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 التىبتمه سىرة  105اٌَت مه 

  قال اهلل
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 :مقدمة
َرطهة إجناس كراب حىل انماَىٌ انذطرىرٌ ظزورج األخذ مبجًىػح 

يٍ االػرثاراخ يف يمذيرها ذثظُط انهغح انماَىَُح، وذظهُم انفهى نذي 

طانة احلمىق تشكم طهُى وطزَغ، ػٍ طزَك ذزذُة األفكار واملؼهىياخ 

أوىل نُظاَض، كًا ، خاصح أهنا يىجهح نطهثح انظُح املمذيح يف ْذا اجملال

تني انماَىٌ انذطرىرٌ وانُظى انظُاطُح، واطرؼزاض جية انرًُُش أَعا 

يعًىٌ كم يٍ املصطهحني، واالخرالف انفمهٍ انذٌ َذور حىهلًا يفهىو و

 تني يٍ َزي تأهنًا يزادفني ملصطهح واحذ، ويٍ َؼرربمها يفهىيني يظرمهني.

ٌ انذطرىرٌ ْى لاَىٌ َظاو وانزأٌ انثاين َُطهك يٍ فكزج أٌ انماَى

احلكى، وذكىٍَ انظهطاخ فُّ، وحتذَذ صالحُاهتا، وكُفُح ممارطرها هلذِ 

انصالحُاخ وػاللح تؼعها تثؼط وتاألفزاد، وٍْ كهها لىاػذ لاَىَُح 

جمزدج طىاء وردخ يف وثُمح دطرىرَح يذوَح، أو ذكىَد مبىجة ػزف 

إلطار انذطرىرٌ دطرىرٌ، أيا يصطهح انُظاو انظُاطٍ فهى َرؼذي ا

نهًؤطظاخ، نُشًم ػُاصز أخزي مل َرؼزض هلا املؤطض انذطرىرٌ تصىرج 

ذأخذ شكم جشئُاخ ذزذثط تانُظاو االلرصادٌ وانظُاطٍ  يثاشزج

 واالجرًاػٍ واألَذَىنىجٍ.

ٌ ألوَأيت ذزكُشَا ػهً حمىرٍَ َرًثالٌ يف احلكىيح وانذميمزاطُح 

جهشهتا تًُط ميُغ اطرثذاد احلكاو خعىع انذونح نهماَىٌ َفزض ذُظُى أ

، وْى يا ال صحُح نهظهطاخ وذُظُى رلاتح فؼانحوطغُاهنى، تانرىسَغ ان
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نهشؼة  َرحمك إال ترحذَذ َىع احلكىيح انيت ذرًاشً يغ اإلرادج احلمُمُح

 .ٍ َعًٍ خعىع انذونح نهماَىٌونح املرجهح حنى َظاو دميمزاطنهذو

وظهد انذميمزاطُح نؼمىد طىَهح حمط اْرًاو انفكز انماَىين 

وانظُاطٍ، إىل أٌ أظحً انُظاو انذميمزاطٍ ْى اهلذف انذٌ ذظؼً إنُّ 

انشؼىب يٍ أجم انرؼثري ػٍ طُادهتا وكفانح حمىق وحزَاخ أفزادْا، 

 َؼىدوػهُّ فئٌ يفهىو انذميمزاطُح نّ ػاللح يثاشزج تُظاو احلكى، وْذا 

جيؼهها ال  مماأهنا أطهىب نهًًارطح أٍَ َكىٌ احلكى يٍ حك انشؼة، إىل 

تاطرثُاء  املىظىػٍذرىافك يغ كم ذصُُفاخ احلكىياخ انىاردج وفما نهًؼُار 

 ػُذ ذؼزظُا ألَىاع احلكىياخ.تُاَّ طُرى  يا

فمهاء انماَىٌ انذطرىرٌ املؼاصزوٌ ػهً وػهً ْذا األطاص ػزفها  

مىو ػهً أطاص انظُادج انشؼثُح، انيت حتمك أهنا احلكىيح انيت ذ

زلاتح نظُاطُح، حُث ختعغ فُها انظهطح ننهًىاطُني احلزَح واملظاواج ا

انزأٌ انؼاو احلز، ْذا األخري انذٌ ميهك يٍ انىطائم انماَىَُح يا َكفم 

، وْى يا َفظز أَعا اطرخذاو يفهىو انذميمزاطُح كرؼثري نهماَىٌخعىػها 

دتارص فُّ األغهثُح انظهطح انظُاطُح ػىظا ػٍ  ػٍ أطهىب يٍ احلكى

 احلكى انفزدٌ.

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقذمت

- 8 - 

 

. 



 2222 ماي - انمخبر مطبىعاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعت محمذ خٍضر بسكرة ــــــــــمخبر أثر االجتهاد انقضائً عهى حركت انتشرٌع ــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

  ة ـومــــــاحلك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانحكىمت : انفصم األول

- 02 - 

 

 

 الفصل األول
 ُــــىمــــــــاحلل

 متًَد:
ػٍكص جحلٌىٓس ػىز ٓؼحين وٓؼظٔهح ض٘ىٌؼ ربص جدللهىّ جُؼٟىٌ 

ُِكٌىٓس ذحػطرحٌٛح ػٟى أو ُٛثس سبحٌِ ٢روح ُِىْطىٌ جنطٛحٚحش 

زلىوز، وٛ٘حى جدللهىّ جدلىٞىػٍ ُِكٌىٓس ذحػطرحٌٛح أِْىذح دلٔحٌْس 

ج٣ُِٓس، ًٔح ٚ٘لص جحلٌىٓحش ٖٓ ٢ٍف كوهحء جُوحٗىٕ جُىْطىٌٌ ئىل ػىز 

َت ٓؼطٔىز، ًُُي ْ٘ؼحًف ٓىٞىع جحلٌىٓس ٖٓ قُع أٗىجع حبٓد ٓؼحَ

 ٓلهىٓهح مث ٖٓ قُع أٗىجػهح. 

 املبحح األول: 
 ىمُــــىو احللـــمفَ

ئٕ ٓلهىّ جحلٌىٓس يف جُلوٚ جُىْطىٌٌ حئٌٚ ٓؼُحٌَٖ جألوٍ ػٟىٌ 

 أٓح جُػحين كهى ٓىٞىػٍ وٛى ٓح ْ٘رُ٘ٚ ًحِيت:

 العضىٍَىو احللىمُ وفكا للنعًار املطلب األول: مف
أنً ٓلهىّ جحلٌىٓس ٢روح ُِٔؼُحٌ جُؼٟىٌ غالغس ٓلحُْٛ وٍٛ 

جحلٌىٓس دبؼٌت جُىَجٌز وجحلٌىٓس دبؼٌت ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس وجحلٌىٓس 

 دبؼٌت رلٔىع ج٣ُِٓحش جُىْطىٌَس.
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 زع األول: احللىمُ مبعيِ الىسارَالف
َوٛى ذِلظ جحلٌىٓس جُىَجٌز وٛى جدلؼٌت جُُٟن ُِكٌىٓس، وََٗٔ 

ٌتُّ جُىٌَجء وجُىٌَجء، وًٛج ٛى جدلؼٌت جُٗحتغ يف جُرِىجٕ جُيت ضأنً 

، كُوحٍ إٔ جُىَجٌز ٓٓإوُس أٓحّ جُربدلحٕ وٛى ٓلهىّ ال 1ذحُ٘ظحّ جُربدلحين

 .2َطٍوو ئال يف جُ٘ظحّ جُربدلحين جًٌُ َىؾى كُٚ رلِّ ُِىٌَجء

 احللىمُ مبعيِ الضلطُ التيفًذيُ فزع الجاىٌ:ال
ئٕ جحلٌىٓس دبؼٌت ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس ٛى أًػٍ جضٓحػح ػًِ جػطرحٌ إٔ 

ًٛٙ جألنَتز ذبٓى وسبػَ جُىوُس وج٣ُِٓس جُُٓحُْس أٓحّ جألكٍجو، وٍٛ 

ضْٟ ٌتُّ جُىوُس ْىجء ًحٕ ٌِٓح أو ٌتُٓح ُِؿٔهىٌَس ٖٓ ؾهس، وُٛثس 

، 3جُىٌَجء وٗىجذٚ، وجُىٌَجء وٗىجهبْ ٖٓ ؾهس أنٍي جُىٌَجء جُيت ضَٗٔ ٌتُّ

 ئىل ؿحَس ٓىظلٍ جإلوجٌجش جُؼحٓس. ًٛج جدلؼٌت ٍَ٘ٛفو

ئٕ جْطؼٔحٍ ضؼرَت جحلٌىٓس هبًج جدلؼٌت ٍَؾغ ئىل جُِٛس جُىغُوس 

جدلىؾىوز ذُت ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس وجدلىج٢ُ٘ت، ًٔح إٔ أوجٍٓ ج٣ُِٓس وٗىجُٛهح 

َرِؾ هبح جألكٍجو ػٖ ٢ٍَن ًٛٙ ج٣ُِٓس، وٍٛ جُيت ضرحٍٖ وْحتَ جإلًٍجٙ 

                                                 
، 0، وجٌ ئَطٍجى، جُوحٍٛز، ٠جألٗظٔس جُُٓحُْس جدلوحٌٗسػٍِ َىْق جٌٌٍُٗ:  و. -1

2222 ّ ٘ ،32. 

، وجٌ جُى١ُْ يف جُ٘ظْ جُُٓحُْس وجُوحٗىٕ جُىْطىٌٌأمحى جخل٣ُد:  و. ٗؼٔحٕ -2

 .091، ٘ ّ 2222، 0 جألٌوٕ، ٠-جُػوحكس، ػٔحٕ

-، وجٌ جحلِيب جحلوىهُس، ذَتوشجألٗظٔس جُُٓحُْسو. زلٔى ٌكؼص ػرى جُىٛحخ:  -3

 .021 -021 ٘: ، ّ٘ 2221ُر٘حٕ، )و.٠(، 
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ٕ جدلحوٌ يف ٓىجؾهطهْ كُكٓرهح جُ٘حِ جذلُثس جحلحًٔس جحلوُوُس وو

 .1ج٣ُِٓطُت جُطٍَٗؼُس وجُوٟحتُس

 ُ مبعيِ دلنىع الضلطات الدصتىريُالفزع الجالح: احللىم
ٌَىٕ ٓلهىّ جحلٌىٓس أوْغ ػ٘ىٓح َوٛى هبح رلٔىع ج٣ُِٓحش 

جُىْطىٌَس يف جُىوُس، كطَٗٔ ذًُي ج٣ُِٓس جُطٍَٗؼُس جُيت ضٖٓ جُوىجُٗت، 

غ ٚالقُحهتح يف وج٣ُِٓس جُط٘لًَُس جُيت ضطىىل ض٘لًُ ًٛٙ جُوىجُٗت، ٓ

ئوجٌز جدلٍجكن جُؼحٓس، وج٣ُِٓس جُوٟحتُس جُيت زبطٙ ذحُلَٛ يف جدل٘حَػحش 

 .2ذُت جألكٍجو، وذُت جإلوجٌز وجألكٍجو

ئٕ جحلٌىٓس هبًج جدلؼٌت ٍُٗٓ ئىل رلٔىع جذلُثحش جحلحًٔس وجدلٍُّٓز 

ُِّىوُس، وجُيت ال ضٓط٣ُغ جُىوُس جالْطٍٔجٌ ذىوهنح، ًُُي ضىٚق جحلٌىٓس 

ئ٢حٌ ًٛج جدللهىّ ػًِ أهنح جُوىز جدل٘ظٔس وجُوحٍٛز دلح ضطىالٙ ٖٓ يف 

ٚالقُحش جُطٍَٗغ وجُط٘لًُ وكٝ جدل٘حَػحش، وٞٔحٕ جقطٍجّ جُوحٗىٕ، ًٔح 

َُٓطؼَٔ ُُىٍ ػًِ ًُلُس شلحٌْس  َٗٗت ٛ٘ح ئىل إٔ أوْغ ٓؼٌت ُِكٌىٓس 

َُوٛى ذححلٌىٓس يف ًٛٙ جحلحُس ٗظحّ جحلٌْ يف  ج٣ُِٓس وجحلٌْ، ًُُي 

 .3جُىوُس
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 و احللىمُ وفكا للنعًار املىضىعٌالجاىٌ: مفَى املطلب
ئٕ جحلٌىٓس وكوح ُِٔؼُحٌ جدلىٞىػٍ ال ضؼٍت جذلُثس جحلحًٔس ذًجهتح 

وئمنح ضؼٍت ًُلُس ئْ٘حو ج٣ُِٓس جُُٓحُْس، وًًُي أِْىخ شلحٌْطهح وٍٛ 

 ّْٓ ّْٓ ئىل ػىز أهٓحّ، كٖٔ قُع ٢ٍَوس جنطُحٌ ٌتُّ جُىوُس ضو ذًُي ضو

ّْٓ ئىل  ٌََُِٓس وأنٍي مجهىٌَس، وٖٓ قُع جخلٟىع ُِوحٗىٕ ضو ئىل قٌىٓس 

ّْٓ ئىل  قٌىٓس هحٗىُٗس وأنٍي جْطرىجوَس، أٓح ٖٓ قُع ٓٛىٌ جُُٓحوز كطو

 غالغس أهٓحّ قٌىٓس كٍوَس وقٌىٓس أٌْطوٍج٢ُس وقٌىٓس وديوٍج٢ُس.

 
 لجاىٌ: املبحح ا

 أشلال احللىمات )أىىاعَا(
جُىْطىٌَس جحلىَػس ػىز ضوُٓٔحش ٌتُُٓس ضر٘ص جُىٌجْحش 

ُِكٌىٓحش، ويُي قٓد جُ٘ظٍز أو جُُجوَس جُيت جزبًش أْحًْح ٌَُ ضوُْٓ 

 ٓٓط٘ىز ًِهح ئىل جحلٌىٓس دبؼٔحٛح جدلىٞىػٍ.

وجيد ػُِ٘ح إٔ منُُّ يف ًٛج جإل٢حٌ ذُت أٌٖحٍ جُُىوٍ وأٌٖحٍ 

ىل ووٍ جحلٌىٓحش ٓىٞىع وٌجْط٘ح، قُع ض٘وْٓ جُىوٍ ٖٓ قُع ٌِٖهح ئ

ذ٣ُٓس وأنٍي ًٍٓرس ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ٌَٖ جحلٌْ كُهح ْىجًء ًحٕ مجهىٌَح 

، كٌُٖٔ إٔ ضطكى جُىوٍ يف ٌِٖهح 1أو ٌُِٓح أو ًحٕ وديوٍج٢ُح أو وٌَطحضىٌَح

وزبطِق يف ٌَٖ قٌىٓحهتح، كحجلُجتٍ وجدلـٍخ ووُطُت ذ٣ُٓطُت )ٓىّقىضُت( 

                                                 
، وَىجٕ جدل٣رىػحش جُوحٗىٕ جُىْطىٌٌ وجُ٘ظْ جُُٓحُْس جدلوحٌٗسو. ْؼُى ذى جُٗؼَت:  -1
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جحلٌىٓس، كحجلُجتٍ ٖٓ قُع ٌَٖ جُىوُس ئال أهنٔح خيطِلحٕ ٖٓ قُع ٌَٖ 

وًًُي ٛى جُٗإٔ ذحُ٘ٓرس ُِىالَحش جدلطكىز  مجهىٌَس أٓح جدلـٍخ كهٍ ٌُِٓس،

ًّرطُت ٖٓ قُع ٌَٖ  جألٌٍَُٓس وجإلٓحٌجش جُؼٍذُس جدلطكىز مهح ووُطُت ٍٓ

جُىوُس، أٓح ٖٓ قُع ٌَٖ جحلٌىٓس كحألوىل ٍٛ يجش ٗظحّ مجهىٌٌ، أٓح 

 جُػحُٗس كًجش ٗظحّ وٌجغٍ )أَٓتٌ(.

ٍّتُُٓس ُِكٌىٓحش ًٔح ؾحء هبح وديٌ٘ ٘ح إٔ ٗٓطؼٍٜ جُّطوُٓٔحش جُ

 جُلوٚ جُىْطىٌٌ جحلىظ ًحِيت:

 جُطوُْٓ جألوٍ: جحلٌىٓس ٖٓ قُع جنطُحٌ ٌتُّ جُىوُس. -

 جُطوُْٓ جُػحين: جحلٌىٓس ٖٓ قُع ضًٍُُ ج٣ُِٓس. -

 جُطوُْٓ جُػحُع: جحلٌىٓس ٖٓ قُع ٓىي نٟىػهح ُِوحٗىٕ. -

 قُع ٓٛىٌ جُُٓحوز. جُطوُْٓ جٍُجذغ: جحلٌىٓس ٖٓ -

 لىمُ مً يًح اتتًار ريًط الدولُاملطلب األول: احل
ض٘وْٓ جحلٌىٓحش ٖٓ قُع جنطُحٌ ٌتُّ جُىوُس كُهح ئىل قٌىٓحش 

ٌُِٓس وقٌىٓحش مجهىٌَس، وديٌ٘٘ح إٔ ٗؼحًف ًٛج جُطوُْٓ ٖٓ نالٍ 

جُطؼٍَق ذٌَ قٌىٓس، مث ضرُحٕ جُلٍم ذُت جحلٌىٓطُت، وذؼى يُي ٗوىّ 

 ذاذٍجَ ُٓجَح وػُىخ ًَ وجقىز ٓ٘هٔح. ذطؤُُهح 

 مُ اجلنَىريُلىمُ املللًُ واحللىالفزع األول: التعزيف باحل
جحلٌىٓس جدلٌُِس ٍٛ جُيت َطىىل كُهح ٌتُّ جُىوُس ٓ٘ٛرٚ ػٖ ٢ٍَن 

جُىٌجغس، ودلىز ؿَت زلىووز، ػًِ أْحِ إٔ جُؼٍٔ قن يجيت ُٚ دبوطًٟ 

ٖٓ جُىْطىٌ  20جُلوٍز  23ٗٓرٚ، قُع ؾحء ػًِ ْرَُ جدلػحٍ يف جدلحوز
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ذٖ ػٍٔ جدلٌِٔس جألٌوُٗس جذلحمشُس وٌجغٍ يف أٍْز جدلِي ػرى جُِّٚ  جألٌوين"

، وٓؼٌت يُي 1."جحلُٓت، وضٌىٕ وٌجغس جُؼٍٔ ٖٓ جًًُىٌ ٖٓ أوالو جُظهىٌ..

إٔ َ٘طٓد ٌتُّ جُىوُس ئىل ػحتِس ٌُِٓس ٓؼُ٘س حيٍٛ وْطىٌ جُىوُس 

 هىجػى ضىجٌظ جُؼٍٔ كُهح.

ئيج ًحٕ ٌتُّ جُىوُس يف ًٛٙ جحلحُس ًَٓٔ ٌِٓح، كاٗٚ َأنً ضُٓٔحش و

وجألَٓت، وجإلٓربج٢ىٌ، وجُوٍُٛ، أو  أنٍي ٓؼحوُس ذلًٙ جُٛلس ًح٣ُِٓحٕ،

، وػًِ جُؼٔىّ ًَ ٖٓ َأنً ًٛٙ جُٛلس ٌَىٕ جٍُتُّ 2جُؼحَٛ أو جُٗحٙ

 جألػًِ ٣ُِِٓس جُط٘لًَُس.

َؼى جٌَُٗ جدلٌٍِ ُِكٌىٓس ٛى أهىّ جألٌٖحٍ ظهىٌج، وًحٕ ٛى جُٓحتى 

يف أؿِد ووٍ جُؼحمل ًىوٍ أوٌوذح يف جُؼٛىٌ جُى٣ًْ وهنحَطهح ئىل ؿحَس 

، وهى ذىأش ضظهٍ يف جُؼحمل ذحُطىٌَؽ 08393جُػىٌز جُلٍُٗٓس ْ٘س هُحّ

جحلٌىٓحش ججلٔهىٌَس، ُُطوِٙ يف جُىهص جٍُجٖٛ رلحٍ جحلٌىٓحش جدلٌُِس 

ُٛحٌف جحلٌىٓحش ججلٔهىٌَس، ئال أٗٚ ال ديٌ٘٘ح إٔ ٗ٘لٍ وؾىو ٗظْ ٌُِٓس 
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ٓإٌنس يف  0320ٌ. ػىو  ؼ. 0911 وجُيت ٓٓهح جُطؼىََ 23/20/0912ٚحوٌز ذطحٌَم 
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ٍج، ٛحٓس هحتٔس يف جُؼٍٛ جحلحيل ًٔح ٛى جحلحٍ يف أوٌوذح ذحُ٘ٓرس إلصلِط

 .1وذِؿٌُح، وئْرحُٗح، وٛىُ٘ىج، وجُٓىَى، وجٍُ٘وَؽ، وجُىجمنحٌى

ََّْٓ جحلٌىٓحش جدلٌُِس يف قى يجهتح ئىل قٌىٓحش ٌُِٓس ٣ِٓوس  وضو

وأنٍي ٌُِٓس وْطىٌَس، قُع جئغ جدلِي يف جألوىل ًحكس ج٣ُِٓحش ذُت 

 .2َىَٚ، كُٔحٌِ ج٣ُِٓس دبلٍوٙ ووٕ ٓ٘حَع أو ٓٗحًٌس ٣ِْس أنٍي ُٚ

٘ظْ جدلٌُِس هرَ جُػىٌز جُلٍُٗٓس ػرحٌز ػٖ ٗظْ ٣ِٓوس ًحٗص جُ

ديحٌِ كُهح جدلِي ًَ ج٣ُِٓحش ٖٓ ضٍَٗؼُس وض٘لًَُس وهٟحتُس، وئٕ وؾى 

ذٍدلحٕ ديحٌِ ٣ِْس جُطٍَٗغ يف جُظحٍٛ كإ ج٣ُِٓس جحلوُوُس ديٌِهح جدلِي، 

كرحْط٣حػطٚ كٍٜ ٓح َٗحء ٖٓ جُوىجُٗت، ًٔح ديٌ٘ٚ إٔ دي٘غ ٚىوٌ أٌ 

ٚ جُربدلحٕ حيطىٌ يف ٟٓٔىٗٚ ػًِ أقٌحّ ضطؼحٌٜ ٓغ جإلٌجوز هحٗىٕ ْ٘

، أٓح يف جُػحُٗس كُٔحٌِ جُٗؼد ج٣ُِٓس ذىج٣ْس جذلُثحش جُػالظ) 3جدلٌُِس

جُطٍَٗؼُس، جُط٘لًَُس، جُوٟحتُس(، وجدلِي ٛى ٌُٓ ُىقىز جُىوُس ٓغ سبطؼٚ 

ُح ذرؼٝ جالٓطُحَجش جُيت ٣َِٛف ػُِهح ذحٓطُحَجش جُطحؼ، وهى هِٛص ضىٌجي

 .4أَٟح ذٓرد جٗطٗحٌ جدلرحوب جُىديوٍج٢ُس يف جألٗظٔس جُُٓحُْس جحلحُُس

ئٕ جألٗظٔس جدلٌُِس جدلؼحٍٚز جدلطروُس يف أوٌذح أٚركص ٓوُىز ج٣ٗالهح 

ٖٓ هنحَس جُوٍٕ جُػحٖٓ ػٍٗ، ويُي ػًِ ئغٍ جٗطٗحٌ جٌُػَت ٖٓ جدلرحوب 
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وٛى ٓح  ج٣ُِٓحش،جُىديوٍج٢ُس جُوحتٔس ػًِ ُْحوز جألٓس، ًٔرىأ جُلَٛ ذُت 

ؾؼَ جدلِي أهٍخ ئىل إٔ ٌَىٕ ٌُٓج ُِىوُس، وػٍ٘ٛ جْطوٍجٌ وربٌُْ وٍَؾغ 

يُي ئىل إٔ جدلٌُِس أٚركص ٓوُىز ذحُىْطىٌ وجُوىجُٗت، كأ٢ِن ػُِهح جْْ 

جدلٌُِس جُىْطىٌَس جُيت ض٘ٙ ػُِهح وْحضَت جُىوٍ جُيت ضطرٌت جُ٘ظحّ 

 .1جدلٌٍِ

َطْ جنطُحٌ ٌتُّ جُىوُس كُهح  جحلٌىٓس ججلٔهىٌَس ٍٛ جحلٌىٓس جُيت

ػٖ ٢ٍَن جالٗطهحخ ٖٓ هرَ جُٗؼد، ودلىز زلىووز، وهى أنً ًٛج جُ٘ىع ٖٓ 

جحلٌىٓحش يف جالٗطٗحٌ ػًِ قٓحخ جحلٌىٓحش جدلٌُِس ٗطُؿس جُطىجكن جدلىؾىو 

ذُت جُ٘ظحّ ججلٔهىٌٌ ٓغ جُىديوٍج٢ُس، جُيت ٓلحوٛح ئػ٣حء جُٗؼد ٚحقد 

حٌ شلػُِٚ ُِٔٓحمهس ػٖ ٢ٍَوهْ يف ضَُٓت جُُٓحوز جُلؼٍِ جحلن يف جنطُ

 .2ج٣ُِٓس

ئٕ ٓلهىّ جحلٌىٓس جدلٌُِس َوىّ ػًِ كٌٍز جحلن جًُجيت ُؼحتِس ٓؼُ٘س 

يف ضىيل جُؼٍٔ، أٓح جحلٌىٓس ججلٔهىٌَس كطوىّ ػًِ أْحِ ٓرىأ جدلٓحوجز 

                                                 
جُلَٛ جألوٍ ٖٓ جُىْطىٌ جدلـٍيب جُٛحوٌ دبىؾد جُظهَت جٍَُٗق ٌهْ  ٗٙ -1

 1912ػىو  ،ٌ ؼ. ،2200َىُُى  29جدلىجكن ٍ  0222ٖؼرحٕ  28ذطحٌَم  90/00/20

ػًِ إٔ: "ٗظحّ جحلٌْ يف جدلـٍخ ٗظحّ ٌَُِٓس  2122٘ 2200َىُُى  22ٌٌٍٓ ٓإٌنس يف 

ّ جُىْطىٌٌ ٌُِِٔٔس ػًِ أْحِ وْطىٌَس، وديوٍج٢ُس ذٍدلحُٗس وجؾطٔحػُس. َوىّ جُ٘ظح

كَٛ ج١ُِٓ، وضىجَهنح وضؼحوهنح، وجُىديوٍج٢ُس جدلىج٢٘س وجُطٗحًٌُس وػًِ ٓرحوب 
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ذُت جدلىج٢ُ٘ت، حبُع ٌَىٕ ٌَُ وجقى ٓ٘هْ جحلن يف جُىٚىٍ ئىل ٓ٘ٛد 

ذ٠ٍٗ إٔ َٓطىيف جٍُٗو٠ جُوحٗىُٗس جدل٣ِىذس ُطىيل  ٌتحْس ججلٔهىٌَس،

ًٛج جدل٘ٛد و٣َِن ػًِ ٌتُّ جُىوُس يف ظَ ًٛج جُ٘ىع ٖٓ جحلٌىٓحش جْْ 

 .1ٌتُّ ججلٔهىٌَس

 لىمُ املللًُ واحللىمُ اجلنَىريُالفزع الجاىٌ: الفزق بني احل
ديٌ٘٘ح إٔ منُُ ذُت جحلٌىٓس جدلٌُِس وججلٔهىٌَس ٖٓ نالٍ ٢ٍَوس 

ٌتحْس جُىوُس، وٖٓ قُع ٓىز جٍُتحْس كُهح، وًًُي ٖٓ قُع ضىيل 

 ٓٓإوُُس ٌتُّ جُىوُس وٛى ٓح ْ٘طؼٍٜ ُٚ ٖٓ نالٍ جُؼ٘حٍٚ جِضُس:

مً يًح طزيكُ تىلٌ  املللًُ عً احللىمُ اجلنَىريُ اتتالف احللىمُ  - أوال
 :رياصُ الدولُ

ٌتحْس جُىوُس )جُؼٍٔ( يف جحلٌىٓس جدلٌُِس ػٖ ٢ٍَن جُىٌجغس،  َطىىل

ويُي ذحٗطوحذلح ٖٓ ٖهٙ ِنٍ ػٖ ٢ٍَن جُطىجٌظ ذحػطرحٌٛح قوح يجضُح 

ُؼحتِطٚ، وًٌٛج ضٌىٕ جٍُتحْس يف ًٛٙ جحلحُس دلىز ؿَت زلىووز، وال ديٌٖ 

، وربٍ٘ جُىوٍ يجش جُ٘ظحّ 2ألٌ ؾهس إٔ ربىٍ ووٕ ضىُُٚ ًٛج جدل٘ٛد

ٍ ذحْطٍٔجٌ ػًِ وٞغ ٗٙ وْطىٌٌ أو وغُوس أْحُْس ربّىو هىجػى جدلٌِ

ضىجٌظ جُؼٍٔ يف ٣ٗحم ػحتِس ٓؼُ٘س، ًوحٗىٕ ضىجٌظ جُؼٍٔ يف جصلِطٍج 

وكن  "ٛحٗىكٍ"، جًٌُ قىو ضىيل ٓ٘ٛد جدلِي يف أٍْز 0820جُٛحوٌ ْ٘س 
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وًًُي ٛى جحلحٍ ذحُ٘ٓرس ُِىوٍ جُؼٍذُس يجش جُ٘ظحّ  1هىجػى زلىوز ًُُي

ًحدلـٍخ، وه٣ٍ، وجإلٓحٌجش جُؼٍذُس جدلطكىز، و٣ِْ٘س ػٔحٕ،  جُىٌجغٍ

 وجألٌوٕ، وجُركٍَٖ، وجدلٌِٔس جُؼٍذُس جُٓؼىوَس، وجٌُىَص.

أٓح يف جحلٌىٓس ججلٔهىٌَس كإ ٌتُّ ججلٔهىٌَس َطىىل ٌتحْس جُىوُس 

ػٖ ٢ٍَن جالٗطهحخ، وُُّ ػٖ ٢ٍَن جُىٌجغس ًٔح ٛى جحلحٍ يف جحلٌىٓس 

جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس زبطِق حبٓد وْحضَت جُىوٍ  جدلٌُِس، ئال إٔ ٢ٍم

يجش جُ٘ظحّ ججلٔهىٌٌ، كٔ٘هح ٓح ض٘ٙ ػًِ جٗطهحذٚ ذىج٣ْس جُٗؼد وٓ٘هح 

ٓح ٗٛص ػًِ جٗطهحذٚ ٖٓ هرَ جُربدلحٕ وٓ٘هح ٓح مجؼص ذُت ج٣ٍَُوطُت 

 كؿؼِص ٓهٔس جنطُحٌ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٓٗطًٍس ذُت جُربدلحٕ وجُٗؼد ٓؼح.

 اجلنَىريُ مً قبل الشعب:اىتخاب ريًط  -0
َوٛى ذ٣ٍَوس جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ػٖ ٢ٍَن جُٗؼد إٔ َوىّ 

ًٛج جألنَت ذ٘لٓٚ ذؼُِٔس جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس وذأِْىخ ٓرحٍٖ وٌَىٕ 

جألِْىخ جدلرحٍٖ ػًِ وٌؾس وجقىز، حبُع َوىّ جُ٘حنرُت ذأٗلٓهْ وذٛىٌز 

ج٣ْس، وٛى جألِْىخ ٓرحٍٖز ذحُطٛىَص يف ٚ٘حوَن جالهطٍجع ووٕ أَس و

جًٌُ ضأنً ذٚ جٌُػَت ٖٓ جُىوٍ ًلٍٗٓح، وججلُجتٍ، وضىّٗ، أٓح جألِْىخ 

جُـَت ٓرحٍٖ كٌُىٕ ػًِ وٌؾطُت، ويُي ذإٔ َوىّ جُ٘حنرىٕ ذحنطُحٌ ٓ٘ىوذُت 

ػ٘هْ، وْٛ ذىوٌْٛ َ٘طهرىٕ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٓػِٔح ٛى جحلحٍ يف جُىالَحش 

 جدلطكىز جألٌٍَُٓس.
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ُحٌ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ػٖ ٢ٍَن جُٗؼد ٍٛ ضؼطرب ٢ٍَوس جنطو

ج٣ٍَُوس جألًػٍ وديوٍج٢ُس، ألٕ جُٗؼد ٛى ٚحقد ج٣ُِٓس جألٍِٚ، وٌؿْ 

يُي مل ضِْٓ ًٛٙ ج٣ٍَُوس ٖٓ جالٗطوحوجش، كوى ػُد ػًِ ًٛٙ ج٣ٍَُوس 

ذأهنح ضوىٌ ٖٓ ًٍُٓ ٌتُّ ججلٔهىٌَس يف ٓىجؾهس جُربدلحٕ وٛى ٓح جيؼَ 

ً ًلس ج٣ُِٓس جُطٍَٗؼُس، ػًِ أْحِ إٔ ًلس ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس ضٍؾف ػِ

ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٓ٘طهد ٖٓ هرَ جُٗؼد ًحُربدلحٕ، وجألًػٍ ٖٓ يُي إٔ 

جُوحػىز جالٗطهحذُس جُيت حيىَٛح ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٍٛ جألًػٍ جضٓحػح 

وػٔوح، ألٗٚ ٓ٘طهد ٖٓ هرَ جألؿِرُس جدل٣ِوس أٓح جُ٘ىجخ يف جُربدلحٕ 

وهنح ضٌىٕ أهَ جضٓحػح ألهنح زلٛىٌز يف كحُوحػىز جالٗطهحذُس جُيت حيىَ

 .1ئ٢حٌ جُىجتٍز جالٗطهحذُس ٌَُ ٗحتد

 اىتخاب ريًط اجلنَىريُ مً قبل الربملاٌ: -2
ض٘ٙ ذؼٝ جُىْحضَت ػًِ إٔ َ٘طهد ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٖٓ هرَ جذلُثس 

جُُ٘حذُس )جُربدلحٕ(، ذحػطرحٌٙ شلػال ُِٗؼد ْىجء ًحٗص ًٛٙ جُىْحضَت ضأنً 

ـٍكس جُىجقىز(، أو ذ٘ظحّ ججملُِٓت )جُـٍكطُت( يف ضًٍُرس ذ٘ظحّ ججملِّ )جُ

ذٍدلحهنح، وٖٓ ٖٞٔ ًٛٙ جُىْحضَت وْطىٌ ججلٔهىٌَس جُػحُػس جُلٍٍٗٓ جُٛحوٌ 

، وجُىْطىٌ 0921، ووْطىٌ ججلٔهىٌَس جٍُجذؼس جُٛحوٌ ْ٘س 0381ْ٘س 

ُّىٌٌ ُٓ٘س0982جٍُُٔت ُٓ٘س  ، وديٌ٘٘ح إٔ ٗوّىّ يف 09122، وجُىْطىٌ جُ

ّٛص ػُِٚ جدلحوز ًٛج  ٖٓ جُىْطىٌ جُِر٘حين 82جإل٢حٌ ٓػحال ػًِ يُي وٛى ٓح ٗ

                                                 
 .222، ٘ و. ٗؼٔحٕ أمحى جخل٣ُد: ٍٓؾغ ْحذن -1

 .222، ٘ ٚٗلٓ جدلٍؾغ -2



 انحكىمت: انفصم األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 20 - 

 

َُ٘طهد ٌتُّ ججلٔهىٌَس ذحالهطٍجع جٌٍُٓ ذـحُرُس  جُيت ؾحء كُهح ذإٔ "

جُػِػُت ٖٓ رلِّ جُ٘ىجخ يف جُىوٌز جألوىل، وٌَطلٍ ذحُـحُرُس جدل٣ِوس يف 

 ووٌجش جالهطٍجع جُيت ضٍِ".

أهنح ذبؼَ ٌتُّ ججلٔهىٌَس يف  هى ػُد ػًِ ًٛٙ ج٣ٍَُوس أَٟحو

جدلىهغ جُطحذغ ُِربدلحٕ جًٌُ جٗطهرٚ، ًٔح أهنح ضإوٌ ئىل ئٞؼحف ٣ِْطٚ 

وضلوىٙ جْطوالُُطٚ ػٖ جُربدلحٕ، وٛى ٓح َإوٌ يف جُ٘هحَس ئىل ؾؼَ ج٣ُِٓس 

جُط٘لًَُس نحٞؼس نٟىػح ضحٓح ٣ُِِٓس جُطٍَٗؼُس، وضٌىٕ ضحذؼس ذلح 

ٍٜ يف جُٗهٙ جًٌُ َوىو ج٣ُِٓس ضرؼُس وجتٔس وٓٓطٍٔز، ٓغ أٗٚ َلط

 .1جُط٘لًَُس إٔ َطٔطغ ذحُوىز وجالْطوالُُس

 اىتخاب ريًط اجلنَىريُ مً قبل الربملاٌ والشعب معا: -2
ٗٛص ذؼٝ جُىْحضَت ػًِ جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٖٓ هرَ جُربدلحٕ 

وجُٗؼد ٓؼح، وًٛج ُطؿ٘د جالٗطوحوجش جدلىؾهس ٣ٍَُوس جٗطهحخ ٌتُّ 

ٍف جُٗؼد ٓ٘لٍوج و٢ٍَوس جٗطهحذٚ ٖٓ هرَ جُربدلحٕ ججلٔهىٌَس ٖٓ ٢

، وهى ظهٍش ٢ٍَوس جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس هبًج جٌَُٗ يف 2ٓ٘لٍوج أَٟح

 ٚىٌضُت مهح:

ضطٔػَ ًٛٙ جُٛىٌز يف جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس  الصىرَ األوىل:

ذىج٣ْس ُٛثس نحٚس ضطٌَٗ ٖٓ أػٟحء جُربدلحٕ، وػىو ٖٓ جدل٘ىوذُت 

ف جُٗؼد، حبُع َٓحوٌ ػىوْٛ ػىو أػٟحء جُربدلحٕ، وٖٓ جدل٘طهرُت ٖٓ ٢ٍ
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يف  0920جُىْحضَت جُيت ٗٛص ػًِ ًٛٙ جُٛىٌز جُىْطىٌ جإلْرحين ُٓ٘س 

 .131جدلحوز 

ضطٔػَ ًٛٙ جُٛىٌز يف جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ػٖ  الصىرَ الجاىًُ:

٢ٍَن ضٍُٖكٚ ٖٓ هرَ جُربدلحٕ، وػٍٞٚ ػًِ جُٗؼد ٖٓ أؾَ جالْطلطحء 

وًًُي جُىْطىٌ  0980ِىخ جًٌُ أنً ذٚ جُىْطىٌ جدلٌٍٛ ُٓ٘س وٛى جألْ

ٖٓ جُىْطىٌ جدلٌٍٛ ُٓ٘س  81، قُع ٗٛص جدلحوز 09822جُٓىٌٌ ُٓ٘س 

ّٖف رلِّ جُٗؼد ٌتُّ ججلٔهىٌَس، وَؼٍٜ جُطٍُٖف  0980 ػًِ إٔ "ٍَ

 ػًِ جدلىج٢ُ٘ت الْطلطحتهْ كُٚ.

حًء ػًِ َطْ جُطٍُٖف يف رلِّ جُٗؼد دل٘ٛد ٌتُّ ججلٔهىٌَس ذ٘و

جهطٍجـ غِع أػٟحتٚ ػًِ جألهَ وَؼٍٜ جدلٍٖف جحلحَٚ ػًِ أؿِرُس غِػٍ 

 أػٟحء ججملِّ ػًِ جدلىج٢ُ٘ت الْطلطحتهْ كُٚ.

كايج مل حيَٛ أقى جدلطٍٖكُت ػًِ جألؿِرُس جدلٗحٌ ئُُهح أػُى 

جُطٍُٖف ٍٓز أنٍي ذؼى َىُٓت ٖٓ ضحٌَم جُطٛىَص جألوٍ، وَؼٍٜ جدلطٍٖف 

س جدل٣ِوس ألػٟحء ججملِّ ػًِ جدلىج٢ُ٘ت الْطلطحتهْ جحلحَٚ ػًِ جألؿِرُ

 كُٚ.

َؼطرب جدلٍٖف ٌتُٓح ُِؿٔهىٌَس حبٛىُٚ ػًِ جألؿِرُس جدل٣ِوس ُؼىو و

ٖٓ أػ٣ىج أٚىجهتْ يف جالْطلطحء، كايج مل حيَٛ جدلٍٖف ػًِ ًٛٙ جألؿِرُس، 

 ٌٖف ججملِّ ؿَتٙ، وَطرغ يف ٖأٗٚ ج٣ٍَُوس يجهتح".

                                                 
 .003 -008 :٘ ، ٘و. زلٔى ٌكؼص ػرى جُىٛحخ: ٍٓؾغ ْحذن -1

 .003، ٘ لٓٚجدلٍؾغ ٗ -2
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َٛىٌ "ػًِ إٔ  0982ٖٓ جُىْطىٌ جُٓىٌٌ ُٓ٘س  32جدلحوز  وٗٛص

جُطٍُٖف دل٘ٛد ٌتحْس ججلٔهىٌَس ػٖ رلِّ جُٗؼد ذ٘حًء ػًِ جهطٍجـ 

جُوُحوز جُو٣ٍَس حلُخ جُرؼع جالٖطٍجًٍ، وَؼٍٜ جُطٍُٖف ػًِ جدلىج٢ُ٘ت 

 الْطلطحتهْ كُٚ.

َٛرف جدلٍٖف ٌتُٓح ُِؿٔهىٌَس حبٛىُٚ ػًِ جألًػٍَس جدل٣ِوس و

ٔىع أٚىجش جدلوطٍػُت، كإ مل حيَٛ ػًِ ًٛٙ جألًػٍَس، ٌٖف ججملِّ جمل

 ."ؿَتٙ

 :مُ اجلنَىريُ مً يًح مدَ الزياصُاتتالف احللىمُ املللًُ عً احللى - ثاىًا

َطىىل ٌتُّ جُىوُس جحلٌْ يف جحلٌىٓس جدلٌُِس دلىز ؿَت زلىووز 

جدل٣ِىذس دلٔحٌْس جدلهحّ ضٌىٕ دلىي جحلُحز ٢حدلح ٛى ٓطٔطغ ذحألُِٛس جُوحٗىُٗس 

جدل٘ى٢س ذٚ، أٓح يف جحلٌىٓس ججلٔهىٌَس كإ ٌتُّ ججلٔهىٌَس َ٘طهد ذلًج 

 جدل٘ٛد دلىز حيىوٛح جُىْطىٌ ًٔح حيىو ػىو ٍٓجش ذبىَىٛح.

هى قٍ٘ جدلإّْ جُىْطىٌٌ يف جحلٌىٓحش ججلٔهىٌَس ذحْطٍٔجٌ ػًِ و

ؼوىُس، حبُع ال إٔ ٍَجػٍ ػ٘ى ربىَىٙ ُِؼهىز جٍُتحُْس إٔ ضٌىٕ ٓىهتح ٓ

ضٌىٕ هَٛتز كال ديٌٖ ٍُِتُّ ربوُن ُْحْطٚ ألهنح ٖٓ جُ٘حقُس جُُُٓ٘س 

ؿَت ًحكُس، وال ضٌىٕ ٢ىَِس ُُطٌٖٔ جُٗؼد ٖٓ شلحٌْس ٌهحذطٚ ذ٘لٓٚ، أو 

ػٖ ٢ٍَن ٗىجذٚ يف جُربدلحٕ ػًِ أػٔحٍ ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس، شلح حيىٍ ووٕ 

 .1ذ٣ٍَوس ؿَت ٓرحٍٖزإٔ ضطكىٍ جحلٌىٓس ججلٔهىٌَس ئىل قٌىٓس ٌُِٓس 
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ٌتحُْس ٓطى٣ْس  ػًِ ًٛج جألْحِ ض٘ٙ وْحضَت جُىوٍ ػًِ ػهىو

( جدل٘ٛى٘ ػُِهح يف جُىْطىٌ 22جدلىز وٓؼوىُس، ًٔىز أٌذغ ْ٘ىجش )

( مخّ ْ٘ىجش جدل٘ٛى٘ ػُِهح يف جُىْطىٌ ججلُجتٌٍ، 21جألٌٍٍَٓ، و)

، 0980( ْص ْ٘ىجش جدل٘ٛى٘ ػُِهح يف جُىْطىٌ جدلٌٍٛ ُٓ٘س 21وٓىز )

وهى ضَٛ ئىل ٓىز جُٓرغ ْ٘ىجش جُيت ٗٙ ػُِهح جُىْطىٌ جُلٍٍٗٓ ُٓ٘س 

 ( ْ٘ىجش.21ُطٛرف جدلىز ) 2222هرَ ضؼىَِٚ ْ٘س  0913

أغحٌش ٓٓأُس ئػحوز جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس، أو ٓح ٣َِٛف ػُِٚ 

ذطؿىَى جُؼهىز جٍُتحُْس ؾىال كوهُح ًرَت ذُت ٓإَى وٓؼحٌٜ، وهى ًحٕ 

 ضوُُى ذبىَى ًٛٙ جُؼهىز. زلَ جخلالف َىوٌ قىٍ

ئٕ ٓرىأ جُطىجوٍ ػًِ ج٣ُِٓس َوطٍٟ وٞغ هُىو ٓؼُ٘س ػًِ ئػحوز 

جٗطهحخ ٌتُّ ججلٔهىٌَس، وٛى ٓح َطٔحًٖ ٓغ ٣٘ٓن جُ٘ظحّ ججلٔهىٌٌ، وهى 

أوٌؾص ًٛٙ جدلٓأُس يف جُىْحضَت جحلحُُس ٖٞٔ رلحٍ جحلٍٟ جدلىٞىػٍ 

 81ُت جألنَتضُت ٖٓ جدلحوز ُِىْطىٌ، وديٌ٘٘ح إٔ ًًٍٗ يف ًٛج جإل٢حٌ جُلوٍض

 جُيت ؾحء كُهح ذأٗٚ: 2202ؾحٗلٍ  21ٖٓ جُىْطىٌ جُطىٍٗٓ جُٛحوٌ يف 

"... وال جيىَ ضىيل ٌتحْس ججلٔهىٌَس ألًػٍ ٖٓ ووٌضُت ًحِٓطُت، 

ٓطِٛطُت أو ٓ٘لِٛطُت، ويف قحُس جالْطوحُس ضؼطرب ضِي جدلىز ٓىز ٌتحُْس 

 ًحِٓس.

جُىوٌجش جٍُتحُْس وٓىوٛح ال جيىَ ألٌ ضؼىََ إٔ َ٘حٍ ٖٓ ػىو 

 ذحَُُحوز".
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ىريُ مً يًح مضؤولًُ ريًط اتتالف احللىمُ املللًُ عً احللىمُ اجلنَ - ثالجا
 :الدولُ

ٖٓ جدلرحوب جُيت َطْ جُ٘ٙ ػُِهح يف جُىْحضَت جدلٌُِس ػىّ ٓٓإوُُس 

، وَؼىو ًٛج جدلرىأ يف أِٚٚ ئىل جُوحػىز 1جدلِي ػًِ وؾٚ جإل٢الم

، وػىّ ٓٓإوُُس جدلِي ضٌىٕ جدلِي ال خي٣ة"ِس ذإٔ "جإلصلَُُِس جُوحت

٣ِٓوس، كهى ؿَت ٓٓإوٍ ُْحُْح ػٖ أػٔحُٚ يف ئوجٌز ٖإوٕ جحلٌْ، كطوغ 

ذًُي جدلٓإوُُس جُُٓحُْس ػًِ ػحضن جُىَجٌز جُيت هى ضإوٌ هبح ئىل 

جالْطوحُس، وجدلِي ؿَت ٓٓإوٍ أَٟح ؾ٘حتُح، وَٓطىٌ جألٍٓ ذحُ٘ٓرس ُٚ إٔ 

ى هحّ هبح أغ٘حء شلحٌْطٚ دلهحٓٚ جُىْطىٌَس ًٍتُّ ُِىوُس ضٌىٕ ججلٍديس ه

 .2أو نحٌؾهح أٌ أغ٘حء قُحضٚ جُؼحوَس

أٓح ذحُ٘ٓرس ُِكٌىٓس ججلٔهىٌَس كهٍ ػٌّ جحلٌىٓس جدلٌُِس ٖٓ قُع 

ضوٍٍَ جدلٓإوُُطُت جُُٓحُْس وججل٘حتُس، وهى ضرحَ٘ص جحلٌىٓحش ججلٔهىٌَس 

كه٘حى ٖٓ جُىْحضَت  ٍُِتُّ،يف قى يجهتح ٖٓ قُع جدلٓإوُُس جُُٓحُْس 

جُيت أهٍش قٛحٗطٚ ٓ٘هح وئُوحتهح ػًِ ػحضن جحلٌىٓس، وٛ٘حى وْحضَت أنٍي 

ٍّش ٓٓإوُُطٚ جُُٓحُْس يف ذؼٝ جألقىجٍ، وًٛج ذآٌحُٗس ػُُٚ هرَ  أه

                                                 
"جدلِي ٛى ٌتُّ جُىوُس وٛى ٓٛىٕ ٖٓ  ٖٓ جُىْطىٌ جألٌوين ػًِ إٔ: 22ٗٛص جدلحوز  -1

ًٛٙ جدلحوز مل ديٓهح أٌ ضؼىََ ًٓ٘ ٚىوٌٛح يف جُىْطىٌ جألٍِٚ   ،ًَ ضرؼس وٓٓإوُُس"

 .23/20/0912ٓإٌنس يف  0292ػىو ٌهْ  ،ٌ ؼ. ،0912 ٓ٘سُ

 .223 - 228 :٘ ، ٘ى جخل٣ُد: ٍٓؾغ ْحذنو. ٗؼٔحٕ أمح -2
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، وجُىْطىٌ جألدلحين 0920جٗطهحء ٓىضٚ جٍُتحُْس ًىْطىٌ ئْرحُٗح ُٓ٘س 

 .09091ُٓ٘س 

ٓ٘ٚ ػًِ جدلٓإوُُس  28تٌٍ يف جدلحوز ججلُج 0912هى ٗٙ وْطىٌ و

جُُٓحُْس ٍُتُّ ججلٔهىٌَس قُع ؾحء كُهح ذإٔ "ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٛى 

، وهى ٗٙ جدلإّْ جُىْطىٌٌ 2.".جدلٓإوٍ جُىقُى أٓحّ ججملِّ جُى٢ٍت.

ججلُجتٌٍ ػًِ ٓٓإوُُطٚ يف ًٛج جُىْطىٌ ٗطُؿس أقحوَس ج٣ُِٓس 

، وٛى هبًٙ جُٛلس ٓٓإوٍ 3ُحوهتحجُط٘لًَُس جُيت َ٘لٍو ٌتُّ ججلٔهىٌَس ذو

ٖٓ ٗلّ جُىْطىٌ جُيت ؾحء  11ُْحُْح أٓحّ جُربدلحٕ ٢روح ألقٌحّ جدلحوز 

كُهح ذإٔ "جُطٛىَص ػًِ التكس ْكد جُػوس ذحألؿِرُس جدل٣ِوس ُ٘ىجخ 

 ججملِّ جُى٢ٍت َىؾد جْطوحُس ٌتُّ ججلٔهىٌَس...".

ٖٓ  33جُلَٛ ٛ٘حى ٚىٌز أنٍي ذلًٙ جدلٓإوُُس ًحُيت ٗٙ ػُِهح و

قُع ؾحء كُٚ أٗٚ "ديٌٖ ألؿِرُس أػٟحء رلِّ  2202وْطىٌ ضىّٗ ُٓ٘س 

ٗىجخ جُٗؼد جدلرحوٌز ذالتكس ٓؼِِس إلػلحء ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٖٓ أؾَ جخلٍم 

ججلُْٓ ُِىْطىٌ، وَىجكن ػُِهح ججملِّ ذأؿِرُس جُػِػُت ٖٓ أػٟحتٚ، ويف 

رص يف يُي ذأؿِرُس ًٛٙ جُٛىٌز ضوغ جإلقحُس ػًِ جحملٌٔس جُىْطىٌَس ُِ

                                                 
 .022، ٘ و. زلٔى ٌكؼص ػرى جُىٛحخ: ٍٓؾغ ْحذن -1

 .333 ٘ 0912ْرطٔرب  02جدلإٌنس يف  12ػىو  ،ٌ جُٛحوٌ يف ؼ. -2

ّٛص جدلحوز  -3  ،ٌ جُٛحوٌ يف ؼ. 0912ْرطٔرب 3ٖٓ وْطىٌ ججلُجتٌٍ  20جُلوٍز  29ٗ

"ضٓ٘ى ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس ػًِ أٗٚ:  333٘  0912ْرطٔرب  02جدلإٌنس يف  12ػىو 

 ئىل ٌتُّ جُىوُس جًٌُ حئَ ُود ٌتُّ ججلٔهىٌَس".
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جُػِػُت ٖٓ أػٟحتهح، وال ديٌٖ ُِٔكٌٔس جُىْطىٌَس إٔ ربٌْ يف ٚىٌز 

 جإلوجٗس ئال ذحُؼٍُ.

ال َؼلٍ يُي ٖٓ جُطرؼحش ججلُجتُس ػ٘ى جالهطٟحء وَطٍضد ػًِ و

 جحلٌْ ذحُؼٍُ كوىجٗٚ حلن جُطٍٖف ألٌ جٗطهحذحش".

حضَت جُىوٍ ال ض٘كٍٛ جدلٓإوُُس جُُٓحُْس ٍُتُّ ججلٔهىٌَس يف وْو

جُر٣ُٓس ذَ ضطؼىجٙ ئىل وْحضَت جُىوٍ جُلىٌجُُس، ٓغ جالنطالف جُىجٞف ٖٓ 

قُع جإلؾٍجءجش جُيت جيد إٔ ضطٔحًٖ ٓغ ٌَٖ ًٛٙ جُىوُس، كوى ؾحء يف 

ٖٓ جُوحٗىٕ جألْحٍْ جلٔهىٌَس أدلحُٗح جالربحوَس جدلؼىٍ ئىل  10ٗٙ جدلحوز 

ٌ أو ججملِّ جالربحوٌ أٗٚ َٓط٣ُغ رلِّ جُ٘ىجخ جالربحو 2222ؿحَس ْ٘س 

ٌكغ وػىي أٓحّ جحملٌٔس جُىْطىٌَس جالربحوَس ٞى ٌتُّ ججلٔهىٌَس، ذٓرد 

جدلٓحِ جدلطؼٔى ذحُوحٗىٕ جألْحٍْ )جُىْطىٌ(، أو ذوحٗىٕ جربحوٌ آنٍ، وذؼى 

ٌكغ جُىػىي ضٓط٣ُغ جحملٌٔس إٔ ضٛىٌ أٍٓج هٟحتُح ػحؾال سب٘غ كُٚ ٌتُّ 

س جُلَٛ يف جُىػىي، ويف قحُس ئوجٗطٚ ججلٔهىٌَس ٖٓ شلحٌْس ٓهحٓٚ ئىل ؿحَ

 ضؼِ٘ٚ جحملٌٔس كحهىج دل٘ٛرٚ.

أٓح ٖٓ قُع جدلٓإوُُس ججل٘حتُس كإ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ٓٓإوٍ ؾ٘حتُح 

ػٖ جألكؼحٍ جدلطؼِوس ذىظُلطٚ ٓػَ جٌضٌحذٚ ُِهُحٗس جُؼظًٔ، جُيت ضطرغ ػحوز 

ٌَس ئؾٍجءجش نحٚس ذٗأهنح َطٟٔ٘هح وْطىٌ جُىوُس، كُكحًْ ٌتُّ ججلٔهى

 0911أٓحّ جُربدلحٕ، أو أٓحّ ُٛثس هٟحتُس ػُِح، ًحُىْطىٌ جدلٌٍٛ ُٓ٘س 

جًٌُ هٌٍ جدلٓإوُُس ججل٘حتُس ٍُتُّ ججلٔهىٌَس ػ٘ى شلحٌْطٚ دلهحٓٚ يف 
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قحُطُت، ضطٔػالٕ يف قحُس جخلُحٗس جُؼظًٔ، وقحُس ػىّ جُىالء ُِ٘ظحّ 

 .1ججلٔهىٌٌ

تُس نحٚس ٓػِهح ديٌٖ إٔ حيحًْ ٌتُّ ججلٔهىٌَس أٓحّ ُٛثس هٟحو

ٓ٘ٚ  088يف جدلحوز  22012ٛى جحلحٍ يف جُىْطىٌ ججلُجتٌٍ جدلؼىٍ ئىل ؿحَس 

وجُيت ض٘ٙ ػًِ إٔ "ضإّْ زلٌٔس ػُِح ُِىوُس، زبطٙ دبكحًٔس ٌتُّ 

ججلٔهىٌَس ػًِ جألكؼحٍ جُيت ديٌٖ وٚلهح ذحخلُحٗس جُؼظًٔ، وجُىٍََ جألوٍ 

 وَطهٔح ٓهحٓهٔح.ػٖ ججل٘حَحش وججل٘ف، جُيت ٍَضٌرهح دب٘حْرس ضأ

حيىو هحٗىٕ ػٟىٌ ضٌُِٗس جحملٌٔس جُؼُِح ُِىوُس وض٘ظُٔهح وَْتٛح 

 وًًُي جإلؾٍجءجش جدل٣روس".

ديٌٖ إٔ حيحًْ ٌتُّ ججلٔهىٌَس أٓحّ جُربدلحٕ ٓػِٔح ٛى ٓ٘ٛى٘ و

ػُِٚ يف جُىْطىٌ جألٌٍٍَٓ جًٌُ ٓ٘ف ٚالقُس جهتحّ جٍُتُّ جملِّ جُ٘ىجخ، 

ل، أٓح جُؼوىذس جُيت ضطٍضد ػًِ ًٛٙ جحملحًٔس وٓهٔس زلحًٔطٚ جملِّ جُُٗى

، 3كال ديٌ٘هح إٔ ضطؼىي ػُُٚ ٖٓ ٓ٘ٛرٚ ئيج أغرطص ئوجٗطٚ هبًٙ ججلٍديس

وزبٍؼ ٖٓ ًٛج جإل٢حٌ ججلٍجتْ جُيت َوطٍكهح ٌتُّ ججلٔهىٌَس نحٌؼ رلحٍ 

أوجء ٓهحٓٚ دبهطِق وٌجؾحهتح )ؾ٘حَس، ؾ٘كس، سلحُلس(، وجُيت َؼحهد ػُِح 

                                                 
 .022، ٘ و. زلٔى ٌكؼص ػرى جُىٛحخ: ٍٓؾغ ْحذن -1

 2201 ٓحٌِ 1جدلىجكن  0228مجحوي جألوىل ػحّ  21جدلإٌل يف  20-01هحٗىٕ ٌهْ  -2

 .2 ٘ 2201 ٓحٌِ 8ٓإٌنس يف  02ػىو ٌهْ  ،ٌ ؼ. ،َطٟٖٔ جُطؼىََ جُىْطىٌٌ

 .99، ٘ و. ػٍِ َىْق جٌٌٍُٗ: ٍٓؾغ -3



 انحكىمت: انفصم األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 29 - 

 

، وٍٛ أكؼحٍ رلٍٓس حيحْد ػُِهح ٓػَ جألكٍجو جُؼحوَُت هحٗىٕ جُؼوىذحش

 .1سبحٓح أٌ خيٟغ كُهح ُِوىجُٗت ججل٘حتُس جُؼحوَس

ئٕ جُلٍوهحش جدلىؾىوز ذُت جحلٌىٓس جدلٌُِس وجحلٌىٓس ججلٔهىٌَس ال 

ض٘كٍٛ كو١ يف جُؼ٘حٍٚ جُػالغس جُيت ضؼٍٞ٘ح ذلح، ذَ ٛ٘حى كٍوهحش 

أغٍ هبح جدلِىى وجُيت ضًٓٔ "جٓطُحَجش أنٍي، ًحالٓطُحَجش جُؼىَىز جُيت َٓط

جُطحؼ"، وًحٗص ضطٓغ وجتٍز ًٛٙ جالٓطُحَجش يف ظَ جدلٌُِحش جدل٣ِوس جُيت 

ْحوش يف أوٌوذح هرَ جُػىٌز جُلٍُٗٓس، ألٕ جدلِىى يف جُػىٌز جُلٍُٗٓس ألٕ 

جدلِىى يف ضِي جُلطٍز ًحٗىج ديٌِىٕ وحئٌىٕ كؼال، وهى ضوِٛص ًٛٙ 

ٚركص جدلٌُِحش ٓوُىز ٓغ جٗطٗحٌ جدلرىأ جُىديوٍج٢ٍ، أٓح جالٓطُحَجش، ذؼى إٔ أ

ٌؤْحء ججلٔهىٌَس يف ظَ جُ٘ظحّ ججلٔهىٌٌ كهْ ديٌِىٕ جنطٛحٚحش حيىوٛح 

 جُىْطىٌ وُُّ جٓطُحَجش ٖهُٛس.

ًٔح ديٌ٘٘ح إٔ ُٟٗق ػٍ٘ٛ آنٍ ديػَ كٍهح ؾىَىج ذُت جحلٌىٓس 

يف قحُس ضىُُس جدلٌُِس جُيت هتطْ ذٌَٗ ًرَت دلٌِٗس جُىٚحَس ػًِ جُؼٍٔ 

ِٓي هحٍٚ مل َرِؾ ْٖ جٍُٖى، ذُ٘ٔح جحلٌىٓس ججلٔهىٌَس ضىيل جٛطٔحٓح 

أًرب ذحُؼُِٔس جالٗطهحذُس، وجُؼهىز جٍُتحُْس، وجالنطٛحٚحش جُىْطىٌَس 

 .2جُيت َطٔطغ هبح ٌتُّ ججلٔهىٌَس يف ظَ ًٛٙ جحلٌىٓس
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 املللًُ لصاحل احللىمُ اجلنَىريُالفزع الجالح: تزاجع احللىمُ 
هحّ كوهحء جُوحٗىٕ جُىْطىٌٌ ذطوُْٓ جحلٌىٓس جدلٌُِس ٖٓ نالٍ 

ُٓجَحٛح وػُىهبح ُِىهىف ػًِ جألْرحخ جحلوُوُس جُيت أوش ئىل ضٍجؾغ 

وضوِّٙ رلحٍ جحلٌىٓحش جدلٌُِس ُٛحٌف جحلٌىٓحش ججلٔهىٌَس، وٛى ٓح 

 ْ٘طؼٍٜ ُٚ ًحِيت:

 :مشايا احللىمُ املللًُ - أوال
 :1ٖٓ جدلُجَح جُيت ربووهح جحلٌىٓس جدلٌُِس ٓح ٍَِ

َٟٖٔ جُ٘ظحّ جدلٌٍِ جْطوٍجٌ جُ٘ظحّ جُُٓحٍْ ُِىوُس ذٓرد ذوحء  -0

جدلِي يف ٓ٘ٛد ٌتحْس جُىوُس دلىز ٢ىَِس وٛى ٓح ديٌ٘ٚ ٖٓ جًطٓحخ نربز 

ًرَتز ووجْؼس ؾّىج يف ضَُٓت ٖإوٕ جحلٌْ، وئٕ ًحٗص ًٛٙ جدلُُز ضِٛف إٔ 

جُىْطىٌَس أو جدلوُىز، كاهنح ؿَت ٚححلس ُىٚق جدلٌُِحش  ٗٛق هبح جدلٌُِحش

جدل٣ِوس ألٕ ٣ِْحش جدلِي جدل٣ِوس ضإوٌ يف جُ٘هحَس ئىل جٗطهحى قوىم 

 وقٍَحش جُٗؼد.

جي٘د جُ٘ظحّ جدلٌٍِ جُىوُس ٓطحػد وٓٛحٌَق جالٗطهحذحش  -2

ُّ ػ٘هح، وًٛج ال َؼٍت إٔ جُ٘ظحّ جدلٌٍِ جيِد  جٍُتحُْس، وجدل٘حَػحش جُيت ض٘ؿ

أقٖٓ جحلٌحّ ألهنْ ال خيٟؼىٕ ُ٘لّ جٍُٗو٠ جُوحٗىُٗس جُيت ضٗط٠ٍ يف 

َُ٘طهد ٖٓ هرَ جُٗؼد.  ٌتُّ ججلٔهىٌَس، جًٌُ 

حيون جُ٘ظحّ جدلٌٍِ جْطوالٍ ٌتُّ جُىوُس ػٖ جألقُجخ  -2

جُُٓحُْس جدلط٘حكٓس، كال خيٟؼىٙ ٣ٍُُٓهتح ْىجء ًحٕ جحلُخ يف جحلٌْ أو 
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هؼح َلىم جألقُجخ وٛى ٓح َٟٖٔ يف جدلؼحٌٞس، ودي٘كٚ ًٛج جُ٘ظحّ ٓى

جدلهطِلس يف جُىوُس، وجُطىكُن ذُت مجُغ جُطىّؾهحش  جُطىجَٕ ذُت ج٣ُِٓحش

جُُٓحُْس ُلحتىز جدلِٛكس جُؼحٓس، ػًِ ػٌّ جُ٘ظحّ ججلٔهىٌٌ جًٌُ َطٔطغ 

كُٚ جحلُخ جُُٓحٍْ جًٌُ أوَٚ ٌتُّ ججلٔهىٌَس ئىل ٓ٘ٛرٚ دبٌحٗس 

ًِ قوُوس ٓىؾىوز وئٕ ًحٗص ٗٓرُس، نحٚس، ئال أٗٚ ال ديٌ٘٘ح إٔ ٗـلَ ػ

وٍٛ زلحكظس ٌتُّ ججلٔهىٌَس ػحوز جْطوالُٚ وػىّ ضرؼُطٚ حلُخ ٓؼُت، 

وضى٢ُى ػالهطٚ ذحُٗؼد جًٌُ ٌٓ٘ٚ يف جألَٚ ٖٓ جُىٚىٍ ئىل ًٛج 

 جدل٘ٛد.

 :عًىب احللىمُ املللًُ - ثاىًا
 ضطٔػَ ػُىخ جحلٌىٓس جدلٌُِس كُٔح ٍَِ:

ٓغ ٓرىأ جدلٓحوجز ذُت أكٍجو جُٗؼد َطؼحٌٜ جُ٘ظحّ جدلٌٍِ جُىٌجغٍ  -0

ألٕ ًٛج جُ٘ظحّ جُوحتْ ػًِ ضىجٌظ جُؼٍٔ حيٍّ جألكٍجو، ٌؿْ ٓح ُرؼٟهْ 

ٖٓ ًلحءجش ػحُُس سبٌ٘هْ ٖٓ جُىٚىٍ ئىل ٓ٘ٛد ٌتحْس جُىوُس، وذحدلوحذَ 

َإوٌ ئىل وٚىٍ ذؼٝ جدلِىى جُـَت ٓإُِٛت ذلًج جدل٘ٛد، ًحدلِي جُوحٍٚ 

ٛى ٓح أوؾىش ُٚ وْحضَت جُىوٍ يجش جُ٘ظحّ جًٌُ َطىىل ئوجٌز جُرالو، و

جدلٌٍِ قال ًاٗٗحء رلِّ جُىٚحَس أو ضٌُِق وٍٚ دبٔحٌْس ٓهحّ ضوٍٍََس 

أو جْطٗحٌَس ئىل ؾحٗرٚ، وديٌ٘٘ح إٔ ٗوىّ يف ًٛج جإل٢حٌ ٓح ٗٙ ػُِٚ 

َُؼطرب  :جًٌُ ؾحء كُٚ أٗٚ 2200ٖٓ جُىْطىٌ جدلـٍيب ُٓ٘س  22جُلَٛ  "

رَ هنحَس جُٓ٘س جُػحٓ٘س ػٍٗ ٖٓ ػٍٔٙ، وئىل إٔ جدلِي ؿَت ذحُؾ ْٖ جٍُٖى ه

َرِؾ ْٖ جٍُٖى، ديحٌِ رلِّ جُىٚحَس جنطٛحٚحش جُؼٍٔ وقوىهٚ 
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جُىْطىٌَس، ذحْطػ٘حء ٓح َطؼِن ٓ٘هح دبٍجؾؼس جُىْطىٌ، وَؼَٔ رلِّ 

جُىٚحَس ًهُثس جْطٗحٌَس جبحٗد جدلِي قىت َىٌى سبحّ جُٓ٘س جُؼٍَٖٗ ٖٓ 

 ػٍٔٙ...".

جٌ ػًِ ضىػُْ ًٍُْٓٛ أًػٍ يف جألٗظٔس َؼَٔ جدلِىى ذحْطٍٔ -2

جدلٌُِس جدل٣ِوس، وٛى ٓح َإوٌ ئىل جالػطىجء ػًِ قوىم وقٍَحش جألكٍجو، 

وَؼطرب ًٛج ْررح ٓرحٍٖج يف ضٍجؾؼهح ُٛحٌف جألٗظٔس جدلٌُِس جُىْطىٌَس، 

 جُيت ضطوُى كُهح ٚالقُحش جدلِي ذحُ٘ٛى٘ جُىْطىٌَس.

وٍج٢ُس جُيت ٌَىٕ َطؼحٌٜ جُ٘ظحّ جدلٌٍِ ٓغ جدلرحوب جُىدي -2

 دبوطٟحٛح جُٗؼد ٛى ٓٛىٌ ج٣ُِٓحش وجُٛحقد جُلؼٍِ ُُِٓحوز.

 الضلطُىٌ: احللىمُ مً يًح تزكًش املطلب الجا
ض٘وْٓ جحلٌىٓحش ٖٓ قُع ضًٍُُ ج٣ُِٓس ئىل قٌىٓس ٣ِٓوس 

 وقٌىٓس ٓوُىز وٛى ٓح ْ٘طؼٍٜ ُٚ يف جِيت:

 الفزع األول: احللىمُ املطلكُ
"جحلٌىٓس جُيت ضطًٍُ ج٣ُِٓس كُهح  :جدل٣ِوس ػًِ أهنحُضؼٍف جحلٌىٓس 

يف َى ٖهٙ وجقى أو ُٛثس وجقىز، ٓغ نٟىع ًٛج جُٗهٙ أو ضِي جذلُثس 

يف شلحٌْس ج٣ُِٓس ئىل جُوحٗىٕ، وًٛج جُ٘ىع ٖٓ جحلٌىٓحش خيطِق ػٖ 

 .1جحلٌىٓس جالْطرىجوَس جُيت ال زبٟغ يف شلحٌْس ٣ِْحهتح ُِوحٗىٕ"
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 املكًدَ الفزع الجاىٌ: احللىمُ
ٍَّف جحلٌىٓس جدلوُىز ػًِ أهنح "جحلٌىٓس جُيت ضىَع كُهح ج٣ُِٓحش  ضؼ

ػًِ ُٛثحش سلطِلس، ضطٌٖٔ ٖٓ نالذلح ًَ ٣ِْس ٖٓ ٍٓجهرس ج٣ُِٓحش 

جألنٍي، كطكىُّ ٖٓ ئٌٓحُٗس سلحُلطهح ُِوحٗىٕ أو جالضلٍجف ػٖ ٓوحٚىٙ، 

ش رلٓىز يف ض٣رُوحهتح ٓرىأ جُلَٛ ذُت ج٣ُِٓحش، وزلووس جُـحَح

 وجألٛىجف جدل٘ٗىوز ٖٓ نالٍ جألنً ذٚ ػًِ أْحِ إٔ ج٣ُِٓس ضٍجهد

 .1وضىهق ج٣ُِٓس وسب٘ؼهح ٖٓ إٔ ضطؼىي ػُِهح"

 املطلب الجالح: احللىمُ مً يًح تضىعَا للكاىىٌ
ض٘وْٓ جحلٌىٓحش ٖٓ قُع ٓىي نٟىػهح ُِوحٗىٕ ئىل قٌىٓس 

 جْطرىجوَس وقٌىٓس هحٗىُٗس وٛى ٓح ْ٘رُ٘ٚ ًحِيت:

 األول: احللىمُ االصتبداديُ الفزع

جحلٌىٓس جالْطرىجوَس ٍٛ جحلٌىٓس جُيت ال زبٟغ كُهح ج٣ُِٓس 

جحلحًٔس ُِوحٗىٕ، وضٌىٕ ئٌجوهتح ٍٛ جُوحٗىٕ جُىجؾد جالضرحع ٖٓ ؾحٗد 

جألكٍجو ووٕ إٔ زبٟغ حلٌٔٚ، وذ٘حًء ػًِ يُي ٌَىٕ جحلحًْ يف ًٛج جُ٘ىع 

ُّى يف ضٍٛكحضٚ  .2ٖٓ جحلٌىٓحش ؿَت ٓو

ظَ جحلٌىٓس جالْطرىجوَس ال ديٌ٘٘ح جحلىَع ػٖ وؾىو قوىم  ويف

وقٍَحش َطٔطغ هبح أكٍجو جُٗؼد، ألٕ جالْطرىجو ٗطُؿطٚ يف جُ٘هحَس ٍٛ 

 جالػطىجء ػًِ جحلوىم وجحلٍَحش وئٛىجٌٛح.
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هى ًحٗص منحيؼ جحلٌىٓحش جالْطرىجوَس ًػَتز ؾىج، قُع ًحٗص و

ذٌَٗ نح٘ كٍٗٓح وئصلِطٍج ٓؼظْ جحلٌىٓحش جدلٌُِس جُوىديس يف أوٌوذح و

قٌىٓحش ٓٓطرىز، وًٛج ٌجؾغ ًٔح ٌأَ٘ح يف جُؼ٘حٍٚ جُٓحذوس ئىل ه٘حػس 

جألكٍجو ذؼىّ ؾىجَ سلحُلس جحلحًْ وجالػطٍجٜ ػًِ قٌٔٚ، حبٌْ جُوىجْس 

جُيت ضطؿٓى يف جٍُجذ٣س جدلىؾىوز ذُ٘ٚ وذُت جالالٙ، وذًُي ٌَىٕ جُوحٗىٕ 

 .1جحلحًْ وُٓٗثطٚ جُىقُى جًٌُ حيٌْ ًٛٙ جحلٌىٓحش ئٌجوز

وهى ُُٓ ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ جُىْطىٌٌ ذُت جحلٌىٓس جالْطرىجوَس 

وجحلٌىٓس جُرىُُُٓس، جُِطحٕ ضطلوحٕ يف ػىّ ضوُُىمهح ذحُوحٗىٕ ج٣ٗالهح ٖٓ 

جُـحَس جُيت ضٓطهىكهح ًَ قٌىٓس، كححلٌىٓس جالْطرىجوَس هتىف ئىل 

قىت وئٕ مل ضٌٖ ربوُن جدلٛحٌف جُٗهُٛس ُِكحًْ، أٓح جحلٌىٓس جُرىُُُٓس 

ُّىز ٖٓ قُع جذلىف،  ُّح أّٗ٘ح صلىٛح ٓو ُّىز يف ضٍٛكحهتح حبٌْ جُوحٗىٕ، ئ ٓو

 .2كهٍ هتىف ئىل ربوُن جُٛحٌف جُؼحّ وُُّ جُٛحٌف جُٗهٍٛ

 الفزع الجاىٌ: احللىمُ الكاىىىًُ

جحلٌىٓس جُوحٗىُٗس ٍٛ جحلٌىٓس جُيت زبٟغ ُِوحٗىٕ جُ٘حكً دبؼ٘حٙ 

ُوىجػى جُوحٗىُٗس جدلُِٓس جُيت ض٘ىٌؼ يف هىهتح جُىجْغ جًٌُ ََٗٔ ًحكس ج

وهُٔطهح ضىٌؾح ض٘حَُُح، وجُيت ضأيت ػًِ هٔطهح جُوىجػى جُىْطىٌَس، 
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وجُوحٗىٕ يف ٓؼ٘حٙ جُىجْغ ال ََٗٔ كو١ جُوىجػى جدلىوٗس، ذَ ََٗٔ أَٟح 

 .1جُوىجػى جُـَت ٓىوٗس وجدلطٔػِس يف جُؼٍف وجدلرحوب جُؼحٓس

يف جُىوُس ػ٘ى أوجتهح ألػٔحذلح يف زبٟغ ًحكس ج٣ُِٓحش جُؼٔس 

جحلٌىٓس جُوحٗىُٗس ألقٌحّ جُوحٗىٕ ػًِ قى ْىجء ٓغ جألكٍجو، وجخلٟىع 

ُِوحٗىٕ هبًج جٌَُٗ ُُّ ٓؼ٘حٙ وقىز جُوحٗىٕ جدل٣رن ػًِ ججلُٔغ قٌحٓح 

 .2وزلٌىُٓت، ذَ ٓؼ٘حٙ ض٣رُن جُوىجػى جُوحٗىُٗس وكوح دلىٞىػهح وٍٓضرطهح

ُُّ ٓؼ٘حٙ قٍٓحهنح ٖٓ قوهح يف ئُـحء ئٕ نٟىع جحلٌىٓس ُِوحٗىٕ 

وضؼىََ جُوحٗىٕ، ألٕ ٛ٘حى كٍم ذُت جخلٟىع ُِوحٗىٕ جًٌُ َؼٍت جقطٍجّ 

وض٣رُن جُوحٗىٕ جُٓحٌٌ جدللؼىٍ، وئُـحء وضؼىََ جُوحٗىٕ جًٌُ َؼٍت ج٣ُِٓس 

 جُيت سبٌِهح جحلٌىٓس يف ئ٢حٌ ٗٛى٘ جُىْطىٌ.

س كؼحُس وقوُوُس ئٕ ٓرىأ نٟىع جُىوُس ُِوحٗىٕ ٛى ػرحٌز ػٖ ٞٔحٗ

حلٔحَس قوىم جإلٗٓحٕ وجحلٍَحش جُؼحٓس ُألكٍجو، ًُُي كإ جقطٍجّ ٓرىأ 

نٟىع جحلٌىٓس ُِوحٗىٕ َط٣ِد جحملحكظس ػًِ ٓرىأ جُلَٛ ذُت ج٣ُِٓحش، 

وجألنً ذحٍُهحذس ػًِ وْطىٌَس جُوىجُٗت، وجٍُهحذس ػًِ جُوٍجٌجش جإلوجٌَس 

ٌَّ جدلوىٓحش جٍُتُُٓس دللهىّ جحلٌ ىٓس جُوحٗىُٗس، وجألّْ جُيت ُضٗ

جٍُٟوٌَس ُر٘حء جُىديوٍج٢ُس وٞٔحٕ جْطٍٔجٌَطهح ٓػِٔح ٍْ٘ي يُي ػ٘ى 

 ضوُْٓ جحلٌىٓحش ٖٓ قُع ٓٛىٌ جُُٓحوز كُهح.
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ئٕ نٟىع جحلٌىٓس ُِوحٗىٕ ال َط٘حىف ذأٌ ٌَٖ ٖٓ جألٌٖحٍ ٓغ ٓرىأ 

ُْحوز جُىوُس، ألٕ جُوحٗىٕ جًٌُ زبٟغ ُٚ ُُّ ٓلٍوٞح ػُِهح ٖٓ هرَ 

 .1أؾ٘رُس، ذَ ٛى ٗحذغ ٖٓ ئٌجوهتح جًُجضُس٣ِْس 

 ُ مً يًح مصدر الضًادَ يف الدولُاملطلب الزابع: احللىم
َّْ جحلٌىٓحش ذحالْط٘حو ئىل ٓؼُحٌ ٓٛىٌ جُُٓحوز يف جُىوُس ئىل  ُضَو

غالظ أٗىجع ضطٔػَ يف جحلٌىٓس جُلٍوَس، وقٌىٓس جألهُِس، وجحلٌىٓس 

 جُىديوٍج٢ُس ٗٓطؼٍٞهح ًحِيت: 

 األول: احللىمُ الفزديُ الفزع
ضؼىو ج٣ُِٓس يف جحلٌىٓس جُلٍوَس ُٗهٙ وجقى، ٌُٖ ٖٓ ؿَت جدلؼوىٍ 

إٔ َوىّ ًٛج جُلٍو ُىقىٙ دبهطِق ًٛٙ جُىظحتق، ًُُي ٛ٘حى ػىو ٖٓ 

جألكٍجو َؼِٔىٕ ًٔٓحػىَٖ، أو ٓٓطٗحٌَٖ ُٚ، وضٌىٕ وظُلطهْ ربَٟت 

 .2وض٘لًُ جُوٍجٌجش جُيت ضٛىٌ ػٖ ٚحقد ج٣ُِٓس دبلٍوٙ

وجحلٌىٓس جُلٍوَس ٍٛ جُيت ضطؿٔغ ج٣ُِٓس كُهح ذُى كٍو وجقى ٓهٔح 

ًحٗص أُوحذٚ وٚلحضٚ كُهح ذُّى كٍو وجقى، قُع ديٌٖ إٔ ٌَىٕ ٌِٓح، ٣ِْحٕ، 

أَٓت، ئٓربج٢ىٌ، وٌَطحضىٌ، أو َػُْ، وٌتُّ جُىوُس يف جحلٌىٓس جُلٍوَس ال 
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وٖٓ يجضٚ َٓطٔى ٣ِْطٚ ٖٓ جُٗؼد وئمنح َٓطٔىٛح ٖٓ جُوىز جإلالُٛس أ

 .1وهىضٚ جُٗهُٛس

ديٌ٘٘ح إٔ ُّٗٛ٘ق جحلٌىٓحش جُلٍوَس ئىل قٌىٓس ٌُِٓس ٣ِٓوس، و

ُّ٘هح ًحِيت:  ُٗر  وقٌىٓس وٌَطحضىٌَس 

 :احللىمُ املللًُ املطلكُ - أوال
ضوىّ جحلٌىٓس جدلٌُِس جدل٣ِوس ػًِ أْحِ ضًٍُُ ج٣ُِٓحش يف َى 

ؼد ٖٓ جدلٗحًٌس يف ٖهٙ )جدلِي( ديحٌْهح ذٛىٌز ًحِٓس، ٓغ جْطرؼحو جُٗ

ػٖ أٌ ٗىع ٖٓ جٍُهحذس، وذًُي َطىىل جدلِي  ضَُٓت ٖإوٕ جحلٌْ وذؼُىج

، وضؼىو 2ٌتحْس جُىوُس ػٖ ٢ٍَن جُىٌجغس وُُٓؼٖ ٢ٍَن جالنطُحٌ جُٗؼيب

جحلٌىٓس جدلٌُِس جدل٣ِوس يف جألَٚ ئىل جُ٘ظٍَحش جُطُىهٍج٢ُس جُوىديس، 

ؼس جإلالُٛس، أٓح جُرؼٝ جُيت أٞلً جدلِىى ٖٓ نالذلح ػًِ أٗلٓهْ ج٣ُرُ

َّ جَُِّٚ جنطحٌٙ ٖٓ ذُت جُرٍٗ ذ٣ٍَوس ٓرحٍٖز أو  جِنٍ ٓ٘هْ كوى جوػً ذأ

ُٓ٘لٍوز ووٕ قىوو، وووٕ  َُٔحٌْهح ذٛىٌز  ؿَت ٓرحٍٖز، ُُِٔي ج٣ُِٓس و

ٌُٚٔ ، ئٕ جحلٌىٓس جدلٌُِس جدل٣ِوس 3ربَٔ أَس ٓٓإوُُس أٓحّ جُٗؼد جًٌُ حي

ْىجء جٌضر٣ص ًٛٙ جُُٓحوز ذ٘ظٍَس ُْحوز  ضط٘حىف ٓغ ٓرىأ جُُٓحوز جُٗؼرُس

 جألٓس، أو ٗظٍَس ُْحوز جُٗؼد.
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ذبى جحلٌىٓس جدلٌُِس جدل٣ِوس ض٣رُوح ُٚ يف جألٗظٔس جدلٌُِس جُوىديس و

، 0133ًحُيت ضىجؾىش يف أوٌوذح هرَ هُحّ جُػىٌضُت جالصلَُُِس ْ٘س 

ُْحوز ، ػ٘ىٓح ًحٕ جدلِي ديِي ُْحوز ضلىم 0839وجُػىٌز جُلٍُٗٓس ْ٘س 

جُوحٗىٕ، وذحُطحيل ال ديٌٖ إٔ خيٟغ ألَس ٓٓحءُس ضطؼِن ذٌُلُس ضَُٓت 

 .1قٌٔٚ

ُُٓ جُلوٚ جُىْطىٌٌ ذُت جدَلٌُِس جدل٣ِوس وجدلٌُِس جالْطرىجوَس ذؼى إٔ 

ٍَى وٛى ضًٍُُ ج٣ُِٓس يف َّى ٖهٙ دبلٍوٙ،  أهٍ جضلحههٔح يف ػٍ٘ٛ ٓٗط

هح جدلِي ُِوحٗىٕ ٌؿْ أٗٚ أٓح جالنطالف كٌُٖٔ يف إٔ جدلٌُِس ٣ِٓوس خيٟغ كُ

ديحٌِ مجُغ ج٣ُِٓحش ػٌّ جحلٌىٓس جدلٌُِس جالْطرىجوَس جُيت ال خيٟغ 

 .2كُهح جدلِي ُِوحٗىٕ

جالنطالف جدلىؾىو ذُت جدلٌُِس جدل٣ِوس وجدلٌُِس جالْطرىجوَس ٛى و

جنطالف ٌٍِٖ وؿَت قوُوٍ، ألٕ جدلِي يف جدلٌُِس جدل٣ِوس َٟغ جُوحٗىٕ 

٘لٍوز، كٖٔ ؿَت جدلؼوىٍ إٔ جدلِي جًٌُ جئغ ًَ ج٣ُِٓحش وَـَتٙ ذاٌجوضٚ جدل

 ًُّ ٍَ َُ ذُىٙ َوُى ٗلٓٚ ذوحٗىٕ َٟؼٚ دبكٝ ئٌجوضٚ، ألٕ جُ٘ظحّ جًٌُ 

ج٣ُِٓحش ُىي ٌتُّ جُىوُس جيؼَ وٞغ جُوحٗىٕ ذاٌجوز ًٛج جألنَت وقىٙ، 

                                                 
وٌجْس  :جألٗظٔس جُُٓحُْس جُطوُِىَس وجُ٘ظحّ جإلْالٌٍَُٓٛ:  و. جُُٓى نَُِ -1

، 0 ، وجٌ جُ٘هٟس جُؼٍذُس، ٍٓٛ، ٠هطِلس ٓوحٌٗس ذحٍَُٗؼس جإلْالُٓسألٗظٔس جحلٌْ جدل

0993 ّ٘ ، ٘: 022 - 021. 
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وال رلحٍ ُِكىَع يف ظِٚ ػًِ نٟىع ٌتُّ جُىوُس ُِوحٗىٕ قىت وئٕ ًحٕ 

 .1يهى أػِٖ يُ

ٗطُؿس جُط٣ىٌ جًٌُ ػٍكٚ ججملحٍ جُىْطىٌٌ ربىُص جدلٌُِحش جدل٣ِوس 

ئىل ٌُِٓحش ٓوُىز ووْطىٌَس، ويُي ذحٌضلحع وٌؾس جُىػٍ جُُٓحٍْ ُىي 

أكٍجو جُٗؼد وغىٌهتْ ػًِ جحلٌْ جدل٣ِن، وٛى ٓح أوي ذحدلِي ئىل جُط٘حٍَ 

ب وْطىٌَس جدلٓطٍٔ وجدلطُجَى ػٖ جٓطُحَجضٚ ُٗؼرٚ، مث ضرِىٌش يف ٌَٖ ٓرحو

 .2ضوُى جدلِي يف شلحٌْطٚ ٣ُِِٓس

ئٕ جدلٌُِس جُىْطىٌَس ضوىّ ػًِ أْحِ ضىََغ ج٣ُِٓحش ػًِ ُٛثحش 

سلطِلس سبِي ًَ وجقىز ٓ٘هح ٚالقُحش زلىوز يف جُىْطىٌ، وجدلِي ٛى 

ٌتُّ جُىوُس ديِي وال حيٌْ يف ذؼٝ جألٗظٔس ًٔح ٛى جحلحٍ يف ذ٣ٍَحُٗح 

ِنٍ ديِي وحيٌْ ٓػِٔح ٛى جحلحٍ يف جدلٌِٔس وٛىُ٘ىج وجُٓىَى، ويف جُرؼٝ ج

جدلـٍذُس، قُع ضٌىٕ جنطٛحٚحضٚ زلىوز يف جُىْطىٌ ئال أٗٚ ال َطكَٔ 

 .3جدلٓإوُُس جُيت َِوُهح ػًِ ػحضن جُىَجٌز

 :احللىمُ الديلتاتىريُ - ثاىًا
ُضؼى جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس جُ٘ىع جُػحين ُِكٌىٓس جُلٍوَس، وٍٛ 

ّٓحذن وجدلطّٔػَ يف جحلٌىٓس جدلٌُِس جدل٣ِوس يف إٔ ٌتُّ  ضطلن ٓغ جُ٘ىع جُ

جُىوُس يف ًُِهٔح َ٘لٍو ذح٣ُِٓس، ئال أهنٔح زبطِلحٕ ٖٓ قُع ضىيل جحلٌْ 
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وٓٛىٌ ج٣ُِٓس، كُطىىل جدلِي جحلٌْ يف جدلٌُِس جدل٣ِوس ػٖ ٢ٍَن جُىٌجغس، 

أٓح يف جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس كُٓطىيل ػُِهح ػٖ ٢ٍَن جُوىز، أٓح ذحُ٘ٓرس 

ٛىٌ ج٣ُِٓس يف جحلٌىٓس جدلٌُِس جدل٣ِوس كٌُىٕ قوح ئالُٛح ًٔح ضٟٔ٘طٚ دل

جُ٘ظٍَحش جُطُىهٍج٢ُس ًىُِْس ُِكٛىٍ ػًِ ج٣ُِٓس وٞٔحٕ جُروحء ػًِ 

جُؼٍٔ وضىجٌغٚ، يف قُت إٔ جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس ٌَىٕ ٓٛىٌ ج٣ُِٓس 

أو كُهح هىز ٖهُٛس جحلحًْ وٓىي ضأغَتٙ ػًِ جُٗؼد، وض٣ىَؼهْ إلٌجوضٚ، 

 .1ػٖ ٢ٍَن ٓح َطٔطغ ذٚ أٗٛحٌٙ ٖٓ هىز وٗلىي

ٗطُؿس وؾىو نٛحتٙ ػحٓس ُِىٌَطحضىٌَس هْٓ جُلوٚ جحلٌىٓحش و

جُىٌَطحضىٌَس ئىل ٗىػُت، قٌىٓحش وٌَطحضىٌَس ًٓٛرُس ػ٘ىٓح ضٓط٘ى ئىل 

ُٓؼُ٘س ًحُ٘حََس وجُلحُٖس، وقٌىٓحش وٌَطحضىٌَس ذبٍَرُس  ئَىَىُىؾُس 

 .2ػ٘ىٓح ال ضوىّ ػًِ ًٓٛد أو كٌٍ ٓؼُت

 تصايص الديلتاتىريُ: -0
جُىٌَطحضىٌَس جُيت ظهٍش يف سلطِق جُىوٍ  ضطُُٔ جحلٌىٓحش

 خبٛحتٙ ػحٓس ٗرُ٘هح ًحُطحيل:
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 الضلطُ الشخصًُ: -أ
ُُّ جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس ذاٞلحء ج٣ُحذغ جُٗؼيب ػًِ ٗظحّ  ضطٔ

جحلٌْ ُطـ٣ُس ج٣ُِٓس جدل٣ِوس جُيت َطٔطغ هبح جُىٌَطحضىٌ، ويُي ػٖ ٢ٍَن 

حٌز ػٖ جْطٗحٌجش ٖؼرُس جالٗطهحذحش وجالْطلطحءجش جُٗؼرُس جُيت ضٌىٕ ػر

 ٌُِٖس.

ض٘ىٓؽ ج٣ُِٓس جُُٓحُْس يف ٖهٙ ٌتُّ جُىوُس جًٌُ ًَٓٔ 

جُىٌَطحضىٌ، كطٌىٕ ذًُي جالْطلطحءجش دبػحذس ئػالٕ ٖؼيب ُطأَُى ٖهٛٚ، 

وججملحُّ جُُ٘حذُس ال سبِي أٌ ضأغَت ػُِٚ ًٔح أهنح ال ُضؼُن ُْحْطٚ ألهنح مل 

ُت جُيت ٍٛ ٖٓ ٚ٘غ جُىٌَطحضىٌ ضٌٖ سبِي ٣ِْس قوُوُس يف ضٍَٗغ جُوىجٗ

َّى ذحْطٍٔجٌ وذحإلمجحع  يف جألَٚ، ذحإلٞحكس ئىل إٔ جُربدلحٗحش ًحٗص ُضإ

ُْحْس جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس قىت ُأ٢ِن ػُِهح جْْ ججملحُّ جُٛىٌَس أو 

جٌُُِٗس، وٛى ٓح أغرطٚ جُطحٌَم ٖٓ نالٍ رلٔىػس ٖٓ جُىًطحضىٌَحش، 

(، وجُ٘حََس يف 0922 -0922ىْىٍُُت" )ًحُلحُٖس يف ئ٣َحُُح نالٍ قٌْ "ٓ

،و ذحٍُؿْ ٖٓ ًَ ٓح يًٍٗحٙ 1(0921 -0922أدلحُٗح نالٍ قٌْ "ٛطٍِ" )

َطؼِن هبًج جُ٘ىع ٖٓ جحلٌىٓحش كاٗٚ مل دي٘غ جُىٌَطحضىٌ ٖٓ ئٞلحء ذؼٝ 

جُٛلحش جُىديوٍج٢ُس ػًِ قٌٔٚ، ويُي ٖٓ نالٍ ض٘ظُْ جْطلطحءجش 

يب حلٌٔٚ وُُّ ُِطؼرَت ػٖ ئٌجوز وجٗطهحذحش ذـٍٜ ضأًُى جُّطأَُى جُٗؼ

 .2أكٍجو جُٗؼد
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 تزكًش الضلطات:  -ب
حيطَ جُىٌَطحضىٌ رلٔىػس ٖٓ جدل٘حٚد كهى ٌتُّ جُىوُس وٌتُّ 

جحلٌىٓس وٌتُّ جحلُخ جُىجقى، وٛى يف ٗلّ جُىهص جُوحتى جألػًِ ُِؿُٕ 

يف جُىوُس، وال ديٌ٘٘ح جُطُِٔف أٚال ئىل وؾىو ٓرىأ جُلَٛ ذُت ج٣ُِٓحش ٓغ 

ضًٍُُ هىٌ وزلٌْ ٣ُِِٓحش جُػالظ )جُطٍَٗؼُس، جُط٘لًَُس،  وؾىو

جُوٟحتُس( ذُىٙ وقىٙ، وًٛج مل ٌَٖ دي٘غ ٖٓ وؾىو رلحُّ، أو ُٛثحش 

ٓؼُ٘س ضٓحػىٙ ػًِ ئوجٌز ًٛٙ ج٣ُِٓس، ٌُ٘هح ال سبِي ٣ِْس جُوٍجٌ يف 

ٓىجؾهس جُىٌَطحضىٌ جًٌُ ديِي دبلٍوٙ ئٚىجٌ جُوٍجٌجش جُُٓحْس جُؼُِح، 

 .1ٍَغ جُوىجُٗتوضىؾُٚ ضٗ

ئٕ جٗلٍجو جحلحًْ جُىٌَطحضىٌ ذح٣ُِٓس َؼىو يف جألَٚ ئىل أٗٚ ٚحقد 

ج٣ُِٓس جُطأُُْٓس جُيت ضطٟٖٔ ضؼىََ جُىْطىٌ، وربىَى ٗظحّ جحلٌْ، 

كُٔ٘ف ُ٘لٓٚ ٣ِْس ضٍَٗؼُس ٣ِٓوس ذ٘حًء ػًِ جُطلىَٝ جُّىجتْ وجدلٓطٍٔ 

ٟحتُس ضحذؼس ُٚ ويُي ٖٓ جُربدلحٕ ُٚ يف ئٚىجٌ جُوىجُٗت، وجيؼَ ج٣ُِٓس جُو

ذاُـحء كٌٍز جْطوالُُطهح كطٛرف ٖٓ ٖٞٔ شلطٌِحش جحلحًْ جُىٌَطحضىٌ، أٓح 

ذحُ٘ٓرس ٣ُِِٓس جُط٘لًَُس كهٍ ًُِح ربص ٣ٍُْضٚ، وقىت جُ٘ٗح٠ جإلوجٌٌ 

ًحٕ ٓىٞىػح ربص ٣ٍُْضٚ جُطحٓس، جألٍٓ جًٌُ ًحٗص ض٘طلٍ ٓؼٚ كٌٍز 

جُىٌَطحضىٌَحش يف جُٓحذن،  جُالًٍَُٓس وٛى جُطؿُٓى جحلوُوٍ جًٌُ ػٍكطٚ

 .2كٌحٗص جُىوُس ذ٣ِٓحهتح يف هرٟس جُىٌَطحضىٌ
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 ىظاو احلله عارض مؤقت: -ج
ضؼى جحلٌىٓحش جُىٌَطحضىٌَس جُيت ٗٗأش يف جُؼحمل قٌىٓحش أَٓحش، 

ْحمهص يف نِوهح قىجوظ وظٍوف وًىجٌظ ٓطؼىوز وجؾهطهح ٖؼىهبح يف 

طػ٘حتُس، كإ هنحَطهح ٍٓقِس ضحٌخيُس ٓؼُ٘س، وٗطُؿس ُظهىٌٛح يف ظٍوف جْ

ضٌىٕ ذحٗطهحء ًٛٙ جُظٍوف، وٍٛ هبًٙ جُٛلس ضأنً ٌَٖ جحلًٍس 

جالٗطوحُُس ٞى ج٣ُِٓس جُوحتٔس َ٘لًٛح جُىًطحضىٌ ٓغ أػىجٗٚ وأٗٛحٌٙ، 

وضٓحػىٙ يف يُي رلٔىػس ٖٓ جُؼىجَٓ جُيت ضطٔػَ ػٔىٓح يف جال٣ٍٞجذحش 

ؾطٔحػُس جخل٣َتز جُُٓحُْس جُىجنُِس، وجألَٓحش جالهطٛحوَس، وجُظٍوف جال

ٍّوـ جدلؼ٘ىَس ألكٍجو  ونحٚس جهنُجّ ججلُٕ وٓح َٓررٚ ٖٓ ئقرح٠ يف جُ

 جُٗؼد.

وهى ًحٗص جال٣ٍٞجذحش جُىجنُِس جُيت ؾحءش ذؼى جحلٍخ جُؼحدلُس 

جألوىل وجهنُجّ ججلُىٔ ػحٓال ٓرحٍٖج ُوُحّ أٗظٔس وٌَطحضىٌَس يف ضِي 

طٍِ" يف أدلحُٗح، و"أضحضىٌى" جُلطٍز، ًىًطحضىٌَس "ٓىْىٍُُت" يف ئ٣َحُُح، و"ٛ

يف ضًٍُح، و"كٍجٌٗى" يف ئْرحُٗح، كِى أنًٗح ػًِ ْرَُ جدلػحٍ هُحّ 

جُىٌَطحضىٌَس جُ٘حََس يف أدلحُٗح كاهنح ضؼىو ئىل ُٛديس ًٛٙ جُىوُس يف جحلٍخ 

جُؼحدلُس جألوىل، ذؼى نٓحٌز أدلحُٗح ٓٓحقحش ًرَتز ٖٓ أٌجُٞهح جخلٛرس، 

، وظهىٌ أَٓس جُر٣حُس، وٛى ٓح أًٓد ٛطٍِ وضىٛىٌ جُىٞؼُس جالهطٛحوَس

ٍّٛح ذؼى يُي  ضأَُىج ٖؼرُح وجْؼح ٌٓ٘ٚ ٖٓ ئٓٓحى أدلحُٗح ذورٟطٚ، ئال أٗٚ ؾ

ٍّٞص يف هنحَس جألٍٓ ُِهُديس وكوىش  ئىل جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحُٗس، قُع ضؼ

ؾًُء ٓ٘هح ذاهحٓس أدلحُٗح جٍُٗهُس، وٛى ضوٍَرح ٓح قىظ ٓغ "ٓىْىٍُُت" يف 
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ًٌُ ْحػىضٚ جال٣ٍٞجذحش جخل٣َتز وجُىجْؼس يف سلطِق ئ٣َحُُح ج

جُو٣حػحش ذؼى جحلٍخ جُؼحدلُس جألوىل، وجُيت أوش ئىل أَٓس قوُوُس ًحوش 

إٔ ضؼٛق هبًٙ جُىوُس كوحّ ٗظحٓٚ جُىٌَطحضىٌٌ ذلَٟ جحلُخ جُلحٍٖ 

 .1ٓؼطٔىج ػًِ جُوّىز

خيطِق جُ٘ظحّ جُىٌَطحضىٌٌ ًكٌْ ػحٌٜ وٓإهص ػٖ ٗظحّ ج٣ُىجٌب و

و ٗظحّ جٍُٟوٌز جُيت زبىٍ ٌتُّ ججلٔهىٌَس شلحٌْس ج٣ُِٓس جُطٍَٗؼُس أ

ٓغ ج٣ُِٓس جُط٘لًَُس دلىجؾهس ظٍوف جالْطػ٘حتُس، هتىو جْطوالٍ جُىوُس 

ووقىهتح أو ضؼٍهَ جَُٓت جدل٘طظْ ُِٔإْٓحش جُىْطىٌَس ون٣ٍ وجْٛ، وًٛج 

يف  ذٛىٌز ٓإهطس قىت ضٓطوٍ جألٓىٌ وَؼىو جُىٞغ ئىل جحلحُس ج٣ُرُؼُس

جُىوُس، أٓح جألٗظٔس جُىٌَطحضىٌَس كوى ًحٗص ضٓؼً يف جألَٚ ُِىوجّ 

وجالْطٍٔجٌ، وهى ًحٕ ٛىكهح ٛى إٔ ضوُْ أٗظٔس ٓٓطوٍز ووجتٔس، وُُّ 

أٗظٔس ٓإهطس وػٍُٞس، ودلح ًحٗص شلحٌْس ٌتُّ جُىوُس ٣ُِٓس ضوٍٍَ 

جُظٍوف جالْطػ٘حتُس زبٟغ ٍُٗو٠ ٓىٞىػُس وأنٍي ٌُِٖس ٓ٘ٛى٘ 

 .2جُىْطىٌ، كاٗٚ ُأ٢ِوص ػُِهح ضُٓٔس "جُىٌَطحضىٌَس جدلإهطس"ػُِهح يف 

 ىظاو احلشب الىايد: -د
ّ٘حضؽ ػٖ ؿُحخ جدلؼحٌٞس جُُٓحُْس يف جُىوٍ  َُّؼى جُلٍجؽ جُُٓحٍْ جُ

جُيت ضر٘ص جُىٌَطحضىٌَس ججملحٍ جخلٛد ُ٘ٗح٠ جحلُخ جُىجقى ذُػحٓس 

ٖ ٢ٍَن جُىٌَطحضىٌ وٓؼحوُٗٚ، ويُي حبٗى وذبُ٘ى ًَ كثحش جُٗؼد ػ
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جُىػحَس دبهطِق أٗىجػهح دلَء ًٛج جُلٍجؽ، ومل َأنً جحلُخ جُىجقى يف ًٛٙ 

جُىوٍ جدلؼٌت جًٌُ ًحٗص ُضؼٍف ذٚ جألقُجخ يف جُىديوٍج٢ُحش جُـٍذُس ألٗٚ 

مل َ٘ٗأ دبرحوٌز كٍوَس ذؼُىج ػٖ ج٣ُِٓس، وجْطهىجّ جألِْىخ جُؼٌٌٍٓ 

ُخ جُىقُى جًٌُ وجْطؼٔحٍ جُؼ٘ق يف ئ٢حٌ ضؼىو جألقُجخ، ذَ ًحٕ جحل

َأنً ٚلس جُط٘ظُْ جٍُمسٍ جُؼٌٌٍٓ، وجحلُخ جحلٌىٍٓ ألٗٚ مت ئٗٗحءٙ 

ٖٓ هرَ ج٣ُِٓس، كٌُىٕ جدلؼرب جألْحٍْ ػٖ جُلٌٍ جُىجقى جًٌُ َٟؼٚ 

 .1جُىٌَطحضىٌ

 ىظاو مشىلٌ: -ـٍ
جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس ٍٛ قٌىٓس مشىُُس، ألٕ جُىوُس ضطىنَ يف 

جالؾطٔحػُس، وجُػوحكُس، وجالهطٛحوَس مجُغ رلحالش قُحز جُلٍو 

وجُُٓحُْس، وذًُي كحُىوُس جيد إٔ ضطىجؾى ذٌَٗ وجتْ وٓٓطٍٔ، وربطىٌ 

ُٓىؾهس ٖٓ هرِهح، وذًُي ضٌىٕ جُىوُس وجحلُخ  ًَ ججملحالش وُضطحذؼهح وضٌىٕ 

َّ جأل٣ٗٗس، كحُلٍو يف ظَ ًٛج جُ٘ظحّ ٓح ػُِٚ ئال جالضل٘حء  مهح جدُلىّؾهحٕ ٌُ

 .2ىوُسأٓحّ ٣ِْحٕ جُ

 أولىيُ املصلحُ العاّمُ علِ املصلحُ اخلاصُ: -و
ّٓس ُِٔؿطٔغ  ٖٓ نٛحتٙ جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس ضوىمي جدلِٛكس جُؼح

ّٕ جُلٍو يف ظَ جحلٌْ  ػًِ جدلِٛكس جخلحٚس ُِلٍو، وػًِ يُي كا
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ّٕ جُ٘ظحّ جُىٌَطحضىٌٌ ٛى  ُٓٓهٍ خلىٓس جُلٍو، وذحُّطحيل كا جُىٌَطحضىٌٌ ٛى 

َُوىِ جُلٍو  .1ٗظحّ ٓ٘حٛٝ ُِلٌٍ جُلٍوٌ جًٌُ 

 ؤولًُ:اىعداو الّزقابُ واملض -س
ض٘ؼىّ ٓظحٍٛ جٍُهحذس جدلؼٍوكس يف أٗظٔس جحلٌْ جألنٍي ػًِ ٌتُّ 

جُىوُس يف جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس، ًٔح ال ضىؾى أَس آُُحش هحٗىُٗس ربى ٖٓ 

ٓٓإوُُطٚ يف قحُس جضلٍجكٚ ذح٣ُِٓس، ألٕ ضًٍُُ ج٣ُِٓس يف َىٙ ضؼٍت 

 جٗلٍجوٙ هبح ذؼُىج ػٖ ًَ أٌٖحٍ جٍُهحذس.

جُىٌَطحضىٌَس ػىّ ٓٓإوُُس جُىًطحضىٌ أٓحّ أٌ ٍَي ٓإَىٌ جُ٘ظْ و

ؾهس، ألٕ جٗلٍجوٙ ذح٣ُِٓس ًحٕ ٗطُؿس جُظٍوف وجألَٓحش جُيت ضؼٍكهح 

جُىوُس، وقحُس جٍُٟوٌز جُيت َطىىل ألؾِهح ٓوحُُى جحلٌْ ضؼلُٚ ٖٓ أَس 

ٓٓإوُُس، ئال إٔ جُىًطحضىٌ وٓ٘حٍَٚٚ َٓؼً وجتٔح ئىل ئَهحّ جُٗؼد إٔ ًٛٙ 

ٍُٟوٌز ٍٛ ٓٓطٍٔز، ًٔح مت ضربٍَ ػىّ ٓٓإوُُطٚ ػًِ جألَٓحش وقحُس ج

َُٔػَ ػوَ وهِد جألٓس، وذحُطحيل ًحٕ ووٌٙ جألْحٍْ ٛى  أْحِ إٔ جُىٌَطحضىٌ 

ربوُن ٢ٔىقحهتح وأكٌحٌٛح، وػًِ يُي كهى ًٓتٙ ٖٓ جخل٣أ، جألٍٓ جًٌُ 

 .2َىؾد ػىّ زلحْرطٚ أو ٍٓجهرطٚ

 إٍدار احلكىق واحلزيات: -ح
ضٓط٘ى ئىل أَس ٍٖػُس أو هحٗىٕ، وٍٛ ضوىّ جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس 

ػًِ أْحِ ضًٍُُ ج٣ُِٓحش جُػالظ يف َى جُىًطحضىٌ، جًٌُ َوىو جحلُخ 
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جُىجقى يف جُرالو، وذحُطحيل ال ديٌٖ إٔ ٌَىٕ ٛ٘حى وؾىو ُِٔؼحٌٞس، وٛى ٓح 

َطٍضد ػُِٚ جٗؼىجّ قٍَس جٍُأٌ، وجالؾطٔحع، وجُٛكحكس، وئٗٗحء جألقُجخ 

 جحلوىم وجحلٍَحش. جُُٓحُْس وؿَتٛح ٖٓ

َُؼى ٗٗح٠ ججلٔؼُحش يف ظَ ًٛٙ جحلٌىٓس ػرحٌز ػٖ جٓطىجو ُُٓحْس و

 .1جحلُخ جُىجقى وأوجء ُط٣رُن أكٌحٌٙ

 اصتعنال الكىَ واإلكزاه: -ط
ض٘طهؽ يف جحلٌىٓس جُىٌَطحضىٌَس ُْحْس جُؼ٘ق وجُوىز، ألٕ 

 جْطٍٔجٌَس جُ٘ظحّ ال ديٌٖ إٔ ضٌىٕ ئال ذحْطؼٔحٍ سلطِق جُىْحتَ جُيت

، وضٓهٍ ُط٘لًُ 2ضٟٖٔ ٣ٍُْز جُىٌَطحضىٌ ػًِ ًَ ج٣ُِٓحش يف جُىوُس

يُي هىجش ج٢ٍُٗس وججلُٕ ذٌَ ٓح ديحٌْحٗٚ ٖٓ زبىَق ػًِ ًَ ٖٓ 

، وهى ذٌٍ جحلٌحّ جُىٌَطحضىٌَُت 3َؼحٌٜ جحلٌْ ًأْحُُد جُوهٍ وجُطؼًَد

 ػرب جُطحٌَم جٗطهحؾهْ ُُٓحْس جُؼ٘ق وجُوّىز ػًِ أهنح جُىُِْس جألْحُْس،

جالْطوٍجٌ وجُطوىّ، وًٛج جلهِهْ ذحالْطوٍجٌ جحلوُوٍ ُِىوُس، وجًٌُ ٌَىٕ 

ٖحٓال ٌَُ ٓظحٍٛ جحلٍَس وجُؼىجُس وجًُتجٛس، ألٕ جالْطوٍجٌ ال ديٌٖ إٔ 

 .4َطكون ذحالْطرىجو وجُلٓحو
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 الفزع الجاىٌ: يلىمُ األقلًُ
َؼى ٗظحّ قٌىٓس جألهُِس جُ٘ٔىيؼ جألًػٍ ضوىٓح يف جألٗظٔس 

ئيج هحٌٗحٙ ذ٘ظحّ جحلٌىٓس جُلٍوَس، وٍٛ ٍٓقِس و١ْ يف ض٣ىٌ  جُُٓحُْس

ًٛٙ جألٗظٔس، كهٍ ضأيت ذؼى جحلٌىٓس جُلٍوَس، وهرَ جحلٌىٓس 

جُىديوٍج٢ُس، ألٕ قٌىٓس جألهُِس حيطٌٍ كُهح ج٣ُِٓس كثس زلىووز ٖٓ 

جألكٍجو، ًُُي كإ قٌىٓس جألهُِس ال َ٘لٍو هبح ٖهٙ وجقى ًٔح ٛى جحلحٍ 

لٍوَس، وال ضٓطٔى ٖٓ ًحَٓ جإلٌجوز جُٗؼرُس ًٔح ٛى جحلحٍ يف يف جحلٌىٓس جُ

 جحلٌىٓس جُىديوٍج٢ُس.

َوْٓ جُلوٚ قٌىٓس جألهُِس ئىل ٗىػُت "جحلٌىٓس جألوُُؿحٌُٖس" و

ػ٘ىٓح ضطًٍُ ج٣ُِٓس يف َى كثس جألؿُ٘حء وْٛ أٚكحخ جُػٍوز، و"جحلٌىٓس 

ججملطٔغ ػًِ  جألٌْطوٍج٢ُس" ػ٘ىٓح ضطًٍُ ج٣ُِٓس يف َى كثس شلطحَز يف

 .1أْحِ جُؼِْ وجدلًٍُ جالؾطٔحػٍ جدلٍٓىم

ديٌ٘٘ح إٔ ٗرُت ًٛج جُط٣ىٌ ٖٓ نالٍ جُ٘ٔىيؼ جالصلٌُُِ، قُع ًحٕ و

جدلِي َ٘لٍو ذح٣ُِٓس ووٕ ٍَٖي، وٓغ ض٣ىٌ ًٛٙ جُىوُس جٗطوِص جصلِطٍج 

ئىل جحلٌْ جألٌْطوٍج٢ٍ جدلطٔػَ يف شلحٌْس ج٣ُِٓس ٖٓ ٢ٍف جُربدلحٕ ئىل 

جدلِي، كٌحٕ رلِّ جُؼٔىّ َ٘طهد ػًِ أْحِ جالهطٍجع جدلوُى جًٌُ ؾحٗد 

َٗط٠ٍ يف جُ٘حند ٗٛحذح ٓحُُح ٓؼُ٘ح، أٓح رلِّ جُِىٌوجش كهى رلِّ 

أٌْطوٍج٢ٍ ئىل َىٓ٘ح ًٛج، وذؼى جالٚالقحش جُطٍَٗؼُس جُىجْؼس وجدلططحذؼس 

س جُيت ػٍكطهح ًٛٙ جُىوُس ج٣ٗالهح ٖٓ ٚىوٌ هحٗىٕ جالٚالـ جالٗطهحيب ْ٘
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، جًٌُ جْطرىٍ كُٚ ٗظحّ جالهطٍجع جدلوُى ذ٘ظحّ جالهطٍجع جُؼحّ، وٛى 0322

ٓح أوي ئىل ضىُْغ ٓلهىّ جُٗؼد جُُٓحٍْ، وجًٌُ أوي ذىوٌٙ ئىل ضٍجؾغ 

ٚالقُحش رلِّ جُِىٌوجش ُٛحٌف رلِّ جُؼٔىّ جًٌُ جضٓؼص ٚالقُحضٚ 

 ئىل إٔ أٚرف ٗظحّ جحلٌْ يف 0900أًػٍ ذٛىوٌ "هحٗىٕ جُربدلحٕ" ْ٘س 

 .1جصلِطٍج ٗظحٓح ُٗحذُح، ذٍدلحُٗح، وديوٍج٢ُح

ذًُي أٚرف جدلِي ديِي وال حيٌْ، وضوِٙ جُىوٌ جُطٍَٗؼٍ جملِّ و

جُِّىٌوجش ئىل وٌؾس ًرَتز، وذحػطٔحو ٗظحّ جالهطٍجع جُؼحّ أٚرف جملِّ 

 جُؼٔىّ ٢حذؼح ٖؼرُح شلح ػَُ ٓىهؼٚ ذُت جدلإْٓحش جألنٍي.

 طًُالفزع الجالح: احللىمُ الدميكزا
جحلٌىٓس جُىديوٍج٢ُس ٍٛ جحلٌىٓس جُيت ٌَىٕ ٓٛىٌ ج٣ُِٓس 

جحلوُوٍ كُح ٛى جُٗؼد، وٍٛ زبطِق يف ًٛج ٓغ قٌىٓس جألهُِس ألٕ 

ج٣ُِٓس وجُُٓحوز ضٌىٕ ُِٗؼد ًِٚ وُُٓص زلطٌٍز ٖٓ هرَ كٍو وجقى، وال 

 سب٘كهح ُلثس هُِِس ٓؼُ٘س.

ٙ جحلحُس هى ديحٌِ جُٗؼد ج٣ُِٓس ذ٘لٓٚ ٓرحٍٖز وضًٓٔ يف ًٛو

"وديوٍج٢ُس ٓرحٍٖز"، أو ػٖ ٢ٍَن جٗطهحخ ّٗىجخ ػ٘ٚ ُُٔحٌْىج ج٣ُِٓس، 

ُّحذُس"، وديٌٖ إٔ حيطلظ جُٗؼد  وضًٓٔ يف ًٛٙ جحلحُس "جُىديوٍج٢ُس جُ٘

ُ٘لٓٚ حبن شلحٌْس ذؼٝ ٓظحٍٛ جحلٌْ وج٣ُِٓس ئىل ؾحٗد جُربدلحٕ، 

ًّٔ يف ًٛٙ جُٛىٌز "جُىديوٍج٢ُس ٖرٚ جدلرحٍٖز".  وضٓ
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ٓس جُىديوٍج٢ُس ال ضطٔحًٖ كو١ ٓغ ٗظحّ جحلٌْ ججلٔهىٌٌ، جحلٌىو

ذَ ضطٔحًٖ أَٟح ٓغ ٗظحّ جحلٌْ جدلٌٍِ جُىْطىٌٌ جًٌُ َطىىل كُٚ ٌتُّ 

 .1جُىوُس )جدلِي( ٓ٘ٛرٚ ذحُىٌجغس، ئال إٔ جُُٓحوز ضروً يف َى جُٗؼد

وٗظٍج ألمهُس جُىديوٍج٢ُس ً٘ظحّ ُِكٌْ كاٗ٘ح ْ٘ط٘حوٍ ًٛج جدلىٞىع 

 طىْغ وجُطلَُٛ يف جُلَٛ جُػحين.ذ٘ىع ٖٓ جُ
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 الجاىٕالفصل 
 ٘ــــــساطٔــــالدميق

 متَٔد:
جٛىدئٍجؿُس ٓرٚ أ١ ض٘ى١ ٣لحٟح ٜٛك٘ٞ ٗح٣ص هرحٌز ه٢ ٧ًٟد 

ُْحٍْ ٣حوي ذ٦ جِٛالِْس، وجحل٘ىٟس جٛىدئٍجؿُس ضوٍت ٠ٗح ْرْ ضرُح٦٣ 

د ٧ى طحقد يف جٛو٤ظٍ جٛٓحذْ يٖٛ ج٤ٛلحٝ جُٛٓحٍْ جًٌٛ َ٘ى١ ٦ُُ جٛشو

جٜٛٓـس، وجٛىدئٍجؿُس جٛطُٜٔىَس أو جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس ضٓط٠ى ٧ًج 

جٛىطَ ٢ٟ جٛطـىٌ جّٛطحٌخيٍ جًٌٛ هٍُط٦ أ٣ل٠س ووٙ أوٌوذح جٌٍٛذُس هرب 

هىز ٍٓو١، و٧ًج ال َوٍت أ١ ضـرُْ جٛىدئٍجؿُس يف ٥ً٧ جٛىوٙ ُٔؾ ذٚ 

 ديطى ئىل جٛىوٙ جألنٍي.

٤طوٍع خل٠ٓس ه٤حطٍ أْحُْس وٛإلقحؿس دبىػىم جٛىدئٍجؿُس ْ

 ضط٠ػٚ يف جِيت:

 جدلركع جألوٙ: ضوٍََ جٛىدئٍجؿُس وضـى٧ٌح.

 جدلركع جٛػحين: ٟربٌجش جٛىدئٍجؿُس وج٣طٔحوجهتح.

 جدلركع جٛػحٛع: نظحتض جٛىدئٍجؿُس.

 جدلركع جٍٛجذن: جٛط٠ُُُ ذُت جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس وجٛىدئٍجؿُس جدلحٌُٗٓس.

 دئٍجؿُس.طىٌ جٛى :جدلركع جخلحّٟ
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 املبخح األّل:
 تعسٓف الدميقساطٔ٘ ّتطْزٍا

دي٤٤٘ح أ١ ٤٣حٓش يف ٧ًج جإلؿحٌ ضوٍََ جٛىدئٍجؿُس ٌٛس وجطـالقح 

 مث ٣ٓطوٍع ذش٘ٚ هحٝ ٍٟجقٚ ضـى٧ٌح جٛطحٌخيٍ هًٜ جٛش٘ٚ جِيت:

 املطلب األّل: تعسٓف الدميقساطٔ٘.
ديس و٧ٍ ذبى ٠ٜٗس جٛىدئٍجؿُس أطٜهح جٌٜٛىٌ يف جُٛى٣ح٣ُس جٛٔى

 cratos وضوٍت جّٛشود، و"ٍٗجضىِ" demosضط٘ى١ ٢ٟ ٟٔـوُت "وديىِ" 

َ٘ى١ جدلوٌت جٌٜٛىٌ ٜٛىدئٍجؿُس  وضوٍت ق٘ٞ أو ْٜـس، وجب٠ن جدلٔـوُت

َُٔظى ذحّٛىدئٍجؿُس ٢ٟ ج٤ّٛحقُس  "ْٜـس جّٛشود" أو ق٘ٞ جّٛشود، و

ُّٓحٍْ أو ٣لحٝ جحل٘ٞ جًٌٛ َوـٍ جٜٛٓـس  ّٜٛشود، جالطـالقُس، ج٤ّٛلحٝ جٛ

ّٜٓـس وٟظى٧ٌح،  أو ٌٛحٛرُط٦ جٛول٠ً، حبُع َ٘ى١ جّٛشود ٧ى طحقد جٛ

 .1وشلحٌْهح ذظىٌز ُوُٜس

ُٓىٟص هىز ضوٍَِحش ٜٛىدئٍجؿُس ٢ٟ ذ٤ُهح جٛطوٍََ جًٌٛ ٓى٦ٟ  وٓى 

"ٟى٣طُٓ٘ى" ذٔى٦ٛ أ٦٣ قُػ٠ح َ٘ى١ ٜٛشود يف رل٠ىه٦ جٜٛٓـس جُٛٓحوَس 

 جدلوحطٍ "ٟحٌُْٚ ذٍَٜى" ُا٦٣ ٍَي جٛوُٜح، ُه٥ً ٧ٍ جٛىدئٍجؿُس، أٟح جٛوحمل

ذأ١ ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ ٧ى يٖٛ ج٤ٛلحٝ جًٌٛ حئْ ٟشحٌٗس ًحٛرُس جٛشود 

حبُع ض٘ى١ ٜٛشود ج٠ٜ٘ٛس  يف شإو١ جٜٛٓـس جٛوُٜح هًٜ ضلى ُوحٙ وقٍُٔٔ،

جٛوُٜح، و٢ٟ أذٍَ جٛطوحٌََ جدلٔىٟس يف جٛىدئٍجؿُس ٟح ؾحء يف نـحخ 
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 ٣0685ى٠ُرب  01يف نـحذ٦ ذطحٌَم  ٤ُ٘ىُٛت"جٍٛتُّ جألٍٍَٟ٘ "ئذٍج٧حٝ ٛ

 .1أ١ جٛىدئٍجؿُس ٧ٍ ق٘ىٟس جٛشود ذىجْـس جٛشود وألؾٚ جٛشود

وجٛىدئٍجؿُس هبًج جدلوٌت ضوطرب ٣لحٝ ٟػحيل ال دي٢٘ جٛو٠ٚ ذ٦ قٓد 

ضظى٥ٌ، أل١ جدل٠حٌْس مل ُضػرص أذىج ذب٠ن جدلىجؿ٤ُت يف ق٘ىٟس ضو٠ٚ  ٟح مت

ٍ٘ ج٣ٍٍِٛٓ "ؾح١ ؾحٕ ٌوْى" يف ٟإ٦ِّٛ جٛؤى جدلِ ، ًٖٛٛ أٗى2خلَت ججل٠ُن

جالؾط٠حهٍ أ١ جٛىدئٍجؿُس جٛ٘حٟٜس جٛيت ضُِى جدل٠حٌْس جِٛوُٜس وجدلرحشٍز 

ٜٛشود ٛ٘ٚ شإو١ جحل٘ٞ ٟٓطكُٜس جٛطكُْٔ، أل٦٣ ال دي٢٘ أ١ َٔىٝ ٗٚ 

جٛشود ذاطىجٌ جٛٔىج٣ُت وجٍٛٔجٌجش جُٛٓحُْس ذ٦ِٓ٤ وٟرحشٍز يف ووٛس 

جدلٔظىو ذحٛىدئٍجؿُس ٧ٍ جٛىدئٍجؿُس جدل٤٘٠س ٗػَتز جٛٓ٘ح١، ئمنح 

جٛطـرُْ، وٟوٌت يٖٛ أ١ َ٘ى١ ٜٛشود ٠ٜٗس هُٜح وجٍٛٔجٌ جألنَت يف أش٘حٙ 

وطىٌ ٟطوىوز، ضلهٍ ٢ٟ نالٙ ج٣طهحذ٦ جدل٠ػُٜت يف جٛربدلح١، وشلحٌْط٦ 

جٍٛٓحذس جدلطحقس ٦ٛ، أو ه٢ ؿٍَْ ه٦ُٛ ٜٛك٘حٝ، أو ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء، 

ٜٓـحش جٛوحٟس رب٘ٞ ذحمس٦، أٌ ذحْٞ جٛشد وحلٓحذ٦، و٧ٍ هًٜ أْحِ أ١ جٛ

 . 3ضٓط٠ى ْٜـطهح ٢ٟ ُْحوض٦ جٛوُٜح

 ملطلب الجاىٕ: تطْز الّدميقساطٔ٘ا
ؿرٔص ٟى١ جُٛى٣ح١ جٛٔىديس ٣ىهح ٢ٟ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز، قُع 

ٗح١ جدلىجؿ٤ى١ جألقٍجٌ يف ٟى٤َس "أغ٤ُح" جيط٠وى١ ذح٣طلحٝ دل٤حٓشس جٛٔىج٣ُت 

                                                 
1
- Jean Gicquel, Droit constitutionnel et instituions politiques, 16em 
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Montchrestien,2000, p182. 
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، وجنطُحٌ جحل٘حٝ جإلوجٌَُت، وجٛٔؼحز ذأ٣ِٓهٞ، وذظىٌز ٟرحشٍز، وئٍٓج٧ٌح

جألوىل ٜٛىدئٍجؿُس وضوى ٥ً٧ جدل٠حٌْس ذبُٓىج دلرىأ  و٧ى ٟح ش٘ٚ جدلرحوب

ُْحوز رل٠ىم جدلىجؿ٤ُت جألقٍجٌ، وًٖٗٛ ضأُٗىج دلرىأ قٍَس جٛطورَت 

ٓرٚ جدلُالو هٍُص أغ٤ُح وْطىٌ ٓحٝ ذىػو٦  822، ٍُِ هحٝ 1وجدلٓحوجز

ضؼ٢٠ جدلرحوب جألوىل ٜٛىدئٍجؿُس، وأطركص جٜٛٓـس يف جدلى١  ْىٛى١""

جُٛى٣ح٣ُس ال ربطٍ٘ ُٔؾ ٢ٟ ٓرٚ جٛـرٔحش ج٤ٌُٛس وجٛىَس، ذٚ جٟطىش ئىل 

ذُٔس جٛـرٔحش، جالؾط٠حهُس جألنٍي، قُع ٗح١ جدلىجؿ٤ى١ ج٢ًَٛ ضِىّ 

( ٤ْس جيط٠وى١ يف مجوُس هحٟس دل٠حٌْس شإو١ 22أه٠ح٧ٌٞ جٛوشٍو١ )

ٟرحشٍز، وُضوى ٥ً٧ ججل٠وُس جذلُثس جٛوُٜح وجُٛٓىز جٛيت ضٔىٝ  جحل٘ٞ

ذحنطُحٌ ٌؾحٙ جحل٘ٞ، وجٛطشٍَن، وجحل٘ٞ ذحإلهىجٝ و٤ٟف قْ جدلىجؿ٤س، 

 .2وئهال١ جحلٍخ، وئذٍجٝ جدلوح٧ىجش وهٔى جٛظٜف

جقطٜص جٛىدئٍجؿُس هًٜ جدلٓطىىل ج٤ٛلٌٍ وجٌٍِٛ٘ ٟٓحقس ٗرَتز يف 

ً، ُٔى ٓحٙ "أُالؿى١" ذأ١ "ٟظىٌ جُٛٓحوز ٗطحذحش ُالِْس جإلًٍَْ جٛٔىجٟ

٧ٍ جإلٌجوز جدلطكىز ٠ٜٛى٤َس" وٓحٙ "أٌْـى" ذأ١ "جٜٛٓـس ال ض٤رن ٢ٟ 

شهض جحلحٗٞ، ذٚ ٢ٟ ججل٠حهس يجهتح، وئ١ ق٘ٞ جٛشود ٧ى أُؼٚ 

 .3جحل٘ىٟحش"

                                                 
 . 022، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .02، ص و. ًُٜٛ ذ٢ محىوز: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .025، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذٌمقراطٍت الثانً: الفصل 

- 28 - 

 

ويف ج١ٍٔٛ جخلحّٟ ٓرٚ جدلُالو هٍُص ٌوٟح جدللح٧ٍ جألوىل ٍِٛ٘ز 

جدلشحٌٗس جٛشورُس وٓى ضىْوص ذحضٓحم هىو  جٛىدئٍجؿُس ه٤ىٟح أُٓٞ ق٘ٞ

جدلشحٌُٗت يف جالٓطٍجم وطُحًس جٛٔح٣ى١، ئال أ١ ضظىَص جأل٤ًُحء ٗح١ زلطٍ٘ج 

٢ٟ ٓرٚ جأل٤ًُحء، ج٢ًَٛ َىُوى١ جٛؼٍجتد، و٧ً٘ج ُا١ جألُٜٓس ٧ٍ جٛيت 

ٗح٣ص رب٘ٞ هًٜ ًٍجٌ جدلى١ جُٛى٣ح٣ُس وجدلط٠ػٜس يف جألُٜٓس جدل٠طحَز ٢ٟ 

قٍجٌ، ج٢ًَٛ ديحٌْى١ جحلٔىّ جُٛٓحُْس، ؤَظً ٤ٟهح جألؾح٣د جدلىجؿ٤ُت جأل

ج٢ًَٛ ٗح٣ىج ٠َُٔى١ يف جدلى٤َس، وجٛورُى، وج٤ٛٓحء جألقٍجٌ، ودي٤٤٘ح أ١ ٣شَت 

يف ٧ًج جٛظىو ئىل أ١ جٍٛؾحٙ جألقٍجٌ ٗح٣ىج َطهِٜى١ ه٢ قؼىٌ جؾط٠حهحش 

و٤ٟحٓشحش مجوُس جٛشود، ًٖٛٛ ُا١ ٣لحٝ جحل٘ٞ ٗح١ هرحٌز ه٢ ٣لحٝ 

 .1٘ىٟس جألُٜٓس ومل ٢َ٘ ٣لحٝ ق٘ىٟس جألًٜرُسق

٢ٌٍَّ ٟػٚ  وٓى ضرٌت جٍِٛ٘ جُٛٓحٍْ جألوٌويب ٣لٍَحش جِٛالِْس جدلطك

"ؾى١ ٛىٕ"، و"ؾى١ ؾحٕ ٌوْى"، و٧ى ٟح ْحهى هًٜ جدلوحٌػس وجال٣طِحػس 

هًٜ جحل٘حٝ جدلٓطرى٢َ وضُُٔى ْٜـحهتٞ، مث جُٛٔحٝ ذوى يٖٛ ذو٠ُٜس جٛط٠هُى 

رىأ جٛىدئٍجؿٍ، و٧ً٘ج ٗح١ ج٣ىالم جٛػىٌز جألٍَُٟ٘س ٤ْس ٛطٍٍَٔ جه٠ٚ ذحدل

، ئهال٣ح ه٢ ذىجَس جٛطـرُْ جٛشحٟٚ 0761مث جٛػىٌز ج٣ٍُِٛٓس ٤ْس  0778

، 0710ٛٔىجهى جٛىدئٍجؿُس جحلىَػس، ُحهط٤ٔهح جٛىْطىٌ ج٣ٍٍِٛٓ ٤ٓٛس 

 .07612ويٖٛ ذوى أ١ ضؼ٤٠هح ئهال١ قٔىّ جٍِٛو وجدلىجؿ٢ ٤ٓٛس 
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 املبخح الّجاىٕ:
 مربزات الدميقساطٔ٘ ّاىتقاداتَا

َُوى ج٤ٛلحٝ جُٛٓحٍْ جٛىدئٍجؿٍ ٟىػىهح ٟطِٔح ه٦ُٜ ٢ٟ قُع أ٦٣ 

جألُؼٚ ٟٓط٤ى٢َ يف يٖٛ ئىل ٟربٌجش ٟطوىوز، ئال أ١ يٖٛ مل دي٤ن ٢ٟ 

 ضوٍػ٦ جمل٠ىهس ٢ٟ جال٣طٔحوجش و٧ى ٟح ٤ْر٦٤ُ ٗحِيت:

ّّل: مربزات الدميقساطٔ٘ )أضاىٔد  ٍا(املطلب األ
، جدلرّبٌجش جُِِٜٛٓس 1أ١ ٣ُٔٓٞ ٟربٌجش جٛىدئٍجؿُس ئىل ٣ىهُت دي٤٤٘ح

)ج٤ٛلٍَس( ٜٛىدئٍجؿُس، وجدلربٌجش جٛو٠ُٜس ٜٛىٍٟٔجؿُس، و٧ى ٟح ٤ْوحجل٦ 

 يف جٛو٤ظ٢ٍَ جِضُُت:

 ت الفلطفٔ٘ للدميقساطٔ٘)اليظسٓ٘(الفسع األّل: املربزا
 ٤ْطوٍع دلرب٢ٌَ يف ٧ًج جإلؿحٌ هًٜ جٛش٘ٚ جّٛطحيل:

 :عقد االجتناعٕ ّمبدأ ضٔادٗ األم٘ال - أّال
٣لٍَس جٛؤى جالؾط٠حهٍ وٟرىأ ُْحوز جألٟس أْحِ ٍُِٜٓ  ضوى

َٓط٤ى ئ٦ُٛ جٛ٘ػَت ٢ٟ جِٛٔهحء وجِٛالِْس يف ضربٍَ جٛىدئٍجؿُس، وٓى 

جهطرب "ؾح١ ؾحٕ ٌوْى" يف ٗطحذ٦ "جٛؤى جالؾط٠حهٍ" أ١ّ مجحهس جألٍُجو 

ٔى إلٓحٟس ووٛس ٤ٟل٠س ضٓىو٧ح قُحز جٛيت ُض٘ى١ جألٟس أذٍٟص ٠ُُح ذ٤ُهح ه

جالْطٍٔجٌ وج٤ٛلحٝ جدلىين، ذىال ٢ٟ قُحز جالػـٍجخ وهىٝ جالْطٍٔجٌ 

وجأل٣ح٣ُس جٛيت ٗح٣ص ضٓىو قُحز جإل٣ٓح١ جٛرىجتُس و٧ً٘ج ض٘ى١ جٛىوٛس ٓى 

 ٣شأش ذحٛطٍجػٍ وجٛطوحٓى، أٌ ذأْٜىخ ودئٍجؿٍ.
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رىأ ُْحوز وٓى َضٌٍٔ يف ٧ًج جٛؤى جالؾط٠حهٍ ٟرىأ ؾى٧ٌٍ ٧ى ٟ

جألٟس جٛيت ضٍؾن ذلح وقى٧ح ْٜـس جألٍٟ جٛوُٜح، وأ١ جحلحٗٞ أو جذلُثس 

جحلح٠ٗس يف جٛىوٛس ُّٛ ذلح أَس ُْحوز ذٚ ْٜـطهح جٍِٟز ض٤روع ٢ٟ ُْحوز 

ُِٟىػس ٢ٟ جألٟس طحقرس جُٛٓحوز جألطُٜس  ّٟس، ُه٥ً جذلُثس جحلح٠ٗس  جأل

ّٟس. ّٜٓـس حلٓحخ جأل  دل٠حٌْس ذوغ ٟلح٧ٍ جٛ

 :السأٖ العاو - ثاىٔا
َُٔظى ذحٍٛأٌ جٛوحٝ جذبح٥ أًٜرُس آٌجء جدلىجؿ٤ُت ٟىَٓ ٟوُت ئَجء 

ئقىي جٛٔؼحَح أو جدلٓحتٚ جذلحٟس جٛيت ُضهٞ ججملط٠ن، وئ١ ودئٍجؿُس ج٤ٛلحٝ 

جُٛٓحٍْ ضٔىٝ ذحٛىٌؾس جألوىل هًٜ ٌػح جٍٛأٌ جٛوحٝ ه٢ جحل٘ىٟس جٛٔحت٠س 

 وه٢ ٓحتى جٜٛٓـس جٛط٤ًَُِس ٌتُّ جٛىوٛس.

 ٕ: املربزات العنلٔ٘ للدميقساطٔ٘فسع الجاىال
 ٤٧حٕ غالغس ٟربٌجش ٣طوٍع ذلح ذحٛش٘ٚ جٛطحيل:

 :ك٘ الػعب يف تطٔري الػؤٌّ العام٘مػاز - أّال
ُْحوز جٛشود ُٛٓص رلٍو ٟرىأ ٣لٌٍ، ذٚ ضوى ػٍوٌز ه٠ُٜس ٛظ٤ن 

جٍٛٔجٌجش جدلظَتَس ٜٛظححل جٛوحٝ، وٟشحٌٗس جٛشود طحقد جُٛٓحوز يف ضَُٓت 

ٜـس ض٘ى١ ه٢ ؿٍَْ جالْطشحٌز جٛشورُس يف جال٣طهحذحش جٍٛتحُْس، جٛٓ

وجال٣طهحذحش جٛطشٍَوُس، وجدلشحٌٗس يف جألقُجخ جُٛٓحُْس، وًَت٧ح ٢ٟ طىٌ 

 جدلشحٌٗس جٛشورُس يف ضَُٓت جٜٛٓـس.
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 :حتقٔق االضتقساز داخل الدّل٘ - ثاىٔا
ضٓح٧ٞ جٛىدئٍجؿُس ٢ٟ ج٤ٛحقُس جٛو٠ُٜس يف ربُْٔ جٛٓالٝ 

ؾط٠حهٍ، وجالْطٍٔجٌ وجنٚ جٛىوٛس، ألهنح ضٔىٝ هًٜ أْحِ جحلىجٌ ج٠ٍٜٓٛ جال

ذُت جألقُجخ جُٛٓحُْس ٢ٟ ؾهس وذُت ُثحش وٓىي جٛشود ٢ٟ ؾهس أنٍي 

ّٟس، و٧ى ٟح َإوٌ ئىل ربُْٔ جٜٛٓٞ وجالْطٍٔجٌ.  ٗحال٣طهحذحش جٛوح

وضطكْٔ ٣ِّ ج٤ّٛطُؿس هًٜ جدلٓطىي جٛىويل، ُحٛىوٛس ذحهطرح٧ٌح ٍُو 

جو ججملط٠ن جٛىويل، َ٘ى١ جضرحههح ٜٛكىجٌ جٛىدئٍجؿٍ جًٌٛ حيِق ٢ٟ أٍُ

جدلظححل جدلطرحوٛس، جدلٓحٌ جدلهطظٍ حلٚ جدلش٘الش جٛىوُٛس ذـٍَٔس ٠ُْٜس، 

هًٜ هّ٘ جحلحٗٞ جٛىَ٘طحضىٌ جًٌٛ َٓطو٠ٚ جٛٔىز وجٛو٤َ وض٘ى١ ٣طُؿط٦ 

 ذحٛطأُٗى ج٣ىالم جحلٍوخ.

 :طْل مدٗ بقاء احلكْم٘ - ثالجا
ش جحل٘ٞ جٛىدئٍجؿٍ جْطٍٔجٌ ٟإْٓحش جٛىوٛس، وهًٜ ئ١ ٢ٟ طِح

يٖٛ ُا١ جحل٘ىٟس جٛىدئٍجؿُس ض٘ى١ ٟىز ذٔحتهح ؿىَٜس، و٧ًج ٌجؾن ئىل 

أ١ ض٤ظُرهح يف جألطٚ ٣حذن ٢ٟ جإلٌجوز جٛشورُس ًٖٛٛ حيٍص ٌتُّ جٛىوٛس 

ُُهح ٗٚ جحلٍص هًٜ ضؼُُْ وجتٍز جال٣طٔحوجش جدلىؾهس ٢ٟ ٓرٚ جدلوحٌػس 

 ن جدلىين ُٛؼ٢٠ ذحْط٠ٍجٌ ٧ًج جالْطٍٔجٌ.و٧ُثحش ججملط٠

 االىتقادات املْجَ٘ للدميقساطٔ٘ املطلب الجاىٕ:
وطَ جٛىَ٘طحضىٌ "ذ٤ُُطى ٟىْىٍُٛت" ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ ذأ٦٣ ٣لحٝ 

ق٘ٞ ٧ىجٝ، و٧ًج ٌجؾن ٛطوحٌع ٧ًج ج٤ٛلحٝ ٟن ج٤ٛلحٝ جٛىَ٘طحضىٌٌ، جًٌٛ 

 طوٍع أمههح ٗحِيت:ٗح١ َطر٤ح٥، ج٣طٔحوجش أنٍي ٗػَتز دي٤٤٘ح أ١ ٣ٓ
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 قٔاو الدميقساطٔ٘ علٙ أضاع ضعٔف الفسع األّل:
ج٣طٔىش جٛىدئٍجؿُس هًٜ أهنح ضٔىٝ هًٜ أْحِ ػوَُ ؾّىج، و٧ًج 

ٌجؾن قٓد ٌأَهٞ ئىل أ١ جٛشود ال ديٜٖ ٢ٟ جٛوٜٞ وجِٛ٘حءز وجٛىٌجَس، وذوى 

ٝ ج٤ٛلٍ ٟح جيو٦ٜ ٟإ٧ال ُٛك٘ٞ ٦ِٓ٣ ذ٦ِٓ٤، وذحهطرحٌ أ١ جٛىدئٍجؿُس ضٔى

هًٜ أْحِ ٟرىأ ُْحوز جٛشود، ُهٍ ضٓط٤ى ئىل ق٘ٞ ججلهٜس، وجألًرُحء 

 وجٍِٛٔجء، وجٛوحؾ٢َُ ه٢ جُٛٔحٝ ذشإو١ جحل٘ٞ.

ًٖٛٛ ُٓٚ ذأ١ جٛىدئٍجؿُس ق٘ىٟس ًىًحء ضِؼٚ جٛ٘ٞ ه٢ جَُٛ٘، 

وضٔىٝ جٛوىو هًٜ ج٤ٛىهُس، ٟطؿح٧ٜس ٟرىأ جِٛ٘حءز وجٛطهظض، و٧ٍ ذًٖٛ 

 .٢ٟ1 ججلهالءضٜٓٞ ٟٔحُٛى جٜٛٓـس جمل٠ىهس 

و٧ًج جال٣طٔحو ال أْحِ ٦ٛ وٍٟووو ه٦ُٜ ٢ٟ غالغس ؾهحش ضط٠ػٚ يف 

 جِيت:

ئ١ ٧ًج جال٣طٔحو ال زلٚ ٦ٛ ذح٤ٛٓرس ٜٛشوىخ ج٤ٛحػؿس  األّىل:

وئ١ وؾى ٟ٘ح٣س ٦ٛ يف جٛٓحذْ ذح٤ٛٓرس ٜٛشوىخ جدلطهِٜس،  وجٛىجهُس قىت

 ُٔى ٗح٣ص ٣ٓرُس وٟطِحوضس.

ٛو٠ُٜس جُٛٓحُْس وضَُٓت شإو١ جحل٘ٞ ئ١ جشطٍجٕ جٛشود يف ج الجاىٔ٘:

ذىجْـس جال٣طهحذحش وجالْطِطحءجش َوى هحٟال ٓىَح ؾىج يف ضىُْن ذبحٌذ٦ 

ونربجض٦، شلح َٓحهى٥ هًٜ جٛطـىٌ ذحْط٠ٍجٌ وسب٦٤ُ٘ ٢ٟ ق٘ٞ ٦ِٓ٣ 

 ذ٦ِٓ٤. 
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ئ١ جال٣طهحذحش جٛطشٍَوُس جّٛطٍ ضٓط٤ى ئىل جإلٌجوز جٛشورُس  الجالج٘:

ِٛ٘حءجش، وجإلؿحٌجش جدلطهّظظس ػ٢٠ ٣ىجخ ٓى ال ضط٢٘٠ ٢ٟ ػٞ ذوغ ج

جٛربدلح١، ذٚ دي٦٤٘ جالْطوح٣س يف ئؿحٌ جٜٛؿح١ جٛربدلح٣ُس ذحخلربجء ٢ٟ نحٌؼ 

جٛربدلح١، ويٖٛ قٓد جنطظحص ورلحٙ ٗٚ جل٤س نحطس يف ئهىجو جٛٔىج٣ُت 

 يجش جٛـحذن جٍِٛت ربؼَتج إلٍٓج٧ٌح.

 قساطٔ٘٘ كيتٔج٘ حتنٔ٘ للدميالفسع الجاىٕ: ىظاو حكه األقلٔ
ضوى جٛىدئٍجؿُس يف طىٌهتح جحلىَػس ؤُح ٍٛأٌ جدل٤طٔى٢َ، ٧ٍ 

ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب جًٌٛ ٟو٤ح٥ وؾىو ذٍدلح١ ٤ٟطهد ٢ٟ ٓرٚ جٛشود طحقد 

جٜٛٓـس جألطُٜس، ٤ُٛىخ ه٦٤ يف جُٛٔحٝ ذشإو١ جحل٘ٞ جْط٤حوج ئىل ٌأٌ 

جألًٜرُس ٢ٟ أهؼحء جٛربدلح١، وهًٜ ٧ًج جألْحِ ض٘ى١ جٛىدئٍجؿُس ٧ٍ 

 ٘ٞ جألُٜٓس وَوىو يٖٛ ٛٓررُت مهح:ق

 َط٠ػٚ يف أ٦٣ ال دي٢٘ أ١ َىؾى ق٘ٞ جألًٜرُس جٛشورُس. األّل:

ئيج ٤٠ْٜح ٍُػح ذأ١ جحل٘ٞ ذُى جألًٜرُس جٛشورُس ُا٦٣ ال  الجاىٕ:

دي٢٘ أ١ َِٜص ٢ٟ ضأغَت ٌؾحٙ جُٛٓحْس، وه٦ُٜ ال دي٢٘ أ١ َ٘ى١ جٍٛٔجٌ 

 نحٛظح ٢ٟ ئٌجوز جٛشود.

جؿُس ٤ٗلحٝ ٜٛك٘ٞ ُٛٓص شلحٌْس جٛشود ٜٜٛٓـس ًٖٛٛ ُا١ جٛىدئٍ

٠ٗح َىهٍ أ٣ظح٧ٌح، وئمنح يف جٛىجٓن ٧ٍ ق٘ٞ جألُٜٓس جدل٤طهرس، و٧ً٘ج ض٘ى١ 

ٍُ٘ز جٛىدئٍجؿُس ٟح ٧ٍ ئال ق٘ىٟس جٛشود ذىجْـس أًٜرُس جٛشود هرحٌز 

 .1ه٢ ٍْجخ، ونىجم ض٤ٔحو ئ٦ُٛ جٛشوىخ وٍْهح١ ٟح ضوٍٍ قُٔٔط٦
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 ٦ُٜ ٢ٟ غالظ ؾهحش ٧ٍ:و ٧ًج جال٣طٔحو ٍٟووو ه

حيْ ٜٛربدلح١ جدل٤طهد ٢ٟ ٓرٚ جٛشود أ١ ديحٌِ ٟهح٦ٟ جٛىْطىٌَس يف  -0

ضشٍَن جٛٔىج٣ُت، وجٍٛٓحذس هًٜ أه٠حٙ جحل٘ىٟس ذطِىَغ ٢ٟ جٛشود، و٧ًج 

يف ٗٚ جألقىجٙ أق٢ٓ ٢ٟ جٛىَ٘طحضىٌَس جٛيت ال ضىؾى يف كٜهح ج٣طهحذحش 

 قُُٔٔس.

جخ ُْحُْس ضؼٞ ٌؾحٙ جُٛٓحْس، ٢ٟ ٟلح٧ٍ جٛىدئٍجؿُس وؾىو أقُ -2

٠ُْٜس، وووٌ  ج٢ًَٛ َط٤حُٓى١ ذحْط٠ٍجٌ ٜٛطىجوٙ هًٜ جٜٛٓـس ذـٍَٔس

٧إالء ٧ى ضأؿَت جإلٌجوز جٛشورُس، ونْٜ ٓحهىز شورُس وجهُس ذشإو١ 

جحل٘ٞ، وذحٛطحيل ٧ٞ َإغٍو١ هًٜ جٛشود ٣طُؿس ٥ً٧ جٛوالٓس جٛيت ضٓح٧ٞ 

دلح أ١ جٛطأغَت ٣حضؽ ه٢ ٤ٓحهس يف ضـىٍَ جٛىدئٍجؿُس وُّٛ يف هتىديهح، ؿح

 وغٔس جّٛشود يف ٌؾٚ جُٛٓحْس.

ئيج ٤٠ْٜح ذأ١ ج٤ٛىجخ يف جٛربدلح١ َٓطٜٔى١ دب٠حٌْس ٟهحٟهٞ جٛربدلح٣ُس ه٢  -5

جٛشود، ُا١ ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ َرًٔ وجت٠ح ٧ى جألطٜف وجألُؼٚ ٢ٟ ٣لحٝ 

 جحل٘ٞ ٍِٛوٌ وق٘ٞ جألُٜٓس، ُحٍٛأٌ جٛوحٝ جٛشويب ٓحوٌ هًٜ ئْٔحؽ

جحل٘ىٟس، قىت وئ١ ٗح٣ص ضط٠طن دبٓح٣ىز ذٍدلح٣ُس، ذحإلػحُس ئىل أ١ طىٌ 

جدلشحٌٗس جٛشورُس يف ضَُٓت جٜٛٓـس ال ض٤كظٍ ُٔؾ يف جال٣طهحخ، وئمنح 

٤٧حٕ طىٌ أنٍي ٠ٜٛشحٌٗس يف جدلوحٌػس ه٢ ؿٍَْ جألقُجخ جُٛٓحُْس، 

وقْ جالؾط٠حم، وقٍَس جّٛطورَت يف وْحتٚ جإلهالٝ، ذحإلػحُس ئىل 

 ْطِطحءجش جٛوحٟس.جال
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 ٖ الدميقساطٔ٘ الضتبداد الربملاٌالفسع الجالح: تؤد
ج٣طٔىش جٛىدئٍجؿُس هًٜ أْحِ أهنح ٣لحٝ َإوٌ ئىل جْطرىجو 

جٛربدلح٣حش وؿٌُحهنح يف قْ أٍُجو جٛشود، وذحْٞ جألٍُجو يجهتٞ، أل١ جٛربدلح١ 

رىجو ديػٚ ُْحوز جألٟس، ئال أ١ ٧ًج جال٣طٔحو ٍٟووو ه٦ُٜ أَؼح أل١ جْط

 جٛربدلح١ ُّٛ ٣طُؿس قط٠ُس نحطس ٟن وؾىو جٛو٤حطٍ جٛطحُٛس:

َوى ٟرىأ جِٛظٚ ذُت جٜٛٓـحش، وٟح َطؼ٦٤٠ ٢ٟ جٍٛٓحذس  أّال: 

جدلطرحوٛس ذُت جٜٛٓـطُت جٛطشٍَوُس، وجٛط٤ًَُِس وُْٜس ربى ٢ٟ جْطرىجو 

 جٛربدلح١.

 ضوى ٌٓحذس جٍٛأٌ جٛوحٝ هًٜ ٣ىجخ جٛربدلح١ جدل٤طهرُت ٢ٟ ػ٢٠ ثاىٔا:

 جٛىْحتٚ جِٛوحٛس يف جحلى ٢ٟ ؿٌُح١ جٛربدلح١.

 قساطٔ٘ ىظاو ٓضسب اضتقساز الدّل٘الفسع السابع: الدمي
ضوطرب جٛىدئٍجؿُس قٓد ٌأٌ ٧إالء جدل٤طٔى٢َ ٣لحٝ ُْحٍْ َإوٌ 

ئىل سبَُْ ُثحش جٛشود ٣طُؿس جٛطوىوَس جحلُذُس، و٧ى ٟح ٠ًَٓ وقىز 

 ؼٍخ جْطٍٔجٌ جٛىوٛس ذأ٦ٜ٠ٗ.جألٟس، وَإوٌ ئىل جًٛتجم وجٛظٍجم، و٧ى ٟح َ

وٍَو١ أَؼح ذأ١ جٛطوىو وجٛط٤حُّ جحلُيب َطؼ٢٠ جنطالُحش وجْوس 

ذُت ض٤ل٠ُحش ُْحُْس، وجٓطظحوَس، وجؾط٠حهُس دي٢٘ أ١ ضإوٌ ئىل 

 .1رلحهبحش ٓى ضوـٚ ٟظححل جٛىوٛس وضُِٖ٘ وقىهتح

 و٧ًج جال٣طٔحو ٍٟووو ه٦ُٜ أَؼح ٗحِيت:
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ّ ٟح ؾحء ذ٦ جدل٤طٔى٢َ ض٠ٓف ذىؾىو جٛطوىوَس جحلُذُس هًٜ ه٘ أّال:

 ٌٓحذس وٟوحٌػس ٠ُْٜس وُوحٛس يف قحٛس ُىَ قُخ ذحألًٜرُس.

جٛطوىوَس جحلُذُس ضٓح٧ٞ يف ض٘ى٢َ ُٓحوجش ُْحُْس ٓحوٌز  ثاىٔا:

هًٜ ضىيل جدل٤حطد جٛوحٟس جُٛٓحُْس وجإلوجٌَس جٛوُٜح، و٧ًج ٣طُؿس جدل٠حٌْس 

 جُٛٓحُْس يف طِىٍ جألقُجخ.

 او ٓؤدٖ إىل التيصل مً املطؤّلٔ٘الدميقساطٔ٘ ىظ الفسع اخلامظ:
ج٣ُطٔىش جٛىدئٍجؿُس هًٜ أْحِ أهنح ٣لحٝ َإوٌ ئىل ض٤ظٚ جذلُثحش 

٢ٟ جدلٓإوُٛس، ٣طُؿس ضـرُْ ٟرىأ جِٛظٚ ذُت جٜٛٓـحش، وضىََوهح هًٜ 

٧ُثحش سلطِٜس، ُ٘ٚ ٧ُثس ضُٜٔهح هًٜ هحضْ جذلُثحش جألنٍي شلح َإوٌ ئىل 

 ه٢ جخلـأ.هىٝ ربىَى جدلٓإوٙ 

و٧ًج جال٣طٔحو ٍِٟى ٢ٟ زلطىج٥ ئيج ذ٤ُح ُٟجَح ٟرىأ جِٛظٚ ذُت 

جٜٛٓـحش، ٗاضٔح١ ٗٚ ٧ُثس ٛو٠ٜهح، وػ٠ح١ مححَس جحلٍَحش وذبُٓى 

جٍٛٓحذس جدلطرحوٛس ذُت جٜٛٓـحش، ٠ٗح أ٦٣ ال دي٢٘ أ١ ٣ِطٍع يف ٧ًج ج٤ٛلحٝ 

، هىٝ جٛٔىٌز هٚ ربىَى جدلٓإوُٛس ه٢ جخلـأ، يف كٚ وْطىٌ حيىو٧ح

ُحٛىٍََ جألوٙ ٟٓإوٙ شهظُح ه٢ أنـحت٦ وٟٓإوٙ ُْحُْح أٟحٝ جٛربدلح١ ٟن 

 .1وَجٌض٦ يف قحٛس ْكد جٛػٔس، و٧ًج جألٍٟ ال ٤َٓؿٞ ٟن جٛىدئٍجؿُس
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 ساطٔ٘ ىظاو ال ٓصند أماو األشماتالفسع الطادع: الدميق
ٟؼ٠ى١ ٧ًج جال٣طٔحو ٧ى أ٦٣ ال دي٢٘ أ١ ذبطحَ جٛرالو جألَٟحش جٛيت 

ح ئال حبحٗٞ ٓىٌ ضٍُٗ جٜٛٓـح١ ذُت َى٦َ دلىجؾهس ٥ً٧ جٛلٍوٍ، ذبطحقه

 وحيحُق هًٜ جٛىوٛس ذٍٔجٌ ٍُوٌ وٍَْن.

دي٢٘ جٍٛو هًٜ ٧ًج جال٣طٔحو ذ٤لٍَس جٛلٍوٍ جالْطػ٤حتُس، جٛيت و

ضر٤طهح دلىجؾهس ٧ًج ج٤ٛىم ٢ٟ جٛلٍوٍ، ويٖٛ دي٤ف ٌتُّ جٛىوٛس طالقُحش 

 وجخلٍوؼ هبح ٢ٟ جألَٟس. ٓىَس ووجْوس سب٦٤٘ ٢ٟ جحملحُلس هُٜهح

 ئ١ ج٤ٛطحتؽ جإلجيحذُس جٛيت ربٔٔهح جٛىدئٍجؿُس ال دي٢٘ أ١ ضطكْٔ

ئيج ٗح٣ص رلٍو ٟرىأ ٤ٟظىص ه٦ُٜ يف طِكحش جٛىْحضَت، وئمنح ٣لحٝ ُوٍٜ 

 ٟـرْ هًٜ أٌع جٛىجٓن.

 

 املبخح الجالح:
 خصائص الدميقساطٔ٘

ُِِٜٓس ضط٠ُُ جٛىدئٍجؿُس يف جٛىوٙ جٌٍٛذُس ٢ٟ ج٤ٛحقُس جٛ 

 :1وجٛطـرُُٔس ذوىز نظحتض ؾى٧ٍَس، ضط٠ػٚ يف جِيت

ّّل: الد  طٔ٘ مرٍب فلطفٕ ّىظاو للخكهميقسااملطلب األ
كهٍش جٛىدئٍجؿُس يف جٛرىجَس ٧ً٠ٗد ٍُِٜٓ هًٜ َى رل٠ىهس ٢ٟ 

جِٛالِْس، وٓى ٗح٣ص جٌٛحَس ٢ٟ ٧ًج جدل٧ًد ٧ى ئْٔحؽ جحل٘ٞ جدلـْٜ، ومل 
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ئال ٣طُؿس جٛػىٌجش، ٗحٛػىٌز جألٍَُٟ٘س ػى  ٢َ٘ ضـرُْ جدلرىأ جٛىدئٍجؿٍ

 جالْطو٠حٌ جالصلٌُُٜ، وجٛػىٌز ج٣ٍُِٛٓس.

ج٤ٛلٍَس جٛىدئٍجؿُس جحلىَػس ضٓط٤ى يف طُحًطهح ئىل ه٤ظ٢ٍَ، و

َط٠ػٚ جألوٙ يف ٗطحذحش جِٛالِْس أٟح جٛػحين ُُط٠ػٚ يف جٛطؿٍذس 

ٗح٣ص ٧ٍ  جٛىدئٍجؿُس ٤ٗلحٝ ٜٛك٘ٞ، ٗحٛطؿٍذس جٛو٠ُٜس جالصلَُُٜس جٛيت

جألْحِ جألوٙ يف كهىٌ ٣لحٝ جحل٘ٞ ج٤ُٛحيب وجٛربدلحين، وٓى طٌُص ج٤ٛلٍَس 

جٛىدئٍجؿُس جحلىَػس هًٜ ٧حي٢َ جٛو٤ظ٢ٍَ الشطٍجٗه٠ح يف جألْحِ 

ج٤ٛلٌٍ ٠ٜٛرىأ جٛىدئٍجؿٍ و٧ى ٟرىأ جُٛٓحوز جٛشورُس، وقٍَس جٛشود يف 

 جنطُحٌ ٣لحٝ ق٦٠٘، وق٘ح٦ٟ وضٌَُت٧ٞ.

 ساطٔ٘ علٙ مبدأ احلسٓ٘ ّاملطاّاٗاو الدميقاملطلب الجاىٕ: قٔ
 ٣طوٍع يف ٧ًج جإلؿحٌ ٛو٤ظ٢ٍَ مهح:

 احلسٓ٘ كأضاع لقٔاو الدميقساطٔ٘ الفسع األّل: مبدأ
ضٔىٝ جٛىدئٍجؿُس هًٜ أْحِ ِٗحٛس جحلٔىّ وجحلٍَحش جٍِٛوَس 

ومححَطهح ٢ٟ جحل٘ٞ جدلـْٜ، ًٖٛٛ جٌضرـص جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس حبٍَحش 

ٛشوىخ، وهًٜ ٧ًج ُهٍ ض٠ًٓ ذحٛىدئٍجؿُس جحلٍز، ٢ٟ أؾٚ جألٍُجو وج

سب٧ُُُح ه٢ جٛىدئٍجؿُس جدلحٌُٗٓس جٛيت ْحوش أوٌوذح جٛشٍُٓس وجٛظُت 

جٛشورُس، وجحلٍَس ٠ُٔٗس هُٜح يف جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس ض٤ٔٓٞ ئىل ٣ىهُت 

 مهح: 
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 :حسٓ٘ الّػعب - أّال
ودي٢٘ أ١  ُهٍُص قٍَس جٛشود هًٜ أهنح ججل٠حهس طحقرس جُٛٓحوز

٠ٓ٣ُهح جحلٍَس جُٛٓحُْس، وقٍَس ججل٠حهس ضوٍت قٍَس جٛشود وًحٛرُط٦ 

جٛول٠ً يف جنطُحٌ جالذبح٥ جُٛٓحٍْ، أو جإلَىَىٛىؾٍ ٜٛىوٛس أوال، وجنطُحٌ 

 ق٘ح٦ٟ غح٣ُح.

 :احلسٓ٘ الفسدٓ٘ - ثاىٔا
ُهٍُص جحلٍَس جٍِٛوَس هًٜ أهنح قٍَس أٍُجو جٛشود ذىطِهٞ أٍُجوج، 

جالهطٍجٍ ٍِٜٛو حبٍَحش وقٔىّ ٍُوَس ذبد مححَطهح  و٧ًج َوٍت ػٍوٌز

ئَجء ْٜـس ججل٠حهس، أو ئَجء ْٜـس جحل٘حٝ جدل٠ػُٜت حل٠حَس جٛشود، و٧ٍ 

ضوطرب قؿٍ جألْحِ يف جٛىدئٍجؿُس الٌضرحؽ ٥ً٧ جألنَتز حبٍَس جٍِٛو 

وػٍوٌز ِٗحٛس قٔى٦ٓ وقٍَحض٦ وػ٠ح١ جْطٔال٦ٛ ئَجء جٜٛٓـس جحلح٠ٗس، 

ّٟط٦.ذحهطرحٌ جٍِٛو ٣ى  جز ججملط٠ن، وذىو١ قٍَس جألٍُجو ال قٍَس ٜٛشود ذٍ

ئ١ جٛىدئٍجؿُس ٧ً٠ٗد ٍُِٜٓ، أو ٤ٗلحٝ ٜٛك٘ٞ هتىٍ ئىل مححَس 

جحلٔىّ وجحلٍَحش، نحطس جحلٍَس جُٛٓحُْس، وضطؼ٢٠ ٥ً٧ جحل٠حَس ض٤لُٞ 

جحلٔىّ وجحلٍَحش ذ٤ظىص ٓح٣ى٣ُس، ربىو ُُِٗس شلحٌْطهح ٢ٟ جألٍُجو، 

 .٠1ح٣حش حل٠حَطهح ٢ٟ ج٣طهحٕ أو ضوَٓ جحلحٗٞوضؼن رل٠ىهس ٢ٟ جٛؼ

ئ١ ٧ًج ٟح ؾوٚ وكحتَ جٛىوٛس يف كٚ ِٟهىٝ جٛىدئٍجؿُس جٛطُٜٔىَس 

ضرًٔ زلظىٌز يف جحلِحف هًٜ جأل٢ٟ جٛىجنٍٜ، وضأُٟت جٛىُحم وقٚ 

جدل٤حَهحش ذُت جألٍُجو، ًٖٛٛ ٗح٣ص ض٠ًٓ جٛىوٛس يف ضٜٖ جدلٍقٜس ذحٛىوٛس 
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َس جٛيت ٗح٣ص ض٤ٓؿٞ ٟن ٧ًج ج٤ٛىم ٢ٟ جحلحٌْس، و٢ٟ جحلٍَحش جٍِٛو

جٛىوٛس، جٛيت ضوط٤ْ جدلرىأ جٛىدئٍجؿٍ ٗححلٍَحش جٛشهظُس، وُِٜٓس 

جدل٧ًد جٍِٛوٌ قٍَس جأل٢ٟ، وقٍَس جٛط٤ٔٚ، وقٍٟس جدل٢٘ٓ، وٍَْس 

جدلٍجْالش، وذوغ جحلٍَحش جٍَِٛ٘س ٟػٚ قٍَس جٍٛأٌ، وقٍَس جٛطوُٜٞ، 

قٍَس جٛطؿحٌز وجٛظ٤حهس وأَؼح وجحلٍَحش جالٓطظحوَس، وقٍَس جٛط٠ٜٖ، و

 .1جحلٍَس جُٛٓحُْس

 ىْىٔ٘ كأضاع لقٔاو الدميقساطٔ٘قاالفسع الجاىٕ: مبدأ املطاّاٗ ال
جدلٔظىو ذحدلٓحوجز جٛٔح٣ى٣ُس هىٝ جٛطٍِٓس وجٛط٠ُُُ ذُت جألٍُجو يف 

سبطوهٞ ذححلٔىّ وجحلٍَحش جٛيت َِٜ٘هح جٛىْطىٌ وجٛٔح٣ى١، وُٛٓص جدلٓحوجز 

ٍُجو جٛيت ضوٍت جدلٓحوجز ٢ٟ قُع كٍوٍ جحلُحز جدلحوَس جِٛوُٜس ذُت جأل

 وجدلوُشُس.

ئ١ جٛىدئٍجؿُس جٛطُٜٔىَس ضٔىٝ هًٜ أْحِ جدل٧ًد جٍِٛوٌ، ُهٍ 

ذًٖٛ ضِ٘ٚ ٟرىأ جدلٓحوجز أٟحٝ جٛٔح٣ى١، ُهٞ َط٠طوى١ ذححل٠حَس جٛٔح٣ى٣ُس 

حء ئىل وو١ سبُُُ َوىو ئىل جألطٚ، أو ججل٤ّ، أو جّٛى٢َ، أو جٌٜٛس، أو جال٣ط٠

ؿرٔس جؾط٠حهُس ٟو٤ُس، ُُشطٍٕ مجُن جدلىجؿ٤ُت يف ضَُٓت شإو١ جحل٘ٞ، 

وجدلٓحوجز يف ٧ًج جدلوٌت ال َوٍت أهنح هتىٍ ئىل ربُْٔ جدلٓحوجز جِٛوُٜس 

 .2جدلحوَس جٛيت َهىٍ ئُٛهح جدل٧ًد جالشطٍجٍٗ
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 الح: الدميقساطٔ٘ ذات طابع ضٔاضٕاملطلب الج
حُْس، ذآٍجٌ ٣لحٝ ق٘ٞ ُْحٍْ جٛىدئٍجؿُس ٧ٍ دبػحذس هُٔىز ُْ

هًٜ ئٌجوز وقٍَس جٛشود، وَط٠طن جألٍُجو يف ك٦ٜ حبٍَحهتٞ وقٔىٓهٞ هًٜ 

وؾ٦ جدلٓحوجز، ًٖٛٛ ُا١ جٛىدئٍجؿُس ال ضٍضرؾ ذ٤لحٝ جٓطظحوٌ أو 

جؾط٠حهٍ، و٧ً٘ج ُاهنح ال ضٓوً ئال ٛط٠ُ٘ت جٛشود ٢ٟ شلحٌْس جٜٛٓـس 

 .1ْـس ج٢ًَٛ ٤َطهرهٞجُٛٓحُْس يف جٛىوٛس ذظىٌز ٟرحشٍ، أو ذىج

ٓى ذىأش جأل٣ل٠س جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس سبُٚ ئىل ئونحٙ ذوغ و

ٟلح٧ٍ جٛىدئٍجؿُحش جالشطٍجُٗس هًٜ ٣ِٓهح، ئٍٓجٌج وئديح٣ح ٤ٟهح ذأمهُطهح، 

وٟىي ٟٓحمهطهح يف ربُْٔ جحلٍَس جحلُُٔٔس ٍِٜٛو، وئجيحو ٌجذـس جٛػٔس 

وذب٤د ذٔحء جٛىدئٍجؿُس جٛيت جيد أ١ ض٤شأ ذُت جٍِٛو وج٤ٛلحٝ جُٛٓحٍْ 

جٌٍٛذُس ودئٍجؿُس ٟو٤ىَس ٌوقح٣ُس ُٔؾ، نحطس أ١ جٛىدئٍجؿُحش 

جٌٍٛذُس ضٔىِ جٍِٛو وضوطرب٥ أْحِ ٗٚ ٣لحٝ جؾط٠حهٍ أو ُْحٍْ، 

 .2وجٜٛٓـس ٟح ٧ٍ ئال أوجز خلىٟس جٍِٛو، وربُْٔ ٟظححل٦، وػ٠ح١ قٍَحض٦

 املطلب السابع: الدميقساطٔ٘ تتطلب التعددٓ٘ الطٔاضٔ٘
ضوى جحلٍَس جٍَِٛ٘س وجإلَىَىٛىؾُس جٛيت ضطىٍُ ه٢ ؿٍَْ جٛطوىوَس 

جُٛٓحُْس ئؿحٌج ٤ٟحْرح ديحٌِ جٛشود ٦ُُ ٗحٟٚ قٍَط٦ جُٛٓحُْس، ُُشحٌٕ 

يف وػن جٛىْطىٌ، وجنطُحٌ ج٤ٛلحٝ جُٛٓحٍْ ٜٛىوٛس، وٗٚ ٟح َطوْٜ ذطَُٓت 

حلُذُس شإو٦٣، ُُ٘ى١ ذًٖٛ جنطُح٥ٌ قٍج قُُٔٔح وُّٛ شُٜ٘ح، وجٛطوىوَس ج
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٧ٍ ٢ٟ ػ٢٠ جٛىْحتٚ جٛيت ربْٔ ٥ً٧ جٌٛحَس يف قىوو ٟح ٤َض ه٦ُٜ 

جٛىْطىٌ وجٛٔح٣ى١ جدل٤لٞ ذلح، و٢ٟ ػ٢٠ ٥ً٧ جحلىوو ػٍوٌز هىٝ جْطو٠حٙ 

جٛىْحتٚ جٌَٛت ٠ُْٜس يف جٛىُحم ه٢ جٍٛأٌ جُٛٓحٍْ أو جٛطىجوٙ هًٜ جٜٛٓـس، 

 .1جٛرالووػٍوٌز ٍٟجهحز ج٤ٛلحٝ جٛوحٝ، وجدلظٜكس جٛوحٟس، وجْطٔالٙ 

 األغلبٔ٘ مع احرتاو زأٖ األقلٔ٘ املطلب اخلامظ: الدميقساطٔ٘ حكه
َإوٌ ض٤حُّ جألقُجخ جُٛٓحُْس وض٤حوهبح هًٜ جٜٛٓـس ذـٍَٔس 

٠ُْٜس ئىل وؾىو أًٜرُس رب٘ٞ وأُٜٓس ضش٘ٚ جدلوحٌػس، ؤُح ٜٛٔحهىز 

جٛشورُس جدل٤طهرس، وَ٘ى١ جحلُخ أو جٛطكحَٛ جحلُيب جًٌٛ حيىَ جألًٜرُس 

جٛشورُس ٧ى طحقد جحلْ يف ضشُ٘ٚ جحل٘ىٟس، أو جٛىَجٌز ٛط٤ًُِ ُْحْط٦، 

أٟح جألقُجخ جألنٍي جٛيت ربىَ جألُٜٓس ُطٜود ووٌ جدلوحٌػس جُٛٓحُْس، 

وهًٜ يٖٛ ُا١ قُخ جألًٜرُس ٧ى شلػٚ وٟورب ه٢ ٌأٌ جإلٌجوز جٛوحٟس 

ٜٛشود، وجيٓى ُْحوض٦، ئ١ جحلُخ جًٌٛ َطكظٚ هًٜ جألًٜرُس يف 

حذحش َ٘ى١ ٣طُؿس جٓط٤حم جٛشود ذحذبح٦٧ جُٛٓحٍْ ٓى َطٌَت ٣طُؿس جال٣طه

هىٝ جٛطُجٝ جحلُخ جِٛحتُ ذىهىو٥، أو كهىٌ قُخ آنٍ أٗػٍ ٓىز وئ٤ٓحهح يف 

جٛٓحقس جُٛٓحُْس، وَإوٌ ٧ًج جٛطٌَُت أَؼح ئىل ضٌَُت وػوُس جألقُجخ، 

 .2ُطظرف جألًٜرُس جُٛىٝ ٧ٍ جألُٜٓس ًىج
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يف ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ، أل١ جقطٍجٝ  ضوى جدلوحٌػس ه٤ظٍج ػٍوٌَح

جألًٜرُس ٍٛأٌ وقٔىّ جألُٜٓس جدلوحٌػس ٧ى ربُْٔ جٍٛٓحذس جٛؼٍوٌَس هًٜ 

 ه٠ٚ ق٘ىٟس جألًٜرُس ٛظححل ٗٚ أٍُجو جٛشود.

 1و ٢ٟ ٟلح٧ٍ جقطٍجٝ جألًٜرُس حلٔىّ جدلوحٌػس ٟح ٍَٜ:

ض٤لُٞ ج٣طهحذحش قٍز و٣َُهس ٤َطؽ ه٤هح ضورَت قٍُٔٔ ه٢ جإلٌجوز  – 0

 جٛشورُس َِطف ججملحٙ ٛألُٜٓس ٜٛطورَت ه٢ ٌأَهح.

 جحلظح٣س جٛربدلح٣ُس ٤ٛىجخ جألُٜٓس. – 2

 ٟشحٌٗس جألُٜٓس ذأْٜىخ جٛط٠ػُٚ ج٤ٛٓيب ٛألقُجخ يف جٜٛؿح١ جٛربدلح٣ُس. – 5

 وهىز جدلوحٌػس ٠ٜٛشحٌٗس يف ٍٓجٌجش جٛىوٛس. – 2

 قساطٔ٘ تقْو علٙ االقرتاع العاواملطلب الطادع: الدمي
ٍٔجؿُس ٧ٍ ئ٤ْحو جٜٛٓـس ئىل جٛشود ه٢ ؿٍَْ جالٓطٍجم جٛوحٝ، جٛىدي

و٧ى هّ٘ جالٓطٍجم جدلُٔى جًٌٛ َشطٍؽ يف ج٤ٛحند ٣ظحخ ٟحيل ٟوُت، أو 

وٌؾس ه٠ُٜس ٟو٤ُس يف ججملط٠ن، شلح ٤َطؽ ه٦٤ ضؼُُْ وجتٍز ج٤ٛحنرُت ج٢ًَٛ 

َط٠طوى١ ذححلٔىّ جُٛٓحُْس، و٧ٍ ُثس ُٜٜٓس ٢ٟ رل٠ىم جٛشود ًٖٛٛ ُا١ 

لحٝ جال٣طهحخ جدلُٔى َط٠حشً ٟن ق٘ىٟس جألُٜٓس، وال َط٠حشً ٟن جحل٘ىٟس ٣

 .2جٛىدئٍجؿُس

ئ١ جٛىدئٍجؿُس ال ضىْن وجتٍز ج٤ٛحنرُت ئىل جألٍُجو جٌَٛت ٓحو٢ٌَ 

هًٜ جالنطُحٌ ذٚ ضٓطرىٙ جُٛٔىو جدلىؾىوز يف جال٣طهحخ جدلُٔى ذحٛشٍوؽ 
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ٛٔحو٢ٌَ هًٜ جالنطُحٌ جدلىػىهُس جٛيت ضٓحهى هًٜ ربىَى رل٠ىم جألٍُجو ج

 جُٜٛٓٞ وَش٘ٚ رل٠ىههٞ جٛشود جُٛٓحٍْ.

جالٓطٍجم جٛوحٝ ئىل ؾح٣د ٓحهىز جألًٜرُس ٧ٍ ٢ٟ جٛشٍوؽ جٛالَٟس و

 ُٛٔحٝ جٛىدئٍجؿُس، 

٧ٍ يف ٣ِّ جٛىٓص ٢ٟ جٛوىجٟٚ جدلٓحهىز وجدلٓهٜس حل٢ٓ َْت٧ح، و

ٌجوز وذحٛطحيل ٓىز جٛىدئٍجؿُس ض٢٠٘ يف أ١ َ٘ى١ ٟظىٌ جٜٛٓـس ٧ٍ جإل

 .1جحلُُٔٔس ٜٛشود 

 املبخح السابع: التنٔٔص بني
 الػسبٔ٘ ّالدميقساطٔ٘ املازكطٔ٘ الدميقساطٔ٘ 

ذوى ١ٍٓ و٣ظَ ٢ٟ وػىـ أذوحو ج٤ٛلٍَس جٛىدئٍجؿُس، وئٓحٟس 

ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ جٛىْطىٌٌ يف جٛىالَحش جدلطكىز جألٍَُٟ٘س، و٣ٍُٓح، 

ٍز جدلـرٔس يف ًٍخ أوٌوذح وجصلٜطٍج، ٗح٣ص ٧ٍ جٛىدئٍجؿُس جٛىقُىز جحل

ٓحٟص جٛػىٌز جٛشُىهُس ذُٔحوز  0107وأٍَٟ٘ح، ئال أ٦٣ وج٣ـالٓح ٢ٟ ٤ْس 

"ُالوديَت ٤ُُٛت" يف جالربحو جٛٓىُُحيت، وذىأ جٛوحمل َوٍٍ ودئٍجؿُس ٢ٟ 

 ٣ىم آنٍ ض٠ًٓ جٛىدئٍجؿُس جدلحٌُٗٓس.

ٓى كهٍش أَؼح جٛىدئٍجؿُحش جٛشورُس يف شٍّ أوٌوذح ٗأدلح٣ُح و

جٛشٍُٓس، ذى٤ٛىج، وججملٍ، وضشُٜ٘ٓىُحُٗح، وجٛظُت جٛشورُس، وجٛىدئٍجؿُس 

جدلحٌُٗٓس ٧ٍ يٖٛ ج٤ٛلحٝ جالؾط٠حهٍ وجُٛٓحٍْ جًٌٛ َـرْ ُِٜٓس 

                                                 
1- Pierre Pacte, Institutions politiques droit constitutionnel, 17

em
 éd, 

Armand Colin, 1998 – P 85.  
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و٣لٍَحش "ٗحٌٙ ٟحٌّٗ"، وَهىٍ ٧ًج ج٤ٛلحٝ ئىل جٛٔؼحء هًٜ جٛـرٔحش 

جٛربؾىجََس جٛيت سبٜٖ وْحتٜى أووجش جإل٣طحؼ، وجٛيت ضٓطٌٚ جٛـرٔحش 

٠حُٛس وجِٛالقُت، وضٔىٝ ٟٔحٟهح جٛىوٛس ٠٠ٗػٜس ٠ٜٛؿط٠ن ذط٠ٜٖ ٗٚ ٥ً٧ جٛو

جٛىْحتٚ جإل٣طحؾُس، ٗحدلظح٣ن، وجألٌجػٍ، وجٛر٤ىٕ، وجٛشٍٗحش جٛطؿحٌَس، 

ووْحتٚ جدلىجطالش وضشٌُٜهح دلظٜكس رلط٠ن جٛوحُٟٜت ذوى جٛٔؼحء هًٜ 

ُٔؾ،  جٛربؾىجََس ٍٛ٘ ضطكْٔ جدلٓحوجز جِٛوُٜس وُّٛ جدلٓحوجز جٛٔح٣ى٣ُس

و٣رُت يف ٧ًج جإلؿحٌ أ٧ٞ جالنطالُحش جدلىؾىوز ذُت جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس 

 :1وجٛىدئٍجؿُس جدلحٌُٗٓس ٗحِيت

 دٓ٘ الطٔاضٔ٘ يف اليظه املازكطٔ٘املطلب األّل: اىعداو التعد
ضٍٔ جٛىوٙ يجش ج٤ٛلحٝ جالشطٍجٍٗ يف ٣ظىص وْحضَت٧ح ذىؾىو 

ُس ال ضىؾى قٍَس ٍَُ٘س قُُٔٔس قٍَحش ٣لٍَس، ئال أ٦٣ ٢ٟ ج٤ٛحقُس جٛو٠ٜ

َرًٔ جٍِٛ٘ جالشطٍجٍٗ وجٛشُىهٍ و ضٌُد ه٤هح جٛطوىوَس جُٛٓحُْس،

وجدلحٌٍٗٓ وج٤ٍُُّٜٛت ٧ى جالذبح٥ جٍٛمسٍ جٛىقُى جٌَٛت ٓحذٚ ٜٛطوىو، وجًٌٛ 

 ال َوطٍٍ ذشٍهُس وؾىو ٍُ٘ آنٍ ٟطوىو وٟىجٌَ ٦ٛ.

 ازكطٔ٘املطلب الجاىٕ: اىعداو التعددٓ٘ احلصبٔ٘ يف اليظه امل
ضأنً ج٤ٛلٞ جدلحٌُٗٓس ذحٛىقىز جُٛٓحُْس أو وقىز جالذبح٥ 

جالشطٍجٍٗ، و٧ى ٟح َىجٌَ ٣لحٝ جحلُخ جٛىجقى، و٢ٟ ٟربٌجش يٖٛ وقىز 

ٟظٜكس جٛـرٔس جٛوحٟٜس ٢ٟ جٛو٠حٙ وجِٛالقُت، أل١ جٛطوىوَس جحلُذُس ال 

رلحٙ ٛىؾىو٧ح ذوى جٛٔؼحء هًٜ جٛـرٔس جٛربؾىجََس جدلٓطٌٜس ٢ٟ أطكحخ 
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ٌؤوِ جألٟىجٙ، وجحلُخ جٛىجقى يف ج٤ٛلٞ جدلحٌُٗٓس جي٠ن ذُى٥ ٗٚ أؾهُز 

جٛىوٛس، وَطىىل ٗٚ جٛشإو١ جالٓطظحوَس وجالؾط٠حهُس ُُهح، و٧ى ٟظىٌ 

جٍِٛ٘ جُٛٓحٍْ هبًج جدلِهىٝ خيطَٜ ه٢ جحلُخ ذحدلِهىٝ جٛىدئٍجؿٍ جٌٍٛيب 

ٔهٞ جًٌٛ َ٘ى١ ض٤لُٞ مجحهٍ ٢ٟ ئ٣شحء جألٍُجو، يف ئؿحٌ شلحٌْطهٞ حل

جٛىْطىٌٌ ذوُىج ه٢ جٜٛٓـس يف قُت جحلُخ يف ج٤ٛلٞ جدلحٌُٗٓس ٧ى هرحٌز 

 ه٢ قُخ ق٘ىٍٟ َطٞ ئ٣شحء٥ ٢ٟ ٓرٚ جٜٛٓـس يف جٛىوٛس.

ئ١ ضىََن جالنطظحطحش ذُت جحل٘ىٟس وجٛربدلح١ يف ج٤ٛلٞ جالشطٍجُٗس 

سلطَٜ سبحٟح ه٠ح ٧ى جحلحٙ يف جٛىدئٍجؿُحش جُٜٛرَتجُٛس، ُهى ُّٛ ضىََن 

َؼ٢٠ ٜٛربدلح١ جْطٔالُٛس، ذٚ ٤٧حٕ ضٍُُٗ ٜٜٛٓـس يف َى جحل٘ىٟس، قٍُٔٔ 

وَرًٔ ووٌ جٛربدلح١ ػُْ و٣شحؿ٦ ػوَُ يف ٟىجؾهس ٤٠ُ٧س جحلُخ هًٜ 

جٛىوٛس، وضٍُْم ٟرىأ وقىز ْٜـس جٛىوٛس، وجقط٘حٌ وْحتٚ جإلهالٝ 

 . 1ٛظححل٦

 ألفساد مع مصلخ٘ الدّل٘ ّضلطاتَااملطلب الجالح: تطابق حسٓ٘ ا
جأل٣ل٠س جدلحٌُٗٓس يف ئؿحٌ وْطىٌٌ َشر٦ جإلؿحٌ جدلىؾىو يف  ضو٠ٚ

جأل٣ل٠س جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس، ُهٍ ضطرٌت جالٓطٍجم جٛوحٝ ووؾىو ذٍدلح١ 

 .2وقٔىّ وقٍَحش، ئال أ١ ٧ًج جإلؿحٌ َوطرب شُٜ٘ح

أٟح ووٙ جٛىدئٍجؿُس جٌٍٛذُس ُاهنح ضو٠ٚ ذحْط٠ٍجٌ هًٜ جٛطىُُْ ذُت 

ٛىوٛس، ويٖٛ ه٢ ؿٍَْ وػن ػ٠ح٣حش ٛظححل قٍَحش جألٍُجو وٟظٜكس ج
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جألٍُجو يف ٟىجؾهس ضوَٓ جٜٛٓـس، ئال أهنح ضٔىٝ ذطأؿَت ٥ً٧ جحلٍَحش 

دبؿ٠ىهس ٢ٟ جُٛٔىو جٛٔح٣ى٣ُس ه٤ى شلحٌْطهح ٢ٟ ٓرٚ جألٍُجو ٜٛكِحف هًٜ 

جٛظححل جٛوحٝ، و٧ى هّ٘ ٟح ضطر٤ح٥ ج٤ٛلٞ جدلحٌُٗٓس، جٛيت ضإ٢ٟ ذىؾىو 

، وذُت قٍَحش جألٍُجو، ُط٘ى١ ٍٓجٌجش جٜٛٓـس جٛطـحذْ ذُت ْٜـس جٛىوٛس

ضٍمجس مجحهُس ألٍُجو جّٛشود و٧ى ٟح َٓحهى هًٜ ٤٠ُ٧س جحلُخ جٛىجقى، 

ويف جحلُٔٔس ال دي٢٘ ذأٌ ش٘ٚ ٢ٟ جألش٘حٙ أ١ َطكْٔ ٧ًج جٛطـحذْ ٢ٟ 

ج٤ٛحقُس جٛىجٓوُس، ذٚ ٗح١ هرحٌز ه٢ ضـحذْ ومهٍ أو نُحيل ٣طُؿس جخلٍّ 

ف حلٍَحش جألٍُجو ٟٔحذٚ ػ٠ح١ ذبُٓى أ٧ىجٍ جٛٓحٍُ وجإل٧ىجٌ جٛىجػ

 جحلُخ وئٓحٟس جحلُخ جٛشُىهٍ.

 ىتدابات الػكلٔ٘طلب السابع: االامل
ذبٍي جال٣طهحذحش يف جٛىوٙ جدلحٌُٗٓس ػ٢٠ شٍوؽ سلطِٜس ٗػَتج 

ٟٔح٣ٌس ذحٛيت ذبٍي يف جٛىدئٍجؿُحش جٌٍٛذُس قُع أ١ جٌٛحَس جٛىقُىز ٢ٟ 

، 1رب ضأَُى إلكهحٌ ئمجحم جدلىجؿ٤ُتئؾٍجتهح ٧ٍ قظىٙ جٜٛٓـس هًٜ أٗ

وضوطٍٍ ج٤ٛلٞ جدلحٌُٗٓس حبْ جٍِٛو يف شلحٌْس جحلْ جال٣طهحيب، ئال أ١ 

جال٣طهحذحش جٛيت ذبٍَهح ض٘ى١ شُٜ٘س، وال ضورب ُوال ه٢ ٌأٌ جِٛثحش 

جٛشورُس يف جٛىوٛس، ويٖٛ ٌجؾن ئىل ج٣وىجٝ قٍَس جٛطٍشف ُححلُخ جٛىجقى 

٢ٟ ذُت ئؿحٌجض٦ ج٢ًَٛ َػْ هبٞ وج٤ٛحند ٧ى طحقد ْٜـس جٛطٍشُف َُتشف 

٧ى جِنٍ ال َط٠طن دبٓحقس وجْوس ٛالنطُحٌ ٢ٟ ذُت رل٠ىهس ٢ٟ 

جدلطٍشكُت، أٟح ج٤ٛطحتؽ جال٣طهحذُس ُُهح ُهٍ ضٔحٌخ جإلمجحم هّ٘ ٟح صلى٥ 
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يف ج٤ّٛلٞ جّٛىدئٍجؿُس جحلٍز، جٛيت ض٘ى١ جال٣طهحذحش هبح قٍز و٣َُهس 

 وض٤حُُٓس.

ٜس يف جٛوحمل ضرُت ٤ٛح أ١ ج٤ٛلٞ جدلحٌُٗٓس جٛيت ئ١ جٛطـىٌجش جحلحط

سبُُش هًٜ جٛىوجٝ ذاذٍجَ ػٍوٌز ربُْٔ جٛوىجٛس جالؾط٠حهُس، ٧ٍ ٣طُؿس 

ضلى جٛىدئٍجؿُس جُٛٓحُْس جحلٍز جٛيت ضٔىٝ هًٜ أْحِ جٛطوىوَس 

جٍَِٛ٘س وجُٛٓحُْس، و٧ٍ ذًٖٛ ُٛٓص ٣لٞ ودئٍجؿُس ذحدلوٌت جحلٍُٔٔ 

س جإلطالقحش جٛيت هٍُطهح جٛ٘ػَت ٢ٟ ج٤ٛلٞ وَلهٍ ٧ًج ٢ٟ نالٙ رل٠ىه

جدلحٌُٗٓس ٗحالربحو جٛٓىُُحيت يف ههى "ُٟ٘حتُٚ ًىٌذحضشىٍ" ج٣ـالٓح ٢ٟ 

ذطُٜٔض ٛىوٌ جحلُخ جٛىجقى، وربىٙ ووٙ أوٌوذُس ٗحجملٍ  ٤ْ0166س 

 وذى٤ٛىج ئىل ووٙ ودئٍجؿُس ًَت ٟحٌُٗٓس.

 

 املبخح اخلامظ: 
 ٘ــــْز الدميقساطٔــــص

٤َح يف جٛو٤حطٍ جٛٓحذٔس ٧ى ٟظىٌ جٜٛٓـس، ئال أ١ َوطرب جٛشود ٠ٗح ٌأ

طىٌ ٟرحشٍض٦ ذل٥ً جٜٛٓـس زبطَٜ ذحنطالٍ ُُِٗس شلحٌْط٦ ذلح، ُٔى 

َطىىل شلحٌْطهح ذ٦ِٓ٤ وو١ ئ٣حذس أٌ أقى ٤ُ٘ى١ أٟحٝ طىٌز جٛىدئٍجؿُس 

جدلرحشٍز، وٓى َطىال٧ح ه٢ ؿٍَْ ج٣طهحخ ٣ىجخ دل٠حٌْطهح ٣ُحذس ه٦٤، أٌ 

 ٥ً٧ جحلحٛس ٣٘ى١ أٟحٝ طىٌز أنٍي ٜٛىدئٍجؿُس و٧ٍ ذحمس٦ وحلٓحذ٦، ويف

جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس، أٟح ئيج ٓحٝ جٛشود دبرحشٍز جٜٛٓـس ه٢ ؿٍَْ 

ججل٠ن ذُت جٛظىٌضُت جٛٓحذٔطُت، ٤ُُطهد ٣ىجخ ه٦٤ ديػٜى٦٣، وََٓتو١ شإو١ 
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جٜٛٓـس، وحيطِق ٧ًج جٛشود حبْ جالشطٍجٕ ٟن ٣ىجذ٦ يف ٟرحشٍز ذوغ 

يت حيىو٧ح جٛىْطىٌ، ٤ُ٘ى١ أٟحٝ طىٌز جٛىدئٍجؿُس ٟلح٧ٍ جٜٛٓـس جٛ

 جٛشر٦ ٟرحشٍز.

وضروح ٛـٍَٔس شلحٌْس جٛشود ٜٜٛٓـس يف كٚ ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ، 

ُُٟ ج٦ِٔٛ جٛىْطىٌٌ ذُت غالظ طىٌ ٜٛىدئٍجؿُس، و٧ٍ جٛىدئٍجؿُس 

جدلرحشٍز، وجٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس، وجٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ جدلرحشٍز و٧ى ٟح 

 حِيت:٤ْر٦٤ُ ٗ

 طلب األّل: الدميقساطٔ٘ املباغسٗامل
ديحٌِ جٛشود يف جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز ٟٔطؼُحش جُٛٓحوز ذ٦ِٓ٤ ُهى 

َرحشٍ جٜٛٓـس ذـٍَٔس ٟرحشٍز وو١ أ١ ٤َٓى٥ ئىل شلػُٜت ه٦٤، وَ٘ى١ يٖٛ 

ه٢ ؿٍَْ جؾط٠حم أٍُجو جٛشود ج٢ًَٛ ديٜ٘ى١ قْ شلحٌْس جحلٔىّ 

حش )جٛطشٍَوُس، جٛط٤ًَُِس، جٛٔؼحتُس(، جُٛٓحُْس، وٟرحشٍز مجُن جٜٛٓـ

ُُظىٌو١ جٛٔىج٣ُت، ؤَىٟى١ ذط٧ًُِ٤ح وَو٠ٜى١ هًٜ جِٛظٚ يف جدل٤حَهحش 

ذُت ج٤ٛحِ، وَىٍَو١ جدلٍجُْ جٛوحٟس، وشلحٌْس ٥ً٧ جالنطظحطحش ٢ٟ ٓرٚ 

 .1جألٍُجو ضطـٜد جؾط٠حههٞ يف ش٘ٚ مجوُس هحٟس أو جؾط٠حم شويب
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ج٤ٛحقُس ج٤ٛلٍَس أُؼٚ طىٌ ضوى جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز ٢ٟ و

جٛىدئٍجؿُس قٓد ٌأٌ "ؾح١ ؾحٕ ٌوْى" جًٌٛ جهطرب٧ح جٛطـرُْ جٛظكُف 

 1دلرىأ ُْحوز جٛشود.

وٓى ْحو ٣لحٝ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز يف جدلى١ جُٛى٣ح٣ُس جٛٔىديس، 

قُع ٗح١ جدلىجؿ٤ى١ جألقٍجٌ يف ٟى٤َس "أغ٤ُح" ديحٌْى١ ٟلح٧ٍ جٜٛٓـس 

، ويٖٛ ذظِس ووٌَس و٤ٟطل٠س، ُ٘ح٣ىج جيط٠وى١ ذأ٣ِٓهٞ يف مجوُس جٛشود

ٗٚ شهٍ وأقُح٣ح أٓٚ ٢ٟ شهٍ و٤َٓى١ يف ٥ً٧ جالؾط٠حهحش جٛٔىج٣ُت 

ذأ٣ِٓهٞ، وحيىوو١ جالذبح٥ جُٛٓحٍْ ٠ٜٛى٤َس، ٠ٗح ٤َلٍو١ يف أٟىٌ جحلٍخ 

 .2وجٛٓالٝ، ؤٍَو١ جدلوح٧ىجش وَو٤ُى١ جٛٔؼحز

س جدلرحشٍز يف جدلى١ و٢ٟ جٛوىجٟٚ جٛيت قٔٔص صلحقح ٣ٓرُح ٜٛىدئٍجؿُ

 :3جُٛى٣ح٣ُس جٛٔىديس جٛوىجٟٚ جٛطحُٛس

زلىووَس هىو جٛٓ٘ح١ ُٔى ٗح١ هىو ْ٘ح١ جدلى١ جُٛى٣ح٣ُس جٛٔىديس  -

 رلط٠وس ٟوح ػثُٚ ؾىج.

قظٍ هىو جألٍُجو ج٢ًَٛ ديٜ٘ى١ قْ جدلشحٌٗس يف جحلُحز جُٛٓحُْس،  -

 ٧ًج جحلْ.ُٔى ٗح٣ص ضٓطروى جُٛى٣ح٣ُس ُثيت ج٤ٛٓحء وجٛورُى ٢ٟ شلحٌْس 

 ذٓحؿس وزلىووَس وكحتَ ووجؾرحش جّٛىوٛس. -

                                                 
، وجٌ جدلـرىهحش ج٤ٛلٞ جُٛٓحُْس وجٛٔح٣ى١ جٛىْطىٌٌو. ٟظـًِ أذى ََى ُه٠ٍ:  -1

 .071، ص ٝ 2228 ، 0 ؽ ججلحٟوُس،

 .225، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .025 - 022 :ص ، صَىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْو. هٍٜ  -3
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ٓى ٗح١ ج٦ُِٔٛ ج٣ٍٍِٛٓ "ؾح١ ؾحٕ ٌوْى" ٍَي ذأ١ جٛىدئٍجؿُس و

جدلرحشٍز ٧ٍ جدلػٚ جألهًٜ ٤ٜٛلٍَس جٛىدئٍجؿُس جحلُُٔٔس وج٤ٛطُؿس 

جحلط٠ُس دلرىأ ُْحوز جألٟس، وقٓد جهطٔحو٥ أ١ أٌ ٣لحٝ ال َطرٌت 

َوى ٣لحٟح ودئٍجؿُح، ويف ٧ًج جإلؿحٌ وطَ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز ال 

جحل٘ىٟس ج٤ُٛحذُس يف ٗطحذ٦ "جٛؤى جالؾط٠حهٍ" جُٛٓحوز ال دي٢٘ سبػُٜهح 

ألهنح ال ض٤طٔٚ، ُهٍ ض٢٠٘ يف جإلٌجوز جٛوحٟس، وجإلٌجوز ال دي٢٘ سبػُٜهح.... 

و٣ىجخ جٛشود ال دي٢٘ أ١ َ٘ى٣ىج شلػُٜت ٦ٛ، ُهٞ ُٛٓىج ئّٛح رلٍو ٤ٟىوذُت 

ال دي٤٘هٞ أ١ ٌٍَٔوج شُثح.... وٗٚ ٓح٣ى١ مل َىجُْ ه٦ُٜ جٛشود ه٦٤، و

ذ٦ِٓ٤ ُهى ذحؿٚ و٢ٛ َ٘ى١ ٓح٣ى٣ح أذىج، ٓى َل٢ جٛشود أ٦٣ قٍج، و٦٤٘ٛ 

وج٧ٞ يف ك٦٤، ُهى ُّٛ قٍج ئال يف أغ٤حء ُطٍز ج٣طهحخ أهؼحء جٛربدلح١، 

 .1قىت ئيج ٟح مت جال٣طهحخ ُا١ جٛشود َوىو هرىج ال قىٙ ٦ٛ"

جؿُس جدلرحشٍز ٟٓطكُٜس جٛطكْٔ يف جٛىجٓن، ُربًٞ ٢ٟ ئ١ جٛىدئٍ

ُاهنح ٓى ذىأش زبطٍِ  ٟػحُٛطهح ُٔى ٗح١ ؾى١ ؾحٕ ٌوْى ٟطك٠ٓح ؾىج ذلح،

وضطالشً يف ٟى٤َس أغ٤ُح ٣ِٓهح ه٤ىٟح ٣ٜٔص جنطظحطحش "ججل٠وُس جٛشورُس" 

جٛيت ٗح٣ص ضطش٘ٚ ٢ٟ مجُن ٟىجؿٍت ٥ً٧ جدلى٤َس جألقٍجٌ ئىل رلّٜ 

 .2مل ضـرْ ئال يف والَحش زلىووز يف ْىٍَٓج ٤ٟطهد، ٠ٗح أهنح
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 .225 ص ،جدلٍؾن ٦ِٓ٣ -2
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ئ١ جٛطؿٍذس جُٛى٣ح٣ُس جٛٔىديس يف ٟى٤َس أغ٤ُح مل ضـرْ جٛىدئٍجؿُس 

 :1جدلرحشٍز يف شٜ٘هح جدلػحيل، ودبو٤ح٧ح جحلٍُٔٔ، و٧ى ٟح َلهٍ ٢ٟ نالٙ جِيت

ئ١ ٟى٤َس أغ٤ُح مل ضأنً ذحٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز دبو٤ح٧ح  – 0

ذًٖٛ جٛش٘ٚ َطـٜد ٟشحٌٗس مجُن أٍُجو جّٛشود يف ج٤ٛلٌٍ، أل١ ضـرُٔهح 

ئوجٌز جٛشإو١ جٛوحٟس يف جّٛىوٛس وو١ سبُُُ ذ٤ُهٞ ٢ٟ قُع ججل٤ّ جٛوٍّ 

جٌٜٛس أو جٛى٢َ، ئال أ١ جٛطؿٍذس أغرطص جْطروحو ج٤ٛٓحء وجٛورُى ٢ٟ قْ 

جدلشحٌٗس يف جؾط٠حهحش ججل٠وُس جٛوحٟس، ُٔى ٗح٣ص ٣ٓرس جدلىجؿ٤ُت جألقٍجٌ 

 ٢ٟ ْ٘ح١ ٟى٤َس أغ٤ُح. ٠02/0وُس جٛشود ال ضطؿحوَ جٛوشٍ جدل٤ل٠ُت جل

أغرص جٛىجٓن جٛو٠ٍٜ أ١ مجوُس جٛشود مل ض٢٘ ضٔىٝ ذاوجٌز ٗحُس  – 2

جٛشإو١ جُٛٓحُْس ٜٛىوٛس، ذٚ ٗح٣ص سبحٌِ جٛىكُِس جٛطشٍَوُس ُٔؾ، أٟح 

جٛىكُِس جٛط٤ًَُِس ُٔى ٗح١ ديحٌْهح رلّٜ َطٞ ضو٦٤ُُ ٢ٟ ٓرٚ مجوُس 

س، وجٛىكُِس جٛٔؼحتُس ٗح٣ص ضرحشٍ ٢ٟ ٓرٚ ٓؼحز َطٞ جٛشود ذحٍٛٔه

 ضو٤ُُهٞ أَؼح ٢ٟ ٓرٚ مجوُس جٛشود.

 ّل: مصآا الدميقساطٔ٘ املباغسٗالفسع األ
َوى ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ جدلرحشٍ جٛطورَت جٛظحوّ، وجدلػحيل 

ٜٛىدئٍجؿُس جحلُُٔٔس جٛ٘حٟٜس ٢ٟ ج٤ٛحقُس ج٤ٛلٍَس، أل١ جٛشود ديحٌِ 

ذىو١ وُْؾ، و٧ًج ج٤ٛىم ٢ٟ جٛىدئٍجؿُس ٍَضٍٔ جٜٛٓـس ذ٦ِٓ٤ و

ذاقٓحِ جدلىجؿ٢ وشوى٥ٌ ذ٠ُٔس ٦ِٓ٣، وٌأ٦َ وٟىي ضأغَت٥ يف ٌْٞ جُٛٓحْس 

جٛوحٟس ٜٛؿ٠حهس، ٠ٗح ضٍضٍٔ ذحجملط٠ن ه٢ جخلالُحش جُٛٓحُْس وجالؾط٠حهُس 

                                                 
 .022، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -1
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وجالٓطظحوَس، وذًٖٛ ُا١ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز ٧ٍ وؾهس ٣لٍ جٛشود 

 . 1جٛوحٝ وجٛىجٓوٍجدلرحشٍز وٍٓج٥ٌ 

 جاىٕ: عْٔب الدميقساطٔ٘ املباغسٗالفسع ال
ٍَي ُٔهحء جٛٔح٣ى١ جٛىْطىٌٌ ذأ٦٣ ًٌٞ أ١ ٜٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز 

 ُٟجَح٧ح ئال أهنح ٟشىذس ذوىز هُىخ دي٤٤٘ح أ١ ضلظ٧ٍح يف جِيت: 

ئ١ ََحوز هىو أٍُجو جٛشود ج٢ًَٛ حيْ ذلٞ شلحٌْس جٜٛٓـس،  أّال:

وٙ أٍٟ ٟٓطكُٚ ٢ٟ ج٤ٛحقُس جٛو٠ُٜس، ُٔى ذبحوَ هىو وََحوز ٟٓحقس جٛى

جٛٓ٘ح١ يف ذوغ جٛىوٙ ٟح َِىّ جدلُٜحٌ ٟػ٠ٜح ٧ى جحلحٙ يف جٛظُت جٛيت وطٚ 

( ٠ٓ٣س، و٢ٟ 0022202222ُٟٜحٌ وأٌذو٠حتس ُٟٜى١ ) 2202هىو ْ٘حهنح ٤ْس 

جدلٓطكُٚ أ١ صل٠ن ٗٚ جألٍُجو ج٢ًَٛ ديٜ٘ى١ جحلٔىّ جُٛٓحُْس يف ٟ٘ح١ 

 .2وجقى

جضٓحم قؿٞ جٛىكحتَ وجدلهحٝ جدلٜٔحز هًٜ هحضْ جٛىوٛس ٟن ىٔا: ثا

جٛطؤُى جًٌٛ ضطٓٞ ذ٦ ٥ً٧ جٛىكحتَ، و٧ى ٟح َطـٜد نربجش ٤ُُس 

 .3وٟطهظظُت ُال دي٢٘ أ١ ضىٗٚ ئىل أٍُجو جٛشود جٛوحوٌ ض٧ٍٍَٔح

ضوى جٍَٛٓس يف ئوجٌز شإو١ جٛىوٛس ػٍوٌز ٟٜكس وأْحُْس،  ثالجا:

جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز جٛيت ضٔطؼٍ جٛو٤ُٜس يف  و٧ى ٟح َطوحٌع ٟن ضـرُْ

ججل٠وُحش جٛشورُس، ًٖٛٛ ضوٍع ٥ً٧ جٛظىٌز ٢ٟ جٛىدئٍجؿُس جٛىوٛس 

                                                 
 .222، ص و. ٣و٠ح١ أمحى جخلـُد: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .025، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -2

 . 222، ص ؾن ْحذْو. ٣و٠ح١ أمحى جخلـُد: ٍٟ -3
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دلهحؿٍ ٗرَتز، نحطس ٟن ج٣طشحٌ ججلىْٓس، وجٛظٍجهحش جدلٜٓكس، وجٛطٓحذْ 

ُّٓـٍز هًٜ جدلىجٌو جالٓطظحوَس ٜٛىوٙ جألنٍي  . 1ضلى جٛ

ٍّع هحٟس جٛشود ٛطأغَتجش ضإوٌ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز  زابعا: ئىل ضو

ٟطوىوز ٢ٟ شهظُحش ٗرَتز ذٌحَس ربُْٔ ًٌرحهتٞ جٛشهظُس ٣طُؿس 

 .2جٛطظىَص جٛوٍٜت، يف ئؿحٌ ججل٠وُحش جٛشورُس

ضطـٜد ئوجٌز جٛشإو١ جٛوحٟس يف جٛىوٛس ضىجٍُ ج٤ٛؼؽ جُٛٓحٍْ  خامطا:

٘ى١ ٛىي أٍُجو جٛشود، ئيج ٟح ؿر٤ٔح ٣لحٝ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز، ًٖٛٛ َ

 .3ضـرُٔهح أٍٟج ٟٓطكُال يف كٚ ووٙ ٟح ضُجٙ ٤َطشٍ ُُهح ججلهٚ وجألُٟس

غرص ذحٛطؿٍذس أ١ ججل٠وُحش أو ججملحّٛ يجش جألهىجو جٛ٘رَتز  ضادضا:

ال ضط٠طن ذحِٛ٘حءز جٛيت ضإ٧ٜهح إلطىجٌ جٍٛٔجٌجش ج٠ُٜٓٛس، ذٚ َظود ٢ٟ 

٧ى ٟح جألطٚ جٛىطىٙ ئىل ٍٓجٌ ٟن وؾىو يٖٛ جٛوىو جٛؼهٞ ٢ٟ جٛشود، و

 .4َإٗى ٤ٛح هىٝ طالقُس ٣لحٝ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز ٢ٟ قُع جٛطـرُْ

جألٍُجو ج٢ًَٛ ٗح٣ىج ديحٌْى١ جٛط٤ًُِ وجٛٔؼحء مل َ٘ى٣ىج  ضابعا:

َٓطو٠ٜى١ وجت٠ح جال٣طهحخ، ُٔى ٗح٣ىج يف جٛ٘ػَت ٢ٟ جألقُح١ َِؼٜى١ 

                                                 
 . 025، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .222، ص و. ٣و٠ح١ أمحى جخلـُد: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .025، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -3

 .227، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -4
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٧ٍ جٍٛٔهس، و٧ى أٍٟ ٌجؾن ئىل ْرد وٍَت َٔىٝ هًٜ جهطٔحو٧ٞ ذأ١ جِذلس 

 .٢ٟ1 ْطهطحٌ ذلٞ جألطٜف

 باغسٗ(املغري بٔ٘ )الدميقساطٔ٘ ااملطلب الجاىٕ: الدميقساطٔ٘ الئ
ٍَي ؾح٣د ٢ٟ ج٦ِٔٛ أ١ جدلرىأ جٛىدئٍجؿٍ ج٣طهً ئىل أ١ أُؼٚ وُْٜس 

الشطٍجٕ جألٍُجو يف جحل٘ٞ ٧ى ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب، جًٌٛ أطرف أٗػٍ طىٌ 

دلرحشٍز وشر٦ جدلرشٍز، جٛىدئٍجؿُس شُىهح يف ٟٔحذٚ جٛىدئٍجؿُس ج

ودبٔطؼً ٧ًج ج٤ٛلحٝ خيطحٌ جٛشود ٣ىجذح َطىٛى١ جحل٘ٞ ذحمس٦ وذح٤ُٛحذس 

ه٦٤ دلىز ٟو٤ُس، ويف ٥ً٧ جحلحٛس ضٔٓٞ جٛىوٛس ؾٌٍجُُح ئىل هىو ٢ٟ 

جٛىوجتٍ جال٣طهحذُس ٤ُُطؽ ه٢ ٗٚ وجتٍز ٣حترح أو أٗػٍ ديػٜهح يف جذلُثس 

 .2جٛطشٍَوُس

ه٢ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز يف أ١ ووٌ  زبطَٜ جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس

جٛشود يف جألوىل َٔىٝ ذح٣طهحخ أشهحص ٤َىذى٦٣ يف ئوجٌز شإو١ جٛىوٛس، 

أٟح يف جٛػح٣ُس ُا٦٣ ٧ى ٢ٟ َٔىٝ دبرحشٍز شإو٦٣ ذ٦ِٓ٤، و٧ى جألْحِ جًٌٛ 

َٔىٝ ه٦ُٜ ج٦ِٔٛ جٛىْطىٌٌ ٛطكىَى جٍِّٛ ذُت جٛشود ذحهطرح٥ٌ طحقد 

جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز، وذُت جٛشود ذحهطرح٥ٌ  جٜٛٓـس وشلحٌْهح يف كٚ ٣لحٝ

طحقد جٜٛٓـس، وئٛٔحء هرة شلحٌْطهح هًٜ شلػ٦ُٜ ج٢ًَٛ خيطح٧ٌٞ يف كٚ 

                                                 
 .071، ص و. ٟظـًِ أذى ََى ُه٠ٍ: ٍٟؾن ْحذْ -1

وجٌ  ،ضىنٚ جٛىوٛس وٟىي جضٓحم رلحالش جٜٛٓـس جٛوحٟس: أمحى هرحِ هرى جٛرىَن -2

 .272، ص ٝ 0170 ،0ج٤ٛهؼس جٛوٍذُس، )و.خ(، ؽ
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٣لحٝ جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس، وٓى ٣شأ ٧ًج ج٤ٛلحٝ يف ئصلٜطٍج ذش٘ٚ ضىٌجيٍ 

 ٤ٗ1طُؿس ؿرُوُس ٜٛلٍوٍ جٛطحٌخيُس جٛيت هحشطهح ٥ً٧ جٛىوٛس.

ؿُس ج٤ُٛحذُس جْٞ جحل٘ىٟس ج٤ُٛحذُس، ئال َـْٜ هًٜ ٣لحٝ جٛىدئٍجو

أ٦٣ ال ديحٌْهح ذ٦ِٓ٤ وئ٠٣ّح َٔىٝ ذحنطُحٌ ٣ىجخ ديحٌْىهنح ٣ُحذس ه٦٤ دلىز 

زلىووز، وذًٖٛ ٣٘ى١ أٟحٝ ئٌجوضح١ ٤ِٟظٜطح١، ئٌجوز جّٛشود جٛيت ضطؿ٦ ضلى 

ج٣طهحخ ج٤ٛىجخ، وئٌجوز ج٤ٛىجخ جٛيت ضطؿ٦ ضلى شلحٌْس جٜٛٓـس، وذحٛطحيل 

٤لحٝ ٍَِّ ذُت طحقد جُٛٓحوز و٧ى جٛشود و٢ٟ َرحش٧ٍح ٣ُحذس ُا١ ٧ًج جٛ

ه٦٤ و٧ٞ ج٤ٛىجخ جدل٤طهرُت ج٢ًَٛ ضورب ئٌجوهتٞ ه٢ ئٌجوز جٛشود، أٌ 

 .2ج٤ٛحنرُت

ئ١ ٗٚ ٟح َظىٌ ه٢ ج٤ٛىجخ جدل٤طهرُت ٢ٟ ٓىج٣ُت وٍٓجٌجش َٓط٤ى ُُهح 

 ئىل ٤ٍَٓس هحٟس ٧ٍ أ١ جٛٔح٣ى١ أو جٍٛٔجٌ جٛظحوٌ ه٤هٞ َوطرب طحوٌ ه٢

ضط٠ػٚ يف  ، وديحٌِ جٛربدلح١ هب٥ً جٛظِس طالقُحش ضشٍَوُس3ئٌجوز جٛشود

٢ْ جٛٔىج٣ُت، وطالقُحش ٟحُٛس ذحدلىجُٔس هًٜ ٓح٣ى١ جدلحُٛس، وطالقُحش 

ُْحُْس ه٤ى ٍٟجٓرس جٜٛٓـس جٛط٤ًَُِس، وحيىو ٗٚ ٥ً٧ جٛظالقُحش 

جٛٔح٣ى١ جألْحٍْ ٜٛىوٛس )جٛىْطىٌ(، و٧ٍ زبطَٜ ٢ٟ ووٛس ئىل ووٛس أنٍي 

                                                 
، جٛىٌ ججلحٟوُس جٛٔح٣ى١ جٛىْطىٌٌ وج٤ٛلٞ جُٛٓحُْسو. ئذٍج٧ُٞ هرى جٛوَُُ شُكح:  -1

 .587، ص ٝ 2222ججلىَىز، ٟظٍ، )و.ؽ(، 

 .006، ص و. جُٛٓى نُٜٚ ٧ُ٘ٚ: ٍٟؾن ْحذْ -2

 . 227، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -3
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ٚ ضـىٌ حيٓد ٟرحوب وُِٜٓس وئَىَىٛىؾُس ٗٚ ووٛس وٟىي ضأغ٧ٍح ذوىجٟ

 .1ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب

ٓى ؾحءش ٣شأز جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس ٍٟضرـس ذطـىٌجش ضحٌخيُس و

ٟو٤ُس وذش٘ٚ نحص يف جصلٜطٍج جٛيت ضوطرب ٟهى جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس، 

وج٣طٜٔص ٤ٟهح ئىل جٛىوٙ جألنٍي جٛيت ٤٤ٓص ٟلح٧ٍ ٥ً٧ جٛىدئٍجؿُس يف 

 .2وْحضَت٧ح

كحٛس ضـرُْ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز َوىو ج٣طشحٌ ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب الْطو

يف جٛوظٍ جحلىَع، أل١ جٌضِحم هىو ْ٘ح١ جٛىوٙ جدلوحطٍز جيوٚ ضىيل 

جٛشود ٟرحشٍز ٟلح٧ٍ جحل٘ٞ ذ٦ِٓ٤ أٍٟج ٟٓطكُال، ٠ٗح أ١ ضوىو وٗػٍز 

جدلشحٗٚ جٛوحٟس وضؤُى٧ح، وجٛطـىٌ جٍِٛت وجٛط٤٘ىٛىؾٍ جدلطٓحٌم، َطـٜد 

١ ٓحو٢ٌَ هًٜ ٟىجؾهس ٟٓإوُٛحش ضَُٓت جنطُحٌ ٣ىجخ ه٢ أٍُجو جٛشود َ٘ى٣ى

 .3وئوجٌز جٛشإو١ جٛوحٟس يف جٛىوٛس

جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس ضٔىٝ هًٜ أّْ سبػٚ أٌٗح١ ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب و

 ضط٠ػٚ يف:

 وؾىو ذٍدلح١ ٤ٟطهد ٢ٟ ٓرٚ جٛشود ديحٌِ ْٜـحش ُوُٜس. -

 ربىَى جٛوهىز جٛربدلح٣ُس وٓحذُٜطهح ٜٛطؿىَى. -

 ّٟس ذأ٧ٍْح.هؼى جٛربدلح١ ديػٚ جأل -

                                                 
 .228، ص و. ٣و٠ح١ أمحى جخلـُد: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .227، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .227، ص جدلٍؾن ٦ِٓ٣ -3
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 جْطٔالٙ جٛربدلح١ ه٢ ج٤ّٛحنرُت نالٙ ّٟىز ٣ُحذط٦.  -

 ٤ْطوٍع ذل٥ً جألٌٗح١ هًٜ ج٤ٛكى جِيت:و

 مً قبل الػعب ميازع ضلطات فعلٔ٘ الفسع األّل: ّجْد بسملاٌ ميتدب
َوى وؾىو ٧ُثس ٣ُحذُس ٤ٟطهرس ٢ٟ ٓرٚ جٛشود أوٙ ٌُُٗز َٔىٝ هُٜهح 

َ٘ى١ أهؼحء ٥ً٧ جذلُثس ٤ٟطهرُت ُٔؾ، ذٚ ال ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب، وال ٍَِ٘ أ١ 

 ذى ٢ٟ أ١ سبحٌِ جذلُثس ج٤ُٛحذُس ووٌ ُوٍٜ يف ئوجٌز شإو١ جٛىوٛس.

َوطرب وؾىو ذٍدلح١ ٤ٟطهد ٢ٟ ٓرٚ جٛشود ديحٌِ ْٜـحش ُوُٜس ٧ى و

أوٙ وأ٧ٞ أٌٗح١ ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب، الُطٍجع أ١ جٛشود ديحٌِ ُْحوض٦ جِٛوُٜس 

يف جٛربدلح١، َطـٜد ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب أ١ َطٞ ضشُ٘ٚ ه٢ ؿٍَْ ٣ىجذ٦ جدل٤طهرُت 

جٛربدلح١ ه٢ ؿٍَْ جال٣طهحخ ٢ٟ ٓرٚ جٛشود، أل١ ج٣طهحخ جٛربدلح١ هبًج 

جٛش٘ٚ ٧ى جًٌٛ َؼٍِ هًٜ ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب جمس٦ وؿحذو٦ ج٤ُٛحيب، ُايج 

ضش٘ٚ جٛربدلح١ ه٢ ؿٍَْ جٛطوُُت ٦ٜٗ أو يف ٟول٦٠، ُهى ٢ٛ َ٘ى١ ٧ُثس 

٦٣ ال دي٢٘ ذلًج ججملّٜ أ١ َىهٍ سبػُٚ جٛشود و٣ُحذط٦ ٣ُحذُس قُُٔٔس، أل

 .1ه٦٤

ئ١ جال٣طهحخ ٧ى ؾى٧ٍ ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب، وذىو١ ج٣طهحخ ال َ٘ى١ ج٤ٛلحٝ 

، و٣شَت يف ٧ًج جٛظىو ئىل أ٦٣ ئيج ٗح٣ص جٛىوٛس 2ج٤ُٛحيب ْىي ٟٓأٛس طىٌَس
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َت ضأنً ذ٤لحٝ ججملُٜٓت يف ض٘ى٢َ ذٍدلحهنح، وٗح١ أقى ججملُٜٓت ٟش٘ال ذٌ

جال٣طهحخ ٗحٛطوُُت، أو جٛىٌجغس، وٗح١ ججملّٜ جِنٍ ٟش٘ال ه٢ ؿٍَْ 

جال٣طهحخ، ُا١ ججملّٜ جدل٤طهد ذش٘ٚ ٗحٟٚ ٧ى وقى٥ جًٌٛ َط٠طن ذظِس 

ججملّٜ ج٤ُٛحيب، أٟح ججملّٜ جٌَٛت ٤ٟطهد ٠ٗؿّٜ جٜٛىٌوجش يف ذٍَـح٣ُح 

 .1ُُّٜ ٦ٛ ٢ٟ جٛظِس ج٤ُٛحذُس ْىي جالْٞ

ْطىٌٌ ٍَي ذأ١ َ٘ى١ ج٤ٛلحٝ ٣ُحذُح ْىجء وأًٜد ج٦ِٔٛ جٛٔح٣ى١ جٛى

ٗح١ جٛربدلح١ ٓى ؾحء ذ٘ح٦ٜٟ ه٢ ؿٍَْ جال٣طهحخ، أو ؾحء ه٢ ؿٍَْ 

جال٣طهحخ وجٛطوُُت، ذشٍؽ أ١ ض٘ى١ جألًٜرُس يف ضشُٜ٘س جٛربدلح١ ٛألهؼحء 

جدل٤طهرُت هًٜ جألهؼحء جدلو٤ُُت، ًٖٛٛ َ٘ى١ ٢ٟ ًَت جٛظىجخ نٜن جٛظِس 

٤ُُت ج٢ًَٛ ٤َط٠ى١ ٤ِّٛ ججملّٜ جًٌٛ َؼٞ ج٤ُٛحذُس ه٢ جألهؼحء جدلو

أهؼحء ٤ٟطهرُت، ٠ٗح ال جيىَ نٜن جٛظِس هًٜ ججملّٜ جًٌٛ َؼٞ ْىي 

 .2جألهؼحء جدلو٤ُُت ٟػٚ رلّٜ جٜٛىٌوجش جإلصلٌُُٜ

 دٗ الربملاىٔ٘ ّقابلٔتَا للتجدٓدالفسع الجاىٕ: حتدٓد العَ
دلح١ دلىز َٔىٝ ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ ج٤ُٛحيب هًٜ ػٍوٌز ج٣طهحخ جٛرب

٤َُٟس زلىوز، ديحٌِ ُُهح جُٛٓحوز ٣ُحذس ه٢ جٛشود، و٧ى ق٠٤ُح ديحٌِ 

٥ً٧ جٛىكُِس ُا٦٣ َورب ه٢ ًٌرحش وأٟحين وضـٜوحش جٛشود، وجذبح٧حش 

، و٢٘ٛ جشطٍجؽ جنطُحٌ ج٤ٛحتد دلىز زلىوز ال ذى أ١ َٔط١ٍ 3جٍٛأٌ جٛوحٝ
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ٟىز ٣ُحذط٦،  ذشٍؽ آنٍ َط٠ػٚ يف ؾىجَ ئهحوز ج٣طهحخ ج٤ّٛحتد جًٌٛ ج٣طهص

أل١ ذبىَى ج٣طهحخ أهؼحء جٛربدلح١ َوى وُْٜس ٢ٟ جٛىْحتٚ جٛيت ربْٔ 

ٌٓحذس جٍٛأٌ جٛوحٝ هًٜ أهؼحء جٛربدلح١ ذط٠ُ٘ت ج٤ٛحنرُت ٢ٟ هىٝ ذبىَى 

 .1ج٣طهحخ جألهؼحء ج٢ًَٛ َػرص هىٝ طالقُطهٞ ُٜٛٔحٝ دبه٠طهٞ ج٤ُٛحذُس

ت٠س ُْإوٌ ئ١ جنطُحٌ ججملّٜ ج٤ُٛحيب دلىز ًَت زلىوز وذظىٌز وج

٤ٟـُٔح ئىل جإلنالٙ ذحٛط٠ػُٚ جحلٍُٔٔ ٜٛشود، و٧ى ٟح َىُن ج٤ٛىجخ ئىل 

هىٝ ججلىَس يف أوجء ٟهحٟهٞ ج٤ُٛحذُس وجٛشود َ٘ى١ ًَت ٓحوٌ هًٜ هُذلٞ، 

شلح َطوحٌع ٟن ٍُ٘ز قْ طحقد جٜٛٓـس يف ٍٟجٓرس وزلحْرس ج٤ٛحتد 

٤ٛحقُس ، ُايج جُطٍػ٤ح ههىز ٣ُحذُس ًَت زلىووز ٢ٟ ج2جًٌٛ ج٣طهر٦

ج٤ُُٟٛس ُا١ ٣طُؿس يٖٛ قط٠ح ْط٘ى١ جْطرىجو ٧ًج جٛربدلح١ ئىل وٌؾس 

، و٢ٟ مث ضلهٍ ٤ٛح ئجيحذُحش 3ج٣ٔالذ٦ ئىل وَ٘طحضىٌ ال َورب ه٢ ئٌجوز جٛشود

ربىَى جٛوهىز ج٤ُٛحذُس، وٓحذُٜطهح ٜٛطؿىَى ٢ٟ قُع نْٜ ٌوـ جإلذىجم، 

طٍشف ٛوهىز ٣ُحذُس وجدلرحوٌز وجإلنالص ٛىي ج٤ٛحتد ًٌرس ٦٤ٟ يف ئهحوز جٛ

أنٍي، ٠ٗح أ١ ٧ًج جٛطؿىَى خيْٜ ٤ٛح ِٗحءجش ٣ُحذُس ٓحوٌز هًٜ ضوىَغ 

 .4ج٤ٛٔض يف نربز ج٤ٛىجخ ججلىو
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ئ١ جدلىز ج٤ُٛحذُس يف وْحضَت جٛىوٙ قىت وئ١ ٗح٣ص سلطِٜس ُاهنح 

ضٓط٤ى يف ربىَى٧ح ئىل ٟوُح٢ٌَ ذبوٚ ٤ٟهح ٟىز ٟؤىٛس، َط٠ػٚ جدلوُحٌ 

ج٣طهحخ جٛربدلح١ أٗػٍ ٢ٟ جٛالَٝ ُط٤ٔـن جٛظٜس ذُت  جألوٙ يف هىٝ ؿىٙ ٟىز

جٛربدلح١ وج٤ٛحنرُت، أٟح جدلوُحٌ جٛػحين ُُط٠ػٚ يف ٍٟجهحز ٟٓأٛس هىٝ ٓظٍ 

٥ً٧ جدلىز أٗػٍ ٢ٟ جٛالَٝ أَؼح ُطإوٌ ئىل هىٝ سب٢٘ ج٤ٛىجخ ٢ٟ ربُْٔ 

، ودبوٌت آنٍ ال جيد جدلرحٌٛس يف ئؿحٛس جدلىز 1وهىو٧ٞ جٛيت ج٣طهرىج ألؾٜهح

٤ُٛحذُس ٤ُُطؽ ه٢ يٖٛ ئػوحٍ جٍٛٓحذس جٛشورُس ه٢ جٛربدلح١، وال جيد ج

 .2جدلرحٌٛس يف ضٔظَت٧ح ُُإوٌ يٖٛ ئىل ئػوحٍ جْطٔالٙ جٛربدلح١

ٓى ضرح٤َص جٛىْحضَت يف ربىَى٧ح دلىز والَس ججملحّٛ ج٤ُٛحذُس و

(، 22ٗحٛىْطىٌ جألٍٍَٟ٘ جًٌٛ قىو ٟىز والَس رلّٜ ج٤ٛىجخ ذ٤ٓطُت )

( وقىو جٛىْطىٌ ج٣ٍٍِٛٓ ٟىز 28رلّٜ جٛشُىل ذٓص ٤ْىجش )وٟىز والَس 

(، وٟىز والَس رلّٜ جٛشُىل 22والَس ججل٠وُس جٛىؿ٤ُس خب٠ّ ٤ْىجش )

 (.21ذطٓن ٤ْىجش )

ٓى جهطرب ًحٛرُس ج٦ِٔٛ أ١ جِٛطٍز ج٤ُٛحذُس جدلوطىٛس ٧ٍ جألصلن يف و

٤ُحذُس ٢ٟ صلحـ جأل٣ل٠س ج٤ُٛحذُس، ألهنح ذب٠ن ذُت ٟرىأ جْطٍٔجٌ جحلُحز جٛ

ؾهس وُحهُٜس جٍٛٓحذس جٛشورُس ٢ٟ ؾهس أنٍي، و٧ً٘ج ُا١ جال٣طهحذحش 
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جٛىوٌَس جٛوحٟس ٜٛربدلح١ نالٙ ُطٍز ٤َُٟس ٟؤىٛس، ٧ى ضىُُْ ذُت جْطٔالٙ 

 .1جٛربدلح١ وجالقطِحف ذٜٓـس جألٟس

 عضْ الربملاٌ ميجل األم٘ بأضسٍا الفسع الجالح:
ألٟس ذأ٧ٍْح، وال َوطرب ُٔؾ َوطرب هؼى جٛربدلح١ جدل٤طهد شلػال ٛ

جٛيت جنطحٌض٦، وجٌٛحَس ٢ٟ يٖٛ ٧ٍ  شلػال ٛىجتٍض٦ جال٣طهحذُس جٛؼُٔس

ػ٠ح١ جْطٔالٙ ج٤ٛحتد، شلح حئْ جدلظٜكس جٛوحٟس ٠ٜٛؿط٠ن ذ٘ح٦ٜٟ ه٤ى 

أوجء٥ ٛو٦ٜ٠ ج٤ُٛحيب يف مجُن جٛٔىج٣ُت وجٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز ه٢ جٛربدلح١، 

ُوص هرى جٛى٧حخ" "...ُٜى ْوً ٗٚ ُُٔىٙ يف ٧ًج جٛظىو جٛىٗطىٌ "زل٠ى ٌ

٣حتد ئىل سبػُٚ وجتٍض٦ جال٣طهحذُس وقى٧ح وو١ جدلظٜكس جٛوحٟس ٠ٜٛؿط٠ن 

ألطرف جٛربدلح١ ٠ُٟٔح يف وجن٦ٜ ٗٚ ٣حتد َٓوً دلظٜكس وجتٍض٦ يف ٗٚ 

٤ٟحٓشحض٦ وضظٍُحض٦، شلح خيشً هًٜ ٟظٜكس ججملط٠ن جٛوحٟس ذحٛؼُحم 

ٟورب٢َ ه٢ ئٌجوز ج٤ٛحنرُت ُحدلٔظىو  وجإل٧ىجٌ، ُايج ٗح١ جٛربدلح١ وأهؼحء٥

٧ى جإلٌجوز جمل٠ىم ج٤ٛحنرُت أو رل٠ىم جٛشود وُّٛ ُٔؾ ئٌجوز ٗٚ وجتٍز 

ج٣طهحذُس جٛيت ٓى ضطوحٌع ٟظٜكطهح ٟن ًَت٧ح ٢ٟ جٛىوجتٍ، وٟن جدلظٜكس 

 .2جٛوحٟس جمل٠ىم ج٤ّٛحنرُت...."

ذىجَس ئ١ ٢ٌٗ سبػُٚ هؼى جٛربدلح١ ٛألٟس ذأ٧ٍْح مل ٢َ٘ ٟوطٍُح ذ٦ يف 

٣شأز ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب يف جصلٜطٍج و٣ٍُٓح، وًَت٧ح ٢ٟ جٛىوٙ جألنٍي جٛيت 

ضر٤ص جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس، ُٔى ٗح٣ص ج٤ٛلٍَس جٛٓحتىز، ٣لٍَس جٛىٗحٛس 
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جإلُٛجُٟس وضٍضد هًٜ ٥ً٧ ج٤ٛلٍَس ٣طحتؽ ًَت ٟٔرىٛس، قُع ذىأش ٗٚ 

٢ ٓرٜهح، وُّٛ وجتٍز ج٣طهحذُس يف ربىَى ذ٣ٍحرلح زلىوج ٤ٜٛحتد جدل٤طهد ٟ

ذلًج جألنَت أ١ خيٍؼ ه٢ ه٤حط٥ٍ، ُايج ٟح ؿٍـ ٟىػىهح يف جٛربدلح١ ال 

َىنٚ ػ٢٠ ذ٣ٍحرل٦ جال٣طهحيب، أو ٗح١ َش٘ٚ ذبحوَج حلىوو وٗحٛط٦ 

جإلُٛجُٟس ٗح١ ُٟٜٟح ذحالٟط٤حم ه٢ جٛطظىَص قىت َطًٜٔ ضو٠ُٜحش ؾىَىز ٢ٟ 

هًٜ ذُحع ُايج وٓن ٣حنر٦ُ، وٓى ْحو يف ٣ٍُٓح ٣لحٝ جالْطٔحالش جدلىٓوس 

أ١ نٍؼ ج٤ٛحتد ه٢ جحلىوو جدلٓـٍز يف وٗحٛط٦ جإلُٛجُٟس َؼن ج٤ٛحنرُت 

جٛطحٌَم هًٜ ٥ً٧ جالْطٔحٛس، مث ٍَْٜىهنح ئىل ٌتُّ ججملّٜ ج٤ُٛحيب ُٛرحشٍ 

ئؾٍجءجش ه٦ُٛ، وٓى ضٍضد هًٜ يٖٛ أ١ ج٤ٛحتد مل َوى ٤َلٍ ٜٛظححل جٛوحٝ 

 .1وجتٍض٦ جال٣طهحذُس ئال دبح َطىجُْ ٦٤ٟ ٟن ٟظٜكس ٣حنر٦ُ يف

ئ١ جٛطـىٌ جًٌٛ ه٦ٍُ ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب ْح٧ٞ يف ربٍٍَ ئٌجوز ج٤ٛحتد 

٢ٟ ػٌىؽ وُْـٍز ٣حنر٦ُ، وجْطٍٔ ٟرىأ سبػُٚ هؼى جٛربدلح١ ٛألٟس ٜٗهح، 

ُط٘ى١ ئٌجوز ج٤ٛحتد ه٤ى شلحٌْط٦ دلهح٦ٟ ج٤ُٛحذُس ضٔىمي جدلظٜكس جٛوحٟس 

طهص ٣لٍَس جٛىٗحٛس جإلُٛجُٟس هًٜ جدلظٜكس جخلحطس أو جحملُٜس، و٧ً٘ج ج٣

جٛٓحذٔس وقٜص زلٜهح ٣لٍَس أنٍي ؾىَىز و٧ٍ ٣لٍَس "جٛىٗحٛس جٛوحٟس 

ٜٛربدلح١"، و٧ٍ وٗحٛس ه٢ جألٟس يف رل٠ىههح ذىطِهح وقىز رلٍوز ٟط٠ُُز 

 .2ه٢ جألشهحص جٛىجنُُٜت يف ض٘ى٤َهح
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٢ٟ جألٟػٜس جٛطُٜٔىَس جٛيت ضىجوذلح ج٦ِٔٛ جٛىْطىٌٌ يف جٛىٗحٛس و

ه٤ى  0670ٟس ٜٛربدلح١، ٟح ٥ٌٍٓ ٌتُّ ججل٠وُس جٛىؿ٤ُس ج٣ٍُِٛٓس ٤ْس جٛوح

ٌُؼ٦ ٛٔرىٙ جْطٔحٛس ج٤ٛىجخ جدل٠ػُٜت دلٔحؿويت "جُِٛجِ وجٜٛى٢ٌَ" ذوى 

جقطالذل٠ح ٢ٟ ؿٍٍ ووٛس "أدلح٣ُح" ئغٍ جهنُجٝ ٣ٍُٓح يف قٍخ جٛٓرو٤ُُس، 

جدلٔحؿوحش  وٗح١ جٍُٛغ ٓحت٠ح هًٜ أْحِ أهنٞ مل َ٘ى٣ىج ٣ىجذح شلػُٜت ٛطٜٖ

، ودي٤٤٘ح أ١ ٣ؼَُ يف ٧ًج جإلؿحٌ ٟػحال 1ذٚ شلػُٜت ٛ٘ٚ جألٟس ج٣ٍُِٛٓس

قىَػح يف ووٛس هٍذُس ه٤ى جْط٠ٍجٌَس هؼىَس ٣ىجخ جٛؼِس جٌٍٛذُس ه٤ى 

، و٧ٍ ج٤ٓٛس جٛيت طىٌش 0166ئىل ًحَس  0187جقطالٙ ئٍْجتُٚ ذلح ٤ْس 

ذُت جألٌو١ وجٛؼِس ُُهح جإلٌجوز جدلُٜ٘س ذِٖ جالٌضرحؽ جٛٔح٣ىين وجإلوجٌٌ 

 .2جٌٍٛذُس، ضـرُٔح ٍٛٔجٌجش ٟإسبٍ جٍٛذحؽ، وًٌرس ؾحٟوس جٛىوٙ جٛوٍذُس

 الفسع السابع: اضتقالل الربملاٌ عً الياخبني خالل مدٗ ىٔابتُ
٤ٍَِو جٛربدلح١ يف ج٤ٛلحٝ ج٤ُٛحيب دب٠حٌْس جٜٛٓـس جدل٤٠ىقس ٦ٛ 

ال حيْ ذلٞ ٟشحٌٗط٦  وْطىٌَح أغ٤حء ُطٍز ٣ُحذط٦ ٟٓطٔال ه٢ ج٤ٛحنرُت ج٢ًَٛ

يف جٜٛٓـس، ًٖٛٛ ُا١ ٢ٌٗ جْطٔالٙ جٛربدلح١ ه٢ ج٤ٛحنرُت نالٙ ٟىز ٣ُحذط٦ 

َٔىٝ هًٜ أْحِ ج٢ٍٗٛ جٛٓحذْ، جدلط٠ػٚ يف أ١ هؼى جٛربدلح١ ديػٚ جألٟس 

ذأ٧ٍْح، ًٖٛٛ ض٤طهٍ ٟه٠س ج٤ٛحنرُت ذح٣طهحء ئؾٍجءجش ج٣طهحخ أهؼحء 
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حٌْس جٜٛٓـس ذحْٞ جٛشود و٣ُحذس جٛربدلح١، و٢ٟ مث َطىىل ٣ىجخ جٛربدلح١ شل

 .1ه٦٤

ئ١ ج٤ٛحتد يف ٥ً٧ جٛىػوُس َ٘ى١ ٟٓطٔال ه٢ ج٤ٛحنرُت ه٤ى شلحٌْط٦ 

ٛو٦ٜ٠ ج٤ُٛحيب، قُع ال حيْ ٤ٜٛحند أ١ َٔىٝ ذآحٛس ج٤ٛحتد، أو ضىؾ٦ُ 

ضو٠ُٜحش ٦ٛ أو ئُٛج٦ٟ ذأ١ َأنً يف جٛربدلح١ ٟىَٓ ٟوُت، وضٓط٠ٍ ٥ً٧ 

وهىز ج٤ُٛحذُس، ُٛٔىٝ جٛشود ٍٟز أنٍي جالْطٔالُٛس ئىل ًحَس ج٣طهحء جٛ

 ذح٣طهحخ شلػ٦ُٜ يف جٛربدلح١.

ئ١ جْطٔالُٛس ج٤ٛحتد ٧ٍ دبػحذس ػ٠ح٣س قُُٔٔس ٦ٛ دل٠حٌْس ه٦ٜ٠ 

ج٤ُٛحيب ذوُىج ه٢ ٗٚ ضأغَت ٠ٗح أ١ ضىنٚ ج٤ٛحند يف ه٠ٚ ج٤ٛحتد ُْهْٜ 

٣ىم ٢ٟ جِٛىػً وجإلٌذحٕ يف ه٠ٚ ج٤ٛىجخ، ذٓرد ضرح٢َ جدلظححل وجنطالٍ 

ىو جذبح٧حش جٍٛأٌ جٛوحٝ، ئال أ٦٣ جيد جإلشحٌز ئىل أ١ جْطٔالٙ ج٤ٛحتد وضو

ه٢ ج٤ٛحند ال ضوٍت جال٣ِظحٙ جٛطحٝ، وه٠ٚ ج٤ٛحتد ِٛحتىز ٟظٜكط٦ 

جٛشهظُس ٟطؿح٧ال ٟظححل وًٌرحش ج٤ٛحنرُت، وئمنح ضوٍت أ١ َهىٍ ج٤ٛحتد 

 .2ئىل نىٟس جٛظححل جٛوحٝ

ربدلح١ ه٢ ج٤ٛحنرُت ٧ً٘ج ٣ظٚ ئىل أ١ جدلٔظىو ذحْطٔالٙ هؼى جٛو

نالٙ ٟىز ٣ُحذس أ١ َو٠ٚ ذحْطٔالٙ وذىو١ أٌ ضىنٚ ٢ٟ ج٤ٛحنرُت، ج٣ـالٓح 

٢ٟ ضحٌَم ج٣طهحذ٦ ئىل ًحَس ج٣طهحء ٟىض٦ ج٤ُٛحذُس أو قٚ ججملّٜ ج٤ُٛحيب، 

و٧ى ٟح ديُُ ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ ج٤ُٛحيب ه٢ ج٤ٛلحٝ جٛىدئٍجؿٍ جٛشر٦ 
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ئىل ؾح٣د جٛربدلح١ يف شلحٌْس  ٟرحشٍ جٛيت َشطٍٕ ُُهح مجهىٌ ج٤ٛحنرُت

ذوغ ٟلح٧ٍ جٜٛٓـس ٗحالْطِطحء جٛشويب، ذحإلػحُس ئىل ذوغ جٛىْحتٚ 

 .1جٍٛٓحذُس جألنٍي ٤ٜٛحنرُت هًٜ جٛربدلح١

 حلكْم٘ الدميقساطٔ٘ الػبُ مباغسٗاملطلب الجالح: ا
كهٍش جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ٣طُؿس جْطكحٛس جٛطـرُْ جٛو٠ٍٜ 

ٍز ٢ٟ ؾهس، وجال٣طٔحوجش جٛيت وؾهص ٜٛىدئٍجؿُس ٜٛىدئٍجؿُس جدلرحش

ج٤ُٛحذُس ٢ٟ ؾهس أنٍي، وضوى جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ٣لحٝ وْؾ ذُت 

جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز جٛيت ضٔىٝ هًٜ أْحِ ٟرحشٍز جٛشود ٛشإو١ جٛشود 

ٟرحشًٍز ووو١ ضِىَغ ٣ىجخ ه٦٤، وجٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس جٛيت ضٔىٝ هًٜ 

، 2د ذلُثس سبػ٦ٜ، وسبحٌِ شإو١ جحل٘ٞ ٣ُحذس ه٦٤أْحِ ج٣طهحخ جٛشو

 وَـْٜ هًٜ جٛىدئٍجؿُس شر٦ جدلرحشٍز يف ٗطد جٛٔح٣ى١ جٛىْطىٌٌ جْٞ

ألهنح ٢ٟ قُع جألْحِ ٧ٍ ودئٍجؿُس  ""جٛىدئٍجؿُس ٣ظَ جدلرحشٍز

، ًٖٛٛ ضأنً ٣3ُحذُس ئال أهنح ٟـو٠س ذروغ ٟلح٧ٍ جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز

جٛشود يف شلحٌْس جٜٛٓـس ئىل ؾح٣د جذلُثس  ٥ً٧ جٛىدئٍجؿُس دبشحٌٗس

ج٤ُٛحذُس، ُُظرف دبػحذس جٍُٛٓد هًٜ أه٠حٙ جٜٛٓـس جٛط٤ًَُِس، وَطكْٔ 

يٖٛ ه٢ ؿٍَْ جٛىْحتٚ جٛٔح٣ى٣ُس جٛيت سب٤كهح ئَح٥ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ 
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، وٓى جهطرب ٣لحٝ يف جٛىْؾ ذُت جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس 1ٟرحشٍز

ضأنً ٢ٟ جألوىل وؾىو ذٍدلح١ ٤ٟطهد ٢ٟ ٓرٚ  وجٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز، ألهنح

جٛشود ديحٌِ جٜٛٓـس ٣ُحذس ه٦٤، وَأنً ٢ٟ جٛػح٣ُس ُٓحٝ جٛشود ذ٦ِٓ٤ 

،و 2ٛروغ ٟلح٧ٍ ٥ً٧ جٜٛٓـس ذحالشطٍجٕ ٟن جٛربدلح١ جدلىؾىو أو ٠ًٌح ه٦٤

جٛشر٦ ٟرحشٍز ضىٌجيُح يف ذوغ ٟٔحؿوحش جالربحو  ٓى كهٍش جٛىدئٍجؿُس

ش جدلطكىز جألٍَُٟ٘س، ويٖٛ يف أوجتٚ ج١ٍٔٛ ٛٓىٌٍَٓ مث يف جٛىالَح

 .3جٛوش٢ٍَ مث جضٓوص وجتٍز ضـرُٔهح يف ووٙ جٛوحمل

٤ْطـٍّ يف وٌجْط٤ح ئىل جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز يف جٛرىجَس و

دللح٧ٍ٧ح مث ٣ٔىٝ ذط٠ُُٔهح ٟٔح٣ٌس ٟن جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز وجٛىدئٍجؿُس 

 ج٤ُٛحذُس.

 ٔ٘ الػبُ مباغسٗالفسع األّل: مظاٍس الدميقساط
ئ١ ٜٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز هىز ٟلح٧ٍ، وال َشطٍؽ ضىجٍُ ٗٚ 

ضٜٖ جدللح٧ٍ ٛطكُْٔ ٥ً٧ جٛظىٌز ٢ٟ جٛىدئٍجؿُس وضطٜهض ٟلح٧ٍ٧ح يف 

جالْطِطحء جٛشويب، وجالٓطٍجـ جٛشويب، وئٓحٛس ج٤ٛحتد يف جٛربدلح١، وجحلٚ 

ح١ ٗٚ ٟلهٍ ٤ٟهح جٛشويب ٜٛربدلح١، وهُٙ ٌتُّ ججل٠هىٌَس، و٤ْٔىٝ ذطرُ

 ضرحهح هًٜ جٛش٘ٚ جِيت: 
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 :االضتفتاء الػعيب - أّال
َٔظى ذحالْطِطحء هٍع ٟىػىم هحٝ هًٜ جٛشود ألنً ٌأ٦َ ٦ُُ 

ذحدلىجُٔس أو جٍُٛغ قُع َوى جالْطِطحء جٛشويب ٟلهٍج ٢ٟ ٟلح٧ٍ 

جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز، أل١ جٛشود حيطِق ذٜٓـس جٛرص ٟرحشٍز يف 

، وٓى هٍٍ أَؼح هًٜ أ٦٣ جْطـالم 1س ًٌٞ وؾىو جٛربدلح١ذوغ جألٟىٌ جذلحٟ

ٌأٌ جٛشود يف ٟٓأٛس ٟو٤ُس هًٜ وٌؾس ٢ٟ جألمهُس الْطرُح١ ٌأ٦َ ٓرٚ 

 .2جزبحي ٍٓجٌ ُُهح

دي٤٤٘ح أ١ منُُ ذُت أ٣ىجم جالْطِطحء ويٖٛ حبٓد جدلوُحٌ جًٌٛ ٣وط٠ى و

 ه٦ُٜ يف ٧ًج جّٛط٠ُُُ.

 االضتفتاء مً حٔح مٔعاد إجساءِ: -0
٤ح أ١ منُُ يف جالْطِطحء ؤُح دلوُحٌ ج٢ُٟٛ أو جٛىٓص ذُت ٣ىهُت، دي٤٘

 جالْطِطحء جٛٓحذْ وجالْطِطحء جٛالقْ.

 االضتفتاء الطابق: -أ
َٔىٝ جٛربدلح١ ذوٍع ٟشٍوم ٓح٣ى١ هًٜ جٛشود ٓرٚ أ١ َظىش ٧ى 

ه٦ُٜ، ويٖٛ ٢ٟ أؾٚ أنً ٌأ٦َ ٦ُُ، ئّٛح أ١ جٛربدلح١ ًَت ُٟٜٝ هبًج جٍٛأٌ، 

                                                 
وٌجْس ٟٔح٣ٌس ذُت جٛطشٍَن ججلُجتٌٍ  :جحل٠الش جال٣طهحذُسو. زل٠ى ذىؿٍُحِ:  -1

ج٥، ُٜٗس جحلٔىّ وجٛوٜىٝ جُٛٓحُْس، ؾحٟوس وٗطىٌ، أؿٍوقس وجٛطشٍَن ج٣ٍٍِٛٓ

 .02، ص ٝ 2200-2202 ٤ُ٤ٓٓس،-٤ٟطىٌٌ

 .002، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -2
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، وال ديطى جالْطِطحء ئىل ٤ٟحٓشس زلطىي 1يٌ جحلىوظو٧ى جْطِطحء ٣ح

 . 2جٛٔح٣ى١ أو جٛطوىَٚ ٦ُُ وئمنح َٔطظٍ هًٜ ئذىجء جٍٛأٌ ذ٤وٞ أو ال

 االضتفتاء الالحق: -ب
جيٌٍ ٧ًج جالْطِطحء ذوى أ١ َظىش جٛربدلح١ هًٜ جٛٔح٣ى١، حبُع ال 

ود َظرف ٧ًج جٛٔح٣ى١ حبُع ال َظرف ٧ًج جٛٔح٣ى١ ٣حًُج ئال ئيج وجُْ جٛش

، وجالْطِطحء جٛالقْ ٧ى جًٌٛ َوطرب٥ ُٔهحء جٛٔح٣ى١ جٛىْطىٌٌ أ٦٣ ٢ٟ 3ه٦ُٜ

جٛشر٦ ٟرحشٍز، أٟح جالْطِطحء جٛٓحذْ ُُوطربو٦٣  ضـرُٔحش جٛىدئٍجؿُس

ئؾٍجء جْطشحٌٌ ُٔؾ، أل١ جٛربدلح١ ًَت ُٟٜٝ ذ٤طُؿس ٧ًج جالْطِطحء، قُع 

 .4دي٢٘ ٜٛربدلح١ أ١ َظىٌ جٛٔح٣ى١ نالٍ ٣طُؿس جالْطِطحء

 االضتفتاء مً حٔح املْضْع: -2
دي٤٤٘ح أ١ منُُ يف جالْطِطحء ؤُح دلوُحٌ جدلىػىم ذُت غالغس أ٣ىجم،  

 جالْطِطحء جٛىْطىٌٌ وجالْطِطحء جٛطشٍَوٍ وجالْطِطحء جُٛٓحٍْ.

 
 
 

                                                 
 .52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -1

، وجٌ ج٤ٛهؼس جحملُؾ يف ج٤ٛلٞ جُٛٓحُْس وجٛٔح٣ى١ جٛىْطىٌٌو. طالـ جٛى٢َ ُىٌَ:  -2

 .282، ص ٝ 2222، ، )و.ؽ(ٟظٍ - جٛٔح٧ٍز جٛوٍذُس،

 .52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -3

 .500، ص و. زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ -4
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 االضتفتاء الدضتْزٖ: -أ

ئ١ ٟىػىم جالْطِطحء جٛىْطىٌٌ َطوْٜ ذحدلىجُٔس هًٜ وْطىٌ ؾىَى، 

أو جدلىجُٔس هًٜ ضوىَٚ جٛىْطىٌ جٛٔحتٞ، و٠ًَٓ يف  و٠ًَٓ جْطِطحء ضأٍُْٓ،

 .٥ً٧1 جحلحٛس جْطِطحء ضوىٍَٜ

 االضتفتاء التػسٓعٕ: -ب
جالْطِطحء جٛطشٍَوٍ ٧ى جًٌٛ َ٘ى١ ٟىػىه٦ َطوْٜ ذحدلىجُٔس هًٜ 

، و٤َظد ٧ًج جالْطِطحء هًٜ 2جٛٔىج٣ُت، جٛيت ٓى ض٘ى١ هؼىَس أو هحوَس

ىٙ، و٣شَت ٤٧ح ئىل أ١ ٤٧حٕ ووٙ ٟشٍوم ٓح٣ى١ أو ضوىَٚ ٓح٣ى١ ْحٌٌ جدلِو

ضٓطروى ئؾٍجء جالْطِطحء يف رلحالش ٟو٤ُس ُُطٞ ئنٍجؾهح ٢ٟ وجتٍز 

جالْطِطحء جٛشويب، ٗحٛٔىج٣ُت جدلطؤٜس ذُٓحْس جٛىوٛس جخلحٌؾُس، وأ٢ٟ 

جٛىوٛس، وٓىج٣ُت جٛـىجٌب، وجألق٘حٝ جٛوٍُُس )قحٛس جحلظحٌ(، وٓىج٣ُت 

ىم ٢ٟ جٛٔىج٣ُت ٧ى جٍَٛٓس أو ججلح٣د جٛؼٍجتد، وجٛوٜس يف جْطروحو ٧ًج ج٤ٛ

 .3جٍِٛت ٜٛٔح٣ى١، أو ػٍوٌز جٍٛٓهس يف ئطىج٥ٌ

 االضتفتاء الطٔاضٕ: -ج
َ٘ى١ ٟىػىم جالْطِطحء جُٛٓحٍْ ٟطؤٜح ذأٍٟ ٧حٝ ٢ٟ جألٟىٌ 

ٗحالْطِطحء جًٌٛ أؾٌٍ يف رل٠ىهس ٢ٟ جٛىوٙ  جُٛٓحُْس جٛوحٟس ٜٛىوٛس،

                                                 
 .202، ص ٍٟؾن ْحذْ و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: -1

 .52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .002، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -3
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، وئيج 1جألوٌويب جدلىقى ٟػٚ ٣ٍُٓحجألوٌوذُس دلىجُٔس شوىهبح هًٜ جٛىْطىٌ 

ٗح١ ٧ًج ج٤ٛىم ٢ٟ جالْطِطحء ٤َطؽ ه٦٤ أغٍج ئجيحذُح ه٤ى جْطشحٌز جٛشود يف 

جألٟىٌ جذلحٟس جٛيت ضطظٚ ذحدلظححل جٛوُٜح ٜٛرالو، ُا١ جدلرحٌٛس يف جْطو٠ح٦ٛ 

ضِٔى٥ أمهُط٦ و٠ُٓط٦، ًٖٛٛ ال جيد أ١ جيٍي ئّٛح يف جدلٓحتٚ ججلى٧ٍَس 

 .2جٛىوٛس جٛيت سبّ ذُ٘ح١

 االضتفتاء مً حٔح الػآ٘: -5
دي٤٤٘ح أ١ منُُ يف جالْطِطحء ؤُح دلوُحٌ جٌٛحَس ٢ٟ ئؾٍجء٥ ذُت غالظ 

أ٣ىجم ٢ٟ جالْطِطحءجش، جالْطِطحء جٛطظىٍَٔ وجالْطِطحء جإلٌٛحتٍ 

 .3وجالْطِطحء جٛطك٠ٍُ٘

 التصدٓقٕ: االضتفتاء -أ
شود هًٜ ٓح٣ى١ ض٘ى١ جٌٛحَس ٢ٟ جالْطِطحء جٛطظىٍَٔ ٧ى ٟىجُٔس جٛ

 أو ٟىػىم ٟوح٧ىز أ٧ٍٓح جٛربدلح١ ْحذٔح.

 االضتفتاء اإللػائٕ: -ب
 ض٘ى١ جٌٛحَس ٢ٟ جالْطِطحء جإلٌٛحتٍ، ٧ى ئٌٛحء ٟوح٧ىز ْحٌَس جدلِوىٙ.

 االضتفتاء التخكٔنٕ: -ج
ئ١ جٌٛحَس جدلٍؾىز ٢ٟ ٧ًج جالْطِطحء ٧ٍ جالقط٘حٝ ئىل جٛشود ُِٛظٚ 

 ٜٛٓـطُت جٛطشٍَوُس وجٛط٤ًَُِس.يف جخلالٍ جُٛٓحٍْ جٛٔحتٞ ذُت ج

                                                 
 .52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .502، ص زل٠ى ٌُوص هرى جٛى٧حخ: ٍٟؾن ْحذْ و. -2

 . 52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -3
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 االضتفتاء مً حٔح ّجْب إجساءِ: -5
دي٤٤٘ح أ١ منُُ يف جالْطِطحء ؤُح دلوُحٌ ٟىي ئُٛجُٟس جٜٛؿىء ئ٦ُٛ أو 

 .1ئؾٍجت٦ ذُت ٣ىهُت جالْطِطحء جٛىؾىيب، وجالْطِطحء جالنطُحٌٌ

 االضتفتاء الْجْبٕ: -أ
٤َض َٔظى ذحالْطِطحء جٛىؾىيب ٧ى جالْطِطحء جإلؾرحٌٌ، قُع 

جٛىْطىٌ هًٜ ئُٛجُٟس ئؾٍجت٦ يف ذوغ جدلىجػُن ٟػٚ ٟىػىم جٛطوىَٚ 

 جٛىْطىٌٌ.

 االضتفتاء االختٔازٖ: -ب
َٔظى ذحالْطِطحء جالنطُحٌٌ أ١ َطٍٕ جٛىْطىٌ ٜٜٛٓـس جٛط٤ًَُِس أو 

جٛطشٍَوُس جٜٛٓـس جٛطٔىٍََس يف ئؾٍجء٥، حبٓد ٟح َط٠حشً ٟن جدلظٜكس 

َُؿٌٍ ذ٤حء هًٜ ؿٜد جٛربدلح١ أو جٛوحٟس ٜٛىوٛس، ًٖٛٛ ُا١ ٧ًج جالْطِ طحء 

جحل٘ىٟس، الْطـالم ٌأٌ جٛشود يف ٟٓأٛس ٧حٟس مل َظ٤ِهح جٛىْطىٌ يف ُثس 

 جدلىجػُن جٛيت جيد ئؾٍجء جالْطِطحء جٛىؾىيب ذشأهنح.

 االضتفتاء مً حٔح القْٗ اإللصامٔ٘ ليتٔجتُ: -2
ح ئ١ جدلوُحٌ جدلوط٠ى يف ٧ًج جٛطظ٤َُ ُّٛ ٟىي ئُٛجُٟس ئؾٍجء٥، وئمن

ٟىي ضُٔى جٜٛٓـس جٛيت أؾٍش جالْطِطحء ذ٤طُؿط٦، ًٖٛٛ منُُ ذُت ٣ىهُت 

 ٢ٟ جالْطِطحء، جالْطِطحء جدلُٜٝ، وجالْطِطحء جٌَٛت ُٟٜٝ.

 
 

                                                 
 .52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -1
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 االضتفتاء امللصو: -أ

جالْطِطحء جدلُٜٝ ٧ى جًٌٛ ض٘ى١ ٣طُؿط٦ ُٟٜٟس ٜٜٛٓـس جٛيت أؾٍض٦، 

 .1ْىجء ٗح٣ص جٜٛٓـس جٛطشٍَوُس أو جٜٛٓـس جٛط٤ًَُِس

 لصو )االضتػازٖ(:املغري فتاء االضت -ب
ض٘ى١ ٣طُؿس جالْطِطحء جالْطشحٌٌ ًَت ُٟٜٟس ٜٛؿهس جٛيت أؾٍض٦، 

وذًٖٛ َ٘ى١ جٍٛٔجٌ جألنَت ذل٥ً جٜٛٓـس ٢ٟ قُع جٛطُٔى ذ٤طُؿط٦، وًحٛرح 

ٟح ضٜطُٝ جٜٛٓـس ذ٤طحتؽ جالْطِطحء نىُح ٢ٟ ُٔىج١ غٔس جٛشود هبح، ًٖٛٛ 

ْطِطحءجش ئال ئيج ٗح٣ص ٟطأٗىز وهًٜ ٧ٍ ال ُضؿٌٍ هحوز ٧ًج ج٤ٛىم ٢ٟ جال

 .2َُٔت ذأهنح ْطكىَ ضأَُى جٛشود ذلح

 االضتفتاء مً حٔح عنْمٔتُ: -2
دي٤٤٘ح أ١ ٣ٔٓٞ جالْطِطحء ؤُح دلوُحٌ جٛو٠ىُٟس ئىل ٣ىهُت، جالْطِطحء 

 .3جٛوحٝ وجالْطِطحء جدلُٔى

 االضتفتاء العاو: -أ
ج٢ًَٛ ضطىٍُ  جالْطِطحء جٛوحٝ ٧ى جًٌٛ َِٓف ججملحٙ ٛ٘حُس جدلىجؿ٤ُت

 ُُهٞ جٛشٍوؽ جٛٔح٣ى٣ُس جدلـٜىذس ٛال٣طهحخ.

 
 

                                                 
 .52، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .007، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .006 - 007 :ص ، صجدلٍؾن ٦ِٓ٣ -3
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 املقٔد: االضتفتاء -ب
جالْطِطحء جدلُٔى ٧ى جالْطِطحء جحمل٘ىٝ ذُٔىو ئٓظحتُس جلُء ٗرَت ٢ٟ 

جٛشود جُٛٓحٍْ جٛٔحو٢ٌَ هًٜ جدلشحٌٗس يف ضَُٓت جٛشإو١ جٛوحٟس ٢ٟ شلحٌْس 

أو شل٢ َىُوى١ جٛؼٍجتد  ٧ًج جحلْ، ُٗٔى جال٣ط٠حء جٛـرٍٔ أو ج٤ٛظحخ جدلحيل

 أو ُٗٔى جدلإ٧ٚ جٛو٠ٍٜ ئىل ًَت يٖٛ ٢ٟ جُٛٔىو جٛيت دي٢٘ ٍُػهح. 

٠ٜٛشحٌٗس جٛشورُس جدلرحشٍز يف ه٠ُٜس  ٗأوجزئ١ جالْطِطحء جٛشويب 

 : 1ٗحِيتجٛطشٍَن رل٠ىهس ٢ٟ جدلُجَح دي٤٤٘ح أ١ ٧ًٍٗ٣ح 

ُس دلرىأ جٛطشٍَن جدلرحشٍ ذىجْـس جالْطِطحء جٛشويب ٧ى جٛطٍمجس جحلُٔٔ -

جُٛٓحوز جٛشورُس أل١ جٛربدلح١ ال َورب وجت٠ح ه٢ جٌِجء وجالذبح٧حش 

 جحلُُٔٔس ٍٜٛأٌ جٛوحٝ.

٥ً٧ جٛظىٌز ضط٠ُُ جٛطشٍَوحش جٛيت ضظىٌ ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء جٛشويب  -

ذٔىز أوذُس ألهنح طحوٌز ه٢ جإلٌجوز جٛشورُس، ُطؿى ذلح جْطوىجوج شورُح 

 ٜٛطُٔى هبح.

 يف رلحٙ جٛطشٍَن ٢ٟ ٣ِىي جألقُجخ جُٛٓحُْس َُٔى جالْطِطحء جٛشويب -

 جٛيت ضإغٍ ٦ُُ حبٓد جألًٜرُس جٛيت ربى٧َح يف جذلُثس ج٤ُٛحذُس.

ئ١ جٛطشٍَن ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء جٛشويب حيىٙ وو١ جْطرىجو جألًٜرُس  -

 جٛربدلح٣ُس ٛالضلٍجٍ ذحٛو٠ٚ جٛطشٍَوٍ.

                                                 
حٟوٍ جحلىَع، ، جدل٘طد ججليف ٣لٍَس جٛىوٛس وج٤ٛلٞ جُٛٓحُْسو. زل٠ى ٣ظٍ ٟه٤ح:  -1

 .252ئىل  252 :ص ، صٝ 2220 ،0 ؽ ٟظٍ، - جال٤ْ٘ىٌَس
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يت ضٓطٌٍٓهح َىٍُ جٛطشٍَن ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء جٛشويب جدلىز ج٤ُُٟٛس جٛ -

 جٛو٠ُٜس جٛطشٍَوُس ٛىي جٛربدلح١.

ئ١ جٛطشٍَن ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء جٛشويب حئْ ٣طُؿس ال ضٔىٌ هًٜ  -

ربُٔٔهح جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس وقى٧ح، و٧ٍ ضو٠ُْ شوىٌ جٛشود 

 دبٓإوُٛط٦ جذبح٥ ٓؼحَح جُٛٓحْس جٛوحٟس وٟٓحتٚ جٛطشٍَن.

ٓٞ جخلالٍ ذُت َش٘ٚ جٛطشٍَن ذىجْـس جالْطِطحء جٛشويب أوجز حل -

 رلٍٜٓ جٛربدلح١ قىٙ ٟىػىم ضشٍَن ٟوُت.

٠ٗح أ١ ٜٛطشٍَن ذىجْـس جالْطِطحء جٛشويب رل٠ىهس ٢ٟ جٛوُىخ 

 :1ضطٜهض يف جِيت

 ئ١ ٟشحٌٗس جٛشود يف جٛطشٍَن ديّ هبُرس جٛربدلح١. -

٤َطؽ ه٢ جٛطشٍَن ذىجْـس جالْطِطحء جٛشويب ئمهحٙ وضُُُّٓد ٣ىجخ جٛربدلح١  -

١ ج٠ٜ٘ٛس جألنَتز يف جٛو٠ُٜس جٛطشٍَوُس ْط٘ى١ ٍٛأٌ ٣طُؿس جهطٔحو٧ٞ أ

 جٛوحٝ وُّٛ ذلٞ.

٤٧حٕ ٟىجػُن ٜٛطشٍَن ضط٠ُُ ذحخلـىٌز وجٛطؤُى َظود هًٜ ج٤ٛحند  -

 جٛوحوٌ أ١ َشٍم ُُهح.

ال زبؼن ٣ظىص جٛطشٍَن ذىجْـس جالْطِطحء ٤٠ٜٛحٓشس وجٛىٌجْس ُط٘ى١  -

 ْـكُس وجٌذبحُٛس.

طشٍَن ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء ال َورب ه٢ ٣طُؿس جالٟط٤حم جال٣طهحيب ُا١ جٛ -

 ئٌجوز جٛشود ٦ٜٗ، وئمنح هًٜ ُثس زلىووز ٦٤ٟ.

                                                 
 .258 - 252 :ص ، صٍٟؾن ْحذْ ،و. زل٠ى ٣ظٍ ٟه٤ح -1
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ئ١ ٍُ٘ز جْطروحو جٛطأغَت جحلُيب هًٜ جٛطشٍَوحش يف ٥ً٧ جحلحٛس ٍٟووو  -

ه٦ُٜ، أل١ جٛىجٓن أغرص أ١ جألقُجخ جُٛٓحُْس ض٤شؾ ذش٘ٚ زلٓىِ وًَت 

أوْحؽ جٍٛأٌ هحوٌ دب٤حْرس ٧ًج ج٤ٛىم ٢ٟ جالْطِطحءجش ٍٛ٘ ضإغٍ يف 

 جٛوحٝ.

ئ١ ه٠ُٜحش جالْطِطحء جٛشويب جدلطٌٍ٘ز إلٍٓجٌ ضشٍَوحش ٟو٤ُس ضَٜ٘  -

ُُٟج٣ُس جٛىوٛس ٟظحٌََ ٧حتٜس، شلح َوىو أغ٧ٍح ذحٜٛٓد هًٜ جٛىػوُس 

 جدلحُٛس ٜٛىوٛس.

 :االعرتاض الػعيب - ثاىٔا
َٔظى ذحالهطٍجع جٛشويب ٤ٟف هىو ٢ٟ جدلىجؿ٤ُت جحلْ يف جالهطٍجع 

طهص جذلُثس ج٤ُٛحذُس ٢ٟ جدلظحوٓس ه٦ُٜ نالٙ آؾحٙ زلىوز يف هًٜ ٓح٣ى١ ج٣

، ودبىؾد جالهطٍجع جٛشويب َ٘ى١ ٜٛشود قْ جٛطىنٚ يف ه٠ُٜس 1جٛىْطىٌ

جٛطشٍَن، أل١ جٛربدلح١ ئيج أٍٓ جٛٔح٣ى١ ذحٛطظىَص ه٦ُٜ ومل ٢َ٘ ٟشٍوم ٧ًج 

جٛٔح٣ى١ ٓى هٍع هًٜ جٛشود ه٢ ؿٍَْ جالْطِطحء جٛشويب، ُٜهًج جألنَت 

ْ يف جالهطٍجع ذوى جٛطظىَص ه٦ُٜ، و٧ى ٟو٠ىٙ ذ٦ يف ْىٍَٓج ٤ًٟ جحل

 0120ذح٤ٛٓرس ٜٛٔىج٣ُت جٛوحوَس وجدلٍجُْٞ جالربحوَس و٤ًٟ  ٤ْ0672س 

 .2ذح٤ٛٓرس ٠ٜٛوح٧ىجش جالربحوَس

                                                 
 .085، ص و. هرى جحل٠ُى ٟطىيل: ٍٟؾن ْحذْ -1

2- Dominique Chagnollaud,  Droit constitutionnel contemporain,  

Dalloz, 1999,  p 131. 
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جالهطٍجع جٛشويب ٓى َأنً طىٌز سلطِٜس ٣ىهح ٟح، حبُع َ٘ى١ و

ىوز هًٜ ٓح٣ى١ مت قْ هىو ٟوُت ٢ٟ ج٤ٛحنرُت يف جالهطٍجع نالٙ ٟىز زل

ئطىج٥ٌ ٢ٟ جٛربدلح١ وونٚ قُُ جٛط٤ًُِ، ُايج مت جالهطٍجع هًٜ جٛٔح٣ى١ 

َوٍع ٧ًج جألنَت هًٜ جالْطِطحء جٛشويب الْطشحٌز جٛشود، ُايج وجُْ 

ه٦ُٜ جٛشود ُُٓط٠ٍ جٛٔح٣ى١ يف جٍَٛٓح١، أٟح ئيج ٌُؼ٦ ًٌُُٜ جٛٔح٣ى١ ذأغٍ 

رُس جدلٓؿُٜت يف جٛٔىجتٞ ٌؾوٍ وضُوٙ ٗٚ آغح٥ٌ وجٛوربز ذحهطٍجع أًٜ

جال٣طهحذُس وُّٛ أًٜرُس جألطىجش جٛظكُكس، وئيج مل ديحٌِ ج٤ٛحنرُت ٧ًج 

 .1جحلْ نالٙ ٥ً٧ جدلىز أطرف جٛٔح٣ى١ ٣حًُج ذش٘ٚ هنحتٍ

ئ١ جالهطٍجع جٛشويب ٧ى أوجز أٓٚ ُوحُٛس ٢ٟ جالْطِطحء ٗظىٌز ٢ٟ 

جٛطشٍَوُس،  طىٌ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ٜٛطىنٚ جٛشويب يف جٛو٠ُٜس

ٍُِ جالْطِطحء ال َوى ج٤ٛض جًٌٛ وجُْ ه٦ُٜ جٛشود ْىي رلٍو ٟشٍوم، 

وال َوطى ذ٦ ٗٔح٣ى١ ئال ئيج وجُٔص ه٦ُٜ ٧ُثس ج٤ٛحنرُت، أٟح جالهطٍجع 

جٛشويب ُح٤ٛحنرُت ٦ُُ ال ديٜ٘ى١ ْىي ْٜـس جدل٤ن، قُع َ٘ى١ جٛٔح٣ى١ 

حًُ نالٙ ٍٟقٜس ٟ٘ط٠ٚ جالؾٍجءجش ٤ًٟ ٟىجُٔس جٛربدلح١ ه٦ُٜ ٦٤٘ٛ ًَت ٣

 .2جالهطٍجع

و ٣شَت يف ٧ًج جٛظىو ئىل هىٝ جخلٜؾ ذُت جالهطٍجع جٛشويب جًٌٛ 

َوطرب ٟلهٍ ٢ٟ ٟلح٧ٍ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز، وذُت جالهطٍجع 

                                                 
ٜٛىْحضَت وج٤ٛلحٝ جُٛٓحٍْ ججلُجتٌٍ يف ج٤ٛلٍَس جٛوحٟس ذىٍٗج ئوٌَّ، وجيف أمحى:  -1

 .001، ص ٝ 0112 ، 0 جدلإْٓس ججلُجتٍَس ٜٛـرحهس، ججلُجتٍ، ؽ ،0161 كٚ وْطىٌ

 .001، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -2
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جٛطشٍَوٍ ٗحنطظحص وْطىٌٌ َط٠طن ذ٦ ٌتُّ جٛىوٛس ٗىُْٜس ٛالهطٍجع 

ِؾحٙ جٛىْطىٌَس هًٜ جٛٔىج٣ُت جٛيت طىش هُٜهح جٛربدلح١ ديح٦ٌْ نالٙ ج

 جدلهظظس ُٛٔح٦ٟ ذاؾٍجء جإلطىجٌ.

٢ٟ جٛىْحضَت جٛيت ضأنً ذحالهطٍجع جٛشويب جٛىْطى٢ٌَ جإلَـحيل و

وجٛٓىٌٍَٓ، قُع َ٘ى١ جالهطٍجع ؤُح إلؾٍجءجش زلىوز يف جٛىْطىٌ، 

ض٘ى١ ٢ٟ ج٤ٛحقُس جٛو٠ُٜس ذوى ٟىجُٔس جٛربدلح١ هًٜ ٓح٣ى١ ٟوُت، ُا١ ٧ًج 

ٍز، ذٚ َشطٍؽ ٤ِٛحي٥ ٟىز ٟو٤ُس، ونالذلح حيْ ٛوىو جٛٔح٣ى١ ال َـرْ ٟرحش

ٟوُت ٢ٟ ج٤ٛحنرُت أ١ َوطٍػىج هًٜ ٧ًج جٛٔح٣ى١ وهٍػ٦ هًٜ جالْطِطحء 

جٛشويب، ُايج وجُٔص أًٜرُس ج٤ٛحنرُت هًٜ جالهطٍجع، ُا١ ٧ًج جٛٔح٣ى١ 

 .1ٟىػىم جالهطٍجع َٓكد ذأغٍ ٌؾوٍ وَوطرب ٗأ٦٣ مل ٢َ٘

 :االقرتاح الػعيب - ثالجا
ٓطٍجـ جٛشويب ٧ى قْ جدلىجؿ٤ُت يف جٛطٔىٝ ئىل ججملّٜ ج٤ُٛحيب جال

، وَوى ٤ٟف جٛىْطىٌ 2ذحٓطٍجـ ٟشٍوم ٓح٣ى١ َٜطُٝ جٛربدلح١ دب٤حٓشط٦

٤ٜٛحنرُت قْ جالٓطٍجم جٛشويب ٧ى سب٤ُ٘هٞ ٢ٟ وُْٜس أٓىي ٢ٟ جالهطٍجع 

جٛشويب، وجالْطِطحء جٛشويب، أل١ جٛشود يف ٥ً٧ جحلحٛس ٧ى ٢ٟ َأنً 

ز هًٜ هّ٘ جالهطٍجع جٛشويب وجالْطِطحء جٛشويب ه٤ىٟح َطىىل جدلرحوٌ

، ٠ٗح أ٦٣ وُْٜس إلؾرحٌ جٛربدلح١ هًٜ جٛطشٍَن يف 3جٛربدلح١ ْٜـس جدلرحوٌز

                                                 
 .001، ص و. هظحٝ جٛىذّ: ٍٟؾن ْحذْ -1

 .006، ص و. هٍٜ َىَْ جٛشٌٍ٘: ٍٟؾن ْحذْ -2

 .012، ص ن ْحذْو. ٟظـًِ أذى ََى ُه٠ٍ: ٍٟؾ -3
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، وذحدلٔحذٚ صلى أ١ جدلإّْ جٛىْطىٌٌ جًٌٛ َأنً هب٥ً جٛىُْٜس 1رلحٙ ٟوُت

ٗحٛىْطىٌ جإلَـحيل وجٛىْطىٌ جٛٓىٌٍَٓ قٍص هًٜ ػ٠ح١ ؾىَس ٧ًج 

ٍجء، وهىٝ ٧ىٌ وٓص جٛربدلح١ يف ٤ٟحٓشس ٟشحٌَن ال ضورب ٢ٟ ج٤ٛحقُس جإلؾ

جٛىجٓوُس هًٜ ٌأٌ ج٤ٛحنرُت أو ًحٛرُطهٞ، ًٖٛٛ جشطٍؽ أ١ َ٘ى١ ضٔىمي 

 .2جالٓطٍجـ ٢ٟ ٓرٚ هىو ٟوُت ٢ٟ ج٤ٛحنرُت حيىو٥ جٛىْطىٌ

 ٛالٓطٍجـ جٛشويب طىٌضُت مهح:و

 االقرتاح الػعيب ٓتضنً قاىٌْ: -0
ئؿحٌ ٥ً٧ جٛظىٌز ذطٔىمي ٟشٍوم ٓح٣ى١ ئىل جٛربدلح١ َٔىٝ ج٤ٛحنرُت يف 

يف ش٘ٚ ٓح٣ى١ ٟٔٓٞ ئىل أذىجخ وُظىٙ ض٤ىٌؼ ربطهح رل٠ىهس ٢ٟ جدلىجو 

جٛٔح٣ى٣ُس، وَ٘ى١ جالٓطٍجـ جٛشويب يف ٥ً٧ جحلحٛس ٓى ضؼ٢٠ ٓح٣ى٣ح زلىوج 

َٜطُٝ جٛربدلح١ دب٤حٓشط٦ وئٍٓج٥ٌ وهٍػ٦ هًٜ جالْطِطحء جٛشويب، ويٖٛ 

، وض٠ًٓ ٥ً٧ جٛظىٌز ٢ٟ جالٓطٍجـ "جالٓطٍجـ 3ه٦ُٜ جٛىْطىٌحبٓد ٟح ٤َض 

 .4جٛ٘حٟٚ أو جدلرىخ"

 االقرتاح الػعيب ٓتضنً إبداء السغب٘ يف التػسٓع: -2
َٔىٝ ج٤ٛحنرُت ذطٔىمي ٍُ٘ز أو ٟرىأ ٟوُت حيىو ٟىػىم جٛطشٍَن، 

وو١ طُحًط٦ هًٜ ش٘ٚ ٓح٣ى١ ذأذىجذ٦ وُظى٦ٛ وٟىجو٥، ويف ٥ً٧ جٛظىٌز 
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ـ جٛشويب هًٜ ئذىجء جًٍٛرس ُٔؾ يف جٛطشٍَن دبؿحٙ ٟوُت، َٔطظٍ جالٓطٍج

وجٛربدلح١ ٧ى ٢ٟ َٔىٝ ذظُحًس ٟشٍوم جٛٔح٣ى١ ٟىػىم جدلرحوٌز جٛشورُس، مث 

، وض٠ًٓ ٥ً٧ جٛظىٌز 1َظحوّ ه٦ُٜ أو َوٍػ٦ هًٜ جالْطِطحء جٛشويب

 .2"جالٓطٍجـ جٌَٛت ٗحٟٚ" أو "جٌَٛت ٟرىخ"

 :ٌإقال٘ أحد اليْاب يف الربملا - زابعا
ئ١ ؿٜد ئٓحٛس أقى ٣ىجخ جٛربدلح١ ٢ٟ ٓرٚ ٣حنر٦ُ ٧ى هرحٌز ه٢ ٣ىم 

٢ٟ جٍٛٓحذس جٛيت ديحٌْهح ج٤ٛحنرُت هًٜ ج٤ٛىجخ جدل٤طهرُت، قُع ضطٞ ئٓحٛس 

، وَ٘ى١ ه٦ُٛ أو 3ج٤ٛحتد جًٌٛ ال َٓطكْ أ١ َٓط٠ٍ يف سبػُٚ ج٤ٛحنرُت

و٧ًج ئٓحٛط٦ ه٢ ؿٍَْ ؿٜد َطٔىٝ ذ٦ هىو ٢ٟ ج٤ٛحنرُت حيىو٥ جٛىْطىٌ، 

ٓرٚ ج٣طهحء ههىض٦ يف جٛربدلح١، ويف ٥ً٧ جحلحٛس َطٞ ئؾٍجء ج٣طهحذحش ؾُتُس 

هًٜ جدلٔوى جًٌٛ ٗح١ َش٦ٌٜ ج٤ٛحتد زلٚ ؿٜد جٛوُٙ، ودي٢٘ ذلًج جألنَت أ١ 

َطٍشف أَؼح ٍُِ قحٛس هىٝ ُى٥َ يف ٥ً٧ جال٣طهحذحش َطٌٍٔ ه٦ُٛ، وحيٚ 

س جٛوُ٘ٓس ُا١ ج٤ٛحتد زل٦ٜ جدلٍشف جًٌٛ ُحَ يف جال٣طهحذحش، أٟح يف جحلحٛ

زلٚ جٛوُٙ حيطِق دبٔوى٥ يف جٛربدلح١ أل٦٣ أهُى ج٣طهحذ٦ ومت ذبىَى 

 .4جٛػٔس ذ٦
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ئ١ نـىٌز ٧ًج جحلْ ؾوٜص جٛىْحضَت جٛيت ضأنً هب٥ً جٛظىٌز 

ٜٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ضؼن ػ٠ح٣حش ٜٛكى ٢ٟ ْىء جْطو٠حذلح، 

هًٜ ؿٜد هُٙ ُرحإلػحُس الشطٍجؽ ٣ظحخ ٟوُت ٢ٟ ج٤ٛحنرُت ٜٛطىُٓن 

ج٤ٛحتد، جشطٍؿص ًٖٗٛ ئُٛجُٟس ضٔىمي ِٗحٛس ٟحُٛس َرًٔ ٟرٌٜهح ٟؤٜح هًٜ 

٣طُؿس جال٣طهحخ، ُايج مل َُِ ج٤ٛحتد جدلوُوٙ يف جدلوٍٗس جال٣طهحذُس ٛٓى 

جٛشٌىٌ جٛىجٓن يف جٛربدلح١ ذٓرد ئٓحٛط٦ أهُى ٟرٜي جِٛ٘حٛس ٤ٜٛحنرُت ج٢ًَٛ 

، وئيج ٗح٣ص ٥ً٧ 1َظحوٌ ٟرٜي جِٛ٘حٛسضٔىٟىج ذـٜد جٛوُٙ، أٟح يف قحٛس ُى٥َ 

جٛؼ٠ح٣س يف جحلى ٢ٟ جٜٛؿىء ئىل ؿٜد جٛوُٙ جُٛ٘ىٌ وجألٍٟ َرًٔ ٣ٓرُح، 

ُا١ ْٜـس ج٤ٛحنرُت يف هُٙ ٣حترهٞ ٢ٟ جٛربدلح١ ضش٘ٚ ػ٠ح٣س ٛظححلهٞ يف 

قحٛس نؼىم ذوغ ج٤ٛىجخ ذوى ج٣طهحهبٞ ٜٛٓـح١ ٌؾحٙ جأله٠حٙ وٌأِ 

٥ً جٛـٍَٔس ذبُٓى ٍٜٛٓحذس جٛشورُس ، وَوطرب جٛوُٙ جٛشويب هب2جدلحٙ

جدلٓط٠ٍز هًٜ جٜٛٓـس، و٣ىم ٢ٟ جحلًٌ جٛىجتٞ جذبح٥ جٛىدئٍجؿُس 

 .3جٛط٠ػُُٜس

و ٓى ٣لٞ قْ ئٓحٛس أقى ٣ىجخ جٛربدلح١ يف وْحضَت "ٗحُِٛى٣ٌُح" ٤ٓٛس 

، 0185، و"َىًٓالُُح" ٤ٓٛس 0105و"ٛىِ أصلٜىِ" ٤ٓٛس  0100

٢ٟ جٛىْطىٌ "جٛٓىُُحيت "  027حوز ، وٓى ٗح٣ص جدل01704و"ذٌٜحٌَح" ٤ْس 
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ذبرب جٛربدلح٣ُت هًٜ ضٔىمي ٗشَ قٓحهبٞ  0177أٗطىذٍ  7جٛظحوٌ ذطحٌَم 

ذش٘ٚ ووٌٌ ٤ٛحنرُهٞ، وض٠ٓف ذوُذلٞ ئيج ُٔىوج غٔس ٣حنرُهٞ، وهًٜ ٧ًج 

جألْحِ مت هُٙ غالغس هشٍ ٣حترح يف "رلّٜ جٛٓىُُُص جألهًٜ" يف جِٛطٍز 

 .01621و٤ْس  0182ج٤ُُٟٛس جدل٠طىز ذُت ٤ْيت 

 :حل الربملاٌ )احلل الػعيب( - خامطا
ئ١ ؿٜد قٚ جٛربدلح١ ٧ى جألٗػٍ غٔال وجألٓىي أغٍج ٢ٟ ؿٜد ئٓحٛس 

٣حتد أو أٗػٍ، أل١ جحلٚ جٛشويب َ٘ى١ ٟىؾهح ػى ٧ُثس جٛربدلح١ ذٍٟطهح، 

ُط٘ى١ ٥ً٧ جٛىُْٜس ُوحٛس ونـَتز ؾىج يف َى ج٤ٛحنرُت دلٍجٓرس جٛربدلح١ 

وَ٘ى١ ؿٜد جحلٚ ٢ٟ هىو ٟوُت ٢ٟ ج٤ٛحنرُت حيىو٥ ، 2جًٌٛ ديػٜهٞ

جٛىْطىٌ، ُُطٞ هًٜ يٖٛ ض٤لُٞ جْطِطحء شويب َطىَٓ ه٦ُٜ جْط٠ٍجٌ 

جٛربدلح١ أو ق٦ٜ، ُايج ٗح٣ص ٣طُؿس جالْطِطحء ٧ٍ جٍُٛغ َرًٔ جٛربدلح١، وئيج 

ٗح٣ص ذحإلجيحخ ُا٦٣ َطٞ جْطىهحء ٧ُثس ج٤ٛحنرُت إلؾٍجء ج٣طهحذحش 

ٟح ٗح١ ٟـرٔح يف ذوغ جدلٔحؿوحش جألدلح٣ُس، وال َُجٙ  ضشٍَوُس ؾىَىز، و٧ى

 . 3ٟـرٔح يف ذوغ جدلٔحؿوحش جٛٓىٍََٓس

 :عصل زئٔظ اجلنَْزٓ٘ - ضادضا
٣ظص ذوغ جٛىْحضَت هًٜ ئٟ٘ح٣ُس هُٙ ٌتُّ ججل٠هىٌَس ذىجْـس 

ج٤ٛحنرُت ٟىت ُٔى غٔس جٛشود ذ٦، وَوى ٧ًج جٛوُٙ ٢ٟ أنـٍ طىٌ 
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٦٣ َٓطهىٍ أهًٜ ٤ٟظد يف جٛىوٛس، ٠ٗح أ١ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز، أل

جْطهىجٝ ٧ًج جحلْ ٢ٟ ٓرٚ ج٤ٛحنرُت )جٛشود جُٛٓحٍْ( ٓى ض٘ى١ جٌٛحَس 

٦٤ٟ ٧ى جٛؼٌؾ ه٦ُٜ الزبحي ئؾٍجء أو ئطىجٌ ٍٓجٌ ٟوُت، وجٛىْحضَت جٛيت 

٣ظص هًٜ هُٙ ٌتُّ ججل٠هىٌَس هب٥ً جٛـٍَٔس ٧ٍ ٣حوٌز وزلىووز ؾىج، 

ٛربدلح٣ُس ٢ٟ ذ٤ُهح جٛىْطىٌ جألدلحين ٤ٓٛس قُع ؾحءش ذ٦ ذوغ جٛىْحضَت ج

، جًٌٛ وػن ئؿحٌج طحٌٟح حلْ جٛوُٙ ٜٛكى ٢ٟ ئْحءز جْطو٠ح٦ٛ، ُٔى 0101

جشطٍؽ ػٍوٌز ضٔىمي ؿٜد جٛوُٙ ٟىٓوح ٢ٟ هىو ٟوُت ٢ٟ ج٤ٛحنرُت، مث 

أهؼحء٥ ُٛطٞ ضىَُٓ ٌتُّ  2/5هٍع ٧ًج جٛـٜد هًٜ ٟىجُٔس غٜػٍ 

حَس هٍع ٧ًج جٛـٜد هًٜ جالْطِطحء ججل٠هىٌَس ه٢ ُٟجوٛس ٟهح٦ٟ ئىل ً

جٛشويب، ُايج ٗح٣ص ج٤ٛطُؿس ٟإَىز ٛـٜد جٛوُٙ، جهطرب ٌتُّ ججل٠هىٌَس 

ٟوُوال، أٟح ئيج ٗح٣ص ٣طُؿس جالْطِطحء ػى جٛوُٙ، ُا٦٣ َطٞ قٚ ججملّٜ 

 . 1ج٤ُٛحيب وَوى ٧ًج جالْطِطحء دبػحذس ذبىَى ال٣طهحخ ٌتُّ ججل٠هىٌَس

 اطٔ٘ الػبُ مباغسٗ.الفسع الجاىٕ: تقٔٔه الدميقس
ئ١ ٜٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ٗحٛىدئٍجؿُطُت جدلرحشٍز وج٤ُٛحذُس 

 :2ُٟجَح وهُىخ ٣ر٤ُهح ٗحِيت

 :آا الدميقساطٔ٘ الػبُ مباغسٗمص - أّال
 ضط٠ػٚ ُٟجَح جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز يف جِيت: 
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 ئ١ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز أٍٓخ ٢ٟ جٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس ئىل -0

جدلرىأ جٛىدئٍجؿٍ ألهنح سب٤ن جْطرىجو جٛربدلح١ ذحٜٛٓـس وئٓظحء٥ إلٌجوز 

 جٛشود.

ضط٠ُُ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ذاضحقطهح ٜٛشود ٍُطس جدلشحٌٗس يف  -2

ضَُٓت جٜٛٓـس ًٌٞ وؾىو ٧ُثس ٤ٟطهرس ٢ٟ ٓر٦ٜ ٛط٠ػ٦ٜ ه٢ ؿٍَْ ٟلح٧ٍ 

٤د ْٜرُحش ٥ً٧ جٛىدئٍجؿُس، ٠ٗح ٌأ٤َح ْحذٔح، و٧ى ٟح َإوٌ ئىل ذب

جٛىدئٍجؿُس جدلرحشٍز جٛيت َٓطكُٚ ضـرُٔهح ٢ٟ ج٤ٛحقُس جٛو٠ُٜس، 

 وجٛىدئٍجؿُس ج٤ُٛحذُس جٛيت ضروى جٛشود ه٢ جٜٛٓـس.

ضؼ٢٠ جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز طىوٌ جٛطشٍَوحش جٛيت ضطىجُْ ٟن  -5

جإلٌجوز جٛشورُس، و٧ى ٟح ٤َطؽ ه٦٤ جالْطٍٔجٌ جٛطشٍَوٍ وجالْطٍٔجٌ 

 ٛس.جُٛٓحٍْ ٜٛىو

 :ملْجَ٘ للدميقساطٔ٘ الػبُ مباغسٗاالىتقادات ا - ثاىٔا
 ضط٠ػٚ جال٣طٔحوجش جدلىؾهس ٜٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ جدلرحشٍز يف جِيت:

جٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ال ضظٜف ٜٛطـرُْ يف جٛىوٙ جٛيت َ٘ى١  -0

جدلٓطىي جٛػٔحيف وجٛىهٍ جُٛٓحٍْ ٤ٟهِؼح ٛىي شوىهبح، شلح جيوٚ شلحٌْس 

 ئيج ٗح٣ص طكُكس ٢ٟ ج٤ٛحقُس جإلؾٍجتُس، ُاهنح ال ضورب ٟلح٧ٍ٧ح، قىت

 ُوال ه٢ جإلٌجوز جٛشورُس جحلُُٔٔس.

٤٧حٕ ٟلح٧ٍ ٜٛىدئٍجؿُس جٛشر٦ ٟرحشٍز ٗوُٙ ج٤ٛحتد، وجحلٚ جٛشويب  -2

ضٜٔٚ ٢ٟ ٠ُٓس جٛربدلح١، ٠ٗح أ١ ْىء جْطو٠حذلح ٢ٟ ٓرٚ ج٤ٛحنرُت َإوٌ هًٜ 

 هىٝ جالْطٍٔجٌ جُٛٓحٍْ.
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 خامتة:
يٍ خالل يب رقذو َصم إىل أٌ يفهىو احلكىيخ قذ أخذ وفقب نهًؼُبر 

انؼضىٌ صالصخ يفبُْى، وٍْ احلكىيخ مبؼىن انىسارح، واحلكىيخ مبؼىن 

انظهطخ انزُفُذَخ، واحلكىيخ مبؼىن جمًىع انظهطبد انذطزىرَخ، أيب 

احلكىيخ طجقب نهًؼُبر املىضىػٍ ال رؼين اهلُئخ احلبكًخ ثذاهتب، وإمنب 

رؼين كُفُخ إطُبد انظهطخ انظُبطُخ، وأطهىة ممبرطزهب، وٍْ ثذنك رقظى 

ذونخ، إىل حكىيخ يهكُخ وأخزي مجهىرَخ وفقب ملؼُبر كُفُخ اخزُبر رئُض ان

وحكىيخ قبَىَُخ وأخزي اطزجذادَخ وفقب ملؼُبر يذي خضىػهب نهقبَىٌ، 

وحكىيخ فزدَخ وأرطزقزاطُخ، ودميقزاطُخ ثُبء ػهً يؼُبر يصذر انظُبدح 

 فُهب.

وقذ رؼذدد أشكبل انذميقزاطُخ، حُش ميكٍ رصُُفهب كًب رأَُب إىل 

فُهب يجبشزح صالس أشكبل، وٍْ انذميقزاطُخ املجبشزح انيت متبرص انظهطخ 

يٍ قجم انشؼت، وانذميقزاطُخ انُُبثُخ انيت ميبرص فُهب انشؼت انظهطخ 

ػٍ طزَق َىاة َُزخجهى انشؼت، وانذميقزاطُخ شجّ املجبشزح ويؼُبْب أٌ 

 حيزفظ انشؼت ثصالحُبد يهًخ رغى اَزخبثّ نُىاة ميضهىَّ يف انربملبٌ.

يب رؼزضُب وَززرت ػهً ممبرطخ انذميقزاطُخ ثشكم فؼهٍ ثُبء ػهً 

نّ ضًبٌ انزؼجًن انظهًٍ يف اجملزًغ ثكم صىرِ مبب رضًُّ يزوَخ 

االطزجبثخ نهزأٌ انؼبو ممب َؤدٌ إىل رضُُق انفجىح ثٌن انزغًناد 

 انظُبطُخ واالجزًبػُخ املزافقخ نّ.
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ورهؼت انذميقزاطُخ دور احلبرص انذٌ حيىل دوٌ حتىل َظبو احلكى 

ًٍ انزؼبقت املُزظى ػهً احلكى وإجيبد إىل َظبو احلكىيخ املزكشَخ، كًب رض

 احلهىل انظهًُخ نهزذاول ػهً انظهطخ. 

ورقىو انذميقزاطُخ يف انىقذ انزاٍْ ػهً ػذح ركبئش يٍ ثُُهب 

االَزخبثبد انظهًُخ وانشفبفخ وانزنَهخ، وكذنك األحشاة انظُبطُخ انيت 

، وانربملبٌ رؤدٌ دورا يهًب يف انؼًهُخ انذميقزاطُخ، ويُظًبد اجملزًغ املذين

انذٌ َؼكض اإلرادح انشؼجُخ، وكذنك يجذأ انفصم ثٌن انظهطبد وفقب ملب 

 رُص ػهُّ انقىاػذ انذطزىرَخ نهذونخ.
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 قائمة املصادر واملزاجع:
 :الكتب – أوال

 الكتب باللغة العزبية: -أ

، نماَىٌ انذطرىرٌ وانُظى انظُاطُحد. إتزاُْى ػثذ انؼشَش شُحا، ا -1

 .2222ادلؼارف، االطكُذرَح  جيُشأانذار اجلايؼُح اجلذَذج، 

انُظى د. إتزاُْى ػثذ انؼشَش شُحا، د. زلًذ رفؼد ػثذ انىْاب،  -2

 .2225، دار أتى انؼشو نهغثاػح، يصز انظُاطُح وانماَىٌ انذطرىرٌ

 انرُفُذَح )رئُض انظهغح وضغ شُحا، انؼشَش ػثذ د. إتزاُْى -3

 ادلؼارف،ج يُشأ ،ادلؼاصزج انظُاطُح األَظًح انىسارج( يف - انذونح

 .2226االطكُذرَح 

ذذخم انذونح ويذي اذظاع رلاالخ أمحذ ػثاص ػثذ انثذَغ،  -4

 .1971دار انُهضح انؼزتُح، انغثؼح األوىل  ،انظهغح انؼايح

انُظزَح انؼايح نهذطاذري وانُظاو تىكزا إدرَض، وايف أمحذ،  -5

 ، ادلؤطظح اجلشائزَح نهغثاػح،1989انظُاطٍ اجلشائزٌ يف ظم دطرىر 

 .1992اجلشائز، انغثؼح األوىل 

، دار ْىيّ، انذميمزاعُح ودونح انماَىٌد. تٍ محىدج نُهً،  -6

 .2214اجلشائز، )د.ط( 

، أصىل انماَىٌ انذطرىرٌ وانُظى انظُاطُحد. زلًذ أرسلٍ َظُة،  -7

 . 2222-1999دار األيح 
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، ادلكرة يف َظزَح انذونح وانُظى انظُاطُحد. زلًذ َصز يهُا،  -8

 .2221ذَث، االطكُذرَح، انغثؼح األوىل اجلايؼٍ احل

: وانماَىٌ انذطرىرٌ نُظى انظُاطُحد. زلًذ طهًُاٌ انغًاوٌ، ا -9

 .1998، دار انفكز انزيب دراطح يمارَح

انىظُفح انرُفُذَح نزئُض انذونح يف انُظاو د. زلًذ انظاػذٌ،  -12

 .1981، دار ػغىج نهغثاػح انزئاطٍ

، دار احلهيب انظُاطُحاألَظًح د. زلًذ رفؼد ػثذ انىْاب،  -11

 . 2225نثُاٌ -احلمىلُح، تريوخ

، ادلكرثح انماَىَُح، تغذاد، انماَىٌ انذطرىرٌد. يُذر انشاوٌ،  -12

 .2227انغثؼح انثاَُح 

، دار انُظى انظُاطُح وانماَىٌ انذطرىرٌد. يصغفً أتى سَذ فهًٍ،   -13

 . 2226ادلغثىػاخ اجلايؼُح، انغثؼح األوىل 

انُظى ادلثادئ انؼايح و: نذطرىرٌ انؼاوانماَىٌ اد. َشَّ رػذ،  -14

 .1999، ادلؤطظح احلذَثح نهكراب، نثُاٌ، انغثؼح األوىل انظُاطُح

انىطُظ يف انُظى انظُاطُح وانماَىٌ د. َؼًاٌ أمحذ اخلغُة،  -15

 . 2224األردٌ، انغثؼح األوىل  - ، ػًاٌانذطرىرٌ

ألَظًح انظُاطُح انرمهُذَح، وانُظاو د. انظُذ خهُم ُْكم، ا -16

، دار دراطح ألَظًح احلكى ادلخرهفح يمارَح تانشزَؼح اإلطاليُح: اإلطاليٍ

 . 1998انُهضح انؼزتُح، انغثؼح األوىل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجع قائمت المصادر 

- 122 - 

 

، انماَىٌ انذطرىرٌ وانُظى انظُاطُح ادلمارَحد. طؼُذ تىانشؼري،  -17

 .2227دَىاٌ ادلغثىػاخ اجلايؼُح انغثؼح انراطؼح 

انُظى ، د. ػاصى أمحذ ػجُهح، د. زلًذ رفؼد ػثذ انىْاب -18

 .1992، يؤطظح األْزاو، يصز، انغثؼح اخلايظح انظُاطُح

انزلاتح انربدلاَُح ػهً أػًال احلكىيح يف انُظاو د. ػثاص ػًار،  -19

 .2226، دار اخلهذوَُح، اجلشائز، انغثؼح األوىل انذطرىرٌ اجلشائزٌ

، دراطح يمارَح :ذىاسٌ انظهغاخ ورلاترهاد. ػثذ احلًُذ أتى سَذ،  -22

 .2223ؼزيب دار انفكز ان

نماَىٌ انذطرىرٌ واألَظًح انظُاطُح يغ د. ػثذ احلًُذ يرىيل، ا -21

ادلؼارف،  ج، يُشأادلمارَح يغ ادلثادئ انذطرىرٌ يف انشزَؼح اإلطاليُح

 . 1999االطكُذرَح 

، يغثؼح انرغىر انذطرىرٌ وانُُايب يف ادلغزبػثذ انكزمي غالب،  -22

 .1993انُجاح اجلذَذج، ادلغزب، انغثؼح انثاَُح 

، دار إَرزان، األَظًح انظُاطُح ادلمارَحد. ػهٍ َىطف انشكزٌ،  -23

 . 2211يصز، انغثؼح انزاتؼح 

دراطح : األَظًح انظُاطُح ادلمارَحد. ػثذ اهلل حظٍ اجلىجى،  -24

 .1996، اجلايؼح ادلفرىحح، انغثؼح األوىل يمارَح

 . 2211، دار انثمافح انُظى انظُاطُحد. ػصاو انذتض،  -25

احملُظ يف انُظى انظُاطُح وانماَىٌ انذٍَ فىسٌ،  د. صالح -26

 . 2222، دار انُهضح انؼزتُح، يصز انذطرىرٌ
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 الكتب باللغة الفزنسية: -ب

1- Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel 

contemporain, Dalloz, 1999. 
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em

 éd- Dalloz, 2000. 

3- -Hugues Portelli, Droit constitutionnel, 3
em

 éd, Dalloz, 

1999. 

4- - Jean Gicquel, Droit constitutionnel et instituions 

politiques, 16
em

 éd, Montchrestien, 2000. 

5- Jean Paul Jacque – Droit constitutionnel et institutions 

politiques – 4em éd – Dalloz –2000. 

6- Michel Henri Fabre, Principes républicains de droit 

constitution, L.G.D.J, 3
eme

 éd, Paris-1977. 

7- Pierre Pacte, Institutions politiques droit constitutionnel, 

17
em

 éd, Armand Colin, 1998. 

 :املذكزات والزسائل - ثانيا
دراطح : انربدلايناالطرجىاب يف انُظاو أمحذ َثُم أمحذ صىص،  -1

، رطانح ياجظرري، كهُح انذراطاخ انؼهُا، جايؼح يصز(-)فهظغني يمارَح

 .2227فهظغني، -انُجاح انىعُُح، َاتهض

انؼاللح تني انظهغرني انرشزَؼُح َؼمىب َىطف ثايز انشًزٌ،  -2

، رطانح ياجظرري يف انماَىٌ انؼاو، وانرُفُذَح وذغثُماهتا يف دونح انكىَد

 .2212وطظ، جايؼح انشزق األ

دراطح يمارَح يب انرشزَغ : احلًالخ االَرخاتُحزلًذ تىعزفاص،  -3

، أعزوحح دكرىراِ، كهُح احلمىق وانؼهىو انرشزَغ انفزَظٍاجلشائزٌ و

 .2211-2212انظُاطُح، جايؼح يُرىرٌ، لظُغُُح، 
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يؤطظح رئُض اجلًهىرَح يف زلًذ ػثذ انزمحاٌ ونذ أمحذ طامل،  -4

: 1991وادلىرَراين نظُح  1958زَظٍ نظُح انُظايني انذطرىرَني انف

، اعزوحح دكرىراِ، كهُح انؼهىو انماَىَُح وااللرصادَح دراطح يمارَح

 .2227-2226انزتاط، ادلغزب، -واالجرًاػُح، أكذال

: انُظاو انربدلاينادلشج تني انُظاو انزئاطٍ ويالن راجٍ اطكُذر،  -5

ؼح انماْزج، يصز، ، رطانح دكرىراِ، كهُح احلمىق، جايدراطح يمارَح 

2226. 

ونح يف انُظى انذطرىرَح دور رئُض انذػادل زلًذ أتى انُجا،  -6

، أعزوحح دكرىراِ، كهُح احلمىق، جايؼح دراطح يمارَح: ادلؼاصزج

 .2222االطكُذرَح، 

انرغىر انرارخيٍ دلثذأ انفصم تني ػالء انذٍَ طؼذ خغاب يىطً،  -7

 .2222انماْزج، يصز  ، رطانح دكرىراِ، كهُح احلمىق، جايؼحانظهغاخ

، حم انربدلاٌ يف األَظًح انذطرىرَح ادلمارَحػهٍ أمحذ ػثذ ادلرؼال،  -8

 .1996رطانح دكرىراِ، كهُح احلمىق، تين طىَف، يصز 

انُظى انظُاطُح ادلؼاصزج وانُظاو صالح زلًذ حظٍ إتزاُْى،  -9

، رطانح دكرىراِ، كهُح احلمىق، جايؼح دراطح يمارَح: انظُاطٍ اإلطاليٍ

 .2223، انشلاسَك، يصز

انرىاسٌ تني انظهغرني انرشزَؼُح يزَذ أمحذ ػثذ انزمحاٌ حظٍ،  -12

، رطانح دكرىراِ، كهُح احلمىق، جايؼح انماْزج دراطح يمارَح: انرُفُذَحو

2226. 
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 :ةاإللكرتونياملواقع  - ثالجا
1- Site: Assemblée nationale - http://www.assemblee-

nationale.fr/connaissance/constitution.asp. 

2-Site:https://www.parliament.uk/ /lords. 

 :الدساتري -رابعا  
 6غاَح  ترؼذَالذّ إىل 1989 – 1963نظُح: انذطاذري اجلشائزَح -1

 .2216يارص 

 .2211َىنُى  29انذطرىر ادلغزيب انصادر يف  -2

 .2214ادلؼذل إىل غاَح  1952جاَفٍ  28انذطرىر األردين صادر  -3

 .1992ادلؼذل إىل غاَح طُح  1789انذطرىر األيزَكٍ انصادر طُح  -4

 26ادلؼذل إىل غاَح  1949ياٌ  23انماَىٌ األطاطٍ األدلاين صادر  -5

 .2222جىَهُح 

 .2214جاَفٍ  26انذطرىر انرىَظٍ انصادر  -6

فُفزٌ  9ادلؼذل إىل غاَح  1999أفزَم  18انذطرىر انظىَظزٌ انصادر  -7

2214. 

جىَهُح  23ادلؼذل إىل غاَح  1958جىاٌ  3انذطرىر انفزَظٍ انصادر  -8

2228. 

 .2212ادلؼذل إىل غاَح طُح 1949انذطرىر اذلُذٌ نظُح  -9
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 الصفحة  املوضوع
 20 مقدمة

 الفصل األول: احلكومة
 62 مفَوو احللومة :املبحث األول

 62 املطلب األول: مفَوو احللومة وفقا للنعياز العضوي

 66 الفسع األول: احللومة مبعيى الوشازة

 66 الفسع الثاىي: احللومة مبعيى الطلطة التيفيرية

 62 الفسع الثالث: احللومة مبعيى دلنوعة الطلطات الدضتوزية

 61 املطلب الثاىي: مفَوو احللومة وفقا للنعياز املوضوعي

 61 املبحث الثاىي: أغلال احللومات )أىواعَا(

 61 األول: احللومة مً حيث اختياز زئيظ الدولة املطلب

 61 الفسع األول: التعسيف باحللومة املللية واحللومة اجلنَوزية

 63 الفسع الثاىي: الفسق بني احللومة املللية واحللومة اجلنَوزية

 12 الفسع الثالث: تساجع احللومة املللية لصاحل احللومة اجلنَوزية

 12 الثاىي: احللومة مً حيث تسكيص الطلطة املطلب

 12 الفسع األول: احللومة املطلقة

 11 الفسع الثاىي: احللومة املقيدة

 11 املطلب الثالث: احللومة مً حيث خضوعَا للقاىوٌ

 11 االضتبداديةالفسع األول: احللومة 



   الفهرس ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 622 - 

 

 11 الفسع الثاىي: احللومة القاىوىية

 11 السابع: احللومة مً حيث مصدز الطيادة يف الدولة املطلب

 11 الفسع األول: احللومة الفسدية

 13 الفسع الثاىي: حلومة األقلية

 14 الفسع الثالث: احللومة الدميقساطية

 الفصل الثاني: الدميقراطية
 01 املبحث األول: تعسيف الدميقساطية

 01 املطلب األول: تعسيف الدميقساطية

 01 املطلب الثاىي: تطوز الدميقساطية

 02 واىتقاداتَااملبحث الثاىي: مميصات الدميقساطية 

 02 املطلب األول: مربزات الدميقساطية )أضاىيدٍا(

 02 الفسع األول: املربزات الفلطفية )اليظسية( للدميقساطية

 03 الفسع الثاىي: املربزات العنلية للدميقساطية

 04 االىتقادات املوجَة للدميقساطيةاملطلب الثاىي: 

 12 الفسع األول: قياو الدميقساطية على أضاع ضعيف

 16 الفسع الثاىي: ىظاو حله األقلية كيتيجة حتنية للدميقساطية

 11 الفسع الثالث: تؤدي الدميقساطية الضتبداد الربملاٌ

 11 الفسع السابع: الدميقساطية ىظاو يضسب اضتقساز الدولة

 11 اخلامظ: الدميقساطية ىظاو يؤدي إىل التيصل مً املطؤولية الفسع
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 10 الفسع الطادع: الدميقساطية ىظاو ال يصند أماو األشمات

 10 املبحث الثالث: خصائص الدميقساطية

 10 املطلب األول: الدميقساطية مرٍب فلطفي وىظاو للحله

 11 دأ املطاواةاملطلب الثاىي: قياو الدميقساطية على مبدأ احلسية ومب

 11 الفسع األول: مبدأ احلسية كأضاع لقياو الدميقساطية

 13 الفسع الثاىي: مبدأ املطاواة القاىوىية كأضاع لقياو الدميقساطية

 14 املطلب الثالث: الدميقساطية ذات طابع ضياضي

 14 املطلب السابع: الدميقساطية تتطلب التعددية الطياضية

 22 اخلامظ: الدميقساطية حله األغلبية مع احرتاو زأي األقلية املطلب

 26 املطلب الطادع: الدميقساطية تقوو على االقرتاع العاو

 22 املبحث السابع: التنييص بني الدميقساطية الػسبية والدميقساطية املازكطية

 21 التعددية الطياضية يف اليظه املازكطية اىعداواملطلب األول: 

 21 التعددية احلصبية يف اليظه املازكطية اىعداواملطلب الثاىي: 

 21 املطلب الثالث: تطابق حسية األفساد مع مصلحة الدولة وضلطاتَا

 20 غللية االىتخاباتاملطلب السابع: 

 21 املبحث اخلامظ: صوز الدميقساطية

 22 املطلب األول: الدميقساطية املباغسة

 32 األول: مصايا الدميقساطية املباغسة الفسع

 36 الفسع الثاىي: عيوب الدميقساطية املباغسة
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 31 باغسة(املغري قساطية الييابية )الدميقساطية املطلب الثاىي: الدمي

 31 الفسع األول: وجود بسملاٌ ميتخب مً قبل الػعب ميازع ضلطات فعلية

 32 ابليتَا للتجديدالفسع الثاىي: حتديد العَدة الربملاىية وق

 42 الفسع الثالث: عضو الربملاٌ ميثل األمة بأضسٍا

 42 الفسع السابع: اضتقالل الربملاٌ عً الياخبني خالل مدة ىيابية

 41 املطلب الثالث: احللومة الدميقساطية غبُ املباغسة

 40 الفسع األول: مظاٍس الدميقساطية غبُ املباغسة

 666 يه الدميقساطية غبُ املباغسةيالثاىي: تق الفسع

 661 خامتة

 662 قائنة املصادز واملساجع

 620 فَسع املوضوعات
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