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ٗت بحن ٞيها اإلاخىإػ الخ٣ى١  بُ٘   الجؼاثغي  وال٣اهىن  الكَغ

غاء فاَمت مضًً: ألاؾاجظة   122 ..................................................خفهت قغقي/   الَؼ

ت اإلال٨ُت لخماًت ٢اهىهُت ٦ألُت ال٣ٗاعي  الكهغ ٘ في  ال٣ٗاٍع   الجؼاثغي  الدكَغ

 
 ...................................................................................................مدمض مغؾلي

 
132 



 

 

6 

 

  ؤلاظغامي الؿلى٥ لطخاًا الضولُت الخماًت

 168 .............................................................................................جىتري  الضًً غالء 

  بها اإلاغجبُت وؤلا٦غاهاث الترابُت الٗمىمُت الؿُاؾاث نُاٚت َغ١ 

 173 ................................................................................................ؤخغمٓف حماٌ 

ْ ألابدار باللغت الفغوؿُت ٓع الضعاؾاث   مد

 Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté 

212 Yahya AISSAOUI.....................................................................  

 La région : quelle démarche moderne de  gestion  territoriale? 

220 raffach soumia........................................................................  

ٓع الػمل اللًاجي  مد

ت ؤخ٩ام   ٢ًاثُت مخىٖى

 235 ...............................................................................َالب غؼالضًً خُضا 



 

 

7 

 امرحمي امرحٌلن هللا بسم

  

 الاعٌلل و املاهون جمةل من  دسامسا امعدد ىذا ممك اكدم الاعزتاز و امفخر ببامغ

 وسط املاهوهية املعرفة ورش و  املعلومة تيسري يف اجملةل اخنراط عىل  مؤرشا يعد واذلي

 . املاهوين ابمشأأن امليمتني

 تعرفيا اميت ادليناميكية مع الاجيايب امتفاعل س ياق يف امعدد ىذا اصدار يأأيت و

شاكميات  حلول اجياد رضورة و  املضائية و املاهوهية امساحة  يعرهحا اميت امكربة مالإ

 هبدف ذكل و  ادلومية و اموظنية بأبعاده و املضائية و املاهوهية جواهبو خمتلف يف املاهون

 .  امعوملة فرضهتا اميت امتحدايت  مواهجة و املضايئ، و املاهوين الأمن تكريس

 الأحباث و ادلراسات حمور"   يه و حماور  ثالث دفتيو يف امعدد ىذا حمتوى ويضم

 ادلارسات حمور"  و ، املاهوهية احللول  خمتلف يف متنوعة اشاكالت يعاجل"  امعربية ابنلغة

 . امرشاكت كاهون يف"   كضائية كرارات ملف"  يضم حمور و"   امفروس ية ابنلغة والاحباث

 املارئ رضا الاعٌلل و املاهون جمةل من دسامسا امعدد ىذا ينال بأن  بأمل لكنا و

 . امتوفيق ويل هللا ،و امعممية امفائدة و اجلليل امنفع فيو جيد بأن و امكرمي،

 

الاعٌلل و املاهون جمةل رةاداإ 

 

ّ



  

 حمور الدراسات واألحباث باللغة العربية
  



 

 

9 

 

ٓهُت لُت اللاه ً املؿْا  الخُإ الُبي املٓحب لخدٍغ

ٓهُت الخُإ الُبي املٓحب لخدٍغً  املؿاْلُت اللاه

 

ٓهَِٓـ  مدىض ب

 َالب باخض بؿل٪ الض٦خىعاه

٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

س ي بالغباٍ  الؿَى

 

 ملضمت

٦ثر في الؿىىاث ألازحرة الخضًض ًٖ ألازُاء الُبُت، ختى ؤن هىا٥ مً اٖخبرها ْاهغة مخٟكُت 

المُت غ ؤلٖا التي جىاولذ هظه " الٓاهغة " وجا٦ض ٖلى اؾخٟدالها وجؼاًضها  1في مهىت الُب، وجىالذ الخ٣اٍع

غخه  بك٩ل مؿخمغ، وبٌٛ الىٓغ ًٖ ألاؾباب والٗىامل التي ؤصث بلى بغوػ اإلاىيٕى ٖلى الىاظهت َو

٤ م٣اعبت ٢اهىهُت مدًت،  ب٣ىة ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض، ٞإ٢خهغ في هظا اإلا٣ا٫ مً زال٫ جىاو٫ اإلاىيٕى ٞو

٘ اإلاٛغبي  والتي َغخذ هي ألازغي  ب٣ىة ؤ٦ثر خى٫ اإلاىيٕى ووظهذ بهظا الهضص ؾهام ٦شحرة بلى الدكَغ

 .  خى٫ ٖضم جىُٓمه للمىيٕى

                                                           
 ؤهظغ غلى ؾبُل املثاٌ :  1

ض ألاخضار املغغبُت غضص      ش الؿبذ/ ألاخض  4668ـــــ  حٍغ ٓعي :  " ؤزُاء َبُت جلخل.. 14، الؿىت 2012ماي  20.19بخاٍع . امللف ألاؾب

 ْؤزٔغ جفؿض خُاة ضحاًاَا ".

ض الهباح غضص   -     ش الثالزاء  3421حٍغ ل  12بخاٍع ْبقيالُت2011ؤبٍغ ْالتي غُذ ملف زام خٌٓ " الخُإ الُبي  جدضًض  ، 

ْلُت التي هظمتها َُئت املدامحن بالضاع ْة الض ٓان الىض ش  ا املؿاْلُت " غى ل  8لبًُاء بخيؿُم مؼ الاجداص الضْلي للمدامحن بخاٍع ؤبٍغ

2011. 

ٓم غضص     -     ضة بُان الُ ش  6103حٍغ  .2011ماعؽ  6بخاٍع

ش     -     ضة الخجضًض بخاٍع ٓبغ  9حٍغ ل املإؾاة ".: " ألازُاء الُبُت.. 2008ؤهخ ٌٍٓ ماصي ال ًٍؼ   حػ
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ه٨ظا و بٗضما ٧ان اإلاجا٫ الُبي في و٢ذ مً ألاو٢اث؛ ال ًشحر بق٩الُت جدضًض الخُإ؛ ؤو ختى 

لُبي؛ وهٓغا إلاا وظىصه. خُض ٧ان الخهىع الؿاثض، ؤن اإلاجا٫ الُبي مٗهىم مً ألازُاء، وؤن الٗمل ا

باء ال ًم٨ً ؤن وؿاثلهم ًٖ  ًد٨مه مً اخخما٫، واؾدبٗاص جد٤ُ٣ ويمان هدُجت مُٗىت، وؤن ألَا

مباقغتهم لألٖما٫ الُبُت، باٖخباع مهىت الُب؛ مهىت بوؿاهُت بالضعظت ألاولى. ؤنبذ في الى٢ذ الخايغ 

جدضر للٛحر، بٌٛ الىٓغ؛ ًٖ مؿبب ألامغ مخجاوػ، وجم ب٢غاع اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت، ًٖ ألايغاع التي 

 هظه ألايغاع، ؤو اإلاجا٫ الظي خضزذ ُٞه.

بال ؤهه وم٘ طل٪ ب٣ي الخُإ في اإلاجا٫ الُبي، ًخمحز ًٖ باقي ألازُاء في اإلاجاالث ألازغي، وما ًؼا٫ 

ًشحر الٗضًض مً الاؾخٟهاماث، مً الىاخُت ال٣اهىهُت، خى٫ َبُٗخه وزهىنِخه، وبق٩الُت بزباجه، 

ٗاث ًٖ الخىُٓم ال٣اهىوي ل٨ٟغة الخُإ في اإلاجا٫ ولٗل  ؤ٦بر صلُل ٖلى طل٪، بحجام مٗٓم الدكَغ

الُبي. لظل٪ ما جؼا٫ الضعاؾاث ال٣اهىهُت، جبدض ًٖ ٦ىه وؤؾغاع الخُإ الُبي؛ مداولت منها في وي٘ 

 هٓام ٢اهىوي زام بهظا الىٕى مً ألازُاء، والظي ًشحر الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث. 

،  هخُغ١  في مبدض ؤو٫ لخدضًض مضلى٫ الخُإ الُبي؛ ومداولت عنض ولإلخاَت ب جىاهب اإلاىيٕى

بٌٗ ألامشلت الخُب٣ُُت له في مجا٫ اإلاؿاولُت الُبُت. وفي اإلابدض الشاوي ٨ٞغة ج٣ضًغ صعظت الخُإ 

 الُبي؛ والتي ؤزظ بها ال٣ًاء ومٗه ال٣ٟه ال٣اهىوي.

ْعنض بػٌ خاالجّاملبدث ألاٌْ : جدضًض مضلٌٓ الخُإ في املجاٌ   الُبي 

ُضة بالٗمل الُبي ، هظا 2بن الخُإ في اإلاجا٫ الُبي ٨ًدس ي نبٛت زانت هٓغا لٗال٢خه الَى

ما٫ ألازغي، في ٞىه ونىاٖخه العجباَه بإٖؼ ما ًمل٪ ؤلاوؿان في  ألازحر الظي ال ٌٗخبر ٦ٛحره مً ألٖا

 خُاجه، ؤال وهى ظؿضه. 

                                                           
2   Angelo Castelletta : Responsabilité Médicale - Droit des malades - DALLOZ ,2ème édition , BELGIQUE , 2004, P :99  
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ال : مػنى الخُإ الُبي  ؤ

؛ ال ًدخاط بلى ٖىاء La Faute Médicaleت ألاولى ؤن جدضًض مٟهىم الخُإ الُبي ٢ض ًبضو للىهل

ًظ٦غ، وؤن ألامغ ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن هٕى مً ألازُاء التي ج٣٘ في اإلاجا٫ الُبي. ل٨ً ألامغ في الخ٣ُ٣ت لِـ 

بهظه البؿاَت، ٞالخُإ الُبي وهٓغا لُبُٗخه الخانت؛ مً خُض ٧ىهه ًغجبِ بجؿض ؤلاوؿان، وله 

اث الٗلمُت، ًهٗب ؤلاخاَت بمٟهىمه وخهغ مٗىاه3ٖال٢ت بٗلم الُب . وهي 4، ٦ٗلم ٢اثم ٖلى الىٍٓغ

ؤلاق٩الُت التي َغخذ ؤمام ال٣ٟه ال٣اهىوي؛ وؤمام ال٣ًاء. واهبش٣ذ ًٖ حؿائ٫ خى٫ مضي بم٩اهُت 

ٌ؛ ٌك٩ل بالًغوعة زُإ " َبُا " ًىظب  اٖخباع ؤي ٞكل ؤو خاصر ؤزىاء ج٣ضًم الٗالط للمٍغ

؟ وهل ًسً٘ الخُإ الُبي هىا للمباصت الٗامت للخُإ اإلاىظب للمؿاولُت؛ اإلاٗغوٞت في  5اإلاؿاولُت

 هُا١ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ؟ وهى الؿاا٫ الظي ؾُم٨ً ؤلاظابت ٖىه مً جدضًض َبُٗت الخُإ الُبي.

ٗاث اإلا٣اعهت لم ًىٓم مىيٕى اإلاؿاولُت  لى ٚغاع الٗضًض مً الدكَغ الُبُت في اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖو

بَاع ههىم زانت، بما في طل٪ الخُإ في اإلاجا٫ الُبي. و ًخم الا٦خٟاء بخُب٤ُ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت 

الىاعصة يمً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص، هظا ألازحر الظي هو ٖلى حٍٗغ٠ الخُإ بك٩ل ٖام مً زال٫ 

 .786مىُى١ الٟهل 

ىا الخُإ الُبي ٖلى ؤهه " ٧ل ازال٫ وبالغظٕى بلى ال٣ٟه ال٣اهىوي، هجض ؤن مٗٓم ال٣ٟهاء  ٖٞغ

ضم مغاٖاجه لل٣ىاٖض وألانى٫ اإلاخٗاٝع ٖليها َبُا ". ؤو  مً الُبِب بىاظبه في بظ٫ الٗىاًت الالػمت ٖو

ٖلى ؤهه " ٧ل مسالٟت مً الُبِب في ؾلى٦ه ٖلى ال٣ىاٖض وألانى٫ الُبُت التي ٣ًط ي بها الٗلم، ؤو 

                                                           
ٓم جظِغ   3 ْول ً اث الُبُت جخمحز بػضم الاؾخلغاع،  ٓع، خُث الىظٍغ بُت، الظي ًخمحز بسانُت الخُ ٓم الخجٍغ غلم الُب هغحٍر مً الػل

ْص.  ٓلٓجي الالمدض ٓع الخىى ٓع جلىُاث حضًضة، بالىظغ للخُ اث حضًضة، جبػا لظِ  هظٍغ

ٓهُت 4   ٓم اللاه ٓهُت، خُث الػل ٓوي.ْطلً غلى ألاكل مً الىاخُت اللاه ْجىُُفِا غلى املؿخٔٓ اللاه  جبدث في املهُلحاث، 
، املدامي، جلضًم ص.   5 ؤهظغ، ص. غبض اللُُف الحؿُني، املؿاْلُت املضهُت غً ألازُاء املِىُت، الُبِب، املِىضؽ املػماعي، امللاٌْ

 .119، صاع الىخاب اللبىاوي، م: 1987غاَف الىلُب، الُبػت ألاْلى 
ْطلً مً غحر كهض إلخضار الًغع " ْالظي  6 ْ فػل ما وان ًجب إلامؿان غىّ،  ٓ جغن ما وان ًجب فػلّ ؤ   هو غلى ؤن الخُإ َ



 

 

12 

ا ؤو ٖملُا و٢ذ  جىُٟظه للٗمل الُبي، ؤو بزالله بىاظباث الخُُت وال٣ُٓت التي اإلاخٗاٝع ٖليها هٍٓغ

ًٟغيها ال٣اهىن متى جغجب ٖلى ٞٗله هخاثج ظؿُمت، في خحن ٧ان في ٢ضعجه وواظبا ٖلُه ؤن ًخسظ في 

ه ال٣ُٓت والخبهغ ختى ال ًًحر باإلاٍغٌ" .  و٢ض بدض ال٣ٟه ال٣اهىوي ؤًًا ًٖ اإلاٗاًحر التي 7جهٞغ

 ى ؤن زُإ ما ٌٗض زُإ َبُا.ًم٨ً ال٣ى٫ مٗها؛ ٖل

ه٨ظا جىنل ال٣ٟه؛ بلى وي٘ اإلاُٗاع اإلاىيىعي، وهى اإلاُٗاع الظي ٣ًِـ الٟٗل ٖلى ؤؾاؽ ؾلى٥ 

مٗحن ال ًسخل٠ ًٖ خالت بلى ؤزغي، وهى ؾلى٥ الصخو اإلاٗخاص، ؤي ؤن ال٣اض ي في ؾبُل ج٣ضًغ زُإ 

إلاؿخىي، و ال ًإزظ باإلاُٗاع الُبِب في ٖالط مٍغٌ، ٣ًِـ ؾلى٦ه ٖلى ؾلى٥ َبِب آزغ مً هٟـ ا

الظاحي الظي ٩ًىن اإلاغظ٘ ُٞه هٟـ الصخو الظي نضع مىه الاهدغاٝ ألن طل٪ ًاصي بلى ؤن ٩ًىن 

٤ مً 8الٟٗل زُإ باليؿبت لصخو مٗحن صون ؤن ٩ًىن ٦ظل٪ باليؿبت لصخو آزغ . وهاصي ٍٞغ

خباع ال ٓغوٝ التي ٢امذ ؤزىاء ج٣ضًم ال٣ٟه؛ ٖلى يىء ألازظ باإلاُٗاع اإلاىيىعي، بلى ألازظ بٗحن الٖا

الٗالط، ومما ؤصي بلى خضور الٟٗل ) الخُإ(، وطل٪ مشل مضي زُىعة خالت اإلاٍغٌ وما ًخُلبه طل٪ 

غة، ؤو بظغاء الٗالط في م٩ان بُٗض ال جىظض به  ٗت وبم٩اهُاث زانت ٢ض ال ج٩ىن مخٞى مً بؾٗاٞاث ؾَغ

هظه الٓغوٝ بك٩ل ٦بحر في و٢ٕى الخُإ  ، ٣ٞض حؿاهم9مٗىهت َبُت ؤو ػمان مٗحن ًهٗب ُٞه الٗمل

 . 10مً الُبِب

مً جم ًبضو الخُإ في اإلاجا٫ الُبي؛ الخُإ الظي ًغج٨به الُبِب ؤزىاء مؼاولخه مهىخه بزالال 

خجلى في ٧ل مغة ال ٣ًىم ٞيها الُبِب بٗمله باهدباه وخظع، و ال ًغاعي ٞيها  بمىظب بظ٫ الٗىاًت، ٍو

                                                           
 .224، م: 1990ؤؾامت غبض هللا كاًض، املؿاْلُت الجىاثُت لألَباء، صعاؾت ملاعهت، صاع النهًت الػغبُت،  7
ٓع، املؿاْلُت الُبُت، املؿاْلُت املضهُت 8 باء، الجغاخحن، ؤَباء ألاؾىان، الهُاصلت، املؿدكفُاث  مدمض خؿحن مىه ليل مً: ألَا

ت، بضْن َبػت، م:  ْاملمغياث، ميكإة مػاعف باالؾىىضٍع ْالخانت، املمغيحن   .14الػامت 
ٓع، هفـ املغحؼ الؿابم، م:   9  . 15ْ  14مدمض خؿحن مىه

ٓمُت في امل 10 ْيي ؤْياع جىٓن واعزُت في ؤخُان هثحرة، مما ال ٌؿاغض الؾُما مؼ ألاْياع التي حػغفِا املغافم الصحُت الػم غغب، 

ٓع ؤزُاء َبُت، َظا باإليافت بلى هلهان  ْك َْٓ ما ًدؿبب في خاالث هثحرة بلى  ف،  باء في ؤصاء مِامِم في ؤخؿً الظْغ ألَا

ت، مما ٌػمم املكيلت ؤهثر. ٍع  الخجِحزاث الُبُت الًْغ
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ضم ألانى٫ الٗلمُت اإلاؿخ٣غة، م٘  خباع ٧ل الٓغوٝ الاؾخصىاثُت في الؼمان واإلا٩ان، ٖو ألازظ بٗحن الٖا

ألازظ بالًغوعة بىدُجت ٖمله صاثما والتي ٢ض ج٣ترن ؤخُاها بالٟكل هدُجت للمساَغ اإلادخملت التي 

ما٫ الُبُت ، وؤن ألانل بطن؛ هى ٖضم اٖخباع الُبِب مسُئا بطا ج٣ُض في ٖمله 11ج٨خى٠ مٗٓم ألٖا

ُت اإلاؿخ٣غة ألن هظا هى الؿلى٥ اإلاإلٝى مً عظل اإلاهىت الٗاصي ؤي الُبِب الىؾِ بالٗاصاث الُب

ٌ وهى الظي ال ًسغط ًٖ ؤنى٫ اإلاهىت و٢ىاٖضها الشابخت  .12الظي ال حهمل بظ٫ الٗىاًت الالػمت باإلاٍغ

لى في حٍٗغ٠ الخُإ الُبي في ؤخض ٢غاعاجه، الظي ظاء ُٞه؛ ٖلى  وهظا ما طهب بلُه اإلاجلـ ألٖا

" ج٣هحر في مؿل٪ الُبِب ال ٣ً٘ مً َبِب ٣ًٔ مً مؿخىاه اإلانهي في هٟـ الٓغوٝ الخاعظُت  ؤهه

ه  التي ؤخاَذ بالُبِب اإلاؿاو٫ وؤن مؿاولُخه بظل٪ ال جى٣ٗض بال بصبىث ؤي بهما٫ مً َٞغ

 .  13ٌؿخسلو مً و٢اج٘ ٢اَٗت وواضخت جدىافى م٘ ألانى٫ الٗلمُت الشابخت في ٖلم الُب "

لى طل٪ ًم٨ ً ال٣ى٫ ؤن للخُإ الُبي ٖىهغان؛ ٌك٨الهه، ؤولهما زغوط الُبِب ًٖ ال٣ىاٖض ٖو

اظباث . وزاهيهما ؤلازال٫ بى 14وألانى٫ الُبُت التي جٟغيها ٖلُه مهىخه و٢ذ جىُٟظه للٗمل الُبي

٘ هي مهضع للىاظباث  الخُُت والخظع، ٞمً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤًًا ؤن الٗٝغ والخبرة ؤلاوؿاهُت والدكَغ

اًاها والخُُت و  الخظع. واإلا٣هىص بالىاظباث ال٣اهىهُت؛ هي جل٪ ألاوامغ التي جىظهها الضولت بلى ٖع

وجلؼمهم بةجباٖها. وؤلازال٫ بىاظباث الخُُت في اإلاجا٫ الُبي هى زغوط الُبِب ًٖ بجبإ مشل هظه 

                                                           
، املدامي، جلضًم ص. ص. غبض اللُُف الحؿُني، املؿاْلُت امل  11 ضهُت غً ألازُاء املِىُت، الُبِب، املِىضؽ املػماعي، امللاٌْ

 .119، صاع الىخاب اللبىاوي، م: 1987غاَف الىلُب، الُبػت ألاْلى 
ٓهُت،   12 ٓع املؿاْلُت الُبُت، ؾلؿلت املػغفت اللاه ٓع اججاٍ اللًاء املغغبي في مٓي ٓف، جُ ، مُبػت 1996-1995، 1ؤخمض اصٍع

 .67مىُت، الغباٍ، م ألا 
ش 2149كغاع غضص   13  .1081/2000، في امللف املضوي غضص 2001-5-31، بخاٍع
ٓاغض املخػاعف غليها بحن   14 ْالل ٓص باألنٌٓ الُبُت في غلم الُب، يي جلً ألانٌٓ الثابخت  ْكًاء، ؤن املله ْمً املخفم غلُّ فلِا 

ْالتي ًجب ؤن ًلم بها ْغملُا،  ا  باء هظٍغ ْما وان  ؤؾغة ألَا ٓع مؿخمغ  ٓم الُبُت في جُ ْكذ جىفُظٍ للػمل الُبي، ألن الػل الُبِب 

ٓم، كض ٌػض كضًما في الغض.  خضًثا الُ
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و٢ىاٖض ٖلمه الُبِب صعاًت زانت و ؤن ٩ًىن ملؼما باإلخاَت بإنى٫ ٞىه  ٌؿخلؼم مً. لظل٪ 15ال٣ىاٖض

 .16التي جم٨ىه مً مباقغتها ومتى ٧ان ظاهال لظل٪ ٖض مسُئا

وبطا ٧ان هظا ًٖ مٟهىم الخُإ الُبي، ٞةن هظا الخُإ، وهٓغا لخ٣ٗض الٗمل الُبي، وجُىعه، 

خباع. لظا ا٢خهغ ٖلى جىاو٫ بٌٗ مً الخاالث التي  ًخسظ خاالث ٖضًضة؛ ال ًم٨ً خهغها لهظا الٖا

٪ اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت ًٖ ألايغاع  التي جيخج ٖنها.  حك٩ل زُإ َبُا، والتي  حؿخىظب جدٍغ

 زاهُا : عنض بػٌ الحاالث للخُإ في املجاٌ الُبي

باء َلبا للٗالط جمغ  مً اإلاٗلىم ؤن ٖملُت الٗالط والظي جضٞ٘ اإلاغض ى بلى َغ١ ؤبىب ألَا

ت مً اإلاغاخل، وفي ٧ل مغخلت ًم٨ً ؤن ٣ً٘ زُإ َبي ًاصي بلى بلخ ٌ و٢ض بمجمٖى ا١ يغع باإلاٍغ

 ًهل ألامغ بلى ٣ٞضاهه خُاجه هدُجت هظا الخُإ. ومً خاالث الخُإ الُبي، ؤط٦غ ما ًلي.

 الخُإ الُبي في الدصخُو :  -

ٌٗض مً ٢بُل الخ٣هحر الُبي الخُإ في الدصخُو، ٞدصخُو اإلاغى في خ٣ُ٣خه ال ٩ًىن بال 

ٌ، ٞهى  ت تهضٝ بلى الخٗٝغ وجدضًض ألامغاى بدشا وجد٣٣ا مً اإلاغى الظي ٌٗاوي مىه اإلاٍغ ٖملُت ٨ٍٞغ

غاى، ل٩ي ٌؿخسلو الُبِب في النهاًت هٕى اإلاغى  ت ؤٖغايها وجغجُبها وم٣اعهتها بٛحرها مً ألٖا بٗض مٗٞغ

ؿإ٫ الُبِب  ٌ وصعظخه ومغاخل جُىعه وجدضًض ٖىانغ الخُىعة باليؿبت له َو الظي ٌٗاوي مىه اإلاٍغ

 . 17ًٖ زُئه في حصخُو اإلاغى

                                                           
ْالهُاصلت، صاع املُبٓغاث الجامػُت، اللاَغة،   15 اى خىا، املؿاْلُت الجىاثُت لألَباء   .229، م: 1989مىحر ٍع

16    Jean Penneau :  La résponsabilité du médecin, Dalloz, 2éme édition, France, 1996, p16. 
، 1995ص. خمضي غلي غمغ، املؿاْلُت صْن زُإ للمغافم الُبُت الػامت ) صعاؾت ملاعهت(، صاع النهًت الػغبُت، اللاَغة، َبػت   17

 .37م: 
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٪ ٞةن الُبِب ٩ًىن ملؼما باؾدكاعة ػمالثه اإلاسخهحن في مجا٫ ما ختى ًخم٨ً مً وبظل 

الخضزل ُٞما هى مسخو ُٞه ؤنال؛ وال٣ى٫ ب٨ٗـ طل٪ مٗىاه ٢ُام اإلاؿاولُت اإلاهىُت ٖىض خهى٫ 

ٌ وحصخُو 18الًغع ألهه لم ًدترم ألانى٫ الٟىُت إلاهىت الُب ، ما ًٟغى ٖلى الُبِب جىظُه اإلاٍغ

٣ت اإلاالثمت للٗالط َب٣ا لألنى٫ واإلاٗاع  خالخه ب٩ل ص٢ت باء، و وازخُاع الٍُغ ٧ل ٝ اإلاخٗاٝع ٖليها بحن ألَا

٪ اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت.   بزال٫ بظل٪ ًخم ج٨ُُٟه ٖلى ؤؾاؽ الخُإ الُبي اإلاىظب لخدٍغ

 الخُإ الُبي في الػالج -

ٌ، ل٣ض اؾخ٣غ اإلابضؤ في التزام الُبِب ٖلى؛ ؤن الُبِب ال ًلتزم بخد٤ُ٣ هدُج ت الكٟاء للمٍغ

ٌ بٛغى الىنى٫ بلى  وبهما بظ٫ الٗىاًت الالػمت والىاظبت في ازخُاع الٗالط والضواء اإلاالثمحن لخالت اإلاٍغ

، ومغخلت ج٣ضًم الٗالط اإلاىاؾب للمٍغٌ، هي اإلاغخلت التي جلي مغخلت 19قٟاثه ؤو الخس٠ُٟ مً آالمه

ٌ.الدصخُو، والظي ٣ًغع الُبِب ٖلى يىئها  الٗالط اإلاال   ثم لخالت اإلاٍغ

والٗالط هى جل٪ اإلاغخلت التي تهضٝ بلى صعاؾت الُغ١ والىؾاثل اإلام٨ىت واإلاخاخت مً ؤظل 

ت الُبِب في ازخُاع ما  ٌ بلى الكٟاء ما ؤم٨ً طل٪. و٢ض اؾخ٣غ ال٣ٟه وال٣ًاء ٖلى خٍغ الىنى٫ باإلاٍغ

ت في ا ٣ت مُٗىت للٗالط، ًغاه مىاؾبا لىن٠ الٗالط للمٍغٌ، بدُض ج٩ىن للُبِب ٧امل الخٍغ جبإ ٍَغ

ًه، ٞال ًلتزم بةجبإ  باء، ٞهى خغ في ازخُاع الىؾُلت الٟىُت لٗالط مٍغ وبن ازخل٠ ٞيها م٘ ٚحره مً ألَا

آعاء الٛالبُت مً ؤؾاجظة الُب، ٞله ؤن ًُب٤ ٖمال شخهُا زانا به، بكٍغ ؤن ٩ًىن هظا الٗالط 

ت بدؿب مهاعجه الصخهُت  مبيُا ٖلى ؤؾـ ٖلمُت صخُدت، بط ًجب ؤن ًتر٥ للُبِب ظاهبا مً الخٍغ

                                                           
ٓس ي،    18 ولُت الحلٓق ؾال، الؿىت الجامػُت ط. خؿً عكُب، مدايغاث في ماصة املؿاْلُت املِىُت، حامػت مدمض الخامـ الؿ

 .40، م: 2012.2011
ني خٌٓ املؿاْلُت الُبُت، املىظم مً َغف   19 ٓعٍٓؽ الػحرج، املؿاْلُت الجىاثُت لألَباء، هو املضازلت املخػللت بامللخلى الَٓ ؤ. ب

ٓمي  ْػْ، ً ٓص مػمغي جحزي  ٓل  .8، م: 2008ًىاًغ  24ْ  23حامػت م
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. ل٨ً خضور الًغع للمٍغٌ، والؾُما في الخالت التي ٩ًىن ٞيها هظا الًغع طو َبُٗت 20وججاعبه

ت  زانت، هدُجت زُإ َبي في الٗالط، ٌؿخىظب ظبر هظا الًغع، وال ًصر ال٣ى٫ ؤن الُبِب ًمل٪ خٍغ

الصخهُت لألَباء؛ ج٩ىن م٣غوهت بما ونل بلُه في ازخُاع الٗالط ٖلى يىء ججاعبه، خُض الخجاعب 

 ٖلم الُب مً جُىع.

 الخُإ الُبي في الػملُاث الجغاخُت -

حك٩ل الٗملُاث الجغاخُت الىؾِ الظي ج٨ثر ُٞه ألازُاء الُبُت، بك٩ل ٦بحر، وهظا ًالخٔ مً 

ت ؤمام ال٣ًاء في مجا٫ اإلاؿاولُت الُبُت، خُض ج٩ىن في  ٖى هظه الٗملُاث زال٫ ٚالبُت ال٣ًاًا اإلاٞغ

 الجغاخُت وؿبت اخخما٫ و٢ٕى  ألازُاء الُبُت ؤ٦بر مً مجاالث جضزل الُب ألازغي. 

اع ومما الق٪ ُٞه ؤن ج٣ضًغ زُإ الُبِب الجغاح مً ٖضمه ؤمغ بالٜ الهٗىبت  وفي هظا ؤلَا

٣ًخط ي ال٨شحر مً الض٢ت والخُُت، خُض ًخُلب الخغم في مؿاثل ٞىُت مما ًًُغ ال٣اض ي بلى 

) اللجىء بلى الخبرة الُبُت(. ٦ما ؤن  21ٗاهت بهٟت مؿخمغة بمكاوعة الخبراء في هظا اإلاجا٫الاؾخ

اإلاخًغع وبطا ٧ان ًجض نٗىبت ٦بحرة في بزباث الخُإ الُبي ٖمىما، ٞةهه وفي مجا٫ الٗملُاث الجغاخُت 

٢م َبي ٩ًىن ؤمغ بزباث الخُإ في ٚاًت مً الهٗىبت، زهىنا في الجغاخاث التي جباقغ بىاؾُت َا

باء والخسههاث الُبُت، خُض ًدًغ ؤ٦ثر مً مخضزل في ٖملُت ظغاخُت  ت مً ألَا ًًم مجمٖى

 واخضة.

                                                           
 لُت: ؤهظغ بلى املغاحؼ الخا   20

 .218، م: 2004َالٌ عجاج، املؿاْلُت املضهُت للُبِب، صعاؾت ملاعهت، املاؾؿت الحضًثت للىخاب، لبىان،  -

ٓوي الجؼاثغي،  - ْالىظام اللاه ٓوي ألاعصوي  ؤخمض خؿً الحُاعي، املؿاْلُت املضهُت للُبِب في اللُاع الخام في يٓء الىظام اللاه

 .40صاع الثلافت غمان، م: 

ت،  - ْالخإصًبُت، ميكإة املػاعف، إلاؾىىضٍع ْالجىاثُت  ْاملؿدكفُاث املضهُت  ْالهُاصلت  باء  ٓاعبي، مؿاْلُت ألَا غبض الحمُض الك

 .221، م: 1998

ْػهت، بزباث الخُإ الُبي ؤمام اللاض ي املضوي، مغحؼ ؾابم، م:   .49ْ  48مكاع بليها لضٔ: ؾاًيي 
ٓعٍٓؽ الػحرج، املؿاْلُت الجى  21  .8اثُت لألَباء، هفـ املغحؼ الؿابم، م: ؤ. ب
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وبطا ٧ان هظا ًٖ مٟهىم الخُإ في اإلاجا٫ الُبي وبٌٗ الهىع التي ًإزظها، ٞماطا ًٖ مى٠٢ 

 ال٣ًاء مً هظا الىٕى مً ألازُاء و٦ُُٟت ج٣ضًغه له ؟

 املجاٌ الُبياملبدث الثاوي : جلضًغ الخُإ في 

ت ٖلى ٖاج٤ مً ًغج٨به، ألن ال٣اهىن  اإلابضؤ ؤن الخُإ مهما ٧اهذ صعظخه ًغجب اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

لم ٌٗل٤ ٢ُام اإلاؿاولُت؛ ٖلى صعظت مُٗىت مً الخُإ، بال ؤهه وم٘ طل٪ ال جسلى الخٟغ٢ت بحن صعظاث 

خُض ناع ال٣ًاء ٖلى الخُإ مً ؤهمُت، حؿاٖض ال٣اض ي في ج٣ضًغ الخٗىٌٍ ًٖ الًغع الخانل، 

ٌ  . 22مغاٖاة صعظت الخُإ ٖىض ج٣ضًغه للخٍٗى

ولهظا طهب ال٣ًاء في البضاًت إل٢غاع اإلاؿاولُت الُبُت، بلى اقتراٍ بزباث الخُإ الجؿُم، مً 

ٌ؛ ظبرا للًغع ) ؤوال(. وطل٪ ٢بل ؤن ًخسلى ًٖ ٨ٞغة الخُإ  اإلاخًغع ختى ًدهل ٖلى الخٍٗى

ت الخُإ البؿُِ، إلزباث اإلاؿاولُت الجؿُم، في اإلاغاخل الالخ٣ت م ٣غ ٣ِٞ بىٍٓغ ً جُىع اظتهاصه، ٍو

 الُبُت، جسُٟٟا ٖلى اإلاخًغع ) زاهُا(.

ال : جإؾِـ املؿاْلُت غلى ؤؾاؽ الخُإ الُبي الجؿُم  ؤ

ْهغث ٨ٞغة الخُإ الجؿُم في ؤوازغ ٖهض ال٣اهىن الغوماوي، و٧ان ٣ًهض بها الخُإ الظي ال 

الصخو ٢لُل الظ٧اء والٗىاًت، و٧ان الغومان ٌُٗىن الخُإ الجؿُم خ٨م الٛل؛ لهٗىبت  ًغج٨به

بزباث الٛل والخُلىلت صون ؤن ًخٓاهغ مغج٨ب الٛل بمٓهغ الٛباء جسلها مً ظؼاء الٛل. واهخ٣لذ 

ت جضعط الخُإ  . 23هظه ال٨ٟغة بلى ال٣اهىن الٟغوس ي ال٣ضًم خُض ٧اهذ لها مجزلتها في هٍٓغ

                                                           
، املدامي، جلضًم ص. غاَف  22 ص. غبض اللُُف الحؿُني، املؿاْلُت املضهُت غً ألازُاء املِىُت، الُبِب، املِىضؽ املػماعي، امللاٌْ

 .66، صاع الىخاب اللبىاوي، م: 1987الىلُب، الُبػت ألاْلى 
 .23ط. خؿً عكُب، مدايغاث في ماصة املؿاْلُت املِىُت، مغحؼ ؾابم، م:   23
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ل٣ًاء في باصت ألامغ بلى بجبإ الخٟغ٢ت بحن هىعي الخُإ: الٗاصي واإلانهي، ٞالخُإ و٢ض طهب ا

الٗاصي هى ما ًهضع ًٖ مً الُبِب ٦ٛحره مً الىاؽ؛ ؤي ٦ٟٗل ماصي ٩ًىن اعج٩ابه مسالٟت لىاظب 

الخغم اإلاٟغوى ٖلى الىاؽ ٧اٞت، ٦ةظغاء الٗملُت الجغاخُت في خالت ؾ٨غ ؤو ؤلاهما٫ في جسضًغ 

٢بل الٗملُت. ؤما الخُإ اإلانهي ٞهى ًخهل باألنى٫ الٟىُت للمهىت، ٦سُإ الُبِب في حصخُو اإلاٍغٌ 

اإلاٍغٌ ؤو ازخُاع وؾُلت الٗالط. واؾخ٣غ ال٣ًاء ٖلى ؤن ٌؿإ٫ الُبِب ًٖ الخُإ الٗاصي في ظمُ٘ 

إ٫ بال ًٖ صعاظاجه ونىعه ٌؿحرا ٧ان ؤم ظؿُما، ؤما باليؿبت للخُإ اإلانهي ؤو الٟني، ٞةن الُبِب ال ٌؿ

. وهى ألامغ الظي ًغظٗه مٗٓم ال٣ٟه ال٣اهىوي؛ بلى الُبُٗت التي ًخمحز به ٖلم الُب، 24زُئه الجؿُم

باء  بي م٣ٗض و حٛلب ٖلُه ٨ٞغة الاخخما٫، هظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ختى ًُمئن ألَا ٦ٗلم ججٍغ

جٗلهم ًساٞىن مً مماعؾت ؤزىاء مباقغة ؤٖمالهم، وؤال حؿلِ ٖليهم ع٢اب اإلاؿاولُت وجبٗاتها مما ؾُ

 مهامهم. 

و٢ض عصص ال٣ًاء طاث الاججاه في الٗضًض مً ؤخ٩امه و٢غاعاجه ؾىاء في ٞغوؿا ؤم في مهغ، خُض 

بال بطا زغط زغوظا   -في هٓغ هظا الاججاه ال٣ًاجي –محز بحن ؤهىإ الخُإ وصعظاجه، ٞالُبِب ال ٌؿإ٫ 

ًغوعتها، ٞالخُإ في حصخُو مغى بإهه ٢غخت في واضخا ًٖ ال٣ىاٖض الٟىُت التي ؾلم ؤهل اإلاهىت ب

ان، بهما ٌك٩ل زُإ ظؿُما ٌؿخىظب اإلاؿاولُت  .25اإلاٗضة وهى في خ٣ُ٣خه ؾَغ

٤ الُبي الٗام ًٖ ؤزُاء  وهى ما اؾخ٣غ ٖلُه مجلـ الضولت الٟغوس ي، ٞاقتٍر إلاؿاءلت اإلاٞغ

٨خٟي بالخُإ البؿُِ ؤَباثه، وظىب جىاٞغ زُإ ظؿُم بطا حٗل٤ ألامغ بًغع و٢٘ بمىاؾبت ٖمل َ بي ٍو

بطا حٗل٤ ألامغ بإٖما٫ ٖالظُت ؤو ؤٖما٫ ٌؿحرة، و٢غع ؤن الٗمل الُبي الظي ًخُلب الخُإ الجؿُم 

                                                           
باء، الجغاخحن، ؤَباء ألاؾىان، الهُاصلت، املؿدكفُاث  24 ٓع، املؿاْلُت الُبُت، املؿاْلُت املضهُت ليل مً: ألَا مدمض خؿحن مىه

ْاملمغياث، مغحؼ ؾابم، م:  ْالخانت، املمغيحن   .15ْ  14الػامت 
ٓعي خمض   25 ٓع بالضلُل ه ْاللًاثُت، صعاؾت ملاعهت، ملخو بدث، ميك ػُت  زاَغ، الخُإ الجؿُم في ظل جُبُلاجّ الدكَغ

ٓكػّ الغؾمي،   .28، م: www.arablawinfo.comإلالىترْوي لللاهٓن الػغبي، غلى م

http://www.arablawinfo.com/
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٤ الُبِب وخضه، واقتٍر مجلـ الضولت بزباث الخُإ الجؿُم  إلاؿاءلت ؤلاصاعة هى الظي ًىٟظ ًٖ ٍَغ

غ مؿاولُت الؿلُت الٗامت ٖىضما ًيخج الًغع مً الٗمل  الُبي، ؤما ٖىضما ًخىلض الًغع ًٖ لخ٣ٍغ

٨ٟي إلاؿاءلت ؤلاصاعة ٖىه جىاٞغ الخُإ  ٤ ٞةن طل٪ ال ٌٗض ٖمال َبُا ٍو ٖمل جىُٓمي ؤو مً وكاٍ اإلاٞغ

 ، 26البؿُِ

ما٫ الُبُت جدخاط بلى  وهظا ما ظاء في ٢غاع اؾخئىافي إلاجلـ الضولت الٟغوس ي الظي اٖخبر ؤن "ألٖا

ً ـــل؛ مـــا ؤناب الُٟــــٖلى ٖمـل م٣ٗـض، خُض نغح مجلـ الضولت ؤن مىي ــــماهالث ٖلمُت ٖالُت وجـىُ

مــــً، ًضزــــاب زُـإ في الخ٣ــــض اعج٨ــــضه هدُجت التهابها بٗــــبتر ًـ ا٫ الُبُت التي جخُلب ـــــل في ٖضاص ألٖا

ىاٞغ في ال٣ًُت، هٓغا ــغ ٚحر مخــــــؤم ى ــــاولُت، و هــــ٤ الصخـي للمؿــــل اإلاٞغـــــم لخدمــــخهى٫ الخُـإ الجؿُ

 .27ؼ بحن قغاًِىه ؤمغا نٗبا"ـلخالت الُىاعت و نٛغ ؾـً الُٟـل، الص يء الـظي ظٗل ٖملُت الخمُُ

ؤما ال٣ًاء اإلاٛغبي، ٞخ٣ط ي اإلادا٦م التي حؿحر في اججاه اٖخباع اإلاؿاولُت الُبُت ماؾؿت ٖلى 

الالتزاماث وال٣ٗىص ٌكتٍر الخُإ الجؿُم ل٣ُام مً ٢اهىن  79ؤؾاؽ الخُإ الجؿُم، بإن الٟهل 

٤ الصخت الٗمىمي، وحكتٍر ٖلى الطخُت بزباجه وبزباث الٗال٢ت الؿببُت بِىه وبحن  مؿاولُت مٞغ

ٌ َلباث الطخُت بطا لم ًشبذ لها ش يء مً طل٪ ؤو بمؿاولُت  الًغع. وبىاء ٖلى طل٪ ج٣ط ي بٞغ

٤ الهخي الٗمىمي في الخالت اإلاٗا٦ؿت مً جم ؾاع ال٣ًاء اإلاٛغبي في البضاًت ٖلى يغوعة . و 28اإلاٞغ

ت الخُإ الجؿُم الىاظب ؤلازباث مً َٝغ اإلاخًغع.  جإؾِـ اإلاؿاولُت في اإلاجا٫ الُبي ٖلى هٍٓغ

                                                           
، 1995لُبُت الػامت ) صعاؾت ملاعهت(، صاع النهًت الػغبُت، اللاَغة، َبػت ص. خمضي غلي غمغ، املؿاْلُت صْن زُإ للمغافم ا  26

 .37م: 
ٓم املاؾتر في اللاهٓن الػام،   27 ْاملساَغ، عؾالت لىُل صبل ٓمي بحن الخُإ  ت للمغفم الهخي الػم زالض صاصس ي، املؿاْلُت إلاصاٍع

 .7، م: 2010-2009حامػت اللاض ي غُاى، ولُت الحلٓق مغاهل، الؿىت الجامػُت، 
ٓهُت، الىخاب الؿابؼ، الُبػت ألاْلى   28 ٓمُت، ؾلؿلت املػغفت اللاه ٓف، مؿاْلُت مغافم الصحت الػم  .23، م: 1999ؤخمض اصٍع
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والخُإ الجؿُم؛ ًجض له  جُب٣ُاث ٦شحرة في اإلاجا٫ الُبي. منها ما ظاء في خ٨م للمد٨مت 

ت بالضاع  ش  29لبًُاءا ؤلاصاٍع ، اٖخبرث ؤن جـضزــل اإلااؾؿــت الُبُــت إلزًـإ 2009ماعؽ  16بخاٍع

ــت مً الــضم؛ و صون الايـُـإل ٖلى  ـغ ٖلــى ال٨مُاث الًغوٍع الطخُــت لٗملُـت ظغاخُــت؛ صون الخـٞى

٤ الخُإ، ٧لهـا ؤزُـاء  الخىنُـاث الؿاب٣ــت اإلاخًمىـت ٞــي اإلال٠ الُبـي؛ و بنابت ؤخض الكغاًحن ًٖ ٍَغ

 ى ؤيغاع ظؿُمـت، ممـا ٌؿخىظب جدمُل هظه اإلااؾؿت اإلاؿاولُت.ظؿُمت ؤصث بلـ

وبطا ٧ان هٓام الخُإ الجؿُم ٌؿخجُب إلاخُلباث اإلااؾؿاث الاؾدكٟاثُت ؛ ٞةهه ًًغ بمهالر 

 .اإلاغض ى اإلاخًغعًٍ الظًً ٌعجؼون في ٦شحر مً الخاالث ًٖ بزباث الخُإ الجؿُم

ً، ومً اإلااازظاث ٖلى   ولهظا ٞةن هظا الىٓام ٧ان مدل اهخ٣اص زانت في ؤوازغ ال٣غن الٗكٍغ

حرها صٞٗذ  هظا الىٓام ؤهه ؤصي بلى وظىص ٖضم الخجاوـ بحن ال٣غاعاث ال٣ًاثُت، هظه الُٗىب ٚو

خت؛ مجلـ الضولت الٟغوس ي بلى حُٛحر مى٢ٟه؛ خُض جغ٥ ظاهبا الخُإ الجؿُم باليؿبت للخُبِب والجغا

 .30واٖخمض الخُإ البؿُِ

لُت غلى ؤؾاؽ الخُإ الُبي البؿُِ  زاهُا : جإؾِـ املؿْا

ؾُٗا مً ال٣ًاء بلى الخس٠ُٟ ٖلى اإلاخًغع؛ مً ٖبء ؤلازباث، وما ًىاظهه مً نٗىبت ٦بحرة 

في بزباث الخُإ الُبي الجؿُم في صٖىي اإلاؿاولُت الُبُت، وؤمام يُإ خ٤ اإلاخًغع في الخهى٫ ًٖ 

ٌ ، ؤن ٌكمل ال٣ًاء اإلاٛغبي هى آلازغفي ٞغوؿا ٢بل  –لجبر الًغع الخانل له، جسلى ال٣ًاء  الخٍٗى

ت الخُإ الجؿُم وؤنبذ ًإزظ ٣ٞض بىٍٓغ  ت الخُإ البؿُِ.ًٖ هٍٓغ

                                                           
 .391/13/2008ملف عكم  356خىم عكم   - 29
ت بالغباٍ،   30 ْمؿاْلُت إلاصاعة، حػلُم غلى كغاع مدىمت الاؾخئىاف إلاصاٍع ٓاضح  . املجلت 2007ماي  9مدمض غىتري، فىغة الخُإ ال

ٓػ  ٓلُ ْالخىمُت املدلُت، ً  .37، م: 2007، 75غكذ، غضص  -املغغبُت لإلصاعة 
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ٗٝغ الخُإ البؿُِ ؤو الِؿحر، ٖلى ؤهه؛ هى طل٪ الخُإ الظي ال ًغج٨به شخو خاػم   َو

 .31ىن الٟغوس ي ال٣ضًمخٍغو، وهظا الىٕى مً الخُإ مً زل٤ ال٣اه

ه٨ظا هجض ال٣ًاء ؤلاصاعي ٢ض ؤ٢غ اإلاؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ البؿُِ الىاجج مً ج٣هحر ؤو 

ٌ ؤو جىُٟظ اإلاٗالجت باألقٗت  ت للمٍغ جإزحر ؤلاصاعة في بُٖاء الٗالط للمٍغٌ، ٧الخ٣هحر في بُٖاء ألاصٍو

ٟاث الخالُت إلظغاء الٗملُت والتي ؤو وي٘ ٦ماصاث للمٍغٌ، ٦ما ٢ط ى بمؿاولُت اإلاؿدكٟى ًٖ اإلاًاٖ

ج٩ىن ميؿىبت إلهما٫ اإلامغى الظي ؤهمل بزُاع عثِـ ال٣ؿم في الى٢ذ اإلاالثم. و٦ظل٪ ؤ٢غ ؤن 

٤ الُبي ًم٨ً ؤن ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخُإ البؿُِ في مجا٫ مغا٢بت اإلاغض ى، ٦إن ٩ًىن  مؿاولُت اإلاٞغ

 ٤ ٌ ال٣ٗلي هاثجا صون ع٢ابت اإلاغض ى م٣غعة ًٖ ٍَغ ٠ اإلاٍغ ٠ ٚحر ٠٦ء، ؤو ٖىضما حهمل مْى مْى

 . 32مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت في ٢ٟل باب الدجغة باإلاٟخاح ؤزىاء اللُل

ما٫ التي ال حٗخبر مً يمً ؤٖما٫ الٗالط ٚحر  لظل٪ اٖخبر ال٣ًاء ؤلاصاعي في ٞغوؿا ؤن ألٖا

٤ الصخت، ٨ًٟـي إل٢غاع  ٤  الٗاصًـت؛ وهي التي ال جضزل في ؤٖما٫ حؿُحر و جىُٓم مٞغ مؿاولُت اإلاٞغ

 . 33الهخي ٖنها ٢ُام الخُإ البؿُِ

وهى هٟـ الاججاه الظي هداه ال٣ًاء اإلاٛغبي، وهى ما ًدبحن مً زال٫ الٗضًض مً ألاخ٩ام 

ت بالغباٍ، ٢غع " ؤهه لِـ مً اإلاٟغوى ختى  وال٣غاعاث ال٣ًاثُت. ٟٞي ٢غاع إلاد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

                                                           
 . 147، م:  2007ٓمت، الجؼاثغ، مدمض عاٌـ: املؿاْلُت املضهُت لألَباء في يٓء اللاهٓن الجؼاثغي، صاع َ  31
، 1995ص. خمضي غلي غمغ، املؿاْلُت صْن زُإ للمغافم الُبُت الػامت ) صعاؾت ملاعهت(، صاع النهًت الػغبُت، اللاَغة، َبػت   32

 .42م: 
33  M.PENNEAU:l'évolution de la jurisprudence administrative en matière de la responsabilité médicale. Revue 

marocaine du droit et d'économie de développement  ) R.M.D.E.D),°32 1994,. Les jours ouvrables  sous titre " la 

responsabilité médicale et l'expertise médical ,12-13 novembre 1994, faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales, Hassan II , casablanca , p: 90. 
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ن الخُإ الظي اعج٨به ما٦ضا ؤو ٖلى صعظت مً الجؿامت بل ًم٨ً جدمُل اإلاؿاولُت للُبِب ؤن ٩ًى 

 ججض جل٪ اإلاؿاولُت ؾىضها، اٖخماصا ٖلى ٨ٞغة الخُإ الىاضر".

ش  ت بالغباٍ بخاٍع ، ظاء ُٞه " ؤن الخ٣هُـغ ٞـي الدصخُو 2005ماعؽ  1و في ٢غاع للمد٨مت ؤلاصاٍع

٣ـض الطخُـت لبهـغه في الُٗـً و ما هخج ٖىـه مـً ٞكـل للٗملُـت الجغاخُت التي ؤظغاهـا الُا ٢ـم الُبـي؛ ٞو

ش   17الُمنى، هـى زُإ ج٣ـىم مٗـه مؿاولُـت اإلاغ٦ـؼ ؤلاؾدكٟاجي الجامعي". هٟـ اإلاد٨مت بخاٍع

ل ، ٞؿغث الخُإ الظي اعج٨به الُبِب بإهه بزال٫ بالخـؼام جد٣ُـ٤ هدُجت و ٦ظل٪ ببظ٫  2006ؤبٍغ

ا٢ت ٖىاًت؛ الظًً ٣ًٗان ٖلى ٖاج٤ الُبِب في ا ل٣ُإ الخام؛ ٦ما في ال٣ُإ الٗام، و اٖخبرث ؤن ؤلٖا

ت ٗما٫ اإلال٣اٍ في ٖملُت الىالصة".التي ؤنابذ اإلاىلىص، هي هدُجت اؾخ وفي ٢غاع آزغ للمد٨مت ؤلاصاٍع

ش  ُا و ماصًا، 2008هىهبر  19بالضاع البًُاء بخاٍع ، اٖخبرث ؤن الخُإ في هظه الىاػلت، ًإزظ ق٨ال مىيٖى

٤ الظي ًيؿب بلُه الخُـإ، وجخ٣غع زالله مؿاولُت مصخت الًمان بط ًيخج ًٖ زل ل في وكاٍ اإلاٞغ

 الاظخماعي بالخي الخؿني لألم والُٟل".

ٖلى يىء ما جم ما جىاوله ًٓهغ لىا ؤن الخُإ الُبي لِـ ٩٦ل ألازُاء في اإلاجاالث ألازغي، 

م٨ً ألي ٧ان ؤن ًخٗغى لهظا الخُإ، ختى الُبِب هٟؿه ؤزىاء جل٣ُه الٗالط، ٦ما ؤن الًغع الظي  ٍو

ك٩ل يغعا زانا ب٩ل  ًيخج ًٖ خضور ألازُاء الُبُت له ٖال٢ت مباقغة بصخت وخُاة ؤلاوؿان، َو

خ٤ اإلا٣اًِـ صون الخضًض الًغع اإلاٗىىي الظي ٚالبا ما ًخم بٟٚاله ؤزىاء ج٣ُُم ألايغاع  التي جل

م مً ؤن الىهىم ال٣اهى اإلاخًغع مً ظغاء زُإ َبي ما.  هُت ٚاثبت ًٖ جىُٓم مؿإلت الخُإ وبالٚغ

وؤمام هظا  ،الُبي واإلاؿاولُت الُبُت التي جيخج ٖىه، ٞةن ال٣ًاء وزهىنا ال٣ًاء ؤلاصاعي مىه

ه بجاهب اإلاخًغع ٧لما جبحن له واظهت َلبه للخهى٫ ٖلى  عي، ما ٞتئ ًا٦ض ٖلى و٢ٞى الىي٘ الدكَغ

ٌ، ٦جبر ولى وؿبُا للًغع الخانل له مً ظ  غاء الخُإ الُبي.خ٣ه في الخٍٗى
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ْاملاؾؿاجُت ػُت  ٓص اليكَغ ٓهُت للُض الػاملت ألاحىبُت : الجِ  الحماًت اللاه

ُٗت واإلااؾؿاجُتدالخماًت ال٣اهىهُت للُض الٗاملت ألاظىبُت : الجهىص ال  كَغ
 

 

  مدمض اقِيهب   

 مدام مخمغن بهُئت م٨ىاؽ وباخض في ال٣اهىن واإلا٣اولت

 

 

  جلضًم

 23مما ال ق٪ ُٞه ؤن الخ٤ في الكٛل مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت ل٩ل بوؿان، خُض هجض اإلااصة  

ت ازخُاع  الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان جىو ٖلى ؤهه " ل٩ل شخو خ٤ في الٗمل وخٍغ مً ؤلٖا

ٖمله ..."، وهظا ما ظٗل اإلاكٕغ الضؾخىعي اعج٣ى بهظا الخ٤ بلى مهاٝ الخ٣ى١ الضؾخىعٍت، وفي هظا 

اع  غاٝ و٦ظا ؤلَا هجض هظا الخ٤ مىٓم بم٣خط ى ٢ىاهحن صازلُت ًٞال ًٖ اجٟا٢ُاث صولُت زىاثُت ألَا

غاٝ اإلاخٗضصة، ٧ل طل٪ ًىُىي جدذ ما ٌؿمى بال٣اهىن الضولي الخام بالكٛل.  طاث ألَا

ُٗت اإلاٛغبُت هجض في ؤو٫ ألامغ ٧اهذ جىٓم ٖال٢اث الكٛل في بَاع  وبالغظٕى بلى اإلاىٓىمت الدكَغ

٧اؾخجابت  65-99ازغة ومخٟغ٢ت بٗض ؤن ًخم ججمُ٘ طل٪ في مضوهت الكٛل بم٣خط ى ٢اهىن ههىم مخى

٘ الضازلي م٘ ما جىو ٖلُه اإلاىاز٤ُ الضولُت زانت بطا  ُٗت إلاداولت مالثمت الدكَغ إلعاصة ؾُاؾُت وحكَغ

ن ٖلمىا ؤن اإلاٛغب ناص١ ٖلى الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الضولُت بهظا الخهىم، وفي هٟـ الؿُا١ ٞة

٘، ًٞال ٖلى ؤهه م٣ُاؽ  ال٣اهىن الضولي للكٛل ٌٗخبر بما ال ًضٕ مجاال للك٪ مهضعا ؤؾاؾُا للدكَغ
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ض  إلا٣اعهت الخُىع الخانل في مجا٫ ب٢غاع الخ٣ى١ ألاؾاؾُت للٗمل زانت وؤن اإلاٛغب ناص١ ٖلى ؤٍػ

حؿاء٫ البٌٗ ًٖ ألاؾاؾُت إلاىٓمت الٗمل الضولُت، بط  الاجٟا٢ُاث( اجٟا٢ُت حٗخبر مً 50مً زمؿحن )

ال٣ُمت ال٣اهىهُت لل٣اهىن الضولي للكٛل ٖلى يىء ال٣اهىن الضازلي زانت ُٞما ًخٗل٤ بالخماًت 

 ال٣اهىهُت للُض الٗاملت ألاظىبُت.

ه الٗالم اإلاٗانغ ٞغى ٖلى  الا٢خهاصيوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخُىع  والخ٨ىىلىجي الظي ٖٞغ

ومىا٦بت هظا الخُىع والظي ؾِى٨ٗـ  ال مدا٫ ؾلبا  والاهؼواء الاوٗؼالُتالضو٫ ومنها اإلاٛغب جغ٥ باب 

ٗاث الخضًشت، ولً ًخد٤٣  ت مً ال٣ىاهحن والدكَغ ؤو بًجابا وطل٪ بؿبب الخُٛحراث وبخضار مجمٖى

الُض الٗاملت و جهضًغها بن صر الخٗبحر، وهظا ما  الؾخ٣ُابطل٪ بمىإي ًٖ ٞخذ هظه الضو٫ ؤبىابها 

ٗاث لًمان  الاؾتراجُجيه ٞغى ٖلى اإلاٛغب بد٨م مى٢ٗ زانت في  الاؾخ٣غاع الٗمل ٖلى وي٘ حكَغ

الٗال٢ت الكٛلُت، وهى ما جد٤٣ مً زال٫ نضوع مضوهت الكٛل والتي ظاءث في الٗضًض مً م٣خًُاتها 

الضولُت، ٦ما ؤجها زههذ الباب الغاب٘ والخامـ منها لخىُٓم  الاجٟا٢ُاثميسجمت ومالثمت م٘ 

 .521بلى  512و٦ظا ألاظاهب باإلاٛغب بم٣خط ى اإلاىاص مً حكُٛل اإلاٛاعبت بالخاعط 

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاٛغب لِـ بلض لخهضًغ الُض الٗاملت ٣ِٞ، ل٨ىه في اإلا٣ابل ٌٗض مً 

ً مً  ذ جؼاًضا ٦بحرا مً اإلاهاظٍغ البلضان اإلاؿخ٣ُبت للٗما٫ ألاظاهب زانت في الؿىحن ألازحرة والتي ٖٞغ

٣ُا وؾىعٍا زانت  هٓغا لألويإ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاترصًت، خُض ؤنبذ قما٫ بٍٞغ

ُت ؤم ٚحر ٢اهىهُت وؤنبذ  هاالء ألاظاهب ًًٟلىن الاؾخ٣غاع باإلاٛغب ؾىاء اإلاهاظغون بهٟت قٖغ

البدض ًٖ ٖمل ل٨ؿب ٢ىث ًىمهم ؤمغا ملخا ومً ؤهم اإلاخُلباث ألاؾاؾُت، و٢ض ٖمل اإلاٛغب ٖلى 

ت ويُٗت ألاظاهب اإلا٣ُمحن بهٟت ٚحر ٢اهىهُت مازغا.جىُٓم ٖملُت اؾخصىاثُ  ت لدؿٍى



 

 

25 

وال جٟىجىا ؤلاقاعة وهدً هخدضر ًٖ هجغة الُض الٗاملت بلى ؤن اإلاٛغب ؤبغم " اجٟا٢ُت الُض 

م٘ ٞغوؿا، و٦ظا اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢ُت م٘ هىلىضا بسهىم اؾخ٣ضام الُض  1963الٗاملت "ؾىت 

، ٦ما جم بَال١ مكغوٕ جدؿحن بصاعة هجغة الُض الٗاملت وخماًت  1969ماي  14الٗاملت اإلاٛغبُت في 

ت بهضٝ النهىى بالخ٩امت الجُضة  – 2014ًىهُى  4 –خ٣ى١ الٗما٫  الظي جمىله الُٟضعالُت الؿىَؿٍغ

ً، ٦ما جمذ اإلاهاص٢ت ٖلى ٖضة اجٟا٢ُاث ناصعة  لهجغة الُض الٗاملت وخماًت خ٣ى١ الٗما٫ اإلاهاظٍغ

 .14وع٢م  4ُت منها الاجٟا٢ُت ع٢م ًٖ مىٓمت الٗمل الضول

وفي هٟـ اإلاًماع ٞةن الخماًت ال٣اهىهُت للُض الٗاملت ألاظىبُت لً جخد٤٣ مً زال٫ وي٘ 

ٗاث صازلُت تهم مجا٫ الدكُٛل و٦ظا اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢ُاث صولُت في هظا اإلاجا٫ بل ٖبر وي٘  حكَغ

ٗاث صازلُت للخماًت الاظخماُٖت وهى ما ٖمل اإلاكٕغ   1972اإلاٛغبي ٖل جد٣ُ٣ه مً زال٫ ْهحر حكَغ

حره مً الىهىم اإلاىٓمت للخماًت  الاظخماعياإلاخٗل٤ بالًمان  زانت لألظاهب اإلا٣ُمحن  الاظخماُٖتٚو

ً، ٦ما ٖمل اإلاٛغب ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى ٖضة اجٟا٢ُاث بسهىم  في اإلاٛغب و٦ظا اإلاٛاعبت اإلاهاظٍغ

ظخماعي بحن اإلاٛغب والضاهمغ٥ والبروجى٧ى٫ اإلالخ٤ بها الخماًت الاظخماُٖت مً ٢بُل اجٟا٢ُت الًمان الا 

ل  26اإلاى٢ٗحن ب٩ىبنها٥  ، واجٟا٢ُت  1999، واجٟا٢ُت  الًمان الاظخماعي بحن اإلاٛغب و جىوـ 1986ؤبٍغ

حرهم مً  1665ت م٘ ٞغوؿا ـــــ، و٦ظا هٟـ الاجٟا2001ُ٢غب وؤإلااهُا ـبحن اإلاٛ الاظخماعيالًمان  ٚو

 الضو٫.

ُٗت وماؾؿاجُت ٦بحرة وم٨شٟت  بن الخماًت ال٣اهىهُت للُض الٗاملت ألاظىبُت جيبني ٖلى ظهىص حكَغ

زانت بطا ٖلمىا ؤن اإلاٛغب ٌٗخبر  الاظخماُٖتًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها ٢ض حُٗي ؤ٧لها لخد٤ُ٣ هٕى مً الٗضالت 

ا وكُُا في اإلاهاص٢ت ٖلى  ٘ الضازلي م الاجٟا٢ُاثَٞغ ٗاث الضولُت الضولُت ختى ًالثم الدكَغ ٘ الدكَغ

 بما ٌؿاهم في الغقي باإلاجخم٘ واػصهاعه وما لظل٪ مً او٩ٗاؾاث ٖلى اخترام مباصت خ٣ى١ ؤلاوؿان.
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ُٗت واإلااؾؿاجُت  وجبرػ ؤهمُت مىيٕى الخماًت ال٣اهىهُت للُض الٗاملت ألاظىبُت: الجهىص الدكَغ

ىاهحن ووي٘ يىابِ وببغام مً زال٫ ما ٣ًىم به اإلاٛغب مً مجهىصاث ظباعة ٖلى مؿخىي ؾً ال٣

 ٤ ىُت وألاظىبُت، هظا ًٞال ًٖ جضزل اإلامل٨ت ًٖ ٍَغ اجٟا٢ُاث صولُت لخضبحر ويُٗت الُض الٗاملت الَى

ىُحن. ىُت لخضبحر الىيُٗت ال٣اهىهُت لهاالء الٗما٫ ألاظاهب و٦ظا الَى  ماؾؿاث َو

٤ ال٣اهىن  الضولت الخام في جضبحر ومً هىا جبرػ بق٩الُت اإلاىي٘ واإلاخجؿضة في بلى ؤي خض جٞى

ٗاث واإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢ُاث لخماًت  ويُٗت الُض الٗاملت ألاظىبُت ؟ وهل حؿعى الضو٫ بلى ؾً حكَغ

ىُت م٘  ٗاث الَى م بمالءمت الدكَغ ىُت والٖؼ خ٣ى١ هظه الٟئت، ؤم ؤن طل٪ مجغص جلمُ٘ الهىعة الَى

 خماًت هظه الٟئت الًُٟٗت ؟الضولُت بُٗضا ًٖ ألاهضاٝ الىبُلت اإلاخمشلت في  الاجٟا٢ُاث

ُٗت لخماًت  تإلاٗالج هظه ؤلاق٩االث وؤزغي ؾىٝ هداو٫ الخضًض في اإلادىع ألاو٫ : الجهىص الدكَغ

 الُض الٗاملت ألاظىبُت مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى الى٣ِ آلاجُت : 

ٗاث صازلُت لخضبحر ويُٗت الُض الٗاملت ألاظىبُت.    ؾعي الضو٫ بلى ؾً حكَغ

ىُت . وي٘ يىابِ خماثُت    للُض الٗاملت الَى

غاٝ لخضبحر الىيُٗت ال٣اهىهُت    ؾعي الضو٫ بلى ببغام اجٟا٢ُاث زىاثُت وؤزغي مخٗضصة ألَا

 إلاىاَىيها الٗاملحن في بالص اإلاهجغ .

ٖلى ؤن وٗغط في اإلادىع الشاوي إلاىا٢كت مضي جى٤ٞ الجهىص اإلااؾؿاجُت في خماًت هظه الٟئت، بن  

ني ؤو الض  ولي مً زال٫ الى٣ِ الخالُت : ٖلى اإلاؿخىي الَى

ىُت في جضبحر الىيُٗت ال٣اهىهُت للُض الٗاملت ألاظىبُت .    مضي جضزل اإلااؾؿاث الَى

 مضي ٢ابلُت ألاظاهب للخإَحر الى٣ابي .  

 صوع اإلااؾؿاث الضولُت في خماًت خ٣ى١ الٗما٫ ألاظاهب .
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ْع  ْلُت  الاجفاكُاثالىلُت ألاْلى : ص املاؾؿاجُت في صغم خلٓق الُض  ثْالُِئاالض

 الػاملت في بلضان املهجغ

ٌٗخبر الكٛل مً ؤهم خ٣ى١ ؤلاوؿان بل هى ًإحي مً خُض ألاهمُت اإلاباقغة بٗض الخ٤ في 

الخُاة، بط ٢ا٫ مىهدؿ٨ُى في هظا الهضص " لِـ ؤلاوؿان ٣ٞحر ألهه ال ًمل٪ قِئا ول٨ً ألهه ال ٌكخٛل." 

ب٣ى الٗمل في الخ٣ل  بهٟت ٖامت طل٪ الجهض ؾىاء بضهُا ٧ان ؤو ٣ٖلُا الظي ًبظله  يالاظخماعٍو

م٘ الٛحر في مجا٫ وكاٍ منهي مكغوٕ بم٣ابل ؤو بٗىى إلاهلخت هظا الٛحر  الاجٟا١ؤلاوؿان بم٣خط ى 

 وجدذ بقغاٞه وبمغجه ...

ومما ال ق٪ ُٞه ؤن الخ٤ في الكٛل ما ٞتئ ًدخل الهضاعة يمً مُالب اإلاىٓماث الى٣ابُت، 

الهاث واإلاىاز٤ُ ختى اعج ٣ي بلى مهاٝ الخ٣ى١ الضؾخىعٍت بل بلى مؿخىي الخ٤ الضولي م٘ نضوع ؤلٖا

ٗاث  الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الُب٣ت الكُٛلت وخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖامت، وهظا ما ًٟؿغ جىُٓم الدكَغ

 واإلاٗاهضاث الضولُت. الاجٟا٢ُاثالضازلُت لهظا الخ٤ ًٞال ًٖ 

الضولُت اإلاخٗل٣ت بالكٛل ؾىاء الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة  ٟا٢ُاثالاجوما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن 

ؤو ًٖ مىٓمت الٗمل الضولُت وجل٪ الهاصعة ًٖ مىٓمت الٗمل الٗغبُت، جخًمً م٣خًُاث هامت 

جخًمً  الاجٟا٢ُاثلخماًت الُب٣ت الٗاملت جدذ ما ٌؿمى بال٣اهىن الضولي الخام بالكٛل، ٞهظه 

ظاهب ٧ل طل٪ بًماها منها بالًٛىَاث وؤلا٦غاهاث التي ؾُىاظهها ٦ظل٪ ؤخ٩ام زانت بالٗما٫ ألا 

ضم الخمُحز بحن  هاالء ألاظاهب في بالص اإلاهجغ، وختى ًخد٤٣ هٕى مً اإلاؿاواة وهٕى مً ؤلاههاٝ ٖو

ىُحن والٗما٫ ألاظىبُحن جم وي٘ ٖضة اجٟا٢ُاث لخماًت هظه الٟئت ومً بحن هظه  الٗما٫ الَى

 هجض : الاجٟا٢ُاث

  1948الػاملي لحلٓق إلاوؿان لؿىت  إلاغالن 
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ت في ازخُاعه  23بالغظٕى بلى اإلااصة  هجضه ًىو ٖلى ؤهه ل٩ل شخو الخ٤ في الٗمل وله الخٍغ

بكغوٍ ٖاصلت وؤظغ مؿاو للٗمل الظي ٨ًٟل له وألؾغجه ِٖكت الث٣ت ب٨غامت ؤلاوؿان، و٦ما هو 

ن ؤلاظخماعي وجغ٥ هامكا ٦ظل٪ ٖل ؤهه ل٩ل شخو بهٟخه ًٖىا في اإلاجخم٘ الخ٤ في الًما

ىُت لخىُٓم الخمخ٘ بهظه الخ٣ى١ بما ًيسجم م٘ الىٓام الٗام  ٗاث الَى ومؿاخت واؾٗت للدكَغ

ً مً هظه  وزهىنُت البلض، وال ًجحز بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ خغمان ألاٞغاص ؾىاء اإلاىاَىحن ؤو اإلاهاظٍغ

 الخ٣ى١.

وبالغظٕى للٗهضًحن الضولُحن هجضهما ٦ظل٪ ًا٦ضان ٦ظل٪ ٖلى الخ٤ في الٗمل والظي ٌكمل  

ت  ٣بله بدٍغ الخ٤ في ؤن جخاح للٟغص مىاَىا ٧ان ؤم ٚحر مىاًَ بم٩اهُت ٦ؿب عػ٢ه بٗمل ًسخاع ٍو

غى ٖلى الضو٫ التزاما بًمان جمخ٘ ألاٞغاص بهظا الخ٤، وفي هظا الهضص ًم٨ً ال٣ى٫ بإن جىُٓم  ٞو

ٗاث لكٍغ ٖضم اإلاىاٞؿت وبظاػة جًمُىه في ٣ٖض الكٛل مما ًترجب ٖلُه خغمان الٗامل ؤو ا لدكَغ

ألاظحر ما٢خا مً مؼاولت ٖمل ٢ض ًىاٞـ ُٞه ناخب الٗمل بٗض اهتهاء ال٣ٗض بطا ما ٧اهذ َبُٗت الٗمل 

بالخ٣ى١ جدُذ لألظحر الخٗٝغ ٖلى ؤؾغاع مهىُت جدىافى ٧لُا م٘ ما ظاء به الٗهض الضولي الخام 

، ًٞال ٖما ٢ُل ٞةن هظا الٗهض هو ٖلى بلؼامُت جمخ٘ ظمُ٘ والاظخماُٖتوالش٣اُٞت  الا٢خهاصًت

ألاشخام بٓغوٝ ٖمل ج٨ٟل الؿالمت والصخت وبكغوٍ مغيُت ج٨ٟل لهم الخ٤ في الخهى٫ ٖلى 

 ؤظغ مىه٠ صون جمُحز بحن ألاظاهب واإلاىاَىحن.

ً ه٣اباث  بليها، و٢ض جم ج٨غاع هظا الخ٤ في ؤ٦ثر مً  ًماموالاهوههه ٦ظل٪ ٖلى الخ٤ في ج٩ٍى

م مهاص٢ت ؤٚلبُت الضو٫ ٖلى هظًً الٗهضًً بال ؤهه لِؿذ ٧ل الضو٫ جلتزم  لى الٚغ وز٣ُت صولُت ٖو

ً، هظا باإلياٞت بلى جىهُو الٗهض ٖلى خ٤ ألاٞغاص ٖلى الخ٤ في  ب٨ٟالت هظا الخ٤ للٗمالت اإلاهاظٍغ

 ىحن ؤو ٚحر مىاَىحن.ؾىاء ٧اهىا مىاَ الاظخماعيالًمان 

 الضولُت لل٣ًاء ٖلى الخمُحز الٗىهغي ب٩اٞت ؤق٩اله  الاجٟا٢ُت 
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ه الٗالم مً ؤق٩ا٫ الخمُحز في ظمُ٘ اإلاجاالث زانت       الا٢خهاصًتهٓغا إلاا ٧ان ٌٗٞغ

منها، وهٓغا لتزاًض هجغة الُض الٗاملت مً صو٫ الجىىب بلى صو٫ الكما٫ وما هخج ًٖ طل٪  والاظخماُٖت

غاٝ  الاجٟا٢ُتقما٫ الخمُحز الٗىهغي، ٣ٞض جم بنضاع هظه مً ؤ والتي ؤ٦ضث ٖلى التزام الضو٫ ألَا

بدًغ الخمُحز الٗىهغي وال٣ًاء ٖلُه ب٩اٞت ؤق٩اله وبًمان خ٤ ٧ل بوؿان صون جمُحز بؿب الٗغ١، 

ت ، وال ؾُما الخ٤ في الٗمل وفوالاظخماُٖتوالش٣اُٞت  الا٢خهاصًتاللىن ؤو الجيـ في الخ٣ى١  ي خٍغ

ً ه٣اباث  اصلت والخ٤ في ج٩ٍى بليها، ًٞال ًٖ خ٤ الخمخ٘  والاهخماءازخُاع هٕى الٗمل بكغوٍ مغيُت ٖو

اًت الُبُت والًمان   ... الاظخماعيبسضماث الصخت الٗامت والٖغ

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي يض اإلاغؤة ؤ٦ضث ٖلى  

٠ُ، والخ٤ في اإلاؿاواة في ألاظغ والخ٤ في طل٪ زانت في  مُضان الٗمل وخ٤ الخمخ٘ بىٟـ ٞغم الخْى

ٗاث بن لم ه٣ل ٧لها. الاظخماعيالًمان   وصخت وؾالمت ْغوٝ الٗمل وهظا ما ٖملذ ٖلُه ظل الدكَغ

ً وؤٞغاص ؤؾغهم    ؤلاجٟا٢ُت الضولُت لخماًت خ٣ى١ ظمُ٘ الٗما٫ اإلاهاظٍغ

الن الٗالمي  الاجٟا٢ُتظه باصت طي بضء ًجب ال٣ى٫ ؤن ه ظاءث لخا٦ض اإلاباصت التي هو ٖليها ؤلٖا

الضولُت الخانت بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز  والاجٟا٢ُاثلخ٣ى١ ؤلاوؿان والٗهضًحن الضولُحن 

، ؤال وهي الٗما٫ الكُٛلتجهب في مهلخت الخل٣ت الًُٟٗت في الٗال٢ت  الاجٟا٢ُت٦ما ؤن هظه 

ً م٘ ألازظ بٗحن  خباع اإلاهاظٍغ الٗما٫ ٚحر الىٓامُحن والظًً ًخم اؾخٛاللهم مً َٝغ اإلاكٛلحن  الٖا

.ً  واؾخسضامهم بكغوٍ ؤ٢ل ب٨شحر مً قغوٍ ٖمل ألاظغاء آلازٍغ

جل٪ اإلاخٗل٣ت بٗضص الضو٫ اإلاهاص٢ت ٖليها والتي ال  الاجٟا٢ُتومً اإلاالخٓاث ألاؾاؾُت ٖلى هظه  

 ( صولت مً بُنهم اإلاٛغب .50زمؿحن ) جاوػ جخ
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حٗٝغ الٗامل اإلاهاظغ بإهه " ٧ل شخو ؾحزاو٫ ؤو ًؼاو٫ ؤو  الاجٟا٢ُتوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هظه 

اًاها "، ومً اإلاالخٓاث ٦ظل٪ ؤن هظه   الاجٟا٢ُتما بغح ًؼاو٫ وكاٍ م٣ابل اظغ في صولت لِـ مً ٖع

ً في وي٘ هٓامي  ً في وي٘ ٚحر هٓامي، و٢ض ٣ًى٫ ٢اثل بإن هظه  جمحز بحن الٗما٫ اإلاهاظٍغ وؤزٍغ

ظاءث بىٕى مً الخمُحز الٗىهغي، ل٨ىىا ه٣ى٫ بإن هظا ال ًضزل يمً ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫  الاجٟا٢ُت

ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي، وبهما ظاء هظا  اجٟا٢ُتالخمُحز الٗىهغي الظي ههذ ٖلُه 

ً الىٓامُحن صون الخمُحز ٣ِٞ ل٩ي ٌصج٘ ٖلى الهجغ  ة الىٓامُت وبُٖاء خ٣ى١ بياُٞت للٗما٫ اإلاهاظٍغ

 الؿاب٣ت. الاجٟا٢ُاثاإلاؿاؽ بالخ٣ى١ الاؾاؾُت اإلاٗتٝر بها في 

ههذ ٖلى خ٤ الٗما٫  الاجٟا٢ُتالؿالٟت الظ٦غ ٞةن هظه  لالجٟا٢ُاثو٦ما هى الكإن باليؿبت  

ً في الخمخ٘ بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت، بل ألا٦ثر مً ط ل٪ والجضًض ٞيها ؤجها ههذ ٖلى ٖضم ظىاػ اإلاهاظٍغ

ً وؤٞغاص ؤؾغهم إلظغاءاث الٟهل  بض  في ٧ل  -الُغص –حٗغى الٗما٫ اإلاهاظٍغ الجماعي، وؤن ًىٓغ ٍو

الخٗا٢ضًت مً ظهت، ومً ظهت  بالتزاماجه٢ًُت ٖلى خضة، ًٞال ًٖ ٖضم سجً الٗامل اإلاهاظغ اإلاسل 

ً في اإلاكاع٦ت في ج٨ٟل خ٤ الٗما٫ اإلا الاجٟا٢ُتؤزغي ٞةن هظه  ٣اباث هوؤوكُت  الاظخماٖاثهاظٍغ

ت بلى ؤي ه٣ابت ٖمالُت م٘ اخترام ال٣ُىص التي  الاهًمامالٗما٫ ب٣هض خماًت مهالخهم بياٞت بلى  بدٍغ

 ًىو ٖليها ال٣اهىن.

ُما ًخٗل٤ بالًمان  ً في صولت  الاجٟا٢ُتٞةن هظه  الاظخماعيٞو جىو ٖلى جمخ٘ الٗما٫ اإلاهاظٍغ

اًا جل٪ الضولت.الٗمل بىٟـ   اإلاٗاملت التي ٌٗامل بها ٖع

ً وؤٞغاص اؾغهم ج٨ٟل خ٣ى٢ا واؾٗت   لُه ٞةن اجٟا٢ُت خماًت خ٣ى١ ٧ل الٗما٫ اإلاهاظٍغ ٖو

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والٗهىص  ً مؿدىضة في طل٪ ٖلى ؤلٖا الالخ٣ت،  والاجٟا٢اثللٗما٫ اإلاهاظٍغ

 وفي طاث الى٢ذ ج٨ٟل ؾلُت الضو٫ في جىُٓم هظه الخ٣ى١.
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اإلاخٗل٣ت بالٗمل الجبري وؤلالؼامي والتي مىٗذ ٖلى اإلاكٛل ؤن ًماعؽ ؤي  69ع٢م  الاجٟا٢ُت 

امه ٖلى ال٣ُام بٗمل مٗحن ٚحر مخ٤ٟ ٖلُه في ال٣ٗض  ق٩ل مً ؤق٩ا٫ التهضًض ٖلى الٗامل مً ؤظل بٚع

بت الاظحر ؾىاء   ٧ان مىاَىا ؤو ؤظىبُا.صون ٚع

ً  97ع٢م  الاجٟا٢ُت    1949اإلاخٗل٣ت بالٗما٫ اإلاهاظٍغ

بن اهخمام مىٓمت الٗمل الضولُت بالضٞإ ًٖ الٗما٫ ومهالخهم وجىُٓم قغوٍ الٗمل لم ٨ًً 

 ُتهالىوالخمُحز، لهظا وظهذ اإلاىٓمت ٖ لالؾخٛال٫ًخم بمٗؼ٫ ًٖ اهخماها بٟئت مً الٗما٫ ألا٦ثر حٗغيا 

ً ٞهظه  غاٝ باجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت  الاجٟا٢ُتبىي٘ ٢ىاٖض جدمي الٗما٫ اإلاهاظٍغ جلؼم الضو٫ ألَا

إلا٩اٞدت الضٖاًاث اإلآللت ُٞما ًخٗل٤ بالهجغة بلى الخاعط والهجغة الىاٞضة، ٦ما جلؼم ٖىض الًغوعة 

ً وؤٞغاص اؾغهم، غاٝ بالخد٤٣ مً الخالت الصخُت للٗما٫ اإلاهاظٍغ ًٞال ًٖ يمان جمخ٘  الضو٫ ألَا

غوٝ صخُت ظُضة ٖىض مٛاصعتهم لبلضاجهم، ٦ما ؤجها جدُذ للىاٞضًً  اًت َبُت ٧اُٞت ْو هاالء الاظغاء بٖغ

ت الى٣ا ًٍى اث بالىٓامُحن مٗاملت ال ج٣ل ًٖ اإلاٗاملت التي جدُدها إلاىاَىيها ُٞما ًخٗل٤ باألظىع ٖو

 .الاظخماعيوالًمان 

  189جزلُحن ع٢م اجٟا٢ُت الٗمل الالث٤ للٗما٫ اإلا 

ٗاث اؾخٟاصة هاجه الٟئت مً  الاجٟا٢ُت٣ٞض جم التر٦حز ٖلى هظه  هٓغا لخٗل٤ُ ؤٚلبُت الدكَغ

م مً  الٗما٫ ٖلى نضوع ٢اهىن زام بهم، الص يء الظي لم ًخد٤٣ في ؤٚلب الضو٫ لخض آلان ٖلى الٚغ

 .الاجٟا٢ُتمهاص٢تها ٖلى هظه 

و٢ض ظاءث هدُجت لُبُٗت ٖمل هظه الٟئت وما لها حٗنى بهظه الٟئت مً الٗما٫  الاجٟا٢ُتوهظه 

اصة ٞغم الٗمل بإظغ للٗما٫، وظاء في م٣خًُاث هظه  الا٢خهاصمً مؿاهمت في  الٗالمي حكمل ٍػ

ؼ خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان لجمُ٘  الاجٟا٢ُت بلؼامُت الضولت باجساط الخضابحر الالػمت التي جًمً هجاٖت وحٍٗؼ

ت الى٣ابُت وال٣ًاء ٖلى  ألاظغاء باإلاىاػ٫، وجد٤ُ٣ الخ٣ى١  ألاؾاؾُت في الٗمل ُٞما ًخٗل٤ زانت بالخٍغ
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ظمُ٘ اق٩ا٫ الخمُحز والٗمل الجبري، وؤن ًخمخ٘ الٗما٫ باإلاىاػ٫ بدماًت ٞٗالت مً ظمُ٘ ؤق٩ا٫ 

ؤلاؾاءة واإلاًا٣ًاث والٗى٠ وؤن ًخمخٗىا قاجهم قإن الٗما٫ بكغوٍ اؾخجضام ٖاصلت ومغيُت 

غوٝ ٖمل الث٤.  ْو

ٖلى ؤن ًخًمً ٣ٖض الٗمل ظمُ٘ اإلاٗلىماث الىاظب جىاٞغها ختى ج٩ىن  الاجٟا٢ُتهذ و٢ض ه  

لى هدى ًًمً لهم ٦غامتهم. غوٝ اؾخسضامهم ٖو  هاجه الٟئت ٖلى ٖلم بكغوٍ ْو

ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ال٣اهىن الضولي الخام بالكٛل ٖمل ٖلى وي٘ م٣خًُاث  مً زال٫ ما

٣ت الٗاملت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؾىاء الٗما٫ اإلاىاَىحن ؤو ٢اهىهُت ٚاًت في ألاهمُت لخماًت الُب

ُٗت لخمخُ٘ هاالء الٗما٫  اع ال٣اهىن الضولي للكٛل ٖلى بظ٫ ظهىص حكَغ ً، بط ٖمل في هظا ؤلَا اإلاهاظٍغ

مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت ًٞال ًٖ الخ٣ى١ ؤلاياُٞت، وجم جغظمت طل٪ مً زال٫ ببغام ٖضة اجٟا٢ُاث 

 جىنُاث زانت في هظا اإلاجا٫ ٖلى هدى ما ؾب٤ مىا٢كخه.صولُت ومٗاهضاث وبنضاع 

وظضًغ بالظ٦غ ؤن هىا٥ ٖضة ماؾؿاث صولُت حٗنى بدماًت خ٣ى١ الٗما٫ وحٗمل ٖلى بظ٫ 

الٗضًض مً اإلاجهىصاث لخمخُ٘ هظه الٟئت الهكت مً الخماًت الالػمت زانت الٗما٫ ألاظاهب. ه٨ظا هجض 

اث ؤلا٢لُمُت ٞٗالُت "اإلاجلـ ألاوعبي" والظي هٓم ٖضة ٖلى اإلاؿخىي ألاوعبي مً بحن ؤ٦ثر اإلاىٓم

اجٟا٢ُاث ؤوعبُت لخماًت خ٣ى١ الٗما٫ مً يمنها "الاجٟا٢ُت ألاوعبُت خى٫ الىيُٗت ال٣اهىهُت للٗما٫ 

ً" لؿىت  الظي ًغ٦ؼ ٖلى الخ٤ في الٗمل، خ٤  1961، و"اإلاُشا١ الاظخماعي" لؿىت 1977اإلاهاظٍغ

ن الاظخماعي، خ٤ اإلاؿاٖضة الُبُت والاظخماُٖت، خ٤ الخماًت اإلاٟاويت الجماُٖت، خ٤ الًما

اثالتهم. ً ٖو  الاظخماُٖت والا٢خهاصًت للٗاثلت، زم خ٤ خاًت ومؿاٖضة الٗما٫ اإلاهاظٍغ

٨ُت  ٨ُت زانت في بَاع الاجٟا٢ُت ألامٍغ ٩ي ٞىجض مىٓمت الضو٫ ألامٍغ ؤما ٖلى اإلاؿخىي ألامٍغ

ت وجىُٟظ حكبه آلُت الاجٟا٢ُت ألاوعبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، و٦ظا لخ٣ى١ ؤلاوؿان التي جخمخ٘ بألُت مغا٢ب
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٣ي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لؿىت  ٣ُت واإلاُشا١ الاٍٞغ ٣ي هجض مىٓمت الىخضة الاٍٞغ  1981ٖلى اإلاؿخىي الاٍٞغ

الظي ًىو في بٌٗ بىىصه ٖلى خماًت خ٣ى١ الٗما٫ ٦د٤ الٗمل وخ٤ ألاظغ؛ هظا ًٞال ًٖ و٧االث 

٣ىم بالٗمل ٖلى خؿً ؾحر ؾى١ الٗمل وخماًت الٗما٫ مً الخجاوػاث، الاؾخسضام الخانت والتي ج

ؼ ج٩اٞا الٟغم واإلاؿاواة ابلى زضماته٦ما حٗمل ٖلى ال٣ُام بٗىاًت الٗما٫ الظًً ًلجئىن  ، جىزُا لخٍٗؼ

في اإلاٗاملت في الخهى٫ ٖلى ٖمل ومؼاولت مهً مُٗىت، و٢ض جم اٖخماص و٧االث الاؾخسضام الخانت مً 

 .181اإلااجمغ الٗام الضولي للكٛل بم٣خط ى الاجٟا٢ُت ع٢م َٝغ 

ْلُت لحماًت الُض الػاملت الَٓىُت ػاث الض  الىلُت الثاهُت : ؾعي الدكَغ

ال٣اٖضة وألانل ؤن ألاظحر خغ في الاقخٛا٫ مً ٖضمه، وهظا اإلابضؤ م٣غع باليؿبت للمكٛل ٦ظل٪، 

ٌ مً ًخ٣ضمىن  ُت ؤن لضًه  لالقخٛا٫خُض بةم٩اهه ٢بى٫ ؤو ٞع ؾىاء ٧اهىا مىاَىحن ؤو ؤظاهب، قٍغ

ت اإلادٓىعة ٢اهىها والتي ؤؾلٟىا  خباعاث الخمحًز ٘ مبيُت ٖلى اٖخباعاث مهىُت ولِـ الٖا ج٩ىن صواٞ٘ الٞغ

ىُت مً مؼاخمت ػمُلتها ألاظىبُت ٞغى اإلاكٕغ ٢ُىصا ٖلى  الظ٦غ خىلها. وخماًت للُض الٗاملُت الَى

 خضًض ًٖ هظه الٟئت ُٞما ًخٗل٤ بدكُٛل ألاظاهب في اإلاٛغب.حكُٛل ألاظغاء ألاظاهب، وؾىٗىص لل

اع هجض اإلاكٕغ اإلاٛغبي وبًماها مىه بة٢امت وب٢غاع الخماًت الالػمت لألظغاء اإلاٛاعبت ببالص  في هظا ؤلَا

٘ ؤو ٖلى مؿخىي  اإلاهجغ بظ٫ مجهىصاث ظباعة إل٢غاع الخماًت الالػمت لهاالء بن ٖلى مؿخىي الدكَغ

ٗاث الضولُت، ه٨ظا وب اع قإهه قإن باقي الدكَغ ٗض ؤن ٧اهذ ٖال٢ت الكٛل اإلااؾؿاث الٗاملت بهظا ؤلَا

مىٓمت في بَاع ههىم مخىازغة ومخٟغ٢ت ٣ٞض ٖمل اإلاكٕغ الاظخماعي ٖلى ججمُ٘ هظه الىهىم في 

، والتي زههذ الباب الغاب٘ مً ال٨خاب الغاب٘ منها 99.65مضوهت زانت بالكٛل بمىظب ٢اهىن 

ٖلى ألاظغاء  512ؤلؼمذ  اإلااصة ، خُض 515بلى اإلااصة  512لدكُٛل ألاظغاء اإلاٛاعبت بالخاعط مً اإلااصة 

اإلاٛاعبت اإلاخىظهحن بلى صولت ؤظىبُت  ٢هض الاقخٛا٫ بها ؤن ًخىٞغوا ٖلى ٣ٖىص قٛل ماقغ ٖليها مً 

َٝغ اإلاهالر اإلاسخهت لضي الضولت اإلاهاظغ بليها و٦ظا مً ٞبل الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل 
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اًاها ؤلؼم ال ٘ اإلاٛغبي مُاب٣ت جل٪ ال٣ٗىص م٘ الاجٟا٢ُاث باإلاٛغب، في بَاع ب٢غاع الخماًت لٖغ دكَغ

اإلاخٗل٣ت بالُض الٗاملت اإلابرمت م٘ جل٪ الضو٫، ٦ما حٗمل الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل ٖلى ازخُاع 

ت لخىظيههم بلى بلض الاؾخ٣با٫  ً بىاء ٖلى ؤهلُتهم اإلاهىُت والصخُت وج٣ىم ب٩ل الاظغاءاث ؤلاصاٍع اإلاهاظٍغ

 عاث واإلاكٛلحن اإلاٗىُحن.بخيؿ٤ُ م٘ الاصا

وبٗض حٗل٤ُ اؾخٟاصتهم مً ؤخ٩ام اإلاضوهت ٖلى نضوع ٢اهىن زام ٣ٞض ؤوظب اإلاكٕغ في اإلااصة 

ؤقهغ ؤن  6مً  م ف ٖلى اإلاكٛل الظي ٌٛاصع التراب الىَني صخبت زاصم مجزلي إلاضة ؤ٢هاها  515

٠ اؾدكٟاثه ىض الا٢خًاء مهاٍع ىه ٖو في خالت مغيه ؤو حٗغيه  ًخٗهض بخدمل ه٣ٟاث بعظاٖه بلى َو

ت في خالت مسالٟت ؤخ٩ام هظا الباب.  لخاصر. ٦ما ٢غع ٣ٖىبت ػظٍغ

ىُت ٣ٞض ٖمل اإلاٛغب ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى ٖضة  وفي بَاع الخضًض ًٖ خماًت الُض الٗاملت الَى

 ٘ ً ؤؾاؾُحن، ؤولهما مالءمت الدكَغ خباٍع اجٟا٢ُاث صولُت في ظا٫ الكٛل، و٢ض ظاءث هظه اإلاهاص٢ت اٖل

هب اَىُت مً ظهت، وخماًت الٗما٫ ألاظالضازلي م٘ هظه الاجٟا٢ُاث، وزاهيهما خماًت الُض الٗاملت الى 

مً ظهت ؤزغي بما ًًمً خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ومً هظه الاجٟا٢ُاث هجض "اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى 

ضة الغؾمُت ؾىت  1966ظمُ٘ ؤق٩ا٫ اإلاحز الٗىهغي" لؿىت  ، 2988جدذ ٖضص  1970اإلايكىعة بالجٍغ

اإلاخٗل٣ت بةصاعة الكٛل وصوعه ووْاثٟه وجىُٓمه، والتي جمذ اإلاهاص٢ت ٖليها ؾىت  150والاجٟا٢ُت ع٢م 

ضة الغؾمُت جدذ ٖضص   2011 ، واجٟا٢ُت "خماًت خ٣ى١ ظمُ٘ الٗما٫ 5982واإلايكىعة في الجٍغ

ً وؤٞغاص ؤؾغهم" اإلاٗخمضة مً َٝغ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ؾىت  خُض ناص١  1990اإلاهاظٍغ

ضة الغؾمُت جدذ ٖضص  2011ٖليها اإلاٛغب ؾىت  ؛ مً زال٫ هظه 2012في ًىاًغ  6015ووكغث بالجٍغ

الاجٟا٢ُت ًٓهغ لىا ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًىدى في اججاه خماًت ألاظغاء اإلاٛاعبت بالخاعط، وطل٪ ألهمُت 

٫ في اإلاجخم٘ الضولي، وبصعا٧ا وحجم ْاهغة الهجغة التي حكمل مالًحن الىاؽ وجمـ ٖضصا ٦بحرا مً الضو 

ً ٖلى الضو٫ اإلاٗىُت، وعٚبت منها في بعؾاء ٢ىاٖض ًم٪ ؤن حؿهم  منها ألزغ جض٤ٞ مىظاث الٗما٫ اإلاهاظٍغ
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ً، ٦ما  ٤ ٢بى٫ مباصت ؤؾاؾُت جخٗل٤ بمٗاملت الٗما٫ اإلاهاظٍغ ٤ُ بحن مىا٠٢ الضو٫ ًٖ ٍَغ في الخٞى

خباع خالت ال٠ًٗ ً لٗضة اٖخباعاث، هظا  جإزظ هظه الاجٟا٢ُت بٗحن الٖا التي ًىظض ٞيها الٗما٫ اإلاهاظٍغ

ًٞال ٖلى ؤن الهجغة ٚحر الىٓامُت ج٩ىن ؤظؿم باليؿبت لهاالء ألاظغاء، بط ؤن بٌٗ اإلاكٛلحن ًجضون 

ُٛت ظني ٞىاثض اإلاىاٞؿت ٚحر الٗاصلت بفي طل٪ ما ٌٛغحهم بالبدض ًٖ هظا الىٕى مً الُض الٗاملت 

ٛغب ٖلى هظه الاجٟا٢ُت ختى ًًمً لهاالء ألاظغاء الخ٣ى١ ؤلاوؿاهُت واإلاكغوٖت، لظل٪ ناص١ اإلا

 ألاؾاؾُت.

ُٗت اإلاٛغبُت لم ج٠٣ ٖىض هظا الخض، بل ٖمل اإلاٛغب ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى  بن الجهىص الدكَغ

ً مازغا وهي الاجٟا٢ُت التي لم ًهاص١ ٖليها مىظ ػمً بُٗض  اجٟا٢ُت ؤزغي مخٗل٣ت بالٗما٫ اإلاهاظٍغ

ضة الغؾمُت جدذ ٖضص 1949لؿىت  97ي الاجٟا٢ُت ع٢م واإلاخمشلت ف بُىلُىػ  6277، و٢ض جم وكغها بالجٍغ

، هظه الاجٟا٢ُت جًمىذ ٢ىاٖض هامت جغمي بلى خماًت الخل٣ت ألاي٠ٗ في الٗال٢ت الكٛلُت، بط 2014

 هاصث بخمخُ٘ ألاظغاء ألاظاهب بىٟـ الخماًت اإلا٣غعة لألظغاء اإلاىاَىحن.

غاٝ وفي بَاع خماًت  ألاظغاء اإلاٛاعبت في بلض اإلاهجغ، ٞباإلياٞت بلى ببغام اجٟا٢ُاث مخٗضصة ألَا

بكإن  1921لؿىت  14، والاجٟا٢ُت ع٢م 1919اإلاخٗل٣ت بكإن ٖمل اليؿاء لُال لؿىت  ٧4االجٟا٢ُت ع٢م 

ُت في اإلايكأث الهىاُٖت، زم اجٟا٢ُت مىٓمت الٗمل الضولُت ع٢م  لؿىت  158جُب٤ُ الغاخت ألاؾبٖى

اإلاخٗل٣ت بةجهاء الاؾخسضام )الكٛل ؤو الٗمل( بمباصعة مً ناخب الٗمل والتي ٖملذ اإلاضوهت ٖلى  1988

ت مً اإلا٣خًُاث التي خاولذ مً 35منها بم٣خط ى اإلااصة  4اؾخيؿار اإلااصة  ، خُض ؤوعصث مجمٖى

 ُت.زاللها جد٤ُ٣ هٕى مً الخىاػن بحن خ٤ اإلاكٛل في ؤلاجهاء واخترام خ٣ى١ ألاظغاء ألاؾاؾ

غاٝ، ٣ٞض ؤبغم اإلاٛغب اجٟا٢ُاث زىاثُت ٢هض جىُٓم  ًٞال ًٖ هظه الاجٟا٢ُاث اإلاخٗضصة ألَا

مىاَىُه خُىما ًيخ٣لىن للٗمل ٞى١ جغاب بلض آزغ، ومً طل٪ الاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت "باهخ٣ا٫ الُض الٗاملت" 

غوؿا بُىهُى 1963اإلابرمت م٘ ؤإلااهُا في ماي  وبلج٩ُا اإلاخٗل٣ت بدكُٛل  ، والاجٟا٢ُت بحن اإلاٛغب1963، ٞو
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، ًٞال ًٖ اجٟا١ بصاعي ؾىت 1969، و٦ظا اجٟا٢ُت م٘ هىلىضا في ًىاًغ 1964الٗما٫ اإلاٛاعبت بها ؾىت 

. و٦ظل٪ الاجٟا٢ُت الشىاثُت بةؾباهُابحن خ٩ىمت اإلاٛغب واؾباهُا ًخٗل٤ بالٗما٫ اإلاىؾمحن اإلاٛاعبت  1999

ُٟت ازخُاع اإلاغشخحن للهجغة، وجىو ٖلى اؾخٟاصتهم مً التي جدضص ٦ُ 2011بحن اإلاٛغب واؾباهُا ؾىت 

الخ٣ى١ الىاعصة ب٣اهىن الكٛل اإلاُب٤ ببلض الٗمل زانت قغوٍ الٗمل، الؿالمت، ألاظىع والُٗل 

اإلااصي ٖىه، ٦ما ناص٢ذ الخ٩ىمت مازغا ٖلى مكغوٕ ٢اهىن ًدضص قغوٍ الكٛل والدكُٛل الخانت 

 .34/06بالٗما٫ اإلاجزلُحن بمىظب ٢اهىن ع٢م 

مً زال٫ ما ؾب٤ ًخطر ؤن اإلاٛغب ٖلى ٖلم ٣ًحن بما ٢ض ًخٗغى بلُه اإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن بالخاعط 

ُٗت اإلاخمشلت زانت في بنضاع  مً اؾخٛالالث مً َٝغ ؤعباب الٗمل، لظل٪ ٦ش٠ مً الجهىص الدكَغ

ا اإلاهاص٢ت ٖلى مضوهت الكٛل وببغام اجٟا٢ُاث زىاثُت م٘ الضو٫ اإلاؿخ٣ُبت للُض الٗاملت اإلاٛغبُت و٦ظ

اجٟا٢ُاث صولُت. بال ؤن ما ًشحر الاهدباه ؤن هظه الاجٟا٢ُاث ٧لها جخًمً خماًت لألظحر وخضه، ووٗخ٣ض ؤن 

ا  خ٣اص الؿاثض مىظ ػمً بُٗض بإن ألاظحر هى ألاظضع بالخماًت باٖخباعه َٞغ طل٪ عاظ٘ باألؾاؽ بلى الٖا

ٗاث يُٟٗا في الٗال٢ت الكٛلُت ؤمام ٢ىة اإلا٣اولت، ل٨ً ف ي الؿىىاث ألازحرة ؤنبذ هاظـ الدكَغ

ان في  ًىهب ٖلى الاهخمام الالػم باألظغاء واإلا٣اوالث ٖلى خض ؾىاء، هٓغا للضوع الظي ًلٗبه الُٞغ

ني.  مجا٫ الخىمُت الا٢خهاصًت وجد٤ُ٣ الخ٩امت في الدكُٛل بن ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤو الَى

ػُت لحماًت ألا  ٓص الدكَغ حغاء املغاعبت بالخاعج غلى مؿخٔٓ الىلُت الثالثت : الجِ

 الاحخماعيالًمان 

  في البلض ألاحىبي ؟ الاحخماعيبلى ؤي خض ًخمخؼ الػامل املغغبي بالحم في الًمان 

حٗخبر خماًت ألاظغاء مً نمُم اهخماماث مكغعي الٗالم واإلاكٕغ اإلاٛغبي بضوعه ؾً ٢اهىها لهظه 

، بال ؤن ما ٌٗاب ٖلى هظا ألازحر ُٚاب جام في م٣خًُاجه لىٓام الخماًت 1972الخماًت بمىظب ْهحر 
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لًمان الاظخماعي الاظخماُٖت لألظغاء اإلاٛاعبت بالخاعط، ٖلى زالٝ ما هى ٖلُه ألامغ باليؿبت ألهٓمت ا

 لبلضان ؤزغي ؾىاء ٧اهذ مهضعة ؤو مؿخ٣بلت لهظه الُض الٗاملت.

ه اؾخٟاصة  عي اإلاٛغبي بسهىم الخماًت الاظخماُٖت لألظغاء بالخاعط ًىاٍػ بن ال٣هىع الدكَغ

 22هاالء مً الاجٟا٢ُاث التي ًبرمها اإلاٛغب في هظا الكإن، خُض ججض هظه الخماًت ؾىضها في اإلااصة 

، ٖىضما ههذ ٖلى ؤهه  "ل٩ل شخو ًٖى في 1948الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لؿىت مً ؤلٖا

اإلاجخم٘ خ٤ في الًمان الاظخماعي". و٢ض ٧اهذ ٚاًت اإلاٛغب مً ببغام الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بمجا٫ 

الًمان الاظخماعي وي٘ لبىاث ؤؾاؾُت لالؾخٟاصة واؾخد٣ا١ الٗامل اإلاٛغبي وؤٞغاص ؤؾغجه مً مىاٞ٘ 

ىُت لهظه الضو٫ صون جمُحز بحن مىاَني هظه ألازحرة الًما ٗاث الَى ن الاظخماعي اإلاًمىت في الدكَغ

 والٗما٫ اإلاٛاعبت الٗاملحن ٞى١ جغابها.

بن اؾخٟاصة ألاظغاء اإلاٛاعبت مً ظل الاجٟا٢ُاث الضولُت ًب٣ى مٗل٣ا ٖلى قغوٍ حك٩ل خُٟا في 

ً خ٤ هاالء الٗما٫ وظىعا ٖلى خ٤ الًمان الاظخماعي ب غمخه، زهىنا وؤن هاالء ألاظغاء اإلاهاظٍغ

ؿاهمىن في محزاهُتها.  ٣ًضمىن اقترا٧اث لهىاص٤ً الًمان الاظخماعي ببلضان ؤلا٢امت َو

في طاث الؿُا١ ًشاع ؤلاق٩ا٫ بسهىم ما مضي جمخُ٘ ألاظغاء اإلاٛاعبت بالخاعط بد٤ الًمان 

 الاظخماعي؟

ً قغوٍ الاؾخٟاصة مً الًمان لإلظابت ًٖ هظا ؤلاق٩ا٫ ؾىسهو الخضًض )ؤوال( ٖ

 الاظخماعي في بلض ؤلا٢امت، ُٞما ؾىٗغط )زاهُا( للخضًض ًٖ هُا١ جُب٤ُ الًمان الاظخماعي بالخاعط.

ٍ الاؾخفاصة مً الًمان الاحخماعي ببلض إلاكامت ال : قْغ  ؤ

ً ا ٢اؾُا ٣ًلو اؾخد٣ا١ ألاظغاء اإلاهاظٍغ مً  ٌٗخبر مبضؤ ب٢لُمُت هٓام الًمان الاظخماعي قَغ

مىاٞ٘ هظا الىٓام، ومً بحن الضو٫ التي ؤ٢غث هظا الكٍغ هجض ٞغوؿا خُض ٧ان قٍغ ؤلا٢امت ٞيها 
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اهاث الٗاثلُت(، بال ؤهه في ؾىت  ُما بٗض ؤلٖا ٖىض باطت ألامغ ي٤ُ الىُا١ )ٌكمل الخإمحن الصخص ي ٞو

ًاث الاظخماُٖت. 1993 ا لالهسغاٍ والاؾخٟاصة مً ٧اٞت الخٍٗى  ؤنبدذ ؤلا٢امت قَغ

غ ٖلى ب٢امت مً الاهسغاٍ والاؾخٟاصة مً هٓام الًمان  بن خغمان ألاظحر اإلاٛغبي ٚحر اإلاخٞى

الاظخماعي ظٗل البٌٗ ًىاصي بٗضم جُب٤ُ هظا الكٍغ ٖلى بَال٢ه، خُض ًجب ؤن جازظ بٗحن 

خباع بٌٗ الٟئاث الخانت )اإلاغض ى والكُىر(، ٖالوة ٖلى ؤن قٍغ ؤلا٢امت ًخٗاعى وبٌٗ  الٖا

حر  118الضولُت وهسو بالظ٦غ منها الاجٟا٢ُت ع٢م اإلاىاز٤ُ  اإلاخٗل٣ت باإلاؿاواة في اإلاٗاملت بحن اإلاىاَىحن ٚو

خطر طل٪ مً زال٫ ماصتها  التي ههذ ٖلى ؤهه ُٞما ًخٗل٤  4اإلاىاَىحن في مُضان الًمان الاظخماعي، ٍو

ًاث ٞةن اإلاؿاواة في اإلاٗاملت ًجب ؤن جخًمً صون قٍغ ؤلا٢امت، ٚحر ؤ ن اإلاٛغب لم ًهاص١ بالخٍٗى

 ٖلى هظه الاجٟا٢ُت مما ًترجب ٖىه ٖضم  اؾخٟاصة ٖماله مً م٣خًُاث اإلااصة الاه٠ ط٦غها.

ومما ًجضع الخىبُه ٖلُه ٧ىن اإلا٣هىص باإل٢امت هي ؤلا٢امت الاٖخُاصًت ولِؿذ ال٣اهىهُت، ٞإٚلب 

ٗاث ألاوعبُت  ٘ الٟغوس ي الظي ًدضصها في ؤ٦ حؿخجىبهاالدكَغ ؤقهغ مً ٧ل ؾىت،  6ثر مً ومنها الدكَغ

ًاث الٗاثلُت  ه، ٞمشال الخٍٗى خُاصًت ٖىض خض ألاظحر بل جخٗضاه بلى طٍو وال ج٠٣ ؤلا٢امت الٟٗلُت الٖا

 ج٣خط ي ب٢امت اإلاامً وؤوالصه ب٢امت ٞٗلُت بٟغوؿا.

لى ه٣ٌُ اإلاكٕغ الٟغوس ي، ٞةن هٓحره الهىلىضي ل٠ُ مً خضة قٍغ ؤلا٢امت الٟٗلُت،  ٖو

هاظغ بةم٩اهُت نٝغ ؤصاءاجه الاظخماُٖت ٖىض ؤلا٢امت زاعط هىلىضا بطا وظضث اجٟا٢ُت وؾمذ لألظحر اإلا

ُت ؤال جخٗضي هظه ؤلا٢امت الخاعظُت  ؤقهغ ، هظا  3زىاثُت خى٫ هظا ألامغ م٘ بلض اإلاامً الٗامل ، قٍغ

ًاث اإلاؿخد٣ت للٗامل  ٘ الهىلىضي ًبؿِ ع٢ابخه ٖلى ألاصاءاث و الخٍٗى اإلاٛغبي صون بٟٚا٫ ؤن الدكَغ

الظي اؾخ٣غ باإلاٛغب ؾىاء ٧ان مخ٣اٖضا ؤو لِـ ٦ظل٪ وطل٪ بمىظب اجٟا٢ُت ؤبغمتها هىلىضا م٘ اإلاٛغب 

، ل٨ً هظه الاجٟا٢ُت ؤزظث مىُٟٗا ظضًضا خُىما ٢ضم وػٍغ الكاون الاظخماُٖت والكٛل 2000ؾىت 

الىػٍغ الهىلىضي ٖضة  مكغوٕ ٢اهىن إللٛاء هظه الاجٟا٢ُت خُض  اجسظ 2014ؤ٦خىبغ  14الهىلىضي ًىم 
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ًاث  ًاث الاظخماُٖت هدى الخاعط، مً بُنها جى٠ُ٢ ؤصاء حٍٗى بظغاءاث للخض مً جهضًغ الخٍٗى

ٟا٫ ال٣اَىحن باإلاٛغب ابخضاء مً  ، وخظٝ الخُُٛت الصخُت ؤزىاء الُٗلت في اإلاٛغب، وزٌٟ 2015ألَا

ًاث ألاعامل والُخامى بيؿبت   %.40حٍٗى

ٗل٤ باإلاضة الضهُا مً الخإمحن، خُض ٌكتٍر لالؾخٟاصة مً ؤما بسهىم الكٍغ الشاوي ُٞخ

اإلاٗاقاث )٦مٗاف الكُسىزت ومٗاف الؼماهت( ججمُ٘ ٖضص مً الاقترا٧اث ًىاػي اإلاضة اإلاخُلبت 

لالؾخٟاصة، بال ؤن ؤلاق٩ا٫ ًُغح بسهىم ما بطا ٧ان ألاظحر اإلاٛغبي اإلاهاظغ اقخٛل بٗضة صو٫ في ؤوعبا 

غ ٖلى ٘ ٖلى خضه، ظىابا ٖلى هظا ؤلاق٩ا٫ ٞاالجٟا١  ولم ًخم٨ً مً الخٞى اإلاضة الضهُا مً ٧ل حكَغ

ًاء ٞيها مً  ألاوعبي اإلاخىؾُي اإلااؾـ لكغا٦ت بحن اإلاٛغب مً ظهت واإلاجمىٖت ألاوعبُت والضو٫ ألٖا

ظهت زاهُت ًمىذ الٗما٫ اإلاٛاعبت نالخُت ججمُ٘ ٞتراث الخإمحن ؤو الدكُٛل ؤو ؤلا٢امت اإلاؿخىٞاة 

ًاء ٞيها، الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بمٗاقاث وبًغاصاث الكُسىزت والعجؼ.بمسخل٠ ال  ضو٫ ألٖا

ؤما زالض قٍغ ُٞخجؿض في الجيؿُت خُض ٌكتٍر لالؾخد٣ا١ بٌٗ اإلاٗاقاث ؤن ٩ًىن ألاظحر 

ًاث طاث  ل٤ الاؾخٟاصة مً اإلاٗاقاث والخٍٗى َٗ
ُ
خامال لجيؿُت البلض الظي ٌكخٛل به، ٟٞي ٞغوؿا مشال ح

ٌ عباث ألا الُاب٘  ٌ الخام بالكٛالحن ألاظغاء الُاٖىحن في الؿً(، و٦ظا حٍٗى ؾغة ؤلاؾهامي )الخٍٗى

هظا بسهىم قغوٍ الاؾخٟاصة مً الًمان الاظخماعي ببلض ؤلا٢امت،  ٖلى خاملي الجيؿُت الٟغوؿُت.

 ٞماطا ًٖ هُا١ جُب٣ُه؟

 زاهُا : هُاق جُبُم الًمان الاحخماعي ببلض إلاكامت

مان الاظخماعي بلى حُُٛت ألاٞغاص الظًً هم بداظت لهظه الخماًت الاظخماُٖت، تهضٝ ؤهٓمت الً

لظل٪ ٞىُا١ جُب٣ُه ٌكمل اإلاجا٫ الصخص ي واإلااصي و٦ظا اإلاساَغ مىيٕى الًمان،  ٞبالغظٕى 

والتي صزلذ خحز الخىُٟظ ٞاجذ ؤ٦خىبغ مً ؾىت  بةؾباهُاالجٟا٢ُت الًمان الاظخماعي التي جغبِ اإلاٛغب 

٘ اإلاخٗل٤ بالىٓام الٗام للًمان  هجض 1982 ؤن مجا٫ الخُب٤ُ اإلااصي لهظه الاجٟا٢ُت ٌكمل الدكَغ
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٘ اإلاخٗل٤ باألهٓمت الخانت )الٗالظاث الصخُت مشال(، ؤما ًٖ مجا٫  الاظخماعي الاؾباوي و٦ظا الدكَغ

جُب٤ُ الاجٟا٢ُت الصخص ي ٞىالخٔ ٖلى ؤجها وؾٗذ مً صاثغة اإلاؿخُٟضًً بدُض جًمىذ ألاظغاء 

ضًمي الجيؿُت  ٗاث  ٖالوة ٖلى الٗما٫ اإلاٛاعبت الخايٗحن ؤو الظًً زًٗىا  ألاظاهب الالظئحن ٖو للدكَغ

 ؤٞغاص ؤؾغهم واإلاخىفى ٖنهم. اإلاخٗل٣ت بالًمان الاظخماعي باإلياٞت بلى

ؤما ُٞما ًسو اإلاىاٞ٘ اإلاكمىلت بىٓام الًمان الاظخماعي ِٞؿخُٟض الٗما٫ اإلاٛاعبت اإلاكخٛلىن 

ٌ ٖلى ٧ل مً بةؾباهُا اة؛  اإلاغى؛ ألامىمت؛ مً الخٍٗى مٗاقاث الكُسىزت والعجؼ ؛ مىدت الٞى

ًاث الٗاثلُت.   خىاصر الكٛل وألامغاى اإلاهىُت؛ زم الخٍٗى

ببلج٩ُا، ٣ٞض صزلذ خحز الخىُٟظ  اجٟا٢ُت الًمان الاظخماعي التي ججم٘ اإلاٛغبؤما بسهىم 

ش  ، وما ًالخٔ ٖلى هظه 2004ٖضة مغاث ٧اهذ آزغها ؾىت  ، وجمذ مغاظٗتها1971ٚكذ  01بخاٍع

الاجٟا٢ُت ؤجها ؤياٞذ البُالت للمساَغ مىيٕى الًمان التي ج٣ضم ط٦غها في الاجٟا٢ُت الاؾباهُت خُض 

ٗاث جىضعط  ت مً الدكَغ ُت ٖالوة ٖلى مجمٖى ٘ اإلاخٗل٤ بالبُالت ٚحر الُٖى جسً٘ هظه البُالت للدكَغ

٘ اإلاخٗل٤ بمٗاف الخ٣اٖض واإلاخىفى ٖنهم يمً مجا٫ الخُب٤ُ اإلااصي  لهظه الاجٟا٢ُت مً ٢بُل الدكَغ

٘ اإلاخٗل٤ بالخإمحن ًٖ اإلاغى و ؤلانابت بالعجؼ الظي ٢ض ًخٗغى له  للٗما٫ ألاظغاء ؛ و٦ظا الدكَغ

٘ اإلاخٗل٤ بمٗاف العجؼ لٗما٫ اإلاىاظم واإلاكبهحن  ت، والدكَغ الٗما٫ والبداعة الٗاملحن في الؿًٟ الخجاٍع

ًاث الٗاثلُت للٗما٫ ألاظبه ٘ اإلاخٗل٤ بالخٍٗى بن الاجٟا٢ُاث اإلابرمت في مجا٫ الًمان غاء. م؛  زم الدكَغ

الاظخماعي تهضٝ في مجملها بلى  نُاهت الخ٣ى١ اإلا٨دؿبت للجالُت اإلاٛغبُت مً ؤظل جد٤ُ٣ اإلاؿاواة في 

ت. ُٗت الخمحًز  اإلاٗاملت ومً جم بلٛاء اإلا٣خًُاث الدكَغ

ػاث بلى خماًت الُض الػاملت  الىلُت الغابػت  ألاحىبُت: ؾعي الدكَغ
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إلاا ٧ان الخ٤ في الٗمل مً ؤبغػ الخ٣ى١ ؤلاوؿاهُت ولظي ههذ ظل اإلاىاز٤ُ الضولُت، ٞةن هظا 

الخ٤ ال ٣ًخهغ ٖلى ؤٞغاص الضولت ؤي مىاَىيها وبهما ًخٗضاه لخماًت الُض الٗاملت ألاظىبُت، لظل٪ هجض 

ٗاث ٖملذ ٖلى جىٓ ُم حكُٛل ألاظغاء ألاظاهب بم٣خًُاث زانت، وهى هٟـ الىهج الظي ظمُ٘ الدكَغ

ٗىا الاظخماعي خُض زهو الباب الخامـ مً ال٨خاب الغاب٘ مً مضوهت الكٛل  ؾاع ٖلُه حكَغ

بلى  516لدكُٛل هظه الٟئت، وطل٪ مً زال٫ ويٗه ل٣ىاٖض آمغة ال ًم٨ً مسالٟتها مً زال٫ اإلاىاص 

ب في حكُٛل ؤظحر ؤظىبي ؤن ًدهل ٖلى جغزُو بظل٪ مً ٢بل ، خُض ؤلؼم ٧ل مكٛل 521اإلااصة  ًٚغ

مً  517الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل ٖلى ق٩ل جإقحرة جىي٘ ٖلى ٣ٖض الكٛل، وؤياٞذ اإلااصة 

م ف بلؼامُت مُاب٣ت ٣ٖض قٛل ألاظاهب بالىمىطط الظي جدضصه هظه الؿلُت، و٢ض جم جدضًض هظا 

ً اإلانهي ع٢م الىمىطط ٞٗال بمىظب ٢غاع لىػٍغ  وجم جخمُمه في  2005في ٞبراًغ  350.05الدكُٛل والخ٩ٍى

 ٘ ُٗت اإلابظولت في هظا اإلاجا٫ مً َٝغ الدكَغ هىهبر مً هٟـ الؿىت، وهظا ًض٫ ٖلى الجهىص الدكَغ

ت  اإلاٛغبي لخماًت ألاظغاء ألاظاهب مً ٧ل حٗؿ٠ ؤو اؾخٛال٫ ًم٨ً ؤن ًماعؽ  ٖلى هظه الٟئت اإلاىنٞى

ٟت، واإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ ظٗل ال٨خابت ٦كٍغ لالو٣ٗاص جدذ َاثلت بُالن ال٣ٗض، و٢ض بالهكت والًُٗ

 ؾب٤ لل٣ًاء ؤن ٢غع بُالهه في ٖضة مىاؾباث.

وما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن ال٣غاع الىػاعي خضص البُاهاث التي ًجب جًمُنها في ٣ٖض الكٛل 

اصة ٞيها ؤو الى٣هان، مما ًهبذ مٗه الدؿائ٫ مكغوٖا بسهىم  باليؿبت لألظاهب صون بم٩اهُت الٍؼ

ت ألاظغ مشال؟ ٦ما دـ  جًمحن ٣ٖض الكٛل لبُان ًخٗل٤ بؿٍغ ٪ ٚحًر هى خا٫ ٣ٖض قٛل اإلاضعب بًٍغ

 الظي جًمً بُان ٖضم ال٨ك٠ ًٖ الغاجب.

ٌ مىذ الغزهت  518وبُٗضا ًٖ ٧ل طل٪ ٣ٞض ؤلؼمذ اإلااصة  مً م ف ٖلى اإلاكٛل في خالت ٞع

 520مً م ف بخدمل مهاٍع٠ ٖىصة ألاظحر بلى بلضه، و٢ض ههذ اإلااصة  516اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

غاٝ ؤو الشىاثُت اإلايكىعة ٢اهىها،  مً طاث ال٣اهىن ٖلى مغاٖاة ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗضصة ألَا
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بل ألا٦ثر مً طل٪ ٣ٞض وي٘ اإلاكٕغ ٣ٖىباث مالُت للمكٛلحن الظًً ٌكٛلىن ؤظحرا ؤظىبُا ال ًخىٞغ ٖلى 

 مً م ف. 517غزهت اإلاظ٧ىعة ؤو في خالت ٖضم مُاب٣ت ٣ٖضه م٘ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة ال

غاٝ وؤزغي زىاثُت جخٗل٤  وظضًغ بالظ٦غ ؤن اإلاٛغب ناص١ ٖلى اجٟا٢ُاث صولُت مخٗضصة ألَا

ً بهٟت زانت، وما ٢ُل ًٖ ألاظغاء اإلاٛاعبت  بدماًت ألاظغاء بهٟت ٖامت، وباألظغاء ألاظاهب ؤو اإلاهاظٍغ

باإلاٛغب، ٧ل طل٪ في بَاع ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي  ألاظىبُتبالخاعط ٣ًا٫ ؤو ًىُب٤ ٖلى الُض الٗاملت 

لها  الخام بالكٛل بًماها مً اإلاكٕغ الضولي بىيُٗت هاجه الٟئت والٗمل ٖلى ب٢غاع ٢ىاٖض خماثُت

خطر طل٪ ظلُا مً زال٫ بَال٫ مكغوٕ بصاعة هجغة الُض الٗاملت  ىُت، ٍو ومؿاواتها بالُض الٗاملت  الَى

ت 2014ًىهُى  4وخماًت خ٣ى١ الٗما٫ مازغا ب  له مً َٝغ الُٟضعالُت الؿىَؿٍغ ، والظي جم جمٍى

 .بهضٝ النهىى بالخ٩امت الجُضة لهجغة الُض الٗاملت وخماًت خ٣ى١ الٗما٫ ألاظاهب

اع ًخطر ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي خاو٫ الخإؾِـ لىٕى مً الخىاػن بحن الُض الٗاملت  وفي هظا ؤلَا

ىُحن مً زال٫ ٞغى الخإقحرة والتي ًم٨ً مً زاللها مغا٢بت جإزحر حكُٛل  ألاظىبُت وألاظغاء الَى

 ألاظاهب باإلاٛغب لُدؿنى لها جصخُذ الىي٘ مً زال٫ بٖاصة الخىاػن ٧لما جُلب ألامغ طل٪.

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ما هى مىهىم ٖلُه ٢اهىها ًب٣ى مجغص خبر ٖلى وع١ بلى خض بُٗض خُض 

ًا٦ض الىا٢٘ الٗملي ؤن ٖضصا ٦بحرا مً ألاظغاء ٌكخٛلىن صون الخهى٫ ٖلى جإقحرة مً الؿلُت 

الخ٩ىمُت، باإلياٞت بلى ٖضم جُب٤ُ ٖضص مهم مً الاجٟا٢ُاث الضولُت مً َٝغ ٖضة صو٫ ُٞما ًخٗل٤ 

 بٟئت ألاظغاء ألاظاهب زانت ُٞما ًسو الخماًت الاظخماُٖت ؤو الًمان الاظخماعي.

ٓهُت لألحغاء ألاحاهب باملغغب غلى مؿخٔٓ  الىلُت الخامؿت : الحماًت اللاه

 الاحخماعيالًمان 
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  ْٔٓلت مً َغف املغغب لحماًت الػماٌ ألاحاهب غلى مؿخ ػُت املبظ ٓص الدكَغ ما يي الجِ

 ؟ الاحخماعيالًمان 

بطا ٧اهذ خماًت ألاظحر اإلاٛغبي في بالص اإلاهجغ في ٢لب اهخماماث اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ ببغامه 

غاٝ اإلاخٗل٣ت بالًمان  ، ٞةن هاظؿه ٦ظل٪ الاظخماعيلٗضة اجٟا٢ُاث ؾىاء مخٗضصة ؤو زىاثُت ألَا

ٗه الضازلي م٘ جل٪ اإلاٗاهضاث، لظل٪ هجض اإلاٛغب ٖمل ٖلى بب غام واإلاهاص٢ت ًىهب ٖلى مالثمت حكَغ

 مخٗضصة في هظا اإلاجا٫ زانت م٘ الضو٫ ألاوعوبُت. اجٟا٢ُاثٖلى 

لُه ٞةن اإلاٛغب ومغاٖاث إلاا ٢ض ًيكإ للٗامل ألاظىبي مً خ٣ى١ ٢بل الهجغة ٣ٞض جم ؤلا٢غاع  ٖو

٤  الاظخماعيبمبضؤ اؾخمغاع الخ٣ى١ اإلا٨دؿبت في الٗال٢اث الضولُت في مجا٫ الًمان  وطل٪ ًٖ ٍَغ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة وفي هظا الؿماح بج ٗاث ألَا م٘ ٞتراث الخإمحن ؤو الكٛل ؤو ؤلا٢امت اإلا٣ًُت في ْل حكَغ

اع ؤبغمذ  بحن اإلاٛغب وجىوـ والتي ٢ًذ في ٞهلها الشالض بإن  1987 الاظخماعيالًمان  اجٟا٢ُتؤلَا

ني ألي مً الُ حن الكٛالحن وألاظغاء الظًً ًماعؾىن ب٨ُُٟت اٖخُاصًت زضمت ٖلى التراب الَى ٞغ

ني للُٝغ اإلاخٗا٢ض، بما  ٘ هظا الُٝغ ولى ٧اهىا ٣ًُمىا ٖلى التراب الَى اإلاخٗا٢ضًً ًسًٗىن لدكَغ

٘ اإلاٛغبي اإلاخٗل٤ بالًمان  ٌٗني ؤن طل٪ ؤن ألاظغاء الخىوؿُىن باإلاٛغب حؿغي ٖليهم ؤخ٩ام الدكَغ

ؿخُٟضون مما ٌؿخُٟض مىه ألاظغاء اإلاٛاعبت ؾُما وؤ1972لٓهحر  الاظخماعي ن الٟهل الغاب٘ مً طاث ، َو

ٌكحر بلى ؤن الجغاًاث واإلاىاٞ٘ ألازغي الى٣ضًت ال ًم٨ً به٣انها وال حٗل٣ُها وال خظٞها بذجت  الاجٟا٢ُت

ني للُٝغ آلازغ اإلاخٗا٢ض.  ؤن اإلاؿخُٟض منها ٣ًُم ٖلى التراب الَى

اًاها في بلض اإلاهجغ ظٗلذ اإلاٛغب وؤإلااهُا ًبرمان  زىاثُت  جٟا٢ُتابن هاظـ الضو٫ في خماًت ٖع

ضة الغؾمُت  1984لؿىت  الاظخماعيمخٗل٣ت بالًمان  ، والتي 2002ماي  2والتي جم وكغها بالجٍغ

جُب٤ ٖلى  الاجٟا٢ُتجًمىذ خماًت ؤ٦ثر باإلا٣اعهت م٘ ؾاب٣تها خُض ظاء يمً م٣خًُاتها ؤن هظه 

حن اإلاخٗا٢ضًً، والالظئحن زم ٖضًمي الجيؿُت، ٦ما ؤياٞذ  اإلااصة الغابٗت منها ٖلى مىاَني ؤي مً الُٞغ
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ؤن هاالء ألاشخام ٩ًىن ويٗهم ال٣اهىوي مكابها للىي٘ ال٣اهىوي إلاىاَني ؤي مً الضولخحن 

 اإلاخٗا٢ضجحن.

مً زال٫ الٟهل الخامـ خُض ال  ؤلا٢امتمً طل٪ بكٍغ  الاؾخٟاصةؤ٢غهتن  الاجٟا٢ُتل٨ً هظه 

٘ ؤي مً الضولخحن الظي ًيُِ  ُت ؤن ٩ًىن اإلاٗني الخ٤ في ؤلا  ا٦دؿابًُب٤ حكَغ ٖاهاث الى٣ضًت ... قٍغ

ني لهظه الضولت، وال ًُب٤ ٖلى الاشخام اإلاكاع بليهم في الٟهل الشالض  باألمغ م٣ُما ٖلى التراب الَى

ني للضولت ألازغي، وهغي ؤن هظا الكٍغ  واإلا٣ُمحن ؤو الظًً ٣ًًىن بًٗت ؤًام ٖلى التراب الَى

في خغمان ٞئت هامت مً الٗما٫ ألاظاهب، ٦ما ؤن هظا مجخ٠ في خ٤ ألاظحر ألاظىبي مما ؾِؿاهم 

لى  إإلااهُا.الكٍغ ًسضم البلض ألاإلااوي ؤ٦ثر مً اإلاٛغب هٓغا للٗضص الهاثل مً الُض الٗاملت اإلاٛغبُت ب ٖو

٧ل خا٫ ٞةن ألاظغاء ألاإلاان باإلاٛغب ٌؿغي ٖليهم ما ًىُب٤ ٖلى الاظغاء اإلاٛاعبت ُٞما ًخٗل٤ بالًمان 

 بحن البلضًً. اجٟا٢ُا٢اهىها صولُا  باٖخباعها الاجٟا٢ُتألخ٩ام هظه  اؾدىاصا الاظخماعي

حن اإلاخٗا٢ضًً، خغنا اإلاٛغب والبرحٛا٫ ٖلى ببغام  اًا الُٞغ ؿا إلابضؤ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت لٖغ ٞخ٨َغ

ضة الغؾمُت  1998ؾىت   الاظخماعيالًمان  اجٟا٢ُت . ٧ل طل٪ 2001ًىاًغ  4والتي جم وكغها بالجٍغ

اًاهما في مجا٫ الًمان ع  جدمل  الاجٟا٢ُتوم٣خط ى هظه  الاظخماعيٚبت منهما في يمان خ٣ى١ ٖع

حن   اللتزاماث –الٗما٫ البرحٛالُىن في م٣امىا هظا  –ألاشخام الظًً ًىظضون ٞى١ جغاب ؤخض الُٞغ

٘ الًمان  ، وباإلا٣ابل ٌؿخٟضون مً م٣خًُاث هظا الىٓام بىٟـ 1972ؤي ْهحر  الاظخماعيحكَغ

ت ال كغوٍ اإلاُب٣ت ٖلى ألاظغاء اإلاٛاعبت، وال ًد٤ لألظغاء ألاظاهب ؤن ًدخجىا باإلا٣خًُاث الؿاٍع

 اإلاٟٗى٫ في بلضهم اإلاخٗل٣ت بدىاصر الكٛل وألامغاى اإلاهىُت.

ضة الغؾمُت في صظىبر  1998اإلابرمت بحن ٦ىضا واإلاٛغب ؾىت  لالجٟا٢ُتوبالغظٕى  اإلايكىعة بالجٍغ

ؼما منهما ٖلى ا  2000 ، وجإ٦ُضا منهما إلابضؤ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت الاظخماعيلخٗاون في مُضان الًمان ٖو

٘ ؤخض البلضًً ُٞما ًخٗل٤ بالًمان  بحن ٧اٞت ألاشخام الخايٗحن ؤو اللظًً ؾب٤ لهم ؤن لدكَغ
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ؤو ؾ٨ُدؿبها اإلاامً لهم  ا٦دؿبها، وعٚبت منهما في اإلاداٞٓت ٖلى ؤخؿً للخ٣ى١ التي الاظخماعي

ب٨ال البلضًً في مجا٫ الخإمحن ًٖ الكُسىزت والعجؼ، ؤو اإلاخىفى ٖنهم و٦ظا الخإمحن ًٖ  ىن الاظخماُٖ

لُه ٞةهه خؿب هظه  الاجٟا٢ُتالخُاة، ٣ٞض جم ب٢غاع ببغام هظه  ؼ الخماًت الالػمت لهاجه الٟئت ٖو لخٍٗؼ

، وهى هٟـ خماعيالاظحؿغي ٖلى ال٨ىضًحن باإلاٛغب ما ٌؿغي ٖلى اإلاٛاعبت ُٞما ًسو الًمان  الاجٟا٢ُت

ضة الغؾمُت ؾىت والتي جم وك 1979اإلابرمت بحن اإلاٛغب وبؾباهُا ؾىت  الاجٟا٢ُتما ٢ًذ به  غها بالجٍغ

ضة الغؾمُت ٢اهىن  . 1984 الًمان  اجٟا٢ُتاإلاىا٤ٞ بمىظبه ٖلى  14.42و٢ض نضع مازغا بالجٍغ

ضة الغؾمُت   2014ٞبراًغ  18اإلاى٢ٗت ببرو٦ؿُل في  الاظخماعي بحن اإلاٛغب وبلج٩ُا و٢ض جم وكغه بالجٍغ

ُٗت اإلاٛغبُت  الاجٟا٢ُت، ٞهظه  2015ماعؽ  16ب  ظاءث بم٣خًُاث هامت في بَاع الجهىص الدكَغ

ؼ خماًت الُض الٗاملت بالخاعط، و٦ظا يمان خ٣ى١ الاظغاء ألاظاهب باإلاٛغب خُض ج٣ط ي  اإلابظولت لخٍٗؼ

، ٦ما الاظخماعيألاظاهب مً الخ٣ى١ التي ٌؿخُٟض منها اإلاىاَىحن اإلاٛاعبت ُٞما ًسو الًمان  باؾخٟاصة

الىاججت ًٖ جُب٤ُ  والالتزاماثخُض ًدؿاوون في الخ٣ى١  الامخُاػاثًخمخ٘ اإلاٛاعبت ببلج٩ُا بىٟـ 

 في بلض اإلاهجغ.     الاظخماعيهٓام الًمان 

ل٣ى٫ بإن الضو٫ الٗغبُت ومنها اإلاٛغب حؿعى بلى وي٘ هٓام للًمان وفي ألازحر ال ٌؿٗىا ؾىي ا

طا هُا١ واؾ٘ ًًمً الخماًت اإلاخُلبت للمٛاعبت وألاظاهب ٖلى خض ؾىاء، وطل٪ مً زال٫  الاظخماعي

م مً ؤن الضو٫ اإلاخ٣ضمت بال٣اعة  اجٟا٢ُاثاإلاهاص٢ت ٖلى ٖضة  لى الٚغ صولُت بهظا الخهىم، ٚحر ؤهه ٖو

اث بؿُاط مخحن وخهً خهحن بال العجىػ جضعي ؤ جها ناخبت الضم٣غاَُت وؤجها يامىت للخ٣ى١ والخٍغ

زانت  الاظخماعيؤهه ًالخٔ جغاظ٘ مً ٢بلها ٖلى اخترام اإلاىاز٤ُ الضولُت ُٞما ًخٗل٤ بالخ٤ في الًمان 

ً بها . ً اإلاؿخ٣ٍغ  باليؿبت للٗما٫ اإلاهاظٍغ

ْلُت في خماًت خلٓق   الػماٌ ألاحاهب الىلُت الؿاصؾت: املاؾؿاث الض
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لئن ٧ان الٗما٫ ٌك٩لىن ٞئت ٦بحرة صازل اإلاجخم٘، ٞةن الاهخمام بها ؤمغ ال مٟغ مىه، وهى ما  

ىُت ٖلى ب٢غاع ٢ىاٖض  خماثُت لهاالء، ٦ما ٞهلىا طل٪  ٗاث بما ٞيها الضولُت والَى ظٗل ظل الدكَغ

ُٗت لً جغي الىىع بطا لم ج٨ً هىا٥ ماؾ ؿاث ؾاهغة ٖلى جُب٣ُها ؾاب٣ا، ل٨ً هظه الجهىص الدكَغ

٣ُضتها  ومغا٢بت جىُٟظها وهى ما جم ٞٗال مً زال٫ زل٤ ٖضة ماؾؿاث وو٧االث وم٩اجب ؤؾاؾها ٖو

اع مىٓمت الٗمل الضولُت التي جم جإؾِؿها ؾىت  خماًت الُض الٗاملت ألاظىبُت وهسو بالظ٦غ في هظا ؤلَا

ر هُا٧ل ٌٗخبر ؤؾمى ظهاػ ٞيها اإلااجمغ والتي حٗنى ب٣ًاًا الٗما٫ والكٛل والتي جخ٩ىن مً زال  1919

الضولي للكٛل والظي ًخىلى جىُٓم مكا٧ل الكٛل ٖلى اإلاؿخىي الضولي، و اإلاجلـ ؤلاصاعي الظي ٌٗض 

ظهاػا جىُٟظًا للمىٓمت زم م٨خب الكٛل الضولي والظي ًخىلى ال٣ُام بٗضة نالخُاث منها ٖلى 

ًاء في الخهىم ظم٘ ووكغ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بال٣ًاًا ال ٗمالُت، والؿهغ ٖلى جُب٤ُ الضو٫ ألٖا

ٗاث الكٛل بما مً قإهه  اإلاىٓمت لالجٟا٢ُاث والخىنُاث التي ج٣غعها ومؿاٖضة الضو٫ ٖلى وي٘ حكَغ

خماًت الُض الٗاملت، وجخجلى ؤهمُت هظا اإلا٨خب في صٖم ومؿاهضة الضو٫ ٖلى جىُٓم مىخضًاث ول٣اءاث 

 وهضواث في مجا٫ الدكُٛل.

بلى مىٓمت الٗمل الضولُت هجض مىٓمت الٗمل الٗغبُت ٦ماؾؿت صولُت تهضٝ بلى باإلياٞت  

غوٝ وقغوٍ الٗمل بها  ٗاث الٗمالُت ْو جيؿ٤ُ الجهىص الٗغبُت في مُضان الٗمل، وجىخُض الدكَغ

وجخ٩ىن هظه اإلااؾؿت ٦ظل٪ مً ٖضة هُئاث منها ماجمغ الٗمل الٗغبي، اإلاجلـ ؤلاصاعي زم م٨خب 

با بىٟـ اإلاهام التي ٣ًىم بها اإلا٨خب الضولي للكٛل، باإل الٗمل الٗغبي وال ياٞت بلى بٌٗ ظي ٣ًىم ج٣ٍغ

ني ٖني البُان ؤن الىػاعاث اإلا٩لٟت بالدكُٛل جبظ٫ مجهىصاث ظباعة إل٢غاع الخماًت  ألاظهؼة اإلاؿاٖضة. ٚو

ت لٟئت الٗما٫ مً زال٫ ال٣ُام بدىُٓم ملخ٣ُاث مٟخىخت تهم مجا٫ الكٛل وطل٪ بخ ٗاون م٘ الًغوٍع

اع ٞةهه ؾِخم جىُٓم اإلاىخضي الضولي الشالض  ىُت ؤو صولُت، وفي هظا ؤلَا ٖضة ماؾؿاث ؾىاء َو
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في مغا٦ل بكغا٦ت م٘  2016ماؽ  2/3للؿُاؾاث الٗمىمُت في مجا٫ الدكُٛل الظي ؾِى٣ٗض ًىمي 

 . الا٢خهاصيم٨خب الٗمل الضولي ومىٓمت الخٗاون والخىمُت في اإلاُضان 

ت  اؾتراجُجُتع ٣ٞض ويٗذ وػاعة الدكُٛل وفي هٟـ اإلاًما  لظل٪ خُض ؤخضزذ لجىت وػاٍع

ؼ  للدكُٛل بغثاؾت عثِـ الخ٩ىمت جًُل٘ بمهمت جض٤ُ٢ ؤلاظغاءاث الٗملُت إلوٗاف الكٛل وحٍٗؼ

البرامج اليكُُت في طل٪ وجدؿحن خ٩امخه، ٦ما هجض مً يمً هُئاتها مهلخت زانت بالٗما٫ 

.ً  اإلاهاظٍغ

ج٣ىم بضوع مهم في خماًت الُض الٗاملت زانت ألاظىبُت هجض و٧االث الدكُٛل ومً اإلااؾؿاث التي 

ب بحن َالبي الكٛل  ؾىاء الٗمىمُت ؤو الخهىنُت وما لها مً صوع ٞٗا٫ في بَاع الىؾاَت ؤو الخ٣ٍغ

واإلاكٛلحن . وفي اإلاٛغب هجض مً بحن ؤهم الٟاٖلحن الغثِؿُحن في مجا٫ الدكُٛل ًٞال ًٖ وػاعة 

ىُت إلوٗاف الدكُٛل وال٨ٟاءاث مً يمً ازخهاناتها صعاؾت ٖغوى الدكُٛل، ال ى٧الت الَى

٠ُ اإلاىاَىحن الغاٚبحن في الهجغة  الدكُٛل الهاصعة مً البلضان ألاظىبُت واؾخ٨كاٝ ظمُ٘ ٞغم جْى

لى إلوٗاف الدكُٛل بم٣خط ى مضوهت الكٛل بض٫ اإلاجلـ  بلى الخاعط هظا ًٞال ًٖ بوكاء اإلاجلـ ألٖا

لى للُض حرها  ألٖا ت وب٢لُمُت إلوٗاف الدكُٛل ٚو لى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي جم بخضار لجان ظهٍى الٗاملت، ٖو

مً اإلااؾؿاث التي حٗمل في مجا٫ الدكُٛل ٧ى٧االث الدكُٛل الخهىنُت والى٧الت الٟىُت زم و٧االث 

 مً مضوهت الكٛل. 506بلى  4292الدكُٛل اإلاا٢ذ، والتي جم جىُٓمها مً زال٫ اإلاىاص 

جىا ؤلاقاعة وهدً هخدضر ًٖ الجهىص اإلااؾؿاجُت اإلابظولت لخماًت الُض الٗاملت بلى ٧ل مً وال جٟى 

مٟدكُت الكٛل وال٣ًاء باٖخباعهما ماؾؿخحن ٞٗالُخحن ومغا٢بخحن ويامىخحن لخىُٟظ ما جلتزم به 

الضو٫ في مجا٫ الدكُٛل، خُض ؤن ٢اهىن الكٛل وخضه ال ًم٨ىه ؤن ًد٤٣ هضٞه اإلاخمشل في خماًت 

ألاظحر الُٝغ ال٠ًُٗ في الٗال٢ت الكٛلُت بال بطا ٧ان مضٖما بجهاػ ؤو ماؾؿت جًمً اخترام ٢ىاٖضه 

والخُب٤ُ الٟٗلي ألخ٩امه وهظا ما ظٗل اإلاٛغب ٦ٛحره مً الضو٫ ٌٗمل ٖلى بخضار هُئت جٟخِل 
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الكٛل وجسهُهها بىٓام ؤؾاس ي زام بها، ولًمان هجاٖت هظه اإلااؾؿت ٣ٞض ؤؾىض له مهمت 

مً م.ف(، ومٗاًىت ؤي  532ىهُت وج٣ىُت مخمشلت زانت في مغا٢بت جُب٤ُ ؤخ٩ام الكٛل )اإلااصة ٢اه

غ اإلادايغ  بكإجها خـ م٣خًُاث اإلااصة  حرها مً اإلاىاص، هظا  39ٖغ٢لت لؿحر الٗمل وجدٍغ مً م.ف ٚو

ٛلحن ٦ُٟما ٧له ًٞال ًٖ الضوع الباعػ واإلاخجؿض في اإلاهام الخهالخُت والخد٨ُمُت بحن ألاظغاء واإلاك

ت.مً م.ف 551و  532و ٧437اهذ ظيؿُتهم بم٣خط ى اإلاىاص  بن هظه اإلاهام  ، باإلياٞت بلى اإلاهام ؤلاصاٍع

والهالخُاث اإلاسخلٟت التي جخمخ٘ بها هظه اإلااؾؿت مً قاجها ؤن ج٩ىن ٦ُٟلت بخد٤ُ٣ هٕى مً الخىاػن 

اؾخٛال٫ مً َٝغ اإلاكٛلحن، وطل٪ في الٗال٢ت الكٛلُت وب٢غاع خماًت للُض الٗاملت مً ٧ل حٗؿ٠ او 

إل ٖلى ظمُ٘  مً زال٫ صزى٫ اإلاٟدكحن ل٩ل ماؾؿت زايٗت للمغا٢بت صون ؾاب٤ بٖالم، وؤلَا

ُٗت خؿب  غ في خالت مسالٟت ألاخ٩ام الدكَغ الىزاث٤ التي ًلؼم ال٣اهىن اإلاكٛل بمؿ٨ها زم بهجاػ ج٣اٍع

 مً م.ف . 532اإلااصة 

ما ٧اهذ صعظت ع٢ُه و ج٣ضمه ٞةهه البض له مً ماؾؿت وظضًغ بالظ٦غ بلى ؤن ؤي ٢اهىن ٦ُٟ

٢ًاثُت جى٣له مً خالت الؿ٩ىن بلى الخغ٦ت وهظا ما جالخٓه ٖلى اإلاؿخىي الضولي خُض ؤن ظمُ٘ 

ٗاث حكخمل ٖلى مدا٦م اظخماُٖت ؤو ؤ٢ؿام اظخماُٖت صازل اإلادا٦م ًخم اللجىء بليها ٖىض  الدكَغ

ىُا. خضور هؼإ بحن عب الٗمل و ألاظحر ؾىاء  ٧ان ؤظىبُا ؤو َو

مً ؤظل جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت في الٗال٢ت الكٛلُت البض مً الخٗاون والخيؿ٤ُ بحن مٟدكُت 

، باٖخباع 81مً اجٟا٢ُت جٟخِل الٗمل ع٢م  5الكٛل واإلااؾؿت ال٣ًاثُت خؿب ما جىو ٖلُه اإلااصة 

مُ٘ بلضان الٗالم، بط ال ًجب ؤن هظه اإلاٟدكُت خاعؾت ألخ٩ام اإلاضوهت لِـ في اإلاٛغب ٣ِٞ بل في ظ

لى عؤؾها ال٣ًاء باٖخباعه اإلاؿاو٫ ًٖ خماًت  جٓل مٗؼولت في مماعؾت مهامها ًٖ باقي الؿلُاث ٖو

خ٣ى١ ألاظغاء الٟغصًت والجماُٖت وجد٤ُ٣ ألامً ال٣ًاجي وال٣اهىوي و٦ظا جد٤ُ٣ ما ٌؿمى باألمً 

 الخٗا٢ضي بحن ؤَغاٝ ٣ٖض الكٛل.
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اع ًم٨ً َغح الدؿائ٫ خى٫ مضي بم٩اهُت اٖخماص الاجٟا٢ُاث الضولُت مً َٝغ  في هظا ؤلَا

، ؤو بٖماال  غاٝ طل٪، الؾُما ٖىض ُٚاب هو صازلي في اإلاىيٕى اإلاد٨مت جل٣اثُا ولى لم ًُلب ألَا

مً م.ف ال٣اض ي بخُب٤ُ " اإلا٣خًُاث ألا٦ثر ٞاثضة لألظغاء ؤو  11للمبضؤ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

ً ..."، وزانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بد٤ ؤؾاس ي مً خ٣ى١ ؤلاوؿان ٦إٖما٫ جمـ ب٨غامت  اإلاااظٍغ

الضولُت ختى بطا ما َلب  الاجٟا٢ُاثالٗامل،  ُٞما ًخٗل٤ بهظا ؤلاق٩ا٫ هغي ؤن اإلاد٨مت ال جُب٤ ؤخ٩ام 

غاٝ ٞما بال٪ في خالت ٖضم َلب طل٪، وهغي ؤن طل٪ عاظ٘ لٗضة اٖخباعاث منها ٖلى  طل٪ ؤخض ألَا

اث مً هظا ال٣بُل و٦ظا ُٚاب الخسهو  لضي ال٣ًاة في ال٣اهىن  الخهىم ٖضم ج٣ضًم صٖٞى

 الضولي للكٛل. ٞماطا ًٖ خ٤ ألاظاهب في الخإَحر الى٣ابي؟ 

 ألاحاهب للخإَحر الىلابي    كابلُتالىلُت الؿابػت : مضٔ 

ت الى٣ابُت وجىؾُ٘ هُا٢ه وخماًخه ٧ان وال ػا٫ مً ؤهم  مىٓمت  ثاوكٛاال لٗل ج٨َغـ مبضؤ الخٍغ

اع  الٗمل الضولُت، خُض اٖخبرث هظا اإلابضؤ ؤخض اإلاباصت الغثِؿُت التي وكا مً ؤظلها، وفي هظا ؤلَا

 11ع٢م  باالجٟا٢ُتؤ٢غث ماجمغاث الٗمل الضولُت ٖضة ن٩ى٥ هٓمذ قاون الخغ٦ُت الى٣ابُت بضؤث 

بلى ؤن جم زل٤  1947لؿىت  84ع٢م  اجٟا٢ُتبكان الخ٤ الى٣ابي للٗما٫ الؼعاُٖحن، زم  1921لؿىت 

ت الى٣ابُت وبنضاع  ت الى٣ابُت وخماًت الخ٤ الى٣ابي  87ع٢م  الاجٟا٢ُتلجىت زانت بالخٍغ اإلاخٗل٣ت بالخٍغ

 الاهسغاٍو٢ض جم يمان الخ٤ في اإلاخٗل٣ت بد٤ الخىُٓم واإلاٟاويت الجماُٖت،  98ع٢م  الاجٟا٢ُتو٦ظا 

و٦ظا في ال٣ىاهحن  -مً الضؾخىع اإلاٛغبي 9و  3الٟهل -في ؤي مىٓمت ه٣ابُت بم٣خط ى ظل صؾاجحر الضو٫ 

 الضازلُت.

ت و٦ظا  ٞبالغظٕى بلى مضوهت الكٛل اإلاٛغبُت هجضها جىو ٖلى جإؾِـ الى٣اباث اإلاهىُت ب٩ل خٍغ

ت خؿب اإلااصة بلى الى٣ابت التي  الاهًمامخ٤ ألاظغاء في  منها، ٦ما ؤ٦ضث ٖلى مى٘  398جسخاعها ب٩ل خٍغ
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ما ججب ؤلاقاعة بلُه ؤن اإلاٛغب لم ًهاص١ بٗض  ًل٨ الى٣ابي. الاهخماء٧ل جمُحز بحن ألاظغاء ٖلى ؤؾاؽ 

 .الاجٟا٢ُاث، ل٨ىه جبنى ٖضة م٣خًُاث مً هظه 1949لؿىت  98و ٦ظا   87ع٢م  الاجٟا٢ُتٖلى 

في الى٣ابت ٣ٞض اعجإي مكٕغ اإلاضوهت ؤن ٌكتٍر الجيؿُت  الاهسغاٍوبطا ٧ان ًد٤ لألظحر ألاظىبي 

ًاء اإلا٩لٟحن بةصاعة الى٣ابت وحؿُحرها خؿب اإلااصة  مً مضوهت الكٛل، وبن هظه  416اإلاٛغبُت في ألٖا

ال٫ م٣خًُاث اإلااصة جإحي مً هاخُت الخٟاّ ٖلى الهىٍت اإلاٛغبُت للى٣ابت بل بن اإلاكٕغ مً ز ؤلالؼامُت

ؤُٖى ؤلام٩اهُت للى٣اباث اإلاهىُت ؤن جىسٍغ في مىٓماث ه٣ابُت صولُت لألظغاء ؤو اإلاكٛلحن، ومً  400

ىُت لخإؾِـ الى٣اباث الٗمالُت هجض ٢اهىن الٗمل  ٗاث التي جىو ٖلى قٍغ الجيؿُت الَى الدكَغ

 ألاعصوي والٟغوس ي والجؼاثغي. 

٦ما ؤن ؤٚلبُت الضو٫ جىو في  الاجٟا٢ُخحنجهاص١ ٖلى هاجحن ٞاإلاالخٔ ؤن الٗضًض مً الضو٫ لم 

ت ألاظغاء في  ٗاتها ٖلى خٍغ منها ل٨نها ججٗل جإؾِؿها  الاوسخاببلى الى٣اباث اإلاهىُت ؤو  الاهًمامحكَغ

ً، وال ًم٨ً  ٗاث  اٖخباع وبصاعتها خ٨غا ٖلى ؤبىاء الَى ا في عؤًىا ما صامذ هظه الدكَغ طل٪ جمُحزا ٖىهٍغ

ىُت ٖلما ؤن هظه الى٣اباث تهضٝ بلى اإلاؿاهمت في الخدًحر للؿُاؾت جداو٫ الخ تها الَى ٟاّ ٖلى هٍى

يها  ىُت في مُاصًً مسخلٟت، وختى ال ًخم الخغوط ًٖ هظه ألاهضاٝ والضٞإ ًٖ مهالر مىسَغ الَى

ىُت. ٗاث في اإلا٩لٟحن بةصاعتها بالخمخ٘ بالجيؿُت الَى  ٣ٞض ؤلؼمذ الدكَغ
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ْهت الخجاعة املغغبُت الضغٔٓ الهغفُت غلى ت في مض ْعاق الخجاٍع ٓاغض املىظمت لأل  يٓء الل

ت ْعاق الخجاٍع ٓاغض املىظمت لأل  الضغٔٓ الهغفُت غلى يٓء الل

ْهت الخجاعة املغغبُت   في مض

 

 غضهان الخاًلي 

 مدام مخمغن بهُئت اإلادامحن بخُىان

ما٫ ب٩لُت الخ٣ى١   َالب باخض بماؾتر ٢اهىن ألٖا

 الؿٗضي ) جُىان(ظامٗت اإلاال٪ 

 

 

 

 ملضمت

ت  ت التي ؤنبدذ جخُلبها اإلاٗامالث اإلاالُت، ًتزاًض جضاو٫ ألاوعا١ الخجاٍع  lesمٗلىم ؤهه ؤمام الؿٖغ

effets de commerce  ؼ الش٣ت بحن ألاشخام هٓغا للضوع الظي جلٗبه في حؿهُل ببغام اإلاٗامالث وحٍٗؼ

زهىنا في اإلاُضان الخجاعي، بال ؤجها م٘ طل٪ ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ج٣ىم م٣ام الى٣ىص في 

اء، ألن ٧ل مخٗامل بالكُ٪ ؤو ال٨مبُالت ؤو الؿىض ألمغ، ... حهضٝ في آزغ مُاٝ الٗملُت اإلابر  مت الٞى

ت الخهى٫ ٖلى اإلابلٜ اإلاًمً بها ه٣ضا.  بىاؾُت جل٪ الىع٢ت الخجاٍع

ت مً آلالُاث ال٣اهىهُت في  ت، ؾلخه اإلاكٕغ بمجمٖى ويماها لخ٤ اإلاؿخُٟض مً الىع٢ت الخجاٍع

مىاظهت اإلاضًً الظي ال ًىٟظ التزامه بإصاء مبلٜ الضًً، ٞةطا ٞكل اإلاؿخُٟض في اؾخسالم خ٣ه بك٩ل 

ُت وصي، ؤم٨ىه اللجى ت، ومً بُنها الضٖىي الهٞغ اإلاىٓمت  le recours cambiaireء بلى الُغ١ الجبًر

ت.  بظغاءاتها يمً ال٨خاب الشالض مً مضوهت الخجاعة اإلاخٗل٤ باألوعا١ الخجاٍع
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ت  ُت ؤو الغظٕى الهغفي بظغاء ًباقغه ناخب الخ٤ الشابذ في الىع٢ت الخجاٍع والضٖىي الهٞغ

يض ؤي ملتزم في الؿىض ججاهه في خالت ٖضم اؾخُاٖخه جدهُل صًىه   ؤمام الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت

خباع َبُٗت الخٗامل  بك٩ل ٖاصي، وجسخل٠ هظه الضٖىي ًٖ باقي الضٖاوي في ٧ىجها جإزظ بٗحن الٖا

الهغفي، بدُض عؾم اإلاكٕغ زُا بظغاثُا ًخٗحن اجباٖه بطا ؤعاص اإلاؿخُٟض ؾلى٦ها، ٦ما ؤجها حُٗي 

في الخهى٫ ٖلى خ٣ه، بط ًم٨ىه الغظٕى ٖلى ظمُ٘ اإلاى٢ٗحن ٖلى ؾىض الىع٢ت للضاثً يماهاث ؤوؾ٘ 

ت، ولٗل طل٪ ما ظٗل  ت، وطل٪ صازل ٞترة ػمىُت مخىاؾبت م٘ زهىنُت اإلاٗامالث الخجاٍع الخجاٍع

ُت بٖماال ل٣ىاٖض ٢اهىن  1996اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًخضزل ؾىت  ل٣ُغ ٢ىاٖض ؤ٦ثر مغوهت للضٖىي الهٞغ

ت.ظى٠ُ اإلاىخض لألو   عا١ الخجاٍع

ت بٟٗل  ُت ؤهمُت بالٛت في اؾدُٟاء مبلٜ الىع٢ت الخجاٍع وجبضو للىهلت ألاولى ؤهه للضٖىي الهٞغ

ت والًماهاث التي خاو٫ اإلاكٕغ بخاَتها بهما، الص يء الظي ًضٞٗىا للدؿائ٫ ٖما بطا ٧اهذ ٖملُا  الؿٖغ

٤ الىاظ٘ ؤمام اإلاؿخُٟض في ألاوعا١ الخج ُت هي الٍُغ ت للخهى٫ ٖلى خ٣ه الشابذ الضٖىي الهٞغ اٍع

 ٞيها؟

ُت مً زال٫ ؤلاظغاءاث ال٣بلُت التي جسى٫  لإلظابت ًٖ طل٪ ؾىداو٫ الخٗٝغ ٖلى الضٖىي الهٞغ

(اإلاؿخُٟض خ٤ اإلاُالبت ال٣ًاثُت  زم ؾيخدضر ًٖ ٦ُُٟت مماعؾت هظه الضٖىي  )املُلب ألاٌْ

 )املُلب الثاوي(.

: إلاحغاءاث اللبلُت للضغٔٓ   الهغفُتاملُلب ألاٌْ

ت ؤن ًدترم بظغاثحن  البض ٢بل ج٣ُُض صٖىي ٢ًاثُت مً َٝغ الخامل الكغعي للىع٢ت الخجاٍع

الم  )الفلغة ألاْلى(ؤؾاؾُحن، وهما الاخخجاط   )الفلغة الثاهُت(.وؤلٖا
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 Le protêt الفلغة ألاْلى: الاخخجاج

ال٣بى٫ ؤو الىٞاء في مً مضوهت الخجاعة ٖلى ؤهه: "ًجب ؤن ًشبذ الامخىإ ًٖ  197جىو اإلااصة 

اء"، ٦ما جىو اإلااصة  مً هٟـ  299مدغع عؾمي ٌؿمى اخخجاط ٖضم ال٣بى٫ ؤو اخخجاط ٖضم الٞى

جاط بال في الخالت اإلاىهىم ٖليها في خال٣اهىن ٖلى ؤهه "ال بظغاء مً َٝغ خامل الكُ٪ ٌٛني ًٖ الاخ

 وما ًليها اإلاخٗل٣ت ب٣ٟضان الكُ٪ وؾغ٢خه"،  276اإلااصة 

الاخخجاط بظغاء ٢اهىوي ًخم في مدغع عؾمي حهضٝ بلى بزباث وا٢ٗت الامخىإ ًٖ جىُٟظ  وه٨ظا ٞةن

ت اللتزامه، وظٗله في خالت مُل ختى ًدؿنى لخامل الكُ٪ ؤو ال٨مبُالت ؤو  اإلاضًً بالىع٢ت الخجاٍع

٘ الضٖىي جدذ َاثلت34الؿىض ألمغ ب٢امت الغظٕى الهغفي  ، بمٗنى ؤن الاخخجاط بظغاء يغوعي ٢بل ٞع

ٟاءاث ال٣اهىهُت والاجٟا٢ُت  .35ؾ٣ٍى الخ٤ باؾخصىاء ؤلٖا

واإلاالخٔ بهظا الهضص ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤُٖى لالخخجاط م٩اهت هامت، وي٤ُ مً خاالث 

الاؾخٛىاء ٖىه لضعظت ؤهه ختى باليؿبت للكُ٪ الظي ًدهل ٧ل خامل له في خالت ٖضم وظىص ماوهت 

ٌ ألاصاء" مً َٝغ الب ى٪ اإلاسخىب ٖلُه، ٞةن هظه الكهاصة ال جم٨ً خامل ٧اُٞت ٖلى "قهاصة ٞع

٪ الضٖىي الٗمىمُت يض  ُت، ألن صوعها ًىدهغ ٣ِٞ في بم٩اهُت جدٍغ الكُ٪ مً ب٢امت صٖىي نٞغ

                                                           
ٓمً، ؤخيام ْؾاثل ألاصاء ْالاثخمان في اللاهٓن املغغبي،   34 ىُت ػهلت ؤبٓ غبُضة،مدمض م ، 2013مغاهل، َبػت  املُبػت الَٓ

 .176م:
ٓع غلى املضًً الغثِس ي ؤي الؿاخب ؤْ املسحٓب غلُّ ؤْ املخػِض   35 ٓوي مً بكامت الاخخجاج: خالت الغح مً خاالث إلاغفاء اللاه

ٓة  ٓاحّ بؿلٍٓ الحم / خالت الل ال ً ٓة اللاهٓن  ٓاٌ، خُث ٌػفى الحامل مً بكامت الاخخجاج بل )باليؿبت للؿىض ألمغ( خؿب ألاخ

 ... لكًُ /اللاَغة / خالت ؾغكت ا

ٓع بضْن اخخجاج.  ْ الغح ف ؤ ٓع بضْن مهاٍع  ْمً خاالث إلاغفاء الاجفاقي: اقتراٍ الغح
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م ؤن هظه الكهاصة وز٣ُت جشبذ مُل اإلاضًً بمبلٜ الكُ٪ ومً 36الؿاخب وصٖىي مل٨ُت اإلااوهت ، ٚع

اثٟه  .37قإجها ال٣ُام م٣ام الاخخجاط في ظمُ٘ ْو

ت ٞةن هظا الاخخجاط ًجب بظغاءه صازل آظا٫  ت التي جخُلبها اإلاٗامالث الخجاٍع ومغاٖاة للؿٖغ

٢هحرة، ٞباليؿبت للكُ٪ وبما ؤهه واظب ألاصاء الٟىعي ٞةن الاخخجاط ًجب ب٢امخه ٢بل اه٣ًاء ؤظل 

ش  مً مضوهت الخجاعة(، وباليؿبت لل٨مبُالت صازل ؤظل ألاًام الخمـ 284الخ٣ضًم )اإلااصة  اإلاىالُت لخاٍع

اء خاؾخد٣ا٢ها، ٖضا بطا ٧اهذ مؿ إل ٖليها خُض ًجب ب٢امت اخخجاط ٖضم الٞى د٣ت ألاصاء ٖىض الَا

، م٘ مغاٖاة ؤظل ؾىت مً بوكائها )إلااصة   مً مضوهت الخجاعة(. 175بكإجها ًىم ج٣ضًمها لالَإل

ا ت، هجض وبالغظٕى بلى اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت الخانت بك٩لُت الاخخجاط بٗضم ٞو ء الىع٢ت الخجاٍع

غ الاخخجاط في وز٣ُت عؾمُت مً ٢بل  298و 297، 210، 209ؤن اإلاىاص  مً مضوهت الخجاعة ؤلؼمذ جدٍغ

ً اإلالؼم بالىٞاء، ٦ما  ت التي ًىظض بضاثغة هٟىطها مَى ٖىن مً ؤٖىان ٦خابت يبِ اإلاد٨مت الخجاٍع

ت، الخٓهحراث، ؤلاهظاع خضصث البُاهاث التي جًمً بؿىض الاخخجاط وهي: الىو الخغفي  للىع٢ت الخجاٍع

اء، العجؼ ًٖ  ٌ الٞى اء ٢ُمت الىع٢ت، الٗىىان ال٩امل للمضًً، خًىعه ؤو ُٚابه، ؤؾباب ٞع بٞى

ًه.  الخى٢ُ٘ ؤو ٞع

والؿاا٫ الظي ًم٨ً َغخه بهظا الكإن هى ما الجؼاء اإلاترجب في خالت جسل٠ ؤخض هظه البُاهاث؟ 

اإلاؿإلت، بال ؤن ٚالبُت ال٣ٟه جغي ؤهه ال ٚاًت مً ال٣ى٫  ل٣ض ؾ٨ذ اإلاكٕغ اإلاٛغبي بسهىم هظه

                                                           
36   ،" ْْؾاثل ألاصاء ألازٔغ ٓفاء: الكًُ  ْاث ال ْؤص ت، الجؼء الثاوي "في آلُاث  ْعاق الخجاٍع ؤخمض قىغي الؿباعي، الٓؾُِ في ألا

 .251، مُبػت املػاعف الجضًضة، الغباٍ، م: 2004الُبػت الثاهُت، 
ٍٓتي في املاصة  260غلى غىـ املكغع ألاعصوي في املاصة   37 ْالى ٓهّ الخجاعي  ٓهّ الخجاعي اللظان ؤحاػا بكامت  546مً كاه مً كاه

غ الاخخجاج.  الضغٔٓ الهغفُت اغخماصا غلى قِاصة عفٌ ألاصاء بضْن خاحت لخدٍغ
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ببُالن الاخخجاط ؤو جغجِب ظؼاء آزغ في خالت جسل٠ ؤخض بُاهاجه بطا جد٣٣ذ الٛاًت مىه وهي ظٗل 

 .38اإلاضًً في خالت مُل

 L’avisالفلغة الثاهُت: إلاغالم 

ُت بال٣ُام بةظغاء آزغ ًخمشل  ب ؾلى٥ الضٖىي الهٞغ بلى ظاهب الاخخجاط، ؤلؼم اإلاكٕغ مً ًٚغ

ت بلى اإلالؼم بإصاء مبلٛها ًدُُه  الم، وهى ٖباعة ًٖ بقٗاع ؤو بزباع ًىظهه خامل الىع٢ت الخجاٍع في ؤلٖا

اء في ؤ٢غب آلاظا٫ ختى  ًدؿنى له ٖلما مً زالله بٗؼمه ٖلى م٣اياجه في خالت ٖضم خهى٫ الٞى

ت ويُٗتهم ججاه اإلاؿخُٟض صون اللجىء بلى ال٣ًاء، ومىٗا لترا٦م  ولب٣ُت اإلاى٢ٗحن ٖلى الىع٢ت حؿٍى

ت ٠ والٟىاثض الخإزحًر الم وؤخ٩امه، زانت بكإن  39،اإلاهاٍع و٢ض ههذ مضوهت الخجاعة ٖلى ؤلٖا

 .285و 199ال٨مبُالت والكُ٪ في اإلااصجحن 

اء مبلٛها بلى مً ٢ام  باليؿبت لل٨مبُالت، ٞةن الخامل ملؼم الم بٗضم ٢بىلها ؤو ٞو بخىظُه ؤلٖا

بخٓهحرها له، وطل٪ صازل ؤظل ؾخت ؤًام الٗمل التي جلي ًىم ب٢امت الاخخجاط، وفي خالت ٖضم ب٢امت 

الم صازل ؤظل ؾخت ؤًام اإلاىالُت لُىم ج٣ضًم  الاخخجاط بؿبب اقتراٍ الغظٕى بضوهه ًجب جىظُه ؤلٖا

اء خؿب ألاخىا٫.ال٨مبُالت لل٣بى٫ ؤو ال  ٞى

الم مً الخامل، لُباقغ  الم بٗض طل٪ مباقغة بلى اإلآهغ الظي جىنل باإٖل يخ٣ل الالتزام باإٖل ٍو

الم، وه٨ظا صوالُ٪  هٟـ ؤلاظغاء ججاه مٓهغه هى ؤًًا، وطل٪ صازل ؤظل زالزت ؤًام مً ًىم جل٣ُه ؤلٖا

 بلى ؤن ٌٗلم الؿاخب بٗؼم الخامل ٖلى اللجىء بلى ال٣ًاء.

                                                           
َٓس ي/ مدمض الُِني، جإمالث في احتهاصاث اللًاء الخجاعي   38 ت، صعاؾت ملاعهت مػؼػة بإخضر ؤخمض ه ْعاق الخجاٍع في ماصة ألا

 .135-134، م: 2007الاحتهاصاث اللًاثُت، الُبػت ألاْلى، 
ٓمً، مغحؼ ؾابم، م:   39  .179مدمض م



 

 

56 

الم في الكُ٪ ًٖ جل٪ اإلاخٗل٣ت بال٨مبُالت بال ُٞما ًخٗل٤ باآلظا٫، خُض وال  جسخل٠ ؤخ٩ام ؤلٖا

ٖلى وظىب جىظيهه مً ٢بل الخامل في ْٝغ زماهُت ؤًام الٗمل التي جلي ًىم ب٢امت  285ههذ اإلااصة 

٠ ًىم الخ٣ضًم، وصازل ؤعبٗت ؤًام مً ًىم جل الم الاخخجاط، وفي خالت اقتراٍ الغظٕى بال مهاٍع ٣ي ؤلٖا

.ً  باليؿبت للمٓهٍغ

ب في ألامغ بهظا الهضص ؤن اإلاكٕغ ٢ض ؤُٖى في الكُ٪ آظاال ؤَى٫ للملؼمحن مً ؤظل  والٍٛغ

الم باإلاماَلت في ؤصاثه في و٢ذ ؤؾٕغ  الم م٣اعهت باآلظا٫ في ال٨مبُالت، في خحن ؤن الكُ٪ ًخُلب ؤلٖا ؤلٖا

ت في ألاصاء اللظًً ًخم  .40حز بهماهٓغا لُاب٘ الٟىعٍت والؿٖغ

والجضًغ بالظ٦غ ؤًًا ؤهه زالٞا لل٨مبُالت، ؤلؼم اإلاكٕغ خامل الكُ٪ بةٖالم مٓهغه و٦ظا 

الؿاخب، في هظه الى٣ُت ًدؿاء٫ ألاؾخاط "ؤخمض ق٨غي الؿباعي" ًٖ الٟاثضة مً طل٪ َاإلاا ؤن ٧ل 

اإلاكٕغ  ، ل٨ً في عؤًىا ٣ٞض ؤخؿ41ًمٓهغ ٖلُه بٖالم مً ْهغ له الكُ٪ ختى الىنى٫ بلى الؿاخب

ُت، ألهه ٢ض ٩ًىن  ٘ الضٖىي الهٞغ نىٗا ألن الؿاخب مً ألاظضع ؤن ٌٗلم ؤوال بيُت الخامل في ٞع

ت  مت بنضاع قُ٪ بضون ماوهت، وبالخالي بط ؤزبر ؤوال حؿنى له حؿٍى مىيٕى مؿاءلت ظىاثُت ًٖ ظٍغ

٪ صٖىي ٖمىمُت في خ٣ه.  ويُٗخه بك٩ل ؤؾٕغ ٢بل جدٍغ

٣ت ؤو ق٩ل جىظُه ؤلٖا ً ٍَغ مً مضوهت  199الم، ٣ٞض ظاء في ال٣ٟغة الؿاصؾت مً اإلااصة ٖو

٣ت ٧اهذ..."، وه٨ظا ٣ِٞ جغ٥  الخجاعة ؤهه: "ًجىػ إلاً ٧ان ٖلُه ؤن ًىظه بٖالما ؤن ًىظهه بإًت ٍَغ

الم بىاؾُت عؾالت ؤو ٞا٦ـ ؤو بىاؾُت الهاج٠، بل  اإلاكٕغ الباب مٟخىخا ٖلى مهغاُٖه، ٣ٞض ًخم ؤلٖا

                                                           
َٓس ي/ مدمض الُِني، مغحؼ ؾابم، م:   40  .138ؤخمض ه
 .261ؤخمض قىغي الؿباعي، مغحؼ ؾابم، م:   41
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ا، بال ؤه ه ؤمام يغوعة بزباث مباقغة هظا ؤلاظغاء صازل ألاظل ال٣اهىوي ٩ًىن مً ألاهج٘ ٢ض ًخم قٍٟى

 .42جىظيهه ٦خابت ؤو بُغ١ الخبلُٜ اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت

الم والاخخجاط، زانت بطا جم جىظُه ألاو٫ ٦خابت، بال ؤن الٟغ١ بُنهما  و٢ض ًسخلِ ألامغ بحن ؤلٖا

غوعي خضص اإلاكٕغ ق٩لُاجه إلزباث مُل اإلاضًً جدذ َاثلت ؾ٣ٍى الخ٤ قاؾ٘، ٞاالخخجاط بظغاء ي

٣ت ًجب جىظيهه في ظمُ٘ ألاخىا٫  الم ٖباعة ًٖ بقٗاع ًخم بإًت ٍَغ ُت، بُض ؤن ؤلٖا في الضٖىي الهٞغ

٠، لُٗلم الجمُ٘ بيُت الخامل في اإلا٣اياة، وال ًترجب ًٖ ٖضم  ختى في خالت اقتراٍ الغظٕى بال مهاٍع

ٌ ٖلى ؤال جخجاوػ جىظيهه ؾ٣ى  د٤ للمخًغع اإلاُالبت بخٍٗى ٍ الخ٤، بل جترجب مؿاولُت اإلاسل به ٍو

ت، وفي عؤًىا ؤن في طل٪ خ٠ُ ججاه اإلالؼم اإلاخًغع ظغاء ٖضم بٖالمه، زانت  ٢ُمخه مبلٜ الىع٢ت الخجاٍع

ت هم مً ٞئت الخجاع، و٢ض ًترجب ًٖ م٣اي اتهم بؿبب بطا ٖلمىا ؤن ٚالبُت اإلاخٗاملحن باألوعا١ الخجاٍع

ت، التي ال ًم٨ً ظبر الًغع الظي َالها بخٗ اء بيغاع بالٜ بؿمٗتهم الخجاٍع ٌ ٌٗاص٫ مبلٜ ٖضم الٞى ٍى

ت. الم ظاػ له  الىع٢ت الخجاٍع ٖمىما، بطا اخترم الخامل ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باالخخجاط ؤو ؤلٖا

ُت.  مباقغة الضٖىي الهٞغ

 الثاوي: مباقغة الضغٔٓ الهغفُت ؤمام اللًاء املُلب

ُت ًخُلب طل٪ الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت مماعؾتها   )الفلغة ألاْلى( للخىى في جىُٓم الضٖىي الهٞغ

 .)الفلغة الثاهُت(والخهىنُت التي جُب٘ آزاعها 

 الفلغة ألاْلى: هُفُت مماعؾت الضغٔٓ الهغفُت

٘ صٖىاه بلى ا ت ٞع ً ًجىػ لخامل الىع٢ت الخجاٍع ت ال٩اثً في صاثغة هٟىطها اإلاَى إلاد٨مت الخجاٍع

الخ٣ُ٣ي ؤو اإلاسخاع ؤو مدل ب٢امت اإلاضعى ٖلُه )مسخىب ٖلُه، ؾاخب، مخٗهض، مٓهغ، يامً 

                                                           
ْهت الخجاعة املغغبُت، الُبػت الغابػت،   42 ت في مض ْعاق الخجاٍع ىُت، مغاهل، م: 2010مدمض الكافعي، ألا ٓعاكت الَٓ ْال ، املُبػت 

175. 
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ً ؤو  ت الىا٢٘ بضاثغة هٟىطها مَى ىا في اإلاٛغب ٞإمام اإلاد٨مت الخجاٍع اخخُاَي، ...(، وبطا لم ٨ًً له مَى

ت.مدل ب٢امت الخامل، م٘ مغاٖاة الا  وفي خالت حٗضص اإلاضعى ٖليهم،  زخهام ال٣ُمي للمد٨مت الخجاٍع

ً ؤي منهم بٖماال لىو اإلااصة  ٘ الضٖىي ؤمام مد٨مت مَى مً ٢اهىن اإلاؿُغة  27ٞةهه ًد٤ للخامل ٞع

 اإلاضهُت.

ت بٟاؽ ما ًلي: " ... وبهه  و٢ض ظاء جُٟٗال لهظا اإلابضؤ في ؤخض ٢غاعاث مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

مً الشابذ مً ؤوعا١ اإلال٠ ؤن الضٖىي ؤ٢ُمذ يض اإلاؿخإهٟت خالُا ويض قغ٦ت ؤهباقا التي ًىظض 

ت مدلُا م٣غها الاظخماعي بمضًىت م٨ىاؽ وبالخالي ٞةن اإلاد٨مت اإلاٗغوى ٖليها الجزإ ج٩ىن مسخه

ً ؤخض اإلاضعى ٖليهما، ومً زم جب٣ى هظه الىؾُلت ٖلى ٚحر ؤؾاؽ"  .43باٖخباعها مد٨مت مَى

ُت إلا٣خًُاث ال٣ؿم الغاب٘ مً ال٣اهىن ع٢م  اإلاخٗل٤  53.95وجسً٘ مؿُغة الضٖىي الهٞغ

٘ هظه الضٖىي بىاؾُت م٣ا٫ م٨خىب ًى٢ٗه مدام، وجبذ ٞيها  ت، خُض جٞغ بةخضار اإلادا٦م الخجاٍع

ُت اإلاد٨ ت في الضٖىي الهٞغ ت، بُض ؤن الؿٖغ ٣ا للدك٨ُلت الجماُٖت ٦ٛحرها مً الضٖاوي الخجاٍع مت ٞو

ها، و٦ظا يغوعة الخٟاّ ٖلى الخ٤ الشابذ للخامل في ؾىض  ج٩ىن مخىزاة ؤ٦ثر هٓغا لُبُٗت مىيٖى

ت  .44الىع٢ت الخجاٍع

ُت جماعؽ مً خُض ق٩لُتها وؾحر  وعتها ؤمام ل٨ً ما ًم٨ً حسجُله هى ؤن الضٖىي الهٞغ

 ال٣ًاء َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت، وال ازخالٝ بُنها وبحن ٚحرها مً الضٖاوي ؾىي مً خُض آزاعها.

 الفلغة الثاهُت: آزاع الضغٔٓ الهغفُت

اء   ت بظباع اإلالتزمحن بالٞى ُت ٌؿخُُ٘ الخامل الكغعي للىع٢ت الخجاٍع بًٟل الضٖىي الهٞغ

لتزام جًامني، ؤي ؤهه ًد٤ له جىظُه صٖىي ٞغصًت ججاه بمبلٛها ؤمام ال٣ًاء، والتزام هاالء هدىه ا

                                                           
ش 385كغاع عكم   43 اث.248، في امللف غضص 04/04/2002، ناصع بخاٍع ْالحٍغ ٓػاعة الػضٌ  ٓكؼ إلالىترْوي الغؾمي ل ٓع بامل  ، ميك
ٓمً، م.ؽ، م  44  .183-182: مدمض م
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ؤخض اإلاى٢ٗحن ؤو ٢ض ًىظهها ججاه ظمُ٘ اإلاى٢ٗحن ؤو بٌٗ منهم، صون ؤن ٩ًىن ملؼما باجبإ الترجِب 

٘ صٖىي ججاه ملتزم صون م٣اياة باقي اإلالتزمحن  .45الظي ظاء به التزامهم، ٦ما ال ًدى٫ ٞع

يخ٣ل هٟـ الخ٤ بلى اإلالتزم الظي  ت لخاملها وؤبغء طمخه هدىه، خُض  ٍو وفى مبلٜ الىع٢ت الخجاٍع

جىػ له م٣اياة باقي اإلالتزمحن بمبلٛها ٞغاصي ؤو ظماٖت ٖلى  ًهبذ هظا اإلالتزم بمشابت خاملها الكغعي ٍو

 .46وظه الخًامً

غ وخضها  ُت صون ٚحرها مً َغ١ الغظٕى ال٣ًاثُت، خُض جٞى وجبرػ هاهىا ؤهمُت الضٖىي الهٞغ

ت بم٩اهُت الغظٕى ٖلى ؤي ملتزم اعجإي ُٞه اإلاالءة التي ؾخم٨ىه مً اؾدُٟاء خ٣ه لخامل الى  ع٢ت الخجاٍع

في ؤؾٕغ و٢ذ، ٖلى ٨ٖـ باقي الُغ١ مشل مؿُغة ألامغ باألصاء، ؤو الدجؼ الخدٟٓي وصٖىي مل٨ُت 

ى ماوهت الكُ٪ التي ال جم٨ً الخامل ؾىي مً الغظٕى ٖلى ملتزم واخض ٣ِٞ، والظي ٩ًىن ٚالبا ه

اإلاضًً الغثِس ي )الؿاخب ؤو اإلاسخىب ٖلُه( وال ٩ًىن للخامل خ٤ الخُاع في م٣اياة مً ؤعاص مً 

ُت َب٣ا للماصجحن   مً مضوهت الخجاعة. 287و 201اإلالتزمحن ٦ما هى الخا٫ في الضٖىي الهٞغ

ُت واإلاىهىم ٖليها في  واإلابالٜ التي ًد٤ للمضعي مُالبت اإلاضعى ٖلُه بها في الضٖىي الهٞغ

 مً مضوهت الخجاعة، هي: 288و 202إلااصجحن ا

ت، م٘ مغاٖاة هو اإلااصجحن  مً مضوهت الخجاعة اإلاخٗل٣خحن  294و 227ؤوال: مبلٜ الىع٢ت الخجاٍع

ت بٗض جٓهحرها ٞةن اإلاى٢ٗحن الالخ٣حن  بخُٛحر ال٨مبُالت والكُ٪، خُض بطا جم حُٛحر مبلٜ الىع٢ت الخجاٍع

 ى٢ٗحن الؿاب٣حن ًلؼمىن باإلابلٜ الؿاب٤.ال ًلؼمىن بال باإلابلٜ الجضًض واإلا

 زاهُا: الٟىاثض بالؿٗغ ال٣اهىوي.

                                                           
ٓم الضعاؾاث الػلُا، ولُت الحلٓق   45 ؼ املغغبي، عؾالت لىُل صبل ْ ؤهغي، التزاماث ْخلٓق خامل الىمبُالت غلى يٓء الدكَغ اخمُض

 .78، م: 1988-1987بالغباٍ، الؿىت الجامػُت:
ْاخضة )مثال: يامىحن اخخُاَُحن لىفـ املظِغ  46 ْ ؤهثر، ...(َظٍ اللاغضة ال جُبم غلى امللتزمحن مً صعحت   ، ؾاخبحن ؤ
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حرها. الماث ٚو  زالشا: مهاٍع٠ الاخخجاط وؤلٖا

ُت ٖلى بم٩اهُت  ولإلقاعة ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًىو يمً اإلابالٜ اإلاُالب بها في الضٖىي الهٞغ

م مً ؤن اإلااصة  ى٠ُ الخانت بالخدٟٓاث ؤظاػث للضو٫ مً ملخ٤ مٗاهضة ظ 14اإلاُالبت بٗمىلت بالٚغ

ت الخ٤ في اإلاُالبت بٗمىلت ىُت ٖلى بُٖاء خامل الىع٢ت الخجاٍع ٗاتها الَى  .47الخىهُو في حكَغ

مً ٢اهىن ظى٠ُ اإلاىخض ٣ٞض  52ؤما باليؿبت لغؾىم الؿمؿغة والخىبر اإلاىهىم ٖليهما في اإلااصة 

 le 48البت بها بال باليؿبت ل٨مبُالت الغظٕىؤزظ بها اإلاكٕغ الخجاعي اإلاٛغبي، ل٨ىه لم ٌؿمذ باإلاُ

rechange  مً مضوهت الخجاعة. 213َب٣ا للماصة 

 زاجمت

ُت وؾُلت ٢اهىهُت الؾدُٟاء خامل الىع٢ت   ا ؤن الضٖىي الهٞغ بىاء ٖلى ما ؾب٤، ًبضو هٍٓغ

ًمً اؾخ٣غاع الش٣ت  ت، ٍو بُٗت اإلاٗامالث الخجاٍع ٘ ًدىاؾب َو ت خ٣ه بك٩ل ؾَغ والاثخمان الخجاٍع

الخجاعي بحن الخجاع، بال ؤهه بالخٗم٤ في ؤخ٩امها ًدبحن ؤجها ٢ض ج٩ىن ؤبِء وؤ٦ثر ح٣ُٗضا مً باقي َغ١ 

ت مً ؤلاظغاءاث الك٩لُت ال٣بلُت مشل الاخخجاط، خُض ٢ض  اإلا٣اياة ألازغي، طل٪ ؤجها م٣ُضة بمجمٖى

ُت بطا لم ٣ًم ب ؿلى٦ه، زهىنا بطا لم جىو ًىاظه اإلاضعي بؿ٣ٍى خ٣ه في مباقغة الضٖىي الهٞغ

٠ وجم جٓهحرها. ت ٖلى بم٩اهُت الغظٕى بال مهاٍع  الىع٢ت الخجاٍع

ُت اإلاخمشلت في خ٤ الغظٕى ٖلى ٧اٞت اإلالتزمحن جًامىا ؤو   وختى اإلاحزة الىخُضة في الضٖىي الهٞغ

٣ها في ؤٚلب الخاالث الٗملُت، ألهه ٖاصة ما  ًلجإ اإلاى٢٘ ؤي ؤخض منهم صون اجبإ جغجِب مٗحن ج٣ٟض بٍغ

ائها" ُٞهبذ في خل  ت ٢بل جٓهحرها بلى الخىهُو في ؾىضها ٖلى "ٖضم يمان ٞو ٖلى الىع٢ت الخجاٍع

                                                           
َٓس ي/ مدمض الُِني، م.ؽ. م:   47  .226ؤخمض ه
ً َظا   48 ت غلى ؤخض يامىُّ ْفي مَٓ ٓعكت الخجاٍع ٓم بسحبها خامل ال الع، ًل ٓفاء غىض الَا يي همبُالت جىٓن صاثما مؿخدلت ال

 ألازحر يماها الؾدُفاء الحامل خلّ.
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مً ؤمغه وال ٌٗىص ملتزما ججاه خاملها، ماٖضا اإلالتزم الغثِس ي )الؿاخب ؤو اإلاسخىب ٖلُه ؤو اإلاخٗهض 

اء مبلٜ الىع٢ت ت. خؿب ألاخىا٫( الظي ال ًد٤ له بٖٟاء هٟؿه مً يمان ٞو  الخجاٍع

وؤمام طل٪ هجض في الىا٢٘ الٗملي ٚلبت اللجىء بلى مؿاَغ ؤزغي مً ٢بُل مؿُغة ألامغ باألصاء  

باليؿبت لل٨مبُالت ؤو الؿىض ألمغ والضٖىي اإلاضهُت الخابٗت باليؿبت للكُ٪ في خالت مخابٗت الؿاخب 

مت بنضاع قُ٪ بضون ماوهت، خُض ج٩ىن خّٓى الخامل في ؤن ٌؿخىفي خ٣ه مخىاٞغة بهىعة  بجٍغ

ُٗت للم٣خًُاث اإلاىٓمت للغظٕى الهغفي  .ؤ٦بحر، مما ٌؿخضعي ألامغ يغوعة بٖاصة هٓغ حكَغ
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 الثدت املغاحؼ

  ىُت ػه٣ت ؤبى مدمض مىمً، ؤخ٩ام وؾاثل ألاصاء والاثخمان في ال٣اهىن اإلاٛغبي، اإلاُبٗت الَى

 .2013ٖبُضة، مغا٦ل، َبٗت 

 ت، الجؼء الشاوي "في آلُاث وؤصواث الىٞاء:  ؤخمض ق٨غي الؿباعي، الىؾُِ في ألاوعا١ الخجاٍع

 .2004الكُ٪ ووؾاثل ألاصاء ألازغي"، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، الغباٍ، الُبٗت الشاهُت، 

  ،ت س ي/ مدمض الهُني، جإمالث في اظتهاصاث ال٣ًاء الخجاعي في ماصة ألاوعا١ الخجاٍع ؤخمض ٧َى

 .2007اعهت مٗؼػة بإخضر الاظتهاصاث ال٣ًاثُت، الُبٗت ألاولى، صعاؾت م٣

  ،ىُت ت في مضوهت الخجاعة اإلاٛغبُت، اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى مدمض الكاٞعي، ألاوعا١ الخجاٍع

 ،.2010مغا٦ل الُبٗت الغابٗت، 

 اإلاٛغبي، عؾالت لىُل صبلىم ٘  اخمُضو ؤ٦غي، التزاماث وخ٣ى١ خامل ال٨مبُالت ٖلى يىء الدكَغ

 .1988-1987الضعاؾاث الٗلُا، ٧لُت الخ٣ى١ بالغباٍ، الؿىت الجامُٗت:
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ت في اللاهٓن الجؼاثغي  ٓمت إلاصاٍع  بفخخاح الخه

ت في ال٣اهىن الجؼاثغي   بٞخخاح الخهىمت ؤلاصاٍع

 

 

  ًَُبي غبضاملال 

 ماؾتر ؤلاصاعة اإلادلُت مٗهض الخ٣ى١ 

 الجؼاثغالجامعي الىٗامت  والٗلىم الؿُاؾُت اإلاغ٦ؼ

 ال٨ٟاءة اإلاهىُت للمداماة ٧لُت الخ٣ى١ 

 ظامٗت ظُاللي الُابـ ؾُضي بلٗباؽ الجؼاثغ

 

 

 ملضمت

لها الظي ًخمشل في اإلاُالبت ال٣ًاثُت،  الاٞخخاحيجبضؤ الخهىمت بإو٫ ٖمل ٞيها، وهى الٗمل 

ٗخبر هى الٗمل الخخامي ٞيها، وبما  ها، َو وحؿحر بٗض طل٪ هدى ٚاًتها ختى جيخهي بما بد٨م  في مىيٖى

جد٤٣ ؾبب مً ألاؾباب التي جاصي  ؤَغاٞها، بطا ما باجٟا٢١ًاجي ؤو  ٢بل طل٪ ب٣ىة ال٣اهىن ؤو ب٣غاع

ها اه٣ًائهابلى  ت مً ؤلاظغاءاث جخجؿض في  ،٢49بل الٟهل في مىيٖى وهظه ألازحرة ج٣ىم ٖلى مجمٖى

ؤق٩ا٫ مدضصة ًيبغي اخترامها ٢اهىها مً َٝغ ال٣اض ي الظي هى ملؼم باإلقغاٝ ٖليها بلى ٚاًت آزغ 

مغخلت ٞيها و٦ظل٪ الخهىم الظًً هم ملؼمىن باخترام مبضؤ اإلاىاظهت بُنهم ولظل٪ ٞةن ال٣اٖضة الٗامت 

جخاب٘ بظغاءاث الضٖىي بلى خحن اه٣ًاءها بهضوع خ٨م مىهي لها مً ٢بل اإلاخٗاٝع ٖليها هى ؤن 

                                                           
ت، الىخاب الغابؼمدمض ماَغ ؤبٓ الػُىحن، املٓؾٓغت الكاملت في  49 ٓمت في الضغٔٓ إلاصاٍع َـ 1428اللًاء إلاصاعي، الخه

 30،29م،بضْن َبػت ،بضْن صاع وكغ، م: 2007
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ت، ٤ اإلاإلٝى إلجهاء ظمُ٘ الخهىماث ٩٦ل ومنها الخهىمت ؤلاصاٍع لُه ؾىداو٫  ال٣اض ي وهى الٍُغ ٖو

ت وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في طل٪ ومً هىا  اٞخخاحمً زال٫ بدشىا هظا حؿلُِ الًىء ٖلى  الخهىمت ؤلاصاٍع

ت وماهي  اٞخخاح٠ُ٦ ًخم  ق٩الُت اإلاُغوخت بهظا الهضص وهيجخطر مٗالم ؤلا  الخهىمت ؤلاصاٍع

 ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في طل٪ ؟

 اٖخمضهاوللبدض في هظا اإلاىيٕى والىنى٫ بلى الخلى٫ اإلاىاؾبت لهظه الدؿائالث اإلاُغوخت ٞةهىا 

ُٗت، ٦ما ٖلى اإلاىهج الخدلُلي وطل٪ بٗغى اإلااصة ال٣اهىهُت في اإلاغاظ٘ اإلاخاخت والى هىم الدكَغ

٤ ال٣ىاٖض  ؤلاظغاءاثٖلى اإلاىهج الىنٟي وطل٪ بىن٠  اٖخمضها ت بىن٠ زام ٞو ال٣ًاثُت ؤلاصاٍع

 ال٣اهىهُت اإلاسخهت.

٣ت بؿُُت  ومً ؤظل مٗالجت هظا اإلاىيٕى وجماقُا م٘ اإلاىهج اإلاخب٘ ولٗغى اإلاٗلىماث بٍُغ

٣ا للخُت الخالُت:  وواضخت، ٢مىا بخ٣ؿُم هظا البدض ٞو

: ت املبدث ألاٌْ ٍ كبٌٓ الضغٔٓ إلاصاٍع  قْغ

 ٌ  قٍغ الهفت :املُلب ألاْ

:  الهفت لضٔ املضعي الفغع ألاٌْ

 الهفت لضٔ املضعى غلُّ الفغع الثاوي:

 املهلحت قٍغ: املُلب الثاوي

: ْاملهلحت الجماغُت الفغع ألاٌْ  املهلحت الصخهُت املباقغة 

ْاملهلحت  املهلحت الفغع الثاوي:  املدخملتاللاثمت 

ٓص خالت( قٍغ ألاَلُت: املُلب الثالث  )ألاَلُت مٓحبت لبُالن إلاحغاءاث غضم ْح

: ؤَلُت الصخو الُبُعي  الفغع ألاٌْ

 الفغع الثاوي: ؤَلُت الصخو املػىٓي 
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ت افخخاحاملبدث الثاوي : بحغاءاث  ٓمت إلاصاٍع  الخه

 ٌ ًت : املُلب ألاْ  الافخخاخُتالػٍغ

: ًت  الفغع ألاٌْ ٍ كبٌٓ الػٍغ  الافخخاخُتقْغ

ًت   الافخخاخُتالفغع الثاوي: كُض الػٍغ

ٓع   املُلب الثاوي: الخيلُف بالحً

: ٓع  الفغع ألاٌْ  مدًغ الخيلُف بالحً

ٓع   الفغع الثاوي: مدًغ حؿلُم الخيلُف بالحً

 الخاجمت

 

: ت املبدث ألاٌْ ٍ كبٌٓ الضغٔٓ إلاصاٍع  قْغ

ت وظاءث بٗىىان ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت لجمُ٘ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث 13ههذ اإلااصة اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ٓػ  ال« الجهاث ال٣ًاثُت ْ مدخملت  ًج ْلّ مهلحت كاثمت ؤ ألي شخو الخلاض ي ما لم جىً لّ نفت 

ا اللاهٓن.  ًلَغ

إلاطن  اوػضامالهفت في املضعي ؤْ املضعى غلُّ، هما ًثحر جللاثُا  اوػضامًثحر اللاض ي جللاثُا 

ّبطا ما   »اللاهٓن  اقتَر

ت و٢ض وعص ٞيها ط٦غ خاالث  64 ٚحر ؤهه بالغظٕى للماصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ٌ باليؿبت إلامشل  واوٗضامؤهلُت الخهىم  اوٗضامؤقحر ٞيها بىيىح لخالت  بُالن ؤلاظغاءاث، الخٍٟى

 .50الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗىىي 

                                                           
ٓع لليكغ  50 ت، حؿ اع الىظغي في املىاػغاث إلاصاٍع ت، اللؿم ألاٌْ إلَا غماع بٓيُاف، املغحؼ في املىاػغاث إلاصاٍع

ٓػَؼ،  266،الجؼاثغ،الُبػت ألاْلى، م: 2013ْالخ
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بضو بالغبِ بحن مًمىن اإلااصة ،ؤن 1966 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت لؿىت459واإلااصةؤٖاله 13ٍو

ول٣ض طهب ألاؾخاط ٖبضهللا مؿٗىصي مىخ٣ضا  قٍغ ألاهلُت، 13في نُاٚت اإلااصة اؾدبٗضاإلاكٕغ 

٣ُا مً الىو الجضًض بال ُٞما  واهخهى 459م٘ عبُها باإلااصة 13اإلااصة بلى هدُجت ؤن الىو ال٣ضًم ؤ٦ثر جٞى

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت 459ض٦خىع ٚىسي بً ملخت بسهىم اإلااصةول٣ض ٦خب ال .51ًسو ألاهلُت

ا ل٣بى٫ الضٖىي ... « ًلي: اإلالغى في اإلاىيٕى ما  »...بن ال٣اهىن الجؼاثغي ٢ض ػاص قَغ

 52،الظي ٣ًهغ قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي ٖلى الهٟت واإلاهلخت الاججاهوهى ما ًٟهم مىه ؤهه م٘ 

ال٣اهىن الجضًض بٗىهغي الهٟت واإلاهلخت ل٣بى٫ الضٖىي وؤخا٫ ٖىهغ ؤلاطن بلى جضزل  ا٦خٟى

ه ال٣اض ي ُٞما لى ُت ؤصعظها يمً الضٞ٘  اٖخبر  بِىما ال٣اهىن، اقتَر ألاهلُت مؿإلت مىيٖى

 .53بالبُالن

 ٌ  قٍغ الهفت :املُلب ألاْ

ت الهٟت، لى مؿخىي ال٣ٟه خضر زالٝ  لم ٌٗٝغ اإلاكٕغ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ٖو

ون٠ مً ؤوناٝ  الهٟت وظه ؤو اٖخباع هظا الكٍغ ًٖ قٍغ اإلاهلخت ؤو  اؾخ٣ال٦٫بحر ُٞما ًسو 

 اإلاهلخت.

٣هض بالهٟت في الخ٣اض ي ؤن ٩ًىن اإلاضعي في ويُٗت مالثمت إلاباقغة الضٖىي ؤي ؤن ٩ًىن في  ٍو

ها  ًباقغ الخ٤ في الضٖىي،وؤن ٩ًىن هىمً  مغ٦ؼ ٢اهىوي ؾلُم ًسى٫ له الخىظه لل٣ًاء، ول٣ض ٖٞغ

هي الىيُٗت التي ًدخج بها اإلاضعي لل٣ُام بضٖىاه والتي جإزغث ؾلبا بال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه  البٌٗ بإجها

ها الض٦خىع  ٞغ الىيُٗت التي ًدخج بها اإلاضعي لل٣ُام بضٖىاه « ُٖاى بً ٖاقىع: ؤمام ٢اض ي ؤلالٛاء ٖو

                                                           
 265غماع بٓيُاف، هفـ املغحؼ ،م:  51
 274غماع بٓيُاف، هفـ املغحؼ، م:  52
ٓعاث بغضاصي، 53 ت، ميك ضة، م: 2009غبض الغخمً بغباعة، قغح كاهٓن إلاحغاءاث املضهُت ْإلاصاٍع  33،الجؼاثغ،َبػتزاهُت مٍؼ
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ؤو  جاظغا، ٢اض ي ؤلالٛاء ٣ٞض ٣ًىم اإلاضعي بُٗىه بهٟخه هازبا ؤو والتي جإزغث ؾلبا بال٣غاع اإلاىخ٣ض لضي

٤ الٗام...  .54»مؿخٗمال للمٞغ

مضُٖا ٧ان ؤو مضعى ( واإلا٣هىص بالهٟت هي جل٪ الٗال٢ت اإلاباقغة التي جغبِ ؤَغاٝ الضٖىي 

٘ الضٖىي مً ناخب الخ٤ في مىاظهت اإلاٗخضي ٖلى الخ٤ ؤي ؤن .55بمىيٕى الجزإ)ٖلُه  ُٞجب ؤن جٞغ

٘ الضٖىي مً طي نٟت ٖلى طي نٟت، ؤي ؤن جيؿب الضٖىي بًجابا لهاخب الخ٤ في الضٖىي  جٞغ

 .56وؾلبا إلاً ًىظض الخ٤ في الضٖىي في مىاظهخه ٞالهٟت هي جمُحز للجاهب الصخص ي للخ٤ في الضٖىي 

 الاججاهبال ؤن  ًٖ الخالٝ ال٣ٟهي خى٫ ٖال٢ت قٍغ الهٟت بكٍغ اإلاهلخت، بٌٛ الىٓغ

مضلى٫ الهٟت في قٍغ اإلاهلخت في هُا١ الضٖىي بدُض  اهضماط٢ًاءا ًظهب بلى  الؿاثض ٣ٞها و

٘ الضٖىي  جخىاٞغ  .57الهٟت ٧لما وظضث مهلخت شخهُت مباقغة لٞغ

غي بٌٗ ال٣ٟه ؤن الهٟت لِؿذ هي اإلاهلخت الصخهُت اإلاباقغة للخهم بل هي قٍغ  ٍو

ٓهغ الخمُحز بىيىح  الضٖىي ؤمام ال٣ًاء، مؿخ٣ل حٗني الؿلُت التي بم٣خًاها ًماعؽ الصخو ٍو

بحن الهٟت واإلاهلخت ٖىضما ٌٗحن ال٣اهىن ألاشخام الظًً ًمل٩ىن الهٟت إلاماعؾت الضٖىي، ُٞى٣ُ٘ 

 ٤ مشل الىالي هى اإلامشل  58ؤمام ؾاثغ ألاشخام الظًً ٢ض جخىاٞغ لهم اإلاهلخت في طل٪ الاصٖاءبظل٪ ٍَغ

٘ الضٖىي ال٣اهىوي للىالًت ؤمام ال٣ًاء له نٟ الىالًت ول٨ً لِؿذ له مهلخت شخهُت في  باؾمت ٞع

 طل٪ ؤي ؤهه ال ٌؿخُٟض شخهُا مً جل٪ الضٖىي.

                                                           
 267غماع بٓيُاف، املغحؼ الؿابم، م:  54
ٓكت، قغح كاهٓن إلاحغاءاث املضهُ 55 ، صاع الِضٔ،ؾاثذ ؾىل ت، الجؼء ألاٌْ ضة 2011ت ْإلاصاٍع ،غحن ملُلت الجؼاثغ، َبػت حضًضة مٍؼ

 45ْمىلدت،م
ت، صاع الِضٔ،  56   38،غحن ملُلت الجؼاثغ، بضْن َبػت، م: 2008هبُل نلغ، الٓؾُِ في قغح كاهٓن إلاحغاءاث املضهُت ْإلاصاٍع
ت،  57 ٓػَؼ،صاع مدمض الهغحر بػلي، الٓؾُِ في املىاػغاث إلاصاٍع ْالخ ٓم لليكغ   159،م ،غىابت،بضْن َبػت2009الػل
 37هبُل نلغ، املغحؼ الؿابم،م: 58



 

 

68 

:  .59الهفت لضٔ املضعي الفغع ألاٌْ

ًيبغي الخمُحز بحن الهٟت في الضٖىي والهٟت في الخ٣اض ي ٣ٞض ٌؿخدُل ٖلى ناخب الهٟت في  

الضٖىي مباقغتها شخهُا بؿبب ٖظع مكغوٕ، في هظه الخالت ٌؿمذ ال٣اهىن لصخو ؤزغ بخمشُله في 

ؤلاظغاءاث ٦إن ًدًغ اإلادامي هُابت ًٖ اإلاضعي ؤو ًدًغ شخو ؤزغ بمىظب و٧الت زانت وفي هظه 

غالخال ٖىهغ الهٟت  ت ٣ً٘ ٖلى ال٣اض ي الخإ٦ض ببخضاءا مً صخت الخمشُل زم ًبدض الخ٣ا في مضي جٞى

لضي ناخب الخ٤ ٣ٞض ًصر الخمشُل م٘ ٞؿاص الهٟت في الضٖىي وال٨ٗـ صخُذ، وصخت الخمشُل 

 .60لِؿذ مً قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي بل هي مً قغوٍ صخت بظغاءاث الخهىمت

 غلُّالهفت لضٔ املضعى  الفغع الثاوي:

غ  مً اإلاباصت ؤن الضٖىي ال ٗذ مً طي نٟت ٖلى طي نٟت ٨ٞما ٌكتٍر جٞى جصر بال بطا ٞع

ًذ صٖىاه، ٌكتٍر ٦ظل٪ ٢ُام ٖىهغ الهٟت لضي اإلاضعى  ٖىهغ الهٟت لضي اإلاضعي وبال ٞع

٘ يض: كتٍر في صخت الضٖىي ؤن جٞغ  ٖلُه َّو

الظمم اإلاالُت  ؾخ٣اللُتال ٦ضٖىي الٗامل يض عب الٗمل هٓغا  مً ٩ًىن مٗىُا بالخهىمت،-1

اث لِـ لهم ٖال٢ت بها ضم ظىاػ جدمُل الٛحر ؤٖباء ًٖ جهٞغ  ٖو

ممً ًجىػ م٣اياتهم ٞال ج٣بل صٖىي يض ٞا٢ض ؤهلُت لخٗل٤ طل٪ بد٤ الضٞإ ؤو يض  -2

ت ٠ ؤظىبي ًخمخ٘ بالخهاهت الضبلىماؾُت ٖمال بىو  .61ماؾؿت ال جمل٪ الصخهُت اإلاٗىٍى ؤو يض مْى

                                                           
ت في 1985-05-08املاعر في39694جُبُلاث املدىمت الػلُا اللغاع عكم  59 ٍَٓغ ْاملهلحت ؤعوان ؤؾاؾُت ْح :خُث ؤن الهفت ْألاَلُت 

ٓلت في خالت فلض ؤخضَا، خُث ؤن امل ْجهبذ غحر ملب ٌٍٓ باؾمِا ول صغٔٓ كًاثُت  ضغُت ؤعملت واهذ كض باقغث صغٔٓ حػ

ً، خُث جبث ؤن  ٓا ولِم كانٍغ الصَا الػكغة، ْفي َظٍ الحالت حػخبر طاث نفت في عفؼ الضغٔٓ متى واه ٓلُت الكغغُت أل ا ال باغخباَع

ْكذ عفؼ الضغٔٓ عاقضاث مما ًجػل ألاعملت فاكضة الهفت في جمثُل بىاتها، غماع بٓيُاف،  268ملغحؼ الؿابم،م، ؤعبؼ بىاث هً 
 35غبض الغخمً بغباعة، املغحؼ الؿابم، م:  60
ْلتعكم 61 ش149303كغاع مجلـ الض ٍٓت ْخضَا ًمىً ملاياتها ؤمام الجِاث اللًاثُت 1999-02-01بخاٍع :خُث ؤن ألاشخام املػى

ت ال ًمىً  ٍٓت، ؤما الُِئاث التي ال جخمخؼ بالصخهُت الاغخباٍع ٓنها جخمخؼ بالصخهُت املػى لِا عفؼ الضغٔٓ ؤمام الجِاث اللًاثُت ه

 268ال ًمىً ملاياتها، غماع بٓيُاف، املغحؼ الؿابم، م: 
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اإلااعر 84-64ُِٞىا اإلاهاص١ ٖليها مً َٝغ الجؼاثغ باإلاغؾىم ع٢م اجٟا٢ُتمً 30اإلااصة

 .04/03/196462في

ت ماهُتها ٚحر ٧اٝ، بل ٣ًخط ي ألامغ جدضًض الُبُٗت  ل٨ً البدض في مىيٕى الهٟت، ومٗٞغ

ا مخٗل٣ا بالىٓام الٗام مً ٖضمه؟ باٖخباعهال٣اهىهُت لهظا الكٍغ   ٖىهغ ظىهٍغ

ت، م13ًٞبالغظٕى بلى اإلااصة التي جىو في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى ؤهه  ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

،ًدبحن ظلُا الهٟت ألامغة لكٍغ الهٟت  »الهٟت في اإلاعي ؤو اإلاضعى ٖلُه اوٗضامًشحر ال٣اض ي جل٣اثُا «

ا مخٗل٣ا بالىٓام الٗام، باٖخباعها والظي ًىظب ٖلى اإلاد٨مت الخهضي له مً جل٣اء  ٖىهغا ظىهٍغ

حٗحن ٖليها ؤن ج٣ط ي بٗضم ٢بى٫ الضٖىي لٗضم جد٤٣ هظا  ومً زم ٞةطا جبحن لها ٖضم جىاٞغها، هٟؿها،

، ت  واٖخباع  الكٍغ ا مخٗل٣ا بالىٓام الٗام هى مبضؤ م٣غع ٢اهىها مىظ جإؾِـ الٛٞغ ا ظىهٍغ الهٟت قَغ

ت باإلاد٨مت الٗلُا، ٞل٣ض ؤ٦ضث الٗضًض مً ٢غاعاث هظه ألازحرة، طل٪ بلى  خحن بوكاء مجلـ ؤلاصاٍع

هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مً ال٣غاعاث  ،الظي ؤ٦ض هى ألازغ طل٪ في الٗضًض مً ٢غاعاجه،1998الضولت ؾىت

ت باإلاد٨مت الٗلُا: ت ؤلاصاٍع الظي نغح 1989-12-27اإلااعر في566644ال٣غاع ع٢م الهاصعة  ًٖ الٛٞغ

٘ صٖىاه ؤمام ا بإهه: ل٣ًاء ما لم ٨ًً خاثؼا ٖلى نٟت مً اإلا٣غع ٢اهىها ؤهه ال ًجىػ ألخض ؤن ًٞغ

 .63الخ٣اض ي

 املهلحت قٍغ: املُلب الثاوي

٘ الضٖىي ال٣ًاثُت ولًمان ظضًتها في مجا٫  ت لٞغ ٌٗض وظىص اإلاهلخت مً الكغوٍ الًغوٍع

ت وفي مجا٫ الضٖىي الٗاصًت ؤًًا، وطل٪ جُب٣ُا إلابضؤ هام مً مباصت ٢اهىن اإلاغاٞٗاث  الضٖىي ؤلاصاٍع

                                                           
 36غبض الغخمً بغباعة، املغحؼ الؿابم، م:  62
حن، صاع املدامي  63 ني ملىظماث املدامحن الجؼاثٍغ ت ،مجلت الاجداص الَٓ ٍ املخػللت بإَغاف الضغٔٓ إلاصاٍع ْعصًت الػغبي، الكْغ

ٓبغؾُضي بل  ْمابػضَا. 337، م:3،الػضص2011ػباؽ، الؿىت الغابػت،ؤهخ
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ولظل٪ ٌكتٍر بهىعة ٖامت في عاٞ٘ الضٖىي ؤن ٩ًىن له  خُض ال مهلخت ٞال صٖىي، اإلاضهُت ماصاه ؤهه

ج٣بل صٖىاه، لظا  مىٟٗت ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً زال٫ جد٤ُ٣ َلباجه وبطا لم ٨ًً له مشل هظه اإلاىٟٗت ٞال

 64ٞاإلاهلخت هي مىاٍ الضٖىي 

م٨ً حٍٗغ٠ اإلاهلخت بإجها الخاظت بلى خماًت ال٣اهىن ؤو هي الٟاثضة ؤو  اإلاٛىم الظي ٌٗىص ٖلى  ٍو

الضاٞ٘ ؤو الخاٞؼ لل٣ُام بالضٖىي وهي « ُٖاى بً ٖاقىع  ؤو هي ٖلى خض ون٠ الض٦خىع  عاٞ٘ الضٖىي،

واإلاهلخت ال ج٠٣ ٖىض هُا١  »ٚحر ألاهلُت ألن ألاهلُت قٍغ ٢اهىوي ظام٘ مغجبِ بالصخهُت ال٣اهىهُت

ت ٦ما ٌ ًٖ مـ ال٨غامت والكٗىع  الٟىاثض اإلااصًت بل جخٗضي بلى هُا١ الٟىاثض اإلاٗىٍى في الخٍٗى

٘ الضٖىي ومؿخمغة ختى الٟهل ٞيها. ش ٞع كتٍر ؤن ج٩ىن اإلاهلخت ٢اثمت مىظ جاٍع  َو

خمشل في مى٘  اقتراٍبٌٗ ال٣ٟهاء ؤن  اٖخبر  و٢ض اإلاهلخت ًىُىي ٖلى وظهحن ؤخضهما ؾلبي ٍو

ا ل٣بى٫  اٖخباعهبلى ال٣ًاء والشاوي بًجابي هى  الالخجاءمً لِـ في خاظت بلى خماًت ال٣اهىن مً  قَغ

٣هض باإلاهلخت اإلاىٟٗت التي ًد٣٣ها ناخب اإلاُالبت  65الضٖىي ٧ل مً له ٞاثضة مً الخ٨م ٞيها ٍو

٨ها  ٘ الضٖىي والهضٝ مً جدٍغ ال٣ًاثُت و٢ذ اللجىء بلى ال٣ًاء، هظه اإلاىٟٗت حك٩ل الضاٞ٘ وعاء ٞع

بضٖاوي ال ٞاثضة ٖملُت منها ٧الضٖاوي ٚحر  الاوكٛا٣٫ًاء ًٖ ٞال صٖىي مً صون مهلخت ججزحها لل

ؤياٝ  الٟغاٙ ال٣اهىوي، واؾخضعا٥ولخ٨َغـ اإلاؿخ٣غ ٖلُه ٣ٞها و٢ًاءا بكإن اإلاهلخت  اإلاىخجت،

غ  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت اإلالغى حكحر459ٖباعة هي ٚاثبت في اإلااصة13اإلاكٕغ يمً اإلااصة  بلى جٞى

 .٧66اهذ ٢اثمت ؤو مدخملت ٣ًغها ال٣اهىن  ٖىهغ اإلاهلخت ؾىاءا

                                                           
ٓعاث  64 ٌٍٓ، صعاؾت جدلُلُت ملاعهت، ميك ْالخػ ٓحي إلالغاء  ت في صغ اللاض ي غثمان ًاؾحن غلي، بحغاءاث بكامت الضغٔٓ إلاصاٍع

ٓكُت، الُبػت ألاْلى  105،بحرْث،لبىان، م: 2011الحلبي الحل
 270غماع بٓيُاف، املغحؼ الؿابم، م:  65
 38غبض الغخمً بغباعة، املغحؼ الؿابم، م: 66
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ت هجض ؤن اإلاكٕغ لم ًدىاو٫ في اإلاهلخت  ٚحر ؤهه وبالغظٕى بلى ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

بمٗنى ؤن ٩ًىن عاٞٗها هى ناخب الخ٤ اإلاغاص  زانُتي اإلاهلخت الصخهُت واإلاباقغة ل٣بى٫ الضٖىي،

٦ظل٪ يغوعة جىاٞغ  اقتٍرني ؤهه جسلى ٖنهما ماصام ؤهه ؤومً ٣ًىم م٣امه ٚحر ؤن طل٪ ال ٌٗ خماًخه،

ٗها، ؤهه لم  ٦ما وهى قٍغ ٌؿخمض ؤؾاؾه مً اإلاهلخت الصخهُت اإلاباقغة، عاٞ٘ الضٖىي ٖلى نٟت ٞع

٘ صٖىي ظماُٖت بىاؾُت ٍٖغًت ظماُٖت ؤمام ال٣ًاء،  ًدىاو٫ ٨ٞغة اإلاهلخت الجماُٖت التي جبرع ٞع

 ؤلاصاعي. وهى ؤمغ ناع م٣بىال ؤمام ال٣ًاء

ت ٢ض وؾ٘ مً قٍغ  م مً طل٪، ٞاإلاالخٔ ؤن ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ول٨ً ٖلى الٚغ

اإلاهلخت م٣اعهت ب٣اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت اإلالغى ،ل٨ً هل هظا ٌٗني ؤن طل٪ ؤصي باإلاكٕغ بلى الخُٛحر 

، ا بُٗضا ٖؤم ؤهه ؤب٣اه قٍغ ظىا ختى مً الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظا الكٍغ  ً ٨ٞغة الىٓام الٗام؟ٍػ

ت،13بالغظٕى بلى اإلااصة هجض ؤجها  وزانت ال٣ٟغة الشاهُت منها، مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ا مخٗل٣ا بالىٓام الٗام، باٖخباعهٖلى قٍغ الهٟت  ا٢خهغث ٣ِٞ صون ؾىاه، ل٨نها لم جدضص  قَغ

قٍغ اإلاهلخت مً  اٖخباع ء طل٪ ٖضم ٞهل ؤن اإلاكٕغ ٢هض مً وعا الُبُٗت ال٣اهىهُت لكٍغ اإلاهلخت،

قٍغ اإلاهلخت  اٖخباع  ؤعاص والتي ج٣ط ي بإن اإلاكٕغ لى الىٓام الٗام ٖمال بال٣ىاٖض الٗامت في الخٟؿحر،

ماصام ؤن  ٦ما ٞٗل باليؿبت لكٍغ الهٟت، مً الىٓام الٗام لىو ٖلى طل٪ نغاخت،

حن ُٞما ًخٗل٤ ب٣بى٫ الضٖىي في خحن ؤن  جم الىو ٖليهما في ماصة واخضة،)الهٟت واإلاهلخت(الكَغ

ولم حكغ بلى هظا الخ٨م  الهٟت، باوٗضامهٟـ اإلااصة ج٩لمذ ٖلى  خ٤ ال٣اض ي في الضٞ٘ جل٣اثُا 

 ؤو و٢ض ج٩ىن ٢اثمت ؤو ظماُٖت، ، و٢ض ج٩ىن اإلاهلخت مباقغة شخهُت67باليؿبت لكٍغ اإلاهلخت

 مدخملت.

                                                           
 .344،343ْعصًت الػغبي، املغحؼ الؿابم، م:   67
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: ْاملهلحت الفغع ألاٌْ  الجماغُت املهلحت الصخهُت املباقغة 

٣هض باإلاهلخت الصخهُت اإلاباقغة ؤن ٩ًىن عاٞ٘ صٖىي ؤلالٛاء مشال في خالت ٢اهىهُت باليؿبت  ٍو

ٞةطا لم ٨ًً الُاًٖ في خالت  مباقغا، جإزحرابلى ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه مً قإجها ؤن ججٗله ًازغ ُٞه 

ه في بزاعة الجزإ وهخج ًٖ مهلخخ اهخٟذ ٖليها ٢اهىهُت زانت مً قإجها ٖضم اإلاؿاؽ بمهلخخه والخإزحر

جهىعها نضوع ٢غاع هٕؼ مل٨ُت للمىٟٗت الٗامت مًمىهه بزغاط  طل٪ ٖضم ٢بى٫ الضٖىي ٦ما لى

خ٣ضم لل٣ًاء)ؽ(مل٨ُت   اب٧ًىهه  َالبا بلٛاء هظا ال٣غاع)ٕ(مً اإلاجا٫ الخام بلى اإلاجا٫ الٗام ٍو

 اإلاجزوٕ مل٨ُخه ٞمشل هظه الضٖىي ال ًم٨ً  ٢بىلها إللٛاء اإلاهلخت اإلاباقغة والصخهُت.

ج٩ىن اإلاهلخت ظماُٖت وطل٪ مً زال٫ الضٖاوي التي جباقغها الخجمٗاث ٧الى٣اباث  و٢ض

كتٍر في ال٣غاع ت  والجمُٗاث َو مدل صٖىي ؤلالٛاء ؤن ًمـ في مًمىهه اإلاهالر اإلااصًت ؤو اإلاٗىٍى

الجمُٗت ٞال ًجىػ الًُٗ  ؤو ًمـ مهلخت ؤخض ؤًٖاء الى٣ابت ٞةطا ٧ان ال٣غاع ال ؤو الجمُٗت،للى٣ابت 

مً مـ ال٣غاع مغ٦ؼه  بل ٣ًخط ي ألامغ ؤن ًباقغ ُٞه باإللٛاء مً ٢بل ممشل الى٣ابت ؤو الجمُٗت،

٤ مدامُه  .68ال٣اهىوي الضٖىي بىٟؿه  ًٖ ٍَغ

ْاملهلحت  املهلحت الفغع الثاوي:  املدخملتاللاثمت 

ت ؤن ج٩ىن مد٣٣ت ؤي ؤهه ًىجم ٞٗال ًٖ  ال ٘ الضٖىي ؤلاصاٍع ٌكتٍر في اإلاهلخت اإلاىظبت لٞغ

٘ صٖىي ؤلالٛاء، وبهما ٨ًٟي ؤن  نضوع ٢غاع بصاعي اإلاؿاؽ بمغ٦ؼ ٢اهىوي لُٝغ مٗحن ًسىله ؤخ٣ُت ٞع

ت مً ٢اهىن ؤلاظغاءا13ج٩ىن اإلاهلخت مدخملت الى٢ٕى في اإلاؿخ٣بل لظل٪ ظاءث اإلااصة ث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

٨ٞغة  اهخ٣ضمٗلىت ًٖ اإلاهلخخحن مٗا اإلاد٣٣ت ؤي الٟٗلُت واإلادخملت وبن ٧ان هىا٥ مً ال٣ٟهاء مً 

                                                           
 271غماع بٓيُاف، املغحؼ الؿابم، م:   68
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٣٘ ٖبء بزباث جىاٞغ ٖىهغ اإلاهلخت ٖلى اإلاضعي ومً ٞاثضة الخهم ؤي ؤلاصاعة  اإلاهلخت اإلادخملت، ٍو

 الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الضٖىي. وجىبُه اإلاد٨مت اإلاسخهت بظل٪ بهضٝ باهخٟائهااإلاٗىُت الضٞ٘ 

٘ الضٖىي بلى ٚاًت الٟهل ٞيها، يبغي ؤن ًخىاٞغ ٖىهغ اإلاهلخت مً ٞع ٞةن زبذ لل٣اض ي بٗض  ٍو

ت  بزاعة الضٞ٘ مً ظاهب ؤلاصاعة اإلاٗىُت ؤهه لم ٌٗض لغاٞ٘ الضٖىي مهلخت ٢اثمت ؤ٢غث اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ت بخىوـ ب٣ىلها :خُض ؤهه مً اإلاؿلم به ٣ٞها  ما وهظا ٖضم ٢بى٫ الضٖىي، طهبذ بلُه اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

و٢ًاءا ؤن مً قغوٍ ٢بى٫ صٖىي ؤلالٛاء ؤهت ج٩ىن لغاٞ٘ هاجه الضٖىي  نٟت ومهلخت ٢اثمخحن ٖىض 

٘ الضٖىي وبا٢ُخحن له ختى الٟهل في الجزإ  69 ٞع

ٓص خالت( قٍغ ألاَلُت: املُلب الثالث  )لبُالن إلاحغاءاثألاَلُت مٓحبت  غضم ْح

ت ٖلى ما 64جىو اإلااصة ٓص غحر «  :ًلي مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع خاالث بُالن الػل

ٓغِا مدضصة غلى ؾبُل الحهغ  فُما ًإحي: اللًاثُت ْإلاحغاءاث مً خُث مٓي

ٓم اوػضام -1  ألاَلُت للخه

ْ املػىٓي  اوػضام -2 ٌٍٓ ملمثل الصخو الُبُعي ؤ ْ الخف  .70»ألاَلُت ؤ

ت قٍغ ألاهلُت في اإلااصة خُض ؤن اإلاكٕغ  مىه، 64ل٣ض جىاو٫ ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ي الهٟت واإلاهلخت، ومىده ج٨ُُٟا ظضًضا مٗخبرا بًاه  الجؼاثغي ٢ض ٞهل بظل٪ قٍغ ألاهلُت ًٖ قَغ

ها. ا لصخت ؤلاظغاءاث مً خُض مىيٖى ٌ قَغ ة ول٣ض خضص اإلاكٕغ في اإلااص بلى ظاهب قٍغ الخٍٟى

ألامغ الظي ًدى٫ صون  الؿاب٣ت ٖلى ؾبُل الخهغ خاالث بُالن ؤلاظغاءاث مً خُض مىيىٖها،

امل بىٟـ اإلاٗاملت بم٩اهُت الخىؾ٘ ٞيها لدكمل خاالث ؤزغي، ؤهلُت َغفي الجزإ ؤو  اوٗضام ٖو
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ٌ ٖىض ممشليهم، الن ــــــبن الخ٠ُُ٨ اإلامىىح لكٍغ ألاهلُت ًجٗل الضٞ٘ بخسلٟها صٞٗا بالبُ الخٍٟى

ا لصخت ؤلاظـــــ٣ا لظل٪ قــــبر ألاهلُت ٞوــــــــٞخٗخ ى٫،ــــــــولِـ بٗضم ال٣ب غ الضٖىي ـــــــغاءاث، وبظل٪ بطا باقــــــــَغ

ىمت ج٩ىن باَلت، وال ٩ًىن ــــىاه م٣بىلت ول٨ً بظغاءاث الخهـــــــــــــ ؤهال إلاباقغتها، ٧اهذ صٖــــــــلُ مً هى

ٗها مً ٚحر طي ؤهلُت بهما ٖلُه الضٞ٘ ببُالن ألخض الخهىم ؤن  ًضٞ٘ بٗضم ٢بى٫ الضٖىي لٞغ

 ؤلاظغاءاث.

٘ الضٖىي زم َغؤ ؤزىاء ؾحر ؤلاظغاءاث ما  لُه ٞةطا ٧ان اإلاضعي مخمخٗا بإهلُت الخهٝغ ٖىض ٞع ٖو

ؤ٣ٞضه هظه ألاهلُت، ٞةن الضٖىي جٓل صخُدت، ول٨ً ًى٠٢ الىٓغ في الخهىمت بلى ؤن حؿخإه٠ في 

ت التي  210 هت مً له الخ٤ في مىانلتها وهظا ما ؤ٦ضجه اإلااصةمىاظ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

اة ؤخض  اه٣ُإجىاولذ ؤؾباب  الخهىمت واإلاخمشلت في  حٛحر في ؤهلُت الخ٣اض ي ألخض الخهىم ؤو ٞو

اة، لالهخ٣ا٫الخهىم بطا ٧اهذ الخهىمت ٢ابلت  اإلادامي بال بطا ٧ان ؤو قُب ؤو جىخي  ،اؾخ٣الت ؤو ؤو ٞو

ا، ت ؤهه: 65هظا و٢ض ؤياٞذ اإلااصة الخمشُل ظىاٍػ  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ٓػ لّ ؤن ًثحر جللاثُا  ألاَلُت، اوػضامًثحر اللاض ي جللاثُا  «  ٌٍٓ ملمثل  اوػضامٍْج الخف

ْ املػىٓي   .»الصخو الُبُعي ؤ

ٌ إلامشل الصخو الُبُعي ؤو  واوٗضامألاهلُت  اوٗضاموبظل٪ هجض ؤن اإلاكٕغ ٢ض محز بحن  الخٍٟى

ؤما  ألاهلُت جل٣اثُا مً ال٣اض ي ؤمغا وظىبُا لخٗل٣ها بالىٓام الٗام، اوٗضاماإلاٗىىي، بدُض ظٗل بزاعة 

ت لل٣اض ي  اوٗضامبزاعة  ٌ إلامشل الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗىىي ٞهى ؤمغ مترو٥ للؿلُت الخ٣ضًٍغ الخٍٟى

ا مخٗل٣ا بالىٓام الٗام  واٖخباع  خهىمت،بدؿب جإزحره ٖلى ؾحر ال بدُض  ؤزاع هامت. ًغجبألاهلُت قَغ

 الوٗضام٦ما ًجحز للخهىم الخمؿ٪ بالضٞ٘ بالبُالن  ؤهه ًىظب ٖلى اإلاد٨مت بزاعجه مً جل٣اء هٟؿها،

ألاهلُت في ؤي مغخلت ٧اهذ ٖليها الضٖىي، ٦ما ال ًجىػ للخهىم الخىاػ٫ ًٖ هظا الكٍغ اإلاخٗل٤ 
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ٖلى مسالٟخه، ول٣ض طهب ال٣ًاء بلى جإ٦ُض الُبُٗت ألامغة لكٍغ  الاجٟا١بالىٓام الٗام وال ًجىػ 

ا مخٗل٣ا بالىٓام الٗام في الٗضًض مً ال٣غاعاث، باٖخباعهألاهلُت  هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢غاع  قَغ

 .199971-02-01و٢غاعه الهاصع في 2006-02-22مجلـ الضولت اإلااعر في 

مً ال٣اهىن 40الخ٣اض ي ؤهلُت ألاصاء لضي الصخو الُبُعي ٦ما هى مبحن في اإلااصة٣ًهض بإهلُت 

تؤما باليؿبت لألشخام  اإلاضوي، مً هٟـ ال٣اهىن  50ُٞخمخٗىن بإهلُت الخ٣اض ي ٖمال باإلااصة الاٖخباٍع

ألاهلُت مً صاثغة قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي ألؾباب ٖضة منها ؤن ألاهلُت  اؾدبٗضو٢ض ؤناب اإلاكٕغ خُىما 

 .٢72ض ًخىٞغ و٢ذ ٢ُض الضٖىي و٢ض حُٛب ؤو جى٣ُ٘ ؤزىاء ؾحر الخهىمت وي٘ ٚحر مؿخ٣غ

بحن ؤهلُت الصخو الُبُعي  بن الخضًض ًٖ ألاهلُت ٦كٍغ مً قغوٍ الضٖىي ًٟغى الخمُحز

ت ت في ٦شحر مً الخاالث ججم٘ مً خُض ؤَغاٞها  وؤهلُت الصخو اإلاٗىىي، وإلاا ٧اهذ اإلاىاٖػ ؤلاصاٍع

 ُت ٧ل مً الصخو الُبُعي واإلاٗىىي لألامغ الخُغ١ أله ا٢خط ىشخو َبُعي وؤزغ مٗىىي 

: ؤَلُت الصخو الُبُعي  الفغع ألاٌْ

ٌكتٍر ٢اهىها إلاماعؾت خ٤ الخ٣اض ي في الجؼاثغ باليؿبت للصخو الُبُعي ؤن ًخمخ٘ عاٞ٘ 

ه ؾًالضٖىي بالغقض اإلاضو مً ال٣اهىن اإلاضوي وؤن ًخمخ٘ ب٣ىاه  40ؾىت َب٣ا للماصة 19ي ؤي بلٚى

ا في الضٖىي ٖمىما  ٩ىن ٧امل ألاهلُت إلاباقغة خ٣ى٢ه.ال٣ٗلُت وؤن ً لُه ٌؿدبٗض مً ؤن ٩ًىن َٞغ ٖو

 ٧ل مً اإلاجىىن واإلاٗخىه واإلاذجىع ٖلُه.

 الفغع الثاوي: ؤَلُت الصخو املػىٓي 

تبن ألاشخام  خباٍع لى ٦ثرتها ًم٨ً جهيُٟها بلى ٢ؿمحن ؤشخام  الٖا ت٦شحرة مخىىٖت ٖو  اٖخباٍع

تزانت وؤشخام   ٖامت. اٖخباٍع
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تألاشخام -ؤ   الخانت: الاغخباٍع

ً واإلااؾؿاث  ضزل جدذ هظا الىن٠ الكغ٧اث الخانت واإلا٣اوالث والجمُٗاث والضواٍو ٍو

٤ هاثبها ال٣اهىوي. الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي وجمشل ٧ل هظه الجهاث ًٖ  ٍَغ

ت ألاشخام -ب  الػامت:الاغخباٍع

ْلت:-   ٖنها الض٦خىع ُٖاى بً ٖاقىع مؿإلت صؾخىعٍت وهي ؤهلُت  ؤهلُت الضولت ٦ما ٖبر الض

م جبضًل ألاهٓمت والخ٩ىماث والضؾاجحر وبالخالي جمل٪ ؤهلُت الخ٣اض ي.  مؿخمغة ٚع

الًت: -   ت الصخهُت ال مً ال٣اهىن اإلاضوي وزابخت ؤًًا  49 للىالًت زابخت بمىظب اإلااصة الاٖخباٍع

ومً ممحزاث  اإلاخًمً ٢اهىن الىالًت، 2012ٞبراًغ21اإلااعر في  07 -12 بمىظب اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن 

ت ؤهلُت الخ٣اض ي  الصخهُت اإلاٗىٍى

ت الصخهُت البلضًت: - خباٍع ال٣اهىن اإلاضوي وزابخت ؤًًا مً  49 للبلضًت زابخت بمىظب اإلااصة الٖا

اإلاخٗل٤ ب٣اهىن البلضًت ومً ؤزاع  2011ًىهُى 22 اإلااعر في 10-11 بمىظب اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن 

تالصخهُت   ؤهلُت الخ٣اض ي. الاٖخباٍع

ت: - ٓمُت طاث الهبغت إلاصاٍع ت الصخهُت املاؾؿت الػم خباٍع للماؾؿت الٗمىمُت طاث  الٖا

ت زابخت بمىظب اإلااصة مً ال٣اهىن اإلاضوي وبمىظب الىو الخام الظي ؤؾخدضر  49 الهبٛت ؤلاصاٍع

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  828وبالغظٕى للماصة .73اإلااؾؿت ومً هىا جمل٪ مماعؾت خ٤ الخ٣اض ي

ت الجضًض هجضه ٢ض خضص ألاشخام اإلااهلحن ٢اهىها لخمشُل ا لهُئاث الٗمىمُت، ٞظ٦غ الىو وؤلاصاٍع

اث الىالًت وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي  اث الضولت والىالي باليؿبت إلاىاٖػ الىػٍغ اإلاٗني باليؿبت إلاىاٖػ
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اث اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث  اث البلضًت واإلامشل ال٣اهىوي للماؾؿت باليؿبت إلاىاٖػ باليؿبت إلاىاٖػ

ت  .74الهبٛت ؤلاصاٍع

ت افخخاحاملبدث الثاوي : بحغاءاث  ٓمت إلاصاٍع  الخه

وعصث ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالضٖىي ؤمام ال٣ًاء ؤلاصاعي في الباب اإلاخٗل٤ باألخ٩ام الخانت 

ت، ان جل٪ ؤلاظغاءاث ؤمام مجلـ الضولت بمىظب اإلااصجحن  باإلادا٦م ؤلاصاٍع  904بال ؤن اإلاكٕغ مضص ؾٍغ

تمً ٢ا 906و اإلادغ٥  الضٖىي بمشابت الٗىهغ اٞخخاححٗخبر ٍٖغًت  هىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ت مؿب٣ا ًخى٠٢ ٖليها ٢بى٫ الضٖىي ٞمً زال٫  اخترامللخهىمت ولظل٪ ًجب  ٢ىاٖض مىيٖى

وبمإن  الُلباث، الٍٗغًت ًخطر مىيٕى الُلب وؤَغاٝ الخهىمت و٦ظا الىزاث٤ التي جإؾؿذ ٖليها

خُيئظ وؾُلت بظغاثُت جد٤٣ مبضؤ الخهىمت ال جى٣ٗض بال بخ٩ل٠ُ اإلاضعى ٖلُه بالخًىع ٞالخ٩ل٠ُ 

ٗض زُىة ؤؾاؾُت في مؿاع الضٖىي. لُه ؾىدىاو٫ بظغاءاث  الىظاهُت َو ت  اٞخخاحٖو الخهىمت ؤلاصاٍع

ًت  ت وؾىٟغص اإلاُلب  الاٞخخاخُتمً زال٫ مُلبحن بدُض هسهو اإلاُلب ألاو٫ للٍٗغ للضٖىي ؤلاصاٍع

 الشاوي للخ٩ل٠ُ بالخًىع.

 ٌ  75خاخُتالافخالػٍغًت : املُلب ألاْ

٤ الُلب ال٣ًاجي، اؾخٗما٫ًخم الخ٤ في  ت ًٖ ٍَغ وهى الُلب الظي ؤلؼم هو  الضٖىي ؤلاصاٍع

ت815اإلااصة ت76مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ٗه بلى اإلاد٨مت ؤلاصاٍع بٍٗغًت مى٢ٗت  ،بإن ًخم ٞع

خم الغصمً َٝغ مدام،  .ٖليها بٍٗغًت ظىابُت مى٢ٗت مً َٝغ مدام اإلاضعى ٖلُه ٍو
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والتي جاصي بلى بوكاء الخهىمت ال٣ًاثُت  اإلاُالبت ال٣ًاثُت، جإزظهلظل٪ ٞالك٩ل الظي 

ًت  ٞماهي هظه الٍٗغًت وماهي البُاهاث التي ًٟغى ال٣اهىن  ،الاٞخخاخُت٣٦اٖضة ٖامت هي الٍٗغ

ت، للضٖىي  الاٞخخاخُت٣ًهض بالٍٗغًت ْ جىاٞغها ٞيها؟ َٝغ جل٪ الىع٢ت اإلادغعة واإلاى٢ٗت مً  ؤلاصاٍع

 اإلاضعي والتي جخًمً الُلب ال٣ًاجي اإلااصي بلى بوكاء الخهىمت ال٣ًاثُت. مدام

: ٍ كبٌٓ الػٍغًت  الفغع ألاٌْ  الافخخاخُتقْغ

ًت  ت هٟـ البُاهاث  اٞخخاحًجب ؤن جخًمً ٍٖغ الضٖىي ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت ؤلاصاٍع

ت 15اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة مً  816ؤ٦ضجه اإلااصة  وهى ما (.77)مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ًت التي ال جشحر ؤي وظه بةًضإ مظ٦غة بياُٞت زال٫ ؤظل  جىػ للمضعي جصخُذ الٍٗغ هٟـ ال٣اهىن، ٍو

٘ الضٖىي اإلاكاع بلُه ت، جىصٕ الٍٗغًت 830و 829في اإلااصجحن ٞع مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 .78الخصخُدُت م٘ وسخت منها بمل٠ ال٣ًُت

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  15ول٣ض ٢ضم اإلاكٕغ ظىابا بإن جسل٠ ؤي وظه مً ألاوظه اإلاظ٧ىعة في اإلااصة

ت مم٨ً جضاع٦ه ماصام ًم٨ً جصخُده بٍٗغًت جصخُد ٘ اإلاضهُت وؤلاصاٍع ُت ؤو بياُٞت زال٫ ٞع

                                                                                                                                                                                     
= 
ٓكػت مً مدام827مؼ مغاغاة ؤخيام املاصة «جىو غلى ما ًلي: 76 ت بػٍغًت م كاهٓن  »ؤصهاٍ ،جغفؼ الضغٔٓ ؤمام  املدىمت إلاصاٍع

ٓافم1429نفغغام18ماعر في 09-08عكم  77،هفـ املغحؼ، م: 2008فبراًغؾىت25َـ امل
، جدذ «جىو غلى ما ًلي:  77 ٓلِا قىال،ًجب ؤن جخًمً غٍغًت افخخاح الضغٔٓ  َاثلت غضم كب

 البُاهاث ألاجُت:

1- ،  الجِت اللًاثُت التي جغفؼ ؤمامِا الضغٔٓ

ىّ، -2 ْمَٓ ْللب املضعي   اؾم 

ً لّ -3 ٓم ،فإزغ مَٓ ً مػل ً املضعى غلُّ، فةن لم ًىً لّ مَٓ ْمَٓ ْللب   ؤؾم 

ْ الاجفا -4 ٓوي ؤ ْملٍغ الاحخماعي ْنفت ممثلّ اللاه بُػت الصخو املػىٓي،   قي،إلاقاعة بلى حؿمُت َْ

5- ، ْالٓؾاثل التي جاؾـ غليها الضغٔٓ ْالُلباث  ٓكاجؼ   غغيا مٓحؼا لل

، كاهٓن عكم -6 ضة للضغٔٓ ٓزاثم املٍا ْال َـ 1429نفغغام18ماعر في 09-08إلاقاعة، غىض الاكخًاء، بلى املؿدىضاث 

ٓافم  4،املغحؼ الؿابم، م: 2008فبراًغؾىت25امل
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م٨ً الغظٕى بلى ما وعصفي اإلااصجحن مً هظا ال٣اهىن لٟهم ؤظل ج٣ضًم مظ٦غة 830و829الضٖىي ٍو

 .79بياُٞت

ًت  م٨ً لغثِـ الدك٨ُلت التي جٟهل في  الاٞخخاخُتجىصٕ م٘ الٍٗغ وسخت منها بمل٠ ال٣ًُت ٍو

ت ؤن ًإمغ بخ٣ضًم وسخ بياُٞت ٧لما صٖذ بلى طل٪ الًغوعة اإلالخت التي  الجزإ ؤلاصاعي ؤو الضٖىي ؤلاصاٍع

ت.818ههذ ٖلُه اإلااصة جضٞ٘ بليها خ٣ى١ الضٞإ، وهظا ما  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ت ؤمام ال٣ًاء بن مً بحن ؤهم  ٖى غ في الضٖىي ال٣ًاثُت اإلاٞغ الكغوٍ التي ًخٗحن ؤن جخٞى

غوُٖت ال٣غاع ؤلاصاعي ؤن ــــــــــج٣ضًغ مضي مك ؤو حرــــــجٟؿ ىم الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بةلٛاء ؤوــــؤلاصاعي بسه

ًت  ٤ ال٣غاع مىيٕى الضٖىي بالٍٗغ ٩اهُت و٢ض ٢ًذ اإلاد٨مت الٗلُا بٗضم بم للضٖىي، الاٞخخاخُتًٞغ

ًت  ٤ م٘ الٍٗغ  ألجها لم جُال٘ ٞدىاه لُم٨نها ببُاله ؤو الاٞخخاخُتببُا٫ ال٣غاع ؤلاصاعي الظي لم ًٞغ

 بلٛائه.

٤ م٘ الٍٗغًت  ؤلاصاعي  وبن ٧ان قٍغ ال٣غاع  ٌ ٞةن  ال الاٞخخاخُتاإلاٞغ ًسو صٖىي الخٍٗى

ت  ٤ مدل هٓغ بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت حكتٍر ال٣ُام بالخٓلم في الضٖاوي ؤلاصاٍع ل٩ُىن ال٣غاع اإلاٞغ

٨ٟي ج٣ضًم ال٣غاع ألانلي وما ًُٟض  الخٓلم بطا ٧ان هىا٥ ؾ٩ىث ًٖ  وق٪ في ٞهم اإلااصة ال٣اهىهُت، ٍو

ٌ وم٘ هظا ٞةهه ٢ض ٠٣ً ؤمام اإلاضعي  الغص ٖلى الخٓلم مً َٝغ ؤلاصاعة لُٗخبر طل٪ ٢غاعا يمىُا بالٞغ

م ؤن ال٣اض ي ٧ان في ؾاب٤ ألامغ ًمى٘ مً  ا ألامغ،ما ًمىٗه مً ج٣ضًم ال٣غاع مىيٕى الًُٗ في هظ ٞٚغ

غاث،  الاؾخصىاءاثٞةن مً  جىظُه ألاوامغ لإلصاعة ٖلى ؤؾاؽ الٟهل بحن الؿلُاث وما بلى طل٪ مً جبًر

ت مً بم٩اهُت جىظُه ال٣اض ي  819جًمىخه اإلااصة ٖلى هظا ألامغ ما مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 ىم بخم٨حن الخهم مً ال٣غاع ؤلاصاعي وهى ما ًُل٤ ٖلُه بٌٗ ال٣ٟهاء بإوامغلإلصاعة ؤمغا بإن ج٣
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مً ؾلُت ال٣اض ي الخد٣ُ٣ُت في ال٣ًُت والتي ًمل٨ها في مىاظهت ؤلاصاعة  اهُال٢ا وهظا ؤلاظغاءاث،

وألاٞغاص ٖلى خض ؾىاء وال ٌٗض جىظُه ألامغ لإلصاعة مً ؤظل ج٣ضًم وؾاثل بزباث الضٖىي مً ٢بُل 

ُٟت ال٣ًاثُت باؾخ٣اللُتاإلاؿاؽ   .80ؤلاصاعة بل ٌٗض طل٪ مً ٢بُل الْى

خباعم٘ ألازظ بٗحن  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  827 مً زال٫ هو اإلااصة اؾخصىائهبما جم  الٖا

ت ًت  اقتٍرخُض  ٞةن اإلاكٕغ ظٗل الخمشُل بمدام ؤمغ وظىبي، .81وؤلاصاٍع الضٖىي  اٞخخاحجى٢ُ٘ ٍٖغ

ًخٗحن ؤن ج٩ىن م٨خىبت وجمشُل اإلادامي  الاٞخخاخُتمً َٝغ مدام وهى ألامغ الظي ًا٦ض ؤهم الٍٗغًت 

م٨ً  ٦ما مغظٗه ال٣اهىن اإلاىٓم إلاهىت اإلاداماة، هو ٖلى الجؼاء اإلاترجب ًٖ بٟٚا٫ هظا ؤلاظغاء ٍو

ت826الغظٕى بلى اإلااصة ذ الظي ًغجب للى٢ٝى ٖ .82مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع لى الىو الهٍغ

ًت  ًت ؤمام مجلـ الضولت بىاؾُت مدام مٗخمض  ،الاٞخخاخُتٖضم ٢ابلُت الٍٗغ ٩ىن بًضإ الٍٗغ ٍو

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث 905جًمىخه اإلااصة لضي مجلـ الضولت وطل٪ بإماهت يبِ مجلـ الضولت وهى ما

ت  83اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 الافخخاخُتالفغع الثاوي: كُض الػٍغًت 

ت م٣ابل عؾم ٢ًاجي خضصه اإلاكٕغ  الاٞخخاخُتًخم بًضإ الٍٗغًت  بإماهت يبِ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

م٨ً بٖٟاء ؤي ظهت ؤو َٝغ في الضٖىي  في ال٣ىاهحن اإلاٗضة لظل٪ وهي ٖلى الٗمىم ٢ىاهحن اإلاالُت، ٍو
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ٓعة في املاصة«جىو غلى ما ًلي:  81 ٍٓت املظه ْلت ْألاشخام املػى ٓبي ب800حػفى الض ْ الضفاع ؤغالٍ،مً الخمثُل الٓح مدام في الاصغاء ؤ

ْ الخضزل.  ؤ

ْلت ؤْ باؾم ألاشخام املكاع بليهم ؤغالٍ، مً َغف املمثل  ْمظهغاث الخضزل امللضمت باؾم الض ْمظهغاث الضفاع  ٓكؼ الػغاثٌ  ج

ٓوي ٓافم1429نفغغام18ماعر في 09-08،كاهٓن عكم» اللاه  78،املغحؼ الؿابم، م:2008فبراًغؾىت25َـ امل
ت، جدذ َاثلت غضم كبٌٓ الػٍغًت«لي: جىو غلى ما ً  82 ٓبي ؤمام املدىمت إلاصاٍع ٓم بمدام ْح -08،كاهٓن عكم»جمثُل الخه

ٓافم1429نفغغام18ماعر في 09  78،املغحؼ الؿابم، م:2008فبراًغؾىت25َـ امل
، مً َغف «جىو غلى ما ًلي:   83 ٓم، جدذ َاثلت غضم اللبٌٓ ْمظهغاث الخه ْالُػٓن  مدام مػخمض لضٔ ًجب ؤن جلضم الػغاثٌ 

ٓعة في املاصة ْلت، باؾخثىاء ألاشخام املظه ٓافم 1429نفغ غام  18ماعر في   09-08، كاهٓن عكم»ؤغال800ٍمجلـ الض   25َـ امل
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ت مً الغؾم ال٣ًاجي ول٨ً بىاءا ٖلى هو ٢اهىوي زام وهظا ما جًمىخه اإلااصة ً ٢اهىن م821ؤلاصاٍع

ت  خُض ههذ ٖلى ما ت «  :ًلي ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ًت بإماهت يبِ املدىمت إلاصاٍع ٓصع الػٍغ ج

 »ما لم ًىو اللاهٓن غل زالف طلً ملابل الغؾم اللًاجي،

ت بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗخه ما  وفي خالت خضص ؤظل الٟهل في الجزإ اإلاُغوح ٖلى اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش بًضإ الٍٗغًت  اؾخعجاليبطا ٧ان هؼإ ٖاصي ؤو  ٞةن هظا ألاظل ال ٌؿغي ؤو ًبخضت خؿابه بال مً جاٍع

ٗخبر زخم ؤماهت الًبِ ٖلى هظه الٗ الاٞخخاخُت ت، َو ٍغًت صلُل ٖلى بإماهت الًبِ باإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش ومً ًضعي زالٝ طل٪ ٣ً٘ ٖلُه بزباث ال٨ٗـ، مً 822وهظا ما جًمىخه اإلااصة زبىث هظا الخاٍع

ت خُض ههذ ٖلى ما في الحالت التي ًجب ؤن جفهل فيها املدىمت  «:ًلي ٢اهىن ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

ت في ؤحل مدضص بىو زام، ًت بإماهت  ٌؿغي َظا ألاحل بال ببخضاءا ال إلاصاٍع ش بًضاع الػٍغ مً جاٍع

 »الًبِ

ت ٣ًىم ؤمحن الًبِ بدسجُلها بسجل زام  ٖىض بًضإ الٍٗغًت بإماهت  يبِ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ت مً ع٢م حؿلؿلي  الٛغى، ممؿى٥ بإماهت يبِ اإلاد٨مت زهو لهظا جضون ُٞه اإلاٗلىماث الًغوٍع

ش بًضإ  حرها مً اإلاٗلىماث التي واؾموجاٍع ت، ول٣ب اإلاىصٕ ٚو وجغؾل وػاعة الٗض٫  حٗخبر يغوٍع

٦ما ٌؿلم ؤمحن  للمدا٦م همىطط ًٖ ٦ُُٟت مؿ٪ هظا السجل والبُاهاث التي جضون في هظا السجل،

ًت ونال ًشبذ هظا ؤلاًضإ م٘ الخإقحر ٖلى مسخل٠ الىزاث٤ واإلاظ٦غاث واإلاؿدىضاث  الًبِ إلاىصٕ الٍٗغ

وب خُض  بم. مً 823.١وهظا ما جًمىخه اإلااصة 84اإلا٣ضمت مً ؤَغاٝ الخهىمت بضلُل ٖباعة اإلاظ٦غاث

ت  « ًلي: ههذ ٖلى ما ج٣ُض الٍٗغًت ٖىض بًضاٖها بسجل زام ًمؿ٪ بإماهت يبِ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

٦ما ًاقغ ٖلى بًضإ مسخل٠ اإلاظ٦غاث  ،ٌؿلم ؤمحن الًبِ للمضعي ونال ًشبذ بًضإ الٍٗغًت،

 »واإلاؿدىضاث
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ٓع : املُلب الثاوي  الخيلُف بالحً

ٟا مدضصا للخ٩ل٠ُ بالخًىع،لم  م بقاعجه مً زال٫ اإلااصجحن ًً٘ اإلاكٕغ حٍٗغ مً 19و18ٚع

ت بلى ؤن الخ٩ل٠ُ بالخًىع هى ٖباعة ًٖ مدًغ ًدغع بىاؾُت  ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 ًصر بال بخىاٞغها اإلادًغ ال٣ًاجي، ًخًمً ظملت مً البُاهاث ؤلالؼامُت التي ال

ه ب الٗمل الظي ًخم بم٣خًاه بًها٫ وا٢ٗت مُٗىت بلى ٖلم اإلاٗلً  هى( إهه:ؤما ال٣ٟه ٣ٞض ٖٞغ

ٟه بإهه:)بلُه ت ًم٨ً حٍٗغ هى ؤلاظغاء الظي ًخم (،لظل٪ وبالىٓغ بلى ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 )بمًمىن ؤوعا١ الخهىمت وبظغاءاتها بهٟت عؾمُت بمىظبه بزُاع اإلاضعى ٖلُه في الضٖىي،

في ٧ىهه ٌٗض بٖماال إلابضؤ اإلاىاظهت  للجلؿت ٗملُت وال٣اهىهُت للخ٩ل٠ُ بالخًىع ألاهمُت ال وجبضو

ٞظل٪ ٌٗني بإهه ٌك٩ل الىؾُلت  وبالخالي ٞةن ٧ان ال٣اهىن ًخُلب بظغاءه، بحن الخهىم في الضٖىي،

ت يضه، ٖى ٘ الضٖىي  الىخُضة إلزُاع اإلاضعى ٖلُه بالضٖىي اإلاٞغ بما ٌٗني وؤن الٗلم الٟٗلي بىا٢ٗت ٞع

للجلؿت وال ًم٨ىه ؤن ًغجب ؤًت ؤزاع ٢اهىهُت  ٌك٩ل بضًال للخ٩ل٠ُ بالخًىع  ال مً ٢بل هظا ألازحر

 الخهىمت. واو٣ٗاصباليؿبت لخد٤ُ٣ مبضؤ اإلاىاظهت 

لى ال٨ٗـ مً طل٪، ٣ا للك٩ل الظي خضصه ال٣اهىن، ل٨ىه ٖو  ٞةهه ال ًجىػ  ٞةن جم طل٪ الٗلم ٞو

ىٖت في مىاظهخه،للمضعى ٖلُه الخمؿ٪ بٗضم الٗلم بالضٖى  الٗلم الٟٗلي  اوٗضامومىاٍ طل٪ ؤن  ي اإلاٞغ

للجلؿت وهى  لِـ مً قإهه هٟي جد٤٣ الٗلم ال٣اهىوي َاإلاا ؤن هظا ألازحر ًخد٤٣ بالخ٩ل٠ُ بالخًىع 

خباع وخضه الظي ًدٓى بٗحن   85في هٓغ ال٣اهىن  الٖا
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ٓع  : مدًغ الخيلُف بالحً  الفغع ألاٌْ

٣ا للماصةمحز اإلاكٕغ بحن الخ٩ل٠ُ ٦ةظغاء  ت 18مؿخ٣ل ٞو مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

٣ا للماصة ت 19وبحن مدًغ الدؿلُم ٦ٗمل بظغاجي الخ٤ ٞو مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 .86إلزباث ٢ُام ٖملُت الخ٩ل٠ُ ٌؿخلمه اإلاضعي اإلادغع  اإلادًغ بِىما ٞالخ٩ل٠ُ ٌؿخلمه اإلاضعى ٖلُه،

ت البُاهاث التي ًجب ؤن ًخًمنها الخ٩ل٠ُ مً ٢اهىن ؤلا 18جًمىذ اإلااصة ظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ٓع « ًلي: بالخًىع خُذ  ههذ ٖلى ما  البُاهاث ألاجُت: ًجب ؤن ًخًمً الخيلُف بالحً

ش الخبلُغ الغؾمي -1 ْجاٍع ٓكُػّ  ْج ٓاهّ املنهي ْزخمّ  ْللب املدًغ اللًاجي ْغى بؾم 

 ْؾاغخّ،

ْمَٓىّ،-2 ْللب املضعي   بؾم 

ىّ، بؾم-3 ْمَٓ ٓع   ْللب الصخو امليلف بالحً

ْملٍغ -4 بُػت الصخو املػىٓي  ْ  ،الاحخماعيحؿمُت َْ ٓوي ؤ  ،الاجفاقيْنفت ممثلّ اللاه

ش ؤٌْ حلؿت ْؾاغت -5  ».اوػلاصَاجاٍع

ٓع   الفغع الثاوي: مدًغ حؿلُم الخيلُف بالحً

بطا  الخ٩ل٠ُ بالٞال جصر بظغاءاث  بن خل٣ت الىنل بحن َغفي الخهىمت هى اإلادًغ ال٣ًاجي،

٤ هظا الًابِ الٗمىمي ٞهظا ألازحر مسى٫ باإلقهاص ٖلى وا٢ٗخحن، الخ٩ل٠ُ مً  اؾخالم جمذ ًٖ ٍَغ

٣ا لل٣اهىن،  .87جم ًدغع مدًغا عؾمُا بالىا٢ٗت طا حجُت ال ج٣بل بال الضٞ٘ بالتزوٍغ َٝغ الخهم ٞو

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  19 اإلااصةًجب ؤن ًخًمً هظا اإلادًغ البُاهاث الىاعصة ٖلى ؾبُل الخهغ في 

ت والتي جىو ٖلى ما  : ًلي اإلاضهُت وؤلاصاٍع
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ٓاص «  ٓع  مً َظا اللاهٓن، 416 بلى  406 مً مؼ مغاغاة ؤخيام امل ٌؿلم الخيلُف بالحً

ٓاؾُت املدًغ اللًاجي، ٓم ب  الظي ًدغع مدًغا ًخًمً البُاهاث ألاجُت: للخه

ْللب املدًغ اللًاجي:-1 ٓاهّ  بؾم  ٓكُػّ،ْغى ْج ش الخبلُغ الغؾمي  املنهي ْزخمّ  ْجاٍع

 ْؾاغخّ،

ْمَٓىّ،-2 ْللب املضعى   بؾم 

ىّ،-3 ْمَٓ ْللب الصخو املبلغ لّ  بلى حؿمُخّ  ْبطا حػلم ألامغ بصخو مػىٓي ٌكاع بؾم 

ْملٍغ  بُػخّ   ْللب ْنفت الصخو املبلغ لّ، ْاؾم ،الاحخماعيَْ

ٓكُؼ املبلغ لّ غلى املدًغ،-4 ٓزُلت  ج ٍٓخّ، تاملثبخْإلاقاعة بلى َبُػت ال  مؼ بُان عكمِا، لِ

ْعَا ش نض  ْجاٍع

ٓع بلى املبلغ لّ، -5 ًت  حؿلُم الخيلُف بالحً ماقغ  ،الافخخاخُتمغفلا بيسخت مً الػٍغ

 غليها مً ؤمحن الًبِ

ٓع، اؾخالمبلى عفٌ  إلاقاعة في املدًغ-6 عفٌ  حؿلُمّ ؤْ اؾخدالت ؤْ الخيلُف بالحً

ٓكُؼ  غلُّ، الخ

ٓكُؼ غلى املدًغ، اؾخدالتْيؼ بهمت املبلغ لّ في خالت -7  الخ

ٓع، امخثالّجىبُّ املضعى غلُّ بإهّ في خالت غضم  -8 يضٍ  خىما ؾُهضع للخيلُف بالحً

 ».كضمّ املضعى مً غىانغ بىاءا غلى ما
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ت 19و18وبمإن البُاهاث الىاعصة في اإلااصجحن جد٤٣ ٖىهغا مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ٌ الضٖىي ق٨ال  م٣غع  هى هاما وهى صٞ٘ الجهالت ًٖ الخهم ٞةن ٧ل مسالٟت إلاا ًيخج ٖنها ظىاػ ٞع

 88لٗضم صخت بظغاءاث الخ٩ل٠ُ

 الخاجمت

ت ٞيها َاب٘ زام  ج٨دس ي ها صاثما جهٝغ بصاعي   ًٟترى ؤن  باٖخباع الخهىمت ؤلاصاٍع مىيٖى

ت  يها شخهان ًدخالن مغا٦ؼ مسخلٟت، ظهت بصاٍع الؿلُت  بامخُاػاثهضٞه اإلاهلخت الٗامت، وؤن َٞغ

ألامغ الظي ظٗل  الٗامت في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤهضاٞها وشخو زام ًضاٞ٘ ًٖ مهالخه في مىاظهتها،

ت، احاٞخخبدشىا ٣ًخهغ ٖلى ظىاهب بظغاثُت ؤؾاؾُت جمشلذ في  ٘ الضٖىي  الخهىمت ؤلاصاٍع و لٞغ

ت البض مً جىاٞغ قغوٍ ٢بى٫ الضٖىي وهي الكغوٍ الٗامت التي جضزل في بَاع ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت  ؤلاصاٍع

ي الهٟت واإلاهلخت َب٣ا للماصة مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت 13للجهاث ال٣ًاثُت واإلاخمشلت في قَغ

ت، وقٍغ ألاهلُت ٦كٍغ لبُالن ؤلا  وهىا٥ قغوٍ  مً طاث ال٣اهىن، 64ظغاءاث َب٣ا للماصةوؤلاصاٍع

ت  بدُض حٗخبر  اٞخخاححٗغيىا لها جدذ ٖىىان بظغاءاث  الاٞخخاخُتجخٗل٤ بالٍٗغًت  الخهىمت ؤلاصاٍع

ت صٖىاه وحٗغيىا بلى وؾُلت  الاٞخخاحيهظه ألازحرة بمشابت الُلب  الظي ًباقغ به عاٞ٘ الضٖىي ؤلاصاٍع

ت  ٜ وهي الخ٩ل٠ُ بالخًىع بظغاثُت هامت  في الخبلُ اإلاىهىم ٖلُه في ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 .19و18بمىظب اإلاىاص
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ْاملغاحؼ  كاثمت املهاصع 

ال: املهاصع  ؤ

ت،2008ٞبراًغ 25اإلااعر في٢08/09اهىن ع٢م -  21ط ع ٖضص ، ًخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 .2008لؿىت

 املغاحؼ :زاهُا

ت،: ماهغ ؤبى الُٗيُحنمدمض -1 ت الكاملت في ال٣ًاء ؤلاصاعي، الخهىمت في الضٖىي ؤلاصاٍع  اإلاىؾٖى

ٗت ؤلاؾالمُت، ال٨خاب الغاب٘، ت2007بضون َبٗت، لجىت الكَغ  ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت،: بىيُاٝ ٖماع -2 اث ؤلاصاٍع ت،  اإلاغظ٘ في اإلاىاٖػ اث ؤلاصاٍع اع الىٓغي في اإلاىاٖػ ال٣ؿم ألاو٫ ؤلَا

 ، الجؼاثغ.2013والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى،ظؿىع لليكغ 

ت، -3 ميكىعاث بٛضاصي، َبٗت زاهُت  ٖبضالغخمً بغباعة، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ضة،  ، الجؼاثغ.2009مٍؼ

ت، ؾاثذ ؾى٣ى٢ت، -4 ضة  ألاو٫، الجؼء قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع صاع الهضي ،َبٗت مٍؼ

 الجؼاثغ. لت،،ٖحن مل2011ُومى٣دت،

ت، هبُل ن٣غ، -5 ، 2008صاع الهضي، بضون َبٗت، الىؾُِ في قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 ٖحن ملُلت، الجؼاثغ.

ت،: بٗلي الهٛحر مدمض -6 اث ؤلاصاٍع بضون  صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، الىؾُِ في اإلاىاٖػ

 ،ٖىابت.2009َبٗت،

ٌ، صعاؾت بظغاءاث ب٢ا ال٣اض ي ٖشمان ًاؾحن، -7 ت في صٖىحي ؤلالٛاء والخٍٗى مت الضٖىي ؤلاصاٍع

 ،بحروث،لبىان.2011الُبٗت ألاولى الخ٣ى٢ُت، الخبلي ميكىعاث جدلُلُت م٣اعهت،

ت، -8  الجؼء الشاوي، ٧لُ٪ لليكغ، ٖاص٫ بىيُاٝ، الىظحز في قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 ، الجؼاثغ.2012الُبٗت ألاولى،
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ْالخػالُم: زالثا:  امللاالث 

ت، -1 ني إلاىٓماث اإلادامحن الاجداص  مجلت وعصًت الٗغبي، الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بإَغاٝ الضٖىي ؤلاصاٍع الَى

حن، صاع اإلا  .2011، ؤ٦خىبغ3الٗضص دامي ؾُضي بلٗباؽ، الؿىت الغابٗتالجؼاثٍغ

 خؿحن بلخحرف، ؤؾخاط مؿاٖض ب٩لُت الخ٣ى١ بجامٗت ظُجل ومدام مٗخمض لضي اإلاد٨مت -2

ت، الؿىت الجامُٗت الٗلُا ومجلـ الضولت،  .2009/2010مدايغاث في ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
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ْالػلاب مت  ا غلى الجٍغ ْجإزحَر ملت   الػ

مت وال٣ٗاب  الٗىإلات وجإزحرها ٖلى الجٍغ

 

ت ٓاٍع  ألاؾخاطة: بً ػعفت َ

 ظامٗت وهغان ) الجؼاثغ(

 

 

 ملضمــــــــــت

مت الخ٣لُضي ٖاصة مً ؤٞغاص ٖلى هامل  ًإحي خضاء ٖلى الخ٣ى١ واإلامخل٩اث في ٖالم الجٍغ الٖا

 اإلاجخم٘، ؤو ٖهاباث مٗؼولت، ولخد٤ُ٣ ال٨ٟاًت ٚالبا.

ؤما الُىم ٞةن ؤلاظغام الظي ًمشل التهضًض ألا٦بر الؾخدباب ؤمً اإلاجخمٗاث وألامم والخدضي ألابغػ 

ٗاتها وماؾؿاتها هى ما ٌؿمُه  مت ٚحر هامص ي لدكَغ ٞحراظىلي "بظغام الؿلُت"، وهى نى٠ مً الجٍغ

خد٨م في مٟانلها. مت الخ٣لُضًت، مخجظع في مغ٦ؼ اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ٍو  وال اؾخصىاجي ألهه، زالٞا للجٍغ

مت اإلاىٓمت التي جماعؽ مً مى٢٘ الؿلُت، ؤو بال٣غب منها، زالر ٞئاث  وجيخمي بلى ٖالم الجٍغ

م ؤجها ج٨غؽ في خاالث ٦شحرة  جضازل اإلاهالر، وجىاَا اإلاىا٠٢ بحن ؾلُان  مخمحزة مً خُض َبُٗتها ٚع

مت اإلاىٓمت وهٟىطها، وبحن اهدغاٞاث وظغاثم الؿلُت ؾُاؾُت ٧اهذ ؤو ا٢خهاصًت.  الجٍغ

اث مىٓماث اإلااُٞا. صخُذ  ألاولى مت اإلاىٓمت: وفي م٣ضمتها الجماٖاث ؤلاعهابُت و٦بًر ٢ىي الجٍغ

مؿخىي الاهدكاع والخإزحر،   وظضث صاثما، ل٨نها الُىم خ٣٣ذ جُىعا مظهال ٖلى ؤن مشل هظه اإلاىٓماث

 ٦ما ؤنبذ لها وػن مالي هاثل ظٗل ؤوكُتها يمً َلُٗت ٢ُاٖاث الا٢خهاص الٗالمي ألا٦ثر مغصوصًت،
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ت بإخالم الٗاَلحن، وجالٖب ظماٖاث  والص يء هٟؿه ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ مخاظغة ماُٞا الهجغة الؿٍغ

ان بٗىا٠َ الكباب اإلاخمغص.ؤلاعهاب ا واإلاالخٔ في ؤٚلب هظه الخاالث ؤن هىا٥ ٞغػا َب٣ُا  لٗابغ لألَو

ُٟه  الىسب"حؿخٛل " مت الهٛحرة وج٣ىم بخْى ؤلاظغامُت بم٣خًاه باؽ وزهانت وهامكُت ٖالم الجٍغ

 لخُٗٓم ؤعباخها.

مت الشاهُت: خجؿض هظا الىٕى مً الجٍغ الظي ًمشل بامخُاػ - الىٟىط الا٢خهاصي الٗابغ للخضوص: ٍو

ٖبر نُٜ مسخلٟت مً الٟؿاص  -ؤزغا مباقغا لٓاهغة الٗىإلات بما حٗىُه مً ٞغاٙ في ال٣اهىن الٗام

 والٗضوان ٖلى الخ٣ى١ الاظخماُٖت واٚخهاب اإلاىاعص الُبُُٗت وجضمحر البِئت.

لُه هىا٥ ْاهغة بظغامُت ؤنبدذ طاث امخضاص ٖالمي، ٦ما ؤن هىا٥ ٖال٢ت ؾبب وؤزغ بح ن ٖو

الٗىإلات وهظا الخُىع، ومنها ؤن هظا الىي٘ ًغجبِ بىظىص ؤػمت ٢اهىهُت، جخٗل٤ بمهضا٢ُت ال٣اهىن 

 وبٟٗالُخه.

ٞالؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه هىا هى هل ؤن جإزحر الٗىإلات ٖلى ال٣ىاهحن الجىاثُت ؤصي بلى مُالص 

 ت للضو٫؟ؾُاؾت ظىاثُت صولُت ؤم ؤن ألامغ ٣ًخهغ ٖلى مجغص ٖىإلات للؿُاؾاث الجىاثُ

 لإلظابت ٖلى الدؿائ٫ اإلاُغوح، اعجإًذ ج٣ؿُم مىيٕى الضعاؾت بلى مبدشحن، 

مل مت ْغالكتها بالػ : الجٍغ  ، تألاٌْ

ملت. املبدث الثاوي:  ٓبت ْغالكتها بالػ  الػل

ملت مت ْغالكتها بالػ : الجٍغ  املبدث ألاٌْ

اصي بلى اإلاؿاؽ  مت هي ٧ل ٖمل ٚحر قغعي ًغج٨به الٟغص، ٍو ججضع ؤلاقاعة بضاًت ؤن الجٍغ

باإلوؿان في هٟؿه ؤو ماله، ؤو ٖغيه، ؤو يض اإلاجخم٘ وهٓمه الؿُاؾُت والا٢خهاصًت، ؤو هي ٧ل ٞٗل 
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م ؤي ٞٗل مً َٝغ اإلاكٕغ بهما ٚا مت وعجب له ظؼاء. وججٍغ ًخه ؤو امخىإ ًٖ ٞٗل اٖخبره اإلاكٕغ ظٍغ

مت في جهاًت ألامغ هي خماًت إلاهالر ظضًغة بالخماًت الجؼاثُت.  خماًت الخ٣ى١، ٞالجٍغ

اهغة الٗىإلات ؤزغث بهىعة مباقغة ؾىاء في جدضًض اإلاهالر الجضًغة بالخماًت الجؼاثُت، ؤو  ْو

مت في خض طاتها. ٞما هي هظه اإلاهالر الجضًغة بالخماًت الجؼاثُت في زًم  الٗىإلات؟ وما باليؿبت للجٍغ

مت التي جإزغث بالٗىإلات؟  هي مجاالث الجٍغ

 ؾإجىاو٫ ؤلاظابت ٖلى الدؿائ٫ اإلاُغوح في مُلبحن،

ملت،  املُلب : املهالح املدمُت حؼاثُا في ظل الػ  ألاٌْ

ملت. م في ظل الػ  املُلب الثاوي: الخجٍغ

ملت. : املهالح املدمُت حؼاثُا في ظل الػ  املُلب ألاٌْ

لخدضًض اإلاهالر الجضًغة بالخماًت في ؤي مجخم٘ ٧ان ٖلى ال٣ُم الاظخماُٖت التي ٌٗخمض اإلاكٕغ 

ًًٟيها اإلاجخم٘ ٖلى ألاقُاء، ؤو ما ٌٗٝغ بالؿلم ال٣ُمي وجغجب اإلاهالر، والخ٣ى١ َب٣ا لهظا الؿلم 

 ال٣ُمي خؿب صعظت ألاهمُت واإلاهضع ألاؾاس ي لهظه ال٣ُم هى ؤلاعر الاظخماعي، والش٣اٞت الاظخماُٖت

ش، وهى ما ًاصي بالخالي بلى ال٣ى٫ ؤن ال٣ُم  اإلاخ٩ىهت ؤؾاؾا مً ٣ُٖضة، وؤٖغاٝ وج٣الُض، وجاٍع

الاظخماُٖت جسخل٠ مً مجخم٘ بلى مجخم٘ آزغ، و٦ما ؤن اإلاهالر الجضًغة بالخماًت جسخل٠ مً مجخم٘ 

 89مً الخهىنُت.بلى آزغ باٖخباعها جيب٘ مً ز٣اٞت اإلاجخم٘ بالضعظت ألاولى، وهى ما ًًٟي ٖليها هٕى 

ٞما ٌٗض مهلخت ظضًغة بالخماًت في مجخم٘ ما، ٢ض ال ٌٗخبر ٦ظل٪ في مجخم٘ آزغ جبٗا لؿلم 

مت  ٣ُضة وؤٖغاٝ اإلاجخم٘، وبالخالي ما ٌٗض ظٍغ ال٣ُم الاظخماعي اإلاىظىص في ٧ل مجخم٘، وجبٗا لخ٣الُض ٖو

مت في مجخم٘ آزغ. ومشا٫ طل٪: الؼها في اإلاج خمٗاث ؤلاؾالمُت، والتي حٗخمض في مجخم٘، ٢ض ال ٌٗض ظٍغ

                                                           
ملت الخج  89 ٓمت، الجؼاثغ، الُبػت الثاهُت، غثماهُت لخمِس ي، غ ْالػلاب، صاع َ م   .181، الجؼاثغ، م: 2008ٍغ
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ؤؾاؾا ٖلى جغ٦ُبت ألاؾغة وجالخمها، وجداعب ازخالٍ ألاوؿاب، وما ًىجغ ٖلُه مً ج٨ٟ٪ صازل هظه 

مها،  ألاؾغة ، ًسخل٠ ًٖ الخُاهت الؼوظُت في بٌٗ اإلاجخمٗاث، والتي ٢ض جهل ؤخُاها بلى ٖضم ججٍغ

 وبهما ٣ِٞ جٟخذ اإلاجا٫ لٟ٪ الغابُت الؼوظُت.

ًمحز ٧ل مجخم٘ ًٖ آزغ مً خُض ٣ٖاثضه، وز٣اٞخه، وج٣الُضه ، وؤٖغاٞه اإلاغجبُت  وهظا ما

بالتر٦ُبت الاظخماُٖت له. ألامغ الظي ًًٟي ٖلُه هٕى مً الخهىنُت، والخمُحز او٨ٗؿذ بضوعها ٖلى 

 ٨ٞغة جدضًض اإلاهالر الٟغصًت والاظخماُٖت.

ضها الش٣افي، بط ؤن الٗىإلات تهضٝ بلى هظه الخهىنُت التي جخٗاعى في مًمىجها م٘ الٗىإلات في بٗ

٤ وؾاثل الاجها٫ الجض مخُىعة ،  بلٛاء الخهىنُت الش٣اُٞت ووكغ ما ٌٗٝغ بش٣اٞت الٗىإلات ًٖ ٍَغ

والتي ال ًم٨ً للضولت بإي خا٫ ومً ألاخىا٫ مىٗها مً الضزى٫ وال ٞغى جإقحرة ٖلى صزىلها ، والتي 

بهخاط ز٣اٞت واخضة جٟغيها ألامم التي جخد٨م في هظه حٗمل ٖلى اخخىاء ظمُ٘ الش٣اٞاث في الٗالم و 

 الخ٨ىىلىظُاث.  

غ ل٩ل البكغ ٖلى ْهغ اإلاٗمىعة زُاعاث ز٣اُٞت مخٗضصة، جهل ٖبر  ٞكب٨ت اإلاٗلىماث الٗاإلاُت جٞى

الم جستر١  ألا٢ماع الهىاُٖت بلى ٧ل مجخم٘، وبلى ٧ل ؤؾغة في هظا الٗالم مً مىُل٤ الخ٤ في ؤلٖا

ن ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاٗمىعة في اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بالخُاة الُىمُت، ومؿخجضاث الخضوص وجىخض بح

ألاخضار في الٗالم في اإلاجا٫ الٟني بمسخل٠ ؤق٩اله، و٦ظا الش٣افي والٗلمي بما ًٟخذ اإلاجا٫ واؾٗا ؤمام 

 90ظه الكب٨ت اإلاٗلىماجُت الٗاإلاُت.حٗمُم ز٣اٞت واخضة هي ز٣اٞت الضو٫ التي ؤوكإث ه

٣ت ٚحر مباقغة ٞةن  وبطا ٧اهذ الكب٨ت اإلاٗلىماجُت والًٟاثُاث حٗمل ٖلى وكغ هظه الش٣اٞت بٍُغ

٣ت هٓامُت ومباقغة، وزحر صلُل  الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاسخلٟت حٗمل ٖلى ججؿُض هظه الش٣اٞت بٍُغ
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خم٨ً مً الاجٟا٢ُت الضولُت لخماًت الُٟل والتي ناص٢ذ ٖليها الجؼاثغ في الؿىىاث ألازحرة، بال ؤجها لم ج

ججؿُض مباصئها في ال٣ىاهحن الضازلُت، ألن ؤٚلب مباصئها ال جخ٤ٟ ومباصت اإلاجخم٘ الجؼاثغي والىابٗت مً 

اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الظي ًغ٦ؼ ٖلى ألاؾغة في الخٟاّ ٖلى ألامت ٨ٖـ ألاهٓمت ألاوعبُت التي حٗخمض ٖلى 

٨ُت ٖضم اإلاهاص٢ت الٟغص ٦ٗىهغ ؤؾاس ي وال حُٗي ؤًت ؤهمُت لألؾغة، مما ؤصي بالى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لب الاجٟا٢ُاث الضولُت.  ٖلى هظه الاجٟا٢ُت، وه٨ظا  الكإن باليؿبت أٚل

٦ما بدبحن جإزحر الٗىإلات ٖلى اإلاهالر اإلاغاص خماًتها مً زال٫ الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث والتي 

٤ اإلاىٓماث الضولُت بالًِٛ ٖلى الضو٫ ومً  مىُل٤ ه٩ُلت ا٢خهاصها حٗمل بهىعة مباقغة ًٖ ٍَغ

غه، ؤو الاهًمام بلى هظه اإلاىٓماث والاؾخٟاصة مً بٌٗ الامخُاػاث في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ؤو  وجٍُى

الخهى٫ ٖلى ٢غوى ؤو مؿاٖضاث مالُت، مؿخٛلت بالضعظت ألاولى ْغوٝ الضو٫ الىامُت والًِٛ ٖليها 

ُٗت إلاا ًد٤٣ مهالر هاجه ٟت الجمغ٦ُت  إلصزا٫ حٗضًالث ٖلى مىٓىمتها الدكَغ الكغ٧اث ٦ةلٛاء الخٍٗغ

 وعٞ٘ الضٖم ٖلى اإلاىخىط اإلادلي.

مُت  ٦ما هى الخا٫ باليؿبت لخغ٦ت عئوؽ  و٢ض ًخٗضي طل٪ بلى بصزا٫ حٗضًالث ٖلى ههىم ججٍغ

ألامىا٫ و٢اهىن ألاؾٗاع وبهظا ًخٛحر مُٗاع جدضًض اإلاهالر الجضًغة بالخماًت، وبض٫ ؤن ج٣غع الخماًت 

 91مهالر الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث. إلاهالر ؤٞغاص اإلاجخم٘ ج٣غع لخماًت

ملت م في ظل الػ  املُلب الثاوي: الخجٍغ

ؤما في اإلاجخم٘،ؤنبدذ ْاهغة الٗىإلات خضًض الٗام والخام، ٦ما ؤنبدذ مدل اهخمام الٟغص 

جإزحراتها ٞلم ٌٗض ؤخض بمىإي ٖنها، بط امخضث بلى ألاٞغاص في خُاتهم الُىمُت وؤوياٖهم اإلاِٗكُت و٢ُمهم 

الم الٗابغة ؿمٗىهه ًىمُا في وؾاثل ؤلٖا  .للخضوص الاظخماُٖت، ٞهي الُىم جغجبِ بما ًغوهه َو
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ال٢تها بجؼثُت الؿُاؾت الجىاثُت التي جغجبِ بؿُاصة الضولت مً ظهت وبدماًت  ٞمىيٕى الٗىإلات ٖو

 ألاٞغاص وممخل٩اتهم مً ظهت زاهُت ٢لما ًجغي الخضًض ٖىه ؤو البدض ُٞه.

وفي هٟـ الؿُا١ مً الجغاثم اإلاؿخدضزت، والتي ػاص اهدكاعها في آلاوهت ألازحرة: ؤلاعهاب، الهجغة 

ٟا٫، الاججاع باإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗلُت، والاججاع باألؾلخت.ٚ ُت، الاججاع باليؿاء وألَا  حر الكٖغ

اب  ال:   إلاَع  ؤ

مت ؤلاعهابُت مً الجغاثم اإلاؿخدضزت، ٞهي ٖابغة ومخج ضصة وهي هدُجت لخالت الخُىع حٗض الجٍغ

ها اإلاجخم٘ في الؿاب٤ ؤو ؤن حجمها ٧ان الال  ٢لُال ظضا، وهي ظغاثم ظضًضة في مخ٩افئ، خُض لم ٌٗٞغ

ت والا٢خهاصًت،  ها وهمُها وحجمها، حؿخسضم في الخ٨ىىلىظُا الخضًشت، و٢ىة الخىُٓماث ؤلاصاٍع هٖى

 92ؤنبدذ مخٗظعة صولُا ولها ٢ىاٖض. خُض

مت ْالجٍغ  زاهُا: الهجغة غحر الكغغُت 

اصتهم في اإلاجخمٗاث، وجىدهغ جل٪ الجغاثم به ً بٍؼ ىعة ٖامت في ٖملُاث جؼصاص ظغاثم اإلاهاظٍغ

اصة ٖضصهم واوٗؼالهم في ؤخُاء ٖلى ؤَغاٝ اإلاضن، ونٗىبت جإ٢لمهم في  ب، هدُجت ٍػ الؿُى والخسٍغ

اإلاجخمٗاث الجضًضة، في خحن ٣ًل جإزحر اإلااؾؿت الضًيُت والخٗلُمُت، ُٞيؿلخ الكباب مخجها بلى 

اث والٗهاباث اإلاجغمت ؤو ؤن الكباب اإلاهاظغ ًخىظه بلى َغ  مت للخهى٫ بؿهىلت اإلاجمٖى ٤ٍ الجٍغ

ُاب  اًت ٚو مت ٦غص ٞٗل ٖلى ٣ٞضان الاهخمام والٖغ ت ٖلى الثروة، ؤو ؤن الكباب ًخجه بلى الجٍغ وؾٖغ

  93ألامل.
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فاٌ  زالثا: الاججاع باليؿاء ْألَا

ىُاء وال٣ٟغاء ٞؼاصث ألاو٫ زغاء والشاوي ٣ٞغا، وهى ما ؤصي بلى  بن الٗىإلات وؾٗذ الهىة بحن ألٚا

اإلاخاظغة في ؤلاوؿان ؾىاء ٧ان َٟال ؤو امغؤة ؤو عظال، بةعاصة هاالء ؤخُاها ؤو بٛحرها ٚالبا، خُض اػصًاص 

ما٫  ًخم ه٣لهم للٗمل ٦سضم ؤو ٖماال مغتهىحن، ؤو في ؤو٧اع البٛاء، ؤو اؾخٗمالهم ٦إصواث لخىُٟظ ألٖا

ىهه، ل٩ُىهىا ؤ٦ثر  ضخاًاها، وهى الىي٘ ؤلاظغامُت، ؤو اإلاكاع٦ت في خمل الؿالح يض ٖضو ال ٌٗٞغ

مت في تهٍغ اصة قب٩اث الجٍغ ً، وبهىعة ٚحر مكغوٖت.والٗهغ الظي ؤصي بلى ٍػ  94ب اإلاهاظٍغ

ْاملازغاث الػللُت  عابػا:  الاججاع باملسضعاث 

ظغاثم اإلاسضعاث مً الجغاثم الضولُت ألجها جمشل اهتها٧ا للمهالر الٗلُا للمجخم٘ الضولي بغمخه، 

الٗابغة للخضوص ألن ٖهاباتها مىدكغة في الٗالم، وهي جيؿ٤ ُٞما بُنها وجدباص٫ ٦ما ؤجها مً الجغاثم 

اإلاٗلىماث وحؿخسضم مُُٗاث الخ٣ضم الٗلمي والخ٣ني، إلخ٩ام ٢بًتها ٖلى ٖى٤ اإلاجخم٘ الٗالمي، ألن 

َبُٗتها الضولُت ججٗل ٖىانغها جخىػٕ بحن ٖضة صو٫، ٞاإلاىخج ٢ض ٩ًىن في صولت، واإلاغوط في صولت 

  95غي، واإلاهغب ٌٗبر صوال للىنى٫.ؤز

 ججاعة الؿالح

مت اإلاىٓمت، بط ٣ًىم ججاعها ب٣ٗض ن٣ٟاث م٘  جمشل ألاؾلخت الخُٟٟت ألاصاة الغثِؿُت للجٍغ

مت  الضو٫، ؤو الشىاع والجماٖاث اإلاٗاعيت، ؤو الجماٖاث ؤلاعهابُت، بدُض ًخم جهضًغها بلى ماُٞا الجٍغ
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اى، م: 2008لُت ملاعهت، عؾالت ماحِؿخحر، جإنُ  .30، الٍغ
ًخي بً مدمض بً غكخل اللدُاوي، مضٔ الخيؿُم بحن ألاحِؼة ألامىُت املػىُت بميافدت حغاثم املسضعاث،مظهغة ماحِؿخحر   95
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اص مت خاالث الغقاوي، لًمان جىاَا اإلاىٓمت الٗابغة لخضوص الضو٫، ٖو ة ما ًهاخب هظه الجٍغ

 96اإلاؿاولحن اإلاك٩لحن ٦دغؽ خاثل لضزىلها.

ملت: املبدث الثاوي ٓبت ْغالكتها بالػ  الػل

مت-ال٣ٗىبت  ٢ض جإزغث بٓاهغة الٗىإلات بهىعة واضخت، بط مً مىُل٤ البٗض  -قإجها قإن الجٍغ

٤ ال٣ًاء الش٣افي للٓاهغة الظي ٌٗمل ٖلى اخخىاء  ـ ز٣اٞت الٗىإلات ًٖ ٍَغ الش٣اٞاث اإلاسخلٟت وج٨َغ

ٖلى زهىنُت اإلاجخمٗاث، جخإزغ ال٣ُم الاظخماُٖت وبالخالي جخإزغ ال٣ٗىبت، ٖلى اٖخباع ؤن ال٣ُم هي 

 .ألاؾاؽ الظي حؿخمض مىه وظىصها ؤنال

اوي ًخٗل٤ ًبرػ جإزحر ْاهغة الٗىإلات ٖلى ظاهبحن ؤؾاؾُحن ألاو٫ ًخٗل٤ بُبُٗت ال٣ٗىبت والش

 باإلاخابٗت ال٣ًاثُت.

ٓبت : َبُػت الػل  املُلب ألاٌْ

 ال٣ٗىبت: هي الجؼاء الظي ًغجبه اإلاكٕغ ٖلى الصخو الظي ًغج٨ب ٞٗل مجغم.

الط،  ٞال٣ٗىبت ظؼاء، وهظا الجؼاء ًىُىي ٖلى ؤلاًالم، بال ؤن ٖظاب  ٦ظل٪ ال٣ٗىبت هي ظؼاء ٖو

والشإع وبهؼا٫ ألاطي بمً اٖخضي ٖلى ؤمً اإلاجخم٘ وهٓامه، بل ال٣ٗىبت وؤإلاها لم ٌٗض حهضٝ بلى الاهخ٣ام 

 ٤ حن إللٛاء ٣ٖىباث الخغ١ والخمٍؼ الظه، وهظا اإلاٟهىم لل٣ٗىبت صٞ٘ اإلاكٖغ ؤنبذ وؾُلت إلنالخه ٖو

ضام وألاقٛا٫  والهلب والىؾم وال٩ي بالىاع، ٗاث إللٛاء ٣ٖىباث ؤلٖا ٦ما صٞ٘ الٗضًض مً الدكَغ

 97الكا٢ت والسجً اإلاابض.
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www.Arabic-military.com:  

 www.wikipedia.org.ArmsIndustry.       
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باليؿبت لالججاهاث اإلاٗانغة للؿُاؾت الجىاثُت في ال٣ٗىبت جخماش ى م٘ الخٛحر في الٓغوٝ 

ٗاث بلى جبضًل بٌٗ ال٣ٗىباث  الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، ٣ٞض ٖمضث بٌٗ الدكَغ

ت)السجً(، وؤلٛذ بٌٗ ال٣ٗىباث وؤخلذ مدلها  واهخمذ بهٟت زانت بال٣ٗىبت الؿالبت للخٍغ

م٘ مغاٖاة وظىص جىاػن وجىاؾب بحن ال٣ُم واإلاهالر اإلاخُىعة واإلاخٛحرة صازل اإلاجخم٘ ٣ٖىباث ؤزغي، 

اث الٟغصًت.  98الىاخض، وبحن الخ٣ى١ والخٍغ

ل ٢ًُت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٖملذ ْاهغة الٗىإلات ٖلى الخإزحر ٖلى ال٣ٗىبت  هظا وجدذ مُُت جضٍو

تراٝ  م ؤن خ٣ى١ ؤلاوؿان هي مجمٕى الخ٣ى١ التي ًيبغي الٖا بها للٟغص وحٗخبر م٣ضؾت وزالضة ٚع

 .جدخمها الُبُٗت ؤلاوؿاهُت ٦دض ؤصوى وجٟغيها ٞغيا

ؤن حٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها  -ًٞال ًٖ اخترامها وخماًتها لهظه الخ٣ى١  -ألظل طل٪ ًخٗحن ٖلى الضولت 

بن التزام الضولت ٞىعي وخاؾم ألهه التزام  لظل٪ .لإلوؿان ٞٗلُا ختى ًخم٨ً مً الخمخ٘ بها خ٣ُ٣ت

بخد٤ُ٣ ٚاًت ولِـ ببظ٫ ٖىاًت، وبظل٪ حٗضصث الاجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث الضولُت الخانت بدماًت 

 .خ٣ى١ ؤلاوؿان بمسخل٠ ؤهىاٖها الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت

بت خ٣ُ٣ُت وناص-ول٨ً ما ًازظ ٖلى هظه اإلاٗاهضاث ؤجها  ٢ت بهضٝ خماًت وبن ٧اهذ ولُضة ٚع

ٞةجها ٖىضما خاولذ خهغ الخ٣ى١ التي جمشل الخض ألاصوى لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖالجتها مً  -خ٣ى١ ؤلاوؿان

مىٓىع ٖالمي ًإزظ ٣ِٞ بال٣ُم الاظخماُٖت في الضو٫ الىاٞظة باإلاجخم٘ الضولي، صون مغاٖاة 

 .التي حٗخى٣ها الكٗىبللخهىنُاث التي جخمخ٘ بها باقي قٗىب اإلاٗمىعة ختى ُٞما ًخٗل٤ بال٣ُٗضة 

                                                           
ْالػلاب في الؿُاؾت الجىاثُت املػانغة؛ صعاؾت في اؾتراجُجُاث اؾخسضام الجؼاء الجىاجي   98 م  ٓص َّ حالٌ، ؤنٌٓ الخجٍغ مدم

ٓص َّ حالٌ، )صاع النهًت الػغبُت، اللاَغة،   ْالػلاب؛ مدم م   .241، 195، 194( ، م: 2005ْجإنُل ظاَغحي الحض مً الخجٍغ



 

 

97 

ٗت ؤلاؾالمُت  ُت الىابٗت مً الكَغ في  -ؾىاء ما ًخٗل٤ منها بالخضوص ؤو ال٣هام-ٞاألخ٩ام الكٖغ

خضاء  مىٓىع اإلاجمىٖت الضولُت التي جخٛنى بد٣ى١ ؤلاوؿان، ؤخ٩ام ٚحر مؿدؿاٚت بل هي مً ٢بُل الٖا

 .والخى٨ُل باإلوؿان واإلاؿاؽ بأصمُخه

ث خ٣ى١ ؤلاوؿان وبىؾاثل يِٛ مسخلٟت ٖلى الضو٫ ؤلاؾالمُت مً ألظل طل٪ حٗمل ٧ل مىٓما

ضام  99.ؤظل حُٛحر هظه ال٣ٗىباث، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت ب٣ٗىبت ؤلٖا

 املُلب الثاوي: املخابػت اللًاثُت

ُٞما ًخٗل٤ باإلاخابٗت ال٣ًاثُت، ومً مىُل٤ ؤن الؿُاؾت الجىاثُت بإي صولت هي مىاػهت بحن 

اث الٟغصًت، وبما ؤن بٌٗ ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت والكمىلُت جخسٟى اإلاهالر الٗامت والخ٣ى١  والخٍغ

وبةٌٗاػ مً  -وعاء خماًت اإلاهالر الٗامت للمجخم٘ والىٓام الٗام، ٞمىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖملذ 

ٖلى بوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت التي جسخو َب٣ا للىٓام ألاؾاس ي  -مىٓماث خ٣ى١ ؤلاوؿان

مت الٗضوان، بجمُ٘ الجغاثم اإلا خٗل٣ت باإلباصة وظغاثم الخغب والجغاثم اإلااؾت بد٣ى١ ؤلاوؿان وظٍغ

بط جىو اإلااصة ألاولى مً  .مهما ٧ان الٟغص الظي اعج٨بها ومهما ٧اهذ ظيؿِخه، ؤو م٩ان اعج٩ابه للى٢اج٘

، وهي الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت، ٖلى ؤن اإلاد٨مت جسخو بالىٓغ في الجغاثم التي جمـ ألاؾغة الضولُت

مت ؤلاباصة ، الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ظغاثم ال٣خل الٗمضي، والخٗظًب، وبباصة الجيـ البكغي،  ظٍغ

 100وهخ٪ الٗغى والٗى٠ الجيس ي والغ١.

ٟها مً  م حٍٗغ ٟها بلى بظغاء الخ٤ بمىظب مٗاهضة، ٚع ت الٗضوان ٞاإلاد٨مت ؤظلذ حٍٗغ ؤما ظٍغ

لُه ًب٣ى ازخهام اإلاد٨م ت مٗل٣ا بكإجها ؤما ظغاثم الخغب ٞةن هٓام ٢بل اإلاىاز٤ُ الضولُت، ٖو

 اإلاد٨مت الجىاثُت لم ًخىؾ٘ ٞيها .  

                                                           
ْاملباصت ؤ  99 ػت إلاؾالمُت،  خمض زحري الىباف، الحماًت الجىاثُت لحلٓق إلاوؿان، "صعاؾت ملاعهت"، في يٓء ؤخيام الكَغ

ْلُت، ٓازُم الض ْامل ٓعٍت،   . 5، م: 2008الضؾخ
ٓمت، الُبػت ألاْلى،   100 ْلُت، صاع َ  .  87، الجؼاثغ، م: 2003ؾياهني باًت، الػضالت الجىاثُت الض
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وجغجبِ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت بهىعة مباقغة بمجلـ ألامً بط جىو اإلااصة ألاولى مً الىٓام 

ألاؾاس ي: ٖلى ؤن اإلاد٨مت ال حؿخُُ٘ ال٣ُام بإي جد٤ُ٣ ؤو مخابٗت بطا ما اٖترى ٖلى طل٪ مجلـ 

 ألامً.

غج٨ؼ مجلـ ألامً في طل٪ باٖخباعه الجهاػ ألاممي الىخُض اإلاسخو بدٟٔ الؿلم وألامً  ٍو

الضولُحن، وهى ما ؤصي بالبٌٗ بلى ال٣ى٫ بإن الهُئت ألاممُت بة٢غاعها بوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت 

ت، وبهما م٨ىذ مجلـ ألامً مً ب  101ه باؾمه.َاع ٢ًاجي لخُب٤ُ ٢غاعاجلم جإث بجضًض لٟاثضة البكٍغ

بن الىا٢٘ الظي ٌِٗكه الٗالم الُىم هى ؤن اإلاد٨مت الضولُت جدىلذ بلى مد٨مت ؾُاؾُت تهضٝ بلى 

مت الٗضوان مشال  .زضمت مجلـ ألامً ؤو باألخغي بلى زضمت ؤًٖاثه، ٖبر الخ٠ُُ٨ الجىاجي لجٍغ

ما قٗغث  بط جم اؾخدضار ما ًُل٤ ٖلُه بالخغب الى٢اثُت التي حٗني ؤن مً خ٤ ؤي صولت بطا

بسُغ حهضصها مً صولت ؤزغي ؤن حٗلً ٖليها خغبا و٢اثُت صون ؤن ٌك٩ل طل٪ ٖضواها، ومً طل٪ ؤًًا 

 .جدضًض مٟهىم الضٞإ ًٖ ألاعى والٗغى م٣ابل ما ج٣ىم به بؾغاثُل مما حٗضه صٞاٖا ًٖ الىٟـ

خماًت ؤلاوؿان، ال  وبهظا ٚاب الضوع الخ٣ُ٣ي لهظه اإلاد٨مت، بل بن صوعها الخ٣ُ٣ي لم ًخمشل ًىما في

مً ؤلاباصة، وال مً الخغب ؤو مً الجغاثم التي جم ٖضها في هٓامها ألاؾاس ي، ألن مٟهىم ؤلاوؿان في خض 

طاجه لضًه مضلىالث ٖضة في هٓغ اإلاد٨مت، و٦ظا مجلـ ألامً الظي ًاصي صوع اإلاضعي الٗام الخ٣ُ٣ي 

 لهظه اإلاد٨مت.

ت جخمخ٘  بد٤ الُٟخى ؤو الى٣ٌ والظي ماصاه ؤهه بطا والظي ًدك٩ل مً صو٫ صاثمت الًٍٗى

اٖتريذ ؤي صولت لها خ٤ الى٣ٌ ٖلى ٢غاع في مجلـ ألامً ٌؿ٣ِ ختى ولى ناص٢ذ ٖلُه ظمُ٘ 

ًاء في مجلـ ألامً، ؤي بما مًمىهه ؤن نىث ًٖى صاثم في مجلـ ألامً ٌٗاص٫ ؤنىاث  الضو٫ ألٖا

 ظمُ٘ صو٫ الٗام مجخمٗت.
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٨ُت التي ؤ٦ضث عؾمُا ؤن اإلاىٓمت الضولُت زانت بطا ٧ان هظا الًٗىى هى ا لىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ؤنبدذ ٚحر ٢اصعة ٖلى حؿُحر قاون الٗالم وؤٖلىذ الخغب ٖلى الٗغا١ ب٣غاع مىٟغص وزاعط بَاع 

ُت الضولُت وعٚم مٗاعيت ظمُ٘ صو٫ الٗالم واخخلذ الٗغا١ ولم ًخدغ٥ مجلـ ألامً، وجم زغ١  الكٖغ

 102مجلـ ألامً. ا٢ُت ظى٠ُ ولم ًخدغ٥اجٟ

 الخاجمـــــــــــــــــت

ًدبحن مً ٧ل ما ؾب٤ ؤن زمت خاظت ملخت لخٗبئت ؾُاؾُت وز٣اُٞت خى٫ مخُلباث بنالح 

ال٣اهىن الجىاجي لخسلُهه مً ُٖىبه الغاهىت واؾخٗاصة َبُٗخه اإلاخمحزة هٓاما للًماهاث ووُْٟخه 

 للمجخم٘ وؤٞغاصه.ألانلُت ؤصاة للخض مً الٗى٠ ولخماًت اإلاهالر ألاؾاؾُت 

يبغي ؤن ًخ٣ضم هظا ؤلانالح اإلايكىص في زالزت اججاهاث عثِؿت:  ٍو

 ٌ غ ًٞاء ٖمىمي ٖالمي واؾخدضار  ألاْ الترابِ الخانل ٖلى الهُٗض ال٩ىوي الظي ٌؿخلؼم جٍُى

 ٢اصع ٖلى مىاظهت الٓىاهغ ؤلاظغامُت اإلاٗانغة. صولي ٢اهىن ظىاجي

ؼه بخم٨حن وفي هظا الؿُا١ ًمشل حك٨ُل اإلاد٨مت  سُا ًجب حٍٗؼ الجىاثُت الضولُت بهجاػا جاٍع

ت لاليُإل بمهامها وجىؾُ٘ نالخُاتها لدكمل ظغاثم ٧اإلعهاب والاججاع  اإلاد٨مت مً الىؾاثل الًغوٍع

مت اإلاىٓمت مخٗضصة ال٣ىمُاث، و٦ظل٪ الجغاثم يض البِئت والصخت  باإلاسضعاث والؿالح وؤوكُت الجٍغ

 باث واإلاداوالث الاه٣البُت.الٗمىمُت، ًٞال ًٖ الاه٣ال 

اث  الثاوي: ؼ هٓام الًماهاث ومغاظٗت ألاولٍى ؤهه جخٗحن ٣ٖلىت اإلاضوهاث الجىاثُت الخ٣لُضًت بخٍٗؼ

ا ال ٚنى ٖىه لًمان ٞٗالُت ال٣اهىن الجىاجي.  جغ٦حزا ٖلى ألاهم ٞاإلاهم، باٖخباع طل٪ قَغ
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ُت، وج٣لُو ٦خلت ال٣اهىن         خباع بلى مبضؤ الكٖغ اع بٖاصة الٖا ومً اإلاُلىب في هظا ؤلَا

الجىاجي اإلاخطخمت مً زال٫ مغاظٗت نُاٚخه ٖلى ؤؾاؽ ب٢غاع مبضؤ صؾخىعي ًمى٘ وي٘ ؤي ٢اٖضة 

ُٗ ت ًخم ٢اهىهُت مخٗل٣ت بالجغاثم، ؤو ال٣ٗىباث، ؤو ؤلاظغاءاث الجؼاثُت بال في بَاع حٗضًالث حكَغ

 اٖخماصها بإٚلبُت ٚحر ٖاصًت.

مُت الهاعمت بسهىم اإلاخاظغة       ٦ما ؤهه مً اإلاُلىب ؤًًا مداعبت الؿُاؾت الخجٍغ

باإلاسضعاث التي ؤصث بلى ؾُُغة ٖهاباث اإلااُٞا ٖلى ؾى١ اإلاسضعاث، وؤجاخذ لها ؤعباخها اإلاخطخمت 

  غامُت جسضم ؤهضاٞها.بٟٗل الاخخ٩اع ٞغنا لخىؾُ٘ مجاالث هٟىطها وحٛظًت ْىاهغ بظ

     ٘ مي مٟهىما بل ومُلىبا، ختى لى ٧ان البٌٗ ًغي ؤن حكَغ م طل٪ ًب٣ى هظا اإلاؿل٪ الخجٍغ ٚع

مت اإلاىٓمت مً ؤخض ؤبغػ م٣ىماث اؾخمغاعها.   اإلاسضعاث، بكغوٍ ويىابِ، ؾُجغص الجٍغ

ة ويغعا هي ج٣ل زُىع  ؾى١ ال ل٨ً ما هى مُلىب ؤ٦ثر، هى وي٘ خض للدؿامذ اإلاُل٤ اججاه    

مت والخغوب، ولِـ  ؾى١ الؿالح، ٞالؿالح مىظه بُبُٗخه لل٣خل ووٞغجه جمشل ؤبغػ ؤؾباب الجٍغ

مٟهىما ؤن ال ًخم مى٘ اإلاخاظغة به، بل وخٓغ بهخاط ظمُ٘ ؤهىاٖه بال في خضوص ما ًخُلبه خٟٔ الىٓام 

  الٗام وجد٤ُ٣ م٣خًُاث اخخ٩اع الضولت لإل٦غاه الكغعي.

ال في اإلاشالُت لِـ ٦ظل٪ في الىا٢٘ بال باليؿبت إلاً ٣ًضؾىن هظا الا٢تراح     الظي ٢ض ًبضو مٚى

مهالر لىبُاث نىاٖت الؿالح واإلاخاظغة به ؤو مً حعجبهم الؿُاؾاث الٗضواهُت لل٣ىي الٗٓمى 

اث الٗضمُت ألمغاء الخغب في بلضان الٗالم الشالض.  والجٖز

مً هؼالء السجىن جيخمي صاثما بلى ٞئاث ولِـ مً ٢بُل اإلاهاصٞت ؤن ج٩ىن وؿبت ٖالُت     

 "مُٗىت هي الؿىص في الىالًاث اإلاخدضة، واإلاهاظغون في ؤوعوبا، وال٣ٟغاء في ظمُ٘ بلضان الٗالم!. 
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الم ومٓهغ  ٞهظه الٗضالت الاهخ٣اثُت هي زمغة الخُاب الخاَئ لبٌٗ الؿُاؾُحن ووؾاثل ؤلٖا

ت البحرو٢غاَُت التي جضٞ٘ ؤظهؼة ألامً وال ٣ًاء بلى البدض ًٖ بهجاػاث وهمُت في مىاظهت للجٖز

مت.  الجٍغ

مً زم ٞةهه مً اإلاهم بصعاط الىعي بىظىص هظا الخمُحز اإلانهجي اإلاسل بمبضؤ اإلاؿاواة يمً     

ؤزال١ اإلاهىت ال٣ًاثُت، بما ٌؿهم في بٖاصة الخىاػن بلى الؿُاؾت الجىاثُت وبعهاٝ بخؿاؽ ال٣ًاة 

ؤلاوؿاهُت واخترام الًماهاث ؤلاظغاثُت في ٧ل الخاالث، م٘ التر٦حز  بىاظب مغاٖاة م٣خًُاث ال٨غامت

 ٖلى مالخ٣ت ٞئاث اإلاجغمحن ألا٦ثر زُىعة.

ُا ٚحر مدخملت آلان ٞةن طل٪ ال ٌٗني بالًغوعة      ل٨ً هظه ؤلانالخاث ختى وبن ٧اهذ، مىيٖى

 ؤجها مؿخدُلت الخد٤ُ٣. 
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ػُت لظاَغة الهجغة غحر الكغغُت امللاعبت  الدكَغ

ُت ُٗت لٓاهغة الهجغة ٚحر الكٖغ  اإلا٣اعبت الدكَغ

 

 ٔ  ألاؾخاطة غالم هجٓ

 ؤؾخاطة باخشت به٠ الض٦خىعاه جسهو ال٣اهىن الٗام

 جلمؿان -  ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض

 

 

 ملخو البدث:

الهجغة في ؤبؿِ مٗاهيها هي خغ٦ت اهخ٣ا٫ ألاشخام ٞغاصي ؤو ظماٖاث مً مى٢٘ بلى آزغ  بن

ُت ًٖ هظا اإلاٗنى ؾىي في  بدشا ًٖ ألاًٞل اظخماُٖا، ا٢خهاصًا ؤو ؤمىُا. وال جسغط الهجغة ٚحر الكٖغ

 مسالٟتها للىهىم ال٣اهىهُت التي جًٗها الضو٫ لًبِ ب٢لُمها مً خُض الضزى٫ ؤو الخغوط مىه.

وفي بَاع الخض مً هظه الٓاهغة هجض زُىجحن الغصٕ وبػالت ؤؾباب هظه الهجغة، ٞباليؿبت للغصٕ 

ت بم٣خط ى ٢اهىن ال٣ٗىباث و٢اهىن قغوٍ صزى٫ ألاظاهب بلى  ٗاث الجؼاثٍغ ًجض جُب٣ُه في الدكَغ

ج الٓاهغة. الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها، ًٞال ًٖ ال٣اهىن البدغي الظي ٌٗض ؤو٫ هو ٢اهىوي ٖال

وبن ٧اهذ الىهىم ال٣اهىهُت جاصي للخض مً الٓاهغة بال ؤن التزاماث الجؼاثغ الضولُت في مجا٫ اخترام 

غه الىهىم  خ٣ى١ ؤلاوؿان جٟغى ٖليها التزاماث اياُٞت جخجلى في بًجاص م٣اعبت بحن الغصٕ الظي جٞى

ًىٞغها خ٤ الضٞإ اإلا٨ٟى٫ للمهاظغ ٚحر ال٣اهىهُت، وبحن يماهاث اإلاهاظغ ٚحر الكغعي، وهي اإلا٣اعبت التي 

اًت وؤمً  الكغعي اججاه الاظغاءاث ال٣ًاثُت اإلاخسظة اججاهه، ًٞال ٖما جىٞغه مغا٦ؼ الاهخٓاع مً ٖع

ُت ٞخٗض  للمهاظغ بلى خحن بٖاصجه لضولخه. ؤما الخُىة الشاهُت اإلاخٗل٣ت بةػالت ؤؾباب الهجغة ٚحر الكٖغ

 ى الٓاهغة مً صوهه.ٖالظا ج٨مُلُا ال مجا٫ لل٣ًاء ٖل
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 ملضمت:

ت اإلاسخلٟت  سُت ؾاهمذ في ٖماع ألاعى مً زال٫ اإلاجمىٖاث البكٍغ حٗض الهجغة ْاهغة جاٍع

الش٣اٞاث التي لها صوع ٦بحر في بىاء خًاعة بوؿاهُت مكتر٦ت. وبن ٧ان ْهىعها في البضاًت ٌٗض مً ؤق٩ا٫ 

عصوص الٟٗل الُبُُٗت لإلوؿان خٟاْا ٖلى خُاجه
بال ؤجها ؤزظث مىخى مسخل٠ في الى٢ذ  ،103

خُض ؤنبدذ الهجغة في الى٢ذ الخالي ٢ًُت م٣ٗضة وملٟا قاث٩ا، ٞبٗض ؤن ٧ان جى٣ل ؤلاوؿان  الخالي.

ال ماو٘ له، ؤصي الخُىع الظي لخ٤ مٟهىم الضولت بلى يبِ ب٢لُمها، ما ًجٗل الخى٣ل ٖلى ؤعيها 

ألاؾباب التي صٞٗذ لٓهىع ما ٌٗٝغ بالهجغة ٚحر ٩ٞاهذ هظه ؤولى  104باليؿبت لألظاهب ًسً٘ لكغوٍ،

ُت ؤو الدؿللُت ؤو ٚحر ال٣اهىهُت.  الكٖغ

ُت ْاهغة ٖاإلاُت جاع١ اإلاجخم٘ الضولي، خُض حٗاوي منها الضو٫  وحٗض خالُا الهجغة ٚحر الكٖغ

اإلاخ٣ضمت وألا٢ل ج٣ضما ٖلى خض ؾىاء. ٞاألولى حٗاوي مما جغجبه هظه الٓاهغة مً ؤػماث ؤمىُت 

خهاصًت، والشاهُت مما جسلٟه مً هجغة ًض ٖاملت والظي ًازغ بضوعه في ا٢خهاصها. وهى ألامغ الظي وا٢

ُت حؿخدىط ٖلى ؤهمُت زانت هٓغا للخىظهاث الجضًضة لؿُاؾاث  ظٗل ٢ًُت الهجغة ٚحر الكٖغ

غه مً ًض ٖاملت لال٢خهاص ألاو  ُت إلاا جٞى عبي، الهجغة. ٞبٗض ؤن ٧ان مغخبا بٓاهغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ؤيخى جد٤ُ٣ هجغة مىٓمت و٢اهىهُت ؤؾاؽ ٢اهىن جىُٓم ألاظاهب، والظي ٧ان ؤو٫ زُىاجه بٚال١ 

خماص ٣ِٞ ٖلى  الخضوص. بال ؤهه وعٚم اإلاجهىصاث التي جبظلها الضو٫ في مىاظهت الٓاهغة، بال ؤن الٖا

ُت، ومغص طل٪  اإلاٗالجت ألامىُت الهاعمت لم ًد٤٣ الىدُجت اإلاغظىة مىه بال٣ًاء ٖلى الهجغة ٚحر  الكٖغ

                                                           
ت خم امللجإ في اللاهٓن الضْلي(،صاع النهًت الػغبُت، اللاَغة،   103 ان ؤمغ هللا، خم اللجٓء الؿُاس ي)صعاؾت في هظٍغ ، م: 2008بَغ

02. 
ٓهُت   104 ْكاه ْفلؿفُت ْؾُاؾُت  سُت  اث الػامت ْخلٓق إلاوؿان )صعاؾت جاٍع "الىظام  2ملاعهت( الجؼء ؤخمض ؾلُم ؾػُفان، الحٍغ

ٓكُت، لبىان،  ٓعاث الحلبي الحل اث الػامت في اللاهٓن امللاعن"، الُبػت ألاْلى، ميك  .118، م: 2010الػام للحٍغ
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، ًٞال ًٖ الجزاٖاث الؿُاؾُت ؤو وؤعوباللخٟاوث في مؿخىي الخىمُت بحن صو٫ البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ 

 اإلاؿلخت التي حٗى١ الخ٣ضم الا٢خهاصي لضو٫ الجىىب.

ُت في الجؼاثغ مً ؤهم  ُٗت لٓاهغة الهجغة ٚحر الكٖغ ومً هىا ٧ان البدض ًٖ اإلا٣اعبت الدكَغ

ت في الخٗامل م٘ ْاهغة الهجغة ٚحر اإلاىايُ٘ التي  جُغح بطا ؤعصها ؤلاإلاام بضوع الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

٣ت اإلاٗالجت ال٣اهىهُت للٓاهغة في بَاع اخترام خ٣ى١ اإلاهاظغ، وهىا ًُغح  ُت، ٧ىجها جخٗل٤ بٍُغ الكٖغ

ْما مضٔ اخترامِا لحلٓق املِا الدؿائ٫ ًٖ ػاث التي ججغم الهجغة غحر الكغغُت؟  حغ ماَُت الدكَغ

 غحر الكغعي؟

بن ؤلاظابت ًٖ هاطًً ؤلاق٩الحن جخُلب مٗالجخه في بَاع مبدشحن ًدىاو٫ ألاو٫ جضابحر مٗا٢بت 

ُحن، ؤما الشاوي ُٞسهو لخدضًض يماهاث اإلاهاظغ ٚحر الكغعي. ً ٚحر الكٖغ  اإلاهاظٍغ

ػاث التي ججغم الهجغة غحر الكغغُت : الدكَغ  املبدث ألاٌْ

٘ ظؼاثغي  ُت، ٞال بض مً الغظٕى  في ْل ٖضم وظىص حكَغ م الهجغة ٚحر الكٖغ زام بخجٍغ

ٗاث التي حٗا٢ب ٖلى ألاٞٗا٫  مت، و٦ظل٪ الدكَغ ٗاث التي حٗا٢ب ٖلى هظا الٟٗل باٖخباعه ظٍغ للدكَغ

ُت.  اإلاغجبُت بالهجغة ٚحر الكٖغ

ً غحر الكغغُحن : جضابحر مػاكبت املِاحٍغ  املُلب ألاٌْ

ٚ ً اصة ال٨بحرة لٗضص اإلاهاظٍغ ٘ ٢اهىوي بزغ الٍؼ ُحن بالجؼاثغ، وفي ْل ٖضم وظىص حكَغ حر الكٖغ

ُت، ٞةن اإلاكٕغ الجؼاثغي جضاع٥ هظا الىي٘ مً زال٫ الخٗضًل الظي لخ٤  زام بالهجغة ٚحر الكٖغ

٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي، بياٞت لل٣اهىن اإلاخٗل٤ بكغوٍ صزى٫ ألاظاهب بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها 

ىُت والضولُت ًٖ ؤزباع الهجغة وجى٣لهم ٞيها. ٞمً زال٫ مخابٗ ت ؤلاخهاثُاث وما جيكغه الصخاٞت الَى
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ت هجض هظه الٓاهغة ٢ض بضؤث بالخهاٖض في حجمها ابخضاء مً وبظل٪ ج٩ىن اإلاٗالجت  1998،105 الؿٍغ

ال٣اهىهُت التي ٢ام بها اإلاكٕغ الجؼاثغي مالثمت للىي٘، طل٪ ؤن ال٣ٗاب ٖلى الهجغة ٚحر ال٣اهىهُت في 

ؤو٫ جىُٓم ٢اهىوي له بم٣خط ى ال٣اهىن البدغي الجؼاثغي باٖخباع ؤن ؤٚلب خاالث  الجؼاثغ ٖٝغ

٤ البدغ.  الضزى٫ ٚحر الكغعي لإل٢لُم ؤو الخغوط مىه جخم ًٖ ٍَغ

ٓن البدغي الجؼاثغي  : اللاه  الفغع ألاٌْ

ُت جمذ بم٣خط ى ال٣اهىن البدغي اإلاٗض٫  بن  ؤو٫ مٗالجت ٢اهىهُت لٓاهغة الهجغة ٚحر الكٖغ

ُحن الظًً 1998لؿىت  ً ٚحر الكٖغ ، وطل٪ جماقُا م٘ ما ٞغيه الىا٢٘ مً جؼاًض ؤٖضاص اإلاهاظٍغ

عي م٘ هظه الٓاهغة ناعما بهضٝ وي٘ خض لخض٣ٞاث  ًيخ٣لىن ٖبر البدغ. و٧ان الخٗامل الدكَغ

 ً ُحن، ٩ٞاهذ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة باليؿبت ل٩ل مً ًدؿلل للؿُٟىت زلؿت بيُت الضزى٫ اإلاهاظٍغ ٚحر الكٖغ

( ؾىىاث والٛغامت مً 5( ؤقهغ بلى زمـ )6ؤو الخغوط مً ؤلا٢لُم الجؼاثغي هي الخبـ مً ؾخت )

 106صط.50.000صط بلى 10.000

ٓباث الجؼاثغي  ٓن الػل  الفغع الثاوي: كاه

م اٖتراى بٌٗ الىىاب ٖلى ج ُت زال٫ مىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن ٚع م الهجغة ٚحر الكٖغ جٍغ

ض بال مً جٟا٢م اإلاك٨الث، 2009ال٣ٗىباث لؿىت  ، ٖلى اٖخباع ؤن الخل ألامني وحؿلُِ ال٣ٗىباث ال ًٍؼ

وؤن الخل ٩ًىن بمٗالجت الٓاهغة في بَاع ؤبٗاصها الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والؿُاؾُت 

                                                           
ٓع ألامً إلاوؿاوي، مظهغة ماحؿخحر، حامػت مدمض زًُغ بؿىغة،   105 ْاكؼ الهجغة غحر الكغغُت في الجؼاثغ مً مىظ ؾاغض عقُض، 

ْالػل  .43، م: 2012-2011ٓم الؿُاؾُت، ولُت الحلٓق 
ٓافم ٌ  1419عبُؼ ألاٌْ  01املاعر في  05-98مً اللاهٓن  545املاصة   106 ٓ  25امل ٓهُ ْاملخمم لألمغ عكم  1998ً املاعر  80-76املػضٌ 

ٓاٌ  29في  ٓافم ٌ  1326ق ٓبغ  23امل  ْاملخًمً اللاهٓن البدغي. 1976ؤهخ
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ُحن مً ؤوؾاٍ ظل  107بمكاع٦ت ماؾؿاث الضولت. ً ٚحر الكٖغ بال ؤن التزاًض الخُحر في ؤٖضاص اإلاهاظٍغ

ٞئاث الكباب الجؼاثغي، ؤو ختى ألاظاهب مً ألاٞاع٢ت الظًً اجسظوا الجؼاثغ ٦بلض ٖبىع ٧ان ؤولى 

ُحن، إلاا ٢ض ًغجبه مً زُغ ٖلى ؤمً الضولت. ً ٚحر الكٖغ  باإلاٗالجت مً مغاٖاة ْغوٝ اإلاهاظٍغ

م مٛاصعة خُض ٢امذ وػاعة  الٗض٫ بةٖضاص مكغوٕ حٗضًل ج٣ىحن ال٣ٗىباث واإلاخًمً ججٍغ

ش  ني بخاٍع ني بهٟت ٚحر مكغوٖت، زم ؤوصٕ لضي م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الَى ؾبخمبر  13ؤلا٢لُم الَى

ش 2008 اث. وبخاٍع ت والخٍغ صٌؿمبر مً  28، لُدا٫ في هٟـ الُىم ٖلى لجىت الكاون ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع

ش الؿىت هٟؿها جم  ظاهٟي  12ج٣ضًم ٖغى ممشل الخ٩ىمت ؤمام اللجىت، لخى٣ٗض ظلؿت ٖلىُت بخاٍع

ُٗت الؿاصؾت، بٗضها ٢ضم  2009 ني، في الضوعة الٗاصًت الشالشت مً الٟترة الدكَغ للمجلـ الكٗبي الَى

ش   108ت.وطل٪ في ظلؿت ٖلىُ 2009ظاهٟي  21اإلاكغوٕ للخهىٍذ بالبرإلاان بخاٍع

لت، جغاوخذ ٌ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة، اهتهذ  وبٗض مىا٢كاث ٍَى م ٖامت وبحن ٞع ٌ للخجٍغ بحن الٞغ

ُت بمىظب اإلااصة  م الهجغة ٚحر الكٖغ غ ٣ٖىبت الخبـ مً  1م٨غع  175الى٣اقاث بخجٍغ وبخ٣ٍغ

(ً صط ؤو بةخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن، ٧ل 60.000صط بلى 20.000( ؤقهغ وبٛغامت مً 6( بلى ؾخت)2قهٍغ

ت ظؼاثغي ؤو ؤظىبي م٣ُم ٌٛاصع ؤلا٢ل ُت، ؤزىاء اظخُاػه ؤخض مغا٦ؼ الخضوص البًر ني بهٟت ٚحر قٖغ ُم الَى

ت ؤو باؾخٗماله وزاث٤ مؼوعة ؤو ؤي وؾُلت اخخُالُت ؤزغي  ت، وطل٪ باهخداله هٍى ت ؤو الجٍى ؤو البدٍغ

للخملو مً ج٣ضًم الىزاث٤ الغؾمُت الالػمت ؤو مً ال٣ُام باإلظغاءاث التي جىظبها ال٣ىاهحن وألاهٓمت 

 ت اإلاٟٗى٫.الؿاٍع

                                                           
ٓ فاًؼة، البػض الامني للهجغة غحر   107 ْ مغاعبُت  زخ ْع ، 3، مظهغة ماحؿخحر، حامػت الجؼاثغ 2010-1995الكغغُت في بَاع الػالكاث ألا

ٓم الؿُاؾُت ْإلاغالم،   .209، م: 2011-2010ولُت الػل
ٓم الجىاثُت ْغلم إلاحغام، ولُت الحلٓق،   108 مت مغاصعة إلاكلُم بهفت غحر قغغُت، مظهغة ماحؿخحر في الػل دت، حٍغ عقُض بً فٍغ

 .31، م: 2010لمؿان، حامػت ج
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ني ٖبر مىاٞظ ؤو ؤما٦ً ٚحر مغا٦ؼ  وجُب٤ هٟـ ال٣ٗىبت ٖلى ٧ل شخو ٌٛاصع ؤلا٢لُم الَى

مت وال م٘  الخضوص. مت ٞهى ٖضم جىاؾبها م٘ َبُٗت الجٍغ ؤما ما ًالخٔ باليؿبت لل٣ٗىبت اإلا٣غعة للجٍغ

، 2009حٗضًل ْغوٝ الجاوي، وبن ٧اهذ ال٣ٗىبت جٓهغ ؤ٢ل قضة مً ال٣ٗىبت التي ٧اهذ جُب٤ ٢بل 

خٗل٤ ألامغ باإلااصة  لى اٖخباع ؤن مٛاصعة الا٢لُم جخم في الٛالب ًٖ  545ٍو مً ال٣اهىن البدغي، ٚحر ؤهه ٖو

ب،  ب ألاشخام، ٞاألولى ؤن ج٩ىن ال٣ٗىبت باليؿبت للمؿاولحن ًٖ ٖملُاث التهٍغ ٤ قب٩اث لتهٍغ ٍَغ

 الت.في خحن ج٩ىن ٣ٖىبت الٗمل للىٟ٘ الٗام ؤًٞل ٣ٖىبت في هظه الخ

ْبكامتهم بها  ٍ صزٌٓ ألاحاهب بلى الجؼاثغ  الفغع الثالث: اللاهٓن املخػلم بكْغ

 ْجىللِم فيها:

ً ٚحر  لُه ٞةهه ًدىاو٫ ٞئت اإلاهاظٍغ ًخٗل٤ هظا ال٣اهىن بًبِ مغ٦ؼ ألاظاهب في الجؼاثغ، ٖو

ً ال٣ٗىبت اإلا٣غعة لهم ًٟٞال ًٖ الخبـ والٛغامت والتي ًخىا٤ٞ  ُحن ألاظاهب. ٖو ٞيها هظا الكٖغ

ل ؤو ًىو هظا ال٣اهىن ٖلى بم٩ان بنضاع وػٍغ الضازلُت ؤمغا بالترخُ 109ال٣اهىن م٘ ٢اهىن ال٣ٗىباث،

                                                           
ٓاص  11-08مً اللاهٓن عكم  44جىو املاصة   109 ( ؤقِغ الى 6ؤغالٍ، بالحبـ مً ؾخت ) 9ْ 8ْ 7ْ 4:"...ٌػاكب غلى مسالفت ؤخيام امل

ْبغغامت مً 2ؾيخحن )  صج".30.000صج الى 10.000( 

ٓلّ الى الاكلُم الجؼاثغي  4ْهجض املاصة  ْجىللّ فُّ الؾدُفاء الاحغاءاث  مىّ جىو:" ًسًؼ ألاحىبي، فُما ًسو صز ْبكامخّ بّ 

ْههٓنّ الالخلت  .املىهٓم غليها في َظا اللاهٓن 

ت غىض الاكخًاء ْهظا الغزو الاصاٍع ْجإقحرة كُض الهالخُت،  ْزُلت الؿفغ   ."ٍْجب غلى ألاحىبي فُما ًسو بكامخّ، ؤن ًىٓن خاثؼا 

ْغضًمي الجيؿُت املهاصق غليها مً ْالتي جىهفي فلغتها ألاْلى: " مؼ مغاغا 7ْهظلً املاصة  ْلُت الخانت بالالحئحن  ث الاجفاكُاث الض

ت، ًخػحن غلى ول ؤحىبي ًهل الى الاكلُم الجؼاثغي ؤن ًخلضم لضٔ الؿلُاث املسخهت امليلفت باملغاكبت غلى  ْلت الجؼاثٍغ كبل الض

ْزُلت ؤزٔغ ك ْلخّ اْ ول  ٓاػ ؾفغ مؿلم لّ مً ص ْص خامال ح ت مؿخٔٓ مغاهؼ الحض ْلت الجؼاثٍغ ُض الهالخُت مػترف بها مً الض

ْهظا صفترا صحُا َبلا  ت الهاصعة مً الؿلُاث املسخهت،  ٓعة غىض الاكخًاء، بالخإقحرة املكتَر ْممِ ٓزُلت ؾفغ كُض الهالخُت  ه

 ."للخىظُم الهخي الضْلي

لت غحر قغغُت، ؤي  ٓاص ؤن الضزٌٓ الى الاكلُم الجؼاثغي بٍُغ ٓاعصة بمٓحب فما ٌؿخسلو مً َظٍ امل ٓهُت ال ٍ اللاه مسالفت للكْغ

ٓبت امللغعة بمٓحب املاصة  7ْ 4املاصجحن  ْيي هفـ الػل ْ الغغامت،  ٓبخّ الحبـ ؤ ٓن  1مىغع  175الؿالفتي الظهغ، جىٓن غل مً كاه

ٓباث.  الػل
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اصة ؤو ؤمغ بُغص ألاظىب ٦ما ًم٨ً ؤن ًهضع الىالي اإلاسخو ؤمغا بُغص ألاظىبي الظي ًضزل  110ي.ؤلٖا

ُالجؼاثغ بهىعة ٚحر ٢اهى   111ت.هُت، ؤو ٣ًُم ٞيها بهٟت ٚحر قٖغ

ً غحر الكغغُحن املُلب  الثاوي: جضابحر مػاكبت مؿاغضي املِاحٍغ

ُت مغصها ألؾباب اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ختى  مما ال زالٝ ٖلُه ؤن الهجغة ٚحر الكٖغ

وهى ما ًجٗل اإلاهاظغ ٚحر الكغعي في زاهت الطخُت ال اإلاجغم. وبن لم ٨ًً اإلاكٕغ الجؼاثغي  112ؤمىُت،

بال ؤهه ؤزظ بىدُجخه اإلاخمشلت في اٖخباع اإلاؿاو٫ ًٖ بصزا٫ اإلاهاظغ ؤو ٢ض ؤزظ بهظا اإلاٟهىم ٖلى اَال٢ه 

٣ت ٚحر ٢اهىهُت مجغما مؿخد٣ا لل٣ٗىبت. خُض جىؾ٘ اإلاكٕغ الجؼاثغي في  بزغاظه مً ؤلا٢لُم بٍُغ

ُت مً ألاشخام اإلاهغبحن ؤهٟؿهم ؤو مً ٌؿاٖضهم ؤو  م ٧ل ٖىانغ مىٓىمت الهجغة ٚحر الكٖغ ججٍغ

غي وؾاثل الى٣ل مال٩ي ألاما٦ً الت ُحن، ؤو مؿهلي ٖملُت الهجغة، ؤو مٞى ً ٚحر الكٖغ ي جإوي اإلاهاظٍغ

وال٣اثمحن بٗملُت الى٣ل طاتها، وختى ألاشخام الظًً لم ًسُغوا الؿلُاث اإلاسخهت بما لضحهم مً 

ُت.  113مٗلىماث ًٖ ٖملُاث جىُٓم الهجغة ٚحر الكٖغ

صط بلى 60.000الٛغامت اإلاالُت مً  خُض ٞغى اإلاكٕغ الجؼاثغي ٣ٖىباث مكضصة جتراوح بحن 

( ؾىىاث باليؿبت للمهغبحن والىا٢لحن و٧ل شخو 5( بلى زمـ )2صط والخبـ مً ؾيخحن )200.000

٣ًضم اإلاؿاٖضة مً ؤظل الضزى٫ ٚحر الكغعي بلى ؤلا٢لُم ؤو ؤلا٢امت ُٞه ؤو مٛاصعجه بهٟت ٚحر 

                                                           
 .11-08مً اللاهٓن عكم  30َبلا للماصة   110
مً اللاهٓن هفؿّ:" ًمىً َغص ألاحىبي الظي ًضزل الى الجؼاثغ بهفت غحر قغغُت ؤْ ًلُم بهفت غحر  36خُث جىو املاصة   111

ت". ٍٓت ْيػُخّ إلاصاٍع ٓالي املسخو بكلُمُا بال في خالت حؿ ْص بلغاع ناصع غً ال ٓهُت غلى الاكلُم الجؼاثغي، الى الحض  كاه
ٓ ألامغ باليؿبت لُالبي ال  112  لجٓء الظًً ًضزلٓن بُغق غحر قغغُت.مثلما َ
ت،   113 ، 2009َاعق غبض الحمُض الكِاْي، الهجغة غحر الكغغُت "عئٍا مؿخلبلُت"، الُبػت ألاْلى، صاع الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع
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ُت ُحن مً ؤق٩ا٫ اإلاؿاٖضة  م٘ 114.قٖغ ً ٚحر الكٖغ الٗلم ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي نى٠ بًىاء اإلاهاظٍغ

 وبالخالي جىُب٤ ٖليها هٟـ ألاخ٩ام.

صط بلى 300.000( ؾىىاث والٛغامت مً 10( بلى ٖكغ)5لدكضص ال٣ٗىبت بلى السجً مً زمـ )

ً م٘ ؤخض الٓغوٝ الخال600.000ُ ب اإلاهاظٍغ  ت:صط بن اعج٨بذ مؿاٖضة ؤو تهٍغ

اعج٩اب اإلاسالٟت مً ، ل والاجهاالث وججهحزاث زانت ؤزغي اؾخٗما٫ وؾاثل الى٣، خمل الؿالح-

ُحن ً ٚحر الكٖغ الظًً جم بصزالهم ؤ٦ثر مً  َٝغ ؤ٦ثر مً شخهحن، ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلاهاظٍغ

ٌ ألاظاهب مباقغة لخُغ آوي للمىث ؤو ، شخهحن ٖىضما جغج٨ب اإلاسالٟت في ْغوٝ مً قإجها حٍٗغ

ٖىضما ج٩ىن اإلاسالٟت مً قإجها حٍٗغٌ ألاظاهب  ح جدضر بُبُٗتها حكىحها ؤو ٖاهت مؿخضًمت.لجغو 

ٖىضما جاصي اإلاسالٟت بلى ، ال جخالءم م٘ ال٨غامت ؤلاوؿاهُت لٓغوٝ اإلاِٗكت ؤو الى٣ل ؤو الٗمل ؤو ؤلاًىاء

 ببٗاص ٢هغ ألاظاهب ًٖ وؾُهم الٗاثلي ؤو ًٖ مدُُهم الخ٣لُضي.

ً )10ى السجً مً ٖكغ )لدكضص ال٣ٗىبت بل ( ؾىت م٘ الٛغامت اإلاالُت مً 20( بلى ٖكٍغ

ُت مً ؤو بلى ؤلا٢لُم 3.000.000صط بلى 2.250.000 ٣ت ٚحر قٖغ صط بن جم بصزا٫ ؤو بزغاط اإلاهاظغ بٍُغ

حن ؤو ؤ٦ثر مً الٓغوٝ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا. ولم ًسغط ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي  115الجؼاثغي م٘ جىاٞغ ْٞغ

ب ًٖ بَاع الٗ ُحن، بل ٧ان ؤ٦ثر ويىخا باٖخباع تهٍغ ً ٚحر الكٖغ ٣ىبت اإلا٣غعة إلاؿاٖضة اإلاهاظٍغ

ً مً الجغاثم الىا٢ٗت يض ألاشخام، ؤما ًٖ ٣ٖىبتها ٞخ٩ىن بالخبـ مً زالر ) ( بلى زمـ 3اإلاهاظٍغ

( ؾىىاث والٛغامت اإلاالُت، م٘ الدكضًض في خالت وظىص الٓغوٝ اإلاكضصة اإلادضصة بمىظب ال٣اهىن 5)

 116.ٟؿهه

                                                           
 .11-08مً اللاهٓن   01فلغة  46ْاملاصة  35َبلا للماصة   114
 .11-08هٓن مً اللا 46َبلا للفلغة ألازحرة مً املاصة   115
ٓاص   116 ٓباث الجؼاثغي. 32مىغع  303، 31ْمىغع  303، 30مىغع  303امل  مً كاهٓن الػل
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 املبدث الثاوي: يماهاث املِاحغ غحر الكغعي

ًًُغ اإلاهاظغ ٚحر الكغعي بلى ج٨بض الٗمل قبه الٗبىصي واإلاٗاملت ال٣اؾُت، طل٪ ؤن اٖترايه 

باللجىء بلى ال٣ًاء ًدؿبب له بالُغص ؤو ؤلابٗاص وفي ٦شحر مً الخاالث ال ًمل٩ىن خ٤ الًُٗ في 

ت التي جازغ ٖليها  117م.ل٣غاعاث ؤلاصاٍع

حر يماهاث ٢اهىهُت للمهاظغ ٚحر الكغعي في بَاع اخترام  لظا خغم اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى جٞى

ٓهغ طل٪ مً زال٫ بجاخت الٟغنت للمهاظغ ٚحر الكغعي في الًُٗ في ٢غاع الُغص ؤمام  خ٣ى١ ؤلاوؿان ٍو

مً مدام  الجهاث ال٣ًاثُت، ًٞال ًٖ ام٩اهُت اجهاله بممشلُخه ال٣ىهلُت ؤو الضبلىماؾُت واؾخٟاصجه

ومترظم بن ا٢خط ى ألامغ طل٪. وال جخى٠٢ يماهاث اإلاهاظغ ٚحر الكغعي ٖىض طل٪ بط ًترجب ًٖ ٢غاع 

 ؤلابٗاص ؤو الُغص ؤٖاصة اإلاٗني بلى الخضوص ؤو ويٗه في مغا٦ؼ مىٟهلت ًٖ بصاعة السجىن.

: يمان خم الضفاع  املُلب ألاٌْ

ُت، ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الؿلُاث باجساط ٢غاع َغص ألاظىبي اإلاخىاظض في الجؼاثغ بٍُغ ٣ت ٚحر قٖغ

 ٤ ت اإلاسخهت واظب بزُاعه بد٣ه في الًُٗ في ال٣غاع، وبظل٪ ٩ًىن اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض ؾاع ٞو ؤلاصاٍع

ٌ الضولت لضزىلهم بلى  بعاصة اإلاجخم٘ الضولي، طل٪ ؤهه جم جىاو٫ مؿإلت ببٗاص ألاظاهب في خالت ٞع

مكغوٕ قامل ل٣ىاٖض ٢بى٫ ألاظاهب ؤو ببٗاصهم. ومً ؤًً جم وي٘  1892ب٢لُمها في اظخمإ ظى٠ُ 

ت اإلاسخهت ؤو  يمً ؤهم ال٣ىاٖض التي عسخها اإلاكغوٕ هى خ٤ ألاظىبي في الخٓلم ؤمام الؿلُاث ؤلاصاٍع

تراٝ بد٤ اإلاهاظغ ٚحر الكغعي بالًُٗ في ٢غاع الُغص ٧امال، بال بةُٖاء هظا  وال  118.ال٣ًاثُت ٩ًىن الٖا

 ألازحر الخ٤ بإن ٌٗحن له مدامي للضٞإ ٖىه ًٞال ًٖ الاؾخٗاهت باإلاترظم بن ا٢خًذ الًغوعة طل٪.

                                                           
ٓان املُبٓغاث الجامػُت، الجؼاثغ،   117 ْاللجٓء الؿُاس ي، صً ت  مي، الهجغة الؿٍغ  .17، م: 2012غبض اللاصع عػٍم مسْؼ
ْالضْلي"، ٍ  118 ، بضْن صاع وكغ، 1غهام وػمت بؾماغُل، جغخُل ألاحاهب "صعاؾت جدلُلُت في يٓء اللاهٓن ْالاحتهاص اللبىاوي 

 .212، م: 2003لبىان، 



 

 

111 

ني ٧ىن جىاظضه ُٞه ٚحر  ٞباليؿبت للُغص، هى بظغاء ًاصي إلظباع ألاظىبي ٖلى مٛاصعة ؤلا٢لُم الَى

في  11-08مً ال٣اهىن ع٢م  31و٢ض هو ال٣اهىن الجؼاثغي ٖلى هظا الجؼاء بمىظب اإلااصة  ٢119اهىوي.

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث، ًجىػ لألظىبي  13"م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة   والتي ظاء ٞيها: 04، ٣ٞ03غاتها 

٘ ص ٖىي ؤما ال٣اض ي مىيٕى ٢غاع وػٍغ الضازلُت اإلاخًمً ؤلابٗاص زاعط ؤلا٢لُم الجؼاثغي ؤن ًٞغ

ش جبلــام ابــــــ( ؤ5ًاه زمؿت )ـــــت في ؤظل ؤ٢ــــــو في اإلاىاص الاصاٍعـعجالي اإلاسخــالاؾخ ُٜ هظا ــــخضاء مً جاٍع

 ال٣غاع.

ش حسجُل الًُٗ".20ًٟهل ال٣اض ي في الضٖىي في ؤظل ؤ٢هاه ٖكغون )  ( ًىما ابخضاء مً جاٍع

إلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض ؤجاح بم٩اهُت الًُٗ في ٢غاع ؤلابٗاص الظي ٞما ًالخٔ مً زال٫ هاجحن ال٣ٟغجحن ؤن ا

ُت ٖلى ؤلا٢لُم الجؼاثغي. وم٘ طل٪ ُٞيخ٣ض اإلاكٕغ الجؼاثغي  ًهضع يض ألاظىبي اإلاخىاظض بهٟت ٚحر قٖغ

٘ الضٖىي والتي ج٩ىن في ؤٚلب ألاخُان ٚحر ٧اُٞت.  120ٖلى ج٣ًُِه للمضة اإلا٣غعة لٞغ

ُاثه هظا الًماهت التي مً قإجها جى٠ُ٢ ٢غاع ؤلابٗاص وم٘ طل٪ ُٞشنى ٖلى اإلاكٕغ الجؼ  اثغي إٖل

٩ىن  05هٟؿها بمىظب ٣ٞغتها  31لخحن الٟهل في الضٖىي، وهى ما ٦ٟلخه اإلااصة  والتي ظاء ٞيها:" ٍو

وفي بَاع ٦ٟالت جامت لخ٤ اإلاهاظغ ٚحر الكغعي في الضٞإ ًٖ هٟؿه، ٦ٟل له  لهظا الًُٗ ؤزغ مى٠٢".

لخ٤ بخُٗحن مدام للضٞإ ٖىه، ًٞال ًٖ ام٩اهُت اؾخٗاهخه بمترظم بن ا٢خًذ اإلاكٕغ الجؼاثغي ا

الًغوعة. ٦ما ٩ًىن له الخ٤ في الاجها٫ بممشلُخه الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت، وهى ألامغ الظي 

بمىظب ٣ٞغتها ألازحرة والتي ظاء ٞيها:" ًم٨ً لألظىبي  11-08مً ال٣اهىن  32ٌؿخسلو مً هو اإلااصة 

                                                           
ْلت، ج  119 ٍٓا، املىخلى في كًاء مجلـ الض ٓػَؼ، الجؼاثغ، 3لحؿحن بً الكُش آر مل ْالخ ْاليكغ  ٓمّ للُباغت  ، م: 2007، صاع َ

261. 
غً "  2008َظا الكإن ؤغغبذ لجىت مىاًَت الخػظًب الخابػت لألمم املخدضة في مالخظاتها الخخامُت التي وكغث في ؾىت  ْفي  120

ً في اؾخػغاى خالتهم  ً في اهتهان للًماهاث ألاؾاؾُت للمِاحٍغ ْعصث غً غملُاث الُغص الجماعي للمِاحٍغ كللِا بػاء املؼاغم التي 

ْاللضعة غلى الُػً ف ي كغاع الترخُل ...". لخفانُل ؤهثر، ؤهظغ: لجىت ألامم املخدضة ملىاًَت الخػظًب، املالخظاث بكيل فغصي 

ْزُلت   .09، الفلغة 2008، مآً/ؤًاع CAT/C/DZA/CO/3،16الخخامُت خٌٓ الجؼاثغ، 
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ء الُغص بلى الخضوص الاجها٫ بممشلُخه الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت والاؾخٟاصة، ٖىض مىيٕى بظغا

 الا٢خًاء، مً مؿاٖضة مدام و/ؤو مترظم".

ُحن ٖضم ص٢ت  ً ٚحر الكٖغ ت إلاك٩لت اإلاهاظٍغ ٚحر ؤن ما ًازظ ٖلى اإلاٗالجت ال٣اهىهُت الجؼاثٍغ

 11-08مً ال٣اهىن  36ء هو اإلااصة بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت ومنها ٢غاع الُغص بلى الخضوص، خُض ظا

ُت ؤو ٣ًُم بهٟت ٚحر  ٖلى الىدى الخالي: "ًم٨ً َغص ألاظىبي الظي ًضزل بلى الجؼاثغ بهٟت ٚحر قٖغ

ت  ٢اهىهُت ٖلى ؤلا٢لُم الجؼاثغي، بلى الخضوص ب٣غاع ناصع ًٖ الىالي اإلاسخو ب٢لُمُا، بال في خالت حؿٍى

ت".  ويُٗخه ؤلاصاٍع

ٖضم بُٖائها ؤي جٟهُالث خى٫ بم٩اهُت الًُٗ في هظا ال٣غاع ٦ما هى  ٞما ًازظ ٖلى اإلااصة 

ً؟ ؤم ؤن  الخا٫ باليؿبت ل٣غاع ؤلابٗاص. ٞهل ًٟهم هظا الؿ٩ىث باهُبا١ هٟـ الاظغاءاث ٖلى ال٣غاٍع

بخاَت ؤخضهما بالخىُٓم صون آلازغ صاللت ٖلى ٖضم اهُبا١ هٟـ الاظغاءاث وبالخالي ٖضم بم٩ان 

دت،   ُغص الهاصع مً الىالي اإلاسخو ب٢لُمُا؟الًُٗ في ٢غاع ال وفي ْل ٖضم وظىص بظابت ٢اهىهُت نٍغ

اصة ٖملُاث الترخُل بلى  ًب٣ى ألامغ ًشحر ال٨شحر مً اإلاساٝو إلم٩ان اؾخٛال٫ هظا الى٣و ال٣اهىوي في ٍػ

 121الخضوص صون يماهاث.

 املُلب الثاوي: مغاهؼ الاهخظاع

ج٣ىم ؾُاؾت مىاظهت الهجغة ٖلى ؤلابٗاص الٟٗلي لألشخام اإلا٣ُمحن بهىعة ٚحر ٢اهىهُت ٖلى 

ً الظًً ال ًد٤ لهم ؤو لم ٌٗض ًد٤ لهم ؤلا٢امت  ؤعاض ي الضولت. وبالخالي ٞةهه ًجب بٖاصة اإلاهاظٍغ

                                                           
ْاللجٓء في بلضان املغغب الػغبي"ؤَغ -فحرْهًُ بالوـ  121 ٓاؾان، صعاؾت خٌٓ الهجغة  ت غحر وافُت ْغحر كاصعة غلى  ب ْبصاٍع ٓهُت  كاه

ْعبُت البي اللجٓء"، الكبىت ألا ْالالحئحن َْ  ً /صٌؿمبر -يمان خماًت املِاحٍغ ٓبنهاغً، واهٓن ألاٌْ املخٓؾُُت لحلٓق إلاوؿان، ه

 .29، م: 2010
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ا ؤو ٦غها ٖىض الًغوعة. ٪ في ْل ٚحر ؤهه ولًمان جُب٤ُ طل 122ال٣اهىهُت في الضولت بلى بلضاجهم َٖى

ُحن ٢بل جغخُلهم زاعط ب٢لُم الضولت ال بض ؤن  ً ٚحر الكٖغ اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞةن اخخجاػ اإلاهاظٍغ

ًخم في ؤما٦ً ٚحر جابٗت للسجىن، م٘ يمان ْغوٝ مىاؾبت مً خُض ألامً والٛظاء والٗالط، وهى ما 

ً بم٣خط ى ال٣ٟغة ا 18جا٦ضه اإلااصة  ب اإلاهاظٍغ لخامؿت منها، والتي ظاء ٞيها: مً بغوجى٧ى٫ م٩اٞدت تهٍغ

مً هظا البروجى٧ى٫  6"جخسظ ٧ل صولت َٝغ مٗىُت بةٖاصة شخو ٩ًىن هضٞا للؿلى٥ اإلابحن في اإلااصة 

خباع الىاظب لؿالمت طل٪ الصخو  اصة ٖلى هدى مىٓم وم٘ بًالء الٖا ٧ل الخضابحر الالػمت لخىُٟظ ؤلٖا

 و٦غامخه".

اإلاخٗل٤ بكغوٍ صزى٫  11-08ي ظاء بها ال٣اهىن ع٢م وجد٣ُ٣ا لظل٪ ٧ان مً بحن اإلاؿخجضاث الت

، هى ب٢امت مغا٦ؼ اهخٓاع 211-66ألاظاهب بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها والظي ٖض٫ ألامغ ع٢م 

ُت في اهخٓاع َغصهم بلى الخضوص  ًىي٘ ٞيها ألاظاهب اإلاخىاظضًً ٞى١ ؤلا٢لُم الجؼاثغي بهٟت ٚحر قٖغ

لهم الى بلضهم  ٤  مىه والتي ظاء ٞيها: 37ألانلي، وهى ما ٦ٟلخه اإلااصة ؤو جدٍى "ًم٨ً ؤن جدضر ًٖ ٍَغ

اًا ألاظاهب اإلاىظىصًً في ويُٗت ٚحر ٢اهىهُت، في اهخٓاع  الخىُٓم مغا٦ؼ اهخٓاع جسهو إلًىاء الٖغ

لهم ٚلى بلضهم ألانلي. غاع ًم٨ً ؤن ًىي٘ ألاظىبي في هظه اإلاغا٦ؼ بىاء ٖلى ٢ َغصهم بلى الخضوص ؤو جدٍى

( ًىما ٢ابلت للخجضًض، في اهخٓاع اؾدُٟاء بظغاءاث 30الىالي اإلاسخو ب٢لُمُا، إلاضة ؤ٢هاها زالزىن )

 َغصه بلى الخضوص ؤو جغخُله بلى بلضه ألانلي".

                                                           
ٓعمُض   122 ْعبي، ً ٓم، الهجغة اليؿاثُت بحن صٌْ البدغ املخٓؾِ ْالاجداص ألا ٓجُ ٓوؿ ٓع غلى الغابِ: 331، م.2للهجغة بُالعي ه ، ميك

www.enpi-info.eu 



 

 

114 

ؤما ما ًإزظ ٖلى هظه اإلااصة، ؤجها خضصث ؤن ؤلا٢امت بهظه اإلاغا٦ؼ ٩ًىن بىاء ٖلى ٢غاع مً الىالي 

ها زالزىن ًىما ٢ابلت للخجضًض، بال ؤجها لم جدضص ٖضص اإلاغاث التي ًم٨ً ٞيها اإلاسخو ب٢لُمُا إلاضة ؤ٢ها

 123ججضًض هظه الٟترة، والظي ًم٨ً ؤن ًاصي الخخجاػ ألاظىبي في مغا٦ؼ الاهخٓاع ألظل ٚحر مؿمى.

وبن ٧اهذ هظه يماهاث ال ٌؿتهان بها مً قإجها يمان اخترام اإلاهاظغ ٚحر الكغعي في بَاع اخترام 

غها بغوجى٧ى٫ خ٣ى١ ؤلا وؿان، ًب٣ى ٣ٖاب اإلاهاظغ ٚحر الكغعي في خض طاجه زغ٢ا للًماهاث التي ًٞى

٤ البر والبدغ والجى، وبالخالي ازال٫ بالتزام الجؼاثغ الضولي اججاه  ً ًٖ ٍَغ ب اإلاهاظٍغ م٩اٞدت تهٍغ

ُحن ٖلى اٖخباعها ملؼمت بإخ٩ام البروجى٧ى٫، طل٪ ؤن اإلااصة ً ٚحر الكٖغ  مىه جىو: 05 خماًت اإلاهاظٍغ

"ال ًهبذ اإلاهاظغون ٖغيت للمالخ٣ت الجؼاثُت بم٣خط ى البروجى٧ى٫ هٓغا ل٩ىجهم هٟا للؿلى٥ 

 ( مً هظا البروجى٧ى٫".06اإلابحن في اإلااصة )

مت مً ظهت ويماها الخترام ؤخ٩ام  لُه وختى ٩ًىن هىا٥ جىاػن بحن ال٣ٗىبت والجٍغ ٖو

٩ًىن مًمىجها: "ال جُب٤ ؤخ٩ام ال٣ٟغجحن  01م٨غع  175البروجى٧ى٫، ٣ًترح بياٞت ٣ٞغة زالشت للماصة 

بالؿاب٣خحن ٖلى  ه ضخُت لٗملُت تهٍغ  124".مً ًشبذ و٢ٖى

ب  ؤما ُحن هى ما ٨ًٟله بغوجى٧ى٫ م٩اٞدت تهٍغ ًٖ آزغ يمان ًخمخ٘ به اإلاهاظغون ٚحر الكٖغ

ً اإلاهغبحن والظي يمىخه اإلااصة  خٗل٤ ألامغ بةٖاصة اإلاهاظٍغ ً، ٍو مً البروجى٧ى٫. وبما ؤن  18اإلاهاظٍغ

حر الدؿهُالث الال  125الجؼاثغ ناص٢ذ ٖلى البروجى٧ى٫  ً م٘ جٞى  ػمت.ٞخ٩ىن ملؼمت بةٖاصة اإلاهاظٍغ

                                                           
ْلُت لخىمُت الكػٓب خٌٓ   123 غ اللجىت الض باغخماص الجؼاثغ ملغاهؼ الاهخظاع جاهض غلى غملِا غلى اخترام خلٓق الاوؿان، طلً ؤن جلٍغ

ت  2008ْكاجؼ الهجغة حىٓب الصحغاء بلى الجؼاثغ  ً في السجٓن املغهٍؼ ت في مضن مسخلفت في ًظهغ ججمُؼ املِاحٍغ ْمغاهؼ الكَغ

ف الاخخجاػ. ٓة ظْغ غ غلى كؿ  ؤهداء البالص، هما ٌؿلِ الًٓء في َظا الخلٍغ
ػُت لظاَغة الهجغة غحر   124 ض مً الخفانُل، اهظغ ملالّ : املػالجت الدكَغ الفلغة ملترخت مً َغف ألاؾخاط مدمض ػغٓ، ملٍؼ

ْاللاهٓن، الػضص ٓعة غلى الغابِ: 2012، صحىبر 02الكغغُت في الجؼاثغ، مجلت الفلّ   www.majalah.new.ma، ميك
ٓم الغثاس ي عكم   125 ضة الغؾمُت عكم 09/11/2003املاعر في  418-03ناصكذ غلُّ الجؼاثغ بمٓحب املغؾ الهاصعة في  69، الجٍغ

12/11/2003. 
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 زاجمت:

غ ال٣اهىن الجؼاثغي مٗالجت ٢اهىهُت حؿعى لخد٤ُ٣ جىاػن بحن الخٟاّ ٖلى ؤمً الضولت مً  ًٞى

ُحن مً ظهت ؤزغي، وما طل٪ بال جُب٤ُ الجٟا٢ُت خ٣ى١ ؤلاوؿان  ً ٚحر الكٖغ ظهت، وخ٣ى١ اإلاهاظٍغ

٤ٞ م٘ التزاماث الجؼاثغ التي جلتزم بها الجؼاثغ، ًٞال ٖلى ب٢غاع يمني باٖخباع اإلاهاظغ ضخُت بما ًخىا

ُحن. ً ٚحر الكٖغ  الضولُت ُٞما ًخٗل٤ باجٟا٢ُاث خماًت اإلاهاظٍغ

 ؤما ًٖ الىخاثج اإلاخىنل بليها مً زال٫ هظا البدض ُٞم٨ً بظمالها في الى٣اٍ الخالُت:

ُت، بٗضم وظىص ج٣ىحن زام بًبِ هظه  ي٠ٗ- اإلاٗالجت ال٣اهىهُت لٓاهغة الهجغة ٚحر الكٖغ

م زُىعتها ٖلى ؤمً وهٓام الضولت.  الٓاهغة ٚع

ٖضم ٦ٟاًت الخل ألامني لٗالط ْاهغة الهجغة، ما ًخُلب يغوعة بٖاصة صعاؾت الٓاهغة إلاىاظهتها، -

ت ٞٗضم ال٣ًاء ٖلى ؤؾباب الٓاهغة ًغجب ٖضم بم٩اهُت ال ٣ًاء ٖليها والظي ٩ًىن بسل٤ ؾُاؾت جىمٍى

ُحن. ً ٚحر الكٖغ  ٖلى مؿخىي الضو٫ اإلاهضعة للمهاظٍغ

ٖضم وظىص جيؿ٤ُ ٧افي في بَاع الخٗاون ألامني بحن الجؼاثغ والضو٫ ألاوعبُت مً ظهت وصو٫ البدغ -

ٚحر ألابٌُ اإلاخىؾِ مً ظهت زاهُت، بهضٝ ال٣ًاء ٖلى الكب٩اث الٗاملت ٖلى حؿهُل الهجغة 

ُت.  الكٖغ

 ٖضم وظىص آلُاث مكتر٦ت خى٫ مغا٢بت الخضوص.-

ُت في  وبن ٧اهذ هظه ؤهم الى٣اٍ التي جإزظ ٖلى اإلاٗالجت ال٣اهىهُت لٓاهغة الهجغة ٚحر الكٖغ

الجؼاثغ، بال ؤهه ال مجا٫ إله٩اع ؾعي الجؼاثغ للؿُُغة ٖلى هظه الٓاهغة والظي ًٓهغ مً زال٫ 

ت ال٣ٗىباث اإلاكضصة اإلاٟغويت ٖل ى اإلاهاظغ ٚحر الكغعي وختى اإلاؿاٖض له. ًٞال ًٖ الضوع ال٨بحر للكَغ

ت الخضوص في م٩اٞدت الهجغة ٚحر ال٣اهىهُت. ىُت وقَغ  الَى
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وفي ألازحر ال ٌؿٗىا بال ببضاء بٌٗ الخىنُاث التي مً قإجها الخض مً هظه الٓاهغة، والتي حٗض 

ُت، ؤهمها:ج٨ملت للىهىم ال٣اهىهُت التي تهضٝ لًبِ الهجغة ٚحر   الكٖغ

بَال١ مباصعاث مكتر٦ت بحن صو٫ الجىاع إلاغا٢بت الخضوص اإلاكتر٦ت م٘ ؤهمُت جباص٫ اإلاٗلىماث -

ُت.  ألامىُت خى٫ اإلاىٓماث ؤلاظغامُت الضولُت الٗاملت في مجا٫ الهجغة ٚحر الكٖغ

ت إلخباٍ ؤي مداوالث للدؿلل مً ؤو بلى ؤلا- ت والبدٍغ ٢لُم ج٨ش٠ُ الضوعٍاث ٖلى الخضوص البًر

 بهىعة ٚحر هٓامُت.

ب ٚحر ال٣اهىوي للبكغ والاججاع باألشخام.- غ آلُاث م٣اومت الكب٩اث التي حٗمل في التهٍغ  جٍُى

وم٘ طل٪ ًب٣ى ؤهم بظغاء جب٣ى الضو٫ مضٖىة لخجؿُضه هى مىاظهت ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت لٓاهغة 

ُت واإلاخمشلت في ؾىء ألاويإ الاظخماُٖت والا٢خه لى الهجغة ٚحر الكٖغ اصًت وي٠ٗ الىعي ألامني، ٖو

ُت، ٞةهه ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الؿلُاث  اٖخباع ؤن الضاٞ٘ الا٢خهاصي ٌٗض مً ؤبغػ ؤؾباب الهجغة ٚحر الكٖغ

ت  اإلاٗىُت الاهخمام بهظه الٓاهغة وصعاؾت ؤوؿب الخلى٫ لٗالظها مً زال٫ وي٘ ؾُاؾاث جىمٍى
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ْاع الفػلُت لُِئت هخابت الًبِ في جضبحر السجل   الخجاعي ألاص

ْاع الفػلُت لُِئت هخابت الًبِ في جضبحر السجل الخجاعي   ألاص

 

 

  :الصغِس ىط  اخمض ا

 مىخضب ٢ًاجي لضي ابخضاثُت الىاْىع 

 

 ملضمت

ماؾؿت السجل الخجاعي بٗىاًت ٞاث٣ت مً اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ مضوهت الخجاعة  خًِذ

, خُض ٖىِذ  اإلاضوهت بكتى الجىاهب الخىُٓمُت وؤلاظغاثُت التي 78بلى اإلااصة  27ماصة ( مً اإلااصة 51)   

ٟي هُئت ٦خابت الًبِ , الضً ً جىٓم الٗمل بم٨خب السجل الخجاعي والظي ًخىلى جضبحره اَغ ومْى

ٌؿهغون ٖلى ال٣ُام ب٩ل ؤلاظغاءاث واإلاؿاَغ اإلاخٗل٣ت به ؾىاء في اإلاغاخل ألاولى ؤي ٢بل الدسجُل جم 

بٗض الدسجُل ,مغوعا بالخ٣ُضاث زم ونىال بلى الدكُُباث, ٨ٞما هى واضر ومً زال٫ مىاص اإلاضوهت 

الظ٦غ بلى ٦خابت  وباقي ال٣ىاهحن ألازغي طاث الهلت ٣٦اهىن الكغ٧اث ؤؾىضث هظه اإلاهام الؿالٟت 

 الًبِ. 

ه ال٣ىاهحن  بلى ؤي م٣خط ى ٢اهىوي ٌؿىض مهمت جضبحر هظه اإلااؾؿت بلى ٢اى ظبِىما لم حكغ ه 

ضة )اإلااصة  مً مضوهت الخجاعة( والتي  جىو ٖلى  28السجل الخجاعي ,ٚحر ؤن اإلاكٕغ  اٞغص ماصة ٍٞغ

ا َغ  ح مجمىٖت مً الدؿائالث ًٖ بقغاٝ ٢اى السجل الخجاعي ٖلى هظه اإلااؾؿت , لضي ٧ان خٍغ

اإلاٛؼي مً ظٗل ماؾؿت السجل الخجاعي جدذ بقغاٝ ٢اى , في خحن ؤن باقي اإلاىاص ألازغي ٞهلذ 

ه اإلااؾؿت ,مً ٚحر  مهمت ظاإلاهام بالخض٤ُ٢ ولم جدضص ؤي بظغاء جضبحري باإلاُل٤ ٣ًىم به ال٣اض ي في ه
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ا الىي٘ ًُغح ؤ٦ثر مً ٖالمت ظٞه ؤلاقغاٝ الهىعي  والظي ال ًنهٌ ٖلى اعى الىا٢٘  بخاجا ؟؟

اؾخٟهام ًٖ الضاٞ٘ الظي ًجٗل هُئت ٦خابت الًبِ ٢انغة في هٓغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ٧ل اإلاجاالث 

ت في قتى الكٗب ًماعؾها ٦خاب الًبِ وجدذ  ال٣اهىهُت, ٖلما ؤن ٧ل ؤلاظغاءاث والخضابحر اإلاؿٍُغ

اع ال٣اهىوي هجض  ه ظحُِٛب ماؾـ  لألصواع الخىُٟظًت التي جخىالها همؿاولُتهم ,بال اهه ٖلى مؿخىي ؤلَا

دت . ٞالسجل الخجاعي مجغص مشا٫ حي ًبرػ هظا ؤلا٢هاء, مما صٞٗىا الىي٘  بلى بدض ألاصواع  الكٍغ

الخ٣ُ٣ُت التي ج٣ىم بها هُئت ٦خابت الًبِ في جضبحره  وحؿُحره وطل٪ مً زال٫ هظا اإلاىيٕى الظي 

تي ٣ًىم بها ٧اجب الًبِ صازل ماؾؿت السجل الخجاعي وطل٪ خاولىا ٖبره صعاؾت ٧ل ألاصواع ال

 :بخ٣ؿُم اإلاىيٕى الى ٢ؿمحن

صوع ٢اى السجل الخجاعي في حؿُحر وجضبحر ماؾؿت السجل الخجاعي(  -1اعجإًىا في ال٣ؿم ألاو٫ ) 

 عي (.ألاصواع الٟٗلُت لهُئت ٦خابت الًبِ في اظغاءاث السجل الخجا-2وفي ال٣ؿم الشاوي  ؾيخىلى ابغاػ )

ْجضبحر ماؾؿت السجل الخجاعي  -1 ْع كاى السجل الخجاعي في حؿُحر   ص

مً مضوهت الخجاعة ,هى اإلاؿاو٫ ًٖ مغا٢بت  28ٌٗض ٢اى السجل الخجاعي خؿب مضلى٫ اإلااصة 

مؿ٪ السجل الخجاعي ومغاٖاة الك٩لُاث الىاظب بجباٖها بسهىم الخ٣ُُضاث التي جباقغ ُٞه  مً 

ه ٧ل ؾىت . َٝغ عثِـ اإلاد٨مت ؤو ال٣اض ي  اإلاٗحن مً َٞغ

ه اإلااؾؿت ٣ًىم به ٢اى ظٞما ًٟهم مً مضلى٫ هظا الىو ؤن الضوع الباعػ وألاؾاس ي في جضبحر ه 

ا الُغح هى اإلاهام الُىمُت التي ًخىلى ظالسجل الخجاعي, بُض ان الىا٢٘ الٗملي هى ٨ٖـ طل٪ وما ًٟىض ه

ٟحن اإلاى٧ى٫ بليهم مهمت جضبحر السجل الخجاعي ٖلى مؿخىي ٧ل اإلادا٦م , ٩ٞل ؤلاظغاءاث  ال٣ُام بها اإلاْى

ٟىن بضاء مً اإلاغاخل ال٣بلُت  وما ؾُدخبٗها مً مؿاَغ ج٣ىُت  ٦ُٟما ٧ان قئنها ًؼاولها هاالء اإلاْى
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ت مغوعا باإلاغاخل البٗضًت زم اإلاغاخل  جخُلب بإلاام ٧افي وصعاًت ٦بحرة ب٩ل اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت واإلاؿٍُغ

 ٖملُت الدكُُب. النهاثُت الالخ٣ت ًٖ 

ه اإلاهام وخؿاؾُتها ال٣هىي, هٓغا العجباَها الىز٤ُ بالخ٣ى١ اإلاالُت لألشخام ظٞإمام ظؿامت ه

حن, ًٓل ٧اجب الًبِ هى الىص ي الٟٗلي ًٖ جضبحر ه ه اإلااؾؿت وصل٪ بم٣خط ى ظالُبُُٗحن واإلاٗىٍى

مً مضوهت  54-53-52-51-44-43--40-36و 30الىهىم ال٣اهىهُت , ٞبالغظٕى  بلى اإلاىاص 

الخجاعة ,خضصث مجمىٖت مً الخضابحر واإلاهام الٟٗلُت التي ًخىلى ٧اجب الًبِ جدضًضا ال٣ُام بها  

لٛغى الخضبحر والدؿُحر في ماؾؿت السجل الخجاعي, صون ؤلاقاعة بلى ؤي مخضزل ؤزغ ؾىاء ٧ان ٢اى 

ض اظؤو هاثب لى٦ُل اإلال٪ ؤو ؤًت ظهت ؤزغي ,ٞه  لظي ؤهاَه ب٩اجب الًبِ,ا الازخهام الخهغي والٍٟغ

ؼػ اإلا٩اهت اإلادىعٍت ل٩اجب الًبِ في ٖال٢خه بالسجل  28اٞٙغ مدخىي اإلااصة  مً مًمىجها الهىعي  ٖو

ذ,   الخجاعي بك٩ل نٍغ

وان ٧ان مً ؤلاههاٝ ؤلاقاعة بلى جل٪ اإلاهام بك٨لي ؤنلي وواضر في ٧ل مىاص  اإلاضوهت, ال بان  

ت , وهًجٗل ؤلاقغاٝ لٟاثضة ٢اى السجل  ا بن ص٫ ظالخجاعي الظي حُٗىه الجمُٗت الٗمىمُت الؿىٍى

ٖلى ش يء ٞاهه ًظ٫ ٖلى الخذجُم والىناًت التي ًغاص بخاَتها بهُئت ٦خابت الًبِ والخد٣حر وؤلاطال٫ 

الظي ًيخهج في خ٣ها ل٩ي جٓل ظهاػ زاهىي مىص ى ٖلُه و٢انغ مً الىاخُت الىهُت وان ٧ان في الىا٢٘ 

ت والٟاٖلت في ٢ُإ الٗضالت بغمخه ,بالىٓغ بلى حجم وظؿامت اإلاهام اإلاؿىضة بلُه  في هى ألاصاة اإلادىعٍ

 ٧ل الكٗب وألا٢ؿام واإلا٩اجب صون اؾخصىاء .

ا اإلاىيٕى  بلى بماَت اللشام ًٖ الخضابحر واإلاهام ظا الىي٘ صٞٗىا في ال٣ؿم الشاوي مً هظٞه 

 الخجاعي ال٣ُام بها .بالخٟهُل  التي ًخىلى  ٧اجب الًبِ في ماؾؿت السجل 
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ْاع الفػلُت لُِئت هخابت الًبِ في بحغاءاث السجل الخجاعي. -2  ألاص

ت  ْلذ هُئت ٦خابت الًبِ ومىض ٣ٖىص ألاصاة اإلادىعٍت لبلىعة ٧ل ؤلاظغاءاث والخضابحر اإلاؿٍُغ

ت مً اإلاهام الٟٗلُت صازل ماؾؿت السجل الخجاعي  ٖلى اعى الىا٢٘ ,وطل٪ مً زال٫ ٢ُامها  بمجمٖى

٤ ما جىو ٖلُه مضوهت الخجاعة, ٞدؿب م٣خًُاث اإلااصة  مً  36في ظمُ٘ اإلادا٦م بضون اؾخصىاء, ٞو

ت مً ؤلاظغاءاث ٧الدسجُل والخ٣ُضاث والدكُُباث , ٞهظه ه الخضابحر ظه اإلاضوهت والتي جىاولذ مجمٖى

 40-39-38-37جخم ٖبر مغاخل  جإحي ٖلى عؤؾها الدسجُالث, خُض جىاولتها اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت في اإلاىاص 

ت مً الكغوٍ.  وصل٪ خؿب ظوما ًليها مً مضوهت الخجاعة , ٞدؿب ه ه اإلاىاص ًخُلب ألامغ مجمٖى

ا وهى ما ًخدخ م ٖلى ٧اجب الًبِ ؤلاإلاام به َبُٗت اإلاٗني باألمغ, ؾىاء ؤ٧ان شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى

غ هظه الكغوٍ وجُاب٣ها وفي هٟـ الؿُا١ جٓل الدكُُباث ٦ما ؤوعصتها اإلاىاص  مً خُض مغا٢بت جٞى

٠ اإلاؿاو٫ به 52-53-54-55 ه ظا اإلا٨خب, وإلصاعة هظمً مضوهت الخجاعة , مً نمُم ٖمل اإلاْى

هُت والخ٣ىُت التي ًيبغي ال٣ُام بها في ؤلاظغاءاث ًخُلب ألامغ صعاًت ٧اُٞت بٟدىي ٧ل الٗملُاث ال٣اهى 

ا الهضص, ؤما ًٖ ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بدسجُل الدجىػاث وجدضًضا الدجؼ ٖلى ألانل الخجاعي والتي ظه

٠ بخًمحن جل٪ اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بالدجؼ  455و  452جخم في بَاع الٟهل  مً ١ م م  ,بط ٣ًىم اإلاْى

٣٘ جدذ مؿاولُخه بض٢ت مخىاهُت ومغا٢بت ناعمت, في  سجل ز ه ٍو ام مٗض لضل٪ ممؿى٥ مً َٞغ

لى هٟـ اإلاىىا٫ جخم باقي ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالدجؼ الخىُٟظي والدجؼ الخدٟٓي  ٖلى ألانى٫  ٖو

ت اإلا٣ُضة بالسجالث اإلادلُت خؿب ٧ل مد٨مت.   الخجاٍع

٦ما ًضزل يمً ازخهام ٧اجب الًبِ, حسجُل ؤلاخ٩ام ال٣ًاثُت التي جخٗل٤ باألشخام 

ؿخمغ ه  ٦إخ٩امالُبُُٗحن,  ا ؤلاظغاء اصا ظاإلاخٗل٣ت بالدجؼ ٖلى الخاظغ لى٣هان ألاهلُت ؤو اوٗضامها, َو

حن ٦داالث خل الكغ٧اث خؿب مىُى١ الٟهل  مً ١ ٫ ٕ  1056حٗل٤ ألامغ باألشخام اإلاٗىٍى

 اإلاٛغبي .و٦ضا بُالن الكغ٦ت و الدؿىٍت ؤو الخهُٟت ال٣ًاثُت .
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٠ مُالب ببض٫ ٖىاًت بالٛت وص٢ت  مخىاهُت في يبِ   وبسهىم بًضإ ال٣ىاثم التر٦ُبُت ٞاإلاْى

ه الٗملُت, باإلياٞت بلى الخإقحر ٖلى الضٞاجغ اإلاداؾبت للخجاع ظ٧ل ؤلاظغاءاث الك٩لُت ببان ه

لى الخجاع مً ٢اهىن اإلاخٗل٤ اإلاداؾبُت الىاظب ٖ 8والكغ٧اث)صٞتر الجغص و صٞتر الُىمُت( خؿب اإلااصة 

 , هظا باإلياٞت بلى باقي ؤلاظغاءاث الغوجُيُت اإلاخٗل٣ت باإلا٨خب ٦دؿلُم اليسخ والكهاصاث .9/88

ٞمً زال٫ هظا الاؾخ٣غاء ًخطر ؤن الٗمل ال٨بحر والبيُىي صازل ماؾؿت السجل الخجاعي مً 

وؤلاظغاءاث هي مً ههِب هُئت ٦خابت الًبِ, في ٧ل اإلاغاخل, في البضاًت وفي النهاًت. ٩ٞل الخضابحر 

نمُم ٖمل ٦خابت الًبِ, بال ؤن الىو ال٣اهىوي ازً٘ هظه اإلااؾؿت إلقغاٝ ٢اى السجل الخجاعي 

م صوعه اإلاُٛب ٞٗلُا ٖلى اعى الىا٢٘, ٞىظىص ه ُٟي ٧لُا اظٚع ُابه ْو  .ألازحر ه٨ُلي ٚو

ُل مً ٞمً هىا ًُغح الدؿائ٫ ًٖ اإلاٛؼي مً جىهُو ال٣اهىن ٖلى طل٪ ؟ هل هى جد٣حر وج٣ل

 قان هُئت ٦خابت الًبِ جدذ مؿمى ال٣اهىن ؟؟

وهل ٦خابت الًبِ وب٩ل هظه اإلاجهىصاث واإلاهام التي ج٣ىم بها  مجغص ظهاػ زاهىي ًيبغي بزًاٖه 

سُتلىناًت ال٣اض ي في ٧ل ألا٢ؿام والكٗب بضون مه التي ج٩ىهذ  ٙى م٣ٗى٫. هٓغا للهىعة الخاٍع

 خىلها ؟؟

ا في ٧ل ال٣ىاهحن التي جدمل مشل ه٨ظا اإلاًامحن الخاَت ٞاإلاغخلت جخُلب بٖاصة الىٓغ ظ مً ىهٍغ

ُا وله مً ال٣ضعاث  .٢ُمت و٦غامت هُئت ٦خابت الًبِ تي وماهل ٖلمُا ومٗٞغ ٞالجهاػ خُىي ٞو

وؤلام٩اهاث ال٨بحرة التي ججٗله مؿخ٣ال وخغا في ؤصاء مهامه بمؿاولُت وججغص, مً ٚحر وناًت وال اقٝغ 

 ظا هى اإلاُلىب.ؤي ظهت ٦ُٟما ٧اهذ وه
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ْاللاهٓن الجؼاثغي  ػت   بُؼ الحلٓق املخىاػع فيها بحن الكَغ

ْاللاهٓن الجؼاثغي  ػت   بُؼ الحلٓق املخىاػع فيها بحن الكَغ

 

 

غاء /  قغقي خفهت  ألاؾاجظة: مضًً فاَمت الَؼ

 ظامٗت ٖحن جمىقيذ )الجؼاثغ(

 

 

 

 ملضمت:

الغخمان الغخُم مال٪ ًىم الضًً له الك٨غ ؤن ٌؿغ لىا بغخمخه الظ٦غي  الخمض هلل عب الٗاإلاحن،

٣ههم ، ٞإياء بهضاهم  له ٞو لمهم جإٍو ل٨خابه اإلابحن وانُٟى وعزت هظا ال٨خاب مً ٖلماثىا الٗاملحن ،ٖو

والخضبغ  وؤمغهم باال٢خضاء ٧ي ال ًًلىا وؤعقضهم الى الخ٨ٟغ في مسلى٢اجه، اإلاكاع١ واإلاٛاعب للمسلهحن،

 آًاجه ل٩ُىهىا ؤهال بظل٪ إلاغياجه ُٞىالىا بها الٗالي مً ظىاجه . في

ونل هللا وؾلم ٖلى هبِىا مدمض ؤٞصر الىاؽ لؿاها وؤٖٓمهم بُاها، وؤه٣اهم ظىاها، ونلى هللا 

لى   ؤما بٗض: وصخبه ؤظمٗحن، آلهٖلُه ٖو

ال١ ولم ٌ ؿب٣ه في ال٣ضم بال ٞةن ٣ٖض البُ٘ مً ؤهم ال٣ٗىص اإلاؿماة و ؤوؾٗها اهدكاعا ٖلى ؤلَا

و هى ما صٞ٘ بلى ال٣ى٫ بإن ٣ٖض البُ٘ مً ؤهم ال٣ٗىص في خُاة ألاٞغاص وألامم باٖخباعه  ٣ٖض اإلا٣اًًت،

ان ما ْهغ ُٖب  ت لخباص٫ ألامىا٫ بٗض اهدؿاع صوع اإلا٣اًًت ، وم٘ مغوع الؼمً ؾٖغ الىؾُلت اإلاإلٞى

مما ؤصي بلى ْهىع ٣ٖض البُ٘ وطل٪  ىاؽ،اإلا٣اًًت وطل٪ بخُىع الهىاٖت والخجاعة وجٟاوث خاظاث ال
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لى هظا ألاؾاؽ ؤنبذ البُ٘ الُىم ٖماص الخجاعة  لخٗامل بُنهم ؤ٦ثر مً اإلا٣اًًت .باجساطه مجاال ل ٖو

حن الٟغصي والجماعي.  الضازلُت والخاعظُت بل هى اإلاخىٟـ الُبُعي ل٣ًاء خاظاث الىاؽ ٖلى اإلاؿخٍى

ذ اإلااصة  البُؼ غلض ًلؼم بملخًاٍ الباجؼ ؤن ًىلل ٖلى ؤهه ." ١.م.ط ٣ٖض البُ٘ 351ول٣ض ٖٞغ

ْ خلا مالُا آزغ في ملابل زمً هلضي  126". للمكتري ملىُت ش يء ؤ

٠ الظي ظاء به اإلاكٕغ الجؼاثغي ًدبحن لىا ؤن ٣ٖض البُ٘ ٣ًىم ٖلى ؤع٧ان   مً هظا الخٍٗغ

وهظا ألازحر ٌٗنى به الخ٤ الظي ًغص ٖل الص يء  127، اإلابُ٘ )اإلادل( ؤؾاؾُت وهي  الغيا، الشمً ،الؿبب،

... بلخ، و٢ض ٩ًىن شخهُا ٦ما هى  الاعجٟا١مً ألاقُاء ،و٢ض ٩ًىن هظا الخ٤ ُٖيُا ٦د٤ اإلال٨ُت ؤو 

و الكغوٍ الىاظب جىاٞغها في اإلابُ٘ هي  و ٢ض ٩ًىن خ٤ ؤصبُا ٦د٤ اإلاال٠ .الخا٫ في خىالت الخ٤ ، 

 لتزام بىظه ٖام ،   وهي الكغوٍ الىاظب جىاٞغها في مدل الا

 ؤن ٩ًىن اإلابُ٘ مىظىصا ، و مُٗىا ،ؤو ٢ابل للخٗحن ،و نالخا للخٗامل ُٞه ،و ًًاٝ بلى هظه

 128الكغوٍ ؤن ٩ًىن اإلابُ٘ مملى٧ا للباج٘.

و ل٣ض جىاو٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي ؛ جىُٓم بٌٗ ؤهىإ البُٕى ،بإخ٩ام زانت في ال٣ؿم الشاوي مً 

 ان "ؤهىإ البُ٘ "،و البُٕى التي جىاولها اإلاكٕغ هي ٧الخالي :ؤخ٩ام ٣ٖض البُ٘ جدذ ٖىى 

 ١ م ط. 399-397بُ٘ مل٪ الٛحر  ؤوال: 

 ١ م ط. 403-400بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها  زاهُا: 

 ١ م ط . 407-404بُ٘ التر٦ت  زالشا: 

                                                           
ْاملخمم باللاهٓن  عكم  29/06/1975،املاعر  في 58-75اهظغ، ألامغ عكم   126 ،  املخًمً   20/06/2005املاعر في     10-  05املػضٌ  

ش 44ق م ج ،الػضص   .26/06/2005،بخاٍع
ٓص املؿماة ،قغح غلض البُؼ ،ٍ. 127 ٓػَؼ ،غمان ، الاعصن،ؽ.1ؤهظغ ،مدمض ًٓؾف الؼغبي ،الػل ْ الخ ،م: 2006،صاع الثلافت لليكغ 

16. 
ٓعي غبض الغػاق ، الٓؾُِ في قغح اللاهٓن املضوي ،  128 ٓص التي جلؼ غلى امللىُت"، 4ج. اهظغ ،الؿنه ْ امللاًًت ٍ. ،"الػل ، 3البُؼ 

ٓعاث الحلبي،  .165،م: 2000بحرْث ،لبىان ، ؽ. ميك
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 ١ م ط. 409-408البُ٘ في مغى اإلاىث  عابٗا: 

 ١ م ط. 412-410بُ٘ الىاثب لىٟؿه زامؿا: 

بال ؤهىا زههىا صعاؾدىا هظه في مٗالجت الىٕى الشاوي و هى "بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها" و هظا 

هٓغا لألهمُت ال٨بحرة لهظا اإلاىيٕى في مجا٫ اإلاٗامالث بحن ألاٞغاص ، و هٓغا لٗال٢ت هظا الىٕى مً البُٕى 

ا ل٩ل باب ًاصي بلى بال٣ًاء و عظاله ،٦ما ؤهه ًخمحز بسهىنُاث ججٗله زاي٘ ألخ٩ام زانت جدؿب

اإلاًاعبت ؤو ؤزض خ٤ اإلاخىاػ٫ يضه ،و ًخُلب بظغاءاث زانت في مىيٕى اؾترصاص الخ٤، ٞالهضٝ مً 

٘ اللبـ و الٛمىى الظي ٨ًخى٠ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها و مداولت  ازخُاع هظا اإلاىيٕى ًخمشل في ٞع

 بُٖاثه نىعة واضخت ٖىه .

ػ ؤهم ؤلاق٩االث التي ًشحرها هظا اإلاىيٕى  و التي جخمدىع ٞاألمغ بطن ؛ٌؿخضعي مىا الخُغ١ بلى ببغا

خى٫ ،ما هى اإلا٣هىص  ببُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها ؟و ما هى الخل ال٣اهىوي بطا ما ؤزبدذ ؾىء الىُت 

ت مً الخهٝغ في الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ؟   و بهٟت  )اإلاًاعبت( لضي الباج٘ ؟   و ما هي الٟئت اإلامىٖى

٤ اإلا  إلاىيٕى ؟جؼاثغي في مٗالجخه لهظا اكٕغ الٖامت هل ٞو

و مً زال٫ هظه ؤلاق٩الُاث اجبٗىا اإلاىهج الخدلُلي و الى٣ضي في صعاؾدىا لهظا اإلاىيٕى ،  

مٗخمضًً في طل٪ ؤؾلىب جدلُل الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاىيٕى الضعاؾت، و مً زم  جبُان 

ُٗت و مداولت بً  جاص ا٢تراخاث لؿضها .الشٛغاث ال٣اهىهُت في الىهىم الدكَغ

و مً ؤهم الهٗىباث التي واظهخىا زال٫ بٖضاصها لهظا البدض، ًم٨ً بظمالها في هضعة اإلاغاظ٘     

و اإلاهاصع، و ٖضم وظىص مغاظ٘ زانت حٗالج مىيٕى الضعاؾت، باإلياٞت بلى ٖضم الخم٨ً مً 

 .هحن الٛغبُت مترظمت جغظمت صخُدتالخهى٫ ٖلى مغاظ٘ لل٣ىا
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ً هظه ؤلاق٩االث اإلاُغوخت في اإلا٣ضمت ًخُلب مىا ألامغ ج٣ؿُم هظا اإلاىيٕى في و لإلظابت ٖ

مبدشحن ،ؾٝى هخُغ١ في اإلابدض ألاو٫ بلى مٟهىم بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها و ؾٝى هدىاو٫ ُٞه 

، ؤما اإلابدض الشاوي ؾٝى هدىاو٫ ُٞه بُ٘ الاؾترصاصالخٍٗغ٠ و قغوَه و ٦ظل٪ هخٗغى بلى خ٤ 

ت مً الكغاء  ، و٦ظل٪ ؾٝى هخُغ١ بلى الخ٣ى١ اإلاخىا ٕػ ٞيها لٗما٫ ال٣ًاء ؛ؤي جبُان الٟئت اإلامىٖى

 ه٣ُت مهمت؛  وهي حٗامل اإلادامي م٘ مى٧له في الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه .

 ٌ  بُؼ الحلٓق املخىاػع فيها لغحر غماٌ اللًاء:  املبدث ألاْ

٢ؿمه  و     الؿاب٘، و الخام بالبُ٘ل٣ض زهو الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي الٟهل ألاو٫ مً الباب 

( ،زم جىاو٫ في ال٣ؿم الشاوي ؤهىإ 396-351بلى ٢ؿمحن، ؤوعص في ال٣ؿم ألاو٫ ألاخ٩ام الٗامت للبُ٘ )م 

 . -في اإلا٣ضمت-( وهى ما ؾب٤ جىيُده 412-397البُٕى )م

ٌؿخىظب و ؾىسهو هظا اإلابدض لضعاؾت بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها لٛحر ٖما٫ ال٣ًاء، و لظل٪ 

مىا صعاؾخه في مُلبحن ،اإلاُلب ألاو٫ ؾىٝ هخُغ١ ُٞه الى مٟهىمه ،و قغوٍ جد٣٣ه ؤما اإلاُلب  

ٟه ،و٦ظل٪ ؤزاعه.  الشاوي ؾٝى هضعؽ خ٤ الاؾترصاص ؛مً خُض حٍٗغ

ٓم بُؼ الحلٓق املخىاػع فيها لغحر غماٌ اللًاء  املُلب ألاٌْ : مفِ

٣ت" ٧ل محزة ًمىدها  مً اإلاٗلىم ؤن الخ٤ هى: ٩ىن  ٢اهىهُت ال٣اهىن لصخو ما، و ًدميها بٍُغ  ٍو

٩ًىن  وبظل٪129" له بم٣خًاه الخ٤ في الخهٝغ مدؿلُا ٖلى اإلاا٫ مٗتٝر له بهٟخه مال٩ا مؿخد٣ا له.

 له الخ٤ في الخهٝغ ُٞه في خضوص ال٣اهىن، بما بُٗه ؤو جإظحره ؤو.... بلخ.

                                                           
ت الػامت للحم ،َلبت الؿىت ألاْلى ،كؿم الحلٓق ، املغهؼ الجامعي  بلحاج   129 ٓع خماصي ،مدايغاث ملُاؽ هظٍغ ؤهظغ، غبض الى

 .2014-2013جامػُت بٓقػُب ،غحن جمٓقيذ، الجؼاثغ،  الؿىت ال
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ُٞه ؤ٦ثر  مً شخو ًضعي مل٨ُت هظا بال ؤن هظا الخ٤ ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل جىإػ ،ؤي ٢ض ًىظض 

 الخ٤، ٣ُٞىم اخضهم في الخهٝغ ُٞه .

ٞما هي الىهىم ال٣اهىهُت التي جد٨م و جىٓم هظا الىٕى مً البُٕى ؟وما هى مى٠٢ الكٕغ   

 ٖلى هظا الىٕى مً البُٕى ؟  و ما هي خاالجه؟

حن ، في الٟٕغ ألاو٫ ؾي ٠ و ٖلُه ؾى٣ؿم هظا اإلاُلب بلى ٖٞغ ، ؤما الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليهابحن حٍٗغ

 الٟٕغ الشاوي ؾىدىاو٫ ُٞه خاالث بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها .

 الفغع ألاٌْ : حػٍغف الحلٓق املخىاػع فيها لغحر غماٌ اللًاء

الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه  هى خ٤ مدخمل الىظىص ،وهى بهظا الىن٠ ًجىػ بُٗه ، و البُ٘ في هظه 

زبذ خ٤ اإلابُ٘ للباج٘ اهخ٣ل اإلاكتري ب٣ٗض البُ٘ ،  و بن لم ًشبذ الخالت ًهبذ ٣ٖضا اخخمالُا ،ٞةن 

  ٣ٞ130ض يإ ٖلى ٧ل مً الباج٘ و اإلاكتري.

و الىا٢٘ ؤن اإلاكتري لخ٤ مخىإػ ُٞه ٩ًىن ؾا٢ِ الخُاع، بطا ال ًًمً له الباج٘ وظىص          

٦ضجه اإلاد٨مت و الباج٘ هىا ال ٩ًىن ملؼما بًمان ٖضم الخٗغى   والاؾخد٣ا١،  131هظا الخ٤.
ّ
وهظا ما ؤ

ٓها ؤن الباجؼ ًًمً غضم الخػغى للمكتري في " الٗلُا في ٢غاعها الخالي: باملبُؼ   الاهخفاعمً امللغع كاه

ْمً امللغع ؤًًا ؤهّ بطا ْ مً فػل الغحر ،  ٓاء وان الخػغى مً فػلّ ؤ ْ بػًّ ؾ عفػذ غلى  ولّ ؤ

ْمً جم فةن  ٓمت بلى حاهب املكتري ، املكتري صغٔٓ اؾخدلاق املبُؼ للباجؼ ؤن ًخضزل في الخه

 132.اللًاء بما ًسالف َظًً املبضؤًً ٌػض مسالفا لللاهٓن"

                                                           
ٓعي  ، الٓؾُِ في قغح اللاهٓن املضوي، املغحؼ الؿابم ، م:   130  .168-167ؤهظغ ، غبض  الغػاق   الؿنه
ٓص  املضهُت  املؿماة ،الىخاب  ألاٌْ  غلض  البُؼ ،  ٍ   131 ، ميكإة املػاعف،  3ؤهظغ ، فخخي غبض الغخُم غبض هللا،  الٓححز  في  الػل

ت، مهغ، م:  284 إلاؾىىضٍع
 .11،م:  3،الػضص . 1992،م .ق ،36889،ملف  عكم  06/1986/ 25ؤهظغ، املدىمت  الػلُا ،الغغفت  املضهُت ،  132
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ٌػخبر الحم املخىاػع مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٖلى ؤهه:"  400و جىو ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

َٓغي فُّ بطا عفػذ مً ؤ ْ وان مدل هؼاع ح  ."حلّ صغٔٓ ؤ

و ٌٗخبر البُ٘ الىاعص ٖلى خ٤ مخىإػ ُٞه بطا ٧ان مدله مجغص اصٖاء خ٤ شخص ي  ؤو خ٤       

 133ُٖني،  و ٖىضما  ٩ًىن الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه خ٣ا شخهُا، ٞخدب٘ في بُٗه ؤخ٩ام خىالت الخ٤.

١ م ط ؾاب٣ت الظ٦غ، ههذ  400ؤن الخ٤ مخىإػ ٖلُه خ٤ شخهُا ؤو ُٖيُا ؤو ؤصبُا. اإلااصة  ؤي 

 134ٖلى خ٤ مخىإػ ُٞه صون ؤن جمحز بحن ؤهىإ الخ٣ى١ .

ٓع :  ٓع مً البُ ٓكف الكغع غلى َظا الى  م

ا ؤن بُ٘ الٛغع  مدغم . ولم ًخبض  في ال٨خاب هو بظل٪ ، و ٖلى هظا  135إلاا ٧ان مً الشابذ قٖغ

 جذ الؿىت ،و اإلا٣ٗى٫ ، وؤلاظمإ بإصلت وهي ٧الخالي :ؤ

غة عض ي هللا ٖىه ًٖ الىبي نل هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ :" - ههى غً بُؼ صلُل الؿىت : ًٖ ؤبي هٍغ

ْ بُؼ الحهاٍ  136". الغغع  

مً اإلا٣ٗى٫: إلاا ٧ان مً اإلاؿلم به ٣ٖال ٖضم ظىاػ بُ٘ الؿم٪ في اإلااء، و الُحر  في  الضلُل

٧ان مً اإلا٣ٗى٫ ٖضم ظىاػ بُ٘ الٛغع الجداص ٖلت ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخمل٪ و٢ذ او٣ٗاص  137الؿماء،

 ٣ٖض البُ٘. 

                                                           
ٓص املؿماة غلض البُؼ ،ٍ.  133 ،م: 1980، غالم الىخب، اللاَغة، مهغ، ؽ.4ؤهظغ، ؾلُمان مغكـ، قغح اللاهٓن املضوي الػل

549.  
ٓص الخانت )غلض البُؼ(، َلبت الؿىت الثاهُت ،كؿم الحلٓق ، املغهؼ  ؤهظغ، غبض الحىُم بٓحاوي 134 ، مدايغاث  في ملُاؽ الػل

 .2015-2014الجامعي  بلحاج بٓقػُب ،غحن جمٓقيذ ، الجؼاثغ،  الؿىت الجامػُت 
ْ الجِل . انُالخا: هما بِىّ ابً اللُم 135 ْ الخػغى للِلىت  ْ الخُغ  ٓػٍت :"ما لم ٌػلم  الغغع لغت: صاثغ غلى مػنى الىلهان  الج

"؛ ؤهظغ ، ؤبٓ الؿػُض بلػُض بً ؤخمض ، ؤخيام البُؼ ْ ؤصبها في الىخاب ْ الؿىت ،ٍ. ٓلّ ،ؤْ ال حػلم خلُلخّ ؤْ ملضاٍع ،صاع 1خه

ٓاصي ، ؽ.  .48، م: 2004إلامام مالً ، الجؼاثغ ،باب ال
ٓع ،باب  بُؼ الحهاة  ْ البُؼ  الظي   136 ْ 1،ٍ.1513،عكم 2فُّ  غغع ، ج .اهظغ ،صحُذ مؿلم ،هخاب  البُ ،صاع  َُبت لليكغ 

ٓػَؼ، ص. بلض  اليكغ ،ؽ.  .707،م.2006الخ
ْ الؿىت ،املغحؼ الؿابم، م:   137 ْ ؤصبها في الىخاب  ٓ الؿػُض بلػُض بً ؤخمض ، ؤخيام البُؼ   .48ؤهظغ، ؤب
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 ؤي ؤن الباج٘ ال ًمل٪ اإلابُ٘ و٢ذ او٣ٗاص ٣ٖض البُ٘ .

مه     - م بُ٘ الٛغع إلاا وعص في جدٍغ مً ؤلاظمإ: ؤظم٘ ال٣ٟهاء و ؾل٠ هظه ألامت وزلٟها ٖلى جدٍغ

 ىا٢كت و الجضا٫.مً ؤصلت ٢اَٗت ؾلمذ مً اإلا

ا باألصلت الىاعصة ؾاب٣ا ؤن بُ٘ الٛغع مدغم ٞةن بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها  و خُض ؤهه زبذ قٖغ

مدغم ٦ظل٪ الجداص الٗلت ُٞما بُنهما بإن ٧ل منهما ٚحر م٣ضوع ٖلى جمل٨ه و٢ذ ال٣ٗض. لظل٪ ًم٨ً 

ا و طل٪ ٢ُاؾا ٖلى بال٣ى٫ بإن بُ٘ خ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها مدغم  و ًم٨ً ال٣ى٫ بإهه مً  ُ٘ الٛغع.قٖغ

ومً ؤظل مؿاًغة ؤخ٩ام الكٕغ ، ٧ان ٖلى  ؤظل يمان ؤ٦بر خماًت لخ٣ى١ ألاٞغاص و ج٣لُو الجزاٖاث،

هظا بسهىم مى٠٢ الكٕغ مً بُ٘  ٖلى بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها .اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤن ٣ًغع البُالن 

ز بُ٘ هظه الخ٣ى١ ًٖ بُ٘ مل٪ الٛحر ،وهى ما  ؾِخم الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ،و لىا ؤن هدؿاء٫ ًٖ جمح

 الخُغ١ بلُه في الى٣ُت اإلاىالُت .

 :جمحز  بُؼ الحلٓق املخىاػع غليها غً بُؼ ملً الغحر 

ٖاصة ما ًخم الخلِ بحن ؤخ٩ام بُ٘ مل٪ الٛحر و بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها ل٨ً الجضًغ بالظ٦غ ؤن 

الٛحر ،م٘ ؤهه  ًىظض ه٣اٍ حكابه بُنهما، و منها ؤن ٧ليهما ٌٗض  هظا ألازحر ًسخل٠ جماما ًٖ بُ٘ مل٪

 جهٝغ في ش يء ٚحر مملى٥ للباج٘ في و٢ذ او٣ٗاص ٣ٖض البُ٘ .

سخلٟان ٧ىن ؤن بُ٘ مل٪ الٛحر ٦ما ؤ٢غجه اإلاد٨مت الٗلُا  " ٓها ؤهّ بطا باع ٍو مً امللغع كاه

ٓ ال ًملىّ فللمكتري الحم في  َ ْ ْ ال ًىٓن َظا شخو قِئا مػُىا بالظاث ، َلب ببُاٌ البُؼ ،

ٓ ؤحاٍػ املكتري  ْ ل  138." البُؼ هاحؼا في خم مالً الص يء املباع 

                                                           
، الاحتهاص الجؼاثغي في اللًاء املضوي ، ملخبـ غً حماٌ ؾاٌـ106893،عكم امللف22/12/1993ؤهظغ،م.ع، الغغفت املضهُت،  138

ٓعاث ولًُ،الجؼاثغ،ؽ.1،ٍ.2،ج.  .802،م: 2013، ميك
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بما ؤن هظا البُ٘ الظي جم  ال ٌٗض هاظؼا، و بالخالي ٞةن ال٣ًاء به ٌٗض مسالٟت لل٣اهىن . 

 لهاخب الص يء ببُا٫  ٣ٖض البُ٘ . و هظا الخهٝغ ًم٨ً ؤن ًهبذ صخُدا بما :و 

  ؤظاػه اإلاال٪ الخ٣ُ٣ي ؛في خالت 

 . ُ٘في خالت بطا ا٦دؿب الباج٘ مل٨ُت اإلابُ٘ بٗض او٣ٗاص الب 

ْ ناع هاحؼا في " ١.م.ط 398و هى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ٓلّ غلُّ  بطا ؤكغ املالً البُؼ ؾٔغ مفػ

خم املكتري .ْ هظلً ٌػخبر صحُدا في خم املكتري بطا اهدؿب الباجؼ ملىُت املبُؼ بػض اوػلاص 

و ًم٨ً      ٣ٞض ًخإ٦ض للمكتري و٢ض ال ًخإ٦ض له ، ،اخخماليؤما بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها ٞهى بُ٘  ."ُؼالب

غ الخ٤ اإلاخىإػ ٖلُه للباج٘ . و ًم٨ً ؤن ًخدى٫ بُ٘ الخ٣ى١  ؤن ٩ًىن صخُدا في خالت واخضة وهي ج٣ٍغ

غ الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه للباج٘ .  اإلاخىإػ ٞيها بلى بُ٘ مل٪ الٛحر في خالت ٖضم ج٣ٍغ

٠ بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ،الظي ًم٨ً ؤن وؿخسلو مىه خاالث بُؼ الحلٓق املخىاػع  -هظا ًٖ حٍٗغ

 وهظا ما ؾِخم الخُغ١ بلُه في الٟٕغ الشاوي . – فيها

 خاالث بُؼ الحلٓق املخىاػع فيها لغحر غماٌ اللًاء: الفغع الثاوي

 مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٖلى خالخحن : 400/2ل٣ض ههذ اإلااصة ،

ٗذ به  :الحالت ألاْلى-1 بكٍغ ؤن ٩ًىن الجزإ مىهبا ٖلى مىيٕى  صٖىي ؤمام ال٣ًاءبطا ٞع

اء ؤو بمط ي  ٦ةه٩اع وظىصه ؤنال  الخ٤ وؤنله. ؤو اصٖاء اه٣ًاثه ألي ؾبب مً ؤؾباب الاه٣ًاء ٧الٞى

اء به ٧الضٞ٘ بٗضم ازخهام اإلاد٨مت  اإلاضة. ؤما الهٗىباث التي ًًٗها اإلاضًً ؤمام الضاثىحن لخإزغ الٞى

ه. ا  ُٞه ألجها ال جخٗل٤ بمىيٖى بمٗنى ؤن ٣ًىم الجزإ ٖلى مىيٕى الخ٤  139ٞال ٌٗخبر مٗها الخ٤ مخىاٖػ

                                                           
ٓػَؼ ،بحرْث، لبىان ؽ.  139 ْ الخ ٓاص الفًلي، الٓححز في غلض البُؼ ،الخفؿحر ليكغ   .219،م: 2013ؤهظغ، حػفغ مدمض ح
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،ؤما بطا مـ الجزإ مؿاثل ق٩لُت في ؤلاظغاءاث ٞال ٌٗخبر خ٣ا مخىإػ  اه٣ًاثهٗل٤ بىظىصه ؤو الظي ًخ

 140ُٞه.

و ال جيخهي نٟت الخىإػ في الخ٣ى١ بمجغص نضوع خ٨م مً اإلاد٨مت الابخضاثُت ، و بهما ًٓل  

 خئىاٝ؛ وبالخاليالخ٤ بهظه الهٟت بلى ؤن جيخهي بكإهه َغ١ الًُٗ الٗاصًت ،٧اإلاٗاعيت و الًُٗ في الاؾ

حؿ٣ِ نٟت الجزإ في الخ٤ ،بٗض اؾدىٟاص هظه الُغ١ ٚحر الٗاصًت ٧الًُٗ بالى٣ٌ ،ل٨ً بطا ًَٗ به 

لى في الجؼاثغ )اإلاد٨مت الٗلُا(  141.عظٗذ للخ٤ نٟخه ٦د٤ مخىإػ ٖلُه ٞٗال ؤمام اإلاجلـ ألٖا

و لى لم ًُغح هظا الجزإ  ،٢ض ٢ام بكإهه هؼإ ظضيبطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه  :الحالت الثاهُت-2

ٖلى ال٣ًاء بٗض ،٦ما ؤن مؿإلت  ج٣ضًغ ظضًت الجزإ ؤمغ حؿخسلهه مد٨مت اإلاىيٕى مً ْغوٝ ٧ل 

 ٢ًُت وو٢اجٗها ول٨ً جسً٘ في ج٨ُُٟها لىن٠ الجزإ بلى ع٢ابت مد٨مت الٗلُا ألن الخ٠ُ٨ مؿإلت

 ٢اهىهُت.

و ل٨ً ًب٣ى الؿاا٫ خى٫ مًمىن خ٤  هظا ٧ان باليؿبت إلاٟهىم بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها،

 الاؾترصاص.

 خم الاؾترصاص الثاوي:املُلب 

٦ما ؾب٤ ط٦غه ، اإلاكتري لخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ٩ًىن ؾا٢ِ الخُاع ،بط ال ًًمً له الباج٘ وظىص هظا 

بُٗه مجغص اصٖاء ؤو خ٤ مخىإػ ُٞه ،ًدل ُٞه مدل اإلاكتري مدل الباج٘ ، ومً الُبُعي ؤن  الخ٤ ،ٍو

 الخؿاعة.، ومضي اخخما٫ ال٨ؿب و  الاصٖاءًغاعى في ج٣ضًغ زمً هظا الخ٤ مضي ٢ىجه ؤو يٟٗه في 

                                                           
ٓص الخانت، املغحؼ ا  140  .لؿابمؤهظغ، غبض الحىُم بٓحاوي ،مدايغاث في ملُاؽ الػل
ٓان املُبٓغاث الجامػُت،الجؼاثغ،باجىت،ؽ.4ؤهظغ، زلُل ؤخمض خؿً كضاصة ،الٓححز في قغح اللاهٓن املضوي،ج. 141  2001، ص.ٍ، صً

 .225، م: 
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في الٟٕغ ألاو٫ ، و قغوَه في الٟٕغ  الاؾترصاصؾيخٗغى بلى حٍٗغ٠ خ٤ اإلاُلب  ومً زال٫ هظا 

 الشاوي  و آلازاع اإلاترجبت ٖىه في الٟٕغ الشالض.

 ٌ  حػٍغف خم الاؾترصاص: الفغع ألاْ

بطا جىاٌػ شخو غً خم مخىاػع فُّ " مً ١ م ط ٖلى ؤهه: 400جىو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

ٓاحبت ف ال ْ املهاٍع   ..."فللمخىاٌػ يضٍ ؤن ًخسلو مً َظا الصخو بغص زمً البُؼ الحلُلي لّ 

بت   في و  الخ٨مت  مً الترزُو للمخىاػ٫ يضه باؾترصاص الخ٤ اإلابُ٘ مً اإلاخىاػ٫ بلُه ،هي الٚغ

ا ٖلُه ٌٛلب ُٞه ؤن ٩ًىن مًاعبا  اث ،بط ؤن مً ٌكتري خ٣ا مخىاٖػ مى٘ اإلاًاعبت و في وي٘ خض للمىاٖػ

الدصجُ٘  ٖلى اخخما٫ ٦ؿب الضٖىي اإلاخٗل٣ت بهظا الخ٤ ،ولِـ هظا الىٕى مً اإلاًاعبت مما ٌؿخد٤

بت ٖنها ال هم لها بال الغبذ  ،بل بال٨ٗـ مً طل٪ ججب مداعبخه ألن مً قإهه  ؤن ًضزل ٞيها ٖىانغ ٍٚغ

ت ؤن ًبُ٘ خ٣ه منها . ولِـ اظضي في مداعبتها و ٢هغ قغها مً الترزُو ل٩ل  مً َغ١ اإلاىاٖػ

ؤن ًدل ُٞه مدله ،  الترزُو للُٝغ آلازغ الظي لم ًب٘ خ٣ه بإن ٌؿترص مً اإلاكتري الخ٤ اإلابُ٘ و و 

ت. ، مىخ٣لحن مً زال٫ طل٪ بلى ترصاصهظا ما جًمىه حٍٗغ٠  خ٤ الاؾ 142ًُٞ٘ بظل٪ خضا للمىاٖػ

 قغوٍ خ٤ الاؾترصاص.

ٍ خم الاؾترصاص  الفغع الثاوي:  قْغ

مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي، ؤن اإلاكٕغ ٌكتٍر  400ًدبحن مً هو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

 صاص الكغوٍ آلاجُت:الؾخٗما٫ خ٤ الاؾتر 

 

 

                                                           
 .550اهظغ، ؾلُمان مغكـ ،قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم، م:   142
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 ؤن ًىٓن الحم مخىاػغا فُّ :-1

٘ بكإهه  ٩ىن ٦ظل٪ ٦ما ؾب٤ جىيُده في مؿإلت خاالث بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ٖىضما جٞغ ٍو

٘ به صٖىي ؤمام ال٣ًاصٖىي ؤمام ال٣ًاء، ؤو ٢ام بكإهه هؼإ ظضي خ٣ُ٣ي، خت  143ء.ى لى لم جٞغ

ْملحلاجّ: ؤن-2 ْ ًغص الثمً   ٌػلً املخىاٌػ يضٍ ) املضًً( للمكتري بعاصجّ في الاؾترصاص 

غص الشمً الخ٣ُ٣ي الظي صٞٗه في  ًجب ؤن ٌٗلً اإلاخىاػ٫ يضه للمكتري بعاصجه في الاؾترصاص ٍو

الن ،  ٠ و ٞىاثض الشمً مً و٢ذ الضٞ٘ .ولم ٌكتٍر ال٣اهىن ق٨ال مُٗىا لهظا ؤلٖا اله٣ٟت م٘ اإلاهاٍع

٘ الضٖاوي و ًىظه بلى اإلاكتري صون الضاثً ، و بطا  ٤ الٗاصي لٞغ ٘ بالٍُغ ٣ٞض ًىظه بُلب ؤنلي ًٞغ

الن للمكتري بُلب ٖاعى و ًم٨ً  ا ٞيها ،ُٞم٨ً ؤن ًىظه ؤلٖا ٧اهذ هىا٥ زهىمت و ٧ان اإلاكتري َٞغ

الن بىع٢ت مً الن ؤزغه مً و٢ذ ونىله بلى ٖ ؤن ًدهل ؤلٖا دضر ؤلٖا ً، ٍو لم اإلاكتري ؤوعا١ اإلادًٍغ

الن ٖغى الشمً الخ٣ُ٣ي و اإلاهغوٞاث و الٟىاثض و٢ذ  جب ؤن ٣ٌٗب ؤلٖا ٣ا لل٣ىاٖض الٗامت، ٍو ٞو

٣ا لل٣ىاٖض الٗامت اإلا٣غعة ، ُٞلب الاؾترصاص ال  الضٞ٘ ، ٖغيا خ٣ُ٣ُا ،و ٣ٌٗب الٗغى ؤلاًضإ ٞو

 ًدضر ؤزغه بال مً و٢ذ الغص ؤو الٗغى الخ٣ُ٣ي.

ىاػ٫ يضه مً اإلاُالبت ال ًيخج ؤزغه بال بطا هى عص بلى اإلاخىاػ٫ له الشمً بٗباعة ؤزغي ؤن جسلو  اإلاخ

و ًجىػ اؾخٗما٫ خ٤ الاؾترصاص في  ٞ٘. الخ٣ُ٣ي الظي صٞٗه م٘ اإلاهغوٞاث و ٞىاثض الشمً مً ًىم الض

ا  ا ؤو٫ ؤو مكتًر ؤي و٢ذ بلى ؤن ًدؿم الجزإ في قإن الخ٤، و ًىظه إلاً آ٫ بلُه الخ٤ ؾىاء ٧ان مكتًر

 144ض طل٪.بٗ

هظا ما ٖالجىاه مً زال٫  قغوٍ خ٤ الاؾترصاص، و ؾىٝ هخُغ١  بٗض طل٪ بلى الخاالث 

 التي ال ًجىػ ٞيها الاؾترصاص الاؾخصىاثُت

                                                           
 .20اهظغ، زلُل خؿً كضاصة ،  الٓححز في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم ،م:   143
ٓص املضهُت املؿماة، املغحؼ الؿابم، م:  144  .288-287ؤهظغ، فخخي غبض الغخُم غبض هللا، الٓححز في الػل
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ٓػ فيها الاؾترصاص الاؾخثىاثُتالفغع الثالث : الحاالث   التي ال ًج

مً  401في م  ٢غع اإلاكٕغ خ٤ الاؾترصاص لل٣ًاء ٖلى اإلاًاعبت واؾخٛال٫ الخهىماث ،لظا هو

١ م ط ٖلى ؤعب٘ خاالث  اؾخصىاثُت ال ًجىػ ٞيها الاؾترصاص لٗضم ْهىع ٢هض اإلاًاعبت في ؤي منها ومً 

 145مً ١ م ط ؾالٟت الظ٦غ. 400زم ال حؿغي ٖليها ؤخ٩ام م 

لُه ههذ اإلااصة  غلى  400ال حؿغي ؤخيام املاصة مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٖلى ؤهه :" 401ٖو

ٓاٌ الخ  الُت:ألام

 ،ْاخض ٓاٌ بُػذ حؼافا بثمً   بطا وان الحم املخىاػع فُّ صازال يمً مجمٓغت مً ألام

 ،ْباع ؤخضَم ههِبّ لألزغ ْ قغواء  ْعزت ؤ  بطا وان الحم املخىاػع فُّ مكاغا بحن 

 ّْفاء للضًً الثابذ في طمخ  ،بطا وان الحم املخىاػع غً خم مخىاػع فُّ 

 بُؼ الحم لحاثؼ الػلاع. بطا وان الحم ْ  "املخىاػع فُّ ًىٓن صًىا مترجبا غلى غلاع 

ت مً ألامىا٫ بُٗذ ظؼاٞا - ؤ بشمً واخض. مشل  146بطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه صازال يمً مجمٖى

ت مً اإلاا٫ بمالها مً خ٣ى١ وما ٖليها مً صًىن، و صون هٓغ لٗىهغ  طل٪ ؤن جبإ جغ٦ت ٦مجمٖى

ه الخالت ٣ًٟض الخ٤ اإلاخىإػ ٖلُه طاجِخه ، و جىٗضم ٨ٞغة اإلاًاعبت مً ٖىانغها بالظاث ،ٟٞي هظ

 و مً جم ال  ًجىػ الاؾترصاص . ُٞه بالظاث ،

جيخٟي ٨ٞغة  بطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه مكاٖا بحن وعزت ؤو قغ٧اء وبإ ؤخضهم ههِبه لألزغ. - ب

٨ه ههِبه  ٪ ٖلى الكُٕى مً قٍغ اإلاًاعبت هىا ٦ظل٪، وال ًجىػ الاؾترصاص، طل٪ ؤن قغاء الكٍغ

                                                           
ٓص املضهُت املؿماة ،املغحؼ الؿابم   145  .290،م: ؤهظغ، فخخي غبض الغخُم غبض هللا ، الٓححز في الػل
ْ بهما   146 ْ ؾمي بظلً ألهّ ال ٌػلم فُّ كضع الؿلؼ غلى الخفهُل  ْ ال غضص   ْ ال هُل  ْػن  ٓم ؤي بضْن  بُؼ حؼافي ًلهض بّ بُؼ بالى

ٓص الخانت )غلض البُؼ (، املغحؼ 362ٌػلم كضٍع غلى حملت " .ق م ج "؛ؤهظغ، غبض الحىُم بٓحاوي ، مدايغاث في ملُاؽ الػل

 الؿابم.
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٦ما ؤن  في الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ٣ًهض به ال٣ؿمت ؤو الخُىة هدىها، وال ٣ًهض به اإلاًاعبت،

ت و الخهىمت ، بط ؤهه ال ًا  ههِب صي أل٦ثر مً اؾترصاص الاؾترصاص ال ًاصي بلى خؿم اإلاىاٖػ

ً في الخهىمت .الباج٘  ، ًب٣ى باقي الكغ٧اء بإههبتهم اإلاخىإػ ٞيها مؿخمٍغ

اء للضًً الشابذ في طمخه، ٞجزو٫ اإلاضًً  ًٖ      - ر بطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ًٖ خ٤ مخىإػ ُٞه ٞو

اء بم٣ابل لم ٣ًهض به  الضاثً  اء بالضًً الظي في طمخه له ، ٌٗض الٞى خ٣ه هظا لضاثىه ٞو

( اإلاًاعبت ،و بهما ٢هض به اؾدُٟاء خ٤ مً مضًىه ، و مً زم ال   ًجىػ للمخىاػ٫  )اإلاخىاػ٫ له

 147يضه الاؾترصاص .

ٞالٟغى ؤهىا  بطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ٩ًىن صًىا مترجبا ٖلى ٣ٖاع و بُ٘ الخ٤ لخاثؼ ال٣ٗاع، - ط

ا ُٞه،ٞةطا باٖه اإلاضًً ألظىبي ٧ان للضاثً  بهضص ٣ٖاع مش٣ل بغهً ٨ًٟل صًً ٖلى مال٨ه مخىاٖػ

الظي ٩ًىن له خ٤ جُهحر ال٣ٗاع ،ُٞٗمض بلى قغاء الخ٤ -اإلاغتهً جدب٘ ال٣ٗاع اإلاكتري الخاثؼ 

اإلاخىإػ ُٞه ، ختى ًمى٘ الضاثً اإلاغتهً مً جدب٘ ال٣ٗاع في ًض خاثؼه . و ًسلو ال٣ٗاع للمكتري 

ُهحر اإلا٣ٗضة و ٚحر  مإوهت الٗىا٢ب .والا لً )الخاثؼ ( مُهغا صون الخاظت لاللخجاء بلى بظغاءاث ج

ٌؿخُُ٘ اإلاضًً في الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه )باج٘ ال٣ٗاع ( لالؾترصاص في هظه الخالت ،ألن اإلاكتري ٢هض 

 148مً قغاء الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ؤن ًخٟاصي بظغاءاث الخُهحر و لم ج٨ً ٨ٞغة اإلاًاعبت.

ما جًمىه الٟٕغ الؿاب٤ لُلُه بٗض طل٪ ؤزغ  بطن هي الخاالث التي ال ًجىػ ٞيها الاؾترصاص ،

 الاؾترصاص ٦ٟٕغ عاب٘ .

 

                                                           
ٓص املضهُت املؿماة، املغحؼ الؿابم، م:   147  .292-291ؤهظغ، فخخي غبض الغخُم غبض هللا ، الٓححز في الػل
ٓص املضهُت املؿماة ،املغحؼ الؿابم، م:   148  .292ؤهظغ، فخخي غبض الغخُم غبض هللا ، الٓححز في الػل
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 الفغع الغابؼ  : آزاع الاؾترصاص

ًترجب ٖلى الاؾترصاص خلى٫ اإلاؿترص مدل اإلاكتري )اإلاخهٝغ بلُه( في اله٣ٟت التي ٣ٖضها هظا 

، ُٞٗخبر اإلاؿترص مخل٣ُا   ش الخهٝغ الخ٤ اإلاخىإػ   ُٞه، اإلاخىاػ٫ ،و ٩ًىن خلىله بإزغ عظعي ؤي مً جاٍع

مباقغة مً الباج٘ ) اإلاخىاػ٫( و ٌٗخبر اإلاكتري )اإلاخىاػ٫ بلُه( ؤهه لم ًمل٪ هظا الخ٤ في ؤي و٢ذ مً 

 149هظه الازاع في الٗال٢اث الخالُت:ألاو٢اث ،وجخمشل 

زالشا :   في الٗال٢ت ما بحن اإلاكتري و الباج٘ .  زاهُا:  ؤوال: في ٖال٢ت ما بحن اإلاكتري و اإلاخىاػ٫ يضه.

 150. في الٗال٢ت ما بحن اإلاخىاػ٫ يضه و الباج٘

ال ْ املخىاٌػ يضٍ. -ؤ  في غالكت ما بحن املكتري 

بطا ٧ان اإلاخىاػ٫ ٢ض ٣ٞض الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه بٟٗل البُ٘ ،ٞةن اإلاخىاػ٫ له ٣ًٟضه بٟٗل      

ترصاص ؤزغ عظعي ٌٗىص بلى الاؾترصاص ، صون ؤن ٌٗخبر طل٪ قغاء ظضًض مً ٢بل اإلاخىاػ٫ يضه ، ٩ُٞىن لالؾ

اث الخانت بالخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ،و التي ٣ًىم بها اإلاخىاػ٫  ًىم الخىاػ٫ ، ُٞترجب ٖلى طل٪ ؾ٣ٍى الخهٞغ

ه  ؤي 151له في الٟترة بحن الخىإػ و الاؾترصاص. ؤن اإلاكتري ٌٗخبر ؤهه لم ًيخ٣ل بلُه الخ٤ ؤنال و ٢ض اهتٖز

مىه اإلاؿترص و ًترجب بلى طل٪ ؤن ظمُ٘ الخ٣ى١ التي ٩ًىن ٢ض عجبها اإلاكتري ٖلى الخ٤ حؿ٣ِ و حٗخبر 

ٞدؿ٣ِ الدجىػ التي ٩ًىن الضاثً اإلاكتري ٢ض ويٗها ٖلى الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه بطا ٧ان  ٦152إن لم ج٨ً.

ه خ٣ا شخهُا ٦ما ال جىٟظ الغهىن التي ٩ًىن اإلاكتري ٢ض عجبها ٖل ال٣ٗاع اإلاخىإػ الخ٤ اإلاخىإػ ُٞ

 153ُٞه.

                                                           
ٓاضح في قغح اللاهٓن املضوي   149 ْ امللاًًت، ص.ٍ،صاع الِضٔ، الجؼاثغ، غحن  غلض البُؼ 5ؤهظغ ، مدمض نبري الؿػضي ،ال

 .469،م: 2009ملُلت،ؽ.
ٓاضح في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم ،م:   150  .469ؤهظغ ، مدمض نبري الؿػضي ، ال
ٓم الؿُاؾُت ،حامػت   151 ْ الػل ٓص الخانت ،َلبت الؿىت الثالثت ،كاهٓن زام ،ولُت الحلٓق  ؤهظغ ،كماػ ،مدايغاث ملُاؽ الػل

 .33،م: 2014/2015،ؤبي بىغ بللاًض ، جلمؿان، الجؼاثغ ،ؽ.
ٓعي ،الٓؾُِ في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم ،م:   152  .205ؤهظغ، غبض الغػاق الؿنه
ٓاص الفًلي  ،الٓححز في غلض البُؼ ،الغحؼ الؿابم، م:   153  .224ؤهظغ، حػفغ مدمض ح
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ْ الباجؼ: -زاهُا  في الػالكت ما بحن املكتري 

لُه ٞةطا لم ًخم صٞ٘   ًب٣ى الاؾترصاص في الٗال٢ت صون ؤي ؤزغ بط ًب٣ى ٣ٖض البُ٘ ٢اثما بُنهما ،ٖو

صاثىا للمخىاػ٫ له ) و ال ًجىػ للمخىاػ٫ له ؤن ٌٗىص بالًمان زمً البُ٘ و٢ذ الاؾترصاص ًب٣ى اإلاخىاػ٫ 

و مً زم ٩ًىن للباج٘ خ٤ مُالبت  اإلاكتري بالشمً و الالتزاماث ألازغي الىاقئت ًٖ  154ٖلى اإلاخىاػ٫(،

ٞال ًجبر  ال٣ٗض البُ٘ ،وال ًدل اإلاؿترص مدل اإلاكتري في هظه الالتزاماث ، ٞةن الباج٘ لم ًخٗامل مٗه؛

مٗاملخه ، وال ًجىػ للمكتري الغظٕى ٖلى الباج٘ بالًمان بٗض ؤن  اهتٕز اإلاؿترص اله٣ٟت مً    ٖلى 

اإلاكتري ، وطل٪ ما لم ٨ًً اإلاكتري ًجهل ؤهه  اقتري خ٣ا مخىإػ ُٞه،  ٞةن ظهل طل٪ عظ٘ ٖلى الباج٘ 

.ٌ ٦ضجه اإلاد٨مت الٗلُا في ٢غاعها الخالي: 155بالًمان و الخٍٗى
ّ
 وهظا ما ؤ

غع مً امل" 
ر
ٓها   ؤن الباجؼ ملؼم بالًمان بطا لم ٌكخمل املبُؼ غلى الهفاث التي حػِض ل كاه

ْكذ الدؿلُم بلى املكتري ؤْ بطا وان باملبُؼ غُب ًىلو مً كُمخّ ؤْ مً  ٓصَا  بّ  الاهخفاعبٓح

ْ خؿبما  ْ خؿبما ًظِغ بػلض البُؼ ؤ ٓع بػلض البُؼ ؤ ٓ مظه ٓصة مىّ خؿبما َ بدؿب الغاًت املله

ٓصَا    مً َبُػت ًظِغ  ٓ لم ًىً غاملا بٓح ْ ل ْ اؾخػماٌ ،فُىٓن الباجؼ يامىا لِظٍ الػُٓب   156."ؤ

ْ الباجؼ: -زالثا  في الػالكت ما بحن املخىاٌػ يضٍ 

اإلاؿترص هىا مضًً بالخ٤ اإلاخىإػ ُٞه للباج٘ ٞهى ٚحر ؤظىبي، بسالٝ الكُٟ٘ بطا هى ؤظىبي ًٖ 

لى ت. ٖو  157طل٪ ٞاإلاؿترص ال ًخل٣ى الخ٤ مً الباج٘ بل ًيبه بطا ٧ان خ٤ شخهُا. الٗحن اإلاكٟٖى

و ٣ًُ٘ الخهىمت ُٞه بطا ٧ان خ٣ا ُٖيُا، و ًترجب ٖلى طل٪ ؤن الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ال ًيخ٣ل     

ا ُٞه ما بحن الباج٘ و اإلاؿترص ، و٧ل ما خضر باالؾترصاص ؤن  مً الباج٘ بلى اإلاؿترص ٣ٞض ٧ان خ٤ مخىاٖػ

                                                           
ٓص الخ  154  .34انت، املغحؼ الؿابم، م: ؤهظغ ،كماػ ، مدايغاث في ملُاؽ الػل
ٓعي ،الٓؾُِ في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم ، م:   155  .177ؤهظغ ،غبض الغػاق الؿنه
 . 15، م: 2،الػضص.1994،م.ق،103934،ملف عكم 06/10/1993ؤهظغ، املدىمت الػلُا ،الغغفت املضهُت،  156
ٓاضح في قغح اللاهٓن املضوي، املغحؼ الؿابم، م:  ؤهظغ ،  157  .468مدمض نبري الؿػضي ، ال
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٩ٍىن و زإ ٢ض ؤهدؿم و لم  ٌٗض للباج٘ ؤي خ٤ لُُالب اإلاؿترص بص يء مً الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه . هظا الج

لالؾترصاص ألازغ الظي للهلر في خؿم الجزإ ،ٞةطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه صًىا ًضُٖه الباج٘ في طمت 

الاؾترصاص ًدؿم الجزإ ًى٣ل الضًً بلى اإلاؿترص ُٞى٣ط ي باجداص الظمت ، بل بن  اإلاؿترص ٞةن الاؾترصاص ال

في الضًً ُٞٗخبر ٦إهه لم ٨ًً في طمت اإلاؿترص ،وبطا ٧ان الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ٣ٖاعا، اه٣ُ٘ الجزإ ُٞه و 

ت مً الباج٘. و ال ٌٗخبر ال٣ٗاع ٢ض اهخ٣ل مً الباج٘ بلى اإلاؿترص، بل  زلهذ مل٨ُخه للمؿترص صون مىاٖػ

وبطا ٧ان اإلاكتري ٢ض اقتري بشمً ماظل،  ال ًلؼم حسجُله. اإلاؿترص، ومً زمٌٗخبر ؤهه ٧ان صاثىا في مل٪ 

وؤنبذ اإلاؿترص ملؼما بهظا الشمً بلى ؤظله، ٞةن   ال ٩ًىن ملؼما بص يء هدى الباج٘، بل هى ملؼم هدى 

 158اإلاكتري.

٦ما ؤن الباج٘ ال ٌؿخُُ٘ مُالبت اإلاؿترص بالشمً بضٖىي مباقغة و بهما ًغظ٘ ٖلُه باؾخٗما٫ 

ً ،بن صٖىي مضهُت اإلا كتري ؤي الضٖىة ٚحر مباقغة و هى في طل٪  ًخٗغى إلاؼاخمت صاثني اإلاكتري الازٍغ

اإلاؿترص ال ٌٗخبر ؤهه ٢ض جل٣ى خ٣ا مً اإلاكتري و ٧ل ما خضر باالؾترصاص ؤ هظا الجزإ ٢ض اهدؿم و لم 

لهلر في خؿم ألازغ الظي لو ٩ًىن لالؾترصاص  ،ؿترص بص يء مً الخ٤ اإلاخىإػ ُٞهٌٗض مد٣ا في مُالبت اإلا

وما ًم٨ً ؤن ًالخٔ ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًدضص ٦ُُٟت عص الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ؛ ؤي بمٗنى  الجزإ.

 الاؾترصاصؤوضر وؤص١ ما هي ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت التي ًخم بها 

 املبدث الثاوي : بُؼ الحلٓق املخىاػع فيها لػماٌ اللًاء

٧ان ألانل ٦ما عؤًىا هى ظىاػ بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ٞةن اإلاكٕغ الجؼاثغي عؤي الخغوط ٖلى  بطا

هظا ألانل ٣ٞط ى بمى٘ ٖما٫ ال٣ًاء و اإلادامحن مً الخىاػ٫ لهم في الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها و طل٪ 

خباعاث جخٗل٤ بمهمت ال٣ًاء.   159اٖل

                                                           
ٓاضح في قغح اللاهٓن املضوي، املغحؼ الؿابم، م:   158   .468ؤهظغ ، مدمض نبري الؿػضي ، ال
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ٕ ٞيها لٗما٫ ال٣ًاء و لظل٪ ٌؿخىظب و ٢ض زههىا هظا اإلابدض لضعاؾت بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىاػ 

حن مً الكغاء، الخ٨مت  مىا صعاؾخه في مُلبحن ،اإلاُلب ألاو٫ ؾٝى جُغ١ ُٞه بلى ألاشخام اإلامىٖى

ؤما اإلاُلب الشاوي ؾىدىاو٫ ُٞه مى٘ اإلادامحن مً الخٗامل م٘ مى٧ليهم     قغوٍ جد٤٣ اإلاى٘، مً اإلاى٘،

 في الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها.

 ٌ  ألاشخام املمىٓغحن مً الكغاء : املُلب ألاْ

ٓػ لللًاة، ْ ال املضافػحن مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٖلى اهه :"  402جىو اإلااصة  ال ًج

ْ ال هخاب الًبِ، ؤن ٌكترْا بإهفؿِم مباقغة  ٓزلحن،   ْ ال  للم ْ ال للمدامحن ، ْ ال   اللًاثُحن، 

ٓاؾُت  ْ بػًّ بطا وان الىظغ في الجزاع ًضزل في ازخهام  اؾمب مؿخػاع الحم املخىاػع فُّ ولّ ؤ

ْ بال وان البُؼ باَال ن ؤغمالِم في صاثغتها   ".املدىمت التي ًباقْغ

، ما هي قغوٍ جد٣٣ه و ظؼاء جسلٟه؟ و مىه ما هي الخ٨مت مً هظا اإلاى٘؟ ، و ما هى هُا٢ه ؟ و    

 هظا اإلاُلب في الٟغوٕ الخالُت. هظا ما ؾٝى هداو٫ مٗالجخه في

 الفغع ألاٌْ : الحىمت مً املىؼ 

مً هظا  مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي، و الخ٨مت 402وعص هظا اإلاى٘ ٦ما اقغها ؾاب٣ا في اإلااصة 

ٞكغاء ؤخض هاالء الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ٢ض ًىُىي ٖلى  اإلاى٘ هي ببٗاص ٧ل قبهت ًٖ ال٣ًاة و ؤٖىاجهم.

الىٟىط للٟهل في الجزإ إلاهلخخه ، ؤو ٖلى ألا٢ل ًاصي بلى ؤن ًًٓ الىاؽ طل٪، وال مٗنى اؾخٛال٫ 

ً الكبهاث. َِ و ج٣خط ي هظه  ق٪  ؤن خٟٔ ٦غامت ال٣ًاء و الش٣ت به ج٣خط ي ببٗاصه ًٖ ٧ل َمَىا

الخ٨مت ٢هغ اإلاى٘ ٖلى قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها، ؤما بطا ٧ان عظا٫ ال٣ًاء ؤو ؤٖىاجهم باجٗحن لخ٤ 
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ٞالكغاء هى الظي ج٣ىم مٗه الكبهت ، ؤما البُ٘ ُٞاصي بلى ٢ُ٘ الهلت  مً هظه الخ٣ى١ ٞال ٣ًىم اإلاى٘.

 .160بالخ٤ اإلاخىإػ ُٞه و ًبٗضهم ًٖ ٧ل قبهت

بطا ٧اهذ هظه هي الخ٨مت مً مى٘ بُ٘ الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها لٗما٫ ال٣ًاء، ٞما هى هُا١ هظا 

 غ١ بلُه في الٟٕغ الخالي.اإلاى٘ مً خُض ألاشخام ؟ و هظا ما ؾيخُ

 :  هُاق املىؼ مً خُث ألاشخامالفغع الثاوي

مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ، ؤن ألاشخام اإلامىىٖىن     402ًخطر مً اإلااصة 

إلاىز٣ىن          ، ا، اإلاضاٞٗىن ال٣ًاثُىن، اإلادامىن مً قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها هم ٧الخالي: ال٣ًاة 

و ٢بل ؤن هبحن اإلا٣هىص مً ٧ل ٞئت مً هظه الٟئاث ، ه٣ى٫ باصت طي بضء ؤن هظا  ٦خاب الًبِ .و 

مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٢ض وعص ٖلى ؾبُل الخهغ ، و لِـ ٖلى  402الخٗضاص الظي ط٦غ في اإلااصة 

عة في الىو ؾبُل اإلاشا٫ وطل٪ للُاب٘ الاؾخصىاجي لهظا الىو ، ومً زم ًجب الخ٣ُض بالٟئاث اإلاظ٧ى 

صون جُب٤ُ خ٨م هظا الىو ٖلى الٟئاث ألازغي التي لم جظ٦غ ٦ٟئت اإلاترظمحن لضي اإلاد٨مت ؤو 

 .161الخبراء

ال   اللًاة: -ؤ

ت مً ٢بل الىاؽ بم٣خط ى ؤمغ ناصع   ٖى و هم ألاشخام الظًً ٌُٗىىن للٟهل في الضٖاوي اإلاٞغ

مد٨مت ظؼثُت ؤو مد٨مت ابخضاثُت     مً الؿلُت اإلاسخهت و ٌؿخىي في ال٣اض ي ؤن ٩ًىن ٢ايُا ؤمام

في خ٣هم ؤن  402ؤو ؤمام اخض ٚٝغ اإلاجلـ ال٣ًاجي ؤو اإلاد٨مت الٗلُا، ل٨ً ٌكتٍر لخُب٤ُ اإلااصة 

٩ًىهىا طاث نٟت ٢ًاثُت و٢ذ قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ، ؤما بطا لم ج٨ً لل٣اض ي هظه الهٟت و٢ذ 
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ىو في خ٣هم ، ٦إن ٌكتري ال٣اض ي الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ُٞجب ٖضم بٖما٫ ال

 ٢بل ا٦دؿابه نٟت ال٣اض ي ، ؤو ؤن ٌكتري  الخ٤ بٗض ؤن اٖتز٫ ٖمل ال٣اض ي .

و ال٣اض ي لِـ ممىىٖا مً ؤن ٌكتري الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه باؾمه ٣ِٞ، و بهما ممىٕى مً قغاثه 

 . ٦162ظل٪ ختى و لى باؾم ٚحره مؿخٗاعا لخؿابه

 ٓن اللًاثُٓن:املضافػ -زاهُا

ُحن، و ٖملهم مدضوص مً خُض هٕى ال٣ًاًا التي ًجىػ التراٞ٘  و٧اهىا ٌؿمىن بالى٦الء الكٖغ

ُت، ومً خُض الخضوص ؤلا٢لُمُت التي ٌٗملىن صازلها خُض ال ًجىػ للمضاٞ٘  ٞيها، و هي الضٖاوي الكٖغ

 .163ال٣ًاجي ؤن ٌٗمل زاعط اإلاجلـ ال٣ًاجي ؤو اإلاد٨مت اإلا٣ُض اؾمه ٞيها 

مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ، التي هو  402و٢ض ؤوعصهم اإلاكٕغ يمً الٟئاث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة 

 ٞيها ٖلى مى٘ هظه الٟئاث مً قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها

 املدامٓن :-زالثا

ت، و  ٖمل اإلادامي لِـ م٣هىعا ٖلى مى٣ُت صون مى٣ُت ؤزغي مً ؤهداء الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ال٣ُام بٗمله ؤمام اإلادا٦م التي ًجىػ التراٞ٘ ؤمامها ؤًىما ٧اهذ، و مً زم ال ًجىػ له قغاء بهما ًجىػ له 

حن في الخ٤ .  164الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها و التي ٩ًىن و٦ُال ٞيها ألخض الخهىم اإلاخىاٖػ

ٓزلٓن: -عابػا  امل

غ ال٣ٗىص التي ٌك تٍر ٞيها اإلاىز٤ يابِ ٖمىمي ،مٟىى مً ٢بل الؿلُت الٗمىمُت ،ًخىلى جدٍغ

ب ألاشخام بُٖائها هظه الهبٛت، ال٣اهىن الهبٛت الغؾمُت، خىلى خٟٔ  و٦ظا ال٣ٗىص التي ًٚغ ٍو
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 .236،237ؤهظغ ، زلُل ؤخمض خؿً كضاصة  ، الٓححز في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم ،م:   164



 

 

141 

مً       10و 3، و هظا خؿب اإلااصة  لإلًضإ...والى ٚحرها مً اإلاهام ال٣ٗىص التي ًدغعها ؤو ًدؿلمها

٣ا ، بن الخٓغ اإلاخٗل٤ بكغاء الخ٣ى١ 165ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت الخىز٤ُ اإلاخىإػ ٞيها ٌكملهم ٞو

بكٍغ ؤن ٩ًىن يمً صاثغة ازخهانهم، و ؤن جخىاٞغ لهم هظه الهٟت و٢ذ قغاء  402لىو اإلااصة 

 .166الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه

 هخاب الًبِ: -زامؿا

ٟي اإلاد٨مت بمسخل٠ الٛٝغ و ألا٢ؿام بن ٖلى مؿخىي اإلادا٦م ؤو اإلاجالـ  و ًُل٤ ٖليهم مْى

، ًىدؿبىن بلى ٦خابت الًبِ التي جًم مجمٕى اإلاهالر التي ٌٗملىن بها،   ال٣ًاثُت ؤو اإلاد٨مت الٗلُا

مً مهامهم جل٣ي الٗغاثٌ و مؿ٪ السجالث و جدًحر الجلؿاث و بًضإ ؤصلت ؤلازباث، و ٌكٝغ ٖلى 

٦خابت الًبِ، ؤخض ال٨خاب مً بحن ألا٦ثر ؤ٢ضمُت، و ؤخؿً زبرة و حؿىض له مهمت ٧اجب الًبِ 

و بالخالي ال ًجىػ لهم قغاء الخ٣ى١ التي جضزل صاثغة ازخهام  402لتهم اإلااصة و ٢ض قم 167الغثِس ي .

 .168اإلاد٨مت اإلاُٗىحن بها

 402و خؿب عؤًىا الخام ٧ان ٌؿخىظب ٖلى اإلاكٕغ ؤن ًضزل يمً الٟئاث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة 

هه بد٨م ١.م.ط  ٞئاث ؤزغي ٧الخبراء ؤو ًجٗل الٟئاث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال ٖلى ؾبُل الخهغ، أل 

مىهبهم ًم٨ً لهم ؤن ًجٗلىا الضٖىي حؿغي إلاهلختهم الخانت ،و مىه ه٣ترح ؤهه ٖلى اإلاكٕغ حٗضًل 

١.م.ط و ظٗل الٟئاث اإلاظ٧ىعة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ل٩ُىن اإلاجا٫ ؤوؾ٘ لخماًت ناخب  402اإلااصة 

 الخ٤  . 
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خىا لألشخام الظًً مىٗهم اإلاكٕغ الجؼاثغي مً قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ًجب ٖلُىا  بٗض مٗٞغ

ت قغوٍ جد٤٣ اإلاى٘ و ظؼاثه ،و هظا ؾىدىاوله في الٟٕغ الخالي .   مٗٞغ

ْ حؼاء مسالفخّ: الفغع الثالث ٍ جدلم املىؼ   قْغ

ٖما٫ ال٣ًاء مً قغاء ؾيخُغ١ في هظا الٟٕغ بلى الكغوٍ الىاظب جىاٞغها لخد٤٣ مى٘    

 الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ، و بلى الجؼاء اإلاترجب ٖلُه .

ال ٍ جدلم املىؼ :-ؤ  قْغ

مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ؾاب٣ت الظ٦غ ، ًخطر اهه ٌكتٍر إلاى٘  402بٗض اؾخ٣غاء اإلااصة    

 " قغوٍ، و هي :3ٖما٫ ال٣ًاء مً قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ًجب جىٞغ  زالر "

 ٗذ به صٖىي،  ؤو ٢ام في  ؤن ه ٢ض ٞع ٩ًىن الخ٤ مخىإػ ُٞه ٧له ؤو بًٗه، ؤي بطا ٧ان مىيٖى

ه، و بهما  ٗذ به صٖىي بمىيٖى ا ُٞه لِـ ٣ِٞ بطا ٞع قإهه هؼإ ظضي، ٞالخ٤ ٩ًىن مخىاٖػ

ب  ٘ الجزإ بلى ال٣ًاء ؤمغا ٢ٍغ ٩ًىن ٦ظل٪ متى ٧ان الجزإ في قاهه ظضًا بدُض ًجٗل ٞع

ٗذ و لم ٨ًً هىا٥ هؼإ ظضي ٌؿدك٠ مً زالله الاخخما٫، ٞةطا ل م ج٨ً هىا٥ صٖىي ٢ض ٞع

٘ الضٖىي ٞال ه٩ىن بهضص خ٤ مخىإػ ُٞه و بالخالي ال ًخد٤٣ اإلاى٘ مً الكغاء . و  بم٩ان ٞع

ا ُٞه ؤو ٚحر مخىإػ ُٞه ٌٗض مؿالت ٢اهى   هُت ًسً٘ ال٣اض ي في قاجها لغ٢ابتاٖخباع الخ٤ مخىاٖػ

 .169مد٨مت الٗلُا

 ض الكغاء ممً ط٦غوا في الىو ٖلى ؾبُل الخهغ، بط الغؤي الغاجر ٣ٞها         ؤن ٩ًىن مً ًٍغ

ٞال ٌكمل  و ٢ًاء ؤن الخٗضاص الظي وعص في اإلااصة اإلاكاع بليها ؤٖاله ٢ض ظاء ٖلى ؾبُل الخهغ.

                                                           
 .105الٓؾُِ في غلض البُؼ  ،املغحؼ الؿابم، م:  ؤهظغ، مدمض خؿً كاؾم،  169
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ت و الخغاؽ و هدىهم الن اإلااصة خ٨م  بهٟت زانت الخبراء ؤو اإلاترظمحن بالخ٨م و عظا٫ الكَغ

 .170ؾخصىاجي ال ًجىػ ال٣ُاؽ ٖلُها

  ؤن ٩ًىن الجزإ اإلاخٗل٤ بالخ٤ صازال في ازخهام اإلاد٨مت التي ًباقغ عاٚب الكغاء ٖمله  في

ل٨ً ًيخ٣ض البٌٗ هظا الكٍغ و ًُلب بان ٌكمل اإلاى٘ ؾىاء ٧ان الىٓغ في الجزإ مً  صاثغتها.

ازخهام اإلاد٨مت التي ًباقغون ؤٖمالهم ٞيها ؤم ال، و طل٪ مداعبت لغوح اإلاًاعبت و ببٗاص 

 .171ٖما٫ ال٣ًاء ًٖ مىاًَ الكبه و اؾخٛال٫ الىٟىط

ال ٩ًىن باَال؛ الن عظل ال٣ًاء بط ببُ٘  ؤما بطا بإ عظل ال٣ًاء الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه، ٞةن ال٣ٗض

الخ٤ الخىإػ ُٞه بهما ٣ًُ٘ نلخه به ٞال جشىع بهضصه قبهت ؤو ًْ،و لظل٪ ٞان اإلاكٕغ لم ًبُل هظا 

 .172الخهٝغ

 بٗض حٗغيىا لكغوٍ جد٤٣ اإلاى٘ ،ؾيخُغ١ آلان بلى ظؼاثه .

 حؼاء مسالفت املىؼ: -زاهُا

إلاى٘ مً الكغاء في الخالت التي هدً بهضصها ، و التي طهب ال٣ٟه الٟغوس ي بلى ؤن ظؼاء مسالٟت ا

ؤن الهضٝ  و طل٪ ٖلى ؤؾاؽ البُالن اليؿبيمىه، هى  1957جىاولها الخ٣ىُني اإلاضوي الٟغوس ي في اإلااصة 

 .173مً اإلاى٘ هى خماًت الباج٘ ، و بالخالي ٣ًخهغ خ٤ الخمؿ٪ بهظا البُالن ٖلى الباج٘ وخضه

 402نغاخت ٦جؼاء ٖلى مسالٟت ؤخ٩ام اإلااصة  البُالن اإلاُل٤خحن ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي و٢٘  في

ْ بال وان باَال١.م.ط " ١402.م.ط و طل٪ ب٣ىله في الٗباعة ألازحرة مً اإلااصة    ًيص ئ"، و مً جم ال  .....

اإلاُل٤ ٌٗضم ال٣ٗض ، و  ال٣ٗض ؤي هٕى مً آلازاع ؾىاء باليؿبت للمخٗا٢ضًً ؤو باليؿبت للٛحر ، ٞالبُالن

                                                           
ٓاص الفًلي، الٓححز في الػلض البُؼ  ،  170  .227املغحؼ الؿابم ،م:  ؤهظغ، حػفغ مدمض ح
ٓاص الفًلي ،  171  .228هفـ املغحؼ ،م: ؤهظغ، حػفغ مدمض ح
ْ اليكغ، مهغ،   172 ت، ص.ؽ، م: ؤهظغ، ؾمحر غبض الؿُض جىاغٓ، غلض البُؼ، صاع الفىُت للُباغت   .401إلاؾىىضٍع
 .106ؤهظغ، مدمض خؿً كاؾم، الٓؾُِ في غلض البُؼ ،املغحؼ الؿابم، م:   173
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و البُالن في هظه الخالت، ًاؾـ ٖلى ؤخ٩ام الىٓام الٗام الن اؾخٛال٫ ٖامل ، ًجٗله ٦إن لم ٨ًً

ال٣ًاء هٟىطه   في قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ُٞه مسالٟت للىٓام الٗام ، و بطا لم ًٓهغ ٢هض ٖامل 

٣اض ي في هؼإ ٣ً٘  في ل قبهت في خُاص الال٣ًاء في اؾخٛال٫ هٟىطه، ٞان قغاءه لخ٤ مخىإػ ُٞه ًٓ

 .174هظه الكبهت ال ق٪ ٞيها بإجها مخٗل٣ت بالىٓام الٗامازخهانه، و 

حن مً الكغاء ، ل٨ً ًب٣ى ٖلُىا الخٗغى بلى مى٘  اإلادامحن مً  هظا ما ًخٗل٤ باألشخام اإلامىٖى

 الخٗامل م٘ مى٧ليهم في الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها و هظا في اإلاُلب الشاوي.

ٓوليهم في الحلٓق املخىاػع فيها   املُلب الثاوي  :  مىؼ املدامحن مً الخػامل مؼ م

١.م.ط ،  402مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي جُب٣ُا لخ٨م اإلااصة  403ل٣ض ؤوعص اإلاكٕغ في اإلااصة 

ا في الٗمل خُض جىو: 403ٖلى ؤؾاؽ ؤن الخالت التي وعصث في اإلااصة  ٓػ للمدامح" ألا٦ثر و٢ٖى ن ال ًج

ٓاء وان الخػامل  ٓوليهم في الحلٓق املخىاػع فيها ؾ ٓا مؼ م ْ ال للمضافػحن اللًاثُحن ؤن ًخػامل

ْ بال واهذ املػاملت باَلت ٓا الضفاع غنها  ٓل ٓا َم الظًً ج ْ بإؾماء مؿخػاعة بطا واه  ". بإؾمائهم ؤ

ي ًم٨ً ؤن ًخطر مً الىو اإلاظ٧ىع ؤٖاله اهه ٢ض خغم ٖلى اإلادامحن ظمُ٘ يغوب الخٗامل الت

جغص ٖلى الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه بما في طل٪ قغاء هظه الخ٣ى١ .و ٖلى طل٪ ال ًجىػ للمدامي الظي ًخىلى 

الضٞإ ًٖ الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ؤن ٌكتري هظا الخ٤ و ال ؤن ٣ًاًٌ و ال ًىهب له وال ٌكاع٥ ُٞه   و ال 

و منهما هي َبُٗت ٖال٢ت اإلادامي بمى٧له   .175ًجىػ ؤن ج٩ىن ؤحٗابه خهت مُٗىت مما ًد٨م به إلاى٧له 

لإلظابت ٖلى هظه الدؿائالث  ١.م.ط ؟  403؟، و ما هى الجؼاء مترجب ٖلى مسالٟخه ألخ٩ام اإلااصة 

 ؾىدىاو٫ ٖال٢ت اإلادامي بمى٧له في الٟٕغ ألاو٫ ، ؤما ظؼاء اإلاسالٟت في الٟٕغ الشاوي .

                                                           
 .237ؤهظغ ، زلُل ؤخمض خؿً كضاصة، الٓححز في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم، م:   174
ٓاص الفًلي ،الٓححز في غلض البُؼ ، 175  .229املغحؼ الؿابم ،م:  ؤهظغ، حػفغ مدمض ح
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ٓولّ  الفغع ألاٌْ : غالكت املدامي مؼ م

ٞاإلاداماة مهىت خغة ٣ًىم بها اإلادامىن ٖبر ٧امل  دامي اإلاؿاٖض ألاؾاس ي للخهىم،ٌٗخبر اإلا 

ني لضي الجهاث ال٣ًاثُت، و هي مىٓمت بمىظب ال٣اهىن ع٢م  اإلااعر في  07-13التراب الَى

 176،ًخًمً مهىت اإلاداماة.2013ا٦خىبغ29

٣ًضم اإلادامي الىهاثذ و الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت، ٦ما ًخىلى الضٞإ ًٖ مهالر مى٧له ؤمام    

حن هضٞه بظ٫ ٖىاًت و لِـ جد٤ُ٣ هدُجت ، ٟٞي  ٩ىن طل٪ بىاء ٖلى ٣ٖض التزام بحن الُٞغ ال٣ًاء، ٍو

ً اإلاتهم لًمان اإلاجا٫ اإلاضوي ٌٗخبر اإلادامي و٦ُال ًٖ اإلاخ٣اض ي، و في اإلاجا٫ الجؼاجي  ٌٗخبر مضاٞٗا ٖ

 .177خ٣ى٢ه 

اث٠ ٣ًىم بها لهالر مى٧له هظ٦غ منها ما ًلي :     و للمدامي ٖضة مهام ؤو ْو

 الخضزل في ؤلاظغاءاث الؿاب٣ت للجلؿت مشل بظغاءاث الخد٤ُ٣.  

 اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت التي ٌؿخضٖيها الؿحر في الضٖاوي.  

 .الؿعي لخعجُل بظغاءاث جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت  

 ببضاء آلاعاء والاؾدكاعاث ال٣اهىهُت.  

 الضٞإ ًٖ مهالر ؤي مخ٣اض ي ؤمام ؤًت ظهت ٢ًاثُت ٧اهذ.  

 الخٟاّ ٖلى الؿغ اإلانهي.  

 .178اإلاخٗل٤ بمهىت اإلاداماة  07-13مً ٢اهىن  26بلى  8و هظا خؿب اإلاىاص مً   

                                                           
ت، ؤللُذ غلى َلبت ؾىت  176 ْ إلاصاٍع لِؿاوـ، كاهٓن زام قامل،  3ؤهظغ، كباًلي  َُب، مدايغاث قغح كاهٓن إلاحغاءاث املضهُت 

ٓم الؿُاؾُت، حامػت غبض الغخمان محرة، الجؼاثغ، بجاًت،ؽ. ْ الػل  .37،م: 2013/2014ولُت الحلٓق  
ْػ  177 ٍٓت ، الجؼاثغ ؤهظغ، ص.مالف، صلُل املخػامل مؼ الػضالت ، بنضاعاث  ني لألقغاٌ الترب ٓان الَٓ اعة الػضٌ، الضً

 .16،م.1997،ؽ.
 .39ؤهظغ، كباًلي َُب، هفـ املغحؼ ،م:   178
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مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٖلى اإلادامي الخٗامل     403و ٢ض خٓغ اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة   

ٖليها ؾىاء باؾمه ؤو باؾم م٘ مى٧له في الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها التي ٩ًىن هى الظي ًخىلى الضٞإ 

ألخ٩ام اإلااصة  هظا بكان ٖال٢ت اإلادامي بمى٧له ، ل٨ً ما هى الجؼاء اإلاترجب ًٖ مسالٟخه .179مؿخٗاع

 ١.م.ط ؟ ، وهظا ما ؾِخم الخُغ١ ؤلُه في الٟٕغ اإلاىالي . 403

 الفغع الثاوي : حؼاء مسالفت املىؼ 

٦جؼاء لخٗامل اإلادامي         البُالن اإلاُل٤ مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي  403ل٣ض ٢غعث اإلااصة 

 .180م٘ مى٧له بكإن الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ٖلى الخٟهُل الؿاب٤، و البُالن هىا ًخٗل٤ بالىٓام الٗام 

و الخ٨مت مً مى٘ حٗامل اإلادامي م٘ مى٧له في الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه هي زكُت اؾخٛال٫ اإلادامي 

ْصَعي مً ناخب الخ٤ بمضي ٢ىة خ 181مغ٦ؼه 
َ
٣ه، و هى في ؾبُل مهلخخه الظي ٩ًىن ٖاصة ؤ

الصخهُت ٢ض ًىهم ناخب الخ٤ ؤن مغ٦ؼه ي٠ُٗ مما ًجٗل ناخب الخ٤ ٣ًبل ؤن ٩ًىن ؤظغ 

اإلادامي ظؼءا مً الخ٤ طاجه ، ٞدتى ًدمي ال٣اهىن اإلادامي مً هٟؿه، و ًدمي ؤصخاب الخ٣ى١    مً 

دُِ الٗضالت و ٧ل ال٣اثمحن بها بما هى واظب م ً الاخترام ،٣ٞض خٓغ ٖلى اهدغاٝ بٌٗ اإلادامحن ، ٍو

اإلادامحن الخٗامل م٘ مى٧ليهم بكان الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ،ؤًا ٧ان هٕى الخٗامل ،و ٧ل ٣ٖض ٖلى زالٝ 

 طل٪ ٩ًىن باَال بُالن مُل٤ . 

و بُبُٗت الخا٫ ٞان هظا اإلاى٘ ًيخهي بمجغص نضوع خ٨م جهاجي في الضٖىي، ٞةن الخ٤ ال ًهبذ 

ا ُٞه بٗض هظا الخ٨م  .182، و ًجىػ للمدامي ؤن ًخٗامل بكإهه م٘ مى٧لهمخىاٖػ

 

                                                           
 .238ؤهظغ ، زلُل ؤخمض خؿً كضاصة ،الٓححز في قغح اللاهٓن املضوي ،املغحؼ الؿابم، م:   179
 .239ؤهظغ ، زلُل ؤخمض خؿً كضاصة ، هفـ املغحؼ ، م:    180
 .107مض خؿً كاؾم، الٓؾِ في غلض البُؼ، املغحؼ الؿابم، م: ؤهظغ، مد  181
 .403-402ؤهظغ، ؾمحر غبض الؿُض جىاغٓ، غلض البُؼ ، املغحؼ الؿابم، م:   182
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 زاجمت : 

ُت التي ًخمحز بها واخض  مً زال٫ بدشىا لهظا اإلاىيٕى ،خاولىا بْهاع الجىاهب ال٣اهىهُت و الكٖغ

،الظي ٣ًىم ُٞه ؤخض ؤَغاٝ الجزإ ببُ٘ خ٣ه  بُؼ الحلٓق املخىاػع فيهامً ؤهم اإلاٗامالث ؤال وهى 

٘ الضٖ  ىي و ٚحرها مً الجهض و الى٣ٟاث .اإلاخىإػ ُٞه و طل٪ مً ؤظل الخسلو مً بظغاءاث ٞع

غ الاؾترصاص هي ٖضم حصجُ٘ اإلاًاعبحن ٖلى و  وي٘ خض قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها ،   و الخ٨مت مً ج٣ٍغ

اث و ال٣ًاًا ، و الٛغى مً مى٘ ٖ ما٫ ال٣ًاء قغاء الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه باؾمه الصخص ي ؤو للمىاٖػ

باؾم مؿخٗاع هي ببٗاص ٧ل قبهت ًٖ ال٣ًاة و ؤٖىاجهم ،ألهه ٢ض ًىُىي ٖلى مٗنى اؾخٛال٫ في هؼإ 

ًهب في مهلخخه ،و ال ق٪ ؤن خٟٔ ٦غامت ٖما٫ ال٣ًاء و الش٣ت بهم ج٣خط ي ببٗاصهم ًٖ مىاًَ 

وج٣خط ي هظه الخ٨مت مى٘ قغاء الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها ٖلى ٖما٫ ال٣ًاء  ،ؤما بطا ٧ان عظا٫  الكبهاث،

 .ال٣ًاء ؤو ؤٖىاجهم باجٗحن لخ٤ مً هظه الخ٣ى١ ٞال ٩ًىن اإلاى٘ ، ٞالكغاء هى الظي ج٣ىم مٗه الكبهت 

زام  و ٢ض ؤوعص اإلاكٕغ الجؼاثغي جُب٣ُا زانا لبُ٘ الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه لٗما٫ ال٣ًاء ،وهى 

بخٗامل اإلادامي م٘ مى٧له في الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٞيها بطا ٧ان هى الظي ًخىلى الضٞإ ٖنها ،و ًخطر ؤهه ٢ض 

٤ الهبت ؤو  خغم ٖلى اإلادامي ظمُ٘ يغوب الخٗامل ،مشل قغاء هظا الخ٤ ، ؤو الخهى٫ ٖلُه ًٖ ٍَغ

وهظه الهىع الؿاب٤  له،اإلا٣اًًت، ختى ؤهه ال ًجىػ ؤن ج٩ىن ؤحٗابه خهت مُٗىت مما ًد٨م به إلاى٧

ط٦غها  حٗخبر باَلت ؾىاء جمذ باؾم اإلادامي ؤو باؾم مؿخٗاع ،لظل٪ ٞجؼاء اإلاسالٟت هى البُالن 

ا ُٞه و ٧ان اإلادامي ًخىلى الضٞإ ٖىه ،ٞةطا  اهخٟذ  اإلاُل٤ ، و ًٓل اإلاى٘ ٢اثما َاإلاا ب٣ي الخ٤ مخىاٖػ

ا ُٞه.مى٧له بػ نٟت الجزإ ًٖ الخ٤ ٞال ماو٘ في حٗامل اإلادامي م٘   اء الخ٤ الظي ٧ان مخىاٖػ

لُه ٞةن اإلاكٕغ الجؼاثغي و  ،و ٦ظا  20/06/2005اإلااعر في  10-05ٚم حٗضًالث ال٣اهىن ع٢م ع ٖو

بُؼ الحلٓق -، بال ؤن هظا الخٗضًل لم ًمـ مىيٕى  13/05/2007اإلااعر في  05-07ال٣اهىن ع٢م 

م مً وظىص سٛغاث ٢اهىهُت ُٞ – املخىاػع فيها  ه.بالٚغ
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و ًالخٔ وظىص جىا٢ٌ ما بحن ؤخ٩ام ال٣اهىن و ؤخ٩ام الكٕغ ، ألن هظه ألازحرة ؤ٢غث البُالن 

و ٖلُه ٞةهه  في ال٣اهىن الىيعي ٞال بإؽ بظل٪.ٖلى قغاء الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه ، و اٖخبرجه بُ٘ ٚغع . ؤما 

، وختى ٩ًىن هىال٪  مً ؤظل الىنى٫ بلى اوسجام بحن الىا٢٘ و ال٣اهىن ، و ما بحن ال٣اهىن   و الكٕغ

غم ؤ٦ثر لخ٣لُو الجزاٖاث ،  و هى الؿبُل الىخُض الؾخ٣غاع اإلاجخم٘ ، و  يمان ؤ٦بر لخ٣ى١ ألاٞغاص ٞو

 باٖخباعها صاعؾحن لل٣اهىن لهظا ه٣ترح :

 مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ، 403و402و401و400ؤٖاصة نُاٚت اإلاىاص  

ْلتمً الضؾخىع الجؼاثغي ، التي جىو ٖلى  2باٖخباع اإلااصة    هىص ي  ،ؤن إلاؾالم صًً الض

بًغوعة جمل٪ الٗحن اإلابُٗت  و٢ذ البُ٘ ختى ٌؿمذ ببُٗها ، و ختى ال ًدىافى طل٪  م٘ 

ٗت ؤلاؾالمُت بياٞت مىاص ٢اهىهُت في الخ٣ىحن  ،،ألهه بُ٘ ٚغع وبُ٘ الٛغع باَل ؤخ٩ام الكَغ

 .حن ٦ُُٟت بظغاءاث الاؾترصاص الجؼاثغي جب

١.م.ط و ظٗل الٟئاث اإلاظ٧ىعة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ل٩ُىن اإلاجا٫  402حٗضًل اإلااصة  

 ؤوؾ٘ لخماًت ناخب الخ٤ .

 و ؤزحرا هسخم بدشىا ب٣ىله ٖؼ وظل ،

 بؿم هللا الغخمً الغخُم :

َها ﴿ حُّ
َ
ا ؤ وُه بِ  ًَ ُغصُّ

َ
ْيء ٞ

َ
ُخْم ِفي ش  ْٖ َىاَػ

َ
ِةْن ج

َ
ْم ٞ

ُ
ْمِغ ِمْى٨

َ
ْوِلى ألا

ُ
ُؾى٫َ َو ؤ َه َو الغَّ

َّ
ىا الل ُٗ ُ َِ

َ
ًَ َءاَمُىىا ؤ ِظً

َّ
ى ال

َ
ل

 
ً
ِوٍال

ْ
إ
َ
ًُ ج ْخَؿ

َ
ُُ َو ؤ ْحُر

َ
ِلَ٪ ز

َ
ِزِغ ط

َ
ْىِم ألا َُ ِه َو ال

َّ
ِمُىىَن ِبالل

ْ
ا

ُ
ْىُخْم ج

ُ
ُؾى٫ِ ِبْن ٦ ِه َو الغَّ

َّ
 ﴾59﴿الل

 59اليؿاء ،آلاًت ؾىعة 
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 .٘ٞم ، عواًت وعف ًٖ ها  ال٣غآن ال٨ٍغ

 .1513،ع٢م  2صخُذ مؿلم ،٦خاب البُٕى ،باب بُالن بُ٘ الخهاة و البُ٘ الظي ُٞه ٚغع ،ط 

 .2006،صاع َُبت لليكغ و الخىػَ٘ ،ص.بلض وكغ ، ؽ. 1،ٍ.

ٓهُت : -1  الىهٓم اللاه

  اإلااعر في   10-05اإلاٗض٫ و  اإلاخمم بال٣اهىن  ع٢م  29/06/1975في   ،اإلااعر58-75ألامغ ع٢م

ش 44،اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي، الٗضص  20/06/2005  .26/06/2005، بخاٍع

  اإلاخًمً جىُٓم مهىت الخىز2006.٤ُٞبراًغ20،اإلااعر في 02-٢06اهىن ع٢م، 

 اللغاعاث اللًاثُت: -2

 ُت  اإلاضه ، م .١، 36889، مل٠  ع٢م  1986/ 06/ 25ت ، اإلاد٨مت  الٗلُا ، الٛٞغ

 .3،الٗضص .1992ؽ.

 ،ت اإلاضهُت  2،الٗضص.1994،م.10393،١،مل٠ ع٢م 06/10/1993اإلاد٨مت الٗلُا ،الٛٞغ

 

 كاثمت املغاحؼ  -3

 اإلاغاظ٘ الٗامت : 

 صاع ؤلامام مال٪ ، 1لؿُٗض بلُٗض بً ؤخمض ، ؤخ٩ام البُ٘ و ؤصبها في ال٨خاب و الؿىت ،ٍ.ؤبى ا،

 . 2004الجؼاثغ ،باب الىاصي ، ؽ.

 ،الىظحز في ٣ٖض البُ٘ ،الخٟؿحر ليكغ و الخىػَ٘ ،بحروث، لبىان  ظٟٗغ مدمض ظىاص الًٟلي

 .2013ؽ.
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 ،ميكىعاث ٧لُ٪، الجؼاثغ، 1،ٍ.2الاظتهاص الجؼاثغي في ال٣ًاء اإلاضوي ،ط. ظما٫ ؾاٌـ ،

  2013ؽ.

 .اث  ، ص.ٍ،4زلُل ؤخمض خؿً ٢ضاصة ،الىظحز في قغح ال٣اهىن اإلاضوي، ط صًىان اإلاُبٖى

 .2001الجامُٗت،الجؼاثغ،باجىت،ؽ.

 .٣٘ ٖلى اإلال٨ُت"،،"ال٣ٗىص التي ج 4ٖبض الغػا١ الؿنهىعي ، الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ، ط 

 .2000بحروث ،لبىان ، ؽ. ، ميكىعاث الخلبي،3البُ٘ و اإلا٣اًًت ٍ.

 .ت، ص.ؽ  ؾمحر ٖبض الؿُض جىاٚى، ٣ٖض البُ٘، صاع الٟىُت للُباٖت و اليكغ، مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .ٍ، ُٖ٘الم ال٨خب، ال٣اهغة، 4ؾلُمان مغ٢ـ، قغح ال٣اهىن اإلاضوي ال٣ٗىص اإلاؿماة ٣ٖض الب ،

 .1980مهغ، ؽ.

   ، ُ٘ٞخخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا،  الىظحز  في  ال٣ٗىص  اإلاضهُت  اإلاؿماة ،ال٨خاب  ألاو٫  ٣ٖض  الب

ت، مهغ.3ٍ.  ، ميكإة  اإلاٗاٝع ،  ؤلاؾ٨ىضٍع

  ص.ٍ،صاع  ٣ٖض البُ٘ و اإلا٣اًًت، 5مدمض نبري الؿٗضي ،الىاضر في قغح ال٣اهىن اإلاضوي

 .2009ٖحن ملُلت،ؽ. الجؼاثغ، الهضي،

 بي ،ال٣ٗىص اإلاؿماة ،قغح ٣ٖض البُ٘ ،ٍ.دمض ًى م لليكغ و الخىػَ٘،  الش٣اٞت، صاع 1ؾ٠ الٖؼ

 .2006،الاعصن، ؽ.نٖما

  ، ت مدمض خؿً ٢اؾم، الىؾُِ في ٣ٖض البُ٘ ، صاع الجامٗت الجضًضة ، مهغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2011ؽ.

 .ني  ص لألقٛا٫ مال٠، صلُل اإلاخٗامل م٘ الٗضالت ، بنضاعاث وػاعة الٗض٫ ، الضًىان الَى

ت،  الجؼاثغ ،ؽ.  .1997التربٍى
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 .ني لألقٛا٫  ص مال٠، مغقض اإلاخٗامل م٘ ال٣ًاء، بنضاعاث وػاعة الٗض٫، الضًىان الَى

ت، مُبٗت الخغاف، الجؼاثغ، ؽ.  .1997التربٍى

 :املدايغاث 

  ٖبض الخ٨ُم بىظاوي ، مدايغاث  في م٣ُاؽ ال٣ٗىص الخانت )٣ٖض البُ٘(  ،َلبت الؿىت الشاهُت

الخ٣ى١ ، اإلاغ٦ؼ الجامعي  بلخاط بىقُٗب ،ٖحن جمىقيذ ، الجؼاثغ،  الؿىت الجامُٗت،  ، ٢ؿم

2014-2015 . 

 ت الٗامت للخ٤ ،َلبت الؿىت ألاولى ،٢ؿم الخ٣ى١ ،  ٖبض الىىع خماصي ،مدايغاث م٣ُاؽ هٍٓغ

 .2014-2013اإلاغ٦ؼ الجامعي  بلخاط بىقُٗب ،ٖحن جمىقيذ، الجؼاثغ،  الؿىت الجامُٗت ،

 ًت، لي َُب،٢با ؤل٣ُذ ٖلى َلبت ؾىت الشالشت  مدايغاث قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

ظامٗت ٖبض الغخمان محرة،  ٢اهىن زام قامل، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، لِؿاوـ،

 . 2013/2014الجؼاثغ، بجاًت،ؽ.

   ٢ماػ ،مدايغاث م٣ُاؽ ال٣ٗىص الخانت ،َلبت الؿىت الشالشت ،٢اهىن زام ،٧لُت الخ٣ى١

 .2014/2015الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ،ؤبي ب٨غ بل٣اًض ، جلمؿان، الجؼاثغ ،ؽ.و 
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ت ٓهُت لحماًت امللىُت الػلاٍع ؼ الجؼاثغي   الكِغ الػلاعي هألُت كاه  في الدكَغ

ت ٘ الجؼاثغي   الكهغ ال٣ٗاعي ٦ألُت ٢اهىهُت لخماًت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع  في الدكَغ

 

الاؾخاط : مغؾلي مدمض 

 باخض في الض٦خىعاه جسهو ال٣اهىن زام

اط بىالًت ٖحن اإلاغ٦ؼ الجامعي بىقُٗب بلخ

 جمىقيذ ) الجؼاثغ(

 ألاؾخاط بضًغ ًخي 

 باخض في الض٦خىعاه جسهو ٢اهىن ٖام

اط بىالًت ٖحن بىقُٗب بلخاإلاغ٦ؼ الجامعي 

 جمىقيذ ) الجؼاثغ(

 

 

 ملضمت

ٌٗخبر ال٣ٗاع مً اهم الثرواث التي ًغج٨ؼ ٖليها الىٓام الا٢خهاصي وهٓغا ألهمُخه هظه ٞةن الضو٫ 

ٗاث جىٓم ٖملُت الخهٝغ في ال٣ٗاع و٦ظا يمان خ٤ اإلال٨ُت الىاجج  ٖلى ازخالٞها ٢امذ بؿً حكَغ

 ٖىه. 

ت ٢ام بىي٘ اخ٩ام ٢اهىهُت ٦ُٟلت بظل٪ ان اإلاكٕغ الجؼاثغي  اصعا٧ا مىه بإهمُت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

اث والى٢اج٘ ال٣اهىهُت التي جغص ٖلى ال٣ٗاعاث، اط وباإلياٞت الى وظىب  تهضٝ الى جد٤ُ٣ ٖالهُت الخهٞغ

ٞةهه اقتٍر قهغها في السجل  جىا٤ٞ الاعاصاث وبٞغاٙ ما جم الاجٟا١ ٖلُه في مدغع عؾمي،

اث والى٢اج٘  و طل٪ جد٣ُ٣ا الؾخ٣غاع  ختى183ال٣ٗاعي  ًخاح ل٩اٞت اإلاخٗاملحن ٖليها الٗلم بهظه الخهٞغ

اث الىاعصة ٖلى ال٣ٗاع مً قإجها  ت وجضُٖما لالثخمان ال٣ٗاعي، خُض ؤن ٖالهُت الخهٞغ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

ت اإلاال٪ الخ٣ُ٣ي لل٣ٗاع  وما لهظا ال٣ٗاع مً خ٣ى١ وما ًش٣له مً ال٣ ُىص و الالتزاماث ؤن جاصي بلى مٗٞغ

                                                           

 183  ٓ ٓهُت للػلاع، فاملهُلح الفغوس ي امللابل للكِغ َ ٓع بالحالت اللاه ْ يي ولمت مكخلت مً     publicitéٌػني الكِغ بغالم الجمِ

ٓع. publicلفظ  ٓ بغالم الجمِ ٓع بما ٌػني ؤن الكِغ َ ْ الجمِ  ْ مػىاَا الكػب ؤ
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والخ٩ال٠ُ، و مً زم ٩ًىن اإلاخهٝغ بلُه ٖلى بِىت مً ؤمغه، ٞال ًخٗغى إلاٟاظأث لم ج٨ً في الخؿبان 

ه الٛحر في مل٨ُت ال٣ٗاع ؤو ًضعي بىظىص خ٣ى١ له ٖلى هظا ال٣ٗاع.  ٦إن ًىاٖػ

غاٝ ختى حؿخىفي  ْغلُّ، ت ال وظىص لها بحن الَا اع٧ان او٣ٗاصها ٞال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت باإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

والتي منها ق٩لُت جىز٣ُها زم ه٣ل ازغها الُٗني بكهغها، وهى ما ا٦ضجه ٖضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت 

اإلاخٗل٤ باإلاسر الٗام لألعاض ي وجإؾِـ  74-75ومً طل٪ اخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي و٦ظا اخ٩ام الامغ 

اججه بظل٪ مً هٓام الكهغ الجؼاثغي ٢ض كٕغ السجل ال٣ٗاعي، هظا الازحر الظي  ًض٫ ٖلى ان اإلا

 184.بالكهغ ال٣ٗاعي  الصخص ي الى هٓام الكهغ الُٗني اإلاخٗل٤

وبىاءا ٖلى ما ج٣ضم، ٞةن اق٩الُت هظه الىع٢ت البدشُت جخمدىع خى٫ الدؿائ٫ الخالي: ُٞم جخمشل 

ُٗت وؤخ٩ام  ٣ا لىٓام الكهغ ال٣ٗاعي ٖلى يىء الىهىم الدكَغ ت ٞو مٓاهغ خماًت خ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 ل٣ًاء في الجؼاثغ؟ا

٦ما اهه مً اظل الاظابت ًٖ هظه الاق٩الُت ًخُلب ج٣ؿُم البدض الى زالزت  مُالب، مُلب او٫ 

اث الىاعصة ٖلى خ٤ اإلال٨ُت، ومُلب زان هخىلى مً  هسههه لضوع الكهغ ال٣ٗاعي في يمان الخهٞغ

هغ ال٣ٗاعي في صٖم زالله صعاؾت الازغ اإلايص ئ للكهغ ال٣ٗاعي، لىسهو اإلاُلب الشالض لضوع الك

 الاثخمان ال٣ٗاعي.

 

                                                           
ٓهُت ألازٔغ جبػا ألؾماء ؤَغافِا، فُخسظ ألاشخام   184 ْ الخهغفاث اللاه ٓص  ٓم هظام الكِغ الصخص ي ؤؾاؾا غلى حسجُل الػل ًل

ٓاعص ٓم هظام الكِغ الػُني غلى قِغ الخهغفاث ْ الحلٓق ال ة غلى الػلاع غلى ؤؾاؽ الػحن مدل ؤؾاؾا لػملُت الكِغ، بِىما ًل

 ْ ٓوي مدل اغخباع، بدُث ًمؿً سجل هبحر جسهو فُّ ليل غلاع صحُفت ؤ ٓص كاه ْ ْح الخهغف باغخباع الػلاع ْخضة كاثمت بظاتها 

ٓوي للػلاع ْاخضة املغهؼ اللاه ْ بجملت  ْ ألاغباء التي جثللّ ؤ ْهظا الحلٓق  ٓاعصة غلُّ   .بُاكت جضْن غليها ول الخهغفاث ال
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 ٌ ٓاعصة غلى : املُلب الاْ ْع الكِغ الػلاعي في يمان ؾالمت الخهغفاث ال ص

 خم امللىُت

ٖلى ظمُ٘ الخ٣ى١ الىاعصة ٖلى ال٣ٗاع وال ؾُما خ٤ اإلال٨ُت، زى٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي في خغنا 

مغا٢بت اإلادغعاث الغؾمُت ٢هض ْل هٓام الكهغ الُٗني للمداٞٔ ال٣ٗاعي ازىاء اظغاءاث الكهغ 

لُه، ٞهى ًخمخ٘ بؿلُت ع٢ابت اهُت ازىاء ٖملُت اًضإ اإلادغعاث الغؾمُت اإلاخٗل٣ت بد٤  اقهاعها. ٖو

ت ٢هض اقهاعها اياٞت الى الغ٢ابت الالخ٣ت  185.اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

في إلاُلىب اقهاعه ٞهى بظل٪ ٌؿهغ ٖلى مغا٢بت ٢اٖضة الغؾمُت التي حؿخىظب اٖضاص اإلادغع ا

الك٩ل الغؾمي اإلاُلىب مً ٢بل مً َٝغ الصخو اإلاسى٫ ٢اهىها بظل٪ ختى ج٩ىن البُاهاث 

 186.واإلاُُٗاث اإلاظ٧ىعة ُٞه طاث حجُت

٦ظل٪ ًخد٤٣ اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي مً جىاٞغ مبضؤ الازغ اليؿبي في اإلادغع، الن هظا اإلابضؤ ًدمي خ٤ 

ت مً الخهٝغ ُٞه مً َٝغ الٛحر، طل٪ ألهه الخهٝغ ُٞه  ال ًم٨ً لٛحر ناخب الخ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 187ت.بال بىظىص و٧الت زان

ٌ بًضاٖه وفي  ترجب ٖلى طل٪ اما ٢بى٫ اًضإ اإلادغع مً اظل اجمام اظغاءاث الكهغ او ٞع ٍو

ٌ بمىظب عؾالت مىص ى ٖليها م٘ اقٗاع باالؾخالم ًبحن  الخالت الازحرة ًبلٜ الى اإلاٗىُحن باألمغ ٢غاع الٞغ

 ٌ  .188زال٫ زمؿت ٖكغة ًىماُٞه اؾباب الٞغ

                                                           
ؼ الجؼاثغي، مظهغة لىُل قِاصة املاحؿخحر في اللاهٓن الخام،   185 ت في الدكَغ ٓوي غبض الغػاق، خماًت خم امللىُت الػلاٍع مٓؾ

 34: ، م2008حامػت جلمؿان، 
ٓاب، السجل الػُني غلما ْغمال، صاع الفىغ الػغبي، اللاَغة،   186  .84: ، م1989مػٓى غبض الخ
)الكِغ املؿبم( ًخمثل في اهّ ال ًمىً بإي قيل مً الاقياٌ اللُام بةحغاء اقِاع مدغع ًخًمً مًمٓن كاغضة الازغ اليؿبي   187

ْمً َىا جظِغ فىغة حؿلؿل  ْاعص غلى غلاع ما لم ًىً قِغ مؿبم للمدغع الظي وان ؾببا في اهدؿاب الػلاع املخهغف فُّ  جهغف 

ٓ ما جىو غلُّ املاصة  َْ ت،  ٓم  88امللىُت الػلاٍع َْظا مً احل خماًت امللىُت  63-76مً املغؾ املخػلم بخإؾِـ السجل الػلاعي، 

ت للمالً الجضًض.  الػلاٍع
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ٌ الاًضإ وعٌٞ الاظغاء ُٞما ًلي:  جخمشل خاالث ٞع

 Refus de dépôtخاالث عفٌ إلاًضاع   -

اإلاخًمً جإؾِـ السجل ال٣ٗاعي الخاالث التي ًخٗحن  76/63مً اإلاغؾىم  100اإلااصة  خَضصث

ٌ بًضإ اإلادغعاث اإلاُلىب قهغها ٦ما ًلي:  ٖلى اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي ؤن ٣ًغع بكإجها ٞع

ٖضم ج٣ضًم الضٞتر ال٣ٗاعي و طل٪ َبٗا في الخاالث التي ًخٗل٤ ٞيها ؤلاظغاء ب٣ٗاع وا٢٘  -1

ؤال جضزل الخالت في بَاع الاؾخصىاءاث التي ًجىػ ٞيها ج٣ضًم الؿىضاث بضون  بمى٣ُت ممؿىخت بكٍغ

 .189الضٞتر ال٣ٗاعي 

ٖضم ج٣ضًم مؿخسغط مسر ألاعاض ي ؤو ٖضم ج٣ضًم وزاث٤ ال٣ُاؽ في خالت حُٛحر خضوص اإلال٨ُت  -2

 بالخهٝغ اإلاُلىب بقهاعه.  

غاٝ ؤو ٖلى الكٍغ الصخص ي -3 ت ألَا في الخالت التي ٌكتٍر  -ٖىض جسل٠ الخهض٤ً ٖلى هٍى

 .76/63مً اإلاغؾىم  103و  102و اإلااصجحن  65بلى  62َب٣ا للمىاص  -ٞيها

في خالت ٖضم حؿلُم ؤي مً الىزاث٤ الىاظب ج٣ضًمها للمداٞٔ ال٣ٗاعي ؤو ٖضم جًمنها -4

 للبُاهاث اإلاُلىبت.

جخُلب طل٪ اإلااصة ٖىض مسالٟت قٍغ حُٗحن ال٣ٗاعاث، ؾىاء بٗضم الخُٗحن ؤو بٗضم ص٢خه ٦ما  -5

 مً هٟـ اإلاغؾىم . 66

ٖىض بًضاٖها البُاهاث  98و  95و  93ٖىضما ال جخًمً الجضاو٫ اإلاىهىم ٖنها في اإلاىاص  -6

اإلادضصة باإلاىاص اإلاظ٧ىعة، ؤو ٖىضما ج٩ىن هظه الجضاو٫ ٚحر مدغعة ٖلى الاؾخماعة الىمىطظُت اإلا٣ضمت 

 مً َٝغ ؤلاصاعة.

                                                                                                                                                                                     
= 

ٓوي غبض الغػاق، هفـ املغحؼ، م:  188  .34مٓؾ
ؼ الجؼاثغي، كهغ الىخاب، البلُضة عمٌٓ زالض،  189 ت هألُت للحفظ الػلاعي في الدكَغ  .128، م: 2001املدافظت الػلاٍع
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غ ال٣ٗىص اإلاُلىب قهغها إلاا ًٓهغ طل٪ مً زال٫ ٖىض مسالٟت الكغوٍ الك٩ل -7 ُت في جدٍغ

 ٞدو الهىع ألانلُت ؤو وسخ  هظه ال٣ٗىص اإلاىصٖت.

و اإلاخٗل٣ت بالىزاث٤ اإلالخ٣ت  76/63مً اإلاغؾىم  71بلى  67في خالت مسالٟت ؤخ٩ام اإلاىاص مً  -8

 (documents annexes التي ج٣ضم م٘ اإلادغع اإلاُلىب قهغه   و طل٪ في خ ) الت جسلٟها ؤو بٟٚا٫ قٍغ

غها ؤو ٖضم مُاب٣تها ؤو ٖضم اخخىائها ٖلى البُاهاث اإلادضصة  .190مً قغوٍ جدٍغ

 مً ٢اهىن الدسجُل هما : 353و ًًاٝ بلى هظه الخاالث خالخحن ازيخحن ههذ ٖنهما اإلااصة 

ذ الخ٣ُُمي لل٣ٗاع مىيٕى الخهٝغ ؤو ما ٌٗبر ٖىه بٗضم جدضًض ال٣ُم - ت خالت ُٚاب الخهٍغ

ت للمٗاملت.  الخجاٍع

 .191خالت ٖضم الضٞ٘ اإلاؿب٤ لغؾىم ؤلاقهاع ال٣ٗاعي مً َٝغ ملخمـ ؤلاًضإ -

 le rejet de la formalitéخاالث عفٌ إلاحغاء  -

٣ا بالىزاث٤ اإلالخ٣ت به لضي اإلاداٞٓت ت ، و بٗض ؤن  بٗض بًضإ اإلادغع اإلاُلىب قهغه مٞغ ال٣ٗاٍع

ٌ ؤلاًضإ،  ٣ًغع اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي ٢بى٫ هظا ؤلاًضإ لٗضم مالخٓخه ؤي ه٣و ؤو مسالٟت حؿخضعي ٞع

ًباقغ ٖملُت الٟدو الض٤ُ٢ و اإلاٗم٤ للخهٝغ اإلاُلىب قهغه و الىزاث٤ اإلاىصٖت لهظا الٛغى، بدُض 

ًه مً َٝغ اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي ًخُ ٗا و ؾُدُا ؤهه بطا ٧ان ٢بى٫ ؤلاًضإ ؤو ٞع لب ٞدها ؾَغ

ًه ًخُلب مغا٢بت ص٣ُ٢ت و ٞدها مٗم٣ا  للكغوٍ الك٩لُت لإلقهاع، ٞةن جىُٟظ بظغاء الكهغ ؤو ٞع

                                                           
ٓعاٍ في اللاهٓن َْـ فخخي، الكِغ الػلاعي   190 ت، صعاؾت ملاعهت، عؾالت ملضمت لىُل قِاصة الضهخ ْؤزاٍع في مجاٌ الخهغفاث الػلاٍع

َْغان،   ْما بػضَا. 284، م: 2011الخام، حامػت 
 .131عمٌٓ زالض، املغحؼ الؿابم، م:   191
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ت البُا٢اث  ٣ت به ، م٘ يغوعة الخإ٦ض مً مُاب٣تها للبُاهاث اإلا٣ُضة ٖلى مجمٖى للمدغع و الىزاث٤ اإلاٞغ

ت ، و ٦ظا ٞدو مىيٕى الخهٝغ اإلاُلىب قهغه مً خُض  . 192ؤع٧اهه  وقغوَه ال٣ٗاٍع

ٞةطا جبحن مً زال٫ الٟدو اإلاَٗم٤ ٖضم وظىص ؤي زلل ؤو ه٣و وؤن ٧ل البُاهاث وؤلاظغاءاث 

٤ الخإقحر بالخهٝغ ٖلى  اإلاُلىبت جم اؾدُٟائها، ٣ًىم اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي بدىُٟظ بظغاء الكهغ ًٖ ٍَغ

ت و ٖلى الضٞتر ال٣ٗاعي . ؤما بطا ٖاًً زلال  ت البُا٢اث ال٣ٗاٍع  ؤو ه٣ها ؤو ؤي مسالٟت مً مجمٖى

ٌ ؤلاقهاع ٞةن اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي ٢بل ؤن ًخسظ  ٢غاعه  ب ٖليها ال٣اهىن يغوعة ٞع
َ
اإلاسالٟاث التي ًغج

ٌ ؤلاظغاء ٖلُه ؤن ًمَهض لظل٪ بى٠٢ جىُٟظ بظغاء الكهغ ما٢خا و بزُاع َالب الكهغ بلى يغوعة  بٞغ

 في ٣ٞغتها ألاولى. 63-76مً اإلاغؾىم  101ة جهلُذ الخُإ ؤو اؾخضعا٥ الى٣و اإلاٗاًً ٖمال باإلااص

ٌ ؤلاظغاء َب٣ا للماصة   اإلاكاع بليها ُٞما ًلي : 101و جخمشل ؤؾباب ٞع

٣ت بها ٚحر مخىا٣ٞت. -1  ٖىضما ج٩ىن الىزاث٤ اإلاىصٖت و الىزاث٤ اإلاٞغ

ٚحر ٖىضما ج٩ىن مغاظ٘ ؤلاظغاء الؿاب٤ و الخانت بالىزاث٤ و ظضاو٫ ٢ُض الغهىن والامخُاػاث  -2

 مخُاب٣ت م٘ الىزاث٤ اإلاىصٖت ٢هض الكهغ.

غاٝ و ال٣ٗاعاث ؤو الكٍغ الصخص ي ٦ما هى مدضص في اإلااصة  -3 مً  65ٖىضما ٩ًىن حُٗحن ألَا

ت. 76/63اإلاغؾىم   ٚحر مخُاب٤ م٘ البُاهاث اإلا٣ُضة ٖلى البُا٢اث ال٣ٗاٍع

اإلاىصٖت مخىا٢ًت م٘  ٖىضما ج٩ىن نٟت اإلاخهٝغ ؤو الخاثؼ ألازحر و اإلادضصة في الىزاث٤ -4

ت.  البُاهاث اإلاىظىصة ٖلى البُا٢اث ال٣ٗاٍع

ٖلى ؤن الخ٤ مىيٕى  76/63مً اإلاغؾىم  104ٖىضما ٨ًك٠ الخد٤ُ٣ اإلاىجؼ ٖمال باإلااصة  -5

.  الخهٝغ ؤو ال٣ٗض اإلاُلىب قهغه ٚحر ٢ابل للخهٝغ

                                                           
 .286َْـ فخخي، املغحؼ الؿابم، م:   192
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ًه. -6  ٖىضما ًٓهغ و٢ذ الخإقحر ٖلى ؤلاظغاء ؤن ؤلاًضإ ٧ان مً الىاظب ٞع

 105يها في اإلااصة ٖىضما ٩ًىن ال٣ٗض الظي ٢ضم لإلقهاع مكىبا بإخض ؤؾباب البُالن اإلاكاع بل -7

 76/63.193 مً اإلاغؾىم

ت ًخمخ٘ بؿلُت الغ٢ابت الالخ٣ت ٖلى  ولالقاعة ٞةن اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي وخٟاْا ٖلى اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

اإلادغعاث الغؾمُت التي جم اقهاعها. ٞل٣ض اظاػ له اإلاكٕغ جصخُذ الازُاء اإلااصًت الىاعصة في السجل 

اهىن ال٣ٗاعي واإلادغعاث التي جم اقهاعها صون خاظت الؾخهضاع خ٨م ٢ًاجي ٦ما هى مٗمى٫ به في ٢

ٌ الاًضإ وبظغاء الاقهاع للغ٢ابت اجسً٘ ٢غاع  194الخالت اإلاضهُت. ث اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي ال٣ايُت بٞغ

ًا.  ال٣ًاثُت وهي والخا٫ هىا ع٢ابت ال٣ًاء الاصاعي الٛاءا وحٍٗى

جغجِب الازغ الػُني املباقغ غلى الػلاع -الازغ امليص ئ للكِغ الػلاعي : املُلب الثاوي

 -مدل امللىُت

ت، ؤي ؤن الخ٣ى١ الُٗيُت  بن لل٣ُض ؤو الكهغ في السجل الُٗني ؤزغ ميص ئ للخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

ت حؿخمض وظىصها مً ال٣ُض في السجل الُٗني، بمٗنى ؤهه خُض ًجب الكهغ في السجل الُٗني،  ال٣ٗاٍع

ت ال جىظض باليؿبت لل٩اٞت بال بطا جم الكهغ ؤن ج٩ىن و ٌؿخىي في طل٪  195. ٞةن الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

اث ميكئت ؤو ها٢لت ؤو  الخ٣ى١ هظه خ٣ى٢ا ؤنلُت ؤم جبُٗت، و ؾىاء ؤ٧اهذ جل٪ الخ٣ى١ مدال لخهٞغ

لت ؤو ٧اقٟت ؤو م٣غعة لخل٪ الخ٣ى١.  196مٛحرة ؤو مٍؼ

                                                           
ٓم   193  .13-04-1976املاعزت في  30املخًمً جإؾِـ السجل الػلاعي، ج.ع الػضص  25-03-1976املاعر في  63-76املغؾ
ٓوي غبض الغػاق، املغحؼ الؿابم، م  194 ٓع اهظغ، مٓؾ ْاف في املٓي  .37: لخفهُل 
ؼ املهغي،   195 ٓ الىجا، السجل الػُني في الدكَغ  .438بضْن صاع الُبؼ، م:  1978ببغاَُم ؤب
 .98،م: 2004غبض الباؾِ حمُعي ،الكِغ الػلاعي في اللاهٓن املهغي، صاع الخػاْن للُباغت، اللاَغة  196
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ٌٗخبر هٓام الكهغ الصخص ي ال٣ُض او الكهغ مجغص اظغاء لإلقهاع والٗالهُت للٛحر ختى ٩ًىن حجت 

ت واهخ٣اله.ٖليهم، ولِـ ؾببا ليكىء خ٤  هٓغا الن هظا الىٓام اإلاىعور ًٖ الىٓام  197اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

ت مهضعه الخهٝغ ولِـ ؤلاقهاع ٞهى ًيص ئ  الٟغوس ي ٧ان ٌٗخبر الخ٤ الُٗني بما ُٞه خ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

وما ًالخٔ ٖلى هظا الىٓام اهه  198بم٣خط ى التراض ي بحن اَغاٝ الخٗا٢ض بخُاب٤ الاًجاب وال٣بى٫.

خ ت وبُغ١ ٢اهىهُت ختى ولى ٧ان هظا الٛحر له ؾىض عؾمي ًشبذ ًم٨ً الٖا ضاء ٖلى خ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

٤ اٖضاص  م ان ال٣اهىن ظاء لُدمي هظا الخ٤، بال اهه ًم٨ً الاٖخضاء ٖلُه ًٖ ٍَغ خ٣ه في الخمل٪. ٞٚغ

٣ض الكهغة.  قهاصة الخُاػة ٖو

لى هظا الاؾاؽ ُٞم٨ً ال٣ى٫ بإن خ٤ اإلال٨ُت لم ٨ًً في مإم خهاب في ْل هظا ٖو ً مً الٚا

تـ جدى٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي مً ٖمله بىٓام الكهغ الصخص ي  الىٓام وخماًت ل٩ل الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

ت  199.الى هٓام الكهغ الُٗني، هٓغا إلاا له مً اًجابُاث حؿهم في الخٟاّ ٖلى اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

دت جض٫ ٖلى ألازظ باألزغ اإلايص ئ للكهغ، خُض جىو اإلااصة  ٘ الجؼاثغي ههىنا نٍغ جًمً الدكَغ

مً ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى اهه " ال جيخ٣ل اإلال٨ُت و الخ٣ى١ الُٗيُت ألازغي في ال٣ٗاع ؾىاء ٧ان طل٪  793

و باألزو ال٣ىاهحن  بحن اإلاخٗا٢ضًً ؤم في خ٤ الٛحر بال بطا عوُٖذ ؤلاظغاءاث التي ًىو ٖليها ال٣اهىن 

 200التي جضًغ مهلخت الكهغ ال٣ٗاعي". 

 75/74مً ألامغ  15و بك٩ل ؤوضر و ؤ٦ثر صاللت ٖلى جُب٤ُ ألازغ اإلايص ئ للكهغ ههذ اإلااصة 

اإلاخٗل٤ باإلاسر الٗام لألعاض ي و جإؾِـ السجل ال٣ٗاعي ٖلى ؤن "٧ل خ٤ للمل٨ُت و ٧ل خ٤ ُٖني آزغ 

                                                           
 .13خؿحن غبض اللُُف خمضان، اخيام الكِغ الػلاعي، الضاع الجامػُت، لبىان، بضْن ؾىت، م:  197
ني  198 ٓان الَٓ ٓوي، هظام الكِغ الػلاعي في اللاهٓن الجؼاثغي، الضً ٍٓت، الُبػت لألقغاٌمجُض زلف ، م: 2002، الجؼاثغ، 1الترب

105. 
ٓوي غبض الغػاق، املغحؼ الؿابم، م:  199  .39مٓؾ
ْ   30-09-1975املاعزت في  78املخًمً اللاهٓن املضوي الجؼاثغي ج.ع الػضص  26-09-1975املاعر في  58 -75ألامغ عكم  200 املػضٌ 

 املخمم
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ت ، ٚحر  ًخٗل٤ ب٣ٗاع ال وظىص له باليؿبت ت البُا٢اث ال٣ٗاٍع ش ًىم بقهاعهما في مجمٖى للٛحر بال مً جاٍع

اة ؤصخاب الخ٣ى١ الُٗيُت" .  اة ٌؿغي مٟٗىله في ًىم ٞو ٤ الٞى  ؤن ه٣ل اإلال٨ُت  ًٖ ٍَغ

غاٝ ههذ اإلااصة  مً هٟـ ألامغ  16وج٨ملت لىُا١ و مضي ٢اٖضة ألازغ اإلايص ئ لِكمل ؤًًا ألَا

ذ ؤو حٗضًل ؤو اه٣ًاء ٖلى "بن ال٣ٗىص ؤلاص 75/74 ت و الاجٟا٢اث التي جغمي بلى بوكاء ؤو ه٣ل ؤو جهٍغ اٍع

ت". ش وكغها في مجمىٖت البُا٢اث ال٣ٗاٍع غاٝ بال مً جاٍع  201خ٤ ُٖني ال ٩ًىن لها ؤزغ بحن ألَا

جضالن ٖلى ان اإلاكٕغ ٢ض ؤزظ باألزغ اإلايص ئ للكهغ،  74-75مً الامغ  16و 15ان ٢غاءة اإلااصجحن 

ش  15اإلااصة  بدُض جخًمً ت باليؿبت للٛحر بال مً جاٍع ؤلاقاعة بلى ؤهه ال وظىص للخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

مضلى٫ هظا ألازغ إلاا ج٣غع ؤهه ال ؤزغ لل٣ٗىص مً خُض بوكاء ؤو ه٣ل ؤو  16الكهغ، في خحن ج٨مل اإلااصة 

ش ا ت بحن ؤَغاٞها بال مً جاٍع غ ؤو حٗضًل ؤو اه٣ًاء الخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع  لكهغ.ج٣ٍغ

مً ال٣اهىن اإلاضوي و في ؾُا١ ما ٧ان  793و ٢ض ظاء الىهان اإلاخ٣ضمان جُب٣ُا لىو اإلااصة 

و ل٨ً بص يء مً الخىؾ٘ و بك٩ل ؤ٦ثر ويىح، خُض ؤن نُاٚت  1975اإلاكٕغ ٣ًهضه إلاا ويٗها ؾىت 

٢انغة ٣ِٞ و بن ٧ان اإلا٣هىص منها هى جُب٤ُ ألازغ اإلايص ئ للكهغ بال ؤجها ظاءث ها٢هت و  793اإلااصة 

غ،   16و  15ٖلى الاهخ٣ا٫ بِىما جىؾٗذ اإلااصجحن  و ط٦غجا ؤلاوكاء و الاهخ٣ا٫ و الخُٛحر و الاه٣ًاء و الخ٣ٍغ

اث الخايٗت للكهغ ال جغجب ؤي ؤزغ بال بالكهغ، بل و ؤ٦ثر مً طل٪ ٞةن  ٞإنبدذ بظل٪ ٧ل الخهٞغ

مً لٟٔ "ال ؤزغ له" الظي ظاء في اإلااصة ظاء بلٟٔ " ال وظىص له " و هى لٟٔ  ؤ٦ثر صاللت  15هو اإلااصة 

 مً ال٣اهىن اإلاضوي. 793و الظي ًٟهم ؤًًا يمىُا مً هو اإلااصة  16

                                                           
ْجإؾِـ السجل الػلاعي ج.ع  12-11-1975املاعر في  74 -75ألامغ عكم  74-75الامغ عكم   201 املخًمً بغضاص مسح ألاعاض ي الػام 

 .18-11-1975املاعزت في  92الػضص 
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و بجم٘ الىهىم الشالزت اإلاخ٣ضمت و ٢غاءتها مٗا ٧ىخضة واخضة، ًم٨ً ؤن هسلو بلى ال٣ى٫ بإن 

ت ، بط ال وظىص لهظه الخ٣ى١  اإلاكٕغ الجؼاثغي ظٗل مً الكهغ اإلاهضع الىخُض للخ٣ى١ الُٗيُت ال٣ٗاٍع

غها ؤو اه٣ًائها بال مً ًىم الكهغ، ٞبضون  اث في بوكاءها ؤو ه٣لها ؤو ج٣ٍغ باليؿبت للٛحر و ال ؤزغ للخهٞغ

.  202الكهغ ًًل الخ٤ ٖلى ما هى ٖلُه في خالخه الؿاب٣ت للخهٝغ

ضث ث ناصعة مىه، وفي هظا الهضص ا٦او٢ض ؾاع ال٣ًاء الجؼاثغي في هظا الاججاه في ٖضة ٢غاع 

ب٣ىلها "....ان ٖملُت الكهغ ال٣ٗاعي هي  21/10/1990اإلااعر في  68.467اإلاد٨مت الٗلُا في ٢غاعها ع٢م 

مً ال٣اهىن اإلاضوي..." ، وفي ٢غاع ازغ لها  793وخضها التي حؿخُُ٘ ه٣ل اإلال٨ُت َب٣ا إلا٣خًُاث اإلااصة 

مضاولت اإلاجلـ الكٗبي ظاء ُٞه "....ول٨ً خُض ان  28/10/1992اإلااعر في  360.182جدذ ع٢م 

مً ال٣اهىن  793البلضي التي لم ًخم ججؿُضها ب٣ٗض بُ٘ مكهغ في مهلخت الكهغ ال٣ٗاعي َب٣ا للماصة 

...."، ٦ما  793و 792اإلاضوي ال ًيخ٣ل للمضعى ٖليهم مل٨ُت ال٣ُٗت الاعيُت اإلاخىإػ ٖليها َب٣ا للماصجحن 

٤ الاقهاع وهى ما ا٦ضه ان مجلـ الضولت ٦ظل٪ ٢ض ٦غؽ مبضؤ الازغ الىا٢ل  ت ًٖ ٍَغ للمل٨ُت ال٣ٗاٍع

ما ًلي: "....خُض اٖخباعا ل٩ل ما ؾب٤ ط٦غه  12/06/2000اإلااعر في  203.106نغاخت في ٢غاعه ع٢م 

ت امال٥  ٞاإلاؿخإه٠ في ٢ًُت الخا٫ ال ًمل٪ بال ٢غاعا مً والي والًت بجاًت ًخًمً الترزُو إلاضًٍغ

وان هظا الترزُو ال ٌٗض ٢غاع مىذ الاعى. وبالخالي ٩ًىن ٣ٖض الضولت ببُ٘ ٢ُٗت اعى مً امال٦ها 

حر ها٢ل للمل٨ُت ومً  ٌ اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي اقهاعه إلاسالٟخه ال٣ىاهحن ٚحر هاٞظ ٚو البُ٘ اإلادغع والظي ٞع

   203زم ال وظىص ألي خ٤ م٨دؿب للمؿخإه٠...." .

ت ال ٣ًخهغ ٖلى الاشخام الُبُ اث ال٣ٗاٍع ُٗت التي جسً٘ ل٣ىاٖض ولإلقاعة ٞةن قهغ الخهٞغ

 ال٣اهىن الخام بل ختى جل٪ الخايٗت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الٗام ٧الضولت والىالًت والبلضًت.....

                                                           
 .308: َْـ فخخي، املغحؼ الؿابم، م  202
ٓوي غبض الغػاق، املغحؼ الؿابم، م:   203  ْما بػضَا. 39ملخبـ غً مٓؾ
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إلاا ٧ان اهخ٣ا٫ الخ٤ الُٗني او وكىثه او حُٛحره او ػواله مً اهم الازاع اإلاترجبت ٖلى الكهغ ٞان 

ش ابغام الخهٝغ الى وظىصه لً ًخد٤٣ بال مً ًىم جمامه، اما ٢بل طل٪ اي في الٟترة  اإلامخضة مً جاٍع

. ُٞترجب ٖلى  ش الخهٝغ الؿاٖت الؿاب٣ت الى الكهغ ٞةن الخ٤ ًب٣ى ٖلى الخالت التي ٧ان ٖليها ٢بل جاٍع

. وهظا  طل٪ ان اإلاخهٝغ الُه ال ٌٗخبر مال٩ا لل٣ٗاع مدل الخهٝغ بل هظا الازحر ًب٣ى مملى٧ا للمخهٝغ

اظغاءاث الخىُٟظ ٖلى ٣ٖاعاث مضًىه، في م٣ابل طل٪ ال ًجىػ  ما ًسى٫ صاثً اإلاخهٝغ الخ٤ في مباقغة

لضاثً اإلاخهٝغ الُه مباقغة اظغاءاث الخىُٟظ ٖلى ٣ٖاع مضًىه باٖخباع ان هظا الازحر لم ًهبذ مال٩ا 

اث التي لم ًخم قهغها جغجب خ٣ا شخهُا في طمت اإلاخهٝغ الظي ًلتزم بى٣ل خ٤ اإلال٨ُت  بٗض. ٞالخهٞغ

  204للمخهٝغ الُه.

ْاؾخلغاع امللىُت : املُلب الثالث ْع الكِغ الػلاعي في صغم الاثخمان الػلاعي  ص

ت  الػلاٍع

ت  ًخم في هٓام الكهغ الصخص ي اٖضاص وقهغ مدغعاث ٚحر ص٣ُ٢ت. ٦بُ٘ شخو لخ٣ى٢ه ال٣ٗاٍع

اإلاىعوزت صون جدضًض ههِبه ٞيها وصون حُٗحن مى٢٘ ومؿاخت وختى خضوص ال٣ٗاع بض٢ت. ختى اهه اخُاها 

ًخم الاقاعة في هظه اإلادغعاث الى ؾىض اإلال٨ُت الظي بمىظبه ا٦دؿب الباج٘ مل٨ُت ال٣ٗاع. وبهظا ًم٨ً ال 

للمكتري ان ٌٗخضي ٖلى مل٨ُت الٛحر اإلاجاوعة له، او ان ٌٗخضي ٖلى مل٨ُخه هٓغا لٗضم جدضًضها 

 205بض٢ت.

                                                           
204   ٌ ْعص كُضا غلى طلً في املاصة 111زالض، املغحؼ الؿابم، م. عمٓ غىضم هو غلى اهّ:  74-75مً الامغ  15.غحر ان املكغع كض ا

ت  ْبالخالي فةن هلل امللىُت الػلاٍع ٓفاة اصحاب الحلٓق الػُيُت"  ٓم ال ٓلّ مً ً ٓفاة ٌؿغي مفػ م ال "......غحر ان هلل امللىُت غً ٍَغ

ٓعزت بمجغص مٓث ناخب الحم.في َظٍ الحالت ًيخلل الى ا  ل
ٓوي غبض الغػاق، املغحؼ الؿابم، م:   205  .44مٓؾ
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لى ٚحر طل٪، ٞةن هٓام الكهغ الُٗني ٌٗض ا٦ثر صٖما لالثخمان ال٣ٗاعي و  اؾخ٣غاع اإلال٨ُت ٖو

خضاء ٖليها مً ٢بل الٛحر بؿب الخدضًض ال٩امل والىاضر لل٣ٗاع مً حجم وع٢م  ضم الٖا ت ٖو ال٣ٗاٍع

ت، وهى ما هبدشه اجباٖا.  ومكخمالث جضعط في وز٣ُت جضعى بالبُا٢ت ال٣ٗاٍع

ت- ت هي بمشابت بُا٢ت هىٍت ال٣ٗاع بدُض جخًمً ونٟا البُاكت الػلاٍع : بن البُا٢ت ال٣ٗاٍع

باء و الخ٩ال٠ُ التي جش٣له و الخ٣ى١ الىاعصة له ؤو ٖلُه و ص ٣ُ٢ا لل٣ٗاع وبُاها بمؿاخخه و مى٢ٗه و ألٖا

٦ظا اؾم اإلاال٪ ؤو اإلاال٥ ؤو ؤصخاب الخ٣ى١ ٖلى هظا ال٣ٗاع . و ًضون ٧ل بُان مً جل٪ البُاهاث في 

ما ٞةن ما ٌؿمى الخام به خؿب همىطط البُا٢ت اإلاٗخمض و ٖمى   borderauالخاهت ؤو الجضو٫ 

بالسجل ال٣ٗاعي الظي ٌك٩ل ٢اٖضة اإلاٗلىماث الٗامت اإلاخٗل٣ت بالىيُٗت ال٣اهىهُت و اإلااصًت لل٣ٗاعاث 

ت التي حٗض و  ت البُا٢اث ال٣ٗاٍع و الظي ًمؿ٪ ٖلى مؿخىي ٧ل مداٞٓت ما هى في الخ٣ُ٣ت بال مجمٖى

ت.  جمؿ٪ زهُها ل٩ل وخضة ٣ٖاٍع

ت الت ي ٌٗضها و ًمؿ٨ها اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي وؾاثل ٖمل ماصًت  ٌؿخٗملها و حٗخبر البُا٢اث ال٣ٗاٍع

اإلاداٞٔ بك٩ل مؿخمغ في ؤصاء مهامه خؿب الىهىم اإلاىٓمت إلاهىخه بدُض جدخىي ٧ل البُاهاث 

ال٣اهىهُت و الخ٣ىُت الخانت بال٣ٗاعاث الىا٢ٗت يمً الىُا١ الجٛغافي الزخهانه ، بط ًغظ٘ بليها 

اث اإلاسخلٟت  مً ؤظل ؤلاقهاع ؤو  بمىاؾبت ٧ل بظغاء ٣ًىم به  ؾىاء حٗل٤ ألامغ بةًضإ ال٣ٗىص و الخهٞغ

٢ُض الغهىن و خ٣ى١ الامخُاػ ؤو بُٖاء اإلاٗلىماث لُالبيها ، ٦ما ًلؼم  اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي بالؿهغ و 

ت بك٩ل صوعي مً ؤظل مُاب٣تها م٘  الخغم ٖلى جدُحن و مغاظٗت و جض٤ُ٢ بُاهاث البُا٢اث ال٣ٗاٍع

ت  بلى ؤهىإ مسخلٟت ًاصي ٧ل هٕى منها صوعا الىا٢٘  و م٘ وزاث٤ اإلاسر ، و جى٣ؿم البُا٢اث ال٣ٗاٍع

 206زانا.

                                                           
ْ يي  .187َْـ فخخي، املغحؼ الؿابم، م. 206 ْ ما ٌؿمُّ املكغع الجؼاثغي بُاكاث الػلاعاث  ت الػُيُت ؤ مً بُنها البُاكاث الػلاٍع

م، ْ َظٍ يي التي ًخىٓن مً مجمٓغِا ما ٌؿمى التي جمؿً غلى الكيل الػُني ؤي باغخباع الػلاعاث ْ لِـ باغخباع ألاشخا

= 
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لى هضي ما ج٣ضم جخجلى مٓاهغ الاثخمان ال٣ٗاعي في ما ًلي:  ٖو

مً ج٣ضم الى ابغام ٣ٖض م٘ ناخب الخ٤ الُٗني ٩ًىن ٖلى ٣ًحن مىظ البضاًت بإهه ًخٗا٢ض م٘ -

ًشحر مك٩لت مل٨ُت ال٣ٗاع او اهلُت اإلاخهٝغ ُٞه، الن الصخو اإلاخهٝغ ًشبذ اإلاال٪ الخ٣ُ٣ي، ٞهى ال 

مل٨ُخه لل٣ٗاع باؾخٓهاع الضٞتر ال٣ٗاعي، وان الخالت الصخهُت للمال٪ ج٩ىن زابخت في البُا٢اث 

إل ٖلى هىٍت وؤهلُت الاشخام الظًً ًخٗا٢ض مٗهم بكإن  ت. ٞال ق٪ ان للٛحر مهلخت في الَا ال٣ٗاٍع

ت ل٩ي ًٟاجئ بةبُا٫ حٗا٢ضه. ٣ٞض ٣ً٘ الخهٝغ باَال او ٢ابال لإلبُا٫ جبٗا إلاا الخ٣ى١ ال ُٗيُت ال٣ٗاٍع

اطا ٧ان اإلاخٗا٢ض الازغ ٖضًم او ها٢و ألاهلُت وبالخالي ٞد٤ اإلال٨ُت اإلا٨دؿب بمىظب هظا الخٗا٢ض  

 ٩ً207ىن مهضصا بالؼوا٫.

ولى وظضث لُٗيُت الٗال٣ت به. ٞدتى مُىاث ااإلاكتري ٩ًىن ٖلى ٖلم بسلى ال٣ٗاع مً الضًىن والخإ-

٩ىن طل٪  ٤ اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي، ٍو ٤ اإلاىز٤ الظي ًخم اٖالمه ًٖ ٍَغ ٞةهه ؾٝى ٌٗلم بها ًٖ ٍَغ

. ذ بىظىص خ٤ ًش٣ل ال٣ٗاع مىيٕى الخهٝغ  بىاؾُت عؾالت الخهٍغ

.  باَإل٣ُٞىم بىاؾُتها اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي  اإلاخٗا٢ضًً بالىيُٗت ال٣اهىهُت لل٣ٗاع مدل الخهٝغ

ٌ ا٢خىاء ال٣ٗاع اإلاش٣ل بالغهً، ٩ُٞىن ٖلى مؿاولُخه ان ٣ًبل الخٗا٢ض او  ٞللمكتري ان ٣ًبل او ًٞغ

ه بظل٪ في  خم الخىٍى ًه، ألهه ٌٗلم ان مل٨ُخه مهضصة بالؼوا٫ خحن خلى٫ اظل حؿضًض الضًً ٍو ًٞغ

 208ال٣ٗض.

                                                                                                                                                                                     
= 

 ْ ْ السجل الػلاعي بخػبحر املكغع الجؼاثغي .  بلى حاهبها جٓحض بُاكاث ؤزٔغ جمؿً غلى الكيل الفغصي ؤ انُالخا بالسجل الػُني ؤ

ْ جغجب خؿب الترجِب الهجاجي ألؾماء ألاشخام ؤَغ  ْ جفِغؽ  ْ لِـ الػلاعاث ،  ْ الصخص ي ؤي باغخباع ألاشخام  اف الخهغفاث ؤ

ت ،  ْ بُاكاث الػلاعاث الحًٍغ فُت  ْ هال الىٓغحن مً البُاكاث مهىف بلى بُاكاث الػلاعاث الٍغ ؤصحاب الؿىضاث مدل الكِغ. 

ْ زهٓنِخّ. ْعٍ  ْ ليل نىف ص ْ بُاكاث زانت  ْعَا جهىف بلى بُاكاث غامت   ْ َظٍ بض
 .231امػُت ، بحرْث، بضْن ؾىت، م: خؿحن غبض اللُُف خمضان، اخيام الكِغ الػلاعي، الضاع الج 207
ٓوي غبض الغػاق، املغحؼ الؿابم، م:  208  ْما بػضَا. 44مٓؾ
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 زاجمت

ما ٢ضمىاه اٖاله ان اإلاكٕغ الجؼاثغي بخبىُه لىٓام الكهغ ال٣ٗاعي وزانت الُٗني  ًدبحن مً زال٫

اث الىاعصة ٖليها مضٖما بظل٪ لالثخمان  ت والخهٞغ ٤ الى ابٗض مضي في خماًت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع مىه ٢ض ٞو

ت.  ال٣ٗاعي ويامىا الؾخ٣غاع للمل٨ُت ال٣ٗاٍع

م مً صوع الكهغ ال٣ٗاعي وزانت الُٗني مىه في خماًت  ومما ال ًسٟى ٖلى الضاعؽ بط اهه وبالٚغ

ىت الٗامت وجغ٢ُت الاؾدشماع  ل الخٍؼ ٣ا إلاا ؾب٤ ط٦غه، ٞةن له صوع اؾاس ي في جمٍى ت ٞو اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

ت مهضع مً مهاصع الجباًت التي حؿهم بك٩ل ٦بحر  بت ال٣ٗاٍع خجلى طل٪ في بن الًٍغ ىت ٍو في الخٍؼ

بت ٖلى ٧ل ال٣ٗاعاث  بما ًىاؾب  مى٢ٗها  و مىانٟاتها و مؿاختها ال  الٗامت للضولت ، و ٞغى الًٍغ

٩ًىن مم٨ىا بال بطا ٧ان هىال٪ مسُِ ص٤ُ٢ ل٩ل ال٣ٗاعاث ًبحن بض٢ت مىا٢ٗها و مىانٟاتها و مؿاختها 

ا ص٣ُ٢ا لها ٖلى ؤؾاؽ الىخضة و هظا الىي٘ ًدخاط بلى ظغص ٖام و قامل لل٣ٗاعاث و جغ٢ُما و جغجِب

غه هٓام الكهغ الُٗني . و ًٞال ًٖ طل٪ ٞةن جدضًض ال٣ٗاعاث بض٢ت ٌصج٘  ت وهظا ما ًٞى ال٣ٗاٍع

غه هظا الخدضًض مً يماهاث  البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى ؤلاؾدشماع ال٣ٗاعي و مىذ ال٣غوى بما ًٞى

ت و  غ الخجاعة ال٣ٗاٍع اصة الضزل ال٣ىمي للبالص. ُٖيُت ألامغ الظي ٌؿهم في جٍُى  ٍػ
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 كاثمت املغاحؼ 

ٓهُت   الىهٓم اللاه

 78اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ط.ع الٗضص  26-09-1975اإلااعر في  58 -75ألامغ ع٢م  -1

 اإلاٗض٫ و اإلاخمم.  30-09-1975اإلااعزت في 

ألاعاض ي الٗام  اإلاخًمً بٖضاص مسر 12-11-1975اإلااعر في  74 -75ألامغ ع٢م  74-75الامغ ع٢م  -2

 .18-11-1975اإلااعزت في  92وجإؾِـ السجل ال٣ٗاعي ط.ع الٗضص 

 30اإلاخًمً جإؾِـ السجل ال٣ٗاعي، ط.ع الٗضص  25-03-1976اإلااعر في  63-76اإلاغؾىم  -3

 .13-04-1976اإلااعزت في 

 املالفاث 

 الىخب-ؤ

مال، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة،  مٗىى -1  .1989ٖبض الخىاب، السجل الُٗني ٖلما ٖو

٘ الجؼاثغي، ٢هغ ال٨خاب،  -2 ت ٦ألُت للخٟٔ ال٣ٗاعي في الدكَغ عمى٫ زالض، اإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع

 .2001البلُضة 

٘ اإلاهغي،  -3  بضون صاع الُب٘. 1978ببغاهُم ؤبى الىجا، السجل الُٗني في الدكَغ

 .2004،الكهغ ال٣ٗاعي في ال٣اهىن اإلاهغي، صاع الخٗاون للُباٖت، ال٣اهغة ٖبض الباؾِ ظمُعي  -4

 خؿحن ٖبض الل٠ُُ خمضان، اخ٩ام الكهغ ال٣ٗاعي، الضاع الجامُٗت، لبىان، بضون ؾىت. -5

ني  -6 ت،  لألقٛا٫مجُض زلٟىوي، هٓام الكهغ ال٣ٗاعي في ال٣اهىن الجؼاثغي، الضًىان الَى التربٍى

 .2002، الجؼاثغ، 1الُبٗت
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ْاملظهغاث  ب(الغؾاثل 

ت، صعاؾت م٣اعهت، عؾالت م٣ضمت  -1 اث ال٣ٗاٍع ـ ٞخخي، الكهغ ال٣ٗاعي وازاعه في مجا٫ الخهٞغ َو

 .2011لىُل قهاصة الض٦خىعاه في ال٣اهىن الخام، ظامٗت وهغان، 

٘ الجؼاثغي، مظ٦غة لىُل قهاصة  -2 ت في الدكَغ مىؾىوي ٖبض الغػا١، خماًت خ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 .2008في ال٣اهىن الخام، ظامٗت جلمؿان،  اإلااظؿخحر
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ْلُت لطحاًا الؿلٓن إلاحغامي  الحماًت الض

ْلُت لطحاًا الؿلٓن إلاحغامي  الحماًت الض

 

 الباخث : غالء الضًً جىتري 

 مدايغ للضعوؽ الخُب٣ُُت طاؾخا

 ٧لُت الخ٣ى١ بدامٗت اإلاال٪ الؿٗضي )َىجت(

 

 

مت  ٖلى ؾُذ ألاعى،  الاظخماُٖتم٘ وكإة الخُاة  اظخماُٖتْاهغة  باٖخباعهال٣ض ْهغث الجٍغ

م٩اهت الهضاعة في الضعاؾاث الٗلمُت، ألامغ الظي ؤصي بلى ٦ك٠ الؿخاع ٖلى بٌٗ ظىاهبها  اخخلذو٢ض 

 وبزغاظها بلى صاثغة الٟهم والخدلُل.

مت ٖلى اإلاجخم٘، ٣ٞض  في هظه الضعاؾاث ؾُٗا  الاهخماماإلاجغم باعة  اخخلوهٓغا لخُىعة الجٍغ

ت مً الخ٣ى١  اعج٩ابمنها لٟهم شخهِخه والٗىامل التي ؤصث بلى  مت خُض ؤخُِ الجاوي بمجمٖى الجٍغ

م ؤهه اإلاخًغع ألاؾاس ي  ال٩افي لطخُت الاهخمامالتي جًمً له مدا٦مت ٖاصلت. صون ؤن ًىظه  ٖلى الٚغ

 مً الٟٗل والؿلى٥ ؤلاظغامي.

لت مً الؼمً ميؿُت، هٓغا لدؿلُِ الًىء ٖلى هظا و٢ض ْلذ خ٣ى١ ضخاًا الجٍغ مت إلاضة ٍَى

وبٗض ؤن جٟا٢مذ  ٖلُه. اهخمامهاخ٣ى١ اإلاتهم مً ٢بل اإلاضاعؽ ال٣ٟهُت الٗضًضة التي ع٦ؼث ظل 

مت ب٩ل ؤهىاٖها وؤق٩الها وجًاٖٟذ ؤيغاعها الجؿُمت والىٟؿُت   والاظخماُٖتمٗضالث ضخاًا الجٍغ

ًىهب ٖلى هاالء الطخاًا واإلاخًغعًٍ بلى الخض الظي  الاهخمام، بضؤ التي ٖاصة ما جتر٦ها والا٢خهاصًت

 .Victimologyبغػ مٗه ٖلم ظضًض في هُا١ ال٣ٟه الجىاجي ًُل٤ ٖلُه ٖلم الطخاًا 
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ا في الٓاهغة ؤلاظغامُت ، وطل٪ مً  باٖخباعه وحهخم هظا الٗلم بضعاؾت شخهُت الطخُت َٞغ

٣لي وهٟؿ واظخماعيزال٫ جدلُل بُىلىجي  اوي للطخُت ، وبالخالي ٞهى ٖلم مؿخ٣ل بظاجه ًٖ باقي ٖو

لم ال٣ٗاب ، وبن ٧ان ًلخ٣ُان بًٗهما الٗلىم لم الىٟـ ال٣ًاجي ٖو البٌٗ في  ألازغي ٦ٗلم ؤلاظغام ٖو

م مً طل٪ ٞل٩ل منهما هُا١ ٖمله ومجا٫ اهخمامه  . بٌٗ الى٣اٍ ، ٞةجهما بالٚغ

الخماًت الضولُت لطخاًا الؿلى٥ الاظغامي مً ماجمغ السجىن  بضؤث جىلى نُداثوه٨ظا ٣ٞض 

وال٣ُٟه  209"ظىعط ؤعوى" ٦بحر ٢ًاة هُىػٍالهضا ٖلى ًض 1878الضولي الظي ٣ٖض في ؾُى٦هىلم ؾىت 

 ال٨بحر " ولُام جال٥".

٦ما هىصي باإلاُلب هٟؿه مً َٝغ ؤ٢ُاب ٖلم ؤلاظغام ومً بُنهم ال٣ُٟه ؤلاًُالي "ظاعوٞالى" 

 .1885ال٫ ظلؿاث ماجمغ السجىن الضولي بغوما ؾىت وطل٪ مً ز

وج٨غعث مىا٢كت هظا اإلاىيٕى زال٫ ماجمغ السجىن الضولي الظي او٣ٗض في بترؾبىعٙ ؾىت 

، ٦ما ٧ان مضعظا يمً ظضو٫ ؤٖما٫ الجمُٗت الضولُت ال٣ٗابُت زال٫ ماجمغها اإلاى٣ٗض في 1890

ؿخاهُا ؾىت   قض الاهدباه بلُه:، و٧ان ؤهم ما خغم اإلااجمغ ٖلى ٦1891َغ

 .ـ ٖضم بًالء ال٣اهىن الىاٞظ الاهخمام ال٩افي ؤو ال٨ُٟل بةنالح الًغع الىا٢٘ ٖلى اإلاجني ٖلُه 

  اإلاجني ٖلُه مً زال٫ مىده ظؼء مً اإلابالٜ اإلاالُت التي ٧ان ًدهل ٖليها ٌ ـ يغوعة حٍٗى

 اإلاسجىهىن زال٫ ٞترة ٖملهم في السجىن.

ٌ اإلاجني  1900وزال٫ او٣ٗاص اإلااجمغ الضولي للسجىن ببلج٩ُا ؾىت  جمذ مىا٢كت مىيٕى حٍٗى

لُام جال٩ا غه اإلا٣ضم للماجمغ الظي ؤلر ُٞه ٖلى يغوعة جدمل  210ٖليهم واهبري ال٣ُٟه ؤلاهجلحزي ٍو في ج٣ٍغ

ٌ اإلاجني ٖليهم وطل٪ في ألاخىا٫ التي ًخٗظع ٖليهم اؾدُٟاء ال ٌ.الضولت مؿاولُت حٍٗى  خٍٗى
                                                           

209 William Tallack : »Réparation to the rightsofthe victims of crime to compensation », 1990- London - p3  
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٧ان مىيٕى "خ٣ى١  1964وزال٫ اإلااجمغ الضولي الخاؾ٘ ل٣اهىن ال٣ٗىباث اإلاى٣ٗض في الهاي ؾىت 

ما٫.اإلاجني ٖلُه في الضٖىي الٗمىمُت" ؤخض اإلا وها٫ اإلاىيٕى هٟؿه  ىايُ٘ اإلاضعظت في ظضو٫ ألٖا

ان مً ؤهم خُض ٧ 1968اهخماما الٞخا زال٫ ماجمغ لىؽ ؤهجلىؽ اإلاى٣ٗض ب٩الُٟىعهُا في صظىبر 

ٌ اإلاضوي ٖلُه ٖلى ؤؾاؽ  جىنُاجه باإلياٞت بلى مغاٖاة خ٣ى١ اإلاجني ٖلُه يغوعة الىٓغ بلى حٍٗى

 ٌ ٗاث الالخ٣ت للماجمغ الىو ٖلى التزام الضولت بخٍٗى لى ؤن جًمً الدكَغ اٖخباعه خ٣ا زابخا له ٖو

مت ٌ اإلاجني اإلااجمغ ا 1970وبٗض طل٪ بمضة وظحزة، او٣ٗض في ًٚىن ؾىت  211ضخاًا الجٍغ لضولي لخٍٗى

٨ُت. الهض في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  212ٖليهم وطل٪ في مضًىت بالخُمىع بىالًت ماٍع

نضعث  1971وزال٫ اظخمإ مجلـ بصاعة الجمُٗت الضولُت ل٣اهىن ال٣ٗىباث اإلاى٣ٗض ؾىت 

الشالض جىنُت زانت ب٨ٟالت خ٤ اإلاجني ٖلُه وال ؾُما خ٣ه في الخٗىٌٍ، وبٗض طل٪ او٣ٗض اإلااجمغ 

ش  ى بضولت ٦ىضا بخاٍع ٌ اإلاجني ٖليهم في م٣اَٗت ؤهُاٍع خُض جم بدض الخُىعاث  1972قدىبر  13لخٍٗى

ًهم ومضي جإزحر ؾلى٥ اإلاجني ٖلُه ٖلى  الجضًضة في مجاالث خ٣ى١ اإلاجني ٖليهم وباألزو مؿإلت حٍٗى

ٌ  .213الخٍٗى

و٢ض ؤ٣ٖب هظا ٣ٖض الىضوة الضولُت ألاولى "لٗلم اإلاجني ٖلُه" في ٞلؿُحن اإلادخلت في الٟترة ما 

ٌ ؤخض ؤهم اإلاىيىٖاث  1973قدىبر  6و  2بحن  والتي جىاولذ خ٣ى١ اإلاجني ٖلُه و٧ان مىيٕى الخٍٗى

                                                                                                                                                                                     
= 

210 William Tallack : » Réparation to the inijured and tje rights of the victims of crime to compensation n° 1996- 

london p 18. 
 ًغاحؼ جٓنُاث املاجمغ في:  211

Glibert Geis and Rochard A Winer » International conference on compensation to inncoent victims of violent crime 

– international review of criminal policy »  26 March 1970 pp123-125 publicsed the united-Canada. 
ٍ, مغحؼ ؾابم, م  212  .18 :ص.مدمض الحؿُني هْغ
 ـ ًغاحؼ مىاككاث َظا املاجمغ:  213

Proceding of the third international conférence on the compensation of victims of crime - 1972 – Torento – 

Ontario -Canada. 
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اث ٧ان اإلاُغوخت ٖلى بؿاٍ البدض واإلاىا٢كت، و٢ض ؤنضعث هظه الىضوة في زخام ظلؿتها ٖضة جىنُ

 ٌ ٌ والضٖىة بلى جإؾِـ ؤهٓمت لخٍٗى مً ؤهمها خماًت خ٣ى١ اإلاجني ٖلُه وال ؾُما خ٣ه في الخٍٗى

غاى اإلايكىصة مت جدؿم بالٟٗالُت الالػمت وال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ ألٚا  .214ضخاًا الجٍغ

و٧ان مما ؤزمغجه هظه الىضوة و٢ُام ؤًٖاء الاجداص الٟغوس ي لٗلم ؤلاظغام ب٣ٗض خل٣ت بدض في 

( مسههت لضعاؾت الخىنُاث الؿاب٣ت و٦ُُٟت ويٗها مىي٘ 1973صظىبر  7بلى  2)مً  جىلىػ 

 .215الخىُٟظ

بال ؤن ؤهم ماجمغ صولي هٓم في هظا الكإن هى اإلااجمغ الضولي الخاصي ٖكغ ل٣اهىن ال٣ٗىباث 

 .1974قدىبر  15بلى  9والظي او٣ٗض ببىصابؿذ بضولت اإلاجغ في الٟترة مً 

ت له في ُٞىعالخ بإإلااهُا الٛغبُت في الٟترة ما بحن و٢ض او٣ٗضث الخل٣ت الخد ؤ٦خىبغ  6و  4ًحًر

ىص  . خُض ٢ام ال٣ُٟه "هاهؼبِك٪"1973 غ ٞو بىي٘ زُت بدض اإلاىيٕى التي ٖلى يىئها ٢ضمذ ج٣اٍع

ٌ اإلاجني ٖليهم وبخضار نىضو١  الضو٫ اإلاكاع٦ت والتي ظاءث م٣ؿمت بلى ٢ؿمحن: ألاو٫ ًخٗل٤ بخٍٗى

٤ اإلاضوي والجىاجي وصوع اإلاجني لظل٪، والشاوي ًخ ٌ و٢ىاٖض الخُاع بحن الٍُغ ٘ صٖاوي الخٍٗى ٗل٤ بٞغ

مت الخ٤ في  ٖلُه في بزباث خ٣ه. ٖالوة ٖلى بدض مؿإلت ما بطا ٧ان ٧ل مً ؤنابه يغع مً الجٍغ

ؤمام ال٣ًاء الجىاجي ؤم ظٗل هظا الخ٤ م٣هىعا ٖلى مً ؤنابه الًغع بمباقغة صون ٚحره،  الاصٖاء

 .216ت بلى مىايُ٘ مخٗل٣ت بد٣ى١ اإلاجني ٖلُهباإلياٞ

                                                           
ْة: 214  ًغاحؼ جٓنُت َظٍ الىض

Drapikin and Viano.Victimology-a new focus-1973 – vol -1 – p209 -211, volII-p197-199, vol III-p227-229 IV-p233, 

vol V-p195-197. 
ٓػ   215 ٓل ٓم الاحخماغُت بجامػت ج ٓعاث ولُت الػل ْة في ميك  ْكض وكغث ؤغماٌ َظٍ الىض

Annales de l’Université  des sciences sociales de Toulouse –Tom XXII-Fascicules 1 et 2- 1974  - p 134-240. 
ٓعاٍ   216 ػت إلاؾالمُت"، عؾالت صهخ للخٓيُذ ؤهثر ًغاحؼ: غاصٌ مدمض الفلي ـ" خلٓق املجني غلُّ في اللاهٓن الٓيعي امللاعهت بالكَغ

 .269 :ـ م 1984ـ ولُت الحلٓق ـ حامػت غحن قمـ 
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 19و   14وجال هظا اإلااجمغ او٣ٗاص ألاؾبٕى  الغاب٘ لل٣ٟه ؤلاؾالمي بخىوـ زال٫ الٟترة ما بحن 

ٌ الضولت للمجني  1974صظىبر  وهى اإلااجمغ الٗغبي الىخُض الظي ها٢ل ـ في خضوص ٖلمىا ـ مىيٕى حٍٗى

ت ال٣ؿامت  ٖليهم خُض جم ُٞه بدض اإلابضؤ ؤلاؾالمي اإلاٗغوٝ" ال ًُا٫ صم في ؤلاؾالم" و٦ظا هٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُت  .217والضٖاوي الجىاثُت بسهىم الخضوص وال٣هام في الكَغ

ظغي بدض مىيٕى اإلاجني ٖلُه ومىا٢كت ٨ٞغة  1976زال٫ ؤ٦خىبغ وفي ماجمغ ؾُاجُل اإلاى٣ٗض 

ًه.  التزام الضولت بخٍٗى

غة ن٣لُت م٘ اإلاىٓمت الٗغبُت  ٦ما او٣ٗض ماجمغ في بًُالُا وبالخدضًض في مضًىت ؾحرا٧ىػا في ظٍؼ

٘ ؤلاؾالمي واقترا٥ ُٞه الٗضًض  مت إلاىا٢كت خ٣ى١ ؤلاوؿان في الدكَغ مً للضٞإ الاظخماعي يض الجٍغ

٘ في الضو٫ ؤلاؾالمُت وألاوعبُت  .218ٖلماء ال٣اهىن والدكَغ

ت ل٣اهىن ال٣ٗىباث اإلاى٣ٗض بال٣اهغة بحن  ماعؽ  14و  12وفي اإلااجمغ الشالض للجمُٗت اإلاهٍغ

ؤهبري اإلاجخمٗىن جضاعؽ مىيٕى " خ٣ى١ اإلاجني ٖلُه في ؤلاظغاءاث الجىاثُت" ومىا٢كت مؿإلت  1989

ٌ ومؿاولُت الضولت ًٖ طل٪٦ٟالت خ٤ اإلاجني ٖلُه في ا  .219لخٍٗى

  

                                                           
ٓعاٍ  للخٓيُذ  217 ػت إلاؾالمُت"، عؾالت صهخ ؤهثر ًغاحؼ: غاصٌ مدمض الفلي ـ" خلٓق املجني غلُّ في اللاهٓن الٓيعي امللاعهت بالكَغ

 .269 :ـ م 1984ـ ولُت الحلٓق ـ حامػت غحن قمـ 
 .271 :للخٓيُذ ًغاحؼ: غاصٌ مدمض الفلي ـ املغحؼ الؿابم ـ م   218

ٓا  219 ت جغاحؼ ؤغماٌ املاجمغ في مالف جدذ غى ن" خلٓق املجني غلُّ في إلاحغاءاث الجىاثُت" ـ املاجمغ الثالث للجمػُت املهٍغ

 1990 اقغ صاع النهًت الػغبُت ـ الُبػتـ الى 1989ماعؽ  14 ـ 12لللاهٓن الجىاجي اللاَغة 
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ٓمُت الترابُت ْإلاهغاَاث املغجبُت بها  َغق نُاغت الؿُاؾاث الػم

ٓمُت الترابُت ْإلاهغاَاث املغجبُت بها  َغق نُاغت الؿُاؾاث الػم

 

 حماٌ ؤخغمٓف 

 َالب باخض بماؾتر ٢اهىن وبصاعة الجماٖاث الترابُت

 ٧لُت الخ٣ى١ /ٞاؽ

 

 مـلــضمـــــــــت:

م  خ٣لٌٗخبر  الؿُاؾاث الٗمىمُت مجاال خضًشا وهاما في ٖلم الؿُاؾت، ٞهى ؤصاة هامت لخ٣ٍى

ٗالُخه، بط اهه ال ٨ًخٟي بضعاؾت مًمىن الؿُاؾت الٗمىمُت، وبهما ًخُغ١ بلى  ؤصاء الىٓام الؿُاس ي ٞو

ضاٞها اإلاٗلىت والىخاثج الٗملُت للخُب٤ُ ٦ُُٟت نىٗها وج٩لٟتها وبضاثلها و٦ُُٟت جىُٟظها واإلاُاب٣ت بحن ؤه

ضزل في طل٪ جدلُل آلازاع اإلاخى٢ٗت مً جىُٟظ ؾُاؾت ما  .220ٍو

الخجاعب الؿُاؾُت اإلاٗانغة ان اصعاط ٢ًُت مجخمُٗت في الاظىضة الؿُاؾُت  و٢ض ازبدض

ىُت او جغابُت، ٩ًىن اما هدُجت مباصعة الٟاٖلحن الؿُاؾُحن ٖىضما ًخٗل٤  للؿلُاث الٗمىمُت ٧اهذ َو

ُتهم الؿُاؾُت، واما هدُجت وظىص مُالب ظماُٖت جُىعث  الى الامغ ب٣ًاًا ٢ض جاصي الى الايغاع بكٖغ

ُاؾاث الٗامت بٗضص مً اإلاُُٗاث خُض ًخإزغ جبني وجُب٤ُ الؿ ي الُلب الؿُاس ي اإلاىٓم.مؿخى 

غة بك٩ل و  اإلادضصاث، اهمها الخدضًض الض٤ُ٢ لل٣ًاًا التي ًغاص الخضزل ٞيها او جضبحرها، واإلاىاعص اإلاخٞى

                                                           
ٓػَؼ ،الاعصن ،غمان،1ْناٌ هجُب الػؼاْي :مباصت الؿُاؾت الػامت،ٍ  220 ْ الخ  329،م: 2003،صاع اؾامت لليكغ 
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غها غم الىجاح التي جٞى ىهاث الخلى٫ التي ًم٨ً جهىعها، ٞو ت وماصًت زم ؾِىاٍع الٓغوٝ  َا٢ت بكٍغ

 ازىاء لخٓت الخضزل، و٦ظل٪ بمضي ال٣بى٫ او الضٖم الاظخماعي لها.

ان ا٢تران الؿُاؾاث الٗامت بمٟهىم الترابي، ًدُل ان الؿُاؾاث الٗامت اإلادلُت هي مؿلؿل 

بلىعة ال٣غاع اإلادلي وجىُٟظه مً ٢بل الىسبت اإلادلُت، مً اظل جلبُت اإلاُالب اإلادلُت او ال٣ًاًا اإلادلُت، 

ًٓهغ الخمُحز بحن مؿلؿل اجساص ال٣غاعاث الخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي الضولت، ومؿلؿل اجساص ال٣غاع  وهىا

ت ٞهي ٢غاع خ٩ىمي ًضزل  ٖلى اإلاؿخىي الترابي، ؤي الجؼء مً ال٩ل، بدُض اهه ختى ؾُاؾت الالمغ٦ٍؼ

خىمُت في اَاع الؿُاؾاث الٗامت للضولت، حهضٝ الى النهىى بالخىمُت اإلادلُت ٦هىعة مهٛغة، وال

ىُت الكاملت  ت في نىع ا٦بر مً طل٪، لخد٤ُ٣ الخىمُت الَى الا٢لُمُت في نىع ا٦بر منها، الى جىمُت ظهٍى

  221.يٖلى مؿخىي الضولت وبالخالي جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي و الاظخماع

ٞالؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت  هي مجمٕى الخضزالث اإلا٣غعة مً َٝغ ؾلُت ٖمىمُت ٢هض خل 

ي هُا١ ازخهانها، وبظل٪ ٞهي  ٖملُت جدضًض ألاهضاٝ اإلايكىصة وجدضًض الُغ١ مك٩ل ًضزل ف

للىنى٫ بلى هظه ألاهضاٝ، وجدضًض اإلاغاخل لظل٪، وألاؾالُب التي ًجب ؤن جدب٘ لخد٤ُ٣ هظه 

ألاهضاٝ  ٞهظه الازحرة  جخُلب جدلُل هخاثج ما ؾب٤ جىُٟظه، واجساط ال٣غاع إلاا ًجب جىُٟظه في يىء 

وه٨ظا ٞةن جدب٘ وعنض مؿاع ؾُاؾت ٖامت مُٗىت ًخُلب  َغح و ج٣ضًم  222غ اإلاؿخ٣بلصعاؾت وج٣ضً

اث اإلادلُت، خؿب اظىضة مغ٦بت بمسخل٠  الُلباث واإلاكا٧ل: ؤي ال٣ًاًا و جدضًض الخاظُاث و الاولٍى

مغاخلها واق٩الها ونىال الى بلىعة ؾُاؾت ٖامت ٖبر ٢غاعاث، ومغا٢بت مضي او٩ٗاؾاتها و اؾخجابتها 

ا و اؾاؾُا لخىاو٫ مىيٕى الؿُاؾاث الٗمىمُت اإلادلُت لُ لباث الاٞغاص و اإلاجخم٘ ًب٣ى قِئا يغوٍع

                                                           

ٓمُت املدلُت"، صعاؾت في اللغاع املدلي، َبػت   221  ْالؿُاؾاث الػم   14-13م:  2015ص.قىفاع غبضهللا، "الفاغلٓن املدلُٓن 

ت "، الُبػت ألاْلى 222   ْلُلي مغاهل ، عكم إلاًضاع 2010املِضي بىمحر :" الحيامت املدلُت باملغغب ْؾااٌ الخىمُت البكٍغ ، مُبػت 

ٓوي   286 :، م 2002/ 989اللاه
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هي اطن مغاخل نُاٚت الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت؟ وماهي اهم اإلا٣ُٗاث اإلاغجبُت   ٞما 223)الترابُت(.

 بةٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت؟ و٠ُ٦ ًم٨ً ججاوػها؟

  الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت بةٖضاص)اإلابدض الاو٫( و الا٦غاهاث اإلاغجبُت الٗمىمُت الترابُت في 

 )اإلابدض الشاوي(، ٖلى ان وٗخمض في جىاولىا لهظا اإلاىيٕى ٖلى اإلاىهج الخدلُلي.  والخلى٫ اإلا٣ترخت

ٓمُت الترابُت  : مغاخل بغضاص الؿُاؾاث الػم  املبدث ألاٌْ

ىُت ًىو مً اظل جيؿ٤ُ اٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت  الترابُت م٘  الؿُاؾاث الٗامت الَى

مً الضؾخىع ٖلى اهه " حؿاهم الجهاث والجماٖاث الترابُت الازغي في جُٟٗل الؿُاؾت  137الٟهل 

" ً   224الٗامت للضولت وفي اٖضاص الؿُاؾاث الترابُت مً زال٫ ممشليها في مجلـ اإلاؿدكاٍع

مغ بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت ٖبر ؤعبٗت مغاخل ج٣ىُت ؤؾاؾُت، ٢مىا بخ٣ؿُمها،  ٍو

ُت ) خحن، جغجبِ ألاولى باإلاغاخل اإلاىيٖى ُلب ألاو٫( في خحن جخُغ١ اإلالضوإ ٖملُت و مىهجُت بلى مجمٖى

 الشاهُت للمغاخل الٗملُت او الاظغاثُت )اإلاُلب الشاوي(

ٓمُت الترابُت  : املغاخل املٓيٓغُت إلغضاص الؿُاؾاث الػم  املُلب ألاٌْ

ٓمُت الترابُت    1ن البُا  : مؿاع مغاخل املؿلؿل املخػلم بةغضاص الؿُاؾاث الػم

 

 

 

 

 

                                                           
ٓمُت املدلُت"، صعاؾت في اللغاع املدلي َبػت   223 ْالؿُاؾاث الػم   25-24م:  2015ص.قىفاع غبضهللا، "الفاغلٓن املدلُٓن 
ٓع  137الفهل   224  مً الضؾخ

االعداد 

التشخيص  واالنطالق

 التشاركي

عملية 

 االنسجام و

 البرمجة

التقديم و 

 المصادقة

 

التنفيذ، 

التتبع و 

 التمييم
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ضاص الؿُاؾاث  الٗمىمُت الترابُت مغخلخحن جخًمً اإلاغاخل اإلاىيىُٖت او الخمهُضًت إٖل

ضاص و الاهُال١  الى مغخلت حصخُو الىيُٗت الغاهىت للجماٖت الترابُت  ؤؾاؾِخحن، بضءا مً مغخلت الٖا

 مً ؤظل الىنى٫ بلى نُاٚت هٓغة مؿخ٣بلُت للمجا٫ وجدضًض ألاهضاٝ.

٣غة الاولى( اإلاخٗل٤ بالجماٖاث)الٟ 14.113 مً مكغوٕ ٢اهىن جىُٓمي ع٢م 78 و٦ما ظاء في اإلااصة

" جً٘ الجماٖت، جدذ بقغاٝ عثِـ مجلؿها، بغهامج ٖمل الجماٖت وحٗمل ٖلى جدبٗه وجدُِىه 

ًجب ؤن ًخًمً بغهامج ٖمل الجماٖت حصخُها لخاظُاث وبم٩اهُاث الجماٖت وجدضًضا  ...وج٣ُُمه

ت الخانت بالؿىىاث الشالض ألا  اتها وج٣ُُما ملىاعصها وه٣ٟاتها الخ٣ضًٍغ  ٖخباع الا ن ًإزظ بٗحن ولى وؤؤلىلٍى

 225. ) ال٣ٟغة الازحرة ( ".م٣اعبت الىٕى

واهُال٢ا مً حٗضص اق٩ا٫ واهماٍ الجماٖت الترابُت، اعجئِىا ان هالمـ َغ١ اٖضاص الؿُاؾاث 

ت لل٣ىُُغة.  الٗمىمُت الترابُت مً زال٫ اٖخماص همىطط الجماٖت الخًٍغ

ٓم: الاؾتراجُجُت الػامت إلغضاص  الؿُاؾاث 2البُان  ت الترابُتُالػم

ال: مغخلت   إلاغضاص ؤ

غ بعاصة خ٣ُ٣ُت لضي اإلاجلـ الجماعي لخبني عئٍت مىخضة خى٫  ضاصًت جٞى ج٣خط ي هظه اإلاغخلت ؤلٖا

ٖلى اهه " ًخم بٖضاص بغهامج ٖمل  78هظه الؿُاؾت، وفي هظا الهضص جىو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة 

جلـ ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ باوسجام م٘ جىظهاث بغهامج الخىمُت الجماٖت في الؿىت الاولى مً مضة اهخضاب اإلا

ت وو٤ٞ مىهج حكاع٧ي وبخيؿ٤ُ م٘ ٖامل الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم، ؤو مً ًىىب ٖىه، بهٟخه م٩لٟا  الجهٍى

                                                           
ع كاهٓن جىظُمي عكم  78املضة   225   املخػلم بالجماغاث . 14.113مً مكْغ
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ت ت لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ هظه اإلاغخلت جضزل في بَاع الٗمل الاولي  226" .بخيؿ٤ُ ؤوكُت اإلاهالر الالمغ٦ٍؼ

ت مً ؤلاق٩االث الؾخسغاط حٍٗغ٠ ٖام لإلق٩الُت للٟاٖلحن ختى ًدضصون  ٤ مجمٖى اإلاك٩لت ًٖ ٍَغ

 .227وج٣ضًمها إلًجاص خلى٫ مالثمت لها

ٍٓغ - ؤ ع الخسُُِ مباصعة جُ  فيها: ْالكْغ

بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت   بًغوعة اإلاجلـ تهضٝ هظه الخُىة بلى جدؿِـ

٤ غاٝ  الخٍٗغ٠ م٘ الجماعيالاؾتراجُجي الدكاع٧ي   الخسُُِ  م٣اعبت  ٞو  في  اإلاٗىُت   باأَل

وج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت )الكغ٧اء  وجدب٘ وجىُٟظ بلىعة في مؿاهمتها قغوٍ وزل٤ الٗملُت

ت الجماٖاث، ظمُٗاث ومىٓماث  حن، و٧االث الخىمُت الاظخماُٖت، ظماٖاث جغابُت ؤزغي، مجمٖى اإلاغ٦ٍؼ

 والهُئاث اإلاهىُت(. ٚحر خ٩ىمُت، ٢ُإ الخام، ظامٗاث،

  ٞمشال في مضًىت ال٣ىُُغة زال٫ هظه اإلاغخلت جم بهجاػ ما ًلــــي:

٤ الخسُُِ، وهى ًدك٩ل مً ؤَغ الجماٖت جدذ عثاؾت ال٩اجب الٗام؛ - ـً ٍٞغ   228ج٩ٍى

جدؿِـ ؤًٖاء اإلاجلـ الجماعي بًغوعة بٖضاص ؾُاؾاث ٖمىمُت جغابُت خؿب مىهجُت  -

   بعؾالُت لخ٣ضًم ا٢تراخاث بسهىم اإلاسُِ الجماعي للخىمُت؛الخسُُِ الدكاع٧ي بىاؾُت 

ش  0622بعؾالُت ٖضص  - للمكاع٦ت في الىعقاث اإلاىٓمت لٟاثضة ٞٗالُاث  2010ًىهُى  06بخاٍع

 اإلاجخم٘ اإلاضوي؛

ش  - ت الخاعظُت زال٫ الاظخمإ اإلاى٣ٗض بم٣غ الجماٖت بخاٍع  08جدؿِـ عئؾاء اإلاهالر ؤلاصاٍع

  229 بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت.ل الاهسغاٍ في مً ؤظ 2010ًىاًغ 

                                                           

  بالجماغاث املخػلم 111-14 عكم الخىظُمي اللاهٓن  مً 78 املاصة  226 
227  Pierre Muller les politique publiques comprendre l’action public édition 2013 p 22 

ش  286مظهغة غضص  228   2010فبراًغ  04بخاٍع

ـت  ملضًىت اللىُُــغة ملا  229   05: م  2011- 2016سُِ الجماعي للخىمُـت للجماغــت الحًٍغ
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م ْْيؼ حكىُل - ب  :الخسُُِ فٍغ

غيهالل٣اهىن بٖضاص ال َب٣ا الجماٖت ًخىلى عثِـ  ؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت ٖو

ذ ٖليها، اإلاجلـ ٖلى اع جىو اإلااصة  الجماعي للخهٍى -14مً ٢اهىن جىُٓمي ع٢م      96وفي هظا الَا

بالجماٖاث ٖلى اهه " ٣ًىم عثِـ مجلـ الجماٖت بدىُٟظ مضاوالث اإلاجلـ وبم٣غعاجه ًخٗل٤  111

خسظ ظمُ٘ الخضابحر الالػمت لظل٪ ولهظا الٛغى  230ًىٟظ بغهامج ٖمل الجماٖت..." - :ٍو

الجماٖت،  الٗام للجماٖت، جدذ بقغاٝ عثِـ في خحن ٣ًىم ال٩اجب

ت اإلاىاعص بخٗبئت ت واإلاالُت البكٍغ ٖملُت بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت  و٢ُاصة جيؿ٤ُ و ٦ظا الًغوٍع

٤ ٠ُ هُئت ج٣ني التي ًخىالها ٍٞغ  )صعاؾاث م٨خب مؿدكاع، زبحر(للخبرة ظماعي م٘ بم٩اهُت جْى

 .الخا٫ ا٢خط ى بن

واإلاالخٔ ؤن ظل الجماٖاث جلجإ الى بؾىاص مهمت بٖضاص ؾُاؾاتها الترابُت بلى م٩اجب صعاؾاث 

باألؾاؽ بلى ٢لت زبرتها و ي٠ٗ بم٩اهُاتها في هظا اإلاجا٫. ٦ما هى الخا٫ مخسههت و طل٪ عاظ٘ 

ت ال٣ىُُغة  التي ؤو٧لذ ٞيهما و٧الت الخىمُت الاظخماُٖت هظا اإلاكغوٕ بلى  باليؿبت  للجماٖت الخًٍغ

 م٨خب صعاؾاث.

ْع ْ -ج ٓمُاص الؿغضب فيول املكاعهت لُُاهُبت اجغص  ت الترابُتُاؾاث الػم

 َْٓجُجاؾخغبًا عئ لجماغي المجلـ ااع للغػ احُا  ْع لمكغاناخب ًت، 

 جىمُت وؤهضاٝ جُجُت اإلؾخغث الخىظهااجدضًض ؛ لجماٖتا -

 ً٘علمكا و امج البغء اهخ٣اا -

 البرهامج الخىمىي للجماٖت زاث٤و٢ت ٖلى صلمهاوالخهىًذ ا - 
                                                           

 ًخػلم بالجماغاث  111-14اللاهٓن الخىظُمي عكم  مً 96املاصة   230
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 ظُتعلسا وازلُت الضالمالُت اعص المىاجٗبئت  -

 البرهامج الخىمىي)زالزت ؾىىاث ( ج٣ُُم  -

 نل.الخى واٞٗت المغا -

 لجماغي:الخلىي الفغًم اًت  عئ لجماغُت : صاعة اإلصة  : اللُاػ احُا 

ًؿهغٖلى جىكُِ  وللجماٖت م  لٗاالل٨اجب ة لمباقغالغثاؾت  الٗملُت جدذ الهُئت اًك٨ل   -

 ع٧ي للؿاؾاث الٗمىمؿت الترابُتلخكاء الخهُيامجمل مؿلؿل 

 اص الؿاؾاث الٗمىمؿت الترابُت ٖضبظل ؤهُت جى٢ُٗت مً امُؼوبُاهي و٫ ظضاص ٖضب -

اص ٖضاء، و٦ظا بلسبغا اظوآلخ٣ىُت ١ الٟغ٫ اقٛاؤًىؿ٤ ٝ وًكغولٗغًًت  ٍ السُىص اًدض -

م٘ لٗمل اي٘ زُِ ، وو لبغهامجٕو  امكغاص ٖضع٧ي، و بلخكاالخسُُِ ابت عللخىمُت خؿب م٣إو مكغ

جىُٟظ مسُِ وٞي جىُٓم ع٥ ًكاالؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت ٦ما جىُٟظ زُِ   ولٗمل ٖلى  جخب٘ ا

 الؿاؾاث الٗمىمؿت الترابُتجىُٟظ اص و نل إلٖضالخىا

 لجماغُت للخسُُِ اللجىت المدلي ْع الخكاْ الخػبئت امدلُت  ة زبغعي : ؾخكاػ بحُا

 عوي لخكاا

إلخاَت / ج٣ضًم م /االٖالوع/ ا الخكالجماٖي الخ٣ىي الٟغ٤ً ن و الؿ٨االغبِ بًُ صوع ا - 

 لدهُلت...ا

 اص الؿاؾاث الٗمىمؿت الترابُتٖضبٞي مؿلؿل ع٦تهم لخسُُِ مكااًٗبئ ن ولؿ٨ااجىٓم   - 

ٝ لخي ًكغوى الخٟاوا٤ٞ الخىث اٞي جىُٓم ملخ٣ُاهم ًؿاع٧ي، ولخكاالخكسُو ػاهجابجضٖم  - 

 لجماٖي.. الخ٣ىي الٟغ٤ً اٖلُها 

 لجماٖيالمٗلىماجي م آاللىث لمُُٗاابى٪ وص جؼ  -
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ْ جىظُم غملُت بغضاص الؿ -ص ٓمَُُاول   ت الترابُت ُاؾاث الػم

 المجل  الجماع  

تو ي    الم ا   ات اد 

 ع  و  الوسا   ال  و ية 

   ال  و ية  اللج  وال يا   

 والم ادلة عل  الت  ي  

الب   ع    الم طط الم طط 

التوا   و  التموي  

المونو  ا ية

الت ا    الت  ي  و

التتبع و التمييم  دوا  و

  الم لوما  من ومة  لية-

   الجماعة 

 التنسيك و الدعم  لية

 ال مالة  االنسجام و

الب مجة و الت طيط

التوا   و الم ا  ة

التنفيذ    البد  و 

  يك التن يط الجماع  

   ا  عل  ا ل  م     

 بين م نسا 

 لة و   بي  الجماعة  -

المواطني  و

  االست اتيجية الم او 

ا ولويا  و ا  دا 

   الت سي   لية-
الت ب ة و

-mobilisation 

 الدواوي  و ا  يا  

مخ   ال م  التشخيص

التتب  والتقييم

الر ا ا 

ال رص والتوج ا 

ا  دا  ا  تراتيجية

 السياسا  ال مومية الت ابية تن يم عملية  عداد  و يا   

تن يم عملية 

 عداد السياسا  

ال مومية الت ابية 

 
            

ْع حمػُاث املجخمؼ املضوي في اغضاص الؿ -ٌ  ٓمُت الترابُتُص  اؾاث الػم

بطا ٧اهذ الؿُاؾاث الٗمىمُت مىظهت للمىاَىحن، ٞهي جدؿم ٦ظل٪ ٖبر بقغا٦هم ٞيها، ٞهي 

ٗالُاث اإلاجخم٘ اإلاضوي مً ظهت زاهُت  .231هدُجت جٟاٖل بحن الضولت مً ظهت، ٞو

"ًغج٨ؼ الخىُٓم الجهىي والترابي ٖلى  2011مً الضؾخىع  136وفي ٖظا الهضص ًىو الٟهل  

لى ا ٘ مباصت الخضبحر الخغ، ٖو امً مكاع٦ت الؿ٩ان اإلاٗىُحن في جضبحر قاوجهم، والٞغ لخٗاون والخًامً ٍو

                                                           
231 Ragragui Khalid . politique publiques locales Mémoire pour l’obtention du diplôme du master, université 

Moulay Ismail Faculté des sciences juridiques économiques te sociales de Meknès Année universitaire 2010-2011, 

p.58.    
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ت اإلاىضمجت واإلاؿخضامت". ٞهظا الٟهل ًدمل في َُاجه بقاعة  232مً مؿاهمتهم في الخىمُت البكٍغ

 233واضخت ٖلى َبُٗت الخىظه الجضًض في الخضبحر الخ٨ماحي للكإن الترابي باإلاٛغب.

٤ ؤوال وي٘ مجالـ مً  139و٢ض ج٩ل٠ الٟهل  الضؾخىع بخجضًض نُٜ هظا الدكاع٥ ًٖ ٍَغ

الجهاث والجماٖاث الترابُت ألازغي آلُاث حكاع٦ُت للخىاع والدكاوع، لخِؿحر مؿاهمت اإلاىاَىاث 

واإلاىاَىحن والجمُٗاث لٗغاثٌ الهضٝ منها مُالبت اإلاجلـ بةصعاط ه٣ُت جضزل في ازخهاناجه يمً 

 ظضو٫ ؤٖماله.

لُاث الدكاع٦ُت ٞإو٫ مالخٓت جبضو مً خُض الك٩ل هي ؤن اإلاكٕغ الضؾخىعي وما ًخٗل٤ باآل

مً  13جدضر ًٖ بقغا٥ الٟاٖلحن الاظخماُٖحن في بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت خُض ؤن الٟهل 

الضؾخىع َغح نُٛت هُئاث للدكاوع، ل٨ً ٖىضما جدضر ًٖ مؿاهمت الجمُٗاث في بٖضاص بغهامج 

 والترابي ٣ٞض َغح نُٛت آلالُاث الدكاع٦ُت. الخىمُت ٖلى اإلاؿخىي الجهىي 

ب٣ى مً نالخُاث البرإلاان بصزا٫ الخٗضًالث الالػمت ٖلى ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للجماٖاث الترابُت   ٍو

وللجهاث بةصزا٫ اإلا٣اعبت الدكاع٦ُت ٖبر الخىهُو ٖلى الهُٜ ال٣اصعة ٖلى جُٟٗل م٣خًُاث الٟهل 

  234الجمُٗاث في بٖضاص بغامج الخىمُت وجدبٗها.الهاصٞت بلى جِؿحر مؿاهمت  139

و٦مشا٫ لضوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في مجا٫ الؿُاؾاث الٗمىمُت ًم٨ً ال٣ى٫ ٖلى ؤن الضؾخىع ٢ض 

٘ وبٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت  زى٫ مىٓماث وهُئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي نالخُاث واؾٗت في مجا٫ الدكَغ

ب ؤي صوع ٞاٖل للمجخم٘ اإلاضوي في اإلااض ي بل ٖلى بكغا٦ت م٘ ؤظهؼة الضولت. ٞةن هظا ال ٌٗني ُٚا

ت مً الجمُٗاث الضوع الخاؾم في حٗضًل  ال٨ٗـ جماما ٦شحرا ما ٧ان للىًاالث التي زايتها مجمٖى

                                                           
ٓع  136الفهل   232  .2011مً الضؾخ
ْجدلُل 233 ٓع الجضًض قغح  م لحغف: الضؾخ  .167م: .هٍغ
ٓع املغغبي الجضًض,مغحؼ ؾابم, 234 ٓمُت في الضؾخ  .55م: خؿً َاعق: الؿُاؾاث الػم
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الٗضًض مً ال٣ىاهحن وبضًهي ؤن ٩ًىن مجا٫ ألاؾغة مً بحن اإلاجاالث اإلاهمت التي ؤصلذ ٞيها ظمُٗاث 

ث اليؿاثُت مُالبت بةههاٝ اليؿاء وعٞ٘ الٓلم ٖنهً وخماًت خ٣ى١ اإلاجخم٘ اإلاضوي، وال ؾُما الجمُٗا

حرها مً اإلاُالب اإلاغجبُت بد٣ى١ ألاؾغة و٧ل طل٪ في بَاع حكاع٧ي م٘ ماؾؿاث الضولت  الُٟل ٚو

ذ مكاع٦ت ٞٗالت للجمُٗاث  اإلاٗىُت ب٣ًاًا خ٣ى١ ؤلاوؿان ومً ؤهم اإلادُاث الباعػة التي ٖٞغ

 اليؿاثُت هجض:

ضاص إلاكغ  - ىُت إلصماط اإلاغؤة في الخىمُت".ؤلٖا  وٕ "الخُت الَى

غ الضولُت الخانت بةٖما٫ اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض  - ٖملُت بٖضاص الخ٣اٍع

 اإلاغؤة.

 : مؿاع املغخلت الاْلى3البُان

 ؤي الدصخُو الدكاعوي زاهُا: جدضًض الحالت الغاَىت

، بط جم٨ً مً 235الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُتحٗض هظه مغخلت مهمت يمً مؿلؿل بٖضاص 

ت وبك٩ل ص٤ُ٢ ما جؼزغ به الجماٖاث مً بم٩اهُاث وزغواث وماهالث ا٢خهاصًت واظخماُٖت  مٗٞغ

ت، و٦ظا الى٢ٝى ٖلى اإلاكا٧ل اإلاُغوخت واإلاٗى٢اث التي تهم ٧ل مُضان مً مُاصًً الخُاة  وبكٍغ

٤ الخىمُت والاؾ  .236دشماعوزانت جل٪ التي حٗخبر ٣ٖبت في ٍَغ

٦ما ؤن ألامغ ٣ًخط ي بل٣اء هٓغة ٖامت خى٫ الىيُٗت الغاهىت للجماٖت مً خُض ٢ُمت الخضماث 

ت مشل الخُهحر الؿاثل و ظم٘ و مٗالجت الىٟاًاث، صعظت التزوٍض  ألاؾاؾُت اإلا٣ضمت في اإلاجاالث الخٍُى

البيُاث الا٢خهاصًت باإلااء الكغوب و ال٨هغباء، اإلاؿاخاث الخًغاء، الُغ١، الى٣ل الخًغي، ويُٗت 

                                                           

ٓاث: غلى 235  ت صاع   الحًغي"، "الخسُُِ الح ٓػَؼ لليكغ  الجماَحًر  .94-93 :م 1990ألاْلى، ُبػتال بىغاػي، ْإلاغالن، ْالخ

ٓػَؼ، ْاليكغ  للُباغت الللم صاع  باملغغب"، الالمغهؼي  الجِٓي  "الخىظُم بٓحُضٍ: مدمض 236   .179 :م ،2000 ألاْلى، الُبػت ْالخ
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اإلاىظىصة بالجماٖت ٧اإلاىا٤َ الهىاُٖت وؤؾىا١ الجملت واإلاجاػع و جدب٘ ٦ُُٟت حؿُحرها وجُىع وكاَها، 

واإلاىاعص اإلاىخجت لٟغم الكٛل ومسخل٠ الاو٩ٗاؾاث اإلاباقغة والٛحر اإلاباقغة ٖلى جُىع الا٢خهاص 

 اإلادلي.

بٖضاص التراب باٖخباعهما مً الغ٧اثؼ بلى ظاهب طل٪، ًخم حصخُو ويُٗت الؿ٨ً والخٗمحر و 

غ الجماٖت ٖلى صوع الهُٟذ ؤو  ألاؾاؾُت في بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت، وطل٪ مً خُض جٞى

الؿ٨ً الٛحر الالث٤ ؤو مضي اهدكاع البىاء الٗكىاجي. وهظا الدصخُو بُبُٗت الخا٫ ال ًجب ؤن ٣ًخهغ 

ٖلى اإلاؿخىي الجهىي مً ؤظل يمان جىاؾ٤ وجىاػن في ٖلى الجماٖت الىاخضة بل ٖلُه ؤن ًمخض ختى 

 بٖضاص اإلاجا٫.

وججضع ؤلاقاعة بهظا الهضص ؤن هظا الدصخُو ال ٌؿغي ٖلى الىيُٗت الضازلُت للجماٖت ٣ِٞ، 

بل ٣ًخط ي ألامغ الخٗٝغ ٖلى اإلاخضزلحن الخاعظُحن الظًً لهم ٖال٢ت مباقغة م٘ الجماٖاث الترابُت، 

ُاث ٧اإلااؾؿاث الٗمىمُت و٦ظ خباع الٓٞغ ا بٌٗ الجهاث اإلااهدت لل٣غوى مشال، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 الؿُاؾُت والا٢خهاصًت التي ٌكهضها اإلاٛغب في اعجباَه م٘ الالتزاماث الضولُت وجىظهاتها.

وبٗض حصخُو الخالت الغاهىت والخٗٝغ ٖلى ماقغاث هجاح الجماٖت و٦ظا اإلاكا٧ل التي حِٗكها 

غة  ت وعؾم ألاهضاٝ بىاء ٖلى جدلُل ص٤ُ٢ زم ؤلام٩اهُاث اإلاخٞى اث الًغوٍع لضحها، ًخم جدضًض ألاولٍى

مً ٢اهىن  78مً اإلااصة  4لخل٪ اإلاُُٗاث وؤلاخهاثُاث التي جم ظمٗها، وهظا ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة 

الخىُٓمي للجهت ٖلى اهه" ًجب ؤن ًخًمً بغهامج ٖمل الجماٖت حصخُها لخاظُاث وبم٩اهُاث 

ت الخانت بالؿىىاث الشالض ألاولى وؤن الجماٖت وجدضًضا أل  اتها وج٣ُُما إلاىاعصها وه٣ٟاتها الخ٣ضًٍغ ولٍى

." خباع م٣اعبت الىٕى  237ًإزظ بٗحن الٖا

                                                           
 ًخػلم بالجماغاث  111.14اللاهٓن الخىظُمي عكم مً  78املاصة   237
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ت لل٣ىُُغة مشال مً جدضًض ه٣اٍ يٟٗها و جدضًض  و ل٣ض م٨ىذ هظه اإلاغخلت الجماٖت الخًٍغ

اظهت ي٠ٗ و هكاقت بيُاتها الخدخُت ؤو خاظُاتها و بم٩اهُاتها الظاجُت وبالخالي جىظُه ظهىصهما بما إلاى 

الى٢ٝى ٖلى مدضوصًت مىاعصها و ي٠ٗ وؿُجها الا٢خهاصي وبالخالي الخدى٫ هدى زل٤ صًىام٨ُُت 

ا٢خهاصًت ظضًضة جيبني ٖلى ؾُاخت الىٕى و الاؾخٟاصة مً ؤلام٩اهُاث الُبُُٗت التي جخىٞغ ٖليها 

 اإلاى٣ُت.

ْالًػف  ٓة  ْ  –هلاٍ الل  خؿب اللُاغاث بالجماغتالتهضًضاث الفغم 

ٓة اللُاع  هلِ الًػف هلِ الل

 خماًت البِئت

 

ٓاكؼ طاث اَمُت - ٓع: م اَاع بُئي مخى

ٓحُا، مغحاث، مدمُاث،  ٓل اًى

 فغقت ماثُت.

كغب مُغح الىفاًاث مً الؿاهىت -

ٓفُت  ْمً املُا الج

ٓص بضًل ازغ ملُغح الىفاًاث - غضم ْح

 زاعج املضاع الحًغي للمضًىت.

 

 املػُلاث الفغم

 

ؼ للؿىت - اخضار الخِ الؿَغ

 الحضًضًت

اخضار مدُت لخهفُت املُاٍ -

 الػاصمت

 

 الفُايىاث-

الؼخف الػمغاوي غلى خؿاب الغُاء -

ْالغاباث.  الازًغ 

زُغ حػغى املُاٍ الؿُدُت -

ٓفُت للخلٓر  ْالج

 

 

 

الخجِحزاث 

 

ٓفغ املضًىت غلى  - مؿدكفى حِٓي ج

 ْ ْمغاهؼ صحُت ببػٌ الاخُاء، 

ْمغهؼ للُب الكغعي.  مىخب نخي 

غضم اؾدُػاب املؿدكفى الٓخُض  -

ٓافضًً غلُّ مً  باملضًىت للمغض ى املخ

 ول اهداء الجِت.

يػف املاقغاث الصحُت باليؿبت  -
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الاحخماغُت 

ْالبيُاث 

ت/الصحت  الحًٍغ

 

 

 

 

لػضص الؿيان ليل َبِب ْغضص 

ْ غضص  الؿيان ليل ماؾؿت صحُت 

غ.  الؿيان ليل ؾٍغ

ٓفغ املغهؼ الهخي غلى غضم  - ج

ت الالػمت. ٓاعص البكٍغ ْ امل  الخجِحزاث 

 املػُلاث الفغم

 

 

 غضم الخضبحر املىخظم للىفاًاث الُبُت -

ٓاحض بغواث ماثُت كاعة باملضًىت  - ج

ٓاحي ٌؿبب في اهدكاع الحكغاث  ْالً

.  الىاكلت للػضْٔ

 

 

 ْالخىمُت الخػمحر

 ْالبيُت املجالُت

 الخدخُت

 

 

ٓفغ-  مهاصق للتهُئت جهمُم غلى الخ

 غلُّ

 نفُذ بضْن  مضن ملداعبت بغهامج-

ني البرهامج-  الاكخهاصي للؿىً الَٓ

اؾدثماعاث هبٔر مِمت في مُضان 

 حاطبُت املضًىت:- .الؿىً

ٓكؼ - ٓانالث ْقبىت املضًىت م  م

 مخىٓغت

ٓفغ غضم -  املالُت إلامياهُاث غلى الخ

ؼ لخىفُظ الالػمت  ْفخذ املُِيلت املكاَع

 ْالخػمحر. للتهُئت حضًضة مجاالث

ٓاهبت غحر جدخُت ْبيُت َغق  ٓع  م  للخُ

 .للمضًىت الػمغاوي

 املػُلاث الفغم



 

 

186 

 للتهُئت كابل َام غلاعي  عنُض -

 ْالخػمحر

لؿُت الهىاغُت الحغة املىُلت -  ألَا

 ًفخدان الؿغغت الفاثم ْاللُاع

 للخػمحر مجاال

 إلاؾيان بةغاصة املخػللت البرامج حػثر -

 البىاء مكيل جفاكم بلى جاصي ْالُِيلت

ٓاجي  .الػك

ت املًاعباث -  الػلاٍع

ٓاثم - ٌ  َبُػُت غ  جٓؾؼ صْن  جدٓ

ٓاص، الغابت، في جىمً املضًىت  املغحت، ال

 .املاثُت الفغقت خماًت ْمىاَم

ٓاثم -  الؿىت في جىمً فىُت غ

م الحضًضًت،  .الؿُاع الٍُغ

ٓاثم - ٓهُت غ  بالٓيػُت جخػلم كاه

ٓهُت  )..لألعاض ي اللاه

 

 : مغخلت الدصخُو الدكاعوي4البُان

ٓمُت الترابُت  املُلب الثاوي: املغاخل إلاحغاثُت إلغضاص الؿُاؾاث الػم

٩ًىن ٖلى   بن الاهخ٣ا٫ بلى الجاهب الٗملي ؤو ؤلاظغاجي في بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت 

ختى جخم٨ً الجماٖت مً وي٘ ؾُاؾت جغابُت   ، وطل٪238ؤؾاؽ ما جم اؾخيخاظه في اإلاغاخل الؿاب٣ت

٣ها إلاسخل٠ اإلاخضزلحن و اإلاٗىُحن زم اإلاهاص٢ت ٖلُه مً ٢بل اإلاجلـ.  ٣ٖالهُت و ميسجمت ٌؿهل حؿٍى

 

 

                                                           

-238 Dumas (J) : «Planification économique et aménagement urbain : Politique de la ville ou politique des villes 

françaises», in «l’Etat et les stratégies du territoire», éditions CNRS, 1991, p.157. 

ٓبي ْحماٌ ألاهاس ي  ْ فغحُّ: "مضزل بلى غلم الؿُاؾت": جغحمت ؾامي الضً ٓعَـ ص  .299 :صاع صمكم، بحرْث م –ؤهظغ هظلً: م
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مغاخل "الخسُُِ ْغملُت الاوسجام" ْ "جلضًم الىخاثج" ْ"املهاصكت غلى  : مؿاع 5البُان

 "املسُِ الجماعي للخىمُت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلو ة 

 ال ؤية
التوج ا  

 االست اتيجية

ت وي     ق التمنية 
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ال : مغخلت  الاوسجام ْ الخسُُِ ؤ

 التي الدكاع٧ي والدصخُو الغاهىت الخالت جدضًض مغخلت بٗض الاوسجام و الخسُُِ مغخلت جإحي

 خاظُاث اإلاخاخت، والٟغم ماهالتها َا٢اتها،) للجماٖت، والا٢خهاصًت  الاظخماُٖت الىيُٗت جبرػ

 .(وألاولىٍاث والخلى٫   اإلاؿخعجلت وألاويإ الؿ٩ان

 الهضٝ جغظمت مً ماؾؿت، بهٟتها الجماٖت جم٨ً ؤجها بط ٢غاع، لخٓت اإلاغخلت هظه وحك٩ل

 و٦ظا الترابُت، الٗمىمُت الؿُاؾاث يمنها جىضعط الظي) اإلايكىص اإلاؿخ٣بل عئٍا( الاؾتراجُجي ؤو الٗام

 ؤزظ ًخُلب ما وهظا ملمىؾت، ؤٖما٫ بلى ٖىه اإلاترجبت الخهىنُت وألاهضاٝ الاؾتراجُجُت الخىظهاث

خباع الخالُت ألامىع   :بااٖل

 غلى مؿخٔٓ الجماغت : - 1

 الدصخُو؛ ٖلى ؾُاؾُا جىا٣ٞا 

 الاؾتراجُجُت؛ الخىظهاث و( الٗام الهضٝ)  اإلاؿخ٣بلُت الغئٍت جدضًض 
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 ظغص ٘  الشالر زال٫ الجماٖت بتراب بهجاػها اإلاغج٣ب ؤو ؤلاهجاػ َىع  في هي التي والبرامج اإلاكاَع

 اإلا٣بلت؛ ؾىىاث

 ظظاطاث وبٖضاص الؿىىاث واإلاخٗضص الؿىىي  الٗمل مسُِ وي٘ و البرمجـت ٘  -اإلاىا٢٘) اإلاكاَع

ت الىؾاثل -اإلاؿتهضٞت الٟئاث  ؛(للخىُٟظ الالػمت واإلاالُت واإلااصًت البكٍغ

 غ ت م٘  بغهامج ؤو مكغوٕ ل٩ل الالػمت اإلاحزاهُاث لخ٣ضًغ اإلادلُت اإلاالُت مجا٫ في ٦ٟاءاث جٞى  مٗٞغ

٘ ؤو البرامج ٧اٞت  و٢٘  الجماٖت؛ حؿُحر محزاهُت ٖلى اإلاكاَع

 ،خماص  اإلادضصة إلق٩الُاث خل في ٞٗا٫ بك٩ل حؿاهم التي جل٪ ٖلى اإلاداوع،/الخىظهاث يمً الٖا

 الدكاع٧ي؛ الدصخُو ؤزىاء

 ّت ٖلى الخٟا  ؤن ًم٨ً الخىظهاث في الٟجاثُت الخٛحراث ألن الجماٖت، ماض ي م٘ الاؾخمغاٍع

 ياعة؛ ج٩ىن 

 الخىظهاث/ الجضًضة اإلاداوع  جدضثها ؤن اإلام٨ً للخٛحراث اإلادخملت للخإزحراث باؾخمغاع الاهدباه 

 الجماٖت؛ ٖلى الاؾتراجُجُت

 حٗضصها جٟاصي م٘  هخاثجها، ٢ُاؽ مً الخم٨ً ؤظل مً ألاهضاٝ مً م٣ٗى٫  ٖضص ٖلى التر٦حز 

 .239جد٣ُ٣ها ال ًهٗب ختى

 غلى مؿخٔٓ ما فٓق الجماغت ) يمان الاوسجام(: -2

٤ مىا٦بت •  هظه وحٗض ٖمل، وعقاث يمً الخاعظُت اإلاهالر َٝغ مً الجماعي الخ٣ني الٍٟغ

 الترابُت الٗمىمُت الؿُاؾاث وجغابِ الوسجام ويماهت ، الؿُاؾاث بٖضاص مغخلت في ؤؾاؾُت اإلاىا٦بت

 الضولت؛ وجضزالث وجىظهاث ال٣ُاُٖت الاؾتراجُجُاث باقي م٘

                                                           
239   Zrioli (M) : « Edification de la région économique au Maroc », thèse d’Etat en sciences économiques Université 

Mohamed V, Agdal, 1996, p. 359.  
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  ني؛ و الجهىي  و اإلادلي  اإلاؿخىي  ٖلى الدكاوع  الَى

 جدخل الجهت اٖخباع ٖلى بُنها؛ ُٞما وميسجمت مخ٩املت للخىُٟظ ٢ابلت بغامج مً الجهت جم٨حن 

 الخىمُت بغامج وجدب٘ بٖضاص ٖملُاث في ألازغي، الترابُت للجماٖاث  باليؿبت الهضاعة م٩اهت

ت، ضاص الجهىٍت والخهامُم الجهٍى  240،التراب إٖل

 ت؛  جدضًض الكغا٧اث طاث ألاولٍى

 جدضًض اإلاجاالث الترابُت للخٗاون بحن الجماٖاث و بالخالي ٣ٖلىت وجغقُض اؾخٗما٫ اإلاا٫ الٗام؛ 

 حن ٖلى الجماٖاث بحن ما للخىمُت الاؾتراجُجُت الخىظهاث اخترام ني اإلاؿخٍى ؤظل  مً الجهىي والَى

 والاوسجام؛ اإلاالثمت جد٤ُ٣

٘ بخدضًض الجماٖاث بحن ما الاوسجام مجاالث ًٖ بالبدض اإلاغخلت هظه حؿمذ وؤزحرا   اإلاكاَع

غ التي  .بُنها  اإلاكتر٦ت اإلااهالث جٞى

 ٖما٫، والة،)  الؿلُت عظا٫ ًلٗبه ؤن اإلام٨ً مً الظي اإلاهم الضوع  بلى هىا ؤلاقاعة ججضع و

اث زل٤ وحؿهُل حصجُ٘ في( ٢ُاص صواثغ، عئؾاء  الىؾاثل ججم٘ ؤظل مً ؾىاء الجماٖاث، مجمٖى

ت ضاص واإلااصًت البكٍغ ٘ لخدضًض ؤو الترابُت، الٗمىمُت الؿُاؾاث وجىُٟظ إٖل  اإلاهلخت طاث مكاَع

 .وجىُٟظها اإلاكتر٦ت

 الٓغوٝ و الضًمىٚغاُٞت و والؿِؿُىلىظُا الجٛغاُٞت و الُبُُٗت مُُٗاث بلى بالغظٕى و

سُت  هجض ألزغي  مى٣ُت مً الغاهىت اإلاغاخل حصخُو هخاثج ازخالٝ ٖلى بىاءا و الا٢خهاصًت و الخاٍع

 للخىمُت الجماعي اإلاسُِ مً اإلاغظىة ألاهضاٝ جدضًض في الشالر الجماٖاث بحن ُٞما ٦بحرا جباًىا

٘ بلىعة في وبالخالي  .بخد٣ُ٣ها ُٟلتال٨ اإلاكاَع

                                                           
ٓع اململىت املغغبُت  143الفهل    240  مً صؾخ
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ت ٞالجماٖت ٗها ظل ٧اهذ لل٣ىُُغة الخًٍغ  مجالها جإهُل  ٖلى مجملها في جغ٦ؼ اإلا٣ترخت مكاَع

ُت للؿُاخت ٢ُبا لجٗله الخًغي  ت  م٘ الُبُُٗت ماهالتها وجشمحن باؾخٛال٫ طل٪ و الىٖى  البيُاث ج٣ٍى

٘ و الُغ٢ُت الخدخُت،  .الٗمغاوي اليؿُج جىُٓم و ألاؾاؾُت الاظخماُٖت الخضماث ظىصة مً الٞغ

ٓمُت الؿُاؾاث غلى ْاملهاصكت للفاغلحن الىخاثج جلضًم مغخلت: زاهُا  الترابُت  الػم

 الجماعي املجلـ َغف مً

 :للؿيان الىخاثج جلضًم مغخلت -1    

 الجماٖت َٝغ مً اجسظث التي الازخُاعاث خى٫  الؿ٩ان بزباع بلى اإلاغخلت هظه تهضٝ

ماث ؤو والخٗضًالث  .الاوسجام ٖملُت زال٫ للخىمُت الجماعي اإلاسُِ ٖلى ؤصزلذ التي الخ٣ٍى

 مسخل٠ في جمذ التي والخٗضًالث الازخُاعاث حٗلُل بلى اإلاكغوٕ وايٗىا زاللها مً ٌؿعى ٦ما

 ؾ٩ان وبحن بُنهم ؾُاس ي جٟاٖل زل٤ ٢هض اإلاىخسبحن بقغا٥ ٦ظل٪ جخُلب و الخسُُِ، مغاخل

 .اإلاؿاءلت بم٩اهُت بجاخت ومىخم  اإلاٗخمضة، الخُاعاث خى٫   ظماٖتهم

 ؾُاؾُا مكغوٖا ٌٗخبر الترابُت  الٗمىمُت الؿُاؾاث ألن الجماٖت مً بمباصعة اإلاغخلت هظه وجخم

 و  اإلاؿاواة لجىت ؤًٖاء ُٞه ٌكاع٥ الظي الىخاثج ج٣ضًم مىخضي بَاع في وجىٓم الجماعي، للمجلـ

 ًٖ وممشلحن اإلادلي الجمٗىي  اليؿُج وؤًٖاء الجماُٖت الخ٣ىُت اللجىت وؤًٖاء الٟغم ج٩اٞا

ً اإلادلُحن الٟاٖلحن  .آلازٍغ

  املهاصكت مغخلت -2    

 ؤمام  الجماعي، اإلاجلـ ٢بل مً اإلاٗضة الترابُت الٗمىمُت الؿُاؾاث مكغوٕ ج٣ضًم ٖاصة ًخم

 الجماعي اإلاجلـ ؤهٓاع ٖلى ٌٗغى ؤن ٢بل الضعاؾت ؤظل مً بالخسُُِ اإلا٩لٟت الجماُٖت اللجىت

غ مصخىبا  ؾُاس ي ٦مكغوٕ ٖلُه واإلاهاص٢ت صعاؾخه ؤظل مً وجىنُاتها، اإلاسخهت اللجىت بخ٣ٍغ
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ما٫ ٣ًترح ٦ما الجماٖت ججهحز بغهامج الٛاًت، لهظه ألازحر هظا ًدضص و .للمجلـ  بها ال٣ُام الىاظب ألٖا

 .الٗمىمُت اإلااؾؿاث ؤو ألازغي  الترابُت والجماٖاث ؤلاصاعة م٘ حكاع٥ ؤو باقترا٥

ل الجماٖت التزام اإلاهاص٢ت ٖلى ًترجب و  ٦ما الؿىىاث مخٗضصة البرمجت ٖبر م٣خًُاجه بخجًز

٤ ٖملها بغهامج جىُٟظ ٖلى الجماٖت حٗمل"  طل٪ ٖلى ال٣اهىن  ًىو  الؿىىاث الـمخٗضصة البرمجت ٞو

ت اإلاىاعص حٗبئت وجخم."  الخىُٓمي ال٣اهىن  هظا مً 183 اإلااصة في ٖليها ههىم امل  زال٫ مً الًغوٍع

ت اإلاحزاهُاث  .الؿىٍى

ْ الخلُُم: -زالثا  مغخلت الخدبؼ 

 جصخُده وفي الترابُت الٗمىمُت الؿُاؾاث اصٖضب في ؤؾاؾُت مغخلت والخ٣ُُم الخدب٘ ٌٗخبر

 مغاخل مً مغخلت ٧ل ٫زال ثالخضازال  في وج٩امل جىاؾ٣ا ًخُلب ل٩ىهه اٖخباعا ٢خًاءالا ٖىض وحٗضًله

حر الجماٖت ٖلى اإلاُلىب، الىظه ٖلى الٗملُت بهظه ولل٣ُام جُىعه،  وجغ٢ُم لخجمُ٘ مالئم هٓام جٞى

٣ت اإلاٗلىماث وبًها٫ ومٗالجت وجهي٠ُ  لهظه ٞٗالُت وبلُٗاء. الؼمً في ومخىانلت ٞٗالت بٍُغ

  :الخالي الك٩ل ٖلى وهي واإلاغا٢بت الخدب٘ هٓام ٖلى الؿهغ مهمتها ؤظهؼة وي٘ جم ٣ٞض الٗملُت،

 جدبٗه في الهالخُت ٧امل له ج٩ىن  الظي وهى اإلاسُِ، ًً٘ الظي هى: الجماٖـــــي اإلاجلــــــــــ

  .٢خًاءالا ٖىض وحٗضًله وجىُٟظه،

 ال٨ُٟلت ال٣غاعاث ًخسظ الظي وهى للجماٖت، الخىُٟظًت الؿلُت هى: الجماٖـي اإلاجلـ عثِــ

م٨ىه جىُٟظه ومغا٢بت اإلاسُِ بدىُٟظ  الجماعي اإلاسُِ وجىُٟظ لخدب٘ لجىت ؤو مهلخت بخضار ٍو

 .للخىمُت
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ت  ت: وهي ج٣ىم َب٣ا لل٣اهىن بمغا٢بت مضي مُاب٣ت البرامج الؿىٍى م٘ ؾلُــــــــــت الغ٢ابت الاصاٍع

٘، ومغا٢بت الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت ل البرامج وبدىُٟظ بٌٗ اإلاكاَع ٨ت في جمٍى ، ٦ما حٗخبر قٍغ

  .َغاٝ اإلاٗىُتالا جىُٟظها، والخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ 

٤ جىُٓم الجماٖت لُىم ٧ل ؾىت، ًسهو للدكاوع والخضاعؽ بحن  الؿا٦ىـــــت اإلاؿخُٟـــــــضة: ًٖ ٍَغ

ت ومسُِ الٗمل الؿىىي اإلا٣بل  ٞخ٣ُُم 241.مسخل٠ الٟاٖلحن وج٣ضًم خهُلت ٖمل الؿىت الٟاَع

الؿُاؾاث الٗمىمُت هى ج٣ضًغ ٞٗالُت بغهامج ؤو ؾُاؾت ؤو وكاٍ ٖمىمي بىاء ٖلى بدض ٖلمي ص٤ُ٢ 

 242خى٫ او٩ٗاؾاجه الٟٗلُت بالىٓغ بلى ألاهضاٝ)الًمىُت واإلاٗلىت(والىؾاثل اإلاسخغة.

 الخدبؼ -ؤ

  .رابُتالؿُاؾاث الٗمىمُت الت  حٗخبر ٖملُت الخدب٘ ظؼءا ال جخجؼؤ مً مؿلؿل بٖضاص وجىُٟظ    

ما٫ الغامُت بلى اإلاغا٢بت والخدلُل بك٩ل  ٞهي ٖملُت جهب في خؿً الخضبحر، خُض ٌكمل ظل ألٖا

 : مىخٓم لؿحر ألاوكُت اإلاضعظت في بغهامج الٗمل، وطل٪ مً ؤظل

 الخإ٦ض مً جىُٟظ بغهامج الٗمل ٦ما هى مؿُغ؛ -

ت ؛ -  ٦ك٠ وجٟؿحر الٟىاع١ اإلادخملت وال٣ُام بالخٗضًالث الًغوٍع

حر اإلاٗلىمت-  الجُضة في بَاع اجساط ٢غاع ٢ُاصي  اؾخٗاهت ٦ظل٪ بىٓام مٗلىماحي ظماعي ٌؿمذ بخٞى

 .ٌؿاٖض ٖلى اًجاص الخلى٫ 

 ألاَضاف - 1

٘ مً ظىاهب مخٗضصة  بن جدب٘ اإلاسُِ الجماعي للخىمُت حهضٝ بلى ج٣ُُم ج٣ضم جىُٟظ اإلاكاَع

ؤن اإلاٗلىمت اإلا٣ضمت، ٦ُٟما ٧ان ق٩لها، جاصي بلى  الجىصة، الىخاثج( وهى ما ًض٫ ٖلى )الخ٩لٟت، آلاظا٫،

                                                           
ـت م سُِ الجماعي للخىمُـتامل  241  .50: م 2011 – 2016ضًىــت اللىُُــغة للجماغــت الحًٍغ

242 Adil moussebbih, ibid page : 124 
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م اإلاىاعص، بياٞت ومغاظٗت وكاٍ، الترزُو  اجساط ٢غاع مخٗل٤ باإلاكغوٕ في َىع ؤلاهجاػ )بٖاصة ج٣ٍى

ً اإلاكاع٦حن في بٖضاص وبهجاػ  .(...بلخ بمىانلت ألاوكُت، و ه٨ظا، ٞةن ألامغ ًخٗل٤ بتزوٍض اإلاؿحًر

 ؤصخاب ال٣غاع و٦ظا، اإلاؿخُٟضًً مً مكغوٕ الخىمُت، وطل٪ بىاؾُت: و  اإلاسُِ الجماعي للخىمُت،

 هٓام ٌؿاٖضهم ٖلى مخابٗت وجىظُه وجىُٟظ ألاوكُت واإلاىاعص )اإلاالُت واإلااصًت( والىخاثج اإلاؿب٣ت؛ -

٘ وخالت بهجاػها، مً ظهت، ٦ما -  هٓام بٖالم اؾتراجُجي ًُٗم مؿلؿل ال٣ُاؽ وج٣ُُم هخاثج اإلاكاَع

 مىٓىمت ال٣غاع بمبرعاث وجسهُو اإلاىاعص، مً ظهت ازغي ؛ًمض  -

ل وؤلاقاٖاث( مُٟض لخدؿحن الٗال٢اث بحن اإلاىخسبحن -  هٓام جىانلي قٟاٝ )مخجىب للدكَى

 .واإلاىاَىحن وإلاكاع٦تهم في جىمُت وؾُهم

ٍ املؿبلت - 2  الكْغ

ُت التي جم جبىيها في بَاع   جمذ ه٩ُلخه الترابُتالؿُاؾاث الٗمىمُت ٧ل هضٝ مً ألاهضاٝ الىٖى

٘)بغامج(  ت، باإلياٞت الى جىز٣ُه ٖلى ق٩ل ظظاطاث مكاَع ٘ جىمٍى ًخم  خؿب ٖضة بغامج و مكاَع

٘ )البرامج( واإلاُُٗاث اإلاغظُٗت الترابُت ٦ما جم اؾخسالنها ازىاء مغخلت  ونٟها في ٦خِب جضبحر اإلاكاَع

 الخالت الغاهىت والدصخُو الدكاع٧ي ؛

ت واإلاخٗضصة الؿىىاث: مسُِ ا٣ٍت قمىلُت ومٟهلت، إلاسخل٠ البر ًيهئ  الخىُٟظ، بُغ  - مج الؿىٍى

 ألاوكُت )البرمجت( ، مسُِ اإلاىاعص )اإلااصًت واإلاالُت( ومسُِ الىخاثج ؛

 اٖضاص ظضولت  وبغمجتها في الى٢ذ اإلاىاؾب ؛ -

 ؛ جدضًض مسُِ اإلاحزاهُت واإلاهاص٢ت ٖلُه مً َٝغ اإلاجلـ الجماعي و٦ظا الجهاث اإلااهدت -

غاٝ اإلاٗىُت بمسُِ الٗمل؛ -       جىنل ٧اٞت ألَا

٘ اإلاضعظت في اإلاسُِ الجماعي للخىمُت - ت لخدب٘ اإلاكاَع ٣ت   بٖضاص وظم٘ اإلاُُٗاث الًغوٍع بٍُغ

لى اإلاؿخىي الترابي اإلاىاؾب  مىخٓمت ٖو
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 ؾحر ألاقغاٌ - 3

 :ٌؿخىظب وي٘ هٓام الخدب٘ ال٣ُام باألوكُت الخالُت

٤ َبُٗت وحجم : ؤهضاٝ هٓام الخدب٘ جدضًض -1 ًجب جدضًض خاظُاث الخدب٘ التي جخٛحر ٞو

غاٝ ٘ والهُا٧ل الخىُٓمُت وألَا اإلاٗىُت. وجسخل٠ الخاظُاث الخانت بةصاعة اإلاكغوٕ  وؤهضاٝ اإلاكاَع

اإلااهدت. هظا ٌٗني بإن الؿاا٫ الغثِس ي الظي ًجب  ًٖ الخاظُاث الخانت بالكغاء ؤو باإلااؾؿاث

 َغخه هى: "إلاً وألًت ٚاًت جىظه اإلاٗلىمت ؟". 

 .الٛالب، ٞةن َبُٗت اإلاكغوٕ هي التي جدضص الجهت اإلادخاظت بلى اإلاٗلىمت في

ًخٗل٤ ألامغ بازخُاع اإلاُُٗاث ال٨مُت وال٨ُُٟت )حُٛب : اهخ٣اء اإلاٗلىمت واإلااقغاث اإلاىاؾبت -2

جىػَ٘ اإلاهام ؤلاهخاظُت، الخُٛحر في ؤؾالُب الاؾتهال٥(  محن، الخ٣لُو مً الهضع اإلاضعس ي، جُىع اإلاٗل

ت الجساط ال٣غاع وج٣ضًمها ٖلى ق٩ل الم(، بهٟت ٖامت، ج٣ضم  الًغوٍع ماقغاث حؿمذ ب٣ُاؽ )ؤو ؤلٖا

ث ب٣ُاؽ بهجاػ ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بمكغوٕ ما مً هاخُت اإلاىاعص والىخاثج. ًجب ؤن حؿمذ اإلااقغا

ألاوكُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت و الاؾخٟاصة مً  الٟىاع١ بحن اليؿاء والغظا٫، الٟخُاث والٟخُان )في

م٨ً للماقغاث ؤن  ج٩ىن مخىٞغة مً ؤظل جدب٘ اإلاؿلؿل و٢ُاؽ آزاعه.  اإلاىاعص والىلىط بلى الخضماث(... ٍو

٤ اإلادلي اإلا٩لٟحن بمهام بصزا٫ اإلاُُٗا -3   .ث وجدلُلهاحُٗحن ؤًٖاء الٍٟغ

جب ظم٘ اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت بالجماٖاث الترابُت، ٢بل اهُال١ اوكُت -4 اإلاكغوٕ،  ٍو

  .ختى ًدؿنى جدضًض و٢٘ هظا ألازحر

ًم٨ً مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث خى٫ الجماٖت )جدلُل مخ٣اَ٘ ،  جدلُل اإلاُُٗاث -5

٘،  جٟاٖالث ت والتي لها ٖال٢ت باإلاىاعص اإلاٗخمضة مً َٝغ  زاعظُت...( ومً للمكاَع جٟؿحر الخٛحراث الجاٍع

لهظا الٛغى، ًجب جدضًض َغ١  .للخىمُت ؤو التي جمسًذ ًٖ جإزحر ٖىامل زاعظُت اإلاسُِ الجماعي
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٤ ؤلا٢لُمي  ٤ الخ٣ني الجماعي، وحؿخلؼم اإلاىا٦بت مً َٝغ الٍٟغ الخدلُل التي ًخم بؾىاصها بلى الٍٟغ

 .هالر الخاعظُت ؤومً َٝغ زبراء زاعظُحنواإلا، للمىا٦بت

غ للخدب٘ -6 ٣ت ٖغى ، اط ج٣ضًم اإلاٗلىمت مً ؤظل اؾخٗمالها ٖلى ق٩ل ج٣ٍغ ٨ًدس ي ازخُاع ٍَغ

م٨ً ؤن جخسظ َغ١ الٗغى ألاق٩ا٫ آلاجُت: .الىخاثج ؤهمُت بالٛت غ صوعٍت ؛ ٖغوى عؾمُت ؛ ٍو  ج٣اٍع

 .وكغاث لىخاث ال٣ُاصة ؛ مسخهغاث جىُٟظًت ؛

خم ٤ الخ٣ني الجماعي وج٣ضًمها لغثِـ اإلاجلـ الجماعي )٧ل  ٍو غ للخدب٘ مً َٝغ الٍٟغ بٖضاص ج٣اٍع

ت الٗامت  زالزت خم بعؾالها بلى اللجىت الخ٣ىُت ؤلا٢لُمُت و اإلاضًٍغ ا( ٍو ؤقهغ ؤو مغجحن في الؿىت ؤو ؾىٍى

 .اإلادلُت للجماٖاث

 الخـلُـُـم:-ب

ت ًخمحز الخ٣ُُم ًٖ الخدب٘ ب٣ُمخه الىاؾٗت  وبجضولخه )ؤ٢ل جغصص وخؿب صوعاث اإلاحزاهُت الؿىٍى

لى عؤؾهم ؤصخاب ال٣غاع الؿُاس ي  ؤو مخٗضصة الؿىىاث( وبمؿخٗملي هخاثج الخ٣ُُم )جىنُاث(، ٖو

الٗمىمُىن والجهاث اإلااهدت، مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاؿخُٟضون. بجها ٖملُت تهضٝ  اإلادلي، الكغ٧اء

ٌؿخمض الخ٣ُُم  .إن اإلادلي و الاؾخجابت لخُلٗاث ؾ٩اجها لِٗل ؤًٞلالؿُاس ي للك بلى جدؿحن الخضبحر

وكاٍ ًغمي  مً "مكغوٕ مجخمعي"، وؾاثل بالخهىم ؤؾـ الؿُاؾت اإلادلُت اإلاخبٗت. بهه مغظٗخُه

اإلاخبٗت.  بلى زل٤ ز٣اٞت ظضًضة لخضبحر الكإن الٗام، تهضٝ بلى اإلاؿاٖضة ٖلى بٖاصة جىظُه الؿُاؾت

اع الجماعي. ٞهى ًسو ؤهضاٝ الؿُاؾت اإلاخبٗتٞالخ٣ُُم ًسً٘ لل٣غا خجاوػ ختى ؤلَا  ع الؿُاس ي ٍو

بالىٓغ لغهاهاث الخىمُت اإلادلُت )مالءمت ومىاؾبت الهلت( وألاهضاٝ اإلاغجبُت بالىؾاثل اإلاٗبئت 

)الاوسجام( وؤلام٩اهُاث اإلاغنىصة بالىٓغ للىخاثج اإلاد٣٣ت )الٟٗالُت( وألاهضاٝ اإلاضعظت بالؿُاؾت 

 اإلاد٣٣ت )الىجاٖت(. م٘ الىخاثجم٣اعهت 
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 ؤَضاف جلُُم املسُِ الجماعي للخىمُت - 1

جخٗل٤ ؤهضاٝ ج٣ُُم اإلاسُِ الجماعي للخىمُت بالخىُٓم واإلاكاع٦ت )خالت الهُا٧ل التي جيكِ 

٘ ٖلى  وج٣ىص اإلاؿلؿل و مضي الاعجباٍ م٘ باقي الكغ٧اء...(، وبمؿلؿل بهجاػ الخسُُِ، بأزاع اإلاكاَع

ىُت وماقغاث مىبش٣ت مً  )ًخم جدضًضهاالؿا٦ىت  مً زال٫ ماقغاث مٗخاصة حؿمذ بم٣اعهاث َو

٘ و اهخٓاعاث الؿ٩ان واإلاىاعص اإلاٗبئت  (الخ٣ُُم الظاحي م٘ الؿ٩ان ٗخبر الخ٣ُُم  .وبالخُاب٤ بحن اإلاكاَع َو

٣ىص البرامج  .ظؼء ال ًخجؼؤ مً اجٟا٢ُاث الكغا٦ت ٖو

ٍ املؿبلت - 2  الكْغ

  بهٟت واضخت ؛ الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُتؾتراجُجُت اإلادضصة في وي٘ ألاهضاٝ الا 

 جدضًض الىؾاثل اإلاٗبإة باليؿبت ل٩ل مكغوٕ ؛ 

  حر ماقغاث الى٢٘ ٢ُاؾا م٘ اإلاداوع الاؾتراجُجُت الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت جدضًض وجٞى

 الىيُٗت اإلاغظُٗت والىيُٗت اإلاىخٓغة( ؛)

  ٘ حر اإلاٗلىماث الخانت بكغوٍ جىُٟظ مكاَع عنض م٘  ؛ الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُتجٞى

 .محزاهُت الخ٣ُُم

جُغح ٖملُت الخ٣ُُم ٖضة حؿائالث، مً بُنها جل٪ اإلاخٗل٣ت بالغاٚب ٞيها :  ؾحر ألاقغاٌ - 3 

 .وقغوٍ بهجاػها

 جىظُم الخلُُم

اث ب٢لُمُت     ت، با ًىبش٤ هظا الخىُٓم مً مؿخٍى ُض م٘ اإلاجلـ الجماعي، ومغ٦ٍؼ عجباٍ َو

الخ٣ُُم. و جدضص هظه ألازحرة ألاقٛا٫ واإلاؿاولُاث باليؿبت ل٩ل َٝغ و ٖلى ٧اٞت  طل٪ صازل لجىتو 

ازخُاع اإلا٩لٟحن بالخ٣ُُم )صازلُحن  اإلا٣اًِـ اإلاغظُٗت ؛  الهُاٚت ؛: مغاخل الخ٣ُُم الخالُت وهي

غ الخالناث ؛ جدلُل اإلاُُٗاث ؛ اإلاُُٗاث ؛ ظم٘  وي٘ اإلاىاهج ؛ و/وزاعظُحن( ؛ غ وجىظُه   جدٍغ جمٍغ
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غ و ٨ًدس ي صوع اإلا٩ل٠ بالخ٣ُُم ؤهمُت بالٛت، مً خُض وظىب جىٞغه ٖلى ويُٗت حؿمذ له  الخ٣اٍع

 . بالخُاص الخام

ْمضة الخلُُم   مغخلت 

غ١ جىُٟظها ؤن ج٩ىن ؤلاهجاػاث الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُتًخُلب ج٣ُُم هخاثج      ظض  َو

مخ٣ضمت و ًم٨ً ؤن ًىجؼ الخ٣ُُم في مىخه٠ اإلاؿاع ؤو بٗض جهاًخه. و ٖلى يىء مضة اإلاسُِ الجماعي 

الاهخسابُت، ًم٨ً ؤن جىجؼ ٖملُاث الخ٣ُُم ٧ل زالر ؾىىاث ) هٟـ مضة البرهامج(  للخىمُت والاهخضاباث

٘ والبرامج و ٦ظا و٢ٗها. آم با ًم٨ً ال٣ُام وحؿتهضٝ هظه الٗملُاث بالضعظت  الشالسي ألاولى اإلاكاَع

لت  . ٖملُاث ج٣ُُمُت ز٣ُلت خى٫ آلازاع الترا٦مُت، و طل٪ ٖلى ٞتراث ػمىُت ٍَى

 الىخاثج املغجلبت -4

٤ الخ٣ُُم ؤن      ٗلل جىنُاجه ؛ ًجب ٖلى ٍٞغ  ًبحن ٦ُُٟت اؾخُإ البلٙى بلى زالناجه و ؤن َو

 ًخإ٦ض مً ؤلاظغاءاث التي ًجب اجساطها لًمان جُٟٗل الخىنُاث ؛ الخىنُاث ؛٣ًترح ٦ُُٟت جىُٟظ 

٘ بالخٗل٤ُ ٖلى الىخاثج والخىنُاث ومؿلؿل حن في جىُٟظ اإلاكاَع  .الخ٣ُُم ٌؿمذ لألشخام اإلاىسَغ

 : الىخاثج اإلاىخٓغة

لالو٩ٗاؾاث ج٣ضًغ ؤخؿً   ؤهضاٝ اؾتراجُجُت مغاظٗت؛ مؿلؿل اجساط ال٣غاع واضر اإلاٗالم؛ 

٘ ٖلى ْغوٝ ِٖل الؿ٩ان.  وو٢٘ اإلاكاَع

ٓمُت الؿُاؾاث بةغضاص املغجبُت إلاهغاَاث:  الثاوي املبدث ٌ  الترابُت الػم   ْالحلٓ

 امللترخت

٦إو٫ ججغبت باليؿبت إلاٗٓم الجماٖاث الترابُت   ل٣ض ٖٝغ بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت،

ـ اإلاباصت الٗامت للخ٩امت اإلادلُت  باإلاٛغب، الٗضًض مً الهٗىباث التي ماػالذ جمشل ٖاث٣ا ؤمام ج٨َغ
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اث )اإلاُلب وجدض مً وزحرة جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘ مما ًخُلب مىا الى٢ىٝ ٖلى ظملت هظه الهٗىب

 )اإلاُلب الشاوي( ألاو٫(، م٘ مداولت اًجاص خلى٫ لخجاوػها

ٓمُت الترابُت : املػُلاث املغجبُت بةغضاص الؿُاؾاث الػم  املُلب ألاٌْ

ت ،  غ الجماٖاث الترابُت  ٖلى وؾاثل وآلُاث جضزل في مسخل٠  اإلاجاالث الخىمٍى م مً جٞى بالٚغ

هاث جىاظه الجماٖاث الترابُت  زانت في جضزلها ٖلى ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل٪ ، ٞةن ٖضة ب٦غا

مؿخىي الخسُُِ والظي ٌٗخبر ٖىهغا ؤؾاؾا الص يء الظي ًدض مً ٞٗالُت هظه الىؾاثل وآلالُاث ، 

وبالخالي ًب٣ى الهضٝ مً الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت التي جغاهً ٖليها الضولت واإلاىاَىحن مً زال٫ 

 ًٖ ما جهل بلُه هظه ألازحرة ؛ وهظه الٗىاث٤ ج٨مً في :  الجماٖاث الترابُت مؿخىي بُٗضا

ً ي٠ٗ  ، وبؿُُت مدضوصة ظض باإلاٛغب الجماعي للمىخسب الش٣اُٞت ٞاإلااهالث ، اإلاىخسب ج٩ٍى

 اإلاماعؾت ؤزىاء الخ٣ُٗضاث مً بالٗضًض ًهُضم ما ٚالبا ال٨ٟاءة ُٞه جىٗضم الظي الجماعي ٞاإلاىخسب

ت جٗل ، اإلادلي الكإن لدؿُحر ؤلاصاٍع  اإلاجالـ صازل ؤوكُتهم في مخىايٗت اإلاىخسبحن جضزالث ٍو

 ، للجماٖت الا٢خهاصًت اإلاسُُاث وي٘ ؤظل مً والخضزل للخمشُل بَاعا حك٩ل التي واللجان واإلا٩اجب

باث ًٖ والخٗبحر ملخمؿاث ووي٘ ه٣اقاث في اإلاكاع٦ت ٖلى ج٣خهغ مباصعتهم ٞخ٩ىن   عاظ٘ وطل٪ ، الٚغ

 ، اإلادلُت الخىمُت في اإلاكاع٦ت ٖضم وبالخالي ، اإلادلي للكإن والاؾدُٗاب الدؿُحر ٖلى ال٣ضعة ٖضم بلى

ب٣ى الا٢خهاصي، الخضزل بلى الجماٖت وصٞ٘  ألاصاء لخدؿحن وألامشل الىخُض الؿبُل هى الخ٩ىًٍ ٍو

 ..الا٢خهاصي الخضزل وجُٟٗل الجماعي

 ٞهي لظل٪ قمىلي مدلي جهىع  بلى جٟخ٣غ اإلادلُت الجماٖاث ؤٚلبُت ألن الخسُُِ مدضوصًت و٦ظا

خباع بٗحن جإزظ ال اث الٖا ٤ م٣اعبت ٖلى ًغج٨ؼ منهجي جسُُِ بَاع في وخاظُاتهم اإلاىاَىحن ؤولٍى  جٞى

 .الؿا٦ىت مخُلباث وجلبُت اإلادلُت اإلااهالث بحن
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بن الهٗىباث التي حٗترى الجماٖاث اإلادلُت ؤزىاء بٖضاصها للؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت حٗىص 

ُت وؿخُُ٘ ؤن وؿى٢ها ُٞما ًلي:بلى   ٖضص مً الاؾباب الظاجُت و اإلاىيٖى

ال : جدضي الخلؿُم الجماعي  ؤ

خباع البٗض الجٛغافي  ًإزظبن الخ٣ؿُم الجماعي الخالي ال ًىُل٤ مً مىٓىع قمىلي  بٗحن الٖا

ت للخمحز بحن  والا٢خهاصي وؤلاصاعي والاظخماعي والش٣افي واإلاجالي، بدُض ال جىظض م٣اًِـ مًبَى

ضم وظىص مٗاًحر ص٣ُ٢ت لتر٢ُت الجماٖاث ال٣غوٍت بلى  ت والجماٖاث ال٣غوٍت، ٖو الجماٖاث الخًٍغ

ت.  ظماٖاث خًٍغ

ت٦ما ؤن نٗىبت ججؿُض الخضوص الترابُت لب والجماٖاث ال٣غوٍت، ًيخج   ٌٗ الجماٖاث الخًٍغ

اث في مماعؾت الازخهاناث الجماُٖت، بدُض ًخٗظع اخُاها جدضًض الىٟىط الترابي  ٖنها مكا٧ل ومىاٖػ

وبالخدب٘ ٌؿخٗص ي مٗه جُب٤ُ هظه الازخهاناث،   الظي جماعؽ يمىه الجماٖاث ازخهاناتها،

ت ببٌٗ الجماٖاث ٣ٌٗض اإلاكا٧ل ٞؿلبُاث الخ٣ُُ٘ الترابي، وبلخا١ ججمٗاث وص غ ٢غوٍت ؤو خًٍغ واٍو

٣لل ٞغنها في الخىمُت، طل٪ ؤن الخ٣ُُ٘ الترابي لِـ هضٞه جىمىٍا، ٦ما ؤن الخهىنُت الترابُت  بها ٍو

الخالُت، ال جيسجم م٘ الخ٣اث٤ الجٛغاُٞت والضًم٣غاَُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت للجماٖاث 

ت.الترابُت، مما زل٤ جباًىاث ٦بحر   243ة بحن الىخضاث ؤلاصاٍع

   زاهُا : هلو في جفػُل الالخلاثُت 

ت مً الٟاٖلحن واإلاهالر وال٣ُاٖاث      جغظ٘ م٣ُٗاث جُٟٗل ٖملُاث الالخ٣اثُت )جالقي مجمٖى

ت مً ألاؾباب هجملها في الاحي:  خى٫ مكغوٕ مٗحن ( بلى مجمٖى

                                                           
ٓوي: ْمدمض البلص ي مدمض   243  الترابُت، ْالحيامت املضوي املجخمؼ الجُضة، الحيامت لخفػُل مضزل للخىمُت الجماعي املسُِ الؼعَ

ْعة ؤقغاٌ ً الخاهئت الض ٓعاث ،2011ماي ْالػكٍغ ، ملضًىت الخلافي امللخلي ميك ل ألاْلي، الُبػت ؾٓحُبٌرـ، مُبػت نفْغ  ؤبٍغ
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 ججاوب بٌٗ ال٣ُاٖاث واإلاهالر الخاعظُت م٘ الجماٖاث الترابُت، بياٞت بلى مك٩ل ٖضم  ٢لت

٘ مه٩ُلت؛ هظه اإلاهالر جمخ٘  بهالخُاث ٧اُٞت الجساط ال٣غاع اإلادلي طي الهلت بمكاَع

 ٖضم جمخ٘ اإلاهالر الخاعظُت بهالخُاث ٧اُٞت الجساط ال٣غاع؛ 

 حن اإلادلُحن والؾُما اإلاجخم٘ اإلاضوي م٘ ُٚاب الجزوٕ في ؤخاًحن ٦شحرة الى تهمِل صوع الٟاٖل

 ًٞاءاث للدكاوع والخضاو٫ وجباص٫ آلاعاء بحن مسخل٠ الٟاٖلحن باإلاجا٫ الترابي؛

 .بلى م٩اجب الضعاؾاث ٖلى خؿاب م٣اعبت حكاع٦ُت ٞٗلُت ٘  بؾىاص ؤٚلب اإلاكاَع

 ت ٨ًغؽ مى٤ُ الخد٨م  حكضًض اإلاغا٢بت ؤلاصاٍع

للجماٖاث الترابُت بغ٢ابت مكضصة لؿلُاث الىناًت ٖلى م٣غعاث ل٣ض ظاءث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت 

اإلاجالـ اإلادلُت )الجماٖت والٗماالث وألا٢الُم والجهاث ( التي ال ج٩ىن ٢ابلت للخىُٟظ بال بٗض الخإقحر 

 للىالي في بلىعة 
ً
 ومكضصا

ً
 ٢ىٍا

ً
ٖليها مً َٝغ ؾلُاث الغ٢ابت )الٗامل والىالي(، خُض هجض خًىعا

ضاوالث للمجلـ )جغقُداث ــــــــىي الظي ًخاب٘ ظل ال٣غاعاث واإلاـــــــــــغعاث اإلاجلـ الجهــــــــــــُظ م٣ـــــــــوجىٟ

ما٫ ـــــــ(، وظ36(، وصوعاث اإلاجلـ )اإلااصة 35(، والىٓام الضازلي )اإلااصة  14الغثاؾت( )اإلااصة  ضو٫ ألٖا

لب الاؾخٟؿاع )اإلااصة 41)اإلااصة ـ وم٣غعاث ـــ(، و٢غاعاث الغث77ُاإلاجلـ )اإلااصة (، وجى٠ُ٢ 67(، َو

 (.112اإلاجلـ )

٣ت جد٨مُت لهاخب  ضة ويابُت بٍُغ ِ
ُّ ُت الخُٗحن م٣ لظل٪ ٞةهىا وٗخ٣ض ؤن جضزالث ناخب قٖغ

ُت الاهخساب الضًم٣غاَي، هظه الخضزالث ؾىٝ جدض مً ٢ضعاث الجماٖاث الترابُت ٖلى ال٣ُام  قٖغ

اثٟها وازخهاناتها، وهظا ًد ، 2011مً صؾخىع  136ىافى ومُٗاع الخضبحر الخغ الظي ؤ٢غه الٟهل بْى

ت، ٦ما ؤن ال٣غاعاث اإلاالُت للمجلـ الجهىي ال جضزل خحز  والاؾخ٣ال٫ الخ٣ُ٣ي للمجالـ الجهٍى

الخىُٟظ بمجغص اجساطها، بل بٗض الخإقحر ٖليها مً ٢بل ؾلُاث الىناًت التي ج٨غؽ ٖضم الش٣ت في 

 اإلاىخسب اإلادلي
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 يػف الحيامت املدلُت زالثا :

ان جغؾُش مٟهىم الخ٩امت في جضبحر الكإن الٗام اإلادلي، زانت ُٞما ًخٗل٤ بالخضبحر الاؾتراجُجي 

لها ٖلى مؿخىي  لهى مً الخدضًاث ال٨بري التي ما ٞتىء اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًغاهً ٖليها، بال ؤن ججًز

    جملها في آلاحي:للؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت ال ػا٫ ٌٗاوي مً م٣ُٗاث ٖضًضة ه

  ٢لت الخمغؽ بألُاث الدصخُو والخسُُِ الترابي والخلِ الخانل في ٖضة مٟاهُم ؤؾاؾُت في

 مجا٫ جضبحر الكإن اإلادلي؛

  ت اإلادلُت واٞخ٣اصها لغئٍت واضخت بسهىم ألاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت ً اإلاىاعص البكٍغ ي٠ٗ ج٩ٍى

 لخىمُت ظماٖتها؛

 ؤو ي٠ٗ اإلاهالر اإلا٩لٟت بالخسُُِ صازل الجماٖت م٘ ُٚاب الىؾاثل الالػمت إلاماعؾت  اوٗضام

 هظا الازخهام؛

  غ ٖلى بى٪ للمٗلىماث بسهىم ظملت اإلاُُٗاث اإلاؿاٖضة ٖلى اجساط ال٣غاع ٦ٗضص ٖضم جٞى

بُٗت  غافي والىي٘ الجٛغافي وحجم الخجهحزاث اإلاىظىصة َو الؿ٩ان ؤو وؿبت الىمى   الضًمٚى

 ا٧ل اإلاُغوخت وهٕى البيُت الخدخُت للجماٖت اإلادلُت؛اإلاك

  ت ماهالتها ؾىاء الُبُُٗت ؤو الا٢خهاصًت ُٚاب صعاؾاث مؿب٣ت خى٫ حصخُو اإلاى٣ُت ومٗٞغ

ت؛   ؤو البكٍغ

  ٢لت الىؾاثل اإلاالُت للجماٖاث اإلادلُت في ْل هُمىت محزاهُت الدؿُحر، مما ًجٗل ب٢بالها ٖلى

جىهي الؿىت اإلاالُت   مً الجماٖاث زانت ال٣غوٍت منها الخسُُِ يُٟٗا، ٦ما ؤن ٖضصا

 بعجىػاث جدى٫ صون جم٨ُنها مً ال٣غوى؛

 الخؿاباث الاهخسابُت ٖلى هاظـ الخىمُت اإلادلُت، مما ًجٗل هظه اإلاسُُاث جٟخ٣ض بلى  هُمىت

لبُت التي حٗمل ٖلى جغ٦حز ؤٚلب  ُت و الىا٢ُٗت و ًدؿاوي في هظا اإلاك٩ل ٧ل مً ألٚا اإلاىيٖى
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ذ ٖلى اإلاسُِ ا ٘ اإلابرمجت في مٗا٢لها الاهخسابُت و اإلاٗاعيت التي حؿخٛل ٞغنت الخهٍى إلاكاَع

ذ ٖلى الخؿاب ؤلاصاعي صون الاهخمام إلاا ًؼزغ به  لبُت جإؾُا بالخهٍى لخهُٟت خؿاباتها م٘ ألٚا

 اإلاسُِ مً ٞغنت للخىمُت.

ْبقيالُت بهخاج الىسب املدلُت ٓمت الحؼبُت   عابػا: غُب املىظ

ت ًغج ت مً الكغوٍ ألاؾاؾُت والجىهٍغ ت اإلاخ٣ضمت بك٩ل ٦بحر بخىٞغ مجمٖى بِ مكغوٕ الجهٍى

ت وهىُٖت الىسب الؿُاؾُت اإلادلُت التي ؾخٗمل ٖلى جضبحر الكإن الٗام اإلادلي  ؤهمها اإلاىاعص البكٍغ

بك٩ل  وحٗض بق٩الُت نىاٖت الىسب اإلادلُت مً بق٩الُاث اإلاكهض الؿُاس ي اإلاٛغبي واإلاغجبُت والجهىي.

بُٗت الخٗضصًت الخؼبُت، هظه ألازحرة التي جب٣ى حٗضصًت خؼبُت ولِـ  ٦بحر بُبُٗت اإلاىٓىمت الخؼبُت َو

ؾُاؾُت ٖلى ؤؾاؽ الغئي والبرامج، هاهُ٪ ًٖ ُٚاب الضًم٣غاَُت الضازلُت وي٠ٗ الىالء 

اهغة الترخا٫ الؿُاس ي، ٖىامل اظخمٗذ م٘ ؤزغ  ُت ؤلاًضًىلىجي هدُجت الخم٨حن لألُٖان ْو ي مىيٖى

ُاب الٟاٖلُت وظاطبُت الٗمل الؿُاس ي  جغجبِ باإلاىار الؿُاس ي الٗام اإلاؼ٧ىم ؤصث بلى اوٗضام الش٣ت ٚو

 ؼوٝ وم٣اَٗت الاهخساباث ألازحرة.والخؼبي جغظمخه وؿب الٗ

بن اهخ٣ا٫ الجماٖاث الترابُت مً الخضبحر الؿىىي اإلاىاػهت الهٝغ بلى الخضبحر الاؾتراجُجي   

البُٗض اإلاضي و اإلابني ٖلى البرمجت اإلاالُت اإلاخٗضصة الؿىىاث ًدخاط بلى مٗالجت ظملت اإلاخىؾِ و 

 244 ؤلا٦غاهاث التي جدض مً ٞٗالُت الؿُاؾاث الترابُت وهى ما ؾىداو٫ الخٗٝغ ٖلُه في اإلاُلب اإلاىالي.

ٓمُت الترابُت  ملترخاث إلهجاح بغضاص الؿُاؾاث  املُلب الثاوي:   الػم

حر ٖضص   ؤن هجاح ٖملُت نُاٚت الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت  ُٞه  ق٪  مما ال       ًخُلب جٞى

ُت جمشال لىهج الخ٩امت الجُضة. وفي هظا اإلاجا٫ ًم٨ً ج٣ضًم بٌٗ  مً الكغوٍ الظاجُت واإلاىيٖى

                                                           
  63- 59: م 2010صلـُـل بغضاص املسُِ الجماعي للخىمُت خؿب ملاعبت الخسُُِ إلاؾتراجُجي الدكاعوي لؿىت  - 244
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ضزلحن اإلا٣ترخاث الٗملُت الىابٗت مً وا٢٘ اإلاماعؾت والاخخ٩ا٥ بخضبحر الكإن اإلادلي و تهم مسخل٠ اإلاخ

ت ؤو الؿلُاث اإلادلُت ؤو الجماٖت الترابُت. باإلصاعةفي الكإن الٗام اإلادلي، ؾىاء حٗل٤ ألامغ   اإلاغ٦ٍؼ

ال : باليؿبت ت للمهالح ؤ  املغهٍؼ

ت لجمُ٘  اقغاٝ و مىا٦بت ؤلاصاعة مً ألاصوى الخض يمان      بٖضاص  مغاخل مؿلؿل اإلاغ٦ٍؼ

لضحها مً زبرة و ام٩اهُاث و ل٣ضعتها ٖلى مؿاٖضة الجماٖت إلاا جغا٦م   الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت

اإلادلُت ٖلى بلىعة اهضاٝ ٢ابلت للخد٤٣ و ميسجمت م٘ الاؾتراجُجُاث الٗامت للضولت في مجا٫ 

 الخسُُِ؛

 ألاؾاؾُت  الخ٣ىُت اإلاهالر زانت والخىُٓمي، اإلااؾؿاحي الضٖم مخابٗت

 اإلادلُت؛ الخىمُت ىهد مىظهت ظماُٖت صًىامُت بصاعة بُٛت للجماٖاث،

  جُٟٗل مًامحن الانالخاث الضؾخىعٍت والؿُاؾُت و ال٣اهىهُت الخضًشت زهىنا ما ًخٗل٤

و الاهخ٣ا٫ مً مى٤ُ   245( ،2011مً صؾخىع  136الترابُت )اإلااصة  بالخضبحر الخغ للجماٖاث 

 الىناًت بلى مى٤ُ اإلاىا٦بت؛

 * خباع زهىنُاث وخاظاث ٧ل ظهت جغابُت ٖلى خضة، ههج م٣اعبت جغابُت مدلُت جإزظ بٗحن الٖا

باٖخماص بغهامج مض٤٢ للخدب٘ والخ٣ُُم مً ؤظل اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت واإلاىاؾبت لخصخُذ 

ىُت مً ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث وبغامج  مؿاعاث الخىمُت اإلادلُت، م٘ ؤلاإلاام بالخىظهاث الَى

حرها؛  ومسُُاث ٢ُاُٖت ٚو

 حر حؿهُل  مً للجماٖاث، ؤلاؾتراجُجُت اإلاىانب في مالثم ؤ٧اصًمي خىي ومؿ زبرة طوي  ؤَغ جٞى

غ ؤظل ٣ت للخىمُت الجماعي اإلاسُِ جىُٟظ وجبؿُِ مهالخها جضبحر جٍُى  مغيُت؛ بٍُغ

                                                           
ٓع:" 136الفهل  - 245 ٍْامً مكاعهت  الخىظُم ًغجىؼ مً الضؾخ ْالخًامً،  ْالترابي غلى مباصت الخضبحر الحغ، ْغلى الخػاْن  الجِٓي 

ْاملؿخضامت" الخىمُتْالغفؼ مً مؿاَمتهم في  الؿيان املػىُحن في جضبحر قاْنهم، ْاملىضمجت  ت   البكٍغ
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 في  الترابُت الٗمىمُت الؿُاؾاث  وجشمحن للجماٖاث، ؤؾاؾُت ٦مهمت اإلادلُت الخىمُت اٖخباع 

ت اإلاىاعص حٗبئت مً الخم٨ً بُٛت الٗمىمُت، الاؾدشماعاث بغمجت هٓام  ٖلى وجيؿ٣ُها الًغوٍع

 اإلادلي؛ اإلاؿخىي 

  ت ال٣غاعاث صٖم الجماٖاث الترابُت ومؿاٖضتها بمغاظٗت ؾلبُاث الخ٣ُُ٘ الترابي ومغ٦ٍؼ

 وؾلُاث الىناًت؛

  يمان جمخُ٘ الجماٖاث الترابُت بالخض ألاصوى مً اإلاىاعص، بما ًدىاؾب م٘ خاظُاث الدؿُحر

يغوعة بخضار جىمُت اظخماُٖت ؤولُت في مجاالث الخٗلُم والصخت والؿ٨ً الُىمي، وم٘ 

 والدكُٛل...

 

  إلاكلُمُت للؿلُت زاهُا : باليؿبت

 الجماٖت؛ م٘ ؾلُاث بدكاوع  الخىمُت في اإلاخضزلحن بحن والخيؿ٤ُ الخىظُه في ؤلاؾهام 

 ال٨بري  الخىظهاث م٘  بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت ؤٖما٫ بلخ٣اثُت حؿهُل

 ؛ال٣ُاُٖت والؿُاؾاث للضولت

 لٟاثضة الجماٖاث و جم٨ُنها مً  الخاعظُت الخ٣ىُت للمهالر الاؾدكاعة الخ٣ىُت و الضٖم جدؿحن

 نالخُاث ٧اُٞت الجساط ال٣غاع؛

 اث بخضار وحصجُ٘ جدٟحز ٘ خى٫  الجماٖاث مجمٖى  .اإلاكتر٦ت طاث اإلاهلخت اإلاكاَع

 للجماغاث الترابُت زالثا: باليؿبت

 ،بًٗها  مدل الضولت، بل ٨ًمل جدل ال الجماٖاث ؤن ب٩امله، اإلاؿلؿل مؿخىي  ٖلى ؤلاصعا٥

 مىضمجت؛ جىمُت ألظل جد٤ُ٣ بًٗا
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  الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة في حُٛحر ألاؾلىب الخ٣لُضي في جضبحر الكإن الٗام اإلادلي و الاهخ٣ا٫ هدى

ل٣ىاٖض   ًدخ٨م (’’Résultats  Gestion Axée sur les ‘’GARالىخاثج ) مبني ٖلى جضبحري  هٓام

 الغقُضة؛ وؤؾلىب الخ٩امت  ال٣ٗلىت 

  اهدكاع ز٣اٞت اإلاكغوٕ وا٢خىإ ؤًٖاء اإلاجلـ الجماعي بإهمُت الخسُُِ الاؾتراجُجي الدكاع٧ي، و

جمشال صخُدا والالتزام بخُب٤ُ   هى ما ٌؿاٖض ٖلى جمشل بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت

 مًامُىه؛

  هى بمشابت  و طل٪ ٖلى اٖخباع ؤن بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت 246عبِ اإلاؿاولُت باإلاداؾبت

٣ٖض جضبحري اؾتراجُجي ال حهم اإلاجلـ وخضه، بل ٌكمل ٧ل الٟاٖلحن و اإلاخضزلحن ٖلى اإلاؿخىي 

ًاء اإلاجلـ مما ٌؿمذ بدل ؤلاق٩ا اإلادلي بُٗضا ًٖ الخؿاباث الؿُاؾُت ؤو الاهخسابُت  لُت أٖل

 ٖلى البرامج الؿُاؾُت للىسب اإلادلُت ؛ اإلاخٗل٣ت بمضي بلؼامُت هظا اإلاسُِ و ؤؾب٣ُخه 

  غ غ ٖلى مؿخىي م٣بى٫ مً الخبرة وال٨ٟاءاث اإلاخمغؾت لضي ؤًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت وألَا الخٞى

غي ؤقٛا٫ ووعقاث الخسُُِ والخضبحر الدكاع٧ي بالجماٖاث  ً مَا الٗاملت بها والٗمل ٖلى ج٩ٍى

 دلُت؛اإلا

 في مبؿُت بهُٛت الترابُت الٗمىمُت الؿُاؾاث مًمىن  وويىح وؤلاًجاػ الض٢ت ٖلى الخغم 

 الجمُ٘؛ مخىاو٫ 

  ىُت، و٦ظا ت والَى بٖما٫ مبضؤ اإلاغاٞٗت والخٟاوى م٘ مسخل٠ الجهاث ٖلى الىاظهخحن الجهٍى

٘ ماقغاث الخىمُت  الاهٟخاح ٖلى اإلادُِ الضولي ل٣ٗض قغا٧اث ٞٗالت و جىؤماث حؿاهم في ٞع

 .اإلادلُت

  و٦ظا ال٣ىاهحن الخىُٓمُت 2011جُٟٗل مًامحن الضؾخىع اإلاٛغبي لؿىت 

                                                           

ْعبِ املؿالُت باملداؾبت .." 246  ٓعي للمملىت غلى اؾاؽ فهل الؿلِ .... ٓم الىظام الضؾخ ٓع:".. ًل   الفهل الاٌْ مً الضؾخ
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 ال٣ىي  ظمُ٘ حٗبئت و الؿا٦ىت بقغا٥ ٖلى ٌؿاٖض اإلادلي للدكاوع  مبؿُت و اظغاثُت الُاث بلىعة 

دٟؼ ىهاث بٖضاص في الٟٗالت اإلاكاع٦ت ٖلى ٍو  ٞةزاعة. للمكا٧ل الخلى٫  وبًجاص اإلاؿخ٣بلُت الؿِىاٍع

 التي الالمباالة ومداعبت مؿاولحن مىاَىحن زل٤ ٌٗني ظماٖتهم قاون بؿحر اإلاىاَىحن اهخمام

 اإلادلُت؛ الكاون حؿُحر جُا٫

 ا ت ٢ضعاث اإلاخضزلحن في الخىمُت الترابُت ماصًا وبكٍغ  ج٣ٍى

   لبُت ٦ٟاٖلحن خ٣ُ٣ُحن وبصماط مسخل٠ الٟئاث في مؿلؿل بقغا٥ الجمُ٘ ؤو ٖلى ألا٢ل ألٚا

 الخىمُت الترابُت )اإلا٣اعبت الدكاع٦ُت(.

 م٘ يغوعة حصجُ٘ الخٗاون بحن الجمُٗاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت. 

 اٖخماص الىٓام اإلاٗلىماحي الجماعيSIG   باٖخباعه ؤصاة حؿاٖض ٖلى خٟٔ ومٗالجت اإلاٗلىماث

ت واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت، مما ٨ٌٗـ ظاهبا مً الخى٨ت  والاؾدشماع ألاوؿب إلاُُٗاث الًغوٍع

 الىا٢٘ اإلاِٗل، واجساطها مىُل٣ا للخسُُِ الجُض؛

 ٍوبغمجت اإلاالي الخسُُِ في الاهسغا ٘ ٤ اإلاكاَع  الٟٗلُت وال٣ابلُت للجماٖت اإلاالُت ال٣ضعة ٞو

ؼ يغوعة جم مً و للكغ٧اء،  واإلاٟاوياث اإلالٟاث بٖضاص ج٣ىُاث مُضان في اإلادلُت ال٨ٟاءاث حٍٗؼ

 اإلاىاعص؛ حٗبئت ؤظل مً

  يغوعة بقغا٥ اإلاجخم٘ اإلاضوي والؿا٦ىت في وي٘ جهىعاتهم للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت

ـ الخ٣ُ٣ي لألصواع الجضًضة التي ٦ٟلها الضؾخىع الجضًض لهما  الترابُت، وطل٪ في ؤ٤ٞ يمان الخ٨َغ

جُٟٗل سخل٠ الٟاٖلحن و َ٘ ألاصواع بحن م، بما ؾُاصي بلى جبني الخضبحر الدكاع٧ي اإلابني ٖلى جىػ 

 اإلابني ٖلى مبضؤي اإلاؿاءلت واإلاداؾبت؛ 2011مًامحن صؾخىع 
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  ،٤ البدض اإلاؿخمغ ًٖ اإلاىاعص الجضًضة غ اإلاىاعص اإلادلُت إلاىاظهت الخاظُاث الُاعثت ًٖ ٍَغ جٍُى

٠ُ عئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت  والاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي إلامخل٩اث الجماٖت، وبجاخت الٟغنت لخْى

ىُت  ٘ بتراب الجماٖتوالَى  247في مكاَع

 اجمتز

ما٫   مً ضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُت. بال ؤن  ألٖا زال٫ ما ؾب٤ جخطر ألاهمُت البالٛت إٖل

غ اإلاىخسبحن ٖلى عئٍت بؾتراجُجُت و اؾدكغاُٞت للمؿخ٣بل و هظا ما ًى٣و  الالػمت لخُٟٗلها  ج٣خط ي جٞى

عهُىت ب٣غاعاث   ح الؿُاؾاث الٗمىمُت الترابُتاٚلب اإلاؿاولحن اإلادلُحن، مما ًجٗل مؿالت هجا

ىُت. ئت، تهم باألؾاؽ الىسب الؿُاؾُت اإلادلُت و الَى  ؾُاؾُت ظٍغ

٘ اإلاضعظت في بَاع بٖضاص الؿُاؾاث  مً ظاهب آزغ، و في ْل ُٚاب جدب٘ خ٣ُ٣ي للمكاَع

ؿاب٣ت التي لم الٗمىمُت الترابُت، ؾُٗٝغ هظا اإلاسُِ الٟكل ٦ما ٧ان الكإن باليؿبت للمسُُاث ال

خحن. و مىه و ٖلى ٚغاع ؤي ؾُاؾت ٖمىمُت، ًجب جُٟٗل آلُاث جدب٘  حٗٝغ اإلاخابٗت و اإلاداؾبت الًغوٍع

.٘ ٤ اهجاػ خ٣ُ٣ي للمكاَع  ٞٗالت لًمان جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت في اإلاسُِ ًٖ ٍَغ

ًسو ٖملُت الخ٣ُُم ٞهي ج٨دس ي ؤهمُت بالٛت للىنى٫ لألهضاٝ اإلاغظىة و جٟاصي ؤي  و ُٞما

غه لضي الجهت اإلا٩لٟت.  اهؼال١ مغج٣ب. بال ؤن ٞٗالُتها جب٣ى مغجبُت ؤؾاؾا بالخُاص الخام الىاظب جٞى

  

                                                           

ْاث الجماغاث اغخباع  ًمىً َل ،2003 ، الحىفي مدمض247   ٍٓت ؤص ٓاثم ؟ جىم  الغابِ اهظغ  . املدلُت الجماغاث في الخىمُت غ

http://assafapress.com/?p=305 
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spéciales relatif à l’étude relative à l’élaboration du plan communal de 

développement  « PCD» de la ville de la ville de salé 2013/2019. 
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 Cahier de prescription spécial relatif à l’étude et suivi relatifs à l’élaboration du plan 
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ٓهُت  :الىهٓم اللاه

 صؾخىع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت 

 ًخٗل٤ بالجماٖاث ٣113.14اهىن الخىُٓمي ع٢م ال 

 ًخٗل٤ بالجهاث 111.14ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  

 ًخٗل٤ بالٗماالث وألا٢الُم  112.14ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  

ت  صلُل اإلاسُِ الجماعي للخىمُت، ؾؿلؿت  صلُل اإلاىخسب، ميكىعاث وػاعة الضازلُت، اإلاضًٍغ

 الٗامت للجماٖاث اإلادلُت، الُبٗت الشاهُت.

ش  286مظ٦غة ٖضص   2010ٞبراًغ 04بخاٍع



  

   الف نسية باللغة ا ب ا  و الد اسا  م و 
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les fiscales de l’entreprise en difficultéV du code de commerce 

Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté 

 

 Yahya AISSAOUI 

Docteur d’Etat en économie, 

Enseignant chercheur, Faculté de droit Settat 

Cadre à la Direction Générale des Impôts 

 

 

I)- les difficultés méthodologiques 

 Le traitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés soulève 

Quelques difficultés méthodologiques dont les principales peuvent être résumées 

comme suit :  

I-1-Absence de législation fiscale particulière 

Il est rappelé que la fiscalité frappe l’entreprise durant tout son cycle de 

vie.Cependant, il n’existe pas des textes fiscaux particuliers  concernant les 

entreprises en difficulté 

I-2- la multiplicité et la complexité des textes juridiques 

Les difficultés des entreprises sont régies par plusieurs instruments juridiques: 

 La loi  15-95 formant code de commerce ; 

 La loi 17-95 instituant le nouveau code de recouvrement des créances 

publiques; 

 Les différents textes fiscaux; 

 Les lois sur les sociétés (S.A, SARL et les autres formes de sociétés 

I-3- la diversité des catégories de dettes fiscales des entreprises en difficultés 

Les dettes fiscales mises à la charge de l’entreprises peuvent découler de:  

 La fiscalité douanière; 

 La fiscalité des collectivités locales; 
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 Ou de la fiscalité de l’Etat 

I-4-La pluralité des intervenants en cas d’entreprise en difficulté 

Les dettes  fiscales impliquent simultanément une pluralité d’acteurs. Le cadre 

institutionnel établi à cet effet confère : 

 Au parlement le droit de légiférer; 

 A L’administration fiscale de veiller à l’ application du dispositif 

législatif; 

 A La Trésorerie Générale du Royaume en plus de la Direction 

Générale des impôts et l’Administration des Douanes et des Impôts 

Indirects d’assurer le recouvrement des dettes fiscales ; 

  A L’appareil judiciaire de garantir la sécurité fiscale du contribuable 

contre tout pouvoir discrétionnaire de l’administration. 

II- les dettes fiscales des entreprises en difficultés 

Après cette brève présentation des difficultés méthodologiques concernant le 

traitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés, il m’échoit de soumettre 

à votre réflexion les principaux axes  relatifs à la dette fiscales des entreprises en 

difficulté suivants: 

 Les mesures d’allégement des dettes fiscales de portée générale; 

 Le retraitement des dettes fiscales mises à la charge de l’entreprises ; 

 Quelques dysfonctionnements relatifs aux dettes fiscales des 

entreprises en difficultés (soit en redressement judiciaire ou en 

liquidation judiciaire).  

II-1-Queslques mesures d’allégement de portée générale 

La loi fiscale prévoit plusieurs mesures de portée générale relatives aux 

allégements des dettes fiscales. Ces mesures sont applicables également aux 

entreprises en difficultés. Par conséquent, nous allons puisé  dans la fiscalité 

marocaine pour mettre l’accent sur certaines mesures principales. 
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II-1-1-L’impôt sur les sociétés et l’impôt général sur le revenu 

A)- Cas de liquidation juridique de l’entreprise en difficulté ( Cession de 

l’entreprises) 

En cas où le juge commercial décide la liquidation judiciaire de l’entreprise en 

difficulté. Elle bénéficiera d’un abattement sur les profits ou plus values de cession ou 

de retraits d’éléments de l’actif immobilisé en fonction de la durée de la détention du 

bien comme suit :          

 50% si la durée de détention du    bien est    >4ans et < à 8ans ; 

 2/3 si ladite durée est >8ans  

B) - Cas de plan de continuation  de l’exploitation (cessation en cour 

d’exploitation): 

 L’entreprise en difficulté (inscrite dans un plan de redressement) bénéficie de 

plusieurs mesures fiscales : 

a)-les  abattements  sur la cession des éléments de son actif immobilisé  au 

taux : 

 25% si la durée de détention  est >2<4ans; 

 50% si cette durée est >4< à 8ans; 

 70% si  ladite durée est supérieur à 8 ans.  

b)-L’exonération totale si l’entreprise s’engage par écrit à : 

 réinvestir le produit global des cessions dans un délai maximum de 3 ans. 

 conserver lesdits biens dans son actif pendant un délai de 5 ans. 

C) Augmentation du capital dans le cadre du plan de continuation des 

entreprises en difficultés: 

   L’article 13 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2005 a prévu une 

réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 10% sur le  montant de l’augmentation 

du capital. 

C) Autres mesures de l’I.S et IGR: 

Ces mesures sont de portée générale, il s’agit particulièrement : 
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 du report déficitaire ; 

  de la constitution des provisions; 

 de l’amortissement dégressif ; 

 de la dispense de versement des acomptes en matière 

d’impôt sur les  sociétés; 

  du régime incitatif des fusions et les absorptions de sociétés 

d)- L’IGR/ salaire: 

Dans le contexte économique actuel, les entreprises pour surmonter les 

difficultés se restructurent de plus en plus en encourageant les départs volontaires de 

leur personnel et en leur accordant une indemnité de départ. 

 Cette indemnité est assimilée au licenciement. De ce fait, elle est exonérée 

dans les limites: 

  96 heures pour les 5 premières années; 

 144 heures de la 6ème à 10ème année; 

 192 heures de la 11ème à 15ème année; 

 240 heures au delà de la 15ème année d’ancienneté.   

E)- La Taxe sur la valeur ajoutée: 

Afin de soulager la trésorerie des entreprises, la loi 30-85 instituant la taxe sur la 

valeur ajoutée a prévu: 

 l’achat des biens d’équipements en exonération de la taxe; 

 Le remboursement du crédit de la TVA en cas de cession de l’entreprise 

en difficulté.  

F)- Les impôts locaux 

Les entreprises en difficulté qui, dans le cadre de leur plan de restructuration, 

décident de réaliser de nouveaux investissements et l’acquisition des moyens de 
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production pour  accroître leur productivité bénéficient de l’exonération pendant 

cinq ans de la taxe urbaine professionnelle et de l’impôt des patentes.  

 

III-Les dettes fiscales mises à la charge de l’entreprise en difficulté 

Le retraitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés s’opère dans le 

cadre des procédures de recours prévues par la législation en vigueur, il s’agit 

notamment:   

 des recours administratifs; 

 du contentieux judiciaire.  

II-1-Les recours administratifs 

Il est précisé deux types de recours  pour régler les litiges directement par 

l’administration fiscale: 

 Le contentieux administratif ; 

 Le recours hiérarchiques  (remise gracieuse et accords).  

Les  gérants des entreprises  qui ne sont pas satisfaits des décisions 

administratives peuvent faire valoir leurs droits devant un organe juridictionnel 

Le contentieux judiciaire 

 Il est à distinguer entre les instances d’arbitrage et le recours devant les 

tribunaux: 

 Les instances d’arbitrages (la commission locale de taxation (CLT) et la 

commission nationale de recours fiscal (CNRF)),d’allure quasi-juridictionnelle 

se trouve à mi chemin entre les recours administratifs  et le contentieux 

judiciaire; 

 Le contentieux judiciaire: les personnes physiques ou morales qui contestent 

les décisions prises dans le cadre du contentieux administratif ou les 

commissions d’arbitrages peuvent soumettre le différend devant le tribunal 

compétent. 

IV quelques problèmes relatifs aux dettes fiscales des entreprises en difficultés 
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Dans ce dernier axe de notre intervention, nous essuyons de soulever quelques 

principaux problèmes auxquels se heurtent l’entreprise en difficulté et qui entravent 

le bon fonctionnement des procédures de redressement des entreprise en difficulté. 

Ces difficultés découlent de l’incohérence et l’imprécision des textes juridiques, 

la coordination inter et intra-services financiers ainsi que la limitation du pouvoir des 

responsables des structures hiérarchiques délégataires. 

Nous ne pouvons pas citer l’ensemble de ces contraintes, nous nous limitons, 

dans cette intervention, aux principales difficultés ci-après : 

1- le délai de déclaration des dettes fiscales 

Aux termes des dispositions de l’article 687 du code de commerce: « le délai de 

déclaration de créances doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de 

la publication du jugement d’ouverture au B.O. »  

Ces dispositions soulèvent plusieurs situations problématiques dont: 

  L’incompatibilité de délai avec  le droit de contrôle fiscal ; 

 L’impossibilité de vérifier les exercices  comptables antérieures en 

raison de la forclusion découlant dudit  délai de 2 mois pour déclarer 

les dettes fiscales; 

 La difficulté d’évaluer des redressements fiscaux en l’absence d’un 

contrôle fiscal sur place; 

 Les émissions de certains impôts en fonction des faits existants le 

premier janvier de l’année.  

2-Les modalités de déclaration des dettes fiscales 

L’article 686 du code de commerce précise: « la déclaration des créances peut 

être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix »De ce 

fait, la déclaration par lettre recommandée ou par messagerie électronique comporte 

le risque du non respect du délai de déclaration des dettes.  

De ce fait, le  déplacement du percepteur ou de son mandataire est nécessaire 

pour accomplir cette formalité. Cette situation pose deux problèmes majeurs : 

 les difficultés de déplacement du créancier ( le comptable public chargé du 

recouvrement); 
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  et la localisation des adresses du syndic( qui ne sont pas aisément 

identifiable) où ladite déclaration devrait être déposée.  

3-L’imprécision des dispositions du code de commerce 

L’ article 575 du code de commerce précise: «  les créances nées régulièrement 

après le jugement d’ouverture du redressement »Le texte est imprécis : la naissance 

de la créance est-elle matérialisée par : 

    le fait générateur de la dette fiscale ; 

    ou la mise en recouvrement de la dette fiscale .  

4-Les intérêts de retards 

L’article 659 stipule « le jugement d’ouverture arrête le cours… des intérêts de 

retard et majorations ». Tandis que la loi fiscale en vigueur  ne prévoit aucune 

dérogation à la règle des sanctions fiscales pécuniaires et précise le calcul des intérêts 

de retards jusqu’à la date de paiement.. 

5-Les modalités de paiement des dettes fiscales 

 En vertu des articles 585,586,587 du code de commerce, le syndic propose des 

modalités de règlement des dettes fiscales dans le cadre de la procédure de 

redressement judiciaire. 

Dans cette perspective, le syndic négocie   avec le comptable public chargé de 

recouvrement les possibilités suivantes : 

 le rééchelonnement des dettes fiscales; 

 les possibilités de réduction du montant principal et le dégrèvement 

total ou partiel des majorations et des intérêts de retards  

Généralement, ces possibilités d’atténuation de la dette fiscale n’aboutissent 

pas et  se trouve limitées en raison des difficultés suivantes: 

a)-le rééchelonnement des dettes fiscales 

Au sens de l’article 596 du code du commerce, la durée du plan de 

redressement est fixée par le tribunal sans dépasser dix ans. 
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Pratiquement, le Syndic propose l’étalement de règlement des dettes fiscales 

entre 6 mois et plus.Or le seuil de  compétence en matière de rééchelonnement des 

dettes fiscales est limitée par le pouvoir réglementaire comme suit: 

 Percepteur : 3 mois; 

 Trésorier Régional : 12 mois; 

 Trésorier Général du Royaume : 24 mois. 

b)-Réduction et  dégrèvement total ou partiel des majorations et des intérêts 

de retards 

  En cas de traitement d’entreprise en difficulté, Ce sont les percepteurs 

relevant de la Trésorerie Générale Royaume qui représentent l’Etat, sauvegardent les 

intérêts du Trésor et constituent  les interlocuteurs vis à vis du syndic et le juge 

commercial. 

Cependant, ils sont dépourvus du pouvoir de décision en matière de 

dégrèvement et de remise gracieuse et ce  en vertu du principe de la séparation des 

pouvoirs entre le comptable public et l’ordonnateur. En effet,, la réglementation en 

vigueur a confié aux responsables de la Direction Générale des Impôts les attributions 

de dégrèvement et de remise gracieuse et aux responsables de la Trésorerie Générale 

Royaume les missions de recouvrement des dettes fiscales.  Alors que les 

propositions d’atténuation de la charge fiscale des entreprises en difficulté s’adresse 

à la TGR en plus le délai prévu par le code de commerce est très court (2mois). Ce qui 

contraint souvent l’administration fiscale à répondre négativement sous la pression 

des délais requis (à défaut la proposition de règlement des dettes fiscales est 

considérée acceptée) . 

Ce sont donc quelques problèmes des entreprises en difficulté  qui 

m’interpellent et certainement, qui  interpellent les praticiens et les universitaires. 

C’est pourquoi j’ai préféré les soumettre à votre  réflexion en vue d’améliorer les 

procédures de liquidation et de redressement des entreprises en difficulté . 
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La région : quelle démarche moderne de  gestion  territoriale? 

La région : quelle démarche moderne de  gestion  territoriale? 

 

   raffach soumia 

Doctorat en Droit public 

 

 

Introduction 

Partant d’une idée  générale d’organisation administrative fournie par des 

juristes les intérêts et les besoins des collectivités humaines qui coexistent au sein de 

la collectivité nationale ne se confondent pas nécessairement dans tous les pays, d’où 

une organisation administrative différenciée entre les états en raison de multiples 

données propres géographique, économiques, politiques. 

Il s’agit en effet, selon ces spécialistes d’une organisation administrative des 

états unitaires qui oscille  entre deux principes opposés la centralisation et la 

décentralisation. le Maroc pour sa part a opté au lendemain de son indépendance 

pour la décentralisation comme choix stratégique visant à dépasser l’inertie et les 

carences d’un état unitaire et centralisateur et ce à travers une organisation 

administrative se focalisant essentiellement sur la commune en tant que territoire 

considéré comme base fondamental de la structure administrative tout en 

positionnant la province et la préfecture à un niveau intermédiaire avec toutefois une 

entité territoriale  régionale placée  en troisième position 

Au fil du temps ,et compte tenu d’un certain nombre de considérants de 

développement économique,  d’impératifs urbanistiques et d’aménagement du 

territoire, en plus de la nécessité de développement de nouvelles formes de 

coopération entre les régions … ce choix structurel impliquant  la nécessité de 

procéder à une nouvelle répartition des compétences entre le gouvernement central 

et le territoire local, s’est progressivement évolué historiquement  

Après érection de la région au rang de collectivité locale en vertu de la 

constitution de 1996 une régionalisation naissante fut instaurée.et le processus 
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d’évolution de cette question  qui se poursuit, s’est acheminé par la régionalisation 

avancée régi par la constitution 2011 

Reposant sur une variété d’options et de modèles certains spécialistes 

considèrent que la régionalisation est une répartition des compétences entre l’etat et 

les régions de nature politique  , qui vise à permettre aux citoyens à l’intérieur d’une 

entité territoriale déterminée de gérer leurs affaires à travers la création des organes 

régionaux qu’ils ont élus dotés des prérogatives et des ressources nécessaires au 

développement local  

Néanmoins, des anomalies de gestion des collectivités locales  limitant l’action 

de ces entités territoriales ont été révélées au fil du temps .Des dysfonctionnements 

et des limites des instruments confiés à la région dans le cadre de la loi régionale 47-

96 qui a incarné une régionalisation naissante en terme de planification économique 

et d’aménagement du  territoire et de coopération et de partenariat, situation qui 

abouti à l’adoption de la constitution de 2011 et  la loi organique des régions visant à 

instaurer les bases d’une nouvelle gestion démocratique territoriale à travers la mise 

en place d’un système de la gouvernance territoriale ,le développement de nouvelles 

formes de coopération.. 

A partir de ces constats, notre objet est d’essayer d’appréhender certaines 

problématiques qui s’imposent par rapport à la question de la régionalisation 

notamment en ce qui concernent les carences de gestion des collectivités locales, les 

nouvelles formules de gestion territoriale des  régions… 

I / limites de l’expérience de décentralisation et réforme  constitutionnelle de 2011 

Face aux défaillances  de l’expérience de décentralisation conduite par le 

Maroc, les pouvoirs publics se sont impliqués dans un processus d’amélioration du 

fonctionnement des institutions territoriaux. Un effort de régulation qui s’est soldé 

par l’adoption de nouveaux procédés de  gestion  des collectivités locales notamment 

en ce qui concerne la région  

1/limites de  fonctionnement et de gestion des collectivités locales 

Selon les résultats de plusieurs études d’évaluation  du fonctionnement de 

l’institution territoriale menés par certains operateurs publics concernés, plusieurs  

dysfonctionnements d’ordre fonctionnel en plus des carences par rapport  aux règles 

de la gouvernance locales continuent d’entraver le fonctionnement des 

établissements territoriaux.  



 

 

222 

Il s’agit en effet des carences liées principalement à la fragilité de la  majorité 

des conseils élus  qui reste composites. L’intervention des élus de base souvent de 

façon intempestive dans le fonctionnement des services. Aussi, le rôle réservé au 

secrétaire général s’avère inexistant et une faible participation des citoyens dans la 

gestion des institutions locales .Ajoutons, à  cela des formes moins développées de la 

coopération institutionnelle et la coopération contractualisée. Le poids de tutelle 

exercé par l’etat central est également  l’une des défaillances qui pèsent lourdement 

sur l’action collectivités locales, en exerçant ainsi une tutelle à priori qui pèse 

fortement sur l’action de ces acteur selon une étude d’évaluation des collectivités 

locales 

Par rapport aux rôles respectifs des différents échelons de l’administration, un 

chevauchement   d’intervention (notamment dans les grandes villes) a été détecté 

par ces études. 

Sur le plan financier ,il est remarqué que même si une situation financière des 

collectivités locales assez positive se dégage en ce qui concerne des excédents 

croissants, un endettement mesuré, Cette situation fait ressortir toutefois des 

anomalies liées notamment à la double tutelle des Ministères des Finances et de 

l’Intérieur, ce qui alourdit de plus en plus le régime des actes budgétaires et 

financiers. Signalons également à ce propos, que la budgétisation des investissements 

s’effectue pour l’essentiel en cours d’année en fonction des autorisations spéciales et 

des dotations de soutien. En bref, il s’agit d’une autonomie financière limitée avec 

des recettes d’impôts faibles dans les communes rurales et des recettes propres 

dérisoires pour les Provinces et Préfectures. 

    Par rapport à la gestion des ressources humaines (GRH), de nombreuses 

anomalies ont été révélées, plus particulièrement en ce qui concerne le blocage des 

recrutements et des lois cadres décidés à l’échelle national, ce qui risque de limiter 

les champs d’intervention des collectivités pour ce qui est des promotions, 

mutations….Des difficultés d’adapter les ressources humaines aux besoin en raison 

de la quasi inexistence des sanctions, la quasi absence de concours .Dans ce même 

ordre d’idée, il y a lieu de mentionner que le travail au sein des collectivités locales ne 

semble pas intéresser les meilleures performances en raison de la faiblesse des 

perspectives des carrières, la quasi absence de mutations d’une administration à 

l’autre et la faiblesse des rémunérations et indemnités. 

D’après l’analyse de l’état des lieux effectuée dans le cadre du projet 

gouvernance locale au Maroc (GLM) (s’inscrivant dans le cadre de la coopération 
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marocco canadienne et qui a concerné des collectivités locales relevant aussi bien de 

la région tanger tetouan et de taza alhoceima taounate durant la periode 2007-2011), 

les collectivités locales et les unités déconcentrées révèlent dans leur 

fonctionnement quelques aspects positifs et des points de faiblesse par rapport à 

certains outils et instruments de gestion publique (communication, gestion des 

partenariats, comportement et design organisationnel, gestion axée sur les résultats 

(GAR) , gestion des ressources humaines, réseautage et partage d’expériences, 

égalité entre hommes et femmes (EFH)  

2 / La Régionalisation et la Constitution de 2011 

Sur le plan de l’ossature, et par rapport à la constitution révisée de 1996 

Promulguée par le Dahir numéro 1-96-157 du 27 joumada I 1417 (7 octobre 1996)  le 

nombre des articles traitant des questions de la régionalisation et des collectivités 

locales a été multiplié dans la constitution de 2011 (en passant de 3 à 12 articles). En 

effet, et tandis que le titre XI de la constitution de 1996 comprend seulement trois 

articles relatifs à la régionalisation, le titre IX de la constitution de  2011 comprend 12 

(de 135 à 146) articles relatifs à la régionalisation. 

Globalement, la région en tant qu’entité territoriale est désormais dotée des 

attributions propres et partagées qui renforcent son rôle en matière de 

développement humain intégré sur la base d’une approche participative (les articles 

"136" et" 139" de la constitution de 2011).   

En comparaison avec la réforme constitutionnelle de 1996 (article "100")  qui a 

érigé la région au rang de collectivité locale, la constitution de 2011 a considéré que 

les collectivités locales du Royaume qui sont les Régions, les Préfectures, les 

Provinces et les Communes constituent des personnes morales de droit public et 

gèrent démocratiquement leurs affaires (article "135"). Aussi, parmi les amendements 

mentionnés  dans  la   nouvelle  constitution de  2011, il  y a  lieu  de  signaler  des 

dispositions de l’article" 136" qui précise que l’organisation territoriale du Royaume 

repose sur les principes de libre administration de coopération et de solidarité 

assurant la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et 

favorise leur contribution au développement. 

L’une des réformes les plus considérables de la constitution de 2011 est 

incontestablement l’instauration des bases d’une approche participative des 

populations locales dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement. 
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     En effet, et selon l’article "139" de cette constitution des mécanismes 

participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les conseils des 

régions et les conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication 

des citoyennes et citoyens et des associations dans l’élaboration et le suivi des 

programmes de développement. En ce sens, les citoyennes et les citoyens et les 

associations peuvent exercer le droit de pétition afin de demander l’inscription à 

l’ordre du jour du conseil, d’une question relevant de sa compétence 

En outre, et d’après les dispositions de l’article "140", les collectivités 

territoriales, et sur la base du principe de subsidiarité, ont des compétences propres 

et des compétences partagées avec l’Etat et d’autres qui leur sont transférables  par 

ce dernier. 

Dans ce cadre, les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans 

leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial d’un pouvoir 

réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.  

Sur le plan institutionnel, il est créé pour une période déterminée un fonds de la 

mise  à niveau sociale ayant pour objet la résorption des déficits en matière de 

développement humain d’infrastructures d’équipements. Il est aussi créé un fonds de 

solidarité interrégionale visant à assurer une répartition équitable des ressources afin 

de réduire les disparités entre les régions Article "142". 

Le respect des compétences propres des collectivités est l’un des principes les 

plus importants évoqué dans l’article "143"de la constitution de 2011. En ce sens, il 

est stipulé qu’aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre et dans 

l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des 

schémas  régionaux  d’aménagement  des  territoires, la  région  assure  sous 

impulsion du président du  conseil  régional  un rôle  prééminent  par  rapport aux   

autres collectivités, dans le respect des compétences propres de ces dernières. Il est 

également prévu que lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est 

nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des 

modalités de leur coopération article" 143", ces collectivités peuvent aussi constituer 

des groupements article "144" de la constitution 

Quant aux attributions des walis des régions et des gouverneurs des provinces, 

et tandis que la constitution de 1996 considère les walis et les gouverneurs en tant 

que représentants de l’Etat, veillant à l’exécution des lois et responsables de 

l’application des  décisions du gouvernement (Article" 102" de la constitution révisée 

de 1996), celle de 2011 prévoit au-delà de cette attribution, la nécessité pour les 
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walis et gouverneurs d’assister les présidents des collectivités territoriales et 

notamment les présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et 

des programmes de développement. Ils sont appelés aussi à coordonner sous 

l’autorité des Ministres concernés les activités des services déconcentrés de 

l’administration centrale et de veiller à leur bon fonctionnement (Article "145" de la 

constitution de 2011) 

II/ La région est une administration de mission basée sur de nouvelles 

formules de gestion 

S’appuyant sur des considérants qui tiennent compte du respect des 

composantes de la gouvernance locale notamment en ce qui concerne le 

développement régional, la coopération interrégionale,  l’amélioration des finances 

des collectivités locales.., la loi organique 111-14 relative aux régions qui constitue un 

dispositif complémentaire de la constitution 2011 traite de toutes les questions 

afférentes à la régionalisation avancée 

Ce dispositif qui comprend 256 articles répartis en huit parties, est un 

complément exhaustif et détaillé des articles 42,50,85 et 132 de la constitution 

2011.il s’agit en effet d’un dispositif qui  régit les conditions de gestion de la région en 

tant qu’entité autonome disposant d’une position privilégiée et de prérogatives 

élargis sur le plan local par rapport aux autres  entités territoriaux  

Premièrement, et en donnant une présentation  des principes généraux, ce 

texte  a essayé d’approcher un certain nombre  de concepts qui  concernent 

essentiellement  la définition de  la région en tant personne morale de droit public 

dotée de l’autonomie administrative et financière, se positionnant au premier rang 

par  rapport aux  autres entités territoriaux  

1/le  conseil régional et l’autorité de tutelle 

Sur le plan organisationnel, certes des avancées considérables sont obtenues au 

niveau de la décentralisation ainsi que de la déconcentration avec la création d’un 

conseil régional disposant de pouvoirs élargis  dont le président est élu au suffrage 

universel direct bénéficiant du statut d’ordonnateur, ayant  l’autorité exécutive et 

ordonnateur des recettes et des dépenses de la région. Ce conseil se réunit en trois 

sessions ordinaires par an et doté de nombreuses prérogatives ….  

Néanmoins, il est remarqué que le poids de la tutelle des autorités de tutelles 

qui gardent quelques facultés d’intervenir risque de  limiter l’action du conseil 
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régional et à titre particulier de son président qui est un élu politique.  Signalons à ce 

propos que le walli dispose du pouvoir de  demander au président la tenue d’une 

réunion extraordinaire pour programmation des questions qu’il jugent nécessaires. 

Le wali e intervient également  lorsque l’un de des membres du conseil agit contre les 

réglementations en vigueur 

2/ la région une collectivité territoriale avec une mission  pionnière 

Le processus de la décentralisation qui fut marqué par le renforcement de la 

déconcentration  des services administratifs ministériels au niveau régional, a fait de   

la région une administration de mission selon certains spécialistes qui n’est pas dotée  

d’un  territoire proprement dit comme la commune.  , elle se voit attribuer dans le 

fait d’énormes prérogatives s’inscrivant dans le cadre des compétences propres. Les 

attributions d’animation économique accordées à la région se subdivisent en des 

compétences propres qui concernent le développement économique et 

l’aménagement du territoire, qu’elles peuvent accomplir avec leurs propres 

ressources. A cela s’ajoute des compétences partagées avec l’autorité centrale qui 

concernent notamment les prérogatives dont l’efficience implique leur partage. 

L’exercice de ses compétences partagées se fait conformément aux principes de la 

progressivité et de la  subsidiarité 

Parmi ces compétences figurent également  des prérogatives qui peuvent lui 

être transférées du centre et  englobant à titre particulier des activités liées aux 

secteurs de l’industrie, de la santé, de l’enseignement, de la culture, de l’énergie eau 

et environnement, et  du sport 

Signalons, a ce propos que ces prérogatives s’identifient compte tenu des 

principes de différenciation et de progressivité 

Par rapport aux autres collectivités locales et au moment ou les attributions 

d’animation de l’économie territoriale confiées au conseil communal    et qui   sont   

prévues  dans   le  cadre de  l’article  36 de  la  charte   communale 2002 (Cet article a 

été modifié et complété par le dahir numéro 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 

2009) portant promulgation de la loi  numéro 17-08, Bulletin Officiel numéro 5714 du 

7 rabii I 1430 (5-3-2009 ) portent essentiellement sur le vote du plan  de 

développement économique et social de la commune et sur la possibilité d’engager 

des actions nécessaires à la promotion et à l’encouragement des investissements 

privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, 

l’implantation des zones d’activités économiques et l’amélioration de 

l’environnement de l’entreprise. Cette entité se charge principalement selon les 
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dispositions de la loi organique des communes de réaliser un plan de développement 

communal qui  dresse les activités de développement envisagés englobant un 

diagnostic des besoins et ce sur la base d’une identification des ressources de la 

commune .Sachant que ce plan de développement communal est élaboré durant la 

première année de l’investiture du conseil communal et ce en conformité avec les 

grandes orientations du plan de développement régional en s’appuyant sur une 

approche participative et en coordination avec les autorités locaux.  

Les compétences  prévues en faveur du conseil préfectoral ou provincial 

concernent essentiellement (Selon la loi numéro 113-14 relative à l’organisation des 

collectivités préfectorales et provinciales) le volet social .A cet égard, la province est 

appelée à assumer des missions sociales notamment dans le milieu rural et le domine 

urbain et ce en procédant au renforcement de la solidarité, la coopération entre les 

communes relevant de ces limites territoriales  

Ainsi donc, la comparaison entre ces différentes entités territoriaux notamment 

en ce qui concerne  l’examen des attributions confiées à chacune d’entre elle fait 

ressortir l’ampleur des missions de la région qui s’avère une entité avec de missions 

élargies  

A/ Compétences  propres : 

En  mettant l’accent sur les nouvelles attributions accordées a la région en tant 

que cadre approprié de développement, la loi 111-14 distingue entre d’une part des 

attributions propres à la région dans un domaine déterminé relevant de ses limites 

territoriales  et des attributions partagées d’autre part et énumère une liste 

exhaustive de ces attributions  se focalisant sur le renforcement du  rôle économique 

de la région qui se charge en vertu de cette loi d’améliorer l’attractivité du territoire 

en matière d’investissement privé ,assure une meilleure exploitation et valorisation 

des ressources naturelles  

Dans l’exercice de ses propres compétences, la région se voit dotée d’un rôle de 

développement économique, avec toutefois, l’élaboration le suivi et la mise en 

œuvre du plan de développement régional et le schéma régional d’aménagement du 

territoire  

a-Rôle de développement régional 

En principe, la région se charge dans ses limites territoriales de relancer le 

développement intégré et durable en procédant à l’amélioration de l’attractivité du 
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champs territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique et 

ce à travers une meilleure exploitation des ressources naturelles leur valorisation et 

préservation 

De part les missions  qui lui sont attribuées sur ce plan, la région est appelée a 

assurer  l’appui des entreprises, l’implantation et l’organisation des zones d’activités 

économiques de la région, ainsi que l’aménagement des routes et des circuits 

touristiques dans le monde rural  

b-l’aménagement du territoire 

Parallèlement  à la politique de décentralisation préconisée par le Maroc les 

collectivités locales sont obligées à opter pour une nouvelle approche de  

planification qui constitue un outil fondamental composante de la gouvernance 

locale et à adopter dans ce cadre une politique de développement territorial à travers 

des schémas de développement du territoire  et ce bien évidemment en   conformité 

avec les objectifs de développement escomptés dans l’avenir et les impacts 

territoriaux résultants de ces choix. Signalons à cet égard que parmi les compétences 

propres  dévolues à la commune figure la mise au point d’un plan de développement 

communal dont elle assure le suivi, l’activation et .l’évaluation. Ce plan de 

développement qui  détermine les actions de développement programmées est 

élaboré durant la première année de l’investiture du conseil communal et ce en 

conformité avec les grandes orientations du plan de développement régional en 

s’appuyant sur une approche participative. sachant que le plan communal de 

développement devait englober un diagnostic des besoins et des ressources de la 

commune .sur le plan urbanistique et d’aménagement du territoire la commune 

devait veiller au respect des choix et des déterminants envisagés dans les plans 

d’orientation urbanistique et les plans d’aménagement .Ce parallélismes de rôle en 

matière d’aménagement du territoire confié à la fois à la commune et à la région 

ayant pour objet la complémentarité de mission entre ces deux entités,  pourrait 

conduire à une situation de paradoxe  

Néanmoins, le problème qui se pose à ce propos, concerne la conciliation entre 

les objectifs des deux parties , ainsi que ceux des opérateurs prenant des décisions 

d’implantation avec des délais de mise en œuvre à court et moyen terme et les 

schémas directeurs départementaux et régionaux d’autre part planifiants les 

opérations d’aménagement du territoire sur un temps à long terme déterminé 

(plusieurs années) . 

3/ Dispositif d’amélioration des Finances des régions 
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Selon le rapport financier et économique relatif au projet de loi de finances 

2016 ,en dépit de l’évolution affichée par les finances locales durant la période 2002-

2014 (avec un accroissement important des recettes et des dépenses passant 

parallèlement de 13 ;9 milliard de dirhams à 31 ,9 milliard de dirhams et de 11 

milliard de dirhams à 31,6 ) ,de nombreux freins persistent encore et qui concernent 

essentiellement sur  la dépendance des budgets des collectivités locales de l’appui 

financier de l’état ainsi que la prépondérance des dépenses de fonctionnement avec 

un faible taux d’exécution des dépenses d’investissement  

Pour cela et afin de permettre aux régions de mener parfaitement les missions 

qui leur ont été attribuées, cette loi prévoit la consolidation l’amélioration des 

ressources financières transférées par l’état en leur faveur (fixé à 5% de l’IS et de l’IR 

et 20% des droits sur les contrats d’assurance)   

4/ La Régionalisation avancée et les meilleures formules de coopération 

Par rapport à la régionalisation naissante qui s’est soldée par un dispositif limité 

de coopération avec un certains nombre de carences liées selon certains spécialistes 

à l’absence d’un cadre législatif régissant cette contractualisation, l’inéxistence d’une 

base réelle de négociation, l’absence de mécanismes d’arbitrage pour ce qui est du 

manquement aux termes des conventions, l’absence de mécanisme de contrôle et 

d’évaluation…,la loi sur la régionalisation est venu consolider les initiatives 

d’intégration régionale à travers l’instauration d’un système diversifié s’appuyant sur 

une panoplie de formules  de contractualisation et de partenariat, de coopération 

interrégional ,et ce à travers l’ instauration d’une solidarité se focalisant sur la 

nécessité de coopérer pour être compétitif en vue de réduire  les disparités entre les 

régions .En ce sens, un fonds de solidarité interrégionale sera mis en place ayant pour  

principal objet  d’assurer l’équilibre entre les régions et de réduire les disparités entre 

les régions 

Parmi ces formes de coopération et de partenarial figure notamment les 

sociétés de développement régional qui peuvent être créés conjointement  entre la 

région et son  groupement ou entre la région et le groupement des collectivités 

territoriaux. Signalons à ce propos, que la région peut également contribuer au 

capital de ces sociétés de développement, et ce en participation avec une personne 

ou plusieurs personnes morales relevant du droit public ou privé ,et cela pour 

l’exercice des activités ayant caractère économique s’inscrivant dans le cadre des 

compétences de la région 
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Les régions peuvent également en vertu des conventions approuvées par le 

conseil régional instituer des groupements  jouissant de la personnalité morale  et de 

l’autonomie financière et ce afin de réaliser un travail commun ou d’assurer la 

gestion d’un service ayant intérêt public pour le groupement 

En plus, de ces groupements de régions, des groupements de collectivités 

territoriaux  peuvent être créer  avec les autres collectivités en l’occurrence, soit avec 

une région et plusieurs régions ou avec une collectivité ou plus, ou bien avec une 

préfecture ou plus ,ou avec une province ou plus  

5/Les nouvelles conditions de la gouvernance locale 

Au moment ou des manquements d’ampleur sont enregistrés sur le plan 

fonctionnel des collectivités locales par rapport aux différentes composantes de la 

gouvernance à savoir la gestion des ressources humaines, la gestion axée sur les 

résultats, la planification, la communication ,le partenariat, le président de la région 

est appelé à assurer dans le cadre de la loi sur la régionalisation plusieurs fondements 

liés à la nécessité de veiller à la prévalence de l’égalité entre citoyens quant à l’accès 

à des services relevant de la région avec des prestations  de qualité ,il est également 

concerné quant à la consécration des principes de la démocratie local 

conclusion 

Enfin de compte, et de part les missions qui lui sont dévolues sur le plan socio 

économique ,la région en tant qu’établissement territorial  est amenée en vertu de la 

loi sur la régionalisation à préconiser une démarche de développement à concrétiser 

à travers l’outil de la planification notamment par un plan de développement 

régional ayant pour objet d’améliorer l’attractivité territoriale ,mais également des 

plans d’action intrinsèques et externes s’inscrivant dans le cours, le moyen, et le long 

terme et ce bien évidemment en se focalisant sur une démarche participative des 

différents operateurs socio économiques. De surcroit, et afin de permettre à cette 

entité d’assumer pleinement les fonctions qui lui incombent des mesures destinées a 

l’ amélioration de  la gestion financière de la région sont prévus  dans la loi sur la 

régionalisation 

En outre, et dans l’objet d’assurer l’efficience de cette expérience de 

régionalisation avancée, les différents établissements administratifs chargés de la 

gestion déconcentrée sont appelés à assurer une meilleure application des 

dispositions de la loi relative a la région et ce en veillant  au respect des différentes 

composantes de la gouvernance locale avec bien évidemment la préconisation des 
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règles de la  gestion moderne. En ce sens, il s’avère nécessaire pour ces 

établissements d’avoir une stratégie  de communication à travers l’adoption d’un 

plan de communication en parallèle à une approche de marketing territorial .Aussi, il 

est plus judicieux pour ces administrations de cristalliser une politique de partenariat 

et de coopération se focalisant sur des formules permettant à la région de se 

procurer des moyens financiers et du soutien technique  et de gestion…. 
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ٓع الػمل اللًاجي  مد

  اغضاص  : خُضا غؼالضًً َالب 

ٓعاٍ بيلُت الحلٓق بجامػت الحؿً الاٌْ بؿُاث  باخث بؿلً الضهخ

 

 

 

 

ٓاؾُت اللًاءال خم للمؿاَم  ٓمُت الا ب ٓة الى اوػلاص الجمػُت الػم  في الضغ
 

 

لبُت ؤؾهم ....وخُض بهه بالغظٕى لىزاث٤ اإلال٠ ًخطر ان اإلاؿخإه٠ ٖلُه الؿُض ” هى اإلاال٪ أٚل

ؾهم، وم٘ طل٪ لم ج٣٘ صٖىجه بلى الجم٘ الٗام  6000ؾهما مً ؤنل  3116ًمل٪:  باٖخباعه..... قغ٦ت 

ش  ًال ًٖ طل٪ جم ٣ٖض الجمُٗت  )ن.ػ(بضٖىة مً الؿُضة  22/5/1998الاؾخصىاجي اإلاى٣ٗض بخاٍع ٞو

صعهم، وان  600.000صعهم بضال مً  100.000الٗامت اإلاظ٧ىعة ٖلى ؤؾاؽ ؤن عؤؾما٫ الكغ٦ت هى 

 مال٨ت ؤٚلبُت ؤؾهم الكغ٦ت وهى ؤمغ ٚحر صخُذ. هي (ػ.ن)الؿُضة 

ال جمل٪ نالخُت الضٖىة بلى ٣ٖض الجمُٗت الٗامت باٖخباع  )ن.ػ(وخُض بهه ٖالوة ٖلى طل٪ ٞةن الؿُضة 

ذ في ؤن الجهت التي لها نالخُت الضٖىة بلى ٣ٖض  28ان الٟهل  مً ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت نٍغ

 “للكغ٦ت ؤو مغا٢بي الخؿاباث. الجمُٗاث الٗامت هي اإلاجلـ ؤلاصاعي 

 

ت ب ش  560/2001ْ 559:  ضاع البًُاء غضصالكغاع مدىمت الاؾخئىاف الخجاٍع في  1/3/2001بخاٍع

 .167/2000/12امللف 
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ٓة ٓهُل حػُحن بػض الاحِؼة َغف مً  الػام الجمؼ اوػلاص الى الضغ  ال اللًاجي ال

 .بمِامّ اللُام مً الازحر َظا ًمىؼ

 

 

٪ بٗض ج٣ضًم َلب التي اؾ 71اإلااصة ان ”  ـ ٖليها الاهظاع اهما جىو ٖلى اهه ًجىػ ل٩ل قٍغ

ت بىنٟه ٢اى  للمؿحر ل٣ٗض ظم٘ ٖام ًب٣ى بضون ظضوي، ان ًُلب مً الؿُض عثِـ اإلاد٨مت الخجاٍع

وبالخالي ٞاهه اطا ٧ان  حُٗحن و٦ُل ٩ًل٠ باؾخضٖاء ظم٘ ٖام وجدضًض ظضو٫ اٖماله، اإلاؿخعجلت، لألمىع 

والخا٫  30/07/2004الاهظاع الظي جىنل به الُاٖىان ًخًمً بالٟٗل اإلاُالبت ب٣ٗض الجم٘ الٗام ًىم 

و٧ان ٖلى  ٞاهه م٘ طل٪ ًب٣ى الاهظاع اإلاظ٧ىع مىخجا ل٩ل آزاعه، 09/08/2004اجهما لم ًخىنال به الا ًىم 

 اجهما لم ٣ًىما بص يء مً طل٪،وما صام  الُاٖىحن الاؾخجابت له واإلاباصعة الى الضٖىة الى ٣ٖض ظم٘ ٖام،

ٞان الُلب الظي ج٣ضم به اإلاؿخإه٠ ٖليهما مً اظل اإلاُالبت بخُٗحن و٦ُل للضٖىة الى ٣ٖض ظم٘ ٖام 

ش الخ٤ للخىنل  وبالًبِ ًىم  باإلهظاع ًب٣ى في مدله ما صام ان هظا الُلب لم ٣ًضم الا في جاٍع

 في هظا الخهىم بضون ظضوي. ،ؤي بٗض ان ب٣ي الُلب الظي وظه الُه اإلاؿحر 20/09/2004

وخُض اهه ُٞما ًسو الضٞ٘ ب٩ىن الُلب لم ًب٤ له مبرع بٗض ٢ُام اإلاؿخإهٟحن بالضٖىة الى ٣ٖض 

ٖلى اٖخباع  ٞاهه بضوعه صٞ٘ ال ٌؿدىض ٖلى ؤي اؾاؽ، الشاوي، باإلهظاع ظمُٗت ٖمىمُت ٣ٖب جىنلهما 

 اإلاؿخإه٠ؾباب اإلاٗخمضة مً َٝغ ان الضٖىة التي وظهذ الى الكغ٧اء لم ج٨ً مً اظل مىا٢كت الا 

ٞاهه ال ٨ًٟيهما الضٖىة الى ٣ٖض ظمُٗت  ومً ظهت ازغي، ٖليهما في الُلب مىيٕى الضٖىي الخالُت،

وفي ُٚاب طل٪  ٖمىمُت بل ًخٗحن ٖليهما الاصالء بما ًشبذ ان هظه الجمُٗت الٗامت ٢ض او٣ٗضث بالٟٗل،

خٗحن عصه.ًب٣ى الضٞ٘ ب٩ىن الضٖىي لم ًب٤ لها مىيٕى صٞ  “ ٗا ٚحر مبني ٖلى اؾاؽ ٍو

ت  ش  1066/2005:  البًُاء غضص بالضاع كغاع مدىمت الاؾخئىاف الخجاٍع في  31/03/2005بخاٍع

 4278/2004/4امللف 
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ٓهُل اللًاجي ال ًمىؼ مً غلض حمؼ ازغ اطا اهخمل  ٓة مً ال اوػلاص الجمؼ بضغ

ٓوي  الىهاب اللاه

 

 

بالجىاب ًٖ صٞ٘ ٚحر ماؾـ بط ؤن مهمت الى٦ُل الخبحر اإلاٗحن خُض بن اإلاد٨مت ٚحر ملؼمت 

ش  ت الغباٍ بخاٍع   131/3/02مل٠  26/3/02بم٣خط ى ؤمغ ناصع ًٖ ٢اض ي اإلاؿخعجالث لضي ججاٍع

بم٨خب   في الضٖىة الو٣ٗاص الجمُٗت الٗامت و٢ض جم طل٪ خُض جم ٣ٖض ظمُٗت ٖمىمُت  ٧اهذ مدهىعة

ش  لص يء ، وؤهه ال ًىظض ٢اهىها ما ًمى٘ مً َلب ٣ٖض ظمُٗت ٖمىمُت لم جيخه  21/5/02الى٦ُل بخاٍع

 ٢96/5اهىن  71ا٦خمل ههاب هه٠ الغؤؾما٫ اإلادضص بم٣خط ى اإلااصة   ظضًضة مً ؤخض اإلاؿاهمحن متى

ت في اإلاداؾبت او ٧ىن   اإلاخٗل٤ اإلاؿحرة ٢ض مىدذ   بالكغ٧اث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة وؤن وظىص مىاٖػ

في طل٪ متى ٖغى ٖلُه ألامغ ٩ُٞىن ما جمؿ٪ به   حرها ٞةن ال٣ًاء هى ال٨ُٟل بالبذببغاء جاما ًٖ حؿُ

 الؿُض مدمض ٖال٫ ٚحر مغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؽ والىؾُلت.

 ملف ججاعي  غضص : 23/1/2008املاعر في :  85اللغاع املجلـ الاغلى غضص : 

1329/3/1/2004.  
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ٓع  املؿاَم اؾخضغاء اوػضام  مدًغا بُالن غىّ ًترجب الػام الجمؼ في للحً

 .الػام لجمؼ

 

 

خُض بن  اإلاد٨مت مهضعة ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه  التي ؤوعصث يمً حٗلُالتها ؤهه " وبٌٛ الىٓغ 

ُت ؾب٣ُت حؿُحر الهال٪ ٢ضوع الىعٍاش ي لكغ٦ت مؿىاهت ت مً مدايغ  ًٖ مضي قٖغ اؾدىاصا إلاجمٖى

الجمٕى جم الًُٗ ٞيها وؤُٞض ٖنها مً ٢بل اإلاؿخإهٟحن ... و٦ظا مً َٝغ قغ٦ت اوعامُ٪ اإلاخضزلت في 

الضٖىي ب٩ىجها مؼوعة ، وؤن جمت مل٠ ظىخي مٟخىح ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت بُىجت مً ؤظل التزوٍغ 

ا٫ ؤن ٌُٗي لبٌٗ الكغ٧اء خ٤ الخهٝغ واؾخٗماله ، بال ؤن طل٪ ال ًم٨ىه  بإي خا٫ مً ألاخى 

بمٟغصهم  وب٢هاء  الباقي منهم ًٖ هٟـ الخ٤ ، وبالخالي ٣ٖض ظمُٗت ٖمىمُت ، صون اؾخضٖائهم  َب٣ا 

لل٣اهىن اإلاىٓم لكغ٧اث اإلاؿاهمت ، وؤهه لظل٪ ٩ًىن مؿدىض  الًُٗ الظي ًسال٠ م٣خط ى ٢اهىوي جم 

ي ٚحر مدله ، وطل٪ لٗضم اؾخضٖاء الكغ٧اء للخًىع الىو ٖلُه ٖىض اجساط ٢غاع في  ظمُٗت ٖمىمُت ف

ض او٣ٗاصها .." ج٩ىن ٢ض ؤظابذ ًٖ الضٞ٘ بة٣ًاٝ البذ بلى خحن البذ في صٖىي الؼوع  ٞيها ٢بل مٖى

الجىاجي ، و٦ظا ٖلى َلب بظغاء بدض ، وحٗلُلها في هظا الخهىم ٚحر مىخ٣ض ، والىؾُلت زالٝ الىا٢٘ 

 .“ ٞهي  ٚحر م٣بىلت 

 484/3/1/2006ملف ججاعي : غضص : 2006/10/4املاعر في :  1018غضص : ـ الاغلى كغاع املجل
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  بُالن الجمؼ الػام املٓؾـ غلى بُالن الكغهت ال ًمىً ان ًإزظ نبغت

 الضفؼ. 

 .ع  ال بُالن الجمؼ الا بػض البذ في الُػً بالْؼ

 

ش  بةبُا٫خُض حهضٝ الُلب الى الخ٨م  و  06/09/2006الاظخماٖحن اإلاى٣ٗضًً بخاٍع

 م٘ ما ًترجب ًٖ طل٪ ٢اهىها .  30/06/2007

وخُض ان جمؿ٪ اإلاضعي في مٗغى صٖىاه بٗضم ٢اهىهُت اجساط اإلاصخت اإلاضعى ٖليها ق٩ل قغ٦ت 

مؿاهمت ال ًم٨ىه باي خا٫ مً ألاخىا٫ ، وختى    وان جم َلب بُالن ٢ُام الكغ٦ت طاتها نغاخت ، ؤن 

٩ىن بمشابت ؾبب جل٣اجي لبُالن ما وكإ في ْلها مً مغا٦ؼ ٢اهىهُت ، ومً يمً طل٪ ما جم ٣ٖضه  مً ً

مضاوالث وظمٕى ، طل٪ ؤن اإلاكٕغ بهما خهغ آزاع البُالن في هظه الخالت ٣ِٞ باليؿبت للمؿخ٣بل 

لتي خاٞٓذ مً مضوهت الخجاعة وا 11( ، وهى ما ًجض ؾىضه ؤًًا في اإلااصة 17/95مً ١  346)اإلااصة 

ت اإلاسجلت  اث الهاصعة ًٖ الخاظغ ٖمىما )والظي ًضزل في مضلىله ؤًًا الكغ٦ت الخجاٍع ٖلى الخهٞغ

م مً وظىصه في خالت الخٓغ ؤو الؿ٣ٍى ؤو الخىافي . مما ًب٣ى مٗه هظا الاصٖاء ٚحر مىخج  هٓامُا ( بالٚغ

خٗحن ٖضم اٖخباعه .   في الىاػلت ٍو

وخُض ؤؾـ اإلاضعي َلبه اإلاظ٧ىع ٖلى ٧ىن جى٢ُٗاجه في مدايغ الاظخمإ مؼوعة باٖخباع ؤن جل٪ 

وخُض ان الىٓغ في هظه ألاؾباب ٌؿخلؼم  الاظخماٖاث ٢ض ٣ٖضث ؤنال في ُٚابه ولم ٨ًً خايغا ٞيها . 

ت الخى٢ُٗاث ، وهى ما لم ًخ٣ضم اإلاضعي بكإهه ؤمام اإلاد ٨مت بإي ًَٗ ابخضاء الخإ٦ض مً صخت ؤو ػوٍع

 بالؼوع بهٟت هٓامُت في جل٪ الخى٢ُٗاث بلى ظاهب 

ؤلاصالء  بى٧الت زانت بظل٪ ،  وختى ٖلى ٞغى ج٣ضمه بهظا الًُٗ بهٟت ٢اهىهُت ٞان طل٪ لً 

مً ١.م.م. ما صام ؤن الشابذ   مً  102ًترجب ٖىه ؾىي ب٣ًاٝ البذ في الضٖىي ٖمال بالٟهل 

ؤمام ال٣ًاء  317/07ؤن ؾل٪ مؿُغة الؼوع ألانلُت جدذ ٖضص اصٖاءاث اإلاضعي هٟؿه ؤهه ؾب٤ له و 

  الؼظغي .

ت بمىىاؽ عكــم :  ــــش :  744خىم  املدىمت الخجاٍع    07/4-937ملف عكـــم :  26/06/2008بخاٍع
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 الخبلُغ الى غحر طي نفت،  ًغجب غىّ الجمؼ الػام الػاصي ، كغاع غٌؼ املؿحر.

 

 

الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٖضم الاعج٩اػ ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي ألهه ٢ط ى خُض ٌُٗب اإلاؿخإه٠ ٖلى 

ش  ٌ َلبه الغامي بلى بُالن مدًغ الجم٘ الٗام الاؾخصىاجي اإلاى٣ٗض بخاٍع ل٩ىهه لم  20/04/2007بٞغ

ًٗ بالؼوع الٟغعي في مدًغ الخبلُٜ.  ٌؿخضٕ له وؤن ال ٖال٢ت له بالصخو الظي بلٜ باالؾخضٖاء َو

ان ل  ش وخُض اؾخضعي الُٞغ ان  13/05/2009جلؿت البدض بخاٍع وؤ٦ضا مٗا بإجهما ال ٌٗٞغ

 اإلاؿمى هُبرظذ الظي بلٜ باالؾخضٖاء ٖلى ؤؾاؽ ؤهه مؿخسضم بالكغ٦ت وم٩ل٠ بال٣ؿم الخجاعي.

ىه بلى ؤخض   وخُض بن الاؾخضٖاء ول٩ُىن صخُدا ًخٗحن ؤن ٌؿلم للصخو هٟؿه ؤو في مَى

 ؤ٢اعبه ؤو زضمه.

مجهى٫ باليؿبت إلاؿحري الكغ٦ت ولم ًشبذ ؤهه مغجبِ بٗال٢ت ٖمل مٗها وخُض بن اإلابلٜ له  

٩ىن بظل٪ الخبلُٜ ٚحر مىخج ألي ؤزغ ٢اهىوي وؤن مدًغ الجم٘  ختى ًم٨ً جبلُٛه هُابت ًٖ مؿحرها ٍو

مما  96/5مً ال٣اهىن ع٢م  14الٗام الاؾخصىاجي الظي اجسظ ٢غاع الٗؼ٫ ًب٣ى مسالٟا إلا٣خًُاث الٟهل 

لٛاء مدًغ الجم٘ الٗام الاؾخصىاجي الظي اجسظه وبلٛاء ظمُ٘ آلازاع اإلاترجبت ٖلُه وؤن ًخٗحن مٗه ب

خٗحن بلٛائه.   الخ٨م الظي ٢ط ى بسالٝ طل٪ ًب٣ى مجاهبا للهىاب ٍو

ت بمغاهل غضص ش : 929: عكم:  كغاع مدىمت الاؾخئىاف الخجاٍع في امللف  14/07/2009بخاٍع

527/5/08 
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ٓزت  ٓا لم ًبلغ ال ٓن جبلُغ صحُذ ماصام ض املًم ٓعزت بالبًر ٓاكؼ باؾم ال الخبلُغ ال

 اعازتهم الى الكغهت.

 

 

ل٨ً ، خُض بن اإلاد٨مت مهضعة ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه التي جبحن لها مً ؤوعا١ اإلال٠ ؤهه ؾب٤ 

ض اإلاًمىن جدذ ٖضص  ٖاللىف مً ؤظل باؾم وعزت  986جىظُه اؾخضٖاء زان للُالباث  بىاؾُت البًر

ش  ، وطل٪ بٗض حٗظع ٣ٖض الجم٘ الٗام  16/09/1996خًىع الجم٘ الٗام الاؾخصىاجي  اإلاى٣ٗض بخاٍع

، بؿبب ٖضم جىٞغ الىهاب ال٣اهىوي ، وؤهه لم ٌؿب٤  02/09/1996الاؾخصىاجي  الظي ٧ان م٣غعا ًىم 

لى بِىت مً الىعزت الخ٣ُ٣ُحن للُالباث جبلُٜ اإلاجلـ ؤلاصاعي للكغ٦ت بيسخت مً بعازت مىعثهم ل٩ُىن ٖ

، ختى ًد٤ لهً مىاظهخه  بٗضم  جىظُه الاؾخضٖاء بلى ٧ل واخض مً الىعزت ٖلى خضة ، ٖلما بإن 

ش   15/10/2001الضٖىي  التي ٧اهذ عاثجت بحن الىعزت اهٟؿهم ، لم ًخم البذ ٞيها ب٣غاع جهاجي بال بخاٍع

ذ الخ٤ الو٣ٗاص الجم٘ الٗام الاؾخصىاجي ، وعجبذ ٖلى طل٪  16/09/1996، الظي جم  ًىم  ؤي في جاٍع

ً نىاب ـ ؤن جىظُه الاؾخضٖاء في اؾم الىعزت ٌٗخبر صخُدا ومىخجا آلزاعه ، ٞلم جسغ١ ؤي م٣خط ى  ٖو

 والىؾُلت ٖلى ٚحر ؤؾاؽ . 

ملف ججاعي :  4/10/2006املاعر في :  1000غضص :  املجلـ الاغلى  اللغاع 

   1447/3/2/2003غضص :
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ْ ال مٓحب لخٓنل املؿاَم.  ًىفي الاؾخضغاء للجمؼ الػام 

 

 

ش  بؿبب  16/09/1996وخُض اهه بسهىم الضٞ٘ ببُالن الجم٘ الٗام الاؾخصىاجي اإلاى٣ٗض بخاٍع

ٖضم جىظُه الاؾخضٖاء ل٩ل مؿاهم ٖلى خضي، ٞةن الشابذ مً وزاث٤ اإلال٠ ؤهه ؾب٤ جىظُه الاؾخضٖاء 

ض اإلاًمىن جدذ ٖضص  ش لىعزت ٖاللىف للخًىع للجم٘ الٗام الاؾخصىاجي اإلا٣غع ٣ٖضه بخ 986بالبًر اٍع

غ الىهاب ال٣اهىوي، وؤهه جم اٖاصة 02/09/1996 ، وؤن هظا الجم٘ لم ًخم او٣ٗاصه بؿبب ٖضم جٞى

ش  وطل٪  16/09/1996اؾخضٖاء وعزت ٖاللىف للمغة الشاهُت للجم٘ الٗام الاؾخصىاجي اإلا٣غع ٣ٖضه بخاٍع

ض اإلاًمىن ٖضص  ش  455بىاؾُت البًر ضي خؿب الهىعة َب٣ا لألنل للم 04/09/1996وجاٍع ٣خُ٘ البًر

٤ باإلاظ٦غة اإلااعزت في   .20/01/2003اإلاٞغ

مً ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت، ٞةهه ٨ًٟي جىظُه  26وخُض بهه ٖمال بم٣خًُاث الٟهل 

ض اإلاًمىن ٢بل ٖكغة  الاؾخضٖاء للمؿاهمحن للخًىع للجم٘ الٗام الاؾخصىاجي للضٖىة الشاهُت بالبًر

ش او٣ٗاص الجم٘ الٗام الشاوي ض اإلاًمىن هى ؤًام مً جاٍع ش جىظُه الاؾخضٖاء البًر ، واهه بالىٓغ بلى ان جاٍع

ش او٣ٗاص الجم٘ الاؾخصىاجي  04/09/1996 ش الاو٣ٗاص جم صازل ألاظل  16/09/1996وجاٍع ب٩ىن جاٍع

 ال٣اهىوي اإلاكاع بلُه، وؤن الٗبرة بخىظُه الاؾخضٖاء صون الخىنل به. 

ت  اؾخئىافُت ش  1305/2002/12:  عكم امللفالضاع البًُاء الخجاٍع   24/03/2003بخاٍع
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ٓع الى مِمخّ ٌ في الغح  ًترجب غً بُالن كغاع الػٌؼ ، نفت املؿحر املػْؼ

 

 

اإلاؿخإه٠ ٖلى الخ٨م ٖضم الاعج٩اػ ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي ألن اإلاؿخإه٠ ٖلُه جم ٖؼله مً  ٌُٗب

 حؿُحر الكغ٦ت وبالخالي ًخٗحن ٖلُه بزالء م٣غها والخسلي ًٖ ٧ل وزاث٣ها وسجالتها اإلاداؾبُت.

 14ل٨ً خُض بن اإلاد٨مت اٖخبرث ٢غاع الٗؼ٫ مسال٠ لل٣اهىن لٗضم اخترام م٣خًُاث الٟهل  

٤ ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت وبالخالي ًب٣ى الُلب  مً ال٣اهىن  اإلاىٓم للكغ٧اث ول٩ىن الاؾخضٖاء لم ًخم ٞو

خٗحن جإًُضه وجدمُل  ٚحر مغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؽ وؤن الخ٨م الظي ٢ط ى بغصه ًب٣ى مهاصٝ للهىاب ٍو

 “ اإلاؿخإه٠ الهاثغ.

ت بمغاهل غضص ش : 929: عكم:  كغاع مدىمت الاؾخئىاف الخجاٍع ي امللف ف 14/07/2009بخاٍع

527/5/08 
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ٓع الى اقغاٌ الجمؼ الػام للحىم  ال ً باالؾخضغاء للحً ًىفي غضم جٓنل الكٍغ

ٓلخّ صْن  بالبُالن ، بل ًخػحن البدث في مضٔ جلهحر مغؾل الاؾخضغاء  ْخُل

 الخٓنل.

 

 

خُض جمؿ٪ الُاٖىان يمً م٣الهما الاؾخئىافي بإن الخ٨م الابخضاجي لم ًهاصٝ الهىاب 

ببُالن الجم٘ الٗام وما جمسٌ ٖىه مً ٢غاعاث ل٩ىن اإلاؿخإه٠ ٖلُه )اإلاُلىب( لم ًخىنل  ب٣ًاثه

٣ت م٣الهما بٗضة وزاث٤ جخٗل٤ باالؾخضٖاء اإلاظ٧ىع ، بال  ض اإلاًمىن وؤصلُا ٞع ٤ البًر باالؾخضٖاء ًٖ ٍَغ

ض بإي خا٫ مً ؤن اإلاد٨مت مهضعة ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه اؾدبٗضث الىزاث٤ اإلاظ٧ىعة بٗلت " ؤجها ال جُٟ

بذ  ألاخىا٫ جىنل اإلاؿخإه٠ ٖلُه باالؾخضٖاء لخًىع ؤقٛا٫ الجم٘  الٗام الاؾخصىاجي الظي ٚع

ض اإلاًمىن التي وظهذ للمؿخإه٠ ٖلُه ٧لها ؤعظٗذ صون  اإلاؿخإهٟت ألاولى ٖىضه طل٪ ؤن قىاهض البًر

بدىُٟظ ال٣اهىن   13/2/97مً ْهحر  71ؤن حؿلم  له ٖلما ؤن اإلاكٕغ ًىو في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

 15اإلاخٗل٤ بالكغ٧اث ٖلى ؤهه ًضعى الكغ٧اء لخًىع الجمُٗاث الٗامت ٢بل او٣ٗاصها ب  5-96ع٢م 

ما٫ ... وهي هٟـ اإلا٣خًُاث   ًىما ٖلى ألا٢ل بغؾالت مًمىهت م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل جخًمً ظضو٫ ألٖا

"  وعجبذ ٖلى طل٪ جإًُض الخ٨م الابخضاجي مً ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت .... 26التي ههذ ٖليها اإلااصة 

ال٣اض ي ببُالن الجم٘ الٗام صون ؤن جبرػ في ٢غاعها وظىص ج٣هحر مً َٝغ الُاٖىحن في ٖضم جىنل  

ش  ش او٣ٗاص  الجم٘ الٗام ٚحر الٗاصي بخاٍع ضًت اإلاىظهت له إلقٗاعه بخاٍع  18/6/04اإلاُلىب بالغؾالت البًر

مضي جإزحر طل٪ ٖلى ٢اهىهُت الاؾخضٖاء لخًىع الجم٘ الٗام والتي عظٗذ بمالخٓت  ٚحر مُلىب و 

 اإلاظ٧ىع مما ٩ًىن مٗه ٢غاعها ٚحر مغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؽ ٖغيت للى٣ٌ . 

 26/4/2006 املاعر في :423كغاع املجلـ الاغلى  غضص : 
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خُض بن اإلاد٨مت مهضعة ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه التي اؾدىضث في حٗلُله بسهىم ما اصٖاه  ل٨ً ،

بلى ؤهه "  5.96مً ال٣اهىن  70الُاًٖ ؤمامها مً ٖضم جىنله بالىزاث٤ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

٣ا ب غ بالغظٕى لالؾخضٖاء اإلاىظه بلُه والظي  ال ًىإػ في جىنله به ًدبحن ؤهه ٌكحر بلى ٧ىهه مٞغ خ٣ٍغ

الدؿُحر ٦ما ًضٖىه لالَإل ٖلى باقي الىزاث٤ بم٣غ الكغ٦ت وؤهه لم ًض٫ بإًت  حجت مً قإجها بزباث ؤهه 

ً نىاب ان الُلب ًخٗل٤   إل ٖلى الىزاث٤ اإلاظ٧ىعة ومى٘ مً طل٪ " ج٩ىن ٢ض اٖخبرث ٖو خاو٫ الَا

ش  ة يمىُا ما جمؿ٪ به مؿدبٗض  5/6/2002بةبُا٫ مدًغ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت اإلاى٣ٗض بخاٍع

ش  ا١ الاؾخضٖاء اإلاىظه بلُه لخاٍع بالىزاث٤ وبهظاع اإلاُلىبت  1/2/2002الُاًٖ ؤمامها خى٫ ٖضم بٞع

ش  ش  26/2/2002بكإن  طل٪ بخاٍع  ٦15/5/2002ما اٖخبرث ٦ظل٪ ان الاؾخضٖاء اإلاىظه للُاًٖ بخاٍع

ش  ا٢ه بالىزاث٤ اإلاىهىم ٖليها  ٞـي  ٌكح 5/6/2002للضٖىة الو٣ٗاص الجمُٗت الٗامت اإلاى٣ٗضة  بخاٍع ر إلٞع

إل  ٖلى   5.96مً ال٣اهىن  70اإلااصة  غ الدؿُحر وؤهه ًم٨ً للُاًٖ في ؤي و٢ذ ًغجئُه الَا و٦ظل٪ ج٣ٍغ

باقي الىزاث٤ اإلاىظىصة بم٣غ الكغ٦ت وحٗلُلها اإلاظ٧ىع مُاب٤ لىا٢٘ اإلال٠ بط ؤن الُاًٖ لم ًى٠ ؤمامها  

٣ت مظ٦غتهما اإلاضلى بها لجلؿت جىنله باالؾخضٖاء اإلاظ٧ىع    9/3/2004الظي ؤصلى اإلاُلىبان بكإهه ٞع

٘ ًخًمً  ض  الؿَغ ض  ًُٟض جىنل الُاًٖ باالؾخضٖاء وبهىعة  مً ونل مً البًر بىنل مً بصاعة البًر

ا١ الاؾخضٖاء  109وػن الُغص البالٜ  م جىنله بالغؾالت لم ٌكٗغ اإلاُلىبحن بٗضم بٞع ٕ وؤن الُاًٖ ٚع

ش اإلاىظه بخ بما هى مًمً بغؾالت الاؾخضٖاء او ًىإػ في طل٪ في خُىه ، ٦ما ؾاًغث اإلااصة  15/5/02اٍع

٪ في ٧ل خحن ؤن ًُل٘ باليؿبت  للؿىىاث  70 اإلاظ٧ىعة التي جىو ٖلى ؤهه ٖالوة ٖلى طل٪ ًم٨ً للكٍغ

غ اإلاؿحر  و  بن ا٢خط ى الخا٫ ٖلى اإلاداؾبُت الشالزت ألازحرة ٖلى الضٞاجغ والجغص وال٣ىاثم التر٦ُبُت  وج٣ٍغ

غ مغا٢ب او مغا٢بي الخؿاباث  ومدايغ الجمُٗاث  الٗامت وؤزظ وسخت منها ماٖضا ما ًسو الجغص  ج٣ٍغ

٩ىن ٢غاعها مٗلال حٗلُال ٧اُٞا ولم ٣ًلب ٖبء ؤلازباث والىؾُلخان ٖلى ٚحر ؤؾاؽ  ، ٍو

  23/1/2008املاعر في :  85اللغاع املجلـ الاغلى غضص : 

  

 

ىت غلى جدلم خم الاَالع  جٓنل باؾخضغاء  الجمؼ الػام كٍغ
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ٓة للجمؼ الػام جىدهغ في الؿِغ غلى  ٓهُل  اللًاجي املػحن للضغ جىدهغ مِمت ال

ال ًمخض الى اللُام  ا. باإلحغاءاثاوػلاصٍ ،   الخالُت لّ مً حسجُل املدايغ ْقَِغ

 

 خُض ٌُٗب الُاٖىان ٖلى الامغ اإلاؿخإه٠ ٖضم الؼامه اإلاؿخإه٠ ٖلُه بال٣ُام باالظغاءاث”

حره، ٢هض جُٟٗل ما اؾخ٣غ ٖلُه الجم٘ الٗام  ال٣اهىهُت لضي اإلاهالر اإلاسخهت بالسجل الخجاعي ٚو

الظي او٣ٗض جدذ اقغاٞه، وطل٪ باٖخباعه ٖمُضا ومغا٢با لخؿاباث قغ٦ت نابى٧اٝ، ملخمؿحن جضاع٥ 

ٟا٫ الىا٢٘ في مىُى١ الامغ اإلاؿخإه٠ والؼام اإلاؿخإه٠ ٖلُه بال٣ُام بما ط٦غ.  الٚا

اإلالؼم بال٣ُام  ٞاهه ال ًىظض باإلال٠ ما ًشبذ ان اإلاؿخإه٠ ٖلُه هى خُض اهه مً ظهت، ل٨ً

ال٣اهىهُت لضي مهلخت السجل الخجاعي او ٚحره ٢هض جُٟٗل م٣خًُاث الجم٘ الٗام الظي  باإلظغاءاث

ش  اإلاظ٧ىعة وازل  باإلظغاءاث، او ما ًشبذ اهه التزم بال٣ُام 21/05/2001او٣ٗض جدذ اقغاٞه بخاٍع

 بالتزامه.

وخُض اهه مً ظهت ازغي، ٞاهه بالغظٕى الى مدًغ الجم٘ الٗام اإلاكاع الُه ًخطر مً زالله ان 

شخو ًدمل وسخت مً اإلادًغ اإلاظ٧ىع في ال٣ُام  أليالجمُٗت الٗامت الاؾخصىاثُت اُٖذ الخ٤ 

 هم، او ؤي شخو آزغ ٩ًلٟىهه بظل٪،اإلاؿخإهٟحن اهٟؿ بةم٩اناإلاخُلبت ٢اهىها، وبالخالي ٞان  باإلظغاءاث

 “ اإلاخُلبت لضي مهلخت السجل الخجاعي. باإلظغاءاثال٣ُام 

ت بالضاع البًُاء غضص ش : 1182/2003: كغاع مدىمت الاؾخئىاف الخجاٍع في  08/04/2003: بخاٍع

 592/2002/4امللف
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الكغهت جبرعٍ املهلحت  ال مٓحب للبدث في حػؿف الاغلبُت ان الغفؼ مً عاؾماٌ

 الػامت.

 

غ اإلاجلـ ؤلاصاعي للكغ٦ت اإلاى٣ٗض  وخُض بهه ًٞال ٖما ط٦غ ٞان الُٝغ الُاًٖ ٢ض ؤصلى بخ٣ٍغ

ش  دت بلى الهٗىباث التي جىاظهها الكغ٦ت مىظ ٢ٟل محزاهُت  05/08/1996بخاٍع والظي ٌكحر بهٟت نٍغ

٘ 1995خؿاباتها ًٖ ؾىت   بؿبب جغا٦م صًىن ممىلي الكغ٦ت واهه إلاىاظهت هظه الضًىن ًخٗحن ٞع

صعهم وطل٪ إلاىاظهت عجؼها اإلاالي، وؤصاء  10.000.000,00صعهم بلى  5.000.000.00عؤؾما٫ الكغ٦ت مً 

غ مغا٢ب خؿاباث الكغ٦ت الؿُض خمُض لخلى هظه الىيُٗت والظي اهخهى في  صًىجها، و٢ض ؤ٦ض ج٣ٍغ

ا إلاىاظهت الكغ٦ت اللتزاماتها وصًىجها وؤن ال اصة ٧ان يغوٍع غه بلى ؤن ٢غاع الٍؼ غ مجلـ ج٣ٍغ ضٞ٘ ب٩ىن ج٣ٍغ

الاصاعة ومغا٢ب الخؿاباث اهجؼا الخ٣ا ولم ٣ً٘ الاصالء بهما زال٫ اإلاغخلت الابخضاثُت هى مغصوص ماصام 

غ اإلاظ٧ىع زال٫ مغخلت الاؾخئىاٝ ولم ٣ً٘ الًُٗ ُٞه بهىعة ظضًت  الُٝغ الُاًٖ ٢ض ؤصلى بالخ٣ٍغ

 بلُه ؤٖاله.ًٞال ًٖ م٣خًُاث ٢اهىن قغ٧اث اإلاؿاهمت الؿاب٤ واإلاكاع 

اصة في عؤؾما٫ الكغ٦ت اإلاخسظ زال٫ الجم٘ الٗام الاؾخصىاجي  وخُض بهه بالىٓغ بلى ان ٢غاع الٍؼ

غ مغا٢ب الخؿاباث الؿُض خمُض لخلى ًٖ  ؤٖاله، ًسضم مهالر الكغ٦ت، ألامغ الظي هى زابذ مً ج٣ٍغ

اعة مكغوٖا ماصام ٞةن ال٣ًاء اإلاٛغبي اٖخبر  1995الخدلُل اإلاالي إلاحزاهُت الكغ٦ت ًٖ ؾىت  ٢غاع الٍؼ

ٌ ا٢لُت اإلاؿاهمحن   ًسضم مهالر الكغ٦ت، لالؾخمغاع في مؼاولت وكاَها، مٗخبرا في هظا الهضص ؤن ٞع

اصة ًسضم مهالر  اصة ٌك٩ل حٗؿٟا في اؾخٗما٫ الخ٤. ماصام ٢غاع الٍؼ ذ ٖلى ٢غاع الٍؼ الخهٍى

ت ش  الكغ٦ت. )عاظ٘ في هظا الهضص ٢غاع مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع في اإلال٠  02/07/2002بمغا٦ل بخاٍع

  . 705/2001ٖضص 

 

 



 

 

248 

لم ًىظب  1922وخُض بهه اؾدىاصا بلى الخُصُاث اإلاكاع بليها ؤٖاله، واٖخماصا ٖلى ؤن ْهحر ٚكذ 

اصة في عؤؾما٫ الكغ٦ت، وبالىٓغ بلى ان الخ٨م  غ اإلاجلـ الاصاعي الجساط ٢غاع الٍؼ يغوعة الاصالء بخ٣ٍغ

٣خًُاث ٢اهىن قغ٧اث اإلاؿاهمت الخالي بإزغ عظعي ٖلى الجم٘ الٗام اإلاى٣ٗض اإلاُٗىن ُٞه ٢ض َب٤ م

ش  ، ٞةهه ٩ًىن ٢ض زال٠ الهىاب مما ًخٗحن مٗه بالخالي الٛائه والخ٨م مً ظضًض 16/09/1996بخاٍع

ٌ الُلب م٘ جدمُل اإلاؿخإه٠ يضهم الهاثغ.  بٞغ

ت  ش  1305/2002/12عكم امللف : اؾدىافُت الضاع البًُاء الخجاٍع   24/03/2003بخاٍع
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  ٍٓذ غلى كغاع الغفؼ مً عاؽ املاٌ الكغهت ًٓؾم بخػؿف الاكلُت ول جه

 ْاملبرع باملهلحت الاحخماغُت.

 .ان حػؿف الاكلُت مٓحب لخضزل اللًاء لخدلُم غغى الكغهت 

 

 

ُما ًسو اصٖاء  ذ َب٣ا لل٣اهىن ٣ٞض  اإلاؿخإهٟتوخُض اهه ٞو ب٩ىجها ماعؾذ خ٣ها في الخهٍى

ش  الاؾخصىاثُتزبذ للمد٨مت مً زال٫ مدًغ الجمُٗت الٗامت  ان  27/6/00لكغ٦ت ها٧اوا اإلاى٣ٗض بخاٍع

اصة في الغاؾما٫ وخا٫ بظل٪ صون اجساص اإلا٣غع ٖلى اٖخباع ؤن  ممشل اإلاؿخإهٟت نىث يض ا٢تراح الٍؼ

اصة في الغؤؾما٫ ٣ًخط ي مىا٣ٞت مً  % 35اإلاؿخاهٟت جمل٪ وؿبت  خهو الكغ٦ت، وؤن م٣ترح الٍؼ

٤ ما ٣ًخًُه البىض  لبُت اإلامشلت ٖلى الا٢ل لشالزت اعبإ الغؤؾما٫ ٞو مً الىٓام الاؾاس ي  22الٚا

 للكغ٦ت.

ًغون ؤن  اإلاؿخإهٟتوخُض ان اإلامشل ال٣اهىوي لكغ٦ت ها٧اوا ومٗه باقي اإلاؿاهمحن باؾخصىاء  

اصة في الغاؾما غ الكغ٦ت وجىؾُ٘ وكاَها.الٍؼ  ٫ هي وؾُلت لخٍُى

وخُض زبذ للمد٨مت مً زال٫ وزاث٤ اإلال٠ ومً زال٫ البدض الظي اظغاه اإلا٣غع م٘ ممشل  

حن ان اإلاؿخإه٠ ٖليها خًِذ بمكغوٕ امخُاػ بلضًت الىاْىع إلاٗالجت الىٟاًاث خؿب اله٣ٟت  الُٞغ

ت مً ، وؤن طل٪ ًخُلب منها ا٢خىاء مجمىٖت مً الا6/98،99ٖضص  ٠ُ مجمٖى لُاث اإلاخُىعة وجْى

ش  خه بلضًت الىاْىع في عؾالتها اإلاىظهت الى مضًغ الكغ٦ت بخاٍع ٦ما ؤن  20/5/00الخ٣ىُحن وطل٪ ما اقتَر

ش  ٗه الى  3/12/99البى٪ الخجاعي اإلاٛغبي ؾب٤ ان اقتٍر في عؾالخه بخاٍع اصة في عاؾما٫ الكغ٦ت بٞغ الٍؼ

اصة في مبلٜ زالزت مالًحن صعهم م٣ابل مىا ٣ٞخه ٖلى ال٣غى الظي َلبخه الكغ٦ت مما ًا٦ض ؤن م٣ترح الٍؼ

 الغؤؾما٫ اؾخلؼمخه اإلاهلخت الاظخماُٖت للكغ٦ت . 
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اصة في الغؤؾما٫  ألن هىا٥  وخُض ان ممشل اإلاؿخإهٟت ؤ٦ض ازىاء البدض اهه ٖاعى م٣ترح الٍؼ

اصة في الغؤؾما٫، ٦ما ؤهه نىث يض  لُت ٚحر الٍؼ جُل٘  اإلا٣ترح ألن اإلاؿخإهٟت البضاثل ازغي جمٍى

 خؿاباث الكغ٦ت.

ُُٟا ًخٗحن ٖلى اإلاؿاهم ان ًماعؾه َب٣ا   ذ وباٖخباعه خ٣ا ْو ل٨ً خُض ان خ٤ الخهٍى

٩ىن  للىظهت ال٣اهىهُت او الىٓامُت وؤن ٌؿخٗمله لخماًت اإلاهالر اإلاكتر٦ت لجمُ٘ اإلاؿاهمحن، ٍو

ذ الا٢لُت مسال باإلاهلخت الاظخماُٖت ومكىبا  بالخٗؿ٠ متى جغجب ٖىه مى٘ الكغ٦ت مً اهجاػ جهٍى

اصة في  تها يض م٣ترح الٍؼ غها وجىؾُ٘ وكاَها وؤن اإلاؿخإهٟت وبخهٍى وجىُٟظ بغامجها الهاصٞت الى جٍُى

لُت بضًلت ًٖ  الغؤؾما٫ واؾدىاصا ٖلى مبرعاث ٚحر م٣ىٗت خهغها ممشلها في وظىص مهاصع ازغي جمٍى

اصة في الغ  خا مكىبا جخُ ؾما٫ ول٩ىجها الؤالٍؼ ل٘ ٖلى خؿاباث الكغ٦ت والىزاث٤ اإلابرعة لها ٌٗخبر جهٍى

 بالخٗؿ٠ ًبرع جضزل ال٣ًاء مً اظل ظبره. 

اإلاخٗل٤ بالكغ٧اث  5/96مً ال٣اهىن ع٢م  75وخُض ان جمؿ٪ اإلاؿخإهٟت بم٣خًُاث الٟهل  

٪ صازل الكغ٦ت هى مبضؤ اصة في اٖباء الكٍغ ًىُب٤ ٖلى  ال طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة والتي جمى٘ الٍؼ

اصة في الغؤؾما٫ جخم مً َٝغ ٧ل اإلاؿاهمحن ٧ل خؿب خهخه وحؿغي في مىاظهت  الىاػلت طل٪ ؤن الٍؼ

اصة ًغمي الى زضمت  ٪ متى ٧ان م٣ترح الٍؼ الجمُ٘، والًم٨ً اٖخباعها ٖبئا اياُٞا ًخدمله الكٍغ

ما جمؿ٨ذ به اإلاؿخإهٟت  اإلاهلخت الاظخماُٖت للكغ٦ت ألن الا٢لُت حؿخُٟض مىه بضوعها وبالخالي ٞةن

 الًغج٨ؼ ٖلى اؾاؽ وؤن الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه وا٢٘ في مغ٦ؼه ال٣اهىوي مما ًخٗحن مٗه جإًُضه. 

ت بفاؽ عكم   ش  597كغاع مدىمت الاؾخئىاف الخجاٍع ملف غضص    2/7/02الهاصع بخاٍع

705/01 
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