املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ألكَمي هوردس خان  -اًـراق

371

ظحَـة اًـالكة تني اًسَعاث وظالحِاهتا وحدودُا يف
مرشوع دس خور ؤاكَمي هوردس خان
ًعَف مععفى امني ٠
 ٠لكَة اًلاهون ،خامـة اًخمنَة اًخرشًة ،اؤكَمي هوردس خان ،اًـراق
______________________________________________________________________________________

املس خخَط
ا َّؤن ا ألهؼمة اًيَاتَة ادلميلراظَة اٌَرباًَة اًيت ازدُرث فهيا احللوق واحلرايث اًفردًة يه زالج ظور رئُس َة اسدٌادا ملحد أب همم من املحادئ ادلس خورًة أبل وُو مدد أب اًفعي تني
اًسَعاث ،ويه اًيؼام اًربملاين واًيؼام اًرئايس واًيؼام اجملَيس أبو حىومة ادلـَة ،وؤا َّن اًـالكة تني اًسَعاث اًثالج خاظة اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة يف  ل هؼام من
ا ألهؼمة اًس َاس َة املذهورت وفلا ٌَمحد أب املذهور ختخَف من هؼام لآخر وحمتزي خبعائط وؾيارص متَزيٍ ؾن الآخرٍن ،وُذٍ اخلعائط واملمزياث ًًدلي ثوافرُا يف  ل هؼام من
ا ألهؼمة املذهورت ًيك ًعَق ؿَََ اًيؼام اًفالين  ،ومبـىن بآخر ان ًلك هوع من ُذٍ ا ألهواع اًثالزة املـروفة اًَاثَ وخعائعَ اًيت ثخىون من ٍلوؿاث مذجاوسة ل ميىن اخلَط
تني خعائط واًَاث ختط هؼام مـني مؽ خعائط وبآًَاث ختط هؼام بآخر ،لن ذكل ًوءدي اؤىل ُدم ادلميلراظَة
وؤا ّن اًيؼام اًربملاين ُو أبنرث ا ألهؼمة جناحا واس خلرارا يف اًخعحَق ابمللارهة مؽ اًيؼامني الاخرٍن  ،اؤذ ٍمتزي خبعائط بأساس َة امهِا خاظَخني رئُس َدني أبوهلٌل زيائَة اًسَعة
اًخيفِذًة واثىهيٌل اًفعي املرن اًلامئ ؿىل اًخـبأون واًركاتة املخحادةل تني اًسَعاث ،وًلك من ُاثني اخلعَعخني رشوظِا ومذعَحاهتا اًيت ًًدلي ثوافرُا ًيك ٍىون اًيؼام جرملاهَا فـال
ل هؼراي فلط يف هعوص ادلس خور
وثلوم تـغ ادلساثري خبَط تـغ ؾيارص وخعائط اًيؼام اًربملاين مؽ تـغ ؾيارص و خعائط اًيؼام اًرئايس أبو اجملَيس ،وجسمَة اًيؼام يف ادلس خور اًربملاين ُذٍ ا ألهؼمة ل
ميىن ان حىون هؼاما جرملاهَا الا ابلمس أبما من حِر اجلوُر فِو اما هؼام رئايس أبو ص حَ رئايس أبو جمَيس ،ول جس خعَؽ حتلِق أبو اؤكامة ادلميلراظَة خاظة يف اًحدلان احلدًثة يف
ادلميلراظَة
مفاثَح اًلكٌلث :مرشوع دس خور ،ظحَـَ اًـالكاث ،اؤكَمي هوردس خان ،اًعالحِاث ،اًـراق
______________________________________________________________________________________

 .3امللدمة
مضلكة اًححر
ا ّؤن واضـي مرشوع دس خور اؤكَمي هوردس خان كد ثخٌوا اًيؼام اًربملاين وفلا ملا ُو
مٌعوص ؿَََ يف املادت الأوىل مٌَ ،وًىن ابٍمتـن يف املواد امليؼمة ٌَيؼام اًس َايس
واًـالكاث تني اًسَعاث ،وخاظة اًسَعة اًخيفِذًة واًدرشًـَة ،ىرى تبأ َّن اًخوازن
خمخي ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة وؤاىل خاهة رئُس الؤكَمي لأهَ وؿىل اخلالف من اًيؼام
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اًربملاين الاظَي مٌح سَعاث فـََة وواسـة هل مما حـي من اًيؼام اًس َايس يف
املرشوع واكـا هؼام اخر كري اًيؼام اًربملاين وُذا ًؤدي اؤىل ُدم ادلميلراظَة
املهنجَة وخعة اًححر
من أبخي الاحاظة ابملوضوع اس خـمَت املهنج اًوظفي اًخحًََل امللارن ،ومقت تدٌبأول
املوضوع يف مدحثني ،خععت ا ألول ًححر اًيؼام اًربملاين الاظَي وخعائعَ،
وذكل يف معَحني ،خعط املعَة ا ألول ًرشخ مدد أب زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة
مبخعَحاثَ اًضلكَة واملوضوؾَة ،فامي خعط املعَة اًثاين مٌَ ٌَـالكة تني اًسَعاث
فَِ  ،ا ّما املححر الآخر خععخَ ًححر ا ألهؼمة اًربملاهَة اخملخَعة ،أبو ؿىل حد كول
تـغ اًفلِاء اًفروس َني امليحرفة ،وخعائعَ ،وهوع اًـالكة تني اًسَعاث فَِ ذكل يف
معَحني أبًض ًا مت ختعَط املعَة ا ألول ًخعور اًيؼام اًربملاين ،اما املعَة اًثاين
خعط ملضمون واًَاث اؤحنراف اًيؼام اًربملاين وخاءث اخلامتة تبأمه الاس خًذاخاث
واًخوظَاث اًيت متخضت ؾن اًححر.
املححر الأول
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اًيؼام اًيَايب اًربملاين الأظَي وخعائعَ
ا ّؤن ٌَيؼام ادلميلراظي اًيَايب وحبسة اًـالكة تني اًسَعاث اًثالزة اي درخة وهَفِة
اًفعي تني اًسَعاث وخاظة اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة  ،،زالج ظور أبظَةل
مـروفة وصائـة ويه اًيؼام ادلميلراظي اًيَايب اًربملاين واًيؼام ادلميلراظي اًيَايب
اًرئايس واًيؼام ادلميلراظي اًيَايب اجملَيس وًلك هؼام من ُذٍ ا ألهؼمة اًثالزة ؾيارصٍ
1
وخعائعَ واًيت جضلك اًَاث مذجاوسة وحمتزي هبا اًواحدت ؾن ا ألخرى
 -3اًيؼام اًربملاين ميخاز خباظَخني رئُس َدني ،أبوهلٌل زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة ،
رئُس دوةل ( مَاك اكن ام رئُس مجِورًة ) كري مسؤول ول حيمك فِو مٌعة
رمسي وسَعاثَ صلكَة وامسَة ،أبو رئُس وزراء وجمَس وزراء
مسؤوًني امام اًربملان ميخَىون  ل اًسَعاث اًفـََة يف مِدان اخذعاظاث
اًسَعة اًخيفِذًة ،واثىهيٌل وحود فعي مرن تني اًسَعخني اًدرشًـَة
2
واًخيفِذًة اًلامئ ؿىل أبساس اًخـبأون املخوازن واًركاتة املخحادةل تُهنٌل
 -7اًيؼام اًرئايس ميخاز تدورٍ أبًض ًا خباظَخني رئُس َدني ،أبوهلٌل حرنزي اًسَعة
اًخيفِذًة لكِا تَد رئُس ادلِورًة وحدٍ ،فِو رئُس ادلوةل ورئُس اًوزراء
اذ لًوخد رئُس اًوزراء ول جمَس اًوزراء اًوزراء ًـَيون وًـزًون من كدي
اًرئُس ومسؤوًون امامَ واثىهيٌل اًفعي اجلامد أبو اًلوي تني اًسَعاث
رئُس ادلوةل واًربملان الكٌُل ايثَان اؤىل احلمك ؾن ظرًق الاهخخاة اًضـيب
والكٌُل ٍمتخـان ابلس خلالًَة جتاٍ الاخر ،ل اًرئُس ٌس خعَؽ ان حيي
3
اًربملان ول اًربملان ٌس خعَؽ ان ٌسحة اًثلة من رئُس ادلوةل
 -1أبخريا حىومة ادلـَة أبو اًيؼام اجملَيس  :وحىون اًسَعة اًـََا واًفـََة تَد
اًربملان ا ّما احلىومة فِيي مبثاتة جلية أبو َُئة اتتـة وخاضـة ٌَربملان ،اًخوازن
اًدرشًـَة.4
اًسَعة
ًعاحل
خمخي
فهيا
ًلك هوع من ُذٍ ا ألهواع اًثالزة بآًَاثَ وؾيارصٍ اًيت ثخىون من ٍلوؿاث
مذجاوسة ،ويه بآًَاث أبظََة ،وهبا حتلق ادلميلراظَة ،وثخلِد سَعة احلاكم،
وثضمن وثعون احللوق واحلرايث امليعوص ؿَهيا يف ادلس خور
واًلواهني معََا ،ول ميىن اخلَط واملزح تني خعائط وبآًَاث ثًمتي أبو ثـود
ًيؼام هَايب مـني مؽ خعائط وؾيارص ثًمتي اؤىل هؼام هَايب بآخر  ،لن ذكل
ل ميىن أب ّن ًؤدي اؤىل حتلِق اًيدِجة املعَوة حتلِلِا  ،ويه اؤكامة
ادلميلراظَة اًيت حتلق احللوق واحلرايث ،وسوف هدٌبأول خعائط اًيؼام
اًربملاين ثءيء من اًخفعَي. .
فاؤذا ما هؼران اؤىل جتارة ادلول من حِر ا ألخذ تبأحد ُذٍ ا ألهؼمة اًثالزة ،ىرى
ابن اًيؼام اًوحِد اذلي حلق جناحا يف خمخَف اًؼروف واجملمتـاث ُو اًيؼام
اًربملاين ،ا ّما اًيؼامني الآخرٍن فمل حيللا جناحا خارح اًحدل ا ألم  ،فاًيؼام اجملَيس
أبو هؼام حىومة ادلـَة مل حيلق جناحا الا يف سوٌرسا ،ويف  ل اًخجارة ا ألخرى
اًيت حاوًت ا ألخذ تيؼام حىومة ادلـَة حتوًت اؤىل ادلنخاثورًة ،نٌل يف حرهَا يف
ؾِد ؾعمت اهوهو ،ونذكل يف اهؼمة املـسىر اًرشيق (الاصرتايك ) اًيت سادث
يف ؿدت دول يف اًلرن املايض ،واًيؼام اًرئايس تدورٍ مل حيلق جناحا خارح تدلٍ
ا ألم ( اًولايث املخحدت الامرٍىِة ) ففي دول امرٍاك اًالثًَِة ودول اًرشق
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ا ألوسط اذلٍن ثخٌو ُذا اًيؼام حتوًت اؤىل دنخاثورايث  ،ذلكل اًيؼام اًوحِد
اذلي ًًدلي الاخذ تَ يف هوردس خان ويف اي تدل ٍرًد اكامة هؼام دميلراظي حلِلي
ان ايخذ ابًيؼام اًربملاين الاظَي وًُس امليحرف .
فِـدّ اًيؼام اًربملاين أبنرث ا ألهؼمة جناحا واهدضارا يف اًـامل ،وحلق جناحا يف خمخَف
اًؼروف واجملمتـاث ،و يف ادلول املخلدمة واملخخَفة دلهيا خعائط وؾيارص وبآًَاث
جضلك مبجموؾِا ما ًـرف اًَوم هبذا الامس ،و ُذٍ اًـيارص واخلعائط الأظََة
ًًدلي احرتاهما ،وا ألخذ هبا يف ادلس خور نٌل يه صالك ومضموان ،حىت ميىن وظف
اًيؼام ابًربملاين ،و أبمه ثكل اخلعائط واًـيارص نٌل ذهران زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة
واًفعي املرن اًلامئ ؿىل اًخـبأون واًركاتة تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة ،5ا ّؤن
ادلميوكراظَة ثخحلق اؤذا ما مت ا ألخذ ابًيؼام اًربملاين مبحادئَ  ،و مبلوماثَ اًضلكَة
واملوضوؾَة ،وُذٍ املحادئ ثـمي هوحدت واحدت مًسجمة ،اؤقفال ااي مهنا أبو حترًفِا
أبو ا ألخذ هبا من اًياحِة اًضلكَة فلط من دون اًياحِة املوضوؾَة ،أبو خَط تـغ
ؾيارص اًيؼام اًربملاين تحـغ ؾيارص اًيؼام اًرئايسً ،ؤدي حامت وابًورورت اؤىل هخاج
ملاٍرت ٌَيؼام اًربملاين حىت وان مسي اًيؼام جرملاهَا  .ذلكل فا ّؤن اًيؼم اًس َاس َة
اًيت ختَط تني تـغ مؼاُر وؾيارص اًيؼام اًربملاين ،تحـغ مؼاُر وؾيارص اًيؼام
اًرئايس ل ميىن أب ّن حتلق ادلميلراظَة املًضودت تي ابًـىس كد ختفي مارة اًلاتضني
ؿىل اًسَعة ًالهلضاض ؿىل اًيؼام ادلميلراظي حتت مسمى اًيؼام ادلميلراظي اًيَايب
وان ٌَيؼام اًربملاين ا ألظَي خعَعخني رئُس َدني أبوهلٌل زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة،
واثىهيٌل اًفعي تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة فعال مران كامئا ؿىل اًخـبأون واًركاتة
6
املخحادةل تُهنٌل وسًذعرق ًلك من ُاثني اخلعَعخني مبعَحني مس خلَني
املعَة الأول
زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة
ذهران أب ّن أبحد امه ؾيارص وملوماث اًيؼام اًربملاين ُو زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة ،وُذا
املحد أب هل مذعَحاثَ وملوماثَ ،فال ٍىفي مثال أب ّن ًيط ادلس خور ؿىل حىوٍن اًسَعة
اًخيفِذًة من ؾيرصٍن رئُس ادلوةل ورئُس جمَس اًوزراء واًوزراء ،وؤاهٌّل ًًدلي أب ّن
حىون ُذٍ اًثيائَة اكمةل يه فـال يف اًيؼام اًربملاين ا ألظَي مبخعَحاهتا اًضلكَة .
وُذٍ املخعَحاث اًضلكَة ثـين اس خلالل اًرئاس خني  ل واحدت ؾن ا ألخرى ،وتعورت
خاظة اس خلالل رئُس جمَس اًوزراء وجمَس اًوزراء ؾن رئُس ادلوةل ،فِجة أب ّن ل
ٍىون ل رئُس اًوزراء ول جمَس اًوزراء خاضـني أبو اتتـني هل ،نٌل اهَ ل جيوز
ادلؽ ل دامئَا ول مؤكذا تني امليعحني ،فال جيوز ًرئُس ادلوةل ان ٍىون رئُسا ٌدلوةل
ورئُسا ٌَوزراء يف اًوكت هفسَ  ،نٌل اهَ ًًدلي ًلرض احلفاظ ؿىل اس خلالل اًسَعة
اًخيفِذًة ثضلهيا رئاسة ادلوةل ورئاسة احلىومة جتاٍ اًسَعة اًدرشًـَة ونذكل
اس خلالل اًسَعة اًدرشًـَة ؾن اًسَعة اًخيفِذًة  ،ان ٍىون رئُس ادلوةل مس خلال
ؾن اًربملان ل خاضؽ هل ول هممييا ؿَََُ ،ذا من خاهة ،ومن خاهة بآخر ًًدلي ان
7
ٍىون رئُس اًوزراء وجمَس اًوزراء مس خلَني ؾن رئُس ادلوةل ؾضواي
أبما فامي خيط اس خلالل رئُس اًوزراء وجمَس اًوزراء ؾن رئُس ادلوةل فِخحلق ابن ل
ٍىون اخذَارٍ وؾزهل وحماسخذَ تَد رئُس ادلوةل ،فذـني أبو حلكَف رئُس اًوزراء يف
اًيؼام اًربملاين تَد رئُس ادلوةل ،وًىن يف احللِلة يه ظالحِة صلكَة ،لن رئُس
ادلوةل ًُس حرا يف اخذَارٍ ،فِو ملِد ابجتاُاث ا ألكَحَة داخي اًربملان ،وًًدلي ان
خيخار مرحش الاكَحَة ،أبو من ٌس خعَؽ مجؽ الاكَحَة حوهل
من اًرشوط اًضلكَة ا ألخرى ًضٌلن اس خلالل اًوزارت جتاٍ رئُس ادلوةل ؿدم اجلواز
ابدلؽ تني امليعحني يف ًد خشط واحد ،فال جيوز ًرئُس ادلوةل ان جيمؽ تني رئاسة

املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ألكَمي هوردس خان  -اًـراق
ادلوةل ورئاسة اًوزراء يف ًدًَ ،وان ل ٍىون ًرئُس ادلوةل حق رئاسة احامتؿاث
جمَس اًوزراء حىت وان اؾعَت هل يف حالث اس خنٌائَة حضور احامتؿاث جمَس
اًوزراء ورئاس خَ ،فِيحلي ان حىون رئاس خَ صلكَة ثلذرص ؿىل ادارت الاحامتع دون ان
ٍىون هل حق املضارنة يف اختاذ اًلرار ودون ان ٍىون هل حق اًخعوًت ؿىل اًلراراث
املخخذت يف ذكل احامتع .ا ّؤن ادلساثري اًربملاهَة الاظَةل ويف ملدمهتم ادلس خور
اًربًعاين ً ّـد ادلس خور الأم ٌَيؼام اًربملاين ،ونذكل ادلساثري اًربملاهَة الاظَةل اًيت
ػِرث اؤىل اًوحود تـد احلرة اًـاملَة اًثاهَة لكِا مل جسمح ًرئُس ادلوةل حضور
احامتؿاث جمَس اًوزراء ،ومن ُذٍ ادلساثري مثال ادلس خور الاملاين واًَاابين
والاًعايل والارسائًَل ( الاخريت جسمح ًرئُس ادلوةل حضور احامتؿاث جمَس
اًوزراء))8
رئُس
ظَة
ؿىل
تياء
فلط
اًوزراء
ومن املخعَحاث اًضلكَة ا ألخرى يف اًيؼام اًربملاين الاظَي وًلرض احلفاظ ؿىل
اس خلالًَة اًسَعخني اًخيفِذًة واًدرشًـَة الك ؾن ا ألخرى ،وًـدم اخذالل اًخوازن
تُهنٌلًً ،دلي ان ٍىون رئُس ادلوةل مس خلال ؾن اًربملان (ابؾخحار ان اًوزارت حىون
مسؤوةل امام اًربملان وخاضـة هل )فِجة ان ٍىون اًضق الاخر من اًسَعة اًخيفِذًة
(رئُس ادلوةل ) مس خلال ؾيَ وذكل ًيك ل خيخي اًخوازن ًعاحل اًسَعة اًدرشًـَة ،
وُذا الاس خلالل ًخحلق من خالل ظرًلة اهخخاتَ أبو ثـٌََُ  .وابمللاتي ًًدلي أبن ل
حيدج اًـىس أبًض ًا أبي جتة احلََوةل دون اخذالل اًخوازن ًعاحل اًسَعة
اًخيفِذًة وًيك ل حيدج ذكل ًًدلي ان ل ٍىون رئُس ادلوةل هممييا أبو مس َعرا ؿىل
اًربملان  .فاؤذا فلد رئُس اًوزراء اس خلالهل جتاٍ رئُس ادلوةل  ،ابن اكن ًرئُس ادلوةل
دور فـًل يف اخذَارٍ أبو حماسخذَ أبو اخاز ادلس خور ًرئُس ادلوةل ادلؽ تني مٌعحَ
ومٌعة رئُس اًوزراء أبو مٌحَ سَعاث فـََة ميارسِا تيفسَ  ،أبو ابًـىس اذا
كوى ادلس خور مرنز رئُس ادلوةل ابن حـي اخذَارٍ ًمت ابلهخخاة اًضـيب فا ّؤن ذكل
ًؤدي اؤىل حرحِح نفة رئُس ادلوةل ،وخيخي اًخوازن ًعاحلة داخي صلي اًسَعة
اًخيفِذًة  ،واخذالل اًخوازن ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة ،يف ملاتي اًسَعة اًدرشًـَة .
ويف امللاتي أبًض ًا اذا فلد اًرئُس اس خلالهل جتاٍ اًربملان ابن ٍىون اخذَارٍ مثال من
ظالحِة اًربملان ،خيخي اًخوازن ُذٍ املرت ًعاحل اًسَعة اًدرشًـَة وىىون يف الك
احلاًخني تعدد الاحنراف يف اًيؼام اًربملاين من اًياحِة:
حمكن يف ان ثخين مددا زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة ًؤدي اؤىل هتمُش دور رئُس ادلوةل ،
لهَ كري مسؤول  ،وحرحِح نفة رئُس اًوزراء واهخلال اًسَعاث اًفـََة يف مِدان
اخذعاظاث اًسَعة اًخيفِذًة اؤٍهيم ،ألهنم املسؤوًون أبمام اًربملان ،ول ًحلى ًرئُس
ادلوةل الا مرنز أبديب حماًد تني الاحزاة واًسَعاث اؤذ ًًدلي ؿَََ أبًض ًا ان ًلدم
اس خلاًخَ من حزتَ ظَةل فرتت رئاس خَ ٌدلوةل 9فاؤذا أبؾعَت ظالحِاث فـََة وحلِلِة
هممة يف مِدان اخذعاظاث اًسَعة اًخيفِذًة اؤىل رئُس ادلوةل ميارسِا تيفسَ وًُس
ؾن ظرًق اًوزارت ،ىىون امام هؼام جرملاين مٌحرف ختخي اًخوازن فهيا ًعاحل اًسَعة
اًخيفِذًة ويف داخي اًسَعة اًخيفِذًة اؤىل رئُس ادلوةل ،وؾيدُا ىىون امام خعر
ادلنخاثورًة واًخفرد ،ول ميىن ان ثيجح يف اؤكامة اًيؼام ادلميلراظي اًربملاين
املعَة اًثاين
اًـالكة املرهة تني اًسَعاث اًلامئة ؿىل اًخـبأون املخوازن واًركاتة املخحادةل
اؤن من خعائط اًيؼام اًربملاين أب ّن ًلوم ؿىل فعي اًسَعاث فعال مران كامئ ًا ؿىل
اًخوازن واًخـبأون تني اًسَعاث ،وخاظة اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة  ،وًخحلق
تخلرٍر مؼاُر خاظة جلك سَعة ثحارشُا يف مِدان اخذعاص اًسَعة ا ألخرى سوف
هخـرض ًِا يف فرؿني
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اًفرع الأول
أبؾٌلل ثحارشُا اًسَعة اًخيفِذًة يف جمال اًسَعة اًدرشًـَة
أبول  :أبؾٌلل خاظة تخىوٍن اًربملان واهـلادٍ والاصرتاك يف تـغ وػائفَ وادلؽ تني
ؾضوًة اًسَعخني
ففي اًيؼام اًربملاين ثلوم اًسَعة اًخيفِذًة ؿادت ابدلؾوت لؤحراء الؤهخخاابث اًربملاهَة ،
وثحارش أبًض ًا تـغ الأؾٌلل املخـَلة تـمََة الاهخخاة ذاهتا ،اكؤؿداد اًلوامئ الاهخخاتَة
وؤاحراء اًرتثُداث اًالزمة لؤحراء الاهخخاابث يف موؿدُا.
ومن املـَوم ان اًربملان ل ًيـلد تعفة مس مترت ظَةل أبايم اًس ية ،فِو ًيـلد ًـدت أبصِر
ملارشت وػَفذَ اًدرشًـَة وًدخي يف اًـعةل اًدرشًـَة ،وكد ثعر أب حالث رضورًة ازياء
ؾعةل اجملَس ًس يوًة مما ًؤدي اؤىل وحوة دؾوت اًربملان اؤىل احامتع اس خنٌايئ  ،وؿادت
ما ثلوم اًسَعة اًخيفِذًة تدؾوثَ اؤىل ذكل الؤحامتع نٌل ثلوم تفغ دورت اهـلاد اًربملان
وثبأحِي اهـلادٍ.
نٌل ان ٌَسَعة اًخيفِذًة حق املضارنة يف وػَفة اًدرشًؽ ؾن ظرًق حق اًوزارت يف
اكرتاخ اًلواهني،نٌل ميخكل رئُس ادلوةل حق املعادكة واظدار اًلواهني  ،حبسة اًيؼام
اًربملاين املـمول تَ يف اًحدل.
واخريا ًلرر اًيؼام اًربملاين اًسٌلخ ابدلؽ تني امليعة اًوزاري وؾضوًة اًربملان  ،اذ
ٍمتىن اًوزٍر من حضور خَساث اًربملان تعفذَ اًرمسَة والاصرتاك يف مٌاكضاث
اًربملان وادلفاع ؾن س َاسة احلىومة اًـامة و أبؾٌلل  ل وزارت ؿىل حدى
اثهَا  :حق احلي
اؤن أبمه حق ٌَسَعة اًخيفِذًة جتاٍ اًسَعة اًدرشًـَة ُو حلِا يف حي اًربملان كدي
اىهتاء مدثَ  ،حني ًلؽ اخلالف تني اًسَعخني  ،وثلرر اًسَعة اًخيفِذًة ان ثَجا اؤىل
اًضـة  ،فذلوم ابؤظدار كرار حبي اًربملان وثدؾو َُئة اًياخدني اؤىل اؤهخخاة جرملان
خدًد.
وً ّـد اًفلِاء ادلس خورًون حق احلي ُو اًلوت اًورورًة ملوازهة اًسَعخني اًدرشًـَة
10
واًخيفِذًة  ،ألهَ ًـد اًسالخ امللاتي ٌَمسؤوًَة اًوزارًة امللررت أبمام اًربملان.
اًفرع اًثاين
أبؾٌلل ثحارشُا اًسَعة اًدرشًـَة يف جمال اًسَعة اًخيفِذًة
أبول :اًسؤال وُو متىن ؾضو اًربملان من ثوحَِ بأس ئةل اؤىل اًوزراء ًالس خفِام ؾن
أبمر جيـهل اًـضو ،أبو تلعد ًفت هؼر احلىومة اؤىل امر مـني ،اذ حيق ًلك ؾضو من
أبؾضاء اًربملان ظَة أبًض ًاحاث أبو اس خفساراث تعدد مساةل مـَية من احد اًوزراء
أبو من احلىومة ولك.
اثهَا :الاس خجواة :وُو أبوسؽ من الاس خجواة و أبخعر مٌَ  ،فِو اؤحراء من
اؤحراءاث ثليص احللِلة أبو حلائق مـَية ؿىل أبساس ثحادل الاس ئةل من ملدم
الاس خجواة أبو تـغ ا ألؾضاء ثلاتهل اؤخاتة اًوزٍر أبو رئُس احلىومة ؿىل الاس ئةل،
وٌس هتدف حترًم املسؤوًَة اًس َاس َة ضد احلىومة أبو أبحد اًوزراء .
اثًثا :اًخحلِق اًربملاين :وُو معََة من معََاث ثليص احللائق ؾن وضؽ مـني يف اهجزت
اًسَعة اًخيفِذًة متارسِا جلية مؤًفة من ؿدد مـني من أبؾضاء اًربملانٌَ ،ىضف ؾن
خماًفة أبو فساد ،أبو أبي وخَ من أبوخَ اىهتاك اًلاهون واساءت اس خـٌلل اًسَعة وثلدم
ثلرٍرُا تـد انٌلل هممهتا ىل اًربملان  ،وًـد ادات رضورًة ًخحارش اًسَعة اًدرشًـَة
ركاجهتا ؿىل اًسَعة اًخيفِذًة
راتـا  :املسؤوًَة اًوزارًة وثـد جحر اًز أبوًة يف اًيؼام اًربملاين ول ثوخد الا يف ذكل
اًيؼام ،حىت وظي ا ألمر تحـغ اًفلِاء ومهنم اًـالمة اًفرويس املضِور مورٌس
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دًفرحَِ ابن املسؤوًَة اًوزارًة جضلك اًـيرص ا ألسايس ٌَيؼام اًربملاين  ،وحىت ًو
اكهت اًـيارص ا ألخرى مفلودت  ،فا ّؤن ثوافر ُذا اًـيرص ًوحدٍ – يف راًَ – اكيف
ٌَلول ابن هؼاما ما جرملاهَا ،وًلعد هبا املسؤوًَة اًس َاس َة ٌَوزارت امام اًربملان
وًرتثة ؿَهيا ؾزل اًوزٍر وفلدٍ مليعحَ أبو سلوط اًوزارت  ،ويه ثلاتي اًسالخ
11
امللاتي تَد احلىومة ضد اًربملان ملاتي سالخ حي اًربملان تَد احلىومة
املححر اًثاين
اًيؼام اًربملاين امليحرف وخعائعَ واًـالكة تني اًسَعاث فَِ
هدٌبأول يف ُذا املححر ثعور اًيؼام اًربملاين واحنرافَ ،وذكل خبَط ؾيارص وخعائط
من ا ألهؼمة اًيَاتَة ا ألخرى ،خاظة اًيؼام اًرئايس مؽ خعائط وؾيارص اًيؼام
اًربملاين يف معَحني ،س يخعط املعَة ا ألول ًخعور اًيؼام اًربملاين ،ويف املعَة
الآخر هدٌبأول مضمون واًَة الاحنراف يف ا ألهؼمة اًربملاهَة اخملخَعة .
املعَة الأول
ثعور اًيؼام اًربملاين
ان اًيؼام اًربملاين وابًعورت اًيت اظحح ؿَهيا اًَوم مل ًؼِر ظفرت واحدت ومل ًحلى
ؿىل هفس اًضلك واخلعائط اًيت ػِر ؿَهيا أبول مرت تي اهَ ونٌل ُو صان تلِة اراكن
وؾيارص اًيؼام اًربملاين خضـت ًخعور ثدرجيي اترخيي ظوًي ،ومرث مبراحي 12ففي
اًحداًة اكن ُياك مرحةل ثحد أب من انامتل مؼاُر اًيؼام اًربملاين يف أبواخر اًلرن اًثامن
ؾرش وؤاىل ؾِد ثوىل املَىة فىذوراي اًـرش يف اىلكرتا يف س ية  3211ومسَت مبرحةل
اًيؼام اًربملاين املزدوح ،واكن لٍزال ًرئُس ادلوةل (املكل ) دورٍ اًىدري ؿىل املرسخ
اًس َايس واكهت دلًَ سَعاث فـََة ،اؤذ اكن هل سَعاث فـََة يف ثـَني وؾزل رئُس
اًوزراء واًوزراء حِر اكهوا مسؤوًني مسؤوًَة مزدوخة أبمام اًربملان ورئُس ادلوةل،
نٌل اكن ًرئُس ادلوةل سَعاث حلِلِة ميارسِا تيفسَ مدارشت
مث ثعور اًيؼام اًربملاين ثدرجيَا اؤىل اًيؼام اًربملاين اًواحد جهناًة ؾِد املَىة فىذوراي
وفَِ هتمش دور رئُس ادلوةل اؤىل اتـد احلدود.
ففامي ًخـَق تخـَني وؾزل رئُس اًوزراء واًوزراء مل ًحلى هل الا دور صلكي ،واظحح
أبمر ثـَُهنم وؾزهلم مفروضا ؿَََ ابجتاُاث ا ألكَحَة داخي اًربملان ،وًىن ُذا اًخعور
اكن ثعور ظحَـَ ًا ثدرجيَ ًا داخي اًيؼام هفسَ ،ووفلا ًخعور ادلميوكراظَة واًوؾي
واملٌلرسة ادلميلراظَخني ،ومل ٍىن مععيـا ،اؤل اهَ وتـىس ُذا اًخعور اًعحَـي ٌَيؼام
اًربملاين واذلي اكن مساٍرا ًخعور ادلميوكراظَة ػِر اجتاٍ اخر من ادلساثري وصلك
حراحـا ؾن ذكل اًخعور ابجتاٍ اًيؼام اًربملاين املزدوح واذلي ودل مؽ ولدت ادلس خور
اًفرويس احلايل اًعادر ؿام  3212فسمَت اب ألهؼمة اخملخَعة أبو ص حَ اًرئاس َة وٌسمََ
تـغ من اًفلِاء اًفروس َني ابًيؼام اًربملاين امليحرف (وُذا ما هفضهل ) ،اؤذ أبخذث
تحـغ املؼاُر اًضلكَة ٌَيؼام اًربملاين ،وخاظة زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة ،ومزحذَ
تحـغ ؾيارص اًيؼام اًربملاين فبأظحح خََعا مذيافرا كري مذجاوس ، ،ومت ثلوًة مرنز
رئُس ادلوةل مرت اخرى ابن حـي ثوًََ امليعة ؾن ظرًق الاهخخاة اًضـيب ومٌحَ
سَعاث فـََة هممة ميارسِا تيفسَ مدارشت وًُس من خالل اًوزارت .ا ّؤن ُذا اًيؼام
اذلي مت اتخداؿَ من كدي اجلرنال دجيول وحىت اهَ ٌسمى ادلس خور ابمسَ ملـاجلة
اًؼروف كري املس خلرت اًيت اكهت ثـاهََ فروسا تـد احلرة اًـاملَة اًثاهَة  ،مل حيلق
جناحا ومل ٌس خعؽ ثبأسُس دميوكراظَة يف اًحدلان ا ألخرى خارح فروسا ،مهنا ؿىل سخِي
املثال ادلس خور املرصي ًس ية  3273املَلي ،ونذكل ادلس خور اًرويس احلايل كد
ثبأثرا اؤىل حد هحري ابدلس خور اًفرويس ًس ية 3212و كاما اب ألخذ هبذا اٍمنوذح من
اًيؼام اًس َايس  ،وادلَؽ ًـرف ما ال اًََ اًوضؽ اًس َايس يف مرص يف ػي
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املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ألكَمي هوردس خان  -اًـراق
ادلس خور املذهور ونذكل ادلَؽ ًـرف ان ادلميلراظَة يف روس َا ًُست ؿىل ما ٍرام
وان توثني ص حَ دنخاثور ول جس خعَؽ املؤسساث ادلس خورًة وخاظة اًربملان يف ػي
ذكل اًيؼام اخملخَط من جلم أبو اًلاف أبو وضؽ حد ًعموحاث توثني الاهفرادًة ،
حىت يف فروس اًحدل الام مل ٌس خعؽ اًيؼام من ثبأسُس دميلراظَة حلِلِة ،والا تـد
ؿام  3221وفَِ متت اًـودت اؤىل تـغ مدادئ وؾيارص اًيؼام اًربملاين ،وًلول أبحد
اًفلِاء اًفرس َني ادلس خورًني ( ًو كارهيا ادلميوكراظَة اًفروس َة يف ػي دس خور 3212
ملارهة اب ألهؼمة اًلرتَة ا ألخرى ميىن أبن هـخربٍ أبسو أب ادلميوكراظَاث ) 13وًحدو أب ّن
واضـي مرشوع ادلس خور اًىردس خاين كد ثبأثروا ثضلك من ا ألصاكل هبذا اٍمنوذح
اًفرويس أبي اًيؼام اًربملاين امليحرف
املعَة اًثاين
مضمون وبآًَة الؤحنراف يف الأهؼمة اًربملاهَة اخملخَعة
ٍىون الاحنراف يف ا ألهؼمة اًربملاهَة امليحرفة يف الك خعَعيت اًيؼام اًربملاين وٌُل
زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة من هجة واًـالكة تني اًسَعاث ،وخاظة تني اًسَعخني
اًدرشًـَة واًخيفِذًة من هجة أبخرى ،وس يدٌبأول ذكل الاحنراف يف فرؿني مس خلَني
اًفرع الأول
الاحنراف يف مدد أب زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة14
ذهران ابن ملحد أب زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة خاهحان خاهة صلكي وخاهة موضوؾي،
اجلاهة اًضلكي ًثيائَة اًسَعة اًخيفِذًة ًرتنز ؿىل ظرًلة اخذَار رئُس ادلوةل
ورئُس اًوزراء ،وؿدم حواز ادلؽ تني امليعحني ومبوحدَ ًخحدد هوع اًيؼام اًربملاين،
ومدى وحود اخذالل اًخوازن تني اًسَعاث فهيا
أبول  -:هَفِة اخذَار رئُس ادلوةل
من املـَوم يف ا ألهؼمة اًربملاهَة املَىِة أب ّن رئُس ادلوةل (املكل) ًبأيت ؾن ظرًق
اًورازة ،وُو مس خلي ؾن ا ألحزاة ،ذلكل فا ّؤن ُذٍ اًعرًلة ثضمن اس خلالًَة رئُس
ادلوةل واًسَعة اًخيفِذًة جتاٍ اًسَعة اًدرشًـَة ،ألهَ ل ٍىون مدًيا ً ألحزاة ول
ٌَربملان يف ثوًََ مٌعحَ ،نٌل أب ّن موكـَ احملاًد فوق اًسَعاث وا ألحزاة جيـي مٌَ
أبحسن من ًَـة دور احلمك تني اًسَعاث ،وحيفغ اًخوازن تُهنا ،وُذا ما أبدى
تحـغ اًفلِاء اؤىل اًلول تبأ ّن اًيؼام اًربملاين ل ًخالمئ اؤل مؽ اًضلك املَيك ًرئاسة
ادلوةل 15وًىن املضلكة ثثور يف ا ألهؼمة ادلِورًة اًربملاهَة .16
رئُس ادلوةل يف اًيؼام ادلِوري اًربملاين ًخوىل مٌعحَ ابؤحدى اًعرائق اًخاًَة:
اخذَارٍ تواسعة اًربملان وا ألمثةل ؿَََ (دس خوري فروسا ًس ية  3271و3291
ودس خور اًـراق ًس ية ،) 7111وًؤدي اؤىل ثحـَة وخضوع رئُس ادلوةل اؤىل اًربملان،
وخيخي ثوازن اًسَعاث اؤىل الاخريت ،مما كد حيرف اًيؼام ادلميوكراظي ابجتاٍ حىومة
ادلـَة.17
أبو ًبأيت اؤىل اًسَعة ؾن ظرًق الاهخخاة اًضـيب ،مما ًؤدي اؤىل ثلوًة مرنز وسَعاث
رئُس ادلوةل ،وكد ًفذح صَِة الاهفراد ابًسَعة دلًَ ،ذلكل فا ّؤن ُذٍ اًعرًلة وفلا
ٌَراي اًراحج لثخالمئ مؽ اًيؼام اًربملاين ،وكد أبخذ هبذٍ اًعرًلة ادلس خور اًفرويس
ًس ية  ،3212ونذكل ادلس خور اًرتيك احلايل تـد ثـدًَِا يف س ية  ،7317وىرى حاًَا
يف حرهَا وحود رقحة ومِي كوًني دلى أبردوكان ٌَخفرد ابًسَعة ،واًِميية ؿىل جمَس
اًوزراء ،وٌضلك هتدًدا حلِلِا ٌَيؼام ادلميلراظي اًربملاين اًفيت اذلي تين من ؿدت
س يواث  ،وثالفِا ًـَوة اًعرًلذني اًساتلذني مت اتخاكر ظرًلة أبخرى وخاظة يف
ا ألهؼمة اًربملاهَة احلدًثة تـد احلرة اًـاملَة اًثاهَة ،ومن ُذٍ ادلساثري ا ألملاين
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والاًعايل واًِيدي ،ويه ظرًلة وسط تني الاهخخاة اًضـيب والاهخخاة من
اًربملان ،اذ ًمت اخذَار رئُس ادلِورًة من كدي َُئة مضرتنة ثخىون من مجَؽ أبؾضاء
اًربملان ،وٍلوؿة ممازةل لأؾضاء اًربملان  ،مٌخخحني أبو خمخارٍن من اكفة مٌاظق و أبكاًمي
ادلوةل جيمتـون وًًذخحون اًرئُس ،وابؤىهتاء هممهتم ًمت حَِا أبي ا ألؾضاء اخملخارون أبو
امليخخحون من اكفة ا ألكاًمي واملياظق لخذَار اًرئُس ،وًـودون أبفراد ًا ؿادًني واًربملان
ًـود اؤىل معهل نربملان وهبذٍ اًعرًلة ميىن جتية مسبأويء اًعرًلذني ا ألوىل و
اًثاهَة ،فال ٍىون اًرئُس مٌخخحا من اًربملان حىت خيضؽ هل ،ول مٌخخحا من اًضـة
حىت ٌس َعر ؿىل اًربملان واملؤسساث ا ألخرى وًخحول اؤىل ادلٍىذاثورًة وهـخلد ان
ُذٍ اًعرًلة مالمئة ًىردس خان وثليض ؿىل اجلدل احلايل تني اهعار الاهخخاة اًضـيب
وميثهل احلزة ادلميلراظي اًىوردس خاين و أبهعار الؤهخخاة من اًربملان وميثي الاحزاة
ا ألخرى ،أبو ان ًمت حتوًي اًيؼام اؤىل هؼام جرملاين مَيك ؿىل رشط ان ل ٍىون ٌَمكل
الا اًعالحِاث اًرمزًة وظحـا ل جيوز يف اًيؼام اًربملاين املَيك ان ًددوا اكرابء املكل
وؤاىل ادلرخة اًراتـة اًة مٌاظة س َاس َة أبو ؿََا يف ادلوةل
اثهَا  -:ظرًلة اخذَار رئُس اًوزراء
أبظححت هممة اخذَار رئُس اًوزراء يف ا ألهؼمة اًربملاهَة ا ألظََة حمعورت ابًربملان،
وًُس ًرئُس ادلوةل اؤل اًخعدًق اًضلكي ؿىل من اخذارٍ اًربملان ،أبو ا ألكَحَة اًربملاهَة
تـحارت أبدق ،اكدلس خور الاملاين واًَاابين والاًعايل وادلس خور اًـرايق أبًض ًا و ل
ادلساثري اًربملاهَة ا ألظَةل .ا ّما ا ألهؼمة اًربملاهَة امليحرفة فلد أبؾعت دور ًا هحري َا ًرئُس
ادلوةل يف ُذا الاخذَار ،مهنا ادلس خور اًفرويس ًس ية  ، 3212وادلس خور املرصي
ًس ية  ،3273مرشوع دس خور اؤكَمي هوردس خان ا ألهؼمة اًربملاهَة ا ألظََة من حِر
املحد أب ،وذكل ابؤًزامَ رئُس الؤكَمي ابخذَار مرحش اًىذةل اًيَاتَة الانرث ؿددا يف اًفلرت
 39من املادت 19وملرثني وًىن اذا اخفق مرحش نخةل الاكَحَة يف جضىِي احلىومة
ملرثني ،ؾيدُا ًرئُس الؤكَمي ان ٍلكف من ٍراٍ مٌاس حا وحبسة سَعخَ اًخلدٍرًة،
وًىٌيا هـخلد أبهَ ًًدلي يف املرت اًثاهَة أبو اًثاًثة ،وؾيد اخفاق املرحش تدضىِي احلىومة
وهَي زلة ا ألكَحَة اًربملاهَة ا ّؤن ًمت حي اًربملان وؤاحراء اؤهخخاابث خدًدت ل ان ًـعى
اًرئُس ُذٍ اًسَعة اًىدريت اًيت ل ثخالمئ مؽ اًيؼام اًربملاين الاظَي.18
اثًثا  -:ؿدم حواز ادلؽ تني امليعحني
ا ّؤن من ا ألمور املِمة املخـَلة ابجلاهة اًضلكي ويه ؿدم حواز ادلؽ تني مٌعة رئُس
ادلوةل ورئُس اًوزراء يف ًد خشط واحد ،وان ل ٌسمح ًرئُس ادلوةل ابًلِام
ؤابرشاف أبو حضور احامتؿاث جمَس اًوزراء ،حىت وان أبؾعَت هل يف حالث
اس خنٌائَة حضور احامتؿاث جمَس اًوزراء ورئاس خَ فِيحلي أب ّن ٍىون رئاس خَ صلكَة،
ثلذرص ؿىل اؤدارت الاحامتع من دون ان ٍىون هل حق املضارنة يف اختاذ اًلرار ودون
ان ٍىون هل حق اًخعوًت ؿىل اًلراراث املخخذت يف ذكل الاحامتع ،وُذٍ يه حال
ادلساثري اًربملاهَة الاظََة اكدلس خور اًربًعاين ونذكل ادلساثري اًربملاهَة الاظَةل اًيت
ػِرث اؤىل اًوحود تـد احلرة اًـاملَة اًثاهَةٍ ،لـهيا مل ٌسمح ًرئُس ادلوةل ابحلضور
اؤىل احامتؿاث جمَس اًوزراء ،اكدلس خور الاملاين واًَاابين والاًعايل والارسائًَل( 19
الاخريت جسمح ًرئُس ادلوةل حضور احامتؿاث جمَس اًوزراء تياء ؿىل ظَة رئُس
اًوزراء)
ا ّما ادلساثري امليحرفة اكدلس خور املرصي واًفرويس فلد أبخازث ادلؽ تني امليعحني ،
ففي ادلس خور اًفرويس فا ّؤن ا ألظي ُو احامتع جمَس اًوزراء جرئاسة رئُس ادلِورًة،
ونذكل ادلس خور املرصي اخاز ًرئُس ادلِورًة ادلؽ تني مٌعحَ ومٌعة رئُس
اًوزراء ،و أبًض ًا رئاسة احامتؿاث اجملَس ،والاحنراف يف ُذا اجلاهة ًوخد يف
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مرشوع دس خور الؤكَمي و ٍمكن يف مادثني ،ا ألوىل يه املادت  312سادسا واًيت
أبخازث ًرئُس الؤكَمي حضور احامتؿاث جمَس اًوزراء ورئاس هتا فاكن ًًدلي زايدت فلرت
واًيط ؿىل ان ل ٍىون هل ظوث مـدود ؾيد اختاذ اًلراراث ونذكل اًفلرت الاخريت
من املادت  312تيط ؿىل ممارسة جمَس اًوزراء همامَ حتت ؤارشاف وثوحَِ رئُس
الؤكَمي ،وىرى رفؽ ُذٍ اًفلرت ،ألهنا ل ثخالمئ مؽ اًيؼام اًربملاين ا ألظَي
20راتـا -:اهخلال اًسَعاث اًفـََة اؤىل رئُس وجمَس اًوزراء
أب ّما اجلاهة املوضوؾي أبو املخعَحاث املوضوؾَة فذمتثي ابهخلال اًسَعة اًفـََة من رٌس
ادلوةل اؤىل رئُس اًوزراء وجمَس اًوزراء ،ول ًحلى ًرئُس ادلوةل اؤل دوراً صلكَ ًا أبو
خفر ًاي ،يف ا ألهؼمة اًربملاهَة ا ألظََة اكًيؼام اًربملاين الاىلكزيي أبو املَيك اًـرايق يف
دس خور س ية  3271املـروف ابًلاهون ا ألسايس مٌح ادلس خور ًرئُس ادلوةل الا اهَ
ل ميارسِا تيفسَ تي تواسعة رئُس اًوزراء واًوزراء اخملخعني ؿرب ما ٌسمى ابًَة
اًخوكِؽ اجملبأور يف اي موضوع ًوكؽ فَِ رئُس ادلوةل ًوخد جباهحَ ثوكِؽ رئُس اًوزراء
واًوزٍر اخملخط ٌدللةل ؿىل اهنم مه اًلامئني ابملوضوع وًخحمَون ؾهنا املسؤوًَة امام
اًربملان لن رئُس ادلوةل كري مسؤول وان اًعالحِاث اًيت مييحِا ادلس خور ًرئُس
ادلوةل مـؼمِا يه حلوق أبو سَعاث امسَة ظاحهبا احللِلي ُو اًوزارت املسؤوةل امام
اًربملان ،وكد وظي الامر اب ألهؼمة اًربملاهَة احلدًثة اكًيؼام الاملاين والارسائًَل
واًَاابين اؤىل جتاُي دور رئُس ادلوةل وهتمُضَ انرث فانرث حىت وظي الامر اؤىل
21
احلدًر ؾن خدوى تلاء رئُس ادلوةل يف اًيؼام اًربملاين
فاؤذا اكهت ظالحِاث اًسَعة اًخيفِذًة يف ا ألهؼمة اًربملاهَة اًخلََدًة يه من اًياحِة
ادلس خورًة ظالحِاث رئُس ادلوةل متارس من كدي اًوزارت ،فا ّؤن ادلساثري اًربملاهَة
اًعادرت تـد احلرة اًـاملَة اًثاهَة كامت تخلٌني ذكل اًواكؽ املخعور ٌَيؼام اًربملاين
فبأظححت ظالحِاث اًسَعة اًخيفِذًة واكـَا ودس خوراي ظالحِاث أبظََة ٌَوزارت،
ا ّما ا ألهؼمة اًربملاهَة امليحرفة فلد صلكت حراحـا يف ُذا اجملال أبًض ًا ،فلد هط
ادلس خور اًفرويس اًعادر س ية  3212ؿىل اخذعاظاث نثريت فـََة ًحارشُا رئُس
ادلِورًة ًوحدٍ وًُس ؾن ظرًق اًوزارت ،نٌل وهعت ؿىل اخذعاظاث اخرى متارس
ابًرشانة تُهنٌل وُذا ُو حال ادلس خور املرصي ًس ية .22 3273
وؤان واضـي مرشوع دس خور الؤكَمي كد ساروا ابجتاٍ ا ألهؼمة اًربملاهَة امليحرفة ،فلد
اانظوا تـغ اًعالحِاث املِمة ًرئُس الؤكَمي متارس من كدهل مدارشت ،وًُس ؾن
ظرًق اًوزارت ،حـي من رئُس الؤكَمي رشٍاك مؽ جمَس اًوزراء يف رمس اًس َاسة
اًـامة ً ؤالكَمي يف املادت  31من املرشوع ،ونذكل حـي هوع من اًِميية هل ؿي اجملَس
اًوزراء وذكل وفلا ٌٌَلدت  312من املرشوع ابن ميارس جمَس اًوزراء ظالحِاثَ
واخذعاظاثَ حتت ارشاف وثوحَِ رئُس الؤكَمي وذكل ل ًخوافق مؽ اًيؼام اًربملاين
،ومن اًعالحِاث املِمة ا ألخرى اًيت مٌحت ًرئُس الؤكَمي يف مرشوع ادلس خور
املادت  319من املرشوع خبعوص اؾعاءٍ ظالحِة اكرتاخ حاةل اًعوارئ وُذٍ
اًعالحِة ًًدلي ان حىون ًرئُس اًوزراء وًُس رئُس الؤكَمي
ونذكل املادت  22من املرشوع واًيت حـَت من رئُس الؤكَمي اًلائد اًـام ٌَلواث
اًحُضمرنة (حرس الؤكَمي ) وُذٍ اًعالحِة يف اًيؼام اًربملاين الاظَي ٍىون من
اخذعاص رئُس اًوزراء واًوزٍر املسؤوًني امام اًربملان
الاحنراف يف اًـالكة تني اًسَعخني اًدرشًـََ واًخيفِذًة
ا ّؤن اًيؼام اًربملاين ا ألظي أبو اًعحَـي ُو ذكل اًيوع من اًيؼام اذلي ًلوم ؿىل فعي
اًسَعاث ،وًىن حيفغ ابًخوازن تُهنا مؽ وحود ؿالكة ثـبأون تُهنا ،وخاظة اًسَعخني
اًدرشًـَة واًخيفِذًة  ،حبَر ل ثعلي ااي مهنٌل ؿىل ا ألخرى ،وذكل ؾن ظرًق
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اًسٌلخ ًلك مهنا ابًخـبأون واًـمي يف جمال اخذعاص اًسَعة ا ألخرى ،واؾعاء  ل
مهنا ابًسالخ امللاتي جتاٍ ا ألخرى ،وهبذٍ اًعورت ثـمي اًسَعاث داخي اًيؼام
ثضلك مذياسق ومًسجم وثضلك مذوازي وحتلق اؿىل درخاث ادلميلراظَة مؽ وحود
ؾوامي اخرى
ا ّما اذا اخذي اًخوازن ًعاحل ااي من ُذٍ اًسَعاث ثفلد اًيؼام ثياسلِا واوسجاهما ول
جس خعَؽ اكامة ادلميلراظَة وثخحول ثدرجيَا اؤىل ادلنخاثورًة وحمك اًفرد خاظة اذا مل
ٍىن ُياك وؾي وممارسة دميلراظَة راخسة يف اًحدل و ىىون امام اًيؼام اًربملاين
امليحرف
وختخَف ثكل ا ألهؼمة اًربملاهَة حبسة اجتاٍ الاحنراف أبو حبسة اجتاٍ اخذالل اًخوازن
فاؤذا اكهت الاخذالل ًعاحل اًربملان ًخحول اًيؼام اؤىل اًيؼام اًيعف جمَيس ؿىل
صالكة ا ألهؼمة اًيت اكن موحودت يف اًحدلان الاصرتاهَة يف أبورواب اًرشكِة يف اًلرن
املايض ونذكل اًيؼام اذلي اكن موحودا يف حرهَا يف ؾِدي ااتثورك وؾعمت اهوهو
وان ُذٍ ا ألهؼمة مجَـِا فضَت يف حتلِق ادلميلراظَة ،وحتوًت صُئا فضُئا اؤىل اهؼمة
فردًة واسدددادًة  .خدٍر اب ألصارت ان واضـي ادلس خور اًـرايق احلايل ًس ية 7111
كد اتثرو هبذا اًيوع من اًيؼام وان الاخذالل دس خوراي موحود ًعاحل اًسَعة
اًدرشًـَة املمتثةل مبجَس اًيواة ؿىل حساة اًسَعة اًخيفِذًة
ا ّما اذا اكن الاخذالل ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة ىىون امام هؼام بآخر ًعَق ؿَََ اًيؼام
اًيعف اًرئايس ،واذلي ػِر مؽ ادلس خور اًفرويس ًس ية  3212املـروف تدس خور
خرنال دًلول اؤذ اكن ادلس خور كد هط ؿىل ان اًيؼام جرملاين وًىن اؾعى
ظالحِاث وسَعاث نثريت وفـََة اؤىل رئُس ادلِورًة مما ادى اؤىل احنراف اًيؼام
ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة ويف داخي اًسَعة اًخيفِذًة اؤىل رئُس ادلوةل ومل ًيجح ُذا
23
اًيؼام يف اكامة ادلميلراظَة يف  ل اًحدلان اًيت ظحق فهيا خارح تدلٍ ا ألم فروسا
ويف جمال اًـالكة تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة يف مرشوع دس خور اؤكَمي
هوردس خان اذلي أبخذ ابًيؼام اًربملاين يف املادت ا ألوىل مٌَ نٌل ذهران فلد اخي ابًخوازن
ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة ؿىل حساة اًسَعة اًدرشًـَة  ،وذكل خًل يف موضوع
املساةل اًس َاس َة ٌَوزارت  ،فلد ذهران ابن املسؤوًَة اًوزارًة يه ؾٌلد اًيؼام اًربملاين،
حىت ان تـغ اًفلِاء ٍرون ابهنا ًوحدُا اكفِة ٌَلول ابن هؼام ما جرملاين دون وحود
اًـيارص ا ألخرى  ،ان املرشوع رمغ ثحًَِ ٌَمسؤوًَة اًوزارًة يف املادت  21اثهَا مٌَ
اًيت هعت ؿىل اهَ ًـرشت من أبؾضاء اًربملان ثوحَِ اؤس خجواة ًرئُس أبو أبؾضاء
جمَس اًوزراء ول جتري املياكضة يف الاس خجواة الاتـد مثاهَة أبايم من ثبأرخي وظوهل
اؤىل رئاسة جمَس اًوزراء وؤاذا متخغ ؾن الاس خجواة ظَة جحة اًثلة ؾن رئُس
جمَس اًوزراء أبوؾن أبحد اًوزراءٍ ،ىون جحة اًثلة ؾن رئُس جمَس اًوزراء مبوافلة
زَىث أبؾضاء اًربملان ،وؾن اًوزٍر مبوافلة ا ألكَحَة املعَلة ألؾضاء اًربملان .وىرى تبأهَ كد
مزي تني املسؤوًَة اًس َاس َة ٌَوزٍر ،واصرتط الاكَحَة املعَلة ًـدد أبظواث اجملَس
حلجة اًثلة ؾيَ اؤل أبهَ اصرتط أبكَحَة زَيث أبؾضاء اًربملان حلجة اًثلة ؾن رئُس
اًوزراء ،اًيت ثرتثة ؿََة املسؤوًَة ادلاؾَة ٌَوزارت وسلوظِا ،وُذا ظـة امليال،
يف حني أبن املسؤوًَة اًس َاس َة اًفردًة ٌَوزٍر يف حاةل جحة اًثلة ؾيَ ثـين سلوظَ
فلط  ،مما ًـين أبن واضـي مرشوع دس خور اؤكَمي هوردس خان أبرادوا اسددـاد املسؤوًَة
ادلاؾَة ٌَوزارت حىٌل أبو واكـا ،وُذا اؤخالل ابمه أبراكن اًيؼام اًربملاين ،وًخوكف نٌل
ذهران وحود اًيؼام اًربملاين ؿَََ وحودا وؿدما.
واكن من املفروض أب ّن حىون الك املسؤوًَخني ادلاؾَة واًفردًة ٌَوزارت ابلكَحَة
تيفسِا ،وخاظة أب ّن مٌح اًثلة ؿادت ٍىون اب ألكَحَة املعَلة .
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ا ّما ابًًس حة ٌَسَعة امللاتةل اًيت تَد احلىومة ضد اًربملان ،فمل ًمت اؾعاء ُذا احلق
ٌَحىومة ًلأس حاة واملربراث اًيت ػِر فهيا ُذا احلق ٌَربملان يف ا ألهؼمة اًربملاهَة
اًـرًلة  ،فـيد الاخذالف تني احلىومة واًربملان ؿىل موضوع ،واص خداد اًزناع ،وٍرى
 ل واحد مهنٌل أبهَ ؿىل حق ،وؤارصار احلىومة ؿىل موكفِا ،فا ّؤن اًربملان ًَجبأ اؤىل
وس َةل حسة اًثلة ،أبو هيدد هبا ،أبو ًـركي أبؾٌلل احلىومة ول ًخـبأون مـَ ،وحرى
احلىومة هفسِا ؿىل احلق فدس حق اًربملان وثَجبأ اؤىل سالخ حي اًربملان كدي اىهتاء
دورثَ ،واٌَجوء اؤىل الاهخخاابث املحىرت ،والاحذاكم اؤىل َُئة اًياخدني ،فاؤذا اس خعاع
حزة ا ألكَحَة الؤثَان ابلكَحَة اًساتلة مفـىن ذكل اهنا ؿىل حق ا ّم ؤا اؤذا كري َُئة
اًياخدني ر أبهيا وثلريث ا ألكَحَة اًربملاهَة مفـىن ذكل أبن اًربملان ؿىل حق  .مرشوع
دس خور الؤكَمي خاء تيوؿني من احلي أبوهلٌل حي ذايت ًـود ٌَربملان تبأكَحَة زَيث أبؾضاء
ؿدد ا ألؾضاء وفلا ٌَفلرت أبول من املادت  21ا ّما اًفلرت اثهَا مٌَ فِيي حالث ل ثخـَق
تفغ اخلالف تني احلىومة واًربملان الؤكَمي مبـىن بآخر وان اكر املرشوع حبق حي
اًربملان وًىن ًُس ٌَوروراث املوحودت يف ا ألهؼمة اًربملاهَة ويه فغ اًزناع تني
احلىومة واًربملان وا ألحذاكم اؤىل اًياخدني نٌل أبوحضياٍ اؿالٍ وامنا ًلرض بآخر.
ا ّؤن اًيؼام اًربملاين ُو اًيؼام ادلميلراظي اًوحِد اًياحج خارح تدلٍ ا ألم ،وكد حلق
جناحا يف خمخَف اًحُئاث اًيت ظحق فهيا ،ألهَ هؼام مرن وكاتي ٌَخعور ،ىرحو أب ّن ًمت
ثخين اًيؼام اًربملاين احللِلي مبخعَحاثَ اًضلكَة واملوضوؾَة ل أب ّن ًلوموا تخخين ُذا
اًيؼام ابلمس ،ومن اًياحِة اًضلكَة وًىن يف املضمون ًلومون تخخين هؼام اخر حملق
ًرقحاهتم وظموحاهتم  ،وًفضي يف اكامة وثبأسُس هؼام دميلراظي حلِلي نٌل فضي يف
اًحدلان ا ألخرى وابًيدِجة حعي اخذالل واحض يف ثوازن اًسَعخني يف مرشوع
دس خور الؤكَمي وذكل من حراء ثفرًف مضمون مددا زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة واؾعاء
سَعاث فـََة اؤىل رئُس الؤكَمي ًلوم مبٌلرس خَ من كدهل مدارشت ،وًُس ؾن ظرًق
اًوزارت فضال ؾن اخذالل اًخوازن تني احلىومة واًربملان اظال ًعاحل احلىومة نٌل
أبوحضيا مما جيـي اًيؼام اًس َايس املوحود يف املرشوع فميي مل مت مترٍرٍ واظحح
دس خورا ً ؤالكَمي وجضلك اًيؼام اًس َايس مبوحدَ جيـهل هؼاما جرملاهَا مٌحرفا ؿىل صالكة
ا ألهؼمة اًيعف اًرئاس َة أبو اخملخَعة اًيت ػِرث مؽ ولدت ادلس خور اًفرويس ًـام
،3212و اًيت مل ثيجح يف اكامة اًيؼام ادلميوكراظي يف أبي تدل ظحق فَِ خارح فروسا

اخلامتة

ان اًيؼام اًربملاين ُو بأنرث ا ألهؼمة ادلميلراظَة جناحا يف اًخعحَق خمخَف ادلول
املخعورت واملخخَفةً ،ىوهَ هؼام مرن وكاتي ٌَمالمئة يف خمخَف اًؼروف واًحُئاث
اًس َاس َة والاحامتؾَة ،واًسخة ًُس وًَد هؼرايث فىرًة ،ومل ًًضبأ ظفرت واحدت
وؤامنا وًَد ممارسة اًـمََة ٌَمؤسساث اًس َاس َة اًربًعاهَة ًلرون من اًزمن وُذا
اًيؼام ميخاز خبعَعخني رئُس َدني أبوهلٌل زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة واهخلال اًسَعاث
اًفـََة يف جمال اخذعاظاث اًسَعة اًخيفِذًة اؤىل جمَس اًوزراء ،وٍىون دور رئُس
ادلوةل صلكي وجروثوهويل ا ّما اخلعَعة اًثاهَة فِيي ا ألخذ مبحد أب اًفعي تني اًسَعاث
فعال مران مذوازان كامئا ؿىل اًخـبأون واملضارنة واًركاتة املخحادةل ،و أب ّن ًلك من ُاثني
اخلعَعخني مذعَحاهتٌل اًيت ًًدلى ا ألخذ هبا نٌل يه ٌَلول ابن هؼام ما جرملاين ول ٍىفي
اًيط يف ادلس خور تبأن اًيؼام جرملاين
ػِرث تـغ ا ألهؼمة اًس َاس َة مٌذ ما تـد احلرة اًـاملَة اًثاهَة وخاظة مؽ ولدت
ادلس خور اًفرويس ًس ية  3212ثعَق ؿىل هفسِا اًيؼام اًربملاين وًىن ل ثبأخذ تـيارص
اًيؼام اًربملاين مبخعَحاثَ ورشوظَ نٌل ُو تي ًلوم خبَعِا مؽ تـغ ؾيارص اًيؼام
اًرئايس اترت وٍىون اًيؼام هعف رئايس ،واترت اخرى مؽ تـؼغ ؾيارص اًيؼام
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اجملَيس فِىون اًيؼام كرًحا من اًيؼام اجملَيس أبو حىومة ادلـَة  ،فذلوم مثال تخخين
مددا زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة وًىهنا ثلوم تبأؾعاء رئُس ادلوةل سَعاث فـََة أبو يف
جمال اًـالكة تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة ل ثلوم تدٌؼمي اًـالكة ثضلك مرن
كامئ ؿىل اًخـبأون املخوازن ول ثـعي اسَحة اًركاتة املخحادةل ًالك اًسَعخني ثضلك
حيافغ ؿىل اًخوازن املعَوة تُهنٌل  ،وكد ًمت جسمَة ُذٍ ا ألهؼمة يف ادلس خور
ابًربملاين وًىن ُو يف احللِلة هؼام اخر ملاٍر وكري مذجاوس ٌسمََ اًحـغ من اًفلَ
اًفرويس ابًيؼام اًربملاين امليحرف ُذٍ ا ألهؼمة فضَت يف حتلِق ادلميلراظَة اًامن ظحق
خارح فروسا وحيلق رقحة احلاكم اًالدميلراظَة حتت قعاء ادلميلراظَة واًيؼام اًربملاين
ً.حدو ان ،واضـي مرشوع دس خور اؤكَمي هوردس خان كد ثبأثروا هبذا الاجتاٍ فلد اخذو
ابًيؼام اًربملاين يف املادت ا ألوىل وزيائَة اًسَعة اًخيفِذًة واًفعي تني اًسَعاث وًىهنم
كد احنرفوا ؾهنا وذكل تبأؾعاء سَعاث فـََة نثريت اؤىل رئُس الؤكَمي من هجة وؿدم
ثيؼمي اًـالكة تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة مبا حيفغ ثوازهنٌل
ىمتىن من املرشع ادلس خوري ؿالح ُذا اخلَي وثخين اًيؼام اًربملاين تـيارصٍ ومذعَحاثَ
اًضلكَة واملوضوؾَة ًيك ٍىون هؼاما جرملاهَا حلِلِا كادرا ؿىل اكامة اًيؼام ادلميلراظي
ويف سخِي مـبأوهة املرشع ادلس خوري هلدم اًخوظَاث ادان ىمتىن اخذُا تيؼر الاؾخحار
ؾيد اس خئٌاف جلية نخاتة ادلس خور لأؾٌلًِا
 -3ثخين اًيؼام اًربملاين ا ألظًل والاتخـاد ؾن مؼاُر اًيؼام اخملخَط أبو اًربملاين
امليحرف
 -7ثعحَح اًـالكة تني اًسعاث وخاظة اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة واؿادت
اًخوازن فامي تُهنا ؾن ظرًق ثخين مددا زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة ثرشوظِا ومذعَحاهتا
اًضلكَة وحـي مٌعة رئُس الؤكَمي مٌعحا جروثوهوًَا جرشًفِا ل ميخكل اًسَعاث
اًفـََة ،واؾعاء اًسَعاث اًفـََة يف جمال اخذعاظاث اًسَعة اًخيفِذًة جملَس
اًوزراء وثـدًي فلراث املادت  319من املرشوع مبا خيدم ُذا الاجتاٍ
 -1ثعحَح اًـالكة تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة وذكل تبأؾعاء  ل مهنٌل
أبسَحة يف مواهجة اخر وفلا ملا ًخعَحَ حفغ اًخوازن تُهنٌل يف اًيؼام اًربملاين وخاظة
سالخ حي اًربملان تَد احلىومة وسالخ حسة اًثلة تَد ًربملان وثـدًي أبحاكم
املادثني مبا ًؤدي اؤىل اؤحداج اًخوازن تُهنٌل
املعادر
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ادلنخور ثروث اًحدوي  ،اًيؼم اًس َاس َة ،اًىذاة ا ألول ،ثعور اًفىر اًس َايس
واًيؼرًة اًـامة ٌَيؼم اًس َاس َة،ط ،3مىذحة اٍهنضة اًـرتَة  ،اًلاُرت
3213/
ادلنخور ر أبفت فودت ،زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة تني اًضلك واملوضوع يف دس خور
 ، 3273دراسة ملارهة ،دار اٍهنضة اًـرتَة  ،اًلاُرت7113/
ادلنخور سايم حٌلل ادلٍن  ،اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون ادلس خوري ،مًضات املـارف
ابلسىٌدرًة 7111 /
ادلنخور س َد رحة اًس َد  ،املسؤوًَة اًوزارًة يف اًيؼم اًس َاس َة املـارصت
ملارهة ابًيؼام اًس َايس الاساليم ،اظروحة دنخوراٍ ،اًعحـة ا ألوىل  ،دون
دار اًًرش3227/
ادلنخور س َد ظربي  ،حىومة اًوزارت  ،املعحـة اًـاملَة  ،اًلاُرت3211/،
ادلنخور ؾحداذلَد اتو زًد  ،ثوازن اًسَعاث وركاجهتا  ،معحـة اًًرس اذلُيب
،اًلاُرت7111/
ادلنخور ؾحداذلَد مذويل ،اًلاهون ادلس خوري وا ألهؼمة اًس َاس َة  ،اجلزء ا ألول ،
معحـة اًخجارت ابلسىٌدرًة ،اًعحـة اًثاهَة3211/
ادلنخور ؾحداًلين ثس َوين  ،سَعة ومسؤوًَة رئُس ادلوةل يف اًيؼام اًربملاين
،املؤسسة اجلامـَة ٌدلراساث واًًرش واًخوزًؽ  ،اًعحـة ا ألوىل
،تريوث3221/
ادلنخور ؾحدهللا انظف  ،مدى ثوازن اًسَعة مؽ املسؤوًَة يف ادلوةل احلدًثة،
اظروحة دنخوراٍ ،اًعحـة ا ألوىل  ،دون دار اًًرش ،اًلاُرت3223/
ادلنخور ؾفِفي اكمي ؾفِفي ،ا ألهؼمة اًيَاتَة اًرئُس َة  ،مًضات املـارف
ابلسىٌدرًة 7117/،
ادلنخور َلد اكػم املضِداين  ،اًيؼم اًس َاس َة ،لكَة اًلاهون خامـة املوظي
3223،
ادلنخور مععفي اتو زًد فِمي  ،ادلس خور املرصي ومدادئ ا ألهؼمة اًس َاس َة
،دار املعحوؿاث اجلامـَة ،اسىٌدرًة7119/

ادلنخور اجراُمي دروٌش  ،اًيؼام اًس َايس  ،دار اٍهنضة اًـرتَة ،
ط،7اًلاُرت7119/

ًعَف مععفى امني  ،مددا اًفعي تني اًسَعاث ووحدهتا وثعحَلٌِل يف ادلساثري
اًـراكِة  ،معحـة محدي ،اًعحـة ا ألوىل ،اًسَاميهَة7117/

ادلنخور اجراُمي ؾحداًـزٍز ص َحا ،مداديء ا ألهؼمة اًس َاس َة (ادلول-
احلىوماث)،ادلار اجلامـَة ٌَعحاؿة واًًرش  ،تريوث3221/

َلد كدري حسن ،رئُس جمَس اًوزراء يف اًيؼم اًربملاهَة املـارصت ،اظروحة
دنخوراٍ ،ملدمة اؤىل لكَة احللوق يف خامـة اًلاُرت 3221/

ادلنخور اسٌلؾَي اًلزال  ،اًلاهون ادلس خوري واًيؼم اًس َاس َة ،اًعحـة ا ألوىل،
املؤسسة اجلامـَة ٌدلراساث واًًرش واًخوزًؽ  ،تريوث 3221/

اًىذة املرتمجة
أبٌسمن  ،اظول احللوق ادلس خورًة  ،حرمجة ؿادل زكري  ،املعحـة املرصًة ابًفجاةل ،
اًلاُرت 3219/

ادلنخور اسٌلؾَي ؾحداذلَد مرزت  ،اًلاهون ادلس خوري  ،مًضوراث اجلامـة اٌََخِة
،ط ،3تريوث3212/

اهدرًَ ُورًو  ،اًلاهون ادلس خوري واملؤسساث اًس َاس َة  ،حزئان  ،حرمجة ؿًل
ملدل واخرون  ،الاََُة ًٌَرش واًخوزًؽ  ،تريوث 3279/
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مورٌس دًفرحَِ ،املؤسساث اًس َاس َة واًلاهون ادلس خوري  ،ا ألهؼمة اًس َاس َة
اًىربى ،حرمجة ادلنخور حورح سـد ،املؤسسة اجلامـة ٌدلراساث واًًرش
واًخوزًؽ تريوث 3227/
ادلساثري واًلواهني
ادلس خور اًـرايق ًس ية 7111
مرشوع دس خور اؤكَمي هوردس خان
ادلس خور اًفرويس ًس ية 3212
املعادر ابٌَلة الاجنَزيًة
Wade(E ،CH)and Phillips constitutional and administrative
law ،Lougman Group Limited ، London 1977
Duvergea(mauurice) The Idea of politics ،Translated by
Robert North and Murphy .Methuen ،London ،1966

--1اهدرًهَ ُورًهو اًلهاهون ادلسه خوري واملؤسسهاث اًس َاسه َة  ،اجلهزء الاول  ،حرمجهة ؿهًل ملهدل
واخرون  ،الاََُة ًٌَرش واًخوزًؽ ،تهريوث 3279ص 733ونهذكل ًيؼهر ادلنخهور اًسه َد ظهربي
حىومة اًوزارت  ،املعحـة اًـاملَة  3211اًلاُرت ص  32وما تـدُا ادلنخور اجراُمي ؾحهداًـزٍز صه َحا
،مداديء الاهؼمة اًس َاس َة (ادلول-احلىوماث)،ادلار اجلامـَة ٌَعحاؿهة واًًرشه  ،تهريوث،3221/
Wade(E,CH)and Phillips constitutional and administrative law ,Lougman
Group Limited, London 1977
 -2ادلنخور ر أبفت فودت ،زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة تني اًضلك واملوضهوع يف دسه خور  ، 3273دراسهة
ملارههة ،دار اٍهنضههة اًـرتَهة  ،اًلههاُرت 7113/ص  317ومهها تـهدُا ،ونههذكل ًيؼهر اهدرًههَ ُورًههو،
اًلاهون ادلس خوري واملؤسساث اًس َاس َة  ،املعدر اًساتق ص 731وما تـدُا ،
ادلنخور اجراُمي دروٌش  ،اًيؼام اًس َايس  ،دار اٍهنضة اًـرتَة  ،ط،7اًلهاُرت 7119/ص 311ومها
تـدُا
ً3يؼر ،أبٌسمن ،اظول احللوق ادلس خورًة ،حرمجهة ؿهادل زكهري ،املعحـهة املرصهًة ابًفجهاةل ،اًلهاُرت
3219/
 -4ادلنخور ؾفِفي اكمي ؾفِفي ،الاهؼمة اًيَاتَة اًرئُس َة ،مًضات املـارف ابلؤسهىٌدرًة / ،ص 12
 ،ادلنخور اجراُمي ؾحداًـزٍز ص َحا ،مداديء الاهؼمهة اًس َاسه َة (ادلول-احلىومهاث)،ادلار اجلامـَهة
ٌَعحاؿة واًًرش  ،تريوث 3221/ص712
 - 5ادلنخور َلد اكػم املضِداين ،اًيؼم اًس َاس َة ،لكَة اًلاهون خامـة املوظي 3223،ص 11
ادلنخور ؾحداذلَد اتو زًهد  ،ثهوازن اًسهَعاث وركاجهتها  ،معحـهة اًًرسه اذلُهيب ،اًلهاُرت،7111/
ص19
ً - 6عَف مععفى امني  ،مددا اًفعي تني اًسهَعاث ووحهدهتا وثعحهَلٌِل يف ادلسهاثري اًـراكِهة ،
معحـة محدي ،اًعحـة اًوىل ،اًسَاميهَة ، 7117/ص313

 -7ادلنخور ر أبفت فودت ،معدر اتق  ،ص 77
َ -8لد كدري حسن ،رئُس جمَس اًوزراء يف اًيؼم اًربملاهَة املـارصت ،اظروحهة دنخهوراٍ ،ملدمهة
اىل لكَهة احللههوق يف خامـههة اًلهاُرت  ، 3221/ص  117ونههذكل ادلنخههور ؾحهدهللا انظههف  ،مههدى
ث هوازن اًسههَعة مههؽ املسههؤوًَة يف ادلوةل احلدًثههة ،اظروحههة دنخههوراٍ ،اًعحـههة الاوىل  ،دون دار
اًًرش ،اًلاُرت3223/
 -9ادلنخور ر أبفت فودت معدر ساتق  ،ص 11
ً-10يؼر ادلنخور اًس َد ظربي معدر ساتق  ،ص 11
 -11مهههورٌس دًفرحِهههَ ،املؤسسهههاث اًس َاسههه َة واًلهههاهون ادلسههه خوري  ،الاهؼمهههة اًس َاسههه َة
اًىربى،حرمجة ادلنخور حورح سـد ،املؤسسة اجلامـة ٌدلراساث واًًرشه واًخوزًهؽ تهريوث 3227 /
ص  377وما تـدُا ونذكل Duvergea(mauurice) The Idea of politics ,Translated
p92 by Robert North and Murphy .Methuen,London ,1966
12ادلنخور ؾحداذلَد مذويل ،اًلاهون ادلس خوري والاهؼمة اًس َاس َة  ،اجلزء الاول  ،معحـة
اًخجارت اب ألسىٌدرًة ،اًعحـة اًثاهَة، 3211/ص  ،711ادلنخور ثروث اًحدوي  ،اًيؼم اًس َاس َة
،اًىذاة الاول ،ثعور اًفىر اًس َايس واًيؼرًة اًـامة ٌَيؼم اًس َاس َة،ط ،3مىذحة اٍهنضة اًـرتَة
 ،اًلاُرت  3213/ص  111وادلنخور اًس َد ظربي معدر ساتق 11
Duverge(mauurice) The Idea of politics ,Translated by Robert North -13
p.110 and Murphy .Methuen,London ,1966
 14ادلنخور ر أبفت فودت و معدر ساتق  ،ص  ، 17ادلنخور اسٌلؾَي اًلزال  ،اًلاهون ادلس خوريواًيؼم اًس َاس َة ،اًعحـة الاوىل ،املؤسسة اجلامـَة ٌدلراسهاث واًًرشه واًخوزًهؽ  ،تهريوث  /ص
3221
15

-اًس َد ظربي  ،معدر ساتق  ،ص11

ً -16يؼر ادلنخور ثهروث اًحهدوي معهدر سهاتق  ،ص ، 911اًضها ادلنخهور ؾحهداًلين ثسه َوين ،
سَعة ومسؤوًَة رئُس ادلوةل يف اًيؼام اًربملاين ،املؤسسة اجلامـَهة ٌدلراسهاث واًًرشه واًخوزًهؽ ،
اًعحـة الاوىل ،تريوث3221
-17ؾحداًلين ثس َوين  ،املعدر اًساتق ،ص377
18

 َلد كدري حسن ،رئُس جمَس اًوزراء يف اًيؼم اًربملاهَة املـارصت ،اظروحة دنخوراٍ ،ملدمةاىل لكَة احللوق يف خامـهة اًلهاُرت  ،3221/ص  771ومها تـهدُا ،ادلنخهور سه َد رحهة اًسه َد ،
املسههؤوًَة اًوزارًههة يف اًههيؼم اًس َاس ه َة املـههارصت ملا هرههة ابًيؼههام اًس ه َايس الاسههاليم ،اظروحههة
دنخوراٍ ،اًعحـة الاوىل  ،دون دار اًًرشه 3227/ص  733ونهذكل ادلنخهور ؾحهداًلين ثسه َوين ،
سَعة ومسؤوًَة رئُس ادلوةل يف اًيؼام اًربملاين ،املؤسسة اجلامـَهة ٌدلراسهاث واًًرشه واًخوزًهؽ ،
اًعحـة الاوىل ،تريوث3221/
ً- 19يؼر اًس َد ظربي  ،معدر ساتق  ،ص771
-20ادلنخور ر أبفت فودت  ،معدر ساتق  ،ص 127و ص 939وًيؼر اًضا  ،ادلنخور معهعفي اتهو
زًد فِمي  ،ا ادلنخور س َد رحة اًس َد  ،املسؤوًَة اًوزارًة يف اًيؼم اًس َاسه َة املـهارصت ملارههة
ابًيؼام اًس َايس الاساليم ،اظروحهة دنخهوراٍ ،اًعحـهة الاوىل  ،دون دار اًًرشه3227/دلسه خور
املرصي ومداديء الاهؼمة اًس َاس َة ،دار املعحوؿاث اجلامـَة ،اسىٌدرًة 7119/ص  777ونذكل
ً-21يؼر اٌسمن اظول احللوق ادلس خورًة  ،معدر ساتق  ،صً ، 71يؼر اًضا ،ادلنخهور سهايم
حههٌلل ادلٍههن  ،اًههيؼم اًس َاس ه َة واًل هاهون ادلس ه خوري ،مًضههات املـههارف ابلسههىٌدرًة ، 7111 /
ص372
22

ً -يؼر ادلنخور ؾحداذلَد مذويل  ،معدر ساتق هط172

ً -23يؼر ادلنخور ؾحهداًلين ثسه َوين  ،معهدر سهاتق  ،ص  197ونهذكل د .رافهت فهودت معهدر
ساتق ص17
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