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 ملدمت

ماااان ؤلاوساااان مىاااا ألاعى ًحُاااا مااا  ستاااٍع ساااوا  شياااى مساااحوه شا لحااا   و ش اااتعث   و ق ُلحااا  

 وحتى في اإلادًىة فاإلوسان بط ع  اطحماعي وصار سُاسُا  ًضا.

ااااا وثطورَاااااا ماهااااد الحاطاااااة  لااااى الدولاااااة  ماااا   ااااااور الاماشااااة ؤلاوسااااااهُة ومااااً  اااااةى همَو

فاارا  إ و  ار  ناا و وم إ وثااوفتع ألامااً و سااحقرار إ واإلاحافحااة وساالطة سُاسااُة لحىحااُم حُااا  ألا 

خض   فرا  الاماشة لااٍ السلطة.  شيى حُاتوم و مةلام . والتي جسمو شيى الاماشة ٍو

ثخحلاااش  ناااهاى الااادوى ماااً الدولاااة الوحاااد  الاااى الدولاااة ال ُدرالُاااة لماااا ثخحلاااش  ناااهاى 

لاماورٍااااة إ ومااااً الحناااام ال اااار ي  لااااى حناااام الحهومااااات مااااً اإلالنُااااة  سااااخ دا ًة  لااااى الحهومااااة ا

 ألاقلُة  لى حنم نع  

حمتااا الحناام بىحااام ٌساااى هحااام الحناام او الىحااام السُاسااخي  و الىحااام الدسااحوري ا ا  ٍو

 مان الدولة  سحور ًىحم ن و وا.

خُاااااة  األهحماااااةف        السُاساااااُة فاااااي  ي م حمااااا  ثحاااااارر فاااااي و ااااااتوا وثطورَاااااا وفقاااااا لحااااارو  ثاٍر

و  طحماشُاااة إ... ولِساااد  هحماااة م ااار    و مىعملاااة إ فالىحاااام السُاساااخي   ًمناااً و  قحصاااا ًة 

ا شلُ  لما  سل ىا.   ن ًدرك شيى حقُقح    ا شمى شً العوامل التي لاا ثارتَع

وثقسم ألاهحمة السُاسُة  لى رةرة  صىا  ر ِساُة حُاص ماهاد اههل اعا هاي مااد الىحاام 

إوث يحاا   و  لستااع  فاااي ن  و اليساا ي بااتن السااالطات الااسةذ البعإلااااوي الاااي ٌعحمااد شيااى ال صااال اإلااار 

قُااااا وفااااي القااااارات ألا ااااره.  مااااا الىحااااام الر اسااااخي فاااااو هحااااام الو ًااااات اإلاححااااد   وروبااااا و  سااااُا وافٍر
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نُة الاي ٌعحمد َو ألا ر شيى ال صل الحام للسلطات ما  ععاالا  ساحشىا ات ماً الىاحُاة  ألامٍر

 ها الةثُيُة  ضافة  لى ثرلُا في بداًة ألال ُة السالسة.العملُة والاي ث يح  ععالا  وى  مٍر

 مااا الىحااام اإلا لفااخي فاااه ر ت باا  سو ساارا وههحااد فااي ثط ُقاا  رساام ف اال ععااالا الاادوى 

 ألا ره في ثط ُق  .

ىاااااك  وى   ااااات مااااً الىحااااامتن البعإلااااااوي والر اسااااخي مااااا ًىاساااا وا  و مااااا ٌساااااى بالىحااااام  َو

 ى في فروسا و وى   ر مالاما ر.ال    ر اسخي  و الر ساوي لما َو الحا
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وما ًلخبظ  الفصل ألاول :طبط اإلافاَُم الخاصت بالىظام الطُاس ي والطلطت

 أخزي  هظمبهما مً 

ثححاض وحدات ألاهحمة السُاسُة  لى جسلُط الضو  وثوضاُ  ععاالا اإلا ااَُم اإلاحمارلاة 

ً فنار   مً  طل مساشد  الطالب اإلا حدي شيى  هدماض م  مقُاس القاهون  الدسحوري إ وثهاٍو

شً َاٍ اإلا اَُم واإلا ر ات القاهوهُاة والسُاساُة ماً  طال اساخُعاد القادر الاةعم ماً مواضاُ  

 َاا اإلاقُاس.

 اإلابحث ألاول : مفهىم الىظام الطُاس ي وما ًلخبظ به مً الىظم

جساااااااحعمل لستااااااااعا فااااااااي ألاهحماااااااة واإلا سسااااااااات السُاسااااااااُة هحاااااااام ونااااااااهل الحناااااااام والىحااااااااام 

 تٍع لما جسحعمل السلطة والسُا     ا جعلق ألامر بالدولة.السُاسخي وس

 اإلاطلب ألاول : شكل وهظام الحكم

َىاك م اومان مخحل ان لنً لستعا ما ًحادذ بُهوماا  لاطإ  اصاة  ن الحمُتاا وال صال 

بُهوماا لام ًااحم ع اهل وا ان    شىااد ععاالا النحااد اإلاحاادرتن إ  ماا اإلا نارون القاادام  فقاد ماااهوا 

اان اإلا اومان َم نهل الحنم وهحام الحنم.  ٌسحعملو وما  1لم عا فتن شا   َو

 الفزع ألاول : حعٍزف شكل الحكم

نااااهل الحناااام َااااو الحىحااااُم الاااااي ثهااااون شلُاااا  اإلا سسااااات السُاسااااُة العلُااااا فااااي الدولااااة 

عُة وسارق ثاسِسااا  واإلا سسات السُاسُة لم سساة ر اساة الدولاة والحهوماة والسالطة الخ اَر

                                                           
          فاااااث  ناااا اط إ الساااالطة الحى ُاًااااة فااااي ألاهحمااااة السُاسااااُة الحعد ًااااة إ  راسااااة مقارهااااة بااااتن الىحااااامتن السُاسااااُتن الاما ااااري  - 1

ااااااااة إ ملُااااااااة الحقااااااااوق و العلااااااااوم و الل ىاااااااااوي إ اسروحااااااااة   لحااااااااوراٍ فااااااااي العلااااااااوم السُاسااااااااُة ثخصاااااااا  ثىحُمااااااااات سُاسااااااااُة و   ا       ٍر

 .3إ ص 2016-2015إ  1السُاسُة إ طامعة باثىة
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واإلا ااا و وألاسااس التااي جسااخىد شللوااا إ مساال م ااد  ال صاال بااتن الساالطات  و م ااد  والعةقااات بُهوااا 

عُة و سالُب ممارستوا لاا. .  1وصش السلطة ولالو و ا ش السلطة الخ َر

 الفزع الثاوي : حعٍزف هظام الحكم

اإلاقصاااااو  بااااا  ناااااهل الحنااااام باإلضاااااافة  لاااااى الوساااااا ل وألاساااااالُب اإلاساااااحخدمة ماااااً سااااار  

  ة ال عب وجسُتع ن ون اإلا حم .السلطة الحالمة إلاخاس

ولااااااااااا ثاااااااااد ل فاااااااااي  راساااااااااة هحاااااااااام الحنااااااااام شىاصااااااااار   اااااااااره إ مسااااااااال ال يُاااااااااة  قحصاااااااااا ًة 

و طحماشُاة للدولاة ومادو ثوسااعة سالطات الحاالم والقاوه  طحماشُااة التاي ًاحم  شحماا  شللوااا 

 2 مً اطل الوصوى  لى السلطة.

 اإلاطلب الثاوي : الىظام الطُاس ي

اسااخي َااو  ساااس َاااٍ ألاوساااق  طحماشُااة إ باشح اااٍر َااو الاااي ًحااولى ٌعحبااع الىحااام السُ

 قُا   الدولة واإلا حم .

وقد   ا َاا الىحام في الحطور شبع العصور  لى  ن وصال إلااا َاو شلُا  الُاوم ماً جعقُاد 

 وثىوع وا حة  و لو حسب ال ِئة التي ًي ا فلوا.

حا  إ وباالو ئها  ماً بُ  و رماواإلا حم  الاي ًىحم  إ فهال هحاام سُاساخي ٌساحمد مقوماثا

ا حلااش فااي ثصاايُش ألاهحمااة السُاسااُة إ فمااهوم مااً ا ااا بمعُااار اإلاساا ولُة السُاسااُة إ ومااهوم 

                                                           
1
 .3، ص مرجع سابق إ فاث  ن اط  -  
2
،  8998المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  السياسيةاألمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات  - 

 859ص 
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مً اشحماد شياى الىحاام الحمااي الساا د والا عالا ألا ار رلام شياى الااهاب  قحصاا ي إ وماهوم ماً 

 ا ا بالحصيُش اإلا جي شيى م د  ال صل بتن السلطات.

 ٍف الىظامالفزع ألاول : حعز 

ااااربط ععامااااال  ٌعاااار  الىحااااام باهاااا  حالااااة  و وضاااا  ًخسااااام بااااالحوافق  و ال عثِااااب الىحااااامي ٍو

وطاااو  سااالطة مساااحقر  واعامااال  ل ااااام ومرشاااا  القااااهون وماااً رماااة جساااُتع ألاماااور وفقاااا إلطااارا ات 

 1 ي وفقا لسلوك همطي موصو   و شرا  مسحقر .

ثخساام َاااٍ القواشااد اإلاىحمااة با وااا  و َااو م موشااة مااً القواشااد والحوطلوااات وألاواماار إ و 

 2 مر  وملممة ث عا لهو وا صدرت مً سلطة شلُا۔

الىحاااام بمساباااة ةم موشاااة ماااً العىاصااار اإلاح اشلاااة  David Eastonویااارو  افُاااد  ساااحون 

واإلا عابطااااة و ُ ُااااا ماااا  ععضاااااا الاااا عالا ع ااااهل مىااااححم بمااااا ٌعىُاااا   لااااو مااااً اهاااا  الح تااااع فااااي احااااد 

 3ي بقُة العىاصر ةالعىاصر اإلاهوهة للىحام ً رر ف

ره اًضا مورثون مابةن   نةمل سلسلة مً اإلاح تعات جعجي هحاما ة.  Morton Kaplanٍو

 4 مما س ق ًخ تن  ن َىاك ا حةفا ل تعا في ض ط جعٍرش  قُق للىحام.

 الفزع الثاوي : حعٍزف الىظام الطُاس ي

ااى ابراَاام اإلاوهاد  الح ااشةت الااي  باها  ةهحاام Gabriel Abraham Almondشرفا  سابٍر

ًوطااااد فاااااي طمُاااا  اإلا حمعاااااات اإلاسااااحقلة إ والااااااي ًقااااوم بو اااااا ش الحوحُااااد والحنُاااااش ٍو   وااااا فاااااي 

مااارس َاااٍ الو اا ش باسااحخدام ؤلالااراٍ والعىااش  الادا ل إ وفااي مواطاااة اإلا حمعاات ألا ااره إ ٍو

                                                           
1
 3، ص  بق مرجع سافاتح شباح ،  - 
2
 3المرجع نفسه ، ص  - 
3
 .3، ص  نفسهالمرجع  - 
4
  4المرجع نفسه ، ص  - 
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اإلااااااااا ي  و التودًاااااااد باسااااااااحخدام  إ ساااااااوا  مااااااااان اساااااااحخدام  لااااااا  ناااااااارشُا  و اساااااااخ دا ًا. فالىحااااااااام 

 1السُاسخي َو القُم ال رعي شً  مً اإلا حم ة.

فتعه بان ة مل سلسلة ماً اإلاح تاعات جعجاي هحاماا ة  Morten Kaplen ما مورثون مابةن 

قصااد باا  م موشااة ث اااشةت  و ناا نة معقااد  مااً العةقااات ؤلاوساااهُة ثحضاامً شىاصاار القااو   ٍو

     طواهاااااااااب الحااااااااااَر   و السااااااااالطة  و الحنااااااااام إفااااااااااو ش اااااااااار  شاااااااااً  ساااااااااار ًمناااااااااً ماااااااااً  ةلااااااااا  ثحلُااااااااال 

الىحاااام السُاساااخي باهااا  ة  Maurice Duvergerالسُاساااُة إ فاااي حاااتن ٌعااار  ماااور س  و فرطُااا  

ا قُام الاُىات الحالمة وثىحُماا ة  2م موشة الحلوى الةعمة إلاراطعة اإلا امل التي ًستَع

فُعحباع الىحاام السُاساخي باها  ة  لاو الىحاام الااي ًضامً  Max Weber ماا ماالس فُباع 

 الحىاعى  و 

شهواااا. ثى ُاااا ألاوامااار فاااي اإلاىطقاااة اإلاعُىاااة الحااادو  إوبصاااور  مساااحمر  إ بواساااطة السااالطة 

ة  ا مة ة . ال علُة ق َُئة   اٍر  3 شً سٍر

عنس الىحام السُاسخي باإلضافة  لى جعاریش ش  لى الواق  َو و اقرد جعٍر    ره. َو

بمقوماتواا الاسةذ  فالىحام السُاسخي لِس َو هحام الحنام فقاط إ لماا  ها  لاِس الدولاة

إفىحاااام الحنااام طااام  ماااً الىحاااام السُاساااخي ألهااا    ٌ ااامل ألاطاااام  الرسااامُة )السااالطات السةراااة 

     وؤلا ار ( و همااااااااااااا ٌ اااااااااااامل لااااااااااااالو ألاطااااااااااااام  ستااااااااااااع الرساااااااااااامُة )ألاحااااااااااااماد السُاسااااااااااااُة والاماشااااااااااااات 

 4الضاسطة إ اإلا حم  اإلادوي إ...(. 

 اإلاطلب الثالث: الطُادة وضلطت الدولت
                                                           

1
 7، ص  فاتح شباح ، مرجع سابق - 
2
 8-7المرجع نفسه ، ص ص  - 
3
 8، ص  نفسهالمرجع  - 
4
 6، ص  المرجع نفسه - 
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لطة السُاسااُة رلىااا مااً  رمااان الدولااة إ ويااار ألاساااس فااي قُاماااا إ فااة وطااو  ثمساال الساا

ا . ستاع  ن السالطة  الدولة    ععد قُام الاُئة التي ثحولى ؤلانارا  شياى نا ون الاماشاة وجساُتَع

ااا مااً الساالطات العامااة وال اصااة إفح علاااا  ااا شااً ستَع السُاسااُة ثحصااش بصاا ات  اصااة ثمتَا

 1 هي   وا سلطة  ات سُا  .  ات  اصُة ثى ر  بوا إ و 

 الفزع ألاول : معنى الطُادة

ااااااا  جعجاااااي السااااااُا   م موشااااااة ماااااً   حصاصااااااات ثى اااااار  بواااااا الساااااالطة السُاسااااااُة باشح اَر

ح ياى  لاو فاي  محُااع الااي  السلطة العلُا آلامر  فخسحطُ   ن ث رض  را توا شيى اإلاحهاومتن إٍو

اااااو قااااادرتوا شياااااى  صااااادار قواشاااااد قاه وهُاااااة ملمماااااة ألفااااارا  اإلا حمااااا  إ ضاااااافة  لاااااى ثملنااااا  وحااااادَا إ َو

سالطتوا فاي اإلا ااى ؤلا اري العاا ي وجسااحطُ  السالطة السُاساُة  ات الساُا    ن ث ارض  را توااا 

 2 شيى الامُ  إ أل وا ثححنر لوحدَا القو  العمومُة في الدولة.

ت ضُادة ألامت ( أ  هظٍز

اااا وحاااد  م ااار   ممارساااة لاااا ار  العاماااة إو  واااا ملاااو ل ماااة طمعاااا  ب هااايالساااُا    اشح اَر

مساااحقلة شاااً ساااا ر ألافااارا  اإلاهاااوهتن لااااا:  ي  ن الساااُا   لِساااد ألفااارا  ألاماااة مساااحقلتن ولِسااااد 

لهل واحد مهوم طم ا ماً الساُا   إ و هماا الساُا   ل ماة إ لاااا فاان ساُا   ألاماة وحاد  واحاد  

 3الحىاعى شهوا  او  ستع قابلة للح م ة إ جعو  ملنُتوا  لى ألامة إ   ثق ل الحصر  فلوا

اساااحعملد ساااُا   ألاماااة القضاااا  شياااى ألاهحماااة اإلالنُاااة و صوصاااا ععاااد الساااور  ال روساااُة 

 .1789سىة 

                                                           
1
سسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية ، مصر ، )د ت( محمد كاظم المشهداني ـ القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور ، مؤ - 
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ت ضُادة الشعب ( ب  هظٍز

ال ااااعب  صاااا حد ععااااد القضااااا  شيااااى الساااالطان اإلاطلااااق للملااااوك إ وثحااااوى السااااُا    لااااى 

ة سُا   ألامة ش  ًمة الادوه.دهحٍر

ااة سااُا   ألا  مااة ٌعطااي السااُا   إلا مااوع ألافاارا  مىحااورا  لُاا    ا مااان اإلا ااد  ألاوى  ي هحٍر

موحاااد  واحاااد  م اااار   إ   ثق ااال الح م اااة ومسااااحقلة شاااً ألافااارا   اتواااام إ فااا ن اإلا اااد  الساااااوي  ي 

ااة سااُا   ال ااعب ف هاا    ًىحاار  لااى اإلا ماااوع موحااد  مسااحقلة شااً ألافاارا  اإلاهااوهتن لاا  إ بااال  هحٍر

قاااارر لااااام السااااُا   إ  و  ا ماهااااد السااااُا   َىااااا ل فاااارا   ه سااااام إ ف  وااااا ًىحااار  لااااى ألافاااارا   اتواااام ٍو

ثىقسم بُهوم بحُص ًهون لهل فر  طم  مً َاٍ السُا   وشيى  لو ثص   الساُا   م اما  باتن 

 ألافرا  بحسب  فرا  الاماشة.

اا ما شبع شى  طان طاك روسو في لحاب  اإلا اور العقد  طحماعي بقول  ة لاو فرضاىا  َو

آ   . طااام ا ماااً  10   ماااواسً فاااان مااال ماااواسً ًملاااو طااام ا ماااً آ 10 ن الدولاااة ثحهاااون ماااً 

 السلطة  ات السُا   ة.

 ولنً مً َم َ    ألافرا  الاًً ًحمحعون بالسُا   س قا إلا د  سُا   ال عب ؟

ًقصد بافرا  ال عب  و اإلاواسىتن س قا إلاحلول  السُاساخي إولاِس ل اعب س قاا إلاحلولا  

و الساااُا   س قاااا إلا اااد  سااااُا   ال اااعب َااام  ولئاااو الاااااًً  طحمااااعي إ وشياااى  لاااو فااا ن مااااً ًملااا

م بالحاااااااالي فاااااااي طاااااااداوى  هحخااااااااد  ي الاُئاااااااة  ًحمحعاااااااون بحقاااااااوقام السُاساااااااُة و  رطاااااااد  ساااااااماَئ

 الىا  ة. 
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 الفزع الثاوي : معنى ضلطت الدولت

     لااااااااى طاهااااااااب ؤلاقلااااااااُم وال ااااااااعب ثوطااااااااد َُئااااااااة مىحمااااااااة ثحااااااااولى ممارسااااااااة الساااااااالطة لحناااااااام 

ورشاًة مصالح  إو  ار  ؤلاقلاُم وحماًحا  وجعمتاٍع إوثىحاُم اساح ةى  ال عب إ وؤلانرا  شلُ 

 .ررواث 

ااا ساالطة   ااره وناااملة لهاال مىااا ي  وقااد ثمتااات ساالطة الدولااة با وااا  صاالُة شلُااا   جعلَو

 الحُااا  إ ومسااحقلة   ثخضاا  ألي ساالطة  ا اال الدولااة  و  ارطاااا . َاااٍ اإلاماًااا م حمعااة ث علىااا

ة للدولة وهي السُا   التي ث علاا مساحقلة وستاع  اضاعة ألي سالطة في الهواًة  مام  اصُة َام

 1   ره.

لقاااد ا اااحلط م ااااوم السااالطة السُاساااُة التاااي ثمتاااا الدولاااة الحدًساااة ب نااار  الحاااالم ف اااع  

لة إ وهي التي سا   فلوا م اوم ش صُة السلطة اهطةقا مً  ن الحاالم َاو  صال و سااس  سٍو

 السلطة

صر ألاهوار بافهار وهحریات ثرلد ألارر العمُق فاي اإلاساار وبقي  لو حتى مجي  فةس ة ش

ر ال نار السُاسااخي الحاادًص ومحاربااة الساالطان اإلاطلااق  السُاساخي لاوساااهُة إولع ااد  ورا فااي ثطااٍو

للحاااالم إ وعٍاااا   الاااوعي السقاااافي والحضااااري وثقااادم ال اااعود واهخ اااار اإلا اااا و الدًمقراسُاااة   ه 

 ُة الحالم لى  اور فنر  السلطة اإلا ر   شً ش ص

وماااً  طااال اإلاحافحاااة شياااى َااااٍ اإلاهاساااب ثااام ثوعَااا  السااالطة شياااى شاااد  َُئاااات وال صااال 

 بُهوا لما ًرط  ال ضل  لى ال قُ  ال روفخي مىحِسنُو. 

                                                           
1
، ص ص  1004عبد الغني بسيوني عبد هللا ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، طبع بمطابع السعدني ، مصر ،  -  

160-168. 
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 اإلابحث الثاوي: مبدأ الفصل بين الطلطاث

اااق بُاااان الو اااا ش  ساااطو  وى ماااً هاااا ي بم اااد  فصااال السااالطات إ وإلاااا  شاااً سٍر ٌعحباااع  َر

إ ولنااااً ٌعحبااااع طااااون لااااوك  وى مااااً  باااارع  َمُااااة اإلا ااااد  فااااي م ل اااا  ةالحهومااااة ألاساسااااُة للساااالطة 

فااي  ههل ااعا التااي   ت  لااى  شااةن ورُقااة الحقااوق  1688ععااد رااور   1690اإلادهُااةة الاااي صاادر سااىة 

عُة و السالطة الحى ُاًااة 1689ساىة  . وقاد قساام لاوك سالطات الدولااة  لاى راةذ: الساالطة الخ اَر

عُة والحى ُاًااة إ لمااا  ن و السالطة  ثحا ًااة .و لااد شياا ى ضاارور  ال صاال بااتن الساالطحتن الخ ااَر

 الام  بُهوما في َُئة واحد  سُ  ي ححما  لى  سخ دا  والححنم مً هاحُة   ره.

ستااااع  ن م ااااد  ال صاااال بااااتن الساااالطات لاااام ً  ااااا ألاَمُااااة الن تااااع  التااااي هالاااااا ولاااام ًح اااان 

م ل ااا  ال ااااتع  Mantesquieuخسااانُو مضاااموه  ولااام ثخ لاااور معاإلاااا  وحااادو ٍ    ععاااد  ن و ااار موه

السالطات باسام َااا  م وارثا ط م اد  ال صال باتن1748شاام  L'esprit Des Lois ةروط القاواهتنة

ال قُ  ال روفخي الاي مان ل  ال ضل في  براٍع لم د   ساسخي لحىحُم العةقة العاماة فاي الدولاة 

 1 إ ومى   سخ دا  بالسلطة.

 صل بين الطلطاثاإلاطلب ألاول :مظمىن مبدأ الف

عُة  باااتن موهخسااانُو  هااا  ًوطاااد فاااي مااال  ولاااة رةراااة  هاااواع ماااً السااالطة إ السااالطة الخ اااَر

إوالسلطة اإلاى ا  ل مور التي ًحوقش شللوا حقاوق ؤلاوساان والسالطة اإلاى اا  للمساا ل اإلاحعلقاة 

طلاق شياى َااٍ السالطة ألا تاع  السالطة القضاا ُة إ بِىماا جساا ى بال صومات وال صل فلواا إ ٍو

 الساهُة السلطة الحى ُيُة.

                                                           
1
 168-160، ص ص  ، مرجع سابقهللا  عبد الغني بسيوني عبد -  
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ىطلاااااق موهخسااااانُو ماااااً َااااااا الحقساااااُم السةزاااااي  لاااااى القاااااوى باهااااا    ا اطحمعاااااد السااااالطة  ٍو

ة. عُة م  الحى ُاًة في ًد ش   واحد  و ثرلمت في ًد َُئة واحد  فسحيحهي الحٍر  الخ َر

ة السُاسُة   ًمنً  ن ثحواطد    في  ل الحهومات اإلاعحدلةة     ًقوى ة ن الحٍر

لنااً الح ربااة  ر خااد  ن ماال  وسااان ًحمحاا  عساالطة  بااد  ن ٌفااخ  اسااحعمالاا  لااى  ن ً ااد و 

 »الحدو  التي ثوق   إ  ن ال ضُلة ه ساا في حاطة  لى حدو . 

 ومً  طل ث ىِب  سا   اسحعماى السلطة ً ب  ن ًهون ألاساس:  ن السلطة ثوقش

   Le Pouvoir Arrete Le Pouvoirالسلطة 

 هدف مً مبدأ فصل الطلطاثاإلاطلب الثاوي: ال

      ن جعاااااااااااد  و ااااااااااااا ش الدولااااااااااااة الحدًسااااااااااااة واجسااااااااااااع و اااااااااااااساتوا اع ا ت معاااااااااااا  مساااااااااااا ولُات 

الحاااالم إ ألامااار الااااي لااام ٌعااااد معااا  ماااً اإلامناااً  ًقاااا  محاااااَر السااالطة وو ااااساتوا فاااي ًاااد حااااالم 

مااال مهواااا  لححاااولىواحاااد إ بااال ً اااب  ن هاااوعع َااااٍ   حصاصاااات وألاو اااطة شياااى َُئاااات محعاااد   

عُة مما رسااااة ا حصاااااص ممتااااا شااااً ستااااٍع للقُااااام بالو ااااا ش ألاساسااااُة    وهااااي الو ُ ااااة الخ ااااَر

عُة ثضاااااا   والو ُ ااااااة ثى ُااااااا والو ُ ااااااة القضااااااا ُة بحُااااااص ثححقااااااق  ا اااااال الدولااااااة ساااااالطة ج ااااااَر

القااااااواهتن وساااااالطة ثى ُاًااااااة ثحااااااوى مامااااااة ثى ُااااااا القااااااواهتن وساااااالطة قضااااااا ُة ثحااااااولى ال صاااااال فااااااي 

 اإلاىاعشات.

ح اااااٍر سااااةحا مااااً  ساااالحة الن اااااط.  لااااى الااااحخل  مااااً الحهومااااات باش -لمااااا  وااااد  اإلا ااااد  

 اإلاطلقة التي ماهد قا مة شيى ثرلتا السلطات واإلاق عهة بالسلطات اإلاطلقة للملوك.
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 اإلاطلب الثالث وجلدًز مبدأ الفصل بين الطلطاث

ت  راساااة م اااد  ال صااال باااتن السااالطات مهاهاااة َاماااة فاااي موضاااوشات القااااهون العاااام ا  ااا

 لو ما للم د  مً مماًا وطواهب  ً ابُة وما وط   لُ  مً اهحقاا ات فاي الاواهاب إوقد هحج شً 

 السل ُة إ ومً رمة  براع اإلا اوم الصحُ  لااا اإلا د  في  واًة اإلاطا .

 الفزع ألاول :مشاًا مبدأ الفصل بين الطلطاث

 :ًمنً  طماى  َم اإلاماًا التي ًحققاا ثط ُق م د  ال صل بتن السلطات فُما ًيي

اث ومىع الاضدبداد. (أ   احترام الحٍز

مااً اإلاساالم باا   ن ثرلاام الساالطات وث مُعاااا فااي بااد شاا   واحااد ًاا  ي  لااى  سااخ دا  . 

ة ث اى  بط ُعتواا  لاى الخسالط   ا ماا  و شحدا  شياى حقاوق ألافارا  والىُال مهواا إ فاالى س الت اٍر

اااب باااان ثرلااام ال سااالطة فاااي ًاااد َُئاااة واحاااد  اساااحاررت بالسااالطة وثمُااال  لاااى  ساااا   اساااحعمالاا و  ٍر

ٌعجااااي الحعساااااش فاااااي اسااااحعمالاا لااااااا فااااا ن ثوعَعااااااا شيااااى َُئاااااات محعاااااد  إ ثقااااوم مااااال واحاااااد  مهواااااا 

 بمراق ة الاُئات ألا ره لهي ثوفقاا شىد حدو َا   ا ما ث اوعت سلطتوا. 

ولاااالو  شحباااع م اااد  ال صااال باااتن السااالطات ضاااماه   ساساااُة ماااً الضاااماهات التاااي ثن ااال 

ة وثصو وا مً  ق ما ثملن  مل مهوما  عا  ألا ره مً وسا ل الرقابة.الحٍر  1مل اشحدا  شً سٍر

 اإلاطاَمت في بىاء الدولت اللاهىهُت (ب 

ًقطااااخي م ااااد  ال اااارشُة  ضااااوع الحااااالم واإلاحهااااوم  لااااى القاااااهونإ فالساااالطة بواااااا اإلاعجااااى 

قااااارر بطاااااةن ثصااااارفاتواإ   ا ماااااا  ال حااااا   رسااااام حااااادو  شملااااااا ٍو        ثخضااااا  للقااااااهون الااااااي ًىحمااااااا ٍو

                                                           
1
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ااق الرقاباة  ًاا ماهاد صااورَا وس ُعتواا رقاباة سُاساُة إ قضااا ُة   و اهحرفاد شاً قواشادٍ شاً سٍر

ا .َاٍ الرقابات اإلاخحل اة ثمارسااا الاُئاات اإلاحعاد   التاي ثحاولى السالطات الاسةذ  و نع ُة وستَع

عُة والحى ُاًاة والقضاا ُة. ولاااا فماً ال طار  ن ٌعطاي سالطة  )الو ا ش الر ِسُة وهي الخ َر

الخ ااااَر  وساااالطة الحى ُااااا لاُئااااة واحااااد  إألهاااا  بااااالو ًهاااااع شااااً القاااااهون صاااا ح  ألاساسااااُة وهااااي 

ححااااوى  لااااى م اااار  حلااااوى إلا ااااامل وحااااا ت فر ًااااة محااااد   ممااااا ًى ااااي شااااً  ااااد ٍو العمومُااااة والح ٍر

 القاهون حُدث  وشمومُح .

ااد العمومُااة  ناااا فلمااا ًحقااق ال صاال بااتن الساالطات القاشااد  القاهوهُااة صاا ة الح ٍر َو

 ال صل بُهوا وبتن السلطة القضا ُة  ًضا ًضمً اح عاماا وحسً ثط ُقاا. ف ن

 وظائف الدولت وفىائدٍ جىسَع (ج 

ًااا  ي ثوعَااا  الو اااا ش العاماااة فااااي الدولاااة باااتن السااالطات السةرااااة  لاااى طجاااي ال وا اااد التااااي 

اثقااااان ماااال  الحوعَاااا جعااااو  مااااً ثط ُااااق م ااااد  ثقسااااُم العماااال والحخصاااا  فُاااا إ    ًيااااحج شااااً َاااااا 

قُاااام بااا  شياااى  حساااً وطااا إ مماااا ًحقاااق فاااي الهواًاااة ساااتع العمااال فاااي مااال م اااا ت الا و ملااااشسااالطة 

عُة والحى ُاًة والقضا ُة  1الحُا  العامة في الدولة: الخ َر

 الفصل بين الطلطاث عُىب مبدأالفزع الثاوي : 

رسااااام اإلاماًااااااا التااااااي ثطاااااارق لااااااا  سلااااااب ال قاااااااا إ فاااااا ن َىاااااااك طاهاااااب مااااااً ال قاااااا   رااااااار شااااااد  

   َاا اإلا د   َماا:اهحقا ات في وط

ًااااااره مىحقاااااادو م ااااااد  ال صاااااال بااااااتن الساااااالطات  ن القصااااااد مااااااً َاااااااا اإلا ااااااد  مااااااان محاربااااااة  (  

       اإلاطلقاااااااااااة للملاااااااااااوك فاااااااااااي القااااااااااارن الساااااااااااامً ش ااااااااااارإ والقضاااااااااااا  شياااااااااااى اإلالنُاااااااااااات  السااااااااااالطات

                                                           
1
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رر شصاااااار الحناااااام دهاااااا اإلاسااااااخ د  إ وقااااااد حقااااااق اإلا ااااااد   َدافاااااا  إ واهقضااااااد َاااااااٍ الااااااىحم و 

   ا باإلا د  في الوقد الحاضرل اإلاطلق. ولم جعد َىاك حاطة

 ًااا  ي جعاااد  الاُىاااات التاااي ثماااارس الساااالطات العاماااة هخُ اااة لحط ُاااق م اااد  ال صااال بااااتن (د 

 السلطات  لى  ضعا  سلطة مل مهوا في م انر  و ُ توا. 

 لما ًياحج شاً م اد  ال صال باتن السالطات ث م اة اإلاسا ولُة وثقساُماا فُماا بُهواا إ شياى (ض 

الساالطة طمُعااااا  بُااادَالطةإ حُااص ثهاااون الاُئااة التااي شنااس الحاااى فاااي حالااة ثرلتااا السااا

 1هي  اتوا التي ثق  شللوا مل اإلاس ولُة.

 ن م ااااد  ال صاااال بااااتن الساااالطات م ااااد  هحااااري بحُااااص ًصااااعب ثحقُقاااا  فااااي الواقاااا  إ ألن  (  

 اسححالة في فصل الاُئات اإلاخحل ة في الدولة شً ععضاا. َىاك

 ن الطلطاثاإلاطلب الثالث : اإلافهىم الصحُح إلابدأ الفصل بي

 َااب معحاام فقاااا  القاااهون العااام  لااى  ن اإلا اااوم الصااحُ  إلا ااد  ال صاال بااتن الساالطات 

الاي قصدٍ موهخسنُو ه س  َو ال صل اإلاحاواعن باتن السالطات العاماة الاسةذ فاي الدولاة إ ما  

ا قیام قدر مً الحعاون فُما بُهوا لحى ُا و ا  اا في ثوافق واوسااامإ ووطاو  رقاباة مح ا لاة بُهوا

الضاامان وقااو  ماال سااالطة شىااد حاادو َا  ون  ن جعحاادي شياااى صااةحُات وا حصاصااات سااالطة 

   ري.

ستاااع  ن مىحقااادو اإلا اااد  اشحقااادوا  هااا  ًقاااُم طااادار فاصااال باااتن السااالطات الاااسةذ ٌعااامى مااال 

 واحد  شً ألا ره ومى  مل اثصاى  و جعاون  و ثيسُق في بُهوا.
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ت ٌسااقط ماال َاااٍ صاال بااتن الساالطاوشيااى َاااا ألاساااس فاا ن اإلا اااوم الصااحُ  إلا ااد  ال 

ااا  ي  لاااى ثحقُاااق الحهامااال و وسااااام والحعااااون ماااً  طااال ل ااال الحقاااوق  الحصاااوراتألافهاااار و  ٍو

ات.  1والحٍر

 الفصل الثاوي: الحكىمت وأشكالها

 نااااااااهاى  ه ااااااااتنهخىاااااااااوى جعٍر ااااااااات الحهومااااااااة وفقااااااااا للمعُااااااااار العضااااااااوي و اإلاوضااااااااوعي إراااااااام 

 اتالحهوم

 اإلابحث ألاول : مفهىم الحكىمت

ً مخحل اااتن  حااادَما ٌعااار  باإلاعُاااار العضاااوي وألا ااار  اااش الحهوماااة وفاااق معُااااٍر ًاااحم جعٍر

 ًىعد باإلاعُار اإلاوضوعي.

 اإلاطلب ألاول: اإلاعُار العظىي 

ااااش الواساااا   ٌع ااااعي اإلاعُااااار العضااااوي جعٍر ااااان  ساسااااُان ااااش الضااااُق و الحعٍر      َمااااا الحعٍر

الاااااااي ٌ ااااااتع  لااااااى الساااااالطة  َااااااو  الحعٍرش الضااااااُقفااااااو َااااااو الاااااااي ٌ ااااااتع شيااااااى الساااااالطة الحى ُاًااااااة 

ش الواسا   ما الحى ُاًة شيى وط  الححدًد إ  الااي ًىحار  لاى الحهوماة لم موشاة ماً َاو الحعٍر

 اإلا سسات الدسحورٍة الحالمة

 الفزع ألاول: الخعٍزف الظُم

ااش الحهومااة ًحُلىااا  لااى الساالطة الحى ُيُااة التااي ٌعاااد لاااا ثى ُااا   ن اإلاعجااى الضااُق لحعٍر

اا اإلاعجى َو ال ائ  حالُا.  ان العام مً  ةى بلور  سُاسات شمومُة:القواهتن وجسُتع ال  َو
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 الفزع الثاوي: الخعٍزف الىاضع

د الحهوماااااااة م موشاااااااة ماااااااً الاُئاااااااات عاااااااوفقاااااااا لل قُااااااا  ال روفاااااااخي ةماااااااورَس  وفتعطُااااااا ة ج

الحالمااااااااة  و اإلاسااااااااتع  للدولااااااااة إ  ي الساااااااالطات العامااااااااة فااااااااي الدولااااااااة إ وبااااااااالو ج ااااااااحمل الساااااااالطة 

عُة والسل  1طة الحى ُاًة والسلطة القضا ُة. .الخ َر

 الفزع الثالث: الحكىمت كمزادف للىسارة

ث ُااد الحهوماااة معجااى الاااوعار  فاااي الدولااة التاااي ثا ااا بالىحاااام البعإلاااااوي إ مااان هححااادذ شاااً 

 الحى ُاي مس ولُة الحهومة  مام البعإلاان إ  و شىدما و تع  لى ر ِس الحهومة في  نار  الاااع

 عُار اإلاىطىعياإلاطلب الثاوي: اإلا

وفقاااا لاااااا اإلاعُاااار ثصااا   الحهوماااة م ساااد  لط ُعاااة هحاااام الحنااام فاااي الدولاااة إ لماااا   واااا 

 جعد وسُلة مً وسا ل  سىا  السلطة السُاسُة. لالو ٌعحبع َاا اإلاعُار  وس  مً ساًق .

 الفزع ألاول: الحكىمت ججطُد لىظام الحكم

حهوماااااة هاااااي ثلاااااو الاُىاااااة اإلاهل اااااة  ن ال''ًاااااره طاااااورض بتاااااع و فاااااي لحابااااا  العلاااااوم السُاساااااُة 

ااااش َااااو  ''سُاسااااُة معُىااااة طمعُااااةبممارساااة الساااالطة فااااي  وبالحاااالي ًهااااون اإلاقصااااو  مااااً َاااااا الحعٍر

 هحام الحنم في الدولة إ  ي لُ ُة ممارسة صاحب السُا   للسلطة العامة

 الفزع الثاوي: الحكىمت وضُلت إضىاد الطلطت العامت

ااو مااا شبااع شىاا  ال قُاا  ال روفااخي جعحبااع الحهومااة آلُااة مااً آلُااات  سااىا  ا لساالطة العامااة َو

 ۔''بالسُا   في السلطة )العمل('' Esmeinاسمان 
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ت  الفزع الثالث: الحكىمت مظهز للدولت ؤلاداٍر

ًره ال ق  الدسحوري  ن الحهوماة ثمسال الااهاب الحىحُااي فاي الدولاة لهو واا جعمال شياى 

العام ل فرا  والحمسُال شياى اإلاساحوه  صُاسة السُاسُة العمومُة إمسلما ثقوم بحصٍرش ال ان

ا  حاده  رما واا ألاساساُة بقُاام  ال ارجي إوثنخفخي  َمُة بال ة في ثىحُم ن ون الدولة باشح اَر

توا وو اساا.  1 لُا وا ووطو َا واسحمراٍر

 اإلابحث الثاوي : أشكال الحكىماث

 صااااا ماااً حُاااال قااا  شياااى ثقساااُم الحهوماااات اساااخىا ا إلاعااااًتع محعاااد  إ  َمفاااي لقاااد طاااره 

 ضوشاا للقاهون مً شدم   لى حهوماة اساخ دا ً  وحهوماة قاهوهُاةإ وثصايُ اا ماً طااة ثرلتاا 

اة لُ ُااة  السالطة  و ثوعَعااا  لاى حهوماة مطلقااة وحهوماة مقُاد إ لماا ثقساام الحهوماات ماً عاٍو

ثااااولي ر اسااااة الدولااااة  لااااى حهومااااة ملنُااااة وحهومااااة طماورٍااااة و  تااااعا ثقساااام الحهومااااات مااااً حُااااص 

 سلطة  لى حهومة فر ًة وحهومة ألاقلُةإ وحهومة ال عب مصدر ال

 اإلاطلب ألاول: الحكىمت اإلالكُت والحكىمت الجمهىرٍت

اااش بالحهوماااة اإلالنُاااة الثقحطاااخي  راساااة َااااًً ال اااهلتن ماااً الحهوماااات  ن وعااارض  حعٍر

اااة باااتن الحهاااومحتن و  تاااعا اإلاواعهاااة باااتن الحنااام اإلالهاااي  ٍر والحهوماااة الاماورٍاااة رااام ال اااروق الاَو

 الحنم الاماوري.و 
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 الفزع ألاول: الخعٍزف بالحكىمت اإلالكُت والحكىمت الجمهىرٍت

ااق الورارااة إ باشح ااار  لااو حقااا  ًحااولى فااي الحهومااة اإلالنُااة ر ااِس الدولااة الساالطة شااً سٍر

ساااااى َاااااا الاااار ِس باإلالااااو  و ؤلامبعاسااااور  و القُصاااار          اثُااااا   ٌ ااااارل  فُاااا  احااااد إلاااااده الحُااااا  .َو

 1 و ألامتع  و ال اٍ  و الدوق  و ستع  لو مً ألالقاد و السلطان 

ااق   مااا الحهومااة الاماورٍااة فهااي الحهومااة التااي ً ااري ا حُااار ر ااِس الدولااة فلوااا شااً سٍر

 2  هحخاد وإلاد  محدو  .

ت بين الحكىمت اإلالكُت وحكىمت الجمهىرٍت  الفزع الثاوي: الفزوق الجىٍَز

اااةثح ياااى ال اااروق  ٍر ً هاحُاااة لُ ُاااة  ساااىا  السااالطة  لاااى ر اااِس باااتن الحهاااومحتن مااا الاَو

 الدولة ومً هاحُة اإلاس ولُة الر اسُة في مل مهوما :

 كُفُت إضىاد الطلطت إلى رئِظ الدولت (أ 

اااااق الوراراااااة إ    ثاااااحم وراراااااة  ًحاااااولى ر اااااِس الدولاااااة فاااااي الحهوماااااة اإلالنُاااااة السااااالطة شاااااً سٍر

ماورٍااة الساالطة فااي الدولااة فااي هطاااق  ساار  معُىااة إ بِىمااا ًحااولى ر ااِس الا و العاارأ  بااا شااً طااد 

ق  را   ال عب   ي باإلهحخاد في ألاهحمة الدًمقراسُة. شً سٍر

ولااا ف ن اإلالو  و ما ناب   لو ٌعحبع  ن حق  في ثولي الحنم حقا ش صُا ساواى ماد  

حُاثا  فاي حاتن ًحاولى ر اِس الاماورٍاة مىصاا   با هحخااد شياى  سااس اإلاسااوا  الحاماة باتن  فاارا  

 حوافر فلوم ال روط التي ًحضمهوا الدسحور إلاىصب الر اسة إلاد  محد  .ال عب الاًً ث
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وهخُ ااة لاااالو إتوااحم  سااااثتع الاادوى اإلالنُاااة بتُااان لُ ُاااة ثااوارذ العااارأ وثىحااُم مساااالة 

ا مً اإلاسا ل ال اصة بالحهومة اإلالنُة بِىما ثح    ساثتع الادوى الاماورٍاة  لاى  الوصاًة وستَع

قاااة اهحخااااد ر اااِس الا ماورٍاااة إوثحدًاااد شااااد  الر اساااة ومااادو قابلیتواااا الح دًاااد مااار  ثىحاااُم سٍر

 واحد   و الثع.

قاااااة ا حُاااااار ر اااااِس الاماورٍاااااة إ    ن  قاااااةوثخحلاااااش الدسااااااثتع فاااااي سٍر َااااااا   حُاااااار .  سٍر

ااق البعإلاااان  و بواسااطة ال ااعب  و باناا عاك البعإلاااان وال ااعب  ساارق  ثىحصاار فااي رةرااة  مااا شااً سٍر

 1 معا في َاا   حُار.

 ب رئِظ الجمهىرٍت بىاضطت الشعباهخخا .2

ااا  هحخااد  قة مً سرق اهحخااد ر اِس الاماورٍاة إ َو ثخ   ععالا الدساثتع َاٍ الطٍر

ااااو فااااي  -قااااد ًهااااون ستااااع م اناااار  ي شيااااى  رطحااااتن  و ة واحااااد  إ  ي شيااااى  رطاااا-قااااد ًهااااون م اناااارا  َو

ة السلطة الحى ُاًة و  حمدا في  لاو شياى سحقةى الر ِس شً البعإلاان مع الحالحتن ً  ي  لى ثقٍو

قااااة ألاولااااى شىاااادما ًهااااون مااااً حااااق الاُىااااة الىا  ااااة  اهاااا  مىحخااااب مااااً ال ااااعب ملاااا  . وثحاااادذ الطٍر

 القُام باهحخاد ر ِس الاماورٍة م انر   ون  ي  طرا  وسُط

قاااااة  شاااااد  ماااااً  وى العاااااالم مالدساااااحور ألاإلاااااااوي  - هحخااااااد اإلا انااااار  -و ًا اااااا بوااااااٍ الطٍر

هااااا  1933لبعج اااااى الصااااا ر سااااىة و سااااحور ا 1919فُمااااار الصااااا ر سااااىة  إومعحاااام  ساااااثتع  وى  مٍر

 .مالاما ر و ثووس الاىوبُة إ ولالو  ساثتع ععالا الدوى اإلا اربُة
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قااااااااة الساهُااااااااة: فُااااااااحم مااااااااً  ةلاااااااااا اهحخاااااااااد ر ااااااااِس الاماورٍااااااااة               رطحااااااااتن  شيااااااااى مااااااااا الطٍر

فاااي اإلارحلاااة الساهُاااة ًحاااولى  و ماارحلحتن إ ثقاااوم الاُئاااة الىا  اااة فاااي  ولااااا اهحخاااد مىااادوبتن شاااهوم إ و

 اإلاىدوبون مامة اهحخاد ر ِس الاماورٍة

نُة وفي  وى   ره. قة في الو ًات اإلاححد  ألامٍر  وثط ق َاٍ الطٍر

 1962والااااي ثااام فاااي  لحاااوبر  1958 ماااا فروساااا مىاااا جعااادًل اإلااااا   السا ساااة ماااً  ساااحور 

 طعل اهحخاد الر ِس ًحم بواسطة ال عب.

قاة فاي اهحخااد ر اِس الاماورٍاة     ها  ٌعااد شياى َااٍ وبالرسم مً  مقرسة َاٍ ا لطٍر

قااة فاااي   واااا قااد ثااا  ي  لاااى اسااحئسار الااار ِس بالسااالطة نااعورا مىااا  باهااا  مىحخااب ماااً ال اااعب  الطٍر

ااااا باادورٍ ً علاا  ًطااااى شيااى ا حصاصاااات البعإلاااان مماااا  ملاا  ومحمحاا  بحاًُاااد ل تااع ماااً ال ااعب. َو

 1 ي لستع مً ألاحُان.ً  ي  لى ثحوى الىحام  لى هحام  ًنحاثوري ف

هااا الاىوبُاااة إو فااي فروسااا ععااد اهحخاااد  اااا مااا حاادذ فااي العدًااد مااً  وى  مٍر  Louisَو

Napolean  فقااااااااااام بقلااااااااااب الاماورٍااااااااااة  لااااااااااى  1848ر ِساااااااااا للاماورٍااااااااااة الساهُااااااااااة س قااااااااااا لدساااااااااحور

 .1852 مبعاسورٍة إوهصب ه س   مبعاسورا شيى فروسا سىة 

 اناهخخاب رئِظ الجمهىرٍت بىاضطت البرإلا .0

اااق البعإلااااان ساااوا   ثاااى  ععاااالا الدسااااثتع شياااى  ن اهحخااااد ر اااِس الاماورٍاااة ًاااحم شاااً سٍر

مااااان َااااااا البعإلااااااان مهوهاااااا مااااً م لاااااس واحاااااد  و ماااااً م لساااااتن. ومااااً الدسااااااثتع التاااااي   اااااات بوااااااا 

و ساااحور الاماورٍاااة الراععاااة  1875ألاسااالود:  ساااحور الاماورٍاااة السالساااة ال روفاااخي الصاااا ر شاااام 

 .1947لسىة 
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.  مااا الدسااحور ال روفااخي الاماورٍااة 1950والدسااحور السااوري  1926لل ىاااوي والدسااحور ا

فقااد  ضااا   لااى طاهااب  شضااا  البعإلاااان  شضااا  اإلا ااالس العامااة و شضااا   1958ال امسااة لسااىة 

قاااة  لاااى  طمعُاااات ألاقاااالُم ماااا ورا  ال حاااار إ وممسياااي اإلا اااالس اإلاحلُاااة . واساااحمر ألا اااا بوااااٍ الطٍر

لدسحور وطعل اهحخاد الر ِس مً ا حصااص ال اعب م انار  لماا  ًً ثم جعدًل ا 1962ساًة 

 بِىا سابقا.

قااة   وااا ثضااعش مرلاام ر ااِس الاماورٍااة فااي مواطاااة البعإلاااان لمااا  ٍو  ااا شااً َاااٍ الطٍر

   وا ثوق  ال ة  في  عمات سُاسُة حا  .

ااا مااا حاادذ فااي فروسااا فااي  اال الاماورٍاة السالسااة والراععااة ولااااا طعاال الاار ِس نااارى  َو

قاااااة اهحخاااااااد ر اااااِس الاماورٍااااااة فاااااي قا مااااااة  ٌ  اااااوى عشااااااُم اثحاااااا  ال ااااااعب ال روفاااااخي إجعاااااادًل سٍر

اإلاطالااااب التااااي ٌعماااال بوااااا حمباااا . وقااااد ههاااان فااااي  سااااقاط الاماورٍااااة الراععااااة و قااااام شيااااى  هقاضاااااا 

 1 الاماورٍة ال امسة.

 اهخخاب رئِظ الجمهىرٍت بىاضطت َُئت خاصت .3

قحتن الساااابقح تن  هحخااااد ر ااااِس الاماورٍاااة ولحاااال ث ا ًاااا للمسااااوو التااااي وساااتد للطااااٍر

وسااااط ًحااااوى  ون ضااااعش ر ااااِس الاماورٍااااة مااااً هاحُااااة واححماااااى اسااااحقوا ٍ مااااً هاحُااااة   ااااره 

قااااة  هحخاااااد بواسااااطة َُئااااة  قحتن ساااامُد بطٍر الاااااا ت ععااااالا الدساااااثتع  لااااى الاماااا  بااااتن الطااااٍر

  اصة بحُص ٌ  عك ال عب والبعإلاان معا في شملُة اهحخاد الر ِس.
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اااق ااحم  لاااو شاااً سٍر َااااٍ الاُىاااة مهوهاااة مااً  شضاااا  البعإلااااان وشاااد  مسااااو لاااام مىحخاااب  ٍو

مً ال عب ًحولون اهحخاد ر ِس الاماورٍاة إ  و بقُاام البعإلااان ب عناُ  شا   معاتن اإلاىصاب 

 الر اسة شيى  ن ً دي ال عب ر ً  في َاا ال عنُ  في اسح حا  شام.

يااااى الااااىي  الساااااوي وسااااار ش 1931وقااااد ساااالو اإلاساااالو ألاوى  سااااحور اساااا اهُا الصااااا ر سااااىة 

إ و ساااااحور  1971و ساااااحور ساااااىة  1964و ساااااحور ساااااىة  1956 ساااااحور طماورٍاااااة مصااااار فاااااي ساااااىة 

 .1972الاماورٍة السورٍة في سىة 

شيااى  هاا  ًرشاان م لااس ال ااعب  76فااي اإلاااا    1971ًااى   سااحور طماورٍااة مصاار لسااىة 

اااحم ال ع  عااارض ال عناااُ  شياااى اإلااااواسىتن  ساااح حا وم فُااا  ٍو ناااُ  فاااي م لاااس ر اااِس الاماورٍاااة إ َو

عااارض اإلارشااان  ال ااعب إلاىصاااب ر اااِس الاماورٍاااة بىاااا  شياااى اق اااعاط رلاااص  شضاااا   شياااى ألاقااال إ َو

 الحاصل شيى  سل ُة رلثي  شضا  اإلا لس شيى اإلاواسىتن

 ساااح حا وم فُااا  . فااا  ا لااام ًحصااال  حاااد ماااً اإلا عشاااحتن شاااً ألاسل ُاااة اإلا اااار  للواااا  شُاااد 

عااااارض اإلا عشااااان الحاصااااال شياااااى ال عناااااُ  مااااار    اااااره ععاااااد ًاااااومتن ماااااً ثااااااٍر  ا د ألاوى إ َو لحصاااااٍو

 ألاسل ُة اإلاطلقة ألشضا  اإلا لس شيى اإلاواسىتن  سح حا وم فُ .

عحباااااع اإلا عشااااان ر ِسااااااا للاماورٍاااااة بحصااااااول  شياااااى ألاسل ُااااااة اإلاطلقاااااة لعااااااد  ماااااً  شطااااااوا  َو

خ ا   فاي  صواتوم في  سح حا  إ ف  ا لم ًحصل اإلارشن شيى َاٍ ألاسل ُة إرشن اإلا لس ستاٍع إٍو

ة فقااد هاا  َااو ألا اار فااي اإلاااا    قااة  اتوااا .  مااا  سااحور الاماورٍااة السااىٍو شيااى اهاا   84ناااه  الطٍر

اة  ةًصدر ال عنُ  إلاىصب ر اسة الاماورٍة شً م لس ال عب بىاا  شياى اق اعاط القُاا   القطٍر

صاا   اإلارشاا عاارض ال عنااُ  شااً اإلاااواسىتن  سااح حا وم فُاا  إ...ة ٍو ن لحاامد ال عااص  ناا عامي إ َو
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فااااا ما بحصااااول  شيااااى ألاسل ُااااة اإلاطلقااااة إلا مااااوع  صااااوات اإلاق ااااعشتن إ فاااا  ا لاااام ًحصاااال شيااااى َاااااٍ 

.  1 اليس ة رشن اإلا لس ستٍع

 مطؤولُت رئِظ الدولت (ب 

     ثقاااااااارر الدساااااااااثتع اإلالنُااااااااة باوعاااااااادام اإلاساااااااا ولُة السُاسااااااااُة  و الاىا ُااااااااة للملااااااااو لقاشااااااااد  

اااا  Le Roi Est Inviolableثمااس  شامااة إ ا  ثااى  فااي العااا   شيااى  ن  ات اإلالااو مصااوهة    َو

 ٌعجي شدم مس ولُح  شً  شمال  حتى ولو ماهد ثمسل طرا م طىا ُة

وثرطااا  و اااا  َااااٍ القاشاااد   لاااى الىحاااام اإلالهاااي فاااي اههل اااعا إ حُاااص ٌعباااع شهواااا باااان اإلالاااو   

 The King Can Do No Wongًخط   

 ُااااااا سااااااوا  وقعااااااد وشاااااادم مساااااا ولُة اإلالااااااو مطلقااااااة: بمعجااااااى  ن اإلالااااااو ستااااااع مساااااا وى طىا

مة مى   رىا  قُام  بو ُ ح   و  رىا  حُاث  العا ًة.  الاٍر

ومااااااااً الىاحُااااااااة السُاسااااااااُة ثقاااااااا  اإلاساااااااا ولُة شيااااااااى شاااااااااثق الااااااااوعار  والااااااااوعرا .  مااااااااا ر ااااااااِس 

الاماورٍة فاو مس وى طىا ُاا شاً ععاالا  فعالا  اإلاحعلقاة بو ُ حا  إ وا طار مسا ولُة فاي  لاو 

الاااارا م العا ًاااة التاااي ًرثن واااا والتاااي   ثحعلاااق ع ااا ون ال ُاهاااة العحااااى إفاهااا  ٌسااااى لاااالو شاااً 

 ماام  وو ُ ح  إ ناه  في  لو نان بقُة ألافرا .

اااار اإلاساااا ولُة السُاسااااُة لاااار ِس الاماورٍااااة    ثنح ااااي  وثخحلااااش الدساااااثتع باليساااا ة لحقٍر

اااار مساااا ولُح  الاىا ُااااة وجع ُاااا  مااااً اإلاساااا ولُة السُاسااااُة إ لمااااا َااااو  ععااااالا َاااااٍ الدساااااثتع بحقٍر

 في الدسحور الل ىاوي. ال ان
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في حتن ثقرر النستع مً الدساثتع مسا ولُة ر اِس الاماورٍاة السُاساُة وثخاُ  شملا  ماً 

إ و ساحور  إلااهُاا ساىة  1931مىص   ق ل اهتوا  مد  ر اسح  إ مسل  سحور  سا اهُا الصاا ر ساىة 

 1. 1949إ و سحور  إلااهُا  ثحا ًة الصا ر سىة 1919

 ين الىظام اإلالكي والىظام الجمهىريالفزع الثالث :مىاسهت ب

  ات موطة الححوى مً الحنم اإلالهاي  لاى الحنام الامااوري ثحصااشد ععاد  ن وضاعد 

اااا ساااىة  إ حتاااى  صااا حد ال ال ُاااة العحااااى ماااً  وى العاااالم  1945الحااارد العاإلاُاااة الساهُاااة  وعاَر

ن الواحااااااد ثط ااااااق الىحااااااام الاماااااااوري ولاااااام ثحااااااح م بالىحااااااام اإلالهااااااي حتااااااى الرااااااا  ألاوى مااااااً القاااااار 

د والهاعوٍج .  ً إ     ن شد  محدو  مً الدوى ًحمسل  ساسا في اإلاملنة اإلاححد  والساٍو والع ٍر

ولىاادا وبلاُهااا واساا اهُا فااي  وروبااا والُابااان وألار ن والسااعو ًة فااي  سااُا واإلا اارد فااي  والاادهمرك َو

قُا.   فٍر

وو وشُاااود   ت وثرطاا   ساا اد َاااا  هحسااار  لااى مااا ًيساااب  لااى الىحااام اإلالهااي مااً مسااا

  لى هقمة ال عود شلُ  واسخ دال  بالىحام الاماوري.

ااق الورارااة بصاار  الىحاار شااً مااده صااةحُح   و لااو ألن اإلالااو ً ععاا  شيااى العاارأ شااً سٍر

.  الص صُة لحولي الر اسة إ و ون  ي ثد ل إلرا   ال عب في ا حُاٍر

ضاااال محااااحة ٍو عثااااب شااااً  لااااو  ن الصاااا   الاااااي ًصاااا   ملهااااا س قااااا لقاااااهون الورارااااة ً

إلاوقع  سواى حُاثا   ون  ن ٌساحطُ   حاد  ن ًاحخل  مىا  بوساُلة  ًمقراسُاة   ا  اار فساا ٍ 

ق السورات.  وشدم صةحُح   و اسخ دا ٍ بالسلطة إ مما ً  ي  لى قلب حنم اإلالو شً سٍر
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بِىما الحنم الاماوري ًقطاخي شياى مسااوو الحنام اإلالهاي و لاو بماا ًن لا  ماً مسااوا  

ب فاي ثااولي مىصاب ر اسااة الدولاة وبحالُادٍ لحااق ال اعب فااي ا حُاار مااً ًاراٍ  لثااع باتن  فارا  ال ااع

 لاو    صةحُة لر اسة الاماورٍاة إ وحقا  فاي ث دًاد اهحخااد ر اِس الاماورٍاة ماً شلما  وما 

لعروناااام فاااي ال قااا  إ ث علااام فاااي اشاااحة  اإلالاااوك ًخلاااو الىحاااام اإلالهاااي ماااً مماًاااا حاااد َا طاهاااب ماااً 

 و اضااااطرابات سُاسااااُة إباااال ًهااااون فااااوق طمُاااا  ألاحااااماد مااااً هاحُااااة َاااادو   ون همشااااات حمبُااااة 

 راهُة.

و  تعا ًمحاع اإلالوك بحصولام شيى ثربُة معُىة و شادا   ااص لحاولي مااام الحنام إ لماا 

م فوق شرونام سواى حُاتوم.    وم ًىالون  بع  وسعة و راًة ل تع  إ هحرا  سحقراَر

د اإلا اضاااااالة بااااااتن الىحااااااامتن اإلالهااااااي ستااااااع اهاااااا  ًوطااااااد طاهااااااب   اااااار مااااااً ال قاااااا  ًااااااره  ن شقاااااا

اااا إ ألن  فضااالُة هحاااام شياااى   ااار   ثحقااارر    س قاااا  والامااااوري بوااااا ال اااهل إ ثا اااا ساععاااا هحٍر

خُااة والسُاسااُة و قحصااا ًة و طحماشُااة التااي ثخحلااش مااً  ولااة  لااى  للحاارو  والحقااا ق الحاٍر

 1  ره. .

ره َاا الااهب مً ال ق   ن  حسً هحام حنم َو الاي ًحة م ما   ارو  الدولاة .  ٍو

 و مهاهُاتوا.  -

 اإلاطلب الثاوي : الحكىمت الاضدبدادًت والحكىمت اللاهىهُت

شيااااااى  سااااااس  ضااااااوع الحهوماااااة  و شاااااادم  ضااااااوشاا  -لمااااااا  لرهاااااا -ًقاااااوم َاااااااا الحقساااااُم 

للقااااهون إفالحهوماااة التاااي ثخىصااال ماااً ال ضاااوع للقااااهون هاااي حهوماااة اساااخ دا ًة .  ماااا الحهوماااة 

 اهون وثخض  إلحهام  وقواشدٍ ثهون حهومة قاهوهُة. التي ثح عم الق
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 Gouvernement Despotiqueالفزع ألاول: الحكىمت الاضدبدادًت 

 ًقصد بالحهومة  سخ دا ًة الحهومة التي   ًوطد فلوا قاهون باإلار .

وشيى ألاقل   ثخض  للقاهون و  ثحقُد باحهام  إ فُما ثحخاٍ ماً ثصارفات وماا ًصادر 

ات حقُقُة شهوا مً   شماى وقرارات ف ي  ل الحهومة  سخ دا ًة   ًوطد حٍر

لقاااد ماهاااد معحااام الحهوماااات اإلالنُاااة القدًماااة فاااي  وروباااا وا اااهل  ااااص فروساااا واههل اااعا 

        حهومااااات مسااااخ د  إ واسااااحمرت شيااااى  لااااو الحاااااى ل ااااعور ألافاااارا  ععاااادم طااااواع مخال ااااة الحناااام

ثح سد فُ  لعةقح  بالسما  وألالااة .فهاهاد ثلاو   ش عاض شً حنم  بحاة القدسُة التي  و

 الحهومات   قاهون لاا     را   الحالم وم ُيح 

 اااُئح  فااا ن بااال إلا   ثخضااا  للقااااهون و  ا ماهاااد  را   الحاااالم فاااي الحهوماااة  ساااخ دا ًة 

الصالن الص صخي للحالم سال ا ما ًطاى شيى الصالن العام. لاالو فقاد متاا ععاالا ال قااا  باتن 

هومااااة  سااااخ دا ًة والحهومااااة ال واسااااُة شيااااى اشح ااااار  ن الحهومااااة  سااااخ دا ًة   جساااا ي فااااي الح

سالااااب ألاحُااااان    لححقُااااق الصااااالن الص صااااخي للحااااالم إ بِىمااااا ه ااااد الحهومااااة ال ولِسااااُة و  ن 

حاااا  فااااي  ماهااااد ستااااع مقُااااد  فااااي ثصاااارفاتوا بحناااام القاااااهون      وااااا مقُااااد  مااااً حُااااص ال اًااااة ألن حٍر

 1. .بححقُق اإلاصلحة الص صُةححقُق الصالن العام ولِس بمقُد   ا حُار الوسُلة

 Gouvernement Legalالفزع الثاوي: الحكىمت اللاهىهُت 

هاااي الحهوماااة التاااي ثخضااا  للقااااهون وثحصااار  وفقاااا ألحهامااا  إ وث عاااا إلااااا ًاااى  شلُااا  ماااً 

ي ماال مااا .  طاارا ات وقواشااد إبحُااص ثراعااي طمُاا  م سساااتوا وساالطاتوا  حهااام القاااهون الىافااا  فاا

 ًصدر شهوا مً  شماى وثصرفات.
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و  ا مااان فااي اسااحطاشة الحهومااة  و مااً حقاااا جعاادًل  و  ل ااا  القااواهتن حساا ما ثقحضااُ  

 الحاارو  التااي ثحااُط بوااا فاا ن  لااو   ًى ااي فناار   ضااوشاا للقاااهون و ضااوع الحهومااة للقاااهون 

اتوم.  ًضاإ  ٌعحبع  وى ضمان لحقوق ألافرا  وحٍر

ألاإلااان  لاى القاوى باان  ضاوع الحهوماة للقااهون ًخىاافى ما  فنار  وقد  َاب ععاالا فقااا  

  ا   ًاااااىق   ضاااااوع الحهوماااااة للقااااااهون ماااااً  سااااادًدالساااااُا   للدولاااااة إ ولناااااً َااااااا الااااار ي ستاااااع 

سُا توا أل وا هي التي جساً القاواهتن اإلاخحل اة وثل اام بواا ب را تواا إ فلاِس َىااك ماً ً ارض شللواا 

سااُا توا إ باال شيااى العنااس مااً ع ًمااسهومااة للقاااهون   َاااا ال ضااوع ومااً رمااة فاا ن  ضااوع الح

ح اااام لُااااان الدولااااة إ فااااة ًوطااااد   ن  ي جعااااارض بااااتن فناااار   اااادشماا ٍو  لااااو ًضاااامً السااااُا   ٍو

 1السُا   و ضوع الحهومة القاهون. 

 اإلاطلب الثالث: الحكىمت اإلاطللت والحكىمت اإلالُدة

  واحاااد   و ثوعَعااااا ثىقسااام الحهوماااات ماااً حُاااص ثرلتاااا السااالطة فاااي ًاااد شااا    و َُئاااة

 .شيى َُىات محعد    لى حهومات مطلقة إوحهومات مقُد 

 Gouvernement Absoluالفزع ألاول: الحكىمت اإلاطللت 

ااو  الحهومااة اإلاطلقااة هااي ثلااو الحهومااة التااي ثح ماا  الساالطة فلوااا فااي ًااد شاا   واحااد َو

حااولى ثى ُاااَا بواسااطة الحااالم )ملهااا مااسة(  و َُئااة واحااد  وفقااا لقااواهتن الدولااة التااي ًقررَااا  ٍو

 اإلاو  تن.
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ااااا الىاااوع ماااً الحهوماااات ًخحلاااش بوااااا الوضااا  شاااً   ساااخ دا ًة إ التاااي    الحهومااااتَو

ثخضاا  فااي ممارسااة ساالطاتوا للقاااهون .وقااد مااان للحهومااات اإلاطلقااة ثط ُقااات فااي ألاهحمااة اإلالنُااة 

عُة إ والقضا ُةالقدًمة شىدما مان اإلالو ً م  بتن ًدً  مافة السلطات: الحى ُاًة والخ   َر

و ااااارت الحهومااااات اإلاطلقااااة ع ااااهل واساااا  فااااي  وى  وروبااااا فااااي العقااااو  التااااي ساااا قد رااااور  

 .1789في اههل عا إ والسور  ال روسُة  1688

وسال ااااا مااااا ماهااااد ثق ااااعن الحهومااااات اإلاطلقااااة باإلالنُااااات اإلاطلقااااة إ التااااي ماهااااد جسااااخىد فااااي 

الا ؤلالهي سوا  ع هل م ا نر  و ستع م انار فاإلاصادر ؤلالهاي للسالطة ممارسة سلطاتوا  لى الح ٍو

ً اارض شيااى ال ااعود ال ضااوع اإلاطلااق للحااالم إ الاااي ً ماا  بُاادٍ مافااة الساالطات فااي الدولااة . 

 ولالو فقد ثةند الحهومات اإلاطلقة م  ا ح ا  اإلالنُات اإلاطلقة في  وروبا.

حاااااوى ععااااالا ال قاااااا  الحمُتااااا بااااتن الحهومااااات اإلاطلقااااة إوالحهومااااات  سااااخ دا  ًة ألن ٍو

إ َااااا ععنااااس  بُااادٍ الساااالطات الاااسةذ  نالحهوماااة اإلاطلقاااة ًخضااا  فلوااااا الحاااالم للقااااهون رسااام 

 1 الحهومة  سخ دا ًة التي   ًخض  فلوا الحالم ألي هوع مً القاهون.

قاد ًهاون مطلقاا فخسااى الحهوماة َىاا اإلالنُاة اإلاطلقاة  Manarchyوهحام الحنام اإلالهاي 

خحلاش ألامار شاً اإلالنُاة الدساحورٍة التاي إ وقد ًهون اسخ دا ًا فخساى  اإلالنُة  سخ دا ًة إ ٍو

خضااااا  ألحهاااااام الدساااااحور الااااااي ً اااااتن  ًهاااااون فلواااااا اإلالاااااو مقُااااادا بم لاااااس مىحخاااااب ماااااً ال اااااعب ٍو

وعع الصةحُات شللوا  السلطات في الدولة ٍو

وهااي الحهومااة التااي ثىحصاار فلوااا الساالطة فااي ًااد  Manarchie Absolueاإلالنُااة اإلاطلقااة  (  

ا حقا  اثُا لا      ها  فاي َااا اإلالو  ق الورارة باشح اَر الاي ًحولى ر اسة الدولة شً سٍر
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الىوع مً الحهومات اإلالنُة ًهون مقُادا باالقواهتن الىافاا  إ و ن ماان ٌساحطُ  جعادًلاا 

ااااااات  ٌ ااااااا  و  ل ا وااااااا حساااااا ما  ااااااد وثرطاااااا   صااااااوى اإلالنُااااااة اإلاطلقااااااة  لااااااى الىحٍر وحُسمااااااا ًٍر

 ضااااا   ماااااً  ةلااااااا ععاااااالا اإلالاااااوك شياااااى  ه ساااااام الط ُعاااااة  السُوقراسُاااااة القدًماااااة التاااااي

ااق م اناار  ؤلالاُااة إ وعشاام الاا عالا ألا اار باهاا  و ن مااان مااً الت اار     ن ب ا حاااٍر بطٍر

 مس ولُة .ثحمل  و ستع م انر لحملو السلطة وم انرتوا  ون حدو   و 

ُا   ال اااع ُة و  ًخ ااا  شياااى  حاااد  ن اإلالنُاااة اإلاطلقاااة بوااااا اإلا ااااوم ثخىاااافى مااا  م اااد  السااا

ة سُا   ال عب ة سُا   ألامة  و هحٍر  سوا  ارث طد ثلو السُا   بىحٍر

و  ا مان الحاٍر  قد بتن لىا  ن ععالا اإلالوك في  وروبا ماهوا ًحمسهون بالساُا   اإلاطلقاة 

عستب و اتوم ال اصة وحرصام شيى اإلاحافحاة شياى شروناام وثقادًم مصاالحام ال اصاة شياى 

 سلااب اإلالنُااات اإلاعاصاار  قااد ثخلااد شااً َاااٍ الصااور  و صاا حد ثمُاالمصااالن ال ااعود إ فاا ن  

 .مراشا  مصالن وحقوق ال عود وجس ى  لى اإلاحافحة شللوا وم ارلتوا في السلطة لى 

اإلالنُاااااة  ساااااخ دا ًة: هاااااي اإلالنُاااااة التاااااي   ًخضااااا  فلواااااا اإلالاااااو ألًاااااة قواشاااااد قاهوهُاااااة وان  (د 

هاي القااهون إ قااد عالاد ثقٍر ااا ولام ٌعااد سالطح    قُاد شللوااا بحُاص جعحبااع  را ثا  و وامااٍر 

 1لاا وطو . 

اإلالنُة الدسحورٍة: وهي اإلالنُة التي ثوعع فلوا السلطات شياى َُئاات مخحل اة ثملاو مال  (ض 

حاد  العةقاة فُماا باتن َااٍ السالطات  واحد  مهوا صةحُات محد   بُهوا الدساحور إ ٍو

َااااو الحااااى فااااي  ًحناااام لماااا إ ًهاااون فلواااا اإلالااااو ر ساااا للدولااااة. وفاااي ععااااالا الااادوى ًملاااو و  

        و وى   اااااااااااره فااااااااااي  وروباااااااااااا  ات الىحاااااااااااام اإلالهااااااااااي إ وفاااااااااااي الاااااااااا عالا ألا ااااااااااار ًملاااااااااااو   ه ل ااااااااااعا
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حناام إ ولنااً صاااةحُاث  محااد   فااي الدساااحور وثصاارفاث  مقُااد  وستاااع مساا وى فالااااي  ٍو

ااااا  ًححماااال اإلاساااا ولُة شىاااا  هااااي الااااوعار  . و  نااااو  ن َاااااا الىااااوع مااااً اإلالنُااااات َااااو  لثَع

 1 في العالم.  نع ُانُوشا وثق ة 

 Gouvernement Limiteالفزع الثاوي : الحكىمت اإلالُدة 

الحهومااة اإلاقُااد  هااي الحهومااة التااي ثحااوعع فلوااا الساالطات شيااى َُئااات مخحل ااة إثااحمنً 

مااً  ةلاااا ماال ساالطة مااً مراق ااة الساالطات ألا ااره . فححااد شااً مخال توااا للقاااهون  و  هحاارا  

ي ثط ُقاتواااا م اااد  ال صااال بااااتن السااالطات إ الااااي هاااا ه باااا   َدافااا  ومقاصااادٍ إ م ساااد  فااااشاااً 

ال قُ  ال روفخي موهخسنُو ومحققة ال اًات اإلاي و   مً ألا ا با  شياى  سااس السالطة ثراقاب 

 Le Pouvoir Arrete Le Pouvoirوثوقش السلطة مً  ن جعحدي شيى ا حصاصاتوا

ُاسااُة القا مااة شياااى وثحخااا الحهومااة اإلاقُااد  ثط ُقااات محعااد   مااً  ااةى ألاهحمااة الس

م اادا ال صاال بااتن الساالطات مالىحااام الر اسااخي  و الىحااام البعإلااااوي إ بصااورثُ  الاماااوري واإلالهااي 

 .وألاهحمة اإلالنُة الدسحورٍة

إ   قطاخى َااا الدساحور  1923وقد ساا  َااا الحنام فاي مصار مىاا ثط ُاق  ساحور ساىة 

اا بُاد اإلالااو فعمال شيااى  ً اا  ساالطة  بحوعَا  سالطات الحناام باتن َُئااات محعاد   إ وشاادم ثرلتَا

عُة ثحمسااال فاااي م لساااتن هُاااابُتن ًخحصاااان عسااالطة حقُقُاااة فعلُاااة فاااي ساااً القاااواهتن و قااارار  ج اااَر

خاااح  بخى ُاااا القاااواهتن و صااادار  عات إ و ً اااا  سااالطة ثى ُاًاااة ًحو َاااا اإلالاااو والاااوعار  ٍو الخ اااَر

           ىاعشااااااااات القاااااااارارات إ و شماااااااال لااااااااالو شيااااااااى  ً ااااااااا  ساااااااالطة قضااااااااا ُة جعماااااااال شيااااااااى ال صاااااااال فااااااااي اإلا

 2 بتن ألافرا .
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 اإلاطلب الزابع : الحكىمت الفزدًت وحكىمت ألاكلُت والحكىمت الدًملزاطُت

فر ًاة ث علام فلواا السالطة فاي ًاد حهومة ثىقسم الحهومات مً حُص مصدر السلطة  لى 

حهومااااة  قلُااااة ثح ماااا  فلوااااا الساااالطات فااااي ًااااد شااااد  قلُاااال مااااً الحهااااام و حهومااااة ألا فاااار  واحااااد إ و 

 1 بواسطة ال عب. السلطةمقراسُة ث انر فلوا  ً

 الفزع ألاول : الحكىمت الفزدًت

ا  الاااسةذ وهاااي الحهوماااة التاااي ٌساااُطر شللواااا فااار  واحاااد ث علااام فاااي ًااادٍ السااالطات و ً اناااَر

 بى س  سوا  وصل  لى مىص   بالورارة  و القو .

 الفزع الثاوي : الحكىمت الدًكخاجىرٍت

 و صا صاا هخىاوى فلوا الحعٍرش و هواشاا

ف الحكىمت الدًكخاجىرٍت (أ   حعٍز

إ وسال اا  ''هي اه ارا  ععاالا ألافارا  عسالطات الحنام فاي الدولاة  ون الرطاوع  لاى ال اعب''

فااااي ق ضااااح  مامااااا ماهااااد و ثصاااا    فاااار  واحااااد ٌسااااححو  شيااااى الساااالطة الىااااوع فااااي ًااااد مااااا ً علاااام َاااااا

لم لاس راور   و اهقاةد  ًا ا صور  لاىاة  و م لاس -جسمُاث  . و  ا ثمسل في شد  مً ألافرا  

 ف ن اثخا  القرار ًهون في الواق  في ًد احدَم وحدٍ. -

سااحوي  ن ثاا وى الساالطة  لااى الاا ااق القااو  بسااور   و َو لمااا ًحاادذ  اهقةباا دلحاثور شااً سٍر

في الدوى اإلاحخل ة إ  و بالورارة  و حتى بالطرق الدًمقراسُةإ ماً  طال ثحقُاق اإلاصالحة العاماة 

ات . . ون اشح ار للحقوق و   1الحٍر
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 أهىاع الحكىماث الدًكخاجىرٍت (ب 

ة ٌسااُطر فلوااا الاااِ  شيااى مقالُااد  وثخىاوع الحهومااات الدًنحاثورٍااة إ فقااد ثهااون شساانٍر

الحنااااام إ  و مدهُاااااة ًحو َاااااا ععاااااالا السُاساااااُتن .وقاااااد ثهاااااون ماَ ُاااااة جساااااخىد  لاااااى مااااااَب معاااااتن 

تُاااة  اااة  و ال اناااُة  و اإلاارلساااُة إ وحهوماااات  ًنحاثورٍاااة ث ٍر شىااادما   ثقااااوم  Empiriqueمالىاٍع

 شيى ماَب  و فنر معتن و هما شيى ث ارد شملُة في الحنم ال ر ي .

الدًنحاثوري شا   شقب اضطراد  ا لُاة  و  عماات سُاساُة  و اقحصاا ًة ًي ا الحنم 

ة  و ماااااوارذ ثستاااااع ح ُحاااااة ال اااااعود لعااااادم قااااادر   هحماااااة الحنااااام القا ماااااة شياااااى   و َاااااما م شسااااانٍر

القضااا  شيااى  ساا ابوا . فُهااون  اااور الحهومااة الدًنحاثورٍااة لاار  فعاال معالاتوااا والحصاادي لاااا و 

مح اااب لاااده ال اااعود بماااا ٌساااحطُ  َااااا الىاااوع ماااً الحهوماااات  ن ً عسااا  فاااي الى اااوس ماااً  مااااى 

ة و  ه  لااااى  وسماهِىااااة ععااااد ال قاااار وال اااا س و هقسااااام مسلمااااا حاااادذ فااااي ماااال مااااً روسااااُا القُصااااٍر

فاااي  إ و  ه  ااااور الدلحاثورٍاااة ال اناااُة 1917ام  ااااور الدلحاثورٍاااة ال ل ااا ُة بمشاماااة لُىاااتن شااا

إ و إلااهُااا شقااب الحاارد العاإلاُااة ألاولااى ومااا شانااح  مااً 1920ععااد شااام  يبمشامااة موسااولُج  ًطالُااا

الدلحاثورٍااة َحلاار    ه  لااى ثق اال ال ااعب ألاإلااااويممااا  ااراد و مااار و ى هخُ ااة معاَااد  فروساااي 

ااااة .وحاااادذ  لااااو  ًضااااا فااااي ماااال مااااً الىمسااااا وثرل وسسااااةفُا )سااااابقا( الىاٍع ُااااا واساااا اهُا وبولىاااادا ٍو

ا.  وستَع

 خصائص الحكىمت الدكخاجىرٍت (ج 

حمتا الحنم الدًنحاثوري بخصا   معُىة  َماا :  ٍو
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جعحمد الدلحاثورٍة بص ة  ساسُة شيى ش صُة الدلحاثور إ وثقوم الحهوماة فلواا شياى  .1

 ًحمح  ب  مً قو  وقدر  ول ا   ش صُة مً هاحُة  ما

اااااد مااااً  طاااال ثقااااوم الدلحاثورٍااااة إً هاحُااااة   ااااره ماااا .2  شيااااى  ساااااس القااااو  والعىااااش وؤلاَر

 وثوطلواا الوطااة التاي ثخادم إالدولة وم سساتواشيى مقالُد الحنم في السُطر  الحامة 

  َدافاا. 

إٌعيااااى مصاااالحة اإلا حماااا  فااااوق مصااااالن  ناااامولي لمااااا ثحمتااااا الدلحاثورٍااااة با وااااا هحااااام ليااااي .3

ا وحقااوقام ولااااا فاااو هحااام   ًراعاا ألافاارا  ااات ال ر ًااة إباال  هاا   واادَر ي الحقااوق والحٍر

ساااتُل ثحقُاااق  َدافااا  وشياااى ألا ااا  مىااا   ًاااة معارضاااة  و اهحقاااا  ًوطااا   لاااى الىحاااام  فاااي

 الحالم 

 جعمد الىحم الدلحاثورٍة لالو  لاى  ساخىا   لاى  سااس سُاساخي معاتن ًحمسال فاي الحامد .4

د قُامااا  إ لُصااا   ععااا  وشاااخ الااادلحاثوري  و  ال ااااص بواااا إ ساااوا  ماااان قا ماااا ق ااال الحنااام

 الوحُد في الدولة بة مىافس.  الحمد

           ولمااااااااا ًحمتااااااااا الحناااااااام الاااااااادلحاثوري باهاااااااا  هحااااااااام م قااااااااد ًاااااااااجي فااااااااي  اااااااارو  جساااااااااشد شيااااااااى .5

قُامااا  إزاألعماااات السُاساااُة  و الحمبُاااة إ  و هخُ اااة لساااور   و اهقاااةد ضاااد مسااااوو ح ااام 

التااااي  َااادرت. راااام ًيحهااااي  ساااابق إ و لااااو بااامشم اإلاحافحااااة شياااى اسااااحقةى الدولااااة ولرامتواااا

اااااد عسااااتب مااااً ألاساااا اد ومااااً  باااارع  الحناااام ال اااار ي اإلاسااااخ د القااااا م شيااااى العىااااش وؤلاَر

إ وقااام  1922 مسلااة الحناام الاادلحاثوري إفانااُة موسااولُجي فااي اًطالُااا ابحاادا  مااً سااىة 

اااة َحلااار فاااي  إلااهُاااا ماااً ساااىة  1945ال اااعب ب شدامااا  والحمسُااال ب سحااا  شاااام      1933وهاٍع



34 
 

ولاالو حنام فراههلاو فاي اسا اهُا  هححار.و ٌعحقاد  ها   ي الحرد العاإلاُاة الساهُاة مم فَه   

 1شقب الحرد ألاَلُة ألاس اهُة إ وحنم سا عار في البعج اى إ ولماى اراثورك في ثرلُا۔

وقاااد ٌساااقط الااادلحاثور بالحاااد ل ألاطى اااي لماااا حااادذ فاااي بىاماااا إ حُاااص ضااارد الااادلحاثور 

اااال هورٍو قاااااا شاااارض الحاااااا ط بيحااااا ج اهحخاباااااات ومااااان متوماااااا با ث ااااار فاااااي العساااانري الاهاااااعاى اماهٍو

نُاااة إ وفاااي شاااام  قاااوات ثاااد لد ال 1989اإلاخااادرات مطلوباااا للمحالماااة فاااي الو ًاااات اإلاححاااد  ألامٍر

نُة وثم الق الا شلُ    .طل محالمح و  شحقال  مً  ألامٍر

مااارلس ماااَب  والاادلحاثورٍات  ناا عالُة التااي ثاسسااد س قااا إلا ااا  1989وا وُااار سااىة 

فاااي روساااُا شياااى ًاااد لُىاااتن إ وفاااي  وى  وروباااا ال ااارقُة التاااي ساااارت فاااي فلنااااا ععاااد الحااارد العاإلاُاااة 

 الساهُة .

 جلُُم الحكىمت الدكخاجىرٍت (د 

 اااُ  لىحاااام الحهوماااة الدلحاثورٍاااة شاااد  قلُااال ماااً ألاشااا اص وحااااوى  باااراع ععاااالا ٌلقاااد 

 . .مماًا  لو الىحام مً  ةى ؤلانار   لى الاواهب ؤلاً ابُة فُ 

فقُال  ن الحهوماة الدلحاثورٍااة قاا ر  شياى  هقااا  ال اعود ماً البااع وا طار ألاعماات التااي 

ثواطااا ألي ستب وألا ا بُد َاٍ ال عود  لاى بار ألاماان والهواوض بواا واساحقرار  ولااا مال  لاو 

ب ضاااال حاااامم ونااااد  الحااااالم الاااادلحاثورإ فاحلاااار َااااو الاااااي طعاااال مااااً  إلااهُااااا  ولااااة شحاااااى ثخُااااش 

 الدوى ألا ره 

َاااااااا اإلاوضااااااوع بال حااااااص والدراسااااااة فقااااااد اهحقاااااادت الحهومااااااة  ثىاااااااوى  مااااااا ال ال ُااااااة ممااااااً 

والتااااي اشحماااادتوا  وى  ةلدًمقراسُاااالالدلحاثورٍاااة اهحقااااا ا ماااارا ونااادًدا عسااااتب شاااادا  َاااااا الىحاااام 
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اااااااااا  اااااااااات إ وشلقاااااااااد شللواااااااااا  مااااااااااى ثقااااااااادماا واع َاَر ورضاااااااااِد بواااااااااا لىحاااااااااام ًح اااااااااعم الحقاااااااااوق والحٍر

ا.  واسحقراَر

لحقاادم   ٌعااد متااا   و وعمااة      ا مااان اسااحقرارا  و ثقاادما نااامة قا مااا وان  سااحقرار وا

ة والعدالة والهااَة   اسحقرار لةسخ دا  وال سا .  1 شيى الحٍر

 Couvernement De Minoriteالفزع الثالث :حكىمت ألاكلُت 

م ًحااولى الساالطة شااد  محاادو  مااً ألافاارا  فاااي حهومااة ألاقلُااة إ بحُااص   ًى اار  بوااا حاااا 

واحااد لمااا َااو الحاااى فااي الحناام ال اار ي و  جسااخىد  لااى  را   ال ااعب لمااا َااو الحاااى فااي الحهومااة 

الدًمقراسُاااة وحهوماااة ألاقلُاااة جعجاااي  ن عماااام السااالطة باااتن  ًااادي فئاااة قلُلاااة ساااوا  ثمسلاااد َااااٍ 

ال ئااة فااي س قااة محمتااا  شيااى  ساااس ه اال ألاصاال  و العلاام  و ال روسااُة  و فااي الاااًً ًملهااون راارو  

 باااتن الحنااام ال ااار ي والحنااام وصااال    و هصاااابا مالُاااا معُىاااا. وحهوماااة ألاقلُاااة هاااي حلقاااة محااادو 

 الدًمقراسي.

 Gouvernement Aristocratiqueالحكىمت ألارضطىكزاطُت  (أ 

قاااد ًطلاااق شياااى حهوماااة ألاقلُاااة اسااام حهوماااة ألارساااطوقراسُة   ا ماهاااد السااالطة فاااي ًاااد 

و ال روساااااااااااُة . وقاااااااااااد ماااااااااااان ًااااااااااارا  لعلااااااااااام   و اس قاااااااااااة ممتاااااااااااا  ماااااااااااً ألافااااااااااارا  ماااااااااااً حُاااااااااااص ألاصاااااااااااوى 

م ثلو ألاقلُة مً الحنما . ق حهومة  فضل الىاس إ َو  با رسطوقراسُة شىد ؤلاسٍر
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 Gouvernement Oligarchiqueالحكىمت ألاولُجارشُت  (ب 

وقااااد ًطلااااق شيااااى حهومااااة ألاقلُااااة اساااام حهومااااة ألاولُ ارنااااُة   ا ماهااااد الساااالطة فااااي ًااااد 

 ارنااااااُة حهومااااااة ألاقلُاااااة ستااااااع الصااااااالحة  ي الحهومااااااة وقااااااد ماااااان ًقصااااااد باألولُ س قاااااة ألاسىُااااااا .

 .ال اسد 

 الاهخلال مً الحكم الفزدي إلى الحكم الدًملزاطي (ج 

ٌعااااااد حناااااام ألاقلُااااااة حلقااااااة وسااااااطد إ ثماااااااد لةهحقاااااااى مااااااً الحناااااام ال اااااار ي  لااااااى الحناااااام 

الااادًمقراسي إ مااارت بواااا معحاااام الااادوى ال ربُاااة إ اههل ااااعا ماااسة ثحولاااد الساااالطة فلواااا ماااً اإلالنُااااة 

قة التي ثرلم طمُا  السالطات فاي ًاد اإلالاو إ  لاى حنام ألاقلُاة ماً  شضاا  البعإلااان إساوا  فاي اإلاطل

                  لاااااااااااااااو ألارساااااااااااااااطوقراسُة اإلاحمسلاااااااااااااااة فاااااااااااااااي اإلا لاااااااااااااااس اللاااااااااااااااور ات اإلاهاااااااااااااااون ماااااااااااااااً الىااااااااااااااا ة  ورطااااااااااااااااى 

تن إ و لاو ألن  هحخا اد الدًً إ  و ألاولُ ارسُة اإلامسلة في م لس العماوم اإلاهاون ماً البعطاواٍع

 1 مقید بىصاد مالي .

ولااااام ثناااااً َااااااٍ اإلارحلاااااة    ثوسىاااااة لةهحقااااااى  لاااااى الحنااااام الااااادًمقراسي إحُاااااص ثقلصاااااد 

ا حصاصاااات م لاااس اللاااور ات  لاااى حاااد ل تاااع و صااا   م لاااس العماااوم  لثاااع ثمساااُة للىااااس ب ل اااا  

 نرط الىصاد اإلاالي و قرار م د   ق عاع العام إ وطعل ال عب مصدرا لامُ  السلطات.

 Gouvernement Democratiqueالزابع : الحكىمت الدًملزاطُت  الفزع

و هااي الحهومااة التااي ٌسااخىد فلوااا مصاادر الساالطة  لااى ال ااعب فال ااعب فااي َاااٍ الصااور  

و صاحب السلطة الحقُقُة  مً الحهومات َو مصدر السُا   والسلطات َو
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نااااً  ن والحهومااااة الدًمقراسُااااة   ثحااااار لىااااا فقااااط فااااي  هحمااااة الحناااام الاماااااوري باااال ًم

ثط اق لاالو فاي  هحماة الحنام اإلالهاي   ا ماا لىاا فاي صاور  الىحاام اإلالهاي الدساحوري الااي ًحاولى 

فُاا  ر ااِس الدولااة مىصاا   بالورارااة  ي مىصااب اإلالااو ولنااً السااُا   ث قاا  فااي ًااد ال ااعب الاااي 

قااااة م اناااار  وجساااااى فااااي َاااااٍ الحالااااة الدًمقراسُااااة اإلا اناااار   و شااااً سریااااق  ًمارساااااا بى ساااا  بطٍر

د هااواد شىاا  لُمارسااوا الساالطة هُابااة شىاا  إ وجساااى فااي َاااٍ الحالااة الدًمقراسُااة الىُابُااة اهحخااا

.وقااد ًيحخااب ال ااعب ممسلااون إلامارسااة الساالطة بم ااارلح  وجساااى فااي َاااٍ الحالااة الدًمقراسُااة 

 1ن   اإلا انر 
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 الفصل الثالث: الىظام الدًملزاطي

ا   الدًمقراسُاااة وثقُمااااا ولااااا صاااور ثخىااااوى فاااي َااااا ال صااال اإلاعااااوي اإلاخحل اااة و  صااا

 الدًمقراسُة: الدًمقراسُة اإلا انر  و الىُابُة و ن   اإلا انر .

ا  اإلابحث ألاول: مفهىم الدًملزاطُت وجلدًَز

ثىقسااام الدراساااة فاااي َااااا اإلا حاااص  لاااى راااةذ مطالاااب إ اإلاطلاااب ألاوى وهخىااااوى فُااا  معااااوي 

ة إ واإلاطلااااااب السالاااااص هخصصااااا  لحقاااااادًر الدًمقراسُاااااة إ واإلاطلاااااب الساااااااوي  صاااااا   الدًمقراسُااااا

 الدًمقراسُة

 اإلاطلب ألاول: معاوي الدًملزاطُت

ماااااااااا   ا ماهاااااااااد الدًمقراسُاااااااااة جعااااااااار  با واااااااااا حنااااااااام ال اااااااااعب بال اااااااااعب إ فاااااااااان الحهوماااااااااة 

الدًمقراسُاااااة هاااااي ألا ا  التاااااي ًحنااااام بواااااا ال اااااعب ه سااااا  إ والوساااااُلة التاااااي ٌعباااااع بواااااا شاااااً  را ثااااا  

قاا ًمارس السلط  ة في  ولح .وسُا ث  إ وشً سٍر

ورساام  ن الىحااام الاادًمقراسي قااد  صاا   الااااد  الاااي جساا ى  لُاا  ال ااعود فااي العصااار 

ااااات  فرا َااااا إ ولححقُااااق ساًتوااااا فااااي الحُااااا   الحاااادًص للحع تااااع شااااً سااااُا توا إ ول الااااة حقااااوق وحٍر

مة إ ف  ن طىور الدًمقراسُة ضاربة في اإلااضخي ال عُد. الحر  النٍر

قُاااااة القدًماااااة ومارساااااد س قاااااة     اااااارت الصاااااور  ألاولاااااى للدًمقرا سُاااااة فاااااي اإلاااااادن ؤلاسٍر

قااي التااي جعجااي  قااة م اناار  .وجعااو  ملمااة  ًمقراسُااة  لااى  صاال  سٍر اإلاااواسىتن ألاحاارار الساالطة بطٍر

ومعىاااٍ  Kratos ومعىاااٍ ال ااعب والساااوي Demosحناام ال ااعب إفهااي ثحهااون مااً مقطعااتن ألاوى 
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ًمقراسُااااة الحدًسااااة وس قااااد فااااي الحناااام إ فُهااااون معجااااى الهلمااااة حناااام ال ااااعب .وقااااد  ااااارت الد

 1الدوى ألاوروبُة ال ربُة والتي جعر  بالدًمقراسُة الحقلُدًة

 اإلاطلب الثاوي : خصائص الدًملزاطُت

      طااااااااال    ا ماهاااااااااد الدًمقراسُاااااااااة ال ربُاااااااااة جعااااااااار  با واااااااااا حنااااااااام ال اااااااااعب بال اااااااااعب وماااااااااً 

اااة ثرثنااام شياااى اشح اااار ال اااعب مصااادر الساااُا   ً ٍر     مارسااااا بى سااا  ال اااعب إ فااا ن ال اصاااُة الاَو

 و بواسااااطة هااااواد شىاااا   و باألساااالوبتن معااااا وثحمتااااا الدًمقراسُااااة ال ربُااااة ععااااد   صااااا   ًح ياااا  

  َماا :

 الفزع ألاول: الدًملزاطُت مذَب ضیاس ي

ثقاااااوم الدًمقراسُاااااة شياااااى  سااااااس ثمناااااتن ال اااااعب ماااااً ممارساااااة السااااالطة السُاساااااُة فاااااي 

مااً هااواد إ  و باناا عاك ال ااعب ماا  َاا     و لااو  مااا م اناار   و بواسااطة مااا ًيحخاا وم -الدولااة . 

 الىواد في  لو.

وباااالو فااا ن الدًمقراسُاااة   جسااا ى    لححقُاااق ممارساااة ال اااعب للسااالطة إ و  ثحعاااده 

  لو  لى محاولة اه اع اَدا  اقحصا ًة  و اطحماشُة لرف  مسحوه معِ ح . 

 الفزد جلدصالفزع الثاوي: الدًملزاطُت 

ساااا ى  لااااى اسااااخىدت الدًمقراسُااااة الحقلُد ًااااة  لااااى اإلااااااَب ال اااار ي الاااااي ًقاااادس ال اااار  َو

اثااا  والااا  ثحقیاااق ساااعا ث  ومصاااالح  إ باشح ااااٍر  سااااس مااال هحاااام اطحمااااعي      حماًاااة حقوقااا  وحٍر

  و سیاسخي إو ن الدولة والسلطة ما هي      ا  ل دمة ال ر  .
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 وجعماااال الدًمقراسُااااة شيااااى  ساااااس مساااااَمة ألافاااارا  فااااي الحناااام بصاااا توم مااااواسىتن  ون 

م  و اهحما وم  لى س قة اطحماشُة معُىة.  الىحر  لى  ي اشح ار   ر ًحعلق بمرالَم

 الفزع الثالث: الدًملزاطُت جلزر اإلاطاواة

ثقااااارر الدًمقراسُاااااة م اااااد  اإلاسااااااوا   ماااااام القااااااهون هخُ اااااة لقُامااااااا شياااااى  سااااااس اإلاااااااَب 

حمحاااا  بالحماًااااة الق اهوهُااااة شيااااى قاااادم ال اااار ي إ بحُااااص ٌ اااا عك ال اااار  فااااي   ار  ناااا ون الحناااام ٍو

اإلاسااااوا  مااا  بقُاااة ألافااارا  ع اااالا الىحااار شاااً ألاصااال  و الاااايس  و الل اااة  و الااادًً  و  هحماااا   لاااى 

 س قة  و مرلم اطحماعي معتن.

اث الفزدًت  الفزع الزابع : الدًملزاطُت تهدف إلى كفالت الحلىق والحٍز

 دا  اإلالاااااوك  وى ماااااا قاماااااد بواااااد  محارباااااة اساااااخ -قاماااااد الدًمقراسُاااااة ال ربُاااااة. لم اااااد  

اااات ل فاااارا   ااار الحقاااوق والحٍر والحهاااام فاااي  وروباااا ووضااا  حاااد لساااالطا وم اإلاطلاااق وس ُاااا وم وثقٍر

 ومى  الحهام مً  شحدا  شللوا  و اهتوالاا .

ثرماي  لاى ل الاة الحقاوق ال ر ًاة  -لمااَب  و هحاام للحنام  -ولااا إ فان الدًمقراسُاة 

ات و  ة السُاسُةإ وحماًة ممارسة ألافرا  إلاخحلش الحٍر  شيى ألا   الحٍر

اات  وثىطوي َاٍ الحماًة شيى وض  حد لحد ل الدولة فاي ممارساة َااٍ الحقاوق والحٍر

ااااار ضاااااماهات معُىاااااة لحماًتواااااا ضاااااد  ي  إبحُاااااص ثقاااااوم بخىحُمااااااا  ون اإلاسااااااس بمضااااامو وا إ وثقٍر

 1جعسش  و اهتواك مً طاهب الحهام 

 اإلاطلب الثالث : جلدًز الدًملزاطُت
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إلاهاهة اإلارموقة للدًمقراسُة فاي لستاع ماً اإلا حمعاات      واا ثحعارض ماً شيى الرسم مً ا

 حتن  لى آ ر إلا موشة اهحقا ات إ ه تن  َماا فُما ًيي : 

 الفزع ألاول : الدًملزاطُت هي الىحه آلاخز للطُادة الشعبُت

فناااار  السااااُا   ال ااااع ُة فناااار  ستااااع رابحااااة وستااااع قابلااااة لار ااااات ألن مااااا قامااااد شلُاااا  َاااااٍ  (  

 َو م ر  م اع واف عاض صىع  ال نر السُاسخي.   نر ال

السااااُا   ال ااااع ُة ستااااع مقُااااد  أل وااااا   ثحطلااااب مااااً حُااااص اإلا ااااد  ألا ااااا بىحااااام  ق ااااعاع  (د 

 العام. 

  ا ماهااااد السااااُا   ال ااااع ُة ثمساااال الوطاااا  آلا اااار للدًمقراسُااااة إ فاااا ن اإلاقصااااو  فااااي ثلااااو  (ض 

ق ال الح م اة والتاي ثمسلااا ؤلارا   ال ع ُة التي ثرث ط باألماة موحاد  واحاد    ث السُا  

 العام .

اااق ألاقلُاااة اإلاىحخ اااة واإلامسلاااة فاااي  ثلاااو ؤلارا   إ قاااد ثمُااال  لاااى  ساااخ دا  اإلا اااروع شاااً سٍر

البعإلااااان والااااي ًطلاااق شلُااا  ال قااا   ساااخ دا ي البعإلاااااوي اإلاخُاااش والااااي حاااار مىااا  العمُاااد  وجاااي 

Duguit  دا  اإلالنُة اإلاطلقة.أله  وفق هحٍر  لثع اسخ دا ا و طور  مً اسخ 

 الفزع الثاوي : الدًملزاطُت لِطذ الشعب كله

         فالدًمقراسُاااااااااااااة لىحاااااااااااااام للحنااااااااااااام لِساااااااااااااد ممارساااااااااااااة ال اااااااااااااعب للسااااااااااااالطة لماااااااااااااا ًااااااااااااادعي 

ا إ و هماااا هاااي فاااي الواقااا  حنااام ألاقلُاااة اإلاىحخ اااة إ  ماااا القاااوى باااان الدًمقراسُاااة ماااا هاااي      هصااااَر

   سااارابا  اااداشا ثىقاااا   لُااا  ال اااعود رااام ماااا  حهوماااة ال اااعب بواساااطة  سل ُاااة ال اااعب ماااا َاااو 

 ثل ص  ن جعر  حقُقتوا ومده سُطر  المشما  شللوا وثوطلواا حسب  را توم.
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 الفزع الثالث : الدًملزاطُت ال جحترم ألاكلُت

وحتااى   ا ثاام الخساالُم بااان الدًمقراسُااة هااي حناام ألاسل ُااة إ فاا ن َاااٍ ألاسل ُااة هااي التااي 

ااااااا ف ااااااي  سلااااااب ألاحُااااااان ثصاااااادر  جسااااااحارر بااااااالحنم اإلاطلااااااق  ون   ي اشح ااااااار ل قلُااااااة ووطاااااااات هحَر

 ألاسل ُة قراراتوا البعإلااهُة في مواضُ    ثق لاا ألاقلُة وهي ممسلة  ًضا شً ال عب.

 الفزع الزابع: الدًملزاطُت مصدر طعف وحدة الدولت

ااااااا الحىاااااافس والحعاااااد   ثقاااااوم الدًمقراسُاااااة شياااااى الحىاااااافس الحمااااااي وجعاااااد  ألاحاااااماد إ َو

الحماي ًحضامً ا حةفاات والساعة باتن ثىحُماات سُاساُة واقحصاا ًة واطحماشُاة قاد ثا  ي  لاى 

 م ابوات قد جعطل مصالن الدولة وث حِد وحدتوا.

 الفزع الخامظ : الدًملزاطُت عاحشة عً مىاحهت ألاسماث

ًيساااب  لاااى الدًمقراسُاااة با واااا جةاااام شاااً مواطااااة ألاعماااات والهاااوارذ وألاوقاااات الصاااع ة 

ااة ماال َاااٍ ألامااور ثحطلااب وطااو  حااالم قااوي لُااحمنً التااي ث عة وسااُطر  قٍو حطلااب  طاارا ات سااَر

ااااا ألامااار   ًيساااام مااا   راعاااي مصاااالحاا بقااارار فااار ي وساااَر  َو ماااً اإلاحافحاااة شياااى لُاااان ألاماااة ٍو

 1الدًمقراسُة 

 اإلابحث الثاوي : صىر الحكم الدًملزاطي

باا حة  لُ ُاة ممارساة  ثحعد  صاور م انار  السالطة فاي الىحاام الادًمقراسي وثخحلاش

ىاا  ال عب للسلطة إ فقد ًحولى ال عب ممارسة السلطة بى س   ون وساسة  و  هابة  حاد إ َو

 2ههون في صور   و حالة الدًمقراسُة اإلا انر 
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اااق اهحخااااد هاااواد إلامارساااة السااالطة هُاباااة  وقاااد ًحاااولى ال اااعب ممارساااة السااالطة شاااً سٍر

ىا ثهون في صور  ما  ٌعر  بالدًمقراسُة الىُابُة شى  باسم  ولحساب  إَو

قحتن الساااابقحتن إ حُاااص ًقااااوم  اااق الامااا  باااتن الطاااٍر وقاااد ثاااحم م انااار  السااالطة شاااً سٍر

ال اعب باهحخاااد ماً ًمسلاا  مااً الىاواد إلا اناار  ناا ون السالطة ماا  احح ااا  َااا ال ااعب بحااق 

 ناااااا عاك ماااااا  هواباااااا  فااااااي م اناااااار  ععااااااالا محاااااااَر الساااااالطة فااااااي صااااااور وو اااااااسات معُىااااااة ًحااااااد َا 

ىا ههون  مام الدًمقراسُة ن   اإلا انر  الدسحور   . َو

 اإلاطلب ألاول: الدًملزاطُت اإلاباشزة

اااااااااق  راساااااااااة مضااااااااامو وا وثط ُقاتواااااااااا ماااااااااً         هحطااااااااارق  لاااااااااى الدًمقراسُاااااااااة اإلا انااااااااار  شاااااااااً سٍر

ا مااً حُاص مماًاَااا ومااا شللوااا ماً شُااود مااً هاحُاة راهُااة. ال اارع ألاوى: مضاامون  هاحُاةإ وثقاادًَر

 وثط ُقاتوا. الدًمقراسُة اإلا انر 

ً انر ال عب في َاٍ الصور  السلطة بى س   ون وسُطإ حُص ً حم  اإلاواسىاون فاي 

ش  د شياااى م ااااَر  القاااواهتن وجعُاااتن القضاااا  واإلااااو  تنإ وثصاااٍر َُئاااة طمعُاااة شمومُاااة للحصاااٍو

 ال  ون العامة الدا لُة مهوا وال ارطُة

 ض اإلاسااااااالي للحناااااام الىمااااااو  La Democratie Directeوجعحبااااااع الدًمقراسُااااااة اإلا اناااااار  

 الاااادًمقراسي الصااااحُ إ شيااااى  ساااااس   وااااا ثحقااااق م اناااار  ال ااااعب لسااااُا ث  وممارسااااح  للساااالطة

 بى س .

مااااً  نااااد اإلاححمسااااتن  J.J.Rousseau لقااااد مااااان ال ُلسااااو  ال روفااااخي طااااون طاااااك روسااااو

اة الدًمقراسُااة الحقُقُاة والىخُ اة الححمُااة  للدًمقراسُاة اإلا انار  إ أل واا هااي اإلاسال ألاشياى لىحٍر
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إلا ااد  سااُا   ألامااةإ لااااا فاا ن روسااو مااان ًااره  ن  ي هحااام   ًخ جااى الدًمقراسُااة اإلا اناار    ٌعااد 

 1 هحاما  ًمقراسُا.

قُاةإ و اصاة مدًىاة  رِىاا حُاص ماان  وجعو   صوى الدًمقراسُة اإلا انر   لى اإلادن ؤلاسٍر

َضاا ة جساااى  شيااىاإلاواسىااون ألاحاارار ً حمعااون فااي طمعُااة ال ااعب التااي ث حماا  فااي الاااوا  الطلااق 

Pnyx  ة فىُاااااق ة لوضااااا  القاااااواهتن وا حُاااااار الحهاااااام والقضاااااا إ وشقاااااد اإلاعاَااااادات و شاااااةن الحااااارد

 والسلمإ وجسُتع ال  ون العامة للمدًىة

ة إ   ًماااااارس  ساااااٍر ستاااااع  ن ثط ُاااااق الدًمقراسُاااااة اإلا انااااار  ًىحصااااار فاااااي راااااةذ و ًاااااات سَو

اااق الامعُاااة ا ل اااع ُة التاااي ثىعقاااد مااال شاااام ال اااعب فاااي َااااٍ الو ًاااات السااالطة بى سااا  شاااً سٍر

اإلا انر  ال  ون ال اصة بالو ًةإ وا ح ار القضا  واإلاو  تن الاًً ًحولاون و ُ اة الحى ُاا فاي 

 الو ًة. 

 الفزع الثاوي: جلدًز الدًملزاطُت اإلاباشزة

 ن صاااور  الدًمقراسُاااة اإلا انااار  هاااي  قااارد الصاااور  لاااى اإلا اااد  الااادًمقراسي الااااي ًحقاااق 

ل ااااعبإ بحمنىاااا  مااااً حناااام ه ساااا  بى ساااا  م اناااار   ون وساااااسةإ وثحقااااق لاااا  السااااُا   الهاملااااة ل

 2 ممارسة السلطة ال علُة شيى طمُ  ن وه  العامة.

لماااااااا جعمااااااال الدًمقراسُاااااااة اإلا انااااااار   ًضاااااااا شياااااااى  رثقاااااااا  و رث ااااااااع ب حسااااااااس اإلااااااااواسً 

 ونعورٍ بقُمة ه س  ور ً  ومده ثارتٍع في رسم السُاسة العامة للاماشة
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دًمقراسُة اإلا انر  جعمل شيى رفالا  ًة وساسة بتن ال اعب وباتن حقا  فاي و  ا ماهد ال

 الحع تع شً  را ث إ ف ه    محل لوطو  ألاحماد السُاسُة في  لاا.

ثرثقاااااااااااي الدًمقراسُاااااااااااة اإلا انااااااااااار  بااااااااااااإلا حم  شاااااااااااً ال ةفاااااااااااات السُاساااااااااااُة و طحماشُاااااااااااة 

 و قحصا ًة التي قد ثحار في اإلا حم  عستب ثضارد اإلاصالن

َاااٍ اإلاماًااا التااي ثيسااب  لااى الدًمقراسُااة اإلا اناار إ و اصااة فااي ثط ُقاااا فااي اإلااادن ورساام 

ة حالُاااااا والتاااااي ثحمتاااااا بقلاااااة ساااااها وا واسااااااسة  ساااااٍر قُاااااة القدًماااااة إواعاااااالا اإلاقاسعاااااات السَو ؤلاسٍر

م اااااااااملاا إ ف  وااااااااا   ثصاااااااالن للحط ُااااااااق فااااااااي الاااااااادوى اإلاعاصاااااااار   ات النسافااااااااة السااااااااهاهُة اإلارث عااااااااة 

 ل اسعةإ واإلا نةت  قحصا ًة و طحماشُة اإلاعقد .واإلاساحات ؤلاقلُمُة ا

حطلاااب َااااا الىحاااام لاااالو  رطاااة شالُاااة ماااً الى ااا  السُاساااخي للماااواسىتن لهاااي ًحولاااوا  ٍو

 مس ولُة الحنم وجسُتع ال  ون العامة.

لماا  ن م ااارلة اإلاااواسىتن فااي بحااص اإلاساا ل العامااة  ات الطاااع  ال جااي الاادقُق   ًحقااق 

ااااا  ي ساااارط اإلاوضاااااوشات العامااااة اإلاحعلقاااااة ًااااة فا ااااد  لعااااادم  حاااااست  وم بوااااااٍ اإلاسااااا ل ماااااً طاااااة ٍو

ا للمىاق اااااااة  لاااااااى  ضااااااارار هخُ اااااااة إلف اااااااا   سااااااارار َااااااااٍ  عساااااااةمة  قلاااااااُم الدولاااااااة و مهواااااااا واساااااااحقراَر

 اإلاوضوشات ال طتع  مً طاة   ره. 

 اإلاطلب الثاوي: الدًملزاطُت الىُابُت

شيااااى  سااااس اهحخاااااد  La Democratie Representativeثقاااوم الدًمقراسُاااة الىُابُااااة 

حاولى ممارساة السالطة باسام ال اعب وهُاباة  ال عب لعاد  ماً الىاواد الااًً ًهوهاون البعإلااانإ ٍو

 شى  إلاد  محدو  
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ح اان مااً  لااو  ن ال ااعب   ًمااارس الساالطة بى ساا  لمااا َااو الحاااى فااي الدًمقراسُااة  ٍو

ذ فاي هحاام الدًمقراسُاة اإلا انر إ و  ٌ ارك فاي ممارساتوا ما  ماً ًيحخا وم ماً الىاواد لماا ًحاد

 ن   اإلا انر إ و هما ً عك لا    الىواد اإلامارسة الهاملة للسلطة هُابة شى .

لااااة مااااً الحطااااور حتااااى اسااااح م   ولقااااد و ااااا الىحااااام الىُااااااي فااااي اههل ااااعا إ وماااار بمراحاااال سٍو

 1مقوماث  إرم   ا نهل الىحام الىُااي البعإلااوي ععد  لو. 

 ي للىظام الىُابيالفزع ألاول: ألاضاص الدًملزاط

 لقد رار الخسائى حوى مده جع تع البعإلاان اإلاىحخب شً  را   ال عب ؟ 

ااااة الىُابااااة والساااااوي  وحااااوى َاااااا الخسااااائى اهقساااام ال قاااا   لااااى اث اااااَتن: ألاوى اشحمااااد هحٍر

ة  العضو اشحمد هحٍر

ت الىُابت (أ   هظٍز

اااااااة فاااااااي القااااااااهون ال ااااااااص شياااااااى  سااااااااس  ن الىا اااااااب  و الولُااااااال ًقااااااااو  م ثقاااااااوم َااااااااٍ الىحٍر

اااا فاااي  ماااة اإلاومااال  و اإلاىِاااب وجعحباااع لا واااا صاااا ر   بالحصااارفات القاهوهُاااة الةعماااة شياااى  ن ثياااحج  رَر

اة الىُاباة للحوفُاق باتن الىحاام الىُاااي واإلا اد   مى  ش صُا. وقد اسحعارفق  القاهون العام بىحٍر

 الدًمقراسي.

ٌ ُ ااوا شهوااا  وشياى َاااا ألاساااس فا ن ألامااة ثقااوم بحولُال ألاشاا اص الاااًً اهحخ اتوم لهااي

فااااي ممارسااااة الساااالطةإ بحُااااص ثهااااون ألامااااة هااااي اإلاوماااال والىااااواد ولااااة  شهواااااإ ٌعبااااعون شااااً  را توااااا 

ااة بااتن حصاارفون باسااماا. وبااالو ًيح ااي الحعااارض بااتن وطاااة هحاار  هصااار الىحٍر     الىحااام الىُاااااي  ٍو

                                                           
1
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ا واا هاي التاي و اإلا د  الدًمقراسيإ ألن مل ما ًصدر شً الىواد مً ثصرفات ًيسب  لى ألاماةإ ول

ة مر و  شللوا .  اٍ الىحٍر  قامد باثخا َا. َو

ت العظى (ب   هظٍز

ثقااااوم شيااااى الوحااااد  الص صااااُة وهااااي ش صااااُة  فاااارا  ال ااااعب م حمعااااتن ومااااهوم البعإلاااااان 

 الاي ٌعبع شً  را توم.

ااااو طاااام    ًح اااام  مااااً م مااااوع  ولاااااا فاااا ن  را   ال ااااعب   ثى صاااال شااااً  را   البعإلاااااان َو

 معُىة مىاسة ب  لل عب.  فرا  ال عب ًقوم بماام

اااااة لااااام جسااااالم  ًضاااااا ماااااً الىقاااااد الااااااي ًىصاااااب  ساساااااا شياااااى اشحماااااا  َااااااٍ   ن َااااااٍ الىحٍر

ة شيى اإلا اع وال ُاى.   الىحٍر

ت الىاكعُت (ج   الىظٍز

 بااااده ععااااالا ال قاااااا  وطاااااة الىحاااار الواقعُااااة العملُااااة باااال  سلاااا وم ععااااد  هحقااااا ات التااااي 

ة العضو. ة الىُابة وهحٍر  وطاد  لى مل مً هحٍر

حتن الساااابقحتن اإلا اار   وال عُاااد  ف قااد لثااعت  ف عاضاااات واإلا اااعات فاااي ث سااتعات الىحااٍر

 شً الواق  القاهووي.

فالىحام الىُااي لم ًحار ولم ًىخ ر في ألاهحمة السُاسُة اإلاقارهة    لضارور  سُاساُة 

ا  ن وقاهوهُااااااة إ ععاااااادما جعثااااااعت الدًمقراسُااااااة اإلا اناااااار  واسااااااححاى ثط ُقاااااااا رساااااام مسالُتوااااااا. وساإلااااااا

الىحااااام السُاسااااخي   ًحعااااارض ماااا  م ااااد  سااااُا   ألامااااة  و سااااُا   ال ااااعب شيااااى اشح ااااار  ن البعإلاااااان 

مارس ا حصاصاث  ثحد رقابحا  ف ها  لاِس ماماا  ن ث سار شةقاة الىحاام  ًيحخب مً ال عب. ٍو
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الىُاااااي بالدًمقراسُاااة إ بااال ألاَااام اإلاحافحااااة شياااى م اااد  م اااارلة ال ااااعب فاااي الحنااام ساااوا  مااااان 

ح ااااق مااااا   لااااو ع ااااه ل م انااااار  و هُااااااي. و لااااالو فااااا ن الىحااااام الىُاااااااي   ًحعااااارض باااال ًيساااااام ٍو

 الدًمقراسُة و شح ارات العملُة إلمهاهُة ممارستوا في الوقد الحاضر. 

 ماا   ا ماان َىاااك ععاالا محاااَر الحعاارضإ فاا ن مصادٍر لااِس فاي س ُعااة الىحاام الىُااااي 

 1م ًنحمل بوا الى   السُاسخي. بل في ثط ُقاث  ال اسئة في ععالا الدوى التي ل

 الفزع الثاوي :عىاصز الىظام الىُابي

ثااااحل   شىاصاااار  م مقومااااات َاااااا الىحااااام بوطااااو  َُئااااة هُابُااااة مىحخ ااااة إوثحدًااااد مااااد  

ا إ واسحقةل  شً ها  ُ  سواى مد  هُابح .  ة فلواإ واشح ار الىا ب ممسة ل مة باسَر  العضٍو

 وطو  َُئة مىحخ ة  ات سلطة فعلُة (  

وم ال اااعب باهحخااااد الىاااواد الااااًً ًهوهاااون الاُئاااة الىُابُاااة ساااوا  ماهاااد َااااٍ الاُئاااة ًقااا

ثحهااااااون مااااااً م لااااااس واحااااااد  و مااااااً م لسااااااتنإ والتااااااي ثحااااااولى الحع تااااااع شااااااً  را   ألامااااااة  و ال ااااااعب 

 وممارسة السلطة باسماا.

َو اا عط  ن ثحمحاا  الاُئااة الىُابُااة عساالطات حقُقُااة فااي جسااُتع  فااة الحناام و   ثحولااد 

ة لى م   الس اسخ اٍر

اااره ععاااالا ال قااا   ن الحاااد ألا وااا  للسااالطات ال علُاااة التاااي ً اااب  ن ًحمحااا  بواااا البعإلااااان  ٍو

ثحمساااال فااااي حقاااا  باااااق عاط القااااواهتن واإلاوافقااااة  و الاااارفالا شيااااى م اااااَر  القااااواهتن التااااي ثحقاااادم بوااااا 

 الحهومةإ و قرار م روع اإلاتااهُة والضرا ب.

                                                           
1
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 العهدة الاهخخابُت للهُئت الىُابُت (ب 

الدساااثتع فااي ثحدًااد شاااد  هُابااة البعإلاااانإ ولنااً ثحاااوى مااً ثحدًاادَا  ن ثوقااش ثخحلااش 

لاااة شياااى هحاااو ً اشاااد باااتن البعإلااااان وثمسُااال  را   الىاااا  تنإ لهاااي  ً:    ثهاااون اإلااااد  سٍو باااتن اشح ااااٍر

ثحاط لام ال رصة اإلاىاس ة لحقدًر  شماى  شضا  البعإلاان شىد حلوى موشد  هحخاادإ و   ثهاون 

صتع  شيى هحو ًحوى  ون ثمنتن  شضا  البعإلاان مً   ا  رسالتوم. ولئن ماان ثحدًاد َاٍ اإلاد  ق

شاااد  الىُابااة محوق ااا شيااى  اارو  ماال  ولااةإ     ن معحاام الدساااثتع ث ااري شيااى ثحدًاادَا ععاااد  

حااااادَا الدساااااحور الاما اااااري بخماااااس ) 5و  3ث اااااعاوط باااااتن  ساااااىوات( وهاااااي ف اااااع  عمىُاااااة  5ساااااىواتإ ٍو

 1مىاس ة. 

 ن ًمثل ألامتعظى البرإلاا (ج 

ق ل قُام السور  ال روسُة ماان اإلا اد  الساا د فاي الاىحم الىُابُاة  ن الىا اب ًمسال  ا رثا  

  هحخابُة فقطإ وبالحالي مان مً حاق الىاا  تن  ن ًصادروا جعلُماات  لمامُاة للىا ابإ ولام ًناً

 ن ًقااادم بمقااادورٍ ال اااروض شاااً َااااٍ الحعلُمااااتإ وشلُااا   ن ًراعاااي مصاااالن الااادا ر   هحخابُاااة و 

 حصُلة  شمال إ ومان مً حق الىا  تن شمى الىا ب في حالة الحقُُم السل ي ل .

ا بحُاااص ٌساااحطُ   واعاااد الساااور  ال روساااُة ج تاااع اإلا اااد  و صااا   الىا اااب ًمسااال ألاماااة باساااَر

اة ماملااة  ون الحقُااد بحعلُماات الىااا  تن ألها  ٌعماال للصااالن العاام ل مااة ولااِس   بادا  الاار ي بحٍر

 مصالن  قلُمُة ضُقةإ لما  ه  لم ٌعد مً حق الىا  تن شمى الىا ب. مً  طل ثحقُق 

 اسحقةى الاُئة الىُابُة شً الىا  تن (  

                                                           
1
، اليينظم السياسييية طييرق ممارسيية السييلطة ، أسييس األنظميية  1ة المقارنيية ،   سييعيد بسيييوني القييانون الدسييتوري  و اليينظم السياسييي -  

 .86-85، ص  8999السياسية و تطبيقات عنها ، د م   ، 
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ًحمحااا  الىاااواد ععاااد اهحخاااابوم بىاااوع ماااً  ساااحقةلُة شاااً ال اااعب الااااي اهحخااا وم باهااا    

اق  ساح حا    و شامى ًحد ل  ق عاط القواهتن  و  ش عاض شللوا  و حل البعإلاان نع ُا  و شً سٍر

 الىا ب

و  ا ماان البعإلااان مساحقل هوشاا ماا شاً ال ااعب بحُاص  صا   َاو ها  ا  واإلامسال لا  واإلاعبااع 

شً  را ث . فان ثنُُش العةقة بِى  وبتن ال عب لم ًح ق حولااا ال قااا  إفقاد لُ ااا الا عالا 

ر باان الصاالة شياى   وااا ومالاة  لمامُااة إ ور ه آ ارون با وااا ومالاة شامااةإ فاي حااتن ر ه الا عالا . ألا اا

باتن الىا ااب واإلاىحخاب ثيحهااي بم ار  ؤلا    بااالر ي   حُااار الىا اب و لااو بحنُُاش  هحخاااد شيااى 

 1 ه  م ر  ا حُار   ستع. 

 La Democratie Semi Directeاإلاطلب الثالث: الدًملزاطُت شبه اإلاباشزة 

اإلا اناار  وبااتن الدًمقراسُااة ناا   اإلا اناار  هااي ممارسااة الحناام إ وثقاا  بااتن الدًمقراسُااة 

الدًمقراسُااااااااة الىُابُااااااااةإ فهااااااااي مااااااااً حُااااااااص اإلا ااااااااد   ًمقراسُااااااااة هُابُااااااااة مطعمااااااااة باااااااا عالا محاااااااااَر 

 الدًمقراسُة اإلا انر .

ف ااااي الدًمقراسُاااااة نااااا   اإلا اناااار  ث اااااوض ألاماااااة )ال اااااعب( ساااالطاتوا  لاااااى َُئاااااة مىحخ اااااة 

إلاىاساااب مماااسة بالبعإلااااان مااا  احح اااا  ال اااعب لى سااا  بااا عالا الصاااةحُات الااماااة لُحخاااا القااارار ا

 ع ا وا بى س  شىدما ًحطلب ألامر  لو.

اااا الحصااور للدًمقراسُااة ناا   اإلا اناار إ فاا ن ععااالا ال قاا  ًاااَب  ومااً َاااا اإلاىطلااق َو

  لى القوى بان ال عب ًص   سلطة راععة وثم ا   َمُح  شيى حساد البعإلاان.

                                                           
1
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ً عساااااااتب  عماااااااة  وجعاااااااو  و اااااااا  الدًمقراسُاااااااة نااااااا   اإلا انااااااار   لاااااااى  وا ااااااال القااااااارن الع اااااااٍر

 لدًمقراسُة الىُابُة ورس ة ال عود في اإلاساَمة ع هل م انر في ععالا محاَر الحنم  ون ا

 قحصااار شيااى حقااام فااي اهحخاااد الىااواد ماا  ؤلابقااا  شيااى الدًمقراسُااة الىُابُااة لقاشااد  

 1 الحنم.  ساسُة

 الفزع ألاول: مظاَز الدًملزاطُت شبه اإلاباشزة

  اإلا انر  مح ق شياى جعارضااا ما  الىحاام ثوطد رةذ محاَر  و وسا ل للدًمقراسُة ن 

طلاااااق شللواااااا محااااااَر  الىُااااااي وهاااااي:  ساااااح حا  ال اااااع يإ  ش اااااعاض ال اااااع ي و ق اااااعاط ال اااااع ي إٍو

الدًمقراسُاااة نااا   اإلا انااار  الهاملاااة .لماااا ثوطاااد محااااَر   اااره مخحلاااش شللواااا وهاااي: حاااق  حالااااة 

محاااااَر الدًمقراسُااااة ناااا   الىا ااااب إوحااااق حاااال البعإلاااااان إ وحااااق شاااامى ر ااااِس الاماورٍااااة وجساااااى 

 Partiel2اإلا انر   الام ُة اإلا انر 

 Referendumالاضخفخاء الشعبي: (أ 

ًقصاااد با ساااح حا  ال اااع ي   اااا ر ي ال اااعب فاااي  مااار ماااً ألاماااور إ فااا ن ماااان َااااا ألامااار . 

عُاإ و ن ماااان ستاااع  لاااو فااااو اساااح حا  سُاساااخي. وقاااد سااااي  م اااروع قااااهون سااااي  ساااح حا  ج اااَر

ااو ًىقساام  لااى  هااواع مخحل ااة وشيااى  سااس اسااح حا  ال ااعب ج اار  َعُا لحعلقاا  بمسااا ل الخ ااَر  َو

 محعد  . 

ال ااعب  مااً حُااص ضاارور   طرا اا : ًىقساام  سااح حا   لااى  ط اااري ً ااب معاا  الرطااوع  لااى .1

اإ وا حُاري ً وع فُ  الرطوع  لى ال عب طواعا۔    ط اٍر

                                                           
1
 .161نعمان احمد الحطيب ، المرجع السابق ، ص  -  

2
 .163المرجع نفسه ، ص  -  



52 
 

 فاااااألوى ثحقُااااد مااااً حُااااص قااااو   لماماااا : ًىقساااام  لااااى اسااااح حا  ملاااامم واسااااح حا  اسخ اااااريإ .2

 الحهومة بىخُ ح  ععنس الساوي 

 ماااااً حُاااااص موضاااااوش : ًىقسااااام  لاااااى اساااااح حا  فاااااي م اااااروع قااااااهون  ساااااحوري واساااااح حا  فاااااي .3

 م روع قاهون شا ي. 

 مً حُص مُعا ٍ: ًىقسم  لى اسح حا  سابق شيى القاهون و لى اسح حا   حق.  .4

 Veto Populaireالاعتراض الشعبي:  (ب 

عجي  شطا  الحق لعد  معت ن مً الىاا  تن فاي  ش اعاض شياى قااهون صاا ر ماً البعإلااان َو

  ةى مد  عمىُة محد  

ف  ا ثم َاا  ش عاض في حدو  َاٍ اإلاد  الممىُاة اإلاعُىاة ف ها  ًياحج  راٍر وطاود شارض 

َاا القاهون شيى ال عب  سح حا   شلُ  إإلاعرفة َل ًوافاق شلُا   م   ؟ بحُاص ًلااي القااهون 

 شدم اإلاوافقة بارر رط ي في حالة

  ما   ا لم ًحم َاا  ش عاض في اإلاد  اإلاحد   ف ن القاهون ًص    وا ُا وواطب الى ا . 

 الاكتراح الشعبي (ج 

ًقصاااااااد باااااااا ق عاط ال اااااااع ي  ن ًقاااااااوم ال اااااااعب بااااااااق عاط القاااااااواهتن شياااااااى الاُئاااااااة الىُابُاااااااة 

انإ وقد ًحخاا صاور  البعإلاان(. و ق عاط ال ع ي قد ًحخا صور  ثقدًم م روع قاهون  لى البعإلا

اق اااعاط شياااى الاُئااااة الىُابُاااة بالخ ااااَر  فاااي موضااااوع معاااتنإ وحتااااى ثل اااام الاُئااااة الىُابُاااة بمىاق ااااة 

 ق ااعاط اإلاقاادم  للوااا ٌ اا عط الدسااحور شااا    ن ًهااون  ق ااعاط موقعااا شلُاا  مااً شىااد معااتن مااً 

 الىا  تن.
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ى اااإ فاا  ا اثخااا  ق ااعاط نااهل م ااروع قاااهون و قرثاا  الاُئااة الىُابُااة  ًصاادر القاااهون ٍو

   .   ا ثطلب الدسحور شرض  شيى  سح حا  ال اع ي حتاى ًصا   هافااا.  ماا   ا رفضاح  الاُئاة 

 لااو  الىُابُااة ف هاا  ًحعااتن شاارض اإلا ااروع شيااى  سااح حا  ال ااع ي أل ااا ر ي ال ااعب فااي م ااروع

 القاهون.

ي اق عحااااااا  ٍو اااااااوع للاُئاااااااة الىُابُاااااااة  ن ثحقااااااادم بم اااااااروع قااااااااهون مضاااااااا  للم اااااااروع الاااااااا

 الىا  ونإ وفي َاٍ الحالة ٌعرض اإلا روشتن شيى  سح حا  ال ع ي.

 إكالت الىائب بىاضطت الىاخبين (د 

ق ثقادًم سلاب باالو ماً شاد  معاتن  وبمقحضاٍ ٌسحطُ  الىا  ون  قالة ها  وم شً سٍر

ة  سل ُاااا مااااهوم إ ٍو عثااااب شلُاااا   طاااارا   هحخابااااات فااااي َاااااٍ الاااادا ر  . فاااا  ا ههاااان الىا ااااب وحاااااع شيااااى

 ألاصوات ف ه  ٌعحبع مىحخ ا لعاد  طدًد . 

 Dissolution Populaireالحل الشعبي:  (ٌ 

ام ًماى  الحاق لعاد  معااتن ماً الىاا  تن بحقادًم سلاب حاال الاُئاة الىُابُاة فا  ا وافااق  َو

 1 ال عب شيى  لو ًحم حل الاُئة الىُابُة بالملاا.

 عشل رئِظ الجمهىرٍت (و 

طة ال اااعب   ا سلاااب  لاااو شاااد  معاااتن  شطاااد ععاااالا الدسااااثتع حاااق شااامى الااار ِس بواسااا

 مً الىا  تن شيى  ساس فقدٍ لسقة ال عب ب 
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اااٍ الحالااة هااا ر  الحاادوذ ولاام ثا ااا باا   ساااثتع الحااوى ماشاادا  سااحور اإلااهُااا )فُمااار(  َو

ق  سح حا  ال ع ي 1919سىة   الاي  طاع شمى ر ِس الاماورٍة شً سٍر

لاماورٍاة  و ثىحُحا  لماا حادذ فاي وجعحبع السورات ال ع ُة  حسً وسُلة لعامى ر اِس ا

مطل  ألال ُة السالسة حُص ثم شامى مال إلااً الار ِس الحووفاخي رام الار ِس اإلاصاري و  تاعا الار ِس 

 1 الُمجي والمشُم اللُ ي.

 الفزع الثاوي: جلدًز الدًملزاطُت شبه اإلاباشزة

ة فااي ثحمتااا الدًمقراسُااة ناا   اإلا اناار  ب شطااا  ال ااعب حااق اإلا ااارلة فااي ممارسااة الساالط

ااق  سااح حا  ال ااع ي و ق ااعاط ال ااع ي و ش ااعاض ال ااع ي وستااع  وطااو  الاُئااة الىُابُااة شااً سٍر

  لو مً محاَر الدًمقراسُة ن   اإلا انر 

فالدًمقراسُاة نا   اإلا انار   قاارد ماً الدًمقراسُاة الىُابُاة  لااى اإلا اد  الادًمقراسي مااً 

 شً رقابة ال عب مً هاحُة   ره۔هاحُةإ وثحوى  ون اسخ دا  البعإلاان بالسلطة ععُدا 

ثضمً الدًمقراسُة ن   اإلا انر  في الدوى ال ربُة صادور القاواهتن اإلاح قاة ما  رس اات 

 ال عب ومُول  بصور شامةإ مما ًحقق وستُا  سحقرار الخ َر ي في الدولة

وم  َاا فقد وطاد ععالا  هحقا ات  لى الىحام الدًمقراسي نا   اإلا انار شياى  سااس 

ً مااااً طاهااااب  فاااارا  ال ااااعب لهااااي ًحهااااون  ن ثط  ُااااق َاااااا الىحااااام ًححاااااض  لااااى وعااااي و  راك ل تااااًع

          لاااااااااااااد وم ر ي شاااااااااااااام مساااااااااااااخىتع ع اااااااااااااان القاااااااااااااواهتن واإلاوضاااااااااااااوشات التاااااااااااااي ثطااااااااااااارط فاااااااااااااي  ساااااااااااااح حا ات 

ا مً وسا ل الدًمقراسُة ن   اإلا انر .  ال ع ُةإ وستَع
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فاي الاادوى التاي ًااىخ الا فلوااا ولاالو فاا ن َااا الىااوع ماً الدًمقراسُااة   ًصالن للحط ُااق 

قاااال الااااوعي لااااده نااااعوبواإ ألن ألاسل ُااااة ال ااااع ُة سااااحق  ثحااااد ثااااارتع ألاقلُااااة  اإلاسااااحوه السقااااافيإ ٍو

د.  اإلاسخىتع  لحقو َا  لى حُص ثٍر

لما اهحقدت الدًمقراسُة نا   اإلا انار  أل واا ثقلال ماً َُ اة اإلا االس الىُابُاة اإلاىحخ اة 

 1 وثقل  ه و َا وثحد مً سلطتوا.

اااااو الااااااي اهحخاااااب َااااااٍ  بُاااااد  هااااا  ًااااار  شياااااى  لاااااو باااااان ال اااااعب َاااااو صااااااحب الساااااُا  إ َو

 اإلا السإ فمً حق   ن ً انر سُا ث  رسم وطو  َاٍ اإلا الس

 ن صااااور  الدًمقراسُااااة ناااا   اإلا اناااار  قااااد  صاااااابوا النستااااع مااااً الخ ااااٍو  هخُ ااااة الح اااااا  

 لصورٍة اإلاٍم ة.العدًد مً الدوى حدًسة  سحقةى  لى  طرا  العدًد مً  سح حا ات ا

  ن ًمنااً الىحااام الاادًمقراسي ناا   اإلا اناار  ن ًحقااق ألاَاادا  اإلارطااو    ا مااا ثااوفرت 

 ال  الحرو  اإلاة مة.
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 الفصل الزابع: إضىاد الطلطت في الىظام الدًملزاطي 

 ثقسم وسا ل  سىا  السلطة  لى قسمتن ر ِستن: وسا ل  ًمقراسُة و  ره ستع  ًمقراسُة.

ا ل ستاااع الدًمقراسُاااة إلساااىا  السااالطة فاااي مااال ماااً الوراراااةإ   حُاااار الاااااجي ثحمسااال الوسااا

 الص   مً ًخلش الحالم و  تعا السور   و  هقةد

 ماااا الوساااا ل الدًمقراسُاااة فاااي  ساااىا  السااالطة فحىحصااار فاااي وساااُلة واحاااد   ساساااُة هاااي 

  هحخاد اإلا حص ألاوى:  هحخاد

طااااااد هااااااخي   َاااااام فااااااي الىحااااااام الاااااادًمقراسي مااااااً ًقااااااوى ألاسااااااحا  لُااااااون بااااااار ات باهاااااا :ة   ًو 

  هحخادة

و  ا مااااان فقاااااا  القاااااهون الدسااااحوري ًح قااااون شيااااى  ن  هحخاااااد َااااو الوسااااُلة الوحُااااد  

 ساااخىا  السااالطة السُاساااُة فاااي الىحاااام الااادًمقراسيإ فااا  وم ًخحل اااون فاااي ثنُاااش َااااٍ الوساااُلة 

حعدون في بُان ونرط  سس و سالُب  هحخاد و   1طرا اث  و هحمح . الدًمقراسُة ٍو

 اإلاطلب ألاول: الخكُُف اللاهىوي لالهخخاب

رااار الااادى بااتن ال قاااا  ال روسااُتن فااي  شقاااد السااور  ال روسااُة حااوى موضااوع  هحخاااد 

وا هل  اص في ثنُُ  إ ومان َاا الادى مرث طا  لى حد ل تع م  ثطور م اوم الساُا   وبُاان 

 صاح وا.

سُا   ألامة  شحبع  هحخااد و ُ اة  ساحورٍةإ  ماا ال  اع  ف ي ال  ع  التي سا  فلوا م د  

 التي سا  فلوا م د  سُا   ال عب فقد  شحبع  هحخاد حقا ش صُا. 
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 الفزع ألاول: الاهخخاب وظُفت 

  ٌعحباااااع  هحخاااااااد حقااااااا شىااااااد  وااااااحاد َاااااااا  ث اااااااٍإ و همااااااا َااااااو م اااااار  و ُ ااااااة ً   وااااااا 

 لسُا  .اإلاواسً هخُ ة  هحما    لى ألامة صاح ة ا

 ن سااااااُا   ألامااااااة   ثح اااااام  و  ثحااااااوعع شيااااااى ألافاااااارا إ باااااال هااااااي ملااااااو ل مااااااة فااااااي م موشاااااااا 

ا ش صُة قاهوهُة مسحقلة شً ألافرا  اإلاهوهتن لاا.  باشح اَر

ااااااة بق ااااااوى ل تااااااع فااااااي  شقاااااااد السااااااور  ال روسااااااُةإ حُااااااص  ًاااااادتوا  وقااااااد ححُااااااد َاااااااٍ الىحٍر

ه اااااس العاااااامإ ولاااااالو فاااااي هحاااااام  إ وفاااااي الدساااااحور الصاااااا ر فاااااي1791الامعُاااااة الحاسِساااااُة ساااااىة 

  هحخاد الاي ثمد اإلاصا قة شلُ .

ااااام.     ثااااام ثقساااااُم اإلااااااواسىتن  لاااااى ساااااا  حتن: سا  اااااة اإلااااااواسىتن  ً اااااابُتن  و العااااااملتن َو

الاااًً لااام حااق م اناار  الحقااوق السُاسااُةإ وشيااى ر ساااا حااق  هحخااادإ ولنااً ع ااروط معُىااة 

الساهُاااااة هاااااي سا  اااااة اإلااااااواسىتن السااااال ُتن  و ستاااااع  ماااااان  َمااااااا نااااارط الىصااااااد اإلااااااالي.  ماااااا الطا  اااااة

العاااااااااملتن الاااااااااًً   ًحمحعااااااااون بااااااااالحقوق السُاسااااااااُة  ي لااااااااِس لااااااااام حااااااااق ؤلا    باصااااااااواتوم فااااااااي 

  هحخابات.

ااااة ألاولااااىإ    ً ااااوع  ااااة سااااحهون مخال ااااة لىحااااا ج الىحٍر  ن الىحااااا ج التااااي ثرث وااااا َاااااٍ الىحٍر

عو   و الن اا   ماً هاحُاةإ لماا ًهاون ل ماة ثقُُد  هحخابات ع روط معُىة سوا  مً حُاص الثا

 1حق  ط ار ألافرا  شيى م انر   هحخابات مً هاحُة   ره. 
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 الفزع الثاوي: الاهخخاب حم شخص ي

ة  لى  ن  هحخااد حاق ش صاخي لهال ماواسً باشح ااٍر حقاا س ُعُاا    ثاَب َاٍ الىحٍر

    روفااااااخي طااااااون طاااااااك روسااااااو ً ااااااوع  ن ًى اااااااع  و ًااااااىق  مىاااااا . وقااااااد شبااااااع شااااااً  لااااااو ال ُلسااااااو  ال 

د حق   ًمنً اه ااش  مً اإلاواسىتنة.  بقول :ة  ن الحصٍو

 ن وطاااة الىحاار َاااٍ هاث ااة شااً ألا ااا بم ااد  سااُا   ال ااعب ومااا ً عثااب شهوااا مااً هحااا ج. 

باشح ار  ن مضمون سُا   ال اعب ًقاوم  ساساا شياى  ن مال فار  ًملاو طام ا ماً الساُا   و  ن 

 سة َاٍ السُا  . هحخاد َو  حده سرق ممار 

ااااة  هحخاااااد حااااق ش صااااخي اشح ااااار  هحخاااااد حقااااا ولااااِس  َاااااا ٍو عثااااب شيااااى ألا ااااا بىحٍر

واط اااا  و و ُ اااة. وللىا اااب حاااق ممارساااة  و شااادم ممارساااة َااااٍ الصاااةحُة  ون  ن ًحعااارض ألي 

ا۔  مس ولُةإ فا هحخاد َىا ا حُاري ولِس  ط اٍر

اااااة ثقااااارر  ق اااااعاع  العااااامإ ومىااااا    ً اااااوع حرماااااان  ي لمااااا ً عثاااااب شياااااى ألا اااااا بواااااٍ الىحٍر

اااة مالحاااد ألا واااي فاااي مساااحوه الحعلاااُم  و الىصااااد  ماااواسً ماااً  هحخااااد اساااخىا ا ل اااروط معیاٍر

 اإلاالي  و  هحما   لى س قة اطحماشُة معُىة.

 مااا   ا ماهااد َىاااك نااروط فُ ااب  ن   ثحعااده ال ااروط الحىحُمُااة ل اارط الايسااُة 

 والسً وألاَلُة.

ة سُا   ألاماة وماا ً عثاب شللواا . ماً ورسم  ن رطاى السو  دًً هحٍر ر  ال روسُة ماهوا مٍ 

ة سُا   ال عبإ وشيى ر ساا رواس تع حة قلُلة مهوم ث يد هحٍر  هحا ج     ن نٍر
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Robespierre  .1الاي قاى بان ة هحخاد حق ش صخي للمواسىتن ة 

 الفزع الثالث: الاهخخاب حم ووظُفت 

تاااي ًاااره  واااحاد َااااا  ث ااااٍ باااان    هحخااااد ٌعحباااع ا حصااااص  ساااحوري ً مااا  باااتن هحٍر

الحااااااق والو ُ ااااااةإ فا هحخاااااااد لااااااِس حقااااااا فر ًااااااا محضاااااااإ ألن ألا ااااااا بواااااااا الحنُُااااااش ًصاااااااطدم 

باشح اااااارات شملُاااااة لحلاااااو التاااااي ثقطاااااخي بضااااارور  حرماااااان ععاااااالا ألافااااارا  ماااااً ممارساااااة  هحخااااااد 

حنُُاش  لاى طاواع الحىااعى ماإلاحهوم شللوم في طرا م مخلاة بال ار إ  و ؤلافاةس لماا ًا  ي َااا ال

ااااو مااااا   ًمناااااً القااااوى بااااا  ألن الحقااااوق السُاسااااُة   ً اااااوع الحىاااااعى شهواااااا          شااااً حااااق  هحخااااااد َو

  و الحصر  فلوا.

ومااً طاااة   ااره   ًمنااً  ن ٌعحبااع  هحخاااد م اار  و ُ ااة اطحماشُااة و    إلاااا واان هقااد 

ضاااااُق ث عاااااا لاااااالو ماااااً  ا ااااار  اإلا ااااارع و ش اااااعاض شلُااااا  شىااااادما ًا اااااا بىحاااااام  ق اااااعاع اإلاقُااااا د ٍو

خلاااا  مااااً َاااااا  ث اااااٍ  لااااى  ن  هحخاااااد ٌعحبااااع هحامااااا مم وطااااا ً ماااا  بااااتن الحاااااق  الىااااا  تنإ ٍو

 والو ُ اااة فاااة ًمناااً ثنُُ ااا  باحاااد الوصااا تن  ون ألا ااار. بااال َاااو سااالطة قاهوهُاااة  ولااااا اإلا ااارع

 الىا لُة.

 الفزع الزابع: الاهخخاب ضلطت كاهىهُت

ُااااة مقاااارر  للىا ااااب ًحااااد  مضاااامو وا ونااااروساا القاااااهونإ  مااااا  ن  هحخاااااد ساااالطة قاهوه

ًقوم شيى اشح اارات سُاساُة ق ال  ن  -لما ًقاى  -ال ة  شيى س ُعة  هحخاد فاو في ال الب 

ات قاهوهُة  ًهون  ةفا شيى هحٍر
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وساإلااااااا  ن  هحخااااااد سااااالطة قاهوهُاااااة ًحاااااد َا اإلا ااااارع لُعطاااااي الىاااااا  تن حاااااق اإلا اااااارلة 

ومىصااااشإ ف هاااا    ً اااااوع للىااااا  تن  ن ًح قااااوا شيااااى مخال ااااة القواشاااااد  السُاسااااُة ع ااااهل شااااا ى

اإلاىحمة إلامارسة َاا الحق باي نهلإ  اصة مى  مً ًحق ل   هحخااد  و ماى  ماً َاو  ممىاوع 

 مً ممارسة َاا الحق  و موقو  ع هل  ا م  و م قد.

 ااارع  ماااا الااااي ًحاااق لااا   ن ٌعمااال فاااي ناااروط و  طااارا ات ممارساااة حاااق  هحخااااد فااااو اإلا

  ون  ن ًهون ألحد  ن ًححج شيى  لو

اااَ ون  لااى  ن  هحخاااد ساالطة قاهوهُااة  اادون ٍو ف ال ُااة ال قاااا  القاااهون الدسااحوري ًٍ 

ثي ا  ماً مرلاام موضاوعي ًي ائ  القاااهون ماً  طال  نااراك ألافارا  فاي ا حُااار السالطات العاماة فااي 

    ً  ةلااااااااا هصاااااااوص الدولاااااااة حساااااااب ال اااااااروط التاااااااي ًراَاااااااا اإلا ااااااارع مىاسااااااا ة ساإلااااااااا   ًخاااااااالش مااااااا

 1الدسحور. 

 اإلاطلب الثاوي: جكىًٍ َُئت الىاخبين

مااااان ثقُُااااد حااااق  هحخاااااد ع اااارط الىصاااااد اإلاااااالي  و ع اااارط الن ااااا    و مللومااااا معااااا َااااو 

ااااااابإ ستااااااع  ن ثط ُاااااااق  ق اااااااعاع العاااااااام   اااااااا العماااااال بااااااا  فاااااااي معحااااااام الااااااادوى  السااااااا د  لاااااااى شااااااااد قٍر

 الدًمقراسُة في الوقد الحاضر. 

 ة في َاا اإلاطلب شيى  راسة  هحخاد اإلاقُد و  ق عاع العام. وثىصب الدراس

 

 

                                                           
1
 .179-178نعمان أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص ص  -  



61 
 

 الفزع ألاول: الاهخخاب اإلالُد

ًقصاااد با هحخااااد اإلاقُاااد  و  ق اااعاع اإلاقُاااد انااا عاط ثاااوافر هصااااد ماااالي معاااتن  و ل اااا   

 اصااااة  و  رىااااتن معااااا فااااي  هحخاااااد إ باإلضااااافة  لااااى ال ااااروط الحىحُمُااااة العا ًااااة ألا ااااره حتااااى 

 طُ  م انر   هحخاد.ٌسح

لقاااد اهخ ااار هحاااام  هحخااااد اإلاقُاااد  و  ق اااعاع اإلاقُاااد فاااي الدسااااثتع التاااي  اااارت فاااي القااارن 

نُاااااة والدسااااااثتع ال روساااااُة حتاااااى شاااااام   1848الساااااامً ش ااااار ومهواااااا  ساااااحور الو ًاااااات اإلاححاااااد  ألامٍر

ميسااااما مااا  إ وماااان  لاااو 1918والىحاااام  هحخاااااي فاااي اههل اااعا حتاااى شاااام  1793باساااحشىا   ساااحور 

 م د  سُا   ألامة واشح ار  هحخاد و ُ ة ولِس حقا للمواسً . 

 ناااااارط الىصاااااااد اإلاااااااالي: ًقااااااون هحااااااام  هحخاااااااد اإلاقُااااااد ع اااااارط الىصاااااااد اإلاااااااالي اإلاساااااااى (  

Suffrage Constance العقاار لا    ال  شيى وطود زون الىا ب مالها  و حا ما  و ناسة

 معتن  و  ن ًهون مً  اف ي الضرا ب. 

ساا خىد  هصااار َاااا الىحاااام  لااى شااد  ي ااا  ثااحل   فااي  ن ألا اااا ع اارط الىصاااد اإلااااالي َو

ًضاااااامً طدًااااااة شملُااااااة  هحخااااااادإ و َحمااااااام بمااااااً سااااااِحولى الحناااااامإ وحرصااااااام شيااااااى  مااااااوالام . 

 وررواتوم . و لو ععنس الط قات التي   ثحوفر شيى َاا ال رط   توحم ععملُة  هحخاد.

ثاعو  ًحاوافر فالوم شاا ٍ قساط ماً الحعلاُم والسقافاة ومً هاحُاة   اره إ فا ن  واحاد ال

 و العىاًة باإلا ارلة في الحُا  السُاسُةإ وهي  مور   ثحوافر لدي الط قات الها حة.

اااااق ماااااا ًدفعوهااااا  ماااااً  و  ا ماااااان ألاسىُاااااا  َااااام الااااااًً ًححملاااااون الى قاااااات العاماااااة شاااااً سٍر

ق    هحخاد شللوم.ضرا بإ ف ه  مً الط ُ ي  ن ثقحصر اإلا ارلة في الحنم شً سٍر
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نُااة فااي  ومااان هحااام  هحخاااد ع اارط الىصاااد اإلاااالي قااد اسااحقر فااي الو ًااات اإلاححااد  ألامٍر

نهل حرمان ألاش اص الاًً   ًملهون ماوار  مافُاة ماً حاق  هحخاادإ  و انا عاط  فا  رسام 

 .اهحخااي معتن و  لو بود   ساسخي َو حرمان السو  في الو ًات الاىوبُة مً حق  هحخاد

ماً  24ستع  ن هحام الرسوم  هحخابُة قد ثم  ل اٍئ بواسطة الحعدًل الدساحوري رقام 

هي الصا ر سىة   1 .1964الدسحور ألامٍر

 شزط الكفاءة (ب 

ومضامون َاااا ال ارط وطااود حصاوى الىا ااب شيااى قساط معااتن ماً الحعلااُمإ  و  رطااة 

 لُاااا  القااااواهتن ألاساسااااُة شلمُااااة  و شيااااى ألاقاااال ؤلاإلاااااام بااااالقرا   والنحابااااةإ مساااال  لااااو مااااا  َ ااااد 

نُاااااااة حاااااااتن انااااااا عسد ععضااااااااا فاااااااي الىا اااااااب القااااااارا    و النحاباااااااة بالل اااااااة  الو ًاااااااات الاىاااااااود ألامٍر

هاااااي بواااااد  اساااااخ عا  اإلااااااواسىتن الساااااو   اااااةإ واعضااااااا القااااادر  شياااااى ث ساااااتع الدساااااحور ألامٍر ؤلاه لتًا

 الاًً ٌ هلون ألاسل ُة اإلاطلقة لسهان َاٍ الو ًات

طعااال نااارط الحعلاااُم سااات ا مخ  اااا ماااً ناااروط  هحخاااادإ و َ اااد ععاااالا الدسااااثتع  لاااى 

إ حُااص  ش ااي مااً حصاال شيااى  رطااة شلمُااة 1830مساال  لااو مااا ور  فااي الدسااحور ال روفااخي لعااام 

 2معُىة مً الىصاد اإلاالي الاي مان م روسا شيى الىا ب ال روفخي. 

 Suffrage Universelالفزع الثاوي: الاكتراع العام 

هحخاااد العااام شاادم اناا عاط مسااحوو شلاااي  و ل ااا   شلمُااة ًقصااد بااا ق عاع العااام  و   

معُىااة  و هصاااد مااالي  و  هحمااا   لااى س قااة معُىااة إ فماا  اهخ ااار الدًمقراسُااة شملااد الاادوى شيااى 
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ار حاق  هحخااد والححقُاق مااً قُاو ٍإ ولناً لاِس اإلاقصاو  باا ق عاع . العااام  ن  الحوسا  فاي ثقٍر

د  ون قُااااد  و ناااارط فمامااااا بلاااا  ًهااااون لهاااال فاااار  مااااً  فاااارا  ال ااااعب حااااق  ناااا  عاك فااااي الحصااااٍو

الحوس  في حق  هحخاد ف ن ععالا ال ئات   ًصن  ن ثحمح  ب  إ ماألس ااى واإلا ااهتن وماً َام 

 1 في حنمام مً فاقدي ألاَلُة.

فااا ق عاع العااام  و ستااع اإلاقُااد ٌعجااي اسااخ عا  القُااو  التااي ثرطاا   لااى اناا عاط هصاااد مااالي 

    و الوراراااة. و  ًخىاااافى م اااد   ق اااعاع العاااام مااا  ضااارور  ثاااوافر ناااروط معاااتنإ  و قااادر ماااً الن اااا

معُىاااة فاااي الىا اااب ثحعلاااق بالايساااُة والساااً وألاَلُاااةإ فاااااٍ ال اااروط   جعحباااع قُاااو ا شياااى م اااد  

  هحخاد بل نروط ثىحُمُة وضعاا اإلا رعإ لما ًيي: 

 شزط الجيطُت (أ 

الي مً الط ُ ي  ن ًحارم ألاطاهاب  ن ممارسة حق  هحخاد مقحصر شيى الوسىُتن وبالح

 مً م انر  الحقوق السُاسُة.

عات الاااادوى بااااتن الااااوسجي ألاصاااايي والااااوسجي اإلاح اااايسإ شااااً  وفااااي َاااااا السااااُاق ث اااارق ج ااااَر

ااق اناا عاط ماارور مااد  عمىُااة معُىااة ععااد الخساااد الايسااُة ق اال  ن ًااحمنً الااوسجي اإلاح اايس  سٍر

  ن ًمارس حق  هحخاد.

سااة الااوسجي اإلاح اايس لحااق  هحخاااد  لااى الحالااد مااً وفا اا  و وااد  َاااا الااحح م فااي ممار 

و  ةصاااا  لوسىاااا  الادًااااد وصاااادق و هاااا  لاااا  وث ىااااب مخاااااسر مااااى  الااااوسىُتن بااااالح يس الحااااق فااااي 

 2ممارسة حقوقام السُاسُة في الخسابوم الايسُة
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 1 .ال روط َاٍ ب ن عاط الاما ري  اإلا رع فعل ما حسً و

ا ؤلاطااارا  إ وجسااام  للاااوسجي اإلاح ااايس بممارساااة ومااا   لاااو إ   ثا اااا ععاااالا الدسااااثتع بواااا

                حقوقاااااااااااا  السُاسااااااااااااُة م اناااااااااااار  إ مسلمااااااااااااا مااااااااااااان الحاااااااااااااى فااااااااااااي  اااااااااااال الدسااااااااااااحور اإلاصااااااااااااري الصااااااااااااا ر 

 2إ ولما َو ال ان في قاهون  هحخاد الل ىاوي. . 1923شام 

 شزط الجيظ (ب 

شياااااى   َ اااااد ع اااااالا الدسااااااثتع والقاااااواهتن  هحخابُاااااة  لاااااى طعااااال حاااااق  هحخااااااد مقصاااااورا

ً  -الرطاااااى  ون اليسااااا   مااااً  ااااةى  شحقااااا  بااااان الرطاااال ًح وقااااون  -حتااااى  وا اااال القاااارن الع ااااٍر

هوم الاسماوي والى فخي شيى اليسا .  بحنم ثهٍو

    هاااااا  وماااااا  اسااااااحقرار ألاهحمااااااة السُاسااااااُة واشحىاقاااااااا إلا ااااااا و الدًمقراسُااااااة وثماًااااااد همااااااو 

ااااار اإلاااااارا  فقاااااد  َاااااب اسلاااااب الدسااااااثتع وا لقاااااواهتن  هحخابُاااااة فاااااي العاااااالم  لاااااى واهخ اااااار حرماااااات ثحٍر

  ش عا  اليسا  للحقوق السُاسُة

نُااااااة  ساااااا ق الاااااادوى فااااااي َاااااااا  ث اااااااٍ. ف ااااااي سااااااىة   1869وماهااااااد الو ًااااااات اإلاححااااااد  ألامٍر

لليسااااا  بحااااق  هحخاااااد إ وث عتوااااا لستااااع مااااً الو ًااااات إراااام  قاااار  Wyomingاش عفااااد و ًااااة وومااااىج 

طاهُاااااا لليساااااا  بوااااااا الحاااااق ساااااىة .واش  1920الدساااااحور  ثحاااااا ي باااااالو شاااااام  مااااا   1918عفاااااد بٍر

سااااىة( إ ولاااام جع ااااع  فروسااااا لليسااااا  بااااالحقوق السُاسااااُة    فااااي شااااام  32اناااا عاط سااااً مرث عااااة )

 . و  ًها  ًوطد حالُا في  وروبا بلد   ٌع ع  لاً بواٍ الحقوق.1944
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ااااب بااااان حرمااااان ؤلاوسااااان عسااااتب طيساااا  مااااً الحمحاااا  بحقوقاااا  السُاسااااُة لاااام ٌعااااد  و  ٍر

مق ااو  إ ألهاا  ًخىاااقالا ماا  اإلا ااد  الاادًمقراسي إ وقااد  ر خااد اليسااا  القاادر  شيااى القُااام بنستااع مااً 

 ألاشماى شيى قدم اإلاساوا  م  الرطاى.

  فااي اإلا ااارلة  مااً  إلااا  مااً  افاا  شيااى حااق اإلااار  Barthelemyلقااد مااان ألاسااحا  بااار ثلُاااي 

 1 السُاسُة.

ااااار  حاااااق  هحخااااااد لليساااااا  ف  واااااا ث قااااا    ماااااا   ا ماااااان َىااااااك ععاااااالا  ش عاضاااااات شياااااى ثقٍر

 اش عاضات ثقلُدًة رطعُة    ساس لاا في اإلاىطق و ال رع.

 شزط الطً (ج 

عات في مل بلد سً الرند السُاسخي إ فُصا   قاا را شياى م انار  حقا  فاي  ثحد  الخ َر

 2 هحخاد   ا اسحوفي ال روط ألا ره.

عات ثخحلاااش فُماااا بُهواااا فاااي ثحدًاااد َااااا الساااً  إ     ن اسل واااا حاااد ٍ باااتن ستاااع  ن الخ اااَر

سااىة اوسااااما ماا  الحاارو  السُاسااُة و  قحصااا ًة و طحماشُااة و السقافُااة التااي ثماار  25و  18

 بوا مل  ولة.

ااد مااً الدًمقراسُااة ف  وااا   مااا الاادوى التااي جساا ى  لااى ثوسااُ  َُئااة الىااا  تن لححقُااق اإلاٍم

 3شامااا 18وي إحُااص ًحااد  د ثخ االا السااً الةعمااة إلا انار  حااق  هحخاااد شياى سااً الرنااد اإلااد

 4سىة. 18وحسىا ما فعل اإلا رع الاما ري شىدما حد  السً  هحخااي د 
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 شزط ألاَلُت العللُت (د 

ج ااا عط قاااواهتن  هحخااااد  ن ًهاااون الىا اااب محمحعاااا بقاااواٍ العقلُاااة وستاااع محااااور شلُااا  

مااان فااي لااالو ًمىاا  مااً  هحخاااد ماال مااً َااو مصاااد بااالاىون والعحاا   و لصاا ر فااي السااً  و مااً 

 حنمام ل قد ؤلا راك و الحمُتا.

ان إلامارساااة الحقاااوق السُاساااُة  وحُاااص  ن ؤلا راك و الحمُتاااا نااارسان  ساساااُان وضاااروٍر

 ومهوا  هحخاد إ ف ن حرمان ال ئات اإلاامور  سابقا   ًخىافى م  م د   ق عاع العام.

ااة فااي مىااا  القاار  ماااً ممارساا ة حقوقااا  ولضاامان شاادم جعساااش  و اهحاارا  السااالطة ؤلا اٍر

السُاسااُة يا ااد مرضاا  العقيااي  و مااً فااي حنماا  إ فاا ن  سلااب القااواهتن جعاااد باثخااا  مساال َاااا 

 1القرار  لى القضا 

 ألاَلُت ألادبُت (ٌ 

ً  عض في الىا ب  ن ًهون شيى قدر مً الهااَاة وال ار  و ساحقامة ولااا فقاد  َ اد 

عات  لى حرمان ألاش اص الاًً   ثحوافر فلوم ألاَ  لُة ألا بُة.مافة الخ َر

وج اا عط القااواهتن  هحخابُااة شاادم صاادور  حهااام قضااا ُة ضااد الىا ااب فااي طاارا م ثمااس 

 ألاماهة. ال ر  و شح ار مسل طرا م السرقة و الرنو  و  حةس وؤلافةس وال اوٍر و ُاهة

ٍو عثاااااب شياااااى صااااادور  حهاااااام باإل اهاااااة ع اااااان َااااااٍ الاااااارا م حرماااااان اإلاحهاااااوم شلااااالوم ماااااً 

 السُاسُة بص ة شامة.ممارسة الحقوق 
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ستاااع  هااا  ً اااب الح رقاااة باااتن  هاااواع الاااارا م اإلارثن اااة     ن ألاحهاااام الصاااا ر  فاااي طىاًاااات 

ً عثاااااب شللواااااا الحرماااااان ألابااااادي ماااااً الحقاااااوق السُاساااااُة لقاشاااااد  شاماااااة و لاااااو ععناااااس ألاحهاااااام 

هااااام اإلاحعلقااااة بااااالاى  إ    ًهااااون الحرمااااان ع ااااا وا م قحااااا إلاااااد  محااااد  إ  مااااا اإلاخال ااااات فاااا ن ألاح

 الصا ر  فلوا   ً عثب شللوا حرمان مً مماولة الحقوق السُاسُة. .

وقد ًيحهي الحرمان الىاثج شً صدور َاٍ ألاحهاام بار   شح اار إلااً حنام شلالوم فاي َااٍ 

مةإ  و بواسطة  طرا  قضائي بر   شح ار ق الع و ال امل شً الاٍر  1لام. الارا م شً سٍر

 اإلاطلب الثاوي: هظم الاهخخاب

ثخحلااااااااااش هحاااااااااام  هحخاااااااااااد و سااااااااااالُ   مااااااااااً  ولااااااااااة أل ااااااااااره إث عااااااااااا للحاااااااااارو  السُاسااااااااااُة 

و قحصااا ًة و طحماشُااة لهاال  ولااةإ ثحعااد  َاااٍ الااىحم وثخىااوع و َماااا  هحخاااد اإلا اناار وستااع 

اإلا انرإ و هحخاد ال ر ي و هحخاد بالقا مةإ و هحخاد باألسل ُة وهحاام الحمسُال اليسا يإ... 

 Le Suffrage Sirect Et LeSuffrageهخخـاب اإلاباشـز والاهخخـاب ايـر اإلاباشـز الفـزع ألاول: الا 

Indirect 

  ا قاااام الىاااا  ون باهحخااااد  شضاااا  الاُئاااة الىُابُاااة م انااار   ون وساااُط فااا ن  هحخااااد 

ًهاااون م انااار فاااي َااااٍ الحالاااة . و لاااو ألن شملُاااة  هحخااااد ثاااحم فاااي مرحلاااة واحاااد   و شياااى  رطاااة 

      و ًهاااون  هحخااااد ستاااع م انااار   ا ثماااد شملُاااة  هحخااااد شياااى  رطحاااتن واحاااد  . وشياااى شناااس  لااا

 و  لثااااع. بحُااااص ًقااااوم الىااااا  ون با حُااااار مىاااادوبتن  و ممسلااااتن ًحولااااون باااادورَم اهحخاااااد  شضااااا  

طلااق شيااى َاااا ألاساالود  هحخاااد شيااى  رطحااتن حُااص ثقحصاار مامااة الاُئااة  البعإلاااان  و الحهااام ٍو
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ممسلاااتن شاااهومإ فاااي حاااتن ًحاااولى َااا    اإلامسلاااون  و اإلاىااادوبون  لمااااى   هحخابُاااة شياااى م ااار  ا حُاااار 

 اإلاامة  هحخابُة.

م ماااً هاااا  ي   مااا   ا ماااان  هحخااااد شيااى راااةذ  رطاااات فاا ن اإلاىااادوبتن الااااًً ثاام ا حُااااَر

الدرطة ألاولى ًححولون  لى ها  تن للدرطة الساهُةإ لهي ًقوموا بدورَم با حُار اإلاىادوبتن الااًً 

  شضا  البعإلاان في الدرطة السالسة مً شملُة  هحخاد. سُخحارون

ٌساااحخدم  هحخااااد ستاااع اإلا انااار فاااي اهحخااااد  شضاااا  السااالطة الحى ُاًاااةإ و اصاااة رهاااِس 

نُاااااة الااااااي ًيحخاااااب شياااااى   الاماورٍاااااة لماااااا َاااااو الحااااااى فاااااي اهحخااااااد ر اااااِس الو ًاااااات اإلاححاااااد  ألامٍر

س ألاماااااة فاااااي الاما ااااارإ حُاااااص  ن  رطحاااااتن. واهحخااااااد م لاااااس ال اااااُوم فاااااي فروساااااا و اهحخااااااد م لااااا

 1 شضا  اإلا لس ً ري اهحخابوم مً ق ل ها  تن َم بدورَم مىحخ ون.

ومال مال  لاو  لاى   ن  هحخاد ستع اإلا انر ً عاد الىاا  تن شاً ا حُاار هاوابوم باه ساام ٍو

 اإلاىدوبتن.

ااة  هحخابااات    ًصااعب فااي َاااا الىحااام الحااارتع   و مااا هحااام ؤلاهحخاااد اإلا اناار ًضاامً حٍر

شيااااى  ااااة  الحاااااى فااااي هحااااام  هحخاااااد ستااااع اإلا اناااار حُااااص  و  لااااو شااااد َمشيااااى الىااااا  تن لنثااااع  

   2اإلاىدوبتنٌسال الحارتع في س قة 

 Scrutin Uninominal Et Scrutin De Listeالفزدي والاهخخاب باللائمت  ؤلاهخخابالفزع الثاوي: 

ُاص ًمنىا  ا حُاار ًقصد با هحخاد ال ر ي  ن ًهاون لهال ها اب صاوت واحاد فقاط. بح

 حدا إلارشاحتنإ وفاي َااٍ الحالاة ثقسام الدولاة  لاى  وا ار اهحخابُاة صا تع  وساتُا ثقساُم الاما ار 
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عُة التاااي هحماااد فاااي  و ًاااة  (.1991 ٌسااامبع  26 لاااى  وا ااار اهحخابُاااة صااا تع  فاااي  هحخاباااات الخ اااَر

 مقعدا  14باثىة 

 باثىة نماى 1

 باثىة طىود  2

 1ال ع ةإ  ي نُخي باثىة ل ُد  فسدٌس إ وا ي 3

ثيحخب مل مهوا ها  ا واحادا.  ماا  هحخااد بالقا ماة فُعجاي ثقساُم الا ة   لاى  وا ار ل تاع  

وساتُا )جعحباع الو ًاة مااسة  ا ار  اهحخابُاة( إ ثيحخااب مال مهواا شاد ا معُىااا ماً الىاوادإ  ي  ن ماال 

ااد اهحخااابوم بحسااب شااد  اإلاقاشااد  ها ااب ًخحااار )الىااواد( قا مااة  و شااد  مااً اإلا عشااحتن الاااًً ًٍر

 اإلاقرر للدا ر .

 ن هحاااااام  هحخااااااد ال ااااار ي ًمناااااً الىا اااااب ماااااً معرفاااااة اإلارشاااااحتن معرفاااااة ش صاااااُةإ 

 بحُص ًخحار مً ًراٍ  لثع صةحُة لحمسُل .

لما ًمحااع  هحخااد ال ار ي بالتسااسة والسااولة إ و لاو شياى شناس ماا ًحادذ فاي حالاة 

ألا ااا با هحخاااد بالقا مااة    ً ااال الىا ااب ش صااُة اإلارشااحتن فااي  سلااب ألاحااواى. ومااً هاحُااة 

  اارهإ فاا ن اضااطرار الىا ااب  لااى ا ح ااار قا مااة بااااتوا باادون ج یتااع هحااام معمااوى باا  فااي الاما اار( 

ة الىا بلما َو ال ان ف  ي هحام  هحخاد بالقوا م اإلا لقة التي ثقُد حٍر
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ال  هحخااد  لاى م اضالة باتن م اا و سُاساُة.   -   ما  هحخاد بالقا مة فححمسل في ثحٍو

 1وبرامج حمبُةإ ولِس م اضلة بتن  ش اص.

 الفزع الثالث: هظام ألاالبُت وهظام الخمثُل اليطبي

خُ ااااة  هحخاااااد: ألاوى ٌساااااى هحااااام ألاسل ُااااة ثخىااااوع هحاااام  هحخاااااد مااااً حُااااص ثحدًااااد ه

 وآلا ر ٌساى هحام الحمسُل اليس ي. 

 Le Scrutin Majoritaireهظام ألاالبُت  (أ 

ٌعجي هحام  هحخاد باألسل ُة  ن ال ا م با هحخابات َاو اإلارشان  و َام اإلارشاحون الااًً 

 حصلوا شيى  لثع ألاصوات.

مناااااااً ألا اااااااا بوااااااااا ألاسااااااالود ساااااااوا  فاااااااي هحاااااااام    هحخااااااااد ال ااااااار ي  و هحاااااااام  هحخااااااااد ٍو

بالقا مااةإ فااا  ا ماااان الىحااام اإلاعماااوى بااا  َاااو هحااام  هحخااااد ال ااار ي فااا ن ال ااا م َىاااا َاااو اإلارشااان 

الااااي ًحصاااال شياااى  لثااااع ألاصااااواتإ و  ا ماااان  هحخاااااد بالقا ماااة مااااان ال ااااوع لحلاااو القا مااااة التااااي 

ااااة  صااااوات الىااااا  تنإ لاااااا ف  وااااا جسااااحارر ب مُاااا   اإلاقاشااااد اإلاخصصااااة للاااادا ر  حصاااالد شيااااى  لثًع

 2 هحخابُة

ا ا هحام ألاسل ُة  حده الصاورثتن الحاالُحتن: هحاام ألاسل ُاة اإلاطلقاة وهحاام ألاسل ُاة  ٍو

 اليستُة  و ألاسل ُة التسُطة.

 هظام ألاالبُت اإلاطللت .2
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ًقصااد بواااا الىحااام  ن اإلا عشاان الاااي ً ااوع فااي  هحخاااد َااو الاااي ًحصاال شيااى  لثااع مااً 

ت الىاااا  تن اإلاعباااع شهواااا ماماااا ماااان شاااد  اإلارشاااحتنإ فىحاااام ألاسل ُاااة اإلاطلقاااة هصاااش شاااد   صاااوا

ٌسحوطب  ن ًحصل ال ا م شيى  صوات ث اوق فاي م موشااا م ماوع شاد  ماا ًحصال شلُا  بقُاة 

 اإلارشحتن م حمعتن. 

 مااااااا   ا لاااااام ًحصاااااال  حااااااد اإلا عشااااااحتن ) و  حااااااده القااااااوا م( شيااااااى  لثااااااع مااااااً هصااااااش شااااااد  

حم  شااااااااا   شملُااااااااة  هحخاااااااااد  ي الاااااااااَاد  لااااااااى الاااااااادور السااااااااااوي ألاصااااااااوات الصااااااااحُحة ف هاااااااا  ًححاااااااا

emeTour2 

منااااً  ن ًااااحم الاااادور الساااااوي باحااااد ألاساااالوبتن: فقااااد ًحطلااااب الىحااااام اإلاعمااااوى باااا   طاااارا   ٍو

الااااادور السااااااوي بااااااتن طمُااااا  اإلارشاااااحتن ) و بااااااتن طمُااااا  القااااااواهم( وقاااااد ًنح اااااي فقااااااط باإلشاااااا   بااااااتن 

ااة . ألاصااوات.  اإلارشااحتن ألاوى والساااوي ) و بااتن القااا محتن ألاولااى والساهُااة( اللاااًً حصااة شيااى  لثًع

وقاااد ج ااا عط ععاااالا الاااىحم ل اااوع اإلارشااان فاااي حالاااة الااادور السااااوي حصاااول  شياااى ألاسل ُاااة اإلاطلقاااة:ة 

 ة. 1الىصش + 

وقاااااد   ج ااااا عط ععاااااالا الاااااىحم ضااااارور  الحصاااااوى شياااااى َااااااٍ ألاسل ُاااااة بااااال ثنح اااااي فقاااااط 

ة ألاصوات ل وع اإلارشن  و ا  لقا مة في  هحخاد. بالحصوى شيى  لثًع

 هظام ألاالبُت البطُطت .0

س قاااااا لاااااااا الىحاااااام ٌعحباااااع اإلارشااااان الحاصااااال شياااااى العاااااد  ألالباااااع ماااااً ألاصاااااوات فاااااا ما فاااااي 

د ماً شاد  ألاصاوات   هحخاباتإ حتى ولو مان شىد ألاصوات التي حصل شللوا باقي اإلارشحتن ًٍم

سل ُاة التساُطة ثاحم فاي  ور  واحاد  التي حصل شللوا َاا اإلارشن.  ن شملُة  هحخاد في  ال ألا 
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ااة ألاصااوات شىااد ألا ااا  Un Tourفقااط  وثط ااق ه ااس القاشااد  شيااى القا مااة الحاصاالة شيااى  لثًع

 1بىحام  هحخاد بالقا مة

 َاا الىحام مط ق في  ه ل عا 

 ٌعلً شً اإلارشن ال ا م الاي ثحصل شيى  لثع مً ألاصوات 

ي( ثحصااال )ت( شياااى ألاسل ُاااة الااااي سااات   اي شيااااى عسااام  ؤلاهحخااااد إلا عشااان  و قا ماااة الااااي )التاااا

ة ألاصوات بال وع  رىا   طرا   ور واحد لاق عاع   لثًع

عُة إ حُاص ثىاافس  راعاة احاماد شياى  مقاشاد  5مساى : هحمد فاي  ا ار   هحخابُاة  هحخاباات ج اَر

                 3500شيااااااااى  A  إ و قااااااااد ثحصاااااااال الحاااااااامد 100.000و ماهاااااااا  شااااااااد  ألاصااااااااوات اإلاعبااااااااع شهوااااااااا 

 100002و   تع شيى  2500شيى  Cو الحمد  30000شيى  Bصوت إ  و الحمد 

 و مان هحام ؤلاق عاع ألاسل ُة في  ور واحد 

صاوت رسام  ها  م ماوع شاد  ألاصاوات  30000لحصول  شيى  سل ُاة ألاصاوات  Aفالحمد ال ا م 

 A3صوت  لبع مً مرثتن مً ألاصوات التي ثحصل شللوا الحمد  65000ألا ره 

 هظام الخمثُل اليطبي (ب 

 ن  هحخااد ال ار ي   ًصالن فاي حالاة ألا اا بىحاام الحمسُال اليسا ي الااي ًا اا بىحااام 

  هحخاد بالقا مةإ أله  ٌسم  بحوعَ  اإلاقاشد بتن ألاسل ُة وألاقلُة.

                                                           
1
 .875-876مولود ديدان ، المرجع السابق ، ص ص  -  

2
  - fatiha ben abbou , kirane , introduction au droit constitutionnel  , opu , alger , p 119 

3
  - ibid , p 120 
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و ًااحم ثط ُااق هحااام الحمسُاال اليساا ي شااً ساارق ثوعَاا  شااد  اإلاقاشااد فااي الاادا ر   هحخابُااة 

 يس ة شُد ألاصوات التي حصلد شللوا مل قا مة مً القوا م اإلاحىافسة.الواحد  ب

حقاااااق   ن هحاااااام الحمسُااااال اليسااااا ي ًضااااامً ثمسُااااال ألاقلُاااااات  لاااااى طاهاااااب حااااامد ألاسل ُاااااة ٍو

العدالة مً  ةى حصوى ألاقلُاات شياى شاد  ماً اإلاقاشاد ًحوافاق وشاد  ألاصاوات التاي حصالد 

 شللوا مل قا مة مً قا م ألاقلُات.

ا ا هحا  م الحمسُل اليس ي في الحط ُق العلاي شد  صور هحطرق  لى  َماا:ٍو

 

 Listes Bloguesالخمثُل اليطبي مع اللىائم اإلاغللت  .2

اااااااة للحااااااامد الااااااااي ًضااااااا  القا ماااااااة  رىاااااااا  ثرثِاااااااب  ساااااااما    فاااااااي َااااااااٍ الصاااااااور  جعطااااااا  الحٍر

حقُد بال عثِ  1اإلاعد. باإلارشحتنإ بِىما ًحرم الىا ب مً الحق في    اى  ًة جعدًةت شللواإ ٍو

 Vote Préférentielالخمثُل اليطبي مع الخفظُل  .0

ٌسااحطُ  الىا اااب فاااي َااااٍ الصاااور   ن ٌ تاااع فاااي ثرثِاااب  ساااما  اإلارشاااحتن فاااي القا ماااة التاااي 

وقااا  ا حُاااااٍر شللوااااا وفقااااا لوطااااة هحااااٍر للمرشااااحتن إ ولااااِس س قاااا لل عثِااااب الاااااي وضااااع  الحاااامد 

 صاحب القا مة.

اااااا ااااااة  ن َااااااٍ الصااااااور  جعطاااااي َام ااااااا ماااااً الحٍر ة الىا ااااااب شناااااس ألاولااااااى التاااااي ثقُااااااد حٍر

 الىا ب 

                                                           
1
 احمد بيطام ، اإلقتراع النسبي و التمثيلية حالة الجزائر )مذكرة الماجسيتير قيانون عيام )تخصيص قيانون دسيتوري(  قسيم الحقيوق ، -  

 9، ص 1005-1004، 8كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة 
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 الخمثُل اليطبي مع اإلاشج بين اللىائم .3

اااة  لباااعإ فااااو   ًل اااام بقا ماااة ععُهواااا و شاااا   ثرثِاااب  فاااي َااااٍ الصاااور  ثهاااون للىا اااب حٍر

ً قا مااة  اصااة باا  با حُااار  سااما وا مااً بااتن مخحلااش القااوا م   سااما  اإلارشااحتنإ باال ًقااوم بحهااٍو

 1لاي ًراٍ.اإلارشحة بال عثِب ا

ة الىا ب في اإلامض  اا ما ٌعر  بحٍر ً قا ماة  Panachageَو بتن القاوا م اإلاخحل اة وثهاٍو

 جعبع شً ا حُاٍر الص صخي.

 الحوعَ   بحدائي للمقاشد بتن القوا م  (ض 

 ً ري ثوعَ  اإلاقاشد با سخىا   لى  حده ألاسالُب الحالُة: 

 السابد )العد  اإلاوحد( الاهخخابياإلاعدى  .1

شد ا س ق  ث اق شلُ  ورتد ق ل  طرا   هحخابات شيى مامال ال اعاد الاوسجي  ٌعجي  ن

بموطااب الحصااوى شلُاا إ حتااى ًمنااً  شطااا  الة حااة مقعاادا واحااداإ وملمااا ثاار   اإلاعاادى الساباااد 

 لده الة حة )القا مة(  ات العةقةإ  ضُش  لى م موشة َاٍ الة حة مقعد طدًد.

  ي  لى ثوعَ  اإلاقاشد اإلاحىافس شللوا بحساب ألاصاوات و  ا مان هحام الحمسُل اليس ي ً

قاة جعحباع  قارد لحمسُال  اإلاحصل شللوا في الدا ر   هحخابُة الواحد  مسلما  لرهاإ ف ن َىاك سٍر

حقُقاااي لل اااعبإ وهاااي  ن ج اااهل الااا ة   ا ااار  اهحخابُاااة واحاااد إ ومااال حااامد ًقااادم قا ماااة وسىُاااة 

صاااااوات ثماااااى  لااااا  مقاشاااااد . مىاسااااا ة لحلاااااو إلارشاااااحُ إ وشياااااى ضاااااو  ماااااا ًحصااااال مااااال حااااامد ماااااً ألا 

 2ألاصوات. 

                                                           
1
 .80ام ،المرجع السابق ، ص احمد بيط -  
2
 18نفس المرجع ، ص  - 
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 الخمثُل اليطبي مع لللىائم اإلافخىحت  .4

           اإلاحىافسااااااااااة ا الىحااااااااااام ب  حُااااااااااار قا مااااااااااة واحااااااااااد  مااااااااااً القااااااااااوا م اًقااااااااااوم الىا ااااااااااب فااااااااااي َاااااااااا

و ًصااوت لصااالن مرشاان  و الثااع مااً القا مااة ه ساااا فااي حاادو  اإلاقاشااد اإلاخصصااة شيااى  إإلاقدمااة ا

 1لدا ر  ؤلاهحخابُة مسحوه مل مرالم ا

ععااد سلااق العملُااة ؤلاهحخابُااة و القُااام ععملُااة ال اارع ثااوعع اإلاقاشااد اإلاطلااود ناا لاا مااً 

القاوا م بالحىاسااق حسااب شااد  ألاصاوات التااي ثحصاالد شللوااا ماال قا ماة ماا  ثط ُااق قاشااد  ال اااقي 

 2ل قوه 

إلائااااة القاااوا م التاااي لاااام ثحصااال شياااى وساااا ة  مساااة فاااي ا -  ثحخساااب شىاااد ثوعَااا  اإلاقاشااااد 

َااٍ القاوا م ماً الحمسُال فاي اإلا لاس  رام ثقصاخىشياى ألاقال ماً ألاصاوات اإلاعباع شهواا ماً   (℅5)

 3 اإلاحلُةال ع ي الوسجي  و اإلا الس ال ع ُة 

 ℅5فاااي حالاااة شااادلم حصااااوى  ي قا ماااة م عشاااحتن شياااى اليساااا ة اإلاطلوباااة و اإلاحمسلاااة فااااي 

عشاااحتن لاساااح ا   ماااً اإلاقاشاااد شياااى ألاقااال ماااً ألاصاااوات الصاااحُحة إ ثق ااال طمُااا  القاااوا م اإلا 

        هحخابُاااااة  رىااااا  القُاااااام ععملُااااة الحوعَااااا  ععااااد حسااااااد اإلاعاماااال ؤلاهحخاااااااي  اإلاطلوبااااة فااااي مااااال  ا اااار  

 4و حص  القوا م اإلاقدمة 

مراشااااات  -رفااااالا القا مااااة ثحااااد سا لااااة -لمااااا ٌ اااا عط شيااااى القااااوا م اإلاقدمااااة لاهحخابااااات 

التن فاي القاوا م ؤلاهحخابُاة( و  ن ثخصا  شياى ألاقال م د  اإلاىاص ة بتن اليسا  و الرطاى )اإلاس

                                                           
1
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات / الجريدة الرسمية  1018مارس  80المؤرخ في  18/08ا مر رقم  870م  -  

 .15، ص  1018مارس  80م المؤرخة في   87العدد 
2
 15المرجع نفسه ، ص  -  

3
 .15فسه ، ص ، المرجع ن 878/18م  -  

4
 15، المرجع نفسه ، ص  18/08األمر  8989أو المادة  875المادة  -  
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هصااش  )
 

 
م شااً  سااىة إ و  ن ًهااون السلااص  ) 45( ال عنااُحات للم عشااحتن الاااًً ثقاال  شماااَر

 

 
 )

 1م عشحتن القا مة شيى ألاقل مسحوه جعلُاي طام ي

 مالحظت : 

اد شاد  ساها وا  20000شاً    ًط ق نرط اإلاصا ة ساوه فاي ال لادًات التاي ٌسااوي  و ًٍم

 وسمة 

 اإلاعدل اللىمي .0

ًيحج اإلاعدى القاومي ماً قسامة شاد  ألاصاوات التاي   لاي بواا فاي طمُا  الادوا ر  هحخابُاة 

 في الدولة شيى شد  اإلاقاشد الىُابُة اإلاطلود ن لاا. 

   ًيحج اإلاعدى القومي مً قسمة: 
  

  
 حُص:

n.شد  اإلاقاشد : 

Se.شد  ألاصوات الصحُحة : 

qc القوميإلاعدى : ا . 

 اإلاعدل الاهخخابي .3

بموطااااب َاااااا الىحااااام ً ااااري ثقسااااُم ألاصااااوات التااااي   لااااي بوااااا فااااي  هحخابااااات فااااي الاااادا ر  

  هحخابُة شيى شد  اإلاقاشد الىُابُة اإلاطلود ن لاا واإلاخصصة للدا ر  ه ساا.

                                                           
1
  15، المرجع السابق ، ص  18/08من األمر رقم  876/1المادة  -  
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 ن ألاماااور   ث اااري باااالط   فاااي مااال مااار  ع اااهل   ً اااعك فُااا  الحوعَااا  ساااوا  شياااى مساااحوه 

اإلارشحتن  و اإلاىحخ تن مً بقاًا فال الب  ن ث ق  ععد العملُة ألاولى ماً الحوعَا  ععاالا اإلاقاشاد 

 ون ثوعَاا  إ لااالو ألاماار باليساا ة لاا عالا ألاصااوات ستااع اإلاسااحقلةإ ومااً َىااا ثي ااا مسااالة ال قاًااا 

 1ولُ ُة الحصر  فلوا.

ات التااااااي ثااااااوعع اإلاقاشااااااد اإلاطلااااااود ناااااا لاا بااااااتن القااااااوا م بالحىاسااااااب حسااااااب شااااااد  ألاصااااااو 

ثحصاااالد شللوااااا ماااال قا مااااة ماااا  ثط ُااااق قاشااااد  ال اااااقي  قااااوه   ث  ااااا فااااي الحساااا ان شىااااد ثوعَاااا  

% شيااى ألاقاال مااً ألاصااوات اإلاعبااع 7اإلاقاشااد والقااوا م التااي لاام ثحصاال شيااى وساا ة ساا عة فااي اإلاا ااة 

الااي ً  اا فاي الحسا ان َاو الىااثج ماً قساامة  qe( اإلاعامال  هحخاااي  16/10 قااهون  66شهواا )م

مااً  67/1 شاد  ألاصااوات اإلاعباع شهوااا فاي ماال  ا ار  اهحخابُااة شياى شااد  اإلاقاشاد اإلاطلااود نا لاا )م

 (.  16/10 القاهون العضوي 

      و ًمنً ثرطمة  لو بالع ار  الحالُة :
  

 
 

ولنً شىد  قحضاا  ثاىق  ماً ألاصاوات اإلاعباع شهواا التاي ث  اا فاي الحسا ان ضامً مال 

    التي ثحصلد شللوا القوا م اإلاقصُةإ  ا ر  اهححابُة إ  صوات
      

 
     

 % شيااااى ألاقاااال ماااا7ًمةححااااة: فااااي حالااااة شاااادم حصااااوى اًااااة قا مااااة مرشااااحتن شيااااى وساااا ة 

 ألاصوات اإلاعبع شهوا إ ثق ل طمُ  قوا م اإلارشحتن لحوعَ  اإلاقاشد.

 ُااال ًاااحم ثوعَااا  اإلاقاشاااد شياااى مااال قا ماااة التاااي بل اااد شاااد   صاااواتوا  و ث ااااوعت شح اااة الحمس

حُااص ثنسااب ماال قا مااة شااد  اإلاقاشااد بقاادر شااد  اإلااارات التااي حصاالد فلوااا شيااى اإلاعاماال 

 (   16/10 القاهون ع 68 هحخااي ) م

                                                           
1
 11، ص  السابقالمرجع ، 18/08من األمر رقم  876/1المادة  -  
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 و  ن ألامور   ث ره في مل مر  ع هل   ً عك في الحوعَ  مً بقاًا۔ 

 جىسَع البلاًا (د 

 لااااى  حااااده ًمنااااً  ضااااطةع بحوعَاااا  ال قاًااااا  مااااا شيااااى صااااعُد  قلُاااااي  و وسجااااي با سااااخىا  

اضُة.   الطرق الحالُة والتي جعحمد شيى الحسابات الٍر

فااااي ماااال ألاهحمااااة  هحخابُااااة اإلاح عااااة إ سااااِ ق  شااااد  مااااً ألاصااااوات فااااي معحاااام القااااوا م   

ٌساااحخدم إ ممااااا ًياااحج شىاااا  وطااااو  و بقاااا  مقاشااااد نااااسر  إ ي َىاااااك م ااااهلة ساااو  ثسااااور ثحعلااااق 

مة.و لحاااال َاااااٍ اإلا اااهلة َىاااااك شااااد  ساااارق بنُ ُاااة ثوعَاااا  بقاًااااا  صاااوات اإلاق ااااعشتن ستااااع اإلاساااحخد

 ًمنً اللاو   للوا: 

لت أكبر البلاًا  .2  Methode Les Plus Fort Resteطٍز

قة ًاحم  ضاافة اإلاقاشاد اإلاح قُاة فاي الادا ر  اإلاح قُاة فاي الادا ر  القاوا م  ووفقا لااٍ الطٍر

قاة اإلاساحعملة التي ثحصلد شيى شد  مً ألاصوات ستع اإلاحسوبة  و التي لم جسحعمل وهاي الطٍر

عُة واإلاحلُة في الاما ر مىا   .1997في  هحخابات الخ َر

لىاااا هقاااِس  راعاااة قاااوا م حمبُاااة فاااي هحاااام ؤلاق اااعاع اليسااا ي مااا  القاااوا م اإلا لقاااة فاااي  ا ااار  

 مقاشد . 5 هحخابُة شيى حسب 

عُة في الدا ر  السابقة شيى الىحا ج الحالُة :    س رت ؤلاهحخابات الخ َر

 صوت  35000شيى ثحصل   A الحمد

 صوت  28000ثحصل شيى   B الحمد
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 صوت  25000ثحصل شيى   Cالحمد

 1صوت  12000ثحصل شيى   Dالحمد

  وعع اإلاقاشد شيى ألاحماد اإلاحىافسة؟ 

قااة إ ثااوعع اإلاقاشااد اإلاح قُااة شيااى القااوا م التااي حصاالد شيااى  لبااع شااد   حسااب َاااٍ الطٍر

  قرد  لى اإلاعامل  هحخااي. مً ألاصوات اإلاق عشة ستع اإلاسحخدمة و التي هي

 :مساى 

ثىافسد شد  قوا م حمبُة في الدا ر   هحخابُة و ًة باثىة شياى شاد  اإلاقاشاد اإلامىوحاة 

             هحخااااااااااااد هاااااااااااواد اإلا لاااااااااااس ال اااااااااااع ي  1997طاااااااااااوان  05لااااااااااااا إ حُاااااااااااص ثااااااااااام طاااااااااااري  ق اااااااااااعاع فاااااااااااي 

 الوسجي إ وماهد الىحا ج مالحالي:

 .Se=343922صوثا شد  ألاصوات اإلاعبع شهوا : 

 .Sel=343922شد  اصوات القوا م اإلاقصا  : صوثا 

 .n=12شد  اإلاقاشد اإلاطلود ن لاا : مقعدا 

 ٌسم  َاا اإلاساى ً ام لُ ُة ثوعَ  اإلاقاشد و لو مً  ةى معالاة َاٍ الىحا ج.

 :حساد اإلاعامل  هحخااي 

    
      

 
  
            

  
          

                                                           
1
 - fatihq ben abbou , kirane , op.cit , p 122 



80 
 

ار الاوسجي هاي   ن شد  ألاصوات صاوثا فُماا  92369التي ثحصل شللواا حامد ط واة الححٍر

 .14105ًخوى لاا الحصوى شيى : ال اقي مً ألاصوات 

قاااااة ه اااااد  ن شاااااد  ألاصاااااوات التاااااي ثحصااااالد شللواااااا قا ماااااة الح مااااا  الاااااوسجي  باااااى س الطٍر

ٍو قااا   nunp=06مقاشاااد  ي  6صاااوثا. مماااا ًخاااوى لااااا الحصاااوى شياااى  170945الااادًمقراسي هاااي 

 صوثا۔  14426توا بحوع 

      
    
  

  
     

     
    

ممااااا ًخااااوى لاااااا ال ااااوع بمقعااااد واحااااد  Snahda=30663ثحصاااالد قا مااااة حرلااااة الهوضااااة: 

 صوثا۔  4575وث ق  بحوعتوا 

فااااعت بمقعاااد واحاااد و  لاااو بحط ُاااق  Sms= 18529ثحصااالد حرلاااة م حمااا  السااالم شياااى:

 (   16/10 ق. ع 66 رع الاما ري )م قاشد  ال اقي ل قوه . التي   ا بوا اإلا

لت أكبر معدل  .0  Le Plus Fort Moyenneطٍز

قااة السااابقةإ ووفقااا لااااٍ ألا تااع إ ثمااى   قااة  لثااع جعقُاادا فااي حساااب  شاً الطٍر َااٍ الطٍر

اإلاقاشاااد اإلاح قُاااة ععاااد الحوعَااا  ألاوى شياااى  سااااس القاسااام  هحخاااااي للقاااوا م التاااي ًهاااون لااااا  لباااع 

 هحخابُة مي هحصل شيى  لبع محوسطمحوسط مً ألاصوات   

قاااة جعطااا  مااال قا ماااة مقعااادا  ضاااافُا اف عاضاااُاإ رااام ًقسااام شىاااد ألاصاااوات  فاااي َااااٍ الطٍر

التااي . ثحصاالد شللوااا ماال قا مااة شيااى شااد  اإلاقاشااد التااي فاااعت بوااا شيااى  ساااس القاساام  هحخااااي 

 .1ا   للوا اإلاقعد ؤلاضافي اإلا  عضمض

                                                           
1
، ص  1008العامة و النظم السياسية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، ترابلس ، لبنان ، القانون الدستوري العام: المبادئ  نزيه رعد ، -  

 .58،59ص 
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لت َىهدث  .3  Methode D'hondtطٍز

َاااا الىحااام شيااى  ساااس قساامة شاااد  ألاصااوات التااي ثحصاالد شللوااا ماال قا مااة فاااي ًقااوم 

           ساإلااااااااااااا  ن َىااااااااااااك  ماااااااااااس مقاشاااااااااااد مخصصاااااااااااة لاااااااااااااٍ  5... شياااااااااااى  2رااااااااااام شياااااااااااى  1الااااااااااادا ر  شياااااااااااى 

 لااااى  واًااااة شااااد  اإلاقاشااااد. ععااااد  لااااو ًااااحم ثرثِااااب  1الاااادا ر إ وبصااااور  شامااااة جسااااحمر القساااامة مااااً 

ااااو ًمساااال  حواصاااال القساااامة ثرثِ ااااا ثىاعلُااااا حتااااى هصاااال  لااااى الاااارقم ال ااااامس فااااي اإلاساااااى السااااابقإ َو

 القاسم اإلا  عك

واعااااد  لااااو ٌعحبااااع َاااااا العااااد  َااااو  ساااااس ثوعَاااا  اإلاقاشااااد شيااااى ماااال قا مااااة وقساااامة شااااد  

ألاصااوات التااي ثحصاالد شللوااا ماال قا مااة شيااى َاااا القاساام اإلا اا عكإ فاا ن حاصاال القساامة ًمساال 

 1شد  اإلاقاشد التي جعطي لهل قا مة.

 ظامينجلُُم الى (ٌ 

 ن ا اااحة  الااادوى ع اااان ألا اااا باحاااد الىحاااامتن ٌعاااو   لاااى ا اااحة  ال قااا  ع اااان ماااده 

للم اااالس  -ثمانااالوا مااا  الدًمقراسُاااة إ حُاااص ًاااره  هصاااار هحاااام ألاسل ُاااة باهااا  ًحقاااق  وسااااام 

ااة الىاث ااة شااً  -اإلاىحخ ااة اإلاحلُااة  و الوسىُااة  قطااخي شيااى ألاعمااات الوعاٍر بااتن البعإلاااان والحهومااة ٍو

حاماد اإلامسلاة فااي البعإلااان وجعطُال العماال الخ اَر ي عساتب وطااو  ثیاارات مخحل اة ًصااعب لثاع  ألا 

معاااا الحوصاال  لااى اث اااق ع ااان اإلاواضااُ  محاال الدراسااة. َاااا فضااة شااً عساااسة  هحخابااات فااي 

 هحام ألاسل ُة

بِىمااااا ًااااره  هصااااار الحمسُاااال اليساااا ي إ باهاااا  الىحااااام ألامساااال لهوهاااا  ًحقااااق ثمسُاااال ألامااااة فااااي 

قطاااااااخي شياااااااى البعإلاااااااا ان هخُ اااااااة ثواطاااااااد ثُاااااااارات ثمسااااااال  ث اَاااااااات السُاساااااااُة الر ِساااااااُة للدولاااااااة ٍو

                                                           
1
 14-13،  ص ص  السابقالمرجع ، نزيه رعد  -  
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اسححوا  حامد واحاد شياى السالطةإ و لاو  ن وطاو  ثمسُال ألاحاماد   اره ٌ اهل معارضاة لهال 

محاولااة لاه اارا  بالساالطة مااً ق اال حاامد واحااد. وماا   لااو فقااد   ااا شلُاا  موهاا  ٌساام  بح نااو 

ا  ي  لاى قُاام ألاعماات  البعإلاان هخُ ة موه  م نة مً شد  مً ألاحماد مما ًقلل ماً فعالُحا  ٍو

ااةإ و    ى شيااى  لااو مااً ألاعمااات التااي جعرفاااا  ًطالُااا مىااا  واًااة الحاارد . العاإلاُااة الساهُااة  الوعاٍر

 1.والتي ماهد الستب في سقوط العدًد مً الحهومات

 الفزع الزابع : الاهخخاب العلني والاهخخاب الطزي 

 سالود ًطاور  Robespierreحخاد العلجاي قادًما م ضاة فااو شياى حاد قاوى لقد مان  ه

تنإ لناااااً  منااااً للماااااواسىتن الصااااالحتن مااااً مراق اااااة  هتواااااٍع شااااااشة اإلاااااواسً وحسااااا  اإلااااادوي إ ٍو

        الحطاااااااااااور ارتاااااااااااد وااااااااااااٍم بحُاااااااااااص ٌسااااااااااام  للسااااااااااالطة و وي الى اااااااااااو  بهااااااااااال  هواشااااااااااا   هحقاااااااااااام ماااااااااااً 

و ما   ه  لاى ث ضاُل الحصا د الساري الااي ً عاد اإلااواسىتن شاً مال  هاواع ثلاو اإلاعارضتن إ َو ٍو

 الض وط

لمااااا  ن القاااااواهتن  هحخابُاااااة ضااااماها  ح اااااعام العملُاااااة  هحخابُااااة ل لاااااد للماااااواسً حاااااق 

و شيى هوشتن:   الطعً في  هحخابات َو

حماهخى م  صةحُات القاضخي حُص ًىحر القاضخي ؤلا اري فيالطعً اللظائي:  (    ٍو

 ما ًخح  بالو القاضخي العا ي في اههل عا. فروسا في ثلو الطعون بِى

 فحقااوم باا  الااااة اإلاىحخ ااة  اتوااا ألن  هحخاااد ًااد ل ضاامً ممارسااةالطعــً الطُاســ ي:  (د 

 2السُا   و  ً وع للقاضخي الحد ل فلوا.

                                                           
1
  883-881سعيد بوالشعير ، المرجع السابق ، ص ص  - 
2
 . 857، ص  1003ائر ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، دار الكتاب الحديث ، الجز ،دريسبوكرا إ -  
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 اإلابحث الثاوي: جىظُم الهُئاث الاهخخابُت

 ااااااا بىحااااااام اثخحلااااااش الاااااادوى فُمااااااا ًحعلااااااق بخىحااااااُم الاُئااااااات الىُابُااااااة بوااااااا إ فمهوااااااا مااااااً ً

اإلا لساتن الىُااابُتن ومهوااا مااا ًنح ااي بىحااام اإلا لاس الواحااد ولهاال هحااام مبعراثاا  ومماًاااٍإ لمااا  ن 

 شُوب .  ل 

 اإلاطلب ألاول: هظام اإلاجلظ الىاحد

 Systemeًقصااد بىحااام اإلا لااس الواحااد  و لمااا ٌساام  الاا عالا هحااام اإلا لااس ال اار ي 

Unicaméral عُة بم لااس واحاا د إ  ي مااان  ساام الاااي ٌساااى باا  َاااا  ن ثىاااط الساالطة الخ ااَر

 اإلا لس.

وثا اا لستاع ماً الاادوى بىحاام اإلا لاس الىُااااي الواحاد باالىحر  لاى اإلاماًااا التاي ًحققااا مااً 

هاحُاااة إ ولح ى ااا  للمسااااوي التاااي ثياااحج شاااً ثط ُاااق هحاااام اإلا لساااتن الااااي ساااُاجي فُماااا ععاااد ماااً 

 هاحُة   ره 

ق اال  Populaire Nationale L'assembléeف اي الاما ار ٌساااى اإلا لاس ال ااع ي الاوسجي 

إ وفاااي ثاااووس ٌسااااى م لاااس هاااواد ال اااعب  ماااا فاااي فروساااا ٌسااااى الامعُاااة  1996صااادور  ساااحور 

 ماااا فاااي مصااار و ساااورٍا ٌسااااى بم لاااس ال اااعب إ وفاااي ل ىاااان  L'assemblée Nationale الوسىُاااة

العاراق و ولاة  وألار ن و اإلا رد ٌساى م لس الىواد ستاع  ها  ٌسااى بااإلا لس الاوسجي فاي مال ماً

ً ٌساى باإلا لس الوسجي  ثحا ي إوفاي  ٌسااى بااإلا لس  مورٍحاهُااؤلامارات العربُة إ وفي ال حٍر

ااد ٌساااى  الىُااااي  مااا فااي الااُمً و السااعو ًة و ساالطىة شمااان فِساااى بم لااس ال ااوره وفااي الهٍو

 1بم لس ألامة.

                                                           
1
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  إ فاااااا ن و  ا ماااااان اساااااام م لااااااس ألامااااااة وم لااااااس ال ااااااعب  لثاااااع نااااااُوشا مااااااً بااااااتن ألاسااااااما

الااااا عالا ًحااااااوى  ن ًاااااربط ماااااا باااااتن  سااااامتن ماااااً ا اااااحة . حُاااااص ثوصااااال ملماااااة ناااااعب بمعىاَاااااا 

 السُاسخي

الاي ٌعجي مل مً ًحمل طيسُة الدولة إ بِىما ملمة  مة ج مل ناعود محعاد   ًاربط 

 الدًً  و الحاٍر  اإلا  عك  و ألاصل  و وحد  اإلاصالن ععضاا ب عالا وحد  الل ة  و

ةحااام  ن الااادوى  العربُاااة ثح ااا  ل  اااا بىحاااام اإلا لساااتن لماااا َاااو ال اااان باليسااا ة َااااا ٍو

 للدوى اإلا اٍر ة مالاما ر واإلا رد.

و  ا ماهاااااد  سلاااااب الدسااااااثتع قاااااد طعلاااااد ج ااااانُل اإلا لاااااس الواحاااااد با هحخااااااد لُعباااااع شاااااً 

الحُا  الىُابُة الصحُحة إ     ن ععضاا طعل  باالحعُتن مسال الدساحور القطاري واعضا  طعلا  

 ماااااا  ساااااحور مااااال ماااااً  2011لحعُاااااتن معاااااا مسااااال الدساااااحور اإلاصاااااري ق ااااال راااااور  ًىااااااًر با هحخااااااد و ا

تن فقد طعل الوعرا  ستع اإلاىحخ تن  شضا  في البعإلاان بحنم مىاص وم. د وال حٍر  الهٍو

بااااعر  هصااااار فناااار  الحعُااااتن فااااي اإلا لااااس الواحااااد  ن الحعُااااتن وسااااُلة ثخااااُ  اإلا اااااى  اااااا ٍو َو

ةتوا و بعاتوا إ ضافة  لاى ثمناتن ععاالا ل عالا الن ا ات مً   وى البعإلاان و    سح ا   مً مَ 

ألاقلُات في  ن ًهون لاا ممسلون في البعإلاان اإلاهون مً م لاس واحاد. ولناً َااا  ث ااٍ ٌ ا عط 

 ومااا فااي  ن ً قااي شااد  اإلاىحخ ااتن مااً  شضااا  اإلا لااس  لثااع مااً شااد  ألاشضااا  . اإلاعُىااتن للح ااا  

 شيى ص ة اإلا الس الىُابُة. 

 لثاوي: هظام اإلاجلطيناإلاطلب ا
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عُة بم لسااتن  Systeme Bicaméralًقصااد بىحااام اإلا لسااتن   ن ثىاااط الساالطة الخ ااَر

هُابتن إ حُص ٌ  عمان في ثولي مامة الخ َر  ع هل ر ِفاخي إألها  ًى ار   حادَما  حُاهاا فاي مااام 

عُة لما سهعه.    ره مً ماام السلطة الخ َر

خي فااااااي الحُااااااا  السُاسااااااُة والدسااااااحور وقااااااد و ااااااا هحااااااام اإلا لسااااااتن هخُ ااااااة للحطااااااور ال حاااااااٍر

 ه لتااااي حُاااص  اااار شياااى الحعاقاااب م لساااا اللاااور ات والعماااومإ رااام   اااات الااادوى ألا اااره بوااااا 

ااب  الىحااام اإلااام وض   إلا اار  الحقلُااد باال  ًضااا إلاااا لاا  مااً مماًااا و اصااة فااي الاادوى  ثحا ًااةإ و  ٍر

ً بوطاااااو  ععاااااالا ال اااااوارق  و الحمااااااًم فاااااي ا حصاصاااااات اإلا لساااااتن مااااا        ً حُاااااص اإلاباااااعرات  و الحهاااااٍو

  و   حصاص.

 الفزع ألاول: مبرراث هظام اإلاجلطين 

منً بُهوا فُما ًيي:   لىحام اإلا لستن مبعرات )ممایا( محعد   ًراَا  هصاٍر ٍو

 هحاااااام اإلا لساااااتن ضاااااروري للدولاااااة التاااااي ثا اااااا بىحاااااام  ثحاااااا  اإلارلااااامي ال ُااااادرالي الااااااي (  

هااااب ثمسُاااال الو ًااااات التااااي ًحهااااون مهوااااا  ثحااااا . َاااااا ًحطلااااب ثمسُاااال ال ااااعب ملاااا   لااااى طا

التاااي   ثحاااا  ًمسلااا  م لاااس الىاااواد اإلاىحخاااب بِىماااا ًمسااال اإلا لاااس ألاشياااى ألا ااار الو ًاااات

 ًحهون مهوا  ثحا . 

 ٌعمل هحام اإلا لستن شيى رف  مسحوه ل ا   البعإلاان. '  (د 

 امإ باث اَاثااا  اإلاخحل ااااةًااا  ي هحاااام اإلا لساااتن  لاااى طعااال البعإلااااان  لثاااع ثمساااُة للااار ي العااا (ض 

ً  فاا  ا مااان اإلا لااس ألامجااي اإلاىحخااب ًمساال فااي  سلااب ألاحااواى ال اا ادإ فاا ن س ُعااة وثهااٍو

 اإلا لس ألاشيى ًمسل شا   الط قة ألارسحقراسُة اإلاحمتا  بسقافتوا وشلماا ول ا توا 
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عُةإ ٍو ىااب ال طااا فااي الخ ااَر  ألهاا  لااو   طااا (    ًاا  ي هحااام اإلا لسااتن  لااى ؤلاطااا   الخ ااَر

م لااااس فااااي طاهااااب مااااً الخ ااااَر إ فاااا ن اإلا لااااس ألا اااار لااااً ًوافقاااا  شااااً  لااااو ال طاااااإ باااال 

رنادٍ  لااى الصااواد. لاالو قُاال  ن هحاام اإلا لسااتن ٌعحبااع  ًحااوى .  ن ًي اا  شياى ال طااا ٍو

القااااواهتن ثماااار    ععااااد ثرنااااُحاا مااااً مافااااة  الاااااي   ً ااااعك م اااااَر  Filtreبمسابااااة اإلارشاااان 

 ال وا ب . 

عُة حُاااص ثى ااار  الاُئاااة الىُابُاااة فاااي الدولاااة عسااالطة ساااًمىااا  اساااخ دا  السااالطة ا (ٌ   لخ اااَر

عات وشمل القواهتن اإلاحىوشة  ي  ها  لااا الُاد العلُاا والار ي الهواائي فاي طاهاب َاام  الخ َر

مً طواهب السلطات العامة في الدولة إ في مواطاة السلطة الحى ُاًة.  ماا   ا ثوعشاد 

ساااخ دا إ وشاااامة مسااااشدا شياااى وطاااو  باااتن م لساااتن هُاااابُتن فااا ن َااااا ساااُهون ماوعاااا لة 

 بتن السلطات العامة في الدولة  ثواعن 

 ثخ ُااااش حااااد  الهااااااع بااااتن الحهومااااة والبعإلاااااان و لااااو شىاااادما ًحاااادذ  ااااة  بُهومااااا حااااوى  (و 

حعااا م و وااد  هحااام الدولااة إ  اصااة فااي هحااام  مسااا ل معُىااة وقااد ٌ ااحد َاااا ال ااة  ٍو

 1دالواح ساإلا ل

َاااٍ ال ةفااات وث اوعَااا شىااد ألا ااا بىااا م اإلا لسااتنإ ستااع  هاا  مااً اإلامنااً اححااوا  مساال 

    ه  شىد وقوع صدام بتن الحهومة و حد اإلا لستنإ فا ن اإلا لاس آلا ار ًقاوم بماماة الحوفُاق 

 بُهوماإ والعمل شيى   وا  ألاعمة 

 الفزع الثاوي: مبرراث هظام اإلاجلظ الفزدي

 ٍ شيى الىحو الحالي: ًمنً  ً اع مبعرات َاا الىحام التي اسخىد  للوا  هصار 
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 ٌعحبااع هحااام اإلا لااس ال اار ي  لثااع عساااسة و قاال جعقُاادا مااً هحااام اإلا لسااتنإ و اصااة فااي (  

 الدوى التي ًحم فلوا ج نُل اإلا لس ألا ر با هحخاد  و اإلامض بتن  هحخاد و الحعُتن. 

اااااا الحصااااا م   مىاااااص مىاااا   (د  ًاااا  ي هحااااام اإلا لسااااتن  لااااى ثصااااا م  حاااادَما ماااا  آلا اااارإ َو

اإلا لساااان مخحل اااي الطااااع  بِىماااا ًخلاااو هحاااام اإلا لاااس ال ااار ي ماااً َااااا الحصاااا م  ماااا ام

 و  حة . 

ااا لااة   ًق اال الح م ااة  ن ثمساال بواسااطة َُئااة واحااد   (ض  مااً مىطااق سااُا   ألامااة باشح اَر

اااااا  سل ُاااااة الىاااااا  تن إ وشلُااااا  فىحاااااام اإلا لساااااتن ًحعاااااارض مااااا  م اااااد  ساااااُا   ألاماااااة  ثخحاَر

 ُتوا للح م ةو را توا الواحد  وشدم قابل

عاتإ بِىماااااا ً عثاااااب شياااااى هحاااااام (    ًااااا  ي هحاااااام اإلا لاااااس ال ااااار ي  لاااااى سااااااولة  قااااارار الخ اااااَر

اإلا لساااتن باااط  الخ اااَر  إ و  اصاااة شىااادما ًحمساااو مااال مهواااا بوطااااة هحاااٍر وشلُااا  فااا ن 

 1وطو  م لستن ب طرا ات مسحقلة ثخ   لده مل مهوما ً  ي  لى شرقلة الخ َر .

 

 اإلاجلطيناإلاطلب الثالث: اإلاغاًزة بين 

لهااي ًحقااق هحااام اإلا لسااتن مماًاااٍ ًلاامم اإلا اااًر  بااتن اإلا لسااتن الىُااابُتن بحُااص ثخحلااش 

ً وماً حُاص   حصااص وماً هاحُاة   ارهإ ف ها   صور  مل م لاس شاً ألا ار ماً حُاص الحهاٍو

  ا لااام ثحااادذ َااااٍ اإلا ااااًر  إ فُصااا   مااال م لاااس صاااور  ممارلاااة للم لاااس ألا ااار إ فاااة ثححقاااق 

 مماًا  ع واض.
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 ً ااة الحهااٍو حعااتن  ن ٌعاارض لدراسااات محاااَر اإلا اااًر  بااتن اإلا لسااتن الىُااابُتن مااً عاٍو ٍو

ة   حصاص مً هاحُة   ره.  مً هاحُة إ وعاٍو

 الفزع ألاول: اخخالف اإلاجلطين مً حُث الخكىًٍ

ألاصاال  ن ًهااون  حااد اإلا لسااتن مىحخ ااا اهحخاباااا نااع ُا وإلاااد  محااد   إحتااى ًمساال ألاماااة 

اااا اإلا لااس َااو اإلا لااس ألا واا   ي  ثمسااُة وااحُحا وفااي َاااا الصااد  ًقااوى ألاسااحا  الطماااوي ة َو

م لاس الىااواد إ  مااا اإلا لااس ألاشيااى فااة ًصاالن  ن ًهااون صااور    ااره شااً اإلا لااس ألا واا  إ و   

 1ضاشد حنمة  ع واض ة

خ   في ج نُل اإلا لس ألا ر  حده الطرق الحالُة:  ٍو

ة اإلا لس ألاشيى بالورارة لما  (    في م لس اللور ات  ههلتاي. طعل شضٍو

 جعُتن مل  شضا  اإلا لس ألاشيى بواسطة ر ِس الدولة (د 

وقاااد   ااااا الدسااااحور ألار واااي بواااااا ألاساااالود إفماااى  اإلالااااو   حصاااااص فاااي جعُااااتن  شضااااا  

م  طحماشُاااة والن ااااا ات. وشاااد   شضااااا   م لاااس ألاشُاااان ع ااااروط معُىاااة ثحعلاااق عسااااً ومرالاااَم

  لس اإلاىحخب. .م لس ألاشُان هصش شد   شضا  اإلا

اهحخاااااد طمُاااا   شضااااا  اإلا لااااس ألاشيااااى إ وقااااد ًهااااون  لااااو شيااااى  رطااااة واحااااد  اهحخاااااد  (ض 

نُاة و ج ُهوسالوفالُا ساابقا فاي  او ماا   اا با   ساحور الو ًاات اإلاححاد  ألامٍر م انر( َو

.وقاااد ًهاااون  هحخااااد شياااى  رطحاااتن  و  لثاااع ) هحخااااد ستاااع اإلا انااار(  1920 ساااحور ساااىة 
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 1875ليساا ة ألشضااا  م لااس ال ااُوم ال روفااخي فااي  اال  سااحور سااىة لمااا مااان الحاااى با

 1948.1إولالو الدسحور  ًطالي لسىة 

 جعُتن ععالا  شضا  اإلا لس ألاشيى واهحخاد ال عالا آلا ر (  

ماً  شضاا  معُىاتن وهاواد مىحخ اتن  1996ًحهون م لس ألامة الاما ري في  ل  سحور 

 لااااس ألامااااة مااااً بااااتن الن ااااا ات الوسىُااااة (  شضااااا  م3/1إ حُااااص ٌعااااتن ر ااااِس الاماورٍااااة رلااااص )

يحخااااااب رلسااااااا ) ااااااق  ق ااااااعاع ستااااااع3/2والص صااااااُات إ ٍو اإلا اناااااار  (  شضااااااا  م لااااااس ألامااااااة شااااااً سٍر

والسري وثمسل مل و ًة بمقعدًً لما  لرهاا ساابقا إماً باتن  شضاا  اإلا االس ال اع ُة ال لدًاة 

 و  شضا  اإلا لس ال ع ي الو ئي.

ً م لاااا  س ال ااااُوم فااااي  اااال الدسااااحور اإلاصااااري فااااي سااااىةولمااااا َااااو ال ااااان  ًضااااا فااااي ثهااااٍو

.1923 

 الفزع الثاوي : اخخالف اإلاجلطين مً حُث الاخخصاص

ًخاااا  اإلا اااارع الدسااااحوري فااااي لستااااع مااااً الاااادوى اإلا لااااس اإلاىحخااااب باااا عالا   حصاصااااات 

  َماا:

 مسااا ولُة الاااوعار  سُاساااُا: ًخاااح  اإلا لاااس اإلاىحخاااب بمساااا لة الاااوعار  سُاساااُا بماااا فاااي (  

إ و سقاساا لما َو ال اان فاي ألاهحماة البعإلااهُاة. و  ا قارر اإلا لاس   لو طب السقة شهوا

اإلا لسااااتن فااااي  شاااادم السقااااة باحااااد الااااوعرا  وطااااب شلُاااا   ن ٌسااااحقُل .وجساااااى الااااوعر   مااااام

 ععالا الدساثتع لما في بلاُها و  ثحا  السوفُاجي سابقا. 
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 باتوااااام مساااا ولُة الااااوعار  طىا ُااااا: ثااااى  ععااااالا الدساااااثتع شيااااى  ن ًقااااوم م لااااس الىااااواد (د 

حاااولى اإلاحالماااة اإلا لاااس ألا ااار لماااا فاااي اههل اااعا وفروساااا فاااي  ااال  ر اااِس الدولاااة  و الاااوعٍر إٍو

      إ  و ثحو َااااااااا محنمااااااااة  اصااااااااة لمااااااااا فااااااااي الدسااااااااحور اإلالهااااااااي العراقااااااااي 1875 سااااااااحور سااااااااىة 

 . 1923ومصر باليس ة لسحور سىة  1946سابقا إ وفروسا في  ل  سحور سىة 

 في م اى الخ َر   ما باليس ة   حصاص اإلا لستن

فاإلا اااااد  َاااااو ا حصاااااااص اإلا لساااااتن شياااااى شاااااادم اإلاسااااااوا  إ فلهااااال مهومااااااا اق اااااعاط القااااااواهتن 

ا.  و قراَر

ة بااتن اإلا لسااتن بحااص  عُة اإلاخساااٍو فىحااام اإلا لسااتن ًحطلااب  قاارار م ااد  اإلا ااارلة الخ ااَر

 وااااا   ً اااوع  صااادار  ي قاااااهون    ععاااد موافقااااة اإلا لساااتن حسااااب ألاصاااوى وؤلاطاااارا ات التاااي ًحطل

الدسااحور  و الىحااام الاادا يي لهاال م لااسإ لمااا َااو الحاااى فااي  وى  ثحااا  اإلارلاامي وفااي مقاادمتوا 

نُة.  1الو ًات اإلاححد  ألامٍر

 ماااااا فاااااي الااااادوى التساااااُطة التاااااي اشحماااااادت هحاااااام اإلا لساااااتن فااااااألمر ًخحلاااااش إ ورااااام اث اااااااٍ 

طا هُااا واساا عالُا وطىااود ال عطُاا  ل ااة اإلا لااس اإلاىحخااب فااي اإلاسااا ل اإلاالُااة لمااا َااو ال ااان فااي بٍر

قُاااإ  و اإلاسااا ل التااي  صصاااا الدسااحور لخ ااَر  إحُااص  شطااد  سااحور الاما اار لسااىة   1996 فٍر

ها  ااااا إ ولنااااً ععااااد  20صااااةحُة للم لااااس ال ااااع ي الااااوسجي )مىحخااااب اق ااااعاط القااااواهتن   ا قاااادماا 

ق اعاط ساوه باتن اإلا لاس ال اع ي الاوسجي وم لاس ألاماة فاي ا 2016الحعدًل الدسحوري في مارس 

 القواهتن وحتى مً حُص شد  الىواد  و ألاشضا . و ص  اإلا لس ألامة م ا  معُىا.
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طاهُاااا و صااا   إلا لاااس العماااوم صاااةحُات الخ اااَر  إ وقحصااار  ور  لقاااد ثطاااور ألامااار فاااي بٍر

 م لس اللور ات شيى م ر   ش عاض الحوقُ ي إلاد    ثح اوع سىة واحد .

م ااروع  ي قاااهون   ٌعجااي  ن اش ااعاض احااد   ن ضاارور  موافقااة ماال مااً اإلا لسااتن شيااى

َاااًً اإلا لسااتن ععلاام م ااروع القاااهون ًىهااي  مهاهُااة مواصاالة الخ ااَر  إ ألن الدساااثتع سال ااا مااا 

 ثضُ  مخرطا لااا  ش عاض بطرق مخحل ة.

 

 الفصل الخامظ: ألاهظمت الطُاضُت 

عُ ة والحى ُاًاااة قاااد ثا اااا ععاااالا الااادوى بىحاااام الحعااااون والحاااواعن باااتن السااالطحتن الخ اااَر

  ي وطو  شةقة بُهوما إ فعىدَا ههون بصد  هحام سُاسخي برإلااوي.

بِىمااا ثا ااا ععااالا الاادوى م ااد  شلاام الحعاااون بااتن ساالطاتوا اإلاخحل ااة إ وثىحصاار الساالطة 

 بُد السلطة الحى ُاًة  و هي ثمُل لصالحاا إ اثصش الىحام السُاسخي بالر اسخي.

عُة ورجحتواااااا لصاااااالحاا إلىاااااا  ماااااام هحاااااام  ماااااا   ا سل اااااد ععاااااالا الااااادوى السااااالطة الخ اااااَر

م لفااخي وقااد ساااي بىحااام الامعُااة و مااا   ا   ااات مااً الىحااام البعإلااااوي والر اسااخي ههااون بصااد  

 هحام ن   ر اسخي.

ساااخىد َااااا الحىاااوع فاااي ألاهحماااة السُاساااُة اإلاعاصااار  شياااى م اااد  ال صااال باااتن السااالطات  َو

 الح صُل.الاي سرقىا  لُ  سابقا رم وعرض شيى مل هحام بىوع مً 

 اإلابحث ألاول : الىظام البرإلااوي
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الىحاام البعإلاااوي َاو هاوع ماً  هاواع الااىحم الىُابُاة إ و اا وثرشارع وثحاد ت  صا صا  فااي 

خااااا. وفااااي  واًاااة القااارن الساااامً ش اااار ثهامااال ناااهل الىحااااام  اههل اااعا شياااى ماااده شااااد  قااارون ماااً ثاٍر

ن والرقابااااة اإلاحواعهااااة بااااتن الساااالطحتن البعإلااااااوي فااااي اههل ااااعا شيااااى  ساااااس الحااااواعن و اإلاساااااوا  والحعاااااو 

عُة و الحى ُاًة  الخ َر

اا إ رام اهحقال  لاى  ولىادا وستَع و  ات  وى  روبُة شً اههل عا لاإلااهُا واًطالُا والىمسا َو

اااا فاااي  هاااا الاىوبُاااة إرااام  لاااى  سااا عالُا ولىاااد وهُوعلىااادا إ والاااى الاىاااد والُاباااان ومالتًا ااال فاااي  مٍر البعاٍع

قُا والى مصر في هحام الحنم السابق.آسُا والعراق  ةى الىح ا في  فٍر  ام اإلالهي إ وهُ ٍر

 اإلاطلب ألاول : أركان الىظام البرإلااوي

ًحمتااااااا الىحااااااام البعإلااااااااوي بشىا ُااااااة الاااااااااع الحى ُاااااااي و الحااااااواعن والحعاااااااون بااااااتن الساااااالطحتن 

عُة.   الحى ُاًة و الخ َر

 الفزع ألاول: ثىائُت الجهاس الخىفُذي

وي ًقااوم شيااى  ساااس ال صاال بااتن اإلاىصاا تن بحُااص ًهااون ر ااِس الدولااة  ن الىحااام البعإلاااا

ستاااااااع مسااااااا وى إ شياااااااى  ن ثقااااااا  اإلاسااااااا ولُة الهاملاااااااة شياااااااى الاااااااوعار  ع اااااااهل ثضاااااااامجي باااااااتن الاااااااوعار  

 1و شضا وا.

 رئِظ الدولت اير مطؤول ضُاضُا (أ 

القاشااد  العامااة  ن ر ااِس الدولااة   ًحااولى ساالطات ثى ُاًااة فعلُااة إ و  ٌعحبااع مرلاام رقاال 

 ي جسُتع  فة الحنم.ف
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ولااا   ثق  شيى شاثقا   ًاة مسا ولُة ساوا  ماان ملهاا  و ر ِساا للدولاة ٍو عثاب شياى َااٍ 

 القاشد  هخُ حتن:

ثحمسااال فاااي شااادم طاااواع اهحقاااا  ر اااِس الدولاااة  وعااادام مسااا ولُح  وألن الاااوعار  هاااي  الىدُجــت ألاولـــى:

 اإلاس ولة

وعٍر اإلاخااح  ب ااوار ر ااِس الدولااة ألن ألاواماار وطااود ثوقُاا  ر ااِس الااوعرا  والاا والىدُجــت الثاهُــت:

 الصا ر  مى    جع ي الوعار  مً اإلاس ولُة

 ما باليس ة للمس ولُة الاىا ُة: ألامر ًخحلش مً الدوى  ات الىحام اإلالهي شاً الادوى 

 ات الىحااااام الاماااااوري حُااااص اإلالااااو ستااااع مساااا وى طىا ُااااا شااااً  فعالاااا . بِىمااااا ر ااااِس الاماورٍااااة 

  فعال  التي ج هل طرا م. ٌساى طىا ُا شً

 .مر م ر ِس الدولة في الىحام البعإلااوي وحقُقة  ورٍ في ممارسة السلطة الحى ُاًة (د 

ا حلاش ال قاا  حاوى  ورٍإ فاىاااك ماً ًااره  ن  ور ر اِس الاماورٍااة  ور سال ي فااي حااتن 

 َاااب آ ااارون شناااس  لاااو إ بِىماااا اث ااا  راي   ااار  لاااى  ن ثحدًاااد  ور ر اااِس الدولاااة ٌعحماااد شياااى 

 ر الىحام البعإلااوي.طَو

 الزأي ألاول: ضلبُت دور رئِظ الدولت

ًااره َاااا  ث اااٍ ال قرااي  ن ر ااِس الدولاااة لااِس لاا   ي ساالطات فعلُااة فااي   ار  نااا ون 

ححل مرلما   بُا   ستع.  الحنم إ فاو ًمسل و ُ ة نرفُة إٍو
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 ٍو عثاااااب شياااااى  لاااااو  ن ا حصاصاااااات ر اااااِس الدولاااااة الاااااوار   فاااااي الدساااااحور   ٌساااااحطُ   ن

ق الوعار  وبواسطتوا.  1ًمارساا    شً سٍر

ر اِس الاادوى ًملاو سالطات اساامُة إألن السالطة ال علُااة ثماارس ماً ق اال الاوعار  إفاااو  هدُجـت:

   ا ٌسو  و  ًحنم.

 الزأي الثاوي: اًجابُت دور رئِظ الدولت

قااة آلُااة  ا بطٍر  ن الدسااحور ٌعاااد  لُاا  ععااد  مااً   حصاصااات التااي   ًمنااً  ن ًت ااَر

 .ن ثحقُق  و ثمحُ  إوفا ا للقسم الاي   اٍ مً اطل اح عام الدسحور وقواوي الدولة و 

لمااااا ٌعحاااااد  هصااااار َااااااا  ث اااااٍ ماااااا  سااااىد  لُااااا  الاااار ي ألاوى شياااااى شاااادم ثاااااد ل اإلالااااو فاااااي 

ال اااا ون العامااااة. وفااااي فروسااااا شيااااى ساااال ُة  ور ر ااااِس الدولااااة وضااااعش  ورٍ فااااي شاااااد الاماورٍااااة 

  اإلاساحمر باتن ر اِس الدولاة والاوعار . و ن َااا الواقا  اإلاعماوى باا  السالساة والراععاة عساتب ال اة 

خل  َاا الار ي  ن الىحاام البعإلاااوي   ًخىاافى ما   خي  اص بوا. ٍو في اههل عا مان هخُ ة ثطور ثاٍر

اااا ًححاااض  لااى  قُااام ر ااِس الدولااة باادور اً ااااي واناا عال  ماا  الااوعار  فااي   ار  ناا ون الحناام إ َو

حق ااااال َااااااٍ اإلا اااااارلة وثحمااااال مسااااا ولُتوا  ماااااام . البعإلااااااان وان ٌ طاااااي الاااااوعرا  اساااااحعدا  الاااااوعار  ل

 2و اط. ر ِس الدولة.

 الزأي الثالث: احخالل الىسارة إلازكش الصدارة

الىحاااااااام البعإلاااااااااوي ً عااااااال ماااااااً الاااااااوعار  اإلاحاااااااور الر ِفاااااااخي و ال عااااااااى فاااااااي م ااااااااى الساااااااالطة 

 .س ولُة السُاسُة الهاملةالحى ُاًة بحُص ثمارس اإلااام ال علُة وثق  شيى شاثقاا اإلا

                                                           
1
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عُة و الحى ُاًااة   مااا ر ااِس الدولااة فتااعسم مااً م اناارث  لااهااب مااً   حصاصااات الخ ااَر

ًحمسل في جعُتن ر ِس الوعرا  و قالة الوعار  وحق  شو  البعإلاان لةوعقا  وحلا  إ     ن ممارساة 

ق الوعار  أله    ًملو العمل مى ر ا.  1َاٍ   حصاصات ثهون شً سٍر

عُت والخىفُذًت  الفزع الثاوي: الخىاسن والخعاون بين الطلطخين الدشَز

ًقاااوم الىحاااام البعإلاااااوي شياااى  سااااس ال صااال اإلاااارن باااتن السااالطات حُاااص ًقاااوم بُهوماااا هاااوع 

 مً الحواعن واإلاساوا  م  وطو  قدر ل تع مً الحعاون بُهوما:

عُت والخىفُذًت (أ   الخىاسن بين الطلطخين الدشَز

اساااُا  ماااام البعإلااااان شاااً طمُااا   شمالااااا بحاااص ًهاااون ألشضاااا  البعإلااااان الااوعار  مسااا ولة سُ

 حق ثوطُ  ألاسئلة و  سح وابات ع ان السُاسة العامة.

وللبعإلااااااان الحاااااق فاااااي واااااحب السقاااااة ماااااً الاااااوعار  و ساااااقاساا إ وفاااااي مقابااااال َااااااٍ اإلاسااااا ولة 

 السُاسُة ثملو السلطة الحى ُاًة حق حل البعإلاان .

را   هحخاباات   حُاار برإلااان طدًاد إ و لاو ألن حال البعإلااان وما ً عثب شياى  لاو ماً  طا

 ٌعجي  ححهام  لى ال عب لحسم الهااع الاي و ا بتن السلطحتن و   ه  لى َاٍ الىخُ ة.

فااا  ا  ًاااد ال اااعب هاااواد البعإلااااان ف هااا  ٌعُااادَم مااار    اااره  لاااى مقاشااادَم إ  ماااا   ا ماااان 

 ال عب م  الوعار  ف ه  ٌسقطام.

                                                           
1
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لاااااى حاااااق حااااال البعإلااااااان إ ثملاااااو السااااالطة الحى ُاًاااااة حاااااق  شاااااو  البعإلااااااان  لاااااى وباإلضاااااافة  

    وعقااا  إ وفااالا  ورات اوعقااا ٍ إ لمااا  ن للااوعرا  حااق   ااوى البعإلاااان ع اارط سُاسااة الحهومااة 

 1و الدفاع شهوا. 

عُت والخىفُذًت (ب   الخعاون بين الطلطخين الدشَز

تن الساااالطات إ و ااااات شااااد  عسااااتب قُااااام الىحااااام البعإلااااااوي شيااااى  ساااااس ال صاااال اإلااااارن باااا

محاااااَر  للحواصاااال والحعاااااون بااااتن الساااالطحتن ثحمساااال  باااارع َاااااٍ اإلاحاااااَر فااااي حااااق اق ااااعاط القااااواهتن 

اإلاقااااارر للسااااالطة الحى ُاًاااااة و م اااااارلة  شضاااااا وا فاااااي مىاق اااااة م ااااااَر  القاااااواهتن اإلاطروحاااااة  ماااااام 

د شللوا إ وحقاا في  صدار ما ثقٍر الاُئة الىُابُة مً َا  ٍ القواهتنالبعإلاان و الحصٍو

حضاااااور  شضااااااا  الااااااوعار  لالسااااااات البعإلاااااااان و نااااا عاك فااااااي مىاق ااااااات اللاااااااان البعإلااهُااااااة 

 اإلاخحل ة إ ونرط سُاسة الحهومة بصد  اإلاوضوشات اإلاطروحة

ٌسحطُ  البعإلاان  ن ٌ هل لاان ثحقُق برإلااهُة مً  شضا   لححقُاق فاي ععاالا ألاشمااى 

 الصا ر  مً السلطة الحى ُاًة

ة ماشاااادا القساااام ال اااااص مهوااااا ب اااارض الضاااارا ب موافقااااة البعإلااااا ان شيااااى اإلاتااهُااااة السااااىٍو

 2و ل ا وا الاي   ًهون    بقاهون.

الا الحهومة في اثخا   طرا ات محد   في شقد قرض مالي.   وثقٍو

 اإلاطلب الثاوي: وشأة الىظام البرإلااوي
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دٍر ُا ماً و ا في اههل عا هخُ ة سلسلة ماً ألاحاداذ التاي سااَمد فاي اهحقااى السالطة ثا

او مصاون وستاع مسا وى  اإلالو  لى ر ِس وعرا   إ فقد مان اإلالاو فاي ألاصال  ا سالطان مطلاق إ َو

ألهاا  ٌسااحمد ساالطاث  مااً ب ولااِس مااً ال ااعب إ فهااان  بااد مااً  ً ااا  شاا   ًححماال ث عااات 

  شمال  السُاسُة فهان  ن وقعد اإلاس ولُة شيى شاثق الوعٍر ألاوى.

ل ع ُتن إفهان مً هحا  اا ثقُُاد سالطة اإلالاوك ثادٍر ُا ا 1688و  1648حدرد رورجي 

والقضااا  شيااى َُ ااتوم إ فاهحصااار السااور  و شاادام اإلالااو  و ج ُتااع ألاساار  الحالمااة إًستااد اهاا  ع اار 

ااال إ ورمااار   حاااداذ  خي سٍو . ولع اااد ععاااالا العوامااال الص صاااُة  ورَاااا )هخُ اااة ثطاااور ثااااٍر ل تاااٍع

طاااوي  ساار  َاااهوفر ألاإلااهُااة التااي   و اارو  سُاسااُة  اصااة باااههل عا( إ فقااد اشحلااد ا لعاارأ البًع

اااة مماااا حااادا بوااام  لاااى شااادم  َحماااام ع ااا ون السُاساااُة للدولاااة بااال ثرماااوا  ًاااحهلم  فرا َاااا ؤلاه لتًا

ال علُاااااون للدولاااااة ممااااا سااااااشد شياااااى  ااااااور  یاااااان  لرئسااااا  وعرا وااااام الااااااًً  ااااااروا ولااااا وم القاااااا  

إالتاي ث رشاد شاً اإلا لااس  Committee Of Stateم لاس الاوعرا  ثاا ایاً امتاهاات الاىاة الدولاة 

طااااااوي  ال ااااااص  ههلتااااااي  سلاااااق شياااااى  شضاااااا وا مسخ اااااري الحااااااض(. وثقلاااااُ  سااااالطات الحااااااض البًع

 1إأل وم  ص حوا مس ولتن شً سُاستوم  مام البعإلاان.

ف عااد  ن ماااهوا م اار  مساااشدًً للملااو إ  صاا حوا  لااى حااد ل تااع مسااحقلتن شااً الحاااض فااي 

 اثخا  قراراتوم.

ااا فااي َاااا السااُاق  ن اإلالااو ألاوى مااً  ساار  َاااهوفر    وااحم والح قُقااة التااي  بااد مااً  لَر

 بمىاق ااات الااوعرا  ممااا طعلاا    ًحضاار اطحماشاااتوم إ ولاام ًحاااوى  ل اا  اإلاساااس بواااا اإلانسااب

لوعرا  في اثخا  القارارات فاي شااد سال   إوماهاد السالاص م ىوهاا إ  ماا الراعا  فهاان ساح  ألا اةق ل

 س ضعُش الص صُة.ومان ال ام

                                                           
1
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لااااة .وقااااد رفااااق ثقلاااا   1837وفااااي شااااام  طاهُااااا اإلالنااااة فُنحورٍااااا إلاااااد  سٍو اشحلااااد شاااارأ بٍر

اااة فاااي م لاااس العماااوم.  سااالطات اإلالاااو ثماًاااد سااالطات الحهوماااة التاااي  صااا حد جعحماااد شياااى ألالثًع

وقااد باادت الحهومااة ولا وااا جسااحمد ساالطتوا مااً م لااس العمااوم مااً  ون م لااس اللااور ات الاااي 

 ثراط  لستعا.

 اإلاطلب الثالث : جطىر الىظام البرإلااوي في اهكلترا

ااا    ه ه اااط الىحااام البعإلااااوي فااي اههل ااعا  لااى اقح اااس شااد  ل تااع مااً الاادوى فااي  وربااا وستَع

 واثخا ٍ هحام الحنم فلوا لما  لرها سابقا.

لقد ههن في شد   وى ولنى  لم ًحقق    ال  ال فاي  وى   اره فاي حاتن  ح اد سا  اة 

لاادوى العدًااد مااً الح تااعات الحعاادًةت فااي َاااا الىحااامإ رساام الحطااورات العدًااد  التااي رالسااة مااً ا

 شرفاا:

 الفزع ألاول: وشأة الىظام البرإلااوي في اهكلترا

و اااا الىحاااام فاااي اههل اااعا والحملاااد  رماهااا  بواااا وهاااي  ولاااة ملنُاااة إ فلماااا   ىاااد بوااااا الىحاااام 

فقاااد شاااادت ععاااالا الااادوى  لاااى البعإلااااان   وى طماورٍاااة ا حلاااش الوضااا  شماااا َاااو شلُااا  فاااي اههل اااعا .

 بمامة اهحخاد ر ِس الاماورٍة إ وقد   ه  لو  لى  ضعا  مرلٍم

 الفزع الثاوي : اإلاىافطت بين الثىائُت الحشبُت

ثمتا الىحام السُاساخي  ههلتااي باهحصاار اإلاىافساة شياى الحنام باتن حامبتن ر ِساُتن َماا 

  الع اار راام حاامد اإلاحااافحتن وحاامد العماااى فااي حاامد ألاحاارار وحاامد اإلاحااافحتن فااي القاارن الحاساا
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ااااة جعحماااااد شيااااى  سل ُاااااة ل تاااااع   ً إ ممااااا طعااااال  هحخابااااات ثاااااحمخالا شاااااً وعار  قٍو القاااارن الع اااااٍر

دَا البعإلاان.  ًٍ 1 

طاهُااااا   ه  لااااى  ستااااع  ن ثط ُااااق الىحااااام البعإلااااااوي فااااي لستااااع مااااً الاااادوى التااااي   اثاااا  شااااً بٍر

سااة شيااى الحناام إممااا هااحج شىاا  صااعوبة ل تااع  فااي  اااور شااد  ل تااع مااً ألاحااماد السُاسااُة اإلاحىاف

اااة جعحماااد شياااى  سل ُاااة برإلااهُاااة إ لماااا هاااحج شاااً  لاااو اضاااطرار َااااٍ الااادوى  لاااى  ج ااانُل وعارات قٍو

ج اا یل وعارات ا حةفُااة مااً شااد   حااماد محىااافر  فااي  َاادافاا السُاسااُة ومحعارضااة فااي برام اااا 

 افق بتن  شضا وا.إَاٍ الوعارات ضعُ ة أل وا ث حقر  لى  وساام والحو 

 

 الفزع الثالث: اعخماد الىظام البرإلااوي على الخىاسن و اإلاطاواة

قاااااام الىحاااااام البعإلااااااااوي شياااااى  ساااااااس قاشاااااد  الحااااااواعن و اإلاسااااااوا  بااااااتن السااااالطحتن ب شطااااااا  

البعإلاااان الحااق فااي وااحب السقااة مااً الااوعار  و سااقاساا إومااى  الااوعار  حااق حاال البعإلاااان و ححهااام 

 ن. لى َُئة الىا  ت

 ستع  ن الحط ُق العميي قد   ه  لى ؤلا ةى بقاشد  الحواعن واإلاساوا  بتن السلطحتن.

    ن َاااا الحااواعن قااد ًخحاال  لااى صااالن  حااده الساالطحتن شيااى حساااد الساالطة ألا ااره 

مسلمااااااا حاااااادذ فااااااي فروسااااااا شىاااااادما رجحااااااد ل ااااااة البعإلاااااااان شيااااااى ل ااااااة الااااااوعار  فااااااي شاااااااد الاماورٍااااااة 

حُاااص طاااره العااار  شياااى شااادم الااااو   1940 لاااى  1875  اإلامحاااد  ماااً ال روساااُة السالساااة فاااي ال  اااع 

الحهومااااااة  لااااااى شاااااادم حاااااال البعإلاااااااان مااااااً طاااااااة إ ولثااااااع  ألاحااااااماد السُاسااااااُة التااااااي   ت  لااااااى ثااااااالُش 

 حهومات ا حةفُة َ ة في لستع مً اإلاراحل مً طاة   ره.
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 اتواا التاي  وقد ثرجن ل اة السالطة الحى ُاًاة شياى ل اة البعإلااان مسلماا َاو صاار فاي اههل اعا

 1جساى حهومتوا حالُا بحهومة الوعار . 

 اإلابحث الثاوي: الىظام الزئاس ي

نُااة مااادا للىحااام الر اسااخي إ ومسالاا  الحقلُاادي ال ااارع إ فقلوااا  جعااد الو ًااات اإلاححااد  ألامٍر

هاااا الاىوبُاااة وثرلُاااا حالُاااا ععاااد  و اااا وبااارع ومهواااا اهحقااال  لاااى العدًاااد ماااً الااادوى و اصاااة  وى  مٍر

اسااام  ماااً  و هحقااااى ماااً الىحاااام البعإلاااااوي  لاااى الرهاساااخي(. وقاااد اناااحق 2017ساااحور فاااي جعااادًل الد

ااااة مرلاااام الاااار ِس  هااااي ثقٍو نُااااة إ حُااااص  را  واضاااا  الدسااااحور ألامٍر ر ااااِس الو ًااااات اإلاححااااد  ألامٍر

و شاااام ساااالطح  ال علُااااة و لااااو بحصاااار الو ُ ااااة الحى ُيُااااة بااااتن ًدًاااا  .ومااااً َىااااا   ًمنااااً ألا ااااا 

قاوم شياى  سااس ال صال باتن السالطات بالىحام الر اسخي     في الادوى  ات الىحاام الامااوري ٍو

ات في ممارسة و ُ توا اإلاحد   في الدسحور.  2العامة بحُص ثهون مل مهوا مسحقلة شً ألا ٍر

 خصائص الىظام الزهاس ي اإلاطلب ألاول:

اباااة شياااى  اااة  الىحاااام البعإلاااااوي الااااي ًقاااوم شياااى رىا ُاااة الااااااع الحى ُااااي والحعااااون الرق

عُة و الحى ُاًاااااةإ فاااااا ن الىحاااااام الر اساااااخي ًحمتااااااا بوحاااااد  الساااااالطة  اإلاح ا لاااااة باااااتن الساااااالطة الخ اااااَر

 الحى ُاًة وال صل بتن السلطات

 الفزع ألاول: وحدة الطلطت الخىفُيُت
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مارس وحاد  السالطة الحى ُاًاة ماً الىاحُاة الدساحورٍة فااو ً ما  باتن  ًحولى الر ِس ٍو

مااااة و  ًوطااااد مااااا ٌساااااى باااار ِس الااااوعرا   و م لااااس الااااوعرا  . صاااا تي ر ااااِس الدولااااة ور ااااِس الحهو 

 لاُئة طماشُة

حاولى ال ااعب ا حُااار الاار ِس بااا ق عاع العااام  ساوا  اإلا اناار  و ستااع اإلا اناار. وقااد ل اال  -ٍو

ااااا ًااااحة م ماااا  رقااااة ال ااااعب باااا  مااااً  طاااال ثحقُااااق اإلاساااااوا  بِىاااا  وبااااتن البعإلاااااان  لاااا   لااااو مرلااااما قٍو

 َاٍ الص ة الحمسُلُة  شطح  سلطات واسعةاإلاىحخب مً ق ل ال عب  ًضا إ و 

شيااى َاااا ألاساااس ًضاا  الاار ِس السُاسااة العامااة للدولااة َو اار  شيااى ثى ُاااَا إ حُااص 

حااااااااولى القُااااااااا   العلُااااااااا للاااااااااِ  ٍو اناااااااار السُاسااااااااة  راقااااااااب  شماااااااااى ؤلا ارات العامااااااااة إ ٍو ًااااااااىحم ٍو

عاوهااااااا  وعراٍئ ومسااااااااشدٍ إ  ون  ن ًهاااااااون لاااااااام اساااااااحقةى فاااااااي مواط احااااااا  إٌعُاااااااهوم ال ارطُاااااااة إ َو

سااحمدون ساالطاتوم وا حصاصاااتوم مىاا  إ ومساا ولون  خضااعون لاا   ضااوشا ثاماااإ َو عااملامإ ٍو َو

 1 مام  شً ثى ُا السُاسة العامة

نااا شياى شناس القاشااد فاي الىحاام البعإلااااوي التاي ثقاوم شيااى  ن ر اِس الدولاة ًملااو و   َو

حنااااام  هاااااون مسااااا و  شاااااً ًحنااااام إ فااااا ن القاشاااااد  فاااااي الىحاااااام الر اساااااخي  ن الااااار ِس ٌساااااو  ٍو إ ٍو

 ثصرفاث  وثصرفات وعرا   )مساشدً (  مام ال عب

 الفزع الثاوي: الفصل بين الطلطاث

 بُهوا. ًقوم الىحام الر اسخي شيى  ساس ال صل بتن السلطات م  ععالا حا ت الحواعن 

عُة  ون ثااااااد ل  و  ناااااارا  مااااااً الساااااالطة  (   فالبعإلاااااااان ٌسااااااحقل بم اناااااار  الو ُ ااااااة الخ ااااااَر

 الحى ُاًة
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ع للاار ِس  شااو  البعإلاااان  لااى  ورات اوعقااا ٍ العا ًااة  و فاام اطحماشاا  وثاطُلاا إ فااة ً ااو 

محى  شلُ   ًضا حق اق عاط القواهتن.   ولِس ل  لالو حل البعإلاان  و احد م لسُ  ٍو

مىااااا  الاااااوعرا    اااااوى  (د  ة البعإلااااااان إ ٍو  لماااااا   ً اااااوع الامااااا  باااااتن اإلاىصاااااب الاااااوعاري وشضاااااٍو

 ة الحهومة  و الدفاع شهوا. البعإلاان واإلاىاق ة فُ  ل رط سُاسُ

والسالطة الحى ُيُاة فاي اإلاقابال جساحقل فاي م انار  و ُ تواا  ون ثاد ل ماً البعإلااان إفهااي 

 التي ثض  السُاسُة العامة وثحولى ثى اَا.

عُة  (ض  مااااى  الىحااااام الر اسااااخي للساااالطة القضااااا ُة اسااااحقةلاا فااااي مواطاااااة الساااالطحتن الخ ااااَر

ا  با هحخااد ماً ق ال ال اعب إ وبىحاام قااهون والحى ُاًة إبان طعل ا حُار  لثاع القضا

 مسحقل للمحالم إ لما ًحمح  القضا  باسحقةى ثام في  صدار قراراتوم.

وإلاا مان ال صال اإلاطلاق باتن السالطات مساححُة وستاع قابال للححقُاق و اات الحاطاة  لاى 

بالوسااا ل  الحااواعن والرقابااة اإلاح دلااة الاااي ًاامو  ماال ساالطة مااً الساالطات الااسةذ  ثنملحاا  بم ااد

ات وثمىحاا القدر  شيى وق اا شىد حدو  ا حصاصاتوا۔  1التي ًصلاا باأل ٍر

 الفزع الثالث: مبدأ الخىاسن و الزكابت

طااااا  الدسااااحور باااا عالا  سااااشىا ت شيااااى م ااااد  ال صاااال بااااتن الساااالطات واإلاحمسلااااة فااااي م ااااد  

 الحواعن و الرقابة الاي ًقوم شيى ألاسس الحالُة:
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الحاااوقُ ي شياااى القاااواهتن اإلا قاااد ألن  راااٍر   ًحعاااده  شاااا    VETO شطاااا  حاااق  ش اااعاض  (  

مااً  شضاااا  إ  3/2 القاااهون اإلاع ااعض شلُااا   لااى البعإلااااان الاااي ٌساااحطُ   سااقاس  باسل ُاااة

 و شطا  الحق في  صدار اللوا   الحى ُاًة القواهتن. 

نُاة  ون م لاس الىاواد( (د  ق حا  شطا  البعإلاان )م لس ال ُوم في الو ًات اإلاححد  ألامٍر

 ناااا عاك ماااا  الاااار ِس فااااي ععااااالا ساااالطاث  وفااااي مقاااادمتوا السُاسااااة ال ارطُااااة )فااااي ععااااالا 

طواهااب العةقااات ال ارطُااة( ماناا عاط موافقااة اإلا لااس شيااى اإلاعاَاادات الدولُااة إ وحااق 

 جعُتن ل ار اإلاو  تن وشيى جعُتن الس را  في الدوى ألاطىتُة

هاااااي م لاااااس الىاااااواد الحاااااق فاااااي ثوطُااااا    (ض  تواااااام الاىاااااائي ألشضاااااا  و شطااااا  الدساااااحور ألامٍر

السااااااالطة الحى ُاًاااااااة ماااااااً ر اااااااِس الدولاااااااة  لاااااااى الاااااااوعرا  شياااااااى  ن ًحاااااااولى م لاااااااس ال اااااااُوم 

 محالمتوم 

عُة  (            ثملااااااااااااااو الساااااااااااااالطة القضااااااااااااااا ُة حااااااااااااااق الرقابااااااااااااااة شيااااااااااااااى  شماااااااااااااااى الساااااااااااااالطحتن الخ ااااااااااااااَر

للوا  و  محىاع شً ثط ُقاا في حالة مخال تواا للدساحور إ لماا َاو  والحى ُاًة إ وحق ثاٍو

اإلاحعلاااااق  2017ن باليسااااا ة لقااااارار ثروماااااب شىااااادما ثاااااولى ماامااااا  الر اساااااُة فاااااي مطلااااا  ال اااااا

 1بقاهون اليار  و الصحة وامحىاع القضا  شً ثط ُق القرار.

 اإلاطلب الثاوي: أضباب عدم وحىد الخأثير اإلاخبادل بين الطلطاث

الحاارتع ً حقر الىحام الر اسخي  لى الوسا ل الضاسطة التي قد ثلاا  للواا  حاده السالطات 

ااااااات. فالىحااااااام   ٌع ااااااع  باإلاساااااا ولُة السُاسااااااُة للاااااار ِس إ  ي  ن البعإلاااااااان   ًمنىاااااا   شيااااااى ألا ٍر

وااااحب السقااااة مااااً الاااار ِس ومااااً رمااااة شملاااا   و  ط اااااٍر شيااااى  سااااحقالة. وباإلاقاباااال فاااا ن الاااار ِس   
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ًمنىااا  حااال البعإلااااان  و م لاااس الىاااواد إ ستاااع  ن الدساااحور قاااد سااام  بااا عالا الوساااا ل  ات ألارااار 

 حدو  التي   ثخل بم د  الحواعن و اإلاساوا اإلا

ولناااااااً باااااااالرسم ماااااااً اإلاعُقاااااااات التاااااااي قاااااااد ثخااااااال ماااااااً صاااااااةبة م اااااااد  اإلاسااااااااوا  إ فاااااااالر ِس 

ة  عات الضااااروٍر ومساااااشدً    ٌسااااع  الحصاااار  باااادون الحصااااوى مااااً البعإلاااااان شيااااى ععااااالا الخ ااااَر

الا ا د شياااااااى اإلاتااهُاااااااة العاماااااااة للدولاااااااة  ي ث اااااااٍو لحهوماااااااة لحى ُاااااااا برهام ااااااا  و  صوصاااااااا الحصاااااااٍو

 1بالا اًة )ؤلاًرا ات والى قات(.

ًياااحج شاااً  لاااو ؤلا اااةى بم اااد  الحاااواعن باااتن سااالطات الدولاااة ألن الااار ِس الحهوماااة ملااامم 

ب ساشااة لقااواهتن الصااا ر  شااً البعإلاااان والرضااوم لاا  و ث اااع السُاسااة التااي ًرسااماا إ مااا لاام ًحمحاا  

 .الر ِس بقو  جسم  ل  ب شا   الحواعن و اإلاساوا  بُهوما

إلشاااااا   الحاااااواعن ارثااااااه واضاااااعوا الدساااااحور ماااااى  الااااار ِس الحهوماااااة( وساااااا ل ثمنىااااا  ماااااً و 

الاادفاع شااً ه ساا  ضااد جساالط البعإلاااان. وماااً َاااٍ الوسااا ل حااق ال ُحااو ضااد القااواهتن الصاااا ر  

 .2شً البعإلاان

 ن هحام العملاة الدساحورٍة الااي هاا ه با  م سساوا الدساحور إث ادى ب قاماة جعااون باتن 

اإلاسااااس باساااس ال ىاااا  الدساااحوري إ ولناااً   ًخ اااي باااان م اااد  الحعااااون الااااي . السااالطحتن بااادون 

 رافق ثطور الىحام الر اسخي إرجن في اسلب الحا ت لصالن الر ِس.

 اإلابحث الثالث: الىظام اإلاجلس ي

ًدع  هحام اإلا لفخي بىحام حهومة الامعُة إ لىحام اهحقالي م قد في  شقااد الساورات 

 مً ألاهحمة اإلالنُة اإلاطلقة. التي ج ادَا  وروبا للحخل 
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 الىظام اإلاجلس ي اإلاطلب ألاول: خصائص

 للىحام اإلا لفخي  صِحان َما ثرطُ  ل ة البعإلاان إ وث عُة السلطة الحى ُاًة.

 الفزع ألاول: جزحُح كفت البرإلاان

ًقاااااوم الىحاااااام اإلا لفاااااخي  و هحااااااام حهوماااااة الامعُاااااة شياااااى  ساااااااس ثااااارطُ  ل اااااة اإلا لااااااس 

ااا اإلامسلااة لل ااعب ً ااب  ن ثهااون الخ ااَر ي شيااى الاُئااة  عُة باشح اَر الحى ُاًااة فالساالطة الخ ااَر

 لاا السُطر  شيى السلطة الحى ُاًة.

سااااخىد َاااااا الىحااااام شيااااى فناااار  وحااااد  السااااُا   وهااااي فناااار  ال ُلسااااو  ال روفااااخي طااااان  َو

ة موهحِسنُو في ال صل بتن السلطات  طاك روسو التي شارض بوا هحٍر

عُة هي السلطة  ألاساسُة في الدولاة إ ثرلام السالطة فاي ًادَا هُاباة شاً فالسلطة الخ َر

ال ااعب إَاااٍ الساالطة ثحااولى ناا ون الحناام وثيشااخ  لاىااة  و م لسااا إلا اناار  الساالطة الحى ُاًااة 

 ثحد رقابتوا وثوطلواا وسلطا وا. ومسا لتوا سُاسُا وشملاا شىد اللموم.

 الفزع الثاوي : جبعُت الطلطت الخىفُذًت

       ُئاااااااااة  و م لاااااااااس طمااااااااااعي ثقاااااااااوم بخى ُاااااااااا السُاساااااااااة العاماااااااااة السااااااااالطة الحى ُاًاااااااااة هاااااااااي َ

عُة ووعرا َااااا وثحااااد  ا حصاصاااااتوم  -للدولااااة  ولااااِس لر ِساااااا  -حهومااااة ثخحااااار الساااالطة الخ ااااَر

عُة .  ثملااو حلاااا  و فااارض  ا حصاصااات محمتااا   و ساالطات  اصااة وهااي ثاععااة للساالطة الخ ااَر

 رقابتوا شللوا.

 ساااااس اساااااخىا  و ُ تااااي الخ اااااَر  والحى ُااااا  لاااااى  واع ااااار    ااااره ًقاااااوم َاااااا الىحاااااام شيااااى

البعإلااان إ     ن البعإلااان اإلاىحخاب ماً ال اعب َاو الاااي ًقا الا بُادٍ شياى هاصاُة ألاماور فاي الاا ة  

ضطل  بالو ا ش السابقة.  ٍو
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وبىااااا  شيااااى  لااااو ًقااااوم البعإلاااااان لمااااا ساااا ق  لااااٍر بحعُااااتن الااااوعرا  وا حُااااار ر ااااِس الااااوعرا  

 1نً باسم البعإلاان وثحد  نراف  ورقابح .ؤلا ار   فة ن ون الحنم ول

 اإلاطلب الثاوي : جطبُلاث الىظام اإلاجلس ي

وطااد َاااا الىحااام ثط ُقااات شااد  إععضاااا اهاادرر واعضاااا آلا اار  عاى مط قااا حتااى الوقااد 

 الحاضر ومً  مسلة  لو الحط ُق :

 الفزع ألاول: جطبُم الىظام اإلاجلس ي في فزوطا

ُقااات اسااحشىا ُة أل وااا ثمااد طمُعااا فااي  صااوى و اارو  جعحبااع َاااٍ الحط ُقااات طمُعااا ثط 

وان ماااان قاااد ساااار شياااى َااااا  1789اساااحشىا ُة فقاااد س اااق الىحاااام اإلا لاااس ععاااد الساااور  ال روساااُة 

وساااقوط حهوماااة لاااوي فُلُاااب  1848لماااا س اااق الىحاااام ععاااد راااور   1793الاااىمط لاااالو  ساااحور 

حى ُيُااة راام شااادت ععااد  لااو وا حُاار الامعُااة ل مسااة  شاا اص ًىوبااون شهوااا فااي جسااُتع ألامااور ال

( وبااى س اإلاحامااا  فقااد اوعقاادت Covaignacبالساالطة الحى ُاًااة  لااى شاا   واحااد َااو الاهااعاى )

 ي ععاااااد ساااااقوط هاااااابلُون السالاااااص    ساااااُطرت الامعُاااااة  1871فُ اااااري  8الامعُاااااة الوسىُاااااة فاااااي 

عُة و الحى ُيُاة إوشاتن  ى السالطة للقُاام باشماا Adolphe Thiersالوسىُة شيى السلطحتن الخ َر

وهااي التااي  Mac Mahonحُااص شملحاا  فُمااا ععااد إ وشُيااد مهاهاا  اإلاارناااى  1873الحى ُاًااة شااام 

 .1875وضعد  سحور الاماورٍة السالسة الصا ر سىة 

و لاااااى طاهاااااب َااااااٍ الحط ُقاااااات التاااااي شرفاااااد با واااااا ثط ُقاااااات اساااااحشىا ُة ه اااااد باااااان َىااااااك 

 ر  مهواا ععاد الحارد العاإلاُاة ألاولاى ثط ُقات   ره لِسد اسحشىا ُة  صوصا في الدساثتع الصا

ا:   ومً  ناَر
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 الفزع الثاوي:جطبُم الىظام اإلاجلس ي في جزكُا

شيااااى  ساااااس  ن  1924فقااااد شرفااااد ثرلُااااا َاااااا الىحااااام فااااي  اااال  سااااحورَا الصااااا ر سااااىة 

عُة والحى ُاًااااة إوقااااد مااااان َاااااا اإلا لااااس ٌعاااااد  ً ماااا  اإلا لااااس الااااوسجي الن تااااع الساااالطحتن الخ ااااَر

لااااى ر ااااِس الاماورٍااااة الاااااي ًااااحم ا حُاااااٍر بواسااااطة اإلا لااااس مااااً بااااتن  شضاااااه  بو ُ ااااة الحى ُااااا  

حولى الر ِس ا حُار وعرا ٍ ع رط  ن ًىالوا رقة اإلا لس و   وط د اسحقالتوم.  ٍو

 

طزا  الفزع الثالث : جطبُم الىظام اإلاجلس ي في ضَى

سااارا هاااي  وى  ولاااة  قاماااد هحاااام الحنااام اإلا لفاااخي  و هحاااام حهوماااة الامعُاااة  لِساااد سَو

والاااي   ًااماى مط قااا حتااى الُااوم إ فقااد ساا ق  ن  ااار  1874دسااحورَا  ثحااا ي الصااا ر شااام ب

سارا  َاا الىحام بص ة م قحة في فروساولنى  سارشان ماا ثةهاخى ولام ًنحاب لا  ال قاا     فاي سَو

اااد شياااى  ساااحورَا التاااي بل اااد الساااحتن جعااادًة حتاااى ساااىة  إ وهاااي  1960رسااام الحعااادًةت التاااي  طٍر

 1لوحُد آلان:بلد ثط ُق  ا

عُت (أ     L'assemblée Fédérale الطلطت الدشَز

سرا مً م لستن مد  مل مهوما  را  سىوات ًحم ا حُار  عُة في سَو ثحهون السلطة الخ َر

ق  ق عاع العام وهي :   شضا وا شً سٍر

ًحهون مً  Conseil Nationalاإلا لس الوسجي : ول  ثمسُل وسجي لدولة  ثحا  ال درالي  .1

م شيى مسحوه الدولة لهل . شضو ً 200  حم ا حُاَر

                                                           
1
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و ًمسل اإلاقاسعات شيى قدم  Conseil Des L'étatsم لس اإلاقاسعات  .2 ) النىحوهات( َو

ق  ق عاع باألسل ُة في  ورثتن. 46اإلاساوا  ًحهون مً    شضوا ًحم اهحخابوم شً سٍر

 الطلطت الخىفُذًت (ب 

  إًيحخا وم البعإلااان واحاد ثلاو  شضاا 7ماً  Le Conseil Federalًحهاون اإلا لاس ال ادرالي 

 1ألا ر ولِس لم موشة واحد  إ وإلاد   را  سىوات. ة

يحخااب البعإلاااان واحااد مااً اإلا لااس ال ُاادرالي إلاااد  سااىة واحااد  لاار ِس للم لااس وها  ااا  ٍو

ساري إ لنىا    ًمحااع شياى عمة ا  ماً  ل  إ الاي ٌعحبع في ه س الوقد ر ِسا لدولة  ثحا  السَو

 ما ًخسم مرلٍم بالطاع  ال خري  و ال رفيحُص السلطات و ه

ام ستاع قاابلتن للعامى  ٍو اوع  شاا   اهحخااد  شضاا  اإلا لاس  ثحاا ي إلاارات محعاد   إ َو

 بحنم الدسحور.

ًمااااارس اإلا لااااس ال اااادرالي الساااالطة الحهومُااااة التااااي لِسااااد لاااااا برهااااامج وثى ااااا السُاسااااة 

ا شً را سىٍو قدم اإلا لس ال درالي ثقٍر   حواى  ثحا  لُىاق  في البعإلاان. . العامة للبعإلاان ٍو

و  ً اوع ألشضاا  اإلا لااس  ن ًهوهاوا  شضاا  فااي  ي ماً م لفاخي البعإلاااان إ و ن ماان ًحااق 

د.  لام حضور طلساتواإ واإلا ارلة في الىقاأ و بدا  الر ي  ون  ن عاك في الحصٍو

سااااام  ن وباااااالو ًح ااااان  ن اإلا لاااااس ال ااااادرالي مسااااا وى مسااااا ولُة ماملاااااة  ماااااام البعإلااااااان إر 

البعإلاان   ٌسحطُ  شمى اإلا لس ق ل اهقضاا  العااد  الحى ُاًاة اإلاحاد   لا   ساحورٍا إ   ًمناً 

حخااااا  للم لااااس ال اااادرالي شقااااد طلساااااث       ا حضاااار الالسااااة  راعااااة مااااً  شضااااا   شيااااى ألاقاااال ٍو
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حاولى مال شضاو  ة والحى ُاًة في الدولاة  ثحا ًاة إٍو ماً قراراث  باإلطماع بص ح  السلطة ؤلا اٍر

 شضاااا  اإلا لاااس ال ااادرالي وعار  ماااً الاااوعارات الحالُاااة : ال ارطُاااة والدا لُاااة إ العدلُاااةإ الااادفاع 

 اإلاالُة إ  قحصا  إ واإلاواصةت.

عُت والخىفُذًت  اإلاطلب الثالث : العالكت بين الطلطخين الدشَز

ساااااري فاااااي العةقاااااة باااااتن البعإلااااااان والحهوماااااة  ثح ياااااى الصااااا ة الااماااااة اإلامتاااااا  للىحاااااام السَو

 ثحا ًااااااة إ حُااااااص ٌعحبااااااع اإلا لااااااس ال اااااادرالي الحى ُاااااااي مااااااً الىاحُااااااة القاهوهُااااااة ثاععااااااا للسااااااالطة 

عجاااااي  لاااااو ساااااُطر   ثحاااااا  البعإلاااااااوي شياااااى  عُة التاااااي جعحباااااع السااااالطة العلُاااااا فاااااي  ثحاااااا  َو الخ اااااَر

 الحهومة.

 وضائل جأثير البرإلاان على الحكىمت الفزع ألاول:

 ثحل    َم َاٍ الوسا ل فُما ًيي : 

 قوم البعإلاان باهحخاد  شضا  الحهومة. ً (  

ا  لى البعإلاان شً  شمال .  (د  را سىٍو  ًحوطب شيى اإلا لس ال درالي  ن ًقدم ثقٍر

 ٌسااااااحطُ  البعإلاااااااان ثوطُاااااا   ساااااائلة واسااااااح وابات للم لااااااس ال اااااادرالي ولاااااا  الحااااااق باااااااق عاع (ض 

 1م اَر  القواهتن.

 الفزع الثاوي: وضائل جأثير الحكىمت على البرإلاان

اااا شياااى البعإلااااان ماااً  اااةى الوساااا ل ًمناااً للم لااا س ال ااادرالي الحهوماااة  ن ثماااارس ثارتَع

 الحالُة :
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اإلا لاااااس ال ااااادرالي َاااااو السااااالطة العلُاااااا لةثحاااااا  لااااااا ف هااااا  ًحمحااااا  بحاااااق اق اااااعاط م اااااااَر   (  

 مالبعإلاان.  القواهتن

حضر طلساث  إَو ارك في اإلاىاق ات.ً (د   دشو البعإلاان لعقد  ورات اسحشىا ُة إٍو

البعإلاااااان ماااا  اإلا لاااس ال ُاااادرالي ٌسااااحطُ  البعإلااااان اسااااح واد وياااااب  وفاااي حالااااة ا اااحة  (ض 

اااااا فاااااُمنً  السقاااااة شىااااا  إ     هااااا    ٌساااااحقُل بااااال ٌعااااادى سُاساااااح  إ  ماااااا   ا رفاااااالا ج ُتَع

اااااق رفاااااالا  للبعإلااااااان ممارساااااة ضااااا وط شياااااى اإلا لاااااس إلط ااااااٍر شياااااى ثى ُاااااا قراراثااااا  شاااااً سٍر

 لةشحما ات اإلاالُة التي ًطل وا اإلا لس ال ُدرالي.

اااا مااا هاا  شلُاا  الدسااحور ًوطااد  (    اإلا لااس ال ُاادرالي فااي حالااة ث عُااة باليساا ة للبعإلاااانإ َو

ه سااا    ا ٌساااحطُ  البعإلااااان  ن ًصااادر  وامااار وجعلُماااات لاااااا اإلا لاااس ال ااادرالي إ ولااا   ن 

ٌعااااادى بااااال ًلاااااااي قراراثااااا  إ وفاااااي بداًااااااة مااااال  ور  ماااااً  وراثاااااا  العا ًاااااة إ ًقااااادم اإلا لااااااس 

را شً   ا ار إ ال ُدرالي للبعإلاان ثقٍر ىااق  َااا الحقٍر رث  و شمالا   اةى العاام اإلاىحهاي إٍو

صااااااادر البعإلاااااااااان شياااااااى ضااااااااو   الحوطلواااااااات التااااااااي ًل اااااااام اإلا لااااااااس بمراشاتواااااااا والعماااااااال بوااااااااا  ٍو

إفاااااااإلا لس اقاااااارد  لااااااى َُئااااااة ثى ُااااااا قاااااارارات البعإلاااااااان مىاااااا   لااااااى ساااااالطة ثى ُاًااااااة جسااااااحقل 

 1بحصرفاتوا.

. فالبعإلااااان   ًمنىااا   قالاااة اإلا لاااس  ًحمحااا  اإلا لاااس ال ااادرالي بدرطاااة ل تاااع  ماااً  ساااحقرار 

ال ااااادرالي لماااااا  ن َااااااا ألا تاااااع   ًملاااااو حاااااق حااااال البعإلااااااان إ     ن العمااااال قاااااد طاااااره شاااااً  شاااااا   

اهحخاااد ألاشضااا  لعااادات شدًااد  .وقااد اسااحمر َاااا الحقلُااد بصاا ة ثهااا  ثهااون  ا مااة مىااا سااىة 
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م  لثااااااع مااااااً 1848             ي حالااااااة الوفااااااا  سااااااىة مااااااا شاااااادا فاااااا 25إ لمااااااا بقااااااي ععااااااالا ألاشضااااااا  فااااااي مرالااااااَم

 . و  سحقالة

 لما  ن اإلا لس ال درالي ًقوم بدور َام في ثحدًد برامج البعإلاان وسُاساث . 

 اإلاطلب الزابع: جلدًز الىظام اإلاجلس ي

اااااااد  اهقسااااااام ال قااااااا  ع اااااااان هحاااااااام اإلا لاااااااس  و هحاااااااام حهوماااااااة الامعُاااااااة الىُابُاااااااة باااااااتن مٍ 

 ومعارض.

ولنىااا  ماااان محح حاااا بحاًُااادٍ ألهااا  ًاااره  ن الىحاااام  وماااً ال قااا  ماااً  ًاااد هحاااام اإلا لفاااخي إ

اااة ماااً هحااام  اإلا لفاااخي َاااو صاااور  ماااً صاااور الىحاااام الىُاااااي ٌعاااد ماااً الىاحُاااة الدساااحورٍة الىحٍر

ىحااار   لاااى هحاااام اساااخ دا ي  الحنااام الااادًمقراسي إلنىااا  شملُاااا قاااد ٌعنااار الىحاااام الااادًمقراسي ٍو

الساالطات ًق ضااة الاُئااة الىُابُااة  س ُاااوي . بدرطااة ث ااوق اسااخ دا  اإلالااوك والحهااام عسااتب ثرلتااا 

 1إوارثدا  ر ا  الحع تع شً  را   ألامة وممارسة السُا   هُابة شً ال عب.

وماااااً ال قااااا  ماااااً ثىنااااار وشاااااارض الىحاااااام اإلا لفاااااخي ألهااااا  ًحعاااااارض مااااا  م اااااد  ال صااااال باااااتن 

الساااالطات والاااااي ًمنااااً الساااالطات مااااً مراق ااااة ععضاااااا الاااا عالا والحااااد مااااً مخل اتوااااا للقاااااهون 

حعااااارض ماااا   عُة والحى ُاًااااة فااااي ًااااد َُئااااة واحااااد  وبااااالو ًيحهااااي َىااااا ٍو   ماااااض الساااالطحتن الخ ااااَر

 الر ي  لى  ن الىحام اإلا لفخي   ًحقق الدًمقراسُة الصحُحة بل اه  ًحعارض معاا.
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ٍو ااااادو  ن الاااااراي ال قهاااااي ألاوى قاااااد ثاااااارر بحط ُقاااااات الىحاااااام اإلا لفاااااخي فاااااي فروساااااا وثرلُاااااا 

ًة  لى اسخ دا  وس ُان البعإلااان إ  و  لاى ثحاوى الىحاام  لاى واعالا الدوى ألا ره التي   ت في الهوا

 هحام  لحاثوري.

و لاااو مسلماااا حااادذ فاااي فروساااا شىااادما ساااُطر رواسااا تع شياااى مقالُاااد الحنااام ععاااد الساااور    

بالىحاااااام  1924ال روساااااُة بضاااااعة  شاااااوام ولاااااالو فاااااي ثرلُاااااا حاااااتن ا اااااا  ساااااحورَا الصاااااا ر ساااااىة 

لااى هحااام  لحاااثوري  سااحمر حااوالي قاارن مااً الااممً ثقری ااا اإلا لفااخي فاهقلااب ألاماار ععااد ف ااع  وطتااا   

 بمشامة مصط   لماى  ثاثورك حتى مجي  حمد العدالة والحىمُة في ألال ُة السالسة.

ة فااي ثط ُااق هحااام اإلا لااس فتعطاا  فااي هحاار لستااع مااً ال قاااا   سااٍر  مااا ه اااط الح ربااة السَو

سرا ال اصة بوا.  1 لى  رو  سَو

 ه الزئاس ياإلابحث الزابع : الىظام شب

َاااااو  لاااااو الىحاااااام الااااااي ًقاااااوم  Presidentialisteفاااااي الىحاااااام نااااا   الر اساااااخي ) الر اساااااوي 

شلفاااخى  ساااحور ٌ ااامل قواشاااد ًحمتاااا بواااا شااااً الىحاااام البعإلاااااوي وقواشاااد ساااا د  فاااي اإلا حمااا  إ فاااااو 

حمحااا  عسااالطات  اااق  ق اااعاع العاااام ٍو هحاااام ًقااارر فاااي  ساااحورٍ اهحخااااد ر اااِس الاماورٍاااة شاااً سٍر

ااو بااالو  اصااة إ ووطااو    ر ااِس حهومااة )وعٍاار  وى( ًقااو  الحهومااة التااي ٌسااحطُ   سااقاساا إ َو

ً ماا  بااتن الىحااامتن الر اسااخي والبعإلااااوي واإلاساااى شااً َاااا الىحااام: الىحااام ال روفااخي إ ستااع  ن َاااا 

مال َُئاة ) م سساة (  الىحام ثخحلش الدوى فُما بُهوا مً حُص يام السالطات التاي ثحمحا  بواا

ٍة وان َاااٍ   حةفاااات ًمناااً معرفتواااا بمىاساا ة ممارساااة الااار ِس ال عياااي مااً الىاحُاااة الدساااحور 

 لصةحُاث .
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 اإلاطلب ألاول: مظاَز كىة وطعف مزکش رئِظ الجمهىرٍت

ًحمحااا  ر اااِس الاماورٍاااة بصاااةحُات واساااعة فاااي الىحاااام ال ااا   ر اساااخي إحُاااص   ًحقاااوه 

ُاااتن ر اااِس الحهوماااة الاااوعٍر ألاوى مرلاااٍم َااااا      ا ثمحااا  باألسل ُاااة البعإلااهُاااة التاااي جسااام  لااا  بحع

حااافم شياى مرلااٍم القاوي.  مااا   ا ماان   ًحمحاا  باألسل ُاة البعإلااهُااة  ماً حمبا   و لوهاا  السُاساخي ٍو

ححااحم شلُاا  جعُااتن ر ااِس الحهومااة الااوعٍر ألاوى مااً الحاامد الاااي  ف هاا  ًهااون فااي مرلاام ضااعش ٍو

 تع العا ي للم سسات.ًحوع  سل ُة برإلااهُة للمحافحة شيى  سحقرار السُاسخي والس

 

 الفزع ألاول: الزئِظ ًخمخع باألالبُت البرإلااهُت

فاا  ا مااان الاار ِس ًحمحاا  باألسل ُااة البعإلااهُااة فااان  ور ألاقلُااة ًهااون ضااعُ ا إ و  ا ماهااد 

ااد الاار ِس ف هىااا ههااون  مااام  سل ُااة برإلااهُااة ر اسااُة إ  ي  ن ألاسل ُااة مااً حاامد  َاااٍ ألاسل ُااة ثٍ 

حُااة ثقااوي مرلااٍم وثحولاا   لااى محاارك الساالطة. وهخُ ااة ثلااو ألاسل ُااة الاار ِس وبااالو ًهااون  فااي  ٍر

 البعإلااهُة  ص   ٌعمى الوعٍر ألاوى م   ن الدسحور   ًى  شيى  لو.

 ما   ا ماهد ألاسل ُة البعإلااهُة لِسد مً حمد الر ِس فُعتن ر اِس الحهوماة  و الاوعٍر 

ش َااااااااااٍ اإلارحلاااااااااة بمرحلاااااااااة الحعااااااااااٌ  ألاوى حساااااااااب الخسااااااااامُة ماااااااااً ألاسل ُاااااااااة البعإلااهُاااااااااة إ وثصااااااااا

Cohabitation حتاى ساىة  1958إ ح ا ا شيى  سحقرار الحهومي . ولم جسقط حهومة مىاا شاام

 1وجعحبع فروسا  همو طا للىحام ن   رهاسخي. 1986

في حتن  ن الامعُة الوسىُة حلد شد  مرات إ وباإلاقابل فا ن الار ِس الىمسااوي ه ادٍ 

اااااٍضااااعُ ا واقعُااااا شيااااى  ااااة  الاااار   ِس ال روفااااخي ماااا   هاااا  ًحمحاااا  ثقٍر ااااا بااااى س الصااااةحُات إَو
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الوضاااااعُة ث عااااال ماااااً الااااار ِس ر ِساااااا نااااا لوا بااااار ِس الدولاااااة فاااااي الىحاااااام البعإلاااااااوي إ ألن ألاحاااااماد 

السُاساُة هاي التاي ارثضاد  ن ًهاون اإلاسخ اار َااو الااي ًحمحا  باألسل ُاة البعإلااهُاة مماا ٌسام  لاا  

لاااااار ِس ًحمحاااااا  عساااااالطات وفقااااااا للدسااااااحور     هاااااا    بممارسااااااة الساااااالطة السُاسااااااُة إ و ن مااااااان ا

 ًمارساا.

 الفزع الثاوي: الزئِظ ال ًخمخع باألالبُت البرإلااهُت

  ا مااان الاار ِس   ًحمحاا  باألسل ُااة البعإلااهُااة فاا ن الحهومااة. َىااا   ثملااو وسااُلة اإلا ااا ر  

ا.  مما ً رر شيى ه اشتوا واسحقراَر

سل ُااة فاااي وساااط احااماد محعاااد   مسااال اسااالىدا وقااد ه اااد فاااي َاااٍ ألاهحماااة حمباااا ًملاااو ألا 

 وال عالا آلا ر   ًملناا لما َو ال ان في فىلىدا والبعج اى.

وفاااي الحالاااة ألاولاااى ٌساااحطُ  الااار ِس  ن ً اااعك اإلا اااا ر  للحهوماااة إ  ماااا فاااي الحالاااة الساهُاااة 

 ف ن اإلا ا ر  ثهون للر ِس في ج نُل الحهومة.

ئسااااااا  بحُااااااص ً عمااااااون الحهومااااااات ثواطاااااا  ف ااااااي ارلىاااااادا واساااااالىدا مااااااسة ًضااااااعش مرلاااااام الر 

البعإلااهااات وثاادًر سُاسااة وناا ون الدولااة إفااام شيااى ناااملة الرئسااا  فااي ألاهحمااة البعإلااهُااة بحُااص 

ًقصر  ورَام شياى جعاتن ر اِس وعرا  قاا ر شياى طما   سل ُاة برإلااهُاة ما   حح اا  لى سا  بماماة 

 اإلاحافحة شيى الىحام و ن مان ًمارس بالو سلطة نرفُة
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اااااا هخُ اااااة  هقساااااام الااااادا يي ل حاااااماد فااااااو م باااااع شياااااى  ماااااا  فل لااااادا فاااااالر ِس ًهاااااون قٍو

اسااحعماى ماال الساالطات اإلاخولااة لاا  لسااىورٍا لاادف  ألاحااماد  لااى ج اانُل حهومااة ا حةفُااة جساام  

 1الوعٍر ألاوى  و ر ِس الحهومة حسب الخسمُة  لى ثصٍرش ن ون الدولة.

 ائزي اإلاطلب الثاوي : طبُعت الىظام الطُاس ي الجش 

قااد ثاااى  ععااالا الدسااااثتع شيااى  هااا  ًاااحم ا حُااار ر اااِس الدولااة بواساااطة البعإلاااان لماااا ماااان 

قاااد ث جاااى الىحاااام  1958إستاااع  ن وساااحور  1946و 1875شلُااا  الحااااى فاااي فروساااا فاااي  ااال  ساااحوري 

( 06)   ناااا   ر اسااااخي وثخيااااى شااااً الىحااااام البعإلااااااوي إ و لااااو مىااااا الحعاااادًل الاااااام الاااااي مااااس اإلاااااا  

        حُاااااااااص طعااااااااال اهحخااااااااااد الااااااااار ِس ًاااااااااحم بواساااااااااطة  1962فاااااااااي  لحاااااااااوبر ساااااااااىة  السا سااااااااة الااااااااااي ثااااااااام

 ال عب إ حتى ثهون ل  صةحُات  لثع ومرلما  قوه.

و ااةى ه ااس السااىة اسااحقلد الاما اار شااً فروسااا إوناارشد فااي بىااا  م سسااات سُاسااُة 

 ث جاااي هحاااام سُاساااخي ً مااا  باااتن الىحاااام البعإلاااااوي 1963ساااتحمبع  10و لاااو بصااادور  وى  ساااحور فاااي 

 والر اسخي شموما في  ل الىحام  ن عامي والحمد الواحد. ال رع ألاوى : السلطة الحى ُاًة

مااااً  ااااةى  ساااااثتع الاما اااار ًمساااال ر ااااِس الدولااااة ر ااااِس الاماورٍااااة ( الساااالطة الحى ُاًااااة 

اق  هحخااد ) ق اعاع العاام اإلا انار والساري( ساوا  بحعُِىا   و اق عاحاة  اجي  لى الحنام شاً سٍر ٍو

فاي  ال الىحاام  نا عامي والحامد الواحاد.  و ثرناُح  ماً سار  الحامد الااي ًيحااي  مً الحامد

  لُ   و لمسحقل في  ل الحعد ًة الحمبُة.

 لااى ساًااة  1965مااا شاادا فااي ععااالا اإلاراحاال إ ف ااي بداًااة  سااحقةى  و ال  ااع  اإلامحااد  مااً 

قة ستع نرشُة. 1976  ًصل ر ِس الدولة  لى الحنم بطٍر
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ِس الاماورٍااة صااةحُات واسااعة سااوا  فااي الحاارو  العا ًااة  و ال تااع الاار ِس الدولااة ر اا

 شا ًة .

باااااتن ر اساااااة الدولاااااة والحهوماااااة لماااااا فاااااي الىحاااااام  1976و  1963ً مااااا  فاااااي  ااااال  ساااااحوري 

 الر اسخي.

اساااححدذ مىصاااب  1996و  1989 ماااا فاااي  ااال الحعد ًاااة الحمبُاااة  ي فاااي  ااال  ساااحور فاااي 

حُاص ًااحم  2008شاام  1996عاد جعادًل  سااحور ر اِس الحهوماة راام ععاص مىصاب الااوعٍر ألاوى ) ع

هاااااون  جعُِىااااا  و  واااااا  ماامااااا  ماااااً سااااار  ر اااااِس الاماورٍاااااة إٍو اااااوض لااااا  طااااام ا ماااااً صاااااةحُاث  ٍو

 مس وى سُاسُا  مام  و مام البعإلاان.

ًقاادم ر ااِس الحهومااة  و الااوعٍر ألاوى برهااامج حهومحاا   و مخطااط شماال الحهومااة حسااب 

ًنُااااااش ر ااااااِس  ألا تااااااع مىاق ااااااة شامااااااة ًمنااااااً  نالحالااااااة للم لااااااس ال ااااااع ي الااااااوسجي ً ااااااري َاااااااا 

الحهومااة برهام اا   و الااوعٍر ألاوى مخطااط شماال حهومحاا  شيااى ضااو  َاااٍ اإلاىاق ااة ًقاادم ر ااِس 

عااتن ر ااِس الاماورٍااة مااً  الحهومااة  و الااوعٍر ألاوى اسااحقالة حهومحاا   لااى ر ااِس الاماورٍااة إ َو

امج الحهومااة  و شيااى مخطااط طدًااد ر ااِس حهومااة  و وعٍاار  وى فااي حالااة شاادم اإلاصااا قة شيااى برهاا

 شمل الحهومة

وفاااي َااااٍ الحالاااة ًىحااال اإلا لاااس ال اااع ي الاااوسجي وطوباااا   ا لااام ًصاااا ق ماااً طدًاااد شياااى 

عُة طدًد  في  طاى محد  .  برهامج الحهومة  و مخطط شمل الحهومة. وثىحم اهحخابات ج َر

لُاا  ًقاادم الااوعٍر ألاوى شرضااا حااوى مخطااط شماال الحهومااة إلا لااس ألامااة مسلمااا وافااق ش

 اإلا لس ال ع ي الوسجي إًمنً م لس ألامة  ن ًصدر   حة
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ا بُاهااا شااً السُاسااة العامااة للم لااس ال ااع ي الااوسجي إ ًمنااً  ن  ثقاادم الحهومااة سااىٍو

صااااةحُة اللاااااو   لااااى  2008فااااي سااااىة  1996ثخحااااحم َاااااٍ اإلاىاق ااااة بة حااااة ًمااااى  جعاااادًل  سااااحور 

د بالسقاةإ إق ل ق وى اسحقالة الحهومة إلما  129 حهام اإلاا    ماى  للاوعٍر ألاوى سلاب الحصاٍو

اا ًنرس م د  الحواعن في الىحام البعإلااوي.  َو

عُت  الفزع الثاوي : الطلطت الدشَز

عُة إ ف اااي  ااال  ساااحور  شرفاااد الاما ااار هحاااام اإلا لاااس الواحاااد إلامارساااة السااالطة الخ اااَر

ار الاوس 1963 يحخ اون ًحهون البعإلاان مً اإلا لس الوسجي فقط إثرشن  شضا ٍ ط واة الححٍر جي ٍو

 سىوات با ق عاع العام اإلا انر والسري. 5إلاد  

د شاً القااهون ومراق اة الي ااط الحهاوميإ واساحمر  ًحولى اإلا لس الاوسجي ماماة الحصاٍو

ماا   ضااافة ملمااة ال ااع ي حُااص  صاا   ٌساااى اإلا لااس ال ااع ي  1976بااى س النُ ُااة فااي  سااحور 

ر الوسجي  الوسجي وبى س لون حمد ط وة الححٍر

 لااس ال ااع ي الااوسجي جعاادي ًضاام م موشااة مااً ألاسُااا  والحوطاااات الحمبُااة  صاا   اإلا

حُاص ًيحخاب  شضاا  اإلا لاس إلااد   هخُ ة  هحقاى مً هحام الحامد الواحاد  لاى هحاام الحعد ًاة.

مااارت  1989 ماااس ساااىوات با هحخااااد ال ااار ي إ وهحااارا لحعثاااع الدًمقراسُاااة التاااي ثتىاَاااا  ساااحور 

 1996 لى  1992مً سىة الاما ر بمرحلة اهحقالُة   ره 

عُة  1996حُص اصدر  ساحور  الااي ث جاي هحاام اإلا لساتن حُاص ًماارس السالطة الخ اَر

راقااااااب شماااااال  د شلُاااااا  ٍو برإلاااااااان ًحهااااااون مااااااً ساااااارفحتن ولاااااا  السااااااُا   فااااااي  شاااااادا  القاااااااهون والحصااااااٍو

 الحهومة .
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ااااااااااااق  ق ااااااااااااعاع العااااااااااااام اإلا اناااااااااااار            ًيحخااااااااااااب  شضااااااااااااا  اإلا لااااااااااااس ال ااااااااااااع ي الااااااااااااوسجي شااااااااااااً سٍر

يحخااااب رلسااااا )وال ااااق  ق ااااعاع ستااااع 312سااااري إ ولنااااً بااااالقوا م. ٍو (  شضااااا  م لااااس ألامااااة شااااً سٍر

اإلا اناار والسااري بمقعاادًً شااً ماال و ًااة إ مااً بااتن  شضااا  اإلا ااالس ال ااع ُة ال لدًااة و  شضااا  

عتن ر ِس الاماورٍة السلص ال اقي مً  شضا  م لس ألامة ماً باتن  اإلا لس ال ع ي الو ئي إ َو

ن اااااااااا ات الوسىُاااااااااة فاااااااااي اإلا اااااااااا ت العلمُاااااااااة والسقافُاااااااااة واإلااىُاااااااااة و قحصاااااااااا ًة الص صاااااااااُات وال

 و طحماشُة

شاااااد   شضاااااا  م لاااااس ألاماااااة ٌسااااااوي شياااااى ألالثاااااع هصاااااش شاااااد   شضاااااا  اإلا لاااااس ال اااااع ي 

يحخااااب  شضاااا  اإلا لااااس ال اااع ي الااااوسجي إلاااااد   ساااىوات إلمااااا ثحاااد  شاااااد  م لااااس  5الاااوسجي إ ٍو

 ألامة بالىصش مل رةذ سىوات سىوات وث د  ج نُلة م لس 6ألامة إلاد  

ثااااو ع م اااااَر  القااااواهتن اإلاحعلقااااة بااااالحىحُم اإلاحيااااي وتوُئااااة ؤلاقلااااُم والحقسااااُم ؤلاقلُاااااي 

منحاااب م لاااس ألاماااة ماااا شااادا  لاااو ثاااو ع مااال م ااااَر  القاااواهتن ألا اااره منحاااب اإلا لاااس ال اااع ي 

 الوسجي 

 الفزع الثالث : الخىاسن والخعاون بين الطلطخين

ام البعإلاااوي ًحمتاا باها  ًقاوم شياى  سااس ال صال اإلاارن  و اليسا ي باتن ر ًىا سابقا  ن الىحا

عُة والحى ُاًااااة فصااااة ثامااااا إ و همااااا ًراعااااي  الساااالطاتإ   ا اهاااا    ً صاااال بااااتن الساااالطحتن الخ ااااَر

 بُهوما هوشا مً الحواعن واإلاساوا  إ م  وطو  م اى واس  مً الحعاون بُهوما

 الخىاسن بين الطلطخين (أ 

مسااا ولُح   ماااام ر اااِس الاماورٍاااة وحهومحااا   1963جي فاااي  ساااحور ًححمااال اإلا لاااس الاااوس

(  شضاااااا  3/1و لاااااو شىاااااد  ًاااااداع   حاااااة واااااحب السقاااااة حُاااااص ًحعاااااتن ثوقُعااااااا ماااااً سااااار  رالاااااص )
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ااااا  ي  لاااااو  لاااااى  د شللواااااا باألسل ُاااااة اإلاطلقاااااة ألشضاااااا  اإلا لاااااس الاااااوسجي ٍو هاااااون الحصاااااٍو اإلا لاااااس ٍو

 جي.اسحقالة ر ِس الاماورٍة والحل الحلقائي للم لس الوس

مىاا  ب مهااان اإلا لااس ال ااع ي الااوسجي فااح   157فقااد الح ااي فااي اإلاااا    1976 مااا  سااحور 

مىاق ة حوى السُاساة ال ارطُاة بطلاب ماً ر اِس الاماورٍاة  و ماً ر اِس اإلا لاس التاي ًمناً 

شىااد  قحضااا   ن ثضاا ي َاااٍ اإلاىاق ااة  لااى  صاادار   حااة مااً اإلا لااس ال ااع ي الااوسجي ث لاا   لااى 

إ حُاص  ن اإلاااا   لام ث صان شاً س ُعااة َااٍ الة حاة وبالحاالي    اع ؤلاسااقاط ر اِس الاماورٍاة 

 الحهومة  و التودًد بحل اإلا لس مً سر  ر ِس الاماورٍة .

ق اال واعااد الحعااادًل إ فااي حالااة شاادم موافقااة اإلا لاااس  1996و  1989بِىمااا فااي  سااحوري 

إ ًقاادم ر ااِس الحهومااة ال ااع ي الااوسجي شيااى البعهااامج  و مخطااط شماال الحهومااة اإلاعااروض شلُاا  

 و الاااوعٍر ألاوى اساااحقالة حهومحااا  لااار ِس الاماورٍاااة. ٌعاااتن ر اااِس الاماورٍاااة ماااً طدیاااد ر اااِس 

حهومة  و وعٍرا  وى حسب النُ ُات ه ساا.   ا لم ثحصل مً طدًد موافقاة اإلا لاس ال اع ي 

/ 95 794 إ و حهاام اإلااوا  1989ماً  ساحور  78 77 76الوسجي ًىحل وطوبا س قا ألحهام اإلاوا  

عُة طدًد  ضمً  طاى محد   1996مً  سحور  96  .. وثىحم اهحخابات ج َر

ا للم لاااااس ال اااااع ي الااااوسجي بُاهاااااا شاااااً السُاساااااة العاماااااة إ حُاااااص  ثقاااادم الحهوماااااة ساااااىٍو

جعقب بُان السُاساة العاماة مىاق اة لعمال الحهوماة إ لماا ًمناً للم لاس ال اع ي الاوسجي  ن 

ماااً  128و 127/126 ع ملاااحمس رقاباااة س قاااا ألحهاااام اإلااااوا ًخحاااحم َااااٍ اإلاىاق اااة بة حاااة  و  ًااادا

حا بالسقااة ث عااا ألحهااام اإلاااا    1996 سااحور  مااً  80ولمااا ًمنااً لاار ِس الحهومااة  ن ًطلااب ثصااٍو

 .1989 سحور 
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وفي حالة شدم اإلاوافقة شيى   حاة السقاة ًقادم ر اِس الحهوماة  و الاوعٍر ألاوى اساحقالة 

س الاماورٍاااة  ن ًلااااا ق ااال ق اااوى  ساااحقالة  لاااى  حهاااام حهومحااا  إ وفاااي َااااٍ الحالاااة ًمناااً لااار ِ

اإلاعاادى فااي  1996مااً  سااحور  147و حهااام اإلاااا    2008اإلاعاادى فااي  1996مااً  سااحور  129اإلاااا   

2016 

ًقاادم الااوعٍر ألاوى شرضااا حااوى مخطااط شماال الحهومااة إلا لااس ألامااة مسلمااا وافااق شلُاا  

   حة لما  لرها سابقا.اإلا لس ال ع ي الوسجي . ًمنً إلا لس ألامة  ن ًصدر 

 الخعاون بين الطلطخين (ب 

هخُ اااة قُاااام الىحاااام البعإلاااااوي اإلاىاااٍو بااا  ساااابقا شياااى  سااااس ال صااال اإلاااارن باااتن السااالطات 

عُة والحى ُاًة.  و ات شد  محاَر للحواصل والحعاون بتن السلطحتن الخ َر

اإلاقارر  للسالطة ثحمسل  برع َاٍ اإلاحاَر في الدسحور الاما ري في حق اإلا ا ر  بالقواهتن 

الحى ُاًااااة وم ااااارلة  شضااااا وا فااااي مىاق ااااة م اااااَر  القااااواهتن اإلاطروحااااة  مااااام البعإلاااااان ) اإلا لااااس 

ال ع ي الوسجي سابقا واإلا لس ال ع ي الاوسجي وم لاس ألاماة حالُاا ( و صادار القاواهتن التاي ثام 

د شللواااا. وماااً حاااق البعإلااااان اق اااعاط القاااواهتن وثهاااون قابلاااة للمىاق اااة   ا قااادماا ش ااارون  الحصاااٍو

واعاااااااد َااااااااا الحعااااااادًل ثهاااااااون  2016ق ااااااال الحعااااااادًل فاااااااي  1996و ساااااااحور  1989ها  اااااااا فاااااااي  ساااااااحور 

شضاوا فاي م لاس ألاماة فاي اإلاساا ل  20ها  اا  و  20اق عاحات القواهتن قابلة للمىاق ة   ا قادماا 

 ًااة . ومااً هاحُااة   ااره ًمنااً  ن ً حماا  البعإلاااان فااي  ور  ستااع شا137اإلاىصااوص شللوااا فااي اإلاااا   

( رلثاي 3/2بم ا ر  مً ر اِس الاماورٍاة  و باساحدشا  مىا  بطلاب ماً الاوعٍر ألاوى  و بطلاب ماً )

عات شاً   شضا  اإلا لس ال ع ي الاوسجي إ لماا ٌ اارك ر اِس الاماورٍاة البعإلااان فاي ساً الخ اَر
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ااق  صاادار  واماار بااتن  ورجااي البعإلاااان  و فااي حالااة سُاباا  و جعاارض شلُاا  فااي  وى  ور  للمصااا قة  سٍر

 شللوا لما ٌ رع ر ِس الاماورٍة في اإلاسا ل الحىحُمُة ستع اإلاخصصة للقاهون.

ً اااااوض البعإلااااااان ر اااااِس الاماورٍاااااة فاااااي  صااااادار قااااااهون اإلاالُاااااة فاااااي حالاااااة شااااادم مصااااااحقة 

 ًوما  75البعإلاان شلُ  في مد   قصاَا 

 الفزع الزابع: الطلطت اللظائُت

حُاااص ٌعحباااع  1989و  1976و  1963ماااان الىحاااام القضاااائي هحاااام موحاااد فاااي  ااال  سااااثتع 

بِىمااااا  و ااااات محنمااااة شلُااااا  1976و  1963اإلا لااااس ألاشيااااى إ  شيااااى َُئااااة قضااااا ُة فااااي  سااااحوري 

 فقد ه  1996.  ما  سحور 1989شوضا شً اإلا لس ألاشيى  ةى  سحور 

شيااااى اع واطُااااة القضااااا   ي فصاااال القضااااا  ؤلا اري شااااً القضااااا  العااااا ي إ حُااااص ثمساااال 

اإلاقوماااااة ألشمااااااى اإلا اااااالس القضاااااا ُة واإلاحاااااالم للقضاااااا  العاااااا ي بِىماااااا  اإلاحنماااااة العلُاااااا العُىاااااة

اة(. وجساار  اة )اإلاحاالم ؤلا اٍر ً سس م لس  ولة لاُئة مقومة ألشماى الاااات القضاا ُة ؤلا اٍر

مل مً اإلاحنمة العلُا وم لس الدولة شياى اح اعام القااهون وثوحُاد  طتواا  القضاائي شباع مامال 

 ال عاد الوسجي.

محنمااة شلُااا للدولااة ثخااح  بمحالمااة ر ااِس الاماورٍااة شيااى ألافعاااى التااي  لمااا ث سااس

 -ًمناااً وصااا اا بال ُاهاااة العحااااى والاااوعٍر ألاوى شاااً الاىاًاااات و الااااى  التاااي ًرثن ا واااا بمىاسااا ة 

 ثا ًتوما إلاااماما .

ًحااولى ر ااِس الاماورٍااة جعُااتن ر ااِس اإلاحنمااة العلُااا ور ااِس م لااس الدولااة إلمااا ًحااولى 

لااااااس ألاشيااااااى للقضااااااا  َاااااااا ألا تااااااع الاااااااي ٌ اااااار  شيااااااى جسااااااُتع ناااااا ون القضااااااا  وثااااااحم ر اسااااااة اإلا 

 اسخ ارث  ق ل ممارسة ر ِس الاماورٍة حق الع و.
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و  تااعا الساالطة القضااا ُة مسااحقلة إ و ثمااارس فااي  سااار القاااهون والقاضااخي مساا وى  مااام 

 .اإلا لس ألاشيى للقضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاجمت 

بوا و  وى العااالم فااي م اااى الحناام ماارت ععااد   ن ث ااارد الحضااارات شيااى مخحلااش م ااار 

مراحل حُص شرفد  نها  مً الحهوماات : ماً الحنام ال ار ي مارورا بحنام ؤلاقلُاة  لاى الحنام 

 الدًمقراسي.
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َىااااك  وى جعحماااد شيااااى  الدًمقراسُاااة الىُابُااااة و ماااً رمااااة ثياااحي  الىحااااام البعإلاااااوي الاااااي 

قااااوي مرلاااام البعإلاااااان إ و ًحمتااااا َاااااا الىحااااام بال صاااال اإلااااارن بااااتن  ًضااااعش مرلاااام ر ااااِس الدولااااة و ٍو

 السلطات إ و قد و ا و ثرشرع في  ه ل عا .

بِىمااااااا الىحااااااام الر اساااااااخي الاااااااي ًناااااارس سااااااالطة ال ااااااعب و ًحمتااااااا بال صااااااال ال اااااادًد باااااااتن 

 . 2019السلطات إ جعحبع الو ًات اإلاححد  مادا ل  رم ثرلُا ععد سىة 

عُة إ حُاااااص ان اماااااا هحاااااام الحنااااام فاااااي الامعُاااااة ٌعحماااااد شياااااى اساااااحقوا  ال سااااالطة الخ اااااَر

سرا.  الحهومة مس ولة امام البعإلاان الاي ًيحخ وا و َو مط ق شيى ال صوص في سَو

لمااااااا ان الىحااااااام ال اااااا   الر اسااااااخي الاااااااي ً ماااااا  بااااااتن الىحااااااام البعإلااااااااوي و الر اسااااااخي ٌساااااام  

 لل عب بم ارلة البعإلاان في ممارسة سلطح  و سُا ث إ و جعمل ب  فروسا  صوصا .

           حاااااااام الرئسااااااااوي )نااااااا   الر اساااااااخي (الااااااااي ًقاااااااوي مىصاااااااب ر اااااااِس الاماورٍاااااااة و ا تاااااااعا الى

و ٌعطُا  صاةحُات جعُاتن الحهومااة و  قالتواا و لااا حااق الار ِس فاي حاال البعإلااان و ثار س اإلا لااس 

 ألاشيى للقضا  و َو اإلاعموى ب  في مصر و الاما ر و ثووس. 

 

 

 كائمت اإلاصادر و اإلازاحع:

 أوال : اإلاصادر : 

ت الدًملزاطُت الشعبُت  :دض ( أ  اجير الجمهىرٍت الجشائٍز

د  الرسمُة رقم  1963ستحمبع  10 سحور  .1  1963ستحمر  10بحاٍر   64الاٍر

د  الرسمُة رقم  1976هوفمبع  22 سحور  .2  1976هوفمبع  24بحاٍر   94إ الاٍر
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د  الرسمُة رقم  1989فبعاًر  28 سحور  .3  1989مارس  1بحاٍر   9إ الاٍر

اااااااد  الرسااااااامُة رقااااااام  1996فمبع هاااااااو  28 ساااااااحور  .4 مااااااا   1996 ٌسااااااامبع  8بحااااااااٍر   76إ الاٍر

  صوصا  2016/2020جعدًةت سىة 

 اللىاهين : ( ب

ااد   1970 ٌساامبع  15ماا رم فااي  76-70 ماار  .1 ااة إ الاٍر ًحضاامً قاااهون الايسااُة الاما ٍر

   1970 ٌسمبع  18بحاٍر   105الرسمُة العد  

اد  الرسامُة  86-70ى و ًاحمم  مار ٌعاد 2005فبعاًر  27بحاٍر   05/01 مر رقم  .2 إ الاٍر

 2005فبعاًر  27بحاٍر   15العد  

               بحعلاااااااااااااااااااااااااااق بىحاااااااااااااااااااااااااااام 2016اوت  25بحااااااااااااااااااااااااااااٍر   16/10القااااااااااااااااااااااااااااهون العضاااااااااااااااااااااااااااوي رقااااااااااااااااااااااااااام  .3

د  الرسمُة العد    2016اوت  28بحاٍر   5ؤلاهحخابات إ الاٍر

حعلاااااق بىحاااااام ًحضااااامً القااااااهون العضاااااوي اإلا 2021ماااااارس  10بحااااااٍر   21/01ألامااااار رقااااام  .4

د  الرسمُة العد    .2021مارس  10بحاٍر   17ؤلاهحخابات إ الاٍر

 

 

 

 

 ثاهُا اإلازاحع 

 الكخب :  ( أ

     ش اااااااااااد ال جاااااااااااي عسااااااااااااُووي ش اااااااااااد ب إ الوساااااااااااُط فااااااااااااي الاااااااااااىحم السُاساااااااااااُة و القاااااااااااااهون  .1

 .261-260إ ص ص  2004الدسحوري إ س   د مطاع  السعدوي إ مصر إ 
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               -الحهومااااااااااااااااااااااة  -وري إ الدولااااااااااااااااااااااة محمااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااا م اإلا اااااااااااااااااااااااداوي إ القاااااااااااااااااااااااهون الدسااااااااااااااااااااااح .5

ة إ مصر ) /ت(   الدسحور إ اإلا سسة السقافُة الاامعُة ؤلاسنىدٍر

وعماااااان  حماااااد ال طُاااااب إ الوساااااُط فاااااي الاااااىحم السُاساااااُة و القااااااهون الدساااااحوري إ  ار  .6

 .2004السقافة للي ر و الحوعَ  شمان إ ألار ن إ 

السُاسااااُة اإلاقارهااااة إ الااااام  الساااااوي :  سااااعُد  بااااو ال ااااعتعإ القاااااهون الدسااااحوري و الااااىحم .7

   1999إ  3الىحم السُاسُة إ  .م.ض الاما ر إ ط 

ماطاااد راساااب الحلاااو إ الااااىحم السُاساااُة و القااااهون الدسااااحوري إ مي اااا  اإلاعاااار  للي اااار  .8

ة إ مصر إ ط  2000إ  1ؤلاسنىدٍر

ط إ الاااااااااااااااااوطتا فاااااااااااااااااي القااااااااااااااااااهون الدساااااااااااااااااحوري و اإلا سساااااااااااااااااات السُاساااااااااااااااااُة  .9               ألاماااااااااااااااااتن ناااااااااااااااااٍر

 .1998اإلاقارهة إ  .م.ض إ الاما ر إ 

اااااس إ الاااااوطتا فاااااي القااااااهون الدساااااحوري و اإلا سساااااات السُاساااااُة إ  ار النحااااااد  .10 باااااوبنر   َر

 2003الحدًص إ الاما ر إ 

مولااو   ًاادان إ م احااص فااي القاااهون الدسااحوري و الااىحم السُاسااُة إ  ار بلقااِس الاما اار  .11

 .2014إ 

و القااهون الدساحوري إ  ار الهوضاة العربُاة  محمد  وس قاسم طع ر إ الىحم السُاسُة .12

 إ القاَر  إ مصر إ ) .ت(

م شلاااااااوان إ الاااااااىحم السُاساااااااُة و القااااااااهون الدساااااااحوري إ  ار السقافاااااااة للي ااااااار  .13          ش اااااااد الناااااااٍر

 .2010و الحوعَ  إ شمان إ ألار ن إ 

حستن شسمان محمد شسمان إ الىحم السُاسُة إ مي اورات الحل اي الحقوقُاة إ بتاعوت  .14

 .2009ل ىان إ إ 
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اااااااااااااااااااااد إ  هحمااااااااااااااااااااة السُاسااااااااااااااااااااُة إ مي ااااااااااااااااااااورات الحل ااااااااااااااااااااي  .15                محمااااااااااااااااااااد رفعااااااااااااااااااااة ش ااااااااااااااااااااد الَو

 .2004الحقوقُة إ بتعوت إ ل ىان إ 

ااا  رشاااد إ القااااهون الدساااحوري العاااام: اإلا اااا و العاماااة و الاااىحم السُاساااُة إ اإلا سساااة   .16 هٍم

 .2008الحدًسة للنحاد إ ثرابلس إ ل ىان إ 

  أطزوحاث الدكخىراٍ : ( ب

فااااث  نااا اط : السااالطة الحى ُاًاااة فاااي ألاهحماااة السُاساااُة الحعد ًاااة إ  راساااة مقارهاااة  .1

بااتن الىحااامتن السُاسااُتن الاما ااري و الل ىاااوي إ ) سروحااة  لحااوراٍ شلااوم ثخصاا  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة( إ قساااااااااااااااااااااااااااااااااااام العلااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم السُاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااُة                                      ثىحُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااات سُاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااُة و   اٍر

 2015/2016الحاض ل ضر  1اسُة إ طامعة باثىة و الحقوق إ ملُة العلوم السُ

 مذكزاث اإلااحطخير :  ( ث

 حمد بُطام إ ؤلاق عاع اليس ي و الحمسُلُة حالاة الاما ار إ )ماالر  اإلااطساحتع قااهون  .2

شااااااااام إ ثخصاااااااا  قاااااااااهون  سااااااااحوري( إ قساااااااام الحقااااااااوق إ ملُااااااااة الحقااااااااوق و العلااااااااوم 

 .2004/2005إ  1السُاسُة إ طامعة باثىة 

 

 

 

 فهزص 

 الصفحت انالعىى 

 2 ملدمت

 ٌشــابههاومــا  الفصــل ألاول :طــبط اإلافــاَُم الخاصــت بالىظــام الطُاســ ي والطــلطت

 اخزي  هظممً 
3 



127 
 

 3 اإلابحث ألاول : مفهىم الىظام الطُاس ي وما ًلخبظ به مً الىظم

 3 اإلاطلب ألاول : شكل وهظام الحكم

ف شكل الحكم  3 الفزع ألاول : حعٍز

ف هظا  4 م الحكمالفزع الثاوي : حعٍز

 4 اإلاطلب الثاوي : الىظام الطُاس ي

ف الىظام  5 الفزع ألاول : حعٍز

ف الىظام الطُاس ي  5 الفزع الثاوي : حعٍز

 6 اإلاطلب الثالث: الطُادة وضلطت الدولت

 7 الفزع ألاول : معنى الطُادة

 8 الفزع الثاوي : معنى ضلطت الدولت

 9 اإلابحث الثاوي: مبدأ الفصل بين الطلطاث

 22 اإلاطلب ألاول :مظمىن مبدأ الفصل بين الطلطاث

 22 اإلاطلب الثاوي: الهدف مً مبدأ فصل الطلطاث

 22 اإلاطلب الثالث وجلدًز مبدأ الفصل بين الطلطاث

 22 الفزع ألاول :مشاًا مبدأ الفصل بين الطلطاث

 23 مبدا الفصل بين الطلطاثعُىب الفزع الثاوي : 

 24 هىم الصحُح إلابدأ الفصل بين الطلطاثاإلاطلب الثالث : اإلاف

 25 الفصل الثاوي: الحكىمت وأشكالها

 25 اإلابحث ألاول : مفهىم الحكىمت

 25 اإلاطلب ألاول: اإلاعُار العظىي 

ف الظُم  25 الفزع ألاول: الخعٍز

ف الىاضع  25 الفزع الثاوي: الخعٍز

 26 الفزع الثالث: الحكىمت كمزادف للىسارة

 26 وي: اإلاعُار اإلاىطىعياإلاطلب الثا

 26 الفزع ألاول: الحكىمت ججطُد لىظام الحكم

 26 الفزع الثاوي: الحكىمت وضُلت إضىاد الطلطت العامت

ت  26 الفزع الثالث: الحكىمت مظهز للدولت ؤلاداٍر
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 27 اإلابحث الثاوي : أشكال الحكىماث

 27 اإلاطلب ألاول: الحكىمت اإلالكُت والحكىمت الجمهىرٍت

ف بالحكىمت اإلالكُت والحكىمت الجمهىرٍتا  27 لفزع ألاول: الخعٍز

ت بين الحكىمت اإلالكُت وحكىمت الجمهىرٍت ٍز  28 الفزع الثاوي: الفزوق الجَى

 03 الفزع الثالث :مىاسهت بين الىظام اإلالكي والىظام الجمهىري

 05 اإلاطلب الثاوي : الحكىمت الاضدبدادًت والحكىمت اللاهىهُت

 Gouvernement Despotique 05ألاول: الحكىمت الاضدبدادًت الفزع 

 Gouvernement Legal 06الفزع الثاوي: الحكىمت اللاهىهُت 

 06 اإلاطلب الثالث: الحكىمت اإلاطللت والحكىمت اإلالُدة

 Gouvernement Absolu 07الفزع ألاول: الحكىمت اإلاطللت 

 Gouvernement Limite 09الفزع الثاوي : الحكىمت اإلالُدة 

 32 اإلاطلب الزابع : الحكىمت الفزدًت وحكىمت ألاكلُت والحكىمت الدًملزاطُت

 32 الفزع ألاول : الحكىمت الفزدًت

 32 الفزع الثاوي : الحكىمت الدًكخاجىرٍت

 Couvernement De Minorite 34الفزع الثالث :حكىمت ألاكلُت 

 35 الفصل الثالث: الىظام الدًملزاطي

 36 طلب ألاول: معاوي الدًملزاطُتاإلا

ا  36 اإلابحث ألاول: مفهىم الدًملزاطُت وجلدًَز

 37 اإلاطلب الثاوي : خصائص الدًملزاطُت

 37 الفزع ألاول: الدًملزاطُت مذَب ضیاس ي

 38 الفزع الثاوي: الدًملزاطُت جلِظ الفزد

 38 اإلاطاواة جلزر  الدًملزاطُت: الثالث الفزع

اث الفزدًتالفزع الزابع :   38 الدًملزاطُت تهدف إلى كفالت الحلىق والحٍز

 39 اإلاطلب الثالث : جلدًز الدًملزاطُت

 39 الشعبُت للطُادة آلاخز الىحه هي الدًملزاطُت:  ألاول  الفزع

 42 الفزع الثاوي : الدًملزاطُت لِطذ الشعب كله

 42 الفزع الثالث : الدًملزاطُت ال جحترم ألاكلُت
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 42 زابع: الدًملزاطُت مصدر طعف وحدة الدولتالفزع ال

 42 الفزع الخامظ : الدًملزاطُت عاحشة عً مىاحهت ألاسماث

 42 اإلابحث الثاوي : صىر الحكم الدًملزاطي

 42 اإلاطلب ألاول: الدًملزاطُت اإلاباشزة

 40 الفزع الثاوي: جلدًز الدًملزاطُت اإلاباشزة

 44 ُتاإلاطلب الثاوي: الدًملزاطُت الىُاب

 44 الفزع ألاول: ألاضاص الدًملزاطي للىظام الىُابي

 46 الفزع الثاوي :عىاصز الىظام الىُابي

 La Democratie Semi Directe 48اإلاطلب الثالث: الدًملزاطُت شبه اإلاباشزة 

 49 الفزع ألاول: مظاَز الدًملزاطُت شبه اإلاباشزة

 50 شزةالفزع الثاوي: جلدًز الدًملزاطُت شبه اإلابا

 54 الفصل الزابع: إضىاد الطلطت في الىظام الدًملزاطي 

 54 اإلاطلب ألاول: الخكُُف اللاهىوي لالهخخاب

 55 الفزع ألاول: الاهخخاب وظُفت 

 56 الفزع الثاوي: الاهخخاب حم شخص ي

 57 الفزع الثالث: الاهخخاب حم ووظُفت 

 57 الفزع الزابع: الاهخخاب ضلطت كاهىهُت

 58 ب الثاوي: جكىًٍ َُئت الىاخبيناإلاطل

 58 الفزع ألاول: الاهخخاب اإلالُد

 Suffrage Universel 62الفزع الثاوي: الاكتراع العام 

 65 اإلاطلب الثاوي: هظم الاهخخاب

 Le Suffrage Sirect Et اإلاباشــز ايـر والاهخخــاب اإلاباشـز الاهخخــاب: ألاول  الفـزع

LeSuffrage Indirect 
65 

 Scrutin Uninominalالفــــزدي والاهخخــــاب باللائمــــت  ؤلاهخخــــابلثــــاوي: الفــــزع ا

EtScrutin De Liste 
66 

 67 الفزع الثالث: هظام ألاالبُت وهظام الخمثُل اليطبي

 82 الفزع الزابع : الاهخخاب العلني والاهخخاب الطزي 
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 82 اإلابحث الثاوي: جىظُم الهُئاث الاهخخابُت

 82 ظ الىاحداإلاطلب ألاول: هظام اإلاجل

 80 اإلاجلطين هظام: الثاوي اإلاطلب

 83 الفزع ألاول: مبرراث هظام اإلاجلطين 

 84 الفزع الثاوي: مبرراث هظام اإلاجلظ الفزدي

 85 اإلاطلب الثالث: اإلاغاًزة بين اإلاجلطين

 85 الفزع ألاول: اخخالف اإلاجلطين مً حُث الخكىًٍ

 87 الاخخصاصالفزع الثاوي : اخخالف اإلاجلطين مً حُث 

 88 الفصل الخامظ: ألاهظمت الطُاضُت 

 89 اإلابحث ألاول : الىظام البرإلااوي

 89 اإلاطلب ألاول : أركان الىظام البرإلااوي

 92 الفزع ألاول: ثىائُت الجهاس الخىفُذي

عُت والخىفُذًت  90 الفزع الثاوي: الخىاسن والخعاون بين الطلطخين الدشَز

 94 الىظام البرإلااوياإلاطلب الثاوي: وشأة 

 95 اإلاطلب الثالث : جطىر الىظام البرإلااوي في اهكلترا

 96 الفزع ألاول: وشأة الىظام البرإلااوي في اهكلترا

 96 الفزع الثالث: اعخماد الىظام البرإلااوي على الخىاسن و اإلاطاواة

 97 اإلابحث الثاوي: الىظام الزئاس ي

 98 يخصائص الىظام الزهاس  اإلاطلب ألاول:

 98 الفزع ألاول: وحدة الطلطت الخىفُيُت

 99 الفزع الثاوي: الفصل بين الطلطاث

 222 اإلاطلب الثاوي: أضباب عدم وحىد الخأثير اإلاخبادل بين الطلطاث

 220 اإلابحث الثالث: الىظام اإلاجلس ي

 220 الىظام اإلاجلس ي اإلاطلب ألاول: خصائص

 220 الفزع ألاول: جزحُح كفت البرإلاان

 223 الفزع الثاوي : جبعُت الطلطت الخىفُذًت

 223 اإلاطلب الثاوي : جطبُلاث الىظام اإلاجلس ي
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 223 الفزع ألاول: جطبُم الىظام اإلاجلس ي في فزوطا

 224 الفزع الثاوي:جطبُم الىظام اإلاجلس ي في جزكُا

طزا  224 الفزع الثالث : جطبُم الىظام اإلاجلس ي في ضَى

عُت والخىفُذًتاإلاطلب الثالث : العال  226 كت بين الطلطخين الدشَز

 226 وضائل جأثير البرإلاان على الحكىمت الفزع ألاول:

 227 الفزع الثاوي: وضائل جأثير الحكىمت على البرإلاان

 228 اإلاجلس ي الىظام جلدًز: الزابع اإلاطلب

 229 اإلابحث الزابع : الىظام شبه الزئاس ي

 222 زکش رئِظ الجمهىرٍتاإلاطلب ألاول: مظاَز كىة وطعف م

 222 الفزع ألاول: الزئِظ ًخمخع باألالبُت البرإلااهُت

 222 الفزع الثاوي: الزئِظ ال ًخمخع باألالبُت البرإلااهُت

 220 اإلاطلب الثاوي : طبُعت الىظام الطُاس ي الجشائزي 

عُت  224 الفزع الثاوي : الطلطت الدشَز

 225 الطلطخينالفزع الثالث : الخىاسن والخعاون بين 

 228 الفزع الزابع: الطلطت اللظائُت

 122 خاجمت 

 

 

 

 


