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المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة 

أمام الملك  في النظام الدستوري 

 المغربي

 

 ملخو :

ٌعخبر مىيىع اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الحيىمت  

ؤمام اإلالً بالىٓام الضؾخىعي اإلاغغبي مً اإلاىايُع 

الهامت التي جمىً الضاعؾحن و الباخثحن مً فهم العالكت 

اللاثمت بحن كُبي الؿلُت الخىفُظًت )عثاؾت الحيىمت 

و عثاؾت الضولت(، هظه العالكت التي قهضث جُىعا 

ا جغحمه صؾخ م 2011ىع ؾىت ملحْى ، والظي مىذ للملً نالخُاث ؾُاصًت ويماهُت و جدىمُت عً ٍَغ

الُاث جىغؽ جىاحضه املحىعي و الضاثم و اإلاؿخمغ صازل املجاٌ الخىفُظي، و جمىده نالخُت مؿاثلت 

ومداؾبت عثِـ الحيىمت عىض مماعؾخه لهالخُاجه الخىفُظًت، ختى لى لم ًخم الىو على طلً  بكيل 

 عثمان الحيمر

القاهون العام والعلوم السياسيتباحث في   

املغرب -الدار البيضاء  -جامعت الحسن الثاوي    
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ذ في الض ؾخىع، بدىم ؤن اإلاىُم الظي ًدىم هظه الثىاثُت جغاجبي جسًع فُه ؾلُت ؤصوى )عثِـ نٍغ

 .(الحيىمت( لؿلُت ؤعلى وؤؾبم منها )اإلالً

اليلماث اإلافخاخُت: مؿاولُت يمىُت، مؿاولُت زابخت وفعلُت،  ؾمى اإلااؾؿت اإلالىُت، جبعُت عثِـ 

 الحيىمت للملً.

THE POLITICAL RESPONSIBILITY OF THE HEAD 

OF GOVERNMENT TO THE KING IN THE 

MOROCCAN CONSTITUTIONAL SYSTEM. 

ABSTRACT 

The issue of the political accountability of the head of 

government to the king in the Moroccan constitutional 

system is considered one of the important topics that allow 

scholars and researchers to understand the relationship 

between the two poles of executive authority (the 

presidency of the government and the presidency of the 

state). Sovereign, guaranteed and arbitrary through 

mechanisms that enshrine its pivotal, permanent and 

continuous presence within the executive field, and give it the power to question and hold the 

Prime Minister to account in the exercise of his executive powers, even if this is not explicitly 

stipulated in the constitution, given that the logic that governs this duality is hierarchical. In 

which a lower authority (the head of government) submits to a higher and more senior 

authority (the king). 

Keywords: implicit responsibility, fixed and effective responsibility, highness of the royal 

institution, subordination of the prime minister to the king. 

 

 :مقدمت

مً اإلاؿخلغ علُه في الفله الخللُضي ؤن بىاء 

الىٓام الضؾخىعي ٌؿخلؼم يغوعة ؤن جيىن 

الحيىمت زايعت للىاعض كاهىهُت علُا زاعحت 

عً بعاصتها وملؼمت لها، وؤن جيىن الحيىمت 

اللاثمت فعال كض ونلذ للحىم َبلا ألخيام 

الضؾخىع اإلاعمٌى به في الضولت، وؤن حؿخمغ في 

ها على ملخط ى الضؾخىع وفي مماعؾت ازخهانات

خضوصه، وإطا واهذ الحيىمت هي طلً الجهاػ 

لعضًض مً الهالخُاث اإلاهمت الظي  ًماعؽ ا

ع والخىفُظ بهضف  ؾىاء على مؿخىي الدكَغ

جدلُم، فةن طلً ًًعها مىيع ؾااٌ 

مً بحغاءاث،   اجسظثومداؾبت على ملخط ى ما 

وبدؿب ما جلط ي به اللاعضة العامت على ؤن ول 

ت جيىن ممثلت بإشخام مؿاولىن عً ؾلُ

بصاعة ؤمىع الضولت وحؿُحر قاوجها مً زالٌ ما 
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ًخمخعىن به مً نالخُاث وماؾؿاث جمحزهم 

فحن، وطلً ٌعني ؤن  عً غحرهم مً ألافغاص واإلاْى

عثِـ الحيىمت  وعلى غغاع معٓم الىٓم وىهه 

لىص  ًدخل اإلاغجبت ألاولى في حكىُل الحيىمت ٍو

كغف عليه ا هى اإلاؿاوٌ ألاٌو على ؤعمالها َو

 .حمُع جهغفاتها

وملخط ى هظا اإلابضؤ اللاهىوي وحىب بكامت جىاػن  

كاهىوي بحن الؿلُت واللاثمحن عليها، وفي هظا 

مفاصها  قهحرةالفله الضؾخىعي على كاعضة  اجفم

وعلى  اإلاؿاولُت"ؤن الؿلُت جيىن خیث جيىن 

كضع الؿلُت جيىن اإلاؿاولُت". وهظا ًلىص بضوعه 

بلى جإهُض اللٌى بإن حمُع ألافغاص والؿلُاث 

ًجب ؤن ًسًعىا لللاهىن وال ًىحض ؤخض فىق 

  1اللاهىن مهما بلغذ ؾلُخه

ولهظا اإلابضؤ نضي عىض مماعؾت عثِـ الحيىمت  

ألافعاٌ املخالفت لىو  اعجيابهإلاهامه للحٌى صون 

ؤمام  حؿبب يغعا للمجخمع، ؾىاء الضؾخىع، ؤو

البرإلاان بهفخه ممثال لإلعاصة العامت، ؤو ختى 

 ً ؤمام عثِـ الضولت، فةلى حاهب بمياهُت جدٍغ

البرإلاان إلاؿاولُت الحيىمت عبر سحب الثلت منها، 

ًدخىم عثِـ الضولت على مُياهحزماث ال جلل 

ؤهمُت عً جلً اإلاخاخت للبرإلاان في مؿاثلت 

مت في شخو عثِؿها على ؤعماٌ ومداؾبت الحيى 

الحيىمت  خيىمخه، بل ًمىً اللٌى بن مؿاولُت

ؤمام البرإلاان  في بعٌ الىٓم ال جخعضي ؤخُاها 

ُفت الغكابت الغحر اإلاباقغة، فدتى مع    افتراىْو

 زحر ه ف في بؾلاٍ الحيىمت ؾىاءؤن ألا 

                                                             
1
ض فهمي: )الضؾخىع اإلاهغي ومباصت ألاهٓمت  مهُفى  ؤبى ٍػ

ت،  ، م: 2004الؿُاؾُت(، اإلاُبىعاث الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع

438  

ض إلالخمـ  ذ اإلاىاوت إلاؿإلت الثلت ؤو اإلاٍا بالخهٍى

عثِـ الضولت مً  ؤهضانؾُمىع   الغكابت، ال ش يء

حعُحن هفـ عثِـ الحيىمت الظي ؤؾلُذ 

 ه على عؤؽ حكىُل خيىمي حضًض ؾىاءخيىمخ

مع هفـ الىػعاء ؤو مع وػعاء حضص، ما ًفُض ؤن 

مؿاولُت عثِـ الحيىمت جبلى مؿاولُت مُللت 

ؤمام عثِـ الضولت، ووؿبُت ؤمام البرإلاان
2 . 

 2011جضًض  لؿىت وإطا وان البىاء الضؾخىعي ال 

على يىء ما عاهمه مً مؿخجضاث كض فهل بحن 

الؿلِ وحعل مً مبضؤ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت 

لغثِـ الحيىمت ًفترى ؤن ًلىم على غغاع ماهى 

معمٌى به لضي ألاهٓمت البرإلااهُت في حىاهبه 

اإلاىيىعُت على كاعضة ؤؾاؾُت جىغؽ 

زهاثهه بىحه عام، التي جخلخو في خهغ 

الحيىمت عً جىفُظ بغهامج معحن  مؿاولُت عثِـ

ؤمام البرإلاان، هىٓام يابِ ومدضص لىىعُت 

عُت  العالكت بحن الؿلُخحن الخىفُظًت والدكَغ

حهضف لخلم الخىاػن بحن الؿلُخحن، جإحي مياهت 

اإلااؾؿت اإلالىُت هؿلُت علُا بالىٓام 

الضؾخىعي اإلاغغبي، واإلااؾؿت التي جضوع في فلىها 

ضولت لخبخعض بىا عً هظا باقي ماؾؿاث وؤحهؼة ال

اإلابضؤ بدىم الخىاحض الضاثم واإلاؿخمغ صازل 

مسخلف الؿلِ والظي ًبُذ لها الحىم 

 .والخدىُم

كض  2011على هظا اإلاؿخىي ختى بن وان صؾخىع 

غحر في بعٌ قيل العالكت بحن اإلالً وعثِـ 

                                                             
ًمُىت  هيى: )اإلاؿاولُت الؿُاؾُت للؿلُت الخىفُظًت في صٌو اإلاغغب العغبي:  2

خاهُا: صعاؾت ملاعهت(، الجؼء الثاوي، ؤَغوخت لىُل -جىوـ-الجؼاثغ-اإلاغغب مىٍع

، ولُت العلىم اللاهىهُت  الضهخىعاه في اللاهىن العام، حامعت دمحم ألاٌو

 .325، م: 2005والاكخهاصًت والاحخماعُت، وحضة، الؿىت الجامعُت 
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الحيىمت وحعل مً ألازحر ؤخض العىانغ 

اإلاغغبي، ألاؾاؾُت للىٓام الضؾخىعي والؿُاس ي 

بكيل ًمسف بالحضًث عً َمىح باعػ هدى 

جضعُم الُابع البرإلااوي للىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي 

فهى لم ٌغحر مً َبُعتها التي ال ًسفى معها 

عثِـ الحيىمت باإلالً وكإة ومأال،  اعجباٍخلُلت 

بدُث ًبلى الفهل اإلاُلم بُنهما هى يغب مً 

 .الخُاٌ الؿُاس ي

حعالج مىيىعا ًإحي  جىمً ؤهمیت الضعاؾت وىجها

في ؾُاق الىلاف الحانل خٌى "الىٓام 

البرإلااوي" الظي ًمىً ؤن للمغغب ًيخلل بلُه بعض 

بكغاع الضؾخىع الجضًض، وما ًمثله في الحايغ مً 

فعل مازغ على ويعُت ماؾؿت عثِـ الحيىمت، 

وطلً عبر  كغاءجحن مسخلفخحن: كغاءة للىاكع 

مام اإلالً، الضؾخىعي إلاؿاولُت عثِـ الحيىمت ؤ

 .وكغاءة لىاكعها الؿُاس ي

بالخالي فةن هظه الضعاؾت لً جلخهغ فلِ على  

اإلالاعبت الىنفُت والترهحز على اإلاضعؾت الخللُضًت 

الىهُت اإلاعخمضة على اإلالترب اللاهىوي في عغى 

عثِـ  فهٌى الضؾخىع اإلاىٓمت إلااؾؿت

للحلل اإلاعغفي  الحيىمت، بل ؾعذ هظلً بغىاءا

بخلضًم ملاعبت بيافُت بدىم ؤن اإلالاعبت 

ت جبلى في خاحت بلى ملاعبت ؤو ملاعباث  الىٍٓغ

ؤزغي جخيامل معها، هما هى الكإن باليؿبت 

للملاعبت الخدلُلُت التي جىفخذ على خلٌى 

معغفُت ؤزغي هدلل علم الاحخماع الؿُاس ي 

ن لترنض الىاكع الفعلي لهظه اإلاؿاولُت، ؤزظا بعح

الاعخباع ؤلاقياالث العملُت التي جفغػها اإلاماعؾت 

 .الؿُاؾُت في ؾُاق الىو

غ الضعاؾت  ؤما الؿااٌ املحىعي الظي ًَا

فُخلخو اعجباَا بما عغفه الىٓام الضؾخىعي 

وألازاع  التي عجبها  2011اإلاغغبي مً ججضًض ؾىت  

على مياهت ماؾؿت عثِـ الحيىمت في البدث في 

ا الىمِ مً اإلاؿاولُت، ألاؾـ التي حؿىض هظ

ت منها بدىم ؤن حمُع الضؾاجحر  الضؾخىٍع

اإلاغغبُت حاءث مىغؾت إلالىُت هي ؤم لجمُع 

اإلااؾؿاث منها حؿخمض وحىصها واؾخمغاعها، وما 

ًملُه اإلاىُم الضؾخىعي للمملىت اإلاغغبُت الظي 

خي وؾُاس ي زلافي،  فةلى  ًمؼج بحن ماهى صًني جاٍع

غ مؿاولُت  ؤي خض جخىافم هظه ألاؾـ في جلٍغ

  عثِـ الحيىمت ؤمام اإلالً؟

لإلحابت على ؤلاقيالیت اإلاُغوخت اعخمضث 

ت على اإلاىهج الىنفي  الضعاؾت مً الىاخُت الىٍٓغ

الخدلیلي هماصة عثِؿُت في ؤغلب حىاهب الضعاؾت 

وطلً بيُت جدلیل الىهىم الضؾخىعیت طاث 

الهلت باإلاىيىع، ٌؿىضه في طلً اإلاىهج اإلالاعن 

الضعاؾت على ملاعهت الضؾخىع اإلاغغبي  العخماص

بلجُيا( التي  -بضؾاجحر بعٌ الضٌو )الضاهماعن 

واهذ ؾباكت في جىاٌو مىيىع  مؿاولُت عثِـ 

الحيىمت ؤمام عثِـ الضولت،  ؤما مً الىاخُت 

الكيلُت بعخمضث الضعاؾت على زُت جىلؿم بلى 

حن عثِؿُحن: ألاٌو ًداٌو عنض الجاهب  مدىٍع

ولُت عثِـ الحيىمت ؤمام اإلالً، الضؾخىعي إلاؿا 

والثاوي: ًغنض مٓاهغ زهىنُت الىٓام 

 .الؿُاس ي اإلاغغبي في فغى هظه اإلاؿاولُت



   

        ISSN: 2820-6991 

11 

11 

املحور ألاول: املسؤوليت السياسيت لرئيس 

 .الحكومت أمام امللك

إلاؿاولُت عثِـ الحيىمت 2011عغم بلغاء صؾخىع 

ؤمام اإلالً وخهغها ؤمام البرإلاان، بال ؤجها جبلى 

ا زابخا ال ًمىً بهياعه فهى كاثم على واكعا  صؾخىٍع

ا الضوام، بل ٌعض ؤمغا يغوٍع
، حعؼػه مجمىعت  3

مً العىامل اإلاغجبُت بخلالُض مماعؾت الؿلُت في 

 .اإلاغغب، وإصعان مسخلف الفاعلحن لها

 .أوال: مسؤوليت ثابخت في ظل حغير الىص

إلاا وان الىٓام البرإلااوي ًلىم على مبضؤ الفهل 

العًىي صازل الؿلُت الخىفُظًت وما ًيخج عً 

غ ألاٌو ؤمام عثِـ  طلً بعضم مؿاولُت الىٍػ

الضولت، خُث ال ًملً هظا ألازحر ؾلُت عؼله، 

وختى حعُِىه مً َغفه ًبلى مجغص بحغاء قىلي، 

َاإلاا هى ملُض بخعُحن ػعُم الحؼب الحاثؼ على 

غلبُت البرإلااهُت، خُث ال ٌؿاثل مً غحر ألا 

 .البرإلاان

مغغبُا جبلى مؿاولُت عثِـ الحيىمت ؤمام اإلالً 

زابخت وؤولى وؤؾبم مً مؿاولُخه ؤمام البرإلاان، 

بل بن هظه اإلاؿاولُت هي مترسخت كبل العهض 

الضؾخىعي، خُث وان ٌعض الؿلُان )ؤمحر 

ي اإلاامىحن( هى اإلاخدىم في الؿلُت الخىفُظًت وف

الحيىمت هيل، ولم ًىً عثِـ الحيىمت )الهضع 

ألاعٓم( ؾىي مؿاعض له وؤصاة لخىفُظ جىحيهاجه 

عض مؿاوال في طلً ؤمامه  .وؤوامغه  َو

                                                             
ُفخه في الىٓام اإلاغغبي(،  3 غ ألاٌو مغهؼه وْو دمحم ؤقىغي: )الىٍػ

ؤَغوخت لىُل الضهخىعاه في اللاهىن العام، ولُت الحلىق، الضاع 

 .121، م: 1984، الؿىت الجامعُت البًُاء

وبعض اؾخلالٌ اإلاغغب اجسظث هظه اإلاؿاولُت 

 8نُغت كاهىهُت بضاًت مً العهض اإلاليي اإلااعر في 

الظي ؤكغ هظا اإلابضؤ بىهه على ؤهه:  1958ماي 

ختى ًخمىً الىػعاء، الظًً ٌؿخمضون ... "

ؾلُتهم مً حىابىا الكٍغف، والظي هم 

مؿاولىن ؤمامىا حمعا واهفغاصا، والظًً هم 

مخًامىىن في هظه اإلاؿاولُت، مً اللُام باإلاهمت 

 .4"التي هيُُها بعهضتهم...

ا اجهفذ هظه اإلاؿاولُت  غها صؾخىٍع وبعض جلٍغ

وال باالػصواحُت، خُث ناع عثِـ الحيىمت مؿا 

ؤمام ول مً اإلالً والبرإلاان بالضؾاجحر الخمـ 

، هما ؤعخبرث مؿاولُخه ؤمام اإلالً مؿإلت  5ألاولى

ت وؤؾاؾُت في الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي،  حىهٍغ

بكيل ًىغؽ ؾمى اإلااؾؿت اإلالىُت على باقي 

ت ألازغي، بط ْل اإلالً  اإلااؾؿاث الضؾخىٍع

ًخمخع بيامل ؾلُخه في الخعُحن والعٌؼ وكخما 

، وختى  قاء مً صون ؤن جًم ؤي كُض ؤو قٍغ

مً صون جدمل عثِـ الحيىمت اإلاؿاولُت 

الؿُاؾُت على ؤعماٌ خيىمخه، اؾدىاصا بلى 

الظي ًىغؽ  24فهل بإزغ ؤكىي هى الفهل 

اإلالً هُبلت علُا بالؿلُت الخىفُظًت واللاثم 

 .على ؤمغها

 2011في هظا الؿُاق، بن عضم جىهُو صؾخىع 

على اإلاؿاولُت الؿُاؾُت لغثِـ الحيىمت ؤمام 

                                                             
، اإلاىافم 1377قىاٌ  18زُاب اإلالً الغاخل دمحم الخامـ في  4

ضة الغؾمُت، العضص 1958ماي  8ٌ  ماي  23، 2378، الجٍغ

 1183-1182،  م م: 1958
في الفهل  1970، وصؾخىع 65في الفهل  1962هو صؾخىع  5

، 60هل في الف 1992، وصؾخىع 59في الفهل  1972، وصؾخىع 59

على ؤن: ))الحيىمت مؿاولت ؤمام  60في الفهل  1996وصؾخىع 

 .اإلالً وؤمام البرإلاان
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خه في حعُحن عثِـ الحيىمت  اإلالً، وجلُُض خٍغ

(، ال 47بجعله مىغؾا إلعاصة الىازبحن )الفهل 

 اؾخيخاجًفترى ؤن ًيىن مدضصا خاؾما في بىاء 

ما  ًاؾـ لبروػ ماؾؿت كاثمت الظاث، بدىم

ُعت اليؿم الؿُاس ي اإلاغغبي وىن جىكف عىه َب

اإلالً ؤن هى ؾُض الؼمان الؿُاس ي وناخب الُض 

 الاؾخلالٌالعلُا بجمُع اإلاُاصًً، فمىظ 

 والاحخماعُت والاكخهاصًتوؤلازخُاعاث الؿُاؾُت 

جىُلم مً بعاصة اإلالً، فًال عً وىهه ًملً 

اإلاغاكبت ؤلاحخماعُت، وهظا اإلاعُى ًجعل مً 

عثِـ الحيىمت ؾىاءا على اإلاؿخىي  بؾخلالٌ

ُفي ملُضا  . 6العًىي ؤو الْى

وبغٌ الىٓغ عً ؤلاًجابُاث الىثحرة التي حاء بها 

، بال ؤهه ال ًاّؾـ ـ وال ًمىىه طلً ـ 2011صؾخىع 

بالًغوعة الاوعُاف هدى الىمىطج البرإلااوي 

بمعىاه الىالؾُيي، الظي ًخمخع فُه عثِـ 

ُ في عً عثِـ الحيىمت باؾخلالٌ عًىي وْو

ت  الضولت، بدُث لم جىً الهُاغت الضؾخىٍع

الجضًضة لخخًمً ما ًمىً ؤن ًىحي بخغُحر 

َبُعت اإلالىُت باإلاغغب ومياهتها وعالكتها بباقي 

ت، بلضع ؤن ألامغ ؤملخه  الؿلُاث الضؾخىٍع

ْغوف ما عغف "بالغبُع العغبي" التي ؤفًذ بلى 

جهاعض ؤنىاث ؾُاؾُت وزانت قعبُت )خغهت 

فبراًغ( هاصث باؾدبضاٌ اإلالىُت الخىفُظًت  ً   20

الؿاثضة لعلىص بملىُت بغإلااهُت جماعؽ الؿلُت 

  .بكيل عمؼي 

                                                             
ت  6 غ ألاٌو باإلاغغب: الىزُلت الضؾخىٍع  -دمحم الهافي: )الىٍػ

اإلاماعؾت الؿُاؾُت(، عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث العلُا اإلاعملت 

ُت، في اللاهىن، ولُت العلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماع

، م:  2003-2002عحن الكم الضاع البًُاء، الؿىت الجامعُت  

39 

وبالىدُجت فمؿاولُت عثِـ الحيىمت ؤمام اإلالً 

غها هو الضؾخىعي فلِ، بهما  ال ًمىً ؤن ًَا

جخعضاه لخخإزغ بسهىنُت اإلااؾؿت اإلالىُت التي 

ظه حعخبر عامال خاؾما في جدضًض َبُعت ه

اإلاؿاولُت، بدىم ؤن للملىُت باإلاغغب فهما 

اث التي الخهىع زانا ًبخعض في مبىاه ومعىاه عً 

آلذ بليها ججاعب اإلالىُاث بإوعوبا، وال ًجض اللاعت 

ت الجضًضة ؤي عىاء في  للىزُلت الضؾخىٍع

اؾخسغاج مفاجُذ اؾخمغاع جمخع اإلالً بمجمل 

الهالخُاث والؿلِ الالػمت للُاصة البالص 

ن اؾخلغاعها واؾخمغاعها، بل ختى في ويما

اثفها  اإلالىُاث ألاهثر صًملغاَُت عغم جغاحع ْو

وؤصواعها لهالف البرإلاان والحيىمت، الػاٌ اإلالىن 

ت مهمت  ًخمخعىن بمىكع ونالخُاث صؾخىٍع

حؿمذ لهم بخىحُه وجدبع ومؿاثلت الجهاػ 

الحيىمي، على غغاع الضؾخىع الضاهماعوي الظي 

ث جىفُظًت واؾعت ًفىى مىذ للملً نالخُا

حؼء منها للىػعاء
، مع مؿاولُتهم الياملت ؤمامه  7

، قإهه في طلً قإن الضؾخىع  8وؤمام البرإلاان

  9البلجُيي

على هظا ألاؾاؽ حعخبر مؿاولُت عثِـ الحيىمت 

ؿا إلاغاكبت اإلالً  في كلب الؿلُت الخىفُظًت جىَغ

                                                             
: على ؤهه 1953مً صؾخىع الضاهماعن لؿىت  3ههذ اإلااصة   7

 "جىاٍ الؿلُت الخىفُظًت باإلالً"

ؤهه: ))...ًدم للملً حؿلم الؿلُت العلُا في  على 12وههذ اإلااصة 

حمُع قاون اإلاملىت ومماعؾت هظه الؿلُت العلُا مً زالٌ 

 الىػعاء((.
على ؤهه: )) ٌعحن  1953مً صؾخىع الضاهماعن  14ههذ اإلااصة  8

.))ً لُل عثِـ الىػعاء والىػعاء ألازٍغ  اإلالً ٍو
على 2012ضٌ ؾىت واإلاع 1831مً صؾخىع البلجُيي لؿىت 102ههذ اإلااصة 9

 ؤهه: ))ؤوامغ اإلالً الكفىٍت ؤو الخُُت ال جسلي الىػعاء مً مؿاولُتهم((.
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، وهىا ال  10له بلى حاهب مغاكبخه باقي الؿلُاث

ؤن ٌغُب عً الباٌ ؤن اإلالً ال ػاٌ هى مً ًجب 

ًملً ؾلُت حعُحن عثِـ الحيىمت على غغاع 

الضؾاجحر الؿابلت، وما حاء به الضؾخىع الجضًض 

هى جلُُض لؿلُخه بخعُحن عثِـ  47في فهله 

الحيىمت مً الحؼب اإلاخهضع لىخاثج الاهخساباث، 

خه في ازخُاع مً ٌكاء مً  خُث ًلابل طلً خٍغ

عُت، ما ًدُذ له الحؼب الفاث ؼ باالهخساباث الدكَغ

هامل مهم في الازخُاع، فًال على ؤن بلغاء خم 

اإلالً في بعفاء عثِـ الحيىمت مً مهامه صون 

اؾخلالخه ال ًلغي مً الىاخُت العملُت مؿاولُت 

ألازحر ؤمام اإلالً، بدىم ؤجها جضزل في الخللُض 

الضؾخىعي اإلاغغبي، فاإلالً ًبلى هى مىبع ول 

والًامً الؾخمغاعها، وبالخالي فهى مً الؿلِ 

اصة  ًملً ؾلُت الخعُحن وؤلاعفاء الفعلُحن، ٍػ

على جمخع اإلالً بدم خل البرإلاان وإؾلىب غحر 

مباقغ لعٌؼ عثِـ الحيىمت
11  

مً حهت زاهُت، ال ًماعؽ عثِـ الحيىمت مهامه 

ونالخُخه بال جدذ بقغاف وجىحُه مً اإلالً، 

بلى مؿاوال ؤمامه عً ؤعمال ه، وفلا لللاعضة ٍو

ت التي جىو على ؤن "ول مً  الفلهُت الضؾخىٍع

 ".ًمخلً الؿلُت ًخدمل مؿاولُخه عنها

                                                             
ت 10 اإلاهضي الفدص ي: )مضي جإزحر ؤلانالخاث الضؾخىٍع

والؿُاؾُت على الخىاػن بحن الؿلِ في اإلاغغب(، ؤَغوخت 

الضهخىعاه في اللاهىن العام، حامعت دمحم الخامـ، ولُت العلىم 

، ؤهضاٌ، الغباٍ، الؿىت والاحخماعُت والاكخهاصًت اللاهىهُت 

 71، م: 2002-2001الجامعُت  
على ؤهه: ))للملً، بعض  2011مً صؾخىع  96هو الفهل 11

ت وإزباع عثِـ الحيىمت  اؾدكاعة عثِـ املحىمت الضؾخىٍع

ً، ؤن ًدل  وعثِـ مجلـ الىىاب، وعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع

الحل بعض زُاب ًىحهه  بٓهحر املجلؿحن معا ؤو ؤخضهما. ًلع

 اإلالً بلى ألامت((.

ل عثِـ الحيىمت عثاؾت  وبالغغم مً جسٍى

ت مهمت، جبلى  املجلـ الىػاعي هؿابلت صؾخىٍع

ٌ مليي،  هظه الهالخُت مخإجُت بىاءا على جفٍى

فًال على ؤجها جبلى ملُضة بجضٌو ؤعماٌ مدضص 

 (.مً الضؾخىع  48فهل )ال

زم في ملابل صؾترة مجلـ الحيىمت ومىده 

نالخُت الخضاٌو في كًاًا ال ًيىن املجلـ 

الىػاعي فًاءا لها، ًبلى عثِـ الحيىمت ملؼم 

غ مفهل للملً إلاضاوالث املجلـ وهى  بغفع جلٍغ

 .12ما ًاهض هظه اإلاؿاولُت

بلى الغثاؾاث واإلاهام اإلافىيت مً  وباالهخلاٌ

اإلالً لغثِـ الحيىمت فةجها جهُضم بداحؼ 

ٌ اإلاليي بىاءا على حضٌو ؤعماٌ مدضص،  الخفٍى

ت ؤهثر منها مؿاهمت فعل ُت مما ًجعلها مهام عمٍؼ

 13.في نىع اللغاع الؿُاس ي

ٌؿخفاص مما ؾبم، ؤهه بالغغم مً جىَغـ اإلاكغع 

لحيىمت ؤمام الضؾخىعي اإلاغغبي إلاؿاولُت عثِـ 

البرإلاان فةهه لم ًمىع ولى يمىُا ؤلاقاعة بلى 

ُخه ؤمام اإلالً التي جبلى واكعا اؾخمغاع مؿاول

غي بعٌ الباخثحن ا، ٍو بإهه بطا واهذ   14حىهٍغ

فىغة اإلالىُت الخىفُظًت لم حعض فىغة مهُيلت 

ت هما وان في الؿابم، فةن  للهىضؾت الضؾخىٍع

إلااهُت لِـ بضؾخىع ملىُت بغ  2011صؾخىع 

ًىلُع فيها ؤي جإزحر للملً، بل هى باألخغي هٓام 

                                                             
ما ًلي: ))ًُلع   2011لضؾخىع  92حاء في البىض ألازحر للفهل 12

 عثِـ الحيىمت اإلالً على زالناث مضاوالث مجلـ الحيىمت((.
 2011مً  صؾخىع   53و  54الفهلحن 13

خؿً َاعق: )في صؾخىع الؿُاؾاث العمىمُت(، املجلت اإلاغغبُت  14

، 82ُت والخىمُت، )ؾلؿلت مىايُع الؿاعت(، عضص لإلصاعة املحل

 27، م: 2013مُبعت اإلاعاعف الجضًضة، الُبعت ألاولى، الغباٍ 
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بغإلااوي خُث الؿلُت الخىفُظًت ملؿمت بحن 

اإلالً وعثِـ الحيىمت، صون ؤن ٌعني طلً اهخفاء 

البعض التراجبي في العالكت بحن اإلااؾؿخحن، التي 

جبلى مغلفت بالخللُض ؤهثر مما ٌؿغصه هو 

 .الضؾخىع 

 .ثاهيا: مسؤوليت ضروريت

واهذ الضؾاجحر اإلاغغبُت اإلاخعاكبت حعلذ مً بطا 

اإلااؾؿت اإلالىُت في مىكع باعػ على مؿخىي 

البيُان الضؾخىعي، وؤعُتها ؾمىا حعل مً 

اإلالً مغحعا ومدىعا وخىما وخامُا ويامىا 

ومىحها، حؿخضعي هظه اإلاؿاولُاث الجؿُمت 

جىفغ اإلالً على حهاػ جىفُظي مؿاعض ًخلضمه 

ضة اإلالً في عؾم عثِـ خيىمت، صوعه مؿاع

الؿُاؾت العامت للضولت وويعها خحز الخُبُم، 

خدمل اإلاؿاولُت في  فُماعؽ الخىفُظ والدؿُحر ٍو

 .طلً ؤمام  اإلالً

ت في معٓم  حعخبر هظه اإلاؿاولُت مؿإلت حىهٍغ

ألاهٓمت التي ًدخل فيها عثِـ الضولت صوع اللُاصة 

الفعلُت  للؿُاؾت العامت للضولت، وال ؤصٌ على 

ت الكبيهت طلً ؤ ن بعٌ ألاهٓمت الضؾخىٍع

بالىٓام اإلاغغبي لم ججض في صؾاجحرها هظه 

 .15اإلاؿاولُت فازترعها

ت الفغوؿُت  وؤبغػ مثاٌ على طلً صؾخىع الجمهىٍع

دا  1958الخامؿت  الظي لم ًخًمً هها نٍغ

غ ألاٌو ؤمام عثِـ  على مؿاولُت الىٍػ

ت، وال بدم ألازحر بةكالخه وإكالت  الجمهىٍع

                                                             
ُفخه في الىٓام الؿُاس ي  15 غ ألاٌو مغهؼه وْو دمحم ؤقغوي: )الىٍػ

 122اإلاغغبي (، اإلاغحع الؿابم، م: 

صون جلضًم اؾخلالتهم، لىً طلً ال  الحيىمت

ًمىع خضور طلً فعلُا بدىم ؤن عثِـ 

ت هى مً ًملً ؾلُت حعُِىه، خُث  الجمهىٍع

ؤعلً الججراٌ صووٌى بهظا الخهىم في هضوة 

عً خله في حغُحر  1946ًىاًغ  31صحفُت في 

، وهى ما خهل في مغاث عضة وختى  غ ألاٌو الىٍػ

زلت مً صون ؤن جفلض هظا خيىمت ألازحر 

ىُت   .16الجمعُت الَى

ت التي جىغؽ  جضعم هظه اإلالخًُاث الضؾخىٍع

مؿاولُت عثِـ الحيىمت ؤمام اإلالً وىاكع زابذ 

عىامل مهمت؛ منها ما ٌؿخلغت مً مىُم وعوح 

الضؾخىع اإلاغغبي، ومنها ما ٌؿخلغت مً الثلافت 

 .الؿُاؾت الؿاثضة

املحور الثاوي: جثبيت روح الدسخور والثقافت 

ملسؤوليت رئيس الحكومت أمام  السياسيت

 .امللك

لعبذ زهىنُت اإلااؾؿت اإلالىُت في الىٓام 

غة  الؿُاس ي اإلاغغبي، والثلافت الؿُاؾُت اإلاَا

ا في جضعُم  إلااؾؿت عثِـ الحيىمت، صوعا حىهٍغ

 .هظه اإلاؿاولُت والضفاع عنها

أوال: خصوصيت املؤسست امللكيت: ملكيت 

 .حاكمت

ت في اليؿُج  جدخل اإلااؾؿت اإلالىُت مياهت مدىٍع

خي والؿُاس ي والاحخماعي اإلاغغبي، بفًل  الخاٍع

امخالهها ألصواث منها ما جخسظ َابع اللضاؾت التي 

جلىم على البُعت وإماعة اإلاامىحن وما لها مً 

                                                             
 121هفـ اإلاغحع، م:  16
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ت اعجباَا بالترار ؤلاؾالمي "زلُفت  صالالث عمٍؼ

عه مً املجاٌ هللا في ألاعى"، ومنها ما ٌؿخمض حظو 

الؿُاس ي الحضًث الظي ًلىم على الخىُٓماث 

واإلااؾؿاث الحضًثت اإلاؿخىخاة مً الغغب 

لخىههغ في بىجلت واخضة فخًفي على وؿلها 

ا مً الهالبت والخفغص  ض  الؿُاس ي مٍؼ

 .والخهىنُت

وللض ؾعى اإلاكغع الضؾخىعي اإلاغغبي بلى ابخياع 

ضاهُت ما ٌؿخىعب هظه الثىاثُت باإلاؼج بحن الخللُ

والخدضًث الضؾخىعي والؿُاس ي، بمىذ 

اإلااؾؿت اإلالىُت مياهت حعلى حمُع اإلااؾؿاث 

ت، فجاءث الضؾاجحر اإلاغغبُت مىغؾت  الضؾخىٍع

دىم، مترجؿا للؿلُت  لىٓام ٌؿىص فُه اإلالً ٍو

الخىفُظًت وماليا لهالخُاث واؾعت ؾىاء وإمحر 

 .للمامىحن، ؤو هغثِـ للضولت

ُف اإلا غحعُت الخللُضًت جبلى الغاًت مً جْى

للملىُت في البىاء الضؾخىعي يماها لؿُاصتها 

والحفاّ على ؾمىها وجدىمها في باقي 

ت ألازغي، مً زالٌ جىحُه  اإلااؾؿاث الضؾخىٍع

 .17الفعل الؿُاس ي ويبِ اللعبت الؿُاؾُت

ًخضف طلً مً زالٌ جغئؽ اإلالً ليل الؿلِ 

ع عمىصي للؿلِ  في مؿخىي ؤفلي وبعضه ًخم جىَػ

اقي الفاعلحن الظًً ٌعخبرون ؤعىاها للملً، بحن ب

ت الخللُض اللاهىوي  بهُالكا مً بؾخمغاٍع

                                                             
ل: كغاءة في وإقيالُت  2011دمحم الؼهغاوي: )صؾخىع  17 الخإٍو

: ما بحن بكغاع الىْاثف الضًيُت والخدىُمُت 42و  41الفهلحن 

(، مجلت وحهت 1996مً صؾخىع  19للملً وإعاصة بهخاج الفهل 

 47، م: 2013زٍغف   58هٓغ، العضص

والؿُاس ي الظي ًجعل مً اإلالً مهضعا للؿلُت 

 .ومهضعا لللُم والغمىػ الؿُاؾُت

على هظا ألاؾاؽ، بط وان اإلافهىم الخللُضي 

للحىم كض ػوى مىكع اإلااؾؿت اإلالىُت على عؤؽ 

فلض ؾاهم الضؾخىع  الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي،

 بضوعه على جإهُض هظه اإلاياهت خُث جمذ بيافخه

هىمِ حضًض ًضعم اإلاكغوعُت الخللُضًت للملً 

للىٓام  زابذاإلاخمثلت في بماعة اإلاامىحن همغحع 

  . 18الؿُاس ي اإلاغغبي

ت ال حعض ؾىي امخضاص عهغي  فاإلالىُت الضؾخىٍع

لعملها الاؾتراجُجي )بماعة اإلاامىحن(، على عؤي 

اإلالىُت مجغص ْل إلماعة “ج بحرصو كىله: حىع 

اإلاامىحن، لِـ فلِ ألن هظه هي ألانل، وهي 

سُا ووحضاهُا، وإهما، وهظا هى  اإلاترسخت جاٍع

ألاهم، ألن مجالها في البىاء الضؾخىعي ٌكمل 

مجاٌ حمُع اإلااؾؿاث التي ؤخضثها الضؾخىع 

على عليها  19 ”فُستركها َو

اإلالىُت بمعنى ؤزغ ال جىُبم على اإلااؾؿت 

الهفاث التي جىُبم على باقي اإلااؾؿاث 

ت، فهي ال ًلُضها الضؾخىع ألجها جإحي  الضؾخىٍع

(، وبالخالي فهي فىق باقي 20) 20بعض هللا وعؾىله

ت ألازغي، وهظا اإلاعُى  اإلااؾؿاث الضؾخىٍع

ًجعل مً مبضؤ فهل الؿلِ ًخماهى مع البيُت 

                                                             
صعاؾت  -َاعق الغؼالوي: )جُىع الخدىُم اإلاليي في الىٓام الضؾخىعي اإلاغغبي 18

الؿُاس ي اإلاغغبي على يىء صؾخىع اإلاملىت(، ؤَغوخت جدلُلُت في بيُاث الىٓام 

لىُل الضهخىعاه في اللاهىن العام، ولُت العلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت 

 219، م: 2016-2015والاحخماعُت، مغاهل، الؿىت الجامعُت 
19 Georges BURDEAU :( Méthode de la science politique), Dalloz , 

Paris 1959, p: 435 
ل: كغاءة في الفهلحن  2011الؼهغاوي: )صؾخىع خمض  20 و  41وإقيالُت الخإٍو

 19: ما بحن بكغاع الىْاثف الضًيُت والخدىُمُت للملً وإعاصة بهخاج الفهل 42

 46(، اإلاغحع الؿابم، م: 1996مً صؾخىع 
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الخللُضًت للىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي اللاثم على 

وخضة الؿلُت على مؿخىي اإلااؾؿت اإلالىُت 

ولِـ العىـ، فهي مً ًملً اللضعة الؿُاؾُت 

لؿً اللىاعض وجىحُه الفعل الؿُاس ي  ومجالها 

فغى الهُبت لال ًلب  .21الخىافـ ٍو

اعخماصا على العمم الضًني وؤلاؾالمي للماؾؿت  

اإلالىُت وؾحرا على ههج والضه جىغؽ لضي اإلالً 

ن الؿلُت اإلالىُت ول ال الحؿً الثاوي كىاعت بإ

ًخجؼؤ وال ًىحض فهل للؿلِ على مؿخىي اإلالً، 

وال ختى ًمىً الحضًث عً مفهىم فهل الؿلِ 

الظي حاء به مىهدؿىُى ومُابلخه بكيل هلي ؤو 

حؼجي مع الخجغبت اإلاغغبُت، فإػمت اإلابضؤ لِؿذ في 

الحىم، خُث  وحىصه  وألُت صؾخىعاهُت  للىاعض

ي اإلاؿخىي ألاصوى لىنها جيىن الؿلُت مخماًؼة ف

، ما 22جخىخض وججخمع في ًض اإلااؾؿت اإلالىُت

ٌكيل ماقغا على زهىنُت الىٓام الضؾخىعي 

اإلاغغبي اإلاخمثل في وخضة الؿلُت على مؿخىي 

ألاعلى )اإلالىُت(، وفهلها على مؿخىي ألاصوى 

عُت  .()الؿلُخحن الخىفُظًت والدكَغ

وكض عبر اإلالً الغاخل الحؿً الثاوي بمىاؾبت 

ش  اؾخلباله ني لألخغاع بخاٍع لىىاب الخجمع الَى

                                                             
صعاؾت  -َاعق الغؼالوي: )جُىع الخدىُم اإلاليي في الىٓام الضؾخىعي اإلاغغبي 21

ُاث الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي على يىء صؾخىع اإلاملىت(، اإلاغحع جدلُلُت في بي

، ؤهٓغ ؤًًا:  دمحم يٍغف: )كغاءة ؤولُت في اليؿم الؿُاس ي 220الؿابم، م: 

ماعؽ،  1،2اإلاغغبي اإلاعانغ(، املجلت اإلاغغبُت لعلم الاحخماع الؿُاس ي، العضص 

 96 -91م م: 
ت: م 22 ت والخدٌى في العغبي بً خُضة: )جُىع آلالُاث الضؾخىٍع عالم  ؤلاؾخمغاٍع

الثلافت الؿُاؾُت اإلاغغبُت(، ؤَغوخت لىُل الضهخىعاه في اللاهىن العام، ولُت 

- 2000العلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماعُت، مغاهل، الؿىت الجامعُت 

، ؤهٓغ ؤًًا: هجُت الجىهغي: )ؤلاهخلاٌ الضًمىكغاَي باإلاغغب:  94، م: 2001

ض العىاثم واإلاخُلباث(، عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث العلُا مؿاهمت في جدضً

اإلاعملت في اللاهىن العام،  ولُت العلىم اللاهىهُت وؤلاكخهاصًت وؤلاحخماعُت 

   51-42، م م:  2006/2007بمغاهل، الؿىت الجامعُت 

خاولذ ؤن ال “عً طلً بلىله:  1981هىهبر  12

ًيىن فهل الؿلِ في مؿخىاي ألن ول اإلاغاعبت 

ظهبىن للخداهم  ٌؿخٓلىن بٓل ؤمحر اإلاامىحن ٍو

جدذ عمده لُضافع عنهم، فةطن هظا جللُض 

ي مؿخىي ملً اإلاغغب ال ًىحض فهل زللىاه، ف

الؿلِ، لهظا قاهضجمىوي مغاعا ؤحمع الىػعاء 

وبعٌ اللجان البرإلااهُت وؤزاَبهم ؤمامي وإجهم 

جىفُظًت وهاالء ؾلُت  لِؿىا هاالء ؾلُت

عُت...  . 23”حكَغ

ًفهم مً طلً ؤن اإلالً الحؿً الثاوي ؤعُى 

إلافهىم فهل الؿلِ مضلىال زانا به ًاؾـ 

ت الؿل ِ خٌى شخهه، اهُالكا مً إلاغهٍؼ

ألاؾاؽ الضًني اإلاغجىؼ على يغوعة الالتزام 

عت ؤلاؾالمُت وخًىع بماعة  بملخًُاث الكَغ

اإلاامىحن همغحع زابذ، وهى ما ٌعىـ حكبعه بما 

وسجه الفلهاء الؿابلىن خٌى نالخُاث ؤلامام، 

ذ عً نالخُخه بلىله:  معبرا عً طلً بكيل نٍغ

عها الفلهاء بجها جُابم كاثمت واحباث وي“

الاؾبلىن، جخمثل في ببلاء الضًً صازل خضوص 

اإلاباصت التي ؤكغها اإلاؿلمىن ألاواثل باإلحماع، 

والضفاع عً ألامت والعمل على يمان اخترام 

عت وجُبُلها والؿهغ على  ألازالكُاث  الكَغ

 .24”العامت ...

فاإلالً في هٓغ اإلالً الحؿً  الخهىع بدؿب هظا 

ُا فدؿب، بل هى ؤمحر الثاوي لِـ كاثضا ؾُاؾ
                                                             

ً اللىي  23  –اإلالىُت  –عبض العالي خامي الضًً : )الضؾخىع اإلاغغبي وعهان مىاٍػ

الحغواث ؤلاؾالمُت(، ميكىعاث صفاجغ وحهت هٓغ، الُبعت ألاولى،  –اب ألاخؼ 

 60، م: 2005
جت: )الفىغ الضؾخىعي  لضي اإلالً الحؿً الثاوي  24  اإلافاهُت –زالض ابٍغ

ت الخجلُاث(، ؤَغوخت لىُل الضهخىعاه في اللاهىن العام، ولُت العلىم  -اإلاغهٍؼ

- 2004اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماعُت، الضاع البًُاء، الؿىت الجامعُت 

 123، م:  94، م: 2003
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اإلاامىحن الظي ًماعؽ على حماعت اإلاؿلمحن 

ت ال جلف عىض خضوص ؾلُت معُىت  ؾلُت معىٍى

بل جمخض بلى ما وعاء طلً، بدىم ؤجها ؾلُت 

مىعوزت عً عؾٌى هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، مع ما ًدخم طلً 

على ناخبها ؤن ٌؿدىحر بؿيخه في ول مالم ًغص 

حعلض الحُاة  الاعخباع هو بكإهه، ؤزظا بعحن

  25اكخهاصًا  واحخماعُا  وؾُاؾُا

وفلا لظلً، حكيل اإلالىُت مهضعا ليل الؿلِ ال 

فهل فيها، وؤن الؿلُت اإلالىُت هي واخضة ال 

جمُحز فيها بحن ؾلُت ؤمحر اإلاامىحن وؾلُت اإلالً 

الضؾخىعي، وؤن فهل الؿلِ ًىحض في مؿخىي 

 .ؤصوى مً اإلالً

ب ؤن ٌكيل  لهظا الؿبب لم ًىً مً الغٍغ

ؤلاؾالم ألاؾاؽ اإلاغحعي ألاٌو للخُاب الؿُاس ي 

للملً الحؿً الثاوي وإؾاؽ لبىاء مكغوعُخه 

الضًيُت لضعحت ؤلاؾدكهاص ببعٌ آلاًاث اللغآهُت 

لها وفم مىٓىعه الخام  ت وجإٍو وألاخاصًث الىبٍى

للؿلُت، ففي صعم مىكفه مً مبضؤ فهل 

 1978ؤهخىبغ 13إلالً زُاب الؿلِ افخخذ ا

بلىله: ))...الؿىت اإلاايُت بكخبؿذ زُابي مً 

آًت كغآهُت، وكض خاولذ ؤن ؤكخبـ الُىم زُابي 

مت ًلٌى هللا ؾبداهه وحعالى في  .مً آًت كغآهُت هٍغ

ؼ:  وكل بعملىا فؿحري هللا عملىم “هخابه العٍؼ

، وإهني ألعخبر هظه آلاًت ووإجها ”وعؾىله واإلاامىىن 

لى الىبي )ملسو هيلع هللا ىلص( لخيىن لىم هبراؾا وجىحر ؤهؼلذ ع

م التي علُىم ؤن حؿليىها،  لىم معالم الٍُغ

فإهخم اإلاىخسبىن مهمخىم اإلاغاكبت، ولىً ًا جغي 

مً ؾحراكب اإلاغاكبحن؟ هللا وعؾىله واإلاامىىن، 

                                                             
ً اللىي  عبض العالي خامي الضًً : 25  –اإلالىُت  –)الضؾخىع اإلاغغبي وعهان مىاٍػ

 60الحغواث ؤلاؾالمُت(، اإلاغحع الؿابم، م:  –ألاخؼاب 

فمغاكبت هللا ؾبداهه وحعالى لىم هي مغاكبت 

ى بِخه، الًمحر خُىما ًغحع ول واخض مىىم بل

وخُىما ًدؿاءٌ هل ؤصًذ ألاماهت؟ وهل كمذ 

بالىاحب؟ وهل هىذ في مؿخىي الثلت اإلاىيىعت 

في؟ بل هل هىذ ؤمُىا عىضما قغخذ ؤو بُيذ ؤو 

فؿغث مُالب الظًً بهخسبىوي وإزخاعووي؟ هظه 

مغاكبت هللا بمعنى مغاكبت الًمحر، فؿحري هللا 

 عملىم وعؾىله ؤو زلُفت عؾٌى هللا )نلى هللا

علُه و ؾلم(، ؤال وهى اإلاؿاوٌ ألاعلى في كمت 

اإلاؿاولُاث في البالص وهىظا ًخدلم ما كلذ لىم 

عي ؤو جىفُظي، بن فهل  صاثما هجهاػ حكَغ

الؿلِ يغوعي وواحب، ولىً ال ًجب ؤن ًفهم 

 .في اإلاؿخىي ألاعلى للمؿاولُت

فمغاكبت مً بؾخسلفه هللا في ألاعى لُيىن 

 علُه و ؾلم( واحبت زلُفت عؾٌى هللا )نلى هللا

عُت.  على الؿلُت الخىفُظًت وعلى الؿلُت الدكَغ

)وكل اعملىا فؿحري هللا عملىم وعؾىله 

واإلاامىىن( اإلاامىىن هم مؿاولُت الظًً ويعىا 

زلتهم وويعىا ؤمالهم وويعىا مؿاولُت الىصف 

  26بحن ؤًضًىم...

ت لهظا الىو خغم اإلالً  جبلى الفىغة الجىهٍغ

خإهُض على نىعة اإلالً وإمحر الحؿً الثاوي ال

للمامىحن، مبرػا في الىكذ هفؿه ؤهلُخه العلمُت 

في املجاٌ الضًني والٓهىع في نىعة الفلُه العالم 

ل  ؤو ؤلامام املجتهض الظي ًمخلً الحم في جإٍو

الىو الضًني لخدضًض اإلافاهُم الؿُاؾُت ؤًا وان 

 .َبُعتها ومىيىعها

                                                             
بمىاؾبت بفخخاح الضوعة  1978ؤهخىبغ  13زُاب اإلالً الحؿً الثاوي  26

عُت  ، مإزىط مً الىكع 1979 -1978البرإلااهُت ألاولى للبرإلاان: الؿىت الدكَغ

 .بؤلالىترووي ملجلـ الىىا
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)وكل اعملىا( هى لهظا اعخبر ؤن العباعة اللغآهُت 

غحر معني بها، وؤجها حكمل ماؾؿاث ؤصوى مىه 

بط وان ")البرإلاان والحيىمت(، وفي طلً كاٌ اإلالً: 

هىان فهل للؿلُاث، فةهه ال ًىُبم على 

وؾحرا على .  27" مؿخىاها، بل على مؿخىي ؤصوى

ههج والضه اإلالً الغاخل الحؿً الثاوي اعخبر 

اإلالً دمحم الؿاصؽ بضوعه ؤن مفهىم فهل 

الؿلِ ال ًيبغي ؤن ًفهم على اإلاؿخىي ألاعلى 

-للماؾؿت اإلالىُت، بالىٓغ إلعثها الؿىؾُى

خي وزللها الغمؼي واللاهىوي، بجعلها فىق  جاٍع

 9اإلاغجىؼاث الؿبع لإلنالح الضؾخىعي لخُاب 

التي ًىحض يمنها اإلاغجىؼ الغابع  2011عؽما

اإلاخعلم بمبضؤ فهل الؿلِ، مما ٌعني ؤن هظا 

اإلابضؤ ًلخهغ على اإلاؿخىي ألاصوى الظي حهم 

ًسو  العالكت بحن البرإلاان والحيىمت وال

بالفعل على  اوعىـاإلااؾؿت اإلالىُت، وهى ما 

مًامحن الضؾخىع الجضًض الظي عؼػ مً 

الىخضة التي ًخمحز  نالخُاث اإلالً بكيل ًىغؽ

 .  28بها الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي

جلً الىخضة التي جغهؼ الؿلِ في مؿخىي ؤفلي، 

ؤي في ًض اإلالً باعخباعه ؤمحر اإلاامىحن ناخب 

اصة الؿُاؾُت املحخىغ ليل الؿلِ ومغحعها  الٍغ

الىخُض، وعلى مؿخىي زان جلخط ي وخضة 

الؿلُت اإلالىُت ؤن جفىى هظه الؿلِ لباقي 

                                                             
ً اللىي  27  –اإلالىُت  –عبض العالي خامي الضًً : )الضؾخىع اإلاغغبي وعهان مىاٍػ

، ؤهٓغ ؤًًا: َاعق 74الحغواث ؤلاؾالمُت(، اإلاغحع الؿابم، م:  –ألاخؼاب 

صعاؾت جدلُلُت  -الغؼالوي: )جُىع الخدىُم اإلاليي في الىٓام الضؾخىعي اإلاغغبي

ء صؾخىع اإلاملىت(، اإلاغحع الؿابم، في بيُاث الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي على يى

 223م: 
ت لؿىت 28 ؼ الكاصلي: )الخعضًالث الضؾخىٍع : صعاؾت في الؿُاق، 2011عبض العٍؼ

اإلاؿُغة واإلاًمىن(، عؾالت لىُل قهاصة اإلااؾتر في اللاهىن العام جسهو 

اللاهىن الضؾخىعي والعلىم الؿُاؾُت، ؤهضاٌ، الغباٍ،  الؿىت الجامعُت، 

 154:، م 2013-2014

تها ؤو الخىاٌػ  هُاول وماؾؿاث الضولت صون جفٍى

عنها، ألن زهىنُت الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي 

واعخماصه على مباصت الىالًت والحىم في ؤلاؾالم 

التي جفترى ؤن جيىن اإلااؾؿت اإلالىُت اإلاغحع 

ٌ مً  الىخُض ليل الؿلِ بىاءا على الخفٍى

ألامت، مع بمياهُت حمعها في الٓغوف الاؾخثىاثُت 

مىً ؤن حعترى خؿً ؾحر اإلااؾؿاث التي ً

 29الؿُاؾُت

على هظا ألاؾاؽ، جدُذ اإلاغحعُت ؤلاؾالمُت التي 

ٌؿدىض بليها الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي للملىُت 

ا على الكإن الؿُاس ي وزانت على  جدىما بيٍُى

مؿخىي جدضًض كىاعض اإلاماعؾت الؿُاؾُت، 

خُث ؾاهمذ كضؾُتها وؾمىها على باقي 

ؾِـ لىيعُت جىفُظًت قيلذ اإلااؾؿاث في الخإ

بخضي آلُاث جثبُذ قغعُت ملىُت خاهمت 

وؾاثضة، ملابل مدضوصًت باقي ؤَغاف العملُت 

الؿُاؾُت فُما ًخعلم بكغعُت عملهم  وؾُاكاث 

  .جدغههم

وكض عبر اإلالً الغاخل الحؿً الثاوي عً طلً 

...الكعب هفؿه ال ٌؿخُُع ؤن ًفهم " بلىله:

 ًدىم فليي هُف ًمىً ؤن ًيىن مليا وال

ٌؿخُُع الكعب ؤن ٌعِل ... وجيىن الضولت 

حن مديىمت، ًجب ؤن ٌعمل اإلالً وؤن ًإزظ ب

خدمل مؿاولُاجه  . 30"ًضًه ؾلُاجه ٍو

 .ثاهيا: مفاهيم مؤطرة ملؤسست رئيس الحكومت

                                                             
صعاؾت  -َاعق الغؼالوي: )جُىع الخدىُم اإلاليي في الىٓام الضؾخىعي اإلاغغبي29

جدلُلُت في بيُاث الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي على يىء صؾخىع اإلاملىت(، اإلاغحع 

 222الؿابم، م: 
، 1985الحؿً الثاوي:) الخدضي(، اإلاُبعت اإلالىُت، الغباٍ، الُبعت الثاهُت،  30

 242م:
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بعُضا عً اإلالترب اللاهىوي ْل فهم وجهىع 

ُفت ومهام عثِـ الحيىمت مديىما بالثلافت  ْو

مليا، ؤو  لؿُاؾُت للفاعلحن الؿُاؾُحن ؾىاءا

 .عثِـ خيىمت

مؤسست رئيس الحكومت في الخطاب   -1

 .السياس ي للملك

كام جهىع اإلالً الحؿً الثاوي إلااؾؿت عثِـ 

غ ألاٌو ؾابلا( على ؤؾا ؽ صًني الحيىمت )الىٍػ

جللُضي، كىامه ؤن اإلالً هى ناخب ول الؿلِ، 

وؤن عثِـ الحيىمت هى مجغص اإلاعحن واإلاؿاعض 

على خمل الىػع، ؤي اإلاؿاولُت، وبعباعة ؤزغي 

زضًمىا ""زضًم ؤعض ي" ألمحر اإلاامىحن، بلىله: 

ألاعض ي... ال ًسامغها قً في ؤهً ؾخعمل بمااػعة 

لى ويع زضامىا ألاوفُاء الىػعاء في خيىمخىا، ع

جىحهاجىا هاجه مىيع الخىفُظ وإزغاحها لححز 

 . 31"الخُبُم

وفي زُاب ؤللاه عىض بفخخاح الضوعة ألاولى ملجلـ 

ش  ، لم ًخىاوى اإلالً 1984ؤهخىبغ  12لىىاب بخاٍع

غ  في الغحىع للمعنى ؤلاًدُمىلىجي إلاهُلف الىٍػ

غ هى اإلاعحن "بلىله كاٌ ؤًًا:  اإلالهىص مً الىٍػ

اقخلاكا مً اإلاعحن على خمل الثلل ؤو 

غ هى  اإلاؿاولُت، وال ؤكٌى الىػع بدُث ؤن الىٍػ

 32"اإلاعحن... 

هما لم ٌغب على الفىغ اإلاليي ؤن مهمت 

ؤلاؾدكاعة جبلى مً ؤهم واحباث عثِـ 

                                                             
: )الخىمُت الؿُاؾُت: حكيل الؿلُت الخىفُظًت ومماعؾتها مً دمحم الغيىاوي 31

، مُبعت اإلاعاعف الجضًضة، الُبعت ألاولى، الغباٍ 2000بلى ؾىت )1956ؾىت  

 186، م: 2011
 187هفـ اإلاغحع، م:  32

اعلمىا، ؤزحرا "الحيىمت، بط ًلٌى في هظا الكإن: 

واحباث علُىم، كبل ول وفلىم هللا، ؤن ؤوحب 

 33"واحب الىهُدت ش يء، هى

فغثِـ الحيىمت هى مؿاعض  الخهىع وفلا لهظا 

للملً ولِـ له ؤي مكاعهت في ؾلُخه، ؤو 

اإلاباصعة في اجساط اللغاع، فيل مهامه جلخهغ في 

الؿهغ على جىفُظ الخىحيهاث اإلالىُت وإزغاحها 

لححز الىحىص .وفي طلً كاٌ اإلالً الحؿً الثاوي: 

ن الضؾخىع، هما حعلمىن، ًللي على عاجلىا، ب"

ملً البالص، واحباث. ومً بحن جلً الىاحباث ؤن 

ًىحه ؾُاؾت البالص صون ؤن ًىحهه الىػعاء 

الظًً ٌعملىن على جُبُلها ويمحري اإلانهي 

ًجعلني ال ؤكف عىض هظا الحض، بل ولما واهذ لي 

خيىمت هىذ صاثما ؤمامها ووعائها وعلى  قمالها 

  34"مُنهاوعلى ً

والُىم بطا وان مًمىن الخُب الؿُاؾُت 

للملً دمحم الؿاصؽ كضم بَاعا عاما مسخلفا 

إلااؾؿت عثِـ الحيىمت، عبر ؤلاعالن عً صؾخىع 

لدىىمت اثُـ عجلىًت مىاهت حضًض اؾتهضف 

، ًخىلى لعمىمُتصاعة اوالا لدىىمت اعلى هغثِـ 

اصة وجىفُظ البرهامج الحيىمي، جبلى معُُاث كُ

ؾت حكحر باؾخمغاع صفاع اإلالً عً كىاعخه اإلاماع 

بىخضة ؾلُخه وعضم اللبٌى بمً ًىاػعه بًاها، 

بدُث ال ًؼاٌ ناخب اللُاصة الفعلُت في مؿاع 

دٓى بضوع خاؾم في جدضًض  الؿلُت الخىفُظًت ٍو

العامت للضولت ومغاكبتها  والازخُاعاثالخىحيهاث 

مً زالٌ عثاؾت املجلـ الىػاعي، ما ًجحز اللٌى 

                                                             
دمحم الغيىاوي: )الخىمُت الؿُاؾُت: حكيل الؿلُت الخىفُظًت ومماعؾتها مً  33

 187غحع الؿابم، م: ، اإلا2000بلى ؾىت )1956ؾىت  
 187هفـ اإلاغحع، م:   34
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ُفت عثِـ  في النهاًت بعضم حغحر اإلاىٓىع اإلاليي لْى

ُفت جىفُظًت  الحيىمت وىجها جبلى مجغص ْو

مؿاعضة جابعت للملً الظي ًبلى مىبع الخجضًض 

غ  .واإلاباصعة والخلٍغ

رئاست الحكومت في الخطاب السياس ي  -2

 .لرئيس الحكومت

غ ا ت الىٍػ ٌ أللم جسخلف عٍئ )عثِـ الحيىمت  و

ُفخه عً مىٓىع اإلااؾؿت اإلالىُت،  خالُا( لْى

ملخىعا ؤن مهامه ال جخمثل في مماعؾت الؿلُت، 

وإهما مؿاعضة اإلالً على مماعؾت الحىم مً 

 .زالٌ الدؿُحر والخىفُظ

بلى العىهغ الباعػ في هظا   عاعخباهى  الخهىع ٍو

عثِـ الحيىمت هفؿه زضًم اإلالً الىفي، غاًخه 

ى اإلالً وزلخه والالتزام بيل حعلُماجه، ؤن ًىاٌ عض 

ففي زُاب ؤللاه ؤخمض باخىُني ؤمام مجلـ 

غا ؤوال صعا هللا ؤن ًىفله في  الىىاب بعض حعُِىه وٍػ

  35مهمخه ختي ًىاٌ زلت مىاَىُه وزلت اإلالً

بظاث الؿُاق، خملذ عؾالت الاؾخعفاء التي 

غ ؤو   ٌ عفعها ؤخمض عهمان مً مىهبه وىٍػ

مً  1979ماعؽ  21ي في للملً الحؿً الثاو

عىـ جإزحر  العباعاث ما ًؼوي الُغح الؿابم َو

ت اإلالىُت بًغوعة هُل زلت  اإلالً وهُل عياه، الغٍئ

جلً اللحٓاث التي ؤجاخذ لي "خُث حاء فيها: 

قغف العمل بلى حاهب حاللخىم وزضمت ألاعخاب 

                                                             
 187هفـ اإلاغحع ، م: 35

فت والتي ؤعحى مً نمُم كلبي كض وفلذ  الكٍغ

 36"هىع باهللا وهلذ عض ى ؾُضها اإلاىفيه

م العمغاوي  غ ألاٌو دمحم هٍغ وفي ولمت ؤللاها الىٍػ

، 1992غكذ  11في ؤٌو احخماع للحيىمت في 

ٌؿعضوي في ؤٌو احخماع حعلضه هظه "حاء فيها: 

الحيىمت ؤن ؤعبر لىم عً مخمىُاحي بالىجاح 

والخىفُم في ؤعمالىم، ختى هيىن حمُعا عىض 

وي خؿً ًْ ناخب الجاللت اإلالً الحؿً الثا

 .(37) 37"ههغه هللا

فًال عً طلً، جبلى مؿإلت الالتزام بالخعلُماث 

اإلالىُت والؿهغ على جىفُظها مً العىانغ 

ألاؾاؾُت الحايغة في جهىع عثِـ الحيىمت 

خم اؾخدًاعها في البرهامج الحيىمُت  ُفخه ٍو لْى

ؤو في جىفُظ الؿُاؾاث العمىمُت، ففي هو 

ش   30الخُاب الظي كضمه عؼ الضًً العغاقي بخاٍع

ؾخيىن الخعلُماث اإلالىُت "، كاٌ: 1968ًىهُى 

التي جللُتها مً حاللت اإلالً ًىم جفًل بخعُُني 

على عؤؽ الحيىمت، وهظا الخىحيهاث الؿامُت 

التي يمنها حاللخه زُابه اإلاىُف عىض افخخاح 

ؤقغاٌ الضوعة الحالُت مً مجلؿىم اإلاىكغ، هي 

اإلاىاع التي ؾدؿحر الحيىمت على هىعه في مسخلف 

  38"ؤعمالها

بيافت لهظه العىانغ اإلاكترهت التي عبر عنها 

الىػعاء ألاٌو في مىاؾباث مسخلفت، كضم ألاؾخاط 

غ  ُفت ماؾؿت الىٍػ اإلاعُي بىعبُض جهىعه لْى

، ألاٌو بحن هٓغاثه، هى "ألاٌو بلىله:  غ ألاٌو الىٍػ

                                                             
دمحم الغيىاوي: )الخىمُت الؿُاؾُت: حكيل الؿلُت الخىفُظًت ومماعؾتها مً 36

 193، اإلاغحع الؿابم، م: 2000بلى ؾىت )1956ؾىت  
 193هفـ اإلاغحع، م: 37
 193هفـ اإلاغحع، م: 38



   

        ISSN: 2820-6991 

21 

21 

غ صون  وػاعة، ًخىاحض على عؤؽ  في الحلُلت وٍػ

ؿىض له الضؾخىع واللاهىن بعٌ  الحيىمت َو

الؿلِ والامخُاػاث... غحر ؤن الضؾخىع نامذ 

 ...خٌى هُفُت جُبُم هظه الامخُاػاث والؿلِ

غ ألاٌو ججعل مىه  بن الهالخُاث الخانت بالىٍػ

بحن هٓغاثه ؤهثر  وميكُا وخىمافي الىاكع مدغوا 

مما ججعله عثِؿا للحيىمت وهى مهُلف غحر 

 .واعص، مً حهت ؤزغي في الضؾخىع 

مؿاولُت جيؿُم ألاوكُت بط، في هٓغي، فةن 

ت ٌؿخلؼم العلم اليامل بهظه ألاوكُت، مع  الىػاٍع

بمياهُت جىحيهها وإعُائها الضفع  والضًىامُىُت 

ح  .، مً ؤحل جفاصي الغجابت والجمىصنالًغوٍع

ُض  غ ألاٌو هى الظي ًخدمل عبء جَى الىٍػ

م الحيىمي، وجيكُِ عمله  الخدام الفٍغ

 . 39"والاخخيام في زالفاجه املحخملت

بضوعه لم ًىً جهىع ؤٌو عثِـ للحيىمت في 

الضؾخىع الجضًض "عبض ؤلاله بىىحران" لُدُض عً 

جهىع ؾابلُه مً عئؾاء الحيىماث اإلابني على 

ؤلاكغاع واللبٌى بالضوع الثاهىي، فهى مغئوؽ 

ومعحن للؿلُت اإلالىُت، مىغؾا بظلً َابع 

الخللُض هلاعضة زابخت إلاياهت وهمِ اقخغاٌ عثِـ 

ىمت في الحُاة الؿُاؾُت اإلاغغبُت، وكض عبر الحي

عً طلً َُلت الؿىىاث الخمـ التي كًاها 

بالحيىمت زُابا ومماعؾت، منها كىله ؤن هضفه 

هؿب وص اإلالً"، و"زلم مىار للثلت  وغاًخه هى"

اإلاخباصلت"، و"عضم الضزٌى في جهاصم مً ؤي هىع 

                                                             
غ ألاٌو مغهؼه و وُْفخه الىٓام اإلاغغبي(، اإلاغحع الؿابم،  دمحم39 ؤقغوي: )الىٍػ

 103م: 

وان مع اإلااؾؿت اإلالىُت..."، ماهضا على ؤن 

بُض اإلالً، وهى ٌعمل جدذ عثاؾخه، الؿلُاث 

ؤها مجغص عثِـ خيىمت، حئذ ألؾاعض "بلىله: 

ل الضؾخىع في  اإلالً. اإلالً هى مً ًخدمل ججًز

اإلالام ألاٌو بهه عثِس ي اإلاباقغ، وآًخه في طلً ؤن 

زمت باإلاغغب زالزُت ال ًجب ججاوػها ؤو بغفالها: 

"هىان الضؾخىع وهىان العغف وهىان اإلاىُم 

ًُف ف في خيىمت  ..."ٍو ؤًًا ؤها مجغص مْى

بما معىاه  , 40ً، زم "ال ًلاٌ ال لجاللت اإلالً"اإلال

ؤن زمت عالكت عمىصًت وجغاجبُت بِىه بىنفه 

عثِـ خيىمت وبحن اإلالً بىنفه عثِـ الضولت، 

ف لضي اإلالً  عالكت ال جخعضي وىهه مجغص مْى

 .ًلىم بدىفُظ  حعلُماجه

في عمىمه  الىاكع ؤن هظا الىلاف لم ٌعض مغجبُا

بىحىب بْهاع الفاعل  2011بعض صؾخىع 

الحيىمي بلى حاهب الاخترام والخىكحر لصخو 

حاللت اإلالً ؤلاطعان الغحر اإلاكغٍو  واهخٓاع 

مباصعجه، فةطا وان قٍغ الاخترام والخىكحر ؤمغ ال 

حضاٌ فُه باعخباعه واحب وفغى على الجمُع، 

 بالىٓغ للمياهت الؿامُت للماؾؿت اإلالىُت على

عؤؽ الىٓام الؿُاس ي اإلاغغبي بمكغوعُتها 

ش  سُت والضًيُت اإلاخجظعة واإلاخماهُت مع جاٍع الخاٍع

ت عً  وخًاعة اإلاغغب، ًىكف ؾلىن الاهخٓاٍع

َبُعت الىعي الؿُاس ي لضي الفاعل الحيىمي 

)عثِـ الحيىمت( وهمِ  جفىحره في عالكخه 

وجىانله مع اإلااؾؿت اإلالىُت، بما ًىحي بعضم 

اوخت مياهت وكإة عليها وحعِل عليها الىُت في مغ 

الُىم  باؾخمغاع الاقخغاٌ بىفـ مُياهحزماث إلاا 

                                                             
خىاع عثِـ الحيىمت عبض ؤلاله بىىحران مع الصحفي ؤخمض مىهىع في بغهامج 40

ش  ت بخاٍع غة ؤلازباٍع  2012ًىلُىػ  29بال خضوص الظي ٌعغى على كىاة الجٍؼ
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ف لضي اإلالً(، وهظا بن  2011كبل صؾخىع  )مْى

صٌ على ش يء فةهما ًضٌ على خالت الاعجبان في 

عها الجضًض  ت بخىَػ اؾدُعاب الهىضؾت الضؾخىٍع

ؿها مماعؾت  .وفلؿفخه كبل جىَغ

اعؾت الؿُاؾُت وما ًؼوي هظا الُغح نىعة اإلام

محزها مً كهىع ألاصاء مً كبل عثِـ الحيىمت 

وابخعاصها عً ما هى ملغع صازل الهىضؾت 

ت لؿىت  ، بؿبب عضم اللضعة في 2011الضؾخىٍع

ت اإلاخاخت وهىامل  اؾدىفاط اإلاؿاخت الضؾخىٍع

ا، وما جخُلبه مً فعالُت،  الفعل اإلاخىفغة صؾخىٍع

الخدلي بجغؤة وعوح اإلاباصعة، والخلم والابضاع، و 

ؤهبر، بكيل ٌعىـ الهىعة املحضزت للضؾخىع، ال 

الفعل اإلاليي ؤو  واهخٓاعالخىاعي بلى الخلف 

 .الخعلُماث اإلالىُت

ويع ًُغح مً حضًض اقيالُت حىصة الىسب 

باإلاغغب وكضعتها على مىاهبت الخغُحر وؤلانالح 

الظي عغفه الىٓام الؿُاس ي والضؾخىعي اإلاغغبي 

إلاُلىبت، وهىا ال ًجب ؤن ٌغُب لخدلُم الخىمُت ا

ت مهما واهذ  عً الظهً ؤن ؤي وزُلت صؾخىٍع

طاث نُغت مخلضمت فةن جُبُلها ًبلى بداحت 

بلى هسب ؤهثر جلضما، في خحن ؤن جىفغ صؾخىع 

ل  صًمىكغاَي وهسب يعُفت ًاصي بلى الخإٍو

الغحر الؿلُم، وجلُُض الضؾخىع بلىاهحن 

الحُاة ومماعؾاث ججغ للخلف حكيل زُغا على 

 .الضًمىكغاَُت

 :خاجمت

ؾمدذ هظه الضعاؾت التي جمدىعث خٌى 

مؿاولُت عثِـ الحيىمت ؤمام اإلالً في الىٓام 

الضؾخىعي اإلاغغبي بخلضًغ َبُعت العالكت بحن 

اإلالً وعثِـ الحيىمت، على يىء الىلاف 

الحانل الُىم خٌى اإلاعُُاث الجضًضة التي 

ت لؿىت  وما  2011خملتها الىزُلت الضؾخىٍع

  .ًمحزها مً مماعؾت ؾُاؾُت

جبعا لظلً زغحذ الضعاؾت باالؾخيخاحاث 

 :الخالُت

كض ؤحى  2011بن ؤلاكغاع بإن صؾخىع  -1

بمؿخجضاث هامت ملاعهت بؿابلُه حعؼػ 

مً اؾخلاللُت عثِـ الحيىمت عً اإلالً 

في مماعؾت بعٌ مهامه الخىفُظًت، لم 

ًىً لُلُع مع اللٌى باؾخمغاع 

لً، وهى ما ٌؿدكف مؿاولُخه ؤمام اإلا

وفلا ملحضصاث اللامىؽ الضؾخىعي 

اإلاغغبي، فاإلالً بهفخه عثِـ الضولت 

وؤمحر اإلاامىحن ٌعخبر الغثِـ ألاعلى 

للؿلُت الخىفُظًت ومىبع الؿُاؾت في 

الضولت ومدُِ ؤماوي ألامت وهلُت 

ت في الىٓام، ومً زم  الاعجياػ الحٍُى

فالىدُجت اإلاترجبت عً طلً ؤن عثِـ 

ٌعضا مغئوؾا لضي للملً  الحيىمت

ؿإٌ  سًع إلعقاصاجه وجىحيهاجه َو ٍو

ؤمامه، بالخالي ال ًمىً الحضًث عً 

العالكت بحن اإلالً وعثِـ الحيىمت مً 

ت الىالؾُىُت  زالٌ الخلىُاث الضؾخىٍع

اإلاعغوفت في ألاهٓمت الؿُاؾُت 

اللُبحرالُت، بل اؾدىاصا للمىعور 

 .ؤلاؾالمي اإلااؾـ لؿلُت ؤمحر اإلاامىحن
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يىمت عغم ما بلغخه ماؾؿت عثِـ الح -2

و مً جلضم على مؿخىي الكغعیت 

ألاصواع والهالخُاث ومضي فاعلیتها، 

فةن طلً لم ًلغي مؿاولُتها ؤمام اإلالً 

التي جٓل زابخت ال جغاوح مياجها لألؾباب 

اإلاكاع لها ؾابلا، بل بن همى وجغاهم  

مهام عثِـ الحيىمت ػاص مً مؿاولُخه 

مما ؾاهم باؾخلالله  ؤمام اإلالً ؤهثر

بظاجه عً اإلااؾؿت اإلالىُت، بدُث ًبلى 

عثِـ الحيىمت اإلاعحن واإلاؿاعض الظي 

ًماعؽ مهام الخىفُظ جدذ بقغاف اإلالً 

وجىحيهه ومغاكبخه، وهظا ألامغ هى  غحر 

مغجبِ بالجاهب الضؾخىعي بلضع ما هى 

غة  مغجبِ بالخهاثو الخللُضًت اإلاَا

 . للثلافت الؿُاؾُت باإلاغغب

بطا وان الضؾخىع اإلاغغبي كض ؤؾـ آللُت  -3

الخعاون بحن اإلالً وعثِـ الحيىمت  فةن 

طلً ال ًدُل على جىاػن للهالخُاث 

ماؾـ على الخعاٌل وما ًفتريه مً 

جفاعل بحن الُغفحن، بلضع ما ًخجه هدى 

اإلاغاكبت والخىحُه مً كبل اإلالً، 

بهُالكا مً مجمىعت مً آلالُاث التي 

للخضزل في املجاٌ  جفخذ املجاٌ للملً

 .املخهو لغثِـ الحيىمت

ا  -4 ٌعض عثِـ الحيىمت مؿاوال صؾخىٍع

وؾُاؾُا ؤمام اإلالً بكيل غحر زايع 

لكغٍو ؤو بحغاءاث مدضصة بلضع ماهى 

ت للملً،  ًسًع للؿلُت الخلضًٍغ

اصي  فالُابع اإلاغهؼي واإلاىكع الٍغ

للماؾؿت للملىُت صازل اليؿم 

الؿُاؽ اإلاغغبي ًسىلها مغاكبت 

مداؾبت مسخلف اإلااؾؿاث العاملت و 

صازل صواثغ وصوالُب الضولت ؾىاء بىو 

 .ؤو بضوهه

 :قائمت املراجع واملصادر

  ؤوال: الىخب
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ً اللىي  الحغواث  –ألاخؼاب  –اإلالىُت  –عبض العالي خامي الضًً : )الضؾخىع اإلاغغبي وعهان مىاٍػ

 .2005مُت(، ميكىعاث صفاجغ وحهت هٓغ، الُبعت ألاولى، ؤلاؾال 

بلى ؾىت  1956دمحم الغيىاوي: )الخىمُت الؿُاؾُت: حكيل الؿلُت الخىفُظًت ومماعؾتها مً ؾىت 

 .2011(، مُبعت اإلاعاعف الجضًضة، الُبعت ألاولى، الغباٍ 2000



  

        ISSN: 2820-6991 

24 
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 .الكخب باللغت الفروسيت -2

Georges BURDEAU :( Méthode de la science politique), Dalloz , Paris 1959 . 
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حخماع دمحم يٍغف: )كغاءة ؤولُت في اليؿم الؿُاس ي اإلاغغبي اإلاعانغ(، املجلت اإلاغغبُت لعلم الا 

 .1987ماعؽ 1،2الؿُاس ي، العضص 
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