإلاجلـ الضؾخىعيَ 3.ظا الخا ٫الظ ب٣ي ٢اثما ختى بٗض الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت
 ،2016بال في اإلاجاالث التي ًدٞ ٤حها إلاجلـ ألامت اإلاباصعة بال٣ىاهحن بىاء ٖلى ٢اٖضة مً ًمل٪
خ ٤اإلاباصعة ًمل ٪خ ٤الخٗضًل.
ؤما الاٖخباع الشاويٞ :یخمشل في ؤن في ْل ٖضم بم٩اهیت عظىٕ الىو مً مجلـ ألامت
بلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ( في الخاالث زاعط جل ٪اإلاىهىم ٖلحها في هو اإلااصة  137مً
الضؾخىع و التي ًد ٤ألًٖاء مجلـ ألامت اإلاباصعة ٞحها ب٣ىاهحن ) ٞةن ؤي حٗضیل یم ً٨ؤن
یضزله مجلـ ألامت بٗض مىا٣ٞت الخ٩ىمت ٖلى الىو الظي ؤٖضجه اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء
وناصٖ ١لیه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ؾى ٝیاصي بلى مهاص٢ت مجلـ ألامت ٖلى هو مٛایغ
لىو الظي ناصٖ ١لیه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي وٖىضَا یم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخال ٝما ػا٢ ٫اثما
وَى ما یؿخضعي جضزـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الخ٩ىمت لسخب الىو .
الفسق الثاوي :كدم جىصل اللجىت املدظاویت ألاكظاء بلى خل جىفیلي لألخيام مدل
الخالف .
بن ؤلازخال ٝؤلاًضًىلىجي و الش٣افي اإلاىظىص بحن ؤًٖاء مجلـ ألامت و هىاب اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي ،والظي ٧ان ؾببا في زال ٝالٛغٞخحن ؤزىاء مهاص٢تهما ٖلى الىهىم
ال٣اهىهُت٢ ،ض ًب٣ى ٢اثما و ًازغ في ؤًٖاء اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ٖلى بٖخباع ؤن ؤًٖائها
 1ؤهٓغ اإلااصة  120مً الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت .1996
 2ؤهٓغ في قغح طل ٪بىػٍض لؼَاعي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .83
 3مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .146
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مؼٍج مدؿاوي بحن الٛغٞخحنَ ،ظا ما ٢ض ًىنل بلى بم٩اهُت ٖضم جىا ٤ٞؤًٖاء اللجىت خى٫
هو جىا٣ٞي لألخ٩ام ؤو الخ٨م مدل الخالَ .ٝظٍ الخالت التي لم ًىدبه لها اإلاكغٕ الجؼاثغي و
لم ًسهو لها ؤي خ٨م وطلٖ ٪لى اٖخباع َظٍ آلالیت هي الىخیضة التي جىاٍ بها مهمت خل
الخال ٝومً زمت ٞةن ٞكلها في بیجاص هو ی٩ىن ا٢تراخا لخل الخال ٝؾى ٝیُیل ٖمغ
الخال ٝبن لم ه٣ل ؤهه ؾى ٝیجٗل بم٩اهیت خله مؿخدیلت مما یجٗل الىو یض ًٞفي اللجىت
اإلادؿاویت ألاًٖاء. 1
بن اإلاكغٕ الجؼاثغي و اٖخباعا مً ؤن الظَاب بلى خل اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ٌٗض
آزغ بظغاء ٢اهىوي في خا ٫الخال٣ٞ ،ٝض ظؼم ؤن ؤن بهتهاء ٖمل اللجىت ً٩ىن بخ٣ضًم ج٣غٍغَا
بلى عثیـ الٛغٞت التي اوٗ٣ضث ٞحها ،خیض خضصث اإلااصة  95مً ال٣اهىن الًٗىي 12-16
ٖملها مباقغة بما یلي "ی٣ترح ج٣غیغ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء هها خى ٫الخ٨م ؤو ألاخ٩ام
مىيىٕ الخال٦ "....ٝما ؤ٦ضث اإلااصة  89مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت 2،ؤهه في جهاًت ه٣اف
اللجىت زال ٫اظل ً 15ىما ً٣ضم عثِـ اللجىت ج٣غٍغٍ الى عثِـ الٛغٞت ،وبظل ٪جٓهغ هُت
اإلاكغٕ الجؼاثغي في بلؼام اللجىت بالىنى ٫الى ج٣غٍغ ًدمل هها لألخ٩ام مدل الخال.ٝ
ومً ظهت ؤزغي ٞةن اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء یيخهي ٖملها بمجغص ؤن ج٣ضم
ج٣غیغَا 3،بما یٟیض ؤن ج٣غیغ اللجىت یجب ؤن یدمل َظا الىو الخىا٣ٞي الظي یٗخبر ا٢تراخا
لخل الخال 4،ٝوَى ألامغ الظي یُغح بق٩الیت ٖضم الخىا ٤ٞخىَ ٫ظا الىو مما یمى٘ ٖلى
اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ؤن جًمً ج٣غیغَا ؤي جبریغ لٗضم الخىا ٤ٞوبالخالي جٓل مىٗ٣ضة بلى
خحن بیجاص َظا الىو الظي خ٨مذ ٖلیه الٓغو ٝؤلایضیىلىظیت اإلاخٗاعيت ألًٖاء اللجىت
بٗضم بیجاصٍ. 5
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .142
 2ؤهٓغ اإلااصة  89مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت
 3ؤهٓغ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  95مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
 4صلُلت ُٖاشخي ،الىٓام ال٣اهىوي للجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء في الجؼاثغ ....مغظ٘ ؾاب ،٤م .09
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بن اإلاكغٕ الجؼاثغي ال ی٣غ بةم٩اهیت ٞكل اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء في ا٢تراح هو
خى ٫الخ٨م ؤو ألاخ٩ام ومدل الخال ٝمما یجٗل اللجىت في خالت وظىص مؿخمغ قبه صاثم بلى
خحن اهتهاء الٗهضة البرإلااهیت صون الخىنل بلى خل عٚم ؤهه هو ٖلى ؤظاٖ ٫ملها و التي خضصَا
بسمؿت ٖكغ (ً )15ىما مً جاعٍش بضاًت ه٣اقها بال ؤهه لم ًخُغ ١بلى خالت ٖضم الخىا ٤ٞؤن
یىٓم َظٍ الخالت بدیض لى خضر ؤن عجؼث اللجىت ًٖ بصزاَ ٫ظا الىو ووظضث ٖضم
ظضوي في اؾخمغاعَا ؤن جغ ٘ٞج٣غیغا بلى عثیـ الٛغٞت التي اوٗ٣ضث ٞحها بظل ٪وَى ألامغ الظي
یىهي وظىصَا ما صام ٚحر مجضي. 1
الفسق الثالث :الىخاثج املترجبت كلى كسض جلسیس اللجىت املدظاویت ألاكظاء كلى
الوسفخين للمصادكت كلیه
بن بهتهاء اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء مً بٖضاص ج٣غٍغ ًدمل الىو الخىا٣ٞي للخ٨م ؤو
ألاخ٩ام مدل الخال ٝال ٌٗجي ؤن َظا الىو ٌٗض ٢اهىها ،وبهما ًخىظب بٖاصة ٖغيه ٖلى
ٚغٞتي البرإلاان للخهىٍذ ٖلُه بىٟـ ؤلاظغاءاث و ألاق٩ا ٫اإلاخبٗت ٖىض الخهىٍذ ٖلي ؤي هو
حكغَعي و٣ٞا لُبُٗت الىو الظي وٖ ٘٢لُه الخال ،ٝواليؿبت اإلاُلىبت في الخهىٍذ ٖلُه،
ٞبىؾ٘ ٧ل مً اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ومجلـ ألامت بقغا ٥ب٣یت ؤًٖائهما مً ٚحر ممشلحهما
ٖلى مؿخىي اللجىت مً صعاؾخه ج٣غیغ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء واإلاهاص٢ت ٖلیه وطلٖ ٪لى
الخىالي و ٤ٞما ٢غعجه اإلااصة  138مً الضؾخىع ،وفي َظا الهضص َىا ٥زالر بخخماالث ؤولها
ؤن یهاص ١البرإلاان ٖلى الىو الظي ؤٖضجه اللجىت وَظا َى ألانل ٧ىن ؤن ٖمل اللجىت َى
هخاط لٗمل ٌٗبر ًٖ جىظهاث الٛغٞخحن ،و زاهحها بخالت الىو مً َغ ٝالخ٩ىمت ٖلى اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي للٟهل ُٞه جهاثُا و زالثها سخب الخ٩ىمت للىو الؾخمغاع الخال. 2ٝ
ؤوال :املصادكت كلى جلسیس اللجىت املدظاویت ألاكظاء
ًخم الخهىٍذ ٖلى الىو الظي ؤٖضجه اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء في اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي ،بٗض بخالخه ٖلُه مً َغ ٝالخ٩ىمت و ًمل ٪ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي خ٤
 1مضاوي ٖبض ال٣اصع ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في  ......مغظ٘ ؾاب ،٤م .147
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بصزا ٫حٗضًالث ٖلى الىو اإلا٣ترح مً َغ ٝاللجىت قغٍُت مىا٣ٞت الخ٩ىمت ،و٦ظل ٪الخا٫
باليؿبت إلاجلـ ألامت في خا ٫ؤن ً٩ىن الخالٖ ٝلى مكاعَ٘ ٢ىاهحن جضزل يمً بزخهام
اإلاباصعة الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت وال ًم٨ىىا ال٣ى ٫بإن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٢ض نىث ٖلى
ج٣غیغ اللجىت اإلادؿاویت ألاًٖاء ٞةهه ال یسغط ًٖ ؤمغیً:
ؤولهما :الخهىٍذ ٖلى ج٣غٍغ اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ٦ما وعص صون بصزا ٫ؤي
حٗضًالث ٖلُه.
زاهحهما :بصزا ٫حٗضًالث ٖلى الىو اإلا٣ترح يمً ج٣غٍغ اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء بٗض
مىا٣ٞت الخ٩ىمت ٖلى َظٍ الخٗضًالث ،وفي َظٍ الخالت ًجب الخهىٍذ ٖلى الخٗضًالث
اإلا٣ضمت مً َغ ٝؤًٖاء اإلاجلـ ،وبٗضَا الخهىٍذ ٖلى الخ٣غٍغ بهُٛخه اإلاٗضلت لُخم بٗض
طل ٪الخهىٍذ ٖلى الىو بإ٦مله ،1وفي ٧لخا الخالخحن وبٗض الخهىٍذ ٖلى الىو بإ٦مله ً٣ىم
عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ( بىٟـ الُغٍ٣ت و في الاججاٍ الٗ٨سخي في خا٧ ٫ان هو الخالٝ
ًضزل يمً مجاالث مباصعة مجلـ ألامت ) بةعؾا ٫الىو بلى عثِـ مجلـ ألامت في ًٚىن
ٖكغة ( )10ؤًام ،بدُض ً٣ىم مجلـ ألامت بالبذ في في الخٗضًالث التي ً٣ضمها اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي في خا ٫وظىص حٗضًالثٞ ،ةطا ٢بلها ًخم اإلاهاص٢ت ٖلى ج٣غٍغ اللجىت زم ًهاص١
ٖلى ال٣اهىن بإ٦مله.
زاهُا :بخالت الىص كلى املجلع الشلبي الىػني
٢بل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ٧ ،2016اهذ هخاثج ٖغى ج٣غٍغ اللجىت مدؿاوٍت
ألاًٖاء ٖلى البرإلاان للمهاص٢ت ،ج٣ىصها الى خالخحن  ،ِ٣ٞبما اإلاهاص٢ت مً َغٚ ٝغٞتي
البرإلاان ؤو سخب الىو في خا ٫بؾخمغاع الخال ،ٝبال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي وبٗض حٗضًل
 2016ؤيا ٝخالت ؤزغي و هي بخالت الىو للمجلـ الكٗبي الىَجي و في َظا ههذ اإلااصة
 138في ٣ٞغتها الؿابٗت ٖلى ؤهه " وفي خالت اؾخمغاع الخال ٝبحن الٛغٞخحن ًم ً٨للخ٩ىمت ؤن
جُلب مً المجلـ الكٗبي الىَجي الٟهل جهاثُا ،وفي َظٍ الخالت ًإزظ المجلـ
الكٗبي الىَجي بالىو الظي ؤٖضجه اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ،ؤو بطا حٗظع طل ٪بالىو
 1ؤهٓغ اإلااصة  96مً ال٣اهىن الًٗىي .12-16
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ألازحر الظي نىث ٖلُه .و ب٣غاءة مخإهُت لهظٍ ال٣ٟغة هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي جغ٥
الخغٍت للخ٩ىمت في خا ٫اؾخمغاع الخال ٝؤن جدُل الىو ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي للٟهل
جهاثُا مؿخٗمال مهُلر ًمىً.
بن بخالت الخ٩ىمت الىو الخىا٣ٞي الىاعص في ج٣غٍغ اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء ٖلى
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي للٟهل ُٞه جهاثُا ً٩ىن بما باألزظ بالىو ألاو ٫اإلاهىث ٖلُه ٢بل
جدىٍله بلى مجلـ ألامت ما ٌٗض بَماال واضخا لضوع مجلـ ألامت في الخهىٍذ ٖلى ال٣ىاهحن،
ؤو الخظ بغؤي اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء صون الغظىٕ بلى جل ٪الخٗضًالث التي ؤ٢غَا ؤًٖاء
مجلـ ألامت.

1

ٌٗض ألازظ بغؤي اإلاجلـ الكٗبي الىَجي صون عؤي مجلـ ألامت في خا ٫بؾخمغاع
الخال ٝبمشابت التراظ٘ ًٖ ٨ٞغة ؾُُغة الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى مجلـ ألامت مً زال ٫الشلض
الغثاسخي ،وهٟىُضا لل٣اٖضة التي ج٣ى ٫بةٖخباع مجلـ ألامت بمشابت نمام ؤمان في ًض الؿلُت
الخىُٟظًت في خا ٫جمغٍغ ٢ىاهُجها ؤو ٖغ٢لت ال٣ىاهحن التي ال جسضم مهالخها و جىظهاتها ؾىاء
الؿُاؾُت ؤوة الا٢خهاصًت....
زالثا :سخب الىص الطخمساز الخالف
٢ض جلجإ الخ٩ىمت الى زُاع سخب الىو٦ ،أزغ خل في خا ٫اؾخمغاع الخال ٝخُض
جىو ال٣ٟغة الشامىت مً اإلااصة  138مً الضؾخىع ٖلى ؤهه "و ٌسخب الىو بطا لم جسُغ
الخ٩ىمت اإلاجلـ الكٗبي الىَجي" وبىاء ٖلیه ههذ اإلااصة  97مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16في
٣ٞغتها الشاهُت ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ؤهه "بطا لم جسُغ الخ٩ىمت اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بظلٌ ٪سخب
الىو ، " .2 ......وَؿدىج مً طل ٪ؤن زُاع سخب الىو الدكغَعي مدل الخالٌٗ ٝض آزغ زُاع
للخ٩ىمت ،ؤي بمشابت ؤلاؾخصىاء ًٖ ال٣اٖضة الٗامت و اإلاخشلت في اإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣غٍغ اإلاخًمً
الىو الخىا٣ٞي ؤو بخالت الىو للمجلـ الكٗبي الىَجي للمهاص٢ت ٖلُه ؾىاء ٦ما ناص٢ذ
 1بن مىذ الخ٩ىمت الخ ٤في بخالت الىو مدل الخالٖ ٝلى اإلاجلـ الكٗبي الىَجي للىٓغ و الٟهل ُٞه ٌٗض بمشابت
ؤلاؾخٛىاء ًٖ صوع مجلـ ألامت ،وٖلُه و هٓغا لخدى ٫صوع مجلـ ألامت و جغاظ٘ م٩اهخه الدكغَُٗت  ،ؤنبذ لؼاما اإلاؿاواة
بِىه و بحن اإلاجلـ الكٗبي الىَجي في مجا ٫اإلاباصعة.
 2ؤهٓغ اإلااصة  97مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
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ٖلُه ٢بل خضور خالت الخال ٝؤو ٖلى الىو الخىا٣ٞي الظي ع ٌٞمجلـ ألامت اإلاهاص٢ت
ٖلُه للمغة الشاهُت.
بن اإلااؾـ الضؾخىعي في حٗضًل  2016مىذ للخ٩ىمت الؿلُت الىاؾٗت في حؿُحر
ٖمل اللجىت ،و٦ظل ٪الخا ٫في ج٣ضًم و اجمام ٖملها مً ظهت ،وٖضم اإلاؿاواة بحن اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ،خُض لم ٌٗض لهظا ألازحر جل ٪ال٣ىة في ع ٌٞالىهىم
ال٣اهىهُت و ؤلاٖتراى ٖلحها زانت ؤهه في خا ٫اؾخمغاع الخال ٝحٗىص الٛلبت للمجلـ الكٗبي
الىَجي ،خُض ًم ً٨للخ٩ىمت سخب الىو و ٤ٞالخاالث الخالُت:
 في خا ٫ع ٌٞاإلاجلـ الكٗبي الىَجي ب٢تراح اللجىت مدؿاوٍت ألاًٖاء و طل٪بٗضم الخهىٍذ ٖلُه باؤٚلبُت اإلاُلىبت خؿب َبُٗت الىو الدكغَعيًٖ ،ىٍا
٧ان ؤو ٖاصي.
 في خا ٫ج٣ضًم اإلاجلـ الكٗبي الىَجي لخٗضًالث ،جم عًٞها مً َغ ٝالخ٩ىمتو اؾخمغ جمؿ ٪اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بها ،عاًٞا بظل ٪الخهىٍذ ٖلى الىو
مدل الخال ٝصون بصزا ٫الخٗضًالث التي َلبها.
 ع ٌٞمجلـ ألامت للىو مدل الخال ٝالظي ناصٖ ١لُه اإلاجلـ الكٗبيالىَجي.
 ع ٌٞمجلـ ألامت للخٗضًالث التي ؤ٢غَا اإلاجلـ الكٗبي الىَجي ٖلى الىوالخىا٣ٞي ،وبظل ٪ع ٌٞاإلاهاص٢ت ٖلى الىو الخىا٣ٞي.
و ما ًجضع ؤلاقاعة بلُه ؤهه في الخالخحن ألاولى و الشاهُت ًخم سخب الىو الدكغَعي
مدل الخال ٝصون جمغٍغٍ بلى مجلـ ألامت ،و٦ظل ٪الخا ٫و بهٟت ٖ٨ؿُت في خا٧ ٫اهذ
مكاعَ٘ ال٣ىاهحن مدل الخال ٝجضزل في ازخهاناث اإلاباصعة الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت اإلاظ٧ىعة
خهغاع في هو اإلااصة  137مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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املبدث الثاوي :هُمىت زثِع الجمهىزٍت كلى مسخلت بصداز
الىص الدشسَعي ...و ؤزسه في دوز مجلع ألامت الدشسَعي.
حٗض مغخلت بنضاع الىو الدكغَعي آزغ مغخلت في نىاٖت الدكغَ٘ ،و ال ج٣ل ؤَمُت
ًٖ باقي اإلاغاخل ألاولى ( اإلاباصعة ،اإلاىا٢كت ،الخٗضًل ،)....و تهُمً الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت
بغثِـ الجمهىعٍت ٖلى َظٍ اإلاغخلت مما ًؼٍض مً ٞغيُت بيٗا ٝالؿلُت الدكغَُٗت بهٟت
ٖامت و مجلـ ألامت بهٟت زانت م٣اعهت بالخىُٟظًت ،خُض ال ً٨خٟي عثِـ الجمهىعٍت بخل٪
الؿلُت الىاؾٗت في مكاع٦ت الؿلُت الدكغَُٗت في بزخهانها ألانُل ًٖ َغٍ ٤الدكغَ٘
بإوامغ الغثاؾُت ،وبهٟغاصٍ باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ٦ك٩ل مً ؤق٩ا ٫ال٣اهىن بل
ًخٗضي طل ٪بهٟغاصٍ بةزخهام بنضاع ال٣ىاهحنَ ،ظا الازخهام الظي ههذ ٖلُه اإلااصة
 144مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ٞ ،12016بٗض ؤن ًيخهي البرإلاان مً مىا٢كت مكغوٕ ؤو
ا٢تراح ٢اهىن وٍىاٖ ٤ٞلُه ًدُله بلى عثِـ الجمهىعٍت إلنضاعٍ ،وطل ٪الٖخباعٍ الؿلُت
اإلاسخهت صؾخىعٍا للُ٣ام بظل.٪
بن الهض ٝمً ببغاػ الضوع اإلادىعي لغثِـ الجمهىعٍت في َظٍ اإلاغخلت َى الى٢ىٖ ٝلى
مضي ؾُُغة الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ ٧ل مغاخل الٗمل الدكغَعي ،و بظل ٪جبُان م٩اهت مجلـ
ألامت الدكغَُٗت م٘ جىيُذ خ٣ُ٣ت جدى ٫الضوع الدكغَعي لهظٍ الهُئت الدكغَُٗت ،زانت
ؤمام ال٨م الهاثل مً ال٣ىاهحن التي ٌؿجها البرإلاان في ٧ل ؾىت.
ٖىض مماعؾت عثِـ الجمهىعٍت إلزخهانه الضؾخىعي اإلاخشل في بنضاع ال٣ىاهحن.1،
م٨ىه وايٗى الضؾخىع مً ٖضة نالخُاث حٗض ٧لها بمشابت ال٩ابذ لٗمل الؿلُت الدكغَُٗت
ؤزىاء مماعؾتها إلزخهانها ألانُلُ٦ ،لب اإلاضاولت الشاهُت و بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي خى٫
ال٣ىاهحن مدل ؤلانضاع.

 1ؤهٓغ اإلااصة  144مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
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املؼلب ألاوٌ :بصداز اللىاهين ....طلؼت مؼللت لسثِع الجمهىزٍت
مً ؤظل الى٢ىٖ ٝلى ؤزغ بهٟغاص عثِـ الجمهىعٍت بؿلُت بنضاع ال٣ىاهحنٖ ،لى
الٗمل الدكغَعي بهٟت ٖامت ،وٖلى جدى ٫الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت بٗض حٗضًل 2016
بهٟت زانت ،ؾإع٦ؼ في َظا اإلاُلب ٖلى جبُان مٟهىم َظا ؤلازخهام ( ٞغٕ ؤو ،) ٫ؤما
الٟغٕ الشاوي ٞإبغػ ُٞه الُ٣مت ال٣اهىهُت إلنضاع الىو ال٣اهىوي و ؤزغَا ٖلى آلاصاء الدكغَعي
إلاجلـ ألامت.
الفسق ألاوٌ :مفهىم بصداز اللىاهين
بن الهض ٝمً صعاؾت مٟهىم بزخهام بنضاع ال٣ىاهحن ،الظي ًخمخ٘ به عثِـ
الجمهىعٍت بهٟت بهٟغاصًت َى الى٢ىٖ ٝلى َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الٗمل الدكغَعي
والتي حٗض مً ؤَم مىٖ٣اث مماعؾت البرإلااهاث لالزخهانتها ،و طل ٪مً زال ٫جدضًض حٗغٍ٠
َظا الازخهام و جمحزٍ ًٖ بزخهام آزغ ًلُه وَى وكغ ال٣ىاهحن و ٖلى َظا ألاؾاؽ ،ؾإبحن
في َظا الٟغٕ حٗغٍ ٠ال٣ٟه إلزخهام ؤلانضاع ( ؤوال ) زم جمُحزٍ ًٖ وكغ ال٣ىاهحن ( زاهُا ).
ؤوال :حلسٍف بصداز اللىاهين
لم ًسخل ٠ال٣ٟه ٦شحرا في بُٖاء حٗغٍ ٠إلزخهام بنضاع ال٣ىاهحن ،عٚم ؤن
الخٗغٍٟاث ٦شحرة بال ؤجها جهب ٧لها في مىخى واخض٣ٞ ،ض ٖغٞه الٗمُض الٟغوسخي صوجي بإهه ":
طل ٪الٗمل الظي بم٣خًاٍ ٌٗتر ٝعثِـ الجمهىعٍت بإن ال٣اهىن ٢ض جم الخهىٍذ ٖلُه مً
اإلاجلؿحن ،ومً زم ٌٗخبر ال٣اهىن مم ً٨الخُبُ ٤بىاؾُت الؿلُاث ؤلاصاعٍت والً٣اثُت في
الضولت وبإن الجمُ٘ ؤنبدىا زايٗحن ألخ٩امه" 2
وال ًسخل ٠حٗغٍ ٠ألاؾخاط الض٦خىع مدمض عٗٞذ ٖبض الىَاب ًٖ حٗغٍ ٠الُ٣ٟه
صوجي مً هاخُت اإلاٗجى خُض ٖغ ٝؤلانضاع بإهه ٖ" :باعة ًٖ قهاصة بمُالص الدكغَ٘ ًخًمً
ٖ 1بض الٗؼٍؼ الؿُض الجىَغي ،ال٣اهىن وال٣غاع ؤلاصاعي في الٟترة ما بحن ؤلانضاع واليكغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
الجؼاثغ ،1995 ،م.25
2 CF , DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 2ème édition, Tome 4, 1924, p. 623, cité par
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مً هاخُت ؤولى اٖترا ٝبؿالمت بظغاءاث ب٢غاع ال٣اهىن وبإهه ؤنبذ جهاثُا٦ ،ما ًخًمً مً
هاخُت زاهُت ؤمغ عثِـ الجمهىعٍت للىػعاء بدىُٟظٍ.1
ومخإزغا بالض٦خىع مدمض عٗٞذ ٖبض الىَاب ؤُٖى الض٦خىع ٖبض الٛجي بؿُىوي
حٗغٍٟه لإلنضاع بإهه ٖ" :باعة ًٖ قهاصة بمُالص الدكغَ٘ ؤي بٖالن بةجمام بظغاءاث ب٢غاعٍ وؤهه
ؤنبذ ٢اهىها جهاثُا٦ ،ما ًخًمً ألامغ بدىُٟظٍ ٣٦اهىن مً ٢ىاهحن الضولت الىاٞظة مً ظاهب
ؤًٖاء الؿلُت الخىُٟظًت " 2
ؤما في الجؼاثغ هجض حٗغٍ ٠الض٦خىع ٖبض هللا بىٟ٢ه الظي اٖخبر ؤلانضاع بمشابت
ؤلاظغاء الظي ًلي بظغاءاث ؾً ال٣ىهحن بل َى اإلا٩ل لها ٗٞغ ٝؤلانضاع بإهه" :قهاصة عثاؾُت
مٟاصَا ،ؤن البرإلاان ؾً وواٖ ٤ٞلى الىو الدكغَعي الهاصع في خضوص ؤلاظغاءاث والًىابِ
الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت جماقُا م٘ الدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به ،وبالخالي ٌٗلً اإلاماعؽ الزخهام
ؤلانضاع ًٖ مُالص ٢اهىن ظضًض"3
وٍغي ألاؾخاط ٞىػي ؤونضً ٤ؤن ؤلانضاع َى طل ٪الٗمل اإلاىٟهل ًٖ ال٣اهىن طاجه
واإلاؿخ٣ل ٖىه ،وٍ٩ىن بٗض زغوط ال٣اهىن مً عخم الؿلُت الدكغَُٗت ،وَظا الٗمل ً٣ىم به
عثِـ الجمهىعٍت ،وَى ٖلى خض ٢ى ٫الٗمُض "َىعٍىا" ؤو ٫زُىة ج٣ىم بها الؿلُت الخىُٟظًت
ٖىضما جبضؤ جىُٟظ ال٣اهىن وبه جشبذ وظىصٍ ،وًٍُ ٠ألاؾخاط "الباجغ" ؤن ؤلانضاع َى قهاصة
مُالص ال٣اهىن ،وَغٍ٣ت بْهاعٍ للغؤي الٗام الخاعجي.

4

و هجض ؤن حٗغٍ ٠الض٦خىع ٖبض الٗؼٍؼ الؿُض الجىَغي إلنضاع ال٣ىاهحن ظاء
مؿخىحى مً هٓغة اإلااؾـ الضؾخىعي إلزخهام ؤلانضاع الظي ؤٞغص به عثِـ الجمهىعٍت
وبظل٧ ٪ان حٗغٍٟه بإهه" :طل ٪ؤلاظغاء الظي ً٣ىم به عثِـ الضولت إل٢غاع ؤن ٢اهىها ما ٢ض
 1اهٓغ ،مدمض عٗٞذ ٖبض الىَاب ،ال٣اهىن الضؾخىعي ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت( ،بضون ؾىت الُب٘) ،م395 . .
 2اهٓغٖ ،بض الٛجي بؿُىوي ٖبض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م202 .
 . 3اهٓغٖ ،بض هللا بىٟ٢ت ،الضؾخىع الجؼاثغي ،...اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م100 .
ٞ 4ىػي ؤو نضً ،٤الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي ،الؿلُاث الشالزت ،ط  ، 02 ٍ ، 03صًىان اإلاُبىٖاث
الجامُٗت ،بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ ، 2004 ،م 129
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ا٦خمل و٣ٞا لإلظغاءاث التي هو ٖلحها الضؾخىع ،وج٩لُٖ ٠ما ٫الؿلُت الخىُٟظًت بيكغٍ
وجىُٟظٍ ل٩ىهه ٢ض ؤنبذ ٢اهىها مً ٢ىاهحن الضولت" 1
و ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا و بالىٓغ إلاجمىٕ َظٍ الخٗاعٍ ٠ال٣ٟهُت إلزخهام عثِـ
الجمهىعٍت في بنضاع ال٣ىاهحن ،وعٚم ؤهه ًىظض بها بٌٗ ؤلازخالٞاث مً خُض الهُاٚت
وبؾخٗما ٫اإلاٟغصاث بال ؤجها جهب ظمُٗها في ؤن اإلا٣هىص بةنضاع ال٣ىاهحن َى ؤلاٖالن ًٖ
اهتهاء البرإلاان مً ؾً ال٣اهىن َب٣ا لإلظغاءاث اإلادضصة صؾخىعٍا٦ ،ما ؤهه ٌٗخبر بٖالن ًٖ
مىا٣ٞت عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ال٣اهىن الظي ؾىه البرإلاان وطل ٪بخىُٗ٢ه ٖلُه ،ومً جم ًهبذ
َظا ال٣اهىن واظب الىٟاط.2
و٢ض ازخل ٠ال٣ٟه بكإن مؿإلت بنضاع ال٣اهىنٞ ،هىا ٥مً ًغي بإهه بظغاء بمىظبه
ً٣غع عثِـ الؿلُت الخىُٟظًت وظىص ٢اهىن جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلُه مً ٢بل الهُئت الدكغَُٗت
بى٣ل ال٣اهىن بلى اإلاغخلت الخىُٟظًتٞ ،خهغ ٝالغثِـ ٌٗخبر بمشابت بٖالن عؾمي إلاُالص ال٣اهىن
وجىظُه ؤمغ للؿلُاث اإلاسخهت لخىُٟظٍ.
وفي َظا الُغح ًغي الُ٣ٟه "٧اعي صًملبر" ٙو ؤههاعٍ بإن ؤلانضاع ال ٌٗخبر ٖمال
حكغَُٗا ،وبهما ً٣ىم بمىظبه الغثِـ بااللتزام بىاظب اججاٍ الهُئت الدكغَُٗت التي ًهضع
3

ٖملها ،وَى الالتزام الظي ًضزل في وُْٟخه الخىُٟظًت.

بال ؤن الغؤي الغاظ٘ و الظي جبىاٍ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في ٧اٞت صؾاجحرٍَ ،ى
ؤن ؤلانضاع مغخلت مً مغاخل ؾً الدكغَ٘ ،خُض هجض ؤن وايٗى الضؾخىع ؤو٧لى َظٍ اإلاهمت
لغثِـ الجمهىعٍت بهٟت اهٟغاصًت في ٧اٞت الضؾاجحر الجؼاثغٍت ٖضي صؾخىع  1963ؤًً جم
بقغا ٥عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بخخُاَُا.
 1 1اهٓغٖ ،بض الٗؼٍؼ الؿُض الجىَغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م24 . .
 2بغ٧اث ؤخمض ،ؤلازخهاناث الدكغَُٗت ،....مغظ٘ ؾاب ، ٤م .76
 3ظىاٚ ٫غَسخي ،مٓاَغ جضزل و ع٢ابت عثِـ الجمهىعٍت للٗمل الدكغَعي في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016م٣ا٫
ميكىع بمجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،اإلاجلض ،10الٗضص  ،03صٌؿمبر  ،2019م .530
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ٞةنضاع ال٣ىاهحن ٌٗض بظغاء حكغَعي ًضٖ ٫لى ؤن عثِـ الجمهىعٍت لم ًُلب بظغاء
مضاولت زاهُت ؤو ؤهه لم ً٣م بٗغى الىو ٖلى اإلاجلـ الضؾخىعي لحرا٢ب مضي مُاب٣خه
للضؾخىع.
و ما ًم ً٨الخإُ٦ض ٖلُه في ألازحر ؤن بنضاع ال٣ىاهحن ٌٗض بظغاء مهم في في مغاخل
ؾً الدكغَ٘ ،ومً صوهه ال ًم ً٨للىو الدكغَعي ؤن ًُب ٤و ال ًلؼم بخُبُ٣ه ٖلى مؿخىي
ؤلاصاعة ؤو اإلادا٦م٦ ،ما ؤن بٞغاص اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت بهظا ألازخهام ٌٗض
به٣انا إلا٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت ،خُض ٧ان مً ألاظضع بىايعي الضؾخىع وي٘ نُٛت
الىظىب في هو اإلااصة ٦ ،144دل جهاجي لهظا ؤلاق٩ا.٫
زاهُا :جمُيز بصداز اللىاهين كً وشسها.
بن ج٣اعب بظغاجي ؤلانضاع و اليكغ ٢ض ًدضر هىٖا مً الخًاعب و الخلِ  ،وبُٛت
جدضًض مٟهىم ٧ل مجهما ؾإخاو ٫في َظا ال٣ٟغة جمُحز ؤلانضاع ٦ةظغاء حكغَعي ًٖ اليكغ  ،بط
ؤهه بٗض ؤن ً٣ىم عثِـ الجمهىعٍت بةنضاع ال٣اهىن في آلاظا ٫اإلاىهىم ٖلحها صؾخىعٍا و
اإلادضصة بشالزحن (ً )30ىما ً٣تم بٗض طل ٪بةظغاء آزغ ًخمشل في وكغ َظا ال٣اهىن في الجغٍضة
الغؾمُت للضولت بهض ٝبٖالم ظمُ٘ ألاٞغاص و الهُئاث و بظلً ٪هبذ ال٣اهىن حجت ٖلىحهم و
َم ملؼمىن بةخترام ؤخ٩امه.

1

و بالغظىٕ بلى الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت ،هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي
لم ًىو ٖلى بزخهام عثِـ الجمهىعٍت في وكغ ال٣ىاهحن ؾىاء ٧ان طل ٪في صؾخىع ،1976
 1989ؤو ختى في آزغ حٗضًل لضؾخىع  1996وطل ٪ؾىت  ،2016خُض ؤن اإلااصة  144ههذ ٖلى
ؤن " ًهضع عثِـ الجمهىعٍت ال٣اهىن في ؤظل زالزحن (ً )30ىما ابخضاء مً جاعٍش حؿلمه بًاٍ"،
وبالغٚم مً ٖضم َظا الخىهُو بال ؤن الغثِـ َى الظي ًيكغ ال٣ىاهحن ،في خحن ؤن صؾخىع
٢ 1963ض هو نغاخت ٖلى ازخهام عثِـ الجمهىعٍت في وكغ ال٣ىاهحن خُض ٧اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ
 1اهٓغ ،مدمض عٗٞذ ٖبض الىَاب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م396 .
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اإلااصة  49مىه جىو ٖلى ما ًلي٩ً " :ل ٠عثِـ الجمهىعٍت بةنضاع ال٣ىاهحن ووكغَا زال٫
ألاًام الٗكغة اإلاىالُت لخدىٍلها بلُه مً ٢بل اإلاجلـ الىَجي..."1
عٚم ؤن اليكغ و ؤلانضا ٌٗض بظغاثحن مىٟهلحن و مسخلٟحن ،ال مً الىاخُت ال٣اهىهُت
وال مً الىاخُت الك٩لُت ؤلاظغاثُت ،بال ؤهه ٧ان َىا ٥بججاٍ ًغي بٗضم الخمُحز بحن ؤلاظغاثحن،
و٢ض ؤهدكاع ؤههاع َظٍ ال٨ٟغة ؤو ؤلاججاٍ في ؤإلااهُا و ٧ان ٖلى اؾهم الُ٣ٟه "جي ماًغ" و جإزغ
بهم بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي في ٞغوؿا و في مهغ و حجتهم في طل ٪ؤن ؤلانضاع و اليكغ
بؾمان مسخلٟان إلظغاء واخض و ؤن ؤلانضاع ما َى بال بظغاء ٢بلي إلظغاءاث بٖالم اإلاىاَىحن
بال٣اهىن٧ ،ىن ؤن ؤلانضاع جدهُل خانل لإلظغاءاث الدكغَُٗت الؿاب٣ت لهىاٖت ال٣اهىن،
وما َى بال ٖملُت مً الٗملُاث التي تهض ٝبلى وكغ ال٣اهىن.

2

و لم ًل٣ى َظا ؤلاججاٍ جإًُضا ٦بحرا بل جم ه٣ضٍ مً ال٣ٟه٧ ،ىهه ؤٖخمض ٖلى ٢اٖضة
زاَئت مٟاصَا ؤن ؤلانضاع َى ظؼء مً اليكغ عٚم ؤن ؤلانضاع َى ألانل ،وَٗض بمشابت ؤلاظغاء
الدكغَعي اإلاهم في الٗملُت الدكغَُٗت ،خُض ًغي الُ٣ٟه " ملبرط " ؤن ؤلانضاع بظغاء ٢اهىوي
زالوٞ ،هى ال ًخًمً  ِ٣ٞوي٘ جى ُ٘٢عثِـ الجمهىعٍت ٖلى هو ال٣اهىن ،وبهما ًخًمً
بقهاصا ًترجب ٖلُه ؤزاع زانت .في خحن ؤن اليكغ لِـ بةظغاء ٢اهىوي وبهما َى مجغص واٗ٢ت
ماصًت جخمشل في وكغ ال٣اهىن في الجغٍضة الغؾمُت ،و َى ال ًيخج ؤزاع ٢اهىهُت.

3

و ًٟؿغ الُ٣ٟه " ملبرط " ٖضم ٞهم ؤلاججاٍ ألاو ٫للٟغ ١بحن ؤلانضاع و اليكغ و الخلِ
بُجهما ،بؿبب ؤن ؤلانضاع بظغاء ٢اهىوي حكغَعي ال ًدضر في ق٩ل ٖلجي٨ٖ ،ـ اليكغ الظي
ٌٗض بظغاء ق٩لُا ًٓهغ للٗلً٦ ،ما ؤن الٟهل الؼمجي بحن بظغاء ؤلانضاع و اليكغ ال ًمً٨
مالخٓخه.
و هٓغا لهظٍ الازخالالث التي ؾاصث الغؤي ألاو ٫ؤججه ؤٚلب ال٣ٟه و ؤظمٗى ٖلى ؤن
ؤلانضاع ًسخل ًٖ ٠اليكغ  ،خُض ؤن ؤلانضاع َى طل ٪ؤلاظغاء ال٣اهىوي الدكغَعي الظي ً٣ىم
 1بغ٧اث ؤخمض ،ؤلازخهاناث الدكغَُٗت ،....مغظ٘ ؾاب ، ٤م .81
 2اهٓغٖ ،بض الٗؼٍؼ الؿُض الجىَغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م83 .
 3ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى بغ٧اث ؤخمض ،ؤلازخهاناث الدكغَُٗت ،....مغظ٘ ؾاب ، ٤م .86
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به عثِـ الجمهىعٍت ،والهض ٝمىه َى ب٢غاع الىو الدكغَعي الظي ًٟترى ُٞه ؤهه مغ‘ ب٩ل
اإلاغاخل ٖلى مؿخىي الؿلُت الدكغَُٗت ،ؤما اليكغ ٞهى طل ٪ؤلاظغاء الك٨لي الظي حهض ٝالى
حٗغٍ ٠اإلاىاًَ بال٣اهىن.
الفسق الثاوي :اللُمت اللاهىهُت إلصداز اللىاهين ...و كىاثم زثِع الجمهىزٍت في
ممازطت بخخصاصه.
حٗضي ؤلازخال٨ٞ ٝغة الخمُحز بحن ؤلانضاع و اليكغ ،بلى الُ٣مت ال٣اهىهُت لإلنضاع  ،بل
٧ان ؤ٦ثر خضة مً ؾاب٣ه ،و اإلا٣هىص بالُ٣مت ال٣اهىهُت إلنضاع ال٣ىاهحن َى جبُان مً بن ٧ان
َظا ؤلاظغاء ٖمل حكغَعي م٨مل لل٣اهىن ؤم مىٟظ

له؟1

و إلاٗغٞت طل ٪وظب جدضًض مى ٠٢ال٣ٟه مً الُ٣مت ال٣اهىهُت لإلنضاع ( ؤوال ) زم
الخُغ ١بلى ٖىاث ٤مماعؾت عثِـ الجمهىعٍت إلزخهانه ألانُل و ماهي جإزحراث َظٍ الٗىاث٤
في في نىاٖت الدكغَ٘ ٦إنل ٖام ؤزغ طلٖ ٪لى الؿلُت الدكغَُٗت ( مجلـ ألامت ٦إنل
زام ).
ؤوال :مىكف الفله مً اللُمت اللاهىهُت إلصداز اللىاهين
بن خضة ؤلازخال ٝفي جدضًض الُ٣مت ال٣اهىهُت الزخهام عثِـ الجمهىعٍت في بنضاع
الىهىم الدكغَُٗت ،جبرػ مً زالْ ٫هىع زالر َىاث٣ٞ ٠هُت اججاٍ ًغي بإهه ٖمل م٨مل
لل٣اهىن ،و اججاٍ ًغي بإهه ٖمل مىٟظ لل٣اهىن ،وٍغي اججاٍ زالض بإهه ٖمل مً هىٕ زام
و ٌؿدىض ؤصخاب ؤلاججاٍ ألاوٖ ٫لى ٨ٞغة ؤن بنضا ال٣اهىنَ ،ى بظغاء حكغَعي
م٨مل لٗمل الؿلُت الدكغَعي لٌٗ ً٨هض به الى الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت بغثِـ الجمهىعٍت
مً ؤظل اإلاىاػهت بُجهم ،وحجتهم في طل ٪ؤن ؤي حكغَ٘ ال ً٨خمل و ال ً٩ىن ملؼما للمساَبحن به
بال بطا جم بنضاعٍ مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت.
 1ؤهٓغ في هٟـ اإلاٗجى بغ٧اث ؤخمض ،ؤلازخهاناث الدكغَُٗت ،....مغظ٘ ؾاب ، ٤م .86
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و٧اهذ ؤإلااهُا بمشابت مهض لهظا ؤلاججاٍ ،خُض ؤًضٍ ال٨شحر مً ال٣ٟهاء ًخ٣ضمهم الُ٣ٟه
"ظىُلُ "٪و "البىظ" ،وٍغي َظا ألازحر ؤن ؤلانضاع ٌٗض بظغاءا يغوعٍا لٓهىع بعاصة اإلاكغٕ،
َظٍ ؤلاعاصة التي ال جد ٤٣هدُجتها بال ًٖ َغٍ ٤ؤلانضاع.
بن هجاح ؤههاع َظا ؤلاججاٍ ،ظٗله ًىدكغ في ؤوعبا و ً٨ؿب ٖضة مؿاهضًً ،في
م٣ضمتهم الُ٣ٟه "َىعٍى" الٟغوسخي عٚم الازخال ٝبحن الىٓامحن ألاإلااوي و الٟغوسخي ،و ٖلى َظا
الُغح ً٣ىٖ ٫مُض ال٣ٟهاء "صوجي" ؤن ؤلانضاع ٖمل م٨مل لل٣اهىن ،1وٖلُه ٞةن ال٣اهىن ؤو
الدكغَ٘ الظي لم ًهضع ٞهى ٚحر ملؼم لألٞغاصٞ ،هى بمشابت قغٍ مباقغ لألٞغاص الظًً ؾىٝ
ًُبٖ ٤لحهم ال٣اهىن و ًيصخئ في مىاظهتهم مغا٦ؼ ٢اهىهُت مُٗىتٞ .اإلاد٨مت التي جُب ٤مىاص
٢اهىن لم ًهضع بٗض ؾخٗغى ؤخامها للى ٌ٣ؤما ظهاث الى ٌ٣اإلاسخهت ،ؤما بطا ٢ام
اإلاىْ ٠ؤلاصاعي باجساط ٢غاع ٌؿدىض ٖلى ال٣اهىن الجضًض الظي واٖ ٤ٞلُه البرإلاان صون ؤن
ًهضعٞ ،هظا ال٣غاع ٌٗخبر مخٗاعيا م٘ ال٣اهىن ال٣ضًم ،ومً جم ٞهظا ال٣غاع ٌٗخبر ٚحر
مكغوٕ ًخٗحن بلٛاءٍ ؤمام مجلـ الضولت بم٣خطخى صٖىي ؤلالٛاء.2
وَظا ٞإصخاب َظا الاججاٍ ًغون بإن ؤلانضاع ٌٗخبر ٖمل حكغَعي ،وطل ٪ألهه َى
الٗمل الظي ًاصي بلى ا٦خما ٫ال٣اهىن ،وٍمىده الُاب٘ ؤلالؼامي.
ؤما ؤههاع ؤلاججاٍ الشاوي ٩ٞان ْهىعَم ٖلى ؤؾاؽ ه٣ض لدجج ؤههاع ؤلاججاٍ ألاو٫
ال٣اثل بإن ؤلانضا ٖمل حكغَعي م٨مل إلظغاءاث نىاٖت ال٣اهىن ،مٗخبرًً َظا الغؤي خؿب
وظهت هٓغَم بمشابت اإلاخجاوػ إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث مً ظهت ،و الخاص مً بؾخ٣اللُت
الؿلُت الدكغَُٗت ؤو البرإلااهاث بك٩ل زام ،و طل ٪ألن ال٣اهىن َى ٖمل مً هخاط َظٍ
الؿلُت وخضَا ،وال ٌكتر ٥عثِـ الضولت في طل ٪وختى جىٟظ الؿلُت الخىُٟظًت ال٣اهىن ٖلحها
ؤن ج٣ىم بةنضاعٍ .ومً جم ٞاإلنضاع ٌٗض ٖمل جىُٟظي ولِـ حكغَعي.3
ٖ 1بض الٗؼٍؼ الؿُض الجىَغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 24 .و ٖبض هللا بىٟ٢ت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م300 .
 2بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام ،.....مغظ٘ ؾاب ،٤م 78
 3بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام ،.....مغظ٘ ؾاب ، ٤م .81

233

وحجت َظا الاججاٍ جىُل ٤مً بخترام مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ،خُض ًغون ؤن
الدكغَ٘ بزخهام ؤنُل و لهُ ٤بالبرإلااهاث ،وؤن ؤلانضاع ما َى بال بظغاء ٧اق ٠للٗمل
الدكغَعي ،ؤو٧له اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت مً ؤظل بُٖاثه ٢ىة ؤ٦ثر ،وٍهبذ
ملؼما للجهاػ الخىُٟظي ٧ىن ؤهه ناصع مً عثِـ َظا الجهاػ ،وٖلُه ٞةن ال٣اهىن خؿبهم
ً٨خمل ٖىض الخهىٍذ ٖلُه مً َغ ٝالبرإلاان و لِـ ٖىضما ًخم بنضاعٍ.
٦ما ًغي ؤصخاب َظا الاججاٍ ،ؤن الٛاًت مً اقتراٍ اإلااؾـ الضؾخىعي جضزل
عثِـ الجمهىعٍت ٢بل جُبُ ٤ال٣اهىن َى الخد ٤٣مً وظىص ال٣اهىن مً الىاخُت الضؾخىعٍت.
ُٗٞض ال٣اهىن مً ٖمل البرإلاان واإلاىُ٣ً ٤خطخي ؤن ج٣ىم ؾلُت ؤزغي بالخد ٤٣مً مىا٣ٞت
البرإلاان ٖلى ٧ل ههىنه وَظا ما ج٣ىم به الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الضولت.1
ٞخُبُ٣ا إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث التي ٌؿدىض ٖلُه ؤصخاب َظا الاججاٌٍٗ ،خبر
ؤلانضاع ٖمل مىٟظ لل٣اهىن ولِـ م٨مال له و َظا ٧له َض ٝالخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُت
الؿلُت الدكغَُٗت.
و ًٓهغ ؤلاججاٍ الشالض بذجج جسخل ًٖ ٠حجج الاججاَحن الؿاب٣حن ،خُض ًغي
ؤههاع َظا ؤلاججاٍ ؤن ؤلانضاع لِـ باظغاءاث الدكغَعي الظي ًضزل يمً بظغاءاث نىاٖت
ال٣اهىن ،ولِـ بالٗمل ال٩اق ٠لل٣اهىن ،طو الُبُٗت ؤلاصاعٍت ؤي لِـ بظل ٪ؤلاظغاء الك٨لي
الظي ٌٗلم ألاشخام اإلاساَبحن بال٣اهىن بإخ٩امه ،و بهما َى ٖمل مً هىٕ زام خُض ًغي
الُ٣ٟه "٧اعي صي ملبرط" الظي ًتزٖم َظا الاججاٍ ،بإن ال٣اهىن ٌٗخبر م٨خمال بمىا٣ٞت الؿلُت
الدكغَُٗت ٖلُه وؤن عثِـ الضولت ال ًًُ ٠قِئا بلى ال٣اهىن ،بط ؤن بنضاعٍ لل٣اهىن ٌٗخبر
بقهاصا مىه ٖلى مكغوُٖت ال٣اهىن وؾالمت ؤلاظغاءاث التي اجبٗذ في

بٖضاصٍ2 .

وما ًم٢ ً٨ىله في ألازحر خىَ ٫ظٍ الاججاَاث ال٣ٟهُت ،ؤهه ًهٗب جغظُذ ؤخض َظٍ
الاججاَاث وطل ٪ألجها ماػالذ ٢اثمت لخض الُىم باإلياٞت بلى ؤن ل٩ل اججاٍ لضًه ماٍضًً
ٖ 1بض الٗؼٍؼ الؿُض الجىَغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 24 .و ٖبض هللا بىٟ٢ت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م300 .
2 Cf. Carré DEMALBERG, op. cit., pp. 403-461, cité par
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ومٗاعيحن ،بال ؤن الخل ً٨مً بالغظىٕ لضؾخىع ٧ل صولت إلاٗغٞت الُ٣مت الخُ٣ُ٣ت إلنضاع
ال٣ىاهحن.
زاهُا :كىاثم زثِع الجمهىزٍت ؤزىاء ممازطت اخخصاص إلاصداز
عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤٞغص عثِـ الجمهىعٍت بمماعؾت بزخهام بنضاع الىو
الدكغَعي ،ومىده ؾلُت واؾٗت في مماعؾت َظا الازخهام ،عاظ٘ طل ٪للمغ٦ؼ ال٣اهىوي
والؿُاسخي الظي ًدىػٍ َظا ألازحر ،بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الضؾخىع وي٘ ٖاثً ٤دى٫
صون مماعؾت َظا ؤلازخهام و في َظا ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  144مً الخٗضًل
الضؾخىعي لؿىت ٖ 1، 2016لى ؤهه " ٚحر ؤهه بطا ؤزُغث ؾلُت مً الؿلُاث اإلاىهىم ٖلحها
في اإلااصة  187آلاجُت اإلاجلـ الضؾخىعي ٢بل نضوع ال٣اهىن ًىَ ٠٢ظا ألاظل  ،ختي ًٟهل
في طل ٪اإلاجلـ الضؾخىعي و ٤ٞالكغوٍ التي جدضصَا اإلااصة  188آلاجُت " ،خُض ًٟهم مً
طل ٪ؤن بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي خى ٫صؾخىعٍت ال٣اهىن اإلاغاص بنضاع مً َغ ٝعثِـ
الجمهىعٍت في اإلاهلت اإلادضصة صؾخىعٍا و اإلا٣ضعة بشالزحن ًىما جى ٠٢جل ٪اإلاضة بلى ٚاًت ٞهل
اإلاجلـ الضؾخىعي في صؾخىعٍت ال٣اهىن.
و حٗض الُت بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي بظغاء إلاماعؾت الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن
،و٢ض م ً٨في و٢ذ ؾاب ٤اإلااؾـ الضؾخىعي ،عثِـ الجمهىعٍت و عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي
و عثِـ مجلـ الامت  ِ٣ٞمً خ ٤ازُاع اإلاجلـ الضؾخىعي ،مما ظٗل الُت الازُاع مدضوصة
،بال ان الخىظه الجضًض للماؾـ الضؾخىعي في الخٗضًل الضؾخىعي الجضًض ٢ 2016ض وؾ٘ صاثغة
الازُاع لدكمل الىػٍغ الاو ٫و هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و اًٖاء مجلـ الامت ٦ ،ما اجاح
ألو ٫مغة للمىاًَ الجؼاثغي الخ ٤في ازُاع اإلاجلـ الضؾخىعي بىاءا ٖلى اخالت مً اإلاد٨مت
الٗلُا ؤو مجلـ الضولت بطا ما جبحن له ؤن ال٣اهىن الظي ؾُُبٖ ٤لى الجزإ ًىته ٪الخ٣ى١
والخغٍاث التي ًًمجها الضؾخىع.
 1ؤهٓغ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  144مً الخٗضًل الضؾخىعي التي ظٗلذ بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي بمشابت ال٩ابذ
إلظغاءاث ؤلانضاع ،وٖلُه ٞةن بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي مً ؤي ظهت ٌٗض بمشابت اإلاى ٠٢لإلنضاع عٚم الؿلُت الىاؾٗت
لغثِـ الجمهىعٍت.
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املؼلب الثاوي :ػلب بحساء مداولت زاهُت ...صد للدوز الدشسَعي ملجلع ألامت.
بؾدىضا إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاثٞ ،ةن الؿلُت الدكغَُٗت في ؤٚلب ألاهٓمت
الؿُاؾُت جًُل٘ بٗضة ؤٖما ٫ؤَمها ؾً ال٣ىاهحن ،و ٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للىٓام الؿُاسخي
الجؼاثغيٞ ،ةن ٚغٞتي البرإلاان َما اإلاؿاولخان ًٖ ؾً ال٣ىاهحن ومىا٢كتها و اإلاهاص٢ت ٖلحها
لُخم بٗض طل ٪بعؾاَ ٫ظٍ ال٣ىاهحن بلى عثِـ الجمهىعٍت إلنضاعَا ،و جبجى ٖملُت ؤلانضاع
ؤؾاؾا ٖلى جل ٪الغ٢ابت التي ًماعؾها عثِـ الجمهىعٍت للىٓغ في صخت ال٣ىاهحن مدل ؤلانضاع
ٞ ،ةطا عؤي في ؤي ٢اهىن ؤن بٖضاصٍ لم ً ً٨بك٩ل ظُضٞ ،ةهه ًغظٗه بلى اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي وٍُلب مىه بظغاء مضاولت زاهُت لهظا ال٣اهىن ،بُٛت بٖضاصٍ بك٩ل ظُض.1
و ٖلُه ؾإخاو ٫في َظا اإلاُلب صعاؾت بزخهام عثِـ الجمهىعٍت في َلب بظغاء
مضاولت زاهُت ٖلى اٖخباع ؤهه ًىهب ٖلى ؤَم ازخهاناث الؿلُت الدكغَُٗت  ،م٘ الى٢ىٝ
ٖلى جإزحر َظا ٖلى الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت بهٟت زانت ،مً زال ٫جدضًض مٟهىم َلب
بظغاء مضاولت زاهُت ( ٞغٕ ؤو ) ٫و ؤزغ َظا ؤلاظغاء ٖلى الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت مً ( ٞغٕ
زاوي ).
الفسق ألاوٌ :مفهىم خم الاكتراض ( ػلب بحساء مداولت زاهُت )
٢ض ال جخ ٤ٟالضؾاجحر ٖلى مهُلر واخض لدؿمُت ٖملُت بٖاصة عثِـ الضولت لل٣اهىن
اإلاهاصٖ ١لُه مً َغ ٝالبرإلاان إلٖاصة الىٓغ ُٞه و الخهىٍذ ٖلُه مً ظضًض خؿب بمالءاث
عثِـ الجمهىعٍتٞ ،هىا ٥صؾاجحر حؿخٗمل مهُلر الاٖتراى ٧الضؾخىع اإلاهغي لؿىت 1971
في ماصجه  ،2113وَىا ٥مً حؿخٗمل مهُلر ؤلُ 3،٠وَى َلب بظغاء مضاولت ظضًضة مشل
ٞغوؿا في صؾخىع  1958في اإلااصة الٗاقغة ( )10في ٣ٞغتها الشاهُت

4

 1بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام ،.....مغظ٘ ؾاب ، ٤م .82
 2اهٓغ اإلااصة  113مً صؾخىع الجمهىعٍت اإلاهغٍت الٗغبُت.
 3بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام ،.....مغظ٘ هٟؿه  ،م .84
 4ؤهٓغ اإلااصة  10مً الضؾخىع الٟغوسخي لؿىت .1958
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و جإزغا باإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوسخي ،اؾخٗمل وايٗى الضؾخىعي الجؼاثغي ٖباعة
بظغاء مضاولت زاهُت ،خُض جىو اإلااصة ٣ٞ 145غة  01مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ٖ 2016لى
ؤهه "ًم ً٨عثِـ الجمهىعٍت ؤن ًُلب بظغاء مضاولت زاهُت في ٢اهىن جم الخهىٍذ ٖلُه في
ًٚىن الشالزحن ًىما اإلاىالُت لخاعٍش ب٢غاعٍ".

1

ؤوال :حلسٍف ػلب بحساء مداولت زاهُت.
ٌك٩ل الاٖتراى ظؼءا مً مُ٩اهُُ٨ت الخىاػن التي حٗخمضَا ٖاصة ألاهٓمت ال٣اثمت
ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ،و بهظا الخهىم ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الاٖتراى ًمشل ٢بل ٧ل
شخيء ؾالخا جمؿ ٪به الهُئت الخىُٟظًت في مىاظهت الهُئت الدكغَُٗت .

2

وَٗىص ؤنل خ ٤الاٖتراى بلى ال٩لمت الالجُيُت « »VETOالتي حٗجي "ؤوي اٖترى"،
وَٗغ ٝال٣ٟه خ ٤الاٖتراى ؾلُت جم ً٨عثِـ الضولت مً بً٣ا ٝال٣اهىن الظي واٖ ٤ٞلُه
البرإلاان.3
وَٗغ ٝبٌٗ ال٣ٟهاء خ ٤الاٖتراى ٖلى ال٣ىاهحن ،بإهه ٖضم مىا٣ٞت عثِـ الضولت
ٖلى ال٣اهىن اإلا٣غ في الؿلُت الدكغَُٗت بٗض عٗٞه بلُه لخىُٗ٢هٖ ،لى ؤهه ًم ً٨للؿلُت
الدكغَُٗت ؤن جخٛلب ٖلى َظا الغ ٌٞبة٢غاع ال٣اهىن مً ظضًض بإٚلبُت مُٗىت ؤ٦بر مً
ألاٚلبُت التي ٧اهذ ٖىض ب٢غاع ال٣اهىن في اإلاغة ألاولى.
و ًُل٣ٞ ٤هاء ال٣اهىن الضؾخىعي ٖلى ازخهام عثِـ الجمهىعٍت في َلب بظغاء
مضاولت زاهُت حؿمُت خ ٤الاٖتراى ٖلى ال٣ىاهحن"َ ،ظا الخ ٤الظي ٌٗغٞه البٌٗ مجهم ،بإهه
مٗاعيت جىُٟظ الىو اإلاهىث ٖلُه ،إلزالله بغوح الضؾخىعُٞ ،لٟذ عثِـ الجمهىعٍت الاهدباٍ
بةصعاط َظا الاٖتراى ختى ًخم جضاع ٥اإلاى.4٠٢
 1ؤهٓغ اإلااصة  146مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2ؾٗىصي باصٌـ٢ ،غاءة في خ ٤عثِـ الجمهىعٍت في ؤلاٖتراى ٖلى ال٣ىاهحن في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،م٣ا ٫ميكىع
مجلت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت زيكلت ،الٗضص الشالض ،ظاهٟي  ،2015م .213
ٖ 3مغ خلمي ٞهمي ،الىُْٟت الدكغَُٗت لغثِـ الضولت في الىٓامحن  .... ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .105
 4اهٓغ ،ؾُٗض بىالكٗحر ،ال٣اهىن الضؾخىعي ،...اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م16 .
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٦ما جغي َاثٟت ؤزغي مً عظا ٫ال٣اهىن الضؾخىعي ؤن ؤلاٖتراى َى مداولت لخىظُه
البرإلاان في صعاؾت الىو الدكغَعي مغة ؤزغي و في َظا اإلاٗجى ألازغ ٌٗغ ٝبزخهام بظغاء
مضاولت زاهُت ؤو خ ٤ؤلاٖتراى ،بإهه بلٟاث هٓغ البرإلاان مغة ؤزغي خى٢ ٫اهىن واٖ ٤ٞلُه،
خُض ًُلب مىه عثِـ الضولت بٖاصة ٢غاءجه مغة زاهُت ٢هض بصزا ٫حٗضًالث ٖلُه ؤو جإُ٦ض
وظهت هٓغا البرإلااهحن باإلب٣اء ٖلى الىو صون حُٛحر ،ل ً٨بكغٍ ؤن ً٩ىن طل ٪الخإ٦ض بدهى٫
الىو ٖلى ؤ٦ثر مً ألاٚلبُت الٗاصًت ٦شلثي ؤنىاث الىىاب.

1

و ًخطر مً حٗاعٍ ٠ال٣ٟه إلزخهام عثِـ الجمهىعٍت في ؤلاٖتراى ،ؤو ما ٌٗغٝ
صؾخىعا بُلب اإلاضاولت الشاهُت ،ؤن َظا ألازحر َى بظغاء ًسخو به عثِـ الجمهىعٍت ًٟصر
مً زالله ًٖ عًٞه لل٣اهىن الظي ناصٖ ١لُه البرإلاان ،وٍيخج ًَ َظا الغ ٌٞبعظإ للىو
الدكغَعي إلٖاصة اإلاهاص٢ت ٖلُه بىهاب ٖ 3/2ضص ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ
ألامت.

2

و لالٖتراى ٖضة ؤق٩ا ٫ونىع جسخل ٠بةزخال ٝآزاعَا ،وما َى مٗلىم ٞةن ب٢غاع
صؾاجحر مٗٓم الضو ٫لالٖتراى لضلُل ٖلى ؤَمُخه وصوعٍ في الٗملُت الدكغَُٗت .خُض ًى٣ؿم
َظا الازخهام الى هىٖحن مً خُض هُا ١مغا٣ٞت الغثِـ ٖلى ال٣اهىن  ،وَما ؤلاٖتراى
اإلاُل ٤و الاٖتراى اليؿبي ؤو الجؼجيٞ .إي مً الىىٖحن ؤزض به اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي؟
 -1إلاكتراض املؼلمً :مخاػ َظا الىىٕ مً الاٖتراى بهٟتي الجهاثُت وؤلاَال ١خُض
ؤن عثِـ الضولت باٖترايه َظا ًاصي بلى مدى ال٣اهىن ؤي اٖخباعٍ و٦إهه لم ً،ً٨
وٖالوة ٖلى طلٞ ٪ةهه ال ًم ً٨ججاوػٍ بإي وؾُلت ٧اهذ٦ ،ما ؤهه ال ًمً٨
حؿبِبه وال الخُ٣ض بمضة ػمىُت مً ؤظل ببضاثه ،لخٛضو بظل ٪بعاصة الغثِـ حؿمى
ٖلى بعاصة البرإلاان.

3

 1اهٓغٞ ،ىػي ؤونضً ،٤اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م128 .
 2ؤهٓغ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  145مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
ٖ 3هام ٖلي الضبـ ،الىٓم الؿُاؾُت ،الؿلُت الدكغَُٗت ،ال٨خاب الشالض الؿلُت الدكغَُٗت اإلااؾؿت الضؾخىعٍت
الاولى ،الُبٗت  ،1صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،الاعصن ، 2011 ،م.658 .
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 -2إلاكتراض اليظبي ؤو الجصجي :وَى الاٖتراى الظي ًم ً٨مً زالله لغثِـ الضولت
الامخىإ ما٢خا ًٖ بنضاع ال٣ىاهحن التي ناصٖ ١لحها البرإلاان و طل ٪بةٖاصتها بلى
َظا ألازحر للىٓغ والبذ ٞحها مً ظضًض و٣ٞا ألٚلبُت مُٗىت ًدضصَا الضؾخىع،
بياٞت بلى طلً ٪خُ٣ض عثِـ الضولت في بٖماله خ٣ه َظا بكغوٍ ؤزغي ًىو
ٖلحها الضؾخىع جخمشل ٖاصة في اإلاضة الؼمىُت اإلادضصة إلبضاثه و٦ظا بُان ؤؾبابه.

1

ٞالٟغ ١بحن َظًً الىىٖحن مً الاٖتراى ً٨مً في ؤن الاٖتراى اإلاُل ٤هاجج ًٖ
ع ٌٞالغثِـ الخهضًٖ ٤لى ال٣اهىن الظي واٖ ٤ٞلُه البرإلاان ،وَظا ما ًاصي بلى بٖضام َظا
الىو ،وطل ٪ألن ؾلُخه في اإلاىا٣ٞت هي ؾلُت مُل٣ت جهاثُت ال جخٛلب ٖلحها ؾلُت ؤزغي.
بِىما خ ٤الاٖتراى اليؿبي ؤو اإلاا٢ذ ال ًاصي بلى بٖضام ال٣اهىن ،وطل ٪ألن اٖتراى عثِـ
الضولت ٖلُه ًم ً٨الخٛلب ٖلُه بطا ا٢غ البرإلاان َظا ال٣اهىن مغة زاهُت .و طل ٪ألن ؾلُخه
لِؿذ ؾلُت مُل٣ت جهاثُت في بٖضام ال٣ىاهحن ،بل ؾلُت وؿبُت ما٢خت ج ٠٣ؤمامها ؾلُت
ؤزغي هي ؾلُت البرإلاان. .
و ب٣غاءة ٢اهىهُت لىو اإلااصة  145مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016هجض ؤن
اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض جبجى زهاثو ؤلاٖتراى اليؿبي ،خُض ؤهىا هجض ؤهه م ً٨عثِـ
الجمهىعٍت مً بٖاصة الىو الدكغَعي مدل ؤلانضاع الى البرإلاان في ًٚىن مضة زالزحن ()30
ًىما للمهاص٢ت ٖلُه بىهاب  3/2ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ما ًا٦ظ ؤن
بٖتراى عثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،بٖتراى ظؼجي زانت بطا ٖلمىا ؤن
اإلااصة  46مً ال٣اهىن الًٗىي  12-16في ٣ٞغتها الشاهُت ؤٖخبرث ؤهه في خاٖ ٫ضم اإلاهاص٢ت
بالىهاب اإلاكترٍ صؾخىعٍاً ،اصي بال٣اهىن الى ؤلالٛاء.
و عٚم َظا بال ؤن ؤخ٩ام الضؾخىع وبٗض حٗضًل  2016جب٣ى ٚحر واضخت ٟ٦اًت ٖ٨ـ
الضؾخىع الٟغوسخي الظي ؤزظ بالىىٖحن مٗا " وطل٦ ٪ما ً٣ى ، Hugues PORTELLI٫ألن
ال٣غاءة الجضًضة التي ً٣ىم بها الغثِـ َب٣ا للماصة ٣ٞ 10غة  02مً صؾخىع ً 1958م ً٨ؤن
جدمل ٧امل الىو ؤو بٌٗ ؤخ٩امه".
ٖ 1مغ خلمي ٞهمي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.107 .
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(Cette nouvelle lecture peut porter sur l’ensemble du texte ou sur certaines
de ses dispositions).1
و ما ججضع ؤلاقاعة بلُه ،ؤن الاٖتراى اليؿبي ًى٣ؿم الى ٖضة ؤ٢ؿام و طل ٪بالىٓغ الى
َبُٗخه ال٣اهىهُت:
ؤ -إلاكتراض الىاكفٌٗ :خبر ؤ٢ىي ؤهىإ الاٖتراى اليؿبي وؤ٦ثرَا قضة ،واٖخباعا
لظل ٪ال ًم ً٨للبرإلاان الظي واٖ ٤ٞلى ال٣اهىن ؤو ٫مغة ؤن ًخٛلب ٖلى الغثِـ
بإي ؤٚلبُت ٧اهذ ،وٖلُه حؿىض مهمت الٟهل ُٞه بلى البرإلاان الجضًض اإلاىخسب
زلٟا للبرإلاان الؿاب ،٤ناخب ال٣اهىن مدل ؤلاٖتراى هدُجت خله ؤو ؤو اهتهاء
ٖهضجه ،وٍٟ٨ي خُجها جد ٤ُ٣ألاٚلبُت هٟؿها اإلاُلىبت لل٣اهىن.

2

ب -إلاكتراض املىصىف :و َى الىىٕ الظي ًم ً٨الخٛلب ٖلُه متى متى جىاٞغث
ؤٚلبُت مُٗىت ،جمُل الى الدكضًض و جسخل ًٖ ٠ألاٚلبُت اإلا٣غعة في الخهىٍذ
ألاو ،٫وجسخلَ ٠ظٍ ألاٚلبُت خؿب ألاهٓمت الضؾخىعٍت  3/2ؤو ¾ ؤو ... 5/3

3

ث -إلاكتراض الىاكلٌ :ؿمى الىا٢ل ألهه ًى٣ل ؾلُت الٟهل ُٞه بلى ظهت زالشت
مداًضة ًىو ٖلحها الضؾخىعَ ،ظٍ الجهت ٢ض ج٩ىن الكٗب ًٖ َغٍ ٤ؤلاؾخٟخاء،
ؤو ج٩ىن ظهت ؾُاؾُت ٧اإلاجلـ الضؾخىعي 4،ؤو عثِـ اإلاجلـ الىَجي.

5

زاهُا :شسوغ بحساء مداولت زاهُت
بطا ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض ؤٞغص عثِـ الجمهىعٍت بهالخُت
وبزخهام بظغاء َلب مضاولت زاهُت في خا ٫عؤي ؤن ال٣اهىن مدل ؤلانضاع غي م٨خمل ،ؤو
1 Cf. Hugues PORTELLI, op. cit., p.203
ٖ 2مغ خلمي ٞهمي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .107
 3ظىي زابذ ،خ ٤عثِـ الضولت في ه ٌ٣ال٣ىاهحن في ال٣اهىن الضؾخىعي اإلا٣اعن ،جغظمت مدمض ٖغب نانُال ،الُبٗت
 ،1اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث اليكغ و الخىػَ٘ ،بحروث  ،2008م.154
 4ؤهٓغ في جٟهُل طلٖ ٪بض هللا بىٟ٢ت ،ؤؾالُب مماعؾت الؿلُت ،...مغظ٘ ؾاب ،٤م .265
 5مشلما ٧ان ٖلُه الخا ٫في صؾخىع  ، 1963خُض خضصث مضة لغثِـ الجمهىعٍت و في خا ٫ؤلاٖتراى ًخىلى عثِـ اإلاجلـ
الىَجي ؤلانضاع
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حكىبه بٌٗ الى٣اثوٞ ،ةهه ٢ض وي٘ له مً ظاهب آزغ مجمىٖت مً الكغوٍ الك٩لُت
واإلاىيىُٖت ،البض مً جىاٞغَا ختى ً٣ىم الغثِـ بضوة البرإلاان إلٖاصة الىٓغ في ال٣اهىن اإلادى٫
له ٖلى ؾبُل ؤلانضاع.
ول٩ىن ؤن خَ ٤لب مضاولت زاهُت ٌٗض بمشابت الخضزل في الازخهام الدكغَعي
للبرإلاان ،وختى ال ًخٗؿ ٠عثِـ الجمهىعٍت ُٞه ،وظض َىا ٥قغَحن ؾىداو ٫الخُغ ١لهما
بةًجاػ .
 -1حظبِب ػلب بحساء مداولت زاهُت.
بن ؤو ٫ما ججب ؤلاقاعة بلُه َى ؤن َظا الكغٍ لم ًغص له خ٨م في الضؾخىع ،ولً٨
َبُٗت ألامىع حؿخىظب ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ؤن ًبحن ؤؾباب اٖترايه التي ًمٖ ً٨لى يىئها
للمجلـ الكٗبي الىَجي و مجلـ ألامت ٖلى خض ؾىاء ؤن ًضعؽ َلبه ،بياٞت بلى طلٞ ٪ةن
الدؿبِب ًجزٕ ًٖ الاٖتراى نٟت الٛمىى والًبابُت بط ال٣ى ٫بٛحر طل٣ًٟ ٪ضٍ الهضٝ
الظي وظض مً ؤظله 1.و َظا زالٞا لضؾخىع  ،1963ؤًً ٧ان ًىو اإلااؾـ الضؾخىعي
نغاخت ٖلى يغوعة حؿبِب عثِـ الجمهىعٍت لُلبه بةظغاء مضاولت زاهُت ل٣اهىن ما ،و طل ٪في
اإلااصة  50مجها ب٣ىلهاً :م ً٨لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًُلب مً اإلاجلـ الىَجي بمىظب عؾالت
مؿببت ،زال ٫ألاظل اإلادضص إلنضاع ال٣ىاهحن للخضاو ٫خىلها مغة زاهُت وال ًم ً٨عَ ٌٞلبه.
ً٣هض بكغٍ الدؿبِب ،ؤن ً٣ىم عثِـ الجمهىعٍت بةعظإ الىو الدكغَعي مغ٣ٞا
بغؾالت ٌكغح ٞحها للمجلـ الكٗبي الىَجي ؤؾباب عًٞه بنضاع َظا الىو .وألاؾباب التي
جدُذ للغثِـ الاٖتراى ،هي بما إلاسالٟت الىو الدكغَعي للضؾخىع ؤو ال٣ىاهحن الؿاعٍت اإلاٟٗى٫
ؤو لخًمىه مىاص ًهٗب جُبُ٣ها ٖملُا ،وبما ألن َظا الىو الدكغَعي ال ًخماشخى م٘ ؾُاؾت
2

الخ٩ىمت.

 1الازخهام الضؾخىعي ل٩ل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ الخ٩ىمت ،صعاؾت م٣اعهت م٘ الىٓام اإلاهغي ،. 1ٍ ،م٨خبت الىٞاء
ال٣اهىهُت ،ال٣اَغة -مهغ  ،2009م 93
 2ؾُٗض بىالكٗحر ،ال٣اهىن الضؾخىعي ،...اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م43 .
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وما ً٣غء مً حٗغٍ ٠قغٍ الدؿبِب ،ؤهه ٌٗض ؤمغا يغوعٍا ل٣بى ٫ؤًٖاء اإلاجلـ
الكٗبي الىَجي و ؤًٖاء مجلـ ألامت للُلب الظي ج٣ضم به عثِـ الجمهىعٍت و اإلاخًمً
َلب ٢غاءة زاهُت ل٣اهىن جم الخهىٍذ ٖلُه و اؾخ٨ملذ ٟ٦ت بظغاءاجه ،و ٌٗض الدؿبِب وؾُلت
ب٢ىإ للىىاب بغ ٌٞههه اإلاهىث ٖلُه ،خُض ًدىاو ٫عثِـ الجمهىعٍت في حؿبِبه للُب جل٪
الى٢اج٘ اإلااصًت و ال٣اهىهُت التي عؤي مً زاللها ه٣و الىو الدكغَعي مدل ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاءة الشاهُت
( اإلاضاولت الشاهُت ) ،وَظا ما ًاصي حُٛحر ٢ىاٖاث الىىاب التي ٧ىهىَا في الؿاب ،٤وطل ٪بإن
ًهبدىا مٗاعيحن للمكغوٕ بٗض ؤن ٧اهىا ماٍضًً له.1
٦ما ٌك٩ل َظا الكغٍ يماهت خُ٣ُ٣ت للؿلُت الدكغَُٗت ،وطل ٪ألهه ًمى٘ حٗؿ٠
عثِـ الجمهىعٍت في اؾخٗما ٫ازخهانه في الاٖتراى ٖلى ال٣ىاهحنٞ .ةطا ٧ان للغثِـ الخغٍت
في الاٖتراى ٖلى ؤي هو حكغَعيٞ ،ةهه ملؼم في م٣ابل طل ٪بظ٦غ ؤؾباب اٖترايه ٖلى َظا
الىو ختى ً٩ىن اٖترايه م٣بىال ،و طل ٪لًمان ٖضم حؿغٕ الغثِـ في الاٖتراى ٖلى
ال٣ىاهحن التي ًًٗها البرإلاان ومً جم ٖضم الؿماح له بٗغ٢لت نضوع ال٣ىاهحن.2
بن ؤَمُت ٢اٖضة حؿبِب الُلب ج٨مً في جصخُذ ألازُاء الٟىُت اإلاخىاظضة في
الىو ،و بظل ٪بن ؤُٖض الىٓغ ُٞما ًغي الغثِـٞ ،ةن طلً ٪د ٤٣الخ٣اعب بحن الٗمل
الدكغَعي والخىُٟظي  ،5ولظلٌ ٪ؿعى اإلاخسههىن ظاَضًً في قغح ؤؾباب الاٖتراى ومً
زم صمٛها بالدجج الهاثبت ل٩ىن ٖضم هجاح مؿاًغة البرإلاان لالٖتراى ًازغ ٖلى الجاهب
الؿُاسخي للغثِـ ،و بهظا ً٩ىن الضؾخىع ٢ض زى ٫للغثِـ ؾلُت ج٣ضًغٍت جم٨ىه مً جُُ٣م
الٗمل الدكغَعي للبرإلاان باٖخباعٍ ٚحر مُ٣ض بإي قغٍ في َظا اإلاًماع
و ًب٣ى للىىاب الخ ٤في ج٣ضًغ جل ٪ألاؾباب ،وؤلازخُاع بحن عًٞها ؤو ٢بىلها ،و في
الخالت ألازحرة ًدا ٫الىو مً ظضًض ٖلى الىىاب و اللجان اإلاسخهت للىٓغ ُٞه و الخهىٍذ
ٖلُه بىهاب زام.

 1اهٓغٖ ،بض هللا بىٟ٢ت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م308 .
 2ؤهٓغ في جٟهُل طل ٪بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام ،.....مغظ٘ ؾاب ،٤م .101
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 -2شسغ جلدًم ػلب بحساء مداولت زاهُت خالٌ املدة املدددة دطخىزٍا.
ٖلى ٚغاع باقي ألاهٓمت الؿُاؾُت التي ؤٖخمضث ؤلاٖتراى الجؼجي ٖلى ال٣ىاهحن ،والتي
مً محزاجه جدضًض مضة صؾخىعٍت لغثِـ الجمهىعٍت ًد ٤له ٞحها ؤلاٖتراى ٖلى ال٣اهىن ،وٖلُه
ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي و بىاء ٖلى اإلااصة  145مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 2016
اقترٍ مضة زالزحن ًىما ٦دحز ػمجي لغثِـ الجمهىعٍت ًم٨ىه زاللها ج٣ضًم َلب إلاضاولت زاهُت
لل٣اهىن اإلاغؾل بلُه ٖلى ؾبُل ؤلانضاع خُض جىو اإلااصة ٖ 145لى ؤههً " :م ً٨عثِـ
الجمهىعٍت ؤن ًُلب بظغاء مضاولت زاهُت في ٢اهىن جم الخهىٍذ ٖلُه في ٚهىن الشالزحن( )30
ًىما اإلاىالُت إل٢غاعٍ"1
و الهض ٝمً جُُ٣ض عثِـ الجمهىعٍت بمضة مُٗىتَ ،ى مى٘ الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت
بغثِـ الجمهىعٍت مً الخٛىٖ ٫لى هٓحرتها الدكغَُٗت و الخد٨م في الىهىم الدكغَُٗت التي
وا٣ٞذ ٖلحها جل ٪ألازحرةٞ ،هظٍ اإلاضة حٗض بمشابت الُ٣ض الظي ًلؼم عثِـ الجمهىعٍت بما بةنضاع
الىو الدكغَعي و بظل ٪بؾخ٨ما ٫بظغاءاث اليكغ ،ؤو الاٖتراى و َلب اإلاضاولت الشيُت في
ألاظل اإلادضص.
وٍبضو ؤن اإلاهلت اإلادضصة للغثِـ لخ٣ضًمه َلبه في بظغاء مضاولت زاهُت ل٣اهىن ما ،لم
ًًبُها اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بك٩ل ظُض .بدُض وعصث في اإلااصة  145مً الضؾخىع
ٖباعة" :في ًٚىن الشالزحن ًىما اإلاىالُت إل٢غاعٍ " ،ؤي ؤن ً٣ضم الاٖتراى مً ًىم مىا٣ٞت
مجلـ ألامت ٖلى ال٣اهىن باٖخباعٍ الٛغٞت الشاهُت للبرإلاان - .وَظا ما ظاء نغاخت في اإلااصة 46
مً ال٣اهىن الًٗىي  12/16اإلاىٓم للٗال٢ت الىُُْٟت بحن البرإلاان والخ٩ىمت 2،خُض ههذ
َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًليً " :م ً٨لغثِـ الجمهىعٍت و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة  146مً الضؾخىع ،ؤن
ًُلب مضاولت زاهُت لل٣اهىن اإلاهىث ٖلُه وطل ٪زال ٫الشالزحن ًىما اإلاىالُت إلاهاص٢ت مجلـ
ألامت ٖلُه".

3

 1ؤهٓغ اإلااصة  145مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
 2ؤهٓغ اإلااصة  46مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
 3بغ٧اث ؤخمض ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام ،.....مغظ٘ ؾاب ،٤م .101
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الفسق الثاوي :ؤزس ػلب بحساء مداولت زاهُت كلى اللملُت الدشسَلُت.
بن مىذ وايعي الضؾخىع لغثِـ الجمهىعٍت الخ ٤في َلب بظغاء مضاولت زاهُت،
ل٣اهىن ؾب ٤ؤن واٖ ٤ٞلُه البرإلاان بٛغٞخُه٨ٌٗ ،ـ مجمىٖت مً الىخاثج ٖلى الٗمل
الدكغَعي ؾىاء مً الىاخُت ال٣اهىهُت ؤو الؿُاؾُت.
ؤوال  :الىاخُت الظُاطُت
ٖىض بضاًت ْهىع َظا الازخهام ٧ان ً٣هض مً وعاء الخىهُو ٖلُهَ ،ى بُٖاء
الؿلُت الخىُٟظًت الٟغنت لٗغ٢لت ال٣ىاهحن التي جًٗها الؿلُت الدكغَُٗت ،وطل ٪ألن
الخهىٍذ ٖلى ال٣اهىن في اإلاغة الشاهُت ًخُلب ؤٚلبُت مُٗىت ًهٗب الىنى ٫بلحها 1 ،بال ؤن
البٗض الؿُاسخي الٓاَغي لالٖتراى ٞةهه ًًمً الخىاػن بحن الؿلُاث مً زال ٫و٠٢
الخٗضي ٖلى بًٗها البٌٗ ،بياٞت بلى طلٌٗ ٪خبر وؾُلت ل٨بذ ظمىح البرإلاان متى ٧اهذ
َىا ٥ؤٚلبُت ؾُاؾُت حؿُُغ ٖلُه ال جخىا ٤ٞوالاججاٍ الؿُاسخي لغثِـ الضولتٞ ،بض ٫ؤن
ً٣ىم َظا ألازحر بدل البرإلاان (الٛغٞت ألاولى في الجؼاثغ) ًلجإ بلى ؤلاٖتراى بةٖخباعٍ وؾُلت
جد ٤٣هىٖا مً الخىاػن بِىه وبحن البرإلاان طل ٪ؤن خ ٤خل ٌٗض بظغاء بؾخصىاثُا البرإلاان خ٤
الخل ٌٗخبر بظغاء اؾخصىاثُا ًاصي بٖماله بلى نٗىباث ٖملُت و ؾُاؾُت.

وٖلُه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن َظا ؤلازخهام ً٨دسخي ؤَمُت ؾُاؾُت ٦بحرة في جد٤ُ٣
الخىاػن بحن الؿلُخحن بطا ما ؤؾخٗمل بُغٍ٣ت صخُدت ،ولم ً ً٨الهض ٝمىه بيٗا ٝاللُت
الدكغَُٗت ًٖ َغٍ ٤حٗؿ ٠الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت بغثِـ الجهىعٍت ُٞه .ل٩ىن ؤن ظاهب
مً ال٣ٟه ًغي ؤن الٛاًت الخُ٣ُ٣ت مً َلب عثِـ الجمهىعٍت بظغاء مضاولت زاهُت َى بيٗاٝ
البرإلاان بٛغٞخُه ٦ؿلُت حكغَُٗت ،و ظٗل الؿلُت الخىُٟظًت مخٟى٢ت في اإلاجا ٫الدكغَعي،
٧ىن ؤهه ال ٌٗ٣ل ؤن ًمغ ال٣اهىن ب٩ل بمغاخل ؾً الدكغَ٘ و ًب٣ى ًدىي ٖلي ججاوػاث
وه٣و ُٞه.
 1لخٟهُل ؤ٦ثر ؤهٓغ ٖبض هلل بىٟ٢ت ،ؤؾالُب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الؿُاسخي  ،....مغظ٘ ؾاب ،٤م .265
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زاهُا :مً الىاخُت اللاهىهُت
ؤما ًٖ الضوع الدكغَعي لالٖتراى ُٓٞهغ ظلُا في جُهحر ال٣ىاهحن التي ٌؿجها البرإلاان
مً الُٗىب التي ًم ً٨ؤن ً٩ىن ؾببها الاهضٞإ ؤو الؿغٖت الىاججت ًٖ ْغَ ٝاعت ،ومً َظٍ
الُٗىب مشال يٗ ٠الهُاٚت وٖضم اإلاالءمت بياٞت بلى الُٗىب الضؾخىعٍتُٟٞ 1.ما ًسو
ُٖىب الهُاٚت ،حهض ٝالاٖتراى بلى جصخُذ ألازُاء اإلااصًت وال٣اهىهُت ٦ما حهض ٝبلى جيؿُ٤
ال٣اهىن مدل الاٖتراى م٘ الىهىم ال٣اهىهُت الؿاعٍت اإلاٟٗى ٫وججىِب الخىاٞغ بُجها ،وٍخىلى
عثِـ الجمهىعٍت طلَ ًٖ ٪غٍ ٤مغا٢بخه للىو الدكغَعي الظي واٖ ٤ٞلُه البرإلاان .وما ًا٦ض
ال٣ىة ال٣اهىهُت لُلب بظغاء مضاولت زاهُت َى ٧ىن عثِـ الجمهىعٍت َى خامي الضؾخىعٞ ،ةن
بٖاصة الىو للىىاب ل٣غاءجه مغة زاهُت واقتراٍ ههاب مٗحن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ألانىاث (  2/3ؤًٖاء
اإلاجلـ الكٗبي الىَجي) ٌٗجي ؤهه ُ٢ض بل مٗاعيت ٗٞلُت ٖلى حٗبحرَم ألاو ٫ختى ٌكٗغَم
بمؿاولُاتهم وٍلٟذ هٓغَم بلى جُُ٣م وج٣ضًغ هخاثج جهغٞهم ألاو( ٫وَى اإلاىا٣ٞت ٖلى
ال٣اهىن).

2

ٖ 1مغ خلمي ٞهمي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .114
2

اهٓغٖ ،بض هللا بىٟ٢ت ،الضؾخىع الجؼاثغي ،...اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م116 .
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خالصت الباب الثاوي :
مً زال ٫صعاؾدىا للمىا٢كت و الخٗضًل و الخهىٍذ ؤزغَما في حٗضًل الضوع الدكغَعي
إلاجلـ ألامت ،و ظضها ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي و عٚم بصٖاثه بمداولت حٗؼٍؼ مغ٦ؼ مجلـ ألامت
في الىٓام الدكغَعي الجؼاثغي ،بال ؤهه لم ًإحي بإي ظضًض في خ ٤ؤًٖاء مجلـ ألامت في
الخٗضًل صون خ٣ه في حٗضًل ال٣ىاهحن التي جضزل يمً مجاالث مباصعجه الدكغَُٗت و ٦ظل٪
الخا ٫باليؿبت للمىا٢كت ،ؤما باليؿبت لىهاب الخهىٍذ ٞبٗضما ٧ان إلاجلـ ألامت صوع
الدكغَٖ٘ ،لى ألا٢ل ًٖ َغٍ ٤وؿبت الا٢ترإ اإلاغجٟت ٞةن حٗضًل اإلااؾـ الضؾخىعي لىهاب
الخهىٍذ ٧ان بمشابت هؼٕ خ ٤الُٟخى إلاجلـ ألامت ،و ألا٦ثر مً طل ٪جغاظ٘ م٩اهخه في خالت
الخال .ٝم٘ الؿُُغة ال٨بحرة لغثِـ الجمهىعٍت ٖلى مغخلت ؤلانضاع التي حٗض مً ٢بُل
ألاٖما ٫الدكغَُٗت.
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خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاجمت:
بطا ٧ان الهض ٝفي بضاًت َظٍ الضعاؾت َى الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت الىُْٟت الدكغَُٗت
إلاجلـ ألامت في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016و مٗغٞت اإلا٩اهت الخ٣ُ٣ت للٛغٞت الشاهُت
في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي مىظ جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي للىٓام الب٩امحرالي في صؾخىع 1996
الى ًىمىا َظا ،وطل ٪مً زال ٫صعاؾت ألاؾباب ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت الٖخىاَ ١ظا الاججاٍ مً
ألاهٓمتٞ ،ةن ؤَم ما جىنلىا بلُه في جهاًت َظٍ الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بالضوع الدكغَعي إلاجلـ
ألامت ٖلى يىء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت َ 2016ى:
 -01بن جبجي اإلااؾـ الضؾخىعي لىٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،و بظل ٪زل ٤ماؾؿت حكغَُٗت
ظضًضة ،اَلٖ ٤لحها اؾم مجلـ الامت في صؾخىع ٧ ،1996ان بمشابت هُ٣ت جدى ٫في مؿاع
الخجغبت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت بهٟت ٖامت ،وفي اإلاؿاع الدكغَعي بهٟت زانت ،بال ؤن َظا
الىٓام ما لبض ؤن القى ه٣ضا ٦بحرا مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي و عظا ٫الؿُاؾت بؿبب
الى٣اثو التي ْهغث ُٞه ،وٖضم الىنى ٫الى الاَضا ٝاإلاغظىة مً اوكاء الٛغٞت الشاهُت
ل٣هىع نالخُاتها في ٧اٞت اإلاجاالث ال ؾُما في مجا ٫نىاٖت الدكغَ٘
-02بن ؤؾباب جبجي وايٗى الضؾخىع الجؼاثغي لىٓام الاػصواظُت البرإلااهُت ،لم ج ً٨مكابه لخل٪
ألاؾباب اإلاخٗاعٖ ٝلحها في باقي ألاهٓمت اإلا٣اعهت ،بل ٧ان هخاظا لٓغو ٝؾُاؾُت واظخماُٖت
و ا٢خهاصًت زانت بالىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،عٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ؤعاص
ؤن ًبحن ؤؾبابا ْاَغٍت ؤزغي ٖلى ٚغاع بٖاصة الخىاػن بحن الؿلُت الخىُٟظًت و الدكغَُٗت،
و جدؿحن هىُٖت الاهخاط الدكغَعي مً زالٞ ٫دهه ٖلى مؿخىي مجلـ الامت مً َغٝ
ٟ٦اءاث و زبراث ٢اهىهُت و مهىُت و اظخماُٖت...
 -03ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٞغى ٖلُه جيبجي هٓام الشىاثُت البرإلااهُت ،عٚم خضازت
الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت ،بؿب جإزحراث زاعظُت وصازلُت ،جمشلذ ؤؾاؾا في جإزغ وايعي
الضؾخىع باألهٓمت الؿُاؾُت اإلاكابهت ،و التي ٧اهذ ٢ض جبيذ َظا الىىٕ مً ألاهٓمت مما
اٖخبر جبجي هٓام الاػصواظُت في طل ٪الى٢ذ خخمُت صولُت ،ؤما ًٖ ألاؾباب الضازلُت
ٞخمدىعث خىٚ ٫ل ٤الٟغا ٙالضؾخىعي الخانل في صؾخىع  ،1989مً ظهت و مداولت
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ؾُُغة الىٓام ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت مً ظهت ؤزغي زانت بٗض ألاخضار التي وٗ٢ذ في
جل ٪الٟترة.
 -04ؤهه مً هخاثج جبجي هٓام الشىاثُت َى خخمُت اٖخماص مبضؤ اإلاٛاًغة بحن اإلاجلؿحن ،وج٩ىن
َاجه اإلاٛاًغة في هٓام الخ٩ىًٍ مً ظهت خُض ٌٗخمض ٖلى ازخالَ ٝغ ١ج٩ىٍجهمٞ ،ةطا ٧ان
ج٩ىن اإلاجلـ ألاوَ ًٖ ٫غٍ ٤الا٢ترإ اإلاباقغ ؤي ازخُاعَم مً َغ ٝالكٗب مباقغة،
ٌٗخمض ٖلى اإلاؼط بحن الخُٗحن و الا٢ترإ ٚحر اإلاباقغ في حكُ٨ل اإلاجلـ الشاوي ،ؤما الجهت
الشاهُت للمٛاًغة ٞخ٩ىن باليؿبت لالزخهاناثَ ،اجه ال٣اٖضة ما حُٗي للشىاثُت مهاصُ٢ه
ؤ٦ثر ٧ىن ؤن اإلاجلـ الشاوي ال ً٩ىن بمشابت نىعة ًٖ اإلاجلـ ألاو .٫بال ؤن وا ٘٢اإلاٛاًغة
في الجؼاثغ ًسخلٖ ٠لى طل٧ ٪ىن ؤن اإلاٛاًغة ٧اهذ بهض ٝالخد٨م في الٛغٞت الشاهُت وبظل٪
٦بذ الٗمل الدكغَعي.
 -05ؤن الٟترة التي ؾب٣ذ الخٗضًل الضؾخىعي الجؼاثغي لؿىت  ،2016اؾخٗمل ٞحها مجلـ
ألامت ٦إصاة في ًض الؿلُت الخىُٟظًت لٗغ٢لت الٗمل الدكغَعي الهاصع ًٖ اإلاجلـ الكٗبي
الىَجي مً زال ٫الؿُُغة ٖلى الٛغٞت الشاهُت ال مً خُض الترُ٦بت التي جخضزل ٞحها
الؿلُت الخىُٟظًت في زلض مجها وال مً خُض ههاب الخهىٍذ اإلاٟغوى في خا ٫اإلاهاص٢ت
ٖلى الىهىم الدكغَُٗت ٖلى مؿخىي مجلـ ألامت.
 -06ؤن الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016و عٚم ؤهه ظاء بهض ٝبنالح الضوع الدكغَعي إلاجلـ
ألامت ،وبظل ٪حٗؼٍؼ م٩اهت الؿلُت الدكغَُٗت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي بال ؤهه لم ًهل
الى حجم جُلٗاث الىسب الؿُاؾُت ،ولم ٌٛحر قِئا في الٗال٢ت الىُُْٟت بحن الؿلُخحن
مبُ٣ا ٖلى جل ٪الهُمىت اإلامىىخت للؿلُت الخىُٟظًت في اإلاجا ٫الدكغَعي التي ٖغٞها صؾخىع
٢ 1996بل حٗضًله.
 -07ؤن الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016و عٚم مىده خ ٤اإلاباصعة بالدكغَ٘ إلاجلـ ألامت،
٦مداولت مىه لخٗؼٍؼ م٩اهخه في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي ،بال ؤهه بم٣ابل طلُ٢ ٪ض مماعؾت
َظا الخ ٤بجملت مً الًىابِ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت و التي خالذ صون الىنى ٫الى
مماعؾت مجلـ ألامت الزخهانه ألانُل.

249

 -08ؤن جُُ٣ض خ ٤اإلاباصعة الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت في مجاالث مدضصةٌٗ ،ض مً ٢بُل الخًُٟل
بِىه و بحن الٛغٞت ألاولى في الضوع الدكغَعي ،عٚم ؤن ألانل َى ؤن ٦ال الٛغٞخحن ًمشالن
البرإلاان وٖلحهما مماعؾت ازخهانهما ٧امال ٚحر مى٣ىم بىو الضؾخىع و ال٣اهىن.
 -09ؤن خ ٤الخٗضًل اإلامىىح إلاجلـ ألامت ما َى بال هخاط لخ ٤اإلاباصعة ،ما ًًُ ٤اإلاجا ٫ؤما
ؤًٖاء مجلـ ألامت في مماعؾت خ ٤الخٗضًل الظي ؤٖخبرٍ ال٨شحر مً ال٣ٟهاء بمشابت الىظه
آلازغ لخ ٤اإلاباصعة.
 -10عٚم ؤن حُٛحر ههاب الخهىٍذ مً ¾ ؤًٖاء مجلـ ألامت ،بلى ههاب ألاٚلبُت البؿُُت
واإلاُل٣ت خؿب هىٕ ال٣اهىن ،هؼٕ جل ٪الهُمىت التي ٧ان ًٟغيها مجلـ ألامت ٖلى الٗمل
الدكغَعي ،بال ؤن َظا الخدى ٫اٟٚل طل ٪الخىاػن بحن الٛغٞخحن ،خُض ٧اهذ جمل ٪الٛغٞت
ألاولى خ ٤اإلاباصعة و الشاهُت خ ٤اإلاهاص٢ت.
 -11جغاظ٘ م٩اهت مجلـ ألامت في خا ٫الخال ،ٝم٘ بب٣اء ؾُُغة الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى َظٍ
اإلاغخلت مً زال ٫ؾلُت الىػٍغ ألاو ٫في الاؾخضٖاء ،و حكُ٨ل اللجىت و ؾلُخه الىاؾٗت في
اًجاص الخل مً زال ٫اٖخماص الىو الظي نىث ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي الىَجي.
 -12الاب٣اء ٖلى الهُمىت ال٨بحرة لغثِـ الجمهىعٍت في مغخلت بنضاع الىو الدكغَعي مً زال٫
خ٣ه في ؤزظ عؤي اإلاجلـ الضؾخىعيَ ،لب اإلاضاولت للمغة الشاهُت ،والؿلُت الىاؾٗت في
بنضاع و وكغ الىو ال٣اهىوي.
بن مجمىٖت الاظغاءاث التي هغي ؤجها ٢ض جُٟض في زل ٤م٩اهت َامت وؤؾاؾُت إلاجلـ
ألامت في البرإلاان الجؼاثغي ،جىُل ٤مً ٨ٞغة ؤلاب٣اء ٖلى هٓام الٛغٞخحن ،في الىٓام الؿُاسخي
الجؼاثغي م٘ ايٟاء هىٕ مً الخىاػن بِىه و بحن الٛغٞت ألاولىَ ،اجه ألازحرة التي جمل ٪مً
الهالخُاث الدكغَُٗت ما ًجٗل مجها مدغ ٥ؤؾاؾُا للٗمل الدكغَعي و مً ؤهم هره
امللترخاث ما ًلي:
 – 01في مجاٌ حشىُل مجلع ألامت  :ع ٘ٞجضزل الؿلُت الخىُٟظًت في حُٗحن زلض
مجلـ ألامت بالىو نغاخت في الضؾخىع ٖلى ؤن ًخم اهخساب ٧ل ؤًٖاثه خُذ ًيخسب زلثي
ؤًٖاثه مً اإلاجالـ اإلادلُت البلضًت و الىالثُت و بكغوٍ مدضصة ٧اإلاؿخىي الٗلمي و الش٣افي
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ٖلى اٖخباع ؤن َظٍ الٛغٞت هي اإلادؿً للٗمل الدكغَعي ،وٍيخسب الشلض الشالض مً بحن
ه٣اباث ألاَباء و اإلاهىُحن و ٚحرَم ....
 -02في خم املبادزة بالدشسَم :اٖخماص مبضؤ اإلاباصعة اإلاؼصوظت مً زال ٫جىؾُ٘
مجاالث اإلاباصعة الدكغَُٗت الى ٧اٞت اإلاجاالث اإلامىىخت للٛغٞت ألاولى م٘ حؿهُل في مماعؾتها،
هىٕ جل ٪الُ٣ىص الك٩لُت و اإلاىيىُٖت ال ؾُما قغٍ الٗضص ( جبجي اإلاباصعة الدكغَُٗت بٗضص
ؤ٢ل مً اإلاكغوٍ في الضؾخىع الخالي ) ،م٘ جشبُِ صوع الؿلُت الخىُٟظًت في مجا ٫اإلاباصعة مً
زال ٫مىدها َظا الخ ٤في مجاالث مدضصة ؤو في خا ٫جٟىٌٍ نغٍذ مً الؿلُت الدكغَُٗت
٦خُبُ ٤إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث.
 -03في جىطُم خم الخلدًلٖ :لى اٖخباع ؤن صوع مجلـ ألامت َى جدؿحن ألاصاء
الدكغَعيٞ ،ةن مىده خ ٤الخٗضًل ٚحر اإلاكغوٍ ل٩ل الىهىم ال٣اهىهُت اإلاٗغويت ٖلُه
ؤنبدا لؼاما للمماعؾت َظٍ الهمت وبظل ٪الىنى ٫بلى حكغَٗاث طاث ظىصة.
 -04بكادة الىـس في آلُت خل الخالف٧ :اؾخٗما ٫آلُت الظَاب وؤلاًاب لٗضص
مدضص مً اإلاغاث ،مغة واخضة بطا ٧ان الىو ال٣اهىوي ٌؿخلؼم الاؾخعجا ٫في نضوعٍ ،ؤو بطا
٧ان الازخال ٝق٩لُا بؿُُا٧ ،االزخال ٝفي نُاٚت الىو ال٣اهىوي ؤو ُُٟ٦ت جغجِب مىاصٍ؛
وج٩ىن مغجحن بطا ٧ان الازخالً ٝسو مىيىٕ الىو ال٣اهىوي ،ؾىاء في بٌٗ ؤخ٩امه ؤو ٧لها.
م٘ مىذ خ ٤حؿحر َظٍ اللجىت و اؾخضٖائها و جىُٓم ظلؿاتها لغثِسخي ٚغٞتي البرإلاان ،و بظل٪
مى٘ الىػٍغ ألاو ( ٫الؿلُت الخىُٟظًت ) مً ؤي جضزل بها.
 -01هُمىت زثِع الجمهىزٍت كلى اللمل الدشسَعي ( الدشسَم بإوامس )  :بلٛاء
خ ٤عثِـ الجمهىعٍت في الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤ألاوامغ  ،ؤو ٞغى قغوٍ ناعمت إلاماعؾت َظا
الازخهام إلاا لهظا ألازحر مً حٗضي ناعر ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث مً ظهت وحٗضي
ٖلى ازخهاناث البرإلاان مً ظهت ؤزغي.
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الجؼاثغي ،صعاؾت م٣اعهت بالىٓامحن الضؾخىعي اإلاهغي والٟغوسخي ،صاع الجامٗت الجضًضة،
الجؼاثغ .2014
 .44مدمىص ؤبى الؿٗىص خبِب ،الازخهام الدكغَعي لغثِـ الضولت في الٓغوٝ
الاؾخصىاثُت ،صاع الش٣اٞت الجامُٗت ،ال٣اَغة.1990 ،
 .45مدمىص خا ،ٔٞالىظحز في الىٓم الؿیاؾیت ،صاع الجهًت الٗغبیت ،ال٣اَغة.1976 ،
 .46مغاص بل٣ام ،هٓام الاػصواط البرإلااوي وجُبُ٣اجه "صعاؾت م٣اعهت" م٨خبت الىٞاء ال٣اهىهُت
لليكغ والخىػَ٘ ،مهغ .2009
 .47مهُٟى ؤبىػیض ٞھمي ،الىٓام الضؾخىعي في الجمھىعیت الٗغبیت اإلاخدضة ،الضاع
الجضیضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعیت ،ؾىت 1975
 .48مىلىص مىهىع ،بدىر في ال٣اهىن الضؾخىعي ،مىٞم لليكغ ،الجؼاثغ.2010 ،
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 .49مُلىص طبُذ  ،الٟهل بحن الؿلُاث في الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت ،صاع الهضي
للُباٖت واليكغٖ ،حن ملُلت .2007
 .50وٗمان مدمض الخُیب ،الىؾیِ في الىٓم الؿیاؾیت ،م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ و
الخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن ،ؾىت .1999
َُ .51لحن جىعاع  ،جضویل الضؾاجحر الىَىُت ،جغظمت باؾیل یىؾ ٠بج ٪و مغاظٗت ؤ٦غم
الىجغي ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ٍ  01لبىان .2010
ً .52خي صهُضوي ،اإلاالُت الٗمىمُت ،صاع الخلضوهُت ،ال٣بت ال٣ضمُت الجؼاثغ.2010 ،

 .IIIألاػسوخاث و السطاثل :
ؤوال :ؤػسوخاث الدهخىزاه:
.1

ججُ٣ت لىهاسخي ،الؿلُت الدكغَُٗت في الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت  ،1996ؤَغوخت

م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ ،في ال٣اهىن  ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو الجؼاثغ،
.2011
.2

ظما ٫ؾالمت ٖلي ،الىٓام الؿُاسخي و الخ٩ىماث الضًم٣غاَُت ( ،صعاؾت جإنُلُت

للىٓم البرإلااهُت والغثاؾُت ) ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ال٣اَغة .1995 ،
.3

ؾٗاص خآٞي ،الًماهاث ال٣اهىهُت لخُبُ ٤ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت و الضولُت بحن الىو

و الىا ،٘٢ؤَغوخت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن ،ظامٗت بى ب٨غ
بل٣اًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ .2016/2015
.4

ؾٗیض ؤونی ،٠البرإلاان الجؼاثغي في ْل صؾخىع  28هىٞمبر  1996اإلاٗض ٫واإلاخمم،

ؤَغوخت لىیل قهاصة الض٦خىعاٍ في ٖلىم ال٣اهىن الٗام٧ ،لیت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ،
.2016
.5

ُٖ٣لت زغباشخي ،مغ٦ؼ مجلـ الامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،ؤَغوخت لىُل

قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم ال٣اهىوي  ،ظامٗت باجىت ،الجؼاثغ .2010
.6

مدمض ؤمحن بىلىم ،الٗمل البرإلااوي في الجؼاثغ بحن الىو الضؾخىعي و الخُبُ،٤

ؤَغوخت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض،
جلمؿان ،الجؼاثغ .2015
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.7

مدمض ؤوماًى ًٖ ،ٝالُبُٗت الغثاؾىٍت للىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،ؤَغوخت لىُل

قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم ٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،
الجؼاثغ .2013
.8

مدمض عخمىوي ،جىُٓم مماعؾت خغٍت الخجم٘ في ال٣اهىن الجؼاثغي ( الجمُٗاث

وألاخؼاب همىطظحن ) ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت -الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ؤبى ب٨غ
بل٣اًض ،جلمؿان .2015 – 2014
.9

وُٗمت ظٟٗغي ،اإلاغ٦ؼ الضؾخىعي للٛغٞت الشاهُت في البرإلاان ،ؤَغوخت م٣ضمت للخهى٫

ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض -جلمؿان ،الجؼاثغي ،
.2015
َ .10ضي ب٣ت ،الازخهام الدكغَعي للبرإلاان الجؼاثغيٖ ،لى يىء الخٗضًل الضؾخىعي
لؿىت  ، 2016ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ ،ظامٗت ػٍان ٖاقىع الجلٟت.2019،
َ .11كام مدمض البضعي ،الضوع الدكغَعي للبرإلاان في اإلاجا ٫اإلاالي ،عؾالت ص٦خىعاٍ في الخ٣ى،١
٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت اإلاىىُٞت ،مهغ.1997 ،

 .12ولُض قغٍِ ،الؿلُت الدكغَُٗت مً زال ٫الخُىع الضؾخىعي ،ؤَغوخت م٣ضمت
للخهىٖ ٫لى قهاصة الض٦خىعاٍ ،ظامٗت ابى ب٨غ بل٣اًض – الجؼاثغ .2012
زاهُا :زطاثل املاحظخير :
 .13ببغاَُم ٢اوي ،صوع الؿلُت الخىُٟظًت في الٗمل الدكغَعي في الىٓام الضؾخىعي
الجؼاثغي  ،بدض م٣ضم للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىنٞ ،غٕ ال٣اهىن الضؾخىعي
و ٖلم الخىُٓم الؿُاسخي٧ ،لُت الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغ  ،الؿىت الجامُٗت .2002/2001
 .14ؤخمض بغ٧اث ،الازخهاناث الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاسخي
الجؼاثغي ،مظ٦غة م٣ضمت للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن الضؾخىعي ،ظامٗت
ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ 2008/2007
 .15ؤخمض قهض ،اإلااؾؿت الدكغَُٗت بىٓام الٛغٞخحن ٦ما وعص في صؾخىع  28هىٞمبر
 ،1996مظ٦غة لىیل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿیاؾیت والٗال٢اث الضولُت٧ ،لیت الٗلىم
الؿیاؾیت وؤلاٖالمٞ ،غٕ الخىُٓم الؿیاسخي وؤلاصاعي ،ظامٗت الجؼاثغ .2008
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 .16بلُاؽ قغابً  ،هٓام الٛغٞخحن في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة
ماظؿخحر في ال٣اهىن٧ ،لُت الخ٣ى ١ؾُٗض خمضًً ،الجؼاثغ.
 .17بًمان الٛغبي ،مجاالث الٗال٢ت الىُُْٟت بحن البرإلاان و الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى يىء
الخٗضًل الضؾخىعي الجضًض  ،2008مظ٦غة ماظؿخحر ٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت الجؼاثغ،
.2011-2010
 .18خمؼة ًدُاوي ،صوع اللجان البرإلااهُت في جُٟٗل ألاصاء البرإلااوي ،مظ٦غة م٣ضمت للخهى٫
ٖلى قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن ،ظامٗت بؿ٨غ ،الجؼاثغ .2010
 .19خمُض لىهاسخي ،الٗال٢ت بحن الؿلُت الدكغَُٗت و الخىُٟظًت ،مظ٦غة للخهىٖ ٫لى
قهاصة ماظؿخحر ٢اهىن ٖام ،ظامٗت الجؼاثغ .2010،
 .20خمیض مؼیاوي ًٖ ،وا ٘٢الاػصواظُت الدكغَُٗت والٗمل الدكغَعي في الىٓام الضؾخىعي
الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو جدىالث الضولت ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،الجؼاثغ
.2011
 .21عابذ ػهِب٘ ،الىٓام ال٣اهىوي لألخؼاب الؿُاؾُت في الجؼاثغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة
اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗامٞ ،غٕ ؤلاصاعة واإلاالُت الٗامت٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم ؤلاصاعٍت،
ظامٗت بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ.2003 ،
 .22عابذ قامي  ،م٩اهت مجلـ ألامت في البرإلاان الجؼاثغي ،عؾالت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى
قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جمؿان  ،2012الجؼاثغ.
 .23عابذ لٗغوسخي ،الؿلُت الدكغَُٗت في ْل الخٗضصًت الخؼبُت ،2003-1997 ،مظ٦غة
للخهىٖ ٫لى قهاصة اإلااظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ .2004
 .24ؾٗاص ُٖاصي ،الازخهاناث الدكغَُٗت للؿلُت الخىُٟظًت -صؾخىع  ،1996مظ٦غة
ماظؿخحر ،ظمٗت الخاط لخًغ باجىت٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت.2014-2013 ،
 .25ؾمحرة ٚؼالن٨ٞ ،غة ال٣اهىن الًٗىي في صؾخىع /28هىٞمبر ،1996/مظ٦غة لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن ،ظامٗت الجؼاثغ.2001 ،
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 .26نابغٍىت بىخىان ،الىُْٟت الدكغَُٗت لغثِـ الجمهىعٍت ،مظ٦غة جسغط للخهىٖ ٫لى
قهاصة ماظؿخحر ٢اهىن صؾخىعي٧ ،لُت الخ٣ى ١ظامٗت باجي مسخاعٖ ،ىابت ،الجؼاثغ
.2014
َ .27اعٖ ١اقىع ،جُىع الٗال٢اث ما بحن الخ٩ىمت والبرإلاان  ،2007-1997مظ٦غة لىیل
قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿیاؾیت ،ظامٗت باجىت ،الخاط لخًغ٧ ،لیت الخ٣ى ١والٗلىم
الؿیاؾیت.2009-2008 ،
ٖ .28بض ال٣اصع مضاوي ،خل الخال ٝبحن ٚغٞتي البرإلاان في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي،
مظ٦غة للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ ،2014 ،م .26
ٖ .29لي قٟاع ،هٓام اإلاجلؿحن وؤزغٍ ٖلى الٗمل الدكغَعي ،بدض م٣ضم لىُل قهاصة
ماظِؿتر في ال٣اهىن ٞغٕ الضولت ،واإلااؾؿاث الٗمىمُت٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
الجؼاثغ.2004،
ٖ .30مغ زامغي ،ؾلُت اإلاباصعة بالدكغَ٘ في الىٓام الؿیاسخي الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر
جسهو ٢اهىن ٖام٧ ،لیت الخ٣ى ١ظامٗت الجؼاثغ .2006/2005
ٞ .31غٍض بً ؾلُم ،جُىع البرإلاان في الضؾاجحر الٗغبُت – صعاؾت م٣اعهت  ،-مظ٦غة للخهى٫
ٖلى قهاصة ماؾتر في ال٣اهىن ،ظامٗت الجؼاثغ.2016 ،
 .32مدمض زالصخي ،جدًحر اإلاحزاهیت الٗامت في الجؼاثغ ،بدض لىیل قھاصة اإلااظؿخحر في
الخ٣ى ،١ظامٗت الجؼاثغ.1998 ،
 .33مؼیاوي لىهاؽ ،اهخٟاء الؿُاصة الدكغَُٗت للبرإلاان في ْل الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت
 ،1996مظ٦غة ماظؿخحر ،جسهو ال٣اهىن الٗام٧ ،لیت الخ٣ى ١بجامٗت مىلىص مٗمغي
جحزي وػو.2011 ،
 .34مكٗل مدمض الٗاػمي ،الخهاهت البرإلااهُت ،صعاؾت م٣اعهت بحن ألاعصن و ال٩ىٍذ ،مظ٦غة
الؾخٗما ٫مخُلباث الخهىٖ ٫لى صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت الكغ١
ألاوؾِ ،ؾىت 2011
 .35هىع الضًً عصاصة ،الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤ألاوامغ وؤزغٍ ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت في ْل
صؾخىع  ،1996 -مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُُىت.2006 - 2005 ،
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ً .36اؾحن حجاب ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت الجؼاثغي ومجلـ اإلاؿدكاعًٍ اإلاٛغبي،
مظ٦غة للخهىٖ ٫لى قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن ،ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ،الجؼاثغ
.2015

 .IVامللاالث الللمُت:
.1

بصعَـ بى٦غا ،مغ٦ؼ مجلـ ألامت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت بصاعة  ،الٗضص

 ،01ؾىت . 2000
.2

بكحر ًلـ قاوف  ،م٣ا ٫بٗىىان مجلـ ألامت في جهىع اإلاجلـ الضؾخىعي ،مجلت

ال٨ٟغ البرإلااوي ،الٗضص  ، 02مجلـ ألامت ،ماعؽ .2003
.3

بً ٖلي ػَحرة ،جدى ٫الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي هدى الخٗضصًت الخؼبُت ،مجلت ال٣اهىن

 ،الٗضص  ،12الجؼاثغ .2016
.4

بىػٍض لؼَاعي ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ٖلى يىء اإلااصة  120مً الضؾخىع ،مجلت ملخ٣ى

اإلااؾؿاث  ،الٗضص ألاو ،٫وػاعة الٗال٢اث م٘ البرإلاان  ،الجؼاثغ2006 ،

.5

ظاػٍت نماف  ،الىُْٟت الاؾدكاعٍت إلاجلـ الضولت و الٗملُت الدكغَُٗت في الجؼاثغ،

مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،الٗضص  20الُبٗت  ،02ظىٍلُت .2008
.6

زالض قلبي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل – صعاؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي

الجؼاثغي واإلاغاظٗت الضؾخىعٍت لٗام  ،2016م٣ا ٫ميكىع بمجلت اإلاجلـ الضؾخىعي،
الٗضص  ،06ؾىت .2016
.7

عابذ لٗغوسخي  ،الخلُٟت الخاعٍسُت للبٗض الخٗضصي للٓاَغة الخؼبُت في الجؼاثغ ،م٣ا٫

ميكىع باإلاجلت الجؼاثغٍت للضعاؾاث الؿُاؾُت ،الٗضص  ، 08صٌؿمبر  ،2017الجؼاثغ
.8

ؾٗاص ٖمحر ،الىٓام ال٣اهىوي إلاجلـ ألامت ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،مجلـ ألامت ،الٗضص

 ، 15الجؼاثغ2007 ،
.9

ؾلُمت مؿغاحي ،اإلاباصعة البرإلااهُت بالدكغَ٘ في الجؼاثغ بحن الًىابِ ال٣اهىهُت وَُمىت

الؿلُت الخىُٟظًت ،م٣ل ميكىع بمجلت ال٣اهىن و اإلاجخم٘ و الؿلُت ،الٗضص .2014/03
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 .10قغٍِ ولُض ،بنالح ألاخ٩ام الضؾخىعٍت الىاْمت إلاماعؾت الٗمل الدكغَعي للبرإلاان ٦إولىٍت
إلنالح صؾخىعي وؾُاسخي في الجؼاثغ ،صعاؾت ٖلى يىء الخُىع الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت
اإلاجلـ الضؾخىعي ،الٗضص الشالض.2014 ،
 .11ق ــغٍ ٦ ٠ــاٌـ ،الازخه ــام الدك ــغَعي ل ـمجلـ ألام ــت في الضؾ ــخىع الجؼاث ــغي ،ؤٖم ــا٫
اإلالخ ٣ــى ال ــضولي" ال ــضوع الدك ــغَعي ل ــمجـ ألام ــت في ْ ــل الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي وألاهٓمت
اإلا٣اعهت" ،مجلت الىؾُِ ،الجؼاثغٖ ،ضص 12لؿىت 2015

 .12نالر ػٍاوي ،الاهٟخاح الؿُاسخي في الجؼاثغ و مًٗلت بىاء ٢ضعاث و آلُاث اإلاماعؾاث
الضًم٣غاَُت ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت صٞاجغ ال٣اهىن و الؿُاؾت ،ظامٗت وع٢لت  ،الٗضص
الخام ؤٞغٍل . 2011
 .13الُاَغ ػوا٢غي  ،الىُْٟت الاؾدكاعٍت إلاجلـ الضولت الجؼاثغي ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت
اٞا ، ١الٗضص  ،05الجؼاثغ .2016
ٖ .14بض الٗالي خاخا ،الضوع الدكغَعي إلاجلـ ألامت ٖلى يىء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ،2016
م٣ا ٫ميكىع بمجلت البضع ،الٗضص  ،04ؾىت 2018

ٖ .15بض اإلاجُض ظباع ،الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن الًٗىٍت و عؤًا اإلاجلـ الضؾخىعي
اإلاخٗل٣ان ب٣اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت و ٢اهىن الاهخساباث ،بصاعة ،الٗضص .2000 ،02
ٖ .16ماع ٖباؽ ،مدُاث باعػة في جُىع الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت اإلاجلـ
الضؾخىعيٖ ،ضص  ،02الجؼاثغ .2013
 .17إلاحن قغیِ ،بٌٗ الجىاهب الخإؾِؿُت و الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت ،صعاؾاث ووزاث٤
الجىاهب الخإؾِؿُت و الدكغیٗیت في الىٓم البرإلااهُت اإلا٣اعهت  -وكغیاث مجلـ ألامت،
الجؼاثغ ،صٌؿمبر .1998
 .18مدؿً ٖبضو ،اإلاجالـ الشىاثُت ( الهُئاث الدكغَُٗت طاث اإلاجلؿحن ) م٣ا ٫ميكىع
بى ٘٢اإلااؾؿت للضًمى٢غاَُت والاهخساباث ،اوث .2014
 .19مدمض الكُش بىان ،الدكغَ٘ اإلاالي بُم الخ٩ىمت و البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت وخضة
البدض و الخ٩ىًٍ ،مغا٦ل ،اإلاٛغب .2016
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 .20مدمض بغ٧اث ،مالخٓاث خى ٫اإلاباصعة بال٣ىاهحن وخل البرإلاان في صؾخىع  ، 2016مجلت
الٗلىم ال٣اهىهُت ٧لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت خمت لخًغ الىاصي ،الجؼاثغ،
ٖضص  ، 14ؤ٦خىبغ .2016
 .21مدمض بىؾلُان  ،البرإلاان في الضؾاجحر الجؼاثغٍت  ،الخجغبت البرإلااهُت في الضؾاجحر
الجؼاثغٍت ،م٣ا ٫ميكىع في ٦خاب مجلـ الامت خى ٫البرإلاان و الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ ،
مجلـ الامت  ،الجؼاثغ .2001
 .22مدمض عخمىوي ً ،امت ببغاَُم ،يىابِ اللجىء بلى الدكغَ٘ بإوامغ و جُُ٣م ع٢ابت
البرإلاان خُالها ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت ألاؾخاط الباخض ،الٗضص  2019 ، 01ظامٗت اإلاؿُلت،
الجؼاثغ .2019
 .23مدمض ٖمغان بىلُٟت ،الضوع اإلاٗض ٫للٛغ ٝالشىاثُت البرإلااهُت في الىُْٟت الدكغَُٗت -
مجلـ ألامت همىطظا ،-م٣ا ٫ميكىع بمجلت ال٨ٟغ ال٣اهىوي ،الجؼاثغ 2014
 .24مدمض مىحر خؿاويَ ،بُٗت الٗهضة البرإلااهُت في هٓغة الاظتهاص الضؾخىعي ،م٣ا ٫ميكىع
بمجلت ال٨ٟغ ،الٗضص الٗاقغ ،الجؼاثغ .2014
 .25مدمض ًىؾٟي ،الشىاثُت اإلاجلؿیت ومٗاإلاها في بٌٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة،
مجلت البرإلااهُت ،وكغیاث الىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان ،الجؼاثغ ،الٗضص الخجغٍبي،
صٌؿمبر .2004
 .26مدمىص ٖباؽ مدؿً ،ا٢تراح ال٣ىاهحن مً اإلاباصعة البرإلااهُت واإلاباصة الخ٩ىمُت،
ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت والاوؿاهُت ٖ ،ضص .2014 ،11
 .27مغاص بضعان ،الازخهام الدكغَعي لغثِـ الجمهىعٍت بم٣خطخى اإلااصة  124مً
الضؾخىع ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت اإلاضعؾت الىَىُت لإلصاعة الٗضص الشاوي ،الجؼاثغ .2000
 .28مغاص ب٣الم  ،م٩اهت ٢ىاهحن يبِ اإلاحزاهُت في الجؼاثغ ،صعاؾت م٣اعهت ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت
الضعاؾاث ال٣اهىهُت اإلا٣اعهت ،اإلاجلض  ،04الٗضص  ،01قل ،٠الجؼاثغ .2018

 .29مؿٗىص قحهىب ،اإلاباصعة بال٣ىاهحن بحن الخ٩ىمت و البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت
الىؾُِ ،الٗضص الٗاقغ ،الجؼاثغ .2013
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 .30مؿٗىص قحهىب ،هٓام الٛغٞخحن ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،الٗضص  ، 10مجلـ ألامت،
الجؼاثغ .2002
 .31م٣غان ؤًذ الٗغبي  ،هٓغة ٖلى مجلـ ألامت في جهاًت الٗهضة  ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،
ٖضص زام  ،مجلـ ألامت  ،صٌؿمبر 2004
 .32ههغ الضًً مٗمغي ،الدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤اإلاباصعة ،مجلت الىاثب ،الٗضص الغاب٘.2004 ،
 .33وُٗمي ظٟٗغي ،الؿلُت الدكغَُٗت في الجؼاثغ و ؤؾـ بوكاء الٛغٞت الشاهُت للبرإلاان،
م٣ا ٫ميكىع بالٗضص الغاب٘ إلاجلت البدىر ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،ظامٗت ؾُٗضة 2014
 .34الىهاؽ خمضاوي ،الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي و ؤػمت الخدى ٫الؿُاسخي في الجؼاثغ ( -1989
 )1992الخجغبت و ألالُاث ،م٣ا ٫ميكىع باإلاجلت الجؼاثغٍت للضعاؾاث الؿُاؾُت ،الٗضص
 ، 08صٌؿمبر  ،2017الجؼاثغ.
ً .35اؾحن عبىح ،الهُمىت الخ٩ىمُت ٖلى ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت في الجؼاثغ ،م٣ا ٫ميكىع بمجلت
الٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص  ،15وع٢لت  ،ظاهٟي .2017
 .Vمداخالث الىدواث و املاجمساث و امللخلُاث
.1

بىػٍض لؼَاعي ،اللجىت اإلادؿاوٍت الاًٖاء في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ،ملخ٣ى وَجي

خى ٫هٓام الٛغٞخحن في الخجغبت الجؼاثغٍت و الاهٓمت اإلا٣اعهت وػاعة الٗال٢اث م٘ البرإلاان،
ا٦خىبغ .2002
.2

ؾُٗض م٣ضم  ،اإلاباصعة بالخٗضًل ،مضازلت باإلالخ٣ى الىَجي خى ٫مىيىٕ بق٩الُت اإلااصة

،120ملخ٣ى ألاوعاسخيً ،ىمي  07/06صٌؿمبر.2004
.3

ؾُٗض م٣ضم ،الخجغبت الشىاثُت البرإلااهُت في ؤُ٢اع اجداص اإلاٛغب الٗغبي ،صعاؾت م٣اعهت

باالؾخئىاؽ بالخجغبت الٟغوؿُتٗٞ ،الیاث اإلالخ٣ى الىَجي ألاو ٫خى ٫هٓام الٛغٞخحن في
الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت ،وألاهٓمت اإلا٣اعهت ،وكغیاث الىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘
البرإلاان ،الجؼاثغ ،یىمي  2002/10/ 30-29الجؼاثغ.
.4

نىٍلر بىظمٗت  ،مجلـ ألامت يابِ الخغ٧اث الخجاوػٍت للخىاػن والاؾخ٣غاع ،اإلالخ٣ى

الىَجي خى ٫هٓام الٛغٞخحن في الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت وألاهٓمت اإلا٣اعهت وػاعة الٗال٢ت
م٘ البرإلاان ،ألاوعاسخي ًىمي . 2002/10/ 30-29
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.5

ٖبض الغخمً بلُٗاٍ ،مجلـ ألامت بحن الجض ٫الؿُاسخي والىا ٘٢اإلاضوي ،هضوة خى٫

صوع اإلاجالـ البرإلااهُت الٗلُا في جغُ٢ت الضًم٣غاَُت مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي  ،مجلـ ألامت،
الٗضص (  ،)2ماعؽ .2003
.6

الٗغبي شخِ ٖبض ال٣اصع وٖضة ظلى ٫مدمض ،صٖاثم وزهىنُاث هٓام الٛغٞخحن في

ألاهٓمت الؿیاؾیت اإلا٣اعهتٗٞ ،الیاث اإلالخ٣ى الىَجي خى ٫هٓام الٛغٞخحن في الخجغبت
البرإلااهُت الجؼاثغٍت وألاهٓمت اإلا٣اعهت ،وكغیاث الىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان،
الجؼاثغ ،یىمي  30/29ؤ٦خىبغ ،الجؼاثغ .2002
.7

ٖماع ٖىابضي ،صوع مجلـ الامت في جغؾُش صولت ال٣اهىن ،مضازلت مل٣اة بالىضوة

البرإلااهُت خى ٫اإلاىٓماث ال٨ٟغٍت و الؿُاؾُت إلاجلـ الامت ،الجؼاثغ  ،مجلـ الامت هىٞمبر
.1998
.8

إلاحن قغیِ ،خ ٤الخٗضیل في الىٓام البرإلااوي الجؼاثغي (صعاؾت م٣اعهت)ٗٞ ،الُاث

الیىم الضعاسخي خى ٫هٓام الخٗضًالث یىم  2012/12/10 :ب٢امت اإلاُشا ،١الجؼاثغ ،مجلت
الىؾیِ ،وكغیاث الىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان ،الجؼاثغ ،الٗضص الٗاقغ.2013 ،
.9

إلاحن قغٍِ ،وا ٘٢الب٩امحرالُت في الٗالم وم٩اهت الخجغبت البرإلااهُت الجؼاثغٍت وألاهٓمت

اإلا٣اعهت ،ألاوعاسخي ًىمي .2002/10/30-29
 .10مدمض بى ؾلُان ،هٓام الٛغٞخحن في البرإلاان بحن الضًم٣غاَُت و جمشُل الخ٩ىمت،
مضازلت ٢ضم في ملخ٣ى وَجي مً جىُٓم وػاعة الٗال٢اث م٘ البرإلاان 30-29،ا٦خىبغ .2002
 .11مؿٗىص قحهىب  ،الخماًت الً٣اثُت للخغٍاث ألاؾاؾُت في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت،
مدايغة ؤلُ٣ذ في هضوة وؾاَت الجمهىعٍت اإلاىٗ٣ضة بىَغان هىٞمبر .1997
 .12م٣غان آًذ الٗغبي جضزل في هضوة بٗىىان اإلاىٓماث ال٨ٟغٍت و الؿُاؾت إلاجلـ ألامت،
الجؼاثغ ،مجلـ ألامت ؤ٦خىبغ .1999
 .VIألاخيام و اللسازاث و الاحتهاداث اللظاثُت:
ؤوال  :اللسازاث
.1

عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م/04 :ع.ن.ص/م.ص 98/اإلااعر في  13قىاٖ ٫ام  1418اإلاىا٤ٞ

ٞ 10 ٫براًغ  ،1998الجغٍضة الغؾمُت ٖضص ع٢م  ،08الهاصعة في ُٟٞ 18غي .1998
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.2

عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م/ 16/01 :ع.ث.ص/م.ص/اإلااعر ً 28ىاًغ  ،2016واإلاخٗل٤

بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي الجغٍضة الغؾمُت ٖضص ع٢م  ،06الهاصعة في
ُٟٞ 03غي .2016
 .VIIاملصادز إلالىتروهُت:
.1

زالض قبلي ،خ ٤مجلـ ألامت في الخٗضًل ،م٣ا ٫ميكىع يمً ؾلؿت م٣االث بجغٍضة

الكٗبٖ ،لى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي ،/http://www.ech-chaab.com :بخاعٍش .2016/03/26 :
ؾخىعي الجؼاثغ ّي واإلاغاظٗت ّ
 .2زالض قبلي ،ص اؾت في يىء اظتهاص اإلاجلـ ّ
ّ
ّ
ؾخىعٍت لٗام
الض
الض
ع
 ،2016م٣ا ٫ميكىع بجغٍضة الكٗب ٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي،/http://www.ech-chaab.com :
بخاعٍش .2016/03/29 :
.3

زالض قبلي ،صعاؾت في يىء مؿخجـضاث حٗضًـل  ،2016م٣ا ٫ميكىع بمى ٘٢ظغٍضة الكٗب

الجؼاثغٍت ٖلى اإلاى.http://www.ech-chaab.com/ar : ٘٢

.4

ؾهُلت ٢مىصي  ،الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت َٖ ْبر الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،م٣ا ٫مكىع

باإلاى ٘٢الال٨ترووي  /http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net :ظىان .2012
.5

مدمض الكُش بىان ،الدكغَ٘ اإلاالي بحن الخ٩ىمت و البرإلاان ،م٣ا ٫ميكىع بمى ٘٢ؤلال٨ترووي:

 https://www.hespress.com/opinions/18220.htmlؤَل٘ ٖلُه ًىم .2020/01/13 :
.6

هانغ ظابي "،الاهخساباث الدكغیٗیت الجؼاثغٍت.....،اهخساباث و اؾخ٣غاع...ؤم ع٧ىص " م٣ا٫

ميكىع بالغابِ..www.achr.eu/art218.htm :
.7

ولُض قغٍِ  ،مكاع٦ت الخ٩ىمت البرإلاان في مماعؾت وُْٟخه الدكغَُٗت في ْل الضؾاجحر

اإلاٛاعبُت  -صعاؾت م٣اعهت  ،-م٣ا ٫ميكىع ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي http://dspace.univ- :
 tlemcen.dz/handle/112/2432بخاعٍش ظىان .2012
 .8الضؾخىع الٟغوسخي لؿىت  1958مً اإلاى ٘٢الخالي:
-http//www.assembleenationale.fr/connaissance/constitution.asp
 .9صؾخىع اإلاٛغب لؿىت  2011مً اإلاى ٘٢الخالي:
-http// www.assemblee-nationale.fr constituteproject.org

 .VIIIاملساحم باللوت ألاحىبُت :
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publication Universitaire,2000.
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2. BERNARD Chant Ebout, Droit constitutionnel et science politique , Armond
conlin , 16 edition , Paris , 1999.
3. Bousaumah Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics Constitutionnels
de 1992 à 1998, ed/OPU, Alger, 2005.
4. GICQUEL JARY, Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris, 1987.
5. J P Camby/ jean Gicquel , droit parlementaire ? 02 Emme edition
Montchrestien, France, 1996
6. JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel et institutions politiques, 6eme
édition, Ed/ Dalloz, Paris, 2006.
7. JEAN Claud Martinez/ Pierre Dimalta, droit budgétaire 3eme édition L-I-T-EC (libraire de la cour de casatoin) Paris, 1999.
8. REVERO (J) Droit administratif. Dalloz, Paris 1975,
9. Benabbou Kirane, le domaine de la loi et du règlement dans la constitution
algérienne fac de droit 2011.
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الفه ـ ـ ـسض
اللىىان
ملدمت
الباب ألاوٌ :املبادزة بالدشسَم ملجلع ألامت مً إلاكصاء الى الاشسان امللُد
الفصل ألاوٌ :كصىز الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت في الىـام الظُاس ي
الجصاثسي في ؿل دطخىز 1996
املبدث ألاوٌ :وشإة مجلع ألامت الجصاثسي ( دطخىز  1996هشهادة كلى جبني
الىـام البياميرالي في الجصاثس )
املؼلب ألاوٌ :ؤشمت الفسان الدطخىزي و طسوزة اطخددار هسفت زاهُت
الفسق ألاوٌ  :بخفاق دطخىز  1989في جإػير كملُت الخدىٌ الدًملساػي
ؤوال :دطخىز  1989ججسبت هدى الاهفخاح
زاهُا :فشل الاصالخاث الدطخىزٍت لدطخىز  .... 1989و حعجُلها بدطخىز
1996
 -1الخسٍاث اللامت
 -2الخلددًت الخصبُت
 -3الفصل بين الظلؼاث
الفسق الثاوي  :اطخددار هسفت زاهُت  ....خخمُت ملىاهبت جؼىز ألاهـمت
الظُاطُت
ؤوال  :طلف الظلؼت الدشسَلُت في الىـام ألاخادي ....زهم ول الصالخُاث
زاهُا -دطخىز  1996شهادة مُالد ملجلع الامت
املؼلب الثاوي :مجلع الامت  ....والاطباب اللامت لخإطِع الوسفت الثاهُت
الفسق ألاوٌ :ألاطباب اللامت لخبني هـام الثىاثُت في ألاهـمت الظُاطُت
امللازهت
ؤوال :طسوزة ألاخر بىـام املجلظين في دوٌ الاجداد الفُدزالي واملسهصي
زاهُا  :الخمىً مً جؼبُم مبادت مخخلفت في الخمثُل
 -1جمثُل الجماكاث الاكلُمُت
 -2جمثُل الؼبلاث و الفئاث الازطخلساػُت في املجخمم
زالثا :جسكُت اللمل الدشسَعي
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23
24
24
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26
26

زابلا :جخفُف خدة النزاق بين الظلؼخين الدشسَلُت و الخىفُرًت
خامظا :حلصٍص وحلمُم الدًملساػُت
الفسق الثاوي :مىكف الفله مً اوشاء الوسفت الثاهُت
ؤوال  :الفسٍم السافع لىـام الاشدواحُت البرملاهُت
زاهُا :الفسٍم املاٍد لىـام الثىاثُت
املؼلب الثالث :ألاطباب الخاصت ( الخفُت ) وزاء اطخددار مجلع ألامت
الفسق ألاوٌ  :املبرزاث الظُاطُت إلوشاء مجلع ألامت
ؤوال :مجلع الامت هخاج اصالخاث طُاطُت و احخماكُت و اكخصادًت
زاهُا :مجلع ألامت .....لخلصٍص مبدؤ الىخدة الىػىُت
زالثا :مجلع الامت ؤداة لخدظين و مظاكفت الخمثُل الىػني داخل البرملان
 -1طمان جمثُل الجماكاث الاكلُمُت
 -2زفم مظخىي هفاءة املجالع الىُابُت
زابلا :مجلع ألامت وطُلت لخدلُم جىاشن ماطظاث الدولت
خامظا :مجلع ألامت .....آلُت خل للفسان الدطخىزي
 -1مجلع الامت كلبت لخفلُل آلُت الخل البرملاوي للمجلع الشلبي
الىػني
 -2كهدة مجلع ألامت.....اطخمسازٍت للمل الظلؼت الدشسَلُت
 -3املسهص اللاهىوي لسثِع مجلع ألامت
الفسق الثاوي :املبرزاث اللاهىهُت ألوشاء مجلع الامت
ؤوال :جىسَع مبدؤ الفصل بين الظلؼاث
 -1الخد مً اطدبداد املجلع الشلبي الىػني
 -2مجلع ألامت ....مداولت إلكادة الخىاشن بين الظلؼت الدشسَلُت
والخىفُرًت
املؼلب السابم :ؤزاز جإطِع مجلع ألامت كلى الىـام الظُاس ي
الفسق ألاوٌ :مجلع ألامت بين اللبىٌ و السفع
ؤوال  :الفسٍم املاٍد لبلاء مجلع ألامت
 -1بن مجلع ألامت ؤصبذ ؤمسا واكلا
 -2بن مجلع ألامت هدُجت مىؼلُت وخخمُت
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30
31
32
33
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
41
42
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 -3مجلع ألامت هُئت مهمت ملساكبت الظلؼت
زاهُا :الفسٍم السافع لبلاء مجلع ألامت
 -1مجلع ألامت ...جظُِم لألمىاٌ و طسوزة اكخصادًت
 -2مجلع الامت خسوج كً الىـام الدطخىزي الجصاثسي اللخاد
زالثا :الفسٍم املاٍد لبلاء مجلع الامت مم جؼىٍس الصالخُاث
الفسق الثاوي :جلُُم الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت كبل حلدًل 2016
ؤوال :ابلاد مجلع الامت كً بداًت اللمل الدشسَعي
زاهُا :الخظُِم كلى مجلع ألامت في آلُت الخلدًل
زالثا :هصاب املصادكت ما بين الخلصٍص و الاطلاف للظلؼت الدشسَلُت
املبدث الثاوي :حشىُل مجلع ألامت ههُئت حشسَلُت بصالخُاث مددودة
املؼلب ألاوٌ :الخىـُم اللظىي ملجلع ألامت ...و ؤزسه في كمله الدشسَعي
الفسق ألاوٌ :اطخلاللُت اللظىٍت في مجلع ألامت و ؤزسها كلى اللمل
الدشسَعي
ؤوال :ألاكظاء املىخخبىن كلى مظخىي مجلع ألامت الجصاثسي
 -1ػسٍلت اهخخاب  3/2ؤكظاء مجلع ألامت
 -2شسوغ الترشح للظىٍت مجلع الامت
زاهُا :ألاكظاء امللُىىن.
الفسق الثاوي :املدة الىُابُت ملجلع ألامت و ؤزسها كلى الىـام الظُاس ي
ؤوال :اللهدة البرملاهُت ملجلع ألامت
زاهُا :الهدف مً املواًسة في اللهدة الىُابُت
املؼلب الثاوي :جىـُم مجلع ألامت مً الىاخُت إلادازٍت
الفسق الاوٌ :ألاحهصة ألاطاطُت ( الداثمت ) لوسفتي البرملان
ؤوال  :جلُُد مجلع ألامت في جددًد هُئاجه الداثمت
زاهُا  :ألاحهصة الداثمت ملجلع ألامت
 -1زثِع مجلع ألامت
 -2مىخب مجلع ألامت
 -3اللجان الداثمت
الفسق الثاوي :الهُئاث الاطدشازٍت و الخيظُلُت
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44
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45
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45
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50
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54
55
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59
59
60
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66
68
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ؤوال  :هُئت السئطاء
زاهُا :هُئت الخيظُم
زالثا :املجمىكاث البرملاهُت
زابلا :املساكب البرملاوي
املؼلب الثالث :طماهاث الاطخلاللُت اللظىٍت و الىؿُفُت ملجلع ألامت
الفسق ألاوٌ  :جددًد طماهاث اطخلاللُت مجلع الامت و ازسها في حىدة كمله
الدشسَعي
ؤوال :صالخُاث مجلع ألامت في بزباث اللظىٍت و ؤطلاػها
زاهُا :جىسَع مبدؤ الخىافي مم اللهدة البرملاهُت
زالثا  :جمخم ؤكظاء مجلع ألامت بالخصاهت البرملاهُت
زابلا :كدم كابلُت مجلع ألامت للخل السثاس ي.
الفسق الثاوي :خدود الاطخلاللُت اللظىٍت و الىؿُفُت ملجلع الامت
ؤوال  :جدخل زثِع الجمهىزٍت في حلُين زلث الاكظاء ...مظاض باطخلاللُت
مجلع الامت.
زاهُا :جدىم الظلؼت الخىفُرًت في حظُير الىـام الاهخخابي ألكظاء مجلع
ألامت
زالثا :مددودًت طلؼت مجلع ألامت في بكداد هـامه الداخلي و املصادكت
كلُه.
املؼلب السابم :جلُُم الخجسبت البرملاهُت ملجلع الامت كبل حلدًل 2016
الفسق ألاوٌ :ملاًير ؤداء مجلع ألامت كبل الخلدًل الدطخىزي 2016
ؤوال :ملُاز الخىىًٍ
زاهُا :ملُاز املبادزة
زالثا  :ملُاز حىدة املىخج البرملاوي
زابلا :امللُاز الاحساجي
الفسق الثاوي :مجلع ألامت ما بين الخجسبت و آفاق إلاصالح
ؤوال  :مجلع الامت  ....مسخلت فشل
زاهُا :مجلع الامت  ...وآفاق الاصالح
الفصل الثاوي :الخلدًل الدطخىزي لظىت  2016مداولت لخفلُل الدوز الدشسَعي
ملجلع الامت
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78
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83
85

املبدث ألاوٌ :بكادة الىـس في الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت ....خخمُت
دطخىزٍت
املؼلب ألاوٌ :مىذ املبادزة بالدشسَم ملجلع ألامت مداولت لخفلُل دوزه
الدشسَعي
الفسق ألاوٌ :حلدًل  ... 2016جصخُذ للملالجت الدطخىزٍت املخىاكظت
ؤوال -جىاكع الىصىص الدطخىزٍت خىٌ مىذ املبادزة بالدشسَم ملجلع ألامت
زاهُا :الخلدًل الدطخىزي  2016جدازن للخىاكع الدطخىزي ملجلع ألامت
الفسق الثاوي :ؤطباب مىذ مجلع ألامت خم املبادزة
ؤوال :ألاطباب اللاهىهُت ملىذ مجلع ألامت خم املبادزة بالدشسَم
زاهُا :ألاطباب الظُاطُت ملىذ مجلع ألامت خم املبادزة بالدشسَم
املؼلب الثاوي :جددًد مجاالث الدشسَم ملبادزة مجلع ألامت....هبذ لللمله
الدشسَعي.
الفسق ألاوٌ :جددًد مجاالث الدشسَم ملجلع الامت
ؤوال :مجاالث حشسَم مجلع ألامت
زاهُا  :ؤطباب جددًد مجاالث الدشسَم ملجلع الامت
الفسق الثاوي  :مددودًت املبادزة الدشسَلُت ملجلع ألامت
ؤوال :املجاٌ املددود ملبادزة مجلع الامت
زاهُا :إلابلاء كلى ؤخلُت هىاب املجلع الشلبي الىػني كلى ؤكظاء مجلع
ألامت في خم املبادزة.
املؼلب الثالث :شسوغ املبادزة الدشسَلُت ملجلع ألامت....حللُد لصىاكت
الدشسَم.
الفسق ألاوٌ :الشسوغ الشيلُت ملبادزة ؤكظاء مجلع ألامت بالدشسَم
الفسق الثاوي  :الشسوغ املىطىكُت ملبادزة مجلع الامت
املبدث الثاوي :كىاثم ممازطت مجلع ألامت لخم املبادزة
املؼلب ألاوٌ :املبادزة الخىىمُت....كاثم ملمازطت مجلع ألامت الخخصاصه
الدشسَعي
الفسق ألاوٌ :مبادزة الىشٍس ألاوٌ ....جظُِم كلى الظلؼت الدشسَلُت ؤم خخمُت
فسطتها الـسوف الظُاطُت
ؤوال :ألاطاض اللاهىوي للمبادزة الخىىمُت ( مبادزة الىشٍس ألاوٌ )
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زاهُا :بحساءاث املبادزة الخىىمُت
 -1الاطدشازة اللبلُت ملجلع الدولت
 -2كسض مشازَم اللىاهين كلى مجلع الىشزاء.
الفسق الثاوي :اهفساد الخىىمت بالدشسَم في املجاٌ املالي.....صىزة ؤخسي
لصىزٍت الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت
ؤوال :طُؼسة الخىىمت كلى ول مساخل بكداد كاهىن املالُت
 -1مسخلت إلاكداد
 -2مسخلت املىاكشت و الخصىٍذ
زاهُا :الدوز املددود للبرملان في زكابت جىفُر كاهىن املالُت
 -1جملص الخىىمت مً جىفُر كاهىن املالُت
 -2اولدام السكابت البرملاهُت الالخلت كلى كاهىن املالُت
 -3كدم جلدًم كسض كً اطخلماٌ الاكخماداث املالُت
 -4ججمُد كاهىن حظىٍت امليزاهُت.
املؼلب الثاوي :الدشسَم بإوامس ...صىزة مً صىز هبذ اللمل الدشسَعي
ملجلع ألامت
الفسق ألاوٌ :الخلُُد الصىزي لصالخُت الدشسَم بإوامس في الخالت اللادًت
ؤوال :الدشسَم بإوامس في اللؼل البرملاهُت وخالت الشوىز
 -1خالت شوىز املجلع
 -2خالت اللؼل البرملاهُت
زاهُا :شسوغ الدشسَم بإوامس في الخالت اللادًت
 -1شسغ الاطخعجاٌ:
 -2شسغ الصمً
 -3شسغ اجخاذ ألاوامس في مجلع الىشزاء
 -4هؼاق الدشسَم بإوامس و ػبُلخه
الفسق الثاوي :الدشسَم بإوامس في الخالت الاطخثىاثُت ....حلدي كلى الدوز
الدشسَعي ملجلع ألامت
ؤوال :هؼاق الدشسَم الىاطم في الخالت الاطخثىاثُت
ؤوال  :صىزٍت طىابؽ الدشسَم بإوامس في الخالت الاطخثىاثُت
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 -1وحىد خؼس داهم
 -2ؤن ًصِب هرا الخؼس الداهم ماطظاث الدولت و اطخلاللها و طالمت
جسابها.
 -3كُد الاطدشازة الشيلُت لبلع الهُئاث و الشخصُاث الىػىُت
 -4الطخماق بلى املجلع ألاكلى لألمً ومجلع الىشزاء
زالثا :احخماق البرملان وحىبا
الباب الثاوي  :الدوز الدشسَعي ملجلع ألامت في مسخلت إلاكساز
الفصل ألاوٌ :مياهت املىاكشت ،الخلدًل و الخصىٍذ في جددًد الدوز
الدشسَعي ملجلع ألامت
املبدث ألاوٌ  :دوز مجلع ألامت في حلدًل الىصىص الدشسَلُت
املؼلب ألاوٌ :بحساءاث و مياهت حلدًل الىص الدشسَعي.
الفسق ألاوٌ :شسوغ و بحساءاث جلدًم الخلدًالث.
الفسق الثاوي :دزاطت اللجىت املخخصت للخلدًالث.
املؼلب الثاوي :ممازطت مجلع ألامت آللُت الخلدًل كبل الخلدًل الدطخىزي
لظىت .2016
الفسق ألاوٌ :كساءة في الدجج امللدمت طمً زؤي املجلع الدطخىزي.
الفسق الثاوي :جإزير كساز املجلع الدطخىزي في زؤي الفله الدطخىزي خىٌ
خم الخلدًل املمىىح ملجلع ألامت.
ؤوال :حجج السؤي املاٍد ملىم مجلع ألامت مً خم الخلدًل
زاهُا :الفسٍم اللاض ي بدم مجلع ألامت في الخلدًل كً ػسٍم اللجىت
مدظاوٍت ألاكظاء ( الؼسٍم هير املباشس للخلدًل )
املؼلب الثالث :جمىين مجلع ألامت مً خم الخلدًل وفلا للخلدًل
الدطخىزي لظىت .2016
الفسق ألاوٌ :املبرزاث اللاهىهُت ملىذ مجلع ألامت خم الخلدًل
الفسق الثاوي :ممازطت مجلع ألامت لخم الخلدًل
ؤوال  :طلؼت واملت ملجلع ألامت في حلدًل الىصىص اللاهىهُت املبادز بها
زاهُا  :بحساءاث حلدًل الىص الدشسَعي كلى مظخىي مجلع ألامت
املؼلب السابم :خدود ممازطت مجلع ألامت للخلدًل....جظُِم لدوزه الدشسَعي.
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141
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الفسق ألاوٌ :املىم الصسٍذ لخم الخلدًل ....جفىق آخس للظلؼت الخىفُرًت
الفسق الثاوي :املىم الظمني لخم الخلدًل ....خالت كاهىن املالُت
املبدث الثاوي :املىاكشت و الخصىٍذ و ؤزسهما في جددًد املسهص الدشسَعي
ملجلع ألامت
املؼلب ألاوٌ :خدود طلؼت مجلع ألامت في جسجِب حدوٌ ؤكماله.
الفسق ألاوٌ :الخدىم في حدوٌ ؤكماٌ مجلع ألامت و في اللجان الداثمت
ؤوال :الخدىم في حدوٌ ؤكماٌ مجلع ألامت
زاهُا :هخاثج جدىم الخىىمت في حدوٌ ؤكماٌ مجلع ألامت
الفسق الثاوي :جدىم الخىىمت في طير ؤكماٌ اللجان املخخصت.
ؤوال :الخظىز في ؤشواٌ اللجان الداثمت ملجلع ألامت
زاهُا :خم الخىىمت سخب مشسوق اللاهىن .....بلواء ألكماٌ اللجان
املخخصت.
املؼلب الثاوي :مىاكشت الىص الدشسَعي كلى مظخىي مجلع ألامت
الفسق ألاوٌ :مىاكشت الىصىص الدشسَلُت كلى مظخىي اللجان املخخصت
ملجلع ألامت.
ؤوال  :مسخلت بًداق الىص اللاهىوي كلى مظخىي اللجىت و اطخدكائها
زاهُا  :طير ؤشواٌ اللجان املخخصت و مىاكشتها للىصىص الدشسَلُت.
الفسق الثاوي :مىاكشت الىصىص الدشسَلُت كلى مظخىي الجلظاث اللامت
ملجلع ألامت.
ؤوال :إلاػاز إلاحساجي ملىاكشت مجلع ألامت للىص الدشسَعي
زاهُا :خدود ؤكظاء مجلع ألامت في املىاكشت.
 -1مىاكشت ألاوامس السثاطُت
 -2امللاهداث الدولُت:
املؼلب الثالث :الخصىٍذ كلى الىصىص اللاهىهُت مً ػسف مجلع ألامت.
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الفسق ألاوٌ :هصاب جصىٍذ مجلع ألامت كلى اللىاهين كبل حلدًل ....2016
كامل بطلاف ؤم كىة للظلؼت الدشسَلُت

180

الفسق الثاوي  :هصاب الخصىٍذ بلد حلدًل  ....2016جساحم كً فُخى مجلع
ألامت

184
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الفصل الثاوي :خالت الخالف ،بصداز الىص الدشسَعي ...صىز لهُمىت
الظلؼت الخىفُرًت كلى اللمل الدشسَعي
املبدث ألاوٌ :خالت الخالف ....و ؤزسها كلى ألاداء الدشسَعي ملجلع ألامت
املؼلب ألاوٌ  :جدسًٍ اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء و حشىُلها
الفسق ألاوٌ  :إلابلاء كلى هُمىت الىشٍس ألاوٌ في اطخدكاء اللجىت مدظاوٍت
ألاكظاء
ؤوال  :بطخدكاء اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
زاهُا :جلُُد الىشٍس ألاوٌ بأحاٌ دطخىزٍت لالطخدكاء
زالثا :الاطخمساز في بكصاء ول مً زثِع املجلع الشلبي الىػني و زثِع
مجلع ألامت مً جدسًٍ اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
الفسق الثاوي :اهفساد ؤكظاء هسفتي البرملان بلظىٍت اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
ؤوال :الخمثُل داخل اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
زاهُا :مىخب اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
املؼلب الثاوي :مدي بطخلاللُت اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء في كملها
الفسق ألاوٌ :بحخماق اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
ؤوال  :جداوٌ اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء في ألاخيام مدل الخالف
زاهُا :امياهُت الاطخلاهت بإكظاء خازج اللجىت
زالثا :خظىز الخىىمت ألشواٌ اللجىت  ...صىزة ؤخسي لظُؼسة الظلؼت الخىفُرًت
كلى كمل اللجىت
الفسق الثاوي :طلؼت اللجىت في بدخاٌ حلدًالث.
ؤوال  :الابلاء كلى بلع املىاد
زاهُا :حلدًل بلع املىاد
زالثا :بلواء بلع املىاد
املؼلب الثالث :خصىصُت الخلدًل في كىاهين املالُت
الفسق ألاوٌ  :صلىبت بدخاٌ حلدًالث كلى كىاهين املالُت كىد كسطها كلى املجلع
الشلبي الىػني
الفسق الثاوي :كدم هفاًت املدة إلدخاٌ الخلدًالث كلى كىاهين املالُت
املؼلب السابم  :هخاثج كمل اللجىت مدظاوٍت ألاكظاء
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:ملخص
ت الدكغَُٗت إلاجلـ ألامت في ْل الخٗضًلَُْٟظا البدض ًسىى في صعاؾت الى
 ٖلى جُىع َظٍ اإلااؾؿت الضؾخىعٍت في الىٓام١ى٢ الى٫ مً زال،2016 الضؾخىعي لؿىت
 م٘ جبُان،امحرالي٩ُ اإلااؾـ الضؾخىعي للىٓام الب١ مً بضاًت بٖخىا،الؿُاسخي الجؼاثغي
ت َظا٢ ٖال٫ظا صعاؾت جدى٦ و،2016 ت صوع الدكغَعي بٗض الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت٣ُ٣خ
.لت الٗمل الدكغَعي٢ُظًت ًٖ مضي بٖخباعٍ ؤصاة في ًضَا لٗغٟاإلاجلـ بالؿلُت الخى
اهت مجلـ ألامت في الىٓام٩ ٖلى مٝى٢ مً َظا البدض ظاء مً ؤظل الىٝبن الهض
ٍُض بجملت مً الكغو٣ان صوٍ الدكغَعي م٧ اء ٖلُه بن٣البرإلااوي الجؼاثغي و ًٖ ظضوي الاب
.لُت و اإلاىيىُٖت إلاماعؾت َظا الازخهام ألانُل٩الك
، ؤلازخهام الدكغَعي، البرإلاان،امحرالي٩ُ الىٓام الب، مجلـ ألامت:اليلماث املفخاخُت
.اإلاباصعة الدكغَُٗت
Abstract:
This research studies the legislative function of the Council of the Nation in light
of the constitutional amendment of 2016, by tracing the development of this
constitutional institution in the Algerian political system, from the beginning of the
constitutional founder’s embrace of the Bicameral system, with an explanation of
the legislator's role after the 2016 constitutional amendment. In addition to a study
of the reformulation of the relationship of this Council to the executive authority as
considered a tool in its possession to obstruct legislative action.
The purpose of this research is determining the status of the Council of the
Nation in the Algerian parliamentary system and the feasibility of maintaining it if its
legislative role is bound by a set of formal and objective conditions for exercising this
inherent jurisdiction
Key words: The Council of Nation, The Bicameral System, Parliament, Legislative
Jurisdiction, Legislative Initiative.
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