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مدتخمز البحث
ان نجاح الثػرة ليذ ىػ الشتيجة الحتسية إللغاء الػثيقة الجستػرية  .ذلظ ان

االرادة الذعبية قج تتجو الى تعصيل العسل بشرػص الجستػر القائع لحيغ استقخار
االوضاع التي تسخ بيا الجولة ثع يرار الى الغاءه لكي يشدجع مع االوضاع

الججيجة كشتيجة لمثػرة  .وخيخ دليل عمى ذلظ ثػرة  / 22يشايخ اذ كان ليا اث اخ

معصال لبعس نرػص دستػر - 3643والسيسا تمظ الستعمقة بأمػر الحكع –
خالل السخحمة االنتقالية والتي انتيت بػضع دستػر ججيج لمبالد.

اما فيسا يخز اثخ الثػرة عمى العالقات الجولية فيسكغ القػل بان شبيعة

العالقات الثشائية بيغ اؼ دولتيغ ال تكػن مختبصة بالشطام الدياسي القائع وإنسا
تحكسيا العالقات والسرالح االستخاتيجية القائسة بيشيسا  .وىحا ما يشصبق عمى

ثػرة  / 22يشايخ رغع ان ىحه العالقات شيجت نػعا مغ التخقب في بجء الثػرة بيج
انيا عادت الى شبيعتيا وذلظ يتجمى لشا في العالقات الثشائية السرخية -

األمخيكية  ،وكحلظ اتفاقية الدالم السعقػدة بيغ مرخ وإسخائيل .

الكمسات السفتاحية  :الثهرة  ،الجستهر  ،ثهرة  / 25يشايخ .
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Abstract
The success of revolution is not the inevitable result of
the abolition of the constitutional document .The popular
may lead to the disruption of the existing constitution until
the stability of the situation in which the state passes and then
it is canceled in order to be in line with the new situation as a
result of the revolution . The best evidence of this is the
revolution of 25 /January as it had an impact on some of the
provisions of the 1971 constitution – especially those related
to matters of governance – during the transitional period,
which ended with the establishment of a new constitution for
the country .
As for the impact of revolution on international relations
, it can be said that the nature of bilateral relations between
two states is not related to the existing political system , but
rather is governed by the existing strategic relations and
interests .This is true of the 25/ January revolution , although
these relations witnessed a kind of anticipation at the
beginning of the revolution , but they returned to normal as
reflected in the Egyptian -American bilateral relations , as
well as the peace agreement between Egypt and Israel .
Keywords: The revolution , Constitution , Revolution of
25 / January .
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السقجمة

الجستػر مغ الشاحية القانػنية ىػ القانػن االعمى لمجولة والحؼ يتزسغ

القػاعج االساسية التي تحكع عالقات الجولة الجاخمية وعالقات الدمصات ببعزيا
ودور كل سمصة وعالقة االفخاد بالدمصة  ،ولسا كانت ضخوف كل دولة البج وان

يسديا التصػر والتغييخ كشتيجة حتسية لقانػن التصػر فانو يكػن مغ الرعػبة
بسكان التدميع برفة الجوام ألؼ دستػر مغ الجساتيخ  ،اذ مغ غيخ السعقػل ان
يدتسخ العسل بجستػر ما اذا ما حجثت تغييخات جحرية وتحػالت عسيقة في بشيان

السجتسع فيشا تقتزي الطخوف تغييخه واستبجالو باخخ يكػن اكثخ استجابة لإلرادة
الذعبية واكثخ تعبي اًخ عغ الستغيخات والتحػالت الحاصمة في السجتسع  .وىحه
الشياية اما ان تكػن عادية او رسسية بػاسصة ىيئة مؤسدة او غيخ عادية –
فعمية  -عغ شخيق الثػرة  .بيج ان اثخ الثػرة ال يقترخ عمى الجساتيخ القائسة بل
انو يتعجاىا الى عالقات الجول سػاء االقميسية مشيا أم الجولية والتي يسكغ عج

السرالح اإلستخاتيجية لكل دولة ىي السحخك الحقيقي لسػقفيا الحؼ ستتخحه حيال
الثػرات القائسة  .وبيحا الرجد انقدست مػاقف الجول برجد ثػرات الخبيع العخبي

الى ثالث فئات  ،دول داعسة لمثػرات  ،دول رافزة ودول محايجة .

اشكالية البحث  :اذا كانت الثػرة تعج وسيمة فعمية – اسمػب غيخ عادؼ -
إلنياء العسل بالجساتيخ والغاء احكاميا سػاء اكان برػرة كمية ام جدئية إال ان

ثسة اثار قانػنية تتختب عمى نجاحيا لعل ابخزىا ىػ االثخ السمغي ألحكام

الجستػر فاإلشكالية تجور حػل الية ىحا االلغاء  ،بعبارة اخخػ ىل يشدحب ىحا
االلغاء الى كل نرػص الػثيقة الجستػرية ؟ ام انو يقترخ عمى البعس مشيا ؟
ىحا مغ جية  ،ومغ جية ثانية ان قيام الثػرة في بمج ما يدتتبع ردود افعال

عجيجة مغ االوساط االقميسية والجولية مشيا ما ىػ مؤيج لمثػرة ومشيا ما ىػ

معارض ليا  ،وتبعا ليحه السػاقف ومغ خالليا يثار التداؤل عغ شبيعة العالقات
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التي سػف تشذأ ما بيغ الشطام الججيج وما بيغ الجول السؤيجة والسعارضة ليحه

الثػرات  .بعبارة اخخػ ىل تختمف شبيعة العالقات بعج قيام الثػرة أم ال ؟ وما
ىػ السحجد ليحه العالقات ؟ كل ىحه التداؤالت سشحاول االجابة عشيا في خزع

بحثشا ىحا .

اىجاف البحث  -:ييجف ىحا البحث الى تدميط الزػء عمى جسمة مغ السدائل
التي مغ خالليا ندتصيع ان نحجد اثخ الثػرة عمى الجستػر  .وتشاولشا الجستػر

السرخؼ انسػذجا لعسمية التغييخ الحؼ يسكغ ان يعتخؼ الػثيقة الجستػرية كأثخ
لمثػرة  .فزال عغ شبيعة العالقات ومجػ تأثخىا بالثػرة  .وىل ىي مختبصة
باألنطسة الدياسية القائسة ؟ ام ان السرالح االستخاتيجية لمجول في السشصقة ىي

العامل االول واألساسي لتحجيج شبيعة عالقة الشطام الدياسي الججيج وليج الثػرة

مع حمفائو اإلستخاتيجييغ .

فخضية البحث  -:ان بقاء أؼ وثيقة دستػرية رىغ بسجػ مدايختيا لمسدتججات
التي تص أخ في حياة السجتسع  ،فاذا ما عجدت عغ ذلظ فيشا البج مغ الغائيا
واستبجاليا بغيخىا سػاء كان ذلظ برػرة كمية أم اقترخ عمى البعس مغ

نرػصيا  .كحلظ فأن السرالح االستخاتيجية لمجول الفاعمة في السجتسع الجولي
ال تختبط بشطام حكع معيغ وإنسا بسجػ تػافــق ىــحا الش ــطام الججي ــج م ــع

مرالحـ ــيا.

مشيجية البحث  -:اعتسجنا في بحثشا ىحا عمى العجيج مغ السشاىج مشيا السشيج

التاريخي في بيان ابخز ما جخػ مغ احجاث في خزع الثػرة السرخية  ،والسشيج
التحميمي لتحميل ابخز الشرػص القانػنية التي تع وضعيا عقب الثػرة وما تسثمو
مغ تغييخ ش أخ عمى الػثيقة الجستػرية  ،فزال عغ تحميل ألبخز االسباب الكامشة

وراء ىحه الثػرة  ،وتحميل لعالقات مرخ الجولية وما ش أخ عمييا مغ تغييخ عقب

الثػرة .
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السطمب االول
التعخيف بالثهرة وأسبابيا

لقج عخفت السجتسعات االندانية مشح القجم الثػرات لكغ مفيػم الثػرة في

ضل تمظ السجتسعات يختمف بذكل كبيخ عغ مفيػم الثػرات في عرخنا

الحاضخ ،ذلظ ان مفيػم الثػرات في الدابق كان يشصػؼ عمى تعبيخ عغ رغبة
لجساعة مغ الشاس بالػصػل الى الدمصة اما لتعصذيا إلييا رغبة بالسشرب او

إلرضاء حاجة اجتساعية معيشة  ،اما في عرخنا الحاضخ فان لمثػرة مجلػالً اخخ
يشبع مغ ارادة الذعب في غالبيتو ورغبتو في التغييخ السيسا الصبقات السدحػقة

مشو ويحسل في شياتو إرادة ىادفة وبشاءه

()3

.

سشحاول في خزع ىحا السصمب بحث مفيػم الثػرة وذلظ مغ خالل كذف

ابخز التعاريف التي اتى بيا الفقياء لمثػرة وذلظ مغ خالل الفخع االول  .اما

الفخع الثاني فخررشاه لتسيد الثػرة عغ االنقالب  .في حيغ خررشا الفخع
الثالث لبيان اسباب ثػرة  / 22يشايخ مجار بحثشا .

الفخع االول :مفيهم الثهرة

()2

لقج اورد الكتاب تعاريف عجيجة لمثػرة مشيا تعخيفيا عمى انيا حخكة شعبية
تدتشج الى مجسػع الذعب أو الى غالبيتو وتعتسج عمى قػتيا لتيجم بيا الشطام

القائع مغ جحوره وتبشي نطاما ججيجاﹰ عمى اسذ ججيجة (. )1

وعخفت ايزا عمى انيا ضاىخة قانػنية ججيجة تخيج ان تدتقخ كأساس لمشطام

القانػني السقبل ...اليجف مغ الثػرة ىػ تغييخ الشطام الجستػرؼ القائع

()1

.

ومسا يؤخح عمى التعخيفيغ الدابقيغ ان ىجف القائسيغ بالثػرة قج يكػن

ابتجاء ىػ الديصخة عمى نطام الحكع واالستحػاذ عميو  .اذ انيع قج يحسمػن ذات
ﹰ
الفكخة القانػنية القائسة  ،ولغ يجخمػا اؼ تعجيل أو تغييخ عمييا .
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وعخفت الثػرة ايزا بأن مغ يقػم بيا ىػ الذعب – بعج اقتشاع – مغ اجل
احجاث تغييخ شامل في السجتسع وإحالل تيارات سياسية وششية محل التيارات
()2

الدياسية التي اثبتت فذميا في تحقيق امال الجساىيخ

.

وبعبارة اخخػ فان الثػرة لكي تقػم البج ان يدبقيا اعجاد فكخؼ يقػم بو

اشخاص يسكغ القػل بانيع صفػة السجتسع ويدتصيعػن التأثيخ في بقيو افخاد
الذعب ولكي يدتصيعػن الشجاح في ىحا التأثيخ البج ان يكػن ىجفيع مغ القيام
بالثػرة مغ اجل مرالح الذعب ومغ اجل مثل عميا يدعػن الى تحقيقيا (. )3

بعج ىحا االستعخاض السػجد ألبخز التعاريف التي تشاولت الثػرة يسكششا

تعخيف الثػرة بأنيا قػة االرادة الذعبية التي يفجخىا القيخ واالستبجاد والتخمف ،

تشبع مغ صسيع االمة وتيجف الى ايجاد تغييخات جحرية في اسذ الدمصة

وم ػقفيا مغ مختمف الطخوف الدياسية واالقترادية واالجتساعية الدائجة في
السجتسع  .ووفقا لمسعشى الستقجم لمثػرة ثسة سائل يدأل ىل ان ما حجث في مرخ
ثػرة او انقالب ؟ ىحا ما سشبيشو في الفخع الثاني

الفخع الثاني :التكييف القانهني ألحجاث  25يشايخ في مرخ
يتجاخل مفيػم الثػرة مع مفيػم اخخ في االدب الدياسي أال وىػ االنقالب
 .فاالنقالب  :حخكة محجودة الشصاق يقػم بيا نفخ قميل مغ الذعب مدتشجا ال

الى قػة الذعب ولكغ الى بعس القػػ الحكػمية القائسة مثل قػة الجير أو
الذخشة  .واالنقالب ييجف الى مجخد االستيالء عمى الدمصة لرالح القائسيغ بو
()4

وبإتسام عسمية االستيالء عمى اداة الحكع تشتيي الحخكة االنقالبية

.

وبالسقارنة بيغ تعخيف الثػرة Revolutionوتعخيف االنقالب Coup-d

يتزح لشا ان الثػرة تتسيد عغ االنقالب بفارقيغ اساسييغ يتسثالن باالتي(- : )5
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األول - :مرجر القػػ في الحخكة الدياسية فإذا كان الذعب ىػ صاحب ىحه
الحخكة كشا امام ثػرة اما ان كان صاحب الحخكة ىيئة معيشة بالدمصة الحاكسة
مغ اجل االستحػاذ بالدمصة لشفديا كشا امام انقالب  .فال مجال لمسقارنة بيغ

الخأؼ العام لمذعب وبيغ فئة قميمة مشو .

الثاني  -:مغ حيث ىجف كل مشيسا فإذا كانت الحخكة تيجف الى إيجاد تغييخات
جحرية في االسذ التي يقػم عمييا السجتسع كشا امام ثػرة  ،اما مجخد التغييخ في

شخز الحاكع او الحكػمة دون اجخاء تغييخات جحرية في اسذ السجتسع فان
ىحه الحخكة ال تعجو ان تكػن انقالباً.

ويسكن القهل ان السعيار الدميم لمتكييف القانهني ألحجاث  25يشايخ في

مرخ يكػن فيسا ستؤول اليو االمػر الحقا وذلظ مغ خالل قجرة ايا مشيسا –
الثػرة او االنقالب  -عمى احجاث تغيخات جحرية نػعية في السجتسع سػاء عمى

السدتػػ السادؼ – التشسية واالقتراد – ام السعشػؼ مغ خالل قيام نطام سياسي
ججيج – انتقال الدمصة الى شبقة اجتساعية اخخػ – ام عمى مدتػػ مشطػمة

القيع االجتساعية الدائجة في اؼ مجتسع  ،وذلظ مغ خالل العسل عمى تكخيذ قيع
اجتساعية ججيجة  .ووفقا لخأيشا انف الحكخ فان ما حجث في  / 22يشايخ ثػرة بكل

السقاييذ حيث كانت الجساىيخ الغاضبة ىي اداتيا السحخكة  ،وأسفخت عغ تػلي

جساعة االخػان السدمسيغ لمحكع في مرخ بعج ازاحة الخئيذ مبارك مغ الدمصة
وإحالل قيع ججيجة في السجتسع نابعة مغ تػجياتيع الفكخية  .إال انيع انتيجػا

اساليب دكتاتػرية تقػم عمى اقراء االخخ بيجف تسكيغ جساعتيع مغ االستئثار

بالحكع في البالد .

اما ما حجث في  / 11يػنيػ  2131فيي ايزا ثػرة وان كانت تحسل

مالمح انقالب عدكخؼ  .ذلظ وان كان الذعب ىػ مغ قام بالجور االكبخ فييا
عغ شخيق خخوجو بالسطاىخات وبسختمف تػجياتو وفي مختمف السجن
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والسحافطات السرخية بيج ان الشطام لع يدقط إال بإجخاء اتخحه الجير فعدل
الخئيذ واحل غيخه محمو وذلظ مغ خالل تػلي وزيخ الجفاع وقائج الجير انحاك

رئاسة الجسيػرية عغ شخيق التخشيح في االنتخابات  .فثػرة  / 11يػنيػ والتي

تحسل مالمح انقالب عدكخؼ تطيخ بػادرىا االن فسرخ تديخ عمى شخيق
التشسية عغ شخيق اقامة العجيج مغ السذاريع االقترادية  .وتع انتقال الدمصة الى

شبقة اجتساعية ججيجة  ،كسا تع العسل عمى تكخيذ مفاىيع وقيع اجتساعية مغايخة
لسا كان سائجا قبل قياميا .

الفخع الثالث :اسباب ثهرة  / 25يشايخ
ثػرة  / 22يشايخ شأنيا شأن بقية الثػرات ليا دوافعيا ومحخكاتيا  ،اذ لع
تكغ وليجة ساعتيا أو فػرة لغزب اني  .ال بل انيا كانت نتيجة لتخاكع حخاك

سياسي وششي متعجد بجأ بالطيػر مع بجاية االنتفاضة الفمدصيشية عام 2111
واستسخت الى ان تػجت بسا يدسى باالحتجاجات االجتساعية والتي بجأت مصمع

 .)6(2113فمع يكغ السذيج التػندي وإحخاق (البػعديدؼ) نفدو غائبا عغ

السػاشغ السرخؼ ونطامو الحاكع  .ففي اعقاب نجاح ىحه الثػرة بجأ الشاشصػن

السجنيػن بسا في ذلظ الحخكات االحتجاجية – كحخكة كفاية  ،شباب  3ابخيل ،
الجسعية الػششية لمتغيخ – االعجاد لكي يكػن  / 22يشايخ مػعجا لمتطاىخ
واالحتجاج في عسػم البالد والحؼ يرادف عيج الذخشة السرخية  .وتع ىحا

االعجاد سػاء بتػزيع السشذػرات أم الحذج ليحه التطاىخات عغ شخيق مػاقع

التػاصل االجتساعي التي ساعجت عمى حذج وتعبئة الذعب ضج استبجاد
()31

الشطام

وباعتقادنا ان ىشاك العجيج مغ العػامل التي تؤدؼ الى سخعة انتذار

الثػرات وتػسعيا وامتجادىا ليذ فقط في اشار الجولة الػاحجة بل في اشار العجيج

مغ الجول في عرخنا الحاضخ وخيخ شاىج عمى ذلظ ثػرات الػشغ العخبي في
خزع ما يدسى بالخبيع العخبي فقج كان لػسائل االترال الحجيثة  -والثػرة
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السعمػماتية وتقشيات التػاصل الحجيثة وشبكات االنتخنيت والسجونات  -دور كبيخ
في ىحه الثػرات وذلظ عغ شخيق التػاصل بعيجا عغ رقابة الحكػمة  ،كسا انيا

ساىست في تعسيق الػعي الدياسي لجػ الجساىيخ وإدراك حقػقيا وحقيقة انطستيا
– واستسخت ىحه التطاىخات في السياديغ وساحات االعترام الى ان اسفخت عغ
تشحي الخئيذ مبارك عغ سجة الحكع في  2133/ 2/ 33وتــدمع السجمذ االعمى

لمقػات السدــمحة ادارة شؤون البالد خالل السخح ـ ـ ـ ـ ــمة االنتـ ــقالية( . )33فزال عغ
العامل الخارجي ونجاح الثػرة التػندية فقج كان ليا وقع كبيخ عمى الذعب

السرخؼ ونطامو الدياسي الحؼ ادرك فػ اًر ان دوره ات ال محالو لحلظ البج لو
مغ اجخاء اصالحات سخيعة وجحرية  ،وىحا بالفعل ما حرل حيث ايقغ الذعب

السرخؼ فػر نجاح الثػرة التػندية انو قادر عمى التغييخ وان ما يعانيو الذعب
التػندي مغ اضصياد يعانيو الذعب السرخؼ ولكغ بذكل مزاعف .

ىحا وتعجدت مدببات ثػرة  / 22يشايخ إال انو باإلمكان ردىا الى سببيغ

رئيديغ ىسا االسباب الدياسة واألسباب االقترادية واالجتساعية وىحا ما
سشتشاولو تباعا -:

اوال  :االسباب الدياسية

لعل مغ اولى االسباب التي دفعت الذعب السرخؼ لمقيام بثػرة  / 22يشايخ

ىي االسباب الدياسية والتي تسثمت بعجة مدائل لعل ابخزىا ىي :

 .1اىجار الجيسقخاطية

حيث شاب انتخابات مجمذ الذعب السرخؼ والتي تست في نياية عام

 2131شائبة التدويخ  .اذ انيا اتت عمى خالف حقيقة الػاقع  ،وذلظ يبخز

بذكل واضح مغ خالل نتائج ىحه االنتخابات والتي حرل فييا الحدب الحاكع-

الحدب الػششي الجيسقخاشي -عمى ندبة  764مغ مجسػع اصػات الشاخبيغ االمخ
الحؼ يعشي تيسير دور السعارضة اذ لع يعج ليا تسثيل يحكخ في مجمذ الذعب
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اال بشدبة ضئيمة مغ السقاعج البخلسانية  .اضف الى ذلظ تجاىل الشطام الحاكع
()32

ألحكام القزاء والتي ذىبت الى ابصال نتائج بعس الجوائخ االنتخابية

 .2انتياك الحخيات

.

والحؼ تسثل باستسخار العسل بقانػن الصػارغ رقع ( )332لدشة 3625

( .)31حيث تع بسػجبو تعميق العجيج مغ الحخيات الجستػرية  ،وفخض الخقابة عمى

وسائل االعالم واالترال وتقييج اؼ نذاط سياسي غيخ حكػمي مغ ذلظ عجم

التخخيز بإنذاء اؼ تشطيع سياسي  ،وكحلظ حطخ التجسعات والتطاىخات  .كسا

يحق لمحكػمة بسػجب ىحا القانػن ان تحجد اؼ شخز بجون سبب وألجل غيخ

محجد ومغ دون محاكسة  ،ومغ غيخ ان يكػن لو ابتجاء حق الجفاع عغ نفدو .
بالشتيجة فان ىحا القانػن يتعارض مع ابدط اسذ ومبادغ الحياة الجيسقخاشية .
وكان مغ نتائج استسخار العسل بو قيام الذعب بيحه الثػرة

()31

.ىحا مغ ناحية

ومغ ناحية اخخػ فان انتياك حقػق السػاششيغ مغ قبل عشاصخ االمغ والسيسا

اف اخد الذخشة وامغ الجولة تحت وشأة قانػن الصػارغ مثل ايزا احج االسباب
الجافعة لمثػرة اذ اتدست معاممة عشاصخ االمغ لمسػاششيغ بالدػء وانتياكيع
لحقػقيع االندانية والتي لع تقترخ عمى القبس والحبذ والتعحيب ال بل انيا

تعجتيا في بعس الحاالت الى القتل(.)32

ورغع كل ذلظ التزييق االمشي الحؼ لع يكغ اليجف مشو حساية السػاششيغ

واألمغ القػمي كسا يجعي الشطام بقجر ما ىػ حساية لمشطام نفدو وال ادل عمى

ذلظ مغ تفجيخ كشيدة القجيديغ في مجيشة االسكشجرية  ،والتي راح ضحيتيا العجيج
مغ السػاششيغ االبخياء وكانت احج االسباب التي دفعت الذعب لمقيام بالثػرة .

 .3التهريث الدياسي لمحكم

يشرخف معشى الفداد الدياسي برػرة عامة الى اساءة استخجام الدمصة

العامة مغ قبل الشخب الحاكسة ألىجاف غيخ مذخوعة كالخشػة  ،االبتداز ،
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()33

السحدػبية  ،االختالس ومحاباة االقارب

 .وتسثل ذلظ في فداد اجيدة الحكع

والسيسا و ازرة الجاخمية ومحاولتيع تخكيد الدمصة بيج شخز واحج أو فئة قميمة
تتػلى مقاليج الحكع وبالتالي تسشع تجاول الدمصة  .وبخز ذلظ بذكل واضح في

حكع الخئيذ مبارك عغ شخيق احكام ىيسشة الشطام ونفػذه عمى مؤسدات الجولة
بذكل عام لزسان استس اخره في كخسي الخئاسة ألشػل فتخة  .ومغ جسمة ما قاد

اليو الفداد الدياسي ىػ رفس تأسيذ الجامعات ومشح رخز بشاء السداجج
والرحف ال عمى اساس قانػني مػضػعي بحت وإنسا عمى اساس السيػل
()34

الدياسية

.

اضف الى ذلظ ان الشطام الحاكع عسج الى مشع تجاول الدمصة مغ خالل

محاوالتو الػاضحة لتػريث الحكع لشجمو جسال مبارك وصخح بحلظ في اواخخ عام

 2131بعج ان كان يمسح الى ذلظ مغ خالل ما سسي "بالتػريث" والحؼ اشار

انحاك الى السشاورات االعالمية والتذخيعية السسيجة لتػليو الخئاسة خمفا ألبيو االمخ
الحؼ القى احتجاجا شعبيا مغ قبل العجيج مغ الحخكات االجتساعية التي نادت

بالتغييخ(.)35

ثانيا  -:االسباب االقترادية واالجتساعية ( العجد االقترادي)

الدبب الثاني الجافع لقيام ثػرة / 22يشايخ ىػ تخدؼ السدتػػ االقترادؼ

وتجىػره والحؼ انعكذ بجوره سمبا عمى الػاقع االجتساعي لمسػاشغ السرخؼ .

حيث تعج مرخ ثاني اكبخ دولة في الذخق االوسط في عجد سكانيا( .)36وعجد
الدكان الستدايج ساىع بذكل فاعل في زيادة الفقخ  ،وىحا االمخ شكل دافعا

إلشخاك كل اشياف السجتسع السرخؼ في ىحه الثػرة حيث ان  7 11مغ سكان

مرخ يعيذػن تحت خط الفقخ  -وذلظ بسػجب دراسة اجخيت اواخخ عام 2131

 اؼ ان الجخل القػمي لمسػاشغ السرخؼ يعادل  2دوالر في اليػم الػاحج  ،مساادػ الى اعتساد غالبية افخاد الذعب عمى الدمع السجعػمة  .ولدػء االحػال
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االقترادية ارتباط وثيق بالعشف برفة عامة سػاء العشف الحؼ يراحب الثػرات
ام االنقالب أم العشف الحؼ يؤدؼ الى نذػب االضصخابات وأعس ـ ــال العشف داخل

الجولة

()21

.

وقج بخرت الحكػمة قبل الثػرة زيادة ندبة الفقخ نتيجة لمتزخع الدكاني

االمخ الحؼ شكل عائقا حدب ما تجعيو الحكػمة امام خصط التشسية – اؼ فذل

سياسات الجولة في االستفادة مغ االيجؼ العاممة – ىحا االمخ قاد الى زيادة ندبة
البصالة وتفذييا خاصة بيغ حاممي الذيادة الجامعية  ،وتزاعفت ندبة الفقخ في

نياية  2131لترل الى حػالي  ، 7 51اضف الى ذلظ تفذي االمية ومذاكل
االسكان كل ذلظ بدبب التزخع الدكاني .وىحا وان دل عمى شيء فانو يجل

عمى سػء تػزيع الجخػل وتخكيد الثخوة بأيجؼ فئة قميمة مغ االفخاد – رمػز الشطام

وأتباعو – الحيغ يتحكسػن في مرادر الثخوات في حيغ يعير غالبية افخاد
الذعب في فقخ وفاقة وغيخ قادريغ عمى تػفيخ متصمبات معيذتيع في حيغ يعير

حكاميع بتخف ونعيع غيخ مباليغ بحال ىؤالء السدتزعفػن الحيغ ليذ اماميع
سبيل إال الثػرة لمخالص

()23

.

ختاما نخمز الى القػل بان كل ىحه االسباب مجتسعة ادت الى خخوج

الذعب بثػرة بغية اسقاط الشطام الحاكع وتحقيق التغييخ السشذػد عمى مختمف
االصعجة .

وبعج ان انتييشا مغ بيان اسباب ثػرة  / 22يشايخ 2133/نشتقل الى بيان

اثخ ىحه الثػرة عمى الجستػر السرخؼ والحؼ ىػ احج محاور بحثشا .

312

دراساث إقليميت العدد ()93

مركز الدراساث اإلقليميت

السطمب الثاني

مهقف الفقو الجستهري من الغاء الثهرة لمجستهر

سشحاول في ىحا السصمب تدميط الزػء عسا إذا كان ىشاك أثخ لمثػرة عمى

الشطام الجستػرؼ وذلظ بعج نجاحيا  ،الن فذل الثػار في اعتالء سجة الحكع
معشاه بقاء الجستػر سارؼ السفعػل ،ومحاكستيع كخارجيغ عغ القانػن .لحا

سشحاول بيان مػقف الفقو الجستػرؼ في مدألة إلغاء الثػرة لمجستػر لشتسكغ مغ
بيان اثخ ثػرة  / 22يشايخ عمى الجستػر السرخؼ وذلظ في الفخوع اآلتية - :

الفخع األول :الثهرة تمغي الجستهر القائم بأكسمو

يخػ أصحاب ىحا االتجاه – والحؼ يسثل غالبية الفقو الجستػرؼ

الفخندي -إلى إن نجاح الثػرة في إسقاط الشطام القائع واستالميا لمدمصة يؤدؼ
إلى إلغاء الجستػر تمقائياَ دون الحاجة إلى ما يقخر ىحا اإللغاء (الدقػط).
ويعممػن ذلظ باستحالة بقاء نرػص الجستػر القائع وذلظ لتعارض نطام الحكع

الججيج الحؼ سعت الثػرة لتقخيخه مع نطام الحكع الحؼ كان سائجاً قبل قياميا
زسشو دستػر ذلظ العيج( .)22بعبارة أخخػ أصحاب ىحا االتجاه
والحؼ كان يت
ُ
يخون بأن الثػرة ما قامت إال لمقزاء عمى نطام سياسي ما وبالتالي فإن نتيجة
ِ
وفقجانو لقػتو الدانجة أال وىي الجستػر(.)21
ىحا الشجاح ىػ القزاء عميو
ىحا وال يتصمب إنياء الجستػر في ىحه الحالة إصجار تذخيع أو إعالن

يقخر ىحا اإلنياء ،وبالخغع مغ ذلظ فقج يرجر إعالن بإلغاء الجستػر القجيع ،أو

قج يتزسغ الجستػر الججيج الحؼ ُيػضع بعج الثػرة نراً ُيذيخ إلى إلغاء الجستػر
ِ
ن
اء
القجيع ووقف العسل بأحكاموّ .
بيج أن ىحا اإلعالن ال ُ
يعجو أن يكػ إال إجخ ً
كاشفاً لحجث وقع وانتيى بقيام الثػرة ،ال ُمشذئاً لػضع قانػني ججيج أال وىػ إلغاء
الجستػر الدابق( .)21وباعتقادنا ان االساس القانػني ليحا االنياء لمجستػر ىػ

نطخية العقج االجتساعي التي تخػ بان الديادة ىي ممظ لالمة ومتى قخرت ىحه
االمو الخخوج عمى الجستػر القائع والشطام الدياسي وتغيخه كان ليا ذلظ .
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الفخع الثاني :الثهرة ال تمغي الجستهر
يحىب أصحاب ىحا االتجاه إلى إنو ليذ لداماً أن يتع إلغاء الجستػر فػر
قيام الثػرة واستالميا لمدمصة  ،ويعممػن ذلظ بان السحافطة عمى الجستػر
وصيانتو مغ عبث الحكام قج يكػن ىػ اليجف الحؼ قامت الثػرة مغ اجمو،

فالػاقع العسمي قج يتصمب اإلبقاء عمى الجستػر فتخة معيشة ثع يتع اإلعالن بعج

ذلظ عغ إلغائو( .)22ويشتيػن إلى القػل بأن اإلعالن الحؼ يرجر عقب الثػرة

ليذ مشذئاً لػضع ججيج ذلظ إنو يزع األمػر في نرابيا الرحيح ،ويػضح
أىجاف الثػرة .ولحلظ فمتحجيج إلغاء الجستػر مغ عجمو فإن أصحاب ىحا االتجاه

يسيدون بيغ حالتيغ وشبقاً ألىجاف الثػرة-:

األولى -:إذا كان ىجف الثػرة متسثالً بالقزاء عمى نطام حكع قائع ،أؼ تيجف
إلى إحالل بشية سياسية واقترادية واجتساعية ججيجة – فكخة قانػنية – لشطام

قانػني ججيج في السجتسع محل الفكخة القانػنية القجيسة التي كانت سائجة ،ففي

ىحه الحالة فإن الجستػر يتع إلغاؤهُ تمقائياً(.)23
أما إذا كان ىجف الثػرة مػجياً لمقزاء عمى الفداد سػاء تسثل ذلظ الفداد

بأداة أم شخيقة الحكع ،فإن الجستػر ال ُيمغى تمقائياً بسجخد نجاح الثػرة إال بعج
تصػر ىجف الثػرة مغ ثػرة لمقزاء عمى فداد أداة الحكع إلى ثػرة ضج نطام

الحكع(.)24

الثانية -:ذىب أصحاب ىحا االتجاه إلى ضخورة التسييد بيحا الذأن بيغ
الحكػمة الػاقعية والحكػمة الجستػرية ،فإذا ما تذكمت الحكػمة الججيجة – بعج
قيام الثػرة – وفقاً ألحكام الجستػر الدابق فتغجوا الحكػمة ىشا حكػمة

دستػرية( .)25أما إذا لع يتع إتباع اإلجخاءات واألوضاع التي نز عمييا الجستػر

الدابق أؼ مغ دون احتخام لتمظ الشرػص فتعج الحكػمة واقعية أو فعمية( .)24إذ
تتسيد ىحه الحكػمة بدستيغ األولى إنيا حكػمة وقتية ذلظ إن تػلييا لمدمصة ال
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يعجو أن يكػن لفتخة زمشية محجودة لحيغ تحقيق األىجاف التي قامت مغ أجميا
بعج وضع دستػر ججيج .أما الدسة الثانية فتتجدج بكػنيا حكػمة تقػم عمى مبجأ

تخكيد الدمصات حيث إنيا تجسع في يجىا الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية مغ دون
أؼ فرل بيشيا .وذلظ لخذية القائسيغ بالثػرة مغ القيام بحخكات ثػرية

مزادة(.)26

ففي حالة الحكػمة الجستػرية ال يسكغ القػل بإلغاء الجستػر عقب نجاح
ِ
إلحكامو ولػ حتى برفة مؤقتة .إذ يتعيغ
الثػرة استشاداً إلى إنيا قج تذكمت شبقاً
في ىحه الحالة إلى صجور إعالن صخيح بإلغاء الجستػر .أما بالشدبة لمحكػمة

الفعمية – واستشاداً إلى أساس تذكيميا  -يحىب أصحاب ىحا االتجاه إلى القػل
بإلغاء الجستػر مباشخًة بعج نجاح الثػرة(.)11
ّبيج إن ثسة سائل يدأل إذا تع إلغاء الجستػر – سػاء أكان عقب نجاح الثػرة

إلغائو – فسا ىي
مباشخًة أم تع إصجار إعالن بعج فتخة مغ نجاح الثػرة يبيغ
ُ
الشرػص الجستػرية التي تكػن محالً لإللغاء كشتيجة لقيام الثػرة بعبارة أخخػ ىل
يشدحب ىحا اإللغاء عمى كل نرػص الػثيقة الجستػرية ؟ أم إنو يقترخ عمى

نرػص معيشة بحيث ال يذسل اإللغاء نرػص أخخػ ؟ في الػاقع إن اإلجابة
عمى ىحا التداؤل تقػدنا إلى بحث مدألة الشرػص السػضػعية والشرػص

الذكمية مغ جية  ،والشرػص الستعمقة بحقػق األفخاد وحخياتيع مغ جية اخخػ
وكاألتي-:

أوالً -:الشرهص السهضهعية والشرهص الذكمية
عشج البحث في أثخ الثػرة عمى الجستػر تبخز لشا مذكمة الشرػص
الجستػرية السػضػعية والشرػص الجستػرية الذكمية .إذ إن ىشاك شبو إجساع

الكتاب عمى إن الشرػص التي تتشاول الشطام الدياسي في الجولة والحؼ
بيغ ُ
قامت الثػرة ضجهُ ىي التي ُتمغى  ،أؼ إن أثخ الثػرة يقترخ عمى إلغاء
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الشرػص الجستػرية السػضػعية دون الشرػص الجستػرية الذكمية ويعممػن عجم
إلغاء األخيخة ألنيا ال تتزسغ في األصل مػضػعات دستػرية .إذ ان الخغبة

لجػ واضعي الػثيقة الجستػرية بإكدابيا ثباتاً وقجسية كانت وراء إدراجيا في
صمب الجستػر( .)13إذ يقترخ أثخ الثػرة عمى ىحه الشرػص بتجخيجىا مغ
()12

صفتيا الجستػرية حيث تغجو قػاعج قانػنية عادية

الفخندي بشطخية (سحب الرفة الجستػرية).

 .وىحا ما يصمق عميو الفقو

وبالخغع مغ تدميع الفقو الجستػرؼ بيحه الشطخية  ،إال إنيا شأنيا شان أؼ نطخية

أخخػ لع تدمع مغ الشقج مغ قبل السعارضيغ ليا إذ إنيع وجيػا إلييا عجة انتقادات
تسثمت باألتي :

 .3فقج ذىب البعس إلى إنو يرعب التسيد بيغ الشرػص الجستػرية

السػضػعية والشرػص الجستػرية شكالً ،ذلظ إن االختالف قج يحرل في تحجيج

شبيعة بعس ىحه الشرػص والسيسا السػضػعية مشيا  ،ألن معخفة ىحه القػاعج

أو باألحخػ تحجيج وضعيا رىغ باختالف الدمان والسكان واختالف الطخوف

السراحبة لعسمية اإللغاء(. )11

 .2في حيغ ذىب جانب أخخ مغ الكتاب إلى نقج ىحه الشطخية مغ جيتيغ :

حػلو ،ويعممػن ذلظ بأن
األولى  -:إنيا نطخية تحكسية لعجم وجػد معيار تجور
ُ
السؤيجيغ ليحه الشطخية لع يحىبػا إلى اندحاب أثخىا عمى جسيع الشرػص
الجستػرية شكالً بتجخيجىا مغ الرفة الجستػرية بل اقترخ تصبيقيا عمى البعس
مغ ىحه الشرػص ،أؼ إن إلغائيا مغ عجمو مخدهُ إلى الطخوف السحيصة
ِ
عجمو(.)11
واالعتبارات العسمية ،إذ ىي وحجىا مغ تحجد األخح بيا مغ

الثانية -:تسثمت في عجم قجرة أصحاب ىحه الشطخية عمى تبخيخىا في ضل إعالن

انيع لع يسيدوا بيغ حالتي اإللغاء الزسشي
القائسيغ بالثػرة عغ إلغاء الجستػر .أؼ ُ
إنو إذا كان مغ السسكغ تصبيق ىحه الشطخية في ضل
والرخيح لمجستػر ،ذلظ ُ
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اإللغاء الزسشي لمجستػر ،فكيف يسكغ تبخيخىا في حالة اإللغاء الرخيح لمجستػر

عمى اعتبار أن أثخهُ يشرخف إلى جسيع نرػص الجستػر دون التفخقة بيغ ٍ
نز
وأخخ(.)12
ونحغ مغ جانبشا ليذ مع نطخية سحب الرفة الجستػرية عغ الشرػص

الجستػرية شكالً ال مػضػعاً وذلظ لالعتبارات اآلتية-:

 .3في حالة إعالن القائسيغ بالثػرة عغ إلغاء الجستػر الدابق ،فميذ مغ السعقػل
ِ
نرػصو كقػانيغ عادية ألن معشى اإللغاء يشرخف إلى إنياء
القػل ببقاء بعس
العسل بالجساتيخ القائسة وبرػرة كمية ألنيا لع تعج مالئسة لمػاقع الدائج.

 .2إن اإلبقاء عمى بعس الشرػص الجستػرية بعج ندع ىحه الرفة عشيا لتغجو
قػاعج قانػنية عادية عمى اعتبار أنيا متػافقة مع تصمعات وأىجاف الثػرة الذعبية.

أم اًخ يرعب تفديخهُ إذ ما ىػ السعيار الحؼ باالستشاد إليو يسكغ تحجيج ما ىػ
ِ
عجمو ثع مغ يحجد ذلظ
متػافق مع أىجاف الثػرة – مغ نرػص الجستػر – مغ
؟ ىل ىع الحكام الججد؟ أم جسعية مشتخبة؟.

ثانياً  :الشرهص الستعمقة بحقهق األفخاد وحخياتيم

يحىب معطع الكتاب إلى إن األثخ السمغي لمجستػر والستختب عمى نجاح الثػرة

يجب أن ال يشدحب إلى الشرػص الجستػرية الستعمقة بحقػق األفخاد وحخياتيع .

ويعممػن ذلظ بأنو ىحه الحقػق وتمظ الحخيات ال تترل بشطام الحكع في الجولة ،
كسا أنيا استقخت في الزسيخ اإلنداني فأصبحت واجبة االحتخام والتقجيخ كػنيا

أسسى مغ الشرػص الػضعية ،ال بل إنيا تعج دستػ اًر فػق الجساتيخ الػششية
ألنيا تسثل بسجسػعيا ما يدسى بالجستػر االجتساعي

()13

ىحا مغ جانب .

مغ جانب أخخ فأن الشز عمى ىحه الحقػق والحخيات في ميثاق دولي ىػ

اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان الرادر عام  3615عغ الجسعية العامة لألمع

الستحجة يجعل الحقػق والحخيات األساسية مقخرة في نرػص دولية وفي مختبة
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أسسى مغ الشرػص الجستػرية الػششية ،وبحلظ تغجو غيخ مختبصة بػجػد أو
إلغاء األخيخة

()14

.

بالسحرمة الشيائية يشتيي ىحا االتجاه إلى إن إلغاء الجستػر

كشتيجة لشجاح الثػرة يجب أال يتختب عميو السداس بالشرػص الجستػرية السقخرة

لحقػق األفخاد وحخياتيع العامة.

ونحن من جانبشا نخػ إن كل ثػرة تيجف إلى إحالل فكخة قانػنية ومفاىيع

ججيجة محل األفكار التي كانت سائجة في ضل الشطام الحؼ قامت الثػرة

باإلشاحة بو  ،أؼ أنيا تيجف إلى إحجاث تغييخ جحرؼ في مختمف األوضاع

الدياسية  ،االقترادية  ،االجتساعية  ،الثقافية .بالشتيجة فشحغ نخػ إن

الشرػص الجستػرية السقخرة لحقػق األفخاد وحخياتيع تبقى قائسة بعج نجاح الثػرة

وخالل الفتخة االنتقالية ما بيغ نجاح الثػرة إلى حيغ إصجار دستػر ججيج لمبالد،

وبالقجر الحؼ تكػن فيو متفقة مع األوضاع الججيجة وىحا ما يقخره الذعب .وعشج

إصجار دستػر ججيج لمبالد فال مشاص مغ إحالل مبادغ ججيجة لمحقػق
والحخيات تشدجع مع التصػر الحاصل في األوضاع السحيصة مغ جية  ،ومع

أىجاف الثػرة وتصمعاتيا مغ جية أخخػ والفيرل في كل ذلظ ىػ الذعب ألنو
ىػ مغ سيدتفتى عمى الجستػر.

الفخع الثالث إلغاء الجستهر يتهقف عمى طبيعة أىجاف الثهرة
يحىب أصحاب ىحا االتجاه إلى إن فعل االستيالء عمى الدمصة بحج ذاتو

ال ٌيمغي الجستػر  ،وإنسا يتػقف إلغاء الجستػر مغ عجمو عمى سبب قيام الثػرة
فزال عغ شبيعة األىجاف التي قامت مغ اجل تحقيقيا  .لحلظ يفخق ىحا االتجاه
بيغ ثالث حاالت تبعا ألىجاف الثػرة وكاألتي :

أوالً  :إذا كان اليجف مغ القيام بالثػرة ىػ رفس الذعب لكل األوضاع التي
كانت مػجػدة قبل الثػرة -سياسية  ،اقترادية  ،اجتساعية -ففي ىحه الحالة فإن
نجاح الثػرة يؤدؼ إلى إلغاء الجستػر تمقائياً وبذكل كامل(.)15
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ثانياً  :أما إذا تسثل ىجف الثػرة بالخفس لبعس األمػر الدمبية ،بعبارة ثانية

رفس ندبي وليذ كامالً لسا كان قبميا مغ أوضاع  .حيغ ذاك فإن أثخ الثػرة ال
يشدحب إلى إلغاء الجستػر بالكامل  ،بل يقترخ عمى إلغاء بعس األحكام

السيسا الستقاشعة مع أىجاف القائسيغ بيا .بيج إن استسخار الثػرة يجعميا تزيق
بالػضع القانػني القجيع  ،لحا تدعى إلحالل آخخ بجيالً لو

()16

.

ثالثاً  :أما الحالة األخيخة فيتسثل اليجف مغ القيام بالثػرة ىشا ىػ حساية الجستػر
والسحافطة عميو مغ عبث الحكام .أؼ إن القيام بالثػرة في مثل ىحه الحالة يعتبخ

أحج الػسائل لحساية وصيانة الجستػر والسحافطة عميو  ،فيشا يبقى الجستػر

الدابق معسػالً بو إلى أن يتع إلغاؤه بإصجار دستػر ججيج(. )11

وأيا كانت اآلراء التي قيمت برجد إلغاء الثهرة لمجستهر من عجمو

.فشحن نخى أن السدألة مخىهنة بالػضع الحؼ يدػد عقب نجاح الثػرة  ،ومجػ
رضا الذعب عغ ذلظ  ،إال انو مسا ال شظ فيو إن الجستػر الدابق سػف يتع

إلغاؤه لكي يشدجع مع السفخدات الججيجة كشتيجة لمثػرة .إال إن األمخ ال يخخج عغ
احتساليغ وحدب ضخوف كل دولة :

 .3فقج تتجو اإلرادة الذعبية ابتجاء متسثمة فيسغ تقيسو الثػرة لترخيف

أمػر البالد (الحكػمة االنتقالية) وإن اختمفت تدسيتو

()13

إلى استسخار العسل

بالجستػر القائع وتذكيل الحكػمة االنتقالية وفقا إلحكامو إلى حيغ إجخاء

االنتخابات التذخيعية ووضع دستػر ججيج لمبالد .وىحا ما حجث فعالً في تػنذ
إذ تع تذكيل الحكػمة وفق الجستػر الحؼ كان سائجا قبل قيام الذعب التػندي

بالثػرة  ،إلى أن تع انتخاب جسعية تأسيدية لػضع دستػر ججيج لمبالد.

أو قج تتجو اإلرادة الذعبية إلى تعصيل العسل بإحكام الجستػر  ،وكسا ىػ

معمػم إن مفيػم التعصيل يشرخف إلى إيقاف العسل بإحكام الجستػر لسجة معيشة
نتيجة لطخوف شارئة تسخ بيا البالد  ،أؼ إن أحكامو باقية بيج إنيا معصمة.
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بعبارة أخخػ إن اإلرادة الذعبية اتجيت إلى إبقاء بعس أحكام الجستػر  ،وتعجيل
بعزيا األخخ أؼ إن الجستػر في ىحه الحالة لع يمغى مباشخة فػر نجاح الثػار

في اعتالء سجة الحكع .

وفي الحقيقة نحغ نؤيج ىحا الخأؼ إذ إنو مغ السسكغ تعصيل العسل بإحكام

الجستػر القائع فيسا يخز األمػر التي ال تشدجع مع تصمعات الذعب وأىجاف

الثػرة  ،واستسخار العسل بالشرػص األخخػ لغخض تذكيل الحكػمة االنتقالية
وإجخاء انتخابات تذخيعية شخيصة أن ال تصػل ىحه السجة  ،واالىع مغ ذلظ تكميف

لجشة مغ السختريغ في وضع نرػص الجستػر الججيج لعخضو عمى االستفتاء
الذعبي  ،وحيغ ذاك سػف يتع إلغاء الجستػر القجيع نتيجة إلبجالو بأخخ يحل

محمو ويشدجع مع تصمعات الذعب

الفخع الخابع  :اثخ ثهرة  / 25يشايخ عمى دستهر 1971
لتجعيع وجية نطخنا الستقجمة سػف نقػم بجراسة ثػرة /22يشايخ 2133/التي
قامت في جسيػرية مرخ العخبية كحالة تصبيقية لعجم الغاء الجستػر فػر نجاح
الثػرة  .اذ ان االرادة الذعبية اتجيت الى تعجيل بعس مػاده وذلظ الى حيغ

اصجار دستػر ججيج لمبالد  .وىحا ما حجث فعالً في مرخ إذ بادر السجمذ

األعمى لمقػات السدمحة بإصجار اإلعالن الجستػرؼ في  2133/ 32/ 31والحؼ

أشار فيو إلى تعصيل العسل بأحكام الجستػر .

فعمى الخغع مغ نجاح ىحه الثػرة فيسا قامت مغ اجمو إال وىػ اسقاط الشطام

الدياسي القائع  ،إال انيا لع تكغ مييأة لبشاء نطام سياسي ججيج بذكل فػرؼ
عقب نجاحيا  ،اذ تػلت السؤسدة العدكخية مسثمة بالسجمذ االعمى لمقػات

السدمحة ادارة شؤون البالد خالل السخحمة االنتقالية( .)12فيحا السجمذ تػلى شؤون

البالد خالفا لشرػص دستػر  3643التي تشطع الدمصة في السػاد()51-52
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وذلظ في حالة خمػ مشرب رئيذ الجسيػرية والتي ليذ فييا نقل الدمصة الى
السجمذ العدكخؼ.

وىحا ان دل عمى شيء فانو يجل عمى ان السجمذ استشج في تػليو الدمصة

السؤقتة في البالد عمى شخعية الثػرة بعج الذعب مرجر الدمصات  ،وذلظ وفقا

لإلعالن الجستػرؼ الحؼ اصجره السجمذ في  2133 / 2 /31والحؼ اعمغ فيو
تػلي حكع البالد وذلظ في البشج االول مشو ىحا مغ جي ـ ـ ـ ــة.

ومغ جية ثانية تزسغ االعالن الجستػرؼ ذاتو الحؼ اصجره السجمذ تذكيل

لجشة لتعجيل بعس مػاد الجستػر بغية عخضيا عمى االستفتاء الذعبي إلقخارىا

ءا عمى ذلظ اصجر ىحا السجمذ القخار رقع( )3لدشة 2133
مغ عجمو  .وبشا ﹰ
والستزسغ تذكيل لجشة لتتػلى دراسة الغاء السادة( )346مغ دستػر 3643

وتعجيل السػاد ()356 ، 323 ، 315 ، 316 ، 61 ، 55 ، 44 ، 43 ، 42
وإضافة فقخة اخيخة الى السادة ( ، )356ومادتيغ ججيجتيغ الى الجستػر

ىسا( )356مكخر و( )356مكخر( . )3وذلظ بغية ضسان ديسقخاشية ونداىة

انتخابات رئيذ الجسيػرية ومجمدي الذعب والذػرػ –وذلظ بجءا مغ تعجيل
شخوط التخشيح لخئاسة الجسيػرية بسػجب السادة  42وانتياء بسسارسة مجمذ

شػرػ الجولة ميامو بعج اعالن نتائج االستفتاء بسػجب السادة  356مكخر(- )3
بالشتيجة فإن اإلرادة الذعبية لع تتجو نحػ إلغاء الجستػر  ،وإنسا تعجيل بعس

مػاده -اؼ بقاء العسل بجستػر  3643فيسا ال يترل بأمػر الحكع

()11

-

إلى حيغ

إصجار دستػر ججيج لمبالد .ومسا يجعع وجية نطخنا ىحه ىػ حكع محكسة

القزاء اإلدارؼ السرخؼ في الجعػػ رقع( )23465لدشة  23ق في حكسيا

الرادر في  2133/ 1/ 31والحؼ قزت فيو (...وإنو ال محل في ىحه الجعػػ
لمقػل بأن الجستػر قج سقط بقػة الثػرة  ،وأنو ما كان لمسجمذ األعمى لمقػات

السدمحة أن يرجر ق اخ اًر بتعجيل بعس مػاد الجستػر دون اتخاذ إجخاءات وضع
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دستػر كامل لمبالد.......ومغ ناحية أخخػ فأن ذلظ القخار صجر مغ السجمذ
مشح إياىا مغ الثػرة وبتأييج مغ
األعمى لمقػات السدمحة بشاءاً عمى الثقة التي ُ
الذعب التخاذ كافة الق اخرات واإلجخاءات الالزمة لتيدييخ أمػر البالد.)...
وبالفعل تع عخض ىحه التعجيالت عمى الذعب لالستفتاء عمييا في

 2133/1/36وأصجر عمى اثخىا السجمذ في  2133/1/11اعالنا دستػريا
تزسغ التعجيالت السدتفتى عمييا(.)11

وأيا ما كانت اآلراء حػل اثخ ثػرة /22يشايخ 2133/عمى دستػر 3643

السرخؼ –بذأن سقػشو مغ عجمو بشجاح الثػرة – والتي انقدست الى اتجاىيغ:

االتجاه األول – والحؼ ذىب اصحابو الى ان الجستػر سقط بتػلي السجمذ
االعمى لمقػات السدمحة لمدمصة عمى خالف ما نز عميو الجستػر في

السػاد(.)51-52

االتجاه الثاني  -:والحؼ يشتيي اصحابو الى ان دستػر  3643سقط بشجاح

الثػرة في اسقاط الشطام القائع(.)12
ىحا وقج حدست

السحكسة اإلدارية العميا ىحه السدألة وذلظ في حكسيا

الرادر بجمدة  2133/ 1/ 34في الصعػن أرقام (، 21524 ، 21522
 ) 21563لدشة  24ق عميا بأنو (مع وقػف السحكسة عمى وجية الشطخ
السصخوحة أماميا حػل مجػ سقػط الجستػر  ،فأن القػل الفرل في ىحا إنسا

مخده إلى الذعب مرجر الدمصات والحؼ مشح السجمذ األعمى لمقػات السدمحة

شخعية اعتالء مشرب الحكع في البالد  ،دون ان يدقط بعج ذلظ اإلعالن

ونذخ في الجخيجة الخسسية بتاريخ / 31
الجستػرؼ الحؼ صجر عغ ىحا السجمذ ُ
 2133 / 2والحؼ تزسغ تدعة بشػد تترل جسيعيا بذؤون الحكع ومشيا ما
تزسشو البشج  3مغ تذكيل لجشة لتعجيل بعس مػاد الجستػر وتحجيج قػاعج
االستفتاء عميو مغ الذعب األمخ الحؼ يعشي إن الذعب التفت عغ تبشي نطخية
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سقػط الجستػر مػلياً إرادتو شخط تعجيل بعس مػاده خالل الفتخة االنتقالية
السحجدة بالبشج ( )2مغ ذلظ اإلعالن الجستػرؼ....وجسعا بيغ بشجؼ ىحا

االعالن( )3/3ال تكػن ثسة ارادة شعبية اتجيت نحػ سقػط الجستػر بل تجدجت

ارادتو في تعصيل العسل بإحكامو وىػ امخ مػقػف بصبيعتو ال يشبغي وجػده وبقاء

احكامو بسا يجػز ان يكػن محال لمتعجيل مغ قبل الذعب صاحب الدمصة
الػحيجة في مثل ىحا التعجيل) .

بالسحرمة الشيائية فان السحكسة االدارية العميا في مرخ ووفقا لسا تقجم

انتيت الى ان االرادة الذعبية متسثمة بالسجمذ االعمى لمقػات السدمحة اتجيت

الى تعجيل بعس نرػص دستػر  3643اؼ بقاء العسل بشرػص الجستػر

االخخػ غيخ الستعمقة بأمػر الحكع ووفقا لسا فرمشاه سابقا  ،اؼ ان ما حرل ىػ

الغاء جدئي لمجستػر  ،وال ادل عمى ذلظ مغ قيام السجمذ العدكخؼ بإصجار

اعالنو الجستػرؼ في /11اذار 2133/والحؼ تزسغ  31مادة مذتسال عمى اغمب

التعجيالت التي تع اقخارىا في االستفتاء الذعبي الحؼ تع اجخاءه في

 2133/1/36وىحا وان دل عمى شيء فانو يجل عمى رغبة السجمذ في قيادة

البالد الى بخ االمان لحيغ استقخار االوضاع في البالد اذ سيرار الى وضع

دستػر ججيج في البالد.

وىحا ما تع بالفعل عقب اتسام انتخابات مجمدي الذعب والذػرػ في

/21يشايخ 2132/حيث تع تذكيل لجشة لرياغة الجستػر السرخؼ الججيج( .)13إال
ان ىحه المجشة تع حميا باالستشاد الى عجم قانػنية تذكيل عزػيتيا(.)14وعمى اثخ
ذلظ تع انتخاب لجشة تأسيدية ثانية بإشخاف وانتخاب مغ اعزاء البخلسان

السرخؼ وىي ايزا شعغ بيا امام القزاء ( .)15بيج ان القزاء ارجى نتيجة
الصعغ لحيغ اتسام عسميا – حيث انفخدت جساعة االخػان السدمسيغ باختيار

اعزاء ىحه المجشة حيث لع يكغ ىشاك تػافق مع بقية السكػنات في تذكيميا-
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وبالفعل تع شخح دستػر  2132الى االستفتاء العام وذلظ بسخحمتيغ -32

 2132/32/22والحؼ حاز عمى مػافقة  31.5مغ اصػات الشاخبيغ(.)16

بيج ان الػضع لع يدتقخ عمى ما ىػ عميو فقج حرل التفاف عمى نتائج ثػرة

/22يشايخ 2133/وحرػل العجيج مغ االخفاقات فتع التخصيط لثػرة ثانية ضج
حكع الخئيذ دمحم مخسي استكساال لألىجاف السجنية العميا لثػرة يشايخ  ،والحفاظ
عمى الحخيات العامة  ،ثع تأسيذ دستػر ججيج لمبالد  .سسيت

بثػرة

/11يػنيػ 2131/حيث تجخل الجير لمسخة الثانية في الحياة الدياسية اذ القى

القائج العام لمقػات السدمحة عبج الفتاح الديدي -الخئيذ السرخؼ الحالي-
خصابا اعمغ بسػجبو انياء حكع االخػان السدمسيغ في مرخ واإلعالن عغ

تعصيل دستػر  ، 2132وإجخاء انتخابات رئاسية مبكخة  ،عمى ان يتػلى رئيذ
السحكسة الجستػرية العميا ادارة البالد خالل السخحمة االنتقالية  ،فزال عغ تذكيل

لجشة لسخاجعة التعجيالت السقتخحة عمى الجستػر السعصل(.)21اؼ انيا لع تمغي

دستػر  2132وإنسا ادخمت تعجيالت عميو .وبالفعل اتست لجشة الخسديغ -وىي

المجشة السكمفة بإعجاد السذخوع الشيائي لمتعجيالت الجستػرية – عسميا حيث اجخؼ

استفتاء عمى الجستػر الحالي لجسيػرية مرخ العخبية وحاز عمى مػافقة 765

مغ اصػات الشاخبيغ(.)23

وأيا ما كان اثخ الثػرة عمى الجستػر سػاء الغي فػر نجاح الثػرة أم بعج مجة

معيشة لحيغ استقخار األوضاع في الجولة فيشاك إجساع بيغ الكتاب عمى إن ىحا

اإللغاء ال يشدحب إلى القػاعج القانػنية العادية  ،كقػاعج القانػن الجشائي  ،السجني
 ،السالي .....الخ  ،إذ إنيا تبقى نافحة السفعػل بذخط اتفاقيا مع الفكخة القانػنية
الججيجة التي ييجف القائسيغ بالثػرة عمى إحالليا محل الفكخة القانػنية

الدابقة (. )22

وذلظ باالستشاد إلى مبجأ قانػني عام وىػ مبجأ استسخار الجولة بالخغع مغ تغييخ

األنطسة الحاكسة التي تتعاقب عمى إدارتيا ىحا مغ جية ،مغ جية ثانية فإن
الثػرة لع تكغ مػجية إلييا وذلظ لعجم تعمقيا بشطام الحكع في
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السطمب الثالث
اثخ ثهرة  25يشايخ عمى عالقات مرخ الجولية

ان التحػل في حياه االمع والذعػب يختبط بالتغييخ الحؼ يستج ليذسل كافو

مشاحي الحياه  ،واذا كانت الثػرات تسثل ذروة التحػل فإنو يسكغ القػل بان
اآلمال والصسػحات التي تدػد الذعب القائع بالثػرة تعكذ ذروة التغييخ بسا يسثمو

مغ قصيعة مع ما سبق مغ أوضاع .فإلى أؼ مجػ تسثل الدياسة الخارجية
السرخية فيسا بعج الثػرة تغيي اخ عغ الشيج الحؼ كان سائجاً في عيج الشطام
الدابق عمى الثػرة؟ وإلى أؼ مجػ تسثل نػعا مغ االستس اخرية مع ىحا الشيج؟

وىل ان التغيخ في الشطام السرخؼ رافقو تغييخ في الدياسة الخارجية ىحه
التداؤالت وغيخىا سشحاول الػقػف عمييا خالل ىحا السصمب .

وإذا كانت قزية عالقات مرخ الجولية التي يسكغ التصخق ليا في ىحا

الدياق عجيجة اال ان ثسة نساذج رئيدة تسثل محػرىا األساسي وىي العالقات مع

الػاليات الستحجة وإسخائيل .وإذا كان مغ الرحيح أن البحث الجقيق يجب أن يتع

مغ خالل مشطػر مقارن عمى نحػ يدسح لمقارغ بتكػيغ رؤية سميسة فإن حجيثشا

سيكػن مغ خالل رصج اإلشار العام لسػقف الشطام الدابق مع التفريل فيسا تع
اتخاذه مغ مػاقف بعج الثػرة العتبارات تتعمق بتغصية السػضػع مغ كافة الجػانب

.
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الفخع االول :العالقات السرخية-االمخيكية وثهرة  25يشايخ
مغ اجل الػقػف عمى شبيعة العالقات السرخية-االمخيكية بعج ثػرة 22
يشايخ البج لشا مغ عخض ابخز مالمح العالقة السرخية-االمخيكية قبل الثػرة

لتكػن مجخال تعخيفيا يسكغ مغ خاللو معخفة ىل ان العالقة قج تغيخت بعج الثػرة

ام بقيت عمى سابق عيجىا وىحا ما سشتصخق اليو اوالً وبعج ذلظ سشعخج عمى

العالقة بعج الثػرة ثانياً .
اوالً -:مالمح العالقات االمخيكية-السرخية قبل الثهرة

ان مشصقة الذخق االوسط تحتل اىسية كبخػ في الدياسة الخارجية

االمخيكية فقج حطيت مشصقة الذخق األوسط باىتسام الػاليات الستحجة األمخيكية،

التي اعتبختيا مشصقة حيػية ذات وزن سياسي مغ اجل ضسان مرالحيا في
السشصقة فقج تػجيت الػاليات الستحجة االمخيكية نحػ االشخاف االقميسية االكثخ

تأثي اًخ في السشصقة اال وىي جسيػرية مرخ العخبية وسعت الى تصػيخ عالقاتيا
معيا مغ اجل تحقيق اىجافيا االستخاتيجية بالسشصقة وقج كان يحكع العالقة بيغ

الصخفيغ الخؤية االستخاتيجية السذتخكة والتي تتسثل في ان جسيػرية مرخ العخبية
تسثل الالعب االقميسي االىع بالشدبة لػاششصغ بيشسا تسثل االخيخة الالعب الجولي

االىع بالشدبة لمقاىخة (.)21

لقج استثسخت الػاليات الستحجة عالقتيا السسيدة مع القاىخة في اشار دعع

جيػد الدالم في السشصقة والتصبيع مع اسخائيل حيث ضمت العالقات السرخية

االمخيكية تجور في اشار مشطػمة كامب ديفيج مشح تػقيعيا وحتى عيج اوباما

والتي تسثمت في الحاجة الستػاصمة لمجور السرخؼ في تيجئة االوضاع العخبية
بعج كل عجوان اسخائيمي عمى االراضي العخبية وبالفعل فقج لعبت القاىخة دو اًر
واضحا وممسػساً في ىحا السجال فقج كثف الخئيدان األمخيكي والسرخؼ جيػدىسا

لتحقيق نجاحات ممسػسة ،تػجت بتػقيع اتفاقيات سالم بيغ األردن وإسخائيل،
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وأخخػ بيغ الفمدصيشييغ واإلسخائيمييغ ،كسا نجحت جيػدىسا في تحخيظ السدار

الدػرؼ والسدار المبشاني في محادثات الدالم الثشائية مع إسخائيل.ويسكغ القػل

ان مرخ لعبت دو اًر كبي اًخ في تشفيح االجشجة االمخيكية في السشصقة حيث شيج شخم
الذيخ عقج العجيج مغ القسع الدياسية في سبيل خجمة عسمية الدالم في الذخق

االوسط  ،بغخض إدانة األعسال اإلرىابية الفمدصيشية ضج إسخائيل ،أو وقف
االرىاب الفمدصيشي عمى حج زعسيع ،أو العسل عمى وقف اشالق الشار بيغ
فمدصيغ واسخائيل ،وتكممت مداعي االدارة السرخية واالمخيكية في الحرػل عمى

قبػل عخبي تجريجي لسدألة التدػية تجمت في مجريج ،ثع أوسمػ ،ثع السعاىجة

األردنية-اإلسخائيمية ،ويسكغ القػل ان العالقات السرخية االمخيكية وصمت

ذروتيا في عام  2112برجور تقخيخ مغ الكػنجخس االمخيكي في شكل

السبادرة العخبية عام  2112بخرػص العالقات السرخية-األمخيكية ،حيث جاء
فيو إن مبارك لعب دو ار قياديا مغ أجل األمغ واالستقخار والدالم في السشصقة
()22

.

يتزح لشا مسا تقجم ان اىع ما يسيد العالقات الثشائية السرخية االمخيكية

قبل ثػره  22يشايخ ىػ ان كال الصخفيغ يدتصيع تػقع مجػ استعجاد الصخف
االخخ عمى تقجيع شيء ما  ،وان ما سيحجد شبيعة العالقة التي ستجسع الشطام

السرخؼ بالػاليات الستحجة االمخيكية تتعمق بالػضع الجاخمي السرخؼ
وبالتصػرات واالحجاث االقميسية  ،وان الثػرة السرخية ال تفخض اعادة التقييع

لسشصمقات االمغ القػمي او اىجافو وان كل ما تغيخ ىػ االشار الحؼ يتع مغ

خاللو الدعي لتحقيق ىحه االىجاف  ،ويسكغ القػل ان ما كانت تخيجه مرخ مغ

الػاليات الستحجة رغع االختالف بيشيسا ىػ دعع استس اخرية الشطام السرخؼ بالحكع
 ،وىػ ذات اليجف الحؼ يدعى اليو الشطام السرخؼ بعج الثػرة متسثالً بالسؤسدة

العدكخية واإلخػان السدمسيغ

()23

.
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ثانياً  -:العالقات السرخية االمخيكية بعج ثهرة  25يشايخ
ما ان نذبت الثػرة السرخية في / 22يشايخ-كانػن الثاني 2133 /حتى اتخحت
الػاليات الستحجة االمخيكية مػقفاً متحفطاً( ،)24متحرع ًة بتخك األمخ لمذعب
والجير السرخييغ ،لكغ بعج ان تيقشت بان السطاىخات مدتسخة وان سقػط الشطام
مدالة وقت ليذ اال  ،بجأ مػقفيا الستخدد بالدوال باتجاه مػقف اكثخ وضػحاً وىػ
ما تسثل بجعػة الخئيذ االمخيكي لمسرخييغ بزخورة االنتقال الدمذ والدمسي

لمدمصة ،عمى الخغع مغ تجاعيات ذلظ عمى الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة
وحمفائيا التقميجييغ ،وبالخغع مغ الزغػط الكبيخة مغ الحمفاء التقميجيغ لسرخ

ودعػتيع لمػاليات الستحجة لتػجيو سياساتيا لجعع الشطام والسحافطة عميو،

وإعصائو الفخصة ،خػفاً مغ تكخار السذيج ذاتو وىػ األمخ الستػقع في ىحه الجول
التي ال تسمظ مغ مقػمات القػة ما يسمكو نطام حدشي مبارك

()25

.

وبعج تدمع عسخ سميسان مشرب نائب الخئيذ وتعييغ حكػمة ججيجة بخئاسة

احسج شفيق ووعجه بالقيام بإصالحات دستػرية بادرت الػاليات الستحجة بالصمب

بان يكػن االنتقال الدمسي لمدمصة مشطساً في اشار زمشي محجد  ،ويسكغ القػل
ان ىحا بحج ذاتو يسثل تحػالً في مػقف الػاليات الستحجة مغ الشطام السرخؼ
جخياً عمى عادتيا عشجما يفقج الشطام الحميف اىسيتو االستخاتيجية عمى خجمة

اىجافيا في السشصقة وىحا ما كان متصابقاً مع مػقف وزيخة الخارجية االمخيكية
ىيالرؼ كمشتػن في  3شباط 2133عشجما ايجت إشخاك جساعة اإلخػان

السدمسيغ السعارضة في الحػار الجارؼ بيغ الحكػمة السرخية وقػػ السعارضة
()26

لمخخوج مغ األزمة الدياسة التي تسخ بيا مرخ

.

ان دور االخػان السدمسيغ بالشدبة لمػاليات الستحجة يتسثل في لعب دور

بشاء في الشطام اإلقميسي بعج الثػرة وفي تحجيع دور الدمفييغ والجيادييغ
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والجساعات اإلسالمية األخخػ ،وأكج عمى أن الػاليات الستحجة نجحت في
االستفادة مغ القشاتيغ معاً في تحقيق مرالحيا ،وأن تغيخ األمػر في مرخ

والتخاجع الحؼ حرل في شعبية حكع اإلخػان قج أعصى لمػاليات الستحجة دو ًار
ججيجاً تسثل في الػساشة ما بيغ القػػ الدياسية الحاكسة والسعارضة (. )31
لحلظ وججت الػاليات الستحجة االمخيكية في حكع االخػان تحقيقاً لدياستيا في

السشصقة لكغ بعج سقػط حكع االخػان في  11حديخان/يػنيػ وججت اإلدارة
األمخيكية مسثمة بالخئيذ باراك أوباما نفديا في العخاء ،لحلظ لجأت الى سياسة

تخكيع مرخ عبخ الزغط عمييا اقترادياً وعدكخياً مغ خالل الدياسة اآلتية(:)33
-3الزغط عمى صشجوق الشقج الجولي وحثو عمى عجم تقجيع أؼ مداعجة لسرخ.
 -2ضخب قصاع الدياحة السرخية .

 -1التػقف عغ بيع األسمحة السصمػبة لقصاع األمغ الجاخمي السرخؼ مع عجم
اعصاء أؼ معػنات عدكخية لمجير السرخؼ واالىع مغ كل ىحا وذاك التحالف
مع االخػان السدمسيغ مغ اجل اعادتيع الى الدمصة .

ان ما دفع الػاليات الستحجة االمخيكية التباع ىحا الشيج ىػ ادراكيا ان مرخ

قج خخجت مغ يجىا بعج ثػرة  11يػنيػ -حديخان  ،وىي تخيج اعادتيا الى

حزيختيا باؼ شكل مغ االشكال  ،لحلظ لجأت الى فخض ىيسشتيا الدياسية
واالقترادية عمى مرخ والدعي إلعادة االخػان السدمسيغ الى سجة الحكع ،

واضاعت فخصة تحالف مرخ مع الجانب الخوسي ليحا يسكغ القػل ان ردت
فعل الػاليات الستحجة االمخيكية مغ زيارة السذيخ الديدي الى روسيا كانت تتدع

بالعربية خذية مغ تحػل التدميح السرخؼ مغ الجانب االمخيكي الى الخوسي
وبالتالي تفقج امخيكا رقابتيا عمى التدميح السرخؼ مسا ييجد امغ واستقخار

اسخائيل وىػ ما يذكل اولػية كبخػ بالشدبة ألمخيكا
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وإذا تخمت مرخ عغ شمب السعػنة االمخيكية سػاء الدياسية ام
االقترادية واالىع االمشية فدػف يشعكذ ذلظ ليذ فقط عمى تجاعى الشفػذ
األمخيكي في مرخ بل وفى معطع الجول العخبية ،وىحا ما سػف تدعى الػاليات

الستحجة بكل ثقميا لسشع حجوثو

()31

.

خالصة ما تقجم ان شبيعة العالقات السرخية االمخيكية بعج ثػرة 11

يػنيػ -حديخان يسكغ تقديسا الى السخاحل التالية

السخحمة االولى -:التهتخ في العالقات

()31

.

ان الػاليات الستحجة االمخيكية اتخحت مػقفا حح اًر مسا حجث في  11يػنيػ-
حديخان حيث لع ترف ما حجث بانو انقالب عدكخؼ ولع تؤيجه حتى  ،لكشيا
اتخحت سمدة مغ االجخاءات مشيا

أ  -الغاء مشاورات الشجع الداشع .

ب  -التعميق الجدئي لمسداعجات العدكخية .
ج  -تعميق تدميع ثالثة شائخات اف  33ومعجات عدكخية تع االتفاق عمييا قبل
 11يػنيػ-حديخان وعمقت االدارة االمخيكية تقجيع السداعجات العدكخية بحرػل
تقجم في العسمية الدياسية .

د -دعت الػاليات الستحجة االمخيكية الى تعميق العسل بقانػن الصػارغ .

ه -اعتخاض الػاليات الستحجة االمخيكية عمى قانػن التطاىخ السرخؼ الرادر
عام  2131واعالنيا انو ال يتػافق مع السعاييخ الجولية وخذيتيا مشو عمى

السدتقبل .

السخحمة الثانية  -:مخحمة االنفخاج في العالقات
لقج كانت ىشالظ العجيج مغ السػاقف واالحجاث التي دفعت بالخارجية االمخيكية

ان تعيج حداباتيا في مرخ لعل اىسيا

()32
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 -3التخاجع السمحػظ في الشفػذ االمخيكي في مرخ ،خاصة بعج التصػرات
الستعمقة بالعالقات الخوسية-السرخية ،والتحالف اإلقميسي بيغ السسمكة العخبية
الدعػدية ،واإلمارات ،والكػيت ،ومرخ واتخاذ القيادات السرخية العجيج مغ

الخصػات لتشفيح خارشة الصخيق ،والتداميا بسدار العسمية الدياسية .

-2كسا شيجت العالقات السرخية االمخيكية تحػالت إيجابية بعج زيارة وزيخ

الخارجية األميخكي جػن كيخؼ إلى القاىخة ،بعج مخحمة مغ الجسػد في العالقات
عقب  11يػنيػ-حديخان  ،ثع تجسيج جدء كبيخ مغ السعػنات االقترادية
والعدكخية حيث عبخ عغ العالقات السرخية-االمخيكية خيخ تعبيخ بإعالنو ان

مرخ شخيظ حيػؼ وىي مدتعجة إلرساء اسذ الجيسقخاشية بالبالد ونقل الػزيخ
االمخيكي رغبة الخئيذ االمخيكي ببجء حػار استخاتيجي بيغ البمجيغ (.لقج كان

ليحه الديارة دور كبيخ في تصػر العالقات السرخية االمخيكية فاستفاد مشيا
الجانب االمخيكي بتػجيو ضخبة لتشطيع االخػان الحؼ كان يدعى لمعػدة الى سجة

الحكع اما استفادة الجانب االمخيكي فتسثمت في ازالة الخالف مع حميف
استخاتيجي فزال عغ تزييق الخشاق امام الجانب الخوسي إلقامة شخاكة

مرخية -روسية ).

 -1اجخاء الحكػمة السرخية االستفتاء عمي الجستػر السرخؼ في 32-31
/يشايخ-حديخان  2131/كحلظ مثل خصػة في شخيق انفخاج العالقات تكممت بديارة

وفج مغ الكػنجخس األمخيكي لمقاىخة ،عقب االستفتاء واشاد بالحكػمة السرخية

وبتػجياتيا الخامية الى ارساء اسذ الجيسقخاشية في مرخ كسا تع االعالن عغ

التدام الجانب السرخؼ بخارشة الصخيق االمخ الحؼ يدتجعي استسخار السداعجات

األمخيكية لسرخ والػقػف إلى جانب إرادة الذعب السرخؼ.

خالصة القػل ان العالقات السرخية-االمخيكية عالقات استخاتيجية ال

يسكغ ان تتبجل وىي ان حرل فييا بعس التغييخ بتبجل الشطام السرخؼ او
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بتغييخ االدارة االمخيكية لكغ ماىػ متػقع انيا ستدتسخ لالىسية الكبيخة التي
تحتميا مرخ في الدياسة االمخيكية والىسيتيا االقميسية والجولية فالتغييخ شال

فقط شخػص الشطام دون التغييخ في شبيعة العالقات الثشائية بيغ البمجيغ .

الفخع الثاني :العالقات السرخية-االسخائيمية وثهرة  25يشايخ

البج اوال مغ تػضيح شبيعة العالقات السرخية-اإلسخائيمية قبل ثػرة 22

يشايخ-حديخان لكي تكػن مجخال تبديصياً يسكغ مغ خاللو فيع وادراك التغييخ

الحؼ ش أخ عمى شبيعة العالقات التي تجسع الجولتيغ وىحا ما سيتع تشاولو اوالً

وثانياً سشتشاول العالقات بعج الثػرة .
اوالً  -:العالقات السرخية االسخائيمية قبل ثهرة  25يشايخ

يسكغ القػل ان اىسية مرخ في الدياسة االستخاتيجية االسخائيمية نابعة

()33

مغ

-:

 -3قػة مرخ الحاتية بػصفيا دولة قػية وكبيخة ومتساسكة تدتصيع الػقػف

بػجو اسخائيل ومػاجيتيا .

 -2الجور السرخؼ الكبيخ الحؼ تزصمع بو عمى السدتػػ العخبي واالقميسي

الحؼ مكشيا مغ تبػء العسل العخبي السذتخك شػال فتخة شػيمة .

وعمى الخغع مغ عقج اتفاقية كامب ديفيج لكشيا لع تشو الرخاع العخبي

االسخائيمي ذلظ انو استسخ عمى جسمة مغ القزايا مشيا الرخاع عمى السكانة

الجولية والشفػذ وقػة التأثيخ في تصػر االحجاث بالسشصقة وان التفػق كان حميفاً
()34

.

إلسخائيل انصالقاً مغ عجة اعتبارات مشيا
أ -التفػق العدكخؼ عمى مرخ وبقية الجول العخبية في االسمحة السيسا

التقميجية مشيا  ،فزالً عغ احتكارىا لمدالح الشػوؼ .

ب  -وضعيا االقترادؼ الستقجم حيث يقتخب دخل الفخد فييا مغ مدتػيات

دخل نطيخه االوربي.
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ج -تستعيا بعالقات متفػقة مع الػاليات الستحجة االمخيكية حميفتيا

االستخاتيجية تحرل عغ شخيقو عمى دعع سياسي واقترادؼ وعدكخؼ لزسان

استسخار تفػقيا عمـ ـى جسيع الجول العخبية .

ثانياً  -:العالقات السرخية -االسخائيمية بعج ثهرة  25يشايخ

لصالسا نعت نطام حدشي مبارك بأنو الحميف االقػػ واألبخز في السشصقة

إلسخائيل وحميفيا االستخاتيجي  ،وانو قج حال دون قتل االف االسخائيمييغ شػال

عجة اعػام مغ حكسو بدبب تحالفاتو مع اسخائيل  ،ويعتقج كثيخون بان مبارك كش اد
استخاتيجيا إلسخائيل في شخيقو الى االختفاء لحلظ فان اىع االسئمة التي كانت

تمػح في االفق ىػ كيف سيبجو السذيج االسخائيمي -السرخؼ في اليػم الثاني

لمثػرة

()35

.

لقج كان لشذػب الثػرة السرخية وقعاً كبي اًخ عمى السدؤوليغ اإلسخائيمييغ
حيث ساد مػقف مغ التخقب لسا ستؤول اليو االحجاث في مرخ وراح السدؤولػن

االسخائيميػن يتابعػن عغ كثب ترخيحات السدؤوليغ السرخيغ حػل اتفاقية

كامب ديفيج ومػقف رجال الثػرة مشيا  ،وفي ىحه االثشاء شمب رئيذ الػزراء

االسخائيمي بشياميغ نتشياىػ مغ السدؤوليغ عجم االدالء باؼ ترخيح حػل ما جخػ
وما سيجخؼ مغ احجاث في الداحة السرخية واشار السحممػن الدياسيػن ان

العالقات السرخية انتقمت مغ مخحمة الكشد االستخاتيجي الى مخحمة الدالم البارد

ودلمػا عمى ذلظ بػقف ترجيخ الغاز السرخؼ الى اسخائيل

()36

.

ويسكغ القػل ان الشقصة الخئيدة ذات االىسية الكبيخة في العالقات السرخية

االسخائيمية تسحػرت في اتفاقية الدالم وىل ستدتسخ ىحه االتفاقية ؟ ام ستمغى ؟

ام ستعجل بشػدىا ؟ وىحا ما سششاقذو تباعا .
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 -:1السهقف السرخي من اتفاقية الدالم مع اسخائيل

بعج اعالن الخئيذ السرخؼ حدشي مبارك قخار تشحيو عغ الدمصة عقج وزيخ

الخارجية االسخائيمي (افيججور ليبخمان ) اجتساعاً شارئاً لبحث تجاعيات الثػرة
السرخية عمى مدتقبل اتفاقية الدالم وتع الترخيح اثشاء انعقاد االجتساع ان

اسخائيل ال تتجخل في الذؤون الجاخمية السرخية ولكغ جل ما ييسيا ىػ الحفاظ
عمى اتفاقية الدالم وما ان اعمشت مرخ وعمى لدان السجمذ العدكخؼ التداميا

بجسيع االتفاقيات حتى اشسأنت اسخائيل وباركت الترخيح السرخؼ بالتداميا

بجسيع االتفاقيات واعمشت بان اتفاقية الدالم تسثل حجخ الداوية لمدالم في الذخق

االوسط

()41

 .وىحا ما يسثل مػقف الخئيذ السرخؼ دمحم مخسي عشج تػليو

الخئاسة في مرخ وصعػد االخػان الى سجة الحكع حيث اعمغ التدام مرخ بكامل
االتفاقيات الجولية لحا يسكغ القػل ان العالقات السرخية االسخائيمية استسخت

بالتػاصل بعج  22يشايخ-حديخان وصعػد االخػان الى سجة الحكع عمى الخغع مغ
تعخضيا ليدتيغ ىسا:
أ.

اقتحام الدفارة االسخائيمية في سبتسبخ -ايمػل . 2133

ب  .العجوان عمى قصاع غدة في نػفسبخ -كانػن االول 2132

()43

.

ويسكغ القػل بان اىع تصػر عمى صعيج العالقات السرخية -االسخائيمية

عقب الثػرة السرخية تسثل بإشالق سخاح الجشجؼ االسخائيمي جمعاد شاليط مقابل
االفخاج عغ ( )3124جشجياً فمدصيشياً وقج وصفت ىحه الرفقة بالسعجدة حدب
ترخيح صحيفة (ىاآرتذ )االسخائيمية .

 -:2مدتقبل اتفاقية الدالم السرخية االسخائيمية
يسكغ القػل ان ىشالظ عجة مؤشخات تجل عمى االبقاء عمى اتفاقية الدالم
()42

واستبعاد الغائيا مدتقبال تسثل باآلتي

.
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ليدت ىشالظ اية مؤشخات تجل عمى وجػد نػايا مذتخكة او حتى احادية
إللغاء اتفاقية الدالم بيغ البمجيغ  ،كسا انو لع يدبق ألؼ مغ اسخائيل ومرخ ان

انتيكت يػماً اتفاقية الدالم بل ان البمجيغ قج تعاونا في العجيج مغ السجاالت
السيسا عمى الرعيج االستخباراتي كسا انو يسكغ القػل ان استفادة كال الصخفيغ

مغ اتفاقية الدالم كانت بخفس التأىب العدكخؼ بيغ البمجيغ الحؼ ادػ بالتالي
الى خفس الشفقات العدكخية  ،كسا ان اوضاع مرخ الحالية ال تدسح عمى
االشالق بفتح جبية ججيجة ليا الن معاداة اسخائيل تعشي بصخيقة غيخ مباشخة

معاداة الػاليات الستحجة االمخيكية لحلظ فان مرخ تخذى الجخػل في عدلة عمى

الرعيج الدياسي واالقترادؼ واالمشي بسعاداتيا إلسخائيل السيسا في الجانب

االقترادؼ حيث يعاني االقتراد السرخؼ مغ تجىػر وىي تخذى مغ وقف
السداعجات االمخيكية التي تبمغ تقخيباً السميار دوالر سشػيا  ،فزالً عغ ىحا وذاك
فان الثػرة السرخية لع تكغ مغ دوافعيا الغاء العالقات السرخية-االسخائيمية بل

تخدؼ الػضع االقترادؼ في البالد (. )41

ومسا سيديج مغ تػشيج العالقات الثشائية السرخية – اإلسخائيمية مدتقبالً ىػ

خصخ أن تربح إيخان دولة مييسشة إقميسياً ومجيدة عمى األرجح بأسمحة نػوية .
فقج كانت إيخان وستبقى القمق الخئيذ لكال البمجيغ ،مرخ وإسخائيل ،ولكمييسا

مرالح قػية في مشع إيخان مغ تحقيق أىجافيا

()41

.

خالصة ما تقجم كمو ان الدياسة السرخية الججيجة بقيادة الديدي ستكػن

العامل الحاكع في ىحا كمو لدج أبػاب االختخاق األمخيكي القادم عبخ مداريغ :

أوليسا  :تأسيذ نطام سياسي وششي حخيز عمى استقالل اإلرادة الػششية وصج
أية محاولة لمييسشة مغ اؼ قػة دولية  ،ثانييسا  :امتالك نطام اقترادؼ وششي
قادر عمى االعتساد عمى الحات وتحقيق التقجم االقترادؼ مع العجالة االجتساعية

لتذسل القصاع األوسع مغ السػاشش ـيغ الحيـ ـغ ىـ ـع عسـ ـاد االستقخار الػششي

()42
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الخاتسة

بعج ان انتييشا مغ كتابة بحثشا ىحا ال يدعشا اال ان نختسو بأىع ما تػصمشا إليو مغ
نتائج وتػصيات نمخريا باالتي -:

اوالً  -:االستشتاجات
 .3يسكغ رد اسباب ثػرة  / 22يشايخ الى عجة عػامل سياسية  ،اقترادية
واجتساعية تسثمت عجم نداىة االنتخابات  ،قسع الحخيات والتزييق الدياسي

واألمشي  ،الشيج الحؼ اتبعو الشطام السرخؼ الحؼ يحاول العير وفق نيج تػريث

الحكع  ،فزال عغ الفداد السدتذخؼ في كافة نػاحي الحياة سػاء اكان ( سياسياً
 ،مالياً ام ادارياً ) والػضع االقترادؼ الستجىػر  ،والفػارق الصبقية غيخ السبخرة
بيغ مغ ىع في الدمصة وبيغ السػاششيغ العادييغ  ،االمخ الحؼ يدتتبع تكجيذ

الثخوات .

 .2ان الثػرة تعج احج الصخق الفعمية إلنياء العسل بالجستػر – وفق ارادة الشطام

الدياسي الججيج – ال بعس احكامو او فرػلو الن القػل بخالف ذلظ انسا يجخل
في مػضػع تعجيل الجساتيخ ال الغائيا  .وبالخغع مغ االثخ السمغي لمجساتيخ

الستختب عمى الثػرة اال انو ليذ مغ الزخورؼ ان يؤدؼ نجاح الثػرة الى الغاء

الجستػر نتيجة لحلظ ألنو في الغالب العمة تكػن في تصبيق الجستػر وليذ فيسغ
وضعو  ،فالتصبيق الدميع لمشرػص الجستػرية مسكغ ان يقػد الذعب الى بخ

االمان وبعج استقخار االوضاع سػف يكػن ىشاك تغييخ لمجستػر القائع – الغائو –

وفقاً لألوضاع الججيجة الشاتجة عغ تغييخ الطخوف نتيجة لمثػرة وما حرل في

مرخ بسػجب ثػرة /22يشايخ 2133/خيخ دليل عمى ذلظ .

 .1كان لثػرة  / 22يشايخ اث اخ معصال لجستػر  3643السرخؼ فيسا يتعمق بأمػر

الحكع واجخاء استفتاء عمى التعجيالت الجستػرية التي شخأت عمى ىحه السػاد  .اؼ

ان ارادة القائسيغ بالثػرة مسثمة بالسجمذ العدكخؼ اتجيت الى عجم الغاء دستػر
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 3643وانسا استسخار العسل بو –فيسا ال يتعمق بذؤون الحكع – خالل الفتخة
االنتقالية واستقخار اوضاع البالد بعج اجخاء االنتخابات التذخيعية والخئاسية حيث

سيرار الى وضع دستػر ججيج لمبالد .

 .1اسفخت ىحه الثػرة عغ وضع دستػر ججيج لمبالد ىػ دستػر  2132إال انو لع
يكغ ىشاك تػافق عمى صياغتو اؼ انو لع يبشى عمى اساس التػافق بيغ مكػنات

الذعب السرخؼ ككل  ،وىحا بخز بذكل واضح في تذكيل المجشة التأسيدية

السكمفة برياغة ىحا الجستػر حيث لع يكغ ىشاك تػازن في تذكيل ىحه المجشة
وذلظ بدب سيصخة التيار االسالمي عمييا وانعكذ ذلظ بذكل مباشخ عمى

صياغتو فجاء معب اخ عغ تكخيذ القػػ واألحداب السديصخة عمى سجة الحكع
بتزسيغ الجستػر نرػصا تحافع ليا عمى حيد سياسي في السخاحل السقبمة

.بالشتيجة لع يقجم ىحا الجستػر نطخة شاممة عغ نطام الحكع وإنسا تبشى افكا ار

مختمفة مدتقاة مغ مشابع فكخية متشػعة .

 .2ان مغ يحخك الجول والحكػمات ىي مرالحيا االستخاتيجية وليذ الجانب
االنداني التخاذ مػقف مدانج ألؼ شعب خخج بثػرة ضج نطامو الحاكع،ان ما كان
يحكع العالقات السرخية االمخيكية الخؤية االستخاتيجية السذتخكة والتي تتسثل في
ان جسيػرية مرخ العخبية تسثل الالعب االقميسي االىع بالشدبة لػاششصغ بيشسا

تسثل االخيخة الالعب الجولي االىع بالشدبة لمقاىخة ولقج لعبت مرخ في عيج

حدشي مبارك دو اًر كبي اخ في دعع جيػد الدالم والتصبيع مع اسخائيل وتيجئة
االوضاع العخبية بعج كل عجوان اسخائيمي عمى االراضي الفمدصيشية .

 .3فيسا يتعمق بالعالقات السرخية االسخائيمية فيسكغ القػل بان الجانب
االسخائيمي شعخ بالخعب مغ نذػب الثػرة السرخية واثخىا عمى اتفاقية كامب ديفيج

وما ستؤول الي و لكغ ما افخزتو االحجاث والتصػرات عقب الثػرة بيغ انو ليذ مغ
مرمحة الجسيػرية السرخية الغاء اتفاقية الدالم النو بإلغائيا ستجعل نفديا في
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مػاجية الػاليات الستحجة االمخيكية الحميفة االستخاتيجية إلسخائيل واحتسالية قياميا
بإلغاء السعػنات االقترادية لسرخ وىي لشياية التي التخيج مرخ الػصػل الييا .

التهصيات:

 -3البج لمجول عامة والجول العخبية خاصة االبتعاد عغ الشيج الستبع في تجاول
الدمصة (نيج تػريث الحكع ) وذلظ بالمجػء الى نيج تجاول الدمصة والسيسا باتباع

االساليب الجيسقخاشية وذلظ بالجعػة لالنتخابات العامة ومذاركة مختمف الفرائل
الذعبية في تػلي الدمصة ذلظ ان ىحا الشيج ىػ افزل نيج الن الحاكع الحؼ ال

يدتصيع القزاء عمى الفقخ والفداد واصالح اوضاع البالد فان مغ السحتسل ان

غيخه يكػن اقجر مشو في ايجاد ىحا االصالح .

 -2ان عمى القائسيغ بالثػرة ان يرمحػا الجستػر القائع وان ال يقػمػا بإلغائو فػر

نجاح الثػرة اال اذا كان مشاقزاً تساما لمسبادغ التي تجعػ ليا الثػرة ذلظ انو ليذ
مغ السعقػل ان يخمػ أؼ دستػر في أؼ بمج مغ العالع مغ قػاعج صالحة تحسي

حقػق السػاششيغ ولتكغ الجول والسيسا الجول العخبية دول مؤسدات وليذ دولة

اشخاص .

 -1ان كثخة اعجاد الجساتيخ ال يعشي حتسا مالئستيا لمطخوف الخاىشة ألؼ جساعة
بذخية – اذ ان مغ السأخح عمى الحياة الجستػرية السرخية ىػ كثخة اعجاد الجساتيخ

 فاالصػب مغ وجية نطخنا ان يرار الى تعجيل نرػص الجستػر القائع التياصبحت غيخ مالئسة لألوضاع الخاىشة بجال مغ ان يرار الى الغاء كافة

نرػص الػثيقة الجستػرية .

-1عمى مرخ ان تقػم ببشاء نطام قػؼ يتستع بقجرات اقترادية ىائمة يسكشو مغ
الػقػف بشجية في مػاجية التحالف االمخيكي االسخائيمي لكي ال تتعخض لمزغػط

الخارجية التي تجفعيا لمخضػخ لمسرالح االجشبية عمى حداب السرالح الػششية

واالقميسية .
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اليهامر والسرادر
()1د .طارق عمي الخبيعي  ،االحداب الدياسية  ،مكتبة الدشيهري  ،بغجاد  ،بجون سشة طبع
 ،ص. 104

( )2ىشالك من الفقياء من يدسي الثهرة بالثهرة الحسخاء والثهرة البيزاء وذلك فيسا اذا ارتبطت
الثهرة بدفك لمجماء ام لم تختبط بحلك ومن امثمة الثهرة الحسخاء الثهرة الفخندية لعام ، 1789

اما الثهرة البيزاء فانيا ترل الى غايتيا دون سفك دماء وان قامت عسميات عشف خالليا

فيي عسميات عابخة وبديطة  .لمسديج من التفريل راجع د .محسهد حمسي  ،السبادئ الجستهرية

العامة  ،دار الثقافة لمشذخ والتهزيع  ، 1964 ،ص.99

()3د .ثخوت بجوي  ،الشظم الدياسية  ،دار الشيزة العخبية  ، 1975 ،ص . 46

()4د .رمدي الذاعخ  ،الشظخية العامة لمقانهن الجستهري  ،دار الشيزة العخبية ، 1980 ،

ص . 374

()5د .سعيج سخاج  ،الخأي العام مقهماتو واثخه في الشظم الدياسية السعاصخة  ،ط ، 2الييئة
السرخية العامة لمكتاب  ، 1986 ،ص . 247

()6د .محسهد حمسي  ،مرجر سابق  ،ص. 95

()7د .سعيج سخاج  ،مرجر سابق  ،ص . 248

()8د .عبج الكخيم عمهان  ،الشظم الدياسية والقانهن الجستهري  ،ط ، 4دار الثقافة لمشذخ
والتهزيع  ،عسان  ، 2009 ،ص . 372

()9الذيساء عبج الدالم ابخاىيم  ،سهسيهلهجيا الحخكات االحتجاجية  ،مجمة الجيسقخاطية /مخكد
الجراسات الدياسية واإلستخاتيجية  ،س( ، )13ع( ، )52القاىخة  ، 2013 ،ص . 157

()10نددجيم مشرددهري  ،دور االعددالم -التهاصددل الججيددج -فددي تحخيددك الثددهرات العخبيددة  ،مشذددهر

في / 28اذار  2012/عمى السهقع اللكتخوني http://al-akhbar.com

()11اسددددددباب الثددددددهرة السرددددددخية  / 25يشددددددايخ (ثددددددهرة الغزددددددب)  ،مشذددددددهر عمددددددى السهقددددددع
االلكتخونيwww.hurras.org

()12دمحم خزخ ،ثهرة  25يشدايخ  ،مشذدهر فدي  / 2مدايه  ، 2016 /عمدى السهقدع االلكتخوندي
www.mawdoo3.com
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()13حيث استسخ العسل بيحا القانهن مشح عام  1967ولغاية سقهط الشظام السرخي  ،تخمل
ىحه الفتخة انقطاع تطبيقو في بجاية الثسانيشيات من القخن الساضي ولسجة ( )18شي اخ .

()14الثهرة السرخية  ، 2011مشذهر عمى السهقع االلكتخوني http://marefa.org

( )15ومشيا حادثة مقتل احج السهاطشين السرخيين في مجيشة االسكشجرية وىه الذاب خالج دمحم
سعيج في عام  ، 2010وذلك نتيجة الزخب السفزي الى السهت من قبل احج عشاصخ الذخطة
وامام انظار العجيج من شيهد العيان  .وكحلك مقتل السهاطن سيج بالل عام  2011بحات

الطخيقة عمى ايجي عشاصخ امدددددددددددددددددددن الجولة.

()16د .مشرهر بن عمي القاضي  ،تعخيف الفداد الدياسي وكيفيدة معالجتدو  ،مشذدهر فدي 6
 2015 / 2 /عمى السهقع االلكتخوني http://m.al-lagheer.com
()17اسباب الثهرة السرخية  / 25يشايخ  ،مرجر سابق .

()18د .خالج الجخيل  ،التهريث بين مرخ وأخهاتيا العخبيات  ،مشذهر في ، 2009 / 11/ 4
عمى السهقع االلكتخوني www.alittihad.ae

()19حيث بمغ تعجاد الذعب السرخي في عام  2007ما يقارب من  80مميهن ندسة .

()20محسهد عبج الحافظ مججي  ،الثهرة السرخية في الخامذ والعذخين من يشايخ ، 2011
مجمة الذخوق لمعمهم التجارية /السعيج العالي لمحاسبات وتكشهلهجيا السعمهمات  ،ع (، )6

 ، 2012ص  7وما بعجىا .

()21د .سعاد الذخقاوي  ،عمم االجتساع الدياسي  ،ط  ، 1دار الشيزة العخبية ، 1977 ،

ص ص . 73 ، 72

()22د .نهري لطيف و د.عمدي غالدب خزديخ العداني ،القدانهن الجسدتهري ،ب ت  ،ب س ،ص

 ، 195وبددشفذ السعشددى يشظددخ مددخوان الخوقددي ،نيايددة الجسدداتيخ  ،بحددث مشذددهر عمددى شددبكة
االنتخنيت www.twitmail.com

()23د .إبخاىيم عبج العديد شيحا ،السبادئ الجستهرية العامة ،الدجار الجامعيدة لمشذدخ والطباعدة
 ،بيخوت ، 1982 ،ص ص . 292 ، 291

()24مثددال ذلددك اإلعددالن الجسددتهري الرددادر مددن القائددج العددام لمق دهات السدددمحة السرددخية فددي

 1952/12/10بإلغاء الجستهر السرخي لدشة  ، 1923ال يعتبخ مشذدئاً لهضدع قدانهني ججيدج

 ،بل ىه مقخ اًر وكاشفاً ليحا اإللغاء الحي حدجث فعدالً فدي  1952 /7/23الدحي ىده تداريي قيدام
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الثددهرة السرددخية ونجاحيددا د .دمحم دمحم عبددجه إمددام ،الددهجيد فددي شددخع القددانهن الجسددتهري ،دار
الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية ،2008 ،ص . 97

()25د .عبددج الغشددي بددديهني عبددجو ،القددانهن الجسددتهري-السبددادئ العامددة -الددجار الجامعيددة ،

بيددخوت  ، 1987،ص  ، 109وبددشفذ السعشددى يشظددخ د .إب دخاىيم عبددج العديددد شدديحا  ،مرددجر
سابق  ،ص . 292

()26د.عرددام عمددي الددجبذ ،القددانهن الجسددتهري ،دار الثقافددة لمشذددخ والتهزيددع ،األردن ،ط، 1

 ، 2011ص . 197

()27د .إبخاىيم عبج العديد شيحا ،مرجر سابق ،ص ص . 293 ،292
()28وىحا ما حرل في تهنذ بعج قيام الثهرة في  2010/12/17إذ تم إشغال مشردب رئديذ
الجسيهرية وفقاً لمفرل ( )57من الجستهر الدابق وبذدكل مققدت وذلدك لحدين إجدخاء انتخابدات
رئاسية مبكخة ووفق السجة السحجدة في الجستهر.

()29د .عرام عمدي الدجبذ ،مردجر سدابق ،ص  ، 167وبدشفذ السعشدى يشظدخ د .عبدج الغشدي
بديهني عبجو ،مرجر سابق ،ص . 110

()30د .حدن مرطفى البحدخي ،القدانهن الجسدتهري (الشظخيدة العامدة) ،ط ،2009 ، 2ىدامر
( ، )1ص . 238

()31د .إبخاىيم عبج العديد شيحا  ،مرجر سابق  ،ص . 294
()32د .عبج الكخيم عمهان  ،مرجر سابق  ،ص . 329

()33مثال ذلك السادة ( )19من دستهر الجسيهرية العخبية السرخية لعام  1971السمغي
والتي تتشاول التخبية الجيشية واعتبارىا مادة أساسية في مشاىج التعميم  ،إذ اكتفى القائسين

بثهرة  25يشايخ  2011عمى ندع الرفة الجستهرية عشيا والشدول بيا إلى مختبة القهانين
العادية وىحا ما سشبيشو الحقا عشج شخح اثخ ثهرة  / 25يشايخ عمى الجستهر السرخي .

()34د .مشحر الذاوي  ،مرجر سابق  ،ىامر ( )2ص . 332 ، 331

()35د .مرطفى أبه زيج فيسي ،الشظام الجستهري لمجسيهريدة العخبيدة الستحدجة ، 1966 ،ص
 229وما بعجىا.

()36د .عبج الغشي بديهني عبجو  ،مرجر سابق ،ص ص . 114 ،113
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()37أسدددددداليب تعطيددددددل الجسدددددداتيخ وانقزددددددائيا  ،بحددددددث مشذددددددهر عمددددددى شددددددبكة االنتخنيددددددت
siencesjuridqnes.ahlauon.net

()38د .عبج الكخيم عمهان  ،مرجر سابق  ،ص . 331
()39تعجيل

الجساتيخ

وإنيائيا

،

بحث

مشذهر

عمى

شبكة

االنتخنيت

.

iugaza.eda.psوبشفذ السعشى يشظخ د.إبخاىيم عبج العديد شيحا  ،مرجر سابق  ،ص

. 294

()40د.عبج الغشي بديهني عبجو  ،مرجر سابق  ،ص . 111

()41د .إبخاىيم عبج العديد شيحا ،القانهن الجستهري-تحميل الشظام الجستهري السرخي في
ضهء السبادئ الجستهرية العامة،الجار الجامعية لمطباعة والشذخ ،بيخوت  ، 1983،ص 295

.

()42مثال ذلك السجمذ األعمى لمقهات السدمحة في مرخ ،الحكهمة السققتة بخئاسة الهزيخ
األول دمحم الغشهشي ثم الباجي قائج الدبيدي في تهنذ  ،السجمذ االنتقالي في ليبيا.

()43والتي حجدت بسجة ( )6اشيخ  ،أو لحين انتياء انتخابات مجمذ الذعب والذهرى

ورئاسة الجسيهرية وذلك وفقا لإلعالن الجستهري الحي اصجره السجمذ االعمى لمقهات
السدمحة في . 2011/2/13

()44ومددن الشرددهص التددي ال تكددهن محددال لمتعطيددل تمددك الستعمقددة بحقددهق االف دخاد وحخيدداتيم ،
وكحلك السهاد ( )...، 22 ، 21 ، 20 ،19والتي تتعمق باعتبدار التخبيدة الجيشيدة مدادة اساسدية

في مشاىج التعميم .

()45لمسديج من السعمهمات عن ىحا السهضهع يشظخ دمحم حساد  ،قرة الجستهر السرخي ،
مكتبة جديخة الهرد  ، 2013 ،ص  687وما بعجىا .

()46يشظخ بيحا الرجد عسخو عبج الخحسن  ،تحجيات التحهل الجيسقخاطي في مرخ خالل
السخحمة االنتقالية  ،مخكد القاىخة لجراسات حقهق االندان  ،القاىخة  ، 2012 ،ص  37وما

بعجىا .

()47مسددجوح غالددب احسددج بددخي  ،االزمددة الجسددتهرية فددي مرددخ بعددج ثددهرة  25يشددايخ، 2011 /
السخكد الجيسقخاطي العخبي  ، 2012 ،مشذهر عمى السهقع االلكتخوني
www.google.com
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()48حيدددث قزدددت السحكسدددة الجسدددتهرية العميدددا فدددي القزدددية رقدددم ( )66لددددشة ( )34قزدددائية

دستهرية  :بعجم دستهرية القدانهن رقدم ( )79لددشة  2012والخداص بسعداييخ انتخداب اعزداء
الجسعية التأسيدية إلعجاد مذخوع دستهر ججيج لمبالد.

()49لمسديددج مددن السعمهمددات عددن تذددكيل الجسعيددة التأسيدددية السعشيددة بهضددع الجسددتهر يشظددخ:
وحيج عبج السجيج  ،ازمة دستهر  ، 2012تهثيق وتحميل شيادة من داخل الجسعيدة التأسيددية

 ،القدداىخة  ، 2013 ،ص ص  ، 55 ، 20وبددشفذ السعشددى يشظددخ ماريشددا أوتدداوي  ،مرددخ ىددل

تعمددن وفدداة الجسعيددة التأسيدددية  ،مخكددد كددارنيغي لمذددخق االوسددط  ،مقددال مشذددهر عمددى السهقددع

االلكتخوندي

 carnegie-mec.orgوبدشفذ السعشدى يشظدخ  :د .رجدب سديج رجدب ،

الجسعيدددددددة التأسيددددددددية لهضدددددددع الجسدددددددتهر ،مقدددددددال مشذدددددددهر عمدددددددى السهقدددددددع االلكتخوندددددددي

lybial1.softwarecentre.mg

()50د .يدخي الغخباوي  ،االستحقاق الخئاسي وأزمة السذاركة الدياسية  ،مجمة الجيسقخاطية ،
مخكد الجراسات الدياسية واإلستخاتيجية  ،س(، )14ع( ، )54القاىخة  ، 2014،ص . 143

()51د.دمحم رضا الطيار  ،اثخ قيام الثهرات العخبية عمى تغييخ االنظسة الدياسية في العالم
العخبي  ،السكتب العخبي لمسعارف  ، 2018 ،ص 265

()52فقج تزسن الجستهر الججيج ( )247مادة مهزعة عمى ( )6ابهاب.

()53مخوان الخوقي  ،مرجر سابق  ،وبشفذ السعشى يشظخ د .حدن البحخي  ،مرجر سابق ،
ص ص 244

 ، 245،ويشظخ ايزا أساليب تعطيل الجساتيخ وانقزائيا  ،مرجر سابق .

()54د .إبخاىيم عبج العديد شيحا  ،القانهن الجستهري  ،مرجر سابق  ،ص . 301

()55عبج و عبج الحمديم اسدعج  ،الهاليدات الستحدجة األمخيكيدة والتحدهالت الثهريدة الذدعبية فدي
دول محدهر االعتدجال العخبدي ، (2011- 2010رسدالة ماجددتيخ  ،فدي التخطديط والتشسيدة
الدياسية  ،كمية الجراسات العميا  ،جامعة الشجاح الهطشية  ،ندابمذ  ،فمددطين  ، 2012 ،ص

. 74-73

()56عبج و عبج الحميم اسعج  ،السرجر نفدو  ،ص . 74
()57اشخف سهيمم ا(البعج الدياسي لمعالقات السرخية االمخيكية )  ،ورشة عسل اعجىا السخكد
القهمي لمجراسات الدتخاتيجية  ،بعشهان العالقات السرخية االمخيكية  ،مجمة اوراق الذخق
االوسط  ،العجد (. ) 2014 ) 61
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( )58د .عيدى احسج الذمبي  ،التجخالت الخارجية بالثهرة السرخية  ،مجمة دفاتخ الدياسة
والقانهن  ،العجد (  ، )15جامعة الحدين بن طالل  ،االردن  ، 2016 ،ص . 534

()59ابخاىيم عبج الكخيم وآخخون  ،تقخيخ تحميمي بعشهان ( ثهرة  25يشايخ السرخية)  ،مخكد

دراسات الذخق االوسط  ،االردن ،نيدان  ،2011ص. 3
()60السرجر نفدو  ،الرفحة نفديا .
()61اشخف سهيمم  ،مرجر سابق .

()62د .دمحم الدعيج ادريذ  ،بين ثهرتين  ،العالقات السرخية االمخيكية 2014 -1971( ،
) ،السخكد العخبي لمبحهث والجراسات  ،ابخيل . 2018 ،

()63السرجر نفدو .

()64د .دمحم الدعيج ادريذ ،السرجر نفدو .

()65ابخاىيم مشذاوي  ،العالقات السرخية االمخيكية لغة بجأت تتقارب  ،السخكد العخبي لمبحهث
والجراسات  ،مقالة متاحة عمى الخابط اآلتي www.acrseg.org

تاريي الديارة

.2018/4/19

()66السرجر نفدو .

()67د .عيدى احسج الذمبي  ،مرجر سابق  ،بجون صفحة .
()68السرجر نفدو  ،بجون صفحة .

()69كسال عمي احسج ابه شاوير  ،ثهرة  25يشايخ في مرخ اسبابيا وتجاعياتيا وانعكاساتيا
الستهقعة عمى القزية الفمدطيشية  ،رسالة ماجدتيخ في العمهم الدياسية  ،كمية االقتراد

والعمهم االدارية  ،جامعة االزىخ غدة ، 2013 ،ص. 149

()70د .دمحم فددهزي ضدديف  ،العالقددات االس دخائيمية السرددخية بعددج ثددهرة  25يشددايخ  ،بح دث متدداح
عمى الذبكة الهلية لمسعمهمات www. Al –mnofia .com

()71كسال احسج عمي ابه شاوير  ،مرجر سابق  ،ص . 150
()72السرجر نفدو  ،ص. 151

()73السرجر نفدو  ،الرفحة ذاتيا.

()74ديفيج سمطان تخجسة عسخو زكخيا  ،أسخار التطبيع بين مرخ وإسخائيل – تطبيع العالقات

بين الجول العخبية وإسخائيل -الشسهذج السرخى ، ،دار بن لقسان ، 2009،ص 194- 185
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 .ولقج سبق أن صخح السذيخ طشطاوى فى لقاء مع الدفيخ اإلسخائيمى دافيج سمطان عام

 1993أن لسرخ وإسخائيل تحجيات مذتخكة وىى إيخان واإلرىاب .يشظخ :عسخو زكخيا خميل ،
الثهرة السرخية ومدتقبل العالقات السرخية االسخائيمية وانعكاساتيا عمى القزية الفمدطيشية ،

بحث متاح عمى السهقع اآلتي www.flat6labs.com
( )75د .دمحم الدعيج ادريذ  ،مرجرسابق .
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