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(*)اطار مرجعي :  حق المشاركة السیاسیة

Abstract

Law gives rights as a 
facility and guarantees it, 
while freedom is the ability 
to practice rights.

Political freedom is 
wider than political 
freedom, it moves in a 
wider sphere.

Each freedom whom 
legalized becomes a right. 
Freedom which is not 
adopted remains in the 
sphere or non – rights. 
Therefore, our research 
(the right of political 
participation) tries to form 
of reference less than a 
theory but higher than the 
idea.

  

  

ا  

 إذا ا را م  

ء ا ا  را ذ  

ة اا . را  ن

  يا ا ن ذ ،ا

 ون اا  ء ا.  

وط ا، ن اق وات 

ا اي  ا أن 

  )ت اا (

 ت ا   ورة 

 ان اا   ا طان ا

 م وان  راتو   

  رإن ا ذ د  

 -  رين امء ا ى 

 ؤى وارات  دة 

  سوام ا .  

 ا ا ،     وان درا

أن ن  را اخ اي ازه ، 

  نعواد عباس الحر دا.د.م.أ

  كلیة المعارف الجامعة
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  راوا رؤا و ا وا

 ا اموا ا  ه.  

وادات ا   ه 

   ا   انا

  راتو  ات و

ا  ق  ، اد

وات ا  اق وات 

ا   ، ه اق 

  إ  هو  أذن  توا

  .ا 

  ا را  ن ا

 ا    ورا انه ا

 ا اا    ري وإا.   

 درا را ا  ء ا

   رإط   مم

  ع إا ،  ا را

درا ا ا  ا ار ه 

  . اان

  ا را  درا  و

 ا   :  ولا ء ا

  وا) طا را  .(

 ا را   

 ا ما ء ا   وا

 )   وا وور اا

ا را .(  ا ا 

 ا ا   وا ا

 طا وا.  

ار  ط :  ا اول 

ا  

            ،   أذا  نم 

  و ا  د  أن  ا

  مم    ، ا وا

.  إ  دو  ذات دة 

  ا مما  اطأن ا 

  ة  يا ،  ، را

 ١(ا .(  

           من ا ، سا ا و

 ا ق م ن ولا 

   ااطن ، و اق 

 ا . ن إ أن   دةن ا

وط  .  

 ( ق ااط ( وط ا ن          

ود إ   ات   ر

 ا) ق و أي . ( ) ق

 ق   مة ) امن 

 ٢(ا( ،) ق ط أي.(  
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           اطق ا ن ،   و

  دو  اط   ق ،  ،

ا ا    ان دو  

 اي اه  ، دون اح 

   ان  . قه ا

     ، ت اوا

    ا  ،  ام

او اى واط   اون 

 د  و ، وه ا اا

 طا.  

          ق وا ام ، ذ  

  إ:  

  ). اد  اط ) ق   ب 

  ) . اد  من ( وق م  ب

أي اد  ) ( اد   ( أ ق 

  اد اا  ا 

 ا . ( أط ق اا  

   ) ق ا( و) ا

 د( و) ا ل ) ا 

 ا ا ا  و .  

             إن ،  ا ا وط

 ،  م  ن  ا را

 ،  ق آ م و د ق

اط ، ا  ق امن أو ا )ن 

 رة ر  ، وا دا

   قه ا  ا  

  )٣) . (وأب ر   أى 

          ا   ا ))

 ااد   ات وااب 

  ا و ودور ا  

 را  أي وون ا

 اطى ) ٤)(اأ  .  

و ا  إن آراء ء امن          

  ل   ا او

) ا ( ام    ءا  ك

 )   ر  أو د 

وط ا ) ٥.)(آ ،  امن

ن ا ، ا   ت  

   رس أن   نما

   ، نما   ت

 ة  .  اع اوا

 ا   ا من اموع ا 

ة ( أن ا :  ا ا ل

   ن وما 

ا ) ((٦ (  ، ذ  و

   وري  اا  )
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 ق ا( و) ات اا ( ،

  ت ااع اأم  إن ذ

   رة ل ا  قا

 ن . ا  أن ا  ت

 ، اطا   ا ك ن أن 

  د ا   ا    ، ا

        وان ، .

  ت  ا   ا 

  ن  اد  

 ءون ، و  اوف واال ودون 

 ر  أو  أي ) .٧ (  

 ))ا  ور  وا 

 ا رو مما  ور

  ا  ة أ ل   يا

  ا  ر) ((٨ ( 

  : إن ))   ادت ا

 ون( ا (    و  وا

 م .   تإن ا ، ذ  و

ن  ،  إن ا   أن أن 

 ن)((.٩(  

    ل ، ما ، ا وط

   ا ، ت اق وا

ات (ات  ا ، أي 

 دا. (  

  ل أر   اطا دا ، ىم وأم

   ذ ا ادر  أن  -

 ون ا  أن  در 

ااط ن  ا أي 

وا   دا م   )١٠  (

  ر رةل ام  اطن ا

  ف إ ت و  

  توا ا  ا ا

و ور اإط   اطا 

  إ دي إ ١١(و (  

١  ا ا  ارا  عم 

  ا وا ا

  ا    ن  

واد  من  أا ور 

  وروا  

 وا ت ا .  

٢ا  عم  اإدارة  و  ر

اون ا و ات  ز 

 امن ه ا و ء 

 .  
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٣ ووا ا را  عم 

 ا ل إ   أمس 

  اأار ن دون إاه أن و

 رأ .  

 م  عا  و 

  داريا اا  أو م ، ا

 رار واا   و ا

وار   ض ود خ 

  . دي 

 ، ا را  ن  ن إذاوا

  اطاك اا   ط 

ة اا  . ،  ر يؤل ا

 عق أي م  ت اا 

   ؟

ا  ول ا   ل 

  :  

  .   ار ا : اول 

 ما : ا را  لأ .

  

    ار ا: ا اول

          إن ،  يا ا 

)ا را ( رد مد أ

 ) ا ى ) اأ موأ ،

   و ا ،) ا

( أو ) ا ق اا (  أو

   ا  مأ  ) ا

 ا . (   ،   م

  ) اطا .(  

، اي  ا ا   و ا       

)ا را ( ا ، م ا 

  روا  اطل ا يا

 أم ) .١٢ (  

          ا ا  ن

،  ا ا    اد 

 وا ة اا  دورا

و ،   رك ن صا  ن

 ا  اف اا ١٣(و(  

ا مى ار  ا ل ل       

  ا رإن ا ، )) را

 ا  ا وا ا

 ١٤)) . (ا ( رر إن اا 

 ، ا  ء  ا ا

  د  ا رأ ن ا ذ
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 إ ى ذ وإ  ا ما

 وا دوا ا اما .

  ر  ا را 

  ا ما  ١٥.(و (  

      ر  ين و  ضو

  ا  ما    

   

  و  اد س  رل ا

  ة ادأ ر ،  إم إ

  ااد 

وأ ت  اة ا ف 

 ااط ،  ط د أو 

 ا ا ا ) .١٦( و

ا  إ  داة رف 

 ا ما  م  ا

    ادأ  رك

 ا ا  و ،  را

 ة ، أي أم  أو   ،

 ااك اد   ت 

ا ١٧.(ا.(  

        م،  دةا م  وإذا

أ ن ا أن  أذن  اا  

أاد ا اا م   ه 

ردة وإظا. اطا م  وإذا

 ر  ا  سأ  

ا ا  او أ ة أو 

ا   م ، أو 

  ابا  اك ا   . 

 ا ن ا  اطر ا- 

 ى اذ  ي ، ط    -إذن 

أورده ن  ،  أن ن اء ا 

  ا ذات ادة  او ، أو 

  ن ا  ، ا ا

  ن وأن ،  ن أراد ن 

ا ا  ور اما   

وذ    ه ات 

 ١٨. (ا (  

          عأّي م ،  ر يؤل اوا

  ه ات    ؟ 

          يا  و إم

    رم ل او  ، ا

ا  ط را  د اد

 ١٩.(و (  

  ن ،  ، أيا ا و

   ا  ت ااا

  ن وا اد ، وا 
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 مم   ام ا  ، ق 

                            .  

 ت اا ، ا  د 

ا  غ  ا  ه ااد ، 

  )٢٠. (  اد ات

         را  ن  وإذا

 إ  ):٢١ (  

١ )لأ ( ا ا إ ا ا

  أي إم  ا ا و ،

  د     إ

 دة ا رأو ا ل اأ.  

٢ ) لن ) أما د ا اطا

  أم  ) تموا 

واات وات وات 

 ...............  و.  

٣   اطا  أن ط 

 را   ل اأ  ا

 Rep(ا ) أل( ن 

resentation (  أم   

 ا رل اأ  .  

 ر إن ار   رة ٤

إ ال اد إ ار ادة 

ت اا  وا ا.  

           آ م  م

 ة)persistence 

continnun   ( ، ون و ل 

  إ  ا ، رل اأ إ 

 موأ ل اأ إ  أ و ا

ا )aliation ( ه ا يا ،

 أمر ا اا  ،  أل 

 را    ا .  

٥ ، را  ثم  ، وأ 

 ء ا ى مأ م  م

ا ن  ام إ أاب 

 أو ت  أو  ون 

ءات  ض ا  اون 

 ا.  

        ا ا ا دم  وإذا ا

) ل) أا إ :  أن 

) ا را (  اا  

   ا  را ا

ام ا ة   ل 

ون و) .٢٢ ( اه ا  ن
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 ا رل اأ  ا م

 إ اه ا    .  

      ا ر ن ،ا وط

 ل ذات اا   وا 

  إ    و ، ا

 ا  ا ل اا

  . ا ،  و مه 

        ت اا  ا ن ا

 ن ق اوا ار ا

  مم  ا  أو ا 

.  

ذا   إ ااط  اة        

  د ا ا  ا

 ، ا موا امر     واا

ا رت ا قا  

ا.  

  أ إذا م ا ا       

 و  ا  ا  ا

 ا رن ا  ن اما م

 ا ت اا    

   ل  زا.  

        ى ، إن اأي ، ما ا وط

   ا ر اا

ت اا  ا  

ا   اي   اق 

ا                          .  

      را  ن ، ذ  و

ا  أن   أر دئ 

)٢٣(  

١ وإ  أ ر إم   

 دو أ ر.  

اار ا  أن  إن  اذ ٢

   او  ) ة أو  (

 ا ، اوا  ك وإ .  

٣  روا وا ا   

  ، راءدل ا م ارذ اا

  . ا واة 

 أن  ا ا ات ٤

  وآرا اطا.  

         ا را  إن

  أو   ط  رة إ

 ا اطا  ا أ  
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 ا  ات ا أو إدارة 

 ون اا .  

         ا ا ا  او

  ا ا ا إ  لأ

 ط)  ( ا و ط  ،

   أو ا.  

ا  ا   ، دي  

 ، ا ردة از ورة إ

 ، ظ   و دي إ أن و

 ا   سا   د

اف اوا ا ه ا 

 ه ا ال إ  د 

  د إ ا ل ، أن اا

 و  ) ا  ( ،

) .٢٤ (  

       و إم ا ا  

    و ،  ا 

 ر ادوا ت اا

  أو ، أن ا ، و  إم

ات    م  ت 

 را و ، ا ا 

   لوأ ا ا وط

 و .  

 مل ، إن اق ا أو      

 ، ام  ت اأدق ا 

   ةظ ن أوم)) أز

 ا ر٢٥)) .(ا  (

 ما ا : را  لأ

ا  

 ا اي مى ،  إن  أ         

ق  اء ا ق 

   و  ، ت اوا

  ، ن  أن  تق واه ا

ت  : ت ا اي 

 ا   ت إ ىوأ

د  أو ، ت  وأى 

ت رو أو  و ت 

ة ت ا ت 

ا واد وا وت 

 ر ا   تا 

 ى ت ذات أو  ،ر دي

 ي ان ات ذات اى اوأ

 دة وة وا ا   

   ع وا و ا

  ا أن  م :ات 

مى ، ا اف ، أ  ، ت 

 ا ت : ا ، ن أن 
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 تو م  تو 

  ت ورا وا دا

 ت وا  اكا  

اع و اات   اذ 

أو ن ، ت اة ام  . دو

  ا ة ات ا ىوأ

 ا   ق اا 

 ر رأم.  

          ر د ا ذأن ا 

  ف رأ  إ ت اا

 : ت اأو ا ت اا

    ا ، ت او ،

  اكا ع وا أي وا

 دت اا  ت وا

 ا وا ا  

 ٢٦.(ا (  

و ا اي مى ، أن اف          

ا   و ت ق وات 

ا ، ن ا م ،   ا ه  

   ه اق وات 

   لأ  ء . ا

  ر ر د(ا أل 

و أن أدرا ات ا ) أن 

ء   ات ا  ب 

ل . واأ ء اأن ا  

 اون  ) امر ر  ر ( 

 ا  ت اا  أد

و   تا   .

    يدو، ا  ذا ا

  ، ت اا   

 ) ت اا (  

ا  اكا ع   تا و

و ا اي  . و اات 

ن . ا د( اء اب أل 

 رن وا   ز أ 

 ا ، ن  ار وت وي  ) 

 . أم  ، دو ذ   ا 

 ا ا  ا  زج

 د  . وي   م يوا

ا ا ام  ا د    اه 

 ت ا دو   )

 ت ا ( قا  

وات ا ا   ات 

 ا’  أ ا ا   ا.  

         ب اب اا ل ا او

ار ( ا ا ا  أل 

 ا  روا   

 م) .(٢٧(  
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       و  ا ىم ، أ   

   وب   رى ا 

  ، ته ا   م  أم

م رة إ أن أي   أن 

ن  ، أذا  أ ار اي 

 إ ) .٢٨ (  

و أن مل أم   اق     

ا إ ات ا وات 

٢٩:(ا (  

١ مت اق واا   

٢ ت اق واا   

٣ ت اق واا   

٤ دت اق واا   

٥ ت اق واا   

         ت اا 

  ا :  

ر ا و  ا: اول 

  ون اا  ا  اطا

 اطا را ط .  

 ماب : اا و ا 

 ء إما ت ووا .  

  ا و أي واا 

 ت اا .  لن أ

  ا را   ا ط  :  

 أو :ا ا   

 إن ااط  ادة         

ا ( ا ، وا  ا ال 

 (أو ) ا طص ) اا 

رن او  ءت   امن 

 اي   امب  . اري 

ادة م  ، ور   رن

 وا ا    ء .

 ا ،   ةا اط

  و ، اطا   ظ  ا

 أن ما وء  أ وء 

  . ن

        ا  ن ، ا وط :

)٣٠ (  

و  د را :     ااع ١

 داء ا  ب  بم ا

 ون اا   ا.  
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٢ ا   :  د را   و

  ن ن م  ن ا 

  اط  ب يا ا ذ

 ون اا  ) وا . (  

٣ا   ء : د را   و

 وآ    ن ا  

 ض أ أن    ر اا  

  ر .  

 اطا  ا ا ن ، ا وط

 ا أو   أ 

 أ    و ا أو 

  .ا ا واون 

 م :ب اا :  

أن  ا  اأي ن           

رة إذا  ن   أمء 

 ا ت ات واإذ . ا

 و  ن د نما   إن

. و  إ  وا اك 

 ة رث وا وا 

  دن وا أي

٣١.(آ (  

          ا وط : اطإن ا

وااب أان ان  إن ااب 

 اطس اأ ) .٣٢ (  

وط ا ن  اب       

  :  

١ و اب اا   

ما ء إ  

   ات و امء ٢

 إ.  

         وا وا ا  إ

 ام    وات وق 

و م ال ، إن . ااب وات 

أ اواة ر   ااط  دون 

 مق  –اه ا ر 

وا واة طا   ت ا

و ا د امن ، وذ دون 

  أو    ا أو 

ا أو اق أو ا أو ا أو أي 

 إن ا   أا ا  را

 واة اوا واة اا 

 إذ إن ،   واةا  

  إ دواة اا ور ا
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واة اا      رة

  ا٣٣. (أ(  

 ا ا اي ،  ، ء  

 إ  دا اض ا . أن 

اق وات ا  ق 

ق وات ا ا   ا

 دوا ل . اا م و

 أ      أن ، 

    ن   تا

  سا  د  و ، آ

   ام     

   ام إ ،  و  

 آ و  .  

ت ا  ت         

  نا  أذن ، م  ان وان ، وأ

 ا  اpoliticization )

  إم    ( يا 

 ا ذ ا را  

 ياا ه ا  .)٣٤ (  

        وط  مأ  أيا ا

 أي واا  ا  لا

  أن ر ت اا  ن

ه ات  و ات 

  ت  أن . ا  

 وا  رل اأ 

واع  ق  وت 

  ،أن   ق  ،  د

 و م  ب  تووا

  . ااب 

ا ء ر ا ا رس         

ا ا  ا   ا ق 

وت  أن ن ت  وأن 

م ذات ط ،  ق 

    ت اوا

 ا  ،واق أل  ار

وات اد    أل 

 ق اا .  ا  ل او

 ق اوا ون اا

 .

 ما ا : وا وور اا

 ا را    

             يا ا 

ا  ور  دورا ، 

  ا ر موا وء ا

   ا ول ا  

 -     واول ا   ص 
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 ر و م ءإم  

 ا ٣٥. (ا  (  

  ام و اس اأ  ،

 دا ر و سام  نموا

 ا  ة) .٣٦  (  

وار     ؤى        

 دة ا  رات٣٧. (وا (  

  أ  فأ 

  و ،   ا ن ا

ا   ن ،   ا 

  .ر  أر ا اة 

رة أدق ، إن ار  ه        

  ا او ا م 

  أن   يى ا

  )  ٣٨. (ا اة 

         ام ذ  و

وات ا   اق 

 ممري وان اا  ، ا

 م  دو  .   أ  وإذا

م م  اات ه اول ه 

ا او و  ات 

 ت او  د ا وا

  ا اأط  .  أ

رادة ا   ا اري

 ا  

         رين اا  

 ت ذ ٣٩. (و  (  

وط  ،    اوري       

    ا را  درا

 ا ماب واه ا ا

   رين اا   ا

  .  او ا و اا

 ار ا  : ا اول 

وا اا

 أ واا ق ا اة         

 ق امن   أاف اق 

 دا  ء )٥٥(و) ١ ( ’  إن 

 ان ا ما  افأ 

ق ا   ودة ا  نم

 ا . د ا   

او  دورا او   ق  

  ا ا ا  نما

  ة واا  ا

ا وامم وا ادي 

 و وا ن امق ا
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 ) .٤٠ (  ع ا  رو

    ا را  ن

    ) نمق ا ن او ) ا

او ق ام ) ا (اق 

  وا .  

 ق : أو ن اا  را 

  : امن 

إ ن درا ان ا ق         

  ولن ام  ا  درن اما

 ٤١. ( ١٩٤٨ ( ت اي أا

 م زاو  د ةا  ا

 ا ادم اك   اب 

وا  واي   ا ، أاد 

ت ودول، او و  اف

 اا .  ا د إن درا

   ن ، م ا را

  نا  دة ا ا

 د٢١(و) ٢٠(ا ( ا ا .  

  :  ، إ أن ) ٢٠( أرت ادة        

١  اكا   ا   

  . ات  اات و

٢ إ ما  أ ز أر  

  .  

  :  إ أن ) ٢١( أرت ادة 

  د ا  ااك  إدارة اون ١

 ا ة وأ د ، أ ا

  . رون ارا ا 

٢ ه يا ذات ا     

  . اظ ا  اد 

٣ ، ا  ر  أرادة ا 

 ت مم رادةه ا  و

دور ي  أس ااع اي 

و  اواة  ا أو  أي 

 ا    اءإ . 

 د٧) (٢(ا (ا   واة

 اا  مموا دة . ا)٢ (

 إمن  ا ))   أت ن 

اق وات ااردة  ا ان دون 

، أي    ا أو ان 

 أي اأو ا أو ا أو ا أو ا

أو أي رأي آ ، أو ا اط أو 

ا د أو أي ووة أو اأو ا 

أ دون   ال واء 

..........  
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           إن  لا م و

  ا ا   

أاف ا او أة واي  ل 

  ة١٩ا   انز  ٢٠١٩٧٥  ،

ا س ا  ه  ما ا 

  أة ، وورد رع ا ا )

 مأ  مم  أن  أةإن ا

 طى اا  اكوا ا

 و رك وان  وا

 اط) (..٤٢ (  

 ان إ ) ٧(و أرت ادة           

ا أ امن و ا أن  اس 

  دون أ    ا 

 و   ا   أن  ،

  أي ن وا ا  أي 

و م د ان .   ا 

 أم رة إا   )) وريا 

  نما  أن  نمق ا

  دا إ ا ء آا 

 اد واا (( دةن ا)ة ) ٢٩ا

 أم ل ، إ تأ   ما ))

 اد   و  اد 

ا ر امن  ،ن ااف 

 و اوا و ق ا

ت اد  ا وا ا

 اطد   قوا ا (( 

  ( أن أرت اة او  إ أن 

  ح يا ا  تد وا

  ا ا  وأن ة او ((

 ،  اردةق ان ا ، ا وط

 )نق إم  ( ا  أو

) مت إم ( ولا  ر ،

 ا  ،  ف ا

واام اط ، ل  إ ق 

  تو .  

واظ إ  اد ان  أن          

 ا ت ا ) ١٨(ادة 

  اأي ) ١٩( م ادة 

 وا . ا  هأ  او

     مم و  م

ار ا ، وإ  اق 

 ت اوا  

   لا أ    

 م : قا  ا را  )

 ا ( وا مق ا وا :  

 ا ،  ال ، أن ان          

ا ق امن ن  اس 
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).٤٣  (  نن ا ،  ءا  و

 و ، وأن ا  ار 

 مم رج أأم م   يي اا

  ا   و  . ا

ت ا   نمق ا  ةا

ل ا ا ، ء ور اق 

او ق ام وا واق 

 وا دق ا وا

  ا ا  درا وا

١٦\ ١٢ ري  ١٩٦٦ل اووا

.  وا ا ق اق ام

)٤٤ ( د   يق اا ا أن

دة ز   أاء  ) ٥٣(و

   ء ااد ا   

إ ات ا   ات 

 ا .  

         اد اأن ا ،  ، لا م و

  ار ا  اء 

 ر إأ اد اا م  ،  ا

  ى ، نمق ا ن اا

 ت اه ا  تما

 مء ال  ا  ا )  ادا

٢   5 ( ولا اى ا ا

   ) ٢(م ادة .  اق 

ا م  ٢(دة (دةن واا )٢٥ (

   ا  إ  ا  

وءت ادة .  ان ) ٢١(م ادة 

)٢١ ( ا  ار ا ، 

 ان ) ٢٠(ا   إ ادة 

إ  ا )  ١٨( و أرت ادة 

إ  ) ١٩(وا وام وادة 

 إ ) ٢٢( ءت ادة . اأي 

 إ مت واا  )٤٥ (

  ادا ٢٨وم ٤٥ ) اء اا (

   ءم واف اا 

  نو ممق اا 

ووظ وط   ات 

٤٦:(ا(   

١ ا   افطول اا ر  

 و و .  

 ا  وي اول اطاف واذ ٢

 م   .  

 ا  وي ااد ا ن أن ٣

  ا   صا 

ام .  

 ، إ أن ،و ا رة       

 ص اا  ولا  ف ا
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 مع  ا او أو ااف 

او   أ   ه 

 اا وم  ا  ولا

 ر  ودة ا أ  وو

   إ   ا ما و

 ق ا ) ٢(دة  ا) ٧(ة 

  )٤٧.( اة

ا اف د وا وع اق        

إ ا  أ   ا 

 ل م ر اف ووا

أ  ر٤٨(ا (   اء ،

وى اول أو ااد ، اص 

،  أو  ول أن  ريا 

 ه  و  أ ).٤٩ (  

          وله ا إن ،  ا و

   د ا ه ا و

٣١  ٧٧( ١٩٨٣د دو (  دو

  د يوا  ل اا

)٣١٥٠) (دو (   ،   وط

ء ز    ا إ إم

امت ، و  أي اء  امك 

 ا  نمق ا) .٥١ ( 

أ وم ان ،  اات 

  م وا ر ا ا . ر

  اءاتإ رت إأ أن ا

   ا  دو 

 ط  ، ا     ولا

   اول اء 

  ن ا    اف

ا  ام أ از ( ا ١٨(

 (اا و ا  ب

 ممق اا (   ا ) 

وار ) ٥٢) ( ا اة ق امن

  إ أه

          أم إ أ رت اأ و

 دو طف  ا ا اق 

ا   و ذ أن 

  اءات اا وا 

و  أن  . اا ه اق 

ا  ت او  اص 

 وا  أن   ، قا ا

    و  اءاتإ

  صا  أو  ام

 ا  . تا   وأن

  درةا ا  ا

 ا)ق ) ٢ا  أن و

مص ا   إار 

  ، وإ  أ وورة 
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 وا  خ   ،

وادي  ر  ه 

و ا رة ،  إ ) ٥٣(اق

 ا أرو  وح زال وع ك أن

  اث ةا )  ض

ول  ر  ا (ق امن 

 ا ودول ا ا٥٤. (ا(  

 ما ا  :  ا را 

 طا وا ا ا:  

ان –  مم–   اوف          

      ت اق واا

 طا ا   ان   تم

 ت  وا  . ه زوا

 اموا ا  ت ، انما

   ، تق واه ا طا

و  اد . دون  م ذ

 را   تمه ا 

 اوا طت اا  ا

   ل مد م ووا ا

 اارض ا  .  

         ا ا   ة

 طا ا  د ادرا و

).٥٥      (   ا م و– 

 ؤى وارات  – ا ال 

 ة ا   دات ا 

  سوام.  

را  ء ته ا  ا 

  ذا ا وا .  

 او : ا  ا را 

 ا:  

ااًء   ارة ا ان         

 ر وري   ا اطا

  ن ، واة ( اوا ا (

 ان ا اف  ل 

ا ر اام    ) ا

 ا دي وا٥٦) (ا.(  

         از اان ا  ا و

دي ا امر اواة ،  ان ااز اواة 

 ر اام دي ا .  

 ان ااز اي   ا  اي 

 دي اا  ةاا  اط.  

 اطا دي ا از ا

 ا ) ا–  ااز ) اوا ،

 ا اطا  دي ا واةا

) ا٥٧) . (ا  (  
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 ذات و اطان ا وا     :  

)  اط( و ) د اطد

 ا–  دا ( ا  وان

 ا ا .  

         ل ، ان اا  

  ن اذا ا ا اط

 ا اط–  ن ، دا

اف اس  ااط  ن 

   يا ا  نام  

  ا و.  

و  ذ ، مى ان امر        

 ا اطا ) اا– 

 ا ( ا ن م . ان 

 ا اطر اام–  دا

 ) اا (  ا ن ا .

اطوان ا  ن ا  ا 

) .٥٨ (  

         اطد ا اردم  واذا

 ا اطا ان م  ،

 روا اان اا – 

 -  . اي : اطا–  اا

 اطوا–  اطا ا اا

 ا  ا–  –)٥٩. (  

 م :ا را  ا  

 طا:

 – ا م –  ن ار         

  :   يس ان اما

طا اما،    ام م وان

  و ،  ا را

 م.  

 ، م م   ر و وام

 م    مما ا

و).٦٠(  

 ن ادراج  ار ا اًء 

   ، با  او ا  ن

 ا ره ا م.  

       اا  ا را  و

 م  وا . ممع اا و

  ام ار ،  ، ا م

 م م  ، ٦١.(ا(  

        ا  قه ا ن ذ ا

ر ق دو  )٦٢ (  ،

  ر م ءا   ا

     را   

 ا ام ىا طت اا
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ا وام ا ر ان او ا

ا ر .  

        ولا  ا ان  

     قه ا د

  قه ا وله ا ال اا

   وام ،  ى  -ما م – 

ا ا اا ا   ى 

ه ا طت اا ام  ول

  اا وات او ه اق

        ،  ذا  او

 اا   طت اا

 دئ ات واه ا).٦٣ (  

           تم ن ذ  و

 ا را–  رد  –د 

ه اق  ا  ، د ود 

 رص اا  ن 

 و د  ا ا ا.  

         صه ا اا ا اذ ط

  او ، ا ا  ول وا 

  .  اطق 

         ان  ، اا  و

ه ا  قا   ا  ول

 ا امل ا ) ورةا ام

  وا ا او ا اارئ ) 

  تم ك ن ان ا و

   ام    

 ول ات ا) .٦٤(  

 ان  ار: و ا مل           

ا   ص اط دون 

ام ا دا او ا ذات 

  .ادة 

          ت اق وان ا و

 ا   يا ا  : ق

  تق وو م تو .

 ا  ة ات اه ا ن

 ( ت ا ا( ان  ب  

    ا ) را 

 ا. (  

 ت ااع اام  ، ان 

   رة ل ا  

  ر يؤل اوا ق اا :

اي مع  ه ات ات  اق 

  ا ؟
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–    ام و   او رم

ط  ااد د ار 

 و.  

و ا اأي ،  ن          

 ا  ت ااا 

   ااد،  و مت 

  وا–  مم–  ا ما 

  ق  ا  ،.  

           د  ت اا 

  ا  غ  وا ، ا

  .ه ااد ،   اد ات 

         اا  ، ذ  و

ر ا   مق ات 

    ا وا ، ا

 ق اق ام.  

و ا اي مى  اق اء         

 ، ت ا وا  و 

   ن ، ا م  م

ل ا    اق 

 ت اوا.  

         ي ما ا  م ا

 ا ا ق وات 

 م(اا ، ا ، ا ، 

 ا ، دا (  م

   ت اق وا

  ا (  ا و اب(

ااع وا واء ( اول ق  

 ( ما ا و ) ابا  

 ب ام( و ) وا ا 

وا . (  

            ا ا ارسوا) را

ان ) ا  ، وا اا 

 د٢١(و ) ٢٠(ا (  ن اا 

ان ان  اع ا 

 ا را  نا.  

)  ا( ب ) ٢١(دة            

 ادن )  اب(ب ) ٢٠(وادة 

   اواة ا ) ٧(و ) ٢(

 ا او ما مموا.  

و م ال ،  ، ان واا          

ان ما وا و ون  ادة 

)٢٩ (   دع ا بو ا 

ر د اا  ن  وما

 .  
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ت  د و ل ا ق  

 ا  و وا  

  ت ن اموا.  

          وا ءت ا ، ا وط

 م ا وا مق ا

  وو ا ٥٧(ا ( دو

وا م ادة .  اطا ن ااق ا

)٢٥ ( )ا  ( دةوا)٢١) ( 

ا ا ( دةوا)٢٢) (  

وه اد   ان ) . ات

  .ا ق امن 

          مم ا ا  ان 

دو و  ق دو  ار 

 ،  د ول ا  مم

 ا ا  ان و  او

  را ا ١٩٦٦/  ١٢/  ١٦و.  

          و وق اا ا ء ا

  اده )اف ) ٤٥-٢٨ا 

او   ،ر ا  ان اي 

 در ن اق ام ان ظ  

  .ن ق امن وم ت 

  ا ااده ا  ام ذ

  تق واه ا  ولا

ا ام.
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اا  

     (*) ،  رإ  أو ،  س مأ  ت اا  ام ا م 

-  ل :ر-   دئ وم   ا  ري  ء . لا  و

 ا   ا  ا وا د  م ) و (  رإط اإ)Form 

of Reference (   م ، م    ء ك ن  يت ا 

    ، دون ا  ةا  ح أوا ا  ر  ، أدق   ، ا

 إ ا .  

  عا ا ل :  

   ٢٢ص.  ١٩٨٦. ا .  ا .  إ  ا . دق اد .  ا ان ود. د

  و   ٣٢ص.  ١٩٦٨. ار . ا اي  . م ا .  ط وي . د

.  ٢٠١٠. اة . دار ا ا .  ا  اا واق ا . اد س ادان . د

        ١٠ص

ا ا من :         ( امم ا .ر  ا ا .  ا ود. د.١

 .  ا ا (  

 دار ا  . ا  .١٣٩ص  ١٩٨٧   

  ات ا وق امن .   وب  .د)١(

   ٤٧ص  ١٩٨٦. طا  ن . وس س 

)٢(   .ب ا   نمق ا اا ا  :  دار ا رم درا

   ١٩٠ص  ١٩٨١. اد . 

   ٢٣٦ص . م ار )٣(

 . م  د ٩٨٣ص ١٩٨١. ٣دار ا ا  . ادئ امم ا . أمر ن . د)٤(

  ١٣٣ص. س.  .ر  ا ا . ا ود

  ١٣٣م ار ص )٥(
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)٦( رم أو . ا  .  : ا ن اما   راد . ا .ص  ١٩٦٤

١٤٤  

)٧(  وب . د: م    .  .ص . س  

ات ا  ام ا اة مة ارف ر  .  أ  . د)٨(

   ٢٩ص ١٩٨٧. 

)٩(ار م  

   ١١٩  ١١٨ص . س.    . وب . د)١٠(

ار . ا ا أ ا ا اار ا .  ا م  ا . د )١١(

   ٣٣٠ص  ١٩٨٥

 أ  ا : درات  ا ا . ادي اي وآون . د)١٢(

  ١١٤ص  ١٩٨٦.  اة . اق

 درات ا ( و   ا : ا ا وأز ار (  س اد )١٣(

 ا .دار ا ا ا  رب ات و .  اد١٢٧ص  ١٩٩٠   

)١٤(  :ي . ددي اا  .ا   تدرا ع ا . قا م  . ةا .

   ٥١ص .  ١٩٨٥

  ١٢٧ص . س.   . س اد )١٥(

  ٥١ص . س.  ادي اي . د)١٦(

   69ص ١٩٥٤اد .  اا . ٢ج. ار وق امن .  ي )١٧(

)١٨( رم أو . .١٤٥ص. س  

  م ار  )١٩(

)٢٠(  ف :myron weiner . political participataio crises o f the 

political process . in Leonard binder , new tersey 1971 p . 162 -
164

   ١٦١م ار ص )٢١(

  ١٤٥  ١٤٤ص. س.  . ادي اي وآون . د)٢٢(

)٢٣( myron weiner . lbid . p. 164
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   ١٨٨ ١٨٧ا اه  م ار ص )٢٤(

   ٨٦  ٨٢ص . س.  . ا م  .  د)٢٥(

ص . س.  . ا م . و د ٢٠٤  ١٤١و  ٦٨  ٦٧ص . س.  .    . د)٢٦(

٣٩١ ٣٩٣   

   ١٠ص . س.  وب  . د)٢٧(

  ١٠١٢م ار ف ص)٢٨(

   و   ٨٢ي ص . ف )٢٩(

  ٧٦م ار ص)٣٠(

   ١٠٤ص  ١٩٦٣ار . دار ارف . ٢ . أز ام ااط .  ا  . د)٣١(

   ١٢٣ص .  ي )٣٢(

)٣٣(  :myron weinre . lbid p . 164

   ١٦٧. ص  ١٩٧٩. اد . دار ا . ات ا  ا ا . رض  دي .د)٣٤(

)٣٥( ا ا   : د . ما   ن . رما روا ا ما . ا

  و   ٢٧ص.  ٢٠٠٧. اة .  اب 

)٣٦(ال اوزارة ا . مما ح ان إم . لوزارة ا  . اد٦٧ص ١٩٨٧    

)٣٧(  أ  . را  أ . راهد وأط) غ. ( اد  . ن واما  .

  ٧٢،  ٧١ص ١٩٨٠.  امن 

)٣٨(  ف : يا   ) و اا ا ب ا دة ممس اا

ا  و رين اا  وام اق وا(  

 ا ا  . د ا١٩٨١.  ١ت. ا  . ا ا  . اد .٢٢،  ٢١ص  ١٩٨١   

)٣٩(   . .١٤ص . س  

)٤٠(  :   رن امق ا ن اا:  

   ٢١٠  ٢٠٤ص . س.    .وب .  د

     . .٢٧٠ص . س  ٢٧٨   

)   ق امن  ااق ( ر   ١٩٤٤. د .  ١ك.  ٢اد .   ق امن  
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   ٣ص  ١٩٩٤اد . 

)٤١(  :دي . د  ضر ) اقا  ارذ اا ا  أةا ر  ( إ  

رات اد . اد .  ١٩٨٤ ٨/  ٢٧  ٢٥اار   موة  ر اأة  ا اذ

   ٥ص. أم ارات واث . ا ء ااق 

)٤٢(    د وا دا  ن امق ا ةا ا  وا 

 وا مق ا ق وع اد ات  ى دوا ق ا وأ

   ام  ١٩٥٤وا  . ١٦و  / ة  ١٩٦٦/ دا  ا ا وا

   رل ا و موا ق ا وا ا   

  ر ا ار ا)ورة )( ٢٢٠٠٢١ا ( ١٦  / ١٩٦٦/ د   

  ةم ا أ ٣و /  /١٩٧٦   ا   لوا ٢٣ود  /   /

١٩٧٦    :د . وي ا  اإ ) ق ا وت ا  

 موا . ( ون ام ا ا . ن اوا ا . ون ام ا ا

  .و   ٩٥ص . س.    . وب . وا د ٣١٢ص  ١٩٨٣

 ا اد ،  أن مق  ا ا أ  د ااف او ق دون )٤٣(

و ،   ن ب دوأ  ا   درةت اا  ل 

 وا وا دق اوا وا مق اا  ء ، ةا ا

  در١٩٦٦ا  وا مق اق ا ري ال اووا .   :

 ا  ت )ن ام نمق ا  وا وا  . ( نم ا ا

  ٢٦٩ص  ١٩٨٣. ا ا من او. او ا ا وان 

)٤٤(   :د . وي ا  اإ .  .٣١٤ص . س   

  ٩٩ص . س.    .وب . د)٤٥(

)٤٦(   . .٢٥ص . س  

أن ا ار ا ا  ا   ا   ، ر وب )٤٧(

   ا وا .  وا  تاأداء ا  ءاتد تا ز ا و

  م ار .  إ  دق  اول اري ا ) ٤١(ادة 
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   ٢٦—٢٥ص

   ١٠٠—٩٨ص . س.    .وب . د)٤٨(

  ٣١٣ص .س..إا  وي ا . د)٤٩(

   ١٠٠ص .س.   .وب . د)٥٠(

)٥١( ا  ت..٣١٦ص .س   

   ٣١٦—٣١٥ص.س..إا  وي ا .د)٥٢(

)٥٣(   . .٢٨ص . س   

  –  –   .   ر : ق امن . رض  دي.د) ٥٥(     

  ١٠٧ص  ٢٠٠٥ –  اد              

  ات ا اد و    د ) اا ( ا–   ادي ) ٥٦(     

 ه و ا وا  واةدون ا ممواة اا   واة اان ا ، ا  

 ا ا      ا ا–  ا ) اا ( وة او  اا ا را  وا

زاء  ااد   ا   ااد دون ا     ا  اول ا.... او 

  ر وضوع اا  ا  واةا.      :ر.د .  ا

 ادي واا ٢٩٩ص.ا   و  

. اة . دار ا  .ااط  ا ادي وا اا : امر ا رن .د) ٥٧(       

 ٥٧-٥٦ص  ١٩٧١

       )٥٨  (  تا   :دان .دس ا اد . اا ا ا ١٩٨٩ – ١٩٧٠ .

 ا ا  ا   اد . ر ٧٥ – ٧٤ص  ١٩٩١             

   اد واره ر  ا ا ، ) اا(ا–   ادي ) ٥٩(       

  ف ا ن  و ، دت اق واا  ت او  وا  ن و

  قد واطد اا  . ات اا   ا اح اا  

ت  

  .    د  د  : ااد ور 
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   ا ا ا–  ا)اا ( ا ر ا روا ا    م

             . ت اق واا  ت او  وا  ن و .  

 ف ا ن  و  ت ا   دع اا    .  

         ا  وا  ات اا   ا اح اا  

 اي در رة و ي ديوا ا.  

   :ن .در ا..و د  ت ر .س  .  .  ت س  

)٦٠ ( اا      ام  ري ، ود   ، سن ام ران ا ، ا 

 و ى اوا مما–  م –  و   ان  دما مما اوان ا

 م  .    

        :اد .ددانس ا .رين امر . امر  –دار اماق  –ا١٤٣ص  ٢٠٠٥ا   

)٦١ (ا را  ن  ا  ءا    ان ا      وا– 

  ت اوا امن ا ا ا   ا     .    

 امه ا ت ا ) ريد ذات ط ام   (       

        : ا ) نما و ريا ا (  ن اما  ا ط  ا ا

    و     ٥٧ ص  ٢٠١٠/  ٢٠٠٩ امر  ارا /  امن 

  )٦٢ ( ا وا ا م   ت اق واا  ان     ق

            . ، و  امن  ا  ا   ار واام وان م ذات ط دري 

               :    

      ا  ظ )ن وامق ا  وا وا  ( ب ) ن امق ا ( 

 ة ات اوت . درا١١ص  ١٩٩٩   و  .      

  )٦٣ (  : نمق ا ا ا–    من وان . اة  – ١٩٩٣ا ا .

    و    ٥٩ص ١٩٩٥مرك 

  .١٠٩ ص .س. .ض  دير.د) ٦٤(

  


