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كهًخ انغٛذ ٕٚعف دجبَ – ٙػٍ يجهظ اإلداسح ف ٙيؤعغخ "يفزبح" ف ٙانهمبء انزشبٔس٘ دٕل انًجبد٘ء
انذعزٕسٚخ
انذضٕس انكشٚى كم ثهمجّ،
انغٛذاد ٔانغبدح
اعًذٕا ن ٙثبنُٛبثخ ػٍ يجهظ إداسح يؤعغخ "يفزبح" ٔثبنُٛبثخ ػٍ انششكبء يشكض انذساعبد انذعزٕسٚخ
ف ٙجبيؼخ انُجبح ٔجًؼٛخ رًُٛخ ٔإػالو انًشأح ،أٌ َفززخ انٕسشخ انخبصخ ثبنًشبٔساد ٔانذٕاس دٕل
انًجبدٖء انذعزٕسٚخ ف ٙفهغط.ٍٛ
رأرْ ٙزِ انٕسشخ انز ٙرؼمذ انٕٛؤ ،ثبنشغى يٍ رضايُٓب يغ يب َٕاجّٓ كفهغط ٍُٛٛٛيٍ رذذٚبد ػهٗ
انغبدخ انذٔنٛخ نمضٛزُب انفهغطُٛٛخٔ ،خبصخ يب ٚزجغذ ف ٙإطالق يجبدثبد انغالو االلزصبد٘ انًضػٕو فٙ
انًُبيخ انٕٛو ْٕٔ ،يب رى سفضّ يٍ لجم انشؼت انفهغطٔ ُٙٛانمٛبدح انفهغطُٛٛخٔ ،يب ٚؼجش ػُّ يٍ يغٛشاد
ٔادزجبجبد ف ٙيؼظى أيبكٍ انزٕاجذ انفهغط.ُٙٛ
ٔثبنشغى يٍ ْزا انزٕرش انغٛبع ٙإال أَُب يغزًشٌٔ ف ٙانؼًم نهزجبدث دٕل انمضبٚب األعبعٛخ انًشرجطخ فٙ
انُظبو انغٛبع ٙانفهغطٔ ،ُٙٛرغهٛظ انضٕء ػهٗ انزذذٚبد انز ٙرٕاجّ يغبس انؼًم نجُبء يؤعغبد انذٔنخ
انفهغطُٛٛخٔ ،يُٓب انًشبٔساد دٕل انمضبٚب األعبعٛخ انًزؼهمخ ثبنًجبدئ انذعزٕسٚخ ٔنهزأكٛذ ػهٗ رؼضٚض
يجذأ انذًٚمشاطٛخ ٔاالعزُبد إنٗ انشؼت كًصذس انغهطبد ْٕٔ ،يب ػجش ػُّ انشئٛظ يذًٕد ػجبط ثبنزجبدث
يغ أصذبة انشأٌ ثخصٕص انذػٕح إلجشاء اَزخبثبد رششٚؼٛخ خالل انفزشح انمهٛهخ انمبديخ.
إٌ نمبء انٕٛو ٚؼزجش اعزكًبالا نهًشدهخ األٔنٗ يٍ انزذخالد انز ٙلبيذ ثٓب "يفزبح" ٔانششكبء دٕل
انزٕػٛخ انذعزٕسٚخٔ ،انز ٙاعزُذد إنٗ رٕعٛغ دٔائش انذٕاس انًجزًؼ ٙدٕل انًجبدٖء انذعزٕسٚخ ثًب ٚؼضص
انُٓج انذًٚمشاط ٙف ٙيشبسكخ فئبد انًجزًغ انًخزهفخ ثبنذٕاس ٔانُمبػ ثًب فٓٛب انشجبة ٔانُغبء ٔانمٕٖ
انٕطُٛخ ٔانفصبئم ٔيؤعغبد انًجزًغ انًذَٔ ٙانجبيؼبدٔ ،انز ٙشًهذ جًٛغ يذبفظبد انٕطٍ ف ٙانضفخ
انغشثٛخ ٔلطبع غضح نزؤكذ ػهٗ أًْٛخ انذٕاس ٔانُمبػ دٕل لٛى ٔيجبدٖء انذًٚمشاطٛخ ٔعجم رذمٛمٓب ثًب
ٚضًٍ ادزشاو انزؼذدٚخ ف ٙانًجزًغ انفهغطٔ .ُٙٛثبنزٕاص٘ ٚزى انؼًم ػهٗ دػى فشٚك أْهٚ ٙضًى ػذد يٍ
انًؤعغبد ٔانخجشاء ٔانخجٛشاد ٔانفبػهٔ ٍٛانفبػالد ٔاألكبدٔ ًٍٛٛٚاألكبدًٛٚبد ٔانذمٕلٔ ٍٛٛانذمٕلٛبد
ٔأصذبة االخزصبص انمبََٕ ٙنهؼًم ػهٗ انزأكٛذ ػهٗ انًجبدئ انذعزٕسٚخ ضًٍ انُظبو انغٛبعٙ
انفهغطٔ ُٙٛاألعظ انزٚ ٙجت أٌ رجُٗ ػهٓٛب انذعزٕساَٛخ ضًٍ انغٛبق انغٛبعٔ ٙااللزصبد٘
ٔاالجزًبػ ٙف ٙفهغط ،ٍٛدٛث رغؼٗ "يفزبح" ٔانششكبء إنٗ دػى انفشٚك األْه ٙيٍ خالل اعزذضبس
رجبسة يخزهفخ ػهٗ انًغزٕٖ انذٔن ٙيًب ٚغُ ٙػًم انفشٚك ٔيب ٚغبَذ ف ٙرذذٚذ يغبس انؼًم ٔانضغظ
ثبرجبِ صٛبغخ َصٕص دعزٕسٚخ ركفم دمٕق انًٕاطُخ نهجًٛغ دٌٔ رًٛٛضٔ ،رؼضص يٍ لٛى انذًٚمشاطٛخ
ٔانًغبٔاحٔ ،ركفم انزؼذدٚخٔ ،رؤعظ نجٛئخ رششٚؼٛخ ٔلبََٕٛخ دبيٛخ نهذمٕق ٔانذشٚبد ٔيُبْضخ نهؼُف.
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ٔاَزٓض انفشصخ نهزشدٛت ثبنخجٛش انذٔن ٙد .فشاَشٛغكٕ ثٛبج ،ٙأعزبر انمبٌَٕ انذعزٕس٘ ف ٙجبيؼخ ثٕنَٕٛب
– إٚطبنٛب ٔيشكض جبيؼخ جٌٕ ْٕثكُض نهذساعبد انذعزٕسٚخ ٔانزطٕٚش انذًٚمشاطٔ ،ٙد .عُبء انغشغه،ٙ
يذٚشح يشكض انذساعبد انذعزٕسٚخ ٔأعزبرح انمبٌَٕ انذعزٕس٘ ف ٙجبيؼخ انُجبحٔ ،األعزبرح إَٔاس يُصش٘،
ػضٕ يؤعظ ف ٙساثطخ انُبخجبد انزَٕغٛبد ،يًب عٛغبْى ف ٙإثشاء انُمبػ ٔانذٕاس دٕل انًجبدئ
انذعزٕسٚخ انزَ ٙؤكذ ػهٓٛب ٔانز ٙرأر ٙيشرجطخ ثبنغٛبق انفهغط،ُٙٛ
أرمذو ثبنشكش نًكزت انًًثهٛخ انُشٔٚجٛخ انذاػى األعبعٔ ٙاالعزشارٛج ٙنًؤعغخ "يفزبح" ف ٙانزذخالد
انغبػٛخ إنٗ رؼضٚض لٛى انذًٚمشاطٛخ ٔرشعٛخ يجبدئ انذكى انصبنخ ٔدػى يشبسكخ انًشأح ف ٙانذٛبح انؼبيخ
ٔانغٛبعٛخ ثشكم خبصٔ ،انشكش يٕصٕل إنٗ ششكبئُب ف ٙجًؼٛخ "ربو" ٔيشكض انذساعبد انذعزٕسٚخ فٙ
جبيؼخ انُجبحٔ ،إنٗ فشٚك انؼًم ف ٙيؤعغخ "يفزبح".
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دور المجتمع المدني في كتابة الدستور

خالل فترة االنتقال الديمقراطي في تونس
إعداد :أنوار منصري
إ ّن التعبيخات اإلندانية تقتزي أن تسارس في إطار الحخية والسدؤولية حتى يحفظ الحق في إبجاء الخأي
تسذ الحات البذخية .ولئن تزسشت السهاثيق الجولية ىحا
والتقييم لكل األعسال والسسارسات والق اخرات التي ّ

تم في
الحق في التعبيخ لكل فخد؛ امخأة كان أم رجلّ ،
فإن تأثيخه يكهن ،في أغمب األحيان ،أكثخ إذا ما ّ
إطار عسل جساعي يبمهر رؤية ورسالة واضحتين في السجتسع.
ـيأ أرضية ملئسة لسشظسات
وتحدذ السجتسع أىسية العسل الجساعي في القجرة عمى إيرال الخسالة ،ما ّ
السجتسع السجني نحه التسهقع في الداحة العامة.
الجيكتاتهرّية ،بل فدح ،كحلك،
وحخر السدار الثهري ال فقط السهاطشين والسهاطشات من قيهد االستبجاد و ّ
يحية واستقلل من جية،
مجاال واسعا لمسش ّ
طشية التي نذأت قبل الثهرة من العسل بأكثخ أر ّ
ظسات اله ّ
وأتاحت الفخصة أمام عجيج الجسعيات الشاشئة لمسذاركة في الذأن العام من خلل حخية التشظيم داخل

الفزاء العام من جية أخخى .كسا كان ليحا الحخاك وتأجج السشاخ الثهري في السشظقة ،تأثيخ مباشخ في

تهنذ ،وذلك في الجفع من قبل مكهنات السجتسع السجني نحه تحفيد الحكهمات عمى اتّخاذ إصلحات من
خلل مخاجعات لمجساتيخ أو لمتذخيعات ،بػية تكخيذ مبادئ حقهق اإلندان لمشداء التي كانت جدءا من

الحخاك الثهري.

مدار كتابة الدستور في تونس

كان العسل الجسعياتي قابعا تحت ضغط الدمظة ،وتعخضت السشظسات غيخ الحكهمية إلى تزييق في

أن الحخكة الشدهية الستجحرة في الثقافة التهندية ،كانت
الشذاطات وحرخىا في مجاالت دون أخخى ،غيخ ّ
الحج
رغم ذلك -تعسل من أجل إقخار حقهق اإلندان لمشداء ،وكان ىجفيا األساسي معارضة الدمظة ،و ّبظذيا.
تعدفيا و ّ
من ّ

غيخ أنو ،وبعج ثهرة  17كانهن األول/ديدسبخ  14 - 2010كانهن الثاني/يشايخ  ،2011التي كانت ثهرة
1
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شغل وثهرة الكخامة ،وثهرة الحخية ،وثهرة السداواة ،بل ىي باخترار ثهرة حقهق إندان .وألن تخجسة ىحه

الذعارات والسبادئ تقتزي تكخيذ الحقهق والحخيات التي تخهل لمجسيع وضع القهانين والدياسات التي

تحهليا من حخوف ممدمة إلى واقع ممسهس ،وألن الهاقع متعجد ،ومختمف ،ومؤنث ومحكخ ،فإن تسثيمو في

مخاكد صشع القخار ال بج أن تكهن متداوية ،وتأخح بعين االعتبار ىحا التشهع.

في السقابل ،أنتجت الثهرة ،أيزا ،ولألسف ،أصهاتا لم تكن لتؤمن بالجولة السجنية ومبجأ السداواة ،وىحه

األصهات التي حخمت لعقهد من الحخية في التعبيخ ،استغمت مشاخ الحخية إلعادة مشاقذة مدائل مبجئية

تجحرت في الثقافة التهندية مظالبة بالخجهع عشيا بعج ما يشاىد نرف القخن ،من ذلك تعجد الدوجات،

وتظبيق الذخيعة ،وطخح البجيل لسقاومة البظالة بخجهع الشداء إلى السشدل وتخك مكانين لمخجال ،وباسم
حخية التعبيخ رأى حتى البعض مشيم طخح الخجهع إلى حكم الخلفة.
وأمام ىحه السهجة التي ولئن لم تكن مديظخة فإنيا أصبحت تتسادى وتمقى عن جيل من يتبعيا فقط
لحسميا شعار الجين ،فإنيا وّلجت ردة فعل عكدية لمشداء المهاتي لم يقبمن التخاجع عن مكتدبات الشداء.

وفي ىحا اإلطار ،خمقت شبكة من الجسعيات الحقهؾية تترجرىا الجسعيات الشدهية ،من بيشيا رابظة

الشاخبات التهنديات ،من أجل الترجي إلى ىحا الفكخ الزللي الحي كان يشذط حتى خارج القانهن.
تأقلم المجتمع المدني مع التغييرات الدياسية

حل مجمذ الشهاب ومجمذ السدتذارين ،إذ كان
لعب السجتسع السجني دو ار إيجابيا بعج الثهرة ،وذلك إثخ ّ
تم استحجاث ىيئة تحقيق
ىه البجيل لسلء فخاغ غياب الجولة .وبعج  14كانهن الثاني/يشايخ ّ ،2011

السذخع ،وله ّأنيا ،وحدب
أىجاف الثهرة واالنتقال الجيسقخاطي التي لعبت ،عمى مدتهى الهاقع ،دور
ّ
تسيدت
السخسهم السحجث ليا ،تقتخح فقط مذاريع مخاسيم عمى رئيذ الجسيهرية ليرادق عمييا الحقا .و ّ

ىحه الييئة بتسثيل كل التيارات الحدبية وشخريات متعجدة من السجتسع السجني ،وتهلت ىحه صياغة

مخاسيم في صيغة تحخرية محتخمة لمسعاييخ الجولية ومبادئ حقهق اإلندان .وشيج السجتسع السجني

انتعاشة ،وانظمقت السبادرات ،ومشيا من اختار االىتسام بالذأن العام.

وساىم حساس الشاشظين

والشاشظات في اكتدابيم تجخبة ،وتكهين خبخاء في الغخض في مجاالت مختمفة ،كان من أبخزىا مجال

أجشبية والسشزسات الجولية التي استقخت في تهنذ.
تم بشاء قجرات مع خبخات
ّ
االنتخابات .و ّ

جيجة رافقت فتخة االنتقال نحه الجيسقخاطية ،باالعتساد عمى مقاربة
وشيجت التجخبة التهندية مسارسات ّ
ميشية دو ار مفرميا ومؤث اخ
تذاركية لعبت خلليا مكهنات السجتسع السجني من نقابات وجسعيات ومشظسات ّ
في إرساء تهجو حقهقي ،واصمت من خللو ىحه األخيخة مراحبة لمسدار االنتقالي واالحتجاجات لمسظالبة
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بتكخيذ الحقهق والحخيات في أعمى نص قانهني وىه الجستهر ،وخمقت قهة ضغط لتهجيو الدياسات

العامة نحه احتخام حقهق اإلندان ،والترجي لسحاوالت التخاجع عن مكاسب حققيا السجتسع التهندي.

وقامت الجسعيات الشدهية التاريخية بخفقة جسعيات نذأت بعج ثهرة  2011في م اخؾبة أصحاب القخار عشج
وجهد تيجيجات لسكاسب السخأة ،أو عشج كتابة الجستهر .وتم تتهيج السدار من خلل دور الخباعي الخاعي

لمحهار الهطشي في تجشب حخب أىمية بإيجاد أرضية حهار بين كل التيارات السؤثخة في الداحة الدياسية،
اطشية في إطار تجاول سمسي عمى الدمظة ،ورسم خارطة طخيق يمتدم بيا كل الفاعمين.
والخخوج بسبادرة مه ّ

ويتجو التأكيج خاصة ،عمى أنو ما بعج الثهرة تم تعميق العسل بالجستهر التهندي الرادر سشة  ،1959وتم
انتخاب أعزاء وعزهات في السجمذ الهطشي التأسيدي في  26تذخين األول/أكتهبخ  2011الحين عيج

إلييم كتابة دستهر ججيج.

وبالشظخ إلى تخكيبة السجمذ الحي سيظخت عميو حخكة الشيزة ذات السخجعية الجيشية ،فإن عسل السجمذ

التأسيدي في ما يتعمق ليذ بالجستهر فحدب ،بل ،أيزا ،بالسرادقة عمى قهانين أخخى ،كان يتم تحت
مخاؾبة السجتسع السجني.
الحج من
وفي تهنذ ،تح ّهل السجتسع السجني من قهة احتجاج كان ىجفيا األساسي معارضة الدمظة ،و ّ
بظذيا ،إلى قهة ضغط واقتخاح تداىم ،بذكل فاعل ،في بشاء السدار االنتقالي ،وفي شغل فزاء
تعدفيا و ّ
ّ
فاعل في الذأن العام .واستظاعت من خلليا االضظلع بجور ججيج قائم عمى مبجأ التذاركية عبخ
االقتخاح ،وخمق مبادرات لمتغييخ ،وأن تهجو الدياسات وتفخض تهجيات حقهؾية.
طشية عمى الرعيج التقشي
وساىم االنفتاح في تجعيم روابط التعاون بين السشظسات ّ
الجولية والجسعيات اله ّ
والسالي والمهجيدتي ،وبخاصة في مدتهى تبادل الخبخات ،وبخاصة إحجاث بخامج شخاكة بين السشظسات

الجسعيات الهطشية.
الجولية و
ّ

آليات العمل الجمعياتي :رابطة الناخبات التونديات  ..مثاالا
اعتسجت رابظة الشاخبات التهنديات استخاتيجية اروحت بين التحاور مع أصحاب القخار وفتح سبل الشقاش

قرج التأثيخ من أجل تغييخ نحه احت اخم حقهق الشداء من جية ،ومن جية أخخى اعتسجت السقاربة

السيجانية ،وذلك عبخ تكهين الشداء في مختمف مشاطق الجسيهرية التهندية حهل أىسية حقهقين ،وضخورة

تظهيخىا ،وكحلك لعبت دو ار ميسا في التعبئة مع عجيج الجسعيات األخخى قرج الحذج في مظاىخات
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لظمب التغييخ ،وذلك بخمق شبكة تهاصل ،أيزا ،مع وسائل اإلعلم األكثخ متابعة.
بخصوص التأثير في أصحاب القرار

كان تكهين عزهات رابظة الشاخبات التهنديات ملئسا لمتحهل االنتقالي وكتابة الجستهر ،باعتبار أن من

بين عزهاتيا نداء قاضيات ومحاميات ومخترات في القانهن ،واستظعن بفزل الشجوات والسقتخحات أن
يبخزن في إعظاء القخاءة القانهنية السؤسدة لمجستهر.
-

التهاصل السباشخ مع الشائبات والشهاب من خلل الشجوات

ومن ىحا السشظمق ،عسمت الخابظة عمى الستابعة المريقة ألعسال السجمذ الهطشي التأسيدي،

وسعت الجسعية إلى خمق جدهر تهاصل مع الشائبات من السجمذ الهطشي التأسيدي المهاتي يتم

استجعاؤىن بالشجوات التي تشظسيا ،وكان مشين من ليا خمؽية قانهنية وتحزخ بعين نقجية ،ما
يجعل عزهات الخابظة يعسقن أكثخ األسانيج التي سيقتخحشيا الحقا ،وأخخيات دون خمؽية قانهنية

طمبن من الخابظة تكهيشين في السجال القانهني وحقهق الشداء ،وطخق صياغة الشرهص

القانهنية ،وىه ما تم فعل وأصبحت الشائبات يظمبن في كل مخة مدانجة رابظة الشاخبات التهنديات
واالستذارة قرج الجفاع عن مهاقفين التي تشزهي تحت حقهق اإلندان لمشداء.

-

حزهر جمدات االستساع في السجمذ الهطشي التأسيدي

من خلل أداء رابظة الشاخبات التهنديات وتهاصميا مع بعض الشهاب والشائبات ،أصبحت ليحه

األخيخة مكانة في الداحة العامة ،واكتدبت ثقة لجى أصحاب القخار ،وىه ما مكشيا من أن تكهن

أول جسعية ندهية تتم دعهتيا إلى لجشة الحقهق والحخيات في السجمذ الهطشي التأسيدي
للستساع إلييا بخرهص ما أعجتو من دراسات ومقتخحات ،وكان ذلك في  26نيدان/أبخيل
.2012

وخلل ىحه الجمدة ،قجمت الخابظة مقتخحاتيا في كتابة الشص الجستهري بظخيقة تحتخم التأنيث في

الشص من جية ،وبخاصة اعتساد مبجأ السداواة في القانهن وأمام القانهن ودستخة تكافؤ الفخص بين
الجشدين ،حتى تتم دستخة أرضية تدسح لمقهانين الحقا بأن تقخ تجابيخ إيجابية لرالح الشداء ،وال

تتم معارضتيا بسبجأ السداواة الحي قج يؤول عمى أنو ال يقبل التسييد لرالح مهاطشة عمى حداب

مهاطن.

كسا إن ما ميد عسل رابظة الشاخبات التهنديات أنو كانت لجييا ،أيزا ،تهصيات تتعمق بسجاالت
4
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أخخى ،مشيا ما يجخل في الذأن االنتخابي واستقلل القزاء ،وأىم السبادئ الهاجب تكخيديا،

والعجالة االنتقالية ،وطخق مقاومة الفداد ،التي عخضتيا في جمدة االستساع ،وىه ما جعميا تكهن

مخجعا في أكثخ من مجال ،لحا الحظت أن ىحا الجور مكشيا ،أيزا ،من التسهقع أكثخ كجسعية

ندهية متعجدة االختراصات ،وبخاصة دامجة لسقاربة الشهع االجتساعي في كل قظاع تقتخح ؼيو
تهصيات.

طخيقة إعجاد وثيقة السشاصخة :اعتسجت الخابظة في إعجاد وثائق السشاصخة ،ليذ فقط عمى التأسيذ الشظخي

ألىسية حقهق الشداء ودستختيا ،بل كانت تزع األسانيج القانهنية السمدمة لمجولة التهندية في ىحا السجال،

بعلقة مع االتفاؾيات الجولية ،وتجعسيا بإحرائيات ودراسات ميجانية تؤكج الحق وضخورة دستختو حتى
تحتخم القهانين اللحقة ىحا السبجأ ،وذلك في علقة بتغييخ الهاقع والترجي لمشقائص التي أقختيا الجراسات،

وكان ذلك ،خاصة ،عمى علقة بزخورة دستخة القزاء عمى العشف ضج السخأة ،الحي تست دستختو في

الفرل  46من الجستهر ،وكان أساسا التخاذ قانهن عجد  58لدشة  2017السؤرخ في  11أغدظذ/آب
 ،2017والستعمق بالقزاء عمى العشف ضج السخأة.
كسا اروحت في نقاشاتيا بين األدلة القانهنية واالجتساعية ،وأحيانا إلى أدلة تشبع من مقاصج اإلسلم،
باعتبار أن الشهاب الستهجية إلييم يحسمهن مخجعية ديشية.

وكانت عشج لقائيا بالشهاب الحين يحاولهن في كل مخة االستفداز لجحض بعض الحجج التي ال تتلءم

وقشاعاتيم ،تمتدم سياسة ضبط الشفذ ،وعجم االنفعال ،والثبات عمى السهقف ،ولكن ،أيزا ،باستعسال
حجج مزادة تتساشى وما تم طخحو.

وكانت عزهات الخابظة يجرسن قبل كل لقاء برفة استباؾية ما يسكن أن يثار من مهاقف من أصحاب

جل
القخار ،لتييئ حججيا ،وكحلك لتهزيع األدوار بين العزهات الحاضخات .ىحا مع اإلشارة إلى ّ
أن ّ
التهصيات التي تم تقجيسيا ،تست تخجستيا إلى مقتخحات فرهل تم تحخيخىا كبجيل في الرياغة حتى
تكهن أساسا لمشهاب في عسميم.

بخصوص التأثير الميداني لعمل رابطة الناخبات التونديات
 -الشجوات الفكخية والتهاصل مع اإلعلم :تم خلل متابعة كتابة الشص الجستهري ،وبالتعاون مع

جسعيات ندهية أخخى ،وحقهؾية ،عقج نجوات لظخح البجيل لرياغات ال تتلءم في مهضهعيا مع
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التكخيذ الحؿيقي لحقهق الشداء ،وتشيي ىحه الشجوات بإعجاد كل الجسعيات الحاضخة ورقة عسل

لتكهن أساسا في التهاصل مع وسائل اإلعلم؛ قرج خمق رأي داعم ليحه التهصيات ،وكانت

وسائل اإلعلم فزاء جسع ناشظات في السجتسع السجني ونائبات ونهاب لسشاقذة ما كتب في

الجستهر .وخمق اإلعلم اىتساما خاصا بالذأن العام لجى كل الظبقات ،وبخاصة الشداء المهاتي
لم يكن سابقا ميتسات بيحه السدائل الحقهؾية .كسا إ ّن التيجيجات من بعض التيارات بالتخاجع عن
حقهق السخأة ،جعمت مشين يقظات أكثخ ومتسدكات بسكتدباتين.
 -الجورات التكهيشية :جابت رابظة الشاخبات التهنديات مشاطق ريؽية وحزخية متعجدة؛ قرج

الهصهل إلى الشداء السدتيجفات بالشص الجستهري؛ الشداء المهاتي لم يكن لجيين اىتسام بالسدألة
الحقهؾية ،وذلك ليقسن بتجريبين وتجريب الذابات مشين ،وجعمين في السقابل صهت رابظة

الشاخبات التهنديات في الجيات ،وكحلك كانت الشداء الستجربات يشتقمن إلى كل التظاىخات التي
تقهم بيا الجسعية.

وفي السقابل ،كهنت الخابظة خدانا ميسا في التعبئة عمى مدتهى الجيات ،وأيزا عمى السدتهى السخكدي،

ما ساىم في كل الهقفات االحتجاجية ضج مدارات في الجستهر لم تكن لتؤمن بحقهق الشداء ،ووضعت

في السدهدات األولى عبارات قج تحيل عمى اإلنقاص من مكانة السخأة ،من ذلك مثل الخجهع إلى مرظمح
"التكامل" ،لسا نرت السدهدة عمى أن "الخجل والسخأة يتكاملن في بشاء الهطن" ،وىه ما أثار حؽيظة كل

الحقهقيين والحقهؾيات ،وقامها بتشظيم مظاىخة كبيخة بسشاسبة االحتفاء بعيج السخأة في تهنذ الحي يعج رم اد
لرجور مجمة األحهال الذخرية ،وما حسمتو حين صجورىا سشة  1956من مبادئ تقجمية في عرخىا،
ومكخسة لمسداواة.
وتسكشت الشداء والخجال الستظاىخون يهم  13أغدظذ/آب  ،2013من الزغط عمى السجمذ الهطشي
التأسيدي إللغاء الفرل الستعمق بالتكامل ،وتعهيزو بفرل يشص عمى السداواة بين السهاطشين

والسهاطشات في الحقهق والهاجبات ،وأمام القانهن دون تسييد ،ونعتبخ أن ىحا الفرل قج خظتو نداء تهنذ
وليذ األعزاء في السجمذ.

ولعبت الجسعيات دور الحاضشة لمحهار ،من خلل التظاىخات الدمسية واالعترامات (اعترام القربة،
اعترام باردو  )....من أجل الزغط نحه التغييخ .وانتيى ىحا الجور بالسرادقة عمى دستهر تذاركي

لم تقترخ كتابتو عمى السؤسدين والسؤسدات ،بل ساىم ؼيو ،وبقهة ،السجتسع السجني ،وكحلك التهافقات

السشبثقة عن الحهار الهطشي.
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وشيج مدار كتابة الجستهر في تهنذ مقاربة تذاركية لم يفخضيا أصحاب القخار ،بل نبعت من ميشية

مؤسدة ،وقابمة
السجتسع السجني الحي فخض نفدو بجيل في مجاالت عجة ،وكان حامل دائسا لسقتخحات ّ

لإلنجاز ،وقادرة ،أيزا ،عمى ضسان الحقهق األساسية لمشداء ،وبخاصة الترجي لكل التيارات التي تذج
أقخ ،كخدة فعل ،في نص الفرل
إلى الهراء ،حتى أن الجستهر ،ووعيا بزخورة تحرين حقهق الشداءّ ،
 46مشو ،أن الجولة "تحافظ عمى مكاسب السخأة وتظهرىا".
وفي الختام ،ومن خلل التجخبة التهندية ،لعبت الجسعيات الشدهية دو ار في دستخة حقهق الشداء ،وغيخىا

من الحقهق األخخى ،باعتساد تخظيط استخاتيجي يأخح بعين االعتبار الستغيخات الدياسية ،ويجرس عامل
اختيار الهقت واستغللو في دعم تهصياتو ،وتييئة السجتسع السجني لخدود فعل آنية لمترجي لكل انحخاف

في السدار ،وبخاصة التذبيك بين كل مكهناتو السؤمشة بحقهق اإلندان ،باعتبار أنو ليدت كل الجسعيات
الشاشظة تحسل خمؽية حقهؾية.

وتتهيجا ليحا السدار ،تست دستخة السقاربة التذاركية في ديباجة الجستهر كتأريخ لسدار ال يدال إلى اليهم
فاعل في متابعة عسل مجمذ نهاب الذعب بعلقة بالقهانين ،والحكهمة بعلقة بدياساتيا التي وجب أن
تجرج مقاربة الشهع االجتساعي حدب مكهنات السجتسع السجني الحقهقي.
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بناء الدستور في الديموقراطيات الحديثة:
وجهات نظر مقارنة
فرانشٌسكو بٌاجً
أستاذ مساعد فً مجال ممارنة الدساتٌر
كلٌة الحموق فً جامعة بولونٌا
francesco.biagi82@gmail.com

مقدمة:
فً البداٌة ،أود أن أشكر جمٌع منظمً هذه الورشة؛ وعلى وجه التحدٌد المبادرة الفلسطٌنٌة لتعمٌك
الحوار العالمً والدٌممراطٌة "مفتاح" ،ومركز الدراسات الدستورٌة فً جامعة النجاح الوطنٌة،
وجمعٌة تنمٌة وإعالم المرأة – تام .إنه لمن دواعً شرفً وسروري أن أتواجد هنا معكم الٌوم.
ستتناول محاضرتً موضوع بناء الدستور فً الدٌممراطٌات الحدٌثة من وجهة نظر ممارنة .وسٌتم
التركٌز بشكل خاص على عملٌات بناء الدساتٌر وتطبٌمها فً إللٌم الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بعد
ما ٌسمى بالربٌع العربً .كما سٌتم الحدٌث عن عملٌات بناء الدساتٌر فً أوروبا فً المرن الماضً؛
والتً من شؤنها أن تكون بمثابة دروس و ِعبَر ٌمكن أن تفٌد الدول العربٌة التً تمر حالٌا ً فً فترة
انتمالٌة.
عندما نموم بتحلٌل التحوالت الدستورٌة ،من المهم جدا ً دراسة اإلجراءات المتّبعة فً صٌاغة
الدستور (أي عملٌة وضع الدستور) ألن طبٌعة الدستور مرتبطة بشكل وثٌك بالطرٌمة التً تمت
صٌاغتها .كما أن عملٌة تطبٌك الدستور لٌست ألل أهمٌة من صٌاغة الدستور ألن الدستور لد ٌبدو
جمٌالً على الورق ،ولكن إن لم ٌتم تطبٌمه بشكل فعال فسٌظل حبرا ً على ورق ولن ٌكون له أٌة
مكانة فعلٌة .نتٌجة لذلن ،ت ُعتبر عملٌة تطبٌك الدستور فً غاٌة األهمٌة للتؤكد من أن "المانون
المكتوب" (أي ما ٌورد بشكل رسمً فً الدستور) ٌتطابك بشكل كامل مع "المانون المعمول به على
األرض" .كما ستركز هذه المحاضرة على المحكمة الدستورٌة كعامل مهم جدا ً فً عملٌات تطبٌك
الدستور.
عمليات وضع الدستور

عند دراسة عملٌات وضع الدستور ،العنصر األول الذي ٌجب أخذه بعٌن االعتبار هو الهٌئة
المسإولة عن صٌاغة الدستور واإلجراءات المتّبعة الختٌار أعضاء هذه الهٌئة .ومن الممكن لنا فً
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هذا السٌاق أن نمٌّز بٌن العملٌات التً "من األعلى لألسفل" وتلن التً "من األسفل لألعلى" .من
الجدٌر بالذكر أن غالبٌة دول الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا لد اتّبعت العملٌات التً "من األعلى
لألسفل" بعد الربٌع العربً .أود أن أشٌر على وجه التحدٌد لحاالت المغرب ،واألردن والجزائر التً
كانت فٌها عملٌات صٌاغة الدستور مسٌ َ
طرة إلى ح ٍد كبٌر من لِ َبل الحاكم األوحد للدولة الذي هو
أٌضا ً لائد السلطة التنفٌذٌة (الملن فً حالة المغرب واألردن والرئٌس فً حالة الجمهورٌة
الجزائرٌة) .فً جمٌع هذه الدول ،كان حاكم الدولة هو الذي ٌعٌّن بشكل مباشر أعضاء اللجان
المسإولة عن صٌاغة الدستور الجدٌد (المغرب) أو تعدٌل الدستور الحالً (األردن والجزائر) .نتٌجة
لذلنٌ ،بدو بؤن الدساتٌر الجدٌدة أو اإلصالحات الدستورٌة الجدٌدة تُعتبر فمط "تنازالت" من الحاكم
األوحد للبالد ولم تكن نابعة عن إرادة الشعب.
أما الحالة فً تونس فهً مختلفة تماما ً ألن صٌاغة الدستور التونسً لعام ( 4102الذي ٌُعتبر حالٌا ً
أكثر دستور دٌممراطً فً العالم العربً) لد ت َّمت من لِبَل جمعٌة تؤسٌسٌة منتَخَبة بشكل مباشر من
لِبَل الشعب من خالل نظام التمثٌل النسبً .لهذا السبب وأسباب أخرى سؤذكرها فٌما بعد ،بات من
الواضح أن الدستور التونسً هو نتاج العملٌات التً "من األسفل لألعلى" التً لعب فٌها الشعب
التونسً دورا ً محورٌا ً لوٌا ً (من أجل التمٌٌز بٌن العملٌات التً "من األعلى لألسفل" وتلن التً "من
األسفل لألعلى" ،أنظر للمرجع التالً ،Biagi 2018b :ص.)214-214.
نفرق بٌن دستور عام  4104ودستور سنة  .4102وتجدر اإلشارة
فً الحالة المصرٌةٌ ،نبغً أن ّ
بؤن أعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة التً لامت بصٌاغة الدستور المصري لعام  4104انتُخبوا بشكل غٌر
مباشر من لِبَل الشعب المصري (كون الشعب هو الذي انتخب البرلمان والبرلمان انتخب الجمعٌة
التؤسٌسٌة) ،فً حٌن أن الرئٌس المصري هو الذي اختار بشكل مباشر أعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة
المسإولة عن صٌاغة دستور عام ( 4102أنظر ،Abdelaal 2018 :ص 24.وما ٌلٌها).

أما العنصر الثانً الذي ٌجب أخذه بالحسبان عند تحلٌل عملٌات وضع الدستور هو المشاركة
الجماهٌرٌة .وعلى الرغم من أن غالبٌة حاالت المشاركة الجماهٌرٌة ضعٌفة جدا ً ،شهد ذلن تطورا ً

إٌجابٌا ً فً السنوات األخٌرة فً عملٌات وضع الدستور واإلصالحات الدستورٌة فً العالم العربً.
فعلى سبٌل المثال ،اتسمت العملٌات التً جرت فً األردن ،والمغرب والجزائر بالمشاركة
الجماهٌرٌة المحدودة .من ناحٌة أخرى ،لعبت المشاركة الجماهٌرٌة دورا ً محورٌا ً متٌنا ً فً تونس،
ولذلن تمت تسمٌة الدستور التونسً لعام  4102ب"دستور الشعب" كونه خٌر مثال على "الدستور
التشاركً".

عندما أتحدث عن المشاركة الجماهٌرٌة ال ألصد بها المشاركة الرسمٌة لألحزاب السٌاسٌة ،والنمابات
الع ّمالٌة والمجتمع المدنً ،بل الممصود هنا المشاركة التً ٌإثر فٌها الشعب بشكل حمٌمً ،وفعال
وملموس فً صٌاغة الدستورٌ .مكن توضٌح هذه النمطة بشكل أفضل عبر إجراء ممارنة بٌن المغرب
وتونسٌ .مول بعض الباحثون أن الدستور المغربً لعام  4100ال ٌجب أن ٌُعتبر مجرد "تنازل" من
الملن للشعب المغربً (أي أنه مثال جٌد على الدستور "الممنوح" فً الزمن الحدٌث) ألنه تم
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صوت بنسبة  %49لصالح الدستور الجدٌد.
التصدٌك على هذا الدستور بعد التشاور مع الشعب الذي َّ
لكن ال رٌب أن هذه الجدلٌة ضعٌفة لعدة أسباب؛ ومنها أنه فً األسبوعٌن األخٌرٌن لبل التشاور مع
الشعب ،لامت ال َملَكٌة المغربٌة ببذل جهود هائلة لدعم اإلصالح لدر اإلمكان وضٌَّمت الخناق على
الجهات التً لاطعت االنتخابات (كالممثلٌن من حركة شباب  41فبراٌر) .امتد ذلن حتى ل ُخ َ
طب
األئمة والشٌوخ فً المساجد فً مختلف المحافظات المغربٌة اذ لاموا بدعوة الشعب المغربً
للتصوٌت لصالح الدستور الجدٌد .كما تجدر اإلشارة بؤنه فً ٌوم االنتخابات ،ظهرت تمارٌر تشٌر
لوجود الغش أثناء التصوٌت فً كافة أرجاء المملكة .لذلن ،لم تكن نتٌجة االستفتاء مفاجئة ،وٌمكننا
المول بؤن التشاور الذي حدث هنان ألرب إلى أن ٌكون استفتا ًء سلطوٌا ً من أن ٌكون استفتا ًء
دٌممراطٌا ً (أنظر ،Biagi 2018a :ص .)46-42.وتجدر اإلشارة بؤن االستفتاءات السلطوٌة من هذا
النوع "تحكمها الرغبة فً إضفاء الشرعٌة لسٌطرة النظام االستبدادي/األوتولراطً بدالً من إفساح
المجال للمواطنٌن بؤن ٌُصدِروا لراراتهم الخاصة بالدستور" ( ،Blount 2011ص.)61.
دعونا اآلن نمارن بٌن حالة المغرب والحالة التونسٌة .فً تونس ،لم ٌكن هنان استفتاء للمصادلة على
دستور عام  4102ألن الجمعٌة التؤسٌسٌة لد تبنّت الدستور بؤغلبٌة ثلثً األصوات ،وكانت هذه
النسبة كافٌة لتفادي التشاور مع الشعب .هل ٌمكننا المول بؤن عملٌة وضع الدستور فً تونس كانت
ألل تشاركٌة من المغرب؟ الجواب هو "ال" ،والسبب وراء ذلن لٌس فمط ألن الشعب التونسً انتخب
بشكل مباشر أعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة ،وإنما أٌضا ً ألن الشعب استطاع أن ٌشارن بفاعلٌة فً عملٌة
وضع الدستور من خالل المظاهرات العامة ،واالجتماعات بٌن أعضاء البرلمان والطالب التونسٌٌن،
والمشاركة اإللكترونٌة ) .(e-participationفعلى سبٌل المثال ،اشتملت المسودة األولى للدستور
التونسً (التً تم تبنٌها فً آب  )4104على مادة مثٌرة للجدل (المادة  )49تنص على أن "الدولة
تضمن حماٌة حموق المرأة [ ]...بالتوافك مع مبدأ التكاملٌة مع الرجل داخل العائلة [ ."]...إن الخطر
من دمج مادة غامضة أو مبهمة من هذا النوع فً الدستور كان واضحا ً؛ وهو أن المرأة "لن ٌكون
بوسعها أن تطمح بؤن تكون أكثر من مجرد "دور تكاملً" مع الرجل ،ولذلن لد تم الحد من وضعٌة
المرأة إلى مجرد "زوجة" أو "أم"" ) .(Tajine 2012لكن لحسن الحظ ،وبعد التظاهرات االحتجاجٌة
الكبٌرة من لِبَل المإسسات النسوٌة (وخاصةً فً ٌوم المرأة التونسٌة بتارٌخ  04آب  4104الذي تم
فٌه إحٌاء ذكرى تبنً لانون األحوال الشخصٌة التونسً لعام  ،)0464تمت إزالة تلن المادة
المشبوهة واإلعالن بشكل واضح وصرٌح عن مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن فً مسودة الدستور الثانٌة
فً كانون األول  4104وأٌضا ً فً المسودات الالحمة ونسخة الدستور النهائٌة لعام ٌ .4102رٌنا هذا
المثال أنه خالفا ً للغالبٌة العظمى من دول الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا ،تم َّكن الشعب التونسً –
بما فً ذلن المرأة التونسٌة – من إسماع صوتهم ولعبوا دورا ً محورٌا ً فً عملٌة صٌاغة الدستور
(أنظرAbbiate 2016 :؛  ،Cherif 2018ص 44.وما ٌلٌها).

العنصر الثالث الذي ٌجب أخذه بعٌن االعتبار عند دراسة عملٌات وضع الدستور هو مستوى الشفافٌة
واالنفتاح فً تلن العملٌات .بادئ األمرٌ ،جب أن نتحمك من انفتاح أو عدم انفتاح اجتماعات الهٌئة

المسإولة عن صٌاغة الدستور حٌال الجماهٌر .لكن ٌجب اإلشارة بؤن السرٌة ال تُعتبر بحد ذاتها شرا ً
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مطلماً ،و"ٌمكن أن تولد بعض النماشات أمام الجماهٌر اإلفراط فً الكالم واالنفعاالت
الغاضبة/المشحونة التً ال تتوافك مع النظرة الهادئة المتم ّحصة التً ٌجب أن تتواجد أثناء تبنًّ
األحكام المرتبطة بالمستمبل المجهول .من خالل منع وصول الجمهور العام إلجراءات وضع
الدستور وإبماء النماشات سرٌة حتى تبنًّ الوثٌمة النهائٌةٌ ،مكن أن ٌتم تهٌئة الظروف المواتٌة للنماش
العمالنً الرشٌد الذي من غٌر المرجح أن ٌطغى فً حالة تواجد الجمهور العام" (،Elster 2006
ص.)040.
السرٌة األولٌة ٌجب أن تمابلها العلنٌة والتغطٌة الشاملة فٌما بعد .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن إجراء
لكن
ّ
نماشات واسعة فً جلسة عامة مفتوحة أمام الجماهٌر ألنه إذا كان هنان سرٌة تامة "فستطغى من
خالل ذلن المحسوبٌات والمصالح الحزبٌة" ( ،Elster 1995ص 1.)446.من هذه الناحٌةٌُ ،عتبر
تؤسٌس الدستور فً إسبانٌا كؤلرب نمطة "للتوازن األمثل" ( ،Elster 1995ص )446.بٌن السرٌة
والعلنٌة .فً البداٌة ،لامت لجنة الشإون الدستورٌة والحرٌات العامة [فً إسبانٌا] بتعٌٌن هٌئة (مكونة
من سبعة أعضاء من األحزاب السٌاسٌة الرئٌسٌة) مو َّكلة بمهمة إعداد مسودة الدستور ،وتم اتخاذ
سري .لكن فٌما بعد ،تم تمدٌم مسودة الدستور للبرلمان اإلسبانً ،ونولشت
لرارات هذه الهٌئة بشكل ّ
سً البرلمان اإلسبانً [المجلس األعلى والمجلس األدنى] ( De
المسودة بشكل علنً فً مجل َ
 ،Esteban 1989ص 446.وما ٌلٌها).
عند النظر لعملٌات وضع الدستور واإلصالحات الدستورٌة فً منطمة الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا
بعد "الربٌع العربً" ،نالحظ بؤن هذه العملٌات ال تتمٌز بالشفافٌة الكافٌة .فمثالً فً المغرب واألردن
والجزائر ،انعمدت اجتماعات اللجان المسإولة عن عمل اإلصالحات الدستورٌة خلف أبواب مغلمة.
من هذه الناحٌة أٌضاً ،هنان اختالفات واضحة بٌنها وبٌن عملٌة تؤسٌس الدستور التونسً لثالثة
أسباب على األلل :أوالً ،كانت اجتماعات الجمعٌة التؤسٌسٌة فً تونس مفتوحة لعامة الشعب .ثانٌاً ،تم
اإلعالن ،والمنالشة ،ومراجعة أربع مسودات للدستور التونسً (فً آب  ،4104كانون األول
 ،4104نٌسان  ،4104وحزٌران  )4104لبل تبنًّ النسخة النهائٌة للدستور .خالفا ً لذلن ،نرى بؤن
المإسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً المغرب لم تعطى الفرصة لعمل أي تعلٌمات أو توصٌات حول
مسودة الدستور المغربً ألنهم حصلوا على نسخة هذه المسودة فمط فً ٌوم خطاب الملن للشعب
المغربً ( 04حزٌران  )4100عندما أعلن الملن بؤن االستفتاء الدستوري سٌجري بتارٌخ  0تموز.
ثالثاً ،حتى األطراف الخارجٌة فً تونس ساهمت فً عملٌة وضع الدستور .فمثالً فً تارٌخ 4
حزٌران  ،4104طلب رئٌس الجمعٌة التؤسٌسٌة االستماع لوجهة نظر لجنة البندلٌة ( Venice
 )Commissionحول نسخة الدستور النهائٌة 2.بنا ًء على مشاهداتها ،أوصت لجنة البندلٌة بؤن تموم
1فٌما ٌتعلك بهذا الجانب ،هنان عملٌت ٌَن مختلفت ٌَن تماما ً فً وضع الدستور وهما :مإتمر فٌالدلفٌا الفدرالً لعام ( 7171الذي أجري
بسرٌة تامة) والجمعٌة الفرنسٌة التؤسٌسٌة عام ( 7171التً كانت عامة بشكل كامل) .فٌما ٌخص هذه النمطة ،أنظر،Elster 2000 :
ص 543.وما ٌلٌها.
2لجنة البندلٌة هً جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول المضاٌا الدستورٌةٌ .تعلك دور هذه اللجنة بتوفٌر االستشارة المانونٌة للدول
األعضاء فٌها ،وخاصةً لمساعدة الدول التً تسعى لتحمٌك التوافك بٌن هٌكلٌاتهم المانونٌة والمإسساتٌة مع المعاٌٌر األوروبٌة والخبرات
الدولٌة فً مجال الدٌممراطٌة ،وحموق اإلنسان وسٌادة المانون .أنظرhttps://www.venice.coe.int/webforms/events/. :
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الجمعٌة التؤسٌسٌة بإجراء بعض التعدٌالت فً األحكام المرتبطة بالمبادئ والحموق األساسٌة وأٌضا ً
فً أحكام الفصول المتعلمة بالسلطة التشرٌعٌة ،والتنفٌذٌة والمضائٌة للتؤكد من االمتثال للمعاٌٌر
الدولٌة والممارسات الفضلى ( .)Venice Commission 2013ال شن بؤن المستوى العالً من
الشفافٌة واالنفتاح لد ساهم فً تبنًّ دستور دٌممراطً بكل معنى الكلمة فً تونس.

أما العنصر األخٌر الذي أود أن أنالشه فً عملٌات وضع الدستور هو الدور الذي تلعبه األحزاب
السٌاسٌة .فً الكثٌر من األحٌان ،تلعب األحزاب السٌاسٌة دورا ً لٌادٌا ً (سواء بشكل إٌجابً أو سلبً)

فً صٌاغة الدستور .ومن المثٌر لالهتمام الممارنة بٌن النه َجٌن المختلفٌَن لحركة النهضة فً تونس
وجماعة اإلخوان المسلمٌن فً مصر (أثناء العملٌة التً أدت لتبنً الدستور المصري عام .)4104
منذ بداٌة صٌاغة الدستور فً تونس ،أبدت حركة النهضة التزامها ورغبتها فً التوافك والتعاون مع
األحزاب العلمانٌة الممثَّلة فً الجمعٌة التؤسٌسٌةٌ .مكن وصف نهج حركة النهضة ب"االعتدال
والمساومة" ( ،Pickard 2015ص 2.وما ٌلٌها) ،وأدى هذا النهج لنتائج إٌجابٌة جدا ً فً عملٌة
لررت حركة النهضة التراجع فً بعض الجوانب الرئٌسٌة المرتبطة بصٌاغة
وضع الدستور .كما َّ
الدستور ولَبِلَت مطالب األحزاب العلمانٌة .فعلى سبٌل المثال ،تراجعت حركة النهضة عن ممترح
ولررت أٌضا ً التراجع عن ممترحها
لضم بند مرتبط بالشرٌعة اإلسالمٌة فً الدستور التونسً،
ّ
الخاص بتبنًّ النظام البرلمانً ،ووافمت على مطالب األحزاب العلمانٌة حول تؤسٌس نظام حكومة
شبه رئاسً.
من ناحٌة أخرى ،نرى بؤن النهج الذي اتّبعته جماعة األخوان المسلمٌن فً مصر أثناء عملٌة وضع
الدستور عام  4104كان مختلفا ً تماما ً .خالفا ً لحركة النهضة ،تبنى األخوان المسلمون (الذٌن حصلوا
على أغلبٌة المماعد فً الجمعٌة التؤسٌسٌة) مولف "الفائز ٌؤخذ كل شًء" عندما تعلك األمر بصٌاغة
سلَفٌٌن ولم ٌؤبهوا كثٌرا ً بمطالب األحزاب غٌر
الدستور .لدَّم األخوان المسلمون تنازالت عدٌدة لل َ
اإلسالمٌة .أدى ذلن النسحاب العدٌد من األحزاب غٌر اإلسالمٌة من الجمعٌة التؤسٌسٌة ،واتّهمت
تلن األطراف ممثلً األخوان المسلمٌن ببذل لصارى جهدهم لصٌاغة دستور ٌهدف لتحوٌل مصر
إلى دولة إسالمٌة متطرفة.
أدى النه َجٌن المختلفٌَن لحركة النهضة فً تونس واألخوان المسلمٌن فً مصر لنتائج مختلفة تماماً.
تمتّع الدستور التونسً لعام  - 4102الذي ٌمثّل تسوٌة إٌجابٌة بٌن الموى السٌاسٌة الرئٌسٌة الممثَّلة
فً الجمعٌة التؤسٌسٌة  -بدرجة عالٌة جدا ً من الشرعٌة ،بٌنما اعتبر الكثٌر من المصرٌٌن بؤن
الدستور المصري لعام ( 4104الذي لم ٌدم طوٌالً وافتمر للنهج التوافمً) هو "دستور األخوان
المسلمٌن" ولٌس دستور كل المصرٌٌن ( ،Frosini & Biagi 2015ص 046.وما ٌلٌها).
هنا تجدر اإلشارة بؤن النهج التوافمً تواجد أٌضا ً فً العدٌد من عملٌات وضع الدساتٌر فً أوروبا
فً المرن الماضً .فً الوالع ،كان الكثٌر من الدساتٌر األوروبٌة فً المرن العشرٌن عبارة عن
تسوٌة بٌن األحزاب السٌاسٌة التً كانت تتمتع بآٌدٌولوجٌات مختلفة تماما ً عن بعضها البعض .فعلى
سبٌل المثال ،تم تؤسٌس الدستور اإلٌطالً لعام  0429كتسوٌة بٌن الحزب الدٌممراطً المسٌحً،
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واللٌبرالٌٌن ،واألحزاب االشتراكٌة والشٌوعٌة ( ،Barbera 2009ص .)402.كما كان الدستور
اإلسبانً لعام  0449عبارة عن تسوٌة بٌن أحزاب الوسط الٌمٌنً والوسط الٌساري ( & Solé Tura
 ،Aja 1984ص 44.وما ٌلٌها) ،وال زالت الدساتٌر األوروبٌة تتمتع بالشرعٌة الكبٌرة حتى الٌوم
ألنها نبعت عن الطابع التوافمً.
عملية تطبيق الدستور
كما أشرتُ سابماً ،عملٌة تطبٌك الدستور ال تمل أهمٌة عن عملٌة وضع الدستور.
طلب منً منظمو هذه الورشة أن أتحدث عن الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورٌة على وجه
التحدٌد .لكن لبل الحدٌث عن دور المحاكم الدستورٌة فً إللٌم الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بعد
الربٌع العربً ،أود أن أشٌر للدور الهام الذي لعبته المحاكم الدستورٌة فً أوروبا أثناء عملٌات
مرت أوروبا بثالث "موجات" كبٌرة
التحول إلى الدٌممراطٌة فً المرن الماضً .فً المرن العشرٌنَّ ،
فً التحول الدٌممراطً .بدأت الموجة األولى بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة إثر الهزٌمة العسكرٌة
للنظامٌن النازي والفاشً فً ألمانٌا وإٌطالٌا ،والموجة الثانٌة حدثت فً نهاٌة السبعٌنات مع انهٌار
نظام فرانكو فً إسبانٌا ونظام أنطونٌو ساالزار فً البرتغال .أما الموجة الثالثة فً التحول
الدٌممراطً فحدثت فً أوروبا الوسطى وأوروبا الشرلٌة بعد سموط جدار برلٌن وانهٌار النظام
الشٌوعً.
صت على وجود محاكم دستورٌة ،ولعبت تلن
لامت جمٌع هذه الدول بتبنًّ دساتٌر دٌممراطٌة جدٌدة ن َّ
المحاكم دورا ً أساسٌا ً فً عملٌات التحول الدٌممراطً وساهمت كثٌرا ً فً تؤسٌس أنظمة حكم
دٌممراطٌة فً أوروبا ( ،Biagi 2014ص 496.وما ٌلٌها؛  .)Biagi 2016فمثالً فً إٌطالٌا ،ر ّكزت
المحكمة الدستورٌة (وخاصةً فً أول  06سنة منذ بداٌة نشاطها فً عام  )0464على إزالة وإلغاء
التشرٌعات الفاشٌة التً واصلت فً تمٌٌد الحموق والحرٌات المدنٌة ،والسٌاسٌة ،والدٌنٌة واالجتماعٌة
بشكل كبٌر .من خالل اإلعالن عن عدم دستورٌة التشرٌعات االستبدادٌة السابمة ،ساهمت المحكمة
الدستورٌة اإلٌطالٌة فً التخلص من رواسب النظام الفاشً وترسٌخ مبادئ الدٌممراطٌة وسٌادة
المانون .كما أصبحت المحكمة الدستورٌة أول جهاز دستوري ٌحافظ بوضوح على الموة المعٌارٌة
للدستور وسٌادته بشكل كامل .وبسبب دورها البارز منذ بداٌة نشاطها ،ال زالت المحكمة الدستورٌة
باحترام كبٌر فً إٌطالٌا.
اإلٌطالٌة تحظى
ٍ
أما فٌما ٌتعلك ب المحاكم الدستورٌة التً تم تؤسٌسها فً الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بعد الربٌع
العربًٌ ،بدو بؤن هذه المحاكم لد َّ
عززت من وضعٌتها ضمن األطر الدستورٌة الجدٌدة وامتلكت
المدرة (على األلل على المستوى الرسمً) على وضع الضوابط المناسبة على عمل السلطة التنفٌذٌة؛
مما أدى لمساهمتها بفاعلٌة أكثر فً عملٌات الدممرطة .ومن الجدٌر بالذكر أنه فً السنوات األخٌرة،
تم تمرٌر لرارات محكمٌة مهمة جدا ً لحماٌة الحموق األساسٌة .فعلى سبٌل المثال فً عام ،4104
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أعلنت المحكمة الدستورٌة العلٌا فً مصر عن لانون ٌعتبر حالة الطوارئ غٌر دستورٌة جزئٌا ً
(المرار المحكمً ل 4حزٌران )4104؛ وفً عام  ،4104منحت هذه المحكمة الحك للمسٌحٌٌن
األلباط فً الحصول على إجازة عمل مدفوعة األجر لشهر كامل لكً ٌح ّجوا فً مدٌنة المدس (المرار
المحكمً ل 2شباط لسنة  .)4104كما لامت المحكمة الدستورٌة فً األردن فً عام  4104بتمرٌر
لرار ٌمضً بمنح موظفً الدولة الحك فً تشكٌل االتحادات (المرار المحكمً رلم  4لعام .)4104
لكن هنان أربعة تحدٌات/عوائك رئٌسٌة ٌجب أن تخاطبها المحاكم الدستورٌة فً العالم العربً
للمساهمة بفاعلٌة أكثر فً عملٌات الدممرطة:
أوالً ،فً بعض الدول العربٌةٌُ ،عتبر التؤثٌر والهٌمنة المفرطة للسلطة التنفٌذٌة (وخاصةً حاكم الدولة)
فً تعٌٌن أعضاء المحاكم الدستورٌة بمثابة تهدٌد حمٌمً على االستماللٌة التامة لتلن المحاكم.

ثانٌاً ،وعلى الرغم من إجراء بعض التحسٌنات الكبٌرة ،لٌس من السهل دائماً الوصول للمحاكم
الدستورٌة .فمثالً فً لبنان ،لٌس بإمكان المحاكم العادٌة أن تثٌر الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستور

أمام المجلس الدستوري اللبنانً .كما لامت دول أخرى بوضع آلٌات محددة لعرللة المدرة على
الوصول للعدالة الدستورٌة (مثل نظام "الترشٌح الثنائً" (“double filter system”) 3أو منع
المضاة من إثارة الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستور أمام المحكمة الدستورٌة بحكم منصبهم كما هو
الحال فً األردن ،والجزائر وتونس.

أما العائك الثالث فٌرتبط بالتؤخر فً تطبٌك األحكام الدستورٌة الجدٌدة المتعلمة بالبت فً المضاٌا
سست المحكمة الدستورٌة فمط فً
الدستورٌة .فمثالً فً المغرب ،تم تبنًّ الدستور عام  4100ولكن أ ِ ّ

عام  ،4104فً حٌن لم ٌتم إصدار المانون الذي ٌنظم الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستور حتى
اآلن .وفً تونس ،التً دخل فٌها الدستور حٌز التنفٌذ عام  ،4102تم تبنًّ المانون التنظٌمً الخاص
بالمحكمة الدستورٌة فً عام  ،4106ولكن لم ٌتم تؤسٌس المحكمة الدستورٌة حتى اآلن .إن التؤجٌل
فً تؤسٌس المحاكم الدستورٌة وفً تبنًّ الموانٌن ذات الصلة بها لد تإدي إلضعاف "الموة اإلبداعٌة"
التً ستتوفر لدى هذه المإسسات إذا تم تؤسٌسها بالولت السلٌم.
3فٌما ٌتعلك بالحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستورٌ ،جب أن نمٌّز بٌن الدول التً تبنّت نظام "الترشٌح األحادي" والدول التً تبنّت نظام
"الترشٌح الثنائً" .بعض الدول (كمصر ،والكوٌت وفلسطٌن) تت ّبع النظام الذي ٌمكن فٌه لجمٌع المحاكم (بما فً ذلن المحاكم الدنٌا) أن
تثٌر المضاٌا المتعلمة بالدستورٌة بشكل مباشر أمام المحكمة الدستورٌة إذا استنتجوا بؤن المانون الذي سٌتم تطبٌمه فً حالة معٌنة ٌخالف
الدستورٌ .س ّمى ذلن "نظام الترشٌح األحادي" )” (“single filter systemوٌطبَّك حالٌا ً فً دول كإٌطالٌا ،وألمانٌا وإسبانٌا .من جانب
آخر ،هنان دول كاألردن والجزائر التً تتّبع النموذج الفرنسً (الذي تم وضعه أثناء اإلصالحات الدستورٌة الفرنسٌة لعام  )4119الذي
ٌتوجب فٌه على المحاكم الدنٌا أن تثٌر الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستور أمام المحاكم العلٌا (محكمة النمض أو مجلس الدولة) ،وٌتعلك
األمر بهذه المحاكم العلٌا فً المرار حول إثارة أو عدم إثارة تلن الحاالت االستثنائٌة أمام المحكمة الدستورٌة (لذلن ٌس ّمى هذا النظام
"نظام الترشٌح الثنائً" ” .)(“double filter systemمن مخاطر "نظام الترشٌح الثنائً" عرللة المدرة على الوصول للمحاكم
الدستورٌة ،وخاصةً فً الحاالت التً ترفض فٌها المحاكم العلٌا إثارة المضاٌا أمام المحاكم الدستورٌة أو عندما تكون هنان توترات بٌن
المحاكم العلٌا والمحاكم الدستورٌة (أنظر ،Biagi 2017 :ص04-00.؛ و - Biagi forthcoming 2019التً سٌتم نشرها لرٌبا ً فً عام
.)4104
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أخٌرا ً ولٌس آخراًٌ ،تعلك العائك الرابع بالسٌاق الذي ٌعمل فٌه العدٌد من المحاكم الدستورٌة ،فعادة ً ما
تمارس هذه المحاكم مهماتها فً دول تعانً من عدم فصل السلطات بشكل كافً وضعف الثمافة
الدستورٌة؛ مما ٌإدي لعرللة أعمالهم ونشاطاتهم (فٌما ٌتعلك بجمٌع هذه التحدٌات ،أنظرBiagi :
.)forthcoming 2019
باإلضافة لذلن ،من المهم اإلشارة بؤن المحاكم الدستورٌة تحتاج دوما ً لبعض الولت لتعزٌز مكانتها
وصالحٌاتها ضمن إطار الهٌكلٌة الدستورٌة .لهذا السبب ،هنان حاجة إلجراء تمٌٌم دلٌك ومحدد فً
المدٌٌن المتوسط والبعٌد حول أداء تلن المحاكم فً العالم العربً.
فً جمٌع األحوالٌ ،جب أن نتذكر بؤن وجود المحكمة الدستورٌة ال ٌعنً بالضرورة وجود
الدٌممراطٌة ألن "ٌد واحدة ال تصفك" .وبكلمات أخرى ،تُعتبر المحكمة الدستورٌة فً غاٌة األهمٌة
ولكنها لٌست كافٌة بحد ذاتها لضمان النتائج اإلٌجابٌة لعملٌة التحول الدٌممراطً ("الدممرطة").
مالحظات ختامية:
فً الختام ،أود أن أشدد على األهمٌة البالغة لورشة الٌوم فً تعزٌز الثمافة الدستورٌة فً البالد
(وخاصةً فً المجتمع المدنً) ألن الثمافة الدستورٌة تُعتبر شرطا ً الزما ً للنجاح فً عملٌة التحول
الدستوريٌ .ساهم هذا النوع من الفعالٌات إسهاما ً هائالً فً خلك الشعور بالملكٌة العامة أثناء صٌاغة
الدستور .كما أن تموٌة الروح التشاركٌة أثناء وضع الدستور مهمة للغاٌة ألنها تعزز من شرعٌة
الدستور ال ُمصاغ.
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ِحبضشة حٛي "اٌذعخٛس اٌزي ٔشٌذ"..
ضّٓ ٚسشت اٌّببدب اٌذعخٛسٌت إٌّؼمذة ببٌششاوت ِب بٍٓ ِشوض
اٌذساعبث اٌذعخٛسٌتِ ،إعغت "ِفخبح" "ٚحبَ"
د .عٕبء اٌغشغًٍ
ِمذِت
حُذُعظٞسُ ُِٓيُ ُُِؾُؼذ ُُٞٛٝ،حٗؼٌخطُ ُٓظٌخَُٓ ُالكظ٤خؿخصُ ُحُؾُؼذُ ٝططِؼخطُ ،ٚك٤لظشك ُإٌُُُُٕٔٓٞ٣ؼزشحُ ُػُ٘خُ
ؿُٔ٤ؼخُُٝ،كخكظخ ُُِلُوٞمُُُٝكخٓ٤خ ُُِلُش٣خصُٝ .ػُُِٛ٠زحُكالُرُذُ ُُِؾُؼذُ ُإُُُٔٔ٣ظِيُ ُحُؼُوخكُشُحُذُعظٞس٣شُ ُحُظُ٢طُئُُِٚٛ
لُهخٓشُُٛزحُحُوخُُٕٗٞحُزُ٣ُ١لظشكُُرُُٚإٌُُُٕٔٞ٣حألػُِٝ٠حألعُٔ٠كُ٢حُُٔ٘ظٓٞشُُحُوخُٗ٤ٗٞشُُكُ٢حُذُٝشُ.
حُظُوِزخصُحُغ٤خعُ٤شُُٝحُذُعظٞس٣شُُحُظُ٢ؽُٜذطُٜخُُٓ٘طوشُؽُٔخٍُُأُكش٣و٤خُٝحُُؾشمُُحألٝعوُػُوذُُحُشر٤غُُحُؼشرُُ٢طُئًذُُ
أُٗ٘خ ُٗؼ٤ؼ ُُٓشكِشُ ًُُظخرُش ُحُذُعخط٤شُٝ ،كُُٛ ٢زُ ٙحُٔشُكِشُ ُُٞكعُ ُأ٣نخ ُُٝؿٞدُ ُٓٞؿشُ ُُٓظٌخِٓشُ ُُُٓٝظُؼِوشُ ُرُؼِٔ٤شُُ
فُ٤خؿشُ ُحُذُعخط٤شُُ٣ُٝ،ؼظوذُ ُ -ػخدسُ -إُُٔحُذُعخط٤شُطُغخُْٛكُ٢كُٔخ٣شُكُوٞمُحألُكشحدُ ُٝ،طُ٘ظُْٝ٤حؿُزخط ( ْٜكُ٤غُ
أٜٗخُحُُُّٞ٤أُفزلضُطُغُٔ٠رُذعخط٤شُفيُحُلُوٞم)ُٛٝ،زحُحالػظوخدُُ٣ؤطًُُُٕٞ٢حُذُعظٞسُ ُُٓشطزطخُ ُرُل٤خسُ ُحُذُُٝشُُ
ٝٝؿُٞدُٛخُ،رُؼزخسسُأُخشٟ؛ُإُُحُذُعظٞسُُٞ٣مقُُؽٌَُُحُذُُٝشُُٗٝ،ظخٜٓخُحُغُ٤خعُ،٢كُُٜٞحألُعخطُُحُز٣ُ١ؼزشُػُٖ
هُٔٞفُحُذُٝشُكُ٢كخُٜخُحُٔغظُوزُُِ٘٣ُٝ٢ظُُْحُغُِطخصُ٣ُٝلذدٛخ.
ُُٖٓخُالٍُٛزحُحُظُؼش٣قٌُُُٖٔ٣إُُُٔ٣لُُْٜٔخرحُطُؼذُحُذُعخط٤شُرحصُأُ٤ٔٛشُ،خخفشُأػ٘خءًُظخرظٜخٝ .هُذُالُطٌُظذُٛزُٙ
حُُٞػخثُنُ ٌَُُُحُـخ٣خصُحُٔزًُٞسسُ،ػُِ٠حُشُؿُْ ُُُٖٓفٞسطُٜخُحُزشُحهشُُ،كُزؼلُ ُحُذٍُُٝطٌُظذُ ُُٛز ُٙحُٞػخثنُُـخ٣خصُ
سُٓض٣شُٝ،أُك٤خٗخُهذُالُُٜ٣ظُْرٔخُ٣لظُٛٚ٣ٞزحُحُذُعظٞسُرُوذسُٓخُُ٣ظُُْحالٛظٔخُُّرًُُُٞٚعِ٤شُُُظؤً٤ذُُعُ٤خدسُحُذُٝشُُ،كُ٢
ُٝ،سرٔخُ
ٛزُ ُٙحُلخالصُُ ،كبُٕ ُحُُٔٞحهُٖ٘ٝ٤كُوٞهُُْٜٝكُش٣خطُ ْٜالُطٌُ ُٕٞػخٓال ُٓلٞس٣خ ُكُ٢حُؼِٔ٤شُ ُحُذُعظٞس٣شُ ُ
ُٛزُ٢ُُٛٙحُلخٍُُكُ٢حُٞمغُُحُلِغط.٢٘٤
ُٖٓأرُشصُ ُحُؼُزخسحصُ ُحُظًُ٢خٗضُطُظشُددُ كٔ٘٤خُ٣زًشُحُوخُٗ ُٕٞحألُعخعُ ُ٢حُلُِغط –٢٘٤حُُٞػ٤وُشُ ُحُذُعظٞسُ٣شُحُٔئهظشُ
حُٔغظخذٓشُ ُُٖٓ ُهزَُ ُحُغِطشُ ُحُٞه٘٤شُ ُحُلِغط٤٘٤شُ -ه" :ُُْٜٞحُوخُٗ ُٕٞحألعخعُ ُ٢الُُ٣غظط٤غُ ُإُُُٔ٣طزنُ ُكظُ٠ػُُِ٠
حُلزشُحُزًُُ١ظذُُك."ُٚ٤
ُلُعق ُُٛزُ ُٙحُؼزخسسُ ُطُذٍُ ُػُُُِٓ ٠ذُُٛ ٟؾخؽشُ ُٛزح ُحُوخُٗ ٌُُُٖٝ ،ٕٞسُرٔخ ُال ُُٛ ٌُٕٞ٣زح ُحُوخُٗ ُُٞٛ ُٕٞحلُؽٌخُ٤شُُ
حُٞك٤ذسُ؛ ُكُلُ٢أٍُُِٞ٣ػخُّ 6102طُُْحالٗظٜخء ًُُُُٖٓظخرشُ ُُٓغُٞدسُ ُحُذُعظٞسُُُُٞٛٝ،دُعظٞسُ ُُٓئهضُُ ٌُُُُٖ،حُخُطٞسسُُ
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طٌُُٖٔ ُكٔ٤خُارحًُخُٕ ُحُذُعظٞسُ ُحٌُُٔظٞدُ ُعُ٤ؼ٤ذُاُؽٌخُ٤خصُ ُحُوخُٗ ُٕٞحألُعخعُٗ٢لغُٜخُُُٖٓ،كُ٤غُحألعظُحُُٔلظشكُُ
حُ٘ظشُ ُُٜخُػُ٘ذُ ًُُظخرشُ ُحُذُعظٞس؛َُُُٛٛزحُحُذُعظٞسُدُٔ٣وشحهُ٢؟ُ َُُُُُٞٛٛٝكغُخطُُِ٘ٞعُحالؿظٔخػُ٢؟َُُُُٞٛٛٝ
ُِٓيُُُِؾُؼذ؟
كخألُعظُحُظُ٣ُ٢لظشكُُطُٞحؿذٛخُكُ٢حُذُعظٞسُكُظُ٣ُ٠ؼذُُكُغخعخُُُِ٘ٞعُُحالؿظُٔخػُ٢طُظُُٔؼَُُك :٢حُُِـُشُُحُٔغُظُخُذُٓشُُ،
ُٓٞحءُٓشُحالطُلخهُ٤خصُُحُذُُ٤ُٝشُ ُُِ٘قٞؿُُحُذُعظٞسُ٣شُُٝحُوٞحٗ ُٖ٤حألدُٗٝ،٠حُُٔؾخسًُشُحُُٔظٌخُِٓشُُُٖٓخُالٍُُٗقٞؿُ
ذف ُحُُٔشؿًُُ ُُُٖٓ ُٞظخرظُٚ؛ُالُرُذُُُٖٓحُظُلٌ٤شُ ُكُُٓ٢شكُِشُ ُٓخُرُؼذُ ُحُذُعظٞسُ
حُذُعظٞسُٝ .كُظُ٣ُ٠لُونُ ُحُذُعظٞسُ ُحُُ ُٜ
(آُ٤شُط٘ل٤زُُٝ،)ٙحُظُ ٢طُظٔؼَُكُ٢دٝسُ ُحُٔلخًُْ ُحُذُعظٞس٣شُ ُٝحُٜ٘ؾُحُظُلغ٤شُ١حُٔظُزغُ ُكٜ٤خُٝ،حُزُِ٣ُ١ؼُذُ دُٝسحُ
أُعخع٤خُُكُ٢طؤً٤ذُُأُ٤ٔٛشُُُٓشحػخسُحُُ٘ٞعُحالؿظٔخػُُ٢كُُٛ٢زُٙحُؼُِٔ٤شُ.
كظُٗ٠غظط٤غُُحلؿخرشُُػُُِ٠طُغخإالطُ٘خُكٍُُُُٓٞذُُٟٓالءٓشُُُٓغُٞدسُُدُعظٞسُُحُذُُٝشُُحُلُِغط٤٘٤شُُحُظُٗ٢غؼُ٠ؿُٔ٤ؼخُُ
ُِٞفُُٜ ٍُٞخ ُٝحُظُٗ ٢ؤَٓ ُإٔ ُطٌُُُٓ ٕٞز٘٤شُ ُػُِ ٠أُعظ ُدٔ٣وشحه٤ش ،ع٤ظْ ُطوغُٛ ْ٤زُ ٙحُٔلخمشس ُاُُ ٠أسرؼشُ
ٓلخٝس :أٝالُ -ع٤ظُْهشفُٓلُّٜٞحُذعخط٤شُ .ػخٗ٤خُ -ع٤ظُْٓ٘خهؾشُحُق٤خؿشُحُذعظٞس٣شُٗظش٣خُ ُٓغُحُظشً٤ضُػُِ٠
دٝسُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش ُحألفِ٤شُكُ٢ػِٔ٤شُحُق٤خؿشُ .ػخُؼخُُٖٓ -خالٍُؽشفُحُٔلخُْ٤ٛحُغخروشُع٤ظُْحُلذ٣غُ
ػٖ ُدٝس ُحُ٘غخء ُكُ ٢ف٤خؿش ُحُذعخط٤ش ُٖٓ ُك٤غ ُآُ٤شُٓٝ ،ؾخسًش ُحُٔشأسٌُٓٝ ،خٗش ُحالطلخه٤خص ُحُذ٤ُٝش ُُٝـشُ
حُذعظٞسُحُٔغظخذٓشُكُ٢حُق٤خؿشُ.سحرؼخُٛ -زحُحُ٘وخػُحُ٘ظشُ١ع٤ظُْاعوخهُٚػُِ٠حُٞمغُحُلِغطُ٢٘٤حُٔظؼِنُ
رٔغٞدسُ(ُٔ )6102شحؿؼشُٓخُارحًُخٗضُٛزُٙحُٔغٞدسُكغخعشُُِ٘ٞعُحالؿظٔخػُ٢أُّال.
ٌٚىٓ لبً اٌحذٌذ ػٓ أي اػخببس ٌٍٕٛع االجخّبػً البذ أْ ٔخحذد ػٓ وخببٗ اٌذعبحٍش ...وٍف حىخب
اٌذعبحٍش؟
ُٕٗظخُٓ َُ٤خُُ ُٞٛحُُٔـظٔغُ ُحُزُ١
ُ٣ؼظزشُحُذُعظٞسُحُُٞػ٤وشُ ُحُظُ٢طُغخػذُ ُػُُِ٠رُ٘خءُحُُٔـظٔغُُُٖٓٝ،خُالُُٜخٌُُ٘٘ٔ٣خُأُ ُ
ٗقزُٞاُ .ُٚ٤كُ٢حُذٍُٝحُظُ٢طُغؼُُِ٠خشٝؽُُٖٓٓشكِشُٓخُ،عٞحءًُخٗضُٛزُٙحُٔشكِشُكشرخُُأ٤ِٛشُ،أُٝحٗؾوخهخُُ،
أُٓ ٝشكِش ُٓخ ُرؼذ ُحُقذحٓخصُ ،أُ ٝكظُٓ ٠شكِش ُحُزذءُ ُرذُٝشُ ُؿذ٣ذسُُ٣ .ؼذ ُحُذُعظٞس ُػخٓال ُأعخع٤خ ُكُ ٢ػُِٔ٤شُُ
حالٗظوخٍُُُُٖٓٓشكِشُُعُ٤خع٤شُُاُُ٠أُخش.ٟ
ُُٖٓأُُْٛحُُٞظخثُقُحُـُٛٞش٣شُألُ١دُعظٞسُ ُُٝمغُ ُحلُهخسُ ُحُؼخُُُّٔئعغخصُ حُلٌُُْ ُٝ،طُلذ٣ذُ ُفالك٤خصُحُذُُٝشُ
ٝعِطخطٜخُ٤ًٝل٤شُحُٜ٘ٞكُرٜزحُحُذٝسٌُُُُٖٛٝ،زحُحُٔطِذُالٌُُٖٔ٣إُٔ٘٣ضٍُػِ٘٤خُُٖٓحُغٔخءُ،كال ُرذُُٖٓ
كظقُرخدُحُلٞحسُُِـُٔ٤غُ ؛ُكظُٗ٠غظط٤غًُُظخرشُدُعظٞسُُٓظٌخَُٓ ُهخدسُ ُػُِ٠إُٔ ُُ ٌُُٕٞ٣دُعظٞسح ُدٔ٣وشحه٤خ .كُوذُ
طُظؼذدُُأُعخُ٤ذًُُُظخرشُحُذُعظٞسُ،كُٜٔ٘خُٓخٌُُُٕٞ٣أُعِٞرخُدٔ٣وشحه٤خُُُٜ٘ٓٝ،خُٓخُُ٣ؼذُأُعِٞرخُدٌ٣ظخطٞس٣خُُٝ،ارحُٗظشٗخُ
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اُُٞٓ٠ؿشًُظخرشُحُذعخط٤شُحُظُ٢حؿظخكضُحُؼخُُْٝخخفشُحُؼخُُْحُؼشرُ٢كُ٢حُغ٘ٞحصُحُغخروشُٗ،ـذُٛخُطُؾشىُُ
حُٔٞحهُُٖ٘٤كُ٢ػُِٔ٤شًُُظخرشُحُذُعظٞسًُُُْٜٗٞ،أعخعخُكُُٛ٢زُٙحُؼُِٔ٤ش.
ُهذٌُُ٣ظذُُحُذعظٞسُُػُُٖهُش٣نُ٤ُٛجشُُٓغئُٝشُُػُُٖٝمؼُٛٝ،ُٚزُٙحُ٤ٜجشُآخُإُٔطٌُٕٓٞؼ٘٤شُُٖٓسث٤ظُحُذُٝشُ،
ًٔخُؿشُٟكُُ٢ـ٘شُف٤خؿشُٓغُٞدسُدعظٞسُدُٝشُكِغطُٝ،ٖ٤حُظُ٢ع٘ظلذعُػٜ٘خُكٔ٤خُرؼذُ،أُٝطنؼُٚؿٔؼ٤شُ
ٓ٘ظخزشُُٖٓهزَُحُؾؼذ.
كٔؼالُُكُ٢اعزخٗ٤خُ٣قخؽُحُذعظٞسُُٖٓهزَُُـ٘شُرشُٔخٗ٤شُطظٌُٕٞ
ُٖٓعزؼشُأػنخءُ،أٓخُكُ٢طٗٞظُكوذُٝمغُحُذعظٞس ؿٔؼ٤شُ
طؤع٤غ٤شُطظٌُُٖٕٓٞأًؼشُُٖٓٓخثظُ٢ؽخـُٝفخؿظُٞٗٝ،ٚهؼُ
كُ٘ٓ٢خظشحصُػِ٘٤شُ،أٓخُك٤٘٤ًُ٢خُكوذُٝصػضُٓغٞدسُحُذعظٞسُ
ػُٖهش٣نُحُقلق.

ٌُُُٖٝكظ٣ُ٠غظط٤غُحُذعظٞسُُإُٔ٣ئدُٓ١خُعزن؛ُ٣لظشكُإُٔطٌُٕٞػِٔ٤شُف٤خؿظُٚػِٔ٤شُطؾخسً٤شُؽخِٓش.
٘ٛخىُػذسُكٞحثذُٓشحكوشُُؼِٔ٤شُاػذحدُحُذعظٞسُرطش٣وشُؽخُِٓشُ ُِـٔ٤غُ؛ُٜٓ٘خُػُ٘قشُحُظُٞػ٤شُحُزُِ٣ُ١ؼذُدٝسحُُ
ٜٓٔخُُكُٓ٢ؾخسًشُُحُٔٞحه٘خصُُٝحُٔٞحهُُُٖ٘ٓ٤ؾخسًشُُؿُ٤شُٓظل٤ضسُ.
ُزُيُ ُُ٣شؿق ُإُٔ ُطُئدُ ١ػُِٔ٤ش ُاػذحد ُحُذُعظٞسُ ُحُؾخِٓشُ ُُِـٔ٤غُ ُأُ٣نخُ ُاُُ ٠ص٣خدس ُحُُ٤وظشُ ُحُؾُؼز٤شُ ُكُُ ٍٞطُ٘ل٤زُُ
حُذُعظٞسُ :رُيُإُُٔؿُٜٔٞسحُ ُكُغُُٖ ُحالُهالعُ ُُ٣ؼشفُ ُٓظُ٣ُ٠لذعُطُـخٝصُ ُُِذعظٞسُُ٣ُٝ،طخُذُ رخُٔلخعزشُ٣ٝؼضصُ
حُوُْ٤حُٔذُٗ٤شٌُُٖٔ٣ُٝ،إُُٔ٣غخػذُكُ٢طُقل٤قُ ُٓخُكُذعُُٖٓاهقخءحصُ؛ُرؤُٕ٣ؼطُ٢فُٞطخُ ًُُُٖٔخٗٞحُُٓؤٞػُٖ٤
عخروخٌُُٛٝ،ُ1.زحٌُُُُُٖٔ٣ؼِٔ٤شُ ُاػذحدُُدعظٞسُُُٓظٞحكنُٓغُٓ٘ظٞسُ حُـ٘ذسُإُٔطٌُُُٕٞٔٗٞرؿخُُ٣لخًُ٠كُ٢حُُٔـخٍُ
حُؼخُّرُشٓظ.ٚ
ٚحىّٓ أٍّ٘ت ِشبسوت ُحُ٘غخءُإُٔ٘٣ظؾُ ُػٜ٘خُأ٣نخُ ُؽؼٞسُ ،ٖٛرؤُٗ ُٖٜأًؼشُ ُطٌٔ٘٤خُ كُ٢حُٔؾخسًشُ ُكُ٢حُل٤خسُُ
حُؼخُٓشُٝ ،طُغخػذُ ُٛزُ ٙحُٔؾخسًشُ ُكُ ٢طؼض٣ضُ ُهٔٞكُ ُٖٜكُ ٢حُ٘نخٍُ ُٖٓ ُأُؿَُ ُٓقخُلُٝ ،ُٖٜسكغُ ُأفُٞحطُٖٜ
ػ٘ذٓخُُ٣لذعُُطـخٝصُُُلوٞهٝ .ُٖٜرزُيُطظخِـُحُ٘غخءُُُٖٓٓلُُّٜٞحلهقخءُُحُظخس٣خُُ٢حُزُ١طؼٔنُُُذُ،ُٖٜ٣رُيُ
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Jason Gluck and Michele Brandt, Participatory and Inclusive Constitution Making, United States Institute for Peace, 2015,
p. 12, http://www.usip.org/sites/default/files/PW105-Participatory-and-Inclusive-Constitution-Making.
Pdf.
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ألُٕ ُحُُ٘غخء ُأٗلغُ ُٖٜهذ ُٔ٣ظ٘ؼُٖ ُأك٤خٗخُ ُػٖ ُحالٗنٔخُّ ُُؼِٔ٤خص ُحُق٤خؿش؛ ك٤غ ُ٣ظُٞذ ُُذُ ُٖٜ٣ؽؼٞسُ ُرؼذُّ
أ٤ٔٛظُ ُٖٜأُٝػذُّ ُحالعظٔخعُُُ ُٖٜأُٝكظُ٠أُٗٓ ُٖٜـشدُامخكشُ ُدُ ٕٝحالعظٔخعُألفٞحطُٖٛٓ .ُٖٜزحُحُٔ٘طِن؛ُ
كبُٕطؼض٣ضُؽٔ٤ُٞشُُحُٔؾخسًشُُٝحػظزخسٛخُؽشهخٌُُظخرشُُحُذعظٞسُ –ٌُٕٞ٣أك٤خٗخُُ -أُُُْٖٓٛػُِٔ٤شُحٌُظخرشُ رحطٜخ.
ُزُيُُ ،كبٕ ُػُِٔ٤شُ ُاػذحدُ ُحُذعظٞسُ ُطزذأُ ُرظلذ٣ذُ ُحُـخُغُ ُٖ٤ػُِ ٠هخُٝشُ ُحُٔلخٝمخصُُٝ ،حألٛذحفُ ُحُظ٣ُ ٢غؼُ٠
حُذُعظٞسُ ُُظلو٤وٜخُ،امخكشُاُُ ٠طلذ٣ذُهش٣وشُحػظٔخدُحُذعظٞسُحُـذ٣ذُ،طِيًُِٜخُطظخزُكُٓ٢شحكَُٓزٌشسُُٖٓ
حُلذ٣غ ُػٖ ُدعظٞس ُؿذ٣ذٝ .ال ُ٘٣زـُ ٢طـخُ َٛحُظؤػ٤ش ُحُذعظٞسُُ ١ظِي ُحُٔلخٝمخص ُحُٔزٌشسُٓ ،غ ُحُظشً٤ضُ
حُؾذ٣ذ ُػُِ ٠حُٔلخٝمخص ُحُؼغٌش٣ش ُٝحُغ٤خع٤ش ُحُظُ ٢طظْ ُكُ ٢طِيُ ُحُٔشحكَُُٝ 2.زُي؛ ُ٣ـذ ُإٔ ُطلذد ُٛزُٙ
حُوشحسحص ُرقشحكش ُٛذف ُٓؾخسًش ُحُ٘غخء ُٗٝخؽطُ ٢كوٞم ُحُٔشأس ُٝخزشحثٜخُ ،ك٤غ ُإٔ ُاهقخء ُحُ٘غخءُ أُٝ
اؽشحًُ ُٖٜك٤ُٛ٢خًَُ ُف٘غُ ُحُوشحسحصُ دُ ُٕٝحُوشحسحصُ ُرحطٜخُُ٣ؼذُأُعِٞرخُ ُاهقخثُ٤خُ ٌٌُُُُٖٔٗٞٓٓ ُُٕٞخصُ ُحُؾؼذُُ
ك٤غُ إُٔكِغلشُُٝمغُُحُذعظٞسُُطٞمقُُرُئًُخُعُ٤ظُْهُشكُُٚكُ٢حُلوشسُ حُوخدٓشُ.

ٌظٙش اعخمظبء إٌغبء ػٕذ ػٍٍّبث  ٚضغ اٌذعخٛس فً رالد حبالث:
 .1اٌذعبحٍش اٌّإلخت.
 .2اٌذعبحٍش االٔخمبٌٍت.
 .3اٌذعبحٍش فً ِشاحً ِب بؼذ إٌضاع.
حٍذ أّْ و ًَّ ٘زٖ اٌحبالث ٌخُ فٍٙب اعخبؼبد إٌغبء ػٍى اّعبط أٙب دعبحٍش ٌٓ حخذَ
اٌبالد ٌّذة طٌٍٛتٌ ٚ ،ىٓ  ٚحغب ِب ٌخُ اٌؼًّ بٗ فاْ ٘زٖ اٌذعبحٍش حغخّش ٌفخشاث
دعبحٍش دائّ ٍت ِؼضصةً اعخمظبء إٌغبء ِٓ ػٍٍّت ئػذاد٘ب.
طٌٍٛتٚ ،لذ حخحٛي ئٌى
َ

NíAoláin et al. 2011, p. 205
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ظٍبغت:
فِ ُٙػٍٍّت اٌ ّ
كظُٗ٠غظط٤غ ُكُْٜحُذٝسُ ُحُز٣ُ١لظشكُإُٔطِؼزُٚحُ٘غخء ُكُ٢ػِٔ٤شُُف٤خؿشُحُذعخط٤شُ،الرذ ُإُٔ٣ظُْهشفُ
كِغلشُف٤خؿشُحُذعخط٤شُٝكٌشسُحٗزؼخهٜخُُٖٓٓل "ُّٜٞحُغ٤خدسُحُؾؼز٤ش".
ٝكوخ ُُِظؼش٣قُحُزُٗ ١ظز٘خُٙكُٛ٢زُٙحُٔلخمشس :كبٕ ُحُؼ٘قش ُحألُ ٍٝحُز٣ُ ١ـذ ُٝمؼُ ٚكُ ٢حالػظزخس ُٝكوخُ
ُِذعخط٤شُحُذعظٞسحٗ٤ش ُُٞٛػِٔ٤شُ ُحُق٤خؿشُٗلغٜخُ،ك٤غُ٣لظشكُإُٔػِٔ٤شُحُق٤خؿش ُطظْ ُمٖٔ ُٝؿٞدُكشحؽُ
دعظٞسُُٖ٘ٛٓٝ ،١خُط٘ؾؤ ُٗظش٣ش ُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش ُرخػظزخسٛخُحُوٞس ُحٌُخٓ٘ش ُكُٞٓ٢حهُ٘٢حُذُٝش ُٓٔخُ٣ؼطُ٢
حُؾشػ٤ش ُُِٞػ٤وش ُحُذعظٞس٣ش ُُٜٝزح ُحُغُزذُُ ،كبٕ ُٛزُ ٙحُٞػ٤وش ُ ُطؼُِ ٞػًُِ ٠خكش ُحُوٞحُٗ ٖ٤حألخشُٝ ٟطغُٔ٠
حُذعظٞسُ 3.إًُُٕٞحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُطظٜشُرؾٌَُٝحمقُػ٘ذ ُػِٔ٤شُف٤خؿشُحُذعخط٤شُحٌُٔظٞرشُحُظؤع٤غ٤شُ
الُطؼُ٘٢إُٔحُذعخط٤شُؿ٤شُحٌُٔظٞرشُُُْطؾٜذُططٞسح ُٝطؾـٌَُٓخٜٗخُكُ٢ػخُُْحُذعخط٤شُُ ٌُُٖ،4ـشكُٛزُٙ
حُٔلخمشسُُحُظُ٢طُشًضُػُِ٠حُوُن٤شُُحُلِغط٤٘٤شُ،طُظشًضُُُٗظش٣شُُحُذعظٞس٣شُػُُِ٠حُذعخط٤شُحٌُٔظٞرشُ.
طُلذدُُػُِٔ٤شُ ف٤خؿشُٓخدسُحُذُعظٞسُ٤ًُُٝ،ل٤شُُحعظخذحُٓ .ُٚزُي٘٣ُ،زـُ٢إُُُٔ٣ظُ٠ُٞطُ٘ل٤زُُٛزُٙحُؼُِٔ٤شُُحُؾُؼذُٝ،إُٔ
طٌُُٞٓ ُٕٞمٞػش ُُقخُقُ ُحُؾُؼذُُ ،كُ٤غ ُطُقزقُ ُحُٞػ٤وشُ ُحُذُعظٞس٣شُ ُكُُٛ ٢زُ ٙحُلخُش ُطُـغ٤ذح ُلسحدس ُحُؾُؼذُُ،
٤ُُٝغض ُٗٞػخ ُٖٓ ُحُوخُٗ ٕٞأُ ٝحُغِطش ُحُٔلشٝمش ُػُِ ٠رُيُ ُحُؾُؼذُٛ .زح ُحلكغخطُ ُرخُؾٔ٤ُٞشُ ُكُ ٢ػُِٔ٤شُ
حُقُ٤خؿشُُ٣ظزؼُُٚكُشم٤شُُإُٔحُذُعظٞسُُعٜ٤ظُْرُشكخ٤ٛظُُْٜرُؾٌَُكخػَ.

5

طُؼٞدُ ُكٌُشسُ"حُقُ٤خؿشُحُذُعظٞس٣ش" اُُ٠حُؼُٞسسُ ُحُلشٗغ٤شُ ُك٤غُحعظئفِضُ ُكٌشسُ  :إُٔ ُحُشدُ ُُٓقذسُ ُحُغُِطشُُ
ٝحعظؼ٤لُُػُٜ٘خُرخُغُ٤خدسُحُؾُؼز٤ش٘ٓٝ .6زُرُيُحُلُ،ُٖ٤رخصُُالصٓخُػُِ٠أُُُ١ف٤خؿشُُُِذُعظٞسُُإُٔطُشحػُٝ٢طُـذُ
كال ُُِٔلخسهشُ ُحُوخثِشُرؤُٕأر٘خءُحُؾؼذُرلخؿشُاُُ٠إُُٔ٣قزلٞحُُٓالُىُحُذُعظٞسُرُطش٣وشُ ُأُٝرؤخشٌُُُٖ،ٟكُ٢
حُٞهضُٗلغُ،ٚادسحىُحعظلخُشُحػظزخسُإُٔ"أر٘خءُحُؾؼذ" ُْٔٓٛؼُِ ُٕٞكخػُِٓ ُٕٞؾخسًُ ُٕٞكُ٢طُلٌُْ٤حُذعظٞس.
كُ٢حُٞحهغٌُُٖٔ٣ُ،حػظزخسُحُظـخسدُ ُحُغُ٤خع٤شُ ُحُٔظُ٘ٞػشُ ُحُٔظٔؼِشُكُ٢أُؽٌخٍُ ُحُلٌُٓٞخصُ ُحُٔخظِلشُ ُحُظُ٢ؽُٜذطٜخُ
كُشٗغخُرُؼُذُحُؼُٞسسًُخٗضُرُٔؼخرُشُُٓلخٝالصُ ُُٓخظِلشُُلَُ ُٓؼَُٛزُٙحُٔلخسهش .هخّ ُ(ُُٖٓ،)Sieyèsخالًٍُظخرخطُٚ
ارخٕ ُحُؼٞسس ُحُلشٗغ٤شُ ،رؼذس ُٓلخٝالص ُُلَ ُٛزُ ٙحُٔلخسهش ُٖٓ ُخالٍ ُحُظٔ٤٤ض ُرُ ٖ٤حُغِطش ُحُظؤع٤غ٤شُ (أُ١
حُغِطشُحُٔ٘ؾجش) ٝحُغُِطخصُُحُٔ٘ؾؤسُ ( حُغُِطخصُُحُظُ٢طُ٘ؾؤُػُُٖحُذعظٞس)ُ7،ك٤غُإُٔحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ،حُظُ٢
3

Asem Khalil, The Enactment of Constituent Power in the Arab World: The Palestinian case (Helbing and
LichtenhahnBâle, Genève 2006) 9
4
. The United Kingdom does not have written constitution, for example
5
See Mark Tushnet, ‘New institutional Mechanism for making constitutional Law’ available
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2589178 last accessed 20 August 2015.
6
ُ.Joel I. Colon-Rıos, ‘Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The Cases of Venezuela and
Colombia’ 2011, 18 Constellations 365.
7
ُEmmanuel Joseph Sieyès, What is the Third Estate? (1789 re-printed in Praeger, 1963) 10.
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طؼزشُػُٖحُؾؼذُ (أ"ُ١حُؾؼذ") الُطلظخؽُ ُرقلظٜخُفخكذُ ُحُغِطشُ ُاُُ٠أُ١ؽ٢ءُ ُعُٟٝٞؿٞدٛخُُظٌظغذُ
حُوخٗ٤ٗٞش .اٜٗخُٓقذسًَُُحُؾشػ٤شُ"ُ 8.كُٛ٢زُٙحُق٤ـشُُِغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ،الُطٌُُٕٞحُغُِطخصُحُٔ٘ؾؤس ُ"
حُٔؾٌِشُ" عُٟٓٞئعغخصُُع٤خع٤شُُأٗؾؤطٜخُحُغُِطشُحُظؤع٤غ٤شُ.
ُرُلٌُْ ُطُؼش٣قُ ُحُغُِطشُ ُحُظؤع٤غ٤شُ ُٓ -قذسُ ًَُ ُحُؾشػ٤شُ  -كبٕ ُحُغِطخصُ ُحُٔؾٌُِشُ (حُغِطخص ُحُظُ٘ل٤ز٣شُ
ٝحُظُؾش٣ؼ٤شُٝحُوُنخث٤شُكُ٢حُؾٌَُحُـُٜٔٞسُ١حُلذ٣غُُِلٌٓٞشُ) ُٓو٤ذسُ ُدحثٔخ ُرخألؽٌخٍُحُذعظٞس٣شُ ُحُظُ٢طٔ٘قُُ
ٝؿٞدٛخُ٢ٌُٝ .طٔخسطُحُغِطشُحُظؾش٣ؼ٤شُحُؼخد٣شُعِطظٜخُحُظؾش٣ؼ٤شُػ٘ذثز٣ُ،ظؼُُٖ٤ػُِٜ٤خُحػظٔخدُُحُظؾش٣ؼخصُُ
رخُطش٣وشُ ُحُٔ٘قٞؿُُػِٜ٤خُكُ ٢حُذعظٞسُ،ك٤غُ٣ئًذُ ُٛزحُحلؿشحءُ ُإُٔ ًُُُٖٓظذُحُذعظٞسُ ُ"ُْٛأر٘خءُحُؾؼذُ"
ألٗ٘ٔ٣ُٚغُحُغِطخصُحُٔؾٌِشُُٖٓحٗظٜخىُُحُوٞحػذُحُذعظٞس٣شُُحُٔوشسسُُحُظُٝ٢مؼظٜخُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش.

9

ٝكوخ ُُٜزح ُحُظٔ٤٤ضُ ،طؤطُ ٢حُغُِطش ُحُظؤع٤غ٤شُ ُهزَ ُحُغُِطخص ُحُٔؾٌُِشٝ .رخُظخُُ ،٢كبٕ ُحُغُِطشُ ُحُظؤع٤غ٤ش ُطُ٘ؾتُ
ُحُغِطخص ُحُٔؾٌِشٝ .رٜزُ ٙحُق٤ـشُُ ،طوذّ ُحُغِطشُ ُحُظؤع٤غ٤ش ُكُ ٢حُظغِغَُ
دعظٞسح ُ٣نلُ ٢حُؾُشػ٤ش ُػِ٠
ُ
حُٜشُٓ٢ػُِ٠حُغِطخصُحُٔؾٌِشُُ ٌُٕٞ٣ٝحُؼُُِِٞغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ" حُؾُؼذُٓغُطُؼذدُ ُأؽٌخٍ ُٓٔخسعشُ ُحُغِطشُُ
حُظؤع٤غ٤شُ ُعُٞحءُ ًُخٗض ُؿُٔؼ٤ش ُطؤع٤غ٤شُ ُأُُٓ ٝـِظُطؤع٤غ ...ُ٢حُخ" ٤ُُٝ ،ظُ ُُِغِطخصُحُٔؾٌُِشُٝ 10.رظزُُ٘٢
ٗلظ ُحُشإ٣شًُُ ،ظذ ُطٓٞخط ُرُ ،ُ (Paine)ُ ٖ٤كُٓ ٢وخُظُ ٚحُزخسصسُ ُحُظُ ٢طُلَُٔ ُػُ٘ٞحٕ ُ"كُوٞم ُحلٗغخٕ" ُ،
"حُذعظٞسُ ُُ٤ظُ ُػُٔال ُٖٓ ُأػٔخٍُ ُكٌُٓٞشُ ُحُذُُٝشُُ ،رَ ُػَُُٔ ُٖٓ ُأػٔخٍُ ُأر٘خءُ ُحُؾؼذُ ُحُزُ٣ُ ُٖ٣ؾٌُُِٕٞ
حُلٌٓٞشُ"٣ُ 11.وذُّ )ٗ (Paineلظ ُحُظٔ٤٤ض ُحُزُ ١هذُٓ ُٚع٤٤ظ ُ(  (Sieyèsكٔ٤خ ُ٣ظؼِن ُرخُغِطش ُحُظؤع٤غ٤شُ
ٝحُغِطخصُحُٔؾٌِشٝ .رٜزُٙحُق٤ـشُُِغِطشُحُٔؾٌِش٣ُ،ؼشفُ( ُ)Paineحُ٘ظش٣شُحُذعظٞس٣شُرؤٜٗخ:
"ُٓـٔٞػشُحُؼُ٘خفشُ ...حُظُ٢طُظنُٖٔ ُُٓزخدةُطُؾٌُ َُ٤حُلٌٓٞشُ ُٝطُ٘ظٜٔ٤خُٝحُغُِطخصُ ُحُظُ٢طظٔظغُ ُرٜخُٝهش٣وشُ
حالٗظخخرخصُ ُٓٝذسُحُٔـخُظُ ُحُظؾش٣ؼ٤شُ  -أُٝرؤُ١حعُْآخشُهذُ ُ٣طِنُ ُػُِٛ٠زُٙحُ٤ٜجخصُ ٝ -حُقالك٤خصُ ُحُظُ٢
٣ظٔظغُ ُرٜخ ُحُوطخعُ ُحُظ٘ل٤زُ ُٖٓ ١حُلٌٓٞشُٓ ًَُٝ ،خ ُ٣ظؼِنُ ُرخُظ٘ظُ ُْ٤حٌُخَٓ ُُِلٌٓٞشُ ُحُٔذٗ٤شُ ُٝحُٔزذأ ُحُزُ١
عُظظز٘خُُٝٙحُظُ٢طٌُُُُِٕٓٞضٓشُُر."ٚ

12

أٓخُسإ٣ش) (Paineكظظٔؼَُُرؤُُٗٚالُُ٣ـٞصُُُِلٌٓٞشُُطـ٤٤شُُحُذعظٞسُُحُِٔضُُُّٜخُاالُُُٖٓخُالٍُحُؾُؼذُ(حُغِطشُ
حُظؤع٤غ٤ش) .ك٤شُ (Paine)ٟإُٔٓلُّٜٞحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش ُالُُ ٌُٕٞ٣عخس٣خ ُارحًُخٗضُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُٓوغُٔشُُ
اُُ٠هغٖٔ٤؛ُحُغُِطشُحُذُعظٞس٣شُحُظؤع٤غ٤شُٝحُغُِطشُحُذعظٞس٣شُُحُٔؼذُشًُُٔخُ٣شحٛخًُِغٖ (ُٝ)Kelsenؽٔ٤ض
8

ُJoel I. Colón-Ríos (n69) 378.
ُSieyès (n70) 11.
10
ُIbid
11
ُThomas Paine, Rights of Man (1791, reprinted at Oxford University Press 1995) 122.
12
ُThomas Paine in Bruce Kukliced (ed), Political Writings (Cambridge University Press 2000) 89.
9
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( ُ13)Schmittحُِزحُُٕ٣وغُٔخُٕحُغُِطشُحُظؤع٤غ٤شُُرٜذفُُحُللخظُُػُِ٠كٌُشسُُإُٔحُغُِطشُحُظؤع٤غ٤شُُطُنلُ٢ػُِ٠
حُذُعظٞسُؽشػ٤ظُٓ،ٚغُٓ٘قُحُذُٝشُُ،كُٗ٢لظُحُُٞهضُُ،حُقُالك٤شُُظؼذَُُ٣حُذُعظٞسُرُؾٌَُُ٣ظٞحكنُُٓغُُحُوخُٗ14.ٕٞ
ُُٖٓٛزحُحُٔ٘ظٞسُ٣ُ،ظَُ"حُؾؼذ" ًٔ -خُ٣ؼظوذُ)ُٞٛ -(Paineحُغُِطشُ"حُذعظٞس٣ش" حُظؤع٤غ٤شُألُٕحُؾؼذُ
ُٞٛحُز٣ُ١نلُ٢ػُِ٠حُذعظٞسُؽشػُ٤ظُٝٚػُِ٠حُذُٝشُٓٝئعغخطٜخُطغ٣ٞـٜخُٓٝ .غُرُيُ،كبُٕ ُُٓلُ ُّٜٞحُغُِطشُ
حُذُعظٞس٣شُ ُحُٔؼُذُُشُ ُُِ٣ؼطُُِ ٢ذُٝشُ ُٓـخال ُُِظذخَُ ُكُ ٢حُذعظٞسُ ُرؾٌَُ ُؽُشػ .ُ٢رؼزخسس ُأخشُ ،ٟكبٕ ُطؾٌَُُ٤
حُغِطشُ ُحُظؤع٤غ٤شُ ُٝطوغٜٔ٤خ ُاُ٤ًُ ٠خُٗ٘ٓ ٖ٤لقِ -ُ ٖ٤حُغِطش ُحُذعظٞس٣ش ُحُظؤع٤غ٤ش ُٝحُغِطشُ ُحُذعظٞس٣شُ
حُٔؼذُُشُ– ٣لذُُُٖٓحُلُُُْٜحألفُُِ٢حُز٣ُ١ظز٘خُ(Paine)ُٙاُُ٠كذُُٓخُُِغُِطشُحُظؤع٤غ٤شُٖٓٝ .حألٓٞسُحألعخع٤شُ
ٌُالُحُٔ٘ظٞسُٖ٣حالػظشحفُرؤُٕ ُحُؾؼذُٓقذسُحُؾشػ٤شُُِذعظٞسٝ .رخُظخُ٣ُ،٢ؼظزشُٛزحُحُؾٌَُُٖٓحُؾشػ٤شُ
أكذُحألٝؿُٚحُنشٝس٣شُحُالصٓشُأُٝالػظزخسُحُذُعظٞسُ"دعظٞسح ُدعظٞسحٗ٤خُ ُ"؛ 15رل٤غُُ ٌُُٕٞ٣حٗؼٌخعخُ ُلسحدسُُ
حُؾُؼذُٓغُحخظالفُحُطشٝكخصُحُغخروش.

16

طؾ٤شُُحُذ٣زخؿشُُحالكظظخك٤شُُُِذعظٞسُحألٓشُ٢ٌ٣اؽخسسُٓزخؽشسُُاُُٛ٠زحُحُٔل" ُّٜٞاسحدسُحُؾؼذ" ًٔخُ٢ِ٣؛
"ٔحٓ شؼب اٌٛالٌبث اٌّخحذة ،سغبت ِّٕب فً ئٔشبء اححبد أوزش وّبالًٚ ،فً ئلبِت اٌؼذاٌتٚ ،ضّبْ
االعخمشاس اٌذاخًٍٚ ،حٛفٍش عبً اٌذفبع اٌّشخشنٚ ،حؼضٌض اٌخٍش اٌؼبَ ٚحأٍِٓ ٔؼُ اٌحشٌت ٌٕب ٚألجٍبٌٕب
اٌمبدِتٔ ،شعُ ٔٚضغ ٘زا اٌذعخٛس ٌٍٛالٌبث اٌّخحذة األِشٌىٍت" .

17

ٛزح ُحُظؤً٤ذُ ُػًُِِٔ ٠شُ "حُؾؼذ" ٣غِوُ ُحُنٞءُ ُػُِ ٠طٞم٤قُ ُإُٔ ُأر٘خءُ ُحُؾؼذُ ُُ ْٛحُٔخٌُُ ُٕٞحُقش٣لُُٕٞ
ُِذعظٞسُ .كذحثٔخ ُٓخُطزذأُ ُحُذعخط٤شُحُلذ٣ؼشُ (كُ٢كوزشُٓخُرؼذُحالعظؼٔخسُٓٝخُرؼذُحُؾٞ٤ػ٤ش) ُٖٓٛزحُحُٔ٘طِنُ،
هخُزش ُحُؾشػ٤شُُٖٓحُغِطشُحُٔؾٌِشُرخلؽخسسُاُ"ُ٠حُؾؼذ" ٤ٌِٓٝظُُِْٜٞػ٤وشُ 18.إُٛزُ ُٙحلؽخسسُ ُحُٔزخؽشسُُ
اُ"ُ ٠حُؾُؼذُ" ُ ٢ٛاكذُ ٟحُطُشم ُُـؼَُ ُحُٔٞحه٘٣ُ ُٖ٤ؾؼشُ ُٕٝرؤُٗ ُْٜؿضءُ ُال ُ٣ظـضأُ ُٖٓ ُحُذعظٞسُُُٝ ،ظؤً٤ذُُ
كو٤وشُُإُُٔحُؼوذُُحالؿظٔخػُُ٢رُْٜٝ٘٤رُٖ٤حُلٌخُُّحُغ٤خعُُُُٖٞٛ٤٤ػوذُُهخثُْرُٖ٤هشكُُٖٓ٤ظغخ .ٖ٤٣ٝػ٘ذُرشٞ٣ط

13

ُKhalil (n 3) 33-35.
ُIbid 61
15
ُThis term refers to the constitutions that focus on implementing the idea of constitutionalism. See Brown.
16
ُUlrich Klaus Preuss, Constitutional Revolution: The Link between Constitutionalism and Progress (Humanities Press
1995).
17
The AmericanُConstitution. See also Germany’s Constitution (art. 20.2): ‘All governmental authority emanates from the
People. It shall be exercised by the People by means of elections and voting, and by specific legislative, executive, and
judicial organs’; France’s (art. 3): ‘Sovereignty resides in the Nation. No body, no individual, may exercise authority which
has not been expressly granted’. Italy’s’ (art. 1): ‘Sovereignty belongs to the People, who exercise it in the manner and
within the limits laid down by the Constitution’. Spain’s (art. 1.2): ‘National sovereignty belongs to the Spanish People,
from whom all powers of state emanate’.
18
ُSee the Ukrainian, Belarusian constitutions etc.
14
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ُ(ُ٣ُ ،)Preussؾٌَُ ُٛزح ُحُٔزذأُُ ،حُز٣ُ ١ل٤ذُ ُرُؤُٕ ُحُؾُؼذُ ُٞ٣ُ ُٖٓ ٞٛؿُُ ُٚحُغُِطشُ ُحُغ٤خع٤شُُ ،أكذُ ُحُؼ٘خفشُ
حُـٛٞش٣ش٣ُٝ 19.ذكغُرشٞ٣طُ( )Preussرؤُٕحُذعخط٤شُ ُُ٤غضُ ُٓـشدُ ُٓـٔٞػشُ ُُٖٓحُوٞحػذُ ُحُظُ٢طلذدُ ٌَُُُ٤ٛ
حُ٘ظخُّ ُحُغ٤خعُ٢أُٝطنغُ ُهٞ٤دحُػُِ٠حُلٌٓٞشُُ ٌُُُٖٝ،حألُُٖٓ ُْٛرُيُأٜٗخُطلذدُ ُحُؼو٤ذسُحُـٔخػ٤شُ ُُٔٞحهُ٘٢
حُذُٝشٝ .طئدُ ١حُِـش ُحُٔغظخذٓش ُكُ ٢ف٤خؿش ُحُذعخط٤ش ُدٝسح ُسث٤غ٤خ ُكُ ٢طض٣ٝذ ُحُٔٞحهُ٘ ٖ٤رخُنٔخُٕ
حالؿظٔخػُ٢حُز٣ُ١غؼُٕٞاُُ،ُٚ٤دحثٔخُُرؼذُُٗنخٌُُُُْٜظخرشُ (اػخدس) ًظخرشُحُذعخط٤شٝ .ػُِ،ٚ٤كبُُٕٛزُٙحُؼِٔ٤شُُحُظُ٢
ُٖٓخالُٜخُ٣قخؽُحُذعظٞسُ،كُ٢كذُرحطٜخُ،رحصُأ٤ٔٛشُ ُرخُـشُ ُكٔ٤خُ٣ظؼِنُ ُرنشٝسسُ ُحُظؤً٤ذُػُِ٠إُُٔ٣ؼٌظُُ
حُٔلظُٟٞحُذعظٞسُ ُ١حُـذ٣ذُهُْٝ٤ططِؼخصُ ُحُؾؼذُٖٛٓ .زحُحُٔ٘ظٞسُ،ػٔشُ ُكخؿشُ ُِٓلشُ ُاُُ٠حُذعخط٤شُ ُألُٜٗخُ
طُـغذُحُظؼز٤شُ ُػُٖطوش٣شُ ُٓق٤شُ ُحُؾؼذ .رٜزحُحُٔؼُ٘،٠كغزٔخُ٣ئًذُرشٞ٣طٌُٖٔ٣ُ،حػظزخسُحُذعخط٤شُٗٔوُُ
20

ُٓل٤ذُُ٘ظخُُّع٤خعُُٓ٢ظلنش.

ارحًُخٗضُ ُفُ٤خؿشُحُذعخط٤شُ٣ـذُإُٔ"٣وُّٞرٜخُحُؾؼذ" ُِظؼز٤شُ ُػُٖطوش٣شُ ُحُٔق٤شُُ،كٌ٤قُ ُطلٌُْحُذعخط٤ش؟ُ
٘ٛخى ُاؿٔخعُ ُرُ ُُٖ٤حأله٤خفُ ُحُغُ٤خع٤شُ ُٖٓ ُحُٔلخكظُٝ ُٖ٤حُِ٤زشحُُ ُٖ٤٤ػُِ ٠كُذ ُعٞحءُ ُػُِ ٠أُُٗ ُٚرٔـشدُ ُحػظٔخدُُ
حُذعظٞسُ٣ُ ،ـذُ ُإُٔطلٌُْحُـٜٔٞس٣خص ُحُلذ٣ؼشُ ُُٖٓحُؾؼذُ ُُِٝؾؼذُ٤ٌُُُُٖٝ ،ظُ ُٖٓ ُهزَُحُؾُؼذُ 21.ػُِ٠
حُشؿُُُْٖٓإُُٔحُذعظٞسُُ٣ـذُإٌُُٕٔٞ٣طؼز٤شحُػُٖاسحدسُحُؾؼذُ،االُأُٗٚػُِ٠حُلٌٓٞشُإُٔطظٔظغُرخُوذسسُػُِ٠
ادحسسُحُؾؼذُٝ،سرٔخُأ٣نخُكٔخ٣شُحُذعظٞسُُٖٓحُؾؼذُ22.كُ٢حُٞحهغُ٣ظلنُحُؼذ٣ذُُٖٓحُلوٜخءُحُذعظٞسُٖٓ٤٣غُ
ٛزحُحُشأُ١حُوخثَُرؤُٕأر٘خءُ ُحُؾؼذُ ُُْٛحُُٔالُىُ ُحُلو٤وُُِ ُٕٞ٤ذعظٞسُُٓٝ،غُرُيُ،هذُال ٌُٞٗٞ٣حُأ٣نخ ُػٞحَُٓ
كخػِش ُػ٘ذ ُط٘ل٤ز٣ُ 23.ٙلذعُ ُحُخالفُ ُػ٘ذٓخ ُ٘٣خهؼُ ُحُلوٜخءُ ًُ٤ل٤ش ُا٣ـخد ُكَُ ُُٜزُ ٙحُٔلخسهش ُرُ ٖ٤حُلخؿشُ ُاُُ٠
حُلٌُُُْحُذُعظٞسُٝ١حُلخؿشُاُُ٠حُظؤً٤ذُػُِ٠حكظشحُّحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش.

24

ٝحُغئحٍُحُشث٤غُ٢ارُٕٝ،حُونُ٤شُحُؼِٔ٤شُكؼال٤ً :ُٞٛ،قٌُُٖٔٓٔ٣خسعشُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُُٖٓٝ،حُزٌُٖٔ٣ُ١
حػظزخسُٔٓٙخسعخ ُُِغِطشُحُظؤع٤غ٤ش؟ُطؼظٔذُهش٣وشُحلؿخرشُػُٖٛزُٙحألعجِشُاُُ٠كذُ ًُز٤شُػُِ٠حالكظشحمخصُ
حُٔوذُٓشُرؾؤُٕحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُػ٘ذُف٤خؿشُحُذعظٞس٘ٛ .خىُٓذسعظخُٕٓظؼخسمظخُُِٕلٌشُكٔ٤خُ٣خـُٛزُٙ
حُ٘وطش؛ ُكُ ٢كخٍ ُف٤خؿش ُحُذعظٞس ُر٘خء ُػُِٓ ٠زذأ ًُِ٤غ٤خٕ ُ( )kelsian doctrineحُز٣ُ ١لظشك ُحػظٔخدُ

19
ُUlrich Klaus Preuss, Constitutional Revolution: The Link between Constitutionalism and Progress (Humanities Press
1995) 2.
20
ُIbid
21
ُJames Madison, Alexander Hamilton and John Jay, The Federalist Papers (Penguin 1987) 87.
22
ُPreuss (n16).
23
ُSee Carl Schmitt ‘Legal Theory’ in David Dyzenhaus (ed) Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and
Hermann Heller in Weimar (Oxford University Press 1999).
24
The most famous of these constitutional debates occurred between Carl Schmitt and Hans Kelson which became somewhat
immortalised with Kelsen’s 1931 essay: ‘Who Should Be the Guardian of the Constitution?’ in Lars Vinx (ed and tr), The
Guardian of the Constitution
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حُذعخط٤شُػُِ٠أػشحفُٓـشدس" :ٌٕٞ٣ُ،حُذعظٞسُفخُقُرلٌُْحلسحدسُحُغ٤خع٤شُُِوخثُٖٔ٤ػُِ٠ف٤خؿظُ25."ٚ
كُٛ٢زُٙحُق٤ـشُ،طؼ٤ذُحُٔلٌٔشُحُذعظٞس٣شُ،حُظُ٢طؼًَُٔآُ٤شُُِٔشحؿؼشُحُونخث٤شُ،ط٘ظُْ٤حُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ،
ػُِ٠طئًذُعزَُحُٔشحؿؼشُحُونخث٤شُٛزُٙروخءُكٌُْحُذعظٞسُٝمشٝسسُإُٔ٣ظَُُحُذعظٞسُٓٔؼالُُِؾؼذ.

26

ػُِ٠حُ٘و٤لُُٖٓرُي٣ُ،ذكغُٓزٛذُؽٔ٤ضُ( ُ)Schmittرؤُٕ"حُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُالٌُُٖٔ٣طو٤٤ذٛخُرخُوخُٕٗٞأُٝ
ط٘ظٜٔ٤خُُٖٓخالٍُأ٣شُاؿشحءحصُهخٗ٤ٗٞش؛ُارُ ُإُٔ ُاسحدسُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش "ُ٢ٛاسحدسُؿ٤شُهخرِشُُِٞعخهش"ُ27.
رٜزحُحُؾٌَُ،طظلونُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُُٖٓخالٍُؿٔؼ٤شُطؤع٤غ٤شُٝه٘٤شُط٘ظُْحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُك٤ًُ٢خُٕ
ٌُٚ٘ٔ٣ف٤خؿشُدعظٞسُٝ 28.رٜزُٙحُق٤ـشُ،طؼَُٔٛزُٙحُـٔؼ٤شًُ٤خٗخُ ُٓغظزذحُ ُرُ١ع٤خدس٤ٌُُُُُٚ٘،ظُُٗٞٛلغُٚ
فخكذُحُغ٤خدس .رؼذُرُيُ،طظؼٜذُٛزُٙحُـٔؼ٤شُرخُوشحسحصُحُغ٤خع٤شُحألعخع٤شُحُظ٣ُ٢ظخزٛخُحُلخػَُحُظؤع٤غُ،٢
ُ ٢ٛٝرؼزخسحص ُؽٔ٤ض ( ٝ"ُ ،)Schmittمغ ُحُؾؼذ ُكُ ٢حُٞؿٞد ُحُغ٤خع٣ُ 29."٢ؾ٤ش ُٛزح ُاُ"ُ ٠حٌَُُ٤ٜ
حألعخعُُِ ٢ذُٝش :عٞحء ًُخٕ ُ٣ؤخز ُؽٌَ ُؿٜٔٞس٣ش ُأ٤ٌُِٓ ٝشُ ،أُٗ ٝظخٓخُ ُٓٞكذحُ ُأُ ٝك٤ذسحُ٤خُُ ،أُٗ ٝظخٓخُُ
دٔ٣وشحه٤خُُُ٤زشحُ٤خُُأُٝحؽظشحً٤خُ".

30

طؼطُ٠حأل٣ُٞٝشُكُ٢حُـٔؼ٤شُُِظؤً٤ذُػُِ٠طٔؼَُ٤آسحءُحُؾؼذُرؾٌَ ًُخف ُأػ٘خءُػِٔ٤شُٝمغُحُذعظٞسُٓ،غُ
طؾـ٤غُحالكظشحك٤شُٝحٌُلخءسُػُِٓ٠ذحسُحُٞهضُُٜزُٙحُؼِٔ٤شٝ .رٜزُٙحُطش٣وشُكوؤٌُٖ٣ُ،إٔ ُطؼٌظُحُ٘ظ٤ـشُ
حُٜ٘خث٤شُٝؿٜخصُٗظشُأر٘خءُحُؾؼذُٓٝؾخًُِْٜحُـٔخػ٤شُٓغُحُظٔظغُرؾٌَُ ُٓخُُٖٓأؽٌخٍُحُؾشػ٤شُحُٔؼ٤خس٣ش.
ػٔشُكخؿشُُِـٔؼ٤خصُحُذعظٞس٣شُكُٛ٢زحُحُشأُُِ١ظؤًذُُٖٓآٌخٗ٤شُطؾٌَُ٤أُُٖٓ١حُغِطخصُحُٔؾٌِشُ،حُظُ٢
٘٣ؾجٜخُحُذعظٞسُ،ؿضءح ُُٖٓحُق٤خؿشُحُذعظٞس٣شُٝإُ ُأر٘خءُحُؾؼذُُْٛأفلخدُحُذعظٞسٌُُْٜٔٓ٘ٔ٣ٝخسعشُ
كوُُْٖٜٓخالٍُاٗؾخءُدعظٞسُْٛحُخخؿٝ .حُغئحٍُُٓٞٛخُارحًُخُٕ٘٣زـُ٢ػُِ٠حُـٔؼ٤شُحُذعظٞس٣شُإُٔطخظلُ٢
رؼذُف٤خؿشُحُذعظٞسُٝ،ارحًُخُٕحألٓشًُزُيُ،كُٖٔعٌُٕٞ٤هخدسح ُػُِ٠طؼذَُ٣حُذعظٞسُارحُُضُّحألٓش٣ .شُٟ
ؽٔ٤ضُ( ُ)Schmittأُُٖٗٓٚحُخطؤُحالػظوخدُرؤُٕحُغِطشُحُٔؾٌِشُ"طقزقُٓ٘ظ٤ٜشُحُقالك٤شُٝؿزشُٓٞؿٞدسُ،
ألٜٗخُالُطٔخسطُاالُٓشسُٝحكذس"ُٝ31.أمخفُؽٔ٤ضُإُٔ"حُوشحسُحُغ٤خعُ،٢حُز٣ُ١ؼُ٘٢كُ٢حألعخطُحُذعظٞسُ،
25
ُ The most famous of these constitutional debates occurred between Carl Schmitt and Hans Kelson which became
somewhat immortalised with Kelsen’s 1931 essay: ‘Who Should Be the Guardian of the Constitution?’ in Lars Vinx (ed and
tr), The Guardian of the Constitution
26

ُKelsen 11.
ُJoel I. Colon-Rıos, ‘Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The Cases of Venezuela and
Colombia’ 2011, 18 Constellations 365.
28
ُCarl Schmitt, The Concept of the Political (University of Chicago Press 1996). For an illuminating discussion, see also
David Dyzenhaus, Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar (Oxford University
Press 1999) 97
29
Carl Schmitt, Constitutional Theory (1928, reprinted by Duke University Press 2008).
30
ُColon-Rıos (n23) 367.
31
Ulrich Preuss, ‘Constitutional Power making for the New Polity: Some Deliberations on the
Relations between Constituent Power and the Constitution,’ (1993) 14 Cardozo Law Review 635.
27
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ال ُ٣ـٞص ُإٔ ُُ ُُٚ ٌٕٞ٣طؤػ٤ش ُٓظزخدٍ ُػُِ ٠حُغِطش ُحُظؤع٤غ٤ش ُُُٝ ٚال ُإٔ ُُٝ ٢ٜ٘٣ؿٞدُ ٙحُغ٤خع٣ .٢ظَ ُٛزحُ
حُٞؿٞدُحُغ٤خعُ٢اُُ٠ؿخٗذُحُذعظٞسُٝرخلمخكشُاُ".ٚ٤
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خالفشُحُوُ،ٍٞطئعظُحُـٔؼ٤خصُحُظؤع٤غ٤شُُظلَُٓلَُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ" حُؾؼذُ" ُِظؼ٣ٞلُػُٖػذُّ
هذسسُُحُؾؼذُُػُِٔٓ٠خسعشُعِطشًُُظخرشُحُذعظٞسُر٘لغُٓٝ،ُٚغُرُيُ،الُطنُٖٔٛزُٙحُـٔؼ٤خصُرخُنشٝسسُ
طلو٤ن ُحُغ٤خدس ُحُؾؼز٤شُ ،كؼ٘ذٓخ ُال ُطظٞكش ُأ٣ش ُؿٔؼ٤ش ُطؤع٤غ٤ش٣ُ ،ـٞص ُاطٔخّ ُػِٔ٤ش ُحُق٤خؿش ُػٖ ُهش٣نُ
حالعظلظخءُأُٝرشُٔخُٕٓ٘ظخذًُخطٞسُأُ٠ُٝهزَُحُٔنُ٢كُ٢حالعظلظخءٓٝ .غُرُيُ،كبُُٕٓؾٌِشُحُزشُٔخُُٕ٢ٛإُُٔ
حُلٌشسُحأل٤ُٝشُُٖٓحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شًُخٗضُطٌُٖٔكُ٢حُلذُُٖٓحُغِطشُحُظؾش٣ؼ٤شُٝ،رخُظخُُ٢الُ٣لظشكُه٤خُّ
حُزشُٔخًُٕٔ،خُ٣شُٟرؼلُحُلوٜخءُ،رق٤خؿشُحُذعظٞسُطلضُأُ١ظشفُُٖٓحُظشٝف .إُحُغِطشُحُظ٣ُ٢ـذُ
أالُطظٜشُاالُرؼذُٝؿٞدُحُذعظٞسُُ٢ٛحُغِطشُحُٔؾٌِشٝ .رخُظخُُ،٢الٌُُٕٞ٣حُؾؼذُكُ٢ؿٔ٤غُٛزُٙحُلخالصُُٞٛ
ٖٓ ُ٣وُّٞرخُق٤خؿش ُكؼِ٤خُ،رَُعٌُٕٞ٤حُوخثُٕٔٞرخُق٤خؿشُُْٔٓٛؼُُِٕٞػُٖحُؾؼذُ،كغزٔخُ٣وظشفُؽٔ٤ض.
ٝكُٛ٢زُٙحُلخُشٌُٕٔٓٞ٣ُ،ؼُِٞحُؾؼذُُْٛحُوخثُٕٔٞرخُق٤خؿشُكؼِ٤خُ.
ُ ٌُٖٝارح ُٓخ ُهزِ٘خ ُحُطشف ُحُغخرنُ ،كبٕ ُحُٔؾٌِش ُطٌٖٔ ُارح ُٓخ ُهخّ ُحُزشُٔخٕ ُ"ٓٔؼَ ُحُؾؼذ" رؼذ ُحالٗظخخدُُ
رق٤خؿشُحُذعظٞس .كُ ٢حُٞحهغُ،ارحُهزِ٘خُرؤكوُ٤شُحُزشُٔخُٕكُ ٢ف٤خؿشُحُذعظٞسُ،ػ٘ذثز ُكبٗ٘خُٗظزُُ٘ ٠كٌشسُإُُٔ
حُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُٝحُغِطخصُحُٔؾٌُِشُُٗ٢ٛلغٜخُٛٝ،زحُحكظشحكُالُٗئ٣ذُٙكُٛ٢زُٙحُٔلخمشس .ارحًُخُٕحألٓشُ
ًزُيُ،كِٔخرحُُ٣ؾٌَُُحُزشُٔخُٕؿضءح ُُٖٓػِٔ٤شُحُق٤خؿش؟ُطذكغُٛزُٙحُٔلخمشسُرـٞحصُه٤خُّحُزشُٔخُٕرـضءُ
ُٖٓػِٔ٤شُحُق٤خؿشُارحُٓخُػشمضُحُٞػ٤وشُرؼذُحُق٤خؿشُُالعظلظخءُػِٜ٤خ؛ُكُٛ٢زُٙحُلخُشُعٌُٕٞ٤ػُٔشُٗٞعُ
ُٖٓحُظلونُُٖٓحُق٤خؿشُٝ،طظَُحُـٔؼ٤شُحُذعظٞس٣شُحُٔ٘ظخزشُحُظُ٢طنغُحُذعظٞسُٝ ،طخظلُ٢رؼذُحُق٤خؿشُ
ُ٢ٛحُ٘ٔٞرؽُحُٔلنَُٝكوخُُٜزُٙحُٔلخمشس.
كُ ٢كِغط ُ ،ٖ٤طؾٌَ ُ ُٗظش٣ش ُحُغِطش ُحُظؤع٤غ٤ش ُأ"ُ ٝحُؾؼذ" اكذُ ٟحلؽٌخُ٤خص ُخخفش ُكُ ٢ظَ ُٝؿٞدُ
ؿٔٞكُ٣ل٤وُر٣ٜٞشُحُؾؼذُحُلِغطُ٢٘٤كخُ٤خ ُرغزذُع٤خهُٚحُــشحكُ٢حُغ٤خع .٢سرٔخُ٣ـؼَُٛزحُحُـٔٞكُ
ٓزٛذًُِغ٤خٕ ُ)ُ، )Kelsianحألهَُٓالءٓش ُُِون٤شُحُلِغط٤٘٤شُُ،ك٤غُإُٔ ُُٗظش٣ظُٓٚشطزطشُرٔـخٍُططز٤نُُ
حالخظقخؿ ُُِوٞحُٗ ٖ٤حُظُ ٢طلٌْ ُحُذُٝش ُٝحُٔـظٔغ ُحُٔشطزو ُرٜخُٝ ،ك٤غ ُإٔ ُحُؼخَٓ ُحُنشٝسُُٔٔ ١خسعشُ
حُغِطش ُحُظؤع٤غ٤ش ُػ٘ذ ًُِغ٤خٕ ُ)٣ُ ،)Kelsianؼظٔذ ُػُِ ٠كٌشس ُحُغ٤خدس ُحُٔلذدس .إ ُكو٤وش ُإٔ ُحُذُٝشُ
حُلِغط٤٘٤شُكُ٢كخُشُطوِذُٗٝضحعُُٝػذُّحعظوشحسُهذُ٘ٔ٣غُُٛزحُحُؾٌَُُٖٓحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ"حُونخث٤ش" ُٖٓ
طلو٤نُكٌشطٜخُ.
Ibid
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ٜ٣ظْ ُحُؼ٘قش ُحُؼخُٗ ُٖٓ ٢ػِٔ٤ش ُف٤خؿش ُحُذعظٞس ُرخُـخٗذ ُحُٔظؼِن ُرؼزخسس ُ"ُِؾؼذ"ُٝ ،حُز٣ُ ١ؼظٔذ ُػُِ٠
حألعخطُحُٔ٘طوُٝ٢سحءُحُق٤خؿشُ،كبرحُٓخًُخُٕحُوخثُٕٔٞرخُق٤خؿشُ٣وقذُٕٝخذٓشُحُؾؼذُػُٖهش٣نُاٗؾخءُ
كٌٓٞشُٓو٤ذسُرٔٞؿذُحُذعظٞسُ،كبُٕحألعزخدُحٌُخٓ٘شُٝسحءُٛزُٙحُٞػ٤وشُطشطزوُرخذٓشُحُؾؼذُ٤ُٝظُكووُ
حُلقٍُٞػُِ٠حُغِطشُُُُُْٞ 33.طٜذفُحألعزخدُحٌُخٓ٘شُٝسحءُحُق٤خؿشُاُُ٠طلو٤نُحُ٘وخهُحُٔزًٞسسُأػالُ،ٙ
ألفزلض ُكٌشس ُٝؿٞد ُدعظٞس ُٓلَ ُؽي ُرٌخِٜٓخُٔ .خرح ُع٤ظْ ُف٤خؿش ُحُذعظٞس ُارح ُُْ ُُ ٌٖ٣حُـشك ُُٓ٘ٚ
حُٔغخػذسُكُ٢خذٓشُحُؾؼذُُٖٓخالٍُط٘ظُْ٤حُغِطش؟ُػخدس ُٓخٌُ٣ظذُٛزحُحُ٘ٞعُُٖٓحُذعظٞسُُظٌُٖٔ٤حُغِطشُ
دُٕٝطو٤٤ذٛخ؛ُكالُطؼظزشُٓقخُقُحُ٘خطُأُٝكوٞهُْٜٛذكخ ُسث٤غ٤خ ُُٜزحُحُ٘ٞعُُٖٓحُذعظٞس .إُحُلٌخُّحُزُٖ٣
٣ش٣ذُ ٕٝكـذ ُحُطز٤ؼش ُؿ٤ش ُحُٔو٤ذس ُُغِطظ٣ُ ْٜقذسُٛ ٕٝزح ُحُ٘ٞع ُٖٓ ُحُذعظٞس؛ ُٝرٜزُ ٙحُطش٣وشُ ،ع٤ظُْ
طـُٔ َ٤حُغِطش٣ُ ُُٖ ٌُُٖٝ ،وُ٤ذٛخ ُحُذعظٞس ُٓطِوخُ .ػخدس ُٓخ ُ٘٣ظُ ٢ٜحألٓش ُرخُغِطش ُحُظ٘ل٤ز٣ش ُاُُ ٠حُظلٌْ ُكُ٢
ف٤خؿشُٛزُٙحُٞػ٤وشُلملخءُحُؾشػ٤شُػُِ٠كٌٜٔخُٝ،كُ٢ظَُٝؿٞدُرشُٔخُٕمؼ٤قُ،كبُٕػِٔ٤شُحُق٤خؿشُ-
رقشفُحُ٘ظشُػًُٖ٤ل٤شُحُو٤خُّرٜخُأ٣ُُٖٓٝوُّٞرٜخُُُٖ -طنغُ"حُؾؼذ" أرذحُكُ٢حُغ٤خدس .دحثٔخ ُٓخُطخِنُ
حُذعخط٤شُحُٔقٔٔشُكُٛ٢زحُحُغ٤خمُٓشحًضُُِغِطخص.
٣ؾ٤ش ُػ٘قش ُػِٔ٤ش ُحُق٤خؿش ُكُ ٢حُ٘ظش٣ش ُحُذعظٞس٣ش ُاُُ ٠إُٔ ُحُـٜش ُحُظُ ٢طظلٌْ ُكُ ٢حُؼِٔ٤ش ُٝحألعخطُ
حُٔ٘طوُُ٢حُذحكغُُٜزُٙحُـٜشُُٖٓحألٓٞسُحُٜٔٔشُؿذحُُنٔخُٕحُلذُُٖٓحُظشً٤ضُحُظ٘ل٤زُُِ١غِطخص.
ٖٓ ُخالٍ ُحُظوذُ ْ٣حُغخرنُ٣ظنق ُُ٘خ ُإُٔ ُحُؾؼذُ٣لظشك ُإٔ ُِ٣ؼذ ُحُذٝس ُحألعخعُ ٢كُ ٢ػِٔ٤ش ُف٤خؿش ُٛزحُ
حُذعظٞسُكظُٝ٠إٌُُُُْٖٓ٣ؾخسًخُ ُرزحطُٚكبُٗٚع٤ؾخسىُٖٓ ُخالٍُحُـٜخصُحُظُ٢عظوُّٞرظٔؼُُٖ٘ٓٓ،ِٚ٤طِنُ
ٛزُٙحُلٌشسُكبُُٕٓلُّٜٞحُؾؼذُ٣لظشكُإُٔ٣ؾَُٔحُـٔ٤غُٗغخءُٝرًٞسحٌُُُُُٖٝ،لعقُػخدسُٓخُ٣ظُْحعظوقخءُ
حُ٘غخءُ .كُِٗٞظشٗخُُِذعظٞسُحألٓشُ٢ٌ٣ػخدسُٓخُ٣ظُْحلؽخسسُاُُ٠ػزخسسُح٥رخءُحُٔئعغُُٜٕٞزحُحُذعظٞسُكُ٢
كُٖ٤إُٔحُؾؼذُُ٤ظُكووُأرخء ُٝاٗٔخُأٜٓخصُأ٣نخُ ُكبرحُٗظشٗخُآُُ٠ؼظُْحُذعخط٤شُحُظُ٢طٔضُف٤خؿظٜخُهزَُ٤
حُؼٞسحصُحُؼشر٤شُكُ٢حُؼخُُْحُؼشرُٗ٢شُٟرؤٜٗخُحػظٔذصُكٌشسُح٥رخءُحُٔئعغُٕٞأًؼشُُٖٓكٌشسُحُٔؾخسًشُرُٖ٤
حُطشكُُ ٖ٤زُي ُكبٕ ُحُظلُ ٍٞحُزُ ١كقَ ُكُ ٢حُٞمغ ُحُظٗٞغُ ُٖٓ ٢خالٍ ُدعظٞس ُ٣ 6102ئًذ ُرؤٕ ُٝؿٞدُ
حُ٘غخء ُٓغؤُش ُٛخٓش ُال ُرذ ُٖٓ ُادسحًٜخ ُُ ٌُٖٝ .حُغئحٍ ُُ َٛطْ ُادسحى ُٛزُ ٙحُٔغؤُش ُكُٓ ٢غٞدس ُحُذعظٞسُ
حُلِغطُُ٢٘٤ؼخُّ6102؟ُ

33
Oliver Richmond, ‘The problem of peace: Understanding the liberal peace’ (2006) Conflict, Security and Development
219; Joanne Wallis, Constitution making during State Building (Cambridge University Press 2014).
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ٌمذ عؼى اٌّإحّش اٌشؼبً ِٓ أجً سؤٌت ِذاٚالث حشبسوٍت فً طٍبغت اٌذعخٛسِ ٛ٘ ٚ ،ب ّ
ػضص ’
االحخىبن بٍٓ إٌّذٚبٍٓ ٚاٌّجخّغ اٌّذًٔٚ ،جّؼٍبث اٌمٍبداث إٌغبئٍت ٚإٌغٌٛبث ٚ .لذ عبػذ
رٌه فً بٕبء لذساث إٌغبءٚ ،دػُ دٚس اٌّشأة فً ػٍٍّت االٔخمبي اٌذٌّمشاطً  ٚوخببت اٌذعخٛس
’’اٌخٔٛغً اٌجذٌذ
Anware Mnsari, “The Constitution-Making Process in Tunisia:
Women’s Participation – Lessons Learned and Good Practices”, in
Women’s Participation2013, p. 13,
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/womensparticipation-themaking-the-tunisian-constitution

رؼذُحعظؼشحكُٓخُطوذُّػُٖحُذعخط٤شُٝػِٔ٤شًُظخرظٜخُٝف٤خؿظٜخُٝخطٞسسُٛزُٙحُؼِٔ٤ش٣ُ،ـذسُر٘خُإُٔٗظلذعُ
ػُٖٓغٞدسُدعظٞسُدُٝشُكِغطُٖ٤أ٣خسُُٗٝ،6102طشفُحُظغخإٍُحُظخُ:٢
ِغٛدة اٌذعخٛس ٚآٌٍت اٌٛضغ؟
اٌٛضغ اٌفٍغطًٍٕ:
ّ
طلذُػض ُٓغُٞدس ُحُذعظٞس ُحُلِغطُ ٢٘٤ػٖ ُخقٞف٤ش ُحُلخُش ُحُلِغط٤٘٤ش ُكُ ٢هش٣وش ُٗؾؤس ُحُذعظٞسُٛٝ ،زحُ
أعِٞد ُؿ٤ش ُطوِ٤ذُ ١ػ٘ذ ُف٤خؿش ُحُذعخط٤ش؛ ُك٤غ ُهخٓض ُُـ٘ش ُحُق٤خؿش ُرظلغ٤ش ُأعخُ٤ذ ُٝمغ ُحُذعظٞسُ
ؽخسكشُأعِٞدُحُـٔؼ٤شُحُظؤع٤غ٤شُٝحالعظلظخءُحُذعظٞسُ١حُظُ٢طُْحُظطشمُُٜٔخُعخروخُ٣ٌُُُٖٝ،الكعُرؤُٕ
حُذعخط٤شُحُظُ٢طُْحػظٔخدٛخًُؤٓؼِشُػُِ٠أعِٞدُحُـٔؼ٤شُرو٤ض ُٓؼخالُ ُ٤ُٝظُكقشحُ ُٓؼَ :حُذعظٞسُحُؼشحهُ٢
ُؼخُّٝ 0561حُذعظٞسُحُظٗٞغُ ٢ؼخٌُُُُّٖٛٝ ،0515زُٙحُذعخط٤شُحُظُ٢طُْرًشٛخُُ٢ٛدعخط٤شُعوطضُػوذُ
حُؼٞسحصُحُؼشر٤شُك٤غُأػزظضُحٗؼذحُّدعظٞسحٗ٤ظٜخُٝػذُّحُوذسسُػُِ٠ططز٤وٜخُُ،أٌُُُُْٖٖٓ٣حألكنَُ -خخفشُ
ٝإُٔ ُٓغٞدسُحُذعظٞسُحُلِغطُ٢٘٤طًُْظخرظٜخُكُ٢أ٣خس ُ - 6102إُٔطؼظٔذُػُِ٠حُذعخط٤شُحُظُ٢أػزظض ُؽُٔ٤ُٞظٜخُ
ٝدٔ٣وشحهُ٤ظٜخُكُ٢حُٞمغًُذعظٞسُطٗٞظُُؼخُّ6102؟ ػُِ٠حُشؿُُْٖٓرًشُٛزُٙحُذعخط٤شُكُ٢طٔ٤ٜذُٓوذٓشُ
حُذعظٞسُحُظُ٢طلذػضُػُٖطؾٌَُُ٤ـ٘شُحُق٤خؿشُُٖٓحُِـ٘شُحُؼخٓشُُِذعظٞس.
أٓخُكٔ٤خُ٣ظؼِنُكُ٢حالعظلظخءُحُذعظٞسُ،١كوذُحعظشعِضُُـ٘شُحُق٤خؿشُرل٤غُهخٓضُرؾشفُأعزخدُٝؿٞدُٓؼَُ
ٛزحُحالعظلظخءًُٔخُطُْؽشكُٚعخروخُ ُٓئًذسُػُِ٠أ٤ٔٛظُُِٚؾؼذٌُُٜ٘ٝ،خُرزحصُحُٞهضُحػظزشصُٛزُٙحُطش٣وشُ
حُذٔ٣وشحه٤ش ُال ُُ ٌٖٔ٣ططز٤وٜخ ُكُ ٢كِغطُٗ ٖ٤ظ٤ـش ُُخقٞف٤ش ُحُٞمغ ُكوخٓض ُرخُ٘ـ ُػُِ ٠حألط..." :ُ ٢
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ٗٝظ٤ـشُُخقٞف٤شُحُٞحهغُٝحُٞمغُحُلِغطُ٢٘٤ؿشُحءُحالكظالٍُٓٝخُكشمُُٖٓٚطؾظضُُِؾؼذُحُلِغطُ ٢٘٤؛ُ
حسطؤص ُحُِـ٘ش ُإٔ ُطشحػُٛ ٢زُ ٙحُخقٞف٤ش ُحُلِغط٤٘٤ش ُرٌ٤ل٤ش ُٝمغ ُحُذعظٞس ُٝهشم ُاهشحس ُحُذعظٞسُ
حُلِغطُُٜٝ،٢٘٤زحُطوظشفُُـ٘شُحُق٤خؿشُإُٔ٣ـشُ١حػظزخسُحُِـ٘شُحُؼخٓشُُٞمغُحُذعظٞسُرؼذُطٞع٤ؼٜخُرٔؼخرشُ
ُـ٘ش ُطؤع٤غ٤ش ُػُِ ٠إٔ ُ٣ظْ ُػشك ُٓغُٞدس ُحُذعظٞس ُرؼذ ُحُظٞحكن ُػِٜ٤خ ُُالعظلظخء ُحُؾؼزُ ٢حُؼخّ ُرخػظزخسُٙ
طـغ٤ذحُ ُُإلسحدس ُحُؼخٓش ُُِؾؼذُحُلِغطُ،٢٘٤كبرح ُطؼزُسُاؿشحء ُحالعظلظخءُألعزخدُهخٛشسُروشحسُُٖٓحُٔلٌٔشُ
حُذعظٞس٣ش٣ُ،ـشُ١ػشكُحُٔغُٞدسُػُِ٠حُٔـِظُحُٞهُ٘٢حُلِغطُ٢٘٤لهشحسٛخُ،كبرحُطؼزُسُحٗؼوخدُحُٔـِظُ
حُٞه٘٣ُ٢ـشُ١اهشحسٛخُُٖٓهزَُحُٔـِظُحُٔشًضُ١حُلِغط".٢٘٤
٣ؼذُٓؼَُٛزحُحلؿشحءُُٖٓهزَُُـ٘شُحُق٤خؿشُرٔؼخرشُحٗظٜخىُٝحمقُُٔزذأُع٤خدسُحألٓشُك٤غُإُُٖٓكنُحُِـ٘شُ
طلذ٣ذ ُإٔ ُٛزح ُحُذعظٞس ُع٤ظْ ُاهشحسُ ٙرٞعخهش ُحُشث٤ظ ُدُ ٕٝحُظلذع ُرظلقًُ َ٤خَٓ ُػٖ ُكخالص ُطؼزُس ُه٤خُّ
حعظلظخءُؽؼز ،٢كخُوخسةُُٔؼَُٛزُٙحُلوشسُ٣غظ٘ظؾُإُُٔـ٘شُحُق٤خؿشُهذُكذدصًُ٤ل٤شُحالهشحسُرآخشُحُلوشسُٓٝخُ
ًخٕ ُٖٓ ُاعٜخد ُهزِٜخ ُ٤ظ ُاال ُٓزشسح ُ ُُلٌشس ُػذّ ُحُشؿزش ُرو٤خّ ُحعظلظخء ُؽؼز .ُ٢إ ُٛزح ُحُظٞؿُ ٚحُزُ ١طُْ
ف٤خؿظُٚكُٓ٢غٞدسُحُذعظٞسُ٣ؼذُٓخشؿخُُدعظٞس٣خُُسرٔخُ٣ظُْحعظـالُُٚكُ٢كخالصُحُظؼؼشُحُغ٤خعُٔٓ٢خُ٘٣ؼٌظُ
عِزخُُػُِ٠كنُُحُٔٞحهُٖٝحُٔٞحه٘شُحُلِغط٤٘٤شُكُٔٓ٢خسعشُٓزذأُأعخعُ٢أالُُٓٞٛٝزذأُع٤خدسُحألٓشُ،كلُٛ٢زُٙ
حُلخٍُالٌُُٖٔ٣حػظزخسُحُذعظٞسُ"ٌِٓخُُِؾؼذ".
ُٝرخُ٘ظشُاُُُ٠ـ٘شُف٤خؿشُٓغُٞدسُحُذعظٞسُٗـذٛخُهذُطؾٌِضُُٖٓأػنخءُحُِـ٘شُحُؼخٓشُُِذعظٞسُ،ك٤غُطُْ
حُظٞحكن ُػُِ ٠حخظ٤خس ُػٔخٗ٤ش ُأؽخخؿ ُُِو٤خّ ُرٜزُ ٙحُٜٔٔشُٝ ،حسطٌض ُػذدُ ْٛػُِ ٠ػذس ُٓزخدةُ ُٖٓ ،مٜٔ٘خ
"اػظٔخدُكٌشسُٝكِغلش ُحُؾشحًشُحُظخٓشُرُٖ٤حُٔشأسُٝحُشؿَ ُحٗطالهخًُُٖٜٓٔٗٞخُؽشًخءُػُِ٠هذُّحُٔغخٝحسُكُ٢
حُ٘نخٍُٝ،ؽشًخءُكُ٢حُز٘خءُٝ،ؽشًخءُكُ٢ف٘غُحُوشحسًُٝ،زُيُػذُّحُظٔ٤٤ضُر٘خءُػُِ٠حُ٘ٞعُحالؿظٔخػ. "٢
ٌُُٖرخُ٘ظشُاُُٛ٠زُٙحُِـ٘شُحُُٔؾٌُِشُٗـذٛخُطلظوشُاُُ٠حألٓٞس حُظخُ٤ش:
-

ؿ٤خدُحُ٘ٞعُحالؿظٔخػُ٢كُُ٢ـ٘شُف٤خؿشُٓغُٞدسُحُذعظٞسُٝ ،رخُظخُُ ،٢كبٜٗخُٗونضُاكذُٟسًخثضُ
ػَٔ ُحُِـ٘ش ُحُظُ ٢طْ ُرًشٛخُأػالُ ٙك٤غ ُطؾٌُِض ُحُِـ٘شُٖٓ ُػٔخٗ٤ش ُأػنخء ُرًٞس ُدُٕٝٝؿٞد ُأُ١
ػ٘قشُٗغخثُ٢كُ٢ػِٔ٤شُحُق٤خؿش .إُ ُؿ٤خدُحُ٘ٞعُحالؿظٔخػُ٢كُُ٢ـ٘شُف٤خؿشُٓغُٞدسُحُذعظٞسُ
٣ؾٌَُػخثوخُُأٓخُّػَُٔدعظٞسُدعظٞسحُٗ٢كغذُحُٔلُّٜٞحُزُ١طز٘٘٤خُٙكُٛ٢زحُحٌُظ٤ذ.

-

امخكشُاُُ٠ؿ٤خدُحُظٔؼَُ٤حُؾزخرُ٢كُُ٢ـ٘شُف٤خؿشُٓغُٞدسُحُذعظٞسُ،ك٤غُإُُحُظٔؼَُ٤حُؾزخرُ٢كُ٢
ُـ٘شُف٤خؿشُحُذعظٞسُ٣ؼذُُٖٓأُْٛسًخثضُحُذٔ٣وشحه٤ش .أٓخ ُرخُ٘غزشُُلهِ٤خصُحُذ٤٘٣شُٝحُٔؼخسمشُ،
كٜ٘خُٗظغخءٍ؛َُُُٛـ٘شُف٤خؿشُحُذعظٞسًُخٗضُطلظُ١ٞػُِ٠حألهِ٤خص ُحُذ٤٘٣شُٝحُؼشه٤شُٝحُٔؼخسمشُ
حُظ٣ُ٢لظشكُٝؿٞدٛخٌُُُٕ٘ٞأٓخُّدعظٞسُُفخدسُػُٖحُؾؼذُرؤه٤خكًُٚخكش؟
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إ ُهش٣وش ُحُٞمغ ُٝطؾٌُُ َ٤ـ٘ش ُحُق٤خؿش ُططشف ُطغخإالُ ُه٣ٞخُ ُكُٓ ٍٞذُ ٟحالٛظٔخّ ُحُزُ ١عظُ ٚ٤ُٞحُِـ٘شُ
ُزؼلُحُٔغخثَُحُظُ٢هذُطؼذُأعخع٤شُُِ٘غخءُ،كُ٢كُٖ٤أٜٗخُطُؼذُ ُكوٞهخُ ٌُٓظغزشُُِشؿخٍُكُٓ٢ـظٔغُطؼخَُٓٓغُ
حُٔشأسُرٔؾخسًشُٓظٌخكجشُحُُ٠كذُٓلذدُ٣لظشكُرٜخُأالُطظـخٝصُ،ٙكوذُطٌُٕٞهشكخُكُ٢حُٔ٘خهؾخصٌُُٜ٘خُُ٤غضُ
هشكخُػ٘ذُػِٔ٤شُحُق٤خؿشُأُٝحلهشحسُ،كبرحُٓخًُخٗضُحُِـ٘شُحُؼخٓشُُٞمغُحُذعظٞسُهذُحهُِؼضُػُِ٠حُظـشرشُ
حُظٗٞغ٤شُكُ٢ػخًُّٔ 6102خُرًشصُكُ٢حُظٔ٤ٜذُُٜزُٙحُٔغُٞدسُ،أٌُُُُْٖٖٓ٣حألُ٠ُٝارُٕإُٔ٣ظُْحُظشً٤ضُػُِ٠
حالعظلخدسُُٖٓطِيُحُظـشرشُحُظُ٢ؽِٔضُكجشُحُ٘غخءُٝحُؾزخد؟
كُٖٔمُٖٔحُظخٞكخصُأالُطٌُٕٛٞزُٙحُِـ٘شُهذُسحػضُػذدحُُٖٓحألٓٞسُحألعخع٤شُحُٜخٓش ُُِلجظُٖ٤حُِظ٣ُُُْ ٖ٤ظُْ
ؽِٜٔٔخُكُ٢ػِٔ٤شُحُق٤خؿشُُٖٓٝ،مُٖٔٛزُٙحألٓٞس:
أ .حُٔؾخسًشُحُٔظٌخكجشُُِ٘غخء.
بٓ .ذُٟٞٓحءٓظُُٚالطلخهخصُحُذ٤ُٝشُ(ع٤ذحُ،ٝرٌُ،ٖ٤حطلخه٤شُكوٞمُحُطلَُٝؿ٤شٛخ).
ؽُ .ـشُحُذعظٞسُحُٔغظخذٓشُٓٝذُٟٞٓحءٓظٜخُؿ٘ذسُ٣خُ.
ك٤غُطُؼذُ ُٛزُٙحألٓٞسُأعخع٤خصُٜٓٔشُُِ٘غخءُكظٌُٕٞ٣ُ٠حُذعظٞسُهخثٔخُ ُػُِ٠حلٗقخفُٝػذُّحُظٔ٤٤ضُٝ،الُ
رذُ ُُِـ٘شُحُق٤خؿشُأ٣نخُإُٔطشحػٜ٤خ ُكظُ٠طغظط٤غُطلو٤نُحُلِغلشُٝحُٔشطٌضحصُحُظُ٢ط٘خدُ١رٜخُكُ٢حُظٔ٤ٜذُ
ُٜزحُحُذعظٞس.
 ِف َٛٙاإلدِبس اٌجٕذسي فً اٌذعبحٍش ( اٌّشبسوت  ٚاٌّٛاءِت)إ ُٓلُ ّٜٞحلدٓخؽ ُحُـ٘ذسُ ١ال ُ٣ظؼِن ُكوو ُربدسحؽ ُحُٔشأس ُكُ ٢ػِٔ٤ش ُاػذحد ُحُذعظٞس ُأُ ٝف٤خؿظُٝ ،ٚاٗٔخُ
٣ظلذعُػٖ ُٓلُّٜٞأًزش٤ًُُٞٛٝ ،ل٤شُحُظؼخَٓ ُٓغُحُ٘ٞعُحالؿظٔخػُ٢مُٖٔهزوخصُحُٔـظٔغُٝ ،رُيُطلو٤وخُُ
ُِغ٤خدسُحُؾؼز٤شُحٌُخِٓش.
ُوذُؿخءُحُشر٤غُحُؼشرُ٢رؼذُػوٞدُُٖٓحُِ٤زشحُ٤شُحُـذ٣ذسُٝكُ٢حُلظشسُحُظُ٘ٓ٢لضُكُٚ٤حألٗظٔشُحُؼشر٤شُ،كُ٢
كظشسُٓخُرؼذُحالعظؼٔخسُٞٓ،حهٜ٘٤خُرؼلُكوٞهُْٜحالؿظٔخػ٤شُ،كوذُهُ٤ذصُؿضءحُُٖٓكوٞهُْٜحُغ٤خع٤شُ،كو٤وشُ
ُْ ُطوْ ُحألٗظٔش ُحُِ٤زشحُ٤ش ُحُؼشر٤ش ُحُـذ٣ذس ُرظؼض٣ض ُحُؼذحُش ُحالؿظٔخػ٤ش ُأُ٘ٓ ٝق ُكوٞم ُع٤خع٤ش .كوذ ُأدصُ
حُؼٞسحصُحُؼشر٤شُكُ٢حُزذح٣شًُٔخُكُ٢كخٍُٓقشُٝطٗٞظُاُُ٠اسعخءُحُذٔ٣وشحه٤شُُِلش٣خصُحُغ٤خع٤شُٝحالٗلظخفُ
ػُِ٠حُون٤شُحالؿظٔخػ٤شًٌُُُُْٜ٘ٝ،ؾلٞحُػُٖٓلخُْٓ٤ٛظ٘خهنشُكٍُٞحُٔوقذُُٖٓحُغ٤خدسُحُؾؼز٤شُ ،كٌُُِْٖ٣
حلدٓخؽُحُـ٘ذسُٓ١شطزطخُُرٜزحُحُٔلُ،ّٜٞرخُشؿُُْٖٓاؽشحىُػذدُُٖٓحُ٘غخءُالُ٣غظٜخُٕرُٚكًُ٢ظخرشُحُذعخط٤شُ
ٝادسحؽ ُحُٔٞحد ُحُٔظؼِوش ُرخُٔشأس ُٝحألعشس ُٝحُٔـظٔغُ ٌُٖٝ .حُظ٘خهل ُحُٞحمق ًُٔخ ُكقَ ُكُ ٢حُذعظٞسُ
حُظٗٞغُُ٢ؼخًُّ 6102خُٕرُٖٓ٤خُ٣ـذُطلو٤وُٝٚرُٖ٤اسمخءُحألهشحفُحُٔؾخسًشُكُ٢ػِٔ٤شُف٤خؿشُحُذعظٞسُ
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ًخكشُ،كٌخُٕ٘ٛخُيُٓ٘قُحٓظ٤خصُُإلؿٔخع ُػُِ٠حُشأُ١دُٕٝحُ٘ظشُآُُ ٠لُّٜٝٞحمقُُِؼذحُشُحالؿظٔخػ٤شُُٖٓ
ك٤غُآُ٤شُطلو٤وٜخُػُِ٠أسكُحُٞحهغٝ .ػُِ٠حُشؿُُْٖٓرُيُ٣ؼذُحُذعظٞسُحُظٗٞغُٝ٢سهُ٤خ ُُٖٓأكنَُٓخُطُْ
ًظخرظُٚػوذُحُؼٞسحصُحُؼشر٤شًُٔخُظٜشُكُ٢رخدُحُلوٞمُٝحُلش٣خص.

حُلقَُُٖٓ 60حُذعظٞسُحُظٗٞغُُ٢ؼخُّ6102
حُٔٞحهُٕ٘ٝٞحُٔٞحه٘خصُٓظغخُٕٝٝكُ٢حُلوٞمُٝحُٞحؿزخصُُُْٛٝ،عٞحءُأٓخُّ
حُوخُُٖٕٗٓٞؿ٤شُطٔ٤٤ض .طنُٖٔحُذُٝشُُِٔٞحهُٖ٘ٝ٤حُٔٞحه٘خصُحُلوٞمُٝحُلش٣خصُ
حُلشد٣شُُٝحُؼخٓشُُٝ،ط٤ٜتُُُْٜأعزخدُحُؼ٤ؼُحٌُش.ْ٣
حُلقَُ22
طِظضُّحُذُٝشُرلٔخ٣شُحُلوٞمُحٌُٔظغزشُُِٔشأسُٝطؼَُٔػُِ٠دػٜٔخُٝطط٣ٞشٛخ.
طنُٖٔحُذُٝشُطٌخكئُحُلشؿُرُٖ٤حُشؿَُُٝحُٔشأسُكُ٢طلَُٔٓخظِقُحُٔغئ٤ُٝخصُ
ٝكُ٢ؿٔ٤غُحُٔـخالص.
طغؼُ٠حُذُٝشُاُُ٠طلو٤نُحُظ٘خفقُرُٖ٤حُٔشأسُٝحُشؿَُكُ٢حُٔـخُظُحُٔ٘ظخزش.
طظخزُحُذُٝشُحُظذحر٤شُحٌُلِ٤شُرخُونخءُػُِ٠حُؼ٘قُمذُحُٔشأس.

ٗالكع ُإٔ ُرخد ُحُلوٞم ُٝحُلش٣خص ُحسطٌض ُػُِٓ ٠لُ ٖ٤ٜٓٞأعخعُٓ ٖ٤٤شطزطُ ٖ٤رخلدٓخؽ ُحُـ٘ذسُ ١طٔؼَُ
رٔشحػخسُُـشُحُذعظٞسُٝ،حػظزخسُحُٔشأسُٝحُشؿَُٓظٌخكجُٝ،ُٖ٤طنُٖٔ٤حالطلخه٤خصُحُذ٤ُٝشُُٖٓخالٍُحُذعظٞس.
ُ ٌُٖٝحُغئحٍ ُحُٔطشٝف ُ٣زوُ ،٠اُُ ٠أُٓ ١ذُُ ٌٖٔ٣ُ ٟإلدٓخؽ ُحُـ٘ذسُ ١طلو٤ن ُحلٗقخف ُُِٔشأس ُكُ ٢ظَُ
دٔ٣وشحه٤شُع٤خع٤شُدُٕٝدٔ٣وشحه٤شُحهظقخد٣ش؟
سرٔخ ُٛزحُحُغئحٍُع٤ظُْحلؿخرش ُػُُٖ٘ٓٚخالٍُطوُْ٤٤حُذعظٞس ُحُظٗٞغُ٢ػزشُحُغ٘ٞحصُحُوخدٓشُ ٌُُٖٝ،ػُِ٠
حألهَُٗشُٟرؤُٕطٗٞظُهذُحُظضٓضُرٔ٤ؼخمُحألُْٓحُٔظلذسُكوشسُسهُْ.4

حُلوشسُ٤ٓ _ 4ؼخمُحألُْٓحُٔظلذس
"ًلخُشُاؽشحىُحُٔشأسُ٘ٓٝظٔخصُحُٔـظٔغُحُٔذُٗ٢حُظُ٢طشًضُػُِ٠هنخ٣خُحُٔشأسُ
ٔٓٝؼالصُحُٔـظٔغُحُٔذُٗ،٢ػُِ٠هذُّحُٔغخٝحسُ،كُ٢ؿٔ٤غُٓلخٝمخصُحُغالُّ
ٝؿٜٞدُاػخدسُحلػٔخسُرؼذُحٗظٜخءُحُ٘ضحع".
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كززُي ُ٣ظنق ُُ٘خ ُإٔ ُحلدٓخؽ ُحُـ٘ذسُ ١أًزش ُٖٓ ُكٌشس ُاؽشحى ُحُ٘غخءُٝ ،اٗٔخ ُُٓ ٞٛلُٓ ّٜٞظؼِن ُرخكظشحُّ
حالطلخه٤خصُحُذ٤ُٝشُحُٔشطزطشُرُٖٜأ٣نخُ،كوذُٗقضُحطلخه٤شُع٤ذحُٝكُ٢حُٔخدسُسهُْ(ُٖٓ )6حُـضءُحألٍُٝٝحُظُ٢
ٗقضُػُِٓ٠خُ:٢ِ٣
" طؾـذُحُذٍُٝحألهشحفُؿٔ٤غُأؽٌخٍُحُظٔ٤٤ضُمذُحُٔشأسُٝطٞحكنُػُِ٠إُٔط٘ظٜؾًَُُحُٞعخثَُحُٔ٘خعزشُدُٕٝ
ارطخءُ،ع٤خعشُحُونخءُػُِ٠حُظٔ٤٤ضُمذُحُٔشأسُٝ،طلو٤وخُُزُيُطظؼٜذُرخُو٤خُّرٔخُ: ٢ِ٣
ُأ -طـغ٤ذُٓزذأُحُٔغخٝحسُرُٖ٤حُشؿَُٝحُٔشأسُكُ٢دعخط٤شٛخُحُٞه٘٤شُأُٝطؾش٣ؼخطٜخُحُٔ٘خعزشُحألخشُ،ٟارحُُُْ
ُٛ ٌٖ٣زح ُحُٔ زذأ ُهذ ُأدٓؾ ُكٜ٤خ ُكظُ ٠حًُٝ ،ٕ٥لخُش ُحُظلو٤ن ُحُؼُُِٜٔ ٢زح ُحُٔزذأ ُٖٓ ُخالٍ ُحُوخُٗٝ ٕٞحُٞعخثَُ
حُٔ٘خعزشُحألخش.ٟ
د -حطخخرُحُٔ٘خعذُُٖٓحُظذحر٤شُحُظؾش٣ؼ٤شُٝؿ٤شٛخُ،رٔخُكُ٢رُيُٓخُ٣وظنُٚ٤حألٓشُُٖٓؿضحءحصُُ،لظشًَُُ
طٔ٤٤ضُمذُحُٔشأس.
ؽ -اهشحسُحُلٔخ٣شُحُوخٗ٤ٗٞشُُلوٞمُحُٔشأسُػُِ٠هذُّحُٔغخٝحسُٓغُحُشؿَُٝمٔخُٕحُلٔخ٣شُحُلؼُخُشُُِٔشأسُ،ػُٖ
هش٣نُحُٔلخًُْحُٞه٘٤شُرحصُحالخظقخؿ ٝحُٔئعغخصُحُؼخٓشُحألخشُُٖٟٓأُ١ػَُٔطٔ٤٤ض.١
د -حالٓظ٘خعُػُٖحالهالعُرؤُ١ػَُٔأُٔٓٝخسعشُطٔ٤٤ض٣شُمذُحُٔشأسًُٝ ،لخُشُطقشفُحُغِطخصُٝحُٔئعغخصُ
حُؼخٓشُرٔخُ٣ظلنُٛٝزحُحالُظضحّ.
 -ٙحطخخر ُؿٔ٤غ ُحُظذحر٤ش ُحُٔ٘خعزش ُُِونخء ُػُِ ٠حُظٔ٤٤ض ُمذ ُحُٔشأس ُٖٓ ُؿخٗذ ُأُ ١ؽخـ ُأُ٘ٓ ٝظٔش ُأُٝ
ٓئعغش.
 -ٝحطخخرُؿٔ٤غُحُظذحر٤شُحُٔ٘خعزشُ،رٔخُكُ٢رُيُحُظؾش٣غُُ،ظؼذَُ٣أُٝاُـخءُحُوٞحُٖٗ٤أُٝحألٗظٔشُٝحألػشحفُ
ٝحُٔٔخسعخصُحُوخثٔشُحُظُ٢طؾٌَُطٔ٤٤ضحُمذُحُٔشأس.
ص -اُـخءُؿٔ٤غُأكٌخّ هٞحُٖٗ٤حُؼوٞرخصُحُٞه٘٤شُحُظُ٢طؾٌَُطٔ٤٤ضحُمذُحُٔشأس".

 34حطلخه٤شُحُونخءُػُِ٠ؿٔ٤غُأؽٌخٍُحُظٔ٤٤ضُمذُحُٔشأسُ،حألُْٓحُٔظلذسُ .9191ُ،
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ٔظج اٌّٛارٍك اٌؼشبٍت ػٍى
االٌخضاَ بجٕذسة اٌذعخٛس ٚفك اٌّبدة سلُ( ِٓ )44اٌٍّزبق اٌؼشبً ٌحمٛق
اإلٔغبْٚ ،اٌخً ٔظج ػٍى "حخؼٙذ اٌذٚي األطشاف بأْ حخخز طبمب ً إلجشاءاحٙب
اٌذعخٛسٌت ٚألحىبَ ٘زا اٌٍّزبق ِب ٌى ْٛضشٚسٌب ً إلػّبي اٌحمٛق إٌّظٛص
ػٍٍٙب ِٓ حذابٍش حششٌؼٍت أ ٚغٍش حششٌؼٍت"

ِغٛدة اٌذعخٛس اٌفٍغطًٍٕ ِٓ ٔبحٍت اٌحشٌت
ٚببٌخبًٌ ِب اٌزي لذ ٌخشحب ػٍى ػذَ ِشبسوت إٌغبء فً
ّ
ٚاٌّغبٚاة ٚاٌىشاِت؟ ػٍّب ً بأَّْ فٍغطٍٓ وبٔج لذ ٚلؼج ػٍى احفبلٍت عٍذا ٚد ْٚئبذاء ححفظبث.
إ ُٓؼَُٛزحُحُظخزوُٓخُرُٖ٤حُشؿزشُكُ٢حُظوزَُحُؼخُُُٔ٘٢خًُذُٝشُٓشحػ٤شُُِلوٞمُٝحُلش٣خصُٝ ،خخفشُكش٣شُ
حُٔشأسُٝكوٞهٜخُدُٕٓٝؾخسًشُكؼُِ٤شُُٜخُػُِ٠أسكُحُٞحهغًُ ،خُلخٍُحُظُ٢هشك٘خٛخُكُٓ٢خُ٣ظؼِنُكًُ٢ظخرشُ
حُذعظٞسُ ،طئًذ ُػُِ ٠إُٔ ُحألعظ ُحُظُ ٢طْ ُحطزخػٜخ ُكُ ٢ػِٔ٤ش ُحُق٤خؿش ُُْ ُُ ٌٖ٣حُٜذف ُٜٓ٘خ أرذح ُحُٔغخٝحسُ
ٝحُؼذحُشُرُٖ٤حُلِغط٤٘٤خصُٝحُلِغطُٝ ُ،ٖ٤٤٘٤اٗٔخُ ٞٛافالفُطـًُٔ٢ِ٤خُزُ١طظزؼُٓٚؼظُْحُذعخط٤شُحُؼشر٤ش.
كُِٗٞظشٗخُحُُ٠حُٔخدسُُ(ُٖٓٓ )66غُٞدسُدعظٞسُدُٝشُكِغطُُٖ٤ؼخُّ 6102حُظُ٢ط٘ـُػُِ ٠إٌٍّٔ " :شأة
اٌحك فً اٌّشبسوت ػٍى لذَ اٌّغبٚاة ِغ اٌشجً فً اٌحٍبة االلخظبدٌت ٚاالجخّبػٍت ٚاٌغٍبعٍت
ٚاٌزمبفٍت ٚاٌؼٍٍّتٌٚ ،ىفً اٌمبٔ ْٛضّبْ ٚطٌٙٛب ٌّشاوض طٕغ اٌمشاس ٚحّزٍٍٙب حّزٍالً ِٕبعبب ً فً
اٌٛظبئف اٌؼبِت ٚاٌٍٙئبث إٌّخخبت وبفت بٕغبت ال حمً ػٓ ٚ ،%33حغؼى اٌذٌٚت ٌخّىٍٓ اٌّشأة
ٚئٔظبفٙب ٚئصاٌت أي حٍٍّض ٌغٍش طبٌحٙب فً اٌّجبالث وبفت"ٌُٖٓٔ٣ .الكظشُٓخُ: ٢ِ٣
أٚالُ :أٜٗخُأؽخسصُكُ٢رذح٣شُحُٔخدسُػُِ٠مشٝسسُٓؾخسًشُحُٔشأسُكُ٢ؿٔ٤غُؿٞحٗذُحُل٤خسُرؾٌَُٓظغخُٓ ٝغُ
حُشؿَُُ،كَُٜٗلُُْٖٜٗٓـُحُٔخدسُإُُٔحُشؿَُُٓٞٛؼ٤خسُحُٔغخٝحس؟ُأٌُُُُْٖٖٓ٣حألؿذسُإٌُُٕٔٗٞ٣ـُحُٔخدسُ
ػُِٓ٠خٌٍُّ( :٢ِ٣شأة  ٚاٌشجً اٌحك فً اٌّشبسوت .)...
٣لظشكُإُٔ٣ظُْكزفُػزخسسُٓغخٝحسُٝػذُّرًشٛخُكُٛ٢زحُحُ٘ـُك٤غُإُٔ ُػذُّحُزًشُكُٛ٢زُٙحُلخٍ ٣شعخُ
ٝحهؼخ ُؿذ٣ذحُُُٝٞٛٝ،حهغُحُٔغخٝحسُحُٔلشٝمشُ،أٓخُحُق٤خؿش ُكُٝ٢مؼٜخُحُلخُُ ،٢كبُٜٗخ ُطئًذُػُِ٠إُٔ ُحُٔشأسُ
ٓٞحه٘شُُٖٓحُذسؿشُحُؼخٗ٤شُطغؼُ٠اُُ٠حُٞفٍُٞآٌُُ٠خٗشُٓظغخ٣ٝشُٓغُحُشؿَ.
ربٍٔب ُٗ :الكعُطؤً٤ذُحُٔؾشعُػُِ٠إُٔالُطوَُٗغزشُحُٔشأسُكُ٢حُٔ٘خفذُُٝحُ٤ٜجخصُحُؼخٓشُػُٖٗغزشُُ،%01
ُٗ٢ٛٝغزشُؿ٤شُٓشم٤شُ،ك٤غُحػظزشُإُٔحُٔشأسُارحُٝفِضُاُُٖٛٓ %01ُ٠زحُحُظٔؼَُ٤كُٜٞطٔؼًَُ٤خفُ،أُُْ
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٣ٌُٖ٣لظشكُحُ٘ظشُاُُ٠حُٔـظٔغًُٔـظٔغُٓظٌخَُٓدُٕٝحُظٔ٤٤ضُرُٖ٤حُطشكُ،ٖ٤كبٓخُإٌُُٕٔٞ٣حُظٔؼَُ٤ر٘غزشُالُ
طوَُػٖ  %11ك٤غُإُحُظؤً٤ذُػُِ٠حُ٘غذُكُٛ٢زُٙحُٔشكِشُ٣ؼذُػخٓالُأعخع٤خُُظشع٤خُأ٤ٔٛشُٝؿٞدُحُ٘غخءُ
كُٛ ٢زُٙحُٔ٘خفذ٣ُٝ ،لظشكُإٌُُٕٔ٘ٛٞ٣خُيُؽشهُأ٣نخُ ُكُٗ ٢ـُٛزُ ٙحُٔخدسُ٘٣ـُ ُػُِ٠إُٔ ُحُلؾَُكُ٢
حُٞفٍُٞآُُ٠ؼَُٛزحُحُظٔؼ٣َُ٤ؼذُُدحػ٤خُُاُُ٠اػخدسُحُ٘ظشُكُ٢حُٔ٘خفذُحُظ٣ُ٢ظُْؽـِٜخُ.
ارحًُخُٕ٘ٛخُيُاؽٌخُ٤شُكُٓ٢ذُٟٓؾخسًشُحُ٘غخءُُٝطٔؼُِٖٜ٤كُٛ٢زحُحُذعظٞسُ ،كٔخرحُػُٖكٌشسُٓٞحءٓشُٛزحُ
حُذعظٞسُٓغُحالطلخه٤خصُحُذ٤ُٝشُحُ٘خظٔشُُلوٞمُحُ٘غخء.
سؿُْحالٗظوخدُحُٔٞؿُُ٘ٚـُحُٔخدسُُ،66االُإُٔ ُٓغُٞدسُحُذعظٞسُهذُحُظضٓضُرزؼلُحُـضث٤خصُٝسحػظٜخُكٔ٤خُ
٣ظؼِنُرلوٞمُحلٗغخُٕرؾٌَُػخُّ،ك٘شُٟحُٔخدسُُ( )10ط٘ـُػُِ٠كوٞمُحلٗغخُٕٝكش٣خطُٚحألعخع٤شُِٓضٓشُ
ٝٝحؿزش ُحالكظشحّ ُٝطؼَٔ ُحُذُٝش ُػًُِ ٠لخُش ُحُلوٞم ُٝحُلش٣خص ُحُذ٤٘٣ش ُٝحُٔذٗ٤ش ُٝحُغ٤خع٤ش ُٝحالهظقخد٣شُ
ٝحال ؿظٔخػ٤ش ُٝحُؼوخك٤شٌَُُُحُٔٞحهُٖ٘ٝ٤طٔظؼُْٜرٜخُػُِ٠أعخطُٓزذأُحُٔغخٝحسُٝطٌخكئُحُلشؿُٝ،الُ٣لشُّ
ؽخـُُٖٓكوٞهُٝٚكش٣خطُٚحألعخع٤شُ،أُٝأ٤ِٛظُٚحُوخٗ٤ٗٞشُألعزخدُع٤خع٤ش.
ك اٌخّخُّغ
ٓظٞحكوشُٓغُحُٔخدسُسهُْ(ُٖٓ)6حلػالُٕحُؼخُُُٔ٢لوٞمُحلٗغخُٕحُزُ١أًذُػِ":ُ٠أَّْ ٌى ِ ًّ ئٔغبْ ح ُّ
ي ِ ٔٛعٚ ،ال عٍّب اٌخٍٍّض بغبب
بجٍّغ اٌحمٛق
ِّ
ٚاٌحشٌبث اٌّزوٛسة فً ٘زا اإلػالْ ،دّٔٚب حٍٍّض ِٓ أ ّ
اٌؼٕظش ،أ ٚاٌٍ ،ْٛأ ٚاٌجٕظ ،أ ٚاٌٍغت ،أ ٚاٌ ِذٌّٓ ،أ ٚاٌشأي عٍبعًٍّب ٚغٍش عٍبعً ،أ ٚاألطً اٌٛطًٕ أٚ
ُ
اٌخٍٍّض ػًٍ أعبط
ي ِ ٚضغ آخشٚ .فضالً ػٓ رٌه ال ٌجٛص
االجخّبػً ،أ ٚاٌزشٚة ،أ ٚاٌٌّٛذ ،أ ٚأ ّ
اٌٛضغ اٌغٍبعً أ ٚاٌمبٔ ًٔٛأ ٚاٌذٌٍ ًٌٚبٍذ أ ٚاإللٍٍُ اٌزي ٌٕخًّ ئٌٍٗ اٌشخض ،عٛاء أوبْ ِغخمالًّ أٚ
ي ِ لٍذ آخش ػٍى عٍبدحٗ".
ِٛضٛػًب ححج اٌٛطبٌت أ ٚغٍش ِخّخِّغ ببٌحىُ اٌزاحً أَ خبضؼًب أل ّ
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ٝؿخءصُحُٔغٞدسُأ٣نخُٓخققش ُرؼلُٓٞحدُحُذعظٞسُحُظُ٢طظؼِنُرؾئُٕٝحُٔشأسُُرؾٌَُٓلذدُٝٝحمقُ
ٓئًذحُػُِ٠ػذدُُٖٓكوٞهٜخُٓٝـشُٓخًَُُُٖٓ٣لخٍُٝحُٔغخطُرٜخُأُٝحٗظوخفٜخ٤ُ،ظُُٖٓرخدُحُظٔ٤٤ضُرَُسرٔخُ
ُٖٓرخدُحُظؤً٤ذُػُِ٠كوٞمًُؼ٤شسُُٜخُ ،حػظخدصُٓـظٔؼخط٘خُحُؾشه٤شُػُِ٠حٗظوخفٜخُأُٝكشٓخٜٗخُٜٓ٘خُٓٝ،ؼخٍُ
ػُِ٠رُيُٓخدسُسهُْ( )44اٌخً حٕض ػٍى "حمٛق اٌّشأة اٌذعخٛسٌت ٚاٌششػٍت ِظٔٛت ٌٚؼبلب اٌمبْٔٛ
ػٍى اٌّغبط بٙب ٌٚحًّ حمٙب فً اإلسد اٌششػً".
ٓٝخدس ُ( )45حُظُٗ ٢قض ُػُِ ٠إُٔ ُُِٔشأس ُؽخق٤ظٜخ ُحُوخٗ٤ٗٞش ُٝرُٓظٜخ ُحُٔخُ٤ش ُحُٔغظوِشُُٜٝ ،خ ُحُلوٞمُ
ٝحُلش٣خصُحألعخع٤شُرحطٜخُُِشؿَُٝ ،ػِٜ٤خُحُٞحؿزخصُرحطٜخُحُظ٣ُ ٢وشسٛخُحُوخٗ٣ُٝ،ٕٞؼَُٔحُوخُٕٗٞػُِ٠اصحُشُ
حُوٞ٤دُحُظُ٢طٔ٘غُحُٔشأسُُٖٓحُٔؾخسًشُكُ٢ر٘خءُحألعشسُٝحُٔـظٔغُٝحُذُٝش.
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ٝحُٔخدس ُسهْ ُ( )51حُظُ ٢ط٘ـ ُػِ "ُ ٠إُٔ ُحُذُٝش ُطِظضّ ُرلٔخ٣ش ُحُٔشأس ُمذ ُأؽٌخٍ ُحُؼ٘ق ُٝحُظٔ٤٤ض ُٝطٌلَُ
طٌٜٔ٘٤خُُٖٓحُظٞك٤نُرُٖٝ٤حؿزخصُحألعشسُٓٝظطِزخصُحُؼَُٔٝطغؼُُ٠ظٞك٤شُحُشػخ٣شُٝحُلٔخ٣شُُِٔشأسُحُٔؼِ٤شُ
ٝحُٔغ٘شُٝحُ٘غخءُحألًؼشُكوشحُ".
رخُشؿْ ُٖٓ ُطٞؿٜ٘خ ُكُٛ ٢زُ ٙحُٔوخُش اُُ ٠طغِ٤و ُحُنٞء ُػُِ ٠اؽٌخُ٤خص ُػذّ ُاٗقخف ُحُ٘غخء ُكُ ٢ف٤خؿشُ
حُذعخط٤شُٝمشٝسسُٝؿٞدُ،ٖٛاالُإُٔحُٔٞحدُحُظُ٢رًشصُكٍُٞحُٔشأسُػٔذصُػُِ٠كقشٛخُكُ٢حهخسُم٤نُ،
كخُلوٞم ُحالهظقخد٣ش ُُ ٝحالؿظٔخػ٤شُُ ٖٓٝمٜٔ٘خ ُحُلن ُكُ ٢حُظؼُِ ُٝ ْ٤حُؼَٔ ُطؼذ ُؿضءُح ُأعخعُ٤خُ ُالُ٣لظشكُ
أٛخُُ ٚػ٘ذ ًُظخرش ُٛزُ ٙحُٔخدسُ ،ألُٕ ُكشٓخٕ ُحُٔشأس ُأُ ٝطوُِ َ٤كشفٜخ ُكُ ٢حُٞفُ ٍٞاُُ ٠حُظؼُِ٣ُ ْ٤ؼذُ ُاؽٌخُ٤شُ
ػخٗضُٜٓ٘خُدٍُٝحُؼخُُْحُؼخُغُخخفشُٝحُؼخُُْحُؼشرُ٢ػُِٝ٠ؿُٚحُظلذ٣ذًُٔ،خُإُٔحُظؼُِْٝ٤مٔخُٗٚكنُأعخعُ٢
ُِٔشأسُ٣ؼضصُسكنٜخُٝادسحًٜخُُِؼ٘قُرؾظُ٠أٗٞحػُٔٓ ،ٚخُ٣ؼٔذُػُِ٠طلو٤نُحُٔشؿُُٖٗٓ ُٞـُحُٔخدسُ()51
رق٤خؿظٜخُحُـذ٣ذسُ،كخُٔخدسُ(ً )51خُُٕٖٓحألؿذسُف٤خؿظٜخُرقٞسسُٓظٌخكجشُػُِ٠حُ٘لُٞح٥ط:٢

اػخدسُف٤خؿشُحُٔخدسُ()51
حُذُٝشُطِظضُّرلٔخ٣شُحُٔشأسُمذُأؽٌخٍُحُؼ٘قُٝحُظٔ٤٤ض .طٌلَُحُذُٝشُُطٌُٖٔ٤حُٔشأسُ
ٝحُشؿَُُٖٓحُظٞك٤نُرُٖٝ٤حؿزخصُحألعشسُٓٝظطِزخصُحُؼَٔ.
ُٝطغؼُ٠حُذُٝشُُظٞك٤شُحُشػخ٣شُُٝحُظؼُِْٝ٤حُلٔخ٣شُُٝكشؿُحُؼَُُِٔٔشأسُحُؾخرشُ،
حُوخدسسُػُِ٠حُؼَُُٔٝحُٔؼِ٤شُٝحُٔغ٘شُٝحُ٘غخءُحألًؼشُكوشحُ".

 ٌغت اٌذعخٛسكٔ٘٤خُٗظلذعُػُُٖـشُحُذعظٞسُ ،كبٗ٘خُٗظلذعُػُُٖـشُ٣لظشكُإُٔطٌُٕٞؽٔ٤ُٞشُ ،الُإُٔطٌُٕٓٞلخ٣ذس ُرُٖ٤
حُـ٘غُ ،ٖ٤ألٕ ُحُل٤خد٣ش ُػخدس ُٓخ ُطُٔ َ٤اُُ ٠حعظزؼخد ُحُ٘غخءُ .زُي ُ٣لظشك ُكُ ٢حُذعظٞس ُإٔ ُ٣ؼٌظ ُحُظضحُّ
حُٔـظٔغُطـخُٙحُ٘غخءُػُِٗ٠لُٞفش٣قٓ ،شعُال ُرزُيُاؽخسسُه٣ٞشُُِٔؾشػُٖ٤حُلخُُٖٝ٤٤حُٔغظوزُِٖ٤٤رخُظلٌ٤شُ
كُ٢حُٔؼخُٗ٢حُـ٘ذس٣شُُِظؾش٣ؼخصُٝ،رُيُألُُٕحُذعظٞسُرطز٤ؼظُٚفؼذُحُظؼذ.َ٣
ٗٝظ٤ـش ُُزُئٌُٖ٣ُ ،إٌُُٕٔٞ٣حُ٘ـ ُحُٔظلُ٤ضُُِشؿخٍ ُٓغظوشُحُ ُكُ٢رُٖٛحُ٘خطُُلظشحصُهِ٣ٞشُُٖٓحُضُٖٓ،
كؼُِ٠عزَُ٤حُٔؼخٍُكٔ٘٤خُٗظلذعُػُٖسثخعشُحُذُٝشُؿخُزخُٓخُ٣ظُْحلؽخسسُاُُ٘ٓ٠قذُحُشث٤ظُرق٤ـشُحُٔزًشُ
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ٝػُِٚ٤كبُٕكٌشسُطؤٗ٤غُٛزحُحُٔ٘قذُ -أُ١إُٔطٌُٕٞحُٔظ٤ُٞشُُٜزحُحُٔ٘قذُأٗؼ -ُ٠طقزقُٓغؤُشُفؼزشُطوزِٜخُ
كُ٢حُٔـظٔغ.
إُحُِـشُ٣لظشكُإُٔطٌُٕٞؽٌالُُُٖٓأؽٌخٍُحُظٔؼَُ٤حُز٣ُ١لظشكُإٌُُٕٔٞ٣طٔؼ٤الُٓظٌخكجخٌُُالُحُطشك.ٖ٤
ُلعقُ ،كبٕ ُٖٓ ُحألعخُ٤ذ ُحُظ٣ُ ٢ظْ ُحعظخذحٜٓخ ُػ٘ذ ُٝحمؼُ ٢حُذعخط٤ش ُكُ ٢حُؼخُْ ُحعظخذحّ ًُِٔخص ُحُـٔغُ
حُل٤خد٣شًٌُِٔشُ"ٓٞحهُ٘ "ٖ٤رذال ُُٖٓحالعظخذحّ ُحُٔظ٘خٝدُحُٔئٗغُٝحُٔزًشُ“ًٔٞحه٘خص" ُأُٞٓٝحهُٖ٘ٓ٤ؼخُ.
إ ُحالعظخذحّ ُحأل٣ُ ٍٝؼضص ُكٌشس ُػذّ ُحُظٔؼُ َ٤حُٔظٌخكتُ ،رٔ٘٤خ ُحالعظخذحّ ُحُؼخٗ٣ُ ٢ؼضص ُحُظٔؼُ َ٤حُٔظٌخكتُ،
طظٜشُحُلخؿشُحُُ٠حالعظخذحُّحُؼخُٗ٢كُ٘ٓ٢خفذُطُْطخس٣خ٤خُحكظشحكُػذُّؽـِٜخُُٖٓهزَُحُ٘غخءُٓؼَُسثخعشُ
حُٞصسحءُٝ،حُونخء.
اُُٖٗٓٚحُٔئعقُكوخُإُٔٗشُٟحعظخذحٓخُفش٣لخُُلعِٞدُحُؼخُٗ٢كٔ٘٤خُ٣ظؼِنُحألٓشُكُ٢حُٔئعغخصُحألخشُٟ
حُظُ ٢طؼذ ُطخس٣خ٤خُ ُكٌشح ُػُِ ٠حُ٘غخءُ ،كٔؼال ُٗشُ ٟحعظخذحّ ًُِٔخص ُأُ ٝكظُ ٠مٔخثش ُٓؼَ"ُ ،اٌّشأة أً٘ ٚ
"كٔ٘٤خٌُُٕٞ٣حُ٘ـُٓظؼِنُرخُضٝحؽُأُٝحألعشس ٓٔخُ٣ؼضصُطخس٣خ٤خُكقشُحُٔشأسُُٝحُشؿَُكُ٢أدٝحسُٓؼ٘٤ش.
ُٓخ ُحُز٘ٔ٣ُ ١غ ُحُذعظٞس ُحُلِغطُ ٢٘٤حُٔغظوزُِ ُٖٓ ٢حعظخذحّ ُػزخسحص ُٓؼَ ُ(ً٘ ًٔ )ٛ٘ٚخ ُكؼَ ُحُذعظٞسُ
حُ٘٤زخُُ٢كُ٢حُٔخدسُُٚ٘ٓ 45حُٔظؼِوشُرؾـٞسُٓوؼذُأكذُأػنخءُحُزشُٔخُٕك٤غُٗقضُػُِٓ٠خُ...( :ُ٢ِ٣ئرا ً٘
أ ٛ٘ ٚحمذَ \ث بطٍب اعخمبٌتُٗ )...شُُٖٟٓخالٍُٗـُحُٔخدسُإُٔحعظخذحُّحُنٔخثشًُخُٕٜٓٔخُُ،ك٤غُأًذُ
ػُِ٠آٌخٗ٤شُؽـٞسُحُٔ٘قذًُُٖٓالُحُطشكُ،ٖ٤أٓخُكُ٢حُٔٞحم٤غُحُظُ٢الُرذُُٖٓرًشُحُنٔخثشُرٜخ٘٣ُ،زـُ٢
حُِـٞءُاُُ٠ادسحؽُمٔ٤شُ١حُٔئٗغُٝحُٔزًش.
ُامخكشُاُُ ٠رُي أُ١دعظٞسُؿ٤ذُُ٣لظشكُإُٔ٣شًُضُػُِ ٠حُٞمٞفُٓوخرَُحُـٔٞكُ،رل٤غُُ٣لظشكُإُٔالُ
٣لظَُٔٗـُحُٔخدسُأُُُ١زظُكُ،ٚ٤ك٤غُإُ ُحُِـشُحُٞحملشُطغخُْٛكُ٘ٓ٢غُطو٤٤ذُحُلٔخ٣خصُحُذعظٞس٣شُحُظُ٢هذُ
طظنخءٍُارحُٓخًُخُٕحُظلغ٤شُحُونخثُ٢كُ٢فخُقُحُِـشُحُـخٓنشُٝ،ك٤غُإُاٌخشابظ ٚػذَ اٌغّٛعُ٣ؼظزشحُٕ
ٖٓ ُحألعظ ُحُٜخٓش ُكُ ٢ػِٔ٤ش ُحُق٤خؿش ُحُظُ ٢هذ ُطئدُ ١اُُ ٠طو٤٤ذ ُٓغخكش ُحُٔلخًْ ُحُذعظٞس٣ش ُأُ ٝحُظلغ٤شُ
حُونخثُ٢حُزُ١ؿخُزخُٓخٌُُٕٞ٣ؿخثشحُرلنُحُ٘غخءُأُٝػُِ٠حألهَُطخس٣خ٤خًُخًُٕزُي.
ُزُيُ٣لظشكُإُٔٞ٣حثُْحُذعظٞسُرُٖٓ٤قخدسُحُٔشؿؼ٤شُحُوخٗ٤ٗٞش؛ كالُ٣لنَُُرؼنٜخُػُِ٠ح٥خشُٓؼَُكوٞم
حلٗغخُٕحُؼخُٔ٤شُُِٔشأس؛ ك٤غُ٣زُ٘٢أعغًُٚخكشُػِٜ٤خ ،ػُْ٣ئًذُػُِ٠إُٔأُ١طؼخسكُٓغُحُؾشحثغُحُذ٤٘٣شُ٣ؼذُ
ِٓـ٤خ ُُلُٛ،٠ُٝزحُحُ٘ٞعُٖٓ ُحُظ٘خهلُ٣غ٢ءُاُُ ٠حُذعظٞسُأٝالُُٝ،اُُ٠حُٔٞحهُٖ٘٤حُزُٖ٣عٞفُ٣ؼزشُػُْٜ٘
ػخٗ٤خُ؛ُك٤غُطن٤غُكوٞهُْٜٝكش٣خطُْٜكُ٢ظَُػذُّحُٞمٞف.
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ِغٛدة اٌذعخٛس ِغ ٘زا اٌجبٔب اٌّخؼٍك بجٕذسة اٌذعبحٍش ٌغت؟
 وٍف حؼبٍِجّ
أٝال :كِٔض ُحُذ٣زخؿش ُأُٓ ٝوذٓش ُٓغٞدس ُحُذعظٞس ُحُلِغطُ ٢٘٤ط٘خهنخُ ٝحملخ ُكٔ٤خ ُ٣ظؼِن رخُِـش ُحُـ٘ذس٣ش؛ُ
كظخسسُ٣ظْ ُرًشُحُلِغطُُٖ٤٤٘٤ظؾَُٔحُ٘غخءُٝحُشؿخٍُُٝ،كُ٢ػزخسحصُأخشُٟٗشُٟرؤٜٗخُحسطٌضصُػُِ٠حُشؿخٍُ
كووُدُٕٝحطزخعُٗغنُٓٞكذ كُ٢حُظؼخَُٓٓغُٓوذٓشُحُذعظٞسُ،ك٤غُإُحُٔوذٓشُُ٢ٛطؼز٤شُػُٖٓخُعٌُٕٞ٤ػُِٚ٤
حُذعظٞس.
كٔؼالُطُْحعظخذحُّػزخسسُ(...كخُٕدُٝشُكِغطُُِ٢ُٖٛ٤لِغطُٖ٤٤٘٤أٔ٘٣خًُخٗٞح )...أٌُُُُْٖٖٓ٣حألؿذسُحعظخذحُّ
حألعِٞدُحُزُ١حطزغُكُ٢حُذعظٞسُحُظٗٞغُ٢كٔ٘٤خُحعظخذُّػزخسسُحُٔغخٝحسُ( ...كُ٢حُلوٞمُُٝحُٞحؿزخصُرُٖ٤
ؿٔ٤غُحُٔٞحهُٖ٘ٝ٤حُٔٞحه٘خص )...ك٤غُإُ ُٛزحُحالعظخذحُّٝ -خخفشُكُ٢حُٔوذٓشُ ٣ -ئًذُػِ٤ٌُِٓ٠شُٛزحُ
حُذعظٞسُُِؾؼذُرؤه٤خكًُٚخكشٔٓ ،خُ٘ٔ٣غُأُ١طلغ٤شُٓغظوزِ٣ُ٢لنَُأكذُحُـ٘غُٖ٤ػُِ٠ح٥خش .أٓخُكٔ٤خُ٣ظؼِنُ
رزًشُحُ٘غخءُُٝحُشؿخٍُ،كوذُطُْحلؽخسسُُٜخُرقٞسسُرغ٤طشُكُٓ٢وذٓشُحُذعظٞسُحُلِغطُ٢٘٤كٔ٤خُ٣ظؼِنُرخٗؼذحُّ
حُظٔ٤٤ضُرُٖ٤حُشؿَُٝحُٔشأسُ،كُِْ٣ظُْحلؽخسس ٌُُالُحُطشكًُٖٞٔ٤حهُ٘ٝ ،ٖ٤اٗٔخ ُطُْحعظخذحُّحُٔقطِقُحُٔؾ٤شُ
اُُ٠حُـ٘غُٛٝ،ٖ٤زحُٓخُُ٣ؼذُُاؽٌخُ٤شُعظئػشُالكوخُُػُِ٠ػِٔ٤خصُحُظلغ٤شُُٜزُٙحُٔغٞدس.
ربٍٔبُُٗٞ :ظشٗخُاُُ٠حُٔٞحدُ(ُٖٓٓ )50ُ، 51ُ، 45غٞدسُحُذعظٞسُحُلِغطُ،٢٘٤ع٘شُٟإُُٔحُذعظٞسُطؼخَُٓٓغُ
حُٔشأسُطزؼخُُِذٝسُحُظخس٣خُ٢حُٔظؼخسفُػُِ،ٚ٤كظُْحعظخذحًُِّٔشُحُٔشأسُفشحكشُكٔ٤خُ٣ظؼِنُرخألعشس ُكووُ،
ٝرًشص ُحُٔخدس ُ( )51فشحكش ًُلخُش ُطٌُٔ ٖ٤حُٔشأس ُٖٓ ُحُظٞك٤ن ُرُٝ ٖ٤حؿزخص ُحألعشس ُٓٝظطِزخص ُحُؼَُٔ،
ٓؼظزشسُٛزحُٝحؿزخُ ُكقش٣خُ ُػُِ٠حُٔشأس٣ُُُْٝ،ظُْحُظطشمُاًُُ ٠لخُشُٛزحُحُلنُُِشؿَ .كَُٜٗلظشكُإُٔٛزحُ
حُذٝس ُُ ٞٛحُٞك٤ذ ُحُزُ ١حعظطخع ُحُذعظٞس ُحُ٘ٞع ُحالؿظٔخػُٝ ٢رًش ُحُٔشأس ُفشحكشُ ،كُ ٢كُ ٖ٤أُٗ ٚأؿلَُ
حعظخذحّ ُحُِلع ُفشحكش ُكٔ٘٤خ ُطلذع ُػٖ ُكن ُحالٗظخخد ُكُٗ ٢ـ ُحُٔخدس ُسهْ ُ(ٝ )35اٗٔخ ُحعظخذّ ُُلظخُُ
ٓلخ٣ذحٌَُُُ(ُ،كِغط )...ُ٢٘٤أٌُُُْٖ٣رخألؿذسُٝكُٛ٢زحُحُ٘ـُطلذ٣ذحُحعظخذحًُِّٔشُحُلِغطُٝ٢٘٤حُلِغط٤٘٤شُ،
ُظشع٤خُٓلُّٜٞحُلنُكُ٢حالٗظخخدُُِٔٞحهًُٖ٘٤خكشُرـلُحُ٘ظشُػُٖؿ٘غ.ْٜ
ُإ ُاؽٌخُ٤ش ُٛزُ ٙحُٔخدس ُطٌٖٔ ُكُ ٢طؼض٣ض ُحعظوقخء ُحُ٘غخء ُٖٓ ُحُٔؾخسًش ُحُغ٤خع٤شُ ٝ ،طوِذ ُحُذٝس ُحُزُ١
٣لظشكُإٌُُٕٔ٘ٓٞ٣خفلش ُرُ ٖ٤حُطشكُٖ٤كٔ٤خُ٣ظؼِنُرؤٓخًُٖف٘غُحُوشحسُ،ك٤غُإُحُلخؿضُحُ٘لغُ٢حُزُ١
ع٤ظُٞذُػ٘ذُهشحءسُٛزُٙحُٔٞحدُع٤شعخُٓلُّٜٞكقشُٛزُٙحألدٝحسُػُِ٠حُشؿخٍُدُٕٝحُ٘غخء.
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ئػبدة طٍبغت ٔض اٌّبدة ()97
(ٌَُُكِغطُٝ٢٘٤كِغط٤٘٤شُرِؾُُٖٓحُؼٔشُػٔخٗ٤شُػؾشُػخٓخُٓ٤الد٣خُكنُحالٗظخخدُ،
٣ُٝـذُإُٔ٣ٌُُٖٕٓٞ٣شؽقُٗلغُُٚشثخعشُحُذُٝشُأُُٝؼن٣ٞشُٓـِظُحُ٘ٞحدُ
كِغط٤٘٤خُ\ كِغط٤٘٤شٌُُُْ٣ظغذُأُٝطٌظغذُحُـ٘غ٤شُحًظغخرخُ٘٣ُٝ .ظُْحُوخُٕٗٞحُغُُٖٝ
حُؾشٝهُحُالصٓشُُالٗظخخدُُٝحُظشؽق
ئػبدة طٍبغت ٔض اٌّبدة ()11
(ُِلِغطُُٖٝ٤٤٘٤حُلِغط٤٘٤خصُكنُحُٔؾخسًشُكُ٢حُل٤خسُحُغ٤خع٤شُأكشحدحًُخٗٞحُأُّ
ؿٔخػخص)...
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اٌخبحّت
كُُٜٗ٢خ٣شُٛزُ ُٙحُٔلخمشسُ ُالرذُ ُُٖٓحُظؤً٤ذُ ُػُِ٠إُٔحُظٞػ٤شُ ُحُذعظٞس٣شُ ُطؼذ ُٗوطشُ ُحالٗطالهشُ ُحألعخعُ٤شُُ ،كؤُُ١
كذ٣غُ ُٓظؼِنُ ُرخُز٘خءُحُذعظٞس ُ١أُٓٝذُٟادخخٍُ ُحُ٘ٞعُ ُحالؿظٔخػُُٜ ُ٢زُٙحُٞػ٤وشُ ُالُ ٌٖٔ٣اطٔخُٓٚاالُُٖٓخالٍُُ
ؽؼذُ ُٓذسىُ ُأل٤ٔٛشُ ُٛزُ ُٙحُٞػ٤وشُُٝٝ،حمؼُ٢دعظٞسُ ُٓئُٖٓ٘٤رؤُٕ حلؽٌخُ٤خص ُحُغ٤خع٤شُ ٌُُٖٔ٣طـخٝصٛخُُٖٓ
خالٍُ ؽٔ٤ُٞشُ ُٛزح ُحُذعظٞس ُألكشحدُ ُحُؾؼذُ ًُخكشُٓٝ ،شحػخسُ ُحالكظ٤خؿخصُ ُحُٔخظِلشُ ُحُظ٣ُ ٢طٔقُ ُحُؾؼذُُ
حُلِغطُُُ٢٘٤ظلو٤وٜخ.
طؤطُ ٢أ٤ٔٛشُ ُحُ٘وخػُ ُكُٛ ٢زح ُحُٔٞمٞع ًُ ُٕٞحُذعظٞسُ ُحُلِغطُٓ ُ٢٘٤خ ُصحٍ ُػزخسس ُػٖ ُٓغُٞدس ُهخرِش ُُِطشفُ
ٝحُظؼذُٓ،َ٣غُحُظؤً٤ذُحألعخعُ٢ػُِ٠إُٔ ُأُ١أعِٞدُٝمغُأُ ٝافذحسُ ،ال ُرذُ ُإُٔطٌُ ُٕٞرُٚحُٔؾخسًشُحُؾؼز٤شُُ
ػُِ٠دسؿشُأػُِٝ٠رقٞسسُدٔ٣وشحه٤شُأًؼش؛ ُُزُيُ ،كبُُٗٚالُُ ٌُٖٔ٣حُٔطخُزشُ ُرـ٘ذسسُحُٔغٞدسُ ُُظؤً٤ذُ ُؽٔ٤ُٞشُُ
حُ٘غخءُ ُٝأٛخٍُ ُكٌشس ُػُشك ُٛزُ ُٙحُٔغُٞدس ُُِٔ٘خهؾش ُٝحالعظلظخء ُٓغ ُطللظ٘خُػُِ ٠حُ٘وطش ُحألخ٤شسًُٔ .خ ُأُٗٚ
٣لظشكُحُظؤً٤ذُػُِ٠طلذ٣ذُهز٤ؼشُٛزحُحُذعظٞسُحُٔطشٝف؛ ُارُإُحُظٞؿُٚحُزُٗ١ئ٣ذٓ (ُٙغُخطٞسط )ٚإُٔ
ُٛ ٌُٕٞ٣زحُحُذعظٞسُٓئهظخُ ُػُِ٠إُٔ٣ظُْ ُحعظخذحًُٓٞ ُٚػ٤وشُ ُٜٓٔذسُ ُُِذعظٞسُحُذحثُُْٝ،رُيُأل٤ٔٛشُ ُطلذ٣ذُ ُحُؼالهشُُ
ٓخُرًَُُُٖٖ٘ٓٓ٤ظٔشُحُظلش٣شُٝحُذُٝشُ؛ك٤غُإُحُؼالهشُٓخصحُضُؿ٤شُٝحملشُُٓخُرُٖ٤حُـغٔ.ٖ٤
ُزُيُ٣ظنقُأٗ٘خُكٔ٘٤خُٗظلذعُػُٖحُ٘ٞعُحالؿظٔخػُٗ٢وقذُ ُٓغؤُش ُطُْٜحُـٔ٤غُ٤ُٝظُكووُحُ٘غخءُٝسرٔخُٛزحُ
ٓخ ُ٣ـؼِ٘خ ُُٗئًذ ُػُِ ٠كٌُشس ُحُٔٞحه٘ش ُحُٔظٌخكجش ُحُظ٣ُ ٢لظشك ُرخُذعظٞس ُ -عٞحء ُٛزح ُأُ ٝؿ٤ش -ُ ٙإٔ ُ٣شًضُُُ
ػِٜ٤خ.
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