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 : مللمة

ج٣ىم ؤٚلب ألاهٓمت الضؾخىعٍت في الٗالم ٖلى ج٣ؿُم ؾلُىي ًيبجي في مجمله ٖلى ؤؾاؽ 

ؾلُاث زالر، و لظل٪ ٦غؾذ ظل الضؾاجحر مبضؤ هاما ٣ًخض ي الٟهل بحن هاجه الؿلُاث، ٞمجها 

 هٕى مً الخىاػن بُجها ٧ي ال ًُػى بًٗها ٖلى بٌٗ، ومجها مً اهخهج بخضارمً ؤ٢امه ٖلى ؤؾاؽ 

ا مً الخضزل و الخضازل في ازخهاناث ٧ل مجها، في خحن طهب  ٨ٞغة الخٗاون الظي ٣ًخض ي هٖى

.  اٖخماص الضمج ُٞما بُجهابلىظاهب آزغ 

لى ٚغاع  ُٗت و ٦ظا ال٣ًاثُت، ٖو و جخمشل هاجه الؿلُاث مجمال في الؿلُت الخىُٟظًت و الدكَغ

 ج٨َغـ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في نىعجه بلىصؾاجحر الٗالم ؾاع اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي 

م ما ٨ًخى٠ ههىم الضؾخىع الؾُما الخٗضًل الضؾخىعي  اإلاغهت ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الخٗاون، ٚع

 مً جغظُذ ب٨ٟت الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في شخو عثِـ الجمهىعٍت، هظا ألازحر الظي 2016

اإلااؾـ  بًاهًدىػ م٩اهت مغمى٢ت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي اهُال٢ا مً ألاهمُت التي ؤوالها 

. و٦م الهالخُاث اإلاسىلت له في مىاظهت باقي الؿلُاثالضؾخىعي، 

 الؿلُت بؾىاص ؤؾلىب بلىو لٗل ألاهمُت التي ٨ًدؿحها مىهب عثِـ الجمهىعٍت جغظ٘ في ألاؾاؽ 

الظي اهخهجه اإلااؾـ الضؾخىعي و اإلاخمشل في الاهخساب الٗام الؿغي واإلاباقغ، الظي ٨ًؿب عثِـ 

ُت جٟى١ اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي، و لظل٪ خغ  الضؾخىع و ال٣اهىن مالجمهىعٍت قٖغ

حن ٖلى الخدضًض الض٤ُ٢ ل٨ُُٟت جىلي هظا اإلاىهب مً زال٫ ما هو ٖلُه مً قغوٍ ًيبػي  الجؼاثٍغ

ض الترشر . ؤن جخىاٞغ في ٧ل مً ًٍغ

٦ما هٓم ٖملُت اهخساب عثِـ الجمهىعٍت في ظمُ٘ مغاخلها، ؾىاء ٧اهذ جمهُضًت ؾاب٣ت لٗملُت 

الا٢ترإ ؤو ٧اهذ مٗانغة لها، ؤو ختى الخ٣ت ٖلحها، ولٗل حٗضًل ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ 

ىُت اإلاؿخ٣لت   اإلاكٕغ الجؼاثغي بنغاعهخساباث ٨ٌٗـ بد٤ لالباالهخساباث واؾخدضار الؿلُت الَى

ٖلى ؤهمُت هظا اإلاىهب مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي خغنه ٖلى جلبُت ما جمسٌ ٖىه الخغا٥ 

. الكٗبي اإلاباع٥

لُه ٞةن عثیـ الجمهىعٍت یخه یؿخمض الظي ٖو  ٖام حؿمى ا٫ قٗبيا٫ زال٫ الا٢ترإ مً مباقغة قٖغ

َغی٤  ًٖ بضوعه مىخسبا ٧ان وبن ختى البرإلاان ٞحها بما ألازغي، الضؾخىعیت اإلااؾؿاث ظمی٘ ٖلى م٩اهخه

 الظي هى صؾخىعیا ٞالغثیـ مخٟاوجت بیجهما الخمشیلیت الهٟت و٢ىة صعظت ألن باقغ،الم ٖاما٫ الا٢ترإ

 (الضؾخىع  مً 84 اإلااصة) الضؾخىع  خامي وهى وزاعظها البالص صازل الضولت ویجؿض ألامت وخضة یجؿض

ت الضولت ٖلى والؿاهغ جي التراب ؾالمت ٖلى واإلاداٞٔ اؾخمغاٍع  والخغیاث الخ٣ى١  وخامي الَى

حرها (مً الضؾخىع  90 اإلااصة)واإلاىاًَ  لإلوؿان ألاؾاؾیت  .والجؿامت الخُىعة بالٛت اإلاهام مً ٚو
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 بغهامج ازخیاع خى٫  الكٗبیت ؤلاعاصة الخٟاٝ ج٣خض ي الغثاؾیت الاهخساباث ؤن مىٓىع  مً یٟؿغ طل٪ ٧ل

 الاهخماماث یجم٘ ؤن اؾخُإ الظي وهى ٣ِٞ واخض وشخو مسخلٟت بغامج بحن مً واخض اهخسابي

لیه اإلاخبایىت  للؿلُت عثیؿا یٗض وال الضولت ماؾؿاث بخضي یمشل ال الغثیـ ٞةن للمجخم٘، ٖو

 .٩٦ل الضولت ماؾؿت یمشل بهماو ،خؿبٝ الخىٟیظیت

واإلاالخٔ للىهىم الضؾخىعٍت التي ٖالجذ مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت ٖبر ٧امل الخجغبت الضؾخىعٍت 

ت ابخضاًء مً صؾخىع  اججاهها هدى ًتراءي له  2016 الخٗضًل ألازحر لؿىت بلى ونىال 1963الجؼاثٍغ

ت هظا اإلاغ٦ؼ بما ال ًخماش ى م٘ اإلاؿاولُت اإلاترجبت ٖلُه، اهُال٢ا مً ال٣اٖضة التي ج٣ض ي  جضُٖم ج٣ٍى

. بإهه خُض ما وظضث الؿلُت وظضث اإلاؿاولُت

 هجض زلىه مً الخىهُو ٖلى 2016ٞةطا اؾخ٣غؤها ههىم الضؾخىع الؾُما في حٗضًله ألازحر لؿىت 

 177اإلاؿاولُت اإلاباقغة لغثِـ الجمهىعٍت بال ُٞما حٗل٤ بالخُاهت الٗٓمى اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

مً الضؾخىع والتي جٓل خبرا ٖلى وع١ في ْل الخُِٛب الخام لل٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم لها، ٖضي 

الث والخدلُالث  طل٪ ال ًىظض ما ٌكحر بلى اإلاؿاولُت اإلاباقغة، اللهم بال ما حٗل٤ ببٌٗ الخإٍو

وال٣غاءاث ما بحن الؿُىع التي ًداو٫ البٌٗ مً زاللها خٟٔ ماء وظه الضؾخىع الجؼاثغي مً 

. زال٫ الخضًض ًٖ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت ٚحر اإلاباقغة لغثِـ الجمهىعٍت

لُه ٞةن اإلا٣اعبت ما بحن ٨ٞغة الؿلُت واإلاؿاولُت جٓل بُٗضة ًٖ ههابها وما ًٟترى ؤن ج٩ىن  ٖو

ٖت و ؽٖلُه في ْل ما زىله اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لغثِـ الجمهىعٍت مً ازخهاناث قا

عي وال٣ًاجي،واؾٗت .  ؾىاء في اإلاجا٫ الخىُٟظي اإلا٣ٗىص له ؤنال ؤو ُٞما ًغجبِ باإلاجالحن الدكَغ

ت التي جىن٠ بالخاالث  ض احؿاٖا وقؿاٖت في الٓغوٝ ٚحر اإلاإلٞى ٖلى ؤن هاجه الؿلُاث جٍؼ

الاؾخصىاثُت، ؤًً ٣ًىي مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت قِئا ٞكِئا ختى ًهل بلى ظم٘ ٧ل الؿلُاث في ًضه 

اث الٗامت  وحُُٗل الٗمل بالضؾخىع، ألامغ الظي ٤ًًُ الخىا١ بهىعة ٦بحرة ٖلى الخ٣ى١ والخٍغ

اإلا٨ٟىلت صؾخىعٍا، في ُٚاب الًىابِ ال٨ُٟلت بهىعة ظضًت بالخض مً هظا الخٛى٫ الؿلُىي 

.  الخٟاّ ٖلى اإلاهلخت الٗلُا للبالصبلىلغثِـ الجمهىعٍت اإلابرع باإلاكغوُٖت الاؾخصىاثُت الهاصٞت 

 :ؤهجية اإلاىطىع

ج٨دس ي صعاؾت اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت في الضؾخىع الجؼاثغي ؤهمُت بالٛت جىُل٤ 

ت الجلُت  والتي ججٗل مً  اإلا٨غؾت في الىهىم الضؾخىعٍت،له ؤؾاؾا مً الخضُٖم الىاضر والخ٣ٍى

عثِـ الجمهىعٍت ًترب٘ ٖلى هغم الؿلُاث في الضولت، ٧ىهه خامي الضؾخىع ومجؿض وخضة ألامت 

جي ت ماؾؿاتها وؾالمت جغابها الَى . والؿاهغ ٖلى اؾخمغاٍع
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ٚحر ؤن ٢ىة هظا اإلاغ٦ؼ ججٗل مً الهٗىبت بما ٧ان جدضًض َبُٗت الىٓام الؿُاس ي في الجؼاثغ، 

الؾُما في ْل ُٚاب الخىاػن بحن ما هى مسى٫ له مً نالخُاث وؾلُاث ؾىاء في الٓغوٝ الٗاصًت 

. ؤو الٓغوٝ الاؾخصىاثُت، وبحن ٨ٞغة اإلاؿاولُت الٛاثبت ًٖ ههىم الضؾخىع 

ولظل٪ اؾخٟايذ اإلاغاظ٘ و الضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ٟهُت في جبُان هظا اإلاغ٦ؼ ومضي هُمىخه و٢ىجه 

، وازخالٝ وجباًً ؤهمُتفي مىاظهت باقي اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت بما ٌُٗي اهُباٖا خى٫   اإلاىيٕى

آلاعاء ووظهاث الىٓغ بحن الضاعؾحن لخدضًض مٗالم هاجه اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت ومٓاهغ ٢ىتها، وما ًجب 

خٗحن ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي مغاظٗخه  .  لىٓام ؾُاس ي وؾلُىي مخىاػن بخ٣ا٢اٍو

لُه ٞةن ؤهمُت هظا اإلاىيٕى هي او٩ٗاؽ َبُعي ألهمُت هاجه اإلااؾؿت الضؾخىعٍت  عثِـ )ٖو

 به مً ظمُ٘ الجىاهب، ؤلاإلاام، والخضًض ٖجها ٌُٚ مً ٌُٞ وظؼء مً ٧ل ال ًم٨ً (الجمهىعٍت

ٚحر ؤهىا خاولىا مً زال٫ هظا البدض حؿلُِ الًىء ٖلى الجىاهب اإلاًِئت و٦ظا التي ج٣ب٘ جدذ 

. الٓل، في مداولت لخجضًض الُغح وازغاء اإلاىيٕى

 :ؤهلاف اإلاىطىع

 ؤعى زهبت لضعاؾاث مؿخ٣بلُت جلم وبًجاصتهضٝ هاجه الضعاؾت ٦ما عؤًىا بلى ججضًض الُغح 

ب٩ل الجىاهب اإلاخٗل٣ت بمٗالجت اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت باٖخباع ألاهمُت التي ٨ًدؿحها هظا 

: اإلاىهب ٦ما عؤًىا آهٟا، وطل٪ مً زال٫

٣ت _  ت وجضُٖم بؾىاصجبُان مضي جإزحر ٍَغ  الؿلُت وؤؾلىب جىلي مىهب عثاؾت الجمهىعٍت ٖلى ج٣ٍى

٤ُ اإلااؾـ الضؾخىعي في جدضًضه لكغوٍ الترشر   ؾىاء وبظغاءاجهمغ٦ؼ الغثِـ، وجبُان مضي جٞى

. الؿاب٣ت ؤو اإلاٗانغة ؤو الالخ٣ت للٗملُت الاهخسابُت

صعاؾت وجدلُل الخظبظب الخانل لضي اإلااؾـ الضؾخىعي خى٫ مؿإلت جدضًض وج٣ُُض الٗهضة _ 

. الغثاؾُت، وجإزحر طل٪ ٖلى مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت

البدض في الخُِٛب الخانل ُٞما ًخٗل٤ بةعؾاء ٢ىاٖض إلاؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت بما ًخىا٤ٞ _ 

والهالخُاث اإلامىىخت له، والخ٨َغـ اإلاخىانل لهظا الخُِٛب ٖبر ٧اٞت الضؾاجحر باؾخصىاء ما هو 

 الظي ٌٗض الىو الىخُض اإلا٨غؽ لهاجه اإلاؿاولُت، بما ٨ٌٗـ جىظه اإلااؾـ 1963ٖلُه صؾخىع 

م جغاظٗه ًٖ ٨ٞغة جىخُض الؿلُت الظي  ت م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت ٚع الضؾخىعي الجؼاثغي هدى ج٣ٍى

ؿا ٖلى مؿخىي الىو الضؾخىعي1976اهخهجه في صؾخىع  . ، في مداولت إلعؾاء صًم٣غاَُت ؤ٦ثر ج٨َغ

صعاؾت وجدلُل ال٨م اإلامىىح واإلاسى٫ لغثِـ الجمهىعٍت مً نالخُاث وازخهاناث ججٗله ملخ٣ى _ 

عي وال٣ًاجي  لجمُ٘ الؿلُاث مً زال٫ جبُان هاجه الهالخُاث في اإلاجا٫ الخىُٟظي والدكَغ

. واو٩ٗاؾها ٖلى ٢ىة مغ٦ؼه
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جبُان الهُمىت الىاضخت وال٨بحرة لغثِـ الجمهىعٍت في ْل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في مىاظهت _ 

اث التي ج٤ًُ  اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي في مىاظهت الخ٣ى١ والخٍغ

بك٩ل مخٟاوث خؿب الخالت، هاجه الهُمىت التي جهل بلى خض ًم٨ً ؤن ههٟها ُٞه بالض٦خاجىعٍت 

. اإلاضؾترة

 :ؤسباب اخحياو اإلاىطىع

ُت . حٗىص ؤؾباب ازخُاع هظا اإلاىيٕى بلى اٖخباعاث شخهُت وؤزغي مىيٖى

بت في صعاؾت ؤهم ماؾؿت صؾخىعٍت في الضولت واإلاخمشلت في  ٞإما ألاؾباب الصخهُت ٞخلخ٣ي ٖىض الٚغ

 ٖلى مغ٦ؼه بًجابا ب٩اٞت الجىاهب التي ًم٨ً لها ؤن جى٨ٗـ ؾلبا ؤو وؤلاإلاامعثِـ الجمهىعٍت، 

 ومىا٢كت ٧ل ظؼثُت ٖلى بزغاءال٣اهىوي، ومداولت البٗض ًٖ اإلاضازل الخ٣لُضًت للمىيٕى مً زال٫ 

ُت . خضي بهىعة مجغصة ومىيٖى

بت في مىانلت صعاؾاث ؾاب٣ت جم بهجاػها مً ٢بل في نمُم  ٦ما حٗىص ألاؾباب الصخهُت بلى الٚغ

جضزل عثِـ :"هظا اإلاىيٕى والتي مً بُجها ما جم اهجاػه في مظ٦غة هُل قهاصة اإلااؾتر اإلاىؾىمت ب

عي بحن ألانالت و الاؾخصىاثُت ". الجمهىعٍت في اإلاجا٫ الدكَغ

ُت ٞةن الضاٞ٘ الخ٣ُ٣ي ًىُل٤ مً ؤهمُت هاجه اإلااؾؿت الضؾخىعٍت الؾُما في  ؤما ألاؾباب اإلاىيٖى

 لهُئاث وبوكاءالى٢ذ الغاهً، مً زال٫ ما قهضجه الجؼاثغ مً خغا٥ قٗبي وحٗضًالث ٢اهىهُت 

ىُت اإلاؿخ٣لت  الهخساباث، ٧ل هظه اإلاؿخجضاث ؤ٦ضث و ػاصث مً ٫صؾخىعٍت ٖلى ٚغاع الؿلُت الَى

. الخغم الظي ٧ان مىظىصا ٖلى صعاؾت هظا اإلاىيٕى

 اإلا٨خبت ال٣اهىهُت بُغح ظضًض و صعاؾت بزغاءهظا اإلاىيٕى بلى مداولت  ٦ما حٗىص ؤؾباب ازخُاع 

٣ا للخٗضًالث اإلاؿخدضزت . مؿخجضة ٞو

 :إشكالية اإلاىطىع

عالج اإلاؤسي اللسحىور الجكابملر ريف :  جخمدىع ؤلاق٩الُت الغثِؿُت لهاجه الضعاؾت خى٫ 

  .اإلاملرك اللااىون لملبئي الججمىورة؟

ُتؤلاق٩الُتهاجه  بَاعو جىضعط جدذ  :  ظملت مً الدؿائالث الٟٖغ

ُت عثِـ _  ما مضي جإزحر ؤؾلىب جىلي الؿلُت ؤي الىٓام الاهخسابي اإلاٗخمض ٖلى جضُٖم وجىؾُ٘ قٖغ

٤ اإلاكٕغ في جدضًضه لكغوٍ   . الترشر لهظا اإلاىهب؟وبظغاءاثالجمهىعٍت؟، وهل ٞو

ىُت اإلاؿخ٣لت _  الهخساباث، و٦ظا حٗضًل ال٣اهىن ٫بلى ؤي مضي ًى٨ٗـ اؾخدضار الؿلُت الَى

ُت عثِـ الجمهىعٍت؟  .الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث ٖلى هؼاهت الٗملُت الاهخسابُت وقٖغ

 .٠ُ٦ ٖالج اإلااؾـ الضؾخىعي مؿإلت الٗهضة و٦ظا مؿإلت قٛىع مىهب الغثاؾت؟_ 
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 ب٢غاعها وعٌٞ الجمهىعیت لغثیـ الؿیاؾیت اإلاؿاولیت مٗجى وعاء ٚمىى ج٠٣ التي ألاؾباب ماهي_  

 ألامغ ؤن ؤم ،؟مُل٣ت خهاهت مىده ی٣خض ي الجمهىعیت لغثیـ الضؾخىعي اإلاغ٦ؼ هلوصؾخىعیا؟، 

. الضؾخىعٍت؟ ازخهاناجه لدجم بالىٓغ الؿیاؾیت مؿاولیخه وب٢غاع مجها ججغیضه بم٩اهُت ی٣خض ي

 الؿیاؾیت للمؿاولیت ٦مهضع الٗٓمى بالخیاهت اإلاخٗل٤ الضؾخىعي الىو اٖخباع یم٨ً هل_ 

 .والكٗب؟ الضؾخىعیت اإلااؾؿاث َغی٤ ًٖ اإلاؿاولیت هظه جٟٗیل یم٨ً وهل ،للغثیـ؟

ت مغ٦ؼه؟، وما_  هي يىابِ وخضوص  ٠ُ٦ ؾاهمذ الازخهاناث اإلاىؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت في ج٣ٍى

. هاجه الؿلُاث الؾُما في ْل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت؟

 :اإلانهج اإلاعحجل

 اإلاىيٕى َبیٗت اؾخىظبذ حؿائالث، مً ٖجها جٟٕغ وما الظ٦غ ؾالٟت ؤلاق٩الُت ًٖ لإلظابت

ی٠  جخهل والتي زانت بهٟت والضؾخىعیت ال٣اهىهیت الىهىم ظىهغ في للخٗم٤ الخدلیلي اإلاىهج جْى

. مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بُغی٤ البدض بمىيٕى

 ما ًخٗل٤ بالضؾاجحر الؿاب٣ت، و٦ظا بٌٗ الىهىم بَاع٦ما جم الاؾدىجاص باإلاىهج اإلا٣اعن في 

ُٗت اإلا٣اعهت . الضؾخىعٍت والدكَغ

باإلياٞت بلى اؾخٗما٫ اإلاىهج الىنٟي في هُا١ الخإنُل اإلاٟاهُمي لبٌٗ الجؼثُاث اإلاخٗل٣ت 

. باإلاىيٕى مدل الضعاؾت

 :خؼة اإلاىطىع

 اإلاُغوخت آهٟا، جم اٖخماص ؤؾلىب الخ٣ؿُم الشىاجي في البدض، ؤلاق٩الُاث ًٖ و لإلظابت

ت :  جىلي الغثاؾت ونىعٍت اإلاؿاولُتخُض ٢ؿمذ الضعاؾت بلى بابحن، جم ٖىىهت الباب ألاو٫ ب ج٣ٍى

 عثِـ الهخسابللمغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت، ؤًً جم الخُغ١ ُٞه بلى ألاخ٩ام اإلاىٓمت 

ت  هضجه و جإزحرهما ٖلى ج٣ٍى ع٦ؼه ال٣اهىوي ٦ٟهل ؤو٫ جم ج٣ؿُمه بلى مبدشحن ًخٗل٤ مالجمهىعٍت ٖو

ألاو٫ بمضي جإؾِـ الىٓام الاهخسابي اإلاٗخمض للمغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت، ؤما الشاوي ُٞدىاو٫ 

. الٗهضة الغثاؾُت و او٩ٗاؾها ٖلى م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت

ؤما الٟهل الشاوي ٞخىاولىا ُٞه نىعٍت اإلاؿاولُت الغثاؾُت، مً زال٫ ج٣ؿُمه بلى مبدشحن ًغجبِ 

ألاو٫ بضعاؾت مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ؤمام اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت، ؤما الشاوي ُٞدىاو٫ اإلاؿاولُت 

. الؿُاؾُت ٚحر اإلاباقغة ؤمام الكٗب

 الباب الشاوي ب٣ىة مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت هدُجت خخمُت إلاا ًخمخ٘ به مً نالخُاث ٖىىهتفي خحن جم 

جمخ٘ عثِـ الجمهىعٍت بهالخُاث : ألاو٫ جم وؾمه ب: ، و الظي جم ج٣ؿُمه بلى ٞهلحن واؾٗت

ت في ْل الٓغوٝ الٗاصًت  ، و الظي ًىًىي جدذ بَاعه خ٤٣ هُمىخه ٖلى الؿلُاث الشالريمخىٖى
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مبدشان ًخٗل٤ ألاو٫ بهالخُاث عثِـ الجمهىعٍت في اإلاجا٫ الخىُٟظي جا٦ض ؾُُغجه ٖلى الؿلُت 

ُٗت وال٣ًاثُت جا٦ض هُمىخه ٖلى  الخىُٟظًت، ؤما الشاوي ُٞخٗل٤ بالهالخُاث طاث الهبٛت الدكَغ

ُٗت وال٣ًاثُت  .الؿلُخحن الدكَغ

احؿإ نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ٌٗؼػ : و ؤما الٟهل الشاوي ٞخم وؾمه بـ

اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت في ٢ىة مغ٦ؼه، خُض جم ج٣ؿُمه بلى مبدشحن ًخُغ١ ألاو٫ بلى 

اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ ، ؤما الشاوي ُٞخُغ١ بلى الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ببان الخُٟٗل الضؾخىعي

 .الجمهىعٍت ؤزىاء حُُٗل الٗمل بالضؾخىع ببان خالت الخغب



 

 

 
 

 

 

 

ثىلف الملباسة و صىورة : الباب ألاوو 

ثلىرة للجملرك اللااىون : اإلاسؤولية

لملبئي الججمىورة 
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ثلىرة للجملرك اللااىون : ثىلف الملباسة وصىورة اإلاسؤولية:  الباب ألاوو 

 لملبئي الججمىورة
 

ٌٗض مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث مبضؤ هاما ؤ٢غجه ؤٚلب ألاهٓمت الضؾخىعٍت في الٗالم 

ٖلى هدى مخباًً ومخٟاوث، ٞمجها مً ؤؾؿه ٖلى الجمىص ال٣اثم ٖلى الخىاػن الظي ًٟغى 

٤ الؿلُت، ومجها مً ؤ٢امه ٖلى اإلاغوهت التي ج٣خض ي الخٗاون بحن هاجه  مى٤ُ الؿلُت جٞى

. الؿلُاث

و ٖلى ٚغاع ظمُ٘ الضؾاجحر في الٗالم ؾاع اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي هدى ج٨َغـ هظا اإلابضؤ 

 ؾىاء مً زال٫ صًباظخه ؤو 2016في نىعجه اإلاغهت، الؾُما في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

بحن َُاث ههىنه، هظا الىهج في اٖخماص الٟهل اإلاغن ؤجاح للؿلُت الخىُٟظًت الىلىط بلى 

. خهىن ب٣ُت الؿلُاث مؿاهمت في ازخهاناتها و مىاٞؿت لها في نالخُاتها

ت اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت للؿلُت الخىُٟظًت ممشلت ٖلى الخهىم في  ل٣ض ٦غؾذ الضؾاجحر الجؼاثٍغ

، اللظًً ٦غؾا لىخضة الؿلُت 1976 و 1963شخو عثِـ الجمهىعٍت ابخضاء مً صؾخىعي 

اث٠ صازل الضولت1976وجغ٦حزها و شخهىتها، بلى الخض الظي اٖخبر ُٞه صؾخىع  .  الؿلُاث ْو

 ظٗل اإلااؾـ الضؾخىعي ًتراظ٘ ًٖ ٨ٞغة 1988ل٨ً ما قهضجه الجؼاثغ ٣ٖب ؤخضار ؤ٦خىبغ 

 الظي ؤ٢غ الخٗضصًت الخؼبُت مً ظهت، واؾخدضار 1989جغ٦حز الؿلُت مً زال٫ صؾخىع 

٢ُب زاٍن للجهاػ الخىُٟظي ممشال في عثِـ الخ٩ىمت الظي ًخ٣اؾم الؿلُت م٘ عثِـ 

ان ما ج٣لهذ نالخُاث هظا ألازحر بٗض صؾخىع   وما لخ٣ه مً 1996الجمهىعٍت، ل٨ً ؾٖغ

، ؤًً عجخذ ٦ٟت عثِـ الجمهىعٍت بما 2016حٗضًالث ونىال بلى الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

. ًجٗله متربٗا ٖلى ؾضة ظمُ٘ الؿلُاث

بن اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت لغثِـ الجمهىعٍت جخإحى مً ٧ىهه اإلااؾؿت الضؾخىعٍت ألا٦ثر جمشُال 

ُت اهُال٢ا مً ٧ىهه مىخسبا مً ٢بل الكٗب ناخب الؿلُت ألانلي، ل٩ُىن مدل بعاصة  وقٖغ

. قٗبُت حٗؼػ م٩اهخه بحن اإلااؾؿاث

٣ت جىلي مىهب عثِـ الجمهىعٍت جى٨ٗـ بهىعة باعػة ٖلى مغ٦ؼه ال٣اهىوي  ولظل٪ ٞةن ٍَغ

مً زال٫ الىٓام الاهخسابي الظي ٌٗض مُُت الىنى٫ بلى هظا اإلاىهب، ألامغ الظي اإلاكٕغ 

. الجؼاثغي ًىلُه ؤهمُت زانت ل٩ىهه ؤؾاؽ بؾىاص الؿلُت

ت الترشر لغثاؾت الجمهىعٍت، وظٗلها خ٣ا  و ٖلُه ل٣ض ٖمض اإلااؾـ الضؾخىعي بلى ب٢غاع خٍغ

م٨ٟىال ل٩ل مىاًَ، و٢ُضها بكغوٍ جدىاؾب و ؤهمُت هظا اإلاىهب، ٦ما اٖخمض الىٓام 
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لبي ال٣اثم ٖلى ؤؾلىب الا٢ترإ الٗام الؿغي واإلاباقغ، والظي ًلٗب صوعا هاما في جضُٖم  ألٚا

ُت الغثِـ بما ٣ًىي و ٌٗؼػ مغ٦ؼه . قٖغ

بن هظا اإلاغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي ال ًخإحى ٣ِٞ مً زال٫ 

 إلاؿاولُخه هها ب٢غاعما ؤواله بًاه الضؾخىع مً ؾلُاث، و بهما جؼصاص خضجه في ُٚاب ؤي 

. ووا٢ٗا في هإي جام ًٖ بخضار جىاػن بحن وظىص الؿلُت و وظىص اإلاؿاولُت

و ٖلُه ٞةن هاجه اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت و اإلاغ٦ؼ ال٣ىي ًبرػان بهىعة مبضثُت مً زال٫ ألاخ٩ام 

، و ٦ظا مً زال٫ ُٚاب الىو (الٟهل ألاو٫ )اإلاىٓمت  الهخساب عثِـ الجمهىعٍت و ٖهضجه 

ذ ٖلى مؿاولُخه، مما ًجٗلها مجغص مؿاولُت نىعٍت ح٨ٗـ جٟى١ و٢ىة ماؾؿت  الهٍغ

 .(الٟهل الشاوي)الغثاؾت 
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:  ألاخكام اإلانـجة الاحخاب وبئي الججمىورة وعملثه: الفصل ألاوو 

 ثلىرة إلاملركه اللااىون
 

ٌٗض عثِـ الجمهىعٍت ؤهم ماؾؿت صؾخىعٍت في الضولت، اهُال٢ا مً الضوع الظي ًلٗبه 

ُت مً زال٫ ٧ىهه ألا٦ثر  باٖخباعه خامي الضؾخىع ومجؿض وخضة ألامت واإلاترب٘ ٖلى ٖغف الكٖغ

. جمشُال لإلعاصة الكٗبُت باإلا٣اعهت م٘ اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي 

:"  ٖلى2016 مً حٗضًل 84 الضؾخىع بىهه في اإلااصة بًاهو ًإحي هظا الضوع مً زال٫ ما زىله 

و ًجؿض الضولت صازل . وهى خامي الضؾخىع . ًجؿض عثِـ الجمهىعٍت عثِـ الضولت، وخضة ألامت

ًماعؽ عثِـ الجمهىعٍت، الؿلُت الؿامُت :"  مىه ٖلى86، و٦ظا في اإلااصة ..."البالص و زاعظها

." في الخضوص اإلاشبخت في الضؾخىع 

و جإحي ؤهمُت هظا اإلاىهب او٩ٗاؾا للهٟت الخمشُلُت اإلاىؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت ٧ىهه ال 

٣ًخهغ ٖلى عثاؾت الجهاػ الخىُٟظي، بل ًخٗضي بلى ابٗض مً طل٪ ب٨شحر، بطا ًهبذ ملخ٣ى 

. للؿلُاث و م٨غؾا لها و متربٗا ٖلى هغمها

هظه الهٟت الخمشُلُت خُٓذ باٖخىاء ٦بحر مً ٢بل اإلاكٕغ الجؼاثغي ؾىاء في بَاع الضؾخىع ؤو 

ت اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي له  ال٣اهىن، ٩ٞان للىٓام الاهخسابي اإلاىخهج ؤهمُت ٢هىي في جضُٖم وج٣ٍى

ت هظا اإلاغ٦ؼ (اإلابدض ألاو٫ ) اإلابدض )، واإلاٟض ي بلى ٖهضة عثاؾُت ٢ض جًمً هي ألازغي ج٣ٍى

تها الجؼاثغ مً جظبظب (الشاوي م ما قاب الخىهُو ٖلحها ٖبر اإلاغاخل الضؾخىعٍت التي ٖٞغ .  ٚع
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 اـام ااحخابن يؤسي إلاملرك كىر لملبئي الججمىورة: اإلابدث ألاوو 

٨ًدس ي مىهب عثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ ؤهمُت بالٛت باٖخباعه خامي الضؾخىع 

ويامً لخ٣ى١ ؤلاوؿان وال٣اض ي ألاو٫ في البالص وال٣اثم ٖلى قاوجها وحؿُحرها، ٞىظىصه 

. 1يغوعة ٧ىهه نمام ألامان الؾخ٣غاع ماؾؿاث الضولت

٣ت التي ًخم مً زاللها جىلي  و٢ض ؤولى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖىاًت زانت بالٍُغ

ُت اإلاىؾٗت له ٧ىهه  مىهب عثِـ الجمهىعٍت، وطل٪ بة٢غاعه لىٓام اهخسابي ٨ٌٗـ الكٖغ

. ممشال للكٗب ٩٦ل

ولظل٪ خغم اإلااؾـ الضؾخىعي ٖبر ٧اٞت مغاخل الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي ونىال بلى 

 ٖلى الىو بك٩ل واضر و ص٤ُ٢ ُٞما 2016الخٗضًالث الضؾخىعٍت ألازحرة الؾُما حٗضًل ؾىت 

ًسو مغاخل اهخساب عثِـ الجمهىعٍت، و هى ألامغ الظي ؤ٦ضه و ٞهله ال٣اهىن الًٗىي 

اإلاخٗل٤ باالهخساباث، بط جم الىو ٖلى ٧ل ما جخُلبه اإلاغخلت الخمهُضًت للٗملُت الاهخسابُت مً 

، و٦ظا ما حؿخلؼمه (اإلاُلب ألاو٫  )قغوٍ و بظغاءاث للترشر و جىُٓم للخملت الاهخسابُت 

ذ ؤو بٗملُتي الٟغػ  اإلاغخلت اإلاٗانغة للٗملُت الاهخسابُت ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بؿحر ٖملُت الخهٍى

. (اإلاُلب الشاوي)و بٖالن الىخاثج 

: اإلاملخلة اإلاجملة الاحخاب وبئي الججمىورة: اإلاؼلل ألاوو 

اهُال٢ا مً خؿاؾُت مىهب عثِـ الجمهىعٍت وم٩اهخه الؿامُت في الىٓام الؿُاس ي 

ُت . 2وججؿُضا إلابضؤ الضًم٣غاَُت ٧ان البض مً بظغاء اهخساباث قٖغ

اث التي ٦ٟلها الضؾخىع الجؼاثغي، وهى بظغاء  ت الترشر لهظا اإلاىهب مً ؤهم الخٍغ وحٗض خٍغ

٢اهىوي ؤولي مً بظغاءاث الٗملُت الاهخسابُت ًخم بم٣خًاه ا٦دؿاب اإلاىاًَ الهٟت والهالخُت 

اإلااهلحن له للمىاٞؿت الاهخسابُت والؿعي للخهى٫ ٖلى ؤنىاث الىازبحن جمهُضا للٟىػ ٖىض 

.  بُٛت قٛل مىهب عثِـ الجمهىعٍت3جد٤٣ قغوٍ طل٪

و لظل٪ هٓم اإلاكٕغ اإلاغخلت الخمهُضًت التي حؿب٤ الٗملُت الاهخسابُت مً زال٫ جبُان قغوٍ 

 .(الٟٕغ الشاوي)، و٦ظا ما ٣ٌٗب طل٪ مً جىُٓم للخملت الاهخسابُت (الٟٕغ ألاو٫ )وآظا٫ الترشر 

 

                                                           
ت الؿلُت الخىُٟظًت في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي  1 ، ؤَغوخت ص٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت "صعاؾت م٣اعهت"بً ػاٚى هؼحهت، ج٣ٍى

 .15، م2009-2008الخ٣ى١ ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ، 
ال٢تهما بالؿُاصة، مجلت ٢ًاًا بغإلااهُت، الؿىت الغابٗت، الٗضص 2 ، ؤ٦خىبغ 43 ٖبض هللا هان٠، خ٤ الاهخساب والترشر ٖو

 . وما بٗضها8، م 2000
صعاؾت م٣اعهت في )مهُٟى ُٖٟٟي، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ الجغاثم الاهخسابُت للىازبحن واإلاغشخحن وعظا٫ ؤلاصاعة  3

 .148، م (ن.ؽ.ص)، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ، (الىٓامحن الاهخسابُحن اإلاهغي والٟغوس ي
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شملوغ وآحاو الترشح إلانصل وبئي الججمىورة : الفملع ألاوو 

ت الترشر في اإلااصة  م ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي هو ٖلى خٍغ  بال ؤهه لم ًتر٦ها ٖلى 87ٚع

بَال٢ها بل ٢ُضها بخدضًض ظملت مً الكغوٍ اإلاُلىبت في اإلاترشر لهظه الاهخساباث وؤؾىض بلى 

لُه ٞةن قغوٍ  ال٣اهىن صوعا ج٨مُلُا في جىُٓم الٗضًض مً اإلاؿاثل اإلاغجبُت بهظه الكغوٍ، ٖو

الترشر إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت ٢ض جغاوخذ مابحن الضؾخىع مً ظهت وال٣اهىن الًٗىي 

اإلاخٗل٤ باالهخساباث مً ظهت ؤزغي، ٦ما بحن ظملت ؤلاظغاءاث وآلاظا٫ التي ًيبػي اجباٖها في 

 .هاجه الٗملُت بُٛت الىنى٫ الكغعي إلاىهب الغثاؾت

شملوغ الترشح إلانصل وبئي الججمىورة : ؤوال

: اللملوغ اإلانصىص علليا  ف إػاو اللسحىو / 1

ل٣ض ؤوعص اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ظملت مً الكغوٍ التي ًيبػي جىاٞغها في ٧ل 

ض الترشر لخىلي عثاؾت الجمهىعٍت وطل٪ مً زال٫ هو اإلااصة   مً الخٗضًل 87مً ًٍغ

:   والتي جىو2016الضؾخىعي 

ظي   ال"
ّ
ر ال

ّ
 اإلاترش

ّ
ت بال ٍّ ب لغثاؾت الجمهىع

َ
يخس ًُ   : ًد٤ّ ؤن 

ـ بجيؿُت ؤظىبُت،    لم -
ّ
 ًخجي

ت ٞ٣ِ، - ُّ ت ألانل ت الجؼاثغٍّ ُّ ت ألانلُت لألب وألام،    ًخمّخ٘ بالجيؿ شبذ الجيؿُت الجؼاثٍغ  ٍو

ضًً باإلؾالم، - ًَ   

 ؾىت ٧املت ًىم الاهخساب، (04) ً٩ىن ٖمغه ؤعبٗحن  -

ت، - ُّ ت والّؿُاؾ ُّ   ًخمّخ٘ ب٩امل خ٣ى٢ه اإلاضه

شِبذ ؤن ػوظه - ًُ ت ألانلُت ٣ِٞ،      ًخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ

ؾىىاث ٖلى ألا٢ل ٢بل بًضإ   (01)   ًشبذ ب٢امت صاثمت بالجؼاثغ صون ؾىاها إلاضة ٖكغ -

 الترشر،

مبر  - شِبذ مكاع٦خه في زىعة ؤّو٫ هٞى ًُ  ،1942بطا ٧ان مىلىصا ٢بل ًىلُى   1954 

مبر  - ه في ؤٖما٫ يّض زىعة ؤّو٫ هٞى شِبذ ٖضم جىّعٍ ؤبٍى ًُ بطا ٧ان مىلىصا بٗض ًىلُى   1954 

 1942، 

ً وزاعظه - ت واإلاى٣ىلت صازل الَى ذ الٗلجّي بممخل٩اجه ال٣ٗاعٍّ  . ٣ًّضم الّخهٍغ

  ". جدّضص قغوٍ ؤزغي بمىظب ال٣اهىن الًٗىي 

: وباؾخ٣غاء هظا الىو ٞةن هاجه الكغوٍ جخمشل في آلاحي
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:  شملغ الجنسية/ ؤ

ت ألانلُت، وؤال  خُض اقتٍر هو اإلااصة ؾالٟت الظ٦غ ؤن ًخمخ٘ اإلاترشر بالجيؿُت الجؼاثٍغ

٩ًىن ٢ض ججيـ مً ٢بل بجيؿُت صولت ؤزغي، وبخٟدو هو اإلااصة ٞةهه ٢ض جشاع الٗضًض مً 

: الى٣اٍ ؤهمها

  ت ألانلُت للمترشر ؤمغ مى٣ُي ال ًسخل٠ في يغوعجه ؤن اقتراٍ الجيؿُت الجؼاثٍغ

ٖا٢الن، بط ؤن خؿاؾُت مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت ٧ىهه الغظل ألاو٫ في البالص ومجؿض 

 .وخضتها وخامي مهالخها وماؾؿاتها جٟترى وظىص الىالء ال٩امل والاهخماء الىخُض للضولت

 ظاءث هي ألازغي بهظا الكٍغ ٚحر ؤهه لم جىضر 19961 مً صؾخىع 73واإلاالخٔ ؤن اإلااصة 

٣ت خهى٫ اإلاترشر ٖلى هاجه الجيؿُت، بط ؤهه بالغظٕى بلى ههىم مىاص ٢اهىن الجيؿُت  ٍَغ

، اإلاخًمً ٢اهىن ألاؾغة، اإلاٗض٫ واإلاخمم باألمغ ع٢م 1984 ًىهُى ؾىت 09 اإلااعر في 11-84ع٢م 

ٞةهه ًم٨ً الخهى٫ ٖلى  (8 و 7 و 6) الؾُما اإلاىاص 2005 ُٟٞغي 27 اإلااعر في 05-02

ت ألانلُت مً زال٫ م٩ان اإلاىلض ؤو عابُت الضم، هاجه ألازحرة التي جمىذ ٣ِٞ  الجيؿُت الجؼاثٍغ

غ ؤخض الىالضًً ٖلى ظيؿُت ؤنلُت ٧اهذ ؤو م٨دؿبت، وهظا ما ًخٗاعى م٘ ما ظاء في هو  بخٞى

ت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 87اإلااصة   الظي اقتٍر ؤن ج٩ىن ظيؿُت ؤبىي اإلاترشر ظؼاثٍغ

ت الترشر، والظي ًخطر مً  ؤنلُت ؤًًا، وفي هظا ج٣ُُض وج٤ًُِ آزغ ٖلى اإلاؿاواة في خٍغ

. زالله بًالء اإلااؾـ الضؾخىعي ؤهمُت ٦بحرة إلاغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت لٗضة اٖخباعاث

  بخ٤ًُِ آزغ ُٞما ًخٗل٤ 87/01 في اإلااصة 2016ل٣ض ظاء الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

بجيؿُت اإلاترشر بط اقتٍر ؤال ٩ًىن ٢ض ججيـ مً ٢بل بإي ظيؿُت ؤزغي ٖلى زالٝ ما 

ت 96 مً صؾخىع 73ههذ ٖلُه اإلااصة  ذ وظىص جىاٞغ الجيؿُت الجؼاثٍغ  التي اقتَر

ألانلُت ٣ِٞ للترشر، ؤي ًم٨ً لظوي الجيؿُت اإلاؼصوظت الظًً جسلىا ًٖ الجيؿُت 

 مً 87الشاهُت ٢بل الترشر ؤن ًخ٣ضمىا لهظا اإلاىهب، وهظا ما لم ٌٗض مخاخا بىو اإلااصة 

 .2016صؾخىع 

  اؾتهاللها بمؿإلت ٖضم الخجيـ بجيؿُت ؤظىبُت ٦87/01ما ٢ض ًالخٔ ٖلى هو اإلااصة 

مً ٢بل زم ههها ٖلى الخمخ٘ بالجيؿُت ألانلُت، هظا ألازحر الظي ٌٗض جدهُل خانل 

للكٍغ ألاو٫، بط مً اإلاٟغوى لٛت ومى٣ُا ؤن ٌؿتهل بالكٍغ الٗام وزم الاهخ٣ا٫ بلى 

                                                           
ر الظي: " ٖلى73جىو اإلااصة  1

ّ
 اإلاترش

ّ
يخسب لغثاؾت الجمهىعٍت بال ًُ  : ال ًد٤ ؤن 

ت ألانلُت، -  ...". ًخمخ٘، ٣ِٞ، بالجيؿُت الجؼاثٍغ
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ض٫ ٖلى اؾخعجا٫ زٟي  الخام الظي ٣ًُضه، وهظا ما ٢ض ٌٗاب ٖلى نُاٚت هو اإلااصة ٍو

خباع ؤو آلزغ ٢ض ٩ًىن الهضٝ مىه في  لضي اإلااؾـ الضؾخىعي للىو ٖلى هظا الكٍغ اٖل

٤ ؤمام اإلاترشخحن مؼصوجي الجيؿُت الظًً جسلىا ًٖ ظيؿُاتهم ألاظىبُت  ألازحر ٢ُ٘ الٍُغ

لُه ٞةن 2016وؤعاصوا زىى ٚماع الاهخساباث الغثاؾُت بٗض الخٗضًل الضؾخىعي ؾىت  ، ٖو

ت ألانلُت ٣ِٞ ): الهُاٚت ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن ٖلى هدى ًخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ

 .(ولم ًخجيـ بجيؿُت ؤظىبُت مً ٢بل

  ت ٦87ما ٌكتٍر اإلااؾـ الضؾخىعي في اإلااصة  وظىب ؤن ًشبذ اإلاترشر الجيؿُت الجؼاثٍغ

ه ٖلى زالٝ صؾخىع  ، ولٗل هو اإلااصة 1996ألانلُت ألبٍى  87 الظي لم ًإبه لهظا الكٍغ

ت اإلاترشر يماها للىالء الخام، خُض ؤن هىا٥ مً ًغي  ٖلى هظا الكٍغ ًإحي ج٣ًُِا لخٍغ

ؤن الدؿاهل في اإلاىيٕى ظيؿُت ؤبىي اإلاترشر مً َٝغ وايعي الضؾخىع مً قإهه 

ً لخٗل٣ه بكٛل مىهب عثِـ الجمهىعٍت ٞىالء الصخو  اإلاؿاؽ باإلاهالر الٗلُا للَى

جهما ٢ض ًىا٫ مً الىالء الظي ًيبػي ؤن ٩ًىن للضولت التي ًمشلها، بياٞت بلى  لىالضًه وإلاَى

ت ؤن  ما ٢ض ٌؿخ٣غ لضي الغؤي الٗام في الضولت مً جضاُٖاث أل٩ٞاع وؤخ٩ام ٢ض جشحرها مٗٞغ

ً مجهىلحن  .1ؤخض والضي الغثِـ ؤو ٦الهما ًيخمي لضولت ؤزغي ؤو ؤهه مىلىص ألبٍى

  ت ٣ِٞ، ؤي ٦87ما ههذ اإلااصة  ٖلى اقتراٍ ؤن جخمخ٘ ػوظت اإلاترشر بالجيؿُت الجؼاثٍغ

ٌكتٍر ؤال ج٩ىن لها ظيؿُت ؤزغي بطا ٨ًٟحها ٣ِٞ الخسلي ًٖ الجيؿُت الشاهُت في خالت 

 الظي ٌؿمذ بةم٩اهُت 1996الاػصواط مً ؤظل ٢بى٫ جغشر الؼوط، ٖلى زالٝ صؾخىع 

 .2اػصواط ظيؿُت الؼوظت

: اللملغ اإلاحعلم باللين/ ب

 ٖلى وظىب ؤن ًضًً اإلاترشر إلاىهب عثِـ 87/3هو اإلااؾـ الضؾخىعي في اإلااصة 

، ًم٨ً اٖخباعه امخضاصا لىو 3الجمهىعٍت باإلؾالم، وهى في الخ٣ُ٣ت قٍغ يغوعي ووا٢عي

لى اٖخباع ؤن عثِـ الجمهىعٍت  (ؤلاؾالم صًً الضولت) مً الضؾخىع التي جىو ٖلى 02اإلااصة  ٖو

٣ً٘ ٖلى ؤٖلى الهغم اإلااؾؿاحي للضولت ٞةهه ٧ان البض مً ؤن ٩ًىن مىا٣ٞا لضًً الضولت وهى 

. ؤلاؾالم

                                                           
 مً الضؾخىع اإلاهغي م٣اعهت م٘ الىٓام 62صعاؾت جدلُلُت للماصة )صاووص الباػ، خ٤ اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت  1

ت، مهغ،(الٟغوس ي  .375-374م -، م2006 ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت لؼوظه،:"...  ٖلى73جىو اإلااصة  2  ...."ًشبذ الجيؿُت الجؼاثٍغ
 وؤزغه ٖلى الىٓام 1996مىحرة بلىعغي، اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ بٗض الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  3

الؿُاس ي، مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى١ ٕٞغ ال٣اهىن الٗام، جسهو ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، 

. 41، م2014-2013ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، 
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لبُت ٦1ما ًم٨ً اٖخباع هظا الكٍغ بٞغاػا َبُُٗا لُٟغة اإلاجخم٘ الجؼاثغي   باٖخباع ؤن ألٚا

الؿاخ٣ت مً الكٗب الجؼاثغي مً اإلاؿلمحن، ولٗل طل٪ ؤًًا ًخطر مً زال٫ هو الُمحن 

الضؾخىعٍت التي ًاصحها عثِـ الجمهىعٍت زال٫ ألاؾبٕى اإلاىالي الهخسابه والتي ٣ًؿم ٞحها ٖلى 

. 2 مً الضؾخىع 90اخترام الضًً ؤلاؾالمي وجمجُضه َب٣ا لىو اإلااصة 

هظا ولم ٌكتٍر اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ؤن ٩ًىن اإلاغشر مؿلما بالىالصة، بل ؤزظ 

بٗمىمُت الىو مما ًم٨ً إلاً ٧ان ًضًً بٛحر ؤلاؾالم وؤنبذ مؿلما ٢بُل الاهخساباث ؤن 

ذ قغفي ؤهه ًضًً باإلؾالم3ًترشر إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت ُت ؤن ًشبذ في جهٍغ . 4 قٍغ

اما في اقتراٍ اٖخىا١ الضًً ؤلاؾالمي، ولم ٌؿخثن  ومما ًالخٔ ؤًًا ؤن الىو ظاء ٚامًا ٖو

بُٗت  ت َو ؤن ٩ًىن اإلاترشر مؿلما مىخمُا إلخضي الُىاث٠ التي باجذ حك٩ل زُغا ٖلى هٍى

حرها، بياٞت بلى ٖضم اقتراٍ الضًاهت  اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٧الُاثٟت الكُُٗت ؤو ألاخمضًت ٚو

حر مباقغة ٖلى اهخماء ووالء  ؤلاؾالمُت لؼوط اإلاغشر إلاا لظل٪ مً جإزحر بهىعة مباقغة ٚو

.  اإلاغشر الضًجي

ولٗل بزباث اٖخىا١ الضًً ؤلاؾالمي هى آلازغ مً الهٗىبت بما ٧ان ٧ىهه ًخٗل٤ بالؿغاثغ مما 

غ هظا  ذ الكغفي اإلا٣ضم ٦ةزباث خ٣ُ٣ي ٖلى جٞى ًجٗل بم٩اهُت بصٖاثه واعصة، بط ٨ًٟي الخهٍغ

. الكٍغ لضي اإلاغشر

:  شملغ السن/ ج

مما الق٪ ُٞه ؤن الؿً ٌٗض قٍغ ؤؾاس ي البض مً جىاٞغه في اإلاغشر لالهخساباث 

الغثاؾُت والظي البض مً جالئمه م٘ ؤهمُت اإلاىهب و٦ظا ما ًٟغيه مً ؤٖباء وواظباث 

. حؿخلؼم بلٙى ؾً مُٗىت إلم٩اهُت ال٣ُام بها

ها للمترشر بإعبٗحن ؾىت ٧املت ًىم  و٢ض خضص اإلااؾـ الضؾخىعي الؿً الضهُا الىاظب بلٚى

، باٖخباعها الؿً اإلاىاؾبت خُض 875الا٢ترإ، وطل٪ مً زال٫ ال٣ٟغة الغابٗت مً هو اإلااصة 

                                                           
، 2008ط، الجؼاثغ، .م.ٞىػي ؤونض٤ً، الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي، الجؼء الشالض، الُبٗت الشالشت، ص 1

. 106- 105م - م
ت الُمحن خؿب الّىّو آلاحي: " ٖلى 90جىو اإلااصة  2 ٍّ ه   بؿم "   : ًاّصي عثِـ الجمهىع

ّ
اء للّخطخُاث   الّغخُم،    الّغخمً    الل ٞو

ه الٗلّي الُٗٓم، ؤن ؤخترم الّضًً ؤلاؾالمّي 
ّ
٢ؿم بالل

ُ
مبر الخالضة، ؤ ال٨بري، وألعواح قهضاثىا ألابغاع، و٢ُم زىعة هٞى

 ...".وؤمّجضه،
ت الترشر الهخساباث الغثاؾت في الجؼاثغ، مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، ٧لُت الخ٣ى١  3 بىػٍض بً مدمىص، مبضؤ خٍغ

 .296، م2015، الجؼاثغ، الٗضص الؿاصؽ، ماعؽ 01والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت 
 .2009 ماعؽ 10، اإلااعر في 14، الٗضص ط . ط. ع. ط، 2009 ماعؽ 02، اإلااعر في ٢13غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م  4
 ...".ؾىت ٧املت ًىم الاهخساب، (04) ً٩ىن ٖمغه ؤعبٗحن  -: "... ٖلى87/4جىو اإلااصة  5
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غ ٞحها اإلاغشر ٖلى ال٣ضعة والخبرة الؿُاؾُت الالػمت لخدمل ؤٖباء اإلاىهب ، وهى في 1ًخٞى

الخ٣ُ٣ت ؾً ًخمحز ُٞه الصخو بالخى٨ت وعظاخت ال٣ٗل وخؿً الخضبحر،  

٦ما ؤن ؾً الاؾخ٣غاع والخىاػن والا٦خما٫ ال٣ٗلي وال٣ضعة ٖلى جدمل ؤٖباء الخ٨م الظي ؾٝى 

ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ه، وهى الؿً الظي انُٟى ُٞه هللا حٗالى زاجم ألاهبُاء واإلاغؾلحن ؾُضها مدمض 

. 2نلى هللا ٖلُه وؾلم

وبظل٪ ٩ًىن الضؾخىع الجؼاثغي ٢ض خظا خظو ؤٚلب الضؾاجحر الٗغبُت في اقتراٍ ؤعبٗحن ؾىت 

ت باؾخصىاء  للترشر للغثاؾُاث، وهى الكٍغ الظي هو ٖلُه َُلت الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

، 89، 76، ؤما ُٞما ٖضا طل٪ ٣ٞض اج٣ٟذ ٧ل الضؾاجحر 3 ؾىت35 الظي خضصه بـ 1963صؾخىع 

 .4 ٖلى طاث الكٍغ2016 و 96

: وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى بٌٗ اإلاؿاثل التي مً بُجها

اقتٍر اإلااؾـ الضؾخىعي بلٙى ؾً ألاعبٗحن ًىم الا٢ترإ و لِـ ًىم ج٣ضًم الترشر ؤو ًىم 

اهتهاء ؤظل الترقُداث و هظا ما ٌٗجي ؤهه ًم٨ً ألي مغشر لم ًبلٜ ؾً ألاعبٗحن ٢بل الا٢ترإ 

ُت ؤن ٨ًمل الؿً اإلاُلىبت ًىم الاهخساباث (ؤي ٞترة الترشخاث) . 5ؤن ٣ًضم جغشخه قٍغ

في خالت وظىص صوعجحن لالهخساباث ٞةن هظا الكٍغ ٣ًخض ي بلٙى ؾً ألاعبٗحن ًىم الاهخساباث 

، ٖلى اٖخباع مى٣ُُت طل٪ الؾُما ؤن اإلاجلـ 6الظي ًجغي ُٞه الضوع ألاو٫ ولِـ الشاوي

. الضؾخىعي ًىٓغ مؿب٣ا في قٍغ الؿً ؤي ٢بل الاهخساباث وبالخالي بم٩اهُت وظىص صوع زان

 87 مً اإلااصة 04ٌٗاب ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي الهُاٚت ٚحر الض٣ُ٢ت لل٣ٟغة 

بط ٧ان مً ألانىب وألاص١ ..." ؾىت ٧املت ًىم الاهخساب، (04) ً٩ىن ٖمغه ؤعبٗحن  ...-: "بىهها

. (بلٙى ؤعبٗحن ؾىت ٧املت ٖلى ألا٢ل ًىم الاهخساب)وألاؾلم لٛت ومٗجى ؤن ج٩ىن ٖلى هدى 

ًالخٔ ٖلى الضؾخىع الجؼاثغي ٖضم اقتراَه لؿً ٢هىي إلم٩اهُت الترشر للغثاؾُاث ٖلى 

ٗاث بٌٗ الضو٫ ألازغي، وفي طل٪ ًغي بٌٗ الباخشحن ؤن جدضًض ؾً  ٚغاع ما اهخهجخه حكَغ

                                                           
 .430 صاووص الباػ، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 1
 .18 بً ػاٚى هؼحهت، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 2
 ؾىت ٖلى ألا٢ل ومخمخ٘ بد٣ى٢ه 35ًم٨ً ل٩ل مؿلم ظؼاثغي ألانل بلٜ ٖمغه  : "...1963 مً صؾخىع 39جىو اإلااصة  3

 ."اإلاضهُت والؿُاؾُت ؤن ًيخسب عثِؿا للجمهىعٍت

مً  87، اإلااصة 1996صؾخىع مً  73، اإلااصة 1989 مً صؾخىع 70، اإلااصة 1976 مً صؾخىع 107اإلااصة ) اهٓغ اإلاىاص 4

 .(2016الخٗضًل الضؾخىعي 
 .42بلىعغي، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م  مىحرة 5
 .42 اإلاغظ٘ هٟؿه، م 6
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٢هىي للترشر يغوعة ألن الخ٣ضم في الؿً ٢ض ًدى٫ صون ال٣ُام  بمهام الغثاؾت هٓغا 

ُٟت وؤهمُتها .  1لخُىعة هظه الْى

: شملغ الحجحع بالحلىق اإلالاية والسياسية/ د

ت  -: " في ٣ٞغتها الخامؿت87وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ُّ  ًخمّخ٘ ب٩امل خ٣ى٢ه اإلاضه

ت ُّ ، وهى قٍغ مً اإلاى٤ُ بما ٧ان بط ال ٣ٌٗل ؤن ًخىلى الخ٨م شخو مدغوم مً ..."والّؿُاؾ

 ٦إن ٩ًىن مذجىعا ٖلُه لٗخٍه ؤو ظىىن ؤو ؾٟه ؤو مدغوما مً 2خ٣ى٢ه اإلاضهُت ؤو الؿُاؾُت

ت مً هظا الكٍغ... خ٤ الاهخساب ؤو الترشر ُل ٧ل الضؾاجحر الجؼاثٍغ
ْ
س

َ
، وهى في 3الخ، ولم ج

الخ٣ُ٣ت قٍغ مترجب ٖلى الخمخ٘ بهٟت الىازب بط ال ًم٨ً ؤن ًخىاٞغ هظا الكٍغ في اإلاترشر 

. 4ما لم ٨ًً ًدمل هظه الهٟت

ألاولى بُا٢ت الىازب والشاهُت قهاصة الؿىاب٤ : والخشبذ مً هظا الكٍغ ٩ًىن بخ٣ضًم وز٣ُخحن

. 5الٗضلُت

:  سنىات10شملغ ؤلاكامة بالجكابمل إلالة / هـ

ا 2016زالٞا ل٩ل الضؾاجحر الؿاب٣ت ٞةن الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت   اؾخدضر قَغ

 (10)   ًشبذ ب٢امت صاثمت بالجؼاثغ صون ؾىاها إلاضة ٖكغ : "- بىهها87/07ظضًضا في اإلااصة 

ؤًً اقتٍر وظىب ؤن ٣ًضم اإلاترشر ما ًشبذ ب٢امخه " ؾىىاث ٖلى ألا٢ل ٢بل بًضإ الترشر 

بالجؼاثغ بهٟت صاثمت لٟترة ال ج٣ل ًٖ ٖكغة ؾىىاث ٢بل بًضإ مل٠ الترشر، وهى في 

ت في  الخ٣ُ٣ت قٍغ ي٤ُ بهىعة ٦بحرة خ٤ الترشر الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بالجالُت الجؼاثٍغ

الخاعط مما ًجٗل ألامغ في زاهت ؤقبه باإلاؿخدُل، ٖلى ؤن ٨ٞغة صًمىمت ؤلا٢امت الىاعصة باإلااصة 

. جُغح ظضال ُٞما بط عاوح هظه ؤلا٢امت اه٣ُإ لؿبب ؤو آلزغ

غي البٌٗ ؤن الٛغى مً هظا الكٍغ هى بزباث ؤن اإلاترشر ملم بال٣ًاًا الغاهىت للبالص في  ٍو

 ومىا٦ب ل٩ل اإلاؿخجضاث الخانلت بالجؼاثغ ًٖ ٦شب، وبن ٧ان ٧6ل اإلاجاالث وال٣ُاٖاث

                                                           
ت، مظ٦غة ماظؿخحر في  1 ُٗت الجؼاثٍغ ؾهام ٖباس ي، يماهاث وآلُاث خماًت خ٤ الترشر في اإلاىاز٤ُ الضولُت واإلاىٓىمت الدكَغ

 .90 ، م2014- 2013ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، الجؼاثغ، 
. 18 بً ػاٚى هؼحهت، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 2
 .(1996صؾخىع مً  73، 1989صؾخىع مً  70، 1976صؾخىع مً  107، 1963صؾخىع مً  39): واص الم3
 .298 بىػٍض بً مدمىص، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 4
ٌِٗل جمام قىقي، آلُاث الغ٢ابت ٖلى الٗملُت الاهخسابُت في الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت،  5

 .40-39 م -، م2008ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، 
، 2016مؿٗىص ٖؼ الضًً، ًىؾ٠ ٧لىم، قغوٍ الترشر إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ في ْل الخٗضًل الضؾخىعي  6

ان ٖاقىع الجلٟت، اإلاجلض   .505، م 2019، ظىان 02، الٗضص04مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والاظخماُٖت، ظامٗت ٍػ
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٤ ؤمامهم  الىا٢٘ ًٓهغ ؤن الباٖض ؾُاس ي حهضٝ بلى ب٢هاء بٌٗ اإلاترشخحن و٢ُ٘ الٍُغ

ً لت زاعط الَى . زانت ؤولئ٪ الظًً ٢ُىىا لٟتراث ٍَى

: 1954 اىفجبر 01شملغ اإلالاورة  ف رىوة / و

، بط ههذ ال٣ٟغة الشامىت مً 1942وهى قٍغ ًسو اإلاىاَىحن اإلاىلىصًً ٢بل ًىلُى 

مبر  -: " ٖلى 87اإلااصة  شِبذ مكاع٦خه في زىعة ؤّو٫ هٞى " 1942بطا ٧ان مىلىصا ٢بل ًىلُى   1954ًُ

حر الشىعٍحن ، وهى ألامغ الظي 1و٢ض ؤزاع هظا الكٍغ مؿإلت الخمُحز مابحن اإلاىاَىحن الشىعٍحن ٚو

. 2 (32)ٌٗض بزالال بمبضؤ اإلاؿاواة الظي ؤ٢غه اإلااؾـ الضؾخىعي في اإلااصة 

ً ؾىت ٖلى ألا٢ل ٖىض اؾخ٣ال٫ الجؼاثغ في  واهُال٢ا مً طل٪ ٞةن اإلاىاًَ الظي بلٜ ٖكٍغ

مبر 1962ًىلُى   1954 ال ٣ًبل جغشخه لالهخساباث الغثاؾُت بال بطا ٧ان ٢ض قاع٥ في زىعة هٞى

ًا ؤو ًخاب٘ صعاؾخه  ؤو ٦إن ٩ًىن مً ٢اَجي بٌٗ 3وطل٪ صون مغاٖاة لٓغوٞه ٦إن ٩ًىن مٍغ

اإلاىا٤َ الىاثُت التي لم جهل بلحها ؤطٕع الاؾخٗماع وبالخالي لم حكهض اإلاضي الشىعي ؤو ألي ماو٘ 

مبر  .  ما لم ٨ًً مىاُٞا لها وإلاا ٢امذ ألظله1954آزغ خا٫ صون اإلاكاع٦ت في زىعة هٞى

خم بزباث جىاٞغ هظا الكٍغ في اإلاترشر بخ٣ضًمه لكهاصة ناصعة مىظ ا٢ل مً ؾىت َب٣ا  ٍو

جاؾـ : " مىه ٖلى15، خُض جىو اإلااصة 4 اإلاخٗل٤ باإلاجاهض والكهُض07-99ألخ٩ام ال٣اهىن 

تراى والخصخُذ صون  لجىت جدك٩ل مً مجاهضًً لضي وػٍغ اإلاجاهضًً للبذ في َلباث الٖا

٤ الخىُٓم ". ٚحره، جدضص ٦ُُٟت جُب٤ُ هظه اإلااصة ًٖ ٍَغ

جي ؤو : " مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى٦17ما جىو اإلااصة  غ الَى ت في ظِل الخدٍغ جشبذ نٟت الًٍٗى

جي وج٣ُض في السجل ؤلاصاعي اإلاسهو لهظا الٛغى، وحؿخسغط وسخت مىه  غ الَى ظبهت الخدٍغ

". ٖىض الُلب

: شملغ محعلم بإبىر اإلاترشح/  ز

شِبذ ٖضم جىّعٍ  -: "2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 87/09خُض ظاء في هو اإلااصة  ًُ  

مبر  ه في ؤٖما٫ يّض زىعة ؤّو٫ هٞى  ". 1942 بطا ٧ان مىلىصا بٗض ًىلُى   1954ؤبٍى

ه في ؤٖما٫ يض  لُه ٞةهه ًجب ٖلى اإلاترشر لغثاؾت الجمهىعٍت ؤن ًشبذ ٖضم جىعٍ ؤبٍى ٖو

، ولٗل اإلااؾـ الضؾخىعي في هظا الكٍغ 1942الشىعة بطا ما ٧ان اإلاكغح مىلىصا بٗض ًىلُى 

                                                           

1 Rchid telemceni, election et elites en algerie, chihab edition, alger, 2003, p62 

غ١،  .  ٧ل اإلاىاَىحن ؾىاؾُت ؤمام ال٣اهىن  : "32 هو اإلااصة 2 ِٗ خظّعٕ بإّي جمُحز ٌٗىص ؾببه بلى اإلاىِلض، ؤو ال ًُ وال ًم٨ً ؤن 

 ."ؤوالِجيـ، ؤو الّغؤي، ؤو ؤّي قٍغ ؤو ْٝغ آزغ، شخخ ّي ؤو اظخماعيّ 
 .296بىػٍض بً مدمىص، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 3
ل 05 اإلااعر في 07-٢99اهىن ع٢م  ا4٫ ل 12، اإلااعزت في 25ط، الٗضص . ط. ع. ، ًخٗل٤ باإلاجاهض والكهُض، ط1999 ابٍغ  ابٍغ

1999. 
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مبر  ٍٝ ومٗاٍص لشىعة الٟاجذ هٞى ه ؾلى٥ مىا ، ٧1954ان حهضٝ بلى مى٘ جغشر مً ٧ان ألبٍى

ت الٟغوؿُت واعج٩اب ؤٖما٫ يض اإلاجاهضًً ،  ٧1الخٗامل م٘ الؿلُاث الاؾخٗماٍع

و٢ض ظاء هظا الكٍغ هدُجت إلاا قهضجه الجؼاثغ ؤزىاء ٞترة الاؾخضماع الٟغوس ي مً ْلم وجىاَا 

ت واؾخ٣ال٫  بٌٗ ألاشخام، وبالخالي ال ًم٨ً ٢بى٫ جغشر الصخو الظي ٧ان ؤبىاه يض خٍغ

. الجؼاثغ

غي ٦شحر مً اإلاالخٓحن ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بة٢غاعه لهظا الكٍغ ٞهى ٌٗا٢ب ٞئت  ٍو

جٗلهم عهُىت ألوػاع لم ًغج٨بىها،  مً اإلاىاَىحن ًٖ ؤٖما٫ هم باألؾاؽ ٚحر مؿاولحن ٖجها، ٍو

ٟخذ بابا للخىا٢ٌ، بط ٠ُ٦  مـ مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن ٍو ت الترشر ٍو ٤ًُُٞ بظل٪ خٍغ

 وال ٌكتٍر في اإلاىلىصًً ٢بل هظا ٣ٌٗ1942ل ؤن ٌكتٍر طل٪ في ألاشخام اإلاىلىصًً بٗض 

ش . 2الخاٍع

، ٞةن ٢اهىن الاهخساباث   اإلاٗض٫ واإلاخمم 10-16ؤما ًٖ مؿإلت بزباث جد٤٣ هظا الكٍغ

ما٫ 083-19بمىظب ال٣اهىن الًٗىي   ؤوظب ج٣ضًم قهاصة جشبذ ٖضم الخىعٍ في هاجه ألٖا

صون ؤن ًىضر همىطط ؤو الجهت اإلاهضعة للكهاصة، بال ؤن اإلاجلـ الضؾخىعي ؤ٢غ في بُان له 

ش  ٣ا إلاا هو ٖلُه 2009 ُٟٞغي 09ناصع بخاٍع ٤ قهاصة عؾمُت ٞو  ؤن ؤلازباث ٩ًىن ًٖ ٍَغ

ذ قغفي مهاص١ 07-٢99اهىن   اإلاخٗل٤ باإلاجاهض والكهُض، وفي خاالث ؤزغي بخ٣ضًم جهٍغ

. ٖلُه

ت ٢بل  حن الؿاب٣حن جماما، وجم 1996وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضؾاجحر الجؼاثٍغ  زلذ مً الكَغ

. 2016 وما لخ٣ه مً حٗضًالث ونىال بلى الخٗضًل ألازحر لؿىت 1996الىو ٖلحهما بٗض صؾخىع 

: شملغ الحصملرذ باإلاجحلكات العلاورة واإلانلىلة/ ح

ذ ٖلجي  ل٣ض ؤلؼم الضؾخىع ٧ل شخو عاٚب في الترشر لغثاؾت الجمهىعٍت ج٣ضًم جهٍغ

ت واإلاى٣ىلت، وطل٪ بمىظب ال٣ٟغة الٗاقغة مً اإلااصة    -: " التي جىو87ب٩اٞت ممخل٩اجه ال٣ٗاٍع

ً وزاعظه ت واإلاى٣ىلت صازل الَى ذ الٗلجّي بممخل٩اجه ال٣ٗاعٍّ ". ٣ًّضم الّخهٍغ

ولٗل الهضٝ مً هظا الكٍغ هى يمان الكٟاُٞت في الخُاة الؿُاؾُت لكاون الٗامت 

. 4وخماًت اإلامخل٩اث الٗمىمُت ونىن هؼاهت ألاشخام واإلاغشخحن

                                                           
 .43مىحرة بلىعغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .297بىػٍض بً مدمىص، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
 14، اإلااعر في 08-19 اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 10-16 ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 3

 .2019 ؾبخمبر 15، اإلااعزت في 55، الٗضص ط. ط. ع. ط، 2019ؾبخمبر 
ط، . ط. ع. ، اإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه، ط2006 ٞبراًغ 20 اإلااعر في 01 -06:  مً ال٣اهىن ع٢م04اهٓغ اإلااصة  4

 .2006 ماعؽ 08، اإلااعزت في 14الٗضص 
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وفي هظا هٕى مً ؤزل٣ت اإلاماعؾت الؿُاؾُت و٢ُ٘ مٓاهغ اوٗضام الش٣ت التي ٢ض جيكإ بحن 

، 1996 مً صؾخىع 73اإلاىخسب ومً ًيخسبه، وهى قٍغ جم اؾخدضازه بمىظب هو اإلااصة 

،  1996خُض لم حكهض الضؾاجحر الؿاب٣ت اقتراَه وبالخالي ٞةن اؾخىظابه في صؾخىع 

 ه٣ُت مؿخدؿىت جدؿب لهالر 2016وما ؤ٣ٖبه مً حٗضًل ونىال بلى الخٗضًل ألازحر لؿىت 

ٟي الضولت دت إلا٩اٞدت الٟؿاص اإلاالي إلاْى . اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في مباصعة نٍغ

ذ، بال ؤن اإلاجلـ 87وعٚم ؤن اإلااصة   مً الضؾخىع لم جىضر ٦ُُٟت ج٣ضًم هظا الخهٍغ

ذ باإلامخل٩اث في بُان له ماعر في   2009 ُٟٞغي 09الضؾخىعي خضص مٗجى ٖلىُت الخهٍغ

ذ ٢بل بًضإ مل٠ الترشر في  بمىاؾبت الاهخساباث الغثاؾُت بةلؼام اإلاغشر بيكغ الخهٍغ

ىُت الغؾمُت ىِخحن ج٩ىن بخضاهما باللٛت الَى ضجحن َو . 1ظٍغ

دا ببُان الظمت اإلاالُت  وججضع ؤلاقاعة بلى اهه ٧ان ؤخغي باإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ٌكتٍر جهٍغ

ً، و٦ظا ألاؾهم والىصاج٘  ت واإلاى٣ىلت صازل وزاعط الَى للمترشر، بما في طل٪ اإلامخل٩اث ال٣ٗاٍع

والؿىضاث وختى الضًىن وال٣غوى، وبالخالي ٧ل ماله وما ٖلُه بخ٣ا٢ا للكٟاُٞت الخامت هٓغا 

إلاا ٨ًدؿبه مىهب عثِـ الجمهىعٍت مً ؤهمُت مً ظهت، ومً وظىب جد٤٣ الجزاهت ؤمام 

. الكٗب مً ظهت ؤزغي 

: اللملوغ اإلانصىص علليا  ف اللااىن العظىر اإلاحعلم باالاحخابات/ 2

لم ٨ًخ٠ِ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في جدضًضه لكغوٍ الترشر للغثاؾُاث بما 

، بل ؤخا٫ ٖلى قغوٍ ؤزغي مىهىم ٖلحها بمىظب ال٣اهىن الًٗىي 87هو ٖلُه في اإلااصة 

، خُض جم جظًُل 08-19 اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن الًٗىي 16-10

". جدضص قغوٍ ؤزغي بمىظب ال٣اهىن الًٗىي : " مً الضؾخىع بٗباعة87اإلااصة 

: وجخمشل هظه الكغوٍ في آلاحي

  :ملف الترشح/ ؤ

كمل ما ًلي : َو

. وسخت ٧املت مً قهاصة مُالص اإلاٗجي- 

ت ألانلُت للمترشر اإلاٗجي-  . قهاصة الجيؿُت الجؼاثٍغ

ت ألانلُت ٣ِٞ ولم ٌؿب٤ -  ذ قغفي ٌكهض بمىظبه اإلاٗجي ؤهه ًخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ جهٍغ

ذ إلزباث طل٪ . له الخجيـ بجيؿُت ؤزغي، وهىا ًشىع الدؿائ٫ خى٫ مضي ٦ٟاًت هظا الخهٍغ

ذ قغفي ٌكهض بمىظبه اإلاترشر اإلاٗجي ؤهه ًضًً باإلؾالم-  . جهٍغ

.  مً صخُٟت الؿىاب٤ ال٣ًاثُت للمترشر اإلاٗجي3مؿخسغط ع٢م - 

                                                           
 .298بىػٍض بً مدمىص، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
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. نىعة قمؿُت خضًشت للمترشر اإلاٗجي- 

ذ قغفي ٌكهض ُٞه ٖلى جمخٗه -  قهاصة الجيؿُت ألانلُت لؼوط اإلاترشر اإلاٗجي، وج٣ضًم جهٍغ

. بالجيؿُت ألانلُت ٣ِٞ

ت ألانلُت ألبىي اإلاترشر-   .قهاصة الجيؿُت الجؼاثٍغ

قهاصة ظامُٗت ؤو قهاصة مٗاصلت لها، وهى قٍغ مؿخدضر وه٣ُت خؿىت جدؿب للمكٕغ - 

. الجؼاثغي، هٓغا إلاا ًخُلبه اإلاىهب مً ٦ٟاءة ٖلمُت

. وسخت مً بُا٢ت الىازب للمترشر اإلاٗجي- 

ذ قغفي ٌكهض بمىظبه اإلاترشر اإلاٗجي ٖلى ؤلا٢امت صون اه٣ُإ بالجؼاثغ صون ؾىاها -  جهٍغ

 .ؾىىاث ٖلى ألا٢ل، التي حؿب٤ مباقغة بًضإ جغشخه (10)مضة ٖكغة 

و٢ض جم الىو ٖلى هظا الكٍغ : ج٣ضًم قهاصة َبُت مؿلمت مً َٝغ ؤَباء مدلٟحن- 

 مً ال٣اهىن 04 اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 139بمىظب اإلااصة 

، وحهضٝ هظا الكٍغ بلى الخد٤٣ مً ؾالمت اإلاغشر وصخخه البضهُت بما 08-19الًٗىي 

ًم٨ىه مً مؼاولت مهامه ٦غثِـ للجمهىعٍت، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااصة ؾالٟت الظ٦غ ظاءث 

ُت الكهاصة الُبُت وهٕى ألامغاى وؤلاناباث ؤو الٗاهاث  ٖلى ٖمىمها ٚامًت ٞلم جدضص هٖى

 .1ؤو اإلاىاو٘ اإلاغيُت التي ًيبػي الخإ٦ض مً ٖضم حٗغى اإلاغشر لها

٦ما ؤن هظا الىو ٢ض اٞخ٣ض بلى الض٢ت بط ؤهه ًٟهم مً زالله ؤن اإلاُلىب هى ج٣ضًم الكهاصة 

ًه، وهىا ٢ض  الُبُت ؤًا ٧ان مدخىاها صون اقتراٍ الؿالمت البضهُت ل٣بى٫ الترشر ؤو ٞع

دت بٗضم ؾالمت اإلاغشر بضهُا ؤًً ًشىع الدؿائ٫ خى٫ ٢غاع  جدىي الكهاصة اإلاُلىبت بقاعة نٍغ

ىُت اإلاؿخ٣لت بػاء طل٪، الؾُما ؤن هو اإلااصة ًًٗها في مى٠٢ خغط ٧ىجها لم  الؿلُت الَى

ٌ . حكتٍر ؾالمت اإلاغشر لل٣بى٫ ؤو الٞغ

ٟاء مجها - ىُت ؤو ؤلٖا : قهاصة جشبذ ؤصاء اإلاغشر للخضمت الَى

، ٚحر ؤهه ًٟخ٣ض بلى الض٢ت الؾُما في ْل 1949وهظا الكٍغ ًخٗل٤ باألشخام اإلاىلىصًً بٗض 

ىُت يمً ٢اثمت اإلا٣بىلحن ٚحر اإلااهلحن  وظىص َاثٟت مً اإلاىاَىحن نىٟها ٢اهىن الخضمت الَى

ذ  ٟاء اإلاىهىم ٖلُه ٩ًىن ب٣غاع نٍغ للخجىُض ؤو ما ٣ً٘ جدذ حؿمُت ماهل ال ًجىض، ألن ؤلٖا

ىُت . 2ألؾباب صخُت ؤو ٖاثلُت ؤو ٩ًىن ابً قهُض َب٣ا ل٣اهىن الخضمت الَى

                                                           
 .44مىحرة بلىعغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
مبر 15 اإلااعر في 103- 74 مً ألامغ ع٢م 96- 95- 94 – 93 – 92اهٓغ اإلااصة  2 ىُت، 1974 هٞى ، اإلاخًمً ٢اهىن الخضمت الَى

 .1974 صٌؿمبر 10، اإلااعزت في 99ط، الٗضص .ط.ع.ط
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٦ما ٢ض ٌكمل الخغمان ٞئت ألاشخام الظًً هم ٢ُض الخجىُض، ؤي لم ٨ًملىا بٗض جإصًت 

ىُت، و٦ظا ألاشخام الظًً لم ٌؿىوا ويُٗتهم بؿبب ٖضم ج٣ُُض ؤؾمائهم في  الخضمت الَى

ىُت، ؤو لٗضم جل٣حهم اؾخضٖاء الخجىُض ؤو الظًً اهخهى ؤظل جإظُلهم ولم  ٢ىاثم الخضمت الَى

ً مً مغا٦ؼ الخجىُض بٗض الخدا٢هم بها ىُت بٗض اؾخضٖائهم، ؤو الٟاٍع . 1ًلخد٣ىا بالخضمت الَى

 10- 16 مً ال٣اهىن الًٗىي 142اؾخماعاث الخى٢ُٗاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  -

اإلاٗض٫ واإلاخمم اإلاخٗل٤ باالهخساباث، وؾٝى وكحر بلحها الخ٣ا بىٕى مً الخٟهُل ٦كٍغ 

. مىٟهل مً قغوٍ الترشر

ً وزاعظه - ت اإلاى٣ىلت صازل الَى ذ الٗلجي للمترشر بممخل٩اجه ال٣ٗاٍع . وز٣ُت الخهٍغ

غ  - مبر 01قهاصة جشبذ اإلاكاع٦ت في زىعة الخدٍغ  باليؿبت للمىلىصًً ٢بل ًىلُى 1954 هٞى

1942 .

مبر  -  اإلاىلىصًً ٢بل 1954قهاصة جشبذ ٖضم جىعٍ ؤبىي اإلاترشر في ؤي ؤٖما٫ يض زىعة هٞى

. 1942ًىلُى 

حٗهض ٦خابي ًى٢ٗه اإلاترشر ًلتزم مً زالله باخترام الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  -

 مً ال٣اهىن 04 اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة 2 مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث139

 :، واإلاخمشلت في08-19الًٗىي 

ت ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث اؾخٗما٫ ٖضم- ىُت للهٍى والٗغوبت  ؤلاؾالم ؤبٗاصها الشالزت في الَى

غاى خؼبُت ُٛت أٚل . والاماَػ

ت ٖلى  الخٟاّ – ىُت الهٍى ُٛت والٗغبُت ؤلاؾالمُت الشالزت ؤبٗاصها في الَى  ٖلى والٗمل وألاماَػ

. جغ٢ُتها

مبر ؤو٫  مباصت  اخترام – . وججؿُضها 1954 ؾىت هٞى

. لها باالمخشا٫ والالتزام بها، اإلاٗمى٫  وال٣ىاهحن الضؾخىع   اخترام –

ىُت واإلاهالخت الؿلم مباصت ج٨َغـ –  . الَى

 والخىضًض الؿلُت، في الب٣اء ؤو/و والىنى٫  الؿُاس ي الٗمل ؤو/و للخٗبحر  هبظ الٗى٠ ٧ىؾُلت –

. به

اث الٟغصًت – . ؤلاوؿان خ٣ى١  واخترام والجماُٖت  اخترام الخٍغ

– ٌ ت ؤلا٢ُاُٖت اإلاماعؾاث  ٞع  .واإلادؿىبُت والجهٍى

ُض – ىُت الىخضة  جَى  .الَى

                                                           
. 29، م 2007، الجؼاثغ، ط. م.ص بصَعـ بى٦غا، هٓام اهخساب عثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ،  1
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث08-19 مً ال٣اهىن الًٗىي 04اهٓغ اإلااصة  2
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ىُت الؿُاصة ٖلى  الخٟاّ –  .الَى

ىُت ال٣ُم اخترام بَاع في بالضًم٣غاَُت  الخمؿ٪ –  .الَى

. الؿُاؾُت الخٗضصًت  جبجي –

 .الجؼاثغي  للكٗب الخغ الازخُاع ٍَغ٤ ًٖ الؿلُت ٖلى  اخترام الخضاو٫ الضًم٣غاَي –

جي التراب ؾالمت ٖلى  الخٟاّ –  .الَى

 .الجمهىعٍت مباصت  اخترام –

ه هظا الخٗهض ال٨خابي َب٣ا لل٣ٟغة ألازحرة  ٖلى ؤن ًخ٤ٟ مًمىن بغهامج اإلاترشر م٘ ما ًدٍى

. مً هو اإلااصة ؾالٟت الظ٦غ

: حجع الحىكيعات والتزريات/ ب

يماها لجضًت الترشر وبًالًء لألهمُت الالػمت إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت ٣ٞض ؤوظب 

 142اإلاكٕغ ٖلى اإلاغشخحن لالهخساباث الغثاؾُت ظم٘ ٖضص مً التز٦ُاث هو ٖلحها في اإلااصة 

ض الترشر 1اإلاٗضلت مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث ، ؤًً ؤلؼم هو اإلااصة ٧ل مً ًٍغ

جى٢ُ٘ ٞغصي ٖلى ألا٢ل مً بحن الىازبحن  (50000)ؤن ٣ًضم ٢اثمت جخًمً زمؿحن ؤل٠ 

. اإلاسجلحن في ال٣ىاثم  الاهخسابُت

 ولٗل الهضٝ مً طل٪ ؤن ًبرهً اإلاغشر ؤن قٗبِخه جخٗضي اإلاجا٫ الىالجي ؤو الجهىي له بلى 

جي  والًت ٖلى 25 جؼ٦ُت في ٧ل والًت ٦دض ؤصوى ٖبر 1200، وطل٪ مً زال٫ ظم٘ 2اإلاجا٫ الَى

ً، واإلاالخٔ ؤن ٖضص الخى٢ُٗاث اإلاُلىب الخهى٫  ألا٢ل ؤي ؤ٦ثر مً هه٠ ٖضص والًاث الَى

. 3ٖلحها ًسضم ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤ٦ثر مما ًسضم اإلاغشخحن اإلاؿخ٣لحن

                                                           
 87اإلااّصة   في اإلادضصة الكغوٍ ًٖ ًٞال: " ٖلى08-19 مً ال٣اهىن الًٗىي 04 اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة 142هو اإلااصة  ث1

جى٢ُ٘ ٞغصي، (50000) ؤل٠ زمؿحن جخًمً ٢اثمت ٣ًضم  ؤن ٖلى اإلاترشر ًجب ال٣اهىن الًٗىي، و٦ظا ؤخ٩ام الضؾخىع، مً

٢ل، لىازبحن مسجلحن في ٢اثمت اهخسابُت، و ًجب ؤن ججم٘ ٖبر 
ٌ
 والًت، ٖلى ألا٢ل، و ًيبػي ؤال ٣ًل الٗضص ألاصوى 25ٖلى ألا

.  جى1200ُ٘٢مً الخى٢ُٗاث اإلاُلىبت في ٧ل والًت مً الىالًاث اإلا٣هىة ًٖ 

اث هظه وجىصٕ ٖمىمي، يابِ لضي ٖلُه مهاص١ ٞغصي مُبٕى في الخى٢ُٗاث هظه جضّون  ىُت الؿلُت لضي اإلاُبٖى  الَى

  .الًٗىي  ال٣اهىن  هظا مً 139 اإلااّصة مىيٕى الترشر، مل٠ ُٞه ًىصٕ الظي الى٢ذ هٟـ في لالهخساباث اإلاؿخ٣لت

ىُت الؿلُت عثِـ مً ب٣غاع اإلااّصة هظه جُب٤ُ ٦ُُٟاث جدضص  ."لالهخساباث اإلاؿخ٣لت الَى
ججغبت : مدمض زلُٟت نض٤ً، ٢اهىن الاهخساب وجُب٣ُاجه ومهحر ؤلانالخاث الؿُاؾُت في الضًم٣غاَُاث الهاٖضة 2

ل   .85 ، م2011الؿىصان، مجلت صٞاجغ الؿُاؾُت وال٣اهىن، ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، الجؼاثغ، ٖضص زام، ؤٍٞغ
، مجلت (صعاؾت م٣اعهت بحن الىٓامحن الٟغوس ي واإلاهغي )قٍغ٠ ًىؾ٠ زاَغ، يماهاث ظضًت الترشر لغثاؾت الجمهىعٍت  3

ٗت وال٣اهىن، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص   . 369 ، م2009، 38الكَغ
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 ؤل٠ جى٢ُ٘ 60وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣ىاهحن الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت باالهخساباث ٧اهذ حكتٍر ظم٘ 

، 1 مً ٧ل مجها ٖلى ألا٢ل1500 والًت بمٗض٫ 25ٞغصي ٦دض ؤصوى مً 

.  جى٢ُ٘ مً بحن ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت والىالثُت و٦ظا البرإلاان600ؤو ظم٘ 

 مً ٢اهىن 142/2ؤما باليؿبت إلظغاءاث ا٦خخاب الخى٢ُٗاث الصخهُت ٣ٞض ؤخالذ اإلااصة 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث،   الاهخساباث هظا ألامغ ٖلى ٢غاع عثِـ الؿلُت الَى

 ٢بل الخٗضًل ٖلى الخىُٓم، خُض نضع 10-16بٗض ؤن ؤخالها في ْل ٢اهىن الاهخساباث 

 04 ماعر في 04- 09 مغؾىم جىُٟظي ًدمل ع٢م 2009بمىاؾبت الاهخساباث الغثاؾُت لؿىت 

 بمىظبه ًدضص بظغاءاث ا٦خخاب الخى٢ُٗاث الصخهُت لهالر اإلاغشخحن 2009ُٟٞغي 

الهخساباث عثاؾت الجمهىعٍت والخهض٤ً ٖلحها، خُض هو ٖلى يغوعة ج٣ضًم هظه الخى٢ُٗاث 

، وجم جدضًض اإلاىانٟاث الخ٣ىُت لهظا 2في مُبٕى ٞغصي مهاص١ ٖلُه لضي يابِ ٖمىمي

ش  ، ٦ما ؤن هظا ال٣اهىن جغ٥ 3 2009 ظاهٟي 05اإلاُبٕى ب٣غاع ناصع ًٖ وػٍغ الضازلُت بخاٍع

اث الٟغصًت ال٦خخاب الخى٢ُٗاث الصخهُت لهالر  ش وم٩ان سخب اإلاُبٖى للخىُٓم جدضًض جاٍع

. 4اإلاغشخحن

 مً ال٣اهىن الًٗىي لالهخساباث في ٣ٞغتها الشالشت اؾخٛال٫ ؤما٦ً 143هظا و٢ض مىٗذ اإلااصة 

ها  ً مهما ٧ان هٖى الٗباصة واإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت وماؾؿاث التربُت والخٗلُم والخ٩ٍى

لٛغى ظم٘ جى٢ُٗاث الىازبحن، وهى مى٘ مى٣ُي لخدُُض هظه ألاما٦ً واإلااؾؿاث ًٖ 

، ومىٗا لخضزل ؤلاصاعة بك٩ل ٢ض ٌكىب قٟاُٞت  اإلاماعؾاث الؿُاؾُت و٧ل ؤق٩ا٫ الًٍٛى

. وهؼاهت الٗملُت الاهخسابُت وهي في مهضها

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اهىن ٌؿاوي في اقتراٍ ظم٘ الخى٢ُٗاث بحن عثِـ الجمهىعٍت 

اإلاىتهُت ٖهضجه الغاٚب في الترشر مجضصا لٗهضة زاهُت وبحن باقي اإلاترشخحن، ٖلى اٖخباع ؤن 

بٖٟاءه يغب بٗغى الخاثِ مبضؤ اإلاؿاواة والى٢ٝى ٖلى مؿاٞت واخضة في الخٗامل م٘ 

                                                           
ط، .ط.ع.، ًخًمً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، ط1997 ماعؽ 6 اإلااعر في 07-97مً ألامغ ع٢م  (21)اإلااصة  1

. 1997 ماعؽ 06، اإلااعزت في 12الٗضص 

، 01ط، الٗضص .ط.ع.، ًخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، ط2012 ًىاًغ 12 اإلااعر في 01- 12مً ال٣اهىن الًٗىي  (18)واإلااصة - 

 .2012 ًىاًغ 14اإلااعزت في 
، ًدضص بظغاءاث ا٦خخاب الخى٢ُٗاث الصخهُت في 2009 ًىاًغ 04 اإلااعر في 04- 09 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 05اإلااصة  2

ش 01ط ، الٗضص .ط.ع.نالر اإلاترشخحن لالهخساباث لغثاؾت الجمهىعٍت، ط  .2009 ًىاًغ 06، بخاٍع
ش  3  ًدضص اإلاىانٟاث الخ٣ىُت للمُبٕى الٟغصي ال٦خخاب الخى٢ُٗاث الصخهُت 2009 ًىاًغ 05اهٓغ ٢غاع وػٍغ الضازلُت بخاٍع

 .2009 ًىاًغ 06، اإلااعزت في  01ط، الٗضص .ط.ع.في نالر اإلاترشخحن لالهخساب لغثاؾت الجمهىعٍت، ط
 .300بىػٍض بً مدمىص، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م  4
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ش 01اإلاغشخحن، وهى ما ؤ٦ضه اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاعه ع٢م   1989 ؤوث 20 الهاصع بخاٍع

. والظي ؤ٢غ ُٞه ؤن بٖٟاء الغثِـ اإلاماعؽ مً هظا الكٍغ ٚحر صؾخىعي

مىما ٞةطا ٧ان الهضٝ مً ٨ٞغة ظم٘ الخى٢ُٗاث هى الخإ٦ض مً اعج٩اػ اإلاترشر ٖلى ٢ىاٖض  ٖو

قٗبُت جًمً الخهى٫ ٖلى ؤنىاث الىازبحن والخ٣لُل مً ٖضص الترقُداث وبُٖائها َابٗا 

ت للمغشخحن، ٞةهه مً قإن هظا الكٍغ الخغمان مً الترشر  ىُا بُٗضا ًٖ عوح الجهٍى َو

زالٞا إلابضؤ اإلاؿاواة اإلا٨غؽ صؾخىعا، خُض ؤن بٌٗ اإلاترشخحن ختى وبن لم ًدهلىا ٖلى 

الٗضص ال٩افي مً الخى٢ُٗاث ٞهم مً ال٨ٟاءاث التي ًم٨ً لها ٢ُاصة ٢اَغة الضولت والخإزحر ٖلى 

الىازب، ؾىاء مً زال٫ ٢ىة بغامجهم الؿُاؾُت وا٢تراخاتهم ؤو مً زال٫ ٢ىة زُابهم 

٣ت بصاعتهم للخملت الاهخسابُت ٍغ . 1َو

إحملاءات وآحاو الترشح : راايا

 مً الضؾخىع ؤو جل٪ 87بن اؾخ٨ما٫ وجىاٞغ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها ؾىاء في اإلااصة 

 ًجٗل 142 واإلااصة 139اإلاىهىم ٖلحها بمىظب ال٣اهىن الًٗىي لالهخساباث الؾُما في اإلااصة 

مً الصخو اإلاترشر ماهال لخىى ٚماع الاهخساباث الغثاؾُت، ولظل٪ وظب ٖلى اإلاترشر 

بجبإ بظغاءاث مُٗىت في آظا٫ مدضصة ٢اهىها لخ٨خمل عخلت الترشر ٖلى الىظه الصخُذ، 

 ٞةهه بٗض وكغ اإلاغؾىم 2 مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث140وباؾخ٣غاء هو اإلااصة 

ذ بالترشر  الغثاس ي الظي بمىظبه ًخم اؾخضٖاء الهُئت الىازبت، ًم٨ً ؤن ًخ٣ضم بُلب الخهٍغ

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث م٣ابل ونل  ٤ بًضإ َلب حسجُل الى عثِـ الؿلُت الَى ًٖ ٍَغ

. اؾخالم

٣ا باإلال٠ اإلاظ٧ىع آهٟا  ىىاهه مٞغ خًمً الُلب اؾم ول٣ب وجى٢ُ٘ اإلاٗجي ومهىخه ٖو  ٍو

 و٦ظا 3باإلياٞت بلى الخٗهض ال٨خابي واؾخماعاث الخى٢ُٗاث (139اإلااصة )واإلاىهىم ٖلُه ٢اهىها 

خم هظا ؤلاًضإ زال٫ ألاعبٗحن  ًىما اإلاىالُت ليكغ مغؾىم اؾخضٖاء  (40)بغهامج اإلاترشر، ٍو

. الهُئت الىازبت ٦إ٢خ ى ج٣ضًغ، مً ٢بل اإلاترشر شخهُا

 ٢بل الخٗضًل لم ٌكتٍر ج٣ضًم مل٠ الترشر مً ٢بل 10-16و اإلاالخٔ ؤن ال٣اهىن الًٗىي 

ٌ مً ًىىب ٖىه في طل٪، ٦ما ؤن الخٗضًل  اإلاٗجي شخهُا، بطا ٧ان بةم٩ان ؤي مترشر جٍٟى

.  ًىما40 ًىما بلى 45الخانل ٖلى ٢اهىن الاهخساباث ٢لو مً ؤظل بًضإ اإلالٟاث مً 

                                                           
 .42اصَعـ بى٦غا، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 1
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 140اهٓغ هو اإلااصة  2
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 142اهٓغ هو اإلااصة  3
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ىُت اإلاؿخ٣لت مهلت ؾبٗت  ؤًام مً ؤظل صعاؾت وجمدُو  (07)و٢ض مىذ اإلاكٕغ للؿلُت الَى

دو ملٟاث الترشر اإلا٣ضمت، و الخإ٦ض مً ؾالمتها واؾدُٟائها لجمُ٘ الكغوٍ اإلاىهىم  ٞو

ىُت اإلاؿخ٣لت في صخت اإلالٟاث  ٖلحها صؾخىعا و٢اهىها ٦ما عؤًىا ؾاب٣ا، ؤًً جٟهل الؿلُت الَى

. 1 في ٣ٞغتها ألاولى141ب٣غاع مٗلل حٗلُال ٢اهىهُا َب٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة 

وهىا وكحر بلى ؤن ٢اهىن الاهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ٢ض ٢لو ؤًًا مً مضة صعاؾت اإلالٟاث، 

ؤًام للمجلـ الضؾخىعي مً ؤظل ٞدو  (10)خُض ٧ان ٢بل الخٗضًل ًمىذ مهلت ٖكغة 

الترقُداث، وفي هظا الهضص ًغي بٌٗ الضاعؾحن ؤن هظا الخ٣لُو مً قإهه ؤن ٩ًىن ٖاث٣ا  

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث في صعاؾت ملٟاث الترشر زانت بطا ٖلمىا ؤن مضة  ؤمام الؿلُت الَى

 ٢بل 10-16ؤًام التي ٧اهذ ممىىخت للمجلـ الضؾخىعي في ْل ال٣اهىن ع٢م  (10)ٖكغة

 2ؤًام؟ (7)الخٗضًل ٧اهذ مدل ه٣ض، ٠ُ٨ُٞ ٩ًىن اإلاى٠٢ م٘ مضة ؾبٗت

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بمىظب ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  -19وعٚم اؾخدضار الؿلُت الَى

، بال ؤن صوع اإلاجلـ الضؾخىعي في صعاؾت صخت ملٟاث الترقُداث ًب٣ى ؤؾاؾُا اهُال٢ا 073

٦ما ٌؿهغ :" ... بىهها ٖلى 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 182/2مما زىله بًاه هو اإلااصة 

اإلاجلـ الضؾخىعي ٖلى صخت ٖملُاث الاؾخٟخاء، واهخساب عثِـ الجمهىعٍت و الاهخساباث 

ٗلً هخاثج هظه الٗملُاث ُٗت، َو ..." الدكَغ

٣ت  ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بةعؾا٫ ٢غاعاتها اإلاخٗل٣ت بالترقُداث مٞغ خُض ج٣ىم الؿلُت الَى

ش نضوعها َب٣ا 24بملٟاث الترشر بلى اإلاجلـ الضؾخىعي في ؤظل ؤ٢هاه   ؾاٖت مً جاٍع

سى٫ ألي 141/3لىو اإلااصة  ، ٖلى ؤن ًخم جبلُٜ هاجه ال٣غاعاث بلى اإلاغشخحن ٞىع نضوعها، ٍو

ٌ ملٟه ج٣ضًم ًَٗ ؤمام اإلاجلـ الضؾخىعي في ؤظل   ؾاٖت مً جبلُٛه ٦دض 48مغشر جم ٞع

. 141/2ؤ٢خ ى َب٣ا للماصة 

ؤًام ٦دض  (7)ومىذ ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث للمجلـ الضؾخىعي مهلت ؾبٗت 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث والٟهل في الُٗىن وبنضاع  ٢خ ى للىٓغ في ٢غاع الؿلُت الَى
ٌ
ؤ

                                                           
ىُت الؿلُت  جٟهل:" اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ٖلى10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 141/1جىو اإلااصة  1  الَى

ش مً ؤًام (7) ؾبٗت ؤ٢هاه ؤظل في حٗلُال ٢اهىهُا مٗلل ب٣غاع الجمهىعٍت لغثاؾت الترقُداث صخت في لالهخساباث اإلاؿخ٣لت  جاٍع

ذ بالترشر بًضإ  ..."الخهٍغ
 اإلاٗض٫ 10-16ؤخٟآًُت ؾمحر، ٧ىؾت ٖماع، الغ٢ابت ٖلى الاهخساباث الغثاؾُت في الجؼاثغ في ْل ال٣اهىن الًٗىي  2

، اإلاغ٦ؼ الجامعي ظُاللي 1، مجلت نىث ال٣اهىن، اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص 08-19واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 

 .525، م 2020بىوٗامت زمِـ ملُاهت، ماي 
ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، 2019 ؾبخمبر 14، اإلااعر في 07-19ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  3 ط، .ط.ع.ط، ًخٗل٤ بالؿلُت الَى

 .2019 ؾبخمبر 15، اإلااعزت في 55الٗضص 
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٣ا إلاا ٢ًذ ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة   ؾالٟت 141ال٣اثمت الجهاثُت للملٟاث اإلا٣بىلت ب٣غاع ٞو

.  الظ٦غ

خًمً ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ؤًًا جغجِب اإلاترشخحن خؿب الخغوٝ ألابجضًت ألل٣ابهم  ٍو

ضة الغؾمُت  يكغ في الجٍغ بلٜ هظا ال٣غاع بلى الؿلُاث اإلاٗىُت ٍو الن ٖجها عؾمُا ٍو خم ؤلٖا ٍو

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت . للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 ٞةهه بٗض مىا٣ٞت اإلاجلـ الضؾخىعي ٖلى اإلاترشر وجبلُٛه ال 144وبالغظٕى بلى هو اإلااصة 

خالت خهى٫ اإلااو٘ الخُحر، خُض ًم٨ً : ٣ًبل اوسخابه بال في خالخحن مدضصجحن ٢اهىها هما

للمجلـ الضؾخىعي مىذ ؤظل آزغ لخ٣ضًم جغقُذ ظضًض ٖلى ؤال ًخجاوػ هظا ألاظل الكهغ 

ش الا٢ترإ . الؿاب٤ لخاٍع

اجه بٗض ٦144ما ؤ٢غث ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة   ؤهه في خالت خضور ماو٘ زُحر للمترشر ؤو ٞو

ضة الغؾمُت،  اإلاىا٣ٞت ٖلى ٢اثمت اإلاترشخحن مً اإلاجلـ الضؾخىعي وال٣ُام بيكغها في الجٍغ

ش الاهخساباث بلى مضة ال جخجاوػ   ًىما، ٖلى ؤهه في خالت اوسخاب ؤخض 15ٞةهه ًخم جإظُل جاٍع

اإلاترشخحن في الضوع الشاوي ٞةن الٗملُت الاهخسابُت حؿخمغ صون ؤن ٌٗخض بهظا الاوسخاب، ٖلى 

٨ٖـ ُٞما لى زبذ ماو٘ زُحر ؤو جىفي ؤخض اإلاترشخحن في الضوع الشاوي ٞةهه بدؿب هو 

خم جمضًض ؤظل 146ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة   حٗاص الٗملُت الاهخسابُت ٩٦ل مً بضاًتها، ٍو

. 1 ًىما60جىُٓم الاهخساباث إلاضة ال جخجاوػ 

واإلاالخٔ ٖلى الىهىم الؿاب٣ت ؤجها لم جدضص ولم جىضر ماهُت اإلااو٘ الخُحر، لظل٪ ًخٗحن 

ٖلى اإلاجلـ الضؾخىعي ؤن ًجتهض في هظه الخالت لخ٣ضًغ هظا اإلااو٘ وبزباجه ٦إن ٩ًىن اإلااو٘ 

.  مً الضؾخىع 102مغيا زُحرا مؼمىا ٢ُاؾا ٖلى هو اإلااصة 

باء اإلاخسههحن صلُال وبزباجا لخضور هظا اإلااو٘ لُإحي صوع  وفي هظه الخالت ج٩ىن قهاصة ألَا

. 3، ٦ما ًم٨ً جهىع هظا اإلااو٘ في خالت ازخُاٝ ؤو ٣ٞضان اإلاترشر2اإلاجلـ إلزباجه

وججضع ؤلاقاعة في ألازحر بلى ؤن آعاء اإلاجلـ الضؾخىعي ال جسً٘ ألي هٕى مً ؤهىإ الغ٢ابت، 

ٌ َٗىا ٢ًاثُا بذجت ٖضم  ول٣ض ؾب٤ لل٣ًاء ؤلاصاعي ممشال في مجلـ الضولت ؤن ٞع

ٌ جغشر عثِـ خغ٦ت مجخم٘ الؿلم مدّٟى هدىاح، و  الازخهام في ال٣ًُت اإلاخٗل٣ت بٞغ

 ٞةن آعاء و٢غاعاث اإلاجلـ الضؾخىعي 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 191/3َب٣ا لىو اإلااصة 

ت وال٣ًاثُت . ج٩ىن جهاثُت و ملؼمت لجمُ٘ الؿلُاث الٗمىمُت و الؿلُاث ؤلاصاٍع

                                                           
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 03 ال٣ٟغة 146اهٓغ اإلااصة  1
 .52اصَعـ بى٦غا، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 2
. 52مىحرة بلىعغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  3
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 ٢بلخھم الظیً اإلاترشخحن ملٟاث وصعاؾت بخض٢ی٤ ی٣ىم الضؾخىعي اإلاجلـ ھل اإلاُغوح والؿاا٫

ىیت الؿلُت الن یخىلى ؤم لالهخساباث، اإلاؿخ٣لت الَى  زانت اإلالٟاث؟ صعاؾت صون  ال٣اثمت ًٖ ؤلٖا

ًىا٤ٞ :"  اإلاٗض٫ و اإلاخمم بضؤث بٗباعة 10-16ال٣اهىن الًٗىي  مً 04 ٣ٞغة 141 اإلااصة وؤن

ٌ ؤن الضؾخىعي للمجلـ یم٨ً وھل ،"...اإلاجلي الضؾخىعي ٖلى ال٣اثمت الجهاثُت  مترشر یٞغ

ىیت الؿلُت ٢بلذ وؤن ؾب٤  ٧اهذ وبن ختى ال٨ٗـ، ؤو جغشخه مل٠ لالهخساباث اإلاؿخ٣لت الَى

ٌ بٗض مترشر بياٞت مؿإلت ىیت الؿلُت ٞع  ؤي جُغح ال جغشخه مل٠ لالهخساباث اإلاؿخ٣لت الَى

 الضؾخىعي للمجلـ واإلاخمم مىذ  اإلاٗض10٫-16 ع٢م الًٗىي  ال٣اهىن  ؤن اٖخباع ٖلى بق٩ا٫

  .1طل٪

الحجلة الااحخابية رجملخلة رااية مجملة للعجلية الااحخابية : الفملع الثاون

ىا مً اإلاغخلت ألاولى التي جمهض الهخساب عثِـ الجمهىعٍت واإلاخمشلت في جل٪  بٗض ؤن ٞٚغ

الكغوٍ الىاظب جىاٞغها في شخو اإلاغشر بُٛت زىى اإلاىاٞؿت ٖلى قٛل هظا اإلاىهب، 

ؾىاء جل٪ التي هو ٖلحها الضؾخىع ؤو التي ؤ٢غها ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث، ٞةهه 

ىُت  وبٗض اؾخ٨ما٫ هاجه الكغوٍ وب٢غاع صخت الترشر مً َٝغ ٧ل مً الؿلُت الَى

اإلاؿخ٣لت لالهخساباث واإلاجلـ الضؾخىعي جإحي مغخلت ؤزغي حؿب٤ مباقغة ٖملُت الا٢ترإ 

في  (ؤي الكٗب)ج٩ىن بمشابت اإلاىاظهت ألاولى ؤمام ناخب الؿُاصة ومهضع ٧ل الؿلُاث 

مداولت الؾخمالخه وب٢ىاٖه مً ؤظل الخهى٫ ٖلى ؤنىاث في بَاع ما ٌؿمى بالخملت ؤو 

ٟها واإلاباصت التي جد٨مها،  الضٖاًت الاهخسابُت، والتي ؾٝى هخُغ١ لخٟهُلها مً خُض حٍٗغ

. و٦ظا الخىُٓم ال٣اهىوي لها

جعملرف الحجلة الااحخابية واإلابادا التي ثدكجما : ؤوال

مما الق٪ ُٞه ؤن الخملت الاهخسابُت زُىة ظضًت وهامت في الٗملُت الاهخسابُت، بط ؤجها 

حٗض البىابت اإلاباقغة لال٢ترإ ٧ىجها جمشل الخغوط ألاو٫ للمغشخحن ؤمام الكٗب، وبالخالي ٞهي 

٣ت بظغائها  ٍغ ٗاث ؾىاء ٢ضًما ؤو خضًشا ٖلى ازخالٝ ٦ُُٟت َو يغوعة ؤ٢غتها ٧ل الدكَغ

. ومباقغتها

: جعملرف الحجلة الااحخابية/ 1

ٟها بال  ؤو ٦ما ًُل٤ ٖلحها الضٖاًت الاهخسابُت، ٣ٞض حٗضصث وظهاث الىٓغ في نُٜ حٍٗغ

. ؤجها ظمُٗها جهب في بىج٣ت واخضة وبن ازخلٟذ اإلاٟغصاث

                                                           
. 527ؤخٟآًُت ؾمحر، ٧ىؾت ٖماع، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م  1
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ت مً الجهىص التي ًبظلها اإلاغشر بُٛت جدٟحز اإلاىاَىحن ٖلى  ها البٌٗ ٖلى ؤجها مجمٖى ٣ٞض ٖٞغ

ذ لهالخه . 1الخهٍى

٦ما حٗٝغ ٖلى ؤجها ظملت ألاوكُت التي حؿب٤ ٖملُت الاهخساب، والتي ٣ًىم بها اإلاغشخىن 

الهاث واليكغ  ٤ الصخ٠ وؤلاطاٖاث وؤلٖا و٦ظا ألاخؼاب الؿُاؾُت ليكغ بغامجهم ًٖ ٍَغ

. 2والاظخماٖاث

ت مً ألاوكُت التي ٣ًىم بها اإلاغشر ؤو خؼب ؾُاس ي  ها بٌٗ الباخشحن بإجها مجمٖى ٗٞغ َو

مٗحن، بهضٝ بمضاص ظمهىع الىازبحن إلاٗلىماث ًٖ بغامجه ؤو ؾُاؾخه ؤو ؤهضاٞه، ومداولت 

غة مً زال٫ ظمُ٘ وؾاثل الاجها٫ وؤلا٢ىإ  الخإزحر ب٩ل الىؾاثل وألاؾالُب وؤلام٩اهُاث اإلاخٞى

. 3بهضٝ الخهى٫ ٖلى ؤنىاث الىازبحن وجد٤ُ٣ الٟىػ في الاهخساباث

ما٫ التي ٣ًىم بها اإلاغشر ؤو الخؼب بهضٝ بُٖاء نىعة  ها ٖلى ؤجها جل٪ ألٖا ومجهم مً ٖٞغ

خؿىت للىازبحن مً زال٫ بغهامجه الاهخسابي، ٢هض اؾخمالتهم بُٛت مىده ؤنىاتهم للىنى٫ 

. 4بلى الؿلُت

٠ اإلا٣ضمت لخدضًض مٟهىم الخملت الاهخسابُت جيخهي في آزغ اإلاُاٝ  ومما ؾب٤ ٞان ظل الخٗاٍع

ٟاث زلىها مً ط٦غ  بلى هٟـ ال٨ٟغة وان ازخلٟذ الهُٜ، ٚحر ؤن اإلاالخٔ ٖلى هظه الخٍٗغ

ٗاث ومً بُجها ال٣اهىن الجؼاثغي، ولظل٪   ٖىهغ اإلاضة الؼمىُت التي ج٣ُضث بها مسخل٠ الدكَغ

٠ الجامٗت اإلااوٗت للخملت الاهخسابُت ؤجها ظملت الىؾاثل وؤؾالُب  ٞان مً بحن الخٗاٍع

الاجها٫ اإلاخاخت التي ٌؿخٗملها خؼب ؤو مغشر في ٞترة ػمىُت مدضصة بمىاؾبت الاهخساباث 

. ٢5هض اؾخمالت ٖضص ا٦بر مً الىازبحن للخهى٫ ٖلى ؤنىاتهم الاهخسابُت

 

 

                                                           
٩ي والخالٞت ؤلاؾالمُت، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، مهغ، 1  ًخي الؿُض الهباحي، الىٓام الغثاس ي ألامٍغ

 .69 ، م1993
ت، ال٣اهغة، مهغ، 2 ، 1989 ؤخمض ػ٧ي بضوي، معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت والضولُت، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨خاب اإلاهٍغ

 .51 م
، 43مدمض ؾٗض ؤبى ٖامىص، الخمالث الاهخسابُت، اإلاٟهىم والٗىامل اإلاازغة واإلاك٨الث، مجلت ٢ًاًا بغإلااهُت، الٗضص  3

 .32، م 2000ؤ٦خىبغ 
اوي، مدمض ٖلي، هٓم وبظغاءاث اهخساب ؤًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت في يىء ال٣ًاء وال٣ٟه، صاع الجهًت  4 مدمض ٞٚغ

 .640، م 1998الٗغبُت، ال٣اهغة، مهغ، 
، مجلت الٗلىم الاظخماُٖت، ظامٗت ؾ٠ُُ 10-16هانغ نىلت، الضٖاًت الاهخسابُت وؤخ٩امها ٖلى يىء ال٣اهىن الًٗىي  5

 .315، 2017، ظىان 24، الٗضص 14، الجؼاثغ، اإلاجلض 02
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: اإلابادا التي ثدكس الحجلة الااحخابية/ 2

بطا ٧ان الهضٝ مً ب٢غاع الخملت الاهخسابُت هى الخإزحر ٖلى الهُئت الىازبت واؾخمالتها 

لُه ويماها  للخهى٫ ٖلى ؤنىاتها ٞان جل٪ الٛاًت ال جبرع اؾخسضام ؤي وؾُلت لبلٙى طل٪، ٖو

ألزل٣ت الضٖاًت الاهخسابُت وبخ٣ا٢ا لجزاهتها ٧ان البض مً ب٢غاع بٌٗ اإلاباصت التي جد٨م هاجه 

: الخملت واإلاخمشلت في

  :مبلؤ اإلاساواة/ ؤ

وهى في الخ٣ُ٣ت امخضاص إلابضؤ ج٩اٞا الٟغم بحن اإلاغشخحن لؿبا١ الغثاؾُاث صون ؤي 

لها  جمُحز، وجبرػ مٓاهغ هاجه اإلاؿاواة في بجاخت اؾخسضام وؾاثل الخملت الاهخسابُت وفي جمٍى

. ؾىاء ُٞما حٗل٤ بةًغاصاتها ؤو ه٣ٟاتها

ٞاليؿبت للمؿاواة في اؾخسضام وؾاثل الخملت ٞاإلا٣هىص به يغوعة بخضار جىاػن بحن 

، وبالخالي الخٗامل م٘ ٧ل 1اإلاغشخحن في اؾخٗما٫ الىؾاثل اإلاؿمىح بها في الخملت الاهخسابُت

مجهم ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة في الاؾخٟاصة مً ٧اٞت الخضماث وآلالُاث اإلاخاخت إلًها٫ بغامجهم 

 ٤ ت للخٗبحر ًٖ آعائهم وؤ٩ٞاعهم ؾىاء ًٖ ٍَغ ٠ بها، وطل٪ بمىدهم ٞغم مدؿاٍو والخٍٗغ

ت ؤو اإلا٨خىبت ؤو اإلاغثُت، مما ًمىذ ل٩ل مجهم ٞغنت ج٩افئ باقي اإلاترشخحن  الىؾاثل اإلاؿمٖى

لكغح وظهاث هٓغهم ؤمام الغؤي الٗام بُٗضا ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫ اإلاداباة والخمُحز بؿبب ز٣ل 

، خُض ًجب ؤن جغاعى اإلاؿاواة في ؤلاقهاع 2اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمغشر ؤو الخإًُض الخ٩ىمي له

واإلاله٣اث والالٞخاث ووؾاثل الضٖاًت الخ٣لُضًت، و٦ظا اإلاؿاواة في جدضًض ألاما٦ً اإلاسههت 

ت ؤو اإلاغثُت وجسهُو خحز  الم الضٖاثُت ؾىاء اإلاؿمٖى لظل٪، و٦ظا ُٞما ًخٗل٤ بىؾاثل ؤلٖا

. ػمجي ل٩ل مغشر بهٟت ٖاصلت وجداش ي جًُٟل مغشر ٖلى آزغ

ل الخملت الاهخسابُت، ٨ٞما هى مٗلىم ؤن الخٟاوث والخباًً في  ؤما باليؿبت للمؿاواة في جمٍى

اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمغشخحن ًجٗل ٞغنهم في الٟىػ بؿبا١ الغثاؾت ٚحر مخ٩اٞئت، ولظل٪ ٦ٟل 

ل ٖلى اٖخباع اهه البض للخملت الاهخسابُت مً ه٣ٟاث ٢ض ال  الخىُٓم الٗضالت واإلاؿاواة في الخمٍى

٩ًىن الخ٨ٟل بها مخاخا لضي اٚلب اإلاترشخحن مما ًدى٫ صون جغشر ال٨شحر مً ال٨ٟاءاث لٗضم 

جىاٞغ ال٣ضعة اإلاالُت لضحهم، ألامغ الظي ًاصي بلى خغمان البالص مً مكاع٦ت هاالء والاؾخٟاصة 

مً ٢ضعاتهم في بصاعة قاون الٗامت للضولت وبجاخت الٟغنت ألصخاب اإلاا٫ والكغاء لخ٨م 

. 3الكٗب
                                                           

 .300ٌِٗل جمام قىقي، مغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .314، م 1994، 02 الُبٗتمدمىص ٖا٠َ البىا، الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة،  2
ؾلُمان الٛى٫، الاهخساباث والضًم٣غاَُت صعاؾت م٣اعهت، ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا، الُبٗت ألاولى، َغابلـ لُبُا،  3

 .181، م 2013
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باإلياٞت بلى ما ؾب٤ ٞان مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاغشخحن لالهخساباث الغثاؾُت ٌؿخضعي جدضًض 

ؾ٠٣ لى٣ٟاث الخملت الاهخسابُت مً ٢بل اإلاغشخحن بُٛت بجاخت الٟغنت للجمُ٘ ؾىاء ٧اهىا 

اء مً طوي الضزل ال٨بحر ؤو ٧اهىا ممً ًٟخ٣ضون هاجه ؤلام٩اهُاث اإلااصًت الؾُما بن ٧اهىا  ؤزٍغ

ما٫، ولٗل بلؼام اإلاغشخحن بخ٣ضًم خؿاب الخملت  بُٗضًً ًٖ صوالُب الؿلُت واإلاا٫ وألٖا

الاهخسابُت جدذ َاثلت ال٣ٗىباث الجؼاثُت مً ؤهم الًماهاث التي ج٨ٟل بخ٣ا١ مبضؤ اإلاؿاواة 

وطل٪ لؿض الباب ؤمام ؤي جهٝغ مً قإهه الخإزحر ٖلى اؾخ٣اللُت الترشر وال٣ًاء ٖلى ْاهغة 

ما٫ مً َٝغ اإلاغشخحن، مما ًاصي  َغ١ ؤبىاب اإلااؾؿاث اإلاالُت والبىى٥ وعظا٫ اإلاا٫ وألٖا

. بلى ؾُُغة ؤصخاب اإلاهالر الخانت ؤو الجماٖاث  الًاُٚت ٖلى ؾُاؾت الضولت

: مبلؤ الالتزام بالحياد/ ب

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث الؿهغ ٖلى جىاٞغ ٧ل  ت بالؿلُت الَى بن مً بحن اإلاهام اإلاىَى

الكغوٍ وآلالُاث وؤلام٩اهُاث التي مً قإجها يمان الؿحروعة الخؿىت للخملت الاهخسابُت 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث  ؤزىاء ٢ُامها بمهامها  للمغشخحن، ولظل٪ ٧ان لؼاما ٖلى الؿلُت الَى

ً جدذ بَاع ؤخؼاب  في طل٪ التزام الخُاص ججاه اإلاترشخحن للغثاؾُاث، ؾىاء ٧اهىا مىًٍى

ؾُاؾُت ؤو ٧اهىا مؿخ٣لحن، والى٢ٝى ٖلى مؿاٞت واخضة مجهم يماها للجزاهت والكٟاُٞت 

ضم مماعؾخه ؤي يِٛ ؤو   جهٝغ مً قإهه الخإزحر ٖلحهم بما ؤيبخ٣ا٢ا للضًم٣غاَُت الخ٣ت ٖو

ت الم الؿمُٗت والبهٍغ ، 1ًسضم ظهت مُٗىت، ٦ما وظب ؤن جلتزم بالخُاص الخام ججاه وؾاثل ؤلٖا

 اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ و اإلاخمم في 10-16وهى ألامغ  الظي ؤ٦ض ٖلُه ال٣اهىن الًٗىي 

ىُت اإلاؿخ٣لت : " بىهها164/1اإلااصة  ججغي الاؾدكاعاث الاهخسابُت جدذ مؿاولُت الؿلُت الَى

لالهخساباث التي ًلتزم ؤًٖاءها وؤٖىاجها التزاما ناعما بالخُاص بػاء ألاخؼاب الؿُاؾُت 

ًجب ٖلى ٧ل ٖىن م٩ل٠ بالٗملُاث :"،و٦ظا ال٣ٟغة الشالشت مً طاث اإلااصة بىهها..."واإلاترشخحن

الاهخسابُت ؤن ًمخى٘ ًٖ ٧ل ؾلى٥ ؤو مى٠٢ ؤو ٖمل مً قإهه ؤلاؾاءة بلى هؼاهت الا٢ترإ و 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث اللتزام الب٣اء ٖلى .." مهضا٢ُخه ذ للؿلُت الَى وفي طل٪ بلؼام نٍغ

الخُاص ؤزىاء الخملت الاهخسابُت، و٢هغ صوعها ٖلى الخىُٓم اإلااصي لها صون الخضزل الظي حهضٝ 

 .بلى جىظُه مؿاعها هدى خؼب ؤو مغشر بظاجه

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باألخؼاب الؿُاؾُت هى آلازغ هو ٖلى 

ىو " اث٠ الؿلُت واإلاؿاولُت، ٍو بلؼام ٧ل ٖىن مً ؤٖىان الضولت الظًً ًماعؾىن ْو

ال٣اهىن ألاؾاس ي الظي ًسًٗىن له نغاخت ٖلى جىافي الاهخماء ٢ُ٘ ؤًت ٖال٢ت ٖلى اي خؼب 

                                                           
قيُجي اًمان، صوع ؤلاصاعة في الٗملُت الاهخسابُت في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، جسهو الضولت واإلااؾؿاث الٗمىمُت،  1

 .75، م 2017-2016، ٧01لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ 
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ُٟت ، وطل٪ بهضٝ جد٤ُ٣ مبضؤ خُاص ؤزىاء بقغاٞها ٖلى 1"ؾُاس ي َُلت هظه الٗهضة ؤو الْى

. 2ؾحر الٗملُت وما ًد٣٣ه مً هؼاهت للٗملُت الاهخسابُت وججؿُض الضًم٣غاَُت

: صحة وسالمة الىسابل اإلاسحخلمة  ف الحجلة الااحخابية/ ج

جلٗب وؾاثل الضٖاًت الاهخسابُت اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلاغشخحن ؾىاء الخ٣لُضًت ؤو 

الخضًشت الضوع ألابغػ في اؾخمالت ظمهىع الىازبحن والخإزحر ٖلحهم مً ؤظل ٦ؿب ؤنىاتهم، 

ختى ؤجها في اٚلب ألاخُان حُٛي ٖلى ٞدىي البرامج اإلا٣ضمت، طل٪ ؤجها في خ٣ُ٣ت ألامغ جمشل 

صعاؾت الؿلى٥ الاظخماعي والىٟس ي لألٞغاص، ٩ٞان لبٌٗ الىؾاثل ٖلى ز٣لها ؤو بؿاَتها جإزحرا 

اعاث  بالٜ ٖلى اإلاىاَىحن ٦ُب٘ ال٨خِباث اإلاخًمىت الهجاػاث اإلاغشر و٦ظا الهضاًا والٍؼ

الم اإلاسخلٟت،  ت اإلاسجلت وبقاعاث الغمىػ الاهخسابُت والبُاهاث ٖبر مسخل٠ وؾاثل ؤلٖا وألاقَغ

ت والهىع واإلاله٣اث . الخ...و٦ظا الاظخماٖاث الجىاٍع

لى اٖخباع هظا الخإزحر البالٜ للىؾاثل اإلاؿخسضمت واهُال٢ا مً ازخالٞها وجباًجها وجغاوخها  ٖو

مابحن وؾاثل مكغوٖت وؤزغي ٚحر مكغوٖت بهضٝ الىنى٫ بلى الؿلُت ختى وان ٧ان ألامغ 

٠ُ الخ٣اث٤ والًُٗ الالؤزالقي في اإلاىاٞؿحن، ولظل٪ وؾُٗا  ًىُىي ٖلى اإلا٨غ والخضٌٗت وجٍؼ

ألزل٣ت الخُاة الؿُاؾُت ويمان صخت وؾالمت الىؾاثل اإلاؿخسضمت ومكغوُٖتها جضزل 

٤ ٞغى بٌٗ  اإلاكٕغ الجؼاثغي  لخىُٓم الىؾاثل اإلاؿخسضمت ؤزىاء الخملت الاهخسابُت ًٖ ٍَغ

اإلادٓىعاث ٖلى هدى مى٘ اؾخٗما٫ اللٛاث ألاظىبُت في الخملت ومى٘ اؾخٛال٫ ؤما٦ً الٗباصة 

واإلااؾؿاث الخٗلُمُت بٛغى الضٖاًت الاهخسابُت بإي ق٩ل ٧ان، ٦ما هو ٖلى يغوعة امخىإ 

٧ل مغشر ًٖ ؤي ؾلى٥ ؤو مى٠٢ ؤو ٖمل ٚحر مكغوٕ  ؤو مهحن ؤو قاثً وال ؤزالقي بهٟت 

. 3ٖامت ؤو اؾخٗما٫ عمىػ الضولت

٤ ؤمام ٧ل اإلآاهغ الالؤزال٢ُت ؾُاؾُا والالمكغوٖت  ولٗل طل٪ ٧له بهما حهضٝ بلى ٢ُ٘ الٍُغ

٢اهىها التي باث ال٨شحر مً اإلاغشخحن او ممشلحهم ٣ًىمىن بها، الؾُما ؤولئ٪ الظًً ج٣ل 

هم في ٦ؿب الؿبا١ ممً ًٟخ٣ضون ماهالث الىجاح ٦إؾلىب الكاجٗاث الاهخسابُت  خْٓى

اة ؤو جىاػ٫  زانت في الؿاٖاث ألازحرة مً الخملت الاهخسابُت، مشل بطاٖت زبر ٧اطب ًٖ ٞو

ه، ؤو ؤؾلىب ال٣ظٝ  مغشر ما ؤو بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه ؤو اتهامه بةخضار بلبلت في ؤوؾاٍ مىانٍغ

                                                           
، 02الٗضص  ،ط.ط.ع.ط ًخٗل٤ باألخؼاب الؿُاؾُت، 2012 ًىاًغ 12 اإلااعر في 04-12 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 10اإلااصة   1

 .2012 ًىاًغ 15اإلااعزت في 
 .75قيُجي اًمان، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
اؽ، الخمالث الاهخسابُت  3 ٞغ ٘ الٟغوس ي"مدمض بَى ٘ الجؼاثغي والدكَغ ، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت "صعاؾت م٣اعهت بحن الدكَغ

 .99 ، م2012-2011الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، 
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 ٤ ل ٖلى الخجمٗاث الاهخسابُت وجمٍؼ والىُل مً ؾمٗخه بهضٝ ب٣ٞاصه ٖىهغ الش٣ت ؤو الدكَى

ه اإلاله٣اث الاهخسابُت ؤو بإؾلىب قغاء ألانىاث والظمم . 1وحكٍى

 216ولظل٪ عجب اإلاكٕغ الجؼاثغي ٣ٖىباث لغصٕ ه٨ظا ؤٖما٫ ٚحر مكغوٖت مشلما ظاء في اإلااصة 

 اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، وبن ٧ان الىا٢٘ ًٓهغ ؤن 10-16مً ال٣اهىن الًٗىي 

اضخا ألخ٩ام ال٣اهىن الؾُما ؤخ٩ام اإلااصة  الخمالث الاهخسابُت ٦شحرا ما حكهض زغ٢ا واضخا ٞو

.  مً ال٣اهىن الًٗىي ؾاب٤ الظ٦غ198

: الحنـيس اللااىون للحجلة الااحخابية: راايا

بطا ٧اهذ الخملت الاهخسابُت حكمل ظملت مً الىؾاثل وألاؾالُب التي ٌؿخسضمها اإلاغشر 

لغثاؾت الجمهىعٍت زال٫ ٞترة مدضصة وفي بَاع مالي مدضص بُٛت  ٦ؿب ؤنىاث الهُئت 

الىازبت، ٞةن اإلاكٕغ ؤولى طل٪ بدىُٓم ٢اهىوي ٨ًٟل ؾحروعتها ٖلى نُٗض ٧ل ٖىانغها ؾىاء 

لها . ما حٗل٤ بدىُٓم مضتها ووؾاثلها و٦ظا جمٍى

 :الحنـيس اللااىون إلالة الحجلة الااحخابية (1

بخ٣ا٢ا إلابضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاغشخحن اإلاظ٧ىع آهٟا وي٘ اإلاكٕغ بَاعا ػمىُا للخملت الاهخسابُت 

 اإلاٗض٫ و 10-16ًدؿاوي ُٞه الجمُ٘ يمً ؤخ٩ام ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث 

اإلاخمم، بياٞت بلى ٧ىهه حهضٝ بلى جس٠ُٟ ٖبء ه٣ٟاث الضولت ٖلى هاجه الٗملُت وجد٤ُ٣ 

. 2الخىاػن بحن اإلاغشخحن بالىٓغ بلى ازخالٝ اإلاغ٦ؼ اإلاالي بُجهم

باؾخصىاء الخالت اإلاىهىم ٖلحها : " ٖلى10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 173خُض ههذ اإلااصة 

ً  (3ال٣ٟغة) 103في اإلااصة  كٍغ مً الضؾخىع، ج٩ىن الخملت الاهخسابُت مٟخىخت ٢بل زمؿت ٖو

ش الا٢ترإ، وجيخهي ٢بل زالزت  (25)ًىما  ش الا٢ترإ (3)ًىما مً جاٍع . ؤًام مً جاٍع

وبطا ؤظغي صوع زان لال٢ترإ ٞةن الخملت الاهخسابُت التي ٣ًىم بها اإلاترشخىن للضوع الشاوي جٟخذ 

ش ا٢ترإ وجيخهي ٢بل ًىمحن  (12)٢بل ازجي ٖكغ  ش الا٢ترإ (2)ًىما مً جاٍع ". مً جاٍع

خطر باؾخ٣غاء هو اإلااصة ؤن اإلاكٕغ خضص اإلاضة التي ًباقغ ٞحها اإلاغشخىن ال٣ُام ب٩ل   ٍو

ً كٍغ ٟهم ببرامجهم، واإلا٣ضعة بازىحن ٖو ما٫ اإلاغجبُت بالخملت الاهخسابُت وحٍٗغ ًىما  (22)ألٖا

 10ٖلى ؤن ًٟهل بُجها وبحن ًىم الا٢ترإ زالزت ؤًام، وفي خالت وظىص صوعًٍ ٞخدضص مضتها بـ 

. ؤًام ٣ِٞ ًٟهلها ًٖ ًىم الا٢ترإ ًىمان

وفي جدضًض اإلاكٕغ لهظًً ألاظلحن جغؾُش إلابضؤ ج٩اٞا الٟغم بحن اإلاترشخحن و٦ظا يبِ 

الٗملُت الاهخسابُت ختى ال ًتر٥ ألامغ ٖلى ٚاعبه، وبالخالي ٞةهه ال ًم٨ً ألي مغشر جدذ ؤي 

                                                           
 .310 هانغ نىلت، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
 .310 اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
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 مً ال٣اهىن 174ْٝغ ؤو ؤي مؿمى ال٣ُام بالخملت زاعط هاجه آلاظا٫ َب٣ا لىو اإلااصة 

. 1 اإلاٗض٫ واإلاخمم10- 16الًٗىي 

 ُٞما 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 103باؾخصىاء ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة 

اة ؤخض اإلاغشخحن  ًخٗل٤ بدالت قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت بزغ خضور ماو٘ قغعي ؤو ٞو

للضوع الشاوي، ؤًً حٗاص الٗملُت الاهخسابُت بغمتها بما في طل٪ ما ًخٗل٤ بالخملت الاهخسابُت 

. وآظالها

ىم  ض الخملت الاهخسابُت ٍو وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ُٞما ًخٗل٤ باآلظا٫ الٟانلت مابحن اهتهاء مٖى

 مً ال٣اهىن الًٗىي 33الا٢ترإ الظي ؤقغها له ؾاب٣ا، ٞةهه ًجب مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة 

ًضوم الا٢ترإ ًىما واخضا ًدضص بمغؾىم عثاس ي ٦ما هى :" التي جىو10-16اإلاخٗل٤ باالهخساباث 

.  مً هظا ال٣اهىن الًٗىي 25مىهىم ٖلُه في اإلااصة 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بُلب مً اإلاىضوب الىالجي للؿلُت  ٚحر ؤهه ًم٨ً عثِـ الؿلُت الَى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، ؤن ٣ًغع ج٣ضًم اٞخخاح الا٢ترإ بازيخحن وؾبٗحن ؾاٖت ٖلى  (72)الَى

ذ في ًىم الا٢ترإ هٟؿه، ألؾباب ماصًت  ألا٦ثر في البلضًاث التي ًخٗظع بظغاء ٖملُاث الخهٍى

ذ وحكدذ الؿ٩ان وألي ؾبب اؾخصىاجي في بلضًت ما، وطل٪  جخهل ببٗض م٩اجب الخهٍى

. بمىظب ٢غاع ًيكغ ٖلى الٟىع ب٩ل وؾُلت مىاؾبت

ذ اإلاخى٣لت التي ًخم ويٗها في بَاع جىُٟظ ؤخ٩ام ال٣ٟغة  ًجب ؤن ًسً٘ ٖضص م٩اجب الخهٍى

ا في هظه ألاخ٩ام 02ِ٣ٞ ذ الىازبحن اإلاظ٧ىعًٍ خهٍغ .  ؤٖاله، إلاٗاًحر حؿهُل جهٍى

ش  ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث مً ؤظل ج٣ضًم جاٍع جيكغ ال٣غاعاث التي جخسظها الؿلُت الَى

اٞخخاح الا٢ترإ، وحٗل٤ في م٣غ اإلاىضوبُت الىالثُت والبلضًت للؿلُت اإلاؿخ٣لت وم٣غاث البلضًاث 

. ؤًام ٖلى ألا٦ثر ٢بل الا٢ترإ (05)مٗىُت باألمغ، وطل٪ بسمؿت 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ب٣غاع وبالخيؿ٤ُ م٘ اإلامشلُاث الضبلىماؾُت  ًم٨ً عثِـ الؿلُت الَى

 ً كٍغ ش اٞخخاح الا٢ترإ بماثت ٖو . ؾاٖت (120)و ال٣ىهلُت واإلاىضوبُاث اإلاٗىُت، ج٣ضًم جاٍع

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ". جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ هظه اإلااصة ب٣غاع مً عثِـ الؿلُت الَى

 173وبظل٪ ٞةهه ًخطر ؤن ؤخ٩ام هظه اإلااصة ظاءث ٧اؾخصىاء ٖلى ما ؤ٢غه اإلاكٕغ في اإلااصة 

.  مً هٟـ ال٣اهىن 174و

 

 

                                                           
ال ًم٨ً ؤًا ٧ان مهما ٧اهذ الىؾُلت وبإي ق٩ل ٧ان ؤن ٣ًىم بالخملت زاعط الٟترة اإلاىهىم ٖلحها : " ٖلى174ههذ اإلااصة  1

 ". مً هظا ال٣اهىن الًٗىي 173في اإلااصة 



  

36 
 

: الحنـيس اللااىون لىسابل الحجلة الااحخابية (2

ل٣ض ٧ان للخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الخإزحر ال٨بحر ٖلى ج٣ضم الىؾاثل اإلاؿخسضمت في بَاع 

الخملت الاهخسابُت ٞلم ٌٗض ألامغ م٣هىعا ٖلى ألاؾالُب الخ٣لُضًت ٣ِٞ بل ٖٝغ ألامغ ْهىع 

ٖضة وؾاثل خضًشت ولظل٪ ٣ٞض ٧ان لؼاما ٖلى اإلاكٕغ وي٘ هاجه الىؾاثل في بَاع ٢اهىوي 

مىٓم ٨ًٟل يبُها بما ًسضم الٗملُت الاهخسابُت، ٤ًُٞ مجها ؤخُاها ووؾ٘ ؤخُاها ؤزغي 

. بهىعة ٖاصلت بحن اإلاترشخحن

ولٗل مً بحن ؤهم الىؾاثل الخ٣لُضًت للخملت الاهخسابُت والتي ؤخاَها اإلاكٕغ بالخىُٓم هى 

ت  ٣ٖض الاظخماٖاث الاهخسابُت، خُض ًلجإ اإلاغشخىن وألاخؼاب بلى جىُٓم خمالث ظماهحًر

غى البرامج الاهخسابُت وجغصًض الكٗاعاث التي مً قإجها  مىؾٗت ًخم ٞحها بل٣اء الخُب ٖو

. جدٟحز الىازبحن واؾخمالتهم

 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 179و٢ض ؤزً٘ اإلاكٕغ جىُٓم هظه الخجمٗاث بمىظب اإلااصة 

 الهاصع 2 ألخ٩ام ٢اهىن الاظخماٖاث والخٓاهغاث الٗمىمُت1اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم

ش   02/12/1991 اإلااعر في 19- 91 اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن ع٢م 31/12/1989بخاٍع

ججم٘ ما٢ذ ألشخام :" مىه ٖلى حٍٗغ٠ الاظخمإ الٗمىمي بىهها02خُض ههذ اإلااصة 

٤ الٗمىمي وفي م٩ان مٛل٤، ٌؿهل لٗمىم الىاؽ الالخدا١ به،  مخ٤ٟ ٖلُه ًىٓم زاعط الٍُغ

". ٢هض جباص٫ ألا٩ٞاع ؤو الضٞإ ًٖ اإلاهالر اإلاكتر٦ت

ىُت اإلاؿخ٣لت 10-16واإلاالخٔ ؤهه ٢بل حٗضًل ٢اهىن الاهخساباث   واؾخدضار الؿلُت الَى

لالهخساباث، ٞةن ال٣اهىن اإلاخٗل٤ باالظخماٖاث و الخٓاهغاث الٗمىمُت ٢ض خضص ظملت مً 

الكغوٍ وؤلاظغاءاث التي البض مً اجساطها للخهى٫ ٖلى بطن ل٣ٗض هاجه الاظخماٖاث، والتي 

ذ باالظخمإ بلى الىالي ؤو مً ًمشله ٢اهىها ٖلى مؿخىي  ٧اهذ جخمشل في في ج٣ضًم َلب جهٍغ

ا١ 03البلضًاث في ؤظل  ش اإلادضص ل٣ٗض الاظخمإ، م٘ بٞع  ؤًام ٧املت ٖلى ألا٢ل ٢بل الخاٍع

ش  اتهم وجاٍع جهم الصخهُت وؤع٢ام بُا٢اث هٍى ىاٍو ذ بإؾماء اإلاىٓمحن وؤل٣ابهم ٖو الخهٍغ

ضص ألاشخام اإلاىخٓغ خًىعهم م٘ ط٦غ  وم٩ان بنضاعها م٘ جدضًض الهضٝ مً الاظخمإ ٖو

ش وم٩ان الاظخمإ وؾاٖخه ومضجه . 3جاٍع

ًه و٦ظا جدضًض وحُٛحر  ت للىالي في مىذ الترزُو ؤو ٞع و٢ض مىذ اإلاكٕغ ٧امل الؿلُت الخ٣ضًٍغ

م٩ان الاظخمإ ٧لما اؾخضٖذ اإلاهلخت طل٪ في بَاع ؾلُاجه الًبُُت خٟاْا ٖلى الىٓام 

                                                           
جىٓم الخجمٗاث والاظخماٖاث : " اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ٖلى10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 179جىو اإلااصة  1

 ".الٗمىمُت الاهخسابُت َب٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاخٗل٤ باالظخماٖاث والخٓاهغاث الٗمىمُت
 .76 قيُجي اًمان، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
 .77اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
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ُت بزُاع اإلاٗىُحن بظل٪ زال٫   ؾاٖت م٘ ظىاػ َلب خًىع ممشل ًٖ ؤلاصاعة 24الٗام، قٍغ

لهظه الاظخماٖاث م٘ مىده نالخُت الخضزل لى٠٢ الاظخمإ بطا ما الخٔ ؤي مٓهغ  (ؤي الىالي)

.  1مً مٓاهغ الٟىض ى ؤو ؤلازال٫ بالؿحر الخؿً له

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، 07-19بال ؤهه وبمىظب ال٣اهىن الًٗىي   اإلاخٗل٤ بالؿلُت الَى

 اإلاخٗل٤ باالهخساباث، ؤنبدذ 10-16 اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن 08-19و٦ظا ال٣اهىن الًٗىي 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث هي مً حؿهغ ٖلى جىُٓم الخمالث الاهخسابُت، ٞهي مً  الؿلُت الَى

ت ٖىض  جخىلى جىػَ٘ ٢اٖاث الاظخماٖاث و الهُا٧ل ٖلى اإلاترشخحن بٗضالت وبههاٝ، وبال٣ٖغ

ىُت اإلاؿخ٣لت  الا٢خًاء الخخًان ججمٗاث الخملت الاهخسابُت، ٦ما حؿهغ الؿلُت الَى

لالهخساباث ٖلى جسهُو ألاما٦ً الٗمىمُت إللها١ الترقُداث و جىػَٗها بالدؿاوي ٖلى 

 َب٣ا لىو 2اإلاترشخحن، م٘ مى٘ اؾخٗما٫ ؤلاقهاع زاعط اإلاؿاخاث اإلاسههت لهظا الٛغى

 اإلاٗض٫ 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 182 واإلااصة 07-19 مً ال٣اهىن الًٗىي 08اإلااصة 

. واإلاخمم

٤ مى٘ الخُاباث اإلااؾت بغمىػ  باإلياٞت بلى ج٣ُُض اإلاكٕغ لهاجه الاظخماٖاث والل٣اءاث ًٖ ٍَغ

، وخٓغ 3الشىعة وزىابذ ألامت و٧ل ما مً قإهه اإلاؿاؽ باألزال١ والىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت

٣ٖضها بإما٦ً الٗباصة واإلاباوي الٗمىمُت ٚحر مسههت لظل٪ والُغ٢اث وماؾؿاث الخٗلُم 

ً باإلياٞت بلى خٓغ اؾخٗما٫ ؤي لٛت ؤظىبُت في طل٪ . والخ٩ٍى

ت  الم اإلاغثُت واإلاؿمٖى ؤما باليؿبت لىؾاثل الاجها٫ الخضًشت الؾُما ما ًخٗل٤ بىؾاثل ؤلٖا

وختى اإلا٨خىبت ٞال ق٪ ؤن لها جإزحرا بالٛا ٖلى جىظُه الىازب وعؤًه هدى مغشر ؤو آزغ هٓغا 

ت التي ٖاصة ما  لظل٪ الاعجباٍ الىز٤ُ والُىمي لألٞغاص بها الؾُما الصخاٞت اإلاغثُت واإلاؿمٖى

ٓم مً الكٗب ٖلى ازخالٝ ٞئاجه وبم٩اهُاجه اإلااصًت ٧ىجها ناعث مخاخت  جهل بلى الؿىاص ألٖا

للجمُ٘، ولظل٪ حٗض مً ؤهم بل وفي م٣ضمت ٢ىىاث الخىانل م٘ الىازبحن، وهٓغا لهظه 

ألاهمُت ٖمض اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى وي٘ ههىم ٢اهىهُت جًمً جد٤ُ٣ مبضؤ اإلاؿاواة في 

 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 177اؾخسضامها ؤزىاء ٞترة الخملت الاهخسابُت خُض هو في اإلااصة 

ُٗت ؤو الغثاؾُت، ٢هض :"اإلاخٗل٤ باالهخساباث ٩ًىن ل٩ل مترشر لالهخساباث اإلادلُت ؤو الدكَغ

                                                           
 اإلاخٗل٤ 19-91، اإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م 1989 صٌؿمبر 31 اإلااعر في 28-89 مً ال٣اهىن ع٢م 6،9،8،18،3اإلاىاص  1

. 1991 ًىاًغ 24، اإلااعزت في 04ط، الٗضص .ط.ع. باالظخماٖاث واإلآاهغاث الٗمىمُت، ط
 .529-528م -ؤخٟآًُت ؾمحر، ٧ىؾت ٖماع، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
٣٪ بلى الٟىػ في الاهخساباث، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، مهغ،  3 ، 2007مدمض مىحر حجاب، بصاعة الخمالث الاهخسابُت ٍَغ

 .140 م
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ت اإلاغزو  ىُت الؿمُٗت البهٍغ الم الَى ج٣ضًم بغهامجه للىازبحن مجا٫ ٖاص٫ في وؾاثل ؤلٖا

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما . لها باإلاماعؾت َب٣ا للدكَغ

ت بحن ٧ل مترشر وآزغ لالهخساباث الغثاؾُت، وجسخل٠  ج٩ىن مضة الخهو اإلامىىخت مدؿاٍو

ُٗت جبٗا ألهمُت ٖضص اإلاترشخحن الظًً ًغشخهم خؼب  باليؿبت بلى الاهخساباث اإلادلُت والدكَغ

ت ؤخؼاب ؾُاؾُت . ؾُاس ي ؤو مجمٖى

ٌؿخُٟض اإلاترشخىن ألاخغاع اإلاخ٨خلىن بمباصعة مجهم مً هٟـ الترجِباث الىاعصة في هظه اإلااصة 

. وخؿب الكغوٍ هٟؿها

حؿخُٟض ألاخؼاب الؿُاؾُت التي ج٣ىم بالخملت الاهخسابُت في بَاع الاؾدشماعاث الاؾخٟخاثُت مً 

 ٘ ت اإلاغزو لها باإلاماعؾت َب٣ا للدكَغ ىُت الؿمُٗت البهٍغ الم الَى مجا٫ ٖاص٫ في وؾاثل ؤلٖا

. والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما

ت اإلاغزو لها  ىُت الؿمُٗت البهٍغ الم الَى جدضص ٦ُُٟاث وبظغاءاث اؾخٗما٫ وؾاثل ؤلٖا

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما . باإلاماعؾت َب٣ا للدكَغ

ىُت لالهخساباث ". جدضص ٦ُُٟاث ؤلاقهاع ألازغي للترقُداث ب٣غاع مً عثِـ الؿلُت الَى

الم الٗمىمُت إلاؿاع الخملت الاهخسابُت في اإلااصة   ٦178ما هو ٖلى بلؼامُت حُُٛت وؾاثل ؤلٖا

ت : "مً طاث ال٣اهىن التي ههذ ىُت الؿمُٗت البهٍغ الم الَى ًخٗحن ٖلى ٧ل وؾاثل ؤلٖا

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما، اإلاكاع٦ت في حُُٛت الخملت  اإلاغزو لها باإلاماعؾت َب٣ا للدكَغ

الم مً َٝغ اإلاترشخحن . الاهخسابُت، يمان الخىػَ٘ الٗاص٫ للخحز الؼمجي الؾخٗما٫ وؾاثل ؤلٖا

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بالخيؿ٤ُ م٘ ؾلُت الًبِ الؿمعي البهغي،  جًمً الؿلُت الَى

". اخترام ؤخ٩ام هظه اإلااصة

الم ٖلى الخىُٓم باإلياٞت بلى طل٪ ٣ٞض  و٢ض ؤخا٫ جدضًض ؤق٩ا٫ هظا الاؾخسضام لىؾاثل ؤلٖا

 اإلادضص 08/04/1997 اإلااعر في 138-97 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 10 و09خضصث اإلااصجان 

لكغوٍ بهخاط الخٗبحر اإلاباقغ اإلاخٗل٤ بالخملت الاهخسابُت الُغ١ التي ًخم بها حسجُل وبض 

ذ والخىاع والى٣اف،  ىهُت وؤلاطاُٖت وخهغها في زالر ؤؾالُب وهي الخهٍغ الخهو الخلٍٟؼ

وللمترشر ازخُاع ؤي مً الُغ١ التي ًًٟل، وبٗض ٧ل حسجُل ٣ًىم اإلاغشر ؤو مً ًمشله 

بالخى٢ُ٘ ٖلى ونل ؤلاطن بالبض، وفي خالت امخىاٖه ًٖ طل٪ ٌٗض بمشابت الخسلي ًٖ خ٣ه في 

ت بخ٣ا٢ا إلابضؤ  ٤ ال٣ٖغ ش ومىا٢ُذ البض ج٩ىن ًٖ ٍَغ بض الخهت، ٦ما ان جدضًض جىاٍع

ىُت اإلاؿخ٣لت  ضم جمُحز اإلاغشخحن جدذ بقغاٝ الؿلُت الَى اإلاؿاواة وج٩اٞا الٟغم ٖو

ىُت والؿمُٗت  الم الَى لالهخساباث التي جًمً الخىػَ٘ اإلاىه٠ للخحز الؼمجي في وؾاثل ؤلٖا
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ت َب٣ا لىو اإلااصة  ىُت 07-19 مً ال٣اهىن الًٗىي 08والبهٍغ  اإلاخٗل٤ بالؿلُت الَى

. اإلاؿخ٣لت لالهخساباث

٦ما ؤن مً الىؾاثل ألا٦ثر اؾخٗماال في الخملت الاهخسابُت اإلاله٣اث والالٞخاث الضٖاثُت هٓغا 

٠ باإلاغشخحن لضي ٧اٞت ٞئاث الكٗب هٓغا  لخإزحرها اإلاباقغ وال٣ىي ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ للخٍٗغ

٤ ومضازل  لى ظىباث الٍُغ لؿهىلت بصعا٦ها وونىلها بلى ألاطهان ٧ىجها حٗل٤ ٖلى الجضعان ٖو

اإلاضن والبىاًاث وألاما٦ً الٗمىمُت ألا٦ثر ججمهغا، وهي وؾُلت جمخاػ ب٣ضعتها ٖلى الخٗبحر 

همه . 1اإلاسخهغ وؾهىلت بصعا٥ مدخىاها ٞو

و٢ض هٓم اإلاكٕغ اؾخسضام هاجه الىؾُلت يمً ؤخ٩ام ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث 

جسهو صازل الضواثغ الاهخسابُت ؤما٦ً ٖمىمُت إللها١ : " التي جىو182الؾُما في اإلااصة 

. الترقُداث جىػٕ مؿاختها بالدؿاوي 

. ًمى٘ اؾخٗما٫ ؤي ق٩ل آزغ لإلقهاع زاعط اإلاؿاخاث اإلاسههت لهظا الٛغى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖلى جُب٤ُ ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ". حؿهغ الؿلُت الَى

و٢ض خضص اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلادضص لخ٣ىُاث بقهاع الترقُداث الاهخسابُت ؤما٦ً جىػَ٘ 

 04اإلاله٣اث والالٞخاث مغاُٖا في طل٪ ال٨شاٞت الؿ٩اهُت للبلضًاث وطل٪ يمً ؤخ٩ام اإلااصة 

: مىه والتي خضصتها ٖلى الىدى الخالي

 . ؤل٠ وؿمت ؤو ما ٣ًل ٖجها20 مى٢٘ في البلضًاث التي ٩ًىن ٖضص ؾ٩اجها 15 -

 . ؤل٠ وؿمت40 بلى 20 مى٢٘ في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾ٩اجها 20 -

 . ؤل٠ وؿمت60 بلى 40 مى٢٘ في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾ٩اجها 30 -

 . ؤل٠ وؿمت180 ؤل٠ الى 100 مى٢٘ في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾ٩اجها مً 35 -

ض ٖضص ؾ٩اجها ًٖ 10مىا٢٘ بياُٞت ل٩ل  -  ؤل٠ 180 ؤل٠ وؿمت في البلضًاث التي ًٍؼ

 .2وؿمت

وبالغظٕى بلى ما ظاء به اإلاغؾىم اإلاخٗل٤ بةقهاع الترشخاث ٞةن ٖملُت حٗل٤ُ اإلاله٣اث 

. والالٞخاث الضٖاثُت مً اإلاترشخحن جخم في الٟترة اإلامخضة مً الؿابٗت نباخا بلى الشامىت مؿاءا

وؤما ُٞما ًخٗل٤ بالؿٟاعاث وال٣ىهلُاث بالخاعط ٞخىػٕ ألاما٦ً الخانت ل٩ل مترشر الؿلُت 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث . الَى

                                                           
 .78اًمان قيُتي، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
 ًدضص ٦ُُٟاث بقهاع الترقُداث ،2016 صٌؿمبر ؾىت 19 اإلااعر في 338-16 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2،3،5،4اإلاىاص  2

 .2016 صٌؿمبر 21، اإلااعزت في 75ط، الٗضص .ط.ع.لالهخساباث، ط
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ب٘ نىع اإلاغشخحن وقٗاعاتهم ٖلى  اث وال٨خِباث َو ٦ما ٢ض ًإزظ ؤلاقهاع ق٨ال آزغ ٧اإلاٍُى

الخ، وهى مٓهغ آزغ مً مٓاهغ الضٖاًت ... بٌٗ اإلا٣خيُاث ٧األ٢الم وألاواوي وألالبؿت 

. الاهخسابُت ٖلى ؤن ًخم اخترام ال٣اهىن والىٓام الٗام واإلاجا٫ الؼمجي للخملت الاهخسابُت

 وججضع ؤلاقاعة ؤًًا بلى طل٪ الضوع الباعػ والٟٗا٫ في الى٢ذ الخايغ للكب٨ت الٗى٨بىجُت، 

الؾُما مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي التي ؤضخذ حؿغي في اإلاجخم٘ ٧الىاع في الهكُم وناع لها 

صوع ٦بحر في الخمالث الاهخسابُت هٓغا لخٛلٛلها في اإلاجخم٘ وجإزحرها الالمدضوص ٖلى ٨ٞغه وآعاثه، 

غ ال٣اهىهُت  وبالخالي ٞهي مً الىؾاثل اإلاكغوٖت في الخملت الاهخسابُت ما لم جسغط ًٖ ألَا

ىانغ الىٓام الٗام . ٖو

ه بلى بَاع آزغ لخىُٓم الىؾاثل اإلاؿخسضمت في الضٖاًت الاهخسابُت اهخهجه  ٦ما ًجب الخىٍى

اإلاكٕغ الجؼاثغي، خُىما هو ٖلى مى٘ وخٓغ بٌٗ الىؾاثل وألاؾالُب والتي مً بُجها خٓغ 

٣ا لىو اإلااصة  ت بٛغى الضٖاًت الاهخسابُت ٞو ت ججاٍع ٣ت بقهاٍع  مً ال٣اهىن 180ؤي ٍَغ

 اإلاٗض٫ واإلاخمم، و٦ظا مى٘ اؾخٗما٫ ؤي ممخل٩اث ووؾاثل جابٗت لصخو 10-16الًٗىي 

مٗىىي زام ؤو ٖمىمي ؤو ماؾؿت ؤو هُئت ٖمىمُت ما لم ًىو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪ 

٣ا لىو اإلااصة   مىه ٖلى مى٘ اؾخٗما٫ ؤي مً 184 مً طاث ال٣اهىن، ٦ما ههذ اإلااصة 193ٞو

 ،ً ت والخٗلُم والخ٩ٍى ت واإلااؾؿاث التربٍى ؤما٦ً الٗباصة واإلااؾؿاث الٗمىمُت وؤلاصاٍع

 مً ال٣اهىن 185باإلياٞت بلى خٓغ الاؾخٗما٫ اإلاس يء لغمىػ الضولت َب٣ا لىو اإلااصة 

. الًٗىي ؾال٠ الظ٦غ

: الحنـيس اللااىون لحجىرل الحجلة الااحخابية/ 03

مما ال ٌك٪ ُٞه ؤن مباقغة الخملت الاهخسابُت حؿخلؼم بهٟا٢ا مٗخبرا ؾُما وؤن ألامغ 

ىُا مما ًجٗلها باهٓت الخ٩لٟت، ولظل٪ وصعءا  ًخٗل٤ باالهخساباث الغثاؾُت، والتي جخسظ بٗضا َو

لخد٨م اإلاا٫ في الؿلُت ؤو جإزحره ٖلى جدضًض هخاثج الاهخساباث بُٗضا ًٖ ال٨ٟاءة  وللخُلىلت 

صون ؾُُغة ؤصخاب الىٟىط اإلاالي والثراء ٖلى صوالُب الاهخساباث، جضزل اإلاكٕغ الجؼاثغي 

ل الخملت الاهخسابُت مىٗا لظل٪ وبخ٣ا٢ا إلابضؤ  ووي٘ آلُاث و٢ىاٖض ٢اهىهُت لًبِ جمٍى

اإلاؿاواة وج٩اٞا الٟغم بحن اإلاغشخحن اهُال٢ا مً ؤهمُت وخؿاؾُت مىهب عثِـ الجمهىعٍت، 

٧ىهه ًخُلب ٢ضعا مً ال٨ٟاءة الٗالُت والىٓغة الشا٢بت لدؿُحر قاون الضولت، بُٗضا ًٖ مؿإلت 

ؿا للكٟاُٞت والجزاهت ونىال بلى الضًم٣غاَُت  الثراء وؤلام٩اهاث واإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمغشخحن ج٨َغ

. اإلايكىصة مً الٗملُت الاهخسابُت

ل الخملت الاهخسابُت، ؾىاء ُٞما  لُه ٧ان لؼاما بؿِ ع٢ابت الضولت ٖلى ٧ل ما ًخٗل٤ بخمٍى ٖو

ًاث ٖما جم بهٟا٢ه . ًخٗل٤ بمهاصعه ؤو حؿ٠ُ٣ خض ؤلاهٟا١ ؤو الخٍٗى
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ل الخملت الاهخسابُت ٣ٞض خضصها اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى ؾبُل الخهغ  ٞباليؿبت إلاهاصع جمٍى

ًخم : " اإلاٗض٫ واإلاخمم التي جىو10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 190يمً ؤخ٩ام هو اإلااصة 

ل الخمالث الاهخسابُت بىاؾُت مىاعص ناصعة ًٖ : جمٍى

 .مؿاهمت ألاخؼاب الؿُاؾُت -

 .مؿاٖضة مدخملت مً الضولت، ج٣ضم ٖلى ؤؾاؽ ؤلاههاٝ -

 .مضازُل اإلاترشر -

٤ الخىُٓم ". جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ هظه اإلااصة ًٖ ٍَغ

ل في بَاع الضٖاًت الاهخسابُت ٖما وعص في هو اإلااصة،  ومىه ٞةهه ال ًم٨ً زغوط مهاصع الخمٍى

ل مباقغ ؤو ٚحر 191الؾُما ؤن اإلاكٕغ ٢ض خٓغ وبهغامت َب٣ا لىو اإلااصة   جل٣ي ٧ل جمٍى

مباقغ مهضعه هباث ُٖيُت ؤو ه٣ضًت ؤو ؤي مؿاهمت ؤظىبُت ؤًا ٧ان ق٩لها مً صولت ؤظىبُت ؤو 

شخو مٗىىي ؤو َبُعي مً ظيؿُت ؤظىبُت، وطل٪ جدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في 

. 1 اإلاٗض٫ و اإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 218اإلااصة 

ل ألاظىبي ألن ألامغ ًخٗل٤ بؿُاصة الضولت  وخؿىا ٞٗل اإلاكٕغ الجؼاثغي في مؿإلت خٓغ الخمٍى

.  وبالخالي وظب ؾض ٧ل مىاٞظه2وؤمجها الضازلي، ٞهظا اإلاىيٕى ٌٗخبر زُغا مدض٢ا

و٢ض ٖمض اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى حؿ٠ُ٣ ه٣ٟاث الخملت الاهخسابُت ٢هض جد٤ُ٣ اإلاؿاواة في 

ؤلاهٟا١ بحن اإلاغشخحن، ومىٗا للٟؿاص الاهخسابي الىاجج ًٖ ؤلاٞغاٍ في نٝغ ألامىا٫ في 

، خُض خضص اإلاكٕغ الخض 3الخمالث الاهخسابُت، والظي ًازغ ٖلى هؼاهت ومهضا٢ُت الاهخساباث

 192ألا٢خ ى لإلهٟا١ ٖلى الخملت اإلاخٗل٣ت بالغثاؾُاث والظي ال ًم٨ً ججاوػه بمىظب اإلااصة 

ال ًم٨ً ؤن جخجاوػ ه٣ٟاث خملت اإلاترشر لالهخساباث : "  بىهها10-16مً ال٣اهىن الًٗىي 

. في الضوع ألاو٫  ( صط100.000.000)الغثاؾُت ماثت ملُىن صًىاع 

ً ملُىن صًىاع  كٍغ ٘ هظا اإلابلٜ بلى مئت ٖو ٞغ ". في الضوع الشاوي (120.000.000)ٍو

 ٧ل مغشر بخ٣ضًم خؿاب خملخه الاهخسابُت 4 مً هٟـ ال٣اهىن 196و٢ض ؤلؼمذ اإلااصة 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث في ؤظل ال ًخجاوػ   ؤقهغ مً 03للمجلـ الضؾخىعي والؿلُت الَى
                                                           

بلى  (1)ٌٗا٢ب بالخبـ مً ؾىت :"  اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ٖلى10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 218جىو اإلااصة  1

 مً 191 صط ٧ل مً ًسال٠ ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 200.000 صط بلى 40.000ؾىىاث وبٛغامت مً  (5)زمـ 

 ."هظا ال٣اهىن الًٗىي 
ٟي هاصًت، ٖبض الىهاب صعاط، ع٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي ٖلى صخت الاهخساباث الغثاؾُت في الجؼاثغ 2 مً زال٫ الخٗضًل  يٍغ

 02، 08، الٗضص 03، مجلت الضعاؾاث و البدىر ال٣اهىهُت، ظامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت، اإلاجلض 2016الضؾخىعي لؿىت 

 .302، م 2018ماعؽ 
 .82بًمان قيُجي، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
 .، اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 196 ؤهٓغ اإلااصة 4
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ش هخاثج الاهخساباث هضع اإلاجلـ بُاها ًدضص ُٞه قغوٍ و٦ُُٟاث بًضإ  جاٍع الجهاثُت، ٍو

. 1خؿاباث الخملت

غا ًٖ خؿاب  ب٣ا للىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي ٞةن اإلاترشر ٣ًضم ج٣ٍغ َو

الخملت الاهخسابُت مٗضا ومسخىما ومى٢ٗا مً َٝغ مداؾب زبحر ؤو مداٞٔ خؿاباث مٗخمض 

ًا  للمجلـ الضؾخىعي، ٖلى ؤهه ًم٨ً بًضإ هظا الخؿاب مً َٝغ ؤي شخو ًدمل جٍٟى

بلٜ ٢غاعه  غ باالؾخٗاهت بالخبراء ٍو بذ اإلاجلـ الضؾخىعي في الخ٣ٍغ ٢اهىهُا مً اإلاترشر اإلاٗجي، ٍو

غؾل ال٣غاع اإلاخًمً خؿاب الخملت الاهخسابُت الخانت بغثِـ  للمترشر والؿلُاث اإلاٗىُت، ٍو

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الضًم٣غاَُت  الجمهىعٍت بلى ألامحن الٗام للخ٩ىمت لُيكغ في الجٍغ

. 2 اإلاخٗل٤ باالهخساباث10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 196الكٗبُت َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

خًمً الخؿاب اإلاخٗل٤ بالخملت َبُٗت ومهضع ؤلاًغاصاث وج٩ىن مبرعة ٢اهىها، باإلياٞت بلى  ٍو

.  الىزاث٤ التي جشبذ الى٣ٟاث

ًاث اإلاؿخد٣ت للمغشر َب٣ا إلاا  واهُال٢ا مً خؿاب الخملت اإلا٣ضم ًم٨ً ج٣ضًغ الخٍٗى

ٌ 1933جًمىه ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث في اإلااصة   بدُض ٩ًىن له الخ٤ في حٍٗى

 20 وج٣ل ؤو حؿاوي % 10 مً الى٣ٟاث الخ٣ُ٣ُت بطا ما ؤخغػ وؿبت جٟى١ % 10ظؼافي ٣ًضع بـ 

ٌ بلى % ٘ الخٍٗى   بطا ما ٞا٢ذ وؿبت % 30 مً ٖضص ألانىاث اإلاٗبر ٖجها، في خحن ًخم ٞع

ٌ ال ًخم بال بٗض % 20ألانىاث اإلاخدهل ٖجها   مً ألانىاث اإلاٗبر ٖجها، ٖلى ؤن هظا الخٍٗى

 .4بٖالن اإلاجلـ الضؾخىعي للىخاثج

ؤلاحملاءات اإلاعاصملة لعجلية ااحخاب وبئي الججمىورة : اإلاؼلل الثاون

بٗض اؾدُٟاء ؤلاظغاءاث الؿاب٣ت واإلامهضة للٗملُت الاهخسابُت التي جُغ٢ىا لها آهٟا                 

باؾخ٨ما٫ قغوٍ الترشر اإلاىهىم ٖلحها صؾخىعا و٢اهىها و٦ظا بضء الؿبا١ هدى الٟىػ 

بمىهب الغثاؾت مً بىابت الخملت الاهخسابُت، وما حؿخلؼمه مً يىابِ ٢اهىهُت ومباصت البض 

مً جىاٞغها بُٛت يمان صختها وؾالمتها، جإحي اإلاغخلت الشاهُت التي حٗض اإلاد٪ الخ٣ُ٣ي 

ذ  الٟٕغ )للمغشخحن والُٟهل الخاؾم في الؿبا١ لغثاؾت الجمهىعٍت، وهي ٖملُت الخهٍى

٣ا لخىُٓم ٢اهىوي خاو٫ مً زالله ( الٟٕغ زاوي)وما ًلخ٣ها مً ٞغػ وبٖالن للىخاثج  (ؤو٫  ٞو

اإلاكٕغ الجؼاثغي يبِ هاجه الٗملُاث جد٣ُ٣ا للجزاهت اإلايكىصة واإلاؿاواة مً ؤظل الىنى٫ 

. بلى الخ٨َغـ الخ٣ُ٣ي للضًم٣غاَُت

                                                           
. 2019 ًىهُى 30اإلااعزت في ، 42ٖضص ا٫، ط.ط.ع.ط مً الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي، ، 56 اإلااصة 1
.  اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 196اهٓغ هو اإلااصة  2
 .، اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 193 اهٓغ هو اإلااصة 3
 .، اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16  مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 193اهٓغ اإلااصة  4
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ألاخكام اللااىاية اإلاحعللة بخنـيس وسير عجلية الحصىرد : الفملع ألاوو 

مما الق٪ ُٞه ؤن الاهخساب هى اللبىت ألاؾاؾُت لبىاء الضًم٣غاَُاث، طل٪ ؤهه                 

الىؾُلت اإلاشلى للخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة الكٗبُت وازخُاع مً ًمشله الؾُما بن ٧ان ألامغ مخٗل٣ا بمً 

ذ ٢مت هغم الٗملُت الاهخسابُت ؤًً ٨ًغم اإلاترشر  ٗض الخهٍى ًد٨مه ؤي عثِـ الجمهىعٍت، َو

ُٞه ؤو حهان، ٞهى آلالُت التي بمىظبها ومً زاللها ًخ٣ضم الىازب ؤمام نىاص٤ً الا٢ترإ لًُ٘ 

، ولظل٪ ؤولى اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤهمُت 1الىع٢ت التي بمىظبها ًماعؽ خ٣ه الضًم٣غاَي باالهخساب

ت الىازب ٖىض بصالثه بهىجه بُٗضا ًٖ ٧ل ما مً قإهه  حر الًماهاث التي ج٨ٟل خٍغ بالٛت لخٞى

ض، ؾىاء مً زال٫ جىُٓمه ألؾلىب الا٢ترإ ؤو يبُه  ؤن ٨ٌٗغ بعاصجه الخغة في ازخُاع مً ًٍغ

ذ ذ ؤو جىُٓمه لؿحر ٖملُت الخهٍى . إلا٩اجب الخهٍى

ؤسلىب الاكتراع ثلعيس لللملعية اللسحىورة : ؤوال

ت ٖلى اٖخماص همِ                  ل٣ض جُاب٣ذ بعاصة اإلاكٕغ َُلت الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

 وونىال بلى 63الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ والؿغي في اهخساب عثِـ الجمهىعٍت، بضءا مً صؾخىع 

ب عثِـ : " مىه ٖلى85، هظا ألازحر الظي هو في اإلااصة 2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 
َ
يخس ًُ

٤ الا٢ترإ الٗاّم اإلاباقغ والّؿّغّي  ت، ًٖ ٍَغ ٍّ  مً 02وهى ألامغ الظي ؤ٢غه في اإلااصة .."  . الجمهىع

الا٢ترإ ٖام : " اإلاٗض٫ واإلاخمم اإلاخٗل٤ باالهخساباث والتي جىو ٖلى10-16ال٣اهىن الًٗىي 

". مباقغ وؾغي 

ٞٗلى ٨ٖـ الا٢ترإ اإلا٣ُض اٖخمض اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤؾلىب الا٢ترإ الٗام في اهخساب عثِـ 

الجمهىعٍت الظي ًسى٫ ل٩ل مىاًَ مماعؾت خ٣ه اإلاخمشل في ببضاء عؤًه باٖخباعه مال٩ا لجؼء 

مً الؿُاصة ٣٦اٖضة ٖامت، والخغمان مىه ال ًخهىع بال اؾخصىاءا في خاالث مُٗىت ٧اوٗضام 

ٗىص اٖخماص ٖمىمُت الا٢ترإ بلى ٧ىجها  ألاهلُت والخغمان مً الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، َو

حُٗي خ٤ الاهخساب والاقترا٥ في الٗملُت الاهخسابُت أل٦بر ٖضص مم٨ً مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ 

جد٣ُ٣ا لخ٨م الكٗب صون جمُحز ؤّيٍ ٧ان بطا ما جىاٞغث بٌٗ الكغوٍ ٧الؿً والجيؿُت 

. 2وألاهلُت

 

 

                                                           
نام وٗمت بؾماُٖل، الىٓم الاهخسابُت صعاؾت خى٫ الٗال٢اث بحن الىٓام الؿُاس ي والىٓام الاهخسابي، الُبٗت الشاهُت،  1ٕ

ً الخ٣ى٢ُت،   .194 ، م2011ميكىعاث ٍػ
ه، ال٣اهىن الضؾخىعي الٗام اإلاباصت الٗامت والىٓم الؿُاؾُت، الُبٗت ألاولى 2 ض هٍؼ اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، لبىان، ، ٖع

. 48-47   م-، م2011
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الحنـيس اللااىون إلاكاثل الحصىرد : راايا

ت                  ذ بلى هُئت بصاٍع ل٣ض ؤو٧ل اإلاكٕغ الجؼاثغي مهمت ؤلاقغاٝ ٖلى ٖملُت الخهٍى

 مً ٢اهىن 29مك٩لت مً عثِـ وهاثب له و٧اجب ومؿاٖضًً ازىحن َب٣ا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة 

. 1 اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16الاهخساباث 

ىُت  خم حسخغحهم ٖلى مؿخىي ٧ل م٨خب بمىظب م٣غع مً اإلاىضوب الىالجي للؿلُت الَى ٍو

اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، ٖلى ؤن ٩ًىهىا مً الىازبحن اإلا٣ُمحن بالىالًت باؾخصىاء اإلاترشخحن 

ًاء  وؤ٢اعبهم وؤنهاعهم بلى ٚاًت الضعظت الغابٗت وألاٞغاص اإلاىخمحن ألخؼابهم و٦ظا ألٖا

. 2اإلاىخسبحن

ؿا لجزاهت وؾالمت الٗملُت الاهخسابُت التي ٌكٝغ ٖلحها ؤًٖاء  و٢ض ٖمض اإلاكٕغ بخ٣ا٢ا وج٨َغ

ًاء ؤلاياُٞحن ل٩ل مً  ذ بلؼامُت وكغ وحٗل٤ُ ٢اثمت ؤًٖاء هظا اإلا٨خب وألٖا م٨خب الخهٍى

ت والضواثغ والبلضًاث زال٫   ًىما ٖلى ألا٦ثر بٗض ٢ٟل ٢اثمت 15الىالًاث واإلا٣اَٗاث ؤلاصاٍع

اإلاغشخحن، م٘ يغوعة حؿلُمها بلى اإلامشلحن اإلااهلحن ٢اهىها للمغشخحن بُلب مجهم م٣ابل ونل 

. 3اؾخالم، وهظا ٧له ختى ًخم٨ىىا مً الًُٗ ٞحها بطا ما ا٢خًذ الًغوعة طل٪

ب٣ا لىو اإلااصة  ذ 30َو  التي ههذ ؤًًا ٖلى بم٩اهُت الًُٗ في ٢اثمت ؤًٖاء م٨خب الخهٍى

تراى م٨خىبا ومٗلال ٢اهىها  لخ٩ىن مدل حٗضًل في خالت اٖتراى م٣بى٫، ٖلى ؤن ٣ًضم هظا الٖا

ش  ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث زال٫ ألاًام الخمـ اإلاىالُت لخاٍع للمىضوبُت الىالثُت للؿلُت الَى

ٌ للمٗىُحن زال٫  ًه ًبلٜ ٢غاع الٞغ ش بًضإ 03حٗل٤ُ  ال٣اثمت، وفي خالت ٞع  ؤًام مً جاٍع

ت اإلاسخهت ب٢لُمُا في ًٚىن  ٩ىن هظا ال٣غاع ٢ابال للًُٗ ؤمام اإلاد٨مت ؤلاصاٍع تراى، ٍو الٖا

ش الخبلُٜ التي جٟهل ُٞه في ؤظل 03 ش حسجُله بمىظب الخ٨م  05 ؤًام مً جاٍع  ؤًام مً جاٍع

. الجهاجي ٚحر ٢ابل للًُٗ

ذ ظملت مً اإلاهام، مجها ما ٌؿب٤  و٢ض ؤو٧ل اإلاكٕغ الجؼاثغي ل٩ل مً ؤًٖاء م٨خب الخهٍى

ذ ٣ًىم  ذ ومجها ما ًؼامجها ومجها ما ٩ًىن الخ٣ا لها، ٣ٞبل اٞخخاح ٖملُت الخهٍى ٖملُت الخهٍى
                                                           

ذ زابخا : " اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ٖلى10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 29هو اإلااصة  1 ٩ًىن م٨خب الخهٍى

خ٩ىن مً م٨ً ؤن ٩ًىن مخى٣ال، ٍو : ٍو

ـ -  .عثِ

 .هاثب عثِـ -

 .٧اجب -

 ".مؿاٖضًً ازىحن -
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 30اهٓغ اإلااصة  2
بىل٣ىاؽ ابدؿام، آلالُاث ؤلاظغاثُت واإلااؾؿاجُت لًمان خُاصًت الهُئت اإلا٩لٟت بةصاعة الٗملُت الاهخسابُت في الجؼاثغ،  3

ىاٍ،  .214 م ،2017 ؾبخمبر 30اإلاجلت ألا٧اصًمُت للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص الشاوي، ظامٗت ٖماع زلُجي، ألٚا
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ضص الىازبحن اإلاسجلحن  ٝغ ال٣اهىهُت ٖو عثِـ اإلا٨خب بالخد٤٣ مً اإلاُاب٣ت الض٣ُ٢ت لٗضص ألْا

باإلا٨خب و٦ظا ب٢ٟا٫ الهىضو١ الكٟاٝ ب٣ٟلحن مسخلٟحن ٩ًىن ؤخض مٟخاخحهما ٖىض عثِـ 

. 1اإلا٨خب وآلازغ ٖىض اإلاؿاٖض ألا٦بر ؾىا

ذ نالخُت اجساط ٧ل بظغاء ؤو جضبحر ًغاه مىاؾبا والػما لًمان  ٦ما مىذ لغثِـ م٨خب الخهٍى

ذ  خؿً ؾحر ٖملُت الا٢ترإ، وطل٪ مشل َغص ؤي شخو ًسل بالؿحر الٗاصي لٗملُت الخهٍى

. 2باالؾخٗاهت ٖىض الًغوعة بإٖىان ال٣ىة الٗمىمُت

ذ ٣ٞض ؤخا٫ اإلاكٕغ جدضًض مهامهم ٖلى الخىُٓم  ؤما باليؿبت لباقي ؤًٖاء م٨خب الخهٍى

والظي جىلى بُان مهمت ٧ل ًٖى باإلا٨خب، ٞىاثب عثِـ اإلا٨خب ًًُل٘ بمهمت مؿاٖضة 

ذ، خُض ٩ًل٠ بضمٜ وجإقحر بُا٢ت الىازب بلى ظاهب ٢ُامه  الغثِـ في ٧ل ٖملُت الخهٍى

خه . 3باإلقغاٝ ٖلى بهم الىازب بىي٘ ؾبابخه في خبر ٞىؾٟىعي لإلقهاص ٖلى جهٍى

ت الىازب ومً وظىص اؾمه ٖلى سجل   ؤما مهمت ال٩اجب ٞخخمشل في الخد٤٣ مً هٍى

ت وخؿاب ٖضص اإلاهىجحن مً ؤظل جبلُٜ عثِـ  ٞغ ذ وألْا الخى٢ُٗاث وحؿلُم ؤوعا١ الخهٍى

. 23-17 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 09اإلاغ٦ؼ بالٗضص متى َلبه وفي ؤي و٢ذ َب٣ا لىو اإلااصة 

ذ و٦ظا مى٘ ؤي ججم٘  وباليؿبت للمؿاٖض ألاو٫ ٣ٞض ًى٧ل بمهمت مغا٢بت مضزل م٨خب الخهٍى

مدخمل صازله مً قإهه ٖغ٢لت ؾحر الٗملُت، في خحن ؤن اإلاؿاٖض الشاوي ًًُل٘ بمهمت 

. مؿاٖضة هاثب الغثِـ في مهامه اإلاظ٧ىعة آهٟا

ذ بلى ؤن اإلاكٕغ جغ٥ هامكا  م جىػَ٘ اإلاهام بحن ؤًٖاء م٨خب الخهٍى وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٚع

ًاء خؿب ما ٢ض ج٣خًُه  لخ٣ضًغ عثِـ اإلا٨خب مً ؤظل بٖاصة جىػَ٘ اإلاهام بحن ألٖا

. 4زهىنُت ٧ل م٨خب

ذ بمهام ؤزغي ح٣ٗب   بياٞت بلى اإلاهام ؾاب٣ت الظ٦غ ٣ٞض ؤهاٍ اإلاكٕغ ؤًٖاء م٨خب الخهٍى

ذ وجخمشل في : اهتهاء الخهٍى

 ٕ5الخى٢ُ٘ بمجغص ازخخام الا٢ترا. 

                                                           
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 44-43اهٓغ اإلااصة  1
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 39اهٓغ اإلااصة  2
ذ 2017 ًىاًغ 17 ماعر في 23-17 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 08اإلااصة  3 ، ًدضص ل٣ىاٖض جىُٓم مغ٦ؼ وم٨خب الخهٍى

. 2017 ًىاًغ 25، اإلااعزت في 04ط، الٗضص .ط.ع.وؾحرهما، ط
ذ وؾحرهما، الظي  23-17 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 11اإلااصة  ؤهٓغ 4 اإلاغظ٘ ًدضص ٢ىاٖض جىُٓم مغ٦ؼ وم٨خب الخهٍى

 .الؿاب٤
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 47اإلااصة  5
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  ازخُاع وحُٗحن الٟاعػًٍ مً بحن الىازبحن اإلاسجلحن في اإلا٨خب لل٣ُام بٗملُت الٟغػ

 .1وؤلاقغاٝ ٖلى خغاؾتهم ؤزىاء مباقغتهم للٟغػ 

  ذ ت بمله٤ ًدمل حؿمُت مغ٦ؼ الخهٍى ذ في ؤ٦ُاؽ مكمٗت ومٗٞغ خٟٔ ؤوعا١ الخهٍى

وع٢م اإلا٨خب، ووي٘ ٧ل مجها صازل نىضو١ الا٢ترإ اإلاىاؾب م٘ حكمُٗه و٢ٟله بلى ٚاًت 

 .2اهتهاء آظا٫ الًُٗ وبٖالن الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث

  غ مدًغ الٟغػ مً َٝغ عثِـ اإلا٨خب ً بمجغص جدٍغ بٖالن هخاثج الٟغػ ؤمام الخايٍغ

غه ذ بمجغص جدٍغ . 3وحٗل٣ُه بم٨خب الخهٍى

ت ٖلى هاجه الٗملُت وجدضًض حك٨ُله  ذ ٦هُئت مكٞغ وهىا وكحر بلى ؤن جىُٓم م٨خب الخهٍى

ومهامه ونالخُاجه ٌٗض مً بحن ؤ٦بر الًماهاث التي جًمً خُاصًت هظه الهُئت مً ظهت، ومً 

ظهت ؤزغي ج٨ٟل هؼاهت الٗملُت الاهخسابُت، بط ؤن بٟٚا٫ اإلاكٕغ لهظه الخٟانُل مً قإهه ؤن 

. ًاصي بلى جٟص ي ْاهغة التزوٍغ في ٖملُت الاهخساباث

ذ ًىم الا٢ترإ ًبضؤ مً الؿاٖت الشامىت 32وبدؿب هو اإلااصة   مً طاث ال٣اهىن ٞةن الخهٍى

ضوم ختى الؿاٖت الؿابٗت مؿاءا، ٖلى ؤن طاث اإلااصة ٢بل الخٗضًل ٧اهذ جسى٫  نباخا ٍو

ذ ؾاٖت واخضة وجإزحر ازخخامها  للىالي اؾخصىاءا ٖىض الا٢خًاء ج٣ضًم ٖملُت بضء الخهٍى

.  وطل٪ بترزُو مً وػٍغ الضازلُت4ؾاٖت واخضة في بٌٗ البلضًاث وؾاثغ الضواثغ الاهخسابُت

غ مً زالله للىازب بم٩اهُت  ا شخهُا بالك٩ل الظي ًٞى ذ ؾٍغ كتٍر ؤن ٩ًىن الخهٍى َو

ؿا ألخ٩ام  خه، وطل٪ ج٨َغ الازخالء صازل مٗؼ٫ وازخُاع وع٢ت اإلاغشر الظي ًغجًُه ب٩امل خٍغ

٤ ؤوعا١ جخًمً ؤؾماء 5 مىه85الضؾخىع الؾُما هو اإلااصة  ذ ًٖ ٍَغ خم الخهٍى ، ٍو

ت ج٣ضمها الؿلُت  حر مضمٚى ٠ طاث مىانٟاث مدضصة ٚحر قٟاٞت ٚو اإلاغشخحن و٦ظا مٓاٍع

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث َب٣ا لىو اإلااصة   اإلاٗض٫ 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 36الَى

٠ بٗضص الىازبحن اإلاسجلحن باإلا٨خب . واإلاخمم، ٖلى ؤن ٩ًىن ٖضص اإلآاٍع

سير عجلية الحصىرد : رالثا

ذ مىٗغظا خاؾما في مؿاع الٗملُت الاهخسابُت ٞهي مً ألاهمُت بما  حٗخبر مغخلت الخهٍى

٧ان، لظل٪ ؤوالها اإلاكٕغ بدىُٓم ٢اهىوي مد٨م ًًبِ ٧ل ظىاهبها هٓغا إلاا ج٨دؿُه مً 

زُىعة ٖلى ٖملُت الاهخساب والؾُما بطا ٧ان ألامغ مخٗل٣ا بازخُاع عثِـ الجمهىعٍت، وعٚم 

                                                           
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 49اإلااصة  1
.  اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 50اإلااصة  2
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 51اإلااصة  3
ً الخ٣ى٢ُت،  4  .263 ، م2011يُاء ٖبض هللا ٖبىص ظابغ ألاؾضي، ظغاثم الاهخساباث، الُبٗت الشاهُت، ميكىعاث ٍػ
 . ؾاب٣ت الظ٦غ2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 85اهٓغ اإلااصة  5
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ذ حٗض مً ؤ٢هغ اإلاغاخل التي جمغ بها الٗملُت  هاجه ألاهمُت وهاجه الخُىعة ٞةن مغخلت الخهٍى

الاهخسابُت ٧ىجها حؿخٛغ١ ًىما واخضا ٣٦اٖضة ٖامت ًخم جدضًضه بمىظب مغؾىم عثاس ي، وهى 

 مً ال٣اهىن الًٗىي 25 َب٣ا لىو اإلااصة 1طاث اإلاغؾىم الظي ًخًمً صٖىة الهُئت الىازبت

ىُت اإلاؿخ٣لت 16-10  اإلاٗض٫ واإلاخمم، ٚحر ؤهه وبهٟت اؾخصىاثُت ًم٨ً لغثِـ الؿلُت الَى

 72لالهخساباث بُلب مً اإلاىضوب الىالجي للؿلُت  ؤن ٣ًغع ج٣ضًم اٞخخاح ٖملُت الا٢ترإ بـ 

ذ في ًىم الا٢ترإ اإلادضص هٓغا  ؾاٖت ٖلى ألا٦ثر في البلضًاث التي ًخٗظع ٞحها بظغاء الخهٍى

ذ وحكدذ الؿ٩ان باٖخباعها هاثُت ونٗىبت الىنى٫ بلحها، ؤو ألي ؾبب  لبٗض م٩اجب الخهٍى

٣ا لىو  اؾخصىاجي ًسو البلضًت، وطل٪ بمىظب ٢غاع ًيكغ ٖلى الٟىع ب٩ل وؾُلت مىاؾبت ٞو

 اإلاٗض٫ واإلاخمم، وطل٪ حؿهُال للمىاَىحن مً ؤظل 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 33اإلااصة 

. مماعؾت خ٣هم الاهخسابي

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ب٣غاع وبالخيؿ٤ُ م٘ اإلامشلُاث  ٦ما ًم٨ً لغثِـ الؿلُت الَى

. 2 ؾاٖت120الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت واإلاىضوبُاث اإلاٗىُت ج٣ضًم اٞخخاح الا٢ترإ بـ 

ألاخكام اللااىاية اإلاحعللة بعجليتي الفملز وإعالن النحابج : الفملع الثاون 

ذ وبٚال١ اإلا٩اجب، ًإحي الضوع ٖلى مغخلت ظض خاؾمت  بٗض الٟغاٙ مً ٖملُت الخهٍى

. حٗض خىنلت الٗملُت الاهخسابُت، والتي جخمشل في ٖملُت ٞغػ ألانىاث ومً زمت بٖالن الىخاثج

عجلية الفملز : ؤوال

ذ في و٢تها اإلادضص ٢اهىها ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا جىُل٤ مغخلت  بٗض ازخخام ٖملُت الخهٍى

الن الىخاثج ّضها جمهُضا إٖل ، 3ؤزغي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ ؾاب٣تها، وهي مغخلت ٞغػ ألانىاث ٖو

٣ا إلابضؤ  ٠ ٞو ذ صازل اإلآاٍع ٞةن ٧ان الىازبىن ٢ض ٖبروا ًٖ بعاصتهم في ؤوعا١ الخهٍى

ت ٞةن ٖملُت الٟغػ ج٨ك٠ ٖلىا ًٖ هاجه ؤلاعاصة الكٗبُت اإلاخًمىت صازل ؤْٝغ  الؿٍغ

ذ . الخهٍى

ت  ٞالٟغػ هى جل٪ الٗملُت التي ًخم بمىظبها ٖض ألانىاث وظغصها في مدًغ زام ٢هض مٗٞغ

ذ وحك٨ُل  هخاثج الا٢ترإ وبٖالن الٟاثؼ مً بحن اإلاغشخحن ٞىع الاهتهاء مً ٖملُت الخهٍى

اللجىت التي ؤهاٍ بها ال٣اهىن ال٣ُام بٗملُت الٟغػ، والتي حكٝغ ٖلى جدضًض ألانىاث 

                                                           
، 2015ظهاص عخماوي، الىٓام ال٣اهىوي للغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى الاهخساباث، صاع الخُمت للُباٖت واليكغ، الجلٟت، الجؼاثغ،  1

 .266م 
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 33/5 اهٓغ اإلااصة 2
 .448 يُاء ٖبض هللا ٖبىص ظابغ ألاؾضي، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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الهالخت لالٖخضاص بها ومً زم اؾدبٗاص ألاوعا١ التي ال جخىاٞغ ٖلى الكغوٍ ال٣اهىهُت ختى ال 

خباع، ٞدؿمى ألاولى ؤنىاث اإلاٗبر ٖجها ؤما الشاهُت ٞهي ؤنىاث باَلت . 1جازظ بٗحن الٖا

ذ صاثما ٣٦اٖضة  ؤما م٩ان الٟغػ ٣ٞض ٢ض ى اإلاكٕغ الجؼاثغي بةلؼامُت بظغاءه في م٩اجب الخهٍى

ذ بالضواثغ  ٖامت، بال بهه واؾخصىاءا ًخم الٟغػ الخام بالهىاص٤ً اإلاخى٣لت بإخض مغا٦ؼ الخهٍى

:"  اإلاٗض٫ واإلاخمم بىهها10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 48الاهخسابُت وطل٪ ما ٢ًذ به اإلااصة 

خىانل الا٢ترإ ٞىع ازخخام  ألانىاث ٞغػ   ًبضؤ . جماما  اهتهاثه  ٚاًت  بلى  اه٣ُإ  صون   ٍو

خم  ٖلىا  الٟغػ   ًجغي  ذ   بم٨خب ٍو . بلؼاما  الخهٍى

ذ  إلا٩اجب باليؿبت  الٟغػ   ًجغي   اؾخصىاثُت  بهٟت  ؤهه  ٚحر ذ  مغ٦ؼ  في اإلاخى٣لت،  الخهٍى  الخهٍى

 ."الًٗىي  ال٣اهىن  هظا  مً  27 واإلاظ٧ىع في اإلااصة  به  جلخ٤ الظي 

ت  ذ وبؿٖغ وبهظا ٣ٞض ؤ٦ض اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى يغوعة بظغاء الٟغػ ٞىع اهتهاء الخهٍى

دمل  ٕؼ ز٣ت الكٗب ٍو وقٟاُٞت وص٢ت صون اه٣ُإ، ألن ٧ل جإزحر ؤو مماَلت مً قإهه ؤن ًٖؼ

، وجخم الٗملُت بٟخذ نىاص٤ً الا٢ترإ ٞى١ 2اإلاغشخحن وألاخؼاب ٖلى الدك٨ُ٪ في الىخاثج

٤ ق٩ل ٌؿمذ للىازبحن بمغا٢بت ٖملُت  ت ٞو الُاوالث اإلاسههت لظل٪ والتي ج٩ىن مىيٖى

٤ الُىاٝ خىلها ت اإلاىظىصة بالهىضو١ 3الٟغػ ًٖ ٍَغ ٞغ ، خُض ًخم الخد٤٣ مً ٖضص ألْا

حن اإلاخ٣ضمحن الظًً باقغوا ٖملُت الاهخساب . ومُاب٣تها لٗضص اإلا٣تٖر

ذ مً الٓٝغ  خم الٟغػ بهٟت ٖلىُت، خُض ٣ًىم ؤخض الٟاعػًٍ بةزغاط وع٢ت الخهٍى ٍو

ؿلمها لٟاعػ آزغ ًخىلى بْهاعها و٢غاءة مًمىجها بهىث ٖا٫ٍ، ٖلى ؤن ًخىلى آزغ حسجُل  َو

ّض الى٣اٍ . 4ألانىاث التي جدهل ٖلحها ٧ل مغشر يمً ؤوعا١ ٖو

ض الى٣اٍ، ٌؿلم الٟاعػون ؤوعا١ الى٣اٍ التي و٢ٗىا  ذ ٖو وبٗض الاهتهاء مً جالوة ؤوعا١ الخهٍى

ذ اإلاك٩ى٥ في صختها و٦ظا ألاوعا١ مدل الجزإ مً ٢بل بٌٗ الىازبحن  ٖلحها وؤوعا١ الخهٍى

ذ في زالر وسخ مً ؤًٖاء اإلا٨خب  وجلخ٤ بمدًغ هخاثج الٟغػ اإلادغع بم٨خب الخهٍى

: 5واإلا٨خىبت بدبر ال ًمخى وجىػٕ ٧اآلحي

ذ_  ذ لخٗل٣ُها صازل م٨خب الخهٍى . وسخت بلى عثِـ م٨خب الخهٍى

                                                           
 .276 ، م2010بً هان٠ مىلىص، الجغاثم الاهخسابُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت بً ًىؾ٠ بً زضة، الجؼاثغ،  1
بىصًاع مدمض، الىٓام ال٣اهىوي لالهخساباث في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، ٕٞغ ؤلاصاعة واإلاالُت الٗامت، ظامٗت بً ًىؾ٠ بً  2

 .222 ، م2009-2008زضة، الجؼاثغ، ؾىت 
 .  اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 48ؤهٓغ اإلااصة  3
، ط.م.ص، الجؼء الشالض، الُبٗت الشاهُت، "الؿلُاث الشالر"ؤونض٤ً ٞىػي، الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي  4

 .284 ، م2004الجؼاثغ، 
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 51اإلااصة  5
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وسخت بلى عثِـ اللجىت الاهخسابُت البلضًت م٘ اإلاالخ٤ م٣ابل ونل اؾخالم، ٌؿلمها عثِـ _

ذ ؤو هاثب الغثِـ . م٨خب الخهٍى

ذ_ ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٌؿلمها عثِـ مغ٦ؼ الخهٍى . وسخت بلى ممشل الؿلُت الَى

ذ ، وجضّون باإلادًغ ظمُ٘ اإلاالخٓاث 1ٖلى ؤن ًخم طل٪ بدًىع الىازبحن صازل م٨خب الخهٍى

ضص  ٝغ وجإقحراث الىازبحن ٖو التي ٢ض ًبضحها اإلاغشخىن ؤو ممشلحهم مشل ٖضم حؿاوي ألْا

خىلى حٗل٣ُها ب٣اٖت  غ اإلادًغ ًهغح عثِـ اإلا٨خب بالىدُجت ٍو ألانىاث اإلالٛاة، وبمجغص جدٍغ

ذ . 2الخهٍى

ذ اإلالٛاة ؤوعا٢ا مٗبرا ٖجها وبالخالي ٞهي  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكٕغ لم ٌٗخبر ؤوعا١ الخهٍى

جسغط ًٖ بَاع خؿاب ألاوعا١ الظي ًدضص بهٟت مباقغة ٞىػ ؤخض اإلاغشخحن في الاهخساباث، 

وجٟاصًا لى٢ٕى زالٝ بحن الٟاعػًٍ واإلاغا٢بحن لٗملُت الٟغػ ٣ٞض خضص ال٣اهىن بالخٟهُل 

 اإلاٗض٫ واإلاخمم ُٞما 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 52 وخهغها يمً اإلااصة 3ألاوعا١ اإلالٛاة

:  ًلي

 الٓٝغ اإلاجغص مً الىع٢ت ؤو الىع٢ت بضون الٓٝغ. 

 ٖضة ؤوعا١ في ْٝغ واخض. 

 ت ؤو ألاوعا١ التي جدمل ؤًت ٖالمت ؤو اإلاكىهت ؤو اإلامؼ٢ت ٞغ  .ألْا

  ٣ت الا٢ترإ اإلاٗخمضة هظا الك٩ل ألاوعا١ اإلاكُىبت ٧لُا ؤو ظؼثُا بال ٖىضما ج٣خض ي ٍَغ

ت خؿب ؤلاظغاء اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة   مً هظا ال٣اهىن 35وفي الخضوص اإلاًبَى

 .الًٗىي 

 ت ٚحر الىٓامُت ٞغ . ألاوعا١ ؤو ألْا

ذ اإلادهل ٖلحها في ٧ل م٩اجب  وج٣ىم اللجىت الاهخسابُت البلضًت بةخهاء هخاثج الخهٍى

ذ ٖلى مؿخىي البلضًت وحسجُلها في مدًغ عؾمي في زالر  وسخ بدًىع اإلامشلحن  (3)الخهٍى

اإلااهلحن ٢اهىها للمترشخحن ؤو ٢ىاثم اإلاترشخحن، حٗل٤ بخضاها بم٣غ البلضًت وجدٟٔ بٗض طل٪ 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، ؤما اليسخت الشاهُت ٞدؿلم بلى اإلاىضوب  في ؤعق٠ُ الؿلُت الَى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، في خحن جغؾل اليسخت الشالشت بلى عثِـ اللجىت  الىالجي للؿلُت الَى

٢اٍى بغجبت مؿدكاع عثِؿا، ٌُٗىه عثِـ اإلاجلـ : الاهخسابُت الىالثُت اإلا٩ىهت مً زالزت ؤًٖاء

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤو مً  ال٣ًاجي اإلاسخو ب٢لُمُا، واإلاىضوب الىالجي للؿلُت الَى

                                                           
٘ الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى١، ظامٗت  1 صهضن ظما٫ الضًً، آلُاث ووؾاثل يمان الٗملُت الاهخسابُت في الدكَغ

. 285 ، م2010- 2009  ، الجؼاثغ،01الجؼاثغ 
 .60، مغظ٘ ؾاب٤، م"الؿلُاث الشالر"ؤونض٤ً ٞىػي، الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي  2
 . وما بٗضها45بً ػاٚى هؼحهت، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ًٖىا  ًمشله هاثبا للغثِـ، يابِ ٖمىمي ٌسخغه عثِـ الؿلُت الَى

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة   اإلاٗض٫ 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ٣ً154ىم بمهام ؤماهت اللجىت، ٞو

واإلاخمم 

وفي ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بيٟاء الهٟت والُاب٘ الٗلجي ٖلى ٖملُت الٟغػ ٌؿمذ للىازبحن 

بمخابٗت هظه الٗملُت ًٖ ٦شب جدذ َاثلت الًُٗ ٞحها بن زبذ ما ٢ض ٌكىبها مً ُٖب 

مسالٟت ال٣اهىن، بهما هى يماهت ؤزغي ٣ًهض مً زاللها اإلاكٕغ جد٤ُ٣ ع٢ابت قٗبُت ٖلى 

. 1هؼاهت وقٟاُٞت الٗملُت الاهخسابُت

إعالن النحابج : راايا

حٗض مغخلت بٖالن الىخاثج مغخلت خاؾمت مً ألاهمُت بما ٧ان بط حك٩ل ألاعى 

الخهبت ألي حك٨ُ٪ في هؼاهت ؤو جؼوٍغ الاهخساباث، ولظل٪ ؤخاَها اإلاكٕغ بدىُٓم ٢اهىوي 

٤ ؤمام ؤي قاثبت جلخ٣ها، وهي مغخلت ح٣ٗب مباقغة ٖملُت  ٣ُ٘ الٍُغ ٨ًٟل الكٟاُٞت ٍو

ذ بظاجه . الٟغػ، جىُل٤ بظغاءاتها مً م٨خب الخهٍى

خُض ؤهه وبىاءا ٖلى ما ؾب٤ وبٗض اهتهاء ٖملُت الٟغػ، ج٣ىم اللجىت الاهخسابُت البلضًت 

ذ ٖلى مؿخىي البلضًت وحسجُلها  ذ اإلادهل ٖلحها في ٧ل م٩اجب الخهٍى بةخهاء هخاثج الخهٍى

وسخ بدًىع اإلامشلحن اإلااهلحن ٢اهىها للمترشخحن ؤو ٢ىاثم  (3)في مدًغ عؾمي في زالر 

ىُت اإلاؿخ٣لت  اإلاترشخحن، حٗل٤ بخضاها بم٣غ البلضًت وجدٟٔ بٗض طل٪ في ؤعق٠ُ الؿلُت الَى

ىُت اإلاؿخ٣لت  لالهخساباث، ؤما اليسخت الشاهُت ٞدؿلم بلى اإلاىضوب الىالجي للؿلُت الَى

لالهخساباث، في خحن جغؾل اليسخت الشالشت بلى عثِـ اللجىت الاهخسابُت الىالثُت اإلا٩ىهت مً 

٢اٍى بغجبت مؿدكاع عثِؿا ٌُٗىه عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي اإلاسخو ب٢لُمُا، : زالزت ؤًٖاء

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤو مً ًمشله هاثبا للغثِـ، يابِ  واإلاىضوب الىالجي للؿلُت الَى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ًٖىا ٣ًىم بمهام ؤماهت اللجىت،  ٖمىمي ٌسخغه عثِـ الؿلُت الَى

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة  .  اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 154ٞو

لُه ٞضوع اللجىت الاهخسابُت البلضًت ًخمحز ب٩ىهه صوعا ج٣ىُا بدخا، بط ٣ًخهغ ٖلى ججمُ٘  ٖو

الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ٖلى مؿخىي اإلا٩اجب الاهخسابُت وحسجُلها في مدًغ عؾمي، وبالخالي 

ذ واللجىت الاهخسابُت الىالثُت . 2ٞهي لِؿذ ؾىي مجغص وؾُِ بحن م٩اجب الخهٍى

لخإحي بٗض طل٪ مهمت اللجىت الاهخسابُت الىالثُت، وجًُل٘ هظه اللجىت بدؿب ما ٢ًذ به 

 اإلاٗض٫ واإلاخمم بمٗاًىت وجغ٦حز وظم٘ الىخاثج الجهاثُت 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 155اإلااصة 

                                                           
 .286 بً هان٠ مىلىص، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .181 صهضن ظما٫ الضًً، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
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اإلاغؾلت مً اللجان الاهخسابُت البلضًت الخابٗت لها، خُض ج٣ىم باإلخهاء الٗام لألنىاث 

.  ؾاٖت مً ازخخام ٖملُت الا٢ترا72ٕ في ؤظل ال ًخٗضي 160خؿب اإلااصة 

وج٣ىم اللجىت الاهخسابُت الىالثُت بةًضإ مدايغها بهٟت ٞىعٍت لضي ؤماهت الًبِ في اإلاجلـ 

الضؾخىعي وطل٪ في ْٝغ مسخىم ٖلى ؤن جغؾل ٞىعا وسخت ؤنلُت مً اإلادًغ بلى عثِـ 

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، ٦ما ًخٗحن ٖلى اللجىت الاهخسابُت الىالثُت حؿلُم  الؿلُت الَى

وسخت مهاص١ ٖلى مُاب٣تها لألنل مً اإلادًغ مضمٛت ٖلى ظمُ٘ نٟداتها بسخم اإلاُاب٣ت 

. 1لألنل ل٩ل مً ممشلي اإلاترشخحن اإلااهلحن ٢اهىها

حن اإلا٣ُمحن في الخاعط ُٞخم ؤلاخهاء الٗام ألنىاتهم مً ٢بل اللجان  ؤما باليؿبت للجؼاثٍغ

 10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 162الاهخسابُت الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت خُذ ههذ اإلااصة 

جيكإ لجان اهخسابُت صبلىماؾُت ؤو ٢ىهلُت ًدضص ٖضصها وحك٨ُلها ًٖ : "اإلاٗض٫ واإلاخمم ٖلى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بالدكاوع والخيؿ٤ُ م٘ مهالر وػاعة  ٤ ٢غاع لغثِـ الؿلُت الَى ٍَغ

ذ في الضواثغ  الكاون الخاعظُت، إلخهاء الىخاثج اإلادهل ٖلحها في مجمٕى م٩اجب الخهٍى

، لُخم بٗضها بخهاء ألانىاث مً َٝغ هاجه اللجان "الاهخسابُت الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت

وبعؾا٫ اإلادايغ بلى اللجىت الاهخسابُت للم٣ُمحن بالخاعط اإلاالٟت مً زالر ؤًٖاء مً بُجهم 

ىُت لالهخساباث هاثبا له، ويابِ ٖمىمي ٌسخغه  عثِـ بغجبت مؿدكاع ومىضوب الؿلُت الَى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ًٖىا م٩لٟا باألماهت، والتي ججخم٘ بم٣غ الؿلُت  عثِـ الؿلُت الَى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، خُض ج٣ىم بجم٘ الىخاثج الجهاثُت اإلاسجلت مً لجان الضواثغ  الَى

 ؾاٖت مً ازخخام ٖملُت 72الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت ٖلى ؤن جيخهي ؤقٛالها في مضة ؤ٢هاها 

: "  اإلاٗض٫ واإلاخمم بىهها10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 163الا٢ترإ وهى ما ٢ًذ به اإلااصة 

 154جيكإ لجىت اهخسابُت للم٣ُمحن في الخاعط م٩ىهت بىٟـ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

مً هظا ال٣اهىن الًٗىي، ٢هض ظم٘ الىخاثج الجهاثُت اإلاسجلت مً ٢بل ظمُ٘ لجان الضواثغ 

. الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت

٠ ٣ًترخه عثِـ  ٠ ٣ًترخه وػٍغ الكاون الخاعظُت ومْى ٌؿخٗحن ؤًٖاء هظه اللجىت بمْى

ىُت اإلاؿخ٣لت  ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ًخم حُُٗجهما ب٣غاع مً عثِـ الؿلُت الَى الؿلُت الَى

. لالهخساباث

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث . ججخم٘ م٘ اللجىت الاهخسابُت للم٣ُمحن في الخاعط بم٣غ الؿلُت الَى

                                                           
.  اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 160اهٓغ هو اإلااصة  1
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ؾاٖت اإلاىالُت الزخخام الا٢ترإ  (72)ًجب ؤن جيخهي ؤقٛا٫ اللجىت زال٫ الازيخحن والؿبٗحن 

وسخ وجىصٕ مدايغها ٞىعا، في ْٝغ مسخىم لضي  (3)ٖلى ألا٦ثر، وجضون في مدايغ مً زالزت 

. ؤماهت يبِ اإلاجلـ الضؾخىعي

جدٟٔ وسخت مً مدًغ ججمُ٘ الىخاثج لضي اللجىت الاهخسابُت الىالثُت ؤو لجىت الضاثغة 

. الاهخسابُت ؤو لضي اللجىت الاهخسابُت للم٣ُمحن في الخاعط، خؿب الخالت

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث . جغؾل وسخت مً هٟـ اإلادًغ بلى عثِـ الؿلُت الَى

حؿلم وسخت مهاص١ ٖلى مُاب٣تها لألنل مً مدًغ اللجىت الاهخسابُت للم٣ُمحن في الخاعط 

ٞىعا، وبم٣غ اللجىت، بلى اإلامشل اإلااهل ٢اهىها ل٩ل مترشر ؤو ٢اثمت مترشخحن م٣ابل ونل 

باالؾخالم، وجضمٜ هظه اليسخت ٖلى ظمُ٘ نٟداتها بسخم هضي ًدمل ٖباعة وسخت مهاص١ 

". ٖلى مُاب٣تها لألنل

ب٣ا لىو اإلااصة   مً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باالهخساباث، ٞةن الهُئت اإلا٩لٟت ٢اهىها 148َو

 ؤًام ابخضاءا مً 10بةٖالن هخاثج الاهخساباث الغثاؾُت هي اإلاجلـ الضؾخىعي، وطل٪ في ؤظل 

ش اؾخالم مدايغ اللجان ؾاب٣ت الظ٦غ، ؤًً ًخم زال٫ هظه الٟترة صعاؾت الُٗىن  جاٍع

.  مً هٟـ ال٣اهىن 172اإلاسجلت َب٣ا لىو اإلااصة 

 اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟت 80-14و٢ض نضع بسهىم ٦ُُٟت الًُٗ وقغوَه مغؾىم جىُٟظي جدذ ع٢م 

ذ   مً ال٣اهىن 167، والظي نضع َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 1الًُٗ في صخت ٖملُاث الخهٍى

، والظي جم مً زالله جدضًض قغوٍ 2 اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث اإلالػى01-12الًٗىي 

ذ بضءا باألشخام اإلااهلحن ٢اهىها، و٦ظا الكغوٍ  و٦ُُٟت الًُٗ في صخت ٖملُت الخهٍى

الك٩لُت التي ًجب جىاٞغها في هظا الًُٗ وآلاظا٫ الخانت به، خُض ًخم حسجُل الُٗىن 

. لضي ٧اجب الًبِ باإلاجلـ الضؾخىعي

وبٗض حسجُل الُٗىن لضي ٦خابت الًبِ ٣ًىم عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي بخُٗحن م٣غع ؤو ؤ٦ثر 

غ ومكغوٕ ٢غاع ٖجها بلى  مً بحن ؤًٖاء اإلاجلـ مً ؤظل صعاؾت هاجه الُٗىن وج٣ضًم ج٣ٍغ

 اإلاخٗل٤ باالهخساباث 10-16اإلاجلـ الضؾخىعي زال٫ آلاظا٫ التي ا٢غها ال٣اهىن الًٗىي 

. للٟهل في الخىإػ

خُض زى٫ اإلاكٕغ للم٣غع اإلا٩ل٠ بالخد٤ُ٣ في الُٗىن ؤن ًُلب بخًاع ؤي وز٣ُت مغجبُت 

ىض الاهتهاء  بٗملُت الاهخساب ؤو ؤن ٌؿخم٘ ألي شخو مً قإهه ؤلاٞاصة في ٖملُت الخد٤ُ٣ ٖو

                                                           

ذ، 2014 ُٟٞغي 20 اإلااعر في 80-14 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1  ، اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟت الًُٗ في صخت ٖملُاث الخهٍى

. 2014 ُٟٞغي 26، اإلااعر في 11ط، الٗضص .ط.ع.ط
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 224ؤلػي بمىظب هو اإلااصة  2
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ًاء للٟهل في مضي ٢بى٫ الُٗىن  مً الخد٤ُ٣ ٌؿخضعي عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ألٖا

بلٜ ٢غاعه للمٗىُحن . وجإؾِؿها وطل٪ في ظلؿت مٛل٣ت ٍو

ٗلً اإلاجلـ الضؾخىعي الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث الغثاؾُت، ؾىاء بٟىػ ؤخض اإلاغشخحن  َو

لبُت اإلاُل٣ت لألنىاث اإلاٗبر ٖجها في مضة ؤ٢هاها ٖكغة  ش  (10)الخانل ٖلى ألٚا ؤًام مً جاٍع

، ؤو بدىُٓم صوع زاٍن في خالت 148اؾخالم مدايغ اللجان الاهخسابُت الىالثُت َب٣ا لىو اإلااصة 

لبُت، وال ٌكاع٥ في هظا الضوع بال اإلاغشخان الازىان اللظان  ٖضم خهى٫ اإلاغشر ٖلى هاجه ألٚا

ش الضوع الشاوي لال٢ترإ 1ؤخغػا ؤ٦بر ٖضص مً ألانىاث ٖلى الخىالي في الضوع ألاو٫  دضص جاٍع ، ٍو

ُت ؤال ًخٗضي  بالُىم الخامـ ٖكغ بٗض بٖالن اإلاجلـ الضؾخىعي هخاثج الضوع ألاو٫ قٍغ

، ٖلى ؤن اوسخاب ؤخض 2 ًىما ٖلى ؤ٢خ ى ج٣ضًغ30الٟترة مابحن الضوعًٍ ألاو٫ والشاوي 

. 3اإلاغشخحن زاللها ال ٌٗخض به بط حؿخمغ الٗملُت الاهخسابُت صون ؤن ًازظ طل٪ بالخؿبان

اة ؤخضهما ؤو حٗغيه إلااو٘ قغعي، ٞةن اإلاجلـ الضؾخىعي ٌٗلً ًٖ بٖاصة ٧ل  ؤما في خالت ٞو

مضص في هظه الخالت ؤظل جىُٓم اهخساباث ظضًضة إلاضة ؤ٢هاها   ًىما، 60الٗملُت الاهخسابُت ٍو

ضة  يكغ في الجٍغ بلٜ ٢غاع الخمضًض بلى عثِـ الجمهىعٍت و٦ظا الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالضازلُت ٍو ٍو

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت . الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ت ٖهضجه ؤو مً ًخىلى مهام عثِـ الضولت  وججضع ؤلاقاعة هىا بلى اؾخمغاع عثِـ الجمهىعٍت الؿاٍع

في مىهبه ختى بظغاء اهخساباث ظضًضة وؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت 

. 4 مً الضؾخىع 103الجضًض َب٣ا إلاا ههذ ٖلُه ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة 

الن ًٖ الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث الغثاؾُت م٘ مغاٖاة آلاظا٫ اإلاىهىم ٖلحها في  خم ؤلٖا ٍو

:  اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم التي جىو ٖلى10-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 148اإلااصة 

ٌٗلً اإلاجلـ الضؾخىعي الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث الغثاؾُت في مضة ؤ٢هاها ٖكغة ؤًام "

ش اؾخالمه مدايغ اللجان الاهخسابُت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن  (10) ؤًام، اٖخباعا مً جاٍع

.  مً هظا ال٣اهىن الًٗىي 163 و154

غؾل بٖالن اإلاجلـ الضؾخىعي اإلاخًمً الىخاثج الجهاثُت لال٢ترإ بلى ألامحن الٗام للخ٩ىمت  ٍو

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ". لٛغى وكغه في الجٍغ

 
                                                           

 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 138اهٓغ اإلااصة  1
 . اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب10٤-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 146اهٓغ اإلااصة  2
 .2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  مً 02 ٣ٞغة 103اهٓغ اإلااصة  3
ت ٖهضجه ؤو مً   ٖىض جُب٤ُ ؤخ٩ام هظه اإلااصة،: " ٖلى04  ٣ٞغة103هو اإلااصة ث 4 ُٟت   ًٓل عثِـ الجمهىعٍت الؿاٍع ًخىلى ْو

 " . مىهبه ختى ؤصاء عثِـ الجمهىعٍت الُمحن   في   عثِـ الضولت،
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 عملة وباسية ثظجن كىة مملرك وبئي الججمىورة: اإلابدث الثاون

لئن ٧اهذ الاهخساباث الغثاؾُت حٗض بمشابت اللبىت ألاولى في البىاء الضًم٣غاَي لىٓام 

الخ٨م في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي ٦ما عؤًىا في اإلابدض ألاو٫، ٞةن اؾخ٨ما٫ هاجه اإلاغخلت 

٣ا للكغوٍ وؤلاظغاءاث الؿال٠ ط٦غها جمهض للمغخلت الٗملُت التي ًخم مً زاللها ججؿُض  ٞو

اع الؼمجي اإلامىىح  البرهامج اإلاؿُغ واإلاٗبر ٖىه في الخملت الاهخسابُت ٖلى ؤعى الىا٢٘ يمً ؤلَا

للٟاثؼ بمىهب الغثاؾت يمً ما ٌؿمى بالٗهضة الغثاؾُت، والتي هدىاولها بص يء مً الخٟهُل 

، ونىال بلى جهاًتها واه٣ًائها (اإلاُلب ألاو٫ )في هظا اإلابدض اهُال٢ا مً مٟهىمها وبضاًتها 

، مٗغظحن بظل٪ ٖلى جإزحر ٨ٞغة الٗهضة الغثاؾُت ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ (اإلاُلب الشاوي)

. الجمهىعٍت

مفمىم العملة الملباسية وبلايتيا : اإلاؼلل ألاوو 

ما مً ق٪ في ؤن الٗهضة الغثاؾُت حٗض بمشابت جغجِب وججضًض للبِذ الغثاس ي الظي ٌٗض 

واظهت الضولت ألاولى، ٞمً الىهلت ألاولى التي جلي الاؾخد٣ا٢اث الغثاؾُت في صولت ما جغحؿم 

ُٟت لؿُاؾت الضولت، مما ًجٗل مً جىُٓمها  ت للخ٨م وبُا٢ت حٍٗغ الٗهضة الغثاؾُت ٦ساَع

. 1مُلبا صؾخىعٍا و٢اهىهُا ال مىام مىه

ج ٖلى مٟهىم  و٢بل الىلىط في بضاًت الٗهضة وجىُٓمها الضؾخىعي وال٣اهىوي البض مً الخٍٗغ

ال١ والخ٣ُُض والخدضًض والخجضًض في  ٟها والجض٫ الشاثغ خى٫ ٨ٞغة ؤلَا الٗهضة اهُال٢ا مً حٍٗغ

، ونىال بلى الخىُٓم (الٟٕغ ألاو٫ )ؤوؾاٍ ال٣ٟه الضؾخىعي ومى٠٢ اإلاكٕغ الجؼاثغي مً طل٪ 

. (الٟٕغ الشاوي)الضؾخىعي وال٣اهىوي لبضاًت الٗهضة الغثاؾُت 

العملة الملباسية بين ؤلاػالق والحلييل : الفملع ألاوو 

٤ الاهخساب ٞةن  ُت  مً ٢بل الكٗب ًٖ ٍَغ بٗض ا٦دؿاب عثِـ الجمهىعٍت الكٖغ

ُت ومؼاولت  طل٪ ال ٌٗض ٧اُٞا ما لم جخذ له آلُاث التي جم٨ىه مً الخٟاّ ٖلى هاجه الكٖغ

٤ جإ٢ُذ مضة الغثاؾت ؤو ما ٌؿمى بالٗهضة دُت ًٖ ٍَغ . 2مهامه بإٍع

جعملرف العملة الملباسية  : ؤوال

غاص بها ٖضة مٗاٍن  هـِض، ٌَٗهض، ٖهضا ؤو ٖهضة، ٍو
َٖ الٗهضة في اللٛت مكخ٣ت مً الٟٗل 

ٌ لل٣ُام بإمغ مٗحن (بٟخذ الىاو ؤو ٦ؿغها)مجها الخى٦ُل ؤو الى٧الت  ، ٦ما ٢ض ٣ًهض بها الخٍٟى

                                                           
بلُغف مُاؾت، جىُٓم الٗهضة الغثاؾُت في ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت  1

 .3، م2012-2011الخ٣ى١، الجؼاثغ، 
 .78مىحرة بلىعغي، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
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ـال ؤو مَٟىيا ؤو مىخَضبا 
َ
 ومً طل٪ 1ؤو الاهخضاب لل٣ُام به، ِٞؿمى الصخو مٗهىصا له ؤي مى٦ــ

هضها بلى ببغاهُم وبؾماُٖل ؤن َهغا بُتي للُاثٟحن والٗا٦ٟحن والغ٦٘ "٢ىله حٗالى  ٖو

. 2"السجىص

الظًً ٢الىا بن هللا ٖهض بلُىا ؤال هامً لغؾى٫ ختى ًإجِىا ب٣غبان جإ٧له "و٢ىله ٖؼَّ ِمً ٢اثٍل 

 3" الىاع

ؤما مً الىاخُت الانُالخُت ٞةن الٗهضة هي جل٪ اإلاهمت التي ًخم بؾىاصها لبٌٗ اإلاىخسبحن 

لُه ٞهي حٗٝغ اهُال٢ا مً طل٪ مً زال٫ جىػَ٘ 4للمكاع٦ت في مماعؾت الؿلُت  ، ٖو

ُٟت والٗال٢ت ال٣اهىهُت مً الىازب واإلاىخسب .  5الهالخُاث ومضة الْى

ٟاث ٖلى ٢لتها واٖخهاعها، طل٪  ؤما ب٢غان مهُلر الٗهضة بهٟت الغثاؾُت ٣ٞض جباًيذ الخٍٗغ

ٟها زلت ٢لُلت بط ٚالبا ما ٌؿخسضمىن في  ؤن ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي الظًً اهخمىا بخٍٗغ

، وؤما مهُلر  6جإلُٟاتهم ٖباعة الٗهضة الخمشُلُت ؤو الى٧الت ؤلالؼامُت ؤو الٗهضة البرإلااهُت

ٟه بال خضًشا وبهىعة ٢لُلت، ولٗل مً بحن هاجه  الٗهضة الغثاؾُت  ٞلم ًخم جىاوله وحٍٗغ

ٟاث حٍٗغ٠ ألاؾخاطًً  اإلاضة اإلادضوصة التي ًخ٣لضها : بإجها" ا٠ً مُجي"و " ؤولُٟي صحهامُل"الخٍٗغ

ُٟت  يخسب مً ٢بل الكٗب ؤو مً ٢بل الىىاب بهضٝ يمان مماعؾت ْو ًُ الصخو ؾىاء 

عثِـ الجمهىعٍت
7  .

ها ال٣ُٟه  بإجها ٖهضة جمشُلُت وشخهُت قاملت وما٢خت بمىظبها ٌٗض " ظىن ظ٩ُل"في خحن ٌٗٞغ

اصة اهخسابه عثِـ الضولت ٢ابال إٖل
8 .

ت بإجها ها ألاؾخاطة ؾٗاص بً ؾٍغ جل٪ الٟترة التي ٣ًًحها عثِـ الجمهىعٍت ٖلى م٣ٗض " ٦ما حٗٞغ

. 9"عثاؾت الضولت 

                                                           
 78 اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
. 125ؾىعة الب٣غة الاًت  2
. 183ؾىعة ا٫ ٖمغان الاًت  3

4  Michel de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel,   Armand Colin ,  5ème  édition ,  Paris,2005  ,pp140-

141. 
 .5 بلُغف مُاؾت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 5
 .5اإلاغظ٘ هٟؿه، م  6

7 Olivier Duhamel et consorts, Dictionnaire de droit constitutionnel, PUF,Paris,1992, p 620. 
8 Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques ,  Monchrestien,18 ème 

édition, Paris ,2002, pp 614- 615. 
ت، مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت في حٗضًل  9  . 53، م 2010، صاع بل٣ِـ، الجؼاثغ، 2008ؾٗاص بً ؾٍغ
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لى جباًجها جلخ٣ي  وجهب ظمُٗها في بىج٣ت  ٠ اإلا٣َضمت للٗهضة الغثاؾُت ٖو لُه ٞان الخٗاٍع  ٖو

شخو الغثِـ اإلاىخسب ؤو اإلاٗحن والظي ًمشل : واخضة حك٩ل ٢ىام الٗهضة الغثاؾُت مخمشلت في

ُٟت الغثاؾت التي جخمشل في اإلاهام والهالخُاث  الجاهب الًٗىي اإلااؾؿاحي، باإلياٞت بلى ْو

التي ٩ًل٠ بها الغثِـ واإلاؿىضة بلُه مً ٢بل الكٗب وهى الجاهب اإلااصي، و٦ظا اإلاضة الؼمىُت 

. اإلادضصة إلاماعؾت مهمخه ؤي الجاهب الخإ٢ُتي ؤو الؼمجي

٦ما ؤهه ٖىض جٟدو ما طهب الُه ال٣ٟه الضؾخىعي ًخجلى وظىص مُٗاع ؤو ٖىهغ مً الٗىانغ 

٠ الٗهضة الغثاؾُت ؤال وهى اإلاؿاولُت الغثاؾُت ، والظي ًم٨ً 1ألاؾاؾُت اإلادضصة لخٍٗغ

اٖخباعه مُٗاع وجدهُل خانل ًخمسٌ ًٖ ٖهضة عثِـ الجمهىعٍت  

. ٞهى هخاط بهاَخه بمهمت الغثاؾت في الٟترة الؼمىُت اإلا٣غعة لها

لُه وباؾخجمإ ظمُ٘ ٖىانغ الخٍٗغ٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٗهضة الغثاؾُت هي مباقغة مهمت  ٖو

ونالخُاث عثاؾت الجمهىعٍت ؤو الضولت مً ٢بل شخو مىخسب ٦إنل ؤو مُٗىا ٧اؾخصىاء ٖىض 

الا٢خًاء في بَاع ػمجي ًدضصه الضؾخىع جىجم ٖجها مؿاولُخه ججاه الكٗب، اهُال٢ا مً ٖمله 

ىص اإلا٣ضمت في البرهامج اإلاٗغوى زال٫ الخملت الاهخسابُت ٖلى ؤعى الىا٢٘  ٖلى جغظمت الٖى

ُت التي خٓي بها مً ٢بل الكٗب . 2الٗملي ٦م٣ابل للكٖغ

مىكف الفله اللسحىور ثجاه ثلييل العملة الملباسية : راايا

ل٣ض ْل ال٣ٟه الضؾخىعي في جدضًض مى٢ٟه مً مؿإلت ج٣ُُض الٗهضة الغثاؾُت بحن 

ال١ والخجضًض . قض وظظب متراوخا بحن مً ًغي بًغوعة الخدضًض وبحن مً ًىاصي ب٨ٟغة ؤلَا

خُض ًظهب اججاه في ال٣ٟه الضؾخىعي بلى يغوعة جدضًض مضة الٗهضة الغثاؾُت، ٖلى اٖخباع 

ؤن بَال٢ها وجمضًضها ًخٗاعى م٘ ظىهغ الضًم٣غاَُت ومباصت الىٓام الجمهىعي، ٞخدضًض 

ضم ٢ابلُتها للخجضًض ًٟغى خخمُت جدؿحن الٗمل وبظ٫ ٢هاعي الجهض  الٗهضة وج٣ُُضها ٖو

مً َٝغ شخو الغثِـ صون الخ٨ٟحر اإلاىدهغ في الخسُُِ لخجضًض الٗهضة ٖلى خؿاب 

. الٗمل اإلاىٍى به

ًهم الخخ٩اع الؿلُت  وؤههاع هظا الغؤي في خ٣ُ٣ت ألامغ ٌٗبرون بمىظب مى٢ٟهم هظا ًٖ ٞع

ُت ؾلمُت مدخجحن بإن  ٣ت قٖغ لت، ويمان اهخ٣الها بٍُغ مً ٢بل شخو واخض إلاضة ٍَى

اصة اهخسابه ٖلى  الغثِـ ًم٨ىه في خالت بَال١ الٗهضة ؤن ًجىض ٧ل ؤظهؼة الضولت وؤمىالها إٖل

                                                           
. 6،7بلُغف مُاؾت، مغظ٘ ؾاب٤، م م  1
ت للىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، جسهو ٢اهىن، ٧لُت الخ٣ى١  2 ؤماًىٝ مدمض، ًٖ الُبُٗت الغثاؾٍُى

 .30،  م 2013والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو، الجؼاثغ،  
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خمشل في  لى خؿاب مبضؤ ظىهغي في الىٓام الضًم٣غاَي ٍو خؿاب الجزاهت واإلاهضا٢ُت، ٖو

. 1الخضاو٫ ٖلى الؿلُت

غي ؤههاع هظا الغؤي ؤن ٞؿاص الخ٨م ؤو نالخه ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمؿإلت الب٣اء ٖلى  ٍو

غمي بها ٖغى الخاثِ، طل٪ ؤن  لت مما ٢ض حهضع بعاصة الكٗب ٍو ؾضة الغثاؾت لٟترة ٍَى

٠ُ هخاثج  الٟؿاص الخ٣ُ٣ي ألي هٓام ؾُاس ي ًبضؤ ؤو٫ ما ًبضؤ مً بهضاع ؤلاعاصة الكٗبُت وجٍؼ

. 2الاهخساباث

ولٗل ما حكهضه الضو٫ اإلاخبيُت ل٨ٟغة بَال١ وجإبُض الٗهضة الغثاؾُت مً ٖضم اؾخ٣غاع وزىعاث 

قٗبُت لخحر صلُل ٖلى ٖضم هجاٖت اإلابضؤ ٧ىهه مٓهغا خ٣ُ٣ُا لٟؿاص ؤهٓمت الخ٨م 

واؾدبضاصها، ٞإؾلىب بَال١ اإلاضة الغثاؾُت مً قإهه ؤن ًاصي بلى الاؾدبضاص واخخ٩اع 

ً ال٩ىاصع، ألن مً ماقغاث  مى٘ ج٩ٍى الؿلُت، ٦ما مً قإهه ؤن ًذجب ال٨ٟاءاث ألازغي ٍو

هجاح ؤي هٓام ؾُاس ي ٢ضعجه ٖلى بٞغاػ ٧ىاصع و٦ٟاءاث ٢اصعة ٖلى جىلي مهام الخ٨م ال ؾُما 

اصي بلى  وؤن هظا ألاؾلىب ًجٗل الغثِـ ٌكٗغ بالش٣ت الؼاثضة في ؾُاؾخه و٢غاعاجه ٍو

اؾدبضاصه، وهى ألامغ الظي ال ًخماش ى البخت م٘ الىٓام الضًم٣غاَي الخٗضصي، ٞدتى ج٩ىن 

ت ًجب ؤن  الخٗضصًت الخؼبُت خ٣ُ٣ت ٖملُت جى٨ٗـ ٖلى هٓام الخ٨م ال مجغص جهىعاث هٍٓغ

، إلخ٣ا١ الضًم٣غاَُت الخ٣ت وجإ٦ُضا ل٨ٟغة ؤن 3ٌؿمذ لها بةم٩اهُت الخضاو٫ ٖلى الؿلُت

. الكٗب هى مهضع وناخب الؿلُت

ضم جدضًضها  ؤما الاججاه الشاوي ٞهى ًغي بسالٝ الغؤي ألاو٫ في بَال١ الٗهضة الغثاؾُت ٖو

ؤؾلىبا ؤ٦ثر ٞٗالُت ًدؿجى للغثِـ ججؿُض بغهامجه الؾُما بطا ؤزبذ هجاٖخه يماها 

ت إلاهلخت الضولت والكٗب، بط ٌؿخُُ٘ بظل٪ الغثِـ عؾم ؾُاؾت واؾٗت اإلاضي  لالؾخمغاٍع

ٗمل ٖلى جىُٟظها خُض جدُذ له ٞغنت ٧اُٞت جبرػ شخهِخه و٦ٟاءجه ، ٦ما ؤن جدضًض 4َو

ت  وج٣ُُض الٗهضة الغثاؾُت ٌٗض ٧ابدا إلعاصة الكٗب الؾُما بن ٧اهذ جخجه بلى صٖم اؾخمغاٍع

الغثِـ اإلاماعؽ ٖلى اٖخباع ؤن الكٗب هى ناخب الؿُاصة، وؤن بَال١ الٗهضة ال ًمـ البخت 

بمبضؤ الخضاو٫ ٖلى الؿلُت َاإلاا ؤن الاهخساب هى وؾُلت بؾىاص الؿلُت وبمٟهىم اإلاسالٟت ٞهى 

لُه ٞةن الكٗب هى ناخب الؿُاصة والؿلُت   وؾُلت سخبها وبؾىاصها لصخو آزغ، ٖو

                                                           
 .41، م 2013، الجؼاثغ، ط.م.، ص02، الُبٗت 03ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، الجؼء 1
ت،  2 اث الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع مهُٟى ؤبىػٍض ٞهمي، الىٓام الضؾخىعي اإلاهغي وع٢ابت صؾخىعٍت ال٣ىاهحن، صاع اإلاُبٖى

 .378، م 1996مهغ، 
، مجلت الباخض للضعاؾاث 2016 نلُدت بُىف، الخىُٓم الضؾخىعي لجهاًت مضة عثِـ الجمهىعٍت في الخٗضًل الضؾخىعي 3

 .293 ، م2018ألا٧اصًمُت، الٗضص الشاوي ٖكغ، ظاهٟي 
 .294نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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ٌ ججضًض الش٣ت في الغثِـ . 1في جدضًض ؤو ٞع

ض الض٨ًخاجىعٍت  ٚحر ؤهه ًغص ٖلى هظا الغؤي بإن ٞخذ وبَال١ الٗهضة الغثاؾُت صون ج٣ُُض ًٍا

واخخ٩اع الؿلُت الظي ٌٗجي بالًغوعة الخغوط ًٖ ال٣ىاٖض وألاؾـ الضًم٣غاَُت  

، ٞةَال١ ٖضص الٗهض ًخدى٫ بالىٓام الضًم٣غاَي اإلابجي ٖلى ٨ٞغة الخضاو٫ الؿلمي 2في الازخُاع

. ٖلى الؿلُت بلى هٓام ؤقبه باألهٓمت اإلال٨ُت التي جدخ٨غ الخ٨م

وفي زًم هظا الخالٝ بحن الاججاهحن الؿاب٣حن ْهغ اججاه وؾِ ًغي بجىاػ ججضًض الٗهضة 

البا ما ٩ًىن هظا الخجضًض إلاغة  ٤ ٖضص مدضص صون بَال٢ها ٖلى ٖىاجها ٚو الغثاؾُت ل٨ً ٞو

واخضة، وهى ما ٖمضث بلى بجباٖه الٗضًض مً الضو٫ ٖلى ٚغاع الجؼاثغ في الخٗضًل الضؾخىعي 

لُه ٞهظا الاججاه ًغي بجىاػ ججضًض اهخساب عثِـ الجمهىعٍت لٗهضة زاهُت 2016لؿىت  ، ٖو

٣ِٞ، ألامغ الظي مً قإهه ؤن ًمى٘ اؾدبضاصه اإلاترجب ًٖ بَال١ ججضًض ٖهضجه لٗضص ٚحر 

مدضص مً اإلاغاث، ٦ما ًٟسر اإلاجا٫ مً ظهت ؤزغي لالؾخٟاصة مً الخبرة الؿُاؾُت للغثِـ 

. 3اإلاماعؽ التي ا٦دؿبها مً ٖهضاجه ألاولى

ؤما ًٖ َى٫ مضة الٗهضة الغثاؾُت و٢هغها ٞةن ألامغ لم ٌؿلم ؤًًا مً ظضا٫ ٣ٞهي  

 ؾىىاث بدؿب ٧ل هٓام، خُض ًغي 07 و 04هى آلازغ، وبن ٧اهذ في ٖمىمها جتراوح ما بحن 

الض٦خىع ؾلُمان الُماوي ؤن َى٫ اإلاضة الغثاؾُت م٘ ظىاػ الاهخساب لٗهضة ؤزغي مٟخىخت 

بت مً الىٓام اإلال٩ي ال٣اثم ٖلى اهخساب اإلال٪ والظي َب٤ في ألاهٓمت  ًجٗل الجمهىعٍت ٢ٍغ

. 4ال٣ضًمت

ؤما في ال٣ٟه الضؾخىعي الٟغوس ي ٣ٞض اه٣ؿم بلى اججاهحن الؾُما وؤن الٗهضة الغثاؾُت ٢بل 

 ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض، خُض طهب بلى وظىب 07  جضوم 2002الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

ج٣لُو هظه اإلاضة هٓغا لُىلها م٣اعهت بالهالخُاث والؿلُت الىاؾٗت اإلامىىخت صؾخىًعا 

لغثِـ الجمهىعٍت م٘ ٖضم مؿاولُخه والغ٢ابت ٖلُه بهٟت مباقغة مً َٝغ البرإلاان  

 ؾىىاث مىاػاة م٘ الٗهضة البرإلااهُت ألظل بخ٣ا١ هٕى 05ؤو الكٗب، ولظل٪ وظب جسًُٟها بلى 

مً الخٗاٌل والخىا٤ٞ بحن الغثِـ والبرإلاان، الؾُما وؤهه في خا٫ اهتهاء ٖهضة هُابت البرإلاان 

                                                           
 .122ًخي الؿُض الهباحي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
. 294نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 2
 .295نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
، الُبٗت (صعاؾت م٣اعهت)ؾلُمان مدمض الُماوي، الؿلُاث الشالر في الضؾاجحر الٗغبُت وفي ال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي  4

 .281، م 1974صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ،  ،03
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واهخساب بغإلاان ظضًض صون اه٣ًاء ٖهضة عثِـ الجمهىعٍت ٞةن هظا ألازحر ال ًًمً ؤن ًٟغػ 

. 1هظا الاهخساب ؤٚلبُت ظضًضة مضٖمت ومىا٣ٞت له

 ؾىىاث بخ٣ا٢ا 04في خحن طهب الاججاه الشاوي بلى وظىب ج٣لُو مضة الٗهضة الغثاؾُت بلى 

لضًم٣غاَُت ؤ٦بر، الؾُما في ْل الهالخُاث الىاؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت وبٞالجه مً ٧ل 

ع٢ابت
2 .

 ؾىىاث مبرعًٍ طل٪ بإن مغ٦ؼ عثِـ 07ٚحر ؤن البٌٗ اججه بلى ؤن جدضًض الٗهضة الغثاؾُت بـ 

الجمهىعٍت ومضة ٖهضجه البض ؤن ج٩ىن مٛاًغة للمضة اإلادضصة للبرإلاان يماها الؾخ٣اللُت مغ٦ؼ 

عثِـ الجمهىعٍت ممشال للؿلُت الخىُٟظًت
3 .

ؤي جدضًضها مً )هظا وججضع ؤلاقاعة في ألازحر بلى ؤن جدضًض َى٫ ؤو ٢هغ الٗهضة الغثاؾُت 

ٌٗض يغوعة ملخت باٖخباعها الًماهت الضؾخىعٍت الىخُضة التي حؿمذ بخٟاصي  (خُض الؼمان

، وجدى٫ صون ٞغصًت واخخ٩اع الخ٨م اإلاجؿض 4ؤلاٞغاٍ في اؾخٗما٫ الؿلُت الغثاؾُت

ًغب ٖغى الخاثِ ؤؾمى مباصت الضًم٣غاَُت اإلاخمشل في  للض٨ًخاجىعٍت والاؾدبضاص، ٍو

. الخضاو٫ ٖلى الؿلُت

مىكف اإلالملع الجكابملر :  رالثا

ت هي ألازغي جباًىا في مٗالجت الٗهضة الغثاؾُت  ذ الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ ل٣ض ٖٞغ

ضث مجها، امخضاصا للٓغوٝ الؿُاؾُت التي قهضتها الجؼاثغ في  ُّ ـ
َ
َل٣ذ وؤزغي ٢ــ

َ
بحن ههىم ؤ

. ٧ل ٞترة

  :1963دسحىو / 1

حؿىض الؿلُت الخىُٟظًت بلى عثِـ الضولت :"  ٖلى1963 مً صؾخىع 39ل٣ض ههذ اإلااصة 

 .الظي ًدمل ل٣ب عثِـ الجمهىعٍت

٤ الا٢ترإ الــٗــام اإلاباقـــغ والؿغي بٗض حُِٗىه مً  و هى ًيخسب إلاضة زمـ ؾىىاث ًٖ ٍَغ

... ". َٝغ الخؼب

لُه ٞةن مضة الٗهضة الغثاؾُت ُخضصث بـسمـ ؾىىاث بٗض ا٢تراح اإلاغشر الىخُض مً ٢بل  ٖو

جي لُٓهغ ألامغ جؼ٦ُت ؤ٦ثر مىه اهخسابا، ولم ًىضر اإلااؾـ الضؾخىعي  غ الَى خؼب ظبهت الخدٍغ

                                                           
1 Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Delta, 8éme édition, paris,1997, P 440 
 ال٣اهىن  في الض٦خىعاه مؿغاحي ؾلُمت، مضي جُب٤ُ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، ؤَغوخت 2

 .18، م 2010، 01الٗام، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ
3 Philippe Ardant , Institutions politiques et droit constitutionnel, Op cit, P 441. 
. 30عظ٘ ؾاب٤، م المؤوماًىٝ مدمض،  4
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دت وبىو واضر بم٩اهُت وظىاػ ججضًض ٖهضة الغثِـ وجغقُده واهخسابه  مى٢ٟه بهٟت نٍغ

. إلاغة ؤو ٖضة مغاث ؤزغي 

ل٨ً الضاعؽ في يىء َبُٗت الىٓام اإلاٗخمض ٖلى الخؼب الىاخض ووخضة ال٣ُاصة الؿُاؾُت 

هض ٌٗجي ظىاػ ججضًض جغشر الغثِـ  ُٗ للخؼب والضولت، ًم٨ً ؤن ٌؿخيخج ؤن ٖضم جدضًض ٖضص ال

واهخسابه ٖضة مغاث، وطل٪ ألهه باٖخباعه ؤمُىا ٖاما للخؼب وخاثؼا لش٣ت مىايُله ٞان جغشخه 

وهجاخه مًمىهان بؿبب اوٗضام مىاٞـ له مً ظهت، وبقغاٝ اإلاىايلحن ٖلى الاهخساباث 

.  1ومىالاة ؤلاصاعة بمٟهىمها الىاؾ٘ له مً ظهت زاهُت

  :1976دسحىو / 2

هض التي ًم٨ً  ُٗ ل٣ض اؾخمغ الٗمل بال٣اٖضة الؿاب٣ت في ٖضم جدضًض وج٣ُُض ٖضص ال

 هو نغاخت في 1976لغثِـ الجمهىعٍت الترشر لها، وان ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي في صؾخىع 

، ٖلى ؤن ج٩ىن اإلاضة ؾذ ؾىىاث 2 ٖلى بم٩اهُت بٖاصة اهخساب الغثِـ لٗهض مخخالُت108اإلااصة 

لُت 07والتي جم ج٣لُهها بلى زمـ ؾىىاث بمىظب حٗضًل  ، وطل٪ لخُاب٤ مضة 1979 ظٍى

ُٗت ، وهى ما خهل ٞٗلُا 3او٣ٗاص ماجمغ الخؼب ٧ل زمـ ؾىىاث وجخىاػن م٘ الٟترة الدكَغ

للمغة الشاهُت ٖلى - عخمه هللا- ٖىضما جمذ بٖاصة اهخساب الغثِـ الغاخل الكاطلي بً الجضًض 

. 19884 صٌؿمبر 22 زم للمغة الشالشت 1984 ظاهٟي 22الخىالي في 

  :1989دسحىو / 03

خه الجؼاثغ وب٢غاع الخٗضصًت الخؼبُت بمىظب  ل٣ض ٧ان لالهٟخاح الؿُاس ي الظي ٖٞغ

َغ الىىع وا٢ٗا 1989صؾخىع 
َ
 ؤزغه ٖلى الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي وان ٧ان هظا الضؾخىع لم ًـ

بؿبب ما ٣ٖبه مً ؤخضار، ٚحر اهه ُٞما ًخٗل٤ بالٗهضة الغثاؾُت ٞةهه وا٤ٞ ؾاب٣ه بالىو 

ٖلى مضتها اإلادضصة بسمـ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض صون جدضًض لٗضص اإلاغاث التي ًم٨ً ٞحها 

ال١ لٗضص الٗهضاث ٢ض ال ًخىا٤ٞ م٘ مبضؤ 715طل٪ وهظا بمىظب اإلااصة  م ؤن هظا ؤلَا  مىه، ٚع

. الخضاو٫ ٖلى الؿلُت الظي ؾعى بلُه اإلااؾـ الضؾخىعي مً زال٫ ب٢غاعه للخٗضصًت الخؼبُت

ُٗت لؿىت   خا٫ صون جُب٤ُ 1991ولٗل ما قهضجه الجؼاثغ مً ؤخضار ٣ٖب الاهخساباث الدكَغ

جي في  ا١ الَى  29الىو ٖلى ؤعى الىا٢٘،  لدكهض الجؼاثغ مغخلت اهخ٣الُت خضصث ؤعيُت الٞى

                                                           
 .35ؾُٗض بىقٗحر، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 1
 ".ًم٨ً بٖاصة اهخساب عثِـ الجمهىعٍت.اإلاضة الغثاؾُت ؾذ ؾىىاث:"  ٖلى 1976 مً صؾخىع 108جىو اإلااصة  2
. 296 نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
. 295نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
ًـم٨ً جـجضًض اهخـساب عثِـ .ؾىىاث   (5)مضة الـمهمت الغثاؾُت زمـ : " ٖلى1989 مً صؾخىع 71 جىو اإلااصة 5

 ".الـجمهىعٍت 
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 بشالر ؾىىاث ٦دض ؤ٢خ ى لغثاؾت الضولت في هظه 4 و2 مضتها بمىظب اإلااصجحن 1994ظاهٟي 

.  1اإلاغخلت 

: 1996دسحىو / 04

ًم٨ً ججضًض اهخساب عثِـ : " التي ههذ ٖلى74بالغظٕى بلى ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض خضص ٖضص اإلاغاث التي ًم٨ً "الجمهىعٍت مغة واخضة

ٞحها ججضًض الٗهضاث الغثاؾُت بمغة واخضة، بمٗجى ؤن اإلاترشر الظي ًٟىػ باالهخساباث 

جىػ له ججضًض جغشخه ٖىض اهتهاء ٖهضجه،  الغثاؾُت ج٩ىن له مضة زمـ ؾىىاث للخ٨م، ٍو

ٟٞي الجهاًت بةم٩ان عثِـ الجمهىعٍت جىلي هظا اإلاىهب إلاضة ٖكغ ؾىىاث، وهي مضة ٧اُٞت ظضا 

. 2لخجؿُض وجىُٟظ مكغوٖاجه وبغهامجه الؿُاس ي

 74ومما ال ق٪ ُٞه ؤن هظا الخ٣ُُض والخدضًض لٗضص الٗهض وجبجي ٖهضجحن ال ٚحر بمىظب اإلااصة 

 في مىاظهت اخخ٩اع الؿلُت لهالر الخضاو٫ ٖلحها
ً
. ٌٗض مى٢ٟا وجدىال

بت الخمؿ٪ بالؿلُت، ألامغ الظي صٞ٘ عثِـ الجمهىعٍت   ٚحر ؤن هظا اإلابضؤ لم ًهمض ؤمام ٚع

ؼ بىجٟل٣ُت ؾىت  ، ؤًً جم بلٛاء ال٣ٟغة الشاهُت 3 بلى اإلاباصعة بخٗضًل الضؾخىع 2008ٖبض الٍٗؼ

 اإلادضصة لٗضص الٗهض بازيخحن ٣ِٞ وبَال٢ها صون ٢ُض، وهى ؤلاظغاء الظي ٌٗض 74مً اإلااصة 

، طل٪ ؤهه جدذ مبرع اإلاُالبت 1996جدُُض إلابضؤ الخضاو٫ ٖلى الؿلُت اإلاٗخمض في صؾخىع 

بٗهضة زالشت مً الغثِـ اإلاماعؽ آهظا٥ مً ٢بل ؤخؼاب وشخهُاث عؾمُت جم بلٛاء طل٪ 

هض  ُٗ خذ اإلاجا٫ لخٗضص ال . 4ال٣ُض ٞو

:  2016الحعليل اللسحىور / 05

 ٣ٞض جغاظ٘ اإلااؾـ الضؾخىعي ًٖ ٨ٞغة 2008ٖلى زالٝ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

ال١ ٚحر اإلادضوص للمضة الغثاؾُت لخهبذ   ؾىىاث م٘ ججضًضها إلاغة واخضة، خُض ههذ 05ؤلَا

ت زمـ : " ٖلى88اإلااصة  ُّ   . ؾىىاث (5)مّضة اإلاهّمت الّغثاؾ

  ". ًم٨ً ججضًض اهخساب عثِـ الجمهىعٍت مّغة واخضة

٦ما ؤهه ظٗل مً هظا الخ٣ُُض للٗهضة الغثاؾُت يمً مىاص الخٓغ اإلاىيىعي التي ال ًم٨ً ؤن 

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة  . 20165 مً الخٗضًل الضؾخىعي 212ًُالها ؤي حٗضًل صؾخىعي ٞو

                                                           
 .296نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .17مؿغاحي ؾلُمت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 . 42ؾُٗض بىقٗحر، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
 .43ؾُٗض بىقٗحر، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  4
ـّ :" ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 212جىو اإلااصة  5 بٖاصة اهخساب عثِـ - 8 .....   : ال ًم٨ً ؤّي حٗضًل صؾخىعّي ؤن ًم

  ". الجمهىعٍت مغة واخضة ٣ِٞ
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ىصجه بلى ج٣ُُض الٗهضة الغثاؾُت ٢مت الخضاو٫  مشل اهتهاط اإلااؾـ الضؾخىعي لهظا اإلاؿل٪ ٖو ٍو

الؿلمي ٖلى الؿلُت، زانت في ْل جبجي الخٗضصًت الخؼبُت التي جىظب يمان اهخ٣الها 

ُت وؾلمُت حؿمذ للجمُ٘ باإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت وبىاء اإلااؾؿاث  ٣ت قٖغ بٍُغ

٘ مىهب، وهي مضة  ٗالُت هظا اإلاىهب باٖخباعه ؤٞع الضؾخىعٍت في الضولت خٟاْا ٖلى ٢ىة ٞو

م٣ٗىلت و٧اُٞت لخد٤ُ٣ اؾخمغاع اؾخ٣غاع ماؾؿاتها الضؾخىعٍت وحؿمذ للغثِـ بالخد٨م في 

الكاون الٗامت للضولت وجىُٟظ مباصثه وؤ٩ٞاعه التي َغخها ٖلى الكٗب، ٦ما حؿمذ هظه اإلاضة 

للكٗب ناخب الؿُاصة بمغا٢بت الغثِـ بىاؾُت الاهخساباث وججضًض الش٣ت وجدُذ له عئٍت 

ؾُاؾُت ظضًضة مسخلٟت، وجبٗضها ًٖ الاهدغاٞاث واخخ٩اع الؿلُت، ٩ٞلما ٧اهذ الٟترة 

لت ٧لما ؤصث بلى الاهٟغاص بالؿلُت .  1الؼمىُت ٍَى

اليجين اللسحىورة بلاية للعملة الملباسية : الفملع الثاون

اهُال٢ا مً ألاهمُت التي ج٨دؿحها الُمحن الضؾخىعٍت اإلااصاة مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت 

ت اإلاخٗا٢بت، جإ٦ُضا ٖلى  ٞةن ظل صؾاجحر الٗالم ٢ض ههذ ٖلحها ٖلى ٚغاع الضؾاجحر الجؼاثٍغ

خؿاؾُت الضوع الظي ٣ً٘ ٖلى اإلا٩ل٠ بإصائها، بط ٚالبا ما ًدضص هو هظه الُمحن اإلاٗالم 

ال٨بري للمهام اإلال٣اة ٖلى عثِـ الجمهىعٍت، مما ؤزاع ظضال ٣ٞهُا واؾٗا خى٫ مضي اٖخباعها 

ُٟت عثِـ الجمهىعٍت، ولإلخاَت  ؤؾاؾا إلاباقغة الٗهضة الغثاؾُت ؤي ٦ذجغ اهُال١ إلاؼاولت ْو

بجىاهب اإلاىيٕى وجبُان ما اهخهجه اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في مٗالجخه للُمحن 

٠ الُمحن الضؾخىعٍت، ومً زم هخُغ١ بلى مًمىجها في  ج ٖلى حٍٗغ الضؾخىعٍت البض مً الخٍٗغ

ت اإلاخٗا٢بت ونىال للخٗضًل ألازحر لؿىت   وؤلاقاعة بلى َبُٗتها التي ٧اهذ 2016الضؾاجحر الجؼاثٍغ

. وال جؼا٫ مشاعا لجض٫ ؤؾا٫ الخبر ال٨شحر

جعملرف اليجين اللسحىورة : ؤوال

٠ اللٛىي  للىنى٫ بلى حٍٗغ٠ ملم بالُمحن الضؾخىعٍت البض مً اإلاغوع ٖبر بىابت الخٍٗغ

ٟها انُالخا ؤي ٦مٟهىم صؾخىعي . ومً زم حٍٗغ

ٞإزظها مىه : "ٞإما لٛت ٞخُل٤ الُمحن ٖلى مٗاٍن ٖضة مجها ال٣ىة وال٣ضعة مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى

. 2"بالُمحن

. 3"ٞغاٙ ٖلحهم يغبا بالُمحن: "٦ما جُل٤ ٖلى الُض الُمجى ومىه ٢ىله حٗالى

                                                           
 .296نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .، ؾىعة الخا٢ت45آلاًت  2
 .، ؾىعة الهاٞاث93آلاًت  3
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، 1"وؤ٢ؿمىا باهلل ظهض ؤًماجهم: "٦ما جدخمل الخل٠ وال٣ؿم و٦ظا الٗهض واإلاُشا١ ل٣ىله حٗالى

. 2"وبن ه٨شىا ؤًماجهم: "و٢ىله حٗالى

ُمً وؤًمان، والُمحن نُٛت جخًمً ال٣ؿم باهلل حٗالى جإ٦ُضا ٖلى نض١ ؤلازباع  ًْ وظمٗها ؤ

ه ؤو ٖلى الٗؼم ٖلى جغ٦ه ؤو ٞٗله مً ٢بل الٛحر ؤو الىٟـ، والهضٝ  بى٢ٕى ش يء ؤو ٖضم و٢ٖى

مىه بقهاص هللا حٗالى ٖلى نض١ اإلاخدضر ُٞما ًسبر ٖىه ؤو بقهاصه ٖلى صخت ونض١ الخال٠ 

. في جغ٥ الص يء ؤو ٞٗله

. 3و٦ما ٣ًا٫ له الُمحن ٣ًا٫ له ال٣ؿم ؤو الخل٠ ؤو ؤلاًالء

م مجها ٢ىله حٗالى : وال٣ؿم هى الخل٠ باهلل، ولٟٓه وعص في آًاث ٖضًضة مً ال٣غآن ال٨ٍغ

وؤ٢ؿمىا باهلل ظهض ؤًماجهم لئن ظاءتهم آًت لُامجن بها ٢ل بهما آلاًاث ٖىض هللا وما ٌكٗغ٦م "

. 4"ؤجها بطا ظاءث ال ًامىىن 

وؤما مً الىاخُت الانُالخُت وخؿب ال٣امىؽ الؿُاس ي ٞةن الُمحن الضؾخىعي ًاصًه عثِـ 

ُٗت ٢بل مباقغة مهام مىانبهم، وطل٪  الضولت وؤًٖاء الخ٩ىمت و٦ظا ؤًٖاء الؿلُت الدكَغ

ٝغ صؾخىعي ظاعٍ  ُٖ . 5بىاءا ٖلى هو واعص في الضؾخىع ؤو ٖلى ؤؾاؽ 

اء وؤلازالم للكٗىب وألاهٓمت واإلاباصت  ض مً الخال٠ بالٞى ٟٞي خ٣ُ٣تها جىُىي ٖلى ٖو

٩ىن مىهىنا ٖلحها صؾخىعا . 6ٍو

٠ الُمحن الضؾخىعٍت بإجها جل٪ الُمحن اإلاىهىم ٖلحها في نلب الضؾخىع،  لُه ًم٨ً حٍٗغ ٖو

٣ا للهُاٚت اإلادضصة هها، والتي ٚالبا ما  ها مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ٞو
ُ
والتي ًخىظب ؤصائ

 . ٩ً7ىن الٛغى مجها وي٘ الخال٠ ؤمام هللا وؤمام يمحره ألصاء واظباجه اإلاىٍى بإصائها

لُه ٞةن ؤَغاٝ الُمحن الضؾخىعٍت زالر، ؤولها عثِـ الجمهىعٍت الظي ٩ًىن الُٝغ  ٖو

ًها ؤو التهغب مً ؤصائها ؤو  ضم ٞع ألاؾاس ي وجىدهغ واظباجه في الاؾخٗضاص لخل٠ الُمحن ٖو

مسالٟت نُٛتها، ؤما الُٝغ الشاوي ٞهى الكٗب بؿماٖه الُمحن بهُٛتها ؤو ٖباعاتها اإلادضصة في 

الىو الضؾخىعي وبالخالي قاهضا ٖلى ؤصاء ال٣ؿم بالهُٛت اإلاىهىم ٖلحها، ُٞما ًخمشل 

                                                           
 .، ؾىعة ألاوٗام109آلاًت  1
 .، ؾىعة الخىبت12آلاًت  2
، مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت، ظامٗت ٖماع زلُجي، اإلاجلض (صعاؾت م٣اعهت)ظىاصي الُاؽ، الُمحن الضؾخىعٍت  3

 .35، م 2017، ظاهٟي 05، الٗضص 01
 .ؾىعة ألاوٗام، 109 آلاًت 4
 .36ظىاصي الُاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  5

، بحروث، 52اإلاجلض  الىُابُت، الخُاة مجلت، الجمهىعٍت عثِـ ٣ًؿمها التي ؤلازالم بُغؽ، ًمحن باعوص، ٞااص  اهُىان6

. 132، م2004
. 36ظىاصي الُاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  7
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الُٝغ الشالض في الهُئاث الٗلُا لألمت، وبن ٧ان ال٣اهىن لم ًدضص هظه الهُئاث خهغا، ل٨ً 

ً ٖاصة هم عئؾاء اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت والغئؾاء الؿاب٣حن وبَاعاث اإلااؾؿت  الخايٍغ

ت واإلاغشخحن الؿاب٣حن للغثاؾت . 1الٗؿ٨ٍغ

مظجىن اليجين اللسحىورة  : راايا

ًخدضص مًمىن الُمحن الضؾخىعٍت مً زال٫ الهُٛت اللُٟٓت التي ًخًمجها الىو 

الضؾخىعي، طل٪ ؤن الضؾاجحر جسخل٠ مؿال٨ها في جدضًض نُٛت الُمحن الضؾخىعٍت جبٗا 

ىُب٤ ألامغ ٖلى مغاخل الخجغبت  لُبُٗت الىٓام الؿُاس ي وال٨ٟغ ال٣اهىوي الؿاثض، ٍو

ت بط جدباًً مً صؾخىع آلزغ . الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

ت اإلاؿخ٣لت لؿىت   40 هجض ؤن اإلااصة 1963ٞباؾخ٣غاء ههىم ؤو٫ صؾخىع للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

مىه خضصث مًمىن الُمحن الضؾخىعٍت التي ًخىظب ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ؤصائها ؤمام 

جي بىهها اءا إلاباصت زىعجىا وألعواح قهضاثىا ؤ٢ؿم باهلل الُٗٓم ؤن ؤخترم : "اإلاجلـ الَى ٞو

ً واؾخ٣ال٫ البالص ووخضتها، وؤن ؤبظ٫ ٧ل  الضؾخىع وؤصاٞ٘ ٖىه وؤخاٞٔ ٖلى ؾالمت الَى

اًت مهالر الكٗب والجمهىعٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ". ظهضي لٖغ

وهىا هلخٔ ؤن اإلاًمىن ظاء م٣خًبا مخمشال في واظباث الغثِـ مً زال٫ اخترام الضؾخىع 

وجُب٣ُه بالك٩ل الظي ًد٤٣ الٛاًت مً مماعؾت الغثِـ لهالخُاجه وازخهاناجه 

. 2الضؾخىعٍت، وزاهحها اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ البالص، وزالثها الخٟاّ ٖلى مهالر الكٗب

 مىه، ؤًً جىؾ٘ 110 ٣ٞض جىاو٫ الُمحن الضؾخىعٍت مً زال٫ هو اإلااصة 1976ؤما صؾخىع 

جي ٖلى اٖخباع ؤن هظا  مًمىجها لخدمل واظب اخترام الضًً ؤلاؾالمي والضؾخىع واإلاُشا١ الَى

ألازحر ٌؿمى ٖلى الضؾخىع، بياٞت بلى اخترام الازخُاع الاقترا٧ي الظي جبىاه اإلااؾـ 

 مىه ٖلى ؤن ًًاٝ آلزغ اإلااصة 03 الظي هو في اإلااصة 06- 79الضؾخىعي بمىظب ال٣اهىن 

. 3"وهللا ٖلى ما ؤ٢ى٫ قهُض" ٖباعة 110

وبظل٪ ٞةهه ًبضو ؤن اإلاكٕغ حهضٝ بلى ج٣ُُض عثِـ الجمهىعٍت بةقهاص هللا ٖؼ وظل ٖلى التزامه 

وال : "بما ٢اله، إلاا في طل٪ مً وإػ صًجي وزل٣ي ًغصٖه لٗضم الخىض بال٣ؿم ل٣ىله حٗالى

، وبالخالي ٞهى ًخدمل اإلاؿاولُت ؤمام هللا ٦ما ًخدملها ؤمام ألامت "ججٗلىا هللا ٖغيت ألًماه٨م

.  4التي ازخاعجه لهظا اإلاىهب

                                                           
. 36ظىاصي الُاؽ، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  1
 .37ظىاصي بلُاؽ، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2

 .75 مىحرة بلىعغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3

٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ماظؿخحر،  مظ٦غة الجؼاثغي، الضؾخىعي الىٓام في الضؾخىعٍت الخٗضًالث مىلىص،  بغ٧اث4

. 64، م 2010-2009  بؿ٨غة،  مدمض زًُغ ظامٗت
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ذ اإلااصة   ؤصاء الغثِـ للُمحن ؤمام بٌٗ الهُئاث التي ٖضصتها 76 مً صؾخىع ٦109ما اقتَر

اصي الُمحن ؤمام : "بىهها ًــخ٣ــلض عثــِـ الجمهىعٍت مهامه في ألاؾبٕى اإلاىالي الهخسابه، ٍو

. 1".الكــٗــب وبمــدــًـغ ٧ل الهُئاث الٗلُا في الخؼب والضولت

 والظي ّٚحر مً َبُٗت الىٓام 1988 ؤ٦خىبغ 05 الظي جمسٌ ًٖ ؤخضار 89 ؤما صؾخىع 

الؿُاس ي، خُض جم الخسلي ًٖ الازخُاع الاقترا٧ي وجم ألازظ بالخٗضصًت الخؼبُت والتراظ٘ ًٖ 

، ٣ٞض ٚحر مً مًمىن الُمحن 2هٓام الخؼب الىاخض وألازظ بمبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث

ًاصي عثِـ الـجمهىعٍت الُـمحن خؿب الىو : " ٖلى73الضؾخىعٍت خُض ههذ اإلااصة 

مبــغ، ؤ٢ؿم باهلل الٗلــي :"آلاحي اء للخطخُاث ال٨بري وألعواح قهضاثىا ألابغاع و٢ُـم زــىعة هٞى ٞو

ت ازخُاع  الُٗٓـــم ؤن ؤخخــغم الضًً ؤلاؾالمي وؤمــجــضه، وؤصاٞ٘  ٖــً الضؾــخىع، وؤخترم خٍغ

جي و وخـــضة  الكٗب، وماؾؿـاث الـجمهىعٍــت و٢ىاهُجهـــا، وؤخاٞٔ ٖلى ؾالمـــت التراب الَى

اث والـد٣ى١ ألاؾاؾُت لإلوؿان والـمىاًَ، وؤٖمل بضون هىاصة  الكٗب وألامــت، وؤخمــي الـدٍغ

مً ؤظــل جُـىع الكٗب واػصهاعه، وؤؾعى ب٩ل ٢ىاي في ؾبُل جـد٤ُ٣ الـمشل الٗلُا للٗضالت، 

ت، والؿلم في الٗالـم ". والـدٍغ

جي لؿىت 96و٢بل الخُغ١ لضؾخىع  ا١ الَى  ههذ في اإلااصة 1994 وكحر بلى ؤن ؤعيُت الٞى

الشامىت ٖلى ؤن ًاصي عثِـ الجمهىعٍت الُمحن ؤمام الهُئاث الٗلُا لألمت، الخ٩ىمت، ؤًٖاء 

لى لألمً، عثِـ الخ٩ىمت وؤًٖائها، عثِـ اإلاد٨مت الٗلُا  اإلاجلـ الضؾخىعي، اإلاجلـ ألٖا

. و٢ُاصة ؤع٧ان الجِل

لى للضولت الُمحن الضؾخىعٍت في  ًاء الخمؿت للمجلـ ألٖا  1992 ظاهٟي 18ولهظا ؤصي ألٖا

لى لألمً  ؤمام الهُئاث الٗلُا لألمت، في خحن ؤصي عثِـ الضولت اإلاّٗحن مً ٢بل اإلاجلـ ألٖا

ش  (الُمحن ػعوا٫)آهظا٥  لى 1994 ظاهٟي 31ال٣ؿم الضؾخىعي بخاٍع  ؤمام ؤًٖاء اإلاجلـ ألٖا

لى لألمً و٢ُاصة ؤع٧ان  جي واإلاجلـ الضؾخىعي واإلاجلـ ألٖا للضولت واإلاجلـ الاؾدكاعي الَى

جي . 3الجِل الكٗبي الَى

 ٣ٞض عسخ اإلااؾـ الضؾخىعي طاث الشىابذ الؿالٟت 2016 اإلاٗض٫ ؾىت 96ؤما في ْل صؾخىع 

ؼػها خُض ههذ اإلااصة   76 اإلااصة 2016  والتي ؤنبدذ بمىظب حٗضًل 96 مً صؾخىع 75ٖو

بإن ًاصي عثِـ الجمهىعٍت الُمحن ؤمام الكٗب بدًىع ظمُ٘ الهُئاث الٗلُا في ألامت زال٫ 

باقغ مهمخه ٞىع ؤصاء الُمحن، وهىا وكحر بلى ؤن الجضًض الظي ظاء  ألاؾبٕى اإلاىالي لالهخساباث ٍو

                                                           
 .75مىحرة بلىعغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
. 37ظىاصي الُاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
. 77-76م -مىحرة بلىعغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3



  

66 
 

ها بالبؿملت خُض ههذ اإلااصة 96به صؾخىع 
ُ
 مً حٗضًل 90 وما لخ٣ه مً حٗضًل هى َبضئ

ت الُمحن خؿب الّىّو آلاحي :" ٖلى مًمىن الُمحن بىهها2016 ٍّ    : ًاّصي عثِـ الجمهىع

ه   بؿم "
ّ
  الّغخُم،    الّغخمً    الل

ه 
ّ
٢ؿم بالل

ُ
مبر الخالضة، ؤ اء للّخطخُاث ال٨بري، وألعواح قهضاثىا ألابغاع، و٢ُم زىعة هٞى ٞو

ت  الٗلّي الُٗٓم، ؤن ؤخترم الّضًً ؤلاؾالمّي وؤمّجضه، وؤصاٞ٘ ًٖ الّضؾخىع، وؤؾهغ ٖلى اؾخمغاعٍّ

ػمت للّؿحر الٗاصّي للماّؾؿاث والّىٓام الّضؾخىعّي، 
ّ
غوٍ الال

ّ
حر الك الّضولت، وؤٖمل ٖلى جٞى

ٗب، وماّؾؿاث 
ّ

ت ازخُاع الك وؤؾعى مً ؤظل جضُٖم اإلاؿاع الّضًم٣غاَّي، وؤخترم خّغٍّ

ٗب وألاّمت، وؤخمي 
ّ

جّي، ووخضة الك راب الَى
ّ
ت و٢ىاهُجها، وؤخاٞٔ ٖلى ؾالمت الت ٍّ الجمهىع

ٗب 
ّ

ت لإلوؿان واإلاىاًَ، وؤٖمل بضون هىاصة مً ؤظل جُّىع الك ُّ اث والخ٣ى١ ألاؾاؾ الخّغٍّ

ت والّؿلم في الٗالم ل الٗلُا للٗضالت والخّغٍّ
ُ
  . واػصهاعه، وؤؾعى ب٩ّل ٢ىاي في ؾبُل جد٤ُ٣ اإلاش

ه ٖلى ما ؤ٢ى٫ قهُض
ّ
.  ."والل

٣ت و٦ُُٟت اؾخالم  وما ًالخٔ ٖلى هاجه اإلااصة هى ٧ىجها ج٣ىُت ؤ٦ثر مجها ٢اهىهُت بط جدضص ٍَغ

عثِـ الجمهىعٍت إلاهامه عؾمُا في خٟل ٖام
1 .

ا الٛاًت مىه ج٣ُُض عثِـ  وزالنت ال٣ى٫ ؤن الُمحن الضؾخىعٍت جمشل ٢ُضا والتزاما مٗىٍى

ه ويمحره ٤ الٗٝؼ ٖلى وجغ ؤلاًمان الضًجي ومدا٧اة قٞغ . 2الجمهىعٍت بما حٗهض به ًٖ ٍَغ

ولٗل اإلاؿخ٣غت لجل صؾاجحر الٗالم الؾُما الٗغبُت مجها ًلخٔ ازخالٞا ُٞما بُجها بكإن اٖخماص 

نُٛت مدضصة للُمحن الضؾخىعٍت، ٞمجها اججاه ؤلؼم عثِـ الجمهىعٍت بإصائها ٢بل مباقغجه 

 الظي 3لٗمله وو٣ٞا لهُٛت مدضصة ؾلٟا ٦ما هى الكإن في الجؼاثغ، و٦ظا الضؾخىع اللبىاوي

...". ؤخل٠ باهلل الُٗٓم ؤن ؤخترم الضؾخىع وألامت اللبىاهُت" مىه ٖلى نُٛت 50هو في اإلااصة 

ُٞما طهب اججاه زاٍن بلى بلؼام الغثِـ بإصائها ٢بل مباقغة مهامه صون جدضًض نُٛتها ٦ما هى 

. 4الكإن في الضؾخىع الُمجي

٤ نُٛت مدضصة، ٚحر ؤهه لم ًدضص و٢ذ  وطهب اججاه زالض بلى بلؼام الغثِـ بإصاء الُمحن ٞو

. 20051ؤصائها ٦ما هى الخا٫ في الضؾخىع الٗغاقي لٗام 

                                                           
خي الُٟٗا،1 . 217، 2004الجؼاثغ، لليكغ والخىػَ٘، الٗشماهُت الضاع الشاهُت، الُبٗت الجؼاثغي، الضؾخىعي الىٓام  ؤٍو
 .65مىلىص بغ٧اث، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2

 الخ٨م ؤػمت ٖلى الجمهىعٍت عثِـ ٣ًبٌ ٖىضما" :اإلاٗض٫ 1926 ؾىت ؤًاع 23 في الهاصع اللبىاوي الضؾخىع  مً 50 اإلااصة  جىو3

 اللبىاهُت ألامت صؾخىع  ؤخترم بوي الُٗٓم باهلل ؤخل٠: "الخالي بالىو والضؾخىع  لألمت ؤلازالم ًمحن ؤمام البرإلاان ًدل٠ ؤن ٖلُه

ً اؾخ٣ال٫ وؤخٟٔ و٢ىاهُجها  .www.lp.gov الىىاب مجلـ مى٢٘ مً مإزىط اللبىاوي الضؾخىع ". ؤعايُه اللبىاوي وؾالمت الَى

 مجلـ ؤمام الجمهىعٍت عثِـ ًاصي: "واإلاٗض٫ 1991في  الهاصع الُمىُت الجمهىعٍت صؾخىع  مً 190اإلااصة  جىو  خُض4

. "الضؾخىعٍت مىهبه الُمحن مهام ًباقغ ؤن ٢بل الىىاب
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ػبيعة اليجين اللسحىورة من خيث ؤرملها : رالثا

ل٣ض اه٣ؿم ال٣ٟه الضؾخىعي في جدضًضه لُبُٗت الُمحن الضؾخىعٍت باٖخباع آلازاع 

والىخاثج ال٣اهىهُت اإلاترجبت جبٗا لى٢ذ ؤصائها، خُض عؤي ظاهب مً ال٣ٟه ؤن ؤصاء الُمحن 

ُٟت ٧ىجها بظغاء اخخٟالي ًىُىي ٖلى  الضؾخىعٍت مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت طو ؤزغ ٧اق٠ للْى

ُت،  ه في مماعؾت مهامه للكٖغ حٗهض والتزام الغثِـ الٗلجي باخترام الضؾخىع وال٣اهىن وزًٖى

ومً زم ٞال جإزحر ألصاء الُمحن ٖلى حؿلم الغثِـ إلاهامه ومباقغجه بًاها وطل٪ ل٩ىن والًت 

الغثِـ جبضؤ بمجغص قٛىع الغثاؾت ؤي باه٣ًاء الٗهضة وبظغاء وبٖالن هخاثج الاهخساباث، 

ا ؤو ٖاث٣ا  وبالخالي ٞةن ؤصاء الُمحن مجغص بظغاء حؿلؿلي لدؿلم الغثِـ مهامه وال ٌك٩ل قَغ

. ًدى٫ صون قغوٖه في مماعؾت نالخُاجه

: ولٗل مً بحن ؤهم ألاؾـ التي اؾدىض ٖلحها ؤصخاب هظا الاججاه

ؤن حٗل٤ُ مماعؾت مهام عثِـ الجمهىعٍت ٖلى خل٠ الُمحن ًسال٠ مبضؤ اؾخ٣اللُت  -

ت اإلاغا٤ٞ الٗامت  .الؿلُاث ومبضؤ اؾخمغاٍع

ؤن بضاًت والًت الغثِـ صون مماعؾت مهامه بلى خحن ؤصاء الُمحن ًاصي ببؿاَت بلى ٖضم  -

مباقغة مهامه ًٞال ًٖ ؤن جىلي الغثِـ ؾلُاجه الضؾخىعٍت ًيكإ ًٖ جالقي وا٢ٗخحن هما 

لُه ٞالغثِـ ًخىلى م٣الُض الؿلُت  اهخسابه عثِؿا واهتهاء والًت الغثِـ اإلاىتهُت ٖهضجه، ٖو

 .ختى ٢بل ؤصاثه الُمحن الضؾخىعٍت

ُٞما طهب ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بلى ؤن ؤصاء ال٣ؿم الضؾخىعي قٍغ ؤؾاس ي لخىلى شخو 

ُٟت ، ؤي ؤن بضاًت 2اإلاىخسب مىهب الغثاؾت، وبالخالي ٞةن ؤصاء الُمحن طو ؤزغ ُميص ئ للْى

ش بٖالن هخاثج الاهخساباث مما ٢ض ًشحر بق٩اال  ش ؤصاء ال٣ؿم ال مً جاٍع الٗهضة حؿخإه٠ مً جاٍع

يض ؤصخاب هظا الاججاه خى٫ الٟترة اإلامخضة ما بحن الاهخساباث وؤصاء الُمحن ُٞما بطا ٧اهذ 

جبٗا للٗهضة الؿاب٣ت ؤو بضاًت لٗهضة الغثِـ الجضًضة، ل٨ً صون خ٣ه في مباقغة الهالخُاث 

. اإلاسىلت صؾخىعا، ؤو ؤجها ٖباعة ًٖ ٞترة ٞغاٙ صؾخىعٍت

اصاة مً ٢بل عثِـ 
ُ
في خحن ًغي ظاهب آزغ مً ال٣ٟه الضؾخىعي ؤن ون٠ وج٠ُُ٨ الُمحن اإلا

الجمهىعٍت بالُاب٘ الضًجي ًإحي جبٗا للخلُٟت الضًيُت التي ٢ض ًخسظها اإلااؾـ الضؾخىعي 

                                                                                                                                                                                

 الىىاب مجلـ ؤمام الضؾخىعٍت الُمحن الجمهىعٍت عثِـ ًاصي: "ٖلى 2005 الٗغا١ صؾخىع  مً 71اإلااصة  جىو  خُض1

 ومؿاولُاحي مهماحي ؤئصي ؤن الُٗٓم الٗلي باهلل ا٢ؿم: "جىو والتي ،"الضؾخىع  مً (50)اإلااصة  في ٖلحها اإلاىهىم بالهُٛت

 وؾماثه ؤعيه ؾالمت ٖلى واؾهغ قٗبه مهالر وؤععى الٗغا١ وؾُاصجه، اؾخ٣ال٫ ٖلى ؤخاٞٔ وؤن وازالم بخٟاٍن  ال٣اهىهُت

اث نُاهت ٖلى اٖمل وان الاجداصي الضًم٣غاَي وهٓامه وزغواجه ومُاهه  والتزم ال٣ًاء واؾخ٣ال٫ الٗامت والخانت الخٍغ

ٗاث بخُب٤ُ  ". قهُض ؤ٢ى٫  ما ٖلى وهللا وخُاص، بإماهت الدكَغ
 .133بُغؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  ٞااص باعوص،   اهُىان2
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مهضعا له، وبالخالي ٞإصاء ال٣ؿم بالهُٛت الضًيُت لِـ مجغص ٖمل ق٨لي يغوعي ٣ًىم به 

عثِـ الجمهىعٍت وبهما ًجب مٗه الالتزام بالٛاًت التي ؤعاصها الضؾخىع مً وي٘ الُمحن بهظه 

ه ٤ بًماهه الضًجي ويمحره وقٞغ . 1الهُٛت التي ج٣ُض الخال٠ بما حٗهض به ًٖ ٍَغ

اء  ض بالٞى ٦ما عؤي ظاهب ٣ٞهي آزغ بالُاب٘ الؿُاس ي للُمحن الضؾخىعي الهُىائها ٖلى ٖو

. 2وؤلازالم للضؾخىع 

واإلاالخٔ ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي جمؿ٨ه الىاضر بالُاب٘ الضًجي في نُاٚخه 

 ؾىاء 2016 وما لخ٣ه مً حٗضًل ؾىت 96لل٣ؿم الضؾخىعي ٖبر ٧ل صؾاجحره الؾُما صؾخىع 

وهللا ٖلى ما "ما حٗل٤ بالبؿملت ؤو بالخل٠ باهلل الُٗٓم ؤو جظًُله للُمحن الضؾخىعٍت بٗباعة 

". ؤ٢ى٫ قهُض

ا ٧اهذ َبُٗت هاجه الُمحن ٞةن ؤلاق٩ا٫ ًب٣ى مُغوخا صون خؿم ُٞما ًخٗل٤ ببضاًت  ًًّ وؤ

الٗهضة الغثاؾُت، زانت وؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ًىو ٖلى بضاًتها بمجغص 

الاهخساباث الغثاؾُت، ألامغ الظي ٢ض ًٟؿغه ال٨شحر ٖلى ؤهه ب٢غاع بإن ؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت هى 

ه٣ُت اهُال١ الٗهضة، ألامغ الظي  ًُغح بق٩االث صؾخىعٍت و٢اهىهُت ٖضًضة خى٫ الٟترة ما 

ش ؤصاء الُمحن التي خضصها الضؾخىع بشماهُت ؤًام، الؾُما بطا  بحن بٖالن هخاثج الاهخساباث وجاٍع

اؾخضٖذ الًغوعة ؤو الٓغوٝ الخانت صازلُا ؤو زاعظُا مباقغة نالخُاث الغثاؾت، لظل٪ 

ً٘ خضا لهظا الٛمىى بالىو  ٧ان ألاولى باإلااؾـ الضؾخىعي وألاظضع به ؤن ًدؿم اللبـ ٍو

. ٖلى طل٪ صؾخىعا

ااتياء العملة الملباسية : اإلاؼلل الثاون 

ُت التي ا٦دؿبها عثِـ                  ل٣ض اهتهُىا مما ؾب٤ بلى ؤن الٗهضة الغثاؾُت هي هخاط للكٖغ

ُت بإمض  ا ٧ان مً الُبُعي ؤن جخدهً هاجه  الكٖغ
ّ
الجمهىعٍت مً زال٫ الاهخساباث، وإلا

ىصه وبغهامجه، وطل٪ في بَاع اإلاضة اإلادضصة صؾخىعٍا  مدضص ٌٗمل ُٞه الغثِـ ٖلى ججؿُض ٖو

إلاؼاولت اإلاهام والتي جبضؤ ٦ما عؤًىا آهٟا ٖلى ؤعجر ألا٢ىا٫ مً ؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت، ٞةن 

الضًم٣غاَُت ال٣اثمت ٖلى مبضؤ الخضاو٫ ٖلى الؿلُت ج٣خض ي بالًغوعة اه٣ًاء هاجه الٗهضة 

ؤو اه٣ًاًء اؾخصىاثُا  (الٟٕغ ألاو٫ )ؾىاء ٧ان الاه٣ًاء َبُُٗا جبٗا الهتهاء اإلاضة الغثاؾُت 

. (الٟٕغ الشاوي)اهُال٢ا مً خالت الكٛىع 

 

 

                                                           
 .41ظىاصي بلُاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .132بُغؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  باعوص، ٞااص اهُىان 2
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الاالظاء الؼبيعف إلالة العملة الملباسية : الفملع ألاوو 

ل٣ض خغنذ ظل صؾاجحر الضو٫ التي جيخهج الىٓام الجمهىعي ٖلى ٚغاع الضؾخىع                 

الجؼاثغي ٖلى الىو ٖلى جدضًض مضة الٗهضة الغثاؾُت والتي جيخهي باه٣ًاء هظه اإلاضة، ٞال 

ج٩ىن مابضة جهاثُت وبهما هي مكغوَت ػمىُا خُض جيخهي بٗض ٞترة مدضصة ٠٨ً ٖىضها الغثِـ 

ىضثظ ًخم اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت الهخساب عثِـ ظضًض . 1ًٖ مماعؾت ؤٖماله، ٖو

و٦إنل ٖام ٞةن الٗهضة الغثاؾُت جيخهي ٖىض خلى٫ ؤمضها ؤو ؤظلها الكغعي باهتهاء مضتها 

، ولظل٪ خغم اإلااؾـ الضؾخىعي ٖبر مسخل٠ صؾاجحر الجؼاثغ ونىال بلى 2اإلادضصة صؾخىعٍا

اع الؼمجي الظي جى٣ض ي باؾدُٟاثه ٖهضة عثِـ الجمهىعٍت . الخٗضًل ألازحر ٖلى الىو ٖلى ؤلَا

 مً ٣ٞ39ض ههذ ظل صؾاجحر الجؼاثغ ٖلى جدضًض الٗهضة بسمـ ؾىىاث، خُض ههذ اإلااصة 

حؿىض الؿلُت الخىُٟظًت الى عثِـ الضولت الظي ًدمل ل٣ب عثِـ :"  ٖلى 1963صؾخىع 

 .الجمهىعٍت

 ٤  الــٗــام اإلاباقـــغ والؿغي بٗض حُِٗىه مً الا٢ترإو هى ًيخسب إلاضة زمـ ؾىىاث ًٖ ٍَغ

. ...". َٝغ الخؼب

 التي 108 ؾىىاث مً زال٫ اإلااصة 06 هو ٖلى ؤن ج٩ىن مضة الٗهضة 1976 بال ؤن الضؾخىع 

 07 ؾىىاث بمىظب حٗضًل 05لُخم جسًُٟها بلى ..." اإلاضة الغثاؾُت ؾذ ؾىىاث: "ههذ ٖلى

لُت  . 963 و٦ظا صؾخىع 89، لِؿخمغ الٗمل بظاث اإلاضة في صؾخىع 1979ظٍى

 بدُض ال 2016 و 2008واؾخ٣غ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى طاث الىهج في حٗضًل 

٣ت ٖاصًت بال بمض ي   ؾىىاث، وهي في هٓغ ألاؾخاط 05جى٣ض ي ٖهضة عثِـ الجمهىعٍت بٍُغ

ؾُٗض بىقٗحر مضة م٣ٗىلت جًمً اؾخ٣غاع ماؾؿت عثاؾت الجمهىعٍت وحؿمذ للغثِـ 

بالخد٨م في حؿُحر الكاون الٗامت الؾُما بطا جٟاٖلذ وحٗاملذ مٗه ٧ل ألاظهؼة ؤو اؾخُإ 

بد٨مخه وخى٨خه ؤن ًٟغى ؾلُخه ٖلحها، زانت في ْل ح٣ٗض وجضازل الهالخُاث وؤزغها ٖلى 

. 4الؿلُت واجساط ال٣غاع

٦ما ؤن هظه اإلاضة حؿمذ للكٗب بمغا٢بت عثِـ الجمهىعٍت، واه٣ًائها بهىعة َبُُٗت 

د٨ما ٖلى خىنلت جل٪ الٗهضة ش ل٣ُُما ٍو . ًجٗله ٠٣ً ؤمام الكٗب والخاٍع

                                                           
 .298نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .82بلُغف مُاؾت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2

. 1996 مً صؾخىع 74 واإلااصة 1989 مً صؾخىع 71 اإلااصة 3
 .35ط، الجؼاثغ، م.م.ؾُٗض بىقٗحر، ال٣اهىن الضؾخىعي والىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت، الجؼء الشاوي، الُبٗت الٗاقغة، ص 4
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مىما ٞةن ألامض الضؾخىعي الظي جيخهي باهتهاثه الٗهضة الغثاؾُت جهاًت َبُُٗت هى   05ٖو

ؾىىاث ما لم ًخٗغى ُٞه عثِـ الجمهىعٍت إلااو٘ جى٣ُ٘ به الٗهضة الغثاؾُت، ؾىاء ٧ان ماوٗا 

. ما٢خا ؤو جهاثُا في بَاع ما ٌؿمى بدالت قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت

ثنـيس خالة شغىو منصل وبئي الججمىورة : الفملع الثاون

اهُال٢ا مً ألاهمُت البالٛت التي ٨ًدؿحها مىهب عثِـ الجمهىعٍت في الضولت ٞةهه                 

ُت عثِـ الجمهىعٍت  وخٟاْا ٖلى اإلاهلخت الٗلُا، ٣ٞض خمى اإلااؾـ الضؾخىعي قٖغ

اع الؼمجي للٗهضة الغثاؾُت  باالهخساباث ٦إؾلىب لخىلي الؿلُت مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي باإَل

. الظي ًماعؽ الغثِـ زالله مهامه ونالخُاجه ٦ما عؤًىا آهٟا

وخغنا مً اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى اؾخ٣غاع ماؾؿاث الضولت وبخ٣ا٢ا إلابضؤ 

ُٟت الغثاؾُت مً بم٩اهُت حٗغى الٗهضة الغثاؾُت لاله٣ُإ ؤو الاه٣ًاء ٢بل  ت الْى اؾخمغاٍع

 التي هٓمذ خالت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 102ؤظلها اإلادضص مً زال٫ هو اإلااصة 

قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت، ٣ٞض هو ٖلى ٖىاعى الٗهضة و٦ظا قغوٍ جد٣٣ها 

. وبظغاءاث مىاظهتها ؾىاء ٧ان الاه٣ُإ بهٟت ما٢خت ؤو ٧ان اه٣ًاًء جهاثُا الٗهضة

 (اإلاملض الخؼير واإلاكمن)اللغىو اإلاؤكد إلانصل وبئي الججمىورة بسبل اإلااوع : ؤوال

وج٣خض ي ٨ٞغة الخإ٢ُذ اعجباٍ الكٛىع بىظىص اإلااو٘ إلاضة مُٗىت ًم٨ً مً زاللها                 

. لغثِـ لجمهىعٍت الٗىصة بلى مىهبه ومؼاولت مهامه مً ظضًض بطا ماػا٫ ٖىه اإلااو٘

 مً 102 و٢ض هو اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى هظه الخالت في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

ت ؤن ًماعؽ مهامه : " التي جىو2016الخٗضًل الضؾخىعي  ٍّ بطا اؾخدا٫ ٖلى عثِـ الجمهىع

بؿبب مغى زُحر ومؼمً، ًجخم٘ اإلاجلـ الّضؾخىعّي وظىبا، وبٗض ؤن ًخصّبذ مً خ٣ُ٣ت هظا 

ذ بصبىث اإلااو٘ ".   اإلااو٘ ب٩ّل الىؾاثل اإلاالثمت، ٣ًترح باإلظمإ ٖلى البرإلاان الّخهٍغ

وباؾخ٣غاء هو ال٣ٟغة ًدبحن لىا ؤن الؿبب الغثِس ي اله٣ُإ الٗهضة الغثاؾُت هى ٖضم ٢ضعة 

عثِـ الجمهىعٍت ٖلى مباقغة مهامه بؿبب اإلاغى، والظي ٌٗخبر ماوٗا ًاصي لاله٣ًاء اإلاا٢ذ 

للٗهضة بطا ما جىاٞغث ُٞه قغوٍ مدضصة وهي ٧ىهه زُحرا ومؼمىا وحؿخدُل مٗه مماعؾت 

. ، بط البض ؤن ٩ًىن اإلاغى زُحرا ومؼمىا في طاث الى٢ذ1اإلاهام الغثاؾُت

 وبطا ٧اهذ الهٟت ألازحرة ؤي ٧ىهه مؼمىا ال جُغح ؤي بق٩ا٫ ٖلى اٖخباع ؤن ألامغاى اإلاؼمىت 

مهىٟت َبُا، ٞةن مؿإلت زُىعة اإلاغى جشحر بق٩اال خى٫ ماهُت هظه الخُىعة ومضاها 

الن خالت الكٛىع اإلاا٢ذ إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت . وصعظتها ختى ًم٨ً اٖخباعها ؾببا إٖل

                                                           
مجلت الٗلىم الجؼاثغ،  في 2016 الضؾخىعي الخٗضًل ْل الجمهىعٍت في عثِـ مىهب قٛىع  خالت ظٗالب ٦ما٫، جىُٓم 1

ان ٖاقىع، الجلٟت، الٗضص   .216، م 2018، صٌؿمبر 12ال٣اهىهُت والاظخماُٖت، ظامٗت ٍػ
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ت في 102/01واهُال٢ا مما ٢ًذ به اإلااصة   ٞةن للمجلـ الضؾخىعي ٧ل الؿلُت الخ٣ضًٍغ

الخشبذ مً طل٪ ب٩ل الُغ١ والتي ٣ًضع مضي مالءمتها ال٢تراح خالت الكٛىع، والق٪ ؤن ج٣ضًغ 

مضي زُىعة اإلاغى بهما هى ج٣ضًغ َبي ولِـ للمجلـ الضؾخىعي ؾىي ألازظ بالغؤي الُبي، 

 مً الضؾخىع وال مً زال٫ مىاص الىٓام اإلادضص 102خُض ال ًٓهغ مً زال٫ هو اإلااصة 

غ الُبي  ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي ُٞما بطا ٧ان لهظا ألازحر بم٩اهُت البدض زاعط الخ٣ٍغ

ً لٟدو  باء الخانحن بغثِـ الجمهىعٍت وج٩ل٠ُ ؤَباء آزٍغ الظي ٢ض ٌٗض مً َٝغ ألَا

غ م٣ابل مً زال٫ جىؾُ٘ صاثغة الاؾدكاعة الُبُت واؾخٗغاى  غ وج٣ُُمه وج٣ضًم ج٣ٍغ الخ٣ٍغ

الىاعصة باإلااصة  (ب٩ل الُغ١ اإلاالثمت)، وبن ٦ىا هغي ؤن ٖباعة 1ؤ٦ثر مً عؤي في هظا اإلاجا٫

 جدُذ للمجلـ نالخُت طل٪، ٖلى اٖخباع ؤن الٗباعة ًٟٞايت جدؿ٘ لهظا اإلاٟهىم 102/01

ل . وهظا الخإٍو

ُٟخه بؿبب هظا  ٦ما ؤهه ٌكتٍر إل٢غاع هظا اإلااو٘ اؾخدالت مؼاولت عثِـ الجمهىعٍت لْى

اإلاغى، وألامغ طاجه في ج٣ضًغ هظه الاؾخدالت ٌٗىص للمجلـ الضؾخىعي، بط ًم٨ً ؤن ٩ًىن 

م٨ً مٗه الاؾخمغاع في مباقغة اإلاهام الغثاؾُت وبالخالي ال ٣ًىم اإلااو٘،  اإلاغى زُحرا ومؼمىا ٍو

لُه وظب ا٢تران الكغوٍ الشالزت في طاث الى٢ذ إل٢غاع خالت الكٛىع اإلاا٢ذ وا٢تراخها . ٖو

ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض خهغ ألاؾباب التي جاصي بلى اؾخدالت مماعؾت 

م مً ؤن هىا٥ الٗضًض مً اإلاىاو٘ ألازغي  مهام الغثاؾت في اإلاغى الخُحر واإلاؼمً، ٖلى الٚغ

التي مً قإجها ؤن ججٗل مماعؾت جل٪ اإلاهام مؿخدُلت ٧االزخُاٝ ؤو خالت الخ٨م ٖلى عثِـ 

٤ ما جىو ٖلُه اإلااصة  مت الخُاهت الٗٓمى ٞو  مً الخٗضًل 177الجمهىعٍت باعج٩اب ظٍغ

، وبن لم ًخم الىو ٖلى ٣ٖىبت هظه ألازحرة لٗضم نضوع ال٣اهىن الًٗىي 20162الضؾخىعي 

. اإلاىٓم لها

ت اإلاسىلت للمجلـ الضؾخىعي في الخشبذ مً خالت اإلااو٘ اإلاا٢ذ ٞةن  وفي بَاع الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 مً الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي ٢ض زىلذ ال٣ُام بجمُ٘ 81اإلااصة 

الخد٣ُ٣اث والاؾخمإ بلى ؤي شخو ماهل ؤو ؤي ؾلُت مُٗىت مً قإجها ؤن جُٟض وحؿاٖض في 

. 3طل٪

                                                           
 .216، مهٟؿهظٗالب ٦ما٫، اإلاغظ٘  1
 .217 ظٗالب ٦ما٫، اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
ًجخم٘ اإلاجلـ الضؾخىعي : "  ٖلى اإلاغظ٘ الؿاب٤ مً الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي81جىو اإلااصة  3

ؿخم٘ 102وظىبا في الخاالث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  اع، ؤن ٣ًىم بجمُ٘ الخد٣ُ٣اث َو م٨ىه، في هظا الَا  مً الضؾخىع، ٍو

 ."الى اي شخو ماهل ؤو الى ؤي ؾلُت مٗىُت
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والجضًغ بالظ٦غ ؤن الهُاٚت الضؾخىعٍت لهظه الخالت لم جمحز بحن خالت العجؼ ال٩امل والعجؼ 

ً ًيخج ٖجهما اؾخدالت مؼاولت ٧ل اإلاهام ؤو  ًْ الجؼجي الىاظمحن ًٖ اإلاغى الخُحر واإلاؼمً، والظَ

بًٗها ؤي ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى الٗمل بك٩ل ٦لي ؤو ظؼجي، بط ًترجب ٖلى الخمُحز بُجهما ؤخ٩ام 

ُٟي ٧لُا ٨ٖـ الشاوي ٚحر اإلاازغ ٖلى  في ٚاًت ألاهمُت، ٞاألو٫ ًترجب ٖلُه بجهاء الغابِ الْى

ُُٟت . 1ؤصاء اإلاهام الْى

ؤما ًٖ بظغاءاث ب٢غاع وبٖالن خالت الكٛىع اإلاا٢ذ بؿبب اإلااو٘ اإلاترجب ًٖ اإلاغى اإلاؼمً 

خُه، خُض ؤهه بالغظٕى  ٞةجها جمغ ٖبر هُئخحن هما اإلاجلـ الضؾخىعي والبرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ

٣ترح 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 102لىو اإلااصة   ٞةن اإلاجلـ الضؾخىعي ًجخم٘ وظىبا ٍو

. باإلظمإ ٖلى البرإلاان زبىث اإلااو٘ بٗض بٗض الخشبذ مىه ب٩اٞت الىؾاثل اإلاالثمت

:  مً الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي ٖلى 81وفي الؿُا١ طاجه ههذ اإلااصة 

.  مً الضؾخىع 102ًجخم٘ اإلاجلـ الضؾخىعي وظىبا في الخاالث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة "

ؿخم٘ بلى ؤي شخو ماهل وبلى ؤي  اع ؤن ٣ًىم بجمُ٘ الخد٣ُ٣اث َو م٨ىه في هظا ؤلَا ٍو

". ؾلُت مُٗىت

الىفاة  اللغىو النياةن بسبل الاسحلالة ؤو: راايا

: الاسحلالة/ 1

حٗض اؾخ٣الت عثِـ الجمهىعٍت وظها آزغ مً ؤوظه اه٣ًاء الٗهضة الغثاؾُت التي هو 

ج ٖلى مٟهىمها لٛت  ٖلحها الضؾخىع، و٢بل الىلىط بلى الخىُٓم الضؾخىعي لها ال بإؽ مً الخٍٗغ

. وانُالخا

ٞاالؾخ٣الت لٛت مكخ٣ت مً الٟٗل اؾخ٣ا٫ ٌؿخ٣ُل اؾخ٣الت، ٣ُٞا٫ اؾخ٣ا٫ ال٣ىم ؤي مًىا 

. 2واعجدلىا

٣ا٫ اؾخ٣الذ الؿماء بمٗجى اعجٟٗذ، وؤ٢ا٫ الص يء واؾخ٣اله ؤي خمله وعٞٗه، واؾخ٣ا٫  ٍو

. 3الغثِـ مض ى وطهب واعجدل ًٖ الغثاؾت

ؤما مً الىاخُت الانُالخُت ٞهي حّٗغٝ ٖلى ؤجها الٗمل الظي بمىظبه ًخسلى الصخو بعاصًا ؤو 

ـِبلذ
ُ
اثٟه، وال ًم٨ً ؤن جدضر آزاعها بال بطا ٢ . 4ب٦غاها ًٖ ْو

٠ في جغ٥ ٖمله ووُْٟخه بةعاصجه وازخُاعه بهٟت جهاثُت بت اإلاْى . 1وحّٗغٝ بإجها ٚع

                                                           
. 301نلُدت بُىف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
. 301، م 2014ٖلي ًىؾ٠ ق٨غي، مباخض في الضؾاجحر الٗغبُت، ميكىعاث الخلبي، بحروث، لبىان،  2
. 337، صاع بخُاء الترار الٗغبي، م 01، الُبٗت 03ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، الجؼء  3
. 32ؤخمض ؾُٟٗان، ٢امىؽ اإلاهُلخاث الؿُاؾُت و الضؾخىعٍت و الضولُت، م٨خبت لبىان هاقغون، بحروث، م 4
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ـخه وبعاصجه في جغ٥ ٖمله الغثاس ي جهاثُا ُّ ٓهغ مً زالله الغثِـ ه ًُ . ٦2ما حٗٝغ ٖلى ؤجها ٖمل 

٠ جغ٦حزها ٖلى الُاب٘ ؤلاعاصي الؾخ٣الت الغثِـ ؤو الصخو  ٚحر ؤن اإلاالخٔ ٖلى هاجه الخٗاٍع

ٖمىما، في خحن ؤن الاؾخ٣الت مً مىٓىع اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض جإزظ مٓهغا ال 

 مً الخٗضًل 102ًخماش ى وبعاصة الغثِـ، خُض ًم٨ً ؤن جإزظ نىعجحن هو ٖلحهما في اإلااصة 

:   وهما2016الضؾخىعي 

: (ؤلاحباورة)الاسحلالة الىحىبية / ؤ

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 102ل٣ض اٖخبر اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في هو اإلااصة 

 ؤن اؾخمغاع خالت اإلااو٘ الهخي الظي ٢ض ٌٗتري عثِـ الجمهىعٍت بؿبب اإلاغى الخُحر 2016

ض ًٖ  ٣ٟضه 45واإلاؼمً إلاضة جٍؼ  ًىما بمشابت الخاثل صون بم٩اهُت الغثِـ مً مؼاولت مهامه وٍُ

ُٟخه بهىعة جهاثُت، ألامغ الظي ٌٗخبره اإلااؾـ الضؾخىعي  ال٣ضعة ٖلى الاؾخمغاع في ْو

٣ا إلظغاءاث مدضصة . الجؼاثغي خالت اؾخ٣الت وظىبُت وهٓمها ٞو

وفي خالت اؾخمغاع اإلااو٘ : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 03 ٣ٞغة 102خُض ههذ اإلااصة 

ٛىع باالؾخ٣الت وظىبا خؿب ؤلاظغاء  (45)بٗض اه٣ًاء زمؿت وؤعبٗحن 
ّ

ً الك
َ
ٗل ٌُ ًىما، 

ب٣ا ألخ٩ام ال٣ٟغاث آلاجُت مً هظه اإلااّصة ". اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٟغجحن الّؿاب٣خحن َو

لُه ٞةهه مً زال٫ هظا الىو ٞةن ؤلاظغاءاث الىاظب اجساطها جىُل٤ مً الاظخمإ  ٖو

٤ الخشبذ ب٩اٞت  الىظىبي للمجلـ الضؾخىعي للخد٤٣ مً اؾخمغاع اإلااو٘ الهخي ًٖ ٍَغ

الىؾاثل اإلاالثمت مً ؤن الغثِـ ال ًؼا٫ في خالت اإلاغى الخُحر واإلاؼمً الظي ٌؿخدُل مٗه 

.  ًىما45مؼاولت مهام الغثاؾت بٗض 

 ًىما التي خضصها اإلااؾـ الضؾخىعي لٟترة اإلااو٘ اإلاا٢ذ 45وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مضة 

الن الاؾخ٣الت الىظىبي لغثِـ الجمهىعٍت بؿبب اؾخمغاع اإلااو٘، وبمٗجى  ا ػمىُا إٖل حٗخبر قَغ

 ًىما مً 45آزغ ٞةهه ال ًم٨ً الكغوٕ في بظغاءاث بٖالن الاؾخ٣الت الىظىبُت بال بٗض مغوع 

. 3اإلااو٘

: (الاخحياورة)الاسحلالة ؤلاوادية / ب

وهي الهىعة الُبُٗت لالؾخ٣الت والتي جىُىي ٖلى هُت الغثِـ وبعاصجه في بجهاء ٖهضجه 

ُٟخه، و٢ض هو ٖلحها اإلااؾـ الضؾخىعي يمً ؤخ٩ام اإلااصة   مً 102والخسلي ًٖ ْو

، بُض ؤهه لم ٌكتٍر ؤي بظغاءاث ؤو قغوٍ ؤو ؤق٩ا٫ لهظه 2016الخٗضًل الضؾخىعي 
                                                                                                                                                                                

ض ٞهمي، الىؾُِ في ال٣اهىن الاصاعي 1 ت، (جىُٓم الاصاعة الٗامت)مهُٟى ؤبى ٍػ اث الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع ، صاع اإلاُبٖى
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الاؾخ٣الت ماٖضا ههه ٖلى اقتراٍ اظخمإ اإلاجلـ الضؾخىعي وظىبا إلزباث قٛىع مىهب 

م  عثِـ الجمهىعٍت بؿبب الاؾخ٣الت، خُض لم ًدضص الضؾخىع ق٩لها وال الجهت التي ج٣ضَّ

ؤمامها، بال ؤن البٌٗ ًظهب بلى ؤهه ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ج٣ضًمها في ق٩ل عؾالت جبلٜ بلى 

الن ٖجها ؤمام الغؤي الٗام جُب٣ُا ل٣اٖضة جىاػي ألاق٩ا٫ َاإلاا  عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ؤو ؤلٖا

. 1ؤن الغثِـ ًباقغ مهامه ٣ٖب الُمحن الضؾخىعٍت التي ًاصحها ؤمام الكٗب

غّجر ألاؾخاط ٦ما٫ ظٗالب  ؤن ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ؤن ٣ًضم اؾخ٣الخه مباقغة ؤمام 2وٍُ

 مً 84الكٗب مً زال٫ اللجىء بلى نالخُخه في مساَبت ألامت مباقغة َب٣ا لىو اإلااصة 

م٨ً له بٗض طل٪ جبلُٜ عؾالت الاؾخ٣الت م٨خىبت بلى اإلاجلـ الضؾخىعي مً ؤظل  الضؾخىع، ٍو

الكغوٕ في بظغاءاث بٖالن الكٛىع الجهاجي إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا إلاا ج٣خًُه اإلااصة 

 .. مً الضؾخىع 102

والجضًغ بالظ٦غ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٧ان ؾُدُا ظضا في ههه ٖلى الاؾخ٣الت 

٦ؿبب إلجهاء الٗهضة وبٖالن خالت الكٛىع بط ؤٟٚل الٗضًض مً الى٣اٍ والخٟانُل ٦ما ط٦غها 

ٌ الاؾخ٣الت ومً له الخ٤ في طل٪، وهل لغثِـ  آهٟا، بياٞت بلى ٖضم ههه ٖلى بم٩اهُت ٞع

. الجمهىعٍت ؤن ًخمؿ٪ بها؟

مى٘ ٞحها عثِـ الجمهىعٍت مً خ٣ه في الاؾخ٣الت مً  ًُ ٦ما ؤهه ٌٗاب ٖلُه بٟٚاله للخاالث التي 

، ألامغ الظي ًخٗاعى م٘ الىاظب (الاؾخصىاثُت)مىهبه الؾُما في الٓغوٝ ٚحر الٗاصًت 

دىافى م٘ ؾُٗه بد٨م  الضؾخىعي ٧ىهه مجؿضا لىخضة ألامت ويامىا الؾخ٣غاع ماؾؿاتها، ٍو

 ٢ض ججغ البالص 3مىهبه للمهلخت الٗلُا للضولت مما ٢ض ًاصي بلى خضور ٞغاٙ ؤو ؤػمت صؾخىعٍت

بلى ما ال ًدمض ٣ٖباه، ولهظا ٧ان ألاظضع وألاولى باإلااؾـ الضؾخىعي بًالُء خحز ؤ٦بر مً الض٢ت 

ت  والخٟهُل لهاجه الخالت هٓغا إلاا ج٨دؿُه مً ؤهمُت الؾخ٣غاع الىٓام في الضولت واؾخمغاٍع

. ماؾؿاتها

والها جخٗل٤ بالغثِـ الغاخل 
ُ
ذ الجؼاثغ خالتي اؾخ٣الت، ؤ لى نُٗض الىا٢٘ الٗملي ٣ٞض ٖٞغ ٖو

 ؤًً ٢ام بخىظُه زُاب 1992 ظاهٟي 11التي ٢ضمها ًىم  (عخمه هللا)الكاطلي بً ظضًض 

للكٗب بدًىع ؤًٖاء اإلاجلـ الضؾخىعي، و٢ام بدؿلُمها م٨خىبت بلى عثِـ هظا ألازحر، 

ؼ بىجٟل٣ُت ًىم  ل 02والشاهُت هي اؾخ٣الت الغثِـ الؿاب٤ ٖبض الٍٗؼ . 2019 اٍٞغ
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 وبن ٧ان البٌٗ ًغي في بٖالن الغثِـ الؿاب٤ الُمحن ػعوا٫ ًٖ ٖؼمه جىُٓم اهخساب عثاؾُت 

ؤي "مؿب٣ت ٌٗض بمشابت الاؾخ٣الت، بال ؤن طل٪ ال ًم٨ً جهيُٟه يمً هاجه الخاهت 

دت بها بُٗضا ٖلى "الاؾخ٣الت ، ٖلى اٖخباع ؤن هظه ألازحرة جىُىي ٖلى بْهاع ؤلاعاصة الهٍغ

ل الًمجي الظي ال ًم٨ً مٗه جُب٤ُ الىو الضؾخىعي وؤلاظغاءاث الخانت بدالت  الخإٍو

. الاؾخ٣الت اإلاىهىم ٖلحها

: الىفاة/ 2

اة عثِـ الجمهىعٍت وظها آزغ مً ؤوظه الاه٣ًاء الجهاجي للٗهضة بدؿب هو  حٗض ٞو

في خالت اؾخ٣الت : "... التي ههذ ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 04 ال٣ٟغة 102اإلااصة 

ٛىع الّجهاجّي لغثاؾت 
ّ

شِبذ الك اجه، ًجخم٘ اإلاجلـ الّضؾخىعّي وظىبا وٍُ ت ؤو ٞو ٍّ عثِـ الجمهىع

ت ٍّ . ، وهى اه٣ًاء َبُعي مدؿىم ال ِمغاء ُٞه وال ًشحر ؤي بق٩الُت صؾخىعٍت" الجمهىع

 ٞةهه ًخم بزباث خالت الكٛىع الجهاجي 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 102/4وو٤ٞ هو اإلااصة 

اة  اة بٗض الاظخمإ الىظىبي للمجلـ الضؾخىعي، ومً الىاضر ؤن زبىث الٞى بؿبب الٞى

اة عثِـ  باء الظًً ٣ًضمىن للمجلـ الضؾخىعي قهاصة بٞى ٧ىا٢ٗت ماصًت ٌٗىص بلى ألَا

خماص ٖلحها ٦إؾاؽ جشبُذ خالت الكٛىع الجهاجي إلاىهب عثِـ  الجمهىعٍت ًم٨ً الٖا

. 1الجمهىعٍت

مىما ٞإًا ٧ان ؾبب اه٣ًاء الٗهضة ؾىاء باالؾخ٣الت   ٧اهذ ؤم بعاصًت)ٖو
ً
اة  (وظىبُت ؤو بالٞى

ٞةن هظا الاه٣ًاء جهاجي ًسً٘ لىٟـ ؤلاظغاءاث، خُض ًجخم٘ اإلاجلـ الضؾخىعي وظىبا 

بلٜ  إلزباث خالت الكٛىع الجهاجي إلاىهب عثاؾت الجمهىعٍت ألخض ألاؾباب ؾالٟت الظ٦غ، ٍو

جخم٘ البرإلاان وظىبا ٤ قهاصة ًهغح ٞحها بهظا الكٛىع، ٍو . البرإلاان بظل٪ ًٖ ٍَغ

 ؤجها ههذ ٖلى الاظخمإ الىظىبي للبرإلاان صون جبُان الضوع 102واإلاالخٔ ٖلى هو اإلااصة 

ُما بطا ٧ان له الخ٤ في مغاظٗت ما ؤخُل ٖلُه مً اإلاجلـ الضؾخىعي ؾىاء  اإلاىٍى به، ٞو

ذ اإلاجلـ الضؾخىعي ما صامذ خالت اإلااو٘ اإلاٟض ي بلى الاه٣ًاء  ٌ جهٍغ باإلاىا٣ٞت ؤو ٞع

اة مشبخت بكهاصة مً اإلاجلـ الضؾخىعي . الجهاجي للٗهضة باالؾخ٣الت ؤو الٞى

 ًىما 90و٢ض ههذ طاث اإلااصة ٖلى جىلي عثِـ مجلـ ألامت مهام عثاؾت الضولت إلاضة ؤ٢هاها 

ًخم زاللها جىُٓم اهخساباث عثاؾُت صون ؤن ٩ًىن لغثِـ الضولت اإلاّٗحن خ٤ الترشر لهظه 

 مً 104الاهخساباث، ٖلى ؤن ًماعؽ نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة 

الضؾخىع التي جدٓغ ٖلُه مؼاولت بٌٗ الازخهاناث الهامت والخُحرة ٦ة٢الت الخ٩ىمت ؤو 
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، واإلاىاص 8 و 7 ٣ٞغة 91حٗضًلها، ٦ما ال ًم٨ىه مباقغة الهالخُاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

.  مً الضؾخىع 211 و 210 و 208 و 155 و 154 و147 و142 و 93

اجه بكٛىع مىهب عثِـ مجلـ ألامت ٞةن  ٦ما ؤهه بطا ا٢ترهذ اؾخ٣الت عثِـ الجمهىعٍت ؤو ٞو

شبذ باإلظمإ الكٛىع الجهاجي لغثاؾت الجمهىعٍت وخهى٫  اإلاجلـ الضؾخىعي ًجخم٘ وظىبا ٍو

اإلااو٘ لغثِـ مجلـ ألامت، وفي هظه الخالت ًخىلى عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي مهمت عثِـ الضولت 

ًُل٘ بمهامه اإلابِىت ؾاب٣ا م٘ ٖضم خ٣ه في الترشر لغثاؾت الجمهىعٍت . ٍو

مىما ٞةن مٗالجت اإلااؾـ الضؾخىعي إلاؿإلت اه٣ًاء الٗهضة الغثاؾُت ؾىاء ٧ان ألامغ  ٖو

اه٣ُاٖا ؤو اه٣ًاءا جهاثُا و بًالئها ؤهمُت زانت ج٨ك٠ ًٖ م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت وجا٦ض 

الٟغيُت ال٣اثلت صوما ؤن الخىُٓم الضؾخىعي في الجؼاثغ ٣ًىم ٖلى جغظُذ ٦ٟت عثِـ 

الجمهىعٍت ويمان جٟى٢ه، وألاهم يمان خغمخه وخهاهخه الصخهُت ختى ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ 

. 1بكٛىع مىهب الغثاؾت

حر ٧اُٞت مالم جدضص  وعٚم طل٪ جب٣ى مٗالجت اإلااؾـ الضؾخىعي إلاؿإلت الكٛىع ٢انغة ٚو

مٗاإلاها ؤلاظغاثُت بض٢ت ؤ٦بر، مىٗا ألي ٚمىى مً قإهه ؤن ًسل٤ ٞغاٚا صؾخىعٍا ؤو ؤػمت 

ت الضولت، وصعًءا ألي وي٘ ٢ض ًمـ باؾخ٣غاع البالص والهالر  ؾُاؾُت جد٣ُ٣ا إلابضؤ اؾخمغاٍع

الٗالم اهُال٢ا مً خؿاؾُت اإلاىهب الؾُما في ْل الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي الظي ٣ًىم 

ٖلى ٢ىة مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت وهُمىخه ٖلى باقي اإلااؾؿاث في ق٩ل هغمي ًجٗله متربٗا ٖلى 

. ٖلُاثه
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مسؤولية صىورة جعكي كىة مملرك وبئي الججمىورة : الفصل الثاون
بن الخضًض ًٖ مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمضي ؾلُخه اهُال٢ا 

مً ال٣اٖضة التي ج٣ض ي بخىاظض اإلاؿاولُت خُشما جىاظضث الؿلُت، ٩ٞل مجهما ال ٩ًاص ًىٟ٪ 

ا ومى٣ُُا، ؾىاء باحؿإ ع٢ٗت اإلاؿاولُت بلى خض ٤ًًُ الخىا١ ٖلى مؼاولت  ًٖ آلازغ هٍٓغ

عثِـ الجمهىعٍت إلاهامه ؤو بخ٣لهها  في مىاظهت ؾلُاجه بلى خض اوٗضامها جماما، وهى ما ْهغ 

سُت التي مغث بها اإلاؿاولُت الغثاؾُت . ببان الخ٣ب الخاٍع

ش بط جمخض بلى ٖهىع ٢ضًمت بضؤث ؤو٫ ما  ولظل٪ ٨ٟٞغة اإلاؿاولُت ياعبت في ؤَىاب الخاٍع

خ٣اص الؿاثض آهظا٥، ؤًً ٧ان الخ٩ام في  بضؤث باالوٗضام الخام إلاؿاولُت الخ٩ام باٖخباع الٖا

مىٓىع الكٗىب بمشابت آلالهت بظاتها ؤو بمشابت الىاثب ٖجها، ؤي زلٟاء هللا في ألاعى ُٞاٖتهم 

هُاجهم ٌٗض زغوظا ًٖ آلالهت، مما ًجٗل الخ٩ام في مىإي ًٖ ؤي  واظبت بك٩ل ؤٖمى ٖو

مؿاءلت خُض ظٗلتهم في م٩اهت ؾامُت ٞى١ البكغ، وبالخالي ٧ان ؤمغا مى٣ُُا في ْل هظه 

 ًىظض مجا٫ للخضًض ًٖ مؿاولُت الخ٩ام
ّ

. 1اإلاٗخ٣ضاث ؤال

ُت  زم ما لبض ؤن هاصي ال٨شحر بًغوعة مؿاءلتهم وعبِ َاٖتهم بال٣ُام بىاظباتهم ججاه الٖغ

وبؿِ الٗضالت بحن ؤٞغاصها جدذ َاثلت جىدُتهم بطا ما زغظىا ًٖ جل٪ الالتزاماث، وهى ما 

جىاجغ ٖلُه الٗمل في الٗضًض مً ألاهٓمت ٖبر خ٣ب مخىالُت في مداولت مخجضصة إلخضار جىاػن 

ش التي ؤ٢غث مؿاولُت الخ٩ام ما  بحن ٨ٞغة الؿلُت واإلاؿاولُت، ولٗل مً ؤهم مدُاث الخاٍع

ٗالُت، ٞهظا الخلُٟت ؤبى ب٨غ  خه الضولت ؤلاؾالمُت في وكإتها بهىعة ؤ٦ثر ص٢ت وجىُٓما ٞو ٖٞغ

بوي ُولُذ ٖل٨ُم ولؿذ بسحر٦م ٞإَُٗىوي ما : "الهض٤ً عض ي هللا ٖىه وؤعياه ٨ًغؾها ب٣ىله

ؤَٗذ هللا وعؾىله ٞةن ٖهِذ ٞال َاٖت لي ٖل٨ُم، ٞةطا عؤًخىمجي اؾخ٣مذ ٞاجبٗىوي وبن 

مىوي ذ ٣ٞـِىّ . 2"ٚػ

خه زالٞت اإلاؿلمحن - عض ي هللا ٖىه-وطل٪ الٟاعو١ ٖمغ بً الخُاب  َُ مً عؤي "٣ًى٫ ٖىض جْىِلـ

وهللا لى عؤًىا ُٞ٪ اٖىظاظا ل٣ىمىاه "، ٣ٞام ؤخضهم ٢اثال "مى٨م فّي اٖىظاظا ٞل٣ُـّىمه

ىا . 3"بؿُٞى

                                                           
ٞغوؿا،  خمُض خمُضي، ؾامُت الٗاًب، نىع مؿاولُت عثِـ الضولت في ال٣اهىن الضؾخىعي، صعاؾت م٣اعهت الجؼاثغ مهغ  1

 .322، م2014ماعؽ  ، ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ،35مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص 
ُٟت اإلاؿاولُت في ؤهٓمت الخ٨م، مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي، الجؼاثغ، الٗضص  2 ، 2003، ظىان 03ؤمحن قٍغِ، ًٖ وا٢٘ ْو

 .78م
 .176ؾُٗض بىقٗحر، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 3
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وفي ألاهٓمت الخضًشت جغاوخذ ٨ٞغة مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت بحن الىظىص والاوٗضام بدؿب 

لى يىء طل٪ ًم٨ً جدضًض مضي ٢ىة وجٟى١ مغ٦ؼه في الضولت في  غوٝ ٧ل هٓام، ٖو َبُٗت ْو

بَاع الجضلُت ال٣اثمت ٖلى جالػم الؿلُت واإلاؿاولُت ومً بُجها الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي 

 الظي ْل في بٗض جام ًٖ ب٢غاع هاجه اإلاؿاولُت هها 2016الؾُما الخٗضًل ألازحر لؿىت 

. ووا٢ٗا

ولئن ٧ان الىٓام البرإلااوي ًغجب ٖضم مؿاولُت عثِـ الضولت ٧ىهه ال ًخمخ٘ بإي ؾلُت ٞٗلُت 

م مً ؤهه  ٞةن الضؾخىع الجؼاثغي هى آلازغ ؤ٢غ مبضؤ ٖضم مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ٖلى الٚغ

مما ٌك٩ل ازخالال في الخىاػن بحن ؾلُاث - ٦ما ؾجري الخ٣ا- ًخمخ٘ بؿلُاث ظض واؾٗت 

عثِـ الجمهىعٍت ومؿاولُخه
1 .

دت الىاضخت والض٣ُ٢ت إلاؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت في ْل الخٗضًل  وعٚم ُٚاب الضؾترة الهٍغ

 بال ؤهىا ؾىداو٫ اؾخ٣غاء بٌٗ مىاًَ هاجه اإلاؿاولُت، ؾىاء ؤمام 2016الضؾخىعي لؿىت 

ؤو  (اإلابدض ألاو٫ )اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في الضولت الؾُما اإلاد٨مت الٗلُا للضولت ؤو البرإلاان 

في صعاؾت جدلُلُت مً زال٫ ما ًإحي  (اإلابدض الشاوي)ؤمام ناخب ومهضع الؿلُت ؤي الكٗب 

 .بُاهه ُٞما ًلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الجؼاثغي، بدض م٣اعهت الىٓامحن اإلاهغي والٟغوس ي، ٦1996ما٫ ظٗالب، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت في صؾخىع  1

ان ٖاقىع الجلٟت، ، الاوؿاهُتمجلت الخ٣ى١ والٗلىم  ، 02اإلاجلض  الجؼاثغ،٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٍػ

 .172  ، م2009 ظاهٟي 02،15الٗضص 
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مسؤولية وبئي الججمىورة ؤمام اإلاؤسسات اللسحىورة : اإلابدث ألاوو 

بن الخضًض ًٖ ٢ُام اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت ًجض ٖاصة مغظُٗخه في 

اإلاداوالث الضؾخىعٍت إلخضار ق٩ل مً الخىاػن بُجها وبحن ما زىلخه للغثِـ مً ؾلُاث، بُض 

ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي مص ى ٖلى اؾخدُاء في الىو ٖلى هاجه اإلاؿاولُت، لِـ ُٚابا بل 

. حُِٛبا ٨ًغؽ عجخان ٦ٟت عثِـ الجمهىعٍت بما ًجٗله بمىإي مً ٧ل مؿاءلت

ولٗل البدض في مضي مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ٚحر اإلاباقغة ٖلى مؿخىي الىو ٣ًىصها بلى 

ج ٖلى البدض بحن َُاث اإلاىاص الضؾخىعٍت ًٖ مؿاولُخه ؤمام اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت  الخٍٗغ

 ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿاولُت ؤمام اإلاد٨مت الٗلُا للضولت 177مً زال٫ ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

ؿخـ٣ْغؤ مً الىهىم مً مؿاولُت ٚحر مباقغة ؤمام (اإلاُلب ألاو٫ ) ٌُ ، ؤو مً زال٫ ما ٢ض 

 .(اإلاُلب الشاوي)ماؾؿت البرإلاان 

مسؤولية وبئي الججمىورة ؤمام اإلادكجة العليا لللولة بين الحإسئي : اإلاؼلل ألاوو 

وغياب الحكمليي 

ل٣ض اججهذ مٗٓم صؾاجحر الٗالم هدى الىو ٖلى مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ًٖ 

مت بمٟهىمها الىاؾ٘، والظي ٢ض ًدلى لل٨شحر  ال٣ُام بإٞٗا٫ وؾلى٧اث ٢ض جإزظ ون٠ الجٍغ

مً اإلاغاظ٘ الانُالح ٖلُه باإلاؿاولُت الجىاثُت التي جخمدىع في ٚالبها خى٫ ما ًىن٠ 

. بالخُاهت الٗٓمى ٦إؾاؽ لخدضًض هظه اإلاؿاولُت

و٢ض صعظذ ظل الضؾاجحر ٖلى الىو ٖلى مؿاءلت عثِـ الجمهىعٍت ٖلى الخُاهت الٗٓمى 

م٨خُٟت بىو الضؾخىع الٗام صون بجباٖه ب٣ىاهحن مىٓمت جبحن ؤؾـ ويىابِ وبظغاءاث 

٪ هظه اإلاؿاولُت، ٖلى ٚغاع اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي الظي ؤؾـ لهظه اإلاؿاولُت في  جدٍغ

ُب الخ٨َغـ ال٣اهىوي اإلاىٓم لها2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 177اإلااصة  .  ٚو

و٢ض ْهغث ٨ٞغة جإؾِـ مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت بؿبب ما ٌؿمى بالخُاهت الٗٓمى 

جاّؾـ مد٨مت ٖلُا للّضولت، : " التي ههذ158 مً زال٫ اإلااصة 1996بمىظب صؾخىع ؾىت 

جسخو بمدا٦مت عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ألاٞٗا٫ التي ًم٨ً ونٟها بالخُاهت الٗٓمى، وعثِـ 

..". .الخ٩ىمت ًٖ الجىاًاث والجىذ، التي ًغج٨باجها بمىاؾبت جإصًتهما مهامهما

 باؾخصىاء 158 مُاب٣ت لىو اإلااصة 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 177واإلاالخٔ ؤن اإلااصة 

اؾدبضا٫ ٖباعة عثِـ الخ٩ىمت بالىػٍغ ألاو٫، وبطا ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض هو ٖلى 

ت بالخُاهت الٗٓمى ٞةهه لم ًىضر  ما٫ اإلاىنٞى مؿاءلت عثِـ الجمهىعٍت مً مىُل٤ ألٖا

٨ها و٦ظا ؤلاظغاءاث  حٍٗغ٠ هاجه ألازحرة ولم ًبحن مٗىاها وال َبُٗتها وال الجهت اإلاسخهت بخدٍغ
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اإلاخبٗت في طل٪، خُض ظاء الىو ٖاما ٚامًا مما ًضٖىا للدؿائ٫ ًٖ ماهُت الخُاهت الٗٓمى 

. و٦ظا الهُئت اإلاسخهت بالىٓغ ٞحها واإلاخمشلت في اإلاد٨مت الٗلُا للضولت

ماهية الخيااة العـجى رإساس إلاسؤولية وبئي الججمىورة دسحىورا : الفملع ألاوو 

 مً الخٗضًل 177لم ًخُغ١ اإلااؾـ الضؾخىعي ل٨ٟغة الخُاهت الٗٓمى ؾىي في اإلااصة 

، ٖضا طل٪ ظاءث ههىنه زالُت مً طل٪، ختى ؤن هو اإلااصة ؾالٟت الظ٦غ 2016الضؾخىعي 

زال مً حٍٗغ٠ مهُلر الخُاهت الٗٓمى وما ًم٨ً ؤن ًىضعط مً ؤٖما٫ في هظا الىن٠ وال 

ختى اإلاىيٕى الظي مً زالله ًىن٠ الٟٗل بظل٪، وهى ألامغ طاجه في مٗٓم صؾاجحر الٗالم 

التي لم جخُغ١ لخٍٗغ٠ واضر مدضص ل٨ٟغة الخُاهت الٗٓمى مما ٞسر اإلاجا٫ واؾٗا لل٣ٟه 

بُٗتها . الضؾخىعي إلاداولت جدضًض مٗىاها َو

غي ظاهب مً ال٣ٟه الضؾخىعي ؤن ٖضم جدضًض مٗجى واضر للخُاهت الٗٓمى ال ًغظ٘  ٍو

مت الخُاهت الٗٓمى في  ألؾباب ٢اهىهُت ب٣ضع ما هي ؤؾباب ؾُاؾُت بهضٝ ٖضم خهغ ظٍغ

و٢اج٘ مُٗىت ال ج٣ىم بال بها، ومىه مىُذ نالخُت ج٠ُُ٨ ؤٖما٫ عثِـ الجمهىعٍت ومضي اهُبا١ 

ون٠ الخُاهت الٗٓمى ٖلحها للهُئت اإلاسخهت بمدا٦مخه، ٖلما ؤن مًمىن الخُاهت الٗٓمى 

في خض طاجه ال ًدخمل الخدضًض ؤو الخ٣ُُض الؾخدالت الخيبا مؿب٣ا بالٗمل الظي ًم٨ً ؤن 

٩ىن طا زُىعة ٧اُٞت  إلؾ٣اٍ مبضؤ ٖضم اإلاؿاولُت . 1ًغج٨به الغثِـ ٍو

، بط  في خحن ًغي البٌٗ ؤن ٖضم جدضًض مٗجى واضر للخُاهت الٗٓمى ؤمغ مخٗمض مً اإلاكٕغ

ا في بٌٗ ألاهٓمت الضؾخىعٍت التي ج٣ىم ٖلى حٗمض  ٌٗخبر مً وؾاثل الخجهُل ألا٦ثر قُٖى

ٚمىى اإلاٟاهُم اإلاؿخسضمت واؾخٛال٫ اللبـ ال٣اهىوي خؿب ما ًغاه ألاؾخاط ٖبض هللا 

. 2بى٢ٟت

٦ما ؤن الىإي ًٖ جدضًض مٟهىم واضر للخُاهت الٗٓمى ٢ض ٩ًىن ؤمغا مضبغا بلُل مً ٢بل 

اإلاكٕغ إلًجاص مسغط صاثم لغثِـ الجمهىعٍت مً ؤي مؿاءلت ٢ض جدضر هدُجت ٞٗل مٗحن، 

٣ت ٚحر مباقغة لٗضم مؿاولُخه  جضُٖما بك٩ل واضر وظلي إلاغ٦ؼه ال٣اهىوي وب٢غاعا بٍُغ

. وجدهِىا له مً ؤي مخابٗت ؤو مداؾبت

مت الخُاهت الٗٓمى وبن ٧اهذ في مٗٓمها  ٠ ال٣ٟهاء وحٗضصث خى٫ ظٍغ و٢ض جباًيذ حٗاٍع

حرجي بإجها  ها ألاؾخاط مىعَـ صٞو ُٟخه "جهب في بىج٣ت واخضة، خُض ٖٞغ بؾاءة الغثِـ لْى

". لخد٤ُ٣ ٖمل يض الضؾخىع ؤو اإلاهالر الٗلُا للبالص

                                                           
مٟخاح خىان، اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت في مىٓىع ازخهاناجه الىاؾٗت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في الخ٣ى١،  1

 .239 ، م2016-2015، (01)جسهو ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت 
 .366 ، م2006ًض، صاع الهضي، ٖحن ملُلت، الجؼاثغ، يٖبض هللا بى٢ٟت، الؿلُت الخىُٟظًت بحن الخٗؿ٠ والخ٤ 2
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ها ألاؾخاط ُٞضا٫ بإجها  ٧ل بهما٫ زُحر في ؤصاء اإلاهام اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ عثِـ " في خحن ٖٞغ

". الجمهىعٍت

ه هىعٍى ُٞظهب بلى ال٣ى٫ ؤن  مت الخُاهت الٗٓمى حٗبحر ج٣لُضي ٚامٌ "ؤما ألاؾخاط ؤهضٍع ظٍغ

". ًىهٝغ بلى َاثٟت الجغاثم الؿُاؾُت التي تهضص اإلااؾؿاث الٗلُا للبالص

مت الخُاهت الٗٓمى ج٣٘ في بخضي الخاالث آلاجُت مىما ا٢غ ال٣ٟه الٟغوس ي ٖلى ؤن ظٍغ :  ٖو

 .زغ١ الضؾخىع  -

 .ججاوػ خضوص الهالخُاث الضؾخىعٍت -

 .بؾاءة الخهٝغ في اإلاهالر الٗلُا للبالص -

 .1الخالٝ الٗم٤ُ الظي ال ًم٨ً ٖالظه بحن الغثِـ والؿلُت الٗامت -

الخُاهت الٗٓمى جخًمً ٧ل اهتها٥ زُحر "وفي طاث الؿُا١ ًغي ألاؾخاط مِكا٫ هجري ٞابغ ؤن 

مً ظاهب عثِـ الجمهىعٍت اللتزاماجه الضؾخىعٍت، وؤن اإلاؿاولُت الىاظمت ٖجها لِؿذ ٢اهىهُت 

ت وبهما هي مسخلُت ؾُاؾُت وظىاثُت . 2"نٞغ

وهظا ٣ًىصها بلى البدض في َبُٗت اإلاؿاولُت التي ج٣ىم ٖلى الغثِـ بؿبب الخُاهت الٗٓمى، 

: طل٪ ؤن ال٣ٟه الضؾخىعي اه٣ؿم بلى زالر اججاهاث مخباًىت

الاثجاه اللابل بالؼبيعة السياسية للخيااة العـجى : ؤوال

مت الخُاهت الٗٓمى جىُىي في ٦جهها ٖلى الُاب٘  غي ؤههاع هظا الاججاه ؤن ظٍغ ٍو

مت ٞةجها ٚحر مىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن الجىاثُت هٓغا  الؿُاس ي، ٞهي ٖلى اٖخباع ٧ىجها ظٍغ

لُبُٗتها الخانت وهى ما ظٗلها جٟخ٣ض للمغظُٗت في اإلاباصت الٗامت لل٣اهىن الجىاجي، ٦ما ؤن 

٣ٖىبت الخُاهت اإلا٣غعة في ٢ىاهحن ال٣ٗىباث اإلاىهبت ٖلى ألاشخام اإلاتهمحن بالجىؾؿت ال 

جىُب٤ ٖلى ظغم الخُاهت الٗٓمى طاث اإلاًمىن الؿُاس ي اإلاغجبِ بغثِـ الجمهىعٍت 

. 3اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع 

                                                           
–  ٌِٗل جمام قىقي، اإلاؿاولُت الضؾخىعٍت للؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ، مٟخاح ٖبض الجلُل1

صعاؾت م٣اعهت، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت خمه لخًغ، الىاصي، الٗضص 

 .106 ، م2014، ظىان 09
ٖبض هللا ٖبض الٛجي بؿُىوي، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الضولت في الىٓام البرإلااوي، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ  2

 .243 ، م1995والخىػَ٘، بحروث، 
 .196 ، م2003 ٖبض هللا بى٢ٟت، آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، صاع هىمت، الجؼاثغ، 3
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الخُاهت الٗٓمى ٨ٞغة طاث َاب٘ "وهى اإلاى٠٢ الظي ًا٦ضه الٗمُض ظىعط ُٞضا٫ ب٣ىله ؤن 

. 1"ؾُاس ي لم حٗٝغ ٢اهىها

الاثجاه اللابل بالؼبيعة الجنابية للخيااة العـجى : راايا

مت الخُاهت الٗٓمى اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  غي عواص هظا الاججاه ؤن ظٍغ  مً 177ٍو

 طاث َبُٗت ظىاثُت وال ًىظض ما ًبرع اٖخباعها طاث َاب٘ ؾُاس ي، 2016الخٗضًل الضؾخىعي 

ٖلى اٖخباع ٖضم وظىص ؤي هو في ظل صؾاجحر الجؼاثغ ٣ًغ باإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ 

 ٞهى ًخٗل٤ 177، وؤما ما ههذ ٖلُه اإلااصة 1963الجمهىعٍت باؾخصىاء ما وعص في صؾخىع 

بمؿاولُت ظىاثُت مدًت الؾُما في ْل ٖضم ؤلاقاعة في الضؾخىع للمؿاولُت الؿُاؾُت 

غها ؤو الجهت التي جخىلى الىٓغ في مضي جىاٞغ ٖىانغ  للغثِـ وال ؤلاظغاءاث التي جدب٘ في ج٣ٍغ

. 2بنضاع الخ٨م بكإجها، وبىاًء ٖلُه ٞةن الخُاهت الٗٓمى حكمل اإلاؿاولُت الجىاثُت

٪ مؿاولُت الغثِـ جإؾِؿا  لُه ٣ٞض ؤقاع ظاهب مً ال٣ٟه الضؾخىعي بلى بم٩اهُت جدٍغ ٖو

اجه ؤزىاء مماعؾت مهامه  ٖلى الخُاهت الٗٓمى في خاالث حك٩ل ٞحها ؤٖما٫ الغثِـ وجهٞغ

ُُٟت ظغاثم بمىظب ال٣ىاهحن الجىاثُت . 3الْى

الاثجاه اللابل بالؼبيعة اإلاخحلؼة للخيااة العـجى : رالثا

خجه ؤههاع هظا الغؤي بلى ؤن الهبٛت ؤو الُبُٗت الؿُاؾُت جل٣ي بٓاللها بالضعظت  ٍو

مت الخُاهت الٗٓمى، ومغص طل٪ هى زغوط عثِـ الجمهىعٍت ٖلى م٣خض ى  ألاولى ٖلى ظٍغ

الشىابذ ألاؾاؾُت ألن هظه ألازحرة طاث َبُٗت مؼصوظت وألن الضؾخىع لم ًدضص هُا٢ها 

وماصاها، وم٘ طل٪ ٞةجها جىهٝغ بلى ج٣هحر زُحر ًغج٨به عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٖمض ًاصي 

. 4لأليغاع بالضولت

وفي هظا الهضص ٞةن الخُاهت الٗٓمى ج٨دس ي َبُٗت مؼصوظت ؤي ؾُاؾُت وظىاثُت في طاث 

الى٢ذ اهُال٢ا مً بم٩اهُت جإؾِؿها ٖلى بزال٫ عثِـ الجمهىعٍت الجؿُم بىاظباجه والتزاماجه 

ُُٟت، وهى ما ٠ُ٨ً ٖلى ؤهه ون٠ ؾُاس ي للٟٗل ؤو الخهٝغ هظا مً ظهت، ومً ظهت  الْى

مت َب٣ا إلاا ٣ًض ي به ٢اهىن  اث جىن٠ بإجها ظٍغ ؤزغي بم٩اهُت جإؾِؿها ٖلى ؤٖما٫ وجهٞغ

م ؤهىا هغي ؤن هظا الخ٠ُُ٨ ألازحر ال ٌؿخىي باٖخباع ُٚاب الغ٦ً الكغعي  ال٣ٗىباث، ٚع

مت . الىاظب جىاٞغه في ؤع٧ان الٟٗل اإلاىنٝى بالجٍغ

                                                           
 .174  الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م1996ظٗالب ٦ما٫، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت في صؾخىع  1
 .242 عظ٘ ؾاب٤، مالم مٟخاح خىان، 2
 .242 م اإلاغظ٘ هٟؿه، 3
 .196 ٖبض هللا بى٢ٟت، آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م 4
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ٟها بإجها مٟهىم ؾُاس ي ظىاجي ًغجبِ ٣ِٞ  مىما ٞةن ؤههاع هظا الغؤي ًخجهىن بلى حٍٗغ ٖو

مت التي ًغج٨بها ؤزىاء ٖهضجه وال ٌكتٍر ؤن ج٩ىن مخٗل٣ت  بغثِـ الجمهىعٍت، ألجها الجٍغ

اثٟه، ل٨ً ٨ًٟي ؤن ج٩ىن ظؿُمت لضعظت اٖخباعه زاثىا للش٣ت الكٗبُت، و٢ض حكمل  بْى

. 1الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في ج٣ىحن ال٣ٗىباث

وبىاًء ٖلى ما ؾب٤ ط٦غه ٞةهه ًم٨ً حٛلُب وجغظُذ الُبُٗت الؿُاؾُت للخُاهت الٗٓمى مً 

: ٖضة ػواًا لٗل ؤبغػها

  ُت الجغاثم وال٣ٗىباث َب٣ا ل٣اٖضة مت وال )٢ُام اإلاؿاولُت الجىاثُت ٖلى مبضؤ قٖغ ال ظٍغ

، واإلاالخٔ اٞخ٣اع الخُاهت الٗٓمى لهظا ٧ىجها ٚحر م٣ىىت في بَاع ٢اهىن (٣ٖىبت بال بىو

 .ال٣ٗىباث، وبالخالي ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ٢ُام اإلاؿاولُت الجىاثُت ٖلى ؤؾاؾها

  بن الهضٝ الخ٣ُ٣ي مً ب٢غاع اإلاكٕغ إلاؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ؤؾاؽ الخُاهت

الٗٓمى لِـ جى٢ُ٘ ال٣ٗىبت الجىاثُت ٖلُه ب٣ضع ما ٩ًىن الهضٝ ؾُاؾُا واإلاخمشل في 

 .2الٗمل ٖلى ٖؼ٫ الغثِـ مً الخ٨م وبظباعه ٖلى الاؾخ٣الت

  ههذ ٖلى مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 177بن اإلااصة 

ما٫ التي جىن٠ بإجها زُاهت ٖٓمى، واإلاالخٔ هىا ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض  ًٖ ألٖا

مت بالخُاهت الٗٓمى في بقاعة ٚحر مباقغة ل٩ىجها ال جىضعط في  ججىب بلخا١ ون٠ الجٍغ

اع الجىاجي، الؾُما وؤهه ج٩لم الخ٣ا ًٖ الجىاًاث والجىذ ُٞما ًخٗل٤ بالىػٍغ ألاو٫  . ؤلَا

  بن اؾدبٗاص الُاب٘ الؿُاس ي إلاؿىئلُت عثِـ الجمهىعٍت بؿبب الخُاهت الٗٓمى اؾدىاصا بلى

 زىلذ ازخهام مدا٦مخه للمد٨مت الٗلُا للضولت ٧177ىن اإلااصة  )اإلاُٗاع الًٗىي 

اإلاىهىم ٖلى جإؾِؿها في بَاع ؤخ٩ام الٟهل الشالض اإلاخٗل٤ بالؿلُت ال٣ًاثُت لِـ 

ٖلى اٖخباع ؤن الٗاصة في الٗضًض مً ألاهٓمت ٢ض صعظذ ٖلى مدا٦مت عئؾاء  (٧اُٞا

البا ما ًخم بؾىاصها بلى ظهت صؾخىعٍت ًُل٤ ٖلحها ون٠ مد٨مت، ل٨ً  الجمهىعٍت ٚو

 .3حك٨ُلها وبظغاءاث ٖملها ٢ض ج٩ىن زالُت مً الٗىانغ ال٣ًاثُت

                                                           
ُٗت لغثِـ الجمهىعٍت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم ال٣اهىهُت، جسهو ال٣اهىن الٗام،  1 لىقً صال٫، الهالخُاث الدكَغ

 .349 ، م2012-2011ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، 
ت، مهغ،  مدمض 2 اء ال٣اهىهُت، ؤلاؾ٨ىضٍع مغس ي ٖلي ٚىُم، اإلاؿاولُت الؿُاؾُت و الجىاثُت لغثِـ الضولت، م٨خبت الٞى

 .468 ، م2013
. 244 مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 3
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 ؤن ازخهام هظا الىٕى مً اإلادا٦م بهما ًخٗل٤ Pierre Avril وفي هظا الهضص ًا٦ض ألاؾخاط 

م ؤويإ ؾُاؾُت وهى بظل٪ ًسخل٠ ًٖ ازخهام ال٣ًاء  .1بخ٣ٍى

مىما ٞةهىا هغي ؤن ٖملُت الكض والجظب بحن مً ًخجه بلى اٖخباع اإلاؿاولُت الىاظمت ًٖ  ٖو

الخُاهت الٗٓمى مؿاولُت ؾُاؾُت ومً ًغي ٧ىجها ظىاثُت بهما هى هٟش في الٟغاٙ، طل٪ ؤهىا في 

. ألاؾاؽ ؤمام خالت المؿاولُت ؤنال ألن الٗبرة في وظىصها مً ٖضمها هى الجؼاء اإلاترجب ٖجها

الحنث باليجين اللسحىور رإساس للخيااة العـجى : الفملع الثاون

٠ الخُاهت الٗٓمى  بن ُٚاب الىو ال٣اهىوي الظي ًدىاو٫ بك٩ل واضر ماهُت وحٍٗغ

٪ وبزاعة مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت، ٞسر اإلاجا٫ واؾٗا ؤمام ال٣ٟه  ٦إؾاؽ لخدٍغ

لى اٖخباع ؤن ؤصاء الُمحن الضؾخىعي اإلاىهىم  الضؾخىعي لالظتهاص في جدضًض مٟهىم لها، ٖو

 هى التزام ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ عثِـ الجمهىعٍت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 90ٖلحها في اإلااصة 

َُلت ٖهضجه الغثاؾُت، ٞةن ظمٗا مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي ًغون بخإؾِـ وحٍٗغ٠ 

الخُاهت الٗٓمى مً زال٫ الخىض بالُمحن، وبن ٧ان هظا الخإؾِـ في خ٣ُ٣ت ألامغ مؿإلت 

ان ؤخضهما ًغي بإجها مجغص ٢ُض والتزام مٗىىي الهضٝ مىه ج٣ُُض  زالُٞت ًخجاطبها َٞغ

ه ويمحره اهُال٢ا مً ال٣ُٗضة التي  ٤ بًماهه الضًجي ومدا٧اة قٞغ الخال٠ بما حٗهض به ًٖ ٍَغ

لُه ٞةن  مٟاصها ؤن الخاهض بُمُىه آزم بد٤ هللا وبد٤ ألامت التي ازخاعجه مجؿضا لىخضتها، ٖو

ا ٣ًُض الغثِـ بما حٗهض به وؤن ألامغ ًخى٠٢ بالىدُجت ٖلى شخو  الُمحن حٗض عاصٖا مٗىٍى

. 2ومضي بًماهه باهلل وباإلاشل الٗلُا وألازال١- ؤي الغثِـ-الخال٠ 

ؤما آلازغ ٞحري ؤن الُمحن الضؾخىعٍت لِؿذ مجغص التزام مٗىىي ويابِ هٟس ي ًدا٧ي يمحر 

الغثِـ ولِؿذ مجغص بظغاء بغوجى٧ىلي ق٨لي، ٞغثِـ الجمهىعٍت ختى وبن ٧ان مىخسبا با٢ترإ 

قٗبي مباقغ ٞةن طل٪ وخضه ال ٨ًٟي إلاباقغة واؾخالم الخ٨م ما لم ًخم بالتزام ظىهغي وهى 

. ؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت

 مً 02واهُال٢ا مً ؤن الجؼاثغ بخضي الضو٫ التي جضًً باإلؾالم ٦ما جم الىو ٖلُه في اإلااصة 

الضؾخىع، ٞةهه مً اإلاٟترى ؤن الُمحن ؤو ال٣ؿم ًخجاوػ في ْل حٗالُم الضًً ؤلاؾالمي مجغص 

الالتزام ؤزالقي بل ٌٗض مً نمُم الالتزام الضًجي الظي ال ًجىػ مسالٟخه جدذ َاثلت ؤلازم 

. واإلاؿاولُت

                                                           
1 Pierre Avril , Apropos du statut pénal du chef de l’Etat, présentation du rapport de la Commission chargée de 

mener une réflexion sur le statut pénal du président de la république instituée par le décret du 4 juillet 2002, 

R.D.P, n°6, pp1875, 1876. 
 .76 ، م1975لبىان، ٖىیضاث، ميكىاعث الضؾخىعیت، والیمحن الضؾخىع  ٢بالن،   هكام2
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غي بٌٗ الباخشحن ؤن هظا الخإؾِـ ٌٗىص إلابرعاث ؤهمها : ٍو

  ؤن الُمحن الضؾخىعٍت مغج٨ؼ ٢ُمي ماؾـ صؾخىعٍا، ومىه ٞةجها جضزل يمً هُا١

. الالتزاماث ال٣اهىهُت اإلاىظبت لخى٢ُ٘ الجؼاء في خالت اإلاسالٟت

  ،ؤن هظه ال٣اٖضة الضؾخىعٍت جدؿم بالؿمى ٖلى ظمُ٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولخُت ألازغي

ُا وق٩لُا في طاث الى٢ذ، وبطا ٧ان  ٞةطا ٧ان الضؾخىع ظامضا ا٦دؿبذ ؾمىا مىيٖى

. الضؾخىع مغها ٞةجها جدخٟٔ بؿمىها اإلاىيىعي الظي ال ًجىػ اهتها٦ه

  ،ؤهه صون ؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ للغثِـ ؤن ًباقغ مهامه

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة   90بط البض مً ؤصاء ال٣ؿم بٗض بٖالن هخاثج الاهخساباث الغثاؾُت ٞو

ض الخام وبإٖلى صعظت مم٨ىت  ُّ لُه ًخٗحن ٖلى عثِـ الجمهىعٍت الخ٣ مً الضؾخىع، ٖو

. 1بمدخىي نُٛت الُمحن الضؾخىعي

 ٌٗض الىخُض مً بحن الضؾاجحر الٗغبُت 2005ووكحر في هظا الهضص ؤن الضؾخىع الٗغاقي لؿىت 

. 2التي ههذ ٖلى ٢ُام مؿاولُت عثِـ الضولت في خالت الخىض بالُمحن الضؾخىعٍت

 خظو الضؾخىع الٗغاقي في ب٢غاع مؿاولُت 
ُ
وعٚم ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ًدظ

الغثِـ ٖلى ؤؾاؽ الخىض بال٣ؿم الضؾخىعي، وظىذ بلى الٛمىى خحن ؤؾـ هاجه 

 مً الضؾخىع اإلاخًمىت 90اإلاؿاولُت ٖلى الخُاهت الٗٓمى، بال ؤهه بالىٓغ بلى نُٛت اإلااصة 

لل٣ؿم الضؾخىعي ٞةهه ًٓهغ ظلُا يغوعة ج٣ُض الغثِـ بما ؤ٢ؿم ٖلُه خُض جًمً ههه 

ت بماؾؿت الغثِـ، بظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخىض  اث٠ اإلاىَى ؤزُغ وؤز٣ل اإلاهام والْى

٨ٟي حٗضاص الالتزاماث  بالُمحن الضؾخىعٍت ٌؿخٛغ١ ؤلازال٫ بجمُ٘ واظباث الغثِـ، ٍو

اإلاضؾترة في هو ال٣ؿم إلصعا٥ ظؿامت وزُىعة الخىض وؤلازال٫ بالُمحن الضؾخىعٍت، ولٗل 

 :  3ؤو٫ هظه الالتزاماث هى

. اخترام الضًً ؤلاؾالمي وجمجُضه زم الضٞإ ًٖ الضؾخىع  -

حر الكغوٍ الالػمت للؿحر الٗاصي للماؾؿاث والىٓام  - ت الضولت وجٞى الؿهغ ٖلى الاؾخمغاٍع

. الضؾخىعي

. جضُٖم اإلاؿاع الضًم٣غاَي -

ت الكٗب - . اخترام خٍغ
                                                           

 .196مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م  1
صعاؾت في الضؾاجحر الٗغبُت، صاع ا٢غؤ للُباٖت واليكغ، ال٣اهغة، –ٖلي ًىؾ٠ ق٨غي، اإلاغ٦ؼ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت  2

 .221 ، م2014مهغ، 
 .2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 90اهٓغ اإلااصة  3
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. اخترام ماؾؿاث الجمهىعٍت و٢ىاهُجها -

جي والخٟاّ ٖلى وخضة الكٗب وألامت - . الخٟاّ ٖلى ؾالمت التراب الَى

اث والخ٣ى١ ألاؾاؾُت لإلوؿان واإلاىاًَ - . خماًت الخٍغ

. الٗمل مً ؤظل جُىع الكٗب واػصهاعه -

ت والؿلم في الٗالم - . الؿعي مً ؤظل جد٤ُ٣ اإلاشل الٗلُا للٗضالت والخٍغ

وجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ٞةن ؤي تهاون ؤو ج٣هحر ؤو بزال٫ ٖمضي بةخضي جل٪ الالتزاماث 

الضؾخىعٍت الجؿُمت واإلادضص مً َٝغ اإلااؾـ الضؾخىعي ٌك٩ل خىشا بالُمحن الضؾخىعٍت 

. 1وبالخبُٗت ؤؾاؾا إلزاعة مؿاولُت الغثِـ

وهسلو مما ؾب٤ بلى ؤن بزال٫ عثِـ الجمهىعٍت بما حٗهض به خحن ؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت هى 

في خ٣ُ٣ت ألامغ بزال٫ بىاظبه ٦داٍم للضؾخىع مً ظهت وه٨ض بالٗهض وألاماهت مً ظهت ؤزغي، 

بل هى في الخ٣ُ٣ت زُاهت لألمت التي ازخاعجه ممشال لها ومجؿضا لىخضتها وخامُا إلاهالخها، 

. وجل٪ زُاهت ٖٓمى وبن ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي ؤٟٚل جبُاجها لؿبب ؤو آلزغ

مسؤولية وبئي الججمىورة ؤمام اإلادكجة العليا لللولة غياب ؤم جغيئل : الفملع الثالث

:  ٖلى2016 مً الخٗضًل ألازحر لؿىت 177ل٣ض هو اإلااؾـ الضؾخىعي في اإلااصة 

تي ًم٨ً "
ّ
ت ًٖ ألاٞٗا٫ ال ٍّ جاّؾـ مد٨مت ٖلُا للّضولت، جسخّو بمدا٦مت عثِـ الجمهىع

تي ًغج٨باجها بمىاؾبت جإصًتهما 
ّ
ونٟها بالخُاهت الٗٓمى، والىػٍغ ألاو٫ ًٖ الجىاًاث والجىذ، ال

  . مهامهما

ًدّضص ٢اهىن ًٖىّي حك٨ُلت اإلاد٨مت الٗلُا للّضولت وجىُٓمها وؾحرها و٦ظل٪ ؤلاظغاءاث 

".   اإلاُّب٣ت

وباؾخ٣غاء هو هاجه اإلااصة وجخمت إلاا ؾب٤ ط٦غه ٞةهه ًبضوا ظلُا ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم 

٣ت التي ًخم بها حك٨ُل الهُئت اإلا٩لٟت بالىٓغ ٞحها  ًىو ٖلى مٗجى واضر للخُاهت وال ختى الٍُغ

وهي اإلاد٨مت الٗلُا للضولت و٦ُُٟت حؿُحرها وجىُٓمها ومً ًترؤؾها وؤلاظغاءاث الخانت 

باإلادا٦مت ؤمامها، بل ؤخا٫ طل٪ بلى ٢اهىن ًٖىي لم ًهضع بلى ٚاًت ٦خابت ؤؾُغ هظا 

البدض، مما ًضٖىا بلى الدؿائ٫ ًٖ ؾغ هظا الترصص وهظا الهمذ الؾُما ٖىضما هجض الضؾخىع 

٢ض هو ٖلى حك٨ُلت بٌٗ الهُئاث الضؾخىعٍت التي ٢ض جٟى١ ؤو ج٣ل ؤهمُت ًٖ اإلاد٨مت 

الٗلُا للضولت، زانت وان هظه ألازحرة جسخو بإٖلى هُئت صؾخىعٍت في الضولت وهي عثِـ 

                                                           
 .201 مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م  1
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لى في 183الجمهىعٍت، وطل٪ ٖلى قا٧لت اإلاجلـ الضؾخىعي في اإلااصة   واإلاجلـ ؤلاؾالمي ألٖا

لى لألمً في اإلااصة 196اإلااصة  . 1971 واإلاجلـ ألٖا

٦ما ؤهه ًٓهغ ظلُا ؤن اإلابضؤ الىاضر واإلاا٦ض ٖلُه في اإلاؿاولُت بؿبب الخُاهت الٗٓمى 

اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع هى ٖضم مىذ البرإلاان نغاخت ؾلُت مدا٦مت عثِـ الجمهىعٍت، 

بل ظٗل طل٪ ازخهانا للمد٨مت الٗلُا للضولت صون جدضًض مٗاإلاها، وما طل٪ بال وؾُلت 

ٌؿعى مً زاللها اإلااؾـ الضؾخىعي بلى ببغاػ جٟى١ عثِـ الجمهىعٍت ٖلى اإلااؾؿت 

ُٗت . 2الدكَغ

مىما ٞةن هو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة   مً الضؾخىع خحن ٌٗلً ًٖ جإؾِـ مد٨مت 177ٖو

: 3زانت إلادا٦مت عثِـ الجمهىعٍت ٞةن هظه الخهىنُت حٗىص لٗضة اٖخباعاث لٗل ؤهمها

الخغط الظي ًم٨ً ؤن ج٣٘ ُٞه ظهاث ال٣ًاء الٗاصًت في خالت مشى٫ عثِـ الجمهىعٍت  -

ض وخُاص ال٣اض ي، ولظا ٧ان لؼاما  ُت وججٍغ ؤمامها، ألامغ الظي ؾُازغ ؾلبا ٖلى مىيٖى

جإؾِـ مد٨مت زانت طاث حك٨ُلت وبظغاءاث زانت، ٖلى ؤن جخمخ٘ هاجه الدك٨ُلت 

 .بالخهاهت في مىاظهت هُمىت و٢ىة عثِـ الجمهىعٍت

ضم اإلاؿاؽ به، بط ال ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت الظي  - بٖما٫ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ٖو

ٌٗض ٢مت هغم الؿلُت الخىُٟظًت الخًٕى واإلاشى٫ ؤمام بخضي مدا٦م الؿلُت ال٣ًاثُت، 

ولظل٪ ٧ان البض مً بوكاء مد٨مت زانت جسخو بمؿاءلت الغثِـ والىػٍغ ألاو٫ خؿب 

 . مً الضؾخىع 177هو اإلااصة 

بن اإلاد٨مت الٗلُا للضولت جدىػ ٖلى ٧ل الؿُاصة في ج٣ضًغ وجدضًض َبُٗت الٟٗل اإلاغج٨ب  -

مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت ُٞما بطا ٧ان ًضزل يمً صاثغة الخُاهت الٗٓمى، باإلياٞت بلى 

جدضًض ال٣ٗىبت اإلاالثمت لظل٪ بهىعة مؿخ٣لت ًٖ ؤخ٩ام ٢اهىن ال٣ٗىباث وختى باليؿبت 

لإلظغاءاث اإلاُب٣ت ؤمامها ٞةجها جخمحز بالخهىنُت، ٧ل طل٪ اهُال٢ا مً ال٣اهىن الًٗىي 

 مً الضؾخىع والظي ًدضص حك٨ُلها وجىُٓمها وؾحرها، 177/02الظي ؤخالذ ٖلُه اإلااصة 

هظا ال٣اهىن الظي لم ًهضع لخض آلان الؾُما في ْل الىالء الخام واإلاؿاهضة الضاثمت مً 

خُه لصخو عثِـ الجمهىعٍت، ٦ما ؤهه مً ٚحر اإلاخهىع ؤن جباصع الخ٩ىمت  البرإلاان بٛٞغ

                                                           
 ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت في ال٣اهىن، الضولت ص٦خىعاه ؤَغوخت الجؼاثغ، في ال٣ًاثُت الؿلُت اهخٟاء ًٖ بىبكحر، ؤم٣غان  مدىض1

 .366 ، م2006وػو،  جحزي  مٗمغي، مىلىص
 .180م، مدمض ؤوماًىٝ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ 2
ُٗت يغوعة ؤم ج٣لُض، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن  3 بً ٢اعة مدمض مهاص، مبضؤ الاػصواظُت في الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

 .57 ، م2012الٗام، ٕٞغ الضولت واإلااؾؿاث الٗمىمُت، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 
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 مً الضؾخىع هٓغا للخبُٗت ال٩املت للغثِـ 136بمكغوٕ هظا ال٣اهىن ٖلى ؤؾاؽ اإلااصة 

مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي بم٩اهُت هظا ألازحر ٖغ٢لت هظه اإلاباصعة ٖلى مؿخىي مجلـ 

 .الىػعاء الظي ًترؤؾه

جي با٢تراح هظا ال٣اهىن واإلاهاص٢ت ٖلُه ٞةهه  - وختى في خالت مباصعة اإلاجلـ الكٗبي الَى

خى٠٢ مؿاعه ٖىض ٖغيه للمهاص٢ت في مجلـ ألامت الظي ٌٗحن عثِـ  ًم٨ً ؤن ٌُٗل ٍو

خُه  ىه، بل وختى في خالت مهاص٢ت البرإلاان بٛٞغ ِ
ُّ ن ُمىا٫ٍ إلاٗ الجمهىعٍت زلشه باٖخباع ؤن اإلاٗحَّ

ٖلى هظا ال٣اهىن ٞةن لغثِـ الجمهىعٍت مً الهالخُاث الضؾخىعٍت ما ٌؿمذ له بٗغ٢لخه 

 مً الضؾخىع ؤو 186الؾُما بامخىاٖه ًٖ بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي َب٣ا لىو اإلااصة 

ش ب٢غاعه َب٣ا لىو اإلااصة  بُلب بظغاء مضاولت زاهُت في ًٚىن الشالزحن ًىما اإلاىالُت لخاٍع

 مً الضؾخىع وفي هظه الخالت ال ًخم ب٢غاع هظا ال٣اهىن بال بإٚلبُت زلثي ؤًٖاء 145

ت جي والتي حٗخبر في الخ٣ُ٣ت ؤٚلبُت حعجحًز  .1اإلاجلـ الكٗبي الَى

وهسلو في آزغ اإلاُاٝ بلى ؤن ٖضم نضوع ال٣اهىن الًٗىي لِـ ُٚابا وبهما هى حُِٛب مً 

 ٌ اإلااؾـ الضؾخىعي، وما طل٪ بال صلُل صامٜ ٖلى خهاهت شخو عثِـ الجمهىعٍت والٞغ

٪ ؤًت مؿاولُت يضه مً ؤي هٕى ٧اهذ وؤمام ؤي ظهت ٧اهذ ، هظه 2الخام وال٣اَ٘ لخدٍغ

الىيُٗت ح٨ٗـ بهىعة ال جضٕ مجاال للك٪ اإلاغ٦ؼ ال٣ىي اإلاهُمً لغثِـ الجمهىعٍت ٖلى باقي 

الؿلُاث، وجا٦ض ؤن الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي لِـ مبيُا ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث 

 ٢ض ٦غؾه، بل ٣ًىم ٖلى 2016مً الىاخُت الىا٢ُٗت ختى وبن ٧ان الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

. 3ؤؾاؽ جضعط الؿلُاث خُض الغثِـ مىظىص ومترب٘ ٖلى ال٣مت

مسؤولية وبئي الججمىورة غير اإلاباشملة ؤمام البرإلاان : اإلاؼلل الثاون

المت ؤؾاؾُت  مً الشابذ ؤن اإلاؿاولُت الؿُاؾُت هي بخضي مخُلباث الضًم٣غاَُت ٖو

مً ٖالماث صولت ال٣اهىن، لظل٪ حٗخبر هدُجت خخمُت جترجب ٖلى ؤن الكٗب هى ناخب 

، وبظل٪ ٞةن للكٗب 4ومهضع الؿلُت في الضولت ل٩ُىن مً خ٣ه مؿاءلت ومداؾبت الخ٩ام

٤ ممشلُه في  ُُٟت بىٟؿه ؤو ًٖ ٍَغ خ٤ مغا٢بت ٦ُُٟت ؤصاء عثِـ الجمهىعٍت إلاهامه الْى

. البرإلاان مً زال٫ جُٟٗل آلالُاث الغ٢ابُت اإلااؾؿت صؾخىعٍا

                                                           
 .183 ؤوماًىٝ مدمض، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
. 59بً ٢اعة مدمض مهاص، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2

3 Benabbou Fatiha, « La nature du régime politique Algérien », RASJEP, Année 2007, N°01, Page68 et Suivantes. 
ُٗت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الضؾخىعي، ٢ؿم  4 لُلى بً بُٛلت، آلُاث الغ٢ابت الدكَغ

 .70 ، م2004-2003ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الخاط لخًغ، باجىت، الجؼاثغ، 
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ٗض صؾخىع   الىخُض مً بحن صؾاجحر الجؼاثغ الظي ؤ٢غ نغاخت مبضؤ مؿاولُت عثِـ 1963 َو

عثِـ الجمهىعٍت هى : " مىه ٖلى ؤن47الجمهىعٍت ؾُاؾُا ؤمام البرإلاان خُض ههذ اإلااصة 

جي م ؤهه لم ًىو ٖلى ؤؾباب بزاعة هظه اإلاؿاولُت "اإلاؿاو٫ الىخُض ؤمام اإلاجلـ الَى ، ٚع

٨ها وال ٖلى َبُٗتها، والغاجر ؤجها مؿاولُت ؾُاؾُت  اؾدىاصا بلى اإلاُٗاع الًٗىي ٧ىن  وجدٍغ

جي واؾدىاصا بلى ؤلاظغاءاث  ٨ها والٟهل ٞحها هي اإلاجلـ الَى الهُئت الضؾخىعٍت اإلاسخهت بخدٍغ

. اإلاخبٗت في طل٪ وألازغ ال٣اهىوي اإلاترجب ٖلى زبىتها ٞجمُٗها طاث َبُٗت ؾُاؾُت

٪ هظه اإلاؿاولُت في 1963وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن صؾخىع   ٢ض خضص قغوٍ وبظغاءاث جدٍغ

ت 561 و55اإلااصجحن  ذ البرإلاان ب٣بى٫ سخب الش٣ت ٌٗض بمشابت الٗملُت الاهخداٍع ، بُض ؤن جهٍى

باليؿبت له بؿبب الخل الخل٣اجي هٓغا الؾخدالت بٖاصة اهخسابه في ْل ظم٘ عثِـ الجمهىعٍت 

جي، مما ًٟض ي في ألازحر  بحن عثاؾت الضولت و٦ظا عثاؾت الخؼب الظي ًىبش٤ ٖىه اإلاجلـ الَى

٪ هاجه اإلاؿاولُت ٖلى نُٗض الىا٢٘ . بلى بيٗاٝ بم٩اهُت جدٍغ

ت ونىال بلى الخٗضًل ألازحر لؿىت 1963وبُٗضا ًٖ صؾخىع   ٣ٞض ْلذ باقي الضؾاجحر الجؼاثٍغ

م 2016 ذ بإي مؿاولُت ؾُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت، ٚع  في مىإي جام ًٖ ؤلا٢غاع الهٍغ

الاحؿإ الىاضر والٟاضر لؿلُاجه ياعبت ٖغى الخاثِ مبضؤ الخىاػن ال٣اثم ٖلى وظىص 

. اإلاؿاولُت خُشما وظضث الؿلُت

٣ت ٚحر مباقغة ؾىاء مً  ٚحر ؤهه ًم٨ً اؾخ٣غاء بٌٗ مٓاهغ ومىاًَ هاجه اإلاؿاولُت بٍُغ

. (الٟٕغ زاوي)ؤو مً زال٫ ٖال٢ت خ٩ىمخه بهظا ألازحر  (الٟٕغ ؤو٫ )زال٫ ٖال٢ت الغثِـ بالبرإلاان 

مسؤولية وبئي الججمىورة السياسية من خالو عالكحه اإلاباشملة مع البرإلاان : الفملع ألاوو 

ذ مً ٢بل الضؾخىع خى٫ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ  في ْل ُٚاب الىو الهٍغ

ؼ إلاغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت بةبٗاصه ًٖ ؤي بم٩اهُت للمؿاءلت لم ًمى٘  الجمهىعٍت ٞةن هظا الخٍٗؼ

مً وظىص بٌٗ مىاًَ بزاعة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت بهىعة ٚحر مباقغة جبرػ مً زال٫ بٌٗ 

ظىاهب الٗال٢ت بحن الغثِـ والبرإلاان، ولٗل ؤبغػ هظه اإلاىاًَ ٌٗىص ؤنال بلى بم٩اهُت وكىب 

ُٗت، جٓهغ ؤهم نىعه ُٞما ًلي : زالٝ بحن الغثِـ والهُئت الدكَغ

 

                                                           
جي في مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت بةًضإ الثدت سخب الش٣ت، ًخٗحن جى٢ُٗها مً َٝغ زلض  : "55 اإلااصة 1 ًًُٗ اإلاجلـ الَى

 ".الىىاب الظًً ًخ٩ىن مجهم اإلاجلـ

جي ًىظب اؾخ٣الت عثِـ الجمهىعٍت "  :56اإلااصة -  لبُت اإلاُل٣ت لىىاب اإلاجلـ الَى ذ ٖلى الثدت سخب الش٣ت باأٚل الخهٍى

ذ الٗلجي بال بٗض مض ي ؤظل زمؿت ؤًام ٧املت ٖلى بًضإ . والخل الخل٣اجي للمجلـ و ال ًجىػ الالخجاء بلى هظا الخهٍى

 ".الالثدت
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 إصلاو البدة خىو مناكلة السياسة الخاوحية: ؤوال

 ٞةهه ًسى٫ للبرإلاان 20161 مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 148باؾخ٣غاء هو اإلااصة 

بم٩اهُت ٞخذ مىا٢كت خى٫ الؿُاؾت الخاعظُت للضولت والتي ٢ض جخىط بةنضاع الثدت، ولٗل هظه 

اإلاىا٢كت جإحي هدُجت إلهاَت عثِـ الجمهىعٍت بمهمت ونالخُت بٖضاص الؿُاؾت الخاعظُت َب٣ا 

. 912لىو اإلااصة 

 ٞةهىا هلخٔ احؿامه بالٗمىمُت مما ًم٨ً مً زالله جىؾُ٘ هُا٢ه 148وبالغظٕى لىو اإلااصة 

ت ؤو  لِكمل ٧ل اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الخاعظُت ؾىاء ٧اهذ نالخُاث عثاؾُت خهٍغ

مكتر٦ت، وؾىاء حٗل٣ذ بالٓغوٝ الٗاصًت ؤو بالٓغوٝ الاؾخصىاثُت، بط اإلاهم اعجباَها 

. 3بالؿُاؾت الخاعظُت

ٚحر ؤن مىذ اإلااؾـ الضؾخىعي خ٤ اإلاباصعة بٟخذ مىا٢كت خى٫ الؿُاؾت الخاعظُت ل٩ل مً 

تي البرإلاان ًدمل وظهحن ؤخضهما ًهب في مهلخت عثِـ : عثِـ الجمهىعٍت وعثِس ي ٚٞغ

الجمهىعٍت وآلازغ ٢ض ًجٗله مشاعا للمؿاولُت، طل٪ ؤن عثِـ الجمهىعٍت ٖىض مباصعجه بٟخذ 

مىا٢كت خى٫ الؿُاؾت الخاعظُت ٞةهه ال مدالت ؾُسخاع الٓغوٝ الؿُاؾُت واإلاىار اإلاالثم 

ؼ مغ٦ؼه وجضُٖم ؾلُخه  صازل البرإلاان مً زال٫ جإًُض هظا ألازحر لؿُاؾخه مً ؤظل حٍٗؼ

ذجم ًٖ  ًُ ُخه، بسالٝ ما بطا ٧ان البرإلاان ًدىي ؤٚلبُت مٗاعيت له ٞةن الغثِـ ٢ض  وقٖغ

تي البرإلاان لخُٟٗل هظه آلالُت م٘ نٗىبت  اإلاباصعة، ألامغ الظي ًجٗل ال٨غة في ملٗب عثِس ي ٚٞغ

. طل٪ ٖلى الهُٗض الىا٢٘ الٗملي

وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ال ًم٨ً ٞخذ مىا٢كت خى٫ الؿُاؾت الخاعظُت بال بىاًء ٖلى َلب 

تي البرإلاان، ولِـ بةم٩ان الىىاب وؤًٖاء مجلـ ألامت  مً عثِـ الجمهىعٍت ؤو مً عثِس ي ٚٞغ

ٗض  لبُت الٗضصًت هاهُ٪ ًٖ اإلاٗاعيت بطا ٧اهذ ؤ٢لُت، َو ٞخذ هظه اإلاىا٢كت مهما ٧اهذ ألٚا

ها وج٣ًُِا آلزاعها . 4خغمان الىىاب مً هظه الهالخُت ج٣لُها الخخماالث و٢ٖى

                                                           
ت ؤو عثِـ بخضي " :148 اإلااصة 1 ٍّ ت بىاء ٖلى َلب عثِـ الجمهىع ُّ ًم٨ً البرإلاان ؤن ًٟخذ مىا٢كت خى٫ الّؿُاؾت الخاعظ

خحن  .الٛٞغ

ٛها بلى عثِـ 
ّ
خُه اإلاجخمٗخحن مٗا، الثدت ًبل ًم٨ً ؤن جخّىط هظه اإلاىا٢كت، ٖىض الا٢خًاء، بةنضاع البرإلاان، اإلاى٣ٗض بٛٞغ

ت ٍّ   ". الجمهىع
ىّظهها   ً٣ّغع الّؿُاؾت  …: "91/03 اإلااصة 2 ت لألّمت ٍو ُّ  ".الخاعظ
 .214مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
ط، .م.، ص2الُبٗت نالر بلخاط، اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي في الجؼاثغ زال٫ الاؾخ٣ال٫ بلى الُىم،  4

 .303، م2015الجؼاثغ، 
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 مً الضؾخىع ٞةهه ٢ض ًترجب ًٖ بظغاء هظه اإلاىا٢كت مً َٝغ 148وبدؿب هو اإلااصة 

خُه مٗا بنضاع الثدت ٖىض الا٢خًاء صون ط٦غ للخاالث التي حؿخىظب بنضاعها  البرإلاان بٛٞغ

بُٗتها ال٣اهىهُت وآلازاع اإلاترجبت ٖلحها وظؼاء امخىإ الغثِـ ًٖ الالتزام بمدخىاها، الؾُما في  َو

ُٗت ؤمام اإلاغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت، ٚحر ؤهه وعٚم ٖضم وظىص  ْل ي٠ٗ الهُئت الدكَغ

ه الالثدت ٖلى نُٗض الىو ال٣اهىوي ٞةن طل٪ ال  ما ًم٨ً ؤن ًلؼم عثِـ الجمهىعٍت بما جدٍى

ًمى٘ وظىص صاللت ؾُاؾُت ٖلى مٗاعيت البرإلاان لؿُاؾت الغثِـ الخاعظُت، ألامغ الظي ٢ض 

ٓهـِغ 
ُ
ُخه للتراظ٘، ٧ىجها جــ اث التي ٢ض حٗغى قٖغ مىٗه مً ؤلا٢ضام ٖلى بٌٗ الخهٞغ ٣ًُضه ٍو

بك٩ل ظلي ؤمام الغؤي الٗام الضازلي والضولي ُٚاب ٖىهغ الش٣ت بحن اإلااؾؿخحن الضؾخىعٍخحن 

لى الضولت طاتها (الغثِـ والبرإلاان) ، 1وما ٢ض ًىجغ ٖىه مً او٩ٗاؾاث ٖلى الىٓام الؿُاس ي ٖو

. مما ٢ض ًاصي بلى خالت اوؿضاص

لُه ٞةن بنضاع الالثدت اإلاٗاعيت للؿُاؾت الخاعظُت لغثِـ الجمهىعٍت ظؼثُا ؤو ٧لُا ٢ض  ٖو

م ؤهه في الخ٣ُ٣ت ال ٌُٗضو  ىا للمؿاولُت الؿُاؾُت له، ٚع ًجٗل البٌٗ ًدمله ٖلى ٧ىهه مَى

. ٧ىهه بظغاًء ق٩لُا ال ًغقى للمٗجى الخ٣ُ٣ي للمؿاءلت ال هها وال وا٢ٗا

علم مىافلة البرإلاان على ألاواممل الملباسية : راايا

 مً ال٣اهىن 37، و٦ظا اإلااصة 20162 مً الخٗضًل الضؾخىعي 142باؾخ٣غاء هو اإلااصة 

٤ ألاوامغ في طاث اإلاجاالث 123-16الًٗىي  ٘ ًٖ ٍَغ  ٞةن عثِـ الجمهىعٍت ًم٨ىه الدكَغ

اإلاسههت لل٣اهىن في اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت ؤزىاء ُٚبت البرإلاان، ٖلى ؤن ٣ًىم الخ٣ا بٗغيها ٖلى 

                                                           
. 215عظ٘ ؾاب٤، م الممٟخاح خىان، 1
ت ؤن ٌكّغٕ بإوامغ في: "142جىو اإلااصة  2 ٍّ جيّ    لغثِـ الجمهىع ٗبّي الَى

ّ
 ؤو زال٫    مؿاثل ٖاظلت في خالت قٛىع اإلاجلـ الك

  . مجلـ الضولت   بٗض عؤي   الُٗل البرإلااهُت،

ت مً البرإلاان في ؤّو٫ صوعة له لخىا٤ٞ ٖلحها سظها ٖلى ٧ّل ٚٞغ
ّ
تي اج

ّ
ت الّىهىم ال ٍّ ٗغى عثِـ الجمهىع   . َو

تي ال ًىا٤ٞ ٖلحها البرإلاان
ّ
ُت ألاوامغ ال ــّض اٚل َٗ

ُ
 .ح

ت اإلاظ٧ىعة في اإلااّصة ُّ ت ؤن ٌكّغٕ بإوامغ في الخالت الاؾخصىاث ٍّ   . مً الّضؾخىع    107   ًم٨ً عثِـ الجمهىع

  ". جّخسظ ألاوامغ في مجلـ الىػعاء
جي 2016 ٚكذ 25 اإلااعر في 12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 37جىو اإلااصة  3 ، ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت بُجهما و بحن الخ٩ىمت، ط ملهما، و٦ظا الٗال٢اث الْى  2016 ٚكذ 28، اإلااعزت في 50ط، الٗضص .ط.ع.ومجلـ ألامت، ٖو

ت للمىا٣ٞت ألخ٩ام :"ٖلى ذ صون مىا٢كت ٖلى ألاوامغ التي ٌٗغيها عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ٧ل ٚٞغ ًُب٤ بظغاء الخهٍى

.  مً الضؾخىع 142ال٣ٟغجحن ألاولى والشاهُت مً اإلااصة 

. وفي هظه الخالت ال ًم٨ً ج٣ضًم ؤي حٗضًل

ذ واإلاهاص٢ت ٖلُه صون مىا٢كت في اإلاىيٕى بٗض الاؾخمإ بلى ممشل الخ٩ىمت وم٣غع اللجىت  ٌٗغى الىو ب٩امله للخهٍى

 ".اإلاسخهت
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ذ صون مىا٢كت، وهىا ًم٨ً الخضًض ًٖ بم٩اهُت بزاعة  البرإلاان للمىا٣ٞت ٖلحها بالخهٍى

اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت في خا٫ ٖضم مىا٣ٞت البرإلاان ٖلى هاجه ألاوامغ، مما 

٢ض ًاصي بلى خضور ؤػمت ؾُاؾُت بحن البرإلاان والغثِـ الؾُما وؤن ألازغ ال٣اهىوي اإلاترجب ٖلى 

٣ا لىو اإلااصة  ُت ٞو  مً الضؾخىع، وباٞتراى ج٨غع 03 ٣ٞغة 142ٖضم اإلاىا٣ٞت هى اٖخباعها اٚل

ٌ ٞةن طل٪ ؾُبرػ بك٩ل ظلي ؤمام الغؤي الٗام الخالٝ واوٗضام الش٣ت بحن ؤهم  هظا الٞغ

. 1اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت التي ازخاعها الكٗب للخٗبحر ًٖ بعاصجه

ٚحر ؤهه بالىٓغ بلى الضوع الخ٣ُ٣ي اإلاىٍى بالبرإلاان ٞةن ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى ألاوامغ الغثاؾُت 

بظغاء ٖاصي ال ًغقى ؤًًا ؤن ٩ًىن ؾببا ولى ٚحر مباقغ ل٣ُام مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت وبال 

ىا هظا ؤلاظغاء مً مدخىاه، و٧ي ال ٩ًىن البرإلاان ؤصاة َبُُٗت في ًض  ٞةهىا ه٩ىن بظل٪ ٢ض ؤٞٚغ

. الغثِـ هاؾحن ؤو مخىاؾحن صوعه الخمشُلي في الغ٢ابت ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت

ٌ ألاوامغ  ؤي٠ بلى طل٪ ؤهه مً الىاخُت الىا٢ُٗت ٞةهه ًهٗب للٛاًت ٖلى البرإلاان ٞع

الغثاؾُت زانت وؤن هظه ألازحرة ٢ض صزلذ خحز الىٟاط ٢بل ٖغيها ٖلى البرإلاان، ٦ما ؤن 

ٌ ؤي ؤمغ عثاس ي بلى خض آلان  هدُجت لهُمىت عثِـ 2الىا٢٘ ًا٦ض ٖضم ب٢ضام البرإلاان ٖلى ٞع

ُٗت وعجؼها . الجمهىعٍت و٢ىة مغ٦ؼه في مىاظهت ي٠ٗ اإلااؾؿت الدكَغ

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن امخىإ عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٖغى ألاوامغ ٖلى البرإلاان في ؤو٫ صوعة 

ا ًم٨ً ؤن جشىع مً زالله مؿاولُخه 
ً
 وزغ٢

ً
بغإلااهُت ح٣ٗب اجساطها ٢ض ٌك٩ل هى آلازغ زُإ

٣ا  الؿُاؾُت، هظا بن لم ٠ُ٨ً ٖلى ؤؾاؽ ونٟه بالخُاهت الٗٓمى ٧ىهه زغ٢ا للضؾخىع ٞو

ّٗغِٝ ٨ٞغة الخُاهت الٗٓمى ٖلى ؤؾاؽ زغ١ ؤخ٩ام الضؾخىع باٖخباع الغثِـ  ٌُ لخهىع مً 

. خامُه وناثىه

علم اإلاىافلة على الاثفاكيات واإلاعاهلات اللولية : رالثا

ل٣ض زّى٫ الضؾخىع الجؼاثغي لغثِـ الجمهىعٍت نالخُت ببغام اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث 

ًًُل٘ عثِـ : " التي ج٣ض ي بإهه91/09الضولُت واإلاهاص٢ت ٖلحها بمىظب هو اإلااصة 

اه نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الّضؾخىع،  ًّ تي جسّىلها ب
ّ
ت، باإلياٞت بلى الّؿلُاث ال ٍّ الجمهىع

اث آلاجُت ُّ هاص١ ٖلحها،- 9 ...   : بالّؿلُاث والّهالخ ت ٍو ُّ وهى ازخهام ..." ًبرم اإلاٗاهضاث الّضول

ؤنُل مدخ٨غ لغثِـ الجمهىعٍت ٣٦اٖضة ٖامت، بال ؤهه وبهٟت اؾخصىاثُت هو اإلااؾـ 

دت  الضؾخىعي ٖلى بٌٗ اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث التي اقتٍر ٞحها مىا٣ٞت البرإلاان الهٍغ

                                                           
 .216 مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .205نالر بلخاط، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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 مً الخٗضًل 149 و ٦111ةظغاء ظىهغي ٢بل الخهض٤ً الغثاس ي وطل٪ بم٣خض ى هو اإلااصجحن 

. 20161الضؾخىعي لؿىت 

ذ ٖلُه، ٖلى  ت مً البرإلاان ألظل الخهٍى خُض ًخم ٖغى هو مكغوٕ اإلاٗاهضة ٖلى ٧ل ٚٞغ

٣ا إلاا  ذ ٩ًىن صون مىا٢كت وصون ؤي بم٩اهُت للخٗضًل مً ٢بل البرإلاان ٞو ؤن هظا الخهٍى

. 122-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ٢38ًذ به اإلااصة 

 وبطا ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤ٢غن الخهض٤ً ٖلى هاجه اإلاٗاهضاث بمىا٣ٞت البرإلاان 

م ؤن الىا٢٘  ٦كٍغ ظىهغي ٞةن ٖضم مىا٣ٞخه مً قإجها ؤن حٗغ٢ل ؤلاعاصة الغثاؾُت، ٚع

الٗملي ٌكحر بلى ؤن البرإلاان لم ٌٗترى مُل٣ا ٖلى ظمُ٘ اإلاٗاهضاث التي اقتٍر الضؾخىع 

٤ اقتراٍ مىا٣ٞخه 3مىا٣ٞخه ٖلحها ، لخب٣ى بظل٪ مكاع٦ت البرإلاان في ببغام اإلاٗاهضاث ًٖ ٍَغ

دت ٖلحها جدهُل خانل لً ٣ًضم ولً ًازغ َاإلاا ؤهه ًماعؽ الخإًُض اإلاؿخمغ زكُت  الهٍغ

مُغ٢ت الخل الغثاس ي اإلاسّىلت لغثِـ الجمهىعٍت والتي جب٣ى ٧ابدا خ٣ُ٣ُا جتهاوي ؤمامه ٢ىة 

. البرإلاان

مىما ٞةن ٖضم مىا٣ٞت البرإلاان ٖلى اإلاٗاهضاث اإلاٗغويت ٖلُه َب٣ا لىو اإلااصة   111ٖو

ا مً بزاعة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت ٚحر اإلاباقغة 149واإلااصة   مً الضؾخىع ٢ض ًدمل في َُاجه هٖى

لغثِـ الجمهىعٍت اهُال٢ا مً ٧ىن البرإلاان الظي ًمشل هى آلازغ ؤلاعاصة الكٗبُت ٌٗاعى 

ٌ اإلاىا٣ٞت ٖلى الخهض٤ً ٖلى جل٪  ًها مً زال٫ ٞع ٞغ ؾُاؾت الغثِـ الخاعظُت ٍو

اإلاٗاهضاث، ٦ما ؤن مسالٟت عثِـ الجمهىعٍت ألخ٩ام الضؾخىع باالمخىإ ًٖ ٖغى هظه 

ُُٟت  مما ٢ض ٌك٩ل 4اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث ٖلى البرإلاان ٌٗض بزالال ظؿُما بىاظباجه الْى

                                                           
اث الهضهت ومٗاهضاث الّؿلم: " مً الضؾخىع 111اإلااصة  1 ُّ ٟا٢

ّ
ت اج ٍّ ٘ عثِـ الجمهىع

ّ
  . ًى٢

٣ت بهما
ّ
اث اإلاخٗل ُّ ٟا٢

ّ
خل٣ّى عؤي اإلاجلـ الّضؾخىعّي في الاج  .ٍو

ت مً البرإلاان لخىا٤ٞ ٖلحها نغاخت ٗغيها ٞىعا ٖلى ٧ّل ٚٞغ  ."َو

٣ت :"149واإلااصة 
ّ
داص، واإلاٗاهضاث اإلاخٗل

ّ
اث الهضهت، ومٗاهضاث الّؿلم والّخدال٠ والاج ُّ ٟا٢

ّ
ت ٖلى اج ٍّ ًهاص١ عثِـ الجمهىع

ت الّضولت، ُّ ب ٖلحها ه٣ٟاث ٚحر واعصة في محزاه
ّ
تي جترج

ّ
٣ت ب٣اهىن ألاشخام، واإلاٗاهضاث ال

ّ
  بدضوص الّضولت، واإلاٗاهضاث اإلاخٗل

غاٝ اإلاخٗل٣ت بمىا٤َ الخباص٫ الخغ والكغا٦ت وبالخ٩امل الا٢خهاصي، بٗض ؤن جىا٤ٞ   والاجٟا٢اث الشىاثُت ؤو اإلاخٗضصة ألَا

ت مً البرإلاان نغاخت   . "ٖلحها ٧ّل ٚٞغ
ملهما، الظي 12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 38اهٓغ هو اإلااصة  2 جي ومجلـ ألامت، ٖو  ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت بُجهما و بحن الخ٩ىمت،   . اإلاغظ٘ الؿاب٤و٦ظا الٗال٢اث الْى
 ، م2012ٖبض هللا بى٢ٟت، ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ وال٣اهىن الضؾخىعي، صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،  3

514. 
 .213 مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ت اإلاؿاءلت  زغ٢ا للضؾخىع بن لم ًهب في زاهت الخُاهت الٗٓمى ٞةهه ًً٘ الغثِـ في ػاٍو

. ؾُاؾُا

مسؤولية وبئي الججمىورة السياسية غير اإلاباشملة من خالو عالكة : الفملع الثاون

البرإلاان بالحكىمة 

غ مؿاولُت  بطا ٧ان هىا٥ مً اإلاسخهحن بالىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي مً ًغي بإن ج٣ٍغ

الخ٩ىمت ؾُاؾُا ال ًم٨ً ؤن ًمخض بإي خا٫ مً ألاخىا٫ بلى عثِـ الجمهىعٍت، ٞالضؾخىع لم 

غ مؿاولُت الخ٩ىمت، بياٞت بلى جمخٗه  ًىو ٖلى ؤي ؤزغ ًم٨ً ؤن ًمخض بلى الغثِـ ظغاء ج٣ٍغ

، ٞةن الٗضًض 1بؿلُاث واؾٗت جب٣ُه مدهىا صاثما مً مىاظهت ؤي اهخ٣اص مدخمل مً البرإلاان

مً الضاعؾحن ًغون ؤن ٧ل ما ًىهب ٖلى الخ٩ىمت مً ع٢ابت بغإلااهُت ًمخض ٖلى هدى ؤو آزغ بلى 

عثِـ الجمهىعٍت، ومبِرع طل٪ ؤن الىػٍغ ألاو٫ لِـ هى الغثِـ الٟٗلي للخ٩ىمت بل هى مىٟظ 

، و٢ض ؤزبذ وا٢٘ الخجغبت الضؾخىعٍت 2لخل٪ الؿُاؾت التي ًً٘ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت بهماجه

 وهمُت وظىص الخ٩ىمت ٦ماؾؿت 20083في الجؼاثغ الؾُما بٗض الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

صؾخىعٍت مؿخ٣لت ًٖ بعاصة عثِـ الجمهىعٍت وبالخبُٗت ازخٟاء مبضؤ الاػصواظُت وا٢ُٗا ٖلى 

ُٟي حن الًٗىي والْى . 4اإلاؿخٍى

وبالخالي ٞةن جُٟٗل آلُاث الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى الخ٩ىمت الؾُما اإلاغجبت إلاؿاولُت هاجه ألازحرة 

٣ت مخٗضًت وبهىعة ٚحر مباقغة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت،  اإلاباقغة ج٣غ بٍُغ

ٓهغ طل٪ مً زال٫ : ٍو

وفع البرإلاان إلاخؼؽ عجل الحكىمة : ؤوال

ججضع ؤلاقاعة ٢بل الخضًض ًٖ هظه آلالُت الغ٢ابُت بلى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض 

َض٫ بم٣خض ى اإلاغاظٗت الضؾخىعٍت لؿىت  ذ ٖلى ؤن ناخب 2016َٖ  ًٖ الىو بك٩ل نٍغ

البرهامج هى عثِـ الجمهىعٍت ال خ٩ىمخه خُض جداش ى ط٦غ ٧لمت بغهامج ؤنال، ٞلم ٌؿىضه ال 

ذ وهٓم هظه اإلاؿإلت بٛمىى ٢ض ٩ًىن مخٗمضا، وهى ما ًم٨ً  للغثِـ وال للخ٩ىمت بك٩ل نٍغ

يؿ٤ مسُِ : " التي جىو ٖلى ؤن97مالخٓخه مً زال٫ ؤخ٩ام اإلااصة  ًىٟظ الىػٍغ ألاو٫ ٍو

                                                           
 الجؼاثغي، بدض م٣اعهت الىٓامحن اإلاهغي والٟغوس ي، 1996ظٗالب ٦ما٫، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت في صؾخىع  1

 .174 مغظ٘ ؾاب٤، م
 .290 ٖبض هللا بى٢ٟت، آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
مبر 15 اإلااعر في 19-08ال٣اهىن  3 مبر 16، اإلااعزت في 63ط، الٗضص .ط.ع.، ًخًمً الخٗضًل الضؾخىعي، ط2008 هٞى  هٞى

2008. 
. 224مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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جي ، ولٗل ؾبب طل٪ هى ؾض ؤي سٛغة في بىىص "الٗمل الظي ًهاص١ ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي الَى

غ زًٕى  ٪ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت الغثاؾُت، ومً ؤظل جبًر الضؾخىع ًم٨ً مً زاللها جدٍغ

الخ٩ىمت صون الغثِـ للمؿاولُت الؿُاؾُت م٘ ؤجها ٖملُا حٗض بخضي ؤصواث جىُٟظ بغهامج 

عثِـ الجمهىعٍت
 ٞمً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن البرهامج اإلاُب٤ هى بغهامج هظا ألازحر، وهى البرهامج 1

الظي خٓي بمىا٣ٞت الكٗب ناخب الؿُاصة خحن اهخساب الغثِـ، وبظل٪ ٞةهه ال ٣ٌٗل ؤن 

٩ًىن مدل مىا٢كت وصعاؾت ومىا٣ٞت مً البرإلاان، ألن ال٣ى٫ بٛحر طل٪ ٣ًض ي بةزًإ ازخُاع 

الكٗب إلاىا٣ٞت البرإلاان، وم٘ ٖضم بم٩اهُت اإلاىا٢كت ٞةهه ًخىظب ٣ِٞ وي٘ مسُِ ٖمل 

. لخىُٟظ هظا البرهامج وهي اإلاهمت اإلاؿىضة للخ٩ىمت

ٗض ٖغى مسُِ ٖمل الخ٩ىمت ٖلى البرإلاان بمشابت ؤو٫ مىاظهت ول٣اء بُجهما ومً اإلاٗلىم . َو

جي زال٫   ًىما اإلاىالُت لخُٗحن 45ؤن هظا اإلاسُِ ًخم ٖغيه بضءا باإلاجلـ الكٗبي الَى

مىذ للىىاب ؾبٗت ؤًام ٖلى ألا٢ل لضعاؾت اإلاسُِ ٢بل الكغوٕ في مىا٢كخه في 
ُ
الخ٩ىمت، وجــ

، 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 94ظلؿاث ٖامت ومسههت لهظا الٛغى َب٣ا لىو اإلااصة 

ش ج٣ضًمه للمجلـ، ٞةن خاػ  ذ زال٫ ٖكغة ؤًام ٖلى ألا٦ثر مً جاٍع خم ٖغيه للخهٍى ٍو

لبُت البؿُُت للىىاب ٌكٕغ في جىُٟظه، وفي خالت ٖضم مىا٣ٞت اإلاجلـ الكٗبي  اإلاىا٣ٞت باأٚل

جي ٣ًضم الىػٍغ ألاو٫ اؾخ٣الت خ٩ىمخه لغثِـ الجمهىعٍت لُخم حُٗحن وػٍغ ؤو٫ ظضًض  الَى

خم 2وخ٩ىمت ظضًضة ٌ مسُِ ٖمل الخ٩ىمت الجضًضة حؿخ٣ُل هظه ألازحرة ٍو ، وفي خالت ٞع

. 3خل البرإلاان جل٣اثُا

ولٗل مبرع هظا الخل هى الخغم ٖلى يمان الاؾخ٣غاع اإلااؾؿاحي بغصٕ الىىاب ًٖ ؤلا٢ضام 

ٌ اإلاسُِ وبالىدُجت بؾ٣اٍ الخ٩ىمت إلاغاث مخخالُت ، ولظل٪ ٞةن مُغ٢ت الخل 4ٖلى ٞع

جي جب٣ى الٗاث٤ ال٨بحر ؤمامه إلزاعة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت،  الىظىبي للمجلـ الكٗبي الَى

تراى ختى وان جم ج٣ضًم  ٞالىىاب خٟاْا ٖلى ب٣ائهم في مىانبهم ٞةجهم ًًٟلىن ٖضم الٖا

ُٗت مؿب٣ت،  ًه ٌٗجي خل اإلاجلـ وظىبا وبظغاء اهخساباث حكَغ هٟـ اإلاسُِ ألاو٫ ألن ٞع

 ٌ هاجه ألازحرة ٢ض حؿٟغ ًٖ بٖاصة اهخساب هٟـ الدك٨ُلت البرإلااهُت التي ٢ض جهغ ٖلى ٞع

مسُِ ٖمل الخ٩ىمت إلزاعة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت اإلاباقغة لها مً ظهت، وفي ظهت ؤزغي ٞهي 

                                                           
 .227 اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
 .2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 95 اهٓغ اإلااصة 2
غ مؿاولُت الخ٩ىمت و اوٗضامها 3 في الىٓام الضؾخىعي ) مؼاعي ًاؾمحن، مؿغاحي ؾلُمت، آلُاث الغ٢ابت البرإلااهُت بحن ج٣ٍغ

 .153 ، م2017، الٗضص الشامً،  ظىان 2، اإلاجلض 02، مجلت آٞا١ للٗلىم، ظامٗت البلُضة (الجؼاثغي 
 .283نالر بلخاط، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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٪ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت ٚحر اإلاباقغة لغثِـ الجمهىعٍت، وهىا وبن ٧ان  بظل٪ جداو٫ جدٍغ

الغثِـ ٚحر ملؼم صؾخىعٍا بخ٣ضًم اؾخ٣الخه ٞةهه ؾُاؾُا ؾ٩ُىن جدذ يِٛ ؤٚلبُت 

مٗاعيت صازل ٢بت البرإلاان حؿعى ظاهضة إلزاعة هظه اإلاؿاولُت الؾُما وؤن بٖاصة اهخسابها 

جمىدها ٢ىة ؤ٦بر في مىاظهت الؿلُت الخىُٟظًت مما ًجبر عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ازخُاع خ٩ىمت 

. 1مؿاًغة لالججاه البرإلااوي

ًا ألي مسُِ ٖمل ألي مً الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت  ٚحر ؤن الىا٢٘ الٗملي لم ٌكهض لخض آلان ٞع

 .هدُجت ال٠ًٗ اإلاخىانل للبرإلاان والهُمىت اإلاتزاًضة للؿلُت الخىُٟظًت ٖلُه

إراوة اإلاسؤولية السياسية لملبئي الججمىورة من خالو إيلاع ُملحَجي الملكابة : راايا

 مً ال٣اهىن 51 و٦ظا اإلااصة 20162 مً الخٗضًل الضؾخىعي 98ل٣ض ؤلؼمذ اإلااصة 

جي ٧ل 123-16الًٗىي   الخ٩ىمت بخ٣ضًم بُان ًٖ الؿُاؾت الٗامت ؤمام اإلاجلـ الكٗبي الَى

ؾىت ًخًمً ج٣ُُما ٖاما إلاا َب٤ مً البرهامج، وجدضًض ألاظؼاء البا٢ُت مىه ؤي خهُلت 

دب٘ طل٪ مىا٢كت ٖامت في  ٘ وآلاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت ٍو اهجاػاث الؿىت اإلاىهغمت وبخهاء اإلاكاَع

، والتي ًم٨ً ؤن جيخهي بةًضإ الثدت ؤو ُملخَمـ ع٢ابت، و٢ض ج٣ىم 5 خى٫ ٖمل الخ٩ىمت4اإلاجلـ

ذ بالش٣ت خؿب اإلااصة  . 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 98الخ٩ىمت بُلب الخهٍى

                                                           
 .226مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
جّي بُاها ًٖ الّؿُاؾت الٗاّمت : "98جىو اإلااصة  2 ٗبّي الَى

ّ
ا بلى اإلاجلـ الك   . ًجب ٖلى الخ٩ىمت ؤن ج٣ضم ؾىٍى

  . ح٣ُٗب بُان الّؿُاؾت الٗاّمت مىا٢كت ٖمل الخ٩ىمت

سخَخم هظه اإلاىا٢كت بالثدت
ُ
  . ًم٨ً ؤن ج

جّي َب٣ا ألخ٩ام اإلاىاص ّ ٗبّي الَى
ّ

ب ٖلى هظه اإلاىا٢كت بًضإ ُملخَمـ ع٢ابت ٣ًىم به اإلاجلـ الك
ّ
 153    ٦ما ًم٨ً ؤن ًترج

  . ؤصهاه  155و    154و

٣ت
ّ
خا بالش جّي جهٍى ٗبّي الَى

ّ
٣ت ٣ًّضم الىػٍغ  .  للىػٍغ ألاو٫ ؤن ًُلب مً اإلاجلـ الك

ّ
وفي خالت ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى الثدت الش

  . ألاو٫ اؾخ٣الت الخ٩ىمت

ت ؤن ًلجإ، ٢بل ٢بى٫ الاؾخ٣الت، بلى ؤخ٩ام اإلااّصة  ٍّ   .  ؤصهاه147في هظه الخالت، ًم٨ً عثِـ الجمهىع

 ". ًم٨ً الخ٩ىمت ؤن ج٣ّضم بلى مجلـ ألاّمت بُاها ًٖ الّؿُاؾت الٗاّمت
ش اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ ٖملها بلى اإلاجلـ الكٗبي :"51هو اإلااصة  3 ًجب ٖلى الخ٩ىمت ان ج٣ضم ٧ل ؾىت ابخضاءا مً جاٍع

جي، بُاها ًٖ الؿاؾت الٗامت َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  .  مً الضؾخىع 98الَى

. ًترجب ٖلى بُان الؿُاؾت الٗامت بظغاء مىا٢كت جدىاو٫ ٖمل الخ٩ىمت

". ًم٨ً ؤن جسخخم هظه اإلاىا٢كت بالثدت
 هو اإلااصة مً الخٗضًل الضؾخىعي 4
 .154 مؼاعي ًاؾمحن، مؿغاحي ؾلُمت، مغظ٘ ؾاب٤، م 5
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ٗض ملخمـ الغ٢ابت ؤهم وؤزُغ آلُت ع٢ابُت بم٣خًاها ًم٨ً جُٟٗل اإلاؿاولُت الؿُاؾُت  َو

ُٗت والخىُٟظًت، ٞةطا ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي  وجد٤ُ٣ هٕى مً الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ

جي ٞةهه ٢ض زو باإلا٣ابل  ٢ض زى٫ للؿلُت الخىُٟظًت بم٩اهُت خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُٗت بألُت ع٢ابُت ًم٨ً مً زاللها للىىاب بؾ٣اٍ الخ٩ىمت مً زال٫  الؿلُت الدكَغ

ذ ٖلى ملخمـ الغ٢ابت . الخهٍى

و٢ض ؤخاٍ اإلاكٕغ الضؾخىعي جُٟٗل هظه آلالُت بجملت مً ؤلاظغاءاث والكغوٍ، خُض ؤهه 

 ٞةهه ل٣بى٫ اإلالخمـ وظب جى٢ُٗه 12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 38وبالغظٕى بلى هو اإلااصة 

جي ٖلى ألا٢ل لُخم بًضاٖه لضي م٨خب اإلاجلـ م٘ وكغ 7/1مً   هىاب اإلاجلـ الكٗبي الَى

٣ا إلاا ٢ًخه به اإلااصة  ضة الغؾمُت وحٗل٣ُه و٦ظا جىػَٗه ٖلى ظمُ٘ الىىاب ٞو مًمىهه في الجٍغ

ش بًضإ اإلالخمـ 60 ذ بال بٗض مغوع زالر ؤًام مً جاٍع  مً طاث ال٣اهىن، وال ًخم الخهٍى

ذ ٖلُه ؤٚلبُت زلثي الىىاب كتٍر في الخهٍى ذ ٖلُه ٞةن طل٪ ًلؼم 1َو ، ٞةطا جم الخهٍى

. الخ٩ىمت بخ٣ضًم اؾخ٣التها لغثِـ الجمهىعٍت

وبىاًء ٖلُه ٞةن هو اإلاكٕغ ٖلى هاجه ؤلاظغاءاث اإلا٣ٗضة واإلاكضصة لخُٟٗل هظه آلالُت مً 

ها مً هضٞها ومدخىاها، وفي هظا الهضص ًغي البٌٗ ؤهه  ٟٚغ قإهه ؤن ًدض مً ٞاٖلُتها ٍو

جي إلظغاء ملخمـ الغ٢ابت ٞةهه ال ٌٗضو ٧ىهه مجغص مؿاٖض  ٪ اإلاجلـ الكٗبي الَى ٖىض جدٍغ

لغثِـ الجمهىعٍت مً زال٫ مغا٢بخه إلاضي اخترام الخ٩ىمت للبرهامج الؿُاس ي الظي وا٤ٞ ٖلُه 

، ٚحر ؤهه باإلا٣ابل ٞةن هىا٥ مً ًخجه بلى ؤن طل٪ ًض٫ ٖلى بهما٫ وج٣هحر عثِـ 2الكٗب

ُُٟا مً زال٫ ازخهاناجه  الجمهىعٍت في مخابٗت ومغا٢بت الخ٩ىمت التي ٌؿُُغ ٖلحها ْو

الىاؾٗت ظضا في اإلاجا٫ الخىُٟظي، ٞةن ٧اهذ الخ٩ىمت ٢ض اعج٨بذ بزالال وج٣هحرا ظؿُما في 

مهامها ٞةن طل٪ ؤصعى للغثِـ بلى اؾدبضالها الؾُما بن ٧ان هظا ؤلاهما٫ وؤلازال٫ الخ٩ىمي 

ًهل بلى صعظت اهتها٥ ؤو مسالٟت ؤخ٩ام الضؾخىع والامخىإ ًٖ جُب٣ُها مشل الامخىإ ًٖ 

ت اإلاحزاهُت، وألن عثِـ الجمهىعٍت مؿاو٫ ًٖ  ج٣ضًم بُان الؿُاؾت الٗامت و٢اهىن حؿٍى

الخ٩ىمت مً ظهت وخامي الضؾخىع مً ظهت ؤزغي ٞةن ٖضم جضزله لخماًخه ٌٗض بهماال 

ُُٟت . 3قضًضا وج٣هحرا في مماعؾت مهامه الْى

                                                           
ملهما، و٦ظا  الظي 12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 62اهٓغ اإلااصة  1 جي ومجلـ ألامت، ٖو ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت بُجهما و بحن الخ٩ىمت  .، اإلاغظ٘ الؿاب٤الٗال٢اث الْى
 .393 لىقً صال٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 . 230مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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لى نُٗض الىا٢٘ ٞةن الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت ٖلى الجؼاثغ لم حكهض مُل٣ا  وهىا وكحر بلى ؤهه ٖو

جُٟٗل هظه آلالُت وال ختى مداولت طل٪، بل وؤ٦ثر مً طل٪ ٞةن ج٣ضًم بُان الؿُاؾت الٗامت 

 ٪ غاى مدضوصة في ْغوٝ مدضصة، لُٓل جدٍغ لم ًخم الالتزام به بال في مغاث مٗضوصة وأٚل

اإلاؿاولُت الؿُاؾُت للخ٩ىمت و مً زم لغثِـ الجمهىعٍت مجغص خبر ٖلى نٟداث الضؾخىع 

ُٗت والخىُٟظًت ومشبخا مغة ؤزغي هُمىت هاجه  هاُٞا بظل٪ ٞغيُت الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ

. ألازحرة ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت

الحصىرد بعلم الثلة : رالثا

ذ بالش٣ت ببُان الؿُاؾت الٗامت  ل٣ض عبِ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي مؿإلت الخهٍى

جي، ٦ما هى الخا٫ باليؿبت إلالخمـ  ا ؤمام اإلاجلـ الكٗبي الَى الظي ج٣ضمه الخ٩ىمت ؾىٍى

ذ بالش٣ت ٌٗض مماعؾت صؾخىعٍت جباصع لها الخ٩ىمت  لى زالٝ هظا ألازحر ٞةن الخهٍى الغ٢ابت ٖو

ذ بالش٣ت بلى اإلاجلـ  مً جل٣اء هٟؿها، بدُض ؤن الىػٍغ ألاو٫ هى الظي ًخ٣ضم بُلب الخهٍى

ضعط مباقغة في ظضو٫ ؤٖماله جي ٍو . 1الكٗبي الَى

 ٞةهه ًم٨ً للىػٍغ ألاو٫ ؤن ًُلب مً اإلاجلـ 05 و 04 في ٣ٞغتها 98ُٞب٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة 

خا بالش٣ت، وفي خالت ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى الثدت الش٣ت ٞةن الىػٍغ ألاو٫  جي جهٍى الكٗبي الَى

٩ًىن ملؼما بخ٣ضًم اؾخ٣الت خ٩ىمخه ؤمام عثِـ الجمهىعٍت الظي بضوعه ًم٨ىه اللجىء ٢بل 

جي َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة   مً الخٗضًل ٢147بى٫ الاؾخ٣الت بلى خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

ذ بالش٣ت ال ٩ًىن بال بىاءا ٖلى َلب خ٩ىمي وهى ما ٢ض 2016الضؾخىعي  لُه ٞةن الخهٍى ، ٖو

ًدىافى م٘ بم٩اهُت اٖخباعه آلُت ع٢ابُت بغإلااهُت ٖلى ؤٖما٫ الخ٩ىمت، ومً ٚحر اإلاى٣ُي ؤن جيخٓغ 

بت ألصاء صوعها الغ٢ابي الؾُما وؤن ج٣ضًم هظا الُلب مً 
َ
غا٢ِبت جضزل الجهت اإلاغا٢ـ

ُ
الجهت اإلا

ت خ٩ىمُت واؾٗت . 2ٖضمه ٩ًىن بىاًء ٖلى ؾلُت ج٣ضًٍغ

لى طل٪ ٞةن الخ٩ىمت لً حٛامغ بهظا الُلب بن لم ج٨ً واز٣ت مً مؿاهضة اإلاجلـ الكٗبي  ٖو

لبُت البؿُُت، مما ٣ًٟض هظه آلالُت  ذ هي ألٚا لبُت اإلاُلىبت في الخهٍى جي زانت وؤن ألٚا الَى

ؼ مغ٦ؼها وجإ٦ُض هُمىتها اٖلُتها في ب٢غاع مؿاولُت الخ٩ىمت لخ٩ىن ؤصاة ٣ِٞ لخٍٗؼ . ظىهغها ٞو

 مً الضؾخىع ظاء ٖاما ُٞما ًخٗل٤ بمؿإلت اؾخ٣الت 98وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هو اإلااصة 

ت ال٩املت في ٢بى٫  ؿخيخج مً زالله امخال٥ عثِـ الجمهىعٍت الؿلُت الخ٣ضًٍغ ٌُ الخ٩ىمت بط 

جي اؾدىاصا  اؾخ٣التها ؤو ٖضم ال٣بى٫ في م٣ابل امخال٦ه ؤًًا لؿلُت خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

                                                           
 . وما بٗضها283، م 2000ٖباؽ ٖماع، الغ٢ابت ٖلى ٖمل الخ٩ىمت، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ،  1
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 مً الضؾخىع، ٞةطا ؾلمىا ظضال ؤن اإلاجلـ نىث بٗضم الش٣ت ٞةن ال٨شحر 147ألخ٩ام اإلااصة 

مً ال٣ٟهاء الضؾخىعٍحن ًغون ؤن طل٪ ب٢غاع مباقغ إلاؿاولُت الخ٩ىمت وبهىعة ٚحر مباقغة 

للمؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت، ٧ىهه ناخب البرهامج الظي َغخخه الخ٩ىمت في 

٤ مسُِ ٖمل جًبُه  ٣ا إلاا جغاه هاظٗا لخىُٟظه ٞو ٖغيها لبُان الؿُاؾت الٗامت ٞو

. وججؿضه ٖلى ؤعى الىا٢٘

وبالغظٕى للخجغبت الؿُاؾُت في الجؼاثغ ٞةهه لم ًدضر لخض آلان وؤن نىث اإلاجلـ الكٗبي 

خباعاث ٖضًضة ؤهمها ال٣ُض الىاعص في ال٣ٟغة ما ٢بل ألازحرة مً اإلااصة  جي بٗضم الش٣ت اٖل الَى

 مً الضؾخىع واإلاخٗل٤ بدل اإلاجلـ مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت، ألن الىىاب ٖىض ب٢ضامهم 98

ذ بالش٣ت ٞهم ٌٗغيىن ؤهٟؿهم لخُغ ٣ٞضان م٣اٖضهم الىُابُت هدُجت  ٌ الخهٍى ٖلى ٞع

. 1الخل

وبالخالي ًٓهغ مما ؾب٤ ٖضم وظىص هو ٢اهىوي مباقغ ًٟترى بم٩اهُت ٢ُام مؿاولُت عثِـ 

الجمهىعٍت ؾُاؾُا، وإلاا ٧ان هظا ألازحر مماعؾا لؿلُاث هامت ومجؿضا للؿلُت الخىُٟظًت 

الٟٗلُت ٞةن ظاهبا ٦بحرا مً ال٣ٟه الضؾخىعي ًغي ؤن اإلاؿاولُت الؿُاؾُت التي ج٣ام ٖلى 

٣ت ٚحر مباقغة بالىٓغ بلى ٖضة  الخ٩ىمت مً ٢بل البرإلاان جيسخب بلى عثِـ الجمهىعٍت بٍُغ

: 2اٖخباعاث ؤبغػها

  ًخدمل عثِـ الجمهىعٍت جبُٗت ازخُاعه للىػٍغ ألاو٫ وحُِٗىه للُا٢م الخ٩ىمي، بط ؤن

 .الخ٩ىمت حؿخمض وظىصها مباقغة مً عثِـ الجمهىعٍت

  الؿُاؾت الٗامت التي جلتزم الخ٩ىمت بدىُٟظها ًهممها مجلـ الىػعاء الظي ًترؤؾه

لُه ٩ٞل ما ٢ض ٣ً٘ ٖلى  عثِـ الجمهىعٍت، والخ٩ىمت ما هي بال ها٣َت باؾم الغثِـ ٖو

ٖاج٣ها مً مؿاولُت ٌٗىص ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ٖلى هدى ؤو آزغ، ومغص طل٪ ؤن الىػٍغ 

ألاو٫ ال ٌٗض الغثِـ الٟٗلي للخ٩ىمت وبالخالي لِـ ناخب الؿلُت الؿُاؾت، ٞهى مجغص 

. 3مىٟظ لخل٪ الؿُاؾت التي ًً٘ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت زخم الضولت

اإلاسؤولية السياسية لملبئي الججمىورة غير اإلاباشملة ؤمام اللعل : اإلابدث الثاون

لئن ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض هإي بجاهبه ًٖ بخضي ؤبغػ ال٣ىاٖض التي 

ج٣ىم ٖلحها الضًم٣غاَُت وال٣ايُت بخالػم الؿلُت واإلاؿاولُت، وطل٪ خُىما ؤهاٍ عثِـ 

                                                           
 .287-286  م-نالر بلخاط، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
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ب الىو ٖلى ؤي بم٩اهُت  ُّ الجمهىعٍت بؿلُاث واؾٗت وازخهاناث قاؾٗت وباإلا٣ابل ٚ

لى اٖخباع  إل٢امت مؿاولُت ؾُاؾُت جدمله ٖلى الخىخي ًٖ الغثاؾت بطا ما جد٣٣ذ بىىصها، ٖو

ُت اإلا٨ؿبت للمغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت مغصها ألاؾاس ي والخ٣ُ٣ي بلى  ؤن خُاػة الكٖغ

٤ آلُت الاهخساب الٗام واإلاباقغ، ٞةهه ٧ان البض  الكٗب الظي ؤؾىض الؿلُت للغثِـ ًٖ ٍَغ

ً إل٢غاع مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت بطا ما حٗغى الهتزاػ ز٣ت  لل٣ٟه الضؾخىعي بًجاص مَى

الكٗب مهضع الؿلُت، ٞاؾخ٣غ ٖلى بٌٗ اإلآاهغ التي جىحي في صالالتها ٖلى ٢ُام هاجه 

ُاب الالتزام ال٣اهىوي، طل٪ ؤن الىا٢٘ ًض٫ ٖلى ؤهه هىا٥  م اوٗضام الىو ٚو اإلاؿاولُت ٚع

الٗضًض مً الؿلُاث الخانت بغثِـ الجمهىعٍت التي ًم٨ً ؤن جًٗه في مىي٘ اإلاؿاو٫ ؤمام 

 1الكٗب، ٟٞي هظه الخاالث جخاح لألمت ٞغنت مىذ عثِـ الجمهىعٍت الش٣ت ؤو سخبها مىه

٣ت ٚحر مباقغة مً زال٫ ما ٢ض جٟغػه الاهخساباث الغثاؾُت  ، ؤو الاؾخٟخاء و (اإلاُلب ألاو٫ )بٍُغ

ُٗت اإلاترجبت ًٖ (اإلاُلب الشاوي)ما ٢ض ًخمسٌ ٖىه  ، باإلياٞت بلى هدُجت الاهخساباث الدكَغ

جي  . (اإلاُلب الشالض)الخل الغثاس ي للمجلـ الكٗبي الَى

ثفعيل اإلاسؤولية السياسية لملبئي الججمىورة من خالو احابج : اإلاؼلل ألاوو 

الااحخابات الملباسية 

حٗض الاهخساباث الغثاؾُت الغ٦ً ألاؾاؽ ل٣ُام هٓام صًم٣غاَي، طل٪ ؤجها آلالُت 

ُت، ٦ما ٌٗض اٖخماص ؤؾلىب الا٢ترإ الٗام واإلاباقغ  الخ٣ُ٣ُت إلؾىاص الؿلُت وا٦دؿاب الكٖغ

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 85الظي اهخهجه اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي مً زال٫ هو اإلااصة 

لُه بن آلُت 2016لؿىت  ت وجضُٖم اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت، ٖو  الٗامل ألاهم في ج٣ٍى

٘ مً ال٣ُمت الخمشُلُت للغثِـ وجازغ بٗم٤ ٖلى م٩اهخه  بؾىاص الؿلُت اإلاخمشلت في الاهخساب جٞغ

. الضؾخىعٍت والؿُاؾُت اهُال٢ا مً خُاػجه ٖلى ؤلاعاصة الكٗبُت التي حٗض مهضع ٧ل الؿلُاث

ل عثِـ الجمهىعٍت  واهُال٢ا مً ال٣ٗض الظي ًغبِ الغثِـ بالكٗب هدُجت الاهخساب ٞةن جسٍى

٣ا إلا٣خًُاث  الؿلُت البض مً ؤن ٣ًابله ٢ُام اإلاؿاولُت في خالت ؤلازال٫ بما التزم به ٞو

الخىاػن بحن وظىص الؿلُت ووظىص اإلاؿاولُت، ٞالغثِـ الظي جم ازخُاعه مً َٝغ ناخب 

لُه ًجب ؤن  الؿُاصة ٩ًىن مؿاوال ؤمام هظا ألازحر ًٖ ٦ُُٟت حؿُحره قاون الخ٨م، ٖو

ُٟي والخٟاّ ٖلى ز٣ت الكٗب، ٞاالهخساب ٣ٖض خ٣ُ٣ي  ٌٗمل ٖلى يمان ٞٗالُت ؤصاثه الْى
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بحن الغثِـ والكٗب خُض ٣ًّضم ألاو٫ بغهامجه م٣ابل ز٣ت الىازبحن وؤي بزال٫ به ٌٗض بزالال 

. 1بالٗال٢ت الخٗا٢ضًت وبالخالي ٖلُه جدمل جبٗاث طل٪

وفي بَاع بدض ال٣ٟه الضؾخىعي ًٖ مىاًَ ب٢امت مؿاولُت الغثِـ ؾُاؾُا ؤمام الكٗب 

ٞةن ال٨شحر ًغي بإن الاهخساباث الغثاؾُت حٗض ٞغنت خ٣ُ٣ُت إلزاعة هاجه اإلاؿإلت، واإلا٣هىص 

هىا اهخساباث ججضًض الٗهضة الغثاؾُت ؤي بٗض اهتهاء الٗهضة ألاولى لخ٩ىن هظه الاهخساباث 

ٌ الخجضًض . بمشابت الجؼاء الؿُاس ي الظي ًغجب بما اؾخمغاع الخإًُض ؤو ٞع

دت للخ٨م ٖلى ؤصاثه وج٣ُُم ٞترجه  خُض ؤن بٖاصة جغشر الغثِـ لٗهضة زاهُت ٌٗخبر صٖىة نٍغ

الغثاؾُت الؿاب٣ت، ولظل٪ ٞةن ٖضم اهخساب الغثِـ مجضصا ًشحر مؿاولُخه الؿُاؾُت بط ٌٗض 

خا قٗبُا ٖلى الؿُاؾُت الٗامت، ٞالغثِـ التزم ببرهامج مدضص ؤمام 2ٖؼال يمىُا له  وجهٍى

ِسب ٖلى ؤؾاؾه بىاؾُت الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ، لظا ٞهى ال ٌؿإ٫ بال ؤمام 
ُ
الكٗب واهخـ

٣ا ل٣اٖضة جىاػي ألاق٩ا3٫الكٗب ٤ الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ ٞو .  ًٖ ٍَغ

ٚحر ؤهه بال٣لُل مً اإلاى٤ُ هجض ؤهه ال ًم٨ً بالًغوعة ٢ُام مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت 

الؿُاؾُت ٖىض اهتهاء ٖهضجه وبمىاؾبت الاهخساباث الغثاؾُت، ألن اإلاؿاولُت الؿُاؾُت 

ىانغها والتي جاصي بلى جىدُت الغثِـ  الخ٣ُ٣ُت هي التي ٨ًمً جٟٗلحها متى جىاٞغث ؤؾبابها ٖو

. زال٫ ٖهضجه ال بٗض جهاًتها

٦ما ؤن ازخُاع واهخساب مغشر آزغ ٚحر الغثِـ الؿاب٤ اإلاىتهُت ٖهضجه ال ٌٗجي بالًغوعة ؤن 

ب٤ ٖلُه ظؼاءا ؾُاؾُا بٗضم اهخسابه مغة ؤزغي  ، 4الكٗب ٢ض ؤزاع مؿاولُت هظا ألازحر َو

 التي جمى٘ 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 212/08ؤي٠ بلى طل٪ ٞةهه وبالغظٕى بلى هو اإلااصة 

 ٞةن الغثِـ ال ًم٨ىه 5الترشر أل٦ثر مً ٖهضجحن ؤي ٖهضة واخضة ٢ابلت للخجضص مغة واخضة

الترشر مغة زالشت، وبالخالي ٞال٣ى٫ ب٣ُام اإلاؿاولُت الؿُاؾُت للغثِـ مً زال٫ الاهخساباث 

ـىه مً ؤلاٞالث مً بزاعتها، وألامغ ؾُان بطا ما امخى٘ الغثِـ ًٖ 
ّ
م٨ الغثاؾُت ٌٗض صاخًا ٍو

م ؤن الضؾخىع ًسى٫ له طل٪، وبالخالي ٞهى ًٟلذ مً اإلاؿاولُت  الترشر لٗهضة زاهُت ٚع

. الؿُاؾُت الىاظمت ًٖ الاهخساب
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وزالنت ال٣ى٫ ؤن الاهخساباث الغثاؾُت ال حٗض آلُت ٧اُٞت إل٢غاع ٢ُام اإلاؿاولُت الؿُاؾُت 

لغثِـ الجمهىعٍت وبن ٧اهذ جدمل في صالالتها بهىعة ٚحر مباقغة جىظه ؤلاعاصة الكٗبُت 

لى ال٨ٗـ مً طل٪ وبمٟهىم اإلاسالٟت ٞةن بٖاصة  ٌ ؾُاؾت الغثِـ اإلاىتهُت ٖهضجه، ٖو لٞغ

. 1اهخسابه لٟترة ؤزغي ال ٌٗجي بالًغوعة جإ٦ُض الش٣ت الكٗبُت واإلاىا٣ٞت ٖلى الؿُاؾت الؿاب٣ت

. الاسحفحاء رألية إلراوة اإلاسؤولية السياسية لملبئي الججمىورة: اإلاؼلل الثاون

بن جد٤ُ٣ الضًم٣غاَُت الخ٣ُ٣ُت ٌؿخىظب اؾخدضار ظملت مً آلالُاث التي جٟض ي 

في جهاًت اإلاُاٝ بلى ج٨َغـ ؤلاعاصة الكٗبُت وجغؾُش اإلاكاع٦ت اإلاباقغة للكٗب في اإلاماعؾت ٖلى 

٧اٞت ألانٗضة ؾىاء الؿُاؾُت مجها ؤو ال٣اهىهُت ؤو الا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت، ولٗل مً بحن 

ؤهم آلالُاث اإلاد٣٣ت لهظه اإلاكاع٦ت آلُت الاؾخٟخاء التي ٦غؾتها ؤٚلب صؾاجحر الٗالم ٖلى ٚغاع 

. اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي 

ّٗغٝ الاؾخٟخاء ٖلى ؤهه بظغاء ًخم بم٣خًاه صٖىة الكٗب للبذ بهٟت اهٟغاصًت وشخهُت  وَُ

في مؿإلت جخٗل٤ باإلاهلخت الٗامت، خُض ًخم ٖغى مىيٕى ٖام ٖلى الكٗب ألزظ عؤًه ُٞه 

ٌ . 2باإلاىا٣ٞت ؤو الٞغ

٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه ؤزظ عؤي الكٗب في ؤمغ مً ؤمىع الضولت بدُض ٌٗبر ًٖ عؤًه ُٞه بىٗم ؤو 

، ؤًً ًم٨ً مً 3ال، والاؾخٟخاء بهظه الهىعة ٌٗض ؤخض مٓاهغ الضًم٣غاَُت قبه اإلاباقغة

زالله الغظٕى بلى بعاصة الكٗب في مؿاثل هامت ٢ض جخٗل٤ بىٓام الخ٨م ؤو وي٘ الضؾخىع ؤو 

حٗضًله ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلى ٢اهىن له او٩ٗاؾاث ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ؤو مالُت ؤو ختى ببضاء الغؤي 

غ مباقغة4للخهى٫ ٖلى مى٠٢ ؾُاس ي مٗحن . ، وبالخالي ٞهى ًمىذ الكٗب ؾلُت ج٣ٍغ

ٚحر ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض ظٗل مً اللجىء بلى الاؾخٟخاء الكٗبي ؾلُت 

ت مدخ٨غة لغثِـ الجمهىعٍت وخضه صون ؾىاه، خُض هو في اإلااصة   08 في ٣ٞغتها 91اؾدئـشاٍع

٤ الاؾخٟخاء بىهها ًًُل٘ : "ٖلى ؾلُت الغثِـ في الغظٕى بلى الكٗب واؾدكاعجه ًٖ ٍَغ

اه نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الّضؾخىع،  ًّ تي جسّىلها ب
ّ
ت، باإلياٞت بلى الّؿلُاث ال ٍّ عثِـ الجمهىع

اث آلاجُت ُّ ت  -8..   : بالّؿلُاث والّهالخ ُّ ت طاث ؤهّم ُّ ٗب في ٧ّل ٢ً
ّ

ًم٨ىه ؤن ٌؿدكحر الك

٤ الاؾخٟخاء، ت ًٖ ٍَغ ُّ ى ، ٞهى في الخ٣ُ٣ت خ٤ زالو ًدخ٨غه عثِـ الجمهىعٍت صون "َو

                                                           
ش ال٨خب، صون  صاع اإلا٣اعهت، الضؾخىعٍت ألاهٓمت في الضولت لغثِـ الؿُاؾُت اإلاؿاولُت بغ٧اث، ؤخمض ٞااص  ٖمغو 1  م٩ان و جاٍع

 .66 ، ماليكغ
اث الجامُٗتماظض عاٚب الخلى، الاؾخٟخاء الكٗبي،  2 ت، مهغ، صاع اإلاُبٖى  .10 ، من.ؽ.ص، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .165ظٗالب ٦ما٫، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
.  232بً ػاٚى هؼحهت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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ًه بإي خا٫ مً ألاخىا٫ َب٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة   مً الخٗضًل 101ؾىاه وال ًم٨ً جٍٟى

جىء بلى الاؾخٟخاء،:"... التي ههذ2016الضؾخىعي 
ّ
...".  ٦ما ال ًجىػ ؤن ًّٟىى ؾلُخه في الل

وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ٣ًُض هاجه الؿلُت بإي ٢ُىص ؤو 

ُت بل ظاء الىو ٖلى ٖمىمه ولغثِـ  يىابِ ال مً الىاخُت الك٩لُت وال مً الىاخُت اإلاىيٖى

، بدُض ؤن ج٣ضًغ اإلاؿاثل التي 1الجمهىعٍت مُل٤ الخ٣ضًغ في اللجىء بلى هظه آلالُت مً ٖضمه

ىُت ٌٗىص لغثِـ الجمهىعٍت الؾُما جل٪ اإلاىايُ٘  حٗض مً ٢بُل ال٣ًاًا طاث ألاهمُت الَى

التي ًم٨ً ؤن جل٣ى مٗاعيت صازل ٢بت البرإلاان، خُض جٟخذ آلُت اللجىء لالؾخٟخاء اإلاجا٫ 

واؾٗا ؤمام الغثِـ لخجاوػ ٣ٖبت البرإلاان بالٗىصة بلى ناخب الؿلُت ألانلي وهى الكٗب 

. زهىنا بطا ما ٧ان الغثِـ واز٣ا مً الخإًُض الكٗبي له

م مً طل٪ ٞةن لىخاثج الاؾخٟخاء صالالث ؤزغي جخٗل٤ بةم٩اهُت بزاعة  لى الٚغ بال ؤهه ٖو

ُت الغثِـ بدُض  ؼ قٖغ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت، ٞدتى وبن ٧ان وؾُلت لخٍٗؼ

ًبضو و٦إهه اهخساب ظضًض له، ٞةطا ظاءث هخاثج الاؾخٟخاء في ٚحر نالخه ٞةن مغ٦ؼه ؾُهبذ 

م مً ٖضم وظىص ؤي هو في الضؾخىع ًلؼم الغثِـ بما ًترجب ٖلى  لى الٚغ في ٚاًت ال٠ًٗ، ٖو

الاؾخٟخاء مً هخاثج بال ؤن مٗاعيخه وعٌٞ الكٗب للمكغوٕ الظي ج٣ضم به ؾِكٗغه بإهه 

. 2مجبر ٖلى الاؾخ٣الت مً الىاخُت الؿُاؾُت

دت مً ؤظل َغح مؿإلت الش٣ت  وبالخالي ٞةن الاؾخٟخاء ٢ض ًمشل ٞغنت ومىاؾبت خ٣ُ٣ُت ونٍغ

ؤمام الكٗب و٢ُاؽ صعظت الخإًُض الكٗبي للغثِـ، طل٪ ؤن ٖضم مىا٣ٞت الكٗب ٖلى ما جم 

ٖغيه ٖلُه مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت حٗجي مٗاعيخه لهظا ألازحر وعٌٞ ؾُاؾخه وبالخالي 

. 3وظب حُٛحره

ىإي ٦شحرا ًٖ وا٢٘ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ  ا ٢ض ًبخٗض ٍو ولٗل هظا الُغح ٌٗض َغخا هٍٓغ

ذ مً ظهت، ومً  الجمهىعٍت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي الؾُما في ْل ُٚاب الىو الهٍغ

ظهت ؤزغي اإلاٗالجت الضؾخىعٍت إلاؿإلت الاؾخٟخاء التي ال ججٗله مشاعا إلاؿاولُت الغثِـ ب٣ضع ما 

                                                           
ا 1958وهظا بسالٝ الٗضًض مً صؾاجحر الضو٫ ٖلى ٚغاع الضؾخىع الٟغوس ي ؾىت  1  الظي ٢ُض هظه الؿلُت ق٨ال ومىيٖى

 مىه ٖلى ؤن الاؾخٟخاء بُلب مً الخ٩ىمت ؤو البرإلاان وؤن ٌٗلً زال٫ الضوعة الٗاصًت للبرإلاان، باإلياٞت 11ؤًً ههذ اإلااصة 

:  وخهغث اإلاىايُ٘ التي ج٩ىن مدال لالؾخٟخاء واإلاخمشلت في11بلى طل٪ ٣ٞض خضصث اإلااصة 

 ٧ل مكغوٕ ٢اهىن مخٗل٤ بدىُٓم الؿلُاث الٗمىمُت. 

 ا في الؿُاؾت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لألمت  .٧ل مكغوٕ ٢اهىن ًخًمً حُٛحرا ظظٍع

 اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢ُت ال جخٗاعى م٘ الضؾخىع ل٨جها جازغ ٖلى ؾحر اإلااؾؿاث في الضولت. 
 .116ظٗالب ٦ما٫، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
 .265 مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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ؿا لش٣ت ٢ض ج٩ىن مهُىٗت هدُجت ٖىامل ؤهمها  ؼا إلاغ٦ؼه وججضًضا وج٨َغ ت وحٍٗؼ ججٗله ج٣ٍى

اخخ٩اع خ٤ اللجىء لالؾخٟخاء مً ٢بل الغثِـ مما ًجٗله ؾلُت عثاؾُت ال خ٣ا قٗبُا ٧ىهه 

ُُٟت التي حؿخضعي اللجىء بلى الاؾخٟخاء و٦ظا  هى الظي ٣ًضع اإلاىايُ٘ طاث ألاهمُت الْى

الى٢ذ الظي ًغاه مىاؾبا إلظغاثه ؤو ججىبه وجٟاصًه ٖلى يىء ما ًغاه مخىا٣ٞا ومغ٦ؼه ال٣اهىوي، 

ولظل٪ ٧ان ًيبػي جىؾُ٘ هُا١ اإلاباصعة بةظغاء الاؾخٟخاء بدُض ال جدخ٨غه ماؾؿت صؾخىعٍت 

ُت مًاصة لؿلُت عثِـ الجمهىعٍت  ٣ت ججٗل مىه ؾلُت قٖغ واخضة وبهما ًخم جىُٓمه بٍُغ

٤ آلُت الاؾخٟخاء وطل٪  لخم٨حن الكٗب مً و٠٢ ٧ل مماعؾت اؾدبضاصًت للؿلُت ًٖ ٍَغ

. 1بة٢غاع خ٤ اإلاباصعة الكٗبُت باالؾخٟخاء

ٌ قٗبي ٢ض ج٩ىن له  ومما ؾب٤ هسلو بلى ؤن ما ٢ض ًترجب ًٖ هخاثج الاؾخٟخاء مً ٞع

صالالث خى٫ مؿاولُت الغثِـ ؾُاؾُا، ٚحر ؤجها ٚحر ٧اُٞت في ْل الىا٢٘ الضؾخىعي والٗملي 

إلظباعه ٖلى الاؾخ٣الت والخىخي وبالخالي ٞةن ٞاٖلُت هاجه آلالُت جب٣ى مجغص جىٓحر وجب٣ى مدل 

. هٓغ

الااحخابات الخلمليعية اإلاسبلة رألية إلراوة اإلاسؤولية السياسية : اإلاؼلل الثالث

لملبئي الججمىورة 

ُٗت اإلاؿب٣ت جل٪ التي جىجم ًٖ جُٟٗل ؾلُت الخل  واإلا٣هىص هىا باالهخساباث الدكَغ

الغثاس ي، والظي ٌّٗغٝ ٖلى ؤهه خ٤ الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت في بجهاء 

ُٗت مؿب٣ت الهخساب  مهام ممشلي ألامت ٢بل اهتهاء اإلاضة الٗاصًت إلاهامهم وبظغاء اهخساباث حكَغ

. 2مجلـ ظضًض

ٗٝغ ؤًًا بإهه ٢ُام الؿلُت الخىُٟظًت بةجهاء مضة اإلاجلـ الىُابُت ٢بل جهاًت مضة الىُابت  َو

ُاء ال٩لمت للكٗب وظٗله خ٨ما في الجزاٖاث 3اإلادضصة صؾخىعٍا ، بط ٌٗخبر وؾُلت ٞٗالت إٖل

، وهى في الخ٣ُ٣ت حهضٝ بلى بخضار هٕى مً 4التي ٢ض جيكب بحن الؿلُاث الٗامت في الضولت

خباعاث التي ٢ض  ُٗت والخىُٟظًت ٦إنل ٖام بُٗضا ًٖ ٧ل الٖا الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ

ت مغ٦ؼ عثِـ  حكىب الهضٝ مً ب٢غاع ؤو جُٟٗل هظه آلالُت والتي ٢ض جهب في جضُٖم وج٣ٍى

الجمهىعٍت ٖلى خؿاب البرإلاان، ولظل٪ وختى ال حؿخسضم هاجه الؿلُت بُٛت جد٤ُ٣ بٌٗ 

                                                           
. 268-267: م-مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1

2 Philippe Ardant. Institutions politiques et droit constitutionnel, Op cit, Page 244 
. 272مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
ؼ ٖبض ببغاهُم 4 ، اإلاٗانغة، الؿُاؾُت ألاهٓمت في الىػاعة الضولت، عثِـ"الخىُٟظًت  الؿلُت وي٘ قُدا، الٍٗؼ  ميكإة اإلاٗاٝع

ت،   .79، م 2006ؤلاؾ٨ىضٍع
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ألاهضاٝ واإلاهالر التي جسضم الخىظهاث الؿُاؾُت التي جدىافى وبعاصة البرإلاان ٣ٞض ؤخاَذ 

ٗاث هاجه الؿلُت بجملت مً الًماهاث والًىابِ التي مً قإجها ؤن جمى٘  بٌٗ الدكَغ

: وجدض مً بؾاءة اؾخٗما٫ الغثِـ لها، ومً ؤهمها

 خُض ًجب ؤن ًخًمً ٢غاع الخل ألاؾباب الضاُٖت بلُه، : الالتزام بدؿبِب ٢غاع الخل

ؤي ؤن ًدىي ألاؾباب التي ؤصث بلى الخل في نلبه لُخم٨ً الغؤي الٗام مً الخ٨م ٖلى 

إحي هظا الدؿبِب جدذ َاثلت البُالن1ؾالمت هاجه ألاؾباب  .، ٍو

  ش لالهخساباث اإلاؿب٣ت اؾخضٖاء الهُئت الىازبت الهخساب مجلـ ظضًض وجدضًض جاٍع

ُٗت الؾُما في ألاهٓمت التي حٗخمض ٖلى  زال٫ مضة م٣ٗىلت جٟاصًا لخُُٗل الهُئت الدكَغ

٘، وفي خالت ٖضم اؾخضٖاء الىازبحن الزخُاع مجلـ ظضًض  ت الىاخضة في الدكَغ الٛٞغ

ؿخمغ اإلاجلـ ألاو٫ في مهامه  .2وجدضًض مضة طل٪ ٞةن ٢غاع الخل ٌٗض ٦إن لم ٨ًً َو

 وطل٪ إلاا ًىُىي ٖلُه مً جد٣حر وجَدٍض لإلعاصة الكٗبُت : ٖضم ج٨غاع الخل لظاث الؿبب

ُٗت اإلاؿب٣ت ٣ٖب الخل ألاو٫   .3التي جم الخٗبحر ٖجها مً زال٫ هخاثج الاهخساباث الدكَغ

 ا وا٢ُا مً : مى٘ الخل في الٓغوٝ ٚحر الٗاصًت ا وصٖع ٞهظه الًماهت حٗض ٢ُضا ظىهٍغ

 .4اؾدبضاص عثِـ الضولت وبنضاعه ٢غاعاث زُحرة جمـ بدايغ ألامت ومؿخ٣بلها

و٢ض هو اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في ؤلا٢ضام ٖلى خل اإلاجلـ 

جي واٖخبرها خ٣ا زالها مؿخإزغا ومدخ٨غا له مً زال٫ ههىم الضؾخىع  الكٗبي الَى

ت ؤن ٣ًّغع خّل اإلاجلـ : " التي جىو ٖلى147الؾُما في اإلااصة  ٍّ ًم٨ً عثِـ الجمهىع

ت ٢بل ؤواجها، بٗض اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألاّمت، ُّ ٗ جّي، ؤو بظغاء اهخساباث حكَغ ٗبّي الَى
ّ

  الك

جّي، وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي،  ٗبّي الَى
ّ

  . والىػٍغ ألاو٫    وعثِـ اإلاجلـ الك

". ؤقهغ  (3)  وججغي هظه الاهخساباث في ٧لخا الخالخحن في ؤظل ؤ٢هاه زالزت

الخٔ ؤن ههىم الضؾخىع ظاءث زالُت مً بٌٗ الًماهاث والًىابِ ؾاب٣ت الظ٦غ  ٍو

 ما حٗل٤ مجها بىظىب حؿبِب ٢غاع الخل، و٦ظا مى٘ ج٨غاعه لىٟـ ألاؾباب وفي طل٪ 
ً
زانت

ُٗت ت واضخت إلاغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت في مىاظهت الهُئت الدكَغ . جضُٖم ناعر وج٣ٍى

                                                           
 .288ٖماعة ٞخُدت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .2012 مً الضؾخىع 04 ٣ٞغة 127وهظا ما ٢ض ى به الضؾخىع اإلاهغي في اإلااصة  2
 .274مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
 .138 ، م2004ٖالء ٖبض اإلاخٗا٫، خل البرإلاان في ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مهغ،  4
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هىا وكحر بلى ؤن زلى الضؾخىع مً يىابِ ٧اُٞت جمى٘ بؾاءة اؾخٗما٫ عثِـ الجمهىعٍت 

جي ال مدالت ؾُاصي بلى بم٩اهُت مماعؾت الخل ٖلى هدٍى  الؿلُت في خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

اؾدبضاصي لخد٤ُ٣ مهالر ي٣ُت جمـ باؾخ٣غاع اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت، بل وتهضص مبضؤ 

ت الضولت طاجه وبظل٪ ًخدى٫ خ٤ الخل مً ؤصاة لخجاوػ ألاػماث الؿُاؾُت بلى ؤصاة  اؾخمغاٍع

. 1لخٟا٢مها واقخضاص الهغاٖاث ال خلها

ؤما ُٞما ًسو بم٩اهُت ب٢غاع اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت بمىاؾبت خل اإلاجلـ 

ُٗت مؿب٣ت ٞةهه ًم٨ً ؤن ج٣غع هظه اإلاؿاولُت ٚحر  جي وبظغاء اهخساباث حكَغ الكٗبي الَى

لبُت التي ٧اهذ  اإلاباقغة ؤمام الكٗب ٖىضما ٌُٗض الكٗب اهخساب مجلـ ظضًض بىٟـ ألٚا

باإلاجلـ ألاو٫، وهظا ٌٗجي ؤن الهُئت الىازبت مىدذ ز٣تها لألٚلبُت التي ؤعاص عثِـ الجمهىعٍت 

جي، وفي هظه الخالت ال ًب٣ى لغثِـ الجمهىعٍت  ٤ خل اإلاجلـ الكٗبي الَى اؾدبٗاصها ًٖ ٍَغ

لبُت البرإلااهُت التي حٗبر ًٖ ألامت  . 2ؾىي الاؾخ٣الت ؤو الخًٕى لخىظهاث ألٚا

ُٗت مؿب٣ت وما ٢ض  ٚحر ؤن الخضًض ًٖ الخل الغثاس ي اإلاٟض ي بلى بظغاء اهخساباث حكَغ

ًخمسٌ ًٖ هاجه ألازحرة مً بم٩اهُت بزاعة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت ٣ًىصها بلى 

 مً الخٗضًل 05 و 04 ٣ٞغة 98يغوعة الخمُحز بحن الخل الىاظم ًٖ جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلااصة 

 ٞةن اإلااؾـ 98 مىه، ٞبالغظٕى بلى هو اإلااصة 147 وؤخ٩ام اإلااصة 2016الضؾخىعي 

خه  جي في خا٫ جهٍى الضؾخىعي ٢ض زى٫ لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

بٗضم الش٣ت في مىاظهت الخ٩ىمت بمىاؾبت ج٣ضًم بُان الؿُاؾت الٗامت، وهىا ٩ًىن جضزل 

٤ الخل بهٟخه خ٨ما بحن اإلاجلـ والخ٩ىمت في بَاع مهامه للخٟاّ  عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ

ُٗت التي ح٣ٗب الخل ال ًم٨ً ؤن  ٖلى ماؾؿاث الضولت، ولظل٪ ٞةن هدُجت الاهخساباث الدكَغ

لبُت  ٪ مؿاولُخه الؿُاؾت ختى وبن ؤٞغػث هظه الاهخساباث هٟـ ألٚا جٟض ي بلى جدٍغ

ا مباقغا في الجزإ بحن الخ٩ىمت والبرإلاان، ٖلى ؤال ٣ًدم  البرإلااهُت باٖخباع ؤن الغثِـ لِـ َٞغ

الغثِـ هٟؿه في هظا الهغإ مً زال٫ مداولت الخإزحر اإلاباقغ ٖلى جىظه ؤلاعاصة الكٗبُت 

ُٟخه الخد٨ُمُت،  ُٗت مخىاؾُا ْو زال٫ الخملت الاهخسابُت التي حؿب٤ الاهخساباث الدكَغ

باإلياٞت بلى وظىب اخترامه إلعاصة الكٗب وازخُاعه وطل٪ مً زال٫ جىلُخه لخ٩ىمت ظضًضة 

جخىا٤ٞ م٘ ما ؤٞغػجه الاهخساباث مً هخاثج، ألن الاؾخسٟاٝ بهاجه ؤلاعاصة ٢ض ًاصي في جهاًت 

. اإلاُاٝ بلى وي٘ الغثِـ مىي٘ اإلاؿاو٫ ؾُاؾُا ؤمام الكٗب

                                                           
 .282 ؤو 281مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .176ظٗالب ٦ما٫، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
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 مً الخٗضًل الضؾخىعي ٞةن ال٣غاع 147ؤما باليؿبت للخل الغثاس ي اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

ت مً خُض مىاؾبت وؤؾباب ومبرعاث جُٟٗله وصون ٢ُىص ؤو  به ٩ًىن بهٟت اهٟغاصًت وج٣ضًٍغ

ُٗت اإلاؿب٣ت والىاظمت ًٖ هظا 1يىابِ صؾخىعٍت ، مما ًجٗل مً هخاثج الاهخساباث الدكَغ

ؼ مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت ؤو ب٢غاع مؿاولُخه : الخل جدمل في َُاتها ؤخض الى٣ًُحن بما حٍٗؼ

الؿُاؾُت ؤمام الكٗب، هاجه ألازحرة التي جخ٣غع في خالت ما بطا ظاءث هخاثج الاهخساباث زالٞا 

لبُت البرإلااهُت التي ُخلذ، وهظا بُبُٗت الخا٫ له جإزحر ٖلى  إلعاصة الغثِـ وطل٪ بةٖاصة طاث ألٚا

ؤلاعاصة الغثاؾُت ًم٨ً ؤن ًهل بلى صعظت جىخي الغثِـ ًٖ الخ٨م ألن هظا الخهٝغ ٌٗض 

تراى الكٗبي ٖلى الغثِـ 2اٖترايا قٗبُا ٖلى ؾُاؾخه ، ٚحر ؤهه ختى وبن ٧ان بمشابت الٖا

. 3ٞةهه ٌٗض بظغاءا ٞاسخا للٗهضة الغثاؾُت

ُٗت  غ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت بؿبب هخاثج الاهخساباث الدكَغ وؤًا ٧ان ٞةن ج٣ٍغ

الث ٚحر  اإلاؿب٣ت اإلاًُٟت بلى هٟـ الدك٨ُلت البرإلااهُت مدل الخل ال حٗضو ٧ىجها مجغص جإٍو

مباقغة ال جلؼم ٢اهىها بإي خا٫ مً ألاخىا٫ عثِـ الجمهىعٍت باالؾخ٣الت ؤو ٢ُ٘ ٖهضجه ما لم 

. ٣ًضم ٖلى طل٪ بمدٌ بعاصجه

 

 

 

 

                                                           
 یجىػ  ال: " 2012 مً صؾخىع 126 وهظا بسالٝ اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاهغي الظي هو في اإلااصة 1

 او٣ٗاصه صوعة زال٫ اإلاجلـ خل یجىػ  وال الكٗب اؾخٟخاء وبٗض ب٣غاع مؿبب بال الىىاب مجلـ خل الجمهىعیت لغثیـ

 .الؿاب٤ اإلاجلـ ؤظله مً خل الظي للؿبب الؿىىي ألاو٫ 

 وا٤ٞ ألا٦ثر، ٞةطا ٖلى یىما ٖكغیً زال٫ الخل ٖلى الاؾخٟخاء وبظغاء اإلاجلـ ظلؿاث الجمهىعیت ٢غاع یى٠٢ عثیـ ویهضع

 زالزحن زال٫ اهخساباث مب٨غة بلى وصٖا الخل الجمهىعیت ٢غاع عثیـ ؤنضع الخل ٖلى الصخیدت ألانىاث بإٚلبیت اإلاكاع٧ىن 

الن الٗكغة ألایام زال٫ الجضیض اإلاجلـ ویجخم٘. ال٣غاع نضوع  جاعیش مً ألا٦ثر ٖلى یىما  لم ٕواطا الجهاثیت، الىدیجت الخالیت إٖل

لبیت هظه جىا٤ٞ  الاهخساباث ؤو الاؾخٟخاء اظغاء یخم ٕواطا لم مىهبه مً یؿخ٣یل ؤن الجمهىعیت عثیـ ٖلى یخٗحن الخل، ٖلى ألٚا

 ".اإلایٗاص الخالي اله٣ًاء الیىم في هٟؿه جل٣اء مً الاو٣ٗاص بلى اإلاجلـ یٗىص اإلادضص اإلایٗاص في
 .288ٞخُدت ٖماعة، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
 .204ٖبض هللا بى٢ٟت، آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
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وبئي الججمىورة اخيجة خحجية إلاا يحجحع به  كىة مملرك: الباب الثاون

من صالخيات واسعة 
 

٣ت جىلُه  ىا مً الخضًض ًٖ الىٓام الاهخسابي لغثِـ الجمهىعٍت و ٍَغ بٗض ؤن ٞٚغ

ُت و م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت بما ًغسخ ٢ىة اإلاغ٦ؼ  ؼ قٖغ إلاىهبه، ومضي مؿاهمت طل٪ في حٍٗؼ

ال٣اهىوي له، ألامغ الظي ًى٨ٗـ ٖلى ٖهضجه الغثاؾُت، الؾُما في ْل ُٚاب مٓاهغ مؿاولُخه، 

طل٪ ؤن الغابُت التي ظمٗذ عثِـ الجمهىعٍت بهاخب الؿُاصة ألانلي و هى الكٗب مً 

زال٫ الاهخساب، ؤوكإث ٣ٖضا اظخماُٖا جمسٌ ٖىه ٢ُام التزام ٖلى ٖاج٣ه ٦دخمُت لهظا 

ٌ الكٗبي في م٣ابل ظملت مً الؿلُاث والهالخُاث اإلاسىلت له بمىظب الىهىم  الخٍٟى

. الضؾخىعٍت

 ال٨ٟغة ال٣اثلت بخىاظض اإلاؿاولُت خُشما جىاظضث الؿلُت ٢ض ال ججض لها م٩اها في الىٓام بن

الؿُاس ي الجؼاثغي، ٖلى اٖخباع ُٚاب ؤي مؿاءلت في مىاظهت ال٨م اإلاٗخبر مً الهالخُاث 

اإلاىاَت بماؾؿت الغثاؾت، ولهظا ٞةن جىؾُ٘ هاجه الؿلُاث و الهالخُاث في ْل الٓغوٝ 

الٗاصًت و مًاٖٟتها و بَال٢ها في ْل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ٨ٌٗـ بما ال ًضٕ مجاال للك٪ 

شبذ اإلاغة بٗض اإلاغة  اؾخدىاط عثِـ الجمهىعٍت ٖلى بالٜ اهخمام اإلااؾـ الضؾخىعي، ٍو

الهُمىت الجلُت واإلاتزاًضة له ٖلى باقي الؿلُاث، بك٩ٍل ًًغب ٖغى الخاثِ مبضؤ الٟهل 

. 2016َاث اإلا٨غؽ صؾخىعٍا الؾُما بٗض الخٗضًل ألازحر لؿىت ـبحن الؿل

وبطا ٧اهذ ٣ٖلىت البرإلاان مُُت َاإلاا بغع مً زاللها اإلاسخهىن بال٣اهىن الضؾخىعي اججاه 

ت الؿلُت الخىُٟظًت، ٞةن طل٪ ٌٗىص باألؾاؽ بلى الضوع اإلاتراظ٘ للهُئت  اإلاكٕغ هدى ج٣ٍى

ُت التي ًخمخ٘ بها عثِـ  ُٗت مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي هدُجت احؿإ مؿاخت الكٖغ الدكَغ

. الجمهىعٍت اهُال٢ا مً ٧ىهه مىخسبا مً ٖمىم الكٗب

٢غه اإلااؾـ الضؾخىعي في اإلااصة 
ٌ
 ٧ىهه 84ولهظا ٞةن بًالء عثِـ الجمهىعٍت بالضوع الظي ؤ

خامي الضؾخىع و مجؿض وخضة ألامت ًٟغى لؼاما بهاَخه بهالخُاث و ازخهاناث ج٨ٟل 

ت  حر اإلاإلٞى ٢ُامه بهظا الضوع ؾىاء في بَاع الٓغوٝ الٗاصًت ؤو في ْل الٓغوٝ اإلاؿخجضة ٚو

. التي جىن٠ بالٓغوٝ الاؾخصىاثُت

ت الضولت و اؾخ٣غاعها ماؾؿاجُا ٖلى الهُٗض الضازلي و خماًت جغابها و ؤمجها  بن اؾخمغاٍع

ال٣ىمي، و٦ظا م٩اهتها ٖلى الهُٗض الخاعجي هي مً ؤهم ألاصواع التي ؤهُِ بها عثِـ 

 مً الخٗضًل 84الجمهىعٍت، الظي ًجؿض وخضة الضولت صازلُا و زاعظُا ٖلى خض ون٠ اإلااصة 

خُاصًت ًٖ مجابهت ؤًت يغوعة 2016الضؾخىعي  غ ال٣اهىهُت في ألاخىا٫ الٖا ، ٦ما ؤن عجؼ ألَا
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ملخت ؤو زُغ خا٫ٍ ؤو وقُ٪ الى٢ٕى ًتهضص الضولت وؾالمت جغابها، ٌؿخلؼم هى آلازغ جىؾُ٘ 

ت لغثِـ الجمهىعٍت الجساط ٧ل ما مً قإهه ؤن ٌُٗض ألامىع بلى  ومًاٖٟت الضاثغة الؿلٍُى

اث اإلا٨ٟىلت بمىظب ههىم  مجاعحها، ختى و ان ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب الخ٣ى١ و الخٍغ

. الضؾخىع اهُال٢ا مً ٧ىن اإلاهلخت الٗلُا للبالص ٞى١ ٧ل اٖخباع

و لهظا ؾدى٣ؿم صعاؾدىا في هظا الباب بحن الهالخُاث اإلاىاَت بغثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ 

 .الٗاصًت، و نالخُاجه في ْل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت
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ثجحع وبئي الججمىورة بصالخيات محنىعة  ف ؿل : الفصل ألاوو 

الـملوف العادية يدلم هيجنحه على السلؼات الثالذ 
 

بن مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في بَاعه اإلاغن اإلا٨غؽ بمىظب الخٗضًل الضؾخىعي 

، ٣ًخض ي وظىص هٕى مً الخٗاون الظي ًهل ؤخُاها بلى خض الخضازل بحن هاجه 2016لؿىت 

. الؿلُاث

و لٗل اؾخدىاط عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ههِب ألاؾض مً الهالخُاث الضؾخىعٍت، او٩ٗاؽ 

ؼ م٩اهت الؿلُت الخىُٟظًت في مىاظهت  َبُعي لخىظه اإلااؾـ الضؾخىعي في جضُٖم و حٍٗؼ

ُٗت و ال٣ًاثُت . الؿلُخحن الدكَغ

و اهُال٢ا مً ٧ىن عثِـ الجمهىعٍت ًترب٘ ٖلى ٢مت الهغم الؿلُىي ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي 

ؤو٧ل له ظاهبا مٗخبرا مً الهالخُاث، التي ج٨غؽ بهىعة ؤو بإزغي هُمىخه ٖلى اإلااؾؿاث 

الضؾخىعٍت ألازغي الؾُما في ْل الٓغوٝ اإلاؿخدبت و ألاويإ الٗاصًت، ؾىاء حٗل٣ذ هاجه 

ؤو ٧اهذ مغجبُت  (اإلابدض ألاو٫ )الهالخُاث باإلاجا٫ الخىُٟظي ٖلى نُٗضًه الضازلي والخاعجي 

عي و ال٣ًاجي  . (اإلابدض الشاوي)باإلاجالحن الدكَغ
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صالخيات وبئي الججمىورة  ف مجاو الحنفيذر ثؤرل سيؼملثه : اإلابدث ألاوو 

على السلؼة الحنفيذية 
ح٨ٗـ ههىم الضؾخىع ٖبر ٧ل مغاخل الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي الخىظه الخانل 

ُٗت مً  ؼ م٩اهت الؿلُت الخىُٟظًت، في م٣ابل الخ٣ه٣غ اإلاتزاًض لضوع الهُئت الدكَغ هدى حٍٗؼ

ظهت، ومً ظهت ؤزغي في ْل ُٚاب ج٨َغـ خ٣ُ٣ي الؾخ٣اللُت الجهاػ ال٣ًاجي، بما ٨ٌٗـ 

م  َبُٗت الىٓام في الجؼاثغ ال٣اثم يمىُا ٖلى مبضؤ جضعط الؿلُاث بضال مً الٟهل بُجها، ٚع

. جإ٦ُض ههىم الضؾخىع ٖلى الىو ٖلى مؿإلت الٟهل بحن الؿلُاث

ت صوع الجهاػ الخىُٟظي في الضولت ال ٌٗجي بالًغوعة امخضاص هظا الضوع بلى ٢ُبي  ٦ما ؤن ج٣ٍى

الؿلُت الخىُٟظًت، طل٪ ؤن مغ٦ؼ الىػٍغ ألاو٫ ٌكهض جغاظٗا متزاًضا في م٣ابل اإلاغ٦ؼ ال٣ىي 

لغثِـ الجمهىعٍت الظي جخطر مٗاإلاه مً زال٫ ما ؤو٧له بًاه اإلااؾـ الضؾخىعي مً 

اإلاُلب )و الخاعجي  (اإلاُلب ألاو٫ )نالخُاث في اإلاجا٫ الخىُٟظي ٖلى الهُٗضًً الضازلي 

. (الشاوي

صالخيات وبئي الججمىورة على الصعيل اللاخلف : اإلاؼلل ألاوو 

 ًتراءي ظلُا للُٗان اإلا٩اهت 2016اهُال٢ا مما ؤ٢غجه ههىم الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

التي ؤولتها إلااؾؿت الغثاؾت، بما ؤهاَخه له مً صوع ًى٨ٗـ ٖلى الجاهب اإلاٗخبر مً الهالخُاث 

الؾُما جل٪ اإلا٣ٗىصة لغثِـ الجمهىعٍت بهٟت ؤنُلت باٖخباعه عؤؽ الؿلُت الخىُٟظًت، و ٖلى 

وظه زام جل٪ الهالخُاث التي جخٗل٤ بدؿُحر الكاون الضازلُت ؾىاء مً زال٫ عثاؾخه 

ؤو مً زال٫ ؾلُت الخُٗحن و الٗؼ٫ التي ٌؿخإزغ بها صون ؾىاه  (الٟٕغ ألاو٫  )إلاجلـ الىػعاء 

ُٗت اإلاخمشلت في  (الٟٕغ الشاوي) ؤو ختى مً زال٫ ؤلاظغاءاث الخىُٟظًت الالخ٣ت للٗملُت الدكَغ

 .(الٟٕغ الشالض)ؤلانضاع واليكغ 

وباسة مجلي الىزواء : الفملع ألاوو 

بن مً ؤهم اإلآاهغ التي حٗبر بهىعة ظلُت ًٖ اٖخالء عثِـ الجمهىعٍت مغ٦ؼا ًجٗله 

في ٢مت هغم الؿلُت الخىُٟظًت هى عثاؾخه إلاجلـ الىػعاء، هظا ألازحر الظي ٌٗٝغ بإهه الجهاػ 

خم ٖلى  ترؤؾه عثِـ الجمهىعٍت ٍو الظي ًًم عثِـ الخ٩ىمت ؤي الىػٍغ ألاو٫ و٦ظا الىػعاء، ٍو

ٗض امخضاصا ال٢خباؽ هٓام زىاثُت الؿلُت 1مؿخىاه اجساط ال٣غاعاث الؿُاؾُت الهامت ، َو

م مً ٧ىهه ًخم ب٨ُُٟت جدىاؾب م٘ َبُٗت الىٓام الؿُاس ي الظي ًجىذ  الخىُٟظًت ٖلى الٚغ

. 2صاثما هدى ج٨َغـ جٟى١ ماؾؿاحي ومماعؾاحي لجهت واخضة هي ماؾؿت عثِـ الجمهىعٍت

                                                           
 .242 م  مغظ٘ ؾاب٤،ؾُٗض بى الكٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، 1
 .104مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
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ت ابخضاًء مً  و٢ض لٗب مجلـ الىػعاء صوعا ٞاٖال َُلت ٖمغ الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

، خُض جم ؤلاقاعة بلُه وبلى 2016 ونىال بلى اإلاغاظٗت الضؾخىعٍت ألازحرة لؿىت 63صؾخىع 

م ُٚاب الض٢ت والخدضًض الخٟهُلي  بٌٗ ازخهاناجه يمً الٗضًض مً اإلاىاص الضؾخىعٍت ٚع

. له

 ؤقاع اإلااؾـ الضؾخىعي بلى مجلـ الىػعاء في ماصة واخضة ووخُضة 1963ٟٞي ْل صؾخىع 

جي ؤن : " التي ههذ ٖلى ؤهه58هي اإلااصة  ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًُلب بلى اإلاجلـ الَى

٤ ؤوامغ  ُٗت ًٖ ٍَغ ًٟىى له لٟترة ػمىُت مدضوصة خ٤ اجساط بظغاءاث طاث نبٛت حكَغ

ُٗت جخسظ في هُا١ مجلـ الىػعاء وحٗغى ٖلى اإلاهاص٢ت مً اإلاجلـ في ؤظل زالزت  حكَغ

". ؤقهغ

ٞبم٣خض ى هظه اإلااصة زى٫ اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًُلب مً اإلاجلـ 

ُٗت يمً جل٪ الٟترة خ٤ اجساط ألاوامغ الغثاؾُت طاث  جي الظي ًمشل الؿلُت الدكَغ الَى

عي الظي ازخو  ٌ الدكَغ ُٗت لٟترة ػمىُت ما٢خت في بَاع ما ٌؿمى بالخٍٟى الهبٛت الدكَغ

 بالىو ٖلُه صون ٚحره مً الضؾاجحر الالخ٣ت، ٖلى ؤن جخسظ هاجه ألاوامغ في هُا١ 63صؾخىع 

 مً ؤي بقاعة 63مجلـ الىػعاء الظي ًترؤؾه عثِـ الجمهىعٍت، ما ٖضا طل٪ ٣ٞض زال صؾخىع 

. لهظا اإلاجلـ

ًًُل٘ عثِـ الجمهىعٍت، باإلياٞت : " ٖلى ؤن08/ 111 ٣ٞض ههذ اإلااصة 1976ؤما في صؾخىع 

...  : بلى الؿلُاث اإلاسىلت له بىو هظا الضؾخىع، بالؿلُاث والهالخُاث آلاجُت

".  ًترؤؽ مجلـ الىػعاء -8

وهى او٩ٗاؽ َبُعي للىٓام الؿُاس ي ال٣اثم آهظا٥ واإلابجي ٖلى وخضة واخخ٩اع الؿلُت 

. الخىُٟظًت بُض عثِـ الجمهىعٍت اإلاهُمً ٖلى ٧اٞت ألانٗضة وفي م٣ضمتها مجلـ الىػعاء

 ؾاع ٖلى طاث الىهج بةؾىاص عثاؾت مجلـ الىػعاء لغثِـ الجمهىعٍت 1989 وعٚم ؤن صؾخىع 

ًًُل٘ عثِـ الـجمهىعٍت، باإلياٞت بلى الؿلُاث : " التي ههذ77/04مً زال٫ هو اإلااصة 

: التي جـسىلها بًاه نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الضؾخىع، بالؿلُاث والهالخُاث آلاجُت

...". ًغؤؽ مجلـ الىػعاء ،-  (4

٤ اؾخدضار   بال ؤن هظا الضؾخىع زال٠ ؾاب٣ُه باٖخماص زىاثُت الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ ٍَغ

 مىه بلى ؤن هظا ألازحر ًًبِ بغهامج 75/02مىهب عثِـ الخ٩ىمت، ؤًً ؤقاع في اإلااصة 

ٗغيه في مجلـ الىػعاء، وبالخالي ٞةن مً ؤهم ازخهاناث هظا اإلاجلـ في بَاع  خ٩ىمخه َو

.  هى صعاؾت بغهامج الخ٩ىمت بةقغاٝ وعثاؾت عثِـ الجمهىعٍت89صؾخىع 
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تها الجؼاثغ ؾىت   ٣ٞض ؤؾىضث عثاؾت هظا اإلاجلـ 1994ؤما في بَاع اإلاغخلت الاهخ٣الُت التي ٖٞغ

لى للضولت الظي ٧ان ٣ًىص البالص آهظا٥، ولم ًخٛحر الخا٫ في ْل صؾخىع   بط 96بلى اإلاجلـ ألٖا

لى عثِـ الخ٩ىمت ؤن ًًبِ  ؤن عثاؾت مجلـ الىػعاء جخم مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت ٖو

ٗغيه ٖلى مجلـ الىػعاء . 1بغهامجه َو

 ٣ٞض خضص اإلااؾـ الضؾخىعي ؤهم الازخهاناث 2016 ؤما في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

٘ ال٣ىاهحن اإلا٣ضمت مً الخ٩ىمت اإلااصة  / 136)التي ًىاٍ بها مجلـ الىػعاء واإلاخمشلت في مكاَع

، باإلياٞت 4(142اإلااصة ) وألاوامغ الغثاؾُت 3(93/3اإلااصة )، و٦ظا مسُِ ٖمل الخ٩ىمت 2(03

غ الخالت الاؾخصىاثُت  ، و٦ظا 5(107/02اإلااصة )بلى الخىهُو ٖلى وظىب الاؾخمإ بلُه ٢بل ج٣ٍغ

. 6(109اإلااصة )بلؼامُت اظخماٖه ٢بل بٖالن خالت الخغب 

                                                           
. 1996 مً صؾخىع 79/2 و77/4 اهٓغ اإلااصجحن  1
  . ل٩ّل مً الىػٍغ ألاو٫ والّىّىاب وؤًٖاء مجلـ ألامت خ٤ّ اإلاباصعة بال٣ىاهحن: "136 جىو اإلااصة 2

اإلاؿاثل    مجلـ ألامت في   ًٖىا في  (02)  هاثبا ؤو ٖكغون (20)ج٩ىن ا٢تراخاث ال٣ىاهحن ٢ابلت للمىا٢كت، بطا ٢ّضمها ٖكغون 

  . ؤصهاه   137   اإلااصة  اإلاىهىم ٖلحها في

٘ ال٣ىاهحن ٖلى مجلـ الىػعاء، بٗض عؤي مجلـ الّضولت، زّم ًىصٖها الىػٍغ ألاو٫، خؿب الخالت، م٨خب    حٗغى مكاَع

جيّ  ٗبّي الَى
ّ

  ". ؤو م٨خب مجلـ ألامت   اإلاجلـ الك
  . ٌٗحن عثِـ الجمهىعٍت ؤًٖاء الخ٩ىمت بٗض اؾدكاعة الىػٍغ ألاو٫ : "93 جىو اإلااصة 3

  . ًيؿ٤ الىػٍغ ألاو٫ ٖمل الخ٩ىمت

  ". مجلـ الىػعاء   حٗض الخ٩ىمت مسُِ ٖملها وحٗغيه في
ت ؤن ٌكّغٕ بإوامغ في: "142جىو اإلااصة  4 ٍّ جيّ    لغثِـ الجمهىع ٗبّي الَى

ّ
 ؤو زال٫    مؿاثل ٖاظلت في خالت قٛىع اإلاجلـ الك

  . مجلـ الضولت  بٗض عؤي   الُٗل البرإلااهُت،

ت مً البرإلاان في ؤّو٫ صوعة له لخىا٤ٞ ٖلحها سظها ٖلى ٧ّل ٚٞغ
ّ
تي اج

ّ
ت الّىهىم ال ٍّ ٗغى عثِـ الجمهىع   . َو

تي ال ًىا٤ٞ ٖلحها البرإلاان
ّ
ُت ألاوامغ ال ــّض اٚل َٗ

ُ
 .ح

ت اإلاظ٧ىعة في اإلااّصة ُّ ت ؤن ٌكّغٕ بإوامغ في الخالت الاؾخصىاث ٍّ   . مً الّضؾخىع    107   ًم٨ً عثِـ الجمهىع

  ". جّخسظ ألاوامغ في مجلـ الىػعاء
 بٗض اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت،: "107/2 جىو اإلااصة 5

ّ
جي،   وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي   وال ًّخسظ مشل هظا ؤلاظغاء بال   الَى

لى لألمً ومجلـ الىػعاء   وعثِـ اإلاجلـ    ".  الّضؾخىعّي، والاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا
رجِباث اإلاالثمت إلاُشا١ ألامم : "109جىو اإلااصة  6

ّ
ضوان ٞٗلّي ٖلى البالص ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ خؿبما هّهذ ٖلُه الت ُٖ بطا و٢٘ 

لى لألمً واؾدكاعة عثِـ  ت الخغب، بٗض اظخمإ مجلـ الىػعاء والاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا ٍّ ِٗلً عثِـ الجمهىع ٌُ اإلاّخدضة، 

جّي وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ٗبّي الَى
ّ

  . مجلـ ألامت وعثِـ اإلاجلـ الك

جخم٘ البرإلاان وظىبا   . ٍو

ِٗلُمها بظل٪ ٌُ ت زُابا لألّمت  ٍّ ىّظه عثِـ الجمهىع   . "ٍو
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ت ٖلى بؾىاص عثاؾت مجلـ الىػعاء لغثِـ  ومما ؾب٤ هلخٔ اجٟا١ ٧ل الضؾاجحر الجؼاثٍغ

الجمهىعٍت، وبالخالي ًم٨ً جهىع مضي جإزحره ٖلى ال٣غاعاث الؿُاؾُت الهامت التي جخسظ في هظا 

. 1اإلاجلـ، ٦ما ؤن عثاؾخه لهظه الهُئت جضٖم مغ٦ؼه بك٩ل واضر وظلي

وحٗض عثاؾت مجلـ الىػعاء ازخهانا ؤنُال لغثِـ الجمهىعٍت له٣ُا بصخهه، ال ًم٨ً ؤن 

ًماعؾه شخو ٚحره مهما ٧اهذ م٩اهخه الضؾخىعٍت ومغ٦ؼه في ؾلم الؿلُت الخىُٟظًت، 

لى ٖلم مؿخمغ باألويإ ٖلى  وبايُإل عثِـ الجمهىعٍت بغثاؾت هظا اإلاجلـ ًٓل مُلٗا ٖو

لُه ٞةن هظا الازخهام  ٧اٞت ألانٗضة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت الؿاثضة، ٖو

لِـ مجغص ق٩لُت ؤو بغوجى٧ى٫ وبهما هى قٍغ ؤؾاس ي لصخت ؤٖما٫ هظا اإلاجلـ بدُض ال 

ٌ نالخُخه بغثاؾخه لٛحره . 2ًم٨ً ؤن جى٣ٗض ظلؿاجه بضوهه وال ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت جٍٟى

وفي ُٚاب الخدضًض الض٤ُ٢ إلظغاءاث ٖمل مجلـ الىػعاء و٦ُُٟت اجساط ال٣غاعاث في هُا٢ه 

غ ٖمله ٞةن طل٪ ًٟخذ اإلاجا٫ إلعاصة عثِـ الجمهىعٍت الظي ًىٟغص  ُاب هٓام صازلي ًَا ٚو

ما٫  بهالخُت اؾخضٖاثه وجدضًض ظضو٫ ؤٖماله، ٖلى ؤهه مً الىاخُت الٗملُت ٞةن ظضو٫ ألٖا

ٌٗض مً ٢بل ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت وجخم اإلاهاص٢ت ٖلُه مً الغثِـ الظي له مُل٤ الؿلُت 

ت في حٗضًله ؤو بياٞت ؤو قُب و بلٛاء ؤي مؿإلت خؿب ؤهمُت اإلاؿاثل اإلاضعظت  الخ٣ضًٍغ

ما٫ اإلا٣ترح، ٦ما ًم٨ىه ٖغى بٌٗ اإلاؿاثل التي اجسظ ٢غاعا بكإجها زاعط  يمً ظضو٫ ألٖا

. مجلـ الىػعاء وبصعاظها يمً ظضو٫ ؤٖماله

دخ٨غ عثِـ الجمهىعٍت نالخُت اؾخضٖاء اإلاجلـ وؤلاقغاٝ ٖلى ؾحر اظخماٖه بدُض ًىػٕ  ٍو

غ ًٖ وكاَاث ٢ُاٖاتهم  ال٩لمت صازله ٖلى الىػعاء الظًً ج٣خهغ جضزالتهم ٖلى ج٣ضًم ج٣اٍع

وؤلاظابت ًٖ الاؾخٟؿاعاث والدؿائالث اإلا٣ضمت بهظا الكإن، م٘ ٖضم الخىى ؤو الخضزل في 

اليكاَاث التي تهم ٢ُاٖاث ؤزغي ٖمال ب٣ىاٖض الاهًباٍ التي جٟغيها ظلؿاث اإلاجلـ، 

ضم ؤلاٞهاح ٖلى مدخىي هاجه الاظخماٖاث، بط ًب٣ى عثِـ  والتي جٟغى ٖلحهم الخدٟٔ ٖو

الجمهىعٍت وخضه ناخب ال٣غاع في ؤلاٞهاح ٖجها مً زال٫ الؿلُاث الغؾمُت ؤو مً زال٫ 

المُت والىضواث  البالٚاث التي ٢ض ًخلىها مباقغة الىا٤َ الغؾمي باؾم الخ٩ىمت في اإلاىابغ ؤلٖا

. 3اإلاسههت لظل٪

                                                           
 .310هؼحهت بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
مدمض بىعاًى، الؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام الضؾخىع الجؼاثغي بحن الىخضة والشىاثُت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام،  2

 .105 ، م2012، الجؼاثغ، ٧01لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ 
. 106 اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
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ومً هىا ًٓهغ الضوع اإلاهُمً لغثِـ الجمهىعٍت ٖلى مجلـ الىػعاء وبعاصجه الٛالبت ٖلُه، بط ال 

ًم٨ً  للىػعاء ٖغ٢خله في ٢غاعاجه التي اجسظها وبن اٖترى ٖلحها ؤٚلبهم، بل وختى ظمُٗهم، 

ت ولِؿذ بصاعة ظماُٖت . 1خُض ؤن اظخمإ الغثِـ بىػعاثه حٗض وؾُلت مكاع٦ت اؾدكاٍع

وفي ألازحر ال بإؽ مً الخظ٦حر ولى بهىعة م٣خًبت بالٟغ١ بحن مجلـ الىػعاء ومجلـ 

 م٘ اهتهاط زىاثُت الجهاػ الخىُٟظي، 1989الخ٩ىمت، هاجه الخٟغ٢ت التي ناخبذ نضوع صؾخىع 

بط ًسخل٠ اإلاجلؿان مً خُض الدك٨ُلت والازخهاناث، ٞمجلـ الىػعاء ًًم الىػعاء 

وعثِـ الخ٩ىمت بغثاؾت عثِـ الجمهىعٍت، ؤما مجلـ الخ٩ىمت ًُٞم الىػعاء وعثِـ 

بغثاؾت هظا ألازحر، ٦ما ؤن ازخهاناث مجلـ الىػعاء ؤوؾ٘ مً  (الىػٍغ ألاو٫ )الخ٩ىمت 

ازخهاناث مجلـ الخ٩ىمت خُض ٣ًخهغ ازخهام هظا ألازحر ٖلى صعاؾت وجىُٟظ اليكاٍ 

. 2الخ٩ىمي

سلؼة الحعيين ؤداة لحلىرة افىذ وبئي الججمىورة وجغلغله  ف السلؼات : الفملع الثاون

الثالذ 

ل٣ض ؾاعث ؤٚلب صؾاجحر الٗالم ٖلى طاث الىهج خحن ؤو٧لذ لغئؾاء صولها ؾلُت 

ت في ازخُاع  اث٠ الؿامُت بُٛت مىدهم هامكا مً الؿلُت الخ٣ضًٍغ الخُٗحن في مسخل٠ الْى

لى ٚغاعها ؾاع  َىا٢م الٗمل التي جضًغ صوالُب الضولت وحؿاهم في جُب٤ُ وجىُٟظ بغامجهم، ٖو

اث٠ الهامت والٗلُا صازل  اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي خُض ؤؾىض ؾلُت الخُٗحن في الْى

ؼا إلاغ٦ؼه ال٣اهىوي اإلاخٛلٛل صازل اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت للضولت،  الضولت لغثِـ الجمهىعٍت حٍٗؼ

ُٗت  ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بالؿلُت الخىُٟظًت التي ًترب٘ ٖلى ٢متها ؤو صازل الؿلُخحن الدكَغ

ت  اث٠ الٗؿ٨ٍغ و٦ظا بٌٗ  (٦ما ؾجري الخ٣ا)وال٣ًاثُت، بل وختى ُٞما ًسو الْى

ت والغ٢ابُت ألازغي اإلاىهىم ٖلحها صؾخىعٍا، َب٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة  اإلااؾؿاث الاؾدكاٍع

ّٗحن:"  بىهها 393-20 مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 1ألاولى ٣ٞغة  ت عثِـ ٌُ ٍّ  عثاس ي بمغؾىم الجمهىع

اث٠ في  ."الضؾخىع  في ٖلحها اإلاىهىم واإلاهام الْى

ولٗل مً ؤبغػ نالخُاث الخُٗحن التي زىلها اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُخه في 

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة  :  التي جىو2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 92/5حُٗحن الىػٍغ ألاو٫ ٞو

اه نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في " ًّ تي جسّىلها ب
ّ
ت، باإلياٞت بلى الّؿلُاث ال ٍّ ًًُل٘ عثِـ الجمهىع

اث آلاجُت ُّ ...   : الّضؾخىع، بالّؿلُاث والّهالخ
                                                           

. 103مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .310بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م هؼحهت 2
ت، ط2020 ٞبراًغ 02 اإلااعر في 39-20اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  3 اث٠ اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ ط، الٗضص .ط.ع.، ًخٗل٤ بالخُٗحن في الْى

 .2020 ٞبراًغ 02، اإلااعزت في 06
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لبُت البرإلااهُت، -5 ىهي    ٌّٗحن الىػٍغ ألاو٫ بٗض اؾدكاعة ألٚا ". مهامه   ٍو

وظضًغ بالظ٦غ في هظا اإلا٣ام ؤن وكحر بلى ؤن حُٗحن الىػٍغ ألاو٫ ٢بل هظا الخٗضًل الضؾخىعي 

، بط ال  ت ال٩املت واإلاُل٣ت لغثِـ الجمهىعٍت صون ٢ُض ؤو قٍغ ٧ان ًسً٘ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

لبُت الىُابُت . 1ًىظض ما ٣ًُضه بًغوعة ازخُاعه مً الخؼب الٟاثؼ باأٚل

 وي٘ ٢ُضا ٖلى هاجه الؿلُت ًخمشل في اؾدكاعة 2016ٚحر ؤن الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

لبُت البرإلااهُت، وهى في الخ٣ُ٣ت مجغص ٢ُض ق٨لي ال ًلؼم بإي خا٫ مً ألاخىا٫ عثِـ  ألٚا

ً ؤولهما ؤن ال٣ُام بةظغاء الاؾدكاعة ملؼم  ه بلى ؤمٍغ الجمهىعٍت ألازظ به، وهىا ًجب الخىٍى

لغثِـ الجمهىعٍت بُض ؤن ألازظ بها ٚحر ملؼم ؤي ؤن ألامغ ال ٌٗضو ٧ىهه ٖمل بظغاجي ال ؤ٦ثر، 

وزاهحهما ؤن عثِـ الجمهىعٍت ختى وبن ؤزظ باالؾدكاعة اإلا٣ضمت ٞةهه ال ًىظض ما ٌكحر بلى ؤن 

لبُت البرإلااهُت بدؿب ٢غاءة اإلااصة  . ٩ً91/5ىن الىػٍغ ألاو٫ اإلا٣ترح مً يمً ألٚا

ضم بلؼامُتها ٞةهه مً قإجها خؿب عؤي اإلاجلـ  بال ؤهه وعٚم ق٩لُت هظه الاؾدكاعة ٖو

ُٗت في بَاع اخترام مبضؤ  الضؾخىعي جضُٖم الٗال٢ت الخ٩املُت بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

لُه ٞالٛاًت اإلاخىزاة مً هظه الاؾدكاعة هي مغاٖاة الخىاٚم 2الٟهل بحن الؿلُاث ، ٖو

ُٟي، هظا الخىاٚم  ُٗت ومً جغ٢ُت ؤصائهما الْى والاوسجام بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

لبُت البرإلااهُت مىالُت لغثِـ الجمهىعٍت  وهظا الاوسجام ٢ض ًدهل الؾُما بطا ٧اهذ ألٚا

وبالخالي جضٖم هظه الخ٩ىمت وهظا الازخُاع، ومىه ج٩ىن هظه الخ٩ىمت ه٣ُت الخ٣اء بحن بعاصة 

. الغثِـ وبعاصة ممشلي الكٗب صازل ٢بت البرإلاان

لبُت البرإلااهُت ٨ٖـ جُاع الغثِـ، ٟٞي هظه الخالت  ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ٢ض ًدضر بطا ما ٧اهذ ألٚا

ٌ الغثِـ مبضؤ الخٗاٌل وازخُاع وػٍغ ؤو٫  ًهبذ الخ٩امل والخىاٚم نٗبا زانت بطا ٞع

لبُت، وعٚم ؤن الاؾدكاعة اإلا٣ضمت ٚحر ملؼمت ومسالٟتها ال جغجب ؤي  ًدٓى بمىا٣ٞت هاجه ألٚا

م٨ً  ؤزغ ٢اهىوي في مىاظهت الغثِـ بال ؤن آلازاع الؿُاؾُت لهاجه اإلاسالٟت ٢ض ج٩ىن ظؿُمت ٍو

، ٦ما ٢ض جاصي بلى َغح اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ 3ؤن جاصي بلى ٖضم اؾخ٣غاع الخ٩ىماث

جي بدشا ًٖ ؤٚلبُت مىالُت جخماش ى  الجمهىعٍت ال ؾُما ٖىض لجىثه لخل اإلاجلـ الكٗبي الَى

                                                           
ُٗت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، صعاؾت م٣اعهت بالىٓامحن  1 مدمض هامل، هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكَغ

 .73 ، م2014الضؾخىعٍحن اإلاهغي والخىوس ي، صاع الجامٗت الجضًضة، مهغ، 
، اإلاخٗل٤ بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضًل 2016 ًىاًغ 28م، اإلااعر في /ث ص. ع01/16عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي  2

ض اهٓغ مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، ). 16م .2016 ٞبراًغ 03: ، ماعزت في06ط، الٗضص .ط.ع.الضؾخىعي، ط وللمٍؼ

. (101م
 .101مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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لبُت مما ًجٗل  ُٗت اإلاؿب٣ت بظاث ألٚا وازخُاعاجه، ؤًً ًم٨ً ؤن جإحي الاهخساباث الدكَغ

. الغثِـ ٖلى مد٪ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت

وبالخالي ٞةهه ًخجلى مما ؾب٤ ط٦غه ؤن آلُت ونالخُت حُٗحن الىػٍغ ألاو٫ اإلاكغوَت باالؾدكاعة 

ٚحر اإلالؼمت لألٚلبُت البرإلااهُت جدمل في َُاتها ؾالخا طا خضًً، ٞهي بما ؤن ج٩ىن صاٖمت 

ت مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت في ٢مت اإلااؾؿت الخىُٟظًت وفي مىاظهت الهُئت  ومؿاهمت في ج٣ٍى

ُٗت ومؿاٖضة له ٖلى ؤصاء مهامه وجىُٟظ بغهامجه صوهما ؤي ٖغ٢لت باٖخباع الىػٍغ ألاو٫  الدكَغ

والخ٩ىمت ؤصاة هظا الخىُٟظ، وبما ؤن ج٩ىن مشاعا لهغإ ٢ض ًاصي في الجهاًت بلى بزاعة اإلاؿاولُت 

ًُغه بلى  الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت، ألامغ الظي ٢ض ًىهً مغ٦ؼه ال٣اهىوي ؤمام الكٗب ٍو

. الدؿلُم بٟغيُت الخٗاٌل

لبُت  ٖلى ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٖلى الهُٗض الىا٢عي والٗملي لم ًدضر وؤن ظاءث ألٚا

ت في مىإي ًٖ مىالاة عثِـ الجمهىعٍت، وهى  البرإلااهُت َُلت ٖمغ الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

. ألامغ الظي ظٗله صوما في مغ٦ؼ مخٟى١ ماؾؿاجُا ومماعؾاجُا

لبُت البرإلااهُت بقغا٥ لىىاب الكٗب في حُٗحن الىػٍغ  وبطا ٧ان البٌٗ ًغي بإن في اؾدكاعة ألٚا

ألاو٫ ٞةجها جب٣ى في ظىهغها مً صون ٞاثضة جغجى الٞخ٣اع الىػٍغ ألاو٫ طاجه لبرهامج ًم٨ً ؤن 

ٗبر ٖجها، وا٢خهاعه م٘ ؤًٖاء  لبُت البرإلااهُت التي قاع٦ذ في ازخُاعه َو ًجؿض مهالر ألٚا

خ٩ىمخه ٖلى وي٘ مسُِ ٖمل لبرهامج الغثِـ، ألامغ الظي ٨ًمل الخىظه الضؾخىعي هدى 

بجي لهُمىت عثِـ الجمهىعٍت . 1ؤخاصًت الؿلُت الخىُٟظًت ٍو

وما ًالخٔ ٖلى مؿخىي الىهىم الضؾخىعٍت ؤجها لم جدضص ؤًت قغوٍ في الصخو الظي 

ضم  ًخىلى مىهب الىػٍغ ألاو٫، وبالخالي ًترجب ٖلى ٖضم وي٘ هاجه الكغوٍ ٦ثرة الخُٗحن ٖو

وظىص اؾخ٣غاع خ٩ىمي، وفي ْل ُٚاب مٗاًحر مدضصة لهظا الازخُاع ٞةهه ًخٗحن ٖلى عثِـ 

ُت التي جخمشل ؤؾاؾا في ال٨ٟاءة والؿمٗت ٖلى  الجمهىعٍت ؤن ًخدغي بٌٗ الكغوٍ اإلاىيٖى

اٖخباع ؤن الغثِـ ًجؿض وخضة ألامت ويامً اؾخ٣غاع ماؾؿاتها الضؾخىعٍت، ٞال٨ٟاءة 

ُٟت بصاعة وحؿُحر الؿُاؾت  ج٣خض ي ؤن ٩ًىن الىػٍغ ألاو٫ ماهال ٖلمُا وؾُاؾُا لل٣ُام بْى

، ؤما باليؿبت 2الا٢خهاصًت والاظخماُٖت صازل اإلاجخم٘، وؤن ٩ًىن واُٖا ؾُاؾُا وز٣اُٞا

                                                           
، الٗضص 06مدمض مىحر خؿاوي، جدىالث الؿلُت الخىُٟظًت في هٓغ الاظتهاص الضؾخىعي، مجلت ال٣اهىن واإلاجخم٘، مجلض  1

 .10، م2018، ظىان 01
، مجلت 2008مؿٗىص، الٗال٢ت بحن الىػٍغ ألاو٫ وعثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ؤخمض بً 2

ان ٖاقىع، الجلٟت، اإلاجلض  ، ؾبخمبر 03، الٗضص 08الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٍػ

 .460، م 2015



   

123 
 

للؿمٗت ٞةن اإلاى٤ُ ًٟغى البدض ًٖ الصخو اإلاىاؾب الظي ًل٣ى اإلاؿاهضة والضٖم مً 

لبُت ختى ًخجىب ٧ل مٗاعيت وبالخالي ًًمً هجاخه ٖملُا . 1ألٚا

غ قغوٍ ؤزغي ٖىض ازخُاع الىػٍغ ألاو٫ ومً ؤهمها  ٦ما ًجب ٖلى عثِـ الجمهىعٍت مغاٖاة جٞى

ال٣ضعة ٖلى ظم٘ الكمل، واإلاغوهت في الخٗامل م٘ مسخل٠ الدك٨ُالث الؿُاؾُت الٟاٖلت 

. 2صازل الضولت

و٦ما ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض زى٫ عثِـ الجمهىعٍت مهمت حُٗحن الىػٍغ ألاو٫ ٞةهه ٢ض وؾ٘ 

مً ؾلُخه لخخٗضي بلى ؤًٖاء الخ٩ىمت، وهي ألازغي ؾلُت ياعبت في ٖم٤ الخجغبت 

ت ابخضاًء مً صؾخىع   الظي مىذ عثِـ الجمهىعٍت هظه الهالخُت 1963الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة  جي ٞو ا ٖلُه ازخُاع وػعاثه مً بحن هىاب اإلاجلـ الَى   التي 47مكتَر

جي، ٌٗحن الىػعاء الظًً : "ههذ ٖلى عثِـ الجمهىعٍت هى اإلاؿاو٫ الىخُض ؤمام اإلاجلـ الَى

. ". مجهم ٖلى ألا٢ل مً بحن الىىاب و ٣ًضمهم الى اإلاجلـ3/2ًجب ؤن ًسخاع الشلثي 

ت اإلاُل٣ت في حُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت صون 1976ؤما صؾخىع   ٣ٞض زى٫ الغثِـ الؿلُت والخٍغ

ٌٗحن عثِـ الجمهىعٍت ؤًٖاء : " التي ههذ ٖلى٢113ُض ؤو قٍغ َب٣ا لىو اإلااصة 

.". ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌٗحن وػٍغا ؤو٫ .الخ٩ىمت

 ؤنبذ لغثِـ الخ٩ىمت صوع ؤؾاس ي في حك٨ُل الُا٢م 1989ٚحر ؤهه وابخضاًء مً صؾخىع 

ا ما مً نالخُت عثِـ الجمهىعٍت في الخُٗحن بط  الىػاعي، ؤًً ٢لو اإلااؾـ الضؾخىعي هٖى

 التي 75/01 بدؿب هو اإلااصة 3ؤنبذ ٌٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت بىاءا ٖلى ا٢تراح عثِـ الخ٩ىمت

٣ًضم عثِـ الـد٩ىمت ؤًٖاء خ٩ىمخــه الظًــً ازخاعهم لغثِـــ الـجمهىعٍت  الظي : "ههذ ٖلى

".  ٌُٗجهم 

ؿه في صؾخىع  :  التي ههذ ٖلى79/01  مً زال٫ هو اإلااصة1996وهى ألامغ الظي جم ج٨َغ

جهم" ُّ . ."٣ًّضم عثِـ الخ٩ىمت ؤًٖاء خ٩ىمخه الظًً ازخاعهم لغثِـ الجمهىعٍت الظي ٌٗ

وهىا ججب ؤلاقاعة بلى ؤهه ال ًىظض هو صؾخىعي ًٟغى ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ٢بى٫ ا٢تراح 

عثِـ الخ٩ىمت، ٞهظا ألازحر الظي ًىدهغ صوعه في الا٢تراح، في خحن ؤن ال٩لمت الٟهل حٗىص 

. لغثِـ الجمهىعٍت

                                                           
ٞضوي مغابِ، الؿلُت الخىُٟظًت في بلضان اإلاٛغب الٗغبي، صعاؾت ٢اهىهُت وم٣اعهت، مغ٦ؼ الضعاؾاث للىخضة الٗغبُت،  1

 .124، م2006بحروث، 
 الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت 1996، زىاثُت الؿلُت الخىُٟظًت بحن الك٩ل واإلاىيٕى في صؾخىع ظٗالب ٦ما٫ 2

 .23 ، م2006الخ٣ى١، ظامٗت ؾٗض صخلب ، البلُضة، الجؼاثغ، 
 .289هؼحهت بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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 ٣ٞض ؤٖاص 2016 الؾُما الخٗضًل الضؾخىعي 96ؤما في ْل الخٗضًالث الخانلت ٖلى صؾخىع 

ؼا وجغؾُسا إلاغ٦ؼه صازل الؿلُت  اإلااؾـ الضؾخىعي ال٨غة بلى مٗلب عثِـ الجمهىعٍت حٍٗؼ

ٌٗحن عثِـ الجمهىعٍت ؤًٖاء الخ٩ىمت بٗض : " ٖلى93/01الخىُٟظًت، خُض ههذ اإلااصة 

".  . اؾدكاعة الىػٍغ ألاو٫ 

وعٚم ؤن هو اإلااصة ٣ًغ لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت حُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت بال ؤهه ؤ٢غجها بكٍغ 

ق٨لي ًخمشل في اؾدكاعة الىػٍغ ألاو٫ صون وظىص ؤي ملمذ ٖلى بلؼامُت هاجه الاؾدكاعة، ٦ما 

ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ًدضص ؤًت قغوٍ ؤو مٗاًحر ًخم ٖلى ؤؾاؾها ازخُاع الىػعاء، بال ؤهه 

ٖاصة ما ٩ًىن الازخُاع بىاًء ٖلى مكاوعاث م٘ الدك٨ُالث الؿُاؾُت في مداولت لخ٨َغـ ٖضم 

إل ٖلى ٢ُاٖاث  ؤلا٢هاء مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي بىاًء ٖلى مٗاًحر الخبرة وال٨ٟاءة وؤلَا

. الىػاعاث والٓغوٝ اإلادُُت بها

وال ج٣خهغ ؾلُت الخُٗحن ٖلى اإلاىانب الؿال٠ ط٦غها وخؿب بل ؤجها ظض واؾٗت، خُض 

اث٠ ؾىاء  ؤهاٍ اإلااؾـ الضؾخىعي بغثِـ الجمهىعٍت نالخُت الخُٗحن في الٗضًض مً الْى

ت، جم الخىهُو ٖلى بًٗها صؾخىعٍا وؤزغي بمىظب ال٣ىاهحن، خُض  اإلاضهُت مجها ؤو الٗؿ٨ٍغ

ت في ي: " مً الخٗضًل الضؾخىعي ٖلى الٗضًض مجها بىهها92ههذ اإلااصة  ٍّ ّٖحن عثِـ الجمهىع

اث٠ واإلاهاّم آلاجُت    : الْى

اث٠ واإلاهاّم اإلاىهىم ٖلحها في الّضؾخىع، -1  الْى

ت في الّضولت، -2 ت والٗؿ٨غٍّ ُّ اث٠ اإلاضه  الْى

تي جخّم في مجلـ الىػعاء، -3
ّ
 الّخُِٗىاث ال

 الغثِـ ألاو٫ للمد٨مت الٗلُا، -4

 عثِـ مجلـ الّضولت، -5

 ألامحن الٗاّم للخ٩ىمت، -6

 مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ، -7

 ال٣ًاة، -8

 مؿاولى ؤظهؼة ألامً، -9

  . الىالة -10

ىهي مهامهم،  ت واإلابٗىزحن ٞى١ الٗاصة بلى الخاعط، ٍو ٍّ ت ؾٟغاء الجمهىع ٍّ ّٗحن عثِـ الجمهىع َو

حن ألاظاهب وؤوعا١ بجهاء مهامهم ُّ لحن الّضبلىماؾ
ّ
دؿلّم ؤوعا١ اٖخماص اإلامش   . ٍو

اث٠ اإلاىهىم ٖلحها في اث٠    ًدضص ٢اهىن ًٖىي    ؤٖاله، 5و   4   ال٣ٟغجحن   وػٍاصة ٖلى الْى الْى

".  . ٌّٗحن ٞحها عثِـ الجمهىعٍت   ال٣ًاثُت ألازغي التي
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ّٗحن: " ؾاب٤ الظ٦غ ٖلى39-٦20ما ههذ اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الغثاس ي  ت عثِـ ٌُ ٍّ  الجمهىع

اث٠ في عثاس ي بمغؾىم   .الضؾخىع  في ٖلحها اإلاىهىم واإلاهام الْى

ّٗحن، اث٠ اإلاىانب في ٦ظل٪، وَُ  واإلااؾؿاث والهُا٧ل الجمهىعٍت عثاؾت لضي للضولت الٗلُا والْى

جي، الضٞإ وػاعاث لضي و٦ظا لها، الخابٗت  والٗض٫،والضازلُت الخاعظُت، والكاون الَى

  .واإلاالُت الٗمغاهُت، والتهُئت اإلادلُت والجماٖاث

ّٗحن ٦ما ً ومؿاولي الجامٗاث مضًغي  ٌُ ىُت الضواٍو  الؿ٨ً، ل٣ُإ الخابٗت جل٪ باؾخصىاء الَى

ّٗحن مشلما  الُاب٘ طاث الٗمىمُت الهُئاث و٧اٞت والهىاص٤ً والى٧االث اإلااؾؿاث مؿاولي ٌُ

جي  .بمغؾىم الخُٗحن ٞحها ٖلى بوكائها مغاؾُم ههذ التي الَى

ّٗحن  بالىػاعاث، الٗامحن واإلاضعاء الٗامحن واإلاٟدكحن الٗامحن ألامىاء ؤًًا، الجمهىعٍت، عثِـ وَُ

اث٠ اإلاىانب في و٦ظا  ."ؤصهاه ٖلحها اإلاىهىم جل٪ ٚحر ألازغي  الٗلُا والْى

وباؾخ٣غاء هخ ي اإلااصجحن ًٓهغ اخخ٩اع عثِـ الجمهىعٍت لهالخُت الخُٗحن في اإلاىانب 

الخٔ ؤن هظه الهالخُت مسىلت  اث٠ الٗلُا للضولت إلاا ج٨دؿُه مً ؤهمُت بالٛت، ٍو والْى

لغثِـ الجمهىعٍت في مىاظهت الؿلُاث الشالر بدُض ال ج٣خهغ ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت التي 

ُٗت وال٣ًاثُت، وختى في اإلاجالحن الضبلىماس ي  ٣ًىصها بهما جخٗضي بلى الؿلُخحن الدكَغ

. والٗؿ٨غي ٦ما ؾجري الخ٣ا

دؿ٘ جضزل عثِـ الجمهىعٍت في ٖم٤ اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في الضولت مً زال٫ ؾلُت  هظا ٍو

الخُٗحن بلى الٗضًض مً ألاظهؼة، والتي مً بُجها اإلاجلـ الضؾخىعي، خُض ًًُل٘ عثِـ 

٣ا إلاا ٢ًذ به  الجمهىعٍت بخُٗحن ؤعبٗت ؤًٖاء مً اإلاجلـ الضؾخىعي مً بُجهم الغثِـ ٞو

ل الىاضر لغثِـ الجمهىعٍت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 1831اإلااصة  ، لُٓهغ بظل٪ الخٚى

. في حك٨ُلت هاجه الهُئت بهىعة مباقغة

ؤي٠ بلى طل٪ ما زىله اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت مً ؾلُت في اخخ٩اع الخُٗحن 

لى، خُض  ت ٖلى ٚغاع اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألٖا في حك٨ُالث اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت الاؾدكاٍع

 بايُإل عثِـ الجمهىعٍت بخُٗحن ٧اٞت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي ٢196ًذ اإلااصة 

لى مً زمؿت ٖكغ : " ؤًٖاثه بىهها ًٖىا مجهم الغثِـ،  (15)ًخ٩ىن اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألٖا

ىُت الٗلُا في مسخل٠ الٗلىم ". ٌُٗجهم عثِـ الجمهىعٍت مً بحن ال٨ٟاءاث الَى

                                                           
ؤًٖاء مً بُجهم عثِـ اإلاجلـ   (4)  ؤعبٗت  :  ًٖىا  (21)  ٖكغ   ج٩ّىن اإلاجلـ الّضؾخىعّي مً ازجيي: " 183/1جىو اإلااصة  1

ت،  ٍّ جهم عثِـ الجمهىع ُّ  ......".وهاثب عثِـ اإلاجلـ ٌٗ
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جي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ؤًً ٌٗحن عثِـ الجمهىعٍت ؤعبٗت  ٣ا لىو  (4)و ٦ظا اإلاجلـ الَى مىه ٞو

ؤعبٗت - 1:  ًٖىا 38ًدك٩ل اإلاجلـ مً :"  التي ههذ ٖلى131-16 مً ال٣اهىن ع٢م 10اإلااصة 

ؤًٖاء ًسخاعهم عثِـ الجمهىعٍت مً بحن الصخهُاث اإلاٗغوٞت بال٨ٟاءة والاهخمام الظي  (4)

...". جىلُه لخ٣ى١ ؤلاوؿان،

ىُت للى٢اًت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه اإلاىهىم ٖلحها بمىظب اإلااصة  ٦ما ٌٗحن ؤًٖاء الهُئت الَى

 5ؤًٖاء خؿب هو اإلااصة  (6)، واإلا٩ىهت مً عثِـ وؾخت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 202

ؤًٖاء ٌُٗىىن  (6)جدك٩ل الهُئت مً عثِـ و ؾخت :"  بىهها 4132-06مً اإلاغؾىم الغثاس ي 

". واخضة (1)ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مغة  (5)بمىظب مغؾىم عثاس ي إلاضة زمـ 

جي للبدض الٗلمي والخ٨ىىلىظُاث اإلاؿخدضر  ٦ما ًًُل٘ بخُٗحن ؤًٖاء اإلاجلـ الَى

جغؤؽ اإلاجلـ :"...  ٖلى 207، خُض ههذ اإلااصة 2016بم٣خض ى الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

ىُت مٗتٝر بها، ٌُٗجها عثِـ الجمهىعٍت -20 مً ال٣اهىن ع٢م 8، و ههذ اإلااصة ..."٦ٟاءة َو

ًٖىا، مً بُجهم الغثِـ ،ٌُٗجهم عثِـ  (45)ًًم اإلاجلـ زمؿت و ؤعبٗحن :"  ٖلى013

...". الجمهىعٍت 

اث٠ واإلاىانب الؿاب٣ت امخضاصا َبُُٗا  وحٗض ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في الٗؼ٫ مً الْى

٣ا ل٣اٖضة جىاػي ألاق٩ا٫، ٞمً ًمل٪ ؾلُت الخُٗحن ًمل٪ ؾلُت  لؿلُخه في الخُٗحن ٞو

ىٟغص بها عثِـ الجمهىعٍت وهي  الٗؼ٫، هظه ألازحرة هي ٦ظل٪ مً بحن الهالخُاث التي ًخمخ٘ ٍو

. 4هخاط للمغ٦ؼ ال٣اهىوي اإلاغمى١ الظي ًدخله عثِـ الجمهىعٍت في الضولت

٣ت وال ٦ُُٟت وال قغوٍ بجهاء مهام ؤًٖاء 2016ولم ًدىاو٫ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت   ال ٍَغ

الخ٩ىمت، وا٦خٟى ٣ِٞ بةؾىاص مهمت بجهاء مهام الىػٍغ ألاو٫ لغثِـ الجمهىعٍت، بط هو ٖلى 

لبُت : " التي جىو91/5طل٪ نغاخت بمىظب اإلااصة  ٌّٗحن الىػٍغ ألاو٫ بٗض اؾدكاعة ألٚا

ىهي   البرإلااهُت، . 5"مهامه   ٍو

                                                           
مبر 3 اإلااعر في 13-٢16اهىن ع٢م ا٫ 1 جي لخ٣ى١ ؤلاوؿان و٦ُُٟاث حُٗحن ؤًٖاثه 2016 هٞى ، ًدضص حك٨ُلت اإلاجلـ الَى

مبر 6، اإلااعزت في 65ط، الٗضص .ط.ع.وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بدىُٓمه وؾحره ،ط  .2016 هٞى
مبر 22 اإلااعر في 413-06اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  2 ىُت للى٢اًت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه 2006 هٞى ، ًدضص حك٨ُلت الهُئت الَى

مبر 22، اإلااعزت في 74ط، الٗضص .ط.ع.وجىُٓمها و٦ُُٟاث ؾحرها، ط  .2006 هٞى
جي للبدض الٗلمي والخ٨ىىلىظُاث وحك٨ُلخه 2020 ماعؽ 30 اإلااعر في 01-20ال٣اهىن ع٢م  3 ، ًدضص مهام اإلاجلـ الَى

ل 05، اإلااعزت في 20ط، الٗضص .ط.ع.وجىُٓمه، ط  .2020 ابٍغ
٩ي، مجلت  4 ظما٫ بً مامي، ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في الخُٗحن والٗؼ٫، في ٧ل مً الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي وألامٍغ

 .08 م،2017 ظىان 29 ،02، الٗضص 03الضعاؾاث ال٣اهىهُت، ظامٗت ًخي ٞاعؽ، اإلاضًت، اإلاجلض 
 .383ؾُٗض بى الكٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  5
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ت مُل٣ت في ٖؼ٫ وبجهاء مهام الىػٍغ ألاو٫ ٧لما جبِىذ له يغوعة  خمخ٘ الغثِـ بؿلُت ج٣ضًٍغ ٍو

، بط بالغظٕى لىو اإلااصة   ؾاب٣ت الظ٦غ هجض ؤن اإلااؾـ 91/5طل٪ صون ٢ُض ؤو قٍغ

لبُت البرإلااهُت في خحن ججاهل طل٪ ُٞما ًخٗل٤  الضؾخىعي ٢غن الخُٗحن بكٍغ اؾدكاعة ألٚا

. بةجهاء اإلاهام

ه بلى ؤهىا لؿىا بمٗغى الخضًض ًٖ اهتهاء مهام الىػٍغ ألاو٫ بل هدً بهضص   وهىا وظب الخىٍى

 ؤو 2 ؤو وظىبُت1، طل٪ ؤن اهتهاء اإلاهام ٢ض ٩ًىن باالؾخ٣الت ؾىاء بعاصًت(ٖؼله)بجهاء مهامه 

اة صون ؤن ٩ًىن ألامغ بةعاصة مباقغة مً عثِـ الجمهىعٍت، في خحن ؤن بجهاء اإلاهام ؤو  بالٞى

الٗؼ٫ ؤو ؤلا٢الت ؾلُت بُض عثِـ الجمهىعٍت وخضه ًدغ٦ها متى ما قاء بطا جد٣٣ذ مىظباتها 

. لضًه صون ٢ُض ؤو قٍغ

لى خض  بن ال٣غاع اإلاخسظ مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت واإلاخًمً بجهاء مهام الىػٍغ ألاو٫ ٌٗض ٖو

حٗبحر البٌٗ ٢غاعا ؾُاؾُا ًؼاوله عثِـ الجمهىعٍت اؾدىاصا بلى ما ج٣غعه الىهىم 

الضؾخىعٍت في هظا الكإن وبالخالي ًب٣ى هظا ال٣غاع لغثِـ الجمهىعٍت، ٞةن خهل وجبحن له ؤن 

. 3هظه الؿُاؾت لم جد٤٣ ألاهضاٝ اإلاغظىة ٞةهه ًم٨ً ؤن ٣ًىم بٗؼ٫ الىػٍغ ألاو٫ 

مىما ٞةن بجهاء مهام الىػٍغ ألاو٫ مغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمضي مؿاولُخه ؤمام عثِـ  ٖو

ٟاء ما ٢ض ًخٗل٤ بخ٣هحره في ٖمله و٧ىهه ٚحر مىاؾب مما  الجمهىعٍت، بط مً بحن ؤؾباب ؤلٖا

. 4ٌؿخىظب جىدُخه ؤو لٗضم وظىص جىا٤ٞ بُجهما في اإلاىهج الؿُاس ي

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بإًٖاء الخ٩ىمت ٞةن لغثِـ الجمهىعٍت الؿلُت اإلاُل٣ت في بجهاء مهامهم 

ؾىاء ٧اهىا وػعاء ؤو ٦خاب صولت ؤو وػعاء مىخضبحن، ٞهى ًىٟغص بهالخُت ٖؼلهم صون الخاظت 

الؾدكاعة ؤو ا٢تراح مً ؤي ظهت ٧اهذ، ٦ما ؤن ب٣اءهم ٢ض ٩ًىن مغهىها بالىػٍغ ألاو٫ ٞمتى ما 

. جم ٖؼ٫ هظا ألازحر ٞةهه بالخبُٗت جىهى مهامهم اهُال٢ا مً ٧ىن اإلاؿاولُت هىا جًامىُت

ؤلاحملاءات الحنفيذية الالخلة للجصادكة على الخلمليع : الفملع الثالث 

بضاًت وظب ؤن هىىه بلى ؤن ؤلاظغاءاث الالخ٣ت للمهاص٢ت ٖلى ال٣اهىن اإلاخمشلت في 

ُُٟت لغثِـ الجمهىعٍت، وطل٪ ؤجها جضزل يمً اليؿ٤  ؤلانضاع واليكغ بهما هي امخُاػاث ْو

ت التي ًماعؾها بد٨م اإلاىهب  ُُٟت ؤلاصاٍع ُٟخه ٦باقي نالخُاجه الْى ؤلاصاعي اإلاخٗل٤ بْى

ُٗا، بضلُل ؤهه  ا ؤو حكَغ ٟا ولِـ ٖمال ؾلٍُى ا ومْى ُٟت، ؤي باٖخباعه مؿاوال بصاٍع والْى

ٌ ازخهانه بيكغ ال٣ىاهحن مشلما ظاء في اإلاغؾىم اإلاخٗل٤  ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت جٍٟى

                                                           
. 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 100ؤهٓغ اإلااصة  1
. 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 98/5 و95ؤهٓغ اإلااصجحن  2
 .463 ؤخمض بً مؿٗىص، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
 .292هؼحهت بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ٌ مً عثِـ  بهالخُاث وػٍغ الخاعظُت، خُض ؤن اإلا٩ل٠ باليكغ هى وػٍغ الخاعظُت بخٍٟى

ت اإلادًت ما٫ ؤو ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع لُه ٞاإلنضاع واليكغ ٌٗضان مً ٢بُل ألٖا . الجمهىعٍت، ٖو

:  ؤلاصلاو: ؤوال

٣ا لإلظغاءاث  وهى ؤلاظغاء الظي ٣ًىم به عثِـ الضولت إل٢غاع ؤن ٢اهىها ما ٢ض ا٦خمل ٞو

اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ًخًمً ج٩لُٟا للؿلُت الخىُٟظًت 

. 1بيكغه وجىُٟظه ٧ىهه ؤنبذ ٢اهىها مً يمً اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت في الضولت

و٢ض جإعجر ال٣ٟه في جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لإلنضاع الظي ًماعؾه عثِـ الجمهىعٍت بحن 

٘ ً الدكَغ ُٗا ومً ٌٗضه بظغاًء جىُٟظًا ال ًضزل في ج٩ٍى . مً ٌٗخبره ٖمال حكَغ

٘  ومً بُجهم ال٣ُٟه  ظىن "خُض ًغي ؤههاع الاججاه ألاو٫ ؤن ؤلانضاع ٖمل مً نمُم الدكَغ

عي لِـ مجغص ٖمل ٣ًىم به عثِـ الضولت إلزباث " لى٥ الظي ًغي ؤن ؤلانضاع ٖمل حكَغ

 ٤ ٤ ؤلانضاع بإن ال٣اهىن ٢ض جم ٞو عؾمُت ال٣اهىن، ألن عثِـ الضولت ٌٗتٝر ًٖ ٍَغ

غي ال٣ُٟه  ؤهه َاإلاا لم ًهضع عثِـ الجمهىعٍت " صوظُه"ؤلاظغاءاث التي ٣ًخًحها الضؾخىع، ٍو

ُا ؤي  لُه ٞةن ؤلانضاع ٌٗخبر بظغاءا ٢اهىهُا قَغ ال٣اهىن ٞةن طل٪ ٌٗجي ؤهه لِـ له وظىص، ٖو

ا مباقغا لألٞغاص والهُئاث التي ًُب٤ ٖلحها . ٌك٩ل قَغ

 في خحن ًغي ؤههاع الاججاه الشاوي ؤن ؤلانضاع ٖمل جىُٟظي مدٌ بم٣خًاه ٣ًغع عثِـ 

٣ت ٢اهىهُت خؿب ال٣ُٟه  عي ٌٗخبر هاٞظا وؤهه ٢ض جم بٍُغ الجمهىعٍت ؤن الىو الدكَغ

لى طل٪ ٞةن ؤلانضاع بظغاء طو ؤزغ ٧اق٠ ولِـ ميكإ ل٣اهىن ألن ال٣اهىن ٩ًىن "بؾمان" ، ٖو

. الظي ٌٗخبره بظغاًء جىُٟظًا" ٧اع٫ صي مالبرط"٢ض ا٦خمل ٢بل بنضاعه، و٦ظل٪ ال٣ُٟه 

ُٗا ؤو جىُٟظًا ٞةن الشابذ  وؤًا ٧اهذ آعاء ال٣ٟهاء في اٖخباع ؤلانضاع في خض طاجه ٖمال حكَغ

حن سخاب ؤهه بظغاء ًخضزل مً زالله عثِـ  ه يباب و ال ًسُٟه ًٖ ألٖا والظي ال ًىاٍع

ُٗت وال ًغي  عي، ٞال٣اهىن ال ًم٨ىه ؤن ًلج بىج٣ت اإلاىٓىمت الدكَغ الجمهىعٍت في اإلاجا٫ الدكَغ

. الىىع ما لم ًخىلى عثِـ الجمهىعٍت بنضاعه

و٢ض هو اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى ازخهام عثِـ الجمهىعٍت بةنضاع ال٣ىاهحن في 

ش 30ًهضع عثِـ الجمهىعٍت ال٣اهىن في اظل : " التي جىو144اإلااصة   ًىما ببخضاًء مً جاٍع

". حؿلمه بًاه

                                                           
عي في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن، 1  ٢اوي ابغاهُم، صوع الؿلُت الخىُٟظًت في الٗمل الدكَغ

. 52، م٧2002لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 
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 اإلاجلـ الضؾخىعي 187ٚحر اهه بطا ؤزُغث ؾلُت مً الؿلُاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

٤ الكغوٍ التي جدضصها اإلااصة  ٢بل نضوع ال٣اهىن ًى٠٢ هظا ألاظل ختى ًٟهل في طل٪ ٞو

189 .

لُه ٞلغثِـ الجمهىعٍت مهلت  ُٗت التي 30ٖو  ًىما مً ؤظل ال٣ُام بةنضاع الىهىم الدكَغ

ش حؿلمه بًاها، وهي هٟـ اإلاضة التي ؤ٢غها صؾخىع   1996ناص١ ٖلحها البرإلاان ببخضاءا مً جاٍع

 ؤًام ٣ِٞ وفي خالت 10 الظي خضصها بـ 1963 بسالٝ صؾخىع 1976 و1989و٦ظا صؾخىع 

 ؾاب٣ت 144الاؾخعجا٫ ًم٨ً جسًُٟها، ٚحر ؤن مهلت الشالزحن ًىما اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

ؤو بُلب ال٣ُام - ٦ما ط٦غها آهٟا-الظ٦غ جخى٠٢ بطا ما ٢امذ بخضي ظهاث ؤلازُاع بهظا ؤلاظغاء 

. بةظغاء مضاولت زاهُت

ولٗل ؾبب في ب٢غاع هظه اإلاضة ٌٗىص بلى ؤهه مً واظب عثِـ الجمهىعٍت ؤال ًمخى٘ ًٖ بنضاع 

ال٣ىاهحن بدُض وظب ؤن ٣ًىم بظل٪ في مضة م٣ٗىلت ختى ال ًب٣ى ال٣اهىن زامال ألن طل٪ ٌٗض 

اٖخضاءا ظؿُما مً الغثِـ ٖلى البرإلاان مما ٢ض ٌٗخبر في ال٨شحر مً ألاهٓمت اإلا٣اعهت مً ٢بُل 

. 1الخُاهت الٗٓمى

: النلمل: راايا

ىت ٖلى ٖلم  حٗخبر ٖملُت وكغ ال٣ىاهحن ٖملُت ماصًت ح٣ٗب ؤلانضاع ٞهى بمشابت ال٣ٍغ

عي ختى ًم٨ً الاخخجاط به اهُال٢ا مً ال٣اٖضة التي ج٣ض ي بإهه ال  ال٩اٞت بالىو الدكَغ

. ج٩ل٠ُ بال بمٗلىم، مما ًجٗل اليكغ حجت جضمٜ ٧ل ٖظع بجهل ال٣اهىن 

ؿا لصخت ؤلاظغاءاث التي مغ بها ال٣اهىن وخ٣ا زالها لغثِـ   وعٚم ؤن اليكغ ٌٗض ج٨َغ

الجمهىعٍت، بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ًىو ٖلى مضة ػمىُت ج٣ُض هظا ؤلاظغاء بٗض بنضاعه 

:  ٖلى ؤهه80ٖلى ٨ٖـ بٌٗ ألاهٓمت اإلا٣اعهت ٧اإلااؾـ الضؾخىعي الُمجى الظي هو في اإلااصة 

حن مً بنضاعه" ضة الغؾمُت زال٫ ؤؾبٖى ، وطل٪ إلاى٘ ٧ل تهاون ؤو 2..."ًيكغ ال٣اهىن في الجٍغ

. ج٣اٖـ ًٖ وكغ ال٣اهىن الظي ناص١ ٖلُه البرإلاان مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت

ش  وبطا ٧ان اليكغ حهضٝ بلى بزُاع ألاٞغاص والهُئاث اإلاساَبت بهظا ال٣اهىن بىٟاطه مً جاٍع

مدضص، ٞةهه ال ٩ًىن بال بالهُٛت التي جمذ اإلاهاص٢ت ٖلحها في البرإلاان ؤي صون جضزل مً 

م ؤهه ٌٗض  عي، ولظل٪ ٞهى ٖمل ماصي ق٨لي ٣ِٞ ٚع عثِـ الجمهىعٍت في متن الىو الدكَغ

ت لىٟاط ال٣اهىن  عي ٧ىهه مغخلت يغوٍع . جضزال في اإلاجا٫ الدكَغ

                                                           
ُُٟت بحن الخ٩ىمت والبرإلاان، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، ب ٍ،  1 . 64 ، م٣ٖ2007ُلت زغباش ي، الٗال٢ت الْى
اء ال٣اهىهُت، الجؼاثغ،  2 ٖؼالضًً بٛضاصي، الازخهام الضؾخىعي ل٩ل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ الخ٩ىمت، م٨خبت الٞى

 .100، م2009، 1ٍ
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 لم ًىو نغاخت ٖلى بؾىاص 1996 ٖلى ٚغاع صؾخىع 2016واإلاالخٔ ؤن الخٗضًل الضؾخىعي 

وكغ ال٣ىاهحن بلى عثِـ الجمهىعٍت بال ؤهه ٖملُا هى الظي ًإمغ بيكغ ال٣ىاهحن بمجغص بنضاعها 

ضة الغؾمُت . في الجٍغ

وهىا وكحر بلى مؿإلت ٢ض حؿُل ال٨شحر مً الخبر ُٞما ًخٗل٤ بمضي بم٩اهُت الاخخجاط بال٣ىاهحن 

التي جم بنضاعها ولم ًخم وكغها الؾُما في ْل ٖضم جدضًض الضؾخىع إلاضة ػمىُت ج٣ُض ٖملُت 

ذ  ٘ صٖىي مؿاولُت ؤمام ال٣ًاء ًٖ جٍٟى اليكغ ٣ٖب ؤلانضاع، وبالخالي هل ًم٨ً لألٞغاص ٞع

مىٟٗت ؤو خهى٫ يغع ظغاء ٖضم وكغ ٢اهىن ناصع؟، و هى في الخ٣ُ٣ت ما ؤٟٚله جماما 

م ؤن ال٣ًاء الٟغوس ي ٖٝغ الٗضًض مً جُب٣ُاث الضٖاوي ال٣ًاثُت  اإلاكٕغ الجؼاثغي ٚع

. اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت يض بظغاء ٖضم اليكغ

ؤي٠ بلى طل٪ ؤن ؤلاق٩ا٫ ًُغح ؤًًا في مضي اٖخباع اليكغ ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة باٖخباعه 

ُٗت مما ًجٗله ًٟلذ مً ع٢ابت  ًضزل يمً نمُم الٗال٢ت بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

 .ال٣ًاء

الصالخيات على الصعيل الخاوجف : اإلاؼلل الثاون

امخضاصا إلاا زىله الضؾخىع لغثِـ الجمهىعٍت مً نالخُاث جىُٟظًت ٖلى نُٗض 

الكاون الضازلُت للضولت ٦ما عؤًىا آهٟا مً ؤظل مىا٦بت ٧ل الجىاهب ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو 

ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت الؿاثضة في اإلاجخم٘، ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض ؤهاٍ به 

ؤًًا ظملت مً آلالُاث التي جم٨ىه مً مباقغة الٗضًض مً الؿلُاث ٖلى الهُٗض الخاعجي، 

وهي نالخُاث واؾٗت صٞٗذ ظاهبا ٦بحرا مً ال٣ٟه لىنٟها باإلاجا٫ الخام اإلادخ٨غ مً ٢بل 

غ الؿُاؾت الخاعظُت وجىظحهها  ، وألامغ ًخٗل٤ هىا بهالخُت ج٣ٍغ عثِـ الجمهىعٍت صون مىإػ

باإلياٞت بلى ببغام اإلاٗاهضاث الضولُت  (الٟٕغ زاوي)وحُٗحن واٖخماص الضبلىماؾُحن  (الٟٕغ ؤو٫ )

. (الٟٕغ زالض)

ثلملرمل وثىحيه السياسة الخاوحية  ف خلود ألاهلاف واإلابادا اللسحىورة : الفملع ألاوو 

جلٗب الؿُاؾت الخاعظُت التي جيخهجها الضولت صوعا هاما في ببغاػ م٩اهتها وشخهُتها 

صازل اإلاجخم٘ الضولي ال٣اثم ٖلى الخٟاٖل بحن ؤًٖاثه، ولهظا ؤولى الضؾخىع ؤهمُت بالٛت لها 

٤ عؾم ظملت مً ألاهضاٝ واإلاباصت التي ًهبىا بلحها مً زاللها مً ظهت، ومً ظهت  ًٖ ٍَغ

. ؤزغي آزغ بها عثِـ الجمهىعٍت بهىعة اهٟغاصًت مدخ٨غة اهُال٢ا مً مغ٦ؼه ال٣ُاصي للضولت

ل اإلااؾـ الضؾخىعي ازخهام عؾم الؿُاؾت الخاعظُت لغثِـ الجمهىعٍت  خُض ؤن جسٍى

ت مً  لم ًُل٤ ُٞه الخبل ٖلى الٛاعب، ٞهى وبن وؾ٘ نالخُاجه في طل٪ بال ؤهه وي٘ مجمٖى

غ هاجه الؿُاؾت  اإلاباصت وألاهضاٝ ألاؾاؾُت التي ًضوع في ٞل٨ها خ٤ عثِـ الجمهىعٍت بخ٣ٍغ
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وجىظحهها، بدُض ٌٗخمض ٖلحها ٦مغظُٗت في جدضًض مٗاإلاها ومجاالتها وؤهضاٞه التي ًيكضها مً 

زال٫ الٗمل الضبلىماس ي، ؾىاء بمباقغجه الصخهُت لها ؤو مً زال٫ ألاظهؼة الخابٗت للضولت 

. 1الؾُما مهالر وػاعة الخاعظُت والضبلىماؾُت اإلاٗخمضة في الخاعط

اًت  ول٣ض ؤظملذ ههىم الضؾخىع في َُاتها هاجه اإلاباصت وألاهضاٝ وظٗلذ مجها مىُل٣ا ٚو

ت مً ال٣ُم وألاؾـ طاث الُاب٘ ألازالقي والؿُاس ي وال٣اهىوي  جهبى بلى جد٣ُ٣ها، وهي مجمٖى

التي جخجؿض في الؿُاؾت الخاعظُت اإلاىخهجت مً ٢بل الضولت والتي جد٨م ٖال٢اتها بباقي الضو٫ 

٦مبضؤ اإلاؿاواة والخًامً و٦ظا الخٗاون بحن الضو٫، هظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي جغسخ 

ضم الخبُٗت والخًٕى ؤو الىالء ألي صولت ؤو ٢ىة في الٗالم مهما ٧اهذ،  جي ٖو الاؾخ٣ال٫ الَى

 ٌ ت ازخُاعاتها ٖلى الهُٗض الضازلي والخاعجي مً زال٫ ٢ُامها ٖلى الٞغ مد٣٣ت بظل٪ خٍغ

. ال٣اَ٘ ألي جضزل في قاوجها الضازلُت وباإلا٣ابل ٖضم الخضزل في قاون الٛحر

غ الؿُاؾت الخاعظُت هى خماًت  ٦ما ؤن مً بحن ؤؾمى ألاهضاٝ التي جغج٨ؼ ٖلحها مؿإلت ج٣ٍغ

جي وؾُاصة الضولت والظوص ٖجها . 2التراب الَى

غ  هظا باإلياٞت بلى الخًامً م٘ ٧ل الكٗىب التي جىايل مً ؤظل الخدغع وصٖم خ٣ها في ج٣ٍغ

. ، وما طل٪ بال امخضاص لل٣ٗلُت الشىعٍت الغاسخت في ٦ُان الكٗب الجؼاثغي 3مهحرها

ؤي٠ بلى ما ؾب٤ ط٦غه الٗمل ٖلى صٖم الخٗاون الضولي وجىمُت الٗال٢اث الىصًت بحن الضو٫ 

.  والالتزام بما ٣ًغعه مُشا١ ألامم اإلاخدضة4ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة واإلاهلخت اإلاخباصلت

مىما ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض وي٘ مً زال٫ صًباظت الضؾخىع ؤو مً زال٫ بٌٗ  ٖو

اع الٗام الظي ًدضص خضوص ما ًجب ؤن ًلتزم  اإلاىاص ؤو ختى ما جًمىخه الُمحن الضؾخىعٍت ؤلَا

غه وجىظحهه للؿُاؾت الخاعظُت، ختى وبن جباًيذ الىؾاثل  به عثِـ الجمهىعٍت في ج٣ٍغ

. وآلالُاث التي ٢ض ًيخهجها في طل٪
                                                           

مبر 28 اإلااعر في 403- 02اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  1 ط، الٗضص .ط.ع.، ًدضص نالخُاث وػاعة الكاون الخاعظُت، ط2002 هٞى

، خُض جدضص اإلااصة ألاولى مىه مهام وػاعة الكاون الخاعظُت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في جىُٟظ 2002 صٌؿمغ 1 ،اإلااعزت في 79

 .الؿُاؾت الخاعظُت لألمت وبصاعة الٗمل الضبلىماس ي والٗال٢اث الخاعظُت للضولت
جّي : "2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 28اإلااصة  2 غها، خى٫ الجِل الَى ت لألّمت، وصٖمها، وجٍُى ُّ ا٢ت الّضٞاٖ

ّ
جيخٓم الُ

ٗبيّ 
ّ

 .الك

ت ُّ ى جّي، والّضٞإ ًٖ الّؿُاصة الَى ٗبّي في اإلاداٞٓت ٖلى الاؾخ٣ال٫ الَى
ّ

جّي الك ل اإلاهّمت الّضاثمت للجِل الَى
ّ
 .جخمش

ت ت، وخماًت مجالها البّرّي والجّىّي، ومسخل٠ مىا٤َ ؤمال٦ها البدغٍّ ُّ راب
ّ
  ". ٦ما ًًُل٘ بالّضٞإ ًٖ وخضة البالص، وؾالمتها الت

تي ج٩اٞذ مً ؤظل الّخدّغع الّؿُاس ّي  : "2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 30اإلااصة  3
ّ
ٗىب ال

ّ
الجؼاثغ مخًامىت م٘ ظمُ٘ الك

غ اإلاهحر، ويّض ٧ّل جمُحز ٖىهغّي    ". والا٢خهاصّي، والخ٤ّ في ج٣ٍغ
ت بحن : "2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 31اإلااصة  4 ًّ حٗمل الجؼاثغ مً ؤظل صٖم الّخٗاون الّضولّي، وجىمُت الٗال٢اث الىّص

ت ُّ اون الّضازل
ّ

ل في الك
ّ
ضم الّخضز وجدبّجى مباصت مُشا١ ألامم اإلاّخدضة  .  الّضو٫، ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة، واإلاهلخت اإلاخباصلت، ٖو

 ."وؤهضاٞه 
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ٗض وكاٍ عثِـ الجمهىعٍت في اإلاجا٫ الخاعجي والضبلىماس ي ؤخض اإلآاهغ ألاؾاؾُت التي  َو

ت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، وبضون ق٪ بن هظا الىظىص ال جدضصه  ج٨غؽ وظىص الضولت الجؼاثٍغ

اإلاباصت التي ج٣ىم ٖلحها الؿُاؾت الخاعظُت ٣ِٞ، بل بن شخهُت عثِـ الجمهىعٍت وهٓغجه 

ت التي ٢ض ًخمحز بها حٗض ٖامال ؤؾاؾُا وخاؾما لترؾُش  ومضي اهخمامه بهظا اإلاجا٫ والٗب٣ٍغ

٠ بها والتروٍج لها في اإلاداٞل الضولُت . 1هظه الؿُاؾت والخٍٗغ

 اإلاخٗل٣ت بؿُاؾت الضولت الخاعظُت هجض ؤن 2016وباؾخٗغاى مىاص الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

٤ ما ًغاه مىاؾبا للجهىى  عثِـ الجمهىعٍت ًخمخ٘ بازخهام واؾ٘ ًسىله لغؾمها وجىظحهها ٞو

، "عثِـ الجمهىعٍت ًجؿض الضولت صازل البالص وزاعظها: " ٖلى ؤن84بها، خُض ههذ اإلااصة 

ٞجٗلذ مىه الىاظهت ألاولى اإلامشلت للضولت ؤمام باقي ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي، في بقاعٍة للمغ٦ؼ 

الؿامي له في ٢مت الهغم اإلااؾؿاحي للضولت، وجإ٦ُضا لظل٪ ٣ٞض ؤهاٍ اإلااؾـ الضؾخىعي 

 مً اإلااصة 03بغثِـ الجمهىعٍت مهمت جدضًض وجىظُه الؿُاؾت الخاعظُت لها بم٣خض ى ال٣ٟغة 

ىّظهها   ٣ًّغع الّؿُاؾت : " التي ههذ77 ت لألّمت ٍو ُّ ". الخاعظ

غ الؿُاؾت الخاعظُت بإبٗاصها اإلاسخلٟت  بضوا ظلُا مً طل٪ ؤن الجهت الىخُضة اإلااهلت بخ٣ٍغ ٍو

ضاص وال٣ُاصة والخىظُه واإلاخابٗت وؤلابغام واإلاهاص٢ت هي عثِـ الجمهىعٍت، الظي  بضءا باإٖل

ٗبر ًٖ ؾلُت الضولت باٖخباعه مىخسبا مً ٢بل ناخب  ًجؿض وخضة ألامت وؾُاصتها َو

خسظ  الؿُاصة، وبىاًء ٖلى طل٪ ٞةهه ًدضص بَاع ما ًم٨ً ؤن ًضزل يمً الؿُاؾت الخاعظُت ٍو

ال٣غاعاث طاث الهلت اإلاٗبرة ق٨ال ومًمىها ًٖ جل٪ الازخُاعاث واإلاباصت اإلا٨غؾت في 

الضؾخىع، الؾُما ما حٗل٤ مجها باخترام الضًً ؤلاؾالمي والضٞإ ًٖ الضؾخىع والؿهغ ٖلى 

ت ازخُاع  ت الضولت والؿحر الٗاصي للماؾؿاث وجضُٖم اإلاؿاع الضًم٣غاَي واخترام خٍغ اؾخمغاٍع

اث والخ٣ى١  جي ووخضة الكٗب وألامت وخماًت الخٍغ الكٗب والخٟاّ ٖلى ؾالمت التراب الَى

. 2ألاؾاؾُت لإلوؿان واإلاىاًَ

ظهب ألاؾخاط صٚباع عيا بلى عؤي مسال٠ إلاا طهب بلُه ألاؾخاط ؾُٗض بىقٗحر، خُض ٌٗخ٣ض  ٍو

ؤن عثِـ الجمهىعٍت مً زال٫ ههىم الضؾخىع ال ًمل٪ نالخُت مماعؾت الؿُاؾت 

غ 91الخاعظُت ٖلى ؤؾاؽ ؤن الخ٨م الضؾخىعي في اإلااصة   واضر جماما، ألن ٖملُت ج٣ٍغ

الؿُاؾت الخاعظُت حٗجي ٣ِٞ ؾلُت الغثِـ في الازخُاع بحن البضاثل اإلاُغوخت في مجا٫ 

                                                           
. 140بىعاًى مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .147-146م -ؾُٗض بى الكٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ الؿاب٤، م 2
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الؿُاؾت الخاعظُت وألامغ باٖخماصها وفي طل٪ جىظُه لهاجه الؿُاؾت، ولم جسى٫ اإلااصة البخت 

.  1لغثِـ الجمهىعٍت نالخُت مماعؾتها وجىُٟظها

جعيين السفملاء واللبلىماسيين : الفملع الثاون

اهُال٢ا مً ٧ىن الضولت ظؼءا ال ًخجؼؤ مً ٦ُان اإلاجخم٘ الضولي ٞةن طل٪ ًٟغى 

٤ ممشلحن لها في الخاعط ٦إصاة  خخمُت الخٗامل ُٞما بُجها والاجها٫ ببًٗها البٌٗ ًٖ ٍَغ

َبُُٗت لهظا الاجها٫، ولظل٪ ٌٗض الخمشُل الضبلىماس ي خ٣ا زابخا ل٩ل صولت مؿخ٣لت ٧املت 

الؿُاصة ؤًا ٧اهذ َبُٗت هٓام الخ٨م الؿاثض ٞحها ماصامذ الضولت اإلا٣ابلت حٗتٝر بها، خُض ؤن 

تراٝ باؾخ٣ال٫ الضولت ٨ًؿبها خ٤ بعؾا٫ ؤو اؾخ٣با٫ اإلامشلحن الضبلىماؾُحن بطا ما  الٖا

غاٝ بت اإلاخباصلت بحن ألَا .  2جىاٞغث الٚغ

 ٞىجض ؤجها زىلذ لغثِـ 20163 مً الخٗضًل الضؾخىعي 92وبالغظٕى بلى هو اإلااصة 

ت في حُٗحن الهُئاث والبٗشاث الضبلىماؾُت التي جمشله في  الجمهىعٍت ؾلُت ؤنُلت اؾخئشاٍع

ت، و٦ظا اؾخ٣با٫ اإلامشلحن الضبلىماؾُحن  الخاعط بىنٟه اإلااؾؿت التي ججؿض الضولت الجؼاثٍغ

لُه ٞةن عثِـ الجمهىعٍت هى الظي ًخىلى حُٗحن الصخهُت  اإلاٟىيحن مً صولهم في الجؼاثغ، ٖو

. 4التي ٩ًلٟها بغثاؾت البٗشاث الضبلىماؾُت والؿٟغاء في الخاعط

اصة ما ج٩ىن مباقغة عثِـ الجمهىعٍت لهظه الهالخُت بىاء ٖلى ا٢تراح مً وػٍغ الكاون  ٖو

٣ا  الخاعظُت، ٖلى ؤن طل٪ ٚحر ملؼم للغثِـ وال ٌٗضو ٧ىهه مجغص ا٢تراح له ألازظ به ؤو جغ٦ه ٞو

البا ما ًخم حُٗحن الؿٟغاء يمً بَاع الخغ٦ت التي ًخم بٖضاصها مً ٢بل  إلاا ٣ًضعه، ٚو

                                                           
، مجلت صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن ، 2016صٚباع عيا ، ألاظهؼة اإلاخضزلت في بصاعة الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ في ْل صؾخىع  1

. 433 ، م 2016 ، ظىان 15الٗضص 
ج٣ام الٗال٢اث الضبلىماؾُت وجيكإ البٗشاث : " التي جىو ٖلى ؤهه1961 مً اجٟا٢ُت ُٞىا لٗام 02وهظا ما جا٦ضه اإلااصة  2

الضبلىماؾُت الضاثمت بالغيا اإلاخباص٫، ولظل٪ ٌٗض اإلابٗىر الضبلىماس ي اإلامشل الغؾمي الظي ًترظم اججاهاث ومىا٠٢ 

ض بلحها، ٞهى بظل٪ ٌٗض اإلاهضع الغؾمي لبُاهاث ومىا٠٢ صولخه ججاه الضولت التي ًمشلها  الضولت التي ًدبٗها لضي الضولت اإلاٞى

ض اهٓغ)". ٞحها ٖؼ الضًً بٛضاصي، الازخهام الضؾخىعي ل٩ل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ الخ٩ىمت في الىٓام : للمٍؼ

اء ال٣اهىهُت، مهغ، (صعاؾت م٣اعهت م٘ الىٓام اإلاهغي )الضؾخىعي الجؼاثغي  . 61، م 2009، الُبٗت ألاولى، م٨خبت الٞى
ىهي : "92جىو ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  3 ت واإلابٗىزحن ٞى١ الٗاصة بلى الخاعط، ٍو ٍّ ت ؾٟغاء الجمهىع ٍّ ّٗحن عثِـ الجمهىع َو

حن ألاظاهب وؤوعا١ بجهاء مهامهم ُّ لحن الّضبلىماؾ
ّ
دؿلّم ؤوعا١ اٖخماص اإلامش   . "مهامهم، ٍو

مبر 26 اإلااعر في 406-02 مً اإلاغؾىم الغثاس ي 02خُض جىو اإلااصة  4 ، الظي ًدضص نالخُاث ؾٟغاء الجمهىعٍت 2002 هٞى

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط  ٖلى ؤن عثِـ البٗشت الضبلىماؾُت هى 2002 صٌؿمبر 1، اإلااعزت في 79ط، الٗضص .ط.ع.الجؼاثٍغ

اإلامشل الصخخ ي لغثِـ الجمهىعٍت لضي الضولت اإلاٗخمضة، ٦ما ههذ هظه اإلااصة ٖلى ؤن ؾٟحر الجؼاثغ هى اإلامشل الغؾمي 

خحن لضي صولت مٗخمضة ؤو ؤ٦ثر ؤو لضي مىٓمت  لغثِـ الجمهىعٍت الظي ٌٗخمضه بهٟخه مٟىيا للضولت والخ٩ىمت الجؼاثٍغ

. صولُت ؤو ؤ٦ثر
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خباع الا٢تراخاث اإلا٣ضمت  مؿاٖضًً ٖلى مؿخىي عثاؾت الجمهىعٍت م٘ بم٩اهُت ألازظ بٗحن الٖا

. مً وػٍغ الكاون الخاعظُت

ومً ظهت ؤزغي ٞةن عثِـ الجمهىعٍت هى اإلاسى٫ وخضه صون ٚحره باؾخ٣با٫ ممشلي الضو٫ 

.  مً الضؾخىع 92 بدؿب ما ههذ ٖلُه اإلااصة 1اإلاٗخمضة في الجؼاثغ وحؿلم عؾاثل اٖخماصهم

خماص الظي ًهاٙ بىٟـ ألاؾلىب اإلاخب٘  وبهٟت بظغاثُت ٞةن الخُٗحن ًخم بم٣خض ى زُاب الٖا

في اإلاغاؾالث بحن عئؾاء الضو٫ ٌؿلمه عثِـ البٗشت شخهُا لغثِـ الضولت اإلاٗخمض لضحها م٘ 

حؿلُم وسخت لىػٍغ زاعظُتها، ٦ما ؤن اٖخماص الؿٟغاء اإلامشلحن الضبلىماؾُحن ألاظاهب 

اإلاٗخمضًً في الجؼاثغ ٩ًىن بىاء ٖلى حؿلُم زُاب اٖخماصهم مً ٢بل عثِـ البٗشت لغثِـ 

. 2الجمهىعٍت بٗض ؤن ٩ًىن ٢ض ؾلم وسخت مىه لىػٍغ الخاعظُت خا٫ ونىله

وباإلا٣ابل ٞةهه في خا٫ ججاوػ اإلابٗىزحن الضبلىماؾُحن لخضوص ازخهانهم ٞةن لغثِـ 

 مً اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام 43 مً اإلااصة 09الجمهىعٍت بجهاء مهامهم َب٣ا إلاا ٢ًذ به ال٣ٟغة 

 بإن للضو٫ اإلاٗخمض لضحها ٧امل الخ٤ في بجهاء مهمخه وج٩لُٟه إلاٛاصعة البالص، ٨ٞما ؤن 1961

لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت حُٗحن الؿٟغاء واإلابٗىزحن الضبلىماؾُحن ٞةن له الؿلُت ال٩املت في 

٣ا إلاا ٣ًضعه، ومً ظهت ؤزغي ٞةهه ٌؿلم زُاب بجهاء مهام اإلابٗىزحن ألاظاهب  بجهاء مهامهم ٞو

٣ت . بظاث الٍُغ

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ازخهام عثِـ الجمهىعٍت بخُٗحن وبجهاء مهام الضبلىماؾُحن 

 ٌ واٖخماصهم هى ازخهام عثاس ي له٤ُ باإلاغ٦ؼ الضؾخىعي له، ولظا ٞهى ٚحر ٢ابل للخٍٟى

 مً الضؾخىع، ٦ما ؤن هظا الازخهام ٢ض وعص بك٩ل مُل٤، 101/02َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

ٞالغثِـ ٚحر م٣ُض صؾخىعٍا بمىا٣ٞت ؤو اؾدكاعة ؤي هُئت بهىعة بلؼامُت بما في طل٪ البرإلاان 

. 3ؤو الخ٩ىمت

إبملام اإلاعاهلات والاثفاكيات اللولية : الفملع الثالث

 حٗٝغ اإلاٗاهضاث بإجها جل٪ الاجٟا٢ُاث التي جبرم بحن الضو٫ لخىُٓم الٗال٢ت بُجها في 

اث ال٣اهىهُت اإلايكئت واإلا٣غعة للخ٣ى١ والالتزاماث بحن  مسخل٠ هىاحي الخُاة، وهي مً الخهٞغ

. ؤَغاٞها

                                                           
. 143مدمض بىعاًى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .127هؼحهت بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .115مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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تها اجٟا٢ُت ُِٞىا خى٫ ٢اهىن اإلاٗاهضاث اإلابرمت في  بإجها اجٟا١ ٣ٌٗض : 19691 ٞبراًغ 29و٢ض ٖٞغ

سً٘ لل٣اهىن الضولي ؾىاء ٧ان في وز٣ُت واخضة ؤو ؤ٦ثر، وؤًا ٧اهذ  بحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر ٦خابت، ٍو

. الدؿمُت ٞةن الٛغى مجها هى بوكاء ؤو حٗضًل ؤو بجهاء ٖال٢ت ٢اهىهُت صولُت

، 2وبالخالي ٞهي حٗض ٖمال ٢اهىهُا ًسً٘ إلظغاءاث ق٩لُت عؾمتها ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت

، ٞضؾخىع ٧ل 3وجسً٘ في طاث الى٢ذ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضؾخىعي مً خُض ٣ٖضها وجىُٟظها

. صولت ؤو ٢اهىجها الضازلي هى الظي ًدضص قغوٍ مباقغة الازخهام اإلاخٗل٤ بةبغام اإلاٗاهضاث

لى ٚغاع  اصة ما جمغ اإلاٗاهضة الضولُت بمغاخل جخمشل في الخٟاوى والخى٢ُ٘ واإلاهاص٢ت، ٖو ٖو

صؾاجحر الٗالم ٣ٞض جىاو٫ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي مؿإلت ببغام اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث 

الضولُت، خُض ؤن ألاخ٩ام التي جًمجها الضؾخىع في هظا اإلاجا٫ جبحن بىيىح في ظىهغها 

اخخ٩اع عثِـ الجمهىعٍت لؿلُت ببغام اإلاٗاهضاث واإلاهاص٢ت ٖلحها هٓغا إلاا ٢ض ج٨دؿُه مً 

ؤهمُت ٖلى نُٗض ٖال٢ت الضولت بباقي الضو٫ في قتى اإلاجاالث مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي هٓغا 

ألهمُتها مً خُض ألازغ الظي جدضزه ٖلى نُٗض اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت للضولت بد٨م ؤجها جيخج 

٢ىاٖض ٢اهىهُت حؿمى مً خُض َبُٗتها ومغجبتها ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي، خُض ههذ 

هاص١ ٖلحها،: "... ٖلى91 مً اإلااصة 09ال٣ٟغة  ت ٍو ُّ اهغ هظا الىو ال "ًبرم اإلاٗاهضاث الّضول ، ْو

. ًضٕ مجاال للك٪ في ٧ىن ؤن هظا الازخهام ؤنُل مدّٟى لغثِـ الجمهىعٍت

واإلاؿخ٣غت لىو اإلااصة ًخجلى له ؤن صوع عثِـ الجمهىعٍت ال ًىدهغ ٣ِٞ في ٖملُت اإلاهاص٢ت 

ضاص والخٟاوى والخى٢ُ٘ ٖلحها م٘ بم٩اهُت  ٖلى اإلاٗاهضاث الضولُت، بل ًخٗضي طل٪ لِكمل ؤلٖا

جضزل ؤَغاٝ ؤزغي في هاجه الٗملُت ٧البرإلاان واإلاجلـ الضؾخىعي والخ٩ىمت مً زال٫ بٌٗ 

. مهالخها في هاجه اإلاغاخل لخ٩ىن م٨ملت لٗمل عثِـ الجمهىعٍت

 مً الضؾخىع بل ج٨ملها ألجها 84 ال جدىا٢ٌ م٘ ؤخ٩ام اإلااصة 91/09وهىا وكحر بلى ؤن اإلااصة 

ججٗل مً عثِـ الجمهىعٍت اإلااؾؿت التي جخجؿض ٞحها وخضة ألامت ووخضة الضولت باليؿبت 

للضازل و٦ظا الخاعط، وبىاًء ٖلى طل٪ ٞةن ازخهام ببغام اإلاٗاهضاث الضولُت واإلاهاص٢ت ٖلحها 

ٗخمض عثِـ الجمهىعٍت ٖاصة ٖلى اإلاهالر 84ٌٗض ازخهانا م٨مال إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة   َو

ضاص  اإلاسخهت لضي وػاعة الخاعظُت والخمشُلُاث الضبلىماؾُت في الخاعط في ٖملُت ؤلٖا

والخٟاوى، ٖلى ؤهه ٢ض ًخىلى عثِـ الجمهىعٍت شخهُا طل٪ في بٌٗ اإلاٗاهضاث ٖلى وظه 

الخسهُو هٓغا ألهمُتها، ٦ما ؤهه ٢ض ٌؿخٗحن في ؤٚلب ألاخُان ٦ما هى مخٗاٝع ٖلُه 

                                                           
ضة الغؾمُت، ٖضص 1987 ؤ٦خىبغ 13، اإلااعر في 222-87اهًمذ بلحها الجؼاثغ بخدٟٔ بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي  1 ، الجٍغ

ش 42 . 1571، م1987 ؤ٦خىبغ 14، بخاٍع

 .58 ٖؼ الضًً بٛضاصي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م2
. 213ًخي الؿُض نباحي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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ًل ًخاب٘ هظه الٗملُت  ًهم نالخُت بصاعة هظه اإلاٟاوياث، ٍو بمؿاٖضًه وطل٪ بخٍٟى

ىظهها بةُٖاء الخىظحهاث والخٗلُماث إلاً ٞىيهم هظا الازخهام، والظًً هم ٖاصة وػٍغ  ٍو

ه في اإلاجا٫ الضبلىماس ي ٖلى مؿخىي عثاؾت الجمهىعٍت باإلياٞت  الكاون الخاعظُت ومؿدكاٍع

. 1بلى الؿٟغاء اإلاٗىُحن بهظه الاجٟا٢ُت

وجلٗب في طل٪ وػاعة الخاعظُت صوعا هاما وبةقغاٝ مً عثِـ الجمهىعٍت وجدذ ؾلُخه الٗلُا، 

 الظي ًدضص نالخُاث وػاعة الكاون 403-02 مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 12خُض جىو اإلااصة 

جخىلى وػاعة الكاون الخاعظُت جدًحر الاجٟا٢ُاث الضولُت التي جلؼم الضولت : "الخاعظُت ٖلى ؤهه

ضُّ ٖىض الا٢خًاء باالجها٫ م٘ ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلاٗىُحن ٧ل البرامج واإلاسُُاث  ِٗ
ُ
ت وح الجؼاثٍغ

٘ الاجٟا٢ُاث م٘ الخ٩ىماث ألاظىبُت ، وهىا ًٓهغ ظلُا الضوع ألاؾاس ي "والغػهاماث، و٦ظا مكاَع

لىػاعة الكاون الخاعظُت في مؿاٖضة عثِـ الجمهىعٍت ٖلى جىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت التي 

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الؿاب٤ التي جىو بن وػاعة الكاون : "ًهىٗها ٞو

ب٣ا ألخ٩ام الضؾخىع بدىُٟظ  الخاعظُت م٩لٟت جدذ الؿلُت الٗلُا لغثِـ الجمهىعٍت َو

". الؿُاؾت الخاعظُت لألمت و٦ظا بصاعة الٗمل الضبلىماس ي والٗال٢اث الضولُت للضولت

ؤما اإلاغخلت الخاؾمت في اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت ٞهي مغخلت اإلاهاص٢ت ؤو الخهض٤ً، 

ه ُٞه ؤخض . وهي خ٤ زالو مذجىػ ومدخ٨غ لغثِـ الجمهىعٍت ال ًىاٖػ

٣ت عؾمُت مً الصخو ؤو الهُئت التي جمل٪  وحٗٝغ اإلاهاص٢ت بإجها ٢بى٫ اإلاٗاهضة بٍُغ

الن الخ٣ُ٣ي ًٖ بعاصة الضولت في  الازخهام في ببغام اإلاٗاهضة هُابت ًٖ الضولت،  ٞهى ؤلٖا

. 2الالتزام بإخ٩ام اإلاٗاهضة

وج٨مً ؤهمُت اإلاهاص٢ت في ؤجها ؤلاظغاء الظي ًجٗل اإلاٗاهضة ظؼءا مً اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت في 

 ًدبحن لىا بىيىح ؤن 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 91/09الضولت، ومً زال٫ هو اإلااصة 

اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاهضاث بظغاء صؾخىعي خهغي مدخ٨غ بُض عثِـ الجمهىعٍت ٧ىهه مً 

الهالخُاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة ؾاب٣ت الظ٦غ مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ل٩ىهه ال ٣ًبل 

ٌ بمىظب هو اإلااصة  . 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 101الخٍٟى

وألانل ؤن هظه الؿلُت مسّىلت لغثِـ الجمهىعٍت وخضه صون ٢ُض ؤو قٍغ بال ؤهه واؾخصىاًء 

هو اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى بٌٗ اإلاٗاهضاث ٖلى ؾبُل الخهغ وؤ٢غجها بكٍغ بيافي م٣ُض 

تي البرإلاان نغاخت، وطل٪ بم٣خض ى هو اإلااصة   التي 149ًخمشل في اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت لٛٞغ

اث الهضهت، ومٗاهضاث الّؿلم والّخدال٠ : "ههذ ُّ ٟا٢
ّ
ت ٖلى اج ٍّ ًهاص١ عثِـ الجمهىع

                                                           
 .146مدمض بىعاًى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
ُٟت الخىُٟظًت لغثِـ الضولت في الىٓام الغثاس ي  2 صعاؾت م٣اعهت للىٓم الؿُاؾُت في الىالًاث – خمُض الؿاٖضي، الْى

٨ُت ل.اإلاخدضة ألامٍغ . 60، م 1981جىوـ، صاع ُٖىة للُباٖت، ال٣اهغة، مهغ، .ؾىعٍا.مهغ.الٗغا١. ٞجزوٍال.البراٍػ
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٣ت ب٣اهىن ألاشخام، 
ّ
٣ت بدضوص الّضولت، واإلاٗاهضاث اإلاخٗل

ّ
داص، واإلاٗاهضاث اإلاخٗل

ّ
والاج

ت الّضولت، ُّ ب ٖلحها ه٣ٟاث ٚحر واعصة في محزاه
ّ
تي جترج

ّ
والاجٟا٢اث الشىاثُت ؤو    واإلاٗاهضاث ال

غاٝ اإلاخٗل٣ت بمىا٤َ الخباص٫ الخغ والكغا٦ت وبالخ٩امل الا٢خهاصي، بٗض ؤن  اإلاخٗضصة ألَا

ت مً البرإلاان نغاخت ".  . جىا٤ٞ ٖلحها ٧ّل ٚٞغ

ٚحر ؤن اإلاالخٔ ؤن هظا الكٍغ اإلاخٗل٤ بمىا٣ٞت البرإلاان لم ًازغ البخت ٖلى اؾخئشاع عثِـ 

دت للبرإلاان هٓغا  م ؤجها ال ج٩ىن بال بٗض اإلاىا٣ٞت الهٍغ الجمهىعٍت واخخ٩اعه للمهاص٢ت ٚع

، ُٟٞهم مً زال٫ هظه 1لخُىعة اإلاىايُ٘ التي جدىاولها اإلااصة وؤهمُتها وحٗل٣ها بمبضؤ الؿُاصة

الىهىم ؤن عثِـ الجمهىعٍت حهُمً صون مىإػ ٖلى ببغام اإلاٗاهضاث الضولُت واإلاهاص٢ت 

 . 2ٖلحها

 149وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ما ًسغط ًٖ بَاع اإلاٗاهضاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

اإلاكغوَت باإلاىا٣ٞت البرإلااهُت ًضزل يمً والًت عثِـ الجمهىعٍت الظي ٌؿخإزغ وخضه 

بالخهض٤ً ٖلحها وبصزالها خحز الخىُٟظ صون ؤي ٢ُض ؤي بك٩ل ؤخاصي، وهي لِؿذ طاث َاب٘ 

، بل هي ٖلى ٢ضم 149م٣اعهت  بخل٪ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة - ٦ما ما ٢ض ًتهُإ للبٌٗ-زاهىي 

 وؤزًغا ٦ما هى الخا٫ مشال باليؿبت لبٌٗ اإلاٗاهضاث التي جبرمها الضولت في 
ً
اإلاؿاواة مٗها ؤهمُت

ت وفي اإلاجا٫ الجمغ٧ي . 3اإلاجا٫ الا٢خهاصي، والٗال٢اث الخجاٍع

ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح الظي ًب٣ى مدل ظض٫ هى ما ًخٗل٤ بيكغ اإلاٗاهضاث الؾُما وؤن 

ذ في اإلااصة   مجها ٖلى ؤن وكغ اإلاٗاهضاث واظب في ال٣اهىن 70اجٟا٢ُت ُٞىا للمٗاهضاث اقتَر

الضولي، بال ؤهىا ال هجض في الضؾخىع الجؼاثغي هها ٌكتٍر طل٪، وبالخالي ًم٨ً لغثِـ 

. الجمهىعٍت ؤن ٌٗخبر وكغها ٚحر بلؼامي ماصام ٚحر مىهىم ٖلُه نغاخت في الضؾخىع 

م ؤن اإلاى٤ُ َب٣ا للمبضؤ ال٣اهىوي ال٣اثل ٗظع ؤخض بجهل ال٣اهىن : "ٚع ٌُ ت " ال  ٞةهه ال ًم٨ً مٗٞغ

إل اإلاٗىُحن ٖلحها ضة الغؾمُت إَل إل ٖلحها صون وكغها في الجٍغ . 4هظه الاجٟا٢ُاث وؤلَا

اجها وجُب٣ُها في ال٣اهىن  ا لؿٍغ ٗض بظغاًء يغوٍع ٌُ لى اٖخباع ؤن وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت  ٖو

الضازلي، وهٓغا لخلى الضؾخىع مً ج٩ل٠ُ عثِـ الجمهىعٍت لهظا ؤلاظغاء ٣ٞض ؤ٢غ اإلاجلـ 

الضؾخىعي بما ال ًضٕ مجاال للك٪ مبضؤ وكغ اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاهاص١ ٖلحها 

 خُض ظاء في هظا 1989 ؤوث 20 اإلااعر في 01َب٣ا لألويإ الضؾخىعٍت، وطل٪ في ٢غاعه ع٢م 

                                                           
ُُٟت بحن البرإلاان والؿلُت الخىُٟظًت ٖلى يىء الخٗضًل الضؾخىعي الجضًض  1 ، 2008ٚغبي بًمان، مجاالث الٗال٢ت الْى

 .67، م2011مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 
 .58ٖؼ الضًً بٛضاصي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .148مدمض بىعاًى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
 .125هؼحهت بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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جي : "ال٣غاع ؤهه هٓغا ل٩ىن ؤًت اجٟا٢ُت بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها ووكغها جىضعط في ال٣اهىن الَى

 ؾلُت الؿمى ٖلى ال٣ىاهحن وجسى٫ ل٩ل مىاًَ ظؼاثغي ؤن ًخظٕع 12وج٨دؿب بم٣خض ى اإلااصة 

". بها ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت

 الظي 403- 02 مً اإلاغؾىم الغثاس ي 16وجإ٦ُضا ب٣غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ٣ٞض ههذ اإلااصة 

حٗمل وػاعة الكاون الخاعظُت ٖلى : "ًدضص نالخُاث وػاعة الكاون الخاعظُت ٖلى ؤهه

اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢اث والاجٟا٢ُاث والبرجى٧ىالث والخىُٓماث واإلاٗاهضاث الضولُت وحؿهغ 

ت ٖىض الا٢خًاء التي جىضر وجغا٤ٞ  داث الخٟؿحًر ٖلى وكغها م٘ الخدٟٓاث ؤو الخهٍغ

". الالتزاماث التي حٗهضث بها الجؼاثغ

 مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٞةن وكغ الىهىم ال٣اهىهُت في ٦04ما ؤهه وبالغظٕى لىو اإلااصة 

ان مٟٗىلها وصزىلها خحز الىٟاط في مىاظهت  ا ؤؾاؾُا لؿٍغ ضة الغؾمُت ٌٗض قَغ الجٍغ

ت : "اإلاساَبحن بها، خُض جىو ٖلى ؤهه جُب٤ ال٣ىاهحن في جغاب الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت . 1"الضًم٣غاَُت الكٗبُت ببخضاءا مً ًىم وكغها في الجٍغ

لى طل٪ وهٓغا ألهمُت بظغاء اليكغ ٞةهىا هخُل٘ بلى ؤن ًخضاع٥ اإلااؾـ الجؼاثغي هظه  ٖو

٨غؽ بلؼامُت ايُإل عثِـ الجمهىعٍت بهظا الضوع، جغؾُسا إلاغ٦ؼه اإلاخٟى١ الظي  اإلاؿإلت ٍو

ؤواله بًاه الضؾخىع في مجا٫ الكاون الخاعظُت ٦ما ؤوضخىا مً زال٫ ما ط٦غهاه في هظا 

. اإلاُلب

غ الازخُاع بحن البضاثل اإلاُغوخت في مجا٫ الؿُاؾت  ٞهالخُاث عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ج٣ٍغ

الخاعظُت م٣ُضة باإلاباصت الضؾخىعٍت، ال ًجىػ صؾخىعٍا لغثِـ الجمهىعٍت التراظ٘ مشال في 

غ اإلاهحر ومبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون  غ الؿُاؾت الخاعظُت ًٖ مبضؤ خ٤ ج٣ٍغ مجا٫ ج٣ٍغ

الضازلُت للضو٫، ٞهظه اإلاباصت ال جسً٘ لخُاعاث الغثِـ بل زُاعاث الغثِـ هي التي ًجب ؤن 

. 2جسً٘ لها

الاخحصاصات اللسحىورة لملبئي الججمىورة  ف مجاو اللفاع : الفملع الملابع

ال١، طل٪ ؤجها الخهً  جي مً ؤهبل وؤهم وؤزُغ اإلاهام ٖلى ؤلَا حٗض مهمت الضٞإ الَى

الخهحن والؿض اإلاىُ٘ الظي ًدى٫ صون اإلاؿاؽ بؿُاصة الضولت وؾالمت جغابها ولخا٦ض وجٟغى 

. وظىصها صازل اإلاجخم٘ الضولي

                                                           
زالض خؿاوي، هٟاط اإلاٗاهضاث الضولُت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، مجلت ال٣اهىن الضؾخىعي واإلااؾؿاث الؿُاؾُت،  1

 .154، م2015الٗضص ألاو٫، ظامٗت ابً باصٌـ، مؿخٛاهم، الجؼاثغ، 
. 433صٚباع عيا، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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ت الىؾاثل واإلااؾؿاث التي جًٗها  جي بإهه مجمٖى ٗٝغ ال٣ٟه الضؾخىعي الضٞإ الَى َو

الضولت مً ؤظل يمان ؤمجها والخٟاّ ٖلى ؾالمتها مً ألازُاع التي ٢ض تهضصها ؾىاء مً 

. 1الضازل ؤو الخاعط

جي ال ج٠٣ ٖىض اليكاٍ الظي ٣ًىم به الجِل ٞدؿب  ومما الق٪ ُٞه ؤن مؿإلت الضٞإ الَى

حر مباقغة في هظه  ٣ت مباقغة ٚو بل ًخٗضي طل٪ بلى ٧اٞت ٢ُاٖاث الضولت التي حؿاهم بٍُغ

ت وبهما حكمل ؤًًا الجهض اإلاؿخمغ  اإلاهمت، ٦ما ؤجها ال ج٣خهغ ٖلى اإلاهام طاث الُبُٗت الٗؿ٨ٍغ

ت واإلاضهُت يمً بَاع الؿُاؾت الٗامت  الظي ح٠٨ٗ ٖلُه ظمُ٘ ماؾؿاث الضولت الٗؿ٨ٍغ

. 2صازلُا وزاعظُا

واهُال٢ا مً ألاهمُت البالٛت لهظه اإلاهمت ولخُىعتها ٧ان البض مً ج٩ل٠ُ هُئت مدضصة في 

الضولت مً ؤظل الؿهغ ٖلحها و٢ُاصتها وؤلاقغاٝ ٖلحها وجدمل مؿاولُتها، مً ؤظل طل٪ خظا 

اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي خظو الٗضًض مً هٓغاثه في الضو٫ ألازغي ٖلى ٚغاع اإلااؾـ 

ت لغثِـ  جي بهىعة خهٍغ الضؾخىعي اإلاهغي والٟغوس ي، خُض ؤو٧ل مهمت الضٞإ الَى

الجمهىعٍت مً زال٫ ظملت مً اإلاىاص ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالٓغوٝ الٗاصًت ؤو الاؾخصىاثُت، والتي 

جٟغى ججىُض ٧اٞت ؤلام٩اهُاث والىؾاثل اإلاخاخت لضعء ؤي زُغ خا٫ ؤو وقُ٪ ٢ض حهضص ؤمً 

. البالص ؤو ؾالمتها

كيادة اللىات اإلاسلحة اخحصاص دسحىور مدفىؾ لملبئي الججمىورة : ؤوال

 ًًُل٘ عثِـ: " في ٣ٞغتها ألاولى ٖلى ؤن2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 91ههذ اإلااصة 

اه نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الّضؾخىع،  ًّ تي جسّىلها ب
ّ
ت، باإلياٞت بلى الّؿلُاث ال ٍّ الجمهىع

اث آلاجُت ُّ    : بالّؿلُاث والّهالخ

ت، -1 ٍّ خت للجمهىع
ّ
لى لل٣ّىاث اإلاؿل ى : "، ٦ما ههذ في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى..."هى ال٣اثض ألٖا

ّ
ًخىل

جيّ  ت الّضٞإ الَى ُّ ". مؿاول

وباؾخ٣غاء هاجحن ال٣ٟغجحن ًخطر ظلُا ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ظٗل مً عثِـ 

جي، ٞلِئن ٧ان ألامغ  الجمهىعٍت اإلااؾؿت الضؾخىعٍت التي ٣ً٘ ٖلحها ٖبء مؿاولُت الضٞإ الَى

ت بال ؤن طل٪ ٩ًىن جدذ ٢ُاصة عثِـ الجمهىعٍت ومً مؿاولُخه  ا باإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ مىَى

ت والخىُٓمُت التي جم٨ىه  اإلاباقغة، وهى ألامغ الظي ًخُلب حسخحر ٧اٞت الىؾاثل اإلااصًت والبكٍغ

. مً ؤصاء هظه اإلاهمت في بَاع الؿلُاث اإلامىىخت له صؾخىعٍا
                                                           

1 Selon De Laubadère .A. « Le concept de défense nationale désigne l’ensemble des institutions qui concourent 

la protection extérieure du pays ». Traité de droit administratif .LGDJ .3 eme édition 1978. Page 93. 
2  CHANTEBOUT.B. L’organisation générale de la défense en France depuis la fin 

de la seconde guerre mondiale .LGDJ. Paris 1967. P.13 et suivantes.  
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 لغثِـ الجمهىعٍت باٖخباع ؤهه اإلاجؿض لىخضة 2 و 1 في ٣ٞغجحها 91وبالغظٕى بلى ما زىلخه اإلااصة 

ألامت ووخضة الضولت صازل البالص وزاعظها، ٞةهه مً الُبُعي ظضا ومً اإلاى٣ُي ظضا ؤن ًخىلى 

عثاؾت و٢ُاصة ظمُ٘ ال٣ىاث اإلاؿلخت وال٣ُاٖاث ألامىُت للضولت ألجها الجضاع الىاقي اإلاضاٞ٘ ًٖ 

جي، وهي ؾلُت زىلتها  ىُت والىخضة ؤلا٢لُمُت وؾالمت التراب والاؾخ٣ال٫ الَى الؿُاصة الَى

ت اإلاخٗا٢بت لغثِـ الجمهىعٍت، وهى ما ًضٖم ؾلُاجه في اإلاجا٫  ظمُ٘ الضؾاجحر الجؼاثٍغ

جٗله اإلاؿاو٫ ًٖ الؿُاؾت الضٞاُٖت بط ًدضص مباصئها وؤهضاٞها . 1الٗؿ٨غي ٍو

واإلاالخٔ مً زال٫ ما ؾب٤ ومً زال٫ ٢غاءة مابحن ؾُىع مىاص الضؾخىع ؤن اإلااؾـ 

الضؾخىعي بمىده ؾلُت ٢ُاصة الجِل لغثِـ الجمهىعٍت ٞهى ًداو٫ بظل٪ ببٗاص اإلااؾؿت 

ت ًٖ مماعؾت الؿُاؾت وخهغ صوعها في مهمت الضٞإ ًٖ ؤعاض ي الجمهىعٍت،  الٗؿ٨ٍغ

ت صازل الضولت  ت)وججىب وظىص زىاثُت ؾلٍُى ؿ٨ٍغ ، ٞإزً٘ الجِل بمسخل٠ (مضهُت ٖو

م ماله مً زهىنُت ٖلى مغ الخ٣ب اإلاخىالُت ٖلى الجؼاثغ  ماؾؿاجه للؿلُت الؿُاؾت، بط ٚع

٣ا مً اإلاغا٤ٞ الٗامت التي جخىلى الضولت ٖبر ؤظهؼتها الخىُٟظًت بصاعجه خؿب  ٞةهه ًمشل مٞغ

ال٣ىاٖض التي جىٓم ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت، م٘ ؤن ال٨شحر مً الضاعؾحن ٢ض ال ٌؿلمىن بظل٪ 

باٖخباع اإلااض ي الىًالي والشىعي لهظه اإلااؾؿت وصوعها الٟاٖل والٟٗا٫ في بعؾاء صٖاثم 

غ الظي له مً ال٣ضؾُت لضي الكٗب الجؼاثغي الص يء  الضولت ول٩ىهه ؾلُل ظِل الخدٍغ

الُٗٓم، ٚحر ؤهه وعٚم هظه الخهىنُت ٣ٞض خاو٫ اإلااؾـ الضؾخىعي مٗالجت طل٪ بة٢غاع 

ت للؿلُت الؿُاؾت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت مً زال٫ ما  مبضؤ زًٕى الؿلُت الٗؿ٨ٍغ

.  ؤًً مىذ ٢ُاصة ال٣ىاث اإلاؿلخت لغثِـ الجمهىعٍت02 و 01 ٣ٞغة ٢91ًذ به اإلااصة 

ًاّؾـ مجلـ : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 197بياٞت بلى ما ؾب٤ ٣ٞض ههذ اإلااصة 

ت في ٧ّل ال٣ًاًا  ٍّ ت، مهّمخه ج٣ضًم آلاعاء بلى عثِـ الجمهىع ٍّ ؤٖلى لألمً ًغؤؾه عثِـ الجمهىع

جيّ  ٣ت باألمً الَى
ّ
  . اإلاخٗل

مله لى لألمً ٖو اث جىُٓم اإلاجلـ ألٖا ُّ ت ٦ُٟ ٍّ    ". ًدّضص عثِـ الجمهىع

ًدبحن مً زال٫ هو هظه اإلااصة مٓهغ آزغ مً مٓاهغ الؿُاؾت الضٞاُٖت التي ؤو٧لها اإلااؾـ 

الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت جٓهغ ما للماؾؿت الغثاؾُت مً صوع في الجاهب ألامجي ؾىاء ٖلى 

خجلى هظا الضوع مً زال٫ جىلي عثِـ الجمهىعٍت عثاؾت هظا  اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي، ٍو

 اإلاخًمً جىُٓم 1989 ؤ٦خىبغ 24 اإلااعر في 196-89اإلاجلـ اإلاخ٩ىن خؿب اإلاغؾىم الغثاس ي 

جي وعثِـ مجلـ ألامت وعثِـ  لى لألمً مً عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى مل اإلاجلـ ألٖا ٖو

وعثِـ ؤع٧ان  (الضٞإ والٗض٫ والخاعظُت والضازلُت والا٢خهاص)الخ٩ىمت ووػعاء الؿُاصة 
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ت لضي عثِـ الجمهىعٍت ًلجإ بلحها  مشل هظا اإلاجلـ هُئت اؾدكاٍع جي، ٍو الجِل الكٗبي الَى

جي في  لخ٣ضم له الاؾدكاعة ألامىُت والخ٣ىُت في ٧اٞت اإلاؿاثل التي حؿخجض وجغجبِ باألمً الَى

. ظمُ٘ اإلاجاالث

ٚحر ؤن اإلاخٟدو لدك٨ُلت اإلاجلـ ًدباصع بلُه الدؿائ٫ ٖما بطا ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض 

 ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم ؤلاياٞت 
ً
ما بطا ٧ان هظا اإلاجلـ ًمل٪ خ٣ُ٣ت ٤ في جدضًض ؤًٖاثه، ٖو ٞو

وبُٖاء آعاء ظضًت وطاث مهضا٢ُت ُٞما ًخٗل٤ بال٣غاعاث الخاؾمت التي ٢ض ًخسظها عثِـ 

ت، ٖلى اٖخباع ؤن الهُئت جدك٩ل مً  الجمهىعٍت في اإلاؿاثل طاث الهبٛت ألامىُت والٗؿ٨ٍغ

لى  ؤًٖاء ٚالبُتهم بُٗضة ًٖ اإلاجا٫ ألامجي والٗؿ٨غي ٧ىجهم مً الُب٣ت الؿُاؾُت، ٖو

ت . 1الغاجر ٞهم ًٟخ٣ضون ال٨ٟاءة والخ٣ىُت في مجا٫ ألامً واإلاؿاثل الٗؿ٨ٍغ

وججخم٘ هظه الهُئت بىاء ٖلى اؾخضٖاء مً عثِـ الجمهىعٍت ٧لما صٖذ الًغوعة والٓغوٝ 

 مً 109 و108 و107 و 105اإلاؿخجضة لظل٪، واؾخصىاًء في اإلاجاالث اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص 

.  الضؾخىع ؤن ًجخم٘ وظىبا ب٣ىة ال٣اهىن ٦ما ؾجري الخ٣ا

اافملاد وبئي الججمىورة بسلؼة الحعيين  ف الىؿابف العسكملرة : راايا

ٌّٗحن : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 92ل٣ض ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

اث٠ واإلاهاّم آلاجُت ت في الْى ٍّ    : عثِـ الجمهىع

2ت في الّضولت -   ت والٗؿ٨غٍّ ُّ اث٠ اإلاضه ". الْى

ت ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي   ٞباٖخباع ؤن عثِـ الجمهىعٍت الغثِـ اإلاباقغ للماؾؿت الٗؿ٨ٍغ

٢ض زىله مهمت بصاعة هظه اإلااؾؿت وؤلاقغاٝ ٖلحها في مجا٫ الخىُٓم والخإَحر مً زال٫ 

ٟحن الؿامُحن  بهاَخه بؿلُت الخُِٗىاث التي بةم٩اهه بظغائها في نٟٝى الًباٍ واإلاْى

٣ا لالزخُاعاث التي ًغاها، وخؿب الؿُاؾت التي ًدضصها  واإلاؿاٖضًً له في هظه اإلاهمت ٞو

ض جد٣ُ٣ها في هظا ال٣ُإ . وألاهضاٝ التي ًٍغ

ت مً  جي الكٗبي ٖباعة ًٖ مجمٖى لى ٚغاع الجُىف في الٗالم ٞةن ماؾؿت الجِل الَى ٖو

ت والٟىُت التي جسً٘ ل٣ىاهحن و٢ىاٖض زانت جسخل٠ ًٖ جل٪ التي  ألاهٓمت وألاظهؼة ؤلاصاٍع

جد٨م وجىٓم اإلااؾؿاث اإلاضهُت، ٞةن مجمل هظه ألاهٓمت وألاظهؼة بمسخل٠ جسههاتها 

جسً٘ لؿلُت عثِـ الجمهىعٍت، وألظل طل٪ ٣ٞض مىده الضؾخىع نالخُاث زانت في مجا٫ 

ت واإلاؿاولحن  اث٠ الٗؿ٨ٍغ بصاعة الجِل وجىُٓم ؤظهؼجه مخمشلت في نالخُت الخُٗحن في الْى

، ٦ما ؤن له 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 02/ 92ًٖ ؤظهؼة ألامً اإلاسخلٟت َب٣ا لىو اإلااصة 

اثٟهم بطا ما اعجإي مهلخت في طل٪، وبالخالي ٞهى ًسخاع مؿاٖضًه ٖلى  ٟاء مً ْو ؾلُت ؤلٖا
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ت  دضص الخىُٓماث الٗؿ٨ٍغ لى مؿخىي ٢ُاصة ال٣ىاث اإلاؿلخت ٍو مؿخىي وػاعة الضٞإ ٖو

ت التي ٌكٛلىجها . 1وؤلاصاٍع

ت حٗض ازخهانا له٣ُا بغثِـ  اث٠ الٗؿ٨ٍغ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن نالخُت الخُٗحن في الْى

٣ا إلاا ٢ًذ به  ٌ ًماعؾه شخهُا بىاؾُت اإلاغاؾُم الغثاؾُت ٞو حر ٢ابل للخٍٟى الجمهىعٍت ٚو

. 2 مً الخٗضًل الضؾخىعي101اإلااصة 

. ؤلاشملاف على ميزااية اإلاؤسسة العسكملرة: رالثا

ب  ه ق٪ ؤو ٍع ت في الضولت مً صوع مدىعي ال ٌٗتًر امخضاصا إلاا جلٗبه اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

حر ٧اٞت اإلاخُلباث اإلااصًت التي  ٣ٞض ٧ان مً الًغوعي بخاَتها بٗىاًت زانت مً زال٫ جٞى

ججٗلها مىا٦بت للخُىعاث الخانلت في اإلاجا٫ ألامجي والٗؿ٨غي، و٦ظا حُُٛت ه٣ٟاث مىٓىمتها 

ت . اإلااصًت والبكٍغ

جي واإلاىٍى ألاو٫ بالؿهغ ٖلى مغا٢بت وكاٍ  وباٖخباع عثِـ الجمهىعٍت وػٍغا للضٞإ الَى

ت ٧التزام صؾخىعي ظٗل مىه مؿاوال ًٖ ؾُاؾت الضٞإ ًٖ ألامت والضولت،  اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

ت  اث٠ الٗؿ٨ٍغ ولظل٪ ٞضوعه ال ًخى٠٢ ٖىض ٢ُاصة ال٣ىاث اإلاؿلخت والخُٗحن والٗؼ٫ في الْى

وألامىُت ٞدؿب بل ًخٗضي طل٪ بلى الخىُٓم وؤلاقغاٝ اإلااصي واإلاالي ألظهؼة هظه اإلااؾؿت مما 

جي  ٨ًؿبها صوعا بًجابُا مخمحزا مً زال٫ بًالئها محزاهُت زانت، ولظل٪ ٞةن محزاهُت الضٞإ الَى

. هي الىخُضة التي جخمحز ًٖ محزاهُاث ال٣ُاٖاث ألازغي ب٩ىجها محزاهُت مٗخبرة

ِهض الٗمل به ٞةهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هظه اإلاحزاهُت حٗغى ٖلى البرإلاان  ُٖ لى زالٝ ما  ٖو

خه  ٖلى اإلاحزاهُت ٞةن عثِـ الجمهىعٍت  (البرإلاان)لُىا٤ٞ ٖلحها صون مىا٢كت، ٦ما ؤهه ٖىض جهٍى

جي ٞهى في هٟـ الى٢ذ الىخُض اإلاسى٫ بد٤ ج٣ضًم الخٟانُل  باٖخباعه وػٍغ الضٞإ الَى

جي  الخانت بى٣ٟاث هاجه اإلاحزاهُت، بط ج٣ضم ه٣ٟاث بهٟت بظمالُت مً َٝغ وػاعة الضٞإ الَى

التي ٌكٝغ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت صون بُٖاء الخٟانُل، ومغة ؤزغي هالخٔ هُمىت هظا 

ت (عثِـ الجمهىعٍت)ألازحر  ، وهى ؤمغ 3وهظه اإلاغة في مجا٫ ال٣ُإ اإلاالي للماؾؿت الٗؿ٨ٍغ

جٗل مىه الى٣ُت التي جلخ٣ي ٖىضها ٧ل  ت مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت ٍو ًهب في زاهت ج٣ٍى

. ماؾؿاث الضولت ججؿُضا لىخضة ألامت والضولت التي ؤو٧لها له اإلااؾـ الضؾخىعي

مىما ومً ٧ل ما ؾب٤ ط٦غه ُٞما ًخٗل٤ باالزخهام الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت في  ٖو

ت ٞةهه ًم٨ً اؾخسالم ماًلي : 4مجا٫ الؿُاؾت الضٞاُٖت الٗؿ٨ٍغ
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لى لل٣ىاث اإلاؿلخت ٞهى ًخد٨م في ال٣غاعث الخاؾمت -  ؤن عثِـ الجمهىعٍت بىنٟه ال٣اثض ألٖا

ت وبصاعتها في ٧ل الٓغوٝ ؾىاء في ػمً الؿلم ؤو  ٪ ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ التي بىاؾُتها ًخم جدٍغ

. الخغب

ت وزهىنُت ال٣ىاٖض التي جد٨مها ٞةن الضؾخىع -  م مً زهىنُت اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ بالٚغ

ؤزًٗها للؿلُت الؿُاؾت اإلاضهُت اإلاخمشلت في عثِـ الجمهىعٍت، وال ًم٨ً ألي ماؾؿت مهما 

. ٧ان مغ٦ؼها في الضؾخىع ؤن جخضزل في هظا الازخهام

بن الازخهام الىخُض الظي مىده الضؾخىع للبرإلاان هى وي٘ ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت - 

جي واؾخٗما٫ الؿلُاث اإلاضهُت لل٣ىاث اإلاؿلخت ٦ما ظاء في اإلااصة   مً 26/ 140بالضٞإ الَى

. 2016الخٗضًل الضؾخىعي 

باإلياٞت بلى اإلاغظُٗت الضؾخىعٍت التي ج٨غؽ اخخ٩اع عثِـ الجمهىعٍت وؾمىه ٖلى ٧اٞت - 

جي ٞةن اإلاغ٦ؼ الظي ٌكٛله عثِـ  اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي في مجا٫ الضٞإ الَى

الجمهىعٍت ٌؿدىض ٦ظل٪ بلى ٧ىهه ًجؿض بصخهه وخضة ألامت والضولت، وؤن مً ؤهم 

جي، واؾخ٣ال٫ البالص وؾالمت  ال١ خماًت التراب الَى اث٠ التي ًىاٍ بها وؤؾماها ٖلى ؤلَا الْى

ت الضولت وماؾؿاتها ٦ما ظاء في الُمحن الضؾخىعٍت التي ؤصاها  ؤعايحها والخٟاّ ٖلى اؾخمغاٍع

. 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 90ٖىض جىلُه مىهب الغثاؾت َب٣ا إلاا ظاء في هو اإلااصة 

الصالخيات ذات الصبغة الخلمليعية واللظابية ثؤرل : اإلابدث الثاون

هيجنة وبئي الججمىورة على السلؼحين الخلمليعية و اللظابية 

بياٞت بلى ما ؤو٧له اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت مً نالخُاث ؤنُلت 

م٣ٗىصة له باٖخباعه عؤؾا للؿلُت الخىُٟظًت، ٞةن صوع عثِـ الجمهىعٍت ٢ض ًخجاوػ هاجه 

 الخٗاون ُٞما بم٩اهُتالهالخُاث اهُال٢ا مً ٨ٞغة الٟهل اإلاغن بحن الؿلُاث اإلابيُت ٖلى 

ا مً الخضزل و الخضازل . بُجها، الظي ٢ض ٌك٩ل هٖى

لظل٪ ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤو٧ل لغثِـ الجمهىعٍت الٗضًض مً الهالخُاث ألازغي التي 

ُٗت  مما ًا٦ض  (اإلاُلب الشاوي)، و ؤزغي جإزظ نبٛت ٢ًاثُت (اإلاُلب ألاو٫  )جخسظ نبٛت حكَغ

ٖلى احؿإ صاثغة الازخهاناث الغثاؾُت بما ٣ًىي مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت في مىاظهت باقي 

 .الؿلُاث

صالخيات وبئي الججمىورة ذات الصبغة الخلمليعية : اإلاؼلل ألاوو 

 بن الدؿلُم ب٨ٟغة الخٗاون بحن الؿلُاث صازل الضولت في بَاع ما انُلر ٖلُه ال٣ٟه 

الضؾخىعي بالٟهل اإلاغن ٣ًىصها بلى الخضًض ًٖ طلَ٪ الخ٩امل ُٞما بُجها، والظي ًٓهغ مً 

زال٫ الخضازل والخضزل الظي ٢ض ًٓهغ ؤخُاها ٖلى ؤهه ججاوػ واٖخضاء ٖلى الازخهام اإلاىٍى 
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ب٩ل ؾلُت، ولٗل ألامغ ٣ًىصها ؤًًا للخضًض بهىعة ؤص١ ًٖ جضزل عثِـ الجمهىعٍت في 

عي ٦إزغ مباقغ ل٨ٟغة ٣ٖلىت البرإلاان . الٗمل الدكَغ

وهظا ما ًبرػ ظلُا في جضزل عثِـ الجمهىعٍت في ٖملُت بهخاط ال٣اهىن ٦ؿلُت ؤنُلت جخ٣اؾم 

ت مباقغة  ، ؤو بك٩ل يمجي ٚحر (الٟٕغ ألاو٫ )هظه اإلاهمت م٘ البرإلاان، ؾىاء بهىعة اؾخئشاٍع

. (الٟٕغ الشاوي)مباقغ ٌؿدك٠ مً الىو واإلاماعؾت 

السلؼات الاسحئثاورة اإلاباشملة : الفملع ألاوو 

ت  ُٗت ٞةن الضؾاجحر الجؼاثٍغ ٘ جىاٍ بالؿلُت الدكَغ بطا ٧ان ألانل ؤن مهمت الدكَغ

لى ازخالٝ مغاخل الىٓام الؿُاس ي ونىال بلى الخٗضًل ألازحر لؿىت   ٢ض ؤ٢غث خ٤ 2016ٖو

عي، وطل٪ بالىو ٖلى هظا الخ٤  عثِـ الجمهىعٍت في اإلاؿاهمت والخضزل في الٗمل الدكَغ

ُٗت ناخبت  بهىعة مباقغة جهل بلى خض اؾخئشاعه لهظا الجاهب صوًها ًٖ الؿلُت الدكَغ

ألانل في الازخهام، ولٗل مىذ عثِـ الجمهىعٍت هظه الؿلُت واؾخئشاعه بها واخخ٩اعه 

للٗضًض مً بظغاءاتها بهما هى بخ٣ا١ لىٕى مً الخٗاون اإلاغن بحن الؿلُاث الظي ٌؿاهم بك٩ل 

ُٗت مىا٦بت ومؿاًغة إلاخُلباث الٟغص والضولت . ٦بحر في بوكاء مىٓىمت حكَغ

.  اإلاجاو الىاسع للسلؼة الحنـيجية: ؤوال

التي ج٣ض ي بإخض  (2016)مً الخٗضًل الضؾخىعي  (112)اهُال٢ا مً هو اإلااصة 

عي ٖلى  اإلاباصت الضؾخىعٍت اإلاخمشلت في ؾُاصة البرإلاان اإلاخجؿض في اخخٟاْه باالزخهام الدكَغ

اٖخباع ٧ىهه ممشال للكٗب مهضع ٧ل الؿلُاث واإلاٗبر ٖىه، ٞةن الؿلُت الخىُٟظًت جب٣ى هي 

ٗاث وجُب٤ُ ال٣ىاهحن الهاصعة ًٖ البرإلاان ت لخىُٟظ الدكَغ . 1اإلاىَى

ؤْهغث ظلُا - الؾُما بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى-ٚحر ؤن الخدىالث الخانلت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة 

٘ في ٧ل اإلاجاالث وخضه صون ؾىاه ًى٠٢ بلى خض ٦بحر  ؤن اخخ٩اع البرإلاان لؿلُت الدكَغ

ؾحروعة الضولت ومىا٦بتها للخُىعاث والخٛحراث الخانلت بؿبب عجؼ البرإلاان، هٓغا لبُئه 

ُٗت التي جإزظ خحزا ػمىُا ًدض مً ٞٗالُتها، مما ؤصي بلى الخ٨ٟحر في ٣ٖلىت  وبظغاءاجه الدكَغ

عي،  ٘ بمىذ الؿلُت الخىُٟظًت اإلاكاع٦ت في الٗمل الدكَغ البرإلاان والخض مً هُمىخه ٖلى الدكَغ

٤ ب٢غاع ما ٌؿمى بالؿلُت الخىُٓمُت . وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .الؼبيعة اللااىاية للسلؼة الحنـيجية/ 1

ؤمام جإزحر مسخل٠ الٓغوٝ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخاظت بلى جد٤ُ٣ 

٣لىت  ت مً ظهت، والبدض ًٖ بخضار هٕى مً الخىاػن بحن الؿلُاث ٖو ؾلُت جىُٟظًت ٢ٍى

البرإلاان ْهغ للىظىص ما ٌؿمى بالخىُٓم اإلاؿخ٣ل، وبن ٧ان ظاهب مً ال٣ٟه ًغي ؤن ما ًهضع 

                                                           
. 23-22: م- ٣ُٖلت زغباش ي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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ا اؾدىاصا للمُٗاع الًٗىي ٞةن الؿىاص  ًٖ عثِـ الجمهىعٍت مً لىاثذ مؿخ٣لت ٌٗض ٖمال بصاٍع

ها ٞهي  عي بالىٓغ إلاىيٖى ٓم مً ال٣ٟه الضؾخىعي ًغي ؤجها مً نمُم الٗمل الدكَغ ألٖا

لُه ٞهي ظؼء مً اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت في الضولت،  جخًمً ٢ىاٖض ٢اهىهُت ٖامت ومجغصة، ٖو

. ٞاللىاثذ اإلاؿخ٣لت مشلها مشل ال٣ىاهحن جدضص خ٣ى٢ا والتزاماث

وباإلياٞت بلى ٧ىن اللىاثذ الخىُٓمُت اإلاؿخ٣لت جدىي ٢ىاٖض ٢اهىهُت ٖامت ومجغصة ٞهي جيكإ 

ٗا ٧امال وؤنُال ٚحر زاي٘ لل٣اهىن  ٘ البرإلااوي مما ًجٗل مجها حكَغ اؾخ٣الال ًٖ مجا٫ الدكَغ

٘ البرإلاان ا لدكَغ ٗا مىاٍػ . 1م٣اعهت باللىاثذ الخىُٟظًت لخهبذ حكَغ

ت عثِـ الجمهىعٍت اإلاىخسب مً َٝغ الكٗب وخامي الضؾخىع  ل٣ض زىلذ الضؾاجحر الجؼاثٍغ

ومجؿض وخضة ألامت بلى ظاهب ؾلُخه الخىُٟظًت ؾلُت جىُٓمُت واؾٗت ٖلى خؿاب 

ازخهام البرإلاان اإلا٣ُض صؾخىعٍا، مما ًًمً لغثِـ الجمهىعٍت الاؾخدىاط ٖلى ؾلُت 

٘ مً ظهت ؤزغي  . 2الخىُٓم مً ظهت، واإلاكاع٦ت في الدكَغ

٘ ألانُل الظي ٣ًىم به عثِـ الجمهىعٍت  وألانل ؤن الؿلُت الخىُٓمُت حٗض بمشابت الدكَغ

ٌ مً ؾلُت ؤزغي  . طل٪ ؤجها ممىىخت مباقغة مً الضؾخىع وصون جٍٟى

 ٞةن هاجه الؿلُت جب٣ى خ٨غا ٖلى عثِـ 2016وباؾخ٣غاء ههىم الخٗضًل الضؾخىعي 

٘ البرإلااوي ؤو مً  الجمهىعٍت مما ًبرع ؤهمُتها ؾىاء مً خُض احؿإ اإلاجا٫ ٖلى خؿاب الدكَغ

. خُض ٞٗالُتها ٧ىن الؿلُت الخىُٟظًت ألا٢ضع ٖلى بصعا٥ م٣خًُاث اإلاهلخت الٗامت

 مً 91/6وجخسظ اللىاثذ الخىُٓمُت اإلاؿخ٣لت ق٩ل اإلاغاؾُم الغثاؾُت خُض جىو اإلااصة 

، وبالخالي ٞهي ..."ًى٢٘ عثِـ الجمهىعٍت اإلاغاؾُم الغثاؾُت: "...  ٖلى2016الخٗضًل الضؾخىعي 

ؾلُت ؤنُلت له٣ُت ومدخ٨غة لغثِـ الجمهىعٍت مما ًجٗلها ؾلُت طاجُت ٚحر ٢ابلت للخىاػ٫ 

ٌ ٌ ؾلُخه 101 وطل٪ بضلُل هو اإلااصة 3والخٍٟى  التي مىٗذ عثِـ الجمهىعٍت جٍٟى

لُه ٞهظه الؿلُت ال حٗض مجغص ازخهام  بالخى٢ُ٘ ٖلى اإلاغاؾُم مهما ٧اهذ ألاخىا٫، ٖو

عي ممىىح بم٣خض ى الضؾخىع لغثِـ الجمهىعٍت ٞدؿب، بل هي ؤصاة مضٖمت بك٩ل  حكَغ

واضر إلاغ٦ؼه ال٣ىي ومىؾٗت لىٟىطه ٖلى خؿاب ماؾؿاث صؾخىعٍت ؤزغي مخمشلت في 

ُٗت . الؿلُت الدكَغ

و٢ض زاع ظض٫ ٣ٞهي واؾ٘ خى٫ َبُٗت وم٩اهت الخىُٓم اإلاؿخ٣ل مً ال٣اهىن، خُض عؤي ظاهب 

ؤن ال٣اهىن ٌؿمى ٖلُه اؾدىاصا بلى اإلاُٗاع الًٗىي، في خحن ًغي آزغون ؤن الخىُٓم ًدىػ 

، ٦ما ؤهه 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي  (143)هٟـ اإلاغجبت م٘ ال٣اهىن اهُال٢ا مً هو اإلااصة 
                                                           

. 103 ٢اوي ابغاهُم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
. 85 ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
 .67 ٚغبي بًمان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3



   

146 
 

باإلياٞت بلى : ".. التي جىو ٖلى (186)ًسً٘ مباقغة لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي بىو اإلااصة 

الازخهاناث ألازغي التي زىلخه بًاها نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الضؾخىع، ًٟهل اإلاجلـ 

.." الضؾخىعي بغؤي في صؾخىعٍت اإلاٗاهضاث وال٣ىاهحن والخىُٓماث

: (اإلاجاالت)الظىابؽ اللااىاية / 2

بن ؾلُت الخىُٓم اإلاؿخ٣لت هي ظملت مً اللىاثذ وال٣غاعاث التي ًىٟغص بها عثِـ 

ت صون الاؾدىاص بلى ٢اهىن مؿب٤ ٞهي حؿخمض ؤؾاؾها مباقغة مً  الجمهىعٍت بهىعة اخخ٩اٍع

اث التي جسغط ًٖ بَاع ما هى مىٍى بالبرإلاان ٘ في اإلاىيٖى . الضؾخىع، وبالخالي ٞهي جخىلى الدكَغ

٘ في ٧ل اإلاجاالث، بط جىو اإلااصة 1963وبطا ٧ان صؾخىع   27 ًُل٤ الٗىان للبرإلاان في الدكَغ

٘ ٞةن الضؾاجحر الالخ٣ت  مىه ٖلى جل٪ اإلاماعؾت، وبالخالي ؾلُت البرإلاان مُل٣ت في الدكَغ

٘ البرإلاان جاع٦ت ماًسغط ًٖ هُا٢ها للخىُٓم، خُض ههذ اإلااصة   126خهغث مجاالث حكَغ

جي: " ٖلى1976مً صؾخىع  ُٗت مجلـ واخض هى اإلاجلـ الكٗبي الَى ُٟت الدكَغ ... ًماعؽ الْى

٘ ب٩امل الؿُاصة جي في هُا١ ازخهانه ؾلُت الدكَغ ...". للمجلـ الكٗبي الَى

جي في : " ههذ ٖلى ؤهه1989 مً صؾخىع ٦115ما ؤن اإلااصة  ٌكٕغ اإلاجلـ الكٗبي الَى

 ..."اإلاجاالث التي زىلها بًاه الضؾخىع 

ٌكٕغ البرإلاان في اإلاُاصًً التي ًسههها : " بىهها19961 مً صؾخىع 122وهى ما جإ٦ض في اإلااصة 

٘ البرإلااوي ألامغ ..."له الضؾخىع، و٦ظل٪ اإلاجاالث آلاجُت اث الدكَغ ، مما ًُٟض ج٣ُُض مىيٖى

٤ الؿلُت الخىُٓمُت  ٘ ًٖ ٍَغ الظي ًُل٤ اإلاجا٫ واؾٗا لغثِـ الجمهىعٍت في الدكَغ

 1989 مً صؾخىع 116، و٦ظا اإلااصة 1976 مً صؾخىع 111اإلاؿخ٣لت، وطل٪ بىو اإلااصة 

 ٣ٞض خظا 2016، ؤما الخٗضًل الضؾخىعي 2016 ٢بل حٗضًل 1996 مً صؾخىع 125/1واإلااصة 

٘ البرإلااوي في اإلااصة  ٌكٕغ البرإلاان في : " التي ههذ ٖلى140خظو ؾاب٣ُه بدهغ مجاالث الدكَغ

. 2:..."اإلاُاصًً التي ًسههها له الضؾخىع، و٦ظل٪ في اإلاجاالث آلاجُت

٤ الؿلُت الخىُٓمُت 143وبمىظب اإلااصة  ٘ ًٖ ٍَغ  جم بَال١ ًض عثِـ الجمهىعٍت في الدكَغ

ًماعؽ عثِـ الجمهىعٍت الؿلُت :" ٖلى 143في ٧ل اإلاجاالث البا٢ُت، بط ههذ اإلااصة 

                                                           
بل ظل ال٣ٟه الضؾخىعي بلى اٖخباع ؤن اإلاغؾىم الغثاس ي الظي ؤخضر الىو الضؾخىعي اإلاٗغوى ٖلى   ًظهب ظاهب ٦بحر  1

ضة الغؾمُت بالهُٛت الخالُت1996الاؾخٟخاء الكٗبي ؾىت  م ؤهه نضع في الجٍغ :  ظاء بضؾخىع ظضًض ٚع

 ًخٗل٤ بةنضاع هو حٗضًل الضؾخىع 1996 صٌؿمبر 07 اإلاىا٤ٞ 1417 عظب ٖام 26 ماعر في 438-96مغؾىم عثاس ي ع٢م 

مبر 28اإلاهاص١ ٖلُه في الاؾخٟخاء  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت1996 هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ : ؤهٓغ.  في الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش، 76الجٍغ . 6، م1996 صٌؿمبر 08 بخاٍع
ضة 2016 ماعؽ 06 اإلااعر في 01-16 مً ال٣اهىن ع٢م 140 اعظ٘ بلى هو اإلااصة  2  ًخًمً الخٗضًل الضؾخىعي، الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص ع٢م  ش 14الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ . 2016 ماعؽ 07، بخاٍع
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وهىا ه٩ىن ؤمام ٢لب جام ل٣اٖضة ألانل ..." الخىُٓمُت في اإلاؿاثل ٚحر اإلاسههت لل٣اهىن 

٘ البرإلااوي اؾخصىاءا، طل٪ ؤن الخهغ والخ٣ُُض  والاؾخصىاء بدُض ًهبذ الخىُٓم ؤنال والدكَغ

٘ اإلاىٍى  لُه ٞةن ؤهم يابِ للؿلُت الخىُٓمُت هى خهغ الدكَغ نٟت له٣ُت باالؾخصىاء، ٖو

ُٗت ٞهى بلى ظاهب ب٢غاعه باحؿإ مجا٫ الخىُٓم ٞةهه ٌٗض ٧ابدا ويابُا  بالؿلُت الدكَغ

٘ البرإلااوي اث الدكَغ . لغثِـ الجمهىعٍت ختى ال ًخضزل في خ٣ل مىيٖى

: الملكابة على السلؼة الحنـيجية/ 3

٘ البرإلااوي ال ٌٗجي بالًغوعة  بن احؿإ مجا٫ الؿلُت الخىُٓمُت في م٣ابل الدكَغ

دض مً  اوٗضام الغ٢ابت ٖلحها، بل بن وظىص الغ٢ابت هى الًابِ الظي ٨ًبذ مً ظماخها ٍو

حّٛىلها، ولٗل جدضًض هٕى الغ٢ابت اإلاٟغويت ٖلى الخىُٓم بهما ٌٗخمض ٖلى جدضًض َبُٗت 

حن مً الغ٢ابت وهما الغ٢ابت  اللىاثذ الخىُٓمُت اإلاؿخ٣لت، واهُال٢ا مً طل٪ همحز بحن هٖى

. الضؾخىعٍت والغ٢ابت ال٣ًاثُت

 ٞإما الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٞهي ؤمغ ٣ًخًُه مبضؤ ؾمى الضؾخىع ووظىب ؤن جسً٘ ٧ل 

ُٗت جماعؽ مً ٢بل ؾلُخحن هما  ُٟت حكَغ اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت في الضولت له الؾُما في ْل ْو

البرإلاان وعثِـ الجمهىعٍت،  ٞةن ٧اهذ الغ٢ابت الضؾخىعٍت جٟغى ٖلى ال٣ىاهحن ٞةجها مً باب 

ؤولى جٟغى ٖلى اللىاثذ الخىُٓمُت زانت ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض مجا٫ ٧ل ؾلُت ختى ال جخجاوػ 

. ؤي ؾلُت ازخهانها وجخضزل في مجا٫ ألازغي 

واللىاثذ اإلاؿخ٣لت وبن ٧اهذ ال جسً٘ لل٣اهىن بال ؤجها جب٣ى صاثما وؤبضا زايٗت للضؾخىع، بل 

. 1وؤ٦ثر مً طل٪ زايٗت لغوح الضؾخىع 

 مً 186و٢ض ٦ٟل اإلااؾـ الضؾخىعي هظه الغ٢ابت ٖلى اللىاثذ الخىُٓمُت بمىظب هو اإلااصة 

باإلياٞت بلى الازخهاناث ألازغي التي زىلتها بًاه : " التي ههذ ٖلى2016الخٗضًل الضؾخىعي 

نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الضؾخىع، ًٟهل اإلاجلـ الضؾخىعي بغؤي في صؾخىعٍت اإلاٗاهضاث 

". وال٣ىاهحن والخىُٓماث

وؤما الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٞهي جإزظ ؤؾاؾها مً اإلاُٗاع الًٗىي في جدضًض َبُٗت اللىاثذ 

وبالخالي  (عثِـ الجمهىعٍت)الخىُٓمُت اإلاؿخ٣لت، طل٪ ؤجها زاعظت مً بىج٣ت الؿلُت الخىُٟظًت 

ت هظه ألازحرة التي ال ًم٨ً ؤن جسغط ًٖ صاثغة الغ٢ابت ال٣ًاثُت بال  ٞهي حٗض ٢غاعاث بصاٍع

. ُٞما اجهل بإٖما٫ الؿُاصة

وباٖخباع ؤن ال٣اض ي ؤلاصاعي ًىُل٤ صوعه اؾدىاصا بلى َبُٗت الٗمل ٞةن اللىاثذ الخىُٓمُت التي 

ت ، وبالخالي ٞهي جضزل يمً 1ًهضعها عثِـ الجمهىعٍت جب٣ى مدخٟٓت بالُبُٗت ؤلاصاٍع

                                                           
 .115 ٢اوي ابغاهُم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
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 التي 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي  (161)ازخهام ال٣اض ي ؤلاصاعي بىاءا ٖلى هو اإلااصة 

ت: "جىو ٖلى والظي ج٨غؽ بمىظب هو ..." ًىٓغ ال٣ًاء في الًُٗ في ٢غاعاث الؿلُت ؤلاصاٍع

ًسخو مجلـ الضولت ٦ضعظت : " مً ال٣اهىن الًٗىي إلاجلـ الضولت التي جىو ٖلى09اإلااصة 

ت والخٟؿحر وج٣ضًغ اإلاكغوُٖت في ال٣غاعاث ؤلالٛاءؤولى وؤزحرة، بالٟهل في صٖاوي   ؤلاصاٍع

تالهاصعة ًٖ الؿلُاث  ىُت واإلاىٓماث اإلاهىُت ؤلاصاٍع ت والهُئاث الٗمىمُت الَى  اإلاغ٦ٍؼ

ىُت . 2..."الَى

ولظل٪ ٞةن الؿلُت الخىُٓمُت اإلاؿخ٣لت زايٗت لخُب٤ُ اإلاُٗاع الك٨لي في الخمُحز بحن 

. 3ال٣اهىن وال٣غاع ؤلاصاعي للغ٢ابت ال٣ًاثُت

الاخحصاصات اللسحىورة اإلادحكملة  ف مجاو الخلمليع :  راايا

ت الؾُما الخٗضًل  بن اإلاغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت الظي ؤْولـخه بًاه الضؾاجحر الجؼاثٍغ

 ظاء بىاءا ٖلى ما زىلخه بًاه نغاخت الىهىم الضؾخىعٍت مً نالخُاث 2016الضؾخىعي 

٣ت مباقغة مً زال٫ اؾخئشاعه  عي بٍُغ وازخهاناث، والتي مجها الخضزل في الٗمل الدكَغ

ت صون مكاع٦ت اي ؾلُت ؤزغي واإلاخمشلت في :  ببٌٗ الهالخُاث الضؾخىعٍت بهٟت اخخ٩اٍع

 اللجىء لالسحفحاء  ف اإلاجاو الخلمليعف/ 1

اهُال٢ا مً ٧ىن عثِـ الجمهىعٍت خامي الضؾخىع و مجؿض وخضة ألامت ٞةن له اللجىء 

٤ بظغاء الاؾخٟخاء الظي  مباقغة بلى اؾدكاعة بعاصة الكٗب ناخب الؿُاصة في الضولت ًٖ ٍَغ

٨ها متى و٦ُٟما قاء، ختى  ٌٗخبر آلُت وؾلُت شخهُت مدخ٨غة بُضه صون ؾىاه ٣ًىم بخدٍغ

. 4وبن حٗل٤ ألامغ باإلاباصت الضؾخىعٍت

ٌ، ومً زم ٞهى  والاؾخٟخاء هى ٖغى مىيٕى ما ٖلى الكٗب وؤزظ عؤًه ُٞه باإلاىا٣ٞت ؤو الٞغ

ٌؿمذ للكٗب باالخخٟاّ بد٤ البذ في ال٣غاعاث الهامت، وبالخالي ال ٣ًٟض ؾلُخه ألانُلت في 

. 5مماعؾت قاون الخ٨م

                                                                                                                                                                                
. 118، م هٟؿه ٢اوي ابغاهُم، اإلاغظ٘  1
مله، 1998 ماًى ؾىت 30  اإلااعر في 01-98 ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  2  واإلاخٗل٤ بازخهاناث مجلـ الضولت وجىُٓمه ٖو

 ًىلُى 26اإلااعر في  13-11، اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 1998 ًىهُى 01، اإلااعزت في 37ط، الٗضص .ط.ع.ط

، 2018 ماعؽ 04 اإلااعر في 02-18ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ، و2011 ٚكذ 03، اإلااعزت في 43ط، الٗضص .ط.ع.، ط2011ؾىت 

 .2018 ماعؽ 07، اإلااعزت في 15ٖضص ط، ا٫.ط.ع.ط
. 119 ٢اوي ابغاهُم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
. 67 ٣ُٖلت زغباش ي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
. 31، ماإلاغظ٘ الؿاب٤ ٖؼالضًً بٛضاصي،  5
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غ اإلاهحر في   01و٢ض ٖٝغ الاؾخٟخاء في الجؼاثغ مغاخل وجُب٣ُاث ٖضًضة بضءا مً اؾخٟخاء ج٣ٍغ

لُت  جي 1963 و٦ظا صؾخىع 1962ظٍى ، 1989 و1988، وحٗضًلي 1976، ومكغوٕ اإلاُشا١ الَى

جي والؿلم واإلاهالخت1996باإلياٞت بلى اؾخٟخاء الخٗضًل الضؾخىعي  .  و٢اهىن الىثام الَى

والاؾخٟخاء بظغاء م٣غع صؾخىعٍا لغثِـ الجمهىعٍت بمىظبه ًم٨ىه اؾدكاعة الكٗب في ؤي 

ىُت ؾىاء ٧اهذ مكغوٖا ؤو بغهامجا ؤو ٢اهىها بخ٣ضًغ مىه، ٦ما ًاهله  ٢ًُت طاث ؤهمُت َو

عي اإلاسهو للبرإلاان الؾُما بطا جيبإ بإن هظا ألازحر   (ؤي البرإلاان)للخضزل في اإلاجا٫ الدكَغ

. 1ًم٨ً ؤن ٌٗاعيه

 خ٤ عثِـ الجمهىعٍت في اللجىء بلى الاؾخٟخاء في اإلااصة 2016و٢ض ٦غؽ الخٗضًل الضؾخىعي 

، و٦ظا اإلااصة "لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًلخجئ بلى بعاصة الكٗب مباقغة: "...  التي جىو ٖلى08

٤ : "...  بىهها ٖلى91/8 ىُت ًٖ ٍَغ ًم٨ىه ؤن ٌؿدكحر الكٗب في ٧ل ٢ًُت طاث ؤهمُت َو

".  الاؾخٟخاء

ىُت  وختى وبن ٧ان الىو ٨ًخىٟه الٛمىى خى٫ ماهُت وجدضًض ال٣ًاًا طاث ألاهمُت الَى

ٌ ا له ال ٣ًبل الخٍٟى . 2ٞةن مجا٫ لجىء عثِـ الجمهىعٍت لالؾخٟخاء ًب٣ى واؾٗا ومدْٟى

ومىه ومً ٧ل ما ؾب٤ ٞةن اخخ٩اع واؾخئشاع عثِـ الجمهىعٍت لؿلُت اللجىء لالؾخٟخاء 

ٗا  عي ومخجاوػا للبرإلاان مما ًسل٤ حكَغ عي ٌٗض جضزال واضخا وؤنُال في الٗمل الدكَغ الدكَغ

ا لٗمل هظا ألازحر . مىاٍػ

. الحعليل اللسحىور بين اإلابادوة واخحكاو خم الحدملرك/ 2

بن الخٗضًالث اإلاخالخ٣ت التي ٌكهضها الضؾخىع جىم في خ٣ُ٣ت ألامغ ٖلى الهٗىباث 

ضم اؾخ٣غاع الىٓام في الضولت هدُجت الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الهُٗضًً الضازلي والخاعجي  ٖو

ت  ذ الضؾاجحر الجؼاثٍغ مما ًىظب مؿاًغة الىهىم الضؾخىعٍت للٓغوٝ اإلادُُت، و٢ض ٖٞغ

 و٦ظا 1996جغاوخا مابحن الجهاث اإلاسىلت بد٤ اإلاباصعة بخٗضًل الضؾخىع، خُض ػاوط صؾخىع 

 في خ٤ اإلاباصعة بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت 2016الخٗضًل الضؾخىعي 

ُٗت  . (ؤي البرإلاان)والدكَغ

لغثِـ الجمهىعٍت خ٤ اإلاباصعة : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 208خُض ههذ اإلااصة 

تي  (3/4)ًم٨ً زالزت ؤعبإ " ٖلى 211، وههذ اإلااصة ..."بالخٗضًل الضؾخىعي ؤًٖاء ٚٞغ

...". البرإلاان اإلاجخمٗخحن مٗا، ؤن ًباصعوا با٢تراح حٗضًل الضؾخىع ٖلى عثِـ الجمهىعٍت

                                                           
. 291 ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
. 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 101اهٓغ اإلااصة  2
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٪ 2016ٚحر ؤن الخٗضًل الضؾخىعي  ت ظٗل مً خ٤ جدٍغ  ٖلى ٚغاع ٧ل الضؾاجحر الجؼاثٍغ

ت ٌؿخإزغ بها عثِـ الجمهىعٍت صون مكاع٦ت ؤي  اإلاباصعة بخٗضًل الضؾخىع خ٣ا بل ؾلُت خهٍغ

. 1َٝغ آزغ

: واهُال٢ا مً ٨ٞغة الدكاع٥ في خ٤ اإلاباصعة بحن الؿلُخحن ٞةهىا همحز بحن خالخحن

٪ الخٗضًل الضؾخىعي بٗض : ألاولى بطا ٧اهذ اإلاباصعة مً عثِـ الجمهىعٍت ٞةهه ٣ًىم بخدٍغ

٩ىن مسحرا بحن اللجىء لالؾخٟخاء ذ ٖلُه ٍو  ؤو بنضاعه مباقغة 2ٖغيه ٖلى البرإلاان للخهٍى

. 3بٗض ؤزظ عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي

ؤما الخالت الشاهُت ٞخ٩ىن ٖىض اإلاباصعة با٢تراح الخٗضًل مً َٝغ البرإلاان، ٞهىا بٗض مهاص٢ت 

 ٤ ٪ ًٖ ٍَغ هظا ألازحر ٖلى مكغوٕ الخٗضًل الضؾخىعي ٣ًىم عثِـ الجمهىعٍت بالخدٍغ

. 4اللجىء لالؾخٟخاء

٪ ؾلُت ؤنُلت مسىلت لغثِـ الجمهىعٍت وخضه  لُه ٟٞي ظمُ٘ الخاالث ٞةن خ٤ الخدٍغ ٖو

. صون ؾىاه

وفي هظا ًغي ألاؾخاط ؾُٗض بىقٗحر ؤن الخٗضًل الضؾخىعي في ٧ل الخاالث ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ 

 ؤًٖاء البرإلاان بال بمىا٣ٞت عثِـ الجمهىعٍت، ومً هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن واي٘ 3/4ولى بمباصعة 

. 5الضؾخىع ٢ض ٢ُض حٗضًل الضؾخىع بمىا٣ٞت عثِـ الجمهىعٍت وؤهه بضوجها لً ًخد٤٣ طل٪ ؤبضا

جعكرك مملرك وبئي الججمىورة بسلؼة الخلمليع بإواممل : رالثا

 2016 وما لخ٣ه مً حٗضًالث ونىال بلى الخٗضًل ألازحر 1996ل٣ض ؤخضر صؾخىع 

ُٗت، خُض اهتزث ؤؾـ ٖال٢ت  ا في ٖال٢ت الؿلُت الخىُٟظًت م٘ الؿلُت الدكَغ حُٛحرا ظىهٍغ

الؿلُخحن لهالر الهُئت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت الظي ؤنبذ ًخ٣اؾم بهخاط 

٤ آلُت ألاوامغ التي ٖاوص اإلااؾـ الضؾخىعي الىو ٖلحها بٗض ؤن  ٘ م٘ البرإلاان ًٖ ٍَغ الدكَغ

، وبن 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 142، وطل٪ بمىظب اإلااصة 1989جسلى ٖجها في صؾخىع 

. ٧اهذ مماعؾت هاجه آلالُت جسخل٠ بدؿب الٓٝغ الظي جمغ به الضولت

 

 

 

                                                           
. 95ٚغبي اًمان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
. 2016 الخٗضًل الضؾخىعي 208اهٓغ اإلااصة  2
. 2016 الخٗضًل الضؾخىعي 210اهٓغ اإلااصة  3
. 2016 الخٗضًل الضؾخىعي 211اهٓغ اإلااصة  4
. 252ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م 5
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إافملاد وبئي الججمىورة بسلؼة الخلمليع بإواممل / 1

٘ بإوامغ جل٪ آلالُت الضؾخىعٍت اإلامىىخت لغثِـ الجمهىعٍت والتي ًماعؽ  ٣ًهض بالدكَغ

ُٗت اإلاىاَت ؤنال بالبرإلاان وطل٪ في طاث اإلاجاالث التي خضصها  ُٟت الدكَغ مً زاللها الْى

٘ م٘ البرإلاان بإجم مٗجى  الضؾخىع له، وبم٣خض ى طل٪ ٞةن عثِـ الجمهىعٍت ًخ٣اؾم الدكَغ

. ال٩لمت

 ٢ض شخهً هظه الؿلُت بط مىدها بهٟت اهٟغاصًت 142و مما ال ق٪ ُٞه ؤن هو اإلااصة 

ذ  ًها ألي ٧ان بالىو الهٍغ لغثِـ الجمهىعٍت وخضه، والظي ًب٣ى مدخ٨غا لها وال ًم٨ىه جٍٟى

٦ما ال ًجىػ ؤن ًٟىى ؾلُخه في اللجىء بلى الاؾخٟخاء وخل : "... التي جىو101/2للماصة 

ُٗت ٢بل ؤواجها غ بظغاء الاهخساباث الدكَغ جي وج٣ٍغ وجُب٤ُ ألاخ٩ام ، اإلاجلـ الكٗبي الَى

 146 و145 و 144 و 142 و 111 و 109 بلى 107 ومً 105 و 92 و 91اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص 

" مً الضؾخىع 

ُٗت ٢بل  ٗاث ال٣اثمت والتي ؤنضعتها الؿلُت الدكَغ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بطا ٧اهذ الدكَغ

ُٚابها ٧اُٞت إلاىاظهت جل٪ اإلاؿاثل وألاويإ ٚحر الُبُُٗت اإلاؿخجضة ٞةهه ال صاعي لخضزل 

٘ بإوامغ ٤ الدكَغ عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ
1  .

٘ بإوامغ ًجٗل له مُل٤  ٚحر ؤن هظا ألامغ ًُغح الدؿائ٫ خى٫ ما بطا ٧ان بهٟغاصه بد٤ الدكَغ

الخ٣ضًغ في اؾخٗماله، ؤم ؤن ٖغيها ٖلى مىا٣ٞت البرإلاان ًجٗل هظا ألازحر ٢ُضا ٖلى جل٪ 

ت؟ . الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ؤي٠ بلى طل٪ الدؿائ٫ خى٫ ما بطا ٧ان ؤزظ عؤي مجلـ الضولت هى آلازغ مكاع٦ت يمىُت ٚحر 

٘ بإوامغ؟ . مباقغة في ج٣ضًغ خالت الاؾخعجا٫ التي ٢ض جاصي للجىء بلى الدكَغ

لى ٧ل ٞةن الشابذ والصخُذ ؤن هظه الؿلُت بهما هي خ٨غ ٖلى عثِـ الجمهىعٍت م ؤن ، ٖو ٞٚغ

 ٦غؽ الشىاثُت الك٩لُت للجهاػ الخىُٟظي بال ؤهه ال ًمىذ هظه 2016الخٗضًل الضؾخىعي 

الؿلُت للىػٍغ ألاو٫ ولم ٌٗتٝر له بها، وطل٪ ٖلى زالٝ الضؾخىع الٟغوس ي الظي زىله هظا 

. 1958 مً صؾخىع 38الخ٤ بمىظب هو اإلااصة 

. الظجااات اللااىاية  ف مىاحمة الخلمليع بإواممل/ 2

ؿا إلابضؤ  عي ازخهام ؤنُل وزابذ للبرإلاان ج٨َغ بطا ٧ان ألانل ؤن اليكاٍ الدكَغ

ت هظا اليكاٍ بهىعة مىخٓمت وصاثمت ٌٗخبر مً ٢بُل  الٟهل بحن الؿلُاث ٞةن اؾخمغاٍع

ت ألاولى مىه، اإلاؿخدُل ولخٟاصي طل٪ ؤم٨ً ، وطل٪ إلم٩اهُت ُٚاب البرإلاان وبالخدضًض الٛٞغ

                                                           
٘ بإوامغ في صؾخىع  1 ، 1، وجإزحره ٖلى اؾخ٣اللُت البرإلاان، مُبٗت الٟىىن البُاهُت، الجلٟت، 1996ٍمدضًض خمُض، الدكَغ

 .78، م 2008



   

152 
 

٤ ألاوامغ، ٚحر ؤهه ؤخاَها  ٘ ؤزىاء جل٪ الُٛبت ًٖ ٍَغ الضؾخىع لغثِـ الجمهىعٍت الدكَغ

 التي جًمً ٖضم اٖخضاء عثِـ الجمهىعٍت ٖلى مجاالث 1بجملت مً الًماهاث والكغوٍ

٘ اإلادضصة للبرإلاان .  الدكَغ

.  شملوغ الخلمليع بإواممل/ؤ

٤ 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 142ل٣ض ؤؾىضث اإلااصة  ٘ ًٖ ٍَغ  ؾلُت الدكَغ

ألاوامغ لغثِـ الجمهىعٍت باٖخباعه هغم الؿلُت الخىُٟظًت خامي الضؾخىع ويامً اؾخمغاع 

٣ا  ماؾؿاث الضولت، ٞهى ناخب الازخهام اإلاُل٤ واإلاىٟغص في مماعؾت هظه الؿلُت ٞو

لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكٕغ بإوامغ في مؿاثل ٖاظلت في خالت : " التي جىو ٖلى142لىو اإلااصة 

جي ؤو زال٫ الُٗل البرإلااهُت بٗض عؤي مجلـ الضولت . قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الَى

ت مً البرإلاان في ؤو٫ صوعة لخىا٤ٞ  ٌٗغى عثِـ الجمهىعٍت الىهىم التي اجسظها ٖلى ٧ل ٚٞغ

 .ٖلحها

ُت ألاوامغ التي ال ًىا٤ٞ ٖلحها البرإلاان  . حٗض اٚل

 107ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكٕغ بإوامغ في الخالت الاؾخصىاثُت اإلاظ٧ىعة في اإلااصة 

 .الضؾخىع 

 ".جخسظ ألاوامغ في مجلـ الىػعاء

وباؾخ٣غاء هو اإلااصة ًٓهغ ظلُا ؤن عثِـ الجمهىعٍت لِـ خغا في اؾخٗما٫ هاجه الؿلُت متى 

ذ ومجها ما  و٦ُٟما قاء، بط البض مً جىاٞغ قغوٍ مُٗىت لظل٪ مجها ما ظاء بالىو الهٍغ

. ٌؿدك٠ يمىُا

: اللملغ اإلاحعلم بالكمن- 

خٗل٤ هظا الكٍغ بالغظٕى بلى هو اإلااصة   بدالت ُٚبت البرإلاان هدُجت قٛىع 142ٍو

٘ بإمغ  ترجب ٖلى هظا الكٍغ ؤن الدكَغ جي ؤو زال٫ الُٗل البرإلااهُت، ٍو اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُٗت ومسالٟا للضؾخىع  اع الؼمجي ٌٗض اٖخضاءا ٖلى الؿلُت الدكَغ . 2زاعط ؤلَا

جي خؿب ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة   142ٞالخالت ألاولى هي خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الَى

جي  ُٗخحن، ٞدل اإلاجلـ الكٗبي الَى وطل٪ بما بؿبب خله ؤو في الٟترة ما بحن الٟترجحن الدكَغ

. هى ؤلاجهاء اإلاعجل لٗهضجه ٢بل ؤواجها، وهى بما ؤن ٩ًىن عثاؾُا ؤو وظىبُا
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جي وقٛىعه هدُجت طل٪ حُٗي لغثِـ الجمهىعٍت الخ٤ في  ٞدالت خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

م ؤن ألامغ ًُغح بق٩اال خى٫ صوع  ٤ ألاوامغ، ٚع ٘ ًٖ ٍَغ اؾخسالٞه وال٣ُام بمهمت الدكَغ

ُٗت ٢اثمت جٟاصًا إلاا  مجلـ ألامت الظي اؾخدضر إلابرعاث ٖضًضة ؤهمها ب٣اء اإلااؾؿت الدكَغ

ت ألاولى في خا٫ قٛىعها1992خهل ؾىت  ٘ م٩ان الٛٞغ . ! والظي ال ًم٨ىه الدكَغ

ُٗخحن ؤي ما بحن اهتهاء ٖهضة اإلاجلـ ألاو٫  ؤما باليؿبت للٟترة اإلامخضة ما بحن الٟترجحن الدكَغ

اع  وجىهِب اإلاجلـ الجضًض وبضاًت مهامه ٞلغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكٕغ بإوامغ زال٫ هظا ؤلَا

. الؼمجي الظي ٌٗض خالت مً خاالث الكٛىع وبن لم ٨ًً جم الىو ٖلحها نغاخت

ؤما الخالت الشاهُت لُٛاب البرإلاان ٞهي الٟترة الؼمىُت زال٫ الُٗل البرإلااهُت، خُض ؤن ال٣ٟغة 

 ههذ ٖلى خ٤ عثِـ الجمهىعٍت في 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 142ألاولى مً اإلااصة 

ً ٖلى  ٤ ألاوامغ زال٫ ُٚبت البرإلاان هدُجت الُٗلت البرإلااهُت التي جضوم قهٍغ ٘ ًٖ ٍَغ الدكَغ

جي صوعة واخضة ٧ل ؾىت مضتها ٖكغة ؤقهغ َب٣ا لىو اإلااصة  اٖخباع ؤن للمجلـ الكٗبي الَى

عي ٧امال لغثِـ الجمهىعٍت ؤزىاء جل٪ الُٗلت135 . ، وبالخالي ًى٣ٗض الازخهام الدكَغ

لى ٧ل و ؤًا ٧ان ؾبب ُٚاب البرإلاان ٞةهه ٌٗض ويٗا ما٢خا ًؼو٫ ؤزغه بؼوا٫ ؾببه، ومىه  ٖو

ُٗت في هظه الخالت الوٗضام ؤؾاؾها  ًى٣ض ي خ٤ عثِـ الجمهىعٍت في بنضاع ألاوامغ الدكَغ

. 1ومبرعاتها ماصامذ الخُاة البرإلااهُت ٖاصث بلى خالتها الُبُُٗت اإلاٗخاصة

: شملغ الاسحعجاو- 

:  بىهها142وهى ما هو ٖلُه اإلااؾـ الضؾخىعي نغاخت في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

جي " لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكٕغ بإوامغ في مؿاثل ٖاظلت في خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الَى

". ؤو زال٫ الُٗل البرإلااهُت بٗض عؤي مجلـ الضولت

٤ ألاوامغ اؾخصىاء مً ال٣اٖضة التي ًٟغيها مبضؤ الٟهل  ٘ ًٖ ٍَغ ٞاهُال٢ا مً ٧ىن الدكَغ

٘ في ُٚبت البرإلاان بهما ٩ًىن بىاء ٖلى  بحن الؿلُاث ٞةن مىذ عثِـ الجمهىعٍت لؿلُت الدكَغ

خضور مؿخجضاث ويغوعاث جٟغى الخضزل اإلاؿخعجل إلاىاظهتها، ٨ٟٞغة الاؾخعجا٫ والخاظت 

 ٘ اإلالخت هى ما ًبرع هظا الخضزل جٟاصًا لألزغ الؿلبي الظي ًىجم ًٖ الخإزغ في بنضاع الدكَغ

. اإلاالثم خُا٫ هظه اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت

ُٗت  وبمٟهىم اإلاسالٟت ٞةهه بطا ٧ان ألامغ ال ٣ًخض ي العجلت في الخضزل ؤو ؤن الىهىم الدكَغ

. اإلاىظىصة ٧اُٞت إلاىاظهخه ٞةهه ال مبرع الؾخٗما٫ هظه الؿلُت

ت في ج٣ضًغ خى٫ ما 142والٓاهغ مً هو اإلااصة   ؤن لغثِـ الجمهىعٍت واؾ٘ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

بطا ٧اهذ اإلاؿإلت ٖاظلت ؤم ال، ٚحر ؤن ألامغ ًُغح بق٩االث ٖضًضة بط ؤن مهُلر اإلاؿاثل 
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ًٟاى ٢ض ًدخىي في مًمىهه ما قاء لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌٗخبره مً  الٗاظلت واؾ٘ ٞو

. ٢بُل الاؾخعجا٫

٘ بإوامغ في مؿاثل  ٦ما اهه ًشحر الدؿائ٫ خى٫ خالت امخىإ عثِـ الجمهىعٍت ًٖ الدكَغ

حؿخضعي الخضزل الٗاظل والًغوعي ٞةن اإلاكٕغ لم ًىو ٖلى مؿاولُت الغثِـ هىا، وهل 

. ٌٗض طل٪ مً ٢بُل الخ٣هحر و الخ٣اٖـ؟

: كيىد الخلمليع بإواممل/ ب

خماًت للمبضؤ الضؾخىعي ال٣اض ي بالٟهل بحن الؿلُاث وخغنا مً اإلااؾـ 

٘ بإوامغ صون ؤن ٌك٩ل طل٪ اٖخضاءا ٖلى  الضؾخىعي ٖلى مىذ عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت الدكَغ

ت، ٣ٞض ٖمض بمىظب اإلااصة  ُٗت اإلاىَى  بلى ب٢غاع ظملت مً 142ازخهام الؿلُت الدكَغ

ال٣ُىص ال٣اهىهُت الك٩لُت ٦ًابِ ويماهت لٗضم بؾاءة اؾخٗما٫ هاجه الؿلُت وما ًىجم 

. ٖجها مً مؿاؽ بازخهام البرإلاان

: خُض ًم٨ً اؾخسالم هظه ال٣ُىص ُٞما ًلي

 وطل٪ ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة :ؤن يحس اثخاذ هذه ألاواممل  ف مجلي الىزواء _

". جخسظ ألاوامغ في مجلـ الىػعاء"... والتي ههذ ٖلى 142

وهى بظغاء ق٨لي ال٣هض مً وعاءه بٖالم ؤًٖاء الُا٢م الىػاعي بمجا٫ ومًمىن ألاوامغ 

، ؤي ؤن الهضٝ مً طل٪ بَإل الخ٩ىمت والخيؿ٤ُ مٗها بل ٢ض 1التي اجسظها عثِـ الجمهىعٍت

ًمخض ألامغ بلى ؤهه في خالت جىا٣ٞها م٘ عثِـ الجمهىعٍت ٢ض ج٩ىن وعاء اجساطه ألامغ الؾُما بطا 

غ مكغوٕ ٢اهىن ما ؤمام البرإلاان، ٚحر ؤن هو اإلااصة لم ٌكغ بلى  ما واظهذ نٗىباث في جمٍغ

بلؼامُت اإلاىا٣ٞت ٖلى ألاوامغ في مجلـ الىػعاء وبن ٧ان مدؿىما ٖملُا، ٞال ًخهىع ؤن حٗاعى 

الخ٩ىمت عثِـ الجمهىعٍت الظي ًغؤؽ مجلـ الىػعاء مً ظهت والظي ٣ًىم بخُٗحن الىػعاء 

. مما ًجٗلهم في جبُٗت له ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلاٗحن صوما مىا٫ إلاُٗىه مً ظهت ؤزغي 

٘ بإمغ : وحىب ؤخذ وؤر مجلي اللولة_  و٢ض ههذ ٖلى هظا ؤلاظغاء اإلا٣ُض لؿلُت الدكَغ

لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكٕغ بإوامغ في مؿاثل ٖاظلت في : " بىهها142ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

جي ؤو زال٫ الُٗل البرإلااهُت بٗض عؤي مجلـ الضولت  ".خالت قٛىع اإلاجلـ الكٗبي الَى

وهى بظغاء ق٨لي ٣ًىم مً زالله عثِـ الجمهىعٍت باؾدكاعة مجلـ الضولت وؤزظ عؤًه 

غ مضي  ال٣اهىوي ٚحر ؤن هو اإلااصة لم ًدضص ما بطا ٧ان عؤي مجلـ الضولت ًىهب ٖلى ج٣ٍغ

عي، و بن ٧ان  اؾخعجا٫ اإلاؿإلت اإلاكٕغ ٞحها بإمغ ؤم ؤن عؤًه بسهىم مًمىن الىو الدكَغ

                                                           
 .53عصاصة هىع الضًً، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1



   

155 
 

ألاعجر ؤن هظا ألازحر هى اإلا٣هىص مً وعاء ؤزظ عؤي مجلـ الضولت والظي ًٓل ٚحر ملؼم 

. لغثِـ الجمهىعٍت ؾىاء ؤزظ به ؤم ال، مما ًجٗل مىه بظغاء ق٩لُا ٣ِٞ

٘ : وحىب عملض ألاواممل على البرإلاان_  بن الٛغى مً مىذ عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت الدكَغ

حر اإلاخى٢ٗت التي ٢ض جخٗغى لها  ت اإلاؿخجضة ٚو بإوامغ هى مىاظهت اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت و الًغوٍع

الضولت ؤزىاء ُٚاب البرإلاان، و٧ي حٗىص ألامىع بلى مجغاها الُبُعي ٧ان البض مً ٖغى هاجه 

ٗغى : "... بىهها142ألاوامغ ٖلى البرإلاان وهظا ما ههذ ٖلى وظىبه ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  َو

ت مً البرإلاان في ؤو٫ صوعة له لخىا٤ٞ  عثِـ الجمهىعٍت الىهىم التي اجسظها ٖلى ٧ل ٚٞغ

 ...".ٖلحها

م 1وهظا مً قإهه ؤن ًدى٫ صون جماَل عثِـ الجمهىعٍت في ٖغيها ٖلى ممشلي الكٗب ، ٚع

. ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ًىو ٖلى ظؼاء جسل٠ وامخىإ الغثِـ ًٖ ٖملُت الٗغى

والجضًغ بالظ٦غ ؤن البرإلاان ال ًمل٪ مىا٢كت ؤو حٗضًل ألاوامغ اإلاٗغويت ٖلُه ٞةما ؤن ًىا٤ٞ 

ًها ٧لُا، اؾدىاصا بلى هو اإلااصة  :  التي جىو12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 37ٖلحها ؤو ًٞغ

ت " ذ صون مىا٢كت ٖلى ألاوامغ التي ٌٗغيها عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ٧ل ٚٞغ ًُب٤ بظغاء الخهٍى

٣ا ألخ٩ام ال٣ٟغجحن ألاولى والشاهُت مً اإلااصة   مً الضؾخىع وفي هظه 142للمىا٣ٞت ٖلحها ٞو

. الخالت ال ًم٨ً ج٣ضًم حٗضًل

ذ واإلاهاص٢ت صون مىا٢كت في اإلاىيٕى بٗض الاؾخمإ بلى ممشل  ٌٗغى الىو ب٩امله للخهٍى

". الخ٩ىمت وم٣غع اللجىت اإلاسخهت

ُت ألاوامغ التي لم ًىا٤ٞ ٖلحها البرإلاان َب٣ا لىو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  ٦ما ؤهه حٗض اٚل

ت، م٘ مغاٖاة ٨ٞغة الخ٣ى١ اإلا٨دؿبت وبن ٧ان لم 142  لُخم ج٨ُُٟها ٖلى ؤجها ؤٖما٫ بصاٍع

لبُت  ًدضر ولً ًخهىع ؤن ٠٣ً البرإلاان ؤمام بعاصة عثِـ الجمهىعٍت الؾُما م٘ وظىص ألٚا

اإلاىالُت له صازل ٢بت البرإلاان، باإلياٞت بلى مُغ٢ت الخل الغثاس ي التي ًم٨ً ؤن جًغب في 

. خالت الى٢ٝى يض بعاصة الغثِـ

هظا باإلياٞت بلى بم٩اهُت اللجىء لالؾخٟخاء مخجاوػا بظل٪ البرإلاان بلى بعاصة الكٗب مباقغة، 

لبُت اإلاكغوَت للمىا٣ٞت ٖلُه جسخل٠ بازخالٝ  عي ٞةن ألٚا لى اٖخباع ؤن ألامغ ٖمل حكَغ ٖو

اث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  عي، ٞةطا ٧ان ألامغ ًخًمً ؤخض اإلاىيٖى  ٞةن 140الىو الدكَغ

لبُت اإلاُل٣ت إلاجلـ  جي وألٚا لبُت البؿُُت باليؿبت للمجلـ الكٗبي الَى ذ ٩ًىن باأٚل الخهٍى

. ألامت
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 ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي ٌكتٍر 141ؤما بطا ٧ان مىيٕى ألامغ ًضزل يمً ؤخ٩ام اإلااصة 

ذ لبُت اإلاُل٣ت في الخهٍى . ألٚا

جي ؤوال زم مجلـ ألامت باؾخصىاء ما ًخٗل٤  ٖلى ؤن ًخم ٖغى ألاوامغ ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الَى

جي137بإخ٩ام اإلااصة  .  ؤًً ًخم الٗغى ٖلى مجلـ ألامت ؤوال زم اإلاجلـ الكٗب الَى

: الملكابة على الخلمليع بإواممل/ ج

عي اإلاسى٫ لغثِـ  ل٣ض ههذ ؤٚلب الضؾاجحر ٖلى يغوعة مغا٢بت الازخهام الدكَغ

ُٗت  الجمهىعٍت،ولٗل الخ٨مت مً طل٪ واضخت بط ؤن البرإلاان هى ناخب الؿلُت الدكَغ

ؤنال، وبطا ما َغؤ في ُٚبخه َاعت مؿخجض ٞةن عثِـ الجمهىعٍت ٣ًىم بةنضاع ؤوامغ طاث 

ُٗت إلاجابهت ألاويإ الٗاظلت ٚحر اإلاخى٢ٗت، وهظا الخهٝغ ٌك٩ل اٖخضاء ٖلى خ٤  َبُٗت حكَغ

لى هظا ألاؾاؽ وظب ؤن حٗغى هظه ألاوامغ ٖلى اإلاكٕغ ألانلي للىٓغ ٞحها ، ؤي ؤن 1البرإلاان ٖو

البرإلاان ًبؿِ ع٢ابخه ٖلى هاجه ألاوامغ وبن ٧ان طل٪ ال ًمى٘ مً بم٩اهُت الغ٢ابت الضؾخىعٍت 

. وال٣ًاثُت

ٗغى عثِـ : "... بىهها142/2ٞإما الغ٢ابت البرإلااهُت ُٞماعؾها البرإلاان بمىظب اإلااصة  َو

ت مً البرإلاان في ؤو٫ صوعة له لُىا٤ٞ ٖلحها ...". الجمهىعٍت الىهىم التي اجسظها ٖلى ٧ل ٚٞغ

و ٖلُه ٞاإلاكٕغ الضؾخىعي ؤلؼم الغثِـ بىظىب ٖغى ألاوامغ ٖلى البرإلاان في مضة ٢هحرة 

مدضصة بدلى٫ الضوعة اإلاىالُت للبرإلاان، وبن ٧ان ٌٗاب ٖلُه ٖضم الىو ٖلى خالت امخىإ 

. الغثِـ ًٖ ٖغى ألاوامغ ٖلى البرإلاان وألازغ اإلاترجب ًٖ طل٪

ت في الخهٝغ اججاه هظه ألاوامغ بط ال ًم٨ىه مىا٢كت ؤو  بال ؤن البرإلاان ال ًمل٪ ٧امل الخٍغ

 ٦ما ؾب٤ ط٦غه، ٚحر 12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي 37حٗضًل ألامغ اإلاٗغوى ٖلُه َب٣ا للماصة 

ُا بىو اإلااصة  ٗا وبال اٖخبر اٚل ت لُهبذ ألامغ حكَغ  . 142/3ؤن اإلاىا٣ٞت جب٣ى يغوٍع

ؤما باليؿبت لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي ٞةن ٖضم بصعاط مهُلر ألاوامغ اإلاخسظة في خالت ُٚبت 

ها لها، ل٨ً بالغظٕى  البرإلاان يمً ما ًسً٘ للغ٢ابت الضؾخىعٍت ؤزاع ظضال واؾٗا خى٫ زًٖى

للىهىم الضؾخىعٍت بهٟت بظمالُت ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ألاوامغ الغثاؾُت هي ألازغي جسً٘ 

: للغ٢ابت الضؾخىعٍت وطل٪ لألؾباب الخالُت

ت بلى  -1  جدخٟٔ ألاوامغ اإلاخسظة مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت في ُٚبت البرإلاان بُبُٗتها ؤلاصاٍع

خحن اإلاهاص٢ت ٖلحها مً َٝغ البرإلاان لخهبذ بظل٪ ٢اهىها، ومىه ًم٨ً بخالتها ٖلى 

٣ا للماصة  ، ومغص 186اإلاجلـ الضؾخىعي لُىٓغ في مضي جُاب٣ها م٘ ههىم الضؾخىع ٞو

                                                           
ُٗت للؿلُت الخىُٟظًت صؾخىع  1 ، مظ٦غة ماظؿخحر، ٢اهىن صؾخىعي، ظامٗت 1996 ُٖاصي ؾٗاص، الازخهاناث الدكَغ

 .80، م2014باجىت، 



   

157 
 

طل٪ ؤن هظه الغ٢ابت الضؾخىعٍت و٢اثُت حؿدب٤ خالت بنضاع ال٣ىاهحن، ٞاألوامغ قإجها قإن 

ب٣ُت ال٣ىاهحن حٗغى ٖلى اإلاجلـ بٗض مهاص٢ت البرإلاان، وبالخالي ٞةن اإلاكٕغ مىذ عثِـ 

الجمهىعٍت ؾلُت بنضاع ألاوامغ لِـ مً ؤظل الخغوط ًٖ بَاع ألاخ٩ام الضؾخىعٍت بل 

 .ًخىظب ٖلُه بهىعة ؤولى باٖخباعه خامي الضؾخىع ؤن ًدترم ههىنه

، 191 و 181 ًم٨ً جإؾِـ الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى ألاوامغ الغثاؾُت بىاء ًٖ هو اإلااصجحن  -2

اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وؤظهؼة الغ٢ابت م٩لٟت بالخد٤ُ٣ في : " جىو181خُض ؤن اإلااصة 

عي والخىُٟظي م٘ الضؾخىع، وفي ْغوٝ اؾخسضام الىؾاثل اإلااصًت  جُاب٤ الٗمل الدكَغ

". وألامىا٫ الٗمىمُت وحؿُحرها

ٗا ؤو جىُٓما ٚحر : " ٞخىو2و191/1ؤما اإلااصة  بط اعجإي اإلاجلـ الضؾخىعي ؤن هها حكَغ

. صؾخىعي، ٣ًٟض هظا الىو ؤزغه ابخضاء مً ًىم ٢غاع اإلاجلـ

عي ما ٚحر صؾخىعي ٖلى ؤؾاؽ اإلااصة   ؤٖاله، ٞةن هظا الىو ٣ًٟض ؤزغه 188بط اٖخبر هو حكَغ

". ابخضاء مً الُىم الظي ًدضصه ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي

ُٗا الؾُما بٗض اإلاىا٣ٞت ٖلحها مً ٢بل  وبالخالي ٞاألوامغ ال جسغط ًٖ بَاع ٧ىجها هها حكَغ

. البرإلاان

٤ ألاوامغ  مً زال٫ اؾدكاعة مجلـ  ٘ ًٖ ٍَغ ٦ما جخجلى الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٦ًابِ للدكَغ

٘ بإوامغ ٦ما ظاء في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  ذ ؤزظ 142الضولت بسهىم الدكَغ  التي اقتَر

و بن ٧ان ألامغ ٢ض ، عؤًه، ٖلى اٖخباع ان هظه الهُئت جدمل الُابٗحن الاؾدكاعي وال٣ًاجي

ًلخبـ في ال٨شحر مً ألاخُان ٦ما ط٦غها ُٞما ؾب٤ خى٫ ما بطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بإزظ عؤًه في 

ُٗت لألمغ الغثاس ي، وؤًا ٧ان ألامغ ٨ٞالهما ٌك٩ل ع٢ابت . مؿإلت الاؾخعجا٫ ؤو الهُاٚت الدكَغ

تي  ٦ما ؤن ال٣ٟه الضؾخىعي اؾخ٣غ ٖلى ؤن ألاوامغ الغثاؾُت في الٟترة ٢بل ٖغيها ٖلى ٚٞغ

لى هظا ألاؾاؽ ٞهي جسً٘ لغ٢ابت  ت اؾدىاصا للمُٗاع الًٗىي، ٖو البرإلاان جب٣ى َبُُٗتها بصاٍع

 01-98ال٣اض ي ؤلاصاعي ممشال في مجلـ الضولت الظي وبن زلذ ههىم ال٣اهىن الًٗىي 

اإلاىٓم إلاجلـ الضولت مً بصعاط مهُلر ألاوامغ يمً اليكاَاث الخايٗت للغ٢ابت، بال ؤن 

ت بهٟت مبضثُت ٞةجها ج٣٘ جدذ َاثلت هظه الغ٢ابت،  هاجه ألاوامغ اهُال٢ا مً ٧ىجها ٢غاعاث بصاٍع

ًٟهل مجلـ الضولت ابخضاثُا وجهاثُا في : " ٖلى01-98 مً ال٣اهىن 09خُض ههذ اإلااصة 

ت  ت يض ال٣غاعاث الخىُٓمُت والٟغصًت الهاصعة ًٖ الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ ٖى الُٗىن باإللٛاء اإلاٞغ

ىُت وفي الُٗىن الخانت بالخٟؿحر ومضي  ىُت واإلاىٓماث اإلاهىُت الَى والهُئاث الٗمىمُت الَى

، بط ؤن مً بحن الؿلُاث "مكغوُٖت ال٣غاعاث التي ج٩ىن هؼاٖاتها في ازخهام مجلـ الضولت

ت عثِـ الجمهىعٍت وما ًهضع ٖىه الظي ٌٗض مدال للًُٗ ال٣ًاجي باإللٛاء  ت اإلاغ٦ٍؼ ؤلاصاٍع



   

158 
 

ؤمام مجلـ الضولت بما في طل٪ ألاوامغ الغثاؾُت اإلاخسظة في ُٚبت البرإلاان، ومً زم ٞةن ال٣ًاء 

٤ ألاوامغ ٘ ًٖ ٍَغ . ؤلاصاعي ٌك٩ل ٧ابدا آزغ ويماهت في مىاظهت ؾلُت الدكَغ

السلؼات الظجنية غير اإلاباشملة : الفملع الثاون

ت لغثِـ  بطا ٧اهذ الىهىم الضؾخىعٍت ؤ٢غث ظملت مً الؿلُاث ؤلاؾخئشاٍع

عي واإلاؿاهمت في بىاء  الجمهىعٍت التي جم٨ىه مً الخضزل بهىعة مباقغة في الٗمل الدكَغ

٤ الؿلُت الخىُٓمُت ؤو بىاؾُت اخخ٩اع بٌٗ  اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت صازل الضولت ؾىاء ًٖ ٍَغ

عي -٦ما عؤًىا آهٟا-الازخهاناث الضؾخىعٍت  ، ٞةن جضزل عثِـ الجمهىعٍت في اإلاجا٫ الدكَغ

بهٟت ؤنُلت ال ٣ًخهغ ٖلى طل٪ ٣ِٞ بهما ًخٗضي بلى الخضزل بك٩ل يمجي ٚحر مباقغ في 

ُٗت . ٖمل الؿلُت الدكَغ

الامحيازات ؤلاحملابية اإلاحعللة بالعجل الخلمليعف : ؤوال

عي جخسظ ٖضة نىع وجخجؿض مً  بن خًىع عثِـ الجمهىعٍت في ٖملُت اإلاساى الدكَغ

زال٫ جضزله ٖبر مسخل٠ مغاخل بهخاط الىو ال٣اهىوي، وطل٪ ما ٌؿدك٠ مً وظىص بهمخه 

٘ ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بٗملُت بٖضاصه بهٟت  في بٌٗ ؤلاظغاءاث التي جضزل في نلب الدكَغ

ٖامت، ؤو جضزله بهىعة اخخُاَُت في اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن اإلاالُت ٖىض امخىإ البرإلاان، ؤو ُٞما 

٤ آلُت ؤلازُاع الضؾخىعي . ًسو بظغاء َلب مضاولت زاهُت، ؤو ختى ًٖ ٍَغ

 ف مجاو إعلاد الخلمليع بصفة عامة / 1

٘ ٞما  بن بهمت عثِـ الجمهىعٍت جًل خايغة ٖبر الغخلت التي ًمغ بها بٖضاص الدكَغ

مً مغخلت بال وله خٔ ووظىص ولى بهٟت يمىُت ٞحها، مما ٨ٌٗـ الخضزل الباعػ له وبهٟت 

ٓهغ الخضزل في الٗضًض مً  ُٗت وبن ٧ان ألامغ بك٩ل يمجي، ٍو ؤنُلت في الٗملُت الدكَغ

: الى٣اٍ ؤهمها

فيجا يحعلم باإلابادوة الخلمليعية / ؤ

ل٩ل مً الىػٍغ : " جىو ٖلى ؤن2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 136ٞةطا ٧اهذ اإلااصة 

بال ؤهه هو في هٟـ اإلااصة ٖلى ..." ألاو٫ والىىاب وؤًٖاء مجلـ ألامت خ٤ اإلاباصعة بال٣ىاهحن

٘ ال٣ىاهحن ٖلى مجلـ الىػعاء بٗض عؤي مجلـ الضولت، زم ًىصٖها الىػٍغ : "... ؤهه حٗغى مكاَع

جي ..." ألاو٫ خؿب الخالت م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الَى

لى اٖخباع ؤن عثِـ الجمهىعٍت ًغؤؽ مجلـ الىػعاء ٞةهه ال مدالت ًخضزل في مىا٢كت  ٖو

وجىظُه مًمىن مكغوٕ ال٣اهىن، مما ًجٗل ال٣غاع الجهاجي ٖلى مؿخىي اإلاجلـ ٌٗىص له 

ٌ اإلاكغوٕ ؤو بيٟاء حٗضًالث ٖلُه دبحن مً زال٫ طل٪ ؤن الىػٍغ 1وخضه، خُض ًم٨ىه ٞع ، ٍو

                                                           
 .78 ٖؼالضًً بٛضاصي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
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ألاو٫ ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًم مكغوٕ ال٣اهىن ؤمام البرإلاان مباقغة صون ٖغيه ٖلى مجلـ الىػعاء 

٘ ال٣ىاهحن هى ؤخض الخ٣ى١  ومىا٣ٞت عثِـ الجمهىعٍت ٖلُه، وبالخالي ٞةن خ٤ اإلاباصعة بمكاَع

٤ وػعاثه، وهى ما ًخ٤ٟ ٖلُه ٚالبُت ال٣ٟه . 1التي ًباقغها عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ

م ؤن الىو الضؾخىعي ال  ٧ل طل٪ ًترظم جد٨م عثِـ الجمهىعٍت في ػمام اإلاباصعة بال٣ىاهحن ٚع

. 2ًهغح بال بالىػٍغ ألاو٫ ٦ُٝغ مكاع٥ للىىاب في مماعؾت هظا الخ٤

: دعىة البرإلاان للووة غير عادية/ ب

 ٞةن البرإلاان ًجخم٘ في صوعة 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 135بىاءا ٖلى هو اإلااصة 

ب٣ا لل٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة   ٞةن البرإلاان ٢ض ًجخم٘ في 135ٖاصًت واخضة ٧ل ؾىت، ٚحر ؤهه َو

صوعة ٚحر ٖاصًت ٧لما ٧اهذ هىا٥ يغوعة ملخت جضٞٗه لالو٣ٗاص بىاءا ٖلى مغؾىم عثاس ي ًهضع 

لهظا الٛغى، ًدضص ُٞه عثِـ الجمهىعٍت ظضو٫ ؤٖما٫ هاجه الضوعة وجيخهي باؾدىٟاص ما ظاء 

. في هظا الجضو٫ 

وبالغظٕى لل٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة الؿاب٣ت ٞةن او٣ٗاص البرإلاان في صوعة ٚحر ٖاصًت خ٤ ل٩ل مً 

جي، ٚحر ؤهه وفي ٧ل ألاخىا٫  عثِـ الجمهىعٍت والىػٍغ ألاو٫ وزلثي ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الَى

ال ًم٨ً ؤن جى٣ٗض الضوعة بال بىاءا ٖلى اؾخضٖاء عثِـ الجمهىعٍت، ٞدتى في خالت َلب 

ًاء ٞةن هظا الُلب ًىظه بلى عثِـ الجمهىعٍت الظي ٣ًىم  الىػٍغ ألاو٫ ؤو زلثي ألٖا

٤ مغؾىم عثاس ي، ومً هىا ًخطر ظلُا الخضزل الًمجي ٚحر اإلاباقغ  باالؾخضٖاء ًٖ ٍَغ

عي . للغثِـ في ٖمل البرإلاان وفي اإلاجا٫ الدكَغ

: من خالو ثىحيه خؼاب للبرإلاان/ ج

، ولٗل الهضٝ "ًم٨ً عثِـ الجمهىعٍت ؤن ًىظه زُابا للبرإلاان: "ٖلى146جىو اإلااصة 

باجه وجُلٗاجه التي ًإمل  الخ٣ُ٣ي وعاء هظا الخُاب هى اَإل عثِـ الجمهىعٍت للبرإلاان ٖلى ٚع

 ٘ ؤن ٣ًىم بها البرإلاان، ٞهى ٌٗخبر بمشابت عؾالت مباقغة جخًمً جضزال يمىُا في الدكَغ

، 3البرإلااوي، وهظا ألن الخ٣الُض الضؾخىعٍت ال حؿمذ لغثِـ الجمهىعٍت الظهاب ٢بت البرإلاان

وبالخالي ٞالخُاب الظي ًىظهه هى وؾُلت ج٣لُضًت جٟصر ًٖ الاجها٫ ٚحر اإلاباقغ بِىه وبحن 

. 4هظه الهُئت
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: خصىصية اإلاصادكة على كااىن اإلاالية رحلخل اخحياػن  ف العجل الخلمليعف/ 2

ت  ٘ اإلاالي اإلاخٗل٤ باإلاهاص٢ت ٖلى محزاهُت الضولت مً بحن الازخهاناث اإلاىَى ٌٗض الدكَغ

ًهاص١ البرإلاان ٖلى : "2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 138/7بالبرإلاان، خُض ههذ اإلااصة 

ش بًضاٖه  140/11، و٦ظا اإلااصة ..."٢اهىن اإلاالُت في مضة ؤ٢هاها زمؿت وؾبٗىن ًىما مً جاٍع

ذ ٖلى محزاهُت الضولت: "... التي جىو ٖلى ...". الخهٍى

 مىدذ عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت بنضاع ٢اهىن اإلاالُت بمىظب 138 مً اإلااصة 08ٚحر ؤن ال٣ٟغة 

ؤمغ في خالت ٖضم اإلاهاص٢ت ٖلُه مً ٢بل البرإلاان، وطل٪ ٌٗض الؿبب الىخُض الظي هو ٖلُه 

 ٤ ٘ في اإلاجا٫ اإلاالي ًٖ ٍَغ اإلااؾـ الضؾخىعي الظي ًم٨ً عثِـ الجمهىعٍت مً الدكَغ

.  ًىما75ألاوامغ، واإلاخمشل في ٖضم مهاص٢ت البرإلاان ٖلُه في ًٚىن مضة ال جخجاوػ 

ولٗل بُٖاء عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت بنضاع مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت بمىظب ؤمغ ٌٗخبر بظغاء 

ؤ٢غه اإلااؾـ الضؾخىعي إلاىاظهت عجؼ البرإلاان ًٖ اإلاهاص٢ت ٖلُه في آلاظا٫ اإلادضصة، ٦ما 

. 1ًغظ٘ لألهمُت ال٨بحرة التي ج٨دؿحها محزاهُت الضولت التي ال ًم٨ً بضوجها حؿُحر قاون الضولت

جي 12-16 مً ال٣اهىن الًٗىي ٦44/05ما ههذ اإلااصة   اإلاخٗل٤ بدىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت بُجهما وبحن الخ٩ىمت ٖلى في خالت ٖضم اإلاهاص٢ت ألي : "ومجلـ ألامت و٦ظا الٗال٢اث الْى

ؾبب ٧ان زال٫ آلاظا٫ اإلادضصة ًهضع عثِـ الجمهىعٍت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الظي ٢ضمخه 

". الخ٩ىمت بإمغ له ٢ىة ال٣اهىن 

٘ اإلاالي بسهاثو ؤهمها  2:وجخمحز ألاوامغ التي ًهضعها عثِـ الجمهىعٍت واإلاخًمىت الدكَغ

ا وؤصاة-1 ٘ في الجاهب اإلاالي م٣ُضة ق٨ال ومىيٖى .   ؤن ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في الدكَغ

ٞإما الك٩ل ٞهى بنضاع ؤمغ عثاس ي صون اقتراٍ اجساطه في مجلـ الىػعاء ؤو اؾدكاعة ؤي 

ماؾؿت صؾخىعٍت ؤزغي، وؤما اإلاىيٕى ٞهى ٧ىجها م٣ُضة بمكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت اإلا٣ضم مً 

ُٗت ؤزغي، وؤما ألاصاة ٞهي ج٣ُضها بالهىعة التي ًٟٙغ  الخ٩ىمت صون ؤن جمخض بلى مؿاثل حكَغ

. ٞحها ألامغ

ٌ مً البرإلاان ٞهي ممىىخت لغثِـ الجمهىعٍت - 2 ال جماعؽ هظه الؿلُت بىاء ٖلى جٍٟى

٘ . مباقغة بمىظب الضؾخىع، ٦ما ؤجها ال حٗغى ٖلى مىا٣ٞت البرإلاان ٦ما هى الكإن في الدكَغ

 مً ال٣اهىن الًٗىي 44/5هظه ألاوامغ لها ٢ىة ال٣اهىن، وطل٪ ما ههذ ٖلُه اإلااصة - 3

.  ؾاب٣ت الظ٦غ16/12

                                                           
ُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت 1   بغ٧اث اخمض، الازخهاناث الدكَغ

 .10، م2008بىب٨غ بل٣اًض جلؿمان، الجؼاثغ، 
 .13بغ٧اث ؤخمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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اصة ؤو الى٣هان ٖلى -4  ال ًم٨ً ألمغ ناصع ًٖ عثِـ الجمهىعٍت ؤن ًضزل ؤي حٗضًل بالٍؼ

. اإلاكغوٕ الظي ج٣ضمذ به الخ٩ىمت

ت في بنضاع مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت مً ٖضمه ألن -5  لِـ لغثِـ الجمهىعٍت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

طل٪ ٌٗض واظبا صؾخىعٍا في خالت ٖضم مهاص٢ت البرإلاان هٓغا ألهمُخه وزُىعجه وآلازاع اإلاترجبت 

. ٖلى طل٪

ومً ٧ل ما ؾب٤ ًٓهغ الضوع الباعػ لغثِـ الجمهىعٍت الظي ًم٨ىه مً الخضزل في الٗمل 

عي في الجاهب اإلاالي، ٚحر ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هظا الخضزل وبن ٧ان ؤنُال ٞهى  الدكَغ

ذ للضؾخىع ٖلُه . اخخُاَي ٚحر مباقغ ولِـ يمجي وطل٪ بالىو الهٍغ

: ػلل ملاولة رااية/ 3

عي ًٓهغ لىا ؤن ال٣اهىن ًضزل خحز  باؾخ٣غاء اإلاغاخل التي ًمغ ٖلحها بهخاط الىو الدكَغ

٤ ألاق٩ا٫ وؤلاظغاءاث التي ًىو  الا٦خما٫ وال٣ابلُت للخىُٟظ بمجغص مهاص٢ت البرإلاان ٖلُه ٞو

ٖلحها ال٣اهىن، ٚحر ؤن طل٪ ًخإظل ختى ًخم اؾدىٟاص بٌٗ ؤلاظغاءاث ٦ةم٩اهُت اٖتراى عثِـ 

الجمهىعٍت ٖلى مؿاع ال٣اهىن بُلب بظغاء مضاولت زاهُت، وهى ما ًهُلر ٖلُه ٣ٞهُا بد٤ 

تراى والظي ٌٗض خؿب ألاؾخاط  يغوعة صؾخىعٍت ًلجإ بلحها عثِـ " ٖؼ الضًً بٛضاصي"الٖا

ُٗت  الجمهىعٍت لخٟاصي حٗؿ٠ البرإلاان، ٦ما ؤهه ًد٤٣ الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ

، ٞهى ؾلُت جم٨ً الغثِـ مً ب٣ًاٝ مؿاع ال٣اهىن وبن وا٤ٞ ٖلُه البرإلاان، 1والخىُٟظًت

ُٗا ٖلى اٖخباع ؤن مكغوٕ ال٣اهىن ال ًهبذ ٢اهىها ماصام في وؾ٘  لُه ٞهى ٌٗض بظغاءا حكَغ ٖو

عثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌٗترى ٖلُه، وبالخالي ٞهى جضزل يمجي ٚحر مباقغ في بهخاط الىو 

عي مً َٝغ الغثِـ . الدكَغ

ً وزل٤ ال٣اهىن  ُٗا ألهه ال ًضزل في ج٩ٍى وبن ٧ان ظاهب مً ال٣ٟه ًغي ؤهه ال ٌٗض ٖمال حكَغ

لؼم لىٟاطه ٣ِٞ . 2بهما هى بظغاء ٩ًىن بٗض ا٦خما٫ ال٣اهىن ٍو

وؤًا ٧اهذ ؤؾباب َلب عثِـ الجمهىعٍت إلظغاء مضاولت زاهُت ؾىاء حٗل٤ ألامغ بمسالٟت 

ؤو بازخالٝ الغئي الؿُاؾُت ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي  (84اإلااصة )الضؾخىع باٖخباعه خامُه 

 145الجؼاثغي هو ٖلى هظا الخ٤ نغاخت ماهدا بًاه لغثِـ الجمهىعٍت بمىظب هو اإلااصة 

ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًُلب بظغاء : " التي جىو ٖلى2016مً الخٗضًل الضؾخىعي 

ذ ٖلُه في ًٚىن  ش ب٢غاعه30مضاولت زاهُت في ٢اهىن جم الخهٍى ".  ًىم اإلاىالُت لخاٍع

                                                           
 .86ٖؼ الضًً بٛضاصي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
. 88ٖؼ الضًً بٛضاصي، اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
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 ًىما 30ٚحر ؤن ج٣ُُض اإلااؾـ الضؾخىعي الؾخٗما٫ هظه آلالُت بمضة ػمىُت مدضصة وهي 

ش ب٢غاعه مً َٝغ مجلـ ألامت ٞةن طل٪ ٧ي ال ًخٗؿ٠ عثِـ الجمهىعٍت في  اإلاىالُت لخاٍع

٘ ٗغ٢ل ٖملُت الدكَغ . 1اؾخٗما٫ هظه آلالُت َو

. ؤلاخؼاو اللسحىور/ 4

ل٣ض ٧ان خ٤ بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي امخُاػا ؤنُال مالػما لغثِـ الجمهىعٍت ٖلى 

ت  مىه 187 الظي ههذ اإلااصة 2016 الؾُما الخٗضًل الضؾخىعي 2امخضاص الضؾاجحر الجؼاثٍغ

...". ًسُغ اإلاجلـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت: "ٖلى

عي  لى اٖخباع ؤن عثِـ الجمهىعٍت هى خامي الضؾخىع ٞهى حهضٝ بلى ؾالمت الىو الدكَغ ٖو

صؾخىعٍا، ٚحر ؤن هظا ال ًمى٘ في طاث الى٢ذ ؤن ج٩ىن هظه الخ٣ىُت ؤصاة اٖتراى ٖلى ال٣ىاهحن 

التي ج٩ىن ٢ض ؤٞلخذ مً عثِـ الجمهىعٍت، ؾىاء بٗض اؾخٗماله إلظغاء َلب مضاولت زاهُت 

لبُت اإلاُلىبت عي باأٚل . 3زال٫ اإلاضة اإلادضصة صؾخىعٍا ؤو بٗض ب٢غاع الىو الدكَغ

وبطا ٧ان ظاهب مً ال٣ٟه الضؾخىعي الٟغوس ي ًغي ؤن ٨ٞغة الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن 

٩٦ل حٗخبر ظؼءا مً ٖملُت وي٘ ال٣اهىن، بمماعؾتها ًهبذ هظا ألازحر مدهىا يض ٧ل 

، ٞةن ألا٦ُض ؤن ٖملُت بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت حٗض 4ؤلاظغاءاث

عي ُٗا ؤو باألخغي جضزال يمىُا ٚحر مباقغ في الٗمل الدكَغ . ٖمال حكَغ

 ٢ض ؤزظ ب٨ٟغة 2016و ب٢خضاءا باإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوس ي ٞةن هٓحره الجؼاثغي في حٗضًل 

ت ؤو الٗاصًت ب٨ٗـ ما ٧ان في صؾخىع   1996ؤلازُاع الؿاب٤ في ٧ل ال٣ىاهحن ؾىاء الًٍٗى

٣غع ؤلازُاع الالخ٤ باليؿبت لل٣ىاهحن  ت ٍو الظي ٌكتٍر ؤلازُاع اإلاؿب٤ في ال٣ىاهحن الًٍٗى

: الٗاصًت، ٚحر ؤن ألامغ ًسخل٠ ُٞما ًخٗل٤ بالىظىب ؤو الازخُاع وهى ما ًجٗلىا همحز بحن خالخحن

ت ٞةن ؤلازُاع اإلاؿب٤ قٍغ الػم ويغوعي الؾخ٨ما٫ :ألاولى  بطا حٗل٤ ألامغ بال٣ىاهحن الًٍٗى

ً ال٣اهىن، ٦ما ؤهه خ٨غ ٖلى عثِـ الجمهىعٍت  عي ٞهى مً نمُم ج٩ٍى بظغاءاث الىو الدكَغ

ًبضي اإلاجلـ الضؾخىعي بٗض ؤن ًسُغه عثِـ الجمهىعٍت : " التي جىو186/2بىو اإلااصة 

ت بٗض ؤن ًهاص١ ٖلحها البرإلاان ، مما ٢ض ًدظوها بلى "عؤًه وظىبا في صؾخىعٍت ال٣ىاهحن الًٍٗى

. ال٣ى٫ بإن جضزل عثِـ الجمهىعٍت هىا ؤنُل ومباقغ إلهخاط الىو ال٣اهىوي

                                                           
ُٗت الخٗضًالث الضؾخىعٍت بٗض  1 ، مظ٦غة ماظؿخحر جسهو 1996ؾلُمت ٖبت، الٗال٢ت بحن الؿلُت الخىُٟظًت والدكَغ

. 63، م ٢2014اهىن صؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت باجىت، الجؼاثغ، 
 .(1996 مً صؾخىع 166 واإلااصة 1989 مً صؾخىع 156 واإلااصة 1963 مً صؾخىع 64)اهٓغ اإلاىاص  2
 .٢49اوي ابغاهُم، اإلاغظ٘ ؾاب٤، م 3
 .89لىقً صال٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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 بطا حٗل٤ ألامغ بال٣ىاهحن الٗاصًت ٞةن لجىء عثِـ الجمهىعٍت إلزُاع : ؤما الحالة الثااية

اإلاجلـ الضؾخىعي بهما هى ازخُاعي بُضه زانت بطا اججهذ هُت الغثِـ لخٗضًل طل٪ الىو، 

اث الىهىم ال٣اهىهُت ق٨ال  ألن اإلاجلـ الضؾخىعي وهى في نمُم ٖمله ٢ض ٌٛحر مً مدخٍى

. ومًمىها

ومجمل ال٣ى٫ ؤن ٖملُت بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت بطا ٧اهذ تهضٝ 

بلى الخد٤٣ مً الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى ال٣ىاهحن والخىُٓماث واإلاٗاهضاث ٞةهه مما الق٪ ُٞه 

ُٗت،  ؤجها وؾُلت لخضزل عثِـ الجمهىعٍت ًبضي مً زاللها اٖترايه ٖلى الىهىم الدكَغ

. 1ومؿإلت اللجىء بلحها ٢ض جخٗل٤ في ال٨شحر مً ألاخُان بىدُجت اللجىء بلى َلب ٢غاءة زاهُت

الامحيازات الىؿيفية اإلاحعللة بالعجل الخلمليعف : راايا

عي ال جىدهغ  بن ٨ٞغة الخضزل الًمجي ٚحر اإلاباقغ لغثِـ الجمهىعٍت في الٗمل الدكَغ

ُٟي ؤو الًٗىي  ٣ِٞ ُٞما ط٦غهاه آهٟا مً امخُاػاث بظغاثُت، بل ٢ض جخٗضي بلى الخضزل الْى

ُٗت مً زال٫ جل٪ الهُمىت اإلااؾؿاجُت، ؤو ؾلُت الغثِـ  ً الهُئت الدكَغ اإلاغجبِ ؾىاء بخ٩ٍى

ُٗت ت ألاولى مً البرإلاان والضٖىة بلى بظغاء اهخساباث حكَغ . في خل الٛٞغ

  الميجنة اإلاؤسساثية  ف العالكة بالعجل الخلمليعف /  1

اهُال٢ا مً اإلاغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاس ي الؾُما في ْل الخٗضًل 

 ٞةهه ًٓهغ بجالء الخٛلٛل الىاضر والهُمىت اإلااؾؿاجُت ٚحر اإلاباقغة له التي 2016الضؾخىعي 

عي، ولٗل جل٪ الهُمىت وطل٪ الخٛلٛل ًٓهغان مً  ٣ت ؤو بإزغي ٖلى اإلاجا٫ الدكَغ ٢ض جازغ بٍُغ

: زال٫ الى٣اٍ الخالُت

:  ثلخله  ف جلكيل مجلي ألامة/ ؤ

خحن بمىظب اإلااصة   التي ههذ 12ل٣ض جبجى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي هٓام الٛٞغ

جي : "ٖلى خحن، وهما اإلاجلـ الكٗبي الَى ُٗت بغإلاان ًخ٩ىن مً ٚٞغ ًماعؽ الؿلُت الدكَغ

ذ ٖلُه ، وطل٪ مً ؤظل جىؾُ٘ "ومجلـ ألامت، وله الؿُاصة في بٖضاص ال٣اهىن والخهٍى

ُٗت ٢اثمت الؾُما بٗض الٟغاٙ  عي ٧ي جٓل الؿلُت الدكَغ الخمشُل وجدؿحن ألاصاء الدكَغ

خه الجؼاثغ ؾىت  . 1992الضؾخىعي الظي ٖٞغ

ت ظلُا مً زال٫ الخ٤ في حُٗحن  ٓهغ جضزل عثِـ الجمهىعٍت في البرإلاان مً الىاخُت الًٍٗى ٍو

ٌٗحن عثِـ الجمهىعٍت الشلض : "... 118/3زلض ؤًٖاء مجلـ ألامت وطل٪ ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

ىُت ". آلازغ مً ؤًٖاء مجلـ ألامت مً بحن الصخهُاث وال٨ٟاءاث الَى

                                                           
.  وماًلحها٢49اوي ابغاهُم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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ت  واإلاالخٔ ٖلى هظا الىو ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤُٖى لغثِـ الجمهىعٍت مُل٤ الخٍغ

وواؾ٘ الخ٣ضًغ في حُٗحن هظا الشلض باٖخباعه هغم الؿلُت وممشل الكٗب بُٛت بخضار الخىاػن 

 ٘ ب في زىى ٚماع الاهخساباث إلزغاء مؿخىي الدكَغ واؾخحراص بٌٗ ال٨ٟاءاث التي ٢ض ال جٚغ

صازل ٢بت البرإلاان، وما مً ق٪ في ؤن هظا الخ٤ اإلامىىح لغثِـ الجمهىعٍت ٌك٩ل صٖامت له 

في مىاظهت البرإلاان باٖخباع ؤن اإلاٗحن في ٚالب ألاخُان ًضًً بالىالء إلاُٗىه، ل٩ُىن بظل٪ هظا 

ت ازخُاع  الشلض بمشابت طعإ عثِـ الجمهىعٍت صازل البرإلاان مما ٢ض ٌكّىه بعاصة الكٗب في خٍغ

. ممشلُه

ب في مغوعه،  عي ال ًٚغ ٦ما ؤهه ٌٗض ؤصاة ٞاٖلت لهالر عثِـ الجمهىعٍت لٗغ٢لت ؤي هو حكَغ

زلشا مُٗال بال ؤهه " ٢بل الخٗضًل "1996وبن ٧ان هظا الشلض اإلاٗحن لم ٌٗض ٦ما ٧ان في صؾخىع 

٘ البرإلااوي اهُال٢ا مً هو اإلااصة  : "...  التي جىو ٖلى138/4ًب٣ى له بالٜ ألازغ في بهخاط الدكَغ

جي  وفي ٧ل الخاالث ًهاص١ مجلـ ألامت ٖلى الىو الظي نىث ٖلُه اإلاجلـ الكٗبي الَى

لبُت اإلاُل٣ت باليؿبت  ٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت ؤو باأٚل ً باليؿبت إلاكاَع بإٚلبُت ؤًٖاثه الخايٍغ

ت ٘ ال٣ىاهحن الًٍٗى ". إلاكاَع

  :ثلخله  ف ثملريبة اإلاجلي اللسحىور /ب

٘ ٦ما ظاء آهٟا ُٞما ًخٗل٤  ٣ت ٚحر مباقغة في الدكَغ وطل٪ باٖخباعه هُئت مكاع٦ت بٍُغ

 ٞةن عثِـ الجمهىعٍت ٢ض ًخضزل بخُِٗىه ألعبٗت ؤًٖاء 183باإلزُاع، خُض وبمىظب اإلااصة 

٣ت ٚحر مباقغة في حُٗحن  مً اإلاجلـ الضؾخىعي مً بُجهم الغثِـ والىاثب، ٦ما ًخضزل بٍُغ

ًاء، طل٪ ؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن الًٗىان اإلاىخسبان مً مجلـ ألامت مً بحن الشلض  باقي ألٖا

ًاء اإلاىخسبحن مً اإلاد٨مت الٗلُا ومجلـ الضولت هم ألانل  الغثاس ي، بياٞت بلى ؤن ألٖا

مُٗىىن في الهُئت ال٣ًاثُت مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت، وختى الًٗىان اإلاىخسبان مً 

جي ٢ض ٩ًىهان في الٛالب مً ؤخؼاب اإلاىالاة، وبالخالي ٞةن حك٨ُلت  اإلاجلـ الكٗبي الَى

٣ا إلعاصة عثِـ الجمهىعٍت مما ًىضر الخضزل ٚحر اإلاباقغ له في  اإلاجلـ الضؾخىعي ج٩ىن ٞو

عي . هاجه الهُئت اإلاكاع٦ت في الٗمل الدكَغ

٣ت ؤو بإزغي الهُمىت اإلااؾؿاجُت الىاضخت لغثِـ الجمهىعٍت ُٞما ًخٗل٤  ٧ل طل٪ ًشبذ بٍُغ

ُٗت التي وبن صلذ بهما جض٫ ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىي له في الىٓام الؿُاس ي  بالؿلُت الدكَغ

. الجؼاثغي 

سلؼة خل للججلي اللعبي الىػني واللعىة الاحخابات جلمليعية / 2

جي مً ؤزُغ الىؾاثل اإلامىىخت صؾخىعٍا لغثِـ  ٌٗض خ٤ خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُٗت، بط ؤهه و ٖبر مسخل٠ الضؾاجحر جم الىو ٖلُه ٦ألُت  الجمهىعٍت في مىاظهت الؿلُت الدكَغ
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 ٘ ت بالدكَغ  1963بضءا مً صؾخىع  (البرإلاان)ح٨ٗـ الخضزل الًٗىي للغثِـ في الهُئت اإلاىَى

 الظي ٦غؽ هظا الخ٤ وهظه 2016و مغوعا بمسخل٠ الضؾاجحر ونىال للخٗضًل الضؾخىعي 

: الؿلُت للغثِـ ، ؤًً محز في ههىنه بحن خالخحن للخل

جي للمغة :الحالة ألاولى ٌ اإلاجلـ الكٗبي الَى  وهي خالت الخل الىظىبي، والتي جىجم ًٖ ٞع

ٌ اإلاسُِ مغجحن ٖلى الخىالي، ؤًً ًىدل  الشاهُت اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ ٖمل الخ٩ىمت ؤي ٞع

، وججضع ؤلاقاعة في هظا الهضص ؤن اإلااؾـ 96في هظه الخالت وظىبا وهظا ما ؤ٢غجه اإلااصة 

لبُت البرإلااهُت وعًٞها مً ظضًض إلاسُِ  الضؾخىعي ؤٟٚل الىو ٖلى اخخما٫ ٖىصة هٟـ ألٚا

ٖمل الخ٩ىمت الظي هى باألؾاؽ مىٟظ لبرهامج عثِـ الجمهىعٍت مما ًشحر مؿاولُت هظا ألازحر 

جي مً  ؾُاؾُا وبالخالي ٞاإلااؾـ الضؾخىعي لم ًىو ٖلى ؤهه ًدل اإلاجلـ الكٗبي الَى

ىى مما ًىظب جضاع٥  ظضًض ؤو ٣ًضم الغثِـ اؾخ٣الخه ٖلى اٖخباع اهه ناخب البرهامج اإلاٞغ

. هظه اإلاؿإلت

 وهي خالت الخل الغثاس ي الظي هى ؾلُت ؤنُلت لغثِـ الجمهىعٍت بمىظب :الحالة الثااية 

جي : " التي ههذ ٖلى147هو اإلااصة  ًم٨ً عثِـ الجمهىعٍت ؤن ٣ًغع خل اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُٗت ٢بل ؤواجها بٗض اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت وعثِـ اإلاجلـ  و بظغاءا اهخساباث حكَغ

جي وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي والىػٍغ ألاو٫، وججغي هظه الاهخساباث في ٧لخا  الكٗبي الَى

". الخالخحن في ؤظل ؤ٢هاه زالزت ؤقهغ

وباؾخ٣غاء هو هظه اإلااصة هالخٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤخاٍ هظا الخ٤ ب٣ُىص ولم ًتر٥ 

، خُض ؤوظبذ 1الباب واؾٗا ؤمام عثِـ الجمهىعٍت الؾخٗماله صون ع٢ُب ؤو خؿِب

خحن وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي والىػٍغ ألاو٫، ٚحر ؤجها ال حك٩ل يماهت  اؾدكاعجه لغثِس ي الٛٞغ

خ٣ُ٣ُت ألهه ًم٨ً للغثِـ ٖضم ألازظ بغؤحهم و ؤلا٢ضام ٖلى خل اإلاجلـ، بط ؤن هو اإلااصة ال 

ًدمل نٟت ؤلالؼامُت لألزظ باالؾدكاعة مما ًىحى بإن اقتراَها ما هى بال بظغاء ق٨لي ال 

ٌٗغ٢ل بعاصة عثِـ الجمهىعٍت وعٚبخه في خل اإلاجلـ، بياٞت بلى ؤن هظه الاؾدكاعة مىاوعة 

. صؾخىعٍت إليٟاء هٕى مً اإلاكغوُٖت ٖلى ٢غاع الخل ؤمام الغؤي الٗام

جي مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت الؾُما في ْل الىا٢٘  ذ بدل اإلاجلـ الكٗبي الَى ٦ما ؤن الخلٍى

لبُت اإلاىالُت للغثِـ صازل ٢بت  لى ٧اٞت ألانٗضة وصًمىمت ألٚا اإلاخضوي إلاؿخىي الىاثب ٖو

البرإلاان ح٨ٗـ ؤؾباب ٖضم جُٟٗل هظا الخ٤ َُلت ٖمغ الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي باؾخصىاء 

. 1992زهىنُت ما خضر ؾىت 

 

                                                           
. 75ؾلُمت ٖبت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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 صالخيات وبئي الججمىورة ذات الصبغة اللظابية: اإلاؼلل الثاون

 إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث والىو ٖلُه 2016بن ج٨َغـ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

ًِ البخت اهتهاط ٨ٞغة الٟهل الجامض الظي ًجٗل ٧ل ؾلُت بمىإي ًٖ ألازغي،  نغاخت لم ٌٗ

بل بن هظا الٟهل ٧ان مغها ٣ًخض ي وظىص حٗاون وجضازل بحن هاجه الؿلُاث الؾُما 

ُٗت والخىُٟظًت، هاجه الٗال٢ت ؤزظث الخحز ألا٦بر مً اهخمام صاعس ي ال٣اهىن  الؿلُخحن الدكَغ

الضؾخىعي وألاهٓمت الؿُاؾُت هدُجت لظل٪ الهغإ الظي جىُىي ٖلُه هاجه الٗال٢ت 

ٟض ي بلى جدضًض َبُٗت الىٓام الؿُاس ي اإلاىخهج في الضولت، بُض ؤن الؿلُت ال٣ًاثُت َاإلاا 
ُ
واإلا

٧اهذ بُٗضة ًٖ طل٪ الهغإ الؿلُىي هٓغا ألهمُت ويغوعة ب٣ائها بمىإي ًٖ الؿُاؾت 

ضم  بخ٣ا٢ا لضولت ال٣اهىن التي ج٣ىم ٖلى ٖضة صٖاثم ؤبغػها اؾخ٣اللُت الؿلُت ال٣ًاثُت ٖو

٤ جاب٘ للؿلُت الخىُٟظًت . اٖخباعها مجغص مٞغ

ٚحر ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ًدغم ٖلى هظه الاؾخ٣اللُت بال٣ضع ال٩افي الؾُما 

٫ بٌٗ  ّىِ
ُ
ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت اإلامشلت في شخو عثِـ الجمهىعٍت، هظا ألازحر الظي ز

ُُٟت  ؤو  (الٟٕغ ألاو٫ )الهالخُاث التي ٢ض جدى٫ صون هظه الاؾخ٣اللُت ؾىاء مً الىاخُت الْى

ت  . (الٟٕغ الشاوي)الًٍٗى

الصالخيات اللظابية لملبئي الججمىورة من الناخية الىؿيفية : الفملع ألاوو 

بن ٞاٖلُت الؿلُت ال٣ًاثُت جىُل٤ مً اؾخ٣اللُتها ًٖ باقي الؿلُاث ٧ىجها الخاعؽ 

ٖلى جُب٤ُ ال٣اهىن وبخ٣ا١ الٗضالت الؾُما اؾخ٣اللها ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت، بال ؤن 

اإلاؿخ٣غت لىهىم الضؾخىع ًلمذ بًٗا مً مٓاهغ الازخهاناث اإلاسىلت لغثِـ الجمهىعٍت 

٣ت ؤو بإزغي ٖلى هاجه الاؾخ٣اللُت، والتي جٓهغ مً زال٫ ما زىلخه  والتي مً قإجها الخإزحر بٍُغ

 لغثِـ الجمهىعٍت مً ؾلُت مخمشلت في الٟٗى 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 91اإلااصة 

. الغثاس ي و جسٌُٟ ال٣ٗىباث ؤو اؾدبضالها

ماهية خم العفى الملباس ي عن العلىبات : ؤوال

ت، : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 91ههذ اإلااصة  ٍّ ًًُل٘ عثِـ الجمهىع

اه نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الّضؾخىع، بالّؿلُاث  ًّ تي جسّىلها ب
ّ
باإلياٞت بلى الّؿلُاث ال

اث آلاجُت ُّ     : والّهالخ

..".  له خّ٤ بنضاع الٟٗى وخّ٤ جسٌُٟ الٗ٣ىباث ؤو اؾدبضالها، -7

وفي اؾخ٣غاء هو اإلااصة جٓهغ ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت وخ٣ه ألانُل في بنضاع مغاؾُم الٟٗى 

الغثاس ي، و٢بل الىلىط بلى قغوٍ وبظغاءاث مباقغة عثِـ الجمهىعٍت لهاجه الؿلُت ال بض مً 

ج ٖلى مٟهىم الٟٗى الغثاس ي ومً زم بلى الجض٫ الخانل خى٫ َبُٗخه . الخٍٗغ
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: جعملرف العفى الملباس ي/ 01

ل٩لمت الٟٗى في اللٛت الٗغبُت صالالث ومٗاٍن مسخلٟت ال ًم٨ً خهغها في مجا٫ واخض 

الزخالٝ مٟاهُمها وصاللتها خؿب الؿُا١ الظي اؾخٗملذ ُٞه، و٢ض ؤنل ٣ٞهاء اللٛت لٟٔ 

٣هض به الخجاوػ ًٖ الظهب وجغ٥ ال٣ٗاب ٖلُه : " الٟٗى بإهه مكخ٤ مً ٖٟا، ٌٟٗى، ٖٟىا ٍو

وؤنله اإلادى والُمـ، ومىه ٖٟى هللا ٖؼ وظل ًٖ زل٣ه وجغ٥ ٣ٖىبت الجاوي اإلاؿخد٣ت، 

٩ىن بمٗجى  ٟي له طهبه ؤي جغ٦ه ولم ٌٗا٢به، والٟٗى ال ٩ًىن بال ًٖ طهب ٍو ٣ا٫ ٖٟا ٖىه ٖو ٍو

ضم اللؼوم . 1"التر٥ ٖو

ّى وهى ٖلى وػن ٞٗى٫، وهى اإلاخجاوػ ًٖ الظهب وجاع٥ ال٣ٗاب  ُٟ َٗ ومً ؤؾماء هللا حٗالى ال

. ٖلُه، وهى مً ؤبيُت اإلابالٛت

ٟى، ٢ا٫ اللُض ٍٝ ٖو ٣ا٫ ٖٟا ٌٟٗى ٖٟىا، ٞهى ٖا ًٖ زل٣ه - ٖؼ وظل– الٟٗى ٖٟى هللا :  ٍو

. وهللا حٗالى ظل اؾمه الٟٗى الٟٛىع 

َىا:"  واإلادى ٣٦ىله حٗالى ؤلاؾ٣اٍ: و مً مٗاوي الٟٗى في اللٛت ؤًًا  َٖ  
ُ

، ال٨ثرة ومىه 2"َوا٠ٖ

ًىا:" ٢ىله حٗالى ُٟ َٖ ا٫، والًٟل ومىه ٢ىله 3"َخَتى  ٣ا٫ ٖٟا الىبذ ، ؤي ٦ثر َو  ؤي ٦ثروا، ٍو

ى:" حٗالى  ْٟ َٗ ْل ال
ٌ
٣ٌىَن ٢ ِٟ ْى

ًُ ا 
َ
َ٪ َماط

َ
ىه

ُ
ل
َ
ْؿإ ََ  ؤي ما ًًٟل ًٖ الى٣ٟت، والهٟذ ٣٦ىله 4"َو

ْذ :"حٗالى َٟ ْجٌهْم َواْن َٖ ىا  ٌٟ ْٖ ا
َ
٣ا٫ ؤصع٥ ألامغ ٖٟىا ٖهٟىا، ؤي في 5"ٞ ، والؿهىلت والِؿغ ٍو

٣ا٫ ؤٖٟاه مً ألامغ ؤي بغؤه . 6ؾهىلت، والبراءة ٍو

٣ا  ٗٝغ خ٤ الٟٗى الغثاس ي مً الىاخُت الانُالخُت بإهه مىدت ًهضعها عثِـ الجمهىعٍت ٞو َو

لخ٣ضًغه والتي ًخسلو بها اإلاد٩ىم ٖلُه بد٨م جهاجي مً ٣ٖىبت ناصعة يضه بٛغى بؾ٣اٍ 

. 7ال٣ٗىبت ٧لها ؤو بًٗها ؤو اؾدبضالها ب٣ٗىبت ؤز٠

٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه بٖٟاء اإلاد٩ىم ٖلُه بىاؾُت عثِـ الضولت مً جدمل ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها 

. 1جهاثُا يضه

                                                           
مت و ال٣ٗىبت  1 ٘ الجؼاثغي واإلا٣اعن "بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، الٟٗى ًٖ الجٍغ ت، "في الدكَغ ، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .41، م 2013مهغ، 
.  مً ؾىعة الب٣غة286 آلاًت 2
غا195ٝ آلاًت 3 .  مً ؾىعة ألٖا
.  مً ؾىعة الب٣غة219 آلاًت 4
.  مً ؾىعة اإلااثضة13 آلاًت 5
، ؤَغوخت "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  6

ص٦خىعاه في الٗلىم ال٣اهىهُت، جسهو ٢اهىن صؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، 

 .72، م 2016-2015الجؼاثغ، 
 .419، م 2009 الٗغبیت، ال٣اهغة، مهغ،  الجهًت صاع والغثاس ي، البرإلااوي الىٓامحن بحن الضولت عثیـ ؾلُت ناص١،  خاػم7
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٠ الٟٗى الغثاس ي ٖلى ؤهه نالخُت عثِـ الجمهىعٍت   في خحن ًظهب بٌٗ ال٣ٟه بلى حٍٗغ

في بلٛاء ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها جهاثُا ٖلى بٌٗ اإلاد٩ىم ٖلحهم، وطل٪ ظؼثُا ؤو ٧لُا  

. 2ؤو باؾدبضالها

٠ الٟٗى الغثاس ي بإهه بجهاء التزام بدىُٟظ ال٣ٗىبت  ظهب بٌٗ عواص ال٣ٟه الٗغبي بلى حٍٗغ ٍو

ه ٣ٖىبت  بػاء شخو نضع يضه خ٨م بجهاًء ٧لُا ؤو ظؼثُا ؤو اؾدبضاله بالتزام آزغ مىيٖى

، صون ؤن ًترجب ٖلى طل٪ ؾ٣ٍى 3ؤزغي وطل٪ بىاء ٖلى مغؾىم ناصع ًٖ عثِـ الضولت

ت ؤو آلازاع الجىاثُت ألازغي  ُت ؤو الخضابحر الاختراٍػ مت ؤو ال٣ٗىباث الٟٖغ . 4الجٍغ

ٟاء مً جىُٟظ ال٣ٗىبت صون ؤن  ٟاث الؿاب٣ت جغ٦حزها ٖلى ٨ٞغة ؤلٖا واإلاالخٔ ٖلى ظل الخٍٗغ

ًمخض الٟٗى بلى بػالت خ٨م ؤلاصاهت الظي ًٓل ٢اثما، ٦ما ال ًمخض ؤزغه بلى ال٣ٗىباث الخبُٗت ؤو 

. الخ٨مُلُت اإلاد٩ىم بها

ٗٝغ الض٦خىع مدمض هجُب خؿجي الٟٗى الغثاس ي ٖلى ؤهه بظغاء ًخم مً زالله بػالت الهٟت  َو

ؤلاظغامُت ومدى نٟت ؤلاصاهت، ُٞهبذ هظا الٟٗل ٦إن لم ًجغمه ال٣اهىن ؤنال، وهظا الٟٗى 

، وهظا ألامغ ًى٨ٗـ ٖلى اإلاجخم٘ بدُض  ًسغط بالٟٗل ًٖ بَاع ألاٞٗا٫ التي ًجغمها اإلاكٕغ

مت بمىظب ال٣اهىن مما ًضٞٗهم  ًيس ي ألاٞغاص في ال٣ٗىباث الغصُٖت ٖلى بٌٗ ألاٞٗا٫ اإلاجغَّ

بلى ال٣ُام بها و٦إجها مباخت، وطل٪ ما ٢ض ًضٞ٘ ألاٞغاص بلى الى٢ٕى في هظه ألاٞٗا٫ صون خؿاب 

. 5ؤو ظؼاء

مت وال٣ٗىبت  واإلاالخٔ ٖلى الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ؤهه وؾ٘ مً مٟهىم الٟٗى لُيسخب بلى الجٍغ

مٗا، وهى ما ٢ض ًضٖىا بلى وظىب اإلاغاظٗت الؾُما وؤن ظل ألاهٓمت ال٣اهىهُت اإلا٨غؾت لخ٤ 

م الٟٗل ى٢ِٗه ٖلى ال٣ٗىبت وجىُٟظها صون ؤن ًُا٫ مؿإلت ؤلاصاهت وججٍغ
ُ
. الٟٗى الغثاس ي ج

                                                                                                                                                                                
، مغظ٘ ؾاب٤، "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  1

 .73م 
 .54بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
ٗاث الٗغبُت 3 ت الٟٗى في الدكَغ ضاث، "صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣ىاهحن الٗغبُت و ألاوعوبُت" ٚؿان عباح، هٍٓغ ، ميكىعاث الٍٗى

 .90، م1985ألاعصن، 
، مغظ٘ ؾاب٤،  "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  4

 .74م
ؤوقان ؾاعة، َىالبي ٖهام، اق٩الُت اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي الجؼاثغ جىوـ اإلاٛغب همىطظا،  5

 .393، م2020، ظامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ، ماي  01، الٗضص 07مجلت نىث ال٣اهىن ،اإلاجلض 



   

169 
 

ه ال٣ُٟه ظىن باعصًل   بإهه بظغاء ًهضع ًٖ عثِـ الضولت (Jean Pradel)وفي هظا الهضص ٌٗٞغ

وهاٞظة ٧لُا ؤو ظؼثُا،  ًخم بم٣خًاه بٖٟاء اإلاد٩ىم ٖلُه مً الالتزام بدىُٟظ ٣ٖىبت باجت

. 1واؾدبضالها بإزغي ؤز٠ مجها

٘ الجؼاثغي مً حٍٗغ٠ خ٤ الٟٗى  ؤما مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٣ٞض زلذ ههىم الدكَغ

الغثاس ي، ٞلم ًخُغ١ له ال في الضؾخىع وال في ٢اهىن ال٣ٗىباث وال في ٢اهىن ؤلاظغاءاث 

ذ الٗضًض مً اإلاماعؾاث الٗملُت لهظه الؿلُت مً ٢بل عثِـ  م ؤن الجؼاثغ ٖٞغ الجؼاثُت، ٚع

ىُت ؤو مً زال٫ بٌٗ  الجمهىعٍت ؾىاء مً زال٫ اإلاغاؾُم الغثاؾُت اإلاغجبُت باإلاىاؾباث الَى

ت ٖلى مٟهىم الٟٗى ٖلى ٚغاع ٢اهىن الغخمت والىثام اإلاضوي ومُشا١ الؿلم  ٗاث اإلاىٍُى الدكَغ

ىُت، وا٦خٟى بالىو صؾخىعٍا ٖلى ايُإل عثِـ الجمهىعٍت بد٤ بنضاع  واإلاهالخت الَى

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 91/7الٟٗى وخ٤ جسٌُٟ ال٣ٗىباث واؾدبضالها مً زال٫ هو اإلااصة 

2016 .

٠ بال ؤجها جهب ظلها في بىج٣ت واخضة ججٗل مً عثِـ  لى ازخالٝ الخٗاٍع مىما ٞةهه ٖو ٖو

الضولت ناخب خ٤ ؤنُل في هاجه اإلاماعؾت اهُال٢ا مً الضؾخىع وال٣اهىن، ألامغ الظي ًشحر 

بق٩اال خى٫ َبُٗت هظا الخ٤ وفي ؤي زاهت ًم٨ً ؤن ًهب؟ 

: ػبيعة العفى الملباس ي/ 02

ل٣ض ؤزاعث مؿإلت جدضًض َبُٗت الٟٗى الغثاس ي ظضال واؾٗا وجباًىا في اإلاىا٠٢ بحن 

ت  ما٫ ؤلاصاٍع ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي بحن مً ٌٗخبره ٖمال ؾُاصًا، ومً ٌٗضه مً ٢بُل ألٖا

عي . ومً ًغي ُٞه ٖمال ٢ًاثُا، ومً ًجٗله يمً زاهت الٗمل الدكَغ

لى عؤؾهم ال٣ُٟه مىعَـ هىعٍى بلى اٖخباع خ٤  خُض اججه ظاهب مً ال٣ٟه الضؾخىعي ٖو

ما٫ الؿُاصًت التي جماعؾها الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ  الٟٗى الغثاس ي يمً صاثغة ألٖا

ال في صوالُبها، و٢ض ٧اهذ  الجمهىعٍت اهُال٢ا مً ٧ىهه ٢اثض صٞت الخ٨م في الضولت وألا٦ثر جٚى

حجتهم في اٖخباع ؾلُت الٟٗى الغثاس ي ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة هى ؤن مُٗاع الؿلُت ًبجى ٖلى 

ت  ؤؾاؽ الخمُحز بحن ؤٖما٫ الخ٩ىمت وؤلاصاعة، ٞالؿلُت الخىُٟظًت جى٣ؿم َب٣ا لهظه الىٍٓغ

ا، وما نضع مجها بىنٟها  بلى بصاعة وخ٩ىمت، ٞما نضع مجها بىنٟها بصاعة اٖخبر ٖمال بصاٍع

ما٫ الخ٩ىمُت الظي هاصي به ظاهب مً 2الخ٩ىمي اٖخبر ٖمال ؾُاصًا ، وهظا امخضاًصا إلاُٗاع ألٖا

                                                           
. 53بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
، الٗضص 04اؾماُٖل بىل٩ىان، الىٓام ال٣اهىوي للٟٗى الغثاس ي في الجؼاثغ، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الاظخماُٖت ،اإلاجلض  2

ان ٖاقىع الجلٟت، الجؼاثغ، ماعؽ 01  .384،  م 2019، ظامٗت ٍػ
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ال٣ٟه الضؾخىعي في مداولت الخمُحز بحن ؤٖما٫ ؤلاصاعة وؤٖما٫ الؿُاصة التي جٟلذ مً ع٢ابت 

. ال٣اض ي ؤلاصاعي 

غاى ؾُاؾُت  ٦ما ؤن ايُإل الؿلُت الخىُٟظًت بمماعؾت هاجه الؿلُت ٢ض ٩ًىن أٚل

بالضعظت ألاولى بهضٝ جضُٖم قٗبُت الغثِـ، ؤو ؤن ٩ًىن يمً بغهامج لخملت اهخسابُت بٗهضة 

. 1ظضًضة

جهها ال ًم٨ً بإي خا٫ 
ُ
ٚحر ؤن هظا الاججاه ال٣ٟهي اهُخ٣ِض مً مىُل٤ ؤن ؤٖما٫ الؿُاصة في ٦

مً ألاخىا٫ ؤن جيص ئ بهىعة مباقغة مغ٦ؼا ٢اهىهُا شخهُا ٞغصًا ٦د٣ى١ ألاٞغاص ؤو جمـ 

٣ت مباقغة بد٣ى١ ألاٞغاص ميكإ إلاغ٦ؼ  بها، وإلاا ٧ان بنضاع مغؾىم الٟٗى الغثاس ي ماؾا بٍُغ

ظضًض ٞةهه ال ًم٨ً اٖخباعه ٖمال ؾُاصًا، هظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ٞةن نٗىبت جدضًض 

مُٗاع ص٤ُ٢ لخمُحز ؤٖما٫ الؿُاصة التي جسغط ًٖ بَاع ع٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي جٓل خاثال صون 

ما٫ يمً صاثغتها ومجها مماعؾت خ٤ الٟٗى الغثاس ي الؾُما ؤن مُٗاع  اٖخباع ٦شحر مً ألٖا

ما٫ الخ٩ىمُت ًب٣ى ٢انغا في هظا الخمُحز . ألٖا

مه ال٣ُٟه ظاعو ؤن مباقغة عثِـ الضولت ؾلُت الٟٗى الغثاس ي حٗض   ولهظا ًغي اججاه زاٍن ًتٖز

ا مً زالله ٣ًىم بةٖٟاء اإلاد٩ىم ٖلُه مً جىُٟظ ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها ٧لُا  ٖمال جىُٟظًا بصاٍع

ؤو ظؼثُا ؤو اؾدبضاله ب٣ٗىبت ؤزغي م٣غعة ٢اهىها ؤز٠ ؤو ؤ٢ل قضة مً ألاولى، وهى مً 

ت التي ًماعؾها عثِـ الجمهىعٍت، ٞباؾمه وجدذ ؾلُخه جىٟظ ال٣ٗىباث  الهالخُاث ؤلاصاٍع

ٟٗى مجها، ٦ما ؤ٦ض ال٣ُٟه ظاعو ٖلى ؤن ٢غاع الٟٗى هى مً اإلاهام  ٌُ وبظاث الهٟت ًم٨ً ؤن 

ت الخانت بغثِـ الضولت، وحجخه في طل٪ ؤن هظا ال٣غاع ال ًم٨ً ؤن ٌٗض٫ الخ٨م  ؤلاصاٍع

ال٣ًاجي الىام ٖلى ال٣ٗىبت ألن الٗمل ؤلاصاعي ال ًم٨ً ؤن ٌٗض٫ الٗمل ال٣ًاجي اؾدىاصا 

لُه ال ٌؿدبٗض ٢ُام صٖىي ججاوػ الؿلُت يض ٢غاع الٟٗى في  إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث، ٖو

ا بضال مً ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها . 2خالت ما بطا ٞغى عثِـ الضولت ظؼاًء بصاٍع

وفي هظا الهضص ًغي ألاؾخاط باعجُملي وألاؾخاط ظحز بإن الٟٗى الغثاس ي وبن لم ٨ًً ٖمال 

جىُٟظًا باإلاٗجى الض٤ُ٢ بال ؤهه ًدكبه في طل٪ مً خُض َبُٗخه باالزخهاناث الخىُٟظًت 

. 3اإلامىىخت لغثِـ الجمهىعٍت

                                                           
، مجلت 2008ٞخاح قباح، م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي في ْل الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  1

 .366، م 2015، ماعؽ 05الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، الٗضص 
، مغظ٘ الؿاب٤،  "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  2

 .93م
 .394ؤوقان ؾاعة، َىالبي ٖهام، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3



   

171 
 

غي ال٣ُٟه  خباعاث ؤصبُت واظخماُٖت، ؤما في " صوجي"ٍو ؤن عثِـ الضولت ًماعؽ خ٤ الٟٗى اٖل

اإلااض ي ٣ٞض ٧ان هظا الخ٤ مؿخمضا مً اإلابضؤ ال٣اثل بإن اإلال٪ مهضع ال٣ًاء، وبالخالي ٞهظا 

الخ٤ ٌٗض خ٣ا ٢ضًما مً الخ٣ى١ اإلاسىلت للمل٪، ٞالٟٗى الغثاس ي خؿب ال٣ُٟه صوجي هى 

. 1ٖمل بصاعي ًباقغه عثِـ الجمهىعٍت باٖخباعه ًٖىا في الؿُاؾت

عي وفي  و٢ض قظ ظؼء ٢لُل مً ال٣ٟه الضؾخىعي خحن عؤي ؤن الٟٗى الغثاس ي ٖمل حكَغ

خي مٟاصه ؤن ٧ل ال٣ىاهحن ويٗذ  م٣ضمتهم ال٣ُٟه بًؼمان، والظي اهُل٤ مً مبرع جاٍع

ُٗت وال٣ًاثُت، ٞٗىضما حؿخضعي الًغوعة  للجمُ٘، ل٨ً اإلال٪ ًمل٪ بُضه ؾلُخحن الدكَغ

ٟاء مً جُب٤ُ وجىُٟظ ال٣اهىن في مىاظهت شخو مٗحن ؤو وا٢ٗت مُٗىت بظاتها  ٞةهه ٣ًىم باإٖل

مىمُخه، لظا ٧ان خ٤ الٟٗى مً مٓاهغ الٗضالت التي  صون ؤن ٌُٗل ال٣ىة ؤلالؼامُت لل٣اهىن ٖو

. 2ًخمخ٘ بها اإلال٪ مً الىاخُت الىا٢ُٗت

وهٓغا إلاا ؤزظ ٖلى ؤصخاب آلاعاء الؿاب٣ت مً اهخ٣اصاث خى٫ َبُٗت الٟٗى الغثاس ي ٣ٞض طهب 

ٓم مً ال٣ٟه الضؾخىعي في عؤي عاجر بلى اٖخباع خ٤ الٟٗى اإلاماعؽ مً ٢بل عثِـ  الؿىاص ألٖا

الظي  (حكالؼ عولى)الجمهىعٍت ٖمال ٢ًاثُا بامخُاػ، ومً بحن الظًً هاصوا بهظا الغؤي ألاؾخاط 

ما٫ ال٣ًاثُت مً زال٫ الىٓغ في مًمىهه  ًغي ؤن َبُٗت الٟٗى الغثاس ي جمُل بلى ٦ٟت ألٖا

ا وال٣ُام بم٣اعهت بؿُُت بحن ٢غاع الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت وبحن الٗمل ال٣ًاجي،  ق٨ال ومىيٖى

خُض ؤهه باإلمٗان في الجاهب الك٨لي ٞةن عثِـ الضولت خحن بنضاعه ل٣غاع الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت 

ٞهى بظل٪ ٌٗض٫ مً الخ٨م ال٣ًاجي الهاصع يض الصخو اإلاد٩ىم ٖلُه بما ظؼثُا ؤو ٧لُا، 

وبالخالي ٞهى ًدضر حُٛحرا في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي له وال ًىٟي طل٪ ٧ىن ٢غاع الٟٗى ٚحر ُمؿَبب ٦ما 

هى الكإن في ألاخ٩ام ال٣ًاثُت، ألن نضوع هظا ال٣غاع مً عثِـ الضولت البض ؤن ٩ًىن مؿبى٢ا 

لُه ٞةن الٗمل الظي ٣ًىم به عثِـ الضولت بةنضاع  بخد٤ُ٣ هخج ٖىه بنضاع هظا ال٣غاع ٖو

الٟٗى ًخ٣اعب م٘ الٗمل ال٣ًاجي، ٧ىن هظا ألازحر هاجج ًٖ جد٤ُ٣ مؿب٤ بِىما ٢غاع الغثِـ 

وبن لم ًٓهغ ُٞه الخد٤ُ٣ نغاخت بال ؤهه مٟترى وبالخالي ٞةن ٢غاع الٟٗى هى هدُجت خخمُت 

. 3لهظا الخد٤ُ٣ مما ًجٗله ًدمل هٟـ زهاثو الٗمل ال٣ًاجي

ُت ٞةن ال٣ُٟه عولى ًغي ؤن عثِـ الضولت ٖىض بنضاعه ل٣غاع الٟٗى  ؤما مً الىاخُت اإلاىيٖى

ٞةهه ٌؿدىض بلى الخ٨م ال٣ًاجي، هظا ألازحر الظي ٣ًغع ٣ٖىبت ظىاثُت مُٗىت حٛحر مً مغ٦ؼ 

                                                           
ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الىيعي ، بدض م٣اعن، صاع ال٨خب  1 ٖبىص ماهغ ٖبض اإلاجُض، الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت في يىء الكَغ

 .227-223  م-الٗلمُت، لبىان، م
 .387اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
، مغظ٘ ؾاب٤، "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  3

 .100م 
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وويُٗت الصخو اإلاد٩ىم ٖلُه، وهى ألامغ طاجه باليؿبت ل٣غاع الٟٗى الهاصع ًٖ عثِـ الضولت 

بى٠٢ ؤو جسٌُٟ ال٣ٗىبت، ٞهى بظل٪ ًدضر مغ٦ؼا وويُٗت ٢اهىهُت ظضًضة باليؿبت 

للمد٩ىم ٖلُه بما بةٖٟاثه ظؼثُا ؤو ٧لُا، وبالخالي ٞةن عثِـ الضولت في ٢غاعه ًغجبِ بالخ٨م 

. 1ال٣ًاجي الظي ؤوكإجه الهُئت ال٣ًاثُت وال ًم٨ً ؤي ًٟغى ٣ٖىبت ؤقض مً جل٪ اإلاد٩ىم بها

د٨م  ٞبمىظب خ٤ الٟٗى ٞةن عثِـ الضولت ًغا٢ب الخ٠ُُ٨ ال٣ًاجي للى٢اج٘ ؤلاظغامُت ٍو

. 2بك٩ل باث و٦إهه ٢اٍى جهاجي للخ٨م

ت التي هاصي بها ال٣ُٟه عولى هي ألازغي لم حؿلم مً بٌٗ الاهخ٣اصاث والتي مً  ٚحر ؤن الىٍٓغ

: 3ؤهمها 

  بن ال٣ُٟه عولى خاو٫ بظغاء ج٣اعب بحن ٖملُخحن مخٗاعيخحن، طل٪ ؤن الٗمل ال٣ًاجي

ٟاء  .ًدمل في َُاجه ؤلاصاهت بِىما ٢غاع الٟٗى ًدمل ؤلٖا

  حر هضع ٖلىُا ٨ٖـ ٢غاع الٟٗى ٞهى ًهضع مىٟغصا ٚو ؤن الٗمل ال٣ًاجي ٢ابل للًُٗ ٍو

 .٢ابل للًُٗ ُٞه

  بن ال٣ى٫ بإن الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت حهضٝ بلى بخضار حُٛحر في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للمد٩ىم ٖلُه

٣خهغ ٢غاع الٟٗى  بخٗضًل الخ٨م ٌٗض مٛالُت ٦بري، ألن الخ٨م ال٣ًاجي ًب٣ى ٖلى خاله ٍو

٣ت جىُٟظ ال٣ٗىبت ألانلُت وال ًمـ ال٣ٗىباث الخبُٗت والخ٨مُلُت ٧الخغمان مً  ٖلى ٍَغ

 .الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت وبؾ٣اٍ ألاهلُت

وؤًا ٧اهذ َبُٗت ال٣غاع الهاصع ًٖ عثِـ الضولت ؾىاء اٖخبر ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة ؤو ٖمال 

ُٗا ؤو ٢ًاثُا ٞةن ألا٦ُض ؤهه خ٤ صؾخىعي زالو لغثِـ الضولت جمىده  ا ؤو حكَغ بصاٍع

الضؾاجحر ٦ؿلُت له٣ُت بمغ٦ؼه في الضولت ال باٖخباعه عؤؾا للؿلُت الخىُٟظًت، بل باٖخباعه 

٢اثض صٞت الخ٨م وملخ٣ى ظمُ٘ الؿلُاث وال٣اض ي ألاو٫ في البالص صون اإلاؿاؽ الهاصع إلابضؤ 

. الٟهل بحن الؿلُاث وبُٗضا ًٖ وخضة وجغ٦حز الؿلُاث اإلاٟض ي بلى الض٦خاجىعٍت

العفى الملباس ي سلؼة دسحىورة مدحكملة لملبئي الججمىورة : راايا

ت ٖلى  ل٣ض عا٤ٞ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي اإلاغمى١ لغثِـ الجمهىعٍت الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

امخضاص ظمُ٘ الضؾاجحر اإلاخٗا٢بت مً زال٫ ما زىلخه  له مً نالخُاث وؾلُاث واؾٗت، والتي 

                                                           
 .191بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
تي"َال٫ زالض مغػو١ الغقُضي، اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت  2 ، ؤَغوخت "صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن اإلاهغي و ال٩ٍى

. 619، م 2010ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ال٣اهغة، مهغ، 
، مغظ٘ ؾاب٤،  "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  3

 .101- 100: م-م
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ٟاء  مً بُجها ؾلُخه في بنضاع مغؾىم الٟٗى ًٖ ال٣ٗىباث وجسًُٟها ؤو اؾدبضالها ؤي ؤلٖا

. مجها ؾىاء بهىعة ظؼثُت ؤو ٧لُت

ت ٚضاة الاؾخ٣ال٫ لؿىت   ؤ٢غ اإلااؾـ الضؾخىعي 1963ٟٞي ؤو٫ صؾخىع للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت مً ازخهام : " بىهها46هظه الؿلُت لغثِـ الجمهىعٍت مً زال٫ اإلااصة 

لى لل٣ًاء ". عثِـ الجمهىعٍت بٗض بقٗاع اإلاجلـ ألٖا

خُض ؤو٧ل هظا الىو خ٤ الٟٗى لغثِـ الجمهىعٍت وخضه صون ؾىاه، بال ؤهه ٢ُضه بكٍغ 

م ما ٨ًخىٟه مً  لى لل٣ًاء وهى قٍغ ق٨لي بلؼامي، ٚع يغوعي مخمشل في بقٗاع اإلاجلـ ألٖا

ٚمىى خى٫ ماهُت و٦ُُٟت هظا ؤلاقٗاع وخى٫ ما بطا ٧ان اإلا٣هىص مىه بزُاع اإلاجلـ ؤم 

مجغص بٖالمه ٣ِٞ، ؤو ؤن ألامغ ًخٗل٤ باؾدكاعجه ومً زم الاؾخئىاؽ بغؤًه إلنضاع ٢غاع الٟٗى، 

ؤم ؤن ؤلاقٗاع ٣ًخض ي مً اإلاجلـ صعاؾت ٢غاع الٟٗى وببضاء عؤًه بكإهه ؤو بظغاء حٗضًالث 

لى لل٣ًاء  ٖلُه؟، ٞاإلااصة ؾاب٣ت الظ٦غ لم جىضر اإلا٣هىص مً اقتراٍ بقٗاع اإلاجلـ ألٖا

 ههذ ٖلى ؤن عثِـ الجمهىعٍت هى مً ًخىلى عثاؾت هاجه 63 مً صؾخىع 45الؾُما وؤن اإلااصة 

. 1الهُئت

 ٣ٞض ٦غؽ ٨ٞغة وخضة الؿلُت ووؾ٘ بك٩ل ٦بحر مً نالخُاث عثِـ 1976ؤما صؾخىع 

 ٖلى 111/13الجمهىعٍت والتي مً بُجها ؾلُخه في بنضاع الٟٗى الغثاس ي، خُض ههذ اإلااصة 

ًًُل٘ عثِـ الجمهىعٍت باإلياٞت بلى الؿلُاث اإلاسىلت له بىو هظا الضؾخىع "ؤهه 

له خ٤ بنضاع الٟٗى وخ٤ بلٛاء ال٣ٗىباث ؤو - 13:.... بالؿلُاث والهالخُاث الخالُت

جسًُٟها، و٦ظل٪ خ٤ بػالت ٧ل الىخاثج ال٣اهىهُت ؤًا ٧اهذ َبُٗتها واإلاترجبت ًٖ ألاخ٩ام التي 

". جهضعها اإلادا٦م

واإلاخٟدو لىو اإلااصة ًجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض وؾ٘ مً صاثغة الٟٗى الغثاس ي ؤًً باث 

ٌكمل الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت وجسًُٟها و٦ظا بػالت ٧اٞت الىخاثج ال٣اهىهُت مهما ٧اهذ َبُٗتها 

اإلاترجبت ٖلى ألاخ٩ام التي جهضعها اإلادا٦م، وهى ألامغ الظي ًضٖى بلى الدؿائ٫ ًٖ م٣هض 

اإلااؾـ الضؾخىعي مً الٗباعة ألازحرة والتي ًلٟها ال٨شحر مً الٛمىى ٧ىجها زغظذ ًٖ 

. 2اإلاإلٝى باإلا٣اعهت م٘ بٌٗ الضؾاجحر اإلا٣اعهت

٣ا إلاا ههذ ٖلُه 76و٢ض ؤلؼم صؾخىع  لى لل٣ًاء ٞو  عثِـ الجمهىعٍت باؾدكاعة اإلاجلـ ألٖا

لى لل٣ًاء عؤي اؾدكاعي ٢بل مماعؾت عثِـ الجمهىعٍت : " بىهها182اإلااصة  ًبضي اإلاجلـ ألٖا

لى لل٣ًاء ج٣ضًم آلاعاء بلى : " بىهها180والتي ؤخالذ ٖلحها اإلااصة " خ٤ الٟٗى مهمت اإلاجلـ ألٖا
                                                           

 .390اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
ما٫ الجغمُت  2 ٗاث الٗغبُت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، "ٚؿان عباح، الىظحز في الٟٗى ًٖ ألٖا صعاؾت م٣اعهت في الدكَغ

 .95، م 2008الُبٗت ألاولى، 
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، وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى "182عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا لألخ٩ام والخاالث الىاعصة في هو اإلااصة 

لى لل٣ًاء ٦كٍغ ق٨لي إلاباقغة ٢غاع الٟٗى،  ؤن عثِـ الجمهىعٍت ملؼم باؾدكاعة اإلاجلـ ألٖا

ه الؾُما وؤهه ًم٨ً ؤن  ل٨ىه ٚحر ملؼم باألزظ بهظه الاؾدكاعة ؤي ٚحر ملؼم باألزظ بما جدٍى

ٌ اإلاجلـ للٟٗى، وبن ٧ان الىا٢٘ الٗملي ٨ًظب طل٪ باٖخباع ؤن عثِـ  حؿٟغ ًٖ ٞع

لى لل٣ًاء َب٣ا لىو اإلااصة  . 761 مً صؾخىع 181الجمهىعٍت هى طاجه عثِـ اإلاجلـ ألٖا

 والظي ٦غؽ ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في بنضاع ٢غاع الٟٗى 1989لُإحي بٗض طل٪ صؾخىع 

 التي ههذ في زًم حٗضاصها لهالخُاث عثِـ الجمهىعٍت 74الغثاس ي مً زال٫ هو اإلااصة 

، ؤًً جضاع٥ اإلااؾـ الضؾخىعي 2ٖلى ؾلُت الٟٗى ًٖ ال٣ٗىباث وجسًُٟها ؤو اؾدبضالها

 و٢ُض 76 مً صؾخىع 111/13نُاٚت اإلااصة وخظٝ الٗباعة ألازحرة اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

لى لل٣ًاء، والظي ؤ٦ضجه  هاجه الؿلُت بظاث الكٍغ الك٨لي اإلاخٗل٤ باؾدكاعة اإلاجلـ ألٖا

 التي ههذ ٖلى ؤهه 12/12/1980 مً ال٣اهىن ألاؾاس ي لل٣ًاء الهاصع في 105اإلااصة 

لى لل٣ًاء ُٞما ًخٗل٤ بالُلباث والا٢تراخاث الخانت بالٟٗى" ، ٖلى ؤن 3"ٌؿدكاع اإلاجلـ ألٖا

م يغوعة بظغائها ق٩لُا بال ؤجها جب٣ى ٚحر ملؼمت لغثِـ الجمهىعٍت . هاجه الاؾدكاعة ٚع

لى طاث الهُاٚت ؾاع صؾخىع   وما لخ٣ه مً حٗضًالث ونىال بلى الخٗضًل ألازحر لؿىت 96 ٖو

له خّ٤ بنضاع الٟٗى وخّ٤ جسٌُٟ الٗ٣ىباث ؤو  -7: ".. ٖلى91/7، ؤًً هو في اإلااصة 2016

". اؾدبضالها،

لى لل٣ًاء في اإلااصة  :  بىهها٦175ما هو ٖلى ال٣ُض الك٨لي اإلاخٗل٤ باؾدكاعة اإلاجلـ ألٖا

ت خ٤ّ الٟٗىًب" ٍّ ا في مماعؾت عثِـ الجمهىع ُّ ا ٢بل لى لل٣ًاء عؤًا اؾدكاعٍّ "  . صي اإلاجلـ ألٖا

. صون ؤن ٠ًًُ ؤي ظضًض بسهىم بلؼامُت هاجه الاؾدكاعة

ه ُٞه ؤي ؾلُت  ٗض الٟٗى الغثاس ي خ٣ا طاجُا لغثِـ الجمهىعٍت وامخُاػا له ال ًم٨ً ؤن جىاٖػ َو

ٌ هاجه الهالخُت بىاء ٖلى ما ٢ًذ به اإلااصة ، وال ًجىػ بإي خا٫ م4ًؤزغي   ألاخىا٫ جٍٟى

، بل ؤبٗض مً طل٪ ٞةهه في خالت خهى٫ ماو٘ لغثِـ 2016  مً الخٗضًل الضؾخىعي101

 ٞةهه ال ًسى٫ عثِـ الضولت الظي ٌؿخسلٟه مماعؾت هاجه 102الجمهىعٍت َب٣ا لىو اإلااصة 

ال : " ب٣ىلها2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 104/03الهالخُت، وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

                                                           
لى لل٣ًاء: " ٖلى181جىو اإلااصة  1  ..".ًغؤؽ عثِـ الجمهىعٍت اإلاجلـ ألٖا
 ًًُل٘ عثِـ الـجمهىعٍت ، باإلياٞت بلى الؿلُاث التي جـسىلها بًاه نغاخت: " ٖلى1989 مً صؾخىع 74جىو اإلااصة  2

: ؤخ٩ام ؤزغي في الضؾخىع ، بالؿلُاث والهالخُاث آلاجُت 

 "له خ٤ بنضاع الٟٗى وخ٤ جـسٌُٟ ال٣ٗىباث ؤو اؾدبضالها ،  -8
 .45بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
 .394اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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 ؤٖاله، جُب٤ُ ألاخ٩ام اإلاىهىم 103و   102   اإلااصجحن   ًم٨ً، في الٟترجحن اإلاىهىم ٖلحهما في

".  ...91 مً اإلااّصة 8 و7ٖلحها في ال٣ٟغجحن

لُب٣ى بظل٪ خ٤ الٟٗى الغثاس ي ؾلُت مدخ٨غة بُض عثِـ الجمهىعٍت ٌؿخإزغ بمباقغتها وله 

ت في طل٪، باؾخصىاء خالت واخضة ووخُضة ًم٨ً مً زاللها لصخو  ٧امل الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 110آزغ مماعؾت هظا الخ٤، والتي ًم٨ً اؾخسالنها مً اإلااصة 

 التي جسى٫ لغثِـ مجلـ ألامت ؤو عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي الظي ًخىلى عثاؾت الضولت 2016

في خالت الكٛىع بؿبب اإلااو٘ والتي ج٣ترن بدالت الخغب ؤن ًماعؽ ٧ل الهالخُاث اإلاسىلت 

لغثِـ الجمهىعٍت بم٣خض ى ههىم الضؾخىع بما في طل٪ بنضاع مغؾىم الٟٗى الغثاس ي ًٖ 

في خالت اؾخ٣الت :" ٖلى04 و 110/03ال٣ٗىباث وجسًُٟها ؤو اؾدبضالها، خُض ههذ اإلااصة 

اجه ؤو خضور ؤّي ماو٘ آزغ له، ًسّى٫ عثِـ مجلـ ألاّمت باٖخباعه عثِؿا  ت ؤو ٞو ٍّ عثِـ الجمهىع

تي حؿغي ٖلى 
ّ
غوٍ هٟؿها ال

ّ
تي حؿخىظبها خالت الخغب، خؿب الك

ّ
اث ال ُّ للّضولت، ٧ّل الّهالخ

ت ٍّ   . عثِـ الجمهىع

ى عثِـ اإلاجلـ الّضؾخىعّي 
ّ
ت وعثاؾت مجلـ ألاّمت، ًخىل ٍّ في خالت ا٢تران قٛىع عثاؾت الجمهىع

ىت ؾاب٣ا ِّ غوٍ اإلاب
ّ

اث٠ عثِـ الّضولت خؿب الك . " ْو

. اللملوغ اإلاىطىعية وؤلاحملابية لحم العفى الملباس ي: رالثا

م ؤن اإلااصة   ؤهاَذ بغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 91/07ٚع

٣ا لخ٣ضًغه اإلاُل٤  واؾٗت ومُل٣ت في بنضاع الٟٗى ًٖ ال٣ٗىباث ؤو جسًُٟها ؤو اؾدبضالها ٞو

وظٗلذ مجها خ٣ا زالها مؿخإزغا له، بال ؤن مباقغة هاجه الؿلُت جب٣ى مخى٢ٟت ٖلى جد٤٣ 

بٌٗ الكغوٍ، مجها ما ًخٗل٤ بمىيٕى الخ٨م ؤي ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها، ومجها ما ًغجبِ 

. بالك٩ل ؤي الجاهب ؤلاظغاجي

: اللملوغ اإلاىطىعية إلاباشملة خم العفى الملباس ي/ 01

ُت بما بصخو اإلاد٩ىم ٖلُه ؤو بال٣ٗىبت اإلاد٩ىم  البا ما جخٗل٤ الكغوٍ اإلاىيٖى ٚو

: بها وجخمشل في

: ؤن يكىن الحكس حكابيا/ ؤ

ُٟخه  ٗٝغ الخ٨م الجؼاجي بإهه الىؾُلت اإلاٗبرة ًٖ مماعؾت ال٣ًاء الجؼاجي لْى  َو

بالٟهل في الخهىماث الجؼاثُت اإلاٗغويت ٖلُه بما ًخماش ى م٘ ٢ىاٖض الازخهام الىىعي 

، وهى ٖمىما الخ٨م الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الجؼاثُت في زهىمت مُغوخت 1واإلا٩اوي والؼماوي

٣ا لل٣اهىن، وهظا ما ًجٗل مً ألاخ٩ام الخاعظت ًٖ الضاثغة الؿاب٣ت   (ؤي الجؼاثُت)ٖلحها ٞو

                                                           
 .22، م 2002ؾُٗض ؤخمض بُىمي، لٛت الخ٨م ال٣ًاجي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مهغ،  1
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ا ومدال له، باإلياٞت  ت ٚحر مٗىُت ب٣غاع الٟٗى الغثاس ي وال ج٩ىن مىيٖى ؾىاء اإلاضهُت ؤو ؤلاصاٍع

بلى بٌٗ ألاخ٩ام ألازغي التي جسغط ًٖ الضاثغة الجؼاثُت ٦خل٪ اإلاخٗل٣ت بالجماع٥ والًغاثب 

ت الخإصًبُت ٞهي ألازغي ال جصر ؤن ج٩ىن مدال للٟٗى  ومجلـ اإلاداؾبت، وال٣ٗىباث ؤلاصاٍع

. 1الغثاس ي ًٖ ال٣ٗىبت

: ؤن يكىن الحكس نيابيا/ ب

ؤي ؤن ٢غاع الٟٗى الغثاس ي ال ًم٨ً ؤن ًىهب بال ٖلى ألاخ٩ام الجهاثُت التي اؾدىٟظث 

ظمُ٘ َغ١ الًُٗ ؾىاء الٗاصًت ؤو ٚحر الٗاصًت، ولٗل الخ٨مت مً اقتراٍ هظا الكٍغ هى 

ٖضم اإلاؿاؽ بمبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث اإلا٨غؽ صؾخىعٍا، خُض ؤن َلب الٟٗى ًٖ ٣ٖىبت 

ُخ٨ِم بها ابخضاثُا ولم حؿدىٟض َغ١ الًُٗ ال٣ًاثُت ٌٗض مً ٢بُل اإلاؿاؽ باؾخ٣اللُت 

ال٣ًاء واٖخضاًء ٚحر مباقغ مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ٖلى الؿلُت ال٣ًاثُت التي ال جؼا٫ 

بهضص الىٓغ في الىا٢ٗت مً زال٫ َغ١ الًُٗ اإلاخاخت للمد٩ىم ٖلُه، ٦ما ًغي بٌٗ 

يِخج آزاعه ُٞما بٗض بخبرثت اإلاتهم ؤًٞل مً الٟٗى الظي ظاء  ًُ الضاعؾحن ؤن الًُٗ اإلا٣بى٫ الظي 

. 2ؾاب٣ا ألواهه

ل مؿإلت ؤلاصاهت، في خحن ؤن الٟٗى  ٣ٞبى٫ الًُٗ والخ٨م بالبراءة مً الجغم ؤو جسُٟٟه ًٍؼ

مت وهى ٞغ١ ظىهغي ًجٗل مً اقتراٍ ؤن  الغثاس ي ًىهب ٖلى ال٣ٗىبت م٘ ب٣اء ؤلاصاهت بالجٍغ

. ٩ًىن الخ٨م جهاثُا ًهب ؤؾاؾا في مهلخت اإلاد٩ىم ٖلُه

: ؤن ثكىن العلىبة اإلادكىم بيا اافذة/ ج

ؤي ؤن جخم بصاهت الصخو بالىا٢ٗت ؤلاظغامُت ومً زم ًهضع ٖلُه الخ٨م ب٣ٗىبت 

جهاثُت باجت وهاٞظة في خ٣ه، ٞال ٨ًٟي مشال إل٢غاع الٟٗى الغثاس ي وظىص خ٨م ٣ًغع مؿاولُت 

اإلاتهم بةؾىاص الىا٢ٗت ؤلاظغامُت له زم ًهضع خ٨م ببراءجه هٓغا لىظىص ماو٘ مً مىاو٘ 

ت ٣ِٞ، ٞال٣ى٫ بإن  اإلاؿاولُت، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ًشىع ٖىض ا٢خهاع الخ٨م ٖلى جضابحر اختراٍػ

الٟٗى الغثاس ي ٌكملها ٌٗجي ؤهه ال ٞغ١ بحن ال٣ٗىبت والخضبحر، وؤما ال٣ى٫ بٗضم ظىاػ ؤن ج٩ىن 

مدال للٟٗى ٞةن الٟغ١ بحن ال٣ٗىبت والخضابحر ٩ًىن ٢ض جبحن وهظا هى الؿلُم ألن الخ٨م 

ت وؾُلت ٖالظُت جهب في مهلخت اإلاد٩ىم ٖلُه وبالخالي ٞةن الٟٗى ًٖ  الهاصع بخضابحر اختراٍػ

ٌ َلب الٟٗى ًٖ الخضابحر  خباع ال ًم٨ً ٞع ال٣ٗىبت ًمشل ؤًًا مهلخت له، ولهظا الٖا

ت . 3الاختراٍػ

                                                           
 .392اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
، مغظ٘ ؾاب٤،  "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  2

 .111م
 .113بُىف نلُدت، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  3
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: للعفى الملباس ي (ؤلاحملابية)اللملوغ اللكلية / 2

ُت التي ؾب٤ ط٦غها الؾخٟاصة اإلاد٩ىم ٖلُه مً الٟٗى  باإلياٞت بلى الكغوٍ اإلاىيٖى

: الغثاس ي ًٖ ال٣ٗىبت البض مً جىاٞغ وبجبإ قغوٍ وق٩لُاث مُٗىت مخمشلت في

: ػلل العفى/ ؤ

وهى في الخ٣ُ٣ت بظغاء الػم للمد٩ىم ٖلُه ٣ِٞ صوًها ًٖ عثِـ الجمهىعٍت الظي ال 

ًلؼم به، طل٪ ؤن اإلاد٩ىم ٖلُه بال٣ٗىبت ال بض له ٧ي ٌؿخُٟض مً بظغاء الٟٗى ؤن ٣ًىم 

بخ٣ضًم َلب ٞغصي بما مىه شخهُا ؤو مً مدامُه ؤو ؤ٢اعبه ؤو طوي الخ٣ى١، ٦ما ٢ض ٩ًىن 

مً ٢بل وػاعة الٗض٫ ؤو بصاعة السجً متى ٧ان ؾلى٥ اإلاد٩ىم ٖلُه ظضًغا بإن حكمله هظه 

، هظا باليؿبت للمد٩ىم ٖلُه الظي ًخىظب ٖلُه ال٣ُام بهظا الُلب، بال ؤهه ًم٨ً 1اإلاحزة

لغثِـ الجمهىعٍت بمدٌ بعاصجه ومً جل٣اء هٟؿه وصون خاظت للُلب ؤن ٣ًىم بمىذ الٟٗى، 

ُاص  ىُت وألٖا ومماعؾت هظا الخ٤ الضؾخىعي اإلاسى٫ له مشلما ًدضر ٖاصة في اإلاىاؾباث الَى

التي ٦شحرا ما ًغا٣ٞها ٖٟى ظماعي ًٖ بٌٗ اإلاد٩ىم ٖلحهم، ٞال ًىظض ما ًمى٘ عثِـ 

الجمهىعٍت مً اإلاباصعة بمىذ الٟٗى ًٖ ال٣ٗىباث مً جل٣اء هٟؿه اهُال٢ا مً ٨ٞغة اإلاالثمت 

. 2صوهما خاظت لخ٣ضًم َلب مً اإلاد٩ىم ٖلُه

واهُال٢ا مً ٨ٞغة اقتراٍ همىطط مٗحن لُلب الٟٗى ٞةن ألامغ ُٞه ؾٗت، بط ًم٨ً للمد٩ىم 

ٖلُه اللجىء بلى مسخل٠ ؾبل الاؾخُٗاٝ اإلاضٖمت لُلب الٟٗى ٧الؿلى٥ الخؿً صازل 

ًا  ٟا٫ ٢هغ ؤو ؤن ٩ًىن مٍغ السجً واإلال٠ الٗاثلي والهخي ٦إن ٩ًىن ٦ُٟال وخُضا أَل

مغيا ًدى٫ صون ال٣ضعة ٖلى جدمل ال٣ٗىبت، ٦ما ًم٨ً إلاً ًىىب ٖىه الاؾدىجاص بىؾاثل 

ت واإلا٣غوءة و٦ظا وؾاثل الخىانل الاظخماعي مً ؤظل جضُٖم َلب  الم اإلاغثُت واإلاؿمٖى ؤلٖا

٘ هظا الُلب و٢خا  الٟٗى ٧ىجها وؾاثل مً قإجها اؾخضعاع ٠ُٖ عثِـ الجمهىعٍت وحؿَغ

. وظهضا

وهىا وكحر بلى ؤهه في خالت َلب الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت ٞةهه ًشىع الدؿائ٫ ًٖ اإلاضة ال٣اهىهُت 

ضام ًم٨ً للمد٩ىم ٖلُه ججضًض َلب  الالػمت لخجضًضه، ٞالغاجر ؤهه في ٚحر ٣ٖىبت ؤلٖا

الٟٗى، وجسً٘ وجسخل٠ مضة بٖاصة الُلب خؿب هٕى ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها، ٞةطا ٧اهذ 

 ؾىت ٞةن اإلاضة ال٣اهىهُت الالػمت لخجضًض الُلب ال 20السجً اإلاابض ؤو اإلاا٢ذ بمضة جٟى١ 

ٌ، ؤما بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها هي 03ج٩ىن بال بٗض اه٣ًاء   ؾىىاث مً جبلُٜ ٢غاع الٞغ

ش جبلُٛه ب٣غاع  السجً اإلاا٢ذ ٞال ًم٨ً ججضًض َلب الٟٗى بال بٗض مض ي ؾيخحن مً جاٍع

                                                           
 .393اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .392، اإلاغظ٘ هٟؿه، م اؾماُٖل بىل٩ىان 2
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ٌ، ؤما بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها هي الخبـ ٞةن مضة الخجضًض ال ج٩ىن بال باه٣ًاء  الٞغ

ؾىت ٧املت، ؤما ُٞما ًخٗل٤ ب٣ٗىبت الٛغامت ٞةن َلب الٟٗى بسهىنها ًاصي بلى و٠٢ 

. 1جىُٟظها ختى ًخم الٟهل في الُلب بال في خاالث مُٗىت حؿضص ٞحها الٛغامت

: الجمة اإلاخحصة بحللن الؼلل/ ب

ٟٞي  ،2ًخم ج٣ضًم َلب الٟٗى وبعؾاله مباقغة بلى عثِـ الجمهىعٍت ؤو وػٍغ الٗض٫

الخالت ألاولى ؤي ٖىض جىظحهه مباقغة بلى عثِـ الجمهىعٍت جخل٣ى مهالر الغثاؾت الُلب وحٗض 

غا بىاء ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت م٣ضمت مً وػاعة الٗض٫ ًىظه بلى عثِـ الجمهىعٍت للىٓغ  ج٣ٍغ

٤ وػٍغ الٗض٫ ؤًً  ٞحها، ؤما في الخاالث الاؾخصىاثُت ٞحرؾل الُلب بلى عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ

ًخم ٖغيه ٖلى لجىت الٟٗى اإلاىظىصة ٖلى مؿخىي الىػاعة، والتي جىدهغ مهمتها في ظم٘ 

غا قامال ًٖ ؤؾباب وصواٞ٘ نضوع الخ٨م، هظا  ً اإلال٠ زم حٗض ج٣ٍغ اإلاٗلىماث الالػمت في ج٩ٍى

ٌ َلب الٟٗى  غ الظي ٌٗض اللبىت ألاؾاؾُت اإلاازغة في ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت ب٣بى٫ ؤو ٞع الخ٣ٍغ

. ًٖ ال٣ٗىبت اإلا٣ضم

: اسخلاوة اإلاجلي ألاعلى لللظاء/ ج

خُض ؤلؼم اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت بهظا الكٍغ لصخت وؾالمت ٢غاع 

٣ا إلاا ٢ًخه به اإلااصة   20163 مً الخٗضًل الضؾخىعي 175 واإلااصة 91/07الٟٗى ٞو

ه الاؾدكاعة ًب٣ى ٣ِٞ ٖلى ؾبُل الاؾخئىاؽ وو٣ٞا  للؿلُت  ٖلى ؤن ألازظ بما جدٍى

ت لغثِـ الجمهىعٍت صون ؤن ٩ًىن لها ؤي َاب٘ بلؼامي . الخ٣ضًٍغ

: شملغ اإلاالءمة/ د

ت اإلاسىلت لغثِـ الجمهىعٍت بهٟخه ناخب الازخهام  وهى امخضاص للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ٗخبر هظا الكٍغ يمىُا مغجبُا باإلاهلخت  والهالخُت ال٩املت في مىذ الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت، َو

الٗامت والىٓام الٗام، خُض ٣ًىم ٖلى ٨ٞغة الترظُذ بُجها مً ظهت وبحن مهلخت اإلاد٩ىم 

ٖلُه مً ظهت ؤزغي، وبالخالي ٞغثِـ الجمهىعٍت ًخمخ٘ بؿلُت ج٣ضًغ مالءمت ٢غاع الٟٗى 

إلاهلخت اإلاجخم٘ وال ًسً٘ في ج٣ضًغه بلى ظهت ؾىي ما جملُه ٖلُه الًغوعة واإلاهلخت 

. 4الٗامت

                                                           
، مغظ٘ الؿاب٤، "َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت ال٣اهىن " بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  1

 .113م 
 .393اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
".  له خ٤ّ بنضاع الٟٗى وخ٤ّ جسٌُٟ ال٣ٗىباث ؤو اؾدبضالها،: " مً الضؾخىع 91/07جىو اإلااصة  3

ت خ٤ّ الٟٗى: " ٖلى175 ٦ما جىو اإلااصة ٍّ ا في مماعؾت عثِـ الجمهىع ُّ ا ٢بل لى لل٣ًاء عؤًا اؾدكاعٍّ  ." ًبضي اإلاجلـ ألٖا
 .394اؾماُٖل بىل٩ىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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: اللكل الذر يصلو طجنه كملاو العفى الملباس ي/ هـ

بٗض اؾدىٟاص الكغوٍ وؤلاظغاءاث الؿاب٣ت وا٢خىإ عثِـ الجمهىعٍت باؾخد٣ا١ 

وظضاعة اإلاد٩ىم ٖلُه بال٣ٗىبت للٟٗى، ًخم ٢بى٫ الُلب مً زال٫ مغؾىم عثاس ي ًهضعه 

ضة الغؾمُت َب٣ا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة   مً الخٗضًل 91/6عثِـ الجمهىعٍت ًيكغ في الجٍغ

ىُت 2016الضؾخىعي  ُاص الَى إزظ الٟٗى الجماعي ًٖ ال٣ٗىبت اإلا٣ترن باإلاىاؾباث وألٖا ، ٍو

. طاث الك٩ل

ل اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت الٟٗى ًٖ ال٣ٗىباث  مىما ٞةن في جسٍى ٖو

ت إلاغ٦ؼه في مىاظهت الؿلُت ال٣ًاثُت، ٖلى ؤن ألامغ ال ٌٗض  ؼ وج٣ٍى وجسًُٟها ؤو اؾدبضلها حٍٗؼ

مؿاؾا باؾخ٣اللُت ال٣ًاء ومبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ب٣ضع ما ٌٗض ج٩امال وحٗاوها  ال هُمىت 

وجضزال اهُال٢ا مً الضوع الهام اإلاىٍى بغثِـ الجمهىعٍت باٖخباعه ال٣اض ي ألاو٫ في البالص 

. ومجؿض وخضتها وناثً ماؾؿاتها

الصالخيات اللظابية لملبئي الججمىورة من الناخية العظىرة : الفملع الثاون

ل٣ض بىؤ اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت م٩اهت هامت الؾُما في بَاع جىُٓم 

ؼ نالخُاجه وازخهاناجه في  الٗال٢ت م٘ باقي الؿلُاث في الضولت، لظا خغم ٖلى حٍٗؼ

اع اؾخإزغ عثِـ الجمهىعٍت بالبٌٗ مجها في مىاظهت الؿلُت ال٣ًاثُت  مىاظهتها، وفي هظا ؤلَا

ا مً الهُمىت ًدض مً اؾخ٣اللُتها التي حٗض ع٦حزة مً ع٧اثؼ اؾخ٣امت  ًم٨ً ؤن حك٩ل هٖى

. الىٓام الؿُاس ي للضولت

اسحئثاو وبئي الججمىورة بسلؼة جعيين اللظاة وإنياء مماممس : ؤوال 

ٖلى زالٝ بٌٗ الىٓم الضًم٣غاَُت التي اٖخمضث ٖلى هٓام اهخساب ال٣ًاة 

ؿا الؾخ٣اللُت ظهاػ ال٣ًاء، ٣ٞض اهخهج اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي هٓام  جغؾُسا وج٨َغ

٤ الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت، هظا ألازحر الظي ًًُل٘  الخُٗحن ًٖ ٍَغ

خم الخُٗحن 1 بؿلُت حُٗحن ال٣ًاة2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 92/08بمىظب اإلااصة  ، ٍو

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 06/ 91مً زال٫ اإلاغاؾُم الغثاؾُت الٟغصًت َب٣ا لىو اإلااصة 

ٌ هظا الازخهام ألي ٧ان جُب٣ُا لىو اإلااصة ، 2016  مً ٦101/2ما ؤهه ال ًجىػ له جٍٟى

 .2 2016الخٗضًل الضؾخىعي 

                                                           
اث٠ واإلاهاّم آلاجُت: " مً الضؾخىع 92/08جىو اإلااصة  1 ت في الْى ٍّ ." ال٣ًاة-8 ..   : ٌّٗحن عثِـ الجمهىع
٦ما ال ًجىػ ؤن ًٟىى ؾلُخه في اللجىء بلى الاؾخٟخاء، و خل اإلاجلـ الكٗبي :" .. مً الضؾخىع ٖلى101/2جىو اإلااصة  2

ُٗت ٢بل ؤواجها، و جُب٤ُ ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص  غ بظغاء الاهخساباث الدكَغ جي، و ج٣ٍغ  ومً 105 و 92 و91الَى

 ". مً الضؾخىع 146 و145 و144 و142 و111 و109 بلى 107
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ملُا ٞةن الخُٗحن ٩ًىن بٗض جىُٓم مؿاب٣ت مً َٝغ وػاعة الٗض٫ لاللخدا١ باإلاضعؾت الٗلُا  ٖو

٣ا لكغوٍ مدضصة للترشر ، خُض ًخم حُٗحن ال٣ًاة بمغؾىم عثاس ي مً بحن 1لل٣ًاء ٞو

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 92 مً اإلااصة 08خاملي قهاصة اإلاضعؾت الٗلُا لل٣ًاء َب٣ا لل٣ٟغة 

خىلى عثِـ الجمهىعٍت ؤًًا بدؿب طاث اإلااصة حُٗحن الغثِـ ألاو٫ للمد٨مت الٗلُا 2016 ، ٍو

اث٠ ال٣ًاثُت التي  وعثِـ مجلـ الضولت، ٦ما ؤخا٫ ٖلى ال٣اهىن الًٗىي جدضًض باقي الْى

ًدضص  : "... التي ههذ ٖلى92ٌٗحن ٞها عثِـ الجمهىعٍت مً زال٫ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

اث٠ ال٣ًاثُت ألازغي التي   ٢اهىن ًٖىي  ".  ٌّٗحن ٞحها عثِـ الجمهىعٍت   الْى

اث٠، ٞباإلياٞت 2خُض خضص ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاس ي لل٣ًاء  هاجه الْى

: بلى عثِـ اإلاد٨مت الٗلُا وعثِـ مجلـ الضولت ٞةهه ٌٗحن ٧ل مً

. الىاثب الٗام لضي اإلاد٨مت الٗلُا- 

. مداٞٔ الضولت لضي مجلـ الضولت- 

.  عثِـ مجلـ ٢ًاجي- 

ت–  .  عثِـ مد٨مت بصاٍع

.  هاثب ٖام لضي مجلـ ٢ًاجي– 

ت– . مداٞٔ لضي مد٨مت  بصاٍع

ُت الخالُت اث٠ ال٣ًاثُت الىٖى لى لل٣ًاء في الْى : ٦ما ٌٗحن بٗض اؾدكاعة اإلاجلـ ألٖا

.  هاثب عثِـ اإلاد٨مت الٗلُا-

.  هاثب عثِـ مجلـ الضولت–

.  هاثب ٖام مؿاٖض لضي اإلاد٨مت الٗلُا–

.  هاثب مداٞٔ الضولت لضي مجلـ الضولت–

ت في اإلاد٨مت الٗلُا– .  عثِـ ٚٞغ

ت في مجلـ الضولت– .  عثِـ ٚٞغ

.  هاثب عثِـ مجلـ ٢ًاجي–

ت– .  هاثب عثِـ مد٨مت بصاٍع

                                                           
 ًدضص جىُٓم اإلاضعؾت ،2016 ماي 30 اإلااعر في 159-16اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 26اإلااصة  جىو 1

، ط.ط.ع.ط الٗلُا لل٣ًاء و٦ُُٟاث ؾحرها وقغوٍ الالخدا١ بها وهٓام الضعاؾت ٞحها وخ٣ى١ الُلبت ال٣ًاة وواظبتهم،

اصة ٖلى الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن الًٗىي : "ٖلى 2016 ًىلُى 05 في ة، اإلااعر33الٗضص   اإلااعر في 11-04ٍػ

غ ُٞه الكغوٍ آلاجُت2004ؾبخمبر 06 "  ٖلى ألا٦ثر 35بلٙى ؾً : ، ٌؿمذ الالخدا١ باإلاضعؾت ل٩ل مترشر جخٞى
ط، الٗضص .ط.ع.، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي لل٣ًاء، ط2004 ؾبخمبر ؾىت 06، اإلااعر في 11-04 ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  2

 .2004 ؾبخمبر 08، اإلااعزت في 57
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ت بمجلـ ٢ًاجي– .  عثِـ ٚٞغ

ت– ت بمد٨مت بصاٍع .  عثِـ ٚٞغ

.  الىاثب الٗام اإلاؿاٖض ألاو٫ لضي مجلـ ٢ًاجي– 

ت– .  مداٞٔ الضولت اإلاؿاٖض لضي اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

.  ٢اض ي جُب٤ُ ال٣ٗىباث-

.  عثِـ اإلاد٨مت–

.  و٦ُل الجمهىعٍت–

. ٢1اض ي جد٤ُ٣–

غي ٦شحر مً الضاعؾحن ؤن مىذ الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت الخُٗحن  ٍو

اث٠ ال٣ًاثُت مً قإهه يغب اؾخ٣اللُت ال٣ًاء اهُال٢ا مً ال٨ٟغة التي ماصاها ؤن  في الْى

اإلاٗحن مىا٫ٍ صوما إلاُٗىه، ألامغ الظي ٢ض ٌك٩ل يُٛا وهُمىت جازغ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر 

مباقغة ٖلى هظا الجهاػ الظي ال ًم٨ً ؤن جخإحى صولت ال٣اهىن بال بًمان اؾخ٣اللُخه ًٖ ٧ل 

ت  مٓاهغ الىناًت والهُمىت والخضزل ختى وبن حٗل٤ ألامغ بغثِـ الجمهىعٍت الظي ًدمل عمٍؼ

. ال٣اض ي ألاو٫ للبالص

وهىا ٢ض ٣ًى٫ ٢اثل ؤن الخُِٗىاث التي ٣ًىم بها عثِـ الجمهىعٍت جخم بٗض اؾدكاعة اإلاجلـ 

ٗض ؤخض ؤهم الًماهاث التي ج٨ٟل  إة ُٖب الخُٗحن َو لى لل٣ًاء، وهى ما ًس٠ٟ َو ألٖا

اؾخ٣اللُت الؿلُت ال٣ًاثُت، بال ؤن طل٪ ال ًىٟي الُغح ؤٖاله ماصام ًهضع بمغؾىم مى٢٘ 

غ الخُٗحن ٖلى   مً عثِـ الجمهىعٍت وما صامذ ؾلُت اإلاجلـ جىدهغ ٣ِٞ في اإلاضاولت وج٣ٍغ

لى لل٣ًاء، َب٣ا " ب٣ىلها 2016 مً الخٗضًل لضؾخىعي 174خض حٗبحر اإلااصة  ٣ًّغع اإلاجلـ ألٖا

ُّٟي  مهم الْى
ّ
تي ًدّضصها ال٣اهىن، حُٗحن ال٣ًاة، وه٣لهم، وؾحر ؾل

ّ
غوٍ ال

ّ
ؿهغ ٖلى  . للك  َو

لى ع٢ابت اهًباٍ ال٣ًاة، جدذ عثاؾت الّغثِـ    اخترام ؤخ٩ام ال٣اهىن ألاؾاس ّي لل٣ًاء، ٖو

 " . ألاّو٫ للمد٨مت الٗلُا

و٦ما ؤن لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت حُٗحن ؤًٖاء الجهاػ ال٣ًاجي ٞةن له ؤًًا ؾلُت بجهاء 

٤ مغؾىم عثاس ي ٞغصي، وهىا  ٣ا ل٣اٖضة جىاػي ألاق٩ا٫ ؤي ًٖ ٍَغ ٣ت ٞو مهامهم بظاث الٍُغ

هىىه بلى ؤن بجهاء اإلاهام ٩ًىن بىاًء ٖلى اإلاىهب ألاو٫ الظي جم الخُٗحن ُٞه ولِـ خؿب 

                                                           
 .، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي لل٣ًاء، اإلاغظ٘ ؾاب11٤-04ال٣اهىن الًٗىي ع٢م   مً 50 و49اإلااصجحن  1
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اإلاىهب الظي ٌكٛله ال٣اض ي ٖىض بجهاء مهامه مهما ٧ان ؾبب ؤلاجهاء َبُُٗا ؤو بمىاؾبت 

. ٣ٖ1ىبت جإصًبُت

وامخضاصا الحؿإ مؿاخت صاثغة ازخهام عثِـ الجمهىعٍت في حُٗحن ؤًٖاء الؿل٪ ال٣ًاجي 

 مىه زى٫ 93ٞةن اإلاكٕغ مً زال٫ ال٣اهىن ألاؾاس ي لل٣ًاء الؾُما ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

عثِـ الجمهىعٍت حؿمُت ؤي ٢اى مخ٣اٖض بال٣اض ي الكغفي بىاًء ٖلى ا٢تراح مً وػٍغ الٗض٫ 

ُٟي، بال ؤن ال٣ٟغة الؿاصؾت  ٟا إلاا ٢ضمه َُلت مكىاعه الْى مي له امخىاها وحكٍغ ٦مٓهغ ج٨ٍغ

مً طاث اإلااصة جسى٫ للغثِـ بم٩اهُت سخب هظه الهٟت بىٟـ الك٩ل ؤي بمغؾىم عثاس ي 

ا مً مماعؾت الًِٛ  بىاًء ٖلى ا٢تراح مً وػٍغ الٗض٫، ألامغ الظي ًجٗل البٌٗ ٌٗخبره هٖى

اإلاٗىىي الظي ًدى٫ صون زغوط ال٣اض ي ًٖ الىالء إلاىهج وؾُاؾت الؿلُت الخىُٟظًت جدذ 

ٟه ٖىض بخالخه ٖلى الخ٣اٖض . َاثلت ٖضم حكٍغ

وهظا ٣ًىصها بلى الٗىصة بلى مؿإلت اؾخ٣اللُت الؿلُت ال٣ًاثُت التي جٓل ٖلى اإلاد٪ الؾُما 

في ْل ما ؤو٧له اإلااؾـ الضؾخىعي للؿلُت الخىُٟظًت مً نالخُاث جسضف ولى بهىعة ٚحر 

مباقغة الؿعي هدى هاجه الاؾخ٣اللُت، ٖلى ؤن هظا الامخضاص لؿلُت عثِـ الجمهىعٍت في 

ىُت، وهى الُغح  صوالُب الهُئت ال٣ًاثُت ٢ض ًجض له مبرعا في ٧ىهه ممشال للضولت والىخضة الَى

:  بىهها2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 84الظي ًجض ؤؾاؾه الضؾخىعي في هو اإلااصة 

جؿض الضولت صازل البالص وزاعظها وله ؤن ًساَب ألامت " ًجؿض عثِـ الضولت وخضة ألامت ٍو

". مباقغة

ل وحٛى٫ ماؾؿت عثِـ الجمهىعٍت ؤمام  سص ى ؤن ٩ًىن مُُت لخٚى ًُ هظا الىو الظي ٦شحرا ما 

ُٗت وال٣ًاثُت . باقي اإلااؾؿاث الؾُما الؿلُخحن الدكَغ

 وباسة اإلاجلي ألاعلى على اللظاء: راايا

لى لل٣ًاء صوعا بالٜ ألاهمُت في ه٩ُل الؿلُت ال٣ًاثُت، طل٪ ؤهه  ًلٗب اإلاجلـ ألٖا

ٌٗض اللبىت ألاؾاؾُت لهاجه الهُئت، وجخمشل مهمت هظا اإلاجلـ في جدب٘ مؿاع ال٣ًاة مً زال٫ 

. 2الىٓغ في جغؾُم وجغ٢ُت ال٣اض ي وبجهاء مهامه ٦ما ًخىلى نالخُت جإصًبه

ت الؾخ٣ال٫ الؿلُت  وهٓغا ألهمُت الضوع اإلاىٍى بهظا اإلاجلـ ٞةن اؾخ٣اللُخه جمشل حجغ الؼاٍو

ال٣ًاثُت، ولظل٪ ٧اهذ مؿإلت حك٨ُلت اإلاجلـ مدل ظض٫ واؾ٘ الؾُما في ْل هٟىط الؿلُت 

الخىُٟظًت في بىِخه، وؾلُت الخُٗحن اإلامىىخت لغثِـ الجمهىعٍت التي َاإلاا ٨ٖغث نٟى البدض 

                                                           
ُٗت لهُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت ال٣ًاثُت، مجلت نىث ال٣اهىن، اإلاجلض  1 ، 06لىػ ٖىا٠َ، اإلآاهغ الدكَغ

مبر 02الٗضص   .607، ظامٗت زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ، م2019، هٞى
ؼ اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت، مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت،  2 لى لل٣ًاء في حٍٗؼ مؼوػي ًاؾحن، صوع اإلاجلـ ألٖا

. 469،474: ، م م2017، ظىان 2، الٗضص 04مجلض 
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اث، الؾُما في ْل  ًٖ الاؾخ٣اللُت الخ٣ُ٣ُت له بعؾاًء لضولت ال٣اهىن ونىًها للخ٣ى١ والخٍغ

ًترؤؽ عثِـ : " لغثِـ الجمهىعٍت بىهها2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 173ما زىلخه اإلااصة 

لى لل٣ًاء ت اإلاجلـ ألٖا ٍّ   . الجمهىع

لى لل٣ًاء 12-04 مً ال٣اهىن الًٗىي 03وبدؿب هو اإلااصة   اإلاخٗل٤ بدك٨ُل اإلاجلـ ألٖا

مله ونالخُاجه :  ، ٞةن هظا اإلاجلـ ًدك٩ل م1ًٖو

 .عثِـ الجمهىعٍت عثِؿا للمجلـ -

 .وػٍغ الٗض٫ هاثب الغثِـ -

 .الغثِـ ألاو٫ للمد٨مت الٗلُا -

 .الىاثب الٗام لضي اإلاد٨مت الٗلُا -

 : ٢ًاة مىخسبحن مً ٢بل ػمالئهم خؿب الخىػَ٘ الخالي10 -

 .٢ايُان مً اإلاد٨مت الٗلُا مً بُجهم ٢اض ي للخ٨م و٢اى واخض مً الىُابت الٗامت -

 .٢ايُان مً مجلـ الضولت مً بُجهم ٢اى واخض للخ٨م ومداٞٔ صولت -

٢ايُان مً اإلاجالـ ال٣ًاثُت مً بُجهم ٢اى واخض للخ٨م و٢اى مً الىُابت  -

 .الٗامت

ت ٚحر مجلـ الضولت مً بُجهما ٢اى واخض للخ٨م  - ٢ايُان مً الجهت ال٣ًاثُت ؤلاصاٍع

 .ومداٞٔ صولت واخض

 مً بُجهما ٢اى واخض للخ٨م الٗام ٢ايُان مً اإلادا٦م الخايٗت للىٓام ال٣ًاجي  -

 .و٢اى واخض مً ٢ًاة الىُابت

 . شخهُاث ٌُٗجهم عثِـ الجمهىعٍت بد٨م ٦ٟاءتهم مً زاعط ؾل٪ ال٣ًاء06 -

واإلاؿخ٣غت لىو اإلااصجحن ًلخٔ بك٩ل ظلي هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت الؾُما عثِـ الجمهىعٍت 

ٖلى هظا الجهاػ ابخضاًء مً عثاؾخه و٦ظا جىلُت وػٍغ الٗض٫ هُابت عثاؾت اإلاجلـ والظي في 

 ؤًٖاء زاعط 06الٛالب هى مً ًغؤؾه وا٢ُٗا، باإلياٞت بلى ايُإل عثِـ الجمهىعٍت بخُٗحن 

ت لىػاعة الٗض٫ في  ؾل٪ ال٣ًاء م٘ مكاع٦ت اإلاضًغ اإلا٩ل٠ بدؿُحر ؾل٪ ال٣ًاء باإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ؤٖما٫ اإلاجلـ، ٧ل طل٪ ًًغب ٖغى الخاثِ الاؾخ٣اللُت اإلايكىصة مً زال٫ الىو ٖلى 

، ٞهظا 20162 مً الخٗضًل الضؾخىعي 156مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث و٦ظا هو اإلااصة 

                                                           
مله ونالخُاجه، ط2004 ؾبخمبر 06 اإلااعر في 12-04ال٣اهىن الًٗىي  1 لى لل٣ًاء ٖو ط، .ط.ع. ًخٗل٤ بدك٨ُلت اإلاجلـ ألٖا

 .2004 ؾبخمبر 08، ماعزت في 57الٗضص 
ماَعؽ في بَاع ال٣اهىن ": ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 156جىو اإلااصة  2

ُ
ت، وج

ّ
ت مؿخ٣ل ُّ   . الّؿلُت ال٣ًاث

  . "عثِـ الجمهىعٍت يامً اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت
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وهم )الخضزل الىاضر للؿلُت الخىُٟظًت في ظهاػ ًٟترى ؤهه مً ٣ًىم بدؿُحر قاون ال٣ًاة 

ٍٕ بال بطا ٧ان طل٪ بقاعة واضخت مً  (ؤصعي بها مً ؤي ظهت ؤزغي  ٌٗض جضزال ٚحر مبرع بإي صا

اإلاكٕغ بلى بب٣اء ال٣اض ي جدذ ؾلُت الخىُٟظ وفي طل٪ مؿاؽ باؾخ٣ال٫ ال٣ًاء وبالخالي 

اث اإلاهاهت ؤنال بال٣ًاء ٖلى اإلاد٪، بياٞت إلاا في طل٪ مً هٟي لىن٠  وي٘ الخ٣ى١ والخٍغ

الؿلُت ماصامذ جدذ وناًت ؾلُت ؤزغي، مما ًجٗل اإلاجلـ بهاجه الدك٨ُلت ٖباعة ًٖ 

٣ا جابٗا لىػاعة الٗض٫ .  وبالخالي لغثِـ الجمهىعٍت1بصاعة جضًغ ؤٖما٫ الؿلُت ومٞغ

الّؿلُت : " التي ههذ ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 156وبالغظٕى بلى هو اإلااصة 

ماَعؽ في بَاع ال٣اهىن 
ُ
ت، وج

ّ
ت مؿخ٣ل ُّ عثِـ الجمهىعٍت يامً اؾخ٣ال٫ الؿلُت  . ال٣ًاث

ًشىع حؿائ٫ ٖم٤ُ خى٫ ٦ُُٟت يمان عثِـ الجمهىعٍت الظي هى باألؾاؽ عثِـ "  . ال٣ًاثُت

للؿلُت الخىُٟظًت الؾخ٣ال٫ ال٣ًاء والظي ٌٗض هى آلازغ ؾلُت بىو الضؾخىع في ْل هٍو 

عزٍى ًٖ الٟهل بحن الؿلُاث ًٟض ي في آزغ اإلاُاٝ بلى ؤن طل٪ ال ٌٗضو ٧ىهه صؾترة لهُمىت 

ؿا وجغؾُسا في هو اإلااصة   86ماؾؿت الغثاؾت ٖلى الؿلُت ال٣ًاثُت، وهظا ما ًجض له ج٨َغ

ت، الّؿلُت الّؿامُت في الخضوص : " بىهها2016مً الخٗضًل الضؾخىعي  ٍّ ًماعؽ عثِـ الجمهىع

".  اإلاشبخت في الّضؾخىع 

٧ل طل٪ ًهب في ظضو٫ واخض هى اإلاغ٦ؼ ال٣ىي لغثِـ الجمهىعٍت الظي ًجٗل مىه ملخ٣ى ٧ل 

 .الؿلُاث

                                                           
 614لىػ ٖىا٠َ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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اجساع صالخيات وبئي الججمىورة   ف الـملوف : الفصل الثاون

الاسحثنابية يعكز كىة مملركه 

 
ال ق٪ ؤن ؤي هٓام ؾُاس ي ال بض ؤن ٌٗٝغ ؤو٢اث نٟى وؤو٢اث ٦ضع، طل٪ ؤن خالت 

ها الضولت ٢ض ًسالُها في ؤو٢اث مُٗىت مىظت الاؾخ٣غاع حؿخضعي حٗامال  الاؾخ٣غاع التي حٗٞغ

زانا ؤمامها، ٣ٞض ًدضر وؤن حكهض الضولت في مغخلت مُٗىت مً مغاخل جُىعها الضؾخىعي 

بًٗا مً ألاػماث ٖلى ازخالٞها وجباًً َبُٗتها ًُل٤ ٖلحها ال٣ٟه الضؾخىعي الٓغوٝ 

الاؾخصىاثُت، والتي ًخد٤٣ مٗها تهضًض الىٓام الٗام مً زال٫ اإلاؿاؽ باؾخ٣غاع ماؾؿاث 

جي واإلامخل٩اث وختى اإلاىاَىحن بك٩ل ًاصي بلى جضهىع الًماهاث  الضولت وؾالمت التراب الَى

اث الٗامت، مما ٌؿخضعي وي٘ ظملت مً آلالُاث  التي جدمي الخ٣ى١ الٟغصًت والخٍغ

ماث الضؾخىعٍت إلاٗالجت هاجه ألاػماث، ولظل٪ ٧ان البض للماؾـ الضؾخىعي مً  واإلا٩ُاهٍؼ

مداولت جهىع هاجه الٓغوٝ مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي جهىع الخلى٫ اإلاالثمت لها الؾُما 

بخىؾُ٘ مجا٫ ازخهام الؿلُت الخىُٟظًت باٖخباعها خاثِ الهض اإلاباقغ، وبَال١ ًضها 

اث م ما ًىجم ًٖ طل٪ مً ج٤ًُِ للخ٣ى١ والخٍغ . بهىعة ؤ٦بر ٚع

خه بٌٗ الضو٫ مً ْغوٝ صون ؤن ٩ًىن  ٗىص ميكإ ٨ٞغة الٓغوٝ الاؾخصىاثُت بلى ما ٖٞغ َو

لها ميكإ مغجبِ بداصزت مُٗىت ؤو هٓام ؾُاس ي ؤو صؾخىعي مٗحن، خُض ظاءث ٦ًغوعة 

ُت لىي٘ هٓام ٢اهىوي ٦ُٟل بةٖاصة ألامىع بلى ويٗها الٗاصي ولى ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب  ْٞغ

اث . بٌٗ ما ج٣غه الضؾاجحر زانت ُٞما ًخٗل٤ بالخ٣ى١ والخٍغ

غي بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن ؤن بىاصع ْهىع ٨ٞغة الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ٧اهذ في ؤإلااهُا ؤوازغ  ٍو

ذ الضؾاجحر اإلال٨ُت لألمحر بؿلُت اجساط ؤوامغ اؾخعجالُت لها ٢ىة 19ال٣غن  م، ٖىضما اٖتٞر

، لخم٨ً بظل٪ الؿلُت الخىُٟظًت مً الخهٝغ واجساط الخضابحر الالػمت التي حؿخضٖحها 1ال٣اهىن 

. يغوعة اإلاداٞٓت ٖلى الؿلم والاؾخ٣غاع صازل الضولت

                                                           
اث الٗامت في ْل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخحر، مٗهض الٗلىم ال٣اهىهُت  1 سخىحن ؤخمض، الخٍغ

ت، ظامٗت الجؼاثغ،   .13 - 12: م-، م2004/2005وؤلاصاٍع
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 وجبلىعث هاجه ال٨ٟغة وجُىعث ظغاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى، ؤًً ؾاهم ال٣ًاء ؤلاصاعي 

الٟغوس ي في بلىعتها مجضصا الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بالخغب، وؤيٟى ٖلحها اإلااؾـ الضؾخىعي 

٣ا بًاها بهالخُاث زانت بصخو عثِـ الجمهىعٍت1958الٟغوس ي ؾىت  . 1 جهىعا ظضًضا مٞغ

م  مىما ٞةهه ال ًم٨ً خهغ ٨ٞغة الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في حٍٗغ٠ مٗحن وص٤ُ٢ ٚع ٖو

ٟها ٖلى ؤجها جل٪ الٓغوٝ  اإلاداوالث ال٣ٟهُت اإلاخٗضصة، والتي جهب ظمُٗها ٦ةَاع ٖام في حٍٗغ

التي ًخد٤٣ مٗها تهضًض الىٓام الٗام واإلاؿاؽ باؾخ٣غاع وؤمً ماؾؿاث الضولت وؾالمت 

جي واإلامخل٩اث واإلاىاَىحن ، مما ٌؿخضعي جىؾُ٘ نالخُاث الؿلُت الخىُٟظًت 2التراب الَى

ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت ٖلى خؿاب باقي اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت، وجىدهغ هاجه الٓغوٝ 

الاؾخصىاثُت في ظملت مً الخاالث مجها ما ًخم مىاظهتها في بَاع صؾخىع مٟٗل ومجها ما ٩ًىن في 

٣ا إلاا ًإحي بُاهه . ْل صؾخىع مٗل٤ ٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اث و الخىُٟظًت  لضٕع هبُلت، الؿلُت1  نىث ، مجلت(خالت الجؼاثغ ًٖ صعاؾت جُب٣ُُت)الاؾخصىاثُت  الٓغوٝ في الٗامت الخٍغ

. 117ملُاهت، الجؼاثغ، م  زمِـ ، ظامٗت2014  ؤٍٞغل :ألاو٫  الٗضص ال٣اهىن،
عابخي ؤخمض، مبضؤ جضعط اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، عؾالت ص٦خىعاه في ال٣اهىن، مٗهض الٗلىم ال٣اهىهُت  2

ت، ظامٗت الجؼاثغ،   .372، م2005/2006وؤلاصاٍع
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اإلاملرك اللااىون لملبئي الججمىورة  ف الـملوف الاسحثنابية إبان الحفعيل : اإلابدث ألاوو 

اللسحىور 

ل  ل٣ض خغنذ مٗٓم صؾاجحر الٗالم ٖلى ؤن جدىي في مًامُجها الىو ٖلى جسٍى

الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت ببان ؤو٢اث ألاػماث ؾلُاث اؾخصىاثُت مىؾٗت 

ًٖ جل٪ اإلاىهىم ٖلحها في ألاو٢اث الٗاصًت بُٛت، جم٨ُىه مً الؿُُغة ٖلى ػمام ألامىع 

واإلاداٞٓت ٖلى ٦ُان الضولت وؤمجها واؾخ٣غاع ماؾؿاتها ومىده خحزا قاؾٗا مً الؿلُت 

ت  ت والهالخُت في اجساط ما ًغاه مىاؾبا مً جضابحر اؾخصىاثُت جدؿم بُابعي الؿٖغ الخ٣ضًٍغ

اث الٗامت اإلا٣غعة صؾخىعٍا، وفي  م ٧ىجها في الٛالب حُٗل ؾلبا ال٨شحر مً الخٍغ والكضة، ٚع

اث . طل٪ هٕى مً جغظُذ اإلاهلخت الٗلُا للضولت وما ج٣خًُه ٖلى خؿاب هاجه الخ٣ى١ والخٍغ

لى ٚغاع صؾاجحر الٗالم هو اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى خاالث مدضصة جىن٠  ٖو

ت والتي جىؾ٘ مً نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت وج٣ىي مً مغ٦ؼه جبٗا  حر اإلاإلٞى باالؾخصىاثُت ٚو

لُبُٗت الٓغوٝ وبخىاٞغ قغوٍ مُٗىت، ل٨ً في بَاع ويٗه الضؾخىع الظي ًٓل في خالت 

جُٟٗل وؾمى َُلت الٓٝغ الاؾخصىاجي، وهي خاالث مخمشلت في الخهاع والُىاعت و٦ظا الخالت 

. الاؾخصىاثُت

 الحصاو  وخالحا الؼىاوا : اإلاؼلل ألاوو 

ت اإلاخٗا٢بت خاالث الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ، وظٗلذ مً 1ل٣ض هٓمذ الضؾاجحر الجؼاثٍغ

عثِـ الجمهىعٍت الجهت الىخُضة اإلاىاَت بخ٣ضًغ وبٖالن هاجه الخاالث جبٗا إلاا ج٣خًُه 

 105اإلاهلخت الٗامت للضولت، وحٗض خالخا الُىاعت والخهاع اإلاىهىم ٖلحهما بمىظب اإلااصة 

ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت التي جخمسٌ ًٖ 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي   بخضي جُب٣ُاث هٍٓغ

الن بخضي الخالخحن . ٨ٞغة الًغوعة اإلالخت الضاُٖت إٖل

مفمىم خالتي الؼىاوا والحصاو : الفملع ألاوو 

ت، بطا : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ل٣ض ههذ اإلااصة  ٍّ ٣ًّغع عثِـ الجمهىع

لى  ىت بٗض اظخمإ اإلاجلـ ألٖا ُّ ىاعت ؤو الخهاع، إلاّضة مٗ
ّ
غوعة اإلالّخت، خالت الُ ًّ صٖذ ال

جي،   وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي   لألمً، واؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت،  وعثِـ    والىػٍغ ألاو٫،   الَى

ػمت الؾخدباب الىي٘
ّ
ّخسظ ٧ّل الّخضابحر الال   . اإلاجلـ الّضؾخىعّي، ٍو

ىاعت 
ّ
خُه    وال ًم٨ً جمضًض خالت الُ  بٗض مىا٣ٞت البرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ

ّ
 ؤو الخهاع، بال

  . "اإلاجخمٗخحن مٗا

                                                           
 بلى 91، واإلاىاص مً 89 صؾخىع 89 بلى 86 ،واإلاىاص مً 76 مً صؾخىع 123 بلى 119، واإلاىاص مً 63 صؾخىع 59اهٓغ اإلاىاص  1

. 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 110 بلى 105، واإلاىاص مً 96 مً صؾخىع 95
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ٓهغ مً زال٫ هو اإلااصة ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ؤ٢غ الخالخحن مٗا في ماصة واخضة  ٍو

الجهما واللجىء بلحهما  وؤزًٗهما إلظغاءاث مىخضة وعبُهما بدالت الًغوعة اإلالخت ٦إؾاؽ إٖل

مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت، بال ؤهه وبدؿب نُاٚت هو اإلااصة ًتراءي لىا وظىص ٞغ١ ظىهغي 

٣ا إلاا ًإحي : بحن الخالخحن ولظل٪ وٗغط بلى حٍٗغ٠ ٧ل خالت وهداو٫ الخمُحز بُجهما ٞو

جعملرف خالة الؼىاوا و الحصاو و الحجييز بينيجا : ؤوال

مما ال ق٪ ُٞه ؤن ؤلاظمإ خى٫ حٍٗغ٠ مىخض لخالت الُىاعت مً الهٗىبت بما ٧ان، 

خُض جباًيذ ؤعاء ال٣ٟهاء ال٣اهىهُحن وحٗضصث في وي٘ حٍٗغ٠ ظام٘ ماو٘ وص٤ُ٢ لهاجه الخالت، 

٤ بحن مٟهىمحن ؤخضهما وا٢عي وآلازغ ٢اهىوي، ٞاإلاٟهىم  ٞمجهم مً اٖخ٣ض بًغوعة الخٍٟغ

الىا٢عي لخالت الُىاعت ٌٗجي جل٪ ألاخضار ؤو الٓغوٝ ؤو الى٢اج٘ التي جدل بالبالص ؤو جدض١ بها 

خٗظع مىاظهتها بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الٗاصًت، وؤما اإلاٟهىم ال٣اهىوي ٞاإلا٣هىص مىه طل٪ الىٓام  ٍو

ُٗت إلاىاظهت ما ٢ض ًُغؤ مً  ال٣اهىوي الظي ٌكخمل ٖلى ٢ىاٖض جهىٗها الؿلُت الدكَغ

. 1خىاصر، وهي جسخل٠ ًٖ جل٪ التي جىي٘ إلاىاظهت الخىاصر الٗاصًت

ُاوي خالت الُىاعت بإجها جل٪ الٓغوٝ الُاعثت التي جدضر  و٢ض ٖٝغ ظاهب مً ال٣ٟه البًر

صازل ؤو زاعط البالص وجازغ ٖلى هٓام الضولت وال حؿخُُ٘ الؿلُاث اإلامىىخت لؿلُاث الًبِ 

ت مىاظهت هظه الٓغوٝ، خُض حؿخُُ٘ وفي بَاع ٢اهىن  ُٗاث الؿاٍع ؤلاصاعي بمىظب الدكَغ

٘ بٗض ٖغيها ٖلى البرإلاان والخهض٤ً ٖلحها  الُىاعت اجساط جضابحر اؾخصىاثُت جإزظ ٢ىة الدكَغ

. 2وطل٪ في ؾبُل مىاظهت هاجه الٓغوٝ

حر مخ٨غعة  ٩ي بإجها هٓام ؤٖض إلاىاظهت ْغوٝ ٚحر مؿخ٣غة ٚو ها ظاهب مً ال٣ٟه ألامٍغ ٦ما ٌٗٞغ

ٗاث الٗاصًت . 3ال ًم٨ً مىاظهتها بالؿلُاث التي جمىدها الدكَغ

ٗٝغ ال٣ُٟه الٟغوس ي ظىعط بحرصع خالت الُىاعت بإجها ؤخضار ٚحر مخى٢٘ خضوثها ومدضصة في  َو

ُت ؤو ٢اهىن خالت الاؾخضٖاء  اصي خضوثها بلى عجؼ الؿلُاث  (الًغوعة)٢اهىن ألاخ٩ام الٗٞغ ٍو

ت ًٖ مىاظهت جل٪  ٗاث الؿاٍع اإلامىىخت للهُئت ال٣اثمت ٖلى الًبِ ؤلاصاعي بمىظب الدكَغ

                                                           
اث ؤزىاء خالت الُىاعت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في  1 مىلىصي ظلى٫، خماًت الخ٣ى١ والخٍغ

، م 2010-2009الخ٣ى١، جسهو ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، 

8. 
، عؾالت ص٦خىعاه، ظامٗت ال٣اهغة، (صعاؾت م٣اعهت)مدمض مدمض مهُٟى الى٦ُل، خالت الُىاعت وؾلُت الًبِ ؤلاصاعي  2

 .132، م 2002
. 133مدمض مدمض مهُٟى الى٦ُل، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  3
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الٓغوٝ ؤو ألاخضار الكاطة، لظل٪ ًمىذ هظا ال٣اهىن جل٪ الؿلُاث جضابحر اؾخصىاثُت إلاىاظهت 

. 1هاجه الٓغوٝ وجسً٘ في طل٪ للغ٢ابت ال٣ًاثُت

ها ال٣ُٟه صي لىباصًغ بإجها هٓام اؾخصىاجي للًبِ جبرعه ٨ٞغة خماًت البالص مً الخُغ ٗٞغ . 2َو

ا اؾخصىاثُا ًخُلب  وؤما ال٣ٟه الٗغبي ٣ٞض ؾاع ٖلى زُى ؾاب٣ُه في اٖخباع خالت الُىاعت ْٞغ

ها الض٦خىع اؾماُٖل خ٣ي بإجها خالت جىٓم قغوَها وؤوياٖها  مىاظهت اؾخصىاثُت، خُض ٖٞغ

ؿاع بلحها ما٢خا في الٓغوٝ الاؾخصىاثُت التي جلم بالضولت  الضؾاجحر ؤو ال٣ىاهحن ؤو الازىان مٗا َو

ٗاث الٗاصًت ًٖ مىاظهتها، حٗىى زاللها الهُئت الخىُٟظًت بازخهاناث  وحعجؼ الدكَغ

اؾخصىاثُت واؾٗت ول٨جها لِؿذ َل٣ُت مً ٧ل ٢ُض، بل جسً٘ ُٞما جماعؾه مً ازخهاناث 

يخهي  ٗاث في الضولت، ٍو إلاغاظٗت البرإلاان وال٣ًاء بدؿب ما وعص مً ٢ُىص في الضؾاجحر والدكَغ

. 3الٗمل بها خا٫ اهتهاء الٓغوٝ التي اؾخضٖذ بٖالجها

ها ألاؾخاط َُٗمت الجٝغ بإجها هٓام ٣ًىم ٖلى مجغص الؿماح للهُئت الخىُٟظًت بؿلُاث  ٗٞغ َو

. 4ؤ٦ثر احؿاٖا مما لها في الٓغوٝ الٗاصًت هٓغا إلاا حهضص ؾالمت الضولت وؤمجها

وفي هظا الهضص ًغي ألاؾخاط الض٦خىع مدمض ؾلُمان الُماوي ؤن خالت الُىاعت هي هٓام 

٢اهىوي اؾخصىاجي حُٗى بمىظبه الؿلُاث اإلاضهُت ٖىض خضور ؤزُاع امخُاػاث اؾخصىاثُت 

اث الٗامت  .5حؿمذ لها بخ٣ُُض مماعؾت بٌٗ الخٍغ

م ٧ىجها ججخم٘ ٖىض  ٟها وجباًيذ ٚع ؤما ًٖ خالت الخهاع ٣ٞض حٗضصث اإلاداوالث ال٣ٟهُت لخٍٗغ

ها البٌٗ ٖلى ؤجها بظغاء مً بظغاءاث ألامً  ، خُض ٖٞغ ه٣ُت واخضة وهي اؾخصىاثُت الٓٝغ

دل مدلها الىٓام الٗؿ٨غي  ل بم٣خًاه ال٣ىاهحن ٍو
َ
ُٗ

ُ
. 6الٗام ح

ٟها ٖلى ؤجها هٓام اؾخصىاجي للًبِ جبرعه ٨ٞغة الخُغ ال٣ىمي . ٦7ما جم حٍٗغ

٠ الٗامت لخالت الخهاع ما طهب بلُه البٌٗ ٖلى ؤجها ؾلُت اؾخصىاثُت جمخ٘  ولٗل مً الخٗاٍع

الن ًٖ خالت زُغ وقُ٪ ٖلى ألامً الضازلي ؤو الخاعجي  بها خ٩ىمت بلض ما، وجخمشل في ؤلٖا

                                                           
ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت  1 ت (ؾُاصة ال٣اهىن )ؤخمض مضخذ ٖلي، هٍٓغ ، خالت الًغوعة لل٣ىاهحن الاؾخصىاثُت، الهُئت اإلاهٍغ

 .191، م1978الٗامت لل٨خاب، 
 .10مىلىصي ظلى٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
 .12 - 11: م- مىلىصي ظلى٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
، مبضؤ اإلاكغوُٖت وزًٕى ؤلاصاعة لل٣اهىن، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ، َبٗت  4  وما 151، م 1976، 03َُٗمت الجٝغ

 .بٗضها
اث، ميكىعاث خلب، بحروث، لبىان، َبٗت  5  .971، م 1999مىعَـ هسلت، الخٍغ
اث الٗامت  6 ، صوع ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعي في جد٤ُ٣ الىٓام الٗام وؤزغها ٖلى الخٍغ صعاؾت )ٖبض الٗلُم ٖبض الخمُض قٝغ

 .283، م 1998، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، (م٣اعهت
، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  7  .17َُٗمت الجٝغ
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لهظا البلض، ومً آزاعه ؤهه ًى٣ل بلى ؤلا٢لُم التي ؤٖلً ٞحها ؾلُاث اإلاداٞٓت ٖلى الىٓام 

ت بط ٌؿمذ لهظه ألازحرة بالخض مً  البىلِس ي مً الؿلُاث اإلاضهُت بلى الؿلُاث الٗؿ٨ٍغ

ً اث آلازٍغ . 1خٍغ

لُه ٞةن خالت الخهاع حؿخُُ٘ مىاظهت ؤقض الٓغوٝ ٢ؿاوة التي جمغ بها الضولت والتي ال  ٖو

حؿخُُ٘ ٞحها الؿلُاث اإلاضهُت مباقغة مهامها، و٦ظا مىاظهت هظه الٓغوٝ التي ج٩ىن بؿبب 

ت مدل الؿلُت  الخغب واقدبا٧اث صازلُت في ٚالب ألاو٢اث بدُض جدل الؿلُت الٗؿ٨ٍغ

٣ىم ٦ظل٪ ال٣ًاء الٗؿ٨غي مدل ال٣ًاء الٗاصي في ٦شحر مً الخاالث . 2اإلاضهُت، ٍو

ها الض٦خىع ٞىػي ؤونض٤ً اهُال٢ا مً ؤخ٩ام اإلااصة  ٗٞغ -91 مً اإلاغؾىم الغثاس ي 02هظا َو

غ خالت الخهاع في الجؼاثغ بإجها الخالت التي 1991 ظىان 04 اإلااعر في 1963  واإلاخًمً ج٣ٍغ

حؿمذ لغثِـ الجمهىعٍت بإن ًخسظ ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت والخىُٓمُت بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى 

. 4اؾخمغاع ماؾؿاث الضولت واؾخٗاصة الىٓام والؿحر الٗاصي للمغا٤ٞ الٗمىمُت

ظهب ألاؾخاط ؾُٗض بىقٗحر بلى ؤن خالت الخهاع هٓام اؾخصىاجي للًبِ جبرعه ٨ٞغة الخٓغ  ٍو

ً ؤو ظؼء مً ؤلا٢لُم، و٢ض ٌؿب٤ الخالت  جي، ًم٨ً ؤن ٌٗلً ٖلى مؿخىي ٧ل الَى الَى

ت جم٨ً الغثِـ مً الخضزل الجساط ؤلاظغاءاث الالػمت الؾخدباب  الاؾخصىاثُت ٞهى خالت يغوٍع

. 5الىي٘ ولخٟاصي بن ؤم٨ً اللجىء بلى الخالت الاؾخصىاثُت

ت مغ٦ؼ الؿلُت الخىُٟظًت  الن ٖجها حهضٝ بلى ج٣ٍى والخ٣ُ٣ت ؤن خالت ب٢غاع خالت الخهاع وؤلٖا

الؾُما عثِـ الجمهىعٍت ومىده ؾلُاث زانت حؿخمض مً َبُٗت الٓٝغ الاؾخصىاجي اإلادُِ 

ت، ٦ما ًغزو له في  دغع مً بٌٗ ال٣ُىص التي ويٗذ في الخاالث الٗاصًت اإلاإلٞى بالضولت ٍو

لُه ٞلِـ الٛغى مً  ، ٖو ٣ا إلاا حؿخلؼمه مجابهت الٓٝغ اث والخ٣ى١ ٞو ج٣ُُض بٌٗ الخٍغ

ل الؿلُت 6ٞغى خالت الخهاع ب٢امت خ٨م ص٦خاجىعي ٖؿ٨غي  م مً جسٍى لى الٚغ ، بط ؤهه ٖو

ٗاث اإلاٗمى٫ بها في  ت جدذ بَاع الضؾخىع والدكَغ ت بال ؤجها جب٣ى مىًٍى للهُئاث الٗؿ٨ٍغ

. الضولت بىظه ٖام

                                                           
٘ الجؼاثغي باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت، ٢هغ ال٨خاب، البلُضة، الجؼاثغ،  1 اجبؿام ال٣غام، اإلاهُلخاث ال٣اهىهُت في الدكَغ

 .123، م 1998
ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في ال٣اهىن الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت ٖىابت،  2  .76، م 1990ج٣ُضة ٖبض الغخمان، هٍٓغ
غ خالت الخهاع، ط1991 ًىهُى 4 اإلااعر في 196-91اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  3 ، اإلااعزت في 29ط، الٗضص .ط.ع.، ًخًمً ج٣ٍغ

 .1991 ًىهُى 12
 .76ط، الجؼاثغ، ص ؽ ن، م.م.ٞىػي ؤونض٤ً، الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ووؾاثل الخٗبحر اإلااؾؿاحي، ص 4
ُٗت بالؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ظامٗت  5 ؾُٗض بىقٗحر، ٖال٢ت الؿلُت الدكَغ

 .369، م 1984الجؼاثغ، 
 .27سخىحن مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  6
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واإلاالخٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢غن خالت الُىاعت بدالت الخهاع يمً ماصة 

٣ا لظاث الكغوٍ ولم ًمحز بُجهما، وفي هظا الهضص ًغي ألاؾخاط بىقٗحر ؤن خالت 1واخضة  ٞو

بُت ؤو مؿلخت ٦دالت الٗهُان ؤو  الخهاع جخمحز ًٖ خالت الُىاعت ب٩ىجها مخٗل٣ت بإٖما٫ جسٍغ

. 2الخمغص

ئا مً الُىاعت وؤ٦ثر زُىعة وتهضًضا ٖلى الىٓام الٗام  وبالخالي ٞةن خالت الخهاع ؤقض َو

واؾخ٣غاع الضولت، ولظل٪ ًغي الجاهب مً ال٣ٟه الٟغوس ي ؤهه في خالت الُىاعت ج٩ىن ؾلُاث 

الًبِ ؤوؾ٘ مً خالت الخهاع ٞالؿلُت اإلاضهُت هي التي جماعؽ هظه الازخهاناث ولِؿذ 

ت ، بط ؤن خالت الُىاعت جمىذ ٞحها الؿلُاث الاؾخصىاثُت للؿلُاث اإلاضهُت 3الؿلُت الٗؿ٨ٍغ

ت . ؤما الخهاع ٞخ٣خض ي مىدها للؿلُاث الٗؿ٨ٍغ

 بحن خالخحن الُىاعت والخهاع بال مً خُض الدؿمُت مؿخٗملت في طل٪ 105ولم جمحز اإلااصة 

الن ًٖ خالت الُىاعت وخالت الخهاع جاع٦ت له  ٖباعة الخسُحر لغثِـ الجمهىعٍت بحن ؤلٖا

ت في الدؿُحر بدؿب ألاويإ التي جىظض ٞحها البالص، ٦ما ؤزًٗذ الخالخحن  الؿلُت الخ٣ضًٍغ

الن ٖجهما ؤو مؿالت جمضًض الٗمل بهما . إلظغاءاث مىخضة ؾىاء مً خُض ٦ُُٟت ؤلٖا

اث  م مً الدكابه ال٨بحر الخانل بحن الخالخحن وؤزغهما الؿلبي ٖلى الخٍغ لى الٚغ ل٨ً ٖو

والخ٣ى١ بال ؤهه مً الىاخُت الخُب٣ُُت جخمحز خالت الُىاعت ًٖ خالت الخهاع مً هاخُخحن 

: 4هما

:  الاخحالف من خيث اإلابروات وألاسباب/ 1

غ خالت الُىاعت 445-92ٞؿبب بٖالن الُىاعت خؿب اإلاغؾىم الغثاس ي  اإلاخًمً ج٣ٍغ

: ؤو الشىعة اإلاؿلخت وبهما ًخٗل٤ بـ ال ًخٗل٤ بدالت الخغب

جي*  . اإلاؿاؽ الخُحر واإلاؿخمغ بالىٓام الٗام اإلاسجل ٖبر الٗضًض مً ه٣اٍ التراب الَى

التهضًضاث التي حؿتهضٝ اؾخ٣غاع اإلااؾؿاث واإلاؿاؽ الخُحر واإلاخ٨غع بإمً اإلاىاَىحن * 

. والؿلم اإلاضوي

 

                                                           
 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ؤهٓغ اإلااصة  1
ُٗت بالؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2 . 369ؾُٗض بىقٗحر، ٖال٢ت الؿلُت الدكَغ

3 Carré De Malberg, contribution à la théorie de l’état. t2, CNRS, 1922, p. 864      

 .(182ه٣ال ًٖ لىقً  صال٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م )
 .115ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
 9، اإلااعزت في 10ط، الٗضص .ط.ع.، ًخًمً بٖالن خالت الُىاعت، ط1992 ٞبراًغ 9 اإلااعر في 44-92اإلاغؾىم الغثاس ي  5

 .1992ٞبراًغ 
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:  الاخحالف من خيث الجمة اإلاكلفة بئعادة اسحخباب ألامن/ 2

خُض ًيخج ًٖ بٖالن خالت الخهاع بؾىاص مؿاولُت خٟٔ الىٓام الٗام للؿلُاث 

ت بضال مً الؿلُاث اإلاضهُت بهضٝ خماًت ألاٞغاص واإلااؾؿاث ؾىاء الٗامت مجها ؤو  الٗؿ٨ٍغ

الخانت، مما ٌٗجي ؤن خالت الخهاع جم٨ً الجهاػ الخىُٟظي مً مىاظهت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت 

ألا٦ثر قضة والتي ال حؿخُُ٘ ٞحها الؿلُاث اإلاضهُت مباقغة مهامها، بسالٝ خالت الُىاعت التي 

ت،  ال ًترجب ٖجها اهخ٣ا٫ نالخُاث اؾخدباب ألامً مً الؿلُاث اإلاضهُت بلى الؿلُاث الٗؿ٨ٍغ

بل جب٣ى الؿلُاث هي ناخبت الازخهام في مجا٫ ألامً واإلاداٞٓت ٖلى الىٓام الٗام م٘ 

. 1جىؾُ٘ نالخُاتها في هظا اإلاجا٫

مىما وؤًا ٧اهذ م٩امً الٟغ١ بحن الخالخحن ٞةجها في جهاًت اإلاُاٝ ال جسغط ًٖ صاثغة  ٖو

ا وؾلُت واؾٗت في مىاظهت باقي  ُت الاؾخصىاثُت التي جمىذ عثِـ الجمهىعٍت مغ٦ؼا ٢ٍى الكٖغ

اتهم بالخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام واؾخ٣غاع ماؾؿاث  الؿلُاث وؤمام خ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

. الضولت

شملوغ إعالن ووفع خالة الؼىاوا والحصاو : راايا

ت، بطا : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ههذ اإلااصة  ٍّ ٣ًّغع عثِـ الجمهىع

لى  ىت بٗض اظخمإ اإلاجلـ ألٖا ُّ ىاعت ؤو الخهاع، إلاّضة مٗ
ّ
غوعة اإلالّخت، خالت الُ ًّ صٖذ ال

جي،   وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي  لألمً، واؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت،  وعثِـ    والىػٍغ ألاو٫،   الَى

ػمت الؾخدباب الىي٘
ّ
ّخسظ ٧ّل الّخضابحر الال   . اإلاجلـ الّضؾخىعّي، ٍو

ىاعت 
ّ
خُه    وال ًم٨ً جمضًض خالت الُ  بٗض مىا٣ٞت البرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ

ّ
 ؤو الخهاع، بال

   . "اإلاجخمٗخحن مٗا

ىاعت وخالت الخهاع بمىظب ٢اهىن : " ٖلى٦106ما ههذ اإلااصة 
ّ
 ًدّضص جىُٓم خالت الُ

 " . ًٖىّي 

وباؾخ٣غاء هاجه الىهىم ًٓهغ لىا بٞغاص اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت بؿلُت بٖالن 

ت الىاؾٗت له في طل٪، ولئن ٧ان  وعٞ٘ خالتي الُىاعت والخهاع مً مىُل٤ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض وؾ٘ مً هاجه الهالخُت لغثِـ الجمهىعٍت وزىله بًاها بهىعة 

ت واضخت إلاغ٦ؼه ٦داٍم للضؾخىع ويامً الؾخ٣غاع ماؾؿاث الضولت  ت وفي طل٪ ج٣ٍى اخخ٩اٍع

ومجؿض لىخضة ألامت ٞةهه باإلا٣ابل لم ًسىله هاجه الؿلُت بهىعة مُل٣ت ج٨غؽ لالهٟغاصًت 

                                                           
خمؼة ه٣اف، الٓغوٝ الاؾخصىاثُت والغ٢ابت ال٣ًاثُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٕٞغ ؤلاصاعة الٗامت وب٢لُمُت ال٣اهىن، ٧لُت  1

  78، م2010/2011الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، 
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ضها بجملت مً الكغوٍ التي جًمً الخض ألاصوى اإلا٨ٟى٫ مً الخ٣ى١  ُّ والاؾدبضاص، بل ٢ـ

ُت اث ؾىاء مً الىاخُت الك٩لُت ؤو اإلاىيٖى . والخٍغ

: اللملوغ اللكلية إلعالن ووفع خالتي الؼىاوا والحصاو/ 01

 ٖلى ظملت مً الكغوٍ وال٣ُىص 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ههذ اإلااصة 

الك٩لُت التي ًخىظب ٖلى عثِـ الجمهىعٍت الالتزام بها في بٖالن وعٞ٘ خالتي الُىاعت والخهاع 

: مخمشلت في بٌٗ الاؾدكاعاث التي ًخٗحن ال٣ُام بها وهي

: اححجاع اإلاجلي ألاعلى لألمن/ ؤ

لى لألمً زال٫ 105بالغظٕى بلى هو اإلااصة   ؾاب٣ت الظ٦غ ٞةن اظخمإ اإلاجلـ ألٖا

الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ٌٗض خؿبما ؤ٢غه الضؾخىع ؤمغا وظىبُا ٢بل مماعؾت عثِـ الجمهىعٍت 

غ عؤي عثِـ الجمهىعٍت في اإلاؿاثل  لهالخُخه في بٖالن خالت الُىاعت ؤو الخهاع ٢هض جىٍى

غ لهظا ألازحر . 1ألامىُت بمىظب ما ٌٗضه مً ج٣اٍع

وهى في الخ٣ُ٣ت بظغاء ق٨لي باٖخباع ؤن عثِـ الجمهىعٍت هى مً ًترؤؽ هظا اإلاجلـ ٖىض 

 في الٟهل اإلاخٗل٤ 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 197اظخماٖه جُب٣ُا لىو اإلااصة 

ت والتي جىو ٖلى ت، : "باإلااؾؿاث الاؾدكاٍع ٍّ ًاّؾـ مجلـ ؤٖلى لألمً ًغؤؾه عثِـ الجمهىع

جيّ  ٣ت باألمً الَى
ّ
ت في ٧ّل ال٣ًاًا اإلاخٗل ٍّ   . مهّمخه ج٣ضًم آلاعاء بلى عثِـ الجمهىع

مله لى لألمً ٖو اث جىُٓم اإلاجلـ ألٖا ُّ ت ٦ُٟ ٍّ ،  ٚحر ؤهه وعٚم هُمىت " . ًدّضص عثِـ الجمهىع

عثِـ الجمهىعٍت ٖلى اإلاجلـ وعٚم ما ًخمخ٘ به صؾخىعٍا الؾُما مً خُض اإلاهام اإلاى٧ىلت بلُه 

بال ؤهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخسظ ٢غاعا اهٟغاصًا صون اظخمإ اإلاجلـ الظي خضصث مهمخه صؾخىعٍا 

. 2با٢خهاعها ٖلى ج٣ضًم آلاعاء ٣ِٞ في ٧ل ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باألمً والضٞإ

وعٚم جدٟٓىا ٖلى مؿإلت حك٨ُلت اإلاجلـ ومضي ٦ٟاءة ؤًٖاثه ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿاثل ألامىُت 

ا مً الخ٣ىُت والخسهو، في خحن ؤن ؤٚلب ؤًٖاثه بُٗضًً جمام ًٖ طل٪  .٧ىجها جخُلب هٖى

بال ؤن بلؼامُت ؤلاظغاء ال حٗجي بالًغوعة بلؼامُت ألازظ بغؤي اإلاجلـ بط ال ًىظض ما ًلؼم عثِـ 

ت  الجمهىعٍت بظل٪ ال صؾخىعا وال ٢اهىها، ألامغ الظي ًٟسر اإلاجا٫ واؾٗا لؿلُخه الخ٣ضًٍغ

جٗل الاؾدكاعة اإلا٣ضمت ق٩لُت ال ؤ٦ثر . ٍو

 

 

                                                           
ٖىان ؤما٫، ال٣ُىص الىاعصة ٖلى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في بٖالن وعٞ٘ خالت الُىاعت في الجؼاثغ، اإلاجلت الضولُت للبدىر  1

 .125، الجؼاثغ، م 2019، صٌؿمبر 03، الٗضص 03ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض 
. 271ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
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: اسخلاوة وبئس ي غملفتي البرإلاان/ ب

 ٖلى عثِـ الجمهىعٍت ٖىض ب٢ضامه 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ؤوظبذ اإلااصة 

جي وعثِـ  ٖلى ب٢غاع خالت الُىاعت والخهاع اؾدكاعة ٧ل مً عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

ؼ بٌٗ الضاعؾحن طل٪ ل٩ىن البرإلاان ناخب الازخهام في ٖملُت الغ٢ابت  ٖى مجلـ ألامت، ٍو

اث اإلاىاَىحن  ٘ وباٖخباعه ممشال لإلعاصة الكٗبُت، ومً ظهت ؤزغي يماها لخ٣ى١ وخٍغ والدكَغ

ؼ  و٦ظا الؾخمغاع الؿحر الٗاصي للماؾؿاث الضؾخىعٍت في ْل هظه الٓغوٝ، ًٞال ًٖ حٍٗؼ

تي البرإلاان . 1م٩اهت عثِس ي ٚٞغ

ؤن في اقتراٍ هاجه الاؾدكاعة مداولت مبُىت إليٟاء بٌٗ اإلاسخهحن وفي هظا الهضص ًغي 

ُت الكٗبُت ٖلى مؿإلت ب٢غاع خالت الُىاعت ؤو الخهاع باٖخباع ؤن البرإلاان  هٕى مً الكٖغ

خُه ٌٗض او٩ٗاؾا إلعاصة الكٗب وفي طل٪ بل٣اء لىٕى مً اإلاؿاولُت ٖلى ممشل هظا ألازحر  بٛٞغ

. (ؤي الكٗب)

 و٦ظا اإلااصة اإلاخٗل٣ت بدك٨ُلت اإلاجلـ 105ٚحر ؤن اإلاؿخ٣غت لىهىم الضؾخىع الؾُما اإلااصة 

لى لألمً ًدباصع بلى طهىه الدؿائ٫ ًٖ ظضوي اقتراٍ اؾدكاعة عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  ألٖا

لى لألمً، والظي ًىو  جي وعثِـ مجلـ ألامت ماصام ٧ل مجهما ًٖى في اإلاجلـ ألٖا الَى

. اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى بلؼامُت اظخماٖه واؾدكاعة ؤًٖاثه؟

ضٞ٘ بلى ال٣ى٫ ؤن لهظا ؤلاظغاء زلُٟاث وؤبٗاص ٢اهىهُت وختى  غا ٍو هظا ما ٢ض ًجض له جبًر

ؼه  ٗاث إلاىاظهت هظه الٓغوٝ، ًٞال ًٖ حٍٗؼ الن مً حكَغ ؾُاؾُت زانت إلاا ًخُلبه هظا ؤلٖا

تي البرإلاان . 2إلا٩اهت عثِس ي ٚٞغ

وألامغ طاجه  ُٞما ًخٗل٤ بةلؼامُت ألازظ بهاجه الاؾدكاعة، ٞغثِـ الجمهىعٍت ٚحر ملؼم البخت بها 

ٞدتى وبن ظاءث مٗاِعيت لخىظه الغثِـ في بٖالن خالتي الُىاعت والخهاع ٞةهه بةم٩اهه 

تي البرإلاان، ٞهي ال  اإلاض ي في هظا ؤلاظغاء صون مغاٖاة للغؤي اإلاكاع بلُه مً ٢بل عثِس ي ٚٞغ

. حٗضو ٧ىجها ق٩لُت لِـ بال

: اسخلاوة الىزرمل ألاوو / ج

 عثِـ الجمهىعٍت بإزظ عؤي الىػٍغ 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ؤلؼمذ اإلااصة 

ألاو٫ ٢بل ب٢غاع خالت الُىاعت ؤو الخهاع باٖخباعه الصخو الشاوي في الؿلُت الخىُٟظًت 

                                                           
 .125ٖىان ؤما٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
ُٗت في الضؾخىع الجؼاثغي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١  2 صاًم هىا٫، مضي الخىاػن بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

 .99، م 2017/ 2016والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، 
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واإلا٩ل٠ بدىُٟظ ال٣ىاهحن والخىُٓماث الهاصعة في هظا الىُا١، وباٖخباعه اإلاُل٘ ٖلى مسخل٠ 

. 1ألاويإ والخُىعاث الخانلت في اإلاجخم٘

وهظه الاؾدكاعة هي ألازغي ٚحر ملؼمت لغثِـ الجمهىعٍت لألزظ بها بال ؤن مغصها ٌٗىص إلإلاام 

الىػٍغ ألاو٫ ب٩ل ؤلاخهاثُاث واإلاؿخجضاث ٖلى نُٗض ظمُ٘ ال٣ُاٖاث في الضولت، وهى ألامغ 

الظي مً قإهه ؤن ًىؾ٘ مً بخاَت عثِـ الجمهىعٍت ب٩اٞت الجىاهب اإلاؿاٖضة له ٖلى ؤلا٢غاع 

. الخ٨ُم لخالت الُىاعت ؤو الخهاع

: اسخلاوة وبئي اإلاجلي اللسحىور/ د

 مً الخٗضًل الضؾخىعي، وطل٪ 105وهى بظغاء ق٨لي ٚحر ملؼم لغثِـ الجمهىعٍت ؤ٢غجه اإلااصة 

ُٟخه  ت التي ؤهاٍ بها الضؾخىع هظا اإلاجلـ بلى ظاهب ْو ُٟت الاؾدكاٍع اهُال٢ا مً الْى

.  مً الخٗضًل الضؾخىعي191الغ٢ابُت واإلاىهىم ٖلحها بمىظب اإلااصة 

إحي بلؼام الغثِـ بةظغاء هاجه الاؾدكاعة بذجت ؤهه الهُئت ألاولى اإلا٩لٟت بالؿهغ ٖلى مضي  ٍو

صؾخىعٍت ال٣ىاهحن مً ظهت، ول٩ىن عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ًم٨ىه جىلي عثاؾت الضولت في 

. خالت ا٢تران قٛىع عثاؾت الجمهىعٍت وعثاؾت مجلـ ألامت

: اللملوغ اإلاىطىعية إلعالن ووفع خالتي الؼىاوا والحصاو/02

 اإلاىٓمخحن لخالتي 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 106 و105بالغظٕى بلى هو اإلااصة 

ُت التي ٞغيها اإلااؾـ الضؾخىعي  الُىاعت والخهاع وؿخ٣غت ظملت مً ال٣ُىص اإلاىيٖى

وؤوظب مغاٖاتها مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ٢بُل ؤلا٢ضام ٖلى مباقغة ؾلُخه في بٖالن خالت 

: الُىاعت ؤو الخهاع مخمشلت ُٞما ًلي

: شملغ الظملووة اإلالّحة/ ؤ

ا المىام مً مغاٖاجه لضي ب٢ضام عثِـ الجمهىعٍت ٖلى  ٌٗض هظا الكٍغ ظىهٍغ

مماعؾت نالخُخه في بٖالن بخضي الخالخحن ؾىاء الُىاعت ؤو الخهاع، ٞغثِـ الجمهىعٍت 

ت، وؤن ٌٗالج  ملؼم بإن ٌصخو الىي٘ بهىعة خ٨ُمت وظضًت َب٣ا لغئٍخه وؾلُخه الخ٣ضًٍغ

٣ا لل٣ىاٖض الضؾخىعٍت يماها للؿحر الٗاصي ألظهؼة وماؾؿاث الضولت بد٨م  طل٪ ٞو

اث، باؾخصىاء بطا ما زبذ له ٖضم  نالخُاجه الىاؾٗت وبخ٣ا٢ا لٗضم اإلاؿاؽ بالخ٣ى١ والخٍغ

٣ت وبإي نٟت الضولت  بم٩اهُت مىاظهت الٓغوٝ الخالت واإلاٟاظئت والتي ٢ض جمـ بإي ٍَغ

وماؾؿاتها واإلاهالر ألاؾاؾُت لألمت وم٣ىماتها الصخهُت، ٖىضها ًجىػ له ب٢غاع بخضي 

. 2هاجحن الخالخحن باٖخباعه اإلاؿاو٫ ألاو٫ في البالص

                                                           
 .332ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .43سخىحن ؤخمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
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ولٗل الخ٨مت مً ب٢غاع اإلااؾـ الضؾخىعي لكٍغ وظىب جىاٞغ ٖىهغ الًغوعة اإلالخت بهما 

ٌٗىص لؿُٗه هدى اإلاىاػهت ما بحن اؾخصىاثُت الٓٝغ التي جخُلب بظغاءاث زانت مً ظهت، وبحن 

اتهم، ٞكٍغ الًغوعة ٌٗض يماهت لهاجه الخ٣ى١  الى٢ٝى صون اإلاؿاؽ بد٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

م ما ٢ض  اث في مىاظهت احؿإ ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت ببان الٓغوٝ الاؾخصىاثُت، ٚع والخٍغ

 مً ٚمىى خى٫ ماهُت الًغوعة 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي ٨ً105خى٠ هو اإلااصة 

ت  ت بها، ألامغ الظي ٢ض ًٟسر اإلاجا٫ واؾٗا للؿلُت الخ٣ضًٍغ اإلالخت وخضوصها والى٢اج٘ اإلاىنٞى

ُت الاؾخصىاثُت،  لغثِـ الجمهىعٍت مما ٢ض ًاصي بلى الخٗؿ٠ والاؾدبضاص جدذ مبرع الكٖغ

ولظا ٧ان ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي جدضًض الى٢اج٘ التي ًم٨ً ؤن جىن٠ بالًغوعة اإلالخت ٖلى 

ٗاث اإلا٣اعهت التي ؤوضخذ طل٪، ٧الضؾخىع التر٧ي في اإلااصجحن  هدى ما ههذ ٖلُه بٌٗ الدكَغ

 مىه، ؤًً عبِ بٖالن خالت الُىاعت بى٢ٕى بما ٧اعزت َبُُٗت ؤو جٟص ي ؤمغاى 120 و 119

ٌ الىٓام  وباثُت زُحرة ؤو ؤػمت ا٢خهاصًت  ؤو و٢ٕى ؤٖما٫ ٖى٠ واؾٗت حؿتهضٝ ج٣ٍى

اث ألاؾاؾُت وفي خالت جضهىع الىٓام الٗام . 1الضًم٣غاَي ؤو الخ٣ى١ والخٍغ

الن خالت الُىاعت ؤو  وحؿخلؼم الًغوعة اإلالخت التي جمىذ الًىء ألازًغ لغثِـ الجمهىعٍت إٖل

الخهاع اؾخدالت مىاظهت هاجه الٓغوٝ بالىؾاثل ال٣اهىهُت الٗاصًت، هاجه ألازحرة التي ًشبذ 

عجؼها ًٖ مضاٞٗت ومجابهت التهضًض الخانل ٖلى الضولت ؤو ماؾؿاتها، ؤي ؤن هظا الًغع ال 

ج٨ٟي ال٣ىاهحن الٗاصًت لضٞٗه، والتي ٢ض ٩ًىن في جُب٣ُها في هظا الخالت تهضًض ألمً واؾخ٣غاع 

. اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت

: (اإلالة الكمنية ؤو الليل الكمني)شملغ ثإكيد خالة الؼىاوا ؤو الحصاو / ب

 عثِـ الجمهىعٍت بخإ٢ُذ خالت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ؤلؼمذ اإلااصة 

الُىاعت ؤو الخهاع اإلاٗلىت بمضة ػمىُت مدضصة، ٚحر ؤجها جغ٦ذ له الؿلُت اإلاُل٣ت في ج٣ضًغها، 

ا باإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي جدضًض هاجه اإلاضة ال ؾمُا وؤن اإلاؿإلت مغجبُت  و٢ض ٧ان خغًٍّ

٣ىي مً  اث، ألامغ الظي ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى هاجه ألازحرة ٍو بخ٤ًُِ هامل الخ٣ى١ والخٍغ

ٗاث  مغ٦ؼ وهٟىط الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت، وطل٪ ٖلى ٚغاع بٌٗ الدكَغ

 مىه، والضؾخىع التر٧ي 16 الظي خضصها بشالزحن ًىما في اإلااصة ٧2008الضؾخىع الٟغوس ي لؿىت 

 مىه، و٦ظا الضؾخىعي اإلاهغي الظي 119الظي خضصها بؿخت ؤقهغ ٦دض ؤ٢خ ى في اإلااصة 

.  ؤقهغ ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة03 مىه بمضة 154خضصها في اإلااصة 

ٚحر ؤن ٖؼوٝ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ًٖ جدضًض اإلاضة ال٣هىي لخالتي الُىاعت ؤو 

اث، وال ًخماش ى  ؼا طل٪ بلى م٣خًُاث الٓٝغ ًدىافى م٘ نىن الخ٣ى١ والخٍغ الخهاع مٖى

                                                           
 .127ٖىان ؤما٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
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ىصتها بلى خالت ؾحرها الٗاصي، خُض  ها ٖو البخت م٘ ما حؿخلؼمه ماؾؿاث الضولت ٢هض عظٖى

ت ه٣ُت بضاًتها وه٣ُت جهاًتها ٌؿاٖض  ًغي بٌٗ الباخشحن ؤن جدضًض هظه اإلاضة مً زال٫ مٗٞغ

اث الٗامت، بل وؤ٦ثر مً طل٪ ٞهم ًغون بىظىب بٖالم  ٦شحرا في الخض مً اإلاؿاؽ بالخٍغ

الن ًٖ بخضي هاجحن الخالخحن  ت مؿب٣ا ٢بل ؤلٖا اإلاىاَىحن ب٩اٞت الىؾاثل الؿمُٗت والبهٍغ

ش جهاًتها وختى في خالت اجساط ال٣غاع بكإن جمضًضها، ٖلى ؤن ج٣ُُض ٨ٞغة  ش بضاًتها وجاٍع بخاٍع

خُه َب٣ا لىو اإلااصة   ٌٗض ٢ُضا هاما في خض طاجه، 105الخمضًض بمىا٣ٞت البرإلاان مجخمٗا بٛٞغ

ٗها، وهظا ما ًجٗل خخما ؤن  ٌ البرإلاان َلب الغثِـ ًًُغ هظا ألازحر لٞغ ألهه بمىظب ٞع

عبِ الخمضًض بمىا٣ٞت البرإلاان في ْل الىٓام الخٗضصي الخؼبي ال٣اثم ٖلى مبضؤ الٟهل بحن 

. 1الؿلُاث ٣ًلو مً ؾلُت الغثِـ

م ؤن ٖضم جدضًض اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي إلاضة الُىاعت ؤو الخهاع ًٟسر اإلاجا٫  ٚع

لغثِـ الجمهىعٍت للخٟلذ والخملو مً ٢ُض الخمضًض اإلاغجبِ بمىا٣ٞت البرإلاان ؤًً ًم٨ىه ب٢غاع 

لت ؤو ختى ٖضم جدضًض اإلاضة، ٦ما حؿمذ له بخٟاصي ؤي ٖغ٢لت مً البرإلاان والٗمل في  مضة ٍَى

ٞسخت بُٗضا ًٖ ٢ُض الخمضًض، وهى ألامغ الظي خضر ٖىضما اؾخمغ بٖالن خالت الُىاعت في 

لت بلى ٚاًت ؾىت 1992الجؼاثغ ؾىت  . 20112 إلاضة ٍَى

: ثلملرمل خالة الؼىاوا بجىحل كااىن عظىر / ج

ىاعت : " ٖلى106هو اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في اإلااصة 
ّ
ًدّضص جىُٓم خالت الُ

".   وخالت الخهاع بمىظب ٢اهىن ًٖىّي 

عي ألانُل مىاٍ بالبرإلاان، ألامغ الظي ٌك٩ل  وخؿىا ٞٗل بظل٪ ل٩ىن ؤن الازخهام الدكَغ

اتهم في مىاظهت احؿإ نالخُاث الؿلُت  يماهت خ٣ُ٣ُت لخماًت خ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

ُت الاؾخصىاثُت، ٧ىن هظا ال٣اهىن الًٗىي  الخىُٟظًت الؾُما عثِـ الجمهىعٍت بذجت الكٖغ

اع الٗام اإلاىٓم لخالتي الُىاعت والخهاع زانت ُٞما ًخٗل٤ بالجاهب ؤلاظغاجي  ًدضص ؤلَا

٘ واإلاضة ال٣هىي وبظغاء الخمضًض و٦ُُٟت  الن و٦ظا الٞغ والخ٣جي ٧الىو ٖلى ٦ُُٟت ؤلٖا

٣ت  ٍغ تي البرإلاان َو ٣ت جىُٓم اظخمإ ٚٞغ ضص مغاجه، و٦ظا ٍَغ مباقغجه وخضوص هظا الخمضًض ٖو

ذ  الخ، ٖلى ؤن ألامغ ال ًمـ وال ٣ًلو البخت مً الؿلُت الىاؾٗت لغثِـ ... وق٩ل الخهٍى

الجمهىعٍت في ج٣ضًغ هاجه الًغوعة وما ًالثمها مً جضابحر مً ؤظل اؾخدباب الىي٘ وؤلاظغاءاث 

ال٨ُٟلت إلاىاظهت هاجه الٓغوٝ، وبن ٧ان في ألامغ مىاػهت ٚحر ٖاصلت بحن هاجه الخضابحر 

                                                           
 .44سخىحن ؤخمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
٘ خالت الُىاعت بم٣خض ى ألامغ  ع٢م 2  23، اإلااعزت في 12ط، الٗضص .ط.ع.، ط2011 ٞبراًغ ؾىت  23 ماعر في 01-11 جم ٞع

. 2011ٞبراًغ 
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اث والخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت صؾخىعٍا والظي  والؿلُاث اإلاسىلت للغثِـ مً ظهت وبحن هامل الخٍغ

٤ًُ بلى خض ٦بحر خٟاْا ٖلى اإلاهلخت الٗلُا للضولت وماؾؿاتها وزىابذ ألامت وم٣ىماتها ًَ .

وفي هظا الهضص ججضع ؤلاقاعة بلى ٖضم نضوع هظا ال٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم للخالخحن بلى خض 

م بٖالن خالت الُىاعت و٦ظا الخهاع بمىظب اإلاغؾىمحن  -91 و 44-٦92خابت هظه ألاؾُغ، ٚع

196 .

 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 106ولٗل ٖضم نضوع ٢اهىن ًٖىي َب٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة 

ُت  ُٗا ًًاٝ بلى ٖمىمُت وا٢خًاب الىهىم الضؾخىعٍت التي جىٓم الكٖغ ٌك٩ل ٞغاٚا حكَغ

الاؾخصىاثُت، ولهظا ًجب ؤن ج٣ىم ٧ل ماؾؿت صؾخىعٍت بضوعها اإلاىٍى بها وؤال جخٗضي 

ًمً  ض٣٢ها ٍو نالخُاتها، ٦ما ًجضع باإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ًًبِ الىهىم الضؾخىعٍت ٍو

ل٩ل ؾلُت الهالخُاث ال٩اُٞت التي جًمً الخىػَ٘ اإلاخىاػن للؿلُاث وبالخالي اخترام مبضؤ 

اتهم ُت وخماًت خ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ . 1الٟهل بحن الؿلُاث الظي ًًمً لىا الكٖغ

 جىو ٖلى جىُٓم خالت الُىاعت والخهاع بمىظب ٢اهىن ًٖىي ٞةن 106وبطا ٧اهذ اإلااصة 

ضم نضوع هظا  هظا ألازحر ٌٗىص له الخمُحز بحن الخالخحن وال خاظت لل٣ٟه الضؾخىعي في طل٪، ٖو

م الىو ٖلى اقتراَه صؾخىعٍا  وبٖالن الخالخحن ٌٗض في خض طاجه زغ٢ا للضؾخىع  ال٣اهىن ٚع

ألن ؤهم قٍغ إلاكغوُٖت ٢غاع اللجىء لهاجحن الخالخحن هى وظىص بَاع ٢اهىوي مؿب٤ ًىٓمهما، 

ُٗت ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت اجساط ٧ل ال٣غاعاث بةعاصجه اإلاىٟغصة وال  ٟٞي ُٚاب الخضوص الدكَغ

اث، ٦ما ٌٗىص لغثِـ الجمهىعٍت وخضه  ًم٨ً في هظه الخالت يمان اخترام الخ٣ى١ والخٍغ

. 2ج٠ُُ٨ َبُٗت الخالت التي ٌٗلجها َىاعت ؤم خهاع

خلود سلؼات وبئي الججمىورة  ف خالتي الؼىاوا والحصاو : الفملع الثاون

بطا ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض وؾ٘ مً نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت في ْل 

الٓغوٝ الاؾخصىاثُت الؾُما ٖىض بٖالن خالتي الُىاعت والخهاع بإن م٨ىه مً اجساط ٧اٞت 

الخضابحر التي مً قإجها الخهضي لها وبٖاصة اؾخدباب الىي٘، ٞةن هظه الؿلُت الىاؾٗت ال 

اث  حٗجي البخت بٞالتها مً ٧ل ؤق٩ا٫ الغ٢ابت زانت وؤن ألامغ ًخٗل٤ بهامل الخ٣ى١ والخٍغ

اإلاىهىم ٖلحها بمىظب الضؾخىع، ولظل٪ ٞةهه وبن يا١ مجا٫ الغ٢ابت ٖلى هظه الؿلُاث 

اث والخ٣ى١  لػي الخٍغ بال ؤجها جب٣ى الخهً صون الاهٟغاص بالؿلُت الظي ٨ًغؽ الض٦خاجىعٍت ٍو

اث وهى ٧اٞلها ويامجها  الٟغصًت، ٞةطا ٧ان ألانل ؤن الضؾخىع هى خامي هظه الخ٣ى١ والخٍغ

                                                           
 ال٣اهىهُت للضعاؾاث والباخض  ألاؾخاط مىؾاوي ٞاَمت،الهالخُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثغي، مجلت 1

 .103 م.، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، الجؼاثغ2016والؿُاؾُت، الٗضص ألاو٫، ماعؽ 
 .182لىقً صال٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
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مً ٧ل ما هى ٚحر مكغوٕ مً اإلاماعؾاث التي ًم٨ً ؤن جمـ بها وطل٪ في الٓغوٝ الٗاصًت، 

له  ٟٞي ْل الخاالث ٚحر الٗاصًت والتي مً بُجها الخهاع والُىاعت ٞةن الضؾخىع طاجه بخسٍى

لغثِـ الجمهىعٍت اجساط ٧ل ما مً قإهه اإلاداٞٓت ٖلى اؾخدباب الىي٘ مً جضابحر وبظغاءاث 

اث ٖلى اٖخباع ؤن اؾخدباب الىي٘ في البالص وبن ٧ان حهضع  ج٤ًُ الخىا١ ٖلى الخ٣ى١ والخٍغ

اث وبهما  اث بال ؤن ألامغ ال ٌٗضو ٧ىهه مؿإلت ما٢خت ال جلػي جماما هاجه الخٍغ مً هاجه الخٍغ

بال٨ٗـ ٞهي حك٩ل يماهت مؿخ٣بلُت لها، ٞاؾخ٣غاع الىي٘ ًاصي خخما بلى اؾخ٣غاعها 

. وصًمىمتها ونىجها وخماًتها

اث ال ٌٗجي ٖلى وظه  وفي هظا الهضص وكحر بلى ؤن جمخ٘ الٟغص بجملت مً الخ٣ى١ والخٍغ

ال١ ؤهه ٚحر م٣ُض ب٣ُىص ٢اهىهُت، بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٢ض جمشل الًماهاث الضؾخىعٍت  ؤلَا

٩ىن طل٪ في بَاع خماًت اإلاهلخت الٗلُا لألمت التي  وال٣اهىهُت مدىع وؤؾاؽ هاجه ال٣ُىص، ٍو

اث الٗامت والخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بالٟغص ٢ض جخُلب ؤخُاها . 1ب٢هاء بٌٗ الخٍغ

م٨ً خهغ الٓغوٝ التي ؤصث بلى اللجىء لهاجه الخالت وجخمشل في : 2ٍو

 .اإلاؿاؽ الخُحر واإلاؿخمغ بالىٓام الٗام -

 .التهضًضاث التي حؿتهضٝ اؾخ٣غاع اإلااؾؿاث -

 .اإلاؿاؽ الخُحر واإلاخ٨غع بإمً اإلاىاَىحن والؿلم اإلاضوي -

مداولت يمان اؾخدباب ألامً والىٓام الٗام ويمان ؤخؿً ألمً ألاشخام  -

 .وممخل٩اتهم وجإمحن الؿحر الخؿً للمهالر الٗمىمُت

وبهظا ًٓهغ لىا ؤن الٓغوٝ التي ًم٨ً ؤن جاصي بلى بٖالن خالت الُىاعت ج٩ىن مخٗل٣ت ٖمىما 

بالىٓام الٗام وؤمً اإلاىاَىحن وؾحر اإلااؾؿاث الٗامت في الضولت وهي في ألازحر مً ازخهام 

. 3وج٣ضًغ عثِـ الجمهىعٍت

ولئن ٧ان ال٣ٟه الضؾخىعي ٌٗخبر بٖالن خالتي الُىاعت ؤو الخهاع ٖمال ؾُاصًا صون ؤلاظغاءاث 

ت ما٫ ؤلاصاٍع ، ٞةن طل٪ 4اإلاخٗل٣ت به ؾىاء ٧اهذ جىُٓمُت ؤو ٞغصًت بدُض جضزل في بَاع ألٖا

ها لىٕى مً الغ٢ابت ؤمغا واعصا بما ٨ًبذ مً ظماح الؿلُت اإلاُل٣ت  ًجٗل مً بم٩اهُت زًٖى

                                                           
 .119لضٕع هبُلت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
ت ببغاهُم، خؿً مدمض نالح 2  والىٓام اإلاٗانغة الىٓم الؿُاؾُت في ال٣اهىن  لؿُاصة ٦ًماهت الؿلُاث بحن الٟهل هٍٓغ

٤، م الخ٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن، في ص٦خىعاه ؤَغوخت جدلُلُت، صعاؾت ؤلاؾالمي،  .537ظامٗت الؼ٢اٍػ
 .121لضٕع هبُلت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
ؼ ٖبض اإلاىٗم، صٖىي بلٛاء ال٣غاع ؤلاصاعي في ٢ًاء مجلـ الضولت، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لإلنضاعاث ال٣اهىهُت، مهغ،  4 ٖبض الٍٗؼ

 .585، م 2008
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والىاؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالغ٢ابت الضؾخىعٍت ؤو البرإلااهُت ؤو ال٣ًاثُت 

ما٫ والخضابحر . ٖلى هاجه ألٖا

ولٗل ؤو٫ مٓهغ مً مٓاهغ الغ٢ابت اإلاىهبت ٖلى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في خالتي الُىاعت 

 مً الخٗضًل 106والخهاع ًم٨ً ؤن جخمسٌ ًٖ ٢غاءة جدلُلُت مؿب٣ت لىو اإلااصة 

ىاعت وخالت الخهاع بمىظب ٢اهىن : " التي جىو2016الضؾخىعي 
ّ
ًدّضص جىُٓم خالت الُ

ت اإلاؿب٣ت للمجلـ الضؾخىعي ٖلى ال٣اهىن " . ًٖىّي  ، ؤًً جٓهغ مً زال٫ الغ٢ابت ؤلاظباٍع

٣ا لىو اإلااصة  ، والظي ٌٗض ال٣الب ال٣اهىوي اإلاؿب٤ الظي ًىٓم هاجحن 186/02الًٗىي ٞو

الخالخحن وبن ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بالجاهب ؤلاظغاجي ٣ِٞ، بال ؤن هظا ٢ض ٣ًلل بك٩ل ٦بحر مً 

اتهم التي ًم٨ً ؤن جىجغ ًٖ بَال١ ًض عثِـ  آلازاع الؿلبُت ٖلى خ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

ه بلى يغوعة الخُب٤ُ الٗملي للىهىم  الجمهىعٍت، ولظل٪ وفي هظا الؿُا١ ال بض مً الخىٍى

وبزغاظها مً الؿُا١ الىٓغي ٣ِٞ مً زال٫ بنضاع ال٣اهىن الًٗىي اإلاىهىم ٖلُه في 

، وفي هظا هٕى مً بؿِ الغ٢ابت اإلاؿب٣ت ٖلى نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت في خالتي 1061اإلااصة 

. الُىاعت والخهاع

٦ما ؤهه ًم٨ً الخضًض ًٖ نىعة ٚحر مباقغة للغ٢ابت مً زال٫ اقتراٍ اإلااؾـ الضؾخىعي 

٣ا  يغوعة اؾدكاعة عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي مً ؤظل بٖالن خالت الُىاعت ؤو الخهاع ٞو

ضم بلؼامُت ألازظ بها، بال ؤن 105لىو اإلااصة  م مً بؿاَت هاجه الاؾدكاعة ٖو ، ٖلى الٚغ

م ؤن البٌٗ ًغي ؤن  اقتراَها وخضه ٣ًُض ولى ق٩لُا ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في طل٪، ٚع

الضوع الظي ًلٗبه عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي هى صوع اؾدكاعي مدٌ وال ٌٗض ٢ُضا ٖلى ؾلُت 

غ خالت الُىاعت ؤو الخهاع ؤًً ًم٨ً ألازظ به ؤو بهماله . 2الغثِـ في ج٣ٍغ

ما ًبضًه عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي مً عؤي :" وفي هظا الؿُا١ ًغي الض٦خىع ٖبض هللا بى٢ٟت ؤن

خى٫  (٦غؤي ؾاب٤)ال ٌٗخبر مً الىاخُت ال٣اهىهُت بمشابت ع٢ابت مؿب٣ت ولهظا الؿبب ال  ًيكغ 

ما ج٣غع في الاظخمإ وبالخالي ٞظل٪ ؤلاظغاء له َاب٘ ق٨لي، وللٗلم ٞةن وظهت هٓغ عثِـ 

. 3"اإلاجلـ الضؾخىعي ال ًُل٘ ٖلحها الجمهىع ومً زم مشله مشل باقي الغئؾاء

 مً الخٗضًل الضؾخىعي جتراءي 106 و 105ؤما ًٖ الغ٢ابت البرإلااهُت ٞبالغظٕى بلى هو اإلااصجحن 

لىا بىاصع ع٢ابت بغإلااهُت مً قإجها ؤن حك٩ل يابُا ولى بؿُُا لؿلُت عثِـ الجمهىعٍت في 

                                                           
، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت (صعاؾت م٣اعهت)مىؾاوي ٞاَمت، الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى الؿلُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت  1

 .55، م2016/2017الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 
 .56مىؾاوي ٞاَمت، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2
، 2002ٖبض هللا بى٢ٟت، ؤؾالُب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، صاع هىمت للُباٖت واليكغ، الجؼاثغ،  3

 .471م 
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تي البرإلاان والاظخمإ  خالتي الُىاعت والخهاع، ؤًً جٓهغ مً زال٫ اؾدكاعة عثِس ي ٚٞغ

. ًخٗل٤ بال٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم للخالخحن الىظىبي له في خالت الخمضًض، و٦ظا ُٞما

 ٞةن الخضًض الظي ؾب٤ ُٞما ًخٗل٤ باؾدكاعة عثِـ اإلاجلـ 105واؾدىاصا بلى هو اإلااصة 

جي  الضؾخىعي ًىُب٤ ٖلى اقتراٍ اإلااؾـ الضؾخىعي الؾدكاعة عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

وعثِـ مجلـ ألامت، بط وعٚم ٖضم بلؼامُت الغؤي الظي ًبضًاهه لغثِـ الجمهىعٍت في ب٢ضامه 

٘ خالت الُىاعت ؤو الخهاع بال ؤهه ٌٗض ٢ُضا ٖلى ؾلُخه اإلاُل٣ت باٖخباعهما  ٖلى بٖالن ؤو ٞع

ممشلحن ًٖ البرإلاان الظي ٨ٌٗـ ؤلاعاصة الكٗبُت، ولٗل في طل٪ ببغاػ إلا٩اهت هاجحن اإلااؾؿخحن 

خحن) ُٗت في نىاٖت ال٣غاع  (عثِس ي الٛٞغ ومداولت للماؾـ الضؾخىعي إلقغا٥ الؿلُت الدكَغ

اإلاخٗل٤ بالٓغوٝ الاؾخصىاثُت صعءا الؾخدىاط الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى ػمام ألامىع بهٟت 

مُل٣ت ومىٗا للخدُُض ال٨لي للبرإلاان، وبن ٧ان اقتراٍ هاجه الاؾدكاعة ال ٌك٩ل مٓهغا للغ٢ابت 

ب٣ضع ما هى جضُٖم إلاغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت وبحهام للغؤي الٗام بمؿاهمت ممشلي الكٗب في ب٢غاع 

. خالت الُىاعت ؤو الخهاع

٦ما ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي خؿىا ٞٗل خحن ٢ُض ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في جمضًض 

خُه مجخمٗخحن وبإٚلبُت مُل٣ت، وفي  خالت الُىاعت ؤو الخهاع بمىا٣ٞت البرإلاان مى٣ٗضا بٛٞغ

طل٪ جُٟٗل صؾخىعي للغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ؾلُت الغثاؾت اإلاىؾٗت في ْل هاجه الٓغوٝ مً 

. 20161 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105زال٫ ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

 ظاهبا آزغ مً الىو الضؾخىعي ٖلى الغ٢ابت البرإلااهُت اإلا٣ُضة ٦106ما ؤهىا هغي في هو اإلااصة 

ُٗت بمهمت جدضًض جىُٓم  والًابُت لؿلُت عثِـ الجمهىعٍت مً زال٫ بهاَت الهُئت الدكَغ

خالتي الُىاعت والخهاع مً الىاخُت ؤلاظغاثُت في مداولت لىي٘ بَاع ٖام ًًبِ هاجه 

اتهم ٞهى  ا مً الخماًت لخ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ الؿلُت، خُض ٌك٩ل هظا ال٣اهىن الًٗىي هٖى

٠٣ خاثال صون بلٛائها ولى بهٟت ما٢خت . ٨ًٟل الخض ألاصوى لها ٍو

ُٗت ٖلى هُمىت  لى الٗمىم وعٚم ما ؾب٤ ط٦غه مً مداولت جُٟٗل ع٢ابت الهُئت الدكَغ ٖو

ماؾؿت الغثاؾت ٖلى ػمام ألامىع، ٞةن هاجه الغ٢ابت البرإلااهُت جٓل ٚحر ٞاٖلت ٖلى اإلاؿخىي 

ُٗت وبق٩الُت اإلاىالاة اإلاؿخمغة،  خباعاث ٖضًضة مجها ي٠ٗ اإلااؾؿت الدكَغ الٗملي هٓغا اٖل

ولهظا بطا ؤعصها جُٟٗل هاجه الغ٢ابت ٞال بض مً جم٨حن البرإلاان مً ال٣ُام بضوعه الغ٢ابي وطل٪ 

دت بىو الضؾخىع وال٣اهىن ٖلى الؿلُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ  بة٢غاع ع٢ابت مباقغة ونٍغ

خُه إلاىا٢كت ٧ل ؤلاظغاءاث  الجمهىعٍت في خالتي الُىاعت والخهاع، بدُض ًجخم٘ البرإلاان بٛٞغ

                                                           
ىاعت : "105/02جىو اإلااصة  1

ّ
خُه اإلاجخمٗخحن    وال ًم٨ً جمضًض خالت الُ  بٗض مىا٣ٞت البرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ

ّ
 ؤو الخهاع، بال

 " . مٗا
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والخضابحر التي ًخسظها عثِـ الجمهىعٍت م٘ بم٩اهُت حٗضًلها ؤو بلٛائها في خالت اؾدكٗاع هٕى مً 

غ مؿاولُت الغثِـ ؤمام البرإلاان ٖملُا ، وبالخالي ب٢غاع ع٢ابت ؤ٦ثر 1الخٗؿ٠ في الؿلُت م٘ ج٣ٍغ

اث واإلااو٘ لإلهٟغاص  اٖلُت جد٣ُ٣ا لىٕى مً الخىاػن الؿلُىي ال٩اٞل للخ٣ى١ والخٍغ ظضًت ٞو

. والدؿلِ

سلؼات وبئي الججمىورة  ف الحالة الاسحثنابية : اإلاؼلل الثاون

٣ًّغع عثِـ : " بىهها20162 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107ههذ ٖلى هاجه الخالت اإلااصة 

ت بطا ٧اهذ البالص مهّضصة بسُغ صاهم ًىق٪ ؤن ًهِب ماّؾؿاتها  ُّ ت الخالت الاؾخصىاث ٍّ الجمهىع

ت ؤو اؾخ٣اللها ؤو ؾالمت جغابها ٍّ   . الّضؾخىع

 بٗض اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت،
ّ
  وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي   وال ًّخسظ مشل هظا ؤلاظغاء بال

جي،  لى لألمً ومجلـ الىػعاء   وعثِـ اإلاجلـ   الَى   .  الّضؾخىعّي، والاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا

تي حؿخىظبها 
ّ
ت ال ُّ ت ؤن ًّخسظ ؤلاظغاءاث الاؾخصىاث ٍّ ت عثِـ الجمهىع ُّ جسّى٫ الخالت الاؾخصىاث

ت ٍّ ت في الجمهىع ٍّ   . اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ ألاّمت واإلااّؾؿاث الّضؾخىع

جخم٘ البرإلاان وظىبا   . ٍو

تي ؤوظَبذ بٖالجها
ّ
٦غ ال

ّ
ت، خؿب ألاق٩ا٫ وؤلاظغاءاث الّؿالٟت الظ ُّ ".  . جيخهي الخالت الاؾخصىاث

وحٗض الخالت الاؾخصىاثُت بخضي ؤهم اإلاؿاثل التي ٖالجها اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي 

ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت، ؤًً عبُها ب٨ٟغة خماًت الضولت  باٖخباعها مٓهغا مً جُب٣ُاث هٍٓغ

، وباؾخ٣غاء هو   ؤو وقُ٪ الى٢ٕى
ًّ
واؾخ٣اللها وؾالمت جغابها مً ؤي زُغ صاهم ؾىاء ٧ان خاال

ض مؿإلت اللجىء 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107اإلااصة  ُّ  هلخٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ـ

بلى الخالت الاؾخصىاثُت وبٖالجها اإلاسىلحن لغثِـ الجمهىعٍت وخضه صون ؾىاه بجملت مً 

ُت والتي هجملها ُٞما ًلي : الكغوٍ الك٩لُت واإلاىيٖى

اللملوغ اللكلية واإلاىطىعية إلعالن الحالة الاسحثنابية : الفملع ألاوو 

ٖلى ٚغاع ٧ل الخاالث الاؾخصىاثُت ٣ٞض ؤوظب اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت 

 الخالت الاؾخصىاثُت، مجها الك٩لُت ب٢غاع ٖلى ؤلا٢ضامببٌٗ الكغوٍ التي ًيبػي جىاٞغها لضي 

ُت . ومجها اإلاىيٖى

 

 

                                                           
. 244لىقً صال٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
، وهظه الخالت مؿخىخاة مً 76 مً صؾخىع 120، واإلااصة 89 مً صؾخىع 87، واإلااصة 96 مً صؾخىع 93والتي ج٣ابلها اإلااصة  2

. 58 مً الضؾخىع الٟغوس ي لؿىت 106اإلااصة 
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اللملوغ اللكلية إلعالن الحالة الاسحثنابية : ؤوال

 مً الخٗضًل 107و٢ض جم الىو ٖلى هاجه الكغوٍ بمىظب ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

:  وجخمشل في2016الضؾخىعي 

: اسخلاوة وبئس ي غملفتي البرإلاان/ 1

ل٣ض ؤلؼم اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي عثِـ الجمهىعٍت لضي ب٢ضامه ٖلى بٖالن 

جي 107الخالت الاؾخصىاثُت َب٣ا لىو اإلااصة   باؾدكاعة ٧ل مً عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

ؿا إلابضؤ  وعثِـ مجلـ ألامت باٖخباعهما ممشلحن لإلعاصة الكٗبُت مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ج٨َغ

الٟهل بحن الؿلُاث واختراما للخٗضصًت الخؼبُت، ومً زم مغاٖاة لالٖخباعاث الؿُاؾُت التي 

لبُت البرإلااهُت . ٢1ض ججٗل مً عثِـ الجمهىعٍت ال ًخمخ٘ باأٚل

ٚحر ؤن هظه الاؾدكاعة وبن ٧اهذ حك٩ل صٖما إلاى٠٢ عثِـ الجمهىعٍت في بٖالهه للخالت 

. الاؾخصىاثُت بال ؤجها جب٣ى ٢ُضا بظغاثُا ال ًلؼمه ألازظ به

: اسخلاوة اإلاجلي اللسحىور/ 2

ذ اإلااصة   ٖلى عثِـ الجمهىعٍت اؾدكاعة 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107/02اقتَر

ه اإلااؾـ الضؾخىعي في خالتي الُىاعت  اإلاجلـ الضؾخىعي ٩٦ل ٖلى زالٝ ما اقتَر

ؼ طل٪ بلى ٧ىن الخالت الاؾخصىاثُت او ٖى لخهاع، ؤًً اقتٍر اؾدكاعة عثِـ اإلاجلـ ٣ِٞ، ٍو

ئا مً خالتي الُىاعت والخهاع، وطل٪ اهُال٢ا مً ايُإل اإلاجلـ  ؤ٦ثر زُىعة وؤقض َو

 مً الخٗضًل 182/01الضؾخىعي بمهمت الؿهغ ٖلى اخترام الضؾخىع َب٣ا لىو اإلااصة 

. 20162الضؾخىعي 

وال ٌٗض الغؤي الظي ًهضعه هىا اإلاجلـ الضؾخىعي مً ٢بُل آلاعاء اإلالؼمت التي ًهضعها 

غ بكإجها، بل هى مً هٕى آلاعاء اإلاؿب٣ت ٚحر اإلالؼمت التي 
َ
سُ ًُ بسهىم اإلاؿاثل ال٣اهىهُت التي 

. للغثِـ ؤن ٌٗمل بها ؤو حهملها

وعٚم ؤن هظا الغؤي ال ًدمل الُاب٘ ؤلالؼامي لغثِـ الجمهىعٍت بال ؤهه ال بض مً ؤن ٩ًىن 

ت هامت ؾىاء باليؿبت لغثِـ  ضة الغؾمُت، وهظا ما ٌُُٗه ٢ىة مٗىٍى يكغ في الجٍغ مؿب٣ا ٍو

الجمهىعٍت بخضُٖم مى٢ٟه صؾخىعٍا ؤمام باقي اإلااؾؿاث ؤو باليؿبت ألٞغاص اإلاجخم٘ هٓغا 

اتهم . 3لخُىعة اللجىء بلى ٢غاع بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت ٖلى خ٣ى٢هم وخٍغ

 

                                                           
. 107مىؾاوي ٞاَمت، م٣ا٫ الهالخُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
٠ بالّؿهغ ٖلى اخترام الّضؾخىع     اإلاجلـ الضؾخىعّي : " ٖلى182/01 جىو اإلااصة  2

ّ
 " . هُئت مؿخ٣لت ج٩ل

. 276ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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: الاسحجاع للججلي ألاعلى لألمن/ 3

ذ 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 105ٞٗلى زالٝ ما ظاءث به اإلااصة   التي اقتَر

غ خالتي الُىاعت ؤو الخهاع، ٣ٞض ؤلؼم اإلااؾـ الضؾخىعي  لى لألمً لخ٣ٍغ اظخمإ اإلاجلـ ألٖا

حن ظلي 02/ 107عثِـ الجمهىعٍت في هو اإلااصة   باالؾخمإ لهظا اإلاجلـ، والٟغ١ بحن الكَغ

بط ؤن الاظخمإ ٌٗض مجغص ٢ُض ق٨لي صون ٞاٖلُت في جبهحر عثِـ الجمهىعٍت باألويإ 

خباع آلاعاء اإلاسخلٟت  الؿاثضة، في خحن ؤن الاؾخمإ نىعة ؤص١ لخ٣ُُم ألاويإ وألازظ بٗحن الٖا

لى لألمً ًاء اإلاجلـ ألٖا . 1أٖل

وعٚم بلؼام اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت باالظخمإ بهظا اإلاجلـ بال ؤهه ًب٣ى صوما 

في مىإي ًٖ بلؼامُت ألازظ بما ٣ًضمه ؤًٖائه مً آعاء، بن قاء ألازظ بها ؤو جغ٦ها صون ؤن 

. ٩ًىن إلاىا٣ٞتهم ؤو مٗاعيتهم ؤزغ مباقغ ٖلى ب٢ضام الغثِـ ٖلى بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت

: الاسحجاع إلاجلي الىزواء/ 4

 وظىب اؾخمإ عثِـ الجمهىعٍت 107خُض اقتٍر اإلااؾـ الضؾخىعي في هو اإلااصة 

إلاجلـ الىػعاء ٢بل بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت، ؤًً ًترؤؽ عثِـ الجمهىعٍت هظا اإلاجلـ َب٣ا 

ًم الىػٍغ ألاو٫ وظمُ٘ الُا٢م الىػاعي في الخ٩ىمت، خُض جخم مىا٢كت 91/4لىو اإلااصة   ٍو

وج٣ُُم اإلاى٠٢ وجباص٫ آلاعاء وج٣ضًم هخاثجه ؤلاًجابُت والؿلبُت صازلُا وزاعظُا، وهى ما ًىحر 

٤ ؤمام عثِـ الجمهىعٍت . 2الٍُغ

:  اححجاع البرإلاان وحىبا/ 5

ذ اإلااصة   اظخمإ البرإلاان وظىبا، بط ال ٣ٌٗل ؤن ج٩ىن البالص مهضصة 107خُض اقتَر

ً الىىاب مً  ِ
ّ
بسُغ صاهم وقُ٪ الى٢ٕى وممشلى الكٗب في ُٖلت، ٦ما ؤن هظا الاظخمإ ًَم٨

م ؤن هظا ؤلاظغاء ال ٌٛحر مً ألامغ قِئا ألهه ًخى٠٢ ٖىض  مخابٗت ومغا٢بت ألاويإ باؾخمغاع، ٚع

خضوص الاظخمإ ٣ِٞ، ٞهى ال ًخُلب ببضاء الغؤي والتزام عثِـ الجمهىعٍت باؾدكاعجه ؤو ألازظ 

. 3بغؤًه ٦ما هى الخا٫ باليؿبت للماؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي 

اللملوغ اإلاىطىعية لحلملرمل الحالة الاسحثنابية : راايا

 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107ب٣غاءة مخٟدهت لىو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

غ الخالت  حن ؤؾاؾُحن لضي ب٢ضام عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ج٣ٍغ ًدبحن وظىب جىاٞغ قَغ

: الاؾخصىاثُت ًخمشالن في
                                                           

٘ الاؾخصىاجي في الخٗضًل الضؾخىعي  1 ، مجلت ألاؾخاط والباخض للضعاؾاث ال٣اهىهُت 2016مىؾاوي ٞاَمت، نالخُت الدكَغ

 .670، اإلاجلض الشاوي، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، الجؼاثغ، م 2017والؿُاؾُت ، الٗضص الؿاب٘، ؾبخمبر 
 .277 - 276: م- ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .108مىؾاوي ٞاَمت، الهالخُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
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 :وحىد خؼمل داهس يىشك ؤن يلع ييلد مؤسسات اللولة ؤو اسحلاللما وسالمة ثملابيا/ 1

ٗغ٢ل ماؾؿاث الضولت ًٖ ؤصاء واظبها الضؾخىعي،  ى١ َو ُٗ ٌَ  بمٗجى ؤن هظا الخُغ ٢ض 

. 1بط ال بض مً جىاظض تهضًض زُحر ووقُ٪ الى٢ٕى ومٗغ٢ل للضوع الٗاصي للؿلُاث الضؾخىعٍت

ٗٝغ الض٦خىع مدمض ؾلُمان الُماوي الخُغ الضاهم اإلاٟض ي بلى ب٢غاع الخالت الاؾخصىاثُت  َو

بإهه ٧ل وا٢ٗت جىظع بًغع ًهِب الضولت حهضصها بالؼوا٫ والًغع، وهى الخُغ الخا٫ و٢٘ ٞٗال 

جٗل الؿلُت ؤمام وي٘ اؾخصىاجي  ؤو ٧ان وقُ٪ الى٢ٕى بدُض ًدمل مٗه ٖىهغ اإلاٟاظإة ٍو

. 2ًخُلب اجساط جضابحر ٖاظلت

ىهٝغ مٟهىم الخُغ الضاهم في مٗىاه ال٣اهىوي بلى ٧ل خالت وا٢ُٗت جىبئ بًغع ًهِب  ٍو

ت ٞتهضصها باالهخ٣ام ؤو الؼوا٫ . 3مهلخت خٍُى

ا مً الٗمىمُت والٛمىى 107بُض ؤهه لضي اؾخ٣غاء هو اإلااصة   في ٣ٞغتها ألاولى هلخٔ هٖى

ه، وهى ألامغ الظي ًٟسر اإلاجا٫  الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بماهُت هظا الخُغ وونٟه وصعظخه وهٖى

ت لغثِـ الجمهىعٍت في طل٪ لُهبذ الغثِـ بم٣خض ى الضؾخىع  واؾٗا للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ه وصعظت ظؿامخه، ومً هىا ال  الؿلُت ال٣اثمت ٖلى خالت الًغوعة ؤًا ٧ان مهضع الخُغ وهٖى

ًب٣ى ًيخٓغ بنابت الهُئاث الضؾخىعٍت بالكلل الخام ل٩ي ًلجإ الؾخسضام ؾلُخه، بل هى ملؼم 

ً وؾالمت ؤعايُه وج٣ضًغ  بخضاع٥ الخُغ اإلاهضص للؿحر الٗاصي للماؾؿاث واؾخ٣ال٫ الَى

، وبظل٪ ٞاإلااؾـ الضؾخىعي ٣ًغ لغثِـ الجمهىعٍت بالؿلُت  ظؿامت الخُغ وقُ٪ الى٢ٕى

ت في اللجىء بلى اؾخٗما٫ اإلااصة  . 4 مً الضؾخىع 107الخ٣ضًٍغ

ُاب للض٢ت في نُاٚت اإلااصة  مىمُت ٚو ولٗل ما ٌٗاب ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي مً ٚمىى ٖو

ت اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ٖلى خؿاب  ًهب في مهلخت ج٣ٍى

اث الٗامت التي ٤ًًُ الخىا١ ٖلحها  باقي اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وفي مىاظهت الخ٣ى١ والخٍغ

. بك٩ل واؾ٘

: ؤن ييلد هذا الخؼمل مؤسسات اللولة اللسحىورة ؤو اسحلاللما ؤو سالمة ثملابيا/ 2

واإلاغاص مً اقتراٍ اإلااؾـ الضؾخىعي لهظا الكٍغ ؤن وظىص الخُغ و٢ُامه ال ٨ًٟي 

غ الخالت الاؾخصىاثُت، بل ًجب ؤن ج٩ىن له  وخضه ؤن ٩ًىن مبرعا لغثِـ الجمهىعٍت لخ٣ٍغ

                                                           
 .454 -453: م- ٖبض هللا بى٢ٟت، ؤؾالُب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
. ، وما بٗضها100، م1979، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ، (صعاؾت م٣اعهت)ؾلُمان مدمض الُماوي، مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي  2
ُل زابذ، ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا للماصة  3  مً الضؾخىع اإلاهغي والغ٢ابت ال٣ًاثُت، ؤَغوخت  74وظضي ٚابٍغ

 .30-29: م- ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ال٣اهغة، م
. 106مىؾاوي ٞاَمت، الهالخُاث الاؾخصىاثُت، مغظ٘ ؾاب٤، م  4
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او٩ٗاؾاث وؤزغ مترجب ًٖ ٢ُامه بدُض ٌك٩ل تهضًضا ٖلى اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت للضولت ؤو 

. ًمـ باؾخ٣اللها ؤو ؾالمت ؤعايحها

ًىق٪ ؤن "وهىا ًٓهغ هٕى مً الٛمىى الظي ٨ًخى٠ هو ال٣ٟغة الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بٗباعة 

ُما بطا ٧ان اإلا٣هىص مىه مجغص الاه٣ُإ اإلاىخٓم لها ؤو " ًهِب ماؾؿاتها الضؾخىعٍت ٞو

. 1لؿحرها ؤو الكلل الخام وجى٢ٟها ٧لُا ًٖ ؤصاء مهامها

ٟهم مً هظا الكٍغ بإهه ًجب ؤن ًىهب الخُغ ٖلى هاجه اإلاجاالث الىاعصة ٖلى ؾبُل  ٍو

الخهغ، ؤي ؤن ًمـ الخُغ بخضي اإلااؾؿاث اإلاىهىم ٖلحها صؾخىعٍا صون ؤن ًخٗضاها بلى 

ٚحرها مً اإلااؾؿاث اهُال٢ا مً الخٟؿحر الخغفي وال٤ًُ لٗباعة اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت 

لى عثِـ الجمهىعٍت ج٣ضًغ مضي تهضًض الخُغ لهظه اإلاجاالث 107الىاعصة في هو اإلااصة  ، ٖو

. 2التي خضصها الضؾخىع نغاخت

ألاولى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي هو ٖلى الخُغ وقُ٪ الى٢ٕى ولِـ : وهىا وكحر بلى مؿإلخحن 

غ الخالت الاؾخصىاثُت مالم ًخٗضي بلى  الخُغ الخا٫، مما ًٟهم مىه ؤن هظا ألازحر ؤصعى بلى ج٣ٍغ

ًئا وهي الخغب  ، وهى ألامغ الظي بضوعه ًٟسر مؿاخت ٦بري (٦ما ؾجري الخ٣ا)خالت ؤقض َو

ت . لغثِـ الجمهىعٍت في اؾخٗما٫ ؾلُخه الخ٣ضًٍغ

ؤما الشاهُت ٞخخمشل في ؤهه ًٟهم مً هو اإلااصة ؤن الخُغ بطا وظض ولم ًاصي بلى حُُٗل ؾحر 

 للجىء بلى 
ً
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ولم حهضص الاؾخ٣ال٫ وؾالمت التراب، ٞةن طل٪ لِـ مضٖاة

. بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت َاإلاا ؤن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وؤلاظغاثُت ٦ُٟلت بمىاظهت هظا الخُغ

ُت التي ؾب٤ ط٦غها ؤم٨ً  لُه ومما ؾب٤ ٞةهه متى جىاٞغث الكغوٍ الك٩لُت واإلاىيٖى ٖو

غ الخالت الاؾخصىاثُت، وبالخالي وبدؿب هو اإلااصة  لغثِـ الجمهىعٍت ؤلا٢ضام ٖلى بٖالن وج٣ٍغ

ت التي حؿخىظبها 4 ٣ٞغة 107  ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث الاؾدكاٍع

اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ ألامت واإلااؾؿاث الضؾخىعٍت للجمهىعٍت صون ؤن ٩ًىن م٣ُضا بمجا٫ 

                                                           
اججاه ؤو٫ اٖخى٤ ؤصخابه الخٟؿحر ال٤ًُ إلاهُلر الاه٣ُإ للؿحر : وفي هظا الهضص اه٣ؿم ال٣ٟه الضؾخىعي بلى اججاهحن 1

ضم ٢ضعتها ٖلى  اإلاىخٓم للؿلُاث الٗامت، ٞحرون ؤن اللجىء للخالت الاؾخصىاثُت مكغوٍ بالعجؼ اإلااصي للؿلُاث الٗامت ٖو

ض هظا الغؤي ؾىي ٢لت مً ال٣ٟهاء مً بُجهم بىعصو و ُٞضا٫ اثٟها، ولم ًٍا . ؤصاء ْو

اثٟها  ؤما الاججاه الشاوي واإلامشل لٛالبُت ال٣ٟه الضؾخىعي الٟغوس ي ٞحري ؤهه ٨ًٟي حٗثر الؿلُاث الٗامت ونٗىبت ؤصائها لْى

 التي جىو 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107وال ٌكتٍر العجؼ ال٨لي إلااؾؿاتها، وهى اإلاٗجى اإلاىظىص في ٞدىي هو اإلااصة 

ُٟتها وبال ٠ُ٦ ٩ًىن اظخماٖها م٘ العجؼ  (البرإلاان)ٖلى الاظخمإ الىظىبي للبرإلاان، مما ٌٗجي ٢ُام هاجه اإلااؾؿت  وؤصائها ْو

 مً الضؾخىع، الىٓام 124اهٓغ الض٦خىع مغاص بضعان، الازخهام الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت بم٣خض ى اإلااصة ). ال٨لي

  .32، م2002، ؾىت 02، ٖضص 10ال٣اهىوي لألوامغ، مجلت بصاعة الجؼاثغ، مجلض 
اث في خالت الًغوعة 2 بحن الغ٢ابت الضؾخىعٍت وال٣اض ي ؤلاصاعي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، : ٚغبي هجاح، خماًت الخ٣ى١ والخٍغ

 .135، م ٧2015/2016لُت الخ٣ى١، ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن، ؾ٠ُُ، الجؼاثغ، 
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٘ بإوامغ َب٣ا للماصة   مً الخٗضًل 142/4مدضص، ولٗل مً ؤبغػ وؤهم هاجه ؤلاظغاءاث الدكَغ

. 2016الضؾخىعي 

الخلمليع باألواممل رإبملز مـاهمل سلؼة وبئي الججمىورة  ف الحالة : الفملع الثاون 

الاسحثنابية 

بن ٨ٞغة الٓٝغ ٚحر الٗاصي الظي ًم٨ً ؤن جمغ به الضولت والظي ٢ض ًازغ بك٩ل ؤو 

بأزغ ٖلى اؾخمغاعها هى اإلابرع ألا٦بر الظي بمىظبه بغػث بلى الىظىص الؿلُت الاؾخصىاثُت 

اإلاسىلت لغثِـ الجمهىعٍت جٟاصًا إلاا ٢ض ًىجم ٖجها ٧ىهه الضٕع الخهحن الظي ًمشل وخضة ألامت 

خُاص والىلىط بلى الؿلُت  وخماًت اؾخ٣غاعها، طل٪ ؤهه البض مً الخغوط مً صاثغة الٖا

الاؾخصىاثُت ختى ًم٨ً ججىب ماال ًم٨ً جضاع٦ه ؤو مىاظهخه في ْل الٓٝغ الٗاصي، ومً زم 

حٗخبر الهالخُاث ٚحر الٗاصًت هٓاما ٢اهىهُا اؾخصىاثُا ًم٨ً عثِـ الجمهىعٍت مً ظم٘ ٧ل 

ؿمذ له بالخدلل مً مبضؤ اإلاكغوُٖت بٛغى مىاظهت ألازُاع والتهضًضاث التي ٢ض  الؿلُاث َو

جهِب الضولت واإلااؾؿاث الضؾخىعٍت للبالص وؾالمت جغابها واؾخ٣اللها، وبن ٧ان هُا١ ومجا٫ 

هظه الؿلُت ًدؿ٘ في مىاظهت باقي الؿلُاث، ٞةهه ٧ان البض مً خضوص ويىابِ ج٨بذ مً 

. ظماخها جٟاصًا للخغوط ًٖ الٛغى مً ب٢غاعها

 عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت واؾٗت في الخالت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107ل٣ض ؤولذ اإلااصة 

ت الخهٝغ وج٣ضًغ الخضزل مً ٖضمه، و٦ظا اجساط الىؾاثل والخضابحر  الاؾخصىاثُت جم٨ىه خٍغ

اإلاىاؾبت إلاىاظهتها بل وختى ازخُاع و٢ذ الخضزل، ٧ل طل٪ في بَاع ما ٌؿمى اإلاكغوُٖت 

. الاؾخصىاثُت اإلامىىخت له الجساط ظل ما مً قاهه خماًت الضولت وماؾؿاتها

 وبط ٧ان ما ًبرع الؿلُت الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ ٚحر الٗاصًت هى جل٪ 

اإلاكغوُٖت الاؾخصىاثُت ٞةن ؤي زغوط ًٖ بَاع الهضٝ اإلايكىص مً وعائها ٌٗض زغوظا ًٖ 

. خضوص جل٪ الؿلُت اإلا٣غعة صؾخىعٍا، وبالخالي زغوظا ٖلى اإلاكغوُٖت

 ٣ًىصها بلى ال٣ى٫ بٗمىمُت الىو وقمىلُخه وبالخالي ٖضم ويىح 107ولٗل اؾخ٣غاء اإلااصة 

ت لغثِـ الجمهىعٍت مما ًُل٤ الٗىان له في اجساط ما ٌكاء مً  خضوص جل٪ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

عي اإلا٣ٗىص  اث بضاعي اؾخصىاثُت الٓٝغ مً زال٫ جضزله وهُمىخه ٖلى اإلاجا٫ الدكَغ جهٞغ

٤ ألاوامغ ُٗت ًٖ ٍَغ .  ؤنال للؿلُت الدكَغ

٤ جل٪ ألاوامغ الغثاؾُت  بال ؤن ب٣اء هظه الؿلُت الاؾخصىاثُت بُض عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ

٣ا ألخ٩ام اإلااصة   مخى٠٢ ٖلى وظىص الٓٝغ ٚحر 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107 و 142ٞو

الٗاصي اإلاخمشل في الخُغ الضاهم الظي ًهِب اؾخ٣غاع الضولت و ؾالمتها، و ًؼو٫ بؼواله 

م ؤهه ٖملُا ًهٗب الخسلي ًٖ ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت صٞٗت  بالٗىصة للىي٘ الُبُعي، ٚع
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واخضة بل وظب ؤلاب٣اء ٖلى ظؼء مجها ولى ما٢خا للخم٨ً مً بٖاصة الىي٘ ٦ما ٧ان ٖلُه 

. 1ؾاب٣ا

وختى وبن ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤلؼم عثِـ الجمهىعٍت اؾدكاعة بٌٗ الهُئاث ٦غثِس ي 

لى لألمً،  تي البرإلاان وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ومجلـ الىػعاء والاؾخمإ للمجلـ ألٖا ٚٞغ

ت الىاؾٗت له هٓغا لٗضم بلؼامُت ألازظ بهظه  بال ؤن طل٪ لِـ ٧اُٞا ل٨بذ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

الاؾدكاعاث، ٦ما ؤن ٖضم ويىح وص٢ت وختى ٖضم ٦ٟاًت الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت 

ُابها في ال٨شحر مً ألاخُان ًجٗل مً ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت  للٓغوٝ الاؾخصىاثُت ٚو

عي وججٗل مً البرإلاان مجغص مخٟغط ال ؤ٦ثر  ٞٗلُت تهُمً في ٧ل اإلاجاالث الؾُما اإلاجا٫ الدكَغ

بلى خحن اهتهاء الٓٝغ ٚحر الٗاصي، مما ًا٦ض ٖلى وظىب ٖضم اؾخمغاع جل٪ الؿلُت 

الاؾخصىاثُت بمجغص ٖىصة ألامىع بلى الىي٘ الٗاصي مىٗا لظل٪ الخٛى٫ وخماًت للخ٣ى١ 

اث التي جخ٣لو مؿاختها هدُجت لخل٪ الؿلُت الؾُما وؤن ظاهبا ٦بحرا مً ال٣ٟه  والخٍغ

. الضؾخىعي ًًٗها في زاهت ؤٖما٫ الؿُاصة اإلادهىت يض الغ٢ابت

 ٧ان عثِـ الجمهىعٍت ٌك٩ل ه٣ُت الالخ٣اء التي ججؿض وخضة ألامت وال٩اٞل لخماًتها مً بطاو 

٧ل ما مً قإهه ؤن حهضصها ؤو ًمـ بها، ٦ما ؤهه اإلاكٕغ ألاو٫ ٖىض خضور ألاػماث الؾُما ُٞما 

اث التي جخٗل٤ بهظه ألاػماث مً ؤظل الخغوط مجها وبه٣اط البالص مما  ًخٗل٤ باإلاجاالث واإلاىيٖى

اصة الؿحر اإلاىٓم إلااؾؿاتها الضؾخىعٍت، ٞةن بهاَخه بهظا  ٢ض ًىجغ ٖجها مً زُغ ويغع وإٖل

عي اإلاسهو ؤنال للبرإلاان جغظ٘ لعجؼ هظا ألازحر ًٖ بصاعة هظه ألاػماث  الضوع الدكَغ

عي ألاوؿب وألانلر لخٟاصحها والخغوط  ومىاظهتها الزخالٝ وظهاث الىٓغ خى٫ اإلاى٠٢ الدكَغ

عي للبرإلاان وجدُُضه في خالت الاؾخصىاثُت، مما  مً صاثغتها مما ٌؿخضعي ايمدال٫ الضوع الدكَغ

عي اؾخصىاءا إلاىاظهت  ًٟسر اإلاجا٫ واؾٗا ؤمام عثِـ الجمهىعٍت لالؾخئشاع باالزخهام الدكَغ

.   هاجه الخالت

و باؾخ٣غاء الكغوٍ الىاظب جىاٞغها إل٢غاع الخالت الاؾخصىاثُت ٦ما ط٦غها آهٟا ًٓهغ ؾ٩ىن 

ُٗت في مماعؾت وكاَها ألانُل ؤزىاء هاجه الخالت . وظمىص الؿلُت الدكَغ

 ٞةهه ٌكتٍر لخُب٤ُ وب٢غاع الخالت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107ٞبالغظٕى لىو اإلااصة 

هِب ماؾؿاتها الضؾخىعٍت واؾخ٣اللها وؾالمت  الاؾخصىاثُت وظىص زُغ صاهم حهضص البالص ٍو

ت لغثِـ - في ُٚاب مُٗاع ص٤ُ٢-جغابها، ألامغ الظي ًٟسر  اإلاجا٫ واؾٗا ؤمام الؿلُت الخ٣ضًٍغ

. الجمهىعٍت

                                                           
 .٣ٖ78ُلت زغباش ي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
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٦ما ؤن ٧ل ما حهضص ؾالمت التراب واؾخ٣ال٫ البالص ًشبذ خ٤ عثِـ الجمهىعٍت في ب٢غاع الخالت 

. الاؾخصىاثُت صون ج٣ُُضه بخدضًض مضة جُب٣ُها بسالٝ خالتي الُىاعت والخهاع

٣ا لىو اإلااصة   ولؼوم اؾدكاعة 107 ولٗل اقتراٍ اظخمإ البرإلاان وظىبا ب٣ىة ال٣اهىن ٞو

ا مً ألاهمُت اإلامىىخت للبرإلاان  جي وعثِـ مجلـ ألامت ًٓهغان هٖى عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

٦ممشل للكٗب الؾُما وؤن في طل٪ صاللت ٖلى ٖضم بم٩اهُت خل البرإلاان، بط ٌكتٍر اظخماٖه 

الىظىبي، وهي مداولت لخبُان ٖضم حؿلِ عثِـ الجمهىعٍت واؾخئشاعه ب٩ل الؿلُاث في 

. الخالت الاؾخصىاثُت

ومً ٧ل ما ؾب٤ ًٓهغ لىا اإلاغ٦ؼ ال٣ىي واإلاخٛى٫ لغثِـ الجمهىعٍت في الخالت الاؾخصىاثُت 

. م٣ابل الؿلُت اإلاًمدلت اإلااصًت لالؾدبٗاص الٟٗلي للبرإلاان

طىابؽ سلؼة وبئي الججمىورة  ف الحالة الاسحثنابية : الفملع الثالث

لئن ٧ان اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٢ض ؤولى عثِـ الجمهىعٍت خؼمت مً الؿلُاث 

 مً الخٗضًل الضؾخىعي 142/4 و 107إلاىاظهت الخالت الاؾخصىاثُت بمىظب هو اإلااصجحن 

، ٞةن هظا ال ًجٗل ألامغ ٖلى بَال٢ه الؾُما ؤن الخاالث جدباًً وجخماًؼ ُٞما بُجها، وبطا 2016

٤ ألاوامغ في الخالت  عي ًٖ ٍَغ ٧ان عثِـ الجمهىعٍت ٢ض خٓى بىاؾ٘ الخضزل في اإلاجا٫ الدكَغ

اث، ٦ما  الاؾخصىاثُت، ٞةهه البض مً يىابِ وخضوص لظل٪ وفي مؿتهلها مغاٖاة الخ٣ى١ والخٍغ

ضم بٞالجه مً الغ٢ابت التي ٢ض ًىجم ٖجها ٢ُام اإلاؿاولُت  ه ٖو ؤن طل٪ ال ًمى٘ مً زًٖى

٣ت ؤو بإزغي  . بٍُغ

مملاعاة العالكة بالحلىق والحملرات : ؤوال

مً اإلاا٦ض ومما ال ًضٕ مجاال للك٪ ؤن ٨ٞغة الؿلُت اإلاسىلت لغثِـ الجمهىعٍت في 

الخالت الاؾخصىاثُت حُٗي له نالخُاث واؾٗت ٢ض جاصي في ؤٚلب ألاخُان بلى اجساط بظغاءاث 

اث ألاٞغاص وج٤ًُ مً مماعؾاتها ٦د٤ الخٓاهغ  وؾً ٢ىاهحن ج٣ُض بك٩ل ٦بحر خ٣ى١ وخٍغ

ت الخٗبحر والصخاٞت مما ًجٗل مباقغة هظه الخ٣ى١ جسخل٠ ٖجها في  وخ٤ الاظخمإ وخٍغ

.   الٓغوٝ الٗاصًت

الن الخالت الاؾخصىاثُت التي ٞغيذ  والىا٢٘ ؤن طل٪ ًغظ٘ بلى خالت الخُغ الضاهم اإلاٟض ي إٖل

هظا الخىؾ٘ في ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت مما ٢ض ًاصي بلى ججمُض بٌٗ الخ٣ى١ وجىُٓم 

مماعؾت بًٗها جماقُا م٘ ألاويإ الؿاثضة وبذجت الخٟاّ ٖلى اإلاهلخت الٗامت واؾخ٣غاع 

، وهى ألامغ الظي ٌٗؼػ  ت ؤو وق٨ُت الى٢ٕى
ّ
اإلااؾؿاث وؾالمت الضولت مما حهضصها مً ؤزُاع خالـ

ُُٗه الخ٤ في بنضاع ؤوامغ  مً نالخُاث الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت َو

اث ٦ما هى  ُٗت لها ال٣ىة ال٣اهىهُت، ألن ٞسر اإلاجا٫ ؤمام مماعؾت هظه الخ٣ى١ والخٍغ حكَغ
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ضم الخم٨ً مً  الخا٫ في الٓغوٝ الٗاصًت ًاصي بلى عجؼ الضولت ًٖ الخد٨م في ألاويإ ٖو

. 1جد٤ُ٣ ألامً وبٖاصة اإلاُاه إلاجاعحها

اث، ٞهظه  غ ال ًمى٘ مً بخضار يماهاث ٢اهىهُت ج٨ٟل هظه الخ٣ى١ والخٍغ  ل٨ً هظا الخبًر

 بلى 32ألازحرة م٣غعة بمىظب ههىم الضؾخىع وفي ؤخ٩ام ومىاي٘ مخٟغ٢ت الؾُما اإلاىاص مً 

: "...  في ٣ٞغتها الغابٗت جىو ٖلى ؤهه107، ٦ما ؤن اإلااصة 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 73

بمٗجى ؤن الهُئت اإلا٩ىهت مً الىىاب وممشلي الكٗب حؿخمغ في ٖملها ..." ًجخم٘ البرإلاان وظىبا

بدُض ًى٣ٗض البرإلاان ب٣ىة ال٣اهىن َُلت الٟترة الاؾخصىاثُت وال ًم٨ً في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫ 

ؤن ٣ًىم عثِـ الجمهىعٍت بدله، مما ًدُذ للىىاب مغا٢بت ؤٖما٫ عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٦شب 

لى ٧ل  ُٗت بل ٖو ٤ ما ٣ًغه ؾمىه ٖلى اإلاىٓىمت الدكَغ ا ٞو ماصام الٗمل بالضؾخىع ظاٍع

. الؿلُاث

 التي 177ؤي٠ بلى طل٪ جل٪ الًماهت الهامت التي ا٢غها اإلااؾـ الضؾخىعي بمىظب اإلااصة 

جاؾـ مد٨مت للضولت، جسخو بمدا٦مت عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ألاٞٗا٫ التي : "ههذ ٖلى

ًم٨ً ونٟها بالخُاهت الٗٓمى، والىػٍغ ألاو٫ ًٖ الجىاًاث والجىذ التي ًغج٨باجها بمىاؾبت 

. جإصًتهما مهامها

ًدضص ٢اهىن ًٖىي حك٨ُلت اإلاد٨مت الٗلُا للضولت وجىُٓمها وؾحرها و٦ظا ؤلاظغاءاث 

، ٞهي حك٩ل ع٢ابت ٞٗلُت جًمً ٖضم اهدغاٝ عثِـ الجمهىعٍت الؾُما في "اإلاُب٣ت

ضم زغوظه ًٖ بَاع اإلاكغوُٖت، ٖلى ؤن ٩ًىن ألامغ  اؾخسضامه للؿلُت الاؾخصىاثُت ٖو

مجؿضا بهىعة واضخت ومدضصة بٗض نضوع ال٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم إلاا ظاءث به اإلااصة 

. ؾالٟت الظ٦غ

آليات الملكابة وإراوة اإلاسؤولية : راايا

ٗاث ال٣اثمت في ألاو٢اث الٗاصًت في ظمُ٘  مً البضًهي ؤن الاؾخمغاع في الٗمل بالدكَغ

الٓغوٝ ٢ض ًجٗل ال٣اهىن مسخلٟا ًٖ الىا٢٘، ألن الخالت الاؾخصىاثُت التي ٢ض جمغ بها الضولت 

ُٗت اإلاٗضة للٓغوٝ الٗاصًت ، ولهظا ٢2ض ال حؿ٠ٗ في ٖالظها ومىاظهت آزاعها الىهىم الدكَغ

ا اؾخصىاثُا مُٗىا ٞةهه ًباصع بلى وي٘ خلى٫  ظغي الٗمل ٖلى اهه ٖىضما ًخى٢٘ اإلاكٕغ ْٞغ

٘ بإوامغ في الخالت الاؾخصىاثُت بمىظب  إلاىاظهخه والتي مجها مىذ عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت الدكَغ

. 142/4هو اإلااصة 

                                                           
، مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى١، ٕٞغ 1996 عباحي مهُٟى، الهالخُاث ٚحر الٗاصًت لغثِـ الجمهىعٍت في ْل صؾخىع 1

 .126، م٢2005اهىن ٖام، ظامٗت ٢ؿىُُىت 
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وبطا ٧ان الهضٝ مً طل٪ هى الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الضولت وماؾؿاتها وؾالمت جغابها ٞةن هبل 

ُت اإلاُل٣ت ٖلى الىؾُلت، بط البض مً ع٢ابت ٖلى هاجه الىؾُلت  الهضٝ ال ٌٗجي بيٟاء الكٖغ

لُه ٞةن ؾلُت عثِـ  جًمً ٖضم الاهدغاٝ والخجاوػ الظي ًمهض لهىاٖت الض٦خاجىعٍاث، ٖو

٤ ألاوامغ جسً٘ لغ٢ابت ؾُاؾُت و٢ًاثُت وصؾخىعٍت ختى ال  ٘ ًٖ ٍَغ الجمهىعٍت في الدكَغ

. جدُض ًٖ الهضٝ مجها

: الملكابة اللظابية/ 1

في الىا٢٘ وظب الخمُحز بحن ٨ٞغة بٖالن الخالت الاؾخصىاثُت وبحن ؤلاظغاءاث اإلاخسظة 

ت مضي زًٕى هظه الؿلُت الاؾخصىاثُت لغ٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي،  بكإجها ؤي إلاىاظهتها إلاٗٞغ

ٞٗلى اٖخباع ؤن ما ٣ًىم به عثِـ الجمهىعٍت في هاجه الخالت بهما هى مً مىُل٤ ٧ىهه اإلاؿاو٫ 

ألاو٫ ًٖ ؤمً وؾالمت واؾخ٣غاع البالص وال٣اض ي ألاو٫ ٞحها وبالخالي ٞةن طل٪ مً نمُم 

. واظباجه الضؾخىعٍت

لظل٪ ٞةن ظاهبا ٦بحرا مً ال٣ٟه الضؾخىعي ًغي ؤن هظه اإلاماعؾت مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت 

حٗخبر مً ٢بُل ؤٖما٫ الؿُاصة التي جٟلذ مً ع٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي مغاٖاة لىظىص الخُغ 

. الضاهم الظي ٠٣ً وعاء اجساط هظه الخضابحر

غي ألاؾخاط اإلاؿٗىص قحهىب  بإن الظي حهم في مجا٫ الغ٢ابت ال٣ًاثُت هى يغوعة الخمُحز 1ٍو

بحن اإلابضؤ وبحن بظغاءاث الخُب٤ُ ؤي بحن الخ٤ وق٩ل مماعؾخه،  خُض ؤن مبضؤ بٖالن الخالت 

الاؾخصىاثُت ٖمل ؾُاصي بُض عثِـ الجمهىعٍت، في خحن ؤن مماعؾت هظا الازخهام 

٣ا لإلظغاءاث ال٣اهىهُت . وؤلاظغاءاث اإلاخسظة بكإهه ج٩ىن ٞو

٦ما ًغي ألاؾخاط مؿٗىص قحهىب ؤن ٢غاع بجهاء الخالت الاؾخصىاثُت هى آلازغ مً ؤٖما٫ الؿُاصة 

. وال ًسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء

ٚحر ؤن ظاهبا مً ال٣ٟه ًغي بإن ال٣ًاء ؤلاصاعي ًم٨ىه مغا٢بت الكغوٍ التي مً زاللها ًم٨ً 

اللجىء بلى الخالت الاؾخصىاثُت مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت، ؤي الخد٤٣ مً ٢ُام الخُغ الضاهم 

ٞٗال ولِـ إلاجغص جى٢٘ وجيبا بم٩اهُت خهىله، وطل٪ ما ؤ٢غه ال٣ًاء اإلاهغي بمغا٢بت ؤؾباب 

. اللجىء للخالت الاؾخصىاثُت وج٣ضًغ مكغوُٖت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في طل٪

وبطا ٧ان مً جضاُٖاث الٓغوٝ الاؾخصىاثُت ؤن ًغزو جغ٦حز الؿلُت بُض عثِـ الجمهىعٍت بلى 

خض ٦بحر بمىظب الضؾخىع ألظل ٚاًت واخضة وهي جد٤ُ٣ اؾخدباب الىي٘ ويمان اؾخ٣غاع 

سخو بالٟهل ٞحها  ت الضولت، ٞةن هظه الٛاًت ًم٨ً ؤن ًىٓغ ٞحها ال٣ًاء ٍو وؾالمت واؾخمغاٍع

لًُمً ٖضم اؾخسضام هظه الؿلُت لٛاًت ؤزغي زاعط الهضٝ اإلامىىخت ألظله، وطل٪ في 
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اث مً ظهت وعاصٖا ألي اهدغاٝ ؤو ججاوػ في اؾخٗما٫  الخ٣ُ٣ت ٌك٩ل خماًت للخ٣ى١ والخٍغ

. الؿلُت

ومجمل ال٣ى٫ ؤهه بطا ٧ان ٢غاع بٖالن وجمضًض وبجهاء الخالت الاؾخصىاثُت ًٟلذ مً مغا٢بت 

ال٣اض ي ؤلاصاعي ٧ىهه ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة ٞةن له ؤن ًبؿِ ع٢ابخه ٖلى مضي جد٤ُ٣ 

الن الخالت الاؾخصىاثُت، ؤي ٖلى  الكغوٍ والٛاًت مجها، و٦ظا مغا٢بت ؤلاظغاءاث الالخ٣ت إٖل

ش ؤلاجهاء بما في طل٪ اخترام ؤلاظغاءاث الك٩لُت ٧اؾدكاعة  الن وجاٍع ش ؤلٖا ؤلاظغاءاث مابحن جاٍع

تي البرإلاان وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي والىػٍغ ألاو٫ واجساط ألاوامغ في مجلـ الىػعاء  عثِس ي ٚٞغ

. 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 107ُٞما ًخٗل٤ بالخالت الاؾخصىاثُت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

: الملكابة البرإلاااية/ 2

 ٘ م مً ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ٢ض ؤزً٘ ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في الدكَغ بالٚغ

، بال ؤهه ٢ض 142بإوامغ للغ٢ابت البرإلااهُت في الٓغوٝ الٗاصًت بمىظب ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

. ؤزغط ؾلُخه في الخالت الاؾخصىاثُت مً صاثغة هظه الغ٢ابت

ا بمىظب اإلااصة   مً الضؾخىع ًخمشل في اظخمإ البرإلاان وظىبا 107ٚحر ؤهه ؤ٢غ بظغاءا ظىهٍغ

َُلت ٢ُام الخالت الاؾخصىاثُت، ولٗل الخ٨مت مً طل٪ جبضو ظلُت مخمشلت في جم٨حن ممشل 

غ الخىنُاث اإلاىاؾبت بكإجها بةُٖاء الغؤي لغثِـ الجمهىعٍت  الكٗب مً مخابٗت ألاويإ وج٣ٍغ

. وطل٪ بلى ٚاًت اهتهاء هظه الخالت وػوا٫ صواٞٗها ومؿبباتها

ٞةن ٧ان البرإلاان ًٟخ٣غ بلى ألاؾـ الضؾخىعٍت التي جم٨ىه مً مٗاعيت بعاصة الغثِـ اإلاجؿضة 

ُٗت ٞةن طل٪ ال ًمىٗه مً مخابٗت وكاٍ هظا ألازحر زال٫ هظه الخ٣بت ًٖ  في ألاوامغ الدكَغ

ت بكإن هظه ألاوامغ بم٣خض ى ألاؾئلت والاؾخجىاباث التي  ٤ َلب الاؾخٟؿاعاث الًغوٍع ٍَغ

الن الخالت  ًم٨ً ؤن ًىظهها البرإلاان الؾُما خالت مسالٟت ؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت اإلا٣غعة إٖل

. الاؾخصىاثُت

وزالنت ال٣ى٫ ؤن ع٢ابت البرإلاان ٖلى ؤٖما٫ عثِـ الجمهىعٍت في الخالت الاؾخصىاثُت اإلاىهىم 

 حٗض مؿدبٗضة وؿبُا، طل٪ ؤن اإلاُُٗاث واإلاخُلباث التي جٟغيها هظه 107ٖلحها في اإلااصة 

الخالت جًا٠ٖ مً الضوع ال٣ُاصي الؿلُىي لغثِـ الجمهىعٍت وج٠ًٗ مً صوع الؿلُت 

ُٗت بُٛت الخغوط الٗاظل مً ألاػمت، لُخدى٫ بظل٪ عثِـ الجمهىعٍت بلى ؾلُت  الدكَغ

ُٗت والخىُٟظًت)مغظُٗت ججم٘ في ٢بًتها بحن الؿلُخحن  ألامغ الظي ًدض مً صوع  (الدكَغ

٘ ومغا٢بت الؿلُت الخىُٟظًت . البرإلاان في الدكَغ
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: الملكابة اللسحىورة/ 3

ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى ألاوامغ التي ًخسظها عثِـ الجمهىعٍت في 

الخالت الاؾخصىاثُت حٗض ع٢ابت مدضوصة ظضا الؾُما في ْل ٖضم ٞٗالُت ؤلازُاع الضؾخىعي 

م جىؾُ٘ ظهاجه بمىظب اإلااصجحن   زهىنا وؤهه 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 188 و 187ٚع

لُه ال ًخٗضي صوع اإلاجلـ الضؾخىعي  ًدخج بإن هظه ألاوامغ حٗض مً ٢بُل ؤٖما٫ الؿُاصة، ٖو

ت ٚحر ملؼمت في ْل احؿإ الؿلُت  مجغص ببضاء الغؤي لغثِـ الجمهىعٍت باٖخباعه هُئت اؾدكاٍع

ت للغثِـ . الخ٣ضًٍغ

 191 و 186بال ؤهه ًم٨ً الخضًض ٖلى الغ٢ابت الضؾخىعٍت بىظه ٖام مً زال٫ هخ ي اإلااصجحن 

اللظان ٣ًغان ببؿِ اإلاجلـ الضؾخىعي لغ٢ابخه ٖلى ال٣ىاهحن والخىُٓماث والىهىم 

ُٗت مما ٢ض ًجٗل ظاهبا مً ال٣ٟه الضؾخىعي ًغي باهًىاء ألاوامغ اإلاخسظة ؾىاء في  الدكَغ

الخالت الٗاصًت ؤو الاؾخصىاثُت جدذ ظىاح هظه الغ٢ابت باٖخباعها ههىنا جضزل في اإلاىٓىمت 

ُٗت في الضولت، وؤن ؤي مسالٟت ألخ٩ام الضؾخىع مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت حٗض مً  الدكَغ

.  ٢بُل الخُاهت الٗٓمى التي جشحر مؿاولُخه

الظًً  (صع ًٟىؽ و صاعس ي)و٦ظا ال٣ُٟه  (بىال بجغ) ومً بحن الظًً عؤوا بظل٪ ال٣ُٟه الٟغوس ي 

٘ بإوامغ ألخ٩ام وههىم  ٦ُٟىا مسالٟت عثِـ الجمهىعٍت في اؾخٗما٫ ؾلُخه بالدكَغ

٪ بظغاءاث الخُاهت الٗٓمى يضه  1الضؾخىع ٖلى ؤجها زُإ ظؿُم ًم٨ً ؤن ًاصي بلى جدٍغ

بؿبب ج٣هحره في واظبه اإلاخمشل في خماًت ماؾؿاث الضولت واؾخ٣غاعها وؾالمتها، وما هظا بال 

مداولت للىنى٫ بلى ٨ٞغة الخىاػن بحن الؿلُت واإلاؿاولُت والظي خاو٫ اإلااؾـ الضؾخىعي 

م اٞخ٣اعه لل٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم له177الجؼاثغي بخ٣ا٢ه مً زال٫ هو اإلااصة  .  ٚع

اإلاملرك اللااىون لملبئي الججمىورة ؤرناء جعؼيل العجل : اإلابدث الثاون

باللسحىو إبان خالة الحملب 

ت باالؾخصىاثُت ج٣خض ي حٗامال زانا ًٟض ي بلى  ت اإلاىنٞى بطا ٧اهذ الٓغوٝ ٚحر اإلاإلٞى

جىؾُ٘ صاثغة ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت بما ًخماش ى و َبُٗت الٓٝغ و يغوعة الٗمل ٖلى 

اؾخدباب ألاويإ، ٞةن هاجه الٓغوٝ ٢ض جخٟاوث و جخماًؼ مً خُض الكضة و الخُىعة 

. ويغوعة الخضزل إلاجابهتها

وعٚم ؤن خالت الاؾخصىاثُت ؤقض و ؤزُغ مً خالتي الُىاعت و الخهاع، بال ؤن اإلااؾـ 

الضؾخىعي ؤلؼم ٧ل اإلااؾؿاث بما ٞحها عثِـ الجمهىعٍت باالهًىاء جدذ عاًت الضؾخىع، ٖلى 

ئا و ألا٦ثر زُىعة مً بحن ٧ل الخاالث  ٢غه في خالت الخغب التي حٗض ألاقض َو
ٌ
زالٝ ما ؤ
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الاؾخصىاثُت، ألامغ الظي صٞ٘ بلى يغوعة حُُٗل الٗمل بالضؾخىع بُٛت مجابهت هاجه الخالت 

ج ٖلى  اهُال٢ا مىما ج٣خًُه مً زهىنُت في الخٗامل، مما ٌؿخضعي صعاؾتها مً زال٫ الخٍٗغ

 .(اإلاُلب الشاوي)و مً زمت آزاعها و الًىابِ التي جد٨مها  (اإلاُلب ألاو٫ )ماهُتها 

خالة الحملب ألاشل وػئا وألارثر خؼىوة : اإلاؼلل ألاوو 

حٗض خالت الخغب ؤقض وؤزُغ خاالث الٓغوٝ الاؾخصىاثُت التي ٢ض جمغ بها الضولت، 

طل٪ ؤجها حٗض خالت خاؾمت جهل بالتهضًض ٖلى الىٓام وألامً الٗام بلى مضاه ألا٢خ ى الظي 

ًخُلب هى آلازغ مٗاملت زانت وبظغاءاث مض٣٢ت وخاؾمت إلاجابهخه، مما ٌؿخضعي ججمُ٘ 

الؿلُاث صازل الضولت في ًض الجهاػ الخىُٟظي ممشال في شخو عثِـ الجمهىعٍت هٓغا لض٢ت 

ئا مً الخاالث  ُخه وزُىعجه ٖلى ٦ُان الضولت ٩٦ل بهىعة ؤقض َو ضم مإلٞى الٓٝغ ٖو

الاؾخصىاثُت ألازغي، ولهظا ؤولى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي هظه الخالت ٖىاًت زانت 

جدىاؾب وؤهمُتها، ؾىاء مً زال٫ الىو ٖلى خالت الخٗبئت الٗامت اإلاغجبُت اعجباَا وز٣ُا 

ت ؾاب٣ت ٖجها  ، ؤو مً زال٫ ظملت مً (الٟٕغ ألاو٫ )بدالت الخغب ٧ىجها مغخلت جدًحًر

ُت الىاظب جىاٞغها لضي ؤلا٢ضام ٖلى بٖالن خالت الخغب  الٟٕغ )الكغوٍ الك٩لُت واإلاىيٖى

. (الشاوي

الحعبئة العامة مملخلة ثدظيرية سابلة إلعالن الحملب : الفملع ألاوو 

حر ٖاصًت جًاٝ بلى  ل٣ض هو اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ٖلى خالت اؾخصىاثُت ٚو

الخاالث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا وهي خالت الخٗبئت الٗامت التي ٖاصة ما حؿب٤ خالت الخغب، والتي حٗخبر 

. بخضي نىع خاالث الًغوعة ؤو ما ٌؿمى بالٓغوٝ الاؾخصىاثُت

ت الّخٗبئت  : " ٖلى2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 108خُض ههذ اإلااصة  ٍّ ٣ًّغع عثِـ الجمهىع

لى لألمً واؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت  الٗاّمت في مجلـ الىػعاء بٗض الاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا

جي   وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي  ".  . الَى

واإلاالخٔ ٖلى هو هاجه اإلااصة ٖضم جدضًضه إلاٟهىم خالت الخٗبئت الٗامت وألؾباب وصواعي 

ت لغثِـ الجمهىعٍت في طل٪ . بٖالجها ٞاسخا اإلاجا٫ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ٗٝغ بٌٗ ال٣ٟه الضؾخىعي خالت الخٗبئت الٗامت ٖلى ؤجها ظٗل اإلاغا٤ٞ الٗامت والخانت  َو

واإلاجهىص الخغبي مً ٖخاص وؤٞغاص وؤمىا٫ جدذ َلب الخ٩ىمت، وبالخالي جإمُم ومهاصعة الٗضًض 

. 1مً اإلاى٣ىالث وال٣ٗاعاث جدذ قٗاع اإلاكاع٦ت في اإلاجهىص الخغبي
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٦ما حٗٝغ بإجها بظغاء ٖملي جمهُضي حهضٝ بلى مىاظهت الخغب ؤو ال٩ىاعر الُبُُٗت، خُض 

ٌسخغ لإلصاعة ؾلُاث واؾٗت في ؾبُل طل٪ ٦إن ج٣ىم باالؾدُالء ٖلى ٣ٖاعاث ألاٞغاص ٢هض 

ً ألاؾلخت واإلاٗضاث ب الجِل ؤو جسٍؼ . 1اؾخٗمالها في جضٍع

الن الخغب مً  ٟهم ؤن خالت الخٗبئت الٗامت خالت ؾاب٣ت إٖل ًُ  ٠ لُه ومً زال٫ هاجه الخٗاٍع ٖو

ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٢ض جغجبِ ؤًًا ببٌٗ الىىاػ٫ وال٩ىاعر ٧األوبئت الخُحرة التي تهضص 

٦ُان الضولت ؤو ال٩ىاعر الُبُُٗت، وبالخالي ٞةن بًالء اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي هظه 

ألاهمُت لخالت الخٗبئت الٗامت مغصه بلى ؤن عثِـ الجمهىعٍت ملؼم باالؾخٗضاص والخدًحر 

ىُت الٗامت  إلاىاظهت هظه الٓغوٝ مً زال٫ ظم٘ ٧ل ؤلام٩اهُاث والىؾاثل اإلااصًت الَى

ت، زهىنا وؤهه في خالت الخغب ج٩ىن ألامت في خالت اؾدىٟاع ٢هىي وهى ما ًخُلب  والبكٍغ

بٖضاص الٗضة خُض ًىٟغص عثِـ الجمهىعٍت بالخهٝغ في ٧ل بم٩اهُاث البالص، بط ًم٨ً اجساط 

ت للخدًحر للخغب، م٘ بم٩اهُت  بظغاءاث اإلاهاصعة وجإمحن ٧اٞت الىؾاثل التي ًغاها يغوٍع

ت الخـ  اث للخغب وج٣ٍى ً مجمٖى اجساط بظغاءاث الخجىُض ؤلاظباعي وحؿلُذ الكٗب وج٩ٍى

. 2اإلاضوي

لى عؤؾها عثِـ الجمهىعٍت نالخُاث  لُه ٞةن هاجه الخالت جسى٫ للؿلُت الخىُٟظًت ٖو ٖو

واؾٗت في الخغوط ًٖ مبضؤ اإلاكغوُٖت في نىعجه الٗاصًت والضزى٫ في بَاع اإلاكغوُٖت 

اث ألاٞغاص بهىعة ؤقض . الاؾخصىاثُت وج٣ُُض خٍغ

ؤما ًٖ ؾبب بٖالن هاجه الخالت ٞمغصه بلى الخُغ اإلادض١ الظي ًتربو بالضولت وماؾؿاتها، 

بط ال ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت بٖالن الخٗبئت الٗامت بال إلاىاظهت زُغ قضًض خا٫ّ ؤو مخى٢٘ 

ٖلى الضولت صازلُا ٧ان ؤو زاعظُا، ومً ؤمشلخه اخخال٫ ظؼء مً ؤعاض ي الضولت مً ٢بل صولت 

ؤزغي ؤو وكىب خغب ؤو ْهىع بىاصع لها ووظىص جىجغ صولي ًازغ ٖلى الىي٘ في الضولت ؤو وظىص 

جمغص ؤو ٖهُان صازلي، ٦ما ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌٗلً ًٖ الخٗبئت الجؼثُت إلاىاظهت 

زُغ خا٫ ؤو مخى٢٘ ؤ٢ل قضة ٧الٗضوان ٖلى ؤخض اإلاغا٤ٞ ؤو ألامال٥ الٗامت في اإلاىا٤َ 

الخضوصًت للضولت وحٗغى اإلايكأث الىُُٟت ؤو ؤخض اإلاىاعص الُبُُٗت ؤو الهىاُٖت للخُغ 

. 3وبلخا١ يغع ٖمضي ؤو ظؿُم بالبِئت مً ٢بل صولت ؤو ظهت مٗاصًت ؤو خضور ٧ىاعر َبُُٗت

ولظل٪ ومً زال٫ ما ؾب٤ هسلو بلى طل٪ الاعجباٍ الىز٤ُ اإلاىظىص بحن خالتي الخٗبئت الٗامت 

حٗض بعهانا مً بعهاناث ٞغيُت بٖالن  (ؤي الخٗبئت الٗامت)والخغب ٖلى اٖخباع ؤن ألاولى 

الخغب، ٦ما ؤجها جٟسر مجاال آزغ واؾٗا لؿلُت عثِـ الجمهىعٍت في اجساط الخضابحر التي مً 
                                                           

. 122ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .107سخىحن مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .123ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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قإجها الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع وؤمً الضولت وظٗلها في ؤهبت إلاىاظهت ؤقض الٓغوٝ التي ٢ض 

. جىاظهها الضولت واإلاخمشلت في خالت الخغب ؤو الٗضوان الىا٢٘

 خى٫ خالت الخٗبئت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 108وبن ٦ىا هغي ؤن ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

الٗامت ال ٌُٗضو ٧ىهه بظغاءا مً ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت اإلاسىلت لغثِـ الجمهىعٍت والتي جٟغيها 

ا ؤو خالت اؾخصىاثُت بدض طاتها ب٣ضع ما هي بظغاء ؤو  خالت الًغوعة، وبالخالي ٞهي لِؿذ ْٞغ

 109 و107 و105جضبحر ًهلر ؤن ًخسظه عثِـ الجمهىعٍت في ٧ل الخاالث اإلاظ٧ىعة في اإلاىاص 

 الؾُما في الخالت الاؾخصىاثُت وخالت الخغب باٖخباعهما ألاقض 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي 

. وألازُغ

ووكحر في ألازحر بلى ؤهه مً الىاخُت الىا٢ُٗت ٞةن الجؼاثغ ٢ض ؾب٤ لها وؤن ؤٖلىذ هظه الخالت 

 مىاص، ههذ 07 والظي اخخىي ٖلى 1967 ًىلُى 08 اإلااعر في 124- 67ألو٫ مغة بمىظب ألامغ 

- 67، و٢ض ؤلخ٤ بهظا ألامغ اإلاغؾىم ع٢م "ٌكٕغ في حٗبئت ظمُ٘ اإلاىاَىحن: "اإلااصة ألاولى مىه ٖلى

 اإلاخٗل٤ بةٖالن خالت الخٗبئت 124-67 واإلاخًمً جُب٤ُ ألامغ 1967 ًىلُى 08 اإلااعر في 125

جي جًمً ؤًًا )الٗامت  . 1( مىاص07وهى مغؾىم نضع ًٖ وػاعة الضٞإ الَى

جعملرف خالة الحملب : الفملع الثاون

ت مىظ ؤو٫ صؾخىع ؾىت   ونىال بلى الخٗضًل الضؾخىعي 63لم جسُل الضؾاجحر الجؼاثٍغ

ت 2016ألازحر لؿىت   مً الىو ٖلى خالت الخغب باٖخباعها بخضي ؤهم وازُغ جُب٣ُاث هٍٓغ

ٌٗلً عثِـ الجمهىعٍت : " ٖلى63 مً صؾخىع 44الٓغوٝ الاؾخصىاثُت، خُض ههذ اإلااصة 

جي . 2 "الخغب و ًبرم الؿلم بمىا٣ٞت اإلاجلـ الَى

 في خالت و٢ٕى ٖضوان ٞٗلي ؤو وقُ٪ الخهى٫، : " ٖلى 76 مً صؾخىع ٦122ما ههذ اإلااصة 

خؿبما ههذ ٖلُه الترجِباث اإلاالثمت إلاُشا١ ألامم اإلاخدضة، ٌٗلً عثِـ الجمهىعٍت الخغب، 

لى لألمً  .بٗض اؾدكاعة هُإة الخؼب ال٣ُاصًت واظخمإ الخ٩ىمت وؤلاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا

جي، بد٨م ال٣اهىن  . ًجخم٘ اإلاجلـ الكٗبي الَى

" .ًىظه عثِـ الجمهىعٍت زُابا لألمت ٌٗلمها بظل٪

:  ٖلى 89 مىه، خُض ههذ اإلااصة 91، 90، 89 ٣ٞض هٓم هاجه الخالت في اإلاىاص 89ؤما صؾخىع 

بطا و٢٘ ٖضوان ٞٗلي ٖلى البالص ، ؤو ًىقـــ٪ ؤن ٣ًـ٘ خؿبـما ههـــذ ٖلُــــه الترجِباث الـمالثمت "

                                                           
 .123ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
اإلاالخٔ ٖلى هو هاجه اإلااصة ٖضم ههها ٖلى قغوٍ بٖالن خالت الخغب وا٢خهاعه ٖلى ط٦غ الجهت اإلاسىلت واإلاسخهت  2

جي  .بةٖالجها صون بُان الكغوٍ وآلازاع، بال ُٞما ًخٗل٤ بكٍغ ق٨لي وخُض وهى مىا٣ٞت اإلاجلـ الَى



  

218 
 

لـمُشا١ ألامــــم الـمخـدــــضة ، ٌٗلً عثُــــ الـجمهىعٍــــت الـدغب، بٗض اظخـمإ مجلـ الىػعاء، 

لـى  لألمً . والاؾخـمـإ بلى الـمجلــــ ألٖا

جي وظىبا . ًـجخـم٘ الـمجلـ الكٗبي الَى

ىظه عثِـ الـجمهىعٍت زُابا لألمت ٌٗلـمها بظل٪  ." ٍو

 مىه ٖلى طاث الهُاٚت 95 ًٖ ؾاب٣ه، بط ههذ اإلااصة 96ولم ًسخل٠ نٙى الىو في صؾخىع 

. م٘ بياٞت وظىب اؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت اإلاؿخدضر بمىظب هظا الضؾخىع 

بطا  : " مىه بىهها109 ٣ٞض ٖالج هاجه الخالت في اإلااصة 2016 ؤما الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

رجِباث اإلاالثمت إلاُشا١ 
ّ
ضوان ٞٗلّي ٖلى البالص ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ خؿبما هّهذ ٖلُه الت ُٖ و٢٘ 

ت الخغب، بٗض اظخمإ مجلـ الىػعاء والاؾخمإ بلى  ٍّ ِٗلً عثِـ الجمهىع ٌُ ألامم اإلاّخدضة، 

جّي وعثِـ  ٗبّي الَى
ّ

لى لألمً واؾدكاعة عثِـ مجلـ ألامت وعثِـ اإلاجلـ الك اإلاجلـ ألٖا

  . اإلاجلـ الضؾخىعي

جخم٘ البرإلاان وظىبا   . ٍو

ِٗلُمها بظل٪ ٌُ ت زُابا لألّمت  ٍّ ىّظه عثِـ الجمهىع "  . ٍو

دبحن مً هاجه الىهىم ؤن خالت الخغب هي الخالت ألا٦ثر خؿما وألاقض زُىعة وجإزحرا ٖلى  ٍو

ؤمً واؾخ٣ال٫ واؾخ٣غاع الضولت م٣اعهت بهىع الٓغوٝ الاؾخصىاثُت الؿاب٤ ط٦غها، وهي ألاقض 

اث ألاٞغاص وختى ٖلى باقي الؿلُاث التي جىدؿغ نالخُاتها  وألا٢ىي جإزحرا وج٣ًُِا ٖلى خٍغ

. لخخجم٘ بُض الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت

ت مً الىو ٖلى حٍٗغ٠ مدضص لخالت لخغب جاع٦ت ألامغ لل٣ٟه  و٢ض زلذ الضؾاجحر الجؼاثٍغ

. م٣خهغة ٖلى الىو ٖلى قغوَها وبظغاءاتها وآلازاع اإلاترجبت ًٖ بٖالجها

خُض ٌٗٝغ ال٣ُٟه عوؾى الخغب ؤجها ٢خا٫ مؿلر بحن الضو٫ بهضٝ حٛلب وظهت هٓغ ؾُاؾُت 

٣ا لل٣ىاٖض اإلاىٓمت لخالت الخغب . 1ٞو

٠ جيكإ بحن صو٫ طاث ؾُاصة، وهى ما ًمحزها ًٖ  لُه ٞةن خالت الخغب خؿب هظا الخٍٗغ ٖو

ً الخغب ألاهلُت ؤو الخمالث اإلاؿلخت يض الشىاع ؤو ال٣غانىت ؤو  الايُغاباث الضازلُت ٖو

ؤلاعهاب ألجها ٢خا٫ بحن صولت وجىُٓماث خ٩ىمُت ؤو ٚحر خ٩ىمُت
2 .

ىهي خالت الؿلم بُجهما، وحؿخسضم  ٦ما حٗٝغ الخغب ٖلى ؤجها ٖضاء ًيكإ بحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر ٍو

ُٞه ال٣ىاث اإلاؿلخت في هًا٫ مؿلر جداو٫ ُٞه ٧ل صولت بخغاػ الىهغ ٖلى ؤٖضائها، ومً زم 

. 1ٞغى بعاصتها ٖلحهم وبمالء قغوَها اإلاسخلٟت مً ؤظل الؿالم

                                                           
 .202خمؼة ه٣اف، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .121ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
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لُه ٞال بض للخضًض ًٖ خالت الخغب مً و٢ٕى ٖضوان ٞٗلي مؿلر ؤو وقُ٪ الى٢ٕى اإلابجي  ٖو

ما٫  ت وخكض الجِل ومماعؾت بٌٗ ألٖا ٖلى الٗضًض مً ال٣غاثً ٧الخدًحراث الٗؿ٨ٍغ

بُت مً ٢ىي زاعظُت . 2جسٍغ

حن مً الخغب  خغب صٞاُٖت وهي التي جضاٞ٘ مً زاللها الضولت : وفي هظا الهضص همحز بحن هٖى

ًٖ هٟؿها يض ؤي ٖضوان ؤظىبي ٞٗلي ؾىاء ٧ان خاال ؤو وقُ٪ الى٢ٕى مٗخمضة في طل٪ ٖلى 

٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن  ، وهظا الىٕى مً الخغب هى 3خ٤ الضولت الُبُعي في الضٞإ ًٖ الىٟـ ٞو

 وهي التي ًهُلر ٖلحها ٣ٞها 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 109الظي جُغ٢ذ بلُه اإلااصة 

ا بالخغب اإلاكغوٖت ٞغ . ٖو

ؤما الىٕى الشاوي مً الخغب ٞهى الخغب الهجىمُت والتي ٣ًهض بها اٖخضاء الضولت ٖلى ؤعاض ي 

هُلر ٖلحها بالخغب ٚحر اإلاكغوٖت ًُ . صولت ؤظىبُت واخخاللها صون وظه خ٤، وهي التي 

لُه ٞةن خالت الخغب التي ؤ٢غها اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي والتي زى٫ مً زاللها لغثِـ  ٖو

الجمهىعٍت ؾلُاث ظض واؾٗت جهل بلى خض ؤلاهٟغاص ب٩ل الؿلُاث هي جل٪ الخغب الضٞاُٖت 

صون الهجىمُت، والتي تهضٝ بلى خماًت ٦ُان الضولت وجغابها والخٟاّ ٖلى وظىصها وؾالمتها 

. يض ؤي ٖضوان ؤظىبي خا٫ٍّ ؤو وقُ٪ الى٢ٕى

اللملوغ اللكلية واإلاىطىعية إلعالن خالة الحملب : الفملع الثالث

ضوان ٞٗلّي ٖلى  : " ٖلى 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 109ههذ اإلااصة  ُٖ بطا و٢٘ 

ِٗلً عثِـ  ٌُ رجِباث اإلاالثمت إلاُشا١ ألامم اإلاّخدضة، 
ّ
البالص ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ خؿبما هّهذ ٖلُه الت

لى لألمً واؾدكاعة  ت الخغب، بٗض اظخمإ مجلـ الىػعاء والاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا ٍّ الجمهىع

جّي وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ٗبّي الَى
ّ

  . عثِـ مجلـ ألامت وعثِـ اإلاجلـ الك

جخم٘ البرإلاان وظىبا   . ٍو

ِٗلُمها بظل٪ ٌُ ت زُابا لألّمت  ٍّ ىّظه عثِـ الجمهىع "  . ٍو

                                                                                                                                                                                
، صاع الجامٗت الجضًض لليكغ، (صعاؾت م٣اعهت)ظمُل ٖبض هللا ال٣اثٟي، ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ الاؾخصىاثُت  1

ت، مهغ، م  ت ال٣اهىن الضولي للخغب، صاع ال٨ٟغ الجامعي، . 115ؤلاؾ٨ىضٍع واهٓغ ؤًًا واثل ؤهىع بىض١، مىؾٖى

ت، مهغ،   .2004ؤلاؾ٨ىضٍع
 .191هؼحهت بً ػاٚى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
لِـ في هظا اإلاُشا١ ما ٠ًًٗ ؤو ًيخ٣و الخ٤ الُبُعي للضو٫ ٞغاصي : " مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤهه51ههذ اإلااصة  3

ؤو ظماٖاث في الضٞإ ًٖ ؤهٟؿهم بطا اٖخضث ٢ىة مؿلخت ٖلى ؤخض ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة، بلى ؤن ًخسظ مجلـ ألامً 

 .الخضابحر الالػمت لخٟٔ ألامً والؿلم الضولي
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ومً زال٫ هو هاجه اإلااصة جتراءي لىا ظملت مً الكغوٍ والًىابِ ؤلاظغاثُت التي ؤوظب 

اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي جىاٞغها لضي ٢ُام عثِـ الجمهىعٍت باؾخٗما٫ ؾلُخه في بٖالن 

ُت، ؤو بالىاخُت الك٩لُت  . (ؤلاظغاثُت)خالت الخغب، ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بالىاخُت اإلاىيٖى

اللملوغ اإلاىطىعية إلعالن خالة الحملب : ؤوال

 التي ههذ في ٣ٞغتها ألاولى 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 109بالغظٕى بلى هو اإلااصة 

رجِباث اإلاالثمت  : "ٖلى 
ّ
ضوان ٞٗلّي ٖلى البالص ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ خؿبما هّهذ ٖلُه الت ُٖ بطا و٢٘ 

ت الخغب ٍّ ِٗلً عثِـ الجمهىع ٌُ "  .إلاُشا١ ألامم اإلاّخدضة، 

ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي مىذ عثِـ الجمهىعٍت ؾلُت بٖالن خالت الخغب يمً بَاع ٢ُضًً 

ُحن ًخمشالن في و٢ٕى ٖضوان ٞٗلي ؤو وقُ٪ الى٢ٕى ٖلى البالص وعجؼ الُغ١ الؿلمُت  مىيٖى

. ًٖ نض هظا الٗضوان

: وكىع علوان فعلف ؤو وشيك الىكىع على البالد/ 1

ٗخبر جد٤٣ هظا الكٍغ ؤهم مبرع ًدُذ لغثِـ الجمهىعٍت الهالخُت ال٩املت في  َو

جي مً  ؤلا٢ضام ٖلى بٖالن خالت الخغب خٟاْا ٖلى ؤمً واؾخ٣غاع البالص وخماًت للتراب الَى

. هظا الخُغ الظي حهضص وظىص الضولت وب٣اءها

ٗٝغ ألاؾخاط ؾُٗض بىقٗحر الٗضوان بإهه اؾخٗما٫ ال٣ىة اإلاؿلخت مً ٢بل صولت ما يض  َو

الؿُاصة ؤو الؿالمت ؤلا٢لُمُت ؤو الاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي لضولت ؤزغي ؤو بإي ق٩ل ًدىافى م٘ 

. 1مُشا١ ألامم اإلاخدضة

حن مً الٗضوان وهما الٗضوان 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 109و٢ض محزث اإلااصة   بحن هٖى

، خُض ًإزظ الٗضوان الٟٗلي َابٗا ماصًا ًخمشل في  الٟٗلي و٦ظا الٗضوان وقُ٪ الى٢ٕى

ت مً الضو٫ في قاون البالص الضازلُت ؤو الخاعظُت  الهجىم اإلااصي مً َٝغ صولت ؤو مجمٖى

ت . 2باؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ا ؾاب٣ا ًٖ الهجىم اإلاؿلر وطل٪ مً زال٫  ؤما الٗضوان وقُ٪ الى٢ٕى ُٞخسظ َابٗا مٗىٍى

تهضص  ظملت مً اإلاىا٠٢ واإلآاهغ التي ال جضٕ مجاال للك٪ في وظىص ٖضوان ًىق٪ ؤن ٣ً٘ ٍو

ؤمً الضولت وؾالمت جغابها، وطل٪ مشل تهُا ظِل الٗضو وخكضه ٖلى الخضوص وال٣ُام 

الم بُٛت الاؾخٟؼاػ والاؾدىٟاع و٧ل ما  بالضٖاًاث اإلاٛغيت ٖبر مسخل٠ وؾاثل الاجها٫ ؤو ؤلٖا

. مً قإهه ؤن ًىحي بةعهاناث قً هجىم مؿلر ٖلى الضولت

                                                           
. 146ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
ألامحن قٍغِ، زهاثو الخُىع الضؾخىعي في الجؼاثغ، عؾالت ص٦خىعاه صولت، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ،  2
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: عجك الؼملق السلجية عن صل العلوان/02

 وهى قٍغ ٌؿخ٣غؤ يمىُا، بط ال ًجىػ لغثِـ الجمهىعٍت بٖالن خالت الخغب إل٣ًاٝ 

، والظي ًمـ ؾُاصة البالص واؾخ٣اللها ووخضة جغابها  الٗضوان الخاعجي الٟٗلي ؤو وقُ٪ الى٢ٕى

بال بطا عجؼث الىؾاثل الؿلمُت اإلاٗغوٞت في ال٣اهىن الضولي الٗام ٧اإلاٟاوياث الضبلىماؾُت 

ت الخالٞاث الضولُت ونض الٗضوان حرها ًٖ حؿٍى . 1والىؾاَت والخد٨ُم ٚو

ُحن ؤم٨ً اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لغثِـ الجمهىعٍت  حن اإلاىيٖى وبخد٤٣ هظًً الكَغ

بٖالن خالت خغب ل٨ً بٗض اإلاغوع ٖبر ظملت مً ؤلاظغاءاث الك٩لُت التي البض مً ال٣ُام بها 

الن ضم مكغوُٖت ٢غاع ؤلٖا . جدذ َاثلت بُالن ٖو

اللملوغ اللكلية إلعالن خالة الحملب : راايا

 مً الضؾخىع عثِـ الجمهىعٍت ب٣ُىص ق٩لُت بظغاثُت مدضصة البض 109ؤلؼمذ اإلااصة 

الن وجخمشل في الن خالت الخغب، وطل٪ جدذ َاثلت بُالن هظا ؤلٖا : مً مغاٖاتها ٖىض لجىثه إٖل

: اححجاع مجلي الىزواء/ 01

الن ًٖ الخغب ختى جخم  و٢ض اقتٍر اإلااؾـ الضؾخىعي هظا الكٍغ ٢بل ؤلٖا

، ٚحر ؤن هظا ؤلاظغاء ال ًىجم ٖىه اجساط ال٣غاع مً َٝغ اإلاجلـ لٗضم  مىا٢كت اإلاىيٕى

 صون ؤن ج٩ىن 2اقتراٍ الضؾخىع طل٪، وبهما ٨ًٟي اظخمإ اإلاجلـ ٢بل بٖالن خالت الخغب

آعاء ؤًٖاءه ملؼمت للغثِـ بضلُل هو اإلااصة الظي اقتٍر مجغص الاظخمإ، ٖلى ؤن هظا 

الن ا لصخت ٢غاع ؤلٖا . ؤلاظغاء ًب٣ى ظىهٍغ

ؼ اقتراٍ هظا الاظخمإ بلى بإلاام الىػعاء و٦ظا الىػٍغ ألاو٫ بإهم الجىاهب في  َٖ ٦ما ٢ض ًى

ت والاؾخٗضاص للخغب . ٢ُاٖاتهم والتي ٢ض جغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمضي الجاهٍؼ

: الاسحجاع للججلي ألاعلى لألمن/ 02

ٞالجاهب ألامجي ٌٗض مً نمُم ازخهام هظا اإلاجلـ، ولظل٪ اقتٍر اإلااؾـ 

الضؾخىعي وظىب اؾخمإ عثِـ الجمهىعٍت آلعاء ؤًٖاء هظا اإلاجلـ ٢بل بٖالهه لخالت 

ت والٟىُت لهض  إل ٖلى وظهاث هٓغهم ُٞما ًخٗل٤ باإلؾتراجُجُت الٗؿ٨ٍغ الخغب وؤلَا

ت والخغبُت 3الٗضوان الىا٢٘ ٖلى الضولت ، بدُض ًخىلى اإلاجلـ ج٣ضًم الاؾدكاعة الٗؿ٨ٍغ

لى لل٣ىاث اإلاؿلخت، وهي اؾدكاعة ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها في  لغثِـ الجمهىعٍت ال٣اثض ألٖا

خمخ٘ عثِـ  مشل جل٪ الٓغوٝ الخُحرة التي جمغ بها الضولت وماؾؿاتها الضؾخىعٍت، ٍو

                                                           
 .147ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
ت، مغظ٘ الؿاب٤، م  2  .108مىؾاوي ٞاَمت، الهالخُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
 .147ٚغبي هجاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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ت في اجساط ال٣غاع الجهاجي بٗض الاؾخمإ  الجمهىعٍت باٖخباعه عثًِؿا لهظا اإلاجلـ ب٩امل الخٍغ

ًاثه . 1أٖل

ٖلى ؤن آلاعاء اإلا٣ضمت مً هظا اإلاجلـ ال جدمل ؤي َاب٘ بلؼامي لغثِـ الجمهىعٍت، ل٨ً 

ا البض مىه جدذ َاثلت بُالن ٢غاع بٖالن الخغب . الاؾخمإ بلحها ًٓل قَغ

:  اسخلاوة وبئس ي غملفتي البرإلاان/ 3

ؤلؼم اإلااؾـ الضؾخىعي عثِـ الجمهىعٍت بىظىب اؾدكاعة ٧ل مً عثِـ اإلاجلـ 

جي وعثِـ مجلـ ألامت ٢بل بٖالن خالت الخغب بدؿب هو اإلااصة  ، وطل٪ 109الكٗبي الَى

باٖخباعهما ممشلي البرإلاان الظي ٨ٌٗـ ؤلاعاصة الكٗبُت، واهُال٢ا مً ؤهمُت صواعي هاجه 

الاؾدكاعة ٧ىجها جخٗل٤ ب٣غاع مهحري جخجه هدىه الضولت وألامت، وبالخالي البض مً مكاع٦ت 

م ؤن هاجه الاؾدكاعة ال جغقى بلى ؤلالؼامُت وج٠٣ ٣ِٞ ٖىض  ممشلي الكٗب في نى٘ ال٣غاع، ٚع

. خضوص ؤلاظغاء الك٨لي الاؾدكاعي لغثِـ الجمهىعٍت

: اسخلاوة وبئي اإلاجلي اللسحىور/ 04

ومغص هظا الاقتراٍ هى اإلاغ٦ؼ الهام الظي باث ًلٗبه عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي في 

الخُاة الؿُاؾُت بمىظب ما ؤو٧له بًاه الضؾخىع مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٞةن في هاجه 

ؼ ل٣غاع عثِـ الجمهىعٍت بةٖالن خالت الخغب، وجب٣ى هظه الاؾدكاعة هي ألازغي  الاؾدكاعة حٍٗؼ

ٚحر ملؼمت ٦ؿاب٣اتها، ألامغ الظي ٨ٌٗـ اهٟغاص عثِـ الجمهىعٍت ب٣غاع الخغب ٦ؿلُت 

ت ال ٌكاع٦ه ٞحها اخض بال بهىعة ق٩لُت ال بلؼام ٞحها . اؾخئشاٍع

آراو إعالن خالة الحملب وطىابؽ سلؼة وبئي الججمىورة : اإلاؼلل الثاون

ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت، ٞةن طل٪  اهُال٢ا مً ٧ىن الخغب مً ؤقض جُب٣ُاث هٍٓغ

ًى٨ٗـ بهىعة ظلُت ٖلى الىي٘ الٗام صازل الضولت، بما ًٟغى حٗامال اؾخصىاثُا إلاىاظهتها و 

حؿخلؼم بًجاص يىابِ  (الٟٕغ ألاو٫  )هى ألامغ الظي ًٓهغ مً زال٫ ما ًترجب ٖجها مً آزاع

 .(الٟٕغ الشاوي) طل٪ بم٩اهُت ؤجُدذ بنلؿلُت عثِـ الجمهىعٍت في مشل هاجه الخالت 

آلاراو الناحجة عن إعالن خالة الحملب : الفملع ألاوو 

 الىخاثج وآلازاع التي 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 110 و اإلااصة 109ل٣ض ؤظملذ اإلااصة 

جىجم ًٖ لجىء عثِـ الجمهىعٍت بلى اؾخٗما٫ ؾلُخه في بٖالن خالت الخغب باٖخباعها 

ال١  .الٓٝغ ألاقض وألازُغ ٖلى ؤلَا

: وباؾخ٣غاء هو اإلااصجحن ًم٨ً بظما٫ آلازاع اإلاترجبت ًٖ بٖالن خالت الخغب ُٞما ًلي

 

                                                           
ت، مغظ٘ ؾاب٤، م  1  .108مىؾاوي ٞاَمت، الهالخُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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الاححجاع الىحىبن للبرإلاان ػيلة فترة الحملب : ؤوال

تي 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 109ههذ اإلااصة   ٖلى يغوعة الاظخمإ الىظىبي لٛٞغ

٩ىن هظا الاظخمإ  البرإلاان ٦كٍغ ظىهغي في خالت الخغب َىا٫ مضة ٢ُام خالت الخغب، ٍو

ب٣ىة ال٣اهىن صون خاظت الؾخضٖاثه مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ؤي بهىعة جل٣اثُت بمجغص 

. بٖالن خالت الخغب

وهىا وكحر بلى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ٌكتٍر وظىب مىا٣ٞت البرإلاان ٖلى ٢غاع عثِـ 

 الظي ؤ٦ض وظىب مىا٣ٞت البرإلاان 63الجمهىعٍت بةٖالن الخغب، ٖلى زالٝ ما ا٢غه في صؾخىع 

، وهى هٕى مً التراظ٘ لضوع البرإلاان في مشل هاجه الٓغوٝ م٣اعهت 1 مىه44مً زال٫ هو اإلااصة 

ت ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت1963بضؾخىع  ؼ وج٣ٍى .  م٣ابل حٍٗؼ

واهُال٢ا مً اؾخدىاط عثِـ الجمهىعٍت ٖلى ٧اٞت الؿلُاث ببان خالت الخغب بما ٞحها 

ُٗت ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي لم ًسى٫ البرإلاان خ٤ اإلاهاص٢ت ٖلى  الؿلُت الدكَغ

عي ؤو مماعؾت ازخهام ع٢ابي، بط ؤن البرإلاان ال ٌؿخُُ٘ مباقغة ؾلُاجه التي  هو حكَغ

. 2ؤؾىضها له الضؾخىع بلى خحن اهتهاء خالت الخغب والٗىصة بلى الٗمل بالضؾخىع 

تي البرإلاان مٗا  والٓاهغ مً هو اإلااصة ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ٌكتٍر وظىب اظخمإ ٚٞغ

ت ٖلى خضي . مما ًىحي بإن الاظخمإ ٩ًىن ل٩ل ٚٞغ

عي والغ٢ابي ٞةن  وفي ْل حُُٗل الٗمل بالضؾخىع وقل البرإلاان ًٖ مماعؾت صوعه الدكَغ

غا له في هو اإلااصة   مً الخٗضًل 111وظىب اظخمإ البرإلاان َُلت ٞترة الخغب ٢ض ًجض جبًر

 التي جلؼم عثِـ الجمهىعٍت بٗغى اجٟا٢ُاث الهضهت ومٗاهضاث الؿلم ٖلى 2016الضؾخىعي 

ت مً البرإلاان لُىا٤ٞ ٖلحها نغاخت . ٧3ل ٚٞغ

غا وجٟؿحرا في هو اإلااصة   ُٞما ًخٗل٤ بدالت قٛىع مىهب عثِـ ٦102ما ٢ض ًجض جبًر

ً : الجمهىعٍت، خُض ًخمشل صوع البرإلاان في هاجه ال٣ٟغة في ؤمٍغ

خُه زبىث اإلااو٘ لغثِـ الجمهىعٍت بإٚلبُت زلثي ؤًٖاثه  - بٖالن البرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ

وج٩ل٠ُ عثِـ مجلـ ألامت بخىلي عثاؾت الضولت بالىُابت، وفي خالت اؾخمغاع اإلااو٘ بٗض 

 . ًىما ٌٗلً الكٛىع الجهاجي45اه٣ًاء مضة 

                                                           
جي":  ٖلى63 مً صؾخىع 44جىو اإلااصة  1  "ٌٗلً عثِـ الجمهىعٍت الخغب و ًبرم الؿلم بمىا٣ٞت اإلاجلـ الَى
 .492 -491: م-ٖبض هللا بى٢ٟت، ؤؾالُب الؿلُت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
اث الهضهت ومٗاهضاث الّؿلم : "2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 111جىو اإلااصة  3 ُّ ٟا٢

ّ
ت اج ٍّ ٘ عثِـ الجمهىع

ّ
  . ًى٢

٣ت بهما
ّ
اث اإلاخٗل ُّ ٟا٢

ّ
خل٣ّى عؤي اإلاجلـ الّضؾخىعّي في الاج  .ٍو

ت مً البرإلاان لخىا٤ٞ ٖلحها نغاخت ٗغيها ٞىعا ٖلى ٧ّل ٚٞغ  ".َو
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اجه ؤو اؾخ٣الخه ؤي زال٫ ٞترحي  -  ًىما ؤو 45زال٫ خهى٫ اإلااو٘ لغثِـ الجمهىعٍت ؤو ٞو

 مً الضؾخىع بال بمىا٣ٞت البرإلاان 111 و 109 ًىما ال ًم٨ً جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلااصجحن 90

لى  خُه مجخمٗخحن مٗا بٗض اؾدكاعة اإلاجلـ الضؾخىعي واإلاجلـ ألٖا اإلاى٣ٗض بٛٞغ

 .لألمً

لهظا وهٓغا للٓٝغ الاؾخصىاجي الظي جمغ به البالص ًجخم٘ البرإلاان وظىبا جدؿبا ألي َاعت 

زانت وؤهه زال٫ هظه الٟترة ٩ًىن مىهب عثِـ الجمهىعٍت ؤ٦ثر تهضًضا ٞال ًٟترى في خالت 

الكٛىع اهخٓاع اظخمإ الىىاب وؤًٖاء مجلـ ألامت مما ٌٗغ٢ل ؤلاظغاءاث التي ًجب ؤن جخم 

ت هٓغا لُبُٗت الٓٝغ الظي جمغ به البالص . 1في ٚاًت الؿٖغ

غ اظخمإ البرإلاان في خالت الخغب ٌٗجي ؤن ًب٣ى مجخمٗا  غي ألاؾخاط ؾُٗض بىقٗحر ؤن ج٣ٍغ ٍو

غوٝ الخغب، وؤن ال٣ى٫ بٛحر طل٪ ًدىافى وهو الضؾخىع،  ماعؽ نالخُاجه التي جدىاؾب ْو ٍو

لى ؤي  ٞلى ٧ان اإلا٣هىص ب٣ًاٝ الٗمل بالضؾخىع بمٟهىمه الكامل ٞما مٗجى اظخمإ البرإلاان ٖو

. 2ؤؾاؽ ًخم هظا الاظخمإ َاإلاا ؤن الضؾخىع مُٗل

ٚحر ؤهىا ال هخ٤ٟ وهظا الُغح الؾُما وؤن ْاهغ هو اإلااصة واضر وال ًدخمل اؾخجضاء 

الث، ٞاإلااصة   ج٣غ بة٣ًاٝ الٗمل بالضؾخىع وال ًىظض ما ًىحي باإل٣ًاٝ الجؼجي له 110الخإٍو

هظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٞةن طاث الىو الضؾخىعي ٣ًغ بخجمُ٘ الؿلُاث بُض عثِـ 

ُٗت، وبالخالي ًب٣ى اظخمإ البرإلاان الىظىبي ق٩لُا بال ُٞما  الجمهىعٍت بما ٞحها الؿلُت الدكَغ

.  اللخان ؤقغها بلحهما ؾاب٣ا102 واإلااصة 111حٗل٤ بما ههذ ٖلُه اإلااصة 

وهىا وكحر بلى ؤن اقتراٍ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي الاظخمإ الىظىبي للبرإلاان َُلت ٞترة 

، ٞمً الىاخُت الىا٢ُٗت ٢ض ججٗل خالت الخغب اظخماٖه  بُٗت الٓٝغ الخغب ٢ض ًدىافى َو

مخٗظعا بل وؤخُاها في خ٨م الاؾخدالت، لظا ٧ان ؤخغي باإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ًخضاع٥ نُاٚت 

جخم٘ البرإلاان : "ٖلى ههها لخهبذ (مالم ًخٗظع طل٪) بإن ٠ًًُ ٖباعة 110/09اإلااصة   ٍو

 ". مالم ًخٗظع طل٪ وظىبا

وحىب ثىحيه خؼاب لألمة : راايا

غ عثِـ الجمهىعٍت  بٗض اؾدىٟاص ال٣ُام باإلظغاءاث والكغوٍ الؿاب٣ت، ولضي ج٣ٍغ

 ؤوظبذ ٖلُه جىظُه زُاب لألمت ًخًمً صواٞ٘ وؤؾباب 109بٖالن خالت الخغب، ٞةن اإلااصة 

سُغها بمسخل٠ ؤلاظغاءاث والخضابحر اإلاؼم٘ اجساطها مً اظل مىاظهت  ب٢ضامه ٖلى هظا ال٣غاع ٍو

الٗضوان الىا٢٘ ؤو الظي ًىق٪ ؤن ٣ً٘ ٖلى البالص بلى خحن اؾخ٣غاع ألاويإ واؾخدباب ألامً، 
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اث ًهل بلى خض حُُٗلها جماما  الؾُما وؤن هاجه الخضابحر جُا٫ ظؼءا ٦بحرا مً الخ٣ى١ والخٍغ

، ومىه ٞةن هظا الخُاب ًدمل في َُاجه اإلابرع وعاء  بل وبلٛائها ولى ما٢خا ختى جهاًت الٓٝغ

اث الٗامت حٛلُبا  هاجه الخضابحر اإلاى٨ٗؿت ٖلى ٧ل الىي٘ في البالص بما ٞحها الخ٣ى١ والخٍغ

إلاهلخت الضولت وؤمجها ال٣ىمي، بط بهظا الخُاب ًً٘ عثِـ الجمهىعٍت الكٗب في الهىعة 

ها البالص وما ًىجغ ٖجها مً مساَغ وما ؾِخسضه مً بظغاءاث لغص  خى٫ الخالت التي حٗٞغ

ىصة البالص بجمُ٘ ماؾؿاتها بلى ويٗها  جي ٖو الٗضوان والضٞإ ًٖ ؾالمت التراب الَى

. 1الُبُعي

جعؼيل العجل باللسحىو ملة كيام خالة الحملب : رالثا

ًغي ٦شحر مً الضاعؾحن ؤن ؤزُغ ما ًم٨ً ؤن جخمسٌ ٖىه خالت الخغب هى ُٚاب ؤي 

هٓام ٢اهىوي صازل البالص هخاظا لخُىعة الٓٝغ التي ج٣خض ي ب٣ًاٝ وقل الٗمل بالضؾخىع، 

. وبالخالي بهضاع اإلابضؤ ال٣اض ي بؿمّىه حٛلُبا للمهلخت الٗلُا وخماًت ل٨ُان الضولت ووظىصها

و٢ض ٧اهذ مؿإلت حُُٗل الٗمل بالضؾخىع َُلت ٞترة الخغب مشاعا لجض٫ ٣ٞهي مخىانل خى٫ 

ما بطا ٧ان هظا الخُُٗل ججمُضا ٧لُا له، ؤم ؤن ألامغ ًخٗل٤ بكل بٌٗ ؤخ٩امه وههىنه التي 

مً قإجها ٖغ٢لت مؿعى مجابهت الٓٝغ اإلاخٗل٤ بالخغب، خُض اججه البٌٗ بلى ٢غاءة للماصة 

 مٟاصها ؤهه ًخٗحن ؤن ال ًمـ الخُُٗل بال بٌٗ ألاخ٩ام بهٟت ما٢خت الؾُما مجها 110

اث باٖخباعها اإلاىاص ألا٦ثر ٖغيت لخُُٗل ٞدىاها، بدُض جًُغ  اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ والخٍغ

ت بلى ج٣ُُضها جبٗا لخل٪ الٓغوٝ الخُغة، مما ٌٗجي ؤن و٠٢ الٗمل  الؿلُاث ؤلاصاٍع

بالضؾخىع َُلت ٢ُام هظا الٓٝغ الاؾخصىاجي ٌٗض حُُٗال للًماهاث اإلا٣غعة لخماًت الخ٣ى١ 

اث . 2والخٍغ

٦ما ٌؿخض٫ ٖلى ظؼثُت هظا الخُُٗل مً زال٫ ب٣اء اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ٢اثمت الؾُما 

البرإلاان الظي ًٓل مى٣ٗضا َُلت ٞترة الخغب، ٦ما ؤن حُُٗل الضؾخىع ٧لُا ٣ًخض ي قل ٧ل 

، 110 و102ههىنه بما ٞحها ما ًخٗل٤ بدالت الكٛىع ؤزىاء الخغب اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

، وبالخالي ُٚاب ؤي 111 و110بل وؤبٗض مً طل٪ ٞةن في حُُٗل الضؾخىع قل ختى هو اإلااصة 

ُٚاء ٢اهىوي إلاا ًم٨ً ؤن ٣ًىم به عثِـ الجمهىعٍت وإلاا ًم٨ً ؤن ًترجب مً آزاع وهخاثج بدالت 

 110الخغب، لظل٪ ٧ان ألاظضع وألاخغي باإلااؾـ الضؾخىعي بٖاصة الىٓغ في نُاٚت اإلااصة 

. (111ًى٠٢ الٗمل بالضؾخىع بال ما ًخٗل٤ بإخ٩ام هظه اإلااصة واإلااصة ): بةياٞت ٖباعة 
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ت الىو الضؾخىعي الظي ًىحي باإل٣ًاٝ ال٨لي ألخ٩ام  وحٗامل ظاهب آزغ مً ال٣ٟه م٘ ْاهٍغ

وههىم الضؾخىع، ل٩ُىن عثِـ الجمهىعٍت بظل٪ ؤؾمى ؾلُت ٞٗلُا و٢اهىهُا، ولخ٩ىن اإلااصة 

.  ؤ٦ثر هو صؾخىعي ٣ًىي مغ٦ؼه بهىعة ٌؿخإزغ ٞحها ب٩ل الؿلُاث110

ثىلف وبئي الججمىورة لكل السلؼات : وابعا

 بخجمُ٘ وجمغ٦ؼ ٧ل الؿلُاث في 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 110ل٣ض ٢ًذ اإلااصة 

ًض عثِـ الجمهىعٍت، وجبٗا لظل٪ ٞةن هظا ألازحر ًستز٫ في شخهه ٦ال مً الؿلُت الخىُٟظًت 

ُٗت وختى ال٣ًاثُت امخضاصا إلاا جملُه َبُٗت الٓٝغ لى٩ىن ؤمام خالت ؤقبه بالىٓام  والدكَغ

الض٦خاجىعي ول٨ً بهىعة مضؾترة، ولظل٪ ؤَل٤ البٌٗ ٖلى هاجه الٟترة التي جتر٦ؼ ٞحها ظمُ٘ 

الؿلُاث بُض عثِـ الجمهىعٍت مهُلر ص٦خاجىعٍت ألاػمت ؤو الض٦خاجىعٍت الضؾخىعٍت ؤو 

، وهظا ٣ًخض ي بهضاعا جاما إلابضؤ الٟهل بحن 1الض٦خاجىع ال٣اهىوي ؤو الض٦خاجىع اإلاا٢ذ

الؿلُاث، بل ل٩ل ؤؾـ الضًم٣غاَُت ومباصت الىٓام الضًم٣غاَي اهُال٢ا مً ٧ىن اإلاهلخت 

. الٗلُا للبالص جٟغى طل٪

ولٗل ججمُ٘ ٧ل الؿلُاث بُض عثِـ الجمهىعٍت هى ب٣هض حؿهُل مهمخه في نض الٗضوان 

الخاعجي اإلادض١ بالضولت وماؾؿاتها وحعجُل بٖاصة ألاويإ بلى ؾاب٤ ٖهضها في ؤؾٕغ و٢ذ 

مم٨ً، بدُض ًتر٥ له مُل٤ الؿلُت في ج٣ضًغ ما ًغاه مىاؾبا مً بظغاءاث وجضابحر الؾخٗاصة 

ألامً والاؾخ٣غاع وبٖاصة الؿحر اإلاىخٓم للماؾؿاث الضؾخىعٍت الٗامت في الضولت، صون ؤن 

٩ًىن م٣ُضا باهتهاط ؤؾلىب مٗحن وصون ؤن ٩ًىن مجبرا ٖلى اهخٓاع ال٣ىاهحن التي جهضعها 

ُٗت ٤ ألاوامغ َُلت هاجه الٟترة خُض ٌؿخدىط 2الؿلُت الدكَغ ٘ ًٖ ٍَغ ، ٞله ؾلُت الدكَغ

ُٗت بغمتها وال ًَٟىى في مىيٕى مٗحن ٣ِٞ عثِـ الجمهىعٍت ٖلى الؿلُت الدكَغ
3 .

ثجليل العملثين الملباسية والبرإلاااية : خامسا

لم ٌٟٛل اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بم٩اهُت اهتهاء الٗهضة الغثاؾُت ؤزىاء مضة 

ت : " بىهها 110 مً اإلااصة 2الخغب مً زال٫ ما ٢ًذ به ال٣ٟغة  ُّ  وبطا اهتهذ اإلاّضة الّغثاؾ

ت جمّضص وظىبا بلى ٚاًت جهاًت الخغب ٍّ "  . لغثِـ الجمهىع

ٞبم٣خض ى هظا الىو ًخم جمضًض ٖهضة عثِـ الجمهىعٍت بطا ما اهتهذ ببان هظا الٓٝغ 

غ ال٣اهىهُت  الاؾخصىاجي، ٞهي جمضص وظىبا وب٣ىة ال٣اهىن الؾُما في ْل ُٚاب وحُُٗل ألَا

اإلاىٓمت لها ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بالضؾخىع ؤو ب٣اهىن الاهخساباث، وطل٪ بلى ٚاًت اهتهاء الخغب 
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ىصة اإلاُاه بلى مجاعحها، ل٩ُىن بظل٪ امخضاص ٖهضة عثِـ الجمهىعٍت وا٢ٗا  واؾخدباب الىي٘ ٖو

ٞغيخه ألاويإ الاؾخصىاثُت التي جمغ بها الضولت والتي مً ٚحر اإلا٣ٗى٫ الخضًض ٞحها ًٖ 

٠ الٟٗلي التي  ت اإلاْى اهخساباث عثاؾُت ظضًضة، ولى٩ىن بظل٪ ؤمام جُب٤ُ ٖملي لىٍٓغ

ُت  ابخضٖها مجلـ الضولت الٟغوس ي إلاشل جل٪ الٓغوٝ، بدُض ًخمخ٘ َُلت ٞترة الخغب بالكٖغ

اجه مكغوٖت ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي  . 1الضؾخىعٍت وحٗض جهٞغ

ٖلى ؤن هظا الخمضًض الىظىبي للٟترة الغثاؾُت ًيخهي باهتهاء خالت الخغب واؾخ٣غاع ألاويإ، 

اجها الُبُعي وبالخالي ًخم جىُٓم اهخساباث عثاؾُت ظضًضة ٗاث الٗاصًت بلى ؾٍغ . لخٗىص الدكَغ

 مؿإلت قٛىع الغثاؾت اإلاتزامً م٘ خالت الخغب ٦110ما ٖالجذ ال٣ٟغجان ألازحرجان مً اإلااصة 

اجه ؤو خضور ؤّي ماو٘ آزغ له، ًسّى٫ عثِـ : "بىهها  ت ؤو ٞو ٍّ  في خالت اؾخ٣الت عثِـ الجمهىع

تي حؿخىظبها خالت الخغب، خؿب 
ّ
اث ال ُّ مجلـ ألاّمت باٖخباعه عثِؿا للّضولت، ٧ّل الّهالخ

ت ٍّ تي حؿغي ٖلى عثِـ الجمهىع
ّ
غوٍ هٟؿها ال

ّ
  . الك

ى عثِـ اإلاجلـ الّضؾخىعّي 
ّ
ت وعثاؾت مجلـ ألاّمت، ًخىل ٍّ في خالت ا٢تران قٛىع عثاؾت الجمهىع

ىت ؾاب٣ا ِّ غوٍ اإلاب
ّ

اث٠ عثِـ الّضولت خؿب الك ".   . ْو

لُه ٞةهه في خالت قٛىع مىهب عثِـ الجمهىعٍت الىاظم ًٖ ماو٘ ؾىاء ٧ان ما٢خا ؤو جهاثُا  ٖو

اة ؤو ؤي  بؿبب العجؼ الهخي الىاجج ًٖ اإلاغى الخُحر ؤو اإلاؼمً ؤو بؿبب الاؾخ٣الت ؤو الٞى

ماو٘ آزغ ًدى٫ صون مباقغجه إلاهام عثاؾت الجمهىعٍت ٧االزخُاٝ مشال، ٞةن عثِـ مجلـ 

خمخ٘ ب٩اٞت الهالخُاث التي حؿخىظبها خالت الخغب، ؤي هٟـ  ألامت ًخىلى مهام عثاؾت الضولت ٍو

الازخهاناث التي زىلها اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت، ٖلى ؤن ًمخض جىلي عثِـ 

. مجلـ ألامت عثاؾت الضولت َُلت ٞترة الخغب مهما ٧ان ؤمضها َالذ ؤم ٢هغث

بؿبب ؤو آلزغ ٞةهه  (عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ مجلـ ألامت)وفي خالت ا٢تران قٛىع اإلاىهبحن 

. ًخىلى عثاؾت الضولت عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي، والظي ًسى٫ هٟـ الهالخُاث ؾاب٣ت الظ٦غ

ؤما باليؿبت الهتهاء الٗهضة البرإلااهُت ؤزىاء ٞترة الخغب الؾُما وؤهه ًٟترى ؤن ًٓل مجخمٗا 

وظىبا ٞةن ألامغ وبن ٧ان ٨ًخىٟه هٕى مً الٛمىى بال ؤهه ٢ض ًجض له مسغظا صؾخىعٍا مً 

 ال ًم٨ً جمضًض : " بىهها 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 5 و4 ٣ٞغة 119زال٫ هو اإلااصة 

ت ًّ  في ْغوٝ زُحرة ظّضا ال حؿمذ بةظغاء اهخساباث ٖاص
ّ
  . ٖهضة البرإلاان بال

خُه اإلاجخمٗخحن مٗا هظه الخالت ب٣غاع، بىاء ٖلى ا٢تراح عثِـ  شِبذ البرإلاان اإلاى٣ٗض بٛٞغ وٍُ

ت واؾدكاعة اإلاجلـ الّضؾخىعّي  ٍّ "   . الجمهىع
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ٞباؾخ٣غاء هو ال٣ٟغجحن ًٓهغ لىا بم٩اهُت جمضًض ٖهضة البرإلاان بهىعة اؾخصىاثُت في خالت 

ُٗت ٖاصًت، ل٨ً  وظىص ْغوٝ جىن٠ بإجها زُحرة ظضا جدى٫ صون بظغاء اهخساباث حكَغ

الخمضًض هىا ال ٌٗض وظىبُا خُض جم يبُه بكغوٍ ججٗل مؿإلت الخمضًض مٗل٣ت ٖلى بعاصة 

عثِـ الجمهىعٍت، ألن بزباث البرإلاان الؾخدالت بظغاء اهخساباث ٖاصًت مٗل٤ ٖلى قٍغ وا٠٢ 

. هى الا٢تراح الغثاس ي، وهظا ما جض٫ ٖلُه اإلاهُلخاث الىاعصة في الىو

ال آزغ وهى ؤن ًخٗل٤ ٣ِٞ بداالث الُىاعت والخهاع ٦119ما ٢ض ًدخمل هو اإلااصة   جإٍو

ُٗت ؤمغ مٟترى  والخالت الاؾخصىاثُت، ؤما في خالت الخغب ٞةن اؾخدالت بظغاء اهخساباث حكَغ

. 1ال ًدخاط بلى بزباث، وبالخالي جمضص ٖهضة البرإلاان جل٣اثُا صون الخاظت بلى هو زام

 الحملب فترة خالو الججمىورة وبئي ؤعجاو على الملكابة إمكااية: الثاون الفملع

 لؿالمت اإلاهضصبن اؾخصىاثُت الٓٝغ الىاظمت ًٖ الخُغ الخا٫ ؤو وقُ٪ الى٢ٕى 

، ألامغ  الضولت وماؾؿاتها ًىؾ٘ بك٩ل مُل٤ مً ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت ؤزىاء هظا الٓٝغ

الظي ًسىله اجساط ٧ل ما ًغاه مىاؾبا إلاجابهخه الؾُما في ْل حٗل٤ُ الٗمل بالضؾخىع وججمُ٘ 

غ ال٣اهىهُت الًابُت لهاجه الؿلُاث، وهى ما ًجٗلها  ٧ل الؿلُاث بُضه، مما ٌٗجي ُٚاب ألَا

ت الىاؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت، وهظا ما ًضٖىا بلى الدؿائ٫ ًٖ مضي  مدال للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ذ ٖلى هاجه  بم٩اهُت الغ٢ابت ٖلى هاجه الؿلُاث زانت في ْل الُٛاب الخام للىو الهٍغ

. الغ٢ابت، ألامغ الظي ًجٗل مً الهٗىبت بما ٧ان جدضًض مٗاإلاها والخضًض ٖجها

اع البض مً الخمُحز بحن ٢غاع بٖالن خالت الخغب والظي ًخم يمً بَاع ٞترة الٗمل  وفي هظا ؤلَا

الن والتي ج٩ىن زال٫ حُٗل الضؾخىع،  بالضؾخىع وبحن ؤلاظغاءاث والخضابحر الالخ٣ت ل٣غاع ؤلٖا

ت بها مباقغتها ؾىاء حٗل٤  طل٪ ؤن هظه الغ٢ابت ال بض لها مً ؾىض ٢اهىوي ًسى٫ للهُئاث اإلاىَى

ألامغ باإلاجلـ الضؾخىعي ؤو البرإلاان ؤو ختى ال٣ًاء، ٞالغ٢ابت ٖلى ٢غاع بٖالن خالت الخغب 

ًم٨ً ؤن ًشاع ُٞما ًخٗل٤ بمضي اخترام عثِـ الجمهىعٍت للكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

. 20162 مً الخٗضًل الضؾخىعي 109

ٞةطا ٧ان البٌٗ ًغي في الكغوٍ الك٩لُت اإلاخمشلت في ظملت الاؾدكاعاث اإلاىهىم ٖلحها في 

م اٞخ٣اعها لٗىهغ بلؼامُت ألازظ بها،  اإلااصة ؾاب٣ت الظ٦غ ٢ُضا ٖلى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت ٚع

                                                           
 .167مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
رجِباث اإلاالثمت إلاُشا١ : " ٖلى109جىو اإلااصة  2

ّ
ضوان ٞٗلّي ٖلى البالص ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ خؿبما هّهذ ٖلُه الت ُٖ بطا و٢٘ 

لى لألمً واؾدكاعة  ت الخغب، بٗض اظخمإ مجلـ الىػعاء والاؾخمإ بلى اإلاجلـ ألٖا ٍّ ِٗلً عثِـ الجمهىع ٌُ ألامم اإلاّخدضة، 

جّي وعثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي ٗبّي الَى
ّ

  . عثِـ مجلـ ألامت وعثِـ اإلاجلـ الك

جخم٘ البرإلاان وظىبا   . ٍو

ِٗلُمها بظل٪ ٌُ ت زُابا لألّمت  ٍّ ىّظه عثِـ الجمهىع   ." ٍو
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ٞةن البٌٗ ًغي في زغوظها وبٞالتها مً صاثغة الغ٢ابت بؿبب ٖضم بم٩اهُت اللجىء بلحها مً 

مىُل٤ ال٣ىة ال٣اهغة، وختى وبن ٧ان اللجىء بلحها وال٣ُام بها مم٨ىا ٞةهه مً الؿهل بزباث 

ت إلاىاظهت  ٖضم بم٩اهُت الاجها٫ بالهُئاث اإلاٗىُت باالؾدكاعة هٓغا لًغوعة الخضزل بؿٖغ

الخُغ ؤو ال٣ىة ال٣اهغة التي جدى٫ صون الاجها٫ بهاجه ألاظهؼة، هاهُ٪ ًٖ اٞخ٣اع هاجه 

الاؾدكاعاث لُاب٘ ؤلالؼام بط ال ًىظض ما ًلؼم عثِـ الجمهىعٍت باألزظ بٟدىاها، ٦ما ؤن 

الكٍغ اإلاىيىعي اإلاخمشل في الخُغ الخا٫ ؤو وقُ٪ الى٢ٕى اإلاهضص لؿالمت الضولت ٣ً٘ يمً 

ت الىاؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت وبالخالي ٌٗض مً الٗؿحر اٖخباعه ٢ُضا ٖلى  صاثغة الؿلُت الخ٣ضًٍغ

لُه ٞةن ٞغى ؤي هٕى مً الغ٢ابت ٖلى  ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في بٖالن خالت الخغب، ٖو

خماص ٖلى هاجه الكغوٍ  ؾىاء )ج٠ُُ٨ الغثِـ للىي٘ ٌٗض قبه مؿخدُل، ومىه ال ًم٨ً الٖا

ُت . ٦إؾاؽ إلزباث مسالٟت عثِـ الجمهىعٍت للضؾخىع  (الك٩لُت ؤو اإلاىيٖى

وبطا ٧ان اإلاٟغوى ؤن اإلاجلـ الضؾخىعي الظي ٧لٟه اإلااؾـ الضؾخىعي بالؿهغ ٖلى اخترام 

٣ا إلاا ٢ًذ به اإلااصة   مسخها بمضي 20161 مً الخٗضًل الضؾخىعي 182/01الضؾخىع ٞو

اخترام عثِـ الجمهىعٍت إلا٣خًُاث الىهىم الضؾخىعٍت في بٖالهه لخالت الخغب ؤي مضي 

، وفي ُٚاب الخدضًض الض٤ُ٢ ألؾاؽ هظه الغ٢ابت 109اخترامه لإلظغاءاث اإلادضصة في اإلااصة 

ال ًم٨جها بؿِ ع٢ابتها ٖلى بٖالن خالت الخغب ألهه مً  (اإلاجلـ الضؾخىعي)ٞةن هاجه الهُئت 

.  الهٗب ظضا بزباث ٖضم اخترام الغثِـ للضؾخىع 

ت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  ٦ما ؤن اؾخصىاء اإلاجلـ الضؾخىعي مً ٢اثمت الهُئاث الاؾدكاٍع

 مً الضؾخىع ًدى٫ صون هظه ؤلام٩اهُت، بياٞت بلى ؤن و٠٢ الٗمل بالضؾخىع ًدى٫ هى 109

ما٫ . 2آلازغ صون اٖخباع هظه الهُئت مسخهت بمغا٢بت هاجه ألٖا

وبطا ٧اهذ مؿإلت مباقغة نالخُت بٖالن خالت الخغب مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت جخم في بَاع 

٣ا لكغوٍ مدضصة  الٗمل بالضؾخىع ؤي ؤجها جباقغ جدذ ُٚاء ٢اهىوي مخمشل في الضؾخىع ٞو

ما٫ اإلاخسظة مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ؤزىاء الخغب جخم زاعط  مؿب٣ا، ٞةن ؤلاظغاءاث وألٖا

بَاعه، لهظا ٞةجها جسغط وجٟلذ مً ؤي ع٢ابت لٗضم وظىص ؤي هُئت جسخو بظل٪ مً ظهت، ومً 

ظهت ؤزغي اللخ٣اء ٧ل الؿلُاث في شخو الغثِـ وججمُٗها في ًضه ألامغ الظي ًب٣ى عهحن 

ت اإلاُل٣ت لغثِـ الجمهىعٍت الجساط ما ًغاه مالثما إلاضاٞٗت الخُغ الخا٫ ؤو  الؿلُت الخ٣ضًٍغ

لُه ًٓل عثِـ الجمهىعٍت الؿلُت الىخُضة  وقُ٪ الى٢ٕى اإلاهضص لؿالمت الضولت وؤمجها، ٖو

                                                           
٠ بالّؿهغ ٖلى اخترام الّضؾخىع    اإلاجلـ الضؾخىعّي : " ٖلى182/01جىو اإلااصة  1

ّ
 " . هُئت مؿخ٣لت ج٩ل

 .226لىقً صال٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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التي ج٣غع صون ؤن جسً٘ ألي هٕى مً ؤهىإ الغ٢ابت اإلااؾؿاجُت لُٛاب الىو الضؾخىعي 

ذ بل ولُٛاب الىو الضؾخىعي بظماال . الهٍغ

م مً ؤن الغثِـ م٣ُض بجملت مً  والخ٣ُ٣ت ؤهه وبالٗىصة بلى ما ؾب٤ ط٦غه ٞةهه ٖلى الٚغ

ُت والك٩لُت، بال ؤن هظه الكغوٍ ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الؿُاس ي وال حؿدىض  الكغوٍ اإلاىيٖى

ُت ٖلى ألا٢ل للخإ٦ض مً مضي  بلى مٗاًحر ٢اهىهُت ص٣ُ٢ت جدُذ بؿِ ع٢ابت ماؾؿاجُت مىيٖى

خباع ؤن ماؾؿت عثِـ  جىاٞغ الكغوٍ الخانت لهاجه الخالت، ٞدتى وبن ؤزظ بٗحن الٖا

الجمهىعٍت في ؤو٢اث تهضًض الىٓام ًجب جم٨ُجها مً ٧اٞت الىؾاثل ال٣اهىهُت واإلااصًت لخماًت 

ٗالت للخُغ، بال ؤن هظه الخماًت ج٣خض ي باإلا٣ابل صؾترة  ٗت ٞو الضولت والخهضي بةظغاءاث ؾَغ

٢ُىص خ٣ُ٣ُت جمى٘ الغثِـ مً بؾاءة اؾخٗماله الزخهاناجه في الٓغوٝ الاؾخصىاثُت الؾُما 

. في الخالت ألاقض وهي الخغب

ؤما بب٣اء بعاصة عثِـ الجمهىعٍت وخضها يامىت لٗىصة اإلاكغوُٖت الٗاصًت والؿحر الٗاصي 

للماؾؿاث الضؾخىعٍت في خالت الخغب، ٞةن طل٪ ًخًمً ؤًًا زُغا مدض٢ا بالضولت بلى 

اصة الىٓام  (الخغب)ظاهب الٓٝغ ٚحر الٗاصي  هٓغا لُٛاب الًماهاث الضؾخىعٍت الٟٗالت إٖل

ال٣اهىوي الٗاصي، ومً هظا اإلاىُل٤ جبرػ ؤهمُت ويغوعة ب٢غاع مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ًٖ 

 وبٖاصة الىٓغ في مؿإلت الخُُٗل ال٨لي للضؾخىع وظم٘ 1مماعؾت ظمُ٘ نالخُاجه الاؾخصىاثُت

الؿلُاث بُض الغثِـ، وب٢غاع ظملت مً الًماهاث الغ٢ابُت اإلااؾؿاجُت مىٗا للخٛى٫ 

والخٗؿ٠ اإلاًُٟان بلى الض٦خاجىعٍت والاؾدبضاص الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بًماهاث بجهاء الٗمل 

. بخل٪ ؤلاظغاءاث اإلاخسظة ٞىع اهتهاء الٓٝغ اإلاؿبب لها

 هجض ؤجها ٢ض 20162 مً الخٗضًل الضؾخىعي 111وفي هظا الهضص وبالغظٕى بلى هو اإلااصة 

ؤلؼمذ عثِـ الجمهىعٍت في خالت جى٢ُٗه ٖلى اجٟا٢ُاث الهضهت ومٗاهضاث الؿلم بخل٣ي عؤي 

بضي عؤًه ٞىعا بمجغص َلب  اإلاجلـ الضؾخىعي، خُض ًجب ؤن ًجخم٘ اإلاجلـ الضؾخىعي ٍو

. 3 مً الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي83عؤًه الاؾدكاعي َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

تي البرإلاان للمىا٣ٞت ٖلحها نغاخت، ؤي ؤن  زم ٣ًىم الغثِـ بٗغى هظه الاجٟا٢ُاث ٖلى ٚٞغ

تي  دت لٛٞغ ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت بةجهاء خالت الخغب البض وؤن ٩ًىن م٣غوها باإلاىا٣ٞت الهٍغ

. البرإلاان

                                                           
 .170مٟخاح خىان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
اث الهضهت ومٗاهضاث الّؿلم: " مً الخٗضًل الضؾخىعي ٖلى111جىو اإلااصة  2 ُّ ٟا٢

ّ
ت اج ٍّ ٘ عثِـ الجمهىع

ّ
  . ًى٢

٣ت بهما
ّ
اث اإلاخٗل ُّ ٟا٢

ّ
خل٣ّى عؤي اإلاجلـ الّضؾخىعّي في الاج  .ٍو

ت مً البرإلاان لخىا٤ٞ ٖلحها نغاخت ٗغيها ٞىعا ٖلى ٧ّل ٚٞغ  ".َو
بضي عؤًه ٞىعا111ٖىضما ٌؿدكاع اإلاجلـ الضؾخىعي في بَاع ؤخ٩ام اإلااصة : " ٖلى83جىو اإلااصة  3  ". مً الضؾخىع ًجخم٘ ٍو
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 111ل٨ً هاجه اإلاؿإلت جشحر الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث، بط ٠ُ٦ ًم٨ً الخضًض ًٖ جُب٤ُ اإلااصة 

 في بَاع ب٣ًاٝ الٗمل بالضؾخىع وججمُ٘ الؿلُاث بُض عثِـ الجمهىعٍت؟، لظا ٧ان 149و

ألاظضع باإلااؾـ الضؾخىعي ٢بل بجهاء الغثِـ لخالت الخغب بلؼامه بةٖاصة الٗمل بالضؾخىع 

دت للبرإلاان . ومً زم ب٢غاع ؤلاجهاء بٗض اؾدكاعة اإلاجلـ الضؾخىعي واإلاىا٣ٞت الهٍغ

 مً الضؾخىع ًشىع الدؿائ٫ خى٫ 111ومً ظهت ؤزغي بطا ؾلمىا ظضال بةم٩اهُت جُب٤ُ اإلااصة 

خالت ٢ُام عثِـ الجمهىعٍت باجساط ٢غاع بجهاء خالت الخغب صون اؾدكاعة اإلاجلـ الضؾخىعي 

ٗض زغ٢ا للضؾخىع  تي البرإلاان، ٞهل ًشحر ألامغ مؿاولُت الغثِـ َو وصون الٗغى ٖلى ٚٞغ

ت بالخُاهت الٗٓمى  ما٫ اإلاىنٞى وبزالال ظؿُما بإخ٩امه مما ًجٗله يمً صاثغة ألٖا

اع م ما ؾب٤ الخضًض ٖىه في هظا ؤلَا ؿاءلت عثِـ الجمهىعٍت ٚع
ُ
. اإلاؿخىظبت إلا

٦ما ؤن الدؿائ٫ ًشىع في خالت الغؤي اإلاٗاعى ل٣غاع ؤلاجهاء مً ٢بل اإلاجلـ الضؾخىعي، ؤو 

دت ٖلى ب٢غاع ؤلاجهاء ٞهل ًخم بجهاء خالت الخغب، ؤم ؤجها جٓل  ٖضم مىا٣ٞت البرإلاان الهٍغ

م اهتهاءها ٖملُا؟ . ٢اثمت ٚع

لظا ٧ان ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ٌٗالج هاجه اإلاؿاثل بهىعة ؤص١ وؤوضر صعءا ل٩ل 

 .ؤلاق٩الُاث التي ًم٨ً ؤن جشاع بهظا الخهىم
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 :خاثجة
ل٣ض بضي لىا ظلُا مً زال٫ هظا البدض اإلا٩اهت التي باجذ جدٓى بها الؿلُت الخىُٟظًت 

في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، بط ؤنبدذ حك٩ل ع٦حزة جترب٘ ٖلى ٖغف الؿلُاث في الضولت 

اهُال٢ا مً الٗىاًت التي ؤوالها لها اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى ٚغاع الٗضًض مً ألاهٓمت 

 .الؿُاؾُت في الٗالم

خباع  لهاجه الؿلُت  ولٗل ال٨ٟغة الضاُٖت بلى ٣ٖلىت البرإلاان ٧اهذ الدجغ ألاؾاؽ في بٖاصة الٖا

ُٗت  .بُٛت بخضار هٕى مً الخىاػن بُجها وبحن اإلااؾؿت الدكَغ

ك٩ل عثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي مدىع هاجه الؿلُت اإلاهُمً ٖلحها  َو

لى باقي اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في ْل الخ٣ه٣غ الىاضر الظي باجذ حكهضه  بالضعظت ألاولى ٖو

م 1976ابخضاًء مً صؾخىع   الظي ؤعس ى ٢ىاٖض جغ٦حز الؿلُت في شخو عثِـ الجمهىعٍت، ٚع

 وما لخ٣ه مً حٗضًالث 1989مداولت اإلااؾـ الضؾخىعي جضاع٥ طل٪ مً زال٫ صؾخىع 

بةٖاصة هٕى مً الخىاػن بحن الؿلُاث مً زال٫ الخ٨َغـ الضؾخىعي للٟهل اإلاغن بُجها، 

ا مً الخضازل  .وال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الخٗاون الظي ٣ًخض ي هٖى

و٢ض ْل عثِـ الجمهىعٍت ًًُل٘ بىهِب ألاؾض مً اهخمام اإلااؾـ الضؾخىعي، بضًءا مً 

٣ت جىلُه للمىهب مغوعا بدىُٓم ٖهضجه ونىال بلى الازخهاناث التي  الخىهُو ٖلى ٍَغ

ًىاٍ بها في حؿُحره لكاون الضولت، والتي ًٟترى ؤن جىُل٤ مً اإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه 

ٌ الكٗبي له مً زال٫ ٖملُت الاهخساب  .اهُال٢ا مً الخٍٟى

ولظل٪ خغم اإلااؾـ الضؾخىعي ٖلى جبُان ألاؾلىب اإلاٗخمض في بؾىاص الؿلُت مً زال٫ 

اهتهاظه لىٓام اهخسابي ؤٚلبي ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ الا٢ترإ الٗام الؿغي واإلاباقغ َب٣ا إلاا ٢ًذ 

، هظا ألاؾلىب الظي ٌٗض مً ؤهم م٣ىماث 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 85به اإلااصة 

 .الضًم٣غاَُت الخضًشت والتي َاإلاا هاقضتها ألاهٓمت الضؾخىعٍت في الٗالم

ولم ٨ًخ٠ِ اإلااؾـ الضؾخىعي بالخىهُو ٣ِٞ ٖلى ؤؾلىب جىلي مىهب عثاؾت الجمهىعٍت، 

ؤي بما ًخٗل٤ بمغخلت الاهخساب بل حٗضي طل٪ الى جىُٓم مغاخل ؾاب٣ت ممهضة لظل٪، مً 

ؿه لخ٤ الترشر اإلا٨ٟى٫ ل٩ل مىاًَ جىاٞغث ُٞه ظملت مً الكغوٍ، مجها ما جم  زال٫ ج٨َغ

 ومجها ما جم جىُٓمه وجدضًضه 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 87الىو ٖلُه بمىظب اإلااصة 

، 39 اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم الؾُما في ماصجه 10-16بمىظب ال٣اهىن الًٗىي 

 .والتي حٗض قغوَا م٣ُضة لخ٤ الترشر اهُال٢ا مً ؤهمُت اإلاىهب

٦ما ؤولى اإلاكٕغ ظاهبا مً ألاهمُت آلظا٫ وبظغاءاث ٖملُت الترشر ؾىاء ُٞما حٗل٤ باؾدُٟاء 

ىُت  اإلال٠ اإلاُلىب ؤو  باإلاجا٫ الؼمجي اإلادضص لخ٣ضًمه، ولهظا ٧ان الؾخدضازه للؿلُت الَى
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اإلاؿخ٣لت لالهخساباث صوع باعػ في بعؾاء مٗالم اإلاهضا٢ُت إلاؿإلت الترشر، التي ٧اهذ و ؤظٍل 

ب ؤقبه بالخمشُلُاث اإلاؿغخُت، هاجه الؿلُت التي جٓل مىا٦بت لجمُ٘ مغاخل هاجه  ٢ٍغ

الاهخساباث بما ٞحها مغخلت الخملت الاهخسابُت التي حٗض الل٣اء ألاو٫ الظي ًجم٘ اإلاترشر بالهُئت 

الىازبت والتي ج٣ىم ٖلى ظملت مً اإلاباصت ٧اإلاؿاواة والتزام الخُاص مً ؤلاصاعة وصخت وؾالمت 

الىؾاثل اإلاؿخسضمت ٞحها بما ٨ًغؽ الجزاهت اإلايكىصة، خُض هٓم اإلاكٕغ هاجه اإلاغخلت مً 

لها  .خُض مضتها ووؾاثلها و٦ظا جمٍى

هظا باإلياٞت بلى الخإَحر  ال٣اهىوي للمغخلت اإلاٗانغة للٗملُت الاهخسابُت مً زال٫ بقغاٝ 

ذ و٦ظا ٖملُتي الٟغػ وبٖالن  ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖلى ؾحر ٖملُت الخهٍى الؿلُت الَى

٣ا إلاا ج٣خًُه ٢ىاٖض الكٟاُٞت والجزاهت، لخخمسٌ بظل٪ الٗملُت  الىخاثج بقغاٞا ٧امال ٞو

الاهخسابُت ًٖ ٖهضة عثاؾُت للمترشر الٟاثؼ  جخسظ مً ؤصاء الُمحن الضؾخىعٍت اإلاىهىم ٖلحها 

 . اهُال٢ت خ٣ُ٣ُت لها2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 90 و89بمىظب هخ ي اإلااصجحن 

ت ًلخٔ طل٪ الخظبظب الظي َاإلاا عاوص اإلااؾـ   واإلاخدب٘ لٗمغ الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ

الضؾخىعي خى٫ مؿإلت بَال١ ؤو ج٣ُُض الٟترة الغثاؾُت، ؤًً جم ج٣ُُضها بمىظب صؾخىع 

ال بط جم بَال٢ها بم٣خض ى الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 1996  2008، ألامغ الظي لم ًضم ٍَى

بضواٞ٘ ؾُاؾُت مبيُت ٖلى اخخ٩اع الؿلُت، ؤًً زغط اإلاجلـ الضؾخىعي آهظا٥ لُبرع هظا 

ال١ بم٣خًُاث الضًم٣غاَُت، ٚحر ؤهه وبمىظب الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت   ٖاوص 2016الَا

اإلااؾـ الضؾخىعي الىو ٖلى ج٣ُُضها بٗهضجحن ٣ِٞ ؤًً بغع اإلاجلـ الضؾخىعي طل٪ ؤًًا 

بم٣خًُاث الضًم٣غاَُت، بل وؤ٦ثر مً طل٪ ٣ٞض ظٗلها اإلااؾـ الضؾخىعي مً مىاص الخٓغ 

 .2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 08 ٣ٞغة 212اإلاىيىعي التي ال ًُالها الخٗضًل بمىظب اإلااصة 

٦ما لم ٌٟٛل اإلااؾـ الضؾخىعي مؿإلت اه٣ًاء الٗهضة الغثاؾُت ؾىاء حٗل٤ ألامغ  باالهتهاء 

٣ا إلاا ٢ًذ به  (5)الُبُعي لها الىاجج ًٖ اؾدُٟاء الخحز الؼمجي لها واإلادضص بسمـ  ؾىىاث ٞو

ُه اإلاا٢ذ والجهاجي 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 88اإلااصة  ، ؤو ُٞما ًخٗل٤ بدالت الكٛىع بىٖى

اة اإلاًُٟحن بلى  الىاظمحن ًٖ اإلااو٘ اإلاخٗل٤ باإلاغى الخُحر ؤو اإلاؼمً ؤو ًٖ الاؾخ٣الت والٞى

ً ٖلى الؿاخت  الاه٣ًاء الجهاجي للٗهضة، وهى ألامغ الظي ْل مشاعا لجض٫ ولِٛ ٦بحًر

 .الؿُاؾُت وال٣اهىهُت في الجؼاثغ

اع الخىُٓمي إلاغاخل  لُه ٞةن ألاؾلىب الاهخسابي اإلاىخهج مً ٢بل اإلااؾـ الضؾخىعي وؤلَا ٖو

الٗملُت الاهخسابُت اإلامهضة واإلاٗانغة والالخ٣ت لها و٦ظا الخىُٓم الضؾخىعي إلاؿإلت الٗهضة 

ت ظلُت للمغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ  الغثاؾُت، ٧ل طل٪ ٌك٩ل اهخماما زانا وجضُٖما واضخا وج٣ٍى

الجمهىعٍت باٖخباعه ٢اثض صٞت الخ٨م ومجؿض وخضة الضولت وألامت، ولظل٪ ٞةن ونىله بلى 

٤ الاهخساب ٌك٩ل ٣ٖضا اظخماُٖا بِىه وبحن الكٗب، وؤصائه للُمحن  مىهب الغثاؾت ًٖ ٍَغ
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الضؾخىعٍت ًغجب خ٣ا للكٗب والتزاما مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت، هظا الالتزام ًٟض ي الى 

 .وكىء مؿاولُت ٖلى ٖاج٣ه

ولظل٪ ٞةن مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ال ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الازخهاناث اإلامىىخت له ب٣ضع  

ٌ الكٗبي الظي ًجٗله مدال لها  .ما ج٣ىم ٖلى الخٍٟى

 ٣ٞض ْل اإلااؾـ الضؾخىعي ٖبر ٧ل الضؾاجحر الالخ٣ت في 1963وباؾخصىاء  ما ظاء في صؾخىع 

مىإي جام ًٖ ب٢غاع ؤًت مؿاولُت ٖلى عثِـ الجمهىعٍت مهما ٧اهذ َبُٗتها، ؾىاء ؤمام 

م مداولخه مؿاًغة بٌٗ  دت، ٚع اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ؤو ؤمام الكٗب بهىعة نٍغ

مت  ٗاث اإلا٣اعهت مً زال٫ ب٢غاعه للمؿاولُت ؤمام اإلاد٨مت الٗلُا للضولت ًٖ ظٍغ الدكَغ

، هاجه اإلااصة التي ولضث مُخت 2016 مً الخٗضًل الضؾخىعي 177الخُاهت الٗٓمى بىو اإلااصة 

الؾُما في ْل ُٚاب ؤو حُِٛب ال٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم لها، وفي ْل الٛمىى الظي ٨ًخى٠ 

حك٨ُلها وبظغاءاتها، وماهُت الخُاهت الٗٓمى التي حٗض ؤؾاؾا ل٣ُامها، ولظل٪ ٞةن الىو ٖلحها 

ال ٌٗضو  ٧ىهه مجغص خبر ٖلى وع١، بل ومجغص خٟٔ إلااء وظه الضؾخىع الجؼاثغي ؤمام 

ٗاث اإلا٣اعهت  .الدكَغ

ؤما الخضًض ًٖ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت ٚحر اإلاباقغة  لغثِـ الجمهىعٍت ؤمام البرإلاان ُٞٓهغ  مً 

ُٗت  ذ في ٖال٢ت عثِـ الجمهىعٍت باإلااؾؿت الدكَغ زال٫ الخدلُل الًمجي ولِـ الىو الهٍغ

بة٢غاع اإلاؿاولُت الؿُاؾُت له هدُجت بنضاع الثدت جخًمً ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى الؿُاؾت 

الخاعظُت بٗض مىا٢كتها، ؤو ٖضم اإلاىا٣ٞت ٖلى ألاوامغ الغثاؾُت اإلاٗغويت ٖلُه ؤو ختى ٖضم 

 .اإلاىا٣ٞت ٖلى الاجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث الضولُت

ؤو مً زال٫ ٢ُام اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت الىاظمت ًٖ ٖال٢ت الخ٩ىمت 

ًا ٚحر مباقغ  لبرهامج عثِـ  ٌ مسُِ ٖمل الخ٩ىمت الظي ٌٗض ٞع بالبرإلاان مً زال٫ ٞع

الجمهىعٍت، ؤو مً زال٫ بًضإ البرإلاان إلالخمـ الغ٢ابت الظي ٌٗض ؤزُغ آلُت ًم٨ً ؤن ًدغ٦ها 

ذ بٗضم الش٣ت ٖلى َلب الش٣ت  البرإلاان في مىاظهت الؿلُت الخىُٟظًت، و٦ظا مً زال٫ الخهٍى

ًا ٚحر مباقغ مً ٢بل البرإلاان لبرهامج عثِـ  اإلا٣ضم مً الخ٩ىمت والظي ٌٗض بضوعه ٞع

 .الجمهىعٍت

ؤي٠ بلى طل٪ ٞةن اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت ٢ض جشاع  ؤمام الكٗب الظي ٧ان 

٤ الاهخساب، وطل٪ مً زال٫ ما ٢ض جخمسٌ ٖىه هخاثج  مهضعا إلؾىاص الؿلُت بلُه ًٖ ٍَغ

ُٗت مً هخاثج ح٨ٗـ اإلاى٠٢  الاهخساباث الغثاؾُت ؤو  الاؾخٟخاء الكٗبي ؤو  الاهخساباث الدكَغ

 .اإلاٗاعى لؿُاؾت الغثِـ وبغهامجه
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مىما ٞةن الخضًض ًٖ اإلاؿاولُت ؤًا ٧اهذ َبُٗتها لِـ بال مجغص ٢غاءاث بحن الؿُىع  ٖو

الث اؾخجضاثُت إلًجاص بقاعة ولى يمىُت ٚحر مباقغة في ْل ُٚاب الىو  وجدلُالث وجإٍو

ذ في الضؾخىع   .الهٍغ

هظا الخُِٛب ألي هو صؾخىعي ٨ًغؽ مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت جإ٦ُض ناعر ٖلى ٢ىة 

م  مغ٦ؼه في مىاظهت باقي اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت، والظي ًجٗله في مىإي ًٖ ؤي مؿاءلت، ٚع

حٗاعى طل٪ م٘ اإلابضؤ اإلاٟض ي بلى جىاظض اإلاؿاولُت خُشما جىاظضث الؿلُت، وبالخالي ُٚاب 

له لغثِـ الجمهىعٍت مً نالخُاث وازخهاناث واؾٗت، في  ؤي جىاػن بُجها وبحن ما جم جسٍى

ْل الخ٣ه٣غ الىاضر للهالخُاث اإلامىىخت للىػٍغ ألاو٫ باٖخباعه ال٣ُب الشاوي للؿلُت 

 .الخىُٟظًت

وهٓغا ألهمُت مىهب عثِـ الجمهىعٍت وهُمىخه اإلااؾؿاجُت وجغبٗه ٖلى ٢مت الهغم الؿلُىي 

ؤو٧ل له اإلااؾـ الضؾخىعي ظملت مً الهالخُاث الىاؾٗت والؿلُاث اإلاتزاًضة، ؾىاء حٗل٤ 

 .ألامغ بالٓغوٝ الٗاصًت ؤو بالٓغوٝ الاؾخصىاثُت

 لغثِـ الجمهىعٍت مً ازخهاناث في ْل 2016ٞإما ما زىله الخٗضًل الضؾخىعي ؾىت 

الٓغوٝ الٗاصًت، ُٞم٨ً الخمُحز ُٞه بحن ازخهاناجه في اإلاجا٫ الخىُٟظي مً ظهت، ومً 

عي وال٣ًاجي  .ظهت ؤزغي ازخهاناجه اإلاغجبُت باإلاجالحن الدكَغ

ُٟٞما ًخٗل٤ باإلاجا٫ الخىُٟظي ُٞم٨ً الخمُحز بحن نالخُاجه ٖلى الهُٗض الضازلي، و٦ظا ٖلى 

الهُٗض الخاعجي، بط ًًُل٘ عثِـ الجمهىعٍت بهالخُاث جىُٟظًت واؾٗت ٖلى الهُٗض 

 والظي ًًم الىػٍغ 04 ٣ٞغة 91الضازلي جبضؤ مً عثاؾت مجلـ الىػعاء َب٣ا لىو اإلااصة 

ىٟغص بهالخُت اؾخضٖاثه وجدضًض ظضو٫ ؤٖماله، هظا اإلاجلـ الظي  ا٢مه الخ٩ىمي ٍو ألاو٫ َو

ًجٗل عثِـ الجمهىعٍت ٖلى اَإل صاثم ب٩ل اإلاؿخجضاث التي جسو مسخل٠ ال٣ُاٖاث في 

 .الضولت

٣ا إلاا ٢ًذ به  اث٠ الٗلُا في البالص ٞو ٦ما ًًُل٘ بؿلُخه في الخُٗحن والٗؼ٫ في مسخل٠ الْى

 التي جسى٫ له حُٗحن الىػٍغ 5 ٣ٞغة 91الىهىم الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت، ٖلى ٚغاع هو اإلااصة  

لبُت البرإلااهُت، و٦ظا اإلااصة   التي جمىده ؾلُت الخُٗحن في الٗضًض مً 92ألاو٫ بٗض اؾدكاعة ألٚا

ت وحُٗحن ٧ل مً  اث٠ اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ اث٠ واإلاىانب الٗلُا في الضولت ٧الخُٗحن في الْى الْى

عثِس ي اإلاد٨مت الٗلُا ومجلـ الضولت ومداٞٔ بى٪ الجؼاثغ  وال٣ًاة والىالة و٦ظا الخُِٗىاث 

اث٠ ألازغي اإلاىهىم ٖلحها  التي جخم في مجلـ الىػعاء، هظا باإلياٞت بلى الٗضًض مً الْى

 .بمىظب ال٣اهىن 
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 ٘ ٗخبر  ٦شحر مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي ؤلاظغاءاث الالخ٣ت لٗملُت اإلاهاص٢ت ٖلى الدكَغ َو

واإلاخمشلت في ؤلانضاع  واليكغ  مً ٢بُل الهالخُاث الخىُٟظًت لغثِـ الجمهىعٍت َب٣ا لىو 

م ما ٨ًخى٠ الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظه ؤلاظغاءاث مً ظض144٫اإلااصة   . مً الضؾخىع، ٚع

ؤما ٖلى الهُٗض الخاعجي ًُُٞل٘ عثِـ الجمهىعٍت بهالخُاث واؾٗت ؤهمها ما ٢ًذ به 

غ الؿُاؾت الخاعظُت للضولت في خضوص ألاهضاٝ واإلاباصت 03 ٣ٞغة 91اإلااصة   التي زىلخه ج٣ٍغ

ؼلهم خؿب  الضؾخىعٍت، باإلياٞت بلى نالخُخه في حُٗحن واٖخماص الؿٟغاء والضبلىماؾُحن ٖو

 .09 ٣ٞغة 91، وببغام اإلاٗاهضاث والخهض٤ً ٖلحها بم٣خض ى اإلااصة 92اإلااصة 

جي مً ؤهم وؤؾمى الهالخُاث التي  وحٗض ازخهاناث عثِـ الجمهىعٍت في قاون الضٞإ الَى

 ٧ىهه 02 و 01 ال٣ٟغة 91ؤو٧لها له اإلااؾـ الضؾخىعي وؤٞغصه بها خؿب ما ٢ًذ به اإلااصة 

جي،  جي وال٣اثم ٖلى مؿاولُت الضٞإ الَى لى لل٣ىاث اإلاؿلخت و وػٍغ الضٞإ الَى ال٣اثض ألٖا

ت مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي وظىب ؤن جب٣ى  ولٗل مغص طل٪ ٌٗىص بلى ؤهمُت اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

ت جدذ ؾ٠٣ ماؾؿت الغثاؾت ختى ال ه٩ىن ؤمام زىاثُت ال٣ُب في حؿُحر قاون  مىًٍى

ت )الضولت   .(اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

عي ٞهي ٖضًضة ومخٗضصة، ججٗل مً  ؤما نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت اإلاغجبُت باإلاجا٫ الدكَغ

عي ؤخُاها وؤخُاها ؤزغي مؿاهما ُٞه، طل٪ ؤن  عثِـ الجمهىعٍت مىاٞؿا في الٗمل الدكَغ

٘ ًدخ٨غها وخضه صون ؾىاه  ت  في مجا٫ الدكَغ عثِـ الجمهىعٍت ًًُل٘ بؿلُاث اؾخئشاٍع

، و٦ظا حٗضًل الضؾخىع َب٣ا 143ٖلى ٚغاع الؿلُت الخىُٓمُت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

٣ا لىو اإلااصجحن 208للماصة  عي ٞو  مً الخٗضًل 08 ٣ٞغة 91 و 8 واللجىء بلى الاؾخٟخاء الدكَغ

 .2016الضؾخىعي 

٤ ألاوامغ َب٣ا للماصة  ٘ اإلاىاػي ًٖ ٍَغ ، باإلياٞت بلى بٌٗ ٦142ما ًًُل٘ بؿلُت الدكَغ

٘، ؾىاء مً زال٫  الهالخُاث ألازغي طاث الاعجباٍ الًمجي ٚحر اإلاباقغ  بهىاٖت الدكَغ

واإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن  (اإلاباصعة)الامخُاػاث ؤلاظغاثُت اإلامىىخت له في مجا٫ بٖضاص ال٣اهىن 

لب ٢غاءة زاهُت و٦ظا بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي، ؤو مً زال٫ بٌٗ الامخُاػاث  اإلاالُت َو

ُُٟت ٦خضزله في حُٗحن ؤًٖاء مجلـ ألامت واإلاجلـ الضؾخىعي وؾلُت خل البرإلاان  الْى

ُٗت  .والضٖىة بلى اهخساباث حكَغ

٦ما زى٫ اإلااؾـ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت نالخُاث ؤزغي ج٨دس ي الهبٛت ال٣ًاثُت 

ٖلى هدى ؾلُخه في الٟٗى ًٖ ال٣ٗىباث وجسًُٟها ؤو اؾدبضالها اإلاىهىم ٖلُه بم٣خض ى 

لى لل٣ًاء َب٣ا لىو اإلااصة 07 ٣ٞغة 91اإلااصة  ، وؾلُخه في 173 و٦ظا عثاؾت اإلاجلـ ألٖا

ؼلهم بمىظب اإلااصة   .08 ٣ٞغة 92حُٗحن ال٣ًاة وه٣لهم ٖو
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ت  وؤما ًٖ ازخهاناث عثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ التي جىن٠ باالؾخصىاثُت ؤو ٚحر اإلاإلٞى

ٞخىُل٤ ؤؾاؾا مً زهىنُت الٓٝغ التي ج٣خض ي بالًغوعة جىؾُ٘ ؾلُاث عثِـ 

الجمهىعٍت بما ٌؿمذ له مً مىاظهت هاجه الٓغوٝ، في م٣ابل الخ٤ًُِ ٖلى هامل الخ٣ى١ 

اث اإلا٨ٟىلت صؾخىعا بضاعي الخٟاّ ٖلى اإلاهلخت الٗلُا للضولت وؤمً البالص واؾخمغاع   والخٍغ

واؾخ٣غاع  ماؾؿاتها الضؾخىعٍت، بدُض ًٟسر اإلاجا٫ قاؾٗا و واؾٗا ؤمام الؿلُت 

ت لغثِـ الجمهىعٍت في خالتي الُىاعت والخهاع  بخ٣ضًغ الًغوعة اإلالخت اإلاىظبت ل٩ل  الخ٣ضًٍغ

 . مً الضؾخىع 105مجهما واجساط ٧ل ما ًغاه مىاؾبا إلاىاظهتها َب٣ا لىو اإلااصة 

٦ما ًؼصاص احؿإ ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت باقخضاص الٓٝغ في الخالت الاؾخصىاثُت هدُجت 

 التي 107الخُغ الضاهم الظي ٢ض ًهِب ؤو حهضص اؾخ٣غاع الضولت وماؾؿاتها َب٣ا لىو اإلااصة 

جسى٫ للغثِـ اجساط ما ًغاه مىاؾبا مً جضابحر  وبظغاءاث الؾخدباب الىي٘ والتي مً بُجها 

٤ هو اإلااصة  ٘ بإوامغ  ٞو  .04 ٣ٞغة 142ؾلُخه في الدكَغ

ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت هي  ال١ مً بحن جُب٣ُاث هٍٓغ ٚحر ؤن الخالت ألاقض وألازُغ ٖلى ؤلَا

خالت الخغب التي ج٣ىي بك٩ل مُل٤ ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت ختى جهل بلى وي٘ ٢ض 

 بخُُٗل الٗمل بالضؾخىع 110ًىن٠ بالض٦خاجىعٍت اإلاضؾترة، مً زال٫ ما ٢ًذ به اإلااصة 

وظم٘ ٧ل الؿلُاث بُض عثِـ الجمهىعٍت الظي ًسى٫ ب٩ل الؿلُت في اجساط ؤي اظغاء ؤو جضبحر 

 .إلاىاظهت هظا الٓٝغ في ُٚاب جام ألي هٕى مً الغ٢ابت ٖلُه

٧ل هظه الهالخُاث التي ؤهُِ بها عثِـ الجمهىعٍت ؾىاء في ْل الٓغوٝ الٗاصًت ؤو الٓغوٝ 

ت اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ  الاؾخصىاثُت جهب في بىج٣ت واخضة جٟض ي في ألازحر  بلى جضُٖم وج٣ٍى

لُه ٞةن اإلااؾـ الضؾخىعي  الجمهىعٍت، في جٟاوث ناعر بحن جىاػن الؿلُت واإلاؿاولُت، ٖو

 بلى ج٨َغـ ٧ل ما 2016ٖمض في ٧ل ههىنه الؿاب٣ت ونىال بلى الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

مً قإهه ؤن ًاصي بلى هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت اإلامشلت في شخو عثِـ الجمهىعٍت ٖلى 

 .الضولت

 : وهسلو في آزغ اإلاُاٝ بلى ظملت مً الىخاثج لٗل ؤهمها

لبي ال٣اثم ٖلى الا٢ترإ الٗام _  خؿىا ٞٗل اإلااؾـ الضؾخىعي باهتهاط الىٓام الاهخسابي ألٚا

الؿغي واإلاباقغ، والظي ٌٗض مُُت هامت إلخ٣ا١ الضًم٣غاَُت مً زال٫ ؤؾلىب بؾىاص 

 .الؿلُت

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث م٨ؿبا هاما للمؿاع الضًم٣غاَي في _  ٌٗض اؾخدضار الؿلُت الَى

حر  مخُلباجه بُٛت الىنى٫ بلى اهخساباث قٟاٞت وهؼحهت وؤ٦ثر  الجؼاثغ البض مً الؿهغ  ٖلُه وجٞى

 .مهضا٢ُت
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ا إلابضؤ الخضاو٫ ٖلى الؿلُت، ٖلى اٖخباع ؤن _  ًً بن ٨ٞغة بَال١ الٗهضة الغثاؾُت ال حٗض صخ

هظا ألازحر  ٌٗض بٞغاػا لهىضو١ الاهخساب وبالخالي ٞةن جدضًض الٗهضة ٢ض ًمـ بد٤ الكٗب 

في اهخساب مً ًمشله مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ًمـ بد٤ ألاٞغاص في  (ناخب الؿلُت ألانلي)

ت الترشر إلاىهب عثاؾت الجمهىعٍت، ومىه ٞةهه ًًغب ٖغى الخاثِ الضًم٣غاَُت التي  خٍغ

ت الترشر والازخُاع  .جيبجي ؤؾاؾا ٖلى خٍغ

ل٣ض بضا ظلُا الخُِٛب الخام ل٩ل مٓاهغ اإلاؿاولُت اإلاباقغة لغثِـ الجمهىعٍت ؾُاؾُا _ 

م جل٪ اإلاداولت لظع الغماص في الُٗىن مً زال٫ هو اإلااصة   مً الخٗضًل 177وظىاثُا ٚع

 التي جب٣ى مجغص خبر ٖلى وع١ لخٟٔ ماء وظه اإلااؾـ الضؾخىعي ؤمام 2016الضؾخىعي 

ٗاث اإلا٣اعهت الؾُما في ْل ٖضم وظىص هُت لضًه إلنضاع ال٣اهىن الًٗىي اإلاىٓم لها  .الدكَغ

بن ٦م الهالخُاث اإلاسىلت لغثِـ الجمهىعٍت ؾىاء في الٓغوٝ الٗاصًت ؤو الٓغوٝ _ 

ل وحٛى٫ ماؾؿت عثِـ الجمهىعٍت ؤمام باقي  الاؾخصىاثُت ًب٣ى صلُال صامٛا ٖلى هُمىت وجٚى

ؼ مغ٦ؼه ال٣اهىوي بما  ٨ٗـ جىظه اإلااؾـ الضؾخىعي بلى جضُٖم وحٍٗؼ ماؾؿاث الضولت َو

 .ًجٗل مً الهٗىبت بما ٧ان جدضًض َبُٗت الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي 

 :ولظل٪ جمسًذ صعاؾدىا هاجه ٖلى ظملت مً الا٢تراخاث مخمشلت في

٧ان ؤخغي باإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ًىؾ٘ مً صاثغة الكغوٍ اإلا٣ًُت لخ٤ الترشر، ٧ي ال _ 

٩ًىن هظا الخ٤ مدال الؾتهخاع  واؾتهؼاء بٌٗ ألاٞغاص ٦ما خضر وؤن خهل في الاهخساباث 

 .الغثاؾُت ألازحرة

ًجضع باإلااؾـ الضؾخىعي جٟاصي بٌٗ ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بكغوٍ الترشر الؾُما ُٞما _ 

ت ٍغ ه في الشىعة الخدٍغ  .ًخٗل٤ بالجيؿُت، ومكاع٦ت اإلاترشر ؤو ؤبٍى

ا باإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ًخٟاصي الضزى٫ في الخؿاباث الؿُاؾُت مً زال٫ ٞغى _  ٧ان خغًٍ

بٌٗ الكغوٍ التي حؿتهضٝ ب٢هاء بٌٗ اإلاترشخحن زانت ُٞما ًخٗل٤ بالجيؿُت وؤلا٢امت 

 . ؾىىاث ٚحر مى٣ُٗت بالجؼاثغ10إلاضة 

٧ان ؤخغي باإلااؾـ الضؾخىعي جٟاصي طل٪ الخظبظب خى٫ مؿإلت الٗهضة الغثاؾُت مً _ 

زال٫ بَال٢ها، م٘ الخغم ٖلى بًجاص ٧ل اإلا٩ُاهحزماث التي ججٗل مً الهىضو١ الاهخسابي 

 .الخ٨م والُٟهل

ٌ الكٗبي له ؤوال _  بن ظٗل عثِـ الجمهىعٍت في مىإي ًٖ ٧ل مؿاءلت ًخٗاعى م٘ الخٍٟى

دت  وال٨م الهاثل مً الهالخُاث اإلاسىلت له زاهُا، ولظل٪ البض مً وي٘ ؤؾـ صؾخىعٍت نٍغ

إلاؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت ؾىاء في ق٣ها الجىاجي ؤو الؿُاس ي مً زال٫ بنضاع ال٣اهىن 

ت بالخُاهت الٗٓمى، باإلياٞت  ما٫ اإلاىنٞى الًٗىي اإلاىٓم للمد٨مت الٗلُا للضولت وجبُان ألٖا
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بلى جُٟٗل صوع البرإلاان واإلاجلـ الضؾخىعي في الغ٢ابت ٖلى ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت ٦ُما 

 .ًخد٤٣ الخىاػن بحن هاجه الؿلُاث

ًجضع باإلااؾـ الضؾخىعي بٖاصة الىٓغ في الهالخُاث اإلامىىخت لغثِـ الجمهىعٍت في اإلاجا٫ _ 

ل الىػٍغ ألاو٫ ظؼءا مجها، والابخٗاص ًٖ اخخ٩اع الغثِـ لها واؾخئشاعه بها  الخىُٟظي بخسٍى

 .الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بؿلُت الخُٗحن والٗؼ٫ 

جي بلى ٦ى٠ الخ٩ىمت ختى ال ج٩ىن في مىإي ًٖ ع٢ابت _  البض مً بٖاصة قاون الضٞإ الَى

 .ممشلي الكٗب في البرإلاان

٘ البرإلااوي وبَال١ ًض الؿلُت الخىُٓمُت لدكمل ظمُ٘ _  بطا ٧ان جدضًض مجاالث الدكَغ

اإلاجاالث اإلاخب٣ُت ٌٗض ٢لبا ل٣اٖضة ألانل والاؾخصىاء، ٞةهه البض مً بٖاصة ألامىع بلى ههابها 

عي للبرإلاان صون ج٣ُُضه بمجاالث مدضصة، ٨ٖـ الؿلُت  مً زال٫ بٖاصة بٗض الضوع الدكَغ

 .الخىُٓمُت التي وظب خهغ مجا٫ مماعؾتها

لى _  وظب ج٨َغـ اؾخ٣اللُت خ٣ُ٣ُت للؿلُت ال٣ًاثُت مً زال٫ سخب عثاؾت اإلاجلـ ألٖا

ؼ٫ ال٣ًاة بضال مىه ل اإلاجلـ ؾلُت حُٗحن وه٣ل ٖو  .لل٣ًاء مً عثِـ الجمهىعٍت، وجسٍى

ت بلى بنضاع ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ بدىُٓم خالتي الُىاعت والخهاع، م٘ _  ججضع اإلاؿاٖع

 . بما ًم٨ً مً الخمُحز  بحن الخالخحن105وظىب بٖاصة الىٓغ في نُاٚت اإلااصة 

ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ٩ًىن ؤ٦ثر ص٢ت في جدضًضه إلاٟهىم الًغوعة اإلالخت والخُغ _ 

ت مُل٣ت جٟض ي في ألازحر بلى الاؾدبضاص  .الضاهم ٦ُال ج٩ىن ٖمىمُت الىو مُُت لؿلُت ج٣ضًٍغ

ٖلى اإلااؾـ الضؾخىعي بٖاصة الىٓغ في مؿإلت ب٣ًاٝ الٗمل بالضؾخىع في خالت الخغب _ 

بُٗت الٓٝغ الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت  ل٨ُخٟي بالخُُٗل الجؼجي لبٌٗ اإلاىاص التي جدىافى َو

اث، م٘ وظىب جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت ؤزىاء هاجه الخالت  بالخ٣ى١ والخٍغ

.بن ؤم٨ً، ؤو ٖلى ألا٢ل بؿِ هاجه الغ٢ابت ٖلى الغثِـ بٗض اجهاء الخغب



 

 
 

قائمة املصادر 

 املراجع
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 *اإلاغاظ٘ اإلاهاصع و٢اثمت * 
 اإلاصادو: ؤوال

م  .ال٣غآن ال٨ٍغ

 .، صاع بخُاء الترار الٗغبي01، الُبٗت 03ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، الجؼء / 01

 :النصىص اللااىاية/ 02

الن اإلااعر في 1963 ؾبخمبر 8 اإلاهاص١ ٖلُه في اؾخٟخاء 1963صؾخىع _   10، الهاصع بمىظب ؤلٖا

 .1963 صٌؿمبر 8، اإلااعزت في 64ط، الٗضص .ط.ع.، ط1963ؾبخمبر 

مبر 22 اإلااعر في 79-76الهاصع بمىظب ألامغ ع٢م  1976الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت _  ، 1976 هٞى

مبر 24، اإلااعزت في 94ط، الٗضص .ط.ع.ط  ًىلُى 7 اإلااعر في 06-79، اإلاٗض٫ بال٣اهىن 1976 هٞى

 .1979 ًىلُى 10، اإلااعزت في 28ط، الٗضص .ط.ع.، ط1979

، اإلاىا٤ٞ 1989 ٞبراًغ 28 اإلااعر في 18-89 الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 1989صؾخىع _ 

 .1989 ماعؽ 1، اإلااعزت في 9ط، الٗضص .ط.ع.، ط1989 ٞبراًغ 23ٖلُه في اؾخٟخاء 

 صٌؿمبر 7 اإلااعر في 438-96 الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 1996الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت _ 

مبر 28،اإلاهاص١ ٖلُه بمىظب اؾخٟخاء 1996  8، اإلااعزت في 76ط، الٗضص .ط.ع.، ط1996 هٞى

 . 1996صٌؿمبر 

مبر 15  اإلااعر في19-08ع٢م ال٣اهىن  الهاصع بمىظب 2008صؾخىع _  ط، الٗضص .ط.ع.ط ،2008 هٞى

مبر 16، اإلااعزت في 63 . 2008 هٞى

ط، .ط.ع.، ط2016 ماعؽ 07 اإلااعر في 01-16 الهاصع بمىظب ال٣اهىن 2016الخٗضًل الضؾخىعي _ 

 .2016 ماعؽ 7، اإلااعزت في 14الٗضص 

 .1926 ؤًاع 23 الهاصع في الضؾخىع اللبىاوي_ 

 .1958الضؾخىع الٟغوس ي لؿىت _ 

 .الضؾخىع اإلاهغي _ 

 .2005الضؾخىع الٗغاقي لؿىت _ 

، ًخًمً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، 1997 ماعؽ 6 اإلااعر في 07-97ألامغ ع٢م _ 

. 1997 ماعؽ 06، اإلااعزت في 12ط، الٗضص .ط.ع.ط

 واإلاخٗل٤ بازخهاناث مجلـ الضولت 1998 ماًى ؾىت 30  اإلااعر في 01-98ال٣اهىن الًٗىي ع٢م _ 

مله، ط ، اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن 1998 ًىهُى 01، اإلااعزت في 37ط، الٗضص .ط.ع.وجىُٓمه ٖو

 ٚكذ 03، اإلااعزت في 43ط، الٗضص .ط.ع.، ط2011 ًىلُى ؾىت 26اإلااعر في  13-11الًٗىي ع٢م 
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، اإلااعزت في 15ٖضص ط، ا٫.ط.ع.ط، 2018 ماعؽ 04 اإلااعر في 02-18ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ، و2011

. 2018 ماعؽ 07

، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي 2004 ؾبخمبر ؾىت 06، اإلااعر في 11-04ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  _ 

. 2004 ؾبخمبر 08، اإلااعزت في 57ط، الٗضص .ط.ع.لل٣ًاء، ط

لى لل٣ًاء 2004 ؾبخمبر 06 اإلااعر في 12-04ال٣اهىن الًٗىي _   ًخٗل٤ بدك٨ُلت اإلاجلـ ألٖا

مله ونالخُاجه، ط . 2004 ؾبخمبر 08، ماعزت في 57ط، الٗضص .ط.ع.ٖو

ط، الٗضص .ط.ع.، ًخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، ط2012 ًىاًغ 12 اإلااعر في 01- 12ال٣اهىن الًٗىي _ 

. 2012 ًىاًغ 14، اإلااعزت في 01

 ،ط.ط.ع.ط ًخٗل٤ باألخؼاب الؿُاؾُت، 2012 ًىاًغ 12 اإلااعر في 04-12ال٣اهىن الًٗىي ع٢م _ 

. 2012 ًىاًغ 15، اإلااعزت في 02الٗضص 

 اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 10-16ال٣اهىن الًٗىي ع٢م _ 

. 2019 ؾبخمبر 15، اإلااعزت في 55، الٗضص ط. ط. ع. ط، 2019 ؾبخمبر 14، اإلااعر في 19-08

جي 2016 ٚكذ 25 اإلااعر في 12-16ال٣اهىن الًٗىي ع٢م _  ، ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت بُجهما وبحن الخ٩ىمت، ط ملهما، و٦ظا الٗال٢اث الْى ، 50ط، الٗضص .ط.ع.ومجلـ ألامت، ٖو

 .2016 ٚكذ 28اإلااعزت في 

ىُت اإلاؿخ٣لت 2019 ؾبخمبر 14، اإلااعر في 07-19ال٣اهىن الًٗىي ع٢م _  ، ًخٗل٤ بالؿلُت الَى

 .2019 ؾبخمبر 15، اإلااعزت في 55ط، الٗضص .ط.ع.طلالهخساباث، 

مبر 15 اإلااعر في 103- 74ألامغ ع٢م _  ىُت، ط1974 هٞى ط، الٗضص .ط.ع.، اإلاخًمً ٢اهىن الخضمت الَى

. 1974 صٌؿمبر 10، اإلااعزت في 99

اإلاخٗل٤  19-91، اإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م 1989 صٌؿمبر 31 اإلااعر في 28-89ال٣اهىن ع٢م _ 

. 1991 ًىاًغ 24، اإلااعزت في 04ط، الٗضص .ط.ع. باالظخماٖاث واإلآاهغاث الٗمىمُت، ط

ل 05 اإلااعر في 07-٢99اهىن ع٢م ا٫_  ، 25ط، الٗضص . ط. ع. ، ًخٗل٤ باإلاجاهض والكهُض، ط1999 ابٍغ

ل 12اإلااعزت في   .1999 ابٍغ

. ط.ع. ، اإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه، ط2006 ٞبراًغ 20 اإلااعر في 01-06ال٣اهىن ع٢م _ 

 .2006 ماعؽ 08، اإلااعزت في 14ط، الٗضص 

مبر 3 اإلااعر في 13-٢16اهىن ع٢م ا٫_  جي لخ٣ى١ ؤلاوؿان 2016 هٞى ، ًدضص حك٨ُلت اإلاجلـ الَى

 6، اإلااعزت في 65ط، الٗضص .ط.ع.و٦ُُٟاث حُٗحن ؤًٖاثه وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بدىُٓمه وؾحره ،ط

مبر   .2016هٞى

جي للبدض الٗلمي 2020 ماعؽ 30 اإلااعر في 01-20ال٣اهىن ع٢م _  ، ًدضص مهام اإلاجلـ الَى

ل 05، اإلااعزت في 20ط، الٗضص .ط.ع.والخ٨ىىلىظُاث وحك٨ُلخه وجىُٓمه، ط  .2020 ابٍغ
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٘ خالت الُىاعت،،2011 ٞبراًغ ؾىت 23 ماعر في 01-11ألامغ  ع٢م _  ط، الٗضص .ط.ع. ط ًخًمً ٞع

. 2011 ٞبراًغ 23، اإلااعزت في 12

غ خالت الخهاع، ط1991 ًىهُى 4 اإلااعر في 196-91اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م _  ط، .ط.ع.، ًخًمً ج٣ٍغ

 .1991 ًىهُى 12، اإلااعزت في 29الٗضص 

ط، .ط.ع.، ًخًمً بٖالن خالت الُىاعت، ط1992 ٞبراًغ 9 اإلااعر في 44-92ع٢م اإلاغؾىم الغثاس ي _ 

. 1992 ٞبراًغ 9، اإلااعزت في 10الٗضص 

مبر 28 اإلااعر في 403- 02اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م _  ، ًدضص نالخُاث وػاعة الكاون 2002 هٞى

 .2002ع ب صٌؿم1 ،اإلااعزت في 79ط، الٗضص .ط.ع.الخاعظُت، ط

مبر 26 اإلااعر في 406- 02اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م _  ًدضص نالخُاث ؾٟغاء الجمهىعٍت ، 2002 هٞى

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت  .2002ع ب صٌؿم1 ،اإلااعزت في 79ط، الٗضص .ط.ع. ، طالجؼاثٍغ

مبر 22 اإلااعر في 413-06اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م _  ىُت للى٢اًت 2006 هٞى ، ًدضص حك٨ُلت الهُئت الَى

مبر 22، اإلااعزت في 74ط، الٗضص .ط.ع.مً الٟؿاص وم٩اٞدخه وجىُٓمها و٦ُُٟاث ؾحرها، ط  هٞى

2006 .

اث٠ اإلاضهُت 2020 ٞبراًغ 02 اإلااعر في 39-20اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م _  ، ًخٗل٤ بالخُٗحن في الْى

ت، ط . 2020 ٞبراًغ 02، اإلااعزت في 06ط، الٗضص .ط.ع.والٗؿ٨ٍغ

، ًدضص بظغاءاث ا٦خخاب الخى٢ُٗاث 2009 ًىاًغ 04 اإلااعر في 04- 09اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م _ 

ش 01ط ، الٗضص .ط.ع.الصخهُت في نالر اإلاترشخحن لالهخساباث لغثاؾت الجمهىعٍت، ط  06، بخاٍع

 .2009ًىاًغ 

حُٗحن ؤًٖاء م٨خب  بكغوٍ ًخٗل٤، 2012 ٞبراًغ 06  اإلااعر في32-12اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م _ 

تراى و ذ و٦ُُٟاث مماعؾت خ٤ الٖا ، 08ٖضص ط،ا٫.ط.ع.ؤو الًُٗ ال٣ًاجي بكإجهم، ط/الخهٍى

. 2012 ٞبراًغ 15اإلااعزت في 

، اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟت الًُٗ في صخت 2014 ُٟٞغي 20 اإلااعر في 80-14اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م _ 

ذ، ط . 2014 ُٟٞغي 26، اإلااعر في 11ط، الٗضص .ط.ع.ٖملُاث الخهٍى

ًدضص جىُٓم اإلاضعؾت الٗلُا لل٣ًاء ،2016 ماي 30 اإلااعر في 159-16اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م _ 

 و٦ُُٟاث ؾحرها وقغوٍ الالخدا١ بها وهٓام الضعاؾت ٞحها وخ٣ى١ الُلبت ال٣ًاة وواظبتهم،

 .2016 ًىلُى 05 في ة، اإلااعر33، الٗضص ط.ط.ع.ط

 ًدضص ٦ُُٟاث بقهاع ،2016 صٌؿمبر ؾىت 19 اإلااعر في 338-16اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م _ 

 .2016 صٌؿمبر 21، اإلااعزت في 75، الٗضص ط.ط.ع.طالترقُداث لالهخساباث، 

، ًدضص ل٣ىاٖض جىُٓم مغ٦ؼ وم٨خب 2017 ًىاًغ 17 ماعر في 23-17اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م _ 

ذ وؾحرهما، ط  .2017 ًىاًغ 25، اإلااعزت في 04ط، الٗضص .ط.ع.الخهٍى
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ش _   ًدضص اإلاىانٟاث الخ٣ىُت للمُبٕى الٟغصي ال٦خخاب 2009 ًىاًغ ٢05غاع وػٍغ الضازلُت بخاٍع

، 01ط، الٗضص .ط.ع.الخى٢ُٗاث الصخهُت في نالر اإلاترشخحن لالهخساب لغثاؾت الجمهىعٍت، ط

. 2009 ًىاًغ 06اإلااعزت في  

 10 في ة، اإلااعر14، الٗضص ط.ط.ع.ط، 2009 ماعؽ 02، اإلااعر في ٢13غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م _ 

. 2009ماعؽ 

، اإلاخٗل٤ بمكغوٕ ال٣اهىن 2016 ًىاًغ 28م، اإلااعر في /ث ص. ع01/16عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي _ 

 .2016 ٞبراًغ 03، ماعزت في 06ط، الٗضص .ط.ع.اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي، ط

 ًىهُى 30اإلااعزت في ، 42ٖضص ا٫، ط.ط.ع.طالىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي، ، _ 

2019. 

 اإلاغاظ٘ : زاهُا

 :اإلاؤلفات/ 01

 :اإلاؤلفات باللغة العملبية/ ؤ

ؼ ٖبض ببغاهُم_   الؿُاؾُت ألاهٓمت في الىػاعة الضولت، عثِـ " الخىُٟظًت الؿلُت وي٘ قُدا، الٍٗؼ

، ، اإلاٗانغة ت،  ميكإة اإلاٗاٝع  .2006ؤلاؾ٨ىضٍع

٘ الجؼاثغي باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت، ٢هغ بذا_  ؾام ال٣غام، اإلاهُلخاث ال٣اهىهُت في الدكَغ

 1998ال٨خاب، البلُضة، الجؼاثغ، 

ت، _  ؤخمض ػ٧ي بضوي، معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت والضولُت، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨خاب اإلاهٍغ

 .1989 ال٣اهغة، مهغ،

ؤخمض ؾُٟٗان، ٢امىؽ اإلاهُلخاث الؿُاؾُت و الضؾخىعٍت و الضولُت، م٨خبت لبىان هاقغون، _ 

. بحروث

ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت _  ، خالت الًغوعة لل٣ىاهحن (ؾُاصة ال٣اهىن )ؤخمض مضخذ ٖلي، هٍٓغ

ت الٗامت لل٨خاب،  . 1978الاؾخصىاثُت، الهُئت اإلاهٍغ

 .2007، الجؼاثغ، ط. م.ص بصَعـ بى٦غا، هٓام اهخساب عثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ، _ 

خي الُٟٗا،_   لليكغ والخىػَ٘، الٗشماهُت الضاع الشاهُت، الُبٗت الجؼاثغي، الضؾخىعي الىٓام ؤٍو

. 2004الجؼاثغ،

مت و ال٣ٗىبت _  ٘ الجؼاثغي و اإلا٣اعن "بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، الٟٗى ًٖ الجٍغ ، صاع الجامٗت "في الدكَغ

ت، مهغ،  . 2013الجضًضة، الاؾ٨ىضٍع

، صاع (صعاؾت م٣اعهت)ظمُل ٖبض هللا ال٣اثٟي، ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت في الٓغوٝ الاؾخصىاثُت _ 

ت، مهغ . الجامٗت الجضًض لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ظهاص عخماوي، الىٓام ال٣اهىوي للغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى الاهخساباث، صاع الخُمت للُباٖت واليكغ، _ 

 .2015الجلٟت، الجؼاثغ، 
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الٗغبیت، ال٣اهغة،  الجهًت صاع والغثاس ي، البرإلااوي الىٓامحن بحن الضولت عثیـ ؾلُت ناص١، خاػم_ 

. 2009 مهغ، 

ُٟت الخىُٟظًت لغثِـ الضولت في الىٓام الغثاس ي _  صعاؾت م٣اعهت للىٓم – خمُض الؿاٖضي، الْى

٨ُت ل.الؿُاؾُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ جىوـ، صاع ُٖىة .ؾىعٍا.مهغ.الٗغا١. ٞجزوٍال.البراٍػ

. 1981للُباٖت، ال٣اهغة، مهغ، 

 مً الضؾخىع اإلاهغي 62صعاؾت جدلُلُت للماصة )صاووص الباػ، خ٤ اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت _ 

ت، مهغ،(م٣اعهت م٘ الىٓام الٟغوس ي  .2006، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

ه، ال٣اهىن الضؾخىعي الٗام اإلاباصت الٗامت والىٓم الؿُاؾُت،_  ض هٍؼ  اإلااؾؿت ،الُبٗت ألاولى ٖع

. 2011الخضًشت لل٨خاب، لبىان، 

ت، مغ٦ؼ عثِـ الجمهىعٍت في حٗضًل _   .2010، صاع بل٣ِـ، الجؼاثغ، 2008ؾٗاص بً ؾٍغ

. 2002ؾُٗض ؤخمض بُىمي، لٛت الخ٨م ال٣ًاجي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مهغ، _ 

ؾُٗض بىقٗحر، ال٣اهىن الضؾخىعي والىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت، الجؼء الشاوي، الُبٗت الٗاقغة، _ 

. ط، الجؼاثغ.م.ص

 .2013، الجؼاثغ، ط.م.، ص02، الُبٗت 03ؾُٗض بىقٗحر، الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، الجؼء_ 

ؾلُمان الٛى٫، الاهخساباث والضًم٣غاَُت صعاؾت م٣اعهت، ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا، الُبٗت _ 

 .2013ألاولى، َغابلـ لُبُا، 

ؾلُمان مدمض الُماوي، الؿلُاث الشالر في الضؾاجحر الٗغبُت وفي ال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي _ 

 .1974صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ،  ،03، الُبٗت (صعاؾت م٣اعهت)

. 1979، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ، (صعاؾت م٣اعهت)ؾلُمان مدمض الُماوي، مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي _ 

نالر بلخاط، اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي في الجؼاثغ مً الاؾخ٣ال٫ بلى الُىم، _ 

. 2015ط، الجؼاثغ، .م.ص ،2الُبٗت 

ً الخ٣ى٢ُت، _  يُاء ٖبض هللا ٖبىص ظابغ ألاؾضي، ظغاثم الاهخساباث، الُبٗت الشاهُت، ميكىعاث ٍػ

2011. 

، مبضؤ اإلاكغوُٖت وزًٕى ؤلاصاعة لل٣اهىن، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ، َبٗت _  ، 03َُٗمت الجٝغ

1976. 

. 2000ٖباؽ ٖماع، الغ٢ابت ٖلى ٖمل الخ٩ىمت، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، _ 

ؼ ٖبض اإلاىٗم، صٖىي بلٛاء ال٣غاع ؤلاصاعي في ٢ًاء مجلـ الضولت، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي _  ٖبض الٍٗؼ

 .2008لإلنضاعاث ال٣اهىهُت، مهغ، 

، صوع ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعي في جد٤ُ٣ الىٓام الٗام وؤزغها ٖلى _  ٖبض الٗلُم ٖبض الخمُض قٝغ

اث الٗامت  . 1998، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، (صعاؾت م٣اعهت)الخٍغ
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هىمت للُباٖت  ٖبض هللا بى٢ٟت، ؤؾالُب مماعؾت الؿلُت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، صاع _ 

. 2002واليكغ، الجؼاثغ، 

ًض، صاع الهضي، ٖحن ملُلت، الجؼاثغ، يٖبض هللا بى٢ٟت، الؿلُت الخىُٟظًت بحن الخٗؿ٠ والخ٤_ 

2006 .

ٖبض هللا بى٢ٟت، ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ وال٣اهىن الضؾخىعي، صاع الهضي للُباٖت واليكغ _ 

. 2012والخىػَ٘، الجؼاثغ، 

. 2003ٖبض هللا بى٢ٟت، آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، صاع هىمت، الجؼاثغ، _ 

ٖبض هللا ٖبض الٛجي بؿُىوي، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الضولت في الىٓام البرإلااوي، اإلااؾؿت _ 

 .1995الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، بحروث، 

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الىيعي ، بدض _  ٖبىص ماهغ ٖبض اإلاجُض، الٟٗى ًٖ ال٣ٗىبت في يىء الكَغ

. م٣اعن، صاع ال٨خب الٗلمُت، لبىان

ٖؼ الضًً بٛضاصي، الازخهام الضؾخىعي ل٩ل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ الخ٩ىمت في الىٓام _ 

اء ال٣اهىهُت، (صعاؾت م٣اعهت م٘ الىٓام اإلاهغي )الضؾخىعي الجؼاثغي  ، الُبٗت ألاولى، م٨خبت الٞى

. 2009مهغ، 

نام وٗمت بؾماُٖل، الىٓم الاهخسابُت صعاؾت خى٫ الٗال٢اث بحن الىٓام الؿُاس ي والىٓام ٕ_ 

ً الخ٣ى٢ُت،   .2011الاهخسابي، الُبٗت الشاهُت، ميكىعاث ٍػ

ُُٟت بحن الخ٩ىمت والبرإلاان، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، ب ٍ، _  . ٣ٖ2007ُلت زغباش ي، الٗال٢ت الْى

ٖالء ٖبض اإلاخٗا٫، خل البرإلاان في ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، _ 

 .2004مهغ، 

صعاؾت في الضؾاجحر الٗغبُت، صاع ا٢غؤ –ٖلي ًىؾ٠ ق٨غي، اإلاغ٦ؼ الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت _ 

. 2014للُباٖت واليكغ، ال٣اهغة، مهغ، 

. 2014ٖلي ًىؾ٠ ق٨غي، مباخض في الضؾاجحر الٗغبُت، ميكىعاث الخلبي، بحروث، لبىان، _ 

 صاع اإلا٣اعهت، الضؾخىعٍت ألاهٓمت في الضولت لغثِـ الؿُاؾُت اإلاؿاولُت بغ٧اث، ؤخمض ٞااص ٖمغو _ 

ش ال٨خب، صون   .اليكغ م٩ان و جاٍع

ما٫ الجغمُت _  ٗاث الٗغبُت، "ٚؿان عباح، الىظحز في الٟٗى ًٖ ألٖا صعاؾت م٣اعهت في الدكَغ

 .2008الُبٗت ألاولى،  ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت،

ٗاث الٗغبُت _  ت الٟٗى في الدكَغ ، "صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣ىاهحن الٗغبُت و ألاوعوبُت"ٚؿان عباح، هٍٓغ

ضاث، ألاعصن،  . 1985ميكىعاث الٍٗى

ٞضوي مغابِ، الؿلُت الخىُٟظًت في بلضان اإلاٛغب الٗغبي، صعاؾت ٢اهىهُت وم٣اعهت، مغ٦ؼ _ 

. 2006الضعاؾاث للىخضة الٗغبُت، بحروث، 
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ط، الجؼاثغ، ص ؽ .م.ٞىػي ؤونض٤ً، الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي ووؾاثل الخٗبحر اإلااؾؿاحي، ص_ 

 .ن

، الجؼء الشالض، "الؿلُاث الشالر"، الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي  ؤونض٤ًٞىػي_ 

 .2004، الجؼاثغ، ط.م.صالُبٗت الشاهُت، 

ٞىػي ؤونض٤ً، الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعي الجؼاثغي، الجؼء الشالض، الُبٗت الشالشت، _ 

. 2008ط، الجؼاثغ، .م.ص

اث الجامُٗتماظض عاٚب الخلى، الاؾخٟخاء الكٗبي، _  ت، مهغ، صاع اإلاُبٖى  .ن.ؽ.ص، ؤلاؾ٨ىضٍع

٘ بإوامغ في صؾخىع _  ، وجإزحره ٖلى اؾخ٣اللُت البرإلاان، مُبٗت الٟىىن 1996مدضًض خمُض، الدكَغ

. 2008، 1البُاهُت، الجلٟت، ٍ

اوي، مدمض ٖلي، هٓم وبظغاءاث اهخساب ؤًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت في يىء ال٣ًاء _  مدمض ٞٚغ

. 1998وال٣ٟه، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مهغ، 

اء ال٣اهىهُت، مدمض _  مغس ي ٖلي ٚىُم، اإلاؿاولُت الؿُاؾُت و الجىاثُت لغثِـ الضولت، م٨خبت الٞى

ت، مهغ،  . 2013الاؾ٨ىضٍع

٣٪ بلى الٟىػ في الاهخساباث، صاع الٟجغ لليكغ _  مدمض مىحر حجاب، بصاعة الخمالث الاهخسابُت ٍَغ

 .2007والخىػَ٘، مهغ، 

ُٗت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، _  مدمض هامل، هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكَغ

. 2014صعاؾت م٣اعهت بالىٓامحن الضؾخىعٍحن اإلاهغي والخىوس ي، صاع الجامٗت الجضًضة، مهغ، 

، 02 الُبٗتالىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، ، مدمىص ٖا٠َ البىا_ 

1994 .

ض ٞهمي، الىؾُِ في ال٣اهىن الاصاعي _  اث (جىُٓم الاصاعة الٗامت)مهُٟى ؤبى ٍػ ، صاع اإلاُبٖى

ت،  . 1995الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

اث _  مهُٟى ؤبىػٍض ٞهمي، الىٓام الضؾخىعي اإلاهغي وع٢ابت صؾخىعٍت ال٣ىاهحن، صاع اإلاُبٖى

ت، مهغ،   .1996الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

مهُٟى ُٖٟٟي، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ الجغاثم الاهخسابُت للىازبحن واإلاغشخحن وعظا٫ ؤلاصاعة _ 

. ن.ؽ.، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ، ص(صعاؾت م٣اعهت في الىٓامحن الاهخسابُحن اإلاهغي والٟغوس ي)

اث، ميكىعاث خلب، بحروث، لبىان، َبٗت _   .1999مىعَـ هسلت، الخٍغ

 .1975لبىان، ٖىیضاث، ميكىاعث الضؾخىعیت، والیمحن الضؾخىع  ٢بالن، هكام_ 

٩ي والخالٞت ؤلاؾالمُت، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ _  ًخي الؿُض الهباح، الىٓام الغثاس ي ألامٍغ

 .1993الٗغبي، ال٣اهغة، مهغ،

: اإلاؤلفات باللغة ألاحنبية/ ب

_ Carré De Malberg, contribution à la théorie de l’état. t2, CNRS, 1922. 
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 _CHANTEBOUT.B. L’organisation générale de la défense en France depuis la fin 

de la seconde guerre mondiale .LGDJ. Paris 1967.  

_ Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques ,  Monchrestien,18 ème 

édition, Paris ,2002 . 

_ Michel de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel,  Armand Colin , 5ème édition , 

Paris, 2005 . 

_ Olivier Duhamel et consorts, Dictionnaire de droit constitutionnel, PUF, Paris, 1992. 

_ Philippe Ardant. Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Delta, 8éme 

édition, paris.1997. 

_ Rchid telemceni, election et elites en algerie chihab edition, alger, 2003. 

_ Selon De Laubadère .A. « Le concept de défense nationale désigne l’ensemble des 

institutions qui concourent la protection extérieure du pays ». Traité de droit administratif 

.LGDJ .3 eme édition 1978. 

 :الملسابل اللرحىواه واإلااحسحير/ 02

 :وسابل اللرحىواه/ ؤ

ت للىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، جسهو وؤ_  ماًٝى مدمض، ًٖ الُبُٗت الغثاؾٍُى

 .٢2013اهىن، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو، الجؼاثغ،  

ِ، زهاثو الخُىع الضؾخىعي في الجؼاثغ، عؾالت ص٦خىعاه صولت، ٧لُت الخ٣ى١، _  ألامحن قٍغ

. 1991ظامٗت ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، 

بلُغف مُاؾت، جىُٓم الٗهضة الغثاؾُت في ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في _ 

 .2012-2011ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١، الجؼاثغ، 

ت الؿلُت الخىُٟظًت في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي _  ، ؤَغوخت ص٦خىعاه "صعاؾت م٣اعهت"بً ػاٚى هؼحهت، ج٣ٍى

 .2009-2008في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١ ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ، 

َبُٗتها ال٣اهىهُت و ؤزغها ٖلى صولت "بُىف نلُدت، الازخهاناث ال٣ًاثُت لغثِـ الجمهىعٍت _ 

، ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم ال٣اهىهُت، جسهو ٢اهىن صؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم "ال٣اهىن 

 .2016-2015الؿُاؾُت، ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، الجؼاثغ، 

ُٗت في الضؾخىع الجؼاثغي، ؤَغوخت _  صاًم هىا٫، مضي الخىاػن بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

. 2017/ 2016ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، 

عابخي ؤخمض، مبضؤ جضعط اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، عؾالت ص٦خىعاه في ال٣اهىن، _ 

ت، ظامٗت الجؼاثغ،  . 2005/2006مٗهض الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع
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ُٗت بالؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، _  ؾُٗض بىقٗحر، ٖال٢ت الؿلُت الدكَغ

. 1984ؤَغوخت ص٦خىعاه، ظامٗت الجؼاثغ، 

ت ببغاهُم، خؿً مدمض نالح_  الىٓم  في ال٣اهىن  لؿُاصة ٦ًماهت الؿلُاث بحن الٟهل هٍٓغ

 الخ٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن، في ص٦خىعاه عؾالت جدلُلُت، صعاؾت ؤلاؾالمي، والىٓام اإلاٗانغة الؿُاؾُت

٤ . ظامٗت الؼ٢اٍػ

صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن اإلاهغي و "َال٫ زالض مغػو١ الغقُضي، اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت _ 

تي  2010، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ال٣اهغة، مهغ، "ال٩ٍى

اث في خالت الًغوعة_  بحن الغ٢ابت الضؾخىعٍت وال٣اض ي ؤلاصاعي، : ٚغبي هجاح، خماًت الخ٣ى١ والخٍغ

مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن، ؾ٠ُُ، الجؼاثغ، 

2015/2016 .

ُٗت لغثِـ الجمهىعٍت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم ال٣اهىهُت، _  لىقً صال٫، الهالخُاث الدكَغ

. 2012-2011باجىت،  جسهو ال٣اهىن الٗام، ظامٗت الخاط لخًغ 

مدمض بىعاًى، الؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام الضؾخىع الجؼاثغي بحن الىخضة والشىاثُت، ؤَغوخت _ 

 .2012، الجؼاثغ، 01ص٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ 

اؽ، الخمالث الاهخسابُت _  ٞغ ٘ الٟغوس ي"مدمض بَى ٘ الجؼاثغي والدكَغ ، "صعاؾت م٣اعهت بحن الدكَغ

، 2012-2011ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، 

 .الجؼاثغ

، عؾالت (صعاؾت م٣اعهت)مدمض مدمض مهُٟى الى٦ُل، خالت الُىاعت وؾلُت الًبِ ؤلاصاعي _ 

. 2002ص٦خىعاه، ظامٗت ال٣اهغة، 

في  الضولت ص٦خىعاه ؤَغوخت الجؼاثغ، في ال٣ًاثُت الؿلُت اهخٟاء ًٖ بىبكحر، ؤم٣غان مدىض_ 

 .2006وػو،  جحزي  مٗمغي، مىلىص ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن،

 مؿغاحي ؾلُمت، مضي جُب٤ُ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، ؤَغوخت_ 

 .2010، 01الٗام، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ ال٣اهىن  في الض٦خىعاه

مٟخاح خىان، اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الجمهىعٍت في مىٓىع ازخهاناجه الىاؾٗت، ؤَغوخت _ 

ص٦خىعاه في الخ٣ى١، جسهو ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت 

(01) ،2015-2016. 

، (صعاؾت م٣اعهت)مىؾاوي ٞاَمت، الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى الؿلُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت _ 

. 2016/2017ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 

ُل زابذ، ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا للماصة _   مً الضؾخىع اإلاهغي والغ٢ابت 74وظضي ٚابٍغ

. ال٣ًاثُت، عؾالت الض٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ال٣اهغة
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 :وسابل اإلااحسحير/ ب

ُٗت لغثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، مظ٦غة _  بغ٧اث اخمض، الازخهاناث الدكَغ

. 2008ماظؿخحر، ظامٗت بىب٨غ بل٣اًض  بخلؿمان، الجؼاثغ، 

٧لُت ماظؿخحر،  مظ٦غة الجؼاثغي، الضؾخىعي الىٓام في الضؾخىعٍت الخٗضًالث مىلىص، بغ٧اث_ 

 .2010-2009  بؿ٨غة،  مدمض زًُغ ظامٗتالخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت 

ُٗت يغوعة ؤم ج٣لُض، مظ٦غة _  بً ٢اعة مدمض مهاص، مبضؤ الاػصواظُت في الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٕٞغ الضولت واإلااؾؿاث الٗمىمُت، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 

2012 .

بً هان٠ مىلىص، الجغاثم الاهخسابُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت بً ًىؾ٠ بً زضة، الجؼاثغ، _ 

2010. 

بىصًاع مدمض، الىٓام ال٣اهىوي لالهخساباث في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، ٕٞغ ؤلاصاعة واإلاالُت _ 

 .2009-2008الٗامت، ظامٗت بً ًىؾ٠ بً زضة، الجؼاثغ، ؾىت 

ت الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في ال٣اهىن الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت _  ج٣ُضة ٖبض الغخمان، هٍٓغ

. 1990ٖىابت، 

 الجؼاثغي، مظ٦غة 1996، زىاثُت الؿلُت الخىُٟظًت بحن الك٩ل واإلاىيٕى في صؾخىع ظٗالب ٦ما٫_ 

. 2006ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، الجؼاثغ، 

خمؼة ه٣اف، الٓغوٝ الاؾخصىاثُت والغ٢ابت ال٣ًاثُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٕٞغ ؤلاصاعة الٗامت _ 

. 2010/2011وب٢لُمُت ال٣اهىن، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، 

٘ الجؼاثغي، مظ٦غة _  صهضن ظما٫ الضًً، آلُاث ووؾاثل يمان الٗملُت الاهخسابُت في الدكَغ

. 2010- 2009  الجؼاثغ،،01ماظؿخحر في الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ 

، مظ٦غة ماظؿخحر 1996عباحي مهُٟى، الهالخُاث ٚحر الٗاصًت لغثِـ الجمهىعٍت في ْل صؾخىع _ 

 .2005في الخ٣ى١، ٕٞغ ٢اهىن ٖام، ظامٗت ٢ؿىُُىت 

ُٗت في ْل صؾخىع _  ٤ ألاوامغ وؤزغه ٖلى الؿلُت الدكَغ ٘ ًٖ ٍَغ ، 1996عصاصة هىع الضًً، الدكَغ

 .2006مظ٦غة ماظؿخحر ٢اهىن ٖام، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ٢ؿىُُىت، 

اث الٗامت في ْل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخحر، مٗهض _  سخىحن ؤخمض، الخٍغ

ت، ظامٗت الجؼاثغ،  . 2004/2005الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع

ُٗت الخٗضًالث الضؾخىعٍت بٗض _  ، مظ٦غة 1996ؾلُمت ٖبت، الٗال٢ت بحن الؿلُت الخىُٟظًت والدكَغ

 .63، م 2014ماظؿخحر جسهو ٢اهىن صؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت باجىت، الجؼاثغ، 

ُٗت _  ؾهام ٖباس ي، يماهاث وآلُاث خماًت خ٤ الترشر في اإلاىاز٤ُ الضولُت واإلاىٓىمت الدكَغ

ت، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الخاط  الجؼاثٍغ

 .2014- 2013لخًغ باجىت، الجؼاثغ، 
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قيُجي اًمان، صوع ؤلاصاعة في الٗملُت الاهخسابُت في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، جسهو الضولت _ 

 .2017-2016، 01واإلااؾؿاث الٗمىمُت، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ 

ُٗت للؿلُت الخىُٟظًت صؾخىع ُٖاصي_  ، مظ٦غة ماظؿخحر، 1996 ؾٗاص، الازخهاناث الدكَغ

 .٢2014اهىن صؾخىعي، ظامٗت باجىت، 

ُُٟت بحن البرإلاان والؿلُت الخىُٟظًت ٖلى يىء الخٗضًل _  ٚغبي بًمان، مجاالث الٗال٢ت الْى

. 2011، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 2008الضؾخىعي الجضًض 

عي في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، مظ٦غة _  ٢اوي ابغاهُم، صوع الؿلُت الخىُٟظًت في الٗمل الدكَغ

 .2002ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 

ُٗت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن _  لُلى بً بُٛلت، آلُاث الغ٢ابت الدكَغ

الضؾخىعي، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الخاط لخًغ، باجىت، 

. 2004-2003الجؼاثغ، 

 1996مىحرة بلىعغي، اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لغثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ بٗض الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت _ 

وؤزغه ٖلى الىٓام الؿُاس ي، مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى١ ٕٞغ ال٣اهىن الٗام، جسهو ال٣اهىن 

. 2014-2013الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، 

اث ؤزىاء خالت الُىاعت في الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي، _  مىلىصي ظلى٫، خماًت الخ٣ى١ والخٍغ

. 2009،مظ٦غة ماظؿخحر، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة

ٌِٗل جمام قىقي، آلُاث الغ٢ابت ٖلى الٗملُت الاهخسابُت في الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت _ 

 .2008الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، 

 :اإلالاالت/ 03

 :اإلالاالت باللغة العملبية/ ؤ

ؤخٟآًُت ؾمحر، ٧ىؾت ٖماع، الغ٢ابت ٖلى الاهخساباث الغثاؾُت في الجؼاثغ في ْل ال٣اهىن _ 

، مجلت نىث ال٣اهىن، 08-19 اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 10-16الًٗىي 

 .2020، اإلاغ٦ؼ الجامعي ظُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت، ماي 1اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص 

مؿٗىص، الٗال٢ت بحن الىػٍغ ألاو٫ وعثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ في ْل الخٗضًل ؤخمض بً _ 

، مجلت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، 2008الضؾخىعي لؿىت 

ان ٖاقىع، الجلٟت، اإلاجلض  . 2015، ؾبخمبر 03، الٗضص 08ظامٗت ٍػ

اؾماُٖل بىل٩ىان، الىٓام ال٣اهىوي للٟٗى الغثاس ي في الجؼاثغ، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت _ 

ان ٖاقىع الجلٟت، الجؼاثغ، ماعؽ 01، الٗضص 04والاظخماُٖت ،اإلاجلض  . 2019، ظامٗت ٍػ

ُٟت اإلاؿاولُت في ؤهٓمت الخ٨م، مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي، الجؼاثغ_  ِ، ًٖ وا٢٘ ْو الٗضص ، ؤمحن قٍغ

 .2003، ظىان 03
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 الىُابُت، الخُاة مجلت، الجمهىعٍت عثِـ ٣ًؿمها التي ؤلازالم ًمحن ،بُغؽ ٞااص ،باعوص اهُىان_ 

. 2004، بحروث، 52اإلاجلض 

ؤوقان ؾاعة، َىالبي ٖهام، بق٩الُت اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي الجؼاثغ _ 

، ظامٗت الجُاللي بىوٗامت، 01، الٗضص 07جىوـ اإلاٛغب همىطظا، مجلت نىث ال٣اهىن ،اإلاجلض 

. 2020زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ، ماي  

ت الترشر الهخساباث الغثاؾت في الجؼاثغ، مجلت الباخض للضعاؾاث _  بىػٍض بً مدمىص، مبضؤ خٍغ

، الجؼاثغ، الٗضص الؿاصؽ، ماعؽ 01ألا٧اصًمُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت 

2015. 

، 02، الٗضص 08بى٦غا بصَعـ، اإلاغاظٗت الضؾخىعٍت بحن الشباث و الخُٛحر، مجلت بصاعة، اإلاجلض _ 

1998. 

بىل٣ىاؽ ابدؿام، آلالُاث ؤلاظغاثُت واإلااؾؿاجُت لًمان خُاصًت الهُئت اإلا٩لٟت بةصاعة الٗملُت _ 

الاهخسابُت في الجؼاثغ، اإلاجلت ألا٧اصًمُت للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص الشاوي، ظامٗت ٖماع 

ىاٍزلُجي،   .2017 ؾبخمبر 30 ،ألٚا

ظما٫ بً مامي، ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في الخُٗحن والٗؼ٫، في ٧ل مً الىٓام الضؾخىعي _ 

٩ي، مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت، ظامٗت ًخي ٞاعؽ، اإلاضًت، اإلاجلض   02  ، الٗضص 03الجؼاثغي وألامٍغ

 .2017 ظىان 29،

، مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت، (صعاؾت م٣اعهت)ظىاصي الُاؽ، الُمحن الضؾخىعٍت _ 

 .2017، ظاهٟي 05، الٗضص 01ظامٗت ٖماع زلُجي، اإلاجلض 

خمُض خمُضي، ؾامُت الٗاًب، نىع مؿاولُت عثِـ الضولت في ال٣اهىن الضؾخىعي، صعاؾت _ 

 ماعؽ ،، ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ35م٣اعهت الجؼاثغ مهغ ٞغوؿا، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص 

2014. 

زالض خؿاوي، هٟاط اإلاٗاهضاث الضولُت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، مجلت ال٣اهىن الضؾخىعي _ 

. 2015واإلااؾؿاث الؿُاؾُت، الٗضص ألاو٫، ظامٗت ابً باصٌـ، مؿخٛاهم، الجؼاثغ، 

، مجلت 2016صٚباع عيا، ألاظهؼة اإلاخضزلت في بصاعة الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ في ْل صؾخىع _ 

.  2016، ظىان 15صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن، الٗضص 

صعاؾت م٣اعهت بحن الىٓامحن )قٍغ٠ ًىؾ٠ زاَغ، يماهاث ظضًت الترشر لغثاؾت الجمهىعٍت _ 

ٗت وال٣اهىن، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص (الٟغوس ي واإلاهغي  ، مجلت الكَغ

38 ،2009. 

، 2016نلُدت بُىف، الخىُٓم الضؾخىعي لجهاًت مضة عثِـ الجمهىعٍت في الخٗضًل الضؾخىعي _ 

 .2018مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، الٗضص الشاوي ٖكغ، ظاهٟي 
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، 2016نلُدت بُىف، الخىُٓم الضؾخىعي لجهاًت مضة عثِـ الجمهىعٍت في الخٗضًل الضؾخىعي _ 

. 2018مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، الٗضص الشاوي ٖكغ، ظاهٟي 

ٟي هاصًت، ٖبض الىهاب صعاط، ع٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي ٖلى صخت الاهخساباث الغثاؾُت في _  يٍغ

، مجلت الضعاؾاث و البدىر ال٣اهىهُت، ظامٗت 2016الجؼاثغ مً زال٫ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

 .2018 ماعؽ 02، 08، الٗضص 03مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت، اإلاجلض 

ال٢تهما بالؿُاصة، مجلت ٢ًاًا بغإلااهُت، الؿىت _  ٖبض هللا هان٠، خ٤ الاهخساب والترشر ٖو

 .2000، ؤ٦خىبغ 43الغابٗت، الٗضص 

ٖىان ؤما٫، ال٣ُىص الىاعصة ٖلى ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في بٖالن وعٞ٘ خالت الُىاعت في الجؼاثغ، _ 

 .، الجؼاثغ2019، صٌؿمبر 03، الٗضص 03اإلاجلت الضولُت للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض 

ٞخاح قباح، م٩اهت عثِـ الجمهىعٍت في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي في ْل الخٗضًل الضؾخىعي _ 

. 2015، ماعؽ 05، مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، الٗضص 2008لؿىت 

 _ ٘ ٞخُدت ٖماعة، ؾلُت عثِـ الجمهىعٍت في اإلاباصعة بال٣ىاهحن صعاؾت م٣اعهت، مجلت الدكَغ

. 2013، 55 وال٣اهىن، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص

صعاؾت م٣اعهت ل٩ل مً – ٞخُدت ٖماعة، مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت مً مىٓىع ال٣ٟه الضؾخىعي _ 

. 2013 ، 07ٞغوؿا مهغ الجؼاثغ، خىلُاث ظامٗت ٢اإلات للٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ، الٗضص 

 في 2016 الضؾخىعي الخٗضًل ْل الجمهىعٍت في عثِـ مىهب قٛىع  خالت ٦ما٫ ظٗالب، جىُٓم_ 

ان ٖاقىع، الجلٟت، الٗضص الجؼاثغ،  ، صٌؿمبر 12مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والاظخماُٖت، ظامٗت ٍػ

2018. 

 الجؼاثغي، بدض م٣اعهت ٦1996ما٫ ظٗالب، ؾلُت ومؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت في صؾخىع _ 

والٗلىم الاوؿاهُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت،  الىٓامحن اإلاهغي والٟغوس ي، مجلت الخ٣ى١ 

ان ٖاقىع الجلٟت  .2009 ظاهٟي 02،15الٗضص ، 02 اإلاجلض ،، الجؼاثغظامٗت ٍػ

اث الخىُٟظًت لضٕع هبُلت، الؿلُت_  خالت  ًٖ صعاؾت جُب٣ُُت)الاؾخصىاثُت  الٓغوٝ في الٗامت والخٍغ

ل  ألاو٫، الٗضص ال٣اهىن، نىث ، مجلت(الجؼاثغ  .ملُاهت، الجؼاثغ زمِـ ، ظامٗت2014 ؤٍٞغ

ُٗت لهُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت ال٣ًاثُت، مجلت نىث _  لىػ ٖىا٠َ، اإلآاهغ الدكَغ

مبر 02، الٗضص 06ال٣اهىن، اإلاجلض   .، ظامٗت زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ2019، هٞى

مدمض زلُٟت نض٤ً، ٢اهىن الاهخساب وجُب٣ُاجه ومهحر ؤلانالخاث الؿُاؾُت في الضًم٣غاَُاث _ 

ججغبت الؿىصان، مجلت صٞاجغ الؿُاؾُت وال٣اهىن، ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، : الهاٖضة

ل   .2011الجؼاثغ، ٖضص زام، ؤٍٞغ

مدمض ؾٗض ؤبى ٖامىص، الخمالث الاهخسابُت، اإلاٟهىم والٗىامل اإلاازغة واإلاك٨الث، مجلت ٢ًاًا _ 

 .2000، ؤ٦خىبغ 43بغإلااهُت، الٗضص 



             

255 
 

مدمض مىحر خؿاوي، جدىالث الؿلُت الخىُٟظًت في هٓغ الاظتهاص الضؾخىعي، مجلت ال٣اهىن _ 

 .2018، ظىان 01، الٗضص 06واإلاجخم٘، مجلض 

 مً الضؾخىع، الىٓام 124مغاص بضعان، الازخهام الضؾخىعي لغثِـ الجمهىعٍت بم٣خض ى اإلااصة _ 

 .2002، ؾىت 02، ٖضص 10ال٣اهىوي لألوامغ، مجلت بصاعة الجؼاثغ، مجلض 

غ مؿاولُت الخ٩ىمت واوٗضامها _  في )مؼاعي ًاؾمحن، مؿغاحي ؾلُمت، آلُاث الغ٢ابت البرإلااهُت بحن ج٣ٍغ

، الٗضص الشامً،  2، اإلاجلض 02، مجلت آٞا١ للٗلىم، ظامٗت البلُضة (الىٓام الضؾخىعي الجؼاثغي 

 .2017ظىان 

ؼ اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت، مجلت الباخض _  لى لل٣ًاء في حٍٗؼ مؼوػي ًاؾحن، صوع اإلاجلـ ألٖا

. 2017، ظىان 2، الٗضص 04للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، مجلض 

مؿٗىص ٖؼ الضًً، ًىؾ٠ ٧لىم، قغوٍ الترشر إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت في الجؼاثغ في ْل _ 

ان ٖاقىع الجلٟت، 2016الخٗضًل الضؾخىعي  ، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والاظخماُٖت، ظامٗت ٍػ

 .2019، ظىان 02، الٗضص04اإلاجلض 

 ٌِٗل جمام قىقي، اإلاؿاولُت الضؾخىعٍت للؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام ،مٟخاح ٖبض الجلُل_ 

صعاؾت م٣اعهت، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم – الضؾخىعي الجؼاثغي 

 .2014 ، ظىان 09الؿُاؾُت ، ظامٗت خمه لخًغ، الىاصي، الٗضص 

 والباخض ألاؾخاط الهالخُاث الاؾخصىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثغي، مجلت مىؾاوي ٞاَمت،_ 

، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، 2016والؿُاؾُت، الٗضص ألاو٫، ماعؽ  ال٣اهىهُت للضعاؾاث

 .الجؼاثغ

٘ الاؾخصىاجي في الخٗضًل الضؾخىعي _  ، مجلت ألاؾخاط 2016مىؾاوي ٞاَمت، نالخُت الدكَغ

، اإلاجلض الشاوي، ظامٗت 2017والباخض للضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ، الٗضص الؿاب٘، ؾبخمبر 

. مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، الجؼاثغ

، مجلت الٗلىم 10-16هانغ نىلت، الضٖاًت الاهخسابُت وؤخ٩امها ٖلى يىء ال٣اهىن الًٗىي _ 

. 2017، ظىان 24، الٗضص 14، الجؼاثغ، اإلاجلض 02الاظخماُٖت، ظامٗت ؾ٠ُُ 

٘ الخ٩ىمي في ٞتراث الخُاة _  ت الًغوعة في ال٣اهىن الضؾخىعي و الدكَغ ٌؿغي الٗهاع، هٍٓغ

. ، مهغ1996، مجلت اإلادامي، الؿىت الٗكغون، (صعاؾت م٣اعهت)الىُابُت 

 :اإلالاالت باللغة ألاحنبية/ ب

_ Benabbou Fatiha, « La nature du régime politique Algérien », RASJEP, Année 2007, N°01. 

_ Pierre Avril , Apropos du statut pénal du chef de l’Etat, présentation du rapport de la 

Commission chargée de mener une réflexion sur le statut pénal du président de la 

république instituée par le décret du 4 juillet 2002, R.D.P, n°6.
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ت جغظُدا واضخا ل٨ٟت الؿلُت الخىُٟظًت  ذ الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثٍغ ل٣ض ٖٞغ

الؾُما ماؾؿت عثِـ الجمهىعٍت الظي ٧ان وال ًؼا٫ ًدخل مغ٦ؼا ٢اهىهُا مغمى٢ا في الىٓام 

الؿُاس ي الجؼاثغي، هٓغا لخل٪ ألاهمُت التي ؤواله بًاها اإلااؾـ الضؾخىعي، ؾىاء مً خُض 

همِ اؾىاص الؿلُت و٦ُُٟت جىلُه لهظا اإلاىهب وما ٌؿخىظبه مً قغوٍ م٣ًُت لخ٤ 

الترشر، ؤو مً زال٫ جىُٓمه للٗملُت الاهخسابُت اإلاًُٟت بلى ٖهضة عثاؾُت َاإلاا ق٩لذ جظبظبا 

ال١ والخ٣ُُض، ؤو مً زال٫ طل٪ الؼزم ال٨بحر مً الهالخُاث التي زىله بًاها  خى٫ مؿإلت ؤلَا

ؾىاء في الٓغوٝ الٗاصًت ؤو الاؾخصىاثُت، في ْل جغاظ٘ صوعي البرإلاان والىػٍغ ألاو٫ مً ظهت، 

ومً ظهت ؤزغي في ْل طل٪ الخُِٛب ال٩امل للىو ٖلى مؿاولُخه، مما ًجٗل مً الهٗىبت 

٣ىي  بما ٧ان جدضًض َبُٗت الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي ٧ىهه ًإزظ مً ٧ل همِ ما ٌٗؼػ ٍو

 .اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي له

عثِـ الجمهىعٍت، اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي، الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  :الكلجات اإلافحاخية

ُٗت، مؿاولُت عثِـ الجمهىعٍت2016 . ، الازخهاناث الدكَغ

 L’expérience constitutionnelle algérienne a connu une 

pondération t claire du pouvoir,fitucéxe enreilucitrap l’institution

duedtnedisérP larepucco’deunitnocteépuccoaiuq,euqilbupéR

une place juridique de premier plan dans le système politique 

algérien, compte tenu de l’importance que lui a accordée le

fondateur constitutionnel, tant en termes de style de pouvoir et de 

façonelruopsesiuqersnoitidnocsedeuqsnoitcnofsesepuccoli’uq

droit de se présenter, ou par son organisation du processus électoral 

menant à un mandat présidentiel qui a toujours constitué une 

fluctuation sur la question du lancement et de la restriction, ou par 

lesed snaD.xuedselsuotsénnodaiulli’uqsriovuopsednalédnarg 

circonstances normales ou exceptionnelles, le rôle du Parlement et 

duertsinimreimerP a,trapenu’d,éunimid et,trapertua’d compte

tenu de l’absence totale de la disposition sur sa responsabilité, ce

qui rend difficile de déterminer la nature du système politique 

algérien car il prend toutes les mesures qui renforcent son statut 

juridique. 
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The Algerian constitutional experience has clearly seen a clear 

preference for the executive power, particularly the institution of the 

President of the Republic, who was and still occupies a prominent 

legal position in the Algerian political system, due to the importance 

attached to him by the constitutional founder, both in terms of the 

style of power and how he holds office and the conditions required 

for the right to run, or through his organization of the electoral 

process leading to a presidential term that has always constituted a 

fluctuation on the issue of launch and restriction, or through the 

great momentum of the powers he has delegated to him, whether in 

normal or exceptional circumstances, the role of parliament and the 

Prime Minister has declined, on the one part, and on the other hand, 

in the light of the complete absence of the provision on its 

responsibility, which makes it difficult to determine the nature of 

the Algerian political system as it takes every pattern that 

strengthens its legal status. 

Keywords: President of the Republic, Legal status, Constitutional 

Amendment 2016, Legislative terms of reference, The responsibility 

of the President of the Republic. 

 

 


