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حىػرعٞش ٍعْخٕاخ رختظؿاخق وزا٘ه غاوٍؽ ٗققاخٓ رطاي ش ٍاخ 
1
فخىػارعٞش فٖٞاخ رعاخ غوؿاٜ ٍٖاٌس رعناص  

ٌِ وخّّ٘ٞخً ٗغٞار غارعٜس ٗواخ ٝناُ٘ غٞار واخّّٜ٘  حىقخُّ٘ حىذٛ فٞٔ وخق أمزر ٍِ حىَ٘ق٘عٞش  فقخ ٝنُ٘ فعٌو ٍعٞ

ّٜ  حىػارعٞش طزرٝار ىيطاي ش  ٗطزرٝار ىيعْاا حىاذٛ واخ طَخقضأ ٗطْظهأ ٕاذٓ حىطاي ش  ٗحىػارعٞش أٝكاخً ٗىنّْٔ غرع

 ٍهّْذ ىيعْاس فقخ طحَو غرعٞش ضي ش ٍخ حىَ٘حلِْٞ عيٚ وز٘ه ورحقحطٖخ طيقخثٞخً 

ضااائحه حىػااارعٞش ٝ ااارب رخصضاااخش روؿااا٘ؼ حىحاااخمٌ  ٍٗاااف حّظػاااخق حىخَٝقرحلٞاااش فنااارس ٍَٗخقضاااشس 

ُّ غاااارعٞش حىحااااخمٌ ٍر ُّ حىحنااااخً مااااخّ٘ححضااااظقر فااااٜ حى٘مااااخحُ حىهَعااااٜ أ  ـاااا طز ااااش رخاّظوخرااااخصس تؿ٘ؾااااخً أ

ٝحنَااُ٘ رطاازذ حىظ٘قٝااس أٗ رطاازذ واا٘طٌٖ  ىااٌ ٝنااِ ىيػااعذ ّٗق فااٜ حتظٞااخق  ّنخٍاأس ىااذىل  - ىَجااخص حىطااِْٞ

ٌّ طزهٞاااو حاّظوخراااخص  فخاّظوخراااخص ٕاااٜ طيااال حىيح،اااش حىَئضطاااش ىيػااارعٞشس ٕاااٜ ٍْزاااف حىػااارعٞش حىظاااٜ ٝعظَاااخ  طااا

 فعو ٍخ ٝػخء عيٖٞخ حىحخمٌ ل٘حه ٍخس  نَٔ فٜ 

ِّ حىػاارعٞش  ّٛ ٍ ٖااً٘ وااخّّٜ٘ ضٞخضااٜ ـ ىحاا. رٖااخ حىظ اا٘ق ـ ٗىناا غااؤّٖخ غااؤُ أ
2
ٍاارٗق حى٘وااضس طْزّاأ  فَااف 

حىَ نرُٗ اىٚ مُ٘ حاّظوخرخص ـ ٍف إَٔٞظٖخ ـ ا َٝنِ أُ طكَِ ٗ خٕخ حىػارعٞش  ٗىاخٗحعٜ حاتظؿاخقس طن ْٞاخ 

حإلغخقس اىٚ أّٔ فٜ حى نر حىطٞخضٜ حىحخٝس ْٕخك رهخّذ غرعٞش حىَؿخق أٗ حىَْزف أٗ حصؾاو
3
ٍاخ َٝناِ ططاَٞظٔ  

غرعٞش حصّحء أٗ غرعٞش حىْظٞهش 
4
 

ططظَخ حىطي ظخُ حىظػرٝعٞش ٗحىظْ ٞذٝش غرعٞظَٖخ ٍِ حاّظوخرخصس فٖخطخُ حىطاي ظخُ طَان ُ حىػاعذ رؿا٘قس 

أٗ رؤترٙ  ٗىنِ ٍِ أِٝ ٝطظَخ حىقكخء غرعٞظٔ؟ فخىقكخس ىٞط٘ح ٍْظوزِٞس فيَخذح اذُ عيٚ حىَ٘حلِْٞ ٍٗئضطخص 

 حىخٗىش حىوك٘ع ص نخً حىقكخء؟

                                                           
1
- Lexique des termes juridiques, Dalloz 2014, 21

ème
 éd., p. 556 

« Qualité d’un pouvoir d’etre conforme aux aspirations des gouvernés (notamment sur son origine et sa forme), ce qui 

lui vaut l’assentiment général et l’obéissance spontanée. La légitimité n’est pas immuable:  

- Légitimité démocratique: fondée sur l’investiture populaire des gouvernants (élection). 

- Légitimité monarchique (ou de droit divin): fondée sur l’histoire et/ou l’investiture divine (directe ou 

providentielle) du roi. 

- Légitimité théocratique: fondée sur la révélation divine ». 

2
 فٜ ّػؤس ٍ ًٖ٘ حىػرعٞش ٗط ٘قٓس حّ،ر:ـ 

P. Rosanvallon, La légitimité démocratique – Impartialité, réflexivité, proximité, Points 2008 

3
- Input legitimacy 

4
- Output legitimacy 
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ٌّ ط خّٛ حإلمخرش عِ ٕذح حىطائحه  صضازخد  -اىاٚ  اخ ٍاخ  - ظٚ رخحٝخص حىْؿا حىنخّٜ ٍِ حىقرُ حىعػرِٝس ط

ُّ عَئ ٝقظؿر عيٚ ط زٞ. حىقخُّ٘س أٛ أّأ ا ٝكاٞا غاٞجخً  ُّ حىْ،رٝش حىطخثخس ىعَو حىقخقٜ ٕٜ أ عخٝخس إَٖٔخ أ

ش ٍعْٞاش  ٗطاظيوؽ ٕاذٓ حىْ،رٝاش فاٜ ٍق٘ىاش ٍِ عْخٓس فنّو ٍخ ٝ عيأ حىقخقاٜ ٕا٘ اّاسحه  ناٌ حىقاخُّ٘ عياٚ ٗحوعا

   "ٍُْظطنٞ٘ حىػٖٞرس: "حىقخقٜ ٕ٘ فٌ حىقخّ٘

ٗىنِ ٍف رخحٝش حىْؿاا حىناخّٜ ٍاِ حىقارُ حىعػارِٝس نٖارص ّ،رٝاخص أتارٙ ى ٖاٌ لزٞعاش عَاو حىقخقاٜس 

ُّ حىقخقاٜ ْٝػات حىقخعاخس حىقخّّ٘ٞاش  ٗاررحز حىحرٝش حىظٜ ٝظَظف رٖخ فٜ ط طاٞر حىقاخُّ٘ ٗط زٞقأ  ٗحضاظْظب حىازعف أ

ٍنئ ٍنو حىَػّرع 
5
ٍٗف حىظ٘ضف فٜ اّػخء أّ،َش ىيروخرش عيٚ ّضظ٘قٝش حىق٘حِّٞس أؾازحض ىيقخقاٜ ضاي ش اى اخء  

حىق٘حِّٞ حىظٜ أوّرٕخ حىزرىَخُس ٗأؾزح ىسحٍخً عيٚ حى قٖخء أُ ٖٝهرٗح حىْ،رٝخص حىظقيٞخٝش فٜ غرب عَو حىقخقاٜس 

 غرعٞش حىقكخء ٗىٌ ٝعخ ٍَنْخً طهْذ حإلمخرش عِ ضئحه ٍؿخّق 

 القضاء قبل ثورة يناير

حىَطاؤىش ُٝعاّخ حىَئقتاُ٘ أواخق  ىٞص فٜ ٗضعْخ ّقحضش غرعٞش حىقكخء حىَؿرٛ ٍاِ ٍْ،ا٘ق طاخقٝوٜ  فٖاذٓ

ُّ حٕظَخٌٍٖ حىرثٞص  ْٝؿاّذ  -اُ ىٌ ٝناِ حى٘ ٞاخ  -عيٚ حإلمخرش عيٖٞخس فرمخه حىقخُّ٘ ٍئقتُ٘ ضٞجُ٘س رَعْٚ أ

  أٛ حىق٘حعخ حىطخقٝش فٜ ّ،خٌٍٖ حىقخّّٜ٘ عيٚ حىق٘حعخ حىَعَ٘ه رٖخس

ُّ أّ،َش ٝ٘ىٞ٘ ىاٌ طظَظاف 2591طن ْٞخ حإلغخقس ْٕخ اىٚ حىظخقٝخ حىحخٝس أٛ ٍخ رعخ ث٘قس ٝ٘ىٞ٘    ٍِ حىَعيً٘ أ

ىااٌ طنااِ ّسٖٝااش  ىاا٘ أقّّااخ  -فاٜ غخىزٞظٖااخ حىع،َااٚ  -رقاخق مزٞاار ٍااِ حىػاارعٞشس فخاّظوخرااخص حىرثخضااٞش ٗحىزرىَخّٞااش 

حىظزطٞمس أّ،َش ٝ٘ىٞ٘ حعظَخص رخصضخش عيٚ حىق٘س ى رـ ضي ظٖخس صّٖخ ىٌ طظَظف رػرعٞش حّظوخرٞش طكَِ ققخ 

٘حعٞااش ذٕااذح ا ْٝ ااٜ أّاأ فااٜ رعااف حى ظاارحص حضااظَخص أّ،َااش ٝ٘ىٞاا٘ غاارعٞظٖخ ٍااِ ٗمااّ٘ حىَؿاارِٝٞ رطااي ظٖخ ل

ٍػرٗع وٍٜ٘ أٗ ٍِ ٗمّ٘ ت ر تخقمٜ أٗ ّحتيٜ(  ٗرهخّاذ ضاي ظٖٞخ ٗماخص حىطاي ش حىقكاخثٞش حىظاٜ طاؤثرص 

ْٞااش رقااخق ٍااِ حىَٖ -أٗ ح ااظ ب رعااف حىقكااخس  -رااخى زف رخىَْااخس حىطٞخضااٜ ٗحىنقااخفٜ حىَحااٞم رٖااخ ٗىنْٖااخ ح ظ ،ااض 

ُّ حىقكخء ضي ش ٍِ ضي خص حىخٗىشس ٗىٞطض قمْخً  ٍِ أقمخُ حىْ،خً  ٕائاء حىقكاخس  ٗحىظقخىٞخ حىقكخثٞش حىظٜ طرٙ أ

ضازّز٘ح ويقاخً ىيطاي ش  -حىذِٝ ٝؿعذ طقخٝر عخٌّٕس ٗحىذِٝ ىٌ ٝنّ٘٘ح ّحثَخً حىؿا٘ص حى خىاذ فاٜ حىَهظَاف حىقكاخثٜ-

حىَْخفٞااش ىيحقاا٘ل ٗحىحرٝااخص ٗحىخَٝ٘ورحلٞااش  طياال  حىحخمَااش رطاازذ طؿااخٌٖٝ ىاازعف ٍَخقضااخص حىطااي ش حىحخمَااش

                                                           
5
 فٜ ٍطؤىش لزٞعش ط طٞر حىقخقٜ ىيقخُّ٘ ٗع وظٔ روي. حىقخعخس حىقخّّ٘ٞشس حّ،ر:  

F. Ost, « Retour sur l’interprétation », in F. Ost, Dire le droit, faire justice  2
ème

 éd., Bruylant 2012, p. 79 et s. 
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حىَْخٗغخص رِٞ حىطي ش ٗحىقكخس ا ٝظذمرٕخ فقم حىَظوؿؿُ٘ فٜ حىػؤُ حىظخقٝوٜ أٗ حىقخّّٜ٘س راو ٝعرفٖاخ عاخّ 

 1002ٗ 1009مزٞر ٍِ حىَؿرِٝٞ رخعظزخقٕخ ٍاِ حىنقخفاش حىعخٍاش  ٗىْكارد ٍناخاً رحرماش ّاخّٛ حىقكاخس عاخٍٜ 

 َْٞاخ  - 1002ٗ 1009حإلّحقٛ حىؿخّقس وزو حىن٘قس  فحرمش ّاخّٛ حىقكاخس تا ه عاخٍٜ ٗرعف أ نخً حىقكخء 

اخ حىَ ياذ  -مخُ ٝقّٕ٘خ طٞخق حاضظق ه  ٍّ مخُ ىٖخ ٍ يزخُ: قَخُ ّسحٕش حاّظوخراخص ٗقاَخُ حضاظق ه حىقكاخء  أ

اخ حىَ ياذ حىناخ ٍّ ّٜ فٖا٘ ٍظعيا. رخٗىاش حصٗه فٖ٘ ٍظعي. رخىخَٝ٘ورحلٞاشس فخاّظوخراخص ٕاٜ مإ٘ر حىخَٝ٘ورحلٞاش  أ

حىقخُّ٘ حىظٜ طقظكٜ أُ ٝنُ٘ حىقكخء ٍطظق ًس رحٞس ٝطظ ٞف أُ ٝرحوذ حىطي ظِٞ حىظْ ٞذٝش ٗحىظػرٝعٞش َْٗٝعَٖخ 

ٍِ حىعؿا رخىحرٝاخص  مخّاض  رماش ّاخّٛ حىقكاخس اذُ ٕاٜ حصذُ حىظاٜ ضاَعض ليزاخص حىَؿارِٝٞ حىرحغزاش فاٜ 

فااٜ حىظ ااخق حىقاا٘ٙ حىطٞخضااٞش  ٘ىٖااخ رخعظزااخق حىقكااخس فااٜ ٍرمااس حاّظقااخه ىيخَٝقرحلٞااش ّٗٗىااش حىقااخُّ٘  ٗا عهااذ 

ُّ حىَا٘حلِ حىَؿارٛ  حىاذٛ -ٝع ٌٖٞ ٍؿخحوٞش فٜ حىخفخع عاِ وكاخٝخ حىخَٝقرحلٞاش ّٗٗىاش حىقاخُّ٘  ٗا غال فاٜ أ

ٗماخ فاٜ حىقكاخس ّؿاٞرحً ىقكاخٝخٓس ٍَاخ زحّ ٍاِ  - 1022طسحٝخ غكزٔ ٍِ ّ،خً ٍزاخقك  ظاٚ وخٍاض ثا٘قس ْٝاخٝر 

 .عْخ حىَؿرِٝٞغرعٞش حىقكخس 

ٗىٌ ٝحق. حىقكخس غعزٞظٌٖ عِ لرٝا. ّاخّٛ حىقكاخس فقامس راو ؾاخقص أ ناخً عخٝاخس ٍاِ حىقكاخء حإلّحقٛ 

أ رمااض حىْ،ااخً حىحااخمٌ ٗقفعااض ٍااِ أضااٌٖ حىقكااخء عْااخ حىػااعذس ّٗااذمر عيااٚ ضاازٞو حىَنااخه ا حىحؿاار حص نااخً 

 وخؾش رخاّظوخرخص حىوخؾش رَطؤىش طؿخٝر حى خز اىٚ اضرحثٞو ٗحىحرش حىهخٍعٜ ٗحص نخً حى

 القضاء بعد ثورة يناير

 مخُ عًَ٘ حىَؿرِٝٞ ٝرُٗ فٜ حىقكخء ضي ش ٍِ ضي خص حىخٗىش ٗىٞص قمْخً ٍِ أقمخُ حىْ،خً  

فزَْٞخ ؾّذ حىَظ،اخٕرُٗ ماخً غكازٌٖ عياٚ حىػارلش حىَؿارٝش ٗحىحاسد حىا٘لْٜس ىاٌ ٝناِ حىقكاخء ٕاخفخً 

 ىيذِٝ ٝرٝخُٗ اضقخل حىْ،خً 

ٍ خىزخص ٍِ حىق٘ٙ حىطٞخضٞش أُ ٝػخقك وكخس فٜ ٍهيص قثخضاٜ  1022ّطَف ت ه  ىٌ ٝنِ غرٝزخً اذُ أُ

قثااٞص ٍهيااص حىقكاااخء حصعيااٚ أٗ قثااٞص حىَحنَاااش  -تاا ه فظاارس حّظقخىٞاااش  -ٍااخّٜ أٗ  ظااٚ أُ ٝاارأش ٍؿااار 

ُّ حىنا٘قحص طظزعٖاخ ّحثَاخً  رماخص ط ٖٞارس  1022حىخضظ٘قٝش  مذىلس ىاٌ ّطاَف ّعا٘حص ىظ ٖٞار حىقكاخء فاٜ  ٍاف أ

ُّ ٍِ أضزخد وٞخً ث٘قس ْٝاخٝر حّ ا ل حىَهاخه حىطٞخضاٜ رعاخ عَيٞاخص حىظسٗٝار حىظاٜ غاخرض حاّظوخراخص تؿ٘ؾ خً أ

 ٗحىظٜ أغرق عيٖٞخ رعف حىقكخس  1020حىزرىَخّٞش فٜ ّ٘فَزر 

فخىقكخس مخّ٘ح قٍسحً ىينقشس أٗ عيٚ حصوو مخّ٘ح أمخق حىْخش رخىنقش ّحتو حىخٗىش  فزخىرغٌ ٍِ عٞا٘د حىقكاخء 

"أ طااِ حى٘ ػااِٞ"س ٗمااخُ أمناار ضااي ش طح،ااٚ  -ريٖهااش حىَؿاارِٝٞ  -ىَؿاارِٝٞ عيٞاأس مااخُ حىقكااخء ٍٗآتااذ ح
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 .رخا ظرحً حىػعزٜ حىذٛ ا ٝ ٘ؤ فٞٔ اا حىَئضطش حىعطنرٝش

ُّ حىن٘قس حتظزخق عطٞر ىيقكخء  فَحخمَخص قٍ٘ز حىْ،خً حىطخر. مخّاض  ٍٗف ٍرٗق حى٘وضس أؾزح ٗحقحخً أ

ٍحخمَخص عخّٝش أٛ أّٖخ ىٞطض حضظنْخثٞش أٗ ث٘قٝشس فؤطض حىَحخمَخص ر ٞجاش ٍيظسٍاش راخإلمرحءحص حىعخّٝاش  رعزاخقس 

ضٜ عيٚ ٕ٘ٙ حىػخقع حىطٞخضٜ  ْٞاذحك أترٙس ىٌ ٝنِ طْخٗه حىقكخء حىَؿرٛ ىيقكخٝخ حىهْخثٞش ذحص حىزعخ حىطٞخ

 ُّ حىذٛ مخُ ث٘قٝخً  فَف حمظػخق مرحثٌ ّ،خً ٍزخقك ٗحىَزخى ش حإلع ٍٞش فٖٞخس ىٌ ٝ ٌٖ منٞر ٍِ حىَؿرِٝٞ مٞا أ

ث٘قطٌٖ عيٚ قٍ٘ز حىْ،خً ىٌ طهخ ؾخحٕخ فٜ أ نخً حىقكخء  فخىن٘قس ىخٙ حىننٞرِٝ ٕٜ  نٌ رخإلّحّش عياٚ حىْ،اخً 

ُّ حىَحخمَاخص حىهْخثٞاش حىذٛ وخٍض حىن٘قس ع يٞٔس فيَخذح ا ْٝؿخع حىقكخء ىحنٌ حىػعذ ٕٗ٘ ٝحنٌ رخضاٌ حىػاعذ؟ ا

وخ ط،ٖر ىيػعذ عيٚ أّٖخ طػانٞل فاٜ حىَحخمَاش حىطٞخضاٞش حىظاٜ ٕاٜ حىنا٘قس  رختظؿاخقس حؾا خً ٍْ ا. حىقكاخء 

ٕٜٗ فاٜ  -حىن٘قس  حىَحخفب حىظقيٞخٛ حىذٛ ٝوكف ىإلمرحءحص رَْ . حىن٘قس حى خقذ حىَظطرعس ٕٗذح حىؿخحً ٍف

عّسٕخـ أفقخ حىقكخء غعزّٞظٔس ٗرخأ ّقخٓ ٗط٘مٞٔ حإلٕخّخص اىٞٔس ٗحىَ خىزش رعسه رعف حىقكخس ٗط ٖٞار حىقكاخء فاٜ 

   ٍػٖخ ىٌ ٝظعّ٘ٓ حىَهظَف حىَؿرٛ ٗىٌ ٝ َٖٔ حىقكخس

رهخّااذ ٍطيطااو حىَحخمَااخص حىهْخثٞااشس غااّنو  نااٌ ٍحنَااش حىقكااخء حإلّحقٛ حىَعاارٗق رحنااٌ  ااّو حىهَعٞااش 

أٗه  يقش ٍِ ضيطيش حىؿخحً راِٞ حىقكاخء ٗحإلتا٘حُ حىَطايَِٞ   1021أررٝو  20حىظؤضٞطٞش حصٗىٚ ٗحىؿخّق فٜ 

َّٜ واخ ُّ٘ حىعاسه حىطٞخضاٜ ٗأ ناخً ٗطزف ٕذح حىحنٌ أ نخً عخٝخس تخؾش رحّو ٍهيص حىػعذ ٗعخً ّضظ٘قٝش ٍخ ُض

أٗو ااض واارحقحص عخٝااخس ىياارثٞص ٍحَااخ ٍرضااٜ  ثااٌ أمااخص طؿاارٝحخص عااخّ مزٞاار ٍااِ حىقكااخس عَاا. ت فٖااٌ ٍااف 

ُّ ٕذٓ حص نخً ٗحىظؿرٝحخص أثّرص فٜ غرعٞش حىقكخء  فَاِ ّخ ٞاشس فقاخ حىقكاخء  حإلت٘حُ حىَطيَِٞ  ا غل فٜ أ

ُّ أ ناخً حىقكاخء و٘قاض حإلقحّس  ح ظرحٍٔ ىخٙ حإلت٘حُ حىَطيَِٞ ٗحىَظعخل ِٞ ٍعٌٖس ٗعٍَ٘خً مو حىذِٝ ٝارُٗ أ

 ُّ حىػعزٞش أٗ أّٖخ ٍطّٞطش  ٍِٗ ّخ ٞش أتارٙس مطاذ حىقكاخء ح ظارحً منٞار ٍاِ ٍعخققاٜ حإلتا٘حُ حىَطايَِٞس ص

ُّ طيال حىػارعٞش حىظاٜ حمظطازٖخ حىقكاخس ىاٌ  حىقكخء ضخٌٕ رق٘س فٜ اقعخق  نٌَٖ راو ٗاضاقخلٌٖ  حىهاخٝر رخىاذمر أ

ُّ طقاخٝر ٝنظطزٕ٘خ  رؿ ظٌٖ لرفخً ٍحخٝخحً ٝحناٌ رخىعاخه رقاخق ٍاخ حمظطازٕ٘خ رؿا ظٌٖ ٍئٝاخِٝ ىعاسه حإلتا٘حُس أٛ أ

و خعااخص ٍااِ حىػااعذ ىيقكااخس مااخُ رطاازذ ٍاا٘حو ٌٖ ٗأ نااخٌٍٖ قااخ حإلتاا٘حُ ٗىااٌ ٝنااِ ىحٞااخّّٝظٌٖ أٗ  طااِ طعيٞااو 

ه ٌٍٖ فٜ ٍؿخّق غرعٞش حىقكخء حىَ ّ٘  .ؿرٛأ نخٌٍٖ ٗىنِ رطزذ ّظٞهش حص نخًس ٕٗذح طح

رعخ عسه ٍرضٜس فؿاخقص أ ناخً عخٝاخس ٍعٞزاش  -اؾخحق حىقكخء ص نخً غعزٞش  -ٗحضظَرص ٕذٓ حى،خٕرس 

 .ٍِ حىْخ ٞش حىقخّّ٘ٞشس ٗىنْٖخ  خزص ققخ مَخٕٞرٝخً ّ،رحً ىيْظٞهش حىظٜ حّظٖض اىٖٞخ

ٌّ ّظخثب حىن٘قس حٕظسحز حىنقش فٜ حىقكخء رخعظزخقٓ مٖخزحً  ٍّْٖٞخً ّٗقٓ حصضخضاٜ  عيٚ أّٝش  خهس ٝزقٚ أّّٔ ٍِ إٔ

ٍْظؿاا  -طحقٞ. حىعخه رن خءس ٗفعخىٞش  ٗاُ مخّض أؾ٘حص حإلؾا ب غٞار ٍطاَ٘عش ىح،اش مظخراش ٕاذٓ حىطا ٘ق 
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رطزذ عي٘ حصؾ٘حص حىَ خىزش رخاّظقخً ٗحىظْنٞو "رخإلقٕخرِٞٞ"س ٗاذح مخُ ٍؿ يح ط ٖٞر حىقكخء  - ٤١٠٢عخً 

َٞ٘ه حإلت٘حّٞش ٗذٗٛ حىَ٘حوا حىَعخققش ىْخّٛ حىقكخسس فبّأ ْٝحؿر ٍعْخٓ حُٟ فٜ ط ٖٞرٓ ٍِ حىقكخس ذٗٛ حى

ُّ ٍطااؤىش اؾا ب حىقكاخء  ضااٞ ظح حىْقاخظ رػاؤّٖخ  ماا ً أٗ  -حىَااختو حىارثٞص ىظحقٞا. غارعٞظٔ  -ٍَاخ ا غال فٞأ أ

 عخم ً 

 أزمت شرعيت القضاء المصري بعد الثورة

ُّ حىقكخء حىَؿرٛ ٝحظخج اىٚ رْخء غارعٞظٔس فخا طناخه عياٚ حىخٗىاش فقام ىاٌ ٝعاخ ٍؿاخقحً ٍَخ ضز. ٝظكح أ

مخفٞخً ىيػرعٞش  فظيل حىخٗىش حٕظسص غرعٞظٖخ رعخ حىن٘قس ٗنٖرص ع٘قحطٖخ  رخإلقخفش اىٚ ذىلس ىٌ ٝعخ ٍَنْخً وَاف 

حصؾ٘حص حىَعظرقش عيٚ لرٝقش وٞخً حىقكاخء راخٗقٓ 
6
فخىػازخد حىَؿارٛ ىاِ ٝقظْاف رػاَ٘س حىقكاخء حىَؿارٛ  

ٞااِٞ طعزٞاار "حىقكااخء حىػااخٍخ"  رااخىعنصس فخىػاازخد حطوااذ ٕااذح حىظعزٞاار ٍااخّس ىيظْااخق رَهاارّ طرّٝااخ حىقكااخس ٗحإلع ٍ

ه ىٔ ّ طأ حّظقاخّ حىقكاخء  ّ٘ ُّ ٕذح حىػزخد ا طوٞ ٔ طٌٖ إخّش حىطي ش حىقكخثٞش حىظٜ طْظ،ر ٍِ طط ٗحىطورٝش  مَخ أ

 أٗ حّظقخّ  نٌ ٍِ أ نخٍٔ 

ُّ حىزاخٝو ىٌ طعخ اذُ حىخٗىش أٗ حىق٘س وخّقس عيٚ ط٘ىٞخ حىػرعٞش حى ظٜ ٝحظخمٖخ حىقكخءس فَخ حىزخحثو؟ ٝزاخٗ ىْاخ أ

 ُّ حى٘ ٞااخ ٕاا٘ حىَهظَااف أٗ حىػااعذ  فيٞظوااذ حىقكااخء حىػااعذ ٍؿااخقحً ىػاارعٞظٔ حىهخٝااخس  ٗٝهااذ عيْٞااخ أُ ّزااِٞ أ

حاوظرحد ٍِ حىػعذ ٗحاعظَخّ عيٞٔ مَؿخق ىيػارعٞش ىاٞص ٍعْاخٓ اؾاخحق أ ناخً َّٝخغ٘مٞاش أٛ أ ناخً طعهاذ 

حاوظارحد ٍاِ حىػاعذ ٍعْاخٓ طيزٞاش لَ٘ اخص حىػاعذ فاٜ  ىَوخى اش ىيق٘حعاخ حىقخّّ٘ٞاش ٗحىقكاخثٞش حىَسحج حىػعزٜ رخ

 ّ،خً وكخثٜ ٍْٖٜس أٛ ٍطظقو ٗماء 

مٞاا َٝناِ رْاخء ٕااذٓ حىػارعٞش حىهخٝاخس حىَطاظْخس عيااٚ ققاخ حىػاعذ؟ ىإلمخراش عيااٚ ٕاذح حىطائحهس ضااْظزْٚ 

 حىظقطَٞش رِٞ غرعٞش حىَْزف ٗغرعٞش حصّحء 

 شرعيت المنبع -1

ُّ ْٕااخك ٍؿااخقِٝ قثٞطااِٞ ىيػاارعٞشة ْٕاخك غاارعٞش حىَْزااف أٗ حصؾااو أٗ حىَؿااخقس طياال  ضاز. أُ ذمرّااخ أ

حىػرعٞش ٍرطز ش رخصضخش رػوؽ حىحخثس عيٚ حىطي ش حىعخٍشس ٗحىَقؿاّ٘ رػوؿأ لرٝقاش حتظٞاخقٓس ٗؾا خطٔس 

 ٍٖٗخقحطٔس ٗطنْ٘ٝٔ ٗىٞص أّحإٓ 
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ٌّ حىظحقٞ. ٍف عػرحص حىطٞخضِٞٞ رظَٖش إخّش حىطي ش حىقكخـ  ثٞش ٕذح ا ْٝ ٜ أّٔ رعخ عسه ٍرضٜ ٍٗحخٗىش حىخٗىش ا نخً وزكظٖخ عيٚ حىَهظَفس ط
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 االختيار

راخىظعرـ ىنٞ ٞاش حتظٞاخق حىقكاخس ٗطاؤثٞر ذىال عياٚ حىػارعٞشس ٗىاِ ّظْاخٗه ٍطاؤىش حتظٞاخق حىٖٞجاخص  ضْنظ ٜ

حىََنيش ىيقكخس ذٍهيص حىقكخء حصعيٚ رخىْطزش اىٚ حىقكخء حىعخّٛ ٗحىَهيص حىوخؼ رخىْطزش اىٚ ٍهيص حىخٗىاش(  

تظٞخق أعكخء ٕاذٓ حىٖٞجاخص رحٞاس فختظٞخق ٕذٓ حىٖٞجخص ٝ رب ٍطؤىش "حىػرعٞش حىخحتيٞش" أٛ حى رٝقش حى كيٚ ا

 .طنُ٘ ؾخ زش حىػرعٞش ّحتو حىَهظَف حىقكخثٜ ٗوخّقس عيٚ طَنٞو مَ٘ع حىقكخس

حىَ  ب فٜ حىقخُّ٘ حىَقخقُ أّٔ ىٞص ْٕخك لرٝقش ٗح خس اتظٞخق حىقكخسس فْٖخك ٍخحقش عخس ٗمو ٍخقضش 

 .ىٖخ حعظزخقحطٖخ

ىقكااخء ضااي ش ٗحىػااعذ ٍؿااخق حىطااي خص؟ أىٞطااض ر زٞعااش حىحااخهس ْٕااخك ٍخقضااش حّظوااخد حىقكااخس  أىااٞص ح

حاّظوخرخص مٕ٘ر حىْ،اخً حىاخَٝقرحلٜ؟ حىقكاخس ٝحنَاُ٘ رخضاٌ حىػاعذ فٞهاذ أُ ٝ ٘قاٌٖ حىػاعذ ىناٜ ٝظحاخث٘ح 

ريطااخّٔ 
7
ُّ فناارس حّظوااخد حىقكااخس ىااٌ ٝنظااذ ىٖااخ   رااخىرغٌ ٍااِ ٗمخٕااش ٕااذح حى اارب حىَزخثٞااش اا أّاأ ٍااِ حىَ  ااب أ

اخ حاّظػخق  ٗحصضزخد عخٝخسة ف ٍّ ُّ حاّظوخرخص ٕٜ حى٘ضٞيش حىَنيٚ ىظ٘ىٜ حىَْخؾذ حىطٞخضٞشس أ ْٖخك فنرس قحضوش أ

حىَْخؾذ حىعخٍش غٞر حىطٞخضٞش فخصفكو أُ ٝؿو اىٖٞخ أغوخؼ أم خء ر ف حىْ،ار عاِ أفناخقٌٕ حىطٞخضاٞش  اذُ 

ُّ ط زٞا. حىقاخُّ٘ عَاو  فْاٜ رحاض ٝطاظيسً ّ،خً حىَطخرقش ٕ٘ حصّطذ ىظ٘ىٜ ٗنٞ ش حىقكخء  ْٕخك أٝكاخً طؿا٘ق أ

 عيَخً ٗتيقخًس ٗحاّظوخرخص ىٞطض حى٘ضٞيش حىَنيٚ ىيظحق. ٍِ ط٘حفر ٍنو ٕذٓ حصٍ٘ق 

عٍَ٘خًس رقٜ حّظوخد حىقكخس ٍحؿ٘قحً فٜ عاخّ ٍاِ حىاخٗه إَٖٔاخ أٍرٝناخ ٗض٘ٝطارحس ٗ ظاٚ ٕاذٓ حىاخٗه ىاٌ 

 طؤتذ رَزخأ حاّظوخد عيٚ ال ؤ 

ّحعٜ ىإلضٖخد فاٜ ّ،اخً حّظواخد حىقكاخسس فٖاذح حىْ،اخً ىاٌ طعرفأ ٍؿار ٍٗاِ حىَطاظزعخ أُ طعرفأ عياٚ  ا

حىَخٙ حىقرٝاذ  فخىنقخفاش حىقكاخثٞش حىَؿارٝش حىحخىٞاش طارفف فنارس حاّظواخد  ظاٚ ىا٘ طعيا. ذىال رخّظواخد رعاف 

ذٕزاض اىٞأ ٍائترحً رعاف  ٕٗ٘ حصٍر حىَعَا٘ه رأ فاٜ غخىزٞاش ّٗه حىعاخىٌس ٗواخ -أعكخء ٍهيص حىقكخء حصعيٚ 

  س رخإلقخفش اىٚ ذىل ىٞص ْٕخك و٘ٙ ضٞخضٞش أٗ قمخه وخُّ٘ فٜ ٍؿر ٝظزُّْ٘ ٍذٕذ حاّظوخد -حىخٗه حىعررٞش 

رعخ حضظزعخّ ّ،خً حاّظوخدس ىٌ ٝز. اا ّ،خً حىَطخرقشس أٛ أُ ٝظٌ حتظٞخق حىقكخس ا عِ لرٝ. حىػعذ ٗىنِ 

عقاخ ٍطاخرقش  فاٜ  -مَخ ٝ،ٖار ٍاِ حضأَ  -ـ  ٗٝػظرل ّ،خً حىَطخرقش عِ لرٝ. ٕٞجش أٗ ىهْش ٍػنيش ىٖذح حى ر

ٕذح حىْ،خًس ا ُٝوظخق حىقخقٜ ىنقش حىػاعذ فٞأ ٗىناِ ىؿا خص ٍعْٞاش فٞأ طهعيأ أفكاو ٍاِ غٞارٓ ىظا٘ىٜ ٍْؿاذ 
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 ـ ٗوخ ْٝظوزٌٖ حىػعذ ٍزخغرس أٗ ْٝظوزٌٖ ٍَني٘ٓ 
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حىقكخء  ٕٗذح حىَذٕذ ٕ٘ حىَذٕذ حى خىذ فٜ حىقخُّ٘ حىَقخقُ 
8

 

 ٕو طؤتذ ٍؿر فع ً رٖذح حىْ،خً؟

ٍِ وخُّ٘ حىطي ش حىقكخثٞش حىػرٗل حىظٜ ٝهذ ط٘فرٕاخ فاَِٞ ٝظا٘ىٚ حىقكاخءس ٗطاْؽ ٕاذٓ  38طكف حىَخّس 

 :حىَخّس عيٚ تَطش غرٗلس ٕٜٗ مخىظخىٜ

 :"ٝػظرل فَِٞ ٝ٘ىّٚ حىقكخء

 .أُ ٝنُ٘ ٍظَظعخً رهْطٞش مَٖ٘قٝش ٍؿر حىعررٞش ٗمخٍو حصٕيٞش حىَخّٞش (1)

أا ٝقو ضّْٔ عاِ ث ثاِٞ ضاْشس اذح ماخُ حىظعٞاِٞ رخىَحاخمٌ حارظخحثٞاشس ٗعاِ ثَاخُ ٗث ثاِٞ ضاْش اذح ماخُ  (2)

 .حىظعِٞٞ رَحخمٌ حاضظجْخقس ٗعِ ا خٙ ٗأقرعِٞ ضْش اذح مخُ حىظعِٞٞ رَحنَش حىْقف

أٗ  أُ ٝنُ٘  خؾ ً عيٚ امخزس حىحق٘ل ٍِ ا خٙ ميٞخص حىحق٘ل رهخٍعاخص مَٖ٘قٝاش ٍؿار حىعررٞاش (3)

عيٚ غٖخّس أمْزٞش ٍعخّىش ىٖخس ٗأُ ْٝهح فٜ حىحخىش حصتٞرس فٜ حٍظحخُ حىَعخّىش لزقخً ىيقا٘حِّٞ ٗحىيا٘حثح حىوخؾاش 

 .رذىل

َّ اىٞاأ  (4) ٌَ عيٞاأ ٍااِ حىَحااخمٌ أٗ ٍهااخىص حىظؤّٝااذ صٍاار ٍوااٍو رخىػاارقس ٗىاا٘ مااخُ وااخ ُق أاّ ٝنااُ٘ وااخ ُ ِناا

حعظزخقٓ" 
9

 

 .عشأُ ٝنُ٘ ٍحَّ٘ حىطٞرس  طِ حىطَ(5) 

 :ٗىْخ عيٚ ٕذٓ حىػرٗل ٍ  ،ظخُ

ُّ حىػاارٗل حىَ ي٘رااش عخٍااش طْ زاا. عيااٚ  اق حىواارٝهِٞس ٕٗااٜ رااذىل ا طن ااٜ   - حىَ  ،ااش حصٗىااٚ ٕااٜ أ

ِ ضٞيظحقُ٘ رطيل حىقكخءس ٗحضظزعخّ حٟترِٝ َّ         .ٗ خٕخ اتظٞخق ركف ٍجخص ٍِ ضعٞخٛ حىحب ٍ

  ٗحىحقٞقش 38س ٗمّ٘ ٍعٞخق  تر ٝطّخ عهس غرٗل حىَخّس ٕٗذح ٝقّّ٘خ اىٚ حىَ  ،ش حىنخّٞش ٕٜٗ قرٗق  -

ُّ ٍنو ٕذح حىَعٞخق غٞر ٍْؿ٘ؼ عيٞٔ فٜ حىقخُّ٘  ٗىقخ مرٙ حىعَو عيٚ أُ طعقخ "ٍقخريش" ٍف ٍهيص حىقكاخء  أ

ُّ حغظرحل حمظٞخز حىَقخريش رْهخب غرل ا رؤش رٔ  ظاٚ ىا٘ ىاٌ ٝناِ  حصعيٚ ى تظٞخق ٍِ رِٞ حىَظقخٍِٞ  ٗحىحقٞقش أ
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ُّ ْٕخك ّ،رٝظِٞ فٜ ّ،خً حىَطخ رقش  فٜ رعف حىخٗهس ٝظقخً ترٝه٘ ميٞخص حىحق٘ل رعخ طورمٌٖ ٍزخغرس ىَنو ٕذٓ حىَطاخرقشس ٗفاٜ ّٗه ـ ا ٝ ٘طْخ أُ ّْزّٔ اىٚ أ

  أترٙ ٝػظرل ىيظقخً ىَطخرقش حىقكخء حمظٞخز فظرس ٍعْٞش أٗ حىظَظف روزرس ٍعْٞش فٜ حىَِٖ حىقخّّ٘ٞش

9
 طقخٝر مٞخ عيٚ حصوو    ؿ٘ه حىَظقخً ىظ٘ىٜ حىقكخء حىحؿ٘ه عيٚ 1001ىطْش  21ـ ٗوخ حغظرل حىقخُّ٘ قوٌ 
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٘ؾخً عيٞٔ فٜ حىقخُّ٘  ٗىنِ طنَِ حىَػنيش فٜ غنيٞش حاتظزخق حىذٛ ٝهرٛ فٜ حاٍظحخُ  فحطذ حىرٗحٝاخص ٍْؿ

حىَظ٘حطرسس ٍخس ٕذٓ حىَقخرياش ركاف ّواخث.
10

ُّ ْٕاخك أمنار ٍاِ ٍظقاّخً  س ٕٗاٜ ىٞطاض ٍقخرياش فرّٝاش راو مَخعٞاش أٛ أ

ماو ٗح اخ ضارٝعخً وزاو أُ ٝطاقم  قأ فاٜ ٝهيطُ٘ ٍعخً أٍخً ٍهيص حىقكاخء ىٞظيقا٘ح ضائحاً ٝهاذ أُ ٝهاخٗد عيٞأ 

        حإلمخرش 

 رختظؿخقس ا طن ٜ ٕذٓ حىَقخريش ى رز حىؿخىح ٍِ حى خىحس فنٞا ٝظٌ حتظٞخق حىقكخس فٜ ٍؿر؟

ٌّ رخصضااخش  -ْٕااخك قأٛ  ُّ حتظٞااخق حىقكااخس ٝااظ طعكااخٓ رعااف حإل ؿااخثٞخص ٗمنٞاار ٍااِ حىرٗحٝااخص ـ ٕٗاا٘ أ

اخ ٍاِ ماخُ أرا٘ٓ عاخٍ ً أٗ رخىَحط٘رٞش ٗحىَحخرخس ٍٗعخٝٞر حمظَخع ٍّ ٞش  فَِ مخُ أر٘ٓ وخقٞخً ضٞنُ٘ غخىزخً وخقاٞخًس أ

ٍسحقعخً ف خىزخً ىِ ٝنُ٘ وخقٞخً ٍَٖخ ع  طقخٝرٓ  فَف غٞخد ٍعخٝٞر ٍ٘ق٘عٞش ٗحقحش اتظٞخق حىقكخسس منٞرحً ٍخ 

  ٝ ّكو ٍهيص حىقكخء حصعيٚ ٍهخٍيش زٍ ثٌٖ عيٚ  طخد حتظٞخق حصم ؤ 

ُّ أرْااااخء  ٗا ٝوظيااااا قأٛ مَٖاااا٘ق حىقكااااخس منٞاااارحً عااااِ حىاااارأٛ حىااااذٛ عرقااااْخٓ  فننٞاااار ٍااااٌْٖ ٝاااارٙ أ

ُّ رعكااٌٖ ٝهٖاار رااذىل مَااخ ىاا٘ مااخُ  حىقكااخس ٗأرْااخء زٍ ثٖااٌ أ ااّ. رظاا٘ىٜ ٍْؿااذ حىقكااخء ٍااِ غٞاارٌٕ  رااو ا

ُّ طعٞااِٞ أرْااخء حىقكااخس ضٞطااظَر ٗىااِ ططااظ ٞف واا ٘س فااٜ ٕااذح حصٍاار لزٞعٞااخًس  ظااٚ وااخه قثااٞص ّااخّٛ حىقكااخس ا

ٍؿااار اٝقاااخق ٕاااذح حىس اااا حىَقاااخش 
11
لخىاااذ قثاااٞص ّاااخّٛ وكاااخس حإلضااانْخقٝش وزاااو حىنااا٘قس رْطااازش تخؾاااش  

ُّ حرااِ حىقخقااٜ ٝعااٞع فااٜ رٞجااش وكااخثٞش  رؤرْااخء حىقكااخس فااٜ حىَْخؾااذ حىقكااخثٞش فااٜ ٕااذٓ حىظعْٞٞااخصس تخؾااش أ

ٗٝعااارق مٞ ٞاااش حىظعخٍاااو ٍاااف حٟتااارِٝ ٗٝناااُ٘ ىخٝااأ  نَاااش ٗقزحّاااش 
12
رح ااأ ر٘ؾااا ٔ ٗراااّرق ٕاااذح حىقخقاااٜ حوظ 

"ّ٘عاااخً ٍاااِ حىظنااارٌٝ ىيقكاااخس عياااٚ تاااخٍظٌٖ حى ٘ٝياااش حىظاااٜ أٍكااإ٘خ فاااٜ حىعَاااو رَْؿاااش حىقكاااخء لااا٘حه ٕاااذٓ 

ُّ حىزٞجاااش حىقكاااخثٞش حىظاااٜ ٝطاااظقٖٞخ حصرْاااخء ٍاااِ حٟراااخء حىعاااخٍيِٞ فاااٜ ٕاااذح حىحقاااو ططاااخٌٕ  حىَاااخسس ٍػاااٞرحً اىاااٚ أ

ػاااُ٘ فاااٜ رٞجاااخص أتااارٙ غٞااار رػااانو مزٞااار ماااخحً فاااٜ طقاااٌ٘ٝ غوؿاااٞش حصرْاااخء أمنااار ٍاااِ غٞااارٌٕ حىاااذِٝ ٝعٞ

وكخثٞش ٍِ ت ه لرٝقش حىن ً ٗحىظعخٍو ٍف حى ٞر ٗأٍ٘ق أترٙ منٞرس" 
13
 

ُّ حىازعف أؾاٞز٘ح رطانظش  ُّ ٕذح حىَ يذ ٍِ  . حىقكاخسس تخؾاش أ ٗأقخق ٕذح حىقخقٜ وخث ً: أّّ "ٝعظقخ أ

ْز ااٜ أُ طقااً٘ حىحنٍ٘ااش رظاا٘فٞر ويزٞااش ٍ خمجااش رطاازذ عااخً وزاا٘ه أرْااخثٌٖ فااٜ حىظعْٞٞااخص حىقكااخثٞشس افظااخً اىااٚ أّاأ ٝ

حإلٍنخّخص حى زٍش ىيقكخس  ظٚ ٝظطْٚ ىٌٖ ٍَخقضش عَيٌٖ عيٚ أمَو ٗمٔس صّٔ ٝظعي. رحٞخس ٍٗا٘ص حىَا٘حلِْٞس 

ُّ حىظ٘قٝاس ٍ٘ماّ٘ فاٜ مَٞاف  ٍِٗ رِٞ ٕذٓ حإلٍنخّخص طعِٞٞ أرْخثٌٖس افظخً اىٚ أّٔ ا قاٞر فاٜ ذىال تؿ٘ؾاخً أ
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 يٚ ٗطؿ٘قٌٕ صَٕٞش ٕذٓ حىَقخريش ـ ٗاُ مخّض فٜ رعف حىطْ٘حص ط ٘ه حىَقخريش  ٗٝرمف ذىل اىٚ أعكخء ٍهيص حىقكخء حصع

11
- http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=182259  

12
- http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=238534  

13
- http://www.almasryalyoum.com/news/details/42928  
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 .خٓ حىػرد ٗحىؿرق حىؿحٜ ٗحصعَخه حإلّحقٝش حصترٙ"حىَِٖ حصترٙ رَخ فٖٞخ غرمخص ٍٞ

ُّ قإضخء ٍهخىص اّحقحص ّ٘حّٛ حىقكخس أعاّخٗح ٍاذمرس ٗواخٍ٘ح رظقاخَٖٝخ اىاٚ قثاٞص رٗٝوزرّخ ٕذح حىقخقٜ  ؤ

ٍهيص حىقكخء حصعيٚس ىَْخغخس حىرثٞص ٍزخقك ىنٜ ٝع ٜ أرْخء حىقكاخس ٗحىَطظػاخقِٝ ٍاِ غارل  ؿا٘ىٌٖ عياٚ 

حىْٞخرش حىعخٍشس مْ٘ع ٍِ حىظنرٌٝ ىقكخس ٍؿر  طقخٝر مٞخ ىيظعِٞٞ فٜ
14
 

ٗلزقخً ىظقرٝر ؾح ٜ
15

 ُّ ٌٕ ٍِ أرْخء حىقكخسس ٗا طػَو ٕذٓ  1023% ٍَِ عْٞ٘ح فٜ حىقكخء عخً 19س فب

ِ ٕذح حىظقرٝر أضَخء حىَعِْٞٞ ٗأضَخء  َّ حىْطزش أوخقد حىقكخس ٗحىَطظػخقِٝ ٍِ أرْخء حإلت٘س أٗ حصؾٖخق  ٗوخ طك

 ٗىٌ ٝعقّذ ٍهيص حىقكخء حصعيٚس مَخ ىٌ ْٝقخ حىقكخس ٕذح حىظقرٝر  رخثٌٖ حىقكخسس 

ُّ ْٕخك غرلخً أضخضٞخً ى ىظحخل رخىقكخء أا ٕٗ٘ غرل "حىزٞجش حامظَخعٞاش"  ٕاذح حىػارل  خ ضز.س ٝظزِٞ أ َّ ٍ

ُّ مَٖ٘ق حىقكخس ٝعظَخّٗٔ  .غٞر ٍْؿ٘ؼ عيٞٔ فٜ حىقخُّ٘س ٗىنِ ٝزخٗ أ

ُّ حىظقاخٝر حىهاخٍعٜ ا ٝؿايح  -ّفاخعٌٖ عاِ ّ،اخً حاتظٞاخق حىحاخىٜفاٜ ٍعارـ  -ٗٝسٝخ منٞر ٍِ حىقكاخس  أ

ٍعٞخقحً ى تظٞخق ٍِ رِٞ حىَظقخٍِٞ ى٘نٞ ش حىقكخءس صضزخد إَٖٔخ ط خٗص "حىظقخٝر" رِٞ ميٞخص حىحق٘ل حىَؿرٝش  

ف ٜ رعف حىهخٍعخصس ٝحؿو حىعػرحص عيٚ طقخٝر "حٍظٞخز" رَْٞخ ٝحؿو حصٗه فٜ مخٍعخص أتارٙ عياٚ طقاخٝر 

ُّ ْٕخك أٝكخً ط خٗطخً فٜ حىظقخٝر رِٞ حصوطخً حىَوظي ش فٜ حىنيّٞش حى٘ح خس  "مٞخ مخح" فقم  رو ا
16

 

ٗاذح مخُ حىقكخس ٍحقِّٞ فٜ ٍ  ،ش نخٕرس ط خٗص حىظقخٝر رِٞ حىهخٍعخص اا أّٔ ٍِ حىؿعذ حاضظْظخج ٍِ 

خق حىزٞجاش حامظَخعٞاش  فَاف عٞا٘د طيل حىَ  ،ش ٗما٘د حضاظزعخّ ٍعٞاخق حىظقاخٝرس ٗحاعظَاخّ رخصضاخش عياٚ ٍعٞا

ٍعٞخق حىظقخٝر فبّٔ ٝزقٚ ىٔ وخق ٍِ حىَ٘ق٘عٞش تؿ٘ؾخً اذح ورقّاخ ٍان ً أّأ ضاٞوظخق ٍاِ ماو ميّٞاش أٗ وطاٌ ذاذح 

 حغظَيض ٕذٓ حىنيّٞش عيٚ أمنر ٍِ وطٌ( حىعػرس حصٗحثو ٍن ً فَعخٝٞر حىظقخٝر ٗح خس فٜ مّو ميٞش ٗمّو وطٌ  

ُّ حىخٗه حىظٜ طؤتذ رْ،خً حىَطخرقش ا ط٘مخ فٖٞخ ٍنو ٕاذٓ حىْقخغاخص حىوخؾاش رخىظقاخٝر ٗحىزٞجاش  ٗحىحقٞقش ٕٜ أ

ّٛ أُ ٝناُ٘ حاتظزاخق فاٜ  حامظَخعٞش ىيَظقخٍِٞ ىَْؿذ حىقكخء  فْ،اخً حىَطاخرقش ٝقظكاٜ عقاخ ٍطاخرقش  قٞقٞاشس أ

 ( حىقخُّ٘ ٗحىَعخقق حىظٜ ٝحظخمٖخ حىقخقٜ صّحء عَئ ٍنو حىي خص ذحى٘لْٞش ٗحصمْزٞش

ٌّ اعااخحّ ٍػاارٗع وااخُّ٘ إلّػااخء  ُّ حعظَااخّ ٍنااو ٕااذح حىْ،ااخً فااٜ ٍؿاار ْٝااخّٛ راأ حىاازعف ٍْااذ فظاارس  ٗوااخ طاا ا

س ٗىنِ 1022أمخَّٝٞش حىعخحىش وزو حىن٘قسس ٗلر ض ٕذٓ حىَطؤىش فٜ ّقخغخص ىهْش حىوَطِٞ حىظٜ ٗقعض ّضظ٘ق 

ُّ ْٕخك مٖخص أٗ أغوخؾخً ا ٝرٝخُٗ أُ ٝرٙ ٕذح حىَػرٗع حىْ٘قس ٗٝ ّكيُ٘ أُ ٝزقٚ حىْ،خً حىقاخٌٝ حىاذٛ  ٝزخٗ أ
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- http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=167766#.U2emfPl_tHU  
15

- http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122013&id=32b2ce69-695b-4 4d-b358-2214a8cdc824  

16
 منر فٜ حىطْ٘حص حصتٞرس اّػخء أوطخً ىخقحضش حىقخُّ٘ رخىي خص حصمْزٞش ـ 
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ٝعظَاخ عياٚ حىَحخرااخس  ٍٗاخ ّحٍااض حىقا٘ٙ حىطٞخضااٞش ا طرغاذ فاٜ اغكااخد حىقكاخس حىظااٜ طارٙ فااٌٖٞ  يٞ اخً ضٞخضااٞخً 

س ٍٗف حّػ خه حىَهظَف حىَخّٜ رقكخٝخ أترٙس فقاخ ٝطاظَر ّ،اخً حىَحطا٘رٞش لا٘ٝ ً فاٜ 1021تؿ٘ؾخً ٍْذ عخً 

 .حتظٞخق حىقكخس

 ؤثٞر حعظَخّ ّ،خً حىَحط٘رٞش فٜ حتظٞخق حىقكخس عيٚ ٍطؤىش غرعٞش حىقكخء َْٖٝخ حُٟ ط

ْٝز ٜ رٞخُ أّٔ فٜ نو حىرٗحٝخص حىَظ٘حطرسس ىٌ ٝعخ حىق٘ه ر٘مّ٘ ٍحط٘رٞش فٜ حتظٞخق حىقكخس ٍِ حىػاخثعخص 

ُّ ز ٍٞ ً ىٖاٌ حىظٜ ٝػنل فٖٞخ حىزعف  فورٝه٘ ميٞخص حىحق٘ل مّو عخً ٝقّخقُٗ رعػرحص حٟاقس ٗوخ قأٗح مٞا أ

ٌّ حضاظزعخٌّٕ رطازذ  ّتو حىقكخء رخىرغٌ ٍاِ قاعا ٍطاظ٘حٓ حىعيَاٜ رطازذ أّأ حراِ ىقاخـ  ٗقأٗح ماذىل مٞاا طا

ُّ حىػعذ ٝعيٌ ذىلس فعْخٍخ ّػرص ا خٙ  "رٞجظٌٖ حامظَخعٞش"  مَ٘ع حىػعذ حىَؿرٛ طعيٌ ذىلس ٗٝعيٌ حىقكخس أ

 ُّ ٕاٌ ٍاِ أرْاخء حىقكاخسس ىاٌ ّطاَف طعقٞزاخً  1023عخً  % ٍَِ ُعْٞ٘ح فٜ حىقكخء19حىؿحا طقرٝرحً ٍ٘ثقخً ٍ خّٓ أ

ىَهيص حىقكخء حصعيٚ أٗ ّخّٛ حىقكخسس ٕٗ٘ ٍخ َٝنِ حعظزخقٓ اورحقحً ٍِ حىقكخس رؿحش حىَعيٍ٘خص ٗعخً ٗمّ٘ 

ُّ ٍناو ٕاذح حصٍار ٍاِ  ٍخ ٕ٘ غخثِ رخىْطزش اىٌٖٞ  رختظؿخقس ٗمّ٘ حىَحطا٘رٞش ٍعياً٘ رخىكارٗقسس ٗا غال فاٜ أ

حىقكخء فٜ ٍقظو  فَخ حىذٛ َٝنِ أُ ٝزرق ضي خص حىقكخس حى٘حضعشس ٕٗاٌ ٗؾاي٘ح ىَْخؾازٌٖ  غؤّٔ قرد غرعٞش

  رطزذ ؾ ص حىقرحرش ٗحىؿخحوش ٗىٞص رطزذ ط ٘وٌٖ أٗ حمظٞخزٌٕ ٍطخرقش  قٞقٞش؟

ُّ عااااخً طزْااااٜ ٍعٞااااخق حىن ااااخءس ٍعٞااااخقحً اتظٞااااخق حىقكااااخس ٝكاااارد غاااارعٞش حىقكااااخء فااااٜ ٍقظااااو: فَااااِ  ا

ُّ حتظٞاااخق وكاااخس ىٞطااا٘ح عياااٚ  ّخ ٞاااشس ا طظااا٘فر ىيقكاااخس غااارعٞش حىَؿاااخق أٗ حىَْزااافس ٍٗاااِ ّخ ٞاااش أتااارٙس فاااب

ُّ حىقخ قااٜ أفكااو ٍطااظ٘ٙ ٝؿااّعذ ٍَٖااش حىقكااخء فااٜ أُ ٝنااُ٘ فعااخاً ٗم اائحً  ٗرػاانو أعااٌس مٞااا ّناا. فااٜ أ

ضااٞنُ٘ عااخّاً ٍٗحخٝااخحً اذح مخّااض لرٝقااش طعْٞٞاأ غٞاار عخّىااش؟ فٖااذح حىقخقااٜ ضااٞنُ٘ ٍااخْٝخً ىيَحطاا٘رٞش حىظااٜ 

 ى٘إخ ىَخ ٗؾو اىٚ ٍْؿزٔ 

 التكوين

لرٝقش حتظٞخق حىقكخس طكَِ اىٚ  خ مزٞر غارعٞش حىَؿاخق ٗىنْٖاخ غٞار مخفٞاش  فخاتظٞاخق حىحطاِ ىيقكاخس 

َٖااظٌٖ عيااٚ أمَااو ٗماأس ٗىنْاأ ا ٝكااَِ أُ ٝقااً٘ ٕاائاء حىقكااخس فعاا ً ٝكااَِ حضااظعخحّ ٕاائاء حىقكااخس صّحء ٍ

رََٖظٌٖ عيٚ أمَو ٗمٔ  ارخ اذُ ٍِ فظرس ىيظخقٝذ ٗحىظنِ٘ٝ عيٚ حى٘نٞ ش حىقكخثٞش  فخىخقحضش حىقخّّ٘ٞش طوظياا 

ىعَياٜ عِ ٍَخقضش حى٘نٞ ش حىقكخثٞشس تؿ٘ؾخً فٜ حىخٗه حىظٜ طنُ٘ فٖٞخ حىخقحضش ّ،رٝش ٍْٗق عش عِ حى٘حوف ح

  ٍنو ٍؿر  فٞطظحطِ أُ ٝظٌ طنِ٘ٝ حىقكخس فٜ ٍعخٕخ وكخثٞشس مَخ ٝهرٛ رٔ حىعَو فٜ ٍوظيا حىخٗه 

ْٗٝز ٜ أا ٝقظؿر حىظنِ٘ٝ حصضخضٜ عيٚ حىَ٘حّ حىقخّّ٘ٞش حىظقيٞخٝش  فزهخّذ حىَ٘حّ حىقخّّ٘ٞاش حىعَيٞاش ذمٞ ٞاش 
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ٜ عياٚ ّقاخظ  ا٘ه أت وٞاخص حىقكاخء ٍٗعْاٚ امرحء حىظحقٞا. حىهْاخثٜ ٍان ً(س ٝهاذ أُ ٝػاظَو حىظناِ٘ٝ حصضخضا

 حىحٞخّ ٗع وش حىقخقٜ رخىَهظَف ٗحإلع ً 

ٗرهخّاذ ٕااذح حىظنااِ٘ٝ "حصضخضااٜ"س ٝهااذ أُ ٝنااُ٘ ْٕاخك طنااِ٘ٝ "ٍطااظَر"س أٛ لٞيااش ٍااخس غاا و حىقخقااٜ 

ىَْؿاازٔ  ٗحىظنااِ٘ٝ حىَطااظَر ْٝؿااّذ عيااٚ حىقااخُّ٘ ٗغٞاار حىقااخُّ٘  فظ اا٘ق حىظقْٞااخص ذٍْٖٗااخ حىحخضااذ حٟىااٜ 

ٌّ رٔ حىقخقٜ ىَخ ىٔ ٍِ إَٔٞش فٜ أّحء عَئ  مذىل ٝحظخج حىقكخس حىهْاخثُٞ٘ اىاٚ أُ ُٝيَا٘ح ٗح إلّظرّض( ٝهذ أُ ٝي

 ُّ رؤضخضٞخص عيً٘ حىهرَٝش ٗعيٌ حىْ ص ٗحامظَاخعس ٗأُ ُٝيَا٘ح رَزاخّة حىظهاخقس ٗحىَعاخٍ ص حىظهخقٝاش حىهخٝاخس  ا

ٗ ٞخّٓ ا ٝن ٞخُ ىنٜ ٝنُ٘ م ئحًس فخىقخقٜ ٝحظاخج اىاٚ  م خءس حىقخقٜ ٍرطز ش رَطؤىش طنْ٘ٝٔس فخضظق ه حىقخقٜ

 .حإلىَخً رخىعيً٘ حىقخّّ٘ٞش ٗغٞر حىقخّّ٘ٞش

 فَخ ٗقف ٍطؤىش حىظنِ٘ٝ فٜ ٍؿر؟

ُّ حىظنِ٘ٝ حصضخضٜ ٍْعخًس فخىَعُْٞ٘ فاٜ حىقكاخء َٝخقضاُ٘ أعَاخىٌٖ فاٜ حىْٞخراش حىعخٍاش ُّٗ  َٝنِ حىق٘ه ا

ُّ عَيٌٖ ٕذح ٕ٘ ٗض ٞيش ىيظعيٌ ٍِ زٍ ثٌٖ حىذِٝ ٝ ٘وٌّٖ٘ فٜ حىوزرسس ٗىنْٔ ىاٞص مخفٞاخًس طخقٝذ ٍطز.  ؾحٞح أ

 تؿ٘ؾخً ٍف عذء حىعَو ٗط خٗص ٍطظ٘ٙ حىقكخس حىذِٝ ٝسحٍيٌّٖ٘ 

ُّ حىهيا٘ش فاٜ  اذُ طنِ٘ٝ حىقخقٜ حىَؿرٛ ٝعظَخ رخصضخش عيٚ ٍاخ ّقضأ فاٜ ميٞاش حىحقا٘ل فاٜ غازخرٔ  ا

عيً٘ مخٝخسس ٗىنْٖخ ططخعخ عيٚ ارقاخء حىاذِٕ  ٞاخً ٍطاظعخحً ىظقزاو  ٍقخعخ حىَظعيَِٞ ا طنَِ فخثخطٔ فقم فٜ حمظطخد

ُّ ليذ حىعيٌ ٝعيٌّ حىظ٘حقفس ٗحىظ٘حقف ؾ ش ٍَٖش فٜ حىقخقٜ طنطازٔ ٍرّٗاش  حصفنخق حىهخٝخس  ٗف٘ل مو ذىلس فب

ُّ حضظوخحً حىح خضذ فٜ حى نر ٗطهعئ ٝػنل فٜ أفنخقٓس ٗٝظيَص حىح. فٜ أفنخق حٟترِٝ ذٍظقخقِٞ ٍٗحخٍِٞ(  ا

حٟىااٜ ٗحإلّظرّٞااض عيااٚ ّ ااخل ٗحضااف فااٜ ٍؿاار ىااٞص مخٝااخحً  ٍٗااف ذىاالس ٍااخ ٝااسحه منٞاار ٍااِ حىقكااخس ا ٝهٞااخُٗ 

ٌّ اّتخه حىْ،خً حإلىنظرّٗاٜ فاٜ رعاف حىَحاخمٌ راخاً  حىحخضذ حٟىٜ ٍف إَٔٞظٔ فٜ أّحء عَيٌٖ  ف ٜ رعف حىخٗه ط

،اخً ىيظناِ٘ٝ حىَطاظَر ٝظاٞح حىظَْٞاش حىخحثَاش ٍِ حىْ،خً حىا٘قوٜ  ٗىاٌ ٝناِ ٍناو ذىال حىظحاخٝس ٍَنْاخً ُّٗ ٗماّ٘ ّ

 .ىَٖخقحص حىقكخس

 شرعيت األداء -2

وااااخ ٝ ظقااااخ غااااوؽ أٗ ٍئضطااااش ىػاااارعٞش حىَْزااااف أٗ حصؾااااوس ٍٗااااف ذىاااال ٝظَظااااف رػاااارعٞش ٗثقااااش ٍااااِ 

ٕااذٓ حىحخىااشس حضااظ خع ٕااذح حىػااوؽ أٗ ٕااذٓ حىَئضطااش طعاا٘ٝف  ٝحنَٖااٌ أٗ ٍااِ ٝ اارـ عيااٌٖٞ ضااي ظٔ  ف ااٜ

ّقؿاااخُ غااارعٞش حىَْزاااف رػااارعٞش حصّحء  فقاااخ ٝاااؤطٜ  اااخمٌ ىخٗىاااش راااخُٗ حّظوخراااخص أٗ  ظاااٚ رخّظوخراااخص ٍاااسٗقس 

ذٗراااذىل ٝناااُ٘ فخواااخحً ىػااارعٞش حصؾاااو(س ٗىناااِ ٝظَٞاااس أّحإٓس فٞحاااّو ٍػاااخمو ٍااا٘حلْٜ ّٗىظااأس فٞ  ااار ٕااائاء 



 

   

 

 والسياسة الدين سمق

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

ُّ غااارعٞش حصّحء أثقاااو ٗزّاااخً فاااٜ ٍٞاااسحُ حىػااارعٞش حّعاااخحً غااارعٞش حصؾاااو  ٗواااخ  ا ّناااُ٘ ٍزاااخى ِٞ اذح ويْاااخ ا

ٍااِ غاارعٞش حصؾااو  فخىْااخش أمناار عَيٞااش ٍااِ ٍْ،اارٛ حىعيااً٘ حىطٞخضااٞش ٗقمااخه حىقااخُّ٘ ٍْٗ،َااخص  قاا٘ل 

ُّ أ نخٍااأ عخّىاااش  ٖاااٌ ّحثَاااخً ٗأراااخحً "حىْظٞهاااش"  ا ٖٝاااٌ منٞااارحً ٍاااِ ٝناااُ٘ حىقخقاااٜ اذح قاااَْخ أ َّ حإلّطاااخُس ٖٗٝ

ّقس فاااٜ ٍاااخس زٍْٞاااش ٍعق٘ىاااش  رختظؿاااخقس َٝناااِ ىيننٞااارِٝ حىظ خقاااٜ عاااِ ّقؿاااخُ غااارعٞش حىَئضطاااخص ٗؾاااخ

ُّ حىَ  اااب فاااٜ أّرٞاااخص اؾااا ب حىقكاااخء فاااٜ  .عٍَ٘اااخً ٗحىقكاااخء تؿ٘ؾاااخً اذح قاااَْخ غااارعٞش حصّحء راااو ا

.حىخٗه حصٗقٗرٞش غيزش حىْقخظ حىوخؼ ر عخىٞش حىقكخء
17

 

  .صّحء عْخٍخ ٝظعي. حصٍر رَرف. حىقكخءٝهخق رْخ حُٟ طحخٝخ ٍخ حىَقؿّ٘ رػرعٞش ح

  الفصل في النساعاث في مدة زمنيت معقولت

ٌّ حى ؿاو فاٜ حىقكاخٝخ فاٜ    فا  فخثاخس ىحناٌ ٝؿاخق رعاخ معقولدت زمنيدت مددةغرعٞش حصّحء طظحق. عْاخٍخ ٝاظ

ُّ Justice delayed,  justice denied ٍكٜ عػرحص حىطِْٞس ٗوخ واخه حإلّهيٞاس رحا.:  حىعخحىاش حىز ٞجاش أٛ أ

ٗحىَخس حىسٍْٞاش حىَعق٘ىاش ٍ ٖاً٘ واخّّٜ٘ ري٘قطأ أ ناخً حىَحنَاش حصٗقٗرٞاش ىحقا٘ل  .عخحىش ٍْنرس أٗ ىٞطض عخحىش

حإلّطخُس ٗٗقاعض ىأ أ نخٍاخً ٍحاّخّس ا ٍهاخه ىعرقاٖخ ْٕاخ  ٗحىَاخس حىسٍْٞاش حىَعق٘ىاش ىٞطاض ٍزاخأ فك خقاخً أٗ 

         شس ٗطظٌ ٍطخءىظٖخ عِ عخً ح ظرحٍٖخ  يَخًس ٗىنِ وخعخس وخّّ٘ٞش طيظسً رٖخ حىخٗى

ُّ حىخضخطٞر حىَظعخوزش طّْؽ عيٚ ضرعش حى ؿو فٜ حىقكخٝخ  حىعخحىش فٜ ٍؿر ر ٞجشس ؾحٞح أ
18
ٗىناِ ٍناو  

  ٕذح حىْؽ غنيٜ ّٗ٘ع ٍِ أّ٘حع حىسْٝش حىخضظ٘قٝشس أٛ أّٔ ا أثر ىٔ ٍِ حىْخ ٞش حى عيٞش 

خٝاخ ّقماش رامء حىعخحىاشس ٗىناِ ّقحضاش ٍْػا٘قس ٍائترحً فٜ نو غٞخد ا ؿخثٞخص ٍْػ٘قس ٍِ حىؿاعذ طح

ُّ حى عِ حىَاخّٜ ٝزقاٚ  ضاْ٘حصس ٕٗاذٓ حىَاخس رخىظؤمٞاخ  ٨أٍاخً ٍحنَاش حىاْقف  ا٘حىٜ  -فاٜ حىَظ٘ضام  -طػٞر اىٚ أ

 ىٞطض "ٍخس زٍْٞش ٍعق٘ىش" 

 الحياد

ً ٗماّ٘ طاؤثٞر حىحٞخّ ٝوظيا عِ حاضظق هس فخاضظق ه ٍعْخٓ عخً ٗمّ٘ طؤثٞر تخقمٜ عياٚ حىقخقاٜ: عاخ

اخ حىحٞاخّ فا  ع واش ىأ رخىطاي خص حىوخقمٞاشس ٗىنْأ  .ٍِ حىطي ش حىظْ ٞذٝشس أٗ ٍِ حإلعا ًس أٗ ٍاِ قأش حىَاخه ٍّ أ

                                                           
17

- J. Bell, Judiciaries within Europe  Cambridge University Press 2007  p. 29: “the concern has really moved away 

from the classical areas of judicial independence (mainly protecting judges from political interference) to issues of the 

effectiveness of the judicial system”. 

18
 ٗطعَو عيٚ ضرعش حى ؿو فٜ حىقكخٝخ  : حىظقخقٜ  . ٍؿُ٘ ٍٗن ٘ه ىينخفش  ٗطيظسً حىخٗىش رظقرٝذ مٖخص حىظقخقٜس1022ٍِ ّضظ٘ق  51حىَخّس ـ 
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ٝظعيّ. رؿ خء ذِٕ حىقخقٜ ٗحضظعخحّٓ ىَعخٍيش حىوؿً٘ حىَعخٍيش ّ طٖخ ُّٗ ٍحخرخس ى رق أٗ طحٞس قّخٓ  حىحٞاخّ 

ا ضي خُ ىيقخُّ٘ عيٚ حىحٞخّس فا  َٝناِ  .طٔ ٗعِ ٕ٘حٓ حىػوؿٜاذُ حضظق ه ٍعْ٘ٛس حضظق ه حىقخقٜ عِ ّ 

 .صع،ٌ حىْؿ٘ؼ أُ طحق. حىحٞخّس فخىحٞخّ ٍطؤىش طررٞش

ٗوااخ ٝنااُ٘ حىقخقااٜ غٞاار ٍطااظقو ٍٗحخٝااخحًس أٗ ٍطااظق ً ٗغٞاار ٍحخٝااخ  فخاضااظق ه ٗحىحٞااخّ غٞاار ٍظ زٍااِٞ  

حىحٞخّ ٍطؤىش ؾاعزش ا طظا٘فر ىيهَٞافس ٗمَاخ أغارّخ اىاٚ ذىال ٍاِ وزاوس ٝهاذ أُ ٝظاخقد حىقخقاٜ عيٖٞاخ  ٗطحقٞ.

 طحقٞقٔ  -اُ ىٌ ٝنِ ٍِ حىَطظحٞو  -ٗٝ نر فٜ ٍعْخٕخ  ٗحىحٞخّ ٕخق ضخً ٍِ حىؿعذ 

حإلمخرااش عيااٚ ٕااذح  ٕااو حىقكااخس فااٜ ٍؿاار ٍحخٝااخُٗس أٛ ٝ زقااُ٘ حىقااخُّ٘ رخى رٝقااش ّ طااٖخ عيااٚ حىهَٞااف؟

حضاظق ه ّحتياٜ ٍعْا٘ٛ ا َٝناِ وٞخضأ رخصقواخً أٗ رظحيٞاو ّؿا٘ؼ  -مَاخ ويْاخ  -حىظطخإه ىٞطض ضٖيش  فخىحٞاخّ 

حىقخُّ٘  ع ٗس عيٚ ذىلس ٝطظ ٞف حىقخقٜ أُ ٝو ٜ حّحٞخزٓ ى رق أٗ  سد أٗ أٝخٝ٘ى٘مٞش طحض ضظخق وخّّٜ٘  

خقاٜ ىوخٍاش أفناخقٓ ٗحّحٞخزحطأ حىَطازقش ُّٗ أُ ٝ،ٖار ذىال فخىقخُّ٘ فٞٔ ٍِ حىَرّٗش ٍاخ ٝن اٜ ىناٜ ٝ ٘عأ حىق

 .ىيعخىٌ حىوخقمٜ

عيْٞااخ اذُ حىظرمٞااس عيااٚ ّق ظااِٞ: حضااظعخحّ حىقكااخس صُ ٝاائّٗح أعَااخىٌٖ رحٞااخّس ٗٗمااّ٘ ع ٍااخص طااخه عيااٚ 

 .غٞخد حىحٞخّ

خ حضظعخحّ حىقكخس صُ ٝئّٗح أعَخىٌٖ رحٞخّ فٞؤطٜ ٍِ ع٘حٍو عخٝخس ٍْٖخ طررٞش حىقخقٜ ع ٍّ يٚ حىحٞخّ  ضاز. أ

ُّ حىقكاخس ٝاؤطُ٘ غخىزاخً ٍاِ  ُّ طنِ٘ٝ حىقكخس فٜ ٍؿر فٞٔ وؿا٘ق  ٗضاز. أُ أغارّخ اىاٚ أ أُ أغرّخ ٍِ وزو اىٚ أ

رٞجش حمظَخعٞش ٗح خس ذحىػرٝحش حىعيٞخ ٍِ حى زقش حى٘ض ٚ( ٍَخ ٝهعاو رعكاٌٖ غٞار واخّق عياٚ ط ٖاٌ ٗمٖاش ّ،ار 

ُ٘ رط خء رخاعظخحء عيٚ وخـ أٗ قخرم غرلش ّٗهخٓ أمنر حى زقخص حصترٙ  فخىقخقٜ ٝظؤىٌ عْخٍخ ٝظٌٖ ٍ٘حلْ

اخ عْاخٍخ طْقياذ حٟٝاش راؤُ ٝناُ٘  ٍّ حضظعخحّحً إلؾخحق أ نخً وخضٞش عيٚ حىَظَِٖٞ  ٗىْخ فٜ أ نخً حىَْٞخ تٞر ٍناخه  أ

ُّ حص ناخً طزْاٚ عياٚ حىهاس ُّ حىقخقاٜ غخىزاخً ٝظاذمر ٍق٘ىاش أ ً ٍِ ْٝظَٜ اىاٚ لزقاش حىقخقاٜ حامظَخعٞاش ٍظَٖاخً فاب

ٗحىٞقِٞس ٗىٞص عيٚ حىػل ٗحىظوَِٞ  ف ٜ حىحخىش حصٗىٚس ٝظؤىٌ حىقخقٜ ىيكحٞش ٗا طؤتذٓ غ قش رخىَظَِٖٞ ذحىاذِٝ 

ُّ  اً حىَ٘حلِْٞ حىزط خء ا طؿَخ أٍخً  ْخّأ عياٚ ٍاِ ٕاٌ  خ فٜ حىحخىش حىنخّٞشس فب ٍّ ٌٕ ىٞط٘ح رخىكرٗقس مْخس(  أ

 ورٝزُ٘ ٍْٔ حمظَخعٞخً 

٘ز ّ،ااخً ٍزااخقك ٗطااؤطٜ منٞاار ٍااِ حص نااخً رااخىزرحءسس قأْٝااخ ٍحخمَااخص ضاارٝعش ٗرَْٞااخ ط اا٘ه ٍحخمَااخص قٍاا

 .ٗأ نخٍخً وخضٞش عيٚ حإلت٘حُ  فيٞص فٜ حىقخُّ٘ ٍخ ٝزرق ٕذح حى رل فٜ حىظعخٍو

راااخى زفس حص ناااخً ذحص حىزعاااخ حىطٞخضاااٜ عاااخّٕخ ويٞاااوس ٗا َٝناااو غاااٞجخً ٝاااذمر أٍاااخً ٍ ٝاااِٞ حىقكاااخٝخ حىظاااٜ 
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ٗىناااِ ٍناااو ٕاااذٓ حىقكاااخٝخ رَاااخ طح،اااٚ رااأ ٍاااِ ط  ٞاااش اع ٍٞاااش ـ ّحتيٞاااش  طْ،ااار فٖٞاااخ حىَحاااخمٌ ماااو عاااخً 

قٓ مٖااخزحً ٍْحاااخزحً ٗغٞاار واااخّق عياااٚ أّحء  ّ٘ ٗتخقمٞااش ـ طع اااٜ ؾاا٘قس ضاااٞجش ىيقكااخء حىَؿااارٛس فٖااٜ طؿااا

 ٍَٖظٔ حىرثٞطشس ٕٜٗ اوخٍش حىعخه 

تؿ٘ؾاخً طيال حىؿاخّقس رحا. حإلتا٘حُ -حىَ خىف ىأل نخً حىؿخّقس رعخ عسه ٍرضاٜ 
19
ُّ حىقكاخء  -  ٝهاخ أ

طيقاٚ وزا٘اً غاعزٞخًس  -حىظٜ ا طرحعاٜ ّحثَاخً حىق٘حعاخ حىقخّّ٘ٞاش  -حىَؿرٛ ْٝقؿٔ حىحٞخّ  فٜ حىحقٞقشس ٕذٓ حص نخً 

ِّ ٕذٓ حىػرعٞش ىٞطض غرعٞش مٖخز وكخثٜ ٍْٖاٜ  ىذىل فٖٜ ٍؿخق ىيػرعٞش رخىْطزش اىٚ حىقكخء حىَؿرٛ  ٗىن

حىطٞخضاُٞ٘  ىاخٗحعٜ حىخواشس ٕاٜ ىٞطاض غارعٞش رقاخق ٍاخ ٕاٜ غاعزٞش أٗ ٗاَّخ غرعٞش ٍَخثيش ىظيل حىظٜ ٝظَظف رٖاخ 

ّ ّ طٔ ٗغٞرٓ عيٚ أّٔ مٖاخز ا ٝنظ اٜ  -رؤ نخٍٔ حصتٞرس  -غعز٘ٝشس ْٕٗخ ٍنَِ حىو ر  فخىقكخء حىَؿرٛ  ّ٘ ٝع

ش رظ زٞ. حىقخُّ٘س ٗىنِ "ٝطظوخٍٔ"  ٕٗذح ٍعْخٓ أّٔ ٝظؿرق مؤّّٔ مسء ٍِ ّ،خً أمنر ٍِ مّ٘ٔ مسءحً ٍاِ حىخٗىا

 ٝظعِٞ عيٞٔ حطزخع و٘حعخ وخّّ٘ٞش ٍهّرّس 

ٝهذ عيٚ حىقكخء اذُ أُ ٝ ل حقطزخلٔ رخىْ،خًس ٗأُ ٝظ٘وّا عِ طؿ ٞش  طاخرخطٔ ٍاف تؿاٍ٘ٔ ىٞرّماس فاٜ 

ٍطؤىش اؾ ب حىقكخء  فخإلؾ ب حىهذقٛ ٕ٘ حىطزٞو حى٘ ٞخ ىزْخء غرعٞش مخٝاخس ٝحظخمٖاخ حىقكاخء أمنار ٍاِ أٛ 

 ٗوض ٍكٚ 

                                                           
19
ُّ حإلت٘حُ فٜ رعف وكخٝخٌٕ ىٌ ٝظَظع٘ح رَحخمَش عخّىش ٕٗذح ىٞص ٍعْخٓ ـ   طزرثش حإلت٘حُ ٍِ حىظٌٖ حىَ٘مٖش اىٌٖٞس ٗىنْٔ ٍهرّ طقرٝر أ
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