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 :الملخص
و ووم,وبببُّ  وي تيبببل  ارتبببوجود بببدتوا توبببتدروود بببدتوا ي تيبببلوا وم,وبببُّويجبببٍوا اسبببت   و  ببب  
ب وجمب, وا , ب و مبـ ودمبجما ويب و  ب وو وي,بمو  ومدضا ووم,وبُّ  مخضلوبوأمً,و ب, وجدهبـوبو جمب,  

وا ,القةووم وا ,,  ودا ي, د  ويد  ااً,و ُّوٍ كووم وا ولجةودا ,رمة.و
ا بببٍدوتبببتدرو بببُّو ل بببـو«وا اببب,جد واسو,وبببُّو»ودا توبببتدرو بببُّوا تد بببةوا , بببرمةو بببدو

,م,تهبب,وا وم,وببمة ودمت بب,دكو مببـو م,جهبب,وات تيبب,هُّ ودترت بب وهلمببـوأدضبب,هه,وا تارمببة و
د هٍاو , توتدرو دواسو,سوا ٍدوماد وهلمـووجم, وا تد ةوودُتوتيتويجـويو,تئه,وا ا,جدجمة.

وجش, ووجوق,جدجُّو ُّوا تد ة.دجم,يه,وا ا,جدجُّ ود دواس  وأدوا يجولوو, جووةوإ ىو   
و,مابب وا ج بب,ٍ و ببب ووموببتأوا ,يببب و وت,رمخبببً,وي,ببتوتًاومببتخ و مببـب وتوببتدر  و  بب   وأ و ديبب وا يوببلو ووببـب
ويب وا توب,تمروتومي ب وأ وتبتد و  وبت و و,م,ةوأدوتوبتدر  وتجومقوج د ـودأ, ,يـ وغمروأ و

وجه,مٌةو و.ووي,تد وأ   ٌوأدو   ةوا تدا و ُّوهللود,ته ود هٍاوتووتووأ وت د و   وتوتدر 
و و ببٍاوا و,ببإوإ ببىوإ ببرااوتراوببةويا,رجببةوسد ببـوا شببوـوداتخببتال ووببم وتوببتدر د    ببت   

و(.2012 ودا ,, ُّو ,, و1973ا  يهدرمةوا ,رومةوا ودرمةو)ا و,وقو ,, و
و
و
و

                                                 
*

  ,ي,ةوتيشقو- لمةوا ,ادقو-أوت,ٍويو,هتو ُّوقو وا ا,جد وا ,,  
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Abstract 
The existence of the constitution has been linked to the 

existence of political society since ancient times. Each political 

society is subject to a particular political system, which explains 

its system of government, and thus regulates the relationship 

between the ruler and the governed, which is compatible with 

power and freedom. 

The constitution in the modern state is the "Basic Law", which 

revolves around it political life of state, and responds to its social 

entity, based on its administrative conditions, and derive its legal 

principles. Therefore, the Constitution is the basis of the structure 

of the State and its legal system, which is the origin or source for 

every legal activity in the State. 

It is recognized that each constitution has a specific date in 

which it enters into force, and then the application of its 

provisions  is implemented. However, the life of any constitution 

cannot last forever. The permanence is only for God. Therefore, 

every constitution must have an end or an inevitable end. . 
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 :المقدمة
ا توتدرو دوا ا,جد واسو,وُّواسهلىوا بٍدومروبُّوا اداهبتوداس بد وا تبُّومابد وهلمهب,و
جم, وا ,  و ُّوا تد ة ودم,تاتوا ولج,توا ,,يبةو مهب, ودمروب و هب,ودم,ئ هب, ودمضبلوا ,بتدتو

رو ا ,رمب,تودا ,ابدقوا ,,يبة ودمرتابكوا ضبي,ج,تواسو,وبمةودا امدتوا ض,وجةو جشب,جه, ودمابرا
»وا توبتدرو, بروا  ادمبةو بُّووجب,اوا تد بةوا ا,جدجمبة ووب وإ وا  امبـواس يب,جُّوودم,بت وو ,ي,مته,.
روأ وا تد بببةوتوترقبببىوإ بببىوا ,مببب,ةوا ا,جدجمبببةوإتوJellink«و ملجبببكو يجبببٍوا ل,مبببةوا تبببُّوومابببرا

و.م و و ه,وتوتدر
 إ وا اداهتوا توتدرمةوت,ت واتج, ,سوا ,اماُّو ل لو ةوا وم,ومةوودي وا ج,,مةوا وم,ومة 

ا و,ئتةو ُّوا تد بة و بٍ كو بإ و بٍهوا اداهبتوتتوب ووا,ولمتهب,و لتدمبرويب وتد بةوإ بىوأخبر  ووب و
 إجه,وتختل وي و يب وإ بىورخبروتو,بً,و ل لوب ةوا وب,ئتةو مهب,.وديب,وج وه,ود ُّوا تد ةوا دا,تةو

ج, ,وببً,و,امامببً,و لمببرد وا وم,وببمةوداتقت بب,تمةودات تي,همببةوتا وا ابب,جد وا توببتدردومي بب وا
 تد ببةويبب, و ببإ وٍ ببكوير ببد ووببئ ومئخببٍوا ابب,ئيد وهلببىودضببلوا توببتدرو ببٍهوا مببرد و ببُّو
ا ,وببو, و,تببىوت ببد وج ببددو ببٍاوا توببتدرويببررةو,امامببةو لداقببلوا ابب,ئ و ,بباًل ودا اببد وودمببرو

ق ودمجتهُّواسيروإ بىومهبدرو  برةوٍ كومؤتدوإ ىو,تدإو دةوأدو  دةووم وا جمرمةودا تجوم
و.وا ,ج وتاخ وا ي تيل وديا,ديةوا ولجةوو, ادةودا  درةوهلمه,

قب,جد وو بئد و يم,هب,ود هٍا و إ وا توتدروم كوأ وم د وٍاوجوم,ةويت تتةو ُّوأ, ,يبـو
غمبروورخر وو,مإوم د وق,واًلو لت,تم و,تىوموتجملوأ ومو,مروياتضبم,توتجبدروا ي تيبل.

أجـوقتوم,تإوأ وتتجدرواس  ب,روا وم,وبمةو بُّوا  ي,هبةوتجبدرًاو ومبرًا وو,مبإوتو,بتوا يوب, ةو
ا تببُّوت  بب وومجهبب,ودوببم ويبب,وتتضببيجـوا اداهببتوا توببتدرمة ود ببُّو ببٍهوا ,, ببةوتوم  ببُّوت,ببتم و
و,ضوا ج ددوا توتدرمةو ت,امقوا تالؤ ووم ومرد وا تد ةودا ج بددوا توبتدرمةوا تبُّو

  ببدةوا تببُّوتمهببرووببم وا تجمببم وا ابب,جدجُّوا ابب,ئ ودا داقببلوا  ,لببُّ ووبب وم ببكوت, يهبب, ودوببت وا 
و.إ د,اوا د ماةوا توتدرمةوإ د,ًاو لمً,وداوتوتا وغمر ,ووه,
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اوببت ي,ًتو وجبب,اودو,ببتوقمبب, وا ,ر ببةوا ت بب,م,مةوا ي مببتةو ببُّوا اجببروا ,روببُّوا وببدرد ودو
 ُّواوت ت,اوشب,وُّووتب,رم ووك واسج ُتخسو و1971ا يؤوو,توا وم,ومةود اً,و لتوتدروا يؤقتو ,, و

ويب ورئموبً,و ل يهدرمبةو"ر,يبـواهلل"ا  رمقو,, مواسوتوو1971رٍاروو12  ودوجب,ًاوهلبىوجلبك 
  جببةوورئ,وببةو" هيببُّوا مدوبب ُّ"ورئببمسوو1972رٍاروهبب, وو26ا ببرئمسوا را,بب  وُشبب التو ببُّو

ويهيته,ودضلويشردعوتوتدروتائب و لبوالت.ودخل بتو بٍهوا ل جبةوو,بتوتراوبة ووي لسوا ش,ك
وتارموً, وإ ىودضلويشردعوتوبتدروا  يهدرمبةوا ,رومبةوا وبدرمة و ب و و ,ي   اوتدرقتويتةوه,  

وجدملبببة   بببُّو لوبببتـوا يج,ابببتةووتببب,رم ووهبببرضوهلبببىوي لبببسوا شببب,ك و بببئقروهوو,بببتويج,قشببب,ت 
و.20/2/1973دت,رم وو30/1/1973

/وا يتضببي وتهبببدةو199أ بببترورئببمسوا  يهدرمبببةوا يروببد ورقببب /و3/3/1973دوتبب,رم و
د اببً,وس, بب, وا يروببد وو12/3/1973ججم و الوببت ت,اوهلببىوا توببتدروا يببٍ درووتبب,رم وا يببدا

ا جبب,م وس, بب, واتوببت ت,ا.ودو,ببتوأ واقتببر وا توببتدروو1/3/1973/وتبب,رم و8ا تشببرم,ُّورقبب /
وتئممتوأغلومةوو,,اةوي و مئةوا ج,خوم وببود اً,و جتم ةواتوت ت,اوا ي,لجةووارارود مروا تاخلمبةو

/و208ببببببوأ ببببترورئببببمسوا  يهدرمببببةوا يروببببد ورقبببب و/و13/3/1973م و/و وتبببب,رو166رقبببب و
و.13/3/1973ج, ًٍاوي وت,رم وودهت ها ا,ضُّووجشروا توتدرو ُّوا  رمتةوا رويمةو

 وت دجبتو بت و1973دو,تويردروي,وما,ركواسرو,م ووجةوهلىوت,رم وج ,ٍوتوبتدروهب, و
ا توتدروا ا,ئ وا ٍدو ب وم,بتوا رغوةو ُّوإ,ال وتوتدرو تمتوي, وا ام,تةوا وم,ومةوا , ميةو

ئ بترويتالئيً,ويلوا مبرد وا وم,وبمةوأدواتقت ب,تمةوأدوات تي,همبةوا وب,ئتةو بُّوا تد بة و 
 و2011(و وببجةو33ا اببراروا  يهببدردورقبب و)و15/10/2011ا ببرئمسووشبب,رواسوببتووتبب,رم و

همبتًاوا ا,ضُّووتش م وا ل جةوا دججمةو هتاتويشبردعوتوبتدرو ل يهدرمبةوا ,رومبةوا وبدرمةوتي
 قببرارهود ببقوا اداهببتوا توببتدرمة وهلببىوأ وتجهببُّوا ل جببةوهيلهبب,وخببال ويببتةوتوتت بب,د وأرو,ببةو

ي وت,رم و تدرو ٍاوا ارار.ودخل تو ٍهوا ل جةوبوضي وا يتةوا ي,بتتةو هب,وبوووتااًوأشهرو
 بٍاوا يشبردعوهلبىويدقبلووبدرمةوا تشب,ر مةووض ورسوإ ىودضلويشردعوا توتدروا  تمبت و ب وُهب
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ااووهببت وإت,,ببةوا  ر ببةو ليببداججم و الجببالعوهلببىوروا تبب,ولو رئ,وببةوي لببسوا ببد وات  تردجببُّو
وي,تدم,تـوقو وإوتااوا رأدو ُّوا يدهتوا ي,تتو الوت ت,اوهلمـ.

و2012/و وببببجةو85أ ببببترورئببببمسوا  يهدرمببببةوا يروببببد ورقبببب /و15/2/2012دوتبببب,رم و
ا وبببدرمةوا يتضبببي وتهبببدةوا يبببداججم و الوبببت ت,اوهلبببىويشبببردعوتوبببتدروا  يهدرمبببةوا ,رومبببةو

و1/3/1973/وتببببب,رم و8 ود ابببببً,وس, ببببب, وا يروبببببد وا تشبببببرم,ُّورقببببب /26/2/2012وتببببب,رم و
ا يتضببي وأ, بب, واتوببت ت,ا.ودو,ببتوأ واقتببر وا توببتدرووتئممببتوأغلومببةو مئببةوا جبب,خوم وببببود اببً,و

بببوأ بتروو27/2/2012 /و وتب,رم و29 جتم ةواتوت ت,اوا ي,لجةووابرارود مبروا تاخلمبةورقب و
ودهببتاهسو/وا ا,ضببُّووجشببروا توببتدرو ببُّوا  رمببتةوا روببيمةو94ا يروببد ورقبب و/ورئببمسوا  يهدرمببة
و.(1)و27/2/2012ج, ًٍاوي وت,رم و

 بٍاوا و,ببإوي,,د ببةو بب,تةويبب وا و,,ببإو تاببتم وا ,ابب,ئقوا  , مببةووم,ببت وو:أهميــة البحــ وــــ أ
توبببتدرووو, يا,رجبببةوو2012ا ت,بببتمالتوداس  ببب,روا  تمبببتةوا تبببُّوتضبببيجه,وتوبببتدروهببب, ووهببب 

و.1973
ــة البحــ  ب ـــ منهجي اهتيببتوا و,,ببإو ببُّوإهببتاتو ببٍهوا تراوببةوهلببىو بب ويبب وا يببجه وو:ـ

ا د بب ُّودا يببجه وا يابب,ر ويبب وخببال واتجببالعوهلببىوج ببددويببداتو بب ويبب وتوببتدروهبب, و
 وهلىوأد ـوا شوـوداتخبتال وا اب,ئ و ت,ر و ودا يا,رجةوومجهي,و2012دتوتدروه, وو 1973
ووو.ومجهي,
و,بضووإهتاتو بٍهوا تراوبةوا  ,وبةوهب و إوي وخال,,د وا و,,و:إشكالية البح وــ ج

ا ج بببددوا  تمبببتةوا تبببُّوتضبببيجه,وا توببب,ؤتتوا تبببُّومجر,هببب,وو,بببضوا وبببدرمم ووخ بببددو
بو ي,ومبتهُّوو2012د  وتوتدروه, و و1973توتدروه, و وو, يا,رجةوو2012توتدروه, و

وأ وأ و ج,كواختال ,تو د رمةوومجهي,و؟و1973بوجوخةوه وتوتدروه, ووه و,ض
ــــدـــ تابببد وخجبببةوا و,بببإوهلبببىوتاوبببم ويدضبببدعوا تراوبببةوإ بببىويجلوبببم وو:خطـــة البحـــ  ـ ـ

دوجب,اوهلبىويب,وتابت  ورئموبمم  ويتوبده م  ووخ,تيبةوتُوبما وا جتب,ئ وا تبُّوت شوب توهجهب,وا تراوبة.و

                                                 
و.166 ود(2013ا جو,ةوا  ,جمة وا توتدردو)تيشق ووالوج,شر و:وت.و,و وا و,رد وا ا,جد واجمرو(و1و)
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وا  يهدرمببةوا ,رومببةوو, تراوببةو ببُّو ببٍاوا و,ببإووجبب,تج,د  أد ببـوا شببوـوداتخببتال ووببم وتوببتدر د 
ٍد ببببكويببببب وخبببببال وو؛(2012 ودا ,ببببب, ُّو ,ببببب, و1973قو ,بببب, وا وببببدرمةوا يبببببٍ درم و)ا وببببب,و

وا يجلوم واآلتمم :
و2012دتوتدروه, وو1973:وأد ـوا شوـووم وتوتدروه, وا يجلكواسد 
و2012دتوتدروه, وو1973:وأد ـواتختال ووم وتوتدروه, وا يجلكوا  ,جُّ
 :المطلب األول

 2012ودستور عام  1973أوجه الشبه بين دستور عام 
وا  يهدرمببةوا ,رومببةوا وببدرمةو)ا وبب,وقومي بب و إ يبب, وأد ببـوا تشبب,وـوا ا,ئيببةووببم وتوببتدر د 

و:( و ُّوا جا,جواآلتمة2012 ُّو ,, و ودا ,,1973 ,, و
ووترجوا  اـوا توبتدردوهلبىوتاوبم وأوب, مكوجشبئةوا توب,تمروــ  أسلوب نشأة الدستور:أوالا 

:وأد هيبب,وأوبببلدكوغمبببرورئموبببمم إوا ت,رمخمبببةوإ ببىوأوبببلدوم ود ابببً,و تجببدرواس,بببتاه,وأدودضبب,
 وودااوأدوإجش,ئـوتمياراجُّو)د دواسولدكوا ٍدوتودتو مـوإراتةوا , , و ُّودضلوا توتدر

يج,ببةو بب,ترةويببجه و لشبب,ك وأ وتالقببتو مببـووجشببئو ببٍاوا توببتدرووببإراتته وا يج ببرتةو ببُّو ببدرة
ووبم و ب,تم وإراتةو ؤتاوا , , ويلوإراتةوا همئ,توا جم,ومةوا يي لةو لش,كو بُّو بدرةوهابتوتب  و

ا راتتم ( ود ,جمهي,وأولدكوتمياراجبُّوو)م,و بروهب واجت ب,روإراتةوا شب,دكوداجتاب, وا وبم,تةو
ا شبب,كوا ببٍدوأ ببو ود,ببتهو بب,,كوا وببم,تةو ببُّوا تد ببة؛و,مببإواسيببةوأدويبب وا ,بب,  وإ ببىو

ببببمُو ببببولُودض  ,ويبببب وقوبببب و مئببببةويجتخوببببةويبببب وا شبببب,كومجلببببقوهلمهبببب,واوبببب و"ا  ي,مببببةوا توببببتدروإيو
يشببردعوا توببتدروهلببىوا شبب,كووح ور وج ببمُودووداوببجةو"اتوببت ت,اوا تئوموببُّ" ووببئ وا تئوموببمة" وأ

و.(1) ُّواوت ت,اوه, وسخٍويدا اتـوهلمـ(
هبب, وأدوجشببئتـوتومختلبب وأوببلدكودضببلوتوببتدرو دضببلو ببُّووببدرمة وإ ببىواودو, جوببوةوو
 و  ال يببببب,ودضبببببلووجرمابببببةو2012هببببب, وأدوجشبببببئتـوتوبببببتدروهببببب وأوبببببلدكودضبببببلوو1973

وسولدكواتوت ت,اوا توتدردوأدوا تئوموُّ.تمياراجمة ود اً,و

                                                 
ودي,وو,ت ,.و135دا توتدرد وير لوو,وق و:وت.و,و وا و,رد وا ا,جد واجمرو(و1و)
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و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
شبب لتو  جببةوخ, ببةويبب ووببم وأهضبب,اوي لببسو
ا ش,كو)ا ي,م (وتد توهلىويتارووجةو ,يلةودضبلو

 ب وهبرضويشبردعوا توببتدرو ويشبردعوا توبتدروا بتائ 
دجب, ويدا ابةوا شب,كوهلمـب وو هلىواتوبت ت,اوا شب,وُّ

 ببئيرورئببمسوا  يهدرمببةووجشببرهو ببُّوا  رمببتةوا روببيمة و
و /ويبب وتوببتدرو156ا يبب,تةو/تجومابب,ًو يبب,وج ببتوهلمبـب

ٍاو»وواد هببببب,:وو1973 مجشبببببرورئبببببمسوا  يهدرمبببببةو ببببب
ٍاًويب وتب,رم وودم,بت وا توبتدرو بُّوا  رمبتةوا روبيمة و ج, ب

و«و.إقرارهوو,توت ت,اوا ش,وُّو

دججمبةويؤ  بةوش لتووارارو يهبدردو  جبةو
/وهضببببدًاوتد ببببتوخببببال ويببببتةوأرو,ببببةو29يبببب و/

 بٍاووض ورسوأشهرودضلويشبردعوا توبتدر و ب وُهب
دجب, وو ا يشردعوت,ابً,وهلبىواتوبت ت,اوا شب,وُّ

يدا اببةوا شبب,كوهلمببـ و ببئيرورئببمسوا  يهدرمببةو
وجشرهو ُّوا  رمتةوا روبيمة وتجومابً,و يب,وج بتو

و2012/ويببببببب وتوبببببببتدرو157ا يببببببب,تةو/هلمبببببببـو
اوا توببببتدرو ببببُّوا  رمببببتةومجشببببرو ببببٍ»وواد هبببب,:و

و«و.ج, ًٍاوي وت,رم وإقرارهووا رويمة ودم,ت و
 , وي وأ  واسيدروا يشتر ةوا تُّومتيمب ووهب,وجمب, وا , ب وو:طبيعة نظام الحكمثانياا ــ 

أجبببببـوجمببببب, و يهبببببدردوو2012دتوبببببتدروهببببب, وو1973توبببببتدروهببببب, وو بببببُّووبببببدرمةو بببببُّومببببب 
و.(1)ا ج,ولوا اديُّوا ,روُّو لتد ةتمياراجُّ وتئ متو
و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و

هلببىوو1973/ويبب وتوببتدرو1تببجدوا يبب,تةو/
بببببببوا  يهدرمببببببةوا ,رومببببببةوا وببببببدرمةوتد ببببببةو1:و»وأ وو

م بد ووتمياراجمةوش,ومةوداشترا مةوٍاتووم,تةوت
بوا اجرو2ا تج,  وه وأدو  اوي وأرضمه,و....و

بببببو3ا ,روبببُّوا وببببدردو بببب اويببب وا ببببدج وا ,روببببُّوو
ا شبببب,كو ببببُّوا اجببببروا ,روببببُّوا وببببدردو بببب اويبببب و
اسيبببةوا ,رومبببةوم,يببب وودمج,ضببب و ت,امبببقود,بببتته,و

و:و»هلببببببىوأ /و2دتببببببجدوا يبببببب,تةو/« وا شبببببب,يلةو

/ويببببب وتوبببببتدرو1ا يببببب,تةو/تبببببجدو
 يهدرمببببببببببببةوا و:و»هلببببببببببببىوأ ووو2012

د ببببببةوتمياراجمببببببةوا ,رومببببببةوا وببببببدرمةوت
دتببببجدو« وو.وا ببب ٍاتووبببم,تةوت,يببببة 

جمب, وا , ب وو:و»هلبىوأ وو/و2ا ي,تةو/
 يببب,و« و بببُّوا تد بببةوجمببب, و يهبببدردو

ا لدببةو:و»و/وهلببىوأ وو4/تبجدوا يبب,تةو
 يببب,وو«.ا ,رومبببةو بببُّوا لدبببةوا روبببيمةو

                                                 
ٍ كو(و1و) و.561 و560دو( 2003:وت.و ي, وا د, ُّ ويو,تئوا ا,جد وا توتدردودا جم وا وم,ومةو)تيشق ويجشدراتو ,ي,ةوتيشق واجمرو ُّو
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جمببب, وا , ببب و بببُّوا اجبببروا ,روبببُّوا وبببدردوجمببب, و
»و:/وهلببىوأ وو4/ا يبب,تةو يبب,وتببجدو« و يهببدردو

 يبببب,وأ وو«.ا لدببببةوا ,رومببببةو ببببُّوا لدببببةوا روببببيمةو
 مدةوا او وا توتدردوا دارتو ُّوا ي,تةوا وب,و,ةو

هلبىوتتضي وا ي,, مةوو1973ي وتوتدروه, و
ا جمببب, وا  يهبببدردوا بببتمياراجُّوا شببب,وُّودا ,يببب و
وبببببإخالدو ت,امبببببقوأ بببببتا واسيبببببةوا ,رومبببببةو بببببُّو

وا د,تةودا ,رمةوداتشترا مة.و

دردوا بببببدارتو ببببمدةوا اوبببب وا توببببتوأ وو
 ببُّوا يبب,تةوا وبب,و,ةويبب وتوببتدروهبب, و

 وا تببببببُّومؤتمهبببببب,و بببببب ورئببببببمسو2012
ا  يهدرمبببببةودج,ئوبببببـودرئبببببمسوي لبببببسو
ا بببببد رااودجداوبببببـودا بببببد رااودأهضببببب,او
ي لسوا ش,كوقوب ويو,شبرةويهب,يه  و

ا ,يببب وهلبببىوت,امبببقود,بببتةوتتضبببي و
واسيةوا ,رومةو.

 بب ويبب وتوببتدروهبب, وموببت ,تويبب وا ج ببددوا ببدارتةو ببُّوو:شــكل نظــام الحكــم ثالثــاا ــــ
دو  ومئخٍوو, جمب, وا رئ,وبُّوا خب, د ودتوتوتدروا يشرعوا وأ ووو2012وه, ودتوتدرو1973

جوو ,ببردوا يشببرعو ببُّوا توببتدرم وا يببٍ درم وهلببىوتادمببةويبب,وو, جمبب, وا ور يبب,جُّوا خبب, د ودا 
ا ولجةوا تج مٍمةوو,قتو,سوو,ضويالي وا جم, وا رئ,وُّ ويلوا وا,اوهلىوو,ضوخ ,ئدو

و.و(1) ور ي,جُّ؛ودوٍ كود توجم, و  م ويختلج وأجلقوهلمـواو وا جم, وشوـوا رئ,وُّا جم, وا
ا يشبببرعوا وبببدردو بببُّو ببب ويببب وتوبببتدروأخببببٍواسخبببٍوويوبببتأو ج,ئمبببةوا وبببلجةوا تج مٍمبببة:وو(1
ورئبمسو يهدرمبةودد ارة(وا بٍدوم,بت و) ويوبتأو ج,ئمبةوا وبلجةوا تج مٍمبةو2012دتوبتدروو1973

 ب ومبجم وا وبلجةوا تج مٍمبةوو, جرمابةووـوأجوبي واسوسوا تُّوماد وهلمهب,وا جمب, وا ور يب,جُّ وإتوو
ا تُّوتجم ووه,و ُّوا جم وا ور ي,جمبة و هبدويب وج,,مبةو ب وم ,ب ويب ورئبمسوا  يهدرمبةوي برتو
ولجةواويمةوأدوري مةو ي,وت ,ب وا بجم وا ور ي,جمبة وا تبُّوتوبتل  و ج ب,ٍوقبراراتورئبمسوا تد بةو

ومدا قوهلمه,ورئمسوي لسوا د رااوأدوا د رااوا يخت د .أ و
                                                 

وهلبىوا توتدروا ٍدوأق,يبـواشتي إٍاووج  وأدوشوـورئ,وُّمد  ووئجـووتد ر مـوأ وا جم, وا وم,وُّيدرمسوو امـوا  رجوُّمٍ روا (وو1)و
ببودأ وم بد وو3و بتاًووداوب,ةو بال,م,تببودأ وميتلبكو2وب,تقتراعوا ,ب, وو يهدرمبةا رئمسوومجتخك وبوأ و1و ُّ:دوو دا,ت وو ُّور  و ال ةوهج, رو

مضبلو اتبـو بمه وا ور يب, وويب,تا أ وموابداو بُّويج, بوه وإ ىو ,جوـورئمسود رااودد رااوميتل د وا وبلجةوا تج مٍمبةودا , ديمبة ودوإي ب,جه و
و.س,تويجه ووموتدوي,,رضةًووتدو

ا يتو,ت ةووم وا ولجتم وا تشرم,مةودا تج مٍمةو ضبي, و ج ب,ٍوا ا,هبتةوا توبتدرمةو"تراوبةويا,رجبة"و)ا اب, رة وا رق,وةوو؛ت.و,و وا و,رد:واجمر
و.714( ود2006 ورو, ةوت تدراهووجةو لمةوا ,ادق ,ي,ةوهم وشيس و
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ـويبب وج,,مببةوأخببر و بب ومئخببٍووا,هببتةوا جمبب, وا ور يبب,جُّوا ابب,ئ وهلببىو ,بب وا وببلجةو يبب,وأجوبب
جوو يبب,و ,بب ويبب ورئببمسوا تد ببةووببلجةوا تج مٍمببةوا  ,لمببةو ببُّوأمببتدوا ببد ارةوتد ورئببمسوا تد ببة ودا 
تشببب,ركو بببُّوأهيببب, وي لبببسوا بببد رااو ,لمبببةوهلمببب,وتيببب,رسواخت , ببب,تو,امامبببةوتوري مبببة ودو

يوبتأووإ ووو:دهلىو ٍاوا ج,بدومي ب وا ابد ووج,اةوتوي رتويدا اةوأدوت تمق.ويش,ر ةوإم ,ومة
ا  ج,ئمبببةوا تبببُّوأخبببٍووهببب,وا يشبببرعوا توبببتدردو بببُّوت بببدم وا وبببلجةوا تج مٍمبببةو بببُّو ج,ئمبببةوغمبببرو

و.(1)يت , ئةور ,تووشئجه,و  ةورئمسوا  يهدرمةوهلىو  ةوي لسوا د راا
:ومتيتبلورئبمسوا  يهدرمبةود ابً,و ج بددوخت , ,توا داو,ةو رئمسوا  يهدرمبةاتو(2

ووببلج,توداوبب,ةوديتجدهببة وو2012دا ,بب, ُّو وببجةوو1973ا توببتدروا وببدردوا وبب,وقو وببجةو
د ببٍهوا وبببلج,توتوتاببب وهجبببتوا ,ببتدتوا يئ د بببةو لوبببلجةوا تج مٍمبببةو ببُّوا بببوالتوا درومبببة و هبببدو

ي و ودولج,توا رئمسو(2) ُّوا والتواتشترا مة«و وا ورم متمدو»وولجةوو/إ ىو,توي,و/مي,رس
ـوميلكووبلجةوا تشبرملو ُّوأدولوي وولج,تورئمسوا  يهدرمةو ُّوا جم, وا رئ,وُّ وسجووو   وو

ا د رااويوؤد د وأي,يـ ووه وأ وووضي وقمدتوي,مجة و ي,وميلكو, وي لسوا ش,ك و ضالًو
ويوؤد مته وأي, وي لسوا ش,ك.و ضاًلوه 

و
و
و

                                                 
ا توتدرمةوا ير لوا و,وق ووا يتو,ت ةووم وا ولجتم وا تشرم,مةودا تج مٍمةو ضي, و ج ,ٍوا ا,هتةا رق,وةوو؛ت.و,و وا و,رد:واجمرو(و1و)

و)يلوا ه,يش(.وو714 و713د
 ود ٍهوا همئةو رمتةوتواتت,,توا ود ممتُّوو,وا,ًو) مئةوا رئ,وة(:ود ُّوي وا همئ,توا ,لم,و ولجةوا تد ةو ُّووPresidiumوا ورم متمد و(2و)

جممرو ه,و ُّوا تمياراجم,توا درومة ودتتئ  وي ورئمسودج,ئوـواسد ودخيوةوهشروج,ئكورئمسودأيم وورو)و رتمر(وددا,تودهشرم و
و.وأهض,اوا ود ممتواسهلىهضدًاومجتخود وي ووم وو39هضدًا وأدوي و

رئمسو مئةوا رئ,وةو ُّوود ممتوا  يهدرمةوا يت,تة ود ٍاويمهروودمي  و  وي وجداكوا رئمسوإ,ت وا  يهدرم,توا يت,تة ود دوه,تةوو
 ل ه,وه,وتي,رسوو, ت دمضوولج,توا ود ممتو تمتو ُّوا تجمم واتت,,تد.وديرتهوأ و مئةوا رئ,وةو موتوولجةوتج مٍمةوو, ي هد وا دروُّ وسجوو

و.واتت,,تد(و ُّوغمروأدق,تواج,ا,تهواسهلىو)ا ور ي, 
و.440يو,تئوا ا,جد وا توتدردودا جم وا وم,ومة وير لوو,وق ودوت.و ي, وا د, ُّ :واجمر
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و1973 ببُّوتوببتدردوواخت , بب,تورئببمسوا  يهدرمببة و ببتد ويابب,ر وموببم وُّود ميبب,ومببئتو
و:2012د

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
متببببد ىوتوببببيمةوج,ئببببكو ببببـوادوأ  ببببروو.1

ودت دمضه ووو,ضو ال,م,تـو
وي وا توتدر(و95)ا ي,تةو

توبببببيمةوأهضببببب,اوي لبببببسوا بببببد رااوو.2
ه ببب,ئه ويببب ويج, بببوه و دقوبببد واوبببتا, ته ودا 

وي وا توتدر(ووو95)ا ي,تةو
تويمةوأهض,اوا ي, يةوا توتدرمةوو.3

وا ,لم,وويرود و
ووي وا توتدر(وو139)ا ي,تةو

اهتيببب,تورؤوببب,اوا و, ببب,توا وم,وبببمةوو.4
 بببت وا , ديببب,تواس جومبببة ودقوبببد واهتيببب,تو

 جومببببةو تمببببـورؤوبببب,اوا و, بببب,توا وم,وببببمةواس
وي وا توتدر(و102)ا ي,تةو
إورا ودا  د,اوا ي,, تاتوداتت ,قم,تو.و5

ا تد مبببةوا تبببُّوتوتت,لبببقوووببباليةوا تد بببةوأدو
وي, مته,و

وي وا توتدر(و104)ا ي,تةو
إهببببببال وا ,ببببببركودا ت,وئببببببةوا ,,يببببببةوو.6

دهابببتوا  بببل وو,بببتويدا ابببةوي لبببسوا شببب,كو
وي وا توتدر(و100)ا ي,تةو

  ببببرومتببببد ىوتوببببيمةوج,ئببببكو ببببـوادوأو.1
ودت دمضه ووو,ضو ال,م,تـو

وي وا توتدر(و91)ا ي,تةو
توبببببيمةوأهضببببب,اوي لبببببسوا بببببد رااوو.2

ه ببب,ئه ويببب ويج, بببوه و دقوبببد واوبببتا, ته ودا 
وي وا توتدر(ووو97)ا ي,تةو
تويمةوأهض,اوا ي, يةوا توتدرمةو.و3

وا ,لم,وويرود و
ووي وا توتدر(وو141)ا ي,تةو

اهتيبببببببببببببببببب,تورؤوبببببببببببببببببب,اوا و, بببببببببببببببببب,تو.و4
ا تولدي,وبببمةو بببت وا بببتد واس جومبببة ودقوبببد و
اهتيببببببببب,تورؤوببببببببب,اوا و, ببببببببب,توا تولدي,وبببببببببمةو
اس جومببةو ببت وا  يهدرمببةوا ,رومببةوا وببدرمةو

وي وا توتدر(وو104)ا ي,تةو
إورا ودا  د,اوا ي,, تاتوداتت ,قم,تو.و5

ا تد مبببةوا تبببُّوتوتت,لبببقوووببباليةوا تد بببةوأدو
وي, مته,و

وي وا توتدر(و107)ا ي,تةو
إهببببببال وا ,ببببببركودا ت,وئببببببةوا ,,يببببببةوو.6

دهابببتوا  بببل وو,بببتويدا ابببةوي لبببسوا شببب,كو
وي وا توتدر(و102)ا ي,تةو
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إهببببببال و,, ببببببةوا جببببببدارئودا  د,ؤ بببببب,وو.7
وهلىوا د ـوا يوم و ُّوا ا,جد و

وي وا توتدر(و101)ا ي,تةو
دضبببببببلوا وم,وبببببببةوا ,,يبببببببةو لتد بببببببةو.و8

و, تشببب,درويبببلوي لبببسوا بببد راا ودا شبببرا و
وي وا توتدر(وو94هلىوتج مٍ ,و)ا ي,تةو

وي لسوا ش,كو.9 وو,قو,  
وي وا توتدر(107)ا ي,تةو

إ بببببببتاروا ابببببببداجم وا تبببببببُّومار ببببببب,و.و10
وي لسوا ش,ك وداتهتراضوهلمه,و

وي وا توتدر(و98)ا ي,تةو
إ ببببببببببتاروا يراوببببببببببم ودا اببببببببببراراتوو.11

وداسدايرود اً,و لتشرم,,توا ج, ٍةو
وي وا توتدر(و99)ا ي,تةو

تهبببببدةوي لبببببسوا بببببد رااو الج,اببببب,توو.12
ا بببببببد رااووإ بببببببىورئ,وبببببببتـ ودجلبببببببكوتاببببببب,رمرو

وي وا توتدر(و97)ا ي,تةو
,قوإ,, بةوا بد مروإ بىوا ي,, يبةو.و13

وهي,ومرت وـوي و رائ و
وي وا توتدر(و123)ا ي,تةو

قمببب,تةوا  بببمشودا ابببداتوا يوببببل,ةوو.14
وي وا توتدر(103)ا ي,تةو
و

إهببببببال و,, ببببببةوا جببببببدارئودا  د,ؤ بببببب,وو.7
ويروببد ومتخببٍو ببُّوي لببسوا ببد رااوا يج,اببتو

وورئ,وتـودوئ  رمةو ل ُّوأهض,ئـو
وي وا توتدر(و103)ا ي,تةو

 لتد بةو ببُّودضبلوا وم,وبةوا ,,يببةوو.و8
ا تيبببببب,عويببببببلوي لببببببسوا ببببببد رااوورئ,وببببببتـ و

ودا شرا وهلىوتج مٍ ,و
وي وا توتدر(وو98)ا ي,تةو

وي لسوا ش,ك.و9 وو,قو,  
وي وا توتدر(111)ا ي,تةو

إ بببببببتاروا ابببببببداجم وا تبببببببُّومار ببببببب,و.و10
وي لسوا ش,ك وداتهتراضوهلمه,و

وي وا توتدر(و100)ا ي,تةو
إ ببببببببببتاروا يراوببببببببببم ودا اببببببببببراراتوو.11

وداسدايرود اً,و لاداجم و
وي وا توتدر(و101)ا ي,تةو

تهبببببدةوي لبببببسوا بببببد رااو الج,اببببب,توو.12
رئبمسوي لبسووإ بىورئ,وتـ ودجلبكوتاب,رمرو
وي وا توتدر(و99ا د رااودا د رااو)ا ي,تةو

,قوإ,, ةورئبمسوي لبسوا بد رااو.و13
وبـودجداوـودا بد رااوإ بىوا ي,, يبةوهيب,ومرت 

أ جب,اوتد مبـويه,يبـوأدويجه وي و رائ و بُّو
وي وا توتدر(و124أدوووووه,و)ا ي,تةو
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,بببببببببقوتهبببببببببدةوي لبببببببببسوا شببببببببب,كوو.15
تج,اببببببب,تواوبببببببت ج,ئُّ وديخ,جوبببببببةوا ي لبببببببسو

وورو,ئ  ودا تتاوووم,ج,توأي,يـو
وووووووووي وا توتدر(و108)ا ي,تةو

ا خببببب,دووا , بببببدووإ بببببتارو,بببببقا و.16
وي وا توتدر(105)ا ي,تةودرت واتهتو,رو

ووا ,قو ُّويج واسدوية.17
وي وا توتدر(106)ا ي,تةو

واقتراحوت,تم وا توتدروو.18
وي وا توتدر(و149)ا ي,تةو

ا ,بقو بُّوت,مبم و وب,روا يببدم م وو.19
جهبببببب,اوخببببببتي,ته و ا يببببببتجمم ودا ,وبببببب رمم  ودا 

وا توتدر(ي وو109)ا ي,تةود اً,و لا,جد و
,, تهبب,وو.20 إهببتاتويشبب,رملوا اببداجم ودا 

إ ببببىوي لببببسوا شبببب,كو لجمببببرو ببببُّوإقرار بببب,و
وي وا توتدر(وو110)ا ي,تةو
خببببب,رجويي,روببببةووبببببلجةوا تشبببببرملوو.21

أ جب,اوو ُّواج,ا,توتدراتوي لسوا ش,ك وأد
اج,اببب,توتدراتوا ي لبببسوإٍاواوبببتتهتوٍ بببكو
ا ضردرةوا ا د وا يت,لاةووي ,  وا بوالتو
ا اديمببببةوأدووياتضببببم,تواسيبببب وا اببببديُّوأدو
وي لوبببم  و بببُّوا يبببتةوا  , بببلةووبببم ودتمت بببُّ 

وي وا توتدر(و111)ا ي,تةو

قمبب,تةوا  ببمشودا اببداتوا يوببل,ةوو.و14
وي وا توتدر(105)ا ي,تةو
,بببببببببقوتهبببببببببدةوي لبببببببببسوا شببببببببب,كوو.15

تج,اببببببب,تواوبببببببت ج,ئُّ وديخ,جوبببببببةوا ي لبببببببسو
وورو,ئ  ودا تتاوووم,ج,توأي,يـو

وووووووووي وا توتدر(و110)ا ي,تةو
ا خببببب,دووا , بببببدووإ بببببتارو,بببببقا .و16

وي وا توتدر(108)ا ي,تةودرت واتهتو,رو
ووا ,قو ُّويج واسدوية.و17

وي وا توتدر(109)ا ي,تةو
واقتراحوت,تم وا توتدروو.18

وي وا توتدر(و150)ا ي,تةو
ا ,بقو بُّوت,مببم و وب,روا يببدم م وو.19

جهبببببب,اوخببببببتي,ته و ا يببببببتجمم ودا ,وبببببب رمم  ودا 
وا توتدر(ي وو106)ا ي,تةود اً,و لا,جد و

,, تهبب,وو.20 إهببتاتويشبب,رملوا اببداجم ودا 
إ ببببىوي لببببسوا شبببب,كو لجمببببرو ببببُّوإقرار بببب,و

وي وا توتدر(وو112)ا ي,تةو
خبببببب,رجويي,روببببببةووببببببلجةوا تشببببببرملوو.21

أ جبببب,او ببببُّوتدراتواج,ابببب,توي لببببسوا شبببب,كوأدو
اج,ا,ت بببببب,وإٍاواوببببببتتهتوا ضببببببردرةوا ا ببببببد و

ا تببببببُّوم ببببببد و مهبببببب,ووا يببببببتةٍ ببببببك وأدوخببببببال و
وي وا توتدر(و113و)ا ي,تةا ي لسويج,اًلو
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اوببببببت ت,اوا شبببببب,كو ببببببُّوا اضبببببب,م,وو.22
ا تببُّوتت بب ووي بب,  وا ببوالتوا ,لمبب,وويببةيها 

وي وا توتدر(و112)ا ي,تةو
اتخببببببببببب,ٍوا  بببببببببببراااتوا وبببببببببببرم,ةو.و23

وخجببرو وببم ود,بب, ومهببتتوا د,ببتة يدا هببةو
داوبتاال ـوا دججمةوأدوواليةوأرضوا دج و

أدوم,ببببدقويؤووببببب,توا تد ببببةوهببببب ويو,شبببببرةو
ويه,يه,وا توتدرمةو

وي وا توتدر(و113)ا ي,تةو

اوببببببت ت,اوا شبببببب,كو ببببببُّوا اضبببببب,م,وو.22
ا تببُّوتت بب ووي بب,  وا ببوالتوا ,لمبب,وويببةيها 

وي وا توتدر(و116)ا ي,تةو
اتخببببببببببببب,ٍوا  بببببببببببببراااتوا وبببببببببببببرم,ةو.23

وخجببرو وببم ود,بب, ومهببتتوا د,ببتة يدا هببةو
ا دججمبببببببببببببببةوأدووببببببببببببببباليةوأرضوا بببببببببببببببدج و

أدوم,بدقويؤووب,توا تد بةوهب وداوتاال ـ و
ويو,شرةويه,يه,وا توتدرمةو

وي وا توتدر(و114)ا ي,تةو
ــــ تكـــوين مجلـــخ الـــو:را  واختصاصـــاته:  ا همئبببةووويج  بببةم,بببت وي لبببسوا بببد رااورابعـــاا ـ

ا تج مٍمببةودا تارمببةوا ,لمبب,و لتد ببة ود بب ومختلبب وت ببدم وا ي لببسودجرماببةوتوببيمةوأهضبب,ئـو ببُّو
 و يببب,و ببب وتتدمبببروأمضبببً,واخت , ببب,توا ي لبببسو بببُّوا توببببتدرم و2012دو1973توبببتدردو
و.وا يٍ درم 

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
د ابً,و يب,وج بتوومت د وي لبسوا بد راا

يب و/و115/هلمـوا  ارةواسد بىويب وا يب,تةو
و:وي و1973وتوتدر

)رئبببببببببببمسوي لبببببببببببسوا ببببببببببببد رااودجداوبببببببببببـو
دا بببد راا( ود بببؤتاوت بببردوتوبببيمته و يم,بببً,و

ٍ و؛ووويروببببد ويبببب وقوبببب ورئببببمسوا  يهدرمببببة وإس
/وي وا توبتدروهلبىوأ :و95تجدوا ي,تةو/

توبببببيمةوومتبببببد ىورئبببببمسوا  يهدرمبببببةو.....»
رئبببببمسوي لبببببسوا بببببد رااودجداوبببببـ ودتوبببببيمةو
ا بببببببببببد رااودجبببببببببببداوه  ودقوبببببببببببد واوبببببببببببتا, ته و

ه ,ا  وي ويج, وه  و.و«دا 
يبببب و ببببٍاو/و127دج ببببتوا يبببب,تةو/وووو

د ابً,و يب,وج بتوومت د وي لبسوا بد راا
يب و/و118/هلمـوا  ارةواسد بىويب وا يب,تةو

وو:ي و2012وتوتدر
)رئبببببببببببمسوي لبببببببببببسوا ببببببببببببد رااودجداوبببببببببببـو
دا بببد راا( ود بببؤتاوت بببردوتوبببيمته و يم,بببً,و

ٍ و؛ووويروببببد ويبببب وقوبببب ورئببببمسوا  يهدرمببببة وإس
/وي وا توبتدروهلبىوأ :و97تجدوا ي,تةو/

متببببد ىورئببببمسوا  يهدرمببببةوتوببببيمةورئببببمسو»
ي لببببسوا ببببد رااودجداوببببـ ودتوببببيمةوا ببببد رااو

ه ببب,ا  ويببب ودجبببداوه  ودقوبببدو  واوبببتا, ته ودا 
و.وو«يج, وه 
يبببب و ببببٍاو/و128دج ببببتوا يبببب,تةو/وووو
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ي لببببببببسوميبببببببب,رسو»ا توببببببببتدروهلببببببببىوأ :و
و:وا د رااواتخت , ,تواآلتمة

اتشببتراكويببلورئببمسوا  يهدرمببةو ببُّو .1
دضببببببببلوا وم,وببببببببةوا ,,يببببببببةو لتد بببببببببةو

ودتج مٍ ,.و
تد مبببببببـودتجوبببببببمقوديت,و,بببببببةوأهيببببببب, و .2

ا بببببببببببببببببببببببد اراتود يمبببببببببببببببببببببببلوا تاراتو
ودا يؤوو,توا ,,يةوا ت,و,ةو لتد ة.و

دضبببببببلويشببببببببردعوا يدا جببببببببةوا ,,يببببببببةو .3
و لتد ة.و

وإهتاتويشرده,توا اداجم .و .4
إهتاتوخججوا تجيمةودتجدمروا جتب,جو .5

 بببرداتوا اديمبببةود ببب ويببب,وداوببت ي,روا 
دتجبببدمرهويببب وشبببئجـوتهببب واتقت ببب,تو

ود م,تةوا تخ وا اديُّو.و
س, بب, ووهاببتوا اببردضوديج,هبب,ود ابب,ًو .6

وا توتدر.و
هابببببتواتت ,قمببببب,تودا ي,, بببببتاتود اببببب,و .7

وس, , وا توتدرو
ةوتج مببببٍوا اببببداجم ودا ي,, مببببةويال,ابببب .8

يببببب وا تد بببببةود,ي,مبببببةو,ابببببدقوهلبببببىوأ
وا يداججم ودي ,  وا تد ة.و

ا ابببراراتوا تارمبببةودا تج مٍمبببةوإ بببتارو .9
د اببببببب,و لابببببببداجم وداسجميبببببببةوديراقوبببببببةو

و«.تج مٍ ,و

ُميبببببببب,رسوي لببببببببسو»و:هلببببببببىوأ وا توببببببببتدر
وا د رااواتخت , ,تواآلتمة:

ودضببلوا خجببجوا تج مٍمببةو لوم,وببةوو .1
وا ,,يةو لتد ة.

تد مببـوأهيبب, وا ببد اراتودا  هبب,توو .2
وا ,,يةواسخر .

دضببببلويشببببردعوا يدا جببببةوا ,,يبببببةوو .3
و لتد ة.

وإهتاتويشرده,توا اداجم .و .4
إهبببببتاتوخجبببببجوا تجيمبببببةودتجبببببدمروو .5

ا جت,جوداوت ي,روا  رداتوا دججمبةو
د بب ويبب,ويبب وشببئجـوتهبب واتقت بب,تو

وا دججُّ.ود م,تةوا تخ دتجدمرهو
هابببببببتوا ابببببببردضوديج,هببببببب,ود اببببببببً,وو .6

وس, , وا توتدر.
هابتواتت ,قمبب,تودا ي,, بتاتود اببً,وو .7

وس, , وا توتدر.
يت,و,ببةوتج مببٍوا اببداجم ودا ي,, مببةوو .8

هلببببببببىوي بببببببب,  وا تد ببببببببةودأيجهبببببببب,و
ود,ي,مببببببببببببةو,رمببببببببببببب,توا يبببببببببببببداججم 

و.د,ادقه 
إ بببببببتاروا ابببببببراراتوا تارمبببببببةود ابببببببً,وو .9

و«.و لاداجم وداسجميةوديراقوةوتج مٍ ,

ا وبدردو بُّووا يشبرعأخبٍووـ  األخذ بفكرة الجمع بين عضوية البرلمـان والـو:ارة:خامساا 
ووا,هتةو دا وا  يلووم وا بد ارةودهضبدمةوي لبسوا شب,ك ود بُّو2012دو1973توتدردو

ووي وا خ ,ئدودا وي,توا تُّوتتيم ووه,وأجميةوا ,  وا ور ي,جمة.
و
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و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
يببببببب وتوبببببببتدرو/و125تبببببببجدوا يببببببب,تةو/

م بببببد وا  يبببببلومبببببو و:و»هلبببببىوأجوبببببـو1973
و«.ا د ارةودهضدمةوي لسوا ش,ك

يببببببب وتوبببببببتدرو/و126تبببببببجدوا يببببببب,تةو/
م بببببد وا  يبببببلومبببببو و:و»ـهلبببببىوأجوبببببو2012

و«.ا د ارةودهضدمةوي لسوا ش,ك
 بببرئمسوي لبببسوا بببد رااوأدوجداوبببـوأدوا بببد رااوأ وم دجبببداو إجبببـوم بببد وو دوجببب,اوهلبببىوٍ بببك

ٍ وهضبببدمته و بببُّوا , ديبببة وو بببُّ ودتومبببؤ روٍ بببكوي لبببسوا شببب,كأهضببب,او بببُّو   ببب و هببب ووإس
.ود بببٍاواسيبببروو,هتاببب,تدوي,ببب وجمبببر و(1) ودهبببت و ابببت  و هببب,ا يشبببرعواتوبببتيراروويج, بببوه 

أدوتوببتدرو و1973خ, ببةودأ وشبب  وجمبب, وا , بب و ببُّووببدرمةووببدااو ببُّومبب وتوببتدروهبب, و
موت,ببتو  مببرًاوهبب وا جمبب, وا ور يبب,جُّ ودماتببركوأ  ببرو ببئ  رويبب وا ج,,مببةوا ,يلمببةوو2012هبب, و

 ببدكوجمبب, وا , بب وا رئ,وببُّ ود هببٍاومد بب وجمببب, وا , بب و ببُّووببدرمةووئجببـوجمبب, وج ببب و
هلببببىوغببببرارويبببب,و ببببدويد بببدتو,, مببببً,و ببببُّو رجوبببب,و ببببُّومبببب وتوببببتدروأدوشببببوـورئ,وببببُّورئ,وبببُّو

يبب واسيببدروا ي,مببدرةووببدااووق,هببتةوا  يببلو ببٍه وت,ببت و.ودو1958ا  يهدرمببةوا خ,يوببةو وببجةو
أدو ببُّوا جمبب, وشببوـوا رئ,وببُّوو(2) ببُّوا جمبب, وا رئ,وببُّوا ابب,ئ و ببُّوا دتمبب,توا يت,ببتةواسيرم مببة

و.(3)ا ٍدوتوج,هوتوتدروا  يهدرمةوا  رجومةوا خ,يوة

                                                 
 لبد رااوأ و»وـ:وهلبىوأجوبو2014/و ,ب, و5/وا وجتو)أ(ويب وقب,جد واتجتخ,وب,توا ,,يبةوا ج, بٍورقب و/42دتجوماً,و ٍ ك و اتوج توا ي,تةو/و(و1)و

و.و«مرش,داوأج وه و ,ضدمةوي لسوا ش,كويلواوتيرار  وويج, وه و
توم د وسدوهضدووبدااو»وـ:وهلىوأجووو1787ا  ارةوا و,توةوي وا ي,تةواسد ىوي وتوتدروا دتم,توا يت,تةواسيرم مةو ,, وتجدوو(و2)و

ا تبُّواجتخبكو هب,و بُّوأدويج بكويبتجُّوخ,ضبلو وبلجةوا دتمب,توا يت,بتة وم بد وقبتووا يبتة ُّوي لسوا شمدخوأدوا جداكوأ وم,بم وخبال و
توم بد وسدوشبخدومشبد وأدويج بكوخ,ضبلو وبلج, وا دتمب,توا يت,بتةوو و ي,ا يتة وأدوت د وت,دمض,تـوقتو متتوخال وتلكوئ وشسوج وأُو

تمياراجببُّويبب ودتمببةوج,تدرووبب,راكوأدو,يبب,و)ماوببتا, وا وببدوجبب,اوهلمببـ و و«وأ وم ببد وهضببدًاو ببُّوأدويبب وا ي لوببم ويبب,وتا وشبب,غاًلو دمم تببـ
تد ويب وي لبسوا شبمدخوو,بتو مالردو لمج ومج,تدروا.وداوتا, تو2008ُّواتجتخ,و,توا رئ,ومةو ,, وإ مجدد(وي وي لسوا شمدخوو,تو د هو 

ا ومج,تدرو د و مردوا ٍدواوبتا, وأمضبً,ويب وي لبسوا شبمدخوو,بتوت,ممجبـود مبرًاوو لخ,ر مة ود ٍ كواسيروو, جووةوإ ىوخل ه,ود مرةت,ممجه,و
و. لخ,ر مة

ودي,وو,ت ,.و250( ود2015)تيشق ووالوج,شر وا جو,ةوا  ,جمة ووا جم وا وم,ومةاجمرو:وت.و,و وا و,رد و
توم د وا  يلووم وهضدمةوا , ديةودوتد ُّوأدودتمةوو»:وهلىوأجوـو1958  رجوُّوا ,, ُّو وجةو/وي وا توتدروا23تجدوا ي,تةو/و(و3)و

و«.وجُّأدوأدودمم ةوه,يةوأدوجش,جويهو أدوأدويج كوتي ملُّويهجُّوهلىوا يوتد وا دججُّو ور ي,جمة
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat 

parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout 

emploi public ou de toute activité professionnelle ».                                     و
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وامتواخت , ,توي لسوا ش,كوهلبىو,, هب,وو:اختصاصات مجلخ الشعب سادساا ــ
 ود بب وم,ببتإوأدوتدممببرو مهبب,ويبب,وخببالواتخت بب,دوا يت,لببقو2012دو1973 ببُّوتوببتدردو

ٍ و و2012وترشم ورئمسوا  يهدرمةوا ٍدو  وم,بتوي لبسوا شب,كومي,روبـوويد بكوتوبتدرو وإس
تدمرتوجرماةواختم,رورئمسوا  يهدرمةوي واوت ت,اوهلىو)يرش ود,مبت( وإ بىواجتخب,كوهب, و

م ببببردويبببب وخال ببببـواختمبببب,روشببببخدويبببب ووببببم وهببببتتويبببب وا يرشبببب,م وويو,شببببرويبببب وا شبببب,ك
و.ةوا  يهدرمةا يتج, وم وهلىويج كورئ,و

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
و1973/وي وتوتدرو71تةو/تجدوا ي,
متبببببببببببد ىوي لبببببببببببسوا شببببببببببب,كو»هلبببببببببببىوأ :و

و:واآلتمةاتخت , ,تو
وبوترشم ورئمسوا  يهدرمة.و1
وبوإقراروا اداجم .و2
وبويج,قشةووم,وةوا د ارة.و3
بببببببوإقبببببببراروا يدا جبببببببةوا ,,يبببببببةودخجبببببببجو4

وا تجيمة.و
بببببببببوإقببببببببراروا ي,, ببببببببتاتوداتت ,قمبببببببب,تو5

 ببة؛ود ببُّوا تد مببةوا تببُّوتت,لببقوووبباليةوا تدو
 يمبببببببببلوي,, بببببببببتاتوا  بببببببببل ودا ت,ببببببببب,  ودو

ا ي,, بتاتوا تببُّوتت,لبقوو,اببدقوا وببم,تةوأدو
اتت ,قمبب,توا تبببُّوتيبببج وايتمببب, اتو لشبببر ,تو

د ببببببببببببببببٍ كوو جومببببببببببببببببةأدوا يؤووبببببببببببببببب,تواس 
ا ي,, ببتاتوداتت ,قمبب,توا تببُّوت,يبب وخ اجببةو

أدوو ا تد ببةوج ابب,توغمببرودارتةو ببُّويدا جتهبب,
ا تبببُّوتخببب,  وأ, ببب, وا ابببداجم وا ج, بببٍةوا تبببُّو

ومتجلكوج ,ٍ ,وإ تاروتشرملو تمت.و
وبوإقراروا , دوا ,, .و6
بوقود واوتا, ةوأ,توأهضب,اوا ي لبسو7

وأدور ضه,.و
أ,توواةوه وا د ارةوأدوه بو, كوا  8
و«.ا د راا

و2012/وي وتوتدرو75تجدوا ي,تةو/
متببببببببببد ىوي لببببببببببسوا شبببببببببب,كو »هلببببببببببىوأ :و

واتخت , ,تواآلتمة:
وإقراروا اداجم .-1
ويج,قشةووم, وا د ارة.-2
, ببببكوا  اببببةوهبببب وا ببببد ارةوأدوهبببب و-3

وأ,توا د راا.
إقبببببراروا يدا جبببببةوا ,,يبببببةودا ,وببببب,كو-4

وا خت,يُّ.
وإقراروخججوا تجيمة.-5
داتت ,قمبببببببببب,توإقببببببببببراروا ي,, ببببببببببتاتو-6

د ببُّوو؛ا تد مببةوا تببُّوتت,لببقوووبباليةوا تد ببة
د يمببببببببلوو ي,, ببببببببتاتوا  ببببببببل ودا ت,بببببببب,  

أدوو ا ي,, تاتوا تُّوتت,لقوو,ادقوا وم,تة
اتت ,قمببب,توا تبببُّوتيبببج وايتمببب, اتو لشبببر ,تو

د ببببببببببببببببٍ كوو؛أدوا يؤووبببببببببببببببب,تواس جومببببببببببببببببة
ا ي,, ببتاتوداتت ,قمبب,توا تببُّوُت,يبب وخ اجببةو

أدوو هبب,ا تد ببةوج ابب,توغمببرودارتةو ببُّويدا جت
أدوا تبببببببُّوو ا تبببببببُّوتت,لبببببببقوو,ابببببببتوا ابببببببردض

تخبببب,  وأ, بببب, وا اببببداجم وا ج, ببببٍةودمتجلبببببكو
وج ,ٍ ,وإ تاروتشرملو تمت.

وإقراروا , دوا ,, .-7
قود واوتا, ةوأ,توأهض,اوا ي لسو-8

و«أدور ضه,
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و1973ا,بت مورئبمسوا  يهدرمبةو بُّوتوبتدردوورئاسة مجلخ القضا  األعلى: ـ سابعاا 
وا اض,اواسهلى.ورئ,وتـو ي لسوو2012د

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
و1973يبب وتوببتدرو/و132تببجدوا يبب,تةو/

م بببببرأسورئبببببمسوا  يهدرمبببببةوي لبببببسو:»هلبببببىوأ 
ا اض,اواسهلى ودُموم وا اب,جد وجرمابةوتشب ملـو

و«.داخت , ,تـودقداهتوومروا ,ي و مـ

و2012يبببب وتوبببببتدرو/و133تببببجدوا يبببب,تةو/
وم ببرأسوي لببسوا اضبب,اواسهلببىورئببمس:»هلببىوأ 

 وا اببببببب,جد وجرمابببببببةوتشببببببب ملـوا  يهدرمبببببببة ودُموبببببببم و
و«.داخت , ,تـودقداهتوومروا ,ي و مـ

ود ببٍاواسيببروي,بب واجتابب,توو,ببضوا  اببـ و ٍ ببكومت,بب,رضويببلوياتضببم,تويوببتأوا   بب وس و
ـومت,,رضودتومي,وا    ووم وا ولجتم وا تج مٍمةودا اض,ئمة و ضاًلوه وأجووو وم وا ولج,ت

وبوهلبىوإترا بـوو وب,تمريبلويوبتأورخبروت,بردوي,مب وا ت ديجهب,وا توب,تمروا وبدرمةوا يت,,قوبة
و.(1)أتود دويوتأواوتاال وا اض,او؛ ُّوأ الوه,

توجوىوا يشرعوا ودردو بُّوتوبتدردوو:فكرة حظر التعديل ال:مني للدستورثامناا ــ األخذ ب
وهببت و بدا وت,ببتم وا توببتدروإتوو  برةو,مببروا ت,ببتم وا  يجبُّو لتوببتدر وأدوو2012دو1973

ي,ببتوتةو ببُّووا يببتةد ببٍهووج بب,ٍه.أدوو ا ,يبب ووببـو,ببتويضببُّو تببرةو يجمببةوي,ببتتةوهلببىوتبب,رم و
شبهرًا(وهلبىواسقب ويب وتب,رم وتخبد وا توبتدروو18ا توتدرم وا يٍ درم ووضبردرةواجاضب,او)

و,م وا ج ,ٍ.
و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و

و1973يبب وتوببتدرو/و151تببجدوا يبب,تةو/
ت,ببتم و ببٍاوا توببتدروقوبب ووتوم ببد »:وهلببىوأ 

و«.يردرو ي,جمةوهشروشهرًاوهلىوت,رم وج ,ٍه

و2012يبب وتوببتدرو/و153تببجدوا يبب,تةو/
ت,ببتم و ببٍاوا توببتدروقوبب ووتوم ببد »و:هلببىوأ 

و«.يردرو ي,جمةوهشروشهرًاوهلىوت,رم وج ,ٍه
و1973اوتهلتوج ددو  وي وتوتدروو:القيمة القانونية لمقدمة الدستورتاسعاا ــ  

تضيجتوا يادي,تواسو,ومةو لي تيل ودا  لو ةوا تُّوت,بتتو بدرةووياتيةوو2012دتوتدرو
                                                 

وي لبببة ويجشبببدرو بببُّوتدروي لبببسوا اضببب,اواسهلبببىو بببُّو,ي,مبببةواوبببتاال وا اضببب,او)تراوبببةوت,لملمبببة(:وت.و,وببب وا و,بببرد و ومرا بببلت , بببم  ي مبببتويببب وا و(و1)و
و.و442بوو426د و81بوا وجةوو2016/و12بوو7/وا ,تتا تُّوت تر ,وجا,وةوا ي,,يم و ُّوا  يهدرمةوا ,رومةوا ودرمة ووا ي,,يد 
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ا يبٍب كوات تيبب,هُّو ببُّوا تد ببة ودا يوبب,تئودا ي بب وا ,لمبب,وا تببُّواوببتهت ه,وداضبب,د ,ودوبب,رداوهلببىو
هوا ياتيببة ببتمه,  بب اًاوتووت,ببت و(وو2012أدوياتيببةوتوببتدروو 1973)وببدااوياتيببةوتوببتدروو.ود بٍب

وتتيتلووٍاتوا اميةوا ا,جدجمةوا تُّوتتيتلووه,وا ج ددوا توتدرمةو.ودي و   وومت  أوي وا توتدر و
و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و

و1973يبب وتوببتدرو/و150تببجدوا يبب,تةو/
ياتيببةو ببٍاوا توببتدرو بب اًاوتووت,ببت و»و:هلببىوأ 
و«.مت  أويجـ

و2012يبب وتوببتدرو/و151تببجدوا يبب,تةو/
ياتيببةو ببٍاوا توببتدرو بب اًاوتووت,ببت و»و:أ هلببىو

و«.مت  أويجـ
:وتومختلب ويضبيد وتوبتدروعاشراا ــ من حيـ  الحقـوق والحريـات والواجبـات العامـة

 ميب,ومت,لبقووب, ,ادقودا ,رمب,توا تبُّومتيتبلوو2012ه ويضيد وتوبتدروهب, وو1973ه, و
 تد ببة و هببُّودا,ببتةو ببُّووهب,وا يببداج وا وببدرد ودا دا وبب,توا ,,يببةوا يلابب,ةوهلبىوه,تاببـوت بب,هوا

و.م  ودوامتوهلىو,, ه,ود  وتتدمرا توتدرم وا يٍ درو
جـرا ات تعديلـه: حادي عشر ــ توتختلب وجوم,بةوتوبتدرو من حي  طبيعة الدستور وا 

 بب ويجهيبب,ويبب وا توبب,تمروا يتدجببةوأدوو وإٍوم,بت و2012هبب وجوم,ببةوتوببتدروهبب, وو1973هب, و
و1973ت,ببتم وج ببددودأ, بب, وتوببتدروهبب, وا ي تدوببة و يبب,وتوتختلبب وجرماببةودا  ببراااتو
 و , جرماببةودا,ببتة ودا  ببراااتودا,ببتة؛وو2012هبب وجرماببةودا  ببراااتوت,ببتم وتوببتدروهبب, و

و,بببتواتجبببالعوهلبببىوجبببدوا يببب,تةوا تبببُّوتوبببم وجرمابببةودا  بببراااتوت,بببتم وا توبببتدرو)ا يببب,تةو 
( وجوبببتجت وأ و2012/و بببُّوتوبببتدروهببب, و150دا يببب,تةو/و1973/و بببُّوتوبببتدروهببب, و149/

إ راااتوخ, ةويشتتةوتختل وهب وا  براااتوا ج ددوا توتدرمةوتتجلكوت,تم وهيلمةو
دتوبتدرو و1973ي وتوتدروه, وو ود دوي,وم,جُّوأ و الوًو(1)ا ياررةو ت,تم وا اداجم وا ,,تمة

وو.توير  دوتوتدرو ,يتوو2012ه, و
و

                                                 
بوو173ا   ب وا وب,ولويب وا وب,كوا خب,يسو)ا يبدات:وو: ومرا بل2012 الجبالعوهلبىوإ براااتوت,بتم وا توبتدروا وبدردوا ج, بٍو وبجةوو(و1)و

و.2017تيد وه, وو30ا  ,ترو ُّووا ودردو(وي وا جم, وا تاخلُّو ي لسوا ش,ك181



 حسن مصطفى البحري                     2018-الثانيالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

27 

 

و
و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و

جرماةودا  راااتوو1973,توتوتوتدروه, و
ت,بببتم وج د بببـودأ, ,يبببـ وٍد بببكو بببُّوا وببب,كو
ا  , بببببإويجبببببـوا بببببٍدوم,يببببب وهجبببببدا و وت,بببببتم و
ا توتدر﴾ ودأ رتو ٍ كوي,تةود,مبتةو بُّوا يب,تةو

وو:تجدوويجـوهلىوأجوـ/وا تُّو149/
 ببببببببرئمسوا  يهدرمببببببببةو يبببببببب,و  بببببببببلإو.و1 و

أهضببب,اوي لبببسوا شببب,كو,بببقواقتبببراحوت,تمبببب و
متضبببببببببببي واقتبببببببببببراحوا ت,بببببببببببتم و.و2ا توبببببببببببتدرو

ا ج بببددوا يببببراتوت,بببتمله,وداسوبببو,كوا يد وبببةو
مشبببب  وي لببببسوا شبببب,كو ببببدرودردتو.و3 ببببٍ كو

ببببوو4اقتببراحوا ت,تمببب وإ مببـو  جبببةوخب, بببةو و, بببـو
مجببببب,قشوا ي لبببببسواقتبببببراحوا ت,بببببتم و بببببببإٍاوأقبببببروهو

ا ت,بببتم ووـوُهبببتوووئ  رمببببببةو ال ببببببةوأروبببب,عوأهض,ئبببببب
جبببببببببـوويدا ابببببببببةورئبببببببببمسوجه,ئمبببببببببً,وشرمجببببببببببببةواقترا

وا  يهدرمةودُأتخس و ُّو لكوا توتدرو﴾و.

جرماةودا  راااتوو2012,توتوتوتدروه, و
ت,بببتم وج د بببـودأ, ,يبببـ وٍد بببكو بببُّوا وببب,كو
ا خببب,يسويجبببـوا بببٍدوم,يببب وهجبببدا و وت,ببببتم و
ا توبببببتدرو﴾ ودأ بببببرتو بببببٍ كويببببب,تةود,مبببببتةو بببببُّو

وو:يجـوهلىوأجوـتجدو/وا تُّو150ا ي,تةو/
,و  بببببببببلإو ببببببببرئمسوا  يهدرمببببببببةو يبببببببب.و1 و

أهضببب,اوي لبببسوا شببب,كو,بببقواقتبببراحوت,تمبببب و
متضبببببببببببي واقتبببببببببببراحوا ت,بببببببببببتم و.و2وا توبببببببببببتدر

ا ج بببددوا يببببراتوت,بببتمله,وداسوبببو,كوا يد وبببةو
مشبببب  وي لببببسوا شبببب,كو ببببدرودردتو.و3 ببببٍ كو

ببببوو4اقتبببراحوا ت,تمببب وإ مببـو  جبببةوخب, بببةو و, بببـو
مجببببب,قشوا ي لبببببسواقتبببببراحوا ت,بببببتم و بببببببإٍاوأقبببببروهو

ا ت,بببتم ووتووأروبببب,عوأهض,ئببببببـوُهبببوئ  رمببببببةو ال ببببببةو
جه,ئمبببببببببً,وشرمجببببببببببببةواقتراجبببببببببـوويدا ابببببببببةورئبببببببببمسو

وا  يهدرمةو﴾.
 :المطلب الثاني

 2012ودستور عام  1973أوجه االختالف بين دستور عام 
وا  يهدرمةوا ,رومةوا وبدرمةو)ا وب,وقو مي  وإ ي, وأد ـواتختال وا ا,ئيةووم وتوتدر د 

و:( و ُّوا جا,جواآلتمة2012 ُّو ,, و ودا ,,1973 ,, و
 : أوالا ــ من حي  الهيكل العام

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
يبببب وياتيببببةوو1973متببببئ  وتوببببتدروهبببب, و

وويد وهبببببةوهلبببببىوأرو,بببببةوأوبببببداك./ويببببب,تةو156د/
(وأرو,بببةو49-1متضبببي وا وببب,كواسد و)ا يبببداتو

(و12-1 وا   بببب واسد و)ا يببببدات  ببببد :وموببببم و
ا   بببببب وا  بببببب,جُّو وا يوبببببب,تئوا وم,وببببببمة ودموببببببم و

 و(وا يو,تئواتقت ب,تمة ودموبم و20-13)ا يداتو
ا يوببب,تئو(و24بوو21ا   ببب وا  , بببإو)ا يبببداتو

 وا   بببببب وا راوببببببلوموببببببم وا  ا, مببببببة.ودوا ت,لميمببببببةودو
وا ,اببببببببببببببدقتودو(وا ,رمبببببببببببببب,49-25)ا يببببببببببببببداتو

ياتيببببةويبببب وو2012متببببئ  وتوببببتدروهبببب, و
.و/ويبببببب,تةويد وهببببببةوهلببببببىووببببببتةوأوببببببداك157د/

(وأرو,ببةو32ببببوو1متضببي وا وبب,كواسد و)ا يببداتو
(و12-1وببببم وا   بببب واسد و)ا يببببدات:وم  ببببد 

 وا   بببببب وا  بببببب,جُّوا يوبببببب,تئوا وم,وببببببمة ودموببببببم و
 و(وا يو,تئواتقت ب,تمة ودموبم و18-13)ا يداتو

(وا يوبببببب,تئو27-19ا   بببببب وا  , ببببببإو)ا يببببببداتو
ا ت,لميمببببةودا  ا, مببببة.ودمتضببببي وا وبببب,كوا  بببب,جُّو

:ومببببببجم وا   بببببب و  ببببببلم (و54-33)ا يببببببداتو
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وا دا وببببب,توا ,,يبببببة.ودمتضبببببي وا وببببب,كوا  ببببب,جُّدو
:ومبببببببجم و(و ال بببببببةو  بببببببد 148-50)ا يبببببببداتو

(وا وبببببببببلجةو82-50ا   ببببببببب واسد و)ا يبببببببببداتو
ا تشبببرم,مةوا يتي لببببةووي لبببسوا شبببب,ك ودمببببجم و

(وا وبببببلجةو130-83ا   ببببب وا  ببببب,جُّو)ا يبببببداتو
ا تج مٍمببةوا يتي لببةووببرئمسوا  يهدرمببةودي لببسو
ا بببببد رااودي ببببب, سوا شببببب,كوا ي,لمبببببة.ودمبببببجم و

(وا وبببلجةو148-131ا   بب وا  , بببإو)ا يبببداتو
ا اضبببببب,ئمةوا يتي لببببببةوواضبببببب,ةوا , بببببب ودا جم,وببببببةو

ةوا توبتدرمةوا ,لمب,.ودمتضبي وا ,,يةودوا ي, ي
(و م مبببببةوت,بببببتم و149ا وببببب,كوا  , بببببإو)ا يببببب,تةو

ا توبببببتدر.ودمتضبببببي وا وببببب,كوا راوبببببلوداسخمبببببرو
و(وأ, ,يً,وه,يةوداجتا, مة.156-150)ا يداتو

و(وا ,اببببدقودا ,رمبببب,ت 49-33اسد و)ا يببببداتو
(ووبببببببببم,تةو54-50دمبببببببببجم وا  ببببببببب,جُّو)ا يبببببببببداتو

-55ا ا,جد .ودمتضبي وا وب,كوا  , بإو)ا يبداتو
(و ال بببببةو  بببببد :ومبببببجم وا   ببببب واسد و139

(وا وبببلجةوا تشبببرم,مة ودمبببجم و82-55)ا يبببداتو
(وا وبببببلجةو131-83ا   ببببب وا  ببببب,جُّو)ا يبببببداتو

ا تج مٍمببةوا يتي لببةووببرئمسوا  يهدرمببةودي لببسو
دمبببببببجم ووا بببببببد رااودي ببببببب, سوا تارةوا ي,لمبببببببة.

(وا وبببلجةو139-132ا   ببب وا  , بببإو)ا يبببداتو
ا اضبببببب,ئمةوا يتي لببببببةوواضبببببب,ةوا , بببببب ودا جم,وببببببةو
ا ,,يببببببةودا اضبببببب,اوا تارد ودمتضببببببي وا وبببببب,كو

ا ي, يبببببببببببببةو(و149-140ا راوبببببببببببببلو)ا يبببببببببببببداتو
دمتضببببي وا وبببب,كوا خبببب,يسووا توببببتدرمةوا ,لمبببب,.

بببب150)ا يبببب,تةو ,و(و م مببببةووت,ببببتم وا توببببتدر.وأيو
(و157ببببو151داتوا وب,كوا وبب,تسوداسخمببرو)ا يبب

و متضي وأ, ,يً,وه,يةوداجتا, مة.
جم,يبببً,وو2012ا توبببتدروا ,ببب, ُّو وبببجةوأقببب, وو:السياســـي للدولـــةثانيـــاا ـــــ شـــكل النظـــام 

)يب وجمبب, وو1973يدب,مرًاوتي,يببً,و لجمب, وا وم,وببُّوا بٍدوأق,يبـوا توببتدروا بتائ و وببجةوووم,وبم,ًو
و.م, وا ت,تتمةوا وم,ومةودا , ومة(ا , كوا ا,ئتوإ ىوج

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
جم,يبً,ووم,وبمً,ومابد وهلبىوو1973أقب, وتوبتدرو

يوبببببتأوا ,ببببب كوا ا,ئبببببتودا  وهبببببةوا دججمبببببةوا تاتيمبببببة.و
/ويبب وا توبببتدرو8دت وببتوٍ ببكويببب وخببال وا يببب,تةو/

,ببببب كوا و,بببببإوا ,روبببببُّو:و»ا تبببببُّوج بببببتوهلبببببىوأ وو
و اتشترا ُّو دوا , كوا ا,ئتو بُّوا ي تيبلودا تد بة

دماببببدتو وهببببةودججمببببةوتاتيمببببةوت,يبببب وهلببببىوتد,مببببتو
ددضب,ه,و بُّوختيبةوأ بتا وو ا شب,كج,ق,تو ي, مرو

و«.اسيةوا ,رومة

جم,يبببً,ووم,وبببمً,ومابببد وو2012أقببب, وتوبببتدروهببب, و
دا تبببببتاد وا وبببببليُّووا ت,تتمبببببةوا وم,وبببببمةهلبببببىويوبببببتأو

/ويببب و8 لوبببلجة ودت وبببتوٍ بببكويببب وخبببال وا يببب,تةو/
جمببب, وببببومابببد وا 1:و»ا تبببُّوج بببتوهلبببىوأ وا توبببتدر

ا وم,وبُّو لتد بةوهلببىويوبتأوا ت,تتمببةوا وم,وبمة ودتببت و
ببببوتوبببه و2و.هوبببرواتقتبببراعيي,روبببةوا وبببلجةوتمياراجمبببً,و
دا ت ي,ببب,تواتجتخ,ومبببةو بببُّواس,ببب اكوا وم,وبببمةوا يرخ بببةو

و«.ا ,م,ةوا وم,ومةوا دججمة..وا  
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ا ,تمبتووأ ر توا ,د يةودوم,وةواتج ت,حواتقت ب,تدو:هوية االقتصاد في الدولةاا ــ ثالث
ي وا  ردودا ت,تم,توتقت ,تم,توا ,ب,  وخ, بةوا  بدمرةودا ج,يمبةويجهب, و ت,رمبروا ت ب,رةو
ا تد مبببةوأمهبببروا ,تمبببتويببب وا ي ,وبببكوا تبببُّومي ببب وا , بببد وهلمهببب,ويجهببب,:و) مببب,تةوي,بببتتتو
وا تخد و ُّواسوداقواس جومةوبوا تجدروا تاجُّوبو م,تةوي,بتتتوا جيبدواتقت ب,تد( و يب,وأ وو

جوا شر ,تويت,تتةوا  جوم,تودا تت ا,توا رأوبي, مةوهوبروا ,بتدتوقبتوأد بتو ر بً,وتدو لوجش,
مببةويبب و تمببتةو الرتابب,اوو, ت بب,رةوداتوببت ي,رودا تجيمببةواتقت بب,تمة ود  ببُّوتببتي  وا ببتد وا ج,ي

أ وتضبببببلوا وم,وبببببةوا   ملبببببةووتهمئبببببةويجببببب,خوو ببببب,تةويجهببببب, وتوبببببتوويدا وبببببةو بببببٍهوا تجبببببدراتودا 
و ببُّو,تا ببةا ,رمببةودوا ا وببدقوويبب,وم,اببقو ,هلمببةوتدممبب وا يببدارتودوودتجشببمجور مبب,تو اتوببت ي,ر

ا بببتخد و  وبببداق ودت يببب وا ت,بببتم,تو بببُّوا تد مبببقووبببم وضبببردرةوت ,مببب وا يج, وبببةودت,بببتدو
دتبببتخ  وا تد بببةووداتوبببتراتم مةاسوبببداقويببب و ,جبببك ودضبببردرةو,ي,مبببةوا  بببج,ه,توا ج,شبببئةو

و.و(1) تد مـو,و,و,توا تجيمةواتقت ,تمةو ُّو ,جكورخر
 دمةواتقت ,تو ُّوو2012  وم,تاتوا يشرعوا ودردو ُّوتوتدروه, وتي,شمً,ويلوٍ ك ودو

/ويجبـو13تو بٍهوا هدمبةو بُّوا يب,تةو/إٍو,بتوووو1973ا تد ة و ي,و , وو,واـو ُّوتوتدروهب, و
 ببىوا اضبب,اوهلببىو يمببلومهببت وإواتقت بب,تو ببُّوا تد ببةواقت بب,تواشببترا ُّويخجببج:و»وواد هبب,

ج و« وأشب , واتوببتدال و وا خجبجواتقت بب,تمةودات تي,همببةيب,وأجبب,جوو, , ديببةويهيبةودضببلودا 
د ببب ويببب,ويببب وشبببئجـوتهببب و وا تبببُّوتهبببت وإ بببىوتلومبببةوا ,, ببب,تواسو,وبببمةو لي تيبببلوداس بببرات

د مب,تةوا بتخ وا بدججُّودت,امبقوا جيبدواتقت ب,تدودا ,تا بةوات تي,همببة ودتجبدمرهواتقت ب,تو
اببد واتقت بب,توا ببدججُّوهلبببىوبببوم1»ووهلبببىوأ و:و2012/ويبب وتوببتدرو13 ج ببتوا يبب,تةو/

أوبببببب,سوتجيمببببببةوا جشبببببب,جواتقت بببببب,تدوا ,بببببب, ودا خبببببب,دويبببببب وخببببببال وا خجببببببجواتقت بببببب,تمةو
در بببلويوبببتد وي,مشببببةوو دتجبببدمروا جتببب,جو ا ه,ت بببةوإ بببىو مببب,تةوا بببتخ وا بببدججُّودات تي,همبببة

تلومببةوا ,, بب,تووإ ببىوببببوتهببت وا وم,وببةواتقت بب,تمةو لتد ببةو2.و دتببد مرو ببردوا ,يببو ا  ببرت

                                                 
 لهمئبةوهلبىوشبو ةويدقبلوا روبيُّوا  ويجشبدروهلبىوت,ت ,را همئةوا ,,يةو ليج, وةوديجلو ويا, وت,رم ُّوو,أجدروهلُّوهلُّواجمرو:وت.و(و1)و
و/http://competition.gov.sy:وووووووجترجتوهلىوا راوجواآلتُّوا 
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 لد ببد ووداس ببراتوهوببروت,امببقوا جيببدواتقت بب,تدودا ,تا ببةوات تي,همببةو لي تيببلاسو,وببمةو
وو«.ةو...وا  إ ىوا تجيمةوا ش,يلةودا يتدا جةودا يوتتاي

دت تروا شب,رةو بُّو بٍاوا  بتتوإ بىوأ وا , ديبةوا وبدرمةوقبتواهتيبتتواقت ب,توا وبدقو
ببببتوتسو و2004يبببب وهبببب, وووببببتأًوات تيبببب,هُّوأو,وببببً,و القت بببب,توا وببببدردو ا خجببببةوا خيوببببمةوودُأهس

و.و(1)ٍ كج,ي واتقت ,تدوا ودردواوتج,تًاوإ ىوا ,,شرةودا ورو
م ببردوو2012لتوببتدروا ,بب, ُّو وببجةود اببً,و و:طريقــة اختيــار رئــيخ الجمهوريــةرابعــاا ــــ 

ٍ واجتخببب,كورئبببمسوا  يهدرمبببةويببب وقوببب وا شببب,كووببب,تقتراعوا ,ببب, وا يو,شبببر و مابببد وا جببب,خود ووإس
و,ختم,رورئمسوا  يهدرمةويو,شرًةوتد ودو,جة ودوٍ كوم د واتجتخ,كوا يو,شروهلىوتر بةو

 وٍد كوخال ً,و لجرماةوا تُّو , وم ردووه,واختم,رورئمسوا  يهدرمبةو بُّومب وتوبتدرودا,تة
)جرماةواتوبت ت,اوا شب,وُّوهلبىوا شبخدوا د,مبتوا يرشوب ويب وقوب وي لبسوا شب,كوو1973

و(. , كوا و,إوا ,روُّواتشترا ُّقتراحوا ام,تةوا اجرمةووج,اوهلىوا
و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و

/ويببببب و84د ابببببً,و بببببجدوا  ابببببرةوا  ,  بببببةويببببب وا يببببب,تةو/
 ومت واجتخ,كورئمسو تمتو ل يهدرمبةو1973توتدروه, و

قوبب واجتهبب,اودتمببةوا ببرئمسوا ابب,ئ وويببتةوتوتابب وهبب وشببهرو
 ببببجدوا  اببببرةوووببببتةوأشببببهر.ودد ابببب,ًووهلببببىدا,ببببتودتوت مببببتو

م ببببتروا ترشببببم و يج ببببكو»ج وببببه,واسد ببببىويبببب وا يبببب,تةو
رئ,وببةوا  يهدرمببةوهبب وي لببسوا شبب,كووجبب,اوهلببىواقتببراحو
و ا امبببببب,تةوا اجرمببببببةو ,بببببب كوا و,ببببببإوا ,روببببببُّواتشببببببترا ُّ

و«.دم,رضوا ترشم وهلىوا يداججم وتوت ت,ئه و مـ

/و85د ابببً,و بببجدوا  ابببرةواسد بببىويببب وا يببب,تةو/
مببتهدورئببمسوي لببسوو»و2012يبب وتوببتدروهبب, و

ا شببب,كوتجتخببب,كورئبببمسوا  يهدرمبببةوقوببب واجتهببب,او
دتمببةوا ببرئمسوا ابب,ئ وو ببُّويببتةوتوتابب وهبب ووببتم و

 يببببب,وأ و« وتوببببب,م ومديبببببً,ووهلبببببىمديبببببً,ودتوت مبببببتو
جببببببببتوجرماببببببببةواختمبببببببب,رورئببببببببمسو/ووموو86ا يبببببببب,تةو/

ُمجتخبببببببكورئبببببببمسو:و» وٍد بببببببكوواد هببببببب,ا  يهدرمبببببببة
و«.ا  يهدرمةوي وا ش,كويو,شرة

و,  و تمتووخ ددوجرماةواختمب,رورئبمسو ,اوو2012دمتض وي وٍ ك وأ وتوتدرو
ٍ وا  يهدرمبة و وبوهلبىوضبردرةووإس جبدوبوأد ويبرةو بُّوتب,رم ووبدرمةوا ي,, بروو,بتواتوبتاال 

وو(2)اجتخ,كورئمسوا  يهدرمةوي وا ش,كويو,شرًة ود اً,و يوتأواتجتخ,و,توا ت,تتمةوا تج, ومة

                                                 
و وا ير لوا و,وق.وت,ت ,را همئةوا ,,يةو ليج, وةوديجلو ويا, وت,رم ُّوو,أجدروهلُّوهلُّو:وت.اجمرو(و1)و
اتجتخ,كو دوملةو وج,توا ولجةو ُّوا جم وا تمياراجمةو)تيشبق ووبالوج,شبر وا جو,بةوا  ,جمبةوو:وت.و,و وا و,رد را لو ُّوا ت , م و(و1)و

و.دي,وو,ت ,و84( ود2016
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/و7/أ ورئبمسوا  يهدرمبةومجتخبكو دتمبةويبتته,وويبلوالجمهوريـة:والية رئيخ خامساا ــ 
ا  ببببب,رقووبببببم وا توبببببتدرم وووأ وو وإتوو2012توبببببتدرودوو1973أهبببببدا و بببببُّو ببببب ويببببب وتوبببببتدرو

اسد و ببب وم,ببتتوهببتتوا دتمبب,توا توبببتدرمةو)م ببد وإهبب,تةواجتخببب,كووا يببٍ درم وم يبب و ببُّوأ وو
م بد ووتـوا رئمسوتد وت,تمتو ,تتوا دتمب,تو( و بُّو,بم وأ وا  ب,جُّوجبدو برا,ةوهلبىوأجوب

وبجةوو14إه,تةواجتخ,كورئمسوا  يهدرمةوإتو دتمبةودا,بتةوت, مبةو)دتمتبم وهلبىواس  بر وأدو
و ,توأق ى(.

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
/ويب وتوبتدروهب, و88تجدوا ي,تةو/

ُمجتخببببببببببكورئببببببببببمسو»و:هلببببببببببىوأ و1973
يتةووو,ةوأهدا ويمالتمةوتوتأوا  يهدرمةو

و«.ي وت,رم واجته,اودتمةوا رئمسوا ا,ئ 

و2012/ويبببب وتوببببتدروهببببب, و88تببببجدوا يبببب,تةو/
يببببتةووببببو,ةوُمجتخببببكورئببببمسوا  يهدرمببببةو»و:هلببببىوأ 

أهببدا ويمالتمببةوتوببتأويبب وتبب,رم واجتهبب,اودتمببةوا ببرئمسو
ا ا,ئ  ودتوم د وإه,تةواجتخ,كورئبمسوا  يهدرمبةوإتو

و«.و دتمةودا,تةوت, مة
 بُّوو2012تجلبكوتوبتدروهب, وو:وط الترشيح لمنصب رئيخ الجمهوريـةشر  سادساا ــ

أ  ببروتشببتتًاويبب وتلببكوا شببردجوا تببُّووا يرشبب وإ ببىويج ببكورئببمسوا  يهدرمببةوشببردجً,وت,ببت و
خ, بةو ميب,ومت,لبقووشبرجوا  جوبمةو)وبئ وم بد وا يرشب ووبدرمً,وو1973تجلوه,وتوبتدروهب, و

ا ببٍدوا ت بىووبئ وم بد وا يرشبب وو1973وب, دتتةويب وأوبدم ووببدرمم ووب, دتتةوخال بً,و توبتدرو
درمة ووببدرمً,ويجببٍوخيببسووببجداتوهلببىواسقبب (ودا وبب  ودا ق,يببة ودهببت وا بب داجويبب وغمببرووبب

ىوت  مةوهبتتوا ,رومةوا ودرمة ودا , د وهلو ضاًلوه وا  جومة,ي و جومةوأخر ودهت و
و.ي وأهض,اوي لسوا ش,ك

و
و
و
و
و
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و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
/ويبببببببب و3تببببببببجدوا يبببببببب,تةو/

 و بببببببُّو ارتهببببببب,و1973توببببببتدرو
تمب ورئبمسو»اسد ى وهلىوأ :و

,ويببببببب « وا  يهدرمبببببببةوا وبببببببال 
/ويب وتوبتدرو83ا يب,تةو/تجدو
و:ـجببببببببببببهلببببببببببببىوأو1973وهبببببببببببب, 

 ومرش و رئ,وبةوبمشبترجو ُّوي»
ا  يهدرمبببببببةوأ وم بببببببد وهرومبببببببً,و
وببدرمً, ويتيت,ببً,وو,ادقببـوا يتجمببةو

ا راو,ببببببببببةودا وم,وببببببببببمة ويتيبببببببببببً,و
و«.دا  ال م وه,يً,وي وهيره

و

و

 و ُّو ارته,واسد بى و2012/وي وتوتدرو3تجدوا ي,تةو/
 يبببب,وتببببجدو« وتمبببب ورئببببمسوا  يهدرمببببةوا وببببال »هلببببىوأ :و

مشترجو ُّوا يرش و:و»/وي و ٍاوا توتدروهلىوأجـ84/,تةوا ي
وإ ىويج كورئمسوا  يهدرمةوي,ومئتُّ:

وأ وم د ويتيً,واسرو,م وه,يً,وي وهيره. .1
أ وم د ويتيت,ً,وو,  جومةوا ,رومبةوا وبدرمةووب, دتتة و .2

يببببب وأوبببببدم ويتيت,بببببم وو,  جوبببببمةوا ,رومبببببةوا وبببببدرمةو
وو, دتتة.

دا وم,وببمة ودغمببروأ وم ببد ويتيت,ببً,وو,ادقببـوا يتجمببةوو .3
وي, د وو ر وش,ئ ود دورتوإ مـواهتو,ره.

ووم د ويت د ً,وي وغمروودرمة.تووأ .4
يبتةو ُّوا  يهدرمبةوا ,رومبةوا وبدرمةووأ وم د ويامي,ًو .5

هببب وهشبببرووبببجداتوإق,يبببةوتائيبببةويت بببلةوهجبببتوتوتاببب و
/ويبب و152ةو/ا يبب,ت يبب,وج ببتوو.تاببتم وجلببكوا ترشببم 

توم ببببد و يبببب وم,يبببب و»:وا توببببتدروٍاتببببـوهلببببىوأجوببببـ
ا ,رومبةوا وبدرمةوو ضاًلوه وا  جوبمة جومةوأخر وبو

بببوأ ومتببد ىويج, ببكورئببمسوا  يهدرمببةوأدوج,ئوببـوأدو
رئببببببمسوي لبببببببسوا ببببببد رااوأدوجداوبببببببـوأدوا بببببببد رااوأدو
هضببببببدمةوي لببببببسوا شبببببب,كوأدوهضببببببدمةوا ي, يببببببةو

/ويبببببب و85دتجلوببببببتوا يبببببب,تةو/و«.ا توببببببتدرمةوا ,لمبببببب,
ببببببب وج وبببببببـوا توبببببببتدرو بببببببمي ومرمبببببببتوأ وم  رئ,وبببببببةورشو

,, بببباًلوهلببببىوتئممببببتوخجببببُّوأ وم ببببد ووا  يهدرمببببة
/وهضدًاوهلبىواسقب ويب وأهضب,او35 ترشم,ـوي و/
وي لسوا ش,ك.

 ,جبتوو1973 بُّومب وتوبتدروهب, وو:طعـون االنتخابـات النيابيـةالفصـل فـي  سابعاا ـــ
يهيببةوا امبب, ووبب, ت,امقو ببُّوا ج,ببد وا خ, ببةوو بب,ةواجتخبب,كوأهضبب,اوي لببسوا شبب,كويبب و

/وي و ٍاو144,تةو/ا توتدرمةوا ,لم, ود ٍاوي,وج وتوهلمـو را,ًةوا ياخت ,دوا ي, يةو
ت,ابقوا ي, يبةوا توبتدرمةوا ,لمب,و بُّوا ج,بد وا خ, بةوو ب,ةواجتخب,كوو»:وا توتدروواد ه,

,ويهيبةوا   ب وا جهب,ئُّو بُّو؛وأيوب«,م وإ مـوتارمرًاووجتم ةوت,اماهب,أهض,اوي لسوا ش,كودت
ببتوهلمببـو بب,ةوا ,ضببدمة و اببتو ,جببتويبب واخت بب,دوي  لببسوا شبب,كود,ببته؛ود ببٍاويبب,وج و
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م   وا ي لسو ُّو,, ةوا ج, وو ,ةو»/وي وا توتدروا يٍ دروواد ه,:و62أمضً,وا ي,تةو/
هضدمةوأهض,ئـو ُّوضداوا ت,اما,توا تُّوت رمه,وا ي, يةوا توتدرمةوا ,لم, وٍد كوخبال و

يبببب وتبببب,رم وتول دببببـوتارمببببروا ي, يببببة ودتوتوجبببب وهضببببدمةوا ,ضببببدوإتو ودا,ببببتو  روشببببهر  إٍاوقببببرو
و.و«ا ي لسوٍ كووئ  رمةوأهض,ئـ

و ٍد ببكوسوببو,كوهببتةو؛د بٍاواسيببرو بب, وي,بب واجتابب,توا ,تمببتويبب وا  اهبب,اودر بب, وا ابب,جد 
تخدمبببب وا وببببلجةوا تشببببرم,مةويي لببببةووي لببببسوا شبببب,كووببببلجةوا   بببب و ببببُّو بببب,ةويجهبببب,وأ و

م بتةوا بٍدو بدوق بدا وا   ب و بُّوأمبةوخ بدية وإٍو ا ,ضدمةوا ور ي,جمةوم تابروإ بىوهج بروا , 
أهض,ا ,و  وأج وبه وم  بلد و بُّوا خ بديةوا يت,لابةووب, ج, و بُّو ب,ةوهضبدمته  ووإ وو

و ويج,, م وإ بىوو وجوم,ته وغمروي,,متم  ود  وٍاتـو و,تداووٍ كوخ يً,ود, يً,و ُّوا دقت
هبب,ته وا وم,وببمة؛ود ببٍاوا دضببلومخبب,  وأووببجويوبب,تئوا ,تا ببةوا تببُّو اجتيبب,ااته وا , ومببةودتد  

.و يب,وأ وا ابراروا بٍدووبمجتهُّوإ مبـوج وبـوتئوىوأ وت د وأمةو هةوخ يً,ود,   يً,و ُّوا دقت
أ ومبببئتُّويتبببئ رًاوووبببتووا ي لبببسوا جمببب,وُّووشبببئ وا ج,بببد وا خ, بببةوو ببب,ةواجتخببب,كوأهضببب,ئـوت

و,تهتوببب,راتوا وم,وبببمةوداس بببدااوا , ومبببة و ضببباًلوهببب واهتوببب,راتوا  بببتاقةوأدوا ,بببتادةووبببم و
اسهضبب,اوا يتج, وببم .ودممهببروا ت,مبب ودا ي ,يلببةوودضببدحوهجببتوا جمببرو ببُّو بب,ةوهضببدمةو

ٍ واسهضبب,اوا يجتيببم وإ ببىو,ببب كواسغلومببة و موبب,تروا ي لببسوإ بببىور ببضوا ج,ببد وا ياتيبببةووإس
 واجتهبب,اوا ي, يببةوا توببتدرمةوا ,لمبب,و ببُّوتارمر بب,وا يتضببي وجتم ببةوت,اما,تهبب,وإ ببىوضببت  ورغبب

رو مـوإوج, وا ,ضدمةود دتوهمدكو وميةوقتوش,وتوهيلمةواجتخ,وه  و ُّوا دقتوا ٍدوما را
و.(1)سهض,اوا يوتالم وبوأدوا يجتيم وس, اكواسقلمةوبوودمروأوو,كوقدمةو, جووةوإ ىوا

ٍ و و2012وببتدروهبب, ودقببتوتدمببروا دضببلو ببُّومبب وتو أوببجتوا يشببرعوا وببدردويهيببةووإس
ا ج اه,تودا ج,د وا خ, ةوو,جتخ,كوأهض,اوي لسوا ش,كوإ بىوا جمرودا وتوا جه,ئُّو ُّو

و:هلىوأ و2012ا توتدروو/وي 66ا ي,تةو/ا ي, يةوا توتدرمةوا ,لم, و اتوج تو

                                                 
ت.و,وبب وا و,ببرد وا   بب و ببُّوا ج,ببد وا خ, ببةوو بب,ةواجتخبب,كوأهضبب,اوي لببسوا شبب,كوا وببدردو"تراوببةورا ببلو ببُّوا ت , ببم :وو(و1و)

 (.2012ا ودرمة وي لةوا ا,جد  وا ,تتواسد و)ا   اوا  ,جُّ(و" و)د ارةوا ,ت وت,لملةويا,رجة
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تخببتدوا ي, يببةوا توببتدرمةوا ,لمبب,و ببُّوا جمببرو ببُّوا ج,ببد وا خ, ببةوو,جتخ,وبب,توو-1»
تاببت وا ج,ببد ويبب وقوبب وا يرشبب وخببال و ال ببةوأمبب, وتوببتأويبب وو-2و.أهضبب,اوي لببسوا شبب,ك

ت,رم وإهال وا جت,ئ  ودتوتوا ي, يةووه,ووئ, , ويوريةوخال ووبو,ةوأمب, ويب وتب,رم واجتهب,او
و.« ا ج,دويتةوتاتم و

ـــ  و ,جببتو1973توببتدروهبب, و ببُّومبب وو:ا  انتخابــات مجلــخ الشــعبوقــت إجــر ثامنــاا ـ
اتجتخ,وبب,توا جم,ومببةوأدوا ور ي,جمببةوت ببردوخببال واسمبب, و)ا توبب,م (وا تببُّو)تلببُّ(وتبب,رم واجتهبب,او

ٍ و و2012 وغمبببروأ واسيبببروتدمبببرو بببُّومببب وتوبببتدروهببب, ويبببتةوي لبببسوا شببب,ك أ بببو,تووإس
و.واجته,اودتمةوي لسوا ش,كواتجتخ,و,توت ردوخال واسم, و)ا وتم (وا تُّو)تووق(وت,رم 

و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و
و1973يبببب وتوببببتدرو/و58تببببجدوا يبببب,تةو/

ت ببببردواتجتخ,وبببب,توخببببال واسمبببب, و»و:هلببببىوأ 
ا توبب,م وا تببُّوتلببُّوتبب,رم واجتهبب,اويببتةوي لببسو

و«.ا ش,ك

و2012/ويبببب وتوببببتدرو62 يبببب,تةو/تببببجدوا
ت ببببردواتجتخ,وبببب,توخببببال واسمبببب, و»و:هلببببىوأ 

تب,رم واجتهب,اودتمبةوي لبسوا وبتم وا تبُّوتوبوقو
و.و«ا ش,ك

 ال بةوأشبهرويبتةوقبتوتيتبتو ب, و جب,كوو1973أجبـو بُّومب وتوبتدروهب, و ,توي وٍ ك ودم
تارموببً,وتوم ببد و مهبب,و,مبب,ةوجم,ومببة وأدوتومد ببتو مهبب,وي لببسوتشببرم,ُّويجتخببكويبب وا شبب,ك و

بببم  ود ببب, ورئبببمسوا  يهدرمبببةوميببب,رسوخبببال و بببٍهوا يبببتةو)ا يبببتةوا  , بببلةووبببم ودتمتبببُّو ي لو 
دي لبسوا شب,كوا  تمبتوا يجتخبك"(ووبلجةوا تشبرملوو "ي لسوا شب,كوا ابتم وا يجتهمبةودتمتبـ

 بب وت ب وت,ببرضوهلببىوي لببسويب وخببال وقم,يببـووإ بتاروا يراوببم وا تشببرم,مة.ود بٍهواسخمببرةو
ودوا  د,او,  وا اداجم وا ج, ٍة., يه,و ُّوا ت,تم وأا ش,ك ود , و

إٍو بب وت,ببتو جبب,كوأمببةويببتةوت  بب ووببم وو2012د  بب واسيببروتدمببروويد ببكوتوببتدروهبب, و
بببببم   وديببببب و ببببب و بببببدتمتبببببُّوي لو  اتخت ببببب,دوا تشبببببرم,ُّو بببببرئمسوا  يهدرمبببببة ودوببببب,توو  وُ, ا
خب,رجومات بروهلبىو,ب,تتوي,بتتةو)و)إ بتارويراوبم وتشبرم,مة(اخت , ـو ُّو ٍاوا شئ و

 وأ جب,اواج,ا,ت ب,وإٍاواوبتتهتوا ضبردرةوا ا بد وٍ بكو بُّوتدراتواج,ا,توي لسوا ش,ك وأد
و(.وا تُّوم د و مه,وا ي لسويج,الًووا يتةأدوخال و
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دم ببكوهلببىورئببمسوا  يهدرمببةوأ وم,ببرضو ببٍهوا تشببرم,,تو)ا يراوببم وا تشببرم,مة(وهلببىو
بببتُو.ودو,بببتوأ وـي لبببسوا شببب,كوخبببال وخيوبببةوهشبببرومديبببً,ويببب واج,اببب,توأد و لوبببةو ببب وض ور و, 

م,ببببقوا  بببب,ترةوهبببب ورئببببمسوا  يهدرمببببةوهلببببىوي لببببسوا شبببب,ك و إجببببـووا يراوببببم وا تشببببرم,مة
ٍد بكود بقوضبداوجوي,مجبةودرتوو؛ا ي لسواتهتراضوهلمه,وو, ةوهبت وتوبتدرمته,سهض,او

و.(1)ٍ ر ,و ُّو  وي وا توتدرودق,جد وا ي, يةودا جم, وا تاخلُّو ي لسوا ش,ك
 ,جبببتوو1973 بببُّومبب وتوبببتدروهببب, وتاســـعاا ـ تكـــوين المحكمـــة الدســـتورية العليـــا: 

 ببُّومبب وتوببتدروهبب, وو ببُّو,ببم رئموببً, ووا ي, يببةوتتببئ  ويبب وخيوببةوأهضبب,اوم ببد وأ,ببت  
 و اتو ببٍاوا ,ببتت ودأ ببو,توا ي, يببةوتتببئ  ويبب ووببو,ةوأهضبب,اوهلببىواسقبب وم ببد و2012

وأ,ت  ورئموً,.
و2012توتدروه, وو1973توتدروه, و

و1973/ويبب وتوببتدرو139يبب,تةو/تببجدوا 
تؤ ببب وا ي, يبببةوا توبببتدرمةوا ,لمببب,و»و:هلبببىوأ 

يببببب وخيوبببببةوأهضبببببب,اوم بببببد وأ,بببببت  ورئموببببببً,و
و«.رئمسوا  يهدرمةوويرود ومويمه 

و2012/ويبب وتوببتدرو141يبب,تةو/تببجدوا 
تؤ  وا ي, يةوا توتدرمةوا ,لم,ويب و»هلىوأ :

وو,ةوأهض,اوهلىواسقب وم بد وأ,بت  ورئموبً,و
و«.ومويمه ورئمسوا  يهدرمةوويرود 

قبتو,بتتتوهبتتوأهضب,اوو1973/ويب وتوبتدروهب, و139د ي,و دوداضب و بإ وا يب,تةو/
يوببةوأهضبب,او اببج ووي,جببىوأ وا يشببرعوا توببتدردو بب وموببي و ل هببةوا ي, يببةوا توببتدرمة ووخ

ا يخت ةوو, ت,مم و)رئبمسوا  يهدرمبة(وو مب,تةوا ,بتت ود بدوأيبرويجتابتوإٍو ب, ويب واس ضب و
أ ومتببببركو ببببٍاواسيببببرو تاببببتمروا  هببببةوا يخت ببببةووبببب, ت,مم وويبببب,ومجوبببب  ويببببلو, بببب ودمبببب,ئ و

 و2012وببتدردو ببُّوتوببتدروا ي, يببةودضببدجوا ,يبب  ود ببدواسيببروا ببٍدوتال بب,هوا يشببرعوا ت
:و)تؤ ببب وا ي, يبببةوا توبببتدرمةوا ,لمببب,ويببب ووبببو,ةوهلبببىوأ /و141هجبببتي,وجبببدو بببُّوا يببب,تةو/

ٍ وأهضبب,اوهلببىواسقبب (و تببركو  هببةوا ت,مببم  وت,تمببتوا ,ببتتواوببتج,تًاوإ ببىووببلجته,وا تاتمرمببة ووإس
يامتًاو ٍهوا  هةووشرجود,متود دووئتوماب وا ,بتتوهب ووبو,ةوأهضب,او.ووي,جبىوأ وا يشبرعو

                                                 
ودي,وو,ت ,.و149( ود2017:وت.و,و وا و,رد وا اض,اوا توتدردو)تيشق ووالوج,شر وجو,ةواجمر(وو1)و
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 وقتووي و  هةوا ت,مم وو م,تةوهتتواسهض,اوإ ىوا ,توا ٍدو2012ا توتدردو ُّوتوتدرو
تببراهويج,وببوً,؛وٍد ببكويهيبب,وهببال ود ببدواسيببروا ببٍدوجببراهويجوبب يً,ويببلوجوم,ببةوهيبب وا ي, يببةو
ا ببٍدو ببر وت ,ملببـوهلببىوج,ببدوداضبب وقببتومببؤتدويوببتاواًلوإ ببىو مبب,تةوأهوبب,اوا ي, يببةواسيببرو

و.(1)ئه,ا ٍدومتجلكو م,تةوهتتوأهض,
 و ببُّويوببئ ةوهببتتوأهضبب,اوا ي, يببةوإتو2012دوو1973اخببتال وتوببتدردووديببلو

أ و لمهيببب,وقبببتوات اببب,وهلبببىوإم ببب, و بببٍهوا يهيبببةو بببرئمسوا  يهدرمبببةو مابببد ووت,ممبببجه وويروبببد  و
يببب,ج,م و بببـووبببلجةوإضببب, مةود بببُّو,ابببـو بببُّوت,تمبببتويببب ومبببرأسوا ي, يبببةويببب ووبببم و بببؤتاو

ًاوإ بىوأ و بدتورئبمسوا ي, يبةوم بد وير ,بً,واسهض,ا ود دوأيرو بـوأ يمتبـوا و, دبةوجمبرو
و ُّو,, وتو,ددوأ داتواسهض,اوهجتوا ت دمت.

دقببتوت لببىوٍ ببكويبب وخببال ووالمحكمــة الدســتورية العليــا: عاشــراا ــــ التوســع فــي اختصاصــات
و:اآلتُّ
قبببتوق ببببرورق,وبببةوا ي, يبببةوا توبببتدرمةوا ,لمببب,وهلببببىوو1973إٍاو ببب, وتوبببتدروهببب, و(وو1

قبببتويبببتوو بببٍهوا رق,وبببةو تشبببي وو2012ا ابببداجم ودا يراوبببم وا تشبببرم,مةو ابببج و بببإ وتوبببتدروهببب, و
وا لبببدائ وداسجميبببةوإ بببىو ,جبببكوا ابببداجم ودا يراوبببم وا تشبببرم,مة.ودم بببكوأ وم بببد وي,لديبببً,وأ وو

وخ ببددوا لببدائ وأدواسجميببةوتات ببروهلببىوو,ببإويببت وورق,وببةوا ي, يببةوا توببتدرمةوا ,لمبب,
هبب,وتوتجمببرو ببُّويببت وات ,قهبب,وجووجميببةويببلوأ, بب, وا توببتدرو اببج وأدوإتدا ببقو ببٍهوا لببدائ وداس

دتج,واهببب,ويبببلوأ, ببب, وا ابببداجم وا ج, بببٍة و هبببٍاواسيبببرومخبببرجوهببب واخت , بببه, ودمبببتخ و بببُّو
و.(2)واخت ,دو مئةوقض,ئمةوأخر و)ي لسوا تد ةووهمئةوقض,اوإتارد(

ا ,ببقو ببُّواتهتببراضوهلببىوتوببتدرمةوو1973أهجببىوا يشببرعوا وببدردو ببُّوتوببتدروو(و2
أهجبىوو بُّو,بم ا اداجم وقو وإ تار ,و رئمسوا  يهدرمةوأدورولوأهضب,اوي لبسوا شب,ك و

                                                 
ا وبدرمةووبم ووت.و يملةوا شرو ُّ وتدروا ي, يةوا توتدرمةوا ,لمب,و بُّوا رق,وبةوهلبىوتوبتدرمةوا ابداجم و بُّوا  يهدرمبةوا ,رومبة:واجمرو(و1و)

 .120( ود2013 وا ,تتوا  , إو29)ي لةو ,ي,ةوتيشقو ل,لد واتقت ,تمةودا ا,جدجمة وا ي لتوو2012دوو1973توتدردو

و)يلوا ه,يش(و144:وت.و,و وا و,رد وا اض,اوا توتدرد وير لوو,وق وداجمر(و2)و
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ةوأدوُخيسوأهض,اوي لسوا ش,ك و   وي ورئمسوا  يهدرمو2012 ٍاوا ,قو ُّوتوتدرو
ـودوام,يبـووهبٍاوا تخ بمضوسجوبو2012روي,وم,وكو  ,  وا يشرعوا توبتدردو بُّوتوبتدوود د

(وهضبدًاوأ وو250)وو(وهضدًاوي وأ  و50قتوأت,حو  قلمةوا ي,,رضةوا تُّومولغوهتت ,و)
ت,ترضوهلىوا ا,جد وا ٍدوت وإقرارهوي وقو وأغلومةوأهض,اوي لسوا ش,كو مي,و بدوشب  تو

و.(1)ويخ,  تـو لتوتدر
   راتوا ت لوو,بت وتوبتدرمةوا ابداجم و  وم  ويويد,ً,وو1973 ُّوم وتوتدروه, وو(و3

ٍ و و2012دا يراوببم وا تشببرم,مة وغمببروأ واسيببروتدمببرو ببُّومبب وتوببتدروهبب, و يببج وا يشببرعووإس
(وي و ٍاوا توبتدروا ي, يبةوا توبتدرمةوا ,لمب, وا ,بقو بُّو)ا جمبرو147ا ودردو ُّوا ي,تةو)

 ببلوأ,ببتوا خ ببد و ببُّو ببُّوا ببت لوو,ببت وتوببتدرمةوقبب,جد ودا وببتو مببـود اببً,و يبب,ومببئتُّ:وأوببببوإٍاوت
ي,ببرضوا ج,بب وو,س, بب, وو,ببت وتوببتدرمةوجببدوقبب,جدجُّوجواتببـوا ي, يببةوا يج,ببد ووارار بب, و
درأتوا ي, يببةوا جبب,مرةو ببُّوا ج,بب وأ وا ببت لو ببتدودت  و لوببتو ببُّوا ج,بب  وأدق ببتوا جمببرو
 ُّوا بتهد ودأ,, بتوا بت لوإ بىوا ي, يبةوا توبتدرمةوا ,لمب,.ووكوبوهلبىوا ي, يبةوا توبتدرمةو

ووتو ُّوا ت لوخال ويتةو ال م ومديً,وي وت,رم وقمتهو تمه,(.وا ,لم,وا 
دوبٍ كوم بد وا يشببرعوا توبتدردوا وببدردوقبتووبي وأخمببرًاو   براتووبب, ج, وو,بت وتوببتدرمةو
ا اداجم ودا يراوم وا تشرم,مةودا لدائ وداسجميبة ود  جبـو ب وم بت ووب,كوا ج,ب ووجرمبقويو,شبرو

جوو تووديب و  ب ووأيب, وا ي,ب,  ؛وويو,شبرووداوبجةوا بت لي,و ,لبـوهب وجرمبقوغمبروأي, واس رات ودا 
م د و   راتور لوتهد وأ لمةوأدويوتتأةوأيب, وا ي, يبةوا توبتدرمةوا ,لمب,ووا بتوإ وب,توأ و

جوو يب,وم بكوأ وت بد و جب,كوتهبد وير دهبةوأيب, وإ,بت وج ً,وق,جدجمً,ومخ,  وج ً,وتوتدرمً, ودا 
يدضدعوا جدوا ا,جدجُّوا بٍدوم, ب و ه,توا اض,اوا ,,تدوأدوا تارد و  ومجوقوق,ضُّوا 

.وو,توٍ كوم,قوس,توا خ د وأ ومت لوأيب, وا ي, يبةو ج اع ودم تروقرارهو ُّو ٍاوا شئ ا

                                                 
هلبىوتوبتدرمةوا ابداجم و بُّوا  يهدرمبةوا ,رومبةوا وبدرمةووبم ووت.و يملةوا شرو ُّ وتدروا ي, يةوا توتدرمةوا ,لمب,و بُّوا رق,وبة:واجمرو(و1و)

 .128 وير لوو,وق ود2012دوو1973توتدردو
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اسهلببىوتر ببةو)ي, يببةواتوببتئج, وأدوي, يببةوا ببجاضوأدوا ي, يببةوا تارمببةوا ,لمبب,(وو,ببت و
وتوتدرمةوا جدوا ا,جدجُّوا ٍدوجواتـوي, يةوا تر ةواسد ى.و

 ودردو, كوه وي,,  وا تر بةواسد بىوا و,بإووتوبتدرمةوا ج بددو ي,وأ وا يشرعوا
توم بد وس,بتوا خ بد وببببو بُّووديب و  ب ووا ا,جدجمةو,تىود دوت   لووٍ كوأ,توأجرا وا بتهد ؛و

أدوأيب, وو جج,قوا اض,اوا ,,تدوببوأ ومت لوو,ت وتوبتدرمةوجبدوقب,جدجُّوأيب, وي,ب,  وا  بل 
ي,بب,  واتوببتئج, وأدوي, يببةوا ببجاض.و يبب,وتووي,بب,  وا وتامببة ووبب وم ببكوإ بب,رةوا ببت لوأيبب, 

م ببد وبببببو ببُّوججبب,قوا اضبب,اوا تاردوببببوأ ومببت لوأ,ببتوا خ ببد وو,ببت وتوببتدرمةوجببدوقبب,جدجُّو
أدوأيببب, وا ي,ببب,  وا تارمبببةوأدوأيببب, وي, يبببةوا اضببب,اوا تارد ووببب وو أيببب, وا ي,ببب,  وا تئتمومبببة

و.(1)وم كوإ ,رةوا ت لوأي, وا ي, يةوا تارمةوا ,لم,
ا ي, يبببةوا توبببتدرمةوا ,لمببب,واخت , ببب,تو تمبببتةو ببب وت ببب وو2012أهجبببىوتوبببتدرو(وو4

 ودتتي بب وتلببكواتخت , بب,توا  تمببتةو ببُّو1973تيل هبب,ويبب وقوبب و ببُّومبب وتوببتدروهبب, و
وبووواسيدرواآلتمبةو: ا شبرا وهلبىواجتخب,كورئبمسوا  يهدرمبةودتجمبم وا  براااتوا خ, بةوأ

وبوا   بب و بُّوا ج,ببد وا خ, بةوو ب,ةواجتخبب,كو وبوت وببمرووبٍ ك.وك رئبمسوا  يهدرمببة.وج
أدوو أدوي ورئمسوي لسوا شب,كو وج,اوهلىوجلكوي ورئمسوا  يهدرمةوج ددوا توتدر

.وتوبوا جمبرو بُّو ابتا ورئبمسوا  يهدرمبةوس,بتوشبردجوا ترشبم ودا وبتورئمسوي لسوا د راا
و.(2) مـ.و بوبوا جمرو ُّو اتا وهضدوي لسوا ش,كوس,توشردجوا ترشم ودا وتو مـ

 :الخاتمة
توبتدروا  يهدرمبةو»و,توأ وت وو,يتواهللودتد ماـواتجته,اوي وهبرضويدضبدعوا تراوبةو

ووا ,رومةوا ودرمة ٍد كوي وخال و هتو« و"2012دوو1973"تراوةويا,رجةوي,ووم وتوتدر د 
اوا و,ببإ وج,ببرضويتداضببلووببٍ و هومببئتُّو ببُّو بٍب أ بب وا جتبب,ئ وا تببُّوتبب وا تد بب وإ مهبب,و ببُّوختبب, و بٍب

وا تراوة ودو,ضوا تد م,ت:

                                                 
و.160 و159:وت.و,و وا و,رد وا اض,اوا توتدرد وير لوو,وق وداجمر(وو1)و
و.و2014/و ,, و7رق و/ ُّوودرمةوق,جد وا ي, يةوا توتدرمةوا ,لم,و/وي و11اجمروا ي,تةو/(وو2)و
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 :أوالا ـ نتائج البح 
و2012دتوببتدروهبب, وو1973(وو,ببتواتجببالعوهلببىوج ببددو بب ويبب وتوببتدروهبب, وو1

دا يا,رجببةوومجهيبب,وتوببمو ود ببدتوا ,تمببتويبب وأد ببـوا شببوـوومجهيبب, و ئوببلدكووجشببئتهي,وديدات يبب,و
جوم,بببةوجمببب, ودا,بببتةو)أوبببلدكوتمياراجبببُّود بببقوجرمابببةواتوبببت ت,اوا تئوموبببُّ( ودودجرماتهيببب,و

ا جبب,ولوا اببديُّوتئ مببتوجمبب, و يهببدردوتمياراجببُّ ويببلويجهيبب,وأمضببً,ودا,ببتةو)ا , بب و ببُّو بب و
 لتد ة(.و ي,وأ وش  وجم, وا ,  و ُّوا توتدرم وا يٍ درم و  ومتدمرو)جم, و  م ووا ,روُّ

دت دم وي لسوا د رااودجرماةوتويمةوأهض,ئـ وداخت , ,تـو ُّويختلجو"شوـورئ,وُّ"( و
و .وٍاته,و  وتتدمرو ُّوا توتدرم وا يٍ درم

 ود بب و2012دو1973وامببتواخت , بب,توي لببسوا شبب,كوهلببىو,, هبب,و ببُّوتوببتدردودو
م,تإوأدوتدممرو مه,وي,وخالواتخت ,دوا يت,لقووترشم ورئمسوا  يهدرمةوا بٍدو ب وم,بتو

ٍ و و2012ي لسوا ش,كومي,روـوويد كوتوتدرو تدمرتوجرماةواختم,رورئبمسوا  يهدرمبةووإس
ا,بت مورئبمسو.و يب,ووي واوت ت,اوهلىو)يرش ود,مت( وإ ىواجتخ,كوه, ويو,شروي وا ش,ك

وورئ,وتـو ي لسوا اض,اواسهلى.وو2012دو1973ا  يهدرمةو ُّوتوتدردو
و2012دو1973 بُّوتوبتدردوا ياتيبةوا بدارتةود ضاًلوهي,وووق وهبتووا يشبرعوا وبدردو

ٍ بك وود ضباًلوهب .وتتيتلوواميةوا ج بددوا توبتدرمةودي و   ووأوي وا توتدر و  اًاوتومت  و
 ميبب,ومت,لبببقوو2012هببب ويضببيد وتوببتدروهبب, وو1973 بب ومختلبب ويضببيد وتوببتدروهبب, و

ا يلاب,ةوهلبىوه,تابـووو, ,ادقودا ,رم,توا تُّومتيتلووه,وا يداج وا وبدرد ودا دا وب,توا ,,يبة
و وإٍوم,بت و2012هب وجوم,بةوتوبتدروو1973تدرو.ودأخمرًا و  وتختل وجوم,ةوتوبت ,هوا تد ة

  ويجهي,وي وا تو,تمروا يتدجةودا  ,يتة و ي,وتوتختل وجرماةودا  راااتوت,تم وج ددو
و.و2012ه وجرماةودا  راااتوت,تم وتوتدروو1973دأ, , وتوتدروه, و

و2012دتوببتدروهبب, وو1973(وو,ببتواتجببالعوهلببىوج ببددو بب ويبب وتوببتدروهبب, وو2
ومجهيببب,وتوبببمو ود بببدتوا ,تمبببتويببب وأد بببـواتخبببتال وومجهيببب, و يببب و,مبببإوودا يا,رجبببةديدات يببب,و

 ويد وهبةوهلبىوأرو,بةوأوبداك/ويب,تةو156يب وياتيبةود/و1973ا هم  وا ,,  ومتئ  وتوبتدرو
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.و/ويبب,تةويد وهببةوهلببىووببتةوأوببداك157ياتيببةود/متببئ  ويبب وو2012توببتدرو ببُّو,ببم وأ و
يدب,مرًاوتي,يبً,ووجم,يبً,ووم,وبم,ًوو2012توبتدروأقب, ودي و,مبإوشب  وا جمب, وا وم,وبُّو لتد بة و

)يبب وجمبب, وا ,بب كوا ا,ئببتوإ ببىوجمبب, وا ت,تتمببةوو1973 لجمبب, وا وم,وببُّوا ببٍدوأق,يببـوتوببتدرو
وا وم,ومةودا , ومة(.

ـو)اقت ب,تو دمبةو بٍاواتقت ب,تووئجوبوو1973توتوبتدرو,بتوود مي,ومخدو دمبةواتقت ب,ت و
أ وتوبتدرو بُّو,بم وواتوبتدال   ىوا اضب,اوهلبىو يمبلوأشب , ومهت وإواشترا ُّويخجج(

و  وم,تتو دمةواتقت ,تو ُّوا تد ةو.و2012
 ومجي,و ,جتوهيلمةواتختم,روتت و بُّومب وجرماةواختم,رورئمسوا  يهدرمة ودوخ ددو

ببب ويببب وقوببب وو1973توبببتدرو د بببقوجرمابببةواتوبببت ت,اوا شببب,وُّوهلبببىوا شبببخدوا د,مبببتوا يرشو
كوا و,إوا ,روُّواتشبترا ُّ وأ بو,تو , وي لسوا ش,كووج,اوهلىواقتراحوا ام,تةوا اجرمةو

ٍ و و2012توتدرو ُّوم وا جرماةويختل ةو و, ب و تمبتو بُّو بٍاوا شبئ  و ب,او بٍاواسخمبرووإس
ٍ و أد ويببرةوهلببىوضببردرةواجتخبب,كورئببمسوا  يهدرمببةويبب وا شبب,كويو,شببرًة ود اببً,و يوببتأووجببدوإس

يب و,مبإوو2012هب وتوبتدروو1973توبتدرواتجتخ,و,توا ت,تتمبةوا تج, وبمة.و يب,ومختلب و
 بب وم,ببتتوهببتتوا دتمبب,توا توببتدرمة و ببُّو,ببم وأ وو1973دتمببةورئببمسوا  يهدرمببة و توببتدرو

م د وإهب,تةواجتخب,كورئبمسوا  يهدرمبةوإتو دتمبةووتـوجدو را,ةوهلىوأجووو2012توتدرو
وووجةو ,توأق ى(.و14دا,تةوت, مةو)

ٍ ورمبة ودمختل وا توتدرا وا يٍ درا وي و,مإوشردجوا ترشم و يج بكورئبمسوا  يهدو وإس
شببردجوا تببُّوتجلوهبب,وأ  ببروتشببتتًاويبب وتلببكوا و ببُّوا يرشبب وشببردجً,وت,ببت وو2012توببتدروهبب, وتجلببكو

ي و,مإوا  هبةوو2012ه وتوتدروو1973 ي,ومختل وأمضً,وتوتدروو.1973توتدروه, و
ا ج,ببد وا خ, ببةوو بب,ةواجتخبب,كوأهضبب,اوي لببسوا شبب,ك و ومجيبب,وا يخت ببةوو,   بب و ببُّو

 ببدوا  هببةوا يخت ببةووببٍ ك ووبب ه وأجببـووببمتوو1973و بب, وي لببسوا شبب,كو ببُّومبب وتوببتدر
 ي, يبةوا توبتدرمةويتهب,وإ بىوادأوجتتوا يهيةووروو2012قراره وتدمرواسيرو ُّوم وتوتدرو

وا ,لم,.و
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أمضً, و مي,ومخدوتدقمتوإ رااواجتخ,وب,توي لبسوا شب,ك و ابتو ,جبتو بٍهواتجتخ,وب,تو
تببب,رم واجتهببب,اويبببتةووخبببال واسمببب, وا توببب,م وا تبببُّوتلبببُّو1973توبببتدروهببب, وت بببردو بببُّومببب و
اتجتخ,وبب,تودأ ببو,توو2012 وغمببروأ واسيببروتدمببرو ببُّومبب وتوببتدروهبب, وي لببسوا شبب,ك

و.وت ردوخال واسم, وا وتم وا تُّوتووقوت,رم واجته,اودتمةوي لسوا ش,ك
دأخمرًا واختل وت دم وا ي, يبةوا توبتدرمةوا ,لمب,ودجوم,بةواخت , ب,ته,و بُّوا توبتدرم و

تتببئ  ويبب وخيوببةوو1973 ,جببتوا ي, يببةو ببُّومبب وتوببتدروا يببٍ درم  و يبب وج,,مببةوأد ببىو
ببب,أهضببب,اوم بببد وأ,بببت  ورئموبببً, و  اتو بببٍاوا ,بببتت ودأ بببو,تو ببب و2012 بببُّومببب وتوبببتدرووأيو

م بد وأ,بت  ورئموبً,.وديب وج,,مبةو ,جمبة و/وهلىواسق و/وا ي, يةوتتئ  وي ووو,ةوأهض,او
دروهبب, و ببإٍاو ب, وتوبت و2012تدوبلوا يشبرعو ببُّواخت , ب,توا ي, يبةو ببُّومب وتوبتدرو

قتوق رورق,وةوا ي, يةوهلبىوا ابداجم ودا يراوبم وا تشبرم,مةو ابج و بإ وتوبتدروهب, وو1973
ا لبببببدائ وداسجميبببببةوإ بببببىو ,جبببببكوا ابببببداجم ودا يراوبببببم وقبببببتويبببببتوو بببببٍهوا رق,وبببببةو تشبببببي وو2012

ا ي, يبةواخت , ب,تو تمبتةو ب وت ب وو2012أهجبىوتوبتدروا تشرم,مة ودي وج,,مةو ,  بةو
, شببرا وهلببىواجتخبب,كورئببمسوا  يهدرمببة ودا   بب و ببُّو و 1973تيل هبب,و ببُّومبب وتوببتدرو

ا ج,بببد وا خ, بببةوو ببب,ةواجتخببب,كورئبببمسوا  يهدرمبببةودأهضببب,اوي لبببسوا شببب,ك ودت وبببمرو
ا جمبببرو بببُّو ابببتا ورئبببمسوا  يهدرمبببةوأدوهضبببدوي لبببسوا شببب,كوس,بببتوشبببردجو ودوا توبببتدر

وا ترشم ودا وتو مـو.
 :ثانياا ـ التوصيات

  مروي وا جاب,جوا م ,ومبةو مـوو2012,وتوشكو مـوأ وا توتدروا ودردوا ج, ٍو وجةوييوو
ا تُّوت,وكو ـ وغمروأ و ج,كوأمضً,وو,ضوا اض,م,وا ش , مةوا تُّومجودُّوأ وت,,  ه,وأمةو

توبببيمةوببببو2ببببورئ,وبببةوي لبببسوا اضببب,اواسهلبببىو1:و ودأ يهببب,ت,بببتمالتويرتاوبببةو هبببٍاوا توبببتدر
شبب  وجمبب, وا , بب ودقضببمةواتخت , بب,توا داوبب,ةوبببو3و,لمبب,أهضبب,اوا ي, يببةوا توببتدرمةوا 

يوببئ ةوهببت وت,ببتم وبوو5بببو  ببرةوا  يببلووببم وهضببدمةوا ور يبب, ودا ببد ارةو4 ببرئمسوا  يهدرمببةو
ا تشتتو ُّوو,ضوا شردجوبويوئ ةوو6وا اداجم وا ا,ئيةووي,ومتدا قويلوأ, , وا توتدروا  تمت

بببب ووتجتخ,وبببب,تورئ,وببببةوا   ) شببببرجوا  جوببببمة ودا ببببتم  ويهدرمببببةوا دا ببببكوتدا ر بببب,و ببببُّوا يرشو
و.ودا ق,ية ودا تئممتوأدوا ت  مةو ليترشا (

و
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و:المراجع
و(وا  تكودا يؤ  ,توا ,,يةودا يتخ  ة:1

و.(2015والوج,شر وا جو,ةوا  ,جمة وا جم وا وم,ومةو)تيشق وت.و,و وا و,رد و
و.(2013والوج,شر وا جو,ةوا  ,جمة وا ا,جد وا توتدردو)تيشق وو-
و.(2017ا اض,اوا توتدردو)تيشق ووالوج,شر وجو,ةوو-
اتجتخ,كو دوملةو وج,توا ولجةو ُّوا جم وا تمياراجمةو)تيشق ووبالوج,شبر وا جو,بةوو-
و(.2016ا  ,جمةو

دراتو ,ي,بةوتيشبق وجو,ببةوت.و يب, وا دب, ُّ ويوب,تئوا اب,جد وا توبتدردودا ببجم وا وم,وبمةو)يجشب
و.(2003وجةو
وا رو,ئ وا ,ليمة:(و2

ا يتو,ت ببببةووببببم وا وببببلجتم وا تشببببرم,مةودا تج مٍمببببةوا رق,وببببةو وي ببببج ىوا و,ببببردت.و,وبببب و
 لمببببةو ضببببي, و ج بببب,ٍوا ا,هببببتةوا توببببتدرمةو"تراوببببةويا,رجببببة"و)ا ابببب, رة و ,ي,ببببةوهببببم وشببببيس و

و.(2006 ورو, ةوت تدراهووجةوا ,ادق
و:ا تدرم,تودا يا,تت(و3

هلبىوتوبتدرمةوا ابداجم وت.و يملةوا شرو ُّ وتدروا ي, يةوا توبتدرمةوا ,لمب,و بُّوا رق,وبةو
)ي لبببةو ,ي,ببببةوتيشببببقوو2012دوو1973 بببُّوا  يهدرمببببةوا ,رومبببةوا وببببدرمةووبببم وتوببببتدردو

و(.2013 وا ,تتوا  , إو29 ل,لد واتقت ,تمةودا ا,جدجمة وا ي لتو
ت.و,وبببب وا و,ببببرد وا   بببب و ببببُّوا ج,ببببد وا خ, ببببةوو بببب,ةواجتخبببب,كوأهضبببب,اوي لببببسو

)ا  يهدرمببةوا ,رومببةوا وببدرمة ود ارةوا ,ببت  وي لببةو" وا شبب,كوا وببدردو"تراوببةوت,لملببةويا,رجببة
و(.2012ا ا,جد  وا ,تتواسد و)ا   اوا  ,جُّ(و

 ويجشببدروتدروي لبسوا اضب,اواسهلبىو بُّو,ي,مبةواوبتاال وا اضب,او)تراوبةوت,لملمبة(و-
ا ,بتتوا تُّوت تر ,وجا,وةوا ي,,يم و ُّوا  يهدرمةوا ,رومةوا وبدرمة وو(ا ي,,يد )ي لةو ُّو
و.81بوا وجةوو2016/و12بوو7/
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ت.وأجببدروهلببُّوهلببُّ ويابب, وت,رم ببُّوو, همئببةوا ,,يببةو ليج, وببةوديجببلوات,ت بب,ر ويجشببدرو
:وووووووشببببببببببو ةوا جترجببببببببببتوهلببببببببببىوا ببببببببببراوجواآلتببببببببببُّويدقببببببببببلوا روببببببببببيُّو لهمئببببببببببةوهلببببببببببىا هلببببببببببىو

http://competition.gov.sy/و
و(وتو,تمرودتشرم,,ت:4
و1973يبببب,رس/رٍارووببببجةوو13ا  يهدرمببببةوا ,رومببببةوا وببببدرمةوا  بببب,ترو ببببُّوتوببببتدروو-

و.دت,تمالتـ
و.2012 ورامر/شو,جووجةوو27توتدروا  يهدرمةوا ,رومةوا ودرمةوا  ,ترو ُّوو-
أ تدور/تشببببرم واسد ووببببجةوو4توببببتدروا  يهدرمببببةوا  رجوببببمةوا خ,يوببببةوا  بببب,ترو ببببُّوو-
و.يلوت,تمالتـو1958
يبلوو1787تيور/أملد ووبجةووبوو17ا  ب,ترو بُّووم مةتوتدروا دتم,توا يت,تةواسيروو-

و.ت,تمالتـ
و.و2014/و ,, و7ق,جد وا ي, يةوا توتدرمةوا ,لم,و ُّوودرمةورق و/و-
/و8)ا ي,بتو وو, اب,جد ورقبب و/و2014/و ,بب, و5قب,جد واتجتخ,وب,توا ,,يببةوا وبدردورقب و/و-
و(.2016 ,, و
و..2017مد مد/تيد وه, وو30ا  ,ترو ُّووا ودردوا جم, وا تاخلُّو ي لسوا ش,كو-
و
و
و
و
و
و

                                                 
 .8/10/2017و:البح  تاريخ ورود .
و.29/11/2017: للنشر البح  تاريخ قبول 

http://competition.gov.sy/
http://competition.gov.sy/


وو-وتوتدروا  يهدرمةوا ,رومةوا ودرمة  2012دوو1973تراوةويا,رجةووم وتوتدر د 
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و
و
و
و


