
   

  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض هكام. ص

  2019 حىان  – 01 الٗضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل ال٣اهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

ت جاٍرخُت دراست واللىاهين الذساجير على الثىراث اوعكاساث  اإلاصٍرت للحالت كاهىُه

 :الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض هكام. ص

 مهغ/خلىان جامٗتبؤؾخاط 

helsafy_2012@yahoo.com  

ش لا  ش ال٣بى٫ لليكغ:  – 11/01/2018: ؾخامجاٍع  14/05/2019جاٍع

 

 ملخص:

اح مٗها تهب الضو٫  في ؤلاوؿاهُت الثىعاث ج٣ىم ٖىضما  مىاحي مسخل٠ في الخُٛحر ٍع

دمل الخُاة ش ٍو  ٢لبذ التي ؤلاوؿاهُت الثىعاث مً الٗضًض َُاجه بحن ؤلاوؿاوي الخاٍع

 ولاحخماُٖت، ولا٢خهاصًت الؿُاؾُت الىاخُت مً ٞيها ٢امذ التي الضو٫  صازل ألاهٓمت

 لها ٧ان إلاا الٟغوؿُت ٧الثىعة بالٗاإلاُت احؿم بًٗها بل بها اإلادُُت الضو٫  في وؤزغث بل

 طل٪ ْل في وبالُب٘ الى٢ذ، طل٪ في الٗالم في الؿاثض ال٨ٟغ ٖلى ؤزغ ٖالمي ؤزغ مً

 التي للضو٫  ال٣اهىهُت البيُت في حُٛحر ًدضر ؤن مً بض ال الثىعاث جدضزه الظي الخُٛحر

 للك٩ل وم٨غًؾا ماؾًؿا الثىعاث لخل٪ َبُعي ٞٗل عص ٌٗض الظي الخُٛحر طل٪ ٞيها؛ ج٣ىم

 ٧اهذ والتي لخُٛحرها الثىعة جخُغ١  التي اإلاىاحي ٧اٞت مً الجضًضة للضولت ال٣اهىوي

 . لها الضاٞٗت ألاؾباب

Abstract: 

When human revolutions in countries are blowing with it the 

winds of change in different walks of life and carrying human history 

among many of the human revolutions that upset the systems within 

the countries where they have been in terms of political, economic and 

social, and even affected the surrounding countries, but some of them 

characterized by universality, It had a global impact on the prevailing 

thought in the world at that time, and of course in light of that change 

that revolutions there must be a change in the legal structure of the 

States in which it is; that change is a natural reaction to those 

revolutions institutionalized and Each new legal state of all aspects 

that address the revolution to change, which was driving her reasons. 
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 ملذمت: 

بم٩اؾبها آلاهُت، وبهما ال ٣ًاؽ هجاح الثىعاث ؤو ازٟا٢ها بذجم ضخاًاها ؤو ختى 

خي، والظي ًا٦ض طل٪ ؤن الٗالم ال ًؼا٫ ًظ٦غ بل ًغج٨ً  ٣ًاؽ بهضاها وجإزحرها الخاٍع

٨ُت التي و٢ٗذ ٖام  والتي  1776ٖىض خضًثت ًٖ ؤي زىعة بلى الثىعجحن ألاولي: ألامٍغ

٨ُت، وايٗت حجغ ألاؾاؽ لخإؾِـ  ويٗذ اجهذ مىحاث لاؾخٗماع ألاوعبي لل٣اعة ألامٍغ

لخاصي للخدى٫ في  1789ٓم صولت في الٗالم آلان، والثاهُت: الٟغوؿُت والتي ٢امذ ٖام ؤٖ

ً الخىىعًٍ في طل٪ الى٢ذ  ال٨ٟغ والىعي ألاوعبي  ٞاخخًيذ الثىعة ؤ٩ٞاع وؤعاء اإلا٨ٍٟغ

اإلاىاصًً بالٟهل بحن الؿلُاث ٦إؾاؽ للخ٨م، وبمباصت اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن، 

اث ؤلاوؿاهُت اإلاس في ؤٚلب  والتي ؤضخذ ما جبيخه مً ؤ٩ٞاع وآعاء ههىًنا خلٟت،وبالخٍغ

صؾاجحر الٗالم آلان، زم في ال٣ٗىص الثازت ألازحرة قهض الٗالم ٖضص مً الثىعاث الكٗبُت 

التي اؾخلهمذ عوح الثىعجحن الؿاب٣خحن منها ما خضر في بٌٗ صو٫ ؤوعبا الكغ٢ُت ، وما 

٩ا الجىىبُت، وبٌٗ ص ٣ُا وؤؾُخضر في بٌٗ صو٫ ؤمٍغ  ا.و٫ ؤٍٞغ

خغ٧ا قٗبُا ٚحر  2011ال ق٪ ؤن الٗالم الٗغبي ٌكهض مىظ ًىاًغ ٖام  ؤهمُت البدث:

مؿبى١ في ٧اٞت صولت بال ؤن طل٪ الخغا٥ الكٗبي ًسخل٠ في حجمه و٢ىجه ومُالبه مً 

ٗا للمُالب  صولت بلي ؤزغي، وهىا٥ صو٫ جىبهذ ؤهٓمتها واؾخجابت خ٩ىماتها ؾَغ

٫ ٞكلذ ؤهٓمتها الخا٦مت في الخٗامل م٘ طل٪ الخغا٥ الكٗبي والتي الكٗبُت، وهىا٥ صو 

اهخهى بها الخا٫ الهضإل زىعاث بها هجر بًٗها، وبًٗها الػا٫ في مغخلت اإلاساى، ومً 

الىٓام الضؾخىعي ٖلى  الضو٫ ألاولى مهغ، وؾىداو٫ في هظا البدث صعاؾت ؤزغ الثىعة

 مداولحن ال٣اء الًىء  2013ًىهُى  30، 2011ًىاًغ  25اإلاهغي وبهٟت زانت زىعحي 

ش اإلاهغي اإلاٗانغ وما ٞٗلخه بالخُاة الضؾخىعٍت في مهغ، وطل٪ في ٖلى  زىعاث الخاٍع

 :٧اآلحيمبدثحن 

ت بين اإلافهىم واإلاضمىن.  اإلابحث ألاول: الثىرة اإلاصٍر

ت والذسخىر.الثاوياإلابحث   : الثىراث اإلاصٍر
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 اإلابحث ألاول 

ت بين   اإلافهىم واإلاضمىن الثىرة اإلاصٍر

ت ٖلى الىز٣ُت الضؾخىعٍت في مفهىم الثىرة : ٢بل الخىى في مضي جإزحر الثىعة اإلاهٍغ

مهغ ٩ٞان ال بض لىا مً الخٗغى إلاٟهىم الثىعة، خُث ٌٗض مهُلر الثىعة مً ؤ٦ثر 

اإلاهُلخاث ح٣ُٗضا. ٞاعجبُذ الثىعة في الٗهىع ال٣ضًمت ب٨ٟغة الٗى٠، ٩ٞاهذ الثىعة 

ٌ الجماهحر َاٖت خ٩امها لؿبب مً مجغص ٖمل ٢هغ  ي مً ؤٖما٫ الؿُُغة. ٞدُىما جٞغ

لهم مً مغا٦ؼ الؿلُت بال٣ىة ه٩ىن ؤمام زىعة. وم٘ اهدكاع اإلاظهب الٟغصي  ألاؾباب، وجٍؼ

في ال٣غن الثامً ٖكغ ؤصي بلى حُٛحر اإلا٣هىص بالثىعة، ٞلم حٗض الثىعة خغ٦ت ؾلبُت إلا٣اومت 

ؤؾـ ٖلى  جدىلذ بلى خغ٦ت حماُٖت بًجابُت ج٣ىمالٓلم ؤو بٖان السخِ، ول٨نها 

مدضصة، وحؿتهضٝ بخضار حُٛحر في هٓام الجماٖت، بل امخضث لدكمل الخُٛحر الجظعي في 

الىٓام لاحخماعي ولا٢خهاصي، وؤنبذ ال ًىٓغ بلى حُٛحر هٓام الخ٨م ٦هضٝ في طاجه وبهما 

 .(1)بىٓام ؤ٦ثر ٖضالت٢خهاصي ال٣اثم ٧ىؾُلت حؿهل حُٛحر الىٓام لاحخماعي ولا

: اإلافهىم اللغىي للثىرة
ً
حٗٝغ الثىعة في اللٛت بإجها الهُجان والىزب حٗبحر ًٖ  :أوال

زىعاها وزىعة" هاج واهدكغ ، ٞهى زاثغ، ٣ًا٫ زاع الضزان والٛباع. –ٖضم الغيا ٩ٞلمت زاع 

وزاع به الكغ والًٛب. وزاع به الىاؽ: وزبىا ٖلُه، ؤزاعه: هُجه ووكغه، اؾدثاعه: ؤزاعه، 

في ألاويإ الؿُاؾُت ولاحخماُٖت، ٣ًىم به الكٗب ؤو  مٟاجئالثىعة: حُٛحر ؤؾاس ي 

٤ مىه في صولت ما"  .(2)ٍٞغ

: اإلا
ً
ٟاث التي جبىاها ال٨خاب فهىم صالطلحاي  للثىرةثاهُا : هىا٥ ٖضص مً الخٍٗغ

لخٍٗغ٠ الثىعة ازخلٟذ ُٞما بُنها ٖلى مداوع التر٦حز ولاهُا١ ٞهىا٥ مً حٗل مً 

اؾخسضام الٗى٠ م٩ىها ؤؾاؾُا للثىعة، وآزغون ع٦ؼوا ٖلى هخاثج الٗمل الثىعي وصعحت 

 ومؿخىي الخُٛحر اإلاد٤٣ صازل اإلاجخم٘.

                                                           
 .318، 317، م2002: ال٣اهىن الضؾخىعي، الغؾالت الضولُت للُباٖت، د. رمسي طه الشاعر (1)

عاح٘ اإلاعجم الىححز، الهاصع ًٖ مجم٘ اللٛت الٗغبُت، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، وػاعة التربُت  (2)

 .89، م2002والخٗلُم،
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ها البٌٗ ؤجها " اخت بالبىاء ٖٞغ اه٣اب حظعي في خُاة اإلاجخم٘ ًٖ ٍَغ٤ ؤلَا

ضولت مً لاحخماعي البالي وجثبُذ ؤزغ حضًض وج٣ضمي، وهى ما ٌؿخدبٗه اهخ٣ا٫ لؿلُت ال

ها البٌٗ بإجها(1)"ؤًض َب٣ت بلى ؤًضي َب٣ت ؤزغي  ٞغ ٖلى  خغ٦ت للخُٛحر والخجضًض" ، ٖو

اث لا٢خهاصًت ولا  غ ٧اٞت اإلاؿخٍى حخماُٖت والؿُاؾُت صازل الضولت، والؿعي بلي جٍُى

اإلاجخم٘ وبزغاحه مً هٓام با٫ بلي هٓام حضًض ومىا٦ب للخُىعاث ومضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ 

اث آزغي في  الكٗب ومهالخه، ٞهي خغ٦ت ؾُاؾُت ًداو٫ الكٗب ؤو الجِل ؤو مجمٖى

ت بٗض اؾ٣اٍ جإؾِـ خ٩ىمت حضًضة في الضولٖلى  الخ٩ىمت اؾ٣اٍ هٓام الخ٨م والٗمل

ها حاهب ؤزغ بإجها" ٞٗل ماصي ًغجبِ بخُٛحراث طاث َبُٗت (2)الخ٩ىمت الؿاب٣ت" ٞغ ، ٖو

بت في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ  ت للىا٢٘ لاحخماعي والؿُاس ي وال٨ٟغي ٦ما ًغجبِ الخُٛحر بالٚغ حظٍع

٘ (3)بوؿاهُت هبُلت" ٞهي" ٖلم حُٛحر اإلاجخم٘" ها حاهب آزغ بإجها" حُٛحر صازلي ؾَغ ٞغ ، ٖو

ى٠ُ في ال٣ُم واإلاباصت اإلاهُمىت صازل اإلاجخم٘ وفي ماؾؿاجه الؿُاؾُت والهُا٧ل ٖو

لاحخماُٖت والٗا٢اث لا٢خهاصًت وال٣ُاصاث واليكاٍ الخ٩ىمي والؿُاؾاث، ؤي اجهُاع 

ً بضًل" ، (4)الىٓام لاحخماعي ولا٢خهاصي والؿُاس ي اإلاىحىص وؾِ مداوالث لبىاء وج٩ٍى

في ألاويإ الؿُاؾُت ولا٢خهاصًت ولاحخماُٖت و٦ظل٪ في وحٗٝغ بإجها" جدى٫ هاثل 

اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت بالضولت، ًاصي هظا الخدى٫ بلي اؾ٣اٍ هٓام ٢اثم؛ ؤما الخدى٫ 

ا  الطخم الظي ًدضر صون ؾ٣ٍى هٓام الخ٨م ال٣اثم ال ًُل٤ ٖلُه زىعة بل ٌٗخبر هٖى

إلااثت ؾىت اإلاايُت، بط جدىلذ مً الخُىع ولاعج٣اء ٦ما خضر في الٗضًض مً الضو٫ زا٫ ا

، ٦ما حٗٝغ بإجها" ٖملُت حُٛحر حظعي في الهُا٧ل (5)مجخمٗاث ػعاُٖت بلي ؤزغي نىاُٖت"

                                                           
: الضولت والثىعة، مجلت ال٨ٟغ الؿُاس ي، اجداص ال٨خاب الٗغب بضمك٤، ؾىعٍا، الٗضصان أ. سيرجى كرة مىرزا (1)

 .231، مأ. عُاد عُذ، جغحمت 2013(، 49، 48)

(، 14: ؤزغ الثىعة ٖلى الضؾخىع )مهغ ؤهمىطحا(، مجلت خىلُت اإلاىخضي، الٗغا١، ٖضص)أ. اسراء محمىد بذر (2)

 .357، م2013

الثىعاث الٗغبُت" الثىعة والىحىص"، الجؼء ألاو٫، الهُئت الٗامت ل٣هىع الث٣اٞت، ؤؾئلت د. أًمً حعلُب:  (3)

ت، الُبٗت ألاولي،   .31، م2014وػاعة الث٣اٞت اإلاهٍغ

٨ُت و"الثىعاث الٗغبُت" صعاؾت في بصاعة ألاػمت،  أ. أحمذ عبذ الحكُم عبذ الغنى محمذ: (4) الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .42، م2016عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت لا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اهغة، 

: معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت، ٧لُت لا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم الذًً هحال وآخرونعلى  د. (5)

 .193، م1994الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اهغة، 
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٣ترن مٟهىم الثىعة ٖاصة بىحىص  الؿُاؾُت ولا٢خهاصًت ولاحخماُٖت للىٓام الؿُاس ي ٍو

هجاح  اهخٟايت قٗبُت ٖاعمت واؾخسضام الٗى٠ وال٣ىة يض الىسبت الخا٦مت، وفي خالت

ت الخا٦مت الجضًضة  ؾىاء ٧اهىا مً ٢امىا بالثىعة ؤو مً اعجًاهم  –الثىعة ج٣ىم اإلاجمٖى

ت في هُا٧ل الىٓام الؿُاس ي" –الثىاع  ذ بإجها" خغ٦ت طاث (1)بٗمل حُٛحراث حظٍع ٞغ ، ٖو

هُا١ واؾ٘ ٣ًىم بها ؤٞغاص الكٗب وتهضٝ بما بلي حُٛحر الىٓام الؿُاس ي في الضولت ؤو بلي 

الؿُاؾُت ولا٢خهاصًت ولاحخماُٖت  حظعي في اإلاجخم٘ في حمُ٘ الىىاحي حُٛحر بخضار 

 .(2)ووي٘ ؤؾـ وم٣ىماث حضًضة إلاجخم٘ حضًض

خطر مما ؾب٤ ؤن  ؤحل مً لٗى٠البضاًت با في اعجبِ للثىعة لانُاحي اإلاٟهىم ٍو

 وؤزظ اإلاٟهىم جُىع  زم ؾُاؾا مضلىال طل٪ بٗض ؤزظ زم السخِ ؤو بٖان الٓلم م٣اومت

 ؤضخذ بل الخا٦مت الٟئت حُٛحر مجغص الثىعة حؿتهضٝ حٗض لم ولهظا احخماُٖا مضلىال

 ؤًٞل خُاة جد٤ُ٣ لاحخماُٖت ب٣هض ألاويإ في حظعي  حُٛحر بخضار حؿتهضٝ

 بل وؾُلت ٖىضه جيخهي للثىعة هضٞا الؿلُت ٖلى لاؾدُاء ٌٗخبر ال طل٪ وم٘للمىاَىحن، 

 مٗا، ٖملُخحن جىُىي ٖلى زىعة ٦ما ؤن ٧ل، (3)لاحخماعي الخُٛحر بٗملُت ال٣ُام ؤحل مً

 وبىجحرة ٖاصًت ببِء ؾىىاث في الٗاصًت الٓغوٝ في ًخم ما ل٨ً والبىاء، الهضم ٖملُخا هما

 في ًخم ٣ٞض الىجحرة، بىٟـ الثىعة ؤزىاء في ًخم ال اإلاىٓىع  ٚحر الخُىع  او الغ٧ىص خض جهل ٢ض

٘ بٗملُاث ج٣ىم ؾاٖاث، ٞالثىعاث ؤو ؤًام ُت ه٣اث باٖخباعها للخدىالث حؿَغ  في هٖى

ش،،  جغا٦م مً الؿاب٤ في جم إلاا الخٛحر ال٨ُٟي، اؾخ٨ماال إلاٟهىم جيخمي الثىعاث ؤعن  الخاٍع

حر بُُئا ٩ًىن  بط ال٨مي والترا٦م ٦مي، ٗا ومىٓىعا ٩ًىن  الىىعي الخٛحر ٞةن مىٓىع  ٚو  ؾَغ

 .(4)مٗا ٖملُخحن ٖلى زىعة ٧ل وجىُىي  .بالثىعٍت ومدؿما

                                                           
س (1) ت في اإلاهُلخاث الؿُاؾُت والبرإلااهُت، م٨خبت آلاصاب، الُبٗت ألاولي،أ. محمذ عتٌر ، 2011: اإلاىؾٖى

 .147م

ل، د. عحاء مح (2) ، صون هاقغ، صون ؾىت، ي: ال٣اهىن الضؾخىع الذًً مصلفي ييد. محمذ حمال عثمان حبًر

 .244م

 ل٩لُت الضولي الٗلمي اإلااجمغ، وال٣اهىهُت الضؾخىعٍت ال٣ىاٖض ٖلى وؤزغها الثىعة الشكُل : سلمان بً سالمد.  (3)

ت حامٗت الخ٣ى١   .1313، م2011وال٣اهىن"، مهغ، صٌؿمبر،  "لثىعة ؤلاؾ٨ىضٍع

(، 44ٖضص )مهغ،  ألاهغام، و٧الت الضًم٣غاَُت والجضًض، مجلت ال٣ضًم بحن والهغإ : الثىعةفرج محمذؤ.  (4)

 .55، م2011
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ٟاث الؿاب٣ت للثىعة اؾخيخاج م٩ىهاث مكىهاث العمل الثىري  : ًم٨ً مً الخٍٗغ

 الٗمل الثىعي والتي جخمثل في ٖضص مً الٗىانغ هي:

 جبضًل ٢ُم ومٗخ٣ضاث اإلاجخم٘. -1

 جبضًل البيُت لاحخماُٖت. -2

 جبضًل اإلااؾؿاث. -3

 لاهخ٣ا٫ ٚحر ال٣اهىوي ؤو ٚحر الكغعي للؿلُت. -4

ً ال٣ُاصة ؾىاء في ألاشخام الهٟىة ؤو التر٦ُبت الُب٣ُت.حٛحراث في  -5  ج٩ٍى

 ؾُُغة الؿلى٥ الٗى٠ُ ٖلى ألاخضار التي جاصي بلى ؾ٣ٍى الىٓام. -6

: هىا٥ ج٣ؿُماث وجهيُٟاث مسخلٟت للثىعاث ؾىدىاو٫ منها أهىاع الثىراث

 ج٣ؿُمها خؿب ٢ىتها، وألازغ اإلاترجب ٖليها، ومً خُث م٣ضاع الٗى٠ ٞيها، ومً خُث

 ا٦خما٫ مغاخلها ؤو ٖضم ا٦خمالها، ومً خُث مضلىلها بلى آلاحي:

 :أوال: جىلسم الثىراث مً حُث كىتها إلى هىعين هما

: ٞهي الثىعاث التي تهضٝ بلى حُٛحر لِـ ٣ِٞ الىٓم الؿُاؾُت ثىراث شاملت -1

والضؾخىعٍت في اإلاجخم٘، وبهما ؤًًا الىٓم لاحخماُٖت ولا٢خهاصًت، ٞةجها جاصي 

جل٣اثُت ؤي صون خاحت ألن ٌٗلً ًٖ طل٪ نغاخت، بلى بلٛاء وحُُٗل ٧اٞت  وبهٟت

ت اإلاٟٗى٫ بها و٢ذ ٢ُامها، باٖخباع ؤن مثل هظا  ٗاث واللىاثذ وال٣غاعاث الؿاٍع الدكَغ

ت التي جدضثها الثىعة  ؤلالٛاء ؤو الخُُٗل بهما ٌٗض هدُجت مى٣ُُت للخُٛحراث الجظٍع

 ولا٢خهاصًت ولاحخماُٖت.في مسخل٠ مجاالث الخُاة الؿُاؾُت 

: ٞهي الثىعاث الى جخٗل٤ ٣ِٞ بىٓام الخ٨م ؤو بالخىُٓم الؿُاس ي ثىراث حسئُت -2

ٗاث  والضؾخىعي في اإلاجخم٘، ٞةجها ٢ض ال ج٩ىن في خاحت بلى حُٛحر مٗٓم الدكَغ

الٗاصًت ؾىاء ؤ٧اهذ ٢ىاهحن ؤم لىاثذ و٢غاعاث والتي ج٩ىن هاٞظه ٖىض ٢ُامها، ولظا 

ٗاث بهما ًخُلب ؤن ٌٗلً ال٣اثمىن ٖلى ٞةن الٛاء ؤ و حُُٗل ؤي مً هظه الدكَغ

 .(1)الثىعة ًٖ طل٪ نغاخت 

                                                           
غي حاهب مً ال٣ٟه  (1) ؤن الثىعة ؾىاء ؤ٧اهذ قاملت ؤم حؼثُت، ٞةجها ال جاصي بلي ؾ٣ٍى ٧اٞت  -بد٤ –ٍو

ٗاث الٗاصًت مً ٢ىاهحن ولىاثذ و٢غاعاث وبلٛائها بهٟت جل٣اثُت، ٞهظا ؤمغ ًدىافى في الىا٢٘ م٘ َبُٗت  الدكَغ

= 
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 :ثاهُا: جىلسم الثىراث مً حُث أثرها إلى هىعين هما

: وهى الثىعاث التي ًخم  Foundational Revolutions ثىراث جأسِسُت أو عظمى -1

ٞيها مدى وبػالت البيُت الؿُاؾُت ولاحخماُٖت ولا٢خهاصًت صازل اإلاجخم٘، وجً٘ 

 ألاؾاؽ لبيُت حضًضة ال ًم٨ً مدىها بال بثىعة آزغي ؤ٦ثر ٢ىة وجإزحرا.

لُت -2 : وهي الثىعاث التي ج٣ىم بى٣ل Transformational Revolutions ثىراث جحٍى

ت ألؾباب مسخلٟت  اإلاجخم٘ مً وي٘ آلزغ؛ بال ؤجها ال جخمخ٘ بالضًمىمت ولاؾخمغاٍع

 .(1)بًٗها ؤًضًىلىجي، وألازغ ؾُاس ي واؾتراجُجي

ـ  1789ومً ؤمثلت الىٕى ألاو٫ الثىعة الٟغوؿُت ٖام  والتي اجهذ خ٨م اإلال٪ لَى

ت وؤلازاء  الؿاصؽ ٖكغ وخىلذ الخ٨م بلي هٓام حمهىعي، وعٞٗذ قٗاع الخٍغ

خ٣ى١ ألاٞغاص وواحباتهم، وؤٖلىذ ٢ُام ٖلى  ؾدىضث بلى صؾخىع ًىوواإلاؿاواة، ٦ما ا

ُٗت وال٣ًاثُت،  صولت اإلااؾؿاث ممثلت في الٟهل بحن الؿلُاث الخىُٟظًت والدكَغ

خ٣اص، و٦ظل٪ الثىعة الغوؾُت ٖام ٖلى  ما٦ضا تهم في لٖا خ٤ ألاٞغاص في الخىُٓم وخٍغ

بخضار حُٛحراث احخماُٖت ؤؾاؾُت ٖلى  والتي لم ج٨خ٠ بٗؼ٫ ال٣ُهغ بل ٖملذ 1917

٦ةلٛاء هٓام اإلال٨ُت الٟغصًت، ومً ؤمثلت الىٕى الثاوي الثىعاث طاث ألاهضاٝ اإلادضوصة، 

اخت بالخ٩ىمت ال٣اثمت ٚالبا مثل زىعاث ؤوعبا  والتي ًىدهغ هضٞها ألاؾاس ي في ؤلَا

اإلآاهغاث الكغ٢ُت ٧الثىعة البرج٣الُت في ؤو٦غاهُا والتي ٧اهذ ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً 

ُم اإلاٗاعيت ألاو٦غاوي ٨ُٞخىع ًىقِى٩ى  ضو ٖػ ولاخخجاحاث الؿلمُت التي زايها مٍا

مبر ٖام  11اث اهخسابالظي ٧ان مغشخا إلاىهب عثِـ الجمهىعٍت في  وبٗض  2004هٞى

ُدل جٟجغث جل٪ هخساباٖان ٞىػ زهمه في لا  اث  عثِـ الىػعاء في طل٪ الى٢ذ ًاهى٧ٞى

=                                                           
ت التي جخُلب صاثما ؤن ج٩ىن  هىا٥ جىُٓماث ٢اهىهُت حٗمل في بَاعها وجضوع في ٞل٨ها، وبال ٖمذ  الخُاة البكٍغ

ٖلى  الٟىض ى وقإ الٟؿاص، وال ٣ٌٗل ؤن ٩ًىن طل٪ مً بحن ؤهضاٝ الثىعة، ٞاألمغ بطن ًجب ؤن ًتر٥ لل٣اثمحن

ٗاث، عاح٘  ب٣ىن ما ٌكاءون مً هظه الدكَغ ٗاث ٖاصًت ٍو الثىعة بدُث ٌؿ٣ُىن ما ٌكاءون مً حكَغ

ت الٗامت لل٣اهىن الضؾخىعي وجُب٣ُاتها في مهغ، صاع النهًت  . رمضان محمذ بلُخ:دبالخٟهُل  الىٍٓغ

 ، وما بٗضها. 239، م1996-1995الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، 

الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،  د. وعمان أحمذ الخلُب: (1)

ت" الخضاُٖاث ؤلا٢لُمُت  أ. خلُل العىاوي:، 598، م2011ابٗت، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت الؿ الثىعة اإلاهٍغ

 .73، م2011(، 145والضولُت"، مجلت الكئىن الٗغبُت، مهغ، ٖضص)
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ضو ًىقِى٩ى اإلاابـ البرج٣الُت اللىن الضالتلاخخجاحاث واعجضي ٞيه ٖلم خؼبه ٖلى  ا مٍا

ىػ ًىقِى٩ى هخسابواهتهذ اإلآاهغاث بد٨م اإلاد٨مت الضؾخىعٍت بُان لا  اث واٖاصتها ٞو

 .(1)2005ًىاًغ  23% وجىهِبه عؾمُا عثِؿا ألو٦غاهُا في 52بها ُٞما بٗض بيؿبت 

 ى هىعين:ثالثا: جىلسم الثىراث مً حُث ملذار العىف إل

ت:  -1 الثىعة الٟغوؿُت  مثل وهي التي جىجر ٖابغة جهغا مً الضماء والطخاًاثىراث دمٍى

ـ الؿاصؽ ٖكغ بتهمت الخُاهت الٗٓمى  1789ٖام  التي جم ٞيها اٖضام اإلال٪ لَى

وػوحخه و٢خل ؤٚلب خغؽ ٢هغه واوكاء مدا٦م زىعٍت جم ٞيها مدا٦مت وبٖضام 

٧اٞت ٢اصة الثىعة مً ػمائهم الثىاع و٧اهذ اإلا٣هلت هي ألاصاة اإلاؿخسضمت في 

ضام، بل ٧اهذ تهمت مٗاعيت  الثىعة ٧اُٞت ل٣خل ؤي ٞغوس ي ختى ناعث الثىعة ؤلٖا

ت في الٗالم بٗضما ناع ضخاًاها زا٫ الٗكغ ؾىىاث  مثا٫ أل٦ثر الثىعاث صمٍى

 . (2)ألاولى مً ٖمغها ٣ًضعوا بمئاث آلاالٝ مً الٟغوؿُحن 

وهي التي جىجر صون ؤن جدؿبب في بعا٢ت الضماء مثل الثىعة ؤلاًغاهُت  ثىرة سلمُت: -2

ت في ، وا1979ٖام  ٣خه بكبابها، جمحزث والتي 2011ًىاًغ  25لثىعة اإلاهٍغ ٍغ  في َو

 ًٖ ٍَغ٤ خىلها، والًِٛ والخىخض الكٗاعاث وعٞ٘ والخٗبئت الخكض ٖملُاث

ُت ٖلى وال٣ًاء الىٓام، عؤؽ بػاخت ٖلى و٢ضعتها اإلالُىهُت، الؿلمُت لاهخٟاياث  قٖغ

 ٌؿتهضٝ حضًض صًمى٢غاَي بىٓام واإلاُالبت ،(ال٣ًاء ٖلُه صون  (ال٣ضًم الىٓام

ت، (3)صًمى٢غاَُت  مضهُت صولت ب٢امت ؤجها زىعة قٗبُت ٖلى  جهى٠ فالثىرة اإلاصٍر

                                                           
 ، وما بٗضها.43مغح٘ ؾاب٤، مد. أًمً حعلُب،  (1)

، 2016ولاؾدكاعاث، ماعؽ (، مغ٦ؼ ؤصاع٥ للضعاؾاث 1799-1789: الثىعة الٟغوؿُت ألاولي)أ. حسان عمران (2)

 www.idraksy.net ، وما بٗضها، مخاح ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ٖلى مى٢٘:3م

س، 55مغح٘ ؾاب٤، مفرج،  محمذؤ.  (3)  .147، مغح٘ ؾاب٤، مأ. محمذ عتٌر

م مً ٖلى  وطل٪ ؾ٣ٍى الٗضًض مً الكباب  قهضاء زا٫ هظه الثىعة، ٣ٞض نغح وػٍغ الصخت في طل٪ الٚغ

بِىما عجخذ مهاصع ؤهلُت ؤن ٖضصهم  ؛2011 ،ٞبراًغ ختى 365الظًً ماجىا حغاء الثىعة خىالي الى٢ذ ؤن ٖضص 

وفي   انت ؤهه ًىحض بٌٗ اإلاىحى لم ًخم الخٗٝغ ٖليهم ٦ما ًىحض ٖضص ٚحر ٢لُل مً اإلا٣ٟىصًً.ز 500ًخجاوػ الـ 

ُاث في حمُ٘ اإلاؿدكُٟاث  ل مً الٗام هٟؿه نغح مهضع مؿئى٫ بىػاعة الصخت ؤن ؤٖضاص الٞى الغاب٘ مً ؤبٍغ

اث الصخت الخابٗت لىػاعة الصخت في ألاخضار ونلذ بلى  ص اإلاهابحن بلى شخًها، وونلذ ؤٖضا 384ومضًٍغ

حن ؤزىاء ألاخضار في حمُ٘  6467 شخًها، الًٞخا بلى ؤن م٩اجب الصخت ؤعؾلذ بُاًها آزغ ًُٟض بإن ٖضص اإلاخٞى

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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مضهُت جدخُت ٞهي لم جٟغى مً ؤٖلي الؿلم الؿُاس ي ولاحخماعي وبهما ٢امذ بها 

ت، وبهما هي  ت ؤو ٞئٍى ب٣ُت مخباًىت، ٦ما ؤجها لم ج٨ً زىعة هسبٍى ٞئاث مجخمُٗت َو

ت ٚحر مىًبُت وبهما ٧اهذ ملتزمت بإهضاٝ واضخت في زىعة قٗبُت،  ولم ج٨ً ٞىيٍى

ؾلى٦ها الجمعي، ومدؿ٣ت في اؾتراجُجُاتها  وجدغ٧اتها اإلاُضاهُت، ؤما ٧ىجها مضهُت 

ٞألجها ٦كٟذ ًٖ الخًىع الغا١ للم٩ىن ؤلاوؿاوي وألازاقي في الصخهُت 

ت، ًٞا ًٖ بخُاء اإلا٩ىن اإلاضوي في الؿُاؾت الٗغبُ ت الظي ْل مهما َُلت اإلاهٍغ

ال٣ٗىص الؿخت اإلاايُت ٣ٞض ٧ان اإلادضص الٗؿ٨غي هى الًابِ ل٣ُام الثىعاث في 

الباص الٗغبُت، و٢ض ٧ان " الٗؿ٨غ" هم الٟاٖلحن الغثِؿحن في هظه الثىعاث لِـ 

بصاعة قئىن ٖلى  ٣ِٞ  باٖخباعهم ؤهل ال٣ىة واإلا٨ىت بل باٖخباعهم ألاحضع وألا٦ٟاء

ت اؾ٣ُذ هظه  الضو٫ الٗغبُت في مغخلت ما بٗض الثىعاث، بُض ؤن الثىعة اإلاهٍغ

غوخت خحن صٞٗذ باإلادضص اإلاضوي )الكٗب( بلي الىاحهت  .(1)ألَا

 :(2)رابعا: جىلسم الثىراث مً حُث اكخمال مراحلها إلى هىعين هما 

٩ىن الٛغى مً هظه الخغ٧اث حركاث احخجاحُت ف  ظل أهظمت دًملراطُت -1 : ٍو

بٖاصة جمغ٦ؼ اإلاٗاعيت في ويُٗت ؤًٞل مما هي ٖلُه ؤو الًِٛ لاخخجاحُت 

الخ٩ىمت ال٣اثمت لخىُٟظ مُالب اإلاٗاعيت، وهى هدُجت لل٣ُٗضة ٖلى  الؿلمي

كتٍر في هظه لخالت ؤال جخدى٫  الضًم٣غاَُت التي جدبنها وحؿمذ بها هظه ألاهٓمت، َو

٣غاَُت ولاؾخدىاط الخغ٧اث لاخخجاحُت للمٗاعيت بلى لاه٣اب ٖلى ٨ٞغة الضًم

 ٖلى الؿلُت.

٩ىن الٛغى منها اخضار حُٛحراث حركاث احخجاحُت ف  ظل أهظمت مسدبذة -2 : ٍو

ت ال في الُب٣ت الخا٦مت ٞدؿب، بل في ٞلؿٟت الخ٨م هٟؿه وهظه لاخخجاحاث  حظٍع

 ٞا١ ز٣اُٞت حضًضة.اث جيكإ بم٣خًاها مؿال٪ ؾُاؾُت وآجيخهي ٖاصة بثىع 

=                                                           
٨ُبضًا 840مؿدكُٟاث مهغ بلٜ  ت ٍو قب٨ت ٖلى  شخًها، عاح٘ في ؤٖضاص قهضاء زىعة ًىاًغ مى٢٘ مىؾٖى

 https://ar.wikipedia.orgلاهترهذ 

 .74مغح٘ ؾاب٤، مأ. خلُل العىاوي،  (1)

: الضًم٣غاَُت والثىعة" جإماث في الؿُا١ والىا٢٘ واإلاأ٫"، اإلاجلت الٗغبُت لٗلم الصالح مىل على  د. (2)

 .40، 39، م2014"، 27، 26لاحخمإ، لبىان، الٗضصان"
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 :(1)حُث مذلىلها إل  هىعين هما خامسا: جىلسم الثىراث مً

ش ال٣ضًم ؤجها ولُضة اإلاذلىل اللذًم للثىرة -1 : ٧ان الُاب٘ الٛالب للثىعاث في الخاٍع

ؤَمإ ؾُاؾُت ج٣ىم بها ؤخض ال٣ىي الؿُاؾُت بُٛت الىنى٫ بلي ؾضة الخ٨م ٦غص 

 ؤؾـ ؤو مباصتٖلى  لم ج٣م مً هٓام الخ٨م ال٣اثم بالٟٗل، ٞهيٞٗل للُإؽ 

٣ا لهظا اإلاٟهىم ج٠٣ ٖىض خض  اث ؤو بغامج مدضصة، ٞالثىعة ٞو واضخت ؤو هٍٓغ

ال جمخض بلي ؤ٦ثر مً حُٛحر هٓام الخ٨م وق٩ل مماعؾت التي  الثىعة الؿُاؾُت 

جد٨م خُاة  ٖاصة جىُٓم ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التيالؿلُت. صون ؤن جمخض بلي ب

، ومً وحى هظه ألا٩ٞاع اصي٣ُإ لاحخماعي وال٣ُإ لا٢خهالجماٖت ؾىاء في ال

٩ا ٖام ٢1688امذ الثىعاث الؿُاؾُت في اهجلترا ٖام  ، وفي ٞغوؿا 1787، وفي ؤمٍغ

٧اهذ ج٣ىم ٖليها اإلال٨ُاث  ٦غص ٞٗل يض اإلآالم الؿُاؾُت التي، 1789ٖام 

 اإلاُل٣ت.

: الثىعة ٖىضه لِؿذ مجغص نغإ بحن الكٗب والخا٦م اإلاذلىل اإلاعاطر للثىرة -2

اث ؤقمل ول٨نها ؤٖم٤ مً هظا ب٨ثحر ٞالثىعة جدمل في َمٗا في خ٣ى  ١ ؤ٦ثر ؤو خٍغ

للمجخم٘ ولِؿذ الخٛحراث  لا٢خهاصيوال٣اهىوي َُاتها الخُٛحر الجظع لألؾاؽ 

جدضر في ؤ٣ٖاب الثىعاث ؤو ماػمت لها بال هدُجت مى٣ُُت إلاا جدضزه التي  الؿُاؾُت 

، ألهه مما ال ق٪ ُٞه ؤن ل٩ل لا٢خهاصيو لاحخماعيهظه الثىعاث في ال٣ُإ 

ْاهغة احخماُٖت نضاها الؿُاس ي، ومخُلباتها الخانت في قإن هٓام الخ٨م وق٩ل 

 . الضؾخىعيالىٓام 

بت منها : هىا٥ ٖضص مً اإلاٟاهُم التي جسخلِ الخفركت بين الثىرة واإلافاهُم اللٍر

 بمٟهىم الثىعة وجدضر لبؿا ٖىض بٌٗ مً ًدىاولىجها ومً هظه اإلاٟاهُم:

: ال٣اٖضة ؤن ٨ٞغ ؤلاوؿان ًخٛحر صاثما، وؤهه ٧لما حٛحر الثىرة وؤلاطحاح السُاس ي -1

هظا ال٨ٟغ ٞةهه ًهبذ مً الًغوعي ؤن جخٛحر ألاهٓمت ال٣اهىهُت ولاحخماُٖت 

والؿُاؾُت التي جد٨م خُاجه والتي جضوع ٖا٢اجه في بَاعها بال٣ضع الظي ٌؿمذ 

م٨ً ؤن همحز  ٣حن للخُٛحر بخد٤ُ٣ مُالبه وؤهضاٞه، ٍو  :ألاول في هظا اإلاجا٫ بحن ٍَغ

                                                           
ل، د. عحاء  (1)  .246، 245، مغح٘ ؾاب٤، ممصلفي محيي الذًًد. محمذ حمال عثمان حبًر
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٤ ؤلاناح  الؿُاس ي ٗٝغ ؤلاناح الؿُاس ي والثاوي، هى ٍَغ ٤ الثىعة ، َو : هى ٍَغ

ت الٗملُاث التي جخم مؿخىي الىٓام الؿُاس ي بهضٝ الخٗضًل ٖلى  بإهه" مجمٖى

ٗاث واإلااؾؿاث وآلالُاث والؿلى٦ُاث والث٣اٞت  جي في ال٣ىاهحن والدكَغ الخضٍع

ٖلى  ؿُاؾُت الؿاثضة إلاىا٦بت الخُٛحراث الخانلت في البِئت الضازلُت والخاعحُتال

ض مً اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمىاَىحن والٟٗالُت وال٨ٟاءة  هدى ًًمً جد٤ُ٣ اإلاٍؼ

اث ألاؾاؾُت"ٖلى  إلااؾؿاث الضولت م٘ الخإ٦ُض ه (1)خماًت الخ٣ى١ والخٍغ ، ٦ما ٖٞغ

ت ؤلاحغاءاث  والخُىاث التي تهضٝ بلي لاهخ٣ا٫ مً هٓم خ٨م البٌٗ بإهه" مجمٖى

٢اٖضحي اإلاكاع٦ت والخمثُل، وطل٪ مً ٖلى  جدؿم بالدؿلُُت بلي هٓم خ٨م ج٣ىم

ت في ق٩ل هٓام الخ٨م واإلاماعؾاث الؿُاؾُت  غ حظٍع زا٫ ٖملُت حٗضًل وجٍُى

 .(2)صازل الضولت اؾدىاصا بلي مٟهىم الخضعج"

٤ ؤلاناح ًخًمً حُٛحر  ت م٘ اإلاداٞٓتوبالخالي ٍَغ البىاء ألاؾاس ي ٖلى  اث حظٍع

ٗض٫ ُٞه باإلياٞت بلُه ؤو الخظٝ مىه َب٣ا  للمجخم٘، ٞهى ًإزظ مً اإلااض ي َو

إلا٣خًُاث الخُاة اإلاخجضصة، ٚحر ؤن اإلاى٤ُ ؤلاناحي في جد٤ُ٣ الخُىع الهاصت البُيء ال 

ىض ٧ل لاخخماالث، ٞهى ال ًىجر بال ف ي خاالث هاصعة، ٩ًىن م٣بىال في حمُ٘ الٓغوٝ ٖو

ٞالترمُم ال ًجضي في بىاء اجهاعث ؤؾؿه، ول٨ىه ًجضي لخضُٖم بىاء ما جؼا٫ ؤؾؿه 

ت في ٖلى  ؾلُمت، و٢اصعة جدمل الٓغوٝ الجضًضة، ؤما الثىعة ٞهي  ج٣ىم بخٛحراث حظٍع

ألاويإ ، بط حٗجى الثىعة هضم بىاء، وب٢امت بىاء حضًض ًسخل٠ ًٖ البىاء ال٣ضًم، ًٞا 

ًىن صاثما مى٤ُ اإلاهاصهت، مما ًاصي ًٖ ؤن ألا  ٩ٞاع الجضًضة ججٗل مٗخى٣يها ًٞغ

 .(3)بالًغوعة بلي نغإ زىعي خاص ج٩ىن الٛلبت ُٞه لأل٩ٞاع الجضًضة اإلاخ٣ضمت

،  Revolution: خغم ال٣ٟه الضؾخىعي ٖلى الخمُحز بحن الثىعة الثىرة وصالهلحاب -2

ت مُٗىت ٞهىا٥ بال ؤن ٧ل منهم ٞغ١ ، Coup d’états ولاه٣اب بُنهما مً زا٫ ػاٍو

 ؤما الكٗب بها ٣ًىم ٞالثىعةمنهما،  ج٣ىم ب٩ل الي الجهت ؤؾاؽٖلى  حاهب ٞغ١ بُنهما

                                                           
ف محمذ شاكر محمذ عفُفيعاح٘  (1) : ؤلاناح الؿُاس ي في ْل الخُىعاث الضؾخىعٍت في مهغ ٣ٖب د. شٍر

 .10، 9، م2016ًىهُى، عؾالت ص٦خىعاه، خ٣ى١ ٖحن قمـ، 30ًىاًغ،  25زىعحي 

 عاح٘: (2)

P.H Collin,dictionary of politics and government. London: Bloomsbur,2004,p.207. 

 .320، 319، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (3)
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 وػٍغ ؤو الىػعاء ؤو عثِـ الضولت ٦غثِـ الؿلُان ؤو الخ٨م ناخب به ٣ُٞىم لاه٣اب

ت ؤو الجِل ٢اثض ؤو الضٞإ  مغجر ؤن بلى ألازغ البٌٗ طهب خحن في ؛يباٍ مً مجمٖى

 ٢امذ  الي الجهت في ؤي الخغ٦ت الثىعٍت مهضع في ٨ًمً ال ولاه٣اب الثىعة بحن الخٟغ٢ت

بلى  تهضٝ ٞالثىعة، جد٣ُ٣ها بلى ٧ل منهما ؿعىٌ  الي ألاهضاٝ في ٨ًمً وبهما الخغ٦ت بخل٪

 ج٩ىن  ٢ضو  ،ولاحخماُٖت ولا٢خهاصًت الؿُاؾُت ألاويإ في وؤؾاس ي حظعي  حُٛحر

 و٢ض ولاحخماُٖت ولا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلاجاالث ٧اٞت في الخُٛحر حؿتهضٝ قاملت

 ٞةن لاه٣اب ؤما؛ ٣ِٞ الؿُاس ي الىٓام بال لخُٛحر ال تهضٝ ٧اهذ بطا حؼثُت ج٩ىن 

لدؿخإزغ  مدلها حضًضة خ٩ىمت وبخا٫ الخ٩ىمت حُٛحر بلي  ٣ِٞ حهضٞىن  به ال٣اثمحن

م ٖلى  ؛ بال ؤههلاحخماعي ؤو لا٢خهاصي ؤو الؿُاس ي الىٓام في حُٛحر صون  بالؿلُت الٚغ

مما ؾب٤ ؤلاقاعة بلُه مً وحىص ازخاٞاث بحن الثىعة ولاه٣اب بال ؤجهما ًجخمٗان في 

اع ال٣اهىوي ال٣اثمؤن ٧ليهما  غي البٌٗ ؤن ؤهم ما ًمحز الثىعة ًٖ (1)ًخم زاعج ؤلَا ، ٍو

بلي ؤجها حٗخبر ٖما مًاصا يض لاه٣اب ؤن الثىعة حٗض ٖما مكغوٖا مؿدىضة في طل٪ 

هٓام ؾُاس ي و٢اهىوي ٞاؾض ٞهي ججؿُض خ٣ُ٣ي إلعاصة ألامت ناخبت الؿُاصة 

ألانلُت، ٦ما ؤجها حٗض بمثابت خ٤ الضٞإ الكغعي اإلاٗغوٝ في ال٣اهىن الجىاجي، 

                                                           
: ال٣اهىن د. حسً مصلفى البحري ، 232، 231، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخعاح٘ بالخٟهُل  (1)

ت الٗامت"، الجامٗت لاٞترايُت الؿىعٍت، الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت، الُبٗت ألاولي،  ، 2009الضؾخىعي" الىٍٓغ

ل، د. عحاء ، 598، مغح٘ ؾاب٤، مان أحمذ الخلُبد. وعم، وما بٗضها، 236م د. محمذ حمال عثمان حبًر

الىححز في ال٣اهىن الضؾخىعي، صاع  عبذ السحام:على  ، د. محمذ243، مغح٘ ؾاب٤، ممصلفي محيي الذًً

ي في هخساب:  الىٓام لا د. فاطمت حمادة عبذ العظُم عمران، وما بٗضها،  215، م2016النهًت الٗغبُت، 

 ، وما بٗضها.345، م2017حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، عؾالت ص٦خىعاه، خ٣ى١ ٖحن قمـ، 

ت، ٞةهه ؤًًا ًخم بةحغاءاث ؾلمُت  وصالهلحاب مثلما ٌعرفه الكثيرون بإهه ًخم بالٗى٠ واؾخٗما٫ ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

له في خضوص ب٣هض لاؾخئثاع بالؿلُت ٦إن ٌٗمض عثِـ الضولت بلي الٛاء ؤو ب٣ًاٝ الضؾخىع ؤو بلي حٗضً

ازخهاناجه مً ؤحل نالخه الخام ٦إن ٌٗض٫ الضؾخىع لُهبذ عثِؿا مضي الخُاه في خحن ؤن الضؾخىع ًدضص 

ش ٣ٞض ٢ام هابلُىن ٖام  مضة عثاؾخه بٗضص مدضص مً الؿىىاث ال ًجىػ ججاوػه، وهى ما هجض له نضي في الخاٍع

خىع حضًض هُإ له لاؾخئثاع بالؿلُت وب٢امت خ٨م بةلٛاء الضؾخىع واوكاء صؾ 1851، وهابلُىن الثالث ٖام  1799

ص٦خاجىعي، ومً نىع لاه٣اب التي ًظ٦غها ال٣ٟه هي مسالٟت عثِـ الضولت  ؤو ؤي مً عحا٫ الؿلُت وال٣اثمحن 

لبُت البرإلااهُت مخجاها ما  ٖليها الضؾخىع في ههه  مثل ؤن ٣ًىم عثِـ صولت بةنضاع ٢اهىن لم ًدٔ مكغوٖه باأٚل

ؾخىع مً ؤنى٫ وبحغاءاث، بل وؤًًا ًم٨ً ؤن ًدضر لاه٣اب مً مسالٟتهم للضؾخىع في عوخه، جُلبه الض

 .599، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُبعاح٘ في طل٪ 
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بياٞت بلي ؤن الكٗب ٖىضما ٣ًىم بثىعة ٞهى لِـ في خاحت بلي ٢ىاٖض ٢اهىهُت جبرع 

 . (1)ىما لاه٣اب ٌٗض ٖما ٚحر مكغوٕبِ هظه الثىعة،

ت والجض٫ ال ًهلر في  -بد٤ - ا مً ال٣ٟه ًغي هىا٥ حاهب بال ؤن غاث الىٍٓغ ؤن الخبًر

ُت ُت ؤو ٖضم الكٖغ الثىعة ؤو لاه٣اب، طل٪ ألن الُٟهل في ٖلى  الىا٢٘ للخ٨م بالكٖغ

الٟكل ٞةن الثىعة الىا٢٘ الٗملي هى هجاح ؤو ٞكل الثىعة ؤو لاه٣اب، ٟٞي خالت 

ولاه٣اب ٌٗض ٖما ٚحر مكغوٕ، ومً زم ٧ل مً ؾاهم ٞيهما ٣ًاص بلي ؾاخت ال٣ًاء 

مت مداولت ٢لب هٓام الخ٨م بال٣ىة، وبهماٖلى  إلادا٦مخه لِـ ٣ِٞ حغاثم ٖلى  حٍغ

مخٗضصة منها مداولت اٞؿاص الخُاة الؿُاؾُت، تهضًض اإلاىاَىحن في خُاتهم وؤمنهم، 

خضاء ىا٫ الكٗب.. الخ مً الٗباعاث البرا٢ت والتي ًدؿاب٤ ال٨ثحرون خى٫ ؤمٖلى  لٖا

اَا٢ها ؤو مؿب٣ا ؤما في خالت الىجاح ٞاألمغ حض مسخل٠ خُث ًىن٠ ال٣اثمىن ٖلى 

الثىعة ؤو لاه٣اب ب٩ىجهم ؤبُا٫ ػماجهم، وبإجهم هم الظًً ؤه٣ظوا الباص مً الٟؿاص 

َىحن ٞهم الثىاع ألاخغاع وعحا٫ ألامت ألابغاع. ألامً وألامان للمىاٖلى  والُُٛان وخاٞٓىا

ُ ، (2)ا للٗمل الثىعي وؾىضا ٢اهىهُا لهوهظا في طاجه ٌٗخبر بل وال بض ؤن ٌٗخبر مبرعا قٖغ

                                                           
 عاح٘: (1)

 Vedel (G), manuel élémentaire de droit constitutionnel, sirey,       p.317,et s; 

Waline (M), Cours de droit constitutionnel. Paris,1954,p.116 et s. 

، مغح٘ د. وعمان أحمذ الخلُب، 233، 232، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخعاح٘ بالخٟهُل  (2)

 .601، 600ؾاب٤، م

ضٖمه ما  حٗغى له الغثِـ التر٧ي  عحب َُب ؤعص الغؤيوالظي ًا٦ض هظا  مً   2016 ًىلُى 15ٚان في و ٍو

ت مً يباٍ اه٣اب ٖؿ٨غي  مداولت ، وبٖاجهم  بوكاء مجلـ الؿلم مً  ال٣ىاث اإلاؿلخت التر٦ُت ٞاقلت إلاجمٖى

الغؾمُت التر٦ُت  ٢ىاة حي آع حي ؤحل ؤن ج٩ىن الهُئت الخا٦مت في البلض، مً زا٫ بُان بث بٗض ؾُُغتهم ٖلى

ان في خضًث له  يالغثِـ التر٧ اء الباص وبٚا١ اإلاُاعاث، زم صٖوالظي جًمً زاله خٓغ الخجى٫ في ؤهدا ؤعصٚو

و٫ بلى الكىإع لهض مداولت لاه٣اب، وبالٟٗل هؼ٫ لاجغا٥ بلي ٖبر مىا٢٘ الخىانل لاحخماعي الىاؽ للجز

كل لاه٣اب في نباح الُىم الخالي وونل الغث وؾِ جغخُب قٗبي مٗلىا  يِـ التر٧الكىإع  وؤو٢ٟىا لاه٣اب ٞو

بىن بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلااؾؿاث التي ًيخمىن بليها،
َ
 ًٖ بجهاء مداولت لاه٣اب وجدضر بإن اإلاخىعَحن ؾُٗا٢

ان، وعًٞا إلاداولت  ُت وللغثِـ عحب َُب ؤعصٚو وقهضث اإلاضن التر٦ُت مٓاهغاث خاقضة صٖما للخ٩ىمت الكٖغ

ٌ ٢اثض  ت وبغإلااهُت جغ٦ُت و٦ظل٪ ٞع ؿ٨ٍغ  مً ٢ُاصاث خؼبُت ٖو
ً
ًا لاه٣اب، هظا و٢ض ال٢ذ مداولت لاه٣اب ٞع

ُم خؼب الكٗب الجمهىعي اإلاٗاع  ت التر٦ُت ، وؤًًا ٖػ لى الظي ٢ا٫ بإن "جغ٦ُا ال٣ىاث البدٍغ ى ٧لُجضاع ؤٚو

ًىلُى  16، 15 يًىممى٢٘ عوؾُا الُىم  ىعاح٘ ما وكغ ٖل "اث، وؤهىا ؾىضاٞ٘ ًٖ الضًم٣غاَُتٖاهذ مً لاه٣اب

ت جدذ ٖىىان rt.com .Russia Today قب٨ت ؤلاهترهذ:ٖلى  2016  :م٣الت باللٛت ؤلاهجلحًز
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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٦ما ؤهه مً الىاخُت الىا٢ُٗت ال جىحض زىعة قٗبُت زالهت ٨ٞثحرا ما حٗخمض الثىعاث 

لاه٣اب الظي ج٣ىم به الهُئت ٖلى بٌٗ الٗىانغ الخ٩ىمُت في الىٓام ال٣ضًم، ٦ما ؤن 

 .(1)٣غاعه بلي ٢ضع مً الخإًُض الكٗبيالخا٦مت ؤو حؼء منها ًدخاج صاثما الؾخ

 في حُٛحر خضاربلى ا– ا٢لى ٦ما- حؿتهضٝ الخ٣ُ٣ُت الثىعة :اإلاضادة والثىرة الثىرة -3

 محزخج الخُٛحراث الثىعٍت وهظه للضولت، ولا٢خهاصي ولاحخماعي الؿُاس ي الىٓام

ت ت بالؿٖغ ولُلت  ًىم في واخضة صٞٗت جخم ؤن ًم٨ً وال جخم ال طل٪ م٘ ؤجها بال ؛والجظٍع

لى  ؾىىاث ؿخٛغ١ ٌ مخىانل ٖمل بلى جدخاج بل والٟاٖلُت الٗم٤ مً واخض مؿخىي  ٖو

 ومً، اإلااض ي مً اإلاىعوزت ولاحخماُٖت الؿُاؾُت ال٣ىي  مًالثىعة جخسلو  ختى ٖضة

 جخمثل٧اوص  ٣ٖبت ؤمامها ؾخجض البىاء هظا ب٩ل ج٣ىم وهي الخ٣ُ٣ُت الثىعة ٞةن اإلاا٦ض

 ما ٖلى لل٣ًاء الٟغنت جىتهؼ ؤن داو٫ والتي بالُب٘ ؾخ للخُٛحر ال٣ىي اإلاٗاصًت في

 انُاح ٖليها ًُل٤ ما هي للخُٛحر ال٣ىي اإلاٗاصًت هظه، م٩اؾب مً الثىعة خ٣٣خه

 الظي الخُىع  ٨ٖؿُت إلاى٤ُ خغ٦ت" هي بازخهاع اإلاًاصة ٞالثىعة ، "اإلاًاصة الثىعة"

ال٣ضًم  اإلاجخم٘ اؾخمغاع بلى تهضٝ ال٨ٗؿُت الخغ٦ت هظه نبو  الخ٣ُ٣ُت الثىعة جدضزه

 ال٣ىي  مغا٦ؼ ًٖ صٞاٖا ولاحخماُٖت والؿُاؾُت لا٢خهاصًت وهُا٧له بتر٦ُباجه

 .(2)ٖليها ال٣ًاء ؤحل مً الخ٣ُ٣ُت الثىعة حٗمل الي ولامخُاػاث والؿُُغة

=                                                           
"Shootout with mass casualties reported in central Ankara, over 150 injured in 

Istanbul" 

 .321، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (1)

ش الؿاس ي الخضًث والتي ٧اهذ تهضٝ بلي ب٢امت خ٨م ص٦خاجىعي  ها الخاٍع ٞمما ًظ٦غ ؤن ٚالبُت لاه٣اباث التي ٖٞغ

ضها الكٗىب في بضاًت ٢ُامها جدذ جإزحر الضٖاًاث التي ًخبىا لاه٣اباث في اؾخمالت ٖلى  ها ال٣اثمىن ٧اهذ جٍا

ش بٌٗ  ٪ ٖىا٠َ الكإع الٗام جدذ قٗاعاث الثىعة وؤلاناح والخ٣ضم، وم٘ طل٪ ٣ٞض ٖٝغ الخاٍع وجدٍغ

لاه٣اباث التي ٢اومها الكٗب ولم ًىسضٕ بضٖاًتها مثل لاه٣اب الظي ٢ام به مل٪ ٞغوؿا قاع٫ الٗاقغ ٖام 

 الٟغوس ي، عاح٘:والظي ٢اومه الكٗب  1830

Giequel, Jeanet Hauriou, Andre: Droit constitutionnel et institutions politiques 

Montchrestein, Paris,       p620. 

 .600، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُب

 ، وما بٗضها.1314مغح٘ ؾاب٤، مالشكُل ،  سلمان بً د. سالم (2)

ش الثىعة الٟغوؿُت اإلاًاصة ٖام  بثىعة الٟاخحن  آهظا٥والتي ؾمُذ  1793ومً ؤقهغ الثىعاث اإلاًاصة في الخاٍع

ان ما جم مىانغتها مً حِل ؤَل٤ ٖلى هٟؿه ؤؾم الجِل اإلال٩ي  والتي بضؤث في ُٞىضي ٚغبي ٞغوؿا وؾٖغ

لل٨ىِؿت وعحا٫ الضًً ، وخضور خالت مً  ال٩ازىل٩ُي وهى لاؾم الخغ٧ي للثىعة اإلاًاصة  مؿخٛا ٦غاهُت الثىاع 

= 
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طل٪ ٞةن الثىعاث الخ٣ُ٣ُت مُالبت صاثما بخدلُل وا٢عى للمجخم٘ ٖلى  وجإؾِؿا

ال٣ُام ٖلى  و٢ىاه اإلاسخلٟت بدُث ًم٨ً جدضًض ال٣ىي لاحخماُٖت الثىعٍت ال٣اصعة

ما٫ ألاؾاؾُت الاػمت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي ٢امذ مً ؤحلها الثىعة وال٣ىي اإلاٗاصًت  باأٖل

ل هظه ال٣ىي اإلاٗاصًت التي جلجإ صاثما بلي لهظه ألاهضاٝ، ختى ًم٨ً الى٢ٝى ؤمام وؾاث

ت والخأمغ وؤخُاها بلي ؤؾالُب ؤلاعهاب الؿغي، ومما ٌؿاٖض ال٣ىي الثىعٍت  اإلاغاٚو

الثىعة اإلاًاصة جىز٤ُ اعجباَها بالجماهحر صًم٣غاَُا، بما ٖلى  ال٣ًاءٖلى  الخ٣ُ٣ُت

سل٤ ٢اٖضة زىعٍت نلبت ج٩ىن زِ ا لضٞإ ألاؾاس ي ٌؿمذ بخىؾُ٘ ال٣ُاصة الثىعٍت ٍو

ؤن جهل بلي ؤهضاٞها اإلا٣غعة، ٦ما ًجب ؤن ًاخٔ ٖلى  للم٩اؾب الثىعٍت، مما ٌؿاٖض

ؤن مى٠٢ ال٣ىي لاحخماُٖت مً الٗمل الثىعي ًخٛحر بخٛحر مغاخله، ٞبٌٗ ال٣ىي التي 

الٗمل في مغخلت مً اإلاغاخل ج٣ٟض هظه ال٣ضعة في مغخلت جالُت، بل ٢ض ٖلى  جٓهغ ٢ضعتها

مٗاصًت، و٦ظل٪ بٌٗ ال٣ىي التي ج٩ىن ؾلبُت في مغخلت مُٗىت ٢ض جهبذ جهبذ ٢ىي 

 . (1)الٗمل الثىعي في مغخلت جالُتٖلى  بًجابُت و٢اصعة

 حٛحراث مً جدضزه وما الثىعة مٟهىم ًسخلِ ٢ض :اللغُان ملاومت ف  والحم الثىرة -4

ت  في والخ٤ ،َُٛاجها مً للخض الخا٦مت للؿلُت الكٗب بم٣اومت اإلاجخم٘ في حىهٍغ

 اإلا٣غعة، الضؾخىعٍت بال٣اٖضة زا٫لل  لاحخماعي الٟٗل عص هىو  الُُٛان م٣اومت

 ٩ًىن  ألاويإ هظه وإلاىاحهتالجؿامت،  مً ٦بحرة صعحت ٖلى بزاال وبالخٍغاث ألاؾاؾُت

ه في- للكٗب  ألاخ٩ام مدل ألاخ٩ام الضؾخىعٍت لخدل اإلاؿل٪ هظا حُٛحر في الخ٤-مجمٖى

ال٣ٟه  ازخل٠، هظا و٢ض صؾخىعي ؤو ٢اهىوي ؾىض صون  الخا٦مت الؿلُاث ٞغيتها التي

 بليها في اللجىء ألاٞغاص بد٤ البٌٗ اٖتٝر ٣ٞض الُُٛان م٣اومت ٨ٞغة بلى هٓغجه في

باٖخباعها ؤخض الىؾاثل التي جدمى ألاٞغاص مً حٗؿ٠ ؾلُت الخ٨م في الضولت 

 ٖلُه ٣ًىم ٢اهىهُت ؤؾؿا له ًجض ال ههأل  الخ٤ هظا آلازغ البٌٗ ؤه٨غواؾدبضاصها؛ بِىما 

=                                                           
الخظمغ بحن نٟىٝ الكٗب الٟغوس ي، و٧ان  الهضٝ  ألاؾاس ي للثىعة اإلاًاصة  بٖاصة الىٓام اإلال٩ي، وامخضث هظه 

الثىعة إلاىا٤َ ؤزغي في ٞغوؿا وؤزظث نىعة خغب الٗهاباث م٘ الجِل الجمهىعي واؾخمغث زازت ؾىىاث 

الثىعة اإلاًاصة وحِكها في زازت ؾىىاث و٢ضعث ؤٖضاص ال٣خلى ٖلى  ٣ًاءختى جم٨ً الجِل الجمهىعي مً ال

مت مً حغاثم ؤلاباصة  250- ٢170غابت  ؤل٠ ٢خُل ؤٚلبهم مً اإلاضهُحن ُٞما ؤعر له اإلااعزىن باٖخباعه حٍغ

 .12، مغح٘ ؾاب٤، مأ. حسان عمرانالجماُٖت، عاح٘ 

 .324، 323، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (1)
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تراٝ صؾاجحرهم ؤن ًًمىىا الخ٩ام ٖلى الؿهل مً لِـٞ  ٨ًٟل الظي الخ٤ هظا بمثل لٖا

تراى للمد٩ىمحن اتهم ٖلى لٖا  لظل٪ لا٢خًاء، ٖىض بال٣ىة وم٣اومت ؾلُاتهم جهٞغ

ٖا٢ت ، ًخمثل بضاءة في ؤن (1)ؾُاؾُت ؤؾؿا الخ٤ هظا ٖليها ٣ًىم الي ألاؾـ ٧اهذ

ؤؾاؽ ؤن الكٗب هى ناخب الؿُاصة وؤهه ٖلى  الكٗىب بالخ٩ام ٖا٢ت ٣ٖضًت جغج٨ؼ 

م ما ًبرمه مً ٣ٖض م٘ الخ٩ام مدخٟٓا بها، ال ًدىاػ٫ ٖنها ألخض ٧اثً مً ٧ان،  ًٓل ٚع

ٌ هاالء الخ٩ام مباقغة مٓاهغ جل٪ ٖلى  وبهما ٣ًخهغ في هظا ال٣ٗض مجغص جٍٟى

ابخه، بدُث ٌؿخُُ٘ بطا ججاوػ الخ٩ام خضوص الؿُاصة باؾمه ولخؿابه وجدذ ع٢

ىا ٌ، ؤو اهدٞغ ؿترص بالخالي ٖلى  الخٍٟى م٣خًُاث الهالر الٗام، ؤن ًٟسخ ال٣ٗض، َو

ٌ، بل وؤن ٌٗلً ٖليهم الٗهُان والخمغص واإلا٣اومت  .(2)منهم الخٍٟى

خين ألاخيرجين: أسباب الثىرجي  ٖما ولاحخماُٖت الؿُاؾُت الثىعاث ج٨ك٠ن اإلاصٍر

وألاًضًىلىحُاث  ألا٩ٞاع في ونغاٖاث جىا٢ًاث مًو وؤوهام،  خ٣اث٤ مً اإلاجخم٘ باًَ في

، بال ؤهىا ؾىدىاو٫ (3)والبرا٦حن الؼالػ٫  مثل طل٪ في هيٞ ،ىٓىعةاإلا سخُٟت ٚحراإلا إلاٗخ٣ضاثوا

خحن ُٞما ٌؿمي "بثىعاث الغبُ٘ الٗغبي".  ُٞما ًلي ؤؾباب ؤزغ زىعجحن مهٍغ

 :(4)جرحع إلى آلاحي 3122ًىاًر  32أوال: أسباب ثىرة  

                                                           
مغح٘ ؾاب٤، الشكُل ،  سلمان بً د. سالم، 31، 30مغح٘ ؾاب٤، معبذ السحام، على  د. محمذ (1)

 ، وما بٗضها.1317م

 ، وما بٗضها.509، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخ (2)

 .55م مغح٘ ؾاب٤،فرج،  محمذؤ.  (3)

ل، د. عحاء ًىاًغ  25عاح٘ في جٟانُل اؾباب زىعة  (4) ، مصلفي محيي الذًًد. محمذ حمال عثمان حبًر

 ، وما بٗضها. 76مغح٘ ؾاب٤، م، أ. خلُل العىاوي، وما بٗضها، 247مغح٘ ؾاب٤، م

لاخخجاج  خغ٧اث مً في ٢ُام ال٨ثحر ال٣ضًم، الؿُاس ي الىٓام بؾ٣اٍ و٢بل 2011ًىاًغ  25ْهغث اعهاناث زىعة 

حر خؼبُت-اإلاسخلٟت اإلاٗاعيت ٢ىي  بحن الجبهاث مً الٗكغاث وحك٩لذ لاحخماعي والؿُاس ي، بحن  جًم-خؼبُت ٚو

ها لماهُحن، لُبرالُحن، نٟٞى حن، و٢ىمُحن، وبؾامُحن، ٖو حن، وهانٍغ ؿاٍع  هى بؾ٣اٍ واخض هضٝ حمٗهم و٢ض َو

ٗذ الىٓام ت الثىعة اإلاؿدبض، ٞع ىن  بلُه ًخُل٘ همُُا قٗاعا - 2011 ًىاًغ 25 زىعة -اإلاهٍغ ٖلى  حمُٗا اإلاهٍغ

ت اهخماءاتهم ازخاٝ ت، و٢ىامها الخضًثت اإلاضهُت الضولت وهى والؿُاؾُت، ال٨ٍٟغ  احخماُٖت، ٦غامت ٖضالت خٍغ

ت، ال ببؿاَت وحٗجي واضخت هىا وألاهضاٝ . بوؿاهُت ا، ال خ٨م ؾلٍُى  الٗملُت والترحمت .صًيُا خ٨م وال ٖؿ٨ٍغ

ش في ال٨بري  اهُتؤلاوؿ الثىعاث حمُ٘ وعسختها ٨ٖؿتها مثلما لظل٪،  هٓام ب٢امت هي ال٣ضًم واإلاٗانغ الخاٍع

ت الثىعةمصلفى:  هالت .دعاح٘ لُبرالي،  صًم٣غاَي  الؿىت والىعي، مجلت الضًم٣غاَُت، الغوح ٖىصة ..اإلاهٍغ

ل  (،24)ٖكغة، ٖضص  الخاصًت  .13، 12، م2011ؤبٍغ

= 
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ُخه ٖلى  قُسىزت الىٓام واهتهاء ناخُخه وهى ما حٗله ٚحر ٢اصع  -1 ججضًض قٖغ

 جغجب مما  الٟغص خ٨م مًمهغ  ٖاهذبما ٨ًٟي لضٖم ب٣اثه في الؿلُت. ٣ٞض 

 شخهىت بلى ؤصي الٟغص د٨مٞ الجؿض اإلاهغي، ؤوهىذ ومًاٖٟاث ؤمغاى ٖلُه

 واهضمجذ اإلاهلخت، الٗامت باإلاهلخت الصخهُت اإلاهلخت عجبُذٞا الخ٨م

 ؤشخام م٘ مٗحن ب٣ضع الخا٦م اعجبِ زم للخا٦م، الصخهُت اإلاهلخت في الٗامت

ؿخُٟضون  بإمغه ًإجمغون له مىالحن للضولت ٦ممثلحن وخُضًً بظواتهم  مؼاًا مً َو

 الٟغصًت، ؾُُغجه جدذ في الخ٨م ٌكاع٧ىن  الخ٣ا وؤضخىا ال٨غس ي، مً ٢غبهم

ُت الىُُْٟت الٗا٢ت واهضمجذ  وجدى٫  الصخهُت، الظاجُت بالٗا٢ت اإلاىيٖى

 .(1)صولت قبه ٞخدىلذ مهغ مً صولت بلي زام، ما٫ بلى اإلاا٫ الٗام

 حٗضًاث ٖلُه جغسخ لخىعٍث الخ٨م. بةصزا٫الخاٖب بالضؾخىع اإلاهغي  -2

 واحخماُٖت.اعجٟإ صعحت لاخخ٣ان الضازلي ألؾباب ؾُاؾُت ومٓالم ا٢خهاصًت  -3

=                                                           
الكٗبُت إلاؿاهضة لاهخٟايت الٟلؿُُيُت في جىُٓم خضر في هجاح اللجىت  و٧اهذ بضاًت ْهىع ماقغاث الثىعة ما 

ه مىظ اخضار  2000ؤو٫ ججم٘ حماهحري في الكإع اإلاهغي في ؤو٫ ؤ٦خىبغ ٖام   19، 18والظي ٌٗض ألاو٫ مً هٖى

غ اخخجاحا 1977ًىاًغ ٖام  غ الخضمي بمُضان الخدٍغ ال٣م٘ ٖلى  و٢ض جم طل٪ الخجم٘ ؤمام مبجى مجم٘ الخدٍغ

ٟايت الٟلؿُُيُت الثاهُت ، زم جلي طل٪ اإلآاهغاث التي هٓمتها اللجىت ؤمام مبجى حامٗت الضو٫ ؤلاؾغاثُلي لاهخ

٩ي للٗغا١ ، وفي هظه ٖلى  اخخجاحا 2003ماعؽ  21، 20الٗغبُت ومبجى ألامم اإلاخدضة بال٣اهغة في  الٛؼو ألامٍغ

خ٣ا٫ الجامٗاث، وخغ٦ت ٦ٟاًت ماعؽ الؾ 9الٟترة حك٩لذ ٖضص مً الخغ٧اث الؿُاؾُت اإلاٗاعيت منها حماٖت 

غ  ٪ الخُاة الؿُاؾُت في مهغ والتي ٢امذ بدىُٓم ؤو٫ مٓاهغة في مُضان الخدٍغ التي ٧ان لها صوعا هاما في جدٍغ

اث الغثاؾُت لٗام هخسابجدذ قٗاع " ال للخمضًض ال للخىعٍث" ، زم جُىع ألامغ ٣ٖب لا  2004صٌؿمبر ٖام  12ًىم 

ً مً الكٗب هخسابجؼوٍغ لا ٖلى  وػاصث طعة لاخخجاحاث 2005 اث الغثاؾُت والتي اهًم ٞيها ال٣ًاة للمخٓاهٍغ

مىخ٣لحن باألوشخت مً ؤمام هاصي ال٣ًاة اإلاهغي ختى صاع ال٣ًاء الٗالي، زم ٣ٖب طل٪ الٗضًض مً ؤلايغاباث 

ل  6الٗمالُت والتي ؤقهغها  بيغاب  الؿُاؾُت في مهغ بمضًىت اإلادلت ال٨بري، و٢ض ٧اهذ للخغ٧اث  2008ببٍغ

الىٓام الؿُاس ي اإلاهغي منها اؾخسضام الُبى٫ والىٗىف والكمٕى حٗبحرا ٖلى  َغ١ حضًضة مبخ٨غة في لاخخجاج

ضم الغيا ٖىه، ٧ل طل٪ ٧ان مً الٗاماث الضالت . هشام أهىر ًىاًغ، عاح٘ ؤ 25مُاص زىعة ٖلى  ًٖ السخِ ٖو

ىعها اإلاؿخ٣بلي، اإلااجمغ الؿىىي الؿاصؽ ٖكغ" ؤزاع وؾبل : جدلُل الثىعة مً اإلااض ي بلي الخايغ وصؾخمراد

مىاحهت ألاػماث اإلاجخمُٗت الىاججت ًٖ ؤخضار الغبُ٘ الٗغبي" ، واإلاىٓم ب٩لُت الخجاعة  حامٗت ٖحن قمـ، 

 ، وما بٗضها.515، م2011صٌؿمبر 

(، 138لبىان، ٖضص)  زىعة مهغ، مجلت قئىن الكغ١ ألاوؾِ،طارق عبذ الفخاح سلُم البشري: اإلاؿدكاع.  (1)

 .85، م2011
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اصة صعحت الىعي الؿُاس ي والخ٣ىقي لضي ٞئاث ٖضًضة مً اإلاجخم٘ اإلاهغي،  -4 ٍػ

ٞلم ٌٗض الهمذ زُاعا مُغوخا ؤمام اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٦ما ؤن ٦ثحر 

مً الكباب اإلاهغي لم ٌٗض ًُالب ٣ِٞ بخدؿحن ْغوٞه اإلاِٗكُت، وبهما 

ت ًُالب ؤًًا بالخهى٫ ٖلى خ٣ى٢ه الؿُاؾُت التي ٦ٟلت ها له الضؾاجحر اإلاهٍغ

ً ألاخؼاب، وخ٤ الخجم٘ والخٓاهغ.  مً الخ٤ في الخٗبحر، والخ٤ في ج٩ٍى

لت ٖلى الخُاص بلى ؾاخت الىًا٫  -5 ت وز٣اُٞت ْلذ لٟترة ٍَى صزى٫ عمىػ ٨ٍٞغ

 الؿُاس ي.

اصة اإلاىاٖت لاخخجاحُت لضي قباب اإلاٗاعيت الجضًضة، وجغاح٘ ز٣اٞت"  -6 ٍػ

جُا.الخٝى والغهبت" مً الؿلُت ج  ضٍع

جي مدٌ ًجب ال٣ُام  -7 بصعا٥ اإلاٗاعيت الجضًضة ؤن مؿإلت الخُٛحر هي واحب َو

ل ٖلى الضٖم الخاعجي.  به صون الخٍٗى

هكاقت البيُت ألامىُت للضولت خُث ا٢خهغ صوع ألامً ٖلى جإمحن الىٓام الخا٦م  -8

.ِ٣ٞ 

الغثِـ  مدمض  اهخساببٗض  :جرحع إلى آلاحي 3124ًىهُى  41أسباب ثىرة ثاهُا: 

اث خغة وهؼحهت  بٗام واخض خضزذ مٓاهغاث اهخسابمغس ي ٦إو٫ عثِـ مىخسب في 

ضة  بٟهٖلى  واخخجاحاث  مً ال٣ىي اإلاٗاعيت في مهغ  ُل ٦بحر مً الكٗب خ٨مه مٍا

اث عثاؾُت مب٨غة، جُىعث ُٞما بٗض اهخسابًاه في البضاًت بةحغاء باإلاهغي مُالبت 

، بىاؾُت ال٣ىاث اإلاؿلخت  3/7/2013لٟٗل بٗؼله ًىم إلاُالبخه بالغخُل، واهتهذ با

ت، وباالجٟا١ بُنها وبحن ممثلاإلاه اإلاٗاعيت ومسخل٠ الغؾمُت وجىلُت عثِـ اإلاد٨مت  يٍغ

عثِـ  اهخساب، و 2012الضؾخىعٍت الٗلُا الباص إلاغخلت اهخ٣الُت جيخهى بخٗضًل صؾخىع 

 .(1)حضًض للباص

                                                           
 :يحوالخام بٗؼ٫ الغثِـ مغس ي ٧اآل 3/7/2013خُث حاء هو بُان ال٣ىاث اإلاؿلخت ًىم  (1)

 .لغخمً الغخُم ... قٗب مهغ الُٗٓم"بؿم هللا ا

طاجها ؤو حٌٛ بهغها ًٖ خغ٦ت وهضاء حماهحر الكٗب التي آؿلخت لم ٨ًً في م٣ضوعها ؤن جهم بن ال٣ىاث اإلا -1

جي ولِـ صوعها الؿُاس ي ٖلى ؤن ال٣ىاث اإلاؿلخت ٧اهذ هي بىٟؿها ؤو٫ مً ؤٖلً وال جؼا٫  اؾخضٖذ صوعها الَى

 وؾٝى جٓل بُٗضة ًٖ الٗمل الؿُاس ي.  

= 
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=                                                           
ي ًضٖىها لىهغجه ال ًضٖىها ؤن الكٗب الظ -اهُا٢ا مً عئٍتها الثا٢بت  -ول٣ض اؾدكٗغث ال٣ىاث اإلاؿلخت  -2

ت إلاُالب زىعجه ... وجل٪ هي الغؾالت التي جل٣تها  لؿلُت ؤو خ٨م واهما ًضٖىها للخضمت الٗامت والخماًت الًغوٍع

همذ م٣هضها  بذ بضوعها هظه الضٖىة ٞو ال٣ىاث اإلاؿلخت مً ٧ل خىايغ مهغ ومضجها و٢غاها و٢ض اؾخٖى

 ؤملت وعاٚبت وملتزمت ب٩ل خضوص الىاحب واإلاؿاولُت وألاماهت.  و٢ضعث يغوعتها وا٢تربذ مً اإلاكهض الؿُاس ي

حر مباقغة  - 3  الخخىاءل٣ض بظلذ ال٣ىاث اإلاؿلخت زا٫ ألاقهغ اإلاايُت حهىصا مًيُت بهىعة مباقغة ٚو

مبر  ىُت بحن ٧اٞت ال٣ىي الؿُاؾُت بما ٞيها ماؾؿت الغثاؾت مىظ قهغ هٞى ،اإلاى٠٢ الضازلي واحغاء مهالخت َو

ٌ  مً ماؾؿت  2012 ىُت و٢ىبل بالٞغ جي اؾخجابذ له ٧ل ال٣ىي الؿُاؾُت الَى بضؤث بالضٖىة الى خىاع َو

سهالغثاؾت في اللخٓاث ألازحرة ... زم جخابٗذ وجىالذ الضٖىاث واإلاباصعا  ث مً طل٪ الى٢ذ وختى جاٍع

٦ما ج٣ضمذ ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤ٦ثر مً مغة بٗغى ج٣ضًغ مى٠٢ اؾتراجُجي ٖلى اإلاؿخىي الضازلي  والخاعجي  -4 

ً ٖلى اإلاؿخىي ألامجي  ت  ولاحخماعيوالؿُاس ي  ولا٢خهاصيجًمً ؤهم الخدضًاث واإلاساَغ التي جىاحه الَى وعٍئ

ىُت  ومجابهت الخدضًاث  لاخخ٣اناإلاجخمعي وبػالت ؤؾباب  لاه٣ؿامؤؾباب  ىاءالخخال٣ىاث اإلاؿلخت ٦ماؾؿت َو

 .واإلاساَغ للخغوج مً ألاػمت الغاهىت

خُث  22/6/2013ال٣ُاصة الٗامت لل٣ىاث اإلاؿلخت بالؿُض عثِـ الجمهىعٍت في ٢هغ  ال٣بت  ًىم  احخمٗذ -5

ًها لتروَ٘ ٖغيذ عؤي ال٣ُاصة الٗامت وعًٞها للؾاءة الى ماؾؿاث الضولت ال ىُت والضًيُت ٦ما ؤ٦ضث ٞع َى

 وتهضًض حمٕى الكٗب اإلاهغي.

غ ؤؾباب الث٣ت والُمإهِىت  -6 ٞى ت مؿخ٣بل ٍو جي ًً٘ زاَع ا١ َو   ولاؾخ٣غاع ول٣ض ٧ان ألامل م٣ٗىصا ٖلى ٞو

 ؾاٖت 48مهلت الـ  اهتهاءلهظا الكٗب بما ًد٤٣ َمىخه وعحاثه، بال ؤن زُاب الؿُض الغثِـ لُلت ؤمـ و٢بل 

خىا٤ٞ م٘ مُالب حمٕى الكٗب ... ألامغ الظي اؾخىحب مً ال٣ىاث اإلاؿلخت  الى  اؾدىاصاحاء  بما ال ًلبي ٍو

ىُت والؿُاؾُت والكباب وصون اؾدبٗاص ؤو  سُت الدكاوع م٘ بٌٗ عمىػ ال٣ىي الَى ىُت والخاٍع مؿاولُتها الَى

ت مؿخ٣بل جخًمً زُىا ث ؤولُت جد٤٣ بىاء مجخم٘ مهغي ب٢هاء ألخض ... خُث اج٤ٟ اإلاجخمٗىن ٖلى زاَع

ىهي خالت الهغإ  ت ٖلى  ولاه٣ؿام٢ىي ومخماؾ٪ ال ٣ًص ي ؤخضا مً ؤبىاثه وجُاعاجه ٍو ... وحكخمل هظه الخاَع

 آلاحي:

 حُُٗل الٗمل بالضؾخىع بك٩ل مى٢ذ. -  

 ًاصي عثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الُمحن ؤمام الجمُٗت الٗامت للمد٨مت.  - 

اعة قاون الباص زا٫ اإلاغخلت اث عثاؾُت مب٨غة ٖلى ؤن ًخىلى عثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بصخساباهبحغاء  -

 عثِـ حضًض.  اهخسابهخ٣الُت لخحن لا 

 هخ٣الُت. بٖاهاث صؾخىعٍت زا٫ اإلاغخلت لا لغثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؾلُت بنضاع  -

ت و٢اصعة جخ - ىُت ٢ٍى  مخ٘ بجمُ٘ الهاخُاث إلصاعة اإلاغخلت الخالُت. حك٨ُل خ٩ىمت ٦ٟاءاث َو

ُاٝ والخبراث إلاغاحٗت الخٗضًاث الضؾخىعٍت اإلا٣ترخت ٖلى الضؾخىع الظي جم  - حك٨ُل لجىت جًم ٧اٞت ألَا

 حُُٗله مى٢خا. 

ت ب٢غاع مكغوٕ ٢اهىن  - اث مجلـ الىىاب والبضء في بحغاءاث اهخسابمىاقضة اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لؿٖغ

 اث البرإلااهُت. هخسابٖضاص لا ؤلا 

= 
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 :(1)آلاحي ىبل 2013ًىهُى  30غح٘ اؾباب زىعة وج

=                                                           
د٤٣ ال٣ىاٖض اإلاهىُت واإلاهضا٢ُت والخُاصة  وبٖاء اإلاهلخت  - ام ٍو ت ؤلٖا وي٘ مُثا١ قٝغ بٖامي ٨ًٟل خٍغ

 .ً  الٗلُا للَى

٩ا في ال٣غاع  ٦مؿاٖضًً  - اجساط ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت لخم٨حن وصمج الكباب في ماؾؿاث الضولت ل٩ُىن قٍغ

 للىػعاء واإلاداٞٓحن ومىا٢٘ الؿلُت الخىُٟظًت اإلاسخلٟت. 

ىُت  –  ىُت مً شخهُاث جخمخ٘ بمهضا٢ُت و٢بى٫ لضي حمُ٘ الىسب الَى حك٨ُل لجىت ٖلُا للمهالخت الَى

 حهاث .  وجمثل مسخل٠ الخى 

الٗى٠ الظي  تهُب ال٣ىاث اإلاؿلخت بالكٗب اإلاهغي الُٗٓم ب٩اٞت ؤَُاٞه التزام الخٓاهغ الؿلمي وججىب  -7

ض مً لا  اء ... وجدظع مً ؤجها ؾدخهضي بالخٗاون م٘ عحا٫ وػاعة الضازلُت ب٩ل ًاصي بلى مٍؼ خخ٣ان واعا٢ت صم ألابٍغ

سُت. ٢ىة وخؿم يض ؤي زغوج ًٖ الؿلمُت َب٣ا لل٣اهىن  ىُت والخاٍع  وطل٪ مً مىُل٤ مؿاولُتها الَى

اء   - 8 ت وال٣ًاء الكٞغ ٦ما جىحه ال٣ىاث اإلاؿلخت الخدُت والخ٣ضًغ لغحا٫ ال٣ىاث اإلاؿلخت وعحا٫ الكَغ

جي الُٗٓم وجطخُاتهم اإلاؿخمغة للخٟاّ ٖلى ؾامت وؤمً مهغ وقٗبها الُٗٓم.   اإلاسلهحن ٖلى صوعهم الَى

 " . الؿام ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجهي  الُٗٓم ... و بألاخٟٔ هللا مهغ وقٗبها 

 كل مً آلاحي: 3124ًىهُى  41راحع ف  أسباب ثىرة  (1)

(، 155ًىهُى مؿاع الثىعاث الٗغبُت، مجلت الكئىن الٗغبُت، مهغ، ٖضص ) 30: هل جصدر حسًعلى  د. عمار 

س مرس ي:، وما بٗضها، 33، م2013 ٖا٢اث مهغ الٗغبُت ٖلى  ًىهُى  30جإزحر زىعة  أ.مصلفي عبذ العٍس

أ. أحمذ عاطف عبذ ، وما بٗضها، 18، م2013(، 155وؤلا٢لُمُت، مجلت الكئىن الٗغبُت، مهغ، ٖضص )

، 2013(، ًىلُى 531ًىهُى جصخُذ زىعة مً ؤحل بناح الثىعة، مجلت اإلاا٫ والخجاعة، مهغ، ٖضص) 30: الرحمً

ت الٗامت  30: وي د. أحمذ الصا، وما بٗضها، 2م ًىهُى الكٗب اإلاٗلم ًبهغ الٗالم، مجلت اإلاجلت، الهُئت اإلاهٍغ

ًىهُى"، مجلت  30جدضًاث زىعة " أ. محمذ هىر الذًً:، وما بٗضها، 7، م2013خمبر بؾ (،16لل٨خاب، ٖضص)

ت في صوع الغؤؾمالُ أ. حسين عبذ الغنى:، وما بٗضها، 2، م2013(، 145قئىن الكغ١ ألاوؾِ، لبىان، ٖضص)

ىهُى، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، لبىان، ٖضص) يز٠ُ زىعح أ.  ، وما بٗضها،132، م2014(، ًىاًغ 419ًىاًغ ٍو

ام اإلاهغي زا أسامت الرشُذ: ه٣اب ، مجلت ؾُاؾاث ٫ ٞترة خ٨م مدمض مغس ي وما بٗض لا اؾتراجُجُت ؤلٖا

أ. سُذ  ، وما بٗضها،101، م2014اًغ (، ًى6ٖغبُت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، ٢ُغ، ٖضص)

ما٫، مهغ، ٢2014غاع صؾخىع ةؿخ٣بل بٗض الٗبىع ألاو٫ للثىعة ب٢غاءة في مهغ اإلا محمذًً: ، مجلت بصاعة ألٖا

 ، وما بٗضها.6، م2014(، ماعؽ 144ٖضص )

 شبكت ؤلاهترهذ لكل مً:على  ملاالث ميشىرة 3124ًىهُى  41وراحع ف  أسباب ثىرة 

ت .. لل ًىهُى بضاًت زىعة الخص 30 :د. أحمذ سامح ًىهُى  23زىان، م٣الت ميكىعة ًىم َاخت بد٨م ؤلا خُذ اإلاهٍغ

ضة الغؤ ؤلال٨ترووياإلاى٢٘ ٖلى  2013  http://www.alraimedia.com: يلجٍغ

لت ألاحل، م٣ا٫ مي: أ. هاوي وسيره ش زىعة ًىهُى مساياث زىعة ٍَى اإلاى٢٘ ٖلى  2013ًىلُى  24كىع بخاٍع

 http://medium7.blogspot.com.eg:  ؤلال٨ترووي

ف دروَش اللبان سُت في ط٦غي زىعة د. شٍر ش  30: مامذ جاٍع ٖلى  2014ًىلُى  15ًىهُى، م٣الت ميكىعة  بخاٍع

 http://www.acrseg.orgللمغ٦ؼ الٗغبي للبدىر والضعاؾاث:  ؤلال٨ترووياإلاى٢٘ 

= 

http://www.alraimedia.com/
http://medium7.blogspot.com.eg/
http://www.acrseg.org/
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ت والٗضالت الظعإ الؿُاس ي للزىان اإلاؿلمحن -1 م٣الُض ٖلى  هُمىت خؼب الخٍغ

الؿلُت بضاًت مً ماؾؿت الغثاؾت، مغوعا بغثاؾت مجلـ الىػعاء وؤٚلب الىػاعاث 

ت، واإلاداٞٓحن، مىتهحن بالؿُُغة ُٗت ممثلت في مجلس ي ٖلى  الخٍُى الؿلُت الدكَغ

٘ اإلاٗاعيت في طل٪ الى٢ذ اإلاكاع٦حن لهم في الكٗب والكىعي، م٘ ٖضم الخٟاهم م

 الثىعة وا٢هائهم.

ً والجاػ  التيلاػماث لا٢خهاصًت اإلاسخلٟت  -2 مغ بها الكٗب اإلاهغي مً ه٣و في البجًز

 واهابِب البىججاػ، جهاًت بإػمت اه٣ُإ الخُاع ال٨هغباجي.

في مهغ مغة ؤزغي بٗض جج٠ُٟ مىابٗه  ؤلاعهابؾىء الخالت ألامىُت في الباص وجىامى  -3

 في حؿُٗىاث ال٣غن اإلااض ي.

للخ٨م زهىنا م٘ ونى٫ بٌٗ  ؤلاؾاميزٝى اإلاؿُدُحن مً ونى٫ الخُاع  -4

 .ؤهضا٥ًً منهم إلاىانب هامت في الضولت صاإلادكض

ىص لا  -5 ض بها الغثِـ مغس ي يهخسابُت البرا٢ت التالٖى ت والٗضالت م٘  ٖو وخؼبه الخٍغ

ىصه  ؤعى الىا٢٘.ٖلى  ي٠ٗ جىُٟظ ٖو

هىعهم بلي حىاع الغثِـ مدمض مغس ي  -6 جىامى ْهىع الخُاعاث ؤلاؾامُت اإلادكضصة ْو

وفي احخماٖاجه وال ؾُما  ْهىع شخهُاث جم مدا٦متهم وبصاهتهم في ٢ًاًا اعهابُت 

 في زماهِىاث ال٣غن اإلااض ي.

 ؤػمت :منها ها،في ٖهض الغثِـ مدمض مغس ي وجٟا٢م ْهغثالتي  اإلاكا٧ل الضبلىماؾُت -7

هظا٥ مً الثىعة الؿىعٍت، ومً صولت بًغان، آؾض النهًت بإزُىبُا، ومى٠٢ مهغ 

حر طل٪ مً اإلاكا٧ل الضبلىماؾُت.  ومً الثىعة اللُبُت، ٚو

=                                                           
Article: "Egyptian churches withdraw from Constituent Assembly", Egypt 

Independent. 2012-  -    Available at: http://www.egyptindependent.com. 

Article:  " Short of Money, Egypt Sees Crisis on Fuel and Food", New York Times. 

           Available at: http://www.nytimes.com. 

 24مى٢٘ ٞغاوـ ٖلى  وم٣الت جدذ ٖىىان" الٟغخت حٗم قىإع مهغ بٗض ٖؼ٫ الجِل للغثِـ مغس ي"، ميكىع 

 .http://www.france24.com:4/7/2013ؤلاهترهذ ًىم قب٨ت ٖلى 

http://www.egyptindependent.com/news/egyptian-churches-withdraw-constituent-assembly
http://www.egyptindependent.com/
http://www.egyptindependent.com/
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
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نضام الغثِـ مدمض مغس ي م٘ ؾلُاث الضولت وماؾؿاتها اإلاؿخ٣غة مىظ ٖهىص  -8

لت الٗام للىاثب ٞانُضم بماؾؿت ال٣ًاء و٧ان ؤقهغ هظا الهضام ٖؼله  ؛ٍَى

ؼله ل٣اثض ال٣ىاث اإلاؿلخت اإلاكحر خؿحن اإلاؿدكاع ٖبض اإلاجُض مدمىص ، َىُاوي ، ٖو

داث مً اإلا٣غبحن مً عثِـ الضولت  يعثِـ ؤع٧اهه ؾامو  ٖىان، م٘ وحىص جهٍغ

ت مما ٌٗج بةٖاصة هظا٥آ ؤهه ؾِخم جهُٟت ٢ُاصاث اله٠ ألاو٫  يه٩ُلت حهاػ الكَغ

 والثالث مً هظا الجهاػ. والثاوي

ً الخانت بالغثِـ مدمض مغس ي و  -9 التي خضور اؾخ٣االث حماُٖت في هُئت اإلاؿدكاٍع

 بغعوها ؤهه ال ٌؿخجُب لىهاثدهم وؤَغوخاتهم له.

ام اإلاهغي  -10 اصة ؾلبُاث خ٨م الغثِـ مدمض مغس ي مٖلى  جغ٦حز ؤلٖا ما ؾاٖض في ٍػ

ل  الخؼب الظي ًيخمى بلُه. ىالسخِ ٖلُه ٖو

اإلاغوهت وؾىء الخ٣ضًغ الظي ؤناب الغثِـ مدمض مغس ي وخؼبه الؿُاس ي في ٖضم  -11

ت  خغب ؤهلُت. قٟاٖلى  الخٗامل م٘ ألاػمت ختى ناعث الضولت اإلاهٍغ

سخلٟت للثىعة ًم٨ً ال٣ى٫ بن هؼا٫ ما اؾخٗغيىاه مً مٟاهُم وج٣ؿُماث موبة    

لم ج٩ىهحن ٚحر زىعجحن حؼثِخحن لم ج٨خملحن، ٞلم   2013ًىهُى  30، 2011ًىاًغ  25 زىعحي

ٗلي في الىٓام الؿُاس ي و ت،  لا٢خهاصيًدضر حٛحر حظعي ٞو ولاحخماعي للضولت اإلاهٍغ

اث ألا  ؾاؾُت بل ٧ل ما خضر هى حُٛحر في عؤؽ الؿلُت الخا٦مت م٘ مىذ بٌٗ الخٍغ

٥، ٞهما ي ْل الغثِـ ألاؾب٤ مدمض خؿجى مباع للكٗب اإلاهغي لم ج٨ً مخاخت لهم ف

ٖلى  ال٣ضًم للثىعة، ٩ٞل ما ٢اما به هى حُٛحر حؼجي ا٢خهغ  زىعجحن باإلاٟهىم الخ٣لُضي

ه٣ل م٣الُض الؿلُت مً ٞئت خا٦مت لٟئت ؤزغي ُٞما ًُل٤ ٖليها البٌٗ زىعاث ال٣هغ 

ل هى اؾدبضا٫ هسبت االتي و  نبدذ في خالت ؤ٢ص ي ما حؿخُُ٘ جد٣ُ٣ه في ألامض الٍُى

ان ما جلب ت، وؾٖغ ث هظه الىسبت الجضًضة ؤن حٗىص بلى وؾاثل اهدا٫ بىسبت ؤزغي ٢ٍى

 .(1)٦ما هي ىن ألاوع٦ؿترا جخٛحر وجٓل اإلاىؾ٣ُخلذ مدلها، ؤي بالتي  الىسبت ال٣ضًمت

                                                           
ب مً طل٪  (1)  .344، مغح٘ ؾاب٤، مد. فاطمت حمادة عبذ العظُم عمرانعاح٘ ٢ٍغ

= 
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 اإلابحث الثاوي

تالثىر   والذسخىر  اث اإلاصٍر

الؿُاؾُت، ٞالضؾخىع هى ج٨َغـ بن مىيٕى الضؾخىع هى الخإَحر ال٣اهىوي للٓىاهغ 

خٗحن ٖلُه ؤلاخاَت باألخضار  للىا٢٘ لاحخماعي ولا٢خهاصي والؿُاس ي لبلض ما، ٍو

، وؾىداو٫ في هظا اإلابدث الخٗٝغ ًٖ اإلاٟاهُم (1)اإلاخٛحراث التي جلخ٤ بهظا الىا٢٘و 

ش الضؾخىعي اإلاهغي ومضي ا عجباَه اإلاغجبُت بالضؾخىع واإلاغجبُت بالثىعة، زم جدب٘ الخاٍع

ت والخغ٧اث الؿُاؾُت، مىتهحن ألزغ الثىعة ٖلى الضؾاجحر بهٟت ٖامت  بالثىعاث اإلاهٍغ

 مىضخحن ؤزغها ٖلى الضؾخىع اإلاهغي الخالي وطل٪ ُٞما ًلي.

اع ال٣اهىوي الٗام لىٓام مفهىم الذسخىر  : ًمثل الضؾخىع ؤهمُت بالٛت باٖخباعه ؤلَا

الخ٨م في اإلاجخم٘ و٦ُُٟت مماعؾت الؿلُت، وهي ٧لمت ٞاعؾُت ألانل مٗىاها" 

ت والٟغوؿُت مهُلر"  ٣ابل هظه ال٩لمت في اللٛخحن ؤلاهجلحًز " Constitutionألاؾاس ي"، ٍو

ً والتي مً مٗاهيها" الخإؾِـ ؤو البىاء ؤو الخ ىُٓم ؤو الخ٩ٍى

Establishment,Institution,Building&Composition ولهظا ٣ًا٫ في بٌٗ الضو٫ ،"

=                                                           
بِىما ًغي البٌٗ ؤن ٦ا الثىعجحن مغجبُحن ببًٗهما مً خُث الك٩ل؛ بال ؤجهما مخىا٢ًحن مً خُث ألاهضاٝ 

 25ْهغث في التي  ه٣اٍ  ال٠ًٗ 2013ًىهُى  ٣ٞ30ض اؾخٛلذ والٛاًاث ختى ولى حكابها في بٌٗ الخٟانُل ، 

 جمثلذ في آلاحي:التي  ، و  2011ًىاًغ

ت بدؿاب ٖلى  عجؼث ًٖ اؾ٣اٍ الىٓام صخُذ ؤجها ؤحبرجه 2011 ًىاًغ  25زىعة  -1 ج٣ضًم جىاػالث مهمت وحظٍع

ج يٖلى الخىخ اللخٓت جمثلذ في بحباع مباع٥ خُه )الكٗب والكىعي(، بل و٢ض  يوخل الخؼب الَى والبرإلاان بٛٞغ

٤ وي٘ عحا٫ الىٓام ال٣ضًم في السجً ومدا٦متهم الىاخض جلى ألازغ بما  طهبذ بلي ما هى ؤبٗض مً طل٪ ًٖ ٍَغ

ٞيهم الغثِـ ألاؾب٤ مدمض خؿجى مباع٥؛ بال ؤجها لم جخم٨ً ٞٗلُا مً هضم الىٓام الؿُاس ي طاجه ٞب٣ُذ 

غ ٢ُاٖاث ٖلى  وزُابه الؿُاس ي ٦ما هى با حُٛحر ولٗل ٖضم ال٣ضعةؤحهؼجه وحماٖاث مهالخه  بناح  وجٍُى

 ألامً وال٣ًاء ٧اهذ خاؾمت في ٞكل الثىعة في الخسلو مً الىٓام ال٣ضًم.

 .حن الثىاع جدى٫ لهغإ ٧امل بُنهمٖضم اجداص الثىاع ٞالخاٝ ولازخاٝ ب -2

ىهُى: د. أحمذ عبذ ربهمىُت للمىاَىحن. عاح٘ عجؼث زىعة ًىاًغ ًٖ جدؿحن ألاويإ اإلاِٗكُت  وألا  -3 : بحن ًىاًغ ٍو

 .33، 32، م2015(، ًىلُى 59اإلا٣اًًاث الخمـ، مجلت الضًم٣غاَُت، ماؾؿت ألاهغام، مهغ، ٖضص)

 عاح٘: (1)

Giequel, Jeanet Hauriou, Andre: Droit constitutionnel et institutions politiques 

Montchrestein, Paris,       op.cit, p.p15-    
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الٗغبُت ٖلى الضؾخىع" ال٣اهىن ألاؾاس ي"، ولم حٗٝغ مهغ انُاح الضؾخىع بال مىظ 

ش ٧ان ؾاثضا انُاح " ال٣اهىن الىٓامي" ؤو "  1923نضوع صؾخىع ٖام  ٞدتى هظا الخاٍع

ٗٝغ الضؾخىع بإهه" (1)ي" للضاللت ٖلى الىز٣ُت الضؾخىعٍت طاتها ال٣اهىن ألاؾاس  ، َو

الىز٣ُت ال٣اهىهُت التي جهضع ًٖ هُئت زانت ٚحر الهُئت التي جً٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت، 

ب٣ا إلحغاءاث زانت مٛاًغة للحغاءاث التي جهضع بها ال٣ىاهحن الٗاصًت، وجخًمً  َو

، ٦ما ٌٗٝغ البٌٗ (2)مُٗىت في و٢ذ مٗحن"ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بىٓام الخ٨م في صولت 

ت ال٣ىاٖض ألاول الضؾخىع بإن" له مٗىُحن  : ماصي ؤو مىيىعي: وهى ًغاص به مجمٖى

ٗالُاث الضولت ؤي ٧ل ما ًخٗل٤ بدىُٓم قئىن الؿلُاث  اإلاخٗل٣ت بدىُٓم وكاٍ ٞو

٣هض به الىز٣ُت التي جىٓم ٖمل ماؾؿاث الضولت و والثاويالٗامت بها،  التي : ق٨لي: ٍو

٤ قغوٍ زانت  حكحر بلي ؤن جدًحر مىاصها وحٗضًلها ال ًم٨ً ؤن ًخم بهجاػه بال ٞو

ه البٌٗ بإهه" اإلاباصت وال٣ىاٖض (3)جسخل٠ ًٖ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ألازغي" ، ٦ما ٖٞغ

ألاؾاؾُت التي ٣ًىم ٖليها هٓام الخ٨م في صولت طاث ؾُاصة هظه اإلاباصت وال٣ىاٖض هي 

ت وواحباتها وجًمً ألٞغاص الكٗب خ٣ى٢ا مُٗىت، ٞالضؾخىع التي جدضص ؾلُاث الخ٩ىم

ًخم ويٗه واإلاىا٣ٞت ٖلُه ل٩ُىن مغقضا لخ٨م الضولت وهى الظي ٣ًُم الخضوص بحن 

ُٗت والخىُٟظًت وال٣ًاثُت ؾىاء ُٞما بُنها ؤو بُنها  الٗا٢اث بحن ؾلُاث الضولت الدكَغ

٣ؿم الضؾخىع بلي مىاص ًغاعي في   .(4)نُاٚتها ؤلاخ٩ام وؤلاحما٫"وبحن اإلاىاَىحن، ٍو

                                                           
 .41، 40، مغح٘ ؾاب٤، مد. محمذ على عبذ السحام، وما بٗضها، 17، مغح٘ ؾاب٤، د. رمضان محمذ بلُخ (1)

ولِـ اإلا٣هىص بإن الضؾخىع هى الىز٣ُت ال٣اهىهُت يغوعة ؤن ًهضع في وز٣ُت واخضة، ٞمً اإلام٨ً ؤن ًهضع  (2)

ٞبراًغ،  25، 24الضؾخىع في ؤ٦ثر مً وز٣ُت، ومثا٫ ط٥ ما خضر في ٞغوؿا خُث نضعث زازت وزاث٤ صؾخىعٍت في 

ها صؾخىع الجمهىعٍت ال1985ًىلُى ٖام  16 د. رمسي طه ثالثت الٟغوؿُت، عاح٘ ، وهي التي ج٩ىن مً مجمٖى

 .44، مغح٘ ؾاب٤، مالشاعر

م مً الىز٣ُت الضؾخىعٍت جهضع في مٗٓم الخاالث ًٖ هُئت زانت َب٣ا إلحغاءاث زانت، بال ؤن  لى الٚغ ٖو

ُٗت في انضاع ال٣ىاهحن الٗاصًت. عاح٘  طل٪ ال ًىٟي وحىص بٌٗ الىزاث٤ الضؾخىعٍت التي جدبٗها الؿلُت الدكَغ

 .41، مغح٘ ؾاب٤، معبذ السحامعلى  د.محمذ

تراجُجُت : الىٓم الؿُاؾُت الخضًثت والؿُاؾت الٗامت صعاؾت مٗانغة في اؾد. ثامر كامل محمذ الخسرج  (3)

 .281، م2004لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، لاعصن، الُبٗت ألاولى،  ي الؿلُت،  صاع اإلاجض الو 

س (4)  .196، مغح٘ ؾاب٤، مأ. محمذ عتٌر
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" حٗجى بةًجاػ قضًض La légalitéاإلاكغوُٖت " الثىرة ومشروعُت السللت وشرعُتها:

اخترام ال٣اهىن بمٗىاه الٗام، وبمٗجى ؤزغ زًٕى الجمُ٘ خ٩اما ومد٩ىمحن لخ٨م 

لى منها َب٣ا إلاا  ال٣اهىن، هظا ًٞا ًٖ زًٕى ال٣اٖضة ألاصوى لل٣اٖضة ال٣اهىهُت ألٖا

اث ٖض ال٣اهىهُت، ٦ما ًخدخم ؤن جخىاءًملُه مبضؤ جضعج ال٣ىاٖض جضعج ال٣ىا م جهٞغ

لى في الؿلم ال٣اهىوي  لى منها التي جدخل الضعحت ألٖا الهُئاث الخا٦مت الضهُا للهُئاث ألٖا

هي"  Pouv légitime، وبالخالي الؿلُت اإلاكغوٖت (1)ؤو الخضعج الهغمى لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت

غجًىجها بًماها باإلابضؤ الظي ج٣ىم ٖلُه، ؾىاء جمثل الؿلُت التي ٣ً بلها اإلاد٩ىمىن ٍو

خ٣اص في اإلاهضع ؤلالهي للؿلُت، ؤ  و في اؾىاصها بلىطل٪ في لاًمان بد٤ ألا٢ىي، ؤو في لٖا

اخٔ مً طل٪ ازخاٝ ألاؾـ التي ًم٨ً ؤن  ازخُاع الكٗب والخٗا٢ض مٗه ..الخ، ٍو

ه ُت ؤو ال٣اهىهُت ج٣ىم ٖليها مكغوُٖت الؿلُت وجىٖى  Légalا ٖبر الؼمان، والؿلُت الكٖغ

خالُا حٗجى" الخ٩ىمت التي ًخ٣لض ٞيها الخ٩ام  الؿلُت بٗض اجبإ ؤلاحغاءاث وألاويإ 

 .(2)التي هو ٖليها الضؾخىع ؤو ال٣اهىن"

غي     ُت ًىم ًٖ ٨ٞغة ؾُاؾُت بدخه  ٍو حاهب مً ال٣ٟه ؤن مبضؤ الكٖغ

Purement politique  مبضؤ صؾخىعي ً ، وهى ٨ٞغة ؤو مبضؤ ٖملُت Constitutionnelٖو

ُت هي الؿلُت التي زغحذ  جإؾِـ الؿلُت ؤو ٖملُت بؾىاصها، ٞالؿلُت الكٖغ

ُت بلى خحز الىحىص، ؤما بدذ ٢هض به  مبضؤ اإلاكغوُٖت ٞهى حٗبحر ٢اهىوي بإؾالُب قٖغ

ُت لِؿذ بالًغوعة ٧لها مكغوٖت  ُت جخُاب٤ م٘ ، (3)ؤن ؤٖما٫ الؿلُت الكٖغ ٞالكٖغ

ُت ٨ٞغة مثالُت جدمل  اإلاكغوُٖت في خضوص ما جخًمىه ألازحرة مً ٢ىاٖض ٖاصلت، ٞالكٖغ

في َُاتها مٗجى الٗضالت وما ًجب ؤن ٩ًىن ٖلُه ال٣اهىن، ٞمٟهىمها ؤوؾ٘ مً مجغص 

                                                           
 .23، م2009: ال٣ًاء ؤلاصاعي، صون هاقغ، الُبٗت الثاهُت، محمذ أبىزٍذ محمذ عل د.  (1)

 .6، م2012: الىؾُِ في ال٣ًاء ؤلاصاعي، صون هاقغ، الُبٗت الغابٗت، د. محمىد عاطف البىا (2)

لؿٟت ٢ًاء ؤلالٛاء، صاع النهًت الٗغبُت،  د. رأفذ فىده: (3)  .28، م2018-2017ؤنى٫ ٞو

اث الؿلُاث  وهظا الجاهب مً ُت متراصٞان ألن اإلابضؤ ٌٗض ٢ُضا ٖلى جهٞغ ال٣ٟه ًغي ؤن اإلاكغوُٖت والكٖغ

خُلب لالتزام ب٩اٞت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، ومً بحن هظه ال٣ىاٖض اإلاباصت ال٣اهىهُت الٗامت التي ٌؿخ٣غ  الٗامت ٍو

اإلاا ؤن هظا  اإلابضؤ ٌٗجى اخترام ألا٩ٞاع اإلاثالُت ٖليها اإلاجخم٘ ًٞا ًٖ لالتزام ب٣ىاٖض اإلاكغوُٖت الىيُٗت، َو

ٗجى اخترام ٢ىاٖض اإلاكغوُٖت الىيُٗت، ٞا مجا٫ للخٟغ٢ت بُنهما، عاح٘  د. التي جدمل في َُاتها مٗجى الٗضالت، َو

 .18، م2004-2003: ال٣ًاء ؤلاصاعي، صون هاقغ، طارق فخح هللا خضر
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ُت الثىعة(1)اخترام ٢ىاٖض ال٣اهىن الىيعي اإلاكغوُٖت الٓاإلات، ٖلى  ، ومً هىا ٧اهذ قٖغ

٢ىاٖض ال٣اهىن ٖلى  ٞالثىعة بُبُٗت الخا٫ ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن مكغوٖت ألجها زغوج

ُت  ُت بطا اج٣ٟذ م٘ ٢ىاٖض الكٖغ اإلاُب٤ التي جمثل اإلاكغوُٖت، ول٨نها ج٩ىن قٖغ

، ومً هىا ٧اهذ الؿلُت ؤو الخ٩ىمت الىا٢ُٗت ؤو الٟٗلُت (2)الخ٤ والٗض٫ٖلى  ال٣اثمت

gouv.de fait الثىعة، صون اجبإ ألاويإ والكغوٍ اإلا٣غعة في  التي جهل للخ٨م بٗض

ُت اللخ٣اء ألاهضاٝ التي حؿعى بليها وجُلٗاث  الىٓام ال٣اهىوي ال٣اثم، خ٩ىمت قٖغ

 . (3)الجماٖت وؤمالها

ت:  خ الذسخىري والثىراث اإلاصٍر ٧اهذ الىزاث٤ طاث الُبُٗت الضؾخىعٍت في الخاٍر

لخالت جىاػن ال٣ىي لاحخماُٖت والؿُاؾُت  مهغ مىا٦بت ألخضار ٦بري باٖخباعها او٩ٗاؾا

في لخٓت مُٗىت واًظاها باالهُا١ هدى مغخلت حضًضة، وجإ٦ُضا ٖلى طل٪ نضعث الاثدت 

، زم الاثدت ألاؾاؾُت 1866ؤ٦خىبغ ٖام  23ألاؾاؾُت بمجلـ قىعي الىىاب اإلاهغي في 

لخغ٦ت الكٗبُت ججؿُضا للخىاػن بحن جىحهاث ا 1882ٞبراًغ ٖام  7إلاجلـ الىىاب في 

(، ٞهضع صؾخىع ٖام 1882، 1881بحن ٖامي ) الثىرة العرابُتالتي بلٛذ ؤوحها في 

ىُت في نىعة ٣ٖض بحن زضًىي مهغ مً هاخُت، وهىاب  1882 ٤ الجمُٗت الَى ًٖ ٍَغ

الكٗب مً هاخُت ؤزغي، وهى ما ًٓهغ مً صًباحخه والتي حاءث " هدً زضًىي مهغ ... 

ومىا٣ٞت مجلـ هٓاعها هإمغ بما هى آث.."، و٧ان لهضوع  بىاء ما ٢غع مجلـ الىىاب

ان ما جم  الىز٣ُت الضؾخىعٍت بًظاها بخُٛحر بًجابي في اججاه الخغ٦ت الؿُاؾُت ؾٍغ

                                                           
 .17مغح٘ ؾاب٤، م د. طارق فخح هللا خضر، (1)

 .19مغح٘ ؾاب٤، م أبىزٍذ محمذ عل ،د. محمذ  (2)

ب٣ي مً ألاهمُت ب ُت ٍو جىحض بضعحاث مخٟاوجت ٢ابلت للىمى ؤو الخًائ٫ ٨ٞثحر م٩ان ؤن هىضر ؤن الؿلُت الكٖغ

ُتها بمغوع  مً الىسب الخا٦مت ٢ض حؿخىلي ٖلى الؿلُت صوهما ؾىض مً مهاصع اإلاكغوُٖت، بال ؤجها ج٨دؿب قٖغ

)لِـ مجغص بطٖاجهم(، وهىا هٓام خا٦م ًبضؤ خ٨مه مؿدىضا بلى ٢ىاٖض الى٢ذ م٘ ٢بى٫ اإلاد٩ىمحن لها 

ُتها،  ُتها، ومً هىا جداو٫ ٧ل ألاهٓمت الخا٦مت ؤن ج٨غؽ قٖغ اإلاكغوُٖت بال ؤجها م٘ مغوع الى٢ذ ج٣ٟض قٖغ

 .178مغح٘ ؾاب٤، م د. ثامر كامل محمذ الخسرج ،عاح٘ 

ب مً طل٪  (3)  .7، 6اب٤، ممغح٘ ؾ ،د. محمىد عاطف البىاعاح٘ ٢ٍغ

ُت حٗجى ا٢خىإ ؤٚلبُت اإلاجخم٘ بإن الؿلُت اإلاٗىُت حٗمل لخحر الكٗب وجىٞغ زام الباص، وؤن هظه " ٞالكٖغ

دبها بال٣لب"، عاح٘  أ. الؿلُت جداٞٔ ٖلى ٢ُمها الغثِؿُت مثل هظه الؿلُت ًدترمىها الكٗب بالٟٗل، ٍو

 .230، مغح٘ ؾاب٤، مسيرجى كرة مىزا
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ُاوي إلاهغ ٖام  ُاوي لم ًغى ًٖ 1882بحهايه باالخخا٫ البًر ، وبالُب٘ لاخخا٫ البًر

ً في ٖلى  طل٪ الضؾخىع والغي بىاء ٍغ غ اللىعص صٞو ، زم نضع ٣ٖب 1882ٞبراًغ ٖام  7ج٣ٍغ

، والظي حٗل مً اإلاجلـ الىُابي في 1883هٓامي حضًض في ؤو٫ ماًى ٖام  طل٪ ٢اهىوي

ىُت  الضولت مجلؿا زايٗا ومؿدؿلما جمام لؿلُاث لاخخا٫، ختى بضؤث الخغ٦ت الَى

ُم مهُٟي ٧امل، واهتهذ بةلٛاء صؾخىع  مها الٖؼ  1883يض لاخخا٫ ؤلاهجلحزي والتي جٖؼ

 . (1)1913ووي٘ ٢اهىن هٓامي ٖام 

ت في ٖام وبٗض    يض  1919اهتهاء الخغب الٗاإلاُت ألاولي ٢امذ الثىعة اإلاهٍغ

ُاوي مُالبا باؾخ٣ا٫ مهغ اؾخ٣اال جاما، و٧ان مً هخاثج الثىعة ؤن  لاخخا٫ البًر

ذ  ُاهُت جهٍغ والظي ؤٖلىذ ُٞه بلٛاء  1922ٞبراًغ لؿىت  28ؤنضعث الخ٩ىمت البًر

تراٝ باؾخ٣الها، و٧ا  1923ن هدُجت طل٪ نضوع صؾخىع ٖام الخماًت ٖلى مهغ ولٖا

والظي وي٘ ٖلى ٚغاع ؤخضر الضؾاجحر الٗاإلاُت اإلاُب٣ت في طل٪ الى٢ذ، وبهظا الضؾخىع 

اهخ٣لذ مهغ بلي مغخلت حضًضة ٢ىامها الىٓام الضؾخىعي الظي ٩ًىن ُٞه الخا٦م 

اصث مغجبُا بما حاء بالضؾخىع مً مباصت وؤخ٩ام، واهتهذ به ٞترة الخ٨م اإلاُل٤ التي ؾ

ل؛ بُض ؤن الباص ما ٧اصث جدٓى بالخُاة الضؾخىعٍت في ْل  سها الٍُى مهغ زا٫ جاٍع

ختى صب الخاٝ بحن اإلال٪ والؿلُاث الضؾخىعٍت في الضولت، ٣ٞض ٦غه  1923صؾخىع 

اإلال٪ ال٣ُىص التي ٞغيها ٖلُه الىٓام الضؾخىعي والتي ٧ان ًدخمها الىٓام الىُابي 

، واإلال٪ وبٌٗ الىػاعاث ٝ بحن اإلال٪ والبرإلاان مً حاهبالبرإلااوي، مما حٗل هىا٥ زا 

بت اإلال٪ في جىؾُ٘ ازخهاناجه(2)زغمً حاهب آ زاٝ ما ٣ًط ي به ٖلى  ، هدُجت ٚع

                                                           
: الضؾخىع والثىعة صعؽ اإلااض ي وهضاء اإلاؿخ٣بل )خالت مهغ(، مجلت عبذ الشفُع عِس ىد. محمذ عاح٘  (1)

ف محمذ شاكر محمذ عفُفي، 136، م2012(، ًىلُى 40اإلاؿخ٣بل الٗغبي، لبىان، ٖضص ) ، مغح٘ د. شٍر

 ، وما بٗضها.16ؾاب٤،  م

ض اومً ألامثلت الضالت ٖلى جل٪ ألاػمت الضؾخىعٍت ما خضر ٖىضما خًغ الكُى  (2) إلادضص ر والىىاب في اإلاٖى

ها وان٠ عثِـ مجلـ الىىاب بخ٩ل٠ُ البىلِـ اإلاسهو  – 1930 ىًىهُ 23الو٣ٗاص حلؿتهم في  ٢ام ٍو

٤ بلي ٢اٖخه خُث  لخغاؾت البرإلاان بخدُُم الؿاؾل الخضًضًت اإلاٛل٤ بها الباب وصزل الىىاب والكُىر ٧ل ٍٞغ

الضؾخىع وؤعؾل ٧ل مً ٖلى  ًاء اإلاجلؿحن الُمحن باإلاداٞٓتجلي مغؾىم جإحُل لاحخماٖاث زم ؤ٢ؿم ٧ل مً ؤٖ

ت ٖلى  عثِـ مجلـ الىىاب وعثِـ مجلـ الكُىر زُابي اخخجاج اث لاؾدبضاصًت لاؾخٟؼاٍػ هظه الخهٞغ

ًاء مً الىىاب والكُىر مظ٦غاث  واإلاسالٟت ألخ٩ام الضؾخىع بلي عثِـ الىػعاء بؾماُٖل نضقي، ٦ما ؤنضع ألٖا

٣ب طل٪ جم احخمإ ماجمغ مً الكُىر  اخخجاج واؾدى٩اع  إلاا اعج٨بخه الخ٩ىمت مً مسالٟاث صؾخىعٍت، ٖو

= 
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الىٓام البرإلااوي الؿلُم الىاعص الىو ٖلُه في الضؾخىع، و٢ام اإلال٪ بدل مجلـ الىىاب 

، وبنضاع 1923اء صؾخىع ٛزاٝ ما ج٣ط ي به ؤخ٩ام الضؾخىع، و٢ام بةلٖلى  والكُىر

، والظي وؾ٘ مً ناخُاث اإلال٪، وؤي٠ٗ مً ازخهاناث الؿلُت 1930 صؾخىع ٖام

اث  ُٗت إلاهلخت الؿلُت الخىُٟظًت، وي٤ُ بلي خض ٦بحر مً الخ٣ى١ والخٍغ الدكَغ

الٟغصًت، و٢ض ٢ىبل هظا الضؾخىع بمٗاعيت قٗبُت ٖىُٟت ٞكلذ الخ٩ىمت في ال٣ًاء 

غ اإلال٪ ٞااص في النهاًت في ٖليها ب٩ل وؾاثل البُل وؤلاعهاب التي لجإث بليها، وايُ

بم٣خط ي ألامغ  1923،  وؤٖاص الٗمل بضؾخىع 1930ؤلاطٖان إلعاصة الكٗب وؤلغي صؾخىع 

 . (1)1935صٌؿمبر ؾىت  12اإلال٩ي الهاصع في 

ت مً يباٍ الجِل اإلاهغي ؤَل٤ ٖليهم ؤؾم الًباٍ ألاخغاع  زم ٢امذ مجمٖى

لترصي ألاويإ الؿُاؾُت ولاحخماُٖت  هٓغا 1952ًىلُى ٖام  23اإلال٪ في ٖلى  بااله٣اب

=                                                           
اث في)والىىاب م ٖلى  وسجلىا 1930 ىًىهُ 26( هاصي الخؼب الؿٗضي ًىم 313ً ؤًٖاء مجالـ اإلاضًٍغ

 الخ٩ىمت ججاوػاتها باآلحي:

لى هىاب ألامت لخىا٫ ز٣تهم والتي بضوجها بإن الىػاعة ٖمضث بلي خ٨م الباص خ٨ما مُل٣ا بٗض حك٨ُلها ولم جخ٣ضم ب -1

 ال ًخد٤٣ خ٨م الباص خ٨ما صؾخىعٍا.

ؤن الخ٩ىمت ؤحلذ او٣ٗاص البرإلاان إلاضة قهغ بمغؾىم مل٩ي وجضزلذ في نمُم ؤلاحغاءاث وال٣ىاٖض الضؾخىعٍت  -2

 إلاى٘ جاوة هظا اإلاغؾىم صازل ٢اٖاث البرإلاان ٖلى هىاب ألامت وقُىزها.

البرإلاان بال٣ىة اإلاؿلخت في وحهت ممثلي ألامت وقُىزها وهىابا لخمىٗهم مً ال٣ُام بإصاء  ؤونضث الخ٩ىمت ؤبىاب -3

 واحبهم الضؾخىعي.

 وكرر اإلاؤجمر:

 ؤوال: الضٞإ ًٖ الضؾخىع.

زاهُا: ٖضم الخٗاون م٘ الخ٩ىمت والضٖىة لخىُٓم هظا اإلاى٠٢ وزانت بطا حٗمضث الخ٩ىمت ب٣ًاٝ الٗمل 

 .بالضؾخىع واٚا١ البرإلاان

زالثا: ال٣ؿم ٖلى ما ؾب٤ وببٙا هظه ال٣غاعاث بلى ألامت ب٩اٞت َىاثٟها. عاح٘ في جٟانُل هظا الهضام وما جبٗه 

، الجؼء الثالث، م٨خبت ألاؾغة، 1919جإماث في زىعاث مهغ  أ. محمذ عبذ الفخاح أبى الفضل:مً ؤخضار 

ت الٗامت لل٨خاب،   ، وما بٗضها.269، 2016الهُئت اإلاهٍغ

  ، وما بٗضها.405، مغح٘ ؾاب٤، م. رمسي طه الشاعرد (1)

، ٦ما ؤهه ٧1919ان ٨ٌٗـ عوح الٗهغ ومخجاوبا م٘ ٢ىة الضٞ٘ الكٗبي اإلامثلت في زىعة  1923وال ق٪ ؤن صؾخىع 

٨ٌٗـ خالت جىاػن ال٣ىي لاحخماُٖت والؿُاؾُت و٢ذ نضوعه وخا٫ صزىله خحز الىٟاط مً خُث َبُٗت الضولت 

ُابي، ومً خُث جىػَ٘ الؿلُاث بحن البرإلاان مل٨ُت وعازُت، وهٓامها الؿُاس ي مل٩ي قبه بغإلااوي، وق٩ل الخ٩ىمت ه

ُاوي،   .138، مغح٘ ؾاب٤، مد. محمذ عبذ الشفُع عِس ىعاح٘ واإلال٪ م٘ يمان خ٣ى١ لاخخا٫ البًر
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ولا٢خهاصًت بالباص، وال١ طل٪ لاه٣اب جإًُضا قٗبُا ٞاه٣لب بلى زىعة قٗبُت اؾ٣ُذ 

بمىحب بٖان صؾخىعي ناصع مً ال٣اثض الٗام لل٣ىاث اإلاؿلخت بهٟخه  1923صؾخىع 

ت في الٗاقغ مً قهغ صٌؿمبر ؾىت  ان ج٢1952اثض الثىعة اإلاهٍغ إل٠ُ لجىت ، و٢غع ؤلٖا

لىي٘ مكغوٕ صؾخىع حضًض ٣ًغه الكٗب، وبالٟٗل ٢امذ لجىت مالٟت مً زمؿحن 

، بال ؤهه لم ًل٤ 1954هظا٥ بةٖضاص صؾخىع ٖام ا مً ٦باع عحا٫ ال٨ٟغ والؿُاؾُت آًٖى 

هض الغثِـ حما٫ ٖبض الىانغ بلي  م٨خبه الٟجي بةٖضاص صعاؾت صؾخىعٍت (1)٢بىال  ، ٖو

ؿخىحى ؤخ٩امه ومباصثه مً ْغوٝ اإلاجخم٘ م٣اعهت، وبٖضاص صؾخىع ٌؿخ مض ههىنه َو

ؿخىحى مىه الكٗب ؤخامه وؤماهُه،  د٤٣ ؤهضاٝ الثىعة، َو ت ٍو اإلاهغي والبِئت اإلاهٍغ

غى بٗض بٖضاصه مجلـ ٢ُاصة الثىعة، ومجلـ الىػعاء، وطوي الغؤي وؤنبذ ٖلى  ٖو

 .(2)ٖام بٗض مىا٣ٞت الكٗب ٖلُه في اؾخٟخاء قٗبي 1956ًىهُى  23هاٞظا في 

ا خُث قاءث الٓغوٝ ؤن جخم الىخضة بحن  1956لم ٌؿخمغ صؾخىع ؾىت   ٍَى

، وباهضماج مهغ م٘ ؾىعٍا ٢امذ صولت حضًضة 1958ٞبراًغ ؾىت  21مهغ وؾىعٍا في 

هغث شخهُت ٢اهىهُت  وػالذ بهظا لاهضماج الصخهُت ال٣اهىهُت للضولت ال٣ضًمت ْو

دبٗه جهاًت الضؾخىع ال٣اثم الظي ٧ان مٗمىال ؤزغي للضولت الجضًضة اإلاىضمجت، مما ٌؿخ

هىع هٓام صؾخىعي حضًض ًخُاب٤ والىي٘ الجضًض الظي  ْهغ به في الضولت ال٣ضًمت، ْو

                                                           
٧ان بٖاها بنهاًت الٗهغ اللُبرالي لِـ في مهغ ٣ِٞ بل في مٗٓم  1923ًغي البٌٗ ؤهه بؿ٣ٍى صؾخىع  (1)

ً الٗغبي، ٣ٞام الىٓام الؿُاس ي في حمُ٘ الضو٫ الٗغبُت ٢امذ بها زىعاث جدغعٍت في التي  ؤهداء الَى

الخا٦م الٟغص صوع عب ألاؾغة  ٚغاع الىٓام اإلاهغي الظي ًلٗب ُٞهٖلى  الخمؿِىاث والؿخِىاث مً ال٣غن اإلااض ي

ىٟغص وخضه باجساط ال٣غاعاث، وجىضمج ُٞه ٧ل الؿلُاث ٞهى اإلاكٕغ  الظي ًسً٘ الجمُ٘ لؿلُخه اإلاُل٣ت، ٍو

وال٣اض ي والجاص، وهى مىب٘ الًٟاثل ٧لها، وزانت الصجاٖت والخ٨مت وال٣ٗل، و٧ل ما هى نالر ًخم مً 

٘ ًىٟظون ولِـ ألخض الخ٤ في ؤن ًغاحٗه في ٢غاع اجسظه، ؤو زا٫ جىحيهاجه، ٞهى وخضه الظي ٣ًغع والجمُ

ي ؤوضر ؤن ًخُاو٫ ِٞكحر ٖلُه، وهى ما ًٓهغ مً البُان الهاصع مً مجلـ ٢ُاصة الثىعة بؿ٣ٍى الضؾخىع والظ

إلاغاٖاتها  -بك٩ل ٚامٌ  –قاعة بلؿلُاث لخحن وي٘ صؾخىع حضًض، م٘ حمُ٘ ا ىالخ٩ىمت الجضًضة ؾدخىل

٤ ؤو جمُحز؛ ٦ما ًغح٘ البٌٗ اؾباب ٖضم ب٢غاع  تاإلاباص حن صون جٍٟغ الضؾخىعٍت الٗامت ونالر حمُ٘ اإلاهٍغ

ىاهيها ؤواإلاىيٕى مً لجىت م٩ىهت مً ٦باع ُٞما بٗض  1954صؾخىع  ؾاجظة الجامٗت وال٣ًاة ومث٣ٟي مهغ ٞو

ت وهى ما ًدىا٢ٌ م٘ ٨ٞغ ٢اصة الثىعة  األهه ٧ان ط ؛آهظا٥ ت لُبرالُت نٞغ أ. ، عاح٘ في جٟانُل طل٪ ظا٥آههٖؼ

 ، وما بٗضها.111، م2013صؾخىع في نىضو١ ال٣مامت، م٨خبت ألاؾغة، الهُئت الٗامت لل٨خاب،  طحاح عِس ي :

 .160، 159، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخ (2)
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 5، ونضع بالٟٗل صؾخىع الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة في (1)ب٣ُام ومُاص الضولت الجضًضة

، مما 1961ؾبخمبر  28، ولم حؿخمغ الىخضة ٦ثحرا ٞدضر لاهٟها٫ في 1958ماعؽ 

ش  1962ؾبخمبر  27اؾخدبٗه نضوع اٖان صؾخىعي في  نضع  1964ماعؽ  24، وبخاٍع

 .  (2)الضؾخىع اإلاهغي اإلاا٢ذ

ا قٗبُا اهخسابملؼما إلاجلـ ألامت اإلاىخسب  1964و٧ان ما وعص في م٣ضمت صؾخىع 

غخه ٖلى الكٗب لاؾخٟخاء، وبالٟٗل  مباقغا في الٗمل ٖلى وي٘ صؾخىع صاثم للباص َو

بضؤ اإلاجلـ بدك٨ُل لجىت مً بحن ؤًٖاثه لخدًحر مؿىصة الضؾخىع الضاثم وبضؤث 

 1967، ل٨ً ه٨ؿت  1967واهتهذ في قهغ ماعؽ  1966اللجىت ؤٖمالها في قهغ ًىهُه 

والظي حغي  1968ماعؽ  30هظا الضؾخىع ، وحاء بُان ٖلى  خالذ صون لاؾخٟخاء

مكغوٕ الضؾخىع الضاثم ٖلى  ل٤ لاؾخٟخاء الكٗبيلُٗ 1968ماًى  2لاؾخٟخاء ٖلُه في 

 28ختى اهتهاء ٖملُت بػالت آزاع الٗضوان، بال ؤن مىث الغثِـ حما٫ ٖبض الىانغ في 

لُسلٟه وخضور  1970ؤ٦خىبغ  15، وازخُاع الغثِـ مدمض ؤهى الؿاصاث في 1970ؾبخمبر 

هى باه٣اب ألازحر نضام صازلي قضًض بحن خاثؼي الؿلُت في مهغ، وؤهىع الؿاصاث اهخ

، (3)يض مغا٦ؼ ال٣ىي  1971ماًى  15ٖليهم ؤَل٤ ٖلُه في طل٪ الى٢ذ زىعة الخصخُذ في 

                                                           
  .526، 525، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (1)

 .141م، مغح٘ ؾاب٤، د. محمذ عبذ الشفُع عِس ى (2)

في ٖهض الغثِـ ألاؾب٤  1971جغح٘ ؤخضار زىعة الخصخُذ التي حغث و٢اجٗها في مىخه٠ قهغ ماًى ٖام و  (3)

ا  ييض الجمىص ال٣ٗاثض ٦1968ُا" ٖام مدمض ؤهىع الؿاصاث، لخإحى ٖلى ٚغاع "زُىة الخصخُذ" في "حك٩ُى ؾلٞى

ضًً لها ؤخضهما زِ واضخحن مىظ   زىعة الخصخُذ ؾاعة في زُحنو  .والتزمذ والغحُٗت البضاًت  ٦ما بغعها اإلاٍا

، وما ؤ٣ٖبها مً مغاعة، وزِ آزغ ٌؿتهضٝ حٗم٤ُ ؤلاًجابُاث 1967حهضم ٧ل ؾلبُاث التي ٢اصث مهغ بلى ه٨ؿت 

ت ٌٗمل  1971ماًى ٖام  11والؿحر بها بلى آٞا١ عخبت، وجغح٘ اعهاناث زىعة  ونل بلى بِذ الؿاصاث يابِ قَغ

ت اإلاسجلت مً بُنها قٍغِ  في بصاعة الغ٢ابت ٖلى ت مً ألاقَغ الخلُٟىهاث في وػاعة الضازلُت، و٧ان ًدمل مجمٖى

ٖلُه حسجُل إلا٩اإلات بحن ازىحن ممً ؤَل٤ ٖلُم مغا٦ؼ ال٣ىي" وهم ؤصخاب الؿلُت والىٟىط في جهاًت ٖهض ٖبض 

خُا اصاث بة٢الت الؿ له، ٣ٞامالىانغ، وبضاًت ٖهض الؿاصاث"، و ًخطر ٞيها جأمغهما ٖلى الؿاصاث وبها مسُِ اٚل

هاثب عثِـ حمٗت، و٢غعث مغا٦ؼ ال٣ىي مٟاحإة الغثِـ باؾخ٣االث حماُٖت، ومنهم  ي وػٍغ الضازلُت قٗغاو 

غ ، و ٖلي نبري  آهظا٥  الجمهىعٍت غ الضازلُت، و مدمض ٞىػي  آهظا٥  الضٞإوٍػ قٗغاوي  في طل٪ الى٢ذ  وٍػ

ام  ، حمٗت ؾ٨غجحر عثِـ ، مدمض لبِب ق٣حر مدمض ٞاث٤، وعثِـ البرإلاان في طل٪ الى٢ذ  آهظا٥وػٍغ ؤلٖا

في الباص، ألامغ الظي جضاع٦ه الؿاصاث بدى٨ت  صؾخىعيبما حهضص بةخضار ٞغاٙ  .ؾامي قٝغ آهظا٥لجمهىعٍت  ا

، 1952زىعة ًىلُى ؤو٫ وػاعة جسلى مً مغا٦ؼ ال٣ىي مىظ  1971ماًى ؾىت  14قضًضة، ٣ٞبل اؾخ٣االتهم وق٩ل في 

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%81
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ُٞلب الؿاصاث مً مجلـ الكٗب الخعجُل بةجهاء مكغوٕ الضؾخىع الضاثم وطل٪ في 

، و٢ض ٢امذ لجىت مك٩لت مً زماهحن ًٖىا بمجلـ الكٗب بىي٘ 1971ماًى  20

غيت في  اإلااجمغ ال٣ىمي الٗام لاجداص ٖلى  1971ًىلُى  23مكغوٕ الضؾخىع ٖو

خمحز صؾخىع 1971ؾبخمبر ؾىت  11لاقترا٧ي، و٢ض جم اؾخٟخاء الكٗب ٖلُه في  ، ٍو

ت لجىت مك٩لت مً ؤًٖاء  1971 ب٩ىهه صؾخىعا قٗبُا في بٖضاصه ل٩ىهه مىيٕى بمٗٞغ

٤ لاؾخٟخاء الكٗبي، و  هى ما ًجؿض مجلـ الكٗب، وقٗبُا في ب٢غاعه إل٢غاعه ًٖ ٍَغ

 .  (1)٢مت الضًم٣غاَُت في وي٘ الضؾاجحر

 16بٗضما ج٣ضم ؤ٦ثر مً زلث ؤًٖاء مجلـ الكٗب في  1971وجم حٗضًل صؾخىع 

ق٩لذ لجىت  1979ًىلُى ؾىت  18بثازت َلباث لخٗضًل لضؾخىع، وفي  1979ًىلُى ؾىت 

خٗل٣ت بىٓام (، واإلا77، 5، 4، 2، 1لضعاؾت الخٗضًاث اإلا٣ترخت والتي قملذ اإلاىاص )

٘، ولاؾاؽ لا٢خهاصي  ٗت ؤلاؾامُت ٦مهضع عثِس ي للدكَغ الضولت، ومباصت الكَغ

للضولت، ولاجداص لاقترا٧ي الٗغبي، ومضة الغثاؾت بٟخدها إلاضص مخخالُت، وبياٞت مىاص 

، وجدذ (2)حضًضة جخٗل٤ بدىُٓم مجلـ الكىعي، والصخاٞت ٦ؿلُت قٗبُت مؿخ٣لت 

وجهاٖض خضة ألانىاث اإلاُالبت باإلناخاث الضًم٣غاَُت م٘  الخغا٥ الكٗبي في مهغ 

لُىٓم ازخُاع  2005ماًى ٖام  25جم حٗضًل الضؾخىع مغة ؤزغي في  2005بضاًت ٖام 

٤ لا  الخغ اإلاباقغ بحن ٖضص مً اإلاغشخحن بٗض ؤن ٧ان  هخسابعثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ

مخٗضص(، ُٞما ٖٝغ بخٗضًل  ًىحض ازخُاع بحن ال شخو الغثِـ )ؤيٖلى  ًخم لاؾخٟخاء

ت، زم ٖض٫ في اهخسابؤزغها ٖلى  جمالتي  و  1971( مً صؾخىع 76اإلااصة ) اث الغثاؾت اإلاهٍغ

=                                                           
٤ الُثي هان٠ هيو٢ام بال٣بٌ ٖل ت ٢اثض الخغؽ الجمهىعي الٍٟغ ، وج٣ضًمهم للمدا٦مت ؤمام آهظا٥م بمٗٞغ

 لـ "زىعة الخصخُذ".. الؿاصاث ٣ًُل وػٍغ الضازلُت بٗض ٦ك٠ ماامغة 43الظ٦غي الـ: وعُم غادةأ. ال٣ًاء. عاح٘ 

ٗب ٌؿخ٣بل الخُٛحراث بدماؽ " في الباص.. والكصؾخىعيالخغؽ ال٣ضًم.. مغا٦ؼ ال٣ىي حؿعى إلخضار "ٞغاٙ 

ضة ُٞخى ٖلى  2014/ماًى/15لخمِـ م٣الت ميكىعة ًىم ا .٦بحر  : ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ مى٢٘ حٍغ

http://www.vetogate.com 

 ، وما بٗضها.160، مغح٘ ؾاب٤، م د. رمضان محمذ بلُخ (1)

 .548، 547، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (2)

الىٓام  مىه ًىُل٤ ما وو٤ٞ حؼجي، بك٩ل جمذ ٢ض 1971الخٗضًاث التي جمذ ٖلى صؾخىع  جل٪ حمُ٘ وألن

الكٗب،  َمىخاث ًلبي وال باإلاخىا٢ًاث، ملُئا حٗله صؾخىعا مما جُىعه، ٞتراث مً ٞترة ٧ل الخا٦م في الؿُاس ي

 .9مغح٘ ؾاب٤، مهالت مصلفى،  .دعاح٘ 

http://www.vetogate.com/
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 لاقترا٧يالىٓام  ، وقملذ الخٗضًاث خظٝ ؤلاقاعاث بلىٖضص مً اإلاىاص 2007ٖام 

 .(1)عهابيلضؾخىعي ل٣اهىن ؤلا ا للضولت، ووي٘ ألاؾاؽ

صزلذ مهغ مؿاعا صؾخىعي مخ٣لب مخدى٫ قابه ٢ضع  2011ًىاًغ ٖام  25وبٗض زىعة 

ان الضؾخىعي  1971ٚحر ٢لُل مً الٛمىى، وؤو٫ هظا الٛمىى هى مهحر صؾخىع  ٞاإٖل

لى لل٣ىاث اإلاؿلخت الهاصع في  ٢ط ي بخٗضًل  2011ٞبراًغ  13الهاصع مً اإلاجلـ ألٖا

الضؾخىع، و٢امذ اللجىت بخٗضًل حؿ٘ مىاص وحك٨ُل لجىت لخٗضًل  1971الٗمل بضؾخىع 

، وحمُ٘ هظه اإلاىاص جخٗل٤ 189، 179، 148، 193، 93، 88، 77، 76، 75هي اإلاىاص اع٢ام 

٣ت  عثِـ الجمهىعٍت وقغوَه، ومضة الغثاؾت، وبٌٗ ناخُاث الغثِـ  اهخساببٍُغ

 اء الكٗبي الٗاماإلاخهلت بخُٗحن هاثب له ؤو ؤ٦ثر، وبةٖان خالت الُىاعت، و٢ض جم لاؾخٟخ

ش ٖلى  وحاءث هدُجت لاؾخٟخاء باإلاىا٣ٞت ٖلُه بإٚلبُت  2011ماعؽ  19الخٗضًاث بخاٍع

ذ ، في  ان الضؾخىعي اإلاا٢ذ م٩ىها  2011ماعؽ  30اإلاكاع٦حن في ٖملُت الخهٍى نضع ؤلٖا

، وهى ما صٖا 1971ماصة بما ٞيها اإلاىاص الدؿ٘ اإلاٗضلت وحمُٗها مإزىط مً صؾخىع  63مً 

ان (2)الػا٫ ٢اثما 1971لبٌٗ بلي ال٣ى٫ بإن صؾخىع ا ؤن الضؾخىعي ٖلى ؛ ٦ما ٢غع ؤلٖا

ًٖى  100اإلاىخسبحن بازخُاع ؤًٖاء حمُٗت جإؾِؿُت مً  والكىعي مجلـ الكٗب ٣ًىم

ش حك٨ُلها،ل٨خابت صؾخىع حضًض في ًٚىن ؾخت  جم  2012ماعؽ  24 وفي ؤقهغ مً جاٍع

ل ؤ 10، وفي (3)ت لىي٘ صؾخىع حضًض للباصُحك٨ُل الجمُٗت الخإؾِؿ ؤنضعث  2012بٍغ

                                                           
ش الثىعة  ي: اإلاىاَىت والخدى٫ الضًم٣غاَد. أحمذ محمذ مصلفي هصيرعاح٘ في طل٪  (1) صعاؾت في جاٍع

ت في يىء ؤخ٩ام ال٣ًاء، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، الُبٗت ألاولى،   .1425، م2013الكٗبُت اإلاهٍغ

 .148، مغح٘ ؾاب٤، مد. محمذ عبذ الشفُع عِس ى (2)

مغ جإؾِـ هظه الجمُٗت  بٗضص مً اإلاغاخل خُث ٢ام مجلؿا الكٗب والكىعي ب٣ٗض زازت احخماٖاث مكتر٦ت  (3)

ًاء اإلااثت للجمُٗت الخإؾِؿُت ٖلى  في ٢اٖت  :حيالىدى آلااإلااجمغاث في مضًىت ههغ وطل٪ بهضٝ ازخُاع ألٖا

، وجم ُٞه لاجٟا١ ٖلى حك٨ُل لجان ٞىُت لخل٣ي 2012ماعؽ  3: ٣ٖض هظا لاحخمإ ًىم الؿبذ صالحخماع ألاول 

٣ت ووؿب حك٨ُلها مً  ٍغ لا٢تراخاث مً الىىاب وؤٞغاص الكٗب خى٫ آلُت ازخُاع ؤًٖاء الجمُٗت الخإؾِؿُت َو

ذ وجم 2012ماعؽ  17:  ًىم الؿبذ يصالحخماع الثاوؤَُاٝ الكٗب اإلاهغي ٧له، زم ٣ٖض  ٖلى  ُٞه الخهٍى

م٣ترخاث وؿب حك٨ُل الجمُٗت الخإؾِؿُت مً صازل وزاعج البرإلاان، وجغاوخذ لا٢تراخاث مً ؤن ج٩ىن 

ذ  الجمُٗت الخإؾِؿُت بال٩امل مً صازل البرإلاان بلي ؤن ج٩ىن بال٩امل مً زاعج البرإلاان. وحاءث هدُجت الخهٍى

صالحخماع ٪ مً زاعحها، وحاء 50جمُٗت الخإؾِؿُت و٪ مً ؤًٖاء ال50لهالر ؤن ج٩ىن وؿبت هىاب البرإلاان 

ذ 2012ماعؽ  24: ًىم الؿبذ الثالث  ازخُاعاث ؤًٖاء الجمُٗت الخإؾِؿُت.ٖلى  وجم ُٞه الخهٍى

 هخ٣اص وه٣اف، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫:ا٨ُل الجمُٗت الخإؾِؿُت  ٧ان مدل بال ؤن  حك
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


   

  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض هكام. ص

  2019 حىان  – 01 الٗضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل ال٣اهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

١ خ٨ما بدل الجمُٗت  66لؿىت  266507مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي في الضٖىي ع٢م 

ان الضؾخىعي، و٢ام البرإلاان 60الخإؾِؿُت، إلاسالٟخه  لىو اإلااصة  ش  مً ؤلٖا  13بخاٍع

بدك٨ُل حمُٗت جإؾِؿُت ؤزغي بٗض الخ٨م بدل الدك٨ُل ألاو٫ للجمُٗت،  2012ًىهُى 

٘ صٖىي ؤمام ال٣ًاء ؤلاصاعي مغة ؤزغي لخل الدك٨ُل الثاوي للجمُٗت الخإؾِؿُت،  وجم ٞع

ش  بىٓغ الضٖىي ألن  ها خ٨مذ بٗضم ازخهان 2012ؤ٦خىبغ  23ول٨ً اإلاد٨مت بخاٍع

الدك٨ُل الثاوي للجمُٗت نضع ب٣اهىن، وال ًجىػ للمد٨مت الىٓغ في مضي صؾخىعٍت 

ش  مبر  30ال٣ىاهحن، وؤجهذ الجمُٗت الخإؾِؿُت الثاهُت ٦خابت الضؾخىع بخاٍع ، 2012هٞى

 ٦ضؾخىع للباص في 
ً
 .(1)2012صٌؿمبر  25واٖخمض عؾمُا

=                                                           
الدستور من قبل مجلسً الشعب ختٌار واضعً للمعاٌٌر واالشتراطات الواضحة ال غٌاب -

 وأنها ال تقوم على الخبرة والعلم والكفاءة. والشوري المصرٌٌن،

 قصاء الغٌر".إأسٌسٌة  كان فٌها "سعى للهٌمنة والطرٌقة التً تم بها تشكٌل الجمعٌة الت -

 ن.استبعاد أشخاص اعتبرهم البعض من "الرموز والقامات الوطنٌة" من القوائم األولٌة للمرشحٌ -

ضعف نسب تمثٌل قطاعات رئٌسٌة فً المجتمع المصري مثل الفالحٌن والعمال والفنانٌن  -

والمثقفٌن والمبدعٌن، وعدم تمثٌل قطاعات أخرى مثل ذوى االحتٌاجات الخاصة وأسر شهداء 

تحت عنوان" تصاعد الجدل حول  راجع  فً ذلك مقالة منشورة لثورة وقدامى المحاربٌن والكتاب،ا

شبكة االنترنت : على  بوابة األهرامعلى  ة للدستور"،ٌلجمعٌة التأسٌستشكٌل ا

http://www.ahram.org.eg 

مى٢٘ ٖلى  وم٣الت ميكىع جدذ ٖىىان" ؤًٖاء الكٗب والكىعي ًبضؤون في ازخُاع جإؾِؿُت الضؾخىع اإلاهغي"

 .http://www.almasry alyoum.comقب٨ت لاهترهذ : ٖلى  اإلاهغي الُىم
ا٢تراح ٖلى  اإلاىا٣ٞتن مٗاًحر ازخُاع لجىت اإلااثت"، "الكٗب ٌؿمُا"يم٣الخحن ميكىعجحن جدذ ٖىىاوعاح٘  (1)

ً جإؾِؿُت للضؾخىع بيؿبت  ت والٗضالت بخ٩ٍى قب٨ت ٖلى  بىابت ألاهغامٖلى  % مً البرإلاان"50خؼب الخٍغ

 http://www.ahram.org.egلاهترهذ: 

ت ٖلى لاؾخٟخاء هدُجت لاؾخٟخاء لخٗلً مىا٣ٞت الكٗب ٖلى الضؾخىع  هظا و٢ض اٖلىذ اللجىت الٗلُا اإلاكٞغ

ٌ 63.8بإٚلبُت ٢اعبذ الثلثحن خُث وا٤ٞ ٖلى الضؾخىع وؿبت   %  مً اإلاكاع٦حن في لاؾخٟخاء؛ بِىما ٞع

 مً ؤنل  1700580317خٟخاء  مً اإلاكاع٦حن في اؾخٟخاء ، هظا و٢ض قاع٥ في لاؾ  %33.2الضؾخىع وؿبت 
ً
هازبا

ذ، لخ٩ىن وؿبت اإلاكاع٦ت في لاؾخٟخاء  5109190067 % ووؿبت لامخىإ ًٖ اإلاكاع٦ت  32.9ممً لهم خ٤ الخهٍى

اث ٌٗلً هدُجت هخسابجدذ ٖىىان" عثِـ اللجىت الٗلُا لا  م٣الت ميكىعة، عاح٘ في طل٪  %67.1في لاؾخٟخاء 

، http://www.ahram.org.egقب٨ت لاهترهذ : ٖلى  بىابت ألاهغامٖلى  "،مكغوٕ الضؾخىع ٖلى  لاؾخٟخاء

 https:referendum2012election.egقب٨ت لاهترهذ: ٖلى  اثهخسابومى٢٘ اللجىت الٗلُا لا 
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ا في ْل خالت لاؾ خ٣ُاب الؿُاس ي الكضًض التي واحهها ولم ٌؿخمغ ألامغ ٍَى

ت في الثازحن  اإلاجخم٘ اإلاهغي جدذ خ٨م ؤلازىان، لخإحي اإلاىحت الثاهُت مً الثىعة اإلاهٍغ

، وؤ٣ٖبها بنضاع الغثِـ اإلاا٢ذ عثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت اإلاؿدكاع 2013مً ًىهُى 

زحر حُُٗل ، حغي بم٣خط ى ألا 2013ًىلُى  8،  5بٖاهحن صؾخىعٍحن في « ٖضلي مىهىع »

« لجىت الٗكغة»: بخضاهما ُؾمُذ 2012، وحك٨ُل لجىخحن لخٗضًل صؾخىع 2012صؾخىع 

يمذ ؾخت مً ال٣ًاة وؤعبٗت مً ؤؾاجظة الجامٗاث في ال٣اهىن. ؤما اللجىت ألازغي 

ذ بـ ٞغ ُٖ تها مسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘ وؤَُاٞه، « لجىت الخمؿحن» و ًٞمذ بحن ًٍٖى

حن ًىما التي خضصها الضؾخىع لاهتهاء مً جل٪ واهتهذ مً حٗضًاتها زا٫ الؿخ

ًجغي َغخه لخىاع مجخمعي صٖا  2012الخٗضًاث، لىهبذ بػاء مكغوٕ حٗضًل لضؾخىع 

بلُه عثِـ الجمهىعٍت ٢بُل الضٖىة بلى لاؾخٟخاء اإلاؼم٘ بحغائه في الغاب٘ ٖكغ والخامـ 

 و٢ض جم ب٢غاعه بمىحب هظا لاؾخٟخاء.، 2014ٖام  ٖكغ مً ًىاًغ 

ٖلى  2012لم ٨ًً حٗضًا لضؾخىع  2014ؤن صؾخىع  -مً وحهت هٓغها - واإلااخٔ

م ؤن بُان ٖؼ٫ الغثِـ مدمض مغس ي وب٣ًاٝ الٗمل بضؾخىع   3والهاصع في  2012الٚغ

بل ا٣ًاٝ الٗمل به ختى حٗضًله، ٦ما  2012لم ًخدضر ًٖ ؾ٣ٍى صؾخىع  2013ًىلُى 

ان  ٖلى  بصزا٫ حٗضًاثٖلى  هو 2013ىلُى ٖام ً 8الهاصع في  الثاوي الضؾخىعيؤن ؤلٖا

ؿحن، وختى ، وجم ب٢غاع الخٗضًاث مً ٢بل لجىخحن لجىت الٗكغة ولجىت الخم2012صؾخىع 

حٗضًل ٖلى  ٧ان جدذ ون٠ لاؾخٟخاء 2014ًىاًغ  25، 24 لاؾخٟخاء الظي جم ًىمي

خُث جم   2012مىٟها ًٖ صؾخىع  ؛ بال ؤهىا في الىا٢٘ ؤمام صؾخىع حضًض2012صؾخىع 

ٖلى  ازخاٝ نُاٚت مىاصه ق٩ل هٓام الخ٨م، و بياٞت بليٖلى  بصزا٫ حٗضًاث ٦بحرة

م مً حكابه ؤٚلبها في اإلاًمىن م٘ صؾخىع  ، بل  ، وازخاٝ ؤع٢امها وجغجُبها 2012الٚغ

وجغجِب الٟهى٫ والضًباحت، وبلٛاء مجلـ الكىعي، باإلياٞت لخظٝ مىاص وبياٞت مىاص 

ً اإلاخهىع ؤن ه٩ىن ؤمام مبجى حضًضا مسخلٟا ًٖ اإلابجى الؿاب٤ حملت حضًضة، ٞلِـ م

ؤمام صؾخىعا حضًضا جم اؾخٟخاء ها٦ض ؤهىا مما ًجٗلىا وجٟهُا وه٣ى٫ بإهىا ؤمام حٗضًل، 

 بإهه" الٗملُت  الضؾخىعيإلاٟهىم الخٗضًل  ، وهى ما ًا٦ضه الخٍٗغ٠ ال٣ٟهي(1)الكٗب ٖلُه

حؿمذ بخُٛحر ؤخ٩امه ؾىاء بىي٘ خ٨م حضًض في مىيٕى لم ٌؿب٤ للضؾخىع جىُٓمه التي 

                                                           
 .32، مغح٘ ؾاب٤، مد. أحمذ عبذ ربه (1)



    

  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض هكام. ص

  2019 حىان  – 01 الٗضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل ال٣اهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

٦ما ٌكمل حُٛحر ؤخ٩ام مىهىم ٖليها في الضؾخىع باإلياٞت ؤو الخظٝ"، ٦ما ؤن ٖملُت 

بٌٗ ٖلى  حٗضًل الضؾخىع ٢ض ج٩ىن حؼثُت، و٢ض ج٩ىن ٧لُت والخٗضًل الجؼجي ٣ًخهغ 

بالخُٛحر وهظا الخٗضًل   ِكمل ٧اٞت ؤخ٩ام الضؾخىع ؤخ٩ام الضؾخىع؛ بِىما الخٗضًل ال٨لى ٞ

ع هي ٖملُت خ٩ام الضؾخى ال٨لي أل ال٨لي ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلُه الٛاء الضؾخىع، ٞالخٗضًل 

 .(1)للضؾخىع ال٣اثم واؾدبضاله بضؾخىع حضًض الهضٝ منها بلٛاء يمجي

ت: على  أثر الثىراث تالذساجير اإلاصٍر الىخاثج الضؾخىعٍت ؤو  ٣ًهض بظل٪ مٗٞغ

هجاح الثىعة باليؿبت للضؾخىع ال٣اثمت؛ هل جخجؿض جل٪ ٖلى  جترجبالتي  ال٣اهىهُت

٘ ٣ًغع طل٪؟ ؤم ؤن هظا  خاثج في ؾ٣ٍى الضؾخىع جل٣اثُا، ؤيالى صون خاحت بلي حكَغ

 بعاصة ال٣اثمحن بالثىعة؟ٖلى  الؿ٣ٍى ًخى٠٢

 ن.زازت اججاهاث ٣ٞهُه في هظا الكإ هىا٥

ؤن هجاح  الضؾخىعيًغي ٚالبُت ال٣ٟه صالججاه ألاول: السلىط الخللائي للذسخىر: 

الثىعة يض هٓام الخ٨م ًاصي بلي الؿ٣ٍى الخل٣اجي للضؾاجحر ٞىعا مً جل٣اء هٟؿه، 

، ٞهضٝ الثىعة هى ال٣ًاء ٘ ما ٣ًغع طل٪ الؿ٣ٍى هٓام ٖلى  وصون خاحت بلي حكَغ

٣ضاهه ل٣ىجه ال٣اهىهُت ؾُاس ي مٗحن، ومٗجى هجاح الثىعة هى ؾ٣ى   ٍ الىٓام الؿُاس ي ٞو

لي التي  ان هظا الؿ٣ٍى ؤو الىو ٖلُه، ٖو ٌؿدىض ٖليها وهى الضؾخىع، صون خاحت إٖل

                                                           
والخىا٣ٞاث الؿُاؾُت، حٗضًل الضؾخىع بحن الًغوعة الصخهُت ًىسف الشكري: على  مً د.عاح٘ ٦ا  (1)

، أ. أكرم فالح أحمذ، أ. دولت ، وما بٗضها37، م2007(،2مجلت ال٩لُت ؤلاؾامُت الجامٗت، الٗغا١، ٖضص)

مجلت صعاؾاث ا٢لُمُت، مغ٦ؼ الضعاؾاث  : حٗضًل الضؾخىع وؤزغه في حُٛحر زهاثو الضؾاجحر،أحمذ عبذ هللا

: ، د. مصلفي سالم مصلفي الىجُفي263، م262، م2009(، 14لا٢لُمُت بجامٗت اإلاىنل، الٗغا١، ٖضص)

(، 53،  مجلت الغاٞضًً، ٧لُت الخ٣ى١ حامٗت اإلاىنل، الٗغا١، ٖضص)2005حٗضًل الضؾخىع الٗغاقي لؿمت 

 .248، 247، م2012

ف اللغى  ضوال : ما٫، : ٖض٫ لكلمت حعذًل ي والخعٍر ٤: خاص، وبلُه: عح٘ في ؤمغه، ٖضال ٖو ٣ا٫: ٖض٫ ًٖ الٍُغ ، ٍو

: ا٢امه وؾىاء به وحٗله مثله ٢اثما م٣امه ، ٖاص٫ 
ً
ضالت: اؾخ٣ام في خ٨مه ؤو خ٨م بالٗض٫، والش يء ٖضال ٖضال ٖو

بحن الكِئحن: واػن والش يء بالش يء : ؾىاء به وحٗله مثله ٢اثما م٣امت مىه مٗاصلت الكهاصاث، عاح٘ اإلاعجم 

 .408الىححز، مغح٘ ؾاب٤،م
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الٛاء الضؾخىع الؿاب٤ ل٣ُامها ٖلى  ٢ُام الثىعةٖلى  طل٪ ٞةن هو في الضؾخىع الخالي

 . (1)ه٩ًىن طل٪ الىو ٧اق٠ لىي٘ خضر بالٟٗل بىجاح الثىعة، ولِـ ميكإ ل

غح٘ البٌٗ هظه الىدُجت   ت ال٣ٗض  لغؤي ال٣ٟهي بلىاهخهى بليها هظا االتي  ٍو هٍٓغ

دضص ؤبٗاصها وهخاثجها، ٞظهب هظا لاججاه بلي التي   لاحخماعي ًجؿضها الضؾخىع ، ٍو

ٌ ألاٞغاص إلاا التزمىا به وجىاػلىا ٖىه بم٣خط ي  هي بال حٗبحر  ال٣ى٫ بإن الثىعة ما ًٖ ٞع

ت ؾُاصة ٖلى  الضؾخىع؛ بِىما ًداو٫ البٌٗ جٟؿحر الؿ٣ٍى الخل٣اجي للضؾخىع بىاء هٍٓغ

اعجًذ الضؾخىع مُثا٢ا لها، لخبحن مً زاله ٦ُُٟت مماعؾت التي  هي  ألامت، ٞاألمت

اعجُاخها وحٗلً ٖضم اعجُاخها ؤو الؿلُت، وهى خحن حسخب هظا الغض ي وحٗبر ًٖ ٖضم 

 .(2)هظا الضؾخىع بل م٣اومتها له بهما حٗلً جهاًخه بال٩املٖلى  مىا٣ٞتها

:  طهب هظا لاججاه ٨ٖـ : عذم السلىط الخللائي للذسخىر اللائمصالججاه الثاوي

ما طهب بلُه لاججاه الؿاب٤ ٞهى ًغي ؤن الىزاث٤ الضؾخىعٍت ال حؿ٣ِ بك٩ل جل٣اجي 

هجاخها، وبهما ًلؼم لظل٪ ؤن ًٟصر ال٣اثمىن بهظه الثىعة ًٖ هظا ألامغ بمجغص 

٘ مً حاهبهم ٣ًغع طل٪ الؿ٣ٍى " ب "، ؤو ٖان صؾخىعيبهغاخت، وطل٪ بما بهضوع حكَغ

ؾ٣ٍى الضؾخىع ال٣ضًم الظي ٧ان ٢اثما و٢ذ الثىعة، ٖلى  بالىو في الضؾخىع الجضًض

غح٘ هظا لاججاه ؤهه ٢ض ٩ًىن الهضٝ مً ا الضؾخىع ال٣اثم، ٖلى  لثىعة هى اإلاداٞٓتٍو

ما ٢امذ بال للمداٞٓت هي  ٠ُ٨ٞ بطن ٌؿ٣ِ الضؾخىع ٞىع ٢ُام الثىعة و٦ىدُجت لها،

ٖلُه في ألاؾاؽ؟. ٦ما ؤن ال٣ى٫ بالؿ٣ٍى الخل٣اجي للضؾخىع هدُجت للثىعة ٢ض ًىحض 

ما، ولظا ال٣اثمحن بها مىاحهتهٖلى  الظي ًهٗب الضؾخىعيخالت مً الٟغاٙ الؿُاس ي و 

ًًٟل ؤن ٌؿخمغ الضؾخىع ٞترة مً الؼمً ختى حؿخ٣غ ألامىع وحؿخ٣ُم ألاويإ، زم ًخم 

ه واؾدبضاله، بياٞت بلي ؤن ٧ل ما وعص ٞةهه في الىا٢٘ الٗملي لِـ  ان ًٖ ؾ٣َى ؤلٖا

٧ل ههىم الضؾخىع ال٣اثم و٢ذ الثىعة جخٗاعى م٘ ألا٩ٞاع الثىعٍت، مما ٌٗجى في النهاًت 

                                                           
 .Barthelemy etDeuz,traité de dr. const,Dalloz,1926,p.234 ets  عاح٘ : (1)

أ. اسراء ، 601، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُب، 336، مغح٘ ؾاب٤، مطه الشاعر ي د. رمس 

 .361، 360، مغح٘ ؾاب٤، ممحمىد بذر

 .349، 348، مغح٘ ؾاب٤، مد. فاطمت حمادة عبذ العظُم عمران (2)
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حٗضًله بدظٝ ما هى َالر مىه  الضؾخىع ال٣اثم و٢ذ الثىعة مٖ٘لى  ٣اءام٩اهُت لاب

 .(1)هى نالر ُٞه ماٖلى  ب٣اءوؤلا 

ضاٞ٘ ًٖ وحهت هٓغ هظا لاججاه مؿدىضا بلي ؤن هجاح الثىعة    ا٦ض البٌٗ ٍو ٍو

ت في  هظا٥ وهى لم ًاصي بلي الؿ٣ٍى الٟىعي للضؾخىع ال٣اثم آ 1952م ًىلُى ٖا 23اإلاهٍغ

، ألن هضٝ الثىعة لم ٨ًً اؾ٣اٍ الضؾخىع، بل ٧ان هضٞها اناح 1923صؾخىع ٖام 

الٟؿاص الظي ٧ان مخٟكُا في الجهاػ الؿُاس ي وؤلاصاعي اإلاهغي في طل٪ الى٢ذ، بال ؤن 

 ال ًخمش ى٢اصة الثىعة بٗض ٞترة جٍؼض ًٖ ألاعبٗت ؤقهغ وهه٠ جبحن لهم ؤن الضؾخىع ال٣اثم 

الثىعة وال ٌؿاًغ عئٍتها في بٌٗ ألاؾـ لاحخماُٖت ولا٢خهاصًت  م٘ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ

، وما خضر (2)1923ًٖ ؾ٣ٍى صؾخىع  1952صٌؿمبر ٖام  10والؿُاؾُت ٞإٖلىىا في 

ٞبراًغ  13في  1971خُث جم حك٨ُل لجىت لخٗضًل صؾخىع ٖام  2011ًىاًغ  ٣ٖ25ب زىعة 

 1971ل حؿ٘ مىاص مً صؾخىع حٗضًٖلى  2011ماعؽ  19، وجم اؾخٟخاء الكٗب في 2011

ان  ماعؽ  30الهاصع في  الضؾخىعيوبلٛاء ماصة، بلي ؤن خؿم الجض٫ وجم بلٛائه باإٖل

لى2011 م لاؾخٟخاء ، مً ٢بل اإلاجلـ ألٖا  .(3)الخٗضًلٖلى  لل٣ىاث اإلاؿلخت ٚع

: هظا لاججاه ًجم٘ بحن لاججاهحن الؿاب٣حن ٞهى صالججاه الثالث: صالججاه الىسلى

جدترم الضؾخىع ال٣اثم و٢ذ الثىعة وجلتزم التي  ًغي وحىب الخٟغ٢ت بحن خ٩ىمت الثىعة 

بىهىنه ومباصثه وج٩ىن بالخالي خ٩ىمت صؾخىعٍت، وفي ْل هظه الخ٩ىمت ال ًم٨ً 

الؿ٣ٍى ب٣غاع ال٣ى٫ بؿ٣ٍى الضؾخىع بمجغص هجاح الثىعة بل ال بض مً بٖان طل٪ 

ذ؛ بِىما خ٩ىمت الثىعة  جإحى صون اخترام ألخ٩ام الضؾخىع ال٣اثم ٞخ٩ىن التي  نٍغ

جها ال جدترم ؤخ٩امه بل ٌؿ٣ِ الضؾخىع ٞىع هجاح الثىعة أل خ٩ىمت وا٢ُٗت، وهىا

ًه وال حؿدىض بلُه  .(4)جٞغ

                                                           
 .361، مغح٘ ؾاب٤، مأ. اسراء محمىد بذر، 235، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخ (1)

 .604، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُب (2)

 .229، 228، مغح٘ ؾاب٤، معبذ السحامعلى  د. محمذ (3)

ل ، د. عحاء  (4)  .257، مغح٘ ؾاب٤، ممصلفي محيي الذًًد. محمذ حمال عثمان حبًر

 ٌ ُت، وبهما حؿخمض ؾلُاتها مً الىا٢٘  صؾخىعيٞالخ٩ىمت الىا٢ُٗت ال حؿدىض بلي جٍٟى ًًٟي ٖليها نٟت الكٖغ

٣ت ت للخٟاّالتي  وجماعؽ ازخهاناتها خؿب الخاحت، وبالٍُغ م٩اؾب الثىعة واؾخ٣غاعها، ٖلى  جغاها يغوٍع

 الضؾخىعيُت ما٢خا لخحن اؾخ٣غاع الىٓام ( خ٩ىمت ما٢خه جخىلي الؿل1ولٗل ؤهم ما ًمحز خ٩ىمت الىا٢ُٗت ؤجها: )

= 
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هٕى ٖلى  ؾ٣ٍى الضؾخىع جخى٠٢ٖلى  حاهب مىه ؤن هدُجت الثىعة وؤزغها ٦ما ًغي  

الثىعة ٞةطا ٧اهذ الثىعة ؾُاؾُت ؾ٣ِ الضؾخىع ال٣اثم ٞىع هجاخها، بِىما بطا ٧اهذ 

اخت بىٓام الخ٨م ٞةهىا الجاصي  الثىعة احخماُٖت تهضٝ بلي حُٛحر احخماعي ٣ِٞ صون ؤلَا

 .  (1)بلي الؿ٣ٍى الخل٣اجي للضؾخىع 

ؾ٣ٍى الضؾخىع ب٣اء ؤو ٖلى  بِىما هىا٥ اججاه زالث ًٟغ١ في ؤزغ هجاح الثىعة

 :(2)ال٣ضًم بىٕى الثىعة والهضٝ منها ُٞمحز بحن خاالث زار

ٌ الكامل ل٩ل ؤؾالُب و٢ُم الخالت ألاولى : خالت الثىعة الكاملت: خُث الٞغ

ع ال٣اثم صون الىا٢٘ ال٣اثم ٢بل الثىعة، ٟٞىع هجاح الثىعة ٌؿ٣ِ الضؾخى  ومباصت

 بٖان طل٪. الخاحت بلى

ٌ الكامل إلاا هى ٢اثم بل التي  الثىعة الجؼثُت: و الخالت الثاهُت: خالت  ال جدمل الٞغ

ٌ الجؼجي ؤو اليؿبيٖلى  ج٣ىم لبٌٗ اإلاٟاهُم وال٣ُم وألاؾـ ال٣اثمت، وفي هظه  الٞغ

 الخالت الثىعة ال حؿ٣ِ الضؾخىع بإ٦مله بل حؿ٣ِ ٣ِٞ ألاخ٩ام اإلاخٗاعيت م٘ ؤهضاٞها.

ال تهضٝ بلي حُٛحر الىٓام التي : و الخالت الثالثت: الثىعة الؿُاؾُت اإلادضوصة 

حُٛحر الخا٦م ٖلى  وبهما ًىهب هضٞها ٣ِٞ لاحخماعيؤو  لا٢خهاصيالؿُاس ي ؤو 

وؤٖىاهه ٦غص ٞٗل ٖىض اؾاءتهم الؾخٗما٫ الؿلُت واهتها٦هم ألخ٩ام الضؾخىع، وفي هظه 

ه ؾ٣ٍى الضؾخىع ٧له ؤو حؼء مىه، بل حٗض الثىعة يماه لثىعة بلىجاصي ا الخالت ال

 الخترام الضؾخىع واإلاداٞٓت ٖلُه.

=                                                           
ُٗت، والخىُٟظًت، 2بٗض وي٘ الضؾخىع الجضًض.) ( خ٩ىمت ججم٘ في ًضها ٧اٞت الؿلُاث زانت الؿلُت الدكَغ

ُت بضال هٓام جغ٦حز الؿلٖلى  خ٩ىمت ج٣ىم يهوهى جخىاله بىاؾُت هُئت ؤو هُئاث جابٗت لها، وجدذ بقغاٞها ، ٞ

 .603، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُبؤجها خ٩ىمت ص٨ًخاجىعٍت، عاح٘   يمً الٟهل بحن الؿلُاث، ؤ

و٢ض اهخ٣ض البٌٗ هظا لاججاه لهٗىبت الخٟغ٢ت بحن الثىعة الؿُاؾُت والثىعة لاحخماُٖت، وألن ؤخ٩ام  (1)

اث الٗامت وجدخىي  هىال جدضص ٖلى  الضؾخىع حكمل بجاهب هٓام الخ٨م جدضًض الخ٣ى١ والخٍغ ٞيها ؤبىابا ٞو

د. فاطمت خ٣ى١ اإلاىاَىحن وواحباتهم، وجىضر ؤهم م٣ىماث الضولت لا٢خهاصًت ولاحخماُٖت والث٣اُٞت، عاح٘ 

 .350، مغح٘ ؾاب٤، محمادة عبذ العظُم عمران

 .606، 605، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُب (2)
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 الىهىمهي  حؿ٣ِ بىجاح الثىعةالتي  في خحن ًغي اججاه آزغ ؤن الىهىم الضؾخىعٍت

ترجبالتي  جخٗل٤ بىٓام الخ٨م، وهىالتي  طل٪ ٖلى  في الٛالب ج٣ىم الثىعة مً ؤحل حُٛحرها، ٍو

م هجاح الثىعة، ٍوًغب ؤن باقي ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت الٛحر مخٗل٣ت بىٓام الخ٨م ًٓل با٢ُا  ٚع

 ال حؿ٣ِ بىجاح الثىعة منها:التي  الىهىمٖلى  هظا الجاهب مً ال٣ٟه ؤمثلت

اتهم:  اإلاباصت -1 م مً حٗل٤ هظه ٖلى  اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ بالىٓام  اإلاباصتالٚغ

ها ما ًم٨ً ؤن ٌؿمى الضؾخىع  الؿُاس ي للضولت وجإزغها به ، بال ؤجها ج٩ىن في مجمٖى

اإلاخٗل٣ت  اإلاباصتلاحخماعي لألمت الظي ال ًخٛحر بخٛحر الىٓام الؿُاس ي بها، وهظه 

اث واحبت الخ٣ضٌـ ولاخترام ألجها اؾخ٣غث في الًمحر ؤلاوؿاوي، ٦ما ؤجها  بالخٍغ

حر مغجبُت م٣غعة في ههىم ويٗ ُت صولُت ججٗلها ؤؾمي مً الضؾاجحر، ٚو

م الٛاء صؾاجحرها.  بىحىصها، وجٓل ٢اثمت ٚع

لم ًىو ٖليها التي حٗخبر صؾخىعٍت مً خُث الك٩ل ٣ِٞ: و التي  ألاخ٩ام  -2

٨ًؿبها ٢ضؾُت وزباث وخهاهت ق٩لُت ججٗل مً الهٗب حٗضًلها،  الضؾخىع بال ل٩ي

اتها ًٖ ٞهظه الىهىم ال جخهل بالخىُٓم الؿُا س ي للضولت ، وال جسخل٠  في مىيٖى

م ؾ٣ٍى الضؾخىع ول٨ً جؼو٫ ٖنها  لي طل٪ جب٣ي هظه الىهىم ٚع ال٣ىاهحن الٗاصًت، ٖو

 . (1)الهٟت الضؾخىعٍت وحٗامل مٗاملت ال٣ىاهحن الٗاصًت

ت اإلاسخلٟت هجض ؤن الثىعاث ٖلى  ومً حمإ ما ؾب٤ وبخُب٣ُه الثىعاث اإلاهٍغ

ت حمُٗها اهخهى هجاخها   الضؾخىع ال٣اثم ووي٘ صؾخىع حضًض، وطل٪ إلؾ٣اٍاإلاهٍغ

م مً ؤن بًٗها ٢ام بخٛحر قامل للمجخم٘ اإلاهغي مثل زىعة ٖلى  ، وبًٗها 1952الٚغ

اؾ٣اٍ  بال ؤن ٢ُامهما اؾخدب٘ 2013ًىهُى  30، 2011ًىاًغ  25 ٧ان حؼثُا مثل زىعحي

الضؾخىع ال٣اثم ووي٘ صؾخىع حضًض ختى ولى ٧ان طل٪ جدذ مؿمى حٗضًل الضؾخىع 

ت ٖىض وي٘ صؾخىع حضًض ٣ٖب  ؤهه مً اإلااخٔ ؤن وايعيال٣اثم، ٦ما  الضؾاجحر اإلاهٍغ

اث  زىعة ٌؿخُٟضون مً ههىم ٧ل صؾخىع ؾ٣ِ زهىنا في ؤبىاب الخ٣ى١ والخٍغ

ا بُنها مما ًا٦ض ؤن الظي ٌؿ٣ِ ٚالبا ٞخجض ههىم جل٪ ألابىاب ج٩اص جدكابه ُٞم

بىجاح الثىعاث مً ههىم صؾخىعٍت وال ٌٗىص للخُاة مغة ؤزغي الىهىم اإلاخٗل٣ت 

                                                           
 .231، 230، مغح٘ ؾاب٤، مالسحامد. محمذ على عبذ ، 340، 339، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (1)
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ت لم حؿ٣ِ الضؾاجحر  ٧اهذ ٢بلها التي  بىٓام الخ٨م، وفي حمُ٘ خاالث الثىعاث اإلاهٍغ

طل٪ في بٖاهاث صؾخىعٍت جهضع ٣ٖب هجاح ٖلى  مً جل٣اء هٟؿها، وبهما جم الىو

الثىعة، مٗلىت ؾ٣ٍى الضؾخىع وحك٨ُل لجىت لىي٘ صؾخىع حضًض، ؤو مٗلىت ا٣ًاٝ 

 الٗمل بالضؾخىع وحك٨ُل لجىت لخٗضًله.

: ل٣ض جغصصث ٖباعة ساسُت أو اإلاكملت للذسخىر اللىاهين ألا على  أثر الثىراث

٣هض بها " الضؾخىعيال٣ىاهحن لاؾاؾُت في ال٣ٟه  ت ال٣ىاهحن اإلاىٓمتاإلاهغي ، ٍو  مجمٖى

ًىٓغ بليها ٣٦ىاهحن طاث َبُٗت صؾخىعٍت مً التي  للؿلُاث الٗامت الغثِؿُت في الضولت و 

ُت"؛ ٞهي الىاخُت اث صؾخىعٍت بُبُٗتها خُث  اإلاىيٖى في  -ؾاؾاجتر٦ؼ ؤ -حٗالج مىيٖى

اث  جىُٓم الؿلُاث الٗامت والٗا٢اث بُنها واإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للمجخم٘ وجىُٓم الخٍغ

حر طل٪ مً اإلاؿاثل الٗامت والخ٣ى١ وال حٗالجها الضؾاجحر بهٟت التي  ىاحباث الٗامت، ٚو

ؤؾاؾُت"، وبن ازخلٟذ ًٖ ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت باإلاٟهىم الض٤ُ٢ بإجها لم جغص في الىز٣ُت 

طل٪ مً هخاثج ؤهمها ٖضم وحىب اجبإ ؤلاحغاءاث اإلا٣ٗضة في ٖلى  الضؾخىعٍت، وما ًترجب

 .(1)ٍت"وي٘ وحٗضًل الٛاء ال٣ىاٖض الضؾخىع 

حؼء  هحن لاؾاؾُت اإلا٨ملت للضؾخىع ٞهيوهٓغا ألهه َب٣ا للمٟهىم الؿاب٤ لل٣ىا  

ت ُٞه، ٞةهه  مً الىٓام الؿُاس ي الظي ٢امذ الثىعة مً ؤحل بخضار حُٛحراث حظٍع

ٌؿغي ٖلُه ما ؾب٤ ؤن ط٦غهاه باليؿبت للضؾخىع ٞةطا عؤي ال٣اثمىن بالثىعة بٗض هجاخها 

ب٣ُذ مٗه ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت ، في خحن بطا ما عؤوا الٛاء الضؾخىع الضؾخىع ٖلى  ؤلاب٣اء

 . (2)نغاخت ؤو يمىا جلغي بالخبُٗت ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت اإلا٨ملت له

ٖام ًغجبِ بهٟت  ل٩ل صولت هٓام ٢اهىوياللىاهين العادًت: على  أثر الثىراث

عثِؿُت بضؾخىعها ؤو ٢اهىجها ألاؾاس ي، وجىٟغص ال٣ىاهحن الٗاصًت بىي٘ زام ًمحزها ًٖ 

ت  هي طاث هُا١ واؾ٘ ًد٨م حمُ٘ هىاحيٚحرها مً ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت، ٞ الخُاة البكٍغ

ج٨خٟي التي  في حؼثُاتها اإلاسخلٟت، وهى ؤ٦ثر امخضاص وحكٗبا مً ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت 

                                                           
د. وج٣٘ هظه ال٣ىاهحن لاؾاؾُت في مغجبت وؾُى بحن ال٣ىاهحن الضؾخىعٍت، وال٣ىاهحن الٗاصًت، عاح٘ في طل٪  (1)

 ، وما بٗضها.48، مغح٘ ؾاب٤، ممحمذ أبىزٍذ محمذ عل 

 .341، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمسي طه الشاعر (2)
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ؤن هجاح الثىعة ال ٖلى  ، ومً هىا ًجم٘ ال٣ٟه(1)لخٍُى الٗامت لىٓام الخ٨مبىي٘ ا

ت ؤم حىاثُت ؤم  ًمـ ال٣ىاهحن الٗاصًت ال٣اثمت في اإلاجخم٘ ؾىاء ٧اهذ مضهُت ؤم ججاٍع

لخ٤ بها اللىاثذ  ُٗت، ٍو ت ؤم ٚحر طل٪ مً ال٣ىاهحن الهاصعة ًٖ الؿلُت الدكَغ بصاٍع

في طل٪ الكإن في  حٗضًلها ًخم َب٣ا لل٣ىاٖض اإلا٣غعةها ؤو وال٣غاعاث الخىُٓمُت، وؤن بلٛائ

ألاويإ الٗاصًت، والٗلت في طل٪ جغح٘ بلي ؤن الثىعة حؿتهضٝ هٓام الخ٨م وهظه 

 ، ٞهي(2)ال٣ىاهحن وجل٪ اللىاثذ ال جخٗل٤ بىٓام الخ٨م وال الخىُٓم الؿُاس ي للضولت

ٗاث ج٩ىن  ىهغا مً ٖىانغ اؾخ٣غاع الضولت، والضلُل إلقبإحكَغ  خاحاث ألاٞغاص، ٖو

و٢اهىن ال٣ٗىباث و٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت اإلاهغي  طل٪ ؤن ال٣اهىن اإلاضويٖلى 

ًىاًغ  25ُب٣ىن ختى آلان، وما خضر م٘ زىعحي وهم م 1952ًىلُى  23نضعوا ٢بل زىعة 

 .(3)2013ًىهُى  30، 2011

ال٣ىاهحن الٗاصًت بحن خالت ما ٖلى  ال٣ٟه في ؤزغ الثىعةبِىما ًٟغ١ حاهب ؤزغ مً   

بطا ٧اهذ الثىعة قاملت ؤم حؼثُت، ٟٞي الخالت لاولى : ٞةن الثىعة جاصي بهٟت جل٣اثُت 

ٗاث الٗاصًت واللىاثذ  ت ٢بل  ثوال٣غاعابلي حُُٗل الٗمل بالدكَغ الخىُٓمُت الؿاٍع

هجاخها خُث ؤن الثىعة ٢امذ بٛغى الخُٛحر الكامل للىٓم لاحخماُٖت ولا٢خهاصًت 

الخىُٓمُت بمثل هظه ال٣ىاهحن  ثوال٣غاعاوالؿُاؾُت الؿاثضة، وحُُٗل الٗمل واللىاثذ 

ت  الثىعة ةن جدضثها الثىعة، ؤما الخالت الثاهُت: ٞالتي  ٌٗض هدُجت مى٣ُُت للخٛحراث الجظٍع

اث ٢غاع ٗاث الٗاصًت مً ٢ىاهحن ولىاثذ و حُٛحر مٗٓم الدكَغ ٢ض ال ج٩ىن في خاحت بلى

منها مً  ُل ؤيلٛاء ؤو حُٗٞظه ٖىض هجاخها، وبالخالي ًخُلب بج٩ىن هاالتي  جىُٓمُت،

ذ مً ال٣اثمحن  .(4)الثىعةٖلى  بٖان نٍغ

لاججاه الؿاب٤ ًسال٠ اإلاى٤ُ ؤن ما جبىاه  -ًغي بد٤ -بال ؤهه هىا٥ اججاه في ال٣ٟه 

ٗاث، والىا٢٘ ٞا ًخهىع ختى في هجاح الثىعاث الكاملت ؤن جلغي ؤو حُٗل ٧اٞت الدكَغ

، ؤن الضولت حِٗل في ٞغاٙ ٢اهىوي ، وبال ٧ان مٗجى طل٪ وحِٗل الضولت في ٞغاٙ ٢اهىوي

                                                           
  .352، مغح٘ ؾاب٤، مد. فاطمت حمادة عبذ العظُم عمران (1)

   .239، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخ (2)

 .233، 232، مغح٘ ؾاب٤، معبذ السحامعلى  د. محمذ، 609، مغح٘ ؾاب٤، مد. وعمان أحمذ الخلُب (3)

   .240، مغح٘ ؾاب٤، مد. رمضان محمذ بلُخ  (4)
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ما  وهضم ٦ُان الضولت هٟؿها، وهى  جى طل٪ ؤن الثىعة جاصي بلى الٟىض ىوبال ٧ان مٗ

م حٛحر هٓام الخ٨م التي  ًسال٠ ال٣اٖضة الضؾخىعٍت  ج٣غع اؾخمغاع الضولت وزلىصها ٚع

ٗاث الٗاصًت وال٣غاعاث واللىاثذ الخىُٓمُت جب٣ي بلي ؤن جدضص  ٞيها، ولظل٪ ٞةن الدكَغ

جسخاع نغاخت التي   جدل مدلها، ٞهيالتي  حؿ٣ُها والىهىم التي  الثىعة الىهىم 

 . (1)الظي ًخم ُٞهُا١ الخُٛحر والى٢ذ ه

ٗاث الٗاصًت بال بما  وهدً مً حاهبىا هغي    ؤن الثىعة ٖىض هجاخها ال جازغ في الدكَغ

والخإمُم نضعث ٣ٖب  عيٌؿاٖضها في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها، ٞىجض ؤن ٢ىاهحن ؤلاناح الؼعا

ت للثىعة وهى جد٤ُ٣ الٗضال ، خُث الهضٝ ألاؾمى1952ًىلُى  23 هجاح زىعة

نبذ ال٣ىاهحن  2013ًىهُى  30، 2011ًىاًغ  25 هجض ؤن زىعحي لاحخماُٖت، بِىما

اث الؿُاؾُ  .ت، والخ٤ في الخٗبحر وببضاء الغؤياإلاهاخبت لهما في اججاه اَا١ الخٍغ

 الخاجمت

نضوع قٗىبها ٖلى  ٢امذ زىعاث الغبُ٘ الٗغبي يض ؤهٓمت مؿدبضة ْلذ حازمت 

٣ىص مهاصعة ؤخام ؤحُا٫ وؤحُا٫ مً جل٪  الكٗىب ؤزظه  بهم لخالت الجمىص ٣ٖىص ٖو

بل ؤن قئىا الخٗبحر بض٢ت خالت اإلاىث ٞا عاخت في الخايغ ، وال ؤمل في اإلاؿخ٣بل، هظه 

حؿمذ بها، وهى لم ج٨ً حؿمذ التي  خ٣ى١ لهم ٚحر  ألاهٓمت حٗلذ مً قٗىبها ؤقباح ال

صي ال عوح بال بما ٌؿمذ بب٣اء الخُاة صون اؾخُٗامها وجظو٢ها، ب٣اء الخُاة بك٩ل ما

جإة  ت،  ٞو ُٞه، ٞجٗلذ مً مىاَىيها جغوؽ في ؤالث ضخمت جخدغ٥ صون هضٝ صون هٍى

 هبذ الثىعاث ٦ىٟست الغوح للجؿض البالي ٞإٖاصث لكٗىبها الخُاة ، و٧ان مً هظه

ت لدؿ٣ِ هٓام ما ٧ان مً اإلاخهىع  2011ًىاًغ  ٢25امذ في التي  الثىعاث الثىعة اإلاهٍغ

خام ؤن ٌؿ٣ِ ؾ٣ِ هٓام مباع٥ ، ؤمام قٗاعاث حٗبر ًٖ ؤبؿِ وال اإلاخسُل ولى في ألا 

ل٣ىهاٖلى  عصصها اإلاخٓاهغون و٦خبىهاالتي  ؤخام الكٗب اإلاهغي  و  ٖلى  الٞخاث ٖو

ت  –نضوعهم ٢بل  ٧ل م٩ان  "ِٖل  وؿاهُت( ب٦غامت  –ٖضالت احخماُٖت  –خٍغ

ت، ال ببؿاَت وحٗجي واضخت هىا وألاهضاٝ ا، ال ؾلٍُى  .صًيُا خ٨ما وال خ٨ما ٖؿ٨ٍغ

                                                           
 .342ؾاب٤، م، مغح٘ د. رمسي طه الشاعر (1)



    

  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض هكام. ص

  2019 حىان  – 01 الٗضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل ال٣اهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

 في ال٨بري  ؤلاوؿاهُت الثىعاث حمُ٘ وعسختها ٨ٖؿتها مثلما لظل٪، الٗملُت والترحمت

ش  للؿلُت وجضاو٫  خؼبُت لُبرالي، حٗضصًت صًم٣غاَي هٓام ب٢امت هي ال٣ضًم واإلاٗانغ الخاٍع

هىن  جمُحز، صون  اإلاىاَىت مبضؤ جغؾُش ٖلى وهؼحهت، ٣ًىم خغة اثاهخساب زا٫ مً  ٍو

اث اتها الٟغصًت الخٍغ  لازخُاع ٖلى ج٣ىم التي والصخهُت والؿُاؾُت الٗامت ب٩اٞت مؿخٍى

ٗت مؿمي ؤي جدذ وناًت صون  الخغ، ا بٖاما ج٨ٟل ٦ما .ؤو طَع  ٧اٞت ًًم خغا مخىٖى

ٗبر وآلاعاء لاججاهاث  خؼبُت خُاة ؤًًا اللُبرالُت ٦ما ج٨ٟل .جىحُه ؤو ع٢ابت صون  ٖنها َو

ت بوكاء مً وج٣ُض جدض وال بُٗنها، مغحُٗت ج٣ىى ؤو جُاعا ج٣ص ي ال ؾلُمت  ألاخؼاب خٍغ

٤ ت الىٓم مٗٓم خالت مثل مسخلٟت، وؾُاؾُت ؤًضًىلىحُت مغحُٗاث ٞو التي  الؿلٍُى

ت، اإلاغحُٗت ٖلى اٖخمضث  حمُ٘ جمثُل ًضعي الظي الىاخض الخؼب زا٫ مً ؾىاء الكٗبٍى

 الهكت الخؼبُت الخٗضصًت زا٫ مً ؤو الِؿاع، ىؤ٢ص  بلى الُمحن ىمً ؤ٢ص  الخُاعاث

 .الك٩لُت اثهخسابولا 

ل م مً هجاح الثىعة ق٨ا بال ؤن ؤهضاٞها لم جخد٤٣ وازخل٠ الثىاع  ىٖو الٚغ

ا ٦مىحت زىعٍت حضًضة في مداولت  2013ًىهُى  30الؿلُت، ٣ٞامذ زىعة ٖلى  وجهاٖع

اصة بخُاء قٗاعاث الثىعة مً ٢بل اإلاٗاعيت  ًىاًغ  25في زىعة  قاع٦ذ ب٣ىةالتي  إٖل

 ٢25ُام زىعة ٖلى  ؛ بال ؤن اإلاغا٢ب للمى٠٢ بٗض مغوع ما ٣ًاعب الؿب٘ ؾىىاث2011

زىعة ًىهُى هجض ؤن الثىعجحن لم ًىجخا ٞٗلُا بل ًم٨ً ؤن ًخم ٖلى  ًىاًغ، وؤعب٘ ؾىىاث

اؾدبضا٫ هسبت جم ٞيهما التي  ج٨ُٟهما َب٣ا للمٟهىم ال٣ضًم للثىعاث زىعاث ال٣هغ 

ولاحخماعي  لا٢خهاصيحُٛحر خ٣ُ٣ي ًظ٦غ في الىٓام الؿُاس ي و يإزغي، صون ؤخا٦مت ب

ت.  للضولت اإلاهٍغ

ت في الثىعجحن ٞضوعها واخض التي  ؤما الجضلُاث  ؤزحر ًٖ صوع ال٣ىاث اإلاؿلخت اإلاهٍغ

ًىهُى  30ٞيهما ٞلىال اهدُاػها للكٗب في الثىعجحن ما هجخخا، ؤما ًٖ حضلُت بطا ٧اهذ 

، ًىاًغ ٞاإلحابت ببؿاَت 25زىعة ٖلى  ه٣اب اًىاًغ ؤم  25ـ ت زىعٍت حضًضة لزىعة  ؤو مىح

هى مً ٢ام بثىعة  ؤن الجِل -وهى ٚحر صخُذ -ٞلى ٞغى  ،الٗبرة بالخإًُض الكٗبي ؤن

 قٗبُا؟ ؤم ال؟ اطل٪ جإًًُض  ىًىهُى ٞالؿاا٫ هل الق  30

ا ألؾباب ٖضًضة ط٦غهاها في َُاث  اجإًُض ىالقؤهه وؤلاحابت بالٟٗل  قٗبُا حاٞع

اه٣اب بٌٗ ٢اصة الجِل  ؤن الكٗب التر٧ي خضًثا لم ًغجٌٖلى  بدثىا هظا، بل وصللىا
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ُت،  اعثِـ جغ٦ُٖلى  التر٧ي ان، ٞالكٗب ناخب الؿُاصة وماهذ الكٖغ عحب َُب ؤعصٚو

ىجخه ٍوٖلى  ظي ًهى٠ الٟٗلوهى ال هىٟهااؤهه زىعة ٍو ه٣اب ا ؤههٖلى  ػعه، ٍو

دا٦م ٢اصجه ُض الكٗب للًباٍ مً جإً 1952وهى ببؿاَت ما خضر ٢ضًما في زىعة  ،ٍو

٠ٍ ال٣ٟهاء ل٪ الى٢ذ، و٧ان ٞٗلهم َب٣ا لخٗاع اإلال٪ ٞاعو١ في طٖلى  نحألاخغاع اإلاى٣لب

ا، ل٨ً الكٗب ٢لبه زىعة، وهى ما لم ًدضر في  ٞالكٗب هى مً  ؛ًىهُى 30اه٣ابا نٞغ

ه ؤصث ال التي  زل إلجهاء ألاػمتالخضٖلى  ؤحبر الجِل ه٣ؿام ناعر وقضًض لم ٌٗٞغ

سه اإلاٗانغ، و   ٧اصث جىظع بدضور خغب ؤهلُت. التي اإلاجخم٘ اإلاهغي مً ٢بل في جاٍع

ش الثىع  ،هظامً بدثي  يوفي الجؼء الثاو اإلاهغي والخغا٥  يخاولذ الغبِ بحن الخاٍع

ت وحٗضًلهابوؾ٣ٍى و  ،الؿُاس ي ت  .وكاء الضؾاجحر اإلاهٍغ و٢ض ْهغ حلُا ؤن الثىعاث اإلاهٍغ

 1923ؤجذ بضؾخىع  1919ٞثىعة  ؛صؾاجحر مسخلٟتٖلى  ؤجذ بضؾاجحر مسخلٟت و٢ًذ

تٖلى  والظي وي٘ في طل٪ الى٢ذ ، زم مؿخىي الٗالمٖلى  ٚغاع ؤًٞل الضؾاجحر اإلاىيٖى

ىاؾب م٘ ٨ٞغ لدؿ٣ُه، وجغسخ لضؾخىع حضًض بمٟاهُم مسخلٟت جد 1952حاءث زىعة 

لترسخ  1971ماًى  15، زم حاءث زىعة  1956هظا٥ وهى صؾخىع آواًضًىلىحُت الثىعة 

دل مدله صؾخىع لد 2011ًىاًغ  25، وحاءث زىعة 1971للضؾخىع الضاثم ٖام  ؿ٣ُه ٍو

خم  2012ًىهُى لخُٗل الٗمل بضؾخىع  30حي إ، زم ج2012 وجدُله للجان لخٗضًله ٍو

 2012صؾخىع ٖلى  والظي هغي ؤن الخٗضًل ٢ض ؤحى 2014ًىاًغ حٗضًله في ٖلى  لاؾخٟخاء

ت بحن  2014واؾدبضله يمىُا بضؾخىع حضًض هى صؾخىع  لىحىص زاٞاث حىهٍغ

 الضؾخىعًٍ ججٗل مً الخٗضًل ؤمغ ق٨لي ٢ض اؾخٛغ١ الضؾخىع بال٩امل، وؤلٛاه.

ظي اجطر ر ال٣اثمت والحالضؾاجٖلى  وفي جهاًت البدث خاولىا ؤن هىضر ؤزغ الثىعاث

مىه ؤن  الثىعاث ال حؿ٣ِ الضؾاجحر مباقغة ول٨ً ال بض مً بٖان طل٪، ٣ٞض ج٩ىن 

التي  الثىعاث ٢اثمت بٛغى خماًت الضؾخىع مً لاهتها٥، بل ًسخل٠ ؤر الثىعة 

حؿتهضٝ حُٛحر الىٓام الؿُاس ي للضولت ٞدؿ٣ِ مىاص هٓام الخ٨م مً الضؾاجحر ٣ِٞ 

 لا٢خهاصيحؿتهضٝ حُٛحر الىٓام الؿُاس ي ولاحخماعي والتي  صون باقي اإلاىاص، والثىعاث 

هحن اإلا٨ملت واإلاخممت ال٣ىاٖلى  حؿ٣ِ ٧ل مىاص الضؾخىع، ؤما ًٖ ؤزغ الثىعاث يٞه

جإزظ خ٨م الضؾخىع وبهٟت زانت مىاص الخ٨م في الضؾخىع ٞدؿ٣ِ  يللضؾخىع ٞه

ه وجب٣ي بب٣اثه، وفي النهاًت ال ؤزغ للثىعاث هحن الٗاصًت العجباَها بدُاة ال٣ىاٖلى  بؿ٣َى

 ٢غاعه نغاخت مً حٗضًاث ٖليها. ةام الخ٨م، بال ما ًخضزل الثىاع بالكٗىب ؤ٦ثر مً هٓ



    

  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض هكام. ص

  2019 حىان  – 01 الٗضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل ال٣اهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

 اإلاراحع

 اإلاراحع باللغت العربُت:

ت  30: د. أحمذ الصاوي  ًىهُى الكٗب اإلاٗلم ًبهغ الٗالم، مجلت اإلاجلت، الهُئت اإلاهٍغ

 .2013خمبر بؾ (،16الٗامت لل٨خاب، ٖضص)

ًىهُى جصخُذ زىعة مً ؤحل بناح الثىعة، مجلت  30: أ. أحمذ عاطف عبذ الرحمً

 .2013(، ًىلُى 531اإلاا٫ والخجاعة، مهغ، ٖضص)

٨ُت و" الثىعاث  أ. أحمذ عبذ الحكُم عبذ الغنى محمذ: الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الؿُاؾُت، الٗغبُت" صعاؾت في بصاعة ألاػمت، عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت لا٢خهاص والٗلىم 

 .٢2016ؿم الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اهغة، 

ىهُى: اإلا٣اًًاث الخمـ، مجلت الضًم٣غاَُت، ماؾؿت د. أحمذ عبذ ربه : بحن ًىاًغ ٍو

 .2015(، ًىلُى 59ألاهغام، مهغ، ٖضص)

ش الثىعة د. أحمذ محمذ مصلفي هصير : اإلاىاَىت والخدى٫ الضًم٣غاَى صعاؾت في جاٍع

ت في  .2013يىء ؤخ٩ام ال٣ًاء، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، الُبٗت ألاولى،  الكٗبُت اإلاهٍغ

: حٗضًل الضؾخىع وؤزغه في حُٛحر زهاثو أ. أكرم فالح أحمذ، أ. دولت أحمذ عبذ هللا

مجلت صعاؾاث ا٢لُمُت، مغ٦ؼ الضعاؾاث لا٢لُمُت بجامٗت اإلاىنل، الٗغا١،  الضؾاجحر،

 .2009(، 14ٖضص)

الىٓم الؿُاؾُت الخضًثت والؿُاؾت الٗامت صعاؾت : د. ثامر كامل محمذ الخسرج 

لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، لاعصن، الُبٗت  تراجُجُت الؿلُت،  صاع اإلاجض الوي مٗانغة في اؾ

 .2004ألاولى، 

ام اإلاهغي زا . أسامت الرشُذ:أ ٫ ٞترة خ٨م مدمض مغس ي وما بٗض اؾتراجُجُت ؤلٖا

غبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، ٢ُغ، ه٣اب ، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت، اإلاغ٦ؼ الٗلا 

 .2014(، ًىاًغ 6ٖضص)

مهغ ؤهمىطحا(، مجلت خىلُت اإلاىخضي، ): ؤزغ الثىعة ٖلى الضؾخىع أ. اسراء محمىد بذر

 .2013(، 14الٗغا١، ٖضص)

اإلاعجم الىححز، الهاصع ًٖ مجم٘ اللٛت الٗغبُت، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، وػاعة التربُت 

 .2002والخٗلُم،
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ؤؾئلت الثىعاث الٗغبُت" الثىعة والىحىص"، الجؼء ألاو٫، الهُئت الٗامت د. أًمً حعلُب: 

ت، الُبٗت ألاولي،   .2014ل٣هىع الث٣اٞت، وػاعة الث٣اٞت اإلاهٍغ

ت الٗامت"، الجامٗت لاٞترايُت د. حسً مصلفى البحري  : ال٣اهىن الضؾخىعي" الىٍٓغ

 .2009ٗت ألاولي، الؿىعٍت، الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت، الُب

ىهُى، مجلت اإلاؿخ٣بل  صوع الغؤؾمالُت في ز٠ُ زىعحي أ. حسين عبذ الغنى: ًىاًغ ٍو

 .2014(، ًىاًغ 419الٗغبي، لبىان، ٖضص)

ت" الخضاُٖاث ؤلا٢لُمُت والضولُت"، مجلت الكئىن  أ. خلُل العىاوي: الثىعة اإلاهٍغ

 .2011(، 145الٗغبُت، مهغ، ٖضص)

لؿٟت ٢ًاء ؤلالٛاء، صاع النهًت الٗغبُت،  د. رأفذ فىده:  .2018-2017ؤنى٫ ٞو

 .2002: ال٣اهىن الضؾخىعي، الغؾالت الضولُت للُباٖت، د. رمسي طه الشاعر

ت الٗامت لل٣اهىن الضؾخىعي وجُب٣ُاتها في مهغ، صاع  د. رمضان محمذ بلُخ: الىٍٓغ

 .1996-1995النهًت الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، 

 اإلااجمغ، وال٣اهىهُت الضؾخىعٍت ال٣ىاٖض ٖلى وؤزغها الثىعة الشكُل : سلمان بً د. سالم

ت حامٗت الخ٣ى١  ل٩لُت الضولي الٗلمي  .2011 وال٣اهىن"، مهغ، صٌؿمبر، "لثىعة ؤلاؾ٨ىضٍع

، ٢2014غاع صؾخىع ؿخ٣بل بٗض الٗبىع ألاو٫ للثىعة بة٢غاءة في مهغ اإلا أ. سُذ محمذًً:

ما٫، مهغ،  .2014(، ماعؽ 144ٖضص ) مجلت بصاعة ألٖا

: الضولت والثىعة، مجلت ال٨ٟغ الؿُاس ي، اجداص ال٨خاب الٗغب سيرجى كرة مىرزاأ.

 .أ. عُاد عُذ، جغحمت 2013(، 49، 48بضمك٤، ؾىعٍا، الٗضصان )

: ؤلاناح الؿُاس ي في ْل الخُىعاث الضؾخىعٍت د. شٍرف محمذ شاكر محمذ عفُفي

 .2016 ىهُى، عؾالت ص٦خىعاه، خ٣ى١ ٖحن قمـ،ً 30ًىاًغ،  25في مهغ ٣ٖب زىعحي 

صؾخىع في نىضو١ ال٣مامت، م٨خبت ألاؾغة، الهُئت الٗامت لل٨خاب،  :أ. طحاح عِس ى

2013. 

 .2004-2003: ال٣ًاء ؤلاصاعي، صون هاقغ، د. طارق فخح هللا خضر

زىعة مهغ، مجلت قئىن الكغ١ ألاوؾِ، طارق عبذ الفخاح سلُم البشري: اإلاؿدكاع. 

 .2011، (138 )لبىان، ٖضص

: معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت، ٧لُت لا٢خهاص والٗلىم الذًً هحال وآخرونعلى  د.

 .1994الؿُاؾُت، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اهغة، 
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: الضًم٣غاَُت والثىعة" جإماث في الؿُا١ والىا٢٘ واإلاأ٫"، اإلاجلت الصالح مىل على  د.

 .2014"، 27، 26لبىان، الٗضصان"الٗغبُت لٗلم لاحخمإ، 

حٗضًل الضؾخىع بحن الًغوعة الصخهُت والخىا٣ٞاث : ًىسف الشكري على  د.

 .2007(،2الؿُاؾُت، مجلت ال٩لُت ؤلاؾامُت الجامٗت، الٗغا١، ٖضص)

ًىهُى مؿاع الثىعاث الٗغبُت، مجلت الكئىن  30: هل جصدر حسًعلى  د. عمار 

 .2013(، 155الٗغبُت، مهغ، ٖضص )

ي في حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، هخساب:  الىٓام لا د. فاطمت حمادة عبذ العظُم عمران

 .2017عؾالت ص٦خىعاه، خ٣ى١ ٖحن قمـ، 

 .2009: ال٣ًاء ؤلاصاعي، صون هاقغ، الُبٗت الثاهُت، د. محمذ أبىزٍذ محمذ عل 

ل، د. عحاء محى الذًً مصلفي ، صون الضؾخىعي: ال٣اهىن د. محمذ حمال عثمان حبًر

 هاقغ، صون ؾىت.

خالت ): الضؾخىع والثىعة صعؽ اإلااض ي وهضاء اإلاؿخ٣بل د. محمذ عبذ الشفُع عِس ى

 .2012(، ًىلُى 40مهغ(، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، لبىان، ٖضص )

، الجؼء الثالث، م٨خبت 1919جإماث في زىعاث مهغ  أ. محمذ عبذ الفخاح أبى الفضل:

ت الٗامت لل٨خاب،   .2016ألاؾغة، الهُئت اإلاهٍغ

ت في اإلاهُلخاث الؿُاؾُت والبرإلااهُت، م٨خبت آلاصاب، الُبٗت أ. محمذ عتٌرس : اإلاىؾٖى

 .2011ألاولي،

 .2016الىححز في ال٣اهىن الضؾخىعي، صاع النهًت الٗغبُت،  عبذ السحام:على  د. محمذ

 ألاهغام، و٧الت الضًم٣غاَُت والجضًض، مجلت ال٣ضًم بحن والهغإ : الثىعةفرج محمذؤ. 

 .2011(، 44مهغ، ٖضص )

ًىهُى"، مجلت قئىن الكغ١ ألاوؾِ، لبىان،  30جدضًاث زىعة " أ. محمذ هىر الذًً:

 .2013(، 145ٖضص)

: الىؾُِ في ال٣ًاء ؤلاصاعي، صون هاقغ، الُبٗت الغابٗت، عاطف البىاد. محمىد 

2012. 

،  مجلت 2005: حٗضًل الضؾخىع الٗغاقي لؿمت د. مصلفي سالم مصلفي الىجُفي

 .2012(، 53الغاٞضًً، ٧لُت الخ٣ى١ حامٗت اإلاىنل، الٗغا١، ٖضص)
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س مرس ي: مصلفى أ. مهغ الٗغبُت ٖا٢اث ٖلى  ًىهُى  30جإزحر زىعة  عبذ العٍس

 .2013(، 155وؤلا٢لُمُت، مجلت الكئىن الٗغبُت، مهغ، ٖضص )

الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، صاع  د. وعمان أحمذ الخلُب:

 .2011الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت الؿابٗت، 

ت الثىعةمصلفى:  هالت .د  الؿىت الضًم٣غاَُت،والىعي، مجلت  الغوح ٖىصة ..اإلاهٍغ

ل  (،24)ٖكغة، ٖضص  الخاصًت  .2011ؤبٍغ

: جدلُل الثىعة مً اإلااض ي بلي الخايغ وصؾخىعها اإلاؿخ٣بلي، اإلااجمغ . هشام أهىر مرادؤ

الىاججت ًٖ ؤخضار الؿىىي الؿاصؽ ٖكغ" ؤزاع وؾبل مىاحهت ألاػماث اإلاجخمُٗت 

 .2011قمـ، صٌؿمبر ، واإلاىٓم ب٩لُت الخجاعة  حامٗت ٖحن الغبُ٘ الٗغبي"

 اإلاراحع ألاحىبُت:

 Barthelemy et Deuz, traité de droit. const,Dalloz,1926. 

 Giequel, Jean et Hauriou, André: Droit constitutionnel et institutions politiques 

Montchrestein,Paris,1975. 

 P.H Collin,dictionary of politics and government. London: Bloomsbur,2004. 

 Vedel(G), manuel élémentaire de droit constitutionnel, sirey,1949. 

 Waline (M), Cours de droit constitutionnel. Paris,     . 

 شبكت صالهترهذ بالعربُت:على  ملاالث

ت ..  30: د. أحمذ سامح ، ؤلازىانبد٨م  للَاختًىهُى بضاًت زىعة الخصخُذ اإلاهٍغ

ضة  ؤلال٨ترووياإلاى٢٘ ٖلى  2013ًىهُى  23م٣الت ميكىعة ًىم   : الغؤيلجٍغ
http://www.alraimedia.com 

(، مغ٦ؼ ؤصاع٥ للضعاؾاث 1799-1789: الثىعة الٟغوؿُت ألاولي)أ. حسان عمران

 قب٨ت ؤلاهترهذ ٖلى مى٢٘: ، وما بٗضها، مخاح ٖلى3، م2016ولاؾدكاعاث، ماعؽ 
 www.idraksy.net 

سُت في ط٦غي زىعة د. شٍرف دروَش اللبان ًىهُى، م٣الت ميكىعة   30: مامذ جاٍع

ش   اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووى للمغ٦ؼ الٗغبي للبدىر والضعاؾاث:ٖلى  2014ًىلُى  15بخاٍع
 http://www.acrseg.org 

لـ "زىعة الخصخُذ".. الؿاصاث ٣ًُل وػٍغ الضازلُت بٗض  43الظ٦غي الـ: غادة وعُمأ. 

" في الباص.. صؾخىعيالخغؽ ال٣ضًم.. مغا٦ؼ ال٣ىي حؿعى إلخضار "ٞغاٙ  ٦ك٠ ماامغة

http://www.alraimedia.com/
http://www.acrseg.org/
http://www.acrseg.org/
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 2014/ماًى/15والكٗب ٌؿخ٣بل الخُٛحراث بدماؽ ٦بحر،  م٣الت ميكىعة ًىم الخمِـ 

ضة ُٞخى ٖلى   ؤلاهترهذ:قب٨ت ٖلى  مى٢٘ حٍغ
http://www.vetogate.com 

ش أ. هاوي وسيره لت ألاحل، م٣ا٫ ميكىع بخاٍع ًىلُى  24: زىعة ًىهُى مساياث زىعة ٍَى

 اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووى:ٖلى  2013
http://medium7.blogspot.com.eg 

 الٟغخت حٗم قىإع مهغ بٗض ٖؼ٫ الجِل للغثِـ مغس ي"، ميكىع " وم٣الت جدذ ٖىىان

 : 4/7/2013قب٨ت ؤلاهترهذ ًىم ٖلى  24مى٢٘ ٞغاوـ ٖلى 
 http://www.france24.com. 

ت ُخى٫ حك٨ُل الجمُٗت الخإؾِؿ جدذ ٖىىان" جهاٖض الجض٫ م٣الت ميكىعة

 قب٨ت لاهترهذ:ٖلى  بىابت ألاهغامٖلى  للضؾخىع"،
 http://www.ahram.org.eg 

وم٣الت ميكىع جدذ ٖىىان" ؤًٖاء الكٗب والكىعي ًبضؤون في ازخُاع جإؾِؿُت 

 قب٨ت لاهترهذ:ٖلى  مى٢٘ اإلاهغي الُىمٖلى  الضؾخىع اإلاهغي"
http://www.almasry alyoum.com.   

" الكٗب ٌؿمُان مٗاًحر ازخُاع لجىت اإلااثت"، " ٖىىاويعاح٘ م٣الخحن ميكىعجحن جدذ 

ً جإؾِؿُت للضؾخىع بيؿبت ٖلى  اإلاىا٣ٞت ت والٗضالت بخ٩ٍى % مً 50ا٢تراح خؼب الخٍغ

 قب٨ت لاهترهذ:ٖلى  بىابت ألاهغامٖلى  البرإلاان"
http://www.ahram.org.eg 

 ؤلاهترهذ باللغت ألاحىبُت:شبكت على  ملاالث

- Article: "Egyptian churches withdraw from Constituent Assembly", 

Egypt Independent. 2012-  -  , Available at: 

http://www.egyptindependent.com 

- Article:  "Shootout with mass casualties reported in central Ankara, over 

150 injured in Istanbul ",16/7/2016 Available at: rt.com .Russia Today 

- Article:  " Short of Money, Egypt Sees Crisis on Fuel and Food", New 

York Times.            

Available at: http://www.nytimes.com 

http://www.vetogate.com/
http://medium7.blogspot.com.eg/
http://www.france24.com/
http://www.egyptindependent.com/news/egyptian-churches-withdraw-constituent-assembly
http://www.egyptindependent.com/
http://www.egyptindependent.com/
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0

