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انمهخض:
رمزؼٍ ػاللخ احلىىِخ ثبٌربدلبْ أْ رزأٌٍ ػًٍ ئؽلاس ٔىع ِٓ اٌزىاىٔبد ثٌن اٌٍَـبد فظىطب ثزمٍُض
اٌفغىح وهكَ ؽبٌخ اٌالرىاىْ ثٌن احلىىِخ واٌربدلبْ .وٌمل محٍذ ِؼبٌِن اٌزؼلَالد أو ادلواعؼخ اٌلٍزىهَخ ٌلوي
ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ مجٍخ ِٓ اٌزؼلَالد اٌيت ِٓ شبهنب ربمُك ٘نا اذللف واٌيت ذبٍذ يف اٌزىٍُغ ِٓ
افزظبطبد اٌربدلبْ واٌزقفُف ِٓ ِظب٘و اٌؼمٍٕخ اٌربدلبُٔخ ِٓ أعً ئػبكح االػزجبه ٌٍربدلبْ فظىطب فُّب َزؼٍك
ثىظُفزٗ اٌزشوَؼُخ وفبطخ يف رلبي ادلجبكهح ثبٌمىأٌن اٌيت رؼزرب يف األطً ٍ٘ ِٓ وظبئف اٌربدلبْ وظبؽت
افزظبص أطًُ يف اٌزشوَغ واْ اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ سببهً اٌلوه اٌزشوَؼٍ وبٍزضٕبء ئال أْ اٌىالغ اٌلٍزىهٌ َؼوف
رلّىػخ ِٓ اإلووا٘بد وادلؼىلبد رزشىً ثظفخ هئَُُخ ِٓ ٍٍىن وؿوَمخ رؼبًِ احلىىِخ ِغ اٌربدلبْ.
انكهماث انمفتاحٍت :اٌربدلبْ ،احلىىِخ ،ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ،اٌزؼلَالد اٌلٍزىهَخ.
Abstract :
The government's relationship with parliament requires that it be based on creating some
kind of balance between the authorities, especially reducing the gap and bridging the imbalance
between the government and parliament. The contents of the constitutional amendments or revisions
of the Maghreb countries under consideration carried a number of amendments that would achieve
this goal, which were manifested in the expansion of the powers of parliament and the reduction of
parliamentary rationality in order to restore the consideration of parliament, especially with regard
to its function. Legislation, especially in the area of initiating laws that are originally considered to
be the functions of parliament as an inherent competence in legislation, and the executive exercises
the legislative role as an exception . However, the constitutional reality defines a set of coercions
and constraints consisting mainly of the behavior and way of dealing with parliament ,
Keywords: Legislature, Law Initiative, Constitutional Amendments .
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مقدمُ:
رؼزرب ادلإٍَخ اٌزشوَؼُخ عى٘و اٌلديمواؿُخ ،واألكاح اٌفؼبٌخ ٌٍّشبهوخ اٌَُبٍُخ
ورؼزرب ادلإٍَخ اٌوئَُخ يف إٌظبَ اٌلديمواؿٍ ئم رؼًّ رؼيَي اٌضمخ ثٌن احلىىِخ وادلىاؿٌٕن
واٌزؼجًن ػٓ ِـبٌت اجملزّغ وِوالجخ احلىىِخ ،وسببهً افزظبطهب اٌزشوَؼٍ ػٓ ؿوَك ادلجبكهح
ثبٌمىأٌن وظبؽجخ افزظبص أطًُ وِغ ِشبهوخ اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ يف ئؿبه اٌؼمٍٕخ اٌربدلبُٔخ.
فبدلإٌٍ اٌلٍزىهٌ ديٕؼ اٌَُبكح ٌٍربدلبْ يف ئٔزبط اٌمبٔىْ واٌزظىَذ ػٍُٗ ،ورزُ ػٍُّخ
ئػلاك إٌض اٌمبٔىين واٌزظىَذ ػٍُٗ ِٓ فالي ادلجبكهح ثبٌزشوَغ وأٍبً ٌىعىك إٌض
اٌمبٔىين.
ولل ػٍّذ اٌزؼلَالد أو ادلواعؼخ اٌلٍزىهَخ األفًنح ثبجليائو وادلغوة ورىٌٔ ػًٍ
ئػفبء ثؼغ اٌزؼلَالد وػٍُٗ َضىه اٌزَبؤيِ :ب أصو اٌزؼلَالد أو ادلواعؼخ اٌلٍزىهَخ يف وً ِٓ
كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ ػًٍ رؼيَي ادلجبكهح ثبٌزشوَغ ورفؼًُ اٌلوه اٌزشوَؼٍ ٌٍربدلبْ؟
وِب أصو مٌه ػًٍ ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد؟
ودلؼبجلخ ٘نٖ اإلشىبٌُخ الزوؽٕب اخلـخ اٌزبٌُخ:ادلجؾش األوي :ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ثٌن
اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ واٌٍَـخ اٌزشوَؼُخ يف كوي ادلغوة اٌؼويب ،ادلجؾش اٌضبين :رمُُُ كوه اٌربدلبْ
يف ادلجبكهح ثبٌمىأٌن وأصوٖ ػًٍ ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد يف كوي ادلغوة اٌؼويب
املبحح األول :املبادرَ بالقىانني
بني الشلطُ التنفًذيُ والشلطُ التشزيعًُ يف دول املغزب
أصجزذ اٌربدلبٔبد احلبٌُخ ػًٍ ػلَ للههتب ػًٍ أكاء وظُفزهب اٌزشوَؼُخ ٔظوا ٌٍزـىه
اٌزىٕىٌىعٍ اٌنٌ ػوفٗ اجملزّغ ،و٘ى ِب فزؼ اجملبي أِبَ احلىىِخ ٌزّبهً اٌىظُفخ اٌزشوَؼُخ،
ومٌه حبىُ لوهبب ِٓ اإلكاهاد واألفواك ،وِشبهوخ احلىىِخ ٌٍربدلبْ يف شلبهٍخ وظُفزٗ
اٌزشوَؼُخ ٘ى ذبَُل ٌٍؼاللخ اٌىظُفُخ ثُٕهّب.1

وادلجبكهح ثغغ إٌظو ػٓ ِظله٘ب ئما وبْ ؽىىُِب أو ثودلبُٔب فزؼل أوي اإلعواءاد
اٌزشوَؼُخ اٌيت رإكٌ ثبوزّبذلب ئىل ُِالك اٌمبٔىْ اٌىػؼٍ ،وثنٌه َؼوف ؽك ادلجبكهح ثأٔٗ
اٌؼًّ اٌنٌ َؼغ األٌٍ األوىل ٌٍزشوَغ وحبلك ِؼّىٔٗ وِىػىػٗ .ودلؼبجلخ ٘نٖ ادلَأٌخ يف
كوي اٌغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ جيت أْ َٔزؼوع إٌظىص اٌيت رٕظّهب مث اٌزؼٍُك ػٍُهب ِٓ
فالي ِبٍٍَ:
املطلب األول :إجزاءات وشزوط املبادرَ بإعداد القىانني يف التعديل الدستىرٍ اجلزائزٍ
ٍٕؾبوي ِٓ فالي ٘نا اجليء ِؼوفخ اٌؼىاثؾ اٌشىٍُخ وادلىػىػُخ ٌٍّجبكهح ثبٌمىأٌن
يف كٍبرًن اٌلوي زلً اٌلهاٍخ ِٓ فالي ِبٍٍَ:
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الفزع األول :التنظًه الدستىرٍ للنبادرَ بالقىانني
رؼزرب ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ؽك كٍزىهٌ سلىي ٌٍٍَـخ اٌزشوَؼُخ وظبؽجخ افزظبص
أطٍٍ وونا اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ دبىعجٗ َىكع ِشووع أو الزواػ لبٔىْ أو ُِيأُخ أو الئؾخ أِبَ
اٌربدلبْ ثغوع ادلٕبلشخ واٌزظىَذ ِغ اؽزّبي ئكفبي رؼلَالد ػٍُٗ.

1

ومٌه ؿجمب ٌٍّبكح  136فموح  ِٓ 1اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ اجليائوٌ ٌَٕخ  2016ئم رٕض

ػًٍ ِبٍٍَ :2

"ٌىً ِٓ اٌىىَو األوي وإٌىاة وأػؼبء رلٌٍ األِخ ؽك ادلجبكهح ثبٌمىأٌن،
رىىْ الزواؽبد اٌمىأٌن لبثٍخ ٌٍّٕبلشخ ئما للِهب ػشووْ ٔبئجب أو ػشووْ ػؼىا يف
رلٌٍ األِخ يف ادلَبئً ادلٕظىص ػٍُهب يف ادلبكح  137أكٔبٖ".
وعبء يف ٔض ادلبكح ِ 137بٍٍَ" :رىكع ِشبهَغ اٌمىأٌن ادلزؼٍمخ ثبٌزٕظُُ احملٍٍ وهتُئخ
اإللٍُُ اٌزمَُُ اإللٍٍُّ ِىزت رلٌٍ األِخ".
ِٓ فالي ٘نٖ ادلبكح ٔالؽظ اْ ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ أػـً فوطخ ادلجبكهح ثبٌزشوَغ ئىل
 20ػؼى يف رلٌٍ األِخ ٌىٓ يف رلبالد زللكح وٍ٘ اٌزٕظُُ احملٍٍ وهتُئخ اإللٍُُ اٌزمَُُ
اإللٍٍُّ.
ٌىٓ ادلالؽظ يف اٌزؼلًَ األفًن ٘ى رمُُل اٌربدلبْ ثبجملبالد ادلقظظخ ٌٗ ػًٍ ٍجًُ
احلظو يف اٌلٍزىه يف ؽٌن رون اجملبي ِفزىؽب ٌٍؾىىِخ يف ادلجبكهح ثبٌمىأٌن.

3

وِٓ فالي ادلبكرٌن  137و ِٓ 138اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ األفًن ٔظذ طواؽخ ػًٍ ئؿالق
ادلجبكهح احلىىُِخ كوْ رمُُل٘ب ثبٌمُل اٌؼلكٌ يف ؽٌن اْ الزواؽبد اٌمىأٌن اٌيت َجبكه هبب
ٔىاة اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين وأػؼبء رلٌٍ األِخ يف اجملبالد احمللكح ٌٗ ؽظوا يف ادلبكح 137
ال رمجً ئال ئما للِهب ػشووْ ٔبئجب أو  20ػؼىا يف رلٌٍ األِخ ،و٘نا خبالف ٔض ادلبكح 120
ِٓ كٍزىه  1996اٌيت رٕظُ طواؽخ االلزواؽبد اٌربدلبُٔخ ئىل عبٔت ادلشبهَغ احلىىُِخ يف وً
فمواهتب و٘نا ِٓ شأٔٗ رىوٌَ ٍُـوح احلىىِخ ػًٍ اٌؼًّ اٌزشوَؼٍ .4

وّب صلل يف ادلبكح  138فموح  5اٌيت رٕض :يف ؽبٌخ ؽلوس فالف ثٌن اٌغوفزٌن رؼوع
احلىىِخ ٘نا إٌض ػًٍ اٌغوفزٌن ٌٍّظبكلخ ػٍُٗ وال ديىٓ ئكفبي أٌ رؼلًَ ػٍُٗ ئال دبىافمخ
احلىىِخ ،و٘نا ِب َىػؼ ٍُـوح احلىىِخ ػًٍ اٌؼًّ اٌزشوَؼٍ.
الفزع الجانٌ :الشًطزَ احللىمًُ علِ املبادرَ بالقىانني
لجً ربلَل ِظب٘و ٍُـوح احلىىِخ ػًٍ ادلجبكهح ثبٌمىأٌن اٌيت ٍ٘ يف األطً ِٓ
افزظبص اٌربدلبْ فاْ اٌَجت َؼىك ئىل اٌلٍزىه اٌفؤٍَ ٌَٕخ  1958اٌنٌ ؽظو ٔـبق اٌمبٔىْ
ادلّٕىػ ٌٍّغٌٍ األوي وػّال دبجلأ اٌؼمٍٕخ اٌربدلبُٔخ ،ػًّ ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ يف كوي ادلغوة
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اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ ئىل أزهبط ٔفٌ إٌهظ ؽُش ؽظو رلبي اٌمبٔىْ ادلّٕىػ ٌٍّغٌٍ األوي
٘نا َظهو ِٓ فالي ادلبكح  140فموح  ِٓ 1اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ  2016واٌفظًِٓ 71
اٌلٍزىه ادلغويب ٌَٕخ  2011واٌفظً  ِٓ 65اٌلٍزىه اٌزىٍَٔ ٌَٕخ  2014وٍٕؾبي ِؼوفخ
ِظب٘و ربىُ احلىّخ يف ادلجبكهح ثبٌمىأٌن يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ ِٓ فالي ِبٍٍَ:
 -1تهنًش نىاب وأعضاء الربملان يف املبادرَ بإعداد القىانني يف اجلزائز:
اٍزٕبكا ٌٕض ادلبكح  ِٓ 112اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ  2016صلل٘ب اهنب رٕض ػًٍ" :اْ
اٌَ ٍـخ اٌزشوَؼُخ ديبهٍهب ثودلبْ َزىىْ ِٓ غوفزٌن ومهب اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين ورلٌٍ األِخ
وٌٗ اٌَُبكح يف ئػلاك اٌمىأٌن واٌزظىَذ ػٍُهب".
فّٓ فالي لواءح ٘نا إٌض َزجٌن ٌٕب أْ وً ِٓ اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين ورلٌٍ األِخ
ٌٗ اٌَُبكح يف ئػلاك اٌمىأٌن ثلاَخ ِٓ الزواؽٗ وِٕبلشزٗ ئىل اٌزظىَذ ػٍُٗ
يف ؽٌن اٍزجؼل ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ أػؼبء رلٌٍ األِخ ِٓ ادلجبكهح ثبٌمىأٌن يف اٌزؼلًَ
اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ 2008

5

وهغُ رلاهن ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ ذلنا اخلًٍ يف اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ  ،2016ئال اْ
ادلالؽظ ٘ى رؼُُك ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ثبٌَٕجخ ألػؼبء رلٌٍ األِخ ٌزظجؼ زلظىهح فمؾ يف
رلبي اٌزٕظُُ احملٍٍ وهتُئخ اإللٍُُ واٌزمَُُ اإللٍٍُّ.
ويف ؽبٌخ ؽلوس فالف ثٌن اٌغوفزٌن ،فبدلالؽظ ِٓ فالي ٔض ادلبكح  ِٓ 138اٌزؼلًَ
اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ  2016فمل ٔظذ ػًٍ ئِىبُٔخ أْ رـٍت احلىىِخ ِٓ اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين
اٌفظً هنبئُب.
وثبٌزبيل ادلالؽظ ٕ٘ب ٘ى ئػـبء األوٌُخ ٌٍّغٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين كوْ رلٌٍ األِخ هغُ
اٌظالؽُبد اجللَلح ادلّٕىؽخ جملٌٍ األِخ دبىعت اٌزؼلًَ األفًن.
 -2القًىد الشللًُ واملىضىعًُ املفزوضُ علِ سلطُ الربملان يف املبادرَ بالقىانني:
أ -القًىد الشللًُ( :القًد العددٍ)
و٘نا اٌمُل ِزؼٍك ثؼلك إٌىاة أو األػؼبء اٌنَٓ ديىٓ ذلُ أْ َجبكهوا ثبلزواػ لبٔىْ ِب
فبدلإٌٍ اٌلٍزىهٌ اجليائوٌ ،لل ؽلك ػشووْ ٔبئجب يف اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين أو ػشووْ
ػؼىا يف رلٌٍ األِخ حبَت األؽىاي وؾل أكىن ِٓ أعً لجىي ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ،دبؼىن أٔٗ ال
َمجً الز واػ اٌمبٔىْ ادلملَ ِٓ ؿوف ٔىاة اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين ػلكُ٘ ألً ِٓ ػشووْ ٔبئجب
أو ػشووْ ػؼىا يف رلٌٍ األِخ يف ادلَبئً ادلٕظىص ػٍُهب يف ادلبكح  137و٘نا ؿجمب ٌٕض
ادلبكح  136فموح  ِٓ 2اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ ٌ 2016ىٓ ِٓ اٌظؼت ربمك مٌه ٌوفغ ِؼظُ
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ِشبهَغ اٌمىأٌن دبغوك وطىذلب دلىزت اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين أو رلٌٍ األِخ ِمبثً اٌمجىي
ادلجبشو ِٓ لجً اٌىىَو األوي وثبٌزبيل ُّٕ٘خ اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ ػًٍ اٌٍَـخ اٌزشوَؼُخ.
ب -القًىد املىضىعًُ:
َزّضً ٘نا اٌمُل يف ادلىاػُغ اٌيت ؽلك٘ب اٌلٍزىه واٌيت ديىٓ فُهب ٌٍٕىاة اجملٌٍ
اٌشؼيب اٌىؿ ين وأػؼبء رلٌٍ األِخ أْ َملِىا فُهب الزواػ لبٔىْ ؽُش رٕض ادلبكح  136فموح
 ِٓ 2اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ  2016ػًٍ أْ رىىْ الزواؽبد اٌمىأٌن لبثٍخ ٌٍّٕبلشخ ئما للِهب
ػشووْ ٔبئجب أو ػشووْ ػؼى يف رلٌٍ األِخ يف ادلَبئً ادلٕظىص ػٍُهب يف ادلبكح ِٓ 6 137
٘نا اٌلٍزىه ،ورٕض ٘نٖ ادلبكح ػًٍ اْ رىكع ِشبهَغ اٌمىأٌن ادلزؼٍمخ ثبٌزٕظُُ احملٍٍ وهتُئخ
اإللٍُُ واٌزمَُُ اإللٍٍُّ ِىزت رلٌٍ األِخ.
فّٓ فالي ادلبكح  136فموح  2وادلبكح  ِٓ 137اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ َ 2016زجٌن ٌٕب
اْ ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ ؽظو ؽبالد اٌزشوَغ ثبٌَٕجخ جملٌٍ األِخ يف رلبالد زللوكح وػُمخ.
وِٓ اٌمُىك ادلىػىػُخ ادلفووػخ أَؼب ػًٍ ادلجبكهح اٌزشوَؼُخ صلل اٌمُل ادلبيل ؽُش
عبء يف ادلبكح  ِٓ 139اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ  2016ئم رٕض ِبٍٍَ" :ال َمجً الزواػ أٌ
لبٔىْ ِؼّىٔٗ أو ٔزُغزٗ زبفُغ ادلبهك اٌؼّىُِخ ،أو ىَبكح إٌفمبد اٌؼّىُِخ ئال ئما وبْ
ِوفىلب ثزلاثًن رَزهلف اٌيَبكح يف ئَواكاد اٌلوٌخ ،أو رىفًن ِجبٌغ ِبٌُخ يف فظً آفو ِٓ
إٌفمبد اٌؼّىُِخ رَبوٌ ػًٍ األلً ادلجبٌغ ادلمزوػ ئٔفبلهب ،واذللف ِٓ مٌه ٘ى ِٓ أعً
احملبفظخ ػًٍ ادلُيأُخ ثبػزجبه٘ب اٌزومجخ اٌولُّخ ٌؼًّ احلىىِخ.
وّب ذبله اإلشبهح اْ اٌمُل ادلبيل دبضبثخ ِمظٍخ رؼلَ فُهب الزواؽبد اٌمىأٌن ادلملِخ
ِٓ ؿوف ٔىاة اجملٌٍ اٌشؼيب اٌىؿين.
ربىُ احلىىِخ يف علوي أػّبي اٌربدلبْ :ػوف علوي األػّبي ػًٍ أٔٗ رلّىػخ ِٓ
ادلىاػُغ احمللكح يف اٌيِبْ دلٕبلشزهب ثبٌزلهط يف عٍَخ اٌربدلبْ اٌؼبِخ لل اػزرب فمهبء اٌمبٔىْ
اٌلٍزىهٌ اْ ِٓ َزؾىُ يف ربلَل علوي األػّبي َؼزرب طبؽت اٌىظُفخ اٌزشوَؼُخ كوْ ِٕبىع،
وئما وبْ ادلٕـك َمزؼٍ جبؼً اٌربدلبْ ٍُلا ػًٍ علوي أػّبٌٗ فاْ احلىىِخ ثلوه٘ب أطجؾذ ذلب
ِهُ علَلح رزغًٍ يف رـجُك اٌَُبٍخ اٌؼبِخ ٌٍلوٌخ شلب عؼً َِأٌخ اٌزؼبًِ ِؼهب ػووهَخ ِٓ
أعً رـجُك ٘نٖ اٌَُبٍخ ويف اجليائو ؽُش ال َزُ ػجؾ علوي أػّبي اٌغوفزٌن ئال حبؼىه
شلضً ػٓ احلىىِخ و٘نا ِب َضجذ رفىق احلىىِخ ػًٍ اٌربدلبْ يف اٌؼًّ اٌزشوَؼٍ.
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املطلب الجانٌ :سًطزَ احللىمُ علِ التشزيع يف الدستىر املغزبٌ لشنُ 2011
ٌمل ٔظُ ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ ادلغويب ػٍُّخ ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ِٓ فالي ادلواعؼخ
اٌلٍزىهَخ ٌَٕخ  ِٓ 2011فالي رلّىػخ ِٓ اإلعواءاد واٌشووؽ،وّب روك ػٍُهب رلّىػخ
ِٓ اٌمُىك وٍٕمىَ ثلهاٍزهب ِٓ فالي ِبٍٍَ:
الفزع األول :سًطزَ احللىمُ علِ املبادرَ بالقىانني
رزّضً اٌَُـوح احلىىُِخ ػًٍ ادلجبكهح ثبٌمىأٌن يف ادلغوة ِٓ فالي رلّىػخ ِٓ اٌمُىك
ادلفووػخ ػًٍ االعواءاد اٌيت رٕظُ ادلجبكهح اٌربدلبُٔخ ِٓ فالي رلّىػخ ِٓ اإلعواءاد اٌيت
سببهٍهب احلىىِخ يف اجملبي اٌزشوَؼُخ وٍٕمىَ ثلهاٍزهب ِٓ فالي ِبٍٍَ:
أوال  -التنظًه الدستىرٍ للنبادرَ بالقىانني:
ؤزؼوف يف ٘نا اجليء ِٓ اٌلهاٍخ ػًٍ اإلعواءاد واٌشووؽ ادلزؼٍمخ دبّبهٍخ ادلجبكهح
ثبٌمىأٌن ِٓ لجً اٌربدلبْٔ ،ض اٌفظً  ِٓ 1/78اٌلٍزىه ادلغويب ػًٍ أٌٗ" :وئٌُ احلىىِخ
وأػؼبء اٌربدلبْ ػًٍ اٌَىاء ؽك اٌزملَ ثبلزواػ لىأٌن"  ،7وعبء يف اٌفظً َ" 49زلاوي اجملٌٍ
اٌىىاهٌ يف اٌمؼبَب وإٌظىص اٌزبيل ِشبهَغ اٌمىأٌن اٌزٕظُُّخ".
فجبٌؼىكح ئىل اٌفظىي 84 :و 85و ِٓ8 86كٍزىه ادلغويب َ ،2011زجٌن أْ ادلجبكهح يف
ِشبهَغ اٌمىأٌن اٌزٕظُُّخ ِشزووخ ثٌن احلىىِخ واٌربدلبْ .ػًٍ اٌوغُ ِٓ أْ اٌفظً 86
َزؾلس ػٓ ِشبهَغ اٌمىأٌن اٌزٕظُُّخ فمؾ كوْ ئَواك ورؼٌّن ػجبهح ِمزوؽبد اٌمىأٌن
اٌزٕظُُّخ ٌُىىْ َِٕغّب ِغ هوػ اٌفظٌٍن  84و ،85و٘ى ِب اػزّلرٗ احلىىِخ ٌٍمىي ثأْ
اٌمىأٌن اٌزٕظُُّخ ِٓ افزظبطهب فمؾ كوْ اٌربدلبْ ،و٘نا َزؼبهع ِغ ِؼّىْ اٌفظٌٍن 84
و ،85فبٌفظً َٕ 85ض ػًٍ ِبٍٍَ...":ال َزُ اٌزلاوي يف ِشبهَغ وِمزوؽبد اٌمىأٌن
اٌزٕظُُّخ ِٓ لجً رلٌٍ إٌىاة ،ئال ثؼل ِؼٍ ػشوح أَبَ ػًٍ وػؼهب ٌلي ِىزجٗ ،ووفك
ادلَـوح ادلشبه ئٌُهب يف اٌفظً  84ورزُ ادلظبكلخ ػٍُهب هنبئُب ثبألغٍجُخ ادلـٍمخ ٌألػؼبء
احلبػوَٓ ِٓ اجملٌٍ ادلنوىه.
غًن أ ٔٗ ئما رؼٍك األِو دبشووع أو دبمزوػ لبٔىْ رٕظٍُّ خيض رلٌٍ ادلَزشبهَٓ أو
اجلّبػبد اٌزواثُخ ،فاْ اٌزظىَذ َزُ ثأغٍجُخ أػؼبء رلٌٍ إٌىاة ،"...ؽُش مت احللَش ػٓ
ِشبهَغ وِمزوؽبد اٌمىأٌن اٌزٕظُُّخ دبؼىن أٗ افزظبص َزىىع ثٌن احلىىِخ واٌربدلبْ ػًٍ
ؽل ٍىاء وثبٌزبيل و عت رلاهن ٘نا اخلـأ ورظىَجٗ دبب جيؼً ٘نٖ اٌفظىي اٌيت ربلصٕب ػٕهب
َِٕغّخ.
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ثانًا  -ادارَ عنلًُ التصىيت:

عبء اٌفظً  70فموح  1و ِٓ 2اٌلٍزىه ادلغويب ٌَٕخ  '2011ديبهً اٌربدلبْ اٌٍَـخ

اٌزشوَؼُخ" َظىد اٌربدلبْ ػًٍ اٌمىأٌن ،وؽك اٌزظىَذ يف ادلغوة شقظٍ ال ديىٓ رفىَؼٗ
ومٌه ثبٌٕض اٌلٍزىهٌ  .9وؽَت اٌفظً  83فموح  ِٓ 2اٌلٍزىه ادلغويب اٌيت ٔظذَ" :جذ
اجملٌٍ ادلؼووع ػٍُٗ إٌض ثزظىَذ واؽل يف إٌض ادلزٕبلش فُٗ وٍٗ أو ثؼؼٗ ئما ِب ؿٍجذ
احلىىِخ مٌه ِغ االلزظبه ػًٍ اٌزؼلَالد ادلمزوؽخ أو ادلمجىٌخ ِٓ لجٍهب وًََّ ٘نا إٌىع ِٓ
اٌزظىَذ ثبٌزظىَذ ادلغٍك.

10

ويف اٌفظً  ِٓ 103كٍزىه  2011رٍغب ٌزمُٕخ رجين إٌض ثلوْ رظىَذ ػٕلِب رىىْ
ػبِٓ وعىك أغٍ جُخ ِىاٌُخ ذلب وثبٌزبيل َإكٌ ئىل ادلظبكلخ ػًٍ إٌض ادلنوىه كوْ رظىَذ
ػٍُٗ الْ ادلظبكلخ ػٍُٗ أطجؾذ ِزفىلخ يف ؿٍجبد ِٕؼ اٌضمخ.
ثالجا  -املخطط التشزيعٌ احللىمٌ كندخل لرتسًه اهلًننُ علِ التشزيع يف املغزب:
ئْ ِٕـك األشُبء وهوػ اٌلٍزىه َفوع أْ ديٍه اٌربدلبْ سلـؾ رشوَؼٍ َىىْ زلً
ارفبق ورشبهن ثٌن سلزٍف ادلىىٔبد واٌفولبء اٌربدلبٌُٔن(أغٍجُخ ِؼبهػخ) ،ثبػزجبهُ٘ اٌٍَـخ
اٌزشوَؼُخ ،فهى األطً يف اٌزشوَغٌ ،ىٓ أْ سبٍه احلىىِخ سلـؾ رشوَؼٍ ،فهنا حيىٌ يف
ؽُضُبرٗ وِىّٕٗ ػٕبطو اٌزلًٌُ ػًٍ رفىق اٌزشوَغ احلىىٍِ ػًٍ اٌزشوَغ اٌربدلبينِ ،غ ئفؼبع
اإلهاكح اٌزشوَؼُخ ٌٍربدلبْ ٌإلهاكح احلىىُِخ.

11

فبدلقـؾ وّب َؼوفٗ اٌفمٗ ٘ى طه وٍٕل إلفؼبع اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ ٌٍّٕظىه
احلىىٍِ،ؽُش رىىْ ٍ٘ ادلجبكهح واٌفبػٍخ ثُّٕب اٌربدلبْ َمف ِىلف ادلزفوط ،فظىطب وئْ
احلىىِخ ربزظ ثٗ ٌالٍزالء ػًٍ ؽمىق اٌربدلبْ يف رملًن ادلمزوؽبد اٌزشوَؼُخ ،دبؼىن أْ
اٌربدلبْ يف ػٍّٗ اٌزشوَؼٍ ال جيت أْ خيوط ػٓ ٍُبق ٘نا ادلقـؾ.

12

و٘نا األفًن يف ؽمُمخ األِو َيَل ِٓ زلٕخ اٌربدلبْ ادلغويب يف أْ َىىْ يف َِزىي
رـٍؼبد وه٘بٔبد اٌزىٍُغ اٌلٍزىهٌ الفزظبطبرٗ ،ؽُش َىىْ كوْ َِزىي ذبَُل٘ب ػًٍ أهع
والغ ادلّبهٍخ اٌربدلبُٔخ وََزّو يف ِىلغ ٌؼت كوه ادلشوع اٌضبٔىٌ االٍزضٕبئٍ.
وادلالؽظ أْ احلىىِخ ربزظ كائّب ثبدلقـؾ اٌزشوَؼٍ يف ِىاعهخ اؽزغبط اٌربدلبْ
خبظىص اٌزٕبىع ؽىي ادلجبكهاد اٌزشوَؼُخ ،وّب ؽظً ِضال ِغ لبٔىْ احلك احلظىي ػًٍ
ادلؼٍىِبد ،دبب َؼين أْ ادلقـؾ اٌزشوَؼٍ جيت أْ ٍَزيَ ثٗ اٌربدلبْ وُفّب وبٔذ ؿجُؼخ ٘نا
ادلقـؾ وكهعخ رأصًنٖ ػًٍ ادلجبكهاد اٌربدلبُٔخ.

13
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الفزع الجالح :احتلار املبادرَ يف اجملال املالٌ
ثبٌَٕجخ ٌٍّإٌٍ اٌلٍزىهٌ ادلغويب :فُزىىل وىَو ادلبٌُخ ونٌه ئػلاك ِشووع لبٔىْ
ادلبٌُخ ربذ ٍٍـخ هئٌُ احلىىِخ وثؼل أزهبء وىَو ادلبٌُخ ِٓ ئػلاك ِشووع اٌمبٔىْ اٌنٌ
َؼوػٗ ػًٍ رلٌٍ اٌىىهاء اٌنٌ َزوأٍٗ ادلٍه ومٌه ؿجمب ٌٍفظً  ِٓ 75كٍزىه  ،2011وػٍُٗ
فبٌىٍّخ إٌهبئُخ يف رىعُٗ ئػلاك ِشووع لبٔىْ اٌنٌ رؼىك ئٌُٗ ،وثؼل مٌه َىكع ِشووع اٌمبٔىْ
ادلبٌُخ ٌلي ِىزت رلٌٍ إٌىاة .14يف األعً احمللك يف اٌلٍزىه واٌمبٔىْ اٌزٕظٍُّ وٍ٘ اٌفبرؼ
ِٓ ٔىفّرب ِٓ إٌَخ ادلبٌُخ ٌَٕخ رٕفُن ادلُيأُخ.

15

أوال  -تقًًد حق التعديل أثناء مناقشُ القىانني:

ٔالؽظ أفواك اٌلٍزىه ادلغبهيب هبنٖ اٌزمُٕخ ؽُش عبء اٌفظً  ِٓ 83كٍزىه 2011
"ألػؼبء رلٌٍ اٌربدلبْ واحلىىِخ ؽك اٌزؼلًَ وٌٍؾىىِخ ثؼل افززبػ ادلٕبلشخ أْ رؼبهع حبش
وً رؼلًَ مل َؼوع ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌيت َؼُٕهب األِو.

16

ورربى ٕ٘ب زللوكَخ ِٕبلشخ إٌىاة،فؼٕلِب َؼوع ِشووع رؼلًَ ِب ػًٍ ادلٕبلشخ ال
رؼـً اٌىٍّخ فُٗ ثؼل طبؽت اٌزؼلًَ ٍىي ٌٍؾىىِخ وٌوئٌُ أو ِموه اٌٍغٕخ ادلقزظخ ويف آفو
األِو ادلزىٍُ واؽل ِؼبهع وآفو ِإَل ٌٍزؼلًَ.
املطلب الجالح :حتله احللىمُ يف املبادرَ التشزيعًُ يف الدستىر التىنشٌ
زبؼغ ادلجبكهح ثبٌزشوَغ ئىل رلّىػخ ِٓ اإلعواءاد واٌشووؽ ولل ٔظّهب ادلإٌٍ
اٌلٍزىهٌ ػّٓ ادلواعؼخ اٌلٍزىهَخ ٌَٕخ  2014ثبإلػبفخ ٌىعىك رلّىػخ ِٓ اٌمُىك وٍٕمىَ
ثلهاٍخ مٌه ِٓ فالي ِبٍٍَ:
الفزع األول :التنظًه الدستىرٍ للنبادرَ بالقىانني

ٔض اٌفظً  ِٓ 62ادلواعؼخ اٌلٍزىهَخ ٌَٕخ " 2014سببهً ادلجبكهح اٌزشوَؼٍ
دبمزوؽبد لىأٌن ِٓ ػشوح ٔىاة ػًٍ األلً ،أو دبشبهَغ لىأٌن ِٓ هئٌُ اجلّهىهَخ أو هئٌُ
احلىىِخ.
وخيزض هئٌُ احلىىِخ ثزملًن ِشبهَغ لىأٌن ادلىافمخ ػًٍ ادلؼب٘لاد وِشبهَغ لىأٌن
ادلبٌُخ ،ودلشبهَغ اٌمىأٌن أوٌىَخ إٌظو.
الفزع الجانٌ :املبادرَ بالتشزيع املالٌ يف تىنص
ئْ ادلجبكهح يف اجملبي ادلبيل ثبٌَٕجخ ٌٍلٍزىه رىٌٔ رىىْ ٌوئٌُ اجلّهىهَخ ؿجمب
ٌٍفظٌٍن  63و ِٓ 66ادلواعؼخ اٌلٍزىهَخ ٌَٕخ  ،2014واٌيت َؼل٘ب ِٓ إٌبؽُخ اٌىالؼُخ وىَو
ادلبٌُخ ،وال رزُ ئؽبٌزهب ػًٍ رلٌٍ اٌىىهاء ِضٍّب هإَٔب يف اٌلٍبرًن ادلغوثُخ ،وئمنب رؼوع ػًٍ
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وً ِٓ رلٌٍ إٌىاة وئما مل رزُ ادلظبكلخ ػٍُهب ِٓ لجً رلٌٍ ادلَزشبهَٓ وطبكق ػٍُهب
رلٌٍ إٌىاة لجً  31كََّرب فاهنب رؼوع ػًٍ هئٌُ اجلّهىهَخ ٌٍقزُ.
ويف ؽبٌخ ِب ئما مل َظبكق رلٍٍَ اٌربدلبْ لجً  31كََّرب ػًٍ ٘نا ادلشووع فُّىٓ
ئكفبي أؽىبَ ِشبهَغ لىأٌن ادلُيأُخ ؽُي اٌزٕفُن ثألَبؽ صالصخ أشهو لبثٍخ ٌٍزغلَل ومٌه
دبمزؼً أِو وال رمجً الزواؽبد اٌمىأٌن ادلملِخ ِٓ لجً أػؼبء رلٌٍ إٌىاة ئما وبْ ئلواه٘ب
َإكٌ ئىل زبفُغ يف دلىاك اٌؼبِخ أو ئىل ئػبفخ أثبء وِظبهَف علَلح.
الفزع الجالح :حتله احللىمُ يف االجزاءات التشزيعًُ يف تىنص
ٌٍّٔ ٘نا اٌزؾىُ ِٓ فالي ِب ٍٍَ:
أوال  -حتله احللىمُ يف جدول األعنال:
ئػبفخ ئىل ادلجبكهح اٌزشوَؼُخ ٌيت سبزٍىهب احلىىِخ سبزغ ٘نٖ األفًنح ثىٍٍُخ فؼبٌخ
ٌٍزؾىُ يف اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ ِٓ فالي اٌزؾىُ يف علوي األػّبي اٌربدلبْ.

17

ثبٌَٕجخ ٌٍّإٌٍ اٌلٍزىهٌ اٌزىٍَٔ مل َزؼوع دلَأٌخ ربلَل علوي األػّبي ػّٓ
اٌلٍزىه ومل َشون هئٌُ اجلّهىهَخ واحلىىِخ يف ئػلاك علوي األػّبي ٌىٕٗ لل يف اٌفموح
اٌضبُٔخ ِٓ اٌفظً  ِٓ 93اٌلٍزىه اٌزىٍَٔ ٌَٕخ  2014ػّبٔخ وجًنح ٌٍٍَـخ اٌزٕفُنَخ ثٕظٗ
ػًٍ اْ أوٌىَخ إٌظو يف علوي األػّبي ٍزىىْ دلشبهَغ هئٌُ اجلّهىهَخ وٌَُذ اللزواؽبد
إٌىاة.
ثانًا  -حتله احللىمُ يف اللجنُ املتشاويُ األعضاء:
ِٓ طالؽُبد احلىىِخ اٌزىَُٔخ أَؼب ؽك الزواػ رىىَٓ جلٕخ ِشزووخ ِٕبطفخ ثٌن
أػؼبء اجملٌٍَن رزىىل يف أعً أٍجىع ئػلاك ٔض ِىؽل ؽىي األؽىبَ ِىػىع اخلالف ،ويف ؽبٌخ
اػزّبك ٔض ِىؽل َؼوع ػًٍ رلٌٍ إٌىاة ٌٍجذ فُٗ هنبئُب يف أعً أٍجىع ،وال ديىٓ رؼلٍَٗ
ئال دبىافمخ احلىىِخ .ويف ؽبٌخ ػلَ اٌزىطً ٌٕض ِىؽل ِٓ لجً اٌٍغٕخ ادلشزووخ فاْ رلٌٍ
إٌىاة حيًُ ِشووع اٌمبٔىْ اٌنٌ طبكق ػٍُٗ اجملٌٍ ئىل هئٌُ اجلّهىهَخ خلزّٗ.
املبحح الجانٌ :تقًًه دور الربملان يف املبادرَ بالقىانني
وأثزه علِ مبدأ الفصل بني الشلطات يف دول املغزب (اجلزائز واملغزب وتىنص)
ٍٕؾبوي ِٓ فالي ٘نا اجليء ِٓ اٌلهاٍخ ئثواى ِلي ٍٍـخ اٌربدلبْ يف ادلجبكهح ثبٌمىأٌن
وىٔٗ طبؽت اٌَُبكح يف ئػلاك اٌمىأٌن واٌزظىَذ ػٍُهب وئما وبْ ٕ٘بن رفىق ؽىىٍِ ٔربى أصو
مٌه ػًٍ ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد وأؽل ِورىياد كوٌخ اٌمبٔىْ ومٌه ِٓ فالي ِبٍٍَ:

- 199 -

انمبادرة بانقىاوٍه بٍه انبرنمان وانحكىمت وأثرها عهى مبذأ انفظم بٍه انطهطاث فً دول انمغرب انعربً ...ــــــــــــــــــــ

املطلب األول :تقًًه دور الربملان يف املبادرَ بالقىانني والتفىق احللىمٌ يف دول املغزب العزبٌ
َؼزرب ربهَـ ادلّبهٍخ اٌربدلبُٔخ يف كوي ادلغوة زلً اٌلهاٍخ اجليائو وادلغوة ورىٌٔ
رلبال ؽبفال حببالد رـبوي وٍـى احلىىِخ ػًٍ اٌزشوَؼبد اٌيت َىىْ ِظله٘ب اٌربدلبْ
فظىطب وأْ ربلَل رلبالد االفزظبص ٌىً ِٓ اٌربدلبْ واحلىىِخ ثبٌظؼىثخ دبب وبْ وال ديىٓ
ؽظو٘ب ػًٍ اٌوغُ ِٓ رؼلاك افزظبطبد اٌربدلبْ.
ئال أٗ ِغ ػّىُِخ إٌض يف ؽبالد وضًنح َربى اخلالف واٌشمبق وشلب َيَل ِٓ األِو
طؼىثخ ورؼمُلا اِزالن احلىىِخ ؽك اٌلفغ ثؼلَ لجىي أٌ الزواػ َلفً يف رلبي افزظبطهب،
شلب جيؼٍهب يف وضًن ِٓ األؽُبْ رزؼَف يف اٍزؼّبي ٘نا احلك.
ثبإلػبفخ ئىل االػزّبك ػًٍ أغٍجُزهب وكفؼهب ٌزملًن ِمزوؽبد رزىافك ِغ أعٕلهتب
اٌزشوَؼُخ ففٍ وضًن ِٓ األؽُبْ رٍغأ احلىىِخ ئىل ػٕظو ادلجبغزخ أَؼب ٌٍزشوَغ يف رلبي ِٓ
افزظبص اٌربدلبْ ،أو شلبهٍخ اٌؼغؾ ػًٍ اٌربدلبْ ٌَؾت ِمزوػ لبٔىْ شلب جيؼً اٌربدلبْ ثفمل
اٌملهح وادلجبكهح اٌزشوَؼُخ .ففٍ ادلغوة ِضال َجمً ادلضبي اجلٍٍ ٘ى اٌزٕبىع ػًٍ اٌمبٔىْ
اٌزٕظٍُّ ٌٍغبْ رمظٍ احلمبئك وونٌه اٌشأْ فُّب َزؼٍك ثمبٔىْ احلك يف احلظىي ػًٍ
ادلؼٍىِبد.
وثبٌَٕجخ ٌٍمُىك اٌيت وػؼهب ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ
واٌيت لٍظذ ِٓ كوه اٌربدلبْ يف اجملبي ادلبيل ثشىً َإكٌ يف إٌهبَخ ئىل أفواك احلىىِخ
ثبٌزشوَغ ادلبيل واٍزجؼبك اٌربدلبْ ِٕٗ ثشىً وٍٍ ِب ػلا ػٍُّخ ادلظبكلخ اٌيت رإصو فُهب
األغٍجُخ اٌربدلبُٔخ ادلىاٌُخ ٌٍؾىىِخ وؽىت وئْ مل رزُ ادلظبكلخ ػٍُهب فاْ ٌٍٍَـخ اٌزٕفُنَخ
ٍزظله٘ب ثأِو أو دبوٍىَ و٘ى كًٌُ آفو ػًٍ اذلُّٕخ احلىىُِخ اٌىٍُخ ٌٍٍَـخ اٌزٕفُنَخ ػًٍ
اٌزشوَغ ادلبيل يف كوي ادلغوة اٌؼويب.
وثبٌَٕجخ ٌالِزُبى ادلّٕىػ ِٓ لجً ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً
اٌلهاٍخ ٌٍؾىىِخ يف وػغ علوي األػّبي ٘ى فـ زلىُ ذبهيٖ احلىىِخ ٌٕىاة اٌشؼت وٍّب
أهاكد ػلَ ِٕبلشخ أو رؼـًُ أٌ الزواػ ال َزالءَ وال َزّبشً ِغ ٍُبٍزهب ،وثنٌه َظجؼ علوي
األػّبي ثبٌظُغخ ادلٕظىص ػٍُهب يف ٘نٖ اٌلٍبرًن ٘ى ػجبهح ػٓ علاه ُِٕغ ال ديىٓ الزواؽٗ
فبطخ ئما وبٔذ ٘نٖ االلزواؽبد ال رزىافك ِغ اذبب٘بد احلىىِخ ،و٘ى ِب َمٍض ثشىً وجًن ِٓ
افزظبطبد اٌربدلبْ اٌزشوَؼُخ.
وِٓ اٌؼىاًِ ادلَبػلح ػًٍ ربىُ احلىىِخ يف اٌؼًّ اٌزشوَؼٍ وادلجبكهح ثبٌمىأٌن ٘ى لىح
رمُٕخ احلىىِخ أِبَ ػؼف فربح اٌربدلبْ ،فّٓ فالي ِمبهٔخ فربح احلىىِخ خبربح اٌربدلبْ
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رفؼٍ ئىل اٍزىشبف مٌه اٌفوق اٌشبٍغ واٌىاٍغ ِٓ ؽُش اإلِىبُٔبد واٌىٍبئً ادلىػىػخ ه٘ٓ
وً ِٓ احلىىِخ واٌربدلبْ.
وػًٍ ٘نا األٍبً ال ديىٓ اٌو٘بْ ػًٍ اٌوفغ ِٓ االلزلاه اٌزشوَؼٍ ٌٍربدلبْ يف ظً
ػؼف ِمىِبد اٌزّىٌن واٌزأًُ٘،فبطخ وأْ طٕبػخ اٌزشوَغ أػؾذ ػٍُّخ ثبٌغخ اٌزؼمُل
واٌزمُٕخ واٌربدلبْ يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ ،ال ديٍه ػٕبطو ادلىاوجخ ثفؼً ػىاًِ
مارُخ هاعؼخ ئىل ٔىػُخ اٌربدلبين ثبػزجبهٖ طبٔغ اٌمواه اٌزشوَؼٍ وػؼف اإلِىبُٔبد فبطخ
ادلَزشبهَٓ اٌمبٔىٌُٔن ،وأَؼب ئِىبُٔخ االٍزؼبٔخ ثبخلرباء وادلواوي ادلزقظظخ أوِب ًََّ ثُىد
اخلربح اٌربدلبُٔخ ،ػىٌ احلىىِخ اٌيت ذبل يف األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىىِخ اٌَجًُ ٌٍهُّٕخ
واالٍزئضبه ثظٕبػخ اٌزشوَ غ ِبكاَ اٌربدلبْ َؼبين اٌؼىى ِٓ ؽُش اٌملهح واخلربح يف اجملبي
اٌزشوَؼٍ ،فبخلربح ٕ٘ب رىىْ ػبًِ لىح ٌزوعُؼ وفخ احلىىِخ ػًٍ ؽَبة اٌربدلبْ ؽىت واْ
وبٔذ ٘نٖ اٌزشوَؼبد رفزمل ئىل ِمىِبد اٌظٕبػخ واٌظُبغخ اجلُلرٌن.
املطلب الجانٌ :أثز التفىق احللىمٌ يف املبادرَ بالقىانني علِ مبدأ الفصل بني الشلطات
َؼزرب ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد أؽل أُ٘ ِورىياد كوٌخ اٌمبٔىْ َمزؼٍ ٘نا ادلجلأ
ربمُك االٍزمالي اٌؼؼىٌ واٌىظُفٍ ٌٍٍَـبد اٌؼبِخ يف اٌلوٌخ وأْ َىىْ ٕ٘بن رىاىْ ثٌن ٘نٖ
اٌٍَـبد ِٓ كوْ افزالي ٘نا اٌزىىاْ ٌظبحل ئؽلي اٌٍَـبد كوْ األفوي.
وادلالؽظ ِٓ فالي كهاٍزٕب ٌٍّجبكهح ثبٌمىأٌن يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ
ٔالؽظ وعىك رفىق ؽىىٍِ ٌظبحل احلىىِخ كوْ اٌربدلبْ يف اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ ،وِٓ ٕ٘ب ربىي
اٌربدلبْ ئىل كوه صبٔىٌ يف اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ ثبٌوغُ ِٓ أٗ طبؽت االفزظبص األطًُ يف
ئػلاك اٌمىأ ٌن اٌزظىَذ ػٍُهب يف ؽٌن أطجؾذ احلىىِخ وأهنب ٍ٘ طبؽجخ االفزظبص األطًُ
يف اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ و٘نا ِٓ شأٔٗ ئ٘لاه ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد وأؽل ِورىياد كوٌخ
اٌمبٔىْ .فبإلؿبه اٌلٍزىهٌ َؼزرب أؽل أُ٘ ادلورىياد اٌيت رَبُ٘ يف رؼيَي اٌلوه اٌزشوَؼٍ
واٌولبيب ٌٍربدلبْ وئهٍبء كوٌخ اٌمبٔىْ.
وِٓ ِمزؼُبد ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد اؽزواَ وً ٍٍـخ حللوك افزظبطهب ػل أزهبن
ؽلوك افزظبص ٍٍـخ أفويِ ،غ اإللواه ثىعىك ٔىع ِٓ اٌزؼبوْ واٌولبثخ ادلزجبكٌخ ثُٕهّب،
فّهّخ اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ ِٓ إٌبؽُخ اٌزأطٍُُخ ٌٍّجلأ ٍ٘ رٕفُن اٌمىأٌن اٌيت لوههتب اٌٍَـخ
اٌزشوَؼُخ ثبػزجبه٘ب طبؽجخ االفزظبص األطًُ يف اٌزشوَغ ،وغبٌجب ِب رىىْ احلىىِخ ٍ٘
ادلقىي ذلب ٍٍـخ رٕفُن اٌمىأٌن ،ئال أْ اٌىالغ اٌَُبٍٍ اٌلٍزىهٌ يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً
اٌلهاٍخ ال َشهل ػًٍ مٌه فٍَـخ ادلجبكهح ثبٌمىأٌن اٌيت رؼزرب عى٘و اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ
ثوِزهب وهوٕهب األػظُ اٌنٌ ثٗ رمىَ ،وثلؤٗ رٕؼلَ وٍ٘ ادلؼُبه احلمُمٍ ٌمُبً كهعخ ذبَُل
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اٌٍَـخ اٌزشوَؼُخ ٌَُبكهتب يف شلبهٍخ ٍٍـخ اٌزشوَغ هغُ مٌه صلل أْ ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ يف
كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ لل أشون احلىىِخ يف شلبهٍخ ٘نٖ اٌٍَـخ ثً ِٕؼ ذلب رفىلب
ؽم ُمُب ئىل أْ وطً ئىل ؽل اذلُّٕخ ػًٍ أُ٘ ٍٍـخ ديزٍىهب اٌربدلبْ ،وٍ٘ ادلجبكهح ثبٌمىأٌن
وال َمف األِو ػٕل ٘نا احلل ثً ػيى ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ ٘نٖ اذلُّٕخ دبٕؼ اٌٍَـخ
اٌزٕفُنَخ شلبهٍخ اٌىظُفخ اٌزشوَؼُخ يف اجملبي ادلقظض ٌٍربدلبْ ٍىاء يف غُبثٗ أو ؽىت يف
ؽؼىهٖ هغُ اجملبي اٌىاٍغ ادلّٕىػ ٌٗ دلّبهٍخ ٍٍـخ اٌزٕظُُ.
ئم َظهو اٍزئضبه اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ ثٍَـخ اٌزشوَغ ُٔبثخ ػٓ اٌربدلبْ هغُ رمُُلٖ
ثجؼغ اٌمُل اٌيت ال رٕمض ِٓ فـو ٘نا االٍزؾىامٍ ،ىاء فالي غُبثٗ ،ومٌه يف اٌؼـٍخ
إٌَىَخ ادلقظظخ ٌٗ أو يف ؽبٌخ شغىهٖ ثَجت ؽٍٗ ِٓ ؿوف اٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ أو اضلالٌٗ يف
اجليائو يف ؽبٌخ ئما مل َىافك ػًٍ سلـؾ ػًّ احلىىِخ اجللَلح ثؼل هفؼٗ دلقـؾ احلىىِخ
اٌَبثمخ .وّب أْ ادلواٍُُ ادلزقنح يف احلبٌخ االٍزضٕبئُخ ََزأصو هبب هئٌُ اٌلوٌخ ػٓ ؿوَك
ادلواٍُُ أو األواِو.
وػٍُٗ ٔظً ئىل أْ ِجلأ اٌفظً ثٌن اٌٍَـبد وأؽل أُ٘ ِورىياد كوٌخ اٌمبٔىْ
وٌزغَُلٖ يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ َٕجغٍ احلبفظ ػًٍ اٌزىاىْ ثٌن ادلإٍَبد
اٌلٍزىهَخ وفبطخ اٌٍَـزٌن اٌزٕفُنَخ واٌزشوَؼُخ ورؼيَي اإلؿبه اٌلٍزىهٌ اخلبص ثؼًّ
اٌربدلبْ ومٌه دبٕؾٗ اٌَُبكح اٌفؼٍُخ يف ئػلاك اٌمىأٌن واٌزظىَذ ػٍُهب.
خامتُ:
ئْ سلزٍف ٘نٖ ادلؼـُبد اٌىالؼُخ واالٍزلالٌُخ يف اٌلٍبرًن ادلغبهثُخ يف وً ِٓ اجليائو
وادلغوة ورىٌٔ رلي ػًٍ رفىق ٍٍـخ احلىىِخ ػًٍ ٍٍـخ اٌربدلبْ رفُل يف فهُ ِؼـً أٍبٍٍ
وعى٘وٌ و٘ى أْ اٌؼاللخ ثٌن احلىىِخ واٌربدلبْ ِبىاٌذ فبهط ػٓ ٔـبق أكواد اٌؼجؾ اٌيت عبء
هبب اٌلٍزىه ادلغويب اجللَل ٌَٕخ  ،2011واٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ  2016واٌلٍزىه اٌزىٍَٔ
ٌَٕخ  2014فجبٌوغُ ِٓ ثؼغ ادلظب٘و اإلجيبثُخ اٌيت عبءد هبب ٘نٖ اٌلٍبرًن.
اال اْ ٕ٘بن ثؼغ ػٕبطو االٍزّواهَخ لبئّخ وصبثزخ ،ومل ََزـغ ادلإٌٍ اٌلٍزىهٌ
رفىُىهب ثفؼً ِىأغ سلزٍف خ وِزجبَٕخ ِٓ ؽُش اٌزأصًن واٌيت ٍَؼت فُهب ٍٍىن احلىىِخ كوها
زلىهَب،ؽُش لىاػل ادلٕبفَخ اٌربدلبُٔخ رٍؼت ٌظبحل احلىىِخ ،وريَل ِٓ ِزبػت اٌربدلبْ ضلى
رأوُل اٌناد وئػبكح االػزجبه ٌٍّإٍَخ اٌربدلبُٔخ .ؤشًن يف ٘نا اٌَُبق ،ئال أْ ٕ٘بن رلّىػخ
ِٓ إٌزبئظ وااللزواؽبد رىهك٘ب فُّب ٍٍَ:
أوال  -النتائج:
فٍظذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئىل إٌزبئظ اٌزبٌُخ:
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 ئْ رمُُل ادلجبكهح اٌزشوَؼُخ ٌٍربدلبْ ثبٌمُىك اٌشىٍُخ وشوؽ إٌظبة واٌمُىك ادلىػىػُخوؾوِبْ اٌربدلبْ ِٓ ادلٕبلشخ يف اجملبي ادلبيل يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ وئؿالق ادلجبكهح
احلىىُِخ كوْ اشزواؽ أٌ لُىك ِٓ شأٔٗ أْ َؼؼف كوه اٌربدلبْ يف اٌؼٍُّخ اٌزشوَؼُخ.
 ِٓ فالي اٍزؼواع كوه اٌربدلبْ يف ادلجبكهح ثبٌمىأٌن يف كوي ادلغوة اٌؼويب زلً اٌلهاٍخ ِٓفالي الزواؽبد اٌمىأٌن ٔالؽظ رفىع احلىىِخ ػًٍ اٌربدلبْ ِٓ فالي ِشبهَغ اٌمىأٌن
ادلملِخ ِٓ ؿوف احلىىِخ وِٓ فالي إٌظىص اٌلٍزىهَخ اٌيت رىوً رفىق احلىىِخ ػًٍ
اٌربدلبْ يف رلبي ادلجبكهح ثبٌمىأٌن.
ثانًا  -االقرتاحات:
ثؼل ػوع ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ فإٔب ٔىطٍ دببٍٍَ:
 ٌٍَّبمهخ يف رفؼًُ كوه اٌربدلبْ يف ادلجبكهح ثبٌمىأٌن اٌيت رشبهوٗ احلىىِخ فُهب ئم َٕجغٍ ػًٍاحلىىِخ ادلَبمهخ يف رـىَو اٌلوه اٌزشوَؼٍ ٌٍربدلبْ وٌٌُ ئىل ػولٍزٗ ووجؾٗ وػًٍ أٍبً أْ
َمىَ اٌزٕبفٌ اٌزشوَؼٍ ػًٍ لىاػل وػىاثؾ كٍزىهَخ واػؾخِ ،غ االٌزياَ ثووػ اٌزشبهوُخ
واٌزىافمُخ يف اٌفؼً اٌزشوَؼٍ وئوَبثٗ ِمىِبد احلىبِخ اجلُلح ،وإٌبٌ ثبٌؼًّ اٌزشوَؼٍ ػٓ
اإلٍمبؿبد اٌَُبٍُخ يف رفًَن ورأوًَ ادلمزؼً اٌلٍزىهٌ وهوىة ِٕـك وهوػ اٌزأوًَ
اٌلديمواؿٍ اٌنٌ ٍَُبُ٘ ؽزّب يف ِأٍَخ اٌؼاللخ ثٌن احلىىِخ واٌربدلبْ يف اإلؿبه اٌنٌ
خيلَ ذبىَل اٌمواه اٌزشوَؼٍ.
 زبٍُض ادلجبكهح ثبٌمىأٌن ِٓ اٌمُىك اٌلٍزىهَخ اٌشىٍُخ وادلىػىػُخ ادلفووػخ ػٍُهب. ئطالػ اٌربدلبْ ورـىَو اٌؼًّ اٌربدلبْ ٌٕىاة وأػؼبء اٌربدلبْ ِٓ أعً إٌهىع ثبفزظبطهُاٌزشوَؼٍ واٌولبيب.
اهلىامش:
ِ - 1ربون ؽٌَن ،ربوَو إٌظىص اٌمبٔىُٔخ ،اٌـجؼخ اخلبَِخ ،كاه ٘ىِخ ،2014 ،ص .64

 -2ادلبكح  ِٓ 136اٌمبٔىْ  01-16ادلإهؿ يف ِ 6بهً َ 2016زؼّٓ اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ اجلوَلح اٌومسُخ اٌؼلك 14
اٌظبكهح يف ِ 7بهً .2016

 -3ػجل اهلل ثىلفخ ،أٍبٌُت شلبهٍخ اٌٍَـخ يف إٌظبَ اٌٍََُ اجليائوٌ اٌؼاللخ اٌىظُفُخ ثٌن اٌربدلبْ واذلُئخ
اٌزٕفُنَخ كاه ٘ىِخ ٌٍـجبػخ وإٌشو واٌزىىَغ ،اجليائو ،2009 ،ص .225

ٍ -4ؼُل ثىشؼًن ،إٌظبَ اٌَُبٍٍ اجليائوٌ كهاٍخ ربٍٍُُخ ٌـجُؼخ ٔظبَ احلىُ ػًٍ ػىء كٍزىه 1996اٌٍَـخ
اٌزٕفُنَخ ،اٌؾ ثؼخ اٌضبُٔخ ،كَىاْ ادلـجىػبد اجلبِؼُخ ،اجليائو  ،2013ص ص .191-190

5

 -اٌمبٔىْ  19-08ادلإهؿ يف ٔ 15ىفّرب  2008ادلزؼّٓ اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ اجلوَلح اٌومسُخ هلُ  63ادلإهفخ يف

ٔ 16ىفّرب .2008

 - 6ادلبكح  ِٓ 137اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ٌَٕخ ِ 2016وعغ ٍبثك.
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 - 7أظو اٌفظً  ِٓ 78اٌلٍزىه ادلغويب ٌَٕخ .2011

 - 8اٌفظً  ِٓ 86-84اٌلٍزىه ادلغويب ِ ،2011وعغ ٍبثك.
9

 -مجبي ػجل إٌبطو ِبٔغ،اٌولبثخ اٌربدلبُٔخ ػًٍ احلىىِخ يف ثٍلاْ ادلغوة اٌؼوةٌ ،رلٍخ االعزهبك اٌمؼبئٍ

اٌؼلك اٌواثغ ،عبِؼخ زلّل فُؼو ثَىوح ،ص.38

 -10اٌفظً  83فموح  ِٓ 2اٌزؼلًَ اٌلٍزىهٌ ادلغويب ِ 2011ظله ٍبثك.

 - 11وٌل ٍُل زلّل أة ٍُلٌ ،اٌىظُفخ اٌزشوَؼُخ يف كوي ادلغوة اٌؼويب ،رلٍخ ِٕشىهاد اإلكاهح ادلغوثُخ ٌإلكاهح
احملٍُخ واٌزُّٕخ ،ؽ  ،1اٌؼلك  ،2004 ،25ص .52

 - 12ػُّّو ٔؼُّخ ،احللوك اٌلٍزىهَخ ثٌن رلبي اٌمبٔىْ واٌزٕظُُ ،رلٍخ اٌؼٍىَ اٌمبٔىُٔخ واٌَُبٍُخ ،اٌؼلك ،1
 ،2004ص .29

 -13ثٓ ٍٍُُ لوَل ،اٌربدلبْ يف اٌلٍبرًن ،كهاٍخ ِمبهٔخِ ،نووح ِبعَُزًن،وٍُخ احلمىق ٍؼُل محلَٓ اجليائو،
 ،2016 ،2015ص 180

 -14ادلبكح  ِٓ 155إٌظبَ اٌلافٍٍ جملٌٍ إٌىاة ادلغويب وادلبكح  ِٓ 214إٌظبَ اٌلافٍٍ جملٌٍ ادلَزشبهَٓ اٌفظً
 ِٓ 75اٌلٍزىه ادلغويب ٌَٕخ ِ ،2011وعغ ٍبثك.

 -15ادلبكح  ِٓ 215إٌظبَ اٌلافٍٍ ادلغويب جملٌٍ ادلَزشبهَٓ.

 -16اٌفظً  ِٓ 83كٍزىه ادلغويب ٌَٕخ  2011وادلبكح  141فموح  ِٓ 1إٌظبَ اٌلافٍٍ جملٌٍ إٌىاة.

ِ - 17ؼّوٌ ٔظو اٌلَٓ ،اٌزشوَغ ػٓ ؿوَك ادلجبكهح ،رلٍخ إٌبئت ،إٌَخ اٌضبُٔخ ،اٌؼلك  ،2004 ،4ص .35
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