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الملخص
ُي ُّ
الجكلية،
عج التطاىخ الدمسي أحج كسائل حخّية التعبيخ عغ الخأؼ التي كفمتيا الجساتيخ كالقػانيغ
السحمية ك ّ
ّ
ّ
حق التطاىخ الدمسي؛ تحقيقاً لسصالب األفخاد السذخكعة
لتقخ صخاحة َّ
ككحلظ السػاثيق الجكلية التي جاءت َّ
ّ
ِ
نز عميو دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة
بذخط الحفاظ عمى الشطاـ العاـ كاآلداب داخل البمج ،كىحا ما َّ
خل بالشطاـ العاـ كاآلداب... :ثالثاً:
أف «تكفل الجكلة بسا ال ُي ُّ
نرت السادة ( )ٖٛمشو عمى ْ
ٕ٘ٓٓ الشافح؛ إذ ّ
السذخع برػرة صخيحة ككاضحة
طع بقانػف» .كىحا يعشي اعتخاؼ
حخّية االجتساع كالتطاىخ
الدمسي ،كتش ّ
ّ
ّ
أف الخمل في ذلظ ّ ِ
بحخّية التطاىخ الدمسي ،بخالؼ ما جاءت بو الجساتيخ العخاقية الدابقةّ ،إال َّ
الشز يتجّمى
ّ
طع لسسارسة حخّية التطاىخ إلى
في الشقز التذخيعي الحؼ يعتخيو ،كالحؼ يتسّثل بعجـ تذخيع ذلظ القانػف السش ِّ

اآلف.

بشاء عمى ما َّ
كسيبيغ مػاشغ
مػقف الجساتيخ العخاقية ،سػاء أكانت الشافحة أـ السمغاة،
تقجـ ،سيتشاكؿ البحث
َ
ِّ
ً
كل دستػر مغ الجساتيخ العخاقية الستعمقة بسسارسة تمظ الحخّية .ىحا ،كقج شيج العخاؽ مشح
القػة في ّ
الزعف ك ّ
األكؿ مغ العاـ
نياية العاـ ٖٕٔٓ العجيج مغ التطاىخات كاالعترامات ،ككاف آخخىا تطاىخات تذخيغ ّ
 ،ٕٜٓٔكالتي تصالب – بسجسميا  -باإلصالح كمكافحة الفداد ،كتػفيخ فخص العسل ،كتحديغ جػدة
الخجمات .كقج نجع عغ تمظ التطاىخات سقػط العجيج مغ القتمى كالجخحى في صفػؼ الستطاىخيغ ،كىحا ما
دفع بالستطاىخيغ إلى رفع سقف مصالبيع لترل إلى استقالة الحكػمة.
الكلمات المفتاحية :الحساية الجستػرّية ،الحساية القانػنية ،التطاىخ الدمسي.
ّ
Abstract
Peaceful protest is a means of expressing freedom of opinion guaranteed
by constitutions and domestic and international laws, as well as international
conventions that have explicitly declared the right to peaceful protest; in
fulfillment of the legitimate demands of individuals on the condition of preserving
public order and morals inside the country, and this is stipulated in the effective
constitution of the Republic of Iraq of 2005; Article (38) which stipulates that
“the state shall guarantee in a manner that does not violate public order and
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morals: ... Third: freedom of assembly and peaceful demonstration, and it shall
be organized by law.” This means that the legislator explicitly and clearly
confesses of the freedom of peaceful protest, contrary to what was mentioned in
previous Iraqi constitutions. However, the defect in that text is reflected in the
legislative deficiency which is represented by the failure to legislate that law
which organizes the practice of the freedom of protest until now
Based on what mentioned above, the research deals with the attitude of
the Iraqi constitutions, whether they are enforceable or canceled, and discusses
the weaknesses and strengths in each of the Iraqi constitutions related to the
practice of that freedom. This is due to the fact that since the end of the year
2013, Iraq has witnessed many demonstrations and sit-in, the most recent of
which was the October 2019 demonstrations, which demand - in their entirety reform, combating corruption, providing job opportunities, and improving the
quality of services. As a result of those demonstrations, many protesters were
killed and injured, and that prompted the demonstrators’ demands to the
resignation of the government.
Key words: constitutional protection, legal protection, peaceful protest.

مقدمة
َّ
 كقج، كإحجػ كسائل التعبيخ عغ الخأؼ،أىع الحخّيات األساسية لإلنداف
ِّ إف حخيَّة التطاىخ الدمسي مغ
ّ
ضل بخكز الجيسقخاشية
ّ  كال سيَّسا في،تصػرت مطاىخه بالتػافق مع ارتقاء السجتسع في التعبيخ عغ مصالبو
ّ
ِ
 لكػف،بػصفيا كسيم ًة لتشطيع الجػانب الدياسية داخل الجكؿ
شعػب السشصقة حجيث َة العيج بالجيسقخاشية

َّ  كسا.الحق الجستػرؼ كالقانػني في مسارسة حخّية التطاىخ الدمسي
حق
 كمشيا،كمسارسة الحخّيات العامة
َّ أف
ّ
ّ
ِّ التطاىخ الدمسي
كآلي ًة
ّ ،فعالة في تقػيع السدار الحؼ يذػبو االختالؿ في جسيع السجاالت
ّ يذكل كسيمة
ّ
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الجساتيخ كالقػانيغ
الستشػعة السذخكعة التي كفمتيا
قانػنية لمزغط عمى الحكػمات لتدػية األزمات كالسصالب
ُ
ّ
ِ
الرمة كالسػاثيق الجكلية لألفخاد في السجتسع.
ذات ّ

أهمية البحث:
ّ
ِ
سيسا في البمجاف العخبية ،بل
أىسية مػضػع البحث مغ اتّداع نصاؽ التطاىخات في اآلكنة األخيخة ،كال ّ
تتأتّى ّ
يعبخ فيو السػاششػف عغ آرائيع كأفكارىع حػؿ األكضاع العامة في الجكلة،
ّإنيا أصبحت ىي السشبخ الحؼ ّ
ِ ِ
يعية كالتشفيحية.
كعغ رضاىع أك سخصيع عمى الق اخرات التي ترجر مغ قَبل الدمصتيغ التذخ ّ

أىع كسائل الزغط عمى الحكػمات ،مع إبعاده في الغالب مغ
كلسا كاف
الحق في التطاىخ الدمسي مغ ِّ
ُّ
ّ
ّ
تذكل اإلشار العاـ لاللتدامات الجستػرية التي تقع عمى الجكؿ كالحكػمات في
آليات الخقابة الػششية التي ّ
ِ
لحق التطاىخ الدمسي عمى غخار
تصػيخ كتخقية الحقػؽ األساسية لألفخاد ،كاف لداماً تزسيغ السػاثيق الجكلية ّ
ّ
اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف لدشة  ،ٜٔٗٛكالعيج الجكلي الخاص بالحقػؽ
السجنية كالدياسية لدشة
ّ
حق حخّية التطاىخ
 ،ٜٔٙٙفزالً عغ االتفاقيات الجكلية في مجاؿ حساية حقػؽ اإلنداف كالتي مغ بيشيا ّ

الدمسي.
ّ

إشكالية البحث:
حق التطاىخ
تبخز إشكالية البحث مغ خالؿ القرػر التذخيعي في بياف مجسل األحكاـ التشطيسية لسسارسة ّ
طع مسارسة كسائل حخية التعبيخ عغ الخأؼ ،كمشيا (التطاىخ الدمسي)،
الدمسي ،كذلظ لعجـ كجػد قانػف يش ّ
ّ
ّ
حق التطاىخ الدمسي في
أف التذخيع السش ّ
ّ
كيحجد شخيقة كشخكط مسارسة ذلظ الحق ،فزالً عغ ّ
طع لسسارسة ّ
ّ

َّ
السذكل بأمخ قػات االحتالؿ
العخاؽ حالياً ىػ أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت السشحّمة رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ،
يعياً كاضحاً مغ حيث الرياغة القانػنية الدميسة ،إضافة
األمخيكي عاـ ٖٕٓٓ ،كالحؼ
يتزسغ قرػ اًر تذخ ّ
ّ
مفرمة كشاممة بالتشطيع القانػني لحلظ الحق ،كتعميقو لمسػاد (ٕٕٓ )ٕٕٕ-مغ
إلى عجـ إحاشتو برػرة ّ
عج جخيسة
نرػص قانػف العقػبات العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة ٜٜٔٙ
السعجؿ ،الخاصة بالتجسيخ الحؼ كاف ُي ّ
ّ
تقيج مسارسة
بحجة ّأنيا ّ
بسػجب القانػف السحكػر ،كمغ ثَ َّع يفخض الجداء عمى مغ يخالف تمظ الشرػص ّ

تعج جخيسة بسػجب نرػص
أف التطاىخ
فإف مسارستو ّ
الدمسي أقخب إلى التجسيخّ ،
حخية االجتساع ،كبسا ّ
ّ
السػاد الدالفة الحكخ مغ قانػف العقػبات العخاقي أعاله.

منهجية البحث:
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مغ أجل اإلحاشة بسػضػع البحث مغ جػانبو كافة ،اعتسجنا السشيج التحميمي السقارف في عخض السػضػع،
الحق في التطاىخ الدمسي ،كآراء
كذلظ مغ خالؿ تحميل الشرػص الجستػرية كالقانػنية الخاصة بتشطيع
ّ
ّ
ال فقياء بيحا الرجد ،مع التخكيد عمى نقاط الزعف كالقػة الػاردة في الشرػص الجستػرية كالقانػنية العخاقية
كالسقارنة فيسا بيشيا.

هيكلية البحث:
ماىية التطاىخ الدمسي
كقج اقتزت شبيعة البحث تقديسو إلى ثالثة مباحث ،تشاكلشا في ّ
األول مشيا دراسة ّ
ّ
كذلظ مغ خالؿ مصمبيغ ،تكَّمع أولهما عمى مفيػـ التطاىخ الدمسي مغ حيث تعخيفو كتبياف شخكشو ،في
ّ
ِ
رز لمحجيث عغ
رز ثانيهما لمحجيث عغ أنػاع التطاىخ
الدمسيّ .
أما المبحث الثاني ،فقج ُخ ّ
حيغ ُخ ّ
ّ
تسييد التطاىخ الدمسي عغ بعس السفاىيع السقاربة لو مغ كسائل التعبيخ عغ الخأؼ كاألساس الجستػرؼ
ّ
كالقانػني لو ،كقج ُق ِدع إلى مصمبيغ ،خ ِ
ز األول لمحجيث عغ تسييد التطاىخ الدمسي عغ بعس السفاىيع
ر
ُ ّ َ
ّ
ّ
السقاربة لو ،في حيغ جاء الثاني لتبياف األساس الجستػرؼ كالقانػني لمتطاىخ الدمسي في التذخيعات
ّ
أما المبحث الثالث فتشاكؿ الدبل الجستػرية كالقانػنية الكفيمة بتػفيخ
العخاقية سػاء أكانت ممغاة أـ نافحة .و َّ
ِ
التػصل
تع
الحساية الالزمة لسسارسة
ُّ
ّ
ألىع الشتائج كالسقتخحات التي ّ
الحق في التطاىخ ،كُذّيل البحث بخاتسة ّ
إلييا.

األول
الوبحث ّ
السلوي
هاهية التظاهر
ّ
مشح بجء الحياة االجتساعية في السجتسعات شعخ الشاس بالحاجة إلى التعبيخ عغ رأييع كالترخيح بسصالبيع،
ش ُخؽ التعبيخ عغ الخأؼ ،كقج يكػف ذلظ
أىع ُ
فكاف الخخكج إلى الصخيق العاـ عمى شكل ّ
تجسعات مغ ّ
مرحػباً باليتاؼ كرفع الالفتات كالذعارات ،بػصفيا كسيمة لمزغط مغ أجل تحقيق السصالب التي خخجت
مغ أجميا الجساىيخ .كمغ ىشا ،أخح م ػضػع التطاىخ مكانة متسيدة كمخمػقة في الجساتيخ كالقػانيغ كالسػاثيق
الجكلية.
مفيػـ التطاىخ الدمسي ،في
األكؿ مشيسا
تأسيداً عمى ذلظ ،سشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ،نتشاكؿ في ّ
َ
ّ
خرز السصمب الثاني لمحجيث عغ أنػاع التطاىخ الدمسي ،كفيسا يأتي تبياف ذلظ:
حيغ ُ
سي ّ
ّ

األول
المطلة ّ
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ً
مفهىم التظاهر السلم ّ
ُّ
أساسياً لكل إنداف ،كال يجػز حخماف أؼ شخز مغ مسارسة حّقو في ىحه
تعج حخّية التعبيخ عغ الخأؼ حّقاً
ّ
كتػجيات
عبخ عشو مغ آراء كأفكار
ُّ
الحخّية .كاإلنداف ٌّ
حخ في التعبيخ عغ رأيو ،كىػ مدؤكؿ بحاتو َّ
عسا ُي ِّ
يعبخ
سياسية كاقترادية كاجتساعية كثقافية أك غيخىا .كالتطاىخ
شكل مغ أشكاؿ التعبيخ عغ الخأؼِّ ،
الدمسي ٌ
ّ
بو الستطاىخكف عغ رفزيع لبعس الق اخرات الرادرة عغ الدمصة الحاكسة أك تأييجىع ليا.
كسشتشاكؿ تبياف مفيػـ التطاىخ الدمسي مغ ناحية تعخيفو كشخكشو في الفخعيغ اآلتييغ:
ّ

الفرع األول
ً
تؼرٌف التظاهر السلم ّ
الشز عمى التطاىخ ضسغ حخية االجتساع كالتجسع الدمسي بػصفو أحج الحقػؽ كالحخّيات في
جاء
ُّ
ّ
السذخع الجستػرؼ بزخكرة
سسػاً حتى عمى الجساتيخ ،كإللداـ
ّ
اإلعالنات كالعيػد كالسػاثيق الجكلية لسشحيا ّ

الشز عميو في الػثيقة الجستػرية كمػاءمة الشرػص الجستػرية مع الشرػص الجكلية .كعميو ،سشبحث
ّ
تعخيف التطاىخ الدمسي في القانػف الجكلي كفي القػانيغ الجاخمية (الجساتيخ) في الفقختيغ اآلتيتيغ:
ّ
أكالً) تعخيف التطاىخ الدمسي في القانػف الجكلي:
ّ

ػػر عػ ّػجة فػػخكٍع لػػو :كالقػػانػف الػػجكلي اإلندػػاني كالقػػانػف الػػجكلي لحقػػػؽ
مػػغ مطػػاىخ تصػ ّػػر القػػانػف الػػجكلي ضيػ ُ
اإلند ػػاف ،كيتز ػ َّػسغ ى ػػحا األخي ػػخ جسي ػػع نرػ ػػػص اإلع ػػالف الع ػػالسي لحق ػػػؽ اإلند ػػاف ،كالعي ػػجيغ الػ ػػجكلييغ
الخاصيغ بالحقػؽ السجنية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقافيػة كالبخكتػكػػالت السمحقػة بيسػا(ٔ) .كقػج
َّبيشػػت قػاعػػج القػػانػف الػػجكلي لحقػػػؽ اإلندػػاف أنػػاع حقػػػؽ اإلندػػاف كترػػشيفاتيا ،كلػػع تبػِّػيغ السقرػػػد بيػػا ،كلػػع
تُػ ِ
ػػرْد تعخيفػػات ليػػا لكػػي تتّزػػح خرائرػػيا؛ لػػحلظ انبػػخػ الفقػػو بػصػػفو مرػػج اًر مدػػاعجاً مػػغ مرػػادر القػػانػف

الشز عمييا في القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف(ٕ).
الجكلي محاكالً كضع تعخيف لتمظ الحقػؽ التي جخػ ّ

كإزاء كثخة التقديسات التي قيمت لتمظ الحقػؽ كالسعاييخ التي استشج إلييا كاضعػىاَّ ،
تعجدت التعخيفات
لمتطاىخ ،فانقدع الفقو في تعخيفو لمتطاىخ إلى اتجاىيغ:

ٔ) سييل حديغ الفتالكؼ ،حقػؽ اإلنداف ،دار الثقافة ،عساف ،األردف ،ٕٕٓٔ ،ص.ٖٙ

ٕ) عبجالكخيع عمػاف ،حقػؽ اإلنداف ،طٕ ،جٖ ،دار الثقافة ،عساف ،األردف ،ٕٓٔٔ ،صٖٔ.
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كحجتيع في ذلظ َّ
أف السادة ( )ٜٔمغ
أف التطاىخ
األول يخػ ّ
ّ
الدمسي يشجرج تحت حخّية الخأؼ كالتعبيخ عشوّ ،
ّ
العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية ،جاءت عامة كمصمقة لتذسل الحقػؽ الدياسية كافة ،كمغ
(أية كسيمة يختارىا)(ٖ).
ضسشيا التطاىخ ،كذلظ لػركد عبارة ّ
كي ِّ
التطاىخ بأنَّو« :صػرة مغ صػر التعبيخ عغ اآلراء كاألفكار عغ شخيق الكالـ
أصحاب ىحا االتّجاه
عخؼ
ُ
َ
ُ
عجه خخقاً لقػانيغ كأعخاؼ
بجكف رقابة أك قيػد حكػمية ،بذخط ّأال تسّثل شخيقة الكالـ كمزسػنو ما يسكغ ّ

الجكلة التي سسحت بو»(ٗ).

كىحا يعشي َّ
بأؼ قيػد ،ما عجا القيػد الػاردة في ذات السادة ( )ٜٔمغ العيج
أف التطاىخ ال يجػز تقييجه ِّ
الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية لدشة ٜٔٙٙـ ،كعمى شخط َّ
أف الفخد يحيا في مجتسع ديسقخاشي،
كذلظ كّمو راجع إلى تعاليع السحىب الفخدؼ التي تجعل مغ الفخد آية الشطاـ الدياسي كحقػقو شبيعية ثابتة،
مجخد كسيمة(٘).
ال ّ
كيتبشى كاضعػ ىحا
سمسيتو،
ميسة مغ خرائز التطاىخ ،كىي:
ّ
ّ
كقج أبخز التعخيف السحكػر خرير ًة ّ
مادياً لبياف الخخؽ في سمسية التطاىخ ،كىػ الزخر الحؼ سيمحق بالسجتسع ،كىحا ىػ جػىخ
التعخيف معيا اًر ّ

يخكدكف عمى أف أؼ تعارض بيغ مرمحة الفخد كمرمحة الجساعة،
قػؿ أنرار السحىب الفخدؼ الحيغ ّ
جخاء مسارستو
يدتػجب تغميب مرمحة الجساعة ،كعمى الجكلة
ّ
التجخل لجبخ الزخر الحؼ أحجثو الفخد مغ ّ

حّقاً أك حخّية مغ حقػقو كحخّياتو(.)ٙ

أف
التجسع
كحجتيع في ذلظ ّ
في حيغ يخػ االتجاه الثاني ّ
الدمسيّ ،
أف التطاىخ يشجرج تحت حخية االجتساع ك ّ
ّ
التجسع الدمسي .لحلظ
يتع ّإال عغ شخيق ُّ
التطاىخ ال ُّ
تجسع األفخاد ،لحلظ فيػ صػرة مغ صػر االجتساع ك ّ
ّ
عخفػه َّ
كسياسية ،أك
بأنو« :اجتساعٌ لعجد معقػؿ مغ األشخاص في مكاف معيَّغ ،لسشاقذة قزايا مجنيَّة
َّ
ّ

ٖ) عراـ الجبذ ،الشطع الدياسية ،ج ،ٙالحقػؽ كالحخيات العامة ،طٕ ،دار الثقافة ،عساف ،األردف ،ٕٓٔٔ ،صٖٔ.
ٗ) كليع دكغالس ،حقػؽ الذعب ،تخجسة مكخـ عصية ،السكتبة األىمية ،بيخكت ،دكف سشة نذخ ،صٕٔ.
٘) كخيع يػسف كذاكر ،الحخيات العامة ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،ٜٔٛٚ ،ص.ٕٛ

 )ٙساجخ ناصخ حسج ،حقػؽ اإلنداف كحخياتو الدياسية في اإلسالـ كالشطع العالسية ،طٔ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت،
ٕ٘ٓٓ ،ص.ٜٙ
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لكدب السػافقة عمى مدار معيَّغ لعسل مجني أك سياسي ،كال يجػز تقييجه أك حطخه ّإال في حجكد األمغ
ّ
ّ
()ٚ
العامة» .
القػمي ،كالشطاـ العاـ كاآلداب كاألخالؽ ّ
فشجج أ َّف ىحا االتجاه يكاد ِّ
فخدية التطاىخ الدمسي؛ أؼّ :إنو مغ الحقػؽ
الفخدية ،كالتي يشجرج
ّ
يخكد عمى ّ
ّ
التجسع الدمسي ،كأبخز صػر األخيخ التطاىخ
تحتيا قدع مغ الحقػؽ الدياسية ،كمشيا االجتساع العاـ ك ُّ
ّ
مجنية
أف االتجاه السحكػر أبخز غائية التطاىخ ك ّ
الدمسي .كاألكثخ مغ ذلظ ّ
ركد عمييا ،فجعميا لسشاقذة أمػر ّ
ّ
حل
كالسصالبة بديادة فخص العسل ،أك لسشاقذة أمػر سياسية كالسصالبة بإجخاء انتخابات ّ
مبكخة أك ّ

البخلساف( .)ٛأك لسعارضة الحكػمة أك مػافقتيا في مدار معيَّغ ،لكػ ِف التطاىخ مغ الحقػؽ التي تتيح لألفخاد
معارضة الحكػمة ،ىحا مغ جانب.
ميستيغ مغ خرائز التطاىخ الدمسي ،ىسا:
كمغ جانب آخخّ ،
فإف ىحا االتجاه قج أبخز خريرتيغ ّ
ّ
عسػمية السكاف ،كتػقيت السسارسة .فاألكلى مفادىا ّأنو يجب أف يحرل التطاىخ في مكاف عاـ ،أك شخيق
ّ
عاـ .في حيغ تتسحػر الثانية حػؿ كجػب تػقيتو؛ أؼ :يجب أف َّ
محجد .ىحا،
معيغ ّ
تتحجد مسارستو بػقت ّ
()ٜ
كال ُي ُّ
حق التطاىخ
عج التػقيت سمباً لحق التطاىخ ،أك حط اًخ لو أك قيجاً عميو  ،كلكغ عجـ تػقيت مسارسة ّ
ىػ ضسانة أكبخ لمتعبيخ عغ الخأؼ.

التسعغ في نرػص أمخ سمصة االئتالؼ السؤقت رقع ( )ٜٔلدشة
أما مغ ناحية تػقيت التطاىخ ،فسغ خالؿ ّ
ّ
محجداً بأربع ساعات ،كمشع عقج االجتساعات كالتطاىخات في
ٖٕٓٓ ،فيالحع ّأنيا جعمت تػقيت التطاىخة ّ
مداء ،كفي جسيع
أكقات الحركة؛ أؼ :مغ الداعة (ٖٓ )ٜ:ٓٓ-ٚ:صباحاً ،كمغ الداعة (ٖٓ)ٙ:ٓٓ-ٗ:
ً
قجسية حقػؽ اإلنداف كالسعاييخ التي تشتيجيا دكؿ
األياـ عجا ّأياـ العصل الخسسية .كىحا ال يتساشى مع
ّ
ّ

االحتالؿ األمخيكي.

فإف قانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع (٘ٔٔ) لدشة  ،ٜٔ٘ٛقزى بعجـ جػاز تشطيع
بخالؼ ذلظّ ،

مطاىخة قبل شخكؽ الذسذ ،كعجـ جػاز امتجادىا إلى ما بعج الداعة الثانية عذخة ليالً ّإال في حاالت
السخترة.
خاصة ،كبإذف صادر عغ الدمصة اإلدارية
ّ
 )ٚجػف .أس جبدػف ،معجع قانػف حقػؽ اإلنداف العالسي ،تخجسة سسيخ عدت نرار ،دار الشدخ ،عساف ،األردف،ٜٜٜٔ ،
صٓ٘.

 )ٛعخكبة جبار الخدرجي ،القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف ،طٕ ،دار الثقافة ،عساف ،األردف ،ٕٕٓٔ ،صٕٔٔ.

 )ٜرياض عديد ىادؼ ،حقػؽ اإلنداف (تصػرىا ،مزاميشيا ،حسايتيا) ،العاتظ لمكتاب ،القاىخة ،ٕٓٔٔ ،ص.ٛٚ
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أف كال االتجاىيغ ِّ
يخكداف عمى عجـ جػاز تقييج التطاىخ أك حطخه ّإال بذخكط َّ
كججيخ بالحكخ ىشاَّ ،
محجدة
ٌ
تتسثل بسداسو باألمغ القػمي ،أك الشطاـ العاـ أك اآلداب كاألخالؽ العامة ،كذلظ ِ
التّقاء الرخاع األزلي بيغ

الدمصة كبيغ حقػؽ األفخاد كحخّياتيع ،كالتي تحاكؿ الدمصة جاىجة االنتقاص مشيا أك تقييجىا ،أك حطخ

مسارستيا(ٓٔ).

مسا سبقَّ ،
ججيخ بالحساية التي تحطى بيا الحقػؽ عسػماً ،كتتَّخح ىحه
حق
أف التطاىخ الدمسي ٌّ
ٌ
ُيدتشتج ّ
ّ
الحساية صػ اًر عجيجة ،مشيا:
فيشز عمى الزسانات الالزمة
الحساية الجستػرية؛ عشجما َيُش ُّ
ز عمى التطاىخ في صمب الػثيقة الجستػريةّ ،
عج
لسشع االعتجاء عمييا؛ لعجـ جػاز تشطيسيا ّإال بقانػف ،فتخزع بحلظ لخقابة القزاء الجستػرؼ الحؼ ُي ّ
ضسانة مغ ضسانات مشع اعتجاءات الدمصة.

كمغ صػر الحساية أيزاً الحساية الجشائية ،كىي األكثخ ضساناً كاألبخز تشطيساً ،ذلظ ّأنيا تتّدع في تقييجىا

إما تجخيع االعتجاء عمى التطاىخ كمعاقبة السعتجؼ ،سػاء أكاف
لمحقػؽ كالحخيات ،كتتّخح إحجػ شخيقيغّ :
أؼ
فخداً ّ
إما في تقخيخ الزسانات التي تكفل حخّية الفخد الستطاىخ ضج ّ
عادياً أـ مغ رجاؿ الدمصة العامة؛ ك ّ

إجخاء تتّخحه الدمصة ،كىحا ىػ قػاـ الجكلة القانػنية.
ثانياً) تعخيف التطاىخ الدمسي في القانػف الجاخمي:
ّ

نػرد بعس التعخيفات التي كردت في التذخيعات أك
أف َ
لتحجيج مجلػؿ التطاىخ في القانػف الجاخمي ال َّبج مغ ْ

في بعس جػانب الفقو.

فعمى الرعيج التذخيعي ،نجج َّ
أؼ مغ التذخيعات التي صجرت لتشطيع حق
أف
ّ
السذخع الفخندي لع يػرد في ٍّ
طسة لو(ٔٔ).
التطاىخ الدمسي تعخيفاً ليحا الحق ،ك ّإنسا اكتفى
بالشز عمى األحكاـ السش ّ
ّ
ّ
السذخع الفخندي؛ إذ ّإنو لع ِ
أؼ تعخيف لمتطاىخ الدمسي في قانػف
نيج
كانتيج
يػرد َّ
ّ
السذخع السرخؼ َ
ّ
ّ
االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع (ٗٔ) لدشة ٖٕ ٜٔالسمغى ،كال في قانػف التجسيخ رقع (ٓٔ) لدشة
ٓٔ) الديج عبج الحسيج فػدة ،حقػؽ اإلنداف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،ٕٓٓٙ ،ص.ٔٚ

ٔٔ
عجة تذخيعات كمخاسيع بقانػف لتشطيع حخية االجتساع كحق التطاىخ الدمسي،
) تججر اإلشارة إلى أّنو صجرت في فخندا ّ
ّ
أىسيا كأبخزىا :قانػف االجتساعات العامة الرادر في العاـ ٔ .ٔٛٛكقانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات لدشة .ٜٕٔٚ

كالسخسػـ بقانػف لدشة ٖ٘ ٜٔكالخاص بحفع الشطاـ في االجتساعات العامة كالسطاىخات.
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الحق
ٜٗٔٔ؛ َّإال ّأنو كبعج تطاىخات (ٕ٘يشايخ /كانػف الثاني ،)ٕٓٔٔ/صجر قانػف ججيج ىػ قانػف تشطيع
ّ

عخفت السادة الخابعة مغ
في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات
ّ
الدمسية رقع ( )ٔٓٚلدشة ٖٕٔٓ ،إذ ّ
تجسع ألشخاص يقاـ في مكاف عاـ أك يديخ في الصخؽ كالسياديغ
ىحا القانػف التطاىخ
الدمسي ّ
بأنوّ « :
كل ّ
ّ
العامة ،يديج عجدىع عمى عذخة ،لمتعبيخ سمسياً عغ آرائيع أك مصالبيع أك احتجاجاتيع الدياسية».
ِّ
ركد عمى عالنية السسارسة لمتطاىخ الدمسي ،كقج أبخز َّ
يتَّزح مغ ىحا الشز َّ
أف
أف
السذخع السرخؼ ّ
ّ
تجسع
التطاىخة يسكغ أف تكػف ثابتة أك
متحخكة ،عمساً ّ
ّ
بأف ىشاؾ فخقاً ما بيغ االثشتيغ؛ فاألكلى تػحي ّ
بكل ّ
معيغ ،في حيغ َّ
متحخؾ (مديخة) ،إضافة إلى ذلظ بيَّغ الغاية
تجسع
بكل ُّ
مدتقخ في مكاف ّ
ّ
ّ
أف الثانية تتعّمق ّ

سمسياً عغ اآلراء أك السصالب أك االحتجاجات.
مغ التطاىخ ،كذلظ بجعمو لمتعبيخ ّ

السذخع السرخؼ لمتطاىخ الدمسي ىػ تحجيجه لمعجد الالزـ لتشطيع السطاىخة
أف ما يؤخ ُح عمى تعخيف
غيخ ّ
ّ
ّ
أؼ مغ التذخيعات
يشز عميو ٌّ
يقل عغ عذخة أشخاص ،كىػ ما لع ّ
كتدييخىا ،كذلظ مغ خالؿ حرخه بسا ال ّ

األخخػ ،كىحا يػحي َّ
بأف تحجيج األعجاد الالزمة لمسطاىخة فيو تقييج لحخّية الخأؼ كالتعبيخ عشو ،فزالً عغ
حرخه غاية التطاىخ بالسصالب الدياسية مع َّ
أف التطاىخ يكػف لسصالب سياسية أك اجتساعية أك اقترادية.

ػاىخ
َّ
أما في العخاؽ ،فقج ّ
عخؼ قانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع (٘ٔٔ) لدشة  ٜٔ٘ٛالسمغػى ،التط َ

أما أمخ سػمصة االئػتالؼ السؤّقػت مالسشحمػةم،
حذج مش ّ
الدمسي بأّنوٌ « :
طع يديخ في السياديغ كالذػارع العامة»ّ .
ّ
ػق التطػػاىخ ،كاكتفػػى بػ ّ ِ
فمػػع يػ ِ
ػالشز عمػػى أحكامػػو كشخيقػػة تشطيسػػو ،بخػػالؼ مذػػخكع قػػانػف حخيػػة
ػػرْد تعخيفػاً لحػ ِّ
أف التطػػاىخ ىػػػ
التعبيػػخ عػػغ الػخأؼ كاالجتسػػاع كالتطػػاىخ الدػ
ػمسي الػػحؼ جػػاء فػػي السػػادة األكلػػى /خامدػاً مشػػو ّ
ّ
طع
محجد مغ السػاششيغ لمتعبيخ عغ آرائيع أك السصالبة بحقػقيع التي كفميا القانػف التي تش ّ
تجسع عجد غيخ ّ
« ّ
كتدػيخ فػي الصػخؽ كالدػاحات العامػػة» .فػي حػيغ َّ
أف قػانػف تشطػيع السطػػاىخات فػي إقمػيع كخدسػتاف العػخاؽ رقػػع

طع مػػغ
طع أك شػػبو مػػش ّ
بأنػػو« :جسػ ٌػع مػػش ّ
(ٔٔ) لد ػشة ٕٓٔٓ فػػي السػػادة األكلػػى /خامد ػاً عػ ّػخؼ حػػق التطػػاىخ ّ
الشػػاس يدػػيخ بذػػكل سػػمسي فػػي السيػػاديغ كالذ ػػارع كاألمػػاكغ العامػػة لػقػػت معػ ّػيغ ييػػجؼ إلػػى خمػػق رأؼ عػػاـ

معيغ ،كتذسل (التجسع العاـ لغخض التطاىخ ،اإلضخاب ،االعتراـ)».
مػحج ،لتحقيق غخض ّ
ّ

تجسع َّ
متحخؾ لعجد مغ األشخاص
مشطع ثابت أك
بأنوُّ « :
نعخؼ التطاىخ ّ
مغ التعخيفات آنفة الحكخ ،يسكغ ّ
ّ
أف ّ
محجدة ،لمسصالبة بحقػؽ مذخكعة أك لمتعبيخ بالقػؿ كالكتابة عغ مدانجة
في مكاف عاـ أك شخيق عاـ كلفتخة ّ
معيغ ،كيخزع ألحكاـ القانػف».
أك رفس مػقف ّ
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َّ
تسيػده عػغ غيػخه
أف التطاىخ عبارة عغ ُّ
مسا سبقّ ،
تجسع مػشطع ،كصػفة التشطػيع فيػو مػغ األمػػر التػي ّ
يدتشتج ّ
مػػغ كسػػائل حخّيػػة التعبيػػخ عػػغ ال ػخأؼ التػػي تحػػجث فػػي الصخيػػق العػػاـ كػػالتجسيخ الػػحؼ عػػادة مػػا يحػػجث بذػػكل
متحخكة ،ك ّأنو ال يقتزي نقاشػاً كال تبػادالً لألفكػار،
عذػائي ،فزالً عغ كػنو يأخح إحجػ صػرتيغ :ثابتة أك
ّ
ضػى أك قب ٍ
ػػؿ لػحلظ الػخأؼ كالسػقػف ،كالغػخض
ك ّإنسا ييجؼ إلى التعبيػخ عػغ رفػس لػخأؼ أك مػقػف ،أك عػغ ِر ً

تجسع األشخاص يسكغ أف يكػف مغ أجل التعبيخ عغ رأؼ في ٍ
عاـ؛ أؼَّ :
شأف سياسػي أك اقترػادؼ
مشو ٌّ
إف ّ
أك اجتساعي أك ديشي أك ثقافي ...الخ.

الفرع الثاوً
ً
شروط التظاهر السلم ّ
ال يقػـ التطاىخ الدمسي ّإال بتحقيق جسمة شخكط ،مشيا:
ّ
(تجسع األشخاص) :كمفاده َّ
تجسع عجد مغ األشخاص،
األكؿ:
أف السطاىخة ال َّبج أف تتكػف مغ ُّ
ُّ
الذخط ّ
كالتذخيعات عمى خالؼ في بياف العجد.
ِّ
الحج األدنى لعجد األشخاص الالزـ لقياـ السطاىخة بعذخة أشخاص(ٕٔ) ،في حيغ لع
حجد ّ
فالسذخع السرخؼ ّ
ِ
الحج األدنى لعجد األشخاص؛ األمخ الحؼ حجا بالفقو إلى االجتياد لتحجيج ذلظ ،فحىب
يحجد
السذخع الفخندي ّ
ّ
ّ
أف العجد الالزـ ىػ خسدة أشخاص فأكثخ قياساً عمى العجد السصمػب لقياـ جخيسة
الفقو في فخندا إلى ّ

التجسيخ(ٖٔ).

ِ
ِّ
يحجد َّ
الحج
أما
َّ
السذخع العخاقي ،كبسػجب أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت رقع ( )ٜٔلدشة ّٖٕٓٓ ،
فإنو لع ّ
تجسعيع لقياـ السطاىخةَّ ،
الحج
كلكشو اشتخط عمى الجية السش ِّ
طسة تحجيج ّ
األدنى لعجد األشخاص الػاجب ّ
أؼ مغ الفقياء
األعمى لعجد األشخاص السذاركيغ فييا ،كاالتّجاه ذاتو بالشدبة لمجانب الفقيي ،إذ لع يػرد ٌّ
الحج،
لمحج األدنى الالزـ تػافخه لقياـ السطاىخة(ٗٔ) .كالدبب في عجـ تحجيج
السذخع العخاقي لحلظ ّ
تحجيجاً ّ
ّ
حق التطاىخ الدمسي في العخاؽ.
يسكغ أف يخجع إلى حجاثة تجخبة مسارسة ّ
ّ

أما الذخط الثاني فيتسّثل بعسػمية السكاف ،كيعشي َّ
أف التطاىخ قج يحجث في شخيق عاـ ،أك مكاف عاـ ،أك
ّ
ٍ
بأنو السكاف
أف ىشاؾ أماكغ خاصة تكتدب صفة العسػمية .فالصخيق العاـ ُيعخؼ في فخندا ّ
محل عاـ ،كسا ّ
ّ
الدمسية رقع  ٔٓٚلدشة ٖٕٔٓ.
ٕٔ) السادة الخابعة مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات
ّ
ٖٔ) سعج عرفػر ،حخية االجتساع في إنجمت اخ كفخندا كمرخ ،بحث مشذػر في مجمة مجمذ الجكلة ،الدشة الثالثة،ٜٕٔ٘ ،
صٕٓٗ.

ٗٔ) القدع الخابع مغ أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ.
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(٘ٔ)
أما في مرخَّ ،
فإف
السخرز لمسػاصالت ،كمخكر الجسيػر فيو ،سػاء أكاف داخل السجف أـ في القخػ َّ .
َّ

بأنو« :الصخؽ
الصخيق العاـ يعخؼ َّ
ككل شخيق
ّ
السعجة فعالً لمسخكر العاـ غيخ السسمػكة لألفخاد ،كالييئات ّ
يشذأ كفقاً ألحكاـ القانػف»( .)ٔٙفي حيغ َّ
معبج أك
أف
عخؼ الصخيق العاـ ّ
حيد ّ
كل ّ
السذخع العخاقي ّ
ّ
بأنوّ « :
مرسع أك غيخ مدتخجـ بذكل شبيعي لسخكر السخكبات أك السذاة»(.)ٔٚ
معبج
غيخ ّ
ّ

طسة لمتطاىخ الدمسي
كالذخط الثالث مغ شخكط التطاىخ ىػ :التخخيز أك اإلخصار ،إذ تذتخط القػانيغ السش ّ
ّ
السخترة أك إخصارىا لتشطيع التطاىخة أك تدييخىا.
يتع الحرػؿ عمى تخخيز مغ الجية اإلدارية
أف َّ
ْ
ّ

ِّ
السمغى كفي القانػف
فالسذخع الفخندي يذتخط اإلخصار ،ك ّ
السذخع السرخؼ يأخح بشطاـ اإلخصار في القانػف ُ
السخترة ،كاألمخ ذاتو بالشدبة لمتذخيع العخاقي؛ إذ نجج َّ
أف
الججيج ،إذ ّإنو يذتخط إخصار الجية اإلدارية
ّ

السخترة لتشطيع السطاىخة أك تدييخىا .فقج كفل
أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت يقتزي إخصار الدمصات
ّ
دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٕ٘ٓٓ الشافح ،لألفخاد مسارسة الحقػؽ كالحخّيات السشرػص عمييا فيو ،كذلظ
طسيا(.)ٔٛ
عغ شخيق إحالة تشطيسيا إلى
بدغ قانػف يش ّ
السذخع ِّ
ّ

أمػػا التػػخخيز ،فيػػػ صػػػرة مػػغ صػػػر التشطػػيع الالئح ػي الزػػبصي يدػػتمدـ مػافقػػة اإلدارة لسسارسػػة حخّيػػة أك
َّ

حق( ،)ٜٔكىحا يعشي كجػب اإلذف السدبق لمقياـ بتشطيع السطاىخة أك تدييخىا.

مسا قج يشتج عشيا
في حيغ يتسّثل اإلخصار بكػنو كسيمة مغ كسائل مسارسة الحخيات العامة بقرج الػقاية ّ
مغ ضخر ،كذلظ بػاسصة تسكيغ جية اإلدارة عشج إبالغيا بالعدـ عمى مسارسة نذاط معّيغ مغ معارضتو

ٍ
مدتػؼ لمذخكط التي يتصّمبيا القانػف(ٕٓ).
إذا كاف غيخ

٘ٔ) حديغ دمحم سكخ ،حخية االجتساع( ،دراسة مقارنة) ،أشخكحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة الشيخيغ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٚٛ

 )ٔٙأفكار عبج الخزاؽ عبج الدسيع ،حخية االجتساع (دراسة مقارنة) ،أشخكحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة القاىخة،ٕٕٓٓ ،
صٗ.ٔٙ

 )ٔٚالفقخة األكلى مغ القدع األكؿ مغ قانػف السخكر العخاقي الرادر بسػجب أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت رقع  ٛٙلدشة
ٕٗٓٓ ،مشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد ٗ ٖٜٛفي حديخاف ٕٗٓٓ.

ٔٛ
يخل بالشطاـ العاـ كاآلداب :أكالً .حخية
نرت السادة ( )ٖٛمغ الجستػر السحكػر عمى أف «تكفل الجكلة بسا ال
ّ
) إذ ّ
التعبيخ عغ الخأؼ ،ثانياً .حخية الرحافة كالصباعة كاإلعالف كاإلعالـ كالشذخ ،ثالثاً حخية االجتساع كالتطاىخ الدمسي ،كتشطع
ّ
بقانػف».

 )ٜٔدمحم بكخ قباني ،القانػف اإلدارؼ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،دكف سشة نذخ ،صٖٖٓ.

ٕٓ) دمحم الصيب عبجالمصيف ،نطاـ التخخيز كاإلخصار في القانػف السرخؼ ،مصبعة دار التأليف ،القاىخة ،ٜٔٚ٘ ،صٕٓ٘.
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بحق اإلدارة في االعتخاض عمى تشطيع السطاىخة أك
األكؿ ىػ اإلخصار غيخ السقتخف ّ
كاإلخصار نػعافّ :
أما الثاني فيػ
تدييخىا ،كفيو يكػف لألفخاد ّ
حق تشطيع أك تدييخ السطاىخة دكف انتطار مػافقة اإلدارةّ .

اإلخصار السقتخف
حق اإلدارة في
بحق اإلدارة في االعتخاض عمى مسارسة
الحق أك الحخّيةّ ،إال ّ
أف ّ
ّ
ِّ
االعتخاض مذخكط باستيفاء اإلخصار لمبيانات التي يتصّمبيا القانػف ،لحلظ فيػ يقتخب كثي اًخ مغ نطاـ
التخخيز(ٕٔ).

المطلة الثاوً
ً
أوىاع التظاهر السلم ّ
يسارس في الصخؽ العامة ،فسغ حيث شبيعة السطاىخة فقج
لع يتَّفق الفقو عمى أنػاع التطاىخ الحؼ َ
تع ترشيفيا إلى تطاىخات
ّ
أما مغ حيث شخ ّ
صشفيا الفقو إلى مطاىخة سياسية كأخخػ مصمبيةّ ،
عيتيا فقج ّ

طسة ،كعمى
تع ترشيفيا إلى عفػية كأخخػ مش ّ
مذخكعة كأخخػ غيخ مذخكعة ،ك ّ
أما مغ حيث تشطيسيا فقج ّ
كل نػع مغ ىحه األنػاع كفق اآلتي:
سيتع
ّ
التصخؽ إلى ّ
أساس ذلظ ّ

األول
الفرع ّ
أوىاع المظاهراخ مه حٍث طثٍؼتها
أساسييغ ،ىسا :السطاىخات الدياسية ،كالسطاىخات
تقدع السطاىخات مغ حيث شبيعتيا إلى صشفيغ
ّ

تتع بجعػة مغ القػػ الدياسية عمى اختالؼ أنػاعيا:
السصمبية .كالرشف األكؿ ىػ تمظ التطاىخات التي ّ
أحداب كشخريات سياسية(ٕٕ) ،كالتي تيجؼ في العادة إلى الجفاع عغ الدمصة الدياسية القائسة أك معارضة
(ٖٕ)
مسغ عيج إليو زماـ
تمظ الدمصة ؛ لغخض التعبيخ عغ تأييجىا لجية سياسية ّ
معيشة أك لذخرية سياسية ّ
الدمصة ،أك لغيخ السعيػد إليو لتثبيتو أك دعسو ،أك االعتخاض عمى الدياسة التي تشتيجيا الدمصة
(ٕٗ)
كمياً عغ باقي السطاىخات ،إذ ّإنيا يسكغ أف تغامخ باالختيار عمشاً خمف مصالب
القائسة  ،فيي نسط مغايخ ّ

ٕٔ) عيدى تخكي خمف ،أساليب الزبط اإلدارؼ كعالقتيا بالحخيات العامة ،أشخكحة دكتػراه ،معيج البحػث كالجراسات
العخبية ،القاىخة ،ٕٓٔٔ ،ص.ٔٛٚ

ٕٕ) خزخ خزخ ،السجخل إلى الحخيات كالحقػؽ ،طٕ ،السؤسدة الحجيثة لمكتاب ،شخابمذ ،لبشاف ،ٕٓٓ٘ ،صٕ.ٖٜ

ٖٕ) جاؾ ركبيخ ،التطاىخ في الذارع ،بحث مشذػر في مجمة القانػف العاـ كعمع الدياسة ،العجد الخابع ،مجج السؤسدة
الجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع ،ٕٓٓٙ ،صٖٗ.ٛ

ٕٗ) نػزاد أحسج ياسيغ ا لذػاني ،مدؤكلية الستطاىخيغ الجشائية عغ السطاىخات غيخ السذخكعة (دراسة مقارنة) ،رسالة
ماجدتيخ ،كمية القانػف كالعمػـ الدياسية ،جامعة كخكػؾ ،ٕٓٔٗ ،صٕ٘.
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لكغ اليجؼ العسيق أكسع
يبخر تشطيع السطاىخةّ ،
ضخفية أك أسباب دقيقة ،فالبعس يتطاىخ دائساً بحجث ما ّ

إما بسعارضتيا
بكثيخ ،ذلظ ّ
إما بالجفاع عغ الدمصة الدياسية القائسة ك ّ
أف األمخ يتعّمق بحدب الحالةّ ،
أما في الثانية فالغالب
تسخ السطاىخة  -عمى األغمب  -برػرة
ّ
كزعدعتيا ،ففي الفخضية األكلى ّ
انديابيةّ ،

السػجية نحػ الدمصة(ٕ٘).
أف تثار إشكاليات فييا لحداسيتيا الدياسية
ّ

تتع بجعػة مغ التشطيسات الشقابية أك
ّ
أما الرشف الثاني (السطاىخات السصمبية) ،فيػ تمظ السطاىخات التي ّ
()ٕٙ
بأف ىحه الفئة مػجػدة
السيشية  ،كالتي تيجؼ عادة إلى إضيار فئة أك شبقة اجتساعية إلى الذارع لمتحكيخ ّ
في السجتسع ّإال ّأنيا مطمػمة ،كغالباً ما تكػف مصالبيع تحديغ الطخكؼ االقترادية كديادة األجػر أك
السقجمة مغ ِقبل الحكػمة(.)ٕٚ
التعييغ ،أك تحديغ الطخكؼ الخجمية ّ

طسات
أف ىحا الشػع مغ السطاىخات؛ أؼ :السصمبية ،ليذ بالزخكرة أف تكػف بجعػة مغ السش ّ
كججيخ بالحكخّ ،
ٌ
تيع
حجد بفئة ّ
أك الشقابات أك أف تُ ّ
محجدة مغ الذعب ،بل يسكغ أف تكػف مطاىخة شعبية جساىيخية مصمبية ّ
جسيع فئات السجتسع ،لمسصالبة بحقػؽ أساسية لع يتستّعػا بيا نتيجة تقريخ مغ الدمصة الحاكسةُّ .
كتعج مغ

جل اىتساميا عمى تمبية السصالب الستعّمقة
أىع السطاىخات ،إذ يجب عمى الدمصة الحاكسة أف
ّ
ترب ّ
ّ
بالحقػؽ األساسيةُّ ،
لتحػؿ ىحا الشػع مغ السطاىخات إلى أعساؿ شغب كعشف نتيجة االستيانة بيا.
تجشباً ّ

الفرع الثاوً
أوىاع المظاهراخ مه حٍث شرػٍَّتها
تقدع السطاىخات مغ حيث شخعيتيا إلى صشفيغ رئيديغ ،ىسا :السطاىخات السذخكعة ،كالسطاىخات
طسة
تتع كفقاً لإلجخاءات التي رسستيا القػانيغ السش ّ
غيخ السذخكعة .فاألكلى تتسّثل بتمظ السطاىخات التي ُّ
كل دكلة)،
لحخّية التطاىخ
الدمسي ،كذلظ بتقجيع إخصار أك شمب تخخيز (بحدب تشطيع السطاىخات في ّ
ّ

ٕ٘) دمحم ثامخ ،حقػؽ اإلنداف الدياسية ،طٔ ،السكتبة القانػنية ،بغجاد ،ٕٖٓٔ ،صٕ.ٛ
 )ٕٙخزخ خزخ ،السخجع الدابق ،صٕ.ٖٜ
 )ٕٚجاؾ ركبيخ ،مخجع سابق ،صٔٗ.ٛ
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أؼ خخكقات ِ
تحػؿ تمظ السطاىخة
ُّ
كيتع تذكيل لجشة ،إضافة إلى ّأنيا مطاىخة تبجأ كتشتيي مغ دكف تدجيل ِّ
ّ
إلى جخيسة ِ
يعاقب عمييا القانػف(.)ٕٛ
أما السطاىخات غيخ السذخكعة ،فيي التي لع ِ
تدخ كفق الدياقات القانػنية السخسػمة( .)ٕٜكيسكغ
َّ
بأنيا :تمظ السطاىخات التي تجػب الذػارع دكف االلتداـ بالقػانيغ كالتعميسات الالزمة
تعخيف ىحه السطاىخات ّ

ِّ
َّ
يتع
يجخميا القانػف.
لتدييخىا ،مع القياـ بأفعاؿ ّ
كيجخـ القزاء االشتخاؾ في مطاىخة غيخ مذخكعة؛ ألنو لع ّ
ثع ىي مطاىخة ال يحسييا القانػف(ٖٓ).
باتباع اإلجخاءات األصػلية لتدييخىا ،كمغ ّ

الفرع الثالث
أوىاع المظاهراخ مه حٍث تىظٍمها
تقدع السطاىخات مغ حيث آلية تشطيسيا إلى صشفيغ رئيديغ ،ىسا :السطاىخات العفػية ،كالسطاىخات
كتعبخ عغ انفعاؿ الجساىيخ
السش ّ
طسة .كالرشف األكؿ ىػ تمظ التي تحجث مغ غيخ تشطيع أك إعجاد مدبقيغِّ ،
تجاه حجث آني(ٖٔ) ،قج يكػف
مأساكياً أك مفخحاً غيخ مشتطخ كقع فجأةَّ .
إف ىحه التطاىخات ال تحتاج
ّ
إلجخاءات تشطيسية ،كال تكػف خاضعة لمقانػف؛ لكػنيا عفػية كانفعالية كدكف تشطيع أك دعػة مغ جية

مخترة ،كمغ األمثمة البارزة عمى ذلظ ما حجث في لبشاف حيشسا خخجت الجساىيخ إلى ساحات التطاىخ
ّ
عشج صجكر قخار بديادة ندبة الزخائب ،كالحالة ذاتيا بالشدبة لمعخاؽ حيشسا خخجت الجساىيخ العخاقية في
الذػارع العامة عشج فػز السشتخب الػششي العخاقي في بصػلة كأس أمع آسيا لكخة القجـ في العاـ .ٕٓٓٚ
َّ
معيغ،
كبخالؼ ذلظ تكػف السطاىخات السش ّ
طسة ،إذ عادة ما تحجث بذكل مشطع كإعجاد مدبق كلغخض ّ

كالسصالبة ببعس الحقػؽ ،أك تحديغ الخجمات ،أك التشجيج بقخار حكػمي ّأدػ إلى السداس ببعس حقػؽ

طسػف لتمظ السطاىخات (أحداب ،أك قػػ سياسية ،أك اجتساعية ،أك
الستطاىخيغ ،حيث يقػـ السعشيػف أك السش ّ
طسات السجتسع السجني) باإلعجاد لتشطيسيا مدبقاً كأخح السػافقات القانػنية لتشطيسياُّ .
كتعج ىحه السطاىخات
مش ّ

 )ٕٛأميخ فخج يػسف ،جخائع قتل الثػار الستطاىخيغ كتعحيبيع ،طٔ ،مكتبة الػفاء القانػنية ،اإلسكشجرية ،مرخ،ٕٓٔٚ ،
صٕٓٔ.

 )ٕٜحدشي الجشجؼ ،جخائع االجتساعات العامة كالسطاىخات كالتجسيخ ،طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٕٕٓٓ ،صٗ.ٚ

ٖٓ) رفعت عيج سيج ،حخية التطاىخ كانعكاس شبيعتيا عمى التشطيع القانػني في جسيػرية مرخ العخبية ،دراسة تحميمية نقجية،
طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٕٓٓٛ ،ص.ٕٚ

ٖٔ) نػزاد أحسج ياسيغ الذػاني ،مخجع سابق ،صٗٔ.
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ىي األصل ،في حيغ ُّ
تعج السطاىخات العفػية ىي االستثشاء ،لكػنيا تشتيي بسجخد زكاؿ األسباب التي دعت
إلى انصالقيا(ٕٖ).
إضافة إلى ما سبق مغ أنػاع السطاىخات ،يسكغ ترشيف السطاىخات مغ حيث الغخض أك الغاية أك اليجؼ
مشيا؛ لكػنيا تعبي اًخ عغ اآلراء كالسذاعخ السذتخكة لمستطاىخيغَّ ،
فإف تحجيج الغخض مغ السطاىخات يػجب

األخح بسعيار دقيق ،كعكدو يؤِّدؼ إلى اتراؼ التصبيق العسمي بالغسػض ،فإذا كانت اآلراء تتعّمق بقزايا
انتخابية سسيت بالسطاىخة االنتخابية ،كخيخ ٍ
مثاؿ عمى ذلظ ما يحجث مغ مطاىخات في فتخات االنتخابات،
ُ
ّ
سسيت بالسطاىخات الجيشية ،كمثاليا ما يحجث مغ
كإذا كاف التعبيخ عغ إرادتيع كمذاعخىع في مػاضيع ديشية ّ
ِ
كل عاـ ىجخؼ في ذكخػ
مطاىخة مميػنية سشػية في العخاؽ /كخبالء في العذخيغ مغ شيخ صفخ مغ ّ

بعيشية اإلماـ الحديغ (عميو الدالـ) ،ككحلظ ما يحجث مغ تطاىخة ديشية أثشاء تشريب البابا في دكلة
أر ّ

الفاتيكاف.

الوبحث الثاًي
السلوي عي بعض الوفاهين الوماربة له هي وسائل التعبير عي حريّة الرأي
توييز التظاهر
ّ
واألساس الدستوري والماًوًي له
تجسعاً لعجد مغ األشخاص يجعميا تتذابو
قج يذبو التطاىخ
الدمسي بعس الحقػؽ األخخػ ،فكػف السطاىخة ّ
ّ
كثي اًخ مع حخّية التجسيخ كاإلضخاب كاالعتراـ كمقاكمة الصغيافّ ،إال أف لمتطاىخ ذاتية خاصة تجعمو يشساز

لكل فئات
عسا قج يذتبو بو مغ صػر ،فيػ
سمسي في مسارستو ،كغايتو تحقيق مصالب مذخكعة ،كىػ ٌّ
ٌّ
حق ّ
ّ
حق التطاىخ ُّ
السجتسع كأفخاده ،فزالً عغ َّ
يعج كسيمة لمتعبيخ عغ الخأؼ ،كىػ بحلظ يختمف عغ غيخه مغ
أف َّ

حق التطاىخ الدمسي شأنو شأف بقية الحقػؽ األخخػ ،يجج
أف َّ
الحقػؽ كالحخّيات السحكػرة أعاله .إضافة إلى ّ
ّ
أساساً لو في القانػف الجكلي كالقانػف الجاخمي.
تقجـ سشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ،نتشاكؿ في األكؿ تسييد التطاىخ الدمسي عغ بعس
تأسيداً عمى ما ّ
ّ
كسائل حخّية التعبيخ عغ الخأؼ ،كفي الثاني األساس الجستػرؼ كالقانػني لو.

المطلة األول
ً ػه غٍري مه وسائل التؼثٍر ػه الرأي
تمٍٍس التظاهر السلم ّ
ٕٖ) أميخ فخج يػسف ،مخجع سابق ،ص.ٕٔٛ
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فخدياً يسارس برػرة جساعية ،ال ّبج لشا مغ
حق التطاىخ ،بػصفو حّقاً ّ
إلعصاء صػرة كاضحة عغ ِّ
استعخاض أكجو الذبو كاالختالؼ بيشو كبيغ بعس الحقػؽ كالحخّيات كالتجسيخ كاإلضخاب كاالعتراـ

كمقاكمة الصغياف.

األول
الفرع ّ
تمٍٍس التظاهر ػه التجمهر
صاخب لألفخاد في شخيق أك مكاف عاـ عسجاً كبصخيقة
تجسع
ُع ِّخؼ التجسيخ بتعخيفات متعجدة ،مشيا ّأنوُّ « :
ٌ
يؤدؼ إلى اضصخاب الشطاـ العاـ»(ٖٖ).
ألف ّ
َع َخضية ،لمسصالبة بيجؼ غيخ مذخكع ،كقابل ْ

تجسع لخسدة أفخاد عمى األقل مغ شأنو أف يجعل الدمع العاـ في خصخ»(ٖٗ).
بأنوُّ « :
ك ُع ِّخؼ ّ
ٍ
محل عاـ مغ شأنو تكجيخ األمغ العاـ»(ٖ٘).
كع ِّخؼ أيزاً ّ
ُ
تجسع لخسدة أشخاص عمى األقل في ّ
بأنوّ « :
عجة أشخاص في الصخيق العاـ أك السياديغ
أما التطاىخ
َّ
الدمسي ،فقج ُع ّخؼ  -كسا أسمفشا – ّ
بأنو :اجتساع ّ
ّ
العامة لمتعبيخ عغ إرادة جساعية أك مذاعخ مذتخكة.
ىحا يعشي َّ
ًّ مغ التطاىخ الدمسي كالتجسيخ ُيسارس برػرة جساعية ،ك ّأنو يقع في مكاف عاـ أك في
أف كال
ّ
شخيق عاـ.
عج عسالً
ّإال ّأنيسا يختمفاف مغ زاكية اإلباحة كالسشع ،فالتطاىخ بسػجب الشرػص الجستػرية كالقانػنية ُي ّ

مباحاً ،بل ّإنو يحطى بزسانات دستػرية كقانػنية .في حيغ َّ
ثع يجػز
أف التجسيخ ّ
يعج عسالً محطػ اًر ،كمغ ّ
فزو ،في حالة لع يشرخؼ الستجسيخكف(.)ٖٙ
لخجاؿ الدمصة العامة مشعو كاستخجاـ القػة بغية ّ
عج عسالً محطػ اًر ،كذلظ بجاللة القدسيغ األكؿ
أف التجسيخ في التذخيع العخاقي ال ُي ّ
كتججر اإلشارة إلى ّ

كالثاني مغ أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ.
ٖٖ) سعج عرفػر ،مخجع سابق ،ص.ٕٜ٘

ٖٗ) دمحم ماىخ أبػ العيشيغ ،تصػر قزاء اإللغاء كدكر القاضي االدارؼ في حساية الحقػؽ كالحخيات ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة ،ٕٜٓٓ ،ص.ٜٚٛ

صمة بسػجب أمخ سمصة االئتالؼ السؤقت
ٖ٘) السادة (ٕٕٓ) مغ قانػف العقػبات العخاقي رقع ٔٔٔ لدشة ٜٜٔٙ
السعجؿ كالسع ّ
ّ
رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ.
 )ٖٙدمحم الصيب عبجالمصيف ،نطاـ التخخيز كاإلخصار في القانػف السرخؼ ،دار التأليف لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة،ٜٔ٘ٚ ،
ص.ٕٗٚ
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كسا ّأنيسا يختمفاف مغ زاكية التشطيع القانػني ،إذ يخزع التطاىخ لتشطيع قانػني خاص ،كذلظ عغ شخيق

قياـ الدمصة التذخيعية بإصجار قانػف لمتطاىخ ،فزالً عغ تػفيخ ىحا القانػف شخيقاً لمصعغ بقخار مشع
فزو( .)ٖٚبيشسا يخزع التجسيخ في تشطيسو لشرػص القانػف الجشائي ،كبذكل خاص لشرػص
التطاىخ أك ّ
نز السادة (ٕٕٓ) مغ
قانػف العقػبات العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة ٜٜٔٙ
ّ
السعجؿ ،كذلظ باالستشاد إلى ّ
القانػف السحكػر.

ٍ
يعج مذخكعاً؛ لكػنو
إف األكؿ (أؼ :التطاىخ
ككحلظ يختمفاف مغ زاكية
الدمسي) ّ
كل مشيسا؛ إذ ّ
ّ
مذخكعية ّ
ّ
أف الغاية مغ مسارسة التجسيخ ليدت
ّ
يتػخى باألساس السصالبة بسصالب مػافقة ألحكاـ القانػف .في حيغ ّ

ييجد األمغ العاـ ،كيدعدع الشطاـ داخل إقميع الجكلة الحؼ ُيسارس فيو(.)ٖٛ
مذخكعة؛ لكػنو ّ

إف التطاىخ ُّ
سمسية مغ
يعج كسيم ًة
فإنيسا يختمفاف أيزاً مغ ناحية
كأخي اًخّ ،
سمسية التعبيخ عغ الخأؼ ،إذ ّ
ّ
ّ

يتع عغ شخيق اتّباع أساليب متعجدة ،كاليتافات أك حسل الالفتات لمتعبيخ
كسائل التعبيخ عغ الخأؼ ،لكػنو ُّ
القػة ،كغالباً ما يحسل
عغ حخية آراء مسارسيو .في حيغ ّ
أف التجسيخ غالباً ما يتّدع بالعشف كاتّباع أسمػب ّ
الستجسيخكف الدالح ،سػاء أكاف ذلظ الدالح نارّياً أك جارحاً(.)ٖٜ

الفرع الثاوً
تمٍٍس التظاهر ػه اإلضراب
ُّ
ِ
ُّ
ضفيغ أك العساؿ عغ العسل؛ بقرج
كل أك بعس السػ ّ
تجكر تعخيفات اإلضخاب كميا حػؿ ّأنو« :تػقف ّ
تحديغ ضخكؼ العسل كالحرػؿ عمى مدايا أفزل ،أك بقرج مدانجة نذاط سياسي أك اجتساعي

معيغ»(ٓٗ).
ّ

 )ٖٚدمحم أحسج فتح الباب ،سمصات الزبط اإلدارؼ في مجاؿ مسارسة حخية االجتساعات ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
 ،ٜٜٜٔصٗ.ٔٚ

 )ٖٛأمل دمحم حسدة ،حق اإل ضخاب كالتطاىخ في الشطع الدياسية السعاصخة (دراسة مقارنة) ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
ٕٕٔٓ ،صٕٗ.

 )ٖٜعبجالحفيع الذيسي ،القزاء الجستػرؼ كحساية الحخيات األساسية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٕٓٓٔ ،صٖٓ٘.
ٓٗ
ضف العاـ كمسارسة العسل الشقابي ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٜٔٛٙ ،صٖ.ٔٛ
) دمحم أنذ قاسع جعفخ ،السػ ّ
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أف التذخيعات تبايشت في مػقفيا بذأف اإلضخاب كمجػ تحخيسو ،فيشاؾ دكؿ أجازتو
كمغ الججيخ بالحكخ ّ

محجد
بحجكد كضسغ نصاؽ ّ

(ٔٗ)

مثل فخندا كالجدائخ كالبحخيغ ،كىشاؾ دكؿ أخخػ تحخمو كتعاقب عميو؛

العامة مثل لبشاف كاألردف.
ضساناً لجكاـ استس اخرية السخافق ّ
أف العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ
كي ُّ
عج اإلضخاب عشر اًخ مغ عشاصخ الحخّيات العامة األساسية ،لحا نجج َّ
ُ

أف
نرت الفقخة األكلى مغ السادة الثامشة مشو عمى ْ
االقترادية كاالجتساعية كالثقافية أكرد ّ
حق اإلضخاب ،إذ ّ
حق اإلضخاب ،شخيصة مسارستو كفق القانػف» .كفي العخاؽ لع
« َّ
تتعيج الجكؿ األشخاؼ في ىحا العيج بكفالة ّ

أف بعس القػانيغ أكردتو ضسغ مرصمح
ُي ِذخ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٕ٘ٓٓ إلى ىحا
الحقّ ،إال ّ
ّ
ُّ
(التػقف عغ العسل) ،إذ أشارت السادة (/ٖٔٙثانياً) مغ قانػف العسل الشافح رقع ( )ٖٚلدشة ٕ٘ٔٓ إلى ىحا
(ٕٗ)
حخـ قانػف العقػبات العخاقي رقع
الحق كفق شخكط ّ
محجدة بالشدبة لمعساؿ في القصاع الخاص  ،في حيغ ّ

صحتيع أك أمشيع في خصخ ،أك كاف مغ
(ٔٔٔ) لدشة ٜٜٔٙ
ّ
السعجؿ اإلضخاب ،إذا جعل حياة الشاس أك ّ

عاماً(ٖٗ) .كعمى الخغع مغ كركد ذلظ
شأف ذلظ أف يحجث اضصخاباً أك فتشة بيغ الشاس أك إذا ع ّ
صل مخفقاً ّ
فإنشا نخػ َّ
أف تمظ السادة ليدت دليالً لتجخيع اإلضخاب برفة مصمقة ،كبخاصة
الشز في قانػف العقػباتّ ،
ّ
اإلضخاب السذخكع الحؼ يسارس في إشار القانػف ،كال ي ِ
محق الزخر بالسرمحة العامة أك انقصاع عسل
ُ
َ
السخفق العاـّ ،إنسا ىي دليل عمى تجخيع اإلضخاب غيخ السذخكع الحؼ يحجث مغ كرائو القرج السحكػر،

فيشالظ فخؽ كبيخ بيغ تجخيع اإلضخاب كبيغ تجخيع حاالتو غيخ السذخكعة التي ُتمحق الزخر بالسرمحة

العامة ،خرػصاً بعج انزساـ العخاؽ إلى العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ االقترادية كاالجتساعية كالثقافية
ّ

ٔٗ
تحخـ اإلضخاب بخيصانيا كالػاليات
حق اإلضخاب لمسػضفيغ فخندا ككشجا كالسكديظ ،كمغ الجكؿ التي ّ
تقخ ّ
) مغ الجكؿ التي ّ
حق التطاىخ الدمسي ،طٔ،
الستحجة األمخيكية كسػيد اخ كبمجيكا .لمسديج مغ التفاصيل يخاجع :صالح عمػاف ناصخ الشائميّ ،
ّ
دار الدشيػرؼ ،بيخكت ،ٕٓٔٙ ،ص.ٙٙ

ٕٗ
نرت السادة السحكػرة عمى أّنو «عمى العساؿ أف يبمغػا كزيخ العسل كالذؤكف االجتساعية كرئيذ االتحاد العاـ لشقابات
) ّ
العساؿ معاً بإجخاء التػقف عغ العسل الحؼ يتخحكنو فػر مباشختيع لو ،كأف يبيشػا األسباب التي حسمتيع عمى ذلظ كاالحتياشات

التي اتخحكىا لمسحافطة عمى األمغ كالشطاـ كحساية كسائل اإلنتاج كمقخ العسل».

ٖٗ
مجة ال
نرت السادة (ٗ )ٖٙمغ قانػف العقػبات العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة ٜٜٔٙ
السعجؿ عمى أف «ٔ) يعاقب بالحبذ ّ
ّ
) ّ
تديج عمى سشتيغ كبغخامة ال تديج عمى مائتي ديشار أك إحجػ ىاتيغ العقػبتيغ ،كل مػضف أك مكمف بخجمة عامة تخؾ عسمو

كلػ برػرة االستقالة ،أك امتشع عسجاً عغ كاجب مغ كاجبات كضيفتو أك عسمو ،متى كاف مغ شأف التخؾ أك االمتشاع أف يجعل

صل مخفقاً عاماً.
صحتيع أك أمشيع في خصخ ،أك مغ شأف ذلظ أف يحجث اضصخاباً أك فتشة بيغ الشاس ،أك إذا ع ّ
حياة الشاس أك ّ
ٕ) كيعتبخ ضخفاً مذجداً إذا كقع الفعل مغ ثالثة أشخاص أك أكثخ ،ككانػا متفقيغ عمى ذلظ أك مبتغيغ مشو تحقيق غخض

مذتخؾ».
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أؼ عمػية عمى القانػف الجاخمي،
عاـ ٔ ،ٜٔٚكالتي أصبحت جدءاً مغ القانػف الجاخمي دكف أف تكػف ليا ِّ
ك ّإنسا تعامل معاممة التذخيعات الجاخمية بسػجب قانػف السعاىجات العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة .ٜٜٔٚ
يعجاف مغ الحقػؽ
أف كمييسا َّ
فإف التطاىخ كاإلضخاب يتذابياف في َّ
لحلظ َّ
الفخدية(ٗٗ) .كليسا غاية ،فغاية
ّ
اإلضخاب السصالبة بتحديغ ضخكؼ العسل ،أك مدانجة نذاط سياسي ،كىحا بعس مغ غايات التطاىخ،

(٘ٗ)
أف كمييسا يسثالف كسيمة ضغط عمى الدمصة(،)ٗٙ
فغاية التطاىخ أكسع مغ غاية اإلضخاب  ،فزالً عغ ّ

كيسارساف برػرة جساعية(.)ٗٚ
َ

ٍ
كل مشيسا ضسغ تقديسات الحقػؽ ،فالتطاىخ
كعمى الخغع مغ ىحا الذبوّ ،
فإنيسا يختمفاف مغ حيث مػقع ّ
ُّ
يعج مغ قبيل الحقػؽ السجنية كالدياسية الػاردة في العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية لدشة
جرج ضسغ فئة الحقػؽ االقترادية كاالجتساعية كالثقافية الػاردة في العيج الجكلي
أما اإلضخاب ُ
في َ
ّ .ٜٔٙٙ
الخاص بالحقػؽ السحكػرة لدشة .)ٗٛ(ٜٔٙٙ
ِ
ضفيغ أـ
كل األفخاد ،سػاء أكانػا مػ ّ
يسارس مغ قبل ّ
كسا ّأنيسا يختمفاف مغ زاكية مسارسة الحق ،فالتطاىخ َ

ط ُخ عمى السػضف مسارستو ،كذلظ باالستشاد إلى نرػص
أما اإلضخاب فيػ عسل تُح َ
عساالً أـ غيخىعّ ،
ضفي الجكلة كالقصاع العاـ العخاقي رقع (ٗٔ) لدشة ٔ ٜٜٔالسعجؿ( .)ٜٗككحلظ َّ
فإف كال
قانػف انزباط مػ ّ
ًّ
فإنو يشجع عغ مسارستو
مشيسا يختمف عغ اآلخخ مغ زاكية اآلثار الشاجسة عشو؛ فبالشدبة لمتطاىخ
الدمسيّ ،
ّ
ميع يتسثل في التأثيخ في الشطاـ العاـ ،كقج يؤثخ في معطع األحياف في انتطاـ سيخ السخافق العامة،
أثخ ٌّ
ٌ

(ٓ٘)
أف التطاىخ الدمسي يشجع عغ مسارستو أثخ ميع
كذلظ مغ خالؿ تأثيخه في حخكة السخكر ّ ،إال أنشا نخػ ّ
ّ
ؤدؼ إلى تقػيع الشطاـ كإرساء دعائسو برػرة صحيحة بسا يتػافق مع تصّمعات الذعب الحؼ
يتسحػر في ّأنو ي ّ

أف
ىػ مرجر الدمصات في األنطسة الجيسقخاشية ،باالستشاد إلى نطخية الديادة الذعبية .كاألكثخ مغ ذلظّ ،

ٗٗ) دمحم أنذ قاسع جعفخ ،الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ ،دكف دار نذخ ،ٜٜٜٔ ،صٕٗ٘.
٘ٗ) ثخكت بجكؼ ،القانػف اإلدارؼ ،طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٕٖٓٓ ،ص.ٗ٘ٙ

 )ٗٙأحسج حافع نجع ،حقػؽ اإلنداف بيغ القخآف كاإلعالف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ٖ ،ٜٔٛصٕٔ.
 )ٗٚثخكت بجكؼ ،الشطع الدياسية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٜٜٜٔ ،صٔ.ٖٜ

 )ٗٛفخيجة حسػـ ،األمغ اإلنداني كحقػؽ اإلنداف ،رسالة ماجدتيخ ،كمية العمػـ الدياسية ،جامعة الجدائخ ،ٕٖٓٓ ،ص٘.ٜ

ٜٗ
السعجؿ عمى أنو
نرت السادة الخامدة /تاسعاً مغ قانػف انزباط مػضفي الجكلة كالقصاع العاـ رقع (ٗٔ) لدشة ٜٜٔٔ
ّ
) ّ
التأخخ في إنجاز العسل الحؼ
«يحطخ عمى السػ ّ
ضف ما يأتي :أكالً /التعسج في إنقاص اإلنتاج أك اإلضخار بو .....عاش اًخّ /

يتدبب عشو تعصيل عسل اآلخخيغ».

ٓ٘) جابخ جاد نرار؛ نبيمة عبج الحميع ،الػسيط في القانػف اإلدارؼ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٕٓٓٗ ،ص٘.ٔٚ
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األىسية ،يتسّثل باستبجاؿ الدمصة التشفيحية كتعجيل الجستػر الشافح لمجكلة،
التطاىخ يتختّب عميو أثخ غاية في
ّ
فزال عغ إمكانية تذكيل حكػمة مؤّقتة.
يتساف بالصخؽ الجستػرية،
ً
ككال األمخيغ ّ
ِ
يؤدؼ في معطع
َّ
مسا قج ّ
أما اإلضخابّ ،
فإف األثخ السيع الشاجع عغ مسارستو يتسّثل في تػّقف السخفق العاـّ ،
يؤدؼ إلى
األحياف إلى تعصيل العسل ،كمغ َّ
ثع اإلضخار بالشذاط االقترادؼ لمجكلة ،كفي أحياف أُخخػ ّ
ضفي كعساؿ الجكلة،
التدبب بانييار الشطاـ االقترادؼ لمجكلة بالكامل ،متى ما كاف صاد اًر عغ جسيع مػ ّ
ّ
كىحه الحالة األخيخة كثيخة الحجكث في الجكؿ التي تبيح اإلضخاب لمسػضفيغ كالعساؿ فييا(ٔ٘).

كتججر اإلشارة إلى َّ
تؤدؼ إلى تعصيل سيخ
أف مسارسة اإلضخاب في بعس األحياف مغ ِقبل مػ ّ
ضف كاحج قج ّ

آثار خصيخة ّأدت بجكرىا إلى انييار
السخفق العاـ ،متى ما تختّب عمى ذلظ اإلضخاب الحؼ قاـ بو السػضف ٌ

الشطاـ االقترادؼ لمجكلة(ٕ٘).

أف السذخع
أف كال
ًّ مشيسا يختمف عغ اآلخخ مغ زاكية العجد السصمػب لمقياـ بو ،فقج رأيشا سابقاً ّ
إضافة إلى ّ

أما في اإلضخاب
القانػني كالجستػرؼ لع يتّفق عمى رأؼ كاحج بذأف العجد السصمػب تػاججه لقياـ التطاىخّ .
أف ُّ
تػقف أجيخيغ عغ العسل ُي ُّ
عج إضخاباً(ٖ٘).
فإف القزاء في فخندا ذىب إلى ّ
ّ

الفرع الثالث
تمٍٍس التظاهر ػه االػتصام
ُّ
تعج حخية االعتراـ مطي اًخ مغ مطاىخ حخّية الخأؼ كالتعبيخ ،كتتسثل باجتساع عجد مغ الشاس في
معيشة يؤمشػف بيا كيجافعػف عشيا ،كىي ُّ
متقجمة في
تعج مخحمة ّ
محل عاـ أك خاص لمتعبيخ عغ كجية نطخ ّ
ّ
ٍ
كضغط
يتدبب في حجكث إزعاج
مسارسة حخّية الخأؼ أكثخ مغ السطاىخات .كاألكثخ مغ ذلظّ ،
أف االعتراـ ّ
كبيخيغ عمى األنطسة الدياسية القائسة.

بأنو« :مقاكمة مجنية شعبية تتدع بالصابع
الدمسي ضج ما يججه أفخاد السجتسع انحخافاً
عخؼ االعتراـ ّ
كي ّ
ُ
ّ
(ٗ٘)
بأنو:
عغ إرادتيع ،كالحؼ يتجّمى بدياسات أك ق اخرات حكػمية تخخج عغ السرمحة العامة»  .كسا ُع ِّخؼ ّ
ٔ٘) أمل دمحم حسدة ،مخجع سابق ،ص.٘ٙ

ٕ٘) نادر شافي ،اإلضخاب في قانػف العسل المبشاني ،مقاؿ مشذػر في مجمة الجير ،العجد (ٕٕ٘) ،يػنيػ ،ٕٓٓٙ ،صٓٔ.
ٖ٘) حكع محكسة التسييد الفخندية لدشة ٔ٘ ،ٜٔمذار إليو لجػ أمل دمحم حسدة ،السخجع الدابق ،صٔ٘.

ٗ٘) عالء إبخاىيع محسػد الحديشي ،حخية االعتراـ في العخاؽ ،بحث مشذػر في شبكة الشبأ السعمػماتية عمى السػقع
اإللكتخكني http://www.marocdroit.com
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التحرغ بو كعجـ مغادرتو ّإال بعج
معيشة إلى مكاف ما ك ُّ
«التجاء فخد أك مجسػعة أفخاد تخبط بييع رابصة ّ
تحقيق مصالبيع»(٘٘).

بأنو« :مطيخ احتجاجي ضج
يقخب االعتراـ مغ التطاىخ
كيعخفو ّ
الدمسيّ ،
كىشاؾ جانب مغ الفقو ّ
ّ
مقخ يخمد إلى الجية التي تسارس الدياسة
التجسع
الدمسي أماـ مكاف أك ّ
سياسة ما عغ شخيق الػجػد ك ّ
ّ
مػضع االحتجاج» ،كيخمد ىحا التعخيف غالباً إلى االعترامات الفئػية التي تختدؿ مصالبيا في نقاط
ضيقة
تعبخ عغ مصالب ّ
تسذ احتياجات فئة بعيشيا مغ فئات السجتسع ،بسعشى ّأنيا ّ
محجدة ،كغالباً ما ّ

معيشة(.)٘ٙ
مختبصة بجساعات ّ

كجانب آخخ يحىب إلى َّ
أف معيار التفخقة بيشيسا يكسغ في إقامة خيع صغيخة أماـ مؤسدة أك ك ازرة أك غيخ
عجة أياـ حتى تحقيق السصالب ،فيػ ُي ُّ
عج كسيمة ضغط أكثخ مغ كػنو تعبي اًخ عغ رأؼ،
ذلظ ،كاالعتكاؼ فييا ّ
تتع برػرة مفتػحة ،يذارؾ فييا نصاؽ
كغالباً يخفس السعترسػف إنياءه قبل تحقيق مصالبيع ،بيشسا السطاىخة ُّ
الدمسية
كيذتخط في كمييسا
ّ
أكسع مغ الشاس لمتعبيخ عغ الخأؼ السذتخؾ ،كليذ فييا َنَفذ ترعيجؼ ضاغطُ .

التامة كعجـ اإلخالؿ بالشطاـ العاـ(.)٘ٚ
ّ

مسا سبقَّ ،
أف الفخؽ البديط بيشيسا
أف ىشاؾ تقارباً كبي اًخ بيغ السفيػميغ مغ حيث السزسػف ،إال ّ
ُيدتشتج ّ
تحخؾ السطاىخة في األماكغ العامة كعسػمية السذاركة فييا ،بيشسا االعتراـ يكػف ثابتاً
يتسّثل في إمكانية ّ

محجد بفئة دكف اآلخخيغ.
محجد ،كمػضػعو ّ
في مكاف ّ

الفرع الراتغ
تمٍٍس التظاهر ػه الحك فً مماومح الطغٍان
الحق في مقاكمة الصغياف( )٘ٛبأّنو« :الجداء الحؼ يتختب عمى اإلخالؿ الجديع السدتسخ
عخؼ الفقو
ّ
ّ
مسا يػّلِج االنفجار يػماً ما ،أك ىػ رد
بالحخيات الفخدية إخالالً ال تجج معو الحخية مشفحاً لتشِّف َذ عغ نفدياَّ ،
٘٘) أمل دمحم حسدة ،مخجع سابق ،صٓ.ٙ

 )٘ٙسامخ حسيج سفخ؛ قتادة صالح فشجاف ،الزسانات القانػنية لحق التطاىخ (دراسة مقارنة) ،بحث مشذػر في مجمة جامعة
ذؼ قار ،السجمج ٓٔٔ ،العجد (ٓٗ) ،ٕٓٔٙ ،صٗ.ٙ

ألؼ سبب كاف ،بل يجب
 )٘ٚفعمى سبيل السثاؿ ،لع ُيجد
ّ
السذخع األمخيكي كالفخندي السبيت في مكاف االعتراـ أك السطاىخة ّ
السحجد ليا قبل السداء كالعػدة صباحاً إف تصّمب األمخ ذلظ ،كاألكثخ مغ ذلظ ،يشبغي
فس االعتراـ أك السطاىخة في الػقت
ّ
أ ّال تفخؽ مغ ِقبل أفخاد األمغ .لمسديج مغ التفاصيل يخاجع :نػزاد أحسج ياسيغ الذػاني ،مخجع سابق ،صٖٕ.
 )٘ٛنعيع عصية ،الشطخية العامة لمحخيات الفخدية ،طٔ ،السكتبة العخبية ،القاىخة ،ٜٔٙ٘ ،ص.ٕٜٗ
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السقخرة
الفعل االجتساعي لإلخالؿ بالقاعجة القانػنية
ّ

لمحخيات األساسية إخالالً عمى درجة ليدت

باليديخة»(.)ٜ٘

يتّزح مغ التعخيف َّ
الحق في مقاكمة الصغياف يتّرل اتراالً كثيقاً بالحق في التطاىخ الدمسي ،بػصفو
أف
ّ
ّ
كسيمة مغ كسائل حخّية التعبيخ عغ الخأؼ ،إذ َّ
إف الحق في مقاكمة الصغياف يأتي غالباً بعج أف يدتشدؼ

ِ
كل الػسائل،
األفخاد َّ
كل الػسائل الكفيمة باستخجاع حقػقيع مغ الحاكع الصاغي ،فإذا لع يدتفج األفخاد مغ ّ
كمشيا كسيمة التطاىخ الدمسي ،جاز ليع أخح حقػقيع بالقػة عغ شخيق الحق في مقاكمة الصغياف ،كغالباً ما
ّ
الحق في التطاىخ
أف
تبجأ الثػرات بتطاىخات
سمسية كتشتيي بثػرة ،سػاء أكانت مدّمحة أـ غيخ مدّمحةّ ،إال ّ
ّ
ّ

يختمف عغ الحق في مقاكمة الصغياف ،فالتطاىخ غالباً ما يكػف مشرػصاً عميو في الػثائق الجستػرية ،بيشسا
حق السقاكمة سشجاً دستػرّياً(ٓ.)ٙ
ال يجج ّ

إف اليجؼ مغ
حق التطاىخ
يتسيد عغ الحق في مقاكمة الصغياف مغ حيث اليجؼ ،إذ ّ
ككحلظ ّ
الدمسي ّ
فإف ّ
ّ
محجد ،بيشسا ييجؼ الحق
القياـ بالتطاىخات قج ال يكػف مغ أجل تغييخ الشطاـ ،بل قج يكػف مغ أجل شيء ّ
الدمسية في الشطع
في مقاكمة الصغياف دائساً إلى تغييخ الشطاـ القائع ،كغالباً ما تسارس السطاىخات
ّ
الجيسقخاشية ،بيشسا يسارس الحق في مقاكمة الصغياف في الشطع الجكتاتػرية(ٔ.)ٙ

المطلة الثاوً
ً
األساش الدستىري والماوىوً للتظاهر السلم ّ
ُّ
أساسياً مغ حقػؽ اإلنداف ،كىػ مغ كسائل حخّية التعبيخ عغ الخأؼ،
يعج التطاىخ
الدمسي حّقاً
ّ
ّ
تع االعتخاؼ بو
كالتي يسكغ أف يتستّع بيا األفخاد كالجساعات كالكيانات القانػنية كالييئات االعتبارية .كقج ّ

الدمسية
الفعالة التي تالمذ صػت الذارع ،كيداعج تدييل السذاركة في السطاىخات
ّ
كأحج أسذ الجيسق اخشية ّ
عمى ضساف حرػؿ جسيع الشاس عمى فخصة التعبيخ عغ آرائيع السذتخكة مع اآلخخيغ برػرة مباشخة،

معيشة ذات اىتساـ عاـ.
كبذكل جساعي ،بيجؼ لفت انتباه السجتسع كالدمصة الحاكسة إلى قزايا ّ
ميسة في الجكؿ ،كتعصى أك تخرز ليا مػاد في
كمغ جانب آخخّ ،
فإف لمحخيات الدياسية مكانة ّ
كتعجىا حّقاً مغ الحقػؽ الجستػرية لمسػاششيغ ،ككحلظ ُّ
فإف تبياف
دساتيخىاّ ،
تعج كاجباً عمى الجكلة؛ لحلظ ّ
 )ٜ٘محي أحسج شػقي ،الجػانب الجستػرية لحقػؽ اإلنداف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،ٜٔٛٙ ،ص.ٗ٘ٚ
ٓ )ٙمحي أحسج شػقي ،مخجع سابق ،ص.ٗ٘ٛ

ٔ )ٙأركاف عباس الخفاجي ،الحق في حخية التطاىخ الدمسي (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجدتيخ ،كمية القانػف ،جامعة بابل،
ّ
ٖٕٔٓ ،ص.ٕٜ
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األساس الجستػرؼ كالقانػني لمتطاىخ الدمسي يدتجعي دراسة ذلظ األساس في التذخيعات العخاقية الشافحة
ّ
كالسمغاة قبل عاـ ٖٕٓٓ ،كفق الفخعيغ اآلتييغ:

الفرع األول
ً فً التشرٌؼاخ الؼرالٍح الملغاج
التظاهر السلم ّ
بحق األفخاد في حخّية التعبيخ عغ
تعاقبت التذخيعات العخ ّ
اقية كتػاتخت نرػصيا عمى االعتخاؼ ِّ

الخأؼ بذكل عاـّ ،إال أف األمخ كاف مختمفاً بالشدبة لمسطاىخات بذكل خاص ،لحلظ سشدتعخض كركد حق
التطاىخ الدمسي في الجساتيخ كالقػانيغ قبل عاـ ٖٕٓٓ ،كفق اآلتي:
ّ
أكالً :التطاىخ الدمسي في القانػف األساسي العخاقي لعاـ ٕ٘:ٜٔ
ّ

ُي ُّ
عج القانػف األساسي العخاقي لعاـ ٕ٘ ،ٜٔالجستػر السمكي الػحيج في العخاؽ ،ككحلظ أشػؿ
الجساتيخ العخاقية عس اًخ؛ لكػنو امتج مغ عاـ ٕ٘ ٜٔإلى  ،ٜٔ٘ٛكقج ك ِ
ضع بعج انجالع ثػرة العذخيغ في
ّ
ُ
ٖٓ /حديخاف ،ٜٕٔٓ/إذ شيجت تمظ الحقبة كما بعجىا الكثيخ مغ التصػرات الدياسية ،مشيا كضع القانػف
أف «لمعخاقييغ حخية إبجاء الخأؼ كالشذخ كاالجتساع ،كتأليف
األساسي ،إذ َّ
نز في السادة (ٕٔ) مشو عمى ّ

يشز صخاحة عمى حخية التطاىخ
الجسعيات كاالنزساـ إلييا ،ضسغ حجكد القانػف» .ىحا يعشي ّأنو لع ّ
حق األفخاد في إبجاء الخأؼ كاالجتساع.
قخر َّ
نز عمييا ضسشاً ،كذلظ عشجما ّ
الدمسي ،بل ّ
ّ

السجة صجر مخسػـ االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع (ٕ٘) لعاـ ٗ٘ ،ٜٔاستشاداً إلى
كخالؿ ىحه ّ

أف
السادة ()ٕٙ
السعجلة مغ القانػف األساسي ،كقج أكرد السطاىخات في السادة ( )ٔٙمشو ،التي َّ
ّ
نرت عمى ّ

«السطاىخات ىي االجتساعات العامة أك التجسيخات التي تشعقج أك تشطع كتديخ في الصخؽ كالسياديغ العامة

خل ذلظ بالشطاـ العاـ ،كال يؤثّخ عمى حخية
التي تحجد أماكشيا كأكقاتيا مغ قبل الدمصات اإلدارية عمى َّأال ُي َّ
السخكر أك يعخقل سيخ الػسائط الشقمية السختمفة ،كال يجػز تشطيع السطاىخات قبل شخكؽ الذسذ أك بعج
غخكبيا ،كسا كيسشع الستطاىخكف مغ شغل أكثخ مغ نرف الصخيق العاـ».
ثانياً :التطاىخ الدمسي في دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ :ٜٔ٘ٛ
ّ
ُي ُّ
عج ىحا الجستػر ّأكؿ دستػر جسيػرؼ لمعخاؽ ،كقج جاء بعج أف أنيت ثػرة ٗٔ تسػز لعاـ ٜٔ٘ٛ
قياـ الشطاـ الجسيػرؼ ،كجاء بيحا التغييخ نخبة
السمكي في العخاؽ القائع مشح عاـ ٕٔ،ٜٔ
الشطاـ
َّ
َ
ليعمغ َ
َ
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(ٕ)ٙ
ِ
عج
كي ّ
عدكخية في العخاؽ ،نتيجة ّ
لتخدؼ األكضاع الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية في العخاؽ السمكي ُ ،
ٍ
حق التطاىخ
كحلظ مختر اًخ كمقتزباً إلى ّ
حج ما .كفي مجاؿ تشاكلو الحقػ َؽ كالحخيات ،كبذكل خاص ّ
نرت
الدمسي ،جاءت مادة كاحجة مشو تش ّ
طع الحقػؽ كالحخيات الدياسية ،كمشيا حخّية االعتقاد كالتعبيخ ،فقج ّ
ّ
أف حخّية
الشز يعشي ّ
السادة (ٓٔ) مشو عمى ّ
أف «حخّية االعتقاد كالتعبيخ مزسػنة كتشطع بقانػف» ،كىحا ّ

نرو عمى حخية التعبيخ،
األفخاد مغ خالؿ السطاىخات
ّ
الدمسية قج كردت أيزاً بذكل ضسشي ،كذلظ عشج ّ
لكػنيا إحجػ أىع كسائل حخية التعبيخ.
كعمى ىحا األساس صجر قانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع (٘ٔٔ) بتاريخ ٕ ،ٜٜٔ٘/ٚ/كجاء في

ىحا القانػف َّأنو «بالشطخ لقياـ العيج الجسيػرؼ الداىخ ،كإشالؽ الحخيات الجيسقخاشية ،كتأسيذ الشقابات
كالسشطسات كصجكر التذخيعات ،لحلظ بات مغ الزخكرؼ كضع تذخيع ججيج لالجتساعات كالسطاىخات،
يتالءـ مع األسذ كاألىجاؼ التي جاءت بيا تمظ التذخيعات الجيسقخاشية ،ليحا ُكضعت الالئحة السخفقة التي
كانت نتيجة دراسة مدتفيزة لسا يساثميا مغ تذخيعات في البالد األخخػ مع األخح بشطخ االعتبار تمظ
األىجاؼ كالحخّيات كاألسذ التي قامت عمييا الثػرة السباركة» ،كبعج أف ألغى ىحا القانػف السخسػـ رقع

طع في السياديغ أك الذػارع
عخؼ السطاىخة في
بأنيا« :حذج مش ّ
السادة األكلى مشو ّ
ّ
(ٕ٘) لدشة ّٗ٘ ،ٜٔ
نرت السادة الثانية مشو عمى َّ
حخة في
العامة لغخض عاـ» ،في حيغ َّ
أف «االجتساعات العامة كالسطاىخات ّ
حجكد ىحا القانػف» .كسا أكرد ىحا القانػف نرػصاً لتحجيج شكل السطاىخة كإجخاءات تشطيسياّ ،إال أنو أعصى
الدمصة اإلدارية الرالحية في تفخيقيا كفخض عقػبات عمى مغ يخالفيا(ٖ.)ٙ
ثالثاً :التطاىخ الدمسي في دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ٗ:ٜٔٙ
ّ

ٕ )ٙرعج ناجي الججة ،التصػرات الجستػرية في العخاؽ ،طٔ ،بيت الحكسة ،بغجاد ،ٕٓٓٗ ،ص.ٚٙ

ٖ )ٙالسادة ( )ٚمغ قانػف االجتساعات رقع (٘ٔٔ) لدشة  .ٜٜٔ٘كسا ّأنو ال يجػز لألفخاد عقج اجتساع عاـ أك القياـ بسطاىخة
السخترة ،كيجب أف يحكخ في الصمب زماف كمكاف االجتساع أك
دكف الحرػؿ عمى إجازة مدبقاً مغ قبل الدمصات اإلدارية
ّ
السطاىخة كالغخض مشيا كيشبغي تقجيع الصمب قبل مػعج انصالؽ السطاىخة ب ( )ٗٛساعة عمى األقل كفق القانػف ،كذلظ

بجاللة نز السادة الخابعة مغ القانػف السحكػر.
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سمسياً غيخ حامميغ الدالح ،كأعصاىع
الحق في االجتساع كالتطاىخ
مشح ىحا الجستػر لمعخاقييغ
ّ
ّ

حجد مسارسة االجتساعات العامة
الحق بسسارسة ىحه الحخّية مغ غيخ الحاجة إلى إخبار سابقّ ،
لكشو ّ
ّ
(ٗ)ٙ
كالسػاكب في حجكد القانػف .
رابعاً :التطاىخ الدمسي في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة :ٜٔٙٛ
ّ
بحق األفخاد في التطاىخ الدمسي التي كردت في دستػر
َّ
نز السادة التي اعتخفت ّ
كخر ىحا الجستػر ّ
ّ
حق االجتساع في ىجكء غيخ حامميغ سالحاً
نز في السادة (ٕٖ) عمى ّ
أف «لمعخاقييغ ّ
ٗ ،ٜٔٙكذلظ عشجما ّ
كدكف حاجة إلى إخبار سابق ،كاالجتساعات العامة كالسػاكب كالتجسعات مباحة في حجكد القانػف».
خامداً :التطاىخ الدمسي في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٓ:ٜٔٚ
ّ
ألكؿ مخة في ىحا الجستػر ،إذ
لعل اإلشارة الػاضحة كالرخيحة لحخّية التطاىخ
َّ
الدمسي ،قج كردت ّ
ّ
نرت السادة ( )ٕٙمشو عمى أف «يكفل الجستػر حخّية الخأؼ كالشذخ كاالجتساع كالتطاىخ كتأسيذ األحداب
ّ
الدياسية كالشقابات كالجسعيات ،كفق أغخاض الجستػر كفي حجكد القانػف ،كتعسل الجكلة عمى تػفيخ األسباب
التقجمي».
الالزمة لسسارسة ىحه الحخيات التي تشدجع مع خط الثػرة القػمي ّ
قيجت حخّية التطاىخ الدمسي بقيج عجـ معارضتيا مع خط الثػرة القػمي التقجمي،
نجج ّ
أف السادة أعاله قج ّ
ّ
ثع عاد في عجد الشز ليذتخط لسسارستيا أف تشدجع
أف
كىحا يعشي ّ
ّ
السذخع قج كفل تمظ الحخية مغ جيةّ ،
مع خط الثػرة ،فيي ال تكػف مذخكعة ّإال إذا كانت لتأييج سياسة الدمصة القائسة ،كىحا ال يشصبق مع كصف
الحخية أساساً.

الفرع الثاوً
ً فً التشرٌؼاخ الؼرالٍح تؼد ػام 1112
التظاهر السلم ّ
جخاء االحتالؿ األمخيكي لمبالد،
شيج العخاؽ بعج سقػط نطاـ الحدب الػاحج في  /ٜنيدافّ ٕٖٓٓ/

إشالؽ عسمية دستػرية ججيجة تشدجع مع الستغيخات التي حجثت ،أسفخت في الشياية عغ إصجار كثيقتيغ
دستػريتيغ لمبالد ،كالتي جاءت في أكضاع سياسية متخمخمة ككقػع البالد تحت االحتالؿ ،ككاف ليا أثخ

كل عسميات التغييخ في العخاؽ كعمى إصجار الػثيقتيغ كما تزسشتاه مغ حقػؽ كحخيات
كبيخ عمى ّ
ٗٙ
أف «لمعخاقييغ حق االجتساع في ىجكء غيخ حامميغ سالحاً كدكف حاجة
نرت السادة (ٕٖ) مغ الجستػر السحكػر عمى ّ
) ّ
إلى إخبار سابق ،كاالجتساعات العامة كالسػاكب كالتجسعات مباحة في حجكد القانػف».
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التصخؽ لمشرػص الجستػرية كالقانػنية لمتطاىخ الدمسي في التذخيعات العخاقية بعج عاـ
لمعخاقييغ(٘ .)ٙكعشج
ّ
ّ
ٖٕٓٓ ،نجج ّأنيا كردت في (أمخ سمصة االئتالؼ رقع  ٜٔلعاـ ٖٕٓٓ) كفي (قانػف إدارة الجكلة العخاقية
لمسخحمة االنتقالية لعاـ ٕٗٓٓ) كفي (دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ) ،كىي كاآلتي:

أكالً :التطاىخ الدمسي بسػجب أمخ سمصة االئتالؼ السؤقت رقع ( )ٜٔلعاـ ٖٕٓٓ:
ّ
التجسع مغ ّأكؿ السػضػعات التي
كاف مػضػع
ّ
الحق في حخية التعبيخ عغ شخيق التطاىخ ك ّ
حاكلت سمصة االئتالؼ معالجتيا بعج عاـ ٖٕٓٓ ،كذلظ عشجما أصجر السجيخ اإلدارؼ لدمصة االئتالؼ
مجنياً عمى العخاؽ ،األمخ رقع ()ٜٔ
عيشتو حكػمة االحتالؿ األمخيكي حاكساً ّ
السؤقت (بػؿ بخايسخ) الحؼ ّ
لدشة ٖٕٓٓ ،إذ جخػ بسػجب السادة الثانية مشو تعميق أحكاـ السػاد ٕٕٓ ٕٕٕ،ٕٕٔ،مغ قانػف العقػبات
السعجؿ ،كالتي قيجت تجسيخ األشخاص كجعمتو جخيسة يعاقب عمييا
العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة ٜٜٔٙ
ّ

كحجد
القانػف ،كسا ألدـ األمخ بإخصار سمصة التخخيز قبل ٕٗ ساعة عمى األقل مغ بجء السطاىخةّ ،
أؼ شخز
نرت عمى أنو «يحطخ قانػناً عمى ّ
السطاىخات غيخ السذخكعة بسػجب السادة الثالثة مشو ،كالتي ّ
أؼ مغ ذلظ
تجسع أك اجتساع أك تجسيخ ،أك السذاركة في ٍّ
أك مجسػعة أك مشطسة تدييخ مديخة أك تشطيع ّ
محجد في أية مجيشة
محجدة ،أك في مكاف كاحج ّ
عمى الصخؽ أك الذػارع العامة في أكثخ مغ مشصقة كاحجة ّ

يتع بسػجب ترخيح مغ قائج قػات االئتالؼ أك مغ قائج فخقة أك لػاء يذار
أؼ يػـ ّإال إذا كاف ىحا الشذاط ّ
أف األمخ السحكػر قج فخض عقػبات عمى مغ
ليع فيسا بعج باسع سمصات التخخيز» ،كاألكثخ مغ ذلظ ّ
يعخض نفدو لالحتجاز كإلقاء
نرت السادة الدابعة مشو عمى ّ
أف «كل مغ يخالف ىحا األمخ ّ
يخالفو؛ إذ ّ
لسجة ترل إلى سشة كاحجة».
القبس عميو كمحاكستو كالحكع عميو بالدجغ ّ
أف
تججر اإلشارة إلى ّ

لدج
سمصة مؤّقتة ،جاءت بو ّ

يتع إلغاؤه عمى الخغع مغ صجكره مغ
أمخ سمصة االئتالؼ ما زاؿ سارياً ،كلع ّ
الفخاغ التذخيعي آنحاؾ برجد حخّية التطاىخ التي كانت مقّيجة بسػاد قانػف

السعجؿ ،كنجج األمخ السحكػر نافحاً مع نفاذ دستػر لمبالد صادر عغ سمصة مشتخبة مغ ِقبل
العقػبات
ّ
السذخع العخاقي.
مسا يصخح الكثيخ مغ عالمات االستفياـ في عجـ معالجة ذلظ مغ ِقَبل
ّ
الذعبّ ،
ثانياً :التطاىخ الدمسي بسػجب قانػف إدارة الجكلة العخاقية لمسخحمة االنتقالية لعاـ ٕٗٓٓ:
ّ

٘ ) ٙشسخي جبخ ،الزسانات الجستػرية لحخية الخأؼ كالتعبيخ في الجساتيخ العخاقية ،بحث مشذػر في مجمة الحػار الستسجف،
العجد ( ،ٕٓٓٚ ،)ٔٛٗٚص٘.
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أصبح العخاؽ يعير فخاغاً دستػرياً لسجة ٔٔ شي اًخ بدبب إلغاء دستػر عاـ ٓ ،ٜٔٚكانحالؿ معطع

السؤسدات الجستػرية التي ُش ِّكمت بسػجبو ،إلى أف أصجر مجمذ الحكع االنتقالي كبسذاركة مغ سمصة

لدج الفخاغ الجستػرؼ
االئتالؼ السؤّقت قانػف إدارة الجكلة العخاقية لمسخحمة االنتقالية في  /ٛآذارّ ،ٕٓٓٗ/

نز في السادة
حق التطاىخ كاإلضخاب
سمسياً ،إذ َّ
الحاصل ،كقج َّ
ّ
أقخ الحخّيات العامة كالخاصة ،كمشيا ّ
الحق في التطاىخ كاإلضخاب سمسياً كفقاً لمقانػف».
أف «ق -لمعخاقي
(ٖٔ) مشو عمى ّ
ّ
لحق التطاىخ الدمسي  -كاف
َّإال ّ
أف ىحا القانػف – كعمى الخغع مغ إق اخره بذكل كاضح كصخيح ّ
ّ
محجد لسػاصمة العسمية الجستػرية في العخاؽ ،كالحؼ ألغي كأصبح غيخ ٍ
سار برجكر
أشبو بججكؿ زمشي ّ

دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ.

ثالثاً :التطاىخ الدمسي بسػجب دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٕ٘ٓٓ الشافح:
ّ
ُي ُّ
التصػر الجستػرؼ في العخاؽ صادؽ عمييا الذعب
عج ىحا الجستػر ّأكؿ كثيقة دستػرية في تاريخ
ّ
ميساً في تاريخ الحكع في العخاؽ بانتقالو مغ الحكع التدمصي
عغ شخيق استفتاء عاـ ،كىحا ُيعتبخ انعصافاً ّ

شجيج السخكدية إلى تأسيذ حكع دستػرؼ تسثيمي بخلساني(.)ٙٙ

بحق التطاىخ الدمسي ،كذلظ عشج حجيثو عغ
كقج اعتخؼ
السذخع العخاقي بسػجب الجستػر السحكػر ّ
ّ
ّ
نرت السادة ( )ٖٛمشو عمى
الحخّيات التي يتستّع بيا الذعب العخاقي في الفرل الثاني مغ الباب ّ
األكؿ ،إذ ّ

يخل بالشطاـ العاـ كاآلداب... :ثالثاً :حخّية االجتساع كالتطاىخ الدمسي ،كتشطع
أف «تكفل الجكلة بسا ال ّ
ّ
السذخع برػرة صخيحة ككاضحة بحخّية التطاىخ الدمسي ،بخالؼ ما جاءت بو
بقانػف» .كىحا يعشي اعتخاؼ
ّ
ّ
َّ
نز عمى مدألة
ضسشياً لسػضػع التطاىخ
الجساتيخ الدابقة التي أشارت  -كسا رأيشا-
ّ
الدمسي .إال ّأنو ّ
ّ
الحق في التطاىخ الدمسي بقخار مغ رئيذ الػزراء ،كذلظ مغ
التقييج الحؼ تقػـ بو الدمصة التشفيحية عمى
ّ
ّ
فإف
خالؿ قيامو بسشع إقامة التطاىخ ّإال بإذف مدبق عمى الخغع مغ ّأنو ال يسمظ ذلظ ،عالكة عمى ذلظّ ،
ألف القانػف يديخ في إشار الغاية كاليجؼ مغ الشرػص
السذخع العخاقي قج أحاؿ تشطيع ىحا الحق لمقانػفّ ،
ّ
لتصػر الشرػص الخاصة بحقػؽ اإلنداف عسػماً ،كحق
الجستػريةّ ،
كلعل ىحا الجستػر يعصي مؤش اًخ كاضحاً ّ

مخت عمى الجكلة العخاقية كلػ بذكل ندبي ،كيؤخح عمى
التطاىخ بذكل خاص ،مغ بيغ الجساتيخ التي ّ
طع حق التطاىخ لغاية اآلف ،ك ّإنسا شخح مذخكع قانػف حخّية التعبيخ عغ
السذخع العخاقي عجـ سغ قانػف يش ّ
ّ
 )ٙٙعمي يػسف الذكخؼ كآخخكف ،دراسات حػؿ الجستػر العخاقي ،مؤسدة آفاؽ لمجراسات كاألبحاث العخاقية ،بغجاد،ٕٓٓٛ ،
ص.ٕٔٚ
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الخأؼ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي ،كالحؼ لع َيخ الشػر بدبب القيػد الػاردة فيو لسسارسة ذلظ الحق ،كما زاؿ
ّ
أف تشطيع السطاىخات
سيسا ّ
مسا يفقج العسمية الجيسقخاشية العخاقية أساساً ميساً ،كال ّ
تحت ّ
قبة البخلساف العخاقيّ ،

الدمسية ما زاؿ يجخؼ كفق أمخ سمصة االئتالؼ رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ.
ّ

الوبحث الثالث
السلوي
السبل الدستوريّة والماًوًية لحواية حكّ التظاهر
ّ
حق التطاىخ الدمسي ال َّبج مغ أف تكػف ىشاؾ حساية دستػرية كقانػنية تكفل حق
لكي يسارس أفخاد الذعب ّ
ّ
تؤكجه بذكل
لحق التطاىخ
فعمية ّ
أؼ قيسة ما لع تتػافخ ضسانات ّ
مسارستو ،كىحا يعشي ّأنو ال يكػف ّ
الدمسي ِّ
ّ
الحق السكفػؿ ليع بسػجب الجساتيخ كالقػانيغ ذات الرمة ،ىحا
كاضح ،بحيث يدتصيع األفخاد التستّع بحلظ
ّ
مغ جانب ،كمغ جانب آخخ تفخض تمظ الحساية عمى الجكلة االلتداـ بالعسل عمى احتخامو كالسحافطة عميو

كتقجـ في الفكخ
تغيخات ّ
كعجـ السداس بو ،كذلظ نتيجة النتذار األفكار الجيسقخاشية كما يشتج عشيا مغ ّ
االجتساعي كالدياسي عشج مختمف األمع؛ لحا بات مغ الزخكرؼ تػفيخ جسمة مغ الزسانات تكػف كفيمة
بحساية حق التطاىخ الدمسي .كتتسّثل تمظ الزسانات بشػعيغ :ضسانات دستػرية ،كضسانات قزائية ،لكفالة
ّ
الحق ضسغ األشخ السذخكعة .كعميو ،سشتشاكؿ تمظ الزسانات في السصمبيغ اآلتييغ:
حساية مسارسة ذلظ
ّ

األول
المطلة ّ
ً
الضماواخ الدستىرٌح لحماٌح حك التظاهر السلم ّ
السعشية بحساية حقػؽ اإلنداف كالحخّيات العامة لألفخاد ،باعتبار ّأنو
أىع التذخيعات الػششية
ّ
ّ
يذكل الجستػر ّ
ِ
كيزع السبادغ العامة التي تكفل الحقػؽ كالحخيات لألفخادُّ ،
مػجية لمتذخيعات
أسسى القػانيغ،
ُّ
كيعج أداة ّ

أف تمظ الزسانات يخاد بيا مجسػعة الػسائل
الػششية التي تزسغ مسارسة ىحا الحق أك جػىخه .ىحا يعشي ّ
التي ِّ
تسكغ اإلنداف مغ التستّع بالحقػؽ كالحخّيات السشرػص عمييا في صمب الػثيقة الجستػرية ،ككحلظ
الػسائل التي تحسي ىحه الحقػؽ مغ االنتياؾ عغ شخيق إيجاد الزػابط القانػنية التي تكػف كفيمة بتػفيخ
الشز
الحساية الالزمة لسسارسة حق التطاىخ
الدمسي .كتتسّثل تمظ الزسانات الجستػرية بالجرجة األكلى في ّ
ّ
كل دكلة ليا
عمييا في صمب الػثيقة الجستػرية ،إضافة إلى الزسانات الجستػرية التي يشبغي تػافخىا في ّ

دستػر ،كالستسثمة بسبجأ الفرل بيغ الدمصات كمبجأ سيادة القانػف.

الفرع األول
ً فً صلة الىثٍمح الدستىرٌح
ّ
الىص ػلى حك التظاهر السلم ّ
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بالشز عميو في صمب الػثيقة الجستػرية ،كالقرج
حق التطاىخ الدمسي
ّ
تتسّثل أىع ضسانة لحساية مسارسة ّ
ّ
مغ تزسشيغ الجساتيخ لحقػؽ األفخاد كحخّياتيع ىػ إثبات كجػد ىحه الحقػؽ أصالً ،كتحجيج مزاميشياِ ،لسا

يتستّع بو الجستػر مغ ٍ
سسػ عمى مختمف القػاعج القانػنية ،كمغ أجل إضفاء مد ٍيج مغ االحتخاـ عمييا(،)ٙٚ
ّ
الشز عمى حق التطاىخ الدمسي في القػانيغ العادية دكف ذكخه في الجستػر ،يجعل مسارسة
إضافة إلى ّ
أف ّ
ّ
العادية بخالؼ ما
ذلظ الحق في حالة مغ عجـ الثبات نتيجة لمتغييخات التي يسكغ أف تص أخ عمى القػانيغ
ّ
أف غياب الشز عمييا برػرة صخيحة
إف ىشاؾ اتفاقاً عمى ّ
تتصّمبو الجساتيخ مغ شخكط خاصة لتعجيميا ،إذ ّ

الشز
في الجستػر قج يتّخحه الحكاـ ذريعة لحخماف السػاشغ مغ التستّع بسسارسة ذلظ الحق بحجة عجـ
ّ

عمييا(.)ٙٛ

حق
أف دساتيخ مختمف دكؿ العالع ،قج درجت عمى
لحلظ نجج ّ
الشز عمى ّ
ّ
كل الحقػؽ كالحخّيات ،حيث ال يػجج دستػر ّإال
تتػسع
ّ
بالشز عمى ّ
أصبحت ّ

التطاىخ الدمسي ،بل ّإنيا
ّ
كأكرد فرالً أك باباً لحقػؽ

السذخع العخاقي في السادة ( )ٖٛصخاحة مغ دستػر جسيػرية العخاؽ
نز عميو
ّ
اإلنداف كحخّياتو ،كىحا ما ّ

فإف الشز عمى حق التطاىخ الدمسي في الػثيقة الجستػرية ال يقرج
الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ .إضافة إلى ذلظّ ،
ّ
يتعيغ تشطيسيا تذخيعياً بغية
السذخع أف تكػف مسارسة ذلظ
مشو
الحق بذكل مصمق دكف تقييج ،بل العكذ إذ ّ
ّ
ّ
السحافطة عمى الشطاـ العاـ.

الفرع الثاوً
مثدأ سٍادج الماوىن (مثدأ المشروػٍح)
إف الغاية األساسية مغ مبجأ السذخكعية ىي ضساف حقػؽ األفخاد كحخّياتيع ،كمشيا الحق في التطاىخ
ّ
يػضح لمذعب
ألف االحتكاـ إلى القػاعج
العامة يعسل عمى صػف الحخّية كحفع الحقػؽ ،كسا ّأنو ّ
الدمسي؛ ّ
ّ
ّ
()ٜٙ
يؤدؼ
تقيج مغ مسارسة حق التطاىخ
الدمسيّ ،
تجاكزات الدمصة ّ ،
ألف قياـ الدمصة التشفيحية بإصجار قػاعج ِّ
ّ
إلى تجخميا في أعساؿ الدمصة التذخيعية ،كفي إزاء ذلظ تفخض سيادة القانػف نػعيغ مغ االلتداـ عمى عاتق
حق األفخاد في التطاىخ
الجكلة كلرالح الستطاىخيغ ،األكؿ يتسّثل في قياـ الجكلة باتخاذ ما يمدـ لزساف ّ
 )ٙٚميدػف شو حديغ ،انحخاؼ البخلساف في مسارسة كضيفتو التذخيعية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية القانػف ،جامعة بابل،ٕٜٓٓ ،
صٕ.ٙ

 )ٙٛعبػج صػػالح عمػي ،الحقػػػؽ كالحخّيػات كضػساناتيا فػػي ضػل دسػػتػر جسيػريػػة الػيسغ لدػػشة ٓ ،ٜٜٔرسػالة ماجدػػتيخ ،كميػػة
القانػف ،جامعة بغجاد ،ٜٜٔ٘ ،صٕٗٔ.
 )ٜٙزىيخ شكخ ،الشطخية العامة لمقزاء الجستػرؼ ،جٔ ،دار بالؿ ،بيخكت ،ٕٓٔٗ ،ص.ٜٔٛ

015

الؼراق

مجلح مٍسان للدراساخ الماوىوٍحالمماروح

جامؼح مٍسان – كلٍح الماوىن

ISSN-2521-4675

أؼ
الدمسي ،كتقجيع ما يمدـ لمسػاششيغ لسسارسة ىحا
ّ
تامة .كالثاني يتسّثل في عجـ قياـ الجكلة ب ّ
الحق بديػلة ّ
ّ
ترخؼ قانػني أك مادؼ مغ شأنو أف يباعج بيغ األفخاد كحقيع في التطاىخ الدمسي أك يشقز مغ ىحا
ّ
ّ
(ٓ)ٚ
الحق .
مقخ اًر ّ ٍ
بشز دستػرؼ في أغمب دساتيخ دكؿ العالع ،كمشيا العخاؽ في دستػره
حق التطاىخ
الدمسي ّ
كلسا كاف ّ
ّ
ّ
الشز ،كىػ قائع سػاء مغ ِقبل الدمصة التذخيعية أك التشفيحية،
الشافح لدشة ّٕ٘ٓٓ ،
أؼ خخكج عمى ىحا ّ
فإف ّ
أؼ قانػف أك قخار يتعارض
ُي ّ
عج خخقاً لسبجأ السذخكعية ،كيسكغ الصعغ فيو بالصخؽ القزائية ،كبالتالي إلغاء ّ

ألىسية مبجأ سيادة القانػف كدكره
يذكل ضسانة أساسية
مع مسارسة ىحا الحق ،كىحا بجكره ّ
كميسة لسسارستو .ك ّ
ّ
حق التطاىخ الدمسي باإلضافة إلى باقي الحقػؽ كالحخيات ،فقج أشارت العجيج مغ
الشاجح في ضساف ّ
ّ
الجساتيخ إليو ،كمشيا دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ ،كذلظ بسػجب السادة الخامدة مشو التي
أف «الديادة لمقانػف.»...
نرت عمى ّ
ّ

الفرع الثالث
مثدأ الفصل تٍه السلطاخ
تجكر فكخة ىحا السبجأ في جػىخىا حػؿ تشطيع العالقة بيغ الدمصات العامة السختمفة داخل الجكلة مغ أجل
قدع كضائف
مشع استبجاد الدمصة ،كرائج ىحا السبجأ الفقيو (مػنتدكيػ) في كتابو الذييخ (ركح القػانيغ) الحؼ ّ
الجكلة األساسية إلى ثالث كضائف :تذخيعية ،كتشفيحية ،كقزائية .كذلظ مغ أجل حساية الحخّية كضسانيا،
(ٔ)ٚ
أف مبجأ
إف الدمصة تػقف الدمصة كتسشعيا مغ أف تعتجؼ أك تتجاكز  .كىحا يعشي ّ
كبحدب رأؼ الفقيوّ ،

يعج أحج ضسانات كسائل حخّية التعبيخ عغ الخأؼَّ ،
ألف كػف جسيع الدمصات في جية
الفرل بيغ الدمصات ّ

يؤدؼ
كاحجة ،فيو تقييج لمحخية ،فاجتساع كضيفة التذخيع كالتشفيح كالقزاء في يج شخز كاحج أك ىيئة كاحجة ّ

تشز عمى ىحا
أف غالبية دساتيخ الجكؿ ُّ
ثع انتفاء حخّية األفخاد ،كلحا نجج ّ
إلى إساءة استعساؿ الدمصة ،كمغ ّ
نز السادة
إما صخاحة كسا ىػ الحاؿ في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٕ٘ٓٓ الشافح ،كذلظ بسػجب ّ
السبجأّ ،

( )ٗٚمشو ،أك ضسشاً عغ شخيق تػزيع عسل الدمصات في الجكلة ،كال يكاد يػجج دستػر يجسع ىحه الدمصات
في يج ىيئة كاحجة ،الميع ّإال إذا كاف الشطاـ الستّبع في الجكلة دكتاتػرياً أك استبجادياً.

المطلة الثاوً
ٓ )ٚرفعت عيج سيج ،مخجع سابق ،صٗ٘.

ٔ )ٚحسيج حشػف ،األنطسة الدياسية ،طٕ ،العاتظ لرشاعة الكتاب ،القاىخة ،ٕٕٓٔ ،ص٘.ٙ
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الضماواخ المضائٍح لحماٌح ّ
ً
حك التظاهر السلم ّ
يشرخؼ معشى الزسانات القزائية في ىحا السجاؿ إلى فخض القزاء رقابتو عمى الدمصة التذخيعية ،كىي
يدسى بالخقابة القزائية عمى دستػرية القػانيغ ،ككحلظ فخض القزاء رقابتو
تسارس عسميا التذخيعي الحؼ ّ
يدسى رقابة القزاء اإلدارؼ عمى
عمى الدمصة التشفيحية فيسا ترجره مغ ق اخرات كأكامخ كتعميسات ،كالحؼ ّ

(ٕ)ٚ
رد االعتجاء عميو كضساف
حق التطاىخ ما لع يكغ ّ
أعساؿ الدمصة التشفيحية  ،فال يسكغ ّ
االدعاء بػجػد ّ
قػية كمؤثّخة متستّعة بالحيجة كاالستقالؿ ،تكػف متسّثمة بالقزاء(ٖ .)ٚىحا يعشي أف لمقزاء
احتخامو بيج سمصة ّ

ميساً كبالغاً ،إذ يسشع التجاكزات التي قج ترجر
لحق التطاىخ
في مجاؿ تػفيخ الحساية الالزمة ّ
الدمسي أث اًخ ّ
ّ
ألف الدمصة التذخيعية قج تخالف نرػص الجستػر ،كذلظ بإصجارىا
مغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحيةّ ،
حق التطاىخ رغع ّ ِ
الشز عميو في صمب الػثيقة الجستػرية ،كفي
قانػناً ّ
يقيج أك ييجر حق األفخاد في مسارسة ّ
ىحه الحالة يشيس الجكر البارز لمقزاء ،كذلظ عغ شخيق الخقابة عمى دستػرية القػانيغ .كالحالة ذاتيا في

حق التطاىخ
نصاؽ الدمصة التشفيحية ،كذلظ في حاؿ إصجارىا ق اخرات غيخ مذخكعة ّ
لمحج مغ مسارسة ّ
ِ
حق رفع دعػػ قزائية لمسصالبة بإلغاء مثل تمظ
الدمسي مغ قبل األفخاد ،كبحلظ يسشح القانػف لألفخاد كغيخىع ّ
ّ
(ٗ)ٚ
الق اخرات السخالفة لمقانػف عغ شخيق القزاء اإلدارؼ .
كعميو ،سشتشاكؿ في الفخعيغ اآلتييغ رقابة القزاء الجستػرؼ كاإلدارؼ بػصفيسا الزسانات القزائية الكفيمة
حق التطاىخ الدمسي.
بحساية ّ
ّ

األول
الفرع ّ
رلاتح المضاء الدستىري فً مجال تىفٍر الحماٌح الالزمح لممارسح ّ
ً
حك التظاهر السلم ّ
ألف مبجأ الدسػ السادؼ
يخُاد بالخقابة عمى دستػرية القػانيغ التحّقق مغ مصابقة القػانيغ لمجستػر ،ذلظ ّ

ثسة انتياؾ لمسبادغ الجستػرية ،فالزسانة ىشا الدسػ
لمجستػر يربح شعا اًر فارغاً مغ السزسػف إذا كاف ّ
الحق بإبصاؿ أك تعميق العسل بالقانػف السخالف
السادؼ لمجستػر الحؼ يفتخض كجػد ىيئة قزائية يعػد ليا
ّ
لمجستػر(٘ ،)ٚكبحلظ يسشع القزاء الجستػرؼ
أؼ تجاكز عمى مسارسة حق التطاىخ الدمسي ،كذلظ عغ شخيق
ّ
ّ

ٕ )ٚثخكت عبجالعاؿ ،الحساية القانػنية لمحخيات العامة بيغ الشز كالتصبيق ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٕٓٓٗ،ص.ٜٔٛ
ٖ )ٚالسخجع نفدو ،ص٘ٔٔ.

ٗ )ٚعسخك أحسج حدبػ ،حخية االجتساع (دراسة مقارنة) ،طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،ٜٜٜٔ ،ص.ٔ٘ٚ
٘ )ٚزىيخ شكخ ،مخجع سابق ،صٖٗ.
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حكسو بعجـ دستػرية أؼ قانػف يشتيظ الحق في مسارسة الحق في التطاىخ الدمسي ،لكػنو مشرػصاً عميو
ّ
في الجستػر.
ِ
ميسيغ في حساية الحقػؽ كالحخيات ،كالتي
أف القزاء الجستػرؼ ّ
ىحا يعشي ّ
يؤدؼ في الػاقع دكريغ ّ
ُي ُّ
عج كجػد
عج التطاىخ
فأما الجكر الػقائي فيتسّثل في ّ
الدمسي أبخز كسائمياّ ،
األكؿ كقائي ،كالثاني عالجيّ .
ّ
أف الدمصة القزائية تخاقب التذخيعات التي
الخقابة القزائية خصاباً مػ ّجياً إلى الدمصة التذخيعيةّ ،
مؤداه ّ
طسة لسسارسة حق التطاىخ الدمسي ،لحا يشبغي عمييا أف تحتخـ الجستػر فيسا
ترجرىا الدمصة التذخيعية السش ّ
ّ
أف تُعخض يػماً ما عمى السحاكع لتقخيخ مجػ تصابقيا
ألف القػانيغ يسكغ ْ
ترجره مغ قػانيغ بيحا الخرػصّ ،

تعج
أما الجكر العالجي ّ
بأف الخقابة القزائية عمى دستػرية القػانيغ ّ
فإنو يتسثل ّ
أك تعارضيا مع الجستػر .ك ّ
الػسيمة الشاجحة في دفع تجاكز الدمصة التذخيعية عمى الجستػر ،كبفزل ىحه الخقابة أصبح بإمكاف السحاكع
يقخر التطاىخ الدمسي ،كذلظ عغ
الشز الجستػرؼ الحؼ ّ
أف تدتبعج مغ التصبيق أؼ قانػف يتعارض مع ّ
ّ
()ٚٙ
أكجتو السحكسة االتحادية في أحج ق اخراتيا ،إذ جاء فيو
شخيق إلغائو أك االمتشاع عغ تصبيقو  .كىحا ما ّ
مقيجة بذخط عجـ
«ّ
إف مسارسة الحخيات السشرػص عمييا في السادة ( )ٖٛمغ الجستػر الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ ّ

اإلخالؿ بالشطاـ العاـ كاآلداب .)ٚٚ(»...

حق التطاىخ الدمسي
يدتشتج َّ
مسا ّ
تقجـ ّ
أف الخقابة عمى دستػرية القػانيغ كأحج الزسانات الكفيمة لحساية ّ
ّ
أف مدألة تمظ
سسػ الجستػر مقارنة بالتذخيعات األخخػ ،كأكثخ مغ ذلظ ّ
تعتسج بذكل أساسي عمى مبجأ ّ
()ٚٛ
أف الخقابة عمى
الخقابة قج أككمت بسػجب الجستػر الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ إلى السحكسة العميا  ،ىحا يعشي ّ

دستػرية القػانيغ في العخاؽ ىي رقابة قزائية تكػف كفيمة بحساية حق مسارسة التطاىخ
الدمسي بػصفو حّقاً
ّ
مغ الحقػؽ التي يتستّع بيا األفخاد بسػجب الجستػر الشافح.

الفرع الثاوً
رلاتح المضاء اإلداري فً مجال تىفٍر الحماٌح الالزمح لممارسح ّ
ً
حك التظاهر السلم ّ

 )ٚٙزىيخ شكخ ،مخجع سابق.ٗ٘ ،

 )ٚٚقخار السحكسة االتحادية العميا ذؼ الخقع (/ٗٙاتحادية )ٕٓٔٔ/في ٕٕ.ٕٓٔٔ/ٛ/

ٚٛ
نرػت السػادة (ٖ/ٜأكالً) مػػغ دسػتػر جسيػريػة العػخاؽ الشافػح لدػشة ٕ٘ٓٓ عمػػى أف «تخػتز السحكسػة االتحاديػػة العميػا بسػػا
) ّ
يأتي :أكالً) الخقابة عمى دستػرية القػانيغ كاألنطسة الشافحة».
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بحق التطاىخ ،كما يجب أف
ال تقترخ الخقابة القزائية عمى ما ترجره الدمصة التذخيعية مغ قػانيغ تتعّمق ّ
يقخر ذلظ الحق كعجـ انتياكو أك الخخكج
الشز الجستػرؼ الحؼ ّ
تكػف عميو تمظ القػانيغ مغ كجػب احتخاـ ّ

تستج الخقابة القزائية إلى ما ترجره الدمصة التشفيحية مغ ق اخرات أك تعميسات أك أكامخ كما تتّخحه
عميو ،ك ّإنسا ّ
مغ إجخاءات ،إذ ُّ
تعج ىحه الدمصة أشج سمصات الجكلة تقييجاً لمسطاىخات ،كذلظ بحكع كضيفتيا ،كبسا لجييا

()ٜٚ
إف جانباً
تسذ األفخاد في مختمف جػانب حقػقيع ،كمشيا السطاىخات  ،ىحا ،ك ّ
مغ إمكانية كبيخة يسكغ أف ّ
مغ الفقو يخػ َّ
مقيجة باستسخار(ٓ.)ٛ
أف سمصات الزبط اإلدارؼ في مجاؿ الحقػؽ كالحخّيات غيخ مصمقة بل ّ

مقيجة ،كيخاقب القاضي اإلدارؼ اإلجخاء الزبصي،
لحلظّ ،
فإف سمصة اإلدارة في مجاؿ السطاىخات ّ

التجخل أك عجـ
كمجػ تشاسبو مع أىسية الػقائع ،كسا يخاقب أحياناً تقجيخ اإلدارة لسالءمة إقجاميا عمى
ّ

تصخقت إلييا اإلدارة ،فزالً عغ فحز سالمة
صحة الػجػد ّ
السادؼ لمػقائع التي ّ
التجخل ،كسا يتحّقق مغ ّ

التكييف القانػني الحؼ أضفتو اإلدارة عمى الػقائع ،كأيزاً فحز مجػ التشاسب بيغ الخصخ الحؼ يمحق
بالشطاـ العاـ كبيغ إجخاء الزبط الحؼ اتّخحتو اإلدارة(ٔ.)ٛ
أف رقابة القزاء اإلدارؼ تختمف باختالؼ الشطاـ القزائي الدائج في الجكلة ،إف كاف نطاماً
كججيخ بالحكخّ ،
ٌ
مػحجاً أك كاف نطاماً قزائياً مددكجاً .ففي العخاؽ ،كبالشطخ لمتعجيالت التي شخأت عمى قانػف
قزائياً ّ

تع بسػجبو إنذاء مجمذ الجكلة
مجمذ شػرػ الجكلة ،كالتي كاف آخخىا قانػف رقع (ٔ )ٚلدشة  ٕٓٔٚالحؼ ّ
أف أحكاـ محكسة القزاء اإلدارؼ العخاقي جاءت خالية مغ أحكاـ
الحؼ َّ
محل مجمذ شػرػ الجكلة ،نجج ّ
حل ّ

تخز حق التطاىخ مشح تأسيذ القزاء اإلدارؼ
السدتقل في عاـ  ،ٜٜٔٛكيعػد الدبب في ذلظ إلى
ّ
ّ
أسباب عجيجة ،أبخزىا حجاثة ىحه السحكسة ،فزالً عغ محجكدية اختراصيا بالشطخ لكػف الفقخة الخامدة

صحة
نرت عمى أف «تختز محكسة القزاء اإلدارؼ بالشطخ في ّ
مغ البشج الثاني مغ السادة الدابعة قج ّ
األكامخ كالق اخرات اإلدارية التي ترجر مغ السػضفيغ كالييئات في دكائخ الجكلة كالقصاع العاـ بعج نفاذ ىحا
أف الفقخة الخامدة مغ السادة ذاتيا قج استثشت مغ
القانػف الحؼ يعيغ مخجعاً لمصعغ فييا» ،كاألكثخ مغ ذلظ ّ
ًّ مغ أعساؿ الديادة كالق اخرات اإلدارّية التي تتّخح تشفيحاً لتػجييات رئيذ
اختراص ىحه السحكسة كال
الجسيػرية ،كالق اخرات التي رسع القانػف شخيقاً لمتطمّع فييا أك االعتخاض عمييا أك الصعغ فييا(ٕ .)ٛعمى

 )ٜٚحديغ دمحم سكخ ،مخجع سابق ،صٓ.ٔٚ

ٓ )ٛسميساف دمحم الصساكؼ ،الشطخية العامة لمق اخرات اإلدارية (دراسة مقارنة) ،ط٘ ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،ٜٜٔٓ ،ص.ٚٙ
ٔ )ٛعسخك أحسج حدبػ ،مخجع سابق ،ص ٔ٘ٛكما بعجىا.

ٕ )ٛالسادة ( )ٚمغ قانػف مجمذ شػرػ الجكلة العخاقي رقع ( )ٔٓٙلدشة .ٜٜٔٛ
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نرت السادة
الخغع مغ ّ
أف الجستػر الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ ،قج ألغى ّ
أؼ قيج تذخيعي عمى كالية القزاء ،إذ ّ
أؼ عسل أك قخار إدارؼ مغ الصعغ».
(ٓٓٔ) مشو عمى أف «يحطخ الشز في القػانيغ عمى تحريغ ّ
تقيج مغ دكره الفاعل
مسا سبقّ ،
أف القزاء اإلدارؼ في العخاؽ يبقى حبيذ الشرػص التذخيعية التي ّ
يدتشتج ّ
إعصاء القزاء
بالسذخع العخاقي
حق التطاىخ الدمسي .ككاف األججر
ّ
في تػفيخ الحساية الالزمة لسسارسة ّ
َ
ّ
حبيذ الشرػص
اإلدارؼ الرالحية الػاسعة لمشطخ في القزايا التي تتعّمق بالسطاىخات ،ال إبقاءه
َ

التذخيعية.

الخاتمة
أف
لحق التطاىخ
تبيغ لشا ّ
الدمسي في العخاؽ) ّ
بعج االنتياء مغ دراسة مػضػع (الحساية الجستػرية كالقانػنية ّ
ّ
حق التطاىخ الدمسي مغ كسائل التعبيخ عغ الخأؼ ،كىػ مغ الحقػؽ األساسية الػاردة في الجساتيخ كالقػانيغ
ّ
طسة لحلظ الحق ،كمفاد
العخاقية ،سػاء التي كانت قبل عاـ ٖٕٓٓ أـ بعجه ،فزالً عغ السػاثيق الجكلية السش ّ
مقيجة بقيػد.
أف لمفخد حخية مسارستوّ ،إال ّ
ذلظ ّ
أف ىحه الحخية ليدت مصمقة ّإنسا ّ
تػصل البحث إلى جسمة مغ الشتائج كالسقتخحات ،كالتي يسكغ إجساليا فيسا يأتي:
كقج ّ
أوالً :النتائج:
ميساً في
إف التطاىخ
ّٔ -
الدمسي ،بػصفو حّقاً مغ الحقػؽ األساسية التي يتستّع بيا اإلنداف ،يذغل ّ
حي اًد ّ
ّ
أقختيا معطع دساتيخ العالع كإعالنات الحقػؽ كالسػاثيق كاالتّفاقيات الجكلية ،كلع يقف
صمب الجساتيخ التي ّ
أف حخّية
حج اإلقخار الجستػرؼ لحلظ
السذخع الجستػرؼ عشج ّ
الحق ،بل عسل عمى كفالتو كاحتخاموّ ،إال ّ
ّ
ّ
مقيجة.
التطاىخ
الدمسي ليدت حخّية مصمقة ،ك ّإنسا ّ
ّ

السذخع الجستػرؼ العخاقي في صمب دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة
ٕ -كجػد آثار خصيخة أغفميا
ّ

الحق في التطاىخ الدمسي بقخار
نز عمى مدألة التقييج الحؼ تقػـ بو الدمصة التشفيحية عمى
ّ
ٕ٘ٓٓ ،إذ ّإنو ّ
ّ
مغ رئيذ الػزراء ،كذلظ مغ خالؿ قيامو بسشع إقامة التطاىخ ّإال بإذف مدبق عمى الخغع مغ ّأنو ال يسمظ

ذلظ.

قيج أساس حخّية التطاىخ الدمسي بقيجيغ خصيخيغ ،ىسا:
ّٖ -
إف دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة ّٕ٘ٓٓ ،
ّ
لمحج مغ حخية التطاىخ التي كفمتيا الجساتيخ
ميساً ّ
اآلداب العامة ،كالشطاـ العاـ .كىحاف القيجاف ُي ّ
عجاف أساساً ّ
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بأف ىشاؾ نػعاً مغ الغسػض أك سػء الفيع لسفيػـ
كالقػانيغ السكسمة ليا فزالً عغ السػاثيق الجكلية ،عمساً ّ

الشطاـ العاـ ،األمخ الحؼ يجعل تحجيج ما ُيعتبخ مغ الشطاـ العاـ مغ عجمو مدألة تقجيخية بيج الدمصة

التشفيحية.

يحجد سبل
السذخع العخاقي لحخّية التطاىخ
ٗ -ىشاؾ قرػر تذخيعي يتبمػر في عجـ تشطيع
الدمسي بقانػفّ ،
ّ
ّ
ّ
التقيج بيا .ىحا يعشي ّأنو يشبغي االعتساد عمى أمخ
مفرل ،كالقيػد التي يجب ّ
مسارسة ىحه الحخية بذكل ّ

أف ىحا األمخ قج جاء بمغة غيخ
سمصة االئتالؼ السؤّقت السشحمة رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ ،عمى الخغع مغ ّ
دقيقة مغ ناحية الرياغة القانػنية ،فزالً عغ تعميقو العسل بالسػاد القانػنية العقابية (ٕٕٓ،)ٕٕٕ-

تع الخخكج عغ السبجأ العاـ لمتطاىخات السشرػص عمييا في قانػف العقػبات
الػاجب اتباعيا في حالة ما إذا َّ
السعجؿ.
العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة ٜٜٔٙ
ّ
ثانياً :المقترحات:
ِ
تػصل إلييا البحث ،يسكغ لمباحث اقتخاح ما يأتي:
ضل الشتائج التي َّ
ىحا ،كفي ّ
السذخع الجستػرؼ قج أكرد
إف
حق التطاىخ
ٔ -دعػة
السذخع العخاقي إلى تذخيع قانػف يش ّ
الدمسي ،إذ ّ
ّ
طع ّ
ّ
ّ
حق في السادة (/ٖٛج) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ ،تاركاً تذخيع القانػف الخاص
ذلظ ال ّ
بو إلى الدمصة التذخيعية لتذخيعو كإق اخره ،كىحا القانػف يعالج مسارسة تمظ الحخّية مغ خالؿ الػاقع التصبيقي

ليا ،كلزخكرة اإلحاشة بالتشطيع العاـ لتمظ الحخّية.

السذخع العخاقي إلى إلغاء العسل بشرػص أمخ سمصة االئتالؼ السؤّقت السشحّمة رقع ( )ٜٔلدشة
ٕ -دعػة
ّ
حق التطاىخ الدمسي ،نط اًخ لمقرػر التذخيعي الػاضح في نرػص
ٖٕٓٓ ،حاؿ تذخيع القانػف الحؼ يش ّ
طع ّ
ّ
مفرمة ككاضحة ،إضافة إلى
األمخ السحكػر ،فزالً عغ عجـ تشاكلو أحكاـ مسارسة ذلظ الحق برػرة ّ

كجػب ّأال يتعارض إصجار ىحا التذخيع مع مبادغ الجيسقخاشية الستّفق عمييا دكلياً ،كالعخاؽ كاحج مغ ىحه

الجكؿ.
حقيقية كمػضػعية كمدتقّمة بحاتيا ،تكفل مسارسة الحقػؽ السجنية كالدياسية،
ٖ -ضخكرة كضع ضسانات
ّ
كالتي مغ بيشيا مسارسة حق التطاىخ الدمسي.
ّ

سمسية كخالية مغ أعساؿ العشف أك التخخيب لألمػاؿ العامة أك
ٗ -مغ الزخكرؼ أف تكػف التطاىخات
ّ
الخاصة ،مع عجـ رفع الذعارات التي تثيخ الشعخات الصائفية أك العخقية أك غيخىا ،كفي حالة عجـ االلتداـ
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طسة ليا إلنياء ذلظ ،إضافة
بحلظ مغ ِقبل الستطاىخيغ يجب عمى الدمصات األمشية االتّراؿ بالمجاف السش ّ
إلى ضخكرة أخح االحتياشات الزخكرية لسشع تعارض كتقاشع السطاىخة مع حخكة السػاششيغ كالسخكبات
كغيخىا ،بغية عجـ تعصيل دكائخ الجكلة لتأدية مياميا ككاجباتيا؛ أؼ :السحافطة عمى ديسػمة كاستس اخرية
عسل السخافق العامة.
قائمة المراجع

أوالً :الكتب:

ٔ -أحسج حافع نجع ،حقػؽ اإلنداف بيغ القخآف كاإلعالف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ٖ.ٜٔٛ

ٕ -أمل دمحم حسدة ،حق اإلضخاب كالتطاىخ في الشطع الدياسية السعاصخة (دراسة مقارنة) ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٕٓٔ ،
ٖ -أميخ فخج يػسف ،جخائع قتل الثػار الستطاىخيغ كتعحيبيع ،طٔ ،مكتبة الػفاء القانػنية ،اإلسكشجرية ،مرخ.ٕٓٔٚ ،
ٗ -ثخكت بجكؼ ،القانػف اإلدارؼ ،طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٖٓٓ ،
٘ -ثخكت بجكؼ ،الشطع الدياسية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٜٜٜٔ ،

 -ٙثخكت عبج العاؿ ،الحساية القانػنية لمحخيات العامة بيغ الشز كالتصبيق ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٓٓٗ ،
 -ٚجابخ جاد نرار؛ نبيمة عبج الحميع ،الػسيط في القانػف اإلدارؼ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٓٓٗ ،

 -ٛجػف .أس جبدػف ،معجع قانػف حقػؽ اإلنداف العالسي ،تخجسة سسيخ عدت نرار ،دار الشدخ ،عساف ،األردف.ٜٜٜٔ ،
 -ٜحدشي الجشجؼ ،جخائع االجتساعات العامة كالسطاىخات كالتجسيخ ،طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٕٓٓ ،

ٓٔ -حسيج حشػف ،األنطسة الدياسية ،طٕ ،العاتظ لرشاعة الكتاب ،القاىخة.ٕٕٓٔ ،

ٔٔ -خزخ خزخ ،السجخل إلى الحخيات كالحقػؽ ،طٕ ،السؤسدة الحجيثة لمكتاب ،شخابمذ ،لبشاف.ٕٓٓ٘ ،
ٕٔ -رعج ناجي الججة ،التصػرات الجستػرية في العخاؽ ،طٔ ،بيت الحكسة ،بغجاد.ٕٓٓٗ ،
ٖٔ -رفعت عيج سيج ،حخية التطاىخ كانعكاس شبيعتيا عمى التشطيع القانػني في جسيػرية مرخ العخبية ،دراسة تحميمية نقجية،
طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٓٓٛ ،

ٗٔ -رياض عديد ىادؼ ،حقػؽ اإلنداف (تصػرىا ،مزاميشيا ،حسايتيا) ،العاتظ لمكتاب ،القاىخة.ٕٓٔٔ ،
٘ٔ -زىيخ شكخ ،الشطخية لمقزاء الجستػرؼ ،جٔ ،دار بالؿ ،بيخكت.ٕٓٔٗ ،

 -ٔٙساجخ ناصخ حسج ،حقػؽ اإلنداف كحخياتو الدياسية في اإلسالـ كالشطع العالسية ،طٔ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت،
ٕ٘ٓٓ.

 -ٔٚسميساف دمحم الصساكؼ ،الشطخية العامة لمق اخرات اإلدارية ( دراسة مقارنة) ،ط٘ ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.ٜٜٔٓ ،
 -ٔٛسييل حديغ الفتالكؼ ،حقػؽ اإلنداف ،ط ،دار الثقافة ،عساف ،األردف.ٕٕٓٔ ،
 -ٜٔالديج عبج الحسيج فػدة ،حقػؽ اإلنداف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.ٕٓٓٙ ،

ٕٓ -صالح عمػاف ناصخ الشائمي ،حق التطاىخ الدمسي ،طٔ ،دار الدشيػرؼ ،بيخكت.ٕٓٔٙ ،
ّ
ٕٔ -عبجالحفيع الذيسي ،القزاء الجستػرؼ كحساية الحخيات األساسية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٕٓٓٔ ،
ٕٕ -عبجالكخيع عمػاف ،حقػؽ اإلنداف ،طٕ ،جٖ ،دار الثقافة ،عساف ،األردف.ٕٓٔٔ ،

ٖٕ -عخكبة جبار الخدرجي ،القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف ،طٕ ،دار الثقافة ،عساف ،األردف.ٕٕٓٔ ،

ٕٗ -عراـ الجبذ ،الشطع الدياسية ،ج ،ٙالحقػؽ كالحخيات العامة ،طٕ ،دار الثقافة ،عساف ،األردف.ٕٓٔٔ ،

ٕ٘ -عمي يػسف الذكخؼ كآخخكف ،دراسات حػؿ الجستػر العخاقي ،مؤسدة آفاؽ لمجراسات كاألبحاث العخاقية ،بغجاد.ٕٓٓٛ ،
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 -ٕٙعسخك أحسج حدبػ ،حخية االجتساع (دراسة مقارنة) ،طٔ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٜٜٜٔ ،
 -ٕٚكخيع يػسف كذاكر ،الحخيات العامة ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية.ٜٔٛٚ ،

 -ٕٛدمحم أحسج فتح الباب ،سمصات الزبط اإلدارؼ في مجاؿ مسارسة حخية االجتساعات ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٜٜٜٔ ،
 -ٕٜدمحم الصيب عبجالمصيف ،نطاـ التخخيز كاإلخصار في القانػف السرخؼ ،مصبعة دار التأليف ،القاىخة.ٜٔٚ٘ ،
ٖٓ -دمحم أنذ قاسع جعفخ ،السػضف العاـ كمسارسة العسل الشقابي ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٜٔٛٙ ،
ٖٔ -دمحم أنذ قاسع جعفخ ،الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ ،دكف دار نذخ.ٜٜٜٔ ،
ٕٖ -دمحم بكخ قباني ،القانػف اإلدارؼ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،دكف سشة نذخ.
ٖٖ -دمحم ثامخ ،حقػؽ اإلنداف الدياسية ،طٔ ،الكتبة القانػنية ،بغجاد.ٕٖٓٔ ،

ٖٗ -دمحم ماىخ أبػ العيشيغ ،تصػر قزاء االلغاء كدكر القاضي االدارؼ في حساية الحقػؽ كالحخيات ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة.ٕٜٓٓ ،

ٖ٘ -محي أحسج شػقي ،الجػانب الجستػرية لحقػؽ اإلنداف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.ٜٔٛٙ ،
 -ٖٙنعيع عصية ،الشطخية العامة لمحخيات الفخدية ،طٔ ،الكتبة العخبية ،القاىخة ،ٜٔٙ٘ ،ص.ٕٜٗ
 -ٖٚكليع دكغالس ،حقػؽ الذعب ،تخجسة مكخـ عصية ،السكتبة األىمية ،بيخكت ،دكف سشة نذخ.

ثانياً :الرسائل واألطاريح:

 -1أركاف عباس الخفاجي ،الحق في حخية التطاىخ الدمسي (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجدتيخ ،كمية القانػف ،جامعة
ّ
بابل.ٕٖٓٔ ،

 -2أفكار عبجالخزاؽ عبجالدسيع ،حخية االجتساع (دراسة مقارنة) ،أشخكحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة القاىخة،
ٕٕٓٓ.

 -3حديغ دمحم سكخ ،حخية االجتساع( ،دراسة مقارنة) ،أشخكحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة الشيخيغ.ٕٓٓٙ ،

صالح عمي ،الحقػؽ كالحخيات كضساناتيا في ضل دستػر جسيػرية اليسغ لدشة ٓ ،ٜٜٔرسالة ماجدتيخ،

ٗ-

عبج

٘-

عيدى تخكي خمف ،أساليب الزبط اإلدارؼ كعالقتيا بالحخيات العامة ،أشخكحة دكتػراه ،معيج البحػث كالجراسات

كمية القانػف ،جامعة بغجاد.ٜٜٔ٘ ،
العخبية ،القاىخة.ٕٓٔٔ ،
-ٙ
-ٚ

فخيجة حسػـ ،األمغ اإلنداني كحقػؽ اإلنداف ،رسالة ماجدتيخ ،كمية العمػـ الدياسية ،جامعة الجدائخ.ٕٖٓٓ ،

ميدػف شو حديغ ،انحخاؼ البخلساف في مسارسة كضيفتو التذخيعية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية القانػف ،جامعة بابل،

.ٕٜٓٓ

 -ٛنػ ازد أحسج ياسيغ الذػاني ،مدؤكلية الستطاىخيغ الجشائية عغ السطاىخات غيخ السذخكعة (دراسة مقارنة) ،رسالة

ماجدتيخ ،كمية القانػف كالعمػـ الدياسية ،جامعة كخكػؾ.ٕٓٔٗ ،

ثالثاً :البحهث والدوريات والمقاالت:

 -1جاؾ ركبيخ ،التطاىخ في الذارع ،بحث مشذػر في مجمة القانػف العاـ كعمع الدياسة ،العجد الخابع ،مجج السؤسدة
الجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع.ٕٓٓٙ ،

 -2سامخ حسيج سفخ؛ قتادة صالح فشجاف ،الزسانات القانػنية لحق التطاىخ (دراسة مقارنة) ،بحث مشذػر في مجمة
جامعة ذؼ قار ،السجمج ٓٔٔ ،العجد (ٓٗ).ٕٓٔٙ ،
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 -3سعج عرفػر ،حخية االجتساع في إنجمت اخ كفخندا كمرخ ،بحث مشذػر في مجمة مجمذ الجكلة ،الدشة الثالثة،
ٕ٘.ٜٔ

 -4شسخي جبخ ،الزسانات الجستػرية لحخية الخأؼ كالتعبيخ في الجساتيخ العخاقية ،بحث مشذػر في مجمة الحػار
الستسجف ،العجد (.ٕٓٓٚ ،)ٔٛٗٚ

 -5عالء إبخاىيع محسػد الحديشي ،حخية االعتراـ في العخاؽ ،بحث مشذػر في شبكة الشبأ السعمػماتية عمى السػقع
اإللكتخكني .http://www.marocdroit.com

 -6نادر شافي ،اإلضخاب في قانػف العسل المبشاني ،مقاؿ مشذػر في مجمة الجير ،العجد (ٕٕ٘) ،يػنيػ.ٕٓٓٙ ،

رابعاً :الدساتير والقهانين والمراسيم:

 -1أمخ سمصة االئتالؼ السؤقت رقع ( )ٜٔلدشة ٖٕٓٓ في العخاؽ.
ٕ -دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح لدشة ٕ٘ٓٓ.
ٖ -دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة .ٜٔ٘ٛ
ٗ -دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٗ.ٜٔٙ
٘ -دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة .ٜٔٙٛ
 -ٙدستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ٓ.ٜٔٚ

 -7قانػف االجتساعات العامة الفخندي الرادر في العاـ ٔ.ٔٛٛ

 -ٛقانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات العخاقي رقع (٘ٔٔ) لدشة  ٜٔ٘ٛالسمغى.
 -ٜقانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات الفخندي لدشة .ٜٕٔٚ

ٓٔ-
ٔٔ-
ٕٔ-

قانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات السرخؼ رقع (ٗٔ) لدشة ٖٕ.ٜٔ
القانػف األساسي العخاقي لدشة ٕ٘.ٜٔ

قانػف التجسيخ في مرخ رقع (ٓٔ) لدشة ٗٔ.ٜٔ

-13

قانػف العقػبات العخاقي رقع (ٔٔٔ) لدشة  ٜٜٔٙالسعجؿ.

-15

قانػف السخكر العخاقي الرادر بسػجب أمخ سمصة االئتالؼ السؤقت رقع ( )ٛٙلدشة ٕٗٓٓ.

ٗٔ-

-16
-17

-ٔٛ
-ٜٔ

-22

قانػف العسل الشافح في العخاؽ رقع ( )ٖٚلدشة ٕ٘ٔٓ.

قانػف انزباط مػضفي الجكلة كالقصاع العاـ رقع (ٗٔ) لدشة ٔ ٜٜٔالسعجؿ.

الدمسية في مرخ رقع  ٔٓٚلدشة ٖٕٔٓ.
قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات
ّ
قانػف تشطيع السطاىخات في إقميع كخدستاف العخاؽ رقع (ٔٔ) لدشة ٕٓٔٓ.

مخسػـ االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع (ٕ٘) لدشة ٗ٘.ٜٔ

السخسػـ بقانػف لدشة ٖ٘ ٜٔكالخاص بحفع الشطاـ في االجتساعات العامة كالسطاىخات في فخندا.

 -21قانػف مجمذ شػرػ الجكلة العخاقي رقع ( )ٔٓٙلدشة .ٜٜٔٛ
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