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العالقة بني السلطتني التشزيعية والتنفيذية يف األنظمة النيابية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:
ئُ جىؼالقس ذُت جىغييحش جىػالظ يف جىذوىس حينَهح ٍرذأ جىفقو ذُت جىغييحش
جدلشضرو ذحىفقُٔ جىفشّغٍ "ٍىّطغنُى" ٍغ أُ ؾزوسٓ ضؼىد ئىل جٔغشَق ،ىنِ ٕزٓ جىؼالقس
مل ضنِ وجمكس وٍطريىسز ئال ذؼذ أُ ّؾش "ٍىّطغنُى" ٍإىفٔ جىؾهَت "سوـ جىقىجُّت" عْس
.)1(ً8471
وقذ ػذ جدلرذأ أعحعح ىطقغٌُ جّْظَس جىُْحذُس ،قىت أُ ذؼل جىفقهحء ؾؼئ
ٍشضريح هبح وال َقف ضيرُقٔ ئال فُهح ،مبؼٌت أُ ضقغٌُ جىغييحش ذئ ػِ جىفقو ذُْهح أٍش
ال َغطقٌُ يف غَت جىذديىقشجىُس جىطَػُيُس أو جىُْحَرس ُْ ،جىؾؼد قُت ديحسط ٕزٓ
جىغييحش ذْفغٔ وٕى عُذٕح فال ٍؼٌت ىيفقو ذُْهح( ،)2وىنْٔ دلح َؼهذ هبح ئىل ُٕثحش فاُ ٍِ
ؽأُ ٕزٓ جذلُثحش أُ ضغطرذ هبح ،فقذ أمذش جىفيشز ػيً أُ جالعطغْحء ذحىقىز ٍهَح محُ
ٍقذسٕح جيؼو فحقرهح جيْف ىالعطرذجد " مال ئُ جّٔغحُ ىُيغً أُ سآٓ جعطغٌت"( ،)3وقذ
قحه جىؼالٍس جىفشّغٍ "غىعطحف ىىذىُ"" :جىغييس جدلييقس ٍفغذز ٍييقس" ،شلح َؼيٍ جدلرذأ
أمهُس مربي.
وَْقغٌ جىْظحً جىُْحيب ػيً أعحط ٕذزج جدلرذذأ ئىل غذالظ فذىس ( ،)4أمذحفص ئىُذٔ
ججلَهىسَس جىفشّغذُس جخلحٍغذس فذىسز سجذؼذس ،وذحىطذح

عذىف ّطيذشج ئىل جٔؾحذذس ػذِ

جٔؽنحىُس جىطحىُس ٍح قذود جىؼالقس ذُت جىغييطُت جىطؾشَؼُس وجىطْفُزَس يف ٕزٓ جّْظَذس
مَح ٍٕ يف جىذعطىس ويف وجقغ جحلُحز جىغُحعُس؟ ٍغ جىطغحؤه ػِ جىؼالقس ذُت ستُظ جىغييس
جىطْفُزَس وجْغيرُس جىربدلحُّس يف قحىس مىهنَح ٍِ قضذُت سلطيفُت.
 - Iالعالقة بني السلطتني التهفيرية والتشسيعية يف الهظام الربملاني
َقف جىفقهحء جىفشّغُىُ جىقذٍحء جىؼالقس ذُت جحلنىٍس وجىربدلحُ ذحىفقو جدلشُ أو
جدلخفف ىيغييحش أو ذطؼحوُ جىغييحش( )5وٍؼْحٓ وؾىد ضؼحوُ ذُت جىغييطُت ٍٔنحُّس حتقُق
جىشقحذس جدلطرحدىس ذُْهَح ،فهْحك ؽرٔ ضىجصٌ وضغحوٌ يف جىقىز وجالخطقحؿ يف جىطقىس
جىطقيُذٌ ىيَرذأ جىزٌ حيقش جىؼالقس ذُت جىغييطُت ٍغ ئمهحه ققحتق أخشي ػيً سأعهح دوس
جْقضجخ جىغُحعُس مَإعغحش فؼيُس.
فيُظ مو ّظحً َىؾذ ذٔ ذشدلحُ ٕى ذحىنشوسز ّظحً ذشدلحين ،وىى محُ ٕزج جىربدلحُ دييل
عييحش فؼيُس وقىَس ججتحٓ جحلنىٍس ،فهْحك ئرُ خقحتـ دتُض ٕزج جىْظحً ضطَػو
ذحخطقحس فَُح َيٍ:
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أوال  /غْحتُس جىغييس جىطْفُزَس:
فهٍ ٍنىّس ٍِ ُٕثطُت ٍطَحَضضُت مهح ستُظ جىذوىس غَت ٍغإوه عُحعُح عىجء
محُ ٍينح أو ستُغح ٍْطخرح ،ووصجسز ذشتحعس ستُظ جىىصسجء ٍغإوىس عُحعُح ،وخيطيف دوس مو
ٍْهَح ػِ جْخشي ،وقذ جخطيف جىفقهحء قىه دوس ستُظ جىذوىس وّيحقٔ – مُقح وجضغحػح
– فَْهٌ ٍِ َشي أُ دوسٓ فخشٌ وأديب رلشدٍ ،ذػَُت سأَهٌ ذنىّٔ غَت ٍغإوه عُحعُح
وأُ جىىصجسز ٍٕ جىغييس جدلغإوىس ػِ ؽإوُ جحلنٌ ،فكُػَح ضنىُ جدلغإوىُس ضنىُ جىغييس،
مَح أُ جىشتُظ يف ٍهذ جىْظحً جىربدلحين دييل وال حينٌ .وفقهحء أخشوُ َشوُ أُ ىٔ دوسج
ئجيحذُح ٍغ جىىصجسز قُع ضىؾد ذؼل جىذعحضَت جىطىقُغ جدلطضجٍِ ذلَح ػيً محفس جىقشجسجش،
وسدوج ػيً قؿس مىُ جدليل دييل وال حينٌ يف ذشَيحُّح ذأُ جىظشوف جىطحسخيُس ٍٕ جىيت
أمؼفص ٍشمض جدليل أٍحً جىىصجسز ،وذحىطح

فحّْظَس جدلينُس جىربدلحُّس جْخشي ىُغص ٍيضٍس

ذحضرحع ٕزٓ جىْطُؿس خحفس وأُ جدليل َطىىل جىغييس دلذز غَت زلذودز شلح َنغرٔ خربز
وٍهحسز ضفىج جىىصجسز

()6

ئال أّٔ وئُ محُ ستُظ جىذوىس ديحسط ذؼل جالخطقحفحش ٍػو

ضؼُُت ستُظ جىىصسجء وئقحىس جىىصسجء ودػىز جّؼقحد جىربدلحُ وقئ ،ئال أُ ٕزٓ جالخطقحفحش
ضنىُ ػِ ىشَق جىىصجسز فهى ال دييل جىؼَو ٍْفشدج ّْٔ غَت ٍغإوه أٍحً جىربدلحُ( )7شلح
َقنٍ ذطرىء جىىصجسز دلشمض جىقذجسز قُع ضؼطرب ٍغإوىُطهح جىغُحعُس أٍحً جىربدلحُ قؿش
جىضجوَس يف جىْظحً جىربدلحين.
غحُّح /جدلغإوىُس جىغُحعُس ىيكنىٍس أٍحً جىربدلحُ:
ىرقح ىيفقو جدلشُ ذُت جىغييحش يف جىْظحً جىربدلحين فاُ ْٕحك ضؼحوُ وضىجصُ ذُت
جىربدلحُ وجىغييس جىطْفُزَس ،شلح َؼٍت وؾىد ػالقس ٍطرحدىس ذُْهَح ،جتؼو ٍِ جىربدلحُ
جدلَػو ىيؾؼد فْىج ىيىصجسز شلح َىقٍ مبىقغ ٍطىجمغ ىيربدلحُ جيؼئ َطضىضه يف مو خالف
ٍؼهح ،وىطكذَذ ٕزج جدلىقغ ّربص ذؼل ٍظحٕش ضذخو مو عييس ىيطأغَت ػيً جْخشي.
 - 1ضأغَت جحلنىٍس ػيً جىربدلحُ:
 ئُ ستُظ جىذوىس ػِ ىشَق جىىصجسز ٕى جىزٌ َذػى ٔؾشجء جالّطخحذحش جىربدلحُّس،وجٔؽشجف ػيُهح وٍشجقرطهح ،ئمحفس ئىل ضذخئ يف ضؼُُت ذؼل جىْىجخ جبىجس جدلْطخرُت يف
ججمليظ جىىجقذ أو رليظ آخش قغد ٍح َْـ ػئُ دعطىس جىذوىس.
 مبح أُ جىؼشف ؾشي ذاٍنحُّس ججلَغ ذُت ػنىَس جىىصجسز وػنىَس جىربدلحُ فاُ جىىصسجءحبنىسٌٕ ؾيغحش جىربدلحُ وٍْحقؾس جدلؾحسَغ وجىطقىَص ػيُهح فاهنٌ َيؼرىُ دوسج مرَتج يف
جىطأغَت ػيً جىربدلحُ ىقححل عُحعس جحلنىٍس(.)8
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 مزىل جىؾأُ يف دػىز جىربدلحُ ىالّؼقحد يف دوسجش جعطػْحتُس أغْحء جىؼييس جىربدلحُّسّطُؿس ظشوف ىحستس ضقذسٕح جىىصجسز ودلذز غَت زلذدز أقُحّح ،وٍٕ جىيت ضفل ٕزٓ
جىذوسجش(.)9
 وأخيش عالـ ومغ يف َذ جىىصجسز ذحجتحٓ جىربدلحُ ٕى قق قئ ،وٕى عالـ ٍقحذوىيَغإوىُس جىىصجسَس جىيت َغقو جىربدلحُ هبح جىىصجسز ،فهى عالـ ٍنحد ،ظحٕشٓ جالقطنحً
ىيؾؼد جىز ٌ ضظِ جىىصجسز أّٔ َإَذٕح وذحىْٔ ذقحء جىىصجسز يف جحلنٌ وػذً خنىػهح ىشأٌ
جىربدلحُ جعطْحدج ىؼذً ئٍنحُّس ئعقحىهح ٍشز أخشي ىْفظ جىغرد ئرج أػحدٕح جىؾؼد
ىيغييس( ،)11وجحلو جدلققىد ْٕح غَت جحلو جٔؾرحسٌ أو جىطيقحتٍ جىيزَِ ال َطىقفحُ ػيً
ضذخو جىىصجسز ذو ذْـ جىذعطىس ،وئمنح جدلققىد ٕى قُحً جىغييس جىطْفُزَس ذاهنحء ٍذز
ججمليظ جىُْحيب قرو جىْهحَس جىيرُؼُس ىيفقو جىطؾشَؼٍ قغد جىذمطىس سٍضٌ جىؾحػش(.)11
 - 2ضأغَت جىربدلحُ ػيً جحلنىٍس:
وضؼىد ئىل مىُ جىىصجسز ٍغإوىس عُحعُح ػِ رتُغ أػَحذلح أٍحٍٔ ،قُع حيق
ْػنحتٔ رلطَؼُت أو ٍْفشدَِ جىطأغَت ػيً جىىصجسز ذؼذز ىشج أمههح:
 ضىؾُٔ جىغإجه ذحالعطفغحس ػِ أٌ ٍغأىس ٍؼُْس ختـ جىىصَش أو جحلنىٍس ،وٕى ػالقسٍرحؽشز ذُت جىغحتو وجدلغإوه ،وىيغحتو وقذٓ جحلق ذحىطؼقُد ػيً سد جحلنىٍس ئُ مل َقطْغ
ىْقـ أو غَىك دوُ ئٍنحُّس ئقحىس جىغإجه العطؿىجخ ُْ جدلققىد ٍْٔ ىيد ٍؼشفس أو
سأٌ أو ققُقس ىنىُ جىىصسجء أقشخ ئىُهح ٍِ جىربدلحُ حبنٌ ٍىقؼهٌ(.)12
 وىنِ جىربدلحُ قذ ال َقطْغ فُقىً ذْفغٔ ذطققٍ جحلقُقس وٕى ٍح َغًَ حبق جىربدلحُ يفئؾشجء حتقُق ػِ ىشَق ئقذي جلحّٔ جىذجتَس أو جدلإقطس ،وال وؾىد ىيقُىد ػيً رلحه
جىطكقُق جىزٌ َغطهذف مؾف جىفغحد أو فكـ ٍح ّغد ىىصَش دتهُذج الهتحٍٔ ،أو جىطكقُق
يف ىؼِ ٍقذً مذ ػنى ذشدلحين ،وجىؼشف يف ذشَيحُّح ؾشي ػيً ضؾنُو جلحُ قنحتُس أو
ؽرٔ قنحتُس َؾحسك فُهح أػنحء ٍِ جىربدلحُ ذحىْغرس ىيَغحتو جخليَتز(.)13
 وأخيش قق ديحسعٔ جىربدلحُ ػيً جحلنىٍس ٕى جالعطؿىجخ ،وٕى زلحعرس وجعطرُحُ حيَويف ىُحضٔ جهتحً جحلنىٍس ميهح أو أقذ وصسجتهح وجتشَف عُحعطهح ،وضنَِ خيىسز ٕزج
جْؾشجء يف أّٔ ػحدز ٍح َؼقرٔ ىشـ جىػقس يف جىىصَش أو جحلنىٍس شلح ديهذ ٔقحىطهح ،و جدلؼرب
ػْٔ ذحدلغإوىُس جىغُحعُس ىيكنىٍس وٕى جىؼْقش جدلَُض ىيْظحً جىربدلحين وىى ختيفص ذحقٍ
جىؼْحفش(.)14
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وخيطيف جالعطؿىجخ ػِ جىغإجه مىّٔ ىُظ ػالقس زلذدز ذُت ػنى جىربدلحُ
وجىىصَش ،وئمنح حيق ىنو ػنى جالؽطشجك فُٔ قىت ىى عكد جدلغطؿىخ جعطؿىجذٔ ،قُع
دينِ ىيَؿيظ جالعطَشجس فُٔ قىت ىشـ ٍغأىس جىػقس ،شلح ؾؼو جىنػَت ٍِ جىذعحضَت ضغُؽ
ٕزج جحلق ذنَحّحش َٔقحػٔ قىت ال َطٌ جٔعشجف يف ضؼحىُٔ وخيخيس جحلُحز
جىربدلحُّس(ٍ ،)15ػو جؽطشجه ٍنٍ ٍذز ٍؼُْس ٍِ وفىه جالعطؿىجخ ىيىصَش ذحعطػْحء قحىس
جالعطؼؿحه قُع ضققش جدلذز مبىجفقس جىىصَش جدلييىخ جعطؿىجذٔ.
وْٕحك ٍِ جىذعحضَت جىربدلحُّس ٍِ ضضود جىربدلحُ ذطشعحّس أخشي دتُض ٍىقؼٔ يف
جىْظحً ٍػو جىْـ ػو جخطُحس ستُظ جىذوىس ذىجعيس جىربدلحُ ىىقذٓ أو ذحالؽطشجك ٍغ
ُٕثحش أخشي ،شلح َقىٌ ٍشمضٓ أٍحً جىغييس جىطْفُزَس( ،)16قُع ال دينِ جػطرحس جىشتُظ
شلػال ىيؾؼد ُْ جىربدلحُ جدلْطخد ٍفىك ٍْٔ دلَحسعس جىغييس وجىغُحدز ذحمسٔ وُّحذس
ػْٔ ،وٍِ جدلؼيىً أُ جىغييس جىطفىَنُس ال ضفىك شلح َشضد ػذً ئٍنحُّس ضفىَل جىربدلحُ
ىيشتُظ مٍ ديػو جىؾؼد وذحىطح

جىؼَو ٔسمحء جىربدلحُ وىُظ ئسمحء جىؾؼد شلح جيؼئ

حتص سزتطٔ.
ضؼيٍ ذؼل جىذعحضَت جحلق ىيربدلحُ يف جالهتحً ججلْحتٍ ىيغييس جىطْفُزَس
ذقغَُهح ػيً ٍح َشضنر ٔ مو ٍغإوه فُهح ٍِ ؾشجتٌ ضطؼيق ذىظحتفهٌ ،وػحدز ٍح َطٌ جىْـ
ػيً أُ ججلهس جدلخطقس ذحالهتحً ٍٕ ججمليظ جْدىن (وجدلْطخد ػحدز) أٍح جحملحمَس فطنىُ ٍِ
ىشف ججمليظ جْػيً أو زلنَس ػيُح سلطقس ،وٕزج جالهتحً ججلْحتٍ ٕى جىزٌ ٍهذ يف
ئصليطشج قذديح ىالهتحً جىغُحعٍ وذحىطح

ىشـ جدلغإوىُس جىغُحعُس وجٔقحىس( .)17وٕزٓ ٍٕ

جدلغإوىُس جىىصجسَس وضؼذ أخيش أّىجع جٔؾشجءجش جىيت ديينهح جىربدلحُ يف ٍىجؾهس جىغييس
جىطْفُزَس ذْحءج ػيً جقطشجـ ػذد ٍؼُت ٍِ أػنحتٔ حيذدٓ جىذعطىس ،وجىىصجسز ٍٕ جىيت
ضطكَو جدلغإوىُس دوُ ستُظ جىذوىس غَت جدلغإوه عُحعُح .وٍٕ ّىػحُ ئٍح فشدَس ذغرد
أخيحء أو ضققَت وصَش يف ضقشَف ؽإوُ وصجسضٔ وػيً جىىصَش أُ َقذً جعطقحىطٔ ىشتُظ
جىذوىس ئرج عكرص ٍْٔ جىػقس ذأغيرُس ٍؼُْس ،مَح دينِ أُ ضنىُ ضنحٍُْس رتحػُس عىجء
مبغحءىس جىىصجسز منو ػِ ػَيهح أو ٍغحءىس وصَش وجقذ ضشي جحلنىٍس وؾىخ جىطنحٍِ ٍؼٔ
فطغطقُو(.)18
فحىؼالقس ئرُ ذُت جحلنىٍس وجىربدلحُ ٍٕ ػالقس ضىجصٌ جىقىي فنو ٍْهَح ىٔ ٍِ
جىىعحتو ٍح َىقف جِخش ،وجىفُقو ذُْهَح ٕى جىؾؼد جىزٌ َقىه ميَطٔ يف جىًتجع ػِ ىشَق
ئػحدز جّطخحخ جىربدلحُ ،فارج أقش جىربدلحُ ججلذَذ ّفظ ٍح أقشٓ جىربدلحُ جىقذًن فال ضغطيُغ
جحلنىٍس قئ ٍشز أخشي ىزجش جىغرد(.)19
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 - IIالعالقة بني السلطتني التهفيرية والتشسيعية يف الهظام السئاسي
ضؼطرب جىىالَحش جدلطكذز ٍهذ جىْظحً جىشتحعٍ ففُهح ّؾأ وضشػشع وفقح ىذعطىسٓ
جىقحدس عْس  ،)21(ً8411وضيىس خاله قشُّت ٍِ جىضٍحُ قُع عحمهص جىطقحىُذ جىؼشفُس
وج ىغىجذق جىذعطىسَس ٍغ جىذعطىس جدلنطىخ يف حتذَذ خقحتـ ٕزج جىْظحً .وىنِ وػيً
جىشغٌ ٍِ جىطؼذَالش جىغطس وجىؼؾشَِ خاله قشُّت ،فاُ جحليىه جىىعيُس جىيت جضفق ػيُهح
جدلْذوذىُ يف جدلإدتش جىقحسٌ ٍغ ٍح حيَيىّٔ ٍِ ٍػحىُحش وسغرس يف قُحً أٍس قىَس – قغد
دَرحؾس جىذعطىس جٍْشَنٍ – فَذش يف ٍىجؾهس حتذَحش جىضٍِ.
وقذ جضغٌ ٕزج جىْظحً ذؼذز خقحتـ ؾحءش ٍؼظَهح ذحىطيىس جحلحفو خاله
جىقشُّت جىطحىُُت ٔفذجس جىذعطىس .وخالفح دلح َؼطقذٓ جىنػَت ٍِ جىنطحخ ٍِ أُ جىذعطىس ٕى
جىزٌ أّؾأ جدلشمض جدلطفىج ىشتُظ ججلَهىسَس ،فاُ جىطيىس جىذعطىسٌ ٕى جىزٌ أدي ئىل صَحدز
ّفىر جىشتُظ ؽأّٔ ؽأُ ذحقٍ سؤعحء جىذوه جدلؼحفشز( .)21فهزج جىطفىج جىزٌ ػيً أعحعٔ
َغًَ جىْظحً ذحىشتحعٍ مل َنِ ئقشجسج ٍِ وجمؼٍ جىذعطىس ،فَح قحً ذٔ جدلإعغىُ ٕى
جىفقو جىطحً ذُت جىغييحش ٍغ قُحً جعطػْحءجش حتنَهح ّظشَس جىشقحذس وجىطىجصُ

Check and

 balanceجىيت حتذ ٍِ جعطرذجد وضؼغف أٌ عييس ذنرف رتحقهح ٍِ ىشف جىغييس جْخشي
وٕزج جىفقو ذُت جىغييحش جدلغطقً ٍِ "ٍىّطغنُى" ٍغ ٍغحوب جىربدلحُّس
جٔصليُضَس ذحىْغرس ىٍٓشَنحُ رىل جىىقص ،مهح ٍشؾغ جْذحء جدلإعغُت يف ختقُـ مو
عييس مبحدز ٍغطقيس يف جىذعطىس ئمحفس ئىل أعظ غالغس ضقىً ػيُهَح ّظشَس جىشقحذس
وجىطىجصُ ،جْعحعحُ جْوه وجىػحين دعطىسَحُ وَطَػالُ يف جػطشجك جىشتُظ ػيً ٍؾحسَغ
جىربدلحُ –جىفُطى جىطؾشَؼٍ -ويف قذسز رليظ جىؾُىل ٍِ جحلذ ٍِ عييحش جىشتُظ يف ذؼل
جالخطقحفحش ،أٍح جىػحىع فهى ّطُؿس جىؼَو ذحىذعطىس وَطَػو يف ذغو سقحذس جحملنَس جىؼيُح
ػيً أػَحه جىغييطُت(.)22
فكُف أُ وجمؼٍ جىذعطىس أسجدوج عييس ضْفُزَس قىَس ذاّحىطهٌ ٍهَطهح ىؾخـ
وجقذ ٍْطخد ؽؼرُح وغَت ٍغإوه أٍحً جىربدلحُ ،ديحسط عييحش فؼيُس ال فىسَس مَح ٕى
جىؾأُ يف جىْظٌ جىربدلحُّس جىطقيُذَس جىيت محّص عحتذز يف أوسوذح رىل جىىقص ،وىنْهٌ مل
َرىتىٓ ٍنحّس ضفىج جىربدلحُ ذذىُو أُ جدلحدز جْوىل ٍِ جىذعطىس سلققس ذلزج جْخَت ،مَح
أُ ػَيُس جّطخحخ جىغييحش ذذأش ذحّطخحخ جىنىّغشط قرو جىشتُظ ،ئال أُ جىطيىس جىغُحعٍ
مَح عرق أُ أؽشّح ٕى جىزٌ أدي ئىل صَحدز ّفىر جىشتُظ وضفىقٔ شلح أدي ئىل ضغَُطٔ
ذحىْظحً جىشتحعٍ(.)23
- 176 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .صاحل بنشوري  -جامعة بسكزة

وىُظ ٍِ ّحفيس جىقىه جىطأمُذ ػيً أُ جىْظحً جىشتحعٍ ال دينْٔ جىطىجؤً ٍغ جىْظٌ
جدلينُس فقىز ستُظ ججلَهىسَس يف ٕزج جىْظحً ضنَِ يف جّطخحذٔ ٍِ ىشف جىؾؼد ذيشَق
ٍرحؽش أو غَت ٍرحؽش ،وٕى ٍح ػرب ػْٔ جىشتُظ جٍْشَنٍ "وَيغِ" ذقىىٔ":ئُ جىشتُظ ٕى
فىش جىؾؼد يف محفس جٍْىس وقغرٔ أُ َْؿف يف جمطغحخ غقس جٍْس وئػؿحهبح ،وىِ
ضغطيُغ أَس قىز جىىقىف أٍحٍٔ ...،وئّٔ ال ديػو دجتشضٔ جالّطخحذُس وىنْٔ ديػو مو
جىؾؼد"(.)24
جختز جىْظحً جٍْشَنٍ منىرؾح ىيْظحً جىشتحعٍ وَنحد َنىُ وقُذج ُْ جىْحقيُت
ػْٔ مل َأخزوج ٍْٔ عىي ٍح َشٍٍ ئىل ضقىَس جىغييس جىطْفُزَس ٍطغحمُت ػِ جىغييحش
جْخشي وجىشوجذو ذُْهح ،قىت أُ ستُظ جىىالَحش جدلطكذز ىِ َقو ئىل ٍح عيشضٔ ذؼل
جىذعحضَت جىشتحعُس ىشؤعحتهح ٍِ عييحش( ،)25وذحىطح

فكذَػْح َطشمض ػيً جىَْىرؼ

جٍْشَنٍ يف جىذعطىس ومَح َؼَو فؼال يف جىىجقغ.
 - 1جىؼالقس ذُت جىغييطُت يف جىذعطىس جٍْشَنٍ:
ىقذ ومغ جىذعطىس جٍْشَنٍ جىنىّغشط يف ٍىقغ مرَت ؾذج وجُ محُ ٍطىجصّح ٍغ
جىشتُظ( )26ىرقح دلرذأ جىفقو ذُت جىغييحش ،فهى ٍقحسّس ذحىربدلحُ يف جىْظحً جىربدلحين سلىه
دعطىسَح ذغييحش فشحيس أو مَُْس ال دينِ ٌْ ذشدلحُ يف جىؼحمل حتقُقهح ،وجىزَِ فحغىج
جىذعطىس " أسجدوج ىينىّغشط أُ َنىُ ٍشمض جىْظحً جىغُحعٍ يف جىىالَحش جدلطكذز وأُ َنىُ
جىفشع جىزٌ ىٔ جىقذجسز ذُت فشوع جحلنىٍس "(.)27
أ -يف جدلحدز جْوىل جىفقشز جىػحٍْس ٍْف جىذعطىس ىينىّغشط عرؼح وػؾشَِ عييس
سلطيفسٍ ،غ عييس قرىه والَحش ؾذَذز يف جٔحتحد قذدهتح جدلحدز جىشجذؼس ،وعييحش أخشي
ؾحءش يف جىطؼذَالش جىذعطىسَس جىالققس .وإٌٔ ٕزٓ جىغييحش رتُؼح ٍٕ عييس جحملفظس
وعييس جىغُف ،ففشك جىنشجتد وجىشعىً وحتقُيهح وضغذَذ جىذَىُ وضقذًن جٍْىجه
ىيذفحع وحتقُق جىشفحُٕس ىيىالَحش جدلطكذز ٍِ فٌَُ عييحش جىنىّغشط( ،)28أٍح ئػالُ
جحلشخ فهٍ عييس ٍييقس ىٔ ذحىشغٌ ٍِ مىُ جىشتُظ ٕى جىقحتذ جْػيً ىيقىجش جدلغيكس،
ٕزج جدلْقد جىزٌ ؾؼئ َغطقد ٕزٓ جىغييس ٍشجسج قىت قشخ جىفُطْحً ؾؼو جىنىّغشط
َضود ضشعحّطٔ ذحىقحّىُ جخلحؿ ذغييحش جحلشخ جىقحدس عْس  .ً8141ئال أُ جىقىز
جىغُحعُس جىيت ضنرف رتحـ جىشتُظ قُت ال خينغ ذذقس ىيقحّىُ جخلحؿ ضطَػو يف جىقشجس
جدلطضجٍِ جمليغٍ جىنىّغشط ذىقف جىشتُظ ىيؼَيُحش جىؼغنشَس ،ويف قحىس ػذً جعطؿحذطٔ
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(ذحعطخذجٍٔ جىفُطى جىطؾشَؼٍ ىطؿحوص جىقشجس) فاُ جىنىّغشط قحدس ػيً فشك سأَٔ ذأغيرُس
جىػيػُت(.)29
خ -وجدلىقغ جِخش جىز ٌ َطرىؤٓ جىنىّغشط ٕى ػْذٍح ال َطَنِ أقذ جدلشؽكُت
ىيشتحعس ٍِ جحلقىه ػيً جْغيرُس جدلييىذس فُطقذي رليظ جىْىجخ ذلزٓ جدلهَس فُخطحس
وجقذج ٍِ ذُت جىػالغس جْوجتو ذيشَقس جالقطشجع جىغشٌ ،ومل َطٌ ٕزج جخلُحس عىي ٍشضُت
عْيت  ً8111و  ، ً8181مَح َطىىل رليظ جىؾُىل جخطُحس ّحتد جىشتُظ ،ودييل رليظ
جىْىجخ عييس جالهتحً مذ جدلغإوىُت جىطْفُزَُت وحيحمَىُ ٍِ ىشف رليظ جىؾُىل
ذأغيرُس جىػيػُت ،مَح َطىىل ٕزج جْخَت عييس جدلىجفقس أو جىشفل ىيطؼُُْحش جىشتحعُس
وجدلقحدقس ػيً جدلؼحٕذجش ،ومزج عييس جدلشجقرس وضققٍ جحلقحتق ػرب جلحُ جالعطَحع
وخحفس عييس حتذَذ عقف جدلىجصّس(.)31
 - 2جىؼالقس ذُت جىغييطُت يف وجقغ جىْظحً جىشتحعٍ:
ئُ جىشتُظ جٍْشَنٍ ٕى جىزٌ حيطو جدلشمض جدلشٍىج يف أرٕحُ جٍْشَنُُت ذذىُو
جالٕطَحً جىنرَت ذحالّطخحذحش جىشتحعُس ٍقحسّس ذحّطخحذحش جىنىّغشط جىيت ضطٌ مو عْطُت،
مَح وأُ وجمؼٍ جىذعطىس جٍْشَنٍ محّىج َشوُ مشوسز قحتذ قىٌ ىنْٔ غَت دَنطحضىسٌ،
فىمؼىج ّظحً جىنىجذف وجىطىجصّحش ىطقُُذ عييطٔ ومل َنىّىج ٍطقىسَِ دلنحّطٔ يف جىقشُ
جىؼؾشَِ ْهنٌ محّىج َؼطقذوُ أُ جىنىّغشط ٕى قؿش جىضجوَس يف جىْظحً( ،)31فطغَُس
جىْظحً ذحىشتحعٍ ؾحءش ذؼذٌٕ ذضٍِ ىىَو.
"ئُ جىْظحً جىشتحعٍ ُّحيب ذال حتفظ ،قُع ضغْذ جىىظُفس جىغُحعُس :جىطؾشَغ
وجىطْفُز ئىل ُٕثحش ٍْطخرس وػيً أعحط ٍِ دتػُو جٍْس ،وٍِ مث فهٍ ُٕثحش ُّحذُس "(،)32
ئال أُ جّطخحخ جىشتُظ ػِ ىشَق جىؾؼد مل َْـ ػئُ جىذعطىس ،فحدلحدز جىػحُّس ٍْٔ ضْـ
ػيً ضؼُُت ّحخرُت ستحعُُت ىنو والَس ذحىيشَقس جىيت حيذدٕح ججمليظ جىطؾشَؼٍ فُهح ،
وجْقضجخ جىغُحعُس ٍٕ جىيت ؾؼيص جىشتُظ َْطخد ؽؼرُح ذيشَق غَت ٍرحؽش( ،)33شلح
جيؼئ يف ٍشمض ٍطغحو ٍغ جىنىّغشط ،ئمحفس ئىل مىّٔ غَت ٍغإوه أٍحٍٔ يف شلحسعس ٍهحٍٔ
جىطْفُزَس.
ويف ققُقس جٍْش فاُ جىذعطىس جٍْشَنٍ مَح أسجدٓ وجمؼىٓ َقىُ ّظحً جىفقو
ذُت جىغييحش وجعطقالىُس مو عييس ػِ جْخشي ىطؿْد جىفغحد جىزٌ َشؤّ يف جىْظحً
جٔصليُضٌ ،فطٌ جىْـ ػيً ػذً ؾىجص جّطخحخ ػنى يف جىنىّغشط وٕى َطىىل ٍْقرح
فُذسجىُح مَح ال دينِ ْػنحء جىنىّغشط أُ َؼُْىج يف ٍنطد فُذسج
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أو صجدش ٍىجصّطٔ خاله فطشز جىؼنى جىربدلحُّس ،فحىذعطىس ومغ جىغييطُت ػيً مفيت ٍُضجُ
ٍطؼحده ضطىعيهَح جىغييس جىقنحتُس .وجىؼَو ذحىذعطىس ومزج جىغىجذق جىذعطىسَس ٕى جىزٌ
ؾؼو ٍىقغ جىغييطُت يف جخنفحك وجسضفحع ضْحويب " فقيُيس ٍٕ جىؼَيُحش جىيت َْفزٕح
جىنىّغشط و جىشتحعس وجىيت دينِ جىقىه أهنح ققح رجش جعطقالىُس ورجضُس ،وأٌ ٍرحدسز ٍِ
قرو أقذمهح ضييق جىؼْحُ يف جىغحىد ىغيغيس ٍِ جىْؾحىحش جدلطؼحدىس جىقَُس جدلطنحدز
جىذالىس ،وجىيت ضنىُ أقُحّح رجش ىرُؼس ضؼحوُّس وأقُحّح أخشي ختحفَُس ،وٍػو جىؾىمحش
جىشّحّس ػْذٍح ضذج ،فاهنح ضقذس رذزذحش وضشددجش ٍطََس ىرؼنهح ذؼنح "(.)34
وجىربدلحُ جٍْشَنٍ ال َقحدج ذو َْظش يف جقطشجقحش جىغييس جىطْفُزَس وقذ
َقشٕح أو َشفنهح أو َْقكهح ،مَح أّٔ قش يف جقطشجـ ٍح َؾحء ٍِ ٍؾحسَغ ،فْيحج جىطؾشَغ
َنحد أُ ال ضنىُ ىٔ قذود ،فأٌ ٍىمىع دينِ أُ َنىُ أعحعح ٔؾشجء ضؾشَؼٍ .وّطُؿس
دلَحسعحش جىشتُظ "ُّنغىُ" أغْحء جحلشخ يف جذلْذ جىقُُْس وذؼذ عْىجش ٍِ جالّطقحد ٍِ
ىشف جىنىّغشط مت ضضوَذ ٕزج جْخَت مبضَذ ٍِ جىيحقس ججتحٓ جىغييس جىطْفُزَس ،خحفس
يف رلحه جالػطَحدجش جدلحىُس ٍِ خاله ٍنطد جدلىجصّس جىطحذغ ىينىّغشط ومزىل جىؾأُ يف
ججملحه جخلحسؾٍ قُع َػرص وؾىدٓ ذذسؾس أمرب شلح محُ قرال(.)35
وٕى َطَطغ فىج مو رىل مبُضز ٍهَس ؾذج ،فقيُال ٍح َذفغ ذتِ أػَحىٔ ىنىُ
جْغيرُس جىربدلحُّس ّحدسج ٍح ضطأغش ذغرد أػَحه جىشتحعس ،ىؼذً وؾىد جدلغإوىُس ججلَحػُس
(قو جىربدلحُ) ٍغ مؼف جالىطضجً جحلضيب( ،)36فحىغييس جىطْفُزَس ال ضغطيُغ جىطأغَت ػيً
أػنحء جىنىّغشط ذحدلغحءىس ػِ أػَحذلٌ حتص أٌ ىحتو ،أٍح جىنىّغشط فُغطيُغ جىطأغَت
ػيً جىغييس جىطْفُزَس ذغالـ خيَت وفؼحه ومغ يف َذ رليظ جىؾُىل ػِ ىشَق
جلحّٔ( ،)37قُع ضغطيُغ جعطذػحء أٌ ؽخـ ٍهَح محُ ( وىى محُ جىشتُظ ّفغٔ) ىالعطَحع
ئىُٔ وضضوَذ جىنىّغشط مبح َشَذٓ ٍِ ٍؼيىٍحش ضنؾف جحلقحتق ،وال َغؼٔ سفل جدلػىه وئال
أفذس ستُظ جىيؿْس أٍشج ذاقنحسٓ وضىقُغ ػقىذس ؾْحتُس ػئُ( ،)38وشلح عرق َطنف أُ
جىْظحً جىشتحعٍ جٍْشَنٍ َطَُض مبح َيٍ(:)39
 قىز جىغييس جىطْفُزَس مْذ ىيغييس جىطؾشَؼُس ،ضفىج ّظَتهتح يف جىْظٌ جىربدلحُّس. ضأسؾف مفس جىغييطُت يف ٍُضجُ جىقىز جىؼَيٍ ال جىذعطىسٌ ،فطحسز َطفىج جىشتُظ وضحسزأخشي جىنىّغشط ،وٕزج َؼىد ىغررُت ستُغُت مهح:
 قىز ؽخقُس جىشتُظ وػالقحضٔ ٍغ أػنحء جىنىّغشط ،فنيَح محُ جىشتُظ قىَح ميَحجعطكىر ػيً أمرب رلحه خحفس ئرج محُ ٍِ قضخ جْغيرُس جىربدلحُّس.
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– وؾىد ظشوف ىحستس وأصٍحش ٍػو جحلشخ جْٕيُس ،ؾؼيص جىغييس جىطْفُزَس ضطرىأ جدلنحّس
جىؼحىُس ،ئمحفس ىنىهنح جدلرحؽشز ىيؼَو جىقشَد ٍِ جىؾؼد شلح جيؼيهح أمػش أمهُس ىذَٔ .ومل
َغطشؾغ جىنىّغشط قىضٔ ئال ذؼذ أخيحء جىشتحعس يف ػقذٌ جىغطُْحش وجىغرؼُْحش ٍِ
جىقشُ جىؼؾشَِ وجىفنحتف جدلطنشسز ذؼذ رىل.
وَالقظ يف جىْظٌ جىشتحعُس جْخشي أهنح ضؾطشك يف خحفُس وجقذز وضطرحَِ يف
جخلقحتـ جْخشي ،فقذ َُْٕص جىغييس جىطْفُزَس وضغىىص ػيً ذحقٍ جىغييحش ئىل قذ
جىْـ ػيً جّطخحخ جىشتُظ ٍذي جحلُحز شلح فطف ذحذح ىيذمطحضىسَس( ،)41وػيً جىؼنظ ٍِ
رىل " َالقٍ ستُظ جىىالَحش جدلطكذز فؼىذحش مػَتز يف ئقشجس جدلؾحسَغ جىطؾشَؼُس وجدلحىُس
ٍِ قرو جىنىّغشط جٍْشَنٍ جىزٌ َؼطرب أقىي ذشدلحُ يف جىذديقشجىُحش جىغشذُس وَْطؽ ػِ
رىل ضؼيو جحلنىٍس"()41يف جىنػَت ٍِ جْقُحُ.
 - IIIالعالقة بني السلطتني التهفيرية والتشسيعية يف الهظام اجمللسي.
جىْظحً ججمليغٍ أو ّظحً قنىٍس ججلَؼُس ّظحً دتػُيٍ َقىً ػيً أعحط جّطخحخ
جىؾؼد ىيغييس جىطؾشَؼُس جىيت حتطو ٍنحُ جىقذجسز يف جىذوىس ،وقذ محُ ْسجء جىفُيغىف
جىفشّغٍ "ؾىُ ؾحك سوعى" أغش مرَت يف ّؾأز ٕزج جىْظحً قُع محُ َشي أُ جىغييس
وجقذز يف جىذوىس( )24وال دينِ أُ ضطؿضأ ذْحءج ػيً وقذز جىغُحدز جىيت ديحسعهح جىؾؼد ػِ
ىشَق ٍْذوذُٔ جدلْطخرُت وضطَػو ٕزٓ جىغييس يف ضؾشَغ جىقىجُّت مغييس أفيُس
والعطكحىس قُحً جىربدلحُ جدلْطخد مبَحسعس رتُغ جىىظحتف ذْفغٔ فأّ َؼهذ هبح ئىل ُٕثحش
خيطحسٕح وحيذد وظحتفهح وضنىُ خحمؼس ىٔ خنىػح ضحٍح(.)24
فْظحً قنىٍس ججلَؼُس َنشط ضرؼُس جىغييس جىطْفُزَس ىيغييس جىطؾشَؼُس جىيت ختطـ
هبح ججلَؼُس جىطَػُيُس جدلْطخرس ،ومسٍ حبنىٍس ججلَؼُس ْهنح ضؼُت ىطَػُو ذشّحٍؽ
ججلَؼُس ال ذشّحرلهح ٍٕ .فحىْظحً ال َقىً فقو ػيً ضشؾُف مفس جىغييس جىطؾشَؼُس ػيً
جىطْفُزَس ذو َؼٍت جّذٍحؼ جىغييطُت يف َذ جىربدلحُ فُقىً مبهَس جىطؾشَغ وَؼهذ مبهَس
جىطْفُز ذلُثس أخشي حتص ئؽشجفٔ وسقحذطٔ(.)22
" وَالقظ أُ جىذوه جىيت أخزش هبزج جىْظحً ٍٕ جىذوه جىيت قحعص ؽؼىهبح ٍِ
جعطرذجد جىغييس جىطْفُزَس وىغُحهنح فنأهنح ضشَذ ٍِ خاله دعحضَتٕح مغش ؽىمس ٕزٓ
جىغييس جبؼيهح ضحذؼس وخحمؼس ىغييس جىؾؼد جدلَػو ذحذلُثس جدلْطخرس وٍٕ جىربدلحُ"(.)24
ومل َْؿف وَغطقش ئال يف عىَغشج قُع ذشصش خقحتقٔ ذؾنو وجمف وشلُض ،وإٌٔ ٍُضضُت
ىٔ ضطَػالُ يف ضشمُض جىغييس يف َذ جىربدلحُ وضرؼُس جىغييس جىطْفُزَس ىٔ شلح َؼٍت ػذً
وؾىد ستُظ دوىس غَت ٍغإوه عُحعُح مَح ٕى جىؾأُ يف جىْظحٍُت جىربدلحين وجىشتحعٍ.
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فحىربدلحُ يف جىْظحً جىغىَغشٌ ٕى جىغييس جىؼيُح يف جىذوىس ٍْطخد ٍِ ىشف جىؾؼد دلذز
أسذؼس عْىجش ،وصَحدز ػيً عييحضٔ جىطؾشَؼُس جْفُيس فأّ َْطخد رليغح جحتحدَح ٍِ ذُت
أػنحتٔ مغييس ضْفُزَس دلذز أسذغ عْىجش قحذيس ىيطؿذَذ ٕ ،زج ججمليظ ٍنىُ ٍِ عرؼس
أػنحء َقىٍىُ ذحّطخحخ وجقذ ٍْهٌ مشتُظ ىيَؿيظ وجىذوىس دلذز عْس قحذيس
ىيطؿذَذ(ٍ ،)24غ ئىضجً ججمليظ جالحتحدٌ وستُغٔ ذطقذًن ذُحُ دوسٌ ػِ ػَئ .مَح َقىً
جىربدلحُ ذحّطخحخ أػنحء جحملنَس جىفُذسجىُس مغييس قنحتُس دلذز عص عْىجش قحذيس
ىيطؿذَذ ،شلح جيؼئ َرذو ٍطشذؼح ػيً ػشػ جىغييس جحلقُقُس يف جىذوىس ،وىنِ جىىجقغ
خالف رىل مىُ جىربدلحُ ال َغطيُغ ػضه ججمليظ جالحتحدٌ قرو ٍشوس أسذغ عْىجش ومزىل
ستُغٔ ٍذز والَطٔ ،فَغأىس ىشـ جىػقس ضقف ػْذ قذ جىطضجً ججمليظ أو جىؼنى ذطىؾُهحش
ججلَؼُس يف جدلغأىس جدلػحسز( )24وػذً جىقذسز ػيً ئعقحه ججمليظ َؼطرب ئمؼحفح دلشمض جىربدلحُ
ججتحٓ جحلنىٍس

()24

خحفس وأُ أػنحء ٕزٓ جْخَتز ٌٕ أػنحء يف جىربدلحُ صَحدز ػيً

جقطنحمهٌ جدلرحؽش ذحجملطَغ وٍؾنالضٔ ،شلح جيؼيهٌ َؾحسمىُ ذحقطشجـ جىطؾشَغ ،ودينْهٌ
حبنٌ جتشذطهٌ ٍِ جحلقىه ػيً جىطؿذَذ جىذوسٌ الّطخحهبٌ وَنغرهٌ ّفىرج ػحىُح يف
جىذوىس ػيً قغحخ جىربدلحُ( .)24جٍْش جىزٌ ؾؼو جىْظحً ٍِ جىْحقُس جىىجقؼُس ّظحً
جىغييس جىطْفُزَس جىيت َرقً أفشجدٕح يف جحلنٌ أمػش ٍِ أػنحء جىغييس جىطؾشَؼُس شلح
َنؼف ٍشمض ضرؼُس جْوىل ىيػحُّس.
 - IVالعالقة بني السلطتني التهفيرية والتشسيعية يف الهظام شبه السئاسي.
ٕزج جىْظحً أعحعٔ ضىؾٔ ذؼل جّْظَس جىغشذُس وجىربدلحُّس ٍْهح خحفس ئىل
ضقىَس عييس ستُظ جىذوىس جىنؼُفس أفال يف جىْظحً جىربدلحين خحفس يف ظو جْغيرُس
جىربدلحُّس جدلؼحسمس ،وَطَُض ٕزج جىطىؾٔ ذنىُ ستُظ جىذوىس َْطخد ذحالقطشجع جىؾحٍو
وجدلرحؽش ٍِ ىشف جىؾؼد ،ودييل ٍِ جىقالقُحش ٍح َطؿحوص ستُظ جىذوىس جىربدلحُّس ٍغ
جٔذقحء ػيً جىؼْحفش ججلىٕشَس ىيْظحً جىربدلحين

()45

شلح جيؼو جىْظحً ؽرُهح ذحىشتحعٍ،

ىزىل َغَُٔ جىرؼل ٍِ جىفقهحء ٍْهٌ ػحده غحذص ذحىْظحً ؽرٔ جىشتحعٍ ،وَغَُٔ
دوفشؾُٔ ذحىْظحً جىْقف جىشتحعٍ ،أٍح "ذغُىين" فُغَُٔ ذحىْظحً جىربدلحين جدلطيىس ،وٍِ
أٍػيس ٕزج جىْظحً أدلحُّح فَُحس ( )9111-9191وفشّغح ذؼذ .)45(9191
وفنشز جىطىجصُ يف جىقىز جىيت سأَْحٕح يف جىْظحً جىربدلحين ضطضػضع يف ظو ٕزج
جىْظحً ىقححل جىغييس جىطْفُزَس شلػيس يف ستُظ ججلَهىسَس جدلْطخد ٍِ جىؾؼد ،فهى جدلَػو
جىؼحً ىيؾؼد ٍقحذو جىطَػُو ججملضء ىيربدلحُ ،ودييل عييحش وجعؼس يف جىظشوف جىؼحدَس ضضدجد
جضغحػح يف جىظشوف جالعطػْحتُس .وإٌٔ ٍىقغ أمحػٔ جىربدلحُ ٕى جخطُحسٓ ىشتُظ جحلنىٍس،
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ٕزج جالخطُحس أفرف ٍقشسج ىشتُظ ججلَهىسَس دوُ أُ َنىُ ٍيضٍح ذحخطُحسٓ ٍِ جىربدلحُ أو
جْغيرُس جىربدلحُّس ودوُ ٍؾحوسهتح( ،)44وجٔقحىس ّطُؿس ىشـ جىػقس جىيت محّص خحفس
ذحىربدلحُ أفرف َؾحسمٔ فُهح ستُظ ججلَهىسَس ذيشَقس غَت ٍرحؽشز ػيً أعحط أّٔ فحقد
جىطؼُُت(.)44
وأخيش ومغ وؾذ فُٔ جىربدلحُ ٕى ئٍنحُّس قئ ٍِ ىشف ستُظ ججلَهىسَس ،فارج
محُ جىربدلحُ يف جىْظحً جىربدلحين جىطقيُذٌ يف ٍىقغ ٍطىجص ٍغ جىىصجسز يف ٍغأىس قو مو ٍْهَح
ىّخش ضحسمح جحلنٌ ىيؾؼد فاُ جٍْش سلطيف يف ظو ٕزج جىْظحً ،فحىشتُظ قحدس ػيً قو
جىربدلحُ ىنِ ٕزج جْخَت ال َغطيُغ قُحىٔ فؼو أٌ ؽٍء( ،)42مو ٍح دينْٔ فؼئ ٕى قو
جحلنىٍس جىيت أفركص ذُت جدليشقس وجىغْذجُ ،قُع ال ضؾفغ ذلح جْغيرُس جىربدلحُّس يف ظو
قنٌ ستُظ دوىس قىٌ .وّظشز خحىفس ىيقالقُحش جدلَْىقس ىنو ٍِ ستُظ ججلَهىسَس
وجىربدلحُ يف جىذعطىس ججلضجتشٌ ٍػال ضرُت ػيى ٍشمض جْوه ػيً ٍشمض جىػحين(.)44
ئُ ٕزج جىْظحً جدلىعىً ذحىؾرٔ جىشتحعٍ َطغىه فُٔ جىشتُظ ػيً ذحقٍ جىغييحش
قُع َقحسخ ػَو جىربدلحُ ظحٕشَح ػَو قشّحتٔ يف جىْظٌ جىربدلحُّس ،ىنِ أمهُطٔ وٍشمضٓ
َرذآُ يف جىطْحقـ ىقححل جىغييس جىطْفُزَس ،شلح قذج مبؼظٌ جىطؿحسخ جىغحىنس ذلزج
جىذسخ ئىل أٍشَِ ،ئٍح جّقالخ ػغنشٌ وئٍح ئققحء ضحً ىيغييس جىطؾشَؼُس(.)44
ػالقس جىشتُظ ذحْغيرُس جىربدلحُّس يف جّْظَس جىُْحذُس.
ال ضػىس أَس ٍؾنيس يف ٍح خيـ ٕزٓ جىؼالقس يف ّظحً قنىٍس ججلَؼُس جىقحتَس
أعحعح ػيً ضشمُض جىغييس يف َذ جىربدلحُ وضرؼُس جىغييس جىطْفُزَس ىٔ .ومزىل جىؾأُ يف
جىْظحً جىشتحعٍ فْطُؿس ىيفقو جدلييق ىيغييحش

()57

مت ققش جىغييس جىطْفُزَس يف َذ

جىشتُظ جدلْطخد ؽؼرُح وجعطقالذلح ػِ جىغييس جىطؾشَؼُس حبُع ال ضقىً ػالقس ذُْهَح ئال
يف قحالش قيُيس ذُْهح جىذعطىس وأخشي مػَتز دتخنص ػْهح جدلَحسعس جىؼَيُس ،وذحىشغٌ ٍِ
أُ جىشتُظ قذ َفقذ جْغيرُس جحلضذُس يف جىنىّغشط أو أقذ رليغُٔ ئال أُ قىضٔ جدلطأضُس
ٍِ جىؾؼد وٍشمضٓ جىذعطىسٌ جدلغطقو ومؼف جحلضذُت جىنرَتَِ ضْظَُُح وئَذَىىىؾُح
ؾؼيطٔ َؼطَذ ػيً مفحءضٔ وذشجػطٔ أمػش ٍِ جػطَحدٓ ػيً مىّٔ ستُظ قضخ جْغيرُس أً
ال( ،)58ىزىل قحه جىشتُظ "وَيغىُ"" :دع جىشتُظ َنغد ػيف جىشأٌ جىؼحً فال َغطيُغ
أقذ أُ َقف ذىؾهٔ ّْٔ ديػو جىؾؼد ذأعشٓ "(.)59
ئُ جدلؾنيس جحلقُقُس يف ػالقس جىشتُظ ذحْغيرُس جىربدلحُّس ضػىس ذقىسز ؾذَس
يف جىْظحً ؽرٔ جىشتحعٍ وجىزٌ ديػو جىْظحً جىفشّغٍ جىقىسز جدلػحىُس ىٔ ،ئر ضطقحسع
جْقضجخ يف جالّطخحذحش جىربدلحُّس ذُت جدلإَذز ىيشتُظ وجدلؼحسمس ىٔ قُع َنيش ٕزج
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جْخَت ىيطذخو جدلرحؽش ّْٔ زلطحؼ ئىل ضأَُذ جىربدلحُ حتص ؽؼحس "أغيرُس جىشتُظ"

()61

ىَُنِ ىٔ جىؼَو يف عالً ،فُْطؽ أقذ أٍشَِ:
 -8جٍْش جْوه وجىغحىد ٕى جىطىجفق ذُت جىشتُظ وجْغيرُس :ويف ٕزٓ جحلحىس ػحدز ٍح َنىُ
جىشتُظ صػٌُ جْغيرُس وٕى ٍح ققو يف فشّغح ٍِ  ً8198ئىل  ً8119مث ذؼذ
 ،)61(ً8111ودلح فحص جحلضخ "جىذَغى " ذحالّطخحذحش جىربدلحُّس عْس  ً8141وفحص "ؾُغنحس
دَغطحُ" ججلَهىسٌ جدلغطقو ذحىشتحعس عْس  ً8147جّنٌ ئىُٔ جحلضخ جىذَغى

ذطؼُُْٔ

"سديىُ ذحس" صػٌُ جىذَغىىُُت وصَشج أوال ومزىل فؼو "ٍُطشجُ" ٍغ "ؽَتجك" عْس ،ً8118
ومزىل جىؾأُ ٍغ جّطخحذحش  ً8114رٌ جْغيرُس جالؽطشجمُس فقحً" ؽَتجك" ذطؼُُت
"ؾىعرحُ" ستُغح ىيىصسجء(.)62
 -8جٍْش جىػحين وٕى جىطؼحسك ذُت جىشتُظ وجْغيرُس جىربدلحُّس ٍػيَح قذظ ذُت  ً8119و
 ،ً8111فح ىشتُظ ذُت خُحسَِ ئٍح أُ َطقححل ٍغ جْغيرُس وَؼُت جىىصَش جْوه ٍْهح وٍح
َغططرغ رىل ٍِ ػذً ئٍنحُّس فشك عُحعطٔ ،وئٍح أُ َفشك جىىصَش جْوه قشَرح ٍِ
عُحعطٔ وٍح َْطؽ ػْٔ ٍِ ػشقيس جْغيرُس ىؼَئ ذشفل ئقشجس جدلؾحسَغ وٍْف جالػطَحدجش
وٕى ٍح ققو يف جالّطخحذحش جىطؾشَؼُس جىفشّغُس  ،ً8119قُع فحصش أقضجخ جىَُُت ػيً
جْغيرُس ذؼذ ضؼذَو جىْظحً جالّطخحيب عْس .ً8111
يف ٍػو ٕزج جىىمغ هتطض فىسز جىشتُظ فؼيُح ال دعطىسَح فهى رلرب حبنٌ عَت
جٍْىس ػيً ٍح َشجً ػيً جخطُحس ستُظ قضخ جْغيرُس ،ىنِ جىىمغ َقرف ٍػحس ؾذه ئرج
حتىىص أغيرُس جىشتُظ ئىل أقيُس وسفل جىشتُظ جٔرػحُ مَح ٕى جىؾأُ ٍغ" ٍُطشجُ" عْس
 ،ً8119وقحٍص أصٍس ذُْٔ وذُت جْغيرُس ججلذَذز ذضػحٍس" ؽَتجك" جدلقش ػيً ضؾنُو
جىىصجسز ذحىشغٌ ٍِ زلحوىس جىرؼل ئغْحء جىَُُت ٍِ جالؽطشجك يف جحلنٌ ،وّحدش جْغيرُس
جدلؼحسمس ذأُ خينغ جىشتُظ أو َغطقُو " ،"Se soumettre ou se démettreوظهش ومغ
ؾذَذ أىيق ػئُ جىفقٔ جىفشّغٍ ٍشقيس جىطؼحَؼ " "Cohabitationأو جىطىجؾذ
" "Coexistenceوّظش ذلح دوفشؾُٔ يف مطحذٔ " "La cohabitation des Françaisقُع ؽرٔ
ٕزج جىطؼحَؼ ذُت ستُظ جؽطشجمٍ وقنىٍس ديُُْس مبح وففٔ ذؼل جىقكفُُت ذحىضوجؼ
جْذُل( ،)63وٕى صوجؼ جميشجسٌ.ىنِ ذؼذ فطشز ٍِ جىطؼحَؼ ظهش جىطؼحسك ػْذٍح سفل
جىشتُظ جىطىقُغ ػيً ٍؾحسَغ جحلنىٍس ىطأٌٍُ جدلؾشوػحش جىؼحٍس فيؿأش ٕزٓ جْخَتز ئىل
جىربدلحُ فأَذٕح شلح ّقو جىغييس جىفؼيُس ئىل جىىصَش جْوه جدلذػٌ ذحْغيرُس ،قُع خيشؼ
ٍْطقشج يف مو خالف ٍغ جىشتُظ( ،)64ئال أُ ٍُطشجُ أمَو ػهذضٔ.
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وقذ غحس ضغحؤه ذؼذ رىل ػِ ئٍنحُّس ػضه جىشتُظ ٍِ ىشف جىربدلحُ ػْذ وؾىد
ضؼحسك قىٌ ذُْهَح ال رلحه فُٔ ىالىطقحء وجىطؼحوُ ،فظهش ججتحٕحُ ذحسصجُ:
جْوه :ديػئ" ٍحسعُو ذشَيى" جىزٌ َشي أُ ال ؽٍء ديْغ ٍِ ومغ جىشتُظ أٍحً
جحملنَس جىؼيُح ذغرد خالف عُحعٍ خيَت خحفس ئرج قشس قو ججلَؼُس جىىىُْس.
جىػحينَ :طضػَٔ "دوفشؾُٔ" يف مطحذٔ" جىطؼحَؼ" ئر َقشس أّٔ " ال َغطيُغ أقذ
ئؾرحس ستُظ جىذوىس ػيً جالعطقحىس"( .)65وىنِ دينِ رىل فؼيُح ىى ضنىُ جْغيرُس جدلؼحسمس
ٍطؿحّغس وقىَس ،فاهنح حتَئ ػيً جالعطقحىس ّْٔ ال َىؾذ يف جىذعطىس ٍح ديْغ رىل ،ػنظ
جىذعطىس جىشتحعٍ جىزٌ َقشس جىفقو ذُت جذلُثحش قُع ال َطٌ ئقحىس جىشتُظ ئال ػرب
جالهتحً ججلْحتٍ.
ئُ ٕزج جىفشك َْغً عييس سلىىس ىشتُظ جىغييس جىطْفُزَس وٍٕ قق قو
جىربدلحُ هبذف دػٌ جْغيرُس جىنؼُفس دجخئ يف جىْظحً جىربدلحين وجىؾرٔ جىشتحعٍ ،ذحىشغٌ
شلح حيَو يف ىُحضٔ ٍِ خيش ػيً جىغييس جىطْفُزَس يف جىْظحً جْوه(.)66
وخالفس ٍحعرق فاُ جىؼالقس ذُت جىغييس جىطؾشَؼُس وجىغييس جىطْفُزَس يف
جّْظَس جىُْحذُس جىيت حينَهح ٍرذأ جىفقو ذُت جىغييحش ختطيف ٍِ ّظحً ِخش قغد
جىْقىؿ جىذعطىسَس جدلخطيفس وقغد وجقغ جىطقحىُذ جىذعطىسَس فاىل ؾحّد جدلإعغحش
جىشمسُس ْٕحك ٍإعغحش فؼيُس ػيً سأعهح جْقضجخ جىغُحعُس ضقىً ذذوس ٍهٌ َفىج أقُحّح
دوس جىإعغحش جىشمسُس.
وػيً مو دوىس أو ّظحً عُحعٍ فُهح أسجد أُ َْطغد ئىل ٍْظىٍس ُّحذُس ٍِ ٕزٓ
جّْظَس أُ َشجػٍ ئمحفس ىيقىجػذ جىذعطىسَس جىيت َقشسٕح جىظشوف جىطحسخيُس وجىغُحعُس
جىيت حتُو هبح.
اهلوامش:
( ) 1زلَذ محٍو ىُيس ،جىْظٌ جىغُحعُس ،جىذوىس وجحلنىٍس ،دجس جىفنش جىؼشيب ،ذَتوش ،ه ،8148 ،8ؿ 111
وٍح ذؼذٕح.
( ) 8ئدٍىُ سذحه ،جىىعُو ،،جىىعُو يف جىقحّىُ جىذعطىسٌ جىؼحً( ،ججلضء جىػحين) جىْظشَس جىقحّىُّس يف
جىذوىس وقنَهح ،دجس جىؼيٌ ىيَالَُت،ذَتوش ،ه ، .8148 ،8ؿ .111
( )1عىسز جىؼيق ،جَِس .4،9
(ٕ )7زج جىطقغٌُ جىػالغٍ ظهش عْس  8118ػيً َذ فُنطىس ٍحسمىٍد يف سعحىس دمطىسجز ،قُع محُ قرو رىل
وئذطذجءج ٍِ عْس  ً8191غْحتُح ٍِ ومغ جٔصليُضٌ وَيُحً ذحؾهىش يف مطحذٔ جىذعطىس جٍْشَنٍ .حيٍ
جىغُذ جىقرحقٍ ،جىْظحً جىغُحعٍ جٍْشَنٍ وجخلالفس جٔعالٍُس ،دجس جىفنش جىؼشيب ،جىقحٕشز ،ه،8111 ،8
ؿ .84
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(ٍ ) 1ىسَظ دوفشؾُٔ  ،جدلإعغحش جىغُحعُس وجىقحّىُ جىذعطىسٌ ،ضشرتس ؾىسؼ عؼذ،جدلإعغس ججلحٍؼُس
ىيذسجعحش وجىْؾش وجىطىصَغ ،ذَتوش ،ه.889 ،8118 ،8
(ّ ) 9ؼَحُ أزتذ جخليُد ،جىىعُو يف جىْظٌ جىغُحعُس وجىقحّىُ جىذعطىسٌ ،دجس جىػقحفس ،جْسدُ ،ه،8
.141 ،8111
( )4ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،جىْ ظٌ جىغُحعُس ،جىذجس ججلحٍؼُس ،ذَتوش ،د.ه ،د.ش.811 ،
( )8زلَذ محٍو ىُيس ،جىْظٌ جىغُحعُس ،جىذوىس وجحلنىٍس ،دجس جىفنش جىؼشيب ،ذَتوش ،ه ، 8148 ،8ؿ .19
( )9ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .811
( ) 10عيَُحُ جىيَحوٌ ،جىغييحش جىػالظ يف جىذعحضَت جىؼشذُس جدلؼحفشز ويف جىفنش جىغُحعٍ جٔعالٍٍ ،دجس
جىفنش جىؼشيبٍ ،قش ،ه ،8119 ،9ؿ .181 ،797
( )11خحىذ ػرح ط ٍغيٌ ،قق جحلو يف جىْظحً جىُْحيب جىربدلحينٍ ،نطرس جىػقحفس جىذَُْس ،جىقحٕشز، ً8114 ،
ؿ .79
( )12جىغإجه ػالقس غْحتُس ذُت ػنى جىربدلحُ وجىىصَش دوُ ضذخو ٍِ أٌ ػنى آخش ،فهى قق ؽخقٍ ال
جيىصجىطْحصه ػْٔ ىيغَت أو ئقحىطٔ العطؿىجخ ئرج مل َقطْغ ذاؾحذس جىىصَش ،ىنِ دينِ ىٔ عكرٔ شلح َىقف
جدلغحءىسّ .ؼَحُ جخليُد ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ  .111عيَُحُ جىيَحوٌ ،جىغييحش جىػالظ ،جدلشؾغ ّفغٔ ،ؿ
.741
( )81عيَُحُ جىيَحوٌ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .711
(ٍ )87ىسَظ دوفشؾُٔ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .884
( )81وؾذش جىذعحضَت جىؼشذُس غغشز ٕزٓ جىنَحّحش فقحٍص ذحالىطفحف ػيً ٍرذأ جدلغحءىس وجالعطؿىجخ ىنَحُ
ذقحء جحلنىٍس ذحىشغٌ ٍِ أّف جىؾؼد وجىربدلحُ.
( ) 16ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،عييس وٍغإوىُس ستُظ جىذوىس يف جىْظحً جىربدلحين ،جدلإعغس ججلحٍؼُس
ىيذسجعحش وجىْؾش وجىطىصَغ ،ذَتوش ،ه ،8111 ،8ؿ .81 – 88
(ٍ )17ىسَظ دوفشؾُٔ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .881
( )18زلَذ سفؼص ػرذ جىىٕحخٍ ،رحدب جىْظٌ جىغُحعُسٍْ ،ؾىسجش جحلييب جحلقىقُس ،ذَتوش ،8118 ،ؿ
.111 ،117
( )19ػحده غحذص ،جىْظٌ جىغُحعُس ،دجس ججلحٍؼس ججلذَذز ىيْؾشٍ ،قش ،8111 ،ؿ .98
(َ )20يطرظ ػيً جىنػَت ٍِ جىنطحخ يف مىُ جىذعىس فحدس عْس  ً8414ذذه  ً8411وٍشدٓ ئىل أّٔ قذ مت
ػقذ ٍإدتش ذُت ٍْذويب جدلغطؼَشجش جدلغطقيس يف فُالدَيفُح عْس  ً8414قنشٓ ٍْ 11ذوذح ػِ مو جىىالَحش
ٍحػذج ؾىسؾُح ،وجعطَشش ججليغحش أسذؼس أؽهش وضىفيىج ئىل فُحغس جىذعطىس جالحتحدٌ و أقحىىٓ ػيً
جىىالَحش ىيَقحدقس ػئُ ويف  8411فحدج ػئُ جىؼذد جىىجؾد العطنَحه جىْقحخ جىقحّىين ( 11والَحش) ويف
 ً8411دخو قُض جىطْفُز وأؾشَص مبىؾرٔ أوه ئّطخحذحش ػحٍس ذشدلحُّس مث ستحعُس.
( ) 21زتُذ جىغحػذٌ ،جىىظُفس جىطْفُزَس ىشتُظ جىذوىس يف جىْظحً جىشتحعٍ ،دجس ػيىز ىييرحػس ،ذَتوش،
 ،8118ؿ .11
( )22جدلشؾغ ّفغٔ ،ؿ .11
(َ ) 23غَُٔ جىرؼل ذحىْظحً جىشتُغٍ ،زلَذ سفؼص ػرذ جىىٕحخ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .881
(ّ )24ؼَحُ أزتذ جخليُد ٍشؾغ عحذق ،ؿ ّ ،194قال ػِ ميُْطىُ سوعُطش ،جىْظحً جىغُحعٍ جٍْشَنٍ.
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( ) 25ذحىشغٌ ٍِ أُ جىشتُظ ضشوٍحُ و فف عييس ستُظ جىذوىس جٍْشَنُس يف ئقذي خيرٔ ذأهنح رلَىػس
مخَس ٍِ جىغييحش جتؼو قُقش وؾُْنُض خحُ وّحذيُىُ َقنَىُ أظحفشٌٕ قغشز وغَتزّ .ؼَحُ أزتذ
جخليُد ،جدلشؾغ ّفغٔ  ،ؿ .149
( ) 26ضنَِ قىز جىشتُظ يف ئّطخحذٔ ٍِ جىؾؼد فهى فْى ىينىّغشط ٍِ ججلحّد جىطَػُيٍ ذو َطكذجٓ ىنىُ
دتػُئ ؽحٍال غَت رلضء.
(ٍ )84حمظ عنُيَىس وٍحسؽحه وجّل ،مُف حتنٌ أٍشَنح ،ضشرتس ّظٍَ ىىقح ،جىذجس جىذوىُس ،جىقحٕشز ،ه،8
 ،8111ؿ .18
( ) 81السٌ ئىىَطضّ ،ظحً جحلنٌ يف جىىالَحش جدلطكذز جٍْشَنُس ،ضشرتس ؾحذش عؼُذ ػىك ،ججلَؼُس جدلقشَس
ىْؾش جدلؼشفس وجىػقحفس جىؼحدلُس ،جىقحٕشز ،ه ،.8119 ،8ؿ .871
(َ )81ؾنو جحلىجس جىذجتش دجخو جىنىّغشط ػحً  ً8118ذؾأُ جىطشخُـ ىيشتُظ ذىػ ىنشخ جىؼشجج ٍػحال
ػِ جحلغحعُس ججتحٓ ٕزج جالغطقحخ ىغييس جحلشخ ٍِ ىشف ج ىشتُظ ،حبُع ال دينْٔ أُ َشعو قىجش خحسؼ
جىىالَحش جدلطكذز ئال مبىجفقس جىنىّغشط .ىىَظ فُؾش ،عُحعس ضقحعٌ جىقىي ،ضشرتس ٍحصُ زتحد ،جْٕيُس
ىيْؾش وجىطىصَغ ،ذَتوش ،ه ،8117 ،1ؿ 881-888
( )11زتُذ جىغحػذٌ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ  .41 ،48السٌ ئىىَطض ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .811 ،818
()18السٌ ئىىَطض ،جدلشؾغ ّفغٔ ،ؿ .847
( )18ػحده غحذص ،جىْظٌ جىغُحعُسٍ ،شؾغ عحذق ،ؿ .97
( )11زتُذ جىغحػذٌ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .91
( ) 17ىىَظ فُؾش ،عُحعس ضقحعٌ جىقىي ،ضشرتس ٍحصُ قذجد ،جْٕيُس ىيْؾش وجىطىصَغ،ذَتوش ،ه،8117 ،1
ؿ .14
(ٍ ) 11حمظ عنُذٍىس وٍحسؽحه وجّل مُف حتنٌ أٍشَنح ،ضشرتس ّظٍَ ىىقح ،جىذجس جىذوىُس ىيْؾش وجىطىصَغ،
جىقحٕشز ،ه ،.8111 ،8ؿ .11 ،18
( )19ىىسجّظ غشجٕحً وآخشوُ ،ج ىغُحعس وجحلنىٍس ،ضشرتس ػرذ جهلل ذِ فهذ ػرذ جهلل جىيكُذجُ ،ؾحٍؼس
جدليل عؼىد ،جىشَحك ،ه ،ً8111 ،8ؿ .48
(ٕ ٍِ )14زٓ جىيؿحُ جلْس  Ervinىيطكقُق يف فنُكس ووضش غحَص ،وجلْس جىطكقُق يف ذُغ أعيكس عشَس
َٔشجُ ،وجلْس جىطكقُق ٍغ عفَتز جىىالَحش جدلطكذز يف ذغذجد "مالذغٍ" الهتحٍهح ذطىسَو فذجً قغُت ذغضو
جىنىَص ػحً  ،ً 8111وجلْس جىقحمٍ " عطحس" يف فنُكس جىشتُظ ميُْطىُ ٍغ ٍىُّنح ىىَْغنٍ جدلطذسذس
جىُهىدَس يف جىرُص جْذُل ػحً  .ً8111قحفظ ػيىجُ جىذىٍَُ ،جىْظٌ جىغُحعُس يف أوسوذح جىغشذُس
وجىىالَحش جدلطكذز جٍْشَنُس ،دجس وجتو،جْسدُ ،ه .8111 ،8ؿ .897
( )11جدلشؾغ ّفغٔ ،ؿ .891
( )11زتُذ جىغحػذٌ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .148 ،141
( )71زتُذ جىغحػذٌ ،جدلشؾغ ّفغٔ ،ؿ .141
(ٍ )78ىسَظ دوفشؾٍُٔ ،شؾغ عحذق ،ؿ .814
( ) 78خالفح ىنو ٍِ " أفالىىُ" و"أسعيى" و"ؾىُ ىىوك" جىزَِ أعغىج دلرذأ جىفقو ذُت جىغييحش جىزٌ جضنف
ؾيُح وضريىسش ٍؼحدلٔ يف ٍإىف "ٍىّطغنُى" جىؾهَت سوـ جىقىجُّت عْس .ً8471
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( )71زلَذ سفؼص ػرذ جىىٕحخٍ ،رحدب جىْظٌ جىغُحعُسٍْ ،ؾىسجش جحلييب جحلقىقُس ،ذَتوش ،ده ،8118 ،ؿ
.117
( )77زلَذ محٍو ىُيس ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .911
(ّ )71ؼَحُ أزتذ جخليُد ،جىىعُو يف جىْظٌ جىغُحعُس ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .114
( )79ػحده غحذص ،جىْظٌ جىغُحعُس ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .41
( ) 74ىيؿَؼُس جىفُذسجىُس ػذز وعحتو ضيضً هبح ججمليظ ىيخنىع ىطىؾُهحهتح ،أمههح سفل جالػطَحدجش جدلحىُس
جخلحفس ذغُحعس وذشّحٍؽ ججمليظ.
()71ػحده غحذص ،جىْظٌ جىغُحعُس ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .48
( ) 71جىطؿذَذ جدلرحؽش ىيَؿيظ مو أسذغ عْىجش ٍِ ؾحّد ججلَؼُس فطف جىرحخ أً ئعطَشجس ذؼل أػنحتٔ دلذز
أمػش ٍِ سذغ قشُ ٍِ جىؼنىَس شلح أمغد ججمليظ ّفىرج قىَح.
(ٍ )11ىسَظ دوفشؾُٔ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .97 ،91
( )18ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .817
( )18ػُت ججلْشجه دوغىه عْس  8198ؾىسؼ ذىٍرُذو وصَشج أوال دوُ أُ َنىُ ػنىج يف جىربدلحُ.
( ) 11ئُ جحلق يف ضؼُُت ستُظ جحلنىٍس َطنَِ عييس ئقحىطٔ ػيً أعحط جدلرذأ جدلؾهىس " جىزٌ دييل عييس
جىطؼُُت دييل عييس جىؼضه " ،وصلذ رىل وجمكح يف جدلحدز  ٍِ 44جىذعطىس ججلضجتشٌ جخلحفس ذغييحش
وفالقُحش ستُظ ججلَهىسَس،ئر ؾحء يف جىفقشز جىػحُّس "َؼُت ستُظ جحلنىٍس وَْهٍ ٍهحٍٔ" ،دعطىس
، 8119وصجسز جىؼذه ،جىذَىجُ جىىىٍت ىٓؽغحه جىطشذىَس ،8111 ،ؿ .81ئال أُ جىشؤعحء يف جىْظحً جىؾرٔ
جىشتحعٍ قذ َنُقىُ ػيً جىىصَش جْوه يف أدجتٔ دلهحٍٔ محٍطْحػهٌ جىطىقُغ ػيً جدلشجعٌُ جحلنىٍُس ٔؾرحسٓ
ػيً جٔعطقحىس. ،
( )17ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .871 ،811
( )11جىذعطىس جدلؼذه  ، 8119وصجسز جىؼذه ،جىذَىجُ جىىىٍت ىٓؽغحه جىطشذىَس ،ججلضجتش،8111 ،ؿ-81
 81،84وٍح ذؼذٕح.
(ٍ )19حمظ عنُذ ٍىس وٍحسؽحه وجّل ،مُف حتنٌ أٍشَنح ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .41
( ) 14ئُ وفف جىفقو ذأّٔ ٍييق ٍِ ذؼل جىفقهحء جيحيف جىىجقغ ،فنُف ضىقف جىغييس جىغييس؟ ،ىزىل ٍِ
جْفنو جىقىه أُ جىفقو ّغيب وٍشُ .حيٍ جىقرحقٍ ،جىْظحً جىشتحعٍ جٍْشَنٍ وجخلالفس جٔعالٍُس ،دجس
جىفنش جىؼشيب ،جىقحٕشز ،ه ،8111 ،8ؿ .19-17
( )11قحفظ ػيىجُ جىذىٍَُ ،جدلشؾغ جىغحذق ؿ .811
( )11جدلشؾغ ّفغٔ ،ؿ .814
( ) 91ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،عييس وٍغإوىُس ستُظ جىذوىس ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .891
(ٍ )98ىسَظ دوفشؾُٔ ،ؿ .811
( )98قحفظ جىذىٍَُ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .814،811
(ٍ )91ىسَظ دوفشؾُٔ ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .817
( )97ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ،جدلشؾغ جىغحذق ،ؿ .897
( )91ػرذ جىغٍت ذغُىين ػرذ جهلل ، ،ؿ  897وٍح ذؼذٕح.
( )99خحىذ ػرحط ٍغيٌ ، ،جدلشؾغ ّفغٔ ؿ .19
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