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 ملخـ

ٓترددددث اثيدددا املْضدددْو )التدددداّل الطدددلنٕ للطدددلط٘   

... بددددني الػددددسعٔ٘ ّاملػددددسّعٔ٘( عددددً مْقددددْ  مَدددده    

جددددا بدددا تبدددً اعتبدددازِ املعٔددداز املنٔدددص  لدتقسا ٔددد٘   

 اٖ ىظاو ضٔاضٕ يف الْقت احلاقس . 

ٍّددددرا املْقددددْ  احلٔددددْٖ ٍددددْ اىتقددددال الطددددلط٘ بددددني     

فٝدددداا ّنيازضددددني رلددددتلاني للطددددلط٘ ّبدددددالطسٓ      

عدددً القدددْٗ ّالعيدددج . لقدددد ّجددددىا يف   الطدددلنٕ البعٔدددد

اثيددددا اٌ ٍددددرا ا٢ىتقددددال ٢ ٓترقدددد  ا٢ مددددً  دددد٣ل      

عْامددددا اضاضددددٔ٘ بترققَددددا ٓترقدددد  ٍددددرا ا٢ىتقددددال .  

ّّجدددددددىا آكددددددا اٌ ٍددددددرا ا٢ىتقددددددال ٓظَددددددس بؿددددددْز   

متعدددددددٗ اعيدددددٙ اىدددددُ ٢ ٓبدددددٌْ بدزجددددد٘ ّاذددددددٗ يف   

مجٔددددن الدددديظه الطٔاضددددٔ٘ . لبددددً ا٢مددددس املَدددده الددددرٖ  

بدددددا التددددداّل ع٣قدددد٘ ّ ٔقدددد٘   ذاّليددددا حْقددددٔرُ اٌ مل 

بػدددسعٔ٘ ّمػدددسّعٔ٘ الطدددلط٘ ّّجددددىا اٌ التدددداّل     

خيتلدددج هققدددُ بددداليظس الٔدددُ مدددً شآّددد٘ الػدددسعٔ٘     

 اّ املػسّعٔ٘ .

 

ABSTRACT 

OUR RESEARCH (PEACEFUL 

TRASITION:BETWEENLEGITIMACY 

AND LEGITIMATE) IS TALKING 

ABAOT AN IMPORTANT SUBJECT 

ANDCONSIDERASASPECIALCRITIRIC

E OF THE DEMOCRACY FOR ANY 

POLITICAL SYSTEM.  

THIS VITAL SUBJECT IS A 

POWERTRANSITION BETWEEN THE 

CATEGONES AND DIFFERENT 

PRACTITIONERS FOR POWER WITH 

PEACEFUL WAY IN ISOLATION OF 

FORCE AND VIOLENCE .WE FOUND IN 

THIS RESEARCH ,THAT THERE ARE 

ESSEUTIAL FACTORS SHOLD BE 

EXIST TO ACHIEVE THIS TRANSITION 

AND ALSO THIS TRANSITION 

APPEARS IN DIFFERENT PICTORES IN 

ANOTHER MEANING THIS 

TRANSTIONS DONE IN ONE FORM IN 

ALL POLITICAL SYSTEMS. 
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THE IMPORTANT THING WHICH WE 

TRIED TO EXPLAIN  THE CONCEPT OF 

TRANSITION HASASTRONG. 

RELATIONSHIPINLEGITIMACY AND 

POWER LEGITIMATE , AT THE END 

WE FOUND THAT TRANSITION 

DIFFERS WHEN WE LOOK TO THE 

LEGITIMACYANDLEGITIMATEOF 

THIS TRANSITION.   

 املقدم٘

 الطددددددددلط٘ غدددددددد ا اٌ فٔددددددددُ ٢غدددددددد  نيددددددددا

 ٓدددددصال ٢ّ كددددداٌ علَٔدددددا املرتحبددددد٘ املَددددداو ّنيازضددددد٘

 ّاليظسٓددددددداا  الدزاضددددددداا  لبدددددددا  الػدددددددا ا  الػددددددد ا 

 فددددددداحلقْ .....  العدددددددام يف ّالطٔاضدددددددٔ٘ القاىْىٔددددددد٘

 املقددددددددددددسزٗ ّاليؿددددددددددددْف العامدددددددددددد٘ ّاحلسٓدددددددددددداا

 ٓددددثر ٢ الطددددلطاا مددددً ضددددلط٘ كددددا ٢ تؿدددداف

 اىتقددددال ٓثرٍددددا كددددالي كددددبرٗ عنلٔدددد٘ مػدددداكا

 يف غددددددددا لَٔا ّاتدددددددداٌ قياعدددددددد٘ ّمدددددددددٚ الطددددددددلط٘

 مددددً ظددددس  بقٔدددداو الطددددلط٘ عددددً الطددددْعٕ التيدددداشل

 العنلٔددددددد٘ اّ القاىْىٔددددددد٘ اّ الدضدددددددتْزٓ٘ الظدددددددسّ 

 . الطلط٘ اغخاف لت ٔر الداعٔ٘

 للطددددلط٘ الطددددلنٕ ا٢ىتقددددال اّ التددددداّل غددددبا لقددددد

 ا٢فبدددداز كددددا علٔددددُ قامددددت الددددرٖ ا٢ضدددداع احلحددددس

 مدددددً مدددددا ضٔاضدددددٕ ىظددددداو دتقسا ٔددددد٘ عدددددً املعددددد ٗ

 الدتقسا ٔددد٘ بدددني داٜندددا الدددسب  ٓدددته ذٔدددث عددددمَا

 ّيف.  الطددددددلنٔ٘ بالْضدددددداٜا الطددددددلط٘ غدددددد ا ّمدددددددٚ

 الطدددددلنٕ ا٢ىتقدددددال اٌ ىعتقدددددد فاىيدددددا الطدددددٔا  ٍدددددرا

 ابدددددددددادٟ ّ ٔددددددددد  بػدددددددددبا ٓدددددددددسحب  ٢ للطدددددددددلط٘

 مػدددددسّعٔ٘ بابدددددسٗ ازحبا دددددُ بقددددددز الدتقسا ٔددددد٘

 اليؿددددددددددْف مددددددددددن حْافقَددددددددددا ّمدددددددددددٚ الطددددددددددلط٘

 .الدضتْزٓ٘

 حيتقددددا الطددددلط٘ اٌ ىقددددْل الابددددسٗ ٍددددرِ ّلتْقددددٔ 

 بالْزا ددد٘ حيتقدددا آكدددا ّلبيَدددا...  ضدددلنٔ٘ باىتخابددداا

 ّضدددددداٜا آكددددددا ٍّددددددرِ امللبٔدددددد٘ ّالدددددديظه الدددددددّل يف

 داٜندددا الػدددع  اْافقددد٘ هظدددٙ ٍدددا ّلبيَدددا ضدددلنٔ٘

 .  ا٢ذْال ا ل  يف علَٔا الدضاحر ىـ ز ه

 الطدددددددلط٘ يف الػدددددددسعٔ٘ اٌ ىعتقدددددددد فاىيدددددددا لدددددددرل 

 الطدددلنٔ٘ اعتبددداز مددددٚ يف فعددد٣ احملددددد ٍدددٕ ضدددتبٌْ

 ا دددددس اعيدددددٙ.  الطدددددلط٘ اىتقدددددال يف اضددددداع ذحدددددس

 قددددددزٗ اددددددٚ حدددددسحب  الطدددددلنٔ٘ اٌ ىعتقدددددد فاىيدددددا

 ذالددد٘ يف الطدددلط٘ علدددٙ التدددا ر علدددٙ الػدددع  افدددساد

 علدددٙ ذلددد  ٓددد١ س اٌ دٌّ  بعدددا.  بَدددا قيددداعتَه عددددو

 ٢ىتقددددددال امليظندددددد٘ الدضددددددتْزٓ٘ القْاعددددددد اذددددددرتاو

ٛ  اخلاؾدددددد٘ التْقٔتدددددداا  ّاذددددددرتاو الطددددددلط٘  بدددددداجسا

 اىتقددددال اٌ القدددْل  ازدىددددا ّلبييدددا  ّ رٍددددا ا٢ىتخابددداا 

 ّاملبدددددادٟ بدددددا٤ س داٜندددددا ٓبدددددٌْ ٢ ضدددددلنٔا الطدددددلط٘

 . الدتقسا ٔ٘ ؾا٘ حْق  الي

ٌ  يف الدضددداحر ا تلادددت لقددد   ّ بٔعتدددُ املبددددا ٍدددرا بٔددا

 ا لددددد  اٌ ا دددددس اعيدددددٙ...  عيدددددُ التعدددددبر ّكٔأددددد٘

ٙ  متاقددد٘(... مجٔعَدددا  ىقدددا م اٌ) ا٢ٌ الدضددداحر  علددد

 رلتلادددد٘ اىَددددا ا٢ للطددددلط٘ الطددددلنٕ التددددداّل فبددددسٗ

 . املبدا ٍرا عً التعبر كٔأ٘ يف

 ا٢ٍتندددددددداو اىل الدضدددددددداحر بعدددددددد  اجتَددددددددت فقددددددددد

 اكثدددس زلاذدددُ يف املددد١ سٗ ّالعْامدددا املبددددا اكدددنٌْ

 با٢فؿددددا  املتعلدددد  الػددددبلٕ باجلاىدددد  ا٢ٍتندددداو مددددً

 لددددرل ...  الدضددددتْز ىؿددددْف يف املبدددددا عددددً الؿددددسٓ 

 العْامدددا علدددٙ الرتكٔدددص اىل متعدددددٗ دضددداحر حطدددعٙ

 ّاهلٔٝددددددداا  ا٢ذدددددددصا   كتعددددددددد  املبددددددددا  يف املددددددد١ سٗ

 احلٔدددداٗ يف فاعلدددد٘ حبددددٌْ اٌ تبددددً الددددي الطٔاضددددٔ٘

 الددددديـ الدضددددداحر ٍدددددرا فادددددٕ.  للدّلددددد٘ الطٔاضدددددٔ٘

 اخلاؾددددد٘ ا٢ٍنٔددددد٘ قددددددز مَندددددا ٓبدددددٌْ ٢ الؿدددددسٓ 

 .للطلط٘ الطلنٕ للتداّل امل٣ٜن٘ البٔٝ٘ بتْفر

 ا٢فؿددددددددا  اىل ا ددددددددسٚ دضدددددددداحر حطددددددددعٙ ذددددددددني يف

 دتقسا ٔدددد٘  علددددٙ ّالرتكٔددددص املبدددددا عددددً الؿددددسٓ 
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ٕ  الدضددددتْز  ىددددـ فقددددد   الطٔاضددددٕ اليظدددداو  التْىطدددد

 بيدددددداٛ اٌ علددددددٙ مقدمتددددددُ يف ىددددددـ قددددددد 7102 لطددددددي٘

 التددددددداّل اىل ٓطددددددتيد اٌ جيدددددد  الطٔاضددددددٕ اليظدددددداو

 الطددددددٔادٗ مبدددددددا علددددددٙ املطددددددتيد للطددددددلط٘ الطددددددلنٕ

 . الػعبٔ٘

 ا٢غدددازٗ اّزد فقدددد  7112 لعددداو العساقدددٕ الدضدددتْز امدددا

ٕ  التددددددداّل ملبدددددددا  الؿددددددس ٘ ٘  الطددددددلن  يف للطددددددلط

 الطادضدددد٘ املددددادٗ ىددددـ اىل اقدددداف٘ الدضددددتْز دٓباجدددد٘

٘  ىؿدددت  الدددي ٙ  ؾدددساذ ٘  حدددداّل  اٌ علددد  ٓدددته  الطدددلط

 يف علَٔدددددا امليؿدددددْف الدتقسا ٔددددد٘ الْضددددداٜا عددددد 

 .   الدضتْز

 الدضددددددتْز فدددددداٌ  الؿددددددس ٘ ا٢غددددددازاا اىل اقدددددداف٘

 ٍدددددرا يف املددددد١ سٗ العْامدددددا اىل اغددددداز آكدددددا العساقدددددٕ

 املبدا

 اعكددددداٛ ٢ تٔددددداز الدّزٓددددد٘ با٢ىتخابددددداا كا٤ دددددر

 التػددددددددسٓعٔ٘ الطددددددددلط٘

(0)

 ا٢ضدددددددداع حبددددددددٌْ الددددددددي

 اىل با٢قددددددددداف٘.  التيأرٓددددددددد٘ الطدددددددددلط٘ لتػدددددددددبٔا

 الطٔاضددددٔ٘ ّالتػددددب٣ٔا ا٢ذددددصا  بتػددددبٔا الطددددنا 

 احلصبٔ٘ التعددٓ٘ مبدا اىل املطتيدٗ املختلا٘

(7)

. 

 عدددً احلددددٓث فٔدددُ تبدددً الدددرٖ الْقدددت مكدددٙ لقدددد

ٖ  ذبدده  ّجددْد   فاىدددُ ّجددد  ّاٌ مطددتبد  اّ مطلددد  فددسد

 يف املتبعددددد٘ العامددددد٘ القاعددددددٗ مدددددً اضدددددتثياٛ ٓػدددددبا

 علددددٙ ا٢عتندددداد ذٔددددث مددددً الطٔاضددددٔ٘ الدددديظه ا لدددد 

 اغدددددخاف اضدددددتبدال اّ ا تٔددددداز يف ا٢ىتخدددددا  فبدددددسٗ

 ٍدددٕ ىظسٓدددا فالْظٔاددد٘.  ّا دددسٚ فدددرتٗ بدددني الطدددلط٘

 اٌ جيدددددد  ّبالتددددددالٕ ملنازضددددددَا امتٔدددددداش ٢ ّظٔادددددد٘

 ّزبطَدددا الطدددلط٘ غخؿدددي٘ فبدددسٗ عدددً اضاضدددا ىبتعدددد

 . معني ذص  اّ فٝ٘ اّ بػخـ

 علددددٙ الكددددْٛ ىطددددل  اٌ ضدددديراّل البرددددث ٍددددرا ّيف

 ّالعْامدددددددا للطدددددددلط٘ الطدددددددلنٕ التدددددددداّل ماَدددددددْو

 اخلاؾدددد٘ ّالؿددددْز ا٢ىددددْا  اىل اقدددداف٘ فٔددددُ املدددد١ سٗ

 .  املبدا بَرا

 ا٤ّل املبرث

 ّغسّ ُ للطلط٘ الطلنٕ ا٢ىتقال ماَْو

 الطدددددلنٕ التدددددداّل فبدددددسٗ اٌ مقددددددما بٔيدددددا

 بقددددز فقددد  ىظسٓددد٘ اضدددظ علدددٙ حعتندددد ٢ للطدددلط٘

 الْاقعٔددددددددد٘ الظدددددددددْاٍس دزاضددددددددد٘ علدددددددددٙ اعتنادٍدددددددددا

 ٘  بددددداٌ القدددددْل ضدددددبٔا يف بالدددددراا ميَدددددا ّا٢جتناعٔدددد

 ّالقْاعدددد ل٣جدددساٛاا ّفقدددا ضدددلنٔا اىتقلدددت الطدددلط٘

 ّمدددددددددٚ الػددددددددعبٔ٘ لدددددددد٣زادٗ ّّفقددددددددا الدضددددددددتْزٓ٘

 . ا٢ىتقال ٍرا من حْافقَا

 علددددٙ الكددددْٛ ىطددددل  اٌ ضدددديراّل املبرددددث ٍددددرا ّيف

 ا٢ضدددظ ٍدددٕ ّمدددا ضدددلنٔا الطدددلط٘ بتدددداّل املقؿدددْد

 .فع٣ التداّل ٍرا هق  الي ّالقْاعد

 ا٤ّل املطل 

 للطلط٘ الطلنٕ بالتداّل التعسٓج

 املبددددددددا هلدددددددرا حعسٓدددددددج ّقدددددددن عنلٔددددددد٘ اٌ

 املْقدددْ  ٍدددرا اٌ بٔيدددا اىيدددا ذلددد  اهلدددني بدددا٢مس لٔطدددت

 ٓدددد١ س الددددرٖ ا٢جتندددداعٕ بددددالْاقن ّ ٔقدددد٘ ؾددددل٘ لددددُ

 ّالْاقدددددددن باليظددددددداو الػددددددد  ٢ٓقبدددددددا ادددددددا ّٓتدددددددا س

 . باجملتنن القاٜه الطٔاضٕ

 املبدددددا هلددددرا مْقددددر٘ حعسٓادددداا عدددددٗ جدددداٛا لددددرل 

 الطٔاضددددددٕ ّاليظدددددداو الْاقددددددن مددددددً ا لبَددددددا حيطلدددددد 

 ٍدددرا ىعدددس  اٌ ازدىدددا اذا ّابتدددداٛ ،   الدّلددد٘ يف القددداٜه

 مْقدددددْعُ اّ فردددددْاِ اىل اليظدددددس  ددددد٣ل مدددددً املبددددددا

 ٓبددددددٌْ اٌ ّجددددددْ  اىل ٓػددددددر ببطددددددا ٘ اىددددددُ ىقددددددْل

 ٢ أددددث الطددددلط٘ غدددد ا يف حبددددادل اّ حيدددداّ  ٍيددددا 

 اٌ ٢بددددد بددددا ابدددددٓا ذاكنددددا ٍيددددا  ٓبددددٌْ اٌ تبددددً

 ٍّبرا ا س ّٓعقبُ ما لارتٗ  به

(3)

. 
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 ا٢ ٓطددددتقٔه ٢ الطدددداب  املعيددددٙ اٌ فٔددددُ ٢غدددد  ّنيددددا

 حدددبني ّقاىْىٔددد٘ دضدددتْزٓ٘ ّقْاعدددد اجدددساٛاا بْجدددْد

 حدددددديظه الددددددي اخلاؾدددددد٘ ا٢لٔدددددداا مطلدددددد  بْقددددددْ 

 ذاا يف ا دددسٚ اىل فٝددد٘ مدددً الطدددلط٘ اىتقدددال عنلٔددد٘

 علٔددددُ ىطلدددد  اٌ تبددددً مددددا ٍّددددرا. الطٔاضددددٕ اليظدددداو

 الطدددلنٕ ا٢ىتقدددال مبددددا حعسٓدددج يف الػدددبلٕ اجلاىددد 

 .  للطلط٘

 ٙ  غدددددددبا بدددددددني فٔندددددددا التعدددددددازٓج ا دددددددت٣  اٌ علدددددد

 اٌ ذٔددددددث الْذٔددددددد ٍددددددْ ٓبددددددً م املبدددددددا ّمْقددددددْ 

 الددددّل بدددني فٔندددا الطٔاضدددٕ ّالددديَخ الابدددس ا دددت٣ 

 يف الدددددّز ا٢ ددددس ٍددددْ لددددُ كدددداٌ الطٔاضددددٔ٘ ّالدددديظه

 الطددددلنٕ التددددداّل ملبدددددا رلتلادددد٘ حعسٓادددداا اعطدددداٛ

 ا٢مددددس ال سبددددٕ السامسددددالٕ اليظدددداو فاددددٕ.  للطددددلط٘

 اليظدددددددداو يف احلددددددددال علٔددددددددُ ٍددددددددْ عنددددددددا رلتلددددددددج

 قلدددددت ا٢ دددددر حطبٔقددددداا كاىدددددت ّاٌ ا٢غدددددرتاكٕ

 . الْٔو عام يف كبر بػبا

 ٕ ٕ  اليظدددددداو  فادددددد  ىظددددددداو اٖ ٓطددددددتقٔه  ٢ السامسددددددال

 الاٝدددددداا حعدددددددد علددددددٙ قدددددداٜه ٓبددددددً مددددددام ضٔاضددددددٕ

 ّالقدددادزٗ الدّلددد٘ يف الياغدددط٘ الطٔاضدددٔ٘ ّا٢ذدددصا 

 اجتٔدددداش مددددً متبيددددت مددددا متددددٙ الطددددلط٘ حبددددْٛ علددددٙ

 حْقددددددن الددددددي ّالقاىْىٔدددددد٘ الدضددددددتْزٓ٘ ا٢جددددددساٛاا

 العدددد ٗ اليظدددداو ٍددددرا فاددددٕ الطددددلط٘ حبددددادل لتيظددددٔه

 عددددً اليظددددس ب دددد  ا٢جسأٜدددد٘ القْاعددددد اذددددرتاو يف

 ا٢زادٗ عددددددددً اجلدٓدددددددددٗ الطددددددددلط٘ حعددددددددبر مدددددددددٚ

 . للػع  احلقٔقٔ٘

 ا٢بددددٖ البقددداٛ عددددو ٍدددْ اليظددداو ٍدددرا يف اذٌ فدددالع ٗ

ٗ  يف ٘  الطددددددلط٘ ضدددددد  اّ اددددددص  ذتنددددددا ّا٢ضتعاقددددد

 الٔدددْو فرددداكه الطدددلط٘ حقدددْد ا دددسٚ ضٔاضدددٔ٘ فٝددد٘

دّالٔ  ٍّبرا ال د معازض ضٔبٌْ ذتنا

 (2)

 . 

 اىل ا٢ّلٔددددد٘ فددددداليظسٗ ا٢غدددددرتاكٕ اليظددددداو يف امدددددا

 ابتعددادِ الػدد  ٓقبددا ٢ اددا حددْذٕ اليظدداو ٍددرا غددبا

 كدددٌْ للطدددلط٘ الطدددلنٕ ا٢ىتقدددال فبدددسٗ عدددً غدددب٣

 ىظدداو ّجددْد اضدداع علددٙ ٓقددْو مددا داٜنددا اليظدداو ٍددرا

 ّاذددددٗ فٝددد٘ اّ ّاذدددد ذدددص  ٓقدددْدِ مشدددْلٕ ضٔاضدددٕ

 دا ددددا الطددددلط٘ باغدددد ال الداٜندددد٘ باذقٔتَددددا حعتقددددد

ٕ .  اجملتنددددن  ٘  عيدددددٍه  فالطددددله  ّبالتددددال  ٍدددددْ ذقٔقدددد

ٕ  الطددددددله ٛ  ا٢ ٓطددددددتقٔه  ٢ الددددددرٖ ا٢جتندددددداع  ببقددددددا

 ّزفأٍتددددُ الػددددع  فطدددد٣م٘ ا٢غددددرتاكٔ٘ الطددددلط٘

 الدتقسا ٔدددددد٘ املبددددددادٟ مددددددً اٍدددددده زآَدددددده ذطدددددد 

 .  ّا٢ س احلني بني الطلط٘ لتبادل الداعٔ٘

٘  يف  هلددددرا ذلددددد  حعسٓدددج  علددددٙ الْقدددْ   اٌ احلقٔقددد

 ا٢ ت٣فدددداا ٍّددددرِ ٓترقدددد  ٢ قدددددميا ّكنددددا املبدددددا

 ّاذا.  املبدددددا ٍددددرا اىل اليظددددس يف اليظسٓدددد٘ اّ الػددددبلٔ٘

ِ  كاىدددددت   اليظسٓدددددد٘ ا٢ضدددددظ  مسدٍدددددا  الابددددددسٗ ٍدددددر

 آكدددددا ٓدعندددددُ ا٢مدددددس ٍدددددرا فددددداٌ الدددددركس الطدددددابق٘

 لابدددس ا٢ىقٔددداد حدددسف  الدددي العنلٔددد٘ الْقددداٜن ّجدددْد

 .  املبدا ٍرا يف ّاذد حعسٓج اّ

 ضٔاضدددددٔ٘ اذدددددصا  ّجدددددْد ٓادددددسض الدددددرٖ فدددددالْاقن

 حيدددداشل  آكددددا ٓاددددسض  للطددددلط٘ اىتقددددال أٖ ليحددددا 

 قسٓبدددد٘ أّ كْلدددددِ َا ددددس لؿدددداح العددددسؽ عددددً امللدددد 

  ددددث م لبيدددُ للطدددلط٘ ضدددلنٕ حدددداّل آكدددا ٍّدددْ

 . أذصا  بني

 ٓتحطدددددددد ٢ للطدددددددلط٘ الطدددددددلنٕ التدددددددداّل فنبددددددددأ 

 َا ددددس اعيددددٙ أذددددصا ، دلنْعدددد٘ أّ ذددددصبني بْجددددْد

٘  الطدددددلنٕ التدددددداّل أٌ  بْجدددددْد  ٓددددديَ  ٢ للطدددددلط

 ّجدددددددْد ٓبدددددددٌْ قدددددددد فقددددددد ، الطٔاضدددددددٔ٘ ا٤ذدددددددصا 

ْ  ا٤ذدددصا  ٘  املدددادٗ ٍددد  أىَدددا  إ٢ التدددداّل  هلدددرا السٜٔطددد

  مددددن ىتادددد  ٢ سلددددً لددددرل . لترققددددُ غددددس  لٔطددددت

 الددددبع 

(2)

 اىَددددا علددددٙ الظدددداٍسٗ ٍددددرِ ٓاطددددس الددددرٖ 

 ٢  ذلددددد  ٢ٌ فقددددد  ذدددددصبني بدددددني للطدددددلط٘ حدددددداّل

 . الْاقن من ٓطتقٔه
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ٗ  مددً ٢بددد  ا ددس جاىدد   مددً  باىتقددال  املددساد اىل ا٢غدداز

 الددددث٣ث الطددددلطاا ٓػددددنا اجملددددال ٍددددرا يف االطددددلط٘

٘  يف  اٌ جيددددد  الت ددددٔر  اٌ ىعتقددددد  اىيددددا  ذٔددددث  الدّلدددد

 فلددده.  الدّلددد٘ يف الطدددلطاا اىدددْا  مجٔدددن يف  ؿدددا

 ٍددددددددٕ التيأرٓدددددددد٘ اّ التػددددددددسٓعٔ٘ الطددددددددلط٘ حعددددددددد

 ضٔاضدددددد٘ ّزضدددددده بيدددددداٛ يف املعلددددددٙ القددددددد  ؾدددددداذب٘

 متلبدددددُ ّادددددا القكدددددأٜ٘ الطدددددلط٘ فرتدددددٙ الدّلددددد٘

 مدددددً متبيَدددددا الددددديظه ا لددددد  يف  ؿددددداٜـ مدددددً ا٢ٌ

 ّزقابتَددددا بطعيَددددا العامدددد٘ الطٔاضدددداا علددددٙ التددددا ر

 الطدددددلطاا اعندددددال رلتلدددددج علدددددٙ بدددددا س اّ بػدددددبا

 علددددددٙ السقابدددددد٘ ذٔددددددث مددددددً ا٢قددددددا علددددددٙ العامدددددد٘

 .   القْاىني دضتْزٓ٘

 جددددددددٍْس ٍددددددددْ للطددددددددلط٘ الطددددددددلنٕ فالتددددددددداّل اذٌ

 عددددددً احلقٔقددددددٕ ّاملعدددددد  الدتقسا ٔدددددد٘، العنلٔدددددد٘

 مكدددددامٔيُ ّ مبْىاحدددددُ يف ٓكددددده ٍّدددددْ مؿدددددداقٔتَا،

 التعددٓددددددد٘ حػدددددددبا ّالدددددددي الطٔاضدددددددٔ٘ التعددٓددددددد٘

 العندددْد احلصبٔددد٘ التعددٓددد٘ حػدددبا ّالدددي الطٔاضدددٔ٘

 التيافطددددددٔ٘ الدّزٓدددددد٘ ّا٢ىتخابدددددداا هلددددددا، الاقددددددسٖ

 ا٤ لبٔ٘ ذبه ّاقساز اليصَٓ٘،

(6)

. 

 بدددد ٢ للطدددلط٘ ضدددلنٕ اىتقدددال اٖ ّزلدددا  زلاعددد٘ اٌ

 ٍدددرا زلدددا  يف حطددداٍه معٔيددد٘ عياؾدددس اىل ٓطدددتيد اٌ

 :  اٍنَا ّمً ا٢ىتقال

ٌ  اٌ -0 ٛ  ٓبدددْ ٕ  اليظدددداو بيدددا ٘  يف الطٔاضددد  قدددداٜه الدّلددد

 ّذصبٔددددد٘ ضٔاضدددددٔ٘ ّفٝددددداا مبْىددددداا ّجدددددْد علدددددٙ

 يف الطٔاضدددٕ اليظددداو ّ ْابدددت باضدددظ ابتدددداٛ م١ميددد٘

 ٓطدددعٙ ّظٔاددد٘ الطدددلط٘ اٌ اضاضدددا ّم١ميددد٘ الدّلددد٘

  دددد٣ل مددددً العامدددد٘ املؿددددلر٘ هقٔدددد  بَددددا القدددداٜه

ُ  قبددددا املقددددو  الطٔاضددددٕ العندددا  بسىدددامخ   ضدددددٗ بلْ ددد

 ٢ الطٔاضددددددددٔ٘ الدددددددد امخ ا ددددددددت٣  ّاٌ.  الطددددددددلط٘

 اليظددددددداو  بٔعددددددد٘ علدددددددٙ بدددددددا سِ ٓلقدددددددٕ اٌ جيددددددد 

 غددددبا  ا تلددددج ّاٌ حبقددددٙ اٌ جيدددد   الددددي الطٔاضددددٕ

 ال ٓطددداىٕ فاليظددداو...  ّا٢ دددس احلدددني بدددني الطدددلط٘

 ذاكندددد٘ ا لبٔدددد٘ ذبْمدددد٘ ّجددددْد علددددٙ ّٓقددددْو قدددداو

 قبددددا ميَنددددا كددددا ٓطددددعٙ معازقدددد٘ ظددددا ّذبْمدددد٘

 .     اليظاو ٍرا  ْابت علٙ للنرافظ٘ غٞ كا

 دّزا الدّلدددددد٘ يف املْجددددددْدٗ ا٢ذددددددصا  متددددددازع اٌ -7

ٗ  يف مددد١ سا ٘  احلٔدددا ٙ ... للدّلددد٘ الطٔاضدددٔ  ا دددس  اعيددد

 ٓبدددددٌْ اٌ ٓبادددددٕ ٢ الدّلددددد٘ يف ا٢ذدددددصا  حْاجدددددد اٌ

 احلدددددددص  ٓبدددددددٌْ اٌ بدددددددد ٢ بدددددددا ّظاٍسٓدددددددا غدددددددبلٔا

 احلٔددددددداٗ دا دددددددا ذقٔقٔددددددد٘ فاعلٔددددددد٘ ذّ الطٔاضدددددددٕ

 الظدددْاٍس يف ّٓتدددا س ٓددد١ س الدددرٖ بالػدددبا الطٔاضدددٔ٘

 . الطٔاضٔ٘ ّاملعطٔاا

 عددددً اليظددددس ب دددد  احلؿددددْل ّاجدددد  ا٢مددددس ٍّددددرا

 يف القددددددددداٜه احلصبدددددددددٕ اليظددددددددداو ّ بٔعددددددددد٘ غدددددددددبا

الدّل٘

(2)

   . 

 التدددددددداّل ٓددددددد١دٖ  ّذتدددددددٙ،  ّذا  ٍدددددددرا ّقبدددددددا -3

 ُ  اجتناعٔدددد٘ بٔٝدددد٘ يف ٓددددته اٌ ٢بددددد احلقٔقددددٕ  سقددد

 ضدددددٔبٌْ اىدددددُ الدّلددددد٘ غدددددع  فَٔدددددا ٓعدددددٕ.  مياضدددددب٘

 ّاىدددُ للطدددلط٘ الطدددلنٕ ا٢ىتقدددال امتددداو يف الأؿدددا

 علدددددٙ ذددددداكه اٖ ٢ز ددددداو احلقٔقدددددٕ الكدددددامً ٍدددددْ

 ٍدددرا ّٓترقدد  . املبددددا هلددرا  كسٍدددا اّ  ْعددا  ا٢ىؿددٔا  

 ّمدددد١ س فاعددددا الػددددعي العدددداو الددددساٖ ٓبددددٌْ عيدددددما

ٛ  اىتخددددا  عنلٔدددد٘ اٖ يف ا٢قددددا  علددددٙ فعدددد٣  ٢عكددددا

 . العام٘ الطلطاا

 الثاىٕ املطل 

 للطلط٘ الطلنٕ التداّل غسّ 

 قدددددميا ّكنددددا للطددددلط٘ الطددددلنٕ التددددداّل مبدددددأ إٌ

 بددددىدّاا بددددى  سٚ اّ بؿددددْزٗ الطددددلط٘ اىتقددددال ٓعددددي

 . ّالط٣  العيج عً بعٔدٗ ضٔاضٔ٘

 ا٤ ضددظ  مددً عدددد علددٙ ٓعتنددد  املبدددأ زلددا  اٌ ّز دده

 ٢ ذلدددد  لبددددً. مقدددددما بعكددددَا اّزدىددددا الددددي املَندددد٘
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 حدددديَ  أضاضددددٔ٘ ّمسحبددددصاا غددددسّ  ّجددددْد ٓل ددددٕ

 للطدددددلط٘ الطدددددلنٕ التدددددداّل فبدددددسٗ أضاضدددددَا علدددددٙ

 يف الػدددددع  مػدددددازك٘ ٍدددددٕ الػدددددسّ  ٍدددددرِ ّأٍددددده

 ٘  احلصبٔدددددددد٘، التعددٓدددددددد٘ احلبدددددددداو، ا تٔدددددددداز عنلٔددددددد

 اليظدددددداو ّهدٓددددددد الطددددددلط٘، حددددددْلٕ مدددددددٗ هدٓدددددد 

 -: ا٢حٔ٘ اليقا  يف ذل  ّضيْق  ا٢ىتخابٕ،

  الطلطاا مؿدز الػع  ٓبٌْ اٌ -:ا٢ّ

 ّجدددددددددددددْد عدددددددددددددً احلددددددددددددددٓث تبدددددددددددددً ٢

 ؾدددددداذ  ٍددددددْ الػددددددع  ٓبددددددً م إذا الدتقسا ٔدددددد٘

 عددددددً أّ بياطددددددُ تازضددددددَا كدددددداٌ ضددددددْاٛ الطددددددلط٘

 الطددددلط٘ تازضددددٌْ الددددرًٓ احلبدددداو ا تٔددددازِ  سٓدددد 

 ٘ ٚ  ا٢ىتخددددددددا  ّٓعدددددددد . عيددددددددُ ىٔابددددددد  آلٔدددددددداا إذدددددددد

 عددددً التعددددبر  سٓدددد  ٍّددددْ املعاؾددددسٗ، الدتقسا ٔدددد٘

٘  ا٢زادٗ ٘  ا٢ تٔدددددداز، ذددددد   يف الػدددددعبٔ  مددددددً ّّضدددددٔل

 بؿدددْزٗ ّحدددداّهلا الطٔاضدددٔ٘ الطدددلط٘ اضدددياد ّضددداٜا

 مطدددبقا مسضدددْم٘ ّأؾدددْل قْاعدددد ّفددد  علدددٙ ضدددلنٔ٘

 السمسٔ٘ ّا٤ىظن٘ القْاىني ّيف الدضتْز يف

(8)

 . 

 ضددددلنٔا الطددددلط٘ حددددداّل بددددني ٓددددسب  مددددً ٍّيالدددد 

 ّضدددددددددٔل٘ اعتنددددددددداد ّبدددددددددني دتقسا دددددددددٕ كنبددددددددددأ

 يف نيبيددددددا ٓبددددددٌْ التددددددداّل أٌ باعتبدددددداز ا٢ىتخددددددا 

 ذٔدددددث ضدددددْاٍا، دٌّ مدددددً التعددٓددددد٘ الددددددتقسا ٔاا

 ّميددددتظه دّزٖ بػددددبا العامدددد٘ ا٢ىتخابدددداا جتددددسٖ

ّاليصُٓ احلس العاو ا٢قرتا  بْاضط٘

(9)

. 

 أٌ مقددددددما بٔيدددددا كندددددا ّ،  ىعتقدددددد سلدددددً كيدددددا ّإٌ

 اعتنددداد يف ٓترددددد الطدددلنٕ للتدددداّل ا٤ؾدددلٕ املعيدددٙ

 ذلدددد  مت ضددددْاٛ الطدددد٣  عددددً بعٔدددددٗ ضددددلنٔ٘ آلٔدددداا

 ا٢ىتخدددا  أٌ َا دددس اعيدددٙ.  رٍدددا أو أذدددصا  بْجدددْد

 الطددددددلط٘ حددددددداّل لعنلٔدددددد٘ ا٤ضاضددددددٕ الْجددددددُ ٍددددددْ

 .هلا الْذٔد الْجُ لٔظ أىُ إ٢ ضلنٔا،

 إىل الدضددددتْزٖ القدددداىٌْ فقَدددداٛ بعدددد  ذٍدددد  قددددد ّ

 ّضدددددٔل٘"  ا٢ىتخدددددا  إٌ قدددددالْا عيددددددما التْجدددددُ ٍدددددرا

 الدتقسا ٔدددد٘ الدددديظه يف الطددددلط٘ إلضددددياد أضاضددددٔ٘

"  املعاؾدددددددددسٗ

(01) 

 ا٤مدددددددددس  ؿدددددددددسّا أٌ دٌّ مدددددددددً ،

 .با٢ىتخا 

 عنلٔدددددد٘ علددددددٙ ٓطلدددددد  التددددددداّل لادددددد  كدددددداٌ إذا ّ

 كاىددددددت اذا ّ،  الطددددددلط٘ مددددددً اخلددددددسّد ّ الددددددد ْل

 العنلٔددد٘، ٍدددرِ بَدددا ٓدددته الدددي اإلداٗ ٍدددٕ ا٢ىتخابددداا

 فَدددٕ،  دّزٓددد٘ بؿدددْزٗ ا٢ىتخابددداا إجدددساٛ مدددً ف٣بدددد

 يف الطٔاضددددٔ٘ ا٤ ددددسا  أذددددد بقدددداٛ لعدددددو الكددددامً

 .ىَآ٘ ٢ ما إىل الطلط٘

 الطددددلط٘ اضددددياد ّضددددٔل٘ كدددداٌ ّاٌ ا٢ىتخددددا  اٌ ا٢

 ذاا يف اىدددددُ ا٢ الٔدددددْو الطٔاضدددددٔ٘ الددددديظه اكثدددددس يف

 مت لدددددددددْ ّ ٔنددددددددد٘ عْاقددددددددد  ذٖ ضدددددددددٔبٌْ الْقدددددددددت

 مجَدددددددْز قبدددددددا مدددددددً ضدددددددٔٝ٘ بؿدددددددْزٗ اضدددددددتخدامُ

 لْضددددددداٜا الػدددددددع   كدددددددْ  اٌ ذٔدددددددث.  اليدددددددا بني

 العامددددددد٘ الطدددددددلط٘ لػددددددد ا املسغدددددددرني ّقددددددد ْ 

 هقٔدددددد  علددددددٙ حقددددددْو ٢ اضددددددظ علددددددٙ ّا تٔددددددازٍه

 اغدددخاف لْؾدددْل ذتندددا ضددد١ٔدٖ العامددد٘ املؿدددلر٘

.  ا٢ لددددٔظ احلصبٔدددد٘ اّ اخلاؾدددد٘ مؿدددداحلَه ٍنَدددده

 اىل ضٔطدددددتيدٌّ ٍددددد٢١ٛ اٌ ذلددددد  مدددددً ا٢كثدددددس بدددددا

 اؾدددْاا اٌ اعتبددداز علدددٙ الػدددسعٔ٘ مدددً متٔيددد٘ قاعددددٗ

 .  احلبه ضدٗ اىل بَه جاٛا مً ٍٕ اليا بني

 ً  يف الػددددددع  فػددددددا اٌ ٍددددددا...  املَدددددده الطدددددد١ال ّلبددددد

 يف ٓددددد١ س العامددددد٘ الطدددددلط٘ اعكددددداٛ ا تٔددددداز ذطدددددً

 اىيددددددا ٍيددددددا اجلددددددْا  ؟ للطددددددلط٘ الطددددددلنٕ ا٢ىتقددددددال

 ٓطددددتيد املبدددددا ٍددددرا اٌ مددددً ضددددابقا قليدددداِ مددددا ى١كددددد

 العيدددددج عدددددً بعٔددددددٗ ّضددددداٜا اضدددددتخداو اىل اضاضدددددا

 بعددددددد  فَٔدددددددا كددددددداٌ ّاٌ الطدددددددلط٘ اىل للْؾدددددددْل

 ٓبقدددٙ ّبالتدددالٕ ا٢ىتخدددابٕ ّال دددؼ الترآدددا ذدددا٢ا

 .ؾرٔ  ا٢ىتقال

 الطددددددلنٕ ا٢ىتقددددددال اٌ ٍددددددا ا٢ٍدددددده الطدددددد١ال لبددددددً

ٙ  القددددداٜه  للطدددددلط٘ ٌ  ّال دددددؼ  احلٔلددددد٘ علددددد  ضدددددٔبْ



 (7102) الطي٘ - الثاىٕاجمللد  - عػس الثالث العدد  -دلل٘ جامع٘ ا٢ىباز للعلْو القاىْىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ 

 
115 

٘  يف املبددددا  ٢ضدددتقساز  كافٔدددا  ً  دّلددد  ٍيدددا  ؟ الددددّل  مددد

ٗ  معسفتدددددددُ اّ الػدددددددع  غدددددددعْز اٌ ىقدددددددْل  املتدددددددا س

 ُ ٙ  ضدددٔعنا لل دددؼ بتعسقدد  العددداو الدددساٖ هسٓددد  علدد

 الدددددرٖ ّبالْقدددددت القاٜنددددد٘ الطدددددلط٘ اضدددددقا  سلدددددْ

 معددددددددّو لدددددددُ ا٢ىؿددددددداا اٌ الػدددددددع  فٔدددددددُ ٓػدددددددعس

 ا٢ىتقددددال ّبالتددددالٕ املددددالْ  عددددً اخلددددسّد ضددددٔراّل

٘   دددددددر ّضددددددداٜا اىل ٘  ٢ضدددددددرتداد  بٔعٔددددددد  الطدددددددلط

 لددددٔظ)  غددددسعٔا ّضددددٔل٘ اّ ذددددا اٖ عيدددددٍا ّضددددٔبٌْ

 .  ا تؿبَا نيً الطلط٘ ٢عادٗ( مػسّعٔا

 فبدددددددددسٗ غدددددددددْٔ  مدددددددددن ذتدددددددددٙ الػدددددددددع  اٌ علدددددددددٙ

 ّبْضدددداٜا ٓطددددتطٔن اىددددُ ا٢ الئابٔدددد٘ الدتقسا ٔدددد٘

.  ّحػدددبٔلَا العامددد٘ الطدددلطاا عندددا يف التدددا ر عددددٗ

 الػددددددددع  اٌ ا٢ ا٢ىتخابدددددددداا ّجددددددددْد مددددددددن فرتددددددددٙ

 ضدددلطاا نيازضددد٘ ا٢ذٔددداٌ مدددً البدددثر يف ٓطدددتطٔن

 ا٢ضدددددتاتاٛ بطسٓددددد  املتخدددددرٗ كدددددالقسازاا مباغدددددسٗ

 با تٔدددددداز اخلاؾدددددد٘ القددددددسازاا ّ اؾدددددد٘.  الػددددددعي

 . مث٣ الدّل٘ زٜٔظ

  احلصبٔ٘ الثقاف٘ غْٔ  -:  اىٔا

 الاٝدددددددددددددداا ّ ا٤ذددددددددددددددصا  يف التعدددددددددددددددد أٌ

 غددددددسّ  أٍدددددده ا٤مددددددس ذقٔقدددددد٘ يف ٍددددددْ الطٔاضددددددٔ٘

 للطدددددلط٘ الطدددددلنٕ التدددددداّل

(00)

 ىظددددداو يف حيعددددددو إذ، 

 حٔددددددازاا بددددددني ا٢ تٔدددددداز ذسٓدددددد٘ الْاذددددددد احلددددددص 

 ذددددص   يف ا٢ىتخددددا  ٓيرؿددددس ّ رلتلادددد٘ ضٔاضددددٔ٘

 الْظدددداٜج كددددا علددددٙ عددددادٗ َٓددددٔنً الددددرٖ الطددددلط٘

 ا٢ىتخدددددا  ٓاقدددددد بدددددرل  ّ،  الدّلددددد٘ يف الطٔاضدددددٔ٘

٘  مكددددددامٔيُ كددددددا  غددددددبا  إىل لٔترددددددْل ا٤ضاضددددددٔ

 مدددددً  رٍدددددا أّ التصكٔددددد٘ أّ ا٢ضدددددتاتاٛ إىل أقدددددس 

  ددددس  إشاٛ الددددسأٖ إبددددداٛ عددددً املعدددد ٗ املؿددددطلراا

ٕ  زكدددً ٓاتقدددد  ّبدددرل  ّاذدددد، ٌ  مدددً أضاضددد  أزكدددا

 قددددددد ىقددددددْل بالتددددددالٕ ّ،  الدّلدددددد٘ يف الدتقسا ٔدددددد٘

 .للطلط٘ الطلنٕ التداّل فبسٗ حتى س

 بٔيَدددا فٔندددا حتيدددافظ أذدددصا  عددددٗ ّجدددْد ٓلدددصو لدددرا

 أّ املػدددددازك٘ أّ الطدددددلط٘ إىل الْؾدددددْل أجدددددا مدددددً

 القددددداٜه الطٔاضدددددٕ اليظددددداو إ ددددداز يف فَٔدددددا التدددددى ر

 إذددددٚ ّ ميدددُ، جدددصٛا الطٔاضدددٔ٘ ا٤ذدددصا  ٓعدددد الدددرٖ

 ُ ٘  م١ضطددداح ٛ  السٜٔطدددٔ ٌ  ضدددْا  اّ بسملاىٔدددا  ىظامدددا  كدددا

٘  ٓاددددْش  الدددددرٖ فدددداحلص   زٜاضددددٔا،   اىتخابٔددددد٘ بى لبٔدددد

 القادمدددد٘، ا٢ىتخابدددداا قٔدددداو ذتددددٙ الطددددلط٘ تددددازع

 ّا٢ احلبدددددده يف بقددددددٕ ا٤ لبٔدددددد٘ علددددددٙ ذدددددداف  اٌ ّ

 إىل حطددددلٔنَا ّ الطددددلط٘ مددددً اخلددددسّد علٔددددُ ّجدددد 

 الاددددددداٜص احلدددددددص 

(07)

 ا٢ذدددددددصا  ّجدددددددْد ٓبادددددددٕ ٢ّ. 

 يف د٠ّبددد٘ ا٢ذدددصا  ٍدددرِ حبدددٌْ اٌ ٢بدددد بدددا ّذطددد 

 ّاغ اهلا الطلط٘ اىل الْؾْل سلْ ضعَٔا

(03)

. 

 ّجددددددْد ٍددددددْ احلصبٔدددددد٘ التعددٓدددددد٘ اغددددددبال أدىددددددٙ ّ

 التددددددداّل ٓيرؿددددددس متيافطددددددني ضٔاضددددددٔني ذددددددصبني

 ٙ  القدددددْاىني هدددددددٍا مددددددد يف بٔيَندددددا الطدددددلط٘ علدددد

 .ل٣ىتخاباا امليظن٘

 ٓدددسحب  ا٢ذدددصا  حعددددد اٌ ٍدددا ّىقدددْل ىعدددْد ّلبدددً

 ضدددلنٔا ّاىتقاهلدددا الطدددلط٘ حدددداّل مدددن ّعددددما ّجدددْدا

 حعدددددددد اٌ مْقددددددن مددددددً اكثددددددس ّيف بٔيددددددا  بعددددددا... 

 الطددددددلنٕ ا٢ىتقددددددال ٢ضدددددتنساز  جددددددٍْسٖ ا٢ذدددددصا  

 دّلدد٘ يف التعدددد اىعددداو مددن املبدددا ىادداذ ٓل ددٕ ٢ لبيددُ

 غدددَدا الطٔاضدددٔ٘ الددديظه مدددً فبدددثر...  الددددّل مدددً

 حػدددددَد اٌ دٌّ الطدددددلط٘ يف كدددددبر ىطدددددي اضدددددتقساز

 غددددَدا العبددددظ علددددٙ بددددا ذقٔقٔدددد٘ ذصبٔدددد٘ ذٔدددداٗ

 الطدددددلط٘ مقالٔدددددد علدددددٙ مدددددا ضٔاضدددددٔ٘ فٝددددد٘ ضدددددطْٗ

 .  ىطبٔا كبرٗ شمئ٘ ّلارتاا

 الطلطاا بني الاؿا -:  الثا

 ٍدددْ الػدددع  اٌ علدددٙ داٜندددا ىسكدددص اىيدددا ز ددده

 ا٢ىتقددددددال حاعٔددددددا امباىٔدددددد٘ يف احلاضدددددده الأؿددددددا

 ٍدددرا اذدددرتاو علدددٙ احلبددداو ّاجبددداز للطدددلط٘ الطدددلنٕ

ُ  ادددددا  املبددددددا ٘  ا٢زادٗ حاسقددددد ً  العامددددد  قددددد ْ   مددددد
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 العامددددد٘ زادٗ لددددد٣ ا٢ىؿدددددٔا  علدددددٙ احلددددداكه جتددددد 

 الػدددع  اٌ ّز ددده.  الطدددلط٘ حْقٔدددت بابدددسٗ ّالقبدددْل

 الػدددع  تازضدددُ مدددا ّبالتدددالٕ الطدددلطاا مؿددددز ٍدددْ

 ً ْ  قدددد ْ   مدددد ُ  امدددددس ٍدددد  العنلٔددددد٘ الْقدددداٜن  حاسقدددد

 .  ّالقاىْىٔ٘

 الطٔاضددددٔ٘ الدددديظه ا لدددد  يف املاددددسّض الْاقددددن اٌ ا٢

 اّ بػددددددبا ّحددددددا رٍه احلبدددددداو ضددددددطْٗ اىل ٓددددددرٍ 

 ا٢زادٗ جتددددٔر ّبالتددددالٕ الػددددعْ   ٔددددازاا يف بددددا س

 اٌ املاددددسّض مددددً الددددي الطددددلط٘ خلدمدددد٘ الػددددعبٔ٘

 هقٔدد  علددٙ ّحعنددا الػددع  ختدددو الددي ٍددٕ حبددٌْ

 اىل ٓددددرٍ  اٌ تبددددً الْاقددددن اٌ بددددا. العدددداو الؿدددداح

ً  ابعددد  ً   ذلدد   مدد ُ  ّاددا  احلبدداو  اٌ  ذٔددث  مدد  تلبْىدد

 ٓطدددتطٔعٌْ البددد ٚ القدددْٗ مدددً علٔدددُ ٓقبكدددٌْ ّمدددا

 ٢ز دددداو قددددْٗ اضددددتخداو اّامددددسٍه زفدددد  ذالدددد٘ ّيف

 غدددددددعبٔ٘ مقاّمددددددد٘ أٖ علدددددددٙ للت لددددددد 

(02)

 لدددددددرل  ، 

 اليظسٓدددددددداا عددددددددً بعٔدددددددددا الطددددددددلط٘ اٌ فامل١كددددددددد

 امللنددددْع املددددادٖ التددددا ر متلدددد  الالطددددأ٘ ّا٢فبدددداز

 . الْاقن ازض علٙ

 ٍددددٕ الطددددلط٘ حددددداّل مطددددال٘ اٌ فٔددددُ غدددد  ٢ ّنيددددا

 فَٔدددددا احلددددداكه ٓطدددددت ا اٌ تبدددددً الدددددي ا٢ دددددسٚ

 ذاحدددددُ علٔدددددُ ا٢بقددددداٛ اىل ٓدفعدددددُ ّبالتدددددالٕ الػدددددع 

.  معٔيدددددد٘ ضٔاضددددددٔ٘ اّ دٓئدددددد٘ اّ قْمٔدددددد٘ بػددددددعازاا

 ٓطبدددددد  اٌ تبددددددً ذتددددددٙ املبدددددددا ٍددددددرا فدددددداٌ لددددددرل 

 قدددددددددناىتُ حبدددددددددٌْ ّاٌ ٢بدددددددددد ّزلدددددددددا  بيحاعددددددددد٘

 . ذاحَا الطلط٘ يف ا٢ضاضٔ٘

 ّاٌ الطدددددددلط٘ هدددددددد الطدددددددلط٘ مْىتطدددددددبْٔ ٓقدددددددْل

 اىطدددداٌ أٖ اٌ الػدددد  ٓقبددددا ٢ اددددا ا بتددددت التحدددداز 

 اّ اضددددتخدامَا ٓطددددٞ ّاٌ ٢بددددد ضددددلط٘ بدددداٖ ٓتنتددددن

 ٢بددددد ّبالتددددالٕ اضددددتخدامَا يف ٓتْضددددن ا٢قددددا علددددٙ

 القْاعدددد فددداٌ ّا٢ ا٢ضدددتخداو ٍدددرا ْٓقدددج ذدددد مدددً

 بددددٌّ هلدددا قٔنددد٘ ٢ ضدددتبٌْ ّالقاىْىٔددد٘ الدضدددتْزٓ٘

 الطلط٘ ٢ضتخداو حيظٔه

(02)

. 

 بالطددددلط٘ التاددددسد عدددددو قددددناٌ اجددددا ّمددددً لددددرل 

 حقطدددددٔه سلدددددْ ا٢جتددددداِ كددددداٌ اضدددددتخدامَا ّاضددددداٛٗ

 عددددددو لكدددددناٌ هلدددددا نيازضدددددني عددددددٗ بدددددني الطدددددلط٘

 .بالطلط٘ التاسد

 با٢ضددددداع قددددداو الطدددددلطاا بدددددني الاؿدددددا مبددددددا اذٌ 

  دددددد٣ل مددددددً للردددددداكه املطلقدددددد٘ الطددددددلط٘ ٢ىبدددددداز

 عددددددددٗ بدددددددني الطدددددددلط٘ نيازضددددددد٘ اّجدددددددُ حقطدددددددٔه

 بددددددني ا٢ضاضددددددٕ التقطددددددٔه فبدددددداٌ هلددددددا نيازضددددددني

 . ّقكأٜ٘ ّحيأرٓ٘ حػسٓعٔ٘ ضلطاا

ٌ  ّكلندددددا   ذقٔقٔددددددا الطدددددلطاا  بدددددني  الاؿدددددا  كدددددا

.  جدددا كددبرٗ املبدددا ٍددرا زلددا  ىطددب٘ كاىددت ّفعلٔددا

 : ىقْل ذل  ّلتاؿٔا

 قٔدددداو اضددداع  علددددٙ ٓقدددْو  الطددددلطاا بدددني  الاؿدددا  اٌ

 قٔدددددداو مددددددن  التػددددددسٓعٔ٘ با٢ تؿاؾدددددداا ال ملدددددداٌ

 الطددددلط٘ ّاقددددط٣  التيأددددرٖ بالْاجدددد  احلبْمدددد٘

 اليصاعدددددداا  بددددددني  الاؿددددددا  با تؿدددددداف  القكددددددأٜ٘

.  املختلاددد٘ القاىْىٔددد٘ القْاعدددد حطبٔددد  عدددً الياغدددٝ٘

 علدددٙ ٓيؿددد  املباغدددس احلددددٓث فددداٌ الْاقدددن ازدىدددا ّاذا

 اعتبددددداز علدددددٙ ّالتيأرٓددددد٘ التػدددددسٓعٔ٘ الطدددددلطتني

 العنددددددا مباغددددددسٗ متددددددازع ٢ القكددددددأٜ٘ الطددددددلط٘

 الطدددددددلطتني مدددددددن احلدددددددال ٍدددددددْ كندددددددا الطٔاضدددددددٕ

 التػدددددددسٓعٔ٘ الطدددددددلط٘ كاىدددددددت ّملدددددددا.  ا٢ دددددددسٓتني

 ابتدددددددداٛ التػدددددددسٓعٕ بالعندددددددا ختدددددددتـ( ال ملددددددداٌ)

 الطددددددلط٘ قٔدددددداو كٔأدددددد٘ يف التددددددد ا هلددددددا ّلددددددٔظ

 ٘  ادددددددا ا٢) القدددددددْاىني حيأدددددددر جساٛاابدددددددا التيأرٓدددددد

 ّملددددا(  ّالقدددداىٌْ الدضددددتْز اذرتامَددددا ادددددٚ ٓتعلدددد 

 قدددادزٗ  دددر( احلبْمددد٘) التيأرٓددد٘ الطدددلط٘ كاىدددت

 اّ باقرتاذَدددا ٓتعلددد  ادددا ا٢) القدددْاىني حػدددسٓن علدددٙ

 جَددددد٘ كدددددا ختؿدددددـ اٌ ىقدددددْل( علَٔدددددا املؿدددددادق٘

 اٌ علدددٙ قدددادزٗ  دددر جيعلدددَا ضدددْ  مدددا با تؿددداف

  دددددر ّبالتدددددالٕ كاملددددد٘ الطدددددٔادٗ خبؿددددداٜـ حلددددده

 ىَآددددد٘ ٢ مدددددا اىل بالطدددددلط٘ ٢ذتاددددداظ علدددددٙ قدددددادزٗ
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 حلبدددده  كسٍددددا اّ  ْعددددا اخلكددددْ  علددددٙ ّاجبازٍددددا

 مددً بددا عددادٖ فددسد مددً لددٔظ مساقبدد٘ ٢ىَددا القدداىٌْ

 .ذاحَا ٍٕ بُ حتنتن ما املصآا مً هلا ا سٚ ضلط٘

 الدددددددديظه يف ّ اؾدددددددد٘ احلبْمدددددددد٘ الٔطددددددددت ّلبددددددددً

 ا٢ لبٔددددد٘ عدددددً معددددد ٗ حبدددددٌْ مدددددا داٜندددددا الئابٔددددد٘

 يف الاددداٜص احلدددص  ٓبدددٌْ ا٢ ا دددس اعيدددٙ.  ال ملاىٔددد٘

 قٔندددد٘ فنددددا للربْمدددد٘ املبددددٌْ ذاحددددُ ٍددددْ ا٢ىتخابدددداا

 . ذا  عيد الاؿا

 ذاحَدددددده الػددددددع  بددددددافساد ضددددددٔتردد ٍيددددددا ا٢مددددددس اٌ

 القياعدددد٘ ٍددددرِ اىل معددددا ّالػددددع  الطددددلط٘ فْؾددددْل

 الطدددددلط٘ لػددددد ا كْضدددددٔل٘ ا٢ىتخابددددداا اعتنددددداد يف

 حاعٔدددا يف مددد١ س عامدددا الػدددع  افدددساد مدددً ضدددٔحعا

 دّزٗ كددددددا ىَآدددددد٘ يف للطددددددلط٘ الطددددددلنٕ التددددددداّل

 الددددي املعازقدددد٘ قددددْٚ ّجددددْد مددددن  اؾدددد٘ اىتخابٔدددد٘

 ٍّدددٕ الت دددٔر بكدددسّزٗ الػدددع  حثقٔدددج علدددٙ حعندددا

 يف معدددددددني متثٔدددددددا متلددددددد ( املعازقددددددد٘ أٖ) آكدددددددا

. اذٔاىددددددا التيأرٓدددددد٘ ّذتددددددٙ التػددددددسٓعٔ٘ الطددددددلط٘

 اهددددددددا ّاٌ الطدددددددلطاا بدددددددني الاؿدددددددا اٌ كندددددددا

 علدددٙ اىدددُ ا٢ با٢ىتخابددداا الاددداٜص للردددص  الطدددلطاا

 تبدددً الدددرٖ الادددسدٖ التطدددل  علدددٙ ضٔقكدددٕ ا٢قدددا

 ا٢دىددددٙ احلددددد ضددددٔرق  ٍّددددْ احلدددداكه تازضددددُ اٌ

 افكدددا ٢غددد  امل١ضطددداا فربددده القددداىٌْ غدددْٔ  مدددً

 التػددددسٓعٔ٘ الطددددلط٘ اٌ كنددددا،  ا٢فددددساد ذبدددده مددددً

 ضددددْ  هلددددا املبددددٌْ احلددددص  اىتخددددا  اعددددادٗ ّلكددددناٌ

٘  ىصعددددد٘ أٖ بْجدددددُ الْقدددددْ  علدددددٙ حعندددددا  حطدددددلطٔ

 احلدددددددص  ؾدددددددْزٗ لترطدددددددني التيأرٓددددددد٘ للطدددددددلط٘

 اليدددددددا بني مجَدددددددْز ّاقيدددددددا  با٢ىتخابددددددداا الاددددددداٜص

 .    ذاحَا الطٔاضٔ٘ الاٝ٘ اّ احلص  اىتخا  باعادٗ

 ٍيددددا املقؿددددْد احلقٔقددددٕ الاؿددددا اٌ ىقددددْل اٌ بقددددٕ

 دٌّ معٔيددد٘ با تؿاؾددداا ضدددلط٘ كدددا هدٓدددد ٍدددْ

 ا٢ دددددسٚ الطدددددلطاا ا تؿاؾددددداا علدددددٙ حتحددددداّش اٌ

 بدددني املتبدددادل ّالتدددا ر للتعددداٌّ ا٢مباىٔددد٘ ّجدددْد مدددن

  دددددر فندددددً. العددددداو الؿددددداح  قددددد  ادددددا الطدددددلطاا

 التيطدددٔ  دٌّ بدددراحَا ضدددلط٘ كدددا حعندددا اٌ املنبدددً

 ا٢جتناعٔدددددد٘ الظددددددسّ  اٌ كنددددددا. ا٢ ددددددسًٓ مددددددن

 مدددددً البدددددثر يف العامددددد٘ الطدددددلط٘ جتددددد  املختلاددددد٘

 احلٔددداٗ يف غدددتٙ دلدددا٢ا يف التدددد ا علدددٙ ا٢ذٔددداٌ

 ْٓجددد  الدددرٖ ا٢مدددس ٍّدددْ ّا٢قتؿدددادٓ٘ ا٢جتناعٔددد٘

 . املختلا٘ الطلطاا بني التيطٔ  اجياد

 الثاىٕ املبرث

 للطلط٘ الطلنٕ التداّل ىطا 

 الطددددددلنٕ التددددددداّل اٌ مددددددً الددددددس ه علددددددٙ

 هددددْل اىل الظدددداٍسٖ معيدددداِ يف ٓيؿددددس  للطددددلط٘

 لْضدددداٜا اللحددددْٛ دٌّ ا ددددسٚ اىل فٝدددد٘ مددددً الطددددلط٘

 ٓبدددددٌْ اٌ ٓعدددددي ٢ ذلددددد  اٌ ا٢.  ّا٢كدددددساِ العيدددددج

 الددددديظه يف ّا٢ىدددددْا  ا٢ذبددددداو  ابدددددت التدددددداّل ٍدددددرا

 الؿدددْز املبردددث ٍدددرا يف ضددديياقؼ لدددرل ...  املختلاددد٘

 بددددددداليظه التدددددددداّل فَٔدددددددا ٓظَدددددددس الدددددددي ّا٢ىدددددددْا 

 . املختلا٘

 املدددادٖ ا٢ دددس ذٔدددث مدددً التدددداّل ضددديياقؼ ذلددد  ّيف

ً  التددددددددداّل علددددددددٙ املرتحددددددد     بٔعدددددددد٘ ذٔددددددددث ّمددددددد

 .  الطلط٘ ٢ىتقال امل١دٓ٘ ا٢جساٛاا

 ا٤ّل املطل 

 الػبلٔ٘ الياذٔ٘ مً التداّل

 علدددددٙ املرتحددددد  املدددددادٖ ا٢ دددددس ٍيدددددا ّىقؿدددددد

 عددددادٗ التددددداّل حقطددددٔه ٓددددته ذٔددددث الطددددلط٘ حددددداّل

 الطٔاضددددددٔ٘ اليخبدددددد٘ ضددددددٔطسٗ ذحدددددده إىل بدددددداليظس

 ّ التيأرٓدددد٘ الطددددلطتني علددددٙ احلبدددده إىل الؿدددداعدٗ

 ىتدددداٜخ ّ بتْقٔددددت عددددادٗ ٓتعلدددد  الددددرٖ ّ التػددددسٓعٔ٘

 ال ملاىٔدددد٘ ّ السٜاضددددٔ٘ ا٢ىتخابدددداا

(06)

 تبددددً ٍّيددددا. 

 : اىل التداّل ىقطه اٌ
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  الباما التداّل -:أ٢ًّ

 أ دددددسِ علدددددٙ حيتقدددددا الدددددرٖ التدددددداّل ٍّدددددْ

 اليددددْ  ٍددددرا ٓددددىحٕ ّ. املعازقدددد٘ إىل بباملددددَا الطددددلط٘

 فددددْش أ ددددس ال ملدددداىٕ اليظدددداو يف عددددادٗ التددددداّل مددددً

 املعازقددددد٘ مدددددً متحددددداىظ ذصبدددددٕ حبتدددددا أّ ذدددددص 

 العددداو ا٢قدددرتا  يف ا٢ؾدددْاا مدددً املطلقددد٘ با٤ لبٔددد٘

 تبدددً ّ اادددسدِ، احلبْمددد٘ حػدددبٔا إىل ١ٍٓلدددُ نيدددا

 يف الطددددلط٘ علددددٙ مطلدددد  حددددداّل  ؿددددا أٌ آكددددًا

ٌ  إذا السٜاضدددددددٕ اليظددددددداو  ا٢ىتخابددددددداا  عقدددددددد كدددددددا

 نيددددا ّاذدددددٗ شمئدددد٘ مدددددٗ يف ال ملاىٔدددد٘ ّ السٜاضددددٔ٘

 مددددً ٓبْىددددا أٌ ال ملاىٔدددد٘ ا٤ لبٔدددد٘ ّ للددددسٜٔظ ٓتددددٔ 

 احلبْمددد٘ ٓػدددبا اٌ علدددٙ قدددادز ّاذدددد ذدددص  اّ حبتدددا

 يف ٢ضددددددٔنا  املطلدددددد  التددددددداّل  ٓتْاجددددددد ّ ااددددددسدِ

 الطددددددلط٘ ا ددددددسِ علددددددٙ حددددددد ا ّ، احلددددددصبني ىظدددددداو

 اّ احلدددددص  ٓتطدددددله ذدددددني يف املعازقددددد٘ إىل بىضدددددسٍا

 ا٢ىتخابددددداا يف املطلقددددد٘ ا٤ لبٔددددد٘ الاددددداٜصٗ البتلددددد٘

 ّ احملدددددددددافظني حدددددددددداّل فبددددددددداٌ الطدددددددددلط٘ شمددددددددداو

 بسٓطاىٔددددددا يف 0902 إىل 0837 ضددددددي٘ مددددددً اللٔدددددد الٔني

 املطلدددد  التددددداّل ٓعددددد ّ ذقٔقٔددددا، ّ مطلقددددا حدددددا٢ّ

  ؿدددا اٌ تبدددً ح دددر اٍددده ّ اعظددده الطدددلط٘ علدددٙ

 .دتقسا ٕ ّ ضلنٕ بػبا ما ضٔاضٕ ىظاو يف

٘  يف ّ  ىظددددداو يف املطلدددد   التدددددداّل غددددْٔ   أٌ احلقٔقدددد

٘  ا٤ذددددصا   عدددددد إىل ٓطددددتيد  ٢ احلددددصبني  يف العاملدددد

 ا٢ىتخدددددددابٕ اليظددددددداو إىل ا٢ضدددددددتياد بقددددددددز الدددددددب٣د

 با٤ لبٔددد٘ ا٢ىتخدددا  ىظددداو ٍدددْ ّ. الدّلددد٘ يف القددداٜه

 ل٥عكددددداٛ الادددددسدٖ ا٢ تٔددددداز أضددددداع علدددددٙ القددددداٜه

 أّ بؿددددددْزٗ ضدددددد١ٔدٖ اليظدددددداو ٍددددددرا مثددددددا فػددددددْٔ 

 ّ،  للطددددددلط٘ املطلدددددد  التددددددداّل غددددددْٔ  إىل بددددددى  سٚ

 .أكثس أّ الدّل٘ يف ذصباٌ ىػ  ضْاٛ

 

 

 :اجلصٜٕ التداّل -:  اىٔا

 مددددددددً اليقددددددددٔ  علددددددددٙ الؿددددددددْزٗ ٍّددددددددرِ

 ذلافظدددد٘ حبقددددٙ الطددددلط٘ اٌ ذٔددددث ا٢ّىل الؿددددْزٗ

 ا٢ دددس  اجلدددصٛ اىتقدددال  مقابدددا غدددا لَٔا  بعددد  علدددٙ

 . املعازق٘ ؾج غ ا اىل

 اليظددددددداو يف التدددددددداّل مدددددددً اليدددددددْ  ٍدددددددرا ْٓجدددددددد ّ

 يف ال ملدددددداٌ ّ الددددددسٜٔظ اىتخددددددا  ٓددددددته إذ السٜاضددددددٕ

 التدددددداّل ىقدددددٔ  ّعلدددددٙ. متباعددددددٗ شمئددددد٘ اّقددددداا

 ّ التيأرٓدددددددد٘ الطددددددددلط٘ حيتنددددددددٕ ذٔددددددددث املطلدددددددد 

 ضٔاضددددٕ ذددددص  أّ كتلدددد٘ إىل التػددددسٓعٔ٘ الطددددلط٘

ٙ  ذاؾدددددددا  ّاذدددددددد  ٘  علددددددد ٘  ا٤ لبٔددددددد ً  املطلقددددددد  مددددددد

 ضدددددٔطسٗ ٓتدددددٔ  اليطدددددي التدددددداّل فدددددىٌ، ا٢ؾدددددْاا

٘  مددً  ددس  ٘  مددً فقدد   قطدده علددٙ املعازقدد  الطددلط

 بؿدددْزٗ أٖ ا٢ دددس، القطددده علدددٙ احلددداكه احلدددص  ّ

٘  اّ ذدددص  إىل ال ملددداٌ أ لبٔددد٘ حيتندددٕ أ  دددسٚ  كتلددد

 ٘ ٕ  الددددرٖ الْقدددت  يف ضٔاضدددٔ ُ  ٓيتنددد  إىل الددددسٜٔظ فٔددد

 ٍدددددرا ّمقابدددددا. أ  دددددسٚ ضٔاضدددددٔ٘ كتلددددد٘ أّ ذدددددص 

 ٍددددددرا اٌ ىعتقددددددد الطددددددلط٘ مددددددً جبددددددصٛ ا٢ذتادددددداظ

 علٔددددُ ٓرتحدددد  ٢ الطددددلط٘ زمددددْش بعدددد  يف الت ددددٔر

  ؿددددا مثلنددددا العامدددد٘ الطٔاضدددد٘ يف ّاقدددد  ح ددددٔر

 يف كامدددددا  ح دددددٔر  حػدددددَد  الدددددي  ا٢ّىل الؿدددددْزٗ يف

 . الطلط٘ ّغا لٕ زمْش

 يف خباؾددددددد٘ التدددددددداّل مدددددددً اليدددددددْ  ٍدددددددرا ّْٓجدددددددد

 ٓبددددٌْ ٢ مددددا عددددادٗ إذ ا٤مسٓبٔدددد٘، املتردددددٗ ال٢ْٓدددداا

. البدددْى سع علدددٙ املطدددٔطسٗ ا٤ لبٔددد٘ مدددً الدددسٜٔظ

 م 0988 ضدددي٘ ّ 0922 ضدددي٘ بدددني الااؾدددل٘ املددددٗ فادددٕ

 ال٢ْٓدددداا يف الطددددلط٘ علددددٙ مطلدددد  حددددداّل  ؿددددا

 يف ذلدددددد  ّ،  ّاذدددددددٗ مددددددسٗ إ٢ ا٤مسٓبٔدددددد٘ املتردددددددٗ

 .آصىَاّز دّآت السٜٔظ عَد يف 0927 ضي٘

 

 



 (7102) الطي٘ - الثاىٕاجمللد  - عػس الثالث العدد  -دلل٘ جامع٘ ا٢ىباز للعلْو القاىْىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ 

 
119 

  :(احلبنٕ) املباغس  ر التداّل -:  الثا

 للطددددلط٘ ا٢ٜددددت٣يف التددددداّل ٓطددددنٙ مددددا أّ

 ىظددددداو  بنَدددددا الدددددي ال ملاىٔددددد٘ الددددديظه يف ْٓجدددددد

 مددددددددً ميَددددددددا أٖ ٓاػددددددددا إذ احلصبٔدددددددد٘ التعددٓدددددددد٘

 حػددددبٔا  ٣هلددددا ٓطددددتطٔن أ لبٔدددد٘ علددددٙ احلؿددددْل

 ٍدددددرا لترقددددد  ٓبادددددٕ مدددددا أقدددددا أٌ علدددددٙ. احلبْمددددد٘

 لتػدددددددبٔا ٓىحلاددددددداٌ ذدددددددصبني ّجدددددددْد ٍدددددددْ الػدددددددبا

 ابددددده إذ املاىٔدددددا، يف مػددددداٍد ٍدددددْ كندددددا احلبْمددددد٘

ٙ  ذدددص   أٖ ذؿدددْل   عددددو  ٘  علددد  يف املطلقدددد٘ ا٤ لبٔددد

 ذددددص  اىكددددناو  دددد٣ل مددددً التددددداّل ٓددددته ال ملدددداٌ

٘  لرتجددددٔ    الددددث "  السٜٔطددددني  احلددددصبني  أذددددد كادددد

 احلدددددددددددص  ّ املطدددددددددددٔرٕ الددددددددددددتقسا ٕ احلدددددددددددص 

الدددددددتقسا ٕ ا٢جتندددددداعٕ

(02)

 حػددددددبٔا أجددددددا مددددددً، 

 .احلبْم٘

 دّز  ْٓلدددد٘ ٤ّقدددداا ّ اللٔ الددددٕ احلددددص  أدٚ قددددد ّ

ً  اذدددددد لباددددد٘ املدددددسج   اجدددددا  مدددددً احلدددددصبني ٍدددددرٓ

 ٓى ددددددر مددددددا كددددددثرا ّ،  الطددددددلط٘ علددددددٙ الطددددددٔطسٗ

 التدددداّل مدددً اليدددْ  ٍدددرا يف بال ملددداٌ الثالدددث احلدددص 

 ّ ا٤مددددس، ذقٔقدددد٘ يف علٔددددُ ٍددددْ نيددددا أكدددد  ذحنددددا

 ا تدددددداز الددددددرٖ احلددددددص  علددددددٙ ٓاددددددسض مددددددا  البددددددا

 حيددددداش٢ا احلبْمددددد٘ حػدددددبٔا أجدددددا مدددددً حسجٔردددددُ

 .ضٔاضٔ٘

 مدددً اليدددْ  ٍدددرا يف احلبْمددد٘ أٌ بالدددركس، ّاجلددددٓس

 لكددد٣ل ذلددد  ّ قْٓددد٘  دددر حبدددٌْ مدددا كدددثر التدددداّل

 التردددالج عقدددد ٓادددس  أٌ مدددً حعرتَٓدددا الدددي الػددد 

 ٍدددْ مدددا عبدددظ علدددٙ ١ٓلااىَدددا الدددرًٓ احلدددصبني بدددني

 للرددددص  ٓبددددٌْ إذ احلددددصبني ىظدددداو يف عددددادٗ مْجددددْد

 حػددددددددبٔا علددددددددٙ القدددددددددزٗ ا٢ىتخابدددددددداا يف الادددددددداٜص

 إىل احلاجدددددددددد٘ دٌّ ّمددددددددددً ااددددددددددسدِ، احلبْمدددددددددد٘

 .ال ملاٌ يف أ  سٚ بىقلٔ٘ ا٢ضتعاى٘

 ختتلددددج  ٢ الؿددددْزٗ ٍددددرِ اٌ الددددبع  ٓعتقددددد ّقددددد

 اٌ ذٔددددث،  اليطددددي التددددداّل يف ّجيدددداِ عنددددا كددددثرا

 يف فٝددددداٗ عددددددٗ مػدددددازك٘ علدددددٙ ٓعتندددددد ك٣ٍندددددا

 التدددددداّل اٌ يف ٓترددددددد ٍيدددددا الادددددس  اٌ ا٢ الطدددددلط٘

 القاٜنددددد٘ الددددديظه يف ٓيػدددددا اٌ تبدددددً الْضدددددٔ  عدددد  

 ٓددد١دٖ الدددرٖ اليطدددي ا٢ىتخدددابٕ التنثٔدددا ىظددده علدددٙ

 بٔيَددددا فٔنددددا ّمتباعدددددٗ متيددددافسٗ اذددددصا  غددددْٔ  اىل

 اىل ٓددد١دٖ الدددرٖ ا٢مدددس ٍّدددْ الطٔاضدددٕ اليظددداو دا دددا

الطٔاضٕ ا٢ضتقساز حقْٓ 

(08)

. 

 الثاىٕ املطل 

 املْقْعٔ٘ الياذٔ٘ مً التداّل

 ذقٔقدددد٘ مدددددٚ عددددً احلدددددٓث ٍيددددا ّىقؿددددد

 فعددددد٣ هققدددددُ ّمددددددٚ للطدددددلط٘ الطدددددلنٕ التدددددداّل

 . الْاقن ازض علٙ

٘  مَنددددا ّشىددددا ٓقددددٔه الدضددددتْزٖ الاقددددُ اٌ   للتاسقدددد

٘  فبسحدددددددٕ بدددددددني  عندددددددا  يف ّاملػدددددددسّعٔ٘ الػدددددددسعٔ

 ذلددددْز ٍددددٕ العامدددد٘ الطددددلط٘ اٌ.  العامدددد٘ الطددددلطاا

 اٖ) فَددددٕ املختلادددد٘ الدضددددتْزٓ٘ ّالقْاعددددد ا٢ذبدددداو

 جباىدددد  الدضددددتْز دعددددامي اذدددددٚ حعتدددد ( الطددددلط٘

 الدّلددد٘ حبدددًْٓ يف عيؿدددس اٍددده ٍّدددٕ ا٢فدددساد ذسٓددد٘

 . ضٔاضٕ حيظٔه كا يف الصآّ٘ ّذحس

 اٌ ا٢ رلتلادددد٘ بطددددس  حيتقددددا قددددد الطددددلط٘ ٍّددددرِ

 الػددددددسعٔ٘ بابسحددددددٕ ذتنددددددا ٓتددددددا س ا٢ىتقددددددال ٍددددددرا

 .ّاملػسّعٔ٘

  املػسّعٔ٘ ّفبسٗ التداّل:  ا٢ّ

 مجٔددددددددن حْافدددددددد  قددددددددسّزٗ باملػددددددددسّعٔ٘ ٓقؿددددددددد 

 حقددددْو الددددي ّالاعالٔدددداا العامدددد٘ الطددددلطاا ىػدددا اا 

٘  الدضدددتْزٓ٘ ّالقْاعدددد  ا٢ذبددداو مدددن  بَدددا  ّالقاىْىٔددد

 الددددددي ا٢عنددددددال كاىددددددت ّا٢.  الدّلدددددد٘ يف اليافددددددرٗ
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 مادٓدددد٘ اعنددددال دلددددسد العامدددد٘ الطددددلط٘ بَددددا حقددددْو

 عدددً الباملددد٘ املطددد١ّلٔ٘ بَدددا القددداٜه ٓترندددا با لددد٘

 مددً جاىدد  ذٍدد  ّقددد. عيَددا الياجتدد٘ الطددلبٔ٘ ا٢ دداز

 ابددددددا مشدددددا عيددددددما ذلددددد  مدددددً ابعدددددد اىل الاقدددددُ

 يف املبتْبدددددد٘ ّ ددددددر املبتْبدددددد٘ القْاعددددددد املػددددددسّعٔ٘

 اّ التػدددسٓعٔ٘ الطدددلط٘ عدددً ؾددددزا ّضدددْاٛ الدّلددد٘

  رٍا

(09)

 . 

 فددددداٌ املػدددددسّعٔ٘ ماَدددددْو مدددددً ىْضدددددن اٌ ازدىدددددا ّاذا

 القاىْىٔددددددد٘ بالقْاعدددددددد فقددددددد  حلتدددددددصو ٢ الطدددددددلط٘

 ٗ ٕ  بددددا  فرطدددد   اليافددددر ٘  ٍدددد  بتطبٔدددد   آكددددا  ملصمدددد

ٚ  ّاحلبددددده الددددديـ  قْاعدددددد  عددددددٗ بدددددني  مدددددً ا٢قدددددْ

 القدددداىْىٕ اهلددددسو لتدددددزد اضددددتيادا رلتلادددد٘ قاىْىٔدددد٘

 .  الدّل٘ يف

 التددداّل فبددسٗ اٌ زلددد البرددث مْقددْ  اىل عدددىا ّاذا

 املػددسّعٔ٘ مبدددا يف غددبلٔا حتحطددد للطددلط٘ الطددلنٕ

ٙ  بيدداٛ مت قددد  الطددلط٘ اغدد ال  ٓبددٌْ اٌ ّقددسّزٗ  علدد

٘  قْاعد ٘  دضدتْزٓ ٘  ّقاىْىٔد ٙ  ضدابق ٕ  علد ٘  حدْل  الطدلط

 ّ بٔعددد٘ القْاعدددد ٍدددرِ  بٔعددد٘ عدددً اليظدددس ّب ددد 

 . الدّل٘ يف القاٜه الطٔاضٕ اليظاو

 م الطددددلط٘ مػددددسّعٔ٘ عددددً البدددد٣و اٌ احلقٔقدددد٘ يف

٘  ٢ضدددددبا  كافٔدددددا ٓعددددد   علدددددٙ الدتقسا ٔددددد٘ الؿددددا

 اعيدددٙ.  فٔدددُ الياغدددط٘ الطٔاضدددٕ ّاليظددداو الطدددلط٘

 م الدّلدددد٘ يف اليافددددرٗ للقاعدددددٗ اخلكددددْ  فدددداٌ ا ددددس

 املعددددد  الطدددددلط٘ ٢عتبددددداز املنٔدددددص املعٔددددداز ٍدددددْ ٓبقدددددٙ

 الدددديظه مددددً فبددددثر...  العامدددد٘ ا٢زادٗ عددددً احلقٔقددددٕ

 للطدددلط٘ ضدددلنٕ حدددداّل باضدددتنساز حػدددَد الطٔاضدددٔ٘

 عدددددً لٔددددداعن زاض  دددددر الػدددددع  اٌ احلقٔقددددد٘ اٌ ا٢

 عنلدددددددَا حػددددددد ا حدددددددصال ٢ الطدددددددلط٘ ّاٌ الطدددددددلط٘

 . الػع  عً البعد كا بعٔدٗ لقْاعد با٢ضتياد

 يف امللبٔدددد٘ الدددديظه اٌ ىقددددْل ّاقعٔددددا ذلدددد  ّلتْقددددٔ 

 اّ بالدتقسا ٔددددددددد٘ املْضدددددددددْم٘ الددددددددددّل رلتلدددددددددج

 مبددددا علدددٙ قاٜنددد٘ الددددّل ٍدددرِ مجٔدددن ىقدددْل.   رٍددا 

 العددددددداو للدددددددساٖ ا٢كدددددددرتاث دٌّ الطدددددددلط٘ حْزٓدددددددث

 ٚ  الددددددّل حلددددد  دضدددداحر  اٌ بدددددا لددددرل   حقبلدددددُ ّمددددد

 املطددداع ّعددددو امللدددْ  ضدددلط٘ حقددددٓظ علدددٙ قاٜنددد٘

 . مطلقا بَا

 مقتيعددد٘ الددددّل حلددد  يف الػدددعْ  اٌ قاٜدددا ٓقدددْل قدددد

 اعرتاقددددددَا عدددددددو ّالدددددددلٔا احلاكندددددد٘ باىظنتَددددددا

 ٍبدددددرا داٜندددددا حبدددددٌْ ٢ احلقٔقددددد٘ اٌ ا٢ ذلددددد  علدددددٙ

 ىقددددددا م اٌ الدددددددّل ٍددددددرِ ا لدددددد  حػددددددَد م ذٔددددددث

 زاٖ علددددٙ عنلٔددددا الْقددددْ  حػددددَد م ىقددددْل مجٔعَددددا

٘  التْزٓدددث بَدددرا  الػدددعْ   مدددث٣  ىػدددَد  فلددده للطدددلط

 يف امللبددددددٕ باليظدددددداو الػددددددع  زاٖ ملعسفدددددد٘ اضددددددتاتاٛ

 مسكدددص فددداٌ قددددميا ّكندددا بدددا حلددد  اّ الدّلددد٘ ٍدددرِ

 تبدددً ٢ّ  ددداف مسكدددص الددددّز ٍدددرِ كدددا يف امللددد 

 . بُ املطاع

 ٍددرِ ا لدد  يف امللدد  مسكددص اٌ قاٜددا ٓقددْل قددد آكددا

ً  تيعددددددُ غددددددسيف  مسكددددددص  الدددددددّل  يف التددددددا ر  مدددددد

 احلدددددص  ٓسمسَدددددا الدددددي للدّلددددد٘ العامددددد٘ الطٔاضددددد٘

 قدددددسز ٢ ّبالتدددددالٕ با٢ىتخابددددداا الاددددداٜص احلددددداكه

 الطددددددلط٘ زاع ايؿدددددد  ا٢ذتادددددداظ مددددددً ذقٔقددددددٕ

 اىيددا بددا جدددا ؾددرٔ  ٍّددرا...  املالبدد٘ العاٜلدد٘ لؿدداح

٘  الدددددّل  اٌ ىعتقددددد  اضددددتقسازا   اكثددددس  حعتدددد  امللبٔدددد

 يف امدددداٌ ؾددددناو ضددددٔبٌْ امللدددد  باعتبدددداز  رٍددددا مددددً

 الطدددلط٘ باضدددتقساز الػدددع  ٓعتقدددد ّعيددددما الدّلددد٘

ـ  ِ  دٌّ مددددددا  لػددددددخ ٗ  يف حددددددا ر  الطٔاضدددددددٔ٘ احلٔددددددا

 . الطلط٘ علٙ التيافظ لعدو مدعاٗ ذل  ضٔبٌْ

ٕ  التدداّل  ٓعتد   ذٔدث  رلتلدج  ٍيدا  ا٢مدس  لبً  الطدلن

ُ  احلبده  بػدبا  ا٢فساد لقياع٘ معٔاز للطلط٘  ّغدا لٔ

 . ٍرِ ّاحلال٘ ٓترق  ٢ ما ٍّرا

 بدددا فرطددد  امللبٔددد٘ الددددّل علدددٙ ا٢مدددس ٓقتؿدددس ٢ّ

 القاٜنددددد٘ اجلنَْزٓددددد٘ الددددديظه مدددددً البدددددثر ٍيدددددا 
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 ا٢ الدّلدددد٘ لددددسٜٔظ الػددددع  اىتخددددا  علددددٙ افرتاقددددا

 بالطدددددلط٘ ٢ضدددددتبداد ٓتردددددْل مدددددا ضدددددسعاٌ ذلددددد  اٌ

 ضدددددلطتُ ازكددددداٌ بتْ ٔدددددد الدددددسٜٔظ ٓبددددددا ّعيددددددٍا

 بددددا بعدددددِ مددددً ا تٔدددداز يف بددددا س اّ بػددددبا ّالتددددا ر

ً  حياشلدددُ اىل اذٔاىدددا  ا٢مدددس ٓؿدددا ُ  الطدددلط٘ عددد  ٢بيددد

 الطددددلط٘ ىقددددا قْاعددددد ّح ددددٔر احلددددص  يف زفٔقددددُ اّ

٘  يف ّز بتددددُ ٓتناغددددٙ ادددا   لػددددخـ الطددددلط٘ آلْلددد

 ٍيدددا  اّ ٍيدددا الطدددلط٘ ىقدددا فددداٌ ذلددد  كدددا ّيف.  مدددا

 فلدده غدد  ادىددٙ بدد٣ ضددلنٔا ضددٔبٌْ امللبٔدد٘ الدديظه يف

...  الطددددلط٘ ىقددددا يف ظدددداٍسٗ قددددْٗ اٖ فٔددددُ حطددددتخدو

 الدددرٖ الػدددع  فَٔدددا ٓػدددرت  م الطدددلنٔ٘ ٍدددرِ اٌ ا٢

 حازخئدددددددددد٘ ٢عتبددددددددددازاا ا٢مددددددددددس علٔددددددددددُ فدددددددددسض 

 ٢ّعتبدددددازاا امللبٔددددد٘ الددددددّل يف كندددددا ّاجتناعٔددددد٘

 . اجلنَْزٓ٘ الدّل يف كنا ّامئ٘ ضٔاضٔ٘

 تبدددً ٢ املػدددسّعٔ٘ مبددددا اٌ ىقدددْل ٍيدددا سلدددً لدددرل 

ٕ  معٔداز  اعتبازِ ٚ  لتردٓدد  ذقٔقد  التدداّل  هقد   مدد

 ٓقدْو  املبدا ٢ٌ عدمُ مً ما دّل٘ يف للطلط٘ الطلنٕ

٘  القْاعدد  اضتخداو علٙ ٘  الدضدتْزٓ  ذؿدسا  ّالقاىْىٔد

 حل  متثٔا ادٚ فع٣ ا٢عتداد دٌّ للطط٘ للْؾْل

 افدساد  ّ نْذداا  ٢مال الطلط٘ ليقا املقسزٗ القْاعد

ً  ا دس  بتعبر. اجملتنن ٘  مبددا  اٌ القدْل  تبد  املػدسّعٔ

 ً ٕ  اٌ تبد ٕ  التدداّل  ٓ طد ٘  الطدلن ً  للطدلط  جاىبددُ مد

 ذقٔقدد٘ عددً فعدد٣ ٓعدد  اٌ تبددً ٍّددْ فقدد  الػددبلٕ

 بسقدددددا فعددددد٣  ظدددددٙ ا٢ىتقدددددال كددددداٌ اذا التدددددداّل

ُ  ا٢ احملبددْمني  ً  الْقددت  ذا يف اىدد ٌ  اٌ تبدد  بعٔددددا ٓبددْ

 حل  ضتترْل ّبالتالٕ احملبْمني زقا عً البعد كا

 اضددتبداد قْاعددد اىل الطددلط٘ ٢ىتقددال امليظندد٘ القْاعدد 

 .احملبْمني ٢زادٗ قَس اّ  ال٘ يف احلباو اضت لَا

 :الػسعٔ٘ ّفبسٗ التداّل:   اىٔا

ً  احلددددٓث ازدىدددا  اذا امدددا   ٘  مبددددا عددد ٘  غدددسعٔ  الطدددلط

 ازادٗ حْافددد  قدددسّزٗ حعدددي الػدددسعٔ٘ اٌ ىقدددْل فاىيدددا

 فعدددددد٣ احملبددددددْمني ازادٗ مددددددن احلاكندددددد٘ الطددددددلط٘

ٗ  الطددددلط٘ حبددددٌْ اٌ اٖ...  الْاقددددن ازض علددددٙ  معدددد 

 . ّ نْذاحَه ا٢فساد عً فع٣

 التدددددداّل بدددددني السابطددددد٘ الع٣قددددد٘ مددددددٚ عدددددً امدددددا

 ٍددددرا اٌ ىقددددْل الػددددسعٔ٘ ّمبدددددا للطددددلط٘ الطددددلنٕ

 للتدددددداّل احلقٔقدددددٕ احملددددددد اعتبدددددازِ تبدددددً املبددددددا

 الدتقسا ٔدددد٘ الؿددددا٘ عددددً حعددددبرا اعتبددددازِ ّمدددددٚ

...  احلاكنددددد٘ الطدددددلط٘ بَدددددا متٔدددددص اٌ جيددددد  الدددددي

 حسكٔددددددددص تيدددددددن  اٌ التددددددددداّل مبددددددددا  يف فا٢ؾدددددددا 

 ٘  اغددددددخاف عدددددددٗ بدددددني  اىتقاهلددددددا ّقددددددناٌ الطدددددلط

 اذتاددددداظ لكدددددناٌ الدّلددددد٘ دا دددددا ضٔاضدددددٔ٘ ّفٝددددداا

 الطدددددلط٘ هدٓدددددد يف اضاضدددددٕ بددددددّز داٜندددددا الػدددددع 

 القْاعددددد حبددددً مددددام ٓترقدددد  ٢ مددددا ٍّددددْ ّحػددددبٔلَا

 فعدددد٣ ّمعدددد ٗ مت٣ٜندددد٘ الطددددلط٘ بػدددد ا اخلاؾدددد٘

 . الػعي العاو الساٖ عً

 السقدددا هدٓدددد كٔأددد٘ ٍدددْ ٍيدددا املَددده الطددد١ال لبدددً

 اٌ ىقددددددسز كٔددددددج ليقددددددا اّ عدمددددددُ مددددددً الػددددددعي

 الػددددعي بالسقددددا متنتعدددد٘  ددددر اؾددددبرت الطددددلط٘

 .     غسعٔ٘  ر اؾبرت ّالتالٕ

 املقرتىدددددددد٘ العامدددددددد٘ للقْاعددددددددد ا٢ضددددددددتياد ازدىددددددددا اذا

 اٌ ىقددددددْل العامدددددد٘ القاىْىٔدددددد٘ للقْاعددددددد باخلكددددددْ 

 عددددصّ  املاددددسّض مددددً عدمددددُ مددددً الػددددعي السقددددا

 اعكددددددداٛ اىتخدددددددا  اعدددددددادٗ عدددددددً الػدددددددع  مجددددددداٍر

 اّ،  اىٔدددددد٘ اىتخابٔدددددد٘ لدددددددّزٗ احلاكندددددد٘ الطددددددلط٘

 الطٔاضدددددددٔ٘ احلٔددددددداٗ يف املػدددددددازك٘ عدددددددً العدددددددصّ 

 . املختلا٘ بؿْزٍا

 بددددددا سٚ اّ بؿددددددْزٗ جتددددددر قددددددد ا٢ىتخابدددددداا لبددددددً

٘  لؿددددداح  ٘  الطدددددلط  ّعيدددددددما ذا  ّعيدددددد  احلاكنددددد

 الت دددددددٔر يف الطدددددددلنٔ٘ الاسؾددددددد٘ الػدددددددع  ٓاقدددددددد

 مددددددً ضددددددخطُ عددددددً التعددددددبر مظدددددداٍس اىل ضددددددٔلحا

 كالتظدددددددددددداٍساا ا ددددددددددددسٚ بْضدددددددددددداٜا الطددددددددددددلط٘

ٗ  العامدددد٘ ّا٢ذتحاجدددداا  ا٢عدددد٣و  ّضدددداٜا اطدددداعد
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 يف مطدددددعاِ اىل الْؾدددددْل يف ٓددددديح  ّقدددددد املختلاددددد٘

 . ما عنا القٔاو علٙ اجبازٍا اّ الطلط٘ ح ٔر

 ّمدددا ّمتعدددددٗ كدددثرٗ الْقددداٜن فددداٌ اجملدددال ٍدددرا ّيف

٘  احلال٘ ٗ  املؿدسٓ ٘  عيدا  بعٔدد ٖ  الدسٜٔظ  فتيرٔد  املؿدس

 مػددسّعٔ٘ حؿددادو ىتٔحدد٘ ا٢ ٓدداحٕ م مبدداز  ا٢ضددب 

ً  الطا ط٘ اجلناٍر غسعٔ٘ من املركْز السٜٔظ  مد

 ميؿددددبُ ٓػدددد ا كدددداٌ املؿددددسٖ فددددالسٜٔظ.  ذبنددددُ

 ا٢ فَٔا غاٜب٘ ٢ ّقاىْىٔ٘ دضتْزٓ٘ لقْاعد با٢ضتياد

 نيثدددا حعدددد م اىدددرا  الطدددلط٘ بددداٌ الػدددع  اتددداٌ اٌ

 ّزجعْا املػسّعٔ٘ قْاعد حسكْا فاىَه عيَه ذقٔقٕ

 عدددً حعدددبرا ا٢كثدددس باعتبازٍدددا الػدددسعٔ٘ قْاعدددد اىل

 . ازادحَه

 حيردددددٕ اٌ ىقدددددْل الْاقعددددد٘ ٍدددددرِ هلٔدددددا ازدىدددددا ّاذا

 مجدددداٍرٖ قدددد   ىتٔحدددد٘ كدددداٌ مبدددداز  الددددسٜٔظ

 لدددددٚ حبددددً م ذٔددددث ضددددلنٔا حيرٔددددا ّكدددداٌ زٍٔدددد 

 يف بدددددالْقْ  اكتادددددٙ بدددددا مطدددددلر٘ قدددددْٚ الػدددددع 

ٕ  كددداٌ ٍدددا ٍيدددا  فالطددد١ال،  العامددد٘ املٔدددادًٓ  التيرددد

 اٖ ٓػدددددَد م ٍّدددددْ ضدددددلنٔا قليدددددا فددددداذا ٢ او ضدددددلنٔا

 اٌ يف زآيددددددا ٓدددددددعه ذلدددددد  فدددددداٌ للقددددددْٗ اضددددددتخداو

 با٢ضددددددتياد ٓقددددددرتٌ ٢ للطددددددلط٘ الطددددددلنٕ التددددددداّل

 الْقدددْ  مدددً ٢بدددد بدددا فرطددد  الدضدددتْزٓ٘ للقْاعدددد

 . الطلط٘ يف احلقٔقٕ الػع  زاٖ علٙ ذقٔق٘

 عددددددً بعٔددددددد كدددددداٌ احلاؾددددددا الت ددددددٔر اٌ قليدددددا  ّاذا

 عنددددا عددددً ىتردددددث اىيددددا ٓعددددي ٍددددرا فدددداٌ الطددددلنٔ٘

 ّالثددددددددْزاا ا٢ىق٣بدددددددداا ذددددددددد اىل ٓؿددددددددا مطددددددددل 

 .  ؿا مام ٍّْ العطبسٓ٘

 ٓقددددرتٌ عنددددا اٖ ضددددلنٔ٘ عدددددو اٌ قاٜددددا ٓقددددْل قددددد

ِ  الكددد   اددددٚ  مدددا  ضدددلط٘ ٓددددفن  الدددرٖ ّا٢كدددسا

 ّل٣جابددد٘.  الطدددلط٘ غددد ا يف مْقعَدددا عدددً للتيردددٕ

 حددددددس  علددددددٙ احلبدددددداو اجبدددددداز اٌ ىقددددددْل ذلدددددد  عددددددً

 ٓترقدددد  ٢ املػددددسّعٔ٘ قْاعددددد مددددً اضددددتثاٛ الطددددلط٘

 عنلددددَا غدددد لت قددددد احلاكندددد٘ الطددددلط٘ حبددددً مددددام

 الػدددع  ا٢مدددس ذلددد  دفدددن أدددث.  الػدددع  زقدددا دٌّ

 القدددددددداىٌْ علَٔددددددددا ٓدددددددديـ م لْضدددددددداٜا ل٣ضددددددددتياد

 . املسجْٗ ا٢ٍدا  اىل للْؾْل

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 اخلامت٘

 اؾددددددددع  مْقددددددددْعاا ٍيددددددددا  حبددددددددً م   

 ّالقدددددداىْىٕ الطٔاضددددددٕ الاقددددددُ يف حعقٔدددددددا ّاكثددددددس

ٚ  عدددددً احلدددددٓث  مدددددً اكثددددس   الطدددددلط٘ متثٔدددددا مددددد

 علدددٙ متاددد  اجلنٔدددن كددداٌ فددداذا...  الػدددعبٔ٘ لددد٣زادٗ

 العامدددد٘ ا٢زادٗ عددددً نيددددث٣ ٍيددددا  ٓبددددٌْ اٌ ّجددددْ 

 اجلنٔدددددن اٌ ا٢ املباغدددددس الػدددددعي التنثٔدددددا لؿدددددعْب٘

 ٍدددددرا ّذقٔقددددد٘ فاعلٔددددد٘ مددددددٚ علدددددٙ متاددددد   دددددر

 .الػع  عً ىٔاب٘ الطلط٘ متازضُ الرٖ التنثٔا

 اداٛ يف الطددددددلط٘ اضددددددتنساز عدددددددو ّلكددددددناٌ لددددددرل 

ٕ  متثٔلدددَا عدددو  مدددن مَامَددا   العامددد٘ لددد٣زادٗ احلقٔقدد

 اجلنٔددددن فدددداٌ ّالط ٔدددداٌ ا٢ضددددتبداد عدددددو ّلكددددناٌ

 ٍيدددا  ٓبدددٌْ اٌ ّجدددْ  علدددٙ متاددد (  ظاٍسٓدددا ّلدددْ)

 للخددد٣ف ٢ دددس ّقدددت مدددً الطدددلط٘ اضدددظ يف ح دددٔر

 علدددددٙ للرؿدددددْل اّ حدددددازٗ الكدددددعٔا٘ الطدددددلط٘ مدددددً

 ّاحلاجددددداا الظدددددسّ  حطدددددْز مدددددن حتيدددددا ه ضدددددلط٘

 . البػسٖ باجملتنن اخلاؾ٘

 اجملتنعدددددددداا مجٔددددددددن حيػدددددددددِ الددددددددرٖ الت ددددددددٔر اٌ

 ضددددلنٔ٘ اضددددظ علددددٙ القدددداٜه الت ددددٔر ٍددددْ البػددددسٓ٘

 . ّا٢كساِ العيج عً بعٔدٗ

 للطدددددلط٘ الطدددددلنٕ ا٢ىتقدددددال فسقدددددٔ٘ ّلترقددددد 

 العْامددددا ٓعدددد  لترقدددد   تدددداد ا٢مددددس اٌ ىعتقددددد

 : ّاٍنَا املبدا ٍرا هق  علٙ املطاعدٗ
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ِ  الػدع   ٍْ العام٘ الطلطاا كا اضاع اٌ-0  باعتبداز

.  الْقدددددعٔ٘ الددددديظه يف للطدددددلط٘ احلقٔقدددددٕ املؿددددددز

 ٓبددٌْ اٌ ٢بددد بَددا ٓتعلدد  مددا ّكددا الطددلط٘ ّليحددا 

 الػع  فاٌ التداّل مْقْ  ّيف.  ّىاجعا قْٓا ا٢ضاع

ْ  فبنددا...  حددداّل لبدا  ا٢ضدداع ٍددْ اد    فدداٌ معلددْو ٍد

 للطدددلط٘ التدددداّل  دددس  بدددني ا٢مثدددا ٍدددْ ا٢ىتخدددا 

 الػددع  اتدداٌ مدددٚ ٍددْ اىتخددا  كددا زلددا  ّاضدداع

٘  حػدبٔا  يف الااعدا  بدّزِ ُ .  الطدلط ٌ  ّعلٔد  هقد   فدا

ٛ  اىل هتداد  الطلط٘ حداّل مً ال آ٘  فاعدا  غدع   بيدا

 ٓػدد ا مددً هدٓددد يف احلقٔقددٕ الااؾددا باىددُ ٓعددس 

 . الطلط٘

 ٢ىتقددددددال امليظندددددد٘ الدضددددددتْزٓ٘ القْاعددددددد ّقددددددن-7

 بددددا س اّ بػددددبا فٔددددُ متيددددن الددددرٖ بالػددددبا الطددددلط٘

 مددددً اىتقاهلددددا ّعدددددو   ٔاىَددددا اّ الطددددلط٘ اضددددتبداد

 . الطلنٔ٘ الْضاٜا باحبا  ا٢ ٢ سٚ فٝ٘

 الطددددلط٘ باىتقددددال كأددددا اىتخددددابٕ ىظدددداو يدددداٛب -3

 ىتٔحددد٘ كاىدددت اذا ٢ دددسٚ فٝددد٘ مدددً ذقٔقدددٕ اىتقدددال

 معيددددٙ...  احلدددداكه احلددددص   طددددازٗ ٍددددٕ التؿددددْٓت

 يف مسكددددصِ علددددٙ احلدددداكه احلددددص  ذادددداظ اٌ ا ددددس

 لبييدددا ا٢ىتخابددداا ىتٔحددد٘ ّٓتبدددن ّازد امدددس الطدددلط٘

 يف الػدددددددعبٔ٘ اليظدددددددس ّجَددددددداا حقلددددددد  اٌ ىقؿدددددددد

 اٌ جيددد  احلددداكه احلدددص   دددر ا دددس ذدددص  اىتخدددا 

 فعدددد٣ حكددددنً اىتخابٔدددد٘ ّاذبدددداو قْاعددددد اىل ٓطددددتيد

 . الػعي املصاد ح ر ىتٔح٘ الطلط٘ اىتقال

 ذّ ضدددددد٣  ا٢ىتخابدددددداا فدددددداٌ فٔددددددُ غدددددد  ٢ نيددددددا-2

 اىَدددا ا٢ املباغدددسٗ الدتقسا ٔددد٘ ّضدددٔل٘ فَدددٕ ذددددًٓ

 مدددددا اذا ا٢ضاضدددددٔ٘ ا٢ضدددددتبداد ّضدددددٔل٘ الْقدددددت ذاا يف

 عددددددو ىكدددددنً ّذتدددددٙ لدددددرل ...  اضدددددتخدامَا اضدددددٞ

 اىدددُ ىعتقدددد ل٣ىتخدددا  الطدددلي الْجدددُ مدددً ا٢ضدددتاادٗ

 للطدددددلط٘ ميظنددددد٘ قْاعدددددد ٍيدددددا  حبدددددٌْ اٌ جيددددد 

 احلددددص  لددددياظ بالطددددلط٘ ا٢ذتادددداظ متيددددن أددددث

 املنبدددددً مدددددً فلدددددٔظ ذلدددددددٗ  دددددر ملددددددد الاٝددددد٘ اّ

 معٔيدددد٘ فٝدددد٘ سلددددْ الػددددعي املددددصاد بثبدددداا ا٢عتقدددداد

 . الطلط٘ ضدٗ يف الدّاو علٙ حبٌْ

 الػدددددددددسعٔ٘ فبسحدددددددددٕ بدددددددددني الدددددددددسب  ذلاّلددددددددد٘-2

ٕ  ا٢ىتقدددال  هدٓدددد  يف ّاملػدددسّعٔ٘ ٘  الطدددلن  للطدددلط

 غددد ا يف القاىْىٔددد٘ للقْاعدددد اخلكدددْ  كددداٌ فددداذا... 

ُ  املػددددددسّعٔ٘ جاىدددددد    قدددددد   الطددددددلط٘ ً  فاىدددددد  مدددددد

٘  جاىددددد  ٓترقدددد   اٌ الْاجدددد   .  التدددددداّل يف الػددددسعٔ

ُ  الػددددع   ددددتا   عيدددددما ٓترقدددد   ٍّددددرا  يف اقدددد

 عحدددصّا اذا الػدددع  ليدددْا  املْكلددد٘ ضدددٔادحُ اضدددرتداد

 اذتبدددداز لعدددددو امليظندددد٘ القْاعددددد ّقددددن عددددً ٍدددد٢١ٛ

 القْاعدددد ّقدددن  ددد٣ل مدددً ذلددد  ّٓترقددد  الطدددلط٘

 الددددي املباغددددسٗ غددددبُ الدتقسا ٔدددد٘ لؿددددْز امليظندددد٘

 ازادحددددُ عددددً التعددددبر  ٣هلددددا مددددً الػددددع  ٓطددددتطٔن

 .     ملنثلُٔ السجْ  دٌّ

                                                                                                                            ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 اهلْامؼ

 .الدضتْز مً 29 املادٗ -0

 . الدضتْز مً 39 املادٗ -7

 داز، الطٔاضدددددددد٘ علدددددددده إىل مددددددددد ا، ضددددددددلٔناٌ عؿدددددددداو. د -3

 . 767 ف، 0989، برّا، 7  ، اليكال

ُ  شزٓددد  -2 ٘ ، ىأطددد ٕ  الرتضدددٔ   عنلٔددد  اجلصاٜدددس  يف الددددتقسا 

 زضدددددال٘(، ّا٢فدددددا  املػدددددب٣ا) الدددددد٢ّحٕ اليظددددداو ّاغدددددبالٔ٘

 احلقددددْ  كلٔدددد٘ -باحيددددُ -خلكددددس احلدددداد جامعدددد٘، ماجطددددتر

 . 88 ف، 7118، الدّلٔ٘ ّالع٣قاا الطٔاضٔ٘ العلْو قطه

 مؿدددددددس يف ا٢ىتخدددددددا  أىظنددددددد٘، بطدددددددْٔىٕ ال دددددددي عبدددددددد. د-2

 .بعدٍا ّما29 ف، ا٢ضبيدزٓ٘، املعاز  ميػىٗ، ّالعام

٘  يف ذلاقساا، غيطاّٖ فٔؿا. د-6  احلامدد  داز، الدتقسا ٔد

 . 30-31 ف،  بن ضي٘ بدٌّ، عناٌ، ّالتْشٓن لليػس

 التعددٓدددد٘ ىظدددداو فَيددددا  احلصبٔدددد٘ الدددديظه ختتلددددج ذٔددددث-2

 ىظدداو ّجددْد اىل با٢قدداف٘ احلصبٔدد٘ الثيأٜدد٘ ّىظدداو احلصبٔدد٘

 . الْاذد احلص 

، اليَددددددداز داز، الطٔاضدددددددٔ٘ ا٤ذدددددددصا ، دٓاسجٔدددددددُ مدددددددْزٓظ-8

 .326 ف، 0981، 3  ، برّا

 مليؿددددد  الطدددددلنٕ التدددددداّل، املدددددالبٕ عاجددددد  محدددددداٌ زاٜدددددد-9

 كلٔددد٘، ماجطدددتر    زضدددال٘،مقازىددد٘ دزاضددد٘ -الدّلددد٘ زٜاضددد٘

 . 73 ف، 7100، بابا جامع٘ القاىٌْ



 (7102) الطي٘ - الثاىٕاجمللد  - عػس الثالث العدد  -دلل٘ جامع٘ ا٢ىباز للعلْو القاىْىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ 

 
124 

 ّ مؿددددددس يف ا٢ىتخددددددا  أىظندددددد٘، بطددددددْٔىٕ ال ددددددي عبددددددد. د-01

 . 2 ف، الطاب  املؿدز، العام

 الدددي الدضددداحر مدددً عددددد جدددْد ّ بٔيدددا كندددا ّ ٓل دددٕ ٢ ٍدددرا-00

 حعدددددرت   اٌ  دٌّ مدددددً ضدددددلنٔا الطدددددلط٘ اىتقدددددال الٔددددد٘ حدددددبني

 مدددددً 38 املدددددادٗ مدددددً( أ) كدددددالاقسٗ ذصبٔددددد٘ حعددٓددددد٘ بْجدددددْد

ٗ  مدددً(  ) الاقدددسٗ أٓكددداً  ّ، العدددسا  يف 0921 متدددْش دضدددتْز  املددداد

 اؾدددددددزِ الددددددرٖ الطددددددعْدٓ٘ يف للربدددددده ا٤ضاضددددددٕ اليظدددددداو 2

 امددددسِ اؾدددددز 7116 يف ّ 0997 عدددداو العصٓددددص عبددددد بددددً فَددددد امللدددد 

 ٕ ٘  امللبدددد ٘  ىظدددداو  بإقدددداف ٘  اّقددددرت  الددددي  البٔعدددد  حدددددداّل الٔدددد

 .الطابق٘ املادٗ يف باملنلب٘ الطلط٘

 علددددددٙ التعاقدددددد  مػددددددبل٘، احلدددددددٓثٕ عبددددددداللطٔج مَددددددا-07

 ٘  العدددددددام يف الطٔاضدددددددٕ ا٢ضددددددتقساز  علدددددددٙ ا سٍدددددددا ّ الطددددددلط

 الطٔاضددددددٔ٘ العلددددددْو كلٔدددددد٘، دكتددددددْزاِ ا سّذدددددد٘، الثالددددددث

 . 001 ف، 0992، ب داد جامع٘

13-Ardant philippe – Institutions 
politiques et droit constitutionnel. 
L.G.D.J ED 1995 .P. 155                                           

 ّامل١ضطددددددداا الدضدددددددتْزٖ القددددددداىٌْ – الػددددددداّٖ ميدددددددرز -د-02

 – ب ددداد -0966 – غددأ  مطبعدد٘ -7  – العساقٔدد٘ الدضددتْزٓ٘

 .8ف

 الدّلدددددد٘) الطٔاضددددددٔ٘ الدددددديظه -لٔلدددددد٘ كامددددددا ذلنددددددد -د -02

 .826 ف -برّا -0969 –( ّاحلبْم٘

٘  حداّل ماَْو، ك٣ٌٔ اخلكس عبد أزكاٌ-06  فبدس  يف الطدلط

 كلٔ٘، ماجطتر زضال٘،  املعاؾسٗ العساقٔ٘ الطٔاضٔ٘ ا٤ذصا 

 . 76 ف، 7101، ب داد جامع٘ الطٔاضٔ٘ العلْو

، الدضددددددتْزٖ املعحدددددده، مددددددٔي آددددددج، دٍّامٔددددددا اّلٔأددددددُ-02

، غددددبس شٍددددر. د العنٔددددد مساجعدددد٘، القاقددددٕ ميؿددددْز حسمجدددد٘

، التْشٓددددددن ّ اليػددددددس ّ للدزاضدددددداا اجلامعٔدددددد٘ امل١ضطدددددد٘، 0  

 .320-332 ف، 0996، برّا

18-Maurice Duverger – Political parties – 
London imethuen – 1945 p.p. 224 – 228  

19-George vedel – la soumission de 
ladministration a la loi--- revue el 
kanoun wal ektissad   la caire , lannee22 
(1951) p.p 1                                      .  

                                                                                           دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

 املؿادز

 العسبٔ٘ بالل ٘ املؿادز:  ا٢ّ

 الطدددلط٘ حدددداّل ماَدددْو -كددد٣ٌٔ اخلكدددس عبدددد أزكددداٌ-0

 زضددددال٘ -املعاؾددددسٗ العساقٔدددد٘ الطٔاضددددٔ٘ ا٤ذددددصا  فبددددس يف

 .7101 -ب داد جامع٘- الطٔاضٔ٘ العلْو كلٔ٘ -ماجطتر

 0996-الدضدددتْزٖ املعحددده -مدددٔي آدددج -دٍّامٔدددا اّلٔأدددُ-7

-  ٘ ٘ ، 0  -القاقددددددٕ ميؿدددددْز  حسمجددددد  اجلامعٔدددددد٘   امل١ضطددددد

 .برّا -التْشٓن ّ اليػس ّ للدزاضاا

 مليؿددد   الطدددلنٕ التدددداّل  -املدددالبٕ عاجددد   محدددداٌ زاٜدددد-3

 كلٔددد٘ -ماجطدددتر زضدددال٘،مقازىددد٘ دزاضددد٘ -الدّلددد٘ زٜاضددد٘

 .7100 -بابا جامع٘ القاىٌْ

ُ  شزٓددددددد  -2 ٘ ، ىأطددددددد  يف الدددددددددتقسا ٕ الرتضدددددددٔ   عنلٔددددددد

 -(ّا٢فدددا  املػدددب٣ا) الدددد٢ّحٕ اليظددداو ّاغدددبالٔ٘ اجلصاٜدددس

 كلٔدددد٘ -باحيددددُ -خلكددددس احلدددداد جامعدددد٘، ماجطددددتر زضددددال٘

 .7118 -الدّلٔ٘ ّالع٣قاا الطٔاضٔ٘ العلْو قطه احلقْ 

 مؿدددددس يف ا٢ىتخدددددا  أىظنددددد٘-بطدددددْٔىٕ ال دددددي عبدددددد. د -2

 ا٢ضبيدزٓ٘ -املعاز  ميػىٗ-ّالعام

ٌ  عؿدددداو . د -6  -0989 -الطٔاضددددد٘ علدددده  إىل مدددددد ا -ضددددلٔنا

 .برّا -7   -اليكال داز

 داز -الدتقسا ٔدددد٘ يف ذلاقددددساا -غدددديطاّٖ فٔؿددددا. د -2

  بن ضي٘  بدٌّ -عناٌ -ّالتْشٓن لليػس احلامد

٘  كامددددا  ذلنددددد . د -8   ٘  الدددديظه  -لٔلدددد  الدّلددددد٘) الطٔاضددددٔ

 برّا -0969 –( ّاحلبْم٘

  الدضتْزٓ٘ ّامل١ضطاا الدضتْزٖ القاىٌْ – الػاّٖ ميرز. د -9

 .ب داد -0966 – غأ   مطبع٘ -7  – العساقٔ٘

 ّ الطلط٘ علٙ التعاق  مػبل٘ -احلدٓثٕ عبداللطٔج مَا -01

 ا سّذدد٘ -الثالددث العددام يف الطٔاضددٕ ا٢ضددتقساز علددٙ ا سٍددا

 .ب داد جامع٘ الطٔاضٔ٘ العلْو كلٔ٘ -دكتْزاِ

 -3  -0981-الطٔاضدددددٔ٘ ا٤ذدددددصا  -دٓاسجٔدددددُ مدددددْزٓظ -00

 .برّا -اليَاز داز
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