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  اإلالخص :

م في مشخلت جدٌى دًملشاػي، وإٌو كاهىن ًصذس بالذولت اللُبُت مىز اظخلاللها، لزلً 2012لعىت  29 صذس كاهىن ألاخضاب العُاظُت اللُبي سكم

العلؼت ؼيل عصب الخذاٌو العلمي للعلؼت اإلاشجىض على الخعذدًت واإلاؽاسهت العُاظُت التي ؤكشها ؤلاعالن الذظخىسي، وما صاد ألامش حعلًُذا على 

عُت الجذًذة ؤهه لم ًىً هىال ً مشحع دظخىسي ؤو كاهىوي لُبي بالعابم ًمىً الاظخفادة مىه في هزا الؽإن، ووفًلا إلاا جلذم؛ ًدىاٌو البدث الدؽَش

فاجه إلافهىم الخضب العُاس ي وجإظِعه  كاهىن جىـُم عمل ألاخضاب العُاظُت، بر حعشض ألهم مظامحن هزا اللاهىن مً خُث حعٍش

ذ  له، واهتهاء بالىخاثج والؽشوػىالظىابؽ والجهت اإلايلفت بةصذاس جصاٍس مماسظت اليؽاغ العُاس ي للخضب، وؤوؽؼت وؤهذاف الخضب ومصادس جمٍى

عُت اللُبُت بؼشض معالجت الخلل الزي جىاحذ باللاهىن. لها بلى اإلااظعت الدؽَش  والخىصُاث التي هإمل ؤن جإخز ػٍش

 

 لُبُا، بعالن دظخىسي ماكذ، كاهىن ؤخضاب ظُاظُت، جىـُم عمل خضبي، جإظِغ ؤخضاب.  تفخاحيت:اإلاكلماث ال

 

 

 

Abstract: 

The Libyan Political Parties Law No. 29 /2012 issued in a period of democratic transformation 

and change, as the first law to be issued in Libya since its independence. Therefore, this law became 

the base frame of peaceful power transfer that based on political and Multi-party System  stated in the 

constitutional declaration, what is more complicated to the new legislative authorities that there was 

no Libyan constitutional or legal references to be used in this regard. The research deals with the law 

regulating the work of political parties, as it exposed the most important implications of it in terms of 

its definitions, concept of the political party foundation, conditions, legislations and authorities 

issuing licenses, activities, objectives of the party and funding sources ending with findings and 

recommendations that aiming will help the Libyan legislative institutions to fix the defect in this law. 

 

Keywords 

Libya, temporary constitutional declaration, law on political parties, organization of party work, 
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 مقدمت

خ 2012( لعىت 29حاء كاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت سكم ) م، صادًسا عً املجلغ 2012مً ماًى  2م. بخاٍس

عُت  الىػني الاهخلالي اإلااكذ، في الىكذ الزي حعخعذ فُه لُبُا إلاشخلت جدٌى دًملشاػي بخىض ؤٌو اهخخاباث حؽَش

اًش، ؤو التي لم ًىً لها ؤي دوس باسص فيها، مما دٌ على بمؽاسهت وافت اإلايىهاث العُاظُت اإلاؽاسهت بفاعلُت في زىسة فبر 

حعامذ الىـام العُاس ي الجذًذ الزي وان ٌععى لترظُخ مبادت اإلاؽاسهت العُاظُت، والخذاٌو العلمي للعلؼت، وللذ 

ًَّ كاهىن ًىـم عملها وجإظِعها، وتهخم ا ت العمل العُاس ي الخضبي، مع اؼتراػه َظ لذساظت ظمذ ؤلاعالن الذظخىسي بدٍش

بدعلُؽ الظىء على الخفاصُل وألاخيام والظىابؽ والؽشوغ اللاهىهُت الىاحب مشاعاتها ؤزىاء مماسظت اليؽاغ 

العُاس ي للخضب وطع اللاهىن ألاظغ وألاػش التي حعمل بذاخلها ألاخضاب العُاظُت، وما ًترجب عليها مً خلىق 

ؤلاًجابُاث والعلبُاث التي وان لها ؤزش على بحشاءاث  وواحباث، ومً هزا اإلاىؼلم ظىف وعخعشض اللاهىن مع ببشاص

جإظِغ ألاخضاب، وجىـُم وؽاػها العُاس ي، وؤهم ما ًمىً ؤن ًبرص هىا ؤهه ال جىحذ كاعذة دظخىسٍت ؤو ججشبت ظُاظُت ؤو 

عخبر اللاهىن ظالف الزهش ؤٌو كاهىن ًىـ ت جىـُمُت ظابلت مىز جإظِغ الذولت اللُبُت، َو م العمل كاهىهُت ؤو بداٍس

 العُاس ي الخضبي. 

 مشكلت الدزاشت

 دًملشاػي ُمشجىض على الخعذدًت العُاظُت 
ً

مع حؼُحر الىـام العُاس ي الزي واهذ ؤهم ؤهذافه جإظِعخدىال

والخذاٌو العلمي للعلؼت بمؽاسهت وافت ؤبىاء الؽعب اللُبي دون اظخثىاء.وبشفع الخـش الزي وان مفشوض ػُلت 

مىعذ الاظخدلاق الاهخخابي ألاٌو "اهخخاب العىىاث اإلااطُت عً حؽىُل ألاخضاب العُاظُت، ومع طُم الىكذ وكشب 

جشي في ًىهُى لعىت 
ُ
م،وبمؽاسهت وافت ألاخضاب والىُاهاث 2012اإلااجمش الىػني العام"، والتي وان مً اإلالشس لها ؤن ج

ا. وبعذ الخذاٌو بحن اإلايىهاث العُاظُت داخل حلعاث املجلغ الىػني الاهخلالي اإلااكذ 
ً
العُاظُت التي حؽيلذ خذًث

عُت"،وفي ؼهش ماًىلعىت "الع (وإٌو كاهىن لُبي ًخخص بدىـُم عمل ألاخضاب 29م صذس اللاهىن سكم )2012لؼت الدؽَش

ؽحر لللت الخبرة العُاظُت واللاهىهُت للىخب العُاظُت التي جىلذ كُادة الخؼُحر العُاس ي الخاصل.  ٌُ  العُاظُت، مما 

مىىىا ؤن هؼشح  : هل صذس كاهىن جىـُم ألاخضاب صاؤالث آلاجيتالدمً هىا جخمدىس بؼيالُت الذساظت، ٍو

العُاظُت بالخىافم مع ؤخيام ؤلاعالن الذظخىسي اإلااكذ؟، وهل اخترم اللاهىن مبادت الخعذدًت العُاظُت والخذاٌو 

 العلمي للعلؼت؟ وهل هـم اللاهىن عملُاث جإظِغ ألاخضاب العُاظُت بما ًظمً ظالمت هـامها ووؽاػها؟. 

 له مً خالل البحث بالخحليل مً أجل جقييم القاهىن. هرا ما شيخم جىاو 

 

 مىهجيت الدزاشت

ا مً الفله واللاهىن الذظخىسي، والىص الذظخىسي 
ً
اعخمذث الذساظت اإلاىهج الخدلُلي واإلاىهج اإلالاسن اهؼالك

ىن ألاخضاب الزي هـم عمل ألاخضاب العُاظُت مً خُث الخإظِغ واليؽاغ والىـام العلابي الزي جخظع له، وهـًشا لي
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العُاظُت واهذ مدـىسة خالٌ فتراث ؤهـمت الخىم العابلت؛ ظِخم ؤلاؼاسة بلى كىاهحن مىـمت لعمل ألاخضاب العُاظُت 

 في دٌو ؤخشي بما جخؼلبه الذساظت في ول مىطع. 

 جقصيم الدزاشت: 

ـم العمل لألخضاب جم جلعُم الذساظت بما ًظمً الدعلعل اإلاىؼلي ملخاوس ؤي عملُت بصذاس لللىاهحن التي جى

 مباحث كما ًلي.العُاظُت، خُث كعمذ الذساظت بلى زالزت 

 

 اإلابحث ألاول: الحزب الصياس ي وجأشيصه:

م مً حعٍشف وجدذًذ إلااهُت الخضب 2012( لعىت 29ًدىاٌو هزا اإلابدث ما هص علُه اللاهىن اللُبحركم )

 العُاس ي، وؤخيام الخإظِغ.

 

 س ي في قاهىن جىظيم ألاحزاب. اإلاطلب ألاول: حعسيف الحزب الصيا

حعخبر ألاخضاب العُاظُت بؽيلها ومدخىاها الجماهحري اإلاىـم ؿاهشة خذًثت هىًعا ما، خُث جشحع حزوسها 

خُت بلى ؤبعذ مً رلً،  خُت بلى ؤواخش اللشن الخاظع عؽش، وؤما هـاهشة خضبُت بمعنها العُاس ي فخمخذ حزوسها الخاٍس الخاٍس

وؽإتها وهمىها وجؼىسها وان مشافًلا ليؽإة وهمى وجؼىس الـاهشة العُاظُت في خذ راتها، خُث وسبما ًمىً اللٌى بإن 

ذون ومخدضبىن معه، وباإلالابل وان هىان معاسطىن ومخدضبىن   ووان له مٍا
َّ

ؤهذث الىكاجع ؤهه ال ًىحذ هـام للعلؼت بال

ذ ؤو مً هى معاسض فهي خلُلت زابخ  .1تطذه، وبؼع الىـش عً حجم مً هى مٍا

 

فاألخضاب بصىستها الخذًثت لم جـهش بال مع ؿهىس خم "الاكتراع" وجؼىسث ألاخضاب العُاظُت بخؼىس هزا الخم. 

 .2برن هي ولُذة الذًملشاػُت، وعلى ألاخص الاكتراع العام بما ًخؼلبه مً جىـُم وحعبئت للجماهحر

 

ظها خاص بالذٌو وبعظها عام، فإما وؽإة ألاخضاب العُاظُت وان هدُجت للعذًذ مً العىامل اإلاعلذة، بع

ت والصشاعاث اللىمُت  خ واإلاعخلذاث الذًيُت والترهُباث العىصٍش الخاص منها؛ فُمىً بدساج اللىاهحن العشفُت والخاٍس

وػحرها مً الخصىصُاث، وؤما العامت فُمىً بدساحها في زالزت معاساث سثِعُت، هي اإلاعاس "الاحخماعي والاكخصادي"، 

ًذًىلىجي"، واإلاعاس "الخلني"واإلاعاس "ألا 
3. 
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عاث بالخىـُم، بعبب ما كذ  فاث الخفصُلُت للمىاطُع التي جدىاولها الدؽَش لِغ مً مهام اإلاؽشع رهش الخعٍش

ًخخللها مً اإلاأخز والعلبُاث، مً خُث الثؼشاث في دكت الصُاػت التي كذ جصبذ ػحر مىاهبت للخؼىس الزي ًمىً ؤن 

جلً اإلاهمت لللظاء والفله الزي ًلىم باظخعماٌ اإلاصؼلخاث التي ًصعب مً خالٌ  ًدصل بمشوس الضمً، بل جترن

ل وػحرها مً الثؼشاث اللاهىهُت املخخملت، ولىً اإلاؽشع كذ ًلجإ في بعع ألاخُان بلى جدذًذ اإلالصىد  الؼعً فيها بالخإٍو

ع اإلاعني، ألهمُتها ؤو جىىعها وجبا ًنها باإلاعاوي واإلافاهُم بهذف جدذًذ اإلافهىم مً اإلاصؼلخاث التي ظىف ًشد رهشها بالدؽَش

عُت علُه  .1اإلالصىد واإلاشاد جؼبُم ؤخيام حؽَش

 

هزا ما دفع اإلاؽشع اللُبي في كاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت، وباإلاادة ألاولى مىه التي هصذ على ؤن ول بؼاسة 

وخذة اإلاشاكبت واإلاشاحعت اإلاالُت، ورهشث  إلاصؼلح "لجىت" حعني لجىت ؼاون ألاخضاب، وول بؼاسة إلاصؼلح "وخذة" حعني

ًفا للخضب "الخضب هى ول جىـُم ظُاس ي، ًخإلف باجفاق بحن حماعت مً اللُبُحن، ًاظغ وفًلا ألخيام  اإلاادة الثاهُت حعٍش

ذًش وؽاػه بؽيل علني بالىظاثل العلمُت والذًملشاػُت بهذف ؤلاظهام في الخُاة العُاظُت، لخدلُم  هزا اللاهىن، ٍو

امج مدذدة ومعلىت جخعلم بالؽاون العُاظُت والاكخصادًت والاحخماعُت والثلافُت بلصذ اإلاؽاسهت في معاولُاث بش 

ذ 2الخىم وجذاٌو العلؼت وفلا للاهىن الاهخخاباث العامت ٍش "، مً هىا ًخطح ؤن اإلاؽشع كام بخدذًذ اإلافهىم اإلالصىد ٍو

عُت علُه.    جؼبُم ألاخيام الدؽَش

 

فاث وسدث بعذد مً كىاهحن جىـُم ألاخضاب العُاظُت لبعع دٌو الجىاس مً هىا وحب بحشا ء ملاسهت بحن حعٍش

ومنها، وسود حعٍشف الخضب العُاس ي بلاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت باإلاملىت اإلاؼشبُت، "الخضب العُاس ي هى جىـُم 

ت، ػبًلا لللاهىن بملخض ى ؤشخاص راجُح ن، ًخمخعىن بدلىكهم اإلاذهُت ظُاس ي داثم، ًخمخع بالصخصُت الاعخباٍس

ععىن على جدلُم هفغ ألاهذاف "، وهما وسد حعٍشف الخضب العُاس ي بلاهىن 3والعُاظُت، ًخلاظمىن هفغ اإلابادت َو

ت "الخضب العُاس ي هى ججمع مىاػىحن ًخلاظمىن هفغ ألافياس،  جىـُم ألاخضاب العُاظُت بالجمهىسٍت الجضاثٍش

جخمعىن لؼشض وطع مؽشوع ظُاس ي مؽ ترن خحز الخىفُز للىصٌى بىظاثل دًملشاػُت وظلمُت بلى مماسظت العلؼاث ٍو

"، وحاء حعٍشف الخضب العُاس ي في كاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت ألاسدوي 4واإلاعاولُاث في كُادة الؽاون العمىمُت

صذ اإلاؽاسهت في الخُاة "ول جىـُم ظُاس ي مالف مً حماعت مً ألاسدهُحن ًاظغ وفًلا ألخيام الذظخىس، وهزا اللاهىن بل
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عمل بىظاثل مؽشوعت  العُاظُت وجدلُم ؤهذاف مدذدة جخعلم بالؽاون العُاظُت والاكخصادًت والاحخماعُت، َو

 ". 1وظلمُت

 

فاث ألاخضاب العُاظُت، وهذف الىـم العُاظُت واخذ  هى العماح بدؽىُل ألاخضاب ؤال و جخعّذد وجخخلف حعٍش

العُاظُت، وباليعبت ألعظاء ألاخضاب العُاظُت الهذف هى البلاء بالعلؼت ؤو الععي للىصٌى للعلؼت ؤو اإلاؽاسهت فيها 

والخإزحر على مشاهض صىع اللشاس، ومً هىا هشحع للخعٍشف الزي وطعه اللاهىن مىطىع الذساظت بإهه ول جىـُم ظُاس ي 

ىاء البلذ ًيىن جإظِعه جدذ مـلت اللاهىن، ولم ًزهش ؤلاعالن الذظخىسي ليىهه الىص ميىن مً مجمىعت مً ؤب

الذظخىسي الزي اظخمذ منها ؼشعُت الخإظِغ، ألاًذًىلىحُت التي ًمىً ؤن حعبر عً الاخخالف في الشؤي واإلاصالح، 

رهش علىُت الخإظِغ وظلمُت والذًمىمت ليىن ألاخضاب العُاظُت ؤخذ ماظعاث الىـم العُاظُت الذًملشاػُت، ولىىه 

فهم منها بلضامُت جلذًم ألاهذاف واإلابادت الخاصت بالخضب للؽعب  ودًملشاػُت الىظاثل، والهذف اإلاشاد الىصٌى بلُه، ٍو

لؼشض اخخُاس ألاصلح، وللذ اجفلذ اللىاهحن باإلاؼشب ولُبُا وألاسدن على ؤن جإظِغ ألاخضاب العُاظُت ًيىن وفم 

ألاخضاب العُاظُت باإلاملىت ألاسدهُت بخإهُذه على الشحىع ألخيام الذظخىس ألاسدوي ؤًًظا، واخخلف  ؤخيامها، وجمحز كاهىن 

 كاهىن ألاخضاب العُاظُت الجضاثشي عً باقي اللىاهحن بعذم جإهُذه بالشحىع بلى ؤخيام اللاهىن اإلاىـم والذظخىس ؤًظا. 

 

فاث ًمىىىا ؤلاؼاسة واظخيخاج  حعٍشف خاص بالباخث هى: ؤن "الخضب العُاس ي  مً خالٌ الىـش لهزه الخعٍش

ا بهذف جدلُم اإلاصالح العلُا للذولت، وبؽيل داثم  ًُّ عباسة عً جىـُم  ًجمع مجمىعت مً ألافشاد باملجخمع، والعمل ظُاظ

ومعخمش، ووفًلا إلابادت وؤهذاف وجىحهاث وؤًذًىلىحُت خاصت جامً بالخعذدًت، والععي بيافت الىظاثل العلمُت، وعبر 

عني رلً ؤن  اللىىاث الذًملشاػُت للىصٌى للعلؼت، ؤو اإلاؽاسهت فيها مً خالٌ ممثلحن عنهم باالهخخاب ؤو بالخعُحن". َو

ججخمع مجمىعت مً ؤبىاء الىػً الىاخذ لها سػبت في مماسظت العمل العُاس ي، وؤن جشجىض ؤهذافها بما ًدلم اإلاصالح 

ت الظُ لت ؤو اللبلُت اإلالُخت، جدىمهم هُيلُت جىـُمُت لها كُادة ظُاظُت، العلُا للذولت ال لخذمت مصالخهم الفئٍى

وهـام ؤظاس ي، ومبادت وؤهذاف وؤًذًىلىحُت معلىت مع بًمانهم بالخعذدًت العُاظُت واخترام الشؤي آلاخش، والخلُذ بمبذؤ 

خدٌى الذًملشاػي، وؤهمها الخذاٌو العلمي للعلؼت وهبز العىف، والخعبحر عً معاعيهم بالىظاثل اإلاخاخت عبر كىىاث ال

ت العُاظُت والاكخصادًت والاحخماعُت وػشخها على الؽعب  اهخخاباث هضيهت وؼفافت جلبل هخاثجها، وبعذاد البرامج الخىمٍى

ت الاخخُاس دون الخإزحر علُه عبر اللىىاث ػحر اللاهىهُت، وجإهُل وجيؽئت حُل كُادي ًيىن حاهًضا لخىلي معاولُاث  لخٍش

ل بدىم مبذؤ اللُادة العُ ِ
ّ
ي
ُ
اتها، ومً هزا الخعٍشف وعخيخج ؤن الخضب هى حضء مً اليل، وؼ اظُت بمخخلف معخٍى

 الخعذدًت العُاظُت، وفي الىكذ هفعه الجضء الزي ٌععى لخدلُم اإلاصالح اليلُت للىػً الىاخذ.

 

 اإلاطلب الثاوي: اإلابادئ ألاشاشيت لخأشيض الحزب الصياس ي. 
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ت جإظِغ ألاخضاب الع ، فالذًملشاػُت كىامها 1ُاظُت، ؤخذ الشواثض ألاظاظُت للىـم الذًملشاػُتبن خٍش

ً بسادة ؼعبُت لها اللذسة على وؽش الىعي  ت، ومً مخؼلباتها لىفار مدخىاها حعذد خضبّي ًيىن طشوسة لإلظهام في جيٍى الخٍش

ت جامت.   العُاس ي بدٍش

 

اللُبي "على بكامت هـام ظُاس ي مذوي دًملشاػي مبني وللذ هصذ اإلاادة الشابعت مً ؤلاعالن الذظخىسي اإلااكذ 

لؼت لمي الذًملشاػي للعَّ ُاظُت والخضبُت بهذف الخذاٌو العَّ ت ، 2على الخعذدًت العَّ وهصذ اإلاادة الخامعت عؽشة على خٍش

نها بصذوس كىاهحن جىـمها ً ألاخضاب العُاظُت والجمعُاث وظاثش مىـماث املجخمع اإلاذوي، واؼترػذ جيٍى ، وال ًجىص جيٍى

ت ؤو معلخت ؤو مخالفت للىـام العام ؤو آلاداب العامت وػحرها مً الخىـُماث التي جظش بىخذة التراب  بوؽاء حمعُاث ظٍش

ت جإظِغ ألاخضاب ، وحعذ ٌعخبر ؤلاعالن الذظخىس ؤٌو دظخىس لُبي ٌعمذ بدؽىُل ألاخضاب العُاظُت، 3الىػني اللُبي خٍش

، وجللذ العلؼت بالؼشق الذًملشاػُت التي ال جخالف 4ألاظاظُت للىـم الذًملشاػُتالعُاظُت، بخذي وؤهم الذعاماث 

 . 5الذظخىس واللىاهحن الىافزة واإلاىـمت لها، على ؤن جلخلي بعىصش مؽترن هى الىصٌى للعلؼت

 

ت جإظِغ ألاخضاب العُاظُت والاهظمام اليها طمً الخلىق والخش  ٍاث لزا هجذ ؤن هصىص معـم الذظاجحر جمىذ خٍش

التي ًخم بدساحها بىصىص دظخىسٍت وحب اخترامها، وهزا ما جم بدساحه باإلعالن الذظخىسي اللُبي ؤلاوعاهُت ألاظاظُت 

 بىص اإلاادجحن الشابعت والخامعت عؽشة. 

ؤما بخصىص خم جإظِغ ألاخضاب العُاظُت والاهظمام لها في الخالت اللُبُت فىجذ ؤن اإلاادة الثالثت كذ هصذ 

ت الياملت ليل مىاػً لُبي لخإظِغ خضب ظُاس ي، ؤو الاهدعاب له، مع اؼتراغ عذم الاصدواحُت ؤو على مىذ ال خٍش

ت 6الاؼتران في ؤهثر مً خضب في الىكذ راجه ، وهما هصذ اإلاادة العادظت على مىع وخـش مىدعبي الهُئاث الععىٍش

م وؤحهضتها، الؽشػت والجماسن"، وؤعظاء الهُئاث "اللىاث اإلاعلخت" ومىدعبي الهُئاث اإلاذهُت اإلاىـمت "كىاث ألامً العا

عخبر هزا اإلاىع والخـش ملبىال ليىهه 7اللظاثُت، "كظاة وؤعظاء الىُابت العامت" مً الاهخماء بلى ألاخضاب العُاظُت ، َو

، وؤما بخصىص اإلاعاواة بحن ألاخضاب  معمىال به في معـم كىاهحن جىـُم ألاخضاب العُاظُت لعذد هثحر مً الذٌو

ت بظمان اللىاهحن  العُاظُت مً حمُع الىىاحي العُاظُت واللاهىهُت فللذ هصذ اإلاادة العابعت على ؤنها حمُعا مدعاٍو

عاث اإلاعٌى بها بالذولت اللُبُت وعلى سؤظها اللاهىن اإلاىـم لها  ، 8والدؽَش
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 .56ص  ، م2000اىرة: دار الظيضة العربية، ، الق2الطبعة ، النظم السياسية في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي، 5
 (.3، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )مصدر سبق ذكره، 6
 (.6، الطادة )األحزاب السياسيةم بشأن تنظيم 3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 7
 (.7، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 8



أ . إشماعيل أبىبكس أحمد اإلاحجىبي 

: جمال أحمد بشير بادي .دأ  قساءة في قاهىن جىظيم ألاحزاب الصياشيت الليبي)دزاشت جحليليت( 

 

اإلاسكز الدًمقساطي العسبي . بسلين  اإلااهيا      2020ذازآ/ازسم،00، املجلد 21مجلت العلىم الصياشيت و القاهىن . العدد  91  

 

اإلاىـمت لعمل ألاخضاب هىا ظىف وعشض املخـىساث التي جظمىتها اإلاادة الخاظعت، والتي ال جخلى اللىاهحن 

ت ؤو ختى دعمها، ومىع  ت ؤو ؼبه الععىٍش العُاظُت منها: ًدـش على الخضب العُاس ي بكامت الدؽىُالث الععىٍش

 جخظمً بشامجه ؤو وؽشجه ؤو مؼبىعاجه ول 
َّ

اظخخذام ألاظالُب العىُفت بيافت ؤؼيالها، وؤما الجاهب ؤلاعالمي اإلاىحه فإال

عىف والىشاهُت وبزاسة الفخىت داخل املجخمع، وبما ؤن املجخمع اللُبي ًخصف بإهه بظالمي، وال ما مً ؼإهه الخدٍشع على ال

عت ؤلاظالمُت دت للؽَش ، وبالخالي وان مً 1جىحذ به دًاهاث ؤخشي فةن الخـش اهدصش في ألامىس التي جىحذ بها مخالفت صٍش

ٌ مشاخل الخدٌى الذًملشاػي التي حؽهذها الىاحب على اإلاؽشع جىطُذ مىاػً املخالفاث التي ًمىً ؤن جدذر خال

 خٌى حعٍشف مصؼلح العلماهُت "ومبذؤ فصل 
ً

البالد، وجشن لخلذًش بعع الجهاث، مما ًفخذ الباب للىلاػ والجزاع مثال

 الذًً عً الذولت".  

 

 مً خالل جحليل الىصىص الصابقت هخلص إلى اإلاالحظاث آلاجيت: 

عُت الخـش اإلافشوض على جإظِغ وحؽىُل ألاخضاب الزي وان مفشوطا عليها.  .1  سفعذ العلؼت الدؽَش

ت 2012مىذ الذظخىس اللُبي "ؤلاعالن الذظخىسي اإلااكذ لعىت  .2 م"، ومع بذاًت اإلاشخلت الاهخلالُت الثاهُت؛ خٍش

 جإظِغ ألاخضاب العُاظُت. 

عُت اللاهىن سكم ) .3 جىـُم عمل ألاخضاب العُاظُت التي حؽيلذ بمىحب ( بؽإن 29صذس عً العلؼت الدؽَش

 ؤلاعالن الذظخىسي، والزي حاء لترظُخ الصبؼت الذظخىسٍت واللاهىهُت لها. 

ت ليافت اإلاىاػىحن اللُبُحن دون جمُحز بحن وافت اإلايىهاث الثلافُت داخل املجخمع،  .4 مىذ اللاهىن وامل الخٍش

 ي اإلاؽاسهت العُاظُت بالىـام العُاس ي الجذًذ. وهزلً لم ًمىع ؤهصاس الىـام العابم مً خلهم ف

خـش ؤلاعالن الذظخىسي واللاهىن اإلاىـم، بكامت الخضب العُاس ي على ؤًذًىلىحُت دًيُت معُىت ؤو بكامت  .5

 حؽىُالث معلخت.

خـش ومىع مىدعبي اللىاث اإلاعلخت ومىدعبي كىاث الؽشػت والجماسن ومىدعبي الهُئاث اللظاثُت مً  .6

 اب العُاظُت. الاهخماء لألخض 

 

 اإلاطلب الثالث: أحكام جأشيض الحزب الصياس ي. 

ذ مماسظت ألاخضاب العُاظُت  بذاًت البذ لىا مً ؤلاؼاسة بلى الجهت التي ؤوول لها مهمت ؤلاؼشاف ومىذ جصٍش

ىًسا ليؽاػها العُاس ي، وحاءث اإلاادة العاؼشة لخىضح جبعُت اللجىت "لجىت ؼاون ألاخضاب"، وبالخالي مً ًدم له دظخ

حؽىُلها، خُث هصذ اإلاادة صشاخت على ؤن جيىن جبعُتها بلى بداسة اللاهىن الخابعت للمجلغ ألاعلى لللظاء التي هي جدبع 

م بؽإن حؽىُل لجىت ؼاون ألاخضاب العُاظُت والصادس عً وصٍش 2012( لعىت 202وصاسة العذٌ، وبىاء على اللشاس سكم )

ىُل لجىت جخيىن مً سثِغ وؤسبعت ؤعظاء كاهىهُحن، منهم زالزت بشجبت معدؽاس، العذٌ، والزي هصذ مادجه ألاولى على حؽ
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، 1وازىان بشجبت ؤظخار، وفي اإلاادة الثاهُت: "جماسط اللجىت مهامها وفم الاخخصاصاث اإلاعىذة لها بلاهىن جىـُم ألاخضاب

للؽشوغ اإلازوىسة باإلاادة الثامىت مً  واإلاخمثلت في الىـش في ػلباث حسجُل ألاخضاب وفدص وزاثلها، للخإهذ مً مؼابلتها

ذ اللاهىهُت التي حعمذ للخضب العُاس ي بمماسظت وؽاػه العُاس ي  .2كاهىن جىـُم ألاخضاب، وبالخالي بصذاس الخصاٍس

 

خُذ وان هص اإلاادة ألاولى بخصىص جىطُذ معنى اإلاصؼلخاث التي وان منها مصؼلح "لجىت" الزي ًذٌ على 

 :3وجاءث اإلاادة السابعت عشسة لخضع مهامها كما ًلي ُت،لجىت ؼاون ألاخضاب العُاظ

ذ لها، مع طشوسة ؤن  .1 جلىم اللجىت بالىـش في الىزاثم التي جلذمها ألاخضاب العُاظُت بؼشض بصذاس جصاٍس

جيىن مىخـمت ؤلاحشاءاث اإلاىصىص عليها باإلاادجحن الخادًت عؽشة والثاهُت عؽشة، وعلى ؤن جىـش في ػلب 

خه، مع بصذاس ؼهادة لصالح الخضب ا لعُاس ي إلاماسظت وؽاػه الخضب في هؼاق مذجه خمعت ؤًام مً جاٍس

 العلني وفلا لىصىص اللاهىن. 

 جصذس اللجىت مزهشة جىضح فيها ؤظباب عذم اعخماد الخضب وفلا ألخيام اللاهىن.  .2

ًدم للخضب الؼعً في سفع الدسجُل خالٌ مذة خمعت ؤًام ؤمام هُئت كظاثُت حؽيلها املخىمت العلُا  .3

 مذة ؤكصاها خمعت عؽش ًىًما. لزاث الؼشض، وعلى املخىمت ؤن جبذ في الؼعً خالٌ

 

وكذ جظمً اللاهىن عذًدا مً الؽشوغ التي ًجب جىافشها فُمً ًدم له الاهدعاب للخضب العُاس ي، منها هص 

اإلاادة الخامعت التي اؼترػذ فُمً ًيىن عظًىا بالخضب العُاس ي ؤن ًيىن لُبي الجيعُت، مخمخًعا بيامل ألاهلُت 

، لىً لم ًخلُذ الىثحر مً 4مىت عؽشة مً عمشه، ومخمخًعا بدلىكه العُاظُت واإلاذهُتاللاهىهُت، وؤن ًيىن كذ ؤجم الثا

إلاً ًخلذم بؼلب لخإظِغ خضب ظُاس ي، خُث  5اإلااظعحن بىص اإلاادة الخادًت عؽشة والتي اؼترػذ ؤلاكامت الاعخُادًت

اإلطافت للجيعُت اللُبُت، مما بن هىالً سئظاء ؤخضاب ظُاظُت ال ًلُمىن داخل لُبُا، هما ؤن لهم حيعُاث ؤحىبُت ب

ا للىص اللاهىوي مً هال اللجىخحن؛ العظى اإلااظغ، ولجىت ؼاون ألاخضاب العُاظُت. 
ً
 ٌعذ اهتهاو

 

 :وبالىظس في هصىص اإلاىاد الصابقت ًخضح لىا ما ًلي

ت واللاهىهُت لها. .1  خذد اللاهىن الجهت املخىلت بدؽىُل اللجىت والخبعُت ؤلاداٍس

 مىذ الخم اللاهىوي للؼعً ؤمام ؤعلى هُئت كظاثُت لُبُت، وهزا دلُل على ؤهمُت ؤلاحشاءاث وهضاهتها.   .2

مثلها شخصُاث مً ؤعلى الهُئاث  .3 ت واللاهىهُت، ٍو جمخعذ لجىت ؼاون ألاخضاب بالصخصُت اإلاعىٍى

 اللظاثُت.
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ث ختى جىخمل الجهاث الشكابُت في لم ًشبؽ اإلاؽشع اللُبي لجىت ؼاون ألاخضاب باإلافىطُت العلُا لالهخخابا .4

يىن اسجباػها اإلاباؼش بالعلؼت  حعم سكابي واخذ ًخمخع باالظخلاللُت الخامت عً العلؼت الخىفُزًت، ٍو

عُت.   الدؽَش

لم ًدذد اللاهىن الصفاث التي ًجب ؤن ًخدلى بها سثِغ الخضب العُاس ي؛ مً خُث الجيعُت واإلاعخىي  .5

 الخعلُمي والخبرة العُاظُت.

 

 

 

 اإلابحث الثاوي: القىاعد اإلاىظمت لعمل الحزب الصياس ي. 

م، العذًذ مً اإلابادت التي ؼيلذ ألاػش 2012( لعىت 29وسد بلاهىن جىـُم عمل ألاخضاب العُاظُت سكم )

العامت لعمل ألاخضاب العُاظُت ومماسظت وؽاػها وجىطُذ ما ًلع على الخضب العُاس ي مً خلىق وواحباث جمىىه مً 

ت داخل بػاس الىهج الذظخىسي واللاهىوي، وهى ألامش الزي بشص مً خالله جفعُل مبذؤ الخعذدًت العُاظُت العمل بدٍش

ت الياملت مً خُث الدؽىُل والاهدعاب للخضب العُاس ي.  وجشظُخ الخٍش

 

 اإلاطلب ألاول: ؤلاطاز العام لعمل الحزب الصياس ي. 

ت، ومً هىا ًمىً  مً ؤهم الىاحباث والخلىق التي ؤهذها اللاهىن للخضب العُاس ي؛ اعخباسه هصخصُت اعخباٍس

ذ  ت بيىنها جلً الىُاهاث ؤو اإلايؽأث التي ًخم بؼهاسها بىفغ الاظم املخذد في ػلب الخصٍش ؤن وعشف الصخصُت الاعخباٍس

ترجب علُه سكابت ومداظبت بمضاولت بخذي اإلاهً اإلاعمىح بها كاهىها، على ؤن ًصذس ل ذ مً الجهاث املخىلت بزلً، ٍو ها جصٍش

ؽاس بليها ؤًًظا بمصؼلح كاهىهُت،  شخص معىىي ؤو اعخباسي، وهي هُان كاهىوي ػحر بؽشي، وبمفهىم آخش فهي مىـمت َو

عترف بها هصخصُت ك ا، ولىنها ُمصّشح بها بمىحب اللاهىن، ولها واحباث وخلىق، وَُ ًُ اهىهُت ولها ولِعذ شخًصا ػبُع

ت ممحزة، وهزا ٌؽمل ؤي مىـمت ُمذسحت ؤو مسّجلت، والجذًش بالزهش ؤن خلىق ومعاولُاث الصخص الاعخباسي  هٍى

جخخلف عً خلىق ألاشخاص الؼبُعُحن الزًً ٌؽيلىنها، وللذ حاءث اإلاادة العادظت عؽشة لخإهُذ رلً، خُث هصذ 

ت مً الُىم الخ ترجب على رلً على ؤن الخضب العُاس ي شخصُت اعخباٍس ذ له بمماسظت وؽاػه العُاس ي، ٍو الي إلاىذ الخصٍش

، وؤهذث اإلاادة الخادًت والعؽشون 1ؤن ًلىم الخضب بيؽش الىزاثم اإلاخعللت بالخإظِغ بهذف الخعٍشف به لجمُع اإلاىاػىحن

ها، وله ظلؼت على ؤن سثِغ الخضب هى مً ًمىىه جمثُل الخضب العُاس ي ؤمام اللظاء، وحمُع الجهاث الخيىمُت وػحر 

 عىه
ً

ا بذال ًُ ا سظم
ً
، ومً طمً ما ًخمخع به الخضب العُاس ي 2الخعبحر عً ؤهذافه بيافت وظاثل ؤلاعالم، وله ؤن ٌعحن مخدذز

ً فةهه ًدم للخضب امخالن وظاثل بعالم خاصت به للخعبحر عً آساثه لخدلُم  مً خلىق هما وسدث باإلاادة الثامىت والعؽٍش

ت مع باقي ألاخضاب العُاظُت ؤهذافه وفلا للمبادت الذ عاث الىافزة، هما له الخم في خصص مدعاٍو ظخىسٍت والدؽَش
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، مما ًذٌ على خُادًت ؤلاعالم الشظمي للذولت في الخعامل مع وافت 1ألاخشي في اظخخذام وظاثل ؤلاعالم اإلاملىهت للمجخمع

ىن ما ًترجب عليها مً علىباث ًمىً ؤن ألاخضاب العُاظُت، ولىنها واهذ عباسة عً هص مىخىب فلؽ، لم ًدذد اللاه

 جفشض على املخالف، هما بهه لم ًشحع جلً املخالفاث للاهىن العلىباث العام بالذولت اللُبُت.

 

هما خذد اللاهىن بمادجه العابعت عؽشة اإلاىاسد اإلاالُت الشثِعت للخضب العُاس ي، وهي اؼتراواث ألاعظاء والتي لم جدذد 

كُاداث الخضب هفعه، والذعم املخصص مً الذولت، وخصُلت اظدثماساث الخضب باألوؽؼت كُمتها بل جشهذ لخلذًش 

، ومً هىا وحب الخؼشق للفلشة الثاهُت 2اإلاعمىح بها كاهىها، والهباث والخبرعاث ػحر اإلاؽشوػت والتي لم جدذد كُمتها

عُت والخىفُزًت،  والخاصت بالذعم املخصص مً الذولت، خُث لم ًدذد اللاهىن كُمخه بل جشن لخلذًش العلؼاث الدؽَش

ىصع وعبت  % مً 50مما كذ ًفخذ باب الخذاٌو والىلاػ الزي ال ًيخهي ؤبًذا، هما هصذ اإلاادة العؽشون على ؤن ًخصص ٍو

% 50الذعم اإلالذم مً الذولت على وافت ألاخضاب العُاظُت اإلاسجلت وفم ؤخيام اللاهىن بالدعاوي، وجىصع وعبت الـ 

 جلل عً الباكُت على ألا 
َّ

% مً بحمالي 3خضاب بدعب وعبت ألاصىاث الاهخخابُت التي ًخدصل عليها الخضب، بؽشغ ؤال

ً مً ول خضب 3ألاصىاث ، ؤما باليعبت بلى اليعب التي وصع بها اللاهىن الذعم؛ فلى حعلها على عذد اإلاششخحن الفاثٍض

 بحن ألاخضاب العُاظُت خٌى 
ً

 معإلت جىصَع الذعم. ظُاس ي ليان ؤفظل وؤكل ججارًبا وحذال

 

 :وبالىظس في هصىص اإلاىاد الصابقت ًخضح لىا ما ًلي

ت لألخضاب العُاظُت مع طمان الخلىق وجشظُخ الىاحباث.  .1  مىذ اللاهىن مىاصفاث الصخصُت الاعخباٍس

 ؤعؼى اللاهىن اإلاعاواة بحن ألاخضاب العُاظُت وافت في اظخخذام وظاثل ؤلاعالم العامت اإلاملىهت للذولت.  .2

عُت والخىفُزًت في ؤعماٌ ألاخضاب العُاظُت.  .3  ال ًجىص جذخل العلؼخحن الدؽَش

ل ألاخضاب العُاظُت دون جدذًذ كُمت الذعم اإلالذم مً الذولت ؤو الفتراث التي  .4 خذد اللاهىن مصادس جمٍى

ًلذم فيها، ومً ػحر جىـُم ًدلم اظخلاللُت ألاخضاب العُاظُت هدُجت ما حعخلمه مً دعم وهباث 

 ُت. خاسح

 

 اإلاطلب الثاوي: ضىابط عمل ألاحزاب الصياشيت الليبيت. 

جشظُخا ألهمُت الذوس الزي ًمىً ؤن جادًه ألاخضاب العُاظُت في ألاهـمت الذًملشاػُت، جبرص ؤهمُت جذخل اإلاؽشع 

لخىـُم عمل ألاخضاب العُاظُت في بػاس عملها، وهزا ما هبدث عىه مً خالٌ جدلُل ودساظت كاهىن جىـُم ألاخضاب 

التي ًجب على ألاخضاب الخلُذ بها، وبال فةنها جخعشض العُاظُت، فلذ هـم اللاهىن حملت مً الىاحباث والظىابؽ 

للعلىباث التي ؤوسدها اإلاؽشع والتي جصل بلى خل الخضب ؤو بًلافه عً مماسظت العمل إلاذد معُىت ؤو جلذًم ؤعظاثه 

                                                           
 (.28، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 1
 (.17، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 2
 (.20)، الطادة م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 3
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ي للمعاءلت اللاهىهُت، ومً الىاحباث التي فشطها اللاهىن على الخضب العُاس ي؛ الالتزام بإخيام ؤلاعالن الذظخىس 

واخترام ظُادة اللاهىن، وعذم ههج العمل العشي وعالهُت ؤهذافه ومماسظت وؽاػه العُاس ي بالىظاثل العلمُت، واخترام 

 مبذؤ الخعذدًت العُاظُت، ومبذؤ الخذاٌو العلمي للعلؼت، وعذم حؽىُل هُاهاث معلخت جابعت له. 

 

في هـامه ألاظاس ي وبشامجه العُاظُت وؤظماء وؤهّذ اللاهىن على ألاخضاب العُاظُت باإلبالغ عً ؤي حؼُحراث 

جب ؤال ًخؼابم اظم الخضب وؼعاسه وسمضه مع ؤظماء وؼعاساث وسمىص ؤخضاب كاثمت، ؤو ؤخضاب لم ًمع ، 1ألاعظاء ٍو

 .2على خلها زالر ظىىاث، وال ًجىص اظخخذام سمىص وؼعاساث الخضب بذون برن مىه

 :3ما ًليوهصذ اإلاادة الثاهُت عؽشة على ؤن ًخظمً الىـام ألاظاس ي للخضب 

 الاظـم اليامـل للخضب، والاظم املخخصش بن وحذ، ووصف ؼعاسه وسمىصه.  .1

 الىهج اللاهىوي للخضب.  .2

 ؤهذاف الخضب.  .3

ت وفلذانها. .4  ؼشوغ اهدعاب العظٍى

 حعمُت الهُئاث اللُادًت، وآلُاث اخخُاسها. .5

 ث التي ًخمخع بها ؤعظاء الخضب.الخلىق والىاحبا .6

ل الخضب.  .7  مصادس جمٍى

 آلُاث الشكابت الذاخلُت للخضب.  .8

 بحشاءاث الخعذًل التي كذ جؼشؤ على اللاهىن ألاظاس ي للخضب. .9

 ؤخيام وكف وؽاغ الخضب الؼىعي، وبحشاءاث بعادة جىـُمه. .10

 

اإلاالُت بالذولت "دًىان املخاظبت" بالخيلُف  لم ٌؽشن اللاهىن اإلااظعت التي جماسط مهام الشكابت على وافت ؤلاحشاءاث

اث العالُت  اإلاباؼش على ما ًخعلم بإمىاٌ الخضب العُاس ي، مما كذ ًفخذ املجاٌ للمخالفاث التي ًمىً ؤن جشجلي للمعخٍى

 هد
ً
لها. بما في رلً مً خاسج البالد مما كذ ًازش على ؤدائها ظلبا ُجت مً تهشب وبخفاء ألاخضاب العُاظُت مصادس جمٍى

 ؤلامالءاث عليها.

 

                                                           
 (.11، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 1
 (.13، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 2
 .(12، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 3
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 اإلابحث الثالث: إًقاف الحزب الصياس ي عً ممازشت وشاطه، أو حله. 

مع طمان وهفالت  ،العُاظُتمً اإلاخعاسف علُه ؤن الىزاثم الذظخىسٍت جدمل في ػيها هصىًصا حعمذ بالخعذدًت 

ت جإظِغ ألاخضاب العُاظُت، وهزا الخم ؤهذه ؤلاعالن الذظخىسي  رلً الخم بىصىص دظخىسٍت واضخت جىزم خٍش

بمادجه الخامعت عؽشة، وؤما الاهدعاب والاوسخاب مً ألاخضاب العُاظُت؛ فإهذه كاهىن جىـُمها بمادجه الثالثت، هما 

 عظىا في ؤهثر مً خضب واخذ.اؼترغ ؤال ًيىن اإلاىاػً اللُبي 

 

ت  ولم ًخخلف ؤلاعالن الذظخىسي عً كاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت في ؼإن جىـُم ومماسظت هزه الخٍش

لؼشض طبؽ معاسها بؽيل ال جخخل معه اإلاصالح العلُا للذولت اللُبُت، وهى ما ٌعشف بالذفاع عنها باألظلىب 

ا الذًملشاػي، وعلى خذ حعبحر اللاض ي 
ً
ىُت "سوبشث حاهعىن" الزي كاٌ بن الذظخىس "لِغ مُثاك باملخىمت العلُا ألامٍش

اث التي ًىفلها الذظخىس بخذي ؤدواث الخذمحر الىػني. ا" وبالخالي ال ًمىً ؤن جيىن الخلىق والخٍش  اهخداسًٍ

 

اث؛ فال ًمىً اعخباسها خ اث لعلها ًىً خشص الذظاجحر على جإهُذ الخماًت لخلً الخلىق والخٍش ا وخٍش
ً
لىك

اث باإلاصالح العلُا للذولت، هما ؤن اإلافهىم اإلاؼلم للخلىق كذ حؼحر وفم كظاء  مؼللت، فالبذ ؤن جلُذ جلً الخلىق والخٍش

ت شخصُت، في خحن ؤن  املخاهم الذظخىسٍت، بر وان ًىـش لها على بنها خلىق ؤصُلت لألفشاد وؤنها الصمت لخؼىسهم هدٍش

ت الصمت للبىاء الذًملشاػي الخىافس ي، وؤنها ؤظاط الذًملشاػُت الخىافعُت، وبالخالي الىـشة الجذًذة صىفتها بيىن ها خٍش

 عليها ؤن جذوس في هزا الفلً وال جخجاوصه خفاؿا على اإلاصالح العلُا للذولت. 

 

خم  مً هىا ًبرص خل ألاخضاب العُاظُت همفهىم ظُاس ي وكاهىوي، على الشػم مً وىنها حعذ مً اإلاىابش التي جمثل

خُت؛ فلذ  اإلاىاػً في اخخُاس ممثلُه، بال ؤن الذًملشاػُت لها الخم في خماًت هفعها هىـام للخىم، ومً الىاخُت الخاٍس

ع  الىـام الذًملشاػي  اظخؼلذ ألاخضاب العُاظُت ؤلاػاس الذًملشاػي للىصٌى بلى العلؼت، ومً زم عملذ على جلٍى

ت هثحرة على رلً ولعل ؤهمها ما كام به الخضب الىاصي بلُادة هخلش، فبعذ الزي وان ظببا في وصىلهم للخىم، هىالً ؤمثل

م الاهخخاباث؛ كام بخؼبُم هـام خىم ؼمىلي كىض بمىحبه الىـام الذًملشاػي، لهزا فةن خل  وصىله للخىم عً ػٍش

ا للخفاؾ على بيُت الىـم الذًملشاػُت، ، وهزا ما ظىعشطه ف  .  مطلبين كما ًليي ألاخضاب العُاظُت ٌعذ خُاًسا طشوٍس

 

 اإلاطلب ألاول: إًقاف وشاط الحزب الصياس ي. 

ىـم عملها  مً اإلاخعاسف علُه ؤن ألاخضاب العُاظُت بهما جدؽيل لؼشض مماسظت ؤوؽؼت مدذدة بالذظخىس، ٍو

فها ظابًلا-كاهىن ملضم بزلً  يىن الهذف مً جإظِعها هى الخىافغ لؼشض الىصٌى بلى العلؼت،  -هما جم حعٍش لتي واٍو

ً ؤلاسادة  ت، ولظمان جؼبُم مدخىاها؛ فلذ جم جإظِغ الخعذدًت الخضبُت هظشوسة الصمت لخيٍى  على الخٍش
ً

جلىم ؤصال

ا إلااهُت الخدٌى الذًملشاػي، 
ً
وهما خذد هص اإلاادة الشابعت مهام الؽعبُت، وجدذًذ العُاظت الىػىُت جدذًذا خًشا مذسو

جدلُم الخلذم العُاس ي والاحخماعي والاكخصادي والثلافي وحعمل على جىعُت  ألاخضاب العُاظُت الشثِعُت ليىنها حعهم في
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ا ًُ ، ػحر ؤن رلً ال ًمىع مً بًلاف وؽاغ الخضب العُاس ي عً مماسظت ؤعماله إلاذد وخاالث 1اإلاىاػىحن وجمثُلهم ظُاظ

اللُبي لم ًخؼشق بلى بًلاف  ًدذدها اللاهىن، جشجلي وجدىاظب مع الفعل الزي ًترجب علُه هزا ؤلاًلاف، وكاهىن ألاخضاب

لت واخذة فلؽ؛ هي ؤن ًدل الخضب هفعه، ؤو ًىكف وؽاػه، ؤو ؤن ًلىم بةعادة جىـُمه عبر  وؽاغ الخضب بال بؼٍش

ؤخيام ًخخزها الخضب العُاس ي، وجيىن طمً ميىهاث هـامه ألاظاس ي، هما هصذ اإلاادة الثاهُت بما ًجب ؤن ًخظمىه 

، وكاهىن ألاخضاب العُاظُت اللُبي 2م وكف وؽاغ الخضب وبعادة جىـُمه ؤو بنهاء عمله"الىـام ألاظاس ي، الفلشة: "ؤخيا

مىذ بمادجه الثالزحن الخصاهت اللاهىهُت للخضب العُاس ي بإهه ال ًجىص خل الخضب ؤو وكف وؽاػه بال بلشاس كظاجي، بىاء 

ه وافت الـشوف واملخالفاث التي جيىن على ػلب ًخلذم به سثِغ لجىت ؼاون ألاخضاب بلى املخىمت املخخصت، ٌؽشح فُ

، ومً الىاضح ؤن اإلاؽشع اللُبي كذ كام بمىذ 3ؤهمها ؤن ًفلذ الخضب ؤخذ ؼشوغ الخإظِغ ؤو بخالله بإخيام هزا اللاهىن 

عُت في خل ؤو بًلاف الخضب العُاس ي  ألاخضاب العُاظُت الخصاهت الالصمت التي جمىع جذخل العلؼاث الخىفُزًت والدؽَش

ظت وؽاػه، بل ؤوول اإلاهمت للعلؼاث اللظاثُت، والىطع الاخخُاسي الزي جلىم به ألاخضاب العُاظُت هفعها مً عً مماس 

، وؤما باليعبت للجهت التي جلىم بشفع ػلباث 
ًّ

خل وبًلاف اليؽاغ والاهذماج مع خضب آخش مما ٌعذ الخضب العُاس ي مىدال

ؼاون ألاخضاب ليىهه اإلاعاوٌ اإلاباؼش بالشكابت على ألاخضاب  وكف اليؽاغ والخل للعلؼاث اللظاثُت؛ فهي سثِغ لجىت

، هما هصذ اإلاادة الخادًت والثالزىن على: "للمدىمت جىحُه بهزاس بلى الخضب العُاس ي املخالف بةصالت ؤي 4العُاظُت

ؽشة آالف مخالفت ألخيام اللاهىن وجصخُذ ؤوطاعه، وفي خالت امخثاله جلخصش معاكبخه بؼشاماث مالُت ال جلل عً ع

ذ على خمعحن ؤلف دًىاس بذال مً بًلاف الخضب وخله  ".5دًىاس، وال جٍض

 

وما هالخـه على ألاخيام اإلازوىسة ؤعاله؛ ؤنها ؤخزث ؤظلىب الخذسج في فشض العلىبت، بحن جىحُه ؤلاهزاس لؼشض 

بحن اكخصاس العلىباث على بصالح الخضب هفعه، وبإنها ؤعؼذ الفشصت للخضب العُاس ي لخفادي الخل وؤلاًلاف اليامل، و 

ؼيل ػشاماث مالُت، ولم جخؼشق بلى خاالث علابُت ؤخشي مثل فشض علىباث على سثِغ الخضب، ؤو وكف ؤوؽؼت بصذاس 

صخف الخضب، ؤو وؽشاجه الخاصت، ؤو مىعه مً اظخخذام وظاثل ؤلاعالم العامت، ؤو ججمُذ خعاباث الخضب اإلاصشفُت 

 كاهىوي واضح.     لفتراث مدذدة ًجب ؤن ًخظمنها هص 

 . اإلاطلب الثاوي: حل الحزب الصياس ي

 في خاالث منها هما وسد بالفلشة ألاولى: برا كام 
ً

هصذ اإلاادة الخاظعت والعؽشون ِبَعّذِ الخضب العُاس ي مىدال

ا خطح بإن اللاهىن كذ ؤحاص للخضب اجخار وافت ؤلاحشاءاث لخل هفعه دون ؤن ًظع ؤي 6الخضب بدل هفعه اخخُاسًٍ ، ٍو

                                                           
 (.4، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 1
 (. 12(. الفقرة )12، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 2
 (.30الطادة )، م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 3
 (.31، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 4
 (.32، الطادة )م بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 5
 (.39دة )، الطام بشأن تنظيم األحزاب السياسية3123( لسنة 32القانون رقم )الطصدر نفسو، 6
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طابؽ ؤو ؼشوغ وكُىد على رلً. مما كذ ٌعبب ظُؼشة وجفشد اللُاداث العلُا للخضب باللشاس دون الشحىع ليافت 

 ألاعظاء. 

 

العُاس ي، وليل منها ؿشوف خاصت ( على الخاالث ألاخشي التي ًدل بمىحبها الخضب 4 -3 -2هما هصذ الفلشاث )

 : بها وهي

 برا وان خل الخضب بمىحب خىم كظاجي. .1

 برا اهذمج مع خضب ظُاس ي آخش.  .2

 برا هلص العذد ؤلاحمالي ألعظاثه عً الخذ املخذد باللاهىن.  .3

 

 إلاا شبق مً  هصىص وصخيخج اإلاالحظاث الخاليت:
ً
 جحليال

( على عذة خاالث ًجىص بمىحبها خل الخضب العُاس ي، ومً مالخـت هزه الخاالث هجذ فيها ما 29هصذ اإلاادة ) .1

 ًخالءم مع هزا الجىاص. 

لم ًخظمً اللاهىن خاالث ؤخشي ًمىً ؤن جمثل مىاػً خؼحرة ًترجب عليها الخل والخـش الجضجي ؤو اليامل،  .2

ر اإلاباؼش ما لم ًىً عبر وظاثل الخىاصل الذبلىماس ي اإلاخعاسف مثل خالت بزباث الخىاصل الخاسجي اإلاباؼش وػح

ت كبلُت  ، ومً الخاالث ألاخشي ؤًظا بكامت حؽىُالث معلخت جابعت للخضب ؤو بىاء كىىاث فئٍى عليها بحن الذٌو

 ًيىن مً ؼإنها طشب اليعُج الاحخماعي. 

 

 الخاجمت   

ُت الذًملشاػُت، وحعذ اللىاهحن اإلاىـم لعملها ومماسظت حعخبر ألاخضاب العُاظُت مدىًسا ؤظاس ي في مداوس العمل

وؽاػها العُاس ي مً اإلاشجىضاث الذًملشاػُت الشثِعُت، ليىنها جاظغ لخُاة ظُاظُت حعمل في بػاس اإلاىافعت والجزيهت 

ا لؼمىخاث والؽفافت الشصِىت، ومعُاسها الخذاٌو العلمي على العلؼت هزا وله ما ظعى له كادة الخؼُحر في لُبُا جدلًُل 

 الؽعب اللُبي.

بعذ عشطىا ألهم ما جظمىه كاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت الزي ٌعخبر ؤٌو كاهىن لُبي ًصذس بهزا الؽإن، وبعذ 

ً سثِعُت 33جلُُمه وجدلُله ًخطح لىا بإن اللاهىن جيىن مً ) ( مادة ؤخذث ػابع الدعلعل بذون جلعُمه بلى عىاٍو

 منهابجاهب ؤظاس ي مً
ً

مشاخل حؽىُل الخضب العُاس ي مما فخذ الباب ؤمام الخجارباث الخدلُلُت اإلاعشكلت  ًخخص هال

لعمل ألاخضاب العُاظُت  التي جصذسها بعًظا مً العُاظُحن اإلاعخللحن وػحرهم مً كادة وؤعظاء بعع ألاخضاب 

رلً ساحع لعذم  العُاظُت، بل وصل الخذ بخلً الخجارباث بإن جشجلي إلاعخىي خالفاث كاهىهُت ودظخىسٍت، وظبب

 بصذاس الالثدت الخىفُزًت للاهىن ألاخضاب العُاظُت.

وكام الباخثمً خالٌ جدبع ميىهاث ومظامحن اللاهىن ودساظتها خعب الخؼت البدثت جدلًُلا لبُان ؤلاؼيالُت  

 على ألاظئلت منها وان بصذاس اللاهىن مخىافم مع ؤلاعالن الذظخىسي اإلااكذ، اخترم اللاهىن مب
ٌ
ذؤ الخعذدًت وبحابت
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العُاظُت والخذاٌو العلمي للعلؼت، هـم اللاهىن عمل ووؽاغ  ألاخضاب العُاظُت بالعذًذ مً الىصىص اللاهىهُت، 

ه الىثحر مً الىىاكص التي ًجب ؤن جاخز في الاعخباس، ومنها عذم جظمىه على هص كاهىن ًدمل في ػُه  ولىىه وان ٌعتًر

إلاماسظت الذًملشاػُت الذاخلُت التي ًمىً ؤن جىعىغ هخاثجها ؤلاًجابُت على  ؤلاحشاءاث التي ًجب على الخضب جؼبُلها

الخدٌى الذًملشاػي اليامل،  ولم ًخؼشق اللاهىن بصىسة هص كاهىن ًيلف بمىحبه الخضب بذوسه في جيؽئت وجثلُف 

وفؽل الىثحر مً  اإلاىاػً اللُبي على مماسظت خله باإلاؽاسهت العُاظُت الفاعلت مما ؤوعىغ على الىاكع العُاس ي

العُاظاث التي واهذ بذاًتها مً داخل كاعاث اإلااجمش الىػني العام مما خلم هىع مً الخفاعالث الؽعبُت الشافظت 

الىخائج والخىصياث لالهظمام والاهخشاغ بالعمل العُاس ي داخل ألاخضاب العُاظُت،ولخفادي رلً فةهىا هلىم بدسجُل 

 آلاجيت:

 

 الىخائج:

 جىفُزًت جفصُلُتخاصت بىُفُت جؼبُلإخيام اللاهىن.لم جصذس الثدت  .1

عخبر خؼىة 1951ٌعذ كاهىن ألاخضاب العُاظُت ؤٌو كاهىن ًصذس بالذولت اللُبُت مىز اظخلاللها ظىت  .2 م، َو

ت جإظِغ ألاخضاب العُاظُت  دمل في ػُه معاًحر دولُت مخعللت بدٍش حُذة لترظُخ الخدٌى الذًملشاػي، ٍو

 اب منها، هما سسخذ هصىصه مبادت الخعذدًت العُاظُت. والاهظمام لها والاوسخ

لم ًخل اللاهىن مً الجىاهب العلبُت منها عذم الذكت في الصُاػت الذظخىسٍت، وعذم جلعُم اللاهىن ملخاوس  .3

عي إلاشاخل الخإظِغ وػحرها.  سثِعُت ًخخللها الترجِب اللاهىوي والدؽَش

 

 الخىصياث: 

لت بمىطىع البدث، فةن ػاًت البدث الخشوج بخىصُاث وملترخاث هشي مالءمتها إلاا كذ بعذ ما جىصلىا بلُه مً هخاثج مخعل

خي ًمىً ؤن ٌعخمذ علُه في العابم، ووعشد  اعتري اللاهىن مً هلص وعذم دكت في الصُاػت وعذم وحىد بسر كاهىوي وجاٍس

 الخىصياث كما ًلي:هزه 

 هخخاباث واعخباسها هُئت سكابُت معخللت. دمج لجىت ؼاون ألاخضاب العُاظُت مع اإلافىطُت العلُا لال  .1

مفاهُم الخإظِغ، واللىاعذ اإلاىـمت للعمل الخضبي، بعادة جشجِب اللاهىن في مداوس راث حعلعل ًىضح  .2

 وبًلاف وؽاغ الخضب العُاس ي وخله.  

حعذًل اإلاادة الخامعت بةطافت فلشة خاصت بإن ال ًيىن مً ًخىلى مىصب كُادي بالخضب العُاس ي له حيعُت  .3

 ؤخشي ػحر الجيعُت اللُبُت، ولم ًخدصل على حيعُت ؤخشي في العابم ختى لى جىاٌص عنها. 

ً والخاصت بالذعم اإلاالي اإلالذم مً الذولت، ورلً بخدذًذه جدذًًذا .4 ًدا للُمخه وهُفُت  حعذًل اإلاادة العؽٍش صٍش

 صشفه.



أ . إشماعيل أبىبكس أحمد اإلاحجىبي 

: جمال أحمد بشير بادي .دأ  قساءة في قاهىن جىظيم ألاحزاب الصياشيت الليبي)دزاشت جحليليت( 

 

اإلاسكز الدًمقساطي العسبي . بسلين  اإلااهيا      2020ذازآ/ازسم،00، املجلد 21مجلت العلىم الصياشيت و القاهىن . العدد  89  

 

حعذًل الفلشة الثاهُت باإلاادة الثامىت، والتي خذد بمىحبها ؤكل عذد للمىدعبحن بخدذًذ وعب زابخت معُىت جىصع  .5

ت  على البلذًاث، مع مشاعاة الخعذاد العياوي بهذف طمان عذم جإظِغ الخضب العُاس ي على ؤظغ مً الجهٍى

 ( عظى. 2000( بلى )250مً ) واللبلُت، مع سفع ؤكل عذد معمىح به

ا.  .6 ًُ  بطافت هص كاهىوي ًلىم بخىحُه ألاخضاب العُاظُت لللُام بىاحباتها في جيؽئت وجثلُف اإلاىاػً اللُبي ظُاظ

 بطافت هص كاهىوي ًفشض على ألاخضاب العُاظُت بحشاءاث مً ؼإنها جلىم بترظُخ الذًملشاػُت الذاخلُت فيها.  .7
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 الىثائق السشميت:

خ  .1  م.2011ؤػعؼغ  3ؤلاعالن الذظخىسي اإلااكذ، والصادس عىاملجلغ الىػني الاهخلالي اإلااكذ، بخاٍس
 

 جىـُم ألاخضاب العُاظُت، والصذس عً املجلغ الىػني الاهخلالي اإلااكذ،م بؽإن 2012( لعىت 29اللاهىن سكم ) .2
 

م بؽإن حؽىُل لجىت ؼاون ألاخضاب العُاظُت، الصادس عً وصاسة العذٌ 2012( لعىت 202اللشاس سكم ) .3

 اللُبُت.
 

ذة م، 2011( اإلاخعلم باألخضاب العُاظُت باإلاملىت اإلاؼشبُت، لعىت 29.11اللاهىن الخىـُمي سكم ) .4 واإلايؽىس بالجٍش

خ 5989الشظمُت العذد )  م.2011مً ؤهخىبش  24( بخاٍس
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ت،لعىت 04-12اللاهىن العظىي سكم ) .5 م، واإلايؽىس 2012( ًخعلم باألخضاب العُاظُت بالجمهىسٍت الجضاثٍش

ذة الشظمُت العذد ) خ 2بالجٍش  م. 2012مً ًىاًش  15( بخاٍس
 

 م.2015( لعىت 39سدهُت الهاؼمُت سكم )كاهىن جىـُم ألاخضاب العُاظُت باإلاملىت ألا  .6

 

 

 


