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 المقدمة

 

مصدددددقانون:دددددلوسيلن دددددسنونس دددددلقونون دددددون   دددددسين  دددددلنون:سو دددددقنون:لوسولدددددون

أسنونس دددددلقونون دددددونلوهددددد نس سندددددقن  دددددلن قددددد نون:سو دددددقنمدددددين لددددد نملق  دددددلن

سمسضدددددس  ل ن  دددددحن ئ دددددان دددددون :دددددلق نون لدددددل ن دددددونون مل دددددونسل قددددد ن

 قدددددددحنصنددددددد نونمصدددددددقانونمدددددددلق نأسنونمسضدددددددس ونوندددددددص نل دددددددقنما قدددددددون

ينما قددددددونون  ددددددسلين  دددددد  ن ددددددل :ون قددددددحنونمصددددددقانونا ددددددمو نصندددددد ن 

ن   ل ونون للنما قونوإلصقوانأسنونملالق.

    دددددددسينون:ل دددددددق نون:لوسولدددددددونأس انل دددددددلن ين    ددددددد نصددددددد   لنوإلن وملدددددددون

س ودددددلنل ددددد ن  نوو دددددحن ينو قلدددددلقنس  دددددسانونمددددد  او نون دددددون ددددد  ان دددددون

لدددددسوولينم  مدددددتنم دددددلينسون دددددون ا قددددد نمدددددينم  مدددددتن ادددددانن دددددلنصدددددقون

لين ل   دددددددلاًنمصدددددددقاو نا دددددددملل نس ل:دددددددونساو  دددددددونلسلدددددددون م ددددددد نونوندددددددق

نق:دددددلوسينس الصدددددون دددددونونم  م دددددل نوإل دددددالملونسمدددددين دددددلينأ ددددد ن دددددصًن

نونمصلقان سنون ا نونق  سا نسونص نو ين صققنقاو  ه.

ن

ن  نو ولسلن : ل نون   ن نحنم   لين ملل

نونم   نو سللنم  س نون ا نونق  سا نسأا لوه

نونم   نون لوولن : لمل نون ا نونق  سا 

ن

ن

ن

ن

ن
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 مفهوم العرف الدستوري وأركانه : لمبحث األولا

نون لقل ن نمي ن لقو نو الص نونق  سا نل س نون:لوسي ن لن ا ن ونم لل ونم:صسق

ون ل مون ونقسنونملن ال:ونم لووننم لن ونأ قنمسضس ل نون:لوسينونق  سا ن

  ل ن ض حن صًنون ال:ونم  :ا ن ونو ص لينمملنل  اضنو  اوم لنسلض حن

 و  قل لنص ونوإلن
(ن1)

ن.ن

ننق:سو قن ن لنو  و نس لس  ن ل  ن قسا ن :س  ن  و ن قو  نلقلمو نون ا لو ون:سو ق

ن لو ن نون ا لو نسونق ل لا نون قل   نون صا ن و نونقسنو ن ا   نموص ونق  سالو

نس لق ن ن و نونق ل لا ن قسلي نون ا و نو قللق نمي نوناغ  ن قح نم اس و سمل  ول

لءنون وئل نونق  سا ن ونم  س و ن  نأينون ا نمل ولنل:س ن قسان ل ن ون وه

ونقسول
(2)

ن.

ن  سن   لانوص قحن  اللهن قحنو سضلعنون ونقا  ن سلم ين  ال نألضل

نون ق ل نون لمون قحنوو  ل  لن ونم وسنونوهل نم لينل صلن م  نونق  سالو.

  وه نمين  اوان صونون قس ن قحنمانون مينلل ق نغلانم  س ونل سينن لنلس ن

ون:لوسينونق  سا 
(ن3)

ن.

ن قس ن نونولسن قح نو  للق ن س ن لمو نون ا ن ص و ن س نألضل ن  ال ه سلم ي

م لين ونم  نونمينونم لقلنلسنقنه ساو ن لمل ن وقنون مل ون ل   لا  نمق ملين

نلل ق ن ن  مح نو   للق ن صو نمي ن وه  نون و نسون:ل ق  ننق  ء  ن  اضسو نس    ه

ون ا لو
(4).

ن

ن مل 1) ن  قً نم مق نم مق ن-( نونق  سالو ن-ون لموونم لقئ نو سنح نونس لءنن–ون   و م   و

ن.38صن–ن2013 وون–وإل  وقالونن–ون:لوسولون

ن.111صن–مصقان ل  نن–م مقنون ولا نق.ن(ن2)

نونا ل ن(3) نو مق نو ملي ن-ق. نونق  سا  نسون:لوسي نون لل و نوئ  ن و نقوهانن–ونس  

ن.465صن–ن2010 وونن–و اقينن–سون س لتنقوانون :ل ون

ن.107صن–م لقئنون:لوسين)مصقان ل  (نن–نق.ن مللنونها ل ن(4)
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ون دددددا ن دددددسنو ددددد  نونمصدددددلقانون لالالدددددون دددددونونئ دددددسا ن ددددد ننس لن دددددلنو

 ين وهدددددد نون ددددددا ن دددددد  ن ق:لقلددددددل ن م دددددداقنئ ددددددسانون ل ددددددون نددددددحنونوئددددددل ن

وندددددص نلو دددددس ن قلدددددهنلسو دددددقً نس لن دددددلنون   دددددساًنسوين دددددلين  لقدددددل ن  ن

  لووهنل  ونو   ل ونن غللان ونون اللل نو   مل لون  
(1)

ن.

ألضدددددلن  الددددد ن دددددسنواددددد ال نون : دددددلءن دددددون  قلدددددقنما ددددد نون دددددا نمدددددين

ون هدددددالتنونق ددددد سا ن دددددسوءنمدددددين لددددد ن م دددددلينوهدددددسقهنأسنمدددددين لددددد ن

مدددددددق نلس ددددددده نسغودددددددون دددددددينون لدددددددلينأين  الددددددد نون دددددددا نونق ددددددد سا ن

  دددددددقنسأينلا قددددددد ن   دددددددل ننو  دددددددونون ل ددددددد نسو  ل دددددددهنسمسول دددددددهنوندددددددص ن

ن  ققًنو   لاو نما ق و.

ن

  وودددددلنو دددددا نقاو دددددون  الددددد نون : دددددلءننق دددددا ننسوئددددداو ننضدددددل نونسلددددد 

بماااااا ونق ددددد سا ن ندددددحنسلددددد نأ  دددددانمول ددددد ونس   دددددون    دددددل ن  ال ودددددلنندددددهن

نيلي:

 دددددددسنلل دددددددق نصو ن  ل دددددددونق ددددددد سالون :ددددددداان م: ضدددددددحنون مدددددددلنن

(2)سو  :اناأ نون مل ونون:لوسوون قحنو    لن
ننن.

ن

ن  ال نون ا نونق  سا .-ونم ق نو سل

نق  سا .أا لينون ا نون-ونم ق نون لوو

ن

ون:ددددددددلوسينونق دددددددد سا نسو وئمددددددددونونق دددددددد سالونن–(نق.ن  دددددددقنون ملددددددددقنم ددددددددسنون1)

ن.89ص-1964ن–ون   ونون لن ونن–

ن–م دددددددلقئنون:دددددددلوسينونق ددددددد سا نسون قددددددد نون لل دددددددونن–(نق.ن  دددددددمل للنمدددددددا ًن2)

ن.43صن–ن42صن–ن2004ن– غقوقنن–قوانونمال نن–ون   ونون لن ون

ن

ن
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 المطلب األول

 تعريف العرف الدستوري

 دددددسنلل دددددق نم ددددداق نأسن دددددلق نل:صدددددقن  دددددلن وئدددددل ننعااااارف الدساااااتوريال

ون اللددددددل ن ددددددلينون ددددددق ل نون ل مددددددون   ضدددددد لن  ددددددضنأسن لمددددددلن لو ددددددلن

سو  دددددددددداوق نسل ددددددددددسينن ددددددددددلنصدددددددددد ونو ن دددددددددد و ن ددددددددددوناأ نون:ددددددددددلوسوون

نق مل و
(1)

ن.

سألضدددددددلن  ال دددددددهن دددددددسن دددددددسو انون مدددددددلنمدددددددينل دددددددلن  دددددددق نون دددددددق ل ن

ونق دددددد سالو ننون ل مددددددون ددددددونونمسضددددددسعنمددددددينونمسوضددددددلتنصو نون  ل ددددددو

سصندددددددد ن  وددددددددلءنمملا دددددددد  لن ا صلصددددددددل  ل نسو دددددددد :ان ددددددددونضددددددددملان

ون مل ون :ل ق نمق مو
(2)

ن.

سلم دددددددين  الددددددد نون دددددددا ن  ودددددددهنل  دددددددلنون دددددددا نونق ددددددد سا نم لودددددددهن

 لمددددددون مصددددددقانا ددددددمونسم لهدددددداننق:سو ددددددقنونق دددددد سالون ددددددونونسلدددددد ن

ون لضدددددددا ن دددددددسوءن دددددددونقسلنونق دددددددل لان لدددددددانونمقسودددددددون لددددددد نلم دددددددلن

نملوننق:لوسينونق  سالو.ون ا نو قنونمصلقانونا 

سألضددددددلنونم:صددددددسقن ددددددهن ددددددسن ين  صددددددا ن   ددددددق نون لقددددددل نون ل مددددددون

 ددددددونم دددددد نونونق دددددد سالون قددددددحنو ددددددسنم ددددددلين  وهدددددد نمددددددين  دددددداوان ددددددصًن

ون صدددددا ل ن قدددددحنمدددددانونددددد مينلل دددددق نغلدددددانم  س دددددونل دددددسينن دددددلن نددددد و ن

ن(.3للوسوو)

م دددددددلقئنون:دددددددلوسينونق دددددددد سا نس  دددددددسانونوئددددددددل ن-ق.ن ملدددددددقن ودددددددسينالنددددددددقن(1)

ن ددددددددددوونن1979قوانون  دددددددددد نسونس ددددددددددلق ن غددددددددددقوق-ون   ددددددددددونو سنددددددددددح-ون لل ددددددددددو

ن.127صن-2015 لاس ن-2011

ونم دددددددددلقئنو  ل دددددددددلون دددددددددونون:دددددددددلوسينونق ددددددددد سا نن–ق.ن ددددددددد قن صددددددددد سان(2)

ن.46صن–ن1980ن–موه ًنونم لا نوإل  وقالونن-سونوئ نون لل و

ون   دددددددونن-وندددددددوئ نون لل دددددددلونسون:دددددددلوسينونق ددددددد سا -ق.  دددددددقنون دددددددال ن قدددددددسوي(3)

-294ص-2009 دددددددددددوو- مدددددددددددلي-ن :ل دددددددددددونونوهدددددددددددانسون س لدددددددددددتقوانو-و سندددددددددددح

ن295ص
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س  ال دددددهنألضدددددلن  ودددددهن)  ددددداوانون مدددددلن دددددونمسضدددددسعنق ددددد سا نم دددددلين

ن  ل نل    ن صونون  اوانص ونو ن  و (.

سل:صدددددددقن دددددددهنألضدددددددلنون دددددددا ن دددددددسننئدددددددل ا نو  مل لدددددددون دددددددون ملدددددددتن

ونم  م دددددددل ن :ال دددددددلنسمدددددددلنقو نون  ددددددد ن دددددددونموهددددددد نون دددددددا نلدددددددا   ن

  ددددددسينون مل ددددددل نون هددددددالونس  ددددددسانوئدددددد نوا  ل ددددددل نس ل:ددددددل ن قاو ددددددون

نون ل ا نو   مل لون ل ل.

سولضددددددلن ددددددسنونهدددددد لنو  ل ددددددونون  ل ددددددون قددددددحنو لددددددلن ددددددونصددددددسا هن

نو سنح نأ نصسا هنون قوقلو.

سولضددددددلن ددددددسن مصددددددقانمددددددينمصددددددلقانون هددددددالت نسلضددددددل نونددددددحنصندددددد ن

 ددددددونلددددددوئ نون  لددددددانمددددددينونوددددددسو ونون لددددددل نون هددددددالون  ددددددصًنون ال:ددددددونوسن

لنمس دددددسقو نندددددلسن  هدددددالت نسأومدددددلن دددددونو دددددلان قددددد  نسولضدددددلن دددددسن  و

ونم ددددددلمال نسو   ل ددددددل نس لنددددددصو نو  ددددددلنل نونق قسمل ددددددلون ددددددون ل ددددددون

وو دددددلءنون  دددددلن نسل دددددلقنل دددددسينقساًنغلدددددانماقدددددونسغلدددددانمقمدددددسسن دددددون

 وئل نون قلقنمينونوسو ونون لل نون هالو
(1)

ن.

س دددددصن نل دددددا نون دددددا ن دددددونونقغدددددون دددددسنمل  دددددلا ن قلدددددهنونودددددلسنمدددددين

نأنله.ونالانسو م وسون

س ددددددونوإلصددددددالقلن ددددددسنمددددددلنو دددددد :ان ددددددونونو ددددددسسنمددددددين  ددددددونون :ددددددسلن

س ق: هنون  لعنون قلمون لن: سل
(2)

ن.

أسنمدددددلنو  دددددلقن قلدددددهن م دددددسانونودددددلسنسأن دددددسًنمدددددينلدددددسلنأسن  دددددلن  ددددداان

مدددددا ن  دددددقنمدددددا ن  دددددحن م دددددينأ ددددداًنمدددددينو س ددددد  نسوا ضددددد هن :دددددسن  ن

نس ق: هن  ل   نون قلمون لن: سل.

ن.2004- غقوق-سون:لوسينون الونون ا -(نق. قونمالق نون سقووو1)

ن.37ص-36ص-مصقان ل  -(م مقنم مقن  ق نومل 2)

ن

ن
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سون ددددددا نلا قدددددد ن ددددددينوإل مددددددلعن ددددددونهددددددال ونوإل ددددددال  ن لإل مددددددلعن

 ددددددسنو   ددددددل نونم   ددددددقلينمددددددينأمددددددونم مددددددقن)صددددددقحن ن قلددددددهنسونددددددهن

س ددددددق (ن ددددددون صددددددانمددددددينون صددددددسان  ددددددقنس ل ددددددهن)صددددددقحن ن قلددددددهن

نونم لقل.س ق (ن قحنلسلنسو قن ونم  نونمين

أمدددددلنون دددددا ن لدددددقالن لدددددهنونم   دددددقلينسغلدددددا  نمدددددينون دددددسو  ن مدددددلنأين

ون  ددددد نون ل ددددد ن لإل مدددددلعن ل دددددس ن غلددددداًن ودددددهنل دددددسين مو ندددددونون  ددددد ن

ون ل دددددد ن ددددددلنوص ن اددددددال نون  دددددد نونم دددددد وقن نددددددحنون ددددددا ن  وددددددهنل غلددددددان

ن  غلانون ا .

سون ددددددا نلددددددقنل ددددددسينلسنلددددددل نأسن مقلددددددلنسلددددددقنل ددددددسين ا ددددددلن لمددددددلنأسن

نص ل ل نأسن ل قو .نالصلنسلقنل سي

سون دددددا نمدددددينو مدددددسانونم   دددددا نهدددددا ل نلدددددللن  دددددلنحننو لدددددهن)صدددددقحن ن

ن قلهنسونهنس ق (ل

 (١)﴾١٩٩﴿ عَنِ الْجَاهِلِنيَ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوَ خُذِ ﴿

سون دددددددا ن دددددددسنونم دددددددا ن مدددددددلنلدددددددللنون ادددددددلا ن)ا مدددددددهن (لنسللدددددددلن

 دددددددهنسأمدددددددان نو لدددددددهننون دددددددا نمدددددددلنو  دددددددلقًنونودددددددلسنس دددددددا ن  دددددددلمق  

)صدددددددقحن ن قلدددددددهنسونددددددددهنس دددددددق (ن دددددددهنقنلددددددددلن قدددددددحنو   دددددددلاًن ددددددددون

ونهاع
(2)

ن.

ن(.199(ن سا نو  ا نو لهنال ن)1)

ن(.277(نص)2(ن ين  لان   لانون:اآينون ئل ن  ءن)2)

ن

ن

ن

ن

ن
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 المطلب الثاني

ناركان العرف الدستوري

ل:ضدددددددحن دددددددس انا دددددددينونمدددددددلق نسوندددددددا ينونم ودددددددس ننلصدددددددحن  دددددددسلين

 سا  ن مدددددلن دددددسنون دددددللن قلدددددهن لنو ددددد وننوهددددد  نون ددددددا نون دددددا نونق ددددد

 دددددونون:دددددلوسينونادددددلص نسولضدددددلنمدددددين  ال ودددددلننق دددددا نونق ددددد سا ن  ودددددهن

 دددددددلقًنقا ددددددد ن قل دددددددلنون لقدددددددونون ل مدددددددون دددددددونونمسضدددددددسعنصسن  ل دددددددون

ونق دددددددد سالو نسو دددددددد :ا ن ددددددددونضددددددددملانون مل ددددددددون :ل ددددددددق نمق مددددددددو ن

و ددددددد ولن ددددددد يننق دددددددا نونق ددددددد سا نا ودددددددلين مدددددددللنوندددددددا ينونمدددددددلق ن

ننم وس .سونا ينو

 اوالً: الركن المادي

ل:صدددددقن دددددهن دددددسنوندددددا ينأسنون وصدددددانونمدددددلق ننق دددددا نون صدددددا نن

وإلل دددددددل ونأسنون دددددددق و نإل دددددددق نون لقدددددددل نون ل مدددددددون صدددددددسا نم ددددددداق ن

نس ل  ونسوض و ن ونه ينمينونه سينصو نون  ل ونونق  سالو.

سولضددددددلن ددددددسنأ نوينون ددددددلق ن ددددددا ن ددددددونو اددددددصن لن:ل ددددددق نأسنو دددددد ماوان

مدددددددددين لوددددددددد ن دددددددددق ونأسن دددددددددق ل نس دددددددددقسينأسن  ددددددددداوانون   لددددددددد ن

و  ددددداوضن قدددددحن   لددددد ن دددددصًنون:ل دددددق نمدددددينل دددددلنون دددددق ل نو ادددددا ن

ن ق صون ل  اضنوصين س انو مسانون لنلول

وين ددددددصًنون:سو ددددددقنونم دددددد  مقون  ددددددا ن   ددددددس نس  ضددددددمين مددددددلنون ددددددللن

 ددددددددونون:ل ددددددددق نون:لوسولددددددددوننق:ددددددددلوسينوناددددددددلصن قددددددددحنم وددددددددحنون وئددددددددل ن

نسون  القنسون مسملول

 ددددددددق ن ددددددددسنون وئددددددددل نو ددددددددقنونمسوضددددددددلتنونم  ق:ددددددددون مسضددددددددسعنون:لن-1

ن  قلقنس وئل نون اللون لينون  ل نسونم  سملي.- لنق  سا

ون:ل ددددددق ن   قدددددد ن مملا ددددددونون ددددددق ونس ددددددصًنون ددددددق ونلم ددددددينولضددددددلنن-2

وين  دددددددددسين   لدددددددددان دددددددددينواوق ن لمدددددددددونسندددددددددلسن   لدددددددددان دددددددددينواوق ن

نهاصلو ن لن ا ن ل   نأسنل ضمين لنون اقلونسأوملن لمو.
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 ن مسو :ددددددددددددددددددددددون ل ددددددددددددددددددددددوننللن صًنون:ل ق نون ا لونلقن  ضوينو   من-3

نو  او نس قسينو  اوضنصالحنمينل لن  ونمينون  ل .

 المعنوي: الركن ثانياً 

أضددددددددل وننقددددددددا ينونمددددددددلق نونددددددددص نل ددددددددسينون ددددددددلق نأسنو   لددددددددلق نن

نل  ن س انص ونو ن و نن صًنون لق نمق مونسسو  ونو   لع.

وانسو دددددداوءنو ددددددق ن دددددد صون ددددددلينو   لددددددلقن  هدددددد للنمددددددينادددددداللن  ددددددا

ون لقدددددددل نون ل مدددددددون قدددددددحن صدددددددا نأسنو ددددددداوءنم دددددددلي ن ددددددد ينوندددددددا ين

ونم ودددددس ن  هددددد لنمددددديناددددداللنولودددددلعن :لدددددونون لقدددددل نون ل مدددددونسو  ددددداوقن

ن قحن قن سوءن لن وملون صًنون:ل ق .

س ددددددصن نل وددددددونس ددددددسقن وصددددددانوناضدددددددلنون ددددددل ن قددددددحن   لدددددد ن دددددددصًن

ونون:ل دددددددق نون ا لدددددددو ن دددددددلصون دددددددلينو   :دددددددلقنلدددددددلق نمدددددددينل دددددددلنون دددددددق 

سونم  دددددسملين  دددددالمونون:ل دددددق نون ا لدددددونسو  لل دددددلنمدددددتنونضدددددملانون دددددل ن

  لن دددددددلنون ددددددد ينون دددددددا نل م دددددددتن دددددددون دددددددالل نونوئدددددددل نو   مدددددددل ون

نس  سوهن  ءن  ننقق  سا.

و وئمدددددددددونون لل دددددددددلونسونق ددددددددد سالون-(نق.ن  دددددددددلينم مدددددددددقنهددددددددد ل نون دددددددددلوو1)

ن.199ص-1986-م   ون لم ون غقوق-ونم:لاوو

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 اوال:الركن المادي

سل:صدددددددقن دددددددهنون صدددددددا ل نسون   ل:دددددددل نون مقلدددددددونونصدددددددلقا نمدددددددين

و دددددددق نون لقدددددددل نون ل مدددددددونسلدددددددقنل دددددددسين دددددددصونون صدددددددا ن هدددددددال ل نأسن

 مدددددالن قوالدددددل نأسنم ددددداقن صدددددا نمدددددلق نلصدددددقانمدددددين لقدددددون  سملدددددون

ن لن انملينأسنونس وا نأسناقلسنونقسنو.

س ين قددددددينونغلندددددد نأينلوهدددددد نون ددددددا نمددددددين صددددددا ن ل ددددددل ون قددددددون

و دددددد نمددددددين صددددددا ن ددددددق و ن ل م وددددددلعن ددددددينونو ددددددسنون ددددددل  ن  وددددددهنل

نو   مللن  نمينون :س نونق  سالو.

 

 ثانياً:الركن المعنوي

سل:صدددددددقن دددددددلنا ينونم ودددددددس نأسنونو  دددددددلوونأينل:دددددددس ن دددددددونص دددددددينن

ون مل ددددددونهدددددد سان س ددددددس نو  دددددداو نون:ل ددددددق نون ا لددددددونس   دددددد ن ددددددسو ن

نونااسجن قل ل نسمين  نل سيننق:ل ق نون ا لون  وء.

ا نل:ددددددس ن قددددددحنو ددددددلسنمالن ددددددونون:ل ددددددق ن دددددد صون ددددددلينون ددددددا نونق دددددد س

ونق دددددد سالونونم  س ددددددو ن ل دددددد نأينل:ددددددس ننددددددق نون لقددددددونون  سملددددددونون ددددددون

ن  صا ن قحناال  ل نسنق نوناأ نون ل ن صن .

نوو لن   تنون   ل نون قل ننق:ل ق نونق  سالونم  س و.

ن296ص-295ص-مصقان ل  -(  قنون ال ن قسوي1)

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 اوال:الركن المادي

ينو  مدددددللنسون صدددددا ل نونصدددددلقا ن دددددينو دددددق ن دددددسن  دددددلا ن ددددد

ون لقددددددل نون  سملدددددددون لنمقددددددد ن     دددددددلاًن دددددددق ون هدددددددال لونأسنوندددددددس وا ن

 لمدددددلنل  قددددد ن لنهددددد سينون لل دددددون دددددسوءن لوددددد ن دددددصًنو  مدددددللنول ل دددددون

نوسن ق لو.

نس صونله ا نأغق نون :هنن س انونا ينونملق نمللقول

 دددددددقن نلاقددددددد ن  ددددددداوانون صدددددددا ن)ول ل لدددددددل نوسن دددددددق لل (ن لن صدددددددا نونسون-1

ون:ل ق نون ا لو نن ينون  اوانون سو  ن سنونص نلاق: ل
(1)

ن.

أينل ددددددددسينصددددددددلقاو نمددددددددين ددددددددق ون لمددددددددونسل:صددددددددقن ددددددددصن نون ددددددددق ل نن-2

نون هال لونسون و لصلونسون:ضلقلو.

أينل سينون صا ن ل ل نسم   ل نممينل ول  نو مان-3
(2)

ن.

 م وددددددحنأينأ دددددداأنأ ددددددقنون ددددددق ل ن قددددددحن مددددددلنم ددددددلينل دددددد نأينل: دددددداين

نق نو   اوضننق مل ونوسنون ق و.  

 ثانياً:الركن المعنوي

سل:صدددددددقن دددددددلنا ينونم ودددددددس ن) وصدددددددانو نددددددد و (نأينلسندددددددقن دددددددونن

ص ددددددينون مل ددددددون)ون لقددددددل نون ل مددددددونسوندددددداأ نون ددددددل (نأينون ددددددل :ونلددددددقن

أصدددددددد   نلل ددددددددق نسو  ددددددددونو   ددددددددلعنسو   دددددددداو نن ددددددددلنمددددددددلننق:ل ددددددددق ن

نونق دددددد سالونمددددددين دددددد ءنسنددددددصن نل قدددددد ن قددددددحن ددددددصونون وصددددددانولضددددددل ن

نوص القنون وصانونو  لوو.

ن.466ص-465ص-مصقان ل  -(ق.و ملينأ مقنونا ل 1)

-س دددددد نون:ددددددلوسينونق دددددد سا -(ق.  مددددددليناقلددددددلنسق  ددددددسان ددددددقلملينون مددددددلس 2)

ن.98ص-مصقان ل  

-مصددددددقان ددددددل  -ونوئالددددددونون لمددددددوننق:ددددددلوسينونق دددددد سا -(ق.  لمددددددونون ددددددا 3)

ن.106ص

نم ول لنونولس.أينون مل ون ونونوسينونالصن-(ق.  قنون ملقنم سنو4)
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 الثاني المبحث

نالعرف الدستوري تقسيمات

ل:صدددددددقن دددددددهنأودددددددسوعنون دددددددا نونق ددددددد سا نأين  دددددددضنونهدددددددوءن لنو ددددددد ون

نق ددددددا نونق دددددد سا نمددددددينول لددددددونس ددددددسقنسو دددددد ل هنسوا لوددددددهنسللم ددددددهن

ون:لوسولدددددو نسمدددددلن ل دددددهنمدددددينمسولددددد ن لنو ددددد وننقمدددددقاوسنون  الدددددونهددددد قلون

 ن ا   دددددهن لوددددد نأ نمسضدددددس لون  دددددا ن ودددددلنأينو ددددد  اضنو  دددددانوندددددص

نون ا نس   نأوسو هن قحنونق  سا.

 ددددد  انون دددددا ن قدددددحنونق ددددد سانل سلددددد ن لمدددددلنأصون دددددلينونق ددددد سانوصدددددال ن

 ا لل نأسنأصون لينونق  سان لسلل ن قحنون:سو قنونمقسوو
(2)

ن.

 لنق ددددددد سانأصون دددددددلين ا لدددددددل نأسن  غق ل دددددددهن ا لدددددددل ن مدددددددلنون دددددددللن دددددددون

انو  دددددل ن دددددصونوو ق ددددداونمددددد ال ن ددددد ينون دددددق ونون هدددددال لون  ددددد لتنأين غلددددد

ونق ددددد سان صدددددسا نو  للقلدددددون مدددددلن دددددسنون دددددللن ودددددقنأوهدددددلءنأ نلدددددلوسين

مدددددددوئ ننق دددددددق ونون قلدددددددلن دددددددونونقسندددددددونأسنموئمدددددددل ننق :دددددددس نون لل دددددددلون

نسونمقولوننقمسو ولي.

ن س نل  ن ولسلن صونونم   ن ون ال نم لن ن  ل

 المطلب االول:العرف المفسر.

 المطلب الثاني:العرف المكمل

 رف المعدلالمطلب الثالث:الع

ن.202ص-مصقان ل  -(نق.  لينم مقنه ل نون لوو1)

ن.77ص-ون:لوسينونق  سا -(نق.  قن ص سا2)

ن

ن

ن
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 المطلب االول

 المفسر العرف الدستوري

 ددددددسنون ددددددا نونددددددص نل: صددددددانو دددددداًن ددددددون غلددددددانوددددددصنمددددددينوصددددددسصن

ونق ددددد سانس دددددصن نلددددددقسا نم دددددل قنسم ددددددققنأصدددددال ن ددددددونو دددددل ن   ددددددلان

ن(.11وصن)

 نلوهددددددد نلل دددددددق ن قلدددددددق نم ودددددددقنأصدددددددقوانندددددددصن ن دددددددلن ا ن دددددددسنأقو نس

اقددددددلسنون م سالددددددوننقماو ددددددل ن ددددددلناقلسنل دددددد وقن ددددددونوصددددددقوا لن قددددددحن

ونصدددددددال لل نونق ددددددد سالونونم  دددددددل نندددددددهنمدددددددينو دددددددلن و لدددددددصنون:دددددددسوولين

ون ددددددلالو ن ددددددلن ا ن وددددددلنل   ددددددان دددددد ءنمددددددينونق دددددد سانسنددددددلسنالا ددددددل ن

ن وه.

سولضدددددددل نل دددددددقنوندددددددقسانونم  ددددددداننق دددددددا نل دددددددسين ودددددددقملنل  ددددددد نأ دددددددقن

ونق ددددددد سانغمدددددددسضنأسنو  دددددددل ن ن ل دددددددسين اضددددددددونوصدددددددسصنس ل:دددددددون

نألاددددددقنسوندددددداق ن للدددددد  ونإل ونددددددون ددددددصونونغمددددددسضنأسنوإل  ددددددل  نسل سلدددددد ن

و اددددددصنسوندددددداقن ددددددون  دددددد ن ددددددصونونددددددوص ن  لدددددد نل ددددددا نون مددددددلن قددددددحن

   دددددلاًن قدددددحنو دددددسنم دددددلينسولضدددددل ن لاددددداجن دددددينقوقدددددا نونوصدددددسصن

ونم  س دددددونسأومدددددلنل مدددددلن دددددونو لل دددددلن  دددددسن نلوهددددد نلل دددددق نق ددددد سالون

ل: صدددددددانقساًن قدددددددحن   دددددددلانلل دددددددق نق ددددددد سالونم  س دددددددون قلدددددددق ن دددددددلن

سم  مدددددددون دددددددونوندددددددوصنونق ددددددد سا  نأمدددددددلنأصون دددددددلينوندددددددوصنسوضددددددد ل ن

نس قسينولهن   ون النم للن وققصننق   لا.

س ددددددصن ن ل ددددددس ن ددددددين الدددددد نو ق ددددددلءنون   ددددددلانونادددددداسجن ددددددلنوصن

 ددددددينم وددددددلًنو صددددددقون ينصندددددد نل  ددددددق ن ددددددقسقنون   ددددددلانونددددددحنصددددددسان

نواا .

سومددددددلنون:لمددددددونون:لوسولددددددوننق ددددددا نونم  ددددددان  ددددددسنص دددددد نم ئدددددد نون : ددددددلءن

 قدددددحنو  لقدددددهنو دددددسنون:لمدددددونون:لوسولدددددوننقوصدددددسصنونق ددددد سالو ن  لددددد ن

نمو دددددلن دددددسوءن دددددلينونق ددددد سانماودددددل ننلددددد  ن  قلقدددددهن دددددو سن لصددددد حن ددددد ء 
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و  ددددددداوءو نونق مدددددددونن  دددددددقللنون هدددددددال ل نون لقلدددددددونأ ن لمدددددددقو نل  دددددددلجن

ن  قلقهنإل او نالصو.

ا نونم  ددددددان مددددددلنم ددددددلينو ددددددمهن م ددددددين ددددددقسقن ددددددونس ددددددصن نوينون دددددد

   ددددددلانوددددددصنق دددددد سا نلددددددلق نسصندددددد ن  لضددددددلقنمددددددلنغمددددددضن لدددددده نأسن

  قلدددددقنمدددددلنو  ددددد ن دددددون دددددصونوندددددوصنونق ددددد سا  ن دددددلن ا نونم  دددددانأصين

 نلوهدددددددد نو  لمددددددددل ن قلددددددددق  نسأومددددددددلنل:دددددددد نقساًن وددددددددقن ددددددددقنوندددددددد صن

ونق دددددد سا نون:ددددددلق ن   ددددددلاو ننددددددهنس سضددددددل لنس لددددددلين   لمددددددهنوسن لددددددلين

نل: ل نسم للنصن لن ل لون   

 لددددددد نن1875مدددددددلنودددددددصن قلدددددددهنونق ددددددد سانون او دددددددونونصدددددددلقان دددددددل ن

لددددددداوانأين قدددددددحناقدددددددلسنون م سالدددددددون  لندددددددهن و لدددددددصنون:دددددددسوولي نسلدددددددقن

و ددددددا نون مددددددلن قددددددحنوين  لنددددددون و لددددددصنون:ددددددسوولين   ددددددسينو ن  صددددددقوان

نددددددسوقحن  مددددددونن و لددددددص لنس لن ددددددلنون :دددددداانندددددداقلسنون م سالددددددون ددددددق ون

وصددددددقواننددددددسوقحن و لصلددددددو
(4)

ون:لمددددددونون:لوسولددددددوننق ددددددا نونم  ددددددا) نمددددددلنن

اال ن لينون : لءن ونللمون صونون ا (
(5)

ن.

أصن ددددددسن نلضددددددلل ن قلددددددقو نس نلاددددددلن ن  مددددددل نللقمددددددل نسأومددددددلن و صددددددان

نم م هن ون للينس  قلقنأ قس نون ملنوصنللق .

ن.202ص-مصقان ل  -(ق.  لينم مقنه ل نون لوو1)

ن.206ص-205ص-مصقان ل  -(ق.و  لينونم ا و2)

ن66ص-مصقان ل  -(ق. مق نون  مو3)

ن.60ص-مصقان ل  -م لقئنون:لوسينونق  سا -(ق.م مقنو سن لق4)

-قوانونم  س دددددددل نون لم لدددددددو-ون:دددددددلوسيننق ددددددد سا -(ق.مل دددددددقناوغددددددد نون قدددددددس5)

ن.10ص-1997-و   وقالو

ن

ن

ن
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س دددددددصن نوينون دددددددا نونم  دددددددالنل  ددددددداضن دددددددون دددددددصًنون دددددددللنوين ودددددددل ن

صددددددان دددددددق نوددددددصنغدددددددلمضنمددددددينوصدددددددسصنونق دددددد سانونمدددددددقسي ن ل: 

ون ددددددا ن مددددددلن قددددددحن   ددددددلان ددددددصونونددددددوصنمددددددينونق دددددد سانس  قلددددددقم ولًن

نسولضل ه.

 دددددلن ا ن ودددددلن نلوهددددد نلل دددددق نللوسولدددددون قلدددددق ن دددددلنلا ددددد ن قدددددحن دددددصون

نونوصنونق  سا نونمقسينونم  انسمسضحنوللً.

نمددددددينونق دددددد سانونمددددددقسين سون ددددددا نونق دددددد سا نونم  ددددددان)ل   ددددددان دددددد ء 

ن صونونق  سا(ونص نل  اًنسل سيننهنللمونون:لوسولونون ون
(1)

ن.

سندددددددصن ن مدددددددلنقو نقسان دددددددصونون دددددددا نللصددددددداو ن قدددددددحنم ددددددداقن   دددددددلان

ونق دددددد سانونددددددص نل   ددددددانو ل ددددددلننددددددهن  ددددددسنوصينمددددددا   ن ددددددهنس ددددددل تننددددددهن

نسل سيننهن لن لنونصو نون:لمونون:لوسولونسلس نونق  سانصو ه.

ن.35ص-2005-ونوئل نونق  سا -(ق.م  يناقلل1)

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 المطلب الثاني

 لالمكمالعرف 

 ددددددسنون ددددددا نونددددددص نلددددددوئ نم دددددد نونندددددد نلوئم لونمهدددددداسعنونق دددددد سا ن

س دددددددصونل ودددددددونوينون دددددددا نونم مدددددددلنل مدددددددلنو:صدددددددل ن دددددددونونوصدددددددسصن

نونق  سانأ نووهنلوه نلل ق نق  سالون قلق .

سلددددقنوا قدددد نون : ددددلءن ددددون  قلددددقنلددددس ن ددددصونون ددددا  ن  وددددل نمددددينلددددا ن

نوينن صونون ا نلس نونق  سانس وق  ن ونصن .

لنون ددددددا نونم  ددددددان ملمددددددل ن وددددددهن ددددددونسولددددددتنأينون ددددددا نونم مددددددلنلم دددددد

و مانلا   ن قحن   لانونق  سانونمقسي
(1)

ن.

أمدددددلنون الددددد نون دددددلوونسوندددددص نل لدددددقًنلدددددا نأينون دددددا نونم مدددددلن نلالدددددحن

ونددددددحنما  ددددددونونوصددددددسصنونق دددددد سالو نسأومددددددلنل ددددددسينما   ددددددهنلسو ددددددقن

نون:لوسينون لق .

سلدددددددددا نأينلدددددددددس ن دددددددددصونون دددددددددا ن  م دددددددددلن دددددددددونو اوق نونم اسضدددددددددون

عنسأينونمهدددددددداسعن لم قدددددددد ن  ددددددددحن  اوق ددددددددهنونصددددددددال ونأيننقمهدددددددداس

ل  دددددلنون هدددددال ل نون لقلدددددونون دددددونل دددددو لن دددددونئدددددلنونق ددددد سانون لمدددددقن

نلس ن صونونق  سا.

سمدددددينو م قدددددونون دددددون دددددص ان اصدددددسصن دددددصونون دددددا نمدددددلن دددددق ن دددددون

 ن لددددد نودددددصن دددددصونونق ددددد سان قدددددحن1875 او دددددلن دددددونئدددددلنونق ددددد سان

 و اددددددل  نوينل ددددددسينو و اددددددل ن لمددددددل نس دددددد  ن ددددددين  قلددددددقنسضددددددتنو

 دددددلن دددددسنم لهدددددانوسنغلدددددانم لهدددددا نو نوين دددددا نون دددددلق ن دددددون او دددددلن

ن قحنوينل سينو و ال نم لهاو .

س دددددددصن نون دددددددا نون مدددددددلن ل  ددددددداضنس دددددددسقنلصدددددددسانأسنو:دددددددصن دددددددون

نو   ل نونسواق ن ونس ل:ونونق  سا.

ن.129ص-128ص-مصقان ل  -ق. ملقن وسينالنقن(1)
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قنون  ددددددد ن ن دددددددين لدددددددل ونون دددددددا نونق ددددددد سا نونم مدددددددلننل مدددددددلنوندددددددو:صنسل ددددددد

 الدددددددد ن وئددددددددل نونمسضددددددددسعنونددددددددص ننأغ ددددددددلنونمهدددددددداعنونق دددددددد سا ن وئلمددددددددهن.ن

 ددددددلن ا نونم مددددددلن نس قددددددحناددددددال نون ددددددا نونم  ددددددان ن نلو صددددددانقساًن ددددددون

نو ل نونوصسصنونم  س هن  ل نل ملن قحن سضل  لن.ن

 دددددددسنوا قددددددد نون : دددددددلءن هددددددد ينون:لمدددددددونن-سون:لمدددددددونون:لوسولدددددددوننق دددددددا نونم مدددددددلنل

مدددددددينون دددددددا ن ن ددددددد  ضنون : دددددددلءنسمدددددددو  ن)نقل دددددددون نون:لوسولدددددددونن دددددددصونونودددددددسعن

سقس ا ا دددددددونس  دددددددقنون ملدددددددقنم دددددددسنون(نلق :دددددددسينون دددددددا نونم مدددددددلن دددددددلن ا ن

ونم  ددددددا نسلدددددداسينوين  ددددددل ن اللددددددونس ل:ددددددون ددددددلينون ددددددا نونم  ددددددانسون ددددددا ن

ونم مدددددلنسلاضددددد سو ملنندددددو سنو   دددددل نمدددددين لددددد نون دددددلنمو مدددددلن :دددددس نللوسولدددددون

انونم  دددددددس ن نس  ددددددد   نوينم لقنددددددوننق:دددددددس نون:لوسولدددددددونون دددددددوننوصدددددددسصنونق ددددددد س

ون ددددددا نونم مددددددلننددددددلسنو نوس ددددددلنمددددددينون ددددددا نون   ددددددلا ن صنووددددددهنل  ددددددانمددددددين

ونسولدددددتن ددددد س نونمهددددداعنونق ددددد سا ن دددددينونم دددددلقلنون دددددونل:دددددس نصنددددد نون دددددا ن

    ددددددلا لن.نسن ددددددين  ددددددضنون : ددددددلءنسمددددددو  ن)  ا لددددددا(ن نل:دددددداننغلددددددانون ددددددا ن

ل  دددددددا ننونم  دددددددان  لدددددددونللمدددددددونللوسولدددددددون دددددددونقسلنونق دددددددل لانون لمدددددددق ن ن دددددددال

 هدددددددا لونون دددددددا نونم مدددددددلن   دددددددونوودددددددهنل   دددددددان دددددددونون :ل:دددددددون ا دددددددل نم دددددددق  ن

نقق دددددد سان نسوينون  ددددددقللنلددددددقنل ددددددسين لإلضددددددل ونأسن لن ددددددص ن ددددددلن ا نونم مددددددلن

ل   ددددددددان ا ددددددددل نم ددددددددق ن لإلضددددددددل ونس نل ددددددددس ن  ددددددددقللنونق دددددددد سانون لمددددددددقن  ن

ن لن ال:ونسو سضلعنون ونوصن قل لنصن نونق  سان.ن

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن129ــنصن128ق.ن ملقن وسينالنقن نمصقانون ل  ن نص

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 ددددددسنوينلا قدددددد ن ددددددونقساًن ددددددينون ددددددا نونم  ددددددانن-سألضددددددلنون ددددددا نونم مددددددلنل

 نونددددددص نلوهدددددد ن ددددددونضددددددلنوددددددصنق دددددد سا نلددددددلق نس ددددددسن ددددددونونسلدددددد نو  ددددددهن ن

   ددددددلان ددددددصونونددددددوصنس للوددددددهن نن ددددددينون ددددددا نونم مددددددلنل  ددددددهنل  ددددددق ن ددددددقسقن

م   دددددل نآادددددانوصنوودددددهنلوهدددددوءنلسو دددددقنق ددددد سالون قلدددددق ننددددد نل ضدددددمو لنونق ددددد سان

ون:ددددددلق ن ددددددق س ن ددددددقنون دددددداو نونق دددددد سا نونوددددددل لن ددددددين ددددددق نو ل ددددددونونق دددددد سان

ن  لنون:سو قنونق  سالون.ن

نددددددد نل  ددددددد نون : دددددددلءن قدددددددحناو نمس دددددددقنن-ون:لمدددددددونون:لوسولدددددددوننق دددددددا نونم مدددددددلنل

 لنو ددددددد ونن دددددددصونون دددددددا ن ن ودددددددص  ناو نوندددددددحنمهددددددداس ل هن نسوودددددددهن م:دددددددقسا ن

ووهددددددلءنلسو ددددددقنللوسولددددددون  مددددددلنونق دددددد سانسن ددددددلنون:ددددددس نون:لوسولددددددونو  دددددد لنون ددددددون

(نسص دددددد ناو نواددددددانونددددددحنوينون ددددددا ن1  م ددددددتن  ددددددلنونوصددددددسصنونق دددددد سالون.)

ونم مددددددددددلنسوينمهدددددددددداس لن  نووددددددددددهن نلالددددددددددحنونددددددددددحنم دددددددددد س نونوصددددددددددسصن

(نسص دددددد نأالدددددداننو  دددددد لصن2نددددددونون:ددددددلوسينون ددددددلق ن.)ونق ددددد سالونسوومددددددلن ددددددسن مو 

)  اللدددددا(نوندددددحنوينون دددددا نونم مدددددلننل ددددد نندددددهنللمدددددونللوسولدددددونم ق:دددددل ن دددددلن ا ن

ونم مدددددلنندددددلسنو نمدددددينل دددددلنون دددددا نونم دددددقلن لإلضدددددل ون نس نل دددددس نوينل دددددقلن

ن(نن3ون ا ن ونو  ل نونق  سا.نن)

نــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نن67ق. مق نون  مون نمصقانون ل  ن نص -1

 .61ق. اس ن قا ن نمصقانون ل  ن نص -2

  ن61ق.م مقنأ سن لقن نمصقانون ل  ن نص -3

 .نن84ق.ن   ون  ا ن نمصقانون ل  ن نص -4

ق. ددددداس ن دددددقس ن نمصدددددقانون دددددل  ن ق.   دددددون  دددددا ن نمصدددددقانون دددددل  ن -5

 .ن84 نص

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

 المطلب الثالث

لدددددددقنلصدددددددلنون دددددددا ن مصدددددددقانمدددددددينمصدددددددلقانون:سو دددددددقنن-ون دددددددا نونم دددددددقلنل

ونق ددددددد سالونوندددددددحنون دددددددقنوندددددددص نلددددددد ق نوندددددددحن  دددددددقللن  دددددددضنو   دددددددل نون دددددددون

  ضدددددمو لنونس ل:دددددونونق ددددد سالونونم دددددمل ن لنق ددددد سان ن دددددسوءن دددددلينصنددددد ن  ضدددددل ون

 قل ددددددددلنأسن لن ددددددددص نمو ددددددددلن ن لنم:صددددددددسقن قولددددددددون ددددددددلن ا نونم ددددددددقلن نس ددددددددسن

ونس ل:دددددونونق ددددد سالونسمدددددين ددددد نل صدددددا ننون دددددا نوندددددص نلادددددلن نأ دددددقنوصدددددسص

أ ددددددداًنوندددددددحن  دددددددقللنو   دددددددل نون دددددددونأساق دددددددلنونمهددددددداعنونق ددددددد سا ن صدددددددققن

مسضدددددسعنم دددددلين نسصنددددد نومدددددلن لإلضدددددل ونوندددددحن قددددد نو   دددددل نو ن لن دددددص نمو دددددلن

 نس  دددددقللنونددددددوصنونق ددددد سا ن قددددددحن دددددصونونو ددددددسنلددددد  ون قددددددحنادددددال نون ددددددا ن

ئل نأمددددددال نونم مددددددلنونددددددص نلددددددوئ نمسضددددددس ل نندددددد نل  دددددداضننددددددهنونمهدددددداعن ددددددلن و

ننن-س قحنصن ن  اصنون ا نونم قلن  ق نصسا لينأ ق ملنل

 ددددددددسنل ددددددددسينون  ددددددددقللن لإلضددددددددل ون ددددددددلينل ددددددددق نن-لنون  ددددددددقللن لإلضددددددددل ون-1

ون دددددا نوندددددحنمدددددوحن لقدددددونمدددددينون لقدددددل نون ل مدددددون دددددق ون قلدددددق ننددددد نل:ا دددددلنن دددددلن

ونق دددددد سان نممددددددلنل ضددددددمين ضددددددل ونأ  ددددددل ن قلددددددق ن نل  مق ددددددلن   ددددددلانونددددددوصن

 دددددصونونودددددسعنمدددددينون  دددددقللنمدددددينل لدددددلن  دددددقللنو   دددددل نون دددددونونمس دددددسقن نسل   دددددان

أساق دددددلنونمهددددداعنونق ددددد سا ن دددددونهددددد ينونمسضدددددسعنم دددددلين نسمدددددينأم قدددددون دددددصون

ن1923ونودددددسعنمدددددلن دددددا ن قلدددددهنون مدددددلن دددددونمصدددددان ن دددددونضدددددلنونق ددددد سان دددددل ن

ون دددددددسنلسنن وئدددددددل نونهددددددد سينندددددددسوقحننينمدددددددين   دددددددلءنون  سمدددددددون ددددددد نوصدددددددقوا

وسنون ددددددد لوونون لمدددددددون نصنددددددد ن يننونم  ق:دددددددون دددددددل مينون دددددددل نأسنونصددددددد ونون لمدددددددو

و صدددددلن دددددون وئدددددل ن قددددد نونم دددددلقلنس دددددس نصدددددقسا لن :دددددلوسين ن و دددددلن  ددددداضن

و  دددددداوقنون ددددددون  ق ددددددلنونق دددددد سان نغلددددددانوينون ددددددا نلددددددقن ددددددقلل ننللددددددسقو ن قددددددح

ن ا ن قحن  نون  سمون ون صقوا لن.ن

ل دددددددسينون  دددددددقللن لن ددددددص ن لومدددددددلنل دددددددق نون دددددددا نوندددددددحنن-لنون  ددددددقللن لن دددددددص 

س نأسنوا صدددددددلانمدددددددينو ا صدددددددلاو نون دددددددونولا دددددددلنو ددددددد:ل ن ددددددد نمدددددددين :ددددددد

ونق ددددد سانن لقدددددونمدددددينون لقدددددل نون ل مدددددون نس   ددددداضن دددددصًنونصدددددسا نمدددددينصدددددسان

ون دددددا نونم دددددقلنوينل دددددا نون مدددددلن قدددددحن دددددق نو ددددد  مللن  دددددق ن دددددصًنون لقدددددل ن

ن ددددد نمدددددين :سل دددددلنون دددددون ق  دددددلنن دددددلنونق ددددد سان نسمدددددينو م قدددددونون :قلقلدددددونون دددددون

ا ن قلددددهنون مددددلن ددددون او ددددلن ددددونضددددلنلددددص ا لنون :ددددهنمددددين ددددصونونصددددققن نمددددلن دددد

 نمدددددين دددددق نو ددددد اقو ناقدددددلسنون م سالدددددونن :دددددهن دددددون دددددلنن1875ق ددددد سان دددددل ن



 19 

م قدددددددسنونودددددددسو ن نس لمدددددددلنل  قددددددد ن لن:لمدددددددونون:لوسولدددددددوننق دددددددا نونم دددددددقلن ن :دددددددقن

  للوددددددد نس  دددددددل نوئدددددددانون :دددددددهنونق ددددددد سا ن صدددددددققً نس هددددددد   نوندددددددحن دددددددال ن

نو  ل ل ن.ن

 دددددا نونم دددددقلن نسوندددددحن دددددق ن :دددددقنص ددددد نو   دددددلًنو سلنوندددددحن دددددق نمهددددداس لونون

وإللدددددداواننددددددهن  وددددددهنللمددددددهنللوسولددددددون نسل دددددد وقنأصدددددد ل ن ددددددصونو   ددددددلًنونددددددحنوين

ون دددددددا ن نل ددددددد  لتنوينل دددددددقلن دددددددونونق دددددددل لانونم  س دددددددون نسالصدددددددونون لمدددددددق ن

مو دددددلنسون دددددون هددددد ا نو  دددددلعن  ددددداوءو نم لودددددون  دددددقو ن دددددصونون  دددددقللن نس ودددددلءن

نوصسصنونق  سا.ن قحنصن ن لينون ا نونم قلنل   انوو  ل لنصال لنن

ومدددددلنو   دددددلًنون دددددلوون  قدددددحنونو:دددددلضنمدددددين دددددل :هن نوصنلدددددا نق ل دددددهنو   ددددداو ن

 مهددددداس لونون دددددا نو سلن ن قددددددحنأ دددددلسنووددددددهنندددددلسنو ن   لدددددداو نم لهددددداو ن ددددددين

 قوا نو مدددددددونصدددددددل  ونون دددددددللق ن نس ن دددددددقولن دددددددون ددددددد نو مدددددددون دددددددون  دددددددقللن

لانونوصدددددسصنونق ددددد سالونون دددددون لوددددد نلدددددقنولا  دددددلنمدددددينل دددددلن ن قدددددحنوينووصددددد

 ددددددصونو   ددددددلًنلددددددقنوو: ددددددمسونونددددددحن ددددددال:لين نو ددددددق ملنلددددددا نوينون ددددددا نون ددددددقلن

و دددددددسنلدددددددس نونوصدددددددسصنونق ددددددد سالونسندددددددلسنم ددددددداقنلدددددددس نون:دددددددسوولينون لقلدددددددون ن

 لومددددددلنلددددددا ن لول مددددددلنوينلددددددس نون ددددددا نونم ددددددقلن   ددددددلس نمددددددتنون:ددددددس نون:لوسولددددددون

ننق:سوولينون لقلون.ن

ونسون دددددا نونم دددددقلنومدددددلنو   دددددلًنون لنددددد ن ل دددددا ن دددددلينون دددددا نونم دددددقلن لإلضدددددل 

 لن دددددددص ن ن لددددددد نل:دددددددان مهددددددداس لونون دددددددا نونم دددددددقلن لإلضدددددددل ون نسلمو دددددددهن

صو نون:دددددس نون:لوسولدددددونون دددددون  س  دددددلنوصدددددسصنونق ددددد سان  دددددحنلوددددد لنو ددددداًن دددددون

  دددددددقللن دددددددصًنونوصدددددددسصن نسن ودددددددهن نل  دددددددا ن مهددددددداس لونون دددددددا نونم دددددددقلن

 لن ددددددص ن نس نل:ددددددان س ددددددسقًنمددددددينونول لددددددونون قملددددددون نس  ددددددحنوصونس ددددددقن ددددددالن

يننننننننددددددددهن للددددددددونللمددددددددونللوسولددددددددون ن ين ددددددددق نو دددددددد  مللن ددددددددق ونمددددددددينلم دددددددد

ون دددددق ل نون لمدددددونن ددددد نمدددددين :سل دددددلنونق ددددد سالون نل ددددد: ن دددددصونون ددددد ن لن :دددددلق ن

ن(2 ن ين ونوم لو لنو  اقو ن  نونمهلسا ن.)

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن نونمدددددددددقالننقاو دددددددددونون:دددددددددلوسين نونم   دددددددددونق.م مدددددددددسقن  دددددددددقنون  ددددددددد -1

 .2009ون صالون نونموصسا ن

 .نن94ـنصن93ق  سان نم مقن لملن  لقن نونما تنون ل  ن نص -2

ن
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ن

 الخاتمة

ن

ل دددددددقنون دددددددا نونق ددددددد سا نمصدددددددقاو ننق:ل دددددددق نونق ددددددد سالون  وسو دددددددهنونما ق دددددددون

  :دددددل ننس  دددددونوئدددددان :دددددهنون:دددددلوسينونق ددددد سا نوندددددص نلدددددا ضن لوددددد نمودددددهن دددددون

و   دددددداو ن :لمددددددهنون:لوسولددددددونن ددددددلنأوددددددسوعنون ددددددا نونق دددددد سا ننونسلدددددد نو  دددددده

س دددددون دددددلاللنون ددددداو نونق ددددد سا نون دددددقل نلال دددددئنضددددد  ن دددددصونونمصدددددقان دددددون

  سلددددددقنون لددددددل نون لل ددددددلونسونق دددددد سالون :سو ددددددقن ددددددوئ نمملا ددددددونون ددددددق ون ددددددون

 لددددددد نن1925ضدددددددلنونق دددددددل لانون اوللدددددددونون دددددددونصدددددددقا نو  دددددددقوءو نمدددددددين دددددددل ن

ونم لدددددد نوصونندددددد نن1970  ددددددلءن ق دددددد سانصددددددقانونق دددددد سانون اولددددددونونمق ددددددونسوو

ونمق دددددونن1925   دددددسين دددددس نلل دددددق ن ا لدددددونسو دددددق ن دددددونئدددددلنق ددددد سان دددددل ن

ون:لضددددددلون ل دددددد :لنونونددددددس وا ن وددددددقن  دددددد نمقدددددد نن قلددددددقننق ددددددا نس ددددددلينونمقدددددد ن

ون قلدددددقنل: دددددلنو  ددددد :لنونسل قددددد ن دددددونونسلددددد نو  دددددهناقدددددلسنوندددددس اوءنونم ددددد :للن

نلنأ ملون  لا ن.نم مون ه للنس وا ن قلق ن  ونلل ق ن ا لوننلسنن 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن



 21 

ن

 االستنتاجات

 

ل   دددددددددانون دددددددددا نونق ددددددددد سا نمدددددددددينونمصدددددددددلقانونا دددددددددملونسونم لهدددددددددا ن -1

نق:سو ددددددقنونق دددددد سالون ن ددددددسوءن ددددددونونددددددقسلنصو نونق ددددددل لانغلددددددانونمقسوددددددون

وسنون ا لدددددونـدددددـن لددددد نل   دددددانون دددددا نو ددددد نمصدددددلقا لنـدددددـنس دددددونقسلنصو ن

 ونق ل لانونمقسوونوسنونم  س ون.ن

قا ددددددد ن قل دددددددلن لقدددددددون ل مدددددددون دددددددونمسضدددددددسعننون دددددددا ن  ودددددددهن دددددددلق  -2

ون مل دددددددون :ل دددددددق نمق مدددددددونسو ددددددد و لن ددددددد يننق دددددددا نونق ددددددد سا نا دددددددين

 ملق نسم وس ن.ن

ويننق ددددددددا نونق دددددددد سا ن : ددددددددلمل نمو ددددددددلنون ددددددددا نونم  ددددددددانسونم مددددددددلن -3

 سونم قلن.

ن

 

 التوصيات

ن

لاو ددددددونون ددددددا نون ددددددلقو نسون :لنلددددددقنو   مل لددددددونسن ددددددصونل ددددددسينولددددددا ن -1

 ن ل ل نونم  متن.

قنون ا لددددددونمق ددددددهن   ددددددسان   دددددد ن  ددددددسانونم  مددددددتن لنوددددددلسنوينون:سو دددددد -2

لهددددد اسين لن وملدددددونون:ل دددددق نون ا لدددددون و دددددلن ق دددددون ل دددددل   ن دددددلصونهددددد اسون

  :صسا لن  سنسون و لنسو   سونلل ق ن ا لونأاا .ن

وينلوهدددددد نون ددددددا نسلومددددددسن ددددددونون لقددددددونو   مل لددددددون    لددددددانم لهددددددان ددددددين -3

 أومل نمين قس لل نو  اوقن.ن

و  دددددد :اوان دددددددونونم ددددددلمال ن ددددددلينو  دددددداوقن ودددددددهننوينون ددددددا ن نل :دددددد  -4

غلدددددانم:دددددوينسوومدددددلنل ودددددون  دددددقن :ول دددددهنس  سلقدددددهنن هدددددالتنل :ددددد نو ددددد :اوان

نونم لمال ن.ن
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نونمصلقا

ق.و ددددددددددمل للنمددددددددددا  نل.سنم ددددددددددلق ءنون:ددددددددددلوسينونق دددددددددد سا ن-1

ن.ن2004 قوانونمال ن ن غقوقن ن31سون ق نون لل ونسن  

:دددددددددددلوسينق.و  دددددددددددلينونم ا دددددددددددونل.سونوئالدددددددددددونون لمدددددددددددون لنن-2

ونق دددددددد سا نسوئددددددددل نونق دددددددد سا ن ددددددددونون دددددددداو نسن نم   ددددددددون

ن.1990 لم ون غقوقن ن

ق.ن ملدددددددقن ودددددددسينالندددددددقنلن.سنم دددددددلق ءنون:دددددددلوسينونق ددددددد سا نن-3

 نقوانون  دددددددد نسونس ددددددددلق ن ن1س  ددددددددسلانونوئددددددددل نون لل ددددددددوسن ن 

ن.ن2015 لاس ن 

ق.  ددددددددلينم مددددددددقنهدددددددد ل نون ددددددددلوونلن.سو وئمددددددددونون لل ددددددددلون-4

ن.1986  ون لم ون غقوقن نسونق  سالونونم:لاوونس نم 

ق.ن مدددددددددددددق نون  مدددددددددددددونلن.سنم:قمدددددددددددددون دددددددددددددونون:دددددددددددددلوسينن-5

 نقوانون :ل ددددددددوننقوهددددددددانسون س لددددددددتن ن مددددددددلين نن1ونق دددددددد سا س  

ن.ن2009

ق. دددددددد قن صدددددددد سانلن.سونم ددددددددلق ءنو  ل ددددددددلون ددددددددونون:ددددددددلوسين-6

ن.ن1980ونق  سا نسونوئ نون لل لونسن نوإل  وقالون ن

سا نسوندددددددددوئ نق.  قون ملدددددددددقنم دددددددددسنونلن.سنون:دددددددددلوسينونق ددددددددد -7

ن.1964 ن غقوقن نن3ون لل لونسن ن 

ق.ن  دددددددددقون ال ن قدددددددددسوينل.نسنوندددددددددوئ نون لل دددددددددلونسون:ددددددددددلوسين-8

 نقوانون :ل دددددددوننقوهدددددددانسون س لدددددددتن ن مدددددددلينن1ونق ددددددد سا نسن ن 

ن.نن2009 ن

ق. قددددددددددددونمدددددددددددداق نون ددددددددددددسقووونلن.سون ددددددددددددا نسون:ددددددددددددلوسين-9

ن.نن2004ون اولوسن ن غقوقن ن



 23 

 دددددددلق ءنونق ددددددد سالونق.نم مدددددددقنم مدددددددقن  دددددددقًنومدددددددل نلن.سونم-10

 نم   ددددددددونونس ددددددددلءنون:لوسولددددددددون نوإل دددددددد وقالون نن1ون لمددددددددونسن ن 

ن.ن2013

ق.مل ددددددددقناوغدددددددد ن قددددددددسنلن.سون:ددددددددلوسينونق دددددددد سا نسن نقوان-11

ن.نن1997ونم  س ل نون لم لون نوإل  وقالون ن

ق.م مددددددسقن  ددددددقنون  ددددددل نلن.سنونمددددددقالنونقاو ددددددونون:ددددددلوسينسن-12

ن.نن2009 نقوانونم   ونون صالون نونموصسا ن ن

ق.و مدددددددددلينأ مدددددددددقنونا لددددددددد نلن.سنونس دددددددددل ن دددددددددونوندددددددددوئ ن-13

ون لل ددددددددددلونسون:ددددددددددلوسينونق دددددددددد سا نسن نقوانون :ل ددددددددددوننقوهددددددددددان

ن.نن2010سون س لتن نو اقين ن


