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 :التحرير الدوليةهيئة 

 
 

 الجؼائغ-جامػت غباؽ لؿغوع زيكلت  أ.ص ػواكغي الطاهغ

 الجؼائغ- زيكلت لؿغوع اؽغب جامػت بىهمافأ.ص. مدمض 

 .املخدضة الػغبُت إلاماعاث – الكاعكت جامػت الكضًفاث غضهان قاصيص. 

جامػت ابً ػهغ  – الاجخماغُتو  الاكخهاصًتولُت الػلىم اللاهىهُت و  ص. جىاص الغباع

 املؿغب-  بأواصًغ

ت  ص.ملىزُت غماص  مهغ-جامػت إلاؾىىضٍع

االجامػت إلاؾالمُت  ص. ًىؾف هانغ  الػاملُت مالحًز

 الػلمي البدث جُل مغهؼ عئِؿت ص.ؾغوع طالبي

 ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، املهضًت، جىوـ أ.ص ؾضعاوي طاعق 

 جامػت طي كاع / ولُت اللاهىن / الػغاق ص. واظم غىصه

 املؿغب- فاؽ هللا غبض بً مدمض ؾُضي جامػت  لكلغ اللاصع غبضص.

 ولُت الحلىق جامػت ظفاع في ؾلطىت غمان ض هللاص. زحري مغجض ى غب

 جامػت املىهىعة بمهغ ص. جالٌ خؿً

م غبضص.  الجؼائغ- زيكلت لؿغوع غباؽ جامػت  جافغوهذ الىٍغ

 املؿغب-فاؽ غبضهللا بً مدمض ؾُضي  بىهحر غبضاملجُضص.

 الاماعاث الػغبُت -جامػت الكاعكت  ص.مغاص بً نؿحر

  .مهغ -ػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث مػهض ال ص. وكأث اصواعص

ج جامػت خلب  ص. همام اللىص ي  الػغبُت الؿىعٍت تالجمهىعٍ -زٍغ

ٌ  الحؿً جامػت ص. الفىعوي مهطفىأ.  املؿغب-بؿطاث ألاو

 ُغمان ؾلطىت -ظفاع جامػت ص. خؿيُت أخمض

اى ا -ولُت الحلىق  -جامػت صاع الػلىم ص. مدمض ألاخمض قىار  اململىت الػغبُت الؿػىصًت -لٍغ

 ولُت اللاهىن الػغاق -جامػت الىخاب  ص. هبُل الػبُضيأ.

ذ جامػت الًُفي بُاث مُثاقص.   الػغاق - جىٍغ

 الجؼائغ -1جامػت باجىت  أ.ص  أخمض باي

 الجؼائغ -بجاًت جامػت زلفي الغخمان غبض. ص.أ

 جؼائغال- زيكلت لؿغوع غباؽ جامػت ص. بىكغة اؾماغُل

م واظم عجُل   الػغاق -كاع طي جامػت ص. غبض الىٍغ

 جامػت الكاعكت، الاماعاث الػغبُت املخدضة ص. زالض اسحاق

ت مىعٍخاهُا ص. غبض اللاصع مدمض الضاه  جامػت هىاهكىط الػهٍغ

 املؿغب–وجضة -جامػت مدمض ألاٌو  ص. غبى غبض الهمض

 هغ الػغبُتجمهىعٍت م -الػضٌ وػاعة  ذ ًضنص/ مدمض طلػ



 اهليئة العلمية للمجلة:
 من داخل الىطن

 

 جامػت زيكلت ص. خىان أوقً جامػت زيكلت أ ص ػواكغي الطاهغ

 جامػت زيكلت ص. هماٌ جيىاقذ جامػت زيكلت ص مدمض بىهمافأ.

م  جامػت زيكلت ص. الطُب بىخالت جامػت زيكلت ص. جافغوهذ غبض الىٍغ

 جامػت زيكلت ص. ٌؿحن كىجاٌ 1اجىت جامػت ب أ ص بضع الضًً ػواكت

 جامػت املضًت ص. هاعون أوعوان جامػت جُاعث أ.ص. ملني بً غماع

 جامػت جبؿت ذ بىؾاخُتًص. الؿا جامػت بؿىغة أ.ص.بً مكغي غبض الحلُم

 جامػت بؿىغة ص.ٌػِل جمام قىقي جامػت بجاًت ص. غبض الغخمان زلفي أ.

 جامػت الجلفت ػعوق ًىؾفص.  جامػت زيكلت أ.ص ؾػاصهت الػُض

 جامػت ؾػُضة ص. ؾاس ي مدمض فُهل 1جامػت باجىت  أ.ص أخمض باي

 جامػت املؿُلت ص. غبض املالً ناولي  جامػت زيكلت ص. كهىعي عفُلتأ.

 جامػت خيكلت ص. طاعق طغاص جامػت زيكلت ص. بىكغة إؾماغُل

ؼ  ػت جُاعثجام ص. هماٌ مدمض ألامحن جامػت زيكلت ص. عاجي غبض الػٍؼ

 جامػت زيكلت ص. ؾلُماوي مباعهت  جامػت زيكلت ص. غبض املجُض لخظاعي 

 جامػت زيكلت ص. هانغي ؾمحرة جامػت زيكلت ص. غثامىُت وىؾغ

 جامػت زيكلت ص. ماًت بً مباعن جامػت زيكلت ص. بً ًىً غبض املجُض

ـأ. ا اصَع  جامػت زيكلت ص. جىفُم غطاء هللا  جامػت أصعاع ص. بازٍى

م  جامػت زيكلت ص. اوهِس ي لُىضة  جامػت زيكلت ص. ػعمان هٍغ

 جامػت زيكلت ص. غبضلي خبِبت جامػت زيكلت ص. غغقىف ؾفُان

 جامػت زيكلت ص. بً ميي هجاة جامػت زيكلت ص. صمان صبُذ غماص

 جامػت زيكلت ص.نالح ؾػُض جامػت زيكلت بالت غماعص.

 جامػت زيكلت طاعق ص.ؾػُضي  جامػت زيكلت صبلػُضي غبض هللا

 جامػت جُجل ص. بىقىُىه غبض الحلُم جامػت جبؿت اعي غبض الحمظص. لخ

ىت ص.ؾماح مدمىصي جامػت زيكلت ص. بىجىعاف غبض الؿاوي  املغهؼ الجامعي بٍغ

 جامػت املؿُلت حضاص.طُب بلى  جامػت ألاؾىاط ص. عابحي لخًغ

 1جىت جامػت با ص.مىانغة غؼوػ جامػت الجلفت لضؾل ؾلُمتص.

 جامػت زيكلت بً غمغان إههافص. جامػت جمجراؾذ ص.هظًغ قىقي

ؼ  جامػت أم البىاقي ص. خمص ي مدمض جامػت باجىت ص.مُلىص بً غبض الػٍؼ

 جامػت زيكلت هبُلمالىُت ص. جامػت جلمؿان بً نؿحر مغاصص. 

 جامػت زيكلت ص.جافغوهذ الهاقمي جامػت الىاصي ص.ػغبي غماع

 جامػت زيكلت ص.قىه مدمض زيكلت جامػت ص.ؾلُم كط 

ىت جباًلي   جامػت زيكلت ص.غبابؿت مدمض  جامػت زيكلت ص.نبًر

 جامػت جبؿت ص.أمحن الباع جامػت باجىت ص. قػبان عياأ.

يب جامػت باجىت ص.خُضوس ي غمغ  1جامػت باجىت  غبض الالوي ٍػ

 جامػت الىاصي ص.بلػمغي أهغم جامػت الىاصي  ص.خىبت غبض اللاصع

 جامػت زيكلت .ؾػُض خفظاوي ص جامػت بؿىغة ص.خؿىهت غبض الؿني

 جامػت الجؼائغ  ص. وػُمي غبض املىػم جامػت زيكلت ص. لىبحر غلي
 



 من خبرج الىطن:
 إلاماعاث الػغبُت املخدضة. –جامػت الكاعكت  كضًفاثص. قاصي غضهان ال

 ولُت الػلىم اللاهىهُت وإلاكخهاصًت و إلاجخماغُت جامػت مىالي إؾماغُل مىىاؽ. ص. غبض الهمض غبى

 إلاماعاث الػغبُت املخدضة.  -جامػت الكاعكت ص.نالح أخمض مدمض اللهُبي

 اململىت املؿغبُت.  -جامػت ابً ػهغ بأواصًغ -إلاجخماغُت صًت والػلىم اللاهىهُت و إلاكخهاولُت  ص. جىاص الغباع

 مهغ. –جامػت خلىان  هكام اخمض ناصق.ص

 جامػت ؾُضي مدمض بً غبضهللا فاؽ املؿغب ص.غبض املجُض بىهحر

 املؿغب -جامػت ؾُضي مدمض بً غبض هللا فاؽ  غبض اللاصع لكلغ

 .الػلمي البدث جُل مغهؼ عئِؿت ص.ؾغوع طالبي

ت مىعٍخاهُا ص. غبض اللاصع مدمض الضاه  جامػت هىاهكىط الػهٍغ

ت جامػت لىزُت غماصص.م  مهغ- إلاؾىىضٍع

 الؿطاث )املؿغب(جامػت  الفىعوي مهطفى.ص

ٌ  الحؿً جامػت ص. الفىعوي مهطفى  بؿطاث ألاو

 ُغمان ؾلطىت -ظفاع جامػت ص. خؿيُت أخمض

م واظم عجُل   ػغاقال -كاع طي جامػت ص. غبض الىٍغ

 الػغاق- جامػت بؿضاص ص. الكمغي مهطفى إبغاهُم

 ُغمان ؾلطىت -ظفاع جامػت ص. مدمض املضوي

ذ جامػت الًُفي بُاث مُثاق. ص  الػغاق – جىٍغ

 جمهىعٍت مهغ الػغبُت -الػضٌ وػاعة  ذ ًضنص/ مدمض طلػ

 الػغبُت الؿىعٍت تالجمهىعٍ -جامػت خلب   ص. همام اللىص ي

 ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، املهضًت، جىوـ ق أ.ص ؾضعاوي طاع 

 جامػت الكاعكت، الاماعاث الػغبُت املخدضة ص. زالض اسحاق

  .مهغ -مػهض الػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث  ص. وكأث اصواعص

 جامػت طي كاع / ولُت اللاهىن / الػغاق ص. واظم غىصه

 جامػت بؿىغة ص. مغػوقي غبض الحلُم 2جامػت ؾطُف ص. بً غمغ غاصٌ

اص غاصٌ 1جامػت باجىت أ.ص ػكاؽ غاصٌ  جامػت زيكلت ص. ٍػ

 1جامػت باجىت  أ.ص مغاص بً ؾػُض محر كؿىطُىت            جامػت ألا  ص. عاػي هاصًت

 جامػت البلُضة ص. غمغاوي هاصًت جامػت زيكلت مبىقغبي مٍغص.

 جامػت زيكلت بىللىاؽ ابدؿامص. جامػت زيكلت ص. غمغاوي زضًجت 

ب عابذ  جامػت زيكلت ص. زالف بضع الضًً  جامػت جُجل ص. بً ؾٍغ

ؼ فىغة  غةجامػت البٍى ص. والي هاصًت  جامػت زيكلت ص. غبض الػٍؼ

 جامػت بؿىغة أ.ص غباؽ ػواوي  جامػت بؿىغة ص. غاصٌ عػٍم 

 2 البلُضة جامػت     هاصًت غمغاوي.ص زيكلت جامػت      ؾىاء بىللىاؽ.ص

 جامػت زيكلت .باصٌـ الكٍغفص جامػت زيكلت .ػمىعة صاوصص

 مػت زيكلتجا .بالت غبض الػاليص جامػت زيكلت مهؼوٌ غِس ىص.

ؼص جامػت زيكلت بً الىىي زالضص.  جامػت زيكلت .هىعي غٍؼ

 جامػت ؾطُف ص.غماص لبُض جامػت زيكلت .مػمغي غبض الغقُضص

   1 وهغان جامػت   غماع بً خمضاصو. ص زيكلت جامػت ص.غبض الالوي ؾامُت

   املؿُلت جامػت   الحفُظ غبض بلت. ص



 قـىاعـد الـنـشـر
مجلةةةةةةةةةةةةةت الحلةةةةةةةةةةةةةىق والػلةةةةةةةةةةةةةىم الؿُاؾةةةةةةةةةةةةةُت مفخىخةةةةةةةةةةةةةت ليةةةةةةةةةةةةةل ألاؾةةةةةةةةةةةةةاجظة  والبةةةةةةةةةةةةةاخثحن املخسههةةةةةةةةةةةةةحن فةةةةةةةةةةةةةي الحلةةةةةةةةةةةةةىق أو 

الػلةةةةةةةةةىم الؿُاؾةةةةةةةةةُت أو الخسههةةةةةةةةةاث طاث الػالكةةةةةةةةةت  ألامةةةةةةةةةا، مةةةةةةةةةً صازةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةىطً ومةةةةةةةةةً زاعجةةةةةةةةةه. وجسًةةةةةةةةةؼ ألابدةةةةةةةةةار الػلمُةةةةةةةةةت 

 التي جغص املجلت إلى قغوط  قيلُت ومىيىغُت ًجب غلى الباخثحن الخلُض  ألاا وهي:

  دؿةةةةةةةةةةم بالجضًةةةةةةةةةةت واملىيةةةةةةةةةةىغُت وؾةةةةةةةةةةالمت اللؿةةةةةةةةةةت، ولةةةةةةةةةةم ٌؿةةةةةةةةةةبم وكةةةةةةةةةةغه بةةةةةةةةةةأي أن ًيةةةةةةةةةةى ن البدةةةةةةةةةةث امللةةةةةةةةةةضم لليكةةةةةةةةةةغ أنةةةةةةةةةةُال ٍو

 قيل مً ألاقياٌ  في أًت مجلت أو مؤلف.

 أن ال ًيىن امللاٌ مؿخال مً عؾالت أو مضازلت أو بدث آزغ 

 نفدت. 11إلى12ن  ًتراوح غضص نفداث البدث مً أ 

 ةةةةةةةةةةةت أو أن ٌكةةةةةةةةةةةخمل البدةةةةةةةةةةةث غلةةةةةةةةةةةى م خهةةةةةةةةةةةحن أخةةةةةةةةةةةضهما بالل ؿةةةةةةةةةةةت الػغبُةةةةةةةةةةةت ويزةةةةةةةةةةةغ بئخةةةةةةةةةةةضي اللؿخةةةةةةةةةةةحن ألاجىبِخةةةةةةةةةةةحن )الاهجلحًز

خًمً امل خو إلاقيالُت وأهم الىخائج امللغعة .  الفغوؿُت(. ٍو

  أن ًيةةةةةةةىن البدةةةةةةةث املىجةةةةةةةؼ باللؿةةةةةةةت الػغبُةةةةةةةت مدةةةةةةةغعا بسةةةةةةةطSakkal Majalla  فةةةةةةةي ال ألامةةةةةةةِل  11بحجةةةةةةةم  و  14حجةةةةةةةم

 أؾفل ول نفدت غلى خضة.

  أمةةةةةةا البدةةةةةةث املىجةةةةةةؼ بئخةةةةةةضي اللؿةةةةةةةاث ألاجىبُةةةةةةت فُدةةةةةةغع بسةةةةةةطTimes New Roman  فةةةةةةةي  10وبحجةةةةةةم 12 حجةةةةةةم

 ال ألامِل.

 ةةةةةةةةةةةت بػةةةةةةةةةةةض إلايةةةةةةةةةةةطالع غلةةةةةةةةةةةى أن ًغؾةةةةةةةةةةةل البدةةةةةةةةةةةث " غةةةةةةةةةةةً حعليمااااااااااا ث  لم  ااااااااااا " غبةةةةةةةةةةةر مىهةةةةةةةةةةةت املجةةةةةةةةةةةالث الػلمُةةةةةةةةةةةت الجؼائٍغ

م املىكؼ إلالىترووي الخالي:    https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76طٍغ

 :الهىامل ما ًلي ً  أن ًغاعى في جضٍو

إطا وةةةةةةةةةةان املغجةةةةةةةةةةؼ هخابةةةةةةةةةةا، ًةةةةةةةةةةضون الاؾةةةةةةةةةةم اليامةةةةةةةةةةل للمؤلةةةةةةةةةةف، غىةةةةةةةةةةىان الىخةةةةةةةةةةاب، ميةةةةةةةةةةان اليكةةةةةةةةةةغ، الىاقةةةةةةةةةةغ، ؾةةةةةةةةةةىت اليكةةةةةةةةةةغ،  -
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 .ت باليكغ  ٌؿخفُض ناخب ول بدث ميكىع مً وسخت أنلُت واخضة مً الػضص مؼ قهاصة إصاٍع
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 الخدىُم الػلمي للمجلت 
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 اإلالخص:

ىما، يني نً البُان ما ًلهبه الذوس اإلاضدوج للجاهبحن الششعي والٓاهىوي في النهىع بالٓؿام اإلاالي اإلاطشفي نم      

ُت أداءها نلى وحه الخطىص. نلى انخباس أن تهُئت بِئت ششنُت  ُت ؤلاظالمُت وجْش وجَ٘شغ دوس اإلاإظعاث اإلاطَش

ش الٓؿام. ت لخؿٍى حزة أظاظُت ولبىت غشوٍس هُت )ْاهىهُت( ٌهذ ياًت ميشىدة ومؿلبا ملخا بانخباسه ٖس  وحشَش

ل اإلاطشفي َهالج هزا البدث مىغىنا ياًت في ألاهمُت السجباؾو         ه بالجاهب الٓاهىوي في أداء مإظعاث الخمٍى

ش دوس  ُت وجؿٍى هُت في جْش ؤلاظالمي، مً خالٛ بدث ؤلاشٙالُت الشةِعُت اإلاخمثلت في مذي معاهمت اإلاىكىمت الدشَش

ومٙاهت اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، ومذي خاحت الجاهب الٓاهىوي للخأهُل ْطذ معاهمخه في ئًجاد بِئت مىاظبت وضذًٓت 

ل اإلاطشفي ؤلاظالمي.إلاإ   ظعاث الخمٍى

ذستها نلى حًؿُت مٙامً         تهذٍ هزه الذساظت ئلى البدث في مذي ُٖاًت الىطىص الٓاهىهُت مً خُث ؾبُهتها ْو

ت. ٖما يهذٍ البدث ئلى  ل والطحَر الىٓظ والشًىس في ٖثحر مً الجىاهب الٓاهىهُت وؤلاحشاةُت اإلاشجبؿت بهملُاث الخمٍى

ش ا ل اإلاطشفي ؤلاظالمي. َػال نً ئبشاص جأهُل وجؿٍى هُت بما ًدٓٔ اإلاٙاهت الالةٓت بمإظعاث الخمٍى إلاىكىمت الدشَش

ادي للمىكىمت الٓاهىهُت في جدُٓٔ الاظخٓشاس والىمى لذي ألاظىاّ اإلاالُت.  الذوس الجىهشي والٍش

ل اإلاطشفي ؛اإلاطاٍس ؤلاظالمُت الكلماث اإلافخاحيت:      و ؛الخمٍى  اإلاعإولُت الٓاهىهُت. ؛ الٓاهىهُت الػىابـ؛ الدشَش

Abstract:  

           It goes without saying what the dual role of the legal and Sharia sides plays in 

advancing the financial banking sector in general, and consolidating the role of Islamic 

banking institutions and enhancing their performance in particular on the grounds that the 

creation of a legal and Sharia complying environment is a desired goal and an urgent 

requirement as a fundamental pillar and a necessary building block for the development of the 

sector.
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          This research deals with a very important topic because it is connected with the legal 

aspect of the performance of Islamic banking finance institutions by examining the main 

problem of the contribution of the legislative system to the enhancement and development of 

the role and status of Islamic banks and the legal need for improvement in order to contribute 

to the creation of an appropriate and friendly environment for Islamic banking financial 

institutions. 

          The study aims to examine the adequacy of the legal texts in terms of their nature and 

their ability to cover the deficiency and gaps in many legal and procedural aspects related to 

financing and banking operations. The research aims also to reform and develop the 

legislative system in order to achieve the proper position of the Islamic banking financial 

institutions. As well as highlighting the essential and leading role of the legal system in 

achieving stability and growth in the financial markets. 

          Keywords: Islamic Banks ;Banking Finance; Legislation; Legal Controls; Legal Liability. 

 

 اإلالذمت:

أزبذ الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي خالٛ معحرجه الخاَلت وخطىضا في العىىاث ألاخحرة، الظُما في قل ألاصمت 

ذسجه نلى اخخىاء ال٘ثحر مً مٙامً الخلل وظذ الهذًذ مً الثًشاث  ُاءجه ْو اإلاالُت الهاإلاُت ألاخحرة مذي حذاسجه ٖو

ٗاهذ مً ألاظباب اإلاباششة أو يحر اإلاباششة  ىم أٖثر اإلاإظعاث اإلاالُت نلى اإلاعخىي الهالمي في أصماث مالُت التي  لْى

ٗاَُت. ُذ أمامها جلٚ البىٕى واإلاإظعاث اإلاالُت، بل والذٛو مً وساءها ناحضة نً ئًجاد خلٛى َهالت و  خاهٓت، ْو

في  وسيم مشوس ظىىاث نذًذة نلى ئوشاء اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في ٖثحر مً الذٛو الظُما الذٛو ؤلاظالمُت،

ُت واإلاالُت ؤلاظالمُت،  مٓذمتها دولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة بانخباسها مً الذٛو الشاةذة في مجاٛ اإلاهامالث اإلاطَش

ثحر مً  ل اإلاطشفي ؤلاظالمُت الصالذ حهترغها الهذًذ مً الهٓباث والخىاحض ٖو ئال أهىا هجذ أن مإظعاث الخمٍى

 ضهذة.ؤلاشٙاالث الهملُت الخؿبُُٓت نلى مخخلِ ألا 

ويحر خاٍ نلى ٗل مخدبو الذوس اإلاضدوج للجاهبحن الششعي والٓاهىوي في النهىع بالٓؿام اإلاالي اإلاطشفي نمىما، 

ُت أداءها نلى وحه الخطىص. نلى انخباس أن تهُئت بِئت ششنُت  ُت ؤلاظالمُت وجْش وجَ٘شغ دوس اإلاإظعاث اإلاطَش

هُت )ْاهىهُت( ٌهذ ياًت ميشىدة ومؿلبا ملخا  ش الٓؿام.وحشَش ت لخؿٍى حزة أظاظُت ولبىت غشوٍس  بانخباسه ٖس

حز نلُه بمىحب اإلاهالجت الٓاهىهُت والششنُت، وهى  وظٍى هدىاٛو بالذساظت والبدث ما ًيبغي مهالجخه والتٖر

أمش ٌعخذعي الخهّشع لجضةُاث اإلاىغىم وبدث أهم ؤلاشٙاالث والخدذًاث التي جىاحه نمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى 

ت ْاهىهُت. ظىاء حهلٔ ألامش بهٓباث أو جدذًاث مشجبؿت بهُٙلت وهكام اإلاطاٍس ؤلاظالمُت راتها اخخالَه ا مً صاٍو

ىاهحن  ٗان مشجبؿا بهالْاتها الخاسحُت ْو ٓت نملها وما ًيبغي أن جخمحز به مً خطىضُت ئظالمُت، أو ما  وؾٍش

ت والخٓلُذًت ألاخشي. ٖما الاظدثماس واإلاىاَعت التي حعخىي َيها اإلاطاٍس ؤلاظالمُت مو يحره ا مً البىٕى الخجاٍس

شها  ُت أداء اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت وجؿٍى هخؿّشّ في هزه الذساظت ئلى بدث أهم آلالُاث والىظاةل الُُ٘لت بتْر

وسَو معخىي الخىاَعُت لذيها، مً خالٛ ئبشاص أهم ؤلاحشاءاث والخؿىاث الهملُت اإلاشجبؿت بالجىاهب الششنُت، 

 ىهُت، اإلاالُت، واإلاهىُت أو الُىُت.الٓاه
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هاث  ذ ْعمىا مىغىم البدث ئلى ْعمحن )مبدثحن(؛ جىاٛو في ألاٛو منهما مهالم الٓطىس لذي حشَش ْو

ُت اإلاىكىمت  ل اإلاطشفي ؤلاظالمي، في خحن خّططىا اإلابدث الثاوي لبُان آلُاث جأهُل وجْش مإظعاث الخمٍى

هُت الخاضت باإلاطاٍس ؤلاظالمُت. ز م خاجمت اإلاىغىم جػمىذ أهم الىخاةج والخىضُاث اإلاىاظبت التي خلطىا الدشَش

 ئليها.

 اإلابحث ألاول: معالم اللصور لذى حشريعاث مؤسساث الخمويل اإلاصرفي ؤلاسالمي

ذ مض ى مما ال شٚ َُه أن ت ؤلاظالمُت أضبدذ خالُا ضىانت مضدهشة أٖثر مً أي ْو لها مإظعاتها  ،الطحَر

واظهت مً أَشاد اإلاجخمو. ألامش الزي دَو بهذًذ  ذةخمحزة التي جليي اخخُاحاث مخهذدة لششاومىخجاتها وخذماتها اإلا

ُت ئظالمُت،  ذ مً الضباةً البىٕى واإلاإظعاث اإلاالُت الخٓلُذًت ئلى اظخدذار خذماث مطَش سيبت في اظخٓؿاب اإلاٍض

الٓؿام اإلاطشفي ؤلاظالمي ًىاحه ال٘ثحر والهمالء، والخذ مً جىاَعُت البىٕى ؤلاظالمُت لها. ولً٘ سيم رلٚ الصاٛ 

ظالمُت حهٍش نذًذ ؤلاشٙالُاث اإلاخذاخلت اإلاخخلُت التي جىه٘غ 
إ

ُت ؤلا مً الخدذًاث، ٖما الصالذ اإلاإظعاث اإلاطَش

ىانذ زابخت حعمذ لها بأداء دوسها اإلاىىؽ بها في بىاء اْخطاد ئظالمي ْىي  حر بِئت ظلُمت راث أظغ ْو ظلبا نلى جَى

 ومخحن.

اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت جىاحه الُىم مهػالث ضهبت وجدذًاث خُُٓٓت نليها الهمل الجاد إلاىاحهتها ئن 

والخًلب نليها، سيم جباًً جلٚ الهشاُْل وؤلاشٙاالث. ئر أن بهػها مشجبـ بالىكام الاْخطادي والعُاس ي للبلذ 

العاةذة، وبهػها آلاخش ًخهلٔ بأظغ انخمادها  الزي انخمذث َُه، وبهػها ًشحو ئلى البِئت الٓاهىهُت والاحخمانُت

اث راث البهذ الٓاهىوي التي جىاحه نمل  وغىابـ حهامالتها. وظٍى هخؿّش باخخطاس ئلى أهم الثًشاث واإلاهْى

ُت ؤلاظالمُت في اإلاؿلبحن الخالُحن.  اإلاإظعاث اإلاطَش

 اإلاطلب ألاول: الثغراث واإلاعوكاث الذاخليت

ذ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ُْ ضة هىنُت وخؿذ خؿىاث مخٓذمت، اظخؿانذ مً خاللها ئزباث ُٖاءتها نَش

وحذاستها وجىظهها، يحر أنها الصالذ جىاحه نذًذ الطهىباث وحهٍش ٖثحرا مً مٙامً الىٓظ والٓطىس، هخؿّش ئليها 

 َُما ًلي.

 الفرع ألاول: غياب اإلافهوم اللاهووي السليم للمؤسساث اإلااليت ؤلاسالميت

طاٍس أو البىٕى ؤلاظالمُت ً٘خىُه الًمىع ويحر دُْٔ اإلاهنى لذي ال٘ثحر مً اإلاهخمحن الصاٛ مُهىم اإلا 

والذاسظحن، َػال نً حمهىس الىاط مً اإلاخهاملحن ويحرهم. ولهل العبب في رلٚ خعب سأًىا ًشحو ئلى نذة هٓاؽ 

 أبشصها:

ٓها جدخاج ئلى أن اإلاإظعاث اإلاالُت سيم انخمادها واهدشاسها بشٙل ٖبحر وواظو، ئال أنه - ا الصالذ في بذاًت ؾٍش

ش لالسجٓاء بمٙاهتها ودوسها، وبالخالي الٓذسة نلى اإلاىاَعت والُٓادة.  ٖثحر مً الجهذ والخؿٍى

الاخخالٍ والخػاسب بشأن غبـ وجدذًذ مجاالث نمل واظدثماس اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، رلٚ أن هؿاّ  -

لي، مماسظت هزه اإلاإظعاث اإلاالُت يالبا ما ًٙىن مدطى  ٗاإلاشابدت، اإلاػاسبت، الخأححر الخمٍى سا في همارج مدذودة 

 الخىّسّ ويحرها مً اإلاهامالث اإلادذودة.
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جػاسب آلاساء الششنُت والُخاوي في ٖثحر مً اإلاهامالث اإلاالُت هدُجت حهذد الهُئاث الششنُت اإلاشجبؿت  -

ً والخخطظ الششعي لذي ا(1)باإلاطاٍس ؤلاظالمُت مً حهت ل٘ثحر ممً ًىدعب ئليها مً حهت أخشي. ، وغهِ الخٍٙى

ولهل ظبب بهؼ الخالَاث في ْشاساث الهُئاث الششنُت ساحو ئلى ٗىن أن ألنػاء الهُئاث الششنُت وحهاث هكش 

ٔ، ومً ًدعامذ. ٖما  ُّ اتو وئظٓاؽ ألاخٙام َُٓو الخالٍ؛ َُٙىن هىإ مً ٌشّذد، ومً ًػ مخخلُت في جُُِ٘ الْى

، وبهػهم بالثاوي وه٘زا، ْذ ًٙىن الخالٍ بعبب ئجبا م سأي في مزهب مهخمذ دون سأي آخش، َُأخز بهػهم باألٛو

. ذ في يمىع مُهىم وأداء هزه اإلاطاٍس  مما ًٍض

ولزلٚ ًبذو لىا مً ألاهمُت بمٙان غشوسة جدذًذ مُهىم دُْٔ وواضح ًدٓٔ اإلاهنى الٙامل للمإظعاث اإلاالُت 

ُاث اإلاخجاوعت والتي جخُٔ في بُان مُهىم نام وشامل. ومنها ؤلاظالمُت. وفي هزا الطذد وشحر ئلى بهؼ الخه ٍش

للبىٕى ؤلاظالمُت بـأنها "ًٓطذ بالبىٕى  5/1هٍشِ اجُاُْت ئوشاء الاجداد الذولي للبىٕى ؤلاظالمُت في اإلاادة ح

لى الالتزام ؤلاظالمُت في هزا الىكام، جلٚ البىٕى أو اإلاإظعاث التي ًىظ ْاهىن ئوشائها وهكامها ألاظاس ي ضشاخت ن

هت، ونلى نذم الخهامل بالُاةذة أخزا ونؿاًء"  (2) .بمبادب الشَش

م ) م في 1985( لعىت 6في خحن نّشَذ اإلاادة ألاولى مً الٓاهىن الاجدادي لذولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة ْس

ت ؤلاظالمُت جلٚ اإلاإظعاث بما ًلي:"  ٗاث الاظدثماٍس ٓطذ باإلاطاٍس شأن اإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش ًُ

 
ً
ت ؤلاظالمُت جلٚ التي جخػمً نٓىدها الخأظِعُت وهكمها ألاظاظُت التزاما ٗاث الاظدثماٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش

 لهزه ألاخٙام".
ً
ٓا هت ؤلاظالمُت وجباشش وشاؾها َو  بخؿبُٔ أخٙام الشَش

ذ خاٛو بهؼ الُٓه ئًجاد حهٍشِ مىاظب للمطٍش ؤلاظالمي ُت لخجمُو بأهه " مإظعت مال ْو ُت مطَش

هت ؤلاظالمُت، بما ًخذم بىاء مجخمو الخٙامل ؤلاظالمي، وجدُٓٔ نذالت الخىصَو،  ألامىاٛ وجىقُُها في هؿاّ الشَش

 .(3)ووغو اإلااٛ في اإلاعاس ؤلاظالمي" 

ُت التي جخهامل بالىٓىد نلى أظاط الالتزام بأخٙام  في خحن نّشَه البهؼ آلاخش بأهه "اإلاإظعاث اإلاطَش

هت ؤلاظالمُت ومبادئها، حهمل نلى اظدثماس ألامىاٛ بؿّش ششنُت، وتهذٍ ئلى جدُٓٔ أهذاٍ الخىمُت الشَش

 .(4)الاْخطادًت والاحخمانُت" 

                                                           
ابت الششنُت خاسج داةشة الشٚ  (1) ،  http:// mosgcc.com، 24ئنالن الخٔ الىاحب، مجلت اإلاعدثمشون، الهذد  -اإلاعُش ؾاّس خالذ، هُئاث الْش

خ الاؾالم:   .13/11/2018جاٍس

ابت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، صخُُت الًذ، ألاسدن،  خ الاؾالم:    //:alghad.jo http. 26/5/2006ناسغت َُطل، هُئاث الْش  .6/11/2018، جاٍس

هُت لىمى اإلاطاٍس ؤلاظالمُت وآل هُت والٓاهىهُت لهمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، بدث مٓذم إلاإجمش البِئت الدشَش ُت خل الششمان نماد، البِئت الدشَش

 . 2014هِعان  3و 2محن ألاسدهُحن، ألاسدن، ًىمي الجزاناث اإلاشجبؿت بها، حمهُت اإلاد٘
 .10، ص: 1977اهكش: اجُاُْت ئوشاء الاجداد الذولي للبىٕى ؤلاظالمُت، مؿابو الاجداد الذولي للبىٕى ؤلاظالمُت، الٓاهشة،  (2)
ش الاْخطاد الىؾني، مجلت اإلاعلم اإلاهاضش، أٖخى  (3) مبر  -بشالىجاس أخمذ، البىٕى ؤلاظالمُت وأزشها في جؿٍى  .163، ص: 24م، الهذد 1980هَى
، دمشٔ،  –الضخُلي وهبت، اإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضشة  (4) خاوي وخلٛى واهكش ٖخابه: اإلاطاٍس ؤلاظالمُت،   .516ص: داس الُ٘ش، ، 2002بدىر َو

 .10و 09ص: داس اإلا٘خيي، ، 1997، دمشٔ

http://www.alghad.jo/?news=96624
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الٓاهىوي اإلانهي الصخُذ للمطاٍس ؤلاظالمُت، نلى يشاس ما جىظ نلُه  ئن هزا ألامش ًٓخض ي غشوسة ئبشاص اإلاُهىم

ُها  ُت، َػال نما هى معمىح وما هى مدكىس مً ْىاهحن البىٕى الخٓلُذًت في حهٍش للبىٚ الخٓلُذي ومهىخه اإلاطَش

 أنماله ووشاؾاجه.

 الفرع الثاوي: غياب الخبرة ة ومحذودًت اللذرة الخىافسيت

ُت ال٘بحرة الظُما في قل في ًخمثل وناةٓا ٖبحرا، جدذًا ؤلاظالمُت اإلاطاٍس جىاحه  اجُاُْت جؿبُٔ اإلاىاَعت اإلاطَش

ش ُتا ججاسة جدٍش  General Agreement On Trade) (GATS)م بمىحب اجُاُْت الجاث 1997 مىز لخذماث اإلاطَش

Related Services) .للخىكُماث ئصالت جؿبُٓها في وحذ الاجُاُْت، ئال أن البهؼ هزه جػمىتها التي اإلاضاًا نذًذ وسيم 

بما  واإلادلُت الهاإلاُت اإلاطاٍس بحن اإلاخٙاَئت يحر اإلاىاَعت مً هىم ، في مٓابل خلٔ(1)اإلاىاَعت  مً جدذ التي وؤلاحشاءاث

أة إلاىاحهت مثل هزه الخدذًاث هكشا  ُّ َيها اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، والتي ال جضاٛ خذًثت الخجشبت، غهُُت الخبرة، يحر مه

دُجت لػهِ ئمٙاهاتها. َػال نً يُاب الىاصم الذًني نمىما لذي الهاملحن َيها أو اإلاخهاملحن مهها نلى خذ ظىاء، ه

هت ؤلاظالمُت ُم الشَش  .(2)نذم التزامهم خُٓٓت بأخٙام ْو

شبت البىٕى واإلاطاٍس ؤلاظالمُت الصالذ جخػو في ٖثحر مً حىاهبها ججوبىاء نلى ما جٓذم ًم٘ىىا الٓٛى أن 

لىُغ الٓىانذ اإلاىكمت للهمل اإلاطشفي الخٓلُذي هكامُا وسْابُا. ألامش الزي ًػو هزه الخجشبت خعب سأي البهؼ 

. ئر بِىما ًخمخو الهمل اإلاطشفي الخٓلُذي بٙل اإلاضاًا والدعهُالث (3)و يحر جىاَس ي مو الهمل اإلاطشفي الخٓلُذيغفي و 

ت(، هجذ الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي ًُخٓش ئلى ٖثحر مً اإلاحزاث اإلاشابهت  ٍض شها الجهاث ؤلاششاَُت )البىٕى اإلاٖش التي جَى

ذ مً ُٖاءة حشًُله دٍش ًىاحه الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي بطُت نامت و ل جدذًا آخثوالذانمت له. وهزا ال شٚ ًم

 وسبدُخه.

 

 

 

                                                           
ش أزش مدمذ، اإلاىهم الؿُب نبذ (1) ُتاإلا الخذماث ججاسة جدٍش خ اليشش(، ص:  اإلاطاٍس نلى طَش وما بهذها.  27، 9ؤلاظالمُت، )دون بلذ وجاٍس

http://iefpedia.com  :خ الاؾالم  .11/12/1820، جاٍس

ٛ  الثاوي الذولي للملخٓى مٓذم بدث اإلاالُت، الهىإلات وجدذًاث ؤلاظالمُت اإلاطاٍس ضباح، شىاًذ ُت، ًىمي  والبذاةل الشاهىت إلاالُتا ألاصمت خى اإلاالُت واإلاطَش

ض الجامعي خمِغ ملُاهت، الجضاةش،2009 ماي 06و 05  .10، 9ص:  ، اإلاٖش

مهالم الىاْو  -نشش اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت  الشابو العىىي  للمإجمش مٓذم بدث ؤلاظالمي، اإلاطشفي الهمل نلى وجأزحرها الهىإلات الذًً، صنتري نالء

هت والٓاهىن، حامهت ؤلاماساث. 2005ماًى  17-15هـ اإلاىا1426َٔسبُو آلاخش  9-7ّ اإلاعخٓبل، أًام وآَا ت ججاسة وضىانت دبي، ٗلُت الشَش  م، يَش

http://iefpedia.com  :خ الاؾالم  .11/12/2016، جاٍس
اعي َاديا (2)  .78: ص الخليي، ميشىساث، 2007بحروث،  ،2 ؽ ،ؤلاظالمُت مدمذ، اإلاطاٍس لَش

 .418ص:  الخذًث، ال٘خب ونالم لل٘خاب حذاسا ،2006نمان،  ،1 ؽ ؤلاظالمُت، البىٕى خلِ، خعً واهكش: َلُذ  
ٓا َيها واإلاهامالث ؤلاظالمُت اإلاطاٍس غىابـ ظالم، بً الشامس ي حاظم (3) م الاجدادي للٓاهىن  َو  اإلاالُت واإلاإظعاث اإلاطاٍس شأن في 1985 لعىت 6 ْس

ت ٗاث الاظدثماٍس سبُو  9-7مهالم الىاْو وآَاّ اإلاعخٓبل، أًام  -نشش اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت  الشابو العىىي  للمإجمش مٓذم بدث ؤلاظالمُت، والشش

ت ججاسة وضىانت دبي،2005ماًى  17-15هـ اإلاىا1426َٔآلاخش  هت ٗلُت م، يَش خ الاؾالم:   http://iefpedia.com، ؤلاماساث حامهت والٓاهىن، الشَش ، جاٍس

01/12/2016. 

http://iefpedia.com/
http://iefpedia.com/
http://iefpedia.com/
http://iefpedia.com/
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الفرع الثالث: ضعف الخكوين الثالثي )الشرعي واللاهووي والفني( لغالب موظفي اإلاصارف ؤلاسالميت 

 وحاحتهم للخأهيل

ماسي أخذ أن هجاح اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت في أداءها لهملها وجؿىسها ً  ًُ ِ ٖال   حر ثخْى
ً
اخها هجنلى مذي  ا

. والشٚ أن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت جخؿلب حهذا وجخططا (1)خٓؿاب ؤلاؾاساث اإلاذّسبت واإلاإهلت للهمل َيهاظفي ا

ً والُ٘اءة  ئغاَُحن مٓاسهت بىكحرتها الخٓلُذًت، ئر ًٓخض ي ألامش أن ًخىاَش لذي اإلاىسد البششي الهامل لذيها الخٍٙى

التي جإهل جلٚ اإلاإظعاث اإلاالُت للخىاَعُت والشقي. رلٚ أن هىإ هٓطا ٖبحرا في  (2)ىُتالششنُت والٓاهىهُت والُ

ٗاهذ في بىٕى جٓلُذًت، ولِغ  ت ؤلاظالمُت، خُث أن أيلب خبراث مىقُي هزه البىٕى  حن في الطحَر اإلاهىُحن اإلادتَر

ٓه الخهامل مو الب . مو ؤلاشاسة أن البىٕى (3)ىٕىمً العهل ئًجاد أَشاد ًدعىىن الجمو بحن َٓه اإلاهامالث َو

 ؤلاظالمُت ال جذخش حهذ
ً
و ال ًضاٛ ٌسجل الىٓظ اليعيي في اإلاهشوع منها مٓاسهت بما ْيحر أن الىا ،ٔ رلُٚٓجدفي  ا

 .هى مؿلىب

ووسجل في هزا الشأن أن أٖبر الخدذًاث التي حهُٔ معحرة أداء اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ًخمثل في غهِ الجاهب 

، أو ما حهلٔ باإلؾاس الٓاهىوي إلاباششة نملها وجىكُم نالْاتها الٓاهىوي ظىاء ما  حهلٔ بالهاملحن لذي هزه البىٕى

 باإلاخهاملحن أو بًحرها مً اإلاإظعاث اإلاالُت ألاخشي، وهى ما هدىاوله في الُشم اإلاىالي.

ام جحكيم الفرع الرابع: غياب بيئت كاهوهيت جخوافم مع طبيعت عمل اإلاصارف ؤلاسالميت وعذم اعخماد هظ

 مصرفي

حهٍش اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ْطىسا في مىكىمتها الٓاهىهُت، ورلٚ لهذة انخباساث أو أظباب مخذاخلت. 

َالؿبُهت ؤلاظالمُت التي جٓخض ي نذم الخهامل بأي مهامالث مالُت مدشمت الظُما الشبا، حهلذ هزه البىٕى مُٓذة 

ت ش ضٌُ  نلى أظاط أن ٖثحرا مً مهامالتها لخل وحعٍى ُت ؤلاظالمُت، وجؿٍى اإلاىاصناث اإلاخهلٓت بالهالْاث اإلاطَش

ل ئظالمُت حذًذة لخخُُِ اإلاخاؾش وصٍادة الهىاةذ ، ٖثحرا ما جطؿذم بهٓباث ْاهىهُت بالذسحت ألاولى، زم جمٍى

ت للمطاٍس ؤلاظالمُت  ٍض لُت في ْالب ْاهىوي. ورلٚ نلى أظاط أن مهاملت البىٕى اإلاٖش ٖثحرا ما ال بدىاحض مالُت جمٍى

خهلٔ ألامش نلى الخطىص باحشاءاث اإلاخابهت، آلاحاٛ الٓاهىهُت،  جشاعي خطىضُاتها وامخىانها نً الخهامل بالشبا. ٍو

ن وجىقِ 
ّ
الخىكُم الٓاهىوي للعُىلت اإلاالُت، الىداتو... ويحرها مً اإلاعاةل التي جدخاج ئلى هطىص ْاهىهُت جٓج

 ألاخٙام الششنُت اإلاهخمذة.

 

 

                                                           
ُت ؤلاظالمُت في البىٕى الخٓلُذًت، ٖخاب مىخذي الاْخطاد ؤلاظالمي ألاٛو  (1) اللجىت  -اإلاشؾان ظهُذ بً ظهذ، غىابـ جٓذًم الخذماث اإلاطَش

ذ  ْخطادًت،الا ت الهلُا للهمل ا -الذًىان ألامحري بالٍٙى ذ،  نلىللجىت الاظدشاٍس هت ؤلاظالمُت، )الٍٙى م(، 1999ماًى  25اظخ٘ماٛ جؿبُٔ أخٙام الشَش

 .48ص: 
ألاسدن خالت جدلُلُت دساظُت، بدث غمً ٖخاب:  -الشمشي هاشم، الذنمي نباط، دوس اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في قل الخؿىساث الىٓذًت ؤلال٘تروهُت  (2)

ت، الٓاهشة، دساظاث في اإلاطاٍس وا ، اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس ت، ، 2014لبىٕى  .350ص: ميشىساث اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس
ابت الششنُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت،  (3)  .34ص: اإلاههذ الهالمي للُ٘ش ؤلاظالمي، م، 1996الٓاهشة،  ،1ؽداود خعً، الْش
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 ألاحل كصيرة اإلاشروعاث على ؤلاسالميت اإلاصارف في الخمويل سياساث جركيز لخامس:الفرع ا

ٔ جؿىس اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت وجىظهها  ، َُما ًخهلٔ ًِٓ الجاهب الٓاهىوي مشة أخشي حجش نثرة في ؾٍش

 ألاحل ْطحرة ششوناثبىحىد َاةؼ أو عجض في العُىلت. رلٚ أن هزه اإلاطاٍس يالب انخمادها نلى الاظدثماس في اإلا

ل،  الاظدثماس أظالُب في أدي لالهدشاٍ واإلاشابدت، ألامش الزي بالخٓعُـ البُو ونملُاث ٗاالظدثماس العلعي والخمٍى

 في مجاالث نلى الخىظو اإلاطاٍس ؤلاظالمي الخابو لشابؿت الهالم ؤلاظالمي ئلى خث هزه الُٓهي باإلاجمو وهى ما دَو

ت والخىى  اإلاػاسبت لت في َوواإلاشاٖس و راث آلاحاٛ الؿٍى ت وئنؿاء ألاَػلُت للمشاَس  .(1)الهملُاث الاظدثماٍس

وفي هزا الشأن وشحر ئلى أن وحىد َاةؼ ظُىلت هٓذًت نىذ بهؼ البىٕى ؤلاظالمُت ٌشٙل جدذًا ونبئا نليها 

د في الخضاةً بعبب جٓلظ َشص الاظدثماس، ئر يالبا ما ججذ هُعها أمام أخذ الخُاسان؛ ئما أن جدخُل بالىٓى 

ل حضء منها ئلى نملت أحىبُت. ٖما أن هزه اإلاطاٍس ججذ  ضي دون َاةذة، وئما أن جٓىم بخدٍى الخاضت بالبىٚ اإلاٖش

ل الٓاةمت نلى أظاط  ش ظُىلت اإلاىحىداث، ورلٚ بعبب اهدشاس ضٌُ الخمٍى هُعها في غاةٓت مالُت في خالت نذم جَى

ٔ جٓاظم ألا  ل نً ؾٍش ل هزه الطٌُ  ٚوال شسباح. الذًً، واوهذام الخمٍى شٙل ضهىبت في جدٍى ٌُ أن هزا جدذًا آخش 

لُت ئلى أدواث مالُت ًمً٘ الخُاوع بشأنها. َمجشد ئخذار الذًً له ئلى أي شخظ ئال بُٓمخه  الخمٍى ال ًمً٘ جدٍى

ت بذسحت نالُت  . (2)الاظمُت. مما ًجهل هُٙل العّى اإلاالُت ؤلاظالمُت يحر ْابل للدعُِل والاظخمشاٍس

 اإلاطلب الثاوي: الثغراث واإلاعوكاث الخارحيت

ئن أداء ونمل اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت لِغ في مهٛض نً البِئت الذولُت والهاإلاُت التي جخذاخل َيها 

مخخلِ الخُاساث واإلاإزشاث الاْخطادًت والاحخمانُت والعُاظُت والثٓاَُت. ألامش الزي اوه٘غ ظلبا نلى جؿىس 

ٗاهذ جؿمذ ئلُه، وشٙل زٓال وناةٓا ئغاَُا ئلى ما حهاهُه أضال معحرة اإلاطاٍس ؤلا  ظالمُت واصدهاسها بالشٙل الزي 

اث الذاخلُت. ولهلىا هٓخطش نلى بُان أهم مهالم الٓطىس والىٓظ الخاسحُت َُما ًلي:  مً الخدذًاث واإلاهْى

 الفرع ألاول: عذم مالئمت اإلاىاخ الاكخصادي والدشريعي

ابُت نذم اظخٓشاس للبىٕى واإلاطاٍس ؤلاظالمُت، رلٚ أن  الصالذ حشٙل البِئت  هُت والاْخطادًت والْش الدشَش

ت الخٓلُذًت نً الىكام الخاص باإلاطاٍس  ت ال جشاعي اخخالٍ الىكام الٓاهىوي للبىٕى الخجاٍس ٍض مهكم البىٕى اإلاٖش

ت ؤلاظالمُت التي جشاع هاث الخاضت بالطحَر ي ؾبُهت نمل اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت. ئر هالخل هٓطا في الدشَش

                                                           
اث نمل اإلامؿلىب مطؿُى هاؾٔ ضالح،  (1) شها، مجلت الهلىم الاْخطادًت، مهْى ، ٗلُت 22، الهذد 2010طاٍس ؤلاظالمُت وظبل اإلاهالجت لخؿٍى

 .310، 309الهلىم الاْخطادًت، حامهت بًذاد، ص: 

ٛ  ؤلاظالمُت للمالُت الثالث الذولي الشباؽ إلالخٓى مٓذم بدث خلُُي مدمذ، دوس البِئت الٓاهىهُت في دنم ظُىلت اإلاطاٍس ؤلاظالمُت،  الػبـ " خى

الهلىم الٓاهىهُت والاْخطادًت والاحخمانُت، حامهت مدمذ الخامغ،  ٗلُت ،2016 أٖخىبش 30 -29 أًام ،"ؤلاظالمي اإلاالي للىكام واإلاإظعاحي الٓاهىوي

، مخخبر البدث خٛى الػبـ الٓاهىوي والعُاس ي، حامهت مدمذ الخامغ، الشبا2017اإلاجلت الذولُت للمالُت، حاهُي  ؽ، اإلاًشب، ص: ، الهذد ألاٛو

15. 
ل  29الخدذًاث التي جىاحه الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي،  -البلخاجي مدمذ، اإلاطاٍس ؤلاظالمُت  (2) و اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، 2014أبٍش ، مْى

://bltagi.comhttp  :خ الاؾالم  .02/01/1920، جاٍس

ل الاظالمي وجأ نبذ الًني ت،خمذ، الخمٍى ذة اإلااٛ اإلاطٍش خ الاؾالم:  http://almalnews.com م،  2014ًىاًش  23 دذًاجه، حٍش  .29/11/1820، جاٍس

http://bltagi.com/
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http://almalnews.com/
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ابت ششنُت جخابو الهمل (1)ؤلاظالمُت ، ألامش الزي أدي ئلى َٓذان بهؼ البىٕى ؤلاظالمُت للبِئت اإلاالةمت لىحىد ْس

و مً معخىي الذخل، مما ًٙىن له الذوس ألاٖبر في  ذ في ؤلاهخاج وجَش ، وبالخالي جٍض وجػبـ ألاداء وجّٓىم اإلاىدٍش

 .(2)ظالمُت هدى الشقي والخٓذمالنهىع بالبىٕى ؤلا 

ضي في حهامله مو البىٕى  ووشحر في هزا الشأن أن ظُاظت الاخخُاؾي الٓاهىوي مثال التي ًدبهها البىٚ اإلاٖش

الخٓلُذًت واإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى خذ ظىاء، جإدي ئلى حهؿُل حضء مً مىاسد هزه اإلاطاٍس نلى يحر سيبت 

. رلٚ أن أوشؿت هزه اإلاطاٍس جٓىم في ألاظاط نلى الاظدثماس اإلاىدنحن. ٖما جخهاسع مو خعً اظدثم
ً

ٗامال اس اإلااٛ 

هذ اإلاخاؾشة مً أهم محزاجه. نلى خالٍ ؤلاْشاع الىٓذي الزي هى أظاط نمل البىٕى 
ُ
الىىعي الخُٓٓي، الزي ح

ت نلى خلٔ الىٓىد الخٓلُذًت والزي جىهذم َُه وعبت اإلاخاؾشة مٓاسهت باالظدثماس الىىعي. َٓذسة البىٕى الخٓلُذً

ظغ ششنُت 
ُ
ماسط نملها نلى أ

ُ
وصٍادة الهشع الىٓذي أٖبر ب٘ثحر مما نلُه الخاٛ في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت التي ج

 .(3)ظلُمت 

 الفرع الثاوي: جأخر اإلاذًىين عن السذاد

ً منهم، مً اإلاش٘الث ال٘بحرة الخـي جىاحهها اإلاطاٍس ؤلا   ظالمُت دون حهذ مشٙلت جأخش اإلاذًىحن الظُما اإلاىظٍش

شغذ نلُه البىٕى  يحرها مً اإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت ألاخشي. رلٚ أهه ٗلما جأخش اإلاذًً نً العذاد ئال َو

ذ . بِىما في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت حهخبر هزه اإلاعألت ناةٓا (4)الخٓلُذًت َىاةذ أو سظىم الخأخحر وجـضداد مو مشوس الْى

ُت هزه اإلاطاٍس وهمىها، با اداث دون خٔ. ئن هزا الىاْو ًذَو اإلاذًً أمـام خٖش نخباس أنها ال جأخز أي َىاةذ أو ٍص

اإلاىظش ئلى الخماؾل نً العذاد لهلمه أن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ال جػُِ نلُه أي َىاةذ. وسيم أن اإلاطاٍس 

ىد حملـت مً ؤلاظالمُت مخىبهت لهزه اإلاهػلت وجخخز ما جشاه مىاظبا مً ؤلاحشاءاث، ئال أن هزا ال ًمىو مً وح

.  الثًشاث التي ٌعخًلها اإلاماؾلىن مما ًىه٘غ ظلبا نلى أداء وهمى هزه اإلاطاٍس

 الفرع الثالث: ضعف وكلت جوافر أسواق ماليت إشرافيت

ن نذم وحىد ظّى مالُت مخؿىسة أو نلى ألاْل ْلتها وغهُها ٌهخبر أخذ هٓاؽ الػهِ وأهم الشٚ أ 

ُت، ئر حهـاوي هـزه اإلاطاٍس مً غهِ امخالٖها ألدواث مالُت جخمخو بما هى الخدذًاث التي جىاحه اإلاطاٍس ؤلاظالم

                                                           
ت مو اإلاطاٍس ؤلاظالمُت. َٓذ هطذ اإلاادة الشابهت مً الٓاهىن الا (1) ٍض هاث هطىضا خاضت في حهامل البىٕى اإلاٖش جدادي أوسدث ٖثحر مً الدشَش

م  ٗاث  1985لعىت  6الاماساحي ْس ت الاظالمُت نلى: " حعدثنى اإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش ٗاث الاظدثماٍس بشأن اإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش

ت الاظالمُت ٗاث الاظدثماٍس شوم ومٙاجب اإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش ت الاظالمُت التي جإظغ في الذولت، َو ألاحىبُت التي ًشخظ لها  الاظدثماٍس

م )96( والبىذ )هـ( مً اإلاادة )90( مً اإلاادة )8بالهمل داخل الذولت مً أخٙام البىذ )  -2م، اإلاشاس الُه. 1980( لعىت 10( مً الٓاهىن الاجدادي ْس

م )90وحعدثنى جلٚ الجهاث مً أخٙام البىذ )ب( مً اإلاادة ) إلاشاس الُه ورلٚ بما ال ًخهاسع مو اخٙام م، ا1980( لعىت 10( مً الٓاهىن الاجدادي ْس

هاث اإلاهمٛى بها في الاماسة اإلاهىُت"  .الدشَش
ت والخؿبُٔ،  (2)  .689ص: داس أظامت، م، 1998نمان،  ،1ؽالهُتي نبذ الشاّص سخُم، اإلاطاٍس ؤلاظالمُت بحن الىكٍش

ابت الششنُت والخدذًاث اإلاهاضشة للبىٕى ؤلاظالمُت،  اإلاإجمش الهالمي الثالث لالْخطاد ؤلاظالمي، )م٘ت اإلا٘شمت، حامهت أم َُاع نؿُت العُذ، الْش

خ الاؾالم: http://said.net. 416، ص: 1م(، ؽ2005هـ/ 1426الٓشي،   .17/11/8201، جاٍس
(3)  ،ُٔ ً الهابذًً مدمذ َو و ؤلا ٍص ض دساظاث الدشَش اث الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي، مٖش خ الاؾالم:  adv.com-http://activeظالمي، مهْى ، جاٍس

10/01/2019. 
اعي َادي مدمذ،  (4) اث نمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، ص: 82، ص: ؤلاظالمُت اإلاطاٍسالَش  .311.  مدمذ هاؾٔ ضالح مؿلىب، مهْى

http://said.net/
http://active-adv.com/


 

 8181: حوانالسىت-18:العذد -12اإلاجلذ: 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ تأهيل املىظومة القاوووية تعزيزا لرتقية أداء مؤسسات التمويل املصريف اإلسالمي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ مراد صغري به   

  18    

 

لت  الث ؾٍى ل اظخدٓاْاث اإلاىاسد ْطحرة ألاحل ئلى اظـدثماساث وجمٍى مىحىد لـذي ألاظىاّ اإلاالُت مً ْذسة نلى جدٍى

ت وو (1)ألاحل ت والاظدثماٍس حر اإلاعخدٓت . رلٚ أن ما جخهامل به هزه البىٕى ًٓخطش نلى الىداتو الجاٍس داتو الخَى

 خالٛ مذد ْطحرة.

ش مثل هزه ألاظىاّ ٌهخبر دون شٚ ششؾومما ججذس ؤلاشاسة ئلُه   أن جؿٍى
ً
 غشوٍس ا

ً
لُٓام البىٕى ؤلاظالمُت  ا

ل، التي جدخاحها نملُت  َوبذوسها في ججمُو مذخشاث اإلاخهاملحن واظدثماسها في اإلاشاس  راث ألاحل اإلاخىظـ والؿٍى

ٛ الخىمُت الاْخطادً  ؤلاظالمُت. ت في الذو

 الفرع الرابع: عذم وضوح ألاحكام اللاهوهيت اإلارجبطت بعملياث الخمويل ؤلاسالمي

جُخٓذ ٖثحر مً اإلاهامالث والاجُاُْاث والهٓىد ئلى الذْت وظالمت الطُايت الٓاهىهُت، الظُما ما ًخهلٔ 

ٗاإل  ت ؤلاظالمُت  لي واإلاػاسبت واإلاشابدت ويحرها. ألامش باإلاعاةل الششنُت التي جىكم نمل اإلاىخجاث الخجاٍس ًجاس الخمٍى

الزي هخج نىه لبغ ويمىع في الهالْاث الخهاْذًت التي ًمً٘ أن حهّشع ألاؾشاٍ اإلاخهاْذة إلاخاؾش ْاهىهُت يحر 

 مدعىبت الهىاْب.

ل ؤلاظالمي، َاه وال ُت ؤلاظالمُت واسجُام نملُاث الخمٍى ه خشي شٚ أهه بالىكش ئلى حجم الخهامالث اإلاطَش

حر الخماًت  ً بها نً الخبهاث واإلاخاؾش الٓاهىهُت، ورلٚ مً خالٛ جَى بهزه الطىانت أن جىأي باإلاشخًلحن واإلاعدثمٍش

ل ؤلاظالمي شٙل باليعبت ، وهى ما جُخٓذه اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت (2)الٓاهىهُت لهم في اجُاُْاث ونٓىد الخمٍى َو

 أهذاَها اإلايشىدة. جؿىسها وجدُٓٔ ٍشٔؾ في جِٓ التي وأخؿش الخدذًاث أهم لها

ض أداءها،  ولخىغُذ الخاحت ئلى وغىح البِئت الٓاهىهُت ودوسها في خماًت اظدثماساث اإلاطاٍس ؤلاظالمُت وحهٍض

 أْخطش نلى ؤلاشاسة ئلى الىٓؿخحن الخالُخحن.

اٛ ألانماٛ نً ئْامت هدُجت جٓانغ ٖثحر مً أصخاب ألامىاٛ وئحجام سح أوال: الاسدثمار اإلاباشر واإلاضاربت:

ً، ججذ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت هُعها  و ال٘بري راث الىُو الهام واإلاطلخت الهامت، َػال نً مطلخت اإلاعدثمٍش اإلاشاَس

ت وجىكُمُت جخىلى الاظدثماس اإلاباشش ألمىالها وأمىاٛ اإلاىدنحن وخعً جذبحرها  أمام الخاحت إلوشاء هُئاث ئداٍس

 .(3)ـ لؤلخٙام الٓاهىهُت في هزا الخطىص وحعُحرها. وهزا ما ًدخاج ئلى غب

ٓت يحر مباششة مً خالٛ أنماٛ اإلاػاسبت، خُث  ٖما ًمً٘ للمإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت اظدثماس ألامىاٛ بؿٍش

ًخم الجمو بحن أظاس ي اليشاؽ الاظدثماسي وهما الخبرة وسأط اإلااٛ في مششوم واخذ إلاطلخت أؾشاٍ اإلاػاسبت 

 الهامت.الثالر وجدُٓٔ اإلاطلخت 

                                                           
ت، اإلالخٓى الذولي اث ئظمانُل، .  العهُذ51اإلاشؾان ظهُذ بً ظهذ، الػىابـ، ص:  (1) ضٍّ الخدذًاث التي جىاحه البىٕى ؤلاظالمُت مو البىٕى اإلاٖش

مت في جدعحن الذاء اإلاالي للمإظعاث بحن جؿبُٔ اإلاهاًحر اإلاداظبُت الذولُت واإلاهاًحر اإلاداظبُت ؤلاظالمُت، ًىم دٌعمبر  8و 7ي الخامغ خٛى دوس الخٖى

 .08، حامهت الىادي، الجضاةش، ص: 2014
اع، الذوظشي ظلمان بؿي،  (2) ذة الٍش ل ؤلاظالمي، حٍش ُت ؤلاظالمُت والخمٍى  30، الجمهت 15299الهذد جدذًاث ْاهىهُت جىاحه ضىانت اإلاطَش

 م.2010ماًى  14هـ اإلاىأَ 1431حمادي ألاولى 
 .27اإلاىظىنت الهلمُت والهملُت الجداد البىٕى ؤلاظالمُت، ص: (3)
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، ورلٚ إلاا  ُت نلى نمل اإلاطاٍس والبىٕى وجخجلى أهمُت اإلاػاسبت في جىظُو اليشاؽ الاظدثماسي، وئغُاء خٖش

جدذًذ معئىلُت أصخاب اإلااٛ في خذود هطُبهم في اإلاػاسبت، ئر خُث  جمخاص به نٓىد اإلاػاسبت مً خطاةظ ممحزة.

ذ نً رلٚ. ٖما  ت في ال ًٙىهىا معئىلحن نً الخعاسة التي جٍض أن هكام اإلاػاسبت ًدعو لخهّذد سؤوط ألامىاٛ اإلاشاٖس

تهم ببهؼ. َػال نلى أن  ً في اإلاششوم الىاخذ، وسيم نذم مهَش وشاؽ اظدثماسي مهحن مهما بلٌ نذد اإلاعدثمٍش

ً دون شٚ 
ّ
ت بـها، ًم٘ ( حهت مخمحزة نً ألاؾشاٍ اإلاشاٖس الُطل بحن سأط اإلااٛ والهمل وانخباس اإلاػاسبت )اإلاطٍش

ػاسب مً اجخار الٓشاساث الخىُُزًت التي ًشاها مُُذة وسبدُت دون خاحت للشحىم ئلى أصخاب اإلااٛ. ألامش الزي اإلا

ل الخجاسة الخاسحُت وجىكُمها  إلاالةمت اإلاػاسبت في جمٍى
ً
ا ٍى  .(1)حهل مً رلٚ نامال مهما ْو

طاٍس ؤلاظالمُت، َهليها أن جشاعي وبما أن أظاط اإلاػاسبت هى الجمو بحن اإلااٛ والهمل، وهى ما جخهامل به اإلا

في مضاولتها لهزه اإلاهامالث الػىابـ الُٓهُت والششوؽ الٓاهىهُت اإلاخهلٓت بشأط اإلااٛ وأهلُت اإلاخهاْذ، وجدذًذ هىم 

، ومً رلٚ نلى الخطىص نذم جذخل (2)اإلاػاسبت وخطاةطها وؾبُهت اإلاششوم ، وخذود الهمل الخاص بٙل ؾٍش

ىُُزي للمػاسب )البىٚ(. ٖما ًجب نلى اإلاطٍش هى آلاخش أال ًخذخل في نمل مػاسبه ضاخب اإلااٛ في الهمل الخ

ت في الشبذ، ما لم ًً٘ نلى ظبُل ؤلاناهت لهزا اإلاػاسب ، وخٔ مػاسب اإلاػاسب في (3)الزي ٌعخدٔ به اإلاشاٖس

ٔ الػىابـ الاظخذاهت نلى اإلاششوم... ويحرها مً اإلاعاةل الخُطُلُت التي جدخاج لىطىص ْاهىهُت جطاى  َو

 الششنُت.

 حهخبر بُىم اإلاشابدت أبشص أوحه وشاؽ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت وأٖثرها مماسظت واهدشاسا. ثاهيا: بيوع اإلارابحت:

ٓطذ  ادة سبذٍو ها بهؼ الُٓه بأهـها بُو بمثل الثمً (4)بها هٓل ما مل٘ه بالهٓذ ألاٛو بالثمً ألاٛو مو ٍص
ّ
، أو ٖما نَش

ادة سبذ  .(5)ألاٛو مو  ٍص

زا احخمام ششوؽ البُو َيها، َػال نً الخاحت  ححزث هزه اإلاهاملت إلاششونُتها في الُٓه ؤلاظالمي، ٖو
ُ
ذ أ ْو

ىد الانخماد نلى هٓل اإلاخمشط  اإلالخت لخهامل حهامل الىاط بـها. ئر مً الىاط مً ال ًٓذس نلى اإلاعاومت واإلاٙاٌعت ٍو

ادة نلى ما اشتراه، ولهز ٗان مبىاها نلى ألاماهت وجىقي الخُاهت وشبهتها في الخجاسة وجؿُب هُعه بالٍض  .(6)ا 

الشأن وهدً هدىاٛو ئشٙالُت يمىع الىطىص الٓاهىهُت ونذم وغىح  هزا وما ًم٘ىىا الخىبُه ئلُه في

الطىسة الششنُت الٙاملت ل٘ثحر مً اإلاهامالث، أن اإلاُهىم الُٓهي للمشابدت ًخخلِ نً ما شام لذي الىاط وما 

                                                           
خ، إلاطشفي ؤلاظالمي، نمان، ظشاج مدمذ، الىكام ا (1)  .241داس الثٓاَت، ص: بذون جاٍس
 .259ظشاج مدمذ، الىكام اإلاطشفي، ص:  (2)
 .100ص: داس ال٘خب الهلمُت، م، 1997هـ/1418بحروث، ، 6ج  ،1ؽالٙاظاوي نالء الذًً أبي ب٘ش بً معهىد، بذاتو الطىاتو في جشجِب الششاتو،  (3)
لعي َخش الذًً نثمان بً (4) ت بىالّ، هـ، 1314مطش، ، 4، ج 1ؽنلي، جبُحن الخٓاةٔ ششح ٖجز الذْاةٔ،  الٍض  .73ص: اإلاؿبهت ألامحًر
 .220، ص: 5ج  الٙاظاوي نالء الذًً أبي ب٘ش بً معهىد، بذاتو الطىاتو، (5)
ت الشامس ي حاظم نلي،  (6) ٗاث الخجاٍس ٓا لٓاهىن الشش هُت للمإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت َو والٓىاهحن ألاخشي في دولت  2015لعىت الػىابـ الدشَش

ٛ  ؤلاظالمُت للمالُت الثالث الذولي الشباؽ إلالخٓى مٓذم بدث ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة،  أًام ،"ؤلاظالمي اإلاالي للىكام واإلاإظعاحي الٓاهىوي "الػبـ خى

، 2017لخامغ، اإلاجلت الذولُت للمالُت، حاهُي الهلىم الٓاهىهُت والاْخطادًت والاحخمانُت، حامهت مدمذ ا ٗلُت ،2016 أٖخىبش 30 -29 ، الهذد ألاٛو

 .87مخخبر البدث خٛى الػبـ الٓاهىوي والعُاس ي، حامهت مدمذ الخامغ، الشباؽ، اإلاًشب، ص: 

هت ؤلاماساث الهشبُت حام، 1998دساظت مٓاسهت بالُٓه ؤلاظالمي، الهحن،  -نٓذ البُو في غىء ْاهىن اإلاهامالث اإلاذهُت لذولت ؤلاماساث واهكش ٖخابه: 

 .243، 242ص: اإلاخدذة، 
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ُت( مً نذة أوحه. َاإلاهٓىد نلُه )الش يء اإلابُو( في اإلاشابدت جخهامل به اإلاطا ٍس ؤلاظالمُت )اإلاشابدت اإلاطَش

ُت مهحن بالىضِ ال بالزاث، أما في اإلاشابدت الُٓهُت َاهه مهحن بزاجه ال بىضُه. زم ئن اإلابُو في اإلاشابدت  اإلاطَش

ٗا للمطٍش )الباتو(، نلى خالٍ اإلا ُت يالبا ما ال ًٙىن مملى بُو في اإلاشابدت الُٓهُت الزي ًجب أن ًٙىن اإلاطَش

ذ الهٓذ. مً حهت أخشي هجذ أن الثمً في اإلاشابدت الُٓهُت مهلىم ْبل الخُّش مً مجلغ الهٓذ،  ٗا للباتو ْو مملى

 نىذ الاجُاّ نلى البُو. رلٚ أن الثمً الزي ًلتزم به الهمُل 
ً
ُت لِغ مهلىما في خحن أن الثمً في اإلاشابدت اإلاطَش

ل هى الثم ُت هى جمٍى ً الزي ٌشتري به اإلاطٍش في اإلاعخٓبل. مً وحه آخش وشحر ئلى أن الٓطذ في اإلاشابدت اإلاطَش

الششاء، الزي ًخهّعش نلى الهمُل، في خحن أن الٓطذ في اإلاشابدت الُٓهُت هى اإلاهاوهت والبهذ نً ٗل معاومت أو 

 .(1)ىم ألاماهاثمُاوغت. َاألٛو ٖما ًٓٛى البهؼ مً بُىم آلاحاٛ والثاوي مً بُ

وهكشا لهزا الاخخالٍ وما شام مً َهم يحر دُْٔ ويحر مػبىؽ لبُو اإلاشابدت، َان ألامش ًٓخض ي غشوسة 

الهىاًت بالجاهب الٓاهىوي وضُايت هطىص ْاهىهُت مػبىؾت ومىآَت ألخٙام الُٓه ؤلاظالمي. الظُما وأن ٖثحرا مً 

ت مً بُىم باإلاشابدت حعمُت نٓىد اإلاىاضُت التي حهني جدذًذ الُٓهاء ًطؿلح نلى ما جٓىم به اإلاطاٍس ؤلاظالمُ

. رلٚ أن (2)أوضاٍ العلهت التي ًشيب آلامش في ششائها، مو الاجُاّ نلى ضُت الثمً بخدذًذ وعبت الشبذ أو مٓذاسه

ٗاهذ العبب َُما نذم وغىح ٖثحر مً اإلاُاهُم واإلاهامالث اإلاالُ ثحرا ما ئشٙالُت الاضؿالح أو الدعمُت ٖثحرا ما  ت، ٖو

ٗاهذ العبب  ُت ببُو اإلاشابدت  أزاسث الاغؿشاب والاخخالٍ في الخ٘م نلى هزه اإلاهاملت. َدعمُت هزه اإلاهاملت اإلاطَش

 اإلاباشش في هزا الٓٛى الهام الزي خكي به في مدُـ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت. 

حعمُت اإلاهامالث اإلاالُت ويحر  ئن هزا ألامش ًذَهىا للدشذًذ نىذ ضُايت الىطىص الٓاهىهُت نلى الالتزام في

بت والشبهت.  اإلاالُت الخذًثت بأظمائها الششنُت بٙل وغىح، دَها للخهاسع مو اإلاعمُاث الُٓهُت، ودسءا للٍش

 اإلابحث الثاوي: آلياث جأهيل وجركيت اإلاىظومت الدشريعيت

ُت ؤلاظالمُت ًجب أن جشاعي باإلآام ألاٛو مٓاضذ هت ؤلاظالمُت وأن  يني نً البُان أن ضىانت اإلاطَش الشَش

 لخهالُمها، ئال أن الىاْو الهملي ًجشي لؤلظِ غمً بِئت نمل شمىلُت جدخىي الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي 
ً
ٓا حهمل َو

ت. وال شٚ أن هزا الىغو حهل ٖثحًرا مً حهاث الاظدثماس مترّددة  ت العاٍس  غمً ئؾاس ألاهكمت الخجاٍس
ً
والخٓلُذي مها

ت في الاظدثما لُت. بل وحهٍض ننها في اإلاشاٖس ساث التي جٓذمها اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، الظُما ما ًخهلٔ باإلاهامالث الخمٍى

ها، واخخماٛ حهّشغها للخعاسة لهذم  ش الخماًت الٓاهىهُت الالصمت لخْٓى في ٖثحر مً ألاخُان هدُجت شهىسها بهذم جَى

ٗاَُت، ٖما هى الخاٛ نىذ خذور أي هضام ملي أو ْاهىوي. ه٘غ هزا اللبغ والًمىع والخاحت  وحىد غماهاث  َو

ت الخالَاث.  لبِئت ْاهىهُت ظلُمت وميسجمت لجىء ألاؾشاٍ ئلى اإلاداٖم مباششة للمؿالبت بالخّٓى وحعٍى

ئن ما ًٓخػُه هزا اإلاىغىم غشوسة بدث الىظاةل الهملُت وجٓذًم آلالُاث الٓاهىهُت الُُ٘لت بخأهُل البِئت 

والُّهاٛ إلاخخلِ اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، وهى ما هدىاوله مً خالٛ اإلاؿلبحن  الٓاهىهُت واإلاهىُت لؤلداء الخعً

 اإلاىالُحن.

                                                           
 .28ؤلاظالمُت، ص:  اإلاطاٍس غىابـ ظالم، بً الشامس ي حاظم (1)
 .338ظشاج مدمذ، الىكام اإلاطشفي، ص:  (2)
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 اإلاطلب ألاول: آلالياث الشرعيت واللاهوهيت

حهذ الهىإلات في ئؾاس الىكام الهالمي الجذًذ، أو ما ٌعمى بىكام الهىإلات، أخذ أهم الخدذًاث التي ًخىحب نلى 

د إلاىاحهتها بُٓكت جامت، مً خالٛ الخشص نلى جىقُِ الػىابـ الُُ٘لت بدىمُت اإلاطاٍس ؤلاظالمُت الاظخهذا

ش أداءها ٖأخذ أهم اإلاإظعاث اإلاالُت الُانلت نلى اإلاعخىي ؤلاْلُمي والهالمي ت خطاهتها وجؿٍى . (1)ْذساتها، وجٍٓى

ُت ألاداء مً خالٛ الخهشع للجاهبحن الششعي وا ش وجْش لٓاهىوي، زم الجىاهب اإلاالُت ولهلىا هخؿّش ألهم حىاهب الخؿٍى

 والُىُت. 

 الفرع ألاول: آلالياث والضوابط الشرعيت

هت ؤلاظالمُت في مجاٛ اإلاهامالث اإلاالُت البانث ألاظاس ي إلوشاء البىٕى   حهخبر َ٘شة الالتزام بأخٙام الشَش

هت  واإلاطاٍس ؤلاظالمُت. ألامش الزي ًٓخض ي أن حهمل هزه ألاخحرة نلى الخُٓذ َهال بػىابـ ٗاتها الشَش في ٗل جدش

ومهامالتها الذاخلُت والخاسحُت. ومً الػىابـ والىظاةل الششنُت التي ًيبغي مشاناتها وجىقُُها مً خالٛ هطىص 

 ْاهىهُت جإؾش الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي وشحر ئلى هٓؿخحن مهمخحن نلى ظبُل اإلاثاٛ َٓـ.

خطىضُت ومحزاث  ؤلاظالمُت شٚ أن للمطاٍس ما مًأوال: الخليذ بخصوصيت العمل اإلاصرفي ؤلاسالمي: 

ُت أنمالها ٖما أنها جماسط جىُشد بها نً يحرها، . وفي هزا (2)الخٓلُذًت اإلاطاٍس أنماٛ نً مخخلِ بأظلىب اإلاطَش

هت ؤلاظالمُت وجؿبُٔ أخٙامها  و ؤلاماساحي نلى ظبُل اإلاثاٛ هظ نلى غشوسة الخُٓذ بالشَش الطذد وشحر ئلى أن الدشَش

ت ألاخشي نىذ ئوش  . (3)اء اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، نلى اإلاإظعاث اإلاالُت الخجاٍس

هت ؤلاظالمُت ومشاناة خطىضُتها في الهمل اإلاطشفي  ونلى هزا ألاظاط ًكهش أن الخُٓذ بأخٙام الشَش

هىى  ٌُ ذ بىطىص ْاهىهُت وأن ًكهش بشٙل حلي ش٘ال ومػمىها. ئر جىحب الشٙلُت أن  ُّ ن ؤلاظالمُت ًجب أن ًٓ

ت ؤلاظالمي، مطٍش َُطل ؤلاظالمي وبىٚ دبي  اإلاطٍش بأهه مطٍش ئظالمي ٖما هى مثال خاٛ مطٍش الشاْس

.  ؤلاظالمي ويحرها مً اإلاطاٍس

واإلاهنى مما ظبٔ ًكهش أن الدعمُت ؤلاظالمُت مؿلىبت ٖاحشاء غشوسي لئلوشاء، وهى ما حشترؾه العلؿاث 

. بل هى دلُل نلى اإلاحزة ؤلاظالمُت في  اإلاخخطت ٖاحشاء حىهشي إلاىذ الانخماد، رلٚ أن الىضِ ًذٛ نلى اإلاىضٍى

ت.  اإلاهامالث التي جمّحزه نً يحره مً البىٕى الخجاٍس

                                                           
ٗاث في الاسجٓاء بُ٘اءة ألاظىاّ اإلاالُت، مجلت  (1) مت الشش دُت الهاإلاُت،بً ضًحر مشاد، معاهمت آلُاث خٖى ، الهذد 2016ظبخمبر،  ٗلُت الٓاهىن الٍٙى

دُت الهاإلاُت، 15 ذ، ص: ٗلُت الٓاهىن الٍٙى  .505، 504، الٍٙى
ت في البىٕى ؤلاظالمُت، مطش،  (2) ل باإلاشاٖس  .122ص: داس الجُل، ، 1996الهىاسي ظُذ، الاظدثماس والخمٍى
م ) (3) ت ؤلاظالمُت نلى آلاحي:" م في شأن اإلاطاٍس واإلاإ 1985( لعىت 6جىظ اإلاادة ألاولى مً الٓاهىن الاجدادي ْس ٗاث الاظدثماٍس ظعاث اإلاالُت والشش

 بخؿب
ً
ت ؤلاظالمُت جلٚ التي جخػمً نٓىدها الخأظِعُت وهكمها ألاظاظُت التزاما ٗاث الاظدثماٍس ٓطذ باإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش ُٔ أخٙام ًُ

 لهزه ألاخٙام".
ً
ٓا هت ؤلاظالمُت وجباشش وشاؾها َو  الشَش
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أما نً الجاهب اإلاىغىعي، َال بذ مً جؿبُٔ حمُو ألاخٙام الششنُت نلى مخخلِ وحىه اإلاهامالث اإلاالُت 

إلاطشفي في هزه البىٕى بدىكُم ْاهىوي جػبؿه وأظغ الخىمُت وظُاظتها وهكم حعُحرها، بدُث ًخشج الهمل ا

 .(1)ألاخٙام الششنُت وحعّحره

مً الػىابـ الششنُت ت شرعيت عليا لإلشراف الركابي على السوق اإلااليت ؤلاسالميت: ئثاهيا: حشكيل هي

ت غشوسة حشُ٘ل هُئت ششنُت مخٙىهت مً ٖباس الهلماء والُٓهاء اإلاخخّططحن في اإلاهامال  ث اإلاالُت، اإلالخت والجىهٍش

ابت وجٓذًم  الزًً ًجمهىن بحن الُٓه والاْخطاد. وحهخبر هزه الهُئت داةمت جخىلى اإلاخابهت وؤلاششاٍ والخىحُه والْش

ت نلى اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت.  الاظدشاسة الششنُت لٙاَت الهُئاث الششنُت اإلاشَش

ُٓهُت والخٓلُل مً الخالَاث الجضةُت، ئن الًشع مً وساء هزه الهُئت هى الهمل نلى جىخُذ اإلاشحهُت ال

ٔ ئؾاس ششعي وختى ْاهىوي مىخذ. ئر ال ينى للمطاٍس نً  َػال نً جىخُذ الجهىد وجىحُه الهمل اإلاإظس ي َو

للمخابهت واإلاشاْبت  الميظَٓهاء مخخّططحن، حعخُُذ مً نلمهم وحعدثمش خبراتهم في مجاٛ الهمل اإلاطشفي ؤلا 

زا ؤلاحشاءاث اإلاهمٛى بها، َػال نً اإلاىخجاث اإلآذمت أو بذ مً ششنُثلخوا ت العُاظاث الٓاهىهُت واإلاالُت ٖو

و ؾشخها للهمال ىاحي الٓاهىهُت واإلاالُت واإلاداظبُت اإلاطاخبت لٙل رلٚ. ىوال، حهمل بمٓخػاها والهٓىد التيء، اإلاخْى

عخجذ  ش الهمل وغشوساجه للىكة خعب ما جٓخػُه قشوٍ ش ت في احخماناث دوسٍت مئالهُ ههٓذ هزىخُث ج ٌُ َُما 

مً مىغىناث، وألاخز بالخىضُاث الالصمت والهمل الجاد والُىسي نلى جىُُزها. َػال نً ُْامها مً خحن آلخش 

نلى معخىي اإلاشاٖض أو  ءومشاْبت ئحشاءاث هزا الخىُُز ومشاخله ظىا جىُُزهابمشاحهت بهؼ الهملُاث التي ًخم 

 .الُشوم

 لياث والضوابط اللاهوهيتالفرع الثاوي: آلا

ٌشٙل الهاحغ الٓاهىوي لذي اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت مً خالٛ تهُئت بِئت ْاهىهُت راث أظغ ظلُمت  

ُت خذماتها واظدثماساتها. وال شٚ  ش أداءها وجْش ت أٖبر جدّذ لها، وهٓؿت غهِ ونامل ْطىس لذيها في جؿٍى ٗاةض ٍْى وس

ت ْطىي لػبـ وجأؾحر الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي، وهى ما ال ًخأحى ئال  أن الاهخمام بالجاهب الٓاهىوي ٌهذ أولٍى

ت. ُاءة اإلاىاسد البشٍش ً مخالصمحن وهما مالةمت الىطىص الٓاهىهُت، ٖو  باالهخمام بأمٍش

ذ مً  أوال: مالئمت الىصوص اللاهوهيت: ٌهذ البدث نً ُُُٖت تهُئت البِئت الٓاهىهُت اإلاىاظبت لخدطُل مٍض

ُت، مما جٓخػُه ْىانذ اإلاىاَعت الخىظو وال ابت اإلاطَش ش هكم الْش ىمى للهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي، َػال نً جؿٍى

ومهاًحر الاسجٓاء. وال شٚ أن جخطُظ حضء ٖبحر مً اهخماماث اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت بمشاناة الجاهب 

ػُ حر البِئت الٓاهىهُت العلُمت للهمل اإلاطشفي ٍو عهم في جَى ُِ ذا مً الشُاَُت والىغىح. الٓاهىوي، ظ ي نليها مٍض

 ولهلىا هٓخطش في هزا الجاهب نلى ئبشاص زالر دناةم ٖىمارج لخأهُل البِئت الٓاهىهُت وجُهُلها.

جدخاج يالب الىكم الٓاهىهُت اإلاهخمذة لذي وضع مىظومت كاهوهيت جراعي عمل اإلاصارف ؤلاسالميت:  -أ

حن وئنادة ضُايت، مشانُت في رلٚ اإلاحزة ؤلاظالمُت ألاظاظُت التي البىٕى واإلاطاٍس ؤلاظالمُت ئلى مشاحهت وجدُ

                                                           
تشاد، بً ضًحر م (1) هُت الجضاةٍش ، مخبر الٓاهىن الخاص ألاظاس ي، 10، الهذد 2013، مجلت دساظاث ْاهىهُت، دواَو وغىابـ ئضالح اإلاىكىمت الدشَش

 وما بهذها. 47جلمعان، الجضاةش، ص:  –ٗلُت الخّٓى والهلىم العُاظُت، حامهت أبي ب٘ش بلٓاًذ 



 

 8181: حوانالسىت-18:العذد -12اإلاجلذ: 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ تأهيل املىظومة القاوووية تعزيزا لرتقية أداء مؤسسات التمويل املصريف اإلسالمي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ مراد صغري به   

  23    

 

يشأ هزه اإلاطاٍس جدذ معمى ئظالمي جمُحزا لها (1)جيخهجها وجخمخو بها هزه اإلاطاٍس نً يحرها
ُ
. ئر ًٓخض ي ألامش أن ج

هت ؤلاظالمُت وأخٙامها في ٗل حهامالتها اإلاا لُت والُىُت داخلُت نً يحرها مً اإلاإظعاث اإلاالُت، وأن حهخمذ الشَش

هت ؤلاظالمُت َُما ًخهلٔ باوشائها  ٗاهذ أو خاسحُت. ٖما ًجب أن جخُٓذ هزه اإلاإظعاث اإلاالُت بػىابـ الشَش

ووغو ْاهىنها ألاظاس ي، زم في خذماتها مً خالٛ مهامالتها مو الهمالء مً حهت، زم مً خالٛ الهٓىد والاجُاُْاث 

ت.التي جشبؿها بًحرها مً اإلاإظعاث اإلاا ٍض  لُت ألاخشي وفي مٓذمتها البىٕى اإلاٖش

ٌهخبر الخدُ٘م الخجاسي مً أهم آلالُاث التي ًيبغي أن جىليها  العمل على جبني هظام الخحكيم ؤلاسالمي: -ب

بل رلٚ الهمل نلى جبىيها في مىكىمتها الٓاهىهُت  شها، بل ْو اإلاطاٍس ؤلاظالمُت اهخماما أٖبر، وأن حهمل نلى جؿٍى

خباسها وظُلت ْاهىهُت مً وظاةل َؼ الجزاناث اإلاالُت ويحر اإلاالُت التي جٙىن بحن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت والىظ نلى ان

ت ألاخشي. رلٚ أن الخدُ٘م الظُما الخجاسي ْذ أزبذ هجانخه  َُما بُنها، أو َُما بُنها ويحرها مً اإلاطاٍس الخجاٍس

هالُخه في ٖثحر مً الخالَاث والٓػاًا، َدشي أن حهمل اإلا إظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت نلى جبني هزا الىكام رو َو

اإلاضاًا الهذًذة في مهالجت الخالَاث اإلاالُت التي جيشأ بُنها وبحن اإلاخهاملحن أو البىٕى واإلاطاٍس ألاخشي. وحذًش 

ت باإلماساث باإلشاسة أن اإلاإجمش ألاخحر اإلاإجمش الذولي ألاٛو في الخدُ٘م الخجاسي ؤلاظالمي، الزي نٓذ في حامهت الشاْس

الهشبُت اإلاخدذة، ْذ شذد نلى غشوسة جبني وحصجُو اللجىء ئلى الخدُ٘م الخجاسي ؤلاظالمي، وانخماده ٗىظُلت 

 .(2)إلاهالجت مخخلِ الٓػاًا الخالَُت واإلاخىاصم نليها 

مُت وهى مً اإلاعاةل التي ًجب أن حهمل اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظال  جبني وحشجيع هظام الخأمين الخكافلي: -ج

ذسجه الخىاَعُت. وفي هزا الشأن  نلى جُهُلها ووششها نلى أوظو هؿاّ، بانخباسه بذًال ششنُا أزبذ هجانخه ْو

شذدث مهكم الهُئاث واإلاجامو الُٓهُت نلى غشوسة اللجىء ئلى الخأمحن الخهاووي بذًال نً الخهاون الخجاسي. ألامش 

و ئهجاص الزي ًٓخض ي أن جبزٛ مً خالله البىٕى واإلاطاٍس ؤلاظ ل مشاَس المُت حهذا مػانُا ْطذ ئوشاء أو جمٍى

مإظعاث للخأمحن الخٙاَلي، إلاا َُه مً اإلاطالح الذًيُت والاْخطادًت والاحخمانُت، وهي ٗلها أهذاٍ حععى 

 .(3)اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت لخدُٓٓها

ومشاحهت ناحلت، الىكش في ُٖاءة  مً اإلاعاةل التي جخؿلب نمال ئششاَُا ثاهيا: كفاءة وجأهيل العامل البشري:

 ً و مً معخىاها مً خالٛ الخٍٙى ت الهاملت لذي اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، والهمل نلى جأهُلها والَش الٙىادس البشٍش

                                                           
ذ نليها مإجمشاث  (1) وهذواث اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، غشوسة تهُئت البِئت الٓاهىهُت اإلايسجمت مو الؿبُهت الخاضت أهم الخىضُاث التي يالبا ما جٖإ

اإلاإجمش الشابو للمطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، اإلاىهٓذ بالهاضمت العىسٍت والاظخثىاةُت لهمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت. ًشاحو نلى ظبُل اإلاثاٛ: 

 .34، 33، 32، ص: 340، الهذد 2009هـ ، اإلاىأَ ًىلُى 1430خطاد ؤلاظالمي، سحب . مجلت الا2009ًْىهُى  2و 1دمشٔ، ًىمي 

ٛ  ؤلاظالمُت للمالُت الثالث الذولي الشباؽ ملخٓى    الهلىم  ٗلُت ،2016 أٖخىبش 30 -29 أًام ،"ؤلاظالمي اإلاالي للىكام واإلاإظعاحي الٓاهىوي الػبـ " خى

، مخخبر البدث خٛى الػبـ 2017مدمذ الخامغ، اإلاجلت الذولُت للمالُت، حاهُي  الٓاهىهُت والاْخطادًت والاحخمانُت، حامهت ، الهذد ألاٛو

 .2، 1الٓاهىوي والعُاس ي، حامهت مدمذ الخامغ، الشباؽ، اإلاًشب، ص 
ض ا (2) ل، مٖش ت ؤلاظالمي لذساظاث الاْخطاد والخمٍى ض الشاْس ت للخدُ٘م الخجاسي الذولي، اإلالخٓى الذولي ألاٛو في الخدُ٘م الخجاسي ؤلاظالمي، مٖش لشاْس

ت، ًىم  ت.2016دٌعمبر  07حامهت الشاْس  ، حامهت الشاْس
، مخبر الٓاهىن 06، الهذد 2009بً ضًحر مشاد، الخأمحن الخهاووي ودوسه في غمان خّٓى الذاةىحن وجؿبُٓاجه اإلاهاضشة، مجلت دساظاث ْاهىهُت،  (3)

 .156جلمعان، الجضاةش، ص:  –ت، حامهت أبي ب٘ش بلٓاًذ الخاص ألاظاس ي، ٗلُت الخّٓى والهلىم العُاظُ
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ٔ الػىابـ الششنُت. وهزا  بهم نلى ضُايت ومهالجت مخخلِ اإلاهامالث اإلاالُت َو اإلاضدوج الٓاهىوي والششعي، وجذٍس

ت الخٓلُذًت. حهذا مػاندون شٚ ًخؿلب   ُا وجخّططا ئغاَُا مٓاسهت بالبىٕى الخجاٍس

 ، ً والُ٘اءة الششنُت والٓاهىهُت لذي الهاملحن في هزه اإلاطاٍس ذ نلى غشوسة جىاَش الخٍٙى وفي هزا الطذد هٖإ

ٖبر والتي مً شأنها أن جإهل هزه اإلاإظعاث اإلاالُت لئلْباٛ نليها وجدُٓٔ الخىاَعُت. ئر وسجل في هزا ؤلاؾاس أن أ

الخدذًاث التي حهُٔ معحرة أداء اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ًخمثل في غهِ الجاهب الٓاهىوي لذي الهاملحن في هزه 

ت ؤلاظالمُت. رلٚ أن أيلب خبراث مىقُي  حن واإلاخخّططحن في الطحَر ، بل والىٓظ ال٘بحر في اإلاهىُحن اإلادتَر البىٕى

ٗاهذ في بىٕى جٓلُذًت، وسزذ ٖثحرا مً اإلا هت ؤلاظالمُت. هزه البىٕى   ُاهُم واإلابادب اإلاخالُت ألخٙام الشَش

 اإلاطلب الثاوي: آلالياث اإلااليت والفىيت

مً آلالُاث والىظاةل التي ال جٓل أهمُت نً الجاهبحن الششعي والٓاهىوي في أداء اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، ما ًخهلٔ 

ٗان هىنه أو يشغه َان ياًت انخماده نلى  باالهخمام بالجاهبحن اإلاالي والُني أو اإلانهي. نلى أظاط أن أي نمل مهما 

بل رإ ُُُٖت الخُاف نلى سأط اإلااٛ وجىمُخه.  الجاهب اإلاادي اإلاالي، زم ُُُٖت حعُحر ومشاْبت هزا الهمل، ْو

 الفرع ألاول: آلالياث والوسائل اإلااليت

اإلاالُت وؤلامٙاهاث الُىُت  ئن أداء ونمل اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ٌهخمذ بالذسحت ألاولى نلى الٓذساث 

ت، شأنها في رلٚ شأن أي مششوم اْخطادي اظدثماسي يهذٍ ئلى جدُٓٔ الشبذ مً خالٛ جٓذًم خذمت  وؤلاداٍس

ٗان لضاما نلى البىٕى واإلاطاٍس  ت ئال به،  ٗان اإلااٛ هى نطب الخُاة ال جٓىم مطالح الىاط الذهٍُى مهُىت. وإلاا 

لششعي الظدثماس ألامىاٛ بما ًدٓٔ اإلاؿلىب مً ألاسباح والهاةذاث، بما ًخىأَ ؤلاظالمُت وغو ؤلاؾاس الٓاهىوي وا

هت ؤلاظالمُت. ولهل رلٚ لً ًخأحى ئال باجبام حملت مً آلالُاث والىظاةل اإلاششونت، مً أهمها:  وأخٙام الشَش

تى أشٙاٛ اإلاهامالث جذلُل الهٓباث وئصاخت الخىاحض اإلاالُت التي جشهٔ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، ونذم ئلضامها بش -

أحي في مٓذمت جلٚ ؤلاحشاءاث والىظاةل غشوسة الهمل نلى جٓذًم  اإلاؿلىبت العُىلت اإلاخالُت للػىابـ الششنُت. ٍو

ت أهم التزاماث البىٕى ئليها، بانخباس رلٚ ؤلاظالمُت اإلاطاٍس خاحت نىذ ٍض  باليعبت ألاخحر اإلآشع بانخباسها اإلاٖش

ؿت أن للمطاٍس ٔ خطىضُت هزه اإلاطاٍس وما ْامذ نلُه مً نذم الخهامل  ؤلاظالمُت، شٍش ًٙىن رلٚ َو

ت، َال ت بُاةذة الٓشعهزا  ًٙىن  بالُىاةذ الشبٍى ل سبٍى في  لها. وئهما ًٙىن في شٙل ضٌُ أخشي حاةضة ششنا ئما ٖخمٍى

ت ودٌهت أو خعً ْشع ضىسة  .اظدثماٍس

ب نلى ألاحهضة والذواةش الىٓذًت مشاناة مبذأ اإلاعاواة اسجباؾا مو هزا الهىطش وجخمت إلاا أششها ئلُه ظابٓا، ًج -

والهذٛ في الخهامل مو اإلاإظعاث اإلاالُت نلى اخخالَها، باإلاىاصاة مو مشاناة الانخباساث وألاظغ والػىابـ التي 

 نىذ ؤلاظالمي اإلاطٍش خطىضُت ْامذ نليها ٗل مإظعت مالُت. ووشحر في هزا الطذد ئلى غشوسة جُّهم ومشاناة

ابت أنماٛ ومماسظت الخؿبُُٓت، الخهلُماث وغو ا نليها. الْش إلصالت ٗل ما مً  ئر ال شٚ أن هزا ؤلاحشاء ٌهخبر غشوٍس

ت( للمطاٍس الخدّحز شأهه ت الخٓلُذًت )الشبٍى   ؤلاظالمُت. اإلاطاٍس خعاب محزاث نلى ومىدها الخجاٍس

ذ باإلاهامالث الششنُت الثابخت مً آلالُاث التي هشاها مىاظبت وحذًشة باالهخمام والخؿبُٔ، غش  - ُّ وسة الخٓ

ت أخشي في ئؾاس الػىابـ الششنُت دون جىّظو أو شبهت.  باألدلت الششنُت، َػال نً البدث نً أظالُب اظدثماٍس
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ت اإلاطاٍس ؤلاظالمُت أظلىب ومما هىد ؤلاشاسة ئلُه خطىضا في هزا ؤلاؾاس غشوسة انخماد العلو  ججاسة في اإلاشاٖس

 جدكى ٖما ًشي البهؼ أنها لم بالششاء، نلى أظاط أن مهامالث اإلاشابدت لآلمش اإلاشابدت أظلىب نً ٖبذًل والبػاتو

 .(1)ؤلاظالمي الُٓه في اإلاخخطحن باحمام

ش  ثاهيا: آلالياث ؤلاداريت وألادواث الفىيت و: و ْذساتها الُىُت وجؿٍى جدخاج اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ئلى َس

ش الٓذسة أظالُب مهامالتها وؤلادا ادة في الهمل اإلاطشفي، َػال نلى جؿٍى سة لذيها، ْطذ بلىى ألاهذاٍ وجدُٓٔ الشٍّ

تها، وجشجٓي  الخىاَعُت. وال شٚ أن رلٚ ًدخاج ئلى وغو ئظتراجُجُت شاملت جػمً حىدة الخذماث واظخمشاٍس

. وألحل بلىى هزه ألاهذاٍ ًجب اجخار مجمىن ت مً الخؿىاث وانخماد بمعخىي ألاداء والخمّحز لذي هزه اإلاطاٍس

 نذد مً آلالُاث، ه٘خُي بزٖش أهمها.

ش نلى وأوظو بشٙل أشمل الهمل اظخمشاس غشوسة ت الٓذساث جؿٍى ً لذي  والخىكُمُت ؤلاداٍس وسَو معخىي الخٍٙى

ب نالي اإلاعخىي  خالٛ غمان مً ،-ٖما أششها ئلى رلٚ  -ؤلاظالمُت اإلاطاٍس في الهاملحن ً اإلاخىاضل والخذٍس الخٍٙى

ش ُاءتهم ْذساتهم ْطذ جأهُلهم وجؿٍى ت الُىُتاإلاهىُت و  ٖو في مماسظتهم للهمل. مً حهت أخشي ًيبغي الهمل  وؤلاداٍس

، مو (2)نلى جأضُل حاهب الىاصم الذًني وجىمُت الجاهب ألاخالقي واإلانهي والُٓمي للهاملحن لذي اإلاطاٍس ؤلاظالمُت 

 لشظالتها الىبُلت. ت التي جٓىم نليها هزه اإلاطاٍس في أداءهاالخشص نلى جىؾُذ مبادب ألاماهت والثٓت والجزاه

ُت ؤلاداسة في الخ٘ىىلىحُت ألاظالُب أخذر الهمل نلى جىقُِ مً  اإلاطشفي، الهمل أهكمت وجؿبُٔ أَػل اإلاطَش

اإلاالُت اإلاإظعاث  بحن َُما اإلاهلىماث بىٕى بحن والخيعُٔ والاظدشاساث والخبراث اإلاهلىماث لخبادٛ هكام خالٛ ئوشاء

ش ألاداء اإلانهي  ُما بُنها وبحن يحرها مً البىٕى الخٓلُذًت ْطذ اٖدعاب الخبرة وجؿٍى ؤلاظالمُت مً حهت، َو

والاخترافي. مما ظُٙىن له دون شٚ اوهٙاظا ئًجابُا نلى معخىي ألاداء والجىدة الخاص بهزه اإلاطاٍس ؤلاظالمُت. 

ش ظبُل في وحّذًت مهمت ؿىةخ حهذ وما مً شٚ أن مثل هزه ؤلاحشاءاث والىظاةل  ؤلاظالمي اإلاطشفي الهمل جؿٍى

 .وظهت اهدشاسه

ّ  ئوشاء الهمل الخثِث نلى غشوسة ؤلاظالمُت جدذ  اإلاطاٍس ٗل ججمو وجشبـ مخخّططت ئظالمُت مالُت ظى

ت  َُما ظِٓ مكلت ئششاَُت واخذة وجىّخذ حهىدها بُنها، ْطذ حشُ٘ل ْؿب اْخطادي ْىي ومإزش في خٖش

ٛ  اْخطادًاث ٖما حهمل نلى سبـ الخذاوالث اإلاالُت الهاإلاُت.ألاظىاّ و  وال  بهزه اإلاطاٍس التي أظهمذ ؤلاظالمُت الذو

ض في جضاٛ و اإلاالُت، باألظىاّ اإلاباششة الهالْت راث ألاوشؿت الاْخطادًت حهٍض  مً نذد في الخخطُظ نملُاث ٖدعَش

 ٛ ل ؤلاظالمُت، الذو ٗاث ششاء وجمٍى . ألامش الزي ًدّخم نلى هزه اإلاطاٍس (3)البىسضت في اولهابخذ والُٓام أظهم الشش

ش اجُاُْت مً مً وحه آخش غشوسة الاظخُادة ُت، الخذماث ججاسة جدٍش نلى  اإلاطشفي الخجاسي  الخىاحذ خالٛ مً اإلاطَش

 الخمثُل ومٙاجب الُشوم َخذ خالٛ مً ناإلاُا ؤلاظالمُت اإلاطاٍس وشاؽ داةشة أوظو هؿاّ، والهمل نلى جىظُو

 الاظدشاسي ويحر رلٚ مً آلالُاث التي حعهم في جىاحذها الهالمي.

                                                           
 .277ص: واةل،  داس، 2008نمان، ، 2ؽ  ؤلاظالمي، اإلاطشفي الهمل أظاظُاث خعً، ضىان مدمىد (1)
 .422ص: َلُذ خعً خلِ، البىٕى ؤلاظالمُت،  (2)
 .150، 149ص:  لل٘خاب، الخذًثت اإلاإظعت ،2006بحروث،  شبُت،اله البلذان في وؤلاظالمُت الخٓلُذًت اإلاالُت وألاظىاّ اإلاطاٍس ظُش أخمذ، (3)
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ابت هُئت وحىد أخحرا الخأُٖذ نلى غشوسة ابت مو جمخهها في مذي أهمُتها ودوسها وبُان الششنُت الْش  الْش

طذس ننها مً ْشاساث. رلٚ أن محزة وبٓاء هزه اإلاطاٍس ؤلاظ باالظخٓاللُت في الهمل وؤلالضامُت المُت َُما جخخزه ٍو

نها، َػال نً ْذستها واظخٓاللُتها في ئضذاس الاظدشاساث والُخاوي  مشهىن بُ٘اءة الهُئاث الششنُت ومعخىي جٍٙى

ابت الششنُت جخىلى ؤلاششاٍ اإلاباشش نلى والخىحيهاث. ووشحر ئلى أن نذًذ الذٛو  ً هُئت نلُا للْش ْذ ظهذ ئلى جٍٙى

 .(1)شبُت العهىدًت وظىسٍا والعىدان وؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة نمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، نلى يشاس اإلامل٘ت اله

 خاجمت:

ل أضخذ  ذ الشاهً أهم الذناةم التي ٌهخمذ نليها هكام الاْخطاد مإظعاث الخمٍى اإلاطشفي ؤلاظالمي في الْى

ُت اإلاخخلُت، ٖما حعاهم في ش اْخطاد  ؤلاظالمي، بانخباسها مإظعاث مالُت جٓىم بأداء الخذماث اإلاالُت واإلاطَش جؿٍى

هت  ٔ غىابـ وأخٙام الشَش ل والاظدثماس في مخخلِ اإلاجاالث َو الذٛو مً خالٛ مباششة مخخلِ أنماٛ الخمٍى

 ؤلاظالمُت.

وما مً شٚ أن الىكام اإلاطشفي ؤلاظالمي في خاحت ماظت ئلى دساظاث وبدىر معخمشة، ٖما هى في خاحت ئلى 

ُت نمله  شه. وألحل هزا الًشع َان الىكام اإلاطشفي ؤلاظالمي نمىما مخابهت مىخكمت ْطذ جدعحن أداءه وجْش وجؿٍى

ت، جدُٓٓا لبِئت مالُت  ل اإلاطشفي خطىضا جخؿلب مجمىنت مً آلالُاث والخؿىاث الػشوٍس ومإظعاث الخمٍى

ش الىكام اإلاالي اإلاطشفي. ولهل أهم ما ٖشِ نىه هزا البدث  خطبت ُُٖلت باإلاعاهمت في دَو عجلت الاْخطاد وجؿٍى

ُت اإلاالُت، مً خالٛ ئنذاد مىكىمت هى  و معخىي أداء اإلاإظعاث اإلاطَش الذوس الُانل للبِئت الٓاهىهُت في َس

هت  ُت اإلاهامالث اإلاالُت اإلادعاسنت مً حهت، وحعخجُب لػىابـ وأخٙام الشَش ْاهىهُت مخٙاملت وميسجمت حعاًش خٖش

ل اإلاطشفي ؤلا  ظالمي نذًذ الخدذًاث والطهىباث اإلاشجبؿت ؤلاظالمُت مً حهت أخشي. ئر جىاحه مإظعاث الخمٍى

بالجاهب الٓاهىوي اإلاخمثل في نذم وحىد بِئت ْاهىهُت ميسجمت ئلى خذ ما مو الػىابـ الششنُت التي جٓىم نليها 

 هزه اإلاطاٍس أو اإلاإظعاث.

ذ الذساظت ئلى أبشص الخدذًاث والهىاةٔ التي جىاحه ٗاهذ  وشاؽ وظمهت اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، ظىاء َٓذ جؿْش

شها  ُت أداء اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت وجؿٍى نىاةٔ داخلُت أو خاسحُت. ٖما جىاولذ آلالُاث والىظاةل الُُ٘لت بتْر

زا جىظُو َشص الاظدثماس والخهاون بحن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت والبىٕى  مً خالٛ تهُئت بِئت ْاهىهُت مإهلت وظلُمت، ٖو

ت، وغشوسة الالتزام بأخٙام الشش  ٍض ٗاَت اإلاهامالث اإلاالُت. اإلاٖش  َهت ؤلاظالمُت وجؿبُٓها في 

 ولهل أهم الىخاةج التي جىضلىا ئليها مً خالٛ هزا البدث:

ماسط بشٙل مددشم وغهُِ ولم ٌهٍش جؿبُٓا َهاال  أن الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي الصاٛ ٌهٍش غهُا ٍو

ٗاَُا في بهؼ الذٛو ؤلاظالمُت والهشبُت ٖما هى الشأن مثال في الج  ضاةش وجىوغ ويحرها.و

                                                           
م )5جىظ اإلاادة الخامعت ) (1) ل بٓشاس مجلغ الىصساء هُئت نلُا 1985( لعىت6( مً الٓاهىن الاجدادي ْس

ّ
شٙ

ُ
م في شأن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى آلاحي: "ح

ابت الهلُا نل ُت جخىلى الْش اهىهُت ومطَش ت ؤلاظالمُت للخدٓٔ مً ششنُت جػم نىاضش ششنُت ْو ٗاث الاظدثماٍس ى اإلاطاٍس واإلاإظعاث اإلاالُت والشش

هت ؤلاظالمُت ٖزلٚ ئبذاء الشأي َُما ٌهشع نلى هزه الجهاث مً معاةل أزىاء مماسظتها ليشاؾها،   ألخٙام الشَش
ً
ٓا ٙىن سأي مششونُت مهامالجـها َو ٍو

 للجهاث اإلازٗىسة، وجلخٔ هزه الهُ
ً
اٍ".الهُئت الهلُا ملضما  ئت بىصاسة الشإون ؤلاظالمُت وألاْو
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ُت ؤلاظالمُت وغىابـ أو أخٙام  يُاب الخيعُٔ والاوسجام بحن ؤلاؾاس الٓاهىوي لهمل اإلاإظعاث اإلاطَش

حز البىٕى واإلاطاٍس نلى الجاهب الششعي دون الجاهب الٓاهىوي.  هت ؤلاظالمُت، ئر يالبا ما ًكهش جٖش  الشَش

اإلاالُت، ئر يالبا ما جشجبـ الخدذًاث  العُىلت ئداسة ُت ًخهلٔ باشٙال ؤلاظالمُت البىٕى يالب ما حهاهُه  -

، ورلٚ الَخٓاس  والطهىباث ئما بالُاةؼ أو العجض. رلٚ أن مهكم اإلاطاٍس ؤلاظالمُت جدبو ئداسة ظُىلت ألاضٛى

 الهملُاث اإلاالُت ؤلاظالمُت للبيُت الخدخُت اإلاالةمت.

ظُت للمطاٍس ؤلاظالمُت، ورلٚ لٓذسجه نلى خل ٌهخبر وحىد ظّى هٓذ ئظالمي مً أهم اإلاخؿلباث ألاظا -

لُت في آلاحاٛ اإلاخخلُت. َػال نً الاخخُاف بدشُ٘لت مىاظبت مً اإلاىحىداث التي حعانذ  الهذًذ مً اإلاشاٗل الخمٍى

ُت ؤلاظالمُت  مً جٓلُل حجم مخاؾش نذم الخىأَ في آحاٛ اإلاىاسد والاظخخذاماث. سيم اْخطاس اإلاإظعاث اإلاطَش

 واث العُىلت اإلاخمثلت في اإلاشابدت العلهُت.نلى أهم أد

ُت ونلى غىء هزه الىخاةج هخخم الذساظت ببهؼ  - أهم الخىضُاث اإلاشجبؿت بخَ٘شغ بِئت ْاهىهُت ُُٖلت بتْر

  أداء ودوس اإلاطاٍس والبىٕى ؤلاظالمُت واإلاخمثلت َُما ًلي:

ُت ئظالمُت نلى اإلاعخىي اإلادلي والذولي، ب -1 الخىاصي مو الهمل نلى ئوشاء بىٚ غشوسة خلٔ ظّى مطَش

ضي ئظالمي ًذًش العُاظت الىٓذًت واإلاالُت للمطاٍس ؤلاظالمُت، مً أحل جدُٓٔ الخهاون   بهػها مو والخيعُٔمٖش

اث وأن ًٙىن رلٚ الاظدثماساث، مجاٛ في البهؼ ٗاَت اإلاعخٍى  الهالم معخىي  وختى نلى بل اإلادلُت وؤلاْلُمُت نلى 

ٛ ا في والظُما ؤلاظالمي ت الىانذة. لذو  ؤلاظالمُت راث الُشص الاظدثماٍس

ادة جىزُٔ حهاون اإلاطاٍس ؤلاظالمُت َُما بُنها، الظُما في مجاٛ ئداسة العُىلت والهمل نلى  -2 غشوسة ٍص

ت اإلاهامالث َُما بُنها بالعبل الششنُت والىدًت. ئغاَت ئلى ئبشام نٓىد واجُاُْاث مو اإلاطاٍس الخٓلُذًت  حعٍى

انلت إلداسة العُىلت لؤلضٛى لدعهُل نمل ُاث ئداسة العُىلت، مً خالٛ الهمل نلى وغو ئظتراجُجُت شاملت َو

 والالتزاماث.

ُت أداء  -3 ش آَاّ وظبل جْش هُت واإلاهخمحن الٓاهىهُحن والاْخطادًحن بخؿٍى غشوسة اهخمام الهُئاث الدشَش

و اظدثماٍس لت ألاحل، حعهم في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، بالهمل نلى اظخدذار أدواث ومشاَس ت مالُت مخىظؿت وؾٍى

هت  ٔ أخٙام الشَش اث ئداسة العُىلت في البىٕى ؤلاظالمُت َو و مً معخٍى اإلاىاةمت بحن العُىلت والشبدُت وجَش

 ؤلاظالمُت.

هت ؤلاظالمُت، جشاعي خطىضُت اإلاإظعاث اإلاالُت  -4 ٔ أخٙام الشَش الهمل نلى وغو مىكىمت ْاهىهُت َو

ش أداءها وجدُٓٔ الخهاون والخهاٌش مو يحرها مً البىٕى الخٓلُذًت. ورلٚ مً ؤلاظالمُت مً حهت،  وجػمً جؿٍى

خالٛ ئنذاد الىطىص الٓاهىهُت اإلاالةمت، وجأهُل الٙىادس وسَو معخىي ألاداء لذيها، غمً أؾش ْاهىهُت وجىكُمُت 

 حعخىنب اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى اإلاعخىي الهالمي.

خخُاؾُاث الالصمت إلاىاحهت اإلاخاؾش التي ْذ جىاحهها اإلاطاٍس والبىٕى غشوسة وغو اإلاخّططاث والا  -5

خّطظ 
ُ
ؤلاظالمُت، مً خالٛ ئوشاء ضىذّو اخخُاؾي مشتٕر بحن البىٕى ؤلاظالمُت نلى اإلاعخىي اإلادلي والذولي، ج

 إلمذاد البىٕى ؤلاظالمُت بالعُىلت نىذ الخاحت. 
ً
ا  مىه وعبت مهُىت ظىٍى
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 امللخص: 

ع اإلاغفم اللام للجاإلاخللم  18/199عكم للض اكخنى اإلاغؾىم الخىفُظي     ماكاث ؤلاكلُمُت  بمىطىق بخفٍى

ت، الغكابت كابت صازلُت، زاعحُت، كبلُت بدُث زصص لها فصال وامال اشخمل كلى مسخلف أهىاق الغكاباث مً ع  ؤلاصاٍع

 بلضًت واهذ.أو 

وهـغا ألهمُت هظه الغكابت في الحفاؾ كلى اإلااٌ اللام وطمان اإلاىافؿت في الىصٌى إلى أخؿً اللغوض مً   

ظاثحهت واحؿاق هظه ال الخؼغق إلى الغكابت  الضعاؾتخاولىا مً زالٌ هظه  ،غكابت وشمىلها لجمُم أهىاق الخفٍى

ت الضازلُت  ت الغكابت  ،و التي جماعؾها لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوضؤلاصاٍع ظاث كً ػغق الخاعحُت ؤلاصاٍع لجىت جفٍى

م الؿلؼت اإلافىطت .اإلاغفم اللام   والغكابت البلضًت كً ػٍغ

ت  غكابت الاللاهىهُت اإلاخلللت ب صعاؾت ألاخيام ىطىق إلىحهضف هظا اإلا ، والبدث في مضي فلالُتها في جىَغـ ؤلاصاٍع

عمبضأ الشفافُت في إبغام  وطمان ،في ازخُاع أخؿً اللغوض مً حهت زاهُتومبضأ الجماكُت ،مً حهت اجفاكُت الخفٍى

ع كً ول شبهت . اجفاكُت ا ًبلض في النهاًت مىافؿت مشغوكت جىفل اإلاؿاواة بحن اإلاترشححن مً حهت زالثت ، مم  الخفٍى

ت: الكلماث املفخاحيت ع اإلاغفم اللام؛ الغكابت ؤلاصاٍع  الجماكاث ؤلاكلُمُت .؛ جفٍى

Abstract:  

     Executive Decree No. 18/199 on the delegation of the General Facility to the regional 

communities on administrative control was devoted to a chapter containing various types of 

oversight from internal, external, tribal or other functions. 

     The importance of this control in maintaining public money and ensuring competition in 

reaching the best offers on the one hand, and the expansion of this control for all types of 

delegations, we have addressed internal management control exercised by the selection and 

selection Committee, and external administrative control through the General Facility 

delegations Committee and the follow-up control through the delegated authority. 

We studied the legal provisions related to administrative control, and examined the extent of 

their effectiveness in devoting the principle of transparency in concluding an authorization 

agreement on the one hand, and the principle of collectivity in choosing the best offers on the 

other hand, and ensuring legitimate competition. 

Keywords : Administrative control; delegation of the General Facility; the regional groups. 
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 املقذمت:

لاث التي تهضف مً كغفذ الجؼابغ هغحرها مً الضٌو  في ول مغخلت مً مغاخل جؼىعها مجمىكت مً الدشَغ

مما اولىـ كلى ػبُلت اللالكت اللاهىهُت التي ،زاللها إلى جىـُم اإلاغافم اللامت والبدث كً أهجم الؿبل لدؿحرها

الضولت كً ملـم اليشاػاث الاكخصاصًت وجدفحز الاؾدثماع وطلً بغفم ًض  ،جغبؼها باإلاغافم اللامت زاصت الاكخصاصًت

بفىغة حضًضة جخللم  2015وجأحي مغخلت ما بلض ؾىت  ،لظمان الغفاهُت للمىاػً وجدلُم أهثر فاكلُت للمغافم اللامت

ع اإلاغفم اللام .  باإلاغافم اللامت وحؿُحرها جخمدىع في جفٍى

غحم ؾبب طلً إلى  ، مما أزلل واهل الضولت عجؼا مالُا لجؼابغحلاوي الجماكاث ؤلاكلُمُت وزاصت البلضًاث في ا ٍو

ت واإلااصًت وغُاب الىفاءة في الدؿُحر، وكلُه جضزلذ الؿلؼاث اللمىمُت في الضولت إلى إكاصة  هلص اإلاىاعص البشٍغ

ً أحل جمىحن الىـغ في ؾُاؾت جغشُض الخضماث اللامت وجىمُتها وإؾىاص حؿُحر بلع اإلاغافم إلى اإلاخلاملحن الخىاص م

وجؼبُلا لظلً صضع اإلاغؾىم الخىفُظي ، الجماكاث ؤلاكلُمُت مً اللُام بضوعها الاكخصاصي الخىمىي اإلادلي

ع اإلاغفم اللام للجماكاث ؤلاكلُمُت18/199عكم  . 1اإلاخللم بخفٍى

كلى  إن جىاٌػ الجماكاث ؤلاكلُمُت كً حؿُحر اإلاغافم اللامت ألشخاص اللاهىن الخاص ًفغض كليها الؿهغ 

اخترام اإلابضأ ألاؾاس ي الظي ًدىم اإلاغفم اللام وهى اإلاصلحت اللامت بأبلاصه اإلاسخلفت ، وجدؿحن حىصة الخضماث الن 

الؼغق اإلالخمضة مً كبل الخىاص جخمحز بالبؿاػت والؿغكت ؾخمىً ال مدالت مً جلضًم زضمت كمىمُت في وكذ 

ً كصغهت ػغق الدؿُحر واللمل كلى جللُص صوع جضزل وهظل،مىاؾب وبجىصة كالُت مما ًلبي خاحُاث اإلاىاػىحن

وهظا ،الجماكاث ؤلاكلُمُت في الدؿُحر اإلاباشغ لحاحُاث اإلاىاػىحن مً زالٌ إكاصة الثروة بحن اللؼاكحن اللام والخاص

ت أو وصابُت لظمان طلً.  لً ًخدلم إال بفغض عكابت شاملت ؾىاء إصاٍع

ت ق الغكابت بمىطى  199-18الخىفُظي عكم اإلاغؾىم اكخنى  ظاث اإلاغفم اللام ، بدُث زصص لها ؤلاصاٍع كلى جفٍى

باكخباع الغكابت هي   ،فصال وامال اشخمل كلى مسخلف أهىاق الغكاباث مً عكابت صازلُت، زاعحُت، كبلُت أو بلضًت واهذ

وشمىلها  الغكابتاحؿاق هظه إلى حاهب  ،2الحصً اإلاىُم للحفاؾ كلى اإلااٌ اللام وال أخض ًىىغ صوعها اإلاهم في طلً

ظاث  الخؼغق إلى الشم اإلاخللم  الضعاؾتخاولىا مً زالٌ هظه  ،ولجمُم اإلاغاخل التي جمغ بهالجمُم أهىاق الخفٍى

ظاث اإلاغفم اللام  ،بالغكابت اللبلُت التي جماعؾها لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض  وفي إػاع الغكابت الخاعحُت لجىت جفٍى

 . ؾها الؿلؼت اإلافىطت ،والغكابت البلضًت التي جماع 

املشزع  هص عليهاالزقابت إلاداريت التي هىاع هي أما :"وكلُه فان ؤلاشيالُت اإلاؼغوخت في هظا البدث جخمثل في     

 " .18/199الجزائزي على جفىيظاث املزفق العام املحلي في ظل املزسىم الخىفيذي رقم

ألاخيام اللاهىهُت  ق اإلاىهج الخدلُلي مً زالٌ جدلُلإن ؤلاحابت كلى ؤلاشيالُت أكاله جخؼلب بالظغوعة إجبا

تاإلاخلللت  ظاث اإلاغفم اللام الصاصعة بمىحب اإلاغؾىم كلى  بالغكابت ؤلاصاٍع ، والبدث في 18/199 الخىفُظي عكمجفٍى

 حُضة.كمىمُت مدلُت  طمان زضمتفي  مضي فلالُتها

                                                           
ع اإلاغفم اللام، اإلاؤعر في اإلاخللم ب199-18اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  - 1  .2018أوث 5، الصاصعة في 48، ج عكضص2018أوث 2خفٍى
 .08،ص2ولُت الحلىق بىصواو،حاملت بىمغصاؽ 201، ماحؿخحر ت بشحرة بجاوي،الضوع الغكابي للجان الصفلاث اللمىمُت كلى اإلاؿخىي اإلادلي ،عؾال- 2
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 هما ًلي:إلاىطىق اكمىا بخلؿُم ومً أحل صعاؾت هظا اإلاىطىق بش يء مً الخفصُل  

 ٌ ت الضازلُت : الغكابت اإلادىع ألاو  اإلاىفظة مً كبل لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوضؤلاصاٍع

ظاث اإلاغفم اللام  الثاوياإلادىع   وعكابت الؿلؼت اإلافىطت  البلضًت : عكابت لجىت جفٍى

ت كلى غكابت الي فلالُت : مضالثالثاإلادىع  ظاث اإلاغفم اللامؤلاصاٍع  جفٍى

 املىفذة مً قبل لجىت اخخيار واهخقاء العزوضإلاداريت الذاخليت الزقابت : ول املحىر لا 

ع اإلاغفم اللام كلض بمىحبه ًفىض شخص ملىىي زاطم للاهىن كام ٌؿمى اإلافىض إلاضة مدضصة حؿُحر  جفٍى

،هما ٌلض أًظا طلً الللض الظي 1ولُخه شخص زاطم لللاهىن الخاص ٌؿمى اإلافىض إلُهمغفم كام ًخىلى مؿؤ 

لىم بمىحبه شخص مؿؤوٌ كً مغفم كام مهمت حؿُحر هظا اإلاغفم اإلافىض له ،ًمىً أن ًيىن شخص كام أو ً

يىن أحغ اإلافىض له مغجبؼا بيخابج اؾخغالٌ اإلاغفم   .2زاص ،ٍو

ع اإلاغفم اللام  أما مؿحري الجماكاث ؤلاكلُمُت مً حؿحر اإلاغافم التي جلم كلى وؾُلت جمىً فهى اإلادلي جفٍى

ع اإلاغفم اللام كاجلهم بشي هى  اإلادلي ل فلاٌ ومغن، بغُت طمان زضماث طاث هىكُت إلاؿخلملي اإلاغفم اللام،وجفٍى

و مؿؤوٌ كً مغفم كام ،ًضعى الؿلؼت ا شخص ملىىي زاطم لللاهىن اللام زاللهاجفاكُت ًسٌى مً 

مً اإلاغؾىم الخىفُظي  4وجؼبُلا للماصة   ، 3اإلافىطت،بلع مهامه غحر الؿُاصًت إلى شخص آزغ ًضعى اإلافىض له

ًمىً الجماكاث ؤلاكلُمُت واإلاؤؾؿاث اللمىمُت طاث الؼابم ؤلاصاعي الخابلت لها، " :التي هصذ كلى 18/199

واإلاؿؤولت كً مغفم كام، التي جضعى في صلب الىص "الؿلؼت اإلافىطت "أن جفىض حؿُحر مغفم كام إلى شخص 

ع" ملىىي كام أو زاص، زاطم لللاهىن الجؼابغي، ًضعى   .في صلب الىص "اإلافىض له " بمىحب اجفاكُت جفٍى

ع اإلاغفم اللام اإلاد  :االؿابلت الظهغ هم 4لي خؿب اإلااصةإطن أػغاف اجفاكُت جفٍى

 16هجضها إما الجماكاث ؤلاكلُمُت التي جأزظ شيل والًت أو بلضًت  وهى ما هصذ كلُه اإلااصة :السلؼت املفىطت -

ؾؿاث اللمىمُت طاث الؼابم ؤلاصاعي الخابلت لها والتي هص كليها ول مً كاهىن ،واإلاؤ 20164مً الخلضًل الضؾخىعي 

 .6 147و146في اإلااصجحن  12/07وكاهىن الىالًت 5 154و153في ول مً اإلااصجحن 11/10البلضًت عكم 

له في ، هجض اهه جم خصغ اإلافىض الؿابلت الظهغ  18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي  4بالغحىق للماصة : املفىض له  -

ؼت  أن ًيىن زاطم لللاهىن  ،له ، بملنى له مىػً وكىىانالجؼابغي شخص ملىىي كض ًيىن كام أو زاص،شٍغ

                                                           
1
 -Braconnier Stefane, Droit de services publics, p u f ,Paris ,2008,p413.  

2
 - Dribenko Bernard, Droit de l éau, edition gualino,paris,2008,p222. 

ل بلع اإلاهام غحر الؿُاصًت  كلى: "18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي  2هصذ اإلااصة  - 3 ع اإلاغفم  اللام في مفهىم هظا اإلاغؾىم ،جدٍى ًلصض بخفٍى

 . أصهاه،بهضف الصالح اللام"4صة  إلى اإلافىض له اإلاظوىع في اإلااصة،إلاضة مدضو "الخابلت للؿلؼاث اللمىمُت
4

الصاصعة  في ،14كضص،ج ع  ....."،للدولت هً البلدٌت والوالٌت  اإلقلٍمٍتعلى :"الجماعاث  6161من التعدٌل الدستوري  61نصج المادة - 

07/03/2016. 
لُت 3الصاصعة في  37، اإلاخللم بالبلضًت، ج ع، كضص2011ًىهُى 22اإلاؤعر في 11/10اللاهىن عكممً  153هصذ اإلااصة - 5 "ًمىً البلضًت :كلى  2011 حٍى

ت والظمت اإلاالُت اإلاؿخللت أن غلى :"جيىن 154مً أحل حؿُحر مصالحها."، وهصذ اإلااصة  جيش ئ مؤؾؿاث كمىمُت بلضًت جخمخم بالصخصُت اإلالىٍى

جب كلى  اإلاؤؾؿاث اللمىمُت البلضًت طاث ػابم إصاعي أو طاث ػابم اللمىمُت البلضًت طاث الؼابم الصىاعي والخجاعي أن  اإلاؤؾؿتصىاعي وججاعي ٍو

 جىاػن بحن إًغاصاتها وهفلاتها."
6

ًمىً  كلى :" 2012فُفغي  29اإلاؤعزت في  07اإلاخللم بالىالًت ،ج ع،كضص 2012فُفغي  21اإلاؤعر في  12/07عكم  مً اللاهىن  146هصذ اإلااصة - 

ت والاؾخلالٌ اإلاالي كصض حؿُحر اإلاصالح اللمىمُت "، وهصذ اإلاجلـ الشلبي الىال ةي أن ًيش ئ مؤؾؿاث كمىمُت والبُت جخمخم بالصخصُت  اإلالىٍى

كلى :"جأزظ اإلاؤؾؿت اللمىمُت الىالبُت شيل مؤؾؿت كمىمُت طاث ػابم إصاعي أو مؤؾؿت كمىمُت طاث ػابم صىاعي أو ججاعي خؿب   147اإلااصة 

 الهضف اإلاغحى منها."
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يىن في شيل شغهت أو مؤؾؿت أو ججمم ،ؾىاء وان أحىبي أو  ت ،ٍو كاهىن أؾاس ي، هظا  باليؿبت للشغواث الخجاٍع

 وػني.

اجفاكُاث ؿاواة  واإلاىافؿت في كملُت إبغام  وجىفُظ اخترام مباصا الشفافُت واإلا جلتزم الجماكاث ؤلاكلُمُت كلى

ع،وال ؾبُل لخأهُض التزامها بهظه اإلاباصا إال مً زالٌ جفلُلها إلابضأ آزغ في  غاًت ألاهمُت وهى الغكابت والتي الخفٍى

ت صازلُت أو زاعحُت كلى18/199خضصها اإلاغؾىم الخىفُظي  ت التي جماعؾها هُئاث إصاٍع اجفاكُت  في الغكابت  ؤلاصاٍع

ع اإلاغفم ا ع،وبالغحىق إلى ألاخيام اإلاىـمت لخفٍى اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  للام للجماكاث ؤلاكلُمُت ،فلض هصالخفٍى

ت باإلاىاصكلى م18/199 كبلُت صازلُت وزاعحُت  وعكابت (،حاكال منها عكابت 83الى75إلاىاصومً ا74) ظمىجها الغكابت ؤلاصاٍع

 ، جىفظ مً ػغف الؿلؼت اإلافىطت .1ع خحز الخىفُظبلضًت بمجغص صزٌى اجفاكُت الخفٍى

م إوشاء اللجان   في إػاع الغكابت الظاجُت     لإلصاعة،كاصة ما ًلجأ اإلاشغق إلى الاكخماص كلى آلُاث عكابُت صازلُت كً ػٍغ

ت،وجلىم هظه ألازحرة بغكابت بلع أكماٌ ؤلاصاعة بالغغم مً زظىكها هي هفؿها للؿلؼت الؿلمُت للغ  بِـ ؤلاصاٍع

ع اإلاغفم اللام وجدضًضا في الفصل  18/199ؤلاصاعي،واهؼالكا مً طلً أوعص اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  اإلاخظمً جفٍى

ظاث اإلاغفم اللام "باإلااصة  مىه جدضًضا ألهم حهاث الغكابت الضازلُت أال وهي لجىت  75الغابم  اإلالىىن "عكابت جفٍى

فىطت في طػار الزقابت الذاخليتللجىت خاخخيار واهخقاء جيش ئ السلؼت امل"ازخُاع واهخلاء اللغوض بىصها: 

ت واخضة جدضثها كلى ( مىظفين مؤهلين مً بينهم الزئيس ...."ل6وجخكىن مً سخت )..…العزوضل فهي إطن لجىت إصاٍع

ظاث اإلاغفم اللام في إػاع الغكابت الضازلُت .  وحه ؤلالؼام ول الهُئاث اإلايلفت بئبغام جفٍى

 ىت للجحشكيلت ا -أوخا

(مىؿفحن مؤهلحن 6كلى ما ًلي:جخيىن هظه اللجىت مً ؾخت )18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي  75/2هصذ اإلااصة 

،مً بُنهم الغبِـ ،ٌلُنهم مؿؤوٌ الؿلؼت اإلافىطت ..."،واؾدىاصا لظلً جيشأ لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض مً ػغف 

ت بمىحب ملغع ًخظمً كاصة أؾماء أكظاء اللجىت الؿلؼت اإلافىطت ،ٌلحن أكظائها مً ػغف عبِـ الؿلؼت اإلافىط

 (ؾىىاث كابلت للخجضًض .3وعبِؿها ،إلاضة زالر )

ت اللجىت، فدؿب هص  اإلااصة وأما  مً هفـ اإلاغؾىم الخىفُظي ،الظي حلل   76كً ملاًحر الازخُاع للظٍى

زاصت اإلاخلللت بفدص مؿألت ازخُاع ألاكظاء كابمت كلى أؾاؽ الىفاءة ،وهى أمغ مىؼلي وىن مهام اللجىت و 

اللغوض والخفاوض ،ًدخاج إلى كضع هبحر مً الضعاًت واإلالغفت بملاًحر الخدلُل  والترحُذ واإلافاطلت اإلابِىت في صفاجغ 

ت لجىت ازخُاع واهخلاء الشغوغ ،  ع اإلاغفم اللام للجماكاث ؤلاكلُمُت، اشترغ للظٍى اصة كلى طلً فئن كاهىن جفٍى ٍػ

وبظلً ًخم اللظاء كلى ؿاهغة حلُحن أكظاء مً زاعج الؿلؼت اإلافىطت   ،ؼت اإلافىطتاللغوض جبلُت اللظى للؿل

 .ألاهضاف الظُلت للمشغفحن كلى الؿلؼاث اإلافىطت  ألهضاف ال جخللم باإلاصلحت اللامت بلضع ما جغجبؽ ببلع

م كملها إلاؿؤوٌ واإلاالخف هىا بشان حشىُلت  اللجىت ،أن اإلاشغق كام بخدضًض كضص أكظائها ،جاعوا مؿألت جىـُ

في ًفىث الفغصت كلى الؿلؼت اإلافىطت الؿلؼت اإلافىطت الظي ًدضص هـامها الضازلي بمىحب ملغع،صون أن 

 بيل شخص ًمىىه بدىم هفاءاجه أن ًىحر اللجىت في أشغالها . -كىض الاكخظاء–الاؾخلاهت 
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 :آليت عمل اللجىت ومهامها ثاهيا

ت صازلُت  غق للجىت ازخُاع واهخلاء اللغوضشكهض اإلا بازخصاصاث ومهام جخالءم مم صوعها الهام هغكابت إصاٍع

هضفها الىصٌى إلى ازخُاع أخؿً اللغوض ،وجدلُم ؾالمت وصحت وشفافُت إحغاءاث الخلاكض مً حهت أزغي ،وألحل 

ت وجلىُت صكُلت خضصتها اإلااصة  ميلفت  ، التي حللتها18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي  77طلً أوول لها كضة مهام إصاٍع

 بفخذ اللغوض وفدص ملفاث الخلهض وفدص اللغوض والخفاوض هما ًلي: 

 مزحلت فخح العزوض  -1

إن ازخصاص لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض وفي مغخلت فخذ اإلالفاث التي حلض أولى مغاخل كملها ملُض جلُضا صكُلا 

ء ول أكظاء اللجىت مً ػغف الؿلؼت الؿابم الظهغ ،فبلض أن ًخم اؾخضكا18/199 عكم بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي

خم طلً في حلؿت اإلافىطت ،وفي آزغ ًىم وآزغ ؾاكت مً أحل جدظحر  اللغوض جباشغ اللجىت كملها بفخذ الاؿغفت ،ٍو

ؿا لشفافُت ؤلاحغاءاث ، وزالٌ هظه اإلاغخلت جلىم اللجىت باإلاهام الخالُت:  كلىُت جىَغ

ملض جدضًضا لهظا الغغض كلى مؿخىي  جل زاصالخأهض مً حسجُل ملفاث الخلهض أو اللغوض في س 

 الؿلؼت اإلافىطت،

 اللُام بفخذ الاؿغفت، 

ش وصٌى الاؿغفت،  صون جمُحز أو  إكضاص اللابمت الاؾمُت  للمترشححن الظًً جم اهخلائهم ،خؿب الحالت ،وجاٍع

 ،1991-18مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3اهدُاػ وفلا للماصة 

 ىن منها ملف حلهض وول كغض،إكضاص كابمت الىزابم التي ًخي 

ً زالٌ الجلؿت،  غ مدظغ احخماق ًىكله ول ألاكظاء الحاطٍغ  جدٍغ

غ   ً زالٌ الجلؿت،ًىكله  2مدظغ كضم الجضوي جدٍغ  ،ول ألاكظاء الحاطٍغ

 ل أشغالها زالٌ هظه اإلاغخلت في سجل زاص ومغكم ومؤشغ كلُه مً مؿؤوٌ الؿلؼت اإلافىطت. ُحسج 

جيىن لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض كض كامذ بالضوع ؤلاكضاصي ألاٌو الالػم للملها باهخماٌ مغخلت فخذ اللغوض 

 الخالي اإلاخللم بفدص ملفاث  الخلهض.

 مزحلت فحص ملفاث الخعهذ :2

بلض إجمام كملُت فخذ ألاؿغفت كلى الىدى الؿابم طهغه ، جأحي مغخلت فدص ملفاث الخلهض في حلؿت مغللت ابخضاء      

الي لجلؿت فخذ ألاؿغفت  وجخىلى طلً  هفـ اللجىت وبهظه الصفت جلىم لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض مً الُىم اإلاى 

 :1باإلاهام الخالُت 

                                                           
ع  247-15مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم 5كلى:"صون ؤلازالٌ بأخيام اإلااصة 18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3هصذ اإلااصة  - 1 ،ًجب أن ًخم جفٍى

ت والخىُف ،م  م طمان ملاًحر الجىصة والىجاكت في الخضمت اللمىمُت " .اإلاغفم اللام في إػاع اخترام مباصا اإلاؿاواة والاؾخمغاٍع
كلى:ًخم إكالن كضم حضوي الؼلب كلى اإلاىافؿت في الحاالث آلاجُت :"إطا جبحن بلض الؼلب كلى  18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  15هصذ اإلااصة -2

 اإلاىافؿت للمغة ألاولى :

 كضم اؾخالم أي كغض،-

 اؾخالم كغض واخض،-

 لت أي كغض لضفتر الشغوغ،......"كضم مؼاب-
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صعاؾت الظماهاث اإلاالُت واإلاهىُت والخلىُت للمترشححن وهظا هفاءاتهم وكضعاتهم التي حؿمذ لهم بدؿُحر اإلاغفم  

 ،اللام خؿب اإلالاًحر اإلادضصة في صفتر الشغوغ

 ،غحر اإلاؼابلت للملاًحر اإلادضصة في صفتر الشغوغصاء ملفاث الخلهض إك 

ً زالٌ الجلؿتغ مدظغ احخماق ًىكله ٍجدغ    غ مدظغ  ،ول ألاكظاء الحاطٍغ هما ًمىنها كىض الاكخظاء جدٍغ

ً زالٌ الجلؿت  ،كضم الجضوي ًىكله ول ألاكظاء الحاطٍغ

غ مدظغ كضم الجضوي ،كىض الاكخظاء ،ًىكله ول ألاك  ً زالٌ الجلؿت،جدٍغ  ظاء الحاطٍغ

حسجُل أشغالها اإلاغجبؼت بضعاؾت اإلالفاث في سجل زاص مغكم ومؤشغ كلُه مؿبلا مً مؿؤوٌ الؿلؼت  

 اإلافىطت .

ه مً طماهاث مسخلفت  مً زالٌ ما جلضم ،هجض أن كمل اللجىت في هظه اإلاغخلت هى الخضكُم في اإلالفاث وما جدٍى

ت اإلاترشححن اإلالبىلحن مبضبُا الظًً ٌؿخىفىن شغوغ الخأهُل ػبلا للجؼء واللُام بىطم كابم ،خؿب صفتر الشغوغ

 .2ألاٌو مً صفتر الشغوغ واإلالاًحر اإلادضصة في الؼلب كلى اإلاىافؿت لُمغوا إلى اإلاغخلت اإلاىالُت

 مزحلت فحص العزوض  -3

وفي هفـ ىلى هفـ اللجىت ملفاث الخلهض لخخ، ًبرػ جدضًضا بلض اهخماٌ كملُت فدص أهم أصواع اللجىت الـاهغ أن

ت بفدص اللغوض باإلاهام اللجىت في هظه اإلاغخلت وجخىلى  ،لخبر مغخلت مهمت حضا جلخض ي الضكتوح ،الجلؿت الؿٍغ

 الخالُت:

 خؿب ؾلم الخىلُؽ اإلادضص في صفتر الشغوغ ، ،صعاؾت كغوض اإلاترشححن اإلاىخلحن أولُا 

 ،إكصاء اللغوض غحر اإلاؼابلت لضفتر الشغوغ  

 ،مغجبت جغجِبا جفظُلُا خؿب الىلاغ اإلاخدصل كليها،كابمت اللغوض اإلاؼابلت لضفتر الشغوغ إكضاص   

غ    ً زالٌ الجلؿت  جدٍغ  ،مدظغ احخماق ًىكله ول ألاكظاء  الحاطٍغ

كىض كضم مؼابلت أي كغض لضفتر الشغوغ ،ًىكله أًظا كىض الاكخظاء وطلً  ،غ مدظغ كضم الجضوي ٍجدغ  

ً زالٌ    ،الجلؿتول ألاكظاء الحاطٍغ

حسجل اللجىت أشغالها  بلض اهتهائها مً هظه اإلاغخلت في سجل زاص مغكم ومؤشغ كلُه مً ػغف مؿؤوٌ  

 ،الؿلؼت اإلافىطت

م مؿؤوٌ الؿلؼت اإلافىطت صكىة   الؾخىماٌ كغوطهم كىض  ،اإلاغشححن الظًً جم اهخلائهم هخابُا وكً ػٍغ

  .الاكخظاء

كً ،ن جؼلب كىض الاكخظاء مً اإلاترشح وزابم جىمُلُت لخضكُم اللغضًمىً للجىت أ،وفي خالت جلضًم ملفاث هاكصت 

م الؿلؼت اإلافىطت وفي أحل مدضص  .3ػٍغ
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 مزحلت املفاوطاث -4

بضكىة اإلاترشح أو اإلاترشححن مً كمل لجىت ازخُاع اللغوض،خُث جلىم ت لحلض مغخلت اإلافاوطاث آزغ مغخ

وطت اللغض أو اللغوض اإلاضعوؾت ،مم اخترام بىىص اجفاكُت اإلالبىلحن واإلاؤهلحن هخابُا ول كلى خضة،مً احل مفا

ع اإلادضص في اإلااصة  ع اإلاغفم اللام كىض الاكخظاء 481الخفٍى ، خُث ًمىً أن جخؼغق اإلافاوطاث إلى مضة جفٍى

فاث أو الاجاوي التي ًضفلها اإلافىض له للؿلؼت اإلافىطت ،أو اإلاىذ التي جضفلها الؿلؼت اإلافىطت  ،هظلً الخلٍغ

ع ،هما ًمىً أن جخؼغق اإلافاوطاث إلى مسخلف الاكتراخاث اإلاخلللت بخدؿحن للمف ىض له خؿب شيل الخفٍى

ع ،باؾخثىاء ملاًحر جلُُم اللغوض اإلاىصىص كليها في صفتر الشغوغ ،وال  2حؿُحر اإلاغفم اللام مىطىق الخفٍى

ع ، ع وحشيل اإلاًمىً أن جخؼغق اإلافاوطاث ،في أي مً ألاخىاٌ إلى مىطىق الخفٍى فاوطاث في كلىص جفٍى

ع   للمصلحت اللامت، ومغخلت اإلافاوطاث في كلىص جفٍى
ً
اإلاغفم أهمُت هبحرة، للىصٌى إلى أفظل الشغوغ جدلُلا

اإلاغفم اللام لِؿذ مغخلت كابغة بل هي في غاًت ألاهمُت ألهه كض ًترجب كليها اكتراح اللجىت للمترشح الظي ًخم 

غ مدظغ مفاوطت بلض اهتهاء مىً أن جخلاكض مله اهخلاءه والظي كضم أخؿً كغض والظي ً وبلض طلً جلىم بخدٍغ

ول حلؿت جفاوض ،وجدغع إلى حاهب طلً مدظغ ًظم كابمت اللغوض اإلاضعوؾت مً ػغفها مغجبت جغجِبا 

  .جفظُلُا

ع اإلاغفم اللام اإلادلي جسظم لغكابت صازلُت مهمت جخجؿض في  وإحماال إلاا ؾبم،ًمىً اللٌى أن اجفاكُت جفٍى

كمل لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض،ٌلىص الؿبب الغبِـ إلخضاثها كلى مؿخىي ول ؾلؼت مفىطت إلى جدلُم 

ع ،وإطفاء إػاع عكابي فلاٌ كليها،خُث حلض الغكابت التي جخىالها مً كبل  مبضأ الدؿُحر الجماعي الجفاكُت الخفٍى

ؿها ،وباؾخدظاع  ملخظُاث اإلاغؾىم الخىفُظي الغكابت الظاجُت الخللابُت التي جماعؾها الؿلؼت اإلافىطت كلى هف

،هجض أن صوع اللجىت في مغخلتي فخذ الاؿغفت وفدص اإلالفاث ،ًخسظ شيل مغاكبت الىزابم واللغوض 18/199عكم 

وجلُُمها وفي اإلاغاخل الالخلت فضوعها اؾدشاعي وزاصت أجها هي التي جلىم باكتراح اإلاترشح الظي كضم أخؿً 

عكغض كلى الؿلؼت اإلافى  وجبضي اإلاالخـاث والخدفـاث التي حؿاكض بها الؿلؼت اإلافىطت  3طت إلاىده الخفٍى

 الجساط اللغاع الؿلُم في الازخُاع أو الغفع بحن اإلاترشححن اإلاخىافؿحن .

 والزقابت لجىت جفىيظاث املزفق العامالزقابت إلاداريت الخارجيت املىفذة مً قبل  :املحىر الثاوي 

  تالبعذًت للسلؼت املفىط

ت الخاعحُت جماعؽ مً زالفا   ت الضازلُت التي جيبم مً صازل الؿلؼت اإلافىطت ،فان الغكابت ؤلاصاٍع للغكابت ؤلاصاٍع

ت مخسصصت زاعحت كً هؼاق حشىُلت الؿلؼت اإلافىطت ،هما أن ص ت ػغف هُئاث إصاٍع ٍغ الخُاث هظه ألازحرة جلٍغ

ت الخاعحُت  عكابت الخلت ػ  ،مهمت ت للظغب كلى أًضي اإلاسلحن بلىاكض الللىص والصفلاث وحلض الغكابت ؤلاصاٍع حٍغ
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إطا واهذ لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض ال جملً أي عأي ملؼم للمصلحت اإلاخلاكضة وىن ، و 1اللمىمُت وؤلاهفاق اللام

اعؽ إلى حاهب الغكابت الخاعحُت جم عأحها اؾدشاعي ،فان عأي هُئت الغكابت الخاعحُت ملؼم فللُا للؿلؼت اإلافىطت،

ع اإلاغفم اللام ،وؾىف هداٌو جفصُل ول طلً  الؿلؼت اإلافىطت عكابت بلضًت جخابم مً زاللها جىفُظ اجفاكُت جفٍى

 هما ًلي :

 لجىت جفىيظاث املزفق العاممً قبل  الزقابت إلاداريت الخارجيت املىفذة -أوخا

اع الغكابت الخاعحُت ،لجىت وفي إػ 199-18مً اإلاغؾىم الخىفُظي  78جيش ئ الؿلؼت اإلافىطت وفلا للماصة 

ظاث اإلاغفم اللام وبهظا جيىن هظه اللجىت مؿاكضة للؿلؼت اإلافىطت في مجاٌ الخدظحر إلبغام اجفاكُت  ،جفٍى

ع بيل مغاخلها ،هما ٌلهض إليها بمهمت صعاؾت الؼلىن اإلالضمت مً كبل اإلاترشححن غحر اإلالبىلحن ،وكبل الخىض  الخفٍى

 ق إلى حشىُلتها هما ًلي:في جفاصُل مهامهما ،ؾىف هخؼغ 

 جفىيظاث املزفق العام لجىتحشكيلت - 1

ظاث اإلاغفم اللام مً   ؾخت أكظاء ؾىاء كلى مؿخىي الىالًت أو البلضًت  مدضصًً هما ًلي:جدشيل لجىت جفٍى

  على مسخىي الىخاًت لجىت جفىيظاث املزفق العام 

 لممثل كً الىالي اإلاسخص إكلُمُا ،عبِؿا -

 لؼت اإلافىطت،كً الؿ (2)ممثلحن  -

 ممثل كً اإلاجلـ الشلبي الىالةي، -

ت الىالبُت للبرمجت ومخابلت اإلاحزاهُت ، -  ممثل كً اإلاضًٍغ

ت الىالبُت لألمالن الىػىُت -  . ممثل كً اإلاضًٍغ

  على مسخىي البلذًت لجىت جفىيظاث املزفق العام 

 ممثل كً عبِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي ، عبِؿا، -

 ممثل كً اإلاجلـ الشلبي البلضي ،–طت كً الؿلؼت اإلافى (2)ممثلحن   -

 ممثل كً اإلاصالح غحر اإلامغهؼة لألمالن الىػىُت ، -

  ممثل كً اإلاصالح غحر اإلامغهؼة للمحزاهُت،  -

، فان أكظائها ًسخاعون هـغا لىفاءتهم بالىـغ ألهمُت وكُمت اللمل الظي اللجىت حشىُلت  و بئملان الىـغ في 

ممثل كً الىالي اإلاسخص  إلىعباؾت اللجىت جم إؾىاصها  الًت أو البلضًت ،هما أن جخىاله اللجىت ؾىاء كلى مؿخىي الى 

إكلُمُا، وكاصة ما ًيىن هظا اإلامثل مً طوي الىفاءاث اإلاهىُت اإلاؼلىبت، أما باليؿبت للبلضًت أؾىضها إلى ممثل عبِـ 

ت والبلضًت جظم صىفحن مً ألاكظاء، لجىت الىالبُالحشىُلت ،هما أن الىىاب اإلاجلـ الظي غالبا ما ًخم ازخُاعه مً 

ألامغ الظي ًظفي حاهبا مً الخىىق كلى هظه الدشىُلت، أٌو الصىفحن ًخمثل في ألاكظاء اإلاىخسبحن اإلامثلحن كً اإلاجلـ 

ظاث اإلاغفم اللام ،  الشلبي الىالةي والبلضي والظًً ًماعؾىن مهمت الغكابت الشلبُت الؿابلت كلى إبغام اجفاكُاث جفٍى
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اث اإلاصالح الىالًت  وغحر اإلامغهؼة التي لها أما ال فئت الثاهُت فخىدصغ في ألاكظاء اإلاخبلحن واإلالُىحن مً مسخلف اإلاضًٍغ

ع .   كالكت صابمت بالخفٍى

ً ًيخمُان لىصاًت واخضة )وػاعة اإلاالُت(، الش يء الظي ًؤهض كالكت إلى حاهب  حشىُلت اللجىت طمذ كظٍى

ىت ال ع اإلاغفم اللام  بالخٍؼ تهما بل جفٍى ً لم ًدضص اإلاغؾىم الخىفُظي  الؿالف الظهغ هٍى لمىمُت ،هظًً اللظٍى

 فلؽ أشاع إلى اإلاصلحت التي ٌشخغالن بها. 

لت حلُحن 18/199عكم لم ًبحن اإلاغؾىم الخىفُظي  ظاث اإلاغفم اللام ؾىاء كلى مؿخىي ػٍغ أكظاء لجىت جفٍى

كبل إصاعتهم وبأؾمائهم وبالخالي فهظه اإلاهمت جلم كلى مً اللجىت   حلُحن أكظاءًيىن الىالًت أو البلضًت، إال اهه واكلُا 

كاجم ول إصاعة ًيخمي إليها أكظاء اللجىت، هما ًخىفل اإلاجلـ الشلبي الىالةي و البلضي بازخُاع ممثلُه في اللجىت بلض 

 مضاولت اإلاجلـ.

ظاث اإلاغفم اللام ًيىن فئن حلُ ،1مً اإلاغؾىم الخىفُظي  الؿالف الظهغ 80ألخيام اإلااصة وجؼبُلا  حن لجىت جفٍى

بمىحب ملغع مً عبِـ الؿلؼت اإلافىطت  واإلاخمثل في الىالي أو عبِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي، خؿب الحالت ،بىاء 

كلى اكتراح مً الؿلؼاث التي ًيخمي إليها باقي ألاكظاء، هظا اإلالغع ٌلخبر جىصِبا للجىت ختى ًمىنها مباشغة كملها،إلاضة 

دضص الىـام الضازلي للجىت وحشىُلها بمىحب ملغع مً مؿؤوٌ الؿلؼت اإلافىطت (ؾ3زالر )  .ىىاث كابلت للخجضًض، ٍو

لت مماعؾت كملها الغكابي إلى ال 199-18لم ٌشغ اإلاغؾىم الخىفُظي  ظاث وػٍغ لىاكض اإلاىـمت لؿحر وكمل لجىت الخفٍى

 .  2ص بمىحب ملغع مً مؿؤوٌ الؿلؼت اإلافىطتحالها، إال اهه أخاٌ طلً إلى الىـام الضازلي للجىت الظي ًدضآو 

 اخخصاصاث لجىت جفىيظاث املزفق العام  -2

ٌ  اإلاىىػت بها ،والتي جىصب أؾاؾا باهخماٌ حشىُلتها جلبل اللجىت كلى مماعؾت مهامها وصالخُاتها اللضًضة و  خى

ع اإلاغفم اللاما م صفاجغ الشغوغ اإلاخظمىت جفٍى ع وهظلً اإلاىاف ،إلاىافلت كلى مشاَع م اجفاكُاث جفٍى لت كلى مشاَع

ع اإلاغفم اللام ومىذ الخأشحراث لالجفاكُاث اإلابرمت  م مالخم اجفاكُاث جفٍى اللام إلى حاهب اإلاىافلت كلى مشاَع

 .3وصعاؾت الؼلىن اإلاىصكت لضحها مً كبل اإلاترشححن غحر اإلالبىلحن والفصل فيها

 جال جحظير الخفىيعالاخخصاص الزقابي للجىت جفىيظاث املزفق العام  في م-أ

ظاث اإلاغفم اللام  بمغاكبت  صفاجغ  199-18مً اإلاغؾىم الخىفُظي  81أهضث اإلااصة  كلى أن جلىم لجىت جفٍى

م صفاجغ الشغوغ مً كبل  ع اإلاغفم اللام وبالخالي فئن هظه الغكابت جىمً في صعاؾت مشاَع الشغوغ اإلاخظمىت جفٍى

الن كً اللملُت، وكلُه فالؿلؼت اإلافىطت ال ًمىنها الشغوق في كملُت اللجىت الظي ًيىن كبل الشغوق في مغخلت ؤلاك

ع كبل الحصٌى كلى مىافلت كلى   م إبغام اجفاكُت الخفٍى  صفاجغ الشغوغ  .مشاَع
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 ماهيت دفتر الشزوغ 

هى كباعة كً وزُلت جخظمً مجمىكت مً البىىص الخىـُمُت والبىىص الخلاكضًت التي ًجب أن جىضح صفتر الشغوغ 

ع اإلاغفم اللام وجىفُظهاهُ شمل صفتر الشغوغ حؼءًً :1فُاث إبغام اجفاكُت جفٍى  ، َو

ت اللامت اإلاخلللت بشغوغ جأهُل اإلاترشححن - خظمً هظا ألازحر البىىص ؤلاصاٍع الجؼء ألاٌو اإلاخللم بضفتر ملف الترشح ،ٍو

الجؼء ألاؾـ واإلالاًحر التي ًخم  و الىزابم التي جخيىن منها ملفاث الترشح وهظا ػغق جلضًمها ،هما ًخظمً هظا

 الاكخماص كليها في ازخُاع اإلاترشححن لخلضًم كغوطهم اإلاخلللت كلى الخصىص ب:

 *اللضعاث اإلاهىُت أي ما ًمخلىه اإلاترشح مً الشهاصاث  اإلاؤهلت اإلاؼلىبت لدؿُحر اإلاغفم اللام .

ت واإلااصًت واإلاغاحم اإلاهىُت . *اللضعاث الخلىُت  وهي الىؾابل البشٍغ

 أما الجؼء الثاوي اإلاخللم بضفتر اللغوض ًخظمً :-

ت والخلىُت :التي جخمثل في ول اإلاللىماث اإلاخلللت بىُفُاث جلضًم اللغوض وازخُاع اإلافىض له  *البىىص ؤلاصاٍع

ع اإلاغفم اللام اإلالني ،وهظ ا ول البُاهاث الىصفُت والخلىُت اإلاخلللت بدؿُحر اإلاغفم والبىىص الخلىُت اإلاؼبلت كلى جفٍى

ع .  اللام مدل الخفٍى

*البىىص اإلاالُت :اإلاخلللت أؾاؾا باإلالابل اإلاالي لفابضة اإلافىض له أو لفابضة الؿلؼت اإلافىطت أو اإلالابل اإلاالي 

ع ،هما ًجب  ع لصالح اإلافىض له جدضص هظه البىىص خاالث  آنالظي ًضفله كىض الاكخظاء اإلالني بالخفٍى الخلٍى

 وهظا هُفُاث خؿابه .

 هخائج ممارست الزقابت على مشاريع دفاجز الشزوغ 

م صفاجغ الشغوغ هي زؼىة فلالت، أعاص مً زاللها اإلاشغق جؼبُم الغكابت كلى حمُم  إن الغكابت كلى مشاَع

عالىزابم اإلاخلللت  مً شأجها أن حغني الؿلؼت اإلافىطت  ، وهي زؼىة هوهظا بضءا مً الخدظحر ل هوهظا مغاخل بالخفٍى

 مً إطاكت الىكذ بخفاصي ألازؼاء اإلااصًت كبل الشغوق في ؤلابغام.

 الاخخصاص الزقابي للجىت جفىيظاث املزفق العام  قبل دخىل الاجفاقيت  حيز الخىفيذ  -ب

م صفاجغ الشغوغ هغكابت أولُت كلى الللض وإ م ال جخىكف ازخصاصاث اللجىت كىض مغاكبت مشاَع هما جمخض لدشمل مشاَع

يىن طلً كبل صزٌى  م اإلاالخم ٍو ع خحز الخىفُظ.اجفاكُت الاجفاكُاث ومشاَع  الخفٍى

  مشاريع اجفاقياث جفىيع املزفق العام 

ظاث اإلاغفم اللام، جىصق الؿلؼت  بلضما جخدصل الؿلؼت اإلافىطت كلى صفتر شغوغ مصاصق كلُه مً كبل لجىت جفٍى

ع اإلاغفم اللام  لضي اللجىت اإلافىطت  مشغوق اجفاكُت جف البلضًت إلاغاكبخه والخأشحر كلُه وطلً مً  الىالبُت أو ٍى

وهظهغ منها مىطىق ،199-18مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  48زالٌ عكابت ول البُاهاث اإلاىصىص كليها في اإلااصة 

ع ومضجه،خلىق وواحباث الؿلؼت اإلافىطت واإلا ع بضكت،صُغت ؤلابغام ،شيل الخفٍى فىض له،الظماهاث الخفٍى

ظاث  ،2،الخأمُىاث هُفُاث خل الجزاكاث.... جلضم الؿلؼت اإلافىطت هظا اإلاشغوق مغفلا بملف وامل لدشغق لجىت جفٍى

                                                           
 ،اإلاغحم الؿابم.199-18مً اإلاغؾىم الخىفُظي  13اإلااصة  :اهـغ- 1
 .الؿابم ، اإلاغحم18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي  48بالخفصُل اإلااصة اهـغ:- 2
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م والخىـُم اإلالمٌى بهما زاصت  اللام بضعاؾتاإلاغفم  وجفدص ول وزُلت والخأهض مً مؼابلتها شىال ومظمىها للدشَغ

ظاث اإلاغفم اللا   .مما حللم بدىـُم جفٍى

 مشاريع املالحق 

ع ، ًمىً للؿلؼت اإلافىطت  أن جلجأ إلى إبغام مالخم ، وطلً وفلا لخىـُم  في إػاع جىفُظ اجفاكُت  الخفٍى

ظاث اإلاغفم اللام ع، وال ًبرم زاعج آلاحاٌ الخلاكضًت ،وال 1جفٍى ، فاإلالحم هى وزُلت حلاكضًت جابلت الجفاكُت الخفٍى

أو اهجاػ اؾدثماعاث أو زضماث جيىن كلى  ،إلالحم حلضًل مىطىق الاجفاكُتًمىً بأي خاٌ مً ألاخىاٌ أن ًسص ا

  18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي الثالث وحلضًل مضة الاجفاكُت باؾخثىاء الحاالث اإلاظوىع ة في اللؿم  ،كاجم اإلافىض له

ع مً خُث زظىكه للغكابت الخاعحُت اللبلُت وطلً باكخ باعه وزُلت حلاكضًت إن اإلالحم شأهه شأن اجفاكُت الخفٍى

ظاث اإلاغفم  في خضوص آحاٌ الخىفُظ الخلاكضًت الخاصت  لغض كلى لجىت جفٍى ملحلت باالجفاكُت ، فاإلالحم ًبرم َو

باالجفاكُت ألاصلُت  وبالخالي فئن الؿلؼت اإلافىطت ال ًمىنها الشغوق في جىفُظ بىىص اإلالحم كبل الحصٌى مىافلت لجىت 

ظاث اإلاغفم اللام .  جفٍى

  الخأشيراث لالجفاقياث املبرمتمىح  

ظاث اإلاغفم اللام وهي جماعؽ مهامها الغكابُت ظاث اإلاغفم ،حلخبر لجىت جفٍى مغهؼ اجساط اللغاع في مجاٌ عكابت جفٍى

خُث جخىج هظه الغكابت بمىذ الخأشحراث لالجفاكُاث  199-18مً اإلاغؾىم الخىفُظي  81اللام،  وهى ما أهضجه اإلااصة 

ظاث اإلاغفم اللام  حلبر كً إعاصة هظه ألازحرة، وهي حلخبر أهم زؼىة في كملُت ة ،فالخأشحر اإلابرمت التي جمىدها لجىت جفٍى

ت في مىذ الخأشحرة أو عفظها  ع ، خُث جملً هظه اللجىت الحٍغ فبلض صعاؾت الغكابت اللبلُت كلى إبغام اجفاكُت الخفٍى

ؿخىفي الشغوغ اللاهىهُت جل غع اللجىت مىذ الخأشحرة التي حلخبر جصغفا كاهىهُا لها.أما اإلالف والخأهض مً أهه وامل َو

خالت الغفع التي لم ًىص كليها اإلاغؾىم الخىفُظي الؿابم الظهغ ًمىً أن ٌلىص ؾببها إلى كُام خالت كاهىهُت حلاًنها 

م و/أو الخىـُم اإلالمٌى بهما .  اللجىت مً خُث وحىص مسالفت للدشَغ

  ًقبل املترشحين غير املقبىلين دراست الؼعىن املىدعت لذيها م 

ت الىصٌى للؼلباث اللمىمُت  199-18للض هغؽ اإلاغؾىم الخىفُظي ع اإلاغفم اللام مباصا خٍغ اإلاخظمً جفٍى

وهى ما ًـهغ حلُا مً زالٌ جىـُمه إلحغاء الؼلً في اإلاىذ اإلاؤكذ  ،واإلاؿاواة في ملاملت اإلاغشححن وشفافُت ؤلاحغاءاث

ع في ماصجه  حاءث فاصلت في هظا اإلاجاٌ ماهدت الحم للمترشح اإلادخج كلى عفم الؼلً في اإلاىذ اإلاؤكذ التي  42للخفٍى

( ً ظاث اإلاغفم اللام وطلً في أحل ال ًخلضي كشٍغ ع أمام لجىت جفٍى ش إشهاع  كغاع اإلاىذ 20للخفٍى ( ًىم مً جاٍع

ضجحن ًىمُخحن باللغت الىػىُت واللغت ألاحىبُت ع في حٍغ   .اإلاؤكذ للخفٍى

ظاث اإلاغفم اللام  جلىم بضعاؾت ملف بالغ  و  حىق إلى اإلااصة الؿالفت الظهغ وفي الفلغة الثاهُت منها هجض أن لجىت جفٍى

( ً ش اؾخالمها الؼلً وجبلغ 20الؼلً وجفصل فُه بمىحب كغاع جصضعه في أحل ال ًخلضي كشٍغ ( ًىما ابخضاء مً جاٍع

ع هما  ،2كغاعها اإلاللل إلى الؿلؼت اإلافىطت وصاخب الؼلً ًمىً ألي مترشح أن ًدخج كلى كغاع إلغاء إحغاء الخفٍى

                                                           
 ،اإلاغحم هفؿه.18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم   58اهـغ: اإلااصة - 1
 ،اإلاغحم الؿابم18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  42/2اهـغ: اإلااصة - 2
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ظاث اإلاغفم اللام في احل ال ًخلضي كشغ ) ش إشهاع كغاع ؤلالغاء 10وان ًغفم ػلىا لضي لجىت جفٍى ( أًام ابخضاء مً جاٍع

ع في أي مغخلت مً مغاخل  199-18مم الللم أن اإلاغؾىم الخىفُظي مىذ الؿلؼت اإلافىطت إلغاء إحغاء الخفٍى

ظاث اإلاغفم اللام ع ، وجلىم بئشهاعه وجبلُغه للجىت جفٍى  . 1الخفٍى

 ثاهيا:الزقابت إلاداريت البعذًت لخفىيظاث املزفق العام 

ع اإلاغفم اللام في إػاع الغكابت البلضًت والتي جماعؾها  ختى ولى لم  جخابم الؿلؼت اإلافىطت جىفُظ اجفاكُت جفٍى

اإلافىطت هظا الحم مً ػبُلت اإلاغفم اللام التي حؿخلؼم كضم جىاٌػ   ًىص كليها صفتر الشغوغ ،وحؿخمض الؿلؼت

الؿلؼت اللمىمُت كً اإلاغفم ولُت ،بل جبلى في ًضها ؾلؼت الغكابت ألجها اإلاؿؤوٌ ألاٌو كً طمان الخضمت اللمىمُت 

م الغكابت الخل ىُت وهظلً إكضاص فُيىن لها الحم في مخابلت اإلافىض له أزىاء اؾخغالٌ اإلاغفم اللام، وطلً كً ػٍغ

غ الضوعٍت.  الخلاٍع

 جلىم الؿلؼت اإلافىطت أزىاء مماعؾت الغكابت اإلاُضاهُت للمغفم اللام اإلافىض باالػالق كلى ول الىزابم  

عواإلاؿدىضاث  ، للىكىف كلى مضي اخترام اإلافىض له للىاكض ؾحر اإلاغفم اللام اإلادضصة طاث الصلت باجفاكُت الخفٍى

لتزم اإلافىض له بىطم وافت الىزابم التي جؼلبها  في صفتر الشغوغ ومخابلت ع اإلاغفم اللام ،ٍو جىفُظ اجفاكُت جفٍى

ت لخلُُم الخضمت اللمىمُت   .2الؿلؼت اإلافىطت ؾىاء واهذ مالُت أو جلىُت الظغوٍع

غ صوعٍت وإعؾالها إلى الؿلؼت اإلافىطت ،حؿخؼُم هظه ألازحرة جلُُم حىصة   هما ًلتزم اإلافىض له بئكضاص جلاٍع

غ مً مللىماث الؾُما جلً اإلاخلللت بالىؾابل الفىُت اإلاؿخسضمت   في حشغُل  الخضماث مً زالٌ ما جظمىه الخلٍغ

اإلاغفم اللام  وهظلً بغهامج جدضًث الىؾابل الفىُت ،جلبُت اإلاغفم للحاحُاث  التي ًؼلبها اإلاؿخفُضًً مً زضماجه  ال 

اإلاللىماث اإلاخلللت باإلاغفم اللام إلى اإلاؿخفُضًً وشغوغ  ؾُما فُما له كالكت بمىاكُض جأصًت الخضماث ووشغ 

فاث اإلافغوطت ملابل أصاء الخضماث إلى اإلاؿخفُضًً ومضي جىاؾبها مم الخضماث  اؾخلباٌ الجمهىع وهظلً الخلٍغ

 اإلاؤصاة .

اإلافىض (أشهغ مم 3جلىم الؿلؼت اإلافىطت في إػاع الغكابت البلضًت بللض احخماق واخض ،كلى ألاكل،ول زالزت )

،وجلىم 3له،لخلُُم هجاكت الدؿُحر والخأهض مً حىصة الخضماث اإلالضمت ومضي اخترام اإلاباصا الظابؼت للمغفم اللام 

غ شامل ًغؾل إلى الؿلؼت الىصُت،  هـغا للضوع الىبحر  الظي  الؿلؼت اإلافىطت كلى ازغ هظا الاحخماق  بئكضاص جلٍغ

وطلً بمغاكبت ومغاحلت  ما جلىم به مغافلها اإلادلُت وحؿلُؽ الظىء كلى  جلىم به هظه ألازحرة في خماًت اإلااٌ اللام

ظاث .  ما جبرمه الجماكاث ؤلاكلُمُت مً جفٍى

                                                           
ع اإلاغفم اللام ،في أي مغخلت مً مغاخل 18/199م مً اإلاغؾىم الخىفُظي عك 45هصذ  اإلااصة - 1 كلى :"ًمىً الؿلؼت اإلافىطت إلغاء إحغاء جفٍى

ع إلى هفـ كىاكض إشهاع الضكىة إلاىافؿت اإلاىصىص كليها في هظا اإلاغؾىم وجلىم الؿلؼت اإلا ع ،ًسظم إشهاع كغاع إلغاء إحغاء الخفٍى فىطت الخفٍى

ع اإلاغفم اللام وإش ظاث اإلاغفم اللام ."،بلض إلغاء إحغاء جفٍى  هاعه ،بدبلُغه للجىت جفٍى
ع اإلاغفم اللام في اللاهىن الجؼابغي ،أػغوخت صهخىعاه في اللاهىن ،ولُت الحلىق والللىم الؿُاؾُت ،حاملت مىلىص ملمغ - 2 ي فىهاؽ ؾهُلت،جفٍى

 245، ص2018جحزي وػو ،
 ،هفـ اإلاغحم .19/188مً اإلاغؾىم الخىفُظي  82/2اهـغ :اإلااصة - 3
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هما ًلتزم اإلافىض له ،ػىاٌ مضة اؾخغالٌ اإلاغفم اللام وخؿب ػبُلت هظا الاؾخغالٌ ،بيشغ أو إشهاع إكالن     

فاث وؾاكاث اللمل ًخظمً الشغوغ الغبِؿُت بسصىص اؾخسضام اإلاغفم اللا م ،ال ؾُما منها مبلغ الاجاوي أو الخلٍغ

ـــــــام ،بفخذ سجل زاص ًىطم  ـــ ـــ ــ واإلاؿخفُضًً اإلالىُحن مً اإلاغفم اللام ،هما ًلتزم اإلافىض له،أزىاء اؾخغالٌ اإلاغفم اللـ

يىن  ً شياوحهم واكتراخاتهم ،ٍو مؤشغا كلُه مً الؿلؼت جدذ جصغف مؿخسضمي اإلاغفــــــــــــم اللام ،بغغض جضٍو

بأهه :"ًمىً  مؿخلمل اإلاغفم اللام اإلافىض أن 18/199مً اإلاغؾىم الخىفُظي  86،وجؼبُلا ألخيام اإلااصة 1اإلافىطت 

 ٌللم الؿلؼت اإلافىطت بخصغفاث اإلافىض له ،في خالت:

 إهماٌ أو ججاوػ مً كبل اإلافىض له،-

 .غفم اللام اإلالني كضم اخترام اإلافىض له الشغوغ اإلاخلللت باؾخغالٌ اإلا-

 اإلاؿاؽ بمبضأ  مً مباصا حؿُحر اإلاغفم اللام والحفاؾ كلُه.-

 ؾىء اؾخغالٌ اإلاغفم اللام .-

غا في هظا الشأن وجخسظ حمُم الخضابحر الالػمت  وفي هظه الحاالث ،جظم الؿلؼت اإلافىطت فىعا ،لجىت جدلُم حلض جلٍغ

 .لخضعن الىطم

ت اإلاؼبلت وإحماال ًمىً اللٌى بشأن عكابت الؿ لؼت اإلافىطت البلضًت، بأجها كىصغ مهم مً كىاصغ الغكابت ؤلاصاٍع

ت الضازلُت والخاعحُت هي الخأهض مً مضي اخترام كىاكض  ع اإلاغفم اللام ،فئطا واهذ غاًت الغكابت ؤلاصاٍع كلى جفٍى

ع ،فان الغاًت مً الغكابت التي جلىم بها الؿلؼت اإلافىط ت البلضًت جخمثل أؾاؾا في وإحغاءاث إبغام اجفاكُت الخفٍى

ع في ؿل اخترام آلاحاٌ اإلاىصىص كليها في الاجفاكُت .  الخأهض مً الخىفُظ الؿلُم الجفاكُت الخفٍى

 املحلي  جفىيظاث املزفق العامالزقابت إلاداريت على مذي فعاليت املحىر الثالث: 

ت جىمً أهمُت الغكابت  م لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض  ؤلاصاٍع في هشف الاهدغافاث والخجاوػاث صون كً ػٍغ

جىكُم الجؼاء ، فهي جبنى كلى مغاحلت وفدص مسخلف ؤلاحغاءاث ألحل الخدلم مً صحتها وؾالمتها ، فهي بهظا 

ظاث وطلً للحفـــــــــاؾ كلى مصالح ؤلاصاعة وطمان الؿحر الحؿً  ،الشيل تهضف إلى الخدىم في إحغاءاث إبغام الخفٍى

 .2اإلاالُت وججؿُضا إلابضأ الشفافُت لها وخماًت مصالحها 

هظه اللجىت بمجمىكت مً الخضابحر وألاخيام الجضًغة بخدلُم مباصا الؼلب  199-18للض ػوص اإلاغؾىم الخىفُظي  

جخمثل في الخأهُض كلى طغوعة حشىُل لجىت ازخُاع واهخلاء  ،اللام وجىَغـ الشفافُت بما ًدلم خماًت اإلااٌ اللام

ظاث اللغوض مً مىؿفحن مؤ  ىا مؤهال في مجاٌ الخفٍى هلحن ًسخاعون لىفاءتهم ، وهظلً طغوعة أن ًخللىا جيٍى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلالاعف جظمنها الهُئت اإلاؿخسضمت .  ، وججضع ؤلاشاعة في هظا  3والاؾخفاصة مً صوعاث جيٍى

ظاث اإلاغفم اللام ، مىىذ ؾلؼت طبؽ الصفلاث اللمى 15/247مً اإلاغؾىم الغباس ي  88ؤلاػاع أن اإلااصة  مُت وجفٍى

                                                           
 ،اإلاغحم الؿابم.19/188مً اإلاغؾىم الخىفُظي  85اإلااصة :اهـغ - 1
مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن ، فغق الضولت واإلاؤؾؿاث ، ولُت  الجؼابغ،، عكابت الصفلاث اللمىمُت الىػىُت في فغكان فاػمت الؼهغاء- 2

 . 10،ص2007الحلىق ، حاملت الجؼابغ ،
ظاث اإلاغفم اللام ،ج  الصفلاث اللمىمُتاإلاخظمً جىـُم 16/09/2015اإلاؤعر في 15/247مً اإلاغؾىم الغباس ي  212اهـغ بالخفصُل: اإلااص- 3 وجفٍى

ش 50ع،كضص  .20/09/2015،الصاصعة بخاٍع
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مً إكضاص اإلاضوهت  الخاصت أصبُاث وأزالق اإلاهىت لألكىان اللمىمُحن الظًً ًخضزلىن في مغاكبت وإبغام وجىفُظ 

ذ ، هما ًجب كليهم  ىافلىن كليها بمىحب جصٍغ ظاث اإلاغفم اللام  الظًً ًؼللىن كليها ٍو الصفلاث اللمىمُت وجفٍى

ذ آزغ بغ  ُاب جظاعب اإلاصالح .  الخىكُم كلى جصٍغ

أهه حلل عأي لجىت  ازخُاع واهخلاء اللغوض اؾدشاعي فلؽ  199-18إال أن ما ًؤزظ كلى اإلاغؾىم الخىفُظي  

ت في  ع  ،هما أجها جملً ؾلؼت جلضًٍغ وغحر ملؼم واليلمت ألاولى وألازحرة للؿلؼت اإلافىطت التي لها  خم إبغام الخفٍى

ع  كىضما جغي أن الـغوف اإلادُؼت  ال جخالءم مم اإلاصلحت اللامت .إجمام الخلاكض أو اللضٌو كىه بئ  لغاء الخفٍى

ظاث اإلاغفم اللام ال بض أن هىـغ إلُه مً زالٌ الصالخُاث اإلامىىخت  إن صعاؾت مضي فلالُت الضوع الغكابي للجىت جفٍى

ع اإلاغفم اللام التي جبرمها الهُئاث اللمىمُت والتي جضزل طمً ازخصاصاث هظه  لها في إػاع الغكابت اللبلُت لخفٍى

 اللجىت.

م صفاجغ الشغوغ والاجفاكُاث  واإلاالخم التي جضزل في  إن الازخصاص ألاصُل للجىت هى عكابت مؼابلت مشاَع

م اإلالمٌى به، لخيخهي هظه الغكابت باإلاىافلت ومىدها الخأشحرة، إال أن الضعاؾت اإلالملت  ازخصاصها للخىـُم والدشَغ

اإلاغؾىم الخىفُظي اإلاظوىع   45غ لىا مدضوصًت في فلالُتها وطلً بالىـغ إلى ما حاءث به اإلااصة لهظه الغكابت أؿه

" ًمكً السلؼت املفىطت طلغاء طجزاء جفىيع املزفق العام في أي مزحلت مً كلى:  45ؾلفا.،خُث جىص اإلااصة 

ع ،لمزاحل الخفىيع ...." ع مً ػغف ؤلاصاعة  هظه اإلااصة حشحر إلى النهاًت غحر الؼبُلُت للخفٍى وطلً بئلغاء الخفٍى

 .باإلعاصة اإلاىفغصة 

ظاث  اإلاغفم اللام طاث فلالُت وؿبُت في ؿل ول ألاشىاغ التي مغ بها  ،مما ؾبم ًدبحن لىا أن عكابت لجىت جفٍى

ع)جدظحر، ػغح للمىافؿت، اؾخلباٌ اإلاترشححن، ازخُاع اإلاترشح اإلاخلاكض( والتي زظلذ للغكابت الخاعحُ ت الخفٍى

ع في أي مغخلت الخلت ،وجلىم  للجىت لخأحي الؿلؼت اإلافىطت  في جهاًت ألامغ لخللً كضولها كً ؤلابغام أو إلغاء الخفٍى

ع وإشهاعه ظاث اإلاغفم اللام ،فلؽ بدبلُغ اللجىت بلض إلغاء  إحغاء الخفٍى هما ًجب ؤلاشاعة إلى أن عكابت لجىت جفٍى

أما الغكابت التي جلىم بها الؿلؼت اإلافىطت البلضًت ،ألاصاء وهىكُت الدؿُحرهي عكابت مؼابلت فلؽ ال جغجلي إلى عكابت 

ع في ؿل اخترام آلاحاٌ اإلاىصىص كليها في الاجفاكُت  جخمثل أؾاؾا في الخأهض مً الخىفُظ الؿلُم الجفاكُت الخفٍى

 للمغفم اللام . وجلُُم هجاكت الدؿُحر والخأهض مً حىصة الخضماث اإلالضمت في ؿل اخترام اإلاباصا الظابؼت

 خاجمت :ال

 بلض ول ما أوعصهاه كبر هظا اإلاىطىق، جىلضث لضًىا حملت مً الىخابج اإلاخمثلت في:

ع اإلاغفم اللام اإلادلي جسظم لغكابت صازلُت مهمت جخجؿض في كمل لجىت ازخُاع واهخلاء إ .1 ن اجفاكُت جفٍى

لى جدلُم مبضأ الدؿُحر الجماعي اللغوض، ٌلىص الؿبب الغبِـ إلخضاثها كلى مؿخىي ول ؾلؼت مفىطت إ

ع، وإطفاء إػاع عكابي فلاٌ كليها.  الجفاكُت الخفٍى

ظاث .2   ،ػوص اإلاشغق لجىت ازخُاع واهخلاء اللغوض بصالخُاث مخلضصة بهضف الخدىم في إحغاءاث إبغام الخفٍى

 ،وججؿُضا إلابضأ الشفافُت وطلً للحفـــــــــاؾ كلى مصالح ؤلاصاعة وطمان الؿحر الحؿً لها وخماًت مصالحها اإلاالُت

صوعها ،ًخسظ شيل مغاكبت الىزابم واللغوض وجلُُمها ،وفي اإلاغاخل الالخلت فضوعها اؾدشاعي وزاصت أجها إال أن 
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ع وجبضي اإلاالخـاث  هي التي جلىم باكتراح اإلاترشح الظي كضم أخؿً كغض كلى الؿلؼت اإلافىطت إلاىده الخفٍى

إلافىطت الجساط اللغاع الؿلُم في الازخُاع أو الغفع بحن اإلاترشححن والخدفـاث التي حؿاكض بها الؿلؼت ا

 اإلاخىافؿحن .

لت  وهي  .3  إلابضأ  مغخلتجمغ إحغاءاث ازخُاع اإلافىض إلُه بمغاخل مخلضصة وػٍى
ً
الضكىة لخلضًم اللغوض جدلُلا

مغخلت ازخُاع  ، ومغخلت إكضاص كابمت اإلاغشححن اإلاؤهلحن، مغخلت فخذ اللغوض وكملُت اإلافاوطاث،تاإلاىافؿ

 اإلافىض له وإبغام الللض.

ظاث اإلاغفم  بمشاعهت اإلاىخسبحن فيها إال أن مشاعهتهم في هظه اللجىت جبلى حض مدضوصة  .4 جخمحز حشىُلت لجىت جفٍى

ظاث اإلاغفم اللام  أو جياص جيىن ملضومت، باإلطافت إلى كضم اشتراغ اإلاشغق لشغغ الىفاءة ألكظاء لجان جفٍى

ظاث اإلاغفم اللام مً الىخابج التي حلىـ عكابت هظه اللجىت وهي إلؼامُت حلخبر الخأشحرة الت .5 ي جمىدها لجىت جفٍى

ع وجىفُظه.  جؼلبها الؿلؼت اإلافىطت كصض اؾخىماٌ إبغام الخفٍى

ع اإلاغفم اللام  .6 ت اإلاؼبلت كلى جفٍى عكابت الؿلؼت اإلافىطت البلضًت حلخبر كىصغ هام مً كىاصغ الغكابت ؤلاصاٍع

ع في ؿل اخترام آلاحاٌ اإلاىصىص كليها ألجها جلىم أؾ اؾا مً احل الخأهض مً الخىفُظ الؿلُم الجفاكُت الخفٍى

في الاجفاكُت ، وجلُُم هجاكت الدؿُحر والخأهض مً حىصة الخضماث اإلالضمت في ؿل اخترام اإلاباصا الظابؼت للمغفم 

 اللام .

 ثاهيا:الخىصياث 

ت التي اكغها اإلاشغق كلى ظاث اإلاغفم اللام اإلادلي ،جبلى الىؾُلت الىفُلت لظمان خؿً  أن الغكابت ؤلاصاٍع جفٍى

ع، وإعؾاء اجفاكُاث وفلا للمباصا التي حاء بها اإلاغؾىم الغباس ي  وهظلً لظمان ملاًحر   15/247وهجاح الخفٍى

 الجىصة والىجاكت في الخضمت اللمىمُت ،ولهظا هلتر ح ما ًلي:

ظاث اإلاغفم اللام..الخأهُض كلى شغغ الىفاءة باليؿبت ألكظ1  اء لجىت جفٍى

غ كضعاث ومهاعاث اإلاىخسبحن اإلادلُحن وهظا مىؿفي ؤلاصاعاث اللمىمُت كلى جدلُل وفهم الىصىص اللاهىهُت 2 .جؼٍى

ع اإلاغفم اللام  ً صوعٍت وفلالت خٌى جفٍى زصىصا جلً اإلاخلللت بمهامهم الغكابُت، مً زالٌ جىـُم بغامج جيٍى

 اإلادلي.

م إحغاءاث . 3 صضوع مضوهت أصبُاث وأزالكُاث اإلاهىت لألكىان اإلاخضزلحن في مغاكبت وإبغام وجىفُظ اجفاكُاث حؿَغ

ع اإلاغفم اللام اإلادلي  . 15/247مً اإلاغؾىم الغباس ي  88اإلاىصىص كليها في اإلااصة  ،جفٍى

 قائمت املزاجع:

 أوخا:الىصىص القاهىهيت 

 .07/03/2016في لصاصعة  ا،14،كضص،ج ع  ،2016الخلضًل الضؾخىعي لؿىت-1

لُت 3الصاصعة في  37، اإلاخللم بالبلضًت، ج ع، كضص2011ًىهُى 22اإلاؤعر في 11/10اللاهىن عكم -2  .2011 حٍى

 .2012فُفغي  29اإلاؤعزت في  07اإلاخللم بالىالًت ،ج ع،كضص 2012فُفغي  21اإلاؤعر في  12/07اللاهىن عكم  -3
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ظاث اإلاغفم  الصفلاث اللمىمُتاإلاخظمً جىـُم 16/09/2015اإلاؤعر في  15/247عكم  اإلاغؾىم الغباس ي-4 وجفٍى

ش 50اللام ،ج ع،كضص  .20/09/2015،الصاصعة بخاٍع

ع اإلاغفم اللام، اإلاؤعر في 199-18اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -2 ، الصاصعة في 48، ج عكضص2018أوث 2اإلاخللم بخفٍى

 .2018أوث 5

 ثاهيا:الكخب 

1- Braconnier Stefane, Droit de services publics, p u f,paris,2008.  

2-Dribenko Bernard, Droit de l éau, edition gualino,paris,2008. 

 

 .2003، 1،غجىفُم ؾلُض،الصفلاث اللمىمُت اإلابرمت مً كبل الجماكاث اإلادلُت ،مؼبلت ػىب بَغـ،الغباغ  -3

  الزسائل الجامعيت ثالثا:

ع اإلاغفم اللام فيفىهاؽ ؾهُلت -1 اللاهىن الجؼابغي ،أػغوخت صهخىعاه في اللاهىن ،ولُت الحلىق والللىم  ،جفٍى

 .2018الؿُاؾُت ،حاملت مىلىص ملمغي جحزي وػو ،

فغكان فاػمت الؼهغاء ، عكابت الصفلاث اللمىمُت الىػىُت في الجؼابغ ، مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن ، -2

 .2007املت الجؼابغ ،فغق الضولت واإلاؤؾؿاث ، ولُت الحلىق ، ح

مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في  بشحرة بجاوي،الضوع الغكابي للجان الصفلاث اللمىمُت كلى اإلاؿخىي اإلادلي ، -3

 .2012، ، ولُت الحلىق بىصواو،حاملت بىمغصاؽاللاهىن 
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 مللخص:ا

ػت ئن        ت أو ؾبُػُت أو ؾُاؾُت خضوصا حػغف ال غاإلاُت نظغة طاث ؤلاؾالمُت الشَغ  قٍانذ ،اجؿبُهه أمام بشٍغ

 الهانىن  التزام الظمت أىل غلى الىاحب من ًان لظا اإلاؿلمحن، لؿلؿان جسػؼ التي نالُ ألا حمُؼ غلى جؿبو

 التي بهىانُجها ًخهُضوا أن قػلحه  ؤلاؾالمُت، الضولت حنؿُت ًدملىن  أضبدىا -الظمت غهض بمهخط ى– ألنه  ؤلاؾالمي،

ته  غهائضى  جمـ ال خمخؼ .للمؿلمحن بضًتالخػ الخٍالُل من جٍلُل أي غلحه  قلِـ الضًنُت، وخٍغ  اإلاؿخأمن ٍو

 هللا خهىم  من خو غلى اغخضي قاطا. ؤلاؾالم صاع في ماصام الظمي بمجزلت ألنه ًالظمي، قحها قهى الخاضت، بالحهىم 

ػت قان ،الؼنا ًاعجٍاب حػالى، ػاث جػؼ ؤلاؾالمُت الشَغ  ًهىمىن  الظًن اإلاؿلمحن، ؾحر ألاحانب بػهىباث زاضت حشَغ

مت باعجٍاب  لهظو الهانىن  قههاء جؿغم  ونض اإلاؿألت، بهظو مسخلكت آعاء اإلاؿلمحن وللكههاء ؤلاؾالمُت، ألاعاض ي في حٍغ

اث طلَ في وله  الىؾني، الهاض ي أمام ألاحنبي الهانىن  جؿبُو غن يالمه  في اإلاؿألت  .يبحر ازخالف غضًضة نظٍغ

ػت ؛ؤلاؾالم صاع ؛خهىم  ؛ؿخأمنحنم ؛الظمت أىل: الكلماث املفخاحيت  .ئؾالمُت شَغ

Abstract:  

Islamic Sharia has a global view that does not know political, natural or human 

boundaries in front of its application. It was applied to all regions that are subject to the 

authority of Muslims, so it was obligatory for the people of the Dhimma to abide by Islamic 

law, because - according to the Dhimma contract - they became citizens of the Islamic state. 

They must abide by its laws that do not affect their beliefs and religious freedom, as they do 

not have any duty of devotional costs to Muslims. The trustee enjoys special rights, as it is 

like dhimmi, because he is like dhimmi as long as he is in the house of Islam. If he infringes 

on the right of God Almighty, such as committing adultery, the Islamic Sharia legislates 

penalties for non-Muslim foreigners who commit a crime in Islamic lands, and Muslim jurists 

have different opinions on this issue, and jurists have touched on this issue in their talk about 

applying foreign law In front of the national judge, there are many differences in that. 

Keywords : Dhimmis; Trustees; Law; Islam; Islamic law. 
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 ملذمت:

ن: صاع ؤلاؾالم، وصاع الحغب وئلى حانبها صاع الطلح.         ًان الػال  ًهؿ  ئلى صاٍع ػت ؤلاؾالمُت   بمىحب أخٍام الشَغ

ت، مما ؾبب ؾُاب ظاىغة جناػع         ت وأؾٍغ قالػالنت بحن صاع ؤلاؾالم وصاع الحغب ل  جٌن حؿمذ بهُام غالناث ججاٍع

 ىن في الهانىن ؤلاؾالمي من حهت ونىانحن الضُو اإلاإلكت لضاع الحغب من حهت أزغي.الهىانحن بمكهىمها الضولي الغا

ت أمام        ػت ؤلاؾالمُت طاث نظغة غاإلاُت ال حػغف خضوصا ؾُاؾُت أو ؾبُػُت أو بشٍغ ىظا باإلغاقت ئلى أن الشَغ

محن مما ٌػني نُام نظام جؿبُهه، قٍانذ جؿبو جؿبُها ئنلُمُا غلى مسخلل ألانالُ  التي جسػؼ لؿلؿان اإلاؿل

 ئنلُمُت الهىانحن في صاع ؤلاؾالم.

ػت ؤلاؾالمُت جػؼ حش      ػاث زاضت بػهىباث ؾحر اإلاؿلمحنئال أن الشَغ مت في َغ ، الظًن ًهىمىن باعجٍاب حٍغ

اإلاػاملت ًجحز له  يما أن ؤلاؾالم  .لِـ غلحه  أي جٍلُل من الخٍالُل الخػبضًت للمؿلمحنيما أنه  ،ألاعاض ي ؤلاؾالمُت

غ، يما بالخمغ والخج  ًصحح أنٌدته .أنه ًز

وىظا اإلاىغىع مداولت لدؿلُـ الػىء غلى اإلاػاملت التي ًدط ى بها ؾحر اإلاؿلمحن في الضولت ؤلاؾالمُت، والحهىم 

 اإلامنىخت له ، ؾىء قُما ًجىػ له  في خُاته  ومػامالته ، وؾىاء قُما ًخػلو بالخهاض ي ئلى اخخٌمىا ئلى أىل صًجه .

دط ى ىظا اإلاىغىع بأىمُت يبحرة خُث ًضعؽ جناػع الهىانحن، ، في الهانىن الضولي الخاص من وحهت نظغ ئؾالمُت ٍو

ًان ؾابها، قل  جبو من صاع الحغب ئال صُو نلُلُت مجها الٌُان ؤلاؾالمي، ومؼ  زاضت وأن جهؿُ  الػال  ل  ٌػض يما 

المُت من صاع ؤلاؾالم، ومؼ ظهىع جُاعاث جدُى صم صعوب ظهىع آعاء غنض بػؼ الكههاء جداُو ئزغاج الضُو ؤلاؾ

اث في الؿغب في جؿبُو الهانىن ألاحنبي أمام الهاض ي الىؾني،  الحغب غلى حمُؼ ؾحر اإلاؿلمحن، بالغؾ  من ظهىع نظٍغ

ًان في مداي  زاضت بؿحر اإلاؿلمحن.  بالغؾ  من ؾبو ؤلاؾالم في طلَ وئن 

ػت ؤلاؾالمُت أو مما لظا نهضف من ىظا اإلاىغىع حؿلُـ الػى ء غلى ًل جلَ اإلاىغىغاث، مما ٌؿدشل من الشَغ

طيغو الكههاء الؿابهىن. وبناء أضُى مػبىؾت لخلَ الحهىم، صون جػُِو يما ناصث بظلَ بػؼ الخُاع اإلاخػطبت، 

ًان في نظام   اإلامنىخت لألحانب في غهض الضولت الػثمانُت.  الامخُاػاثوال حؿاىل يما 

ؿغح ىظا اإلاىغ   خهىم ؾحر اإلاؿلمحن في الضولت ؤلاؾالمُت؟ يؤلاؾالمالكهه ىع ؤلاشٍالُت آلاجُت: يُل نظ  ٍو

ترجب غلحها ألاؾئلت آلاجُت:  ٍو

 يُل نؿ  الكههاء الػال  ؤلاؾالمي؟

ػت للمىاؾنحن ؾحر اإلاؿلمحن  ؟)الظمُحن( ماهي الحهىم التي مندها قههاء الشَغ

 ؾحر اإلاؿلمحن الظًن صزلىا ؤلاؾالم بأمان )اإلاؿخأمنحن(؟ ما هي الحهىم التي مندها ؤلاؾالم لألحانب

ػت ويُل ٌػامل ؤلاؾالم ؾحر اإلاؿلمحن من صاع الحغب؟  ما هي خضوص جؿبُو الشَغ

ػت نبل أن نظيغ   وقها للخؿت آلاجُت: ألاخٍام الخاضت بؿحر اإلاؿلمحن لظا نبضأ بخهؿُ  الػال  وغاإلاُت الشَغ

 إلاسالمي  فلهالسيادة في ال ألاول: جلسيم العالم ومبذأ بث امل

: جهؿُ  الػال  في الكهه ؤلاؾالميي.  اإلاؿلب ألاُو

ػت ؤلاؾالمُت: مبثانيال ؿلباإلا   ضأ الؿُاصة في الشَغ
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 : حلىق املىاطىين غير املسلمين )أهل الذمت( في التزام شزائعهمبث  الااويامل

: الت ؿلباإلا  زام أىل الظمت الهانىن ؤلاؾالميألاُو

ػت ؤلاؾالمُت في اإلاػامالث اإلاالُت واإلاضنُتالث ؿلباإلا  اني: جهُض الظمُحن بأخٍام الشَغ

ػت في الضماء ؿلباإلا  الثالث: جهُض الظمُحن بأخٍام الشَغ

 الاال : حلىق ألاجاهب املسخأمىين في التزام شزائعهم بث امل

: الحهىم الخاضت للمؿخأمن بالنؿبت للمػامالث اإلاالُت ؿلباإلا  ألاُو

 اني: الحهىم الخاضت للمؿخأمن بالنؿبت للػهىباثالث ؿلباإلا

 إلاسالمي فلهالعالم ومبذأ السيادة في ال ألاول: جلسيم بث امل

ػت ؤلاؾالمُت الػ  غلى أؾاؽ صًني، لحرجبىا غلى طلَ أخٍاما زاضت جخػلو بدهىم  لهض نؿ  قههاء الشَغ

ًانىا أو أحانب، وألخٍام التي ًجب غلى ؾ–ؾحر اإلاؿلمحن  حر اإلاؿلمحن أن ًلتزمىا أو ال ًجب غلحه  طلَ ئلى مىاؾنحن 

ػخنا، ب طىص من الهغآن جىحب طلَ. ناخخٌمىا ئلى مدايمه ، لٌن ئطا اخخٌمىا ئلُما قال ًجىػ لنا أ نؿبو ئال شَغ

: جهؿُ  الػال  في الكهه ؤلاؾالميي. أما   ؿلباإلالظلَ نهؿ  ىظا اإلابدث اإلابدث ئلى مؿلب ندناُو في اإلاؿلب ألاُو

ػت ؤلاؾالمُتاني قنسططه إلاثال   .بضأ الؿُاصة في الشَغ

 املطلب ألاول: جلسيم العالم في الفله إلاسالمي

ـــالم وصاع خـــــغب وصاع غهـــــض،  ــــى صاع ئؾــ ــــى أؾـــــاؽ صًنـــــي غلـ ـــالمي غلـ ـــالمُت الهـــــضامي الػـــــال  ؤلاؾــ ػت ؤلاؾــ ــــاء الشـــــَغ ـــ  قههـ نؿــ

ؾالمُت، وىظا الخهؿُ  ال ًؼاُ له أزـغ فـي جهؿـُ  وزططىا لٍل صاع مجها أخٍاما زاضت بمىاؾنحها وغالناته  بالضولت ؤلا 

(، زــ   جهؿــُ  الػـال  فــي غطـغنا الحاغــغ. ندنــاُو فـي ىــظا اإلابدــث جهؿـُ  الػــال  فــي الكهـه ؤلاؾــالمي الهــضً  )الكـغع ألاُو

 الػال  في الكهه ؤلاؾالمي الحضًث )الكغع الثاني(.

  :في الفله إلاسالمي اللذاديم لعالمألاول: جلسيم ا فز ال

ــــت الجهؿــــ ؿــــ ى صاع ؤلاؾــــالم، ي الكهــــه ؤلاؾــــالمي فــــ هضًمــــت  النظٍغ الػــــال  ئلــــى نؿــــمحن: ألاُو ٌشــــمل ًــــل بــــالص ؤلاؾــــالم، َو

ػُل بػؼ الكههاء نؿما آزغ ؾمىو صاع الػهـض، وهـي بـالص ؾحـر  ؿ ى صاع الحغب، ٍو والثاني ٌشمل ًل البالص ألازغي، َو

ت.ئؾالمُت غهض أىلها الطلح مؼ اإلاؿلمحن صون أن جإزظ مجه    حٍؼ

صاع ؤلاؾـــالم هـــي الـــضاع التـــي جظهـــغ قحهـــا أخٍـــام ؤلاؾـــالم، أو ٌؿـــخؿُؼ ؾـــٍانها اإلاؿـــلمىن أن ًظهـــغوا قحهـــا  أوال: دار إلاســـالم:

، وجٍـىن الهـىة والػـؼة 1أخٍام ؤلاؾالم
ذ
 وجنكُـظا

ذ
ػا ، وحػغف صاع ؤلاؾالم: بأنها الـبالص التـي ٌؿـىص قحهـا الحٌـ  ؤلاؾـالمي حشـَغ

دٌمىنــه، ؾــىاء ًــ2قحهــا للمؿــلمحن دؿــلـ غلُــه اإلاؿــلمىن ٍو ــت الؿــٍان بهــا مــن اإلاؿــلمحن، أم ؾحــر اإلاؿــلمحن ٍو ، 3انىا أيثًر

                                                           
(، 8810ػغبي )ناُ الٍاؾاني: "صاع الٌكغ جطحر صاع ئؾالم بظهىع أخٍام ؤلاؾالم قحها"، غالء الضًن الٍاؾاني، بضائؼ الطنائؼ، بحروث: صاع الٌخاب ال - 1

، وناُ في مىغؼ آزغ: "اإلاهطىص من ئغاقت الضاع ئلى ؤلاؾالم والٌكغ لِـ ىى غحن ؤلاؾالم والٌكغ، وئنما اإلاهطىص ىى ألامن والخىف، 832ص7، ج0ؽ

ًان ألامن قحها ل ًان للمؿلمحن قحها غلى ؤلاؾالم والخىف للٌكغة غلى ؤلاؾالم قهي صاع ؤلاؾالم، وئن  لٌكغة غلى ؤلاؾالم والخىف ومػناو أن ألامن ئن 

غحؼ نكؿه، للمؿلمحن غلى ؤلاؾالم قهي صاع الٌكغ، وألاخٍام مبنُت غلى ألامن والخىف ال غلى ؤلاؾالم والٌكغ، قٍان اغخباع ألامن والخىف أولى"، اإلا

 .03 و88ص82ىـ(، ج8021، وانظغ أًػا مدمض بن أبي ؾهل الؿغزس ي أبى بٌغ، اإلابؿىؽ، بحروث: صاع اإلاػغقت )838ص
 .33عاحؼ مدمض أبى ػىغة، الػالناث الضولُت في ؤلاؾالم، صاع الكٌغ الػغبي، ص ؽ، ص ث، ص - 2
ؼ الجنائي ؤلاؾالمي، مإؾؿت الغؾالت، ؽ - 3  .073ص8(، ج8881، )80عاحؼ غبض الهاصع غىصة، الدشَغ
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دؿلـ غلُه ؾحر اإلاؿلمحن ماصام قُه ؾٍان مؿلمىن ًظهغون أخٍام ؤلاؾالم،  ضزل في صاع ؤلاؾالم ًل بلض ًدٌمه ٍو "ٍو

 . 1أو ال ًىحض لضيه  ما ًمنػه  من ئظهاع أخٍام ؤلاؾالم"

الم نىغـان: مؿـلمىن، وىـ  ًـل مـن آمـن بالـضًن ؤلاؾـالمي، وطمُـىن، وىـ  ؾحـر اإلاؿـلمحن الـظًن وؾـٍان صاع ؤلاؾـ

 ًلتزمىن أخٍام ؤلاؾالم.

 نض ازخلل الكههاء في حػٍغل صاع الحغب غلى عأًحن: ثاهيا: دار الحزب:

غهـض بُـجه  وبـحن حاي  اإلاؿـل ، وال ًٍـىن لأخضىما أن صاع الحغب هي الضاع التي ال ًٍىن قحها الؿلؿان واإلانػت ل

هُضى  ، قالػبرة غنض أصحاب ىظا الغأي ئلى اإلانػت والؿلؿان، قماصامذ الضاع زاعحت 2اإلاؿلمحن ًغجبـ به اإلاؿلمىن ٍو

غـــن منػـــت اإلاؿـــلمحن مـــن ؾحــــر غهـــض قهـــي صاع خـــغب، ًخىنــــؼ الاغخـــضاء مجهـــا صائمـــا، وهللا ؾــــبدانه وحػـــالى أمـــغ اإلاـــإمنحن بــــأن 

 . 3غلى أىبت الهخاُ لضقؼ الاغخضاء، وطلَ عأي يثحر من الكههاء ًأزظوا الحظع صائما، وأن ًٍىنىا

ضًــــت، وبػــــؼ الكههــــاء ، وىــــى أن ًــــىن الؿــــلؿان واإلانػــــت لؿحــــر اإلاؿــــلمحن ال 4والــــغأي الثــــاني عأي أبــــي خنُكــــت والٍؼ

 .ًجػل الضاع صاع خغب، بل ال بض من جدهو شغوؽ زالزت لخطحر الضاع صاع خغب

 ت والؿلؿان للحاي  اإلاؿل ، بدُث ال ٌؿخؿُؼ جنكُظ ألاخٍام الشغغُت.أُو ىظو الشغوؽ: أال جٍىن اإلانػ

ترجب غلى ىظا  وزانحها: أن ًٍىن ؤلانلُ  مخازما للضًاع ؤلاؾالمُت بدُث ًخىنؼ منه الاغخضاء غلى صاع ؤلاؾالم، ٍو

لمحن بهىة أزغي ال الشغؽ أن جٍىن الصحاعي اإلاخازمت للبالص ؤلاؾالمُت لِؿذ صاع خغب، ما ل  جٌن ممخنػت غلى اإلاؿ

ًمٌـن للحـاي  اإلاؿــل  أن ًكـغع ؾـلؿان ؤلاؾــالم غلحهـا، ويــظلَ البدـاع اإلادُؿـت التــي جخطـل بالـضاع ؤلاؾــالمُت ال حػـض فــي 

 نبػت ؾحر اإلاؿلمحن ما ل  جٌن ممخنػت غلى الحاي  اإلاؿل .

ــت ؤلاؾــ المُت( مهُمــا فــي ىــظو وزالــث الشــغوؽ: أال ًبهــي اإلاؿــل  أو الــظمي )أي ؾحــر اإلاؿــل  الــظي ٌػــض مــن الغغٍى

الــــضًاع باألمــــان ؤلاؾــــالمي ألاُو الــــظي مٌــــن عغُــــت اإلاؿــــلمحن مــــن ؤلانامــــت قحهــــا، وبخؿبُــــو ىــــظا الشــــغؽ جٍــــىن الــــبالص التــــي 

اؾخىلى غلحها اإلاؿلمىن وأمنىا أىلها، ز  اغؿغوا ئلى الجالء غجهـا جدـذ جـأزحر الحـغب أو غامـل آزـغ لِؿـذ صاع خـغب، ئطا 

ــب ال ًـان الــظًن ؾـُؿغوا غلحهــا  ، وطلــَ بـال ٍع أبهـىا اإلاؿــلحن وعغاًـا الضولــت ؤلاؾـالمُت مهُمــحن قحهـا بمهخطــ ى ألامـان ألاُو

ــان مػهــ  ؾـــالم ال حػٌــغو خــغب، وأمــا ئطا نػـــىا ألامــان وخــاعبىا اإلاؿـــلمحن  ًٍــىن ئال ئطا ؾــاإلاذ ىــظو الضولـــت اإلاؿــلمحن ًو

 .5قان الضاع صاع خغب، ولى أغؿىا أولئَ أمانا حضًضا

شغوؽ الٍاؾاني ئط ناُ: "وازخلكىا في صاع ؤلاؾالم أنها بماطا جطحر صاع الٌكغ، نـاُ أبـى خنُكـت ونض طيغ ىظو ال

ئنها ال جطحر صاع الٌكغ ئال بثالر شغائـ: أخضىا ظهىع أخٍام الٌكغ قحها، والثاني أن جٍىن مخازمت لضاع الٌكغ، والثالث 

                                                           
 .071، 073اإلاغحؼ نكؿه، ص - 1
، 8ض الؼععي، أخٍام أىل الظمت، جدهُو: ضبحي الطالح، صمشو: حامػت صمشو، ؽانظغ: ابن الهُ  مدمض بن أبي بٌغ بن أًىب بن ؾػ - 2

 .011ص8م(، ج8818ىذ، )8318
وغبض ، 011ص8، جاإلاغحؼ الؿابوابن الهُ ، أخٍام أىل الظمت، ، و 800ص82الؿغزس ي، مغحؼ ؾابو، ج .33عاحؼ أبى ػىغة، مغحؼ ؾابو، ص - 3

 .083ص8ج م،8888ه، 8088جدهُو: شػُب ألاعناؤوؽ، غمغ الهُام، مإؾؿت الغؾالت،  ،، آلاصاب الشغغُتاإلاهضس ي ابن مكلحاله مدمض 
  .030ص0ج ،لجنت غلماء بغئاؾت نظام الضًن البلخي، الكخاوي الهنضًت، بحروث: صاع الكٌغ ، و 830، 838ص7انظغ: الٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج  4

 .30، 33، صالؿابواإلاغحؼ أبى ػىغة،  - 5
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اإلاؿـلمحن، ونــاُ أبــى ًىؾــل ومدمـض عخمهمــا هللا ئنهــا جطــحر  أن ال ًبهـي قحهــا مؿــل  وال طمــي آمنـا باألمــان ألاُو وىــى أمــان

صاع الٌكــغ بظهـــىع أخٍــام الٌكـــغ قحهــا، وحـــه نىلهمــا أن نىلنـــا صاع ؤلاؾــالم وصاع الٌكـــغ ئغــاقت صاع ئلـــى ؤلاؾــالم وئلـــى الٌكـــغ، 

م والٌكـغ، وئنمـا وحه نُى أبي خنُكت عخمه هللا أن اإلاهطىص من ئغاقت الضاع ئلى ؤلاؾالم والٌكغ لـِـ ىـى غـحن ؤلاؾـال ...

قٍان اغخباع ألامن والخىف أولى قمـا لـ  جهـؼ الحاحـت للمؿـلمحن ئلـى الاؾـدئمان بهـي ئال مـن ...اإلاهطىص ىى ألامن والخىف

الثابـــذ قحهـــا غلـــى ؤلاؾـــالم قـــال جطـــحر صاع الٌكـــغ، ويـــظا ئال مـــن الثابـــذ غلـــى ؤلاؾـــالم ال ًـــؼوُ ئال باإلاخازمـــت لـــضاع الحـــغب، 

صاع الٌكــغ خُــث جطـحر صاع ؤلاؾــالم لظهـىع أخٍــام ؤلاؾـالم  قحهــا، ألن ىنــاى ...غب غلــى وحىصىمـاقخىنـل ضــحروعتها صاع الحـ

ًانــذ 1التـرحُذ لجانــب ؤلاؾــالم لهىلــه غلُــه الطـالة والؿــالم: "ؤلاؾــالم ٌػلــى وال ٌػلــى" ، قـؼاُ الشــَ غلــى أن ؤلاغــاقت ئن 

، ألنهـا باغخباع ظهىع ألاخٍام، لٌن ال جظهغ أخٍام الٌكغ ئال ز  وحىص ىظًن ا لشغؾحن، أغنـي اإلاخازمـت وػواُ ألامـن ألاُو

 . 2"ال بهماال جظهغ ئال باإلانػت وال منػت ئ

ظا الـغأي ىـى الـظي ًخكـو مـؼ اغخبـاع أن ألاضـل فـي الػالنـت ىـى الؿـل ... وىـى الـظي ىـناُ أبـى ػىـغة: "وال شـَ أن 

ونطىضه، لٌن اشتراؽ اإلاخازمت لخىنؼ  ًخالقى مؼ النطىص الضاغُت للؿالم، قاننا نػخهض أنه مؿخمض من عوح الهغآن

الاغخضاء أضبذ ؾحر طي مىغىع، ألن ابن ألاعع أزظ ًخدٌ  فـي ألاحـىاء بـل ًـخدٌ  فـي الكػـاء، ولـ  ٌػـض الهخـاُ ًدخـاج 

ئلى اإلاخازمت، بل ئن الهنابل الكخايت اإلاسغبت جطل من أنص ى ألاعع ئلى أنطاىا، ولظلَ نغي أن ىظا الشغؽ ال مىغؼ 

ًــان أبــى خنُكــت خُــا وعأي مــا نــغي لتــرى الشــغؽ، قــاطا جغينــاو قبكٌغجــه نأزــظ، والازــخالف بُننــا وبِنــه لــِـ  لــه آلان، ولــى 

 . 3ازخالف حجت وبغىان، بل ازخالف خاُ وػمان"

ٌػّغف الكههاء صاع الػهض بأنهـا: "بـالص ؾحـر ئؾـالمُت غهـض أىلهـا الطـلح مـؼ اإلاؿـلمحن صون أن جإزـظ مـجه   ثالاا: دار العهذ:

ت.  ، 4قضاعى  ال جسػؼ ألخٍام ؤلاؾالم قلِؿذ من صاع ؤلاؾالم، ولِـ بُجه  وبحن اإلاؿلمحن خغب قلِؿذ صاع خغب"حٍؼ

                                                           
لعي: " - 1 ألن ؤلاؾالم ٌػلى وال ٌػلى نلذ ل  ًظيغو اإلاطنل خضًثا، وىى خضًث جؼوحها ومىنىف، قاإلاىنىف من نُى بن غباؽ طيغو البساعي ناُ الٍؼ

مغو في صحُده في الجنائؼ حػلُها، قهاُ وناُ بن غباؽ: "ؤلاؾالم ٌػلى وال ٌػلى"، واإلاغقىع عوي من خضًث غمغ بن الخؿاب ومن خضًث غائظ بن غ

، وأما خضًث غائظ بن غمغو اإلاؼني قأزغحه ألاوؾـ والبحههي في صالئل النبىةًث مػاط بن حبل، قدضًث غمغ عواو الؿبراني في معجمه اإلاؼني ومن خض

لعي، نطب الغاًت، جدهُو: مدم ش واؾـ". غبض هللا بن ًىؾل أبى مدمض الحنكي الٍؼ ض الضاعنؿني في ؾننه، وأما خضًث مػاط قغواو نهشل في جاٍع

ج أخاصًث 083ص3ىـ، ج8337عي، مطغ: صاع الحضًث، ًىؾل البنى  . وعاحؼ أًػا أخمض بن غلي بن حجغ الػؿهالني أبى الكػل، الضعاًت في جسٍغ

 .11ص0الهضاًت، جدهُو: الؿُض غبض هللا ىاش  الُماني اإلاضني، بحروث: صاع اإلاػغقت، ج
 .838، 832ص7الٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج - 2
 بخطغف. 30، أبى ػىغة، اإلاغحؼ الؿابو - 3
ت، ؽ - 4 لجنت غلماء بغئاؾت نظام الضًن وما بػضىا، و  083ر0ىـ، ج8383، 8انظغ: مدمض بن غبض الىاخض ابن الهمام، قخذ الهضًغ، اإلاؿبػت ألامحًر

، صث ، مدمض بن غبض هللا الخغش ي، شغح مسخطغ زلُل، بحروث: صاع الكٌغ، صؽ، و 818ص8، جالبلخي، الكخاوي الهنضًت، بحروث: صاع الكٌغ

، الهىانحن أبى الػُاء ابن حؼيء ، و 882ص0مدمض الضعصًغ، الشغح الٌبحر مؼ خاشُت الضؾىقي، بحروث: صاع الكٌغ، صؽ، صث، ج، و 873ص3ج

ـ الشاقعي، ألام: بغواًت الغبُؼ بن  وما بػضىا، و  012ص0ج ،، ومؿني اإلادخاج830ص  الكههُت، الجؼائغ: صاع الٌخب، صؽ، صث، مدمض بن ئصَع

مدمض بن أبي الػباؽ بن خمؼة شمـ الضًن، نهاًت اإلادخاج ئلى شغح اإلاجهاج في الكهه غلى مظىب ؤلامام  وما بػضىا، و  882ص0ان اإلاغاصي، جؾلُم

، 033ص7ج ،8831ىـ، 8337الشاقعي، غلى ىامش ابن شهاب الضًن الغملي، خاشُت أخمض بن غبض الغػام، الهاىغة: مؿبػت مطؿكي البابي الحلبي، 

ـ البهىحي، يشاف الهناع غلى متن ؤلانناع، جدهُو: ىالُ مطُلحي مطؿكي ىالُ، بحروث: صاع الكٌغ، صؽ، منطى  و  ، 8020ع بن ًىنـ بن ئصَع

 .018ـ  038ص1ج ه،8301مىقو الضًن غبض هللا ابن نضامت، اإلاؿني، الهاىغة: مؿبػت اإلاناع، صؽ، ، وما بػضىا، و 823ص3ج
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ػّغقها بػؼ الكههاء بأنها: "ألاعع التي ٌؿلب غلحها الٌكاع الظًن ضالحه  اإلاؿلمىن غلى البهـاء قحهـا وصزلـىا مػهـ  فـي  َو

 .1ع الطلح("مػاىضة ؾالم غلى أن جٍىن ألاعع ألىلها، وحؿ ى )صا

 :جلسيم العالم في الفله إلاسالمي الحذادي الااوي:  فز ال

ـــالم، وصاع خـــــغب، وصاع غهـــــض، أم أن ىـــــظا  ـــا الُـــــىم؟ أًىحـــــض قُـــــه صاع ئؾــ ـــل نطـــــنل غاإلانــ ـــ  ىنـــــا: يُــ الؿـــــإاُ اإلاهــ

ن؟  الهؿُ  ألغي نهائُا، يما ًظىب ئلى طلَ بػؼ الػلماء والباخثحن اإلاػاضٍغ

غغــــاوي بهىلــــه: "فــــي عأَــــي، أنــــه ال ًــــؼاُ ىنــــا مجــــاُ لهــــظا الخهؿــــُ ، قــــال ًجُــــب غلــــى طلــــَ الــــضيخىع ًىؾــــل اله

فــي غطــغ –نؿــخؿُؼ ان نهبــل نــُى مــن نــاُ: أن صاع ؤلاؾــالم نــض انتهــذ ولــ  ٌػــض لهــا وحــىص فــي غاإلانــا، ألن غاإلانــا الجضًــض 

 ل  ٌػض مهؿما غلى أؾاؽ صًني.  -الػىإلات

مــن خُــاته  وصؾــاجحرى ، قــندن لــ  ننــل طلــَ، وال  وىــظا ؾحــر مؿــل  جمامــا، قــاطا ًــان آلازــغون نــض نكــىا الــضًن

دنا، وئلُه حػىص مغحػُدنا، غلى أن الؿغبُحن  ػخنا، وغلُه جهىم ىٍى ًجىػ لنا أن ننكي، ماصام ؤلاؾالم ًمثل غهُضجنا وشَغ

الػالـــىا ئلـــى الُـــىم ًـــنظ يثحـــر مـــجه  غلـــى صًنـــه، وغلـــى مظىبـــه فـــي الضؾـــخىع، والػالـــذ ىنـــاى أخـــؼاب صًمهغاؾُـــت مؿـــُدُت، 

 .2واشترايُت مؿُدُت، والػاُ الٌثحرون ًدملىن غضاوة لإلؾالم"

وبنـــاء غلــــى طلــــَ قجمُــــؼ الـــضُو ؤلاؾــــالمُت حػــــض صاع ئؾــــالم، وبـــاقي الــــضُو ؾحــــر ؤلاؾــــالمُت حػـــض صاع غهــــض مــــا غــــضا 

 الٌُان الطهُىني، وقُما ًلي بُان طلَ:

"والظي أعاو وأؾمئن ئلُـه: أن حمُـؼ الـبالص التـي  ًهُى الضيخىع الهغغاوي: :أوال: جميع البالد إلاسالميت حعذ دار إسالم

حؿ ى آلان )البالص ؤلاؾالمُت( والتي حؿٌجها ؾالبُت مؿلمت، حػض ًلهـا مـن صاع ؤلاؾـالم، وئن ًـان بػػـها ال ًدـخٌ  فـي ًـل 

ػت ؤلاؾالم، بل عبما أغلن بػػها الػلمانُت حهاعا، مثل جغيُا، منظ خٌمها يماُ أجاجىعى.  أمىعو غلى شَغ

سُــــا أًػــــا. نا: أن ىــــظو الــــبالص ئؾــــالمُت ألاضــــل.وخؿــــب وأن ؾــــٍانها مؿــــلمىن فــــي  وأن ىــــظو الــــبالص ئؾــــالمُت جاٍع

 أن خٍامها أًػا مؿلمىن عؾمُا غلى ألانل. أؾلبُته  غلى ألانل، ويثحر مجه  مؿلمىن مخضًنىن.

جالوة الهغآن واإلاؿـاحض وأن شػائغ ؤلاؾالم ومظاىغو الضًنُت والاحخماغُت ل  جُؼ مػلنت وظاىغة، مثل آلاطان و 

والجمػـــت والجماغـــاث وألاغُـــاص ؤلاؾـــالمُت، وؤلاغـــالن بطـــُام عمػـــان، وئجاخـــت الكغضـــت للحـــ  ًـــل غـــام، وحؿؿـــُل اإلاُـــذ 

 وجٌكُنه والطالة غلُه، وصقنه في مهابغ اإلاؿلمحن، وؾحرىا.

ػت مطضع يما أن أيثرىا ٌػلن في صؾخىعو: أن ؤلاؾالم صًن الضولت، وبػػها ٌػلن في صؾخىعو يظلَ : أن الشَغ

ؼ، وختى البالص التي ٌػلن خٍامها الػلمانُت، ال ًنبغي أن حؿلخ من صاع ؤلاؾـالم، مـاصام  عئِس ي أو اإلاطضع الغئِس ي للدشَغ

 شػبها مؿلما.

وىـــــا ندـــــن نـــــغي جغيُـــــا التـــــي ال ًـــــؼاُ صؾـــــخىعىا غلمانُـــــا، وال ًـــــؼاُ حِشـــــها ٌػلـــــن خماؾـــــخه للػلمانُـــــت، وال ًـــــؼاُ 

ػها غلمانُـــــا: ج ـــي انخسابـــــاث خـــــغة، حشـــــَغ ـــالمُت، ضـــــىجذ غلحهـــــا أؾلبُـــــت الشـــــػب فــ ـــا الُـــــىم خٍىمـــــت طاث جىحهـــــاث ئؾــ دٌمهــ

غأؾها عئِـ طو جىحهاث ئؾالمُت وػوحخه محجبت.  ٍو
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وال أواقــو بػــؼ ؤلازــىة اإلاخدمؿــحن الــظًن ٌؿــاعغىن بنكــي ؤلاؾــالم غــن جلــَ الــبالص، وئزغاحهــا مــن نؿــام )صاع 

 ظُ ، ئطا واقهنا غلُه، واؾخجبنا إلاخؿلباجه ولىاػمه.ؤلاؾالم(، وىظا في الحهُهت ًنظع بسؿغ غ

وئن نكـي ؤلاؾــالم غــن ىــظو الــبالص ٌػكــي ؾــائغ اإلاؿــلمحن مـن الاىخمــام بهــا، والــضقاع غجهــا، والحــغص غلــى ئًطــاُ 

 ًل خحر ؾلحها، وصقؼ ًل شغ غجها، ماصامذ نض زغحذ من الضائغة ؤلاؾالمُت.

تي جسغج ألاعع من صاع ؤلاؾالم، مثل ؤلامام أبي خنُكت عض ي هللا وأنا مؼ الكههاء الظًن حشضصوا في الشغوؽ ال

 .1غنه، وأشض منه الشاقػُت عض ي هللا غجه "

 :ثاهيا: العالم كله دار عهذ باليسبت للمسلمين )ما عذا الكيان الصهيىوي(

ني ئؾـغائُل، ٌػخبـر)صاع غهـض(، قمـا غـضا صولـت الٌُـان الطـهُى  -ندن اإلاؿـلمحن–يما أن ؾائغ الػال  النؿبت لنا 

 م  اإلاخدضة( بىضكنا ندن اإلاؿلمحن حمُػا أغػاء في ىظو الهُئت.قندن نغجبـ مؼ ىظا الػال  من خىلنا بـ )مُثام ألا 

ــــت أو مدلُـــــت، جغبؿنــــا بػـــــؼ  صــــحُذ أننــــا لـــــ  نــــضزلها يخلــــت واخـــــضة، بــــل صزلناىــــا باغخباعنـــــا أنؿــــاعا وصوال نؿٍغ

 اإلانظماث مثل: منظمت اإلاإجمغ ؤلاؾالمي.

ا أغػـاء فـي ألامـ  اإلاخدـضة قـندن ملؼمـىن بهغاعاتهـا، لٌـن ال ًجـىػ لنـا الخىنُـؼ غلـى أي اجكانُـت جسـالل وما صمن

ػت.  الشَغ

هجغ شػبنا، ولِـ لنا غالناث أو اجكاناث مػه،  نتهَ خغماجنا ٍو أما الٌُان الطهُىني قما صام ًدخل أعغنا ٍو

 قهى صاع خغب.

 سالميت: : مبذأ السيادة في الشزيعت إلا ويالاا طلبامل

ًلمـت الؿــُاصة حػبحـر ًجــغي فـي يخــب الهـانىن الــضولي فــي الػطـغ الحاغــغ، ومـإصي ىــظا الخػبحـر أن ًٍــىن ؾــلؿان 

الضولــت أضـــُال ؾحـــر مؿـــخمض مـــن صولـــت أزـــغي، وأن ًٍـــىن طلـــَ الؿــلؿان مبؿـــىؾا فـــي ًـــل أحـــؼاء الضولـــت مهمـــا جخػـــضص قحهـــا 

النتهـا بؿحرىـا نائمــت غلـى أؾـاؽ ؾــلؿانها، وال ًٍـىن مؿــخمضا الهىمُـاث أو جدؿـؼ ألاعاضــ ي وجدبـاًن أحؼاؤىـا، وأن جٍــىن غ

من ؾلؿان آزغ، ئال أن ًٍىن جنكُظا لػهض ال ًمـ الاؾخهالُ، بل ًٍـىن منبػثـا منـه ال مـن شـ يء ؾـىي الىقـاء بـالػهىص 

 .2الظي جهىم غلُه الػالناث الضولُت الحغة

 وغلى طلَ ًٍىن لؿلؿان الضولت مظهغان:

 ظُ  الػالناث الضولُت غلى أؾاؽ من الاؾخهالُ، الظي ال جبػُت قُه لضولت أزغي.أخضىما زاعجي، ًٍىن بدن

وزانحهما بؿـ الؿلؿان في صازلها، بدُث ًٍىن حمُؼ الغغاًا زاغػحن لهىانحن ىظو الضولت، ئال ما جمنده 

صاص في أي هي من بػؼ اإلاػامالث الخاضت لبػؼ الؿىائل، غلى أن ًٍىن طلَ غلى أؾاؽ أنه مندت نابلت لالؾتر 

ونذ من ألاوناث، ال غلى أؾاؽ أنه امخُاػ ًىحض خها مٌدؿبا، قان الضولت ئطا أغؿذ بػؼ الؿىائل امخُاػا في نظ  

                                                           
 .183 -180اإلاغحؼ نكؿه، ص  - 1
ل مضي في "صعاؾت واإلاػاضغ  الخهلُضي مكهىمها بحن الؿُاصة ،ؾالُ ًاؾحن الػِس يانظغ:  - 2 مجلت حامػت صمشو  ،الػطغالحاغغ" في الؿُاصة جضٍو

ُ  ،01م، للػلىم ؤلانخطاصًت والهانىنُت ت للحهىم ، الجضًض الػال ي والنظام الؿُاصة مؿخهبل ،نؿِب أعػقي، و 0282، الػضص ألاو اإلاجلت الجؼائٍغ

ت والهانىنُت  10ص ، 8881،، 3ج ،والػلىم ؤلاصاٍع
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ت الضًنُت، ال غلى أنه نُض صولي جهُض الضولت ؤلاؾالمُت به نكؿها، قان  ألاؾغة مثال، قهظا غلى أؾاؽ مغاغاة الحٍغ

ولت التي جنكظ أخٍام ؤلاؾالم أن جلؿُه قىعا، ألنه خُنئظ ًمـ ؾلؿان جدُى ئلى نُض ًمـ الؿُاصة، قان غلى الض

ًانذ حػِش في ظلها، قانها جدىلذ ئلى  الؿُاصة، يما خضر في الامخُاػاث التي أغؿتها الضولت الػثمانُت للؿىائل التي 

 خهىم صولُت جمـ الؿُاصة، ختى ألؿُذ وانتهذ من ؾحر عحػت.

ًظهــغوا طلــَ فــي صًــاع اإلاؿــلمحن  و شــغبىا الخمــغ قــال ٌػــغع لهــ  ؤلامــام؛ ئال أننــاُ مالــَ: "ئطا ػنــي أىــل الظمــت أ

ضزلىا غلحه  الػغع؛ قُمنػه  الؿلؿان من  .1ؤلاغغاع باإلاؿلمحن" ٍو

والــضُو الحاغـــغة ال ججػـــل ألي ؾائكـــت مـــن ؾىائكهـــا محـــزة زاضـــت فـــي حػاملهـــا، وزطىضـــا فـــي نظـــام ألاؾـــغة، ألن 

 ػام، ال ًجىػ الاجكام غلى ما ًسالكها.نظ  ألاؾغة قحها جخػلو بالنظام ال

ولٌـــن الـــضُو ؤلاؾـــالمُت ال جـــؼاُ حػؿـــي عغاًاىـــا خـــو الخهاضـــ ي غلـــى مهخطـــ ى صًـــجه  بالنؿـــبت لألؾـــغة قُمـــا غـــضا 

ث وألاوناف، وجىغؼ له  نىانحن جخػلـو بـالؼواج والؿـالم جخكـو مـؼ اإلاػـغوف غنـضى  مـن شـإون صًـجه ،  الىضاًا واإلاىاٍع

، قانـــه فـــي ىـــظو الحـــاُ ًجـــب ئلؿـــاؤو، ألنـــه خُنئـــظ ًٍـــىن وجغحـــى أن ال ًخدـــُى طلـــَ  ئلـــى امخُـــاػ زـــاص جخـــضزل قُـــه الـــضُو

ــت الضولــت الزترنــا الثانُــت وزطىضــا  ــت آلاخــاص وخٍغ ــت الضولــت ونهطــا مــن ؾــُاصتها، ولــى جغصصنــا بــحن اختــرام خٍغ جهُُــضا لحٍغ

 أن الضُو غامت حؿحر غلى ىظو الهاغضة، وهي حػمُ  أخٍام نىانُجها.

ت الضًنُت لغغاًا الضولت ؤلاؾالمُت من ؾحر اإلاؿلمحن ىى من نبُل الؿماخت ئن نظامن ا ؤلاؾالمي في منده الحٍغ

ـــت عغاًانـــا، غلـــى أننـــا نٌـــغع أنـــه لـــى اغخبـــر امخُـــاػا ًجـــب  الضًنُـــت لغغاًانـــا، وال ًصـــح أن نجـــاعي ؾحرنـــا فـــي الخػـــُِو غلـــى خٍغ

 . 2لشاقعي ال ًغي طلَ الدؿامذ، قلُإزظ بغأًهئلؿائه قىعا، وفي الكهه ؤلاؾالمي ما ًبرع ؤلالؿاء، ألن ا

إيــض الهــغآن الٌــٍغ  ىــظو الؿــُاصة فــي أيثــر مــن مىغــؼ، مــن طلــَ نىلــه حػــالى:  ا )ٍو
َ
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َ
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ْض َغلَّ َغال

َ
ه

َ
ُه ق

َ
َه َوَعُؾىل

َّ
، ونىله حػالى: 3)ل

َحاِؾِبحَن )
ْ
ْؾَغُع ال

َ
ُ  َوُىَى أ

ْ
ُحٌ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ال

َ
َحّوِ أ

ْ
ُىُ  ال

َ
ِه َمْىال

َّ
ى الل

َ
وا ِئل  َّ ُعصُّ

ُ
غ: "أال له الحٌ  والهػاء صون ؾىاو 4(ز ، ناُ ابن حٍغ

، وال 5ن مبنى الحؿاب في آلازغة ئنما ًهىم غلى غمـل النـاؽ فـي الـضنُا"من حمُؼ زلهه، وطلَ خو في الضنُا وآلازغة، أل 

ػت التـي حـاءث أخٍامهـا منظمـت للحُـاة الاحخماغُـت  ًداؾب الناؽ غلى ما احترخىا في الضنُا ئال غلى أؾـاؽ ىـظو الشـَغ

 والؿُاؾُت، والانخطاصًت، وأمىع اإلاػامالث ألازغي. 

ػ ت هللا حػـالى فـي ًـل شـإون الحُـاة، وئلـى آزـغ الؼمـان، قـان الٌثحـر مـن وما صامذ الحايمُـت فـي ىـظا الػـال  لشـَغ

 )آلاًاث حاءث آمغة بخؿبُو أخٍامها، وئجباع ما أمغث به وجـغى مـا نهـذ غنـه، مـن طلـَ نـُى هللا حػـالى: 
ْ
ـ َّ َحَػل

ُ
ـى ز

َ
َنـاَى َغل
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ــِغََػت  ِمــَن ألا

َ
 ش

َ
ــِظًَن ال

َّ
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َ
ِبْػــأ

َّ
د
َ
 ج

َ
ِبْػَهــا َوال اجَّ

َ
ُمــىَن ْمــِغ ق

َ
ْػل ػت التــي حػلناىــا لــَ، وال 6(ٌَ ــغ: "قــاجبؼ جلــَ الشــَغ . نــاُ ابــن حٍغ

                                                           
ذ وؾػُض أخمض أغغاب ابن غبض البر ًىؾل بن غبض هللا بن مدمض النمغي، الخمهُض إلاا ف - 1 ي اإلاىؾأ من اإلاػاني وألاؾانُض، جدهُو: مدمض الخاٍو

 380ص80م، ج8870ىـ، 8380وؾحرىما، اإلاؿغب: وػاعة ألاوناف والشإون ؤلاؾالمُت، 
     .31، 37عاحؼ مدمض أبى ػىغة، اإلاغحؼ الؿابو، ص - 2
 .31ألاخؼاب: - 3
 .10ألانػام: - 4
ض - 5 غ بن ًٍؼ غ الؿبري، جدهُو: مدمض شايغ، الهاىغة: صاع اإلاػاعف، ج الؿبري مدمض بن حٍغ  .081ص7بن يثحر، جكؿحر بن حٍغ
 .81الجازُت:  - 6
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، وىـى نـُى ابـن 1جدبؼ ما صغاى ئلُه الجاىلىن باهلل الظًن ال ٌػغقىن الحو من الباؾل قخػمل به  قتهلَ ئن غملـذ بـه"

ػخَ الثابخـــت بالـــضالئل والح ـــ  وال جد ـــض، ونـــاُ الؼمسشـــغي: "قـــاجبؼ شـــَغ بـــؼ مـــا ال حجـــت غلُـــه مـــن غبـــاؽ ونخـــاصة وابـــن ٍػ

ِبُػــىا ِمــْن )، ومــن طلــَ نىلــه حػــالى: 2أىــىاء الجهــاُ وصًــجه  اإلابنــي غلــى ىــىي وبضغــت"
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، ونالـــذ قغنـــت: ىـــظا أمـــغ ٌػـــ  النبـــي ،ضـــلى هللا غلُـــه وؾـــل  4(آج

ن، وأخلــىا خاللــه وخغمــىا خغامــه، وامخثلــىا وأمخــه، والظــاىغ أنــه أمــغ لجمُــؼ النــاؽ صونــه، أي: اجبػــىا ملــت ؤلاؾــالم والهــغآ

 . 5أمغو، واحخنبىا نهُه. وصلذ آلاًت غلى جغى ئجباع آلاعاء مؼ وحىص النظ"

ومما ًإيـض أن ألامـغ باجبـاع مـا أنـُؼ هللا حػـالى ال ًسـظ الهـغآن قدؿـب، بـل ٌػـ  الؿـنت أًػـا، مـا حـاء فـي غـضص 

ـــهَ )حػـــالى:  مـــن آلاًـــاث مـــن ألامـــغ باجباغهـــا وجؿبُههـــا، مـــن طلـــَ نىلـــه
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ػت ؤلاؾــالمُت أنهــا  ػت ًـل ىــظا ًــضُ غلــى أن "ألاضــل فــي الشــَغ غاإلاُــت ال مٍانُــت، حــاءث للػــال  ًلــه ال لجــؼء شــَغ

ػت الٍ اقـت ال ًسـخظ بهـا نـىم صون نـىم، وال حـنـ صون حـنـ، وال نـاعة صون منه، وللناؽ حمُػا ال لبػػه ، قهي شَغ

ػت الػال  ًله، ًساؾب بها اإلاؿل  وؾحر اإلاؿـل ، وؾـاين الـبالص ؤلاؾـالمُت، وؾـاين الـبالص ؾحـر ؤلاؾـالمُت،  ناعة، وهي شَغ

 أن ال جؿبــــولٌــــن إلاــــا ًــــان النــــاؽ حمُػــــا ال ًإمنــــىن بهــــا، وال ًمٌــــن قغغــــها غلــــحه  قغغــــا، قهــــض نػــــذ ظــــغوف ؤلامٍــــان 

ػت ئال غلــى الــبالص التـي ًــض ػت ؤلاؾــالمُت زالشـَغ لها ؾــلؿان اإلاؿــلمحن صون ؾحرىـا مــن الــبالص، وىٌــظا أضـبذ جؿبُــو الشــَغ

ػت،  مغجبؿـا بؿــلؿان اإلاؿــلمحن ونــىته ، قٍلمــا احؿـػذ ألانــالُ  التــي ًدؿــلـ غلحهــا اإلاؿـلمىن احؿــؼ نؿــام جؿبُــو الشــَغ

لما انٌمش ؾلؿانه  انٌمشـذ الحـضوص ال ػت ًو ػت، قـالظغوف والػـغوعة هـي التـي حػلـذ مـن الشـَغ تـي جؿبـو قحهـا الشـَغ

ػت  : ئن الشــــــَغ ػت غاإلاُــــــت، ولهــــــظا نؿــــــخؿُؼ أن نهــــــُى ػت فــــــي أؾاؾــــــها شــــــَغ ًانــــــذ الشــــــَغ ػت ئنلُمُــــــت وئن  ؤلاؾــــــالمُت شــــــَغ

ػت ئنل ػت غاإلاُــت ئطا نظغنــا ئلحهــا مــن الىحهــت الػلمُــت، ولٌجهــا فــي جؿبُههــا شــَغ ُمُــت، ئطا نظغنــا ؤلاؾــالمُت فــي أؾاؾــها شــَغ

 .7ئلحها من الىحهت الػملُت"

 أهل الذمت( في التزام شزائعهم: ): حلىق املىاطىين غير املسلمين بث  الااويامل

ـــ  "أىــــل الظمــــت" حــــغي الػــــغف ؤلاؾــــالمي غلــــى حؿــــمُت اإلاــــىاؾنحن مــــن ؾحــــر اإلاؿــــلمحن فــــي اإلاجخ ـــالمي باؾـ مــــؼ ؤلاؾـ

 "الظمُحن". أو

                                                           
 .801ص01، جالؿابواإلاغحؼ الؿبري،  -1
 الؼمسشغي مدمىص بن غمغ، الٌشاف، بحروث: صاع اإلاػغقت، جكؿحر آلاًت اإلاظًىعة. - 2
 .23ألاغغاف: - 3
 .27الحشغ:  - 4
ي ومدمض عغىان غغنؿىس ي، بحروث: مإؾؿت الغؾالت،  الهغؾبي مدمض - 5 ، 0221بن أخمض بن أبي بٌغ بن قغج، الجامؼ ألخٍام الهغآن، جدهُو: التًر

 .818ص7، ج0221
ذ، ؽوانظغ:  33مدمض:  - 6 ذ: وػاعة ألاوناف والشإون ؤلاؾالمُت بالٍٍى  . 322، 088ص03م،  ج0223ىـ، 8001، 0اإلاىؾىغت الكههُت، الٍٍى
 .073، 070ص8ع غىصة، مغحؼ ؾابو، جغبض الهاص - 7
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، وغهــض و"الظمــت" ًلمــت مػناىــا الػهــض والػــم ان وألامــان، وئنمــا ؾــمىا بــظلَ؛ ألن لهــ  غهــض هللا وغهــض الغؾــُى

حماغــت اإلاؿــلمحن: أن ٌػِشــىا فــي خماًــت ؤلاؾــالم، وفــي ينــل اإلاجخمــؼ ؤلاؾــالمي آمنــحن مؿمئنــحن، قهــ  فــي أمــان اإلاؿــلمحن 

ؿــلمحن" مــا ٌشــبه فـــي وغــمانه ، بنــاء غلــى "غهــض الظمــت" بُــجه  وبــحن أىــل ؤلاؾــالم. قهـــظو الظمــت حػؿــي أىلهــا "مــن ؾحــر اإلا

لتزمىن بىاحباته .   غطغنا "الجنؿُت" الؿُاؾُت التي حػؿحها الضولت لغغاًاىا، قٌُدؿبىن بظلَ خهىم اإلاىاؾنحن ٍو

، أو مــن خــاملي "الجنؿــُت ؤلاؾــالمُت" يمــا 1قالــظمي غلــى ىــظا ألاؾــاؽ مــن "أىــل صاع ؤلاؾــالم" يمــا ٌػبــر الكههــاء

 .2ٌػبر اإلاػاضغون

ػت ؤلاؾالمُت غلى أؾاؽ الضاع،ة: "ًهُى غبض الهاصع غىص غلى أؾاؽ  :أو بخػبحر آزغ جهىم الجنؿُت في الشَغ

ًانىا مؿلمحن أو طمُحن  ؤلاؾالم ومؿاإلاخه، والتزام أخٍامه أو الٌكغ به، قأىل صاع ؤلاؾالم له  حنؿُت واخضة ؾىاء 

لػغاقي أو اإلاؿغبي قظلَ جمُحز مدٍىمحن بدٍىمت واخضة أو بدٍىماث مخػضصة، ومهما جمحز اإلاطغي غن الؿىعي أو ا

 .3مدلي أو ئنلُ ي ال ًنبني غلُه خٌ  شغعي وال ًإصي ئلى جمُحز في الخاعج"

ـــالمُت 4وغهـــــض الظمـــــت غهـــــض مإبـــــض ـــر اإلاؿـــــلمحن غلـــــى صًـــــجه ، وجمـــــخػه  بدماًـــــت الجماغـــــت ؤلاؾــ ، ًخػـــــمن ئنـــــغاع ؾحــ

ــت" والتــزامه  أخٍــام الهــانىن ؤلاؾــالمي فــي  ؾحــر الشــئىن الضًنُــت، وبهــظا ًطــحرون مــن أىــل وعغاًتهــا، بشــغؽ بــظله  "الجٍؼ

ا مخباصلت لٍل من الؿغقحن: اإلاؿلمحن وأىل طمته ، باػاء ما غلُه من واحباث. "صاع ؤلاؾالم". 
ذ
  قهظا الػهض ًنص ئ خهىن

: التــــزام أىــــل الظمــــت الهــــانىن ؤلاؾــــالمي ؿلــــباإلا وبنـــاء غلــــى طلــــَ نهؿــــ  ىــــظا اإلابدــــث ئلــــى زالزـــت مؿالــــب، ، ألاُو

ػت ؤلاؾــالمُت فــي اإلاػــامالث اإلاالُــت واإلاضنُــتالثــ ؿلــباإلا الثالــث: جهُــض الــظمُحن  ؿلــباإلا، اني: جهُــض الــظمُحن بأخٍــام الشــَغ

ػت في الضماء  .بأخٍام الشَغ

 ألاول: التزام أهل الذمت اللاهىن إلاسالمي:  طلبامل

ػت ؤلاؾالمُت، التي جؿ بو غلـى اإلاؿـلمحن، ألنهـ  من الىاحب غلى أزل الظمت التزام الهانىن ؤلاؾالمي، أو الشَغ

ـــــ 5أضـــــبدىا ًدملـــــىن حنؿــــــُت الضولـــــت ؤلاؾــــــالمُت -بمهخطـــــ ى غهـــــض الظمــــــت– ـــي ال جمــ ـــا التــ ــــحه  أن ًخهُـــــضوا بهىانُجهـــ ، قػلـ

ته  الضًنُـــت، قلـــِـ غلـــحه  أي جٍلُـــل مـــن الخٍـــالُل الخػبضًـــت للمؿـــلمحن، أو التـــي لهـــا ضـــبؿت حػبضًـــت أو  غهائــضى  وخـــٍغ

بت  ًاة التي هـي غـٍغ ػـت ئؾـالمُت، صًنُت، مثل الؼ ت وقٍغ وغبـاصة فـي الىنـذ نكؿـه، ومثـل الجهـاص الـظي ىـى زضمـت غؿـٌٍغ

ـــاة عغاًـــت لشـــػىعى  الـــضًني: أن ًكـــغع  ـــت بـــضال مـــن الجهـــاص، أو الجهـــاص والًؼ ومـــن أحـــل طلـــَ قـــغع ؤلاؾـــالم غلـــحه  الجٍؼ

                                                           
، وغبض هللا بن أخمض بن نضامت اإلاهضس ي 018ص  3، والٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج 802ص 8انظغ الؿغزس ي، شغح الؿحر الٌبحر، ؾبػت مطغ، ج - 1

  .381ص3ىـ، ج8023، 8أبى مدمض، اإلاؿني، بحروث: صاع الكٌغ، ؽ
ضان، أخٍام الظمُحن واإلاؿخأمنحن في صاع ؤلاؾالم، ؽ 327ص  8انظغ غبض الهاصع غىصة، مغحؼ ؾابو، ج  - 2 م، ص 8813ىـ، 8310، 8وغبض الٌٍغ  ٍػ

13- 11.  
 .327ص  8غبض الهاصع غىصة، اإلاغحؼ الؿابو، ج  - 3
ًغ، الشغح وما بػضىا، ومدمض الضعص 318ص0ابن الهمام، مغحؼ ؾابو،جىظا ألاضل قُه، لٌن ًمٌن أن ًنهؼ ألؾباب طيغىا الكههاء، انظغ:  - 4

، والشاقعي، 83ص3، والهغافي، الكغوم، مغحؼ ؾابو، ج808ص3وما بػضىا، والخغش ي، مغحؼ ؾابو، ج 811ص0الٌبحر مؼ الضؾىقي، مغحؼ ؾابو، ج

 .303ص1، وابن نضامت، اإلاؿني، مغحؼ ؾابو، ج031ص0، ومؿني اإلادخاج، مغحؼ ؾابو، ج828ص0ألام، مغحؼ ؾابو، ج
مت من أ- 5

ّ
د ىل صاعٌػخبر أْىُل الظ

ْ
ِ  غجه  َواإلا

ْ
غؿىى  الظّمت قهض التزمىا صقؼ الظ

َ
ؿِلمحن خحن أ

ْ
ْؾالم؛ أِلن اإلا

ْ
ؾالم. ع ِاقظت غلحه ، َوضاعوا أىل صاؤلا

ْ
ؤلا

 .311ص1، وابن نضامت، مغحؼ ؾابو، ج802ص8س ي، شغح الؿحر الٌبحر، مغحؼ ؾابو، جز، والؿغ 018ص3اؾاني، مغحؼ ؾابو، جانظغالٍ
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غمــا أخلــه لهــ  صًــجه ، غلــحه  مــا ىــى مــن غبــاصاث ؤلاؾــالم، ولــِـ غلــحه  فــي أخــىاله  التخطــُت والاحخماغُــت أن ًدنــاػلىا 

ـــغ وشـــغب الخمـــغ، قاإلؾـــالم ًهـــغى  غلـــى مـــا ٌػخهـــضون  وئن ًـــان نـــض خغمـــه ؤلاؾـــالم، يمـــا فـــي الـــؼواج والؿـــالم وأًـــل الخجًز

خلــه، وال ًخػــغع لهــ  فــي طلــَ بابؿــاُ وال غخــاب، قاإلاجىســ ي الــظي ًتــزوج ئخــضي مداعمــه، والحهــىصي الــظي ًتــزوج بنــذ 

غ  شغب الخمغ، ال ًخضزل ؤلاؾالم في شإونه  ىـظو مـا صامـىا ٌػخهـضون خلهـا، قهـض أزُه، والنطغاني الظي ًأًل الخجًز َو

ــىى  ومــا ًــضًنىن،   نــاُ مالــَ: "ئطا ػنــي أىــل الظمــت أو شــغبىا الخمــغ قــال ٌػــغع لهــ  ؤلامــام؛ ئال أنأمــغ اإلاؿــلمىن أن ًتًر

ضزلىا غلحه  الػغع؛ قُمنػه  الؿلؿان من  .1اإلاؿلمحن"ؤلاغغاع ب ًظهغوا طلَ في صًاع اإلاؿلمحن ٍو

نهل الؿداوي  ، ٍو
ذ
غا  أو زجًز

ذ
ًان زمغا مخض أمان الظمي غلى ماله، ولى  ت أىل الظمت  ٍو ئحماع اإلاؿلمحن غلى خٍغ

غ والخمــغ وؾحــرو ممــا ًدــل : "وأحمػــىا غلــى أنــه لــِـ لإلمــام منــؼ أىــل الظمــت مــن شــغب  فــي أًــل الخنــاٍػ فــي صًــجه ، قُهــُى

غ واجساط اإلاؿاين ا الخمغ  لـِـوأًل لح  الخناٍػ
ذ
قُـه أىـل ئؾـالم )أي فـي بالصىـ  التـي  لتي ضالحىا غلحها، ئطا ًـان ِمطـغا

 .2ى  قحها الٌثرة("

 شــمل ؾــالمت ينائؿــه  وغــضم الخــضزل فــي ضــلى هللا غلُــه وؾــل  ونــض يخــب النبــي
ذ
شــإونه   ألىــل نجــغان أمانــا

لى هللا غلُــه وؾــل  ألؾــهل عؾــُى هللا ،ضــ وغبــاصاته ، وأغؿــاى  غلــى طلــَ طمــت هللا وعؾــىله، ًهــُى ابــن ؾــػض: "ويخــب

ويهنــته  ومــن جــبػه  وعىبــانه : أن لهــ  مــا جدــذ أًــضيه  مــن نلُــل ويثحــر، مــن  بنــي الحــاعر بــن يػــب وأؾــانكت نجــغان 

غــن عىبانِخــه، وال ًــاىن غــن  وضــلىاته  وعىبــانه ، وحــىاع هللا وعؾــىله، ال ٌؿحــر أؾــهل غــن أؾــهكُخه، وال عاىــب بــُػه 

 .3يهانخه"

الخلكاء الغاشضون مـن بػـضو ،ضـلى هللا غلُـه وؾـل  ، قهـض غـمن الخلُكـت غمـغ  ذ ؾاعووقو ىظا الهضي الؿم

ت التي يخبها ألىل الهضؽ، وقحها: "بؿ  هللا بن الغخمن الغخُ ؛ ىظا ما أغؿـي غبـض هللا  الخؿاب ندىو في الػهضة الػمٍغ

 ألنكؿه  وأمىاله ، ول غمغ أمحر اإلاإمنحن أىل ئًلُاء من
ذ
ئها وؾائغ  ٌنائؿه  وضلبانه  وؾهُمهاألامان، أغؿاى  أمانا وبٍغ

نخهظ مجها وال ًُ ؿٌن ينائؿه ، وال ُتهضم، وال 
ُ
 . من خحزىا، وال من ضلُبه ، وال من ش يء من أمىاله  ملتها، أن ال ح

ػــاع أخـــض مــجه  .. وغلـــى مــا فــي ىـــظا الٌخــاب غهـــض هللا وطمــت عؾـــىله وطمــت الخلكـــاء  ًُ وال ًٌغىــىن غلــى صًـــجه ، وال 

 "4.          نحنوطمت اإلاإم

َجُهْ  )َقاطا عغىا باالخخٍام ئلى شغع اإلاؿلمحن في ىظو ألامىع خٌمنا قحه  خٌ  ؤلاؾالم لهىله حػالى:  ُْ ْ  َب
ُ
ِن اْخٌ

َ
أ

هُ 
َّ
َُ الل َؼ

ْ
ن
َ
 .5(ِبَما أ

له ،ولـــ  ًجبـــروى  غلـــى  قمـــن أمـــاعاث حؿـــامذ اإلاؿـــلمحن مـــؼ ؾحـــرى  أنهـــ  لـــ  ًخـــضزلىا فـــي الشـــإون الخكطـــُلُت

ػت اإلاخػلهت بؿالمت اإلاجخمؼ وأمنه مام اإلاؿلمحن وئن ؾلبىا مجه  الانطُاعالخداي  أ  .لألخٍام الػامت للشَغ

                                                           
 380ص80، ج، مغحؼ ؾابوالخمهُضابن غبض البر،  - 1
ض بن يثحر - 2 غ بن ًٍؼ  033ازخالف الكههاء، ص، الؿبري مدمض بن حٍغ
 011ص8م، ج8812ىـ، 8312الؿبهاث الٌبري، بحروث: صاع ضاصع، مدمض بن ؾػض بن منُؼ الؼىغي،  - 3
ش الؿبري، جدهُو: مدمض أبى الكػل ئبغ  -4 ض بن يثحر، جاٍع غ بن ًٍؼ  008ص0اىُ ، الهاىغة: صاع اإلاػاعف، جالؿبري مدمض بن حٍغ
 08اإلاائضة: - 5
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ــت  ونــض بــحن اإلاــغصاوي اإلاــغاص مــن التــزام ألاخٍــام ؤلاؾــالمُت قهــاُ: "ال ًجــىػ غهــض الظمــت ئال بشــغؾحن: بــظُ الجٍؼ

ــان أخٍــام  وى  بأخٍــام اإلاؿــلمحن فــي غــمان الــنكـ واإلاــاُاإلاؿــلمحن غلــحه  .. ًلــؼم أن ًأزــظ والتــزام أخٍــام اإلالــت مــن حٍغ

مه"  .1والػغع وئنامت الحضوص غلحه  قُما ٌػخهضون جدٍغ

ش الػغب" خضًثه غن عؾبت أىل الظمت في الخداي  ئلى  لٌن الخغبىؾلي ًنهل غن الضيخىع قُلُب في يخابه "جاٍع

ؼ ؤلاؾالمي، واؾدئظانه  للؿلؿاث الضًنُت ثه  خؿ الدشَغ  .2ب ما نغعو ؤلاؾالمفي أن جٍىن مىاٍع

ـغي بػــؼ الكههــاء أننـا مسحــرون ئطا اخخٌمــىا ئلُنــا: ئمـا أن ندٌــ  بشــغغنا أو نتــرى قـال ندٌــ  بصــ يء، لهىلــه  3ٍو

ــــحػــــالى: )
َ
ــــ وَى اءُ َحــــ ْن اِ ق

َ
 اْخ ق

ُ
ــــبَ  ْ  ٌ   ْ  هُ جَ ُْ

َ
  وْ أ

َ
  ْن ئِ وَ  ْ  هُ جْ َغــــ ْع غِ ْغــــأ

ُ
  ْ  هُ جْ َغــــ ْع غِ ْػــــح

َ
ــــق
َ
ــــ وَى غُّ ُػــــًَ  ْن ل

َ
 َخ  ْن ئِ ا وَ ئذ ِْ ش

َ
ــــ َذ ْمــــٌ

َ
 اْخ ق

ُ
ــــبَ  ْ  ٌ  ْ  هُ جَ ُْ

  بُّ ِدــــًُ  هللاَ  نَّ ئِ  ـِ ْؿــــالهِ بِ 
ُ
، ومــــن ىنــــا ًــــان ألىــــل الظمــــت مدــــايمه  الخاضــــت، ًدخٌمــــىن ئلحهــــا ئن شــــاؤوا، وئال 4(حَن ِؿ ِؿــــْه اإلا

 لجإوا ئلى الهػاء ؤلاؾالمي.

نهل الػُني غـن الؼىـغي نىلـه: "مػـذ الؿـنت أن ًـغص أىـل الظمـت فـي خهـىنه  ثه  ئلـى أىـل  ٍو ومػـامالته  ومـىاٍع

 .5بُجه  بٌخاب هللا حػالى" صًجه ؛ ئال أن ًأجىا عاؾبحن في خٌمنا، قندٌ 

؛ قال ًدٌ   يما ًنهل غن ابن الهاؾ : "ئن جداي  أىل الظمت ئلى خاي  اإلاؿلمحن وعض ي
ذ
الخطمان به حمُػا

ـــن أؾـــــانكهما، قـــــان يـــــغو طلـــــَ ـــا ئال بغغـــــا مــ غع أؾـــــانكه  قـــــال ًدٌـــــ  بُـــــجه ، ويـــــظلَ ئن عضـــــ ي ألاؾـــــانكت ولـــــ  ًـــــ بُجهمــ

 .6ل  ًدٌ  بُجهما" الخطمان أو أخضىما

ــذ الضولــت ؤلاؾــالمُت بــحن 
ّ
ًهــُى اإلاــإعر الؿغبــي آصم مُتــز: "وإلاــا ًــان الشــغع ؤلاؾــالمي زاضــا باإلاؿــلمحن، قهــض زل

 أىل اإلالل ألازغي وبحن مدايمه  الخاضت به .

ــان عؤؾــاء اإلادــاي  ا ًانــذ مدــاي  ينؿــُت، ًو لغوخُــىن ًهىمــىن قحهــا والــظي نػلمــه مــن أمــغ ىــظو اإلادــاي : أنهــا 

ًانـذ حشـمل  مهام يباع الهػاة أًػا، ونض يخبىا يثحرا من يخب الهانىن، ول  جهطغ أخٍامه  غلى مؿائل الـؼواج، بـل 

ئلــى حانــب طلــَ مؿــائل اإلاحــرار، وأيثــر اإلاناػغــاث التــي جســظ اإلاؿــُدُحن وخــضى  ممــا ال شــأن للضولــت بــه، وغلــى أنــه ًــان 

ـل ًجىػ للظمي أن ًلجأ ئلى اإلاداي
ّ
  ؤلاؾالمُت، ول  جٌن الٌنائـ بؿبُػـت الحـاُ جنظـغ ئلـى طلـَ بػـحن الغغـا، ولـظلَ أل

م( يخابــا غــن ألاخٍــام الهػــائُت اإلاؿــُدُت )لٍــي ًهؿــؼ ًــل غــظع ًخػــظع بــه 122ىـــ، 022الجــازلُو جُمىنُــىؽ خــىالي )غــام 

 ت(.النطاعي الظًن ًلجأون ئلى اإلاداي  ؾحر النطغانُت بضغىي قهضان الهىانحن اإلاؿُدُ

: "وفي غام ) م( َوِلي نػاء مطغ زحر بن نػُ ، قٍان ًهطـ ي فـي اإلادـجض بـحن اإلاؿـلمحن، 731ىـ، 802ئلى أن ًهُى

زــــ  ًجلـــــ غلــــى بـــــاب اإلادــــجض بػــــض الػطـــــغ غلــــى اإلاػــــاعج قُهطــــ ي بـــــحن النطــــاعي، زــــ  زطـــــظ الهػــــاة للنطــــاعي ًىمـــــا 

                                                           
 000ص0ؤلانطاف مؼ الشغح الٌبحر، الهاىغة: ؾبػت هجغ، جاإلاغصاوي غلي بن ؾلُمان بن أخمض،  - 1
 .888م، ص8818ىـ، 8318الخغبىؾلي، ؤلاؾالم وأىل الظمت، الهاىغة: اإلاجلـ ألاغلى للشإون ؤلاؾالمُت، غلي خؿن  - 2
ًانىا من أىل صًن واخض، أو أىل أصًان، ىظا اإلانطىص غن أخمض، ناُ في اإلا - 3 ؿني: "قالحاي  مسحر بحن ئخػاعى  والحٌ  بُجه ، وبحن جغيه  ؾىاء 

 .310ص80وىى نُى النسعي، وأخض نىلي الشاقعي".  ابن نضامت، مغحؼ ؾابو، ج
 .0اإلاائضة: - 4
 818ص81الػُني، مغحؼ ؾابو، ج - 5
 818ص81اإلاغحؼ نكؿه، ج - 6
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بــــن مـــغوم الــــظي ولـــي نػــــاء مطـــغ )غــــام ًدػـــغون قُــــه ئلـــى منــــاُػ الهػـــاة لُدٌمــــىا بُـــجه ، ختــــى حـــاء الهاضــــ ي مدمـــض 

 .1ىـ( قٍان أُو من أصزل النطاعي في اإلادجض لُدٌ  بُجه "877

ونــض نــاُ متــز: "أمــا فــي ألانــضلـ، قػنــضنا مــن مطــضع حــضًغ بالثهــت: أن النطــاعي ًــانىا ًكطــلىن فــي زطــىماته  

 .2بأنكؿه ، وأنه  ل  ًٍىنىا ًلجأون للهاض ي ئال في مؿائل الهخل"

 :: جليذ الذميين بأحكام الشزيعت إلاسالميت في املعامالث املاليت واملذهيتالااوي طلبامل

ًاإلاؿـــــلمحن )ئال مـــــا  الهاغــــضة الػامـــــت أن أىـــــل الظمـــــت فـــــي اإلاػـــــامالث ًــــالبُىع وؤلاحـــــاعة وؾـــــائغ الخطـــــغقاث اإلاالُـــــت 

غ وندىىمـا(. وطلـَ ألن الـظمي ملتـزم أخٍـام ؤلاؾـالم قُمـا ً غحـؼ ئلـى اإلاػـامالث اإلاالُـت، اؾدثني من اإلاػاملت بالخمغ والخجًز

قُصح مجه  البُؼ وؤلاحاعة واإلاػاعبت واإلاؼاعغت وندىىا من الػهىص والخطغقاث التي جصح من اإلاؿلمحن، وال جصـح مـجه  

 غهىص الغبا والػهىص الكاؾضة واإلادظىعة التي ال جصح من اإلاؿلمحن، يما ضغح به قههاء اإلاظاىب.

ًاإلاؿــلمحن، أمــا  نــاُ الجطــاص مــن الحنكُــت: "ئن الــظمُحن فــي اإلاػــامالث والخجــاعاث ًــالبُىع وؾــائغ الخطــغقاث 

ًاإلاؿـــلمحن" ، وضـــغح بـــه الٍاؾـــاني فـــي البـــضائؼ 4، ومثلـــه مـــا نالـــه ؤلامـــام الؿغزســـ ي فـــي اإلابؿـــىؽ3الغبـــا قهـــى مدظـــىع غلـــحه  

لمحن ًبؿــل أو خُــث نــاُ: "ًــل مــا حــاػ مــن بُــىع اإلاؿــلمحن حــاػ مــن بُــىع أىــل الظمــت، ومــا ًبؿــل أو ًكؿــض مــن بُــىع اإلاؿــ

غ" غ بُجه  أًػا نبل الهبؼ. 5ًكؿض من بُىغه ، ئال الخمغ والخجًز ، بل ئن الشاقػُت ضغخىا ببؿالن بُؼ الخمغ والخجًز

ألن أىل الظمـت مـن أىـل صاع ؤلاؾـالم،  ،والحنابلت أًػا ًضُ غلى صحت ىظو الهاغضة في الجملت 6الهبؼ. ويالم اإلاالٌُت

نـاُ ؤلامـام الشــاقعي فـي ألام: "جبؿــل بُـجه  البُـىع التــي جبؿـل بــحن اإلاؿـلمحن ًلهــا،  وملتزمـىن أخٍـام ؤلاؾــالم فـي اإلاػــامالث.

ًانـــذ نائمـــت" ، ونـــاُ: "قـــان حـــاء عحـــالن مـــجه  نـــض جباٌػـــا زمـــغا ولـــ  7قـــاطا مػـــذ واؾـــتهلٌذ لـــ  نبؿلهـــا، ئنمـــا نبؿلهـــا مـــا 

 .8ألنه نض مط ى" ،ًخهابػاىا أبؿلنا البُؼ، وئن جهابػاىا ل  نغصو

 ما ٌؿدثنى من مػامالث أىل الظمت نجمله قُما ًلي: وفي الجملت قان 

  :: املعاملت بالخمز والخنزاديزالفز  ألاول 

غ بحن اإلاؿلمحن مؿلها ألنهما ال ٌػخبران ماال مخهىما  ،اجكو الكههاء غلى أنه ال ججىػ اإلاػاملت بالخمغ والخجًز

غ واإلاُخت  غنض اإلاؿلمحن، ونض عوي غن النبي ،ضلى هللا غلُه وؾل  أنه ناُ: )أال  ئن هللا وعؾىله خغم بُؼ الخمغ والخجًز

                                                           
ضة، بحروث: صاع الٌخاب ؤلاؾالمي، ؽ - 1 م، 8817ىـ، 8317، 0آصم مُتز، الحػاعة ؤلاؾالمُت في الهغن الغابؼ الهجغي، جغحمت: مدمض غبض الهاصي أبى ٍع

 83ص0ج
 ،83ص0اإلاغحؼ نكؿه، ج - 2
 .001ص0ىـ، ج8023اع ئخُاء الترار الػغبي، الجطاص أخمض بن غلي الغاػي أبى بٌغ، أخٍام الهغآن، جدهُو: مدمض الطاصم نمداوي، بحروث: ص - 3
ىن اإلادل مدال للخطغف وما ًطحر به أىال للخطغف ٌؿخىي قُه الٍاقغ  - 4 ناُ الؿغزس ي: "ىظا ألن صحت الخطغف باغخباع أىلُت الخطغف ًو

 .832ص83واإلاؿل ، وئنما ًٍىن اإلادل مدال للخطغف لٍىنه ماال مخهىما..."الؿغزس ي، اإلابؿىؽ، مغحؼ ؾابو، ج
 .880ص3الٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج - 5
غ". ابن حؼي، الهىانحن الكههُت، ج  - 6 جىػ يغاؤىا من طمي ئطا ل  ٌشترؽ قحها  بُؼ الخمغ والخجًز  .813ص8ناُ ابن حؼي: "ٍو
ـ الشاقعي أبى غبض هللا، ألام، بحروث: صاع اإلاػغقت، ؽ - 7  .088ص0، جىـ8383، 0مدمض بن ئصَع
 اإلاغحؼ نكؿه. - 8
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غ بحن أىل الظمت، بندى شغب أو بُؼ أو ىبت أو مثلها، بشغؽ غضم 1وألاضنام( ، لٌجه  أنغوا اإلاػاملت بالخمغ والخجًز

ترى ىى وشأنه قُما ٌػخهضو من الحل  ،ؤلاظهاع ت، ٍو ألن مهخط ى غهض الظمت: أن ًهغ الظمي غلى الٌكغ مهابل الجٍؼ

غ مما ٌػخهض حىاػىا. وىظا مدل اجكام بحن الكههاء في الجملت. و و  ًنهل نض ؾبو الحغمت، واإلاػاملت بالخمغ والخجًز

غ والخمغ وؾحرو مما ًدل الؿداوي  ت أىل الظمت في أًل الخناٍػ : "وأحمػىا  ئحماع اإلاؿلمحن غلى خٍغ في صًجه ، قُهُى

ًان وأ غلى أنه لِـ لإلمام منؼ أىل الظمت من شغب الخمغ غ واجساط اإلاؿاين التي ضالحىا غلحها، ئطا  ًل لح  الخناٍػ

 لِـ
ذ
 .2قُه أىل ئؾالم )أي في بالصى  التي ى  قحها الٌثرة(" ِمطغا

ًظهــغوا طلــَ فــي صًــاع اإلاؿــلمحن  نــاُ مالــَ: "ئطا ػنــي أىــل الظمــت أو شــغبىا الخمــغ قــال ٌػــغع لهــ  ؤلامــام؛ ئال أن

ضزلىا غلحه  الػغع؛ قُمنػه  الؿلؿا  .3ؤلاغغاع باإلاؿلمحن" ن منٍو

ــغ، أمــا غلــى نــُى بػــؼ  ؿــخضُ الحنكُــت لــظلَ بهــىله : "قأمــا أىــل الظمــت قــال ًمنػــىن مــن بُــؼ الخمــغ والخجًز َو

ًالشـاة لنـا، قٍـان مـاال فـي خههـ  قُجـىػ بُػـه، وعوي غـن ؾـُضنا  ًالخـل و مشاًسنا، قألنه مبـاح الانخكـاع بـه شـغغا لهـ ، 

، ولـى لـ  ًجـؼ بُـؼ 4ئلى غشـاعو بالشـام: "أن ولـىى  بُػهـا وزـظوا الػشـغ مـن أزمانهـا"غمغ بن الخؿاب عض ي هللا غنه يخب 

 . 5الخمغ مجه  إلاا أمغى  بخىلُته  البُؼ"

  :: ضمان إلاجالفالفز  الااوي

ـــغ إلاؿـــل  قـــال غـــمان اجكانـــا لػـــضم جهىمهمـــا فـــي خـــو اإلاؿـــلمحن. ويـــظلَ ئجالقهمـــا ألىـــل  ،ئطا أجلـــل الخمـــغ والخجًز

ألن مــا ال ًٍــىن مػــمىنا فــي خــو اإلاؿــل  ال ًٍــىن مػــمىنا فــي خــو ؾحــرو. لٌــن الحنكُــت  ،ُت والحنابلــتالظمــت غنــض الشــاقػ

ُـــت، ئطا لـــ  ًظهـــغ الـــظمي الخمـــغ  ،ضـــغخىا بػـــمان مخلكهمـــا ألىـــل الظمـــت ألنهمـــا مـــاُ مخهـــىم فـــي خههـــ ، وبهـــظا نـــاُ اإلاالٌ

ــغا قــال  ــغ. نــاُ ابــن نضامــت اإلاهضســ ي: "مــن أجلــل لــظمي زمــغا أو زجًز نهــى غــن الخػــغع لهــ  قُمــا ال والخجًز ؾــغم غلُــه، ٍو

ــغ ؾــىاء ًــان مخلكــه مؿــلما أو طمُــا، إلاؿــل  أو طمــي، نــظ غلُــه  ًظهغونـه، وحملــت طلــَ أنــه ال ًجــب غــمان الخمــغ والخجًز

ـو مؿــٌغا إلاؿــل  أو لــظمي زمـغا قــال غــمان غلُــه، وبهـظا نــاُ الشــاقعي، ونــاُ  أخمـض فــي عواًــت أبـي الحــاعر فــي الغحــل يهٍغ

الــَ ًجــب غــمانهما ئطا أجلكهمــا غلــى طمــي، نــاُ أبــى خنُكــت ئن ًــان مؿــلما بالهُمــت وئن ًــان طمُــا باإلاثــل، أبــى خنُكــت وم

                                                           
لعي، نطب الغاًت، مغحؼ ؾابو، ج - 1 ، وابن غبض البر، الخمهُض، مغحؼ ؾابو، 30ص0أزغحه البساعي ومؿل  غن غؿاء غن حابغ. عاحؼ الٍؼ

 .00ص8ج
 033الؿبري، ازخالف الكههاء، مغحؼ ؾابو، صنهال غن  28انظغ ما ؾبو ص -2
 380ص80، جابن غبض البر، مغحؼ ؾابو نهال غن 28انظغ ما ؾبو ص - 3
ٍلعي: "غن غمغ عض ي هللا غنه أنه ناُ ولىى  بُػها وزظوا الػشغ من أزمانها نلذ عواو غبض الغػام في مطنكه في البُىع أزبرنا ؾكُان ؼ ناُ ال - 4

ت من الخمغ قناشضى  زالزا ق ض بن ؾكلت ناُ بلـ غمغ بن الخؿاب أنه غماله ًأزظون الجٍؼ ُ هاالثىعي غن ئبغاىُ  بن غبض ألاغلى الجػكي غن ؾٍى

ه  بُػها قان الحهىص خغمذ غلحه  التحىم قباغىىا وأًلىا أزمانها انخهى وعواو يظلَ أبى غبُض في يخاب   لُكػلىن طلَ ناُ قال جكػلىا ولله بالُ ئنه

ًانىا ًأزظون من أىل الظمت الخمغ وال ت عءوؾه  ألامىاُ وناُ قُه ولىى  بُػها وزظوا أنخ  من الثمن قان الحهىص الى آزغو ناُ أبى غبُض  غ في حٍؼ خناٍػ

ًان أى ل الظمت وزغاج أعغحه  بهُمتها ز  ًخىلى اإلاؿلمىن بُػها قهظا الظي أنٌغو بالُ ونهى غنه غمغ ز  عزظ له  أن ًأزظوا طلَ من أزمانها ئطا 

لعي، نطب الغاًت، مغحؼ ؾابو، ج  .33ص0اإلاخىلحن لبُػها ألنها ماله  ولِؿذ بماُ للمؿلمحن". الٍؼ

، وغبض هللا بن نضامت اإلاهضس ي، الٍافي في قهه 18ص0، وعاحؼ أًػا الجطاص، مغحؼ ؾابو، ج803ص3ن الٍاؾاني،اإلاغحؼ الؿابو، جغالء الضً -5

ش، بحروث: اإلاٌخب ؤلاؾالمي، ؽ ـ البهخىي، يشاف 311ص0م، ج8811ىـ، 8021، 3ابن خنبل، جدهُو: ػىحر الشاَو ، ومخطىع بن ًىنـ بن ئصَع

 ،   837ص83، والؿغزس ي، اإلابؿىؽ، مغحؼ ؾابو، ج308ص3ىـ، ج8020لحي مطؿكي ىالُ، بحروث: صاع الكٌغ، الهناع، جدهُو: ىالُ مطُ
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ألن غهـــض الظمــــت ئطا غطـــ  غُنــــا نىمهـــا، يــــنكـ آلاصمـــي، ونــــض غطـــ  زمــــغ الـــظمي بــــضلُل أن اإلاؿـــل  ًمنــــؼ مـــن ئجالقهــــا، 

هللا غنـه أن غاملـه يخـب ئلُـه أن أىـل الظمـت قُجب أن ًهىمها، وألنها ماُ له  ًخمىلىنهـا بـضلُل مـا عوي غـن غمـغ عضـ ي 

ًانــذ مــاال وحــب غــمانها  ًمــغون بالػاشــغ ومػهــ  الخمــىع، قٌخــب ئلُــه غمــغ ولــىى  بُػهــا، وزــظوا مــجه  غشــغ زمجهــا، وئطا 

يؿــائغ أمــىاله ، ولنــا ئن حــابغا عوي أن النبــي ،ضــلى هللا غلُــه وؾــل  نــاُ: "أال ئن هللا وعؾــىله خغمــا بُــؼ الخمــغ واإلاُخــت 

غ وألاضنام"وال ًاإلاُخـت، وألن مـا لـ  ًٌـن مػـمىنا فـي  1خجًز مخكـو غلـى صـحخه، ومـا خـغم بُػـه ال لحغمخـه لـ  ججـب نُمخـه 

 . 2خو اإلاؿل  ل  ًٌن مػمىنا في خو الظمي"

ـــغ وندىىمـــا، قمـــن أجلـــل شـــِئا مـــن طلـــَ ال  ونـــاُ الشـــغواني مـــن الشـــاقػُت: "واختـــرػ باإلاـــاُ غـــن الخمـــغ والخجًز

ػصـــ ي غـــمان غلُـــه، ؾـــىاء أًـــانى  ا أظهـــغوو أم ال، لٌـــن مـــن ؾطـــبه ًجـــب غلُـــه عصو غلـــحه  ومإنـــت الـــغص غلـــى الؿاضـــب، َو

باجالقهمــا ئال ئن أظهغوىــا، وجــغام الخمـــغ غلــى مؿــل  اشــتراىا مـــجه  ونبػــها، وال زمــن غلُــه لهـــ ، ألنهــ  حػــضوا بازغاحهـــا 

 . 3ئلُه"

ــغا لــه ونــاُ الٍاؾــاني مــن الحنكُــت مبِنــا حجــت الهــىلحن: " وغلــى ىــظا ًســغج مــا ئ طا ؾطــب زمــغا إلاؿــل  أو زجًز

قهلــَ فــي ًــضو، أنــه ال ًػــمن ؾــىاء ًــان الؿاضــب مؿــلما أو طمُــا، ألن الخمــغ لِؿــذ بمــاُ مخهــىم فــي خــو اإلاؿــل ، ويــظا 

ًان الؿاضب طمُا، أو أن  غا لظمي قهلَ في ًضو ًػمن، ؾىاء  غ، قال ًػمنان بالؿطب، ولى ؾطب زمغا أو زجًز الخجًز

ـــغ نُمخـــه، وئن ًـــان مؿـــلما قػلُـــه الهُمـــت قحهمـــا حمُػـــا، وىـــظا الؿاضـــب ئن ًـــان طمُـــا قػل ُـــه فـــي الخمـــغ مثلهـــا وفـــي الخجًز

ـغ زابخـت  ًائنـا مـن ًـان، وحـه نىلـه أن خغمـت الخمـغ والخجًز غ،  غنضنا، وناُ الشاقعي ال غمان غلى ؾاضب الخمغ والخجًز

ًاقـت، لهىلــه ؾـبدانه وحػـالى فـي ضــكت الخمـىع ئنـه:  ـ  ِمـْن )فـي خـو النـاؽ  اِن  ِعْحـ
َ
ؿ ُْ ـ

َّ
وضـكت اإلادـل ال جسخلــل  4(َغَمــِل الش

أزبــر غلُـــه الؿـــالم وحػـــل غلـــت خغمتهـــا غُجهـــا، قخـــضوع  5بــازخالف التـــخظ، ونىلـــه غلُـــه الؿـــالم: "خغمـــذ الخمـــغ لػُجهـــا"

 الحغمت مؼ الػحن، وئطا ال جٍىن ماال، ألن اإلااُ ما ًٍىن منخكػا به خهُهت مباح الانخكاع به شغغا غلى ؤلاؾالم، ولنا ما

، وللمؿل  الػـمان 6عوي غنه أنه ناُ في الحضًث اإلاػغوف: "قأغلمىى  أن له  ما للمؿلمحن وغلحه  ما غلى اإلاؿلمحن"

                                                           
جه. - 1  ؾبو جسٍغ
 . 873ص3ىـ، ج8023، 8غبض هللا بن أخمض بن نضامت اإلاهضس ي أبى مدمض، اإلاؿني، بحروث: صاع الكٌغ، ؽ - 2
 . 080ص8لكٌغ، جغبض الحمُض الشغواني، خىاش ي الشغواني، بحروث: صاع ا - 3
 .82اإلاائضة:  - 4
غوي "بػُجها نلُلها ويثحرىا" والؿٌغ من ًل شغاب ئطنه من وحهحن - 5 وخضًث ابن غباؽ . ناُ ابن حجغ الػؿهالني: "خضًث "خغمذ الخمغ لػُجها" ٍو

غم أًػا غن ابن غباؽ ويظلَ أزغحه النؿائي من ؾغم غنه مىنىقا وأزغحه من عواًت بلكظ "وما أؾٌغ من ًل شغاب" وأزغحه البزاع من ؾ

و غبض اإلالَ بن ناقؼو الؿبراني، وأزغحه الضاعنؿني من وحه مغقىغا ز  ناُ "الطىاب مىنىف" ز  ؾانه،  ناُ النؿائي غبض ، أزغحه النؿائي من ؾٍغ

ام خضًث ابن غمغ وئؾناصو وفي الباب غن ابن غباؽ أزغحه الضاعنؿني ندى ؾُ...اإلالَ بن ناقؼ لِـ باإلاشهىع واإلاػغوف غن ابن غمغ زالقه 

ج  غػُل، وغن أبي بغصة عقػه اشغبىا في الظغوف وال حؿٌغوا، أزغحه النؿائي". أخمض بن غلي بن حجغ الػؿهالني أبى الكػل، الضعاًت في جسٍغ

 .038،030ص0أخاصًث الهضاًت، مغحؼ ؾابو، ج

ج أخاصًث الهضاًت، مغحؼ ؾابو، جناُ ابن حجغ الػؿهالني: "ل  أحضو ىٌظا". ابن حجغ الػؿهالني، الضعا - 6 لعي: "ل  810ص0ًت في جسٍغ . وناُ الٍؼ

لعي، نطب الغاًت، مغحؼ ؾابو، ج  . 33ص0اغغف الحضًث الظي أشاع ئلُه اإلاطنل)ٌػني ىظا(". الٍؼ
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الػــمان ئطا ؾطــب منــه زلــه وشــاجه وندــى طلــَ ئطا ىلــَ فــي ًــض الؿاضــب، قُلــؼم أن ًٍــىن للــظمي الػــمان ئطا ؾطــب 

ــغو، لٍُــىن لهــ  مــا للمؿــلمحن غمــال بظــاىغ الحــضًث، و  أمــا الٌــالم فــي اإلاؿــألت مــن خُــث اإلاػنــى قــبػؼ منــه زمــغو أو زجًز

ــغ فــي خههـــ   ًالخــل فـــي خهنــا، والخجًز ـــغ، قــالخمغ فــي خههــ   مشــاًسنا نــالىا: الخمــغ مبــاح فـــي خــو أىــل الظمــت ويــظا الخجًز

 .1ًالشاة في خهنا، في خو ؤلاباخت شغغا، قٍان ًل واخض مجهما ماال مخهىما في خهه "

 اديخعلم بها: أهكثت أهل الذمت وما اال الفز  ال

ال ًسخلل أخٍام نٍاح أىل الظمت غن ؾحرى  من أىل الٌخاب وؾائغ الٌكاع، ئال أنه ًجىػ للمؿـل  أن ًتـزوج 

 يخابُت. وال ًجىػ ػواج اإلاؿلمت من ؾحـر اإلاؿـل ، ولـى ًـان طمُـا أو يخابُـا. وطلـَ باجكـام الكههـاء لهىلـه حػـالى: )وَ 
َ
  ال

ُ
ىا ُدـٌِ نْ ج

 
ُ
ـــاإلا

ْ
ـــَخ  حَن ِي غِ ش ًُ تَّ  ى 

ْ
ـــ 2ا(ى ُنـــمِ إ

َ
 ولهىلـــه حػـــالى: )ق

َ
  ال

ُ
ـــئِ  نَّ ىُى ُػـــِح غْ ج

َ
 ل

ُ
ـــى الٌ   اعِ كَّ

َ
  ل  ِخـــ نَّ ُىـــ ال

َ
 وَ  ْ  ُهـــل

َ
ـــًِد  ْ  ُىـــ ال

ُّ
  ىَن ل

َ
وال ًجـــىػ ػواج  3(نَّ ُهـــل

 مؿل  من طمُت ؾحر يخابُت، لهىله حػالى: )وَ 
َ
  ال

َ
 ُد ٌِ نْ ج

ُ
ـىا  اإلا

ْ
 غِ ش

َ
ـَخ  اِث ً ـتَّ ًُ  ى 

ْ
جـىػ للمؿـل  أن ًتـزوج طمُـت 4(نَّ مِ إ ًانـذ  ٍو ئطا 
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ال ًهــغ وناغـضة مــا  نـاُ ؤلامــام الهغافـي: ")الكــغم الثــاني والخمؿـىن واإلاائــت بــحن ناغـضة مــا ًهــغ مـن أنٌدــت الٌكــاع 

مجهـــا(: نـــاُ ابـــن ًـــىنـ أنٌدـــته  غنـــضنا قاؾـــضة وئنمـــا ؤلاؾـــالم ًصـــححها، ونـــاُ ضـــاخب الجـــىاىغ: ال ًهـــغى  غلـــى مـــا ىـــى 

قاؾض غنضى  ئال أن ًٍىن صحُدا غنضنا، ولى اغخهضوا ؾطب امغأة أو عغاىا باإلنامت مؼ الغحل بؿحـر غهـض أنغعنـاى  

م، يما ؾهـ غجه  الهطاص والؿطىب وما حنىو غلـى اإلاؿـلمحن فـي غلُه ناله الشاقعي عض ي هللا غنه جغؾُبا في ؤلاؾال 

ـــغ، ًـــل طلـــَ جغؾُبـــا فــــي  ثبـــذ مـــا ايدؿـــبىو بػهـــىص الغبـــا وؾحــــرو مـــن زمـــن الخمـــغ والخجًز نكىؾـــه  وأمـــىاله  وأغغاغـــه ، ٍو

م ؤلاؾـــالم، ألنهـــ  لـــى قهمـــىا اإلاإازـــظة بـــظلَ لنكـــغوا غـــن ؤلاؾـــالم، وغـــابـ مـــظىب مالـــَ عخمـــه هللا أن ًـــل مكؿـــضة جـــضو 

ًــالجمؼ بــحن ألازخــحن، أو ال جــضوم لٌــن أصعيــه ؤلاؾــالم ًــالؼواج فــي الػــضة قِؿــل  قحهــا قهــى ًبؿــل، وئن غــغي نٍــاخه  غــن 

 .6ىظًن الهؿمحن صح باإلؾالم، وناُ الشاقعي وابن خنبل عض ي هللا غجهما غهىصى  صحُدت"

 

                                                                                                                                                                                     
ئله ئال هللا وأن مدمضا  أمغث أن أناجل الناؽ ختى ٌشهضوا أن ال " :عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾل ناُ:  :وناُ ابن يثحر: "ناُ ؤلامام أخمض

  وأمىاله  ئال عؾُى هللا قاطا شهضوا أن ال ئله ئال هللا وأن مدمضا عؾُى هللا واؾخهبلىا نبلخنا وأًلىا طبُدخنا وضلىا ضالجنا قهض خغمذ غلُنا صماؤى

من خضًث غبض هللا بن  771ؽ 0121ث 0108وعواو البساعي في صحُده وأىل الؿجن ئال ابن ماحت. ص "بدهها له  ما للمؿلمحن وغلحه  ماغلحه 

 . 337ص0اإلاباعى به". ئؾماغُل بن ؾمغ بن يثحر الضمشهي أبى الكضاء، جكؿحر بابن يثحر، مغحؼ ؾابو، ج

. غبض الغخمن بن غلي بن مدمض بن الجىػي أبى الكغج، الخدهُو في أخاصًث الخالف، "وناُ ابن الجىػي: "انكغص بازغاحه البساعي 

 .011ص8ىـ(، ج8083، )8لحمُض مدمض الؿػضني، بحروث: صاع الٌخب الػلمُت، ؽجدهُو: مؿػض غبض ا
 .807ص7الٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج - 1
 .008البهغة:  - 2
 .82اإلامخدنت:  - 3
 .008البهغة:  - 4
 .23اإلاائضة:  - 5
ـ اإلاالٍي  - 6 ، الكغم الثاني والخمؿىن واإلاائت غال  الٌنب، صؽ، صث، ،الكغومأنىاع البروم في أنىاع الهغافي، أبى الػباؽ شهاب الضًن أخمض بن ئصَع

  .833ص3ج
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 :الاال : جليذ الذميين بأحكام الشزيعت في الذماء طلبامل

ـــــضا  ـــــا غـ ـــــأنٌدته وقُمـ ـــو بـ ــ ـــــا ًخػلـ ــــــغ لهــــــ ، وغــــــضم جٍلــــــُكه  بالتزامــــــاث صًنُـــــــت  مـ وئحــــــاػة الخػامــــــل بــــــالخمغ والخجًز

ـــالمُت فــــي الــــضماء وألامـــــىاُ وألاغــــغاع للمؿــــلمحن،  ػت ؤلاؾـ ٍــــام الشـــــَغ ُــــضوا بأخ أي: فــــي النــــىاةي اإلاضنُـــــت –ًلــــؼمه  أن ًخه

أي، فـي الجملـت –هـ  مـا لنـا وغلـحه  مـا غلُنـا شأنه  في طلَ شأن اإلاؿلمحن، وفي ىظا ًهـُى الكههـاء: ل -والجنائُت وندىىا

 ال في الخكطُالث.

 ُ ثاني: ما ًسخظ بأىـل ، الكغع ال: ما ًسخظ بأىل الظمت في الحضوصنهؿ  ىظا اإلاؿلب ئلى قغوغحن: الكغع ألاو

  .الظمت في الهطاص

 :: ما اديخخص بأهل الذمت في الحذودالفز  ألاول 

مــــت مــــن حــــغا ــــو، ئطا اعجٌــــب أخــــض مــــن أىــــل الظمــــت حٍغ ئ  الحــــضوص، ًــــالؼني أو الهــــظف أو الؿــــغنت أو نؿــــؼ الؿٍغ

ٌػانــب بالػهـــاب اإلادـــضص لهـــظو الجــغائ  شـــأنه  فـــي طلـــَ شــأن اإلاؿـــلمحن، ئال شـــغب الخمـــغ خُــث ال ًخػـــغع لهـــ  قُـــه، إلاـــا 

 أن ٌػخهضون من خلها، ومغاغاة لػهض الظمت، ئال ئن أظهغوا شغبها، قُػؼعون، وىظا غنض حمهىع الكههاء في الجملت، ئال 

 ىناى بػؼ ألاخٍام ًسخظ بها أىل الظمت نجملها قُما ًأحي: 

طىب الشاقػُت والحنابلت وأبى ًىؾل ئلى اإلاؿاواة في جؿبُو غهىبت الغح  غلى الـظمي واإلاؿـل ، ولـى ًـان  وال:أ

  متزوحــــا مــــن طمُــــت، لػمــــىم النطــــىص فــــي جؿبُــــو ىــــظو الػهىبــــت، وإلاــــا وعص أن النبــــي ،ضــــلى هللا غلُــــه وؾــــل  أمــــغ بــــغح

 .1يهىصًحن

ًــان متزوحـــا ال ًــغح ، الشـــتراؽ ؤلاؾــالم فـــي جؿبُـــو  2وضــغح أبـــى خنُكــت ومالـــَ بــأن الؼانـــي مــن أىـــل الظمـــت ئطا 

ألنـه ٌشـترؽ فـي ؤلاخطـان: ؤلاؾـالم والـؼواج  ،الغح  غنـضىما، ويـظلَ اإلاؿـل  اإلاتـزوج بالٌخابُـت ال ًـغح  غنـض أبـي خنُكـت

 . 3ُه وؾل  لحظًكت خحن أعاص أن ًتزوج يهىصًت: "صغها قانها ال جدطنَ"من مؿلمت مؿخضال بما "ناُ النبي ضلى هللا غل

وناُ مالـَ: "ئطا ػنـي أىـل الظمـت أو شـغبىا الخمـغ قـال ٌػـغع لهـ  ؤلامـام؛ ئال أن ًظهـغوا طلـَ فـي صًـاع اإلاؿـلمحن 

ضزلىا غلحه  الػغع؛ قُمنػه  الؿلؿان من  . 4ؤلاغغاع باإلاؿلمحن" ٍو

                                                           
لعي بػض أن طيغ ؾغ  - 1 من خضًث ابن غمغ ىظا: "ناُ الضاعنؿني في يخاب الػلل ىظا خضًث ًغوٍه مىس ى بن غهبت مىنىقا، وىى أصح،  قاناُ الٍؼ

ه غن الضعاوعصي غن غبُض هللا غن ناقؼ غن بن غمغ  ًان اإلاغاص وعوي غن ئسحام بن عاىٍى مغقىغا، والصحُذ مىنىف، انخهى، ناُ البحههي في اإلاػغقت و

النبي  باإلخطان في ىظا الحضًث ئخطان الهظف وئال قابن غمغ ىى الغاوي غن عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾل  أنه عح  يهىصًحن ػنُا وىى ال ًسالل 

لعي، نطب الغاًت، مغ   .307ص3حؼ ؾابو، جضلى هللا غلُه وؾل  قُما ًغوٍه غنه". الٍؼ
، وابن نضامت، 302ص0، والضؾىقي، خاشُت الضؾىقي، ج338ص3، والباجي، اإلانخهي شغح اإلاىؾأ، ج31ص7انظغ: الٍاؾاني، اإلاغحؼ الؿابو، ج - 2

 .387ص80اإلاؿني، مغحؼ ؾابو، ج
هه الؿبراني في معجمه والضاعنؿني في ؾن - 3 لعي: "عوي بن أبي شِبت في مطنكه ومن ؾٍغ نه وابن غضي في الٍامل من خضًث أبي بٌغ بن أبي ناُ الٍؼ

"، ناُ مٍغ  غن غلي بن أبي ؾلحت غن يػب بن مالَ أنه أعاص أن ًتزوج يهىصًت قهاُ له النبي  ضلى هللا غلُه وؾل : "ال جتزوحها قانها ال جدطنَ

، ..ناُ بن الهؿان في يخابه ىظا خضًث غػُل ومنهؿؼ ...وأزغحه أبى صاوص . وىى ممن ال ًدخج بدضًثه...الضاعنؿني وأبى بٌغ بن أبي مٍغ  غػُل

وىى غػُل ؤلاؾناص منهؿؼ، وناُ البحههي في اإلاػغقت وىى غػُل غن غلي بن أبي ؾلحت غن يػب وىى منهؿؼ قان : ...وناُ غبض الحو في أخٍامه

 .307ص3ت، مغحؼ ؾابو، جٍلعي، نطب الغاًؼ وىى أًػا منهؿؼ". ال :غلي بن أبي ؾلحت ل  ًضعى يػبا، ناُ الضاعنؿني 
 380ص80ج ابن غبض البر، مغحؼ ؾابو، - 4
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ًان الهاطف مؿلما أم من أىل الظمـتال خض غلى من نظف أخض زانُا: ألنـه  ،ا من أىل الظمت، بل ٌػؼع، ؾىاء 

 ٌشترؽ في الهظف أن ًٍىن اإلاهظوف مؿلما، وىظا باجكام الكههاء.

ًؿبــو خــض الؿــغنت غلــى الؿــاعم اإلاؿــل  أو الــظمي، ؾــىاء أًــان اإلاؿــغوم منــه مؿــلما أم مــن أىــل الظمــت زالثــا: 

ــــغا،  لػــــضم جهىمهمــــا.اجكانــــا، ئال ئطا ًــــان اإلاؿــــغوم زمــــغا أ هــــُى الهغؾبــــي: "الــــظمي مدهــــىن الــــضم غلــــى الخأبُــــض،  و زجًز ٍو

الـظمي، وىـظا  ضـاع مـن أىـل صاع ؤلاؾـالم، والـظي ًدِهـو طلـَ: أّن اإلاؿـل  ًهؿـؼ بؿـغنت مـاُ واإلاؿـل  يـظلَ، ويالىمـا نـض

ما ًد ًضُ غلى أّن ماُ الظمي نض ؾاوي ماُ اإلاؿل ، قضُ غلى مؿاواجه
ّ
 .1غم بدغمت مالٌه"لضمه، ئط اإلااُ ئن

جـــب غلـــى الـــظمي إللؼامـــه أخٍامنـــا، نػـــ  ىـــظا ئطا ؾـــغم مـــاُ  ونـــاُ الؿؼالـــي: "وال نؿـــؼ غلـــى الطـــبي واإلاجنـــىن، ٍو

 .2مؿل ، قان ؾغم ماُ طمي قهى مىنىف غلى جغاقػه  ئلُنا"

ًان ال ؿاعم وناُ ابن غابضبن: "وال بض من ًىن اإلاؿغوم مخهىما مؿلها، قال نؿؼ بؿغنت زمغ مؿل ، مؿلما 

غا أو مُخت ال ًهؿؼ لػضم جهىمها غنضنا"  .3أو طمُا، ويظا الظمي ئطا ؾغم من طمي زمغا أو زجًز

ئطا بغــى حماغــت مــن أىــل الظمــت منكــغصًن غــن اإلاؿــلمحن انــخهؼ غهــضى  غنــض حمهــىع الكههــاء، ئال ئطا  عابػــا: 

  .جكطُل وزالف ًان بُجه  غن ظل  عيبه  غنض اإلاالٌُت، وئطا بؿىا مؼ البؿاة اإلاؿلمحن قكُه

ًاإلاؿلمحن بال زالف.  و )الحغابت( ئطا جىقغث شغوؾها  ػانب أىل الظمت بػهىبت نؿؼ الؿٍغ  ىظا، َو

ـــو وخـــضى  أو مـــؼ اإلاؿـــلمحن   انـــخهؼ غهـــضى ،  يمـــا حى نـــاُ البهـــ ي: "ئن نؿـــؼ أىـــل الظمـــت غلـــى اإلاؿـــلمحن الؿٍغ

ًاألؾــغي، بــحن الهخـل والــغم واإلاــن والكــضاء، جهـضم فــي أخٍــام الظمـت، وخلــذ صمــاؤى  وأمـىاله ، ٌػنــي أن ؤلامــام ًسحــ ر قـحه  

قــان نخلــىا قمــاله  فــيء، يمــا جهــضم فــي آزــغ أخٍــام الظمــت، قــان زُــل لحــىنه  بــضاء الحــغب نبــل بلــىؽ ؤلامــام قلٍــل أخــض 

 .4نخله  وأزظ ما مػه "

 : ما اديخخص بأهل الذمت في اللصاصااويالفز  ال

ـــئ ـــؼ حشــ ـــالمُت جػــ ػت ؤلاؾــ ــــت بن الشـــــَغ ػاث زاضـ مـــــت فـــــي ألاعاضـــــ ي الظمـــــت أىـــــلَغ ، الـــــظًن ًهىمـــــىن باعجٍـــــاب حٍغ

ُـــه  ،ؤلاؾـــالمُت ُـــث ًهـــخظ منـــه ئطا نخـــل مؿـــلما أو مـــن أىـــل الظمـــت )أوال(، يمـــا ججـــب غل صون  الضًـــت فـــي الهخـــل الخؿـــأخ

 )زالثا(. ال ًهخظ من اإلاؿل  للظمي في حغائ  الاغخضاء قُما صون النكـ الٌكاعة )زانُا(، يما

ـــال ئطا اعجٌــــب الــــظمي ا أوال: لهخــــل الػمــــض وحــــب غلُــــه الهطــــاص، ئطا ًــــان الهخُــــل مؿــــلما أو مــــن أىــــل الظمــــت بـ

زـــالف، ويــــظلَ ئن ًــــان الهخُــــل مؿــــخأمنا غنــــض حمهــــىع الكههــــاء، زالقــــا ألبــــي خنُكــــت خُــــث نــــاُ: ئن غطــــمت اإلاؿــــخأمن 

ُت مإنخــــت، قٍــــان فــــي خهــــن صمــــه شــــبهت حؿــــهـ الهطــــاص. أمــــا ئطا نخــــل مؿــــل  طمُــــا أو طمُــــت غمــــضا، قهــــض نــــاُ الشــــاقػ

                                                           
 001ص0الهغؾبي، الجامؼ ألخٍام الهغآن، مغحؼ ؾابو، ج - 1
ه(، 8087،)8مدمض بن مدمض بن مدمض الؿؼالي أبى خامض، الىؾُـ، جدهُو: أخمض مدمىص ئبغاىُ ، مدمض مدمض جامغ، الهاىغة: صاع الؿالم، ؽ - 2

 .  078ص1ج
 .10ص0ه(ـ، ج8311، )0غابضبن، الضع اإلادخاع، بحروث: صاع الكٌغ، ؽ ابن - 3
ـ البهىحي، مغحؼ ؾابو، ج - 4  .830ص1منطىع بن ًىنـ بن ئصَع
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ًهــخظ مــن  2، وغنــض الحنكُــت1والحنابلـت: ال نطــاص غلــى اإلاؿــل ، لهىلــه ،ضــلى هللا غلُــه وؾـل : )ال ًهخــل مؿــل  بٍــاقغ(

 اإلاؿل  للظمي، وىظا نُى اإلاالٌُت أًػا ئطا نخله اإلاؿل  ؾُلت )زضٌػت( أو ألحل اإلااُ.

هــُى الهغؾبــي: "الــظمي مدهــىن الــضم غلــى الخأبُــض، واإلاؿــل  يــظلَ، ويالىمــا نــ ضــاع مــن أىــل صاع ؤلاؾــالم،  ضٍو

الــظمي، وىــظا ًــضُ غلــى أّن مــاُ الــظمي نــض ؾــاوي مــاُ اإلاؿــل ، قــضُ  والــظي ًدِهــو طلــَ: أّن اإلاؿــل  ًهؿــؼ بؿــغنت مــاُ

ما ًدغم بدغمت مالٌه" غلى مؿاواجه
ّ
 .3لضمه، ئط اإلااُ ئن

أىـــل اإلاضًنـــت أن   عوي  ونـــاُ أىـــل اإلاضًنـــت ال ًهخـــل مـــإمن بٍـــاقغ، نـــاُ مدمـــض بـــن الحؿـــن نـــضنـــاُ الشـــاقعي: "

ضلى هللا غلُه وؾل  نخل مؿلما بٍاقغ، وناُ أنا أخو من أوفي بظمخه. ناُ مدمض أزبرنا ئبغاىُ  بن مدمض  عؾُى هللا

غــن مدمــض بــن اإلانٌـــضع غــن غبــضالغخمن بــن البُلمـــاني أن عحــال مــن اإلاؿــلمحن نخـــل عحــال مــن أىــل الظمـــت قغقــؼ طلــَ ئلـــى 

"أنا أخو من أوفى بظمخه" ز  أمغ به قهخل، قٍان ًهـُى بهـظا الهـُى قهـحهه  عبُػـت  عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾل  ناُ:

بن أبي غبض الغخمن، ونض نخله أىل اإلاضًنت ئطا نخله نخل ؾُلت قما قغم بحن نخل الؿُلت الؿُلت، ونض بلؿنا غن غمغ بن 

رة قهخله به، ونض بلؿنا غن غلي بن الخؿاب أنه أمغ أن ًهخل عحل من اإلاؿلمحن بهخل عحل نطغاني ؾُلت من أىل  الحح

ًان ًهُى ئطا   نخل  اإلاؿل  النطغاني نخل"  .4أبي ؾالب أنه 

ال قــــغم بــــحن اإلاؿــــل  والــــظمي فــــي وحــــىب الضًــــت فــــي الهخــــل الخؿــــأ وشــــبه الػمــــض وشــــبه الخؿــــأ غلــــى غانلــــت زانُــــا: 

ًان الهخُل مؿلما أم من أىل الظمت. وفي مهضاع صًـت الـظمي اإلاهخـى  ُ، ومـن ٌشـترى فـي جدملهـا مـن غانلـت الهاجل، ؾىاء أ

 الظمي الهاجل جكطُل وزالف.

جـب  وال ججب الٌكاعة غلى الظمي غنض الحنكُت واإلاالٌُت، إلاا قحها مـن مػنـى الهغبـت، والٍـاقغ لـِـ مـن أىلهـا، ٍو

ًانذ ضُاما  .5غنض الشاقػُت والحنابلت ألنها خو مالي ٌؿخىي قُه اإلاؿل  والظمي، ال ئن 

من اإلاؿل  للظمي في حغائ  الاغخضاء قُما صون النكـ، من الجغح ونؿؼ ألاغػاء، ئطا ونػذ ال ًهخظ  زالثا: 

هــخظ مــن الــظمي للمؿــل ، ونــاُ الحنكُــت7والحنابلــت 6بــحن اإلاؿــلمحن وأىــل الظمــت غنــض الشــاقػُت بالهطــاص بُــجه   8، ٍو

وبــحن أىــل الظمــت مؿلهــا،  الهطــاص قُمــا صون الــنكـ بــحن اإلاؿــلمحن 9بُــجه  مؿلهــا ئطا جــىقغث الشــغوؽ، ومنــؼ اإلاالٌُــت

ًانذ الجغوح قُما بحن أىل الظمت وجىقغث الشغوؽ.  بحجت غضم اإلامازلت. وال زالف في جؿبُو الهطاص ئطا 

                                                           
لعي: "خضًث غلي من حهت أبي صاوص والنؿائي قهـ ( من خضًث غلي. و 012ص80جمغحؼ ؾابو، قخذ الباعي، ابن حجغ، أزغحه البساعي ) - 1 ناُ الٍؼ

هه عواو الحاي  في اإلاؿخضعى ...صة غن الحؿن غن نِـ بن غباص أزغحاو غن نخا وناُ صحُذ غلى شغؽ الشُسحن ...وعواو أخمض في مؿنضو ومن ؾٍغ

سه الٌبحر وهللا أغل ". ...أزغحه بن ماحت مكؿغا ...وأزغحه أبى صاوص أًػا من خضًث غمغو بن شػُب غن أبُه غن حضو  وعواو البساعي في جاٍع

لعي، نطب الغ   .380ص3اًت، مغحؼ ؾابو، جالٍؼ
 . 031ص7ٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، حال -2
 001ص0اإلاغحؼ نكؿه، ج - 3
 . 302ص7الشاقعي، مغحؼ ؾابو، ج - 4
 .80ص1بن نضامت، مغحؼ ؾابو،ج، وا08ص1، مغحؼ ؾابو، ج، والخغش ي030 ص7الٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج - 5
 . 81ـ  81ص0ج ، مغحؼ ؾابو،مؿني اإلادخاج -6
 . 133ص7ج ،ت،اإلاؿنيابن نضام -7
 . 031ص7، والٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج300ص3ابن غابضًن، اإلاغحؼ الؿابو، ج -8
 . 031ص0الضؾىقي، مغحؼ ؾابو، ج -9
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 في التزام شزائعهم:  املسخأمىينالاال : حلىق ألاجاهب  بث امل

ـــه  اإلاؿــــــخأمنىن ىــــــ  أحانــــــب مــــــن صاع الحــــــغب ًدطــــــلىن غلــــــى غهــــــض أمــــــان ٌػؿــــــحه  الحــــــو فــــــي الحطــــــانت ألنك ؿـــ

ــت إلاــضة أعبػـت أشــهغ، أمــا ئطا بهــىا إلاــضة غــام أو أيثــر قُلتزمــ مٌــجه  البهــاء فــي أعع ؤلاؾــالم صون صقــؼ الجٍؼ ىن وأماليهـ ، ٍو

 .1اهبضقػ

ػغف قههاء اإلاؿخأمن بأنه: الحغبي اإلاهُ  ئنامت مإنخت في صًاع ؤلاؾالم  .2َو

خمغة قحهـا، بـل ئنامخـه قحهـا جٍـىن مدـضوصة "قاإلاؿخأمن شخظ صزل الـضًاع ؤلاؾـالمُت غلـى ؾحـر نُـت ؤلانامـت اإلاؿـ 

بمضة مػلىمت ًضزل قحها بػهض ٌؿ ى "غهض ألامان" أو بمجغص منذ ألامـان، وطلـَ ًٍـىن بهطـض الاججـاع غـاصة، وئنامخـه ال 

بض أن جٍىن مإنخت، ونض جخجضص ونخا بػض آزغ، ولٌـن ال جٍـىن إلنامخـه ضـكت الـضوام، قـان أزـظث ضـكت الـضوام ًخدـُى 

ط ت"ئلى طمي ٍو  . 3حر عغُت للضولت ؤلاؾالمُت، وال شَ أن طلَ ًٍىن بهبىله جلَ الغغٍى

الحهــىم الخاضــت للمؿــخأمن بالنؿــبت ندنــاُو فــي اإلاؿلــب ألاُو  :ونهؿــ  ىــظا اإلابدــث ئلــى مؿلبــحنوبنــاء لــى طلــَ 

 .الحهىم الخاضت للمؿخأمن بالنؿبت للػهىباث قنسططه  الثاني ؿلباإلاأما  ،للمػامالث اإلاالُت

  باليسبت للمعامالث املاليت: ألاول: الحلىق الخاصت للمسخأمً طلبامل

قُمـــا ًخػلـــو باإلاػـــامالث اإلاالُـــت جؿبـــو الهـــىانحن ؤلاؾـــالمُت باالجكـــام، قانـــه ًمنـــؼ مـــن الخػامـــل بالغبـــا، ألن طلـــَ مدـــغم فـــي 

ل بُىغه ومػامالجه ًؿبو غلحهـا النظـام ؤلاؾـالمي، ألنـه ًخػامـل مـؼ اإلاؿـل محن، قـال ًؿبـو غلُـه ئال الهىانحن ؤلاؾالمُت، ًو

ًان الخػامل بِنه وبحن طمي أو مؿخأمن قانه زاغؼ لألخٍام ؤلاؾالمًُنانىن اإلاؿلمحن وطلَ أمغ بض ، ال ًدٌ  تهي، ولى 

 بؿحرىا، ألن الؿُاصة للضولت ؤلاؾالمُت مكغوغت غلى ًل عغاًاىا.

ًالظمي ألنه يما ناُ الكهه خمخؼ اإلاؿخأمن بالحهىم الخاضت قهى قحها   اء بمجزلت الـظمي مـاصام فـي صاع ؤلاؾـالم.ٍو

قله مباشغة اإلاػامالث اإلاالُت مؼ اإلاـىاؾنحن مؿـلمحن ًـانىا أو طمُـحن، وفـي زـظا ًهـُى ابـن عشـض: "أمـا مباٌػـت أىـل الحـغب 

ــــت لــــضاع الحــــغب مثــــل الؿــــالح 4أو مخـــاحغته  ئطا نــــضمىا بأمــــان قــــظلَ حــــائؼ" ، ئال أنهــــ  ال ًمٌنــــىن مــــن شــــغاء مــــا قُــــه جهٍى

 شـ يءوفي ىظا ًهُى ابـن عشـض: "ال ًجـىػ أن ًبـاغىا مـا ٌؿـخػُنىن بـه فـي خـغوبه  مـن يـغاع أو ؾـالح أو خضًـض وال  وندىو،

، "ولٌــن لــى صزــل اإلاؿــخأمن بؿــالح وندــىو ممــا ال ًمٌــن شــغاء مثلــه فــي صاع ؤلاؾــالم 5ممــا ًغىبــىن بــه اإلاؿــلمحن فــي نخــاله "

لــَ م، "ولــه جملــَ اإلانهــُى والػهــاع، بــل ولــه ج6لنكؿــه ومالــه"قانــه مــن خهــه أن ًســغج بــه، ألنــه بــاألمن اؾــخكاص الػطــمت 

 .7غهاع اإلاؿل  بدو الشكػت"

                                                           
 .007ص3جابن غابضًن، اإلاغحؼ الؿابو،  - 1
2

 .301ص7وج 018ص3والٍاؾاني، مغحؼ ؾابو، ج،027ص 8، ج مإحؼ ؾابوالؿغزس ي، شغح الؿحر الٌبحر،  - 
 .11ػىغة، مغحؼ ؾابو، صأبى  - 3
 .018ص0ابن عشض الجض الىلُض بن مدمض الهغؾبي، اإلاهضماث واإلامهضاث، بحروث: صاع ضاصع، ج - 4
 .12ص0اإلاغحؼ نكؿه، ج - 5
 .32الؿبري، ازخالف الكههاء، مغحؼ ؾابو، ص - 6
، وابن نضامت، اإلاؿني، مغحؼ ؾابو، 382ص3ه(ـ، ج8381، )0مدمض بن غبض الغخمن اإلاؿغبي الحؿاب، مىاىب الجلُل، بحروث: صاع الكٌغ، ؽ - 7

 . 331 -337ص3ج
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وخهــه فـــي اإلالٌُــت مطـــىن ؾــىاء مجهـــا ملٌُــت مـــا خــاػو بجهـــضو وؾــػُه أو مـــا ًى ــ ى لـــه بــه أو مـــا ًغزــه مـــن أناعبـــه 

ىـظو الحالـت جـغص ؤلاؾـالم قكـي  الظًن ىلٍىا في صاع ؤلاؾالم، بل وخهه في اإلالٌُت مطىن مـن بػـض وقاجـه، قـاطا مـاث فـي صاع 

، 1ن ًـان نــض أو ـ ى بصــ يء مجهـا، جــغص ئلـى صولخــه لخــىػع غلـى وعزخــه عغاًـت لحهــه فـي أمىالــه ختـى بػــض وقاجــهئجغيخـه أو بانحهــا 

 .2وله ئنشاء أؾغة والخمخؼ بدهىم ألاؾغة يما ىى الحاُ بالنؿبت للظمي

  :الااوي: الحلىق الخاصت للمسخأمً باليسبت للعلىباث طلبامل

ػت ؤلاؾـــالمُت  نـــغع الكههـــاء أنـــه ئن اعجٌـــب أمـــغا قُـــه اغخـــضاء غلـــى خـــو مؿـــل  نـــُؼ بـــه الػهـــاب اإلاهـــغع فـــي الشـــَغ

وؾبهـــه الحـــاي  اإلاؿـــل  وىـــى زاغـــؼ لــــه، ويـــظلَ ئطا ًـــان الاغخـــضاء غلـــى طمـــي أو غلــــى مؿـــخأمن مثلـــه، ألنـــه ًجـــب ئنامــــت 

أن جخسلى غن ئنامت  مهما ًٌن حؿامدها قلِـ لضولت الػضُ وئنطاف اإلاظلىم من الظال  ما صام مهُما في صاع ؤلاؾالم،

الػـــضُ فـــي صاعىـــا، غلـــى طلـــَ اجكهـــذ ًلمـــت الكههـــاء، وفـــي ىـــظا نـــاُ ابـــن الهـــُ : "اإلاؿـــخأمن ًدـــغم نخلـــه، وجػـــمن نكؿـــه، 

هؿؼ بؿغنت ماله"   .3ٍو

ًــان الاغخــضاء غلــى خــو مــ ًاعجٍــاب الؼنــأمــا ئطا  ػت ؤلاؾــالمُت جػــؼان خهــىم هللا حػــالى،  ػاث  ، قــان الشــَغ حشــَغ

مــت فــي ألاعاضــ ي ؤلاؾــالمُت، وللكههــاء اإلاؿــلمحن آعاء  زاضــت بػهىبــاث ألاحانــب ؾحــر اإلاؿــلمحن، الــظًن ًهىمــىن باعجٍــاب حٍغ

ان الػهىبت غلى اإلاٍان وهي: اث مسخلكت خُى ؾٍغ  مسخلكت بهظو اإلاؿألت، خُث جىحض زالر نظٍغ

 إلاسالميت: هظزيت إكليميت سزيان الشزيعت-2

ؿبـــو غلـــى الجـــغائ  التـــي جغجٌـــب فـــي صاع ؤلاؾـــالم، أي مٍـــان صازـــل فـــي وضـــاخبها أبـــى خنُكـــ
ُ
ػت ج ـــغي أن الشـــَغ ت ٍو

، أمــــا مـــن ًهــــُ  ئنامـــت مإنخــــت فــــي صاع 
ذ
 أو طمُـــا

ذ
مــــت، وؾـــىاء ًــــان مغجٌبهـــا مؿــــلما ًانـــذ الجٍغ  

ذ
خـــضوص الضولــــت ؤلاؾـــالمُت، أًــــا

 هلل، أي
ذ
مــــت جمـــــ خهــــا ػت، ئطا اعجٌــــب حٍغ  للجماغــــت، وئنمــــا ٌػانــــب  ؤلاؾــــالم قــــال جؿبــــو غلُــــه أخٍــــام الشــــَغ

ذ
جمـــــ خهــــا

 لألقــغاص، ونـــض غلمنـــا أن مــن ًهـــُ  ئنامــت مإنخـــت فــي صاع ؤلاؾـــالم ٌؿـــ ى 
ذ
مـــت جمـــ خهـــا ػت ئطا اعجٌــب حٍغ بمهخطــ ى الشـــَغ

ػلل أبى خنُكت ئغكاء اإلاؿخأمن بأنه ل  ًضزل صاع ؤلاؾالم لإلنامـت، بـل لحاحـت ًهػـحها يخجـاعة أو عؾـالت أو  ، َو
ذ
مؿخأمنا

ػت في الجغائ  واإلاػامالث إلاجغص اإلاغوع،  .4ولِـ في الاؾدئمان ما ًلؼمه بجمُؼ أخٍام الشَغ

ـــت أبـــي خنُكـــت، ال ًمٌـــن مػانبـــت ألاحنبـــي ؾحـــر اإلاؿـــل  غلـــى حـــغائ  مثـــل الؿـــغنت والؼنـــا ، ولٌنـــه 5وبنـــاء غلـــى نظٍغ

ًالؿطــــــب، والجــــــغائ  اإلاغجٌبــــــت زــــــاع  ػانــــــب غلــــــى حــــــغائ  الهطــــــاص والهــــــظف، والجــــــغائ  التــــــي جســــــظ ألاقــــــغاص  ــــت ٌُ ج الضولــ

 أي مىاؾن جابؼ لضولت ئؾالمُت ز  غاص  ؤلاؾالمُت ال
ذ
 أو طمُا

ذ
ًان مؿلما ت، ؾىاء   لهظو النظٍغ

ذ
ػانب غلحها مغجٌبها، وقها ٌُ

 اعجٌبها
ذ
ًان أحنبُا ألن اإلاؿـألت غنـض أبـي خنُكـت لِؿـذ مؿـألت التـزام اإلاؿـل  أو في الخاعج زـ  صزـل صاع ؤلاؾـالم،  ئلحها، أو 

، وال ًجــب غلـى ؤلامـام أن ًهـُ  الحــض أو مـا هـي واحــب ؤلامـام فـي ئنامـت الحـضم أًنمـا ًــان مهامـه، وئنالـظمي بأخٍـام ؤلاؾـال 

                                                           
 .30، والؿبري، ازخالف الكههاء، مغحؼ ؾابو، ص087ص1ابن نضامت، اإلاؿني، مغحؼ ؾابو، ج - 1
  ونض ؾبو طلَ. 833ص3ج الكغم الثاني والخمؿىن واإلاائت.مغحه ؾابو، الهغافي، الكغوم، انظغ:   - 2
 737ص0، جمغحؼ ؾابوالظمت،ابن الهُ ، أخٍام أىل  -3
4

ن الضًن بن ئبغاىُ  ابن نجُ ، البدغ الغائو شغح يجز الضنائو، بحروث: صاع الٌخاب ؤلاؾالمي، صؽ، صث، ج-   .71ص3ٍػ
 831.2، 833ص0ابن الهمام، مغحؼ ؾابو، ج - 5
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ٍمـت فـي صاع الحـغب الػهىبت ئال وىى ناصع غلى ئنامتها، ألن الىحىب مشغوؽ بالهضعة، وال نضعة لإلمام غلى من ًغجٌـب حغ 

 .1أزناء اعجٍابها

ؿغوم قُـه، وىـى اإلاٍـان قهـى أن جٍـىن الؿـغنت فـي صاع الػـضُ، قـال ناُ الٍاؾاني: "قطل وأما الظي ًغحؼ ئلى اإلا

ًهؿــؼ بالؿــغنت فــي صاع الحــغب وصاع البغــي، ألنــه ال ًــض لإلمــام فــي صاع الحــغب، وال غلــى صاع البغــي قالؿــغنت اإلاىحــىصة قحهمــا 

ػـه ؤلامـام، ألنـه ال ئطا ؾغم بػػه  من بػـؼ زـ  زغحـىا ئلـى صاع ؤلاؾـالم قأزـظ الؿـاعم ال ًهؿ ...ؾببا لىحىب الهؿؼ، 

ًض لإلمام في صاع الحغب، قالؿغنت اإلاىحىصة قحهما ؾببا لىحـىب الهؿـؼ، قـال حؿـخىفى فـي صاع ؤلاؾـالم، ويـظلَ الخجـاع مـن 

أىل الػضُ في مػؿـٌغ أىـل البغـي أو ألاؾـاعي فـي أًـضيه  ئطا ؾـغم بػػـه  مـن بػـؼ زـ  زغحـىا ئلـى أىـل الػـضُ، قأزـظ 

لؿــغنت وحــضث فــي مىغــؼ ال ًــض لإلمــام غلُــه، قأشــبهذ الؿــغنت فــي صاع الحــغب، ويــظلَ الؿــاعم لــ  ًهؿػــه ؤلامــام، ألن ا

عحل مـن أىـل البغـي حـاء لإلمـام جائبـا ونـض ؾـغم مـن أىـل البغـي لـ  ًهؿػـه، إلاـا نلنـا، ويـظلَ عحـل مـن أىـل الػـضُ أؾـاع 

غم مـــن مػؿـــٌغ أىـــل ويـــظلَ الغحـــل مـــن أىـــل البغـــي ئطا ؾـــ ... لبغـــي قؿـــغم مـــجه ، لـــ  ًهؿػـــه ؤلامـــامغلـــى مػؿـــٌغ أىـــل ا

ل  الػضُ وغاص ئلى مػؿٌغو، ز  أزظ بػض طلَ ل  ًهؿؼ ألنه  ٌػخهضون ئباخت أمىالنا، وله  منػت، قٍان أزظو غن جأٍو

 .2قال ًهؿؼ بالؿغنت يما ال ًػمن باإلجالف"

ن قـأنىاع: مجهـا أن اإلاؿـل  ئطا ػنـا  فـي صاع وناُ في مىغؼ آزغ: "قطل وأما ألاخٍـام التـي جسخلـل بـازخالف الـضاٍع

الحــغب أو ؾــغم أو شــغب الخمــغ أو نــظف مؿــلما ال ًإزــظ بصــ يء مــن طلــَ، ألن ؤلامــام ال ًهــضع غلــى ئنامــت الحــضوص فــي صاع 

الحـــغب لػـــضم الىالًـــت، ولـــى قػـــل شـــِئا مـــن طلـــَ زـــ  عحـــؼ ئلـــى صاع ؤلاؾـــالم ال ًهـــام غلُـــه الحـــض أًػـــا، ألن الكػـــل لـــ  ًهـــؼ 

ئلـــى صاع الحـــغب ًإزـــظ بـــه، ألن الكػـــل ونـــؼ مىحبـــا لإلنامـــت قـــال ٌؿـــهـ مىحبـــا أضـــال، ولـــى قػـــل فـــي صاع ؤلاؾـــالم زـــ  ىـــغب 

ًان غمضا لخػـظع الاؾـدُكاء ئال باإلانػـت ويـظلَ  ...بالهغب ئلى صاع الحغب، ويظلَ ئطا نخل مؿلما ال ًإزظ بالهطاص وئن 

ت أو أمحــر حــِش وػنــا عحــل مــجه  أو ؾــغم أو شــغب الخمــغ أو نخــل مؿــلما زؿــأ أو  غمــضا لــ  ًأزــظو لــى ًــان أمحــرا غلــى ؾــٍغ

ألامحر بص يء من طلَ، ألن ؤلامام ما قىع ئلُه ئنامت الحـضوص والهطـاص لػلمـه أنـه ال ًهـضع غلـى ئنامتهـا فـي صاع الحـغب، 

ػــمنه الضًــت فــي بــاب الهخــل، ألنــه ًهــضع غلــى اؾــدُكاء غــمان اإلاــاُ ًــان اؾــتهلٌها، ٍو وغلــى  ...ئال أنــه ًػــمنه الؿــغنت ئن 

  نطــاص غلُــه غنــضنا، صاع الحــغب ولــ  يهــاحغ ئلُنــا قهخلــه مؿــل  غمــضا أو زؿــأ، ألنــه ال ىــظا ًســغج الحغبــي ئطا أؾــل  فــي 

وىـــظا مبنـــي غلـــى أن الخهـــىم غنـــضنا ًثبـــذ بـــضاع ؤلاؾـــالم، ألن الخهـــىم بـــالػؼة وال غـــؼة ئال بمنػـــت اإلاؿـــلمحن، وغنـــض الشـــاقعي 

  ٌػــغف أن غلُــه ضــالة وال ضــُاما زـــ  عخمــه هللا الخهــىم ًثبــذ باإلؾــالم، وغلــى ىــظا ئطا أؾــل  الحغبــي فــي صاع الحــغب ولــ

 .3زغج ئلى صاع ؤلاؾالم قلِـ غلُه نػاء ما مط ى، وناُ أبى ًىؾل اؾخدؿن أن ًجب غلُه الهػاء"

ػت ؤلاؾــالمُت  ان الشــَغ ــت أبــي خنُكــت فــي ؾــٍغ ــت بهىلــه: "ىــظو هــي نظٍغ ػلــو غبــض الهــاصع غــىصة غلــى ىــظو النظٍغ َو

ان ال ًان لغأًـه فـي غـضم ؾـٍغ  غلى اإلاٍان. ونض 
ذ
ػت غلـى اإلاؿـخأمن أزـغ ؾـيئ غلـى الـبالص ؤلاؾـالمُت ألن عأًـه أجسـظ أؾاؾـا شـَغ

لنـــا ٌػلـــ  مـــضي مـــا ناؾـــخه الـــبالص   فـــي مـــنذ الامخُـــاػاث ألاحنبُـــت للمؿـــخأمنحن، أي مـــن نؿـــمحه  الُـــىم باألحانـــب، ًو
ذ
وؾـــنضا
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اإلاؿلمحن، لدتجؼ ألاحانب  ؤلاؾالمُت وما جؼاُ جهاؾُه من آزاع ىظو الامخُاػاث التي مندذ لألحانب ونذ غػكه  ونىة

 الؾــخؿالُ اإلاؿـــلمحن، 
ذ
غلــى صزــُى صاع ؤلاؾـــالم، وجــإمجه  غلـــى أنكؿــه  وأمـــىاله ، قأضــبدذ بػــض غـــػل اإلاؿــلمحن ؾـــببا

 .1، واؾخػالء ألاحانب غلحه " وجػُِؼ خهىنه 

 هظزيت أبي اديىسف:-3

ػت، غلـى وىى قهُه من قههاء اإلاظىب الحنكي، ولٌنـه ًسخلـل مـؼ أبـي خنُكـت الـظي ًهُـض جؿب ُـو أخٍـام الشـَغ

ًانىا مؿلمحن أو طمُحن، "أما أبى ًىؾل قحري  الجغائ  اإلاغجٌبت صازل صاع ؤلاؾالم، غلى مىاؾني الضولت ؤلاؾالمُت ؾىاء 

ًانـــذ  ًاإلاؿـــل  والـــظمي، أو  ًانـــذ ئنـــامته  صائمـــت  ػت ؤلاؾـــالمُت حؿـــغي غلـــى ًـــل اإلاهُمـــحن فـــي صاع ؤلاؾـــالم ؾـــىاء  أن الشـــَغ

ًاإلاؿ  أن اإلاؿل  ًلؼمه ئؾالمه بالتزام ؤلاؾالم. خأمن، وحجخه في طلَ:ئنامته  مإنخت 

 بمهخط ى غهض الظمت الظي ًػمن له ألامان الضائ .
ذ
 وأن الظمي ملؼم بأخٍام ؤلاؾالم التزاما صائما

وأما اإلاؿخأمن قُلتزم أخٍام ؤلاؾالم بمهخط ى غهض ألامان اإلاإنذ الظي زىلـه ؤلانامـت اإلاإنخـت فـي صاع ؤلاؾـالم، 

ىلــه صزــُى صاع ؤلاؾــالم، ألنــه بؿلبــه صزــُى صاع ؤلاؾــالم نــض نبــل أن ًلتــزم أخٍــام ؤلاؾــالم مــضة ئنامخــه، وألنــه إلاــا مــنذ وبهب

ئطن ؤلانامـــــت مندــــــه غلــــــى ىــــــظا الشــــــغؽ، قطــــــاع خٌمــــــه خٌــــــ  الــــــظمي، وال قــــــغم بُجهمــــــا ئال أن الــــــظمي أمانــــــه ؾحــــــر مإنــــــذ 

ػانـــب اإلاؿـــخأمن مهمـــا نطـــغث  ٌُ مـــضة ئنامخـــه غلـــى الجـــغائ  التـــي ًغجٌبهـــا فـــي صاع ؤلاؾـــالم، واإلاؿـــخأمن أمانـــه مإنـــذ، ولهـــظا 

 .2"ؾىاء حػلهذ ىظو الجغائ  بدهىم الجماغت أو بدهىم ألاقغاص

ػت  ػت غلـى اإلاؿـخأمن، قـأبى ًىؾـل ًـغي جؿبُـو الشـَغ خحن ًندطغ فـي جؿبُـو الشـَغ ئن وحه الخالف بحن النظٍغ

ػت غلـى اإلاؿـخأمن ئال فـي الجـغائ  التـي جمــ خهـىم غلى اإلاؿخأمن في ًل ألاخـىاُ، بِنمـا أبـى خنُكـت ال ًـغي جؿب ُـو الشـَغ

ػت ال حؿـغي غلـى الجـغائ  التـي جغجٌـب فـي  خكو أبى ًىؾـل مـؼ أبـي خنُكـت فـي أن الشـَغ ألاقغاص صون ؾحرىا من الجغائ ، ٍو

 .3صاع الحغب ولى اعجٌبها اإلاهُمىن في صاع ؤلاؾالم

صاع الحـــغب وىـــى مـــإمن نبـــل أن يهـــاحغ قهـــاُ أبـــى نـــاُ الجطـــاص: "ونـــض ازخلـــل قههـــاء ألامطـــاع قـــُمن نخـــل فـــي 

خنُكت وأبى ًىؾل في الغواًت اإلاشـهىعة ومدمـض فـي الحغبـي ٌؿـل  قُهخلـه مؿـل  مؿـخأمن نبـل أن ًسـغج قـال شـ يء غلُـه 

ًانــــ مؿــــخأمنحن صزــــال صاع الحــــغب قهخــــل أخــــضىما ضــــاخبه قػلُــــه الضًــــت فــــي الػمــــض والخؿــــأ،  ائال الٌكــــاعة فــــي الخؿــــأ، وئن 

ن قــال شــ يء غلــى الهاجــل ئال الٌكــاعة فــي الخؿــأ فــي نــُى أبــي خنُكــت، ونــاُ أبــى والٌكــاعة فــي  ًانــا أؾــحًر الخؿــأ زاضــت، وئن 

ًىؾـل  ومدمـض الضًـت فـي الػمـض والخؿـأ، وعوي بشـغ بـن الىلُـض غـن أبـي ًىؾـل فـي الحغبـي ٌؿـل  فـي صاع الحـغب قُهخلــه 

ي بئـر خكغىـا أو ونـؼ غلُـه محـزاب غملـه لـ  ًػــمن عحـل مؿـل  نبـل أن ًسـغج ئلُنـا أن غلُـه الضًـت اؾخدؿـانا، ولـى ونــؼ فـ

شِئا، وىظا زالف اإلاشهىع من نىلـه، وزـالف الهُـاؽ أًػـا، ونـاُ مالـَ ئطا أؾـل  فـي صاع الحـغب قهخـل نبـل أن ًسـغج 

ًان زؿأ... وناُ الشاقعي ئطا نخل اإلاؿل  مؿلما في صاع الحغب فـي الؿـاعة أو الحـغب  ئلُنا قػلى ناجله الضًت والٌكاعة ئن 
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وىــى ال ٌػلمــه مؿــلما قــال غهــل قُــه وال نــىص، وغلُــه الٌكــاعة، وؾــىاء ًــان اإلاؿــل  أؾــحرا أو مؿــخأمنا أو عحــال أؾــل  ىنــاى 

 .1وئن غلمه مؿلما قهخله قػلُه الهىص"

ــت أبــي ًىؾــل(هي الؿــائضة فــي الهــانىن الــضولي ختــى نهاًــت الهــغن الخاؾــؼ غشــغ،  ــت )نظٍغ ونــض بهُــذ ىــظو النظٍغ

ًانـــذ خُـــث أن الـــضُو الؿغبُـــ ًانـــذ أوغـــاغه ، و ًانـــذ جؿبـــو نىانُجهـــا الىؾنُـــت غلـــى حمُـــؼ اإلاهُمـــحن فـــي أعاغـــحها مهمـــا  ت 

 جغقؼ منذ امخُاػاث نػائُت ألًت صولت أو أشخاص.

 :هظزيت عامليت سزيان الشزيعت-4

ت ًإمن بها قههاء الشُػت ػت جؿبـو غلـى  5والحنبلُت 4والشاقػُت 3واإلاالٌُت 2وىظو النظٍغ وىـ  ًـغون أن الشـَغ

 يـظلَ 
ذ
 أو مؿـخأمنا

ذ
 أو طمُـا

ذ
مـت مؿـلما مت جغجٌب فـي أي مٍـان صازـل خـضوص صاع ؤلاؾـالم، ؾـىاء ًـان مغجٌـب الجٍغ ًل حٍغ

مـت اعجٌبهـا مؿـل  أو طمـي فـي صاع الحـغب، بسـالف حـغائ  الحغبـي اإلاؿـخأمن  ػت غنض ىإالء ألائمت غلى ًـل حٍغ جؿبو الشَغ

ػانب غلحها ٌُ  في صاع ؤلاؾالم ألنه ل  ًلتزم أخٍام ؤلاؾالم ئال من ًىم صزىله صاعو. التي ًغجٌبها في صاع الحغب قانه ال 

ػت ؤلاؾالمُت، قلظلَ جؿبو غلحه  أًنمـا  قهظو اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت حػخمض غلى أضالت والء اإلاؿل  والظمي للشَغ

ػت حؿــغي غلـــى ألاعاضــ ي ؤلاؾــالمُت قهــــ، وأن الضولــت ؤلاؾــالمُ 6ًــانىا، أمــا أبـــى خنُكــت ت لهـــا الىالًــت غلـــى قحــري أن الشـــَغ

 أجباغها غمن خضوصىا الجؿغاقُت قهـ، وال جمخض زاعج نؿام ؾلؿاتها وجؿبُو نىانُجها.

 الخاجمت:

 مما ؾبو ًمٌن أن نسلظ ئلى النخائج آلاجُت:

ــــي  الكهــــــه ؤلاؾــــــالمي ًــــــخ  اؾــــــخسضام صًانــــــت ألاشــــــخاص مــــــن أحــــــل جىػَــــــؼ الازخطــــــاص الهػــــــائي بــــــحن الجهــــــاث فــ

 الهػائُت في صاع ؤلاؾالم.

ػت ؤلاؾالمُت  ومن الهىاغض التي وغػها قههاء الشَغ

ػت الهاض ي اإلاؿل  غلى ؾحرىا من الشغائؼ اإلاؿبهت في صاع ؤلاؾالم في خاُ صزىلها، قُدناػع مؼ -8 ؾلبت شَغ

 ىظو الشغائؼ.

ػت ؤلاؾالمُت. غمال بالهاغضة  ٍىن ملؼما باجباع أخٍام الشَغ قٍُىن الهاض ي اإلاؿل  مسخطا بكطل الجزاع ٍو

ًان الجزاع ًخػلو بؼواج بحن مؿل  وؾحر الت ػت ؤلاؾالمُت( يما لى  : )ال ًدٌ  الهاض ي اإلاؿل  بؿحر أخٍام الشَغ ي جهُى

                                                           
 .081ص3الجطاص، مغحؼ ؾابو، ج - 1
 . 38، صؾغاج اإلالىىالؿغؾىس ي، ، 17ص0، جم 8873ىـ ـ  8383، 0ؽبحروث: صاع اإلاػغقت، ابن خؼم، الكطل في اإلالل وألاىىاء والندل،  -2
، والحؿاب، مغحؼ 830ـ  832ص0ج ،م8831ىـ ـ  8371 ،الحلبيالهاىغة:  ،ابن قغخىن اإلاالٍي في جبطغة الحٍام في أضُى ألانػُت ومناه  ألاخٍام -3

 . 331، 333ص3ؾابو، ج
، 83م، ص8830ىـ ـ  8370بن الهُ  الجىػٍت، الؿغم الحٌمُت، الهاىغة: الؿنت اإلادمضًت، ا. وانظغ: 331ص0النىوي، اإلاهظب، مغحؼ ؾابو، ج - 4

 .371ص0م، ج8833ىـ ـ 8370، 8وابن الهُ  الجىػٍت، ئغالم اإلاىنػحن غن عب الػاإلاحن، مطغ:الؿػاصة، ؽ
ن الضًن بن  ، و 038ص1ج ،ه8318، 0للؿباغت، ؽأبى ئسحام ئبغاىُ  بن مدمض بن غبض هللا الحنبلي ابن مكلح، الكغوع، الهاىغة: صاع غمغ  -5 ٍػ

أبى الػباؽ أخمض  غبض الحلُ  الحغاني ابن جُمُت، يخب وعؾائل وقخاوي ابن جُمُت ، 71ص3ج ،اإلاغحؼ الؿابو ،ئبغاىُ  ابن نجُ ، البدغ الغائو

 .038ص82ـ وابن نضامت، مغحؼ ؾابو، ج380ص03ج، 338ص88ج ،في الكهه
6

: والخكخاػاني، شغح مها -   ،028ص0ىـ، ج 8077صاع الؿباغت،  ضض الؿالبحن في غل  أضُى الضًن، اؾخنبُى
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مؿلمت. أو بػهض آزغ بحن مؿل  وؾحر مؿل . ٌؿخدُل جؿبُو أي نانىن ؾحر ئؾالمي أمام ناض ي مؿل . ولظا ال ًىحض 

 ىنا أي جناػع بحن الهىانحن.

ًان -0 ػت ؤلاؾالمُت.ومن الهىاغض التي   ذ جنظُ  الازخطاص الهػائي في الشَغ

 غضم زػىع اإلاؿل  ئلى ؾحر مؿل . -أ

ًانىا من صًانت واخضة أن ًخكهىا غلى التراقؼ لضي الهاض ي اإلاؿل  ولهظا ألازحر  -بـ ًمٌن لؿحر اإلاؿلمحن ولى 

ت في الهبُى أو الغقؼ.  الحٍغ

 قحها نػاته  الضًنُىن ئال في حغائ  الضم. الجزاغاث بحن ؾحر اإلاؿلمحن من صًانت واخضة ًبذ -حـ

ًان الجزاع بحن ؾغقحن ؾحر مؿلمحن منخمُحن لضًانخحن مسخلكخحن، ئط  -ص ٌػىص الازخطاص للهاض ي اإلاؿل  متى 

 ال ًجىػ للهاض ي ؾحر اإلاؿل  أن ًكغع صًانخه غلى ؾغف ًندؿب لضًانه أزغي.

ػت ؤلاؾالمُت أًػا نظام شخطُت الهىانحن -ه ًاؾخثناء غغقذ الشَغ بالنؿبت لؿحر اإلاؿلمحن في صاع ؤلاؾالم 

ًان ؾائضا قحها.  غلى مبضأ ئنلُمُت الهىانحن الظي 
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 امللخص:

عاؾت ئلى جبُان هٕو وقيل مً أقياٌ الخمثُل الضبلوماس ي ٖلى مؿخوى اإلاىٓماث ؾيخُغق في هظه الض         

 الضولُت، أال وهي الضبلوماؾُت الٗغبُت الجماُٖت في ْل جامٗت الضٌو الٗغبُت.

وئطا واهذ جامٗت الضٌو الٗغبُت ئخضى اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت وكأث بين الضٌو الٗغبُت صون ؾواها تهضف ئلى الضفإ 

ت التي لها ٖالكت بمؿخلبل الكٗوب الٗغبُت ومهيرها وغيرها ًٖ مهالح  ًاء اإلاكترهت واللًاًا اإلاهيًر الضٌو ألٖا

 مً كًاًا ألامً اللومي .

ًيون فيها  لظا باث مً الًغوعي ٖلى الجامٗت وبغُت مواهبت جُلٗاث قٗوبها يغوعة ئعؾاء صبلوماؾُت ٖغبُت موخضة

 مً اإلاهالح اإلاكترهت للضٌو الٗغبُت.لظي ًيب٘ اإلاكترن االيكاٍ الضبلوماس ي 

 ًمىً َغح ئقيالُت عةِؿُت للوعكت البدثُت وججلى فُما ًلي:

 ما هي مخُلباث ئعؾاء صبلوماؾُت ٖغبُت موخضة ومكترهت في ْل خخمُت ئنالح جامٗت الضٌو الٗغبُت ؟

مكغوٕ الكغق ؛ غبُ٘ الٗغبيال؛ الٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن؛ الضبلوماؾُت الٗغبُت اإلاوخضة: الكلناث املفخاحيت

 .الضبلوماؾُت اللومُت؛ صبلوماؾُت ألالفت؛ ألاوؾِ

Abstract: 

      in this study, we will discuss the type and form of diplomatic representation at the level 

of international organizations, namely collective Arab diplomacy under the League of Arab 

States. 

If the League of Arab States is one of the regional organizations that arose among the Arab 

states and not others, it aims to defend the interests of the common member states and the 

crucial issues that have to do with the future of the Arab peoples and their fate and other 

issues of national security. 
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Therefore, it has become necessary for the university, in order to keep pace with the 

aspirations of its peoples, the necessity of establishing a unified Arab diplomacy in which the 

common diplomatic activity that stems from the common interests of the Arab countries 

A major problem can be presented to the research paper, which is illustrated by the following: 

What are the requirements for establishing a unified and joint Arab diplomacy in light of the 

imperative of reforming the League of Arab States? 

Keywords : Unified Arab diplomacy ; joint diplomatic action ; the Arab Spring ; the Middle 

East project ; affinity diplomacy ; national diplomacy. 

 مقذمت:

ــــؼ      ـــغاف فــــي جدلُــــم أهـــضاف مكــــترهت وجخمثـــل فــــي حٍٗؼ حؿـــاى اإلاىٓمــــاث ؤلاكلُمُـــت ٖمومــــا ئلــــى جىـــَغـ ئعاصة الــــضٌو ألَا

خماص اإلاخباصٌ اإلاخيافئ ،هما حٗمل ٖلى الِٗل م٘ بًٗها البٌٗ في ئَاع الؿلم وألامً الضولُين ومواجهـت  الخٗاون والٖا

 هضفها ألاؾمى وهو الوخضة والاهضماج في هخلت واخضة. التهضًضاث الخاعجُت ،هما تهضف ئلى جدلُم

، والتـــي هـــي امخـــضاص لٗمـــل وازخهـــام اإلاىٓمـــاث 1وباٖخبـــاع جامٗـــت الـــضٌو الٗغبُـــت هـــي ئخـــضى هـــظه اإلاىٓمـــاث ؤلاكلُمُـــت

ًـاء  الضولُـت،لها هفــ أهـضاف اإلاىٓمـاث ؤلاكلُمُـت ألازـغى ،خُـج أتهـا جـاءث مـً واجـل جوزُـم الهـالث بـين الـضٌو ألٖا

ت،والٗمل ٖلــــــى مىـــــــ٘ وكــــــوب ال  اٖــــــاث الضازلُــــــت وجغكُـــــــت فيه ا،ونــــــُاهت اؾــــــخلاللها والــــــخسلو مـــــــً الهُمىــــــت الاؾــــــخٗماٍع

الٗغبُــــت مــــً أجــــل جدلُــــم الوخــــضة الٗغبُــــت ،هٓــــغا إلاــــا جمخلىــــ  هــــظه الــــضٌو مــــً مــــإهالث وئمياهــــاث –الٗالكــــاث الٗغبُــــت 

ت ؾواء منها : الجغغافُت ،الاكخهاصًت، والاجخماٖ تالخيامل الًغوٍع سُت الحًاٍع  .2ُت ، أو الخاٍع

فـــي ئَـــاع الحفـــاّ ٖلـــى مهـــالح الـــضٌو جىحيـــذ العنـــل الذبلىماشـــ،  امل ـــ    ولٗـــل مـــا ًدلـــم طلـــً الهـــضف ألاؾـــمى هـــو: 

 الٗغبُت .

لــــى الــــغغم مــــً جــــوافغ وــــل هــــظه اإلاــــإهالث        عغــــم مــــغوع أهفــــر مــــً ههــــف كــــغن ٖلــــى ئوكــــاء جامٗــــت الــــضٌو الٗغبُــــت ،ٖو

لى الـــغغم مـــً َـــٌو الخجغبـــت  والخ ـــرة التـــي وؤلامياهـــاث التـــي بامياتهـــ ـــؼ جفُٗـــل الٗمـــل اإلاكـــترن فـــي ئَـــاعه اللـــومي،ٖو ا حٍٗؼ

ٖاقـــتها الجامٗـــت جامٗـــت الـــضٌو الٗغبُـــت فـــي مسخلـــف اإلاجـــاالث،ئال أتهـــا مـــا ػالـــذ بُٗـــضة وـــل البٗـــض ٖـــً أصاء الـــضوع الـــظي 

ُـــت أوكــأث مـــً أجلـــ  ،فئــي مـــا فخاـــذ جخٗــغى ئلـــى الىلـــض الكــضًض ؾـــواء مـــً خُــج  لُـــاث  الٗمـــل ، وصعجــت الالتـــ اة، وهٖو

بُٗــــت ئنــــضاع اللغاعاث،باىيـــــافت ئلــــى أتهــــا أزفلـــــذ فــــي جوخُــــض الهـــــف الٗغبــــي وجدلُــــم الوخـــــضة اإلايكــــوصة مــــً كبـــــل  َو

ت التـي لهـا  الكٗوب الٗغبُت،وهظا مً زالٌ الواك٘ الظي حِٗك  ،وبلُذ مكلولت وكانغة ًٖ مسخلف اللًاًا اإلاهـيًر

                                                           
1

م اجفاكُت صولُت جماُٖت أَغافها الجضٌو بغُت جدلُم أهضاف مدضصة ومكترهت للضٌو  -  ًلهض باإلاىٓمت ؤلاكلُمُت ول هُئت صولُت جسلم ًٖ ٍَغ

ت بها ،صون أن ًغجب طلً بأي ًاء بها ،بدُج ًهير هىا ئلى ؤلاعاصة الظاجُت لهظه الُٗئت أن جمىنها مً الايُإل  باإلاهاة اإلاىَو خاٌ بؿُاصة الضٌو  ألٖا

ًاء .أهٓغ  .19و 18 م،-م 1982ؾُٗض الضكاق، الخىُٓم الضولي،صاع النهًت الٗغبُت،مهغ، ألٖا
ًخجلى طلً بويوح مً زالٌ  حٍٗغف أزغ  للمىٓمت الضولُت ؤلاكلُمُت التي حٗىـ أؾـ اللومُت الٗغبُت اإلاوخضة ، وهي  جلً اإلاىٓمت التي  - 2

نها و ازخهانها ٖل ى هُاق جغغافي مدضص، أي أتها ججم٘ صٌو مىُلت جغغافُت مُٗىت، و هي ٖباعة ًٖ جًامً ؾُاس ي بين صٌو ججم٘ ًلخهغ جيٍو

ش و ؤلاًضًولوجُت و اإلاهالح اإلاكترهت مثل جامٗت الضٌو الٗغبُت.أهٓغ ص لُلى بً خ موصة ٖاصة بُنها ٖضة ٖوامل أهمها ألانل الحًاعة و الخاٍع

 هٓاة ٌ ة ص. 2008-2007الجؼاةغ،  .،جامٗت ًوؾف بً زضة،ث الذوليتمحاطشاث في املؤسساث و العالقا
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ُـــضة مـــ٘ ألامــــً اللـــوم ًــــاء مثـــل مـــا هــــو ٖالكـــت َو ي )الؾـــُما اللًــــُت الفلؿـــُُيُت  ،وختـــى عص الٗــــضوان ٖلـــى الـــضٌو ألٖا

الكــأن باليؿــبت )لحالــت الٗــغاق  وؾــوعٍت فــي ْــل الخدــوالث التــي ٌكــهضها الىٓــاة الــضولي الــظي جُبٗــ  الٗوإلاــت ومــا ًىجــغ 

 ٖنها مً ئفغاػاث واوٗياؾاث ؾلبُت ٖلى الضٌو الىامُت ٖامت والضٌو الٗغبُت زانت.

ف ئلـــى طلـــً مـــا جؼاًـــضث الخُـــوعة والخدـــضًاث ٖلـــى هُىوهـــت الىٓـــاة ؤلاكلُمـــي الٗغبـــي مـــً جـــغاء الخالفـــاث وال  اٖـــاث يـــ

 ومٓاهغ الخجؼةت وموجاث الخغير التي ٌكهضها خالُا الٗالم الٗغبي.

 جدضًض ئقيالُت البدج :

الــغاهً، ال بــض مــً ئنــالح جامٗــت  لٗــل مــً أهــم الؿــبل ل خــغوج مــً مــا ألــذ ئلُــ  ويــُٗت الٗــالم الٗغبــي فــي الوكــذ      

الضٌو الٗغبُت مُثاق وأجهؼة ، وفي ئَاع هظا ؤلانالح ال بض مً ئعؾـاء صٖـاةم لضبلوماؾـُت ٖغبُـت مكـترهت حؿـخلهمها مـً 

لى هظا ألاؾاؽ ًمىً َغح ئقيالُت عةِؿُت للوعكـت البدثُـت وججلـى فُمـا  مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت بٗض ؤلانالح .ٖو

 ًلي:

 لباث ئعؾاء صبلوماؾُت ٖغبُت موخضة ومكترهت في ْل خخمُت ئنالح جامٗت الضٌو الٗغبُت ؟ما هي مخُ

ُت الخالُت:  وجىضعج يمً هظه ؤلاقيالُت الغةِؿُت ، الدؿاؤالث الفٖغ

 ما هو مفهوة الٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن؟ وما هي مجاالث اؾخسضام ؟-*

ٌ صون جدلُـــــم جامٗـــــت الـــــضٌو الٗغبُـــــت للٗمـــــل الضبلوماســـــ ي مـــــا هـــــي الٗغاكُـــــل التـــــي جلـــــف  جـــــغ ٖفـــــرة  وال ػالـــــذ جدـــــو -*

 اإلاكترن؟

ُت، اهخهجذ الخُت الخالُت:  لإلجابت ٖلى هظه ؤلاقيالُت الغةِؿُت والدؿاؤالث الفٖغ

: مفهوة الٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن ومجاالث اؾخسضام   في ئَاع جامٗت الضٌو الٗغبُت   اإلادوع ألاٌو

 خالذ صون جدلُم جامٗت الضٌو الٗغبُت للٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن اإلادوع الثاوي: الٗغاكُل التي 

 . وكض اؾخٗىذ في هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهجين الونفي والخدلُلي

الىصــف،  لىصــه مفاــىل الذبلىماســيت العشبيــت املىحــذة .وجحذيــذ مفاــىل العنــل الذبلىماشــ،  امل ــ    ومجــا ث -

 اسخخذامه في إطاس جامعت الذول العشبيت.

 حليلي  لخحليل مخخله ألاوطاع السياسيت الذوليت الشاًِت.الخ-

 املحىس ألاول: مفاىل العنل الذبلىماش،  امل     ومجا ث اسخخذامه  في إطاس جامعت الذول العشبيت

ًــاء فــي مىٓمــاث          ــت مــً الـضٌو الٗغبُــت ألٖا ٌٗخ ـر الٗمــل الٗغبــي اإلاكــترن هـو طلــً اليكــاٍ الــظي جلـوة بــ  مجمٖو

،مثل جامٗت الضٌو الٗغبُت،وطلً في مسخلف اإلاجاالث واإلاُاصًً، ؾواء حٗلم ألامغ بالٗمل الؿُاس ي ،أو بالٗمل ئكلُمُت

 الاكخهاصي أو الاجخماعي أو الثلافي ،اهُالكا مً الاهخماماث اإلاكترهت.

 امل    : الذبلىماش، مفاىل العنل العشب، -10

الـظي ًخجـاوػ ٖمـل الضولـت وخـضها ئلـى اإلاؿـاهمت مـً كبـل ٖـضة صٌو ًلهض بالٗمل اإلاكترن الٗغبي هو طلـً الٗمـل       

كـــتروون فـــي أؾــــ كومُـــت ،وحؿـــاى ئلـــى جدلُـــم جملـــت مـــً ألاهـــضاف  ت صازـــل مىٓمـــت ئكلُمُـــت ،َو ججمٗهـــا نـــفت الًٗـــٍو
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أهُت،أو والالت اة باإلاباصب التي جغجىؼ ٖليها اإلاىٓمت ؤلاكلُمُت ،اهُالكا مً واك٘ كاةم،،وؾُٗا ئلى جدلُم أهضاف مدضصة،

 مغخلُت،أو ئؾتراجُجُت ،جهب جمُٗها في أفم حغُير طلً الواك٘ حغيرا جؼةُا أو ولُا .

ىــضعج يــمً هــظا      وهمــا هــو مٗلــوة أن اإلاجخمــ٘ الــضولي اهخلــل مــً الضبلوماؾــُت الخللُضًــت ئلــى الضبلوماؾــُت الحضًثــت ٍو

دس ي أهمُت هبيرة فـي الىٓـاة الـضولي ، وهـي التـي الىٕو مً الضبلوماؾُت اإلاٗانغة صبلوماؾُت اإلاىٓماث ،التي أنبدذ جى

ًاء في اإلاىٓمت.  أنبذ ًخسظ فيها اللغاعاث قاملت وتهم جمُ٘ الضٌو ألٖا

 وصبلوماؾُت جامٗت الضٌو الٗغبُت هي مً كبُل هظا الىٕو مً الضبلوماؾُت الحضًثت )صبلوماؾُت اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت .

غبُت،هجـــضه هـــو ٖلـــى مويـــٕو الٗمـــل الٗغبـــي اإلاكـــترن الـــظي ًلخ ـــ ي جوزُـــم وبـــالغجٕو ئلـــى مُثـــاق جامٗـــت الـــضٌو الٗ     

ًـاء وجيؿـُم زُُهـا الؿُاؾـُت والاكخهـاصًت والاجخماُٖـت والثلافُـت وألامىُـت .)وهـظا مـا هـو  الهالث بـين الـضٌو ألٖا

 ٖلُ  مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت  .

 العشبيت: مجا ث اسخخذال العنل العشب، امل     في إطاس جامعت الذول -18

ً ماصة ،جخٗلم بأغغاى الجامٗت ،وأجهؼتها ، والٗالكاث فُما بين         ًخألف مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت مً ٖكٍغ

خهف اإلاُثاق بالكمولُت والخىٕو الواؾ٘ في جدضًض مجاالث الٗمل الٗغبي  ًاء ،وغير  طلً مً الكإون ،ٍو الضٌو ألٖا

فخذ الباب أماة الضٌو الغاغ بت فُما بُنها ،في حٗاون أوزم وعوابِ أكوى ،مما هو ٖلُ  اإلاُثاق ،أن حٗلض اإلاكترن،ٍو

 . بُنها مً الاجفاكاث ما حكاء لخدلُم هظه ألاغغاى

وعغم أن مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت لم ٌكغ نغاخت ئلى الٗمل الضبلوماس ي الٗغبي اإلاكترن،ئال أن ٌؿدكف مً 

 . ل الضبلوماس ي اإلاكترن ًىضعج يمً الٗمل الٗغبي اإلاكترنزالٌ كغاءة مواص مُثاق الجامٗت بأن الٗم

جامٗـــت الـــضٌو الٗغبُـــت ٖلـــى أهـــ  : )الغـــغى مـــً الجامٗـــت جوزُـــم الهـــالث بـــين  1وللـــض ههـــذ اإلاـــاصة الثاهُـــت مـــً مُثـــاق   

بهــفت الــضٌو اإلاكــترهت فيهــا ،وجيؿــُم زُُهــا الؿُاؾــُت ،جدلُلــا للخٗــاون بُنهــا ونــُاهت الؾــخلاللها وؾــُاصتها ،والىٓــغ 

ٖامت في قإون البالص الٗغبُت ومهالحها،وهظلً مً أغغايها حٗاون الضٌو اإلاكترهت فيها حٗاوها وزُلا بدؿب هٓم ول 

 صولت منها وأخوالها في الكإون الخالُت:

ضزل في طلً الخباصٌ الخجاعي والجماعن،والٗملت ،وأموع الؼعاٖت والهىاٖت.-01  الكإون الاكخهاصًت واإلاالُت ،ٍو

ض.قإو -02 ضزل في طلً الؿىً الحضًضًت ،والُغق والُيران ، واإلاالخت وال رق وال ًر  ن اإلاوانالث ،ٍو

 قئون الثلافت .-03

 قإون الجيؿُت ،والجواػاث والخأقيراث ، وجىفُظ ألاخياة وحؿلُم اإلاجغمين.-04

 الكإون الاجخماُٖت .-05

 الكإون الصحُت-06

                                                           
1

 .1945 جامٗت الضٌو الٗغبُت مُثاقأهٓغ  - 
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،وأهض اللاصة الٗغب فيها جمؿـىهم باىنـالح باٖخمـاصهم  2004ي كمت جووـ وكض جم ؤلاقاعة ئلى الٗمل الٗغبي اإلاكترن ف

جــووـ همــا  وئٖــالن"وزُلــت ؤلانــالح" وبالٗمــل الٗغبــي اإلاكــترن باٖخمــاص " وزُلــت الٗهــض والوفــاق" التــي كــضمتها الؿــٗوصًت ،

 .1945اجفلوا ٖلى ئصزاٌ حٗضًالث ٖلى مُثاق الجامٗت الٗغبُت للمغة ألاولى مىظ ٖاة 

 ىس الثاي،: العشاقيل الت  حالذ دوو جحقيق جامعت الذول العشبيت للعنل الذبلىماش،  امل    ملحا

غ الٗمـــــــل الٗغبُـــــــت اإلاكـــــــترن ، وزانـــــــت           ئن الحـــــــغم ٖلـــــــى جامٗـــــــت الـــــــضٌو الٗغبُـــــــت،وؤلاًمان بلـــــــضعتها ٖلـــــــى جُـــــــٍو

ف لخالفيهـا والوكـوف الضبلوماسـ ي مىـ ، والاعجلـاء بـ  ًلخ ـ ي هكـف جواهـب اللهـوع إلاٗالجتهـا وح ـخُو مـوا ًَ الًٗـ

جامٗـــت الـــضٌو الٗغبُـــت خـــالدي فـــي يـــوء ألاخـــضار اإلاخالخلـــت فـــي الؿـــاخت الضولُـــت ،وأًًـــا ألاخـــضار 1 ٖلـــى م ـــرعاث ئنـــالح

الضازلُت لبٌٗ الضٌو الٗغبُت التـي باجـذ حكـيل أهٓمتهـا وئصاعة قـإوتها الؿُاؾـُت ئخـضى التهضًـضاث الخُيـرة اإلاوجهـت 

 خالٌ ألامً الاؾتراجُجي الٗغبي .الؾخلغاع هظه الضٌو ،واز

ين : الــضازلي اإلاخمثــل فــي مــضى جــأزير البِئــت الضازلُــت         ٖــً أؾــباب ؤلازفــاق ًبلــ  طا أهمُــت ٖلــى اإلاؿــخٍو ئن البدــج 

 لجامٗت الضٌو الٗغبُت في جفُٗل الٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن .

غاف الخاعجُت في ٖ  غكلت مؿاع الٗمل الضبلوماس ي الٗغبي اإلاكترن واإلاؿخوى الخاعجي ، والظي ًخجلى في صوع ألَا

هموطجـــا . هــظا مـــً جهــت ومـــً جهــت أزـــغى ًمىــً أن ًخٗـــضى أؾــباب هـــظا ؤلازفــاق ئلـــى الجاهــب الىٓـــغي  2)صولــت ئؾــغاةُل

 والٗملي.

: ًبضو أن مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت في نُاغخ  الحالُت ٖاجؼ ًٖ جدلُم ألاهضاف اإلاغجوة فنٍ الًاحيت الًظشيت-*

 كهوع مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت .)

 فان أجهؼة الجامٗت جفخلض ئلى الفٗالُت اإلاُلوبت .ومٍ الًاحيت العنليت: -*

ومــً بــين أهــم الٗغاكُــل التــي حٗتــرى جامٗــت الــضٌو الٗغبُــت ٖــً أصاء مهامهــا وزانــت اإلاخمثلــت فــي جوخُــض الٗمــل الٗغبــي 

 الضبلوماس ي هظهغ:

 ث الىحذويت:ابخعاد الجامعت عٍ الخطلعا-أو :

،خُــج جــؼامً كُامهــا مــ٘ تهاًــت  3ٖلــى الــغغم مــً أن جامٗــت الــضٌو الٗغبُــت هــي  مــً أكــضة اإلاىٓمــاث ؤلاكلُمُــت وكــأة    

الحغب الٗاإلاُت الثاهُت فيان جأؾِؿها ٖلى ًض بٌٗ الضٌو اإلاؿخللت  هظان،والى غاًت الُوة  عغم مغوع أهفـر مـً ههـف 

الُمــوح الٗغبــي )جدلُـم هــٕو مــً الوخــضة بـين الــضٌو الٗغبُت،زانــت فُمــا ًخٗلــم كـغن ٖــً ئوكــاالها،ئال أتهــا ابخٗـضث ٖــً 

 بالٗمل الضبلوماس ي الٗغبي اإلاكترن .

                                                           
1

ىاث -    جامٗت اإلاجمٗت، اإلاملىت الٗغبُت الؿٗوصًت، إصالح جامعت الذول العشبيت أهٓغ ص، هجُب بً ٖمغ ٍٖو
2

 .2009-01-08،اإلاإعر في 2520خمضن،اإلادوع موايُ٘ وأبدار ؾُاؾُت، الٗضص الحواع اإلا  ف ل الذبلىماسيت العشبيت أهٓغ أؾامت َلفاح - 
3

مظهغة ماؾتر ،جسهو جىُٓم ؾُاس ي وئصاعي، كؿم الٗلوة جامعت الذول العشبيت ومىقفاا مٍ الشبيع العشب، أهٓغ الضًً فاَمت الؼهغاء، - 

  .01.م 2013-2012الؿُاؾُت،ولُت الحلوق والٗلوة الؿُاؾُت، جامٗت وعكلت، 
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وهما هو مؿلم ب  ،لِـ بامياتها الاعجلـاء ئلـى مغجبـت الخجؿـُض الفٗلـي ئال ٖىـضما جـخمىً اللُـاصة الؿُاؾـُت فـي وـل         

مىً ججؿـُض الٗمـل الضبلوماسـ ي صولت ٖغبُت مً ججؿُض الخُلٗاث الكٗبُت والخ فاٖل مٗها والخهـغف ٖلـى أؾاؾـها،ٍو

 :1الٗغبي اإلاوخض واإلاكترن مً زالٌ الخُل٘ ٖلى ألاويإ آلاجُت

ئن كُاة مىٓمت صولُت ئكلُمُت كاصعة ٖلـى جدلُـم الخًـامً والـخالخم والاههـهاع بـين أًٖـاالها  الاعجفـإ ٖـً الٗىٗىـاث -أ

 لى ألاهواء ال خهُت وبمضى ئًماتها بأهمُت الجامٗت والضوع الظي ًيبغي أن جلٗب .والترف٘ وحغلُب اإلاه حت اللومُت ٖ

وئطا وان هجاح وـل مىٓمـت مغهـون بىجـاح ألاهٓمـت فـي صولهـا ،فـان هجـاح هـظه ألاهٓمـت ًـوة ٖلـى مـضى الت امهـا باإلاهـ حت 

ظه ألازيــرة حؿــخضعي وجــوص اللومُــت،فهىان مهــالح مكــترهت جلــوة ٖلــى الــضفإ ٖــً ملخًــُاث ألامــً اللــومي الٗغبي،وهــ

ٖمـل صبلوماسـ ي ٖغبــي موخـض ومكــترن، والـظي هــو بـضوعه ًدخــاج مخُلبـاث ئعؾــاة  ،باىيـافت ئلــى جـوفير الحــض ألاصوـ  مــً 

ُت لكٗوبها، والخىاٌػ ًٖ جؼء مً ؾُاصتها. ت الكٖغ  الحٍغ

ت علـــي ســـياد  ا إو الكياىـــاث السياســـيت العشبيـــت  التـــ  ي ـــ،ث بخـــذبط  أجًص  وبحـــذود م ـــطًعت أصـــبحذ حشي ـــ-ب

واسخقاللاا حتى كـاد البحـف فـي إمكـاو جحىيـل الجامعـت إوـي م ـشوع  جحـاد العشبـ، أو فـي إمكـاو الـخخلص مـٍ أفـاث 

النزعــت املحــذودة لكــل دولــت عشبيــت أو ي ــبا أمــشا مخعزسا ولاــزا كــل امل ــاس ع الشاميــت إوــي جطــىيش عنــل الجامعــت أو 

 علي ا. إصالحاا سي طذل بعشاقيل وعقباث ي عب الخغلب

إو جامعـــت الـــذول العشبيـــت بحكـــه الظـــشوض الخاسيخيت وألاوطـــاع الجغشافيـــت والخغطـــ اث السياســـيت و قخ ـــاديت -ج

والــشوابا القىميــت والثقافيــت  مــي مًظنــت راث طبيعــت مضدوجــت إه ا إقلينيــت اه ــا جظــه دول مخجــاوسة جًد ــش فــى  

واحـذة وجـشار واحـذ وم ـط  م ـ    وبالخاوي سـةب ألاصمـت إقليه معطو  ومي قىميت اه ـا جظـه دول جٌخنـ، إوـي قىميـت 

 القىميت(. -الت  حعاىي ا الجامعت يكنٍ في ال شاع بطو ِزيٍ الجاىبطو )إلاقلينيت

ـــا بــــبٌٗ اللــــُم او اإلاٗــــاًير مــــً زــــالٌ -د ئن مداولــــت بٗــــٌ الحىــــم ٖلــــى الجامٗــــت الٗغبُــــت، أو الخٗــــغف ئلــــى مــــضى الت امهـ

ـــر مُالبتهـــــا باالكخــــضاء بالخجغبـــــت ألا اإلالاعهــــت بُنهـــــا وبـــــين بٗــــٌ اإلاىٓمـــــ وعوبُـــــت)الاجداص ألاوعوبـــــي اث الضولُـــــت ؤلاكلُمُــــت ٖو ــ

،هــظا ألازيـــر ًمخـــاػ بلـــوة الضبلوماؾـــُت ألاوعوبُـــت اإلاوخـــضة واإلاكـــترهت مـــً زـــالٌ ملضعجـــ  ٖلـــى كـــوة الخفـــاوى مثـــل مـــا مثال 

عهــــت بـــين جامٗــــت الـــضٌو الٗغبُــــت خـــضر لـــبٌٗ الــــضٌو الٗغبُـــت خُىمــــا صزلـــذ فـــي قــــغاهت مٗـــ  ،لــــظلً أًـــت مداولـــت للملا

 والاجداص ألاوعوبي هي مداولت فاقلت ، وطلً لٗضة أؾباب هوعصها فُما ًلي :

ت مترابُـت ال وجـوص لها،مخجمٗـت -* ان الجامٗت جخمي  باهخماء كومي ،وجغار خًـغي مكـترن ومهـالح اكخهـاصًت ومهـيًر

 في أًت مىٓمت صولُت ئكلُمُت أزغى.

لت.اتها جخٗغى لخُغ نهُو -* ت أمت ٍٖغ  وي اؾخٗماعي اؾدُُاوي ٖىهغي جوؾاي يهضف ئلى اكخإل قٗب وحغُير هٍو

 التها ؾبلذ في الوالصة والوجوص اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت الى رى.-*

غ الفُضعالُت أو اليوهفضًغالُت وان هاصعا.-*  الن الخٗاون اللومي زاعج ألَا

                                                           
1

قلينيت املخخ  ت  مٌ ىساث الحلص  الحقىقيت بط وث  لبًاو  أهٓغ مدمض اإلاجظوب، - 
إ

الخًظيه الذووي  الًظشيت واملًظناث العامليت وإلا

  .000 004ص – ص 8112   12الطبعت 
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الٗغبــي واهــذ وال جــؼاٌ مٗضومــت ،فاالجدــاص ألاوعوبــي مــثال ًب ــي  ان الخجــاعب الخىُٓمُــت واإلاإؾؿــاجُت فــي خلــل الخٗــاون -*

ت، ولىنها بداجت ئلى مإؾؿاث. ت مً زالٌ اإلاإؾؿاث ألاوعوبُت، أما جامٗت الضٌو الٗغبُت فلضيها هٍو  هٍو

ئن جامٗــــت الــــضٌو الٗغبُــــت بويــــٗها الــــغاهً،لم حٗــــض نــــالحت أو مإهلــــت لخدلُــــم َموخــــاث الــــضٌو الٗغبُــــت لخدلُــــم -َ

والخيامـــل الٗغبـــي فـــي جمُـــ٘ اإلاجاالث،والؿـــبب الجـــوهغي فــــي طلـــً هـــو حٗـــغى الجامٗـــت مىـــظ جأؾِؿـــها لؿلؿــــلت الوخـــضة 

لت مً الًٗف ومٓاهغ العجؼ، و ًىفُىا الاؾدكهاص بأعبٗت منها ٖلى الهُٗض الؿُاس ي:  ٍَو

ٌو لهــا. فـــالحغوب الٗغبُـــت اإلاثــل ألاٌو هـــو ألاػمـــاث و الخالفــاث الٗغبُـــت التـــي ال تهــضأ، و ججـــؼ الجامٗـــت ٖلــى ئًجـــاص الحلـــ -

 ألاهلُت ال جخوكف. و الهغإ الٗغبي م٘ الضٌو اإلاجاوعة كاةم ٖلى كضة و ؾاق. 

امت اللُاصًت. و هظا الافخلاص هو أخض ألاؾباب الغةِؿُت للمٗاهاة-  و اإلاثل الثاوي هو افخلاص الٖؼ

ً الٗغبي و في الجامٗت الٗغبُت. و كض خـاٌو   امـت أو و الدكدذ و الًُإ في الَو أهفـر مـً كُـغ ٖغبـي، ازـخالؽ هـظه الٖؼ

 الاؾدُالء ٖليها، فلم ًوفم. 

 و اإلاثل الثالج هو اؾخمغاع الخهاصة بين بٌٗ الثىاةُاث ٖلى نُٗض الخٗامل و الؿلون في الجامٗت الٗغبُت.

ؿـاخت الٗغبُـت. وئطا و اإلاثل الغاب٘ هو الهمذ الغهُـب الـظي جلت مـ  الجامٗـت ئػاء ألاخـضار و الخُـوعاث الى ـرى ٖلـى ال -

 أجُذ لها ؤلافهاح فبيلماث ٖامت أو غامًت و ال جإزغ.)هموكف الٗغب اججاه الٗضوان الههُووي في فلؿُين . 

 مذي ج،زط  البيئت الذاخليت لذول الجامعت العشبيت علي صعضعت ججسيذ العنل الذبلىماش،  العشب، امل     :  -زاىيا:

ُـــت للــــ         فـــي ججؿــــُض وجفُٗــــل فىـــغة الٗمــــل الضبلوماســــ ي  1ضٌو الٗغبُــــت ئخـــضى الٗوامــــل اإلاــــإزغةحٗخ ـــر الٗوامــــل الضازل

ٓهغ طلـــً جلُـــا مـــً زـــالٌ ألاويـــإ الٗغبُـــت التـــي الػالـــذ حٗـــاوي مـــً خالـــت الخفىـــً والًـــٗف الٗغبـــي  الٗغبـــي اإلاكـــترن،ٍو

ـــاصي الٗغبُت،وؾـــاي بٗـــٌ الـــضٌو الٗغبُـــت للمىافؿـــت ٖلـــى موكـــ٘ الهـــضاعة، و –هدُجـــت الخالفـــاث الٗغبُـــت  أزـــظ الـــضوع الٍغ

واإلادــــــــوعي ٖلــــــــى نــــــــُٗض الٗمــــــــل الٗغبــــــــي اإلاكــــــــترن،بضٌ الالخفــــــــاف خــــــــٌو مــــــــضى جوخُــــــــض الجهــــــــوص والخيؿــــــــُم فُمــــــــا بــــــــين 

 الضبلوماؾُاث ليل صولت ٖغبُت في ئَاع جوخُض الغؤى وألابٗاص ؤلاؾتراجُجُت للضبلوماؾُت الٗغبُت اإلاكترهت .

ٗــت ججــاه أي أػمــت ٖغبُــت، باىيــافت ئلــى الخىــخالث الٗغبُــت ألاجىبُــت وطلــً مــً أجــل الخــأزير فــي كــغاعاث الهــاصعة مــً الجام

التي ما فخاذ جأزغ ؾلبا ٖلى الٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن،وؾُاؾت ألاخالف التي اهخهجتها الـضٌو الٗغبُـت فـي بىـاء ٖالكـاث 

اعاث فغصًت اججاه كًاًا ٖلى خؿاب الٗمل الٗغبي اإلاكترن ، مما أصى ئلى ئجبإ ؾُاؾُت خُاصًت أخُاها،وهظا اجساط كغ 

 ٖغبُت،جدىاؾب م٘ وجهاث الىٓغ ألاجىبُت جبٗا للمهالح اإلاكترهت.

وهىــــان همــــاطج مسخلفــــت مــــً البِئــــت الٗغبُــــت الضازلُــــت والتــــي أزــــغث ٖلــــى أصاء ومواكــــف الضبلوماؾــــُت الٗغبُــــت ججــــاه       

لـــى عأؾـــها مجلــــ الخٗـــاون الخلُجـــي ،ففـــي ْـــل غُـــاب الٗضًـــض مـــ ً الفـــاٖلين ٖلـــى الؿـــاخت الٗغبُـــت، ألاخـــضار الغاهىـــت ٖو

اصة قٗوع صٌو الخلُج بأن أمً اإلاىُلـت  همهغ والٗغاق وؾوعٍا أصث الاخخجاجاث الكٗبُت في صٌو الغبُ٘ الٗغبي ئلى ٍػ

ــــغة  ً التــــي أصث ئلــــى صزــــٌو كــــواث صٕع الجٍؼ كــــض بــــاث مهــــضصا أهفــــر مــــً طي كبل،زانــــت  بٗــــض اهــــضإل ايــــُغاباث البدــــٍغ

الكٗبُت ئلى الُمً ،أي ئلى الحضوص الجىوبُـت الغغبُـت للمملىـت الٗغبُـت الؿـٗوصًت ،ممـا جٗـل ئليها،وونٌو الخخجاجاث 
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م ؾلُمان واصي،ىظش ا -  الؿىت  لإلٖالةمجلت أمض،ملب ساث جشيذة العشبيت  ألاسباب وا الذبلىماسيتالشبيع العشب، وايعكاساجه علي ، ٖبض الىٍغ

 .2014.-12-04، اإلاإعزت في :  2014الثامىت ، 
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الضٌو الخلُجُت خؿاؾت اججاه الخغيراث الٗمُلت اإلادُُت وموكفها وان مخأججا ومخىاكًا مً الاخخجاجـاث الكـٗبُت 

سخلفــا فلـض جــضزلذ كُــغ والؿــٗوصًت الثــواع فـي صٌو الغبُــ٘ الٗغبي،فيــان خُاصًــا فـي جــووـ ومهــغ،أما فــي لُبُـا بــضا ألامــغ م

يـــــض الىٓـــــاة اللُ ـــــي ،والُلـــــب اإلاخىـــــغع مـــــً اإلاجخمـــــ٘ الـــــضولي ومجلــــــ ألامـــــً للخـــــضزل الٗؿـــــىغي لحؿـــــم ألامـــــوع لهـــــالح 

غة الخخواء ألاػمت . ً فلض اٖخ رث ألامغ قأها صازلُا مما صفٗها ئلى ئعؾاٌ كواث صٕع الجٍؼ  الثواع،أما في البدٍغ

ظه الٓــغوف ٖلـــى جٗــل مواكــف الـــضٌو الٗغبُــت ألازــغى جدؿـــم بــالترصص خــٌو اإلاؿـــاع الــظي ًجـــب أن وكــض أزــغث وـــل هــ     

في هظه الضولت أو جلً، خُج كاصث صولت كُـغ الـضٖوة للخـضزل الـضولي ىتهـاء خىـم اللـظافي  1جدبٗ  في صٖم الاخخجاجاث

ًٍ،كــاصث اإلاملىــت الٗغبُــت الؿــٗوصًت ٖىــضما بــضأث جلــً الاخخجاجــاث الكــٗبُت فــي لُبُــا،،لىً بونــٌو الثــوعة ئلــى البدغ 

جوجهــا زانـــا بـــضٌو مجلــــ الخٗـــاون الخلُجـــي وبُٗـــضا ٖـــً الؿــماح لجامٗـــت الـــضٌو الٗغبُـــت للخـــضزل ،وزانـــت مـــً كبـــل 

ً،وكـــــــض بـــــــغعث طلـــــــً بأهـــــــ  ال ٌؿــــــمج ل جامٗـــــــت بالخـــــــضزل فـــــــي جلـــــــً  ئنــــــغاع وـــــــل مـــــــً الؿـــــــٗوصًت وكُـــــــغ وؤلامــــــاعاث والبدٍغ

ؾــوى قــأها صازلُــا زانــا،وجضزل مجلـــ الخٗــاون الخلُجــي لــضٖم الحيومــت اإلالىُــت  اإلاىُلــت،ان ألامــغ ال ٌٗــضو أن ًيــون 

ب الكُاي. غ الخضزل في ئَاع الخًامً الؿ ي يض الخسٍغ يُت وجم ج ًر  البدٍغ

 دوس ألاطشاض الخاسجيت ألاجًةيت في عشقلت مساس العنل الذبلىماش،  العشب، امل     :-زالثا:

غاف الخاعجُت ألا      جىبُت والتي باجذ حكيل هاجؿا لضى جامٗت الـضٌو الٗغبُـت ٖامت،وججؿـُض الٗمـل جخجلى أهم ألَا

 الضبلوماس ي الٗغبي اإلاكترن زانت،هظهغ مً أهمها: صولت ئؾغاةُل،الؿُاؾت ؤلاًغاهُت والترهُت .

 إسشائيل وال شاع العشب، املسخنش :-أ

سُــــت اإلام ــــض ٖــــً زمؿــــين ٖامــــا اإلاخوانــــلت ٌٗخ ــــر الهــــغإ الٗغبــــي ؤلاؾــــغاةُلي مــــً أهفــــر الهــــغاٖاث الخاٍع خــــضة ،أي التــــي جٍؼ

،وبــالُب٘ جمخــض جــظوع ومهــاصع الهــغإ ئلــى أوازــغ اللــغن الخاؾــ٘ ٖكــغ ،وختــى كُــاة الىُــان الهــهُووي فــي فلؿــُين ٖــاة 

ـــتراجُجُت  1948 ــ ـــــب ؤلاؾــ ـــف الجواهــ ــ ـــمل مسخلــ ــ ــــ  ٌكــ ــ ـــــغاٖاث بأهـ ـــً الهــ ــ ـــره مــ ــ ـــــً غيــ ـــــغاةُلي ٖــ ــــي ؤلاؾــ ـــــغإ الٗغبـــ ـــ  الهــ ــ خميــ ،ٍو

 ت والاكخهاصًت والثلافُت وغيرها،والؿُاؾُت والٗؿىٍغ

وجيــاص ئؾــغاةُل جيــون مــً الــضٌو اإلاىفــغصة فــي الٗــالم والتــي جهــغ ٖلــى ئٖــاصة الهُيلــت الخامــت للىٓــاة ؤلاكلُمــي الغةِســ ي     

م أن هىـان يـغوعة كهـوى لخفجيـر وئػالـت الىٓـاة ؤلاكلُمـي الٗغبـي ،بـل  ُـت اإلادُُـت بهـا،فئي جـٖؼ وللىٓم ؤلاكلُمُت الفٖغ

 الىُان اللومي الٗغبي .ولخفخِذ 

اث الؿُاؾـــُت التـــي جمـــذ ختـــى آلان بـــين ئؾــغاةُل مـــً جهـــت ووـــل مـــً مهـــغ وألاعصن والؿـــلُت الفلؿـــُُيُت  وعغــم الدؿـــٍو

ت الضاةمــت  اث ملغومــت ومخــوجغة وجخًــمً فــي صازلهــا مهــاصع لٗــوصة الهــغإ أهفــر مــً مهــاصع الخانــت بالدؿــٍو حٗخ ــر حؿــٍو

 والكاملت واإلاؿخلغة .

 الٗغبي ؤلاؾغاةُلي اإلاؿخمغ مً زالٌ اإلآاهغ الخالُت:ًٓهغ الهغإ 

اإلادــــــاوالث ؤلاؾــــــغاةُلُت اإلاؿــــــخمغة إلاًــــــاٖفت الاهلؿــــــاة الٗغبي:وطلــــــً بالخدضًــــــض اإلاؿــــــبم للــــــضٌو التــــــي ؾــــــدخفاوى مٗهــــــا -

 ئؾغاةُل .
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ت مً الباخثين،  -  ض مً الخفانُل خٌو خغهت الاخخجاجاث في الضٌو الٗغبُت التي خضر فيها ماٌؿمى بالغبُ٘ الٗغبي، مجمٖو الحشكاث أهٓغ للمٍؼ

  وما بٗضها . 50،م 2011الٗغبُت،الُبٗت ألاولى، مغهؼ صعاؾاث الوخضة  حخجاجيت في الىطٍ العشب، 
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٘ الههُوهُت باإلاهالح الٗغبُت اعجباَا مباقغا .-  اعجباٍ اإلاكاَع

ـــــي - ــ ـــــغإ الٗغبـ ــ ــــوإ الهـ ــ ـــياٌ وأهــ ــ ــ ــــضص أقـ ــ ـــــغاةُليحٗــ ــ ـــــدُُان مــــــــً : نــــــــغإ ٖؿــــــــىغي،الىووي ،الاكخهــــــــ 1ؤلاؾـ ــ اصي اإلااتي،الاؾـ

 ،الثلافي ، الضً ي.ؤلاؾغاةُلي

ـــالق التـــي  جهـــضًغ- ً الٗغبي،وهـــظا اإلاكـــغوٕ ٌٗخ ـــر أه ـــر الخدـــضًاث الغاهىـــت ٖلـــى ؤلَا مكـــغوٕ الكـــغق ألاوؾـــُي ئلـــى الـــَو

لض جواجهها جامٗت الضٌو الٗغبُت ،وعغم ول اإلاىاوعاث ومداوالث الخمٍو   والخأزير والتروٍج وئزفاء أهضاف  اإلادؿترة ،ٖو

الة الجض مخُوعة ،ئال أه  لم حؿخُُ٘ أن جسفي خلُلت الضواف٘ اليامىت  الٗضًض مً اإلاإجمغاث ، واؾخسضاة وؾاةل ؤلٖا

يي الههُووي .  وعاء هظا اإلاكغوٕ الطخم والتي وان مً وعاة  الحلف ألامٍغ

ت إلالاومـت الخُُُـ٘ ؾـىت ولٗل هم الوزاةم وألابدار والضعاؾا  1996ث التـي كـضمذ فـي الىـضوة التـي أكامتهـا ال جىـت اإلاهـٍغ

 ال ش  أوسطيت مخطا أمشيك، صايىي،(.جدذ ٖىوان :)

وكـــض بغهىـــذ زاللهـــا ٖلـــى هدـــو كـــاَ٘ وبمـــا ال ًـــضٕ مجـــاال للكـــً أن طالـــً اإلاكـــغوٕ همـــا ونـــف  الـــضهخوع ئبـــغاهُم ؾـــٗض 

 ك، ال ايىي، ِى م شوع لإلخظاع(.أو م شوع ال ش  ألاوسط، ألامشيالضًً :)

امل شوع ال ـش  ألاوسـط، صـياإت إسـشائيليت بـذعه أمشيكـ،   ـذض في خين ونف  الضهخوع مدموص ٖبض الفًُل بأه )

بًــاء مــا أســناُ بــينىو بط يــض ال ــش  ألاوســا الجذيــذ الــز  جلعــب فيــه إســشائيل دوسا سئيســيا قياديــا وجكــىو بنثابــت 

 ملشاكض الشأسناليت املخقذة في الغشب(.الىسيا والىكيل املعخنذ بطو ا

ا علي الذبلىماسيت العشبيت:-ب  السياساث إلايشاىيت ال  كيت و مىقفاا مٍ الشبيع العشب، ومذي ج،زطِ 

هىــان كــوى ئكلُمُــت حؿـــاى صاةمــا ئلــى حكـــىُل الكــغق ألاوؾــِ بُٗــضا ٖـــً أي صٖــم زــاعجي،وهو مـــا ًخطــح جلُــا مـــً      

فــــخذ أفاكــــا جضًــــضة للخٗامــــل وفــــم عؤى ؾُاؾــــُت ممىهجــــت تهــــضف للؿــــُُغة ٖلــــى الت -زــــالٌ الؿُاؾــــاث ؤلاًغاهُــــت رهُــــت ٍو

م صوع جامٗت الضٌو الٗغبُت، وطلً بجٗل صوعها هامش ي.  اإلاىُلت الٗغبُت،ومً زمت جلٍؼ

ىُت صوع مغهؼي في مسخلف اللًاًا اإلاخٗللت باإلاىُلت .-وكض لٗبذ الؿُاؾت ؤلاًغاهُت       ألامٍغ

ؤلامـــاعاحي كلـــل مـــً فـــغم الـــخالخم الٗغبـــي ، للؿـــاي الحثِـــج للخـــأزير فـــي اإلاىُلـــت –لهـــغإ ؤلاًغاوـــي وهمثـــاٌ ٖلـــى طلـــً ، فا

الٗغبُــــــت بكــــــيل مدوعي،فــــــاإلاوكف ؤلاًغاوــــــي ججــــــاه الاخخجاجــــــاث الكــــــٗبُت وــــــان مخىــــــاكٌ ،وفلــــــا للمهــــــالح اإلاكــــــترهت ، 

فــي وــل  الكــٗبُتججــاه الاخخجاجــاث والٗالكــاث الضبلوماؾــُت بــين ئًــغان ووافــت بلــضان الثــوعاث ،زــالف للموكــف ؤلاًغاوــي 

ــــض لةولـــى بؿـــبب مُالـــب ؾــــيان الكـــُٗت ،وطلـــً وعافـــٌ للثاهُــــت  ً وؾـــوعٍا ،والــــظي جـــاء مسخلفـــا جمـــاة مٍإ مـــً :البدـــٍغ

 ،بؿبب اإلادافٓت ٖلى الحلُف ؤلاؾتراجُجي الؿوعي في اإلاىُلت .

عٍت،بؿــــبب خفاْهــــا ٖلــــى مهــــالحها مــــً ججــــاه الثــــوعاث مخىاكًــــت،مثل الحــــالخين اللُبُــــت والؿو 2أمــــا موكــــف جغهُــــا      

الاكخهاصًت باإلاىُلت ،باىيافت لالعجبان الواضح في الؿُاؾت الخاعجُت الترهُـت ججـاه الثـوعاث فـي مهـغ ،والـُمً ولُبُـا 

وؾوعٍا،وؾدؿــخمغ فـــي ؾُاؾــتها الخاعجُـــت،ججاه اإلاىُلــت الٗغبُـــت بكـــيل كوي،وؾــخداٌو جاهـــضة أزــظ صوع مدـــوعي ٖلـــى 

                                                           
1

ض مً الخفانُل خٌو أقياٌ ونوع وأبٗاص الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاةُلي عاج٘، ص، أخمض زابذ، -   .جىاىب ال شاع العشب، إلاسشائيلي ومجا جه إلاٍؼ

غة هذ.  جٍؼ
2

غة للضعاؾاث ،الُبٗت ألاولى، الذوليت  العنق  س  اجيجي مىقع جشكيا ودوسِا في الساحتأهٓغ أخمض صاوص أوغلو، -   ..73،م 2013مغهؼ الجٍؼ
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الٗغبُت،واؾخًافتها إلاإجمغاث اإلاجلـ الاهخلالي الؿوعي زير صلُل ٖلـى طلـً، لـظلً صٖـذ  خؿاب جامٗت الضبلوماؾُت

جغهُــــا الحيومــــاث الٗغبُــــت ئلــــى اللُــــاة بانــــالخاث ،وأٖلىــــذ وكوفهــــا بويــــوح وؿــــبُا ئلــــى جاهــــب اإلادخجين،ئصعاوــــا منهــــا أن 

،وؾدؿــخمغ فــي أزــظ اإلاواكــف ججــاه اللًــُت الفلؿــُُيُت لىؿــب  ألاهٓمــت الٗغبُــت اللضًمــت باجــذ ٖلــى مكــاعف الؿلٍو

 .1جأًُض الكإع الٗغبي،والوكوف في وج  ئؾغاةُل باإلاىُلت

اهُالكا مما ؾبم طهغه،ًمىً اللٌو بأن الضٌو ألاجىبُت صاةمـا حؿـاى بهـوعة مؿـخمغة ىخبـاٍ وـل مداولـت جـاصة        

ـــؼ الخٗـــاون الٗغبـــي اإلاكـــترن ،ان هـــظه الـــضٌو حٗخلـــض أن أ ي حٗـــاون ٖغبـــي كـــاةم ٖلـــى أؾــــ اي جوجـــ  ٖغبـــي يهـــضف لخٍٗؼ

ـــــــت لللـــــــوى الخاعجُت،فالـــــــضٌو ألاجىبُـــــــت وزانـــــــت الوالًـــــــاث اإلاخدـــــــضة  ًـــــــإصي لحـــــــضور أيـــــــغاع ؾـــــــلبُت فـــــــي اإلاهـــــــالح الحٍُو

ىُت،وعوؾـُا الاجداصًـت والاجدـاص ألاوعوبـي لـِـ مـً مهــ حتهم وجـوص صبلوماؾـُت ٖغبُـت موخـضة ،لـظلً فئـي حؿــاى  ألامٍغ

ىُت هي التي تهُمً ٖلى  للهُمىت ٖلى اإلاىُلت الٗغبُت بكتى الوؾاةل والُغق ،ٖلى الغغم مً أن الوالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الىٓاة الضولي الغاهً في الجاهب الاؾتراجُجي والؿُاس ي والاكخهاصي، وزانت بٗض اهتهاء الحغب الباعصة،واتهُاع الاجداص 

ـــؼ الخٗـــاون الٗغبـــي ،وزانـــت ا لضبلوماؾـــُت الٗغبُـــت اإلاوخـــضة ؾـــُإزغ ال الؿـــوفُاحي،وجغى أن أي جوجـــ  ٖغبـــي مكـــترن لخٍٗؼ

مدـاٌ ؾــلبا ٖلــى هفوطهـا ومهــالحها فــي اإلاىُلـت الٗغبُــت،فئي جدبــظ الخٗامـل مــ٘ الــضٌو الٗغبُـت بكــيل فــغصي واهخلــالي ال 

 جماعي مخىاؾم ،بهضف ئزًإ هظه الضٌو للىفوط ألاجى ي ،وئيٗاف ؤلاعاصة الؿُاؾُت الٗغبُت. 

 ع العشب، علي جامعت الذول العشبيت ومس،لت جىحيذ الذبلىماسيت العشبيت:مذي ج،زط  جذاعياث الشبي-سابعا:

ًٓهــغ جــأزير جــضاُٖاث الغبُــ٘ الٗغبـــي ٖلــى جامٗــت الــضٌو الٗغبُــت ومؿـــألت جوخُــض الضبلوماؾــُت الٗغبُــت مــً زـــالٌ          

 الىلاٍ الخالُت:

ل الٗغبــــي وجوخُــــض الٗمــــل  الٗغبــــي هدــــو بٗــــج ججؿــــُض فىــــغة الخيامــــالخىجــــه الحــــذيف لــــبعع الخكــــخالث إلاقلينيــــت -10

اإلاكترن مً زالٌ جولض قٗوع لضى قٗوب الضٌو الٗغبُت التي خضزذ فيها الثوعاث مثل ما هو الكأن باليؿبت لخـووـ 

،مً ئمياهُـت ؤلاكـغاع بًـٗف جامٗـت الـضٌو الٗغبُت،وئخـضار بـضاةل مإؾؿـاجُت ئكلُمُـت أو بـااخغى الخىـخالث ؤلاكلُمُـت 

 ي، ومجلـ الخٗاون الخلُجي .مثل الاجداص أإلاغاعب

فبيؿـــبت لالجدــــاص أإلاغـــاعبي ،مــــ٘ خـــضور الغبُــــ٘ الٗغبـــي مباقــــغة، ٖغفـــذ مىُلــــت اإلاغـــغب الٗغبــــي جدغوـــاث مىثفــــت جــــو ي -*

بوجوص عغبت خلُلُت في بٗج الغوح وضخ صماء جضًضة في الاجداص أإلاغاعبي ،وئٖاصج  ئلى  الواجهت مً جضًـض بٗـض غُـاب 

ـــيلذ  1989كــــــاث الثىاةُـــــت بــــــين الــــــضٌو اإلاوكٗـــــت ٖلــــــى اجفاكُـــــت مــــــغاهل لؿـــــىت صاة ؾـــــىواث بؿــــــبب فخـــــوع الٗال ، وكــــــض قـــ

جــضاُٖاث الغبُــ٘ الٗغبــي ئلــى ئخُــاء الًــمير بــين صٌو اإلاغــغب الٗغبــي ،وبــظلً أٖلــً اإلاغــغب ألاك ــ ى ٖــً عغبخــ  فــي جفُٗــل 

فُٗـل الاجدـاص ،وهىدُجـت لـظلً الاجداص وفخذ الحضوص م٘ الجؼاةغ ، هما أٖلىذ الجؼاةغ أًًـا ٖـً مـضى عغبتهـا فـي ئٖـاصة ج

يهــــا بالخدـــضًاث ألامىُــــت  ــــا مـــً ؤلاعاصة الؿُاؾـــُت للــــاصة صٌو اإلاىُلـــت ومـــضى ٖو فلـــض أفـــغػث جــــضاُٖاث الغبُـــ٘ الٗغبـــي هٖو

 والاكخهاصًت والؿُاؾُت .

                                                           
1

صعاؾت كضمذ لىضوة :)الوخضة الٗغبُت في يوء مكغوٕ الاجداص الٗغبي، التي أكامها الجامعت العشبيت بطو إلابقاء وإلالغاء مدمض وفاء  جاػي، - 

 .74،م 1998ماعؽ  17-14ملخل  الحواع الثوعي الضًملغاَي، اللاهغة، اإلاىٗلض في 
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ص مــً زــالٌ مــا ؾــبم طهــغه، خــٌو الىلُــت الؿــابلت بالــظاث،أن ؾــاي الــضٌو اإلاغاعبُــت ئلــى ئخُــاء مــً جضًــض الاجدــا       

٘ هدــو اخخــواء  اإلاغــاعبي هخىخــل ئكلُمــي، هــو فــي خلُلــت ألامــغ جوجُــ  نــفٗت لجامٗــت الــضٌو الٗغبُــت ، وجأهُــض فكــلها الــظَع

 مهالح الضٌو الٗغبُت والضفإ ٖنها.

باليؿبت إلاجلـ الخٗاون الخلُجي: للض اوٗىؿذ جضاُٖاث الغبُ٘ الٗغبي ٖلى جفاٖالث صٌو اإلاجلـ وزُاعاج  في -* 

وجضاُٖاتها ،هظلً 1للوى ؤلاكلُمُت والضولُت، والتي جأزغث مهالحها هي ألازغى هثيرا بفٗل هظه الثوعاثٖالكاج  م٘ ا

 جفاٖل اإلاجلـ وصول  م٘ هظه الخضاُٖاث زوفا مً خضور الثوعاث ممازلت في ْل ؾيوث جامٗت الضٌو الٗغبُت.

غه أهفــر ووـان مــً هدُجــت طلــً أن جـم ئُٖــاء كــضع أه ــر مـً الاهخمــاة إلاكــغوٕ م       جلـــ الخٗـاون الخلُجــي ويــغوعة جُــٍو

فأهفر،والبدـج ٖـً خلفــاء أو قـغواء جــضص يـمً ئٖـاصة جغؾــُم زـغاةِ الخدالفــاث وأن ًيـون لهـا صوع أؾاســ ي فـي جوخُــض 

الٗمل الٗغبي اإلاكترن ومً زمت جوخُض صبلوماؾُت ٖغبُت مكترهت جيون كاصعة ٖلى الضفإ بهغامت وجضًت ًٖ مهالح 

 ألامت الٗغبُت.

ـت       ولظلً هجض أن جضاُٖاث الغبُ٘ الٗغبي ٖلى مؿـخوى فٗالُـت مجلــ الخٗـاون الخلُجـي كـض أخـضزذ بالفٗـل مجمٖو

ً ،والـضٖم  مً الخُوعاث ٖلى نُٗض الٗالكاث الخٗاوهُت )الٗالكـاث الثىاةُـت  بخـضاف٘ اإلاجلــ إلاٗالجـت ألاػمـت فـي البدـٍغ

ـــي اليامــــــل لها،وأمــــــا ٖلــــــى مؿــــــخوى الخفــــــاٖالث الجماُٖــــــت اوٗ ــ ـــــضي ألام ـ ـــــان الخهـ ـــــاةف ،فيـ ـ ـــــت أصاء الْو ــــى فٗالُـ ـــــذ ٖلــ ىؿـ

ــم جلــضًم مٗوهــاث مالُــت  ــخُت،هما جـــم ً والحــغم ٖلــى اخخــواء ألاػمــت فـــي ٖمــان ٖــً ٍَغ  والٗؿــىغي لةػمــت فــي البدــٍغ

ت مجلــ الخٗـاون الخلُجـي ًٓـم وـل مـً ألاعصن،واإلاغـغب فـي مداولـت لخأؾـِـ مىٓومـت جـواػن  الاججاه هدو جوؾـُ٘ ًٖـٍو

 ُت ٖغبُت جضًضة )بين اإلاكغق واإلاغغب .كوى ئكلُم

 أزش قيال مًظناث وجكخالث إقلينيت أخشي علي مسط ة الخعاوو العشب، امل     : -18

، 1989، الاجدـــاص اإلاغـــاعبي ؾـــىت 1981مىـــظ وكـــوء مىٓمـــاث ئكلُمُـــت ٖغبُـــت أزـــغى )مجلــــ الخٗـــاون الخلُجـــي ؾـــىت       

ثــوع 1991وصٌو ئٖــالن صمكــم ؾــىت  خــٌو مــضى جــأزير هــظه اإلاىٓمــاث ؾــلبا وئًجابــا ٖلــى أصاء الجامٗــت  ،والجــضٌ كاةمــا ٍو

لى وج  الخدضًض الٗمل الضبلوماس ي اإلاكترن.  الٗغبُت ٖامت، والٗمل الٗغبي  اإلاكترن ،زانت، ٖو

 وكض ازخلفذ وجباًيذ آلاعاء في هظا وجفغكذ ٖلى اججاهاث زالزت:     

ـــغى أن التـــرابِ بـــين هـــظه ألاكُـــا ججـــاُ ألاول -* ع مـــً قـــأه  أن ٌؿـــهل ئكامـــت الوخـــضة الٗغبُـــت الى ـــرى التـــي ؾـــخيون : ٍو

ُت زُوة هدو الهضف الىبير.  خُىظان بين ٖضص أكل مً الوخضاث،وبالخالي فان هظه الخجمٗاث الفٖغ

ـــغى أتهـــا جدمـــل مســـاَغ جوؾـــُ٘ هُـــاق الخفخـــذ ومـــضزال لترؾـــُش   ججـــاُ الثـــاي،-* :والـــغافٌ مُللـــا لهـــظه الخجمٗـــاث ،ٍو

ً الٗغبي ئلى هواة مغللت.الاهلؿاة وال  ٗؼلت وجلؿُم الَو

 وؾِ ال ًغى ئمياهُت ئلغاء اللومي ما هو مدلي،وأه  ًجب جلبل الفىغة م٘ وي٘ يوابِ لها ليي  ججاُ الثالف: 
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ف،أىظش    .،م 2013صعاؾت خالتي، ؾوعٍا ولُبُا،الُبٗت ألاولى، دوس جامعت الذول العشبيت في الثىساث العشبيت ٖبض هللا ِٖس ى ٖبضه ِٖس ى الكٍغ

153.  
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 .2جيون هظه الخجمٗاث وخضاث مدلُت مىضمجت جإصي ئلى الوخضة ال أن جيون ٖلباث في ؾبُلها

خماص ٖلى هظه الاججاهاث وجباًً جفؿيراتها،فاهىا ؾىُغح ألاؾئلت الخالُت:       ومهما ًىً وصون الٖا

 هل أفاصث الٗمل الٗغبي اإلاكترن بما فُ  الٗمل الضبلوماس ي الٗغبي اإلاكترن؟ .-*

 هل صٖمذ الجامٗت الٗغبُت أة أيٗفتها ؟-*

ب اإلاؿافت هدو جدلُم الوخضة الٗغب-*  ُت أة الٗىـ؟هل اؾخُاٖذ جلٍغ

بـــالغجٕو ئلـــى مـــا هـــو مٗـــغوف ٖـــً هـــظه اإلاىٓمـــاث والخىـــخالث الٗغبُـــت ؤلاكلُمُـــت،وما هـــو مجؿـــض فـــي هُـــاق الٗالكـــاث      

 :1الضولُت ًمىً أن وكير ئلى أه  ٌٗاب ٖليها مً ٖضة هوا ي هظهغ أهمها

كـترن ٖامـت ،وبالٗمـل الضبلوماسـ ي ئن لم جىً هظه اإلاىٓماث ؤلاكلُمُـت الٗغبُـت كـض أيـغث بالفٗـل بالٗمـل الٗغبـي اإلا-*

 الٗغبي اإلاكترن ٖلى وج  الخهوم فاتها باللُ٘ لم جفضه أو جىفٗ  ٖلى أي هدو.

أتها هظلً باللُ٘ لم جـضٖم جامٗـت الـضٌو الٗغبُـت ،بـل فـي بٗـٌ الحـاالث واهـذ ؾـببا فـي حُُٗـل مؿـاعها هدـو الٗمـل -*

ف ممـــا واهـــذ ٖلُـــ  فـــي أي وكـــذ م ـــ ى...وكض ال جيـــون هـــظه  الضبلوماســـ ي الٗغبـــي اإلاكترن،فالويـــ٘ الحـــالي ل جامٗـــت أيــٗـ

اإلاىٓمـاث ؤلاكلُمُـت الٗغبُـت مؿـئولت مؿـإولُت مباقـغة ٖـً هـظا الًـٗف ،ئال أهـ  ال ًمىـً أن هلـغ باؾـدبٗاص أتهـا واهـذ 

 أخض أؾباب الًٗف.

 أن هضف الوخضة لم ًىً في ًوة مً ألاًاة أبٗض مىاال مما هو ٖلُ  آلان.-*

جمٗــاث مؿــإولت ٖــً هــظا ولــ  أة ال...فاتهــا باليؿــبت ل جامٗــت الٗغبُــت والٗمــل الٗغبــي اإلاكــترن لــم وؾــواء واهــذ هــظه الخ

 جدلم أًا مً الاهجاػاث أو ألاهضاف اللومُت التي ٖىِذ بابغاػها والخأهُض ٖليها في وزاةم جأؾِـ ول منها .

ُــت ،و       باالؾدكــهاص إلاــا هــو فــي الواكــ٘ هجــض أن هــظه غيــر اهــ  بــالىٓغ ليكــاَاث هــظه اإلاىٓمــاث ؤلاكلُمُــت الٗغبُــت الفٖغ

اإلاىٓمــاث واهـــذ جدبـــظ وجمُـــل صاةمــا ان جيـــون وكـــاَاتها بمىـــأى ٖــً الجامٗـــت الٗغبُـــت ،همـــا وــان وـــل هٓـــاة مـــً ألاهٓمـــت 

 ؤلاكلُمُت ًخم وكاَ  بمٌٗؼ ًٖ الخيؿُم م٘ أجهؼة الجامٗت.

 م بمٌٗؼ ًٖ جامٗت الضٌو الٗغبُت هظهغ منها :ومً مٓاهغ أهم ؾلون ومماعؾاث هظه اإلاىٓماث التي واهذ جخ       

ٖــضة خــغم أي منهــا )ٖــضا صٌو ئٖــالن صمكــم  ٖلــى ئقــغان الجامٗــت فــي اجخماٖاتهــا أو ٖلــى ألاكــل ئزُاعهــا ٖلــى هدــو -*

 مىٓم بيكاَاتها .

خباعاث اللومُت .-* خباعاث الظاجُت ٖلى الٖا  حغلُب الٖا

 ًاالها.أه  ًىُبم ٖليها نفت ألاهضًت اإلاغللت ٖلى أٖ-*

ت اػ بالفروة )صٌو مجلـ الخٗاون الخلُجي  في حٗامل  م٘ الضٌو وألاكُاع الٗغبُت ألازغى.-*  غلبت َاب٘ الاؾخٗالء والٖا
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  84-83،اإلاغج٘ الؿابم،م،م الجامعت العشبيت بطو إلابقاء وإلالغاءمدمض وفاء  جاػي،أهٓغ، - 
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 طعه الًظال العشب، إلاقلين، وأزُش املبابش علي ح خيذ العنل الذبلىماش،  العشب، امل    :-خامسا:

 الٗغبي بؿبب غُاب الاجفاق والخًامً بين الضٌو الٗغبُت وهفرة  يٗف الىٓاة ؤلاكلُمي 1ًمىً ئعجإ أؾباب       

موما ًمىً ئجماٌ أهم مٓاهغ يٗف الىٓاة ألام ي ؤلاكلُمي الٗغبي  :2الخالفاث الؿُاؾُت ، ٖو

اوٗــضاة جوافــم الٗغبــي ٖلــى مؿــخوى مجلـــ جامٗــت الــضٌو الٗغبُــت بكــيل أؾاســ ي مــً زــالٌ مىاككــت اللًــاًا -أ         

ذ ٖلــى ـضة اللــضعة ٖلــى جىفُـظها ، باىيــافت ئلـى وجــوص جىـخالث صازــل مإؾؿــاث  والخهـٍو اللـغاعاث التــي جهـضع ٖىــ  ، ٖو

جامٗــــت الــــضٌو الٗغبُــــت التــــي هجــــم ٖنهــــا ٖــــضة جوافــــم فــــي آلاعاء لضعجــــت ئنــــضاع اللــــغاعاث صون ئلؼامُــــت ، أو فــــي قــــيل بُــــان 

 زخامي أو جونُاث مإجلت في مٗٓم الحاالث.

ــضة الخوافــم ،خُــج  ًوجــض هــضاء  -تاحؿــمذ الٗالكــاث الٗغبُــ -ب الٗغبُــت مىــظ وكــأة جامٗــت الــضٌو الٗغبُــت بــاالهدالٌ ٖو

٘ ؾُاؾـُت لللُــاصاث الٗغبُـت مــً أجــل الوخـضة ، لىــً فـي وــل مــغة جلـف الخالفــاث الٗغبُـت البُيُــت خــاجؼا  قـٗ ي ومكــاَع

 .3أماة جدلُم مكغوٕ الوخضة

ــت مــً ألا -ج ف الاكخهــاص الٗغبــي لخــوافغ مجمٖو ؾــباب البؿــُُت واإلاٗلــضة فــي هفـــ الوكــذ ،وطلــً لوجــوص هكاقــت ويـٗـ

ـــضة جضًـــت جُبُلهـــا ، وفكـــل الاجفاكُـــاث  مغهـــؼ اللـــغاع زـــاعج اإلاىُلـــت الٗغبُـــت ، أو حٗـــضص مغاهـــؼ اللـــغاعاث الجماُٖـــت ، ٖو

  .4الخانت بالوخضة الاكخهاصًت وجياملها

ف ؤلامياهُـاث جلُُض اإلاجاٌ الضفاعي والٗؿىغي الظي ٌٗخ ـر أبـغػ ٖـاةم لةمـً ؤلاكلُمـ-ص ي الٗغبـي ، وطلـً مـً زـالٌ يٗـ

ت ومدضوصًت الهىاٖاث الحغبُت للضٌو الٗغبُت ، عغم هفلاتها في هظا اإلاجاٌ .  الٗؿىٍغ

يـــا حٗخ ـــر بلـــاء ئؾـــغاةُل  5نـــالبت الٗالكـــاث-03 يـــا ، فأمٍغ ُاهُـــا الٗٓمـــى وأمٍغ بـــين ئؾـــغاةُل واللـــوى الٗٓمـــى الى ـــرى ) بٍغ

ُاهُـــ ـــض بلفـــوع اإلاكــئوة وأمنهــا الت امـــا كومُــا ، وبٍغ  . وهىـــان خلُلــت جـــإمً بهـــا 1917ا لٗبـــذ صوعا أؾاؾــُا فـــي زللهــا ) ٖو

 اللوى الى رى  هو أه  ال ًمىً البخت أن تهؼة ئؾغاةُل في مىُلتها .

خالت الدكدذ الٗاة الظي ٌٗاوي منها الٗالم الٗغبي زانت بٗض أػمت الخلُج الثاهُت،وما جغجب ٖنها مً اتهُـاع ل جههـت -04

ت والاكخهـــــــاصًت لـــــــضٌو الخلــــــــُج اججـــــــاه الــــــــضٌو الكغك بـــــــاء اإلاالُــــــــت والاعجباَـــــــاث الؿُاؾـــــــُت والٗؿــــــــىٍغ ُت،وجًـــــــاٖف ألٖا

الٗغبُت،وؾـــُُغة الهمــــوة الاكخهــــاصًت والاجخماُٖـــت ٖلــــى اهخمامــــاث الحىــــم فـــي الــــضٌو الٗغبُــــت بوجــــ  ٖـــاة ،وإلاــــا لــــ  مــــً 

 صبلوماؾُت ٖغبُت مكترهت.اوٗياؾاث ؾلبُت ٖلى جوج  جلً الضٌو ئلى جوخُض جهوصها هدو ئعؾاء 

                                                           
1

ؼ ز -  بض اإلاومً بً نغير، أهٓغ ٖبض الٍٗؼ  وعكتالىطع القاىىي، للح اس املفشوض علي إضة في إطاس أحكال القاىىو الذووي املعاصش  ىفوس ي، ٖو

 : ، بيلُت 2011هوفم ر ، 28-22ًومي القاىىو الذووي إلايساي، والح اس علي إضة بدثُت مكاعن بها يمً فٗالُاث اإلالخل  الَو ي الثالج خٌو

لي، قلف، مالحلوق والٗلوة الؿُاؾ  .17 ُت، بجامٗت خؿِبت بً بٖو

 
2

ت اللبىاه -  ُت ، بيروث ، أهٓغ : أؾامت اإلاجضوب ، الٗوإلات وؤلاكلُمُت )مؿخلبل الٗالم الٗغبي في الخجاعة الضولُت   ، الُبٗت الثاهُت ، الضاع اإلاهٍغ

 .126،  125، م ، م :  2001لبىان ، 
3

، مظهغة صًبلوة الضعاؾاث الٗلُا اإلاخسههت في ؤلاؾتراجُجُت ، كؿم الٗلوة  ٍ القىم، العشب،جحذياث ألامأهٓغ : ٖبض الغخمً خؿِبت ،  - 

الة ، جامٗت الجؼاةغ ،   .75، م: 2008الؿُاؾُت والٗالكاث الضولُت ،  ولُت الٗلوة الؿُاؾُت وؤلٖا
 19، اإلاجلت الٗغبُت للٗلوة الؿُاؾُت الٗضص  ذ والع شيٍالخحذياث الت  جىاجه الىطٍ العشب، في القشو الىاحأهٓغ : خؿان خمضان الٗليلُم ،  - 4

 102، م :  2008، مغهؼ صعاؾاث الوخضة الٗغبُت ، لبىان ، 
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،وفـي أفًـل الحـاالث ،فـان هـظه الثلافـت لـم  سادسا:إياب زقافت "العنل العشبـ، امل ـ   "في ال  بىيـاث الذبلىماسـيت

اث ألاجىضة الؿُاؾُت الٗغبُت الغاهىت  . حٗض في أولٍو

اث ،بـضال مـً جدلُلها،وجلـضًم ،واإلاُل هدو الاهخفاء بمهمت هلـل اإلاٗلومـ العنل البط وقشاط، الذبلىماش،  الشجيبسابعا:

 زُاعاث وبضاةل بفواةضها وجيالُفها ،وفغنها وتهضًضاتها.

ب أفغاصهـــا ،وجىمُــت مهـــاعتهم فـــي الضبلوماؾـــُت ؤلاكلُمُـــت زامًــا:  جلـــاٖـ الضبلوماؾـــُت الٗغبُـــت بٗامــت،ًٖ الاهخمـــاة بخـــضٍع

يهم والت امهم بلًاًا ومإؾؿا غاف وجوؾُ٘ مٗاعفهم وحٗمُم ٖو  ث الٗمل الٗغبي اإلاكترن .واإلاخٗضصة ألَا

بـــاء جاســـعا:  كلـــت ٖـــضص اإلاخسههـــين فـــي الكـــإون الٗغبُـــت بسانـــت فـــي ٖـــضص البٗثـــاث الضبلوماؾـــُت الٗغبُـــت،عغم جؼاًـــض ألٖا

اإلاللـــاة ٖلـــى ٖـــاجم الؿـــفاعاث ،وحٗـــضص الحلـــوق اإلاؿـــئولت ٖنهـــا واحؿـــإ اإلاجـــاالث الجضًـــضة،والتي جـــضزل فـــي هُـــاق الٗمـــل 

 الضبلوماس ي اإلاٗانغ .

خماص ٖلى "زضماث ألاجهـؼة ا: عابش - احؿإ ْاهغة اؾخغىاء بٌٗ الضٌو ًٖ "زضماث الضبلوماؾُت"في ملابل جؼاًض الٖا

لى الوكـــٕو جدـــذ جـــأزيراث ئٖـــالة مغتـــي ،مخـــضفم فـــي مٗلوماجـــ  وجدلُالجـــ  ،مخىـــٕو فـــي مهـــاصعه  ومغاهـــؼ البدـــج ألاجىبُـــت"ٖو

 ومخٗاْم في هفوطه وؾُوج .

اٌ واإلاٗغفت والخىىولوجُا الحضًثت اإلاخُـوعة ٖلـى الضبلوماؾـُت ئخـضار حغُيـر هبيـر فـي للض فغى جفجغ زوعاث الاجه      

بـضو ختـى آلان،أن الخغُيـر مـا ػاٌ بُُئـا أو غيـر مؿـخضعن فـي الحلـل  َبُٗت صوعها ،و لُـاث ٖملهـا ،ومؿـخلؼماث هجاخها،ٍو

 الضبلوماس ي الٗغبي.

ت فـــي ع ـــش الحـــاد - الخىٓــــُم ؤلاكلُمـــي الٗغبـــي ،وفــــي مإؾؿـــاث الٗمــــل :يــــٗف اؾـــدُٗاب اللواٖـــض وألاؾــــالُب الٗهـــٍغ

 اإلاكترن.

هكاقت  لُاث الىٓاة الٗغبي ،الظي جدلم ل  الخواػن اإلاؿخلغ ،مً زالٌ جمىُى  مً اهدؿاب فٗالُت الثاي، ع ش:

ي ٖالُت وؿبُت للخىُف ولللضعة ٖلى اؾدُٗاب جأزير مخغيراث الُاعةت ٖلى اإلاىار الٗاة الظي ًدُِ بأصاء الٗمل الٗغب

 للمهالح وألاهواء والٗالكاث البُيُت بين الضٌو الٗغبُت ، لىً ًمىً طهغ أهم  اإلاكترن.
ً
ومً أػمت ازغى جبٗا

 :1الخٍُو الٍٗغًت لهظه الخدضًاث

كغون ؾُاؾت زاعجُت ٖغبُت مخىاكًت ًٖ بًٗها ومىلؿمت فُما بُنها ، فليل صولت ٖغبُت  أو  : وجوص ازىان ٖو

 ضًغها وفم همِ مٗين وفي ئَاع مه حت مُٗىتؾُاؾتها الخاعجُت التي ج

ت ، م٘ الؿُاؾاث الخاعجُت للضٌو الٗغبُت ألازغى    . ال جلخلي صوما ، ختى في اللًاًا اإلاهيًر

 
 
اث التي ججم٘ الضٌو الٗغبُت أهفر بىثير مً ٖوامل الوخضة البُيُت ، ئط كلما جخوخض الؿُاؾاث  زاىيا : الخالفاث وال ٖ 

ُما بُنها ٖلى قأن كومي ًهب في مه حتها الٗغبُت ، بؿبب جىاكٌ اإلاهالح وازخالف الخوجهاث الخاعجُت الٗغبُت ف

 . الخاعجُت ليل صولت ٖغبُت مىفغصة

 
 
هفرث الخضزالث الخاعجُت في الىٓاة ؤلاكلُمي الٗغبي وفي ؾُاؾاث الضٌو الٗغبُت ، بؿبب زالفاث ألاهٓمت  :زالثا
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   ،الٗضص الحواع اإلاخمضن، مجلت الؿُاؾت والٗالكاث الضولُت ،أهٓغ ًاؾغ كُِكاث،الخدضًاث التي جواج  بىاء صبلوماؾُت ٖغبُت موخضة  - 

 .2011-03-06،اإلاإعر في 3297
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يي ًٖ صٌو الىٓاة اإلالبولت  –الٗالكاث الٗغبُت  الٗغبُت ال خهُت والؿُاؾُت ، وجأَير  الٗغبُت في ئَاع الغيا ألامٍغ

 . أو اإلاىبوطة

 
 
: قُٕو وهُمىذ الٗالكاث الٗغبُت م٘ صٌو غير ٖغبُت ٖلى خؿاب الٗالكاث البُيُت ، ئط في مٗٓم ألاخُان  سابعا

ٌ أوعوبا أو الوالًاث اإلاخدضة بهوعة جفوق جونف الٗالكاث الخاعجُت ليل صولت ٖغبُت م٘ صٌو الجواع ؤلاكلُمي أو صو 

ٖالكاث الضولت الٗغبُت م٘ مدُُها الٗغبي ، وهظا ًفسح اإلاجاٌ أماة الخضازل والازخالف في الؿُاؾاث الخاعجُت ، 

 . وبالخالي في عؾم صبلوماؾُت ٖغبُت موخضة

إلاالػمـــــــــت للٗوإلاـــــــــت ،حؿـــــــــخُُ٘ زامؿـــــــــا: فـــــــــي ْـــــــــل الخدـــــــــضًاث اإلاؿـــــــــخلبلُت والخُـــــــــوعاث الؿُاؾـــــــــُت الغاهىـــــــــت واإلاهـــــــــاخبت وا

ـــذ وأعاصث، أن حؿـــهم بـــضوع فـــي ٖللىـــت الؿُاؾـــاث اإلادلُـــت للـــضٌو الٗغبُـــت ،وجلـــضًم بـــضاةل  الضبلوماؾـــُت الٗغبُـــت ،ئن ٖو

وزُـاعاث ،أهفـر الخهـاكا بٓــاهغة الخٗـاون الٗغبـي اإلاكــترن بجمُـ٘ مجاالجـ  وأهماَـ ، ال ؾــُما الٗمـل الضبلوماسـ ي الٗغبــي 

 اإلاكترن.

لضبلوماؾــُت،ًمىً جهــوع ٖــضة صبلوماؾــُاث اإلاــأمٌو منهــا أن جلٗــب صوعا فــي الحُلولــت صون جبــاَإ أو حٗفــر وفــي لغــت وفــً ا

غه وخفؼه ٖلى الخأكلم م٘ الخدضًاث الجضًضة ومً أهمها  1الٗمل الٗغبي اإلاكترن ،وجٍُو

، ”ئكلُمُــتوماؾــُت صبل“هــ  مــً الًـغوعي، اكخىــإ مإؾؿــاث الضبلوماؾــُت الٗغبُـت بوجــوص  الذبلىماسـيت القىميــت :إ-01

لــــــــى كًــــــــاًا الخيامــــــــل ؤلاكلُمــــــــي واللــــــــومي  ً الٗغبــــــــي ، ٖو ب اإلاىثــــــــف ٖلــــــــى قــــــــإون ؤلاكلــــــــُم )الــــــــَو أو مــــــــً زــــــــالٌ الخــــــــضٍع

ــغاف، والخىُـف الاًجــابي  واؾـتراجُجُاث الـضفإ وألامــً اللـومي، فًــال ٖـً كًــاًا الضبلوماؾـُت ؤلاكلُمُــت اإلاخٗـضصة ؤلَا

ً الٗغبي ومياهت ألامت ومهالحها.الفاٖل والجماي م٘ اإلاخغيراث الضولُت طا  .ث الخأزير الٗاة في مجمل الَو

جـوفير “في ئَاع جامٗت الضٌو الٗغبُت، أو  ”أواصًمُت صبلوماؾُت ٖغبُت“مً الاكتراخاث الجضًغة باالهخماة، اكتراح ئوكاء 

ب مىهجُـــــت ومىخٓمـــــت، بهـــــضف جـــــوفير بىـــــاء اللـــــضعاث  ـــ” بغؤٍـــــت مكـــــترهت“بــــغامج جـــــضٍع ـــل بــ ـــم الخفاٖــ ين الضبلوماؾـــــُين وجدلُــ

 .”الٗغب

، ”أؾــهم مٗهــض ؤلامــاعاث الضبلوماســ ي، فــي اكتراخهــا وبلوعتهـــا“وهىــان مبــاصعة ولُــضة، ه حــذ فــي ويــ٘  لُــت مىاؾـــبت،       

ُــــت“وجلــــضًمها ئلــــى اإلاٗاهــــض الضبلوماؾــــُت الٗغبُــــت، جخمدــــوع خــــٌو ئوكــــاء  ـــُت الٗغب ـــض الضبلوماؾـ وىصاعاث ” مىخــــضى للمٗاهـ

ب بوػاعاث الخاعج ، للدكاوع وجباصٌ الخ راث وال رامج، وبلوعة فىغ صبلوماس ي ٖغبي مٗانغ، وجيؿُم اإلاواكف ”ُتالخضٍع

مـضاء اإلاٗاهـض وألاواصًمُـاث “في مىخـضًاث اإلاٗاهـض وألاواصًمُـاث الضبلوماؾـُت الضولُـت، زانـت  اإلاىخـضى الـضولي إلاـضًغي ٖو

مـت مـً وكض أزمـغث هـظه اإلابـاصعة، ٖلـض أٌو صوعة لهـظا اإلاىخـض”. الضبلوماؾُت اًـت هٍغ ى الٗغبـي للمٗاهـض الضبلوماؾـُت، بٖغ

ت، ومٗهـــض الضعاؾـــاث الضبلوماؾـــُت اإلاهـــغي، وطلـــً فـــي  ل/هِؿـــان  18وػاعة الخاعجُـــت اإلاهـــٍغ فـــي اللـــاهغة. وكـــض  2004ابٍغ

 ً ب الضبلوماســـــ ي فــــي وـــــل مـــــً مهــــغ، الؿـــــٗوصًت، وألاعصن والبدـــــٍغ خًــــغ هـــــظا الاجخمــــإ عؤؾـــــاء مٗاهـــــض وئصاعاث الخــــضٍع

                                                           
1

 . 2001ماي  21الهاصعة في:  2001مجلت ئًالف ؤلالىتروهُت،لىضن،  الذبلىماسيت العشبيت  ًوؾف الحؿً -

 : اإلاكاع ئلُ  في اإلاوك٘ ؤلالىترووي
- See more at: http://www.elaph.com/NewsPapers/2005/2/43053.htm#sthash.Yzn6QyF5.dpuf. 
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ذ وؤلا  فـي  2005ماعاث وؾلُىت ٖمان وؾـوعٍا والجؼاةـغ والـُمً. ومـً اإلالـغع ٖلـض الـضوعة الثاهُـت للمىخـضى فـي عبُـ٘ واليٍو

اى، واجفم ٖلى ٖلض الاجخماٖاث بكيل صوعي  ا“الٍغ  .”ؾىٍو

 :صبلوماؾُت ألالفت -2

هما ٌؿميها بٌٗ اإلاثلفين ” وهم ألالفت“عغم هفرة الللاءاث الٗغبُت اإلاكترهت، فان الخكُت ئن جيخئي ئلى هٕو مً        

لهــا ئلـــى  ، زانــت ان الىثيـــر مـــً ”خلُلــت ألالفـــت“الٗــغب. وحؿـــخُُ٘ الضبلوماؾــُت الٗغبُـــت، جصــحُذ هـــظه الٓـــاهغة، وجدٍو

اللًــاًا التــي جــضعج ٖلــى جــضاٌو ئٖمــاٌ الاجخماٖــاث الٗغبُــت، ال جىاككــها صواةــغ نــىاٖت اللــغاع الٗغبُــت، ئمــا بؿــبب كلــت 

وبالخــالي فــان ٖــبء قــغح هــظه اللًــاًا، وجلــضًمها ئلــى هبــاع اإلاؿــئولين الٗــغب،  .أو يــُم الوكــذالخ ــرة، أو الهــالخُاث، 

 .جل٘ ٖلى واهل الضبلوماؾُين

 :الضبلوماؾُت الوكاةُت -14

” يــغع “أو ختــى ” ئعبــان“ئن وجــوص صبلوماؾــُت وكاةُــت وكــُت ومبــاصعة، ٖاعفــت وواُٖــت، ًمىنهــا الحُلولــت صون خــضور      

أو اللــــومي. زانــــت ئطا مــــا جدغهــــذ فــــي ” مجلـــــ الخٗــــاون لــــضٌو الخلُــــت الٗغبُــــت“بــــي اإلاكــــترن الفغعــــي ً حــــم بالٗمــــل الٗغ 

 .الوكذ اإلاىاؾب، للوكاًت مً ألاػماث الُاعةت، والخوجغاث اإلافاجئت، التي حٗغكل أو حكوف اإلاىار الخٗاووي الٗغبي

ومـــت، جخُلـــب اؾـــخجاباث قـــضًضة الخفـــاوي، ئن الخدـــضًاث غيـــر الٗاصًـــت التـــي جواجـــ  مجمـــل الـــضٌو الٗغبُـــت، فـــغاصى ومىٓ

 .وبُٗضة اإلاضى

  :صبلوماؾُت الٗوإلات -04

ب والخٗلم       هىان مهاعاث ومٗاعف مؿخجضة، جخُلب مً الضبلوماس ي الٗغبي اهدؿابها، وؤلاإلااة بها، مً زالٌ الخضٍع

ًــــاًا واإلاماعؾــــت، مــــً أبغػهــــا ؤلاإلاــــاة بمفــــغصاث الٗوإلاــــت والضبلوماؾــــُت الاكخهــــاصًت، وبلًــــاً ا طاث الهــــلت بالٗوإلاــــت، وك

مــت وؤلاعهـاب واإلاســضعاث ومـا ًــغجبِ بهـظه اللًــاًا مــً  مٗانـغة ؾــازىت هدلـوق ؤلاوؿــان والبِئـت وغؿــل ألامـواٌ والجٍغ

ٖىانـــــغ الخـــــوجغ ؤلاكلُمـــــي والـــــضولي، فًـــــال ٖـــــً كًـــــاًا اللـــــاهون الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي والهجـــــغة، والخـــــضزل ؤلاوؿـــــاوي، وخـــــواع 

ؿـــاةل اإلاثـــاعة ٖلـــى أجىـــضاث صولُـــت فـــي ْـــغوف ومالبؿـــاث مسخلفـــت، همؿـــاةل ألاكلُـــاث فـــي الٗـــالم الثلافــاث وألاصًـــان، واإلا

اث الضًيُت وجمىين اإلاغأة وغيرها  .الٗغبي وؤلانالح والحٍغ

وكض ناعث هظه اللًـاًا مـً ألاعوـان ألاؾاؾـُت للٗمـل الضبلوماسـ ي، وال ًجـوػ الاؾـتهاهت بهـا ٖلـى أؾـاؽ أتهـا ال جـضزل    

 إلاباقغ للضبلوماس ي.في الازخهام ا

 :صبلوماؾُت أممُت

ىُت، وبؿُُغة الٗؿىغة ٖلى الٗالكاث الضولُت، كض ؾـلب ألامـم اإلاخدـضة      ئن الوي٘ الغاهً، بلُبِخ  ألاخاصًت ألامٍغ

ـا ع وغيرها مً اإلاىابغ الضولُت وؤلاكلُمُت )الجامٗت الٗغبُت  صوعهـا فـي جىٓـُم الٗالكـاث ؤلاكلُمُـت والضولُـت، وفـي هـظا ؤلَا
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ــت الٗالكــاث الضولُــت،  للىــت وصملَغ ً ــرػ الؿــإاٌ خــٌو صوع الضبلوماؾــُت الٗغبُــت فــي جــواػن واؾــخلغاع الىٓــاة الــضولي، ٖو

 :هما ًخُلب الخفىغ في ما ًخوجب ٖلى الضبلوماؾُت الٗغبُت ان حُٗ  وان حٗمل ، في مواجهت هظه اإلاساَغ

ُـــت، وجغؾــُش هـــظا  أ جوجهــاث ئؾــتراجُجُت صولُـــت، لخفىُــً اإلاىُلــت الٗغبُـــت ئلــى َواةــف ومـــظاهب وازيُــاث وكومُــاث فٖغ

ـــــالث َاةفُــــــت  الخفىـــــً فـــــي هٓـــــم صؾـــــخوعٍت وكاهوهُــــــت وؾُاؾـــــُت ٖلـــــى الُـــــغاػ الُـــــاةفي اللبىــــــاوي، بمٗ ـــــى  زـــــغ جغهُـــــب صٍو

ت وازيُت، جدىاخغ وجخلاجل كاةٍغ  .ٖو

ت او مــً زــالٌ ً الٗغبــي، مــً زــالٌ  لُــاث اللــوة الٗؿــىٍغ ُــت الــَو الضًىامُىُــت الؿُاؾــُت  ب مســاَغ ئٖــاصة عؾــم زٍغ

ً الٗغبي مً صازل   .ألاجىبُت بأفياع الخغُير الكامل للَو

ث مســـــاَغ جللـــــُو وجـــــوص صوع جامٗـــــت الـــــضٌو الٗغبُـــــت وجدُُـــــض جأزيراتهـــــا، ليـــــي ال حكـــــيل كُـــــضا ٖلـــــى جوجهـــــاث الخفىُـــــً 

ُت اللومُت  .والترهُب وئٖاصة عؾم الخٍغ

ت، ؾواء في مؿاةل عةِؿُت ٖلى الؿاخت الضولُـت، زانـت اإلاؿـاةل ر مساَغ اهفغاٍ الخيؿُم بين الضبلوماؾُاث الٗغبُ

اإلاُغوخــــت فــــي اجخماٖــــاث ألامــــم اإلاخدــــضة ومىٓماتهــــا اإلاخسههــــت ووواالتهــــا هلًــــاًا الفلــــغ وألامــــً والؿــــالة والاؾــــخلغاع 

ُــت فــي ٖملُــت وجلؿـُم اللــوة فــي الٗــالم، او فــي مؿــاةل طاث نــلت باٖــاصة بىـاء ألامــم اإلاخدــضة، وػٍــاصة مكــاعهت الــضٌو الٗغب

ئيـافت ئلـى كًـاًا ومبـاصعاث غغبُـت )بسانـت أوعوبُـت  طاث نـلت بـالحواع وؤلانـالخاث  .نـى٘ اللـغاع ٖلـى اإلاؿـخوى الـضولي

 .في اإلاىُلت الٗغبُت والكغاهت والخدالفاث ؤلاؾتراجُجُت م٘ صولها

الىٓاة الٗغبي ًلبل ” الؿُاصة“وأزيرا.. هىان خاجت ماؾت لخسلُو الىٓاة الٗغبي مً اػصواجُت الخٗامل م٘ كًُت     

سًــ٘ إلاــا جلــغعه اإلاىٓمــاث الضولُــت والضبلوماؾــُت الضولُــت بكــأن كًــاًا ؾُاؾــُت وكاهوهُــت واكخهــاصًت، لىىــ  ال ًلبــل  ٍو

ان جخٗامـــــــل الضبلوماؾـــــــُت الٗغبُـــــــت مـــــــ٘ هـــــــظه اللًـــــــاًا او جىاككـــــــها ٖغبُـــــــا، مثـــــــل كًـــــــاًا خلـــــــوق ؤلاوؿـــــــان والونـــــــفاث 

 .وغيرها الاكخهاصًت والٗمالت الٗغبُت

ــا فــي البِئــت  لــوي اإلاوكــف الٗغبــي مٗىٍو ئن بلــوعة موكــف صبلوماســ ي ٖغبــي بكــأتها، ؾــُٗؼػ أوال الٗمــل الٗغبــي اإلاكــترن، ٍو

 الضولُت واإلاإؾؿاث الضولُت.

 الخاتمة:

لـــى يـــوء مـــا ؾـــبم طهـــغه، ئن نـــىاٖت صبلوماؾـــُت ٖغبُــت موخـــضة ،لـــً ًخـــأح  لـــ  الونـــٌو فـــي ْـــل مـــا        وفــي ألازيـــر ٖو

ُــــوب هثيــــرة خالــــذ صون جدلُــــم هــــظه الجامٗــــت اهــــضافها وللمبــــاصب التــــي ٌكــــوب ج امٗــــت الــــضٌو الٗغبُــــت مــــً مؿــــاوب ٖو

ؿها ختى ًخم الونٌو ئلى الوخضة الٗغبُت والخيامل في جمُ٘ اإلاُاصًً ،ولً ًـخم طلـً ئال ٖ ـر كىـواث الٗمـل  جاءث لخىَغ

ــت  الٗغبــي اإلاكــترن،الظي بــاث يهــضص الٗــالم الغغبــي والىُــان الهــهُووي ،ان جدلــم طلــً ؾــوف ًــإزغ ٖلــى اإلاهــالح الحٍُو

لهمــــا ،لـــــظلً مُلــــوب ل حـــــظع مـــــً الٗــــالم الغغبـــــي بىـــــاء صبلوماؾــــُت ٖغبُـــــت مكــــترهت وموخـــــضة جيـــــون كــــاصعة ٖلـــــى مواجهـــــت 
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الخدــــضًاث اإلاؿـــــخلبلُت للمهــــالح اللومُـــــت الٗغبُـــــت، ومــــً جهـــــت أزــــغى لهـــــا اللـــــضعة الخفاويــــُت مـــــ٘ هــــظا الٗـــــالم الخُيـــــر 

 ى طلً اعجأًيىا جلضًم بٌٗ اإلالترخاث والخونُاث الخالُت:،وكهض الونٌو ئل

غ هبير ًدىاٌو اإلافاهُم و الهُيلت       ئن الجامٗت همىٓمت ئكلُمُت و كومُت، جدخاج ئلى جٍُو

و ألاجهؼة و اإلاُثاق و أؾالُب الٗمل. و الجمُ٘ ًيخٓغون مً مإؾؿت اللمت الٗغبُـت اإلاؿـخلبلُت الايـُإل لهـظه اإلاهمـت  

 و الكاكت، و ًخمىون أن ًخم طلً ٖلى الهُٗض الخالي:  اإلا حت

ــؼ وكــاٍ الجامٗــت، ؾــواء أهــّو اإلاُثــاق ٖليهــا أة ال، مثــل مدىمــت الٗــضٌ -10 . ئًجــاص مإؾؿــاث جضًــضة كــاصعة ٖلــى حٍٗؼ

تها ؾلمُا.لخجؿـــــــُض الٗمـــــــل ـــــــاث بـــــــين الـــــــضٌو الٗغبُـــــــت و ئصاعتهـــــــا و حؿـــــــٍو  الٗغبُـــــــت، و آلالُـــــــت الىفُلـــــــت بالوكاًـــــــت مـــــــً اإلاىاٖػ

 الضبلوماس ي الٗغبي اإلاوخض واإلاكترن.

.حٗضًل مُثاق الجامٗت: الظي ال ًؼاٌ ئلـى غاًـت الُـوة ًثيـر اهخمـاة كـاصة الـضٌو الٗغبُـت هدُجـت وجـوص جوجـ  مـإصاه أن -18

ؿـاهم فـي جسلُهـها مـً  لى ججضًض أجهؼتها َو حٗضًل مُثاق جامٗت الضٌو الٗغبُت مً قأه  أن ٌؿاٖض ٖلى جضُٖمها ،ٖو

 ي أٖاكها ًٖ أصاء مهامها.الكلل الظ

ذ في ئَاع الجامٗت و الخسلي ًٖ مبضأ ؤلاجمإ في اجساط اللغاعاث.  -14  يغوعة حغُير كاٖضة الخهٍو

غ الخىُٓم ؤلاصاعي و الهُىلي ل جامٗت.      -10  يغوعة جٍُو

غ قبىت الٗمل الٗغبي اإلاكترن.  -15  يغوعة جٍُو

ؼ صوع ممثلي اإلاجخم٘ اإلاضوي -12  في ألاماهت الٗامت.  يغوعة حٍٗؼ

 وجوب جوافغ ؤلاعاصة الؿُاؾُت. -10

 ئًجاص خل للعجؼ اإلاالي الظي حٗاوي مى  الجامٗت باؾخمغاع.  -12

ُفُت في صواةغ الجامٗت.  -10  ئخضار حغُير جظعي في الياصعاث الْو

  ئصزاٌ مبضأ ؤلالؼاة و الالت اة في جىفُظ اللغاعاث و الاجفاكُاث في هُاق الجامٗت. -01

اث بين الضٌو الٗغبُت بالُغق الؿلمُت.  -00 ٌّ اإلاىاٖػ  ئًجاص  لُت ٖغبُت لف

ىُت.  -08  حٗهض وّل صولت ٖغبُت باٖخماص زُِ َو

ئنــالح ومٗالجــت ٖــضة التــ اة الــضٌو الٗغبُــت بدىفُــظ حٗهــضاتها ئػاء الٗمــل الٗغبــي اإلاكــترن بؿــبب غُــاب  لُــت صازــل --04

ة أًٖـــاالها بدىفُـــظ مـــا ًخفلـــون ٖلُـــ ،وطلً باؾـــخدضار  لُـــت حكـــغف ٖلـــى جىفُـــظ جامٗـــت الـــضٌو الٗغبُـــت جمىنهـــا مـــً ئلـــؼا

 اللغاعاث.

يغوعة الخيؿُم بين صبلوماؾُت ول صولت مً الضٌو الٗغبُت م٘ جامٗت الضٌو الٗغبُت،وطلً في ئَاع جوخُض الغؤى --00

زهونــا ٖىـضما ًخٗلــم ألامــغ  خـٌو اللًــاًا التـي مــً اإلامىـً أن جيــون لهــا ٖالكـت مــ٘ مؿـخلبل ومهــير الكــٗوب الٗغبُـت

 باامً اللومي ومسخلف اإلاهالح اللومُت طاث الاهخماة اإلاكترن بين الضٌو الٗغبُت.

يــون --05 فــي مجــاٌ الخيؿــُم بــين الضبلوماؾــُاث الــضٌو الٗغبُــت ٖلــى خــضى ،ًىصــح باوكــاء مٗهــض ٖغبــي للضبلوماؾــُت ٍو

يون في ملغها ولِـ في م  لغ أخض الضٌو الٗغبُت.جدذ ئقغاف جامٗت الضٌو الٗغبُت ٍو
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ٖلى جامٗت الضٌو الٗغبُت أن حؿاى بالتراض ي وبالخوافم لوي٘ أؾــ ومٗـاًير موخـضة للؿُاؾـاث الخاعجُـت للـضٌو -02

الٗغبُت حؿهل مهمت جوخُض الٗمل الضبلوماس ي الٗغبي اإلاكترن ٖلى أن ال جسغج ًٖ هُـاق الاجفاكُـاث الضولُـت اإلاىٓمـت 

 بٗا المخضاص اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت للمىٓماث الضولُت .للٗمل الضبلوماس ي واللىهلي ج

غ مجلـــ الؿـــلم -00 ًــاء بمـــا فــي طلــً يـــغوعة وجُــٍو ت ال  اٖـــاث بــين الــضٌو ألٖا الاجفــاق ٖلــى  لُــت فٗالـــت وملؼمــت لدؿــٍو

ـــضة ججاهلـــ  وئُٖاةـــ  نـــالخُاث واؾـــٗت ٖلـــى اٖخبـــاع أن هـــظا اإلاجلــــ ٌٗـــض أخـــض أهـــم آلالُـــاث اإلاهمـــت  وألامـــً الٗغبـــي ،ٖو

تها باىيــافت ئلـــى جفُٗـــل مدىمـــت ل ج امٗــت الٗغبُـــت ،والـــظي ًمىــً أن ًلٗـــب صوعا مهمـــا فـــي خــل الخالفـــاث الٗغبُـــت وحؿـــٍو

ٖضٌ ٖغبُت، ختى ال هفخذ اإلاجاٌ لةَغاف الخاعجُت ألاجىبُت للخضزل في الكإون الٗغبُـت للمهـالح اللومُـت ،ان طلـً 

 ٍتها.ؾُإصي ئلى حٗمُم الخالفاث بين الضٌو الٗغبُت بضٌ حؿو 

ب أفغاصهــــــا ،وجىمُـــــــت مهــــــاعتهم فـــــــي -02 ٖلــــــى جامٗــــــت الـــــــضٌو الٗغبُــــــت أن جخدمـــــــل ٖلــــــى ٖاجلهـــــــا مؿــــــئولُت الاهخمــــــاة بخـــــــضٍع

يهم والت امهم بلًاًا ومإؾؿاث الٗمـل الٗغبـي  غاف وجوؾُ٘ مٗاعفهم وحٗمُم ٖو الضبلوماؾُت ؤلاكلُمُت واإلاخٗضصة ألَا

 اإلاكترن .

ً ٖـضص اإلاخسههـ-00 اصة جيٍو ين فـي الكـإون الٗغبُـت بسانـت فـي ٖـضص البٗثـاث الضبلوماؾـُت الٗغبُـت،عغم الٗمل ٖلى ٍػ

بـــاء اإلاللـــاة ٖلـــى ٖـــاجم الؿـــفاعاث ،وحٗـــضص الحلـــوق اإلاؿـــئولت ٖنهـــا واحؿـــإ اإلاجـــاالث الجضًـــضة،والتي جـــضزل فـــي  جؼاًـــض ألٖا

 هُاق الٗمل الضبلوماس ي اإلاٗانغ.

ب الضبلوماؾـُين الٗـغب ٖلـى-81 ت فـي الخىٓـُم ؤلاكلُمـي اؾـدُ  الٗمل ٖلى يغوعة جـضٍع ٗاب اللواٖـض وألاؾـالُب الٗهـٍغ

 الٗغبي ،وفي مإؾؿاث الٗمل اإلاكترن.

  ماٌ مخبلُت امت جبدج ًٖ  ماٌ، و     
ّ
و عغم جغهل الجامٗت أو يٗفها أو جلهيرها فاتها ال جؼاٌ ٖىض اإلاخفاةلين مدِ

انــير، أن جدــافٔ ٖلــى وجوصهــا. و لىــً هىــان مــً ًــغى أن اؾــخمغاعها فــي الــىهت الــظي اجبٗخــ   أتهــا اؾــخُاٖذ، عغــم ألٖا

 ختى آلان ؾُإصي ئلى ئٖالن فكلها

 و ئغالق أبوابها. و لٗل كُاة بٌٗ الخجمٗاث ؤلاكلُمُت الٗغبُت، ٖلى هامكها ًىُوي ٖلى يٗف الثلت بها.    
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نذو  مجلت السياسـت والعالقـاث الحىاس املخ  الخحذياث الت  جىاجه بًاء دبلىماسيت عشبيت مىحذة ًاؾغ كُِكاث -

 . 8100-14-12 املؤسخ في 4800  العذد الذوليت 

م ؾلُمان واصي، - مجلـت الشبيع العشب، وايعكاساجه علي الذبلىماسيبت العشبيت  ألاسـباب واملبـ ساث جشيـذة ٖبض الىٍغ
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 اإلالخص:

ل في قل الىمى اإلالحىف لل    حهمل وفلا ألخيام  التيفي الهالم وافت ،ازظ قهىع اإلاإؾؿاث اإلاالُت  ؤلاؾالميخمٍى

هت  ،و الجؼاةغ نلى غغاع َظٍ الضٌو حشهض ججاعب ؤلاؾالمُتاإلاطغفُت  ئلىمسخلفت للخدٌى  أشياٌنضة  ؤلاؾالمُتالشَغ

َظٍ الطحرفت جىاحهها الهضًض مً ،غحر ان الؿالمو بىً  ؤلاؾالميهبىً البرهت  ؤلاؾالمياإلاطغفي  الهملفي مجاٌ 

ا في البِئت الجؼاةغجدض مً جؿىعَا في  التيالهىاةم و الخدضًاث  ،مما ٌؿخضعي مىا جبُان اإلاخؿلباث الىاحب جىافَغ

ت بما ًفهل الطحرفت  ل الاؾدثماع  ؤلاؾالمُتالجؼاةٍغ حهترع  الخحىفي قل اللُىص  ؤلاؾالمي،و ٌهؼػ مً صوعَا في جمٍى

 .الطىانتظٍ جىمُت و جؿىع َ

ل  ؛في الجؼاةغ ؤلاؾالمُتاإلاطاعف  ؛ؤلاؾالمُتالطحرفت : الكلماث اإلافخاحيت   . ؤلاؾالميضُغ الخمٍى

Abstract:  

           In light of the remarkable growth of Islamic finance in all the world, the emergence of 

financial institutions operating in accordance with islamic law has taken several different 

forms of conversion to Islamic banking, and Algeria, like these countries, is experiencing 

experiments in the field of Islamic banking such as Al Baraka Islamic Bank and Bank of Al 

Baraka Islamic Bank. Peace, however, this banking faces many obstacles and challenges that 

limit its development in Algeria, which calls for us to clarify the requirements that must be 

met in the Algerian environment,as islamic banking does, and enhances its role in financing 

Islamic investment under the constraints of development and development this industry 

Keywords : Islamic banking; Islamic banks in Algeria; Islamic finance formulas . 
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 مقسمت : 

ان الحُىي و الللب الىابؼ للحُاة الاكخطاصًت ،وىن اللؿام      ل الشٍغ الاكخطاصي ًدخاج جمثل نملُت الخمٍى

لألمىاٌ الالػمت لللُام بهملُت الاؾدثماع و جدلُم الخىمُت،ومً َىا قهغث اإلاطاعف و ألاؾىاق اإلاالُت هممٌى ألي 

 وشاؽ.

ا في الىكم الاكخطاصًت و اإلاالُت ،مً زالٌ اؾخلباٌ   و خفكها  ألامىاٌوجبها لظلً  اخخل اللؿام اإلاطغفي مغهؼا خٍُى

ا ل مً ًدخاج ئليها و حهخبر البىىن الخللُضًت عاةضة في اإلاجاٌ اإلاطغفي هكغا لخبرتها و ججغبتها  و جىمُتها و اؾدثماَع وجمٍى

لت،و   الخهامل بالغبا اإلادغم شغنا. أؾاؽنلى  أنمالهاجلىم  التيالؿٍى

غبا وقهغث اإلاطاعف ؤلاؾالمُت هبضًل ناصٌ و غغوعة ملحت لالؾخجابت لغغبت الهمالء الظًً ًغفػىن الخهامل بال

 الظي جلىم نلى أؾاؾه أنماٌ اإلاطاعف الخللُضًت .

وقُفت اكخطاصًت بدخت بل حؿعى لخدلُم و حهمُم ملىماث احخمانُت جغجبـ اعجباؾا وزُلا  ألازحرةخُث ال حهض َظٍ 

 الخالي :  ؤلاشياٌوفي َظا الؿُاق هؿغح ،  باإلوؿان

  بين حخميت الخىحه و معىقاث جكطيصه؟ .  ما هى واقع الصيرفت ؤلاشالميت في الىظام اإلاصطفي الجزائطي 

 الفغنُت الخالُت :  ألاؾئلتاإلاؿغوخت هؿغح  ؤلاشيالُتو لإلإلاام باإلاىغىم أهثر و لخبؿُـ 

لها في الىكام اإلاطغفي الجؼاةغي ؟ . -  ما َى مفهىم الطحرفت ؤلاؾالمُت و ضُغ جمٍى

ت؟ .ما َى واكو الطحرفت ؤلاؾالمُت و مخؿلباث جفهُلها في اإلاىكىمت  -  اإلاطغفُت الجؼاةٍغ

لها اإلاهخمضة في اللاهىن  ؤلاؾالمُتاإلاطاعف  أَمُتجىغُذ  ئلىالبدث  ٌؿعىأهساف البحث :  الجؼاةغي واَم ضُغ جمٍى

 حهترع همى و جؿىع الطحرفت ؤلاؾالمُت في الجؼاةغ . التي،مو الىكىف نلى ابغػ اإلاهىكاث 

الظي ٌهخمض نلى جدلُل و جىغُذ مسخلف اإلافاَُم و الخهاٍعف  جم انخماص اإلاىهج الىضفي الخدلُليمىهجيت البحث :  

   لها نالكت بمىغىم البدث . التيجدلُل للىطىص اللاهىهُت  ئلىاإلالضمت في البدث،ئغافت 

 في َظا ؤلاؾاع ؾىلىم بمهالجت َظا البدث مً زالٌ ما ًلي : دؼت السضاشت : 

 الفصل ألاول:ؤلاػاض اإلاعطفي للصيرفت ؤلاشالميت . 

 الفصل الثاوي:واقع الصيرفت ؤلاشالميت في الجزائط.

 .   في الجزائط ؤلاشالميتالفصل الثالث: عىائق جفعيل الصيرفت 
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 :  : ؤلاػاض اإلاعطفي للصيرفت ؤلاشالميت ألاول الفصل 

و زؿىة هبحرة في مجاٌ الهمل اإلاطغفي خُث ًكهغ طلً حلُا مً زالٌ الاهدشاع الىاؾ ؤلاؾالمُتللض زؿذ اإلاطاعف 

مىافؿا للبىىن الخللُضًت وغم ازخالفها في ؾبُهت الهمل  أضبدذلها في مسخلف الضٌو نلى غغاع الجؼاةغ،خُث 

نلى هدى مً الخفطُل ًخم الخؿغق  ؤلاؾالمُتوألاَضاف التي جغمي جدلُلها،و للخهغف نلى َظا الىىم مً اإلاإؾؿاث 

  : ئلى

 اإلابحث ألاول: مفهىم اإلاصاضف ؤلاشالميت : 

هت ؤلاؾالمُت في ئؾاع الىكام حهخبر  الطحرفت ؤلاؾالمُت مً الىكام أو اليشاؽ اإلاطغفي الظي ٌهمل وفم أخيام الشَغ

ظا ما ؾىداٌو جىغُده مً زالٌ الخؿغق ئلى ول مً ؤلاؾالميالاكخطاصي  فها، َو ،و ألاَضاف زطاةطها، و حهٍغ

 الغامُت ئليها .

 :ؤلاشالميت:حعطيف اإلاصاضف أوال

 :أَمهاٍف الخاضت باإلاطاعف ؤلاؾالمُت ومً للض حهضصث الخهاع 

 ألاشاس يو هظامها  إوشائهاًىص قاهىن  التيشلك البىك أو اإلاؤشصت :" بأههٌهغف اإلاطغف ؤلاؾالمي  -

 1.و عؼاء"أدصا ،وعلى عسم الخعامل بالفائسة  ؤلاشالميتعلى الالتزام بمبازئ الشطيعت  صطاحت

 قىىاث في الطبح من حصت هظير،جحطيكهااإلاسدطاث و  واشؼت ماليت جقىم بخجميع:" بأههوهظلً ٌهغف  -

محطض من شعط الفائسة  عن ػطيق أشاليب اإلاظاضبت و اإلاشاضكت اإلاخاحطة   بأشلىب لالشدثماض اإلاشاضكت

احط بما ًظمن ،و جقسًم كافت الخسماث اإلاصطفيت في إػاض من الصيغ الشطعيت هظير اإلاباشطالاشدثماض 

 2. ض"القصؽ و الخىميت و الاشخقطا

،حصعى إلى حصب اإلاىاضز من ألافطاز و احخماعيت مىظمت ماليت و مصطفيت اقخصازًت و : " بأهههما نغف  -

،و حعمل اإلاخعسزةاإلاؤشصاث ،وحعمل علال اشخذسامها الاشخذسام ألافظل مع أزاء الخسماث اإلاصطفيت 

،و اإلاجخمعالاحخماعي في ،كما حصهم في جحقيق الخكافل اإلاال على جحقيق العائس اإلاىاشب ألصحاب ضأس 

،و شلك بهسف جحقيق الخىميت الاقخصازًت و الاحخماعيت ؤلاشالميت جلتزم بمبازئ و مقخظياث الشطيعت 

 3" .  اإلاجخمعلألفطاز و اإلاؤشصاث مع مطاعاة ظطوف 

  فاث الؿابلت ًخطح هي نباعة نً مإؾؿاث مالُت حهمل وفلا ألخيام  ؤلاؾالمُتاإلاطاعف  أنمً زالٌ الخهٍغ

هت ؤلاؾالمُت و َضفها الغةِس ي جدلُم الخىمُت الاكخطاصًت و الخيافل الاحخماعي في   .اإلاجخمو الشَغ

                                                           
ت،مطغ،ملاعهتلخؿاعة في مهامالث اإلاطاعف ؤلاؾالمُت صعاؾت ، الغبذ و االفػُلناصٌ نبض  -(1)  .397،ص 2007، صاع الفىغ الجامعي ،ؤلاؾىىضٍع
 .160، ص2002،  04، الؿبهت مطغ،اللاَغة،الللم صاع،الىلضي الاكخطاص فله،مدمضًىؾف هماٌ  -(2)
 . 86،ص 2004،  01،اإلاغغب،الؿبهت حضة(، للخىمُت،)البىً ؤلاؾالمي ُتؤلاؾالم،ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في البىىن اإلاغغبينبض الحمُض نبض الفخاح  -(3)
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 :ؤلاشالميت:دصائص اإلاصاضف ثاهيا

ا مً اإلاطاعف الخللُضًت و ؾىدىاولها  التيلها حملت مً الخطاةظ  ا نً غحَر  :جباناجمحَز

 :الطبىيتعسم الخعامل بالفىائس  -1

مً كبُل  ألازحرةنً الخللُضي اؾدبهاصٍ الخهامل بالفاةضة،النخباع َظٍ  ؤلاؾالميئن أَم ما ًمحز اإلاطغف 

مهاحمو الفلهاء نلى  الظي الغبا هت  جدٍغ ،و طلً بغغع جدلُم الخىمُت  ؤلاؾالمُتمغاناة منها ألخيام الشَغ

 .اإلاجخموالاكخطاصًت و الاحخمانُت في 

 1آزغ. و بضون َظٍ اإلاحزة ًطبذ َظا اإلاطغف هأي مطغف عبىي 

 :الشطعيتالاشدثماض في اإلاشاضيع  -2

و الحالٌ التي جدلم الىفو  ، و طلً مً زالٌ  للمجخموحؿعى اإلاطاعف ؤلاؾالمُت لالؾدثماع في اإلاشاَع

ل في خالت الغبذ أو  انخماصَا لطُغ اإلاشاعهت الهاصلت، التي جلىم نلى الخهاون بحن ضاخب اإلااٌ و ؾالب الخمٍى

محزا نً الىكام الخللُضي الغبىي الظي ٌؿعى ئلى جدلُم أنلى ؾهغ فاةضة الخؿاعة، مما ًجهل وشاؾه م

و أن واهذ هافهت آو غاعة لإلوؿان .  ممىً صون الاَخمام بؿبُهت اإلاشاَع

ل إلاشغوم ًيخج ؾلها أو زضماث مدغمت ،بمهنى اهه ال ًجىػ اللغع إلاهطُت،  فال ًجىػ شغنا جلضًم أي جمٍى

 مها ؤلاؾالم و حؿبب غغع للمجخمو.أو مطىو للخمىع أو أي أوشؿت ًدغ 

هت   ل بػىابـ صًيُت شغنُت مؿخمضة مً أخيام الشَغ  .ؤلاؾالمُتفهى جمٍى

 :الاحخماعيتضبؽ الخىميت الاقخصازًت بالخىميت  -3

ٌهخبر جدلُم الخىمُت الاكخطاصًت مؿلبا جىلُه اإلاطاعف ؤلاؾالمُت اَخماما بالغا، و حؿعى ئلى جدلُم طلً مً 

ت زالٌ ئكامت مشاع  ً عجلت اليشاؽ خلُلُت َو اؾدثماٍع ، جخىافم مو الػىابـ الشغنُت و حؿاَم في جدٍغ

 .للمجخمومً زالٌ جلبُت خاحاث فهلُت  الاحخماعيالاكخطاصي مغانُت في طلً البهض 

 2فخيىن بظلً كض خللذ الهاةض اإلااصي و الاحخماعي نلى خض ؾىاء. 

 :العقائسيالؼابع  -4

هت ئن اإلاطاعف ؤلاؾالمُت جلىم ن ، و بالخالي حمُو أنمالها جيىن مديىمت بما ؤلاؾالمُتلى ئجبام أخيام الشَغ

و هللاأخله  ل اإلاشاَع ظا ًضفهىا ئلى اؾدثماع و جمٍى و الخلُض في طلً  الهباصجدلم الخحر للبالص و  التي، َو

 بلانضة الحالٌ و الحغام .

و جغهحٍز في  أنمالهااث الضًيُت في حمُو الخىحيه ؤلاؾالمُتجخدغي اإلاطاعف  أنو ًترجب نلى َظٍ الخاضُت 

ت لإلوؿان اإلاؿلم. التي الخضماثالؿلو و  ئهخاجصاةغة   3حشبو الحاحاث الؿٍى

                                                           
 .29، ص  2014مدمض الؿاَغ كاصعي، اإلاطاعف ؤلاؾالمُت بحن الىاكو و اإلاأمٌى ، مىخبت خؿحن للؿبانت و اليشغ و الخىػَو ،لبىان ،  -(1)
 .92، ص  2001، نمان ، ألاعصن، مدمىص خؿً ضىان، أؾاؾُاث الهمل اإلاطغفي ؤلاؾالمي ،صاع واةل لليشغ  -(2)
لاث، ؾهُض حمهت  -(3)  .95، ص 2010، ألاعصن،صاع واةل لليشغ و الخىػَو ، نمان ،  01، ئصاعة اإلاطاعف ؤلاؾالمُت، الؿبهت نللخغبي مدمض الهٍغ
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 :ؤلاشالميتاإلاصاضف  أهساف:ثالثا

 .ئؾالميصوع عةِس ي في الخىمُت الاكخطاصًت  بما ًسضم الطالح الهام للمجخمو ٌؿحر وفم مىكىع  ؤلاؾالميللمطغف 

 :ًليحؿعى اإلاطاعف ؤلاؾالمُت ئلى جدلُلها ما  التي افألاَضومً بحن ‘

 :اإلاصطفيت إحياء اإلاىهج ؤلاشالمي في اإلاعامالث اإلااليت و  -1

فُما ًسخظ باإلاهامالث اإلاالُت و اإلاطغفُت و  أعغهجدلُم مىهج هللا نلى  ئلىخُث تهضف اإلاطاعف ؤلاؾالمُت 

 :زالٌطلً مً 

 في اإلاهامالث اإلاالُت و اإلاطغفُت . تؤلاؾالمُالالتزام باللىانض و اإلاباصب  -

هت  - في اإلاهامالث اإلاطغفُت و اإلاالُت مً زالٌ التزامها هي اوال زم الىصح و  ؤلاؾالمُتالضنىة ئلى جؿبُم الشَغ

 1.أمىالهمفي اؾدثماع و جىقُف  ؤلاوؿاويؤلاعشاص ألفغاص اإلاجخمو باجبام الؿلىن 

 .مههاإلاهامالث و جثبُتها لضي الهاملحن و اإلاخهاملحن في ا ألازالكُتجىمُت اللُم الهلاةضًت و  -

 :به جحقيق أمال و ػمىحاث أصحاب البىك و العاملين  -2

ًلىمىن باؾدثماع أمىالهم باألؾلىب الشغعي ،ئغافت ئلى ان الهاملحن فُه  ؤلاؾالمياإلاؿاَمىن في اإلاطغف  ئن

هت  أخيامًلىمىن بأنماٌ ًدغضىن فيها نلى مغاناة   .ُتؤلاؾالمالشَغ

 :ئلىجمىىذ مً الىضٌى  ئطاجدلم َظا  أن ؤلاؾالمُتو ًمىً للمطاعف  

جلضًم الخضماث اإلاطغفُت بجىصة نالُت للهمالء ،و كضعجه نلى حظب الهضًض منهم بخلضًم الخضماث  -

هت ؤلاؾالمُت.  اإلاطغفُت اإلاخمحزة لهم في ئؾاع أخيام الشَغ

ت ،خُث حهض َظٍ  - في اإلاطاعف بطفت  ألاعباحطغ الغةِس ي لهملُت جدلُم الهى ألازحرةجىمُت اإلاىاعص البشٍغ

 ال جضع ناةضا بىفؿها صون اؾدثماع . ألامىاٌ أننامت،خُث 

،وال بض ألامىاٌطلً ال بض مً جىافغ الهىطغ البشغي اللاصع نلى اؾدثماع َظٍ  ؤلاؾالميو ختى ًدلم اإلاطغف 

ى طلً ئال مً زالٌ الهمل جىمُت مهاعاث الهىطغ جخىافغ لضًه الىفاءة و الخبرة اإلاطغفُت ،و ال ًخأح أنهظلً 

ب للىضٌى  م الخضٍع  مؿخىي أصاء نمل للمطاعف ؤلاؾالمُت. أفػل ئلىالبشغي نً ؾٍغ

ً ؾمهت ؾُبت نً اإلاطغف و جدلُم الاهدشاع الجغغافي  - مىكف مهؼػ في الؿىق اإلاطغفُت، و جيٍى

اصة نضص اإلاخهاملحن مهه  2.لىخضاجه و الهمل نلى ٍػ

 :زالٌاإلاطاعف ؤلاؾالمُت في جدلُم الخىمُت الاكخطاصًت مً  حؿاَم: الاقخصازًتىميت جحقيق الخ -3

                                                           
 .89، ص 2004، 01خىمُت ، حضة ، الؿبهت نبض الحمُض نبض الفخاح اإلاغغبي، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في البىىن ؤلاؾالمُت ، البىً ؤلاؾالمي لل -(1)
 .90، مغحو ؾابم  ، ص اإلاغغبينبض الحمُض نبض الفخاح  -(2)
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ممىىت ،بما ًىفل الخغُحر اإلايشىص في  ئهخاحُت أكص ى ئلىجدٍغً الؿاكاث اليامىت في اإلاجخمو للىضٌى  -

ً الؿاكاث اليامىت في اإلاجخمو  توان هىم َظٍ الؿاكاث ) أًاالشغم ، وال شً أن جدٍغ ،....( فاهه صًتما،بشٍغ

 . ؤلاؾالمياإلاشغوم  أَضافههضف مً  ؤلاؾالميهىم مً الخغُحر في اإلاجخمو الظي ًيشضٍ اإلاطغف 

فغص و ضُغ نضًضة لالؾدثماع جدىاؾب مو ألافغاص  ئًجاصحصجُو الاؾدثماعاث و مداعبت الاهخىاػ مً زالٌ  -

 الغبا.أي ئًجاص البضاةل ألولئً الظًً ًغفػىن الخهامل ب 1و الشغواث ،

،و بالخالي اػصًاص الانخماص نلى اإلاىاعص و ؤلامياهُاث الظاجُت الىؾًالهمل مً احل ئبلاء عؤوؽ ألامىاٌ صازل  -

 .ؤلاؾالمُتألاؾاؾُت التي جىقف صازل البلضان 

ت ئلغاء الفىاةض  - و مما ًإصي ئلى حصجُو الاؾدثماع و بالخالي زلم فغص نمل الغبٍى ،و جسفُؼ جيالُف اإلاشاَع

اصة الضزل البؿالتًضة ،و اهسفاع مهضٌ حض  .الىؾني،و ٍػ

 :زالٌتهخم اإلاطاعف ؤلاؾالمُت بخدلُم الخيافل الاحخماعي مً : الاحخماعيجحقيق الخكافل  -4

اإلاجخمو بمسخلف الؿبل ،و زاضت مً زالٌ ضىاصًم  أفغاصًدلم اإلاطغف ؤلاؾالمي الخيافل الاحخماعي بحن  -

م اإلاىاعص التيالؼواة  ماٌ  عأؽفي الؼواة اإلافغوغت شغنا نلال  أَمهااإلاخهضصة و التي ًخمثل  جمٌى نً ؾٍغ

مً  ئزغاحها،ئغافت ئلى ػوىاث أصحاب خؿاباث الاؾدثماع الظًً ًفىغىن اإلاطغف في أعباخهالبىً و 

 2و اإلاىكماث. ألافغاصًخللاَا مً  التيحاهب الطضكاث و الخبرناث و الهباث  ئلى،َظا ننهمهُابت  أعضضتهم

 ألافغاصنُيُت إلاسخلف الجهاث و  أو اإلاطاعف ؤلاؾالمُت َظٍ اإلاىاعص الى كىىاتها الشغنُت في ضىعة هلضًت جىحه  -

ت .....الخ  اإلاؿخدلحن والفلغاء و اإلاؿاهحن و اإلاؿاحض و الجمهُاث الخحًر

ضًت ،و ،الهُيُت و الىلالاحخمانُتو  ؤلاهخاحُتباللغوع الحؿىت  ؤلاؾالمُتفػال نً اَخمام ئصاعة اإلاطاعف  -

 .الغبذ ئلىال تهضف  التياإلاؿاَمت في اإلاشغوناث الاحخمانُت 

ئن َظٍ ألاوشؿت الاحخمانُت التي ًىفغص بها اإلاطغف ؤلاؾالمي بأصائها حؿانض نلى جدلُم الخيافل الاحخماعي  -

 .بهبحن أفغاص اإلاجخمو و جضنُم البيُت الاحخمانُت اإلادُؿت 

 :الجزائطؤلاشالميت في :صيغ الخمىيل في اإلاصاضف الثاوياإلابحث 

و اإلاخػمً للىانض مماعؾت الهملُاث اإلاطغفُت اإلاخهللت بالطحرفت الدشاعهُت  18/02 مً الىكام عكم 2جىظ اإلااصة 

 :نلىمً ؾغف اإلاطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت 

ا اإلاصاضف في مفهىم هصا الىظام ،حعس عملياث مصطفيت مخعلقت بالصيرفت الدشاضكيت ،كل العملياث التي جقىم به) 

اإلاؤضخ في  11-03ضقم  ألامط من  69 إلى 66و اإلاؤشصاث اإلااليت التى جىسضج طمن فئاث العملياث اإلاصكىضة في اإلاىاز 

                                                           
مطؿفى ئبغاَُم مدمض مطؿفى، جلُُم قاَغة جدٌى البىىن الخللُضًت للمطغفُت ؤلاؾالمُت ، عؾالت ملضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ، حامهت  -(1)

 .22، ص2008، 2006مطغ الضولُت ، مطغ ، 
 .93نبض الحمُض نبض الفخاح اإلاغغبي، مغحو ؾابم ، ص  -(2)
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و اإلاخمثلت ،و اإلاخعلق بالىقس و القطض اإلاعسل و اإلاخمم  2003غشذ شىت  26اإلاىافق  1424حمازي الثاهيت عام  27

 أو ال ًترجب عنها جحصيل  التيو عملياث الخمىيل و الاشدثماض  ألامىال و عملياث جىظيف ألامىالفي عملياث جلقي 

 :آلاجيتحصسًس الفىائس ،و جذص هصه العملياث على الخصىص فئاث اإلاىخجاث 

 ،اإلاطابحت -

 ،اإلاشاضكت -

 ،اإلاظاضبت -

 ،ؤلاحاضة -

 ،الاشخصىاع -

 ،الصلم -

 .الاشدثماضوكصا الىزائع في حصاباث  -

حمازي ألاولى  26اإلاؤضخ في  01-13من الىظام ضقم  3هصه ألحكام اإلاازة  –رفت الدشاضكيت جذظع مىخجاث الصي -

الصي ًحسز القىاعس العامت اإلاخعلقت بالشطوغ البىكيت اإلاؼبقت على  2013ابطيل شىت  8اإلاىافق  1424عام 

 ، و ؾيخهغع لها جبانا : 1(اإلاصطفيتالعملياث 

 :الاشدثماضضكت في عائس أوال :صيغ الخمىيل القائمت على اإلاشا

زؿاعة ،مو  أو حهخمض نلى الاشتران في جدمل اإلاساؾغ مً عبذ  أزغي و ًخم فيها اؾدبضاٌ نالكت الضاةً باإلاضًً بهالكت 

 َظٍ الطُغ : أَماكدؿام الهىاةض وفُما ًلي هىعص 

 2.ألازغوهي نلض نلى شغهت بماٌ مً اخض الجاهبحن ونمل مً : باإلاظاضبتالخمىيل  -1

بت ئطن هي ضُغت مً نلىص الاؾدثماع ًخم بمىحبها اإلاؼج و الخألُف بحن نىطغي ؤلاهخاج عأؽ اإلااٌ و فاإلاػاع 

ا اإلاػاعب ، نلى أن ًخفلا نلى وؿبت  الهمل إلكامت مشغوناث اكخطاصًت ًمىلها ضاخب عأؽ اإلااٌ و ًضًَغ

بشغوؽ  ئزاللهػاعب و نضم ازبذ نضم جلطحر اإلا ئطا، أما الخؿاعة فُخدملها اإلامٌى بُنهماجىػَو ألاعباح 

 3نلض اإلاػاعبت .

                                                           
، ًخػمً كىانض مماعؾت الهملُاث اإلاطغفُت اإلاخهللت 2018هىفمبر ؾىت  4اإلاىافم  1440ضفغ نام  26مإعر في 02-18مً هكام عكم  2اإلااصة  -(1)

ضة الغؾمُت  ، ال  9ٌ ، اإلاىافم 1440،الطاصعة في اٌو عبُو الثاوي نام  73هضص بالطحرفت الدشاعهُت مً ؾغف اإلاطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت الجٍغ

 .20، ص   2018صٌؿمبر ؾىت 
ت ، نملُاث جلىُاث و جؿبُلاث ،حامهت  -(2)  .204، ص 2000كؿىؿُىت ، الجؼاةغ ، مىخىعي ،أبى نتروؽ نبض الحم ، الىححز في البىىن الخجاٍع
م زالث  ، مغهؼ ؤلانالم الهغبي ، مطغ ،  حماٌ لهماعة، اكخطاص اإلاشاعهت  ، هكام اكخطاص -(3)  .69، ص  2000بضًل الكخطاص الؿىق  ،هدى ؾٍغ
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،أما الخؿاعة وان الغبذمً زالٌ ما ؾبم وؿخيخج أن اإلاػاعبت هي حهاون بحن اإلااٌ و الهمل مً احل جدلُم 

،ئال ئطا زبذ في خله حهضٍواهذ فهي نلى أؾاؽ عأؽ اإلااٌ فلـ أما اإلاػاعب بهمله فُىفُه زؿاعة 

 .اإلااٌ عأؽالخلطحر فاهه ًػمً 

 ىيل باإلاشاضكت : الخم -2

اإلااٌ و الغبذ أو اؾخلغاع ش يء له كُمت مالُت بحن مالىحن  عأؽنلى الاشتران في  أهثر  أوهي نلض بحن شخطحن 

 1فأهثر ليل واخض أن ًخطغف جطغف اإلاالً .

الخؿاعة  أما،الغبذًخم الاجفاق نلى هُفُت  أنالهمل نلى  أو في اإلااٌ  أهثر  أوفاإلاشاعهت هي اشتران ؾغفحن 

َظٍ الطُغت بالضزٌى  ؤلاؾالمياإلااٌ ،و ًؿبم اإلاطغف  عأؽجيىن خؿب وؿبت اإلاشاعهت في  أنجب فُ

يا مو ؾغف  ل  أؾغافمجمىنت  أو بأمىاله شٍغ وفي جمٍى  2و مخابهتها. ئصاعتها،مو اشتراهه في اإلاشاَع

لُت مخىافلت مو الشَغ أنمً زالٌ َظا وؿخيخج  ت و جمٍى  أنهت ،ًمىً اإلاشاعهت نباعة نً ضُغت اؾدثماٍع

،بِىما ًبدث اإلاطغف في اإلاشاعهت  ألافغاصمً كبل  أعباح،بهضف جدلُم اإلاطغفمو  أؾغافحشترن فيها نضة 

ل و الهىـ   .صحُذنً جمٍى

 :اإلاسًىهيتصيغ الخمىيل القائمت على  -ثاهيا

لي نلى البهض الخجاعي اإلاخهلم بالبُو ،فالهالكت بحن اإلاطغف و نمُله ٌغ لب نليها ضفت الضاةً و ًؿغى الجاهب الخمٍى

 :ًلياإلاضًً و َظا الىىم ًفػله الىثحر مً اإلاخهاملحن ،ومً أَم َظٍ الطُغ ما 

 :باإلاطابحتالخمىيل  -1

،و جأحى َظٍ مدضصوهي جلضًم ؾلب للمطغف بان ًلىم بشغاء ؾلهت مهُىت و بُهها للهمُل ملابل عبذ 

لُت لخلبُت اخخُاحاث الهمالء مً الؿلو.  3الطُغت الخمٍى

،و اصزلها الشافعيٌهخبر الباخث ؾامي خمىص أٌو مً ؾىع َظٍ الطُغت بهض أن أزظَا نً هخاب لإلمام و 

، وهي أن ًلىم اإلاطغف ؤلاؾالمي بشغاء بػانت أو ججهحزاث للهمُل بؿلب مىه ؤلاؾالميئلى الىكام اإلاطغفي 

 4،زم ٌهُض بُهها له مو َامش عبذ مهحن و مخفم نلُه.

 :بالخأحيرالخمىيل  -2

ل عأؾمالُت ال تهضف للخملًُ،خُث و م هىاٍ بُو خم الاهخفام مو الاخخفاف بدم الخملً، ًخػمً نملُت جمٍى

ل نلى  ؤلاؾالمُتاهه في اإلاطاعف  مً  أضلؾلب نمُل اإلاطغف الحطٌى نلى  أؾاؽًلىم َظا الخمٍى

                                                           
م اإلاشغونُت الضًيُت و الضوع الاكخطاصي و الؿُاس ي ، صاع واةل للؿبانت و اليشغ  ، ن -(1) مان ، مدمض شُسىن، اإلاطاعف ؤلاؾالمُت  ، صعاؾت في جلٍى

 .120، ص  2002،ألاعصن
ت في قل اإلاخغحراث الضولُت الحضًثت ، مىخبت ؾلُمان هاضغ، ن -(2) امالكت البىىن ؤلاؾالمُت بالبىىن اإلاغهٍؼ  .175، ص 2006، الجؼاةغ ، الٍغ
 .427، ص  2007،  1شلهىب نلى مدمض، شإون الىلىص و أنماٌ البىىن ، شهام لليشغ و الهلىم ،خلب ، ؾىعٍا ، ؽ -(3)
غ الطحرفت ؤلاؾالمُت ، مجلت الاكخطاص الجضًضة ، اإلاجلضوؿبُلي حهُضة، صوع الهىضؾت اإلاالُت في  -(4)  .346،ص 2015، 12،الهضص  01جؿٍى
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ض ال ٌؿخؿُو الهمُ التي ألاصواثألاضٌى الثابخت لالهخفام بها والهلاعاث أو اإلاهضاث و  ا،او ال ًٍغ ل شغاَؤ

لت  في نهاًت اإلاضة و  ألاضلمدضصة جضفو للمإحغ مو فغضت جملً  أكؿاؽألؾباب مهُىت،و ًيىن طلً بؿٍغ

 لىً بهلض مؿخلل. 

الدشغُلُت ،و طلً نىضما ًىص الاخخفاف بملىُت  ؤلاحاعةًمىً للمطغف أن ٌؿخسضم َظٍ الطُغت في ضىعة 

الهمُل اإلاؿخأحغ  ئلىهلل ملىُت الهحن اإلاإحغة  ئلىنىضما ًخجه اللطض  أي،ؤلاحاعةالهحن اإلاإحغة بهض اهتهاء 

اهه أزىاء أو ؤلاًجاعبهض اهتهاء نلض   1. ؾٍغ

 :الصلمالخمىيل باالشخصىاع و  -3

ل ًلىم بمىحبه الطاوو بطىو ش ئ  ًلطض باالؾخطىام نلض مً نلىص الاؾدثماع و ضُغت مً ضُغ الخمٍى

( مً نىض الخام، نلى أن جيىن اإلاىاص الالػمت للطىو )اإلاىاص ؿخطىواإلامدضص الجيـ و الطفاث للؿغف آلازغ 

 2، ئما  خاال أو مإحال. للطاووالطاوو  ،و طلً ملابل زمً مهحن ًضفهه اإلاؿخطىو 

ًلطض ببُو الؿلم ول نلض ًخم بمىحبه صفو الثمً هلضا مً كبل اإلاشتري)اإلاطغف( ئلى الباتو الظي : الصلم -

،فاألحل َى الؿلهت اإلابانت التي بهاحل،فهى بُو احل مهلىمت مدضصة في احل ًلتزم بدؿلُمه ؾلهت مهُى

 . 3،و الهاحل َى الثمً الظي ًضفهه اإلاشتري مدضصًخههض الباتو بدؿلُمها بهض احل 

 الفصل الثاوي : واقع الصيرفت ؤلاشالميت في الجزائط .

هاث و  كىاهحن جىكم أنماٌ اإلاطاعف ؤلاؾالمُت ، و للض للض جبيذ الهضًض مً الضٌو ؤلاؾالمُت و الهغبُت ئضضاع حشَغ

وان لهظٍ الخؿىة ألازغ الىبحر و الىاضح في جغؾُش صناةم الهمل اإلاطغفي ؤلاؾالمي، و الجؼاةغ نلى غغاع الهضًض مً 

الضٌو ؤلاؾالمُت و الهغبُت فخدذ اإلاجاٌ أمام البىىن ؤلاؾالمُت إلاؼاولت وشاؾها ، و ؾخداٌو مً زالٌ َظا الفطل 

 خُظ واكو َظٍ الطحرفت .حص

 اإلابحث ألاول : هبصة عن إوشاء الجزائط للمصاضف ؤلاشالميت :

 90/10كامذ الجؼاةغ بفخذ اإلاجاٌ للطحرفت ؤلاؾالمُت لخيىن مً هكامها اإلاطغفي مىظ أن ؾيذ كاهىن الىلض و اللغع 

، أًً انخبرث الجؼاةغ  4مُت في الجؼاةغالظي فخذ اإلاجاٌ لللؿام الخاص و ألاحىبي إلوشاء البىىن و منها البىىن ؤلاؾال 

 مً الضٌو الؿباكت النخماص َىظا هىم مً اإلاإؾؿاث ملاعهت بضٌو الجىاع.

                                                           
ا، اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت، زطاةطها و آلُاث غضةنبض الؿخاع أبى  -(1) َغ ،بدث ملضم ئلى اإلاإجمغ ألاٌو للمطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت، جؿٍى

 .2006ماعؽ،14-13مىهلض بضمشم، ؾىعٍا، 
 .274، ص 2013،ألاعصن،نمان،الخىػَوؾمدان خؿحن مدمض، أؾـ الهملُاث اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت الؿبهت ألاولى، صاع اإلاؿحرة لليشغ و  -(2)
، اثللجامه،اللاَغة ، صاع اليشغ 2ؽ،الهاإلاُتالغؼالي نبض الحمُض ، أؾاؾُاث الاكخطاصًاث الىلضًت وغهُا و ئؾالمُا مو ؤلاشاعة ئلى ألاػمت اإلاالُت  -(3)

 .403، ص 2009
 

ت في قل اإلاخغحراث الضولُت الحضًثت مو صعاؾت جؿبُلُت خٌى نالكت بىً البرهت (4) الجؼاةغي هاضغ  ؾلُمان ، نالكت البىىن ؤلاؾالمُت بالبىىن اإلاغهٍؼ

ام ، الجؼاةغ ،   . 244، ص  2006ببىً الجؼاةغ ، مىخبت الٍغ
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 : بىك البركت الجزائطي  –أوال 

، و َى  20/05/1991، زم فخذ أبىابه عؾمُا في  06/12/1990و ًخهلم ألامغ ببىً البرهت الجؼاةغي الظي جأؾـ في 

هت ؤلاؾالمُت في الجؼاةغ بغأؾماٌ و كضٍع ٌهخبر أٌو مإؾؿت مطغفُ  صج . 500.000.000ت حهمل وفم أخيام الشَغ

 ، و ٌشترن فُه مىاضفت ول مً :صج1000ؾهم ،كُمت ول ؾهم  500.000صًىاع حؼاةغي ملؿمت ئلى  500.000.000

فُت -  %.50)بىً خيىمي حؼاةغي(،بيؿبت  B.A.D.Rبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ً" بيؿبت شغهت صلت الب - غ التي 50رهت اللابػت الضولُت "و ملغاتها بحن حضة الؿهىصًت و البدٍغ %،وفي آزغ الخلاٍع

ا اإلاطغف أنلً نً وؿبت  فُت.40.1% باليؿبت إلاجمىنت البرهت و 59.9ًطضَع  % باليؿبت لبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

حضًض في َظا اإلاجاٌ و َى " بىً الؿالم" ، و : بهض طلً بؿىىاث نضًضة جم حسجُل ئوشاء بىً  بىك الصالم –ثاهيا 

هت ؤلاؾالمُت لُيىن بظلً  الظي باشغ أنماله خضًثا مً زالٌ جلضًم مجمىنت مً الخضماث اإلاالُت وفلا ألخيام الشَغ

ت ، و ًلضع عأؾماٌ مطغف"  ش الصالمزاوي مطغف ئؾالمي ًضزل الؿىق اإلاطغفُت الجؼاةٍغ " الظي جم افخخاخه بخاٍع

ملُىن صوالع لُطبذ خُنها اهبر اإلاطاعف الخاضت الهاملت  100ملُاع صًىاع حؼاةغي أي ما ًلاعب  72ب  20/10/2008

 . 1بالجؼاةغ 

لضم مطغف الؿالم زضماث للشغواث و أزغي  ،صفتر الجاعي ، ألاولى جخػمً الهملُاث اإلاطغفُت )الحؿاب لألفغاصٍو

م الضفو مجاويشُياث  ل ألامىاٌ نً ؾٍغ ،الهملُاث الخدطُل(،و الخجاعة الخاعحُت )بىالظ يآلال،و زضمت جدٍى

م ول مً الهلىص الخالُت)نلض اإلاغابدت البىىُتاإلاؿدىضًت ،الخههضاث و زؿاباث الػمان  ل نً ؾٍغ (،و ؾغق الخمٍى

،نلض الاؾخطىام........الخ(،هما ًىفغ مجمىنت مً اإلاشاعهت،نلض اإلاػاعبت،نلض الؿلم،نلض ؤلاًجاع،نلض بالشغاءلألمغ 

 2.  (E.Amina،و زضمت الضفو نبر الاهترهذ)آلاليخضماث اإلاطغفُت هأحهؼة الطغاف آلالي و الضفو ال

 بىك الخليج : –ثالثا 

لم ًلم بىً الجؼاةغ بانخماص بىىن ئؾالمُت أزغي عغم الؿلباث التي جم ئًضانها مىظ ؾىىاث ، ئغافت ئلى طلً 

ت لبهؼ البىىن الخل لُضًت نلى فخذ هىافظ جلضم زضماث مطغفُت أؾالمُت في ؾمدذ الؿلؿاث الغكابُت الجؼاةٍغ

هفـ الىكذ الظي جلضم زضماتها اإلاطغفُت الخللُضًت ، و مً ابغػ الخجاعب في َظا اإلاجل ججغبت بىً الخلُج الجؼاةغ 

AGB   ذ اللابػت ، الظي بضا وشاؾه بالجؼاةغ ؾىت و اليٍى ، خُث ًلىم بخلضًم زضماث  2002الخابو لشغهت مشاَع

هت ؤلاؾالمُت مً زالٌ الىىافظ ؤلاؾالمُت اإلاخىاحضة بفغونه هما ؾمدذ الحيىمت مطغ  فُت مخىافلت مو أخيام الشَغ

                                                           
  ، ماعؽ ، 2009ؾىق الجؼاةغ في مىكو ئؾالم اون الًً ،  أبى عومي نبض الغخمً ، الؿالم زاوي بىً ًلخدم(1)

https://islamonline.net    consulté le  :/22/11/2019 . 
  مخاح نلى اإلاىكو :اإلاىكو الغؾمي إلاطغف الؿالم ،  -(2)

http://www.alsalamalgeria.com  consulté le  23 /11/2019 . 

https://islamonline.net/
http://www.alsalamalgeria.com/
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، هي بىً اللغع الشهبي الىؾني ، بىً الطىضوق  2017لثالزت بىىن نمىمُت بفخذ شبابًُ ئؾالمُت بضءا مً هىفمبر 

 الىؾني للخىفحر و الاخخُاؽ و بىً الخىمُت اإلادلُت .

مىذ البىً اإلاغهؼي الجؼاةغي الػىء ألازػغ للبىىن الهاملت في الىكام اإلاطغفي الجؼاةغ بمماعؾت  2018أهخىبغ و في 

 الهمل وفم ؾبهت أهىام مً اإلاهامالث ؤلاؾالمُت ألاهفت الظهغ .

 :الجزائطاإلابحث الثاوي :اإلاىاخ الدشطيعي لعمل اإلاصاضف ؤلاشالميت في 

ا و جىؾُو مىخجاتها في الؿىق البىىُت  جىاحه اإلاطاعف ؤلاؾالمُت جدضًاث تهبحرة جلف أمام همَى ،فدطتها مً الجؼاةٍغ

ؼ بيُتها الخدخُت ،و ئلى 2َظٍ الؿىق ال جخجاوػ  %،و خؿب زبراء مالُت فان الطىانت اإلاالُت ؤلاؾالمُت بداحت ئلى حهٍؼ

عي الخىكُمي الغكابي الىفُل بخىفحر اإلاىار اإلاالةم لىمى   .البالصَا في ضُاغت ؤلاؾاع الدشَغ

 :ؤلاشالميت :الىظام القاهىوي اإلاخظمن قىاعس مماضشت العملياث اإلاصطفيت أوال

،عغم اهه لم اإلاالُتخضص بىً الجؼاةغ اللىانض التي ؾخؿبم نلى مىخجاث الطحرفت ؤلاؾالمُت في البىىن و اإلاإؾؿاث 

حؿضًض فىاةض و َى الىكام  أو ننها جدطُل ال ًترجب  التي" حشاضكيت"مىخجاث ًأث نلى طهغ ئؾالمُت و اهخفى بهباعة 

و الظي ًخػمً كىانض مماعؾت الهملُاث اإلاطغفُت اإلاخهللت بالطحرفت الدشاعهُت مً ؾغف اإلاطاعف و  02-18عكم 

 اإلاإؾؿاث اإلاالُت .

 جدضًض: ئلىمً زالٌ َظٍ اللىانض  18/02يهضف الىكام عكم   أهسافه: -1

بىً الجؼاةغ للمطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاهخمضة لللُام بالهملُاث شغوؽ الترزُظ اإلاؿبم مً ؾغف  -

 .ؤلاؾالمُتاإلاطغفُت اإلاخهللت بالطحرفت 

و خضص بىً الجؼاةغ ؾبو مىخجاث للطحرفت ؤلاؾالمُت التي اهخفى بدؿمُتها مىخجاث حشاعهُت و هي اإلاغابدت و اإلاشاعهت 

  1الىصاتو في خؿاباث الاؾدثماع. و اإلاػاعبت و ؤلاحاعة و الاؾخطىام و الؿلم و هظا

 شطوػه: -2

م َظٍ اإلاىخجاث  - جلضم مهلىماث في ملف ؾلب الحطٌى نلى  أنٌشترؽ في البىً او اإلاإؾؿت اإلاالُت الغاغبت في حؿٍى

،و جخػمً بؿاكت وضفُت للمىخىج و عأي مؿإوٌ اإلاؿابلت للمطغف او اإلاإؾؿت اإلاالُت  و ألاحغاء الىاحب الترزُظ

تالاؾخلاللُت  ئجبانه لػمان  2و اإلاالُت لشبان اإلاالُت الدشاعهُت للطحرفت ؤلاؾالمُت .  ؤلاصاٍع

جغغب  التيو بهض الحطٌى نلى الترزُظ اإلاؿبم مً بىً الجؼاةغ ،ًخهحن نلى اإلاطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاهخمضة  -

هتفي الحطٌى نلى شهاصة مؿابلت مىخجاتها ألخيام  لت كاهىها ،أن جسػو اإلاىخجاث لخلُالشَغ ُم الهُئت الىؾىُت اإلاَإ

 3لظلً. 

                                                           
 ،مغحو ؾابم.02-18مً الىكام 2اإلااصة  -(1)
 ، مغحو ؾابم.02-18، مً الىكام عكم 3إلااصة ا -(2)
 ، مغحو هفؿه.02-18، مً الىكام عكم 4اإلااصة  -(3)
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للمإؾؿت  ألازغي و اشترؽ بىً الجؼاةغ أن ًيىن شبان الطحرفت الدشاعهُت مؿخلال مالُا نً الضواةغ و الفغوم -

 .اإلاالُت

غشذ 26اإلاىافم  1424حماصي الثاهُت نام  27اإلاإعر في  11-03و جسػو أمىاٌ الطحرفت ؤلاؾالمُت ألخيام ألامغ عكم 

جسػو الجفاق مبرم مو الؼبىن ًجحز للمطغف ان ٌؿدثمغ وصاتهه في  التي،باؾخثىاء الىصاتو في الاؾدثماع  2003ت ؾى

لها.  و و نملُاث شبان اإلاالُت الدشاعهُت التي ًىافم اإلاطغف نلى جمٍى  1مدفكت مشاَع

و ًخدمل خطت مً الخؿاةغ الىاحمت نً شبان اإلاالُت الدشاعهُت ، ألاعباحهما ًدم للمىصم الحطٌى نلى خطت مً 

الث التي ًلىم بها اإلاطغف.   اإلادخملت التي ٌسجلها شبان اإلاالُت الدشاعهُت في الخمٍى

 :جقييم للمىاخ الدشطيعي لعمل الصيرفت ؤلاشالميت في الجزائط:ثاهيا

هاث مدضصة ،ضاصعة نً الجها ؤلاؾالمُتاإلاطاعف  أنماٌجيىن  أنو ًلطض بظلً  ث الغؾمُت مديىمت بلىاهحن و حشَغ

و الغكابت نليها  ئوشائها أخياممً  ؤلاؾالمُتو اإلاسخطت في الضولت ،بدُث ًدىاٌو كاهىن زاص ول ما ًخهلم بالبىىن 

ل  ئلىالفغص اإلاخاخت في الاكخطاص الجؼاةغي ،و خاحخه  ئلىبالخىؾو بالىكغ  ؤلاؾالمُت،ختى ٌؿمذ لهاجه البىىن  الخمٍى

حاء بها بىً الجؼاةغ  و الظي   التيللىطىص اللاهىهُت    و اإلاخهللت بهظٍ الطُغ   بطُغ جبخهض نً الغبا ،لىً اإلاخطفذ

ا  والتيبضث هىىم مً الخداًل في اإلاطؿلحاث   ئؾالمُتنليها حؿمُت  حشاعهُت بضٌ مً  أؾلم   ئؾالمُتجبضو في قاََغ

جسػو لللاهىن هفؿه اإلاىكم  التيلىنها  جكل زاغهت للاهىن الىلض و اللغع الىاكف  في وحه جىؾو َظٍ البىىن 

 ،مما ًدٌى صون جىؾهها و اهدشاع مهامالتها ـزطىضُتهانضم مغاناة  أيلهمل البىىن الخللُضًت 

الث التي ًلىم بها  التيمً الخؿاةغ اإلادخملت   . اإلاطغفٌسجلها شبان اإلاالُت الدشاعهُت في الخمٍى

 :الجزائط:عىائق جفعيل الصيرفت ؤلاشالميت في الثالثالفصل 

 ألازحرةفي الجؼاةغ نىاةم حمت في الفترة الغاَىت مما ٌؿاَم ؾلبا في مدضوصًت اهدشاع َظٍ  ؤلاؾالمُتجىاحه اإلاطاعف 

ا غغوعة خخمُت ًجب مغاناتها،زاضت مو جؼاًض نضص اإلاطاعف ؤلاؾالمُت وطلً لخمىحن الاكخطاص  َغ مما حهل جؿٍى

ل مسخلف ا الىؾني للؿاناث ،و جمىحن اإلاىاؾً الجؼاةغي مً الخهامل بمسخلف مً الاؾخفاصة مً مؿاَمتها في جمٍى

ل  ل الخللُضي اللاةم نلى الغبا و َظا ما ؾىدىاوله  ئبهاصٍو  ؤلاؾالميضُغ الخمٍى  :جبانانً الخمٍى

 :الجزائطفي  ؤلاشالمي:معىقاث العمل اإلاصطفي ألاول اإلابحث 

 غ في :في الجؼاة ؤلاؾالمياإلاهىكاث للهمل اإلاطغفي  أَم ئحماًٌمىً  

 :القاهىهيت:العىائق أوال

 :الخالُتجىاحهها اإلاإؾؿاث اإلاالُت في الجؼاةغ في الىلاؽ  التيالهىاةم اللاهىهُت  ًمىً خطغ

                                                           
 ، مغحو هفؿه.02-18، مً الىكام عكم 9اإلااصة  -(1)
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الؿىق اإلاطغفُت و الىلضًت في الجؼاةغ ،و جدذ ؾاةلخه أًػا جلو  2003الطاصع في 11 -03ًىكم ألامغ  -1

 أو اإلاطاعف مخسططت  أهىاملغع في الجؼاةغ ال ًمحز بحن كاهىن الىلض و ال أن،مو الهلم  ؤلاؾالمُتاإلاطاعف 

ت  فُت شاملت و للبىً وفم ،فهى طو ؾابو شمىلي و ًمىذ عزطت اؾخغالٌ إلاطغ أنماٌمطاعف  أو اؾدثماٍع

 ئوشاء ئمياهُتوان ؾببا في  الظي ألامغو شيله اللاهىوي ،و َى  أنمالهًىضح ؾبُهت  أن ؾاس يألا كاهىهه 

 وان اللاهىن فيها ًمىو طلً . التياةغ نىـ الىثحر مً الضٌو في الجؼ  ئؾالمُتمطاعف 

بل َىان  ؤلاؾالميو الىاقغ للاهىن الىلض و اللغع في الجؼاةغ ال ًغي فُه الىثحر مً مهىكاث الهمل اإلاطغفي 

فاهه ال ًمىدها  ئؾالمُتمإؾؿاث مطغفُت  ئوشاءفسحت إلكامت مثل َظٍ ألاوشؿت، غحر اهه وان لم ٌهاعع 

 .واضح ئؾاعمهامها في  أصاءجمىنها مً  التياللاهىهُت  لُاثآلا أًػا

هُت  -2  التيملاعهت بهمل اإلاطاعف الخللُضًت ،و  ؤلاؾالمُتجىاؾب نمل اإلاطاعف  التينضم جىفغ البِئت الدشَغ

هت  حهض في الغالب بِئت عافػت لهمل البىىن ؤلاؾالمُت أو اإلاإؾؿاث اإلاالُت التي جخهامل وفم أخيام الشَغ

 .المُتؤلاؾ

ازخالف اإلاباصب و اللىاهحن بحن اإلاطغف ؤلاؾالمي و اإلاطغف الخللُضي ًجهلها حهاوي ئشيالُت اإلاىاةمت مو  -3

ى ما ًجهلها حهاوي مً ضهىبت الحطٌى نلى الؿُىلت التي جدخاج ئليها في وشاؾها اهؿالكا 1البىً اإلاغهؼي  ، َو

هت مً أن ألاخيام اإلاخبىاة مً ؾغفها و التي جخهامل بأخيام  و التي ال ججحز لها اللجىء ئلى  ؤلاؾالمُت الشَغ

 ؾىق الىلض لخغؿُت مخؿلباتها .

ت التي ًفغغها نلى  طلًهظلً نىضما جدخاج للؿُىلت فهي ال جغحو للبىً اإلاغهؼي في  بؿبب الفاةضة الغبٍى

ت  وىن مثل َظٍ ألانماٌ جخهاعع م هت اللغوع التي ًمىدها أو نلى نملُاث زطم ألاوعاق الخجاٍع و الشَغ

 .ؤلاؾالمُت

غ الىكام اإلاداؾبي في اإلاطاعف  -4  .ؤلاؾالمُتنضم جؿٍى

 :الخالُتًمىً ئحمالها في الىلاؽ : البشطي :عىائق مخعلقت بالعىصط ثاهيا

ل  ئلى أصي الظيلؿبُهت نملها ،و  ؤلاؾالمُتنضم فهم اإلاخهاملحن مو اإلاطاعف  -1 الخلـ بحن هكام الخمٍى

مجغص جداًل  ألامغ الانخلاص بان  ئلىلخللُضًت مما صفو بالىثحر مً اإلاؿلمحن طاتهم و الطىانت اإلاالُت ا ؤلاؾالمي

و أن الطحرفت ؤلاؾالمُت هي مجغص عبا ملجن و جالنب باإلاطؿلحاث بحن مهضٌ الفاةضة و َامش الغبذ التي 

 2جلىم نلُه الطحرفت ؤلاؾالمُت . 

                                                           
مُت و ئمياهاث ئصماحها في الىكام البىيي الجؼاةغي، عؾالت ملضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر، حامهت البلُضة أًىاٌ فىػي، الطحرفت ؤلاؾال  -(1) 

ت و نلىم الدؿُحر، الجؼاةغ،2  .166، ص 2015،ولُت الهلىم الاكخطاصًت و الخجاٍع
  ،مخاح نلى اإلاىكو الالىترووي :2011،أهخىبغاء ،الشُش بً الؿُب ؾاس ي، الاهدشاع اإلادضوص لطىانت الطحرفت ؤلاؾالمُت، مىخضي ؾىانض ؤلازا -(2)

http://maliki.montadamoslim.com.  

http://maliki.montadamoslim.com/
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ً و ا  -2 لىفاءة ،و طلً لهضم الاَخمام اليافي بالجاهب افخلاع مىقفي اإلاطاعف ؤلاؾالمُت للخأَُل و الخيٍى

ت،خُث ًالخل  ؤلاؾالمُتالبشغي في اإلاطاعف  و مىقفي َظٍ اإلاطاعف غحر ملمت  ئؾاعاثمهكم  أنالجؼاةٍغ

مما ًإصي باإلاطغف ئلى الخىحه هدى الطحرفت الخللُضًت و  ؤلاؾالميباإلاهلىماث اليافُت خٌى الهمل اإلاطغفي 

 إلاباصب اإلاىىؾت باإلاطغف ؤلاؾالمي اللاةم .الاهدغاف نً ألاَضاف و ا

 اإلابحث الثاوي:مخؼلباث جفعيل الصيرفت ؤلاشالميت في الجزائط:

في جدلُم الخىمُت الاكخطاصًت و الاحخمانُت،فاهه ًخؿلب مً  ؤلاؾالمُتالىبحرة للمطاعف  ألاَمُتللضوع و  هكغا

 فُما ًلي: ئحمالهاٌ نضة مخؿلباث ًمىً الؿلؿاث الىلضًت تهُئت اإلاىار اإلاالةم لهملها و طلً مً زال

 :ؤلاشالميت:الخسضيب و الخثقيف الشطعي للعىصط البشطي العامل باإلاصاضف أوال

و مهغفتهم الياملت بأضٌى اإلاهامالث اإلاالُت ؤلاؾالمُت و الخأضُل الشغعي  ؤلاؾالمُتٌؿهم وعي الهاملحن باإلاطاعف 

 ؾالمُت في:الصحُذ لطُغ الاؾدثماع و الخضماث اإلاالُت ؤلا 

ج  -1 ب و جسٍغ بي مخسطظ في الهلىم اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت و طلً إلنضاص و جضٍع ئوشاء مغهؼ حهلُمي و جضٍع

ب الهاحل فُمىً  لت ، وئطا لم ًدؿً طلً في اللٍغ كؿم زاص لهظا الغغع  ئوشاءؤلاؾاعاث اإلاطغفُت اإلاَإ

 باإلاضعؾت الهلُا للبىىن في الجؼاةغ.

ب الهاملحن مدلُا كُام اإلاطاعف ؤلاؾالمُت ف -2 صازل اإلاطغف،و في  أيي الجؼاةغ باوشاء مغاهؼ مخسططت لخضٍع

للبدىر و  ؤلاؾالميعاةضة في َظا اإلاجاٌ،واإلاههض  ئؾالمُتًمىً الاؾخفاصة مً ججاعب بىىن  ؤلاؾاع َظا 

ب الخابو للبىً  الضولي  ؤلاؾالميالخابو للمطغف  ؤلاؾالميللخىمُت بجضة،و مغهؼ الاكخطاص  ؤلاؾالميالخضٍع

 لالؾدثماع و الخىمُت باللاَغة.

 و جىظيم العالقت مع بىك الجزائط: ؤلاشالميللعمل اإلاصطفي  القاهىويثاهيا:الخكييف 

يىن َظا مً زالٌ  : ٍو

هاث  أنمالها،بدُث جيىن ؤلاؾالمُتجىُُف اللىاهحن الحالُت مو همىطج اإلاطاعف  -1 مديىمت بلىاهحن و حشَغ

ُت و اإلاسخطت في الضولت،و ًيىن مً زالٌ ؾً كاهىن زاص باإلاطاعف مدضصة ضاصعة نً الجهاث الغؾم

الىثحر  ئلىنضم ؾً  كىاهحن في َظا اإلاجاٌ ؾُإصي  أن ئطو الغكابت نليها ، ئوشائها أخياممً زالٌ  ؤلاؾالمُت

املت و مهاًحر اإلاداؾبت و اإلاغاحهت ،و الهالكت مو مسخلف اإلاإؾؿاث اله ؤلاشغاففي الغكابت و  ؤلاشياالثمً 

 في الؿىق اإلاطغفُت بالجؼاةغ.

ؾخؿبم نلى مىخجاث الطحرفت ؤلاؾالمُت في البىىن و  التيًثمً نلى بىً الجؼاةغ جدضًضٍ لللىانض  -2

هت  أخياماإلاإؾؿاث اإلاالُت مً زالٌ وغهه إلؾاع كاهىوي لها و اإلاؿخمض مً  غمً اإلاىكىمت  ؤلاؾالمُتالشَغ

هُت و الخىكُمُت اإلاخهللت بهمل اإلا خُث ًدضص 02-18طاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت مً زالٌ الىكام عكم الدشَغ
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شغوؽ الترزُظ اإلاؿبم مً ؾغف بىً الجؼاةغ للمطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاهخمضة لللُام بالهملُاث 

و اإلاخهلم باللىانض الهامت اإلاخهللت  01-13اإلاطغفُت اإلاخهللت بالطحرفت ؤلاؾالمُت، و ئزػانها للخىكُم 

في  ؤلاؾالمُتلبىىُت اإلاؿبلت  نلى الهملُاث اإلاطغفُت عبما ًيىن في ضالح َظٍ اإلاىخجاث اإلاالُت بالشغوؽ ا

 اهخكاع جؿبُلاجه الهملُت .

 ثالثا :جأشيض الهيئاث اإلاحليت الساعمت و الاشخفازة من حهىز بعع الهيئاث الاقليميت و السوليت:

 و ًخدلم َظا مً زالٌ :

مإؾؿاث البيُت الخدخُت غغوعي حضا ،و طلً  ئوشاء أنلُت الضانمت ،خُث الهمل نلى جأؾِـ الهُئاث اإلاد -1

في  ؤلاصاعةنلى الاعجلاء بمؿخىي الشفافُت و مهاًحر خؿً  ؤلاؾالمُتإلاؿانضة اإلاطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت 

ماع و اإلاساؾغ و غبـ نملُاث الاؾدثماع و جدؿحن حىصة مدافكت الاؾدث ئصاعةنملها و بما ًغفو مً كضعتها في 

،ئوشاء مجلـ 1اإلاالُت،و بالخالي الاهضماج في الىكام اإلاالي الهالمي،و ًمىً أن حشمل َاجه الهُئاث الضانمت

بُت في مجاٌ اإلاالُت  و اإلاؿاةل  ؤلاؾالمُتأنلى للمالُت ؤلاؾالمُت ٌهنى بخلضًم الاؾدشاعاث و الخضماث الخضٍع

 ....الخ.ؤلاؾالمُتاإلاالُت  َُئت لخطيُف اإلاإؾؿاث و اإلاىخجاث ئوشاءطاث الطلت ،

غ الطحرفت ؤلاؾالمُت و  -2 غغوعة الاؾخفاصة مً حهىص بهؼ الهُئاث ؤلاكلُمُت و الضولُت ،و التي حهمل نلى جؿٍى

ً،َُئت اإلاداؾبت و اإلاغاحهت للمإؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت 2َظا مثل ،و التي جػو مهاًحر مداؾبت بالبدٍغ

هت حهتلت ناإلاُا مً مخىافلت مو اإلاهاًحر اإلاداؾبُت اإلاؿب مً حهت  ؤلاؾالمُت، و اإلاخىافلت مو أخيام الشَغ

ا ؤلاؾالمُت،و مجلـ الخضماث اإلاالُت أزغي  ت اإلاخىافلت مو اإلاهاًحر بمالحًز ،و الظي ًػو اللىانض الاختراٍػ

 . أزغي مً حهت  ؤلاؾالمُتالهاإلاُت مثل مهاًحر باٌػ مً حهت ،و ًغاعي زطىضُت الهمل في اإلاطاعف 

 :تداجم

في زخام َظٍ الىعكت البدثُت ًمىً اللٌى أن الطحرفت ؤلاؾالمُت وفي قل ما جلبُه مً صوع َام في جدلُم الخىمُت 

ى ما ًخؿلب  التيالاكخطاصًت و الاحخمانُت ئال أنها جبلى مدضوصة هكغا لجملت مً اإلاهىكاث  ا و جؿىعَا ،َو حهترع همَى

الحغهُت الاكخطاصًت الهاإلاُت،و الخىحه الهالمي اإلاخىامي لهاجه الطىانت بظٌ الجهىص الحثِثت إلعؾائها بما ًخماش ى مو 

ى ما ًضفهىا للخغوج ببهؼ الخىضُاث في َظا الطضص هجملها في الىلاؽ   :الخالُتَو

و الغكابت نليها ،خُث ال ػالذ  ئوشائها أخياممً زالٌ  ؤلاؾالمُتغغوعة ؾً كاهىن زاص ًخهلم باإلاطاعف  -1

ىاء في اإلاىؿلت اإلاغاعبُت فبهض أن واهذ البلض اإلاغاعبي الىخُض الظي ٌهغف وشاؾا الجؼاةغ جمثل الاؾخث

 .ؤلاؾالمُتالىخُض الظي ال ٌهغف كاهىن للمالُت  أإلاغاعبيفهي الُىم البلض  ؤلاؾالمُتللمطاعف 

                                                           
ت و أفاكها اإلاؿخلبلُت ، الىضوة الهلمُت خٌى الخضماث ا -(1) إلاالُت و غغبي نبض الحلُم، جلُُم ججغبت الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت في الؿىق الجؼاةٍغ

ل 20-18ئصاعة اإلاساؾغ في اإلاطاعف ؤلاؾالمُت   .31،ؾؿُف،الجؼاةغ، ص فغخاث نباؽ،حامهت 2010 افٍغ
ؼ، الهىإلات و جأزحراتها نلى الجهاػ اإلاطغفي ، الجؼء الثاوي، الؿبهت ألاولى، صاع ألاًام ،نمان،ألاعصن، -(2)  .343، ص 2016زىفىس ي نبض الهٍؼ
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يُت إلؾاعاث و نماٌ اإلاطاعف الخللُضًت  -2  مً زالٌ ئؾالمُتحهمل بطُغ  التيالخىثُف مً الضوعاث الخيٍى

بي مطغفي لضي بىً الجؼاةغ مً احل جاَليهم و اؾدُهاب آلُاث الغكابت نلى اإلاطاعف  ئوشاء مغهؼ جضٍع

 .ؤلاؾالمُت

هت  أخيامئًجاص مهالجاث مداؾبُت جغاعي زطىضُاث اإلاىخجاث اإلاطغفُت و اإلاالُت اإلاؿخىخاة مً  -3 الشَغ

ٌ غمً الىكام اإلاداؾبي و اإلاالي الخللُضي الؿاعي  ؤلاؾالمُت  .اإلافهى

ل  -4 مً ؾغف  أو اإلاىحىصة  ؤلاؾالمُتمً ؾغف اإلاطاعف  ؤلاؾالميجىكُم ملخلُاث و هضواث خٌى الخمٍى

،بهظا الىىم مً  أوشؿتهمالجامهاث لخدؿِـ و حهٍغف الهمالء و اإلاخهاملحن الاكخطاصًحن نلى ازخالف 

ل مو اؾخهغاع الخجاعب و الىماطج الهغبُت و الضولُت الغاةضة في َ لالؾخفاصة مً زبرتها  ظا اإلاجاٌالخمٍى

 ججغبتها في َظا اإلاجاٌ .و 

 قائمت اإلاصازض و اإلاطاحع : 

 الىصىص القاهىهيت و الخىظيميت : –أوال 

، ًخػمً كىانض مماعؾت 2018هىفمبر ؾىت  4اإلاىافم  1440ضفغ نام  26اإلاإعر في  02-18الىكام عكم  -1

ضة الغؾمُت  ، الهملُاث اإلاطغفُت اإلاخهللت بالطحرفت الدشاعهُت مً ؾغف اإلا طاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت الجٍغ

 .   2018صٌؿمبر ؾىت  9ٌ ، اإلاىافم 1440،الطاصعة في اٌو عبُو الثاوي نام  73الهضص 

 اإلاجالث  :–ثاهيا 

غ الطحرفت ؤلاؾالمُت ، م -2 جلت الاكخطاص الجضًضة، وؿبُلي حهُضة، صوع الهىضؾت اإلاالُت في جؿٍى

 .2015، 12،الهضص 01اإلاجلض

 الكخب :  -ثالثا

ت ، نملُاث جلىُاث و جؿبُلاث ،حامهت  -3 مىخىعي أبى نتروؽ نبض الحم ، الىححز في البىىن الخجاٍع

 . 2000كؿىؿُىت ، الجؼاةغ ، ،

الغؼالي نبض الحمُض ، أؾاؾُاث الاكخطاصًاث الىلضًت وغهُا و ئؾالمُا مو ؤلاشاعة ئلى ألاػمت اإلاالُت  -4

 . 2009، امهاثللج،اللاَغة ، صاع اليشغ 2ؽ،الهاإلاُت

م زالث  ، مغهؼ ؤلانالم  -5 حماٌ لهماعة، اكخطاص اإلاشاعهت  ، هكام اكخطاص بضًل الكخطاص الؿىق  ،هدى ؾٍغ

 . 2000الهغبي ، مطغ ، 

لاث، ؾهُض حمهت  -6 ،صاع واةل لليشغ و الخىػَو  01، ئصاعة اإلاطاعف ؤلاؾالمُت، الؿبهت نللخغبي مدمض الهٍغ

 . 2010، ألاعصن، نمان ، 

ؼ، الهىإلات و جأزحراتها نلى الجهاػ اإلاطغفي ، الجؼء الثاوي، الؿبهت ألاولى، صاع ألاًام زىفىس  -7 ي نبض الهٍؼ

 . 2016،نمان،ألاعصن،

ت في قل اإلاخغحراث الضولُت الحضًثت ، مىخبت  -8 امؾلُمان هاضغ، نالكت البىىن ؤلاؾالمُت بالبىىن اإلاغهٍؼ ، الٍغ

 . 2006الجؼاةغ ، 

هملُاث اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت الؿبهت ألاولى، صاع اإلاؿحرة لليشغ و ؾمدان خؿحن مدمض، أؾـ ال -9

 .2013،ألاعصن،نمان،الخىػَو
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 . 2007،  1شلهىب نلى مدمض، شإون الىلىص و أنماٌ البىىن ، شهام لليشغ و الهلىم ،خلب ، ؾىعٍا ، ؽ -10

اع الفىغ ، صملاعهت، الغبذ و الخؿاعة في مهامالث اإلاطاعف ؤلاؾالمُت صعاؾت الفػُلناصٌ نبض  -11

ت،مطغ،الجامعي  .2007،ؤلاؾىىضٍع

(، للخىمُت،)البىً ؤلاؾالمي ؤلاؾالمُت،ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في البىىن اإلاغغبينبض الحمُض نبض الفخاح  -12

 . 2004،  01،اإلاغغب،الؿبهت حضة

خؿحن للؿبانت و اليشغ و  مدمض الؿاَغ كاصعي، اإلاطاعف ؤلاؾالمُت بحن الىاكو و اإلاأمٌى ، مىخبت -13

 . 2014،لبىان ، خىػَوال

 . 2001مدمىص خؿً ضىان، أؾاؾُاث الهمل اإلاطغفي ؤلاؾالمي ،صاع واةل لليشغ ، نمان ، ألاعصن،  -14

م اإلاشغونُت الضًيُت و الضوع الاكخطاصي و الؿُاس ي ،  -15 مدمض شُسىن، اإلاطاعف ؤلاؾالمُت  ، صعاؾت في جلٍى

 . 2002،ألاعصنصاع واةل للؿبانت و اليشغ  ، نمان ، 

ت في قل اإلاخغحراث الضولُت الحضًثت مو صعاؾت هاض -16 غ  ؾلُمان ، نالكت البىىن ؤلاؾالمُت بالبىىن اإلاغهٍؼ

ام ، الجؼاةغ ،   . 2006جؿبُلُت خٌى نالكت بىً البرهت الجؼاةغي ببىً الجؼاةغ ، مىخبت الٍغ

 .2002،  04، الؿبهت مطغ،اللاَغة،الللم صاع،الىلضي الاكخطاص فله،مدمضًىؾف هماٌ  -17

 :  اإلالخقياث -بعاضا

ا، اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت، زطاةطها و آلُاث غضةنبض الؿخاع أبى   -18 َغ ،بدث ملضم ئلى اإلاإجمغ ألاٌو جؿٍى

 .2006ماعؽ،14-13للمطاعف و اإلاإؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت، مىهلض بضمشم، ؾىعٍا، 

ت و أفاكها اإلاؿخلبلُت ، الىضوة غغبي نبض الحلُم، جلُُم ججغبت الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت في الؿىق الجؼاةٍغ -19

ل 20-18الهلمُت خٌى الخضماث اإلاالُت و ئصاعة اإلاساؾغ في اإلاطاعف ؤلاؾالمُت   نباؽ،حامهت 2010 افٍغ

 ،ؾؿُف،الجؼاةغ. فغخاث

 :  الالكتروهيتاإلاىاقع  -دامصا 

 ، ماعؽ ،  2009 أبى عومي نبض الغخمً ، الؿالم زاوي بىً ًلخدم ؾىق الجؼاةغ في مىكو ئؾالم اون الًً ، -20

https://islamonline.net    consulté le  :/22/11/2019  

 مخاح نلى اإلاىكو : اإلاىكو الغؾمي إلاطغف الؿالم ،   -21

http://www.alsalamalgeria.com  consulté le  23 /11/2019 . 

ؤلاؾالمُت، مىخضي ؾىانض الشُش بً الؿُب ؾاس ي، الاهدشاع اإلادضوص لطىانت الطحرفت   -22

 ،مخاح نلى اإلاىكو الالىترووي : 2011،أهخىبغ،ؤلازاء
http://maliki.montadamoslim.com.  

 السكخىضاه : حاثأػطو ضشائل اإلااحصخير و  –شازشا 

ًىاٌ فىػي، الطحرفت ؤلاؾالمُت و ئمياهاث ئصماحها في الىكام البىيي الجؼاةغي، عؾالت ملضمت لىُل شهاصة أ  -23

ت و نلىم الدؿُحر، الجؼاةغ،2اإلااحؿخحر، حامهت البلُضة   .2015،ولُت الهلىم الاكخطاصًت و الخجاٍع
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 :مللخصا
ت اإلاًسجبى ظهىز        بمخولباث الحىم السػُد,مً زالٌ ؤن بوؼائها والاغتراف بها ٌػىع  ظخللتالظلواث ؤلاداٍز

 بلماهاث مخمخػت ئاث حػمل زازج الظُوسة الحيىمُت,جىامي الدًملساهُت في اإلاجخمؼ ألنها جلىم ؤطاطا غلى وحىد هُ

 الخدزحُت الخىفُرًت الظلوت زكابت مً جسلـها مؼ، مهامها بإداء لها حظمذ وؿالخُاث ألاطاس ي هظامها بًاها ًمىدها

ومؼ ذلً فلِع طهال داثما جىُُف الىكػُت والوبُػت اللاهىهِخين لهره الهُئاث, التي جمازض طلوت  الىؿاثُت.و 

ت مػخبرة في كواغاث وؼان مػُىت مما خدا ببػم الؼّساح بلى اللٌى غنها بإنها حؼيل براتها جىاكًلا دازل  بداٍز

زة لِظذ حهت مظخللت مً خُث  اإلابدؤ غلى ألاكل، بل جابػت للحيىمت، ومً الخلالُد الظُاطُت، مً خُث ؤن ؤلادا

ا الظلوت الللاثُت والتي هي بدوزها اطخلاللُت وظبُت  ًٍ ت الف .زمت فاالطخلاللُت مظإلت جسف دطخىز ظلواث ؤلاداٍز

 .ججمؼ الازخـاؿين مػا جىظُمي وغلابياإلاظخللت 

ت اإلاظخللت؛ اؿاث الظلواث ؤلاداازخـ الكلماث املفخاحيت: ت اإلاظخللتٍز ؛ الازخـاؾ ػبه كلاجي للظلواث ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت .  طلوت اللمؼ للظلواث ؤلاداٍز

Abstract : 

         The emergence of independent administrative authorities is linked to the requirements of 

good governance, by establishing and recognizing them reflects the growth of democracy in 

society because it is mainly based on the existence of bodies operating outside government 

control, enjoying guarantees that give them their articles of association and powers that allow 

them to perform their tasks, while getting rid of the control of the progressive executive 

authority The will. However, it is not always easy to adapt the legal position and nature of 

these bodies, which exercise administrative authority in particular sectors of activity, which 

led some commentators to say that they themselves constitute a contradiction within political 

traditions, in that the administration is not an independent body in principle at least, but rather 

Independence of the government, and from there independence is a matter of constitutional
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The legality of the oppressive authority vested in the independant administrative 

authoritie. 
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 jurisdiction of the judiciary, which in turn is relative independence. Independent 

administrative authorities bring the professionals together, both organizational and punitive. 

Keywords  :Powers of the independent administrative authorities ; Quasi-judicial jurisdiction 

of independent administrative authorities ; Repressive authority of independent administrative 

authorities . 

       مقذمت     

ت اإلاظخللت  اإلاؼسع زفللد        ت واطػت بىظام كاهىو الظلواث ؤلاداٍز مسوهت الػمل  ةللسوز ي زاؾ وطلوت جلدًٍس

ت  ت ؤلاداٍز لت مظخللت للحد مً طلوت السكابت والخدزج السثاس ي اإلاػسوفين في هظام اإلاسهٍص ؤلادازي وطالطخه لخػمل بوٍس

نها مً ممازطت طلوت اجساذ اللسازاث الالثدُت 
ّ
ت، ألامس الري ًمِى ت مسهٍص الؼدًدة،بذ هي ؾير مدمجت في هُاول بداٍز

كافت بلى الازخـاؿاث ذاث ػبه الللاجي فهي بذا جخمخؼ بلدز مً اطخلاللُت ، بن هره .بال   والفسدًت غلى الظىاء

ت اإلاظخللت حؼيل جددي هبير  في مىاحهت الظلواث الثالر غامت والظلوت  الاطخلاللُت التي جخمخؼ بها الظلواث ؤلاداٍز

بالىظس بلى الـالخُاث ت  ،فالللاثُت بـىزة زاؿت .ومً ؤهم الـىز التي جثير هره ؤلاػيالُت الظلوت اللمػُ

ت اإلاظخللت, وغلى ؾساز الظلوت الخىظُمُت وطلوت الخدىُم ووىنها بدًل  الىاطػت التي جخمخؼ بها الظلواث ؤلاداٍز

لللاض ي للفـل في النزاغاث وان البد مً جفػُل ؤخيامها و كسازاتها وهرا ال ًخم بال مً زالٌ كىة زدغُت جخجظد في 

ت اإلاظخللت مً  الظلوت اللمػُت التي هي في ألاؿل مً  بن  .ت (طلوت الػلاب )اللمػُ جمىين الظلواث ؤلاداٍز

 ًلػىا ؤمام بػيالُت مثير ة لالهخمام جخمدىز خٌى  ء الري جللف دوزه حساء هرا اإلاىذازخـاؾ الللا

 ؟ ء حػذي غلى اخخصاص القضاالسلطت القمػيت املخىلت للسلطاث إلاداسيت املسخقلت شكل حهل 

 هما ًلي :  مجمىغت مً ؤلاػيالُاث الفسغُته ؤلاػيالُاث حظخدعي مىا الىكىف غلى هر   

 ما مدي دطخىزٍت هرا اإلاىذ )الظلوت اللمػُت (؟ 

 ؟الظلوت اللمػُت  ؤطع ما هي  

ت اإلاظخللت  الظلوت اللمػُت مً مازضج وهُف  ؟كبل الظلواث ؤلاداٍز

 ػيالُاث الفسغُت مً زالٌ زالزت موالب غلى الىدى الخالي :طىداٌو ؤلاحابت غلى هره ؤلاػيالُت السثِظُت وؤلا 

 : ت اإلاظخللت الػلاب  ؤلاهاز الدطخىزي لظلوت اإلاولب ألاٌو  اإلاسىلت للظلواث ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت الظلوت اإلاولب الثاوي: مبرزاث   اللمػُت للظلواث ؤلاداٍز

ت اإلاظاإلاولب الثالث  خللت : ممازطت الظلوت اللمػُت للظلواث ؤلاداٍز

 املخىلت للسلطاث إلاداسيت املسخقلت الػقاب  إلاطاس الذسخىسي لسلطت املطلب ألاول: 

ت اإلاظخللت زاؿت جلً التي جىدـس مهامها بالخىظُم ؿالخُت فسق           مىذ اإلاؼسع الفسوس ي بػم الظلواث ؤلاداٍز

ل ازخـاؿاث كلاثُت لـالح هُئاث بداٍز (1)الػلاب  ت باألخيام الدطخىزٍت اإلاىسطت إلابدؤ لىً جـودم غملُت جسٍى

                                                           
ت اإلاظخللت، ميؼىزاث الحلبي الحلىكُت، بيروث، ن-(1)  64ؾ .2015، 1طمير اللحام زها: الظلواث ؤلاداٍز
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» مىه: 16خُث حاء في اإلاادة  1789، التي جبىاها ؤًلا بغالن خلىق ؤلاوظان واإلاىاهً لػام (1)الفـل بين الظلواث 

 ـ« )2(كل مجخمؼ ال ًضمً الحقىق وال ًفصل بين السلط "السلطاث " ال دسخىس له

شغت بين هُئاث مظخللت حػمل فيها ول هُئت مً احل الـالح الػام بذ اهه مً ؿالح اإلاجخمؼ ؤن جيىن الظلوت فُه مى 

ت ؤًلا بذا لم جىً طلوت  ت ,هما جىػدم الحٍس ػُت في ًد هُئت واخدة ٌػدم الحٍس ,وحمؼ الظلوت الخىفُرًت والدؼَس

ؼ ـ  )3(الللاء مىفـلت غً طلوت الدؼَس

ػُت ,جيلف بىكؼ اللىاهين  )ض ي جىشَؼ الظلوت بين زالر هُئاثبن مبدؤ الفـل بين الظلواث ًلخ طلوت حؼَس

بذا .( طلوت كلاثُت جلمً مػاكبت اإلاسالفين لها بةؿداز ؤخيام كلاثُت ،طلوت جىفُرًت حػمل وحظهس غلى جىفُرها ،

ت اإلاظخللت ؤغاد الىظس في هرا الخلظُم  ت ,فان ظهىز الظلواث ؤلاداٍز وان هرا الخلظُم طلُم مً الىاخُت الىظٍس

ت جلولؼ بازخـاؿاث كلاثُت . فما مدي دطخىزٍت هرا الاغتراف ؟ وذلً مً زالٌ وحىد ًمىً  )4(هُئاث بداٍز

ت اإلاظخللت بؿداز جىظُماث في بهاز ازخـاؿها الخىظُمي وبالخالي جلؼ كىاغد وحػاكب غلى  لبػم الظلواث ؤلاداٍز

اث التي ولفها الدطخىز؟ مسالفتها فما مـير مبدؤ الحُاد في هره الحالت  ؟ والحٍس

ؤهد  اللسازاث, والتيخهى اإلاجلع الدطخىزي بلى زفؼ الػىاثم الدطخىزٍت التي جىاحه هرا اإلاىذ مً زالٌ مجمىغت مً اه

خين:مً زاللها جىافم مىذ هره الظلوت مؼ مبدؤ الفـل بين الظلواث مً   شاٍو

 ؤمام الاغتراف ٌؼيل غاثلا هرا اإلابدؤ ( ال : بن مبدؤ جىشَؼ الىظاثف )وهى ٌؼيل اخد الػىاؿس التي ًلىم غليها ألاولى

ت اإلاظخللت وذلً مً زالٌ جفدف زالر كسازاث مهمت  هي: )5(بالظلوت الػلابُت للظلواث ؤلاداٍز

ػفافُت وحػددًت الصحافت ,والري  والري ًخػلم بلجىت  10/11/1984اإلاازر في  84/181_ اللساز ألاٌو هى اللساز زكم 

لوت الػلابُت لِع غلى ؤطاض حػازكه مؼ مبدؤ الفـل بين الظلواث اكس فُه غدم دطخىزٍت مىذ هره اللجىت الظ

ت .بذن للد  ,ولىً بظبب الىظام اإلاوبم غلى الجصاءاث الري ًخولب جسزُـا مظبلا والري ًلُد ممازطت هره الحٍس

ٍت اإلاظخللت اكس اإلاجلع الدطخىزي في هرا اللساز كمىُا مظإلت الخالئم بين الظلوت الػلابُت اإلامىىخت للظلواث ؤلاداز 

 )6( ومبدؤ الفـل بين الظلواث ,ليىهه  لم ًاطع غدم الخالئم غلى الخػازق مؼ هرا اإلابدؤ

                                                           
 173ؾ .2011طلواث اللبى الاكخـادي في اللاهىن الجصاثسي، داز بللِع لليؼس والخىشَؼ، داز البُلاء، الجصاثس، بىحملين ولُد : -(1)

  1789ؤوث  26بغالن خلىق ؤلاوظان واإلاىاهً الـادزة في  -(2)

، ميؼىزاث الحلبي الحلىكُت  4لػالم ,نمدمد اإلاجروب ، اللاهىن الدطخىزي والىظام الظُاس ي في لبىان واهم الىظم الدطخىزٍت والظُاطُت في ا -(3)

 106، ؾ  2002، 

 174، ؾ  هفظهولُد بىحملين ، مسحؼ  -(4)

ت اإلاظخللت في ظل الدولت اللابوت، ؤهسوخت لىُل ػهادة دهخىزاه غلىم في اللاهىن الػام، ولُت الحلىق والػلىم الهام زسش ي (5) ، الظلواث ؤلاداٍز

 313ؾ .2015، 2ن، طوُف مدمد ألامين دباؾي الظُاطُت، حامػت 
  و اهظس: 314الهام زسش ي .مسحؼ هفظه ,ؾ -(6)

Conseil constitutionnel .Décision N° 84_181 DC du 11/10/1984, loi visant à limiter la concentration et à assurer 

la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse Journal officiel du 13 octobre 1984, p3200 

Recueil http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html 

Recueil p78    .10/12/2012  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html%20Recueil%20p78
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html%20Recueil%20p78
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اإلاخػلم باإلاجلع الػالي للظمعي البـسي ,خُث كدز  )1( 17/01/1989اإلاازر في  88/248_ اللساز الثاوي هى اللساز زكم 

ت ميلفت بلمان مما نؤاإلاجلع  زطت الاجـاٌ الظمعي البـسي طلواث غلابُت في اإلاؼسع ًمىىه مىذ طلوت بداٍز

ت ألدائها مهامها   ـ)2(ًيىن لرلً اإلاىذ مظاطا بمبدؤ الفـل بين الظلواث  ؤندون ،الحدود اللسوٍز

خُث اكس اإلاجلع الدطخىزي  )3(ًخػلم بلجىت غملُاث البىزؿت 28/07/1989اإلاازر في  89/260_ اللساز الثالث زكم 

ت اإلاظخللت بـالخُت فسق الػلىباث ال ًخػازق بخاجا مؼ مبدؤ فـل الظلواث .ولىً بان جمخؼ الظلواث ؤلادا ٍز

اث وان جمازض هره الـالخُت كمً بهاز كاهىوي بؼيل ًادي  د مً الحٍس ٌؼترن ؤن ال جادي هره الػلىباث بلى الخجٍس

اث التي هفلها الدطخىز  ازق الظلوت الػلابُت مؼ مبدؤ وبالخالي فلد اكس ؿساخت بػدم حػ )4(بلى خماًت الحلىق والحٍس

 الفـل بين الظلواث بإي ؿفت ـ 

ت مظخللت الثاهيت ت لظلوت بداٍز : مبدؤ غدم الجمؼ بين الىظاثف ال ًخػازق مؼ الاغتراف لظلوت بداٍز

 بالظلوت الػلابُت ـ

ت اإلاظخللت التي ججمؼ الازخـاؿين مػا جىظُمي وغلابي . اكس ا    خػلم ألامس بالظلواث ؤلاداٍز إلاجلع الدطخىزي ٍو

اهه ال ًلـد الفـل الـازم بين الىظاثف بل الخػاون بين ألاحهصة إلامازطت  89/260الفسوس ي في كسازه الظابم زكم 

الىظاثف الدوالجُت ، خُث ؤن الفـل بين الظلواث الري يهدف بلى خماًت اإلاخلاكين مً ول جدزل حػظفي ال ًمىؼ 

مً الىظاثف ، بؼسن ؤن جمازض هره الىظاثف في بهاز اخترام كىاغد  مً ؤن ججمؼ طلوت واخدة بين ًديها مجمىغت

ت اإلاظخللت وحدث هفظها مسىلت امخُاشاث حظمذ لها بفسق )5(اللاهىن  . واغخبر اإلاجلع الدطخىزي ؤن الظلواث ؤلاداٍز

ي جخمخؼ بهره .وبىاءا غلُه فان الظلوت الت)6(الػلىباث ، غلى ؤن جيىن هره الـالخُت في خدود ازخـاؿها ؤي ملُدة

 الـالخُت ًجب ؤن جساعي ػسهين ؤطاطُين :

غىذ  –لكل شخص-1:»مً الاجفاكُت ألاوزبُت لحلىق ؤلاوظان ما ًلي  01البىد  06الحُادًت خُث حاء في اإلاادة -

_الحق في مشافػت غلىيت غادلت خالل مذة  الفصل في حقىقه املذهيت و التزاماجه . أو في اتهام جىائي مىجه إليه

 ـ«)7(ىلت أمام محكمت مسخقلت غير مىحاصة مشكلت طبقا للقاهىن مػق

الري ًلض ي بخدلُل كسازاث فسق الػلىبت وذلً مىػا  1979جمىش  11_ بكافت بلى كسوزة الخلُد باللاهىن الـادز في 

 ـ ألي حػظف كد ًدـل فيها

                                                           
(1)_Conseil constitutionnel .Décision N'88-248 DC. du 17 janvier 1989 loi modifiant la loi N'86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication, considérant 15  www.conseil-constitutionnel.fr .

00/12/2012  

 314الهام زسش ي ، مسحؼ هفظه ، ؾ  - (2)
 (3)

_ Décision N° 89_260 DC du 28/07/1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché Financier, 

considérant N6 .Jo. du 01_08_ 1989 , P9676 , Recueil p71http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

con..decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html  .11/12/2012  

 69_68ر اللحام مسحؼ طابم .ؾ اهظس في زها طمي-(4)

ت اإلاظخللت في ظل الدولت اللابوت, مسحؼ طابم ؾ -(5)  315الهام زسش ي ، الظلواث ؤلاداٍز

 69زها طمير اللحام .مسحؼ طابم ؾ  -(6)

 1950هىفمبر  04اجفاكُت خماًت خلىق ؤلاوظان في هواق مجلع ؤوزوبا ، زوما في  -(7)

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html
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ا ) ول طل    ت مظخللت (هالخظ ؤن اإلاجلع الدطخىزي ازر في كسازاجه باإلاػُاز الػلىي خـٍس ، زم جىطؼ في )1(وت بداٍز

 ـ )2(مجاٌ اللمؼ ؤلادازي بلى ول طلوت جيؼى في بهاز امخُاشاث الظلوت الػامت و مػُاز مادي واطؼ

اكس بان مدسز  1989لظىت  1مؼسع الدطخىزي الجصاثسي فُبدوا مىكفه واضح بذ في السؤي زكم لل ؤما باليظبت   

، بالكافت بلى كساز آزس ؿادز )3(اث باغخبازه غىـسا ؤطاطُا في جىظُم الظلواثالدطخىز.ؤكام مبدؤ الفـل بين الظلو

ؤهد غلى ؤن مبدؤ الفـل بين الظلواث ًدخم ؤن جمازض ول طلوت  )4(1989طىت  02غً اإلاجلع الدطخىزي زكم 

جب غلى ول طلوت بن جلصم داثما خدود ازخـاؿا تها لخلمً ؿالخُاتها في اإلاُدان الري ؤووله بًاها الدطخىز ٍو

الخىَسع الدطخىزي للظلوت اللمػُت  ؤو الخىاشن الخإطِس ي اإلالام. بذ ٌظدؼف مً هره اللسازاث غدم جإطِع 

واغخباسا اهه إرا (الري حاء فُه : 2012لظىت  02بالكافت بلى الخدفظ الري ؤبداه اإلاجلع الدطخىزي في السؤي زكم 

طت ضبط الصحافت املكخىبت في هظام داخلي ، ال ًخضمً كان املششع ًقصذ بزلك جحذًذ قىاغذ سير وجىظيم سل

سلطاث أخشي ، وال ًخطلب جطبيقه إقحام هزه ألاخيرة او  غىذ إغذاده أحكاما جمس بصالحياث مؤسساث أو

جذخلها ففي هزه الحالت وبالىظش الى املبذأ الذسخىسي القاض ي بخىصيؼ الاخخصاصاث حػذ هزه املادة مطابقت 

، بذن فمىكف اإلاؼسع الدطخىزي ًبدوا واضحا ، لىً بالىظس بلى كاهىن )5(( اغاة هزا الخحفظللذسخىس ، ششيطت مش 

.جسلؼ 1989اإلاىافظت مثال فان اإلامازطت اإلاىافُت للمىافظت الحسة واهذ في ظل اللاهىن اإلاخػلم باألطػاز لظىت 

, وؤهد غلُه في 2005ظت لظىت الزخـاؾ اللاض ي الجصاجي ، وجساحؼ اإلاؼسع غً هرا اإلاىكف بمىحب كاهىن اإلاىاف

 ـ)6(،خُث اهتزع هرا الازخـاؾ مىه ومىده لجهاش بدازي هى مجلع اإلاىافظت 2003كاهىن اإلاىافظت لظىت 

 إلاداسيت املسخقلت  القمػيت للسلطاثالسلطت املطلب الثاوي: مبرساث 

تالظلوت اللمػُت للظلواث  بن       م ا بشالت بحساءاإلاظخللت جىدزج كمً  ؤلاداٍز ،بالكافت بلى فاغلُت الػلىبت لخجٍس

ت اإلاظخللت .    اإلاىكػت مً كبل  الظلواث ؤلاداٍز

 : إصالت الخجشيم_أوال

 _ هظشيت إصالت الخجشيم:1

م مػنى واطؼ حدا ، وهي ػيل غام كػف الخفاغل الاحخماعي الري ًترن ؤخُاها     للد اجسرث ولمت بشالت ججٍس

ػخدلت ؤخُاها ، وؤخُاها ٌظدبدٌ هسق ؤزسي ، اكل ؿدمت وؤهرر فػالُت جخػلم ؤلاحساءاث الجىاثُت الفػلُت ، واإلا

 ـ(7)بالبدث غً جدابير وكاثُت ؤفلل وؤوضح 

                                                           
 ()الظابم ذهسه240_88اللساز زكم -(1)

 175اهظس ولُد بىحملين ، مسحؼ طابم ؾ  260_89باليظبت لللساز الثاوي زكم  (2)

اإلاخػلم بالىظام الدازلي للمجلع الؼػبي الىهني مىكؼ اإلاجلع الدطخىزي     28/08/1989اإلاازر في  22.س.ق.م.د_01زؤي زكم  -(3)

_Constitutionnel.dzwww.Conseil 

 1989لظىت  37ًخػلم باللاهىن ألاطاس ي للىاثب ، ج ز غدد  1989ؾؼذ  30اإلاازر في  22.ق.ق.م.د 02كساز زكم  -(4)

 2012,لظىت  02ًخػلم بمساكبت موابلت اللاهىن الػلىي اإلاخػلم بالغالم للدطخىز ، ج ز غدد  2012ًىاًس  08اإلاازر في  ,12/س.م.د/02زؤي زكم  -(5)

صة  لحسازي )ػالح( .خماًت اإلاظتهلً في ظل كاهىن خماًت اإلاظتهلً وكمؼ الؿؽ وكاهىن اإلاىافظت ,مرهسة ماحظخير, ولُت الحلىق و الػلىم -(6)  ٍو

 157, ؾ 2011_2010الظُاطُت ,حامػت مىلىد مػمسي جيزي وشو ، طىت 
(7)

 Georges. LAVASSEUR, « le problème de la dépénalisation », Archive de la politique criminelle, N°06 , 1983 

.pp 53_69 

http://www.conseil_constitutionnel.dz/
http://www.conseil_constitutionnel.dz/
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م للمسالفاث في اإلاجاٌ الاكخـادي جترحم بىلل الازخـاؾ اإلاػترف به جللُدًا  وهدً وؼهد ظاهسة بشالت الخجٍس

م بلى  (2)ليها مـولح "كلاء بال كاض ي "هره ؤلادازة التي ؤهلم غ (1)لللاض ي لـالح ؤلادازة ، وتهدف ظاهسة بشالت الخجٍس

م الػلىباث الجصاثُت ، وهرا إلاا له مً جإزيراث طلبُت ، خُث ؤؿبذ  الحد مً جدزل الللاء الجصاجي غً هٍس

يل ألاشخاؾ ٌػاهىن مً جىطؼ ازخـاؾ اللاض ي الجصاجي بلى مسالفاث ال حظخدعي اإلاخابػت الجصاثُت ليىنها ال حؼ

 .)3(زوسا ال غلى اإلاجخمؼ ، وال غلى خلىق الىاض

ت اإلاظخللت هفظها وطلبذ  للد جىؾلذ هره الظاهسة في ول ألاهظمت اللاهىهُت خُث فسكذ ؤلادازة ؤو الظلواث ؤلاداٍز

وغلى هرا . )4(غدة ؿالخُاث مً اللاض ي الجىاجي ، غلى مساخل مسخلفت بازخالف ألاهظمت اإلاىهجُت في ول دولت

م ػملذ مسالفاث غدًدة ، ؤدي بلى ازجفاع مظخمس في كلاًا الجىذ  ألاطاض ولفسان اإلاؼسع في جبني طُاطت ججٍس

 واإلاسالفاث وفي وظبت ؤلاحسام فإؿبذ جدزل الللاء مددودا مً زالٌ مجمىغت غىاؿس :

ي جدظم بالوٌى _ بوئه في بؿداز ألاخيام التي حػول بًلاف آزاز الخـسفاث ؾير اإلاؼسوغت ، ألن بحساءاث الخلاض 

  .والبىء

م الجىاجي وجطخم غدد الللاًا الجىاثُت ، مما عي في مجاٌ الخجٍس  _ جصاًد ظاهسة الخطخم الدؼَس

ؤدي بلى فلدان الػلىبت الجىاثُت ؤزسها السادع بظبب الخإزس في ؿدوز ألاخيام ، وجإزير ذلً طلبا غلى جمخؼ اإلاتهم  

 هىن الجصاجي ـباللماهاث اللاهىهُت التي ًىفلها له اللا

_ غدم جالئم بػم الػلىباث الجصاثُت وزـىؿا غلىبت الحبع مؼ هبُػت اليؼاهاث في هره اللواغاث بظبب غدم 

فػالُتها في زدع الخـسفاث ؾير اإلاؼسوغت ، غلى اغخباز ان الاهفخاح غلى اكخـاد الظىق ًدىافى والىظام الػلابي اإلاىزور 

م في اإلاجاٌ الاكخـادي ، بالكافت بلى غدم بمياهُت جىُُف غً هظام الاكخـاد اإلاىحه الري ًدظم ب خطخم الخجٍس

ت التي حػني ) جلً و   )5(الىثير مً اإلاسالفاث هإفػاٌ بحسامُت حظخدم الػلىبت غلى هرا ألاطاض ظهسث الػلىباث ؤلاداٍز

ت مسخـت وهي بـدد ممازطتها لظل وتها بشاء ألافساد ؤو الػلىباث ذاث الوبُػت الجصاثُت التي جىكػها طلواث بداٍز

،وحػخبر هبدًل للػلىباث الجصاثُت ،  (6)اإلااطظاث باغخبازها بحساء ؤؿُال لسدع مً ًسالف بػم اللىاهين والخىظُماث

ت اإلاظخللت وؤؿبدذ ألاؿل  لخؿوي آلازاز الظلبُت ، بال ؤن دوز البدًل طسغان ماشاٌ زاؿت مؼ ظهىز الظلواث ؤلاداٍز

بخىَسع جدٌى دوز الدولت مً اإلاخدزلت بلى اللابوت ظهسث طلواث اللبى التي ؤوولذ ، وهرا ما خـل في فسوظا ف

                                                           
(1)

_ZOUIAMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes, et la régulation économique, IDARA, 

N°26, 2003. p83 
(2)

 _Marie-José. GUEDON, les autorités administratives indépendantes, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, 1991 ; p 118   
 366داود مىـىز ، مسحؼ طابم ، ؾ -(3)

ت ,ؤهسوخت ملدمت لىُل دهخىزاه في الػلىم ، حامػت مػمسي, جيزي وشو._ هىازة خملُل ، (4)   107 ؾ2014الىظام اللاهىوي للظىق اإلاالُت الجصاثٍس

ت اإلاظخللت في ظل الدولت اللابوت ، مسحؼ طابم _الهام زسش ي ، الظلواث ؤلاد(5)  301_  300ؾ   .اٍز

ؼ الجصاثسي »الهام فاكل ،-(6) ت إلاىاحهت زوس اإلايؼأث اإلاـىفت غلى البِئت في الدؼَس ، دفاجس الظُاطت واللاهىن ، حامػت وزكلت, «الػلىباث ؤلاداٍز

 317، ؾ 2013حىان  , 09الػدد 
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بليها مهمت جىظُم اللواغاث الاكخـادًت واإلاالُت ، فسكذ الػلىباث هفظها ، وذلً لػدم كدزة ألاطالُب الخللُدًت 

 ٌ  .(1)غلى مظاًسة هرا الخدى

م ختى الجصاثس، فاللمؼ    ؤلادازي وان مػسوفا ولِع حدًدا في الجصاثس ، وكد طاهم في  للد ػملذ ظاهسة بشالت الخجٍس

خي بذ مىر ؤن اطخللذ الجصاثس كامذ بخوبُم  ظهىز اللمؼ ؤلادازي غاملين ، ألاٌو مسجبى ؤطاطا باالطخػماز فهى جاٍز

حه الاكخـادي الىـىؾ اللاهىهُت التي وززتها مً فسوظا ، الطُما في اإلاجاٌ الاكخـادي ، ؤما الػامل الثاوي فهى الخى 

الري جبيخه الجصاثس خُث بمجسد الاهخلاٌ مً الدولت اإلاخدزلت بلى الدولت اللابوت ، خل مدل الػلاب الجصاجي الػلاب 

م هى خد مً الػلاب(2)ؤلادازي   ـ(3). فيل خد مً الخجٍس

 _ جقذًش هظشيت إصالت الخجشيم:2

م جبدو مً الىهلت ألاو     ت اًجابُت غلى اغخباز ازجباهها بظعي اإلاؼسع بلى غلى السؾم ؤن فىسة الحد مً الخجٍس لى هظٍس

م آزس م طلىن مػين ؤو ججٍس . فسؾبت اإلاؼسع في مظاًسة مخولباث (4)بزكاء اللمير الاحخماعي مً زالٌ بلؿاء ججٍس

 الىجاغت الاكخـادًت والحصم في مىاحهت الاهدساف الاكخـادي حػلخه ال ًىلي اهخماما بشخـُت اإلاجسم او بةمياهُت

لُت إلاا  بؿالخه هما ال يهخم بظسوفه الاحخماغُت والىفظُت ، فىظُفت الػلىبت جىـب بؼيل ؤطاس ي غلى كظُمت حػٍى

مت الاكخـادًت  ، ولهره الظاهسة مصاًا وغُىب ـ (5)لحم ؤلادازة مً ؤكساز هاحمت غً الجٍس

 : ) م  مصاًا الخدٌى غً ؤلاحساء الجىاجي ) بشالت الخجٍس

ػبء غً الجهاش الللاجي غلى اغخباز اهه ٌظمذ بةجاخت الىكذ الالشم للمداهم للخفسؽ للللاًا _ ٌظاغد غلى جسفُف ال

 الهامت والتي ال بدًل لحلها بال بالحساءاث الجىاثُت ـ

 _ٌظمذ بدل النزاع بػُدا غً الجصاءاث الجىاثُت وؤزازها الظلبُت التي جازس غلى اإلاديىم غلُه ـ

 حظاغد في ؤلاطساع بةنهاء النزاع بما جخدلم مػه مـلحت اإلاجني غلُه ـ _ جلدًم الىطاثل اإلاىاطبت التي

م اإلاجني غلُه مً ألاكساز التي لحلذ به ظهل غلى ألاكل في بغادة ألاوكاع بلى ما واهذ غلُه ؤو حػٍى  .(6)_ ًلمً َو

                                                           
 367داود مىـىز ، مسحؼ طابم ؾ -(1)

 368_داود مىـىز ، مسحؼ طابم ، ؾ (2)

، ميؼىزاث  1مجلت الظُاطت الجىاثُت باإلاؿسب ، اإلاجلد الثاوي ، ن«,الظُاطت الجىاثُت مفهىمها وآلُاث وكػها وجىفُرها »الوُب ػسكاوي ،-(3)

 31، ؾ  2005،  4حمػُت اإلاػلىماث اللاهىهُت والللاثُت ، غدد 

ت الػامت في الىظام اللاهىوي الجصاثسي, ؤهسوخت دهخىزاه غلىم ، ولُت الحلىق والػلىم الظُاطُت ، فُـل وظُؿت ، السكابت غلى الج-(4) صاءاث ؤلاداٍز

 31، ؾ  2011،  2010حامػت مدمد زُلس بظىسة ، 

مت الاكخـادًت ) دزاطت في اإلافهىم وألازوان(» بيهاب السوطان,-(5) ، حىان  07زكلت ، الػدد ، دفاجس الظُاطت واللاهىن ، حامػت و « زـاثف الجٍس

 105، ؾ  2012

 37فُـل وظُؿت ، مسحؼ هفظه ، ؾ -(6)
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ت اإلاظخللت طلوت جىكُؼ الػلاب بىاءا غلى غدة اغخبازاث ومً ؤهمها  غدم وحىد الخوإ _ زىلذ الظلواث ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت ًترحم هىغا مً الاختراض والؼً ججاه اللاض ي،  الجىاجي للشخف اإلاػىىي، فاالطخػاهت بالهُئاث ؤلاداٍز

 .(1)وجلمً الحلىق 

  : م  غُىب ظاهسة بشالت الخجٍس

 جدمل هره الظاهسة في هُاتها مجمىغت مً اإلاأزر ؤو الاهخلاداث جىـب ؤطاطا خٌى : 

ا الىظام بلى اهتزاش زلت ألافساد في الىظام الجىاجي باغخبازه الىطُلت السادغت والفػالت في ؤؾلب _ ًمىً ؤن ًادي هر

 الحاالث وزاؿت بذا ما زلؼ ألامس للمظاومت بين الجاوي واإلاجني غلُه ـ

ِب _ بن الاغخماد في جوبُم هرا الىظام غلى اغتراف الفاغل طُادي بالبػم بلى الاغتراف غلى ؤهفظهم هربا لخجى

م الللاجي وؤلاداهت  . (2)الوٍس

 ولهرا فةن اللماهاث اإلامىىخت للمػسكين للػلاب جدد هىغا ما مً آلازاز الظلبُت للظاهسة ـ 

 _ فػاليت الػقىبت املىقػت مً طشف السلطاث إلاداسيت املسخقلت:ثاهيا 

ت اإلاظخللت جيىن بؼيل ؤهرر فػالُت     مؼ اخخفاظها  (3)وبظاهت وطسغت بن الػلىبت التي جفسكها الظلواث ؤلاداٍز

 وجبرش الفػالُت مً زالٌ: (4)ي حاءث مً ؤحله ؤال وهى السدعربالهدف ال

_ جميز هره الػلىبت بالسدع ؤهرر مً الجصاءاث التي ًىكػها اللاض ي فةذا هظسها بلى ؤهىاع الػلىباث اإلاىكػت مً 

ت اإلاظخللت واإلاخمثلت غلى طبُل اإلاثاٌ في غلى  بت سحب الترازُف ؤو الاغخماداث ؤو اإلاىؼ مً دزٌى ؤو الظلواث ؤلاداٍز

ممازطت اإلاهىت فرلً طُيىن ؤهرر بًالما وبكسازا مً غلىبت فسق الؿسامت مهما وان مبلؿها ، ؤو غلىبت الحبع مؼ 

لـد به جدرًس باقي ؤغىان اللواع الرًً جساودهم فىسة (5)الخىفُر وكف  , وللسدع ؤلادازي وحهان : السدع الػام ٍو

ازجياب اإلاسالفت مً ؤنهم طِىالىن هفع الػلىبت التي جىكؼ غلى الشخف اإلاسالف الري ازجىبها فػال ، ؤما الىحه 

لـد به بًالم اإلاسالف باللدز الالشم الري ًمىػه مً الخفىير في الػىدة بلى ازجياب  الثاوي فهى السدع الخاؾ ٍو

 . (6)اإلاسالفت

                                                           
مً ؤغماٌ اإلالخلى الىهني خٌى "طلواث اللبى اإلاظخللت في «,اللجىت اإلاـسفُت هجهت كمػُت في مجاٌ اإلاظاءلت اإلاهىُت للبىىن » هجاة هباع ، - (1)

 220، ؾ  2007ماي  24_23لُت الحلىق والػلىم الاكخـادًت ، بجاًت  ، اإلاجاٌ الاكخـادي واإلاالي ", حامػت غبد السخمً ميرة ، و

  38فُـل وظُؿت ، مسحؼ طابم ؾ  -(2)

ت اإلاظخللت في ظل الدولت اللابوت ، مسحؼ طابم ؾ  -(3)   301الهام زسش ي ، الظلواث ؤلاداٍز

 244ؾ  2011هىمت ,طىت، الجصاثس ، داز  10ؤخظً  بىطلُػت ، الىحيز في اللاهىن الجىاجي الػام ، ن-(4)

 301بلهام زسش ي ، مسحؼ هفظه ، ؾ -(5)

 370داود مىـىز ، مسحؼ طابم ، ؾ  -(6)
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ىان الاكخـادًين واإلاخدزلين في اللواع ، وجىلد في هفىطهم هىغا مً السدع _ بن السدع ؤلادازي ٌػوي دزطا ليل ألاغ

. هما ؤن ممازطت (1)والخىف في مىاحهت الػلىبت هفظها في خالت مسالفتهم لللىاهين والخىظُماث اللابوت لللواع

ً بإهه جىحد ك ىاغد كاهىهُت ًجب طلواث اللبى اإلاظخللت لهرا السدع هى هىع مً الخدرًس والخرهير لألغىان آلازٍس

 .(2)اخترامها

ت اإلاظخللت بةحساء مىمل وهام للسدع ؤلادازي وهى وؼس اللسازاث اإلاىكػتللػلىباث. ؤلاحساء  _ جلىم الظلواث ؤلاداٍز

ت، فاليؼس بحساء  الري ٌػلم بىاطوخه الفاغلين واإلاخدزلين في اللواع بالػلىباث اإلافسوكت ألن الجلظاث جخم بظٍس

 ًلابل مبدؤ 

 .(3)الىوم باألخيام ؤو الػلىباث مً هسف اللاض ي غلىُت

 : مماسست السلطت القمػيت للسلطاث إلاداسيت املسخقلت املطلب الثالث

ت اإلاظخللت بالظلوت اللمػُت التي هسطتها كىاهين بوؼائها وفي هرا ؤلاهاز مىدذ هره     جخمخؼ الظلواث ؤلاداٍز

ٌ ألاغىان الاكخـادًين ولرلً طيخوسق بلى طلوت الخدلُم الظلواث طلوت الخدلُم مً ؤحل حمؼ اإلاػلىماث خى 

 ؤوال زم ممازطت الظلوت اللمػُت ـ

  سلطت الخحقيق كىسيلت مً وسائل مماسست السلطت القمػيت_ أوال

ؼ الجصاثسي بـفت زاؿت ,طلوت البدث والخدسي     ػاث دٌو الػالم بـفت غامت والدؼَس للد زىلذ مػظم حؼَس

ػُت والخىظُمُت لـالح طلواث اللبى ، وذلً بهدف خماًت والخإهد مً مدي جىفس  وجلُد اإلاخػاملين باألخيام الدؼَس

ىحد هىغين (4)الادزاز الػام غً هٍسم كمان الؼفافُت غلى الظىق وجدلُم اإلاظاواة في اإلاػاملت بين اإلاظاهمين . ٍو

 ؤطاطُين مً الخدلُم وهما : الخدلُم ؾير السدعي والخدلُم السدعي :

لُم ؾير السدعي : وهى الري ًمىً هره الظلواث مً الحـٌى غلى اإلاػلىماث خٌى اللواع الري ولفذ _ الخد

بلبوه والري ًمىنها مً الدزٌى الى مسخلف اإلااطظاث وفدف اإلاظدىداث والىزاثم للحـٌى غلى اإلاػلىماث 

 .(5)اإلاولىبت

                                                           
 301, ؾ مسحؼ هفظهبلهام زسش ي ،  -(1)

 371داود مىـىز ، مسحؼ هفظه ، ؾ  - (2)

 301ؤهظس الهام زسش ي ، مسحؼ هفظه ، ؾ   -(3)

ت "دزاطت ملازهت".ؤهسوخت دهخىزاه غلىم ,ولُت جىاحي هـيرة, كبى طىق اللُم اإلاىلاحي ، هـيرة جى  -(4) الحلىق والػلىم الظُاطُت ، ىلت الجصاثٍس

 253ؾ ، 2013مىلىد مػمسي جيزي وشو, طىت حامػت

 316الهام زسش ي ، مسحؼ طابم ، ؾ  -(5)
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لخدلُم في الللاًا التي ٌظىدها بليهم زثِع مجلع فباليظبت إلاجلع اإلاىافظت مثال ًخىلى اإلالسز الػام واإلالسزون ا   

اإلاىافظت وجخمثل الخدلُلاث البظُوت ؤو الػادًت في جلً الخدلُلاث التي جخم دون بهساه اإلااطظت اإلاػُىت غلى السكىر 

لها لهرا الظبب جم حظمُتها بـ "الخدلُلاث ؾير اللمػُت " ًمىذ الخدلُم البظُى للمدللين خلىكا مسخلفت وذلً 

 ـ  03_03مً ألامس  37في اإلاادة  (1)ملخض ى كاهىن اإلاىافظت الجصاثسي ب

_ الخدلُم السدعي : ًخػلم ألامس بالخدلُلاث الؼبيهت بػملُاث الؼسهت بما ؤنها ال جىخفي بالهالع غلى الىزاثم واإلاػاًىت 

ادة غلى ذلً ، فهي جدلُلاث حظعى وزاء البدث غً اإلاسالفاث وهي جخلمً طلواث و  اطػت مثل الخفخِؽ لىً ٍش

ت   والحجص هما ٌظمذ هرا الىىع مً الخدلُلاث بلُام اإلادللين باالطدُالء غلى الىزاثم واإلاظدىداث التي ًسونها كسوٍز

هفاالجه وكماهاجه بذ ًجب ؤن  لرلً ًجب ؤن ًيىن للخدلُم ول ملىماث الخدلُم اللاهىوي الصحُذ و (2)للخدلُم

اة اللماهاث ألاطاطُت التي جلىم غليها خىمخه بإن جخىافس فُه كماهت الظالمت ًخم في خدود ألاؿٌى الػامت وبمساغ

ا للباض  (3)والحُدة والاطخلـاء لـالح الحلُلت، وؤن جىفل به خماًت خم الدفاع والخدلُم ٌػخبر ؤمسا كسوٍز

ُم السدعي ال ًخم بال بةذن . والخدل(4)الػلىبت زىب الػدالت والىاكػُت ، وبهرا اإلاػنى ٌػخبر الخدلُم مً ؤهم اللماهاث

ه: مثل البدث والاطدُالء غلى الىزاثم ،وال ًمىً ؤن ًخم بال في ظل ظسوف  مً اللاض ي ألهه ًىوىي غلى وطاثل كـٍس

، وللحـٌى غلى هرا ؤلاذن ًجب غلى اإلاػني بكىاع اللاض ي بػدم (5)مػُىت جلمً خلىق الشخف اإلاػني بالخدلُم

جب ؤن ًلخىؼ اللاض ي ؤن الخدلُم وحىد  ماػساث وافُت لىنها مخىاط لت وزويرة جدٌ غلى ازجياب مسالفاث ٍو

البظُى والػادي ال ًىفي لىخده للىؿٌى بلى بزباث هره اإلاسالفاث فال ًمىً اللجىء بلى مثل هره ؤلاحساءاث اللمػُت 

اإلالسز الػام لظلوت اإلاىافظت  بال في بهاز الخدلُلاث التي جباػسها اللجىت ألاوزوبُت ، ؤو الىشٍس اإلايلف باالكخـاد ، ؤو 

 .(6)الفسوظُت باكتراح مً اإلالسز 

ً للمجلع  وللخمُيز بين الخدلُم السدعي والخدلُم ؾير السدعي اطخسلف الفله الفسوس ي زالزت مػاًير مً زالٌ كساٍز

 19/01/1988اإلاازر في  240/ 87واللساز زكم  10/11/1984اإلاازر في  84/181الدطخىزي الفسوس ي هما اللساز زكم 

 وهي :

  ازة الهُئت البظُوت اإلاػُاز ألاٌو : ًخػلم بمدي جىفس غىـس ؤلاهساه ؤو اللمؼ اإلامازض غلى الشخف فٍص

ا ، ؤما بذا وان بحساء الخدلُم ًخولب الحجص والخفخِؽ ، فةن دزحت اللمؼ  للماطظت ٌػد جدلُلا بداٍز

                                                           
ت, ؤهسوخت دهخىزاه غلىم فسع  -(1) كاهىن ألاغماٌ ، ولُت الحلىق والػلىم حالٌ مظػد شوحذ مدخىث، مدي جإزس اإلاىافظت الحسة باإلامازطاث الخجاٍز

 285، ؾ  2012الظُاطُت ، حامػت مىلىد مػمسي ، جيزي وشو ، 

 286، ؾ  هفظهحالٌ مظػد شوحت مدخىث ، مسحؼ  -(2)

ت ،  -(3)  517، ؾ  2010ماحد زاؾب الحلى ، الللاء ؤلادازي ، داز الجامػت الجدًدة ؤلاطىىدٍز

م اهدساف اإلاىظف الػام في الىظامين ؤلادازي الىكعي وؤلاطالمي ، مىخبت الىفاء ؿبري حبلي ؤخمد غبد الػاٌ ، ا -(4) لخإدًب وفاغلُخه في جلٍى

ت ، ن  125، ؾ  2014،  1اللاهىهُت ، ؤلاطىىدٍز
(5)

_ Les enquêtes de l’autorité de la concurrence et de la DGCCRF. Les article 450_3, 450_4 du code de 

commerce (www.gouache.fr)   .11/12/2012  

 287حالٌ مظػد شوحت مدخىث ، مسحؼ طابم ، ؾ  -(6)

http://www.gouache.fr/
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ت ؤمس وازد ، ولرلً  د ومىه ًـبذ اإلاظاض بالحٍس ًـبذ جدزل اللاض ي مولىب ختى ال ًيىن اإلامازض جٍص

مً الدطخىز  47, التي جلابلها اإلاادة (1)اإلاػدٌ 1958مً الدطخىز الفسوس ي لظىت  66هىان زسق للمادة 

يىن بمىحب ؤمس مىخىب ؿادز غً الظلوت الللاثُت اإلاسخـت  (2)الجصاثسي اإلاػدٌ ٍو

  اإلاػُاز الثاوي: ًخػلم بمدة اللمؼ اإلامازض ، فةذا وان اللمؼ ًخػدي مدة مدددة ، فُجب هىا ؤن ًخدزل

 اللاض ي ، واإلادة اإلاالثمت جسلؼ لخلدًس هرا ألازير ـ

  ت للهُئت، التي جخػازق مؼ مىدها الظلوت الػلابُت بؼسن ؤن جيىن اإلاػُاز الثالث ًخػلم بالوبُػت ؤلاداٍز

 . (3)ي الػاديجدذ زكابت اللاض 

اث الفسدًت الطُما جلً اإلاخػللت     ـىليي جيىن غملُاث الخدلُم اللمعي ملبىلت في مىاحهت اإلابادت التي جلمً الحٍس

 باهتهان خسمت الظىً هما ذهسها طابلا البد مً جىفس زالزت ػسون ؤطاطُت:

 ها ـ _ ًجب جددًد اإلاسالفاث التي ًباػس فيها اإلادللىن بالبدث غً ألادلت بؼإن

 _ ًجب غلى اللاض ي ؤن ًخإهد مً مدي جإطِع هلب الترزُف بالخدلُم اللمعي ـ

_ ًجب ؤن جيىن لدي اللاض ي الري ًسزف بالخدلُم اللمعي بمياهُت للخدزل والسكابت ؤزىاء بحساء غملُاث الخدلُم 

 .(4)اإلاسزف بها

ً للمدافظت غلى اللماهاث التي هفلها وذل (5)ًبدو مما طبم ؤن طلوت الخدلُم ملُدة بةذن مظبم مً اللاض ي   

 الدطخىز واللاهىن ـ

 مجال السلطت القمػيت:  ثاهيا :

ت اإلاظخللت فىجد مثال :     للد خدد اإلاؼسع الجصاثسي مجاالث الظلوت اللمػُت للظلواث ؤلاداٍز

الخدلُلاث اإلاخػللت _ مجلع اإلاىافظت : خُث ًىكؼ اإلاجلع غلىباث غلى اإلامازطاث اإلالُدة للمىافظت ؤو بذا ؤزبدذ 

ػُت والخىظُمُت ذاث الـلت باإلاىافظت بإن جوبُم هره الىـىؾ ًترجب غلُه كُىد  بؼسون جوبُم الىـىؾ الدؼَس

 ـ (6)غلى اإلاىافظت

                                                           
 317، مسحؼ طابم ؾ لهام زسش ي ب  -(1)

ل  10اإلاازر في  02/03اإلاػدٌ واإلاخمم باللاهىن زكم  1996دطخىز   -(2) اإلاازر في  08/19زكم  اإلاػدٌ و اإلاخمم باللاهىن  25، ج.ز، غدد 2002ؤفٍس

 2016,لظىت 14ج.ز، غدد  2016مازض  06اإلاازر في  16/01اإلاػدٌ واإلاخمم باللاهىن زكم  2008هىفمبر 15

 317الهام زسش ي ، مسحؼ هفظه ، ؾ  -(3)

 288_287حالٌ مظػد شوحت مدخىث ، مسحؼ طابم ، ؾ  -(4)

  318، ؾ  مسحؼ طابمالهام زسش ي ،  -(5)

  ، ج ز غدد05-10، اإلاػدٌ واإلاخمم باللاهىن زكم 2003طىت،  43ًخػلم باإلاىافظت, ج ز  03-03ًىلُى  19اإلاازر في  03-03ألامس زكم  مً 37اإلاادة   -(6)

  .2010 طىت 45
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عي زكم  53_ لجىت جىظُم غملُاث البىزؿت : جىف اإلاادة  جكىن الغشفت :» غلى ما ًلي  93/10مً اإلاسطىم الدؼَس

ي املجال الخأدًبي لذساست أي إخالل بالىاجباث املهىيت وأخالقياث املهىت مً جاهب املزكىسة أغاله مخخصت ف

، فالىطواء في غملُاث « الىسطاء في غملياث البىسصت وكل مخالفت لألحكام الدششيػيت والخىظيميت املطبقت غليهم

خُث اكس للجىت الػلىباث  البىزؿت هم مدىز ازخـاؾ الؿسفت الخإدًبُت للجىت ، بػىع ما طلىه اإلاؼسع الفسوس ي ،

 .(1)غلى مظخىي طلوت ألاطىاق اإلاالُت بفسق غلىباث غلى ول اإلاخدزلين في الظىق طىاء مهىُين ؤو ؾير مهىُين

إرا أخل بىك أو مؤسست ماليت بأخز ألاحكام  :»التي جىف غلى ما ًلي  114_ اللجىت اإلاـسفُت : خظب هف اإلاادة 

بيشاطه أو لم ًزغً ألمش أو لم ًأخز في الحسبان الخحزًش ًمكً للجىت أن الدششيػيت أو الخىظيميت املخػلقت 

، فخظهس اللجىت ههُئت غلابُت مهىُت جسدم مجاٌ اللبى وججظد ؾاًت الدولت في  (2)«جقض ي بئحذي الػقىباث ـ ـ ـ 

المخُاشاث اهتهاحها آلُاث حدًدة لللبى الاكخـادي، فالظلوت اللمػُت لهره الظلواث هي بـفت غامت ممازطت 

 .(3)الظلوت الػامت

ت اإلاظخللت,    فلِع مػنى ذلً  بذا واهذ طلوت فسق الػلىباث كد اهخللذ مً اللاض ي الجصاثسي بلى الظلواث ؤلاداٍز

 فهىان ػسون وؤهمها : (4)ؤهه ًخم جوبُم ول ؤهىاع الػلىباث التي ًىوم بها اللاض ي

ت: ألنها جمع ب  اث ألافساد ، لرلً فلد وكؼ_ ؤن ال جيىن الػلىباث طالبت للحٍس اإلاؼسع كماهاث مً  دلىق وخٍس

 .(5)ؤحل الخوبُم ألامثل لها ، ومنها كلاثُت الػلىبت

_ اخترام اإلابادت ألاطاطُت: بن الىظام الػلابي اإلاخبؼ ؤمام طلواث اللبى ًسلؼ لىفع الىظام ؤلاحساجي اإلاخبؼ ؤمام 

 الػامت لللاهىن .اللاض ي الجصاجي ، ؤي اهه ًسلؼ لللماهاث واإلابادت 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

_ Emmanuelle. BOURETZ et Jean-Louis. EMERY, autorités des marchés Financière et commission bancaire, 

pouvoirs de sanction et recours, Editions Revue banque, Paris, 2008, P21  
 2003لظىت  52ًخػلم بالىلد واللسق ، ج ز غدد  2003ؾؼذ طىت  26اإلاازر في  11_03مً ألامس زكم  114اإلاادة  -2
 223_222، مسحؼ طابم ، ؾ «اللجىت اإلاـسفُت هجهت كمػُت في مجاٌ اإلاظاءلت اإلاهىُت للبىىن »هجاة هباع ،  -3
 303، ؾ  ،مسحؼ طابمبلهام زصش ي -4
 ًلـد بللاثُت الػلىبت ) ؤن الظلوت الللاثُت هي التي جدخىس جىكُؼ الػلىباث الجصاثُت ( للخفـُل اهظس،طازة مػاغ ، " الػلىباث الظالبت -5

ؼ الجصاثسي",داز الىفاء للوباغت واليؼس, طىت ت "في الدؼَس  55,ؾ2016للحٍس
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 :الخاجمت 

تحػد الظلوت اللمػُت اإلاسىلت للظلواث  وكد جىؿلىا الـالخُاث ذاث الوابؼ ػبه الللاجي  ؤهماإلاظخللت مً  ؤلاداٍز

 مجمىغت مً الىخاثج والاكتراخاث جخمدٌى خٌى : بلىمً زالٌ هره الىزكت البدثُت 

الخىَسع  ؤو غدم جإطِع  هاٌظدؼف من كسازاجه التيٌ ًبدو مىكف اإلاؼسع الدطخىزي الجصاثسي واضحا مً زال -

ت ؿالخُت الىظس في  فلد مىذ مجلع اإلاىافظت ؤزسي ،لىً مً حهت الدطخىزي للظلوت اللمػُت  وهى حهت بداٍز

 .اإلامازطت اإلاىافُت للمىافظت الحسة

ػم اللواغاث لم ٌػد لجىء اإلاؼسع للتهدًد الجىاجي مجدًا لىفالت خظً جىفُر الىـىؾ الخىظُمُت في ب  -

الاكخـادًت ؤو اإلاالُت ,فلد ؤدي غدم ازجُاح اللاض ي الجىاجي للىظس في جلً اإلاجاالث الخلىُت واإلاػلدة ,والري 

ًسحؼ الظبب فيها بلى غدم فاغلُت الىـىؾ الجىاثُت الىاظمت لها وغدم كدزة ألاطالُب الخللُدًت في كبى هره 

 .جىاجي لـالح هُئاث ؤزسي ؤهرر كسبا لخلً اللواغاث اللواغاث,بلى هلل الظلوت الػلابُت لللاض ي ال

هرا الخدٌى في الـالخُاث ًدٌ غلى زفم الخدزل الللاجي في اللواغاث الاكخـادًت ,الن طلوت الللاء بن   -

اإلاىولت لللاض ي ؤظهسث مددودًتها طىاء مً خُث مددودًت الػدالت الجىاثُت وغدم مىاهبتها للخوىزاث 

وهرا ما ًخإحى مً   حظُير هره اللواغاث بوابؼ حد جلني ًـػب غلى اللاض ي بطخػابهالاكخـادًت ؤو مً خُث 

ت اإلاظخللت . م وفػالُت الػلىباث اإلاىكػت مً هسف الظلواث ؤلاداٍز  زالٌ طُاطت بشالت الخجٍس

ت اإلاظخللت في بهاز ممازطت الظلوت اللمػُت بـالخُت مهمت جخمثل في -  الخدلُم طلوت جخمخؼ الظلواث ؤلاداٍز

 وذلً كمً اإلاجاالث التي زىلها اللاهىن. ، اإلالُدة بةذن مظبم مً اللاض ي

 الاكتراخاث:

ت اإلاظخللت  بن جىاكم الىـىؾ بؼان مؼسوغُت - مً ػاهه الخإزير الظلوت اللمػُت التي جمازطها الظلواث ؤلاداٍز

وختى ، اإلاجلع الدطخىزٍت بالـالخُاث اإلاسىلت لها ،لرلً البد مً جىخُد الىـىؾ وؤزاء ألازيرةغلى كُام هره 

 .كابلُتها للوػً الللاجيالفـل بين الظلواث البد مً  مبدؤال جسسق هره الـالخُت 

غىد بمياهُت الخالقي بين الػلىباث الجصاثُت والػلىباث التي جىكػها الهُئاث اللبوُت اإلاظخللت ،  ؤلاػيالُت جثاز  -

م لىفالظلوت اللمػُت اإلامىىخت لهره الهُئاث حاءث بظاهسة   ً هره الظاهسة جظهس ؤخُاها حصثُتبشالت الخجٍس

ت اإلاظخللت وبػدها ًخدزل الللاء الجصاجي إلاا ًخػلم ألامس بالػلىباث  فدظمذ ؼ للهُئاث ؤلاداٍز بالخدزل الظَس

ت التي ال  ت اإلاظخللت ؤن جىكػهاالظالبت للحٍس جاهير هره الـالخُت  لرلً جىحب غلى اإلاؼسع ًمىً للهُئاث ؤلاداٍز

ذ هىن واضح بلا  وؿٍس
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 قائمت املشاجؼ :

 الذسخىس:

ل  10اإلاازر في  02/03اإلاػدٌ واإلاخمم باللاهىن زكم  1996دطخىز  -1 اإلاػدٌ و اإلاخمم  25، ج.ز، غدد 2002ؤفٍس

 2016مازض  06اإلاازر في  16/01اإلاػدٌ واإلاخمم باللاهىن زكم  2008هىفمبر 15اإلاازر في  08/19باللاهىن زكم 

 2016 ,لظىت14ج.ز، غدد 

 :الفقه الذسخىسي

 1989لظىت  37ًخػلم باللاهىن ألاطاس ي للىاثب ، ج ز غدد  1989ؾؼذ  30اإلاازر في  89.ق.ق.م.د 02كساز زكم  -1

اإلاخػلم بالىظام الدازلي للمجلع الؼػبي الىهني مىكؼ اإلاجلع  28/08/1989اإلاازر في  89.ز.ق.م.د_01زؤي زكم  -2

 www.Conseil_Constitutionnel.dzالدطخىزي    

ًخػلم بمساكبت موابلت اللاهىن الػلىي اإلاخػلم بالغالم  2012ًىاًس  08, اإلاازر في 12/ز.م.د/02زؤي زكم  -3

 . 2012,لظىت  02للدطخىز ، ج ز غدد 

 القىاهين: 

 2003لظىت  52لد واللسق ، ج ز غدد ًخػلم بالى 2003ؾؼذ طىت  26اإلاازر في  11_03ألامس زكم  -1

، اإلاػدٌ واإلاخمم باللاهىن زكم 2003طىت،  43ًخػلم باإلاىافظت, ج ز  03-03ًىلُى  19اإلاازر في  03-03ألامس زكم  -2

 .2010 طىت 45  ، ج ز غدد10-05

 الكخب: 

 2011، الجصاثس ، داز هىمت ,طىت 10ؤخظً  بىطلُػت ، الىحيز في اللاهىن الجىاجي الػام ، ن -1

ت اإلاظخللت، ميؼىزاث الحلبي الحلىكُت، بيروث، ن -2  .2015، 1طمير اللحام زها: الظلواث ؤلاداٍز

م اهدساف اإلاىظف الػام في الىظامين ؤلادازي الىكعي  -3 ؿبري حبلي ؤخمد غبد الػاٌ ، الخإدًب وفاغلُخه في جلٍى

ت ، ن  2014،  1وؤلاطالمي ، مىخبت الىفاء اللاهىهُت ، ؤلاطىىدٍز

ت ، ماحد زاؾ -4  ، 2010ب الحلى ، الللاء ؤلادازي ، داز الجامػت الجدًدة ؤلاطىىدٍز

مدمد اإلاجروب ، اللاهىن الدطخىزي والىظام الظُاس ي في لبىان واهم الىظم الدطخىزٍت والظُاطُت في الػالم  -5

 . 2002، ميؼىزاث الحلبي الحلىكُت ،  4,ن

ثسي، داز بللِع لليؼس والخىشَؼ، داز البُلاء، وحملين ولُد : طلواث اللبى الاكخـادي في اللاهىن الجصا -6

 .2011الجصاثس، 

 والشسائل الجامػيت: ألاطشوحاث

ت اإلاظخللت في ظل الدولت اللابوت، ؤهسوخت لىُل ػهادة دهخىزاه غلىم في لهام زسش ي ب -1 ، الظلواث ؤلاداٍز

 .2015، 2وُف مدمد ألامين دباؾين، ط اللاهىن الػام، ولُت الحلىق والػلىم الظُاطُت، حامػت 

ت, ؤهسوخت دهخىزاه غلىم فسع كاهىن  -2 حالٌ مظػد شوحذ مدخىث، مدي جإزس اإلاىافظت الحسة باإلامازطاث الخجاٍز

 2012ألاغماٌ ، ولُت الحلىق والػلىم الظُاطُت ، حامػت مىلىد مػمسي ، جيزي وشو ، 

http://www.conseil_constitutionnel.dz/
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خت دهخىزاه غلىم، كاهىن داود مىـىز ، آلالُاث اللاهىهُت للبى اليؼان ؤلاكخـادي في الجصاثس، ؤهسو  -3

 ,2016-2015ألاغماٌ، ولُت الحلىق والػلىم الظُاطُت ، حامػت مدمد زُلس، بظىسة، 

ت اإلاظخللت في اإلاجاٌ الاكخـادي واإلاالي ,مرهسة ماحظخير ,فسع  -4 غص الدًً غِظاوي,الظلوت اللمػُت للهُئاث ؤلاداٍز

.امػت مىلىد مػمسي جيزي وشو ، طىت 2005.2004ز.كاهىن ألاغماٌ ,ولُت الحلىق حامػت مىلىد مػمسي ,جيزي وش 

2010_2011, 

ت الػامت في الىظام اللاهىوي الجصاثسي, ؤهسوخت دهخىزاه غلىم ،  -5 فُـل وظُؿت ، السكابت غلى الجصاءاث ؤلاداٍز

 . 2011-2010ولُت الحلىق والػلىم الظُاطُت ، حامػت مدمد زُلس بظىسة ، 

ت "دزاطت ملازهت".ؤهسوخت دهخىزاه غلىم ,ولُت هـيرة جىاحي ، جىاحي هـيرة, كبى طى  -6 ق اللُم اإلاىلىلت الجصاثٍس

 . 2013الحلىق والػلىم الظُاطُت ، حامػتمىلىد مػمسي جيزي وشو, طىت 

ت ,ؤهسوخت ملدمت لىُل دهخىزاه في الػلىم ، حامػت  -7 هىازة خملُل ، الىظام اللاهىوي للظىق اإلاالُت الجصاثٍس

 2014مػمسي, جيزي وشو.

صة -8 لحسازي )ػالح( .خماًت اإلاظتهلً في ظل كاهىن خماًت اإلاظتهلً وكمؼ الؿؽ وكاهىن اإلاىافظت ,مرهسة   ٍو

 2011_2010حامػت مىلىد مػمسي جيزي وشو ، طىت ولُت الحلىق و الػلىم الظُاطُت ,ماحظخير, 

 املقاالث الػلميت :

ت إلاىاحهت زوس اإلايؼأث اإلاـىفت غلى»لهام فاكل ،ب -1 ؼ الجصاثسي  الػلىباث ؤلاداٍز ، دفاجس «البِئت في الدؼَس

 .2013حىان  , 09الظُاطت واللاهىن ، حامػت وزكلت, الػدد 

مت الاكخـادًت ) دزاطت في اإلافهىم وألازوان(» بيهاب السوطان,  -2 ، دفاجس الظُاطت واللاهىن ، « زـاثف الجٍس

 ،  2012، حىان  07حامػت وزكلت ، الػدد 

مجلت الظُاطت الجىاثُت باإلاؿسب ، «,ثُت مفهىمها وآلُاث وكػها وجىفُرها الظُاطت الجىا»الوُب ػسكاوي ، -3

 . 2005،  4، ميؼىزاث حمػُت اإلاػلىماث اللاهىهُت والللاثُت ، غدد  1اإلاجلد الثاوي ، ن

مً ؤغماٌ اإلالخلى الىهني خٌى «,اللجىت اإلاـسفُت هجهت كمػُت في مجاٌ اإلاظاءلت اإلاهىُت للبىىن » هجاة هباع ، -4

اإلاجاٌ الاكخـادي واإلاالي ", حامػت غبد السخمً ميرة ، ولُت الحلىق والػلىم  اث اللبى اإلاظخللت في"طلو

 ،  2007ماي  24_23الاكخـادًت ، بجاًت  ، 

 اجفاقياث دوليت : 

 1950هىفمبر  04اجفاكُت خماًت خلىق ؤلاوظان في هواق مجلع ؤوزوبا ، زوما في  -1

  1789ؤوث  26زة في بغالن خلىق ؤلاوظان واإلاىاهً الـاد -2

1- Ouvrages : 

1- Marie-José. GUEDON, les autorités administratives indépendantes, librairie générale de 

droit et de jurisprudence, Paris, 1991  
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2- Articles et communications  

1- Georges. LAVASSEUR, « le problème de la dépénalisation », Archive de la politique 

criminelle, N°06 , 1983  

2- ZOUIAMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes, et la régulation 

économique, IDARA, N°26, 2003 

3- Emmanuelle. BOURETZ et Jean-Louis. EMERY, autorités des marchés Financière et 

commission bancaire, pouvoirs de sanction et recours, Editions Revue banque, Paris, 2008 

3-Webographie  :  

1. Conseil constitutionnel .Décision N'88-248 DC. du 17 janvier 1989 loi modifiant la loi 

N'86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, considérant 15  

www.conseil-constitutionnel.fr  .00/12/2012             

2. Conseil constitutionnel .Décision N° 84_181 DC du 11/10/1984, loi visant à limiter la 

concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de 

presse Journal officiel du 13 octobre 1984, p3200 Recueil http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html 

10/12/2012  

3. Conseil constitutionnel .Décision N° 89_260 DC du 28/07/1989, loi relative à la 

sécurité et à la transparence du marché Financier, considérant N6 .Jo. du 01_08_ 1989 , 

P9676 , Recueil http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-89-260-

dc-du-28-juillet-1989.8652.html 11/12/2012  

4. Les enquêtes de l’autorité de la concurrence et de la DGCCRF. Les article 450_3, 

450_4 du code de commerce  (www.gouache.fr)  11/12/2012  
  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html
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 ملخص:

ت، بال ؤهه مغاناة للمطلحت الهامت صازل اإلاجخمو، ومغاناة  جىؿىي ناصة الازتراناث نلى حاهب مً الؿٍغ

 لخَ٘غـ البهض الخ٘ىىلىجي للخىمُت اإلاؿخضامت ؤضبذ مً الػغوعي ؤلاَطاح نً ؾغ الازترام.

ٙىن طلٚ بضاًت بخدضًض  ت، في خالت الازتبٍو راناث يير اإلابرؤة، ألن اإلاجاٛ هىا ًم٘ىه ؤن ٌشمل ؾاع الؿٍغ

ت الُىُت، ٖما جدضص ؤهمُت ؾغ الازترام في خالت الازتراناث اإلابرؤة، ؤي  اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها وؤًػا اإلاهَغ

 الازتراناث التي مىدذ بسطىضها بغاءاث الازترام.

ت ؛الازترام ؛ؤلاَطاح الكلمات املفتاحية: ت ال ؛الؿٍغ  الخ٘ىىلىحُا. ؛ُىُتاإلاهَغ

 

Abstract 

 

Inventions are generally covered by confidentiality, in order to satisfy the general interest 

of society and to devote the technological breadth of sustainable development, being 

necessary in the disclosure of the secret of the invention. 

It starts with the clarity of the confidentiality framework, in the case of unpatented 

inventions, as it can include undisclosed information as well as technical knowledge, and also 

determines the importance of the secrecy of the invention in the case of patented inventions, 

as well as inventions for which patents have been granted. 

Key words: disclosure ; invention ; confidentiality ; know-how ; technology. 
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 مقذمة:

، واإلاخهلٔ بدّٓى اإلالُ٘ت الظي جضًغه اإلاىكمت الهاإلاُت للخجاعة مىاِْ الضٛو في قل اجُاّ جغبـ لٓض جباًيذ    

ت  لىغو حضٛو ألانماٛ والاجُاّ نلى ؤؾلىب الهمل بما ٌه٘ـ الخُاوث في اإلاطالح.  ،الٍُ٘غ

ض ؤن جبد  ث نً ُُُٖت جدُٓٓها. َالضٛو الىامُت ؤعاصث وغو مجمىنت مً ألاهضاٍ اإلادضصة وجٍغ

ت حضلُت مثل اإلآطىص بىٓل الخ٘ىىلىحُا وؾّغ  يز نلى مؿاثل هكٍغ هظا في خين ؤعاصث الضٛو اإلاخٓضمت التٖر

بِىما عؤث الىالًاث اإلاخدضة ؤن ًكل نمل اإلاجمىنت في بؾاع الضعاؾت والخدلُل الىكغي وؤن اإلاجمىنت لِؿذ  هٓلها.

ٗاهٙىن في  ملؼمت بإن جػو جىضُاث للماجمغ الخامـ ، ونبرث نً عؤيها بةزغاج هظا اإلاىغىم وزطىضا 2003في 

إن الىالًاث اإلاخدضة ج٘خُي بما جىضلذ بلُه  الخ٘ىىلىحُا مً بؾاع  مىكمت الخجاعة الهاإلاُت والدشاوع بشإهه زاعحها، ٖو

ىكغ في ُُُٖت جُهُل في اجُاّ جغبـ مً ْىانض زاضت بىٓل الخ٘ىىلىحُا جغي ؤنها جدٓٔ مطالحها وال جغيب ختى في ال

 طاجه مً ؤخٙام. الاجُاّما وعص في 

إلاىاغُو ألاٖثر جإزغا باجُاّ جغبـ هجض اإلاىغىم بالٌ ألاهمُت، وهى  وصاثما في ؾُاّ الخ٘ىىلىحُا، ومً بين ا  

وله  الصحت، ومً حهت مٓابلت هجض مىغىم ألاضىاٍ الىباجُت بانخباعه ًىضعج جدذ الخ٘ىىلىحُا الحضًثتب اإلاخهلٔ

 .نالْت وؾُضة بخدُٓٔ ألامً الًظاجي

غ  خُث ؤن     مً  %90جمخلٚ  هاضالح البلضان اإلاخٓضمت، زاضت وؤن ٗان في جلٚ الازتراناثخماًت زم جدٍغ

منها، بِىما الضٛو الىامُت لً حؿخُُض ٖثيرا مً هظا   % 75بغاءاث الازترام في الهالم في خين جملٚ الىالًاث اإلاخدضة 

و الُٓىصالخىكُم، بل ًمً٘    .(1)ؤن ًٙىن له ؤزغ ؾلبي بهض َع

ا وصوعا باعػة، ؤهمُت بانخباع ؤن للخ٘ىىلىحُاو      اإلادخىي  َةن ،الخىمُت والاْخطاص في البلضان الىامُت في خٍُى

ُبت الخ٘ىىلىجي  الضُْٓت الخ٘ىىلىحُا ٖثُُت الطىاناثب اإلاخىاحضة في الهضًض مً الازتراناث اإلاخهلٓت  الُ٘مُاثُت للتٖر

ت ج٘خىُها التي الطىاناث بين مً هجضها والخ٘ىىلىجي،  الهلمي الخؿىع  مً ٖبيرا ْضعا جخؿلب التي واإلاهٓضة  ألاؾغاع الخجاٍع

 والتي جدٛى صون بمٙاهُت الاؾخًالٛ الاْخطاصي لالزترام صوهما بَطاح.

هاث ؾىاء الضازلُت ؤو الضولُت لم جػو مهاًير مدضصة ومػبىؾت مخو  هلٓت باإلَطاح، َةن بانخباع ؤن الدشَغ

هل الالتزام  باإلَطاح في بؾاع الازتراناث مخهلٔ بمىغىم الازترام، ؤم بشٙالُت الضعاؾت جٙىن نلى اإلاىىاٛ الخالي: 

 بةحغاءاث الحطٛى نلى بغاءة الازترام؟.

ٔ اإلادىعًٍ الخالُين: نً ؤلاشٙالُت جٙىن ؤلاحابتبالخالي  و   َو

 اإلاُصح ننها واإلاخهلٓت باالزتراناث. هؿاّ اإلاهلىماث يير  اإلادىع ألاٛو :

 : الالتزام باإلَطاح في ؾُاّ ؤلاحغاءاث اإلاخهلٓت ببراءاث الازترام. اإلادىع الثاوي

 

 

 

                                                           
(

1
ت في الطىاناث الضواثُت، صاع الجامهت الجضًضة، مطغ، -(  ض، خماًت خّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ  .260، ص2007خؿً هطغ ؤبى الُخىح ٍَغ
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 نطاق املعلومات غير املفصح عنها واملتعلقة بالختراعات   املحور ألاول :

باإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها ٓطىص بض مً ؤلاشاعة للم باإلَطاح ال ؾاع الٓاهىوي اإلاخهلٔ ْبل الخؿّغ لل     

  .واإلاخهلٓت باالزتراناث

سخلِ نً اإلاهلىماث الخاضـت ببراءة الازترام والتي جخم خماًتها جدذ بىض البراءة، َاإلآطىص باإلاهلىماث بدُث ج

ت اإلاخهلٓت بؿلهت ما ؤو بمىخجاث مهُىت بما حشمله مـً ابخ: "يير اإلاُصح ننهـا هى  ـاعاث ٘ٗاَت اإلاهلىماث الؿٍغ

ُباث ؤو مٙىهاث ؤو نىاضغ ؤو ؤؾالُب ؤو ؾّغ ؤو وؾاثل ضىانُت، وبطُت بحمالُـت هـي مجمىنت اإلاهاٍع الُىُت ؤو  جٖغ

ت اإلاخهلٓت بالؿلو واإلاىخجاث التي ًدخُل    .(1)"بها اإلاىخج ؤو الطاوو  ولم ًُصح ننها والخ٘ىىلىحُت وألاؾغاع الخجاٍع

هاثومهكم ( 2)الضولُت ُاثالاجُاْإلادخىي بالغحىم اإلاالخل و     ذ إلاىغىم اإلاهلىماث  ياإلاسخلُت الت الدشَغ جؿْغ

ُلم جػو  ، ؤنهاهانن حر اإلاُصيي ت،لهظه اإلاهلىماث  اوحامه ازاض احهٍغ  ضىعها وؤشٙالها.  ٌشمل بدُث الؿٍغ

 ىاعي شاؽ الخجاعي والطالي ؾبُهتبلى  ًغحو، واإلاًؼي مً طلٚ بدماًتهااٖخُذ بظٖغ الشغوؽ الخاضت  مابهو 

 .مو مخؿلباث الؿّى واإلاىاَؿت جماشُا ًيربؿغنت الخؿىع والخ الظي ًخميز 

هاث اإلآاعهت خماًت زاضت ٖما     لمهلىماث يير اإلاُصح ننها، جخػمً مىو الًير مً الانخضاء نلى لجٓغع الدشَغ

ُت.   هظه ألاؾغاع واإلاهلىماث باؾخسضام ؤؾالُب ومماعؾاث يير شٍغ

ٗاهذ جدمى  ٔ صنىي اإلاىامهكم ال فيو هاث نً ؾٍغ ألاؾغاع  جغبـ ؤصزل َؿت يير اإلاشغونت، يير ؤن اجُاّدشَغ

ت  ت وؤؾلٔ فيالخجاٍع  ينلى الضٛو ألانػاء ف إلاهلىماث يير اإلاُصح ننها، وؤوحبنليها حؿمُت ا نضاص اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

ٔ هكام الحماًت الظي وغهه   .جُاّالاً م 39 اإلااصة فيمىكمت الخجاعة الهاإلاُت خماًتها نً ؾٍغ

ومً الًني نً البُان ؤن اإلاسترم الظي ٌؿخًل ازترانه ؾغا صون جٓضًم ؾلب للحطٛى نلى بغاءة ازترام ْض 

 ًخهغع للمساؾغ . 

  .(3)َٓض ًخىضل مسترم آزغ بلى هُـ الازترام، خُيئظ جػُو نلى اإلاسترم َغضت خماًت ازترانه

ٗاث الطىانُت ال٘بري ال جلجإ بلى ال  التيحطٛى نلى بغاءاث ازترام بال باليؿبت لخلٚ الازتراناث ولظلٚ َةن الشغ

ٗاث ؤن ًخىضل مىاَؿىها بليها   . (4)ػمً ْطير وؿبُا فيجسص ى هظه الشغ

الخل     ، َمً حهت، لم  حهٍغِ اجُاّ جغبـ للمهلىماث يير اإلاُصح ننهابإن  ٍو
ً
ؾبٔ ٌشترؽ  حاء مىؾها

 .هفي الهمل الخاص بطاخب للؿغ الاؾخهماٛ الخجاعي 

  .1939 الُهل الػاع لؿىت مؿاولُتبشإن  الٓاهىهُتمضوهت اإلاباصت  الظي حاء في  الخهٍغِنلى زالٍ  طلٚ 

 ِ ت ألاؾغاع خماًتومً زم ال جخْى ٓا للٓاهىن  الخجاٍع  خماًت الؿغ نلى الاؾخهماٛ بل حشمل   UTSA) اإلاىخضَو

 اؾخهماله مً ْبل في مشغوم ضاخبه. ٌؿبٔالخجاعي ولى لم 

                                                           
مُجت، جإزير اجُاّ جغبـ نلى الضٛو الىامُت، الخلضوهُت، -( 1)   .70، ص 2018 الجؼاثغ، هجُبت باصي بْى

ت اإلاخطلت بالخجاعة، بدُث جضًغه اإلاىكمت الهاإلاُت للخجاعة.ومً بُنها اجُاّ جغبـ، وا-( 2)  إلاخهلٔ بدّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

حسجُل خُث هخىاحض هىا ؤمام وغهُخين، في خالت الخىضل بلى ازترام ما: بما الاخخُاف باالزترام ؾغا جدذ يؿاء اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها، ؤو -(3) 

ت التي ًىؿىي ننها مىغىم الازترام.الازترام مٓابل الحطٛى نلى بغاءة الاز  ترام، وؤًػا مو الالتزام باإلَطاح نً الؿٍغ

 .86، ص 1987خؿام مدمض نِس ى، هٓل الخ٘ىىلىحُا، صعاؾت في آلالُاث الٓاهىهُت للخبهُت الضولُت، صاع اإلاؿخٓبل الهغبي، مطغ، -( 4)
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ت غاعألاؾ لحماًت ٌشترؽ، ال زاهُتت ومً حه تفي الٓاهىن اإلاىخض ؤن جٙىن اإلاهلىماث ال الخجاٍع حشملها  التي ؿٍغ

في  الاْخطاصًت اخُتمً الى ُْمتلها  ًطبذمً اإلادخمل ؤن  ًٙىن ؤن  ًُ٘ي، بل خالُت اْخطاصًت ُْمتلها  حماًت،ال

  .(1)اإلاؿخٓبل

ت اليؿبُتو      ت اإلآطىصة هىا هي الؿٍغ ال اإلاؿلٓت نلـى انخبـاع ؤن البـىح بخلـٚ ألاؾغاع ألشخاص لِؿىا مً  الؿٍغ

ت ال ًلؼم الٖخماله الجضة َال ًخسلِ بخسلُها  طوي الخبرة نلى هؿاّ مدضوص ال ًمـ هظا الشغؽ، ٖما ؤن شغؽ الؿٍغ

ت لخلٚ اإلاهلىماث ومو طلٚ بُٓذ ٗل منها مداَك ت ْاثمت ختى لى جىضلذ ؤٖثر مً شٖغ تها، بل جبٓى الؿٍغ ت نلى ؾـٍغ

 . (2)اإلاهلىماث يير مهغوَت نلى هؿاّ واؾو في اإلاجاٛ اإلاهضة ألحله ؾاإلاـا ؤن جلـٚ 

ت، َُم٘ىه ؤن ًٙىن في ؾُاّ حهاْضي، خُث  ً       ت مثل الاجُاّ نلى الؿوبسطىص الخهامل بالؿٍغ ؤلاؾاع ٍغ

ت غاعوالػمان الٓاهىوي للمداَكت نلى ألاؾ ت ٌهلمهاي الت غاعألاؾ حمُوامل نلى انخباع اله َيها ًىأَ، بط الخجاٍع  ؾٍغ

ضاخب  ُْام، ٖما ؤن يرؤو لحؿاب الً اصاؾخًاللها لحؿابهم الخ نليهم ٍمىوبهضم بَشاءها، و  زامالالت ُهوجُغع نل

هبر ، غاعهظه ألاؾ لحماًتمهٓىلت  جضابير باجساط  ُْامه صلُل نلى بالؿغ  نمله ًخطلمً  ٗلمو  بةبغامهااإلايشإة  نً  َو

تضي اهخمام اإلااؾؿت بمهلىماتها م الحماًت ؤخض شغوؽ  ًُٓضها الخضابيرنضم ا جساط مثل هظه  ونلُه، الؿٍغ

ُها نىض اللجىء بلى الٓػاء ٍػهِو   . ( 3)مْى

ولًغع جدضًض اإلآطىص بإؾغاع الهمل البض مً الٓٛى ؤهه لِـ ٗل ما ًطل بلى الهامل مً مهلىماث ؤزىاء    

ً وبهما ،ع الهملنمله ٌهخبر واخضا مً بؾغا ترجب نلى طلٚ  ،ًجب ؤن جٙىن هظه اإلاهلىماث يير مهغوَت لضي آلازٍغ ٍو

ٓت مً الؿّغ ًىُي ننها ضُت ألاؾغاع. بطانتؤن   اإلاهلىماث بإًت ؾٍغ

ؾخسضم الهامل ألاؾغاع التي ؤؾلو نليها اهه بطا ةلظا َ، ومٓخض ى ؤلاَشاء ؤن جٙىن بطانت ألاؾغاع للًير        

ت اإلاهلىماث بالتزامهًٙىن مسال  ص َةهه اللحؿابه الخا ومالم  ،سجلذ بغاءجه ازترانامالم جً٘ هظه ألاؾغاع  ،بؿٍغ

الهامل بمهلىماث بلى حهاث  بصالء ،ٌهخبر بَشاء ألؾغاع الهمل ٖما ؤهه ال ،بشغؽ نضم اإلاىاَؿت التزمًً٘ الهامل ْض 

 بَشاءبهضم  بالتزامهجٓضم َةن بزالٛ الهامل  ٍ ماوبسال  ،نلى هظه اإلاهلىماث اؾالنهاعؾمُت ًخىحب نلُه ْاهىها 

ؼ نً الػغع الظي لحٓه ،ؤؾغاع الهمل ٖما ًدٔ له ؤن ًُسخ الهٓض بةعاصجه  ،ًغجب خٔ لطاخب الهمل في الخهٍى

ت ؤو ماصًت واضحت  .(4) اإلاىُغصة متى وشإث نً هظا ؤلاَشاء ؤغغاع مهىٍى

                                                           
ذ ننها والخدضًاث التي  جىاحه الطىاناث الضواثُت في الضٛو الىامُت، صاع الُ٘غ خؿام الضیً نبض الًني الطًير، خمایت اإلاهلىماث يير اإلاطُ- ( 1) 

  . 20.، ص2005الجامعي، مطغ، 

ٗاقم، الحماًت الٓاهىهُت للمهلىماث يير اإلاُصح ننها، الحٔ: للضعاؾاث الشغنُت والٓاهىهُت، -( 2)   .118،ص16، الهضص2011عجُل ؾاّع 

ت، مظٖغة ماحؿخير، َغم الٓاهىن الخاص، ٗلُت الضعاؾاث الهلُا، حامهت نماص خمض مدمىص، الحماًت اإلا -(3) ضهُت لبراءاث الازترام وألاؾغاع الخجاٍع

 .122ص ،2012 الىجاح الىؾىُت، َلؿؿين،

ُت، بيروث، 1مغجض ى حمهت ناشىع، نٓض الاؾدثماع الخ٘ىىلىجي )صعاؾت مٓاعهت(، ؽ-(4)  .226، ص2010، ميشىعاث الحلبي الحْٓى
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خدٓٔ في مسخلِ ألاهكمت جًمً٘ ؤن  والتي يير اإلاُصح ننهاخماًت اإلاهلىماث وما ؾلِ طٖغه ًطضّ نلى        

 ٔ ت نلى   ببغام نٓىص صولُت،الٓاهىهُت نً ؾٍغ مثل الخهاْض بين صولخين بسطىص هٓل الخ٘ىىلىحُا، والتي جٙىن مىؿٍى

ت   .(1)حاهب مً الؿٍغ

ت الُىُونلُه   ،ت ؤو الترزُظ الطىاعيَاإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها بما ؤن جٙىن مدال لهٓض مهين ٖهٓض اإلاهَغ

ؿخهمالنها ض ال جٙىن مدال للهٓض ولً٘ ٌؿخؿُو اإلاخهاْض  ،وبالخالي ٌؿخؿُو اإلاخهاْضان ؤن ًؿلها نلى اإلاهلىماث َو ْو

ؼه ؤن ًؿلو نليها ٔ ،بد٘م مٖغ ت ونٓىص الخىػَو والدؿٍى َخخدٓٔ الحماًت بىغو شغوؽ  ،ٖما في نٓىص الهمل والشٖغ

ت التي ًؿلهىن نليها ؤلاَشاءبهضم  ألاؾغاٍجلؼم   .نً اإلاهلىماث الؿٍغ

ألن مثل هظا الشغؽ ًالثم مٓخض ى الهٓض  ،ضاع طلٚ ملؼما إلاً حههض به ؤلاَشاءَةطا جػمً الهٓض شغؾا بهضم  

 .في الهٓىص ابصعاحهومً الشغوؽ التي حغي الهٍغ نلى 

  اإلاُاوغاث. بمغخلت بضؤَةنها ج وصاثما في ؾُاّ الخهاْض بسطىص اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها،       

مً زاللها ًخم اؾالم اإلاخلٓي نلى بهؼ ؤؾغاع الخٓىُت مً اإلاهلىماث التي  ،الهٓض ببغاموهي مغخلت ؾابٓت نلى 

والُىُت ومضي جىاؾب جٙالُِ هٓل اإلاهاٍع اإلاخهاْض  الاْخطاصًتًٓضمها اإلاىعص للمخلٓي لٙي ًىاػن ألازير بين خاحاجه 

 .ًتالاْخطاصنليها مو ُْمتها 

َُي هظه اإلاغخلت ْض جخهغع اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها بلى الدؿغب زاضت ؤن اإلاخلٓي ْض ًؿلب إلجمام       

ت اإلاهلىماث التي ْض جخهغع للدؿغب ما ًازغ بسبراء وهى  الاؾخهاهتالطُٓت  نلى اإلاخلٓي  ال ًٓوَهىا  ،في مؿخىي ؾٍغ

"ًجب ؤن ًغاعي ؤؾغاٍ  ىين الؿلٕى لىٓل الخ٘ىىلىحُا نلى ؤههَٓض هظ جٓ ،بهضم ؤَشاء ألاؾغاع ؤزالقيبال التزام 

، في صولهم والاحخمانُت الاْخطاصًت ؤهضاٍ الخىمُت  ببغامهونىض ، هٓل الخ٘ىىلىحُا نىض الخُاوع بشإهه اجُاّ

ٗاهذ الضولت اإلاؿخىعصة مً الضٛو الىامُتبالؾُما  وفي  الاجُاّ ببغامٖما ًجب ؤن ًغانىا في اإلاُاوغاث وفي  ،طا 

" ،جىُُظه ت والشٍغ   . (2)ؤضٛى ألاماهت الخجاٍع

ين جدضًضا  زم ًلي طلٚ مغخلت ببغام الهٓض،      َُي هظه اإلاغخلت ًخم جدضًض ؾبُهت التزاماث ٗل مً الؿَغ

ٓو نلى ناجٔ اإلاجهؼ هىا حؿلُم الخ٘ىىلىحُا بٙل نىاضغها وجلُٓنها لخابعي اإلاخلٓي ،صُْٓا وواضحا ٌهض اإلاجهؼ  وال ،ٍو

ٔ جابهُه بؿبُهت الحاٛ لها ؤصيىا ْض ه بط  ،التزامه بمىحب الهٓض بال بهض جدٓٔ الىدُجت واؾدُهاب اإلاخلٓي نً ؾٍغ

ً _اإلاجهؼ واإلاخلٓي _  ت في نٓىص الخ٘ىىلىحُا ألؾغاٍ الهالْت الهٓضًت اإلاباشٍغ جدباًً الؿبُهت الٓاهىهُت لاللتزام بالؿٍغ

مً٘ جُؿير ط ،نً ؾبُهت التزام جابهيهم ؤن التزام الخابو )ْض ًٙىن نامال( هى التزام بىدُجت بدُث ًُترع  لٚ نلىٍو

 .التزامهالخؿإ بمجغص نضم جىُُظ 

ٗاهذ ضىعة الدؿغب وؤلاَشاء ٌهض نامال  ونلُه  َةن ٗل حؿغب للمهلىماث ًسظ الخٓىُت اإلاخهاْض نليها وؤًا 

ت مؤبِىما ٌهض التزام  ،لُٓام مؿاولُت الخابو وفي هظا الخطىص  ،ً ْبُل الالتزام ببظٛ نىاًتؾغاٍ الهٓض بالؿٍغ

                                                           
)

1
( -Au sein de l’Organisation  Mondiale du Commerce O.M.C , Le 1er juin 2018, l'Union européenne a 

demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de certaines mesures que la Chine avait imposées en 

matière de transfert de technologie étrangère en Chine. WT/DS549/6 

 ، صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو،1ولُض نىصة الهمشغي،  نٓىص هٓل الخ٘ىىلىحُا ) الالتزاماث اإلاخباصلت والشغوؽ الخُُٓضًت صعاؾت مٓاعهت (، ؽ -( 2) 

 .209، ص2009نمان، 

javascript:linkdoldoc('WT/DS/549-6.pdf',%20'f')
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اعة ألاماًٖ الخاضت بالهمل  يْض  ً للخٓىُت الخاضت بىغو ُْىص نلى ٍػ بصحت الشغوؽ التي وغهها اخض اإلاجهٍؼ

ت غ طلٚ ً٘مً في غغوعة اجساط ٗل مً اإلاجهؼ ؤو اإلاخلٓي  ،خُاقا نلى الؿٍغ الالػمت لهضم حؿغب  الاخخُاؾاثوجبًر

ت ولٙي ج ت ؾي ال٘خماناإلاهَغ ت ًٙىن نلى شٙل شغوؽ جغص في  ،بٓى هظه اإلاهَغ لظا َةن جىكُم اإلاداَكت نلى الؿٍغ

 . (1)نٓض هٓل الخ٘ىىلىحُا

التزامهم مجغص التزام ببظٛ نىاًت في خين ؤن و  ،هما ألاؾاؽ في وشىء الهٓض -اإلاجهؼ واإلاخلٓي-َؿغفي الهٓض     

ٗالهماٛ وييرهم التزامهم هى ا لتزام بخدُٓٔ هدُجت خُث جترجب نليهم اإلاؿاولُت بمجغص نضم جىُُظ الخابهين لهم 

ٗان ألاحضع ؤن ًطبذ التزام ؾغفي الهٓض والخابهين التزام بخدُٓٔ هدُجت لخدُٓٔ الهضالت وللحُاف نلى  الالتزام، و

ت اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها.  ؾٍغ

ت بين ضاخب اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها ًكهغ الخؿإ الهٓضي في بؾاع نٓىص الترزُظ في الهالْٖما       

مثاٛ  الاؾخًالٛ،وطلٚ في خالت نضم ُْامهم بدىُُظ التزاماتهم الىاشئت نً نٓض  الاؾخًالٛليهم نً خّٓى بواإلاخىاٛػ 

 .(2)الاْخطاصًتاإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها بما ًازغ ؾلبا نلى ُْمتها  باؾخًالٛطلٚ نضم ُْام اإلاغزظ له 

م٘ىىا ؤن ت الُىُت، خُث  هظا ٍو هخىاحض ؤمام ضىِ زاص مً اإلاهلىماث يير اإلاُصح ننها، وهي اإلاخهلٓت باإلاهَغ

 نمله.  بجٓانجم٘ىه مً  مهينشخظ ما في مجاٛ  ًمخل٘ها يالت عاثفي الىهلت ألاولى بمجمىنت اإلاهااعجبـ مػمىنها 

ْابلت للخبرثت.  يير ؤو  الازترام راءةؾىاء اإلاشمىلت بب الطىانُتٗل الؿّغ  ًُؿيل خُث احؿووجؿىع هظا اإلاُهىم، 

ت  مًبالغيم  تشغؽ ال ياًتبالىكغ بلى  ،راءةبىكام الب اإلادمُت راناثؤن جمثل الازت ًمً٘ال  الُىُتؤن اإلاهَغ   .ؿٍغ

ٛ ٖما  ت غاعمُهىمي ألاؾبين ؿاواة اإلابلى  جم الىضى ت ال الخجاٍع . باإلغاَت بلى وغو زطاثظ مدضصة ُىُتواإلاهَغ

غها ًخهين ت ال جَى ولها هىم مً الجضة وؤن  ُْمتؤن جٙىن طاث  ًجب. ؤي خماًتها ًمً٘ختى  ُىُتفي مػمىن اإلاهَغ

تجداؽ   . (3)بالؿٍغ

ض  ت ال حهٍغِ جىغُذفي  الضولُت الاْخطاصًتؾاهمذ اإلاىكماث ْو ت الخجاعة عؤ، ونلى ُىُتاإلاهَغ الضولُت ؾها يَغ

ت الحشير  التي ػمت لالؾخسضام الُهلي  ألاؾالُباإلاخمثلت في  لخؿبُُٓتاهي جلٚ اإلاهاٍع  ُىُتبلى ؤن اإلاهَغ
ّ
واإلاخؿلباث الال

ت الخجاعة  وجػُِ، الخؿبُٔمىغو  الطىانُتؤو لىغو الؿّغ  ،طىانُتال للخٓىُاث ت  ؤًػا الضولُتيَغ ؤن اإلاهَغ

 ي هظه اإلاهاٍعف ٍتَهي حهض ماال مً اإلاىكىع الاْخطاصي، وؤن ضُت الؿغ  ٍتؾغ  ؾبُهتطاث  َىُتحهخبر مهاٍع  الُىُت

ت الخهامل الخجاعي في  نليها ًجغي ؤن وهخبرها ؾلهت  ًمً٘مً صونها ال  ألاؾاؾُتوالؿمت  الغثِس يهي اإلاكهغ   الخجاٍع

 . (4)الٓاهىن  لحماًتؤن جٙىن مدال  ًجب نلُهو  للخ٘ىىلىحُا،مجاٛ الىٓل الضولي 

                                                           
ٗاقم مدم-( 1)   . 172، ص2003، صاع واثل لليشغ والخىػَو، نمان، 1آلازاع الٓاهىهُت لهٓىص هٓل الخ٘ىىلىحُا، ؽض اإلاىلى، هضاء 

ت، خٔ اإلاالِ والحّٓى اإلاجاوعة وبغاءاث الازترام والغؾىم والىماطج الطىانُت والهال  -(2)  ماث هاضغ مدمض نبض هللا الؿلؿان، خّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

ت ) ص  .265،ص2009 ، ؤزغاء لليشغ والخىػَو، ألاعصن،1عاؾت في غىء الٓاهىن ؤلاماعاحي الجضًض واإلاطغي واجُاُْت التربـ ( ؽوالبُاهاث الخجاٍع

ت الُىُت وألاؾاؽ الٓاهىوي لحماًتها  -(3) اء مدمضیً، َ٘غة اإلاهَغ ٙي-حالٛ َو ، صاع الجامهت الجضًضة لليشغ، مطغ، -صعاؾت مٓاعهت في الٓاهىن ألامٍغ

 .18، ص2001

هُت و الٓػاثُت، صاع الجامهت الجضًضة،  طٖغي نبض الغػاّ مدمض، -(4)  ت في غىء الخؿىعاث الدشَغ ت مً خّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ خماًت اإلاهلىماث الؿٍغ

 .27، ص2007مطغ،  
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دؿم   خجه  بٙىهه هظا اإلاُهىم ٍو ت الُى بلىغُٔ ٍو ُت في خـضوص مهـاٍع وجٓىُـاث الـطىانت خطغ َ٘غة اإلاهَغ

  يير طلٚ مً اإلاجاالث. بلىن جخهضاه ؤصون  ،ونملُاث الخطيُو َٓـ

ض جبيذ هظا اإلاُهىم الهضًض مً الاجُاُْـاث واإلاىكماث الضولُت اإلاهىُت بىٓل الخ٘ىىلىحُا وخّٓى اإلالُ٘ت  ْو

ت  .الٍُ٘غ

تها الجمهُت الاْخطاصًت   ت الُىُت الخاص  ؤنضجهالظي  في الضلُل ألاوعبُتَٓض نَغ غ نٓىص هٓل اإلاهَغ لخدٍغ

ت الُىُتؤًجـىػ " بالطىانت اإلاُٙاهُُ٘ت بإنها و مجمىنت ؤباليؿبت إلاىخج مهين  how-knowن ًخمثـل مػمىن اإلاهَغ

ٔ هـظا  و حـؼء مـً مهاٍع َىُت الػمت لهملُاث الخطيُو للخٓىُاث والطُاهت،ؤمىخجاث مهُىت في حمُو  بل ولدـؿٍى

باتها وباليؿبت للخٓىُاث والىؾاثل ًجىػ ؤو لهىاضغها ؤو هـظه اإلاىخجـاث ؤىـخج اإلا ت الُىُت مجمـىم ؤو إلاٖغ ن ًخػمً اإلاهَغ

 ".                                                                 وحشًُلها إلْامتهاو حـؼء مًـ مهاٍع جٓىُت الػمت ؤ

ما حاء في الضلُل هُؿه في اإلا  ت َىُت ولً٘ طلٚ ال" اصة الؿاصؾت مىهٖو  بإن ٖـل ازخـغام يير مبرؤ ٌهخبر مهَغ

ت الُىُت بإنها"ًدٛى صون الحطٛى نلى بغاءة ازترام ت الخجاعة الضولُت مػمىن اإلاهَغ ذ يَغ اإلاهاٍع " . ٖما نَغ

 .(1)" الخؿبُُٓت الالػمت الؾخسضام َهاٛ لخٓىُاث ضـىانُت ووغـهها مىغو اإلاماعؾت

ض   ت م الخىضل بلى ؤنج ْو ت َـي الطىانتنباعة نً الؿّغ الج how-know خٔ اإلاهَغ ن خٔ ؤ ، ٖماضًـضة والـؿٍغ

ت ٌهىص   .لى اإلاهلىماث والخجاعب اإلاغجبؿت بهبًػا ؤمغخلت مً مغاخل الخطيُو و  بلىاإلاهَغ

ت الُىُت جخٙىن مً مجمىم اإلاهلىماث التي جخهلٔ بخؿبُٔ و  جب مغخلت ضىا ؤو مهين  بحغاءاإلاهَغ ن ًٙىن ؤنُت ٍو

 .(2)إلاجمىم هـظه اإلاهلىمـاث زـطاثظ مـؿخدضزت وحضًـضة نمـا ؾبٓه

ت الُىُتفي   جىؾُو ومٓابل طلٚ هجض    ط جغي ب ،ؤلاًجابُت ألاؾغاعحاهب  بلىلدشمل الؿغ الـؿلبي  ،مُهىم اإلاهَغ

ت اإلا٘دؿبت اإلاخهلٓت ؤمً الػغوعي  ت ألاؾغاع زطاثظ  التي ًمً٘ ججىبها لها باألزؿاءن جٙىن اإلاهَغ                                                                        .                                                                                                                            الخجاٍع

                                                                                                                                         :تآلاجُاإلاالخكاث  حؿؿغ مً زالٛ ما جٓضم و 

ـت َـي حمُـو اإلاجاالث  ؤو ن اإلاُهىم الٓاهىوي ب: ألاولىاإلاالخكت  ت الُىُت ًدؿو لُضزل مُهـىم اإلاهَغ الىاؾو للمهَغ

ت الطىانُت  توالخجاٍع                                                                                                                                                                                                       .الػُٔ ؤو اإلاُهىم الُني  ، وجخهضيَهي ال جٓخطغ نلى الجاهب الطىاعي َٓـ واإلاالُت، وؤلاصاٍع

ُهم لها  ت الُىُت نلى بُان زطاثطها وهى ما ًخـطح مـً حهٍغ ؼ الٓاثلىن باإلاُهىم الٓاهىوي للمهَغ اإلاالخكت الثاهُت : ًٖغ

  وعيبت منهم في وغو اؾاع ْاهىوي لخدضًض مالمذ هظه الُ٘غة.

ابلُتها لالهخٓاٛ و ؤو  ت والجضة ْو والُانلُت في الخىمُت  ألاهمُتهى ما ًػُي نليها جلٚ ن زطاثطها هي الؿٍغ

    ت.الاْخطاصً

ت الُىُت لم جطل  اإلاالخكت الثالثت:      ٗاهذ اإلاهَغ  ألازيرةن ؤوخُـث  صعحت الحطٛى نلى بـغاءة الازخـغام، بلىإلاا 

ين الضولي والىؾني، ت الُىُـت مهغغـت جدكى بالحماًت الٓاهىهُت نلى اإلاؿخٍى لخؿـغ الاهتهإ واإلاىاَؿت يير  َخٙىن اإلاهَغ

 .اإلاشغونت
                                                           

ً، الهغاّ، صعم خمـاص نبض، نٓـض الامخُاػ، ؤؾغوخت صٖخـىعاه، -(1)  ، حامهـت النهٍغ  .60، ص2003 ٗلُـت الحّٓى

، نٓىص الخجاعة الضولُت َـي مجاٛ هٓل الخ٘ىىلىحُا، صاع الثٓاَت لليشغ و -(2) ُت، اإلاجلض ألاٛو ت واإلاطَغ  الخىػَو،مدمىص الُ٘الوي، اإلاىؾىنت الخجاٍع

 .74ص ،2008 الاعصن،
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ت الُىُت جىؾُو في مُهىم هالخللظلٚ      الاهخمام هدى وغو هكام ْاهىوي َهاٛ لحماًتها. و  اإلاهَغ

ٗاهذ الىالًاث اإلاخدضة مً ، بدماًت هظه اإلاهلىماث ألانػاءلؼم الضٛو ؤط ب ،اجُاّ جغبـوهظا ما ْغعه  ٖثر ؤو

ٗاتها الهمالْت التي جمخلٚ الهضًض مً اإلاهلىماث الخ٘ىىلىحُت هظه ال إلْغاع الضٛو جدمـؿا  حماًت لخدُٓٔ مطالح شغ

ت                                                                                                                                                                                    .واإلاهاٍع الُىُـت الؿٍغ

ت الُىُـت  الغبـ إلاالخكت الغابهت: نلى الغيم مًا ت  وألاؾغاع بين اإلاهَغ  ن زمت ازخالٍ بُنهما، هى ؤ بالالـطىانُت والخجاٍع

ت الُىُت جخميز بساضُت الاهخٓـاٛ والخـضاٛو نـً الـؿغ الطىاعي الظي ًيخٓل في خضوص غُٓت ال جخهضي ؤ ن اإلاهَغ

ت الُىُت التي جيخٓل نلى هؿاّ واؾو اإلااؾؿت التي غونها نلى ن٘ـ اإلاهَغ                                                  .(  1) جمخل٘ه َو

دخاؾىن بٙل الىؾـاثل لـػمان هـظه ووشير هىا ؤهه   تها ٍو ًدغص مالٙى اإلاهاٍع الُىُت نلى اإلاداَكت نلى ؾٍغ

ت ٔ اإلاخهاملين  بطانتوجخم   .الجمهىع  ؤو اإلاىاَؿين  بلى طالهابً ؤو بَشائهاغض ٗل ما مً شإهه  ،الؿٍغ ت نً ؾٍغ الؿٍغ

ت  ؤو الهاملين َيها  ؤو ػواعها  ؤو مو اإلايشإة التي جمل٘ها  ـٔ الخهضي نليها بالؿْغ ٖما ًدضر في خاالث  الخٓلُض، ؤو نًـ ؾٍغ

ٍـٔ اإلاخهاْـضًً نلـى هٓلها، ؤو الخجؿـ الطىاعي  ت طاث صعح نً ؾغ ت اإلاهَغ ن جٙىن ؤَال ًجب  اث مخُاوجت،وؾٍغ

 ؤًػا.ن جٙىن وؿبُت ؤًمً٘  ألنهامؿلٓت 

ت اإلاهاٍع التي ًدىػها بإن ًإزظ حههض مً ؾالـب   ا نضًضة للمداَكت نلى ؾٍغ ت الُىُت ؾْغ خسظ خاثؼ اإلاهَغ ٍو

ت اإلاهلىماث التي ًؿلو نليها زالٛ َترة اإلاُاوغاث  ت باإلاداَكت نلى ؾٍغ اعة اإلايشإة والا  ؤو اإلاهَغ  بطانتهامخىام نً ٍػ

ض جٓىم اإلايشإة في ؾبُل طلٚ باجساط جضابير مهُىت ٖـإن جمىو ػواعها واإلاخهاملين  الهٓض النهاجي، ببغامواؾخهمالها ْبل  ْو

تها ٗىغو الَخاث مٓغوءة في  بلىمهها مً الىضٛى  غ َيها وزاضت  ؤو التي ًمخىو نلـى هاالء صزىلها  ألاماًٖؾٍغ الخطٍى

غ ججاعب الخؿ ؤماًٖ  . (2)لُهبالخجمُو النهاجي للؿّغ التي جىضـلذ  وؤماًٍٖى

ت الُىُت ؤمغا مىؿُٓا، ؤما في وججضع اإلاالخكت ؤهه        ت اإلاؿلٓت لىحىص الؿغ الخجاعي ؤو اإلاهَغ ٗان اؾخلؼام الؿٍغ

خىا الحالي َةن ألامىع حض مسخلُت طلٚ ؤن الهملُت ؤلاهخاحُت جخؿلب جٓؿُم الهمل نلى هدى شضًض ال خسطظ بما ْو

ت الُىُت اإلاؿخسضمت، ؤو نلى ألاْل نلى حاهب  ًدُذ الُغضت ؤمام ال٘ثير مً الهاملين صازل اإلاشغوم للىضٛى بلى اإلاهَغ

ض مً اخخماالث حؿغبها بلى اإلاشغوناث اإلاىاَؿت ٔ ؤخض هاالء الهماٛ الظي  ،منها وهظا في خض طاجه ًٍؼ ؤو ختى نً ؾٍغ

ىٓل بلُ ت ه ماْض ًخأمغ مو مشغوم مىاَـ ٍو  .نلمه مً ؤؾغاع ججاٍع

ضزل في الهضًض مً الهالْاث الخهاْضًت            ت الُىُت ْض ًٓىم بالترزُظ باؾخهمالها )للًير( ٍو بل بن مالٚ اإلاهَغ

ت ً َغضت الهلم بخُاضُل هظه ألاؾغاع الخجاٍع  .مً هظا الىىم وهظا ألامغ ًدُذ لآلزٍغ

ت اإلاؿلٓت لحماًت ا  ت الُىُت ؤضبذ ؤمغا يير واعص في قل الكغوٍ الاْخطاصًت ونلُه َةن اشتراؽ الؿٍغ إلاهَغ

 .والٓاهىهُت الحضًثت

ت الُىُت بطا ؤن ًٓخطغ الهلم بها نلى شخظ واخض ؤو ؤشخاص مدضصًً َٓـ، بل  ت اإلاهَغ َلِـ اإلآطىص مً ؾٍغ

الجمُو صون ُْض وصون ؤن اإلآطىص بظلٚ ؤال ًمخض الهلم بها بلى اإلاشخًلين في ًَ ضىاعي مهين، ختى جٙىن في مخىاٛو 

                                                           
ت الُىُت وؤزغها في نٓض الُغاوشيز، مجلت حامهت بابل، اإلاجلض  -(1) ٗاقم،  اإلاهَغ  .274، ص 2009، 2، الهضص17نبض اإلاهضي 

ٗاغم، -(2)  .274، ص هُؿهغحو اإلانبض اإلاهضي 
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 .ًمثل طلٚ ؤي انخضاء نلى خّٓى اإلاالٚ ألاضلي

ت وؿبُت مً خُث ألاشخاص ؤي مً اإلامً٘ ؤال ًٓخطغ الهلم ةن وبهباعة وحيزة َ            ت الُىُت هي ؾٍغ ت اإلاهَغ ؾٍغ

ت مً خُث ألاشخاص ال جخطٍغ َٓـ بلى بمٙان اجطا بها نلى شخظ  ٛ الهلم بها واخض َٓـ بل بن وؿبُت الؿٍغ

 بلى وؿبُت الاؾخئثاع بها َهىإ شبه بحمام مً ٗل مً اإلاداٖم والُٓه بلى ؤن  ، بلى ؤٖثر مً شخظ
ً
بل حشير ؤًػا

ت الُىُت هُؿها التي ًٓىم بها شخظ  ت الُىُت لِـ له اخخٙاع ًسىله بمٙاهُت الاؾخئثاع باؾخهماٛ اإلاهَغ مالٚ اإلاهَغ

ً بالخىضل   نً اإلاالٚ ألاٛو لهاآزغ ؤو ختى نضة ؤشخاص آزٍغ
ً
ٓت مؿخٓلت جماما  .(1)بليها بؿٍغ

ت الُىُت مً الاؾخمغاع في  ٖما ؤن              ً ال ٌؿخؿُهىن مً باب ؤولى مىو اإلاالٚ ألاٛو للمهَغ هاالء آلازٍغ

ٍ ونلُه، َةهه مً الُغوع الشاجهت ؤن هجض ؤٖثر مً شخظ ؤو مشغوم ًم٘ىه امخالٕ اإلاهلىماث واإلاهاع  .اؾخهمالها

 منهم ٌؿخسضمها في بؾاع مً ال٘خمان بل بهه ًجىػ ألي منهم  الُىُت هُؿها وال
ً
 ؤن ٖال

ً
تها ؾاإلاا ًؿهً طلٚ في ؾٍغ

ت، وطلٚ اللتزام اإلاغزظ لها بال٘خمان ـ في الؿٍغ ً وال ًاصي طلٚ بلى الخٍُغ  .الترزُظ باؾخهمالها لآلزٍغ

ت ٖما هي وؿبُت مً خُث ألاشخاص َهي ؤً            وؿبُت مً خُث اإلاىغىم َال ٌشترؽ ؤن جٙىن نىاضغ والؿٍغ
ً
ػا

ٓت نامت للمشخًلين في ًَ ضىاعي ما ت ؤو يير مهلىمت بؿٍغ ت حمُهها ؾٍغ  .اإلاهَغ

ٗاهذ مٙىهاتها حمُهها ؤو نىاضغها   ت الُىُت جٙىن حضًغة بالحماًت ختى ولى  َلٓض طٖغها مً ْبل ؤن اإلاهَغ

ٓت حضًضة يير طاجهت إلاهالجت مؿإلت مهغوَت وطاجهت مً ْبل، ؾاإلاا ؤن هظه اله ىاضغ في مجمىنها حشٙل جىلُُت ؤو ؾٍغ

ٓت ؤو وؾُلت ؤزغي الؾخهماٛ ؤَػل لالزترام اإلامىىح  غ ؾٍغ ما، ٖظلٚ بطا ْام شخظ ما ؤو ختى اإلاسترم هُؿه، بخؿٍى

ت ٓت ؤو الىؾُلت جطلح لحماًتها جدذ لىاء هكٍغ ت، َةن هظه الؿٍغ ت، نلى  نىه بغاءة ازترام ماػالذ ؾاٍع ألاؾغاع الخجاٍع

 بين الهاملين في الًُ الطىاعي بل بن 
ً
الغيم مً ؤن اإلاىغىم ألاضلي )ؤي الازترام الطاصع نىه بغاءة( ؤضبذ طاجها

مً٘ نض هظه اإلاهلىماث  ت لخىػَو ؤو بُو اإلاىخج اإلاشمٛى ببراءة ازترام، ٍو اإلاسترم ْض ًؿىع بهؼ اإلاهلىماث الخجاٍع

ت نلى الغيم مً طًىم  ما ْض ًخىضل بلى جؿبُٔ حضًض  ؾٍغ
ً
براءاث ازترام لُُُٖت ضىو اإلاىخج هُؿه، بل بن شخطا

ت ،ْض اهٓػذ مضتها   لحماًت ألاؾغاع الخجاٍع
ً
 .ومو طلٚ ًٙىن هظا الخؿبُٔ الجضًض مىغىنا

ت اليؿبُت ؾىاء مً خُث اونلُه َةن  ت الُىُت وجاهلها للحماًت هي الؿٍغ ت التي جىؿىي نليها اإلاهَغ إلاىغىم ؤو الؿٍغ

 .(2) ألاشخاص

 : الالتزام باإلفصاح في سياق إلاجزاءات املتعلقة ببراءات الاختراع املحور الثاني

بن الخإزير  اإلاخهلٔ باالزترام والابخٙاع اإلادلي في الضٛو الىامُت ٌهخمض بلى خض بهُض نلى الٓضعاث الخ٘ىىلىحُت 

لىامُت الٓاصعة نلى جبني بيُت ؤؾاؾُت مهٓىلت مً البدث الهلمي والهلمُت اإلاخاخت، ومو اؾخثىاء نضص ْلُل مً الضٛو ا

غ، َمً يير اإلادخمل ؤن جٓضع مهكم الضٛو الىامُت نلى ؤن جدؿً ؤصاء الابخٙاع نىضها نلى هدى حىهغي إلاجغص  والخؿٍى

                                                           
(

1
ؼ عاجي،  -( ت الُىُت وألاؾاؽ الٓاهىوي لحماًتها، مظٖغة ماحؿخير، حامهت الجؼاثغنبض الهٍؼ ، -1-ؾبُهت اإلاهَغ  .37، ص2003، ٗلُت الحّٓى

ت الخٓىُت، مجلت الهغبُت -( 2) ت واإلاهَغ اء مدمضًً، خماًت ألاؾغاع الخجاٍع  .09، ص01، الؿىت الثاهُت، الهضصللىاصي الهغبي للمهلىماث حالٛ َو
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ت، ومنها بغاءة الازترام نلى ؤؾاؽ ًخُٔ مو مٓىماتها وبغ  امجها َُجب صنم ومض مىاؾٔ هكام خماًت اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

ٔ جؿلهاتها وبغامجها َُما ًسظ جىمُتها الاْخطاصًت  .(1)نليها مؿاًغة ؤمغ الىاْو لخخماش ى الؿُاؾت الحماثُت َو

وبسطىص ؤلاَطاح اإلاخهلٔ ببراءاث الازترام، وباالزترام بضاًت، هجض الهضًض مً الىطىص الضولُت والىؾىُت، 

 ؾغ الازترام ووضِ الازترام. التي جىاولذ اإلاىغىم، خُث عبؿذ بين ؤلاَطاح نً

ٓها بط الىضِ به ًٓىم ؤن ًجب ما نضصث ، خُث(2)البراءاث بشإن الخهاون  مهاهضةب بضاًت  نً الىضِ ٌهبر َو

مً٘ خماًخه، اإلاؿلىب الازترام نً َُه ً٘شِ الظي هى بط هام صوع  َللىضِ ،باالزترام ًخطل الظي الخٓني اإلاجاٛ  ؤن ٍو

ٓ نً الخهٍغ بلى ًاصي  .الازترام بهجاػ بىاؾؿتها ًخم التي تالؿٍغ

ض حاءث هظه اإلاهاهضة  ٛ  حهُين غغوعة في واإلاخمثلت الضولي بالؿلب زاضت بإخٙام ْو ض التي الضو  الؿلب مىصم ًٍغ

ت، اإلاؿالبت ٌشمل الؿلب ٗان بطا َُما ٖظلٚ َيها ازترانه خماًت  ًىصم التي الحماًت ؤهىام جبُان غغوعة بلى بغاَت باألولٍى

 .مخىىنت الحماًت بؾىاص ؤن انخباع نلى ووَٓها نهازترا

و في حاء ما ن٘ـ نلى وهظا   بطا للحماًت الىخُض الؿىض البراءة اإلاجاٛ هظا في انخبر الظي (3)الجؼاثغي  الدشَغ

ٔ الؿلب بين الجظعي  َاالزخالٍ و َو  حشمل ألازيرة هظه ؤن في البراءاث بشإن الخهاون  إلاهاهضة ووَٓا الجؼاثغي  الدشَغ

ٛ  نضة لىن ض صو ، نضة ٌشمل واخض بًضام ؾٍغٔ نً جٙىن  ؤن ًمً٘ بطا َيها، ازترانه خماًت الؿالب ًٍغ  وه٘ظا صٛو

 الخهاون  مهاهضة بلى الجؼاثغ اهػمام مو صولي ؾلب بًضام باإلمٙان ؤضبذ َٓـ الضازل نلى ًٓخطغ الؿلب ٗان وبهضما

 .(4)البراءاث بشإن

ّ  مً عةبالخجا اإلاخطلت الجىاهب اجُاّ في ؤما ت اإلالُ٘ت خٓى  ،(5)وؤهضاَه جخالءم زاضت بإخٙام ؤًػا َجاء الٍُ٘غ

 بهُاطها ًجب التي (6)29 اإلااصة في الالتزام طلٚ نً الخهبير جم ولٓض ألاؾاؾُت اإلاباصت مً الازترام نً ؤلاَطاح َُهض

ٓت  . اإلاجاٛ طلٚ في الخبرة جملٚ شخظ حاهب مً الازترام وجىُُظ َهم ًخم ؤن جُ٘ل بؿٍغ

                                                           
، حامهت الجؼاثغهبُل  -( 1) ، 2016، -1-وهىغي، بغاءة الازترام ٖإصاة للخؿىع الخ٘ىىلىجي والخىمُت الاْخطاصًت، ؤؾغوخت صٖخىعاه، ٗلُت الحّٓى

 .261ص

 .1970مهاهضة واشىؿً لهام بواإلاهغوَت -( 2)

اإلاخهلٔ ببراءاث الازترام: ٌهخبر الازترام حضًضا ؤطا لم ًً٘ مضعحا في خالت الخٓىُت، وجخػمً هظه الحالت   07-03مً ألامغ  04اإلااصة خُث هطذ  -( 3)

ٔ وضِ ٖخابي ؤو شُىي ؤو اؾخهماٛ ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي نبر الهالم.  ٗل ما وغو في مخىاٛو الجمهىع نً ؾٍغ

م -  .27، ص.44نضص ،2003ًىلُى  23ببراءاث الازترام، ج. ع.  ،اإلاخهل2003ًٔىلُى  19اإلااعر في 07-03ألامغ ْع

ت  03: اإلااصة 275-05باإلغاَت بلى اإلاغؾىم الخىُُظي  ٗاهذ غغوٍع : ًخػمً ؾلب بغاة الازترام وضِ الازترام، اإلاؿلب ؤو اإلاؿالب، الغؾىماث بطا 

 لُهم الىضِ، ومسخطغ وضُي.

ا ختى بًضام ؾلب البراءة. اإلاخهلٓت بازتراناث الخضمت، ًج 26وؤغاَذ اإلااصة   ب نلى اإلاسترم واإلااؾؿت اإلاىقُت ببٓاء الازترام ؾٍغ

 : جمىذ وسخت مً الىضِ والغؾىماث اإلاىصنت لطاخب الؿلب بىاء نلى ؾلبه، ؤما اليسخت الثاهُت ًدخُل بها لضي اإلاطلحت اإلاسخطت. 36اإلااصة 

م -  .03. ص .  54، نضص 2005ؤوث  07ضص ُُُٖاث بًضام بغاءاث الازترام وبضضاعها، ج. ع ًد 2005ؤوث  02اإلااعر في  275 – 05اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

م  -(4)  ل ؾىت  15ماعر في  92-99اإلاغؾىم الغثاس ي ْع ، ًخػمً اإلاطاصْت بخدُل نلى مهاهضة الخهاون بشإن البراءاث، اإلابرمت في واشىؿً 1999ؤبٍغ

ش   .03،ص28الهضص ،1999ؤَغیل  19، ونلى الثدتها الخىُُظًت، ج ع  1984َبراًغ  3، وفي 1979ؾبخمبر  28واإلاهّضلت في  1970ًىهُى  19بخاٍع

ض  هطذ اإلااصة  -(5)                                                                                        مً الاجُاُْت هُؿها نلى ألاهضاٍ:                                                                                                07ْو

ت في حصجُو عوح الابخ٘ـاع الخ٘ىىلـىجي وهٓـل وحهمُم الخ٘ىىلىحُا، بما ًدٓٔ اإلاىُهت اإلاش ت إلاىخجي خُث حؿهم خماًت وبهُاط خّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ تٖر

اهُت  ت الخ٘ىىلىحُت ومؿخسضميها باألؾلىب الظي ًدٓٔ الَغ  الاحخمانُت والاْخطاصًت والخىاػن بين الحّٓى والىاحباث.اإلاهَغ

 وهي اإلااصة الىاعصة جدذ نىىان: شغوؽ الخٓضم بؿلباث الحطٛى نلى بغاءاث الازترام. -( 6)
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ٗالخالي:   خُث حاء هظ اإلااصة 

ٗامل   رامنً الازت راءةبَطاح اإلاخٓضم بؿلب الحطٛى نلى الب راؽنلى البلضان ألانػاء اشت"  بإؾلىب واضح و

اإلاخٓضم  ًبينؤن  راؽاشت ٍجىػ في طلٚ اإلاداٛ، و  الخسططُتالخبرة  ًمخلٚمً حاهب شخظ  رامالازت لخىُظ ًُ٘ي

هؤَػل ؤؾلىب  شفي  رامالازت لخىُُظاإلاسترم  ٌهَغ شالخٓضم بالؿلب ؤو في  جاٍع جؼنم  خينالؿلب اإلآضم  ؤؾبُٓت جاٍع

 .ألاؾبُٓت

اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بؿلباث  رامازت غاءةاإلاخٓضم بؿلب الحطٛى نلى ب ًٓضمؤن  راؽللبلضان ألانػاء اشت ًجىػ 

 ."يهامىدذ له َ غاءاثؤو ب ؤحىبُتممازلت جٓضم بها في بلضان 

اؾخسالضه مً  ًمً٘بهظه اإلاؿإلت باؾخثىاء ما  ًخهلٔ اجُطُلُ اخ٘م خػمًًلم  جغبـ اجُاّ ةنونلُه َ         

ٗامل  ًخػمًؤن  ًجب ؤلاًضامؤن ملِ  جُُضوالتي  ؾالُت الظٖغ، 29اإلااصة  مً  رامالازت جىُُظ ًُ٘يوضِ واضح و

ضاخب الؿلب ٖظلٚ  مًٓضؤن  ًجىػ ، ٖما بلُه ًيخميحاهب شخظ مخسطظ في هُـ اإلاجاٛ الخ٘ىىلىجي الظي 

 .َيهامىدذ له  غاءاثؤو نً ب ؤحىبُتوزاثٔ جخػمً اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بؿلباث ممازلت جٓضم بها في صٛو 

ذ اإلاؿإلت ؤلاًضامبمٙىهاث ملِ  ًخهلٔ َُما( 1)باَعـ اجُاُْتبلى  ؤخاٛو   هاث، و التي بضوعها جٖغ  الىؾىُت للدشَغ

  .لٙل صولت

ظا وضُا لالزت  راءةللحطٛى نلى الب يهضٍؾلب اإلالِ  ًخػمًؤن  ًجبوبضاهت  هظا الىضِ  َؿمى، و رامٖو

للجهت رانه باإلَطاح نً ؾغ ازت ًٓىماإلاسترم بإن  بلؼامباعیـ بلى  اجُاُْت حشغ، ولم رامباإلَطاح نً ؾغ الازت

 راءمً ؾٍغ الخب مدلُا جىُُظه والٓضعة نلى  رام لُهم الازت غاءهظا ؤلاح ؤهمُتعيم  الحماًتؾلب  بليهااإلآضم 

ٗاهذ مهاهضة الخهاون بشإن الب(2) ُين في الجاٛ الطىاعي زطىضاالىؾى في  زامْض طٖغث هظا الالت راءاث، و بن 

ؤن  ًجب:" ًليمً اإلاهاهضة نلى ما  5هطذ اإلااصة  خُثجدذ اؾم الىضِ اءة للبر  الضولُتن ؾلباث  إهطىضها بش

ٓت رام الىضِ نً الازت ً٘شِ ٗامل بؿٍغ ؤي شخظ مً ؤهل اإلاهىت مً  ًخمً٘لٙي  الُ٘اًت َُهت بما واضحت و 

  ".(3)رامالازت جىُُظ

 رانهنً ازت غاءةفي الحطٛى نلى ب ًغيبَٙل شخظ  ؾالُت الظٖغ، جغبـ اجُاّ ونلُه وبالغحىم ألخٙام 

خم، حماًتللجهت اإلااهدت لل رانهباإلَطاح نً ؾغ ازت ًٓىمؤن  ُهنل ًجب اء بهظا الالت ٍو اإلاهم نً  غاجيؤلاح زامالَى

ٔ تومنها  ؤلالؼامُتجىاَغ مجمىنت مً الهىاضغ منها  ؾٍغ في الىضِ الىاضح والٙافي  ؼامُت، جخمثل الهىاضغ ؤلالالازخُاٍع

  .جىُُظهمً  رامالازت بلُه ًيخمياإلادلي اإلاخسطظ في هُـ اإلاجاٛ الخ٘ىىلىجي الظي  جم٘ين الخبير و    راملالزت

                                                           
م  -( 1) ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت، مو الخد1997ؤوث  21اإلااعر في  317 – 97اإلاغؾىم الغثاس ي ْع ُل، بلى ، ًخػمً اهػمام الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ش  ـ بخاٍع و في باَع ٛى اإلاْى مبر  30البروجٗى ش 1972هَى ـ بخاٍع هت في باَع مبر  22، بسطىص اإلاهاعع الضولُت. اإلاخػمً حهضًل الاجُاُْت اإلاْى . 1928هَى

 . 05. ص54. نضص 1997ؤوث  17ج.ع 

ؼعانُت واإلاىخجاث اإلاطىهت والؿبُهُت مثل الحبىب، خُث ًىطٍغ مُهىم الطىانت في اجُاُْت باعیـ بلى حمُو الطىاناث الاؾخسغاحُت وال -( 2)

 .الُىاٖه، اإلاىاش ي، اإلاهاصن، اإلاُاه اإلاهضهُت والضُْٔ

امهت الحؿً مدمض اإلاؿلىمي، صوع بغاءة الازترام في هٓل الخ٘ىىلىحُا، اإلاجلت اإلاًغبُت للٓاهىن والاْخطاص، ٗلُت الهلىم الٓاهىهُت والاْخطاصًت، ح - (3)

  .38ص  ،2006 ،52لبُػاء، الهضص الثاوي، الضاع ا
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غجبـ ًهظان  ٍو جدٓٔ  هدُجت ًٙىن ؤن  الخم٘ين(ًجبألن جدٓٔ الهىطغ الثاوي )  وزُٓااعجباؾا  مابُنه الهىطٍغ

ؤن  ًجبمً ؾٍغ اإلاسترم  رامووغىح الىضِ اإلآضم لالزت َُ٘اًت( رامالهىطغ ألاٛو ) الىضِ الىاضح والٙافي لالزت

 الحماًت. مضة  نهاًتبهض  جىُُظهاإلادلي مً  الخبير  جم٘ينخخما بلى  ًاصي

هاثالدوحشترؽ    ٔناصة الىضِ ال٘خابي الظي  الىؾىُت شَغ ًؤما  رامالازت خماًتبؿلب  ًَغ ً الهىطٍغ  الازخُاٍع

ذ اإلااصة  هاث 29واللظان جٖغ ت للضٛو ألانػاء الىؾىُت للدشَغ اإلاسترم ألَػل  جٓضًموهما ، في هطىضها جبىيهما  خٍغ

هؤؾلىب  شنىض  رامالازت لخىُُظ ٌهَغ شالخٓضم بالؿلب ؤو  جاٍع تألا  جاٍع ت، وبنؿاء ولٍى هاث الحٍغ للضٛو  الىؾىُت للدشَغ

  .( 1) راءاثإلاٙاجب الب الطالخُتألانػاء في مىذ 

مىدذ  غاءاثؤزغي ؤو نً ب غاءاثمهلىماث نً ؾلباث ْضمها إلاٙاجب ب بخٓضًمجلؼم ضاخب الؿلب  ومٓابل طلٚ 

هؤَػل ؤؾلىب  بخٓضًماإلاسترم  والتزام.َيهاله  ٓتؤٖثر مً  راملالزت ًٙىن بالًت نىضما  تؤهمُ رامالازت لخىُُظ ٌهَغ  ؾٍغ

مً  ال٘ثير ٖإن جٙىن هي ألاؾهل ؤو جسخطغ  رامواؾخسضام الازت لخىُُظوجٙىن بخضاها هي ألاَػل للخىضل  لخىُُظه

ذ  .الجهض واإلااٛ والْى

 ٍجبر ، و الحماًتمباشغة بهض اهٓػاء مضة  رامفي الخىضل الؾخسضام الازت ُيناإلادل راءالخب ٌؿانضوهظا ما  

 .(2)رامالازت لخىُُظاإلاسترم ٖظلٚ نلى نضم ٖخمان ألاؾلىب ألاَػل 

ذ مهاهضة بىصابِؿذ الخاضت باالنتراٍ الضولي بةًضام الٙاثىاث الضُْٓت أليغاع ؤلاحغاءاث الخاضت  ض جؿْغ ْو

ٗل بحغاء بصاعي ؤو  لىُـ اإلابضؤ، خُث انخبرث  ؤن  اإلآطىص مً نباعة "ؤلاحغاءاث الخاضت بالبراءاث"  هى  (3)بالبراءاث

 .(4)ْػاجي ًخهلٔ بؿلب بغاءة ؤو بغاءة، ؤو جم٘ين الجمهىع عؾمُا مً مهاًىت ؾلب بغاءة ؤو بغاءة 

ٖما ؤغاَذ اإلاهاهضة ؤن انتراٍ الضٛو اإلاخهاْضة التي حؿمذ ؤو جؿالب بةًضام الٙاثىاث الضُْٓت،  بإن ما ْضم 

ت بشإن الٙاثىاث . ٖما ًخ(5)ٖهُىت هى نُىت للٙاثً الضُْٔ اإلاىصم  هين نلى ؾلؿت ؤلاًضام الضولُت اإلاداَكت نلى الؿٍغ

 .(6)الضُْٓت اإلاىصنت

ؤما الالثدت الخىُُظًت اإلاخهلٓت بمهاهضة بىصابِؿذ ؾالُت الظٖغ َٓض ؤجذ بخُاضُل زاضت باألخٙام الؿابٓت، 

اجو التي ٌؿدىض ب ، ٖما جدخُل (7)ليها الؿلبخُث مطذ نلى ؤهه ًيبػي ؤن ٌشخمل الؿلب نلى بُان مُطل نً الْى

ٗاثً صُْٔ ًىصم لضيها، وال جضلي ألي شخظ بمهلىماث لضيها، مالم ًً٘ ؾلؿت ؤو شخظ  ؾلؿت ؤلاًضام الضولُت بٙل 

 .(8)ؾبُعي ؤو انخباعي ًدٔ له الحطٛى نلى نُىت مً هظا الٙاثً الضُْٔ

                                                           
مُجت، مغحو ؾابٔ، ص  -( 1)  . 67هجُبت  باصي بْى

، بغيهان ؤبى ػیض، الحماًت الٓاهىهُت للمؿخدػغاث الطُضالهُت، اإلاخاح -( 2) ، ميشإة واإلاإمٛى ت، اإلاهاٍع  .122، ص 2008ؤلاؾ٘ىضٍع

ل28اإلاىهٓضة في بىصابِؿذ  -(3)   .1980ؾبخمبر 26، واإلاهضلت في 1977ؤٍَغ

 .2002ؤٖخىبغ 01 في والثاهیت 1981 حاهُي 20 ألاولى في مغجين ونضلذ 1977 ؤَغیل 28 في بىصابؿذ َجاءث  إلاهاهضة الخىُیظیت ؤما الالثدت

 مً مهاهضة بىصابِؿذ. 02اإلااصة  -( 4)

 مً مهاهضة بىصابِؿذ. 03اإلااصة  -(5)

 مً مهاهضة بىصابِؿذ. 06اإلااصة  -( 6)

 الالثدت الخىُُظًت. مً 04الٓانضة -( 7)

 مً الالثدت الخىُُظًت. 09الٓانضة -(8) 
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ٗاثً صُْٔ مىصم لض يبػي لؿلؿت ؤلاًضام الضولُت ؤن جسخبر ضالخُت ٗل    .( 1)يهاٍو

ٛ  جؿلب ؤن ًجىػ  وه٘ظا باالزترام نلما الخبير ًدُـ نأل  ٗاَُا الىضِ ًٙىن  ؤن ًجب وفي ٗل الحاالث   الضو

ه ؤؾلىب َػلؤ ًبين ؤن البراءة ؾالب مً الهاإلاُت الخجاعة مىكمت ؤنػاء ش في الازترام لخىُُظ اإلاسترم ٌهَغ  الخٓضم جاٍع

ش ؤو بالؿلب ؿتهضٍ الؿلب، ؤؾبُٓت جاٍع  ولً٘ ناصًت مهاعة طاث شخظ ْبل مً الازترام بهخاج َٓـ لِـ هظا ٗل َو

ٛ  مً اإلاسترنين إلاىو ؤًػا ذ في الحماًت نً الحطى اث الهامت نً َُه ًسُىن  الظي الْى ت اإلادخٍى   .(2)الػغوٍع

اث نلى الىضِ ًٓخطغ ؤن ًجبٖما   تخال وفي ،إلهخاحه جُ٘ي مهلىماث البراءة ؾلب في ْضم الظي الازترام مدخٍى

ل اإلابِىت، الهىاضغ ٗاَت نلى ًؿبٔ الازترام مً الخمً٘ شغؽ نةَ اإلاٙىهاث مً بالهضًض الاصناء  بلى ًاصي ؾٍى هظا ٗو

 .واإلاُغؾت الىؿاّ الىاؾهت الؿلباث ضىو

ت ألن هكغا صُْٓت بٙاثىاث ألامغ حهلٔ بطا الضُْٔ الىضِ هي الاجُاُْت هظه حهالجها لم التي اإلاؿاثل ومً  في اإلاهَغ

ٛ  زالٛ مً َٓـ جٙىن  اإلاجاٛ هظا  ،البُىلىحُت باإلاىاص اإلاخهلٓت البراءة ؾلباث لخُؿير وبالىكغ ،طاتها اإلااصة نلى الحطى

 هىإ ًً٘ لم وبن ،الُهلُت الىاخُت مً اإلاىصنت اإلاىاص نلى مدطىعا الحماًت هؿاّ جٙىن  ؤن ؤًػا اإلاجاٛ هظا في اإلاهم مً

 .اليُا البراءة ؾلب نخباعها ًجب اإلاىصنت واإلااصة الىضِ بين نالْت

 واخض، ازترام مجمىنها في جٙىن  الازتراناث مً إلاجمىنت ؤو واخض الزترام بال الحماًت جمىذ ال ؤزغي  حهت مً

و نلُه ؤحمو ما وهظا واخض، بازترام مخهلٓت مؿالب في الؿلب ًىدطغ ؤن ًجب وه٘ظا  والاجُاُْاث الجؼاثغي  الدشَغ

 .الضولُت

ٔ بطا ه هظه ََى ٛ  ًمً٘ ال اثالدشَغ  للهُئت ًمً٘ ألهمُتها وهكغا الىزُٓت، هظه نلى ًدخىي  ال الظي الؿلب ْبى

 . (3) اإلاؿلىبت الحماًت جبين ال ٗاهذ بطا ببؿالنها جد٘م ؤن الًير ؾلب نلى بىاء الٓػاثُت

 بمؿلٚ اإلاسترم هُؿه
ً
هخبر هظا اإلاهُاع مخهلٓا  ،هُؿه ترامالازسالِ اإلاهُاع الؿابٔ الظي ًخهلٔ بمىغىم ، ٍوَو

 في الًُ الؿابٔ.  حضًضا ًٙىن  ؤن ًجب والظي

مً٘ الٓٛى بن جىاَغ هظا الشغؽ هى   ًجب جىاَغه للحطٛى نلى البراءة، ٍو
ً
ا  وحىهٍغ

ً
هخبر هظا اإلاهُاع عثِؿُا َو

 ي ؾلب ًٓضم حسجُله للجهت اإلاسخطت. أل الُُطل في بؾباى الحماًت الٓاهىهُت 

ًبلى ؤن بخضي هظًً اإلا ؤلاشاعةوججضع  ُمت ؤي  آلازغ ًٌنى نً  ال   هُاٍع وفي  ،اغ ج٘مً في ٗىهه حضًضا وؾازترام ْو

ذ   الازترامًُ٘ي ؤن ًٙىن  ال  طاث الْى
ً
ا حضًضا في مىغىنه ؤو ؤن ًٙىن ابخٙاعا إلاىغىم حضًض، بل ًجب ؤن ًٙىن ؾٍغ

 ويير قاهغ للًير. 

ت الُىُت ٖمدل لهٓض  ت جمخاػ بإنها جميز اإلاهَغ هٓل الخ٘ىىلىحُا نً ييرها مً اإلاهاٍع  ونلى طلٚ َةن الؿٍغ

 ت.                         الخٓىُت اإلاهلى

ت الُىُت نً اإلاهاٍع الخٓىُت الظاجهت ت جميز اإلاهَغ ال لحماًت جٙىن مد ال و   والتي جضزل في اإلالٚ الهام ،َالؿٍغ

ت الُىُت هظه لهٓىص هٓل الخ٘ىىلىحُا ٖما ًميز ال  الًمً٘ ؤن جٙىن مد ال  ألازيرة زاضت، وهظه ؿابو الؿغي للمهَغ
                                                           

 مً الالثدت الخىُُظًت . 10الٓانضة -( 1)

و الجؼاثغي والاجُاُْاث الضولُت، مظٖغة ماحؿخير -( 2) ىت، خماًت الازتراناث بين الدشَغ ،-1-، حامهت الجؼاثغنغبان ٍػ  .80ص، 2009 ، ٗلُت الحّٓى

ىت،  -( 3)  .81، صهُؿهغحو اإلانغبان ٍػ
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جلٚ التي اؾخطضع لها مبخ٘غها بغاءة ازترام وجٓغع لها بالخالي خٔ اؾخئثاعي نلى  ة، ؤينً اإلاهاٍع الُىُت اإلابرؤ ألازيرة

.  جلٚ اإلاهاٍع

مً جؿىع في اإلاهاٍع الخ٘ىىلىحُت الٓاثمت  الازترامخُث جٓاؽ الجضة باليؿبت للبراءة بمضي ما ًدضزه  

 .  (1)وَت ؤما بشٙل مؿلٔ ؤو وؿبي في مجاٛ ػمني ومدضصواإلاهغ 

ت الُىُت بدُث ، ومضي الخإزير وعهاؾلب بغاءة الازترام زم ضض ومىه ؤهمُت الهالْت بين       ت اإلاهَغ نلى ؾٍغ

تجُٓض الحما  .ًت اإلاؿخمضة مً ألاؾغاع الخجاٍع

 .ضضوع بغاءة الازترام بالُهلبين خالخين: خالت ؾلب البراءة، وخالت  الخمُيز في الىاْو ًيبػي و

 ؾلب بغاءة الازترام :الحالت ألاولى

ت الازترام َؿلب البراءة ًخم  ٓانضة نامت بلى بَشاء ؾٍغ بن الخٓضم بؿلب الحطٛى نلى بغاءة ازترام ال ًاصي بظاجه ٖو

ٗاملت في م٘خب بغاءاث الازترام وال ًٙىن ألي شخظ مً يير الهاملين واإلاخسططين  ت  في هظا اإلا٘خب خُكه في ؾٍغ

ت، عيم  الاؾالم نلى جُطُالجه بال بةطن مً اإلاسترم هُؿه بال في بهؼ الحاالث الاؾخثىاثُت والىاْو بن اؾخمغاع الؿٍغ

 نلى البراءة ؤو 
ً
ٗان ؾُدطل َهال الخٓضم بؿلب البراءة هاش ئ نً ؤن اإلاسترم هُؿه ال ٌهلم نلى وحه الُٓين َُما بطا 

ؼ لؿلبه ؤغِ بلى طلٚ ؤن اإلاهلىماث اإلآضمت في ؾلب البراءة ًخم ؤلاَشاء بها في نالْت زٓت زاضت بين  ؾُدطل َع

ت الُىُت بن خطلذ في هظا ؤلاؾاع ال جاصي بلى انهُاع الحماًت اإلاغجبؿت  ت اإلاهَغ الؿالب وبين م٘خب البراءاث وبطانت ؾٍغ

ت وبهباعة ؤزغي َةن جٓضم اإلاسترم بؿل ب البراءة ال ًدغمه في ؤزىاء هكغ هظا بها ألنها ماػالذ مدخُكت بهىطغ الؿٍغ

ت ِ الظي جىضل بلُه الٓػاء الُغوس ي في احتهاصه الؿلب مً الحماًت التي ًسىلها ْاهىن ألاؾغاع الخجاٍع ، وهى اإلاْى

ت زالٛ مغخلت جٓضًم الؿلب   .(2)اإلاخهلٔ بدضوص الؿٍغ

 ضضوع بغاءة الازترام :الحالت الثاهُت

 ما مًؿاة بدماًت ْاهىن ألاؾغاع الٓانضة الهامت هي ؤن ضضوع بغاء
ً
ٗاهذ ًىما ت التي  اث الازترام نً الازترام ؤو اإلاهَغ

ت ًاصي جلٓاثُا بلى ػواٛ هظه الحماًت َطضوع البراءة ًُصح نً هُت اإلاسترم في ال٘شِ نً ؤؾغاع ازترانه  ،الخجاٍع

 .للجمُو

ت ب  ت َىُت لُٓضاهه شغؽ الؿٍغ ط بطضوع البراءة جيشغ الخُطُالث وبالخالي ال ًمً٘ بهضثظ خماًخه ٖمهَغ

  .الخاضت باالزترام حمُهها

مً٘ الخىضل بلُه  خُث ؤهه ْبل هظه اإلاغخلت ًجب جىاَغ شغؽ الخٓىُت، وهي ؤن ًٙىن مىغىم الازترام مُهىما، ٍو

 بسطىص الُهم َةن الهبرة بغحل اإلاهىت، اإلادشبو باإلاهلىماث اإلاخهلٓت بمىغىم الازترام. و  ،ماصًا

                                                           
 .35، ص 72، الهضص 2002هاوي ضالح ؾغي الضًً، نٓض هٓل الخ٘ىىلىحُا في قل ؤخٙام ْاهىن الخجاعة، مجلت الٓاهىن والاْخطاص، -( 1)

)
2

-( Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du 17 mars 2015, n° de pourvoi: 13-15862. 

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les documents et plans, qui reproduisaient 

l'intégralité des caractéristiques des revendications 1 à 7 du brevet, joints à la cassette n° 5193 comportant un 

prototype du dispositif breveté, adressée pour test par la société F2C2 System à la société Brötje, ne faisaient 

nullement référence à une obligation de confidentialité . 
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إلاسالُت، في خالت نضم جمً٘ عحل اإلاهىت مً َهم اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باالزترام، والتي جمثل مهلىماث َبمُهىم ا

 بضيهُت باليؿبت بلُه، َهظا صلُل نلى ؤن اإلاىغىم ٌشىبه نُب، وال ًغقى بلى ازترام. 

ل مً ؾٍغ عحل اإلاهىت، ألهه ختى في خالت نضم ب صالء ضاخب ٖما ؤهه ًُترع في الازترام ؤن ًٓبل ؤي جإٍو

ت اهؿالْا مً مىاضُاث الازترام.                                     ٗاملت، ًمً٘ لغحل اإلاهىت ؤن ًخىضل بلى الؿٍغ ت                                             الازترام بالؿٍغ

ٓطض بها نمىما   ت ؤما نً بمٙاهُت الخىضل اإلااصي لالزترام، َهي جخهضي عحل اإلاهىت، ٍو جىضل الجمهىع للؿٍغ

ٔ اليشغ ؾالِ الظٖغ ٔ الخىضل هىا ًٙىن ماصي، نمىما نً ؾٍغ  .(1)اإلاخهلٓت باالزترام، وؾٍغ

ت الُىُت اإلاغج٘ؼة نلى ْاهىن ألاؾغاع  َطضوع بغاءة الازترام ًاصي ٖٓانضة نامت بلى اهٓػاء خماًت اإلاهَغ

ترجب نلى طلٚ ؤهه بطا وحضث نضة مشغوناث مسخلُت ت، ٍو ت الُىُت  الخجاٍع ًٓىم ٗل منها باؾخهماٛ واؾخًالٛ اإلاهَغ

 
ً
غها بؿّغ مؿخٓلت جماما  .التي جم اٖدشاَها هُؿها وجؿٍى

ت الُىُت طاتها ًاصي بلى خغمان اإلاشغوناث ألازغي مً الاؾخمغاع في   َةن خطٛى ؤخضها نلى بغاءة ازترام اإلاهَغ

 .خٔ اخخٙاع واؾخئثاعبما جػُُه البراءة نلى اإلاسترم مً  ،الاؾخهماٛ والاؾخًالٛ

ما   ٖو
ً
ت الُىُت التي ْض جغجبـ باالزترام َمثال نلى ؤن ضضوع بغاءة الازترام ال ًيبػي ؤن ًٓض ي ٗلُت نلى خماًت اإلاهَغ

ت الُىُت الجضًغة  ت اإلاغجبؿت بُُُ٘ت اؾخًالٛ الازترام ْض حهض مً ْبُل اإلاهَغ طٖغها مً ْبل َةن اإلاهلىماث الخجاٍع

 .بالحماًت

ت زاضت باإلاسترم، نلى الغيم مً طًىم واهدشاع الابخٙاع مدل البراءة ومً زم ح  ؿخمغ خماًتها ألنها مهلىماث ؾٍغ

ض ًخىضل بليها اإلاسترم بهض بضضاع  ٖظلٚ ْض ٌهض مً ْبُل اإلاهاٍع الُىُت الؿّغ الجضًضة الؾخهماٛ الازترام طاجه، ْو

ُ٘ت طهبذ بلى  ت َىُت ختى بهض ضضوع البراءة، بل بن بهؼ ألاخٙام الٓػاثُت ألامٍغ اؾخمغاع خماًت الازترام ألهه مهَغ

ٗان اإلاسترم ْض ْام بالترزُظ بلى الًير باؾخهمالها ْبل ضضوع البراءة  .البراءة وطلٚ بطا 

ت الُىُت ْض جم هٓلها في هظه   وؤؾاؽ هظا الحل ؤهه نلى الغيم مً طًىم نىاضغ الازترام في البراءة بال ؤن اإلاهَغ

نٓض جغزُظ مهين مما ًاصي بلى بوشاء نالْت زٓت زاضت بين اإلاغزظ واإلاغزظ له، وؤهه ًيبػي  الحالت بىاء نلى

ترجب نلى طلٚ ؤن اإلاغزظ  اؾخمغاع هظه الهالْت ختى بهض ضضوع البراءة ختى ال ًػاع اإلاسترم بمجغص خطىله نليها ٍو

ت  ِـ ألنها بغاءة ازترام مغزظ بها وناصة ماول، له في هظه الحالت ًلتزم بضَو مٓابل للخ٘ىىلىحُا ألنها مهلىماث ؾٍغ

ن هظه الؿاثُت مً ألاخٙام جبالٌ بلى ؤْص ى الحضوص في خماًت مالٚ ؤًٙىن هظا اإلآابل ؤنلى في الحالت ألاولى، والىاْو 

ت الُىُت، مما ًترجب نلُه بهضاع ألاهضاٍ التي ٌؿعى هكام بغاءاث الازترام بلى جدُٓٓها مً ٖشِ الازترام  اإلاهَغ

 بلى التزام اإلاغزظ له بضَو هُٓاث لخ٘ىىلىحُا ؤضبدذ في الضومين وطلٚ لل
ً
مجخمو بإؾغه، ٖما ْض ًاصي طلٚ ؤًػا

 .نىض اهتهاء مضة البراءة

 جىاْؼ بين الُلؿُت التي جٓىم نليها الحماًت اإلااؾؿت نلى بغاءة الازترام، وجلٚ اإلااؾؿت نلى     
ً
 الاؾخئثاع هىإ بطا

ت  ت اإلاهَغ ت، َطضوع البراءة ٌهني بَشاء الُهلي لؿٍغ الُىُت ؤو ما حهٍغ بالحماًت اإلاغج٘ؼة نلى ْاهىن ألاؾغاع الخجاٍع

                                                           
- Jérôme PASSA, Droit de la propriété industrielle, tome2, L.G.D.J.2013, pp 185,189.(

 1
) 
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ت الُىُت  ت نلى اإلاهَغ  له، ؤما الحماًت التي ًػُُها ْاهىن ألاؾغاع الخجاٍع
ً
 جُطُلُا

ً
 ؾغ الازترام، ألنها جخػمً وضُا

ت اعجُهذ الح ت نً هظه اإلاهَغ تها، َةن ػالذ الؿٍغ   .(1)ماًت ننهاَمغصها ؾٍغ

 خاثمة :

ًىؿىي مبضؤ ؤلاَطاح نً  الازتراناث  نلى ؤهمُت ْطىي، بدُث جبرػ جلٚ ألاهمُت مً زالٛ زضمت مطالح 

 اإلاجخمو، بانخباع ؤن حًلُب اإلاطلحت الهامت ؾٍى ًِٓ في وحه الهضًض مً الهىاثٔ . 

 ٔ  ٛ.الؾخًال لألامغ الظي ًاصي بىا بلى الٓٛى ؤن ؤلاَطاح نً الازترام هى ؾٍغ

 ٗل في َاإلاؿالباث ،الهٍغػت مً اإلادضصة اإلاؿالب ٗل نليها جبنى ؤؾاؾُت ْانضة ٌهخبر الىضِهطل بلى ؤن  وه٘ظا

و مً ت والاجُاُْاث الجؼاثغي  الدشَغ  .  الضولُت بحباٍع

جب ترجب بالىضِ، جغجبـ ؤن ًجب، ٖما خهخماً اإلاؿلىب الص يء  حشمل ؤن ٍو  الب جمىذ ال الحماًت ؤن طلٚ نلى ٍو

 ال َةنها اإلاؿالباث في جٙىن  ؤن صون  الىضِ في مبِىت ٗاهذ بطا ولً٘ اإلاؿالباث، في واإلادضصة الىضِ في اإلابِىت للهىاضغ

 .بالحماًت جخمخو

الخىضل بلُه مخهلٔ بالخبرة لخٓضًغ  الخؿىة الازترانُت، ؾىاء حهلٔ ألامغ بخٓضًغ حضًت ؤلاَطاح في ما جم بال ؤن 

ت.الازتراناث نمىما، وخت  ى الازتراناث اإلاخهلٓت بالخ٘ىىلىحُا الحٍُى

غة وحىصة الخبرة  هي بمثابت غمان لالؾخًالٛ اإلاؿخٓبلي لخلٚ الازتراناث، زطىضا بهض الؿٓىؽ في  ألن َو

اإلاُضان الهمىمي، وؤٖثر مً طلٚ بالىكغ بلى الاحؿام اإلاؿخمغ  إلاجاٛ الازتراناث، والظي ججاوػ الازتراناث آلالُت 

ت ووضل بلى الازتراناث اإلاخهلٓت بالبِئت وبما ٌهٍغ "بٙل ؤهىام الحُاة"، ألن الخىمُت اإلاؿخضامت َغغذ واإلاُٙاهُُ٘

 بلحاّ شغؽ حضًض باالزتراناث، وهى" نضم  بغغاع  الازتراناث بالبِئت".

 ونلُه هخىضل لالْتراخاث الخالُت: 

سخطت بالدسجُل، بًغع مىذ الترازُظ ، مً ؾٍغ اإلاطلحت اإلاللًير ؤلانالن نً الازتراناث يير اإلاؿخًلت -

ت الٙاملت للمؿخًل، ختى ال جىاحهه ؤًت ن ير الؿٍغ ت باالؾخًالٛ مو جَى  .ؤزىاء الاؾخًالٛ ٓباثؤلاحباٍع

ير الخبرة - ت،  الخىضل الٓاصعة نلىبلؼامُت جَى بجاهب  ضاخب الازترام اخخُاف ختى في خالتلٙل حىاهب الؿٍغ

ت لىُؿه. ٔ مً الؿٍغ  لخسطظ في الخبراث واؾدبهاص الخبراث الشاملت.بضؤ اهدى مالخىحه  وطلٚ نً ؾٍغ

بًغع اؾخيخاج مضي اإلاؿابٓت  في الهٍغػت، والىضِ الىاْعي لالزترام،الىاعص وضِ الازترام  ٓاعهت بيناإلا-

 مً حهت.  بُنهما،

إلاشابهت، ختى ال او  اإلاسجلت ألازغي  ومً حهت مٓابلت مٓاعهت الىضِ بدالخُه الؿابٓخين مو وضِ الازتراناث

 هخىاحض ؤمام حهضي نلى خّٓى الازتراناث ألازغي. 

 

 

 

                                                           
ت  - 1 اء مدمضًً، خماًت ألاؾغاع الخجاٍع ت الخٓىُت، مغحو ؾابٔ، صحالٛ َو  .07واإلاهَغ
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 املصادر واملزاجع:

 املصادر -

تخٛى ، (T.R.I.P.S) اجُاّ جغبـ - وهي ازخطاع لهباعة ،  الجىاهب اإلاخطلت بالخجاعة مً خّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

" Agreemenent on trade related aspects of intellectual property rights  وهي بخضي الاجُاُْاث الثماهُت ،"

ُاث  ً التي جػمىتها الىزُٓت الخخامُت للجىلت الثامىت للمُاوغاث في بؾاع  الاجُاّ الهام بشإن الخهٍغ والهشٍغ

هذ في  ُت والخجاعة )الًاث(  )حىلت ألاعيىاي(، والتي ْو  بمغاٖش، اإلاًغب.  15/04/1994الجمٖغ

ض وعصث جلٚ الاجُاُْاث في ؤع  م ْو /ج اجُاّ الجىاهب اإلاخطلت بالخجاعة مً خّٓى 01بهت مالخٔ، وجػمً اإلالحٔ ْع

ت)جغبـ(.   اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

م -  .27، ص. 44،نضص2003ًىلُى  23،اإلاخهلٔ ببراءاث الازترام ، ج. ع. 2003ًىلُى  19اإلااعر في 07-03ألامغ ْع

م -  07ُُُاث بًضام بغاءاث الازترام وبضضاعها، ج. ع ًدضص ٖ 2005ؤوث  02اإلااعر في  275 – 05اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

 .03. ص. 54، نضص 2005ؤوث 

م  - ل ؾىت  15ماعر في  92-99اإلاغؾىم الغثاس ي ْع ، ًخػمً اإلاطاصْت بخدُل نلى مهاهضة الخهاون بشإن 1999ؤبٍغ

ش  ، ونلى الثدتها 1984براًغ َ 3، وفي 1979ؾبخمبر  28واإلاهّضلت في  1970ًىهُى  19البراءاث، اإلابرمت في واشىؿً بخاٍع

 .1999ؤَغیل  19الخىُُظًت، ج ع  

م  - ت الضًمٓغاؾُت 1997ؤوث  21اإلااعر في  317 – 97اإلاغؾىم الغثاس ي ْع ، ًخػمً اهػمام الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ش  و في باَعـ بخاٍع ٛى اإلاْى مبر  30الشهبُت، مو الخدُل، بلى البروجٗى ػمً ، بسطىص اإلاهاعع الضولُت. اإلاخ1972هَى

ش  هت في باَعـ بخاٍع مبر  22حهضًل الاجُاُْت اإلاْى  . 05. ص54. نضص 1997ؤوث  17. ج.ع 1928هَى

 املزاجع-

 الكتب:

، بغيهان ؤبى ػیض، الحماًت الٓاهىهُت للمؿخدػغاث الطُضالهُت، اإلاخاح - ، ميشإة واإلاإمٛى ت، اإلاهاٍع  .2008ؤلاؾ٘ىضٍع

ت الُىُت و - اء مدمضیً، َ٘غة اإلاهَغ ٙي-ألاؾاؽ الٓاهىوي لحماًتها حالٛ َو ، صاع -صعاؾت مٓاعهت في الٓاهىن ألامٍغ

 .2001الجامهت الجضًضة لليشغ، مطغ

، خؿام مدمض نِس ى، هٓل الخ٘ىىلىحُا، صعاؾت في آلالُاث الٓاهىهُت للخبهُت الضولُت، صاع اإلاؿخٓبل الهغبي، مطغ -

1987. 

ض، خماًت خّٓى اإلالُ٘ت ال - ت في الطىاناث الضواثُت، صاع الجامهت الجضًضة، خؿً هطغ ؤبى الُخىح ٍَغ ٍُ٘غ

 .2007مطغ،

ت مً خّٓى اإلالُ٘ت الُ٘ - هُت طٖغي نبض الغػاّ مدمض، خماًت اإلاهلىماث الؿٍغ ت في غىء الخؿىعاث الدشَغ ٍغ

 .2007الٓػاثُت، صاع الجامهت الجضًضة، مطغ،  و 
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 :امللخص

نطمــم مــا  ضذه اــصق ذالضحــة ذات اســة ض ــج ذػــاىطذه ذ ولذنــو ذا املســة  ذااهنلنســة ذةاىلاــة   هاســة ذ وط  ــة ذاتس ســة      

وـــهمل ذةؼـــكلة حلـــه  لقـــس لاـــال ذااتـــهاه  ذةلـــن مل ذا ـــ   لذحـــ  ذاس اســـةل شاـــو لة ملـــهلة ذاالـــلز ذاتسنـــ   ـــ  ظمـــا ذاج ذ

ذةجا ي ذاس    له ل م ه فطه ولج ذةج لوة ذاس اسة ذاالح  ن ل  لقسس حمللزاه  ذاانؼسق فس ه  سنهه  اصس ذات ث 

 وا لفت  ذاؼت  ةلذحملة اصق ذةلهلة  ذا    نطلي ولج مذهطط لاحرة تهسز ذاثلط ة.

ض ــج  ــط ظ فــطه حساـس مــا فــط ه ذااــهنلة ذاــس    اا اــ   ـ  ذااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م  ل هاــة ذات  ــة  هـ  ذ وملــلز ذا ــ  لزمل   

ااــط  ــ  لملــو متهزكــ   لقههمــ  ح لــة مــا  ػــهاسو ذاطزوســة ذا ــ  حؼــآلاهسر ذااالســ   ذ لــس مــا   ــهض ذاؼــلتسة اكوط  ــة 

 ذاتس سة ذاس اسة ملنهه حط  ة ما حطذكال قطب. 

 ذ وط  ة ذاتس سة ذاىهةسة. ؛حط  ة قطب ؛ذ وط  ة ذاس اسة ؛  ةذاتالكلمات املفحاحية: 

Abstract: 

     By this research sheet, we aim to present the doctrinal and legal aspects related to the 

essence of international environmental crime, this, since the problem of environmental 

pollution in times of armed conflict represents one of the most important cases. and problems 

with which the international society as a whole is confronted, which has forced the 

international community to move towards the unification of its efforts and inter coordination 

in order to seek the best ways to counter this problem which involves many dangers 

threatening humanity. 

    And it is these efforts that have allowed the emergence of a new section of international 

law, international criminal law for the protection of the environment which enshrines in most 

of its principles and clauses a set of dissuasive means aimed at minimizing and to end the 

negative effects of international environmental crime considered a war crime. 

Keywords: Environment; International crime; War crime; International environmental crime. 
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 ملذمة:

ضة  جـــط ال  فىـــهى ذةهػـــة  هات  ـــة  ـــ  نطـــهل ذااـــهنلة ذاـــس    ذ ونـــه م م ملـــلو ل  ذ جـــهق قـــساث  ؼـــثسهل ف نـــص واـــلز        

حلسلة متتل اال انا انهك  لحـي ممههنسـة  نمـسال حنـه م زذكـال  ل هاـة ذات  ـة الـه  متهقـط  ـ  ذااـهنلة ذاـس    ذ ونـه مل 

ػــ ؽ ذة ن ــة ذ ونهكســة ذاس اســة   ــت منهحلــة ضمههنســة مؼــها ة اــصذ ذا ــطه مــا ضال لنــ   دــ ى مــؤ  ط ض مــه ذةنىاــس اا 

فط ه ذااهنلة ذاس    ذاىهو    ق هاة ذات  ة ما ذ وطذكال ذ خطحرة ذا   حس  اىطه املهل  ذناهى ذةؤ  ط ة ض ج ذاا لسس ولج 

اط ــط ذ وــعذهذمل ذةنهػــتة املــه  ــ  ضضــ هه ذاصــ ة ذ وطمســة ولــج  فىــهى ذ خطحــرة ذا ــ  حلــه  وــس ذة ولــج ونه ــط ذات  ــة   

 ذانمهو  ػهس   ال  ن ة ذ ونهكسة ذاس اسة.

 بـــصاو ل ـــت ت ذات  ـــة مـــا ذةؼـــهك  ذا ـــ    اـــ  مههنـــه ما حـــ ذ  ـــ  ػـــلال ذااـــسال ذا ـــ  يؼـــ ج ذااـــهنلة ذاـــس    ذ ونـــه م        

ا حتســــ  ذ وــــطذكال ذةهػــــة  هــــ  مــــ ل ل هاآلاهــــه  ذ ل ــــه  ول هــــهل شاــــو لة  واــــسذهذمل ذ خطحــــرة ولــــج ذات  ــــة   ــــؽ   ــــق وــــهو

 هةصـــه ل ذاىهمـــة ال جا ــــي ذاـــس    لهــــ ل فه وط  ـــة ذاتس ســــة ذاس اســـة   اا ـــ ى شاــــو حىـــس مــــا لدطـــط ذ وــــطذكال ذا ـــ  تهــــسز 

إلا ؼـــهنسة ولـــج إلاطـــ ل حـــطذه   ـــهض ذ وؼـــس ة ذا ـــ   كلـــق  هاطتسىـــة  إلا ؼـــهة ولـــج قـــس ػـــلذه م ـــه اـــؤز   هاتـــط ضة ض ـــج 

  .ظوعوة  ما   ػااطذض ذاس  

 ال  مط ذاصي االزنه ض ج ذات ث    ذةسالى ذا اه   ذااـهنل م اكوط  ـة ذاتس سـة ذاس اسـةل فىـطه    لسـ  متـ لة        

ذ ل هاـة ذاس اسـة شذمل ذاطـهاي ذ ونــه م الت  ـة ضـس مذـهطط  لضــطذض ذاالـلز ذاتسنـ   ـ  ظمــا ذاج ذوـهمل ذةؼـكلةل  ب ى ـى لدــط 

سو ة  ه وعذهذمل ذ ونهكسة ضس م  مؼهغ اىنه ط ذات  ة  حت ذ لطبل  ذات ـث  ـ  زضذػة ذ ل هاة ذااهنلنسة ذاس اسة ذة

 قهـــهو ذااهنلنســـة ذ خه ـــة  هةؼـــؤ اسة ذ ونهكســـة ةط نوـــ   لـــو ذ وـــطذكال  ذ وـــعذهذمل ذةاـــطضة اـــطزوملالل ااا ـــ ى  ـــ  ذاتسذاـــة 

ههف ــــة ذااهنلنســــة االــــو   ساــــس ذةاصــــلز  الــــو ذ وــــطذكالل  شاــــو مــــا دــــ ى ذات ــــث  ــــ  مــــسالاملهل  ذااطــــطل ض ــــج نطــــهل ذة

 ذ خــله  ــ  لاــال  لاســة وــا ذ وط  ــة ذاتس ســة ذاىهةســةذ وــطذكال ولــج ذاصــىسس ذاــس    مــا دــ ى   سحــ  ذ وط  ــة ذاتس ســة ذاس  

 لالط ط حسهمملهذ ولذنو ذةاىلاة 

ذاس اسـة  ف ا سة اصق ذاسضذػة  اجلج لػهػه ما ذ لاساة ذا ـ  م هزاـه  مؤزذاـه لة ضـته مهاسـة ذ وط  ـة ذاتس سـة      

 قصط قط ط حسهممله ػ ؼهوس ولج   ىس  آاسهمل ذةههف ة ذااهنلنسة ذاس اسة شذمل ذاطهاي ذاطزع  االو ذ وطذكالل  ذا ـ  

ل ما   هض ذاؼلتسة ذانهح ة ونهه ال  ا  لا سة وا محراه ما  اسهمل ذااهنلنسة ذاس اسة  دط  ذةاطضة  اكلس  ذااالس 

 حـسنه لنـ   ا ذاج وـهمل ذةؼـكلة ل ـت ت ولـج حـسض لتحـر مـا  حؼـهه  مصـسض حـسى لتحـر  ألة  واسذهذمل ولـج ذات  ـة ظمـ

 ـــ  نطـــهل ذااـــهنلة ذاـــس    ذ ونـــه مل  ذنط حـــه مـــا شاـــو مـــهة اعذمـــه ولسنـــه لة زضذػـــة مهاســـة  لـــو ذ وـــطذكال  مـــا ذاتـــط ضي 

 نجسو ولج ذاتؼهؤى  حم؟

ثطبيــم كحكــات و  الجــرائملليــات ثلــ   لواجــت ثقلل ــامــا امللدــود رــالجرائم البيئيــة الذوليــةل ومــا  ــي ال ــرو  ا    

 ل تهاررة ملكافقاللاهوهية الذولية املل

اـــصذ ذاتؼـــهؤى حؼـــ نه اـــصق ذاسضذػـــة ض ـــج م ـــلض ا ناطـــطل  ـــ  ذة ـــلض   ى ض ـــج مهاســـة ذ وـــطذكال ذاتس ســـة  ا اإلحه ـــة وـــ     

 ة ذاتس سة ذاس اسة  شاو ولج ذان ل  حم:       لط ط ذا    الو ول هه ذ وط  ذاذاس اسةل  دصصنه ذة لض ذااه م اسضذػة 
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 املقور كول: مف وت الجريمة البيئية الذولية

ضة ضااهه ذاتله ولج ذ وط  ـة ذاتس سـة ذاس اسـة ااا ـ   ذااىـطه ااىط  ملـه ولـج ذاصـىسساا ذا اهـ   ذااـهنل م شاـو لة     

لتحـــرذ  ــحة ذا املـــههل  اـــال اااصـــط  مــط ولـــج شاـــو  ـــ  حىط ــف ذ وط  ـــة ذاس اســـة  صــ ة وهمـــة حـــس ل ـــهض ناهقــه  ذػـــىه  حـــسال 

حىسزمل ذااىط  هملل  حس لز  اصذ ذ وسى  شاو ذااىسز    ذااىط  همل ض ج ضاتهح   ثسهة مىهاال ذ وط  ة ذاس اسة    ساس 

 ونه طاهل  ال مه ػ نىنؽ  هاتط ضة ولج ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة  هواتهضاه حط  ة ما ذ وطذكال ذاس اسة.

ساط  هاصلط لة ذاتلطيي ذاس    ذ ونه م اال اتي حىط  ه اكوط  ة ذاس اسةل  هضمه  مط    شاو ا حآلاهـهزذمل ذا املسـةل  ذ و    

 ال اا ق    شاو مي ذاتلطيىهمل ذالطنسة ذا   اال  تي حىط  ه اكوط  ة  فس ه ال  نلضز ذدا فهمل ذا ا  ذ ونه م ذاـس    

 سة ذاس اسةل   لضسح مههما ذا طل  سنهه  بحة ذ وط  ة ذاتس سة ذاىهةسة.   ال ة حىط ف    ساس ذةاصلز  ه وط  ة ذاتس 

 أوال: جعريف الجريمة البيئية الذولية

 ن ا ذاغهاة ما  ضي حلذوس ذااـهنلة ذ ونـه م ل  ذااـهنلة ذ وعذ ـم ل ـه اـصاو ض ـج شاـو حهنـو مـا ذا اـ   ـ  ق هاـة       

  ــــة  صـــ آلاهه ذواــــسذه ولـــج ذا ــــطز  ذةجا ـــي  إلا ؼــــهنسة ح ىـــهه  اــــسض ذةجا ـــي  لفــــطذزق  مصـــه لملالل   ذالــــف لا ســـة ذ وط 

ذاتطض ذانهحال ونهه ل   اسض ذ خطط ذاصي يلهل  ذا هو  ولج قالل ذةجا ي زذد  ذاس اة  ذةجا ي ذاس    لهـ ل  ذاـصي 

 1لبة.ما ق ن  تهساس لسهن   نمهم    ػؽ ذا    الو و هه مؤػؼه    باسض لا سة  واسذه  اسض قسة ذاىا

 ذنط حــه مــا شاــو اــال يؼــااط ذا اــ  ذ ونــه م ولــج حىط ــف ملقــس اكوط  ــة فملنــهك ذااىط ــف ذالــنل  ذاــصي اجىــ  منــهط  

ذااىط ـف اــل ذاى حــة  ــحة ذ وط  ــة  حــهنلة ذاىالبــهملل قســث حىــطر ذ وط  ـة  تىــه اــصاو ولــج لنهــه:  مــ  مذها ــة اــن   ــ  

 حهنلة ذاىالبهمل اتر و ولس  والبة حنهكسة .

  قحة لة ذ وط  ة حىطر  فاه ا  جهق ذةلضلع   ذاصي اطلع ولج حـلاط ذ وط  ـة  هواتهضاـه  ذحىـة ضـهضة   صـه ل        

ذةجا ي  ػهػسة  منهه ض لهل ذاتطض  هات  ة إلا ؼهنسة  ذا   ااـلو ول هـه لمنـ   لسهنـ  ولـج لنهـه:  ذالذحىـة ذاتـهضة  نسـهة 

    هه ذااهنلة .ذةجا ي  لمن   ل  لنهه:  وس ذة ولج مصكلة ا

 ذة قـــن لة ذااىط ـــف ذالـــنل  لوـــ ق ال لهـــاال  جـــلاط ذ وط  ـــةل   نا ـــم  ـــر طذظ ذاى حـــة  ـــحة ذالذحىـــة ذةط نتـــة  بـــحة نـــ   

ذااجـــط الل  ـــ  قـــحة لة ذااىط ـــف ذةلضـــلع  حـــس لا ـــ   حـــلب  ـــلفحر ذ ل هاـــة ذااهنلنســـة ال صـــه ل ذةىاـــس  ول هـــه مـــا حتـــ  

اىط ــف  ماــ  اكوط  ــة اــل ذااىط ــف ذاــصي ااــلذفط فســ  ذ وــهنتحة ذالــنل   ذةلضــلع  ذاؼــلطة ذاتلــطيىسةل  اــصاو فــرة ذا

 مىه.

ذةلــطه  ــ  حــهنلة ذاىالبــهمل. ل   مــا  ــال ا نــا حىط ــف ذ وط  ــة   نهــه:  ذالذحىــة ذا ــ   ط نــو ضضــطذضذ   صــكلة ق هاــه      

  ضـــهضة  هةصـــه ل ذاىهمـــة ل  ذاى حـــهمل لنهـــه:   ذحىـــة ذاجه ســـة ل  ػـــلتسة مصـــسضاه دطـــ  إلا ؼـــهة يىـــساه ذةلـــطه دطـــطة لل  

 2 حا هوسةل   ط و ول هه ذانمهو ذااهنل م والبة حنهكسة. 

                                                           
 .31ل ص 2017لقؼا  لػاسىةل ذالحح     ذااهنلة ذ وعذ مل ذاطتىة ذاؼهزػة ولطل زذض المةل ذ وعذكطل  -1

ل ص 2007ز طل زذض ذ وهمىســـة ذ وساـــسة النلـــطل إلاػـــننسض ةل  - ـــ  ذااـــهنلة ذاـــس    ذ ونـــه مزضذػـــة –م  ـــس وتـــس ذةـــنىال وتـــس ذاغ ـــ ل ذ وـــطذكال ذاس اســـة  -2
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  صـكلة فطزاـة ل  ح هوسـةل  ه م حىابـرق ذاؼـلطة ذاتلـطيىسة مـهغ ولس  ا نا لة  ىطر ذ وط  ـة   نهـه ػـللك ض ؼـ       

   ذةلطه  الحسي حعذه حنه م ولج مط نت .م ه حس اكلق ذاتطض ل  ذ خطط  هةجا ي له ل  ال ذاؼللك ذاصي حه ل

 حـس  حــس اــصذ  دـا ر  ــسذق  ــ  حىط ـف ذ وط  ــة ذاس اســةل  ذا ـ  اــال يؼــااط ذا اـ  ولــج حىط ــف ملقـس املــه ق ــى  ةل   

  ال مه انىنؽ  هاتط ضة ولج  ىلبة ضاجهز حىط ف ملقس اكوط  ة ذاتس سة ذاس اسة.

اس اســة  منهــه ذ وط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة  هواتهضاــه   اــ  حط  ــة ز اســة نهح ــة فاــس ذناؼــال ذا اــ   ــ  حىط ــف ذ وط  ــة ذ     

وـــا  فىـــهى ذ وطمســـة ذا ـــ   كلـــق لضـــطذض اىنه ـــط ذات  ـــة ذةذال ـــة ض ـــج    ـــة ذ جهاـــهمل هـــ  شذتهـــه   جهاـــهمل ذا ـــ  ذدالـــف 

  1ال نهه ذا ا     حىط ف ذ وط  ة ذ ونهكسة ذاسذدلسة.

تىه ا  جهق   ى  ذةا ا     ذةسضػة ذالهلسة ل  ذالضىسة ولـج لنهـه:  ذض هـهب فىـ  ػـتق فه وط  ة ذاس اسة حىطر        

   2 جط    ما ذةجا ي ذاس    .

 الذوس ذااـهنلة ذاـس      ب ى ى لدط فرة ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة  فاه املصذ   جهق ه  ذا ى  ذاصي اط نو ضد ال        

 ة ذاس    إلا ؼه م اتر و ولس  حعذه حنه م ز   .  ذ ونه م  ل هاة ذات  ةل  ذااهنل 

  ؤدص ولج اصذ   جهق ذاتلسز     طتسق متسل ذالطوسة ولج ذ وط  ة ذاس اسةل ده ة  لة شاو مـهة ماىـصضذ حتـ        

ر ل ل ــه لة شاــو اتاــم ماىــصضذ ض ــج قــس لتحــ1998ض لــهه ذة ن ــة ذ ونهكســة ذاس اســة   لحــو ذانمــهو  ػهســ   اط مــه اؼــنة 

 هانؼـتة اكوـطذكال ذا ـ  ذض نتـت حتــ  ض لـهه ذة ن ـة  ذا ـ  ال  ذتــي املـه ولـج ذاـطمال مـا لنهــه حلـه  حـطذكال ز اسـةل  لــصاو 

  هانؼتة اكوطذكال ذا   ال  سد  ض ا نطهل ذداصهص ذة ن ة.    

 وط  ة ذاتس سة ذاس اسة لي لمه   جهق ذااه م  ال   جهق ذةلضلع   ذاصي اطلع ولج حلاط ذ وط  ة ذاس اسة  منهه ذ         

 هواتهضاـــه  ذحىـــة ضـــهضة   صـــه ل ذةجا ـــي ذاـــس     ػهػـــسة  ز ة  اا ـــهو  ـــه ولاط ذااـــهنل م اكوط  ـــة فسىـــطر ذ وط  ـــة 

   3ذاس اسة ولج لنهه:   لو ذ وط  ة ذا   اتر و ولج  حلومله ض لهل ضطض   لثر ما ز اة .

اه املصذ   جهقل ه  ذالذحىة ذةهػة  هات  ة إلا ؼهنسة ظما ذاج ذوـهمل ذةؼـكلة  ذةى ى لة ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة  ف      

  ذاتهضة ل  ذةملسزة  نسهة ذةجا ي ذاس     لمن . 

  ؤدص ولـج اـصذ   جـهق ولـج ذاـطمال مـا لواـ  ذاال ـة  جهالـ  ذااـهو النهقسـة ذالـهلسة  ـ  ذااىط ـف  ذحاصـهضق ولـج        

ؤدص ولس  لاته ذقترذط  ألة  هلة ذ وط  ة ذاس اسة حه لة مفـ مل مط نههـه مـا ذةؼـؤ اسة ذ وهنو ذةلضلع  اكوط  ةل   

  4ذ ونهكسة.

 لهــاال   جــهق ذااهاــث  ذاــصي يىــطر  هال جــهق ذااهــهمل   هانــهقساحة ذالــهلسة  ذةلضــلوسةل ضش لهــاال  هاى حــة ذالــهلسة       

  5 هةصه ل  ػهػسة ال جا ي ذاس   .  حة ذا ى   ن  ذااجط ال  بهألضطذض ذا    كلامله ذ وط  ة

                                                           
 .16ل ص 2009لمجس اسه ل ذةؼؤ اسة ذ ونهكسة ذا طزاة ذاس اسة لمهو ذااتهه ذ ونه م ذاس   ل ذاطتىة ذااهنسةل زذض ذانهتة ذاىطبسةل ذااهاطةل  -1
 ذ   جهق  حس وطر ذ وط  ة ذاس اسة   ن : ذا ى  ل   مانهه وا ذا ى  ذةىهحو ولس   هػال ذةج لوة ذاس اسة.  يىابر ذا اس   س  ما لاال لنصهض اص -2
 . 17ضذحي: لمجس اسه ل ذةطحي ذاؼه قل ص  -3
  حس ػاه اصذ ذالطط ض ج قس لتحر ونس ض لهه ذة ن ة ذ ونهكسة ذاس اسة.  -4
ذاصي يىطر ذ وط  ة ذاس اسة ولج لنهه:  ذا ى  ذاصي اط نـو ضدـ ال  الذوـس ذااـهنلة ذاـس    اإلضـطذض  هةصـه ل  ما لو و اصذ   جهق ذا اس  ح ػحر    -5

ذاؼه قل ص ذا   ا   هه شاو ذااهنلة ما  وترذر ا  حهنلنه  ص ة ذ وط  ة  ذػا اهل فهولس  الىاهب. ل لنمط: م  س وتس ذةنىال وتس ذاغ  ل ذةطحي 

180. 
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 بنـهه ولــج شاــو ا نــا لة  ىـطر ذ وط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة   نهـه:  ذا ىــ  ذاــصي اط نــو ضدـ ال  الذوــس ذااــهنلة ذاــس         

شذمل ذاصــــلة    هاــــة ذات  ــــة اإلضــــطذض  هةصــــه ل ذا ــــ  ا   هــــه شاــــو ذااــــهنلة مــــي  وتــــرذر اــــ   صــــ ة ذ وط  ــــة  ذػــــا اهل 

 الىاهب. فهولس  

اــصذ  ااــس دلــ  مهاتســة ذا اــ  ونــس ذااطــطل الطتسىــة ذااهنلنســة اكوط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة ض ــج لة اــصق ذ وط  ــة هــ        

حط  ة قطب  بهااه   ا نا حىط  مله لاته ذنط حه ما  نسس مله ذااهنل م ولج لنهه:  لو هى ذاىسذه ذا   االو بهه ذ ونـلز ل  

ض  هات  ــة ذاطتسىســة  ذالضــىسةل ل  لنهــه  لــو  فىــهى ذا ــ   ط نــو ل نــهه ذاجــ ذه ذةؼــكل مــا محــراال مــا لفــطذز ذاىــس  اإلضــطذ

حتـــ   فـــطذز ذة ـــهضبحة ل  ذةـــسنسحة  هةذها ـــة ااـــلذنحة  لوـــطذر ذ لـــطب  ذا ـــ  انـــاب ونهـــه لضـــطذض حؼـــس ة  هات  ـــة ذاطتسىســـة 

  ذالضىسة.  

ملقس اكوط  ـة ذاس اسـة ض ـج ػـهلمل مهفـة ذال ـهكق ذاس اسـة ولـج  حس لز  اصذ  دا ر ذا اه  ال ة ضوطهه حىط ف       

 نلوملـه وـا حىط  ملــه   ـه ف هــه ذانمـهو  ػهسـ   ال  ن ــة ذ ونهكسـة ذاس اســة  ذاـصي اـال اتــي حىط  ـه اكوط  ــة ذاس اسـة  ضن ــه 

 ســـة ل  حـــس ذ ىنـــؽ شاـــو ولـــج ذ وط  ـــة ذاتس   ـــسد  ضـــ ا ذداصـــهص ذة ن ـــةذلا ـــا  ـــهان  ولـــج ذ وـــطذكال ذاس اســـة ذا ـــ

 ذاس اسة  ذا   اال اطز ال نهه لي حىط ف    مهفة ذةلذ سق ذاس اسة ذةىنسة  هات  ة. 

محر لة  ونة ذااهنلة ذاس        ضطهض ماترقهتهه    مجهى  طل ط   س  ا حلذوس ذةؼؤ اسة ذاس اسة حس حـسمت ماتـرح      

  ــة ذاس اســة ولــج لنهــه:  إلادــ ى  ــهات ذو ز  ــ  ولــج الا طحـة  ــحة ذ خطــ  ذاــس     ذ وط  ــة ذاس اســة قســث وطفــت ذاكونـة ذ وط 

 زضحة لتحرة ما  ا سة  ل هاة ذةصه ل  ػهػسة ال جا ي ذاس    .

 حــس ل ضزمل ذاكونــة وــسة لمالــة املــصذ إلادــ ى  منهــه إلادــ ى ذ وؼــسال  ــهات ذو لهــسر ض ــج ذة هفمــة ولــج    ــة إلا ؼــهة      

  1 ق هاآلاهه ما  مني  للز ذةهه  ذامللذه.

 ثاهيا: ثمييز الجريمة البيئية الذولية عن الجريمة البيئية العاملية

 ا حـــ  ذ وط  ـــة ذاىهةســـة وـــا ذ وط  ـــة ذاس اســـة  ـــ  لنهـــه حط  ـــة زذدلســـة   اـــ  وـــس ذنه ولـــج ذااـــسال  ػهػـــسة  ـــ  ذانمـــهو      

ا  سنهه قـق إلا ؼـهة الىـ ي  ـ   حا هع     م  ز اة  ما اصق ذااسال ذقترذو قالل إلا ؼهة  قط ه    ػهػسة  ذا   م

    ة صلسة  ػلس ة.

 اصاو فهألفىهى ذا   حله  وس ذنه ولج اصق ذااس ة إلا ؼهنسة  جطممله ذاالذنحة ذ ونهكسة    مهفـة ذاـس ى  ـ  مذالـف      

ا ا   لو لن هه ذاىهاال  اصاو ػ ست  ه وط  ة ذاتس سة ذاىهةسة  ه   ذتي ةه اطلق ولس   اهنلة ذاىالبهمل ذاىهام ل   

ذ وطذكال ذاتس سة ذاىهةسة    ذااصطفهمل ذةنهفسة ال تهزئ  ذااسال  ػهػسة ال  هفمة ولج ذات  ة    ذاىهاال ذةا تط  ذا   

 حلترك ف هه مهفة ذاس ى ذةا سنةل   ن  ول هه مهفة ذاالذنحة ذ ونهكسة ذةىه طة.

ة ذاىهةســة  لل ـــث ســهطمله  ــ  وـــسة ز ى  مــا لمالــة ذ وـــطذكال ذاتس   ا حــ  مهفــة ذ وــطذكال ذاىهةســـة   نهــه مهاتــه مـــه اــعذ ى  لــ     

 2ذات  ة   ذالف ونه طاه حطذه ذػاذسذو ذةلذز إلاقىهوسة  ذانس ه  ة.

                                                           
زضذػـة   لسلسـةل ذاطتىـة    ـجل  -ذانمط ة ذاىهمة اكوط  ة ذاس اسةل لقههو ذااهنلة ذاس    ذ ونـه م–لزةل ذة ن ة ذ ونهكسة ذاس اسة مناصط ػىسس ق  -1

 .19ل ص 2009زذض ذا نط ذ وهم  ل إلاػننسض ةل 
ز إلاقـىهع   ذاالـلز  ـهةلذز ذانس سهكسـة  ماـهى شاـو  ااس ػهاط ذةلطه ذ وعذكطي اصذ ذاالحـ   لحـط منملمـة حلـطيىسة ماههملـة  ل هاـة ذات  ـة مـا ذاالـل  -2

مــا ذااــهنلة ذات ــطي   ذا ــ   ــن  ولــج والبــة إلاوــسذو اهــ  ضبــهة ػــ سنة حعذكــطي ل  لحنوــ  الاــم و ــسذ ن هاــهمل ملــىة  ــ  ذةســهق ذ خهضــىة  47نــ  ذةــهزة 



 

 8686جوان: السىة-68:العذد -60: املجلذ
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ف ـــا ذةا ـــق ولســـ  لة ق هاـــة ذات  ـــة  ـــ  و لمملـــه مـــا مذـــهطط  لـــو ذةـــلذز مهنـــت ق هاـــة ز اســـة حتـــ  لة  هـــلة ق هاـــة       

ذات  ــةل شاــو لة ذات  ــة ال حىــطر قــس زذ حغطذفســة  ال قــس زذ حهنلنســة ل  ػسهػــسةل   طنســةل  اــل مــه انــطغ م ملــلو وهةســة

م ــــــه ااطلــــــو ذااىــــــه ة ذاــــــس     ل هاآلاهــــــه مــــــا لدطــــــهض ذاالــــــلز  ذنط حــــــه مــــــا مااتــــــسهمل ذااىــــــه ة ذاــــــس     ــــــ  اــــــصذ ذةجــــــهى 

   1ذةلذز ذ خططة.   ات ذمهمل ذاس اسة ذ جملت مهفة ذاس ى الضي حلطيىهمل حنهكسة  ل هاة ذات  ة ما ذااللز ما

فغهاتـــه مـــه اـــنمال اـــصق ذ وـــطذكال ذاىهةســـة ذ  هحســـهمل ز اســـة  خطلضتهـــه ولـــج ذةجا ـــي ذاـــس    لهـــ  ضال لنهـــه  مـــ  حط  ـــة       

 2زذدلسة  مهاته مه اهلة ذاغطه ما    هحسهمل ذةبرمة ال نهه   اسق ذااىه ة ذاس    ولج مههف آلاهه.

ػة  هات  ة نجـس لة ذا ـهضل ذاطك يـ    ـحة ذ وط  ـة ذاتس سـة ذاس اسـة  ذ وط  ـة ذاتس سـة  برػاهط  مط ولج ذ وطذكال ذةه      

ذاىهةسة لة  دحرة  ولج ذاطمال ما  نمسال للثراه  هال  هحسـهمل ذاس اسـة  محراـه مـا مصـهزض ذااـهنلة ذاـس     ل هاـة ذات  ـة 

ة اهــ  ز اــة  ب لحــو ذاتلــطيي ذ ونـــه م  تاــا ػــلطة  طتســق ذاىاــهب ولـــج مط نت هــه مذلاــة الؼــلطهمل ذااتــهكسة ذاسذدلســـ

ــــة  ــــهه  ن ســـــصذ ا ات ذمـــــهمل ذاس اسـ ــــسذدل  حـ ـــهة ذاتلـــــطيي ذاـ ـــى  ضة مــ ــــةل ق ــ ـــه ذ وط  ـ ــــت ف هــ ـــ   حىـ ــــة ذا ــ ــــسذدل  الس اـ ـــ  ذاـ ذاتسنــ

 3ذةنصلص ول هه    لقههو ذةىهاسذمل ذاس اسة.

ـــ         ـــة ذاس اســـــة ذا ــ ـــي متهقـــــطة ا   هحســ ـــة ذاس اســـــة  ذتــ ـــحة لة ذ وط  ـــــة ذاتس ســ نه اـــــت  لـــــو ذ وط  ـــــة  ذا ـــــ  اـــــؤ ى  ـــــ  قــ

م ـا   ـ  ذة ن ـة ذ ونهكسـة ذاس اسـةل   ـ  قـهى ضزذنـة ذا هوـ  ا نـال ولسـ   ذ ونـه م ذاـس    داصهص ال نهه ض ـج ذااتـهه  

  الحسي ذ وعذهذمل ذ ونهكسة ذاس اسة.    

ة ضال لنه ه الااسهة    ضط ضة حىه ة  ضمال م  اصق  دا فهمل  حة ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة  ذ وط  ة ذاتس سة ذاىهةس      

ذةجا ي ذاس    ولج ذدا ر ذةسلى ذاؼسهػسة   حاصـهزاة ألوتـهك  ولـج ضـط ضة مههف ـة مل ه ـه ػـلذه وـا طط ـق ذةنـي 

ذالحــه م ل  ذاا ـــي ذاطزعـــ  قســـث ضنه ـــه يلـــن ة دطــطذ لتحـــرذ  ضـــطضذ  هاغـــه ولـــج مـــ  ذةصــه ل ذاس اســـة  اـــل مـــه اتنـــهح  مـــي 

      4 مال ذةا سة  حلذوس ذااهنلة ذاس       مج ل . لاسذر  متهزئ

 املقور الثاوي: شرو  كيات الجريمة البيئية الذولية

ذاتس ســة ذاس اســة لػهػــ  اــل  ــلفط قــط ط حســهو  لــو  ذ وــطذكال  طتســق  قهــهو ذااهنلنســة ذاس اســة ذةاــطضة ةههف ــةضة        

قـــط ط  ا اـــ  لػهػـــه  ـــ   وـــسة ولـــج اـــلو مـــا لنـــلذه ذ وـــطذكال ذاس اســـة  ذاتس ســـة ذاس اســـة  ل ـــ مله نـــله ه وط  ـــةف لذ وـــطذكال

 ل وط  ــة ذاسذدلســة ذاى ساــة ــ  ذة حف  ذةىــط  حةذاــطلن ولــجاــصق ذ وط  ــة   اــلوقســث ذالــطوسة   ــلفط لضمهنهــهل متــسل   اــق 

 اـــل  ـــ  ذ وـــطذكال ذا ىـــ   ذانتسجـــة  ذاى حـــة ذاؼـــتثسةل  لمـــه ذااـــه م فملـــل ذاـــطلا ذةىنـــلي لي  ا ـــه ذاـــطلا ذةـــهزي  ونه ـــطق 

ضضـــهفة ض ـــج ذاـــطلا ذاـــس     م ـــهزق ذقـــترذط ذض هـــهب  لذاى ساـــة   اـــلو قؼـــو ذاـــطلي ذاـــطذعل ولـــج ونصـــطي ذاىلـــال  إلاضذزة

                                                                                                                                                                                     
ــ   ـــن  ولــــج والبـــة ذ لــــثؽ ةــــسة  ذةاىلـــق    هاــــة ذات  ـــة 10-03مـــا ذااــــهنلة  83اللالاـــة ذااتــــهكسة ذ وعذكط ـــةل  ذةــــهزة   ــــ  ضطـــهض ذاان ســــة ذةؼـــاسذمة  ذا ــ

زج( ل   رقـس  اـه حة ذاىاـلباحة  ـ  قهاـة ذاىـلز اهـ   100.000زج( ض ج مهكة لاف زانـهض ) 50.000قملط ا ض ج ػاة لقملط  ةغطذمة ما د ؼحة لاف زانهض )

 هض  ذ وعكسهمل ذاؼهكلة ل  ذاصلتة    ذ ول.شخ  دهاف ذالط ط ذا   ا ني ف هه ل  انمال ذنتىهز ذاغهظ  ذاسدهة  ذاتذ
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 .10ل ز طل زذض ذانهتة ذاىطبسةل ذااهاطةل ز غ ةل ص -زضذػة   لسلسة  طتساسة–ذاس اسة قؼنحة ض طذاسال  ه ل وتسسل ذ وط  ة  -3
 . 25مناصط ػىسس ق لزةل ذةطحي ذاؼه قل ص  -4
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ذ وط  ــــة ذاتس ســــة  ــــ    حــــ  اا  اهلنــــ لمــــه  هانؼــــتة الــــطلا ذالــــطع   لذا ىــــ  ذةجــــطو  هػــــال ذاس اــــة ل   تاــــوسي ل   طضــــه منهــــه

ااىلـق  هواتـهضق ضلـا  تـه مفاـس  ـهض الـ ن  دـ ر فاهـ   ذدـا ر ح لالـه  وـهو ذاس اسة الـه  دـهص  ذ وـطذكال ذاس اسـة

 ة ذاس اسة     حم: سلضمهة ذ وط  ة ذاتس الط ط ل   ولس  ػنؼاىطه م  مه ااىلق  لما لضمهة ذ وطذكال ذاس اسة لو ال

 أوال: مبذأ ال رعية أساس لليات الجريمة البيئية الذولية

ج لنــــ  ال حط  ــــة  ال والبــــة ضال  اــــهنلة لي لنــــ  ال اجــــلظ لة ا ــــهلال شــــخ  وــــا فىــــ  ال اــــن  متــــسل ذالــــطوسة ولــــ       

يىابرق ذااهنلة ذانهفص  حت ذض ههب ذ وط  ة  ن   ط ح ا سز لضمهنهه  قط طمله  م  مه اط ته بهه ما مؼهك  حهنلنسـةل 

 ـ  ذاـن  ذااـهنل م ػـلذه مـا قسـث  ل ه ال اجلظ الاهض   طتاه املصذ ذةتسل لة اج ى  ه وـه م والبـة مذها ـة ةـه اـل ماـطض 

 نله ذاىالبة ل  ما قسث قستهه.  

 ولس  ف تسل ذالطوسة    ذ وط  ة ا تره  حلز ن  حهنل م اجطو ذا ى  ق ى ا نا  طتسق ذ وعذه ذةنهػو ا ل          

الــــطع  ا اــــ  فه وط  ــــة فىــــ  محــــر ملــــط ه ضشذ   لــــس  حلوــــ  فــــرة ذ وط  ــــة  اــــلو ضشذ  ــــلذفطمل لضمهنهــــه  دــــط ل فــــهاطلا ذ

 1ذاص ة محر ذةلط وة ال ى .

 متــسل ذالــطوسة اــ  متــ لة مذالــف  ــ  ذااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م ماهضنــة   تــ لن   ــ  ذااــلذنحة ذ ونهكســة ذالطنســةل       

 2ة ذاسذدلسة.س اصذ ذةت لة يل   ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة ضشذ مه حهضنهاه  ه وط  ة ذاتس 

ة ذاسذدلسـة  شاـو الدـا ر مـسالى متـسل سـطوسة    ذ وط  ة ذاتس سـة ذاس اسـة  ذ وط  ـة ذاتس فملنهك ذدا ر  حة ذال       

ذالــطوسة  ــحة مــ  مــا ذ وــط  احةل فه وط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة  ذتــي ألقهــهو ذااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م  ذاــصي يىــس  ــس ضق 

 مــا  ــال فــرة متــسل ذالــطوسة  ــ  ذ وط  ــة فــطه مــا فــط ه ذااــهنلة ذاــس    ذاىــهو ذاــصي اا حــ   هاطتسىــة ذاىطفســة االذوــسق 

 ذاتس سة ذاس اسة شذ   ة وطفسة   ؼو        ذااهنلة ذاس    ذ ونه م.

  تىه اصاو فرن  ا نا  ااسذه ض ج ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة ما ذػااطذه مه  لذ ط ولس  ذاىطر ذاس   ل ق ى ضشذ مه        

سذمل ذاس اســـة شاـــو لنهـــه ا ؼـــت منلـــ ة االـــو ذ وـــطذكال  ضن ـــه هـــ  مهقـــ ة لفطمـــت  لـــو ذ وـــطذكال  ـــ  نصـــلص ز اســـة مهةىهاـــ

    3 مؤلسة اىطر ز       مجهى ق هاة ذات  ة ما ذااللز.

  ا ا  ذالطوسة    ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة  ـ  ونصـط ا   ى قـنل   م ـهزق وـسو ملـط وسة ذا ىـ  لي لة اهـلة       

نلة ذاــس     ل هاــة ذات  ــة  مجــطو   لحــو  لــو ذاالذوــس ػــلذه مــهة مصــسض ذا ىــ  مذها ــه ااهوــسة آمــطة مــا حلذوــس ذااــه

 ذ  هحسة ز اسة ل  وطر ز    ز ة ذقترذط لة اهلة مىهحته ولس   ها ى .

                                                           
 وعذكـطي الض ذ يىـس اـصذ ذةتـسل مـا ذاطمـهكع ذااهنلنسـة ذااه اـة  ـ  مهفـة ذااـلذنحة ذ ونهكسـة ذالضـىسة  قمـم  ـهان  ولسـ   ـ  مـ  زػـه حر ذاىـهاال  منهـه ذاسػـ -1

 ولج: ال ضزذنة ضال   اا  ى حهنلة  هزض حت  ذض ههب ذا ى  ذةجطو.  2016ذةىسى ػنة  1996ما ذاسػالض ذ وعذكطي اؼنة  58قسث  ن  ذةهزة 
ه   لحــو  ذا ــ   ــن  ولــج:  ال يؼــ ى ذااــخ  حنهكســ 22 حــس للــس نمــهو ض مــه  ػهســ   ال  ن ــة ذ ونهكســة ذاس اســة ولــج متــسل ذالــطوسة  ــ  نــ  ذةــهزة  -2

هزة اــصذ ذانمــهو  ػهســ   مــه اــال يلــه  ذاؼــللك ذةى ــ   حــت  حلوــ  حط  ــة  ــسد   ــ  ذداصــهص ذة ن ــة.   للــس لاتــه ولــج متــسل ال والبــة ضال  ــن   هةــ

  ذا   نصت ولج:  ال يىهحو لي شخ  لزذنا  ذة ن ة ضال  فاه املصذ ذانمهو  ػهس  .   23
ل صـــسض لػهســـ   مـــا مصـــهزض ذااـــهنلة ذاـــس     ل هاـــة ذات  ـــة ال اـــعذى  ـــ  مطذقـــ   طـــلق    ـــجل محـــر لنـــ  مـــا   حـــس ػـــتق  لة  أـــلنه  ـــ ة ذاىـــطر ذاـــس    -3

لـ تههل ذة نا لة  ؼاذل  ما اى   لو  وطذر مه ا نا ذواتهضق حهوسة حهنلنسة ز اسة ملعمة نتسجة  لذ ط ذػاى هامله ضمـال ذناتـهه ظمـا حصـحر ولـج  

    شاو ض ج ذاالذوس ذا   االو ول هه ذاىطر ذاس    ذاىهو ما  ذاصه ل ذاىهو ذاس      د ل  ذاىسذاة.ل ه ا نا الاهض    ذا اس  لة يىلز 
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لمه ذاىنصط ذااه م ةتـسل ذالـطوسة  ـ  ذ وط  ـة ذاتس سـة ذاس اسـة اـل ذاىنصـط ذةلضـلع   م ـهزق لة اهـلة ذا ىـ  ضـهضذ       

   1هه ذااهنلة ذاس     ل هاة ذات  ة. هةصكلة ذا   ا   

مــه اــل ضال  جؼــسس الاهوــسة ذااهنلنســة  ة  لــحر  ــ  اــصذ ذاؼــسهل ض ــج ذاــطلي ذا اهــ  ذاــصي اــصاو ض ــج لة متــسل ذالــطوس      

ذاس اسـة ذا ــ   جــطو ذاؼــللك    ــسز اــ  حــعذهذ حنهكســه  بهااــه   ال ا نــا ذواتــهض حهوــسة ذااجــط ال شذتهــه ضلنــه  ــ  ذ وط  ــة ألة 

 ض اصق ذااهوسة اااصط ولج ضض هه ذال ف ل  ذاانسسف ذااهنل م ولج ذاؼللك    ساس ذ وعذه ذ ونه م ذةاطض ا .ز  

  ـــصاو اـــصذ ذاـــطلي  ذاـــصي نا ـــق مىـــ  ض ـــج لة ذ وط  ـــة ذاسذدلســـة  اـــلو ولـــج ضلنـــحة ضلـــا مـــهزي  ضلـــا مىنـــلي لمـــه        

صذ ذان لشج ذااهنل م يله  ونصط    ذااهوسة ذااهنلنسـة ذاىنصط ذالطع  فرن  اذل  ض ج ذان لشج ذااهنل م اكوط  ة  ا

  2ال    ذ وط  ة    قس شذتهه.

 ولســ  فــرة ذ وط  ــة ذاس اســة  اــلو ولــج ذاــطلنحة ذةــهزي  ذةىنــلي ضضــهفة ض ــج ذاــطلا ذاــس      ــلذفط اــصق  ضمــهة اهــلة      

مله لزنـهق  حتـ  شاــو نـلز لة نؤلـس ولــج ج  لضـس هــ   ضمـهة ذا ـ  ػـن حم ولــولـج ضـله مـه ااــطضق ذااـهنلة ذاـس    ذ ونـه م   

لننــه نا ــق مــي ذاــطلي ذاــصي يؼــتتىس نــ  ذااــهنلة لــطلا  ــ  ذ وط  ــة ذاسذدلســة  ذ وط  ــة ذاس اســة  صــ ة وهمــة  ذ وط  ــة 

 ذاتس سة ذاس اسة  ص ة ده ة.         

 ثاهيا: أركان الجريمة البيئية الذولية

هغ ااسهو ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة ػناططل ض ج لضمهنههل فه  مالمله ما  اىس ذػاىطذه مااتسهمل متسل ذالطوسة ل ػ    

محراه ما ذ وطذكال ذاس اسة  الو ولـج    ـة لضمـهة لػهػـسةل ذاـطلا   ى اـل ذاـطلا ذةـهزي   ا اـ   ـ  ػـللك ذ وـه م  مـه 

ىنــليل فه وط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة ال  ــس مــا لة  صــسض وــا شــخ  شي اتر ــو مــا آ ــهض ضــهضة  هات  ــة ذاس اســةل  ذاــطلا ذة

ضضذزة مىابـرة حهنلنـه ولـج ن ـل ااــطق ذااـهنلة مـي ذاىلـال  هاناــهكبل اـصذ  همضـهفة ض ـج ضلـا  هاــث  اـل ذاـطلا ذاـس    اكوط  ــة 

     3 ذاصي ا تره لة ذا ى  ذةهلة امله ااص  ولج ن ل مىحة   لضله ذااهنلة ذاس     ل هاة ذات  ة.

 الركن املادي للجريمة البيئية الذولية -أ

لــط ه ذاـــصي  لاـــسمل ونــ  ذ وط  ـــة ػـــلذه مـــهة محـــر ذةة ذاس اســـة اــل ذاؼـــللك ذةـــهزي ذاــطلا ذةـــهزي  ـــ  ذ وط  ــة ذاتس ســـ     

ض  ضاجه سه لو ػلتسهل شاو لة حلذو ذاطلا ذةهزي    ذ وط  ة  لح  وهو ال ذا ى  ل   مانهه ذاصي اذهاف  هلسف ا ط 

 4ذااهنلة.

ف  ااصلض لة  اي ذ وط  ة اغحر  لهط ضاجهةم ل  ػلو  ا دص حىتحر ذاؼللك اسج ي    مىنهق ذا ى    مانهه مىهل         

 ال ضحر  ـ  لة نـصلط  ـ ة ذااـهنلة  ضة مـهة الحـو زذك ـه فىـ  مهزاـه  ـ  ذ وط  ـة فرنـ  ال يلـترط لة اتـرك اـصذ ذا ىـ  آ ـهضذ 

                                                           
 .21لمجس اسه ل ذةطحي ذاؼه قل ص  -1
ل 2015الــهو مصــط ا م  ــس ض ــطذاسالل ذاا اســق  ذة هل ــة لمــهو ذة ن ــة ذ ونهكســة ذاس اســةل ز طل زذض ذةطتلوــهمل ذ وهمىســةل حهمىــة إلاػــننسض ةل  -2

 .94ص 
 . 66-65الهو مصط ا م  س ض طذاسالل ذةطحي ذاؼه قل ص  -3
 .27مناصط ػىسس ق لزةل ذةطحي ذاؼه قل ص  -4
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ناـــهكب ضـــهضةل ف  ـــى ضشذ اـــال انـــاب ذا ىـــ  آ ـــهضق ذ وطمســـة فرنـــ  يلـــه   ـــ  قهاـــة ذالـــط ه  ذ وط  ـــة مهزاـــة ل  لنـــ  اتؼـــثو  ـــ  

  1ذ خهكتةل  ما  ال فرة ذاطلا ذةهزي اكوط  ة اا ا  زذك ه    و   ل  فى  محر لن  ال اا ا     نتسجة اصذ ذا ى .

 ذ ونـه م ه مىهحو ولس  ا سز ا  ذااـهنلة ذاـس    ال  ذالف ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة وا لي حط  ة    لنهه حىابر ػللم   

 ل هاـة ذات  ــة حــعذه حنهكسـه  اــصذ ذاؼــللك اــل ذانلـهط ذةــهزي ذاصــهزض وـا ذةــآلاهال ل  ذةآلاه ــحة  ــ  حـطذكال  لل ــث ذات  ــة  اــل 

 ونصط الظو ذالحلز ف هه ػلذه مهة ضاجه سه ل  ػلتسه. 

ة ذاس اسـة ضش لة م هضػـة ذا ىـ  ل   مانـهه اتر ـو سـ وط  ـة ذاتس  ذاؼللك  قسق ال ان م ااهـل ا ذاـطلا ذةـهزي  ـ  ذ       

 ونهه قس ز حغسحر    ونصط ما ونه ط ذات  ة شاو ذااغسحر ال مه يىبر ون   ه لسز ل  ذانتسجة.

  تاا    قنال ذااهنلة م  ما ذا ى  ل   مانهه  ذانتسجة ظهاط هة من صلاهة    ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة مه اال اطبه  

ل  اــل مــه يىــطر 2 سنه ــه ضبــهط ػــتو  اط ــو قــس ز ذالذقــس منه ــه لــ  ط ولــج  دــط فسجىــ  ذا ىــ  ػــثته  مــا ذ لــسز نتسجــة

 اىنصط ذاى حة ذاؼتثسة  حة ذاؼللك  ذانتسجة ذاتهضة.

ي  ــ   ذاــطلا ذةــهزي اكوط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة ا دــص ذاصــلض ذة الفــة  ــ  لاــة حط  ــة فاــس ااــي  ــ   ــلضة  همــة  حــس ااــ      

 ــلضة قــط ه  حــس ااــي  ــ   ــلضة مؼــها ة ل ــلسة ل   تىســةل  حــس ػــه   ذااــهنلة ذاــس     ــحة  ــلضحم ذةؼــها ة   ــلسة 

 25ل  09ل 08ل 05 ذااتىسة    مهفة مطذق  ذ وط  ة ذاس اسة ذةذال ة  اصذ مه ااضل ما د ى ذػااطذه نصلص ذةلذز 

 ما ذانمهو  ػهس   ال  ن ة ذ ونهكسة ذاس اسة.

 مه ا ح  ذ وـطذكال ذاس اسـة وهمـة  ذ وط  ـة ذاتس سـة ذاس اسـة وـا ذ وـطذكال ذاسذدلسـة لة ذانتسجـة ذاتـهضة  ـ  اـصق  دحـرة      

 صــ و  فــطذز  صــ ة متهقــطة  ذاا تــحر  إلاوــسذز املــه محــر مىهحــو ولســ  ضال  ــن   ــ  قــحة لنــ  مىهحــو ولســ   ــ  ذ وــطذكال 

            3ى  حلومله ولج ذةجا ي ذاس        حلزق  لمن   ػ ما    اسم .ذاس اسة  يىلز شاو  خطلضة  لو  فىهى    قه

 الركن املعىوي للجريمة البيئية الذولية -ب

وطفنــه لة ذاــطلا ذةــهزي اكوط  ــة ااهــلة مــا ػــللك  نتسجــة  ضذ طــة ػــتثسة  ــطبه  سنهــه  ذاؼــللك اا اــ   ــ  فىــ  ل        

ذل ـــت إلاضذزة ةـــه دتـــي ذاؼـــللك اااـــل ال حنـــه مل فهم ؼـــهة يىهحـــو ألنـــ  ذمانـــهه وـــا فىـــ  ماـــط ة  ـــهمضذزةل   ســـث اـــل  

 مؼؤ ى وا لو ها  ذا   ذض نههه  رضذز  .

 إلاضذزة ذةاجملــة ن ــل ذض هــهب ذاؼــللك هــ  ذا ــ  يىا ــس ول هــه  ــ  ضػــنهز ذااصــطفهمل إلاحطذمســة ض ــج مط نت هــه  مىــهحتآلاهال       

ا هوــ  ضضذزة مسضلــة لي اساــ  ذااــسضة ولــج ذاا سحــ   ــحة  فىــهى ذة طمــة ونهــهل  ق ــى اا اــق إلاػــنهز ال  ــس لة  هــلة اــس  ذ

 4  فىهى ذةتهقة  لة  هلة ا  قط ة  داسهض    شاو.

فهاطلا ذةىنلي اكوط  ة ذاتس سة ذاس اسة ان ا    ذض ههب ذ وه م الؼـللك إلاحطذمـم  اـل يىلـال   نـ  مجـطو  مىهحـو        

ذاىلــال  هااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م  ل هاـة ذات  ــة  ــ  قــس شذ ــ ل  بــطمال شاــو ذض نتــ   ــرضذزة ولسـ   جــعذه حنــه م  ز ة ذقــترذط 

 قطة  ذوسة  بصاو فرة ذاطلا ذةىنلي ااهلة ما ونصط ا ا ه ذاىلال  إلاضذزة.  
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كال   ذالــف ذاــطلا ذةىنــلي  ــ  ذ وــطذكال ذاس اســة ونــ   ــ  ذ وــطذكال ذاسذدلســة مــا نهقســة حصــس إلاضــطذضل فملــل  ــ  ذ وــطذ      

ذاسذدلســـة اهـــلة  ـــ  ذاغهاـــو ملحملـــه  صـــ ة متهقـــطة ض ـــج  شـــخهص ذاطتسىســـحة  ـــ  لحؼـــهزاال ل  م الهـــهتهال  اىـــسة ز ذفـــي 

 مذال ة منهه  نااهو.

لمــه وــا حصــس إلاضــطذض  ــ  ذ وــطذكال ذاس اســة  صــ ة وهمــة فــرة ذ وــه م ااذــص مــا ذةصــه ل  ػهػــسة ال جا ــي ذاــس          

 حطذمم اإلضطذض   صكلة ز اسة مىسنة  طط اة متهقطة.   اسفه ا ل قسث ااج  اؼللل  إلا 

 حس لدص ذااهنلة ذاس    ذ ونه م  صلض ذاـطلا ذةىنـلي  ـ  ذ وـطذكال ذاس اسـة وهمـة  مـا  سنهـه ذ وط  ـة ذاتس سـة ذاس اسـةل    

ا املــهه   تــ نا   بهااــه   فــهألمط ال اذالــف و ــه اــل ما ــق ولســ   ــ  ذااــلذنحة ذ ونهكســة ذالطنســةل فملــل م ــ  ضح ــهه ونــس ذ

 مذالف ذةلذ سق ذاس اسة ذاىهمة  ذ خه ة.

فهااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م ا دــص  هااصــس ذ ونــه م لصــلضة مــا  ــلض ذاــطلا ذةىنــلي  ذاــصي يىــطر  هااصــس ذ ونــه م       

ة ولســ  ذاــس      اصــس  ــ  ولــال ذ وــه م  ج ســي مالمــهمل ذ وط  ــة  ذ جــهق ضضذز ــ  الض هــهب ذاؼــللك    اســق ذانتسجــة ذةتر تــ

مـــا ذانمـــهو  ػهســـ   ال  ن ـــة  30 ب ى ــى لدـــط اـــل  اه ـــ  ذاىلـــال  إلاضذزة ونـــس ناطـــة  ذقـــسة  اــل ذااه ـــت  ـــ  نـــ  ذةـــهزة 

  1ذ ونهكسة ذاس اسة.

ل ه لة ذااهنلة ذاس    ذ ونه م ا دـص  هااصـس ذ خـهص  ـ  ذ وـطذكال ذاتس سـة ذاس اسـة  م ـهزق لة انصـطر ولـال ذ وـه م       

 اـــل ذةؼـــهغ إلاحطذمســـة لاتـــه  ــ   لـــو ذ وط  ـــة  ج ذاؼــللك محـــر ذةلـــط ه  ضن ـــه ض ـــج   اســق ذانتسجـــة ضضذز ــ  اـــ ؽ فاـــه ض ـــ

اؼــ مة ونصــط مــا ونه ــط ذات  ــة ذاطتسىســة ل  ذالضــىسة  مــه اتر ــو ولســ  مــا آ ــهض  منهــه حىــط   ذا ــلة ذاىهمــة اكخطــط 

لة اتـــهر ضاســـ  ذااصـــس ذ خـــهص ذاـــصي ذالـــساسل فهااصـــس ذاىـــهو ال ان ـــم  ـــ  حـــطذكال ذةؼـــهغ  هات  ـــة ذاس اســـة  ـــ  اجـــو 

اا اــ   ــ  نســة ض لــهل ذاتــطض  هات  ــة  ــ  لقــس لقــهها   ططحــ ل لي اجــو لة يؼــآلاهسر ذ وــه م مهاــة مىسنــة  اــصذ اــل حــلاط 

   2ذااصس ذ خهص.

محـــر ذاى ـــسي  ـــ   لمـــه وـــا ذ خطـــ  محـــر ذاى ـــسي فـــرة ذاـــطلي ذاـــطذعل  ـــ  ذا اـــ   ذالذحـــي ذاى لـــ  اطفتـــهة فنـــطة ذ خطـــ       

منهه ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة ألن  ما محر ذةنطام لة  اـي حط  ـة ز اسـة  طط ـق ذ خطـ  ل  إلاا ـهىل لي   كال ذاس اسة ذ وطذ

  3لة ذاؼثو    شاو اطحي ض ج حؼهمة ذا ى  ال ض ج نله ذا ى  ل  ماسضذ ذ وعذه ذةاطض ا .

حطذكال  لل ث ذات  ة لة ان م حسهو ذاطلا ذةىنلي       اىس   مط شاو ض ج ذػاطهوة ذ وه م    ذ وطذكال ذاس اسة  منهه    

   قا  ضشذ ل ثـت  ذلـف ذااصـس ذ ونـه م ذاـس    اساـ   شاـو اؼـثو لة اجملـ  ذاىلـال  هااـهنلة ذةجـطو املـصق ذ وط  ـة ذا ـ  

 ذحترفمله  شاو    قهاة ضشذ اال ان  ول هه ذاتلطيي ذاسذدل  اس اا .

نل ــة ا ؼــس ذااصــس ذ ونــه م اــس  ذةــآلاهال  يؼــاه ونــ  ذةؼــؤ اسة ذ ونهكســة  ــ  ل ــه لة إلالــطذق  صــلض س  ذةهزاــة  ذةى      

 مجهى حطذكال  لل ث ذات  ة ألة شاو م   ذ  هل  حة ذااهنلة ذاس    ذ ونه م  ذاتلطيىهمل ذاسذدلسة ولج قس ػلذه.         

    

                                                           
نهكسـه وـا ذض هـهب حط  ـة  ـسد  ما ذانمهو  ػهس   ال  ن ة ذ ونهكسـة ذاس اسـة ولـج:  مـه اـال اـن  ولـج محـر شاـو ال يؼـ ى ذااـخ  ح 30 ن  ذةهزة  -1

    ذداصهص ذة ن ة  ال اهلة وطضة الىاهب ولج اصق ذ وط  ة ضال ضشذ   اات  ضمهة ذةهزاة مي  لذفط ذااصس  ذاىلال.... 
 .91-90الهو مصط ا م  س ض طذاسالل ذةطحي ذاؼه قل ص  -2
 .326م  س وتس ذةنىال وتس ذاغ  ل ذةطحي ذاؼه قل ص  -3
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 الركن الذولي للجريمة البيئية الذولية  -ج

 ـــو ولـــج  ـــلذفطق ضضـــ هه   ـــف ذ وط  ـــة ذاس اســـة ولـــج ذاؼـــللك ذةجـــطو  ذةىهحـــو ولســـ  ذاـــطلا ذاـــس     ـــ  ذ وـــطذكال اتر       

 بهنا هك  انا م اصذ ذال فل  مؤزذق لة اهلة ذا ى  مجطمـه  الذوـس ذااـهنلة ذاـس    ذ ونـه م  لة اكلـق ذا ىـ  ذواـسذه 

  1ل  لضطذض   صكلة ز اسة ضط ض ة  م  سة  الذوس ذااهنلة ذاس   .

    ـــ  ذ وـــطذكال ذاس اســـة  منهـــه ذ وط  ـــة ذاتس ســـة ذاس اســـة انطـــلي ولـــج حـــهنتحة   ى شخ ـــ     ا اـــ   ـــ  فـــهاطلا ذاـــس        

لة ذااـخ  ذاطتس ـ  ونـسمه اط نـو ذ وط  ـة  ى ذةى ـ لضط ضة لة  ط نـو ذ وط  ـة  هػـال ذاس اـة ل   تاـوسي ل  ضضـه منهـه

ا      لقسـهة لاحـرة  ط نـو ذ وط  ـة ذاس اسـة اىلـال ذاتس سة ذاس اسة ال اط نههه ااخص   ضن ه  ص ا  م ا  اس اا   قهلم

 2ل  طلو ما ذاس اة ل   هػ مله ل    لذفاآلاهه  متهضلآلاهه.

لمــه ذ وهنــو ذةلضــلع  الــطلا ذاــس    فــسن ا  ــ  لة ذةصــكلة ذةلــ لاة  ه ل هاــة املــه  ــ ة ز اســة فه وط  ــة ذاتس ســة       

 اـــل مــــه يلــــه  مؼــــهغ   صــــه ل ل  حــــسال ال جا ــــي ذاــــس    ل  ذاس اســـة  اــــي مؼهػــــه اىنه ــــط ذات  ــــة ذاطتسىســــة  ذالضــــىسة 

   3مطذفا  ذ لسل ة.

 باــــسض حىــــسز  لــــو ذةصــــه ل  ذااــــسال  اىــــسز ذ وــــطذكال ذاتس ســــة ذاس اســــة شاــــو لة ذاى حــــة  سنه ــــه ططزاــــة فــــرشذ مــــه ظذزمل       

زمل  ؼتة ذ وطذكال ذةلحملة ضا هه ل ه ذةصه ل  ذااسال ذا   امله و حة  هات  ة إلا ؼهنسة  ذة  سة ما حت  ذةجا ي ذاس    ظذ

  4 نلوه.

ة ذاس اسة لصاو ما ظذ  ة لدط   ه  لة ذاؼللك ذاتهض  هات  ة ان م لة اهلة س  اجلج ذاطلا ذاس    اكوط  ة ذاتس         

مجطمــه  مىهحــو ولســ  ل  لة انــهك نــ  ا ــث ولــج ذاىاــهب ولســ    اا ــ ى ذااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م لي اغــ  ذانمــط وــا 

 اــــل مــــه ا اــــق ذػــــاا اسة  شذ ســــة االذوــــس ذااــــهنلة ذاــــس     لمجــــطو  مىهحــــو ولســــ   ــــ  ذاتلــــطيىهمل ذاسذدلســــة لو الملنــــ  

  ل هاة ذات  ة وا ذاتلطيىهمل ذ ونهكسة ذاتس سة ذاسذدلسة.

ولـــج   لـــحر ض ـــج لة انـــهك ذ جـــهق  ـــ  ذا اـــ  اـــط   ـــ ة مىســـهض ز اســـة ذ وـــطذكال يىـــلز  هاسضحـــة    ـــج ض ـــج ذنطـــلذه ذا ىـــ         

ذةؼـــهغ  هةصـــه ل ذاس اســــة  ػهػـــسة مـــي  ض ز  جط  ــــ   بســـهة لضمهنـــ   ذاىاــــهب ولســـ  ل  ذ لـــث ولــــج ذاىاـــهب  ـــ  ذااــــهنلة 

 ذاس    ذ ونه مل  ز ة ذ لهحة ض ج ذقترذط  حله ذ وط  ة ذاس اسة   ؼهوسة ما ذاس اة ل  ضضهاه ل  حاوسىمله اكونهة. 

ذمل منهه لة قطط  سد  ذاس ى  هةؼهوسة ل  ذاطضه ل  ذاتاوسي ال االفط      ؤػؽ اصذ   جهق ضلا  ولج وسة ذواتهض     

ذاناحــر مــا  قســـهةل  ألنــ  اـــا يؼــ ى  ـــ  ذانههاــة حنهكســه ضال  شـــخهص ذاطتسىســحة  اـــا  ذتــي ذاس اـــة ال ؼــههاة ذ وعذكســـة 

 5  نال لنهه شخ  مىنلي.

                                                           
 .31ق لزةل ذةطحي ذاؼه قل ص  مناصط ػىسس -1
 .335م  س وتس ذةنىال وتس ذاغ  ل ذةطحي ذاؼه قل ص  -2
ما نمهو ض مه  ػهس   ال ة حطذكال ذ لطب  ذا   ما  سنهـه حى ـس قـا موـلو مـي ذاىلـال  ـ ة اـصذ ذا وـلو  04/ب/08 ماهى شاو مه نصت ولس  ذةهزة  -3

هل  طل ــ   حــ   قــساس الت  ــة ذاطتسىســـة...  ذا ــ  ااــلذفط ذاــطلا ذاــس    الــ نهه م ــى ذض نتـــت ػ ؼــ ط وــا دؼــهكط لتحــرة حلــ   ضقــسذز ضـــطض  ذػــي ذانطــ

 مذها ة الالذنحة   وطذر ذاؼهض ة ولج ذةنهظوهمل ذاس اسة ذةؼكلة    ذانطهل ذااه ت الاهنلة ذاس   .
 .31مناصط ػىسس ق لزةل ذةطحي ذاؼه قل ص  -4
 .32ل ص ذةطحي ن ؼ  -5
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  ذض هــهب حط  ــة ل  حــطذكال ز اســة فرنهــه  ذتــي فاــه  ضشذ مهنــت ذاس اــة م طضــة ل  ماــوىة ل  مؼــهوسة ل  املــه ز ض  ــ     

ألقهـــهو ذةؼـــؤ اسة ذةسنســـة  ذةا الـــة  ـــ  حبـــر ذاتـــطض  ذااىـــل   الضـــلهاه  ذةاتـــطض ال ل  لنهـــه  ذتـــي اىالبـــهمل  تنهػـــو 

  طتسىآلاهه ذااهنلنسة.  

 الخاثمة:

دـــ ى زضذػـــة ذ ولذنـــو ذا املســـة قـــهلت اـــصق ذالضحـــة ذات اســـة مجـــهى اإلحه ـــة ولـــج إلاقـــههاسة ذةىا ـــسةل  شاـــو مـــا       

 ذااهنلنســــة ةـــــسالى ذ وـــــطذكال ذاتس ســــة ذاس اســـــة  قـــــط ط حسهمملــــهل  هـــــ  ذ ولذنـــــو ذا ــــ   ط نـــــع ضا هـــــه ل حــــ  ذ ل هاـــــة ذاس اســـــة 

ذ ونهكسة الت  ة ما ذانهقساحة ذةلضلوسة  إلاحطذكسة ذةاـطضة  ـ  ذااـهنلة ذاـس    ذ ونـه م ضـس  دطـهض   ضـطذض ذانهح ـة 

الـــلز ظمـــا ذاج ذوـــهمل ذةؼـــكلةل  ةىـــس ذااطـــطل الـــ  ه مـــا ذاا صـــس  االـــو ذ ولذنـــو دلصـــنه ض ـــج ح لـــة مـــا وـــا لفىـــهى ذا

 ذاناهكب  ذ    جهاهمل ذا املسة  ذةلذحف ذااهنلنسة ذاس اسة ذةط تطة  هاسضذػة  ه  ذاناهكب ذا   نلضز لا مله     حم:       

ات  ــة  ــ  نطــهل ذااــهنلة ذاــس    ذوتــرذر ذةجا ــي ذاــس       هاــة مــا  ــحة  ػــهاسو ذةاتىــة ةههف ــة حــطذكال  لل ــث ذ-01  

 ذات  ة    نطهل ذااهنلة ذاس    ذ ونه م   نال لة ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة حط  ة قطب. 

ذنط حـــه مـــا  نسس ملـــه ذااـــهنل م ولـــج لنهـــه لو ـــهى ذاىـــسذه ذا ـــ  ااـــلو بهـــه ذ ونـــلز ل   حىـــطر ذ وط  ـــة ذاتس ســـة ذاس اســـة-02  

لفــطذز ذاىــس  اإلضــطذض  هات  ــة ذاطتسىســة  ذالضــىسةل ل  لنهــه  لــو  فىــهى ذا ــ   ط نــو ل نــهه ذاجــ ذه ذةؼــكل مــا  محــراال مــا

حتــ   فــطذز ذة ــهضبحة ل  ذةــسنسحة  هةذها ــة ااــلذنحة  لوــطذر ذ لــطب  ذا ــ  انــاب ونهــه لضــطذض حؼــس ة  هات  ــة ذاطتسىســـة 

  ذالضىسة.

 ــة ذاتس ســة ذاس اســة  ذ وط  ــة ذاتس ســة ذاىهةســة لة  دحــرة  ولــج ذاــطمال مــا  نمــسال ان ــا ذا ــهضل ذاطك يــ    ــحة ذ وط -03  

للثراه  هال  هحسهمل ذاس اسة  محراه ما مصهزض ذااـهنلة ذاـس     ل هاـة ذات  ـة  تاـا ػـلطة  طتسـق ذاىاـهب ولـج مط نت هـه 

اــــسذدل  الس اــــة ذا ــــ   حىــــت ف هــــه مذلاـــة الؼــــلطهمل ذااتــــهكسة ذاسذدلســــة اهــــ  ز اــــة  ب لحــــو ذاتلــــطيي ذ ونــــه م ذاتسنــــ  ذ

 ذ وط  ةل ق ى  ضة مهة ذاتلطيي ذاسذدل  حهه  ن سصذ ا ات ذمهمل ذاس اسة ذةنصلص ول هه    لقههو ذةىهاسذمل ذاس اسة.

متــسل ذالــطوسة اــ  متــ لة مذالــف  ــ  ذااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م ماهضنــة   تــ لن   ــ  ذااــلذنحة ذ ونهكســة ذالطنســةل -04  

 ل   ذ وط  ة ذاتس سة ذاس اسة ضشذ مه حهضنهاه  ه وط  ة ذات  ة ذاسذدلسة. اصذ ذةت لة ي

ذاــطلا ذةــهزي اكوط  ــة ذاتس ســة ذاس اســة ا دــص ذاصــلض ذة الفــة  ــ  لاــة حط  ــة فاــس ااــي  ــ   ــلضة  همــة  حــس ااــي  ــ  -05  

حم ذةؼـها ة   ــلسة  ـلضة قـط ه  حــس ااـي  ـ   ــلضة مؼـها ة ل ـلسة ل   تىســةل  حـس ػـه   ذااــهنلة ذاـس     ـحة  ــلض 

  ذااتىسة    مهفة مطذق  ذ وط  ة ذاس اسة. 

ذاـــطلا ذاـــس     ــــ  ذ وـــطذكال ذاس اســـة  منهــــه ذ وط  ـــة ذاتس ســـة ذاس اســــة انطـــلي ولـــج حــــهنتحة   ى شخ ـــ     ا اـــ   ــــ  -06  

فـــسن ا  ـــ  لة  ضـــط ضة لة  ط نـــو ذ وط  ـــة  هػـــال ذاس اـــة ل   تاـــوسي ل  ضضـــه منهـــهل لمـــه ذ وهنـــو ذةلضـــلع  الـــطلا ذاـــس   

 ذةصكلة ذةل لاة  ه ل هاة امله   ة ز اسة. 
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 كائمة املدادر واملرجع:

 أوال: الوثائم اللاهوهية.

 (.2016ذاسػالض )ذااىسا  ذاسػالضي اؼنة  -01

 .1945حلذة  26  مساهل اس ة  مال ذةا سة ذاصهزض  اهض ر-02

 .1998حل لسة  17ر ذانمهو  ػهس   ال  ن ة ذ ونهكسة ذاس اسة ذاصهزض  اهض -03

 ذةات ا ذااهنلة ذات طي ذةىسى  ذةا ال.   23/10/1976ذةؤضخ     80-76 مط -04

 ذةاىلق    هاة ذات  ة    ضطهض ذاان سة ذةؼاسذمة. 2003حل لسة  19ذةؤضخ     10-03ذااهنلة -05

 ثاهيا: املراجع.

 .2017هزػة ولطل زذض المةل ذ وعذكطل لقؼا  لػاسىةل ذالحح     ذااهنلة ذ وعذ مل ذاطتىة ذاؼ-01

لمجـــــس اسهـــــ ل ذةؼـــــؤ اسة ذ ونهكســـــة ذا طزاــــــة ذاس اســـــة لمـــــهو ذااتـــــهه ذ ونــــــه م ذاـــــس   ل ذاطتىـــــة ذااهنســـــةل زذض ذانهتــــــة -02

 .2009ذاىطبسةل ذااهاطةل 

ذااــهاطةل ز  ل ز طل زذض ذانهتــة ذاىطبســةل-زضذػــة   لسلســة  طتساســة–قؼــنحة ض ــطذاسال  ــه ل وتســسل ذ وط  ــة ذاس اســة -03

 غ ة.

ولــ  ػــىسسذةل ق هاــة ذات  ــة مــا ذاالــلز  ــهةلذز إلاقــىهوسة  ذانس ه  ــة  ــ  ذااــهنلة ذ وعذكــطيل ز طل زذض ذ خلس نســة -04

 .2012النلط  ذاالظييل ذ وعذكطل 

ساــسة ز طل زذض ذ وهمىســة ذ و -زضذػــة  ــ  ذااــهنلة ذاــس    ذ ونــه م–م  ــس وتــس ذةــنىال وتــس ذاغ ــ ل ذ وــطذكال ذاس اســة -05

 .2007النلطل إلاػننسض ةل 

ــــة -06 ـــة ذاس اسـ ــــة ذ ونهكســـ ــــلزةل ذة ن ـ ــــىسس ق ــ ذانمط ــــــة ذاىهمـــــة اكوط  ــــــة ذاس اســـــةل لقهــــــهو ذااـــــهنلة ذاــــــس    –مناصـــــط ػـ

 .2009زضذػة   لسلسةل ذاطتىة    جل زذض ذا نط ذ وهم  ل إلاػننسض ةل  -ذ ونه م

ــــهو-07 ـــــة لمـــ ـــق  ذة هل ــ ــ ـــــطذاسالل ذاا اســ ـــــس ض ــ ـــط ا م  ــ ــ ــــهو مصــ ـــــهمل  الـــ ـــــةل ز طل زذض ذةطتلوــ ـــة ذاس اســ ــ ــــة ذ ونهكســ ــ ذة ن ـ

 .2015ذ وهمىسةل حهمىة إلاػننسض ةل 
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 امللخص:

ة بساًة مً ػىة تهسف هصه السضاػة الى جؼلُؽ الظىء كلى اهم الاحطاءات التي اثبلتها الخيىمة         2015الجعائٍط

ات كُاػُة هحج كىه ثطاهم  2014ػىة  ٌواهد ححمُة هخُجة انهُاض اػلاض البتروٌ دال التي، فللل هصه  الى مؼحٍى

م بمؼححلاتهم اإلاالُة، وثطاحم الاححُاػي مً الصطف الاحىبي و جسجُل  السًىن كلى اإلاحزاهُة ومؼالبة اصخاب اإلاـاَض

ً فياهد  2017اإلاحظمً كاهىن اإلاالُة  16/14هصه الاحطاءات الجسًسة وداصة ما حاء به اللاهىن  عجع في اإلاىاٍظ

ً بالصطف ػىاء وظضاء او والة باكحما الخصض في مىح  زللللىة اإلاصاٍضف و ثطؿُس الىفلات والححىم فيها ، وثلعم الامٍط

م مطهىها بحىفحر  مضدص البرامج ، هما ان حلل الالتزا الامىاٌ الالظمة مً ؿانها ثظمً مطوهة اهثر في  بالبرامج او اإلاـاَض

 جؼُحر محزاهُة الحجهحز إلاا جؼمح له الىطلُة الاكحصازًة للسولة.

 الالتزام اإلاحاػبي. ؛الالتزام اللاهىوي ؛الحىمُة ؛كاهىن اإلاالُة الكلماث املفخاحيت:

Abstract:  

           This study aims to shed light on the most important measures adopted by the Algerian 

government starting in 2015, perhaps these measures were inevitable as a result of the 

collapse of oil prices during 2014 to record levels resulted in the accumulation of debt on the 

budget and demanding entrepreneurs financial dues, and the decline in foreign exchange 

reserves The new measures, especially the provisions of Law 16/14, which includes the 

Finance Law 2017 to rationalize expenses and rationalize expenses and control, and commits 

to disbursement, whether ministers or governors to adopt caution in granting software 

licenses. Programs or projects subject to the provision of the necessary funds that will ensure 

more flexibility in the conduct of the processing of what allows him to the economic situation 

of the state budget. 
Keywords : Finance law; development; legal obligation; accounting obligation. 
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 املقذمت:

،ًحللم باغالق  2017في ئػاض ػُاػات ثطؿُس الىفلات ،أكطت الخيىمة ئحطاءا حسًسا في مـطوق كاهىن مالُة 

ووفلا  وافة صىازًم الحذصُص اإلاىحهة ئلى جؼُحر كملُات الاػخثماضات اللمىمُة ، و ثىحُسها في صىسوق واحس .

الخاص بخؼُحر كملُات ئكازة البىاء و ضكم  115-302، فان حؼابات الحذصُص ضكم  2017إلاـطوق كاهىن مالُة 

لبرهامج زكم الىمى  134-302،و ضكم  2009-2005اإلاحللم ببرامج الحىمُلي لسكم الاولاؾ الاكحصازي  120 -302

ر  2019-2015اإلاحللم ثىػُس الىمى الاكحصازي  143-302و ضكم  2014-2010الاكحصازي   31، ػِحم ئكفالهم بحاٍض

 .2016زٌؼمبر 

سفم باقي هاثج الصىازًم   ىة اللمىمُةو باإلالابل ثم ئوـاء صىسوق ثذصُص واحس ، ٍو ، اإلاذحلفة لخؼاب الخٍع

لطف الصىسوق الجسًس بطكم  حؼاب جؼُحر كملُات الاػخثماضات اللمىمُة اإلاسجل بلىىان محزاهُة  145-302َو

ملُاض زًىاض محأثُة مً صىازًم  300السولة للحجهحز ، و هصا الخؼاب ػِؼحفُس مً حُث ؤلاًطازات مً كُمة 

ا  134-302و  120-302و  115-302الحذصُص الخاص ضكم  ظاف ئليها اكحمازات مالُة ثلسم ػىٍى اإلالطض ئغالكها، ٍو

ل بطامج الاػخثماض للفترة اإلامحسة ما بحن   . 2019-2017في ئػاض كىاهحن اإلاالُة لحمٍى

م اإلاسجلة باػم محزاهُة السولة للحجهحز، الصىسوق الجسًس، فانها مطث أما مً حُث هفلات  بؼة بخىفُص اإلاـاَض

م ملُسة  ر  فظال كً الىفلات اإلاحصلة بخىفُص مـاَض   .2016زٌؼمبر  31كبل ثاٍض

أجي ؤلاحطاء الجسًس في مؼعى لحللُص أكباء جؼُحر كسة صىازًم ثذصُص ،فظال كً ثىحُس الىفلات اإلالُسة  ٍو

صىسوق ثذصُص ، وأضخد ثمثل ئؿياال في مجاٌ  70ئلى  60حمالي ما بحن بهصه الصىازًم التي ًلسض كسزها ؤلا 

م اإلالُسة بها .  الخؼُحر لحلسزها و كسم ثؼهحر اإلاىاضز اإلاالُة التي ثحىيها للسم ثىفُص وافة اإلاـاَض

 مً هصا اإلاىؼلم ثخبحن لىا الاؿيالُة و اإلاحمثلة في :  

ة لخؼحر محزاهُة الحجهحز مً دالٌ كاهىن اإلاالُة ماهي الالُات الجسًسة التي اثذصتها الخيىمة ا  ؟2017لجعائٍط

 ولإلحابة كلى الخؼاٌؤ الؼابم ػيحؼطق الى رالرة محاوض ضئِؼُة:

 اإلاحىض ألاٌو : مفاهُم كامة كً كاهىن اإلاالُة.

 2017اإلاحىض الثاوي:  ؤلاحطاءات اللملُة كبل صسوض كاهىن اإلاالُة 

 2017مً كاهىن اإلاالُة  120م اإلاازة اإلاحىض الثالث: هُفُة ثؼبُم احيا
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 مفاهيم عن قاهون املاليت. ألاول املحور 

 أوال:  حعزيف قاهون املاليت : 

/ 07اإلاإضخ في 84/17اإلالسٌ واإلاحمم لللاهىن  12/01/1988اإلاإضخ في  05/88كطفد اإلاازة الاولى مً اللاهىن 

طدص اإلااٌ لؼىة مسهُة مجمىق اإلاىاضز و الاكباء و اإلاحللم بلىاهحن اإلاالُة واآلجي :  كاه 07/1984 ىن اإلاالُة ًلسض ٍو

طدص الاكباء اإلاىحهة  لسض ٍو الخاصة بالسولة باإلطافة الى الىػائل الادطي اإلاىحهة الى جؼُحر اإلاصالح اللمىمُة ، ٍو

 (1)الى الحجهحز اللمىمي و الاكباء لطاغ اإلااٌ'' وللاهىن اإلاالُة رالرة اؿياٌ و هي:

 هون املاليت الصىوي:قا -1

ًحسز بصفة رابحة ومؼبلة اكباء و مىاضز السولة فهى مبسئُا مىؼلم الؼُاػة اإلاالُة ول ػىة ، ًحم اصساضه في  

صلح للبلاء ػُلة الؼىة مالم ثؼطأ ؿطوف وملؼُات حسًسة ثححم جلسًله وثىملحه.  بساًة الؼىة ٍو

 قاهون املاليت املعذل او الخكميلي:  -2

ة وشلً لجلل كاهىن اإلاالُة ًحماش ى مم  ًحم بىاػؼحه اثمام كاهىن اإلاالُة او جلسًله دالٌ الؼىة الجاٍض

مىً جلسز كاهىن  اإلاؼحجسات الؼُاػُة و الاكحصازًة التي لم ثىً محىكلة ارىاء اكساز مـطوق كاهىن اإلاالُة ، ٍو

 اإلاالُة الؼىىي و الحىمُلي دالٌ هفؽ الؼىة.

  قاهون صب امليزاهيت: -3

لس بلس اهتهاء الؼىة هي ا لىرُلة التي ًثبد بملحظاها ثىفُص كاهىن اإلاالُة الاولي و الحىمُلي الخاص بيل ػىة مالُة َو

حم ثلسًمه مطفلا بـــ :  اإلاالُة ، ٍو

 كاهىن اإلاالُة الجسًس.  -

ط ثفؼحري ًبرظ ؿطوغ ثىفُص اإلاحزاهُة اللامة للسولة للؼىة اإلاىتهُة ) -  .( N -2ثلٍط

 .( N -2ص الاكحمازات اإلافحىحة في كاهىن اإلاالُة لؼىة )حسٌو ثىفُ -

ل الاػخثماضات لؼىة ) -  .( N -2ضدص ثمٍى

خىاٌو كاهىن اإلاالُة باليؼبة لإلًطازات ضدص للبسأ باحطاءات ثحصُل ، اما باليؼبة للىفلات البسا في ثىفُص  ٍو

حم ثىفُص كاهىن اإلاالُة بىاػؼة اكىان ثىفُص اإلا) الىفلة  حزاهُة الامط بالصطف واإلاحاػ  اللمىمي.الصطف( . ٍو

 -الحصفُة  -الالتزام  -فاألمط بالصطف هى ول شخص مذٌى كاهىها لللُام باإلاهام الحالُة:حعزيف الامز بالصزف :  -أ

 .الامط بالسفم 

 .السفم -الححصُل   -وهى ول شخص مذٌى كاهىها لللُام باإلاهام الحالُة: حعزيف املحاشب العمومي: -ب 

 

 

                                                           
سة الطػمُة  ا،اإلاحللم باللىاهحن اإلاالُة 07/07/1984اإلاإضخ في  84/17مً اللاهىن ضكم  02اإلاازة   (1)  .1984ًىلُى  10مإضدة في  28كسز لجٍط
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 انيا : تعرف نفقات التجهيز للدولةث

ة ثطدص لؼىة مالُة إلاجمىق الاًطازات و الىفلات امليزاهيت:  (1)هي ورُلة ثلسًٍط

 (2)لؼم الى كؼمحنىالىفلات ث

 هفلات الخؼُحر -

 هفلات الحجهحز وهي ثىلؼم الى هفلات الاػخثماض و كملُات بطاغ ماٌ -

ة لخؼُحر اإلاصالح اللمىمُة التي جسجل : هي الامىاٌ اإلاذصصة لحغؼُالدصييرهفقاث  -أ ة الاكباء اإلاالُة الظطوٍض

اكحمازا زائما في اإلاحزاهُة اللامة للسولة ، وهي هفلات شات الؼابم اللازي واإلاحىطض في اإلاحزاهُة اللامة للسولة وجسجل في 

خؼُحر احهعة السولة الجسٌو ) ب ( منها كلى اػاغ ثصيُف ازاضي وهي كباضة كً هفلات اػتهالهُة بحُث ثىحه ل

ة واألحىض و مصاٍضف الصُاهة و اللىاظم واإلاياث ....  الازاٍض

مىً ثصيُفها الى اضبلة ابىاب هما ًلي:  ٍو

 اكباء السًً اللمىمي و الىفلات اإلاحؼىمة مً الازاضات -

 ثذصُصات الؼلؼة اللمىمُة -

 الىفلات الخاصة بىػائل اإلاصالح -

 الحسدالت الخيىمُة -

هي هفلات ثحللم بالحجهحزات الجماكُة و اؿغاٌ اإلايـات الاػاػُة الىبري الاكحصازًة و  (3)لخجهيز:هفقاث ا -ب

ً ضؤوغ امىاٌ بلصس ثىمُة الثروة الىػىُة ، وجسجل كلى  ة و أالححماكُة ، تهسف مً داللها السٌو الى ثيٍى الازاٍض

 ؿيل ضدص  بطامج  وثىفص باكحمازات السفم و ثىلؼم الى:

لها و التي ثححسز مً دالٌ بطهامج  أالشدثمار : هفقاث -1-ب م التي ثحىلى السولة ثمٍى وثحيىن مً مذحلف اإلاـاَض

م كلى ؿيل بطامج اهمائُة  ثىظق حؼ  الجسٌو  )ج(  مً كاهىن اإلاالُة كلى   كؼاكات . 10الخيىمة ، ثأجي هصه اإلاـاَض

بخبلات الخسمة اللامة او البرامج الخاصة  هي هفلات ثحىفل بها السولة ثحللم العملياث بزاس املآل : -2-ب

 اإلافطوض مً السولة و الغحر مسجلة في  مسوهة الاػخثماضات اللمىمُة و ثحمثل في: 

 ثذفُع و ثحؼحن وؼ  الفىائس  -

 الاكاهات و ثبلات التهُئة اللمطاهُة -

 الحذصُصات للمإػؼة اللمىمُة شات الؼابم الصىاعي و الحجاضي و مطاهع البحث -

 ؤلاححُاػات اإلاذصصة للمىاػم الىاح  ثطكُتها -

 هفلات بطاغ اإلااٌ السًً اللام -

 اححُاػات مذصصة للىفلات غحر اإلاحىكلة -

                                                           
سة الطػمُة كسز ، واإلاحللم باإلاحاػبة اللمىمُة 1990غـد ػىة  15اإلاإضخ في  21-90مً اللاهىن  03اإلاازة   (1) غـد  15مإضدة في  35الجٍط

1990 . 
 اإلاحللم باللىاهحن اإلاالُة 07/07/1984اإلاإضخ في  84/17مً اللاهىن ضكم  23اإلاازة   (2)
 اإلاحللم باللىاهحن اإلاالُة 07/07/1984في ،  84/17مً اللاهىن ضكم  35زة اإلاا  (3)
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 صىسوق زكم الاػخثماض -

 ثالثا: الىفقاث العموميت و مزاحل جىفيذها 

 (1)الىفقاث العموميت: -1

ؼة اللمىمُة ، او انها مبلغ ثلسي ًلىم شخص هي ثلً اإلابالغ اإلاالُة التي ثلىم بصطفها الؼل مفهوم الىفقت:

فها بانها اػحذسام مبلغ هلسي مً كبل هُئة كامة بهسف كام باهفاكه بلصس ثحلُم مىفلة كامة،  هما ًمىً جلٍط

 اؿباق حاحة كامة.

 وثىلؼم الى: 

ًة ، وهلصس ثىلؼم الىفلات اللامة مً حُث زوضٍتها الى هفلات كامة كازًة وغحر كاز : (2)من حيث الذوريت -

بالىفلات اللازًة ثلً اإلاحمحزة بالسوضٍة و اإلاحىطضة ول ػىة و بـيل مىـم اما الىفلات غحر اللازًة فهي ثلً التي ال 

لة مىحـمة أي ثحسذ دالٌ فترات محباكسة.  ثحىطض ول ػىة بؼٍط

لصس بالىفلة  ثىلؼم الىفلات مً حُث الاهحاحُة الى هفلات مىحجة وغحر مىحجة ،  من حيث إلاهخاجيت : - ٍو

 اإلاىحجة حل  الاًطاز للسولة والطػىم  و جلحبر غحر مىحجة اشا لم ثحلم زدال هلسًا كلى السولة هاوـاء الؼطق.

ة الظمة لؼحر الازاضات اللامة في السولة و هي جـبه هىق ما الىفلات اللازًة  من حيث طبيعتها : - الىفلات الازاٍض

ة فهي مذصصة لُة هي التي ًيىن الهسف  اما الىفلات الاػخثماٍض ازثه في ححن ان الىفلات الححٍى لحىمُة السدل و ٍظ

لُة هىا كازة ثىظَم الثروة او اإلاسادل.  منها ثلسًم اإلاؼاكسات و ما ثبحغُه السولة مً وضاء هصه الىفلات الححٍى

   : مزاحل جىفيذ -2

 ثمط كملُة ثىفُص الىفلات اللمىمُة بمطحلححن اػاػِححن هما:

و الحصفُة و الامط بالسفم و هي كملُات مً صالحُات  الالتزاموجـمل رالذ كملُات وهي  حلت الاداريت :املز  -أ

 الامط بالصطف.

ٌلس الالتزام الاحطاء الصي ًحم بمىحبه اربات وـىء  90/21مً كاهىن  19حؼ  اإلاازة  مزحلت الالتزام :  -1-أ

ًجلل السولة او احسي هُاولها مسًىة لؼطف ادط وال جلس السًً . حؼ  هصا الحلٍطف الالتزام هى الحصطف الصي 

 الىفلة هىا ئال في حسوز الاكحمازات اإلاالُة اإلاطدصة لها ووـحر اهه الالتزام له ؿيلحن التزام كاهىوي و التزام  محاػبي .

جؼمح الحصفُة بالححلُم كلى اػاغ الىرائم  90/21مً اللاهىن  20حؼ  اإلاازة  مزحلت الخصفيت: -2-أ

الخؼابُة و ًحسز اإلابلغ الصخُح للىفلة اللمىمُة. فالحصفُة اشا هي كملُة ثحسًس اللُمة الصخُحة للىفلة و التي 

ثحم بححسًس ملساض اإلابلغ الىلسي اإلاؼححم السفم لصالح السائً كلى اػاغ الىرائم و اإلاؼخىسات التي مً ؿانها اوـاء 

 السًً اللام و ثىلؼم بسوضها الى كؼمحن:

حم فيها ثلسًط اللُمة الصخُحة للسًً اإلالتزم به . مزحلت الخصفيت -1 -2-أ  بحس شاتها  ٍو

                                                           
ة بً كىىىن، الجعائط ، ص  2003-11محمس كباغ محطظي، اكحصازًات اإلاالُة اللامة، زًىان اإلاؼبىكات الجاملُة   (1)  .65، الؼاحة اإلاطهٍع
(2)

 .114، ص 2007، ػىة 03للحىظَم ، كمان ، الؼبلة زاض وائل  واحمس ظهحر الـامُة، اػؽ اإلاالُة اللامة ، دالس شخازة الخؼُ  
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فيها ثححلم الازاضة مبسئُا مً الاػحالم الفللي للؼلم والخسمات مىطىق  مزحلت اثباث الخذمت املقذمت :-2 -2-أ

 السفم.

ط الخىالات ، الاحطاء الصي ٌلس الامط بالصطف او ثح 90/21مً اللاهىن  21حؼ  اإلاازة  مزحلت الذفع: -3-أ ٍط

 ًأمط بمىحبه زفم الىفلات اللمىمُة.

ٌلس السفم الاحطاء الصي ًحم  90/21مً اللاهىن  22: هي مطحلة السفم ، فحؼ  اإلاازة  املزحلت املحاشبيت -ب

  (1)بمىحبه ابطاء السًً اللمىمي. 

 2017املحور الثاوي: الاجزاءاث العمليت  قبل صذور قاهون املاليت 

 أوال: الخقشف: 

الحلـف مجمىكة مً الؼُاػات التي جؼعى الى ثذفُع العجع في اإلاىاظهات الخيىمُة مً دالٌ ثللُص 

برظ هصا الحسبحر في الؼىىات الادحرة و داصة مىص لالهفاق اللام او حمم كائسات  ً . ٍو ج مً الامٍط بُة اهثر ، او مٍع طٍط

 (2).2008بسأ اظمة الائحمان اللاإلاُة في 

، اهذفظد ؤلاًطازات  الخاضحُة للجعائط ئلى الىصف، 2014الهبىغ الـسًس في اػلاض البتروٌ في اللام  مىص

ل البرامج  ماٌؼّب  مـيلة هبحرة لالكحصاز الجعائطي الصي ٌلحمس كلى اللائسات الىفؼُة الطخمة لالػحمطاض في ثمٍى

بلد رالذ م
ّ
ة  اث ة )الباهف اليلفة(. فالخيىمة الجعائٍط  كبر اثباق ملاضبة الحىمٍى

ً
 ومؼمِئىا

ً
 آمىا

ً
لاضبات: ػلىد مؼاضا

لها حسوذ اضثفاق حسًس في ألاػلاض السولُة للبتروٌ، رم أكلبحه مطحلة مً ؤلاحطاءات 
ّ
 مً ثىك

ً
"، اهؼالكا

َ
"لىيحـط وهطا

 (3).2015الحلـفُة في اللام 

 في أن ثىلض ي مطحلة الاهذفاض في ألاػلاض
ً
وكّىلد كلى الاححُاػي الخيىمي الصي   ادحاضت السولة الاهحـاض أمال

ملُاض  24 ، إلالالجة العجىظات في اإلاىاظهة واإلاحزان الحجاضي التي بلغد هحى2014كام  في نهاًة ملُاض زوالض 179 وان ًبلغ

. فلم ثحغّحر الجزكات الاػتهالهُة، وال اإلاىاكف الطػمُة، غحر أن اإلاإػؼات الخاضحُة بسأت ثسّق هاكىغ 2014 في زوالض

   .الخؼط، ما أضغم الؼلؼات كلى جغُحر مىكفهم

ة ج2015في اللام  غّحر مؼاضها، بلسما أزضهد أن "الخالة الؼّىٍة الجسًسة" ػترػى كلى ، بسا أن اللُازة الجعائٍط

ة ثححاج ئلى أن ًيىن ػلط بطمُل الىفؽ 40  للبرمُل، وأن السولة الجعائٍط
ً
  115 زوالضا

ً
وي ثخؼاوي ؤلاًطازات مم  زوالضا

الىفلات. ادحاضت اثذاش ئحطاءات ثلـفُة حاظمة مً أحل الخفاؾ كلى اححُاػاتها مً اللمالت ألاحىبُة لخؼسًس رمً 

 واضزاتها الىبحرة مً الؼلم الغصائُة الاػتهالهُة.

                                                           
 .90/21مً اللاهىن  22اإلاازة  (1)
(2)

ر فىطة دؼطة، اإلاجلؽ الىػني للثلافة و الفىىن و الازب ، ػبلة ماضن بلُث ، ثطحمة كبس الطحمان اًاغ، الحلـف    .15 ، ص20016ثاٍض
(3)

  https://carnegieendowment.org 

 

 

http://allafrica.com/stories/201503200944.html
http://allafrica.com/stories/201503200944.html
http://riskreporter.credendogroup.com/risk-assessment/suffering-from-lower-oil-and-gas-prices/
http://riskreporter.credendogroup.com/risk-assessment/suffering-from-lower-oil-and-gas-prices/
http://riskreporter.credendogroup.com/risk-assessment/suffering-from-lower-oil-and-gas-prices/
http://business.financialpost.com/news/energy/fragile-five-these-opec-producers-are-on-the-verge-of-collapse-if-oil-prices-dont-stabilize-soon
http://business.financialpost.com/news/energy/fragile-five-these-opec-producers-are-on-the-verge-of-collapse-if-oil-prices-dont-stabilize-soon
https://carnegieendowment.org/sada/64722
https://carnegieendowment.org/sada/64722
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%، وظٍازة اللائسات 9ُة منها: دفع ؤلاهفاق مً اإلاىاظهة اللامة بيؼبة وكامد الجعائط بلسة ئحطاءات ثلـف

بُة بيؼبة  ً بيؼبة 4الظٍط ازة أػلاض البجًز  كلى ٍظ
ً
بة كلى اللُمة اإلاظافة والىهطباء، 36%، اكحمازا %، وضفم الظٍط

 وؤلاحطاءات التي ثؼاٌو جسجُل الؼُاضات.

%، ئال أن شلً ضفم 8.6السًىاض ملابل السوالض وصل ئلى  وهصا ػمحد الؼلؼات الىلسًة باهذفاض حسًس في كُمة

 (، وفم السًىان الىػني لإلحصائُات.2015% في كام 4.8)مً  2016%، في ماضغ 7مً الحطخم ئلى 

ل 9.9أما ملسٌ البؼالة فاضثفم مً  ، وصلد البؼالة بحن اليؼاء 2016% في ػبحمبر 10.5، ئلى 2016% في افٍط

 %.17.7%، وبحن الخاصلحن كلى الـهازات الجاملُة ئلى 26.7ى % وبحن الـباب ئل20ئلى 

، وفم البىً السولي، ئهه مً اإلاحىكم ثطاحم الىمى في ألامس اإلاحىػؽ ئلى  % بحن 1.2أما آلافاق اإلاؼحلبلُة فحلٌى

 .2019% في 1و 2017% في 5. مم ثطاحم عجع اإلاىاظهة اللامة ئلى ما زون 2019و 2017

ع الحىاظهات السادلُة والخاضحُة وػُاػة الحلـف و ملخصها  (2) جللُمةاصسضت الخيىمة  محظمىة ثسابحر جلٍع

 ماًلي:

 و اإلاىاص  اإلاالُة اإلاحىفطة ثذظم إلاىافلة الىظٍط ألاٌو شخصُا ثجمُس ول مؼابلات الحىؿُف  -

ول ثىؿُف حسًس ماكسا  جللُم”    في مجاٌ هفلات الخؼُحر أمط الىظٍط ألاٌو بالححىم في كملُات الحىؿُف مً دالٌ  -

ٌ -كبر اللجىء  في حسوز اإلاىاص  اإلاالُة اإلاحىفطة  اإلاحلللة  اإلاؼابلات و الادحباضات  ئلى ثىـُم  -بلس مىافلة الىظٍط ألاو

هما واهد الحللُمة  ”  –ولما وان شلً ممىىا -اإلاىحىزة  بصلً مم ثفظُل اللجىء الى ئكازة وـط اإلاىاص  اإلاالُة 

و شلً  كبر الححىم في جؼُحر الىفلات اإلاطثبؼة باإلاىاص  ألادطي  الىظاضات  بصخ  للُص ثبصًط و صاضمة فُما ًذص ث

ثللُص الحىفل ” و هصا ” ثلحصط كلى ططوضة الحمثُل اللصىي  بما ًجللها  بالخس مً الحىلالت الطػمُة الى الخاضج “

ططوضة “هما ؿسزت الحللُمة كلى ” الحـاهطات اإلاذحلفة  بالىفىز ألاحىبُة التي ثعوض البالز في اػاض اإلابازالت الثىائُة و 

الخس مً “باإلطافة الى ” ئدظاق ثىـُم الللاءات و الىسوات و غحرها مً الحـاهطات الى كىاكس صاضمة إلاسي حسواها 

ة مم  ث كلى  وحللها ثلحصط فلؽ  ئوـاء اإلاإػؼات اللمىمُة شات الؼابم ؤلازاضي  طؿُس اإلايـأت ؤلاححماكُة والتربٍى

 .  ”جؼُحرها و احطاء ثلُُم إلاسي حسوي اإلاإػؼات و الهُئات ثحد الىصاًة

 ثاهيا: ججميذ العملياث غير املىطلقت

ة بمىح  و في الـم اإلاحللم بمجاٌ هفلات الحجهحز  م التي اهؼللد “أمطت الخيىمة الجعائٍط ة إلثمام اإلاـاَض ألاولٍى

م بطهامج ثىػُس الىمى  ححن زكا  في” وطمً الحيالُف اإلالطضة في ألاحاٌ اإلاحسزة  الىظٍط ألاٌو بذصىص مـاَض

م بطهامج زكم الىمى الاكحصازي  ًج  ان ثحم حسولة جؼلؼلها “اهه ” التي لم ًحم ؤلاهؼالق فيها“الاكحصازي و مـاَض

م وثىفط الـطوغ اإلاؼبلة  ة و حؼ  الخاحُات اإلاحسزة و هطج اإلاـاَض كلى ان  – لالهؼالق الفللي فيها  وفم ألاولٍى

ة ًحم دصىصا  م غحر الظطوٍض الا في حاالت ” ال ًحم ثبلُغ ضدص البرامج ” ان كلى  وؿسزت الحللُمة  -ثأحُل اإلاـاَض

م شات الؼابم الاححماعي و في حالة ثىفط الىكاء الللاضي و ثحطضه مً ول اللىائم مم “طُلة لخصتها الىرُلة في  اإلاـاَض

                                                           
ع الحىاظهات السادلُة والخاضحُة وػُاػة الحلـف 2014زٌؼمبر  25اإلاإضدة في  348الحللُمة ضكم   (2)  اإلاحظمىة ثسابحر جلٍع
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ر صسوضها  ئحباض ” ؤلاكالن كً اإلاىاكصات  ج اثمام زضاػات اإلاىافلة فظال كً هحائ  فُما ػِحم بمىح  الحللُمة بحاٍض

م في اػاض الصفلات اللمىمُة كلى اكحىاء  اإلاإػؼات ” و هصا اؿطان ” اإلاىحجات اإلاصىلة محلُا “اصخاب اإلاـاَض

م    ططوضي" حن ان اللجىء اليها كىسما ًخب” اؿطان اإلاإػؼات ألاحىبُة  فُما ًحم ” اللمىمُة و الخاصة  في اهجاظ اإلاـاَض

ة ثم اثذاشه بىاء كلى حملة مً اإلالاًحر اإلاىطىكُة منها: م الحىمٍى  فلطاض الحجمُس لبلع اإلاـاَض

ة باليؼبة للمىاػىحن بالسضحة ألاولى - م اللمىمُة التي ال جـيل أولٍى  .فلملُة الحجمُس مؼد اإلاـاَض

ة، والتي اهؼللد بها ألاؿغاٌ  مىح ألافظلُة في ثذصُص اإلاىاضز اللمىمُة للمـا - م اللمىمُة شات ألاولٍى َض

 طمً الحيالُف اإلالطضة.

م التي بلغد وؼبة ألاؿغاٌ بها ملسالت ئهجاظ ملحبرة وأصبحد حاهعة للخؼلُم - ة للمـاَض  .ئكؼاء ألاولٍى

م الجاهعة التي ثم الاهتهاء مً زضاػات الجسوي اإلاحل - ة للمـاَض  .للة بهاباإلطافة ئلى ئكؼاء ألاولٍى

م التي لم ًحم الاهؼالق فيها بلس، فلس ئضثأت الؼلؼات اللمىمُة ططوضة حسولة جؼلؼلها كصس ئكازة  أما اإلاـاَض

 .هُيلتها

 ثالثا: حصقيف الىفقاث

ة للخس مً الىفلات حطاء الانهُاض الخاز ألػلاض البتروٌ وان  ان الاحطاء الثالث الصي اثبلحه الخيىمة الجعائٍط

  جؼلُف الىفلات

ىة، ثأمط فيها بظطوضة  (1)وحهد وظاضة اإلاالُة جللُمة مؼحعجلة ئلى الىالة واإلاطاكبحن اإلاالُحن بالىالًات وأمىاء الخٍع

جؼُحر كملُات السفم وفم اإلاىاضز اإلاالُة اإلاحىفطة وثسبط أمىضهم بـيل ًظمً ثىفط الؼُىلة للفترة اإلاحبلُة مً الؼىة، 

باإلاائة مً مؼحىي الخؼلُف  50كلى أن اإلاسفىكات ًج  أن ثبلى في حسوز أي جؼلُف الىفلات اللمىمُة. وؿسزت 

 .الصي ثم ثحسًسه ليل والًة

ة اللامة للمحاػبة" واإلاىحهة  ة اللامة للمحزاهُة واإلاسًٍط وحاء في هصه البركُة الصازضة كً وظاضة اإلاالُة " اإلاسًٍط

ىة اللمىمُة ، ثىظَم الىفلات حؼ  ول والًة، أهه في ئػاض ثىفُص ئحطاءات ئلى الىظاضات واإلاطاكبحن اإلاالُحن وأمىاء الخٍع

ىة  الخؼلُف اإلاالُة التي اكحمستها الؼلؼات اللمىمُة، فاهه ًؼل  مىىم اثباق ػُاػة جؼُحر صاضمة إلاذؼؽ دٍع

لة مثلى في اػحذسام اإلاىاضز اإلاالُة اإلاحىفطة فطض اثباق ػٍط   .السولة، ٍو

يها باثذاش ئحطاءات ثظمً ػُىلة في كملُات السفم دالٌ ما ثبلى مً الؼىة وػالبد الحللُمة الجهات اإلاطػل ئل

ة، وطمان مؼاض للمسفىكات ئلى غاًة  باإلاائة مً مؼحىي الخؼلُف  50بحس أكص ى ًصل  2016زٌؼمبر  31الجاٍض

 .الصي ثم ثحسًسه

ؼلف ًج  أن ًمحس وهصا زون احخؼاب ثيالُف اللماٌ والحغصًة و اإلاىح، وؿسزت كلى أن أي ثجاوظ لهصا ال

ة  .كلى بلُة الؼىة الجاٍض

 

 

                                                           
 اإلاحظمىة جؼلُف الىفلات اللمىمُة 2016ماي  25اإلاإضدة في  3059الحللُمة ضكم   (1)
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2017مً كاهىن اإلاالُة  120اإلاحىض الثالث: هُفُة ثؼبُم اإلاازة   

م غحر اإلاىؼل لة التي احسرتها الخيىمة ان الاحطاءات الؼابلة الصهط والحلـف و جؼلُف الىفلات وثجمُس اإلاـاَض

لم ثىً وافُة مً دفع حسة اإلاذاػط الاكحصازًة الىاثجة كً هبىغ اػلاض البتروٌ فـطكد الخيىمة باػححساذ 

 . 2017الُة حسًسة مً دالٌ كاهىن اإلاالُة 

زج  108زوالض وػلط الصطف بـ  50كلى أػاغ ػلط مطحعي لبرمُل الىفؽ ب  2017أكس اكاهىن اإلاالُة  لؼىة 

حىكم ملسٌ ثطخم كىس لل  %. 3.9في اإلاائة وملسٌ همى ب  4سوالض الىاحس ٍو

ملُاض زج في  4.807, 3ملُاض زج )ملابل  8,4.591  هفلات الخؼُحر بـ 2017وحؼ  الىص ثحىكم السولة لؼىة 

ملُاض زًىاض  4,01.62ملُاض زًىاض ملؼمة كلى هفلات الاػخثماض بـ 2.291, 3بـ   ومحزاهُة ثجهحز  (2016كاهىن اإلاالُة 

 ملُاض زًىاض. 670, 9وكملُات بطأغ اإلااٌ بـ 

ملُاض  3435 ,4ملُاض زج منها       5,5.635أن ثصل مسادُل اإلاحزاهُة ئلى  2017هما ًطثل  كاهىن اإلاالُة لؼىة  

 ملُاض زج هجباًة بترولُة. 1,2200زج همىاضز كازًة و 

حطاءات و هصا ثحفحزات حبائُة في صالح اإلاإػؼة وجلتزم السولة مً دالٌ هصا اللاهىن ثذفُف بلع ؤلا 

ل اللملة الصلبة مً كبل اإلاإػؼات ألاحىبُة. ع مطاكبة ثحٍى  والاػخثماضات مم جلٍع

 (1) 2017اوال: الاجزاءاث الجذًذة في قاهون املاليت 

( و البرامج SCPكلى البرامج اللؼاكُة اإلامطهعة ) 2017ثؼبم الاحطاءات الجسًسة الي حاء بها كاهىن اإلاالُة 

 (.PSDاللؼاكُة غحر اإلامطهعة )

 ان الخؼابات الحذصُص الحالُة  2017مً كاهىن اإلاالُة  119ثىص اإلاازة 

- 115-302 (PSRالبرهامج الخاص باإلكماض ) 

- 120-302 (PCSCالبرهامج الحىمُلي لسكم الاولاؾ الاكحصازي ) 

- 134-302 (PCCEبطهامج زكم الىمى الاكحصازي ) 

- 143-302 (PACEبطهامج ثىػُس الىمى الاكحصازي ) 

ر  ىة ، باػحثىاء مبلغ كسضه  2016-12-31ثلفل كىس ثاٍض ص  ضصُسها في حؼاب هحائج الخٍع  300.000.000.00ٍو

له لخؼاب الحذصُص الخاص ضكم  الصي كىىاهه حؼاب جؼُحر الاػخثماضات اللمىمُة  302-145زج ػِحم ثحٍى

 ة للحجهحز.اإلاسجلة بلىىان محزاهُة السول

ىة حؼاب ثذصُص داص ضكم  2017مً كاهىن اإلاالُة  120ثىص اإلاازة   302-145كلى فحح هحابات الخٍع

لُس في هصا الخؼاب:  ٍو

 مً حاه  الاضازات:

                                                           
اإلالىىن جؼُحر كملُات  302-145اإلاحسز لىُفُات جؼُحر حؼاب الحذصُص الخاص ضكم  15/01/2017اإلاإضخ في  17/11ُصي ضكم اإلاطػىم الحىف (1)

سة الطػمُة كسز ، ة بلىىان محزاهُة السولة للحجهحزالاػخثماضات اللمىمُة اإلاسجل  .2017ًىاًط  18مإضدة في  3الجٍط
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مً كاهىن  119ملُاض زج هاثج كً حؼابات الحذصُص الخاصة التي ثم اكفالها بمىح  اإلاازة  300مبلغ كسضه  -

 2017اإلاالُة 

ل بطامج الاػخثماضمذصصات  - ا في اػاض كىاهحن اإلاالُة لححٍى  اإلاحزاهُة اإلاىظكة ػىٍى

 مً حاه  الىفلات: 

م الاػخثماض اإلاسجلة بلىىان محزاهُة ثجهحز السولة. -       الىفلات اإلاطثبؼة بخىفُص مـاَض

ر  -      م الاػخثماضات اإلاسجلة كبل ثاٍض   31/12/2016الىفلات اإلاطثبؼة بخىفُص مـاَض

ل كملُات الاػخثماضات اللمىمُة مً كبل محزاهُة السولة للحجهحز في حسوز  اكحمازات  -      ًم الحىفل بححٍى

 السفم اإلاحىفطة.

ً بصطف محزاهُة السولة للحجهحز اللُام بالتزامات كلى ضدص البرامج الا في حسوز اكحمازات  -        الًمىً لألمٍط

 كؼاق فطعي في اػاض كىاهحن اإلاالُة.السفم اإلابلغة لفائستهم حؼ  ول كؼاق و 

 الاهذاف املىخظزة: جخلخص الاهذاف املزجوة من جطبيق هذه الاجزاءاث في : -1

 الححىم و اإلاحافـة كلى محزاهُة السولة. -

 الححىم في ثىفُص هفلات الحجهحز و بطمجتها. -

م في أي وكد و  - ً بالصطف مً الحغؼُة اإلاالُة إلاذحلف اإلاـاَض  في أي حالة مً الؼىة. ثمىً الامٍط

 ثجى  احساذ زًىن غحر مؼسزة كلى شمة محزاهُة السولة. -

 ثمىحن مً الخصٌى كلى مللىمات بصفة واضخة و ؿفافة في مجاٌ ثىفُص الىفلات اللمىمُة. -

 شزوط الخحصين:- 2

ة اللامة للمحزاهُة اإلاىظكة حؼ  اللؼاق و  - اللؼاق الفطعي  ثىظَم اكحمازات السفم اإلابلغة مً كبل اإلاسًٍط

 وحؼ  باب الحلُُس.

م. - ة في ثىفُص اإلاـاَض  هصه اللملُة ثبلى مـطوػة بحلسًم الاولٍى

ة للسفم )مً 31/12وطلُة السفم مىكىفة الى غاًة  - ة او الىطلُة الـهٍط /ن مً احل ثحؼحن الىحابة الؼىٍى

ة الكحمازات السفم(  احل اإلاحابلة الـهٍط

ة.اكساز مذؼؽ زفم ؿهطي الكحما -  زات السفم حؼ  الاولٍى

 (1)حيز الخىفيذ 2017من قاهون املاليت لصىت  120ثاهيا: وضع املادة 

الصي ًحسز هُفُة جؼحر حؼابات الحذصُص  15/01/2017اإلاإضخ في  17/11بلس صسوض اإلاطػىم الحىفُصي 

ىان محزاهُة السولة الصي كىىاهه حؼاب جؼُحر كملُات الاػخثماضات اللمىمُة اإلاؼلة بلى 302-145الخاص ضكم 

سة الطػمُة ضكم  ر  02( باإلطافة الى الحللُمة ضكم 2017ػىة  03للحجهحز ) الجٍط اإلاحلللة بىطم  06/02/2017بحاٍض

 ححز الحىفُص . 120اإلاازة 

                                                           
 .15/01/2017اإلاإضخ في  17/11مً اإلاطػىم الحىفُصي ضكم  120اإلاحلللة بخىفُص احيام اإلاازة  06/02/2017اإلاإضدة في  2الحللُمة ضكم   (1)
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  31/12/2016حصويت وضعيت الكخابت لزخص البرامج املوقوفت الى غاًت  -1

ر  ة ابحساءا مً ثاٍض  و جـمل: 31/12/2016ثىؼلم كملُة الخؼٍى

و جلحمس هىلؼة بساًة لىطلُات محابلة اكحمازات السفم  2016اكساز اضصسة ضدص البرامج في نهاًة ػىة  -

 اإلاحاػبي . 

 ًيىن ثبلا للخؼىات اإلاحبلة في الاحيام الاهحلالُة الحالُة: 2017اكازة اكساز ضدص البرامج في نهاًة ػىة  -

ر ثذص اللملُات التي وا الحالت الاولى: زون جسجُل الالتزام  31/12/2016هد محل الالتزام بالىفلات بحاٍض

ر  2017بلىىان الؼىة اإلاالُة  ، فُج  اكساز بؼاكة اكحصاز باإلابالغ الىاثجة كً الفطق بحن الالتزام اإلاىفص بحاٍض

ر. 31/12/2016  واإلاسفىكات اإلاىجعة بهصا الحاٍض

 :  2017تزام بالىفلات بلىىان الؼىة اإلاالُة ثذص اللملُات التي واهد محل ال الحالت الثاهيت:

 .2017اكساز بؼاكة التزام بحؼ  الالتزامات اإلاىفصة بلىىان الؼىة اإلاالُة  -

ر  -  واإلاسفىكات اإلاىجعة  31/12/2016اكساز بؼاكة اكحصاز باإلابالغ الىاثجة كً الفطق بحن الالتزام اإلاىفص بحاٍض

ر.  بهصا الحاٍض

ة بؼاكات الالتزام التي واهد محل سخ  لؼىة اكساز بؼاكة التزام م - ثبلا الكحمازات  2017حاػبي كصس جؼٍى

 السفم اإلابلغة.

 كىس ادححام الؼىة اإلاالُة ًلعم الامطون بالصطف بحلسًم بؼاكة الالتزام باالكحصاز. -

 (2)اجزاءاث جبليغ الاعخماداث املاليت: -2

لها او ثمثل الحذصُصات الؼى : حعزيف اعخماداث الذفع:2-1 ة التي ثمىً لألمط بالصطف بصطفها او ثحٍى ٍى

 زفلها لحغؼُة الالتزامات اإلابرمة في اػاض ضدص البرامج.

هي الخس الاكلى للىفلات التي ًإشن لألمط بالصطف باػحلمالها في ثىفُص الاػخثماضات  : حعزيف رخص البرامج:2-2

 اإلاذؼؼة.

 : حصير اعخماداث الذفع: 2-3

 13/07/1998اإلاإضخ في  98/227مً اإلاطػىم الحىفُصي  22-19-11لسفم وفم إلحيام اإلاىاز ثطصس اكحمازات ا -

 اإلالسٌ و اإلاحمم اإلاحللم بىفلات الحجهحز اللمىمي.

ر  - ة اللامة للمحزاهُة كبل ثاٍض  حاهفي مً ول ػىة مالُة . 20الافطاج كً اكحمازات السفم مً كبل اإلاسًٍط

ُة مً ػطف الامط بالصطف حؼ  اللؼاق و اللؼاق الفطعي و الىظاضة اإلاطثبؽ بها ثبلغ ملطضات الاكحمازات اإلاال -

 الى الامط بالصطف ، اإلاطاكبحن اإلاالُحن ، و امىاء دعائً الىالًات .

ات. -  ثحظط مً كبل الىالي و ثطث  و ثىكف الاولٍى

محابلتها حؼ  ؿيل ومححىي ثحسزه   ًلىم الىالي بخبلُغ ملطضات اكحمازات السفم الى اإلاطاك  اإلاالي إلاطاحلتها و  -

ة اللامة للمحزاهُة.  مصالح اإلاسًٍط

                                                           
 ، مطحم ػابم  06/02/2017اإلاإضدة في  2الحللُمة ضكم   (2)
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ة لالػتهالن اكحمازات السفم ملسة حؼ  اللؼاق الفطعي  - ًطػل اإلاحاػبىن اللمىمُىن الىطلُة الـهٍط

 ػبة.واللملُة الى اإلاطاكبحن اإلاالُحن في اػاض هـام اإلاللىمات اإلالس بحن مصالح ازاضة اإلاحزاهُة و مصالح اإلاحا

 (1)اجزاءاث الالتزام بالىفقاث:  -3

 الالتزام القاهووي: 3-1

 ٌسجل الالتزام اللاهىوي في اػاض ضدصة البرامج. -

 ثححىي بؼاكة الالتزام كلى ول البُاهات الالعامُة ماكسا الطصُس اللسًم و الطصُس الجسًس. -

م الصفلات اللمىمُة و مالحلها و و - ل الىرائم الادطي الحلاكسًة واإلاحاػبُة التي الالتزام اللاهىوي ًذص مـاَض

 ًحجاوظ ثىفُصها الاػاض الؼىىي و التي جغؼي اكحمازات زفم مبالغ في الؼىة اإلاالُة اإلالُىة.

 ًحـى الالتزام اللاهىوي بحأؿحرة مبسئُة . -

 احطاء الامط السفم. الالتزام اللاهىوي ال ٌلؼي الخم لألمط بالصطف بخبلُغ الاشن بالخسمة للبسا في الخسمات و  -

 :الاجزام املحاشبي او الحقيقي  3-2

 ال ًيىن ئال بلس الحأؿحرة اإلابسئُة للمطاك  اإلاالي كلى بؼاكة الالتزام. -

 الالتزام اإلاحاػبي ًحم اصساضه مً احل حجع اكحمازات السفم لفائسة الؼلبات التي واهد محل كاهىوي . -

 ي هصا الالتزام ًيىن في حسوز اكحمازات السفم.هى التزام حلُلي ألن مبلغ اللملُة ف -

 ثححىي بؼاكة الالتزام كلى ول البُاهات الالعامُة بما في شلً الطصُس اللسًم و الطصُس الجسًس. -

ال ًمىً لألمط بالصطف ثبلُغ امط بالخسمة كبل جلبئة اكحمازات السفم التي جغؼي مبلغ الخسمة الىاح   -

 .ثىفُصها دالٌ الؼىة اإلالىُة

 من قاهون املاليت حيز الخىفيذ: 120اهم الاجزاءاث العمليت بعذ وضع املادة ثالثا: 

ً بالصطف مً جمىكة مً الحسابحر مً بُنها مؼالباثذصت الىظاضة الاولى م 2017بلس صسوض كاهىن اإلاالُة  ة الامٍط

م الىػىُة و الىالئُة  في حسوز الاكحمازات اإلامىىحة و شلً  ئال والة و وظضاء بلسم الالتزام بـان ضدص البرامج للمـاَض

 
م
ة اللامة للمحزاهُة ثفازًا لتراهم زًىن الـطوات اإلا السًىن  باحصاءجللُمة ىجعة، وفي هصا الاػاض اصسضت اإلاسًٍط

السًىن حؼ   باحصاء، ثؼل  فيها حمُم مسضاء البرمجة و محابلة اإلاحزاهُة اإلاتراهمة كلى محزاهُة السولة لخؼسًسها 

لسًىن اإلاتراهمة لبلع ا وطلُاتوهصه بلع ؼاق و اللؼاق الفطعي و اللملُة . حؼ  الىظاضات و حؼ  الل البرامج و 

 (2)الىالًات :

ل30الى غاًة  2017 حاهفي 01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت جمنراشذ : -  بلغد : 2017 افٍط

 .PSDزج في البرامج اللؼاكُة غحر اإلامطهعة  9.269.340.000.00

 . PCDزج في مذؼؼات البلسًة للحىمُة 0.000.000.001.00

ل 30الى غاًة  2017حاهفي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت بصكزة: -  بلغد : 2017افٍط

                                                           
 .06/02/2017اإلاإضدة في  02اإلاحسز إلحطاءات الحؼبُلُة لىطم ححز الحىفُص الحللُمة ضكم  2017-02-20اإلاإضخ في  01اإلايـىض ضكم  (1)
ة للمحزاهُة وضكلة .زضاػة مُساهُة للؼال  لسي اإلا (2) ة الجهٍى  سًٍط
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 زج ول البرامج مجملة. 900.000.000.003.

ل 30الى غاًة  2017حاهفي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت اًليزي: -  بلغد: 2017افٍط

 زج ول البرامج مجملة. 72.870.000.003.3

ل 30الى غاًة  2017حاهفي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت ورقلت: -  بلغد: 2017افٍط

 زج ول البرامج مجملة. 5.053.789.000.00

ل 30الى غاًة  2017حاهفي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت الوادي: -  بلغد:  2017افٍط

 زج ول البرامج مجملة. 0523.966.000.0.4

ثبحن ان الخيىمة كس ػسزت حعء مً السًىن وهصا ما ثبِىه  31/08/2017الى غاًة  01/05/2017دالٌ الفترة 

 (1)الاحصائُات الحالُة:

 بلغد:  2017اوت  31الى غاًة  2017ماي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت الوادي: -

 ملة.زج ول البرامج مج 2.232.289.000.00

 بلغد: 2017اوت  31الى غاًة  2017ماي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت ورقلت: -

 .زج ول البرامج مجملة 3.254.675.000.00

 بلغد: 2017اوت  31الى غاًة  2017ماي  01مجمىق السًىن اإلاتراهمة مً  والًت بصكزة: -

 زج  ول البرامج مجملة. 2.445.820.000.00

ة للمحزاهُة بىضكلة ثبحن ان ما ًلاضب مً دالٌ اإلالؼُ ة الجهٍى مً السًىن اإلاتراهمة كس  %90ات اإلالسمة مً اإلاسًٍط

ر  ، وبلُد بلع السًىن الغحر مؼسز لىضوز بلع اللطاكُل الحلىُة في ثلُمها و  31/12/2017ػسزت كبل ثاٍض

 جـابً الىرائم فُما بُنها.

ال ًتزم ب هاال اشا ثىفطت   2017ل ابحساءا مً الفاثح حاهفي مً حهة راهُة ًخبحن لىا ان أي مـطوق حسًس مسج

م ال ثترث  كليها زًىن   كلى كاثم اإلاحزاهُة.الاكحمازات اإلاالُة لها وبهصا هجس ان اإلاـاَض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ة للمحزاهُة وضكلة .زضاػة مُساهُة للؼال  لسي اإلا  ة الجهٍى  سًٍط
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 الخاثمة:

ة مً ؿانها تهُئة الاضطُة الالظمة لحفلُل اليـاغ الكحصازي و اػبلد الجعائط مجمىكة مً البر  الىمى مج الحىمٍى

ع امياهُات الحىمُة اإلاؼحسامة  ، غحر ان هصا  و التي واهد لها الارط الاًجابي كلى بلع اإلاإؿطات الاكحصازًةو جلٍع

والتي اهفلد في بلع الاحُان في غحر محلها او الححؼً ٌلحبر اكل بىثحر مما وان محىكلا ملاضهة بحجم اإلابالغ اإلاىفلة 

ة لحصخُح حاءت  2017مً كاهىن اإلاالُة  120السضاػة ًخبحن لىا ان اإلاازة وهىحائج لهصه  ،حمست لصلىبات ازاٍض

ً اللام مً دالٌ طمان ػساز السًنها ثطؿُس الاهفاق اللام و أبلع اإلافاهُم و ثلُس بلع الاحطاءات التي مً ؿ

 احطاءات صاضمة ثحس مً الادحالالت في اإلاحزاهُة اللامة للسولة.

ً بالصطف و هثرة الؼلبات لحىطُح مححىي وهُفُات هظطا لصلىبة ثؼبُم الاحيام الجس ًسة مً ػطف الامٍط

لغطض  12/2017//12اإلاإضدة في  543و الحللُمة ضكم  27/11/2017مإضدة في  442الحؼبُم ثم اصساض جللُمة ضكم 

لة الالتزامات بالىفلات اللمىمُة اغ ، حُث ثم ابطاظ هلالبحثوكخوصياث في هذا  .ثىطُح الغمىض و ثىحُس ػٍط

 غاًة في الاهمُة ثحمثل في:

ل كملُات الاػخثماضات اللمىمُة ًحم مً كبل محزاهُة السولة للحجهحز في حسوز اكحمازات السفم  - الحىفل بحمٍى

 اإلاحىفطة .

اإلاحظمً  28/12/2016اإلاإضخ في  16/14مً اللاهىن  120ححمُة الامحثاٌ الصاضم و الحلُُس بأحيام اإلاازة  -

كلى ان ال ثيىن  2017حاهفي  15اإلاإضخ في  17/11مً اإلاطػىم الحىفُصي  07، و اإلاازة  2017ة كاهىن اإلاالُة لؼى

ل كملُات الىفلات اللمىمُة اإلالحمسة في طل الحلُُس باإلحطاءات  الصطامة مصسض اوؼساز و ثأدط في ثىفُص و ثمٍى

 اإلاىاػبة.

او ثجاوظ الطدص اإلاالُة ٌـيل مذالفة للىاكس الادص بالخؼبان ان الالتزام بالىفلات زون ثىفط الاكحمازات  -

 الاهظباغ اإلاحزاوي و اإلاالي و هصا الاحيام اللاهىهُة و الحىـُمُة ًلم ثحد ػائلة كلىبات مجلؽ اإلاحاػبة.

ان ثبلُغ الاشن بالخسمة للبسا في الخسمات كبل جلبئة اكحمازات السفم التي جغؼي مبلغ الخسمة الىاح   -

لُة و الحىـُمُة و ًمىً ان ثيىن محل ثىفُصها دالٌ الؼىة  اإلاالُة اإلالىُة جلس مذالفة صاضدة لألحيام الخـَط

 محابلات كظائُة طس اصخابها.

 الالتزام اللاهىوي بالىرائم اللاهىهُة و اإلاحاػبُة ألي مـطوق . -

 ًيلف الؼازة الىظضاء و هصا الىالة بما ًلي: -

ًٍ بالصطف الحابلحن لؼلؼتهم الؼلمُة الؼهط كلى الحلُُس باألحيام الاٌلاظ ثحد مؼإولُاتهم الصخصُة الى الامط 

لُة و الحىـُمُة في هصا الـأن.  الخـَط

ة كلى ول امط بالصطف ثحد مؼإولُاتهم كس ًحصطف في طل اهتهان الاحيام الؼالفة  جؼلُؽ الللىبات الازاٍض

 الصهط.

م الحابلة إلاجاٌ ادح صاصهم بغطض ثفازي الحلا ول كملُة الحسدل شخصُا مً احل اهظاج حُس للمـاَض

 اكازة ثلُُم الحيالُف.
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 اإلالخص:

حشاةم دولُت ،  باسجياباإلاتهمحن  ألاشخاؿكماةُت لذ  أخيام ئـذاسحل أمً  الجىاتي الذوليوحذ اللماء             

 ، 1949 ألاسبؿ) اجفاكُاث حىُف  ؤلاوعاوي الذوليوخاـت اللاهىن  ،ها الىثحر مً الاهتهاواث لللىاهحن الذولُتهخج ؽج

اللماةُت الذولُت الجىاةُت ًخدىم فحها ؽذة ؽىامل ، مجها  ألاخيام( ،وجطبُم هزه 1977 ؤلالافُحنالبروجىوىلحن 

اللماةُت الذولُت الجىاةُت ، وجطبُم اللاهىن  ألاخيامجطبُم  ؽلى وظلبي ًجابيئٌؾخبر له جأزحر  الزي،  الذوليالؾشف 

،وبما أن الؾشف الذولي  ألاخيامدولُت حعهش ؽلى مخابؾت جىفُز هزه  أحهضة،رلً هدُجت لؾذم جىفش ؤلاوعاوي الذولي

ٌو كذًما ن الضمً في جطىس وما اجفلذ الذاٌ لأؽباسة ؽً ؽاداث حؾاسفذ ؽلحها الذٌو مً كبل ، فان رلً ٌؾخبر ئؼي

ؽلى اؽخباسه ؽشف دولي ، كذ ًيىن الُىم ٌؽيل تهذًذا أو خطشا ؽلى مفالحها مثل خماًت الالحئحن ، مىحىد كذًما و 

أآلان الىثحر مً الذٌو حؾخبرهم أصمت لبالدهم مثل ما اؽخبرجه مإخشا فشوعا...

أ. دولي ئوعاوي اللماء الذولي؛ كاهىن؛ ؛ألاخيام ؛الؾشف: الكلماث اإلافخاحيت

Abstract:  

The international criminal justice system has been established to prosecute individuals 

accused of international crimes, resulting in many violations of international law, particularly 

international humanitarian law (the Fourth Geneva Conventions, 1949 Additional Protocols 

1977). The application of these international criminal judgments is governed by several 

factors, Including international custom, which has a positive and negative impact on the 

application of international criminal law and the application of international humanitarian 

law, as a result of the absence of international bodies to monitor the implementation of these 

provisions Since international custom is a custom that nations have used before, it is a 

problem because time is developing and what countries have long accepted as an international 

custom, which today may pose a threat or a threat to their interests such as refugee protection. 

They regard them as a crisis for their country, such as France... 

 Keywords : Custom; judgments; international law; international humanitarian law.
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أملذمت:

ليىن هزا ألاخحر هغم الؽؾىب ، هبحرة هغشا  أهمُت،وله  الذوليبشص مفادس اللاهىن مً أ الذوليٌؾخبر الؾشف 

الذٌو ، ذة أفؾاٌ وئحشاءاث بحن ووان ظببا في خل ألاصماث ، و الجزاؽاث بحن الذٌو ،و جم الاجفاق مىز اللذم ؽلى ؽ

جضاٌ مؾغمها ئلى الُىم ، مثل مشاظُم حؾُحن العفشاء و...،ئال أن ؤلاؼياٌ ًيىن في ألاخيام اللماةُت الذولُت وال

الجىاةُت التي جفذسها اإلاداهم اللماةُت الذولُت الجىاةُت ، فهىا الىثحر مً الذٌو جتهشب مً جىفُز هزه ألاخيام ؽلى 

، مجها جدلُم مفالحها ، و الحفاظ ؽلى ؽالكاتها مؿ الذٌو ألاخشي ، خاـت أسالحها ، ورلً ساحؿ ئلى ؽذة أظباب 

لها مفالح مؾها ، باإللافت ئلى الحفاظ ؽلى اظخلشاس بلذها ؽىذما ًيىن اإلاتهم  هي ؽىذما ًيخمي اإلاتهم ئلى دولت ما ، وأ

الذولُت الجىاةُت وجطبُم ًدمل حيعُتها و ؽذة أظباب أخشي ...، وهزا طبؾا ًإزش ؽلى جىفُز ألاخيام اللماةُت 

 ؤلاؼياٌحل جىفحر الحماًت للمخمشسًٍ وؽلاب اإلاىتهىحن لهم ، وؽلُه هطشح لزي وحذ مً أاللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ، ا

أ.كيف ًؤثز العزف الذولي على جىفيذ ألاحكام القضائيت الذوليت الجىائيت وجطبيق القاهون الذولي ؤلاوساوي؟آلاحي : 

أخالٌ :هزا ما هدىاوله مً 

 .اإلابحث ألاول: حعزيف و أركان العزف الذولي

الؾفىس اللذًمت ، خُث واهذ الؽؾىب  فيخُاجه ، وهزا ما هجذه  فيملذط  ش يءالؾشف  ؤلاوعانٌؾخبر             

، ورلً اؽخلادا مجهم بأن رلً  خشفيو الؾمل بها ، بؽيل  ئجباؽها، وجدشؿ ؽلى  وأحذادها أبائهاجدافػ ؽلى ؽاداث 

 ئلىخُاة الىثحر مً الؽؾىب،  فيخُاتهم ، وال ًضاٌ الؾشف ًلؾب دوس مهم وهبحر حذا  فيحذا  ولشوسيأُذ والصم صح

أفاًت الُىم وخاـت ؽىذ الفِىُحن والُاباهُحن ، وختى ؽىذ الؾشب .

الفؾل  لذ مً اللُام بهزاحُل حؾ ئلىؽلى فؾلها واهخللذ مً حُل  ؤلاوعانجىاجش  التيهزه الؾاداث             

، لزا  الذوليما ٌؾشف بالؾشف  أـبذهه دسحت أ ئلى آلخشحُل ومً بلذ  ئلىمً حُل ، واهخللذ  لشوسيأئ ي( ؼ)الؾشف

أمً خالٌ : أسواهههخؾشف ؽلى مؾىاه و 

 . الذولي:حعزيف العزف ألاول اإلاطلب  

 أنولهم ًخفلىن  أنهم ئالذ مفهىم مىخ وئؽطاء،  الذولياخخلف الىثحر مً الفلهاء خٌى حؾٍشف الؾشف             

لت  ؤلاوعانكام بها  التي" مجمىؽت مً الؾاداث  الذوليالؾشف  أ( 1)ٌؽؾش بالضامُت اللُام به". وأـبذمىز مذة طٍى

أ. آلخشاخخلف مً صمً  الذوليحؾٍشف الؾشف  أنلزا هجذ 

أ، للىله ( 2)مً ألافؾاٌ:بلىله : الؾشف ٌؾنى اإلاؾشوف أي الجمُل  الزمخشزى اللقت ؽىذ  فيهجذ حؾٍشف الؾشف 

       الؾمل به  في، فالفؾل الحعً ًجؾل الجمُؿ ًشفب  (4)ألافؾاٌأي بالجمُل اإلاعخدعً مً  (3) :" وأمز بالعزف "حؾالى 

خه مً حُل آلخش و مً بلذ آلخش . أو هزا ما ًممً ئظخمشاٍس

                                                           
 .42، ؿ 2012الؾام ، داس الؾلم لليؽش و الخىصَؿ ، بحروث ،  الذوليماجى مدمذ ؽبذ هللا ،اللاهىن  - 1
ضي اإلاطحري ،الؾشف - 2 ؿ  فياخمذ بً سفاؼ بً خامذ الؾٍض ولُت ) دساظت جأـُلُت ملاسهت (،سظالت ملذمت للحفٌى ؽلى دسحت اإلااحعخحر ، الجىاتيالدؽَش

 .24، ؿ 2009/2010، ألامىُتحامؾت هاًف الؾشبُت للؾلىم  الحلىق و الؾلىم العُاظُت،
 .196، آلاًت ألاؽشافظىسة - 3
ضي اإلاطحريأاخ - 4  .24، مشحؿ هفعه ،ؿ مذ بً سفاؼ بً خامذ الؾٍض
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 . الذوليللعزف  الخقليذي: الخعزيف ألاول الفزع 

أهه :ى أؽىذ الخللُذًحن ومجهم مً ٌؾشفه ؽل الذولياٍسف الؾشف اخخلفذ حؾ              

، وفاًتها جدلُم  أخشيأجلىم بها دولت ججاه دولت  التيهى مجمىؽت الؾاداث الذولُت  الذولي" " الؾشف موهيين د"حؾٍشف 

ت" الذوليالخؾاون  أ(1)بُجها، خذمت للبؽٍش

جدلُم مفالح ؼؾبها مؿ الذولت  فيًيىن هدُجت سفبت دولت  لذولياالؾشف  أن" ًشي  موهيين د"  أن أي                  

لت ًيىن الؾشف ملخفش ؽلى الخؾاون   ألاخشيأ وهزا ما ًجؾلها جدبؿ ؽاداث مؾُىت بُجها وبحن هزه الذولت ، وبهزه الطٍش

ً فحر  أيفلط ، وأخشيأبحن دولت  ه ًىحذ مً ٌؽاطش ه، بالشفم مً أ مىطلي ال ًخجاوص دولخحن ، وهزا ما ٌؾخبره الىثحًر

لت  أوأن الؾشف ًبذأ بحن شخفحن ، لأ سأًه ، دولخحن زم ًىدؽش بحن الجمُؿ بمشوس الضمً ، ختى ولى واهذ مذة طٍى

ت مً أحل اظخمشاسها . أفؾاداث أحذادها التي مشث ؽلحها أالف العىحن ، الصلىا هدبؾها الُىم وهلىم بها ووؾخبرها لشوٍس

 أـبدذوهدُجت لفاةذتها ؽلى الجمُؿ ، ألاواةلؽاداث كام بها  الذولي" الؾشف  مو ثالىهارجاكى ريحؾٍشف               

أ.(2)ملذط ومخذاٌو بحن الؽؾىب و الذٌو " ش يء

هخجذ ؽً ؽاداث مؾُىت كام بها اللذامى فُما  التيحاء هدُجت الفاةذة  الذوليالؾشف  أنٌؾخبر  هارجاكى                   

هه ول فؾل فُه فاةذة ؽلى الذٌو و الؽؾىب أ أيفاًت الُىم ،  ئلىعخمش بحن الؽؾىب و الذٌو بُجهم  وهزا ما حؾلها ح

جب الاظخمشاس به. دوليهى ؽشف  أٍو

ؾت  في ألاظشيأمثال هجذ مؾاملت                 أ، ألاظحرأخثذ ؽلى خعً مؾاملت  التي ؤلاظالمُتاللذًم ، بذءا مً الؽَش

الحشوب ،ولها ؽاداث كام بها اللذامى وهغشا لفاةذتها ؽلى الجمُؿ ، بذاًت مً  أزىاءو اليعاء و هباس العً  ألاطفاٌو  

ت و ختى اللىاهحن الحالُت هفذ ؽلحها ، خاـت في اجفاكُاث حىُف  ألاظحرأ و البروجىوىلحن  1949و ... أـبدذ لشوٍس

أ.1977 ؤلالافُحن

أ للعزف الذولي . الحذًث: الخعزيف الثاويالفزع 

أهه :ؽلى أ الذوليالؾشف  البىاوى  محمذ علىٌؾشف  

ٌؽمل ول الذولت زم ول الذٌو اإلاجاوسة ، زم الؽؾىس  أـبذؽاداث و جلالُذ ؼؾب ما زم  الذولي"  الؾشف            

أ(.3)بالضامُت اللُام بهزه الؾاداث بحن هزه الذٌو "

"هه " ما اظخلشث الىفىط ؽلُه بؽهادة الؾلٌى ،و جالؾشف ؽلى أ الجزحاوىٌؾشف  أ.(4)للخه الطباتؿ باللبٌى

أ.(5) بأهه " ؽادة حمهىس كىم في كٌى ، أو فؾل " الزرقاهما ؽشفه 

با ول الخؾاٍسف اإلاؾاـشة للؾشف           هه ؽادة ؼؾب ما إلاذة مؾُىت ، حؾلتهم ٌؽؾشون جخفم ؽلى أ الذوليجلٍش

أهذٌو . أوأحىب اللُام به فُما بُجهم هؽؾىب وأ بالضامُخه وأ

                                                           
 .89،ؿ 2010،داس الىخاب ،ؽمان ، الذوليمدمذ بؽشي كامى،الؾشف  - 1
اك ،  ألاؽشافساؽب، أبىأؼاد الفىىط - 2 دان للطباؽت و اليؽش ، الٍش  .1004،ؿ 2015الؾشبُت العؾىدًت ،  ؤلاماساثو الخلالُذ ،داس الٍش
تالؾام ، داس الىخاب لليؽش و الخىصَؿ ،  الذولياللاهىن  ،يأمدمذ ؽلى البىاوأ- 3  102،ؿ 2010،ؤلاظىىذٍس
ضي اإلاطحري، مشحؿ ظابم،ؿ  - 4  25اخمذ بً سفاؼ بً خامذ الؾٍض
ضي اإلاطحري،- 5  26مشحؿ هفعه ،ؿ اخمذ بً سفاؼ بً خامذ الؾٍض
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دفغها لألحُاٌ اللادمت   ول ؼؾب أوأ     بلذ له ؽاداجه وجلالُذه التي اؽخاد ؽحها مىز وحىده ، لزا بلى ًماسظها ٍو

، مثال ما هالخغه الُىم في مؾاملت الالحئحن الزًً هشبىا مً أوطانهم هدُجت الحشوب              -ئن صح الخؾبحر  –هاسر مؾىىي 

خخلفىن ؽجهم  في الؾاداث و الخلالُذ و اللقت ئال أن و الالطهاد و العُاظت الحاهمت ، ئلى دٌو أخشي  بؾُذة ؽجهم ٍو

واخذ مخؾاسف ؽلُه لذي الجمُؿ وهى خعً اإلاؾاملت و الاظخلباٌ ، وجلذًم ول اإلاعاؽذاث  ش يءهإالء الالحئحن وحذو  

ت و الالصمت ليل مً ًدخاج ئلحها . أالمشوٍس

لذولت هزلً ، وهزا وله خذمت للمدخاححن ، وهزا ما ٌعمى فىجذ العيان ٌعاهمىن بممخلياتهم الخاـت ، و ا      

بالؾشف لهه فؾل ٌعخدعً فؾله ، وجطمئن له الللىب مهما وان دًجها ، فال فشق بحن معلم أو معُحي أو ... فاليل 

أًفؾلىن هزا الفؾل بذافؿ الفطشة و اطمئىان للللىب . 

 الذوليإلادىمت الؾذٌ الذولُت جىاولذ الؾشف  ألاظاس يغام مً الى 38وختى اللاهىن جىاٌو الؾشف فىجذ اإلاادة      

الؾاداث الذولُت -....ب الذولياللاهىن  لخياموفلا  ئلحهاجشفؿ  التياإلاىاصؽاث  فيجففل  أنوعُفت اإلادىمت بلىلها " 

أ( 1)اإلاشؽُت اإلاؾخبرة بمثابت كاهىن دٌ ؽُه جىاجش الاظخؾماٌ ."

    أركان العزف الذولي. اإلاطلب الثاوي:

،  الجىاتي الذوليهم مفادس اللاهىن بففت ؽامت ، و أ الذوليمفادس اللاهىن  أهممً  الذوليٌؾخبر الؾشف              

سابطت  ئلىمؽشوؼ الاجفاكُت اإلايؽئت للمدىمت الجىاةُت الذولُت ،و مجهم مً ًشحؾه  في 1948ظىت  ئلىخُث ٌؾىد رلً 

الحُاة  فيمهم حذا  الذولي،لزلً ٌؾخبر الؾشف  1926 فيت الجىاةُت الذولُت مؽشوؼ اإلادىم أوؽأث التي الذولياللاهىن 

أ.( 2)ًجابُاجه الىثحرةو ئ لهمُخهالؾامت و الذولُت ، هغشا 

أ: ئلى أسواههبالقت ، ًلعم الفلهاء  أهمُتله  الذوليالؾشف  أنو بما          

 .اإلاادي: الزكن  ألاول الفزع 

ؿ ًلفذ به مماسظت الفؾل إلاذة صمىُت مؾُىت ججؾل الجمُ الزي،و  الذوليالؾشف  أظاط ادياإلاٌؾخبر الشهً             

ماسظىهه هغشا إلأ أًجابُاجه ،ًلخىؾىن به ، ٍو

 التيو الؾاداث و اإلاماسظاث  ألافؾاٌهه : " هى مجمىؽت أؽلى  اإلااديالشهً  بالوس مابزى ٌؾشف الفلُه               

أ(.3)و اليل ساك ؽىه " لشوسيأ، ًجؾل مً هزا الفؾل  آخشأًلىم بها ؼؾب مؾحن ججاه ؼؾب 

لت بحن دولخحن أو أهثر  ؽادة ؼؾب اظخمشث لفترأهه :  " للؾشف ؽلى أ اإلااديالشهً  حون دبخانٌؾشف                ة طٍى

أ(.4)حل جدلُم فاًت لها فاةذة "مً أ

و مماسظاث جيىن بحن الذولي هى ؽباسة ؽً ؽادة مً خالٌ هزه الخؾاٍسف وعخيخج أن الشهً اإلاادي للؾشف             

حل جدلُم فاًت مؾُىت ، حؾىد بالفاةذة ؽلحهم حمُؾا ، مثال مشاظُم اظخلباٌ الشؤظاء و الىصساء و ؼؾب وآخش مً أ

                                                           
 مً الىغام ألاظاس ي إلادىمت الؾذٌ الذولُت  38اإلاادة - 1
 .56،ؿ 2015جاسي،الؾشف الذولي،داس الؾلم لليؽش و الطباؽت، بحروث ، ؽامً واحذ - 2
الؾشبُت  ؤلاماساثؽلى خاجىي، داس الترحمان ،  ، دساظت جدلُلُت ، جشحمت مدذ وآزاسه، مبادةه  الجىاتي الذوليبالىط مابشي،اللاهىن  - 3

 .1152،ؿ 2017اإلاخدذة،
 . 287،ؿ 2017ن كىسة،د د ن ، بحروث ، لبىان ، الذٌو ،جشحمت فبُا وأؽشافحىن دبخان ، كاهىن - 4
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هه أال اإلامالًُ ، ولها هابؾت ؽً ؽاداث كام بها ألاحذاد و ال جضاٌ ئلى فاًت الُىم ، بالشفم مً أنها لِعذ هفعها جماما ئ

جىحذ بؾن الخقُحراث جماؼُا مؿ الؾفش الحذًث مثل اظخؾماٌ الطاةشاث الخاـت للخىلل بذٌ الؾشباث التي واهذ 

أجىلل ألامشاء و الشؤظاء .

ا ، ئال أن هزا ال ٌقحر في الؾشف              ئلافت ئلى اظخؾماٌ مىظُلى مسجلت لليؽُذ الىطني بذال مً ئللاةه ؼفٍى

بلى اخترام  ؾت ؤلاظالمُت كبل أن جيىن ؽشفا مخذاٌو بحن ول الذولي ٍو المُف واحب ، وهزا ما هفذ ؽلُه الؽَش

أواهذ معلمت أو فحر معلمت . ظىاءالؽؾىب ، 

هغشا هى اللُام بالفؾل إلاذة صمىُت مؾُىت ججؾل مً الىاط جلىم بهزا الفؾل  اإلاادياإلالفىد بالشهً  أنأي           

ًم اإلاعاؽذاث للجمُؿ دون اظخثىاء ودون الىغش ئلى حيعُتهم أو لقتهم أو دًجهم ، و للخؾىد ؽلى اللُام به ، مثل جلذ

ظباهُت للمعاؽذة إلاجمىؽت مً ، هى جلذًم العلطاث ؤلاأ 2018حىان اإلاثاٌ الحي الزي وكؿ مإخشا فلط في ؼهش 

حن الزًً لاؽىا في البدش و أخزتهم ألامىاج ئلى الحذود الاظباهُت ، ف لذمذ لهم ول اإلاعاؽذة مً الفُادًً الجضاةٍش

ت ؽجهم و طمأهذ أهالحهم  م الصحُذ لبلذهم وئباـل العلطاث الجضاةٍش ً و جىححههم ئلى الطٍش ، فهزا (1)أول و دواء و بجًز

أفؾل ًذخل في الؾشف الذولي الزي ًلفذ به جلذًم اإلاعاؽذة ليل مً ًدخاج ئلحها .

 :اإلاعىوي :الزكن الثاويالفزع 

ؼؾىس بىحىب اللُام به ، هغشا لؾذة  أي داخلي ش يءهثحرا ، فهى ٌؾخبر  اإلااديؽً الشهً  اإلاؾىىيأ ًخخلف الشهً         

أؽلى اهه : اإلاؾىىيأ، و لهزا ٌؾشف الشهً  أظباب

أ، وؽذم اللُام به ًإهب الممحر " باإللضام" هى ؼؾىس  ربالوا بالووعحؾٍشف                

أ(2)فطشي" داخلي ئخعاطاللُام بالفؾل هدُجت " سفبت ًمالو هافقحؾٍشف                

الصخق بىحىب اللُام  ئخعاط فيًخمثل  الذوليللؾشف  اإلاؾىىيأالشهً  أنمً خالٌ هزه الخؾاٍسف وعخيخج          

كىة ، وهزه الخؾاٍسف و فحرها ولها  أوأو هلىم به دون حبر  ئساديال  ش يء أيبالفؾل ، وهزا الؽؾىس هابؿ مً الزاث ، 

 يخذ ، وهزا ما ًلىم به معإولمً أ ئحباسأجلذًم اإلاعاؽذة مً جللاء هفعه ودون  فيًشفب  ؤلاوعانن ت لأصحُد

أ. أخشيأالذٌو ججاه دٌو 

أخذ مً  لقطدخاحت ودون معاؽذاث مجاهُت مً كبل سةِغ دولت دون ملابل لذٌو فلحرة و م جلذًمفمثال           

في ؽادة دولُت هدُجت للؾشف الذولي الزي دأبذ ؽلُه حمُؿ الذٌو  برأأن رلً ٌؾخ ئالأ ئوعاويهه واحب ، فبالشفم مً أ

 الؾالم.

فلذًما أزىاء الحشوب وخاـت الحشب الؾاإلاُت ألاولى و الثاهُت وما هخج ؽجهما مً معاوب ، كامذ الىثحر مً          

خم ئمياهُاثالذٌو التي لها   أوأالحشب  أزىاءمعاؽذة الذٌو  بمعاؽذة الذٌو اإلادخاحت ، وهزا ما حؾله ؽشفا دولُا ، ٍو

أالعلم .

                                                           
1 - www.ellbilad.net  خ أ 18.52ؽلى العاؽت  2018حىان  25الاطالؼ ؽلى اإلاىكؿ بخاٍس
 .95، ؿ2016، مشهض الذساظاث اللاهىهُت ، اإلاملىت الؾشبُت العؾىدًت ، الجىاتي الذولياللاهىن  في الذولي، الؾشف  ؤلالهزابحر ؽبذ - 2
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لت ، فان رلً ًجؾل مً هزا الفؾل                  ال بذ مً اللُام به ، ش يءؽىذما ًخم مماسظت لفؾل ما إلاذة صمىُت طٍى

 و ئال فان رلً ٌؾخبر ئهاهت وظىء الخلذًش و الاخترام ، فيل دولت ًجب أن حعخلبل الشةِغ الزي حاء ئلحها بيل اإلاشاظُم

ت ، وئال اؽخبر  ؽذم اخترام ومخالفت لألؽشاف الذولُت  وال صالذ ئلى  ؽلحها آباةىا و أحذادها مً كبل ، حؾاسف التيالمشوٍس

أفحها . الخقُحراثالُىم ، مؿ بؾن 

 :اإلابحث الثاوي: آثار  العزف الذولي على جىفيذ ألاحكام القضائيت الذوليت وجطبيق القاهون الذولي ؤلاوساوي

ًخؾهذ ول ؽمى مً أؽماء " ألامم اإلاخدذة " -1مً مُثاق ألامم اإلاخدذة ؽلى اهه :"  94/1جىق اإلاادة                   

أ( 1)أن ًجٌز ؽلى خىم مدىمت الؾذٌ الذولُت في أًت كمُت ًيىن طشفا فحها "

جفذسها اإلادىمت ،وهزا  يلتاللماةُت ا ألاخيامجىفز  أنكمُت ما ، ًجب  فيول دولت طشفا  أنو هزا ٌؾنى                

 3)،و ؽمال بمبذأ خعً الىُت( 2)الذوليوجماؼُا إلاا ًىق ؽلُه الؾشف و لللىاهحن الذولُت اختراما لها و لؽشؽُتها ،

ؾذ هزا اإلابذأ  الذوليو اللاهىن ًلىم ؽلحها اللاهىن بففت ؽامت ، التي ألاظاظُتٌؾخبر الشهحزة  الزي،( بففت خاـت ، َو

أ(4).الذوليخمؿ لضوما للمج أهثرأ

فالؾشف الذولي ٌؾخبر له جأزحر ؽلى جىفُز ألاخيام اللماةُت الذولُت الجىاةُت و جطبُم اللىاهحن الذولُت ، ومجها             

أاللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ، وهبحن رلً مً خالٌ :

أ.ىائيآثار العزف الذولي على جىفيذ ألاحكام الصادرة عن القضاء الذولي الجاإلاطلب ألاول:

هى ؽباسة ؽً ؽادة اظخمشث مماسظتها بحن الؽؾىب إلاذة صمىُت مؾُىت ، حؾلتهم ٌؽؾشون  الذوليالؾشف               

ظلبُت ، وخاـت  أوأجابُت ئً آزاسأالؾشف كذ جيخج ؽىه  أن ئالبالضامُت اللُام بهزا الفؾل ، هغشا لىحىد فاةذة جيخج ؽىه ،

 التيمهم حذا خاـت بؾذ هثرة الجشاةم الذولُت  ش يء هي التيلُت الجىاةُت ، و اللماةُت الذوأ ألاخياممجاٌ جطبُم  في

فلعطحن ، الؾشاق ، ظىسٍا ،  فيكشاس لذ هزه الاهتهاواث ، مثل ما ًدذر  أي  ئـذاسالجمُؿ ، ودون  أمامجلؿ الُىم 

أ، وهدىاٌو رلً مً خالٌ :لُبُا ، ...

 لى جىفيذ ألاحكام القضائيت الذوليت الجىائيت .آلاثار ؤلاًجابيت للعزف الذولي عالفزع ألاول :

ًثىس هضاؼ ما ، وخاـت الجزاؼ الذولي اإلاعلح ، فان الىثحر مً الجشاةم جلؿ ، وخاـت لذ اإلاذهُحن ؽىذما            

ت الجزاؼ لخدلُم أ الؾٌض ، وأ هبر خاحُاجه بيل الطشق اإلاؽشوؽت و فحر اإلاؽشوؽت ، وهزا ما ًجؾل اليل ٌعخقل فـش

   جشاةم جيىن هثحرة وهبحرة ، مثل ما ًدذر في فلعطحن و الؾشاق و ...، خاـت ؽىذ اوؾذام الشكابت الذولُت ، ومؾاكبتال

ن ؤلاوعان ب الؾاإلاُت ألاولى و الثاهُت ، لأاإلاجشمحن ، خُث أن هزه ألافؾاٌ واهذ جشجىب مىز اللذم ، ختى كبل الحشأ

                                                           
 اإلاخدذة  ألامممً مُثاق  94/1 اإلاادة- 1
 .42،ؿ2015ماًث واوى،اللماء الذولي ،د د ن ،ألاسدن، -2
ؽالكت ٌؾخبر مبذأ خعً الىُت مً أهم مبادب الخؾامل بحن الذٌو ، فيل دولت مً اإلافشوك أن جدعً هُتها أزىاء حؾاملها مؿ دولت أخشي ، وهزا له - 3

ن ًخؾاملىن مؿ دٌو أخشي بدعً هُت وختى بذون وزاةم في بؾن ألاخُان ، وال ًضاٌ هزا اإلابذأ ختى في بالؾشف الذولي ، خُث وان اللذامى أي اإلالىأ

 الخؾامالث الُىمُت بحن الخجاس داخل الىطً أو خاسحه . 
 ق و الؾلىم العُاظُت، ولُت الحلىأاللاهىن الؾام ، فياللماةُت الذولُت ،سظالت ملذمت لىُل ؼهادة اإلااحعخحر  ألاخياممىاس ظالم جشبان،جىفُز - 4

 .89،ؿ2010، فضة ، فلعطحن ، ألاصهشأحامؾت 
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عاخاث وأفملها ؽلى خعاب فحره ، خاـت اإلاىاطم التي جدخىي ؽلى مىز وحىده وهى ًداسب و ٌععى لخدلُم اهبر اإلا

ت ) البتروٌ(. ت للحُاة ، مثل اإلااء ، و اإلاىاد الطاكٍى أ(1)اإلاىاسد المشوٍس

 أوأوهغشا لؾذم وحىد كىاهحن دولُت كذًما جدىم هزه الجشاةم وحؾاكب مشجىبحها ، وان ما ٌؾشف بالؾشف                

و  ألاطفاٌكُامها بالحشوب ، مثل اخترام اإلاعىحن و  أزىاءواهذ الذٌو لها ؽاداث وجلالُذ جدبؾها ، خُث  الذوليالؾشف 

ت مىز اللذم ،  في...، وهزا هما رهشها ظابلا مزوىس  ـلى هللا ؽلُه وظلم حىىده الىبي مدمذ  وأوص ىالعىت الىبٍى

و البروجىوىلحن ( 2)1949 ألاسبؿمثل اجفاكُاث حىُف  اللىاهحن الذولُت فيملىىت  يًىمىا هزا وه ئلى،و الصالذ  باخترامها

أ.1977 ؤلالافُحن

اللماةُت الذولُت  ألاخيامؽلى جىفُز  جابيئًزش له أ الذوليالؾشف  أنهزه الذساظت هى  فيوما يهمىا هدً              

 ألاشخاؿؽلى  أخياماوجفذس اهتهاواث اللىاهحن الذولُت ، أمامهان اإلاداهم الجىاةُت الذولُت ، حؾشك الجىاةُت ، لأ

ًيىهىا ؽبرة  لييهى جىفُزها ،  ألاخيامهزه  في، و اإلاهم  إلداهتهمالالصمت  ألادلتاإلاتهمحن و الزًً جىفشث فحهم طبؾا 

ألقحرهم .

بزلً  هي ، وأ (3)لِغ لها حهاص خاؿ ٌعهش ؽلى جىفُز ألاخيام اللماةُت الفادسة اإلادىمت الجىاةُت الذولُت          

ف ؽً اإلاداهم الىطىُت مً خُث كىة الخىفُز،وؽذم وحىد هزا الجهاص ًجؾل مً هزه ألاخيام اللماةُت ال جخخل

الخىفُز ، في اللماء الذولي ، هدُجت ؽذم فاةذة مجها ، ما لم جىفز ، فدتى اإلاخمشس مً هزه ألافؾاٌ ًبلى داةما ال ًثم 

بالخىفُز أن جىفز الحىم اللماتي بىاءا ؽلى ألاؽشاف الذولُت الؾشف الذولي هى الزي ًجؾل مً الذولت اإلاؾىُت   ئال أن

أ. (4.)التي اؽخاد ؽلحها اإلاجخمؿ الذولي مىز اللذم

اإلاداهم الذولُت اإلاإكخت ) ًىفىظالفُا ، سواهذا ( ، ؽذة  أـذسثو الثاهُت ،  ألاولىؽىذ وكىؼ الحشب الؾاإلاُت           

واهتهيىا اللىاهحن  اخشب ، اسجىبىا حشاةم دولُت لذ اإلاذهُحن وخالفىأ مجشمياؽخبرتهم  أشخاؿ لذكماةُت   أخيام

ـذس بها الحىم اللماتي ، وهزا هدُجت للؾشف الذولي أ التيخاسج الذولت هزه ألاخيام الذولُت ، وهفزث  ألاؽشافو

الحىم ، ُه لالعاةذ و الزي وان ٌؾمل به بحن هزه الذٌو ، خُث أن الذولت التي جلبل اظخلباٌ مجشم ما وجىفز ؽ

أ. (5)ًيىن لها هزا الفؾل ، وهزا اؽخبر ؽشفا دولُا ولِغ ئحباس دولت ما ؽلى الخىفُز 

                                                           
  .126،ؿ2016،داس الىخاب لليؽش ، د ب ن ، -دساظت جدلُلُت  -أظبابهاو  آزاسهامىاح مشاد ساةذ،الحشوب الذولُت ،  -1
أ:ههأؽلى  1949 أوث 12 ألاسبؿاجفاكُاث حىُف  فياإلاؽترهت  3جىق اإلاادة - 2

 ألاخيام أدوىالجزاؼ بأن ًطبم هدذ  فيالعامُت اإلاخؾاكذة ،ًلتزم ول طشف  ألاطشافاخذ  أساض ى في دوليم هضاؼ معلح لِغ له طابؿ خالت كُا في"     

أالخالُت :

 ألاشخاؿ،و  همأظلحتاللىاث اإلاعلحت الزًً اللىا ؽجهم  أفشادالؾذاةُت،بمً فحهم  ألاؽماٌ فيٌؽتروىن مباؼشة  الزًً ال ألاشخاؿ-1                      

ًلىم ؽلى  لاسأجمُحز  أي،دون  ئوعاهُتمؾاملت  ألاخىاٌحمُؿ  في،ٌؾاملىن  آخشأظبب  لي أوالاخخجاص  أوأالجشح  أوأالؾاحضون ؽً اللخاٌ ،بعبب اإلاشك 

أ. آخشمؾُاس ممازل  أي أوالثروة ، أوأاإلاىلذ  أوأالجيغ ، أوأاإلاؾخلذ ، أوأالذًً  أوأاللىن ،  أوأالؾىفش 

أالخالُت فُما ًخؾلم ... ألافؾاٌمش ولهزا القشك جد

أمداهمت ئحشاءدون  ثوجىفُز الؾلىبا ألاخيام ئـذاس –الاؽخذاء ؽلى الىشامت الصخفُت ...د -اخز الشهاةً.......ج-الاؽخذاء ؽلى الحُاة....ب-أ

ؾخنى بهم ..." -  2                                                                                                                                                           ًجمؿ الجشحى َو
3

 .95، مشحؿ ظابم ، ؿ ،اللماء الذوليواويماًث  - 
 .45،ؿ 2017جاًب مىُبراط، ألاخيام اللماةُت الذولُت ، داس اإلالىن لليؽش ، د ب ن، - 4
 .46جاًب مىُبراط، مشحؿ ظابم ، ؿ - 5
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زش ؽلى ي هدُجت للؾشف الذولي ٌؾخبر ش يء ئًجابي ، أي أن الؾشف أُه جىفُز الحىم اللماتي الذوللوؽ             

ُت خاـت باإلاداهم الذولُت ، جيلف بمخابؾت ، هغشا لؾذم وحىد كىة أخشي ملضمت للخىفُز ، مثل ؼشطت دولجطبُله

أ        ، ولى ال وحىد الؾشف الذولي إلاا جىفز ألاخيام اللماةُت الذولُت. جىفُز هزه ألاخيام

 آلاثار السلبيت للعزف الذولي على جىفيذ ألاحكام القضائيت الذوليت الجىائيت .: الثاويالفزع 

لت ، الؾشف ؽاداث حؾاسفذ ؽلحها ا               ملضمت ، هدُجت للؽؾىس بىحىب اللُام بها  أـبدذلؽؾىب إلاذة طٍى

هزا  أن ئال،  الذولياللاهىهُت ًيىن بالؾشف  ألاطشأخاسج  أخشيأوهغشا لفاةذتها خعب اؽخلادهم ، وحؾامل دولت مؿ 

 أنلُت الجىاةُت ،خُث اللماةُت الذولُت الجىاةُت التي جفذس مً اإلاداهم الذوأ ألاخيامظلبُت ؽلى جىفُز  آزاسأله  ألاخحرأ

اللماةُت  ألاخيامالىاكؿ ًثبذ ؽذم جىفُز الىثحر مً  أن ئالًخم جىفُزها ،  أنمً اإلافشوك  لألخياماإلاداهم  ئـذاسأ

أ، ٌؾاكب ؽلحها اللاهىن . ئحشامُتـذسث مذ اإلاداهم اإلاخخفت ، هدُجت كُام اإلاتهمحن بأفؾاٌ  التيالذولُت الجىاةُت ، 

أمجها : أظبابلؾذة  ألاخيامما جمخىؿ ؽً جىفُز هزه فالذٌو داة          

ت الخفشف ؽلى  ئكلُمهاجخحجج الىثحر مً الذٌو بالعُادة ؽلى  السيادة:-أ ، وال جلبل بأن ًفشك ؽلحها  أسلهاوخٍش

ـادس ؽً مدىمت  كماتيالذٌو جمخىؿ ؽً جىفُز خىم  أنش يء مً خاسج الذولت وجلىم بدىفُزه داخل دولتها ، فدتى 

هغشها  في، وهزا  آخشأجداهمه داخلُا وجدىم ؽلُه بلاهىن بلذها ولِغ بلاهىن  أنلذ مىاطً لها ، وجفمل  دولُت

جفذس مً اإلاداهم الذولُت   التياللماةُت  ألاخيامالؾشف ًىق ؽلى جىفُز  أنالعُادة الىطىُت ، خُث  فيجذخل 

أ. (1)حل جدلُم الؾذالت الذولُتت مً أالجىاةُ

الؾشف بففت ؽامت  أوأ الذوليالؾشف  أنوؾشف  الذوليت مع عاداث وجقاليذ الذول: عزافألا عذم جماش ى بعض  -ب

لها  التي، فدتى داخل الذولت الىاخذة ًىحذ اخخالف ،فما بالً بحن الذٌو  آلخشأ، ومً بلذ  لخشيأًخخلف مً مىطلت 

ؽشف مخالف لها ولؾاداتها  أخشيألت لقاث وؽاداث ودًاهاث مخخلفت ، فؾشف جلبله دولت ما وجشاه مىاظب لها ، جشاه دوأ

ًفبذ  أن ئلىلصخق ما زم خشكه  ؤلاؽذامجىفُز خىم  أوأ،  ألامىاثالجضاةش ال هلبل خشق  في، مثال هدً  (2)ودًجها

أصحاحت ، فهزا ًخالف ؽاداجىا وجلالُذها ودًيىا . في وهمؾهسمادا 

للماةُت الذولُت ، مثال جدىم اإلادىمت الجىاةُت الذولُت  ا ألاخيامجىفُز  في ئؼياٌٌؾخبر  الذوليلزا فان الؾشف          

الحىم ،   جلىم بدىفُز هزا أن ألاظاس يهغامها  فيؽمى  هي التيالذٌو و  ئخذيبدىم  ؽلى متهم ما وجطلب مً 

ؽلى  ًخالف ؽاداتها وجلالُذها و دًجها فانها لً جىفزه ، وهزا ًإزش ظلبا اللماتيالحىم  أنوؽىذما ججذ هزه الذولت 

لِغ له كىة ججبر  الذولياللماء   أناللماةُت الذولُت ، وجبلى دون جىفُز ، خاـت هما ظبم وان كلىا  ألاخيامجىفُز 

فُز ألاخيام اللماةُت ، أي هُئت دولُت مثل ؼشطت دولُت أو كىاث دولُت مهمتها مشاكبت جى ألاخيامؽلى جىفُز هزه 

أومخابؾتها.

                                                           
لُا، داس الؾلىم ، بحروث ، لبىان، - 1  .785،ؿ 2015ؽبذ الاله ساؽب ، ظُادة الذٌو ومضاًاها ، دساظت خالت دٌو ؼماٌ ئفٍش
خُت في الؾاداث و الخلالُذ الذولُت ،دسا أـٌى اليؽش ،خلب ، ظىسٍت،- 2  .96،ؿ2010ماهش ؽبذ الخالم ؽخِب،دساظاث جاٍس
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هبر مىفؾت لبلذها ، وهزا ما حععى لخدلُم أ فهيول دولت مهما واهذ  أنشف وؾ على مصالح الذول : الحفاظ-ج

ىُتهجذه ؽىذ الىالًاث اإلاخدذة  هضاؼ ولى بعُط جلىم بالخذخل مً  ما ججذ وأًًول الؾالم ،  فيجخذخل  التي ألامٍش

أالؾشاق و ظىسٍا و... في آلانىطلت ، هما جفؾل حل الحفٌى ؽلى الامخُاصاث ، ونهب جلً اإلاأ

، (1) ألاخشيأهعب ؽذاوة مؿ الذٌو  فيال جشفب  أهُذفانها  ،الحفاظ ؽلى مفالحها فيوهدُجت لشفبت الذٌو          

، وهى لها  آخشأبلذ  ئلى ًيخميلذ متهم  كماتيجىفز خىم  أنخاـت ؽىذما جطلب مدىمت دولُت حىاةُت مً دولت ما 

 جيخمي التيًىق ؽلى اخترام الذٌو  الذوليالؾشف  أنسفم  الحىم ،بؾذم جىفُز مفالح مؾها ، فهىا جلىم هزه الذولت 

 الذوليكُمتها وهُبتها ، وازباث وحىدها و جدلُم الؾذٌ  ئبشاصأحل للشاساتها و جىفُزها مً أ للمدىمت الجىاةُت الذولُت 

أحل حؾل هزا اإلاجشم ؽبرة لقحره معخلبال.ولى بفىسة بعُطت ،ومً أ

ما ًىق ؽلُه اللاهىن  أنوهزا ٌؾخبر اهبر ؽاةم خُث  : الذاخليعن القاهون  يالذولاخخالف القاهون  -د         

با مخخلف ؽً ما هى مىفىؿ ؽلُه  الذولي اللماةُت  ألاخيام، وهزا ما ًفؾب جىفُز  الذاخلياللاهىن  فيهجذه جلٍش

،  ألاخياملى جىفُز هزه ًىق ؽ الذوليالؾشف  أن، سفم  (2)الذولُت الجىاةُت الفادسة مً اإلاداهم الجىاةُت الذولُت

                     ألاخيام.ؽلى جىفُز هزه  ظلبيهه ال ًخم الؾمل به، وهزا ٌؾخبر جأزحر أ ئالأوسفم وحىده  الذوليوبزلً ًيىن الؾشف 

أآثار العزف الذولي على جطبيق قواعذ القاهون الذولي ؤلاوساوي .:الثاوياإلاطلب 

و الثاهُت ، ؽان البؽش هثحرا  ألاولىالحشب الؾاإلاُت  أؽىفهاواهذ  التيذها الؾالم و ؼه التيهدُجت للحشوب               

ؽذة  أـذسث، المؾُفت، وول الفئاث  ألاطفاٌخلىكهم ، خاـت اإلاذهُحن والؾٌض ،وهباس العً و  اختراممً ؽذم 

 ئلىالخؾهذ بؾذم اللجىء  أوأب ، مجها ما هى مخؾلم بمىؿ الحشوأ (3)كىاهحن واجفاكُاث دولُت للحذ مً هزه الاهتهاواث

مشبىن اللىاهحن و الاجفاكُاث ؽشك الحاةط ،وؽىذ عهىس  فيطمؿ البؽش ًضداد  أن ئالاللىة اإلاعلحت   ول مشة ، ٍو

خ هبحر ، الزي،  ؤلاوعاوي الذولياللاهىن  لُجعذ همىرحا مخمحزا لخىامي دوس اللاهىن الذولي الؾام ،في مجاٌ جلبُت له جاٍس

و البروجىوىلحن  1949 ألاسبؿجم الاظدىاد ؽلى اجفاكُاث حىُف  (4)مخخلفت مؽمىلت بدماًتها ،مخطلباث فئاث 

هزا اللاهىن ًإزش و ًخأزش  أن ئالخذ وإلاا اهتهً خم شخق ما ،، خُث أهه لى جم جطبُلها ، إلاا ؽان أ1977 ؤلالافُحن

هدىاٌو أزشه ؽلى اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي مً لزا  الذوليٌؾخبر سهحزة اللاهىن  الزي الذوليبؾذة ؽىامل مجها الؾشف 

أخالٌ :

أ

                                                           
 .790ساؽب، مشحؿ ظابم،  ؤلالهؽبذ  - 1
 .85،ؿ 2010مشمش أبى ظُذ  ، اللاهىن الذولي الؾام ، خالت الؾشاق وبالد الؽام،داس الشافذًً لليؽش ،  - 2
اجفاكُت حىُف -بؽأن جدس ي خاٌ الجشحى اإلاشض ى مً أفشاد الجُىػ في اإلاُذان  1906اجفاكُت حىُف -1907و  1899مجها:اجفاكُاث الهاي لؾامي  - 3

مت ؤلابادة الجماؽُت  –ومشض ى اللىاث اإلاعلحت في اإلاُذان خاٌ حشحى  نجدعح 1929 يألاول الخاـت  1945اجفاكُت الهاي  –أ1948اجفاكُت مىؿ حٍش

 -1969ىا للاهىن اإلاؾاهذاث ِاجفاكُاث فُ-بدماًت اإلامخلياث الثلافُت
الؾام  الذولياللاهىن  فيذمت لىُل ؼهادة الذهخىساه بلخحر طُب ،الىغام اللاهىوي إلاعإولُت الذٌو في عل أخيام اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،سظالت مل- 4

 .04، ؿ 2015/2016بىش بللاًذ ، جلمعان،  أبى، حامؾت ولُت الحلىق و الؾلىم العُاظُت
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 آلاثار ؤلاًجابيت للعزف الذولي على جطبيق قواعذ القاهون الذولي ؤلاوساوي.الفزع ألاول: 

العامُت اإلاخؾاكذة بأن  ألاطشافه " جخؾهذ ؽلى أه 1949 ألاسبؿحىُف  اجفاكُاث فياإلاؽترهت  01جىق اإلاادة 

أ(1)." ألاخىاٌحمُؿ  فيفل اخترامها جدترم هزه الاجفاكُت وجى

هزه الاجفاكُت جىفز وجطبم ، إلاا ؽان  أن، ولى  ؤلاوعاوي الذولياجفاكُاث حىُف جىمم اللاهىن  أنولىا وؾشف 

 ألاطشافمً ًلضم حمُؿ  01فحر الذولُت ، وهق اإلاادة  أوأكُام الجزاؽاث اإلاعلحت الذولُت  أزىاءالبؽش مً الجشاةم 

 فيحل جطبُلها ، بما اظخؾماٌ ول الطشق مً أ، و اإلالفىد بزلً  ألاخىاٌحمُؿ  فيم هزه الاجفاكُت جدترأ أناإلاخؾاكذة 

أ. الذولياللاهىن  أظاطهى  الزي الذوليرلً الؾشف 

حل الؾمل ؽلى جىفحر حى و اإلاشض ى و القشقى و...، ومً أًدمى ول الطبلاث مً الجشأ ؤلاوعاوي الذوليفاللاهىن 

أ.الذولي بالؾشفهى مخؾاسف ؽلُه بحن الذٌو وظمى  ل ببىىد الاجفاكُت ، و اظخؾماٌ ماهزه الحماًت وحب الؾم

مً  الحمُذةؽلى اهه " جلذم الذٌو الحامُت معاؽحها  1949 ألاولىمً اجفاكُت حىُف  11جىق اإلاادة هما 

ت الخالفاث أ  في ألاخق ىوؽلاإلادمُحن ،  ألاشخاؿمفلحت  فيرلً  أنجشي فحها  التيحمُؿ الحاالث  فيحل حعٍى

أ.(2)ؽذم اجفاق أطشاف الجزاؼ ؽلى جطبُم أو جفعحر أخيام هزه الاجفاكُت"خاالث 

ؽىذما ال ًخم الاجفاق ؽلى جطبُم هق اإلاادة مً الاجفاكُت فانهم  أي، الذوليالؾشف  ئلىحؽحر هزه اإلاادة 

مً كبل ، وهى ًشض ى الجمُؿ خعب جم الؾمل به  لههٌؾخبر خال ًخفلىن ؽلُه ،  الزي،  الذوليالؾشف  ئلىًلجأون 

با ول  لهه،ؤلاوعاوي الذوليؽلى جطبُم اللاهىن  ًجابيئزش له أ الذوليالخجشبت مىز كشون ،وبزلً ًيىن الؾشف  جلٍش

، وهزا ما ًجؾل الذٌو جفادق وجىكؿ ؽلحها ، فبذون الؾشف  الذوليؽباسة ؽً بىىد حاءث مً الؾشف  هيالاجفاكُاث 

جخخلف وحؾاسك دًجها وؽاداتها وجلالُذها ولقتها وظُادتها و كاهىنها  لنهاكبٌى الاجفاكُاث  فيبت ججذ الذٌو ـؾىأ الذولي

أ. الذاخلي

         هه  " ًجب في حمُؿ ألاخىاٌ اخترام وخماًت الجشحىأ ىمً هفغ الاجفاكُت ؽل 12هق اإلاادة  ئلى باإللافت

أاإلاؽاس ئلحهم في اإلاادة الخالُت.و اإلاشض ى مً أفشاد اللىاث اإلاعلحت وفحرهم مً ألاشخاؿ 

ٌؾنى بهم دون أي جمُحز لاس  أن وؽلى طشف الجزاؼ الزي ًيىهىن جدذ ظلطخه أن ٌؾاملهم مؾاملت ئوعاهُت وأ 

أ(.3)ؽلى أظاط الجيغ أو الؾىفش أو الجيعُت أو الذًً أو آلاساء العُاظُت أو ..."

هفذ ؽلحها اجفاكُاث  التي ؤلاوعاهُتؾامالث ، فيل اإلا الذوليوهق هزه اإلاادة هى جشحمت خشفُت للؾشف 

مخؾاسف ؽلُه مىز اللذم ، وختى كبل وحىد هزه الاجفاكُت  ، وهى بىادس  دوليؽباسة ؽً ؽشف  هي،  1949 ألاسبؿحىُف 

أ.، ًىفش خماًت لهزه الفئاث  ئوعاوي دوليكاهىن  وعهىسأوحىد 

 فُلجئىنأمؾحن ،  ش يءبُجها هضاؼ خٌى  التيت خلٌى بحن الذٌو ، خاـ ئًجاد فيظاهم هثحرا  الذوليفالؾشف 

يىن الحل ، وبزلً ًيىن هزا  الذوليالؾشف  ئلى  الذوليو اللاهىن  ؤلاوعاويازش ؽلى جطبُم اللاهىن الذولي  ألاخحرأٍو

أ. ًجابيئالؾام بؽيل 
                                                           

ل 21حىُف مً  فياإلاىؾلذة  1949 ألاسبؿاإلاؽترهت الجفاكُاث حىُف  01اإلاادة  - 1  . 1949 أوث 12 ئلى ابٍش
 حىُف . 1949 أوث 12اإلاُذان  فيلخدعحن خاٌ الجشحى و اإلاشض ى باللىاث اإلاعلحت  ولىألاأمً اجفاكُت حىُف  11اإلاادة  - 2
 مً هفغ الاجفاكُت. 12اإلاادة  - 3
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بلت اهتهان الحلىق خاـت للط ئلى أدثهضاؽاث معلحت  ئلى أديمثال هضاؼ مؾحن خٌى الحذود بحن دولخحن 

فانهم  الذوليالؾشف  ئلى ًلجئىنأمثل اإلاذهُحن ، وؽذم اخترام الذولخحن لالجفاكُاث الذولُت ، لىً ؽىذما  المؾُفت

، واظخمشث الحُاة و الؾالكاث  أحُاًٌجذون خال وظطا بُجهم ، ًشض ى الطشفحن ، بىاءا ؽلى ما كام به مً كبلهم مً 

أ.بُجهم دون اهتهاواث 

 سلبيت للعزف الذولي على جطبيق قواعذ القاهون الذولي ؤلاوساوي.آلاثار ال:الثاويالفزع 

خشكها  أوأدفً الجثث  أنالجزاؼ مً  أطشافهه " ًخدلم ؽلى أ 1949 ألاولىمً اجفاكُت حىُف  17جىق اإلاادة 

أًجشي ليل خالت ؽلى خذة بلذس ما حعمذ به الغشوف ...

ت  لظباب ئالال ًجىص خشق الجثث    خالت الحشق جبحن  فيجخؾلم بذًاهت اإلاخىفى ،و  لظباب أوصحُت كهٍش

أو عشوفه بالخففُل ... أظبابه

أ(.1)"وؽلى أطشاف الجزاؼ الخدلم مً أن اإلاىحى كذ دفىىا باخترام و طبلا لؽؾاةش دًجهم ...

ؽلى  الذوليللؾشف  العلبي ألازشهغشا ليىهىا هىخب ملاال ومشجبطحن بالحجم ظىلخفش ؽلى هزا اإلاثاٌ لىبحن 

خخلف مً بلذ  ئوعاندفً اإلاىحى هى ما يهم ول  أن، خُث  ؤلاوعاوي الذوليُم اللاهىن جطب و رلً خعب   آلخشأ، ٍو

ىحذ الحشق ، و  ئلُه ًيخمي الزيالذًً  ميان الىفاة ، فؾىذ خذور هضاؼ معلح بحن  فيهى  ؤلاؼياٌ، فُىحذ الذفً ٍو

أ.، فىُف ًخم الخؾامل مؾهم ؟ اإلاىحى هي وأ  اسآزهزا الجزاؼ ظُدذر  أنالذًً ، فأهُذ  فيدولخحن جخخلفان 

مً اجفاكُت  17خعب دًجهم ورلً خعب اإلاادة  ألامىاثوهى اخترام  واضح ؤلاوعاوي الذولياللاهىن  ئن

با ال جطبم هزه الاجفاكُاث وحؾمل بالؾشف ،  أن ئال،  ألاولىحىُف  ًجها كذ جطبم ما ًىق ؽلُه د أنها أيالذٌو جلٍش

أ(2).ؤلاوعاوي الذوليزش ظلبا ؽلى جطبُم اللاهىن يىن الؾشف أوؽاداتها وبزلً ً

، مثال  للطشفحن ،واخخلف الخؾامل مؾهم أمىاثهزهش مثاٌ مً الىاكؿ ، اظخؾماس فشوعا للجضاةش ، هخج ؽىه 

ثت الجضاةش  لهم دًاهاث مخخلفت ، ومجهم مً ًدشق الج فيمً واهىا هىا  أنفشوعا كامذ الجضاةش بذفجهم ، سفم  أمىاث

لت ؽادًت ، و ملابش  أًتالجضاةش لم جدشق  أن ئال، ) الحهىد ( هما حعمى بالجضاةش الصالذ حؽهذ  ألاحاهبحثت،ودفىتهم بطٍش

أؽلى رلً .

،  ألاحاهبمثلها مثل ملابش ملابشها مهمؽت ، أن ئالمعلمحن  أهىاالخؾامل مؿ اإلالابش ، بالشفم مً  ئلى باإللافت

ىت ،  ىت و جدخىي ؽلى مىا في بالدهم  ملابشهم ألاحاهببِىما  هغشا لىحىد العفشاء و ...،ئال في الؾاـمت فهي مٍض ش عمٍض

اإلاىحى ًىق ؽلى اخترام  الزي ؤلاوعاوي الذوليحعش مً ًشاها ، ورلً اختراما إلاىجاهم ، فهىا هدً لم هدترم اللاهىن 

أخعب دًجهم .

                                                           
 مً اجفاكُت حىُف ألاولى، مشحؿ ظابم. 17اإلاادة  - 1
حن الزًً أخزتهم فشوعا ئلى الخاسج لللخاٌ مؿ حىىدها لذ أإلااهُا، ولهم جم خشق حثثهم جطبُ - 2 لا للذًاهت العاةذة في جلً اإلاىطلت، ولم الجضاةٍش

 الذوليىن جدترم دًاهت الجضاةشي ،هما جم الخىىُل بجثثهم مً طشف الاإلاان، اهخلاما مجهم الهه ًلاجلىن مؿ فشوعا لذهم، وهىا لم ًخم اخترام اللاه

 . يؤلاوعاو
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كبر ، فهىا  في ولؾهممخدف بذال مً  في كامذ بىلؿ حماحم الؽهذاء التيفشوعا  فيهجذه  الص يءوهفغ  

 الزي، ؤلاوعاوي الذولي، ولم جدترم بزلً جطبُم اللاهىن  ألاولىمً اجفاكُت حىُف  17دولت فشوعا لم جدترم اإلاادة 

أمخاخف ؟ في ولؾهمخعب دًجهم ، و هدً دًيىا ًىق ؽلى دفً اإلاىحى ولِغ  ألامىاثًلضمها باخترام 

زش ظلبا ؽلى أ الذوليخعب الؾشف ، وبزلً ًيىن الؾشف  أيم وجلالُذهم ، وهم كامىا بزلً خعب ؽاداته

أ. ؤلاوعاوي الذوليجطبُم اللاهىن 

 خاجمت:

لت فؾالت ؽشفذ مىز اللذم ، وخلذ بها الىثحر مً اإلاؽاول الذولُت ، و التي واهذ ظببا  الؾشف الذولي هى طٍش

لىثحر مً اإلاذهُحن بالشفم أنهم لِعىا العبب في الجزاؼ ، في كُام هضاؽاث معلحت دولُت وفحر دولُت ، ساح ضحُتها ا

وؽذم جىفُز ألاخيام اللماةُت الذولُت الجىاةُت الفادسة مً اإلاداهم الذولُت هي عاهشة جشحؾها ول دولت ئلى أظباب 

ؽلحن حل مىذ خلىق اإلاخمشسًٍ ، وؽلاب الفاخيام ًجب أن جيىن بيل ـشامت مً أخاـت بها ، ئال أن جىفُز هزه ألاأ

أوحؾلها ؽبرة للقحر معخلبال ، 

با حاءث مً الؾشف ًخأزش بالؾشف هثحرا ، لأ ؤلاوعاوي الذولياللاهىن  أنهما  اإلاخؾاسف  الذولين ول مبادةه جلٍش

و ...، مً خُث الؾاداث و اللقت و الذًً  ألاخشيأوول دولت جخخلف ؽً  آلخشأهزا الؾشف ًخخلف مً ميان  أن ئالؽلُه ،

اللماةُت الذولُت  ألاخياموجىفُز  ؤلاوعاوي الذوليًجابُا وظلبُا ؽلى جطبُم اللاهىن لؾشف ًإزش ئوهزا ما ًجؾل ا

ئوؽاء كىة دولُت ) ؼشطت دولُت ( جيىن مهمتها العهش ؽلى جىفُز ألاخيام اللماةُت الذولُت  ألاخحر في وهشحىالجىاةُت ،

ـادكذ ؽلحها ، وال ججذ  التيدترم الاجفاكُاث الذولُت ج أنالذٌو الجىاةُت الفادسة مً هزه اإلاداهم ،هما هشحى مً 
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 امللخص:

 ةواإلاخُىع  اإلاػانغة اإلاجخمػاث بها جخهل ؾمت الػمل ؾىم  بلى وصزىلها الخضًث الػهغ في اإلاغؤة غمل ؤنبذ     

ت مؿاولُاتها بحن به جهىم الظي اإلاؼصوج الضوع  بلى بالىظغ وطلَ  خهىم  مىيىع صعاؾت ؤهمُت وجظهغ واإلاهىُت، الاؾٍغ

 مً صعاؾخه ؤهمُت جظهغ يما بالؿا، صوعا غملها ًٌدس ي ؤًً الانخهاصي اليكاٍ في مكاعيتها زالُ مً الػاملت اإلاغؤة

جي ؤو الضولي اإلاؿخىي  غلى ؾىاء اإلاكغع جضزل زالُ  قتهضف الغحل، مؼ الػمل في  الكػلُت بمكاعيتها لخماًتها الَى

عي الىيؼ مػغقت بلى الضعاؾت  الخماًت هظه قػالُت مضي غلى الىنىف زالُ مً وطلَ اإلاغؤة غمل لخىظُم الدكَغ

 في ؾىاء واإلاغؤة الغحل بحن اإلاؿاواة مبضؤ جُبُو غلى اإلاكغع مً خغم وحىص بلى الضعاؾت جىنلذ وغلُه لها، اإلاهغعة

 والخو الاحخماعي الًمان خو وفي الاحاػاث وفي ألاحغ في ًاإلاؿاواة وظغوقه بكغوَه ًخػلو قُما ؤو طاجه الػمل مجاُ

نها َبُػتها بلى بالىظغ الػاملت للمغؤة  اإلاكغع عغاًت بلى بياقت الىهابي، ىلىجي وجٍٍى  زانت خهىنا لها مىذ بإن الكحًز

 الهاهىهُت الترؾاهت وعؾم ؤهه ًالخظ للمىيىع ويخهُُم. الكانت وألاقؿاُ اللُلي ملالػ مً وبدماًتها باألمىمت جخػلو

 الكغاؽ بػٌ وحىص ًالخظ ؤهه بال وجكػُلها، الػاملت اإلاغؤة خهىم  لخماًت الجؼاثغي  واإلاكغع الضولي اإلاكغع عنضها التي

عي  .الػاملت اإلاغؤة جسضم التي الثللدؿهُ الهاهىوي والخٌَغـ الخكػُل ؾُاب مؼ الخماًت مىايؼ بػٌ في الدكَغ

ؼ ؛الػاملت اإلاغؤة  :اإلاكخاخُت الٍلماث  .الػاملت اإلاغؤة خماًت ؛اإلاؿاواة مبضؤ؛ الضولُت الػمل مىظمت ؛الػمل حكَغ

Abstract:  

    The work of women in the modern era and their entry into the labour market has become a 

feature of contemporary and developed societies, given the dual role they play between their 

family and professional responsibilities, and the importance of studying the subject of 

working women's rights through their participation in economic activity shows where they 

play a role. The study aims to know the legislative status of regulating women's work by 

identifying the effectiveness of this protection. The government's decision to grant a child-
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care grant to the child is a matter of concern to the child. She has special rights to motherhood 

and to protect her from night work and hard labour. As an assessment of the subject, it is 

noted that, despite the legal arsenal monitored by the international legislator and the Algerian 

legislator to protect and activate the rights of working women, there is some legislative 

vacuum in some areas of protection, with the absence of activation and legal dedication to 

facilities that serve working women. 

Keywords: Working women ; labour legislation ; ilo ; the principle of equality ; protection of 

working women. 

 :لذمتم     

ًاهذ خٌغا غلى غالم الغحاُ قهِ، خُث  صواثغ الخُاة بكتى ؤوحهها  انخدمذ اإلاغؤة    اث والتي  وغلى حمُؼ اإلاؿخٍى

جخجه يثحر مً اليؿاء وزانه الؼوحاث للػمل زاعج بُىتهً وطلَ بما ؤجُذ ؤمامهً مً الكغم للػمل باإلياقت الى 

 غلى بػٌ اإلاٍاؾب واعجكاع مٍاهتها في اإلاجخمؼ مً زالُ مؿاهمتها في اليكاٍ الانخهاصي.خهُى اإلاغؤة 

دخاج صوعها بلى        ًا في الجاهب الىظُكي والجاهب التربىي وألاؾغي في اإلاجخمؼ ٍو وغلى طلَ حػخبر اإلاغؤة َغقا مكاع

ت والػملُت والبضهُت  وبصماحها بالكٍل الظي ٌؿاهم في البىاء جكػُل ؤزغه في اإلاجخمؼ واؾخؿالُ َاناتها الكٌٍغ

الاحخماعي والانخهاصي الكػاُ، وال ًخدهو هظا الا بةػالت اإلاػىناث واإلاكٌالث مً وانػها الكػلي الظي حػِكه وحػمل 

 قُه.

قإنبدذ الخُاه الاحخماغُت للمغؤة الػاملت مػهضة بػضما جدملذ مؿاولُت الهُام بضوعًٍ مسخلكحن ٌؿخضعي ًل      

ً بازخالف اإلاجخمؼ الظي ًيخمي الُه والثهاقت التي جدضص ؾلىيها واصواعها.منهم  ا حهض غملي وقٌغي يبحًر

وبىاء غلى طلَ ؤنبذ غمل اإلاغؤة في ونخىا الخايغ ومكاعيتها للغحل في الخُاة الػملُت ٌكٍل ؤهمُت يبحرة خُث     

ٍا وص اقػا ؤؾاؾُا في غملُت الخدُى الانخهاصي والاحخماعي حػخبر اإلاغؤة الػاملت نىة مًاغكت بلى الػمل الجماعي وقٍغ

الظي ٌكهضه الػالم. قٍان جىاحض اإلاغؤة غلى هُام واؾؼ في مسخلل نُاغاث الػمل قٍان إلاؼاخمت اإلاغؤة للغحل في 

الػضًض مً مجاالث الػمل ؤن ؤوحض بػٌ اإلاػُُاث التي جخُلب جىقحر قغوٍ مػُىت لػمل اإلاغؤة هظغا الزخالف 

 غً الغحل.َبُػتها 

ومً هىا حػالذ الانىاث واعجكػذ مىحت الاهخمام بدماًت خهىم اليؿاء الػامالث خُث اججهذ ؾالبُت الضُو التي    

جدترم مباصت خهىم الاوؿان بهكت غامت بلى بخترام خهىم اإلاغؤة الػاملت غلى وحه الخهىم. ومً هىا جظاقغث 

 جٌكل خماًت وعغاًت اإلاغؤة الػاملت. الجهىص مً ؤحل الػمل غلى جىقحر ؤؾلب الكغوٍ التي

ونض ؤبغمذ في هظا الكإن الٌثحر مً الاجكانُاث الضولُت اإلاخػلهت بدهىم اإلاغؤة الػاملت ؾىاء جلَ التي نضعث غً     

ػاث الضازلُت غلى جًمحن  مىظمت الامم اإلاخدضة ؤو جلَ الهاصعة غً مىظمت الػمل الضولُت، يما غملذ مػظم الدكَغ

ػاث التي اهخمههىم هظه الا ىُت، ومً يمً هظه الدكَغ ذ بدماًت غمل اإلاغؤة  في جكانُاث الضولُت بضؾاجحرها الَى

اإلاكغع الجؼاثغي خغنه اإلاؿخمغ مً ؤحل  قيها ؤًً يغؽ ،التي ؤولذ اهخماما ملخىظا للمغيؼ الهاهىوي للمغؤةو  الجؼاثغ 

انغاعه لهظا اإلابضؤ في ما ًخػلو بدو اإلاغؤة في مماعؾت بن خُث ، الىنُى بلى جدهُو مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة

ػت الاؾالمُت و  قخخدهو بظلَ غضم الخمُحز بُنهما بؿبب الجيـ، الػمل ؤؾىة بالغحل التزاما مىه بإخٍام الكَغ
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 اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة في هظام الػمل في ما ًخػلو بمماعؾت الػمل طاجه ؤو قُما ًخػلو بكغوٍ الػمل وظغوقه،

ت واإلاغيُت  ًاإلاؿاواة في ألاحغ اإلاؿخدو غً الػمل اإلادؿاوي وؾاغاث الػمل والاحاػاث الاؾبىغُت والاحاػاث الؿىٍى

 وؾحرها مً الامخُاػاث اإلاترجبت غً الػمل.

هظا اإلاىيىع في ًىن ؤن غمل اإلاغؤة نًُت حكؿل باُ الجمُؼ ويهخم بها الغؤي الػام يهًُت  أهميت دراشتوجظهغ    

ض مً الخهىم والخماًت في مجاُ الػمل وبػالت الخمُحز غامت،   ىُت إلاىذ اإلاغؤة اإلاٍؼ قػلى الغؾم مً الجهىص الػاإلاُت والَى

بحن الغحل واإلاغؤة بال ؤن وانػها ماػاُ ًمثل خاله حؿخدو الضعاؾت والخدلُل و حشخُو صنُو لىانؼ خهىم اإلاغؤة 

هل اإلاجخمؼ وبالخالي قةن الغقي بدهىنها واإلاداقظت غليها ًىن اإلاغؤة ه ، كما جظهز أهميت هذه الذراشتالػاملت

جي والضولي. هاهَُ ؤن مػظم الضعاؾاث والخىحهاث التي جضاقؼ غً خهىم  ٌؿاهم بهضع يبحر في جدهُو الاؾخهغاع الَى

 اإلاغؤة بهكت غامت قخىاولتها مً حىاهب مسخلكت ولم جغجٌؼ بهىعة صنُهت خُى مىيىع غمل اإلاغؤة وخماًت خهىنها

 .صازل مدُِ الػمل،  قٍان هظا بؾهاما مىا لدؿلُِ الًىء غلى هظا اإلاىيىع مً وحهه ناهىهُت وغملُت

هظا وهظغا للضوع التي جلػبه اإلاغؤة في اإلاجالحن الاحخماعي والانخهاصي وفي ظل جؼاًض اهخمام الخٍىماث ومسخلل    

الخهىم ؤًً جم بنضاع يم هاثل مً الاجكاناث اإلاىظماث الضولُت والانلُمُت بمىيىع اإلاغؤة الػاملت غلى وحه 

 .والخىنُاث والهىاهحن قةن اإلاهخًُاث حؿخضعي الخػٍغل بها وويؼ اَاع مكاهُمي واضح بكإنها

اهُالنا مً الُغح الؿابو الظي ًهخط ي مىا الىنىف غلى مضي مؿاهمت مسخلل الاهظمت الهاهىهُت في جىقحر خماًت    

ػغف غلى مسخلل خهىنها اإلاىهىم غليها ناهىها ومضي جُبُهها وجكػُلها وانػُا... ههىم ؤيبر للمغؤة الػاملت ويظا الخ

إلى أي حذ اشخطاعذ مخخلف الدشزيعاث الذوليت والىطىيت في إرشاء وقو الدؿاُئ الخالي:  إشكاليت الذراشتبُغح 

 وجفعيل كىاعذ حماًت لحلىق املزأة العاملت ؟

باالجكانُاث الضولُت التي جىلذ الىو غلى هظا اإلاىيىع ؾىاء ما نضع  ذراشتهحذد الوفي ؾبُل مػالجت اإلاىيىع    

ؼ   منها غً هُئت الامم اإلاخدضة ؤو غً مىظمت الػمل الضولُت مً ههىم ناهىهُت مسخلهت، بلى حاهب مىنل الدكَغ

ن غام عمًا 26في اإلااعر  90/11الجؼاثغي مً هظه الخهىم التي جخمخؼ بها اإلاغؤة الػاملت مً زالُ الهاهىن عنم: 

ل ؾىت 21اإلاىاقو  1410 ضة عؾمُت غضصالكغصًت،  ًخػلو بػالناث الػمل 1990 ؤبٍغ مػضُ  ،1990لؿىت  17حٍغ

 68، ج.ع عنم 1991ؾىت  صٌؿمبر 21اإلاىاقو  1412حماصي الثاهُت غام  14ماعر في  91/29 :اهىن عنمم بالهومخم

 .اإلاخػلهت بػمل اإلاغؤة هىم الهاهىهُت الازغي الى باإلياقت بلى ،1991لؿىت 

وؾىف هدبؼ في الضعاؾت اإلاىهج الخدلُلي وطلَ بػغى مسخلل الىهىم الهاهىهُت التي غالجذ مىيىع اإلاغؤة    

الػاملت لىهىم بخدلُلها واؾخهغائها مً ؤحل الىنىف مً زاللها غلى مضي مُابهت الىهىم ومضي بمٍاهُت جُبُهها 

يما وػخمض غلى اإلاىهج الىنكي مً زالُ ونل ظاهغة غمل اإلاغؤة وعبُها مؼ  غملُا وبالخالي وانؼ  حشخُو الظاهغة،

 اإلاػُُاث والظغوف الػملُت.

، وطلَ بالتريحز غلى ؤهم الخهىم الاؾاؾُت التي وغلُه ههؿم الضعاؾت  في قٍل غىانغ ًخُلبها و ًهخًيها اإلاىيىع   

 :وقو زُت بؿُُت يما ًلي جخمخؼ بها اإلاغؤة الػاملت

 جٌَغـ مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاغؤة والغحل في الػمل. ول:املبحث الا 

 : ؼ الضولي. اإلاُلب ألاُو  ألاؾاؽ الهاهىوي للمؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة في الػمل في الدكَغ
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 : ألاؾاؽ الهاهىوي و الضؾخىعي لخماًت خهىم اإلاغؤة الػاملت في الجؼاثغ.اإلاُلب الثاوي

 للمغؤة الػاملت الىاججت غً غالنه الػمل.خماًت الخهىم الػامت  اإلابدث الثاوي:

:  خو اإلاغؤة الػاملت في ؤحغ مدؿاو. اإلاُلب ألاُو

ً والخػلُم والترنُت.  اإلاُلب الثاوي:  خو اإلاغؤة الػاملت في الخٍٍى

 خو اإلاغؤة الػاملت في الغاخت والػُل الهاهىهُت. اإلاُلب الثالث:

 حخماعي.اإلاُلب الغابؼ: خو اإلاغؤة الػاملت في الًمان الا 

 خو اإلاغؤة الػاملت في مماعؾت الخو الىهابي. اإلاُلب الخامـ:

 الخهىم الخانت للمغؤة الػاملت. اإلابدث الثالث:

:  خو اإلاغؤة الػاملت في الامىمت. اإلاُلب الاُو

 خو اإلاغؤة الػاملت في خماًتها مً الػمل اللُلي. اإلاُلب الثاوي:

 ها مً ألاغماُ الخُغة و الكانت.خو اإلاغؤة الػاملت في خماًت اإلاُلب الثالث:

 مبذأ املصاواة بين املزأة والزحل في العمل. املبحث الاول: جكزيض

بحن الاوؿان في الػمل وجمخػهما بالخهىم والكغم غلى نضم  ةفي الػمل وجٌَغـ اإلاؿاوا ؤةالاغتراف بدو اإلاغ  باث   

وبىاء اإلاجخمؼ  تحل نُامها بضوعها في الخىمُؤا مً امٍاهُاته تًاملؤة حؿخؿل مً زالله اإلاغ  ،مغا يغوعي ؤ ةاإلاؿاوا

ًاق تاإلاهىُ ةلىنُى الى اإلاؿاوات، ولوياغها اإلاهىُإوالاعجهاء والنهىى ب  تبحن الجيؿحن ال بض مً الاغتراف بها في 

ػاث الضولُ ػاث بما قيها الدكَغ ىُ تالدكَغ في  تصلؾحر الػا تمؼ جىامي مظاهغ الخمُحز في الػالم والخكغن تزان توالَى

        .ججاه الاشخام توفي اإلاػامل تاإلاغايؼ الهاهىهُ

في الػمل غلى اإلاؿخىي  ؤةبحن الغحل واإلاغ  ةاإلاؿاوا ؤوغلى طلَ وػمل غلى جىيُذ الاؾاؽ الهاهىوي اإلاٌغؽ إلابض     

وطلَ مً زالُ  تلُو في الهىاهحن الضازؤالضؾخىع في جٌَغـ اإلابضؤ في الضولي وغلى اإلاؿخىي الضازلي في الجؼاثغ ؾىاء 

 .ُلبحن اإلاىالُحناإلا

 ألاشاس اللاهىوي للمصاواة بين الزحل واملزأة في العمل في الدشزيع الذولي. املطلب ألاول: 

هداء الػالم ؤفي الػمل ومؿاواتها بالغحل مً خهىم الاوؿان التي ًجب ان جخمخؼ بها اليؿاء في ًل  ؤةخو اإلاغ  باث   

ؼ مبض ةالامم اإلاخدض تخُث غملذ هُئ  .في الػمل ؤةوخو اإلاغ  ةاإلاؿاوا ؤفي حػٍؼ

غالن الػالمي حل طلَ غهضث غضة مىازُو صولُت التي جًمىذ خو اإلاغؤة في اإلاؿاواة مؼ الغحل ابخضاء باإل وأل      

ًاق 1948 ػاملخهىم الاوؿان ل  توالاحخماغُ توالانخهاصً توالؿُاؾُ تخهىم الاوؿان اإلاضهُ توالظي جًمً 

ًان عحال ال توالثهاقُ مً الاغالن الػالمي لخهىم  تالثاهُ ةولهض ههذ اإلااص ؤة،و امغ ؤتي ًخمخؼ بها ًل قغص ؾىاء 

اث الىاعص توؿان خو الخمخؼ بٍاقبلٍل  :"الاوؿان و اللىن ؤجمُحز بؿبب الػغم ي ؤفي هظا الاغالن صون  ةالخهىم والخٍغ

 ."ي جكغم بحن الغحاُ واليؿاءؤو الجيـ صون ؤ
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ه ازخُاع اإلاهى ؤةللمغ  ؤةغالن الهًاء غلى الخمُحز يض اإلاغ بغُي ؤونض     في الػمل والخو  توالترنُ تالخو في الػمل وخٍغ

   .1واإلاغى تمحن يض البُالإحغ وخهها في الخهاغض والًمان الاحخماعي والخحغاءاث ألا بث و أفي جهاض ي اإلاٍاق

غلى يغوعة اجساط الضُو  1979 ػامل ُت ؾُضاو () اجكانقٍاُ الخمُحزؤالهًاء غلى حمُؼ  تاجكانُ ثيضؤ بِىما   

ونض  ،ؾاؽ اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤةؤحمُؼ الخضابحر اإلاىاؾبت للهًاء غلى الخمُحز يض اإلاغؤة في مُضان الػمل غلى 

ؼ خهىم اإلاغ  تغلى الخٍىماث اجساط مجمىغ 1995 ػامل ــ حنٌب ــ غمل تقغيذ زُ  تالانخهاصً ؤةمً الخضابحر لخػٍؼ

ً ؾ. ومً هظه الخضابحر توظغوف الاؾخسضام اإلاالثم تالػمال مخهاللها الانخهاصي بما في طلَ خهىلها غلى قغ واؾ

ػاث جٌكل خهىم اإلاغ  ت  تحغ مدؿاوي غً الػمل طي الهُمؤوالغحل في الخهُى غلى  ؤةوجىكُظ حكَغ  واغخماصاإلادؿاٍو

  . 2ت الترنُو م الػمل وفي الخػُحن ؾاؽ الجيـ في ؾى ؤالخمُحز الهاثم غلى  توجىكُظ نىاهحن إلاٍاقد

ًان إلاىظم     تقمً حمل ة،الكًل في ويؼ يثحر مً اإلاباصت التي ههذ غليها اجكانُاتها الػضًض تالػمل الضولُ تيما 

لى ب توالتي تهضف غام تو زاهٍىؤ تعثِؿُ تبهك ؤةجخػلو باإلاغ  تاجكانُ 12هىاى  تغً هظه اإلاىظم ةناصع  تاجكانُ 162

 :حز في الػمل وهيُقٍاُ الخمؤوالهًاء غلى  ةاإلاؿاوا ؤجٌَغـ مبض

 .1925 ػامفي اإلاػامالث وخىاصر الكؿل ل ةن اإلاؿاواإبك 19عنم  تالاجكانُــ 1

 .1951 ػامل تمدؿاٍو تحىع غً الػمل نُمفي ألا  اةن اإلاؿاو إبك 100عنم  تالاجكانُ ــ2

 .1958 ػامل تإلاهىن الخمُحز في مجاُ الاؾخسضام واإبك 111 ت عنمالاجكانُ ـــ3

 1962 ػاماإلاػامالث والًمان الاحخماعي ل في ةن اإلاؿاواإبك 118عنم  تجكانُــ الا4

 .1962 ػامل تالػمىمُ تفي الىظُك تن الػالناث اإلاهىُإبك 151عنم ت الاجكانُــ 5 

 تمً طوي اإلاؿاولُللػماُ مً الغحاُ واليؿاء  تاإلادؿاٍو تواإلاػامل تالكغن تن اجاخابك 156عنم  تجكانُــ الا6 

 .1983 ػامل تالػاثلُ

مًٌ خهغها في ما ًلي تالػامل ؤةقهي جخػغى الى زهىنُاث ويؼ اإلاغ  تما الاجكانُاث اإلاخبهُؤ    عنم  تالاجكانُ ــ1 :ٍو

 1919 غام ةالهاصع  تن الامىمإبك 3

 1919غام  ةن حكؿُل اليؿاء لُال الهاصع إبك 4عنم  تالاجكانُ ــ2

  1934 غام ةالهاصع  تن حكؿُل اليؿاء لُال مػضلإبك 41عنم  تالاجكانُ ــ3

  1935 غام ةخُى حكؿُل اليؿاء جدذ الاعى الهاصع  45عنم  تجكانُــ الا4

 1948 غام ةالهاصع  تخُى حكؿُل اليؿاء لُال مػضل 89عنم  تالاجكانُ ــ5

 1952 غام ةالهاصع  تمػضل تالامىم تن خماًإبك 103عنم ت جكانُالا ــ6

وهي  1979 غامؾُضاو  تحاءث اجكانُ ؤةبحن الغحل واإلاغ  ةاإلاؿاوا ؤلخٌَغـ مبض تالكاغل تومً بحن الجهىص الضولُ      

ًاقت باالخان تالاجكانُ مم لُه ألا بهم ما جىنلذ ؤ التي حػض تهظه الاجكانُ ؤةقٍاُ الخمُحز يض اإلاغ ؤ تلهًاء غلى 

                                                           
 .1948/ 12/ 20اإلااعر في  217مً الاغالن الػالمي لخهىم الاوؿان الظي نضع بمىحب نغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عنم  23اإلااصة ـ  1

لُى ؾبخمبر اً 15و  4منهاج غمل بٌحن، بغالن ومىاهج غمل بجحن اإلاىبثو غً اإلااجمغ الػالمي الغابؼ اإلاػجي باإلاغؤة اإلاىػهض في بٌحن زالُ الكترة ـ  2

 165، الكهغة :.1995
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لتي ناصنذ غليها ويمان مؿاواتها مؼ الغحل غلى اإلاؿخىي الضولي وا ؤةلخدهُو خهىم اإلاغ  تثِثبػض حهىص خ ةاإلاخدض

  . 19961 غامالجؼاثغ بخدكظ 

ن جماعؽ اليؿاء خهىنهً أل  تغلى اجساط الضُو حمُؼ الخضابحر اإلاىاؾب تؾُضاو في ماصتها الؿابػ تونض ههذ اجكانُ   

 ة. وههذ اإلااصتوحمُؼ اإلاىظماث والجمػُاث ؾحر الخٍىمُ تلخٍىمُالؿُاؾاث ا تفي نُاؾ تواإلاكاعي تالؿُاؾُ

 ةوطهبذ اإلااص ، و الضًًؤبحن الجيـ  تفي الخػلُم خاثل مبجي غلى الخكغن ؤةال ًدُى صون خو اإلاغ ؤغلى  الثامىت منها

ويظلَ  حغ مدؿاو لػمل مدؿاو ؤمنها بالىو غلى الػمل و حؿاوي خهىم اليؿاء مؼ الغحاُ في اؾخدهام  ةالػاقغ 

 .ظغوف الػمل تًًا ؾالمؤو  تالصخُ تالخو في الًمان الاحخماعي والىناً

 ت في الجزائز.العامل أةحلىق املز  تالذشخىري لحماًاللاهىوي و  شاسألا  :املطلب الثاوي

ػُ تصازل اإلاىظىم تالػامل ؤةللمغ  تالهاهىهُ تن البدث غً مضي الخماًب     هى الىو  تللضول تالضازلُ تالدكَغ

اث والخهىم والىاحباث ومً يمنها جلَ  تهه ٌػض اإلاهضع الاُو للهىاهحن اإلاىظمضؾخىعي أل ال إلاسخلل اليكاَاث والخٍغ

 ؤة.باإلاغ  تالخان توالاحخماغُ تبالهًاًا الانخهاصً تاإلاخػله

 تث الضولُناصنذ الجؼاثغ غلى الػضًض مً الاجكانُاولػل اإلاهضع الاُو لهظا الاؾاؽ هى الاجكانُاث الضولُت خُث    

بدىظُم غمل  تالاخٍام الخان تالى حاهب الاجكانُاث اإلاخًمى ت،الػمل الضولُ تإلاىظم تمً بُنها الاجكانُاث الاؾاؾُ

اع الهاهىوي الضولي لخماً بهضف جمٌُنها مً  توالظي ًىقغ لها الًماهاث الهاهىهُ تالػامل ؤةاإلاغ  تاليؿاء والتي جمثل الَا

قٍاُ الخمُحز ؤالهًاء غلى حمُؼ  تلجؼاثغ غلى اجكانُاصنذ انيما  ت.ووظُكتها اإلاهىُ تثلُالخىقُو بحن مؿاولُاتها الػا

 .عؾم بػٌ الخدكظاث ؤةيض اإلاغ 

في الػمل  ؤةن خو اإلاغ إبك تفي الىهىم الضولُ ةوغلى هظا الاؾاؽ خاولذ الجؼاثغ جًمحن اإلاباصت واإلاػاًحر الىاعص   

مظاهغ هظا الخٌَغـ في وجبضو   ، مل والدكؿُل وجٌَغؿه يمً ناهىنها الضازليبُنها وبحن الغحل في مجاُ الػ ةواإلاؿاوا

 .الى ناهىن الػمل الجؼاثغي  تممثله في الضؾخىع باالياق تالضازلُ تالجؼاثٍغ تالىهىم الهاهىهُ

ًاهذ  تيغؾذ الضؾاجحر الجؼاثٍغولهض     وغضم  ةؿاوااإلا ؤمبض تو لُبحرالُؤ تقترايُاالتي حػانبذ مىظ الاؾخهالُ ؾىاء 

ن بػًها نض هو ؤن الازخالف بُنهما ًٌمً في ؤ ال، بالخمُحز بحن الجيؿحن في قتى اإلاجاالث ال ؾُما في مجاُ الػمل

اث الاؾاؾُ ةغلى اإلاؿاوا غلى  تغلى الػمىم ومً الضؾاجحر التي ههذ نغاخ تبحن الجيؿحن في الخمخؼ بالخهىم والخٍغ

اث ألا  تياقبزغي ؤما طهبذ . بِىتفي مجاُ الػمل والىظُك ةاإلاؿاوا ؿها للخهىم والخٍغ لى الىو ب تؾاؾُالى جٌَغ

في  في قتى اإلاجاالث ال ؾُما  بُنها وبحن الغحل ةمً يمنها خهها في الػمل واإلاؿاوا ؤةباإلاغ  تغلى الخهىم اإلاخػله تنغاخ

 .والػمل تمجاُ الىظُك

ولهض اغخبر   ، 2ويمان خو الػمل ةاإلاؿاوا ؤبمبض 1976و صؾخىع  1963عي ى غترف ًل مً صؾخا ومً طلَ قهض   

في  ةاإلاؿاوا ؤمبض التي جىو غلىمىه  181 ةفي اإلاجخمؼ في اإلااص تالػًٍى تًامل تمىاَى تبمثاب ؤةاإلاغ  1976صؾخىع 

                                                           
 22اإلاىاقو لـ  1416عمًان غام  2اإلااعر في  51 /963بخدكظ بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  1979 غام CEDAWاهًمذ الجؼاثغ بلى اجكانُت ؾُضاو  ـ 1

ت الضًمهغاَُت الكػبُت ومهاصنتها غلى اجكانُت مٍاقدت حم 1996ًىاًغ  ُؼ ؤقٍاُ الخمُحز يض اإلاغؤة مؼ الخدكظ اإلاخًمً اهًمام الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

  غلى بػٌ اإلاىاص.

 .1976مً صؾخىع  39، و اإلااصة 1963مً صؾخىع  12و اإلااصة  5اإلااصة ـ  2
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الدؿاوي في الػمل  "الهاثل ؤيغؾه باإلابض ، و زغي ؤي قغوم ؤو ؤبالجيـ ال نلت له زظا بمػُاع مىيىعي ؤالاحىع 

مجمىغه مً ب ايغؾه توحػضًالث انخهاصً تباصت ناهىهُإلا 1989 ، وهى ما يغؾه صؾخىع وي في الاحىع"ٌؿخلؼم الدؿا

نغه اإلاكغع الضؾخىعي واغُاه بػضه الهاهىوي الظي ًدىاؾب مؼ ؤوغضم الخمُحز الظي  ةاإلاؿاواً تالخهىم الاؾاؾُ

 مىه. 29اإلااصة  في 1996وهي طاث اإلاباصت الىاعصة في صؾخىع ، 1الىظام اللُبرالي اإلاػخمض

في  تو مكهىما حضًضا وهى اإلاىانكؤمهُلخا  2016 تياف اإلاكغع بمىحب الخػضًل الضؾخىعي الجضًض لؿىؤ ونض   

 ،الخىانل بحن الغحاُ واليؿاء في ؾىم الدكؿُل تغلى جغنُ تالجؼاثٍغ تهه حػمل الضولؤؾىم الدكؿُل خُث وعص قُه 

 .2وغلى مؿخىي اإلااؾؿاث تفي الهُئاث والاصاعاث الػمىمُ تب اإلاؿاولُفي مىان ؤةاإلاغ  تحشجؼ جغنُ الضولت ذؤباجو 

ل ؤق21اإلااعر في  11/ 90وبهضوع الهاهىن عنم      هض نغح هظا قاإلاخػلو بػالناث الػمل وجُبُها للضؾخىع  1990ٍغ

 3في الكهغة  ملي جمُحز لكؿل مىهب غؤيض  تالهاهىن غمىما باغتراقه باإلاؿاواة بحن الػماُ وانغ بدههم في الخماً

ي جمحز لكؿل مىهب غمل ؾحر اإلاىهب ؤمً  تالخماً ...ًًا في اَاع غالناث الػملؤًدو للػماُ  "مىه: 6مً اإلااصة 

كهم مً الىو  م" ،هلُتهم واؾخدهانهؤالهاثم غلى  ؾاؽ ؤي جمُحز غلى ؤيض  تغام تن اإلاكغع نض يغؽ خماًؤٍو

غً الخمُحز  هاهَُمىهب الػمل غىض الترشح للػمل وجىلي اإلاىهب ؾاؽ الخمُحز الهاثم غىض قؿل ؤو غلى ؤالجيؿحن 

 .غً الكؿل تفي مىذ الخهىم اإلاترجب ةمؿاواال ال مايً الػمل وؤالهاثم صازل 

 .عن عالكه العمل تالىاجج تحلىق العامت للمزأة العاملحماًت ال املبحث الثاوي:

بمىهب الػمل  ؤةن جلخدو اإلاغ ؤلى ؾىم الػمل بو الضزُى والغحل  ؤةبحن اإلاغ  تاإلاهىُ ةاإلاؿاوا ؤًترجب غلى مبض    

مً اإلاػاًحر والػىانغ  تن ًخًمً غلى مجمىغؤغً مىهب الػمل الظي ًجب  توجخمخؼ بظلَ بٍامل خهىنها الىاجج

 تجىقحر الخماً حاهب لىب ،حغ اإلاىاؾب والػاصُغهض الػمل وقغوَه وألا  ةالػمل مً خُث مض ت واهخظامؾاؾُألا 

للػماُ  ةاإلاهغع  توؾحرها وهي الخهىم الاؾاؾُ تاإلاهىُ تالخهضم في الػمل والترنُ توالخمثُل الىهابي وامٍاهُ تالاحخماغُ

 .للػمل تبمىحب اإلاػاًحر الضولُ

مؼ الػماُ مً  ةغلى نضم اإلاؿاوا ؤةبغام غهض الػمل الكغصي وجخمخؼ بها اإلاغ ب تللػماُ هدُج توجخػضص الخهىم اإلاترجب   

ً والترنُفي ألا  ؤة... مً خو اإلاغ هاهمؤلَ هخُغم الى وغلى ط ،الغحاُ الى الغاخت  تباالياق تاإلاهىُ تحغ وخهها في الخٍٍى

الى خماًه  توغلُه هخُغم مً زالُ اإلاُالب اإلاىالُت. مُىاث الاحخماغُإزحرا خهها في الخؤمً و والىناًت الصخُت وألا 

 ت طاث الُابؼ الػام.الػامل ؤةهظه الخهىم للمغ 

 حم املزأة العاملت في أحز مدصاو. ألاول:املطلب 

كالؿابو الظيغ  11/ 90م ًغص في الهاهىن عنم ل    مً هظا  80 ةن اإلاكغع ايخكى بالىو في اإلااصؤال بحغ أل مدضصا ل احػٍغ

خهاض ى بمىحبه مغجبا ؤللػامل الخو في  "هه:ؤالهاهىن غلى    ل"،و صزال ًدىاؾب وهخاثج الػمؤحغ مهابل الػمل اإلااصي ٍو

 تخض الػىانغ الاؾاؾُؤُو وهى الجاهب الهاهىوي الظي ًمثل لُه مً زالر حىاهب ألا بالىظغ  حؿخىحب حغ ألا  تُبُػق

                                                           
1-  Fatima Zohra Saï, le statut politique est le statut familial des femmes en Algérie, thèse en vue de l'obtention 

du doctorat, Université d'Oran, 2008, page : 357. 

ضة الغؾمُت غضص  2016ماعؽ  6اإلااعر في  01/ 16مً الهاهىن عنم  36اإلااصة ـ  2  .2016ماعؽ  7اإلااعزت في  14ًخًمً الخػضًل الضؾخىعي، الجٍغ
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ذ  الثاوي هى الجاهب الانخهاصي خُث ٌكٍل ، و حغجي غلى مبلـ ألا ًمو الؤلػهض الػمل الظي ًكغى الاجكام الهٍغ

ً ؾػغ الخٍلك تخض الػىانغ الاؾاؾُؤ غلى جدهُو  محىع الخغ هخاج مما ًدخم غىض جدضًض ألا الا  تالتي جضزل في جٍٍى

ما الجاهب الثالث قُخمثل في الجاهب ؤ ،للػامل تغلى نضعه الكغغُ تللمداقظ تالخىاػن قُما بحن الػىانغ الاهخاحُ

  .1 ؾغجهؤؾاس ي والىخُض إلاػِكت الػامل و ط ًمثل اإلاىعص ألا بالاحخماعي 

والغحل  ؤةحىع بحن اإلاغ في ألا  ةاإلاؿاوا ؤالتي يغؾذ مبض توالػغبُ تمل الضولُوغلى ؾغاع مػاًحر خهىم الاوؿان والػ   

وحب اإلاكغع الجؼاثغي ؤقلهض  ؤة،حل غضم الخمُحز يض اإلاغ ؤمً  ؤبضوعه غلى جٌَغـ هظا اإلابض  خغم اإلاكغع الجؼاثغي 

ن الػماُ لٍل غمل حغ بحفي ألا  ةغلى ًل مؿخسضم بًمان اإلاؿاوا 84 ةفي ماص 11/ 90في ناهىن غالناث الػمل 

 .ي جمُحزؤبضون  تمدؿاوي الهُم

صخاب ؤالتي ًهىم بها مكدكى الػمل غلى  تمً زالُ الغناب تالؿابو ًدخاج الى جضزل الضول ؤن جكػُل اإلابضب    

له مً حاهبه  اهتهاىالظي ًدُى صون ونىع خاالث  ؤيض مً جُبُو هظا اإلابضإالاغماُ في الهُاع الػام و الخام للخ

 .غماُخاب ألا صؤبػٌ 

ؼ الجؼاثغي حكمل غباع الَاع بحغ قكي باأل  تما غً الًماهاث اإلاخػلهؤ    ؾاس ي حغ ألا و مغجب ما ًلي : ألا ؤحغ ؤ ةدكَغ

ًاث اإلاضقىغتاإلاؿخسضم تالىاحم غً الخهيُل اإلانهي في الهُئ الػامل ومهابل الؿاغاث  تنضمُؤبدٌم  ت. والخػٍى

الػمل  بةهخاحُت تًًا الػالواث اإلاغجبُؤ. و تاإلاىُه ةمل اللُلي وغالو الػ تو بدٌم ظغوف الػمل زانؤ تالاياقُ

   .2الاحىع  تن جدضًض وخماًإبك تالػغبُ تالاجكانُ اجسظتهاوهي هكـ اإلاػاًحر التي  ، وهخاثجه

ؿعى اإلاكغع الضولي باؾخمغاعه لخماً    يمً اإلاباصت  تحغ نغاخخههً في ألا  تاليؿاء الػامالث مً زالُ خماً تَو

وجًمىخه  .حغ لضي جٍاقا الػملجٍاقا ألا  ؤباحخه غلى مبضًيض في صؤخُث  تالػمل الضولُ تتي قملها صؾخىع مىظمال

ُو ؤالػمل والتي حػخبر  تحغ لضي حؿاوي نُمالػماُ والػامالث في ألا  ةبمؿاوا تالخان 100عنم  تًًا ًل مً الاجكانُؤ

الػمل  تإلاىظم تؾاؾُهم الىهىم ألا ؤخض ؤحغ و ألا  خُى مىيىع OIT تالػمل الضولُ تجهضع غً مىظم تجكانُب

بىكـ اإلاىيىع والهاصعجحن  تاإلالخو بها واإلاخػله 90عنم تًًا الخىنُؤو  تؾاؾُوؿان ألا بدهىم ألا تواإلاخػله تالضولُ

 .19513غام

ا باغخباع  ت الػامل ؤةاإلاغ  حغؤ بإنوما هغاه مً زالُ وانػىا     حل هى اإلاؿاوُ ن الغ ؤفي مجخمػىا ًٌدس ي َابػا زاهٍى

 .والصألا  تو اإلاخمثل في الخكغؽ للمجُز وجغبُ ؤةظلَ ًىاصي الٌثحرون بالضوع الخهلُضي للمغ ل .غةغالت الاؾبغلى الاهكام و 

 

 

                                                           
داهت للٌخاب ـ  1 ،  2001ـ الجؼاثغ ـ حؿىع لليكغ والخىػَؼ َبػت  بكحر هضفي: الىححز في قغح ناهىن الػمل ـ غالناث الػمل الكغصًت والجماغُت، صاع الٍغ

 .133م: 

بكإن جدضًض وخماًت الاحىع ؤن ألاحغ ًل مبلـ ههضي بالػملت اإلادلُت ًخهاياه الػامل  15مً الاجكانُت الػغبُت عنم  3الى  1لهض اغخبرث اإلاىاص مً ـ 2

 مهابل غمله بما قُه الػالواث واإلاٍاقأث واإلاىذ واإلاؼاًا.

قاَىت: الخماًت الهاهىهُت للمغؤة الػاملت صعاؾت مهاعهت في الهاهىن الضولي والهاهىن الجؼاثغي ؤَغوخت صيخىعاه، حامػت مدمض زًُغ َاوس ي  ـ 3

 .76، م: 2019/2020بؿٌغة 
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 حم املزأة العاملت في الخكىين والخعليم والتركيت.  املطلب الثاوي:

ً تالػامل ؤةخو اإلاغ بن     ً اإلانهي هى خو  و  زالُ الػمل توالترنُ والخػلُم في الخٍٍى  خُث تغام تلػامل بهكلالخٍٍى

غ زبراتها ختى جخماش ى مؼ الخهىُاث الجضًض تنضعاتها اإلاهىُ تدىمُبٌؿمذ لها مً زالله   ةوججضًض مػلىماتها وجٍُى

 تن واخض ًي ٌؿُي خاحؤَغفي غالنه الػمل في   هه ًسضم مهالحؤهمُخه في الػمل ؤجبرػ ت. و والخؿحراث الانخهاصً

مىذ مً حه ةبما ًدىاؾب مؼ الخؿحراث والخهىُاث اإلاخُىع  تاإلااهل تلى الُض الػاملب تاإلااؾؿ زغي للػامل ؤ تباؾخمغاع ٍو

ػاث الضولُ واحخماغُامهىُا  جغنُخهنهض  اياقُب الهُإج ً اإلانهي بالترنُ توالضازلُ تونض عبُذ مسخلل الدكَغ  تالخٍٍى

 .في الػمل

ًلما ػاصث خظىظها في انخدام غالم الكؿل والخهُى  ؤةإلاؿخىي الخػلُمي للمغ هه ًل ما اعجكؼ اؤومما ال قَ قُه    

ؾالبا مؼ الخػلُم  ؤولى مغاخل الخكغنت بحن الجيؿحن في الػمل جبضؤن ؤهمُه الاهخمام به ؤوجبضو  ....غلى مىهب غمل

ب قالٌثحر مً اإلاجخمػاث حػخبر  ال بال جخلهى مً الخػلُم والخضٍعب ومً زم قهي  ؤةن اإلاجُز هى اإلاٍان الانلي للمغ ؤوالخضٍع

الهاهىن الضولي لخهىم الاوؿان هدى الاخترام الػالمي  ةظلَ جُىعث هظغ ، لمجُز الضولي ةخهبذ مجغص ؾُضلما يهُئها 

 .و خماًه يغامتها ؤةلخهىم اإلاغ 

ب خُث  اةاإلاؿاو  ؤونض يغؽ الهاهىن الضولي مبض    ً والخضٍع  ةللػمل غض تُالػاإلا تنضعث اإلاىظمؤفي مجاُ الخٍٍى

ًاهذ ًلها مخكه تجىنُاث مخػله ً اإلانهي و ً ال ًجب ؤن غلى  تبالخٍٍى قٍاُ الخمُحز ؤي قٍل مً ؤن ًخًمً ؤالخٍٍى

 . 1ي الؿُاس يؤو الغ ؤو الضًً ؤو الجيـ ؤو اللىن ؤؾاؽ الػغم ؤغلى 

ب هى ههُ ؤةن خو اإلاغ ؤوباغخباع      تمانها قهِ يغؾذ اجكانُلً تًل الخهىم ووؾُل تبضاً تفي الخػلُم والخضٍع

بحن الغحاُ واليؿاء في الخهىم وشجػذ الخػلُم  ةاإلاؿاوا ؤ)ؾُضاو( مبضؤة قٍاُ الخمُحز يض اإلاغ ؤالهًاء غلى حمُؼ 

ب و طلَ مً زالُ اإلاؿاوا  2.في اإلاىاهج ويظلَ الخهُى غلى مسخلل الكهاصاث ةوالخضٍع

ب في الػمل ؾىاء باليؿ تن مؿالب    ً والخضٍع  تو الغحل مىهىم غليها في الٌثحر مً اإلاهاصع الضولُؤ ؤةاإلاغ  بتالخٍٍى

اث الػمل عنم  تالػغبُ تقهض ههذ غليها الاجكانُ  تبالخىمُ تاإلاخػله تؾُضاو والخىنُ تيضث غليها اجكانُؤيما  1إلاؿخٍى

ب والخػلُم اإلاخىانلإبك 195:عنم توالخىنُ 1975 ػامل تالبكٍغ ُى الا  ،ن الخػلُم والخضٍع هي لخهىم والبروجًى قٍغ

ٍي للخهىم الانخهاصً ؤةاإلاغ  ُى الامٍغ هي واإلاُثام الاحخماعي الاوعوبي والبروجًى  توالاحخماغُ تو مُثام الكباب الاقٍغ

  .3ت والثهاقُ

ب الػماُ عحاال و  تجىقحر الامٍاهُاث الالػم ةونض خغم اإلاكغع الجؼاثغي غلى يغوع     ً وجضٍع في مسخلل  وؿاء لخٍٍى

في الكهل الخامـ مىه جدذ غىىان  90/11 :مً ناهىن غالناث الػمل عنم 57 ةوحبذ اإلااصإق .اَاثاإلاجاالث واليك

ً والترنُ ً وجدؿحن اإلاؿخىي لهالح الػماُ ؤن ًباقغ ؤزالُ الػمل غلى ًل مؿخسضم  تالخٍٍى غماال جخػلو بالخٍٍى

                                                           
 148م:  ،2013/2014،الؿىت الجامػُت:1ماحؿخحر، ًلُت الخهىم حامػت الجؼاثغ ةلهاهىهُت للمغؤة في الجؼاثغ مظيغ حجُمي خضة: الخماًت ا ـ1

 مً اجكانُت ؾُضاو اجكانُت الهًاء غلى حمُؼ ؤقٍاُ الخمُحز يض اإلاغؤة. 27اإلااصه  ـ  2

 .216َاوس ي قاَىت: اإلاغحؼ الؿابو، م: ـ  3
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غماال جخػلو بالخمهحن لخمٌحن الكباب ؤن ًىظم ؤي و ًجب غلُه ؤالغ  ءال بضا تاإلاكاعي تخؿب بغهامج ٌػغيه غلى لجى

 .ما تمهى تإلاماعؾ تيغوٍع توجُبُهُ تمً ايدؿاب مػاعف هظٍغ

ب اإلانهي خُث بمىحبها ًىهل الػامل مً وظُكخه الخالُ توجغجبِ الترنُ    زغي في مؿخىي جىظُمي ؤالى وظُكه  تبالخضٍع

ضقؼ له باإلاهابل ؤغلى وبه مؿاولُاث وواحباث ؤ مً  تنغ اإلاكغع الجؼاثغي بدو الػماُ في الترنُلهض ؤو ، يبرؤحغ ؤيبر ٍو

ذ بدهها في الترنُ ؤةمً ناهىن الػمل الؿابو الظيغ ولم ًسو بظلَ اإلاغ  4/6 ةزالُ اإلااص  تاإلاهىُ تلىخضها بكٍل نٍغ

 التي تلإمً طاث الهاهىن قُما ًسو هظه اإلاؿ 17 ةن طلَ مايض بمىحب اإلااصؤال ب ،مؼ الػماُ ةغلى وحه اإلاؿاوا

 .هىاع الخمُحز في مجاُ الػملؤجدغم ًل 

في الخضعج صازل  تمً هكـ الهاهىن لخايض غلى هظا الخو وجىضح مػاإلاه بىهها:" جخجؿض الترنُ 61 ةوحاءث اإلااص

 "الػامل واؾخدهانه تهلُأل وجبػا  ةو صازل الترجِب الؿلمي اإلانهي وجٍىن خؿب اإلاىانب اإلاخىقغ ؤهُل إؾلم الخ

وغلى الغؾم مً ل، بمؿخىي حػلُمي غالي نض ًكىم مؿخىي الغح ؤةهه عؾم جمخؼ اإلاغ ؤً يباخثحن هغي وفي اغخهاصها هد   

ن جىليها إلاىانب طاث ؤقان الىانؼ ًكغى  ،خهىنها في الػمل ال ؾُما خهها في الترنُت ػظمالخٌَغـ الهاهىوي إلا

ػىص طلَ الى مجمى ؤلِـ بالهحن  امغ ؤ تو مىانب نُاصًؤ تمؿاولُ همها الػىامل ؤمً الػىامل واإلاػىناث  تغو الؿهل َو

ما ًجػلها جههغ في واحباتها  إزغةالػمل لؿاغاث مخ ؤةجخُلب مً اإلاغ  ت ن جىلي اإلاىانب طاث اإلاؿاولُأل  ت،الاحخماغُ

 ؤةمام هجاح اإلاغ ؤيبر اإلاػىناث ؤنها حكٍل ؤن لم وؿخُؼ الهُى ب ةهظه الازحر  ت،مىمما حػلو منها باأل  تزان تالاؾٍغ

 .غملها توجغنُتها في ماؾؿ تملالػا

 اللاهىهيت. حم املزأة العاملت في الزاحت والعطل املطلب الثالث:

ػاث الػمالُ تٌػض خو الػماُ في الغاخ    ىُ تالضولُ تالخضًث تخها زابخا جهغ به مػظم الدكَغ هظغا إلاا  ،منها توالَى

 يما ،مً قهاء الػمل توحؿضً تهكؿُ تمل عاخو ٌػُي للػا تالػملُ تًىُىي غلُه هظا الخو مً ججضًض في الُان

 جمٌىه مً الاؾخمخاع بىنخه غلى اإلاؿخىي مدُُه الاحخماعي

مً زالُ ؾً  توناث الػمل والغاخهظاما أل  11/ 90 :نغ يمً ناهىن الػمل عنمؤاإلاكغع الجؼاثغي و  اهخمونض    

اع   ةمغ بػٌ الهىاغض ألا    .1جىػَػها تويُكُ تػمل الاؾبىغُجدضًضه للخض الانص ى لؿاغاث ال و في هظا الَا

ًاقه الػماُ  تحاػاث منها الاحاػاث الػاصًبمً غضه غُل و  تالػامل ؤةحؿخكُض اإلاغ خُث      ًاإلحاػةالتي ٌؿخكُض منها 

وهي  ،اإلاخىفى غنها ػوحها ؤةاإلاغ  ةحاػ بو ؤ تمىمألا  ةحاػ بالىيؼ و  ػةحاية تومنها الاحاػاث الاؾخثىاثُ ت،والكهٍغ تالاؾبىغُ

 .بػض ماؾىف ًٍىن لىا خضًث قيها قُ تالػامل ؤةإلاغ با تىع مً الخهىم الخانه

و مً بُنها الاغالن الػالمي  توالػُل الهاهىهُ تخو الػامل في الغاخ تلخماً تهض يغؾذ مسخلل الىهىم الضولُلو    

اإلاخػلهخحن  1970 مػال 132عنم  توالاجكانُ ،1936 ػامل 52 عنم توالاجكانُ ،اجكانُه ؾُضاو و  لخهىم الاوؿان

الجداص ل تلى اإلاُثام الاحخماعي والاوعوبي ومُثام الخهىم الاؾاؾُب باإلياقتحغ ألا  تاإلاضقىغ تالؿىٍى باإلحاػاث

 .الاوعوبي

                                                           
ضة عؾمُت غضص  03/ 97عاحؼ ؤخٍام ألامغ عنم: ـ  1  .1997حاهكي  12اإلااعزت في  3اإلادضص للمضة الهاهىهُت للػمل، حٍغ
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ًالغاخهماٍ منها ما هى مضقىع ألا ؤنىع و  ةغض تالهاهىهُ تالخو في الػُل والغاخ زظإٍو    والاغُاص  تالاؾبىغُ تحغ 

  .1تالهاهىهُ

 11/ 90 :مً ناهىن غالناث الػمل عنم 33 ةوقها إلاا ههذ غلُه اإلااص تالاؾبىغُ تبدو الغاخ تالػامل ؤةوجخمخؼ اإلاغ     

ًامل في الاؾبىع  تؾاغ 24ن ال جهل غً ؤحغ مضتها ًجب ألا  تمضقىغ تؾبىغُألا ة حاػ ن ؤلا ؤما ٌػجي ، وطلَ بُىم 

اث الػملإلاؿ 6عنم  تالػغبُ تالاجكانُ يفطلَ يما وعص و  تمخىالُ   .2خٍى

مً الهاهىن الؿابو غلى خو  39 ةيضث اإلااصؤحغ قهض ألا  تاإلاضقىغ تالؿىٍى تفي الػُل ت الػامل ؤةما غً خو اإلاغ ؤ   

ؾاؾحن هما ؤغخماص اخدؿاب الػُلت غلى بالجؼاثغي في  زظ اإلاكغع ؤونض  غ، حألا  ىغتمضق تؾىٍى تالػامل في غُل

 .الػمل تالػمل ومىُه تالى مػُاع َبُػ ياقتباإل واخضة  تبؿى ةواإلاهضع  تالخضم ةمض

 تالؿىٍى  ةيُض غلى الخو في الاحاػ إلم جدباَإ في الخ OIT تالػمل الضولُ تن مىظمؤالى  ؤلاقاعةوفي طاث الؿُام ججضع    

خٍاما جايض غلى خو ًل غامل في ؤن هظا اإلاىيىع في مجملها إنضاع غضة الاجكانُاث بكبحغ مً زالُ ألا  تمضقىغ

ت مضقىغ ةحاػ ب  .3مً الػمل ةواخض تن ًٍىن ايدؿاب الخو قيها بػض مط ي ؾىؤمدضصة غلى  ةالاحغ إلاض تؾىٍى

 .في الضمان الاحخماعي تالعامل أةاملطلب الزابع: حم املز 

محن الاحخماعي بؿٌ الىظغ غً إًىُبو اإلابضؤ الػام غلى ًل مً ًىُبو غلُه ونل الػامل الخو في جمخػه بالخ    

محن الاحخماعي ملؼما إالتي جغبُه بهاخب الػمل وفي هكـ الىنذ ٌػتر الخ تالػالن تو َبُػؤحيؿِخه و غً ؤحيؿه 

ابلُه بوالاهًمام   .حباٍع

قهى ًىُىي  تولجمُؼ الػماُ غام تالػامل ؤةهظام وناجي ؾىاء باليؿبت اإلاغ  تبمثاب تمُىاث الاحخماغُإٌػخبر هظام الخ   

و الخإمحن غً ت، باإلياقت بلى الخهاغض والبُال ةوالىقا تالعجؼ والكُسىز محن غً اإلاغى وغًإغلى الخو في الخ

في هظا الخهىم بدو  تالػامل ؤةبلى حاهب جمخؼ اإلاغ  خىاصر الػمل و ألامغاى اإلاهىُت وؾحرها مً الازُاع الاحخماغُت.

 محن غلى الىالصة يدو مً هىع زام.إالخ

دا في ما ًسو خو  تمُىاث الاحخماغُإالخاإلاخػلو ب /11 83وبالغحىع الى الهاهىن عنم      اإلاغؤةال هلمـ هها نٍغ

مُىاث إفي الخ ت الػامل ؤةنغ بدو اإلاغ ؤهه ؤهه ًىحض هها غاما ٌؿخيخج مً زالله ؤال ب .مُىاث الاحخماغُتإفي الخ تالػامل

الهاهىن ًل الػماُ خٍام هظا ؤٌؿخكُض مً  :"نؤمىه غلى  3في اإلااصة  الػماُ خُث هو غ مثلها مثل ؾاث تالاحخماغُ

ًاهىا  مً حمُؼ الخهىم بمىحب هظا الهاهىن بما قيها  تالػامل ؤةحغاء...". قدؿكُض بظلَ اإلاغ و ملخهحن باأل ؤحغاء ؤؾىاء 

 .ة بُبُػتهاؤالخهىم اإلاىهىم غليها والتي جسهها يمغ 

                                                           
لُت ؾىت  26اإلااعر في  278/ 63هىن عنم: عاحؼ الها ـ 1  الظي ًدضص ناثمت ألاغُاص الهاهىهُت اإلاػضُ واإلاخمم. 1963حٍى

اث الػمل. 6وما ًليها مً الاجكانُت الػغبُت عنم:  45اإلااصة  ـ 2  إلاؿخٍى

 

ت مضقىغت ألاحغ الهاصعة غً اإلااجمغ الػام  52عاحؼ الاجكانُت عنم  ـ 3 ش اإلاخػلهت باإلحاػاث الؿىٍى ، و 1936حىان  24إلاىظمت الػمل الضولُت بخاٍع

ش  47. والخىنُت عنم 1939ؾبخمبر  22صزلذ خحز الىكاط  ت مضقىغت ألاحغ الهاصعة غً اإلااجمغ الضولي للػمل بخاٍع حىان  23اإلاخػلهت باإلحاػاث الؿىٍى

ت مضقىغت ألاحغ اإلاػخمضة مً َغف ا 132والاجكانُت عنم  .1954 ش بكإن الاحاػاث الؿىٍى وصزلذ خحز الىكاط  1970حىان  24إلااجمغ الضولي للػمل بخاٍع

 .1973حىان 30
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 تالخهىم الانخهاصً همؤهه مً ؤلى الًمان الاحخماعي غلى بلىظغ ـ باOITت ـونض غىذ مىظمه الػمل الضولُ   

ػها الضولي والاحخماغُت التي نض ًخػغى لها الػامل  تبالؼام الضُو بالخٌكل بجمُؼ اإلاساَغ الاحخماغُ التي ًٌغؾها حكَغ

ًاوؿان يمساَغ ألا  ألؾبابو جغحؼ ؤ ىلىحُا جازغ غلُه    .1غباء الػاثلُتوألا  ةوالىقا تالكُسىز مساَغ  و ؤمغاى قحًز

 أة العاملت في ممارشت الحم الىلابي.حم املز  املطلب الخامض:

ػاث الخضًثت قهض يغؾتها مسخلل الىهىم واإلاىازُو  تالىهابُ تحػخبر الخٍغ    مً الخهىم التي يمىتها مػظم الدكَغ

ػاث الضازلُ تالضولُ ومً مهامها الضقاع  تالخىمٍى تهم اإلااؾؿاث طاث الضوع الكاغل في اإلاكاعيؤمً  ت، وحػخبروالدكَغ

 ت.في ويؼ الؿُاؾاث اإلاهىُ توخماًتها وجدؿحن ظغوف الػمل و الخيؿُو مؼ الضول توالىاحباث اإلاهىُ غً الخهىم 

هه لٍل شخو الخو في ان ؤغلى  4 ةقهغ  23 ةنغ الاغالن الػالمي لخهىم الاوؿان في اإلااصؤقػلى اإلاؿخىي الضولي    

ى للػمل  تالػاإلاُ تغً اإلاىظم ةالهاصع  87عنم  تالضولُ تلى الاجكانُب ، باإلياقتإلاهلختهم تلى ههاباث خماًبم ظًيص ئ ٍو

خو ًل مً الػماُ  تنغث يظلَ نغاخؤالخو الىهابي والتي  توخماً تالىهابُ تالخٍغ تواإلاخًمى 1948غام

ليها بكٍغ الالتزام ب الاهًمام ؤو بلىطن مؿبو في حكٌُل مىظماث خؿب ازخُاعهم بواإلاؿخسضمحن صون جمُحز وبضون 

 ت.نُبىهىم الاجكا

 ،غلى هظا الخو تلم جىو نغاخ ؤةقٍاُ الخمُحز يض اإلاغ ؤالهًاء غلى حمُؼ  تؾُضاو اجكانُ تما مىنل اجكانُؤ   

مً الىظُكي وفي وألا  توالػمل والخو في الترنُ تزخُاع اإلاهىب تالخو في خٍغ 1قهغه  11 ةهما ٌؿخيخج مً زالُ اإلااصبو 

 ت.حمُؼ مؼاًا وقغوٍ الخضم

 تالخو الىهابي في مهضم ؾابو الظيغ  مً ناهىن غالناث الػمل 5 ةالجؼاثغي مً زالُ اإلااص ونض نىل اإلاكغع   

الخو الىهابي لُايض غلى هظا  تاإلاخػلو بٌُكُاث مماعؾ 14/ 90زم حاء الهاهىن عنم  . للػماُ تؾاؾُالخهىم ألا 

ن ؤو ؤ تن ًاؾؿىا مىظماث ههابُؤ و نُاع واخضؤو قغع ؤ ةواخض تلى مهىبقمىذ الػماُ الاحغاء الظًً ًيخمىن  ،الخو

ىا اهسغاَا خغا واعاصًا في جىظُماث ههابُ ؼ اإلاػمُى به ةمىحىص تًىسَغ ُه الخًىع للدكَغ   .2مً نبل قٍغ

 بإهمُت ًدظى تفي الػمل الىهابي وفي اإلاكاوياث الجماغُ ؤةاإلاغ  تمكاعي ما ًمًٌ ببضائه في هظا الخهىم ؤن نب   

جكػُل صوعها   نبذ مً الًغوعي ،  قإلى مُضان الػمل في مسخلل الهُاغاث واإلاجاالثة غؤيبحرة في ظل انباُ اإلاغ 

في الػمل الىهابي ؾػُا  ت نضام اليؿاء غلى اإلاكاعيب ةلى يغوع بن هىاى ما ًضغى ومكاعيتها يمً الىهاباث الػمالُت أل 

ومهما صاقػىا غً  ؤةبمكاًل اإلاغ  هه مهما اهخم الىهابُىن مً الغحاُأل  ،غليها تخهىنهً واإلاداقظ تلى جغنُبمنهً 

ً غً جمثُلها وؤلا  ةنها جسخلل غً مكاًل الغحاُ مً غضام بمكاًلها ومخُلباتها ألإلاخهىنها قانهم ًظلىن غاحٍؼ

نها نض جخػغى إلاكاًل ومًاًهاث ال ؤبحن الػمل واإلاجُز يما  تومؿاولُاتها اإلاؼصوح ؤةللمغ  ةاإلامحز  تهىاحي بضءا بالُبُػ

 .مايً الػملؤولها مكٍله الخدغف الجيس ي صازل ؤحاُ ًخػغى لها الغ 

                                                           
 وما ًليها. 220،م: 1996اهظغ،  ًىؾل بلُاؽ: مدايغاث في نىاهحن الػمل الػغبُت مٌخبت الثهاقت لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن َبػت ـ  1

 

ضة عؾمُت غضص  ،اإلاخػلو بٌُكُاث مماعؾت الخو الىهابي 1990اإلااعر في ازىحن حىان  14/ 90مً الهاهىن عنم  3و  2اإلااصجحن: ـ  2  6اإلااعر في  23حٍغ

لُت   اإلاػضُ والخمم. 1990حٍى
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نػىباث  ن هظا الخو حػتريه ؤال ب ؤة،للػمل الىهابي الظي جخمخؼ به اإلاغ  ةاإلاظًىع  توغلى الغؾم مً هظه الاهمُ   

في  تالجضً توال حؿمذ لها باإلاكاعي ؤةن اإلاغ إالتي جهلل مً ق ةالؿاثض تخهالُض الاحخماغُبالبضءا  ةومػىناث مخػضص

 ةاإلالها تاإلاؼصوح تيما جدُى اإلاؿاولُ .الػمل الىهابي هظغا لالزخالٍ بحن اليؿاء والغحاُ الظًً ًغقًه اإلاجخمؼ والضًً

غلى الػماُ  تالظًىعٍ تالجزغ ةالى ؾُُغ  تياقبوكاَها الىهابي  تصازل اإلاجُز وزاعحه مً مماعؾ ؤةغلى غاجو اإلاغ 

 ؤة.مً حاهب اإلاغ  تي مكاعيؤلى بوعقًهم 

مًٌ الهُى     نُاغاث  ةنض ازبدذ جدضًاتها وصزىلها في غالم الكؿل غلى مؿخىي غض ؤةن اإلاغ ؤيغؤي زام ٍو

ًاهذ خٌغا غلى الغحاُ قلم ٌػض اليكاٍ الىهابي وحها مً وحه الهػىباث التي  ،ومجاالث الؾُما جلَ اإلاجاالث التي 

بمسخلل  تواإلاُالب تاإلاىظم ض مً الايغاباثفي الػضً ؤةاإلاغ  تطلَ اليكاٍ مكاعي ًاهذ مُغوخت مً نبل ونىعه 

ػخبر ًل  ؤةالتي جىاصي بدهىم اإلاغ  تهاهَُ غً وكاٍ الجمػُاث اليؿٍى ، منها توالخان تالخهىم الػام غمىما... َو

 .اإلاػانغة ؤةطلَ مظهغا مً مظاهغ جدضًاث اإلاغ 

 الحلىق الخاصت للمزأة العاملت. :لثاملبحث الثا

زانه  بإخٍام تالػامل ؤةن ًسو اإلاكغع اإلاغ ؤوالغحل بمكهىمه الكػلي ال ًمىؼ مً  ؤةاإلاغ بحن  ةاإلاؿاوا ؤبن مبض    

ىلىحُ جاب الاوالص والهُام غلى جغبُتهم وعغاًتهم بهفي  تواإلاخمثل تومهمتها الخٍُى توالبضهُ تجخماش ى مؼ َبُػتها الكحًز

 ةوهظا الخسهُو مً اإلاكغع ًمثل الهىع  .ذفي هكـ الىن واإلاهىُت الاحخماغُت بإصواعهالٍي حؿخُُؼ بظلَ الهُام 

ػاث وههىم حػُيها بػٌ اإلاؼاًا الاياقُ ةاإلاؿاوا ؤإلابض توالػاصل تالخهُهُ زُاع وجدميها مً ألا  تمً زالُ ؾً حكَغ

 .إهثى لها زهىنُاتهايم و إوجدميها ي

خماًت اإلاكغع  باإلياقت بلىقةلى حاهب الخماًت الػامت للمغؤة الػاملت التي جخمخؼ بها بمىحب الىهىم الضولُت    

ًًا بػٌ الاخٍام التي جُبو غلى اإلاغؤة الػاملت خهغا وحػخبر بمثابه ؤقان هظه الىهىم نض جًمىذ  ا، الجؼاثغي له

ىلىجي والغخباعاث  تخٍام ما ًخػلو بدماًخهىم زانت،  قمً هظه ألا  اإلاغؤة الػاملت بالىظغ لُبُػتها وصوعها الكحًز

، عياعبمىمت مً خمل و خو ألا  تمماعؾب ما حػلوقُ ذ هظه الخهىم قخمثل ،ؾغةلضوعها ججاه ألا  هىزت ومغاغاةعغاًت ألا 

مغ بالػمل في الػمل غىضما ًخػلو ألا  تبالىظغ الى ظغوف زان تالػامل ؤةاإلاغ  تما ًخػلو بدماً ؤًًا ومً هظه الخهىم 

 .قؿاُ الكانتاللُلي ؤو الػمل باأل 

 في زالزت في مُالبت مخخالُت. توغلُه ؾيخىلى غغى هظه الخهىم الخان

 حم املزأة العاملت في الامىمت. املطلب الاول: 

هم ؤومً  ،في ًل مغاخل خُاتها تالخماً و تلى الغغاًب تالغحل قهي بداح تجسخلل غً َبُػؤة  اإلاغ  تن َبُػب   

وحب ؤمغ الظي ألا  ةغ مخػضصلى مساَبالخامل نض جخػغى  تالػامل ؤةقاإلاغ  ة، الخمل والىالص تمغخل ؤةاإلاغ  ةمغاخل خُا

حل الخىقُو بحن غملها ؤمً  زالُ هظه الكترة لها توالًماهاث الهاهىهُ تالالػم تحل جىقحر الخماًؤجضزل اإلاكغع مً 

   .1ؾغتهاؤ توعغاً

                                                           
ػت الاؾالمُت والهىاهحن الىيػُت ـ مجلت اإلاكٌغـ  1 ض مدمىص الػهاًلت: خهىم اإلاغؤة الػاملت ـ صعاؾت مهاعهت بحن الكَغ ًلُت  ، لم ًغص قيها طيغ الؿىت،ٍػ

 .16ؿُاؾُت، حامػت مدمض زًُغ بؿٌغة، الػضص الثامً م: الخهىم الػلىم ال
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ًاق اهخملهظه هظه الاؾباب قهض      ت اإلاىاؾب تالكغوٍ والظغوف اإلاىاؾب تاإلاكغغىن في مسخلل صُو الػالم بخىقحر 

 تالىظُك تقٌظلَ يكل الهاهىن الضولي خماً ،بكٍل زام تالػامل ؤةاإلاغ  تمىموؤ مبكٍل غاؤة  اإلاغ  تمىمؤ تاًلخم

كلها بػض الاهجاببحن ألا  تالػالن تخماً كلفي الخمل والاهجاب يما ي تاإلاخمثل تالػامل  ؤةللمغ  تالبُىلىحُ  .م َو

اليؿاء نبل  اؾخسضامن إبك 3عنم  تطلَ مً زالُ الاجكانُو  تالامىم تالػمل الضولُت بدماً تمىظم اهخمذو َاإلاا    

مغاحػتها  تلى ؾاًب 1952 غامحىان  4بكإن خماًت ألامىمت الهاصعة في  103عنم  تالاجكانُ ، و 1919 ػامالىيؼ ل

   .1 2000غام

 تاإلاخمثل مىمت و ألا  تلخماً تؾاؾُؤ اعس ى مباصت وخهىنؤهظا و نض اهخم اإلاكغع الجؼاثغي في ناهىن غالناث الػمل و    

بُ تغاهاث ههضًبويظلَ الخو في  تمىمألا  بةحاػةٌػغف  ة، ؤو مابػض الىالص تفي الخو في الغاخ ما  وؤحغ بضُ ألا  تَو

 .عياع َكلها بػض غىصتها للػملبفي  ؤةلى خو اإلاغ ب باإلياقت ة زىاء الاحاػ ؤٌؿمى بالضزل 

 11/ 90 :مىمت مً زالُ هو وخُض في ناهىن الػمل عنمألا ت ُلفي غ تالػامل ؤةغالج اإلاكغع الجؼاثغي خو اإلاغ ونض    

لُبها  تالامىم توما بػضها مً غُل ةحؿخكُض الػامالث زالُ قتراث ما نبل الىالص "مىه التي ههذ: 55 ةوطلَ في اإلااص

 ُ ؼ اإلاػمى مٌنهً الاؾخكاص ،للدكَغ  تئهُلفي الىظام الضازلي ل ةدؿهُالث خؿب الكغوٍ اإلادضصالًًا مً ؤ ةٍو

قغوٍ  بلىومضتها وال  تمىمألا  تخٍام غُلؤهه لم ًخُغم الى ؤوما هالخظه مً زالُ هظا الىو  " .ؿخسضمتاإلا

ًا ألا ج اؾخدهانها ؼ اإلاخػلو بالًمان الاحخماعياع محن وحػغف إهىاع الخؤهي هىع مً  تمىمألا  تًىن غُل ، مغ للدكَغ

نها ججبرها غً الخىنل غً الػمل وبالخالي ههُاع غً الػمل ألمً خاالث الا  تخال ةوحػخبر الىالص ةمحن غلى الىالصإبالخ

ًها غً ألا  تمُىاث الاحخماغُإػمل بظلَ ناهىن الخق ،حغ زاللهاجدغم مً ألا   تصاءاث غُيُؤحغ في قٍل مً حػٍى

اع ةمهغع  تصاءاث ههضًؤو   .في هظا الَا

لى خهها في بباليؿبت  تالػامل ؤةاإلاغ  تويػُ ،2في الػضًض مً الىهىم تمُىاث الاحخماغُإوغلُه قهض غالج ناهىن الخ   

ىُاالتي حػض اإلاغحؼ الاؾاس ي إلاضي  توطلَ غلى ؾغاع الاجكانُاث الضولُ ألامىمت، ػاث الَى  تالػامل ؤةللمغ  تههاف الدكَغ

زالُ قتراث ما نبل الىالصة  ؤمىمت تمً غُل ةالخو في الاؾخكاص تالػامل ؤةخُث مىدذ للمغ ، في هظا الخهىم

 .الاحخماغُت بالخإمُىاثخػلو اإلا 11/ 83مً الهاهىن عنم  29ؾبىع مخخالُت َبها للماصة ؤ 14 بـ دضصهاقا وبػضه

 :مىه غلى 23 ةمحن غلى الىالصة َبها لظاث الهاهىن في اإلااصإصاء الخؤ بظلَ غُلت ألامىمت وحكمل   

 .بػاجهغً الخمل والىيؼ وج تاإلاهاٍعل اإلاترجب توهي يكال تصاءاث الػُيُألا  ــ 

ًت ًىمُت للمغ  تصاءاث الىهضًألا  ــ الى الاههُاع غً  ةالتي جًُغ بؿبب الىالص تالػامل ؤةوالتي جخمثل في صقؼ حػٍى

 .الػمل

 تالػامل ؤةاإلاغ  تو الضازلي نض خغم غلى خماًؤن اإلاكغع ؾىاء غلى اإلاؿخىي الضولي ؤوبىاء غلى ما ؾبو وؿخيخج     

 ة، حغ زالُ هظه الاحاػ الىيؼ اؾخدهانها لأل  بحاػةفي  تالػامل ؤةهظه في خو اإلاغ وجخجلى مظاهغ الخغم  ، وػوحه إمي

                                                           
ؼ الجؼاثغي واإلاهاعن،  ؤَغوخت الضيخىعاه ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ح ـ 1 امػت س ي قًُل ػاهُت: الًماهاث اإلاهغعة للمغؤة الػاملت في الدكَغ

 .153، م: 2017/2018مؿخؿاهم، الؿىت الجامػُت:

لُت  2عر في اإلاا  11/ 83الهاهىن عنم:  ـ 2 ضة عؾمُت غضص  1983حٍى لُت  5اإلااعزت في  28ًخػلو بالخإمُىاث الاحخماغُت اإلاػضُ واإلاخمم، حٍغ  .1983حٍى

 



 

 8888حىان: الصىت-88:العذد -80: املجلذ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / اجلزائري محايت حقوق املرأة العاهلت بني نصوص االتفاقياث الدوليت و تشريع العول

  ـــــــــــــــــــ/ كرينبومحيدة عبد ال  /ــــــــــــــــــــ/حموودي مساح   

196 
 

ًان طلَ جهضًغ  ،َكالهاؤ تعياع مىلىصها وعغاًبالى خهها في  باإلياقت ةزىاء جمخػها بهظه الاحاػ ؤوغضم قهلها  مً  او

 .تزالنُم ألا غغاف والهُوألا  ت. في مسخلل الخىحهاث الضًيُؤةللمغ  تالاحخماغُ تاإلاكغع للمٍاه

ىهىم لمً خهىم  ألامىمتوخُث ال ٌؿػىا اإلاهام لػغى مسخلل الىهىم الهاهىهُت التي ههذ غلى ما ًترجب غلى    

هه ًىحض ؾُاب للخٌَغـ الهاهىوي للدؿهُالث التي ؤال بهه عؾم هظا الخىهُو الهاهىوي ؤيؿخُُؼ الهُى ق ، بخدلُلها

ن لم بلظلَ مؼ غضم جىقحر  تمايً زانؤالجؼاثغ. وطلَ مً زالُ غضم جىقحر في  تو اإلاغيػؤم ألا  تالػامل ؤةجسضم اإلاغ 

بؤمايً الػمل ؤصازل  تومىاؾب تؾػاع مػهىلإوب تالخًاهاث اإلااهل ةههل هضع  منها غلى غٌـ بػٌ  تو ختى نٍغ

ػاث اإلاهاعه  التي يغؾذ هظه الدؿهُالث يمً ناهىن الػمل هكؿه. تالدكَغ

 ياملت في حماًتها من العمل الليلعة الأحم املز  املطلب الثاوي:

ش  ةالهاصع  4عنم  توطلَ باالجكانُ تالػمل الضولُ تلى مىظمبُو اهخمام بػمل وؿاء لُال ؤًغحؼ     1919يخىبغ ؤ 29بخاٍع

مً الػمل نهاعا خُث يككذ الابدار  اعهانبقض ؤن الػمل لُال ٌػض ؤومما ال قَ قُه .   1 ن غمل وؿاء لُالإبك

وهما  تالػماُ غً ؾببحن عثِؿُحن ًدضزان مساَغ صخُ تاولذ اوػٍاؾاث الػمل لُال غلى صخالتي جى ةالػضًض

لى ب تًام صوعتها الكهٍغؤالتي نض ٌػغيها الػمل اللُلي  ؤةللمغ  تباليؿب تزان ت،ايُغاباث الىىم وحؿحر الػاصاث الؿظاثُ

  .2تًوحب مً خاحه الغحاُ للخماؤولى و ؤ تحهاص ػاثض ما ًجػل خاحتها للخماًب

التي ال ًمًٌ  لألوناثفي مجاُ الػمل اللُلي مً زالُ جدضًضه  تالػامل ؤةللمغ  تلهض مىذ اإلاكغع الجؼاثغي خماً   

اإلاخػلو  11/ 90مً الهاهىن عنم  27 ةخُث خضص ؾاغاث الػمل اللُلي يما حاء في اإلااص ؤزىائهان حػمل ؤ ؤةللمغ 

 تالخامؿ تلى الؿاغبلُال  تالخاؾػ تؾاغاث وطلَ مً الؿاغ 8بـن جدضص ؾاغاث الػمل اللُلي إبػالناث الػمل ب

لى الاجكانُاث ببه  ت جدضًض نىاغض وقغوٍ الػمل اللُلي والخهىم اإلاغجبُ إلتوجغى اإلاكغع بظلَ مؿ، نباخا

 تؾى 19هه ًمىؼ حكؿُل الػماُ مً الجيؿحن الظًً ًهل غمغهم ؤمً طاث الهاهىن  28 ةياف في اإلااصؤو  ت. الجماغُ

ًاهذ ؾنهم قهض حاء في  تواؾدثجى اإلاكغع في هظه الخال .ي غمل لُليؤفي  ت لًام اليؿاء الػامالث مً الػمل اللُلي مهما 

ن ًمىذ ؤنلُمُا بلٌىه ًجىػ إلاكدل الػمل اإلاسخو  ،غماُ لُلُتؤهه ًمىؼ اإلاؿخسضم مً حكؿُل الػامالث في ؤ 29 ةاإلااص

 .نُاث مىهب الػملاليكاٍ وزهى  تغىضما جبرع طلَ َبُػ تزان تعزه

  تؾالكت الظيغ بجىاٍػ 29 ةًهغ بدظغ حكؿُل اليؿاء لُال والاؾخثىاء هى ما وعص في اإلااص  الػام ؤن اإلابضةوغلُه ق   

اليكاٍ وزهىنُت مىهب الػمل وفي الىنذ طاجه عبِ اإلاكغع طلَ بكٍغ  تحكؿُل اليؿاء لُال متى بغع طلَ َبُػ

لى بؾباب التي جضقؼ بمكدل الػمل ن اإلاػاًحر وألا ؤوال قَ  ،سخو انلُمُامً مكدل الػمل اإلا تالخهُى غلى عزه

 تن ال جمـ بؿالمتها الجؿضًؤو  ؤةللمغ  تو الامخىاع غنها جخمغيؼ خُى ظغوف الػمل لُال بحن جٍىن مالثمؤ تمىذ الغزه

 .و قغقهاؤمػتها ن ال ٌكٍل مىهب الػمل زُغا غلى ؾإب تزالنُألا  تما حػلو منها بالؿالم توزان تو اإلاػىٍىؤ

                                                           
ش  4جمذ مغاحػت الاجكانُت عنم ـ 1 زم   1934حىان  19الهاصعة في  41بكإن غمل اليؿاجي لُال بمىحب الاجكانُت عنم  1919ايخىبغ  29الهاصعة بخاٍع

لُ 9اإلااعزت في  89بهضوع الاجكانُت عنم  1948ىت ، عوحػذ ؾ1929  20اإلااعزت في  171وؤزحرا نضعث بىكـ الهضص الاجكانُت عنم:  .1948 تحٍى

 .1990حىان 

ض مدمىص الػهاًلت: اإلاغحؼ الؿابو، م:  ـ 2  .13ٍػ
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في ما  تزان باألؾغةالًاعة  تزالنُوألا  تزاعه الاحخماغُآن الػمل اللُلي للمغؤة ال ًسلى مً ؤحلُا بالهُى وما هغاه    

ًاهذ ألا ب نض ًاصي  تغبائها اإلاجزلُإب ؤة هاهَُ غً اؾخمغاع اإلاغ  ت، الى عغاً تَكاُ بداحؤم هي التي حػمل لُال ولضيها طا 

 .َكالهاؤو مً طلَ غلى صخت  عهانها قُازغ طلَ ؾلبا غلى صختهاب ةغاث هىمها وػٍاصغضص ؾا تلى نلب

قٍاُ الػىل والخدغف الظي نض ؤالخإزحر غلى خماًتها مً ًل  تيما وجبضو الازاع الؿلبُت للػمل اللُلي للمغؤة مً حه   

ناهىن  توقلؿك تجخماش ى مؼ زانُالتي  تهظه الخماً ،زالنُاؤقػاُ جًغ بها إلُه لُال مً َغف الغحاُ ببجخػغى 

 .الػمل الظي ٌػخبر ناهىها خماثُا و جهضمُا

 الشاكت. حم املزأة العاملت في حماًتها من ألاعمال الخطزة و املطلب الثالث:

ػاث      توقُغتها الاهثٍى تويػل نىتها البضهُ تالػامل ؤةاإلاغ  تن جًؼ في الاغخباع َبُػؤخاولذ مسخلل الدكَغ

مً اإلاساَغ  ةوحه مخػضصطلَ أل  تو بمىاؾبؤجخػغى لضي نُامها بالػمل  ؤةن اإلاغ وأل  ،1توالىكؿُ تماهُونضعاتها الجؿ

ياقت الى بغماُ التي جخُلب مً الجهض ما ًكىم َانه اليؿاء ونضعتهً والاناباث ومً اإلاؿلم به وحىص بػٌ ألا 

ػاث الضولُواهُالنا مً هظه الاغخباع  ، اإلاغؤة تغلى صخ ةغماُ التي حكٍل زُىع ألا   تاث هظمذ مسخلل الدكَغ

ىُ  ت.غلى صختها وؾالمتها البضهُ ةالهىاغاث واإلاجاالث التي حكٍل زُىع  و  في بػٌ اإلاهً ؤةحكؿُل اإلاغ  إلتمؿ توالَى

مساَغ غلى مً و  تاإلاهىُ باألمغاىناباث للػامالث بغ حكؿُل اليؿاء بها إلاا حؿببه مً ظومً بػٌ الاغماُ التي ًد   

ًاقت اإلاكغوباث الٌدىلُت والػمل  االثفي الباعاث وهىاصي الهماع واإلاالهي ون لالػم ، صختهً الغنو ونىؼ الٌدُى و

حجاع والػمل في الاقغان باؾخسغاج اإلاػاصن وألا تاإلاداحغ وحمُؼ الاغماُ اإلاخػلهمهالؼ  جدذ ؾُذ الاعى في اإلاىاحم و 

غها ؤ ت يههغ الغناملههغ اإلاىاص اإلاػضهُ ةاإلاػض غخمضه ماجمغ ؤوهى ما  ... ونىاغت اإلاىاص اإلاخكجغة هًاحهاؤو ؤو جٌٍغ

ٌ الػماُ غً ألا إبك 42عنم  تالػمل الضولي في الاجكانُ   .2 1934 ػامل تمغاى اإلاهىُن حػٍى

 بٌُ في الُالءالغنام ألا  اؾخػماُن إبك 13عنم  تالاجكانُ تالػمل الضولُ تفي هكـ الهضص نضع غً مىظمو   

خاث ؤبٌُ غماُ الُالء الهىاعي التي جخُلب اؾخػماُ الغنام ألا ؤحكؿُل اليؿاء في والتي مىػذ  1921ػامل و يبًر

ن إبك 1960 ػامل 115 :عنم توالاجكانُ الثمً آلا تبالىناً  تاإلاخػله 1963 ػامل 119 :عنم توالاجكانُ ،الغنام

 ت.ىاص الٌُمُاثُن اإلاإبك 1990 ػامل 170 :عنم توالاجكانُ ت،ًىهُالػماُ مً الاقػاغاث ألا  تخماً

لؿىه  45 :عنم تبهظا الهضص الاجكانُ تالػمل الضولُ تباليؿاء الػامالث نضع غً مىظم تما غً الاجكانُاث الخانؤ   

كاُ  تن خماًإبك 4:عنم خىنُتهىاغها يما نضعث يظلَ الؤجدذ اإلاىاحم بمسخلل  ؤة ن اؾخسضام اإلاغ إبك 1935 الَا

 .غلى صختهً ةاليؿاء مً الهىاغاث الخُغ  تلصخ تاًواليؿاء مً الدؿمم بالغنام وهظا خم

ػاث الضولُ    مايً الػمل ؤمً صازل وألا  تالصخُ تبهىاغض الىناً تولهض اهخم اإلاكغع الجؼاثغي غلى ؾغاع ًل الدكَغ

غماُ ألا  تومنها ما ًخػلو بىىغُ ت،هظه الهىاغض منها ما ًخػلو بمٍان الػمل وجىقغه غلى حمُؼ اإلاىانكاث الصخُ

                                                           
ُ اإلاؼاج قةنها مػغيت باإلياقت الى طلَ الى ؤهىاع ؤزغي بن اإلاغؤة مػغيت لإلنابت باألهىاع الػامت لاليخئاب مثل الايخئاب الجؿُم وايُغاب اغخالـ  1

 . باإلائت مً اليؿاء والايخئاب ؤزىاء الخمل وايخئاب ما بػض الىالصة 30مً الايخئاب زانت بها يإهثى مثل ايخئاب ما نبل الضوعة والظي ًهِب خىالي 

 .114م:  2007اع الضًمهغاَُت الجضًضة ؾىتمدمض غبض الكخاح اإلاهضي: الصخت الىكؿُت للمغؤة، ص لخكانُل ؤيثر اهظغ:

ػاث الػمل الػغبُت ــ صعاؾت للىانؼ واإلاإمُى في ظل مػاًحر الػمل الضولُتـ  2 والػغبُت ــ  غبض الباؾِ غبض اإلادؿً: الخماًت الهاهىهُت للمغؤة  في حكَغ

 .11، م:2013هىقمبر ؾىت  21ــ 20ًٍ، صعاؾت مهضمت في بَاع الىعقت ألاولى إلااجمغ نًاًا اإلاغؤة وجدضًاث الػهغــ البدغ 
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ىلىجي ؤةللمغ  تباليؿب تلٍل غامل زان تىاؾباإلا نها الكحًز ومنها ما ًخػلو باإلاىاص  .خُث ال جدىاؾب ًل الاغماُ مؼ جٍٍى

 .غلى الػماُ ومً يمنهم اليؿاء ةالتي حكٍل زُىع  ةاإلادظىع 

هه ؤال ب غ،لخظلى هظا الىىع مً ابهه لم ٌكغ ؤالى مىنل اإلاكغع الجؼاثغي في ناهىن غالناث الػمل هجض  ىظغ بالوبهه    

 تغماُ الكانألا  خٍاما جايض غلى خظغؤنض يمً  ألهههظا الهاهىن ل توالخه تههىم ؾابه ةجهغع بمهخط ى غض

مً وألا  تالصخُ تاإلاخػلو بالىناً  88/07:ومً هظه الىهىم غلى ؾبُل اإلاثاُ الهاهىن عنم،  ؤةاإلاغ  تبصخة واإلاًغ 

ب الػمل مً وألا  تالتي جُبو غلى خكظ الصخ تللخماً تػلو بالهىاغض الػاماإلاخ 05/ 91 :اإلاغؾىم الخىكُظي عنم، و َو

ى الظي ًدضص نىاغض خماًت الػماُ مً ؤزُاع الاقػاغاث 86/132 :اإلاغؾىم الغثاس ي عنمو  ،مايً الػملؤفي   . 1تاإلاٍا

 ت في:الػامل ؤةغلى اإلاغ  تبالصخ ةغماُ اإلاًغ خٍام التي جايض غلى خظغ ألا وجخمثل مجمل ألا 

 تالؾُما جلَ اإلاخػله تزان تبدماً ؤةاإلاغ  ةمايً الػمل واؾخكاصؤمً صازل وألا  تالصخُ تفي الىناً ُاخو الػمــ 

 .واجهاء الازُاع اإلاهىُت تبكغوٍ الػمل الػام

  ت.ما بػض غُله الامىم اليؿاء الخىامل وغُلت تللػماُ زان تالُبُ تنغاع اإلاغانبــ ب

لهً خماًه اليؿاء الخىامل مً الاقػاغاث بخدــ   ت.مؼ خالتهم الصخُ ًخالءملى مىهب غمل بٍى

 .يُلىؾغام 25خمله واإلاهضع ب  تالػامل ؤةجدضًض الىػن اإلاؿمىح به والظي ًمًٌ اإلاغ ــ 

ن ؤمً الخدهو مً  تاليؿاء جدذ ؾُذ الاعى بكٍل ؾحر مباقغ مً زالُ الؼام اإلااؾؿاث اإلاؿخسضم اقخؿاُ ــ

ل  ًكىم َانتهملليؿاء ال جهخط ي حهضا  تالاغماُ اإلاًى

 خاجمت:

بهى ٌػض     ًاق  ؤةبحن الغحل واإلاغ  ةاإلاؿاوا ؤمبض ٍو ًاقت في  غلُه مىهىم الخهىم ومنها الخو في الػمل مبضؤ  تفي 

الهًاء غلى  توالاغالن الػالمي لخهىم الاوؿان و اجكانُ ةمثل مُثام الامم اإلاخدض تالضؾاجحر و مسخلل اإلاىازُو الضولُ

اث الػامؾاؽ أل إي ة ؤض اإلاغ حمُؼ اقٍاُ الخمُحز ي  تخٍام نىاغض الهاهىن الضولي والضازلي لخهىم الاوؿان والخٍغ

 .و الجيؿحنؤغضم الخمُحز بحن الاقغاص  ؤوالظي ًغجٌؼ غلى مبض

صزىلها ؾىم  تهمُؤومؼ اػصًاص  اًًؤفي حمُؼ الضُو وفي الجؼاثغ  ؤةوجماقُا مؼ الخُىع الظي لخو ويؼ اإلاغ بهه    

لضزىلها مُاصًً  تٍ اإلاالثمو الظغوف والكغ  تتهُئ ةل مً اإلاكغع الضولي واإلاكغع الجؼاثغي بًغوع ً اهخمالػمل 

 ةًً جم الىو غلى غضؤفي مجاُ الػمل  تزان تدماًب تالػامل ؤةقخمخػذ اإلاغ  لظلَ تخٍام الالػمهو غلى ألا ، و الػمل

الكغم.. الامغ الظي اوػٌـ اًجابا غلى جمٌحن  وفي جٍاقا  ةجخػلو بدهها في الػمل وبدهها في اإلاؿاوا ؤة هاث للمغ ايم

 .ًًاؤ تمً ازظ صوعها في اإلاجخمؼ وجدهُو الخىمُ ؤةاإلاغ 

                                                           
ب الػمل،اإلااعر في   88/07الهاهىن عنم:ـ  1 ضة عؾمُت غضص1988حاهكي 26اإلاخػلو بالىناًت الصخُت وألامً َو  . 1988لؿىت  4، حٍغ

ضة عؾمُت  اإلاخػلو بالهىاغض الػامت للخماًت التي جُبو غلى خكظ الصخت وألامً في ؤمايً 05/ 91ـ واإلاغؾىم الخىكُظي عنم:  ماعزت في   4الػمل، حٍغ

 ـ1991حاهكي ؾىت23

ضة عؾمُت غضص 1986ماي 27اإلااعر في  86/132ـ اإلاغؾىم الغثاس ي عنم:  ماعزت في  4ًدضص نىاغض خماًت الػماُ مً ؤزُاع الاقػاغاث ألاًىهُت، حٍغ

 .1986ماي 28
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يماهاث زانه بها  ؤةويغامتها وغلى مىذ اإلاغ  ؤةغلى اإلاغ  تاإلاكغع غلى اإلاداقظ قمً زالُ الضعاؾت الخظىا خغم   

الى  باإلياقت تالػامل ؤةن جىاُ اإلاغ ؤوالظي ًهخط ي   ،بُنها وبحن الغحل ةغىض حكؿُلها بؿُت جدهُو الػضُ واإلاؿاوا

ًالخو في ؤحغ مدؿاو والخو في الًمان الاحخماعيخهىم الغحل بمػجى الخهىم التي ًخمخؼ بها الػماُ غمىم ا خهىن ا 

ت تَبُػتها الجؿماهُ تحل خماًؤطلَ مً  وطلَ و ؤةبها يمغ  تزان ؤزغي  وجخمثل هظه الًماهاث  ،ووظُكتها الخٍُى

و بىيؼ غُل ؤن ويؼ نُىصا غلى حكؿُلها ؾىاء في ما ًخػلو بىىع الػمل وونذ مماعؾخه إخاَها اإلاكغع بؤالتي 

 ت.الامىم تمثل غُلت الىيؼ وعغاً ؤةباإلاغ  تزان توناث عاخؤو 

ىلىحُ ؤةاإلاغ  تلُبُػ ةومغاغا     و ؤخاَها اإلاكغع ؾىاء غلى اإلاؿخىي الضولي ؤقهض  لألهىزت توعغاً توجغيُبتها الكحًز

وطلَ مً زالُ مىؼ حكؿُلها  ،زالنُتالصخُت وألا  تللمكغع الجؼاثغي بًماهاث ويىابِ جٌكل لها الخماً تباليؿب

 تال في بػٌ الخاالث الاؾخثىاثُبغ حكؿُلها لُال ظلى خب تياقب ،في الاغماُ الكانت والخُغة التي نض جازغ غلى صختها

 .للػمل تكانُاث الجماغُلى الاجبمغ جهضًغها ؤالتي جغى  تغماُ اإلاىاؾبوألا 

ؼ الػمل لم ًخُغم ؤومجمل ما ًمًٌ نىله      نغاع بفي مجاُ  تخٍام جكهُلُؤلى بن اإلاكغع الجؼاثغي مً زالُ حكَغ

ًاقُ  تو بالخماًؤبحن الجيؿحن  تاإلاهىُ ةمغ باإلاؿاوابل ؾٌذ غً الٌثحر منها ؾىاء حػلو ألا  ت،الػامل ؤةللمغ  تيماهاث 

ػُا يبحرا في مجاُ خماًه اإلاغ ألا  ت بهكت زانت،الػامل ؤةللمغ  ةاإلاهغع  يما الخظىا  ت، الػامل ؤةمغ الظي ًهُم قغاؽ حكَغ

 تحهو مً و مغيػت... ؤما ؤًىنها خالت بهكت غامت مثل  تالػامل ؤةؾُاب الخٌَغـ الهاهىوي للدؿهُالث التي جسضم اإلاغ 

ػاث ال جٌمل صاثما في نهىع الهىاهحن تالػامل ؤةاإلاغ  تن مكٍلبزغي ؤ اتها  ازخالفغلى  ةهظه الازحر  ،والدكَغ مؿخٍى

بحن الجيؿحن وجٍاقا قغم  تاإلاهىُ ةؾىاء حػلو الامغ باإلاؿاوا تبالػامل تيثر مً مىيؼ غلى الخهىم الخانؤيضث في ؤ

لتي هما جٌمً في الثؿغاث والكجىاث ابو  ،في هظا الؿُام تالػامل ؤةللمغ  تاإلاٌغؾ تالخان تو ما حػلو بالخماًؤالدكؿُل 

مً الػماُ الكئت جكهل بحن الىو الهاهىوي وبحن جُبُهه في الىانؼ الػملي الامغ الظي ًدؿبب في تهمِل هظه 

 .والاجخاف في خهىنها

ؼ الجؼاثغي ًخكو  ؤةن الخىظُم الهاهىوي لػمل اإلاغ ؤزحرا هالخظ ؤو     لى خض بػُض مؼ ما حاء في الاجكانُاث بفي الدكَغ

للػمل وحكؿُل  تبجمُؼ اإلاؼاًا والاخٍام اإلاىظم ت الػامل ؤةيض غلى جمخؼ اإلاغ ؤخُث  ،نإكبهظا ال تواإلاىازُو الضولُ

 .بُبُػت بػمل اليؿاء الظي ٌػخبر مً الىظام الػام تاإلاخػله تالػماُ صون جمُحز مؼ غضم الازالُ بالهىاغض الخان

ًامل تالػامل ؤةغ حل جمٌحن اإلاؤو مً  تالىخاثج اإلاخىنل اليها مً زالُ الضعاؾ تمام حملؤو      تمً الخمخؼ بدهىنها 

وؾؼ.... هخهضم ببػٌ الانتراخاث و ؤ بهكت تلها مً زالُ جكػُل الىهىم الهاهىهُ تالاحخماغُ توجىقحر الخماً

 :هىعصها في ما ًلي

بؤ تهمُؤغُاء بو  تالانخهاصً ةفي الخُا تقػالت لًمان مكاعي تمُومدى ألا  ؤةالاهخمام بخػلُم اإلاغ  ــ هُل إوج يبر لخضٍع

 .إلاخُلباث الؿىم  ؤةاإلاغ 

 .نإوؾاٍ الػامالث بهظا الكؤفي الػمل ووكغ الىعي في  تبدهىنها الهاهىهُ تالػامل ؤةجدؿِـ وحػٍغل اإلاغ  ة يغوع  ــ 

ؼ الضوع الىهابي للمغ  ــ  التي جُبو غليها مً زالُ  تبما ًجػلها حكاعى في نىؼ الىهىم الهاهىهُ ؤة جكػُل وحػٍؼ

 .للػمل تماغُالاجكانُاث الج
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ؼ الكغايــ  ل  تالػمل غلى حػٍؼ  والهُاع الخام مً حهت توحه الخيؿُو بحن اإلاجخمؼ اإلاضوي والجهاث الخٍىمُؤًو

اث  تُذ حػاوها مثمغا بؿُدزغي بما ًؤ توهُئاث اإلاجخمؼ اإلاضوي الػالمي مً حه تواإلاىظماث الضولُ الاعجهاء بمؿخٍى

 ت.اإلاؿخضام تهُو الخىمُجد ت فيالػامل ؤةللمغ  تاإلامىىخ تالخماً

غلى اليؿاء  تلدؿهُل اإلاهم تالخضًث و الخٌىىلىحُاث مؼ جُىع وؾاثل الاجهاُ تهظام الػمل غً بػض زان ــ اغخماص

 .اإلاايثاث في البِذ

مً حل جدهُو ألا ؤفي ناهىن واخض حامؼ وماوؼ مً  تالػامل ؤةباإلاغ  تاإلاخػله تالىهىم الهاهىهُ تججمُؼ جغؾاهــ 

ػاث الجؼاثٍغ ،الى الباخثحن والاحغاثُحن تولدؿهُل ونُى اإلاػلىمالهاهىوي  في مسخلل  توطلَ هظغا لخىازغ الدكَغ

 .الىهىم والخىظُماث

   كائمت املصادر املزاحع:

 ر:املصاد توال كائمأ

 :الاجفاكياثــ أ  

 12/ 20اإلااعر في  21 :ضة عنممم اإلاخدــ الاغالن الػالمي لخهىم الاوؿان الظي نضع بمىحب نغاع الجمػُت الػامت لأل 1

/1948. 

 .1979 /18/12الهاصعة في الهًاء غلى الخمُحز يض اإلاغؤة  تجكانُب ؾُضاو ـــ تاجكانُ ــ 2

اًلُى  15و  4ــ اغالن ومىاهج غمل بٌحن اإلاىبثو غً اإلااجمغ الػالمي الغابؼ اإلاػجى باإلاغؤة اإلاىػهض في بٌحن زالُ الكتره 3

 .1995ؾبخمبر 

  .حىع ألا  جدضًض وجهُُم بكإن 15عنم الػغبُت  كانُتـ الاج 4

 ب ـ الذشاجيرالجزائزيت:

ض ،1963ؾبخمبر  8صؾخىع ـ 1 ش  ةالهاصع  64غضص  تعؾمُ ةحٍغ   1963ؾبخمبر  10بخاٍع

ضح 1976هىقمبر  22اإلااعر في  76/97مغ عنم الهاصع بمىحب الا  1976صؾخىع ـ 2 ش  الهاصعة  94غضص تعؾمُ ةٍغ بخاٍع

 .1976رهىقمب 24

ض 1989،قُكغي  28اإلااعر في  18/ 89الهضع باإلاغؾىم الغثاس ي عنم  1989صؾخىع ـ 3  1في  تماعز 9غضصت عؾمُ ةحٍغ

 .1989ماعؽ 

ض ،1996صٌؿمبر  7اإلااعر في  438/ 96الهاصع باإلاغؾىم الغثاس ي عنم  1996صؾخىع ـ 4 اإلااعر في  76غضص  تعؾمُ ةحٍغ

ل ؤق 10اإلااعر في  02/03ىن عنم اإلاػضُ واإلاخمم بالهاه 1996صٌؿمبر  8 ض، 2002ٍغ في  تاإلااعز 25غضص  تعؾمُ ةحٍغ

ل ؤ 14 ض ،2008هىقمبر  15اإلااعر في  19 /08واإلاػضُ بالهاهىن عنم  ،2002بٍغ  16اإلااعزت في  63غضص  تعؾمُ ةحٍغ

ض 2016،ماعؽ  6اإلااعر في  01/ 16واإلاػضُ بالهاهىن عنم  ،2008هىقمبر   .2016ماعؽ  7في  اإلااعزت 14عؾمُت  ةحٍغ
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 ج ـ اللىاهين:

ل 21اإلااعر في  90/11م: ـ الهاهىن عن1 ضة عؾمُت غضص، 1990ؤقٍغ اإلاخػلو بػالناث الػمل  1990لؿىت  17حٍغ

، 1991ؾىت  صٌؿمبر 21اإلاىاقو  1412حماصي الثاهُت غام  14ماعر في  91/29 :اهىن عنمم بالهمػضُ ومخم ،الكغصًت

 .1991لؿىت  68ج.ع عنم 

ضة عؾمُت غضص  1990حىان  2اإلااعر  14/ 90ــ الهاهىن عنم ـ2 اإلااعر  23اإلاخػلو بٌُكُاث مماعؾت الخو الىهابي حٍغ

لُت  6في   اإلاػضُ والخمم. 1990حٍى

لُت  2اإلااعر في  11/ 83ــ الهاهىن عنم: 3 ضة عؾمُت غضص  1983حٍى ًخػلو بالخإمُىاث الاحخماغُت اإلاػضُ واإلاخمم، حٍغ

لُت  5 اإلااعزت في 28  .1983حٍى

ب الػملوألا  تالصخُ تاإلاخػلو بالىناً  88/07:الهاهىن عنمـ 3 ضة عؾمُت غضص1988حاهكي 26،اإلااعر في مً َو  4، حٍغ

 . 1988لؿىت 

مايً ؤمً في وألا  تالتي جُبو غلى خكظ الصخ تللخماً تاإلاخػلو بالهىاغض الػام 05/ 91 :اإلاغؾىم الخىكُظي عنمـ و 4

ضة عؾمُت  ،الػمل  ـ1991حاهكي ؾىت23ماعزت في   4حٍغ

ًدضص نىاغض خماًت الػماُ مً ؤزُاع الاقػاغاث ألاًىهُت،  1986ماي 27اإلااعر في  86/132:اإلاغؾىم الغثاس ي عنمـ  5

ضة عؾمُت غضص  .1986ماي 28ماعزت في  4حٍغ

 .كائمه املزاحع :ثاهيا 

 :الكخب ـأ 

داهت للٌخاب ـ الجؼاثغ ـ حؿىع بكحر هضفي: الىححز في قغح ناهىن الػمل ـ غالناث ــ 1 الػمل الكغصًت والجماغُت، صاع الٍغ

 .2001لليكغ والخىػَؼ َبػت 

 .1996ًىؾل بلُاؽ: مدايغاث في نىاهحن الػمل الػغبُت مٌخبت الثهاقت لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن َبػت ــ 2

 .114م:  2007ؾىت الضًمهغاَُت الجضًضة ـ مدمض غبض الكخاح اإلاهضي: الصخت الىكؿُت للمغؤة، صاع3

 ت:الزشائل الجامعي ـ ب 

َاوس ي قاَىت: الخماًت الهاهىهُت للمغؤة الػاملت صعاؾت مهاعهت في الهاهىن الضولي والهاهىن الجؼاثغي ؤَغوخت  ـ1

 .2019/2020صيخىعاه، حامػت مدمض زًُغ بؿٌغة 

ؼ الجؼاثغي 2 واإلاهاعن،  ؤَغوخت الضيخىعاه ًلُت  ـ س ي قًُل ػاهُت: الًماهاث اإلاهغعة للمغؤة الػاملت في الدكَغ

 .2017/2018الخهىم والػلىم الؿُاؾُت حامػت مؿخؿاهم، الؿىت الجامػُت:

،الؿىت 1حجُمي خضة: الخماًت الهاهىهُت للمغؤة في الجؼاثغ مظيغه ماحؿخحر، ًلُت الخهىم حامػت الجؼاثغ ـ3

 .2013/2014الجامػُت:

4.  Fatima Zohra Saï, le statut politique est le statut familial des femmes en Algérie, thèse en 

vue de l'obtention du doctorat, Université d'Oran, 2008 
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 :امللاالث في امللخلياث والىذواثو امللاالث في املجالث  ـ ج 

ض مدمىص الػهاًلت: خهىم اإلاغ 1 ػت الاؾالمُت ؤـــ ٍػ والهىاهحن الىيػُت ـ مجلت اإلاكٌغ ة الػاملت ـ صعاؾت مهاعهت بحن الكَغ

 ًلُت الخهىم الػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زًُغ بؿٌغة، الػضص الثامً.

 تاإلاجل ،والغحل الػامل في هظام الػمل الؿػىصي تالػامل ؤةفي الخهىم بحن اإلاغ  ةخمض بجي زلل اإلاؿاواؤــ هاقم 2

ًاصًمُ  .2017للبدث الهاهىوي غضص زام  تالا

ػاث الػمل الػغبُ ؤة للمغ  تالهاهىهُ تالخماً :غبض اإلادؿً غبض الباؾِــ 3 مُى في ظل إللىانؼ واإلا تصعاؾ ت ــفي حكَغ

ً ــوجدضًاث الػهغ ؤةولى إلااجمغ نًاًا اإلاغ ألا  تَاع الىعقبفي  تمهضم تصعاؾ ت ــوالػغبُ تمػاًحر الػمل الضولُ  ،البدٍغ

 .2013 ؾىت هىقمبر  21ــ 20
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 امللخص:

اًتها وخماًت خلىكها َى مبضؤ ٌٗض الُفل زمغة مً زماع الؼواج، وؤَم ملانضٍ، وهٓغا ألَمُت الُفىلت فةن ٖع       

لى عؤؾها ؤلاؾالم الظي ؤكغ خلىكا للُفل وؤمغ بدماًتها،  ٗاث وألاهٓمت الىيُٗت ٖو بوؿاوي، اَخمذ به حمُ٘ الدكَغ

اًت للُفىلت اًت ًيبغي ؤن جبضؤ كبل والصجه   ،فلم ولً ًىحض كاهىن اقمل مىه في وحىب الٗىاًت والٖغ بال ؤن َظٍ الٖغ

 خُث ًخيىن فحها الفغص فٗال وجدضص مٗاإلاه الىعازُت. ،ىامً مغخلت وىهه حىِ

لىكه في بًُ ؤمه بلى ٚاًت اهفهاله ٖجها        مً ؤحل طلً اٖترف له اللاهىن بدلىق واملت مً وكذ جيىهه ٖو

ت، خُث جثبذ له َظٍ الخلىق بخمام والصجه خُا، ختى وبن جىفي بٗض طلً، وبطا لم ًخدلم  فافتريذ له خُاة جلضًٍغ

 ٍ والصة الجىحن خُا ػالذ شخهِخه بإزغ عحعي فال ٌٗخبر ؤهه اهدؿب ؤي خم مً خلىكه.قغ 

ت هةلخاق         حن مً الخلىق اإلاضهُت واإلاٗىٍى فخيىن للجىحن شخهُت كاهىهُت وؤَلُت وحىب هاكهت، جىحب له هٖى

حجؼ ههِبه مً اإلاحرار، وؿبه بإبُه وؤزغي ماصًت هثبىث ملىُت وطمت مالُت زانت للجىحن جىحب ؤلاهفاق ٖلُه و 

 وصخت الىنُت له والىكف ٖلُه وحىاػ الهبت له.

 ؛ الغخم.الجىحن؛ الخماًت اللاهىهُت؛ الخمل؛ خلىق  الكلماث املفخاخيت:

Abstract: 

         The child is a fruit of marriage, and one of its main purposes. In view of the importance 

of childhood, its care and protection of its rights is a human principle. It is concerned with all 

the legislations and statutes, especially Islam, which recognized the child's rights and ordered 

its protection. 

    However, this care should begin before its birth from the stage of being a fetus to his 

formed and his genetic features determined. For that reason, the law conferred him full rights, 

from the time he was making in his mother's uterus until his separation from her. 

    Therefore, laws presupposed an estimated life for him and rights after his birth alive, even 

if he dies thereafter; but if the condition of life is not fulfilled at the birth of the fetus it loses 

legal personality retroactively and therefore is not gaining any right.
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    the fetus, which was born alive, has a legal personality and limited legal capacity; it has 

two types of civil and moral rights (such as , Filiation, Spending, Heritage ,Will , Property, 

Patrimony, Donation, and Waqf ) 

Keywords :Fetus; Legal protection; Pregnancy; Right ; uterus. 

 ملضمت:

ت، ؤي التهُئت الجؿضًت وؤٌو مغاخل          زلم ؤلاوؿان خُث جدكيل ؤًٖاٍئ وؤحهؼجه التي  الجىحن َى الىىاة البكٍغ

ظا مهضاكا للىله حٗالى ىه بمغاخل مسخلفت، َو ًَ " :جىفغ له الخُاة فخمغ صوعة جيٍى ْم ِفي َعْيٍب ِم
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َ ْ
ل{5ؾىعة الدج، آلاًت  } "ْلا ى َظا فةن ؤٌو مغاخل الخُاة ، ٖو

ظٍ اإلاغخلت هي اإلاىعص الغئِس ي الظي ًخٛظي مىه الىحىص ؤلاوؿاوي.  ؤلاوؿاهُت جبضؤ بالجىحن في بًُ ؤمه، َو

ذ مً آلاصاب ما ًًمً           ىه في عخم ؤمه، خُث قٖغ ٗت ؤلاؾالمُت بالجىحن كبل وكإجه وجيٍى وللض اَخمذ الكَغ

وبٗض زغوحه مً بًُ ؤمه ما ًيهئ لتربِخه جغبُت نالخت لُيىن ًٖىا فٗاال  ،جُىعٍ وكإجه وكإة ؾلُمت ؤزىاء مغاخل

دٓى بالخماًت اللاهىهُت مً بضاًت الخسهِب وهافٗا في اإلاجخم٘، ، وهٓغا ألَمُت وىهه ٌٗض ؤولى مغاخل ؤلاوؿان ٍو

اًت وخماًت خلىكه َى مبضؤ بوؿاوي.  الجىحن فةن ٖع

لىصها بالًغوعة بلى الىكف ًٖ مضي جُبُلها ٖلى اإلاؿخىي اللاهىوي، وهظلً بن البدث في خلىق الجىحن ً       

ٗت ؤلاؾالمُت الؿمد الىاكعي مً ٖلى اٖخباع ؤن مدىع  تزالٌ جبُان مضي جبجي اإلاكٕغ الجؼائغي إلاسخلف ؤخيام الكَغ

 الضعاؾت في َظا اإلاىيٕى َى خماًت خلىق الجىحن الظي ٌٗخبر ؤؾاؽ ألامت ومؿخلبلها.

ٗت          مً خُث جىُُف   ؤلاؾالمُتومً ؤحل صعاؾت اإلاىيٕى وجدضًض اإلاغهؼ اللاهىوي للجىحن ملاعهت م٘ وعص في الكَغ

لُه هداٌو مً زالٌ َظٍ الضعاؾت الىكىف ٖلى  ت ٖو الصخهُت اللاهىهُت للجىحن ومضي جمخٗه بالخلىق اإلاضهُت واإلاٗىٍى

اوعص الىصىص اللاهىهيت املغكؼ اللاهىوي للجىين ملاعهت مق م كيف هؽمذ: الخالُت ؤلاقيالُتَظٍ اإلاؿائل وطلً بُغح 

 ؟وهل وفغث هظه الىصىص خماًت كافيت لهمً أخكام الكغيفت إلاؾالميت؟ 

الجىحن اإلاخٗللت بظاث لإلحابت ٖلى َظٍ ؤلاقيالُت اعجإًىا جلؿُم َظا اإلاىيٕى بلى مبدثحن: جىاولىا مً زاللهما الخلىق 

 والخلىق اإلاالُت للجىحن.

 الحلىق املخفللت بظاث الجىين :املبدث ْلاول 

ٗت ؤلاؾالمُت، اَخماما بالجىحن، فدفٓذ له خلىكه، ومً َظٍ      ؤولذ هثحر مً اللىاهحن الىيُٗت ٖلى ٚغاع الكَغ

ضم بحهايه، وهي لِؿذ مً نمُجه الصخهُت وهي مخٗضصة، هدلالخلىق ما ًخٗلم بظا م ه فـي ؾالمت حؿمه، ٖو

، ؤال وهي خله في وـؿبه ٗلم بالجاهبدثىا َظا ألجها جخ ب الجىائي، ومجها ما ًخٗلم بظاث الجىحن وتهمىا في َظا اإلاىيٕى

ظا ما ؾيخٗغى له في ألبُه    .اإلابدثَظا ، وخله في ؤلاهفاق ٖلُه، َو
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 املعلب ْلاول: خم الجىين في اليؿب

لهض باليؿب بلخاق الىلض بىالضًه فل، فهى خم مً خلىق الُ ٌٗض اليؿب ؤَم زمغاث الؼواج الصخُذ وؤزاٍع     ، ٍو

وهما َى مٗلىم فةن مدل اليؿب َى الجىحن بٗض الىي٘، الـظي ال ًـإحي بال في بَاع الٗالكت الؼوحیت  ،1ؤو بإخضَما كغابت

، للىله نلى هللا 2الصخیدت التي جخم ًٖ َغیم الاجهاٌ الجيس ي الُبیعي، فیيؿب الجىحن بلى ؤبیه وؤمه وال بقياٌ

َحجغ(وؾلم مً خضًث ٖائكت عض ي هللا ٖجها: ٖلُه 
ْ
 . 3) الَىلُض للفغاف، وللفاهِغ ال

وال ًيؿب الىلض ألبُه بال بطا ؤجذ به ألام زالٌ مضة مُٗىت، بال ؤهه ما ؤؾخجض مً وؾائل َبیت مخٗللت باإلهجاب     

ا، ؤنبدذ جثحر الىثحر مً اإلاكاول فیما حَر یخٗلم بخدضیض وؿب اإلاىلىص الىاجج ًٖ  والخللیذ الانُىاعي وجإححر ألاعخام ٚو

 .4َظٍ الخلىیاث

 الفغؿ ْلاول: مضة الحمل

 مضة الخمل هي اإلاضة التي ًمىثها الجىحن في الغخم مىظ لخٓت الخللُذ وختى قٗىع الخامل بأالم الىي٘.    

 أوال: أكل مضة الحمل

ٗت ؤلاؾالمُت ٖلى ؤن ؤكل مضة للخمل هي ؾخت ؤقه      غ، اؾخضالال بلىله حٗالى: ؤحم٘ فلهاء الكَغ
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{ فدضصث 14ؾىعة للمان، آلاًت } ل

كغون قهغا ، وخضصث آلاًت الثاهُت مضةمضة الخمل والفهام بثالزىن قهغا آلاًت ألاولى بلى خ، فالفهام وخضٍ بإعبٗت ٖو

 بطا مضة آلاًت ألاولى ؾخت ؤقهغ هي ؤصوى مضة للخمل.

ؤكل مضة " :مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي ٖلى ؤن 42وكض خظث ؤٚلب اللىاهحن خظو الفله ؤلاؾالمي، فلض ههذ اإلااصة     

 180مً مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت اإلاٛغبُت ٖلى ؤن ؤكل مضة للخمل هي  84وهو الفهل ، "للخمل هي ؾخت ؤقهغ

 .5ًىما

                                                           
، مهغ، ؤلاماعاث، صاع الىخب اللاهىهُت، صاع قخاث لليكغ، -هتصعاؾت جأصيليت جدليليت ملاع  -أخكام خم الجىين في اليؿب ؤوان ٖبض هللا الفُط ي،  1

 .25، م 2015
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ٍجىػ كاهىن ألاؾغة، و مً  34و 33و 32بالبِىت ؤو بىياح الكبهت ؤو بيل ػواج جم فسخه بٗض الضزٌى َبلا للمىاص ؤو باإلكغاع ؤو  ًثبذ اليؿب بالؼواج 2

ُا وؤمىً الاالى بلى الُغق الٗلمُت إلزباث اليؿب، هما ؤهه ًيؿب لللاض ي اللجىء   جهاٌ ولم ًىفه بالُغق اإلاكغوٖت.لض ألبُه متى وان الؼواج قٖغ

بالبىىة ؤو ألابىة ؤو ألامىمت إلاجهٌى اليؿب ولى في مغى اإلاىث متى نضكه الٗلل ؤو الٗاصة ًثبذ اليؿب هظلً، ٚحر ؤن ؤلاكغاع   ؤلاكغاعوفي خالت 

ظا خؿب ههىم اإلاىاص ر اإلالغ باليؿب في ٚحر البىىة وألابىة وألامىمت ال ٌؿغي ٖلى ٚح  84/11عكم لاهىن ال مً 45و 44و 41و 40بال بخهضًله، َو

ضة الغؾمُت عكم  2005فبراًغ  27اإلااعر في  05/02اإلاٗضٌ واإلاخمم باألمغ عكم ألاؾغة الجؼائغي اإلاخًمً كاهىن   .2005فبراًغ  27 اإلااعزت في  15الجٍغ
 –ٌ 1407، 1948، خضًث عكم 2، ج  3صاع ابً هثحر ، ٍ  ،، بحروثالجامق الصحيذ املسخصغ لجٗفي،مدمض بً بؾماُٖل ؤبى ٖبض هللا البساعي ا 3

 .724م، م  1987
اث زالض،  4 ، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن الُبي، ولُت -صعاؾت ملاعهت–الحماًت اللاهىهيت للجىين في ؼل املؿخجضاث العبيت قبٖى

 .14، م2016-2015الخلىق، حامٗت جلمؿان، 
ف ْهحر 5  .ألاؾغة مضوهت بمثابت 70.03 عكم اللاهىن  بدىفُظ( 2004 فبراًغ 3) 1424 الدجت طي مً 12 في ناصع 1.04.22 عكم قٍغ
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 زاهيا: أكص ى مضة الحمل

م ألك     ص ى مضة للخمل، ولم ًغص في طلً ش يء مً الؿىت الصخُدت اإلاخفم ٖلحها بحن الفلهاء، لم ًخٗغى اللغآن الىٍغ

ولٗل طلً َى ؾبب ازخالفهم في َظٍ اإلاؿإلت، فظَب الخىفُت بلى ؤن ؤكص ى مضة الخمل ؾيخان،  وهجض ؤن مدمض بً 

ى مً ؤئمت اإلاالىُت حٗلها ؾىت َاللُت ٗاث، هم1الخىم، َو ى ما ؤزظث به ؤٚلب الدكَغ هغ وؾىعٍا واإلاٛغب وجىوـ، ، َو

، م٘ خـؿابهم لها بؿىت قمؿُت ٖضص ؤًامها  ا مً الضٌو حَر ـذ،  365ٚو ًىما، ولِـ ؾىت َاللُت ما ٖضا لُبُا واليٍى

 42 اإلااصة(ولىً َىان مً الضٌو مً زالفذ َظا الخلضًغ، فاإلاكٕغ الجؼائغي حٗل ؤكص ى مـضة الخمل هي ٖكغة ؤقهغ 

 .)الجؼائغي  مً كاهىن ألاؾغة

وما ًمىىىا كىله ؤن اإلاكٕغ الجؼائغي لم ًىً مجاهبا للهىاب جماما، ألهه َىان بٌٗ الخاالث التي ًبلى الجىحن فحها    

ؤًًا جمضًض َظٍ اإلاضة بلى ما ًدىاؾب مٗها، فىجٗلها ؾىت َاللُت  هٖلُؤهثر مً ٖكغة ؤقهغ في بًُ ؤمه، فيان لؼاما 

تي، فُهبذ هو اإلااصة هما كاٌ مدمض بً الخىم، وهما هو ول مً اإلا مً كاهىن ألاؾغة هما ًإحي:  42كٕغ اللُبي واليٍى

 )ؤكل مضة الخمل ؾخت ؤقهغ َاللُت، وؤكهاَا ؾىت(.

 : الفضةفغؿ الثاويال

٘ مً ألاؾاس ي الٛغى   ألاوؿاب. لئال جسخلِ الغخم اؾخبراء َى الٗضة حكَغ

 الفاصًت الحاالث في الفضة  :أوال

 مضة ؤما ،خملها وي٘ الخامل ٖضة فىو بإن ،الُالق والىفاة في الخاملٖضة بحن  ًفغق  لم ئغي الجؼا باليؿبت للمكٕغ    

ش مً حؿغي  واملت ؤقهغ 10الخمل فإكهاَا  وي٘ ش ؤو الُالق جاٍع  .2ػوحها وفاة مً جاٍع

 َالكها ٖضة امذ فيماص الٗائلي الؿىً مً ال جسغج ػوحها ؤن ٖجها اإلاخىفى ؤو اإلاُللت الؼوحت ٖلى اللاهىن  اقتٍر وكض َظا

ٗت ؤزظاؤو وفاة ػوحها  ٌ  وعص في هما ؤلاؾالمُت بإخيام الكَغ ا "حٗالى: كى َها ًَ يُّ
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الخمل  مضة الخامل وي٘ خملها، وؤكص ى ٖضة" :ؤن الجؼائغي ٖلى ألاؾغة مً كاهىن  60 صةاإلاا في الجؼائغي  اإلاكٕغ وهو

ش مً ؤقهغ 10ٖكغة   ."ؤو الىفاة الُالق جاٍع

ٗت في حاء وافم ما الجؼائغي  اإلاكٕغ بإن هغي     "ٖضة الخامل وي٘  :اإلاكٕغ هو خُث ألاولى في الفلغة ؤلاؾالمُت الكَغ

" }"خملها"، وطلً في كىله حٗالى:  ًّ ُه
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 الاؾخثىائيت الحاالث في الفضة زاهيا:

ػواج بةخضي  ؤن: "ول ٖلى ألاؾغة كاهىن  مً 34 اإلااصة في الجؼائغي  اإلاكٕغ هو :والباظل الفضة في الؼواج الفاؾض .1

ٌ  كبل ًفسخ اإلادغماث ترجب وبٗضٍ، الضزى ظا "،راءالاؾخبووحىب  اليؿب زبىث ٖلُه ٍو ٌ  لم ؤهه ٌٗجي َو  ٌكتٍر الضزى

                                                           
مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً عقض ؛ 147م  ٌ، 1406، 3، بحروث، صاع اإلاٗغفت، ج املِؿىط للؿغزس يمدمض بً ؤبي ؾهل الؿغزس ي ؤبى بىغ،  1

بي ؤب  .268، م 2، بحروث، صاع الفىغ، ج بضاًت املجتهض ونهاًت امللخصضى الىلُض، اللَغ
ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  2  مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي. 60َو
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ء الفاؾض الىياح في ؤهه الفله ؤلاؾالمي في اإلاٗغوف الخلُلي، ولىً الضزٌى  َى زبىث اليؿب في بكبهت اإلاٗخبر والٍى

 .الصخُذ الىياح في هما ًثبذ الفاؾض الىياح في فاليؿب الخلُلي،

ظا ما ؤ          ولض الؼوحت  -مً مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت اإلاٛغبُت ٖلى ؤن: ) 154هضٍ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في هو اإلااصة َو

ش الضزٌى ًثبذ وؿبه بلى الؼوج...  مً ػواج فاؾض بٗض الضزٌى بطا ولض لؿخت ؤقهغ فإهثر مً جاٍع

ش الفغاق ( -  .1بطا ولض بٗض فغاق، ال ًثبذ وؿبه بال بطا حاءث به زالٌ ؾىت مً جاٍع

ء بكبهت ال ًثبذ وؿب الىلض مً الىاَئ بال بطا ؤجذ به اإلاغؤة لؿخت ؤقهغ فإهثر  الفضة في الىطء بكبهت: .2 في خالت الٍى

ء، ؤما بطا حاءث به ألكل مً طلً، لم ًثبذ وؿبه مىه بال ؤن ًضُٖه، ألهه باصٖائه َظا كض ًيىن كض  مً وكذ الٍى

ئها كبل طلً بكبهت ؤزغي   .2َو

 فةن الؼاهُت متزوحت واهذ فةطا متزوحت، ٚحر وهي ًيىن  ؤو متزوحت وهي ؤن ًيىن  بما فالخمل :ػوى مً الحامل ـضة .3

ْخَماِل " حٗالى: في كىله 3الخٗمُم ملخط ى َى ألن طلً بُلحن ؤو بٛحر ًلحن، الؼوى ؤوان ؾىاء خملها ؤن جً٘ ؤحلها
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 للىو اللغآوي الضكُم بجباٖا بيلمت ؤحل صون ٖضة الٗبرة وبهما { 4، آلاًت ؾىعة الُالقأ

غ بلى واججاَا  َى ولٗل َظا الٗضة، ٖلُه آزاع جترجب فال ،ٖضة ال اؾخبراء اإلالام بإن جغبو الؼاهُت ٌٗض َظا في اإلاالىُت جهٍى

م اللغآوي الىٓم في الخٗبحر في بًثاع الؿغ " بلىله " الىٍغ ًَّ ُه
ُ
َحل

َ
 ال ًخدلم التي الؼوى الخامل مً اإلالام فةهه بكمىله َظا فيؤ

خضاص.  لها ونف الٖا

في طلً، فلاٌ الؿغزس ي ) والخبل مً الؼها ال ًمى٘ الىياح ٖىضها...  الفلهاء ازخلف بطا واهذ ٚحر متزوحت فلض ؤما       

بهاخب الٗضة ؤو ًصر اؾخلخاكه واإلاىفي ، ؤما الضؾىقي فلاٌ بهه بطا وان الىلض ًلخم 4ألن الخبل مً الؼها ال وؿب له (

 ،5وؿب ًلخله وال اليؿب الٗضة لخفٔ بلٗان ممً ًثبذ زلىجه ولم ٌؿخلخله، فةن اهلًاء الٗضة ًيىن بالىي٘، ألن

ال ججب الٗضة ٖلى الخامل بالؼها الن الؼها الًىحب الٗضة الا اطا جؼوج امغؤة وهي خامل مً الؼها  ؤهه الخىفُت وكاٌ بٌٗ

لٌى الخىابلت6لىً الًجىػ له ان ًُإَا ما لم جً٘ لئال ًهحر ؾاكُا ماٍئ ػعٕ ٚحٍر و ياح حاػ الى  ججب ؤهه واإلاالىُت ، ٍو

 .7خملها جً٘ ختى ٖلحها الٗلض ًجىػ  ال وؤهه اإلاُللت ٖلى الؼاهُت هما ججب ٖلى الٗضة

اإلاؿلمت بن وان ػوحها مؿلما، ؤما بن  حٗخض اإلاغؤة الخامل ٚحر اإلاؿلمت بما حٗخض به اإلاغؤة ـضة الحامل غير املؿلمت: .4

وان ٚحر مؿلم، فخٗخض بىي٘ الخمل وال ًصر لها الؼواج كبل طلً خفاْا ٖلى ألاوؿاب مً الازخالٍ، وكاٌ اإلاالىُت ال 

 .8حٗخض بال بطا َللها مؿلم، ؤو َللها طمي وؤعاص ػواحها مؿلم

                                                           
ف عكم  1  . 42بمثابت مضوهت ألاؾغة، م  70.03( بدىفُظ اللاهىن عكم 2004فبراًغ  3) 1424مً طي الدجت  12ناصع في  1.04.22ْهحر قٍغ
 .382، م  2002، بحروث، ميكىعاث الخلبي الخلىكُت، أخكام ْلاؾغة في الكغيفت إلاؾالميتي الؿُض الكغهباص ي، عمًان ٖل 2
3  ،ِ  .76، م 2006، مهغ، صاع الىخب اللاهىهُت، الحماًت املضهيت والجىائيت للجىين بين الفله إلاؾالمي واللاهىن الىضعيمفخاح مدمض ؤكٍؼ
 .58، م 5، ج مغحق ؾابمبىغ ،  مدمض بً ؤبي ؾهل الؿغزس ي ؤبى  4
5

 .465م  ،2   ، جدلُم مدمض ٖلِل، بحروث، صاع الفىغ، جخاقيت الضؾىقيمدمض ٖغفه الضؾىقي،  
 /َـ1403  ،2، ٍ 3ج  ،صاع الىخاب الٗغبي لبىان، -، بحروثبضائق الصىائق في جغجيب الكغائق ،ٖالء الضًً ابي بىغ بً مؿٗىص الياؾاوي الخىفي 6

 .193مم، 1982
م م، 1974 ،2ج  صاع اإلاٗاعف، مهغ،، مام مالكظهب إلا ملى إالكغح الصغير ـلى اكغب املؿالك ، خمض الضعصًغؤخمض بً مدمض بً ؤان ؤبي البرو 7

678. 
  .474 - 468م  ،مغحق ؾابم، مدمض ٖغفه الضؾىقي 8
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 املؿخدضزت الفغؿ الثالث: خماًت خم الجىين في إزباث اليؿب في الخلىياث

ٗت ؤلاؾالم ؤن الىلض ًثبذ وؿبه الكغعي أوال : في خالت الخلليذ الاصعىاعي الضازلي أو الخاعجي : فاللاٖضة في قَغ

للغحل وللمغؤة ناخبي الفغاف الظي ولض فُه وؾىاء هخج الجىحن مً اجهاٌ َبُعي بُجهما ؤو ًيىن هدُجت جللُذ نىاعي 

م الؼها فال ًثبذ به اليؿب ؤو بطا بيافت ؤهىاٖه ماصام اإلاجي مً الؼوج و  ًت مً الؼوحت بال بطا وان طلً ًٖ ٍَغ البٍى

 . 1وان هدُجت جللُذ نىاعي بماء ٚحر ماء الؼوج فةهه ًدكابه في َظٍ الخالت م٘ الؼها ومً زم فال ًثبذ به اليؿب

 ى الخللیذ الانُىاعي."یجىػ للؼوححن اللجىء بل :هو ٖلى ؤهه بلى كاهىن ألاؾغة الجؼائغي الظي وبالغحٕى    

 :یسً٘ الخللیذ الانُىاعي للكغوٍ الخالیت

یا؛ -   ؤن یيىن الؼواج قٖغ

 ؤن یيىن الخللیذ بغيا الؼوححن وؤزىاء خیاتهما؛ - 

ما؛ -   ؤن یخم بمجي الؼوج وبىیًت عخم الؼوحت صون ٚحَر

 .ال یجىػ اللجىء بلى الخللیذ الانُىاعي باؾخٗماٌ ألام البضیلت

یخطر ؤن اإلاكٕغ الجؼائغي لم یىو ٖلى اليؿب الىاجج ًٖ  –اإلاظوىعة ؤٖالٍ  –مىغع  45ٌ كغاءة اإلااصة مً زال      

تراف به، وبلي اليؿب زاي٘ للماصة  م مً الٖا مً كاهىن ألاؾغة التي جثبذ اليؿب بال  41الخللیذ الانُىاعي بالٚغ

یا وؤمىً الاجهاٌ ولم للىلض الكغعي ؤي الظي اجهل والضاٍ حيؿیا والتي جىو: "یيؿب الىل ض ألبیه متى وان الؼواج قٖغ

 یىفه بالُغق اإلاكغوٖت".

 41مىغع باإلااصة  45 فاإلاكٕغ الجؼائغي لم ًىو ٖلى اليؿب الىاجج ًٖ جلىیت الخللیذ الانُىاعي، ولم ًلخم اإلااصة        

مىغع مباقغة بٗض  45ً٘ اإلااصة ووان ٖلیه ؤن ی، مما ولض فغاٚا كاهىهیا فیما یسو اليؿب الىاجج ًٖ َظٍ الخلىیت

ا باٖخباع ؤن اإلااصة  41اإلااصة  م مً الفغاٙ ، مىغع هي الاؾخثىاء45 واإلااصة  ،هي اللاٖضة 41لخخمیمها وجفؿحَر فٗلى الٚغ

الدكغیعي فیما یسو وؿب الجىحن الىاجج ًٖ الخللیذ الانُىاعي، بال ؤهه مً زالٌ الكغوٍ التي ويٗها اإلاكٕغ والتي 

یيىن الخللیذ بحن ػوححن یجمٗهما ٖلض ػواج قغعي وخاٌ خیاتهما الؼوحیت، یدبحن ؤن اإلاكٕغ الجؼائغي یلغ  ججمل في ؤن

 باليؿب الكغعي للجىحن مً ؤبىیه، ألاب ناخب الىُفت وألام ناخبت البىیًت والغخم.

بلى ؤخيام الكغیٗت ؤلاؾالمیت،  مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي التي جدیلىا 222باإليافت بلى ؤن َظا الفغاٙ حؿضٍ اإلااصة     

التي ؤحم٘ فلهاءَا ٖلى حىاػ الخللیذ الظي یخم بماء ػوححن جغبُهما ٖالكت ػوحیت صخیدت، وؤكغوا باليؿب الكغعي 

 للجىحن مً ؤبىیه الخايٗحن للٗملیت.

ؿاٖضة ٖلى ؤلاهجاب هجض ؤن اإلاكٕغ الجؼائغي واهب الخُىعاث الُبیت اإلا زاهيا: في خالت جأحير ْلاعخام ْلام البضًلت:

وطلً بمى٘ الخللیذ زاعج بَاع الٗالكت الؼوحیت ؤو جضزل  ،ووفغ خمایت مىلُٗت الىٓحر للجىحن فیما یخٗلم باليؿب

َغف زالث فحها، ٖلى ٖىـ بٌٗ الدكغیٗاث التي لم جٌى ليؿب الجىحن ؤَمیت، خیث ؤحاػث بًٗها الخللیذ زاعج 

ؤو بٗض الىفاة، والغخم البضیل مما هخج ٖىه وؿبت الجىحن بلى ؤهثر مً ؤب وؤهثر  بَاع الٗالكت الؼوحیت ؾىاء بخضزل الٛحر 

ئغي الظي هو نغاخت ٖلى ٖضم حىاػ اللجىء بلى ألام البضیلت وطلً مً زالٌ هو اإلااصة امً ؤم، بسالف اإلاكٕغ الجؼ 

                                                           
ت، صاع الفىغ الجامعي، ضزتالحماًت الجىائيت للجىين في ؼل الخلىياث املؿخدؤمحرة ٖضلى ؤمحر ِٖس ى زالض ،  1  . 180، م 2005، ؤلاؾىىضٍع
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ظا  ،اعي باؾخٗماٌ ألام البضیلت "...ال یجىػ اللجىء بلى الخللیذ الانُى" :بلىلها مىغع مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي  45 َو

مؿایغة ألخيام الكغیٗت ؤلاؾالمیت التي جمى٘ جضزل َغف زالث في الٗالكت الؼوحیت التي حُٗحها كضؾیت والحخىاب 

مً كاهىن الٗلىباث  320ازخالٍ ألاوؿاب، ویمىً جضٖیم َظا اإلاى٘ بىهىم ٖلابیت، وطلً ما حاءث به اإلااصة 

 الجؼائغي .

ض          وؾُلت ليكغ الفؿاص  حٗخبر ، ألاوؿابإلاا حؿببه مً ازخالٍ في  بيافت ؤلاهجابم حىاػ َظٍ الىؾُلت في ٖو

، وهالَما مً الُغق اإلادغمت في ػها وبما ابً جبجي ابًاٖخباع الُفل اإلاىلىص مً جإححر ألاعخام بما  بلى باإليافتوالكبهاث، 

، وبهما ًيؿب الىلض في َظٍ الخالت ً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي م 46مىغع و 45و 40اليؿب الكغعي َبلا للمىاص  بزباث

 ألمه التي خملذ به.

ام خغا ؼئيوالج الىلي الاؾخيؿار ؤن) : قمَا ٖلي ًىؾفاث ألاؾخاط لٌى ً زالثا: في خالت الاؾخيؿار: إلاا ًترجب   قٖغ

ٗت مىهج جسالف  مخٗضصة مفاؾضو   مًاع  مً فٗله ًٖ  كغاع في حاءو ، 1(للمفاؾض الضاف٘للمهالر و  الجالب الكَغ

م ، بالىو ٖلى 1997ؾىت  الؿٗىصًت الٗغبُتفي اإلاملىت  وعة ماجمٍغ الٗاقغ بجضة ص في ىٗلضاإلا هالفل م٘مج جدٍغ

لخُ ي البكغ  الاؾخيؿار لت بإي ه، ؤوبٍُغ الجىحن اإلاؿخيسخ خُىما ًىلض ال  ن. أل 2البكغي  الخيازغ بلى جاصي ؤزغي  ٍَغ

خُىع بلى  ،خلُتٌٗخبر ابىا إلاً ؤزظ مىه ال وطلً ألن الاؾخيؿار ٌٗجي مٗالجت زلُت حؿضًت مً وائً مٗحن لُىلؿم ٍو

ظٍ الخلُت واهذ ؾببا في بهجاب الؼوج ،وسخ ممازلت لىفـ اليائً الحي الظي ؤزظث مىه وبالخالي وان َظا الُفل  ،َو

 . 3في وحىص الخلُت اإلاؿخيسخ ٌٗخبر ؤزا لهظا الؼوج وابىا لىالضٍ باٖخباع ؤن َظا ألازحر َى ألانل

ُت يؿُتالج بالٗالكت ًدهل اضرو  ىَ هما فاليؿب           م ًٖ الكٖغ  كٕىوػوحخه وو  جالؼو بحن  الىياح ٍَغ

 ال فهى  ٖلحها، اإلاخٗاعف الخهىعاث ًللب اَى الاؾخيؿار لىً، جالؼو  بلى اليؿب زبىثو  الىي٘ زم ملوالخ ؤلازهاب

ًتها مً زلُت مجها نالخُت له الغخم ظاَو عخملها   امغؤة مً بال يىن ً ىا بما ؤن جسهب بٍى ؤو مً  ،خمل الجىحن َو

 الىلض) للاٖضة لاوف الفلهاء، هىع حم عؤي  ٖلى الكغعي ألاب ىَ جو الؼ  ؾُهبذزلُت الؼوج، فةن واهذ مً زلُت مجها 

ا حهاػو  ألهه  ،(للفغاف مىُه ؤو  ال، وفي ب زهابؤلا  خهل ؾىاء وال ًمىً الؼوج ؤن ًىفي وؿب اإلاىلىص بال باللٗان  قٖغ

غجب ، ؤما وؿبه مً ؤمه فهى زابذ لها 4به اإلاغؤة مً ؤلاهجاب ًيؿب للؼوج ٚحر اللٗان فةن ول ما ٖلى ؤي خاٌ بالىالصة ٍو

.  آزاٍع

ضما           ؤهه ًاصي بلى التي هي مبيُت ٖلى هٓام الؼواج الكغعي،  لألؾغةومىه فاالؾخيؿار ًمثل مؿاؾا باليؿب َو

دت.ازخالٍ ألا ت واليؿبُت، واإلاكٕغ الجؼائغي لم ًىٓم الاؾخيؿار بىهىم نٍغ  وؿاب وىهه ال ًغاعي الًىابِ ألاؾٍغ

 

 

                                                           
، حامٗت ؤصعاع ،الٗضص ألا جلت اللاهىن واإلاجخم٘، م، ي"الاؾخيؿار الِكغ " اقم ،ًَىؾفاث ٖلي  1 لٌو  .298-299 م ،2013 ؤفٍغ
يت الحضوص الٗغبي، بلخاج 2  الجؼائغ، صًىان  ، (ملاعهت صعاؾتائغي )الجؼ  العبي اللاهىن  ضىء في إلاوؿان ـلى العبيت للخجاعب ْلازالكيتو الكـغ

اثإلاا  . 115 ،م 2011، امُٗتالج ُبٖى
 .  188، م ؾابمغحق مؤمحرة ٖضلى ؤمحر ِٖس ى زالض ،  3
4

 .304 -303، م ، مغحق ؾابمًىؾفاث ٖلي َاقم 
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 املعلب الثاوي: الىفلت ـلى الجىين

ى الهالن، فلُل هفم الُٗام بطا فجي         لهظا ؤَللىا ٖلى اإلااٌ الظي ًىفله اإلاغء ٖلى  1الىفلت مإزىطة مً الىفىق َو

لهض بالىفلت جىفحر اخخُاحاث الُفل مً مإول و ملبـ و مكغب، ، ؤلاهفاق ٖلى ألاوالص بَالن للماٌن ؤوالصٍ هفلت، أل  ٍو

، ومهاٍعف ًدخاج بلحها الُفل في قاون خُاجه، همهاٍعف الٗالج والضواءباإليافت بلى صف٘ ؤحىع بٌٗ ألامىع التي كض 

 ٖلى بعؾائها.بلى آزٍغ مً ألامىع التي حغي الٗغف الاحخماعي  الضعاؾت... 

، فمً 2والىفلت ججب بإمىع زالزت جخمثل في الؼوحُت واللغابت واإلالً، وهي زابخت لهاالء بالىخاب والؿىت وؤلاحمإ       

 الىخاب كىله حٗالى: "
َ
ًْ أ ىا ِم

ُ
ل

َ
ف

ْ
ه
َ
ى َبْفٍض َوِبَما أ

َ
ل ـَ ُهْم 

َ
ُه َبْفض

َّ
َل الل ضَّ

َ
َؿاِء ِبَما ف ِ

ّ
ى الي

َ
ل ـَ  

َ
اُمىن ىَّ

َ
ؾىعة ْمَىاِلِهْم" }الّغَِحاُل ك

ْفُغوِف"}، وكىله: "{34اليؿاء، آلاًت 
َ ْ
ًَّ ِبامل ًَّ َوِكْؿَىُتُه ُه

ُ
ك

ْ
ُه ِعػ

َ
ىِص ل

ُ
ْىل

َ ْ
ى امل

َ
ل ـَ  ، وكىله ؤًًا: "{233ؾىعة البلغة، آلاًت َو

ْ
َوِإن

{ " ًَّ ُه
َ
ًَ َخْمل ْف

َ
ض ًَ ى  ًَّ َختَّ ْيِه

َ
ل ـَ ىا 

ُ
ِفل

ْ
ه
َ
أ
َ
ِث َخْمٍل ف

َ
وال

ُ
ًَّ أ ُ

وكض ؤحم٘ الٗلماء ٖلى ؤن اإلاغؤة {، 6ت ؾىعة الُالق، آلاًك

م ًلىلىن بإن ٖلت  اإلاُللت بن واهذ خامال ؤم خائال، وؾىاء ؤوان الُالق عحُٗا ؤم بائىا، ججب الىفلت والؿىجى لها، َو

، ولىً اإلاغؤة الخامل كض جيىن كض خبلذ مً 3وحىب الىفلت كض جيىن الخمل، وكض جيىن خبـ اإلاغؤة في بِذ ػوحها

ء بكبهت ؤو مً ػوى، ولظلً ؾىدىاٌو َظٍ اإلاؿائل في هلُخحن هياح صخُذ  هما كض جيىن كض خبلذ مً هياح فاؾض ؤو ٍو

 ؤولها باٖخباع الىفلت للخامل ولِؿذ للخمل، وزاهحها باٖخباع الىفلت للخمل ولِـ للخامل.

 الفغؿ ْلاول : الىفلت للحامل

ق، وبما ؤن جيىن ًٖ وفاة، وال ًسلى مً ؤن جيىن مٗخضة مً بن اإلاٗخضة بما ؤن جيىن ًٖ َالق ؤو ًٖ فغكت بٛحر َال    

فةن وان الُالق  ،في مٗجى الىياح الفاؾض، فةن واهذ مٗخضة مً هياح صخُذ ًٖ َالق هياح صخُذ ؤو فاؾض ؤو ما َى 

خامال باإلحمإ وبن وان الُالق زالزا ؤو بائىا فلها الىفلت والؿىجى بن واهذ ، عحُٗا فلها الىفلت والؿىجى بال زالف... 

" }للىله حٗالى: " ًَّ ُه
َ
ًَ َخْمل ْف

َ
ض ًَ ى  ًَّ َختَّ ْيِه

َ
ل ـَ ىا 

ُ
ِفل

ْ
ه
َ
أ
َ
ِث َخْمٍل ف

َ
وال

ُ
ًَّ أ ُ

 ك
ْ
، وبن واهذ خائال { 6ؾىعة الُالق، آلاًت  َوِإن

ظا الىالم ٌٗجي ؤن اإلاُللت َالكا عحُٗا ؤو بائىا بن واهذ خامال فةن لها الىفلت والؿ ىجى في فلها الىفلت والؿىجى، َو

 الىياح الصخُذ فلِ، ؤما في خالت الىياح الفاؾض فال ججب لها الىفلت وال الؿىجى.

فالياؾاوي هفى الىفلت ٖلى اإلاغؤة في خالت الىياح الفاؾض، ولىىه لم ًبحن في ول ما ؾبم بإن الىفلت واحبت للمغؤة،     

فلاٌ بإن لهظٍ الؼوحت الؿىجى ألن فحها خم  ٚحر ؤهه وضر طلً ٖىض هالمه ًٖ الفغكت بطا واهذ بمٗهُت مً الؼوحت،

هللا حٗالى، ولِـ لها خم الىفلت ألجها خم زالو لها، زم كاٌ ) فةن واهذ مٗخضة ًٖ وفاة فال ؾىجى لها وال هفلت في 

ضة واإلاهغ وبهما ججب ماٌ الؼوج ؾىاء واهذ خائال ؤو خامال، فةن الىفلت في باب الىياح ال ججب بٗلض الىياح صفٗت واخ

ٖلى خؿب مغوع الؼمان، فةطا ماث الؼوج اهخلل ملً ؤمىاله بلى الىعزت فال ًجىػ ؤن ججب الىفلت والؿىجى  افكِئ اقِئ

في ماٌ الىعزت، وؾىاء واهذ خغة ؤو ؤمت وهبحرة ؤو نٛحرة مؿلمت ؤو هخابُت، ألن الخغة اإلاؿلمت الىبحرة إلاا لم حؿخدم 

ْول
َ
ى، وهظا اإلاٗخضة مً هياح فاؾض في الىفاة ال ؾىجى لها وال هفلت ألجهما ال الىفلت والؿىجى في ٖضة الىفاة فهاالء ؤ

                                                           
 .485، م 1، ج املديغ في اللغتالهاخب بً ٖباص،  1
غي ،  2  .1113، اللاَغة، صاع ابً الهُثم، م املظاهب ْلاعبفتالفله ـلى ٖبض الغخمً بً مدمض ٖىى الجٍؼ
 .215، م 1،1976، اللاَغة،  صاع الجهًت الٗغبُت، ٍ أصىل الفله إلاؾالمي، مدمض ؾالم مضوىع  3
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ولى
َ
ذ بما ًىفي بإن اإلاغؤة الخامل ، 1ٌؿخدلان بالىياح الصخُذ في َظٍ الٗضة فبالىياح الفاؾض ؤ ظا اللٌى نٍغ َو

، واإلاغؤة ٚحر اإلاؿلمت، ال هفلت لهً وال  حٍر ظا ًضٌ ٖلى ؤن اإلاخىفى ٖجها ػوحها، والخامل مً هياح فاؾض ٚو  ؾىجى. َو

 مل.امل ولِؿذ للخللخالىفلت هي 

ُاوي في الهضاًت     ) بطا َلم الغحل امغؤجه فلها الىفلت والؿىجى في ٖضتها عحُٗا وان ؤو بائىا، وكاٌ الكافعي  :وكاٌ اإلاٚغ

هغها الاخخباؽ كائم في خم عخمه هللا ال هفلت للمبخىجت بال بطا واهذ خامال... ولىا ؤن الىفلت حؼاء الاخخباؽ ٖلى ما ط

ى الىلض بط الٗضة واحبت لهُاهت الىلض فخجب الىفلت ولهظا وان لها الؿىجى باإلحمإ وناع هما  خىم ملهىص بالىياح َو

فهم مً َظا اللٌى ؤن الىفلت ؾببها اخخباؽ اإلاغؤة في بِذ ػوحها، والاخخباؽ بهما َى لٛغى حلب  2بطا واهذ خامال( ٍو

 الؿبب لم ججب الىفلت.الىلض، فةطا جسلف 

فإحاب بإن اإلاُللت مغة  ،وباليؿبت بلى اإلاالىُت فلض حاء في اإلاضوهت الىبري ؤن ؤلامام مالً ؾئل ًٖ هفلت اإلاُللت      

بال ؤن جيىن خامال فخلؼمه الىفلت  ،واخضة ؤو مغجحن جلؼم مُللها الىفلت والؿىجى، ؤما اإلابخىجت زالزا فال جلؼمه بال الؿىجى

ؤن ول َالق عحعي جلؼم فُه الىفلت ؾىاء ؤواهذ الؼوحت خامال ؤم خائال. ؤما باليؿبت بلى الىياح اإلادغم، هإن ؤًًا. و 

ا بكبهت، زم فغق بُجهما، فةهه لِـ لها الىفلت بال بطا واهذ خامال  .3ًيىن الغحل كض هىذ ؤزخه مً الغياٖت ؤو ٚحَر

ولِـ للخمل، ألجها جلؼم اإلاٗؿغ وجخلضع، ؤي ؤجها ال حؿلِ ٖلى ؤما الكافُٗت فلالىا بإن الىفلت للمغؤة الخامل،    

اإلاٗؿغ، هما ؤجها حؿلِ بيكىػ اإلاغؤة، ولى كُل بإجها للخمل إلاا ؾلُذ بيكىػَا، هما ال حؿلِ بمط ي اإلاضة وال بمىجه 

ب للخامل بؿبب في ؤزىاء الخمل، بل جبلى صًىا ٖلُه في طمخه، ولى كُل بإجها للخمل لؿلُذ بمط ي اإلاضة. فالىفلت جج

لُه فال ججب للخامل مً قبهت ؤو هياح فاؾض ، ألهىا لى كلىا بإن الىفلت للخمل، فةجها ال ججب ألن هفلت 4الخمل، ٖو

ب حؿلِ باإلاىث، وبطا كلىا بإجها للخامل، فةجها حؿلِ ؤًًا، ألن اإلاغؤة جيىن َىا خايىت فلِ، وال هفلت للخايىت  اللٍغ

 بٗض اإلاىث.

م مً ؤئمت الخىفُت واإلاالىُت في وحىب الىفلت للخامل اإلاٗخضة مً َالق، وخانل اللٌى ؤ     ن الكافُٗت ًىافلىن ٚحَر

وال هفلت للخامل اإلاخىفى ٖجها ػوحها باؾخثىاء خالت اإلاغؤة الخامل اإلاُللت َالكا بائىا، بط ججب لها الىفلت، فخجب بظلً 

ا بٗضٍ.الىفلت ختى للمخىفى ٖجها ػوحها بطا واهذ بِىىهتها بٗض ا  لىفاة، فلما وحبذ كبل الىفاة اٚخفغ بلاَئ

 الفغؿ الثاوي: الىفلت للحمل

حاء في اإلاٛجي البً كضامت فُما ًخٗلم باإلاالٖىت ؤهه لِـ لها هفلت وال ؾىجى بن واهذ خائال، ؤما بن واهذ خامال،        

 ؾىجى، ؤما الثاوي فهى بطا كلىا بٗضم بميان فهىان فغيان: ألاٌو بطا كلىا بةميان هفي خملها وهفاٍ لم جىً لها هفلت وال 

 هفي الىلض ؤو بطا لم ًىفه ولخله وؿبه، وحبذ لها الىفلت والؿىجى، ألن وحىبها َىا للخمل ؤو للمغؤة بؿبب الخمل. 

                                                           
 .211 -209م  ،مغحق ؾابم، ٖالء الضًً الياؾاوي 1
ُاوي ؤبى الخؿحن،  2  .44، م 2، بحروث، اإلاىخبت ؤلاؾالمُت، ج بخضيالهضاًت قغح بضاًت املٖلي بً ؤبي بىغ بً ٖبض الجلُل اإلاٚغ

بضو ؤن اإلاكٕغ الجؼائغي ًغي ؤن هفلت الؼوحت هي حؼاء الاخخباؽ، بط هو في اإلااصة  مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي ٖلى ؤهه )ججب هفلت الؼوحت ٖلى  74ٍو

 ىن ملابله وحىب بهفاكه ٖلحها.ػوحها بالضزٌى بها ؤو صٖىتها بلُه ببِىت(، فالضزٌى باإلاغؤة ؤو صٖىة الؼوج لها ًي
 .471، م7، بحروث، صاع ناصع، ج املضوهت الُبري مالً بً ؤوـ ،  3
 . 441- 440، م3، بحروث، صاع الفىغ، ج مغني املدخاج إلى مفغفت مفاوي ألفاػ املنهاجمدمض الخُُب الكغبُجي،  4
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ةن واهذ َظا باليؿبت بلى ولض اإلاالٖىت، ؤما باليؿبت بلى اإلاٗخضة مً وفاة فلاٌ بكإجها ) ؤما اإلاٗخضة مً الىفاة، ف       

خائال فال ؾىجى لها وال هفلت ألن الىياح كض ػاٌ باإلاىث، وبن واهذ خامال ففحها عواًخان: بخضاَما، لها الؿىجى والىفلت، 

ألجها خامل مً ػوحها فياهذ لها الؿىجى والىفلت واإلافاعكت في الخُاة، وفي الثاهُت، ال ؾىجى لها وال هفلت، ألن اإلااٌ كض 

بن وان للمُذ محرار فىفلت  مل وؾىىاَا بهما َى للخمل ؤو مً ؤحله وال ًلؼم طلً الىعزت ألههناع للىعزت وهفلت الخا

 الخمل مً ههِبه وبن لم ًىً له محرار لم ًلؼم واعر اإلاُذ ؤلاهفاق ٖلى خمل امغؤجه هما بٗض الىالصة(.

ظا ٌٗجي ؤن اإلاٗخضة مً وفاة بن واهذ خامال، وؤُُٖذ الىفلت والؿىجى خ         ؿب الغواًت ألاولى، وان طلً بؿبب َو

خملها، وبن لم حِٗ طلً خؿب الغواًت الثاهُت، بلُذ الىفلت هظلً مٗخبرة بؿبب الخمل ؤو للخمل، وبهما لم ججب لها 

ألن وعزت اإلاُذ ٌؿخدلىن جغهت مىعثهم، ومً حملت الىعزت َظا الخمل، فخيىن هفلخه ٖلى هفؿه مً ههِبه في اإلاحرار، 

اَمُل اإلاغؤة هإجها ويٗذ خملها، ألهه فةن لم ًىً مً  َٗ ُخ
َ
حملت الىعزت، لم ًىً واحبا ٖلى بلُت الىعزت ؤلاهفاق ٖلُه، ف

 بٗض الىي٘ حؿلِ الىفلت بدلهم.

وؤوعص ابً كضامت ؤًًا ؤن الىفلت واحبت للخمل، وؤن َظا وان ازخُاع ؤبي بىغ، وصلُل طلً ؤجها ججب بىحىصٍ     

ىً له لللىا بىحىب اؾخمغاع الىفلت ٖلى اإلاغؤة التي ويٗذ خملها كبل اهتهاء ٖضتها مً وحؿلِ ٖىض اهفهاله، ولى لم ج

 .1َالق

وزالنت َظٍ ألاكىاٌ، ؤن الىفلت بهما ججب للخمل، ولِـ للخامل، بضلُل ؤجها ججب بىحىصٍ وخُاجه وحؿلِ بمىجه     

ً وىن الىفلت بهما ججب للمغؤة الخامل بؿبب ؤو اهفهاله. ومهما ًىً مً ول ما ؤوعصهاٍ مً ؤكىاٌ وؤصلت، فال ًسغج ٖ

الخمل ؤو ألحله، ؤو ججب للخمل هفؿه، وول طلً له ٖالكت بالخمل بهفت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، فاإلاهم ؤن الىفلت 

ِٗل مً زاللها وبىاؾُتها.  ملغعة إلاهلخت الجىحن ولى واهذ ألمه، ألهه ًخٛظي بٛظائها َو

٘ الجؼائغي بسهىم خم الخمل في الىفلت، واإلاالخٔ ؤهه لم ًغص ؤي هو       ٘ الىيعي اإلالاعن وال في الدكَغ في الدكَغ

م ؤجها اًت والضجه الخامل به مً الىاخُت اإلااصًت، مما ًىجم ٖىه مً الخلىق الىافٗت هفٗا مدًا له ٚع ، مً خُث ٖع

 .2اإلادافٓت ٖلى همى َظا الجىحن، وبالخالي ٖلى خُاجه

ٗاث الىيُٗت اإلالاعهت وه وما ججضع ؤلاقاعة بلُه،     ا الجؼائغي، ؤجها جلغع خم الؼوحت في ظبسهىم مىكف الدكَغ

خُث ٌٗاكب الؼوج الظي ًخسلى  ،الىفلت مً كبل ػوحها، ال ؾُما فترة الخمل، ؾىاء ؤواهذ الؼوحُت بُجهما كائمت ؤم ال

ً ًٖ ػوحخه م٘ ٖلمه بإجها خامل وطلً لٛحر ؾبب حضي،  ً ٖمضا، وإلاضة جخجاوػ قهٍغ بلى ؾىت  02بالخبـ مً قهٍغ

مً كاهىن الٗلىباث الجؼائغي، ما  330/2صج بمىحب هو اإلااصة  100.000صج بلى  25.000وبٛغامت جتراوح ما بحن  01

 . 3ًٓهغ مىه اَخمام اإلاكٕغ الجؼائغي بمؿإلت اؾخدلاق الؼوحت الخامل للىفلت

 

 

                                                           
 .187 -186ٌ، م  1405، 8، ج  1، بحروث، صاع الفىغ، ٍ الكيباوياملغني في فله إلامام أخمض بً خىبل ٖبض هللا ابً كضامت اإلالضس ي،  1
 .44، م2015-2014،ؤَغوخت صهخىعاٍ، ولُت الخلىق، حامٗت جلمؿان، -صعاؾت ملاعهت-حماًت اللاهىهيت للجىين املسبري الؤخمض صاوص عكُت،   2
3

ضة ،2015 صٌؿمبر 30 في اإلااعر ،15/19 عكم اللاهىن    اإلاخًمً 1966 ًىهُى 8 في اإلااعر 56/166 لألمغ واإلاخمم اإلاٗضٌ ،71 عكم الغؾمُت الجٍغ

 . الٗلىباث كاهىن 
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 املبدث الثاوي: الحلىق املاليت للجىين

الُت التي جثبذ لإلوؿان ما ال ًخىكف ٖلى نضوع كبٌى مىه هدم ؤلاعر والىنُت والىكف، ومجها ما مً الخلىق اإلا    

لى َظا وان لىا ؤن هدؿاءٌ ًٖ هٓغة  ٌكتٍر فُه كبٌى الصخو اإلاخللي له، والهبت وؾائغ الخهغفاث اللاهىهُت، ٖو

 كاهىن ألاؾغة الجؼائغي لهظٍ الخلىق باليؿبت بلى الجىحن؟

 : الحلىق التي جثِذ بىكائق ماصًتاملعلب ْلاول 

هلهض بالخلىق التي حؿدىض بلى وكائ٘ ماصًت جلً التي ال ًىدؿبها الجىحن بال بمىث ناخبها، وجخمثل في اإلاحرار     

والىنُت، فالجىحن ال ًمىىه ؤن ًغر ؤو ًىكف له ههِبه مً اإلاحرار كبل وفاة مىعزه، هما ؤن الىنُت حٗخبر جهغفا 

 ض اإلاىث، فةطا ؤوص ي للجىحن فةهه وبن صخذ الىنُت في خُاة اإلاىص ي، فةجها ال جىفظ بال بٗض وفاجه.مًافا بلى ما بٗ

 الفغؿ ْلاول: ميرار الجىين

ٗت كض خفٓذ خله مً اإلاحرار      ، وال زالف في ؤنل بىفاة مىعزهالخمل وبن واهذ خُاجه خُاة مؿخلبلُت بال ؤن الكَغ

ُم الاعزه، للىله حٗالى: 
ُ
ىِصيُ ًُ َيْيِن" }"

َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ِ ْلا

ّ
ُل َخؾ

ْ
ِغ ِمث

َ
ك

َّ
ْم ِللظ

ُ
ِصك

َ
ْوال

َ
ُه ِفي أ

َّ
 .{11ؾىعة اليؿاء، آلاًت ل

اللغابت والؼوحُت"، فةطا وان  :"ؤؾباب ؤلاعر :مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي التي جىو 126اهُالكا مً هو اإلااصة        

حن ؤؾاؾُحن  ،زبىث وحىص الخمل خُا ٖىض وفاة اإلاىعر - :طلً مدللا صون وحىص ماو٘ باإليافت بلى وحىص قَغ

 اهفهاٌ الجىحن خُا ٖىض والصجه. -

ظا إلاا حاء في ؾُاق اإلااصة         ى في بًُ ؤمه، َو هغي ؤن اإلاكٕغ الجؼائغي كض خافٔ ٖلى محرار الجىحن والٗىاًت به َو

مال وكذ افخخاح الترهت، م٘ زبىث ٌكتٍر الؾخدلاق ؤلاعر ؤن ًيىن الىاعر خُا ؤو خ " :مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي  128

ضم وحىص ماو٘ مً ؤلاعر".ؾب  ب ؤلاعر ٖو

ا ؤن محرار الخمل زابذ بالؿىت وؤلاحمإ         اًت خله 1ومً اإلاؿلم به قٖغ ، فالخمل مً حملت الىعزت، فال بض مً ٖع

هما ؤوحب الكإع ٖلى ، خُا ؤزضٍ، وبطا اهفهل مُخا عص بلى باقي الىعزتوخفٔ محرازه ختى ًىفهل، فةطا ما اهفهل 

ىعر ٖىه ،*الًاعب الٛغة  ووحىب الًمان ٖلى الحي صون اإلاُذ في الجىاًت فةطا خىمذ بدُاجه وان له اإلاحرار ٍو

 ُجت الًغب.فالخُاة زابخت جلضًغا كبل الًغب، واإلاىث كض ًيىن خهل هد –الٛغة–ههِبه، هما ًىعر ٖىه بضٌ هفؿه 

ٗت ؤلاؾالمُت في مؿإلت اؾخدلاق الترهت )اإلاحرار( الجؼائغي مً زالٌ ما جلضم هالخٔ ؤن اإلاكٕغ       ًياص ًىافم الكَغ

خباع للخُىع الٗلمي الخانل زظألا وان البض له مً ه بال ؤهللجىحن،  دالت م، هوىن الجىحن مىحىصا زاعج الغخ ،بٗحن الٖا

بن واهذ هاصعة، و ـم )ؤَفاٌ ألاهابِب(، وهي مً اإلاؿائل التي ناعث مٗغوفت ومٗمىال بها، الخللُذ الانُىاعي زاعج الغخ

ُت في هُاق الٗالكت الؼوحُت، وبالخالي ٖلى اللاهىن مً كٍغ الخإهض ب ؤن الخللُذ كض جم بالُغق والًىابِ الكٖغ

  ىحىص صازل الغخم  وزاعحه.مؿاًغة اإلاؿخجضاث في َظا الهضص مً زالٌ حٗضًل الىو لِكمل الخمل الخلُلي اإلا

                                                           
غة ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم "بطا اؾتهل الىلض وعر" وما عواٍ اخمض بً 1 ٖبض هللا  زبذ محرار الخمل باليؿبت بلى ما عواٍ ؤبى صاووص ًٖ ؤبي ٍَغ

، جدلُم هيل ْلاوظاعه وؾلم "ال ًغر الهبي ختى ٌؿتهل" ؤهٓغ: مدمض بً ٖلي بً مدمض الكىواوي، واإلاؿىع بً مسغمت كاٌ عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُ

اى، صاع ابً اللُم لليكغ والخىػَ٘، ٍ  ؛ ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىس ى ؤبى بىغ 2005، 6، ج 1ؤبى مٗاط َاعق بً ٖىى هللا بً مدمض ، الٍغ

 .257م ، 12265، خضًث  عكم 1994 - 1414، 2بض اللاصع ُٖا، مىت اإلاىغمت، مىخبت صاع الباػ، ج ، جدلُم مدمض ٖؾنن البيهلي الُبري البحهلي، 

 .ل ًٖ هفـ الجىحن في خالت الجىاًتًٌُٗى هبض بٗكغ  هي حؼء مً الضًت ًلضع   :الٛغة(*)
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هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ؤزظ بغؤي الجمهىع ؤي جلؿـم  ،ؤما باليؿبت إلاؿإلت جلؿُـم الترهت في خاٌ وحىص خمل بحن الىعزت        

ٓهغ طلً  في كاهىن 1الترهت مً ٚحر الخاحت بلى اهخٓاع الخمل إلاا فُه مًغة لباقي الىعزت وبهما الاخخُاٍ له بىهِبه ، ٍو

"ًىكف مً الترهت للخمل ألاهثر مً خٔ ابً واخض ؤو بيذ واخضة بطا  :التي حاء فحها173 ً زالٌ هو اإلااصة ألاؾغة م

وان الخمل ٌكاعن الىعزت ؤو ًذجبهم حجب هلهان، فةن وان ًذجبهم حجب خغمان ًىكف اليل وال جلؿم الترهت بلى 

   :هدب٘ آلاحي خملولخىعٍث ال "،ؤن جً٘ الخامل خملها

ًىً مٗه واعر، ؤو مٗه واعر مذجىب له، فةن الترهت جىكف ولها ختى ًىلض خمل واعزا في ول  ألاخىاٌ ولم لبطا وان ا .1

 .خُا، فةن ولض مُخا وػٖذ ٖلى ٚحٍر مً الىعزت

دفٔ للخمل ههِبه. .2  بطا وان خٓه ال ًسخلف بازخالف الظوىعة وألاهىزت ٌُٗي ول واعر خله وامال ٍو

ً، الظوىعة ؤو ألاهىزت فلِ، جلؿم الترهت بحن الىعزت ٖلى جلضًغ ؤن الخمل ًغر ٖلى ؤخض الخلخمل بطا وان ال .3 ضًٍغ

ىكف ههِب الجىحن ختى ًىلض، فةن بضا ؤهه واعر ؤزظ خله، وبن وان ٚحر واعر عص اإلاىكىف ٖلى الىعزت  .ًغر، ٍو

بهما، ففي َظٍ الخالت  . بطا وان الخمل ًغر في ول ألاخىاٌ، لىً ههِبه ًسخلف بازخالف بخضي الهفخحن اللخحن ًغر4 

ُٗى الىهِب ألاوفغ وكض ًيىن الٗىـ فُُٗى  ،فلض جيىن نفت الظوىعة ؤهف٘ له مً نفت ألاهىزت .ًلضع له ههِبان َو

 .2ؤهثر الىهِبحن، وللىعزت ؤكل ألاههبت

ن واخض وهي وىن الجىح ،مً زالٌ ما ؾبم هالخٔ ؤن اإلاكٕغ اٖخمض فلِ ٖلى الخالت الٗاصًت الٛالبت في الخمل    

وخالت حٗغى ؤم ، مألا ؤم وواإلاحرار بحن الخى  ،ُجهام وحىهمحرار ألا ، ؾىاء وان طهغ ؤو ؤهثى وؤٚفل بٌٗ الخاالث الخانت

ؤي في خالت ازخالف ؤحهما ماث ؤوال، ففي َظٍ الخالت  ،ؤو حىُجها لجىاًت ٖلحها ؤو ٖلُه ووان مىتها ومىجه في وكذ واخض

، 3ا ال ًغر ؤخضَما آلازغ فال جغر ؤم الجىحن مً الٛغة وال ًغر َى ش يء مً ؤمىالهاًيىن خىمهم خىم الٛغقى َبلا لهظ

 .*واللٗان هما هغي ؤن اإلاكٕغ هظلً لم ًىو ٖلى محرار ألام  والخىؤم واإلاحرار بحن ألام وولض الؼها

 الفغؿ الثاوي: الىصيت للجىين

 هض بلُه ؾمُذ ونُت الجهالها بإمغ اإلاُذ، كاٌ حٗالى:، فُلاٌ ؤوص ى الغحل ووناٍ، ؤي ٖالىنُت في اللٛت مً الٗهض    

ىُب.." } "
ُ
ى ِبَها ِإْبَغاِهيُم َبِييِه َوَيْفل ى ِبَها.." }، وكىله حٗالى: {132ؾىعة البلغة، آلاًت َوَوص َّ ىص َ ًُ ٍت  ًْ َبْفِض َوِصيَّ ؾىعة "..ِم

ى  وكىله ؤًًا: {12اليؿاء، آلاًت 
ُ
وج

ُ
ًَ أ ِظً

َّ
ا ال

َ
ْيى ْض َوصَّ

َ
ل

َ
اَب.." }"َول

َ
خ ُِ

ْ
 .{131ؾىعة اليؿاء، آلاًت ا ال

م " :مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي  184ٖغفها اإلاكٕغ الجؼائغي بمىحب اإلااصة      الىنُت جملًُ مًاف بلى بٗض اإلاىث بٍُغ

"، ومً قغوٍ الىنُت للخمل  :الخبٕر

                                                           
 .139، م 2007، ٖمان، صاع الثلافت، الىؾيغ في فله املىاعيثمدمىص ٖبض هللا بسُذ، مدمىص ٖلله الٗلي،  1
 .130-129-128-127، م 2013، الجؼائغ، صاع َىمت، خلىق الىعزت في ميزان الكغؿ والفللببغاَُم مدمض زُثر،  2
3  ،ِ ؛ الخىفُت ًلىلىن بإن 124، مغح٘ ؾابم، م الحماًت املضهيت والجىائيت للجىين بين الفله إلاؾالمي واللاهىن الىضعيمفخاح مدمض ؤكٍؼ

ً الضًً بً الخمل ًغر بن زغج ؤهثر  ، وبن زغج مىيىؾا فاإلاٗخبر ؾغجه. ٍػ ى حي، ألن ألاهثر ًلىم ملام اليل، فةن زغج مؿخلُما فاإلاٗخبر؛ نضٍع ٍ َو

 . 574، م 8، بحروث، صاع اإلاٗغفت، ج الغائم قغح كنز الضكائم البدغببغاَُم بً مدمض بً مدمض بً بىغ اإلاكهىع بابً هجُم، 

ٚحر قغعي وكض اجفم الفلهاء ٖلى ؤمه وؤكاعبهما هما لى وان زابذ اليؿب ألهه حؼئَا خلُلت، فثبىث وؿبه مجها بضلُل  اإلاىلىص مً هياحَى  ولض الؼوى * 

ى الظي ولضجه الؼوحت ٖلى فغاف الؼوحُت ومثل ولض الؼوى في َظا وله مدؿىؽ وال ًغر ؤباٍ وؤما ؤلاعر مىه فلض ازخلف الفلهاء فُه،  ولض اللٗان َو

، مفخاح مدمض ؤكٍؼِ، الصخُدت وهفاٍ ؤب  .125، م مغحق ؾابمٍى



 

8484حىان: الؿىت-48:الفضص -42: املجلض

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري –املركز القانوني للجنني

   ميدون مفيدة   /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ إميان معمري  

  215  
 

ؤكل مضة الخمل، وفي بًٗها  . يغوعة بزباث وحىصًت الخمل اإلاىص ى له كبل وكذ بوكاء الىنُت وؤن ًىلض خُا في1

ؤقهغ َبلا لىو 10 ؤقهغ بلى 6 جيىن اإلاضة اإلاٗخبرة ؤكص ى مضة الخمل وفي كاهىن ألاؾغة الجؼائغي حٗلها اإلاكٕغ مً 

 .مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي  42اإلااصة 

 . ؤن ًىلض الجىحن خُا خُاة مؿخلغة فةن ولض مُخا بُلذ الىنُت.2 

 .1ن اإلاىص ي كض ٖحن طلً في ٖلض الىنُتا واط. ؤن ًثبذ وؿبه ألبُه ب3

التي  187مً حاهبه لم ٌكتٍر اإلاكٕغ الجؼائغي في صخت الىنُت للخمل بال ؤن ًىلض خُا، َبلا لىو اإلااصة ف      

"جصر الىنُت للخمل قٍغ ؤن ًىلض خُا....."، وهو ٖلى الخىؤم وكاٌ باؾخدلاكهم الىنُت ولى ازخلف  :جلط ي بإهه

 .الدؿاوي حيؿهما فهي لهما ب

بىهه ٖلى مؿإلت وىن الىنُت جيىن للخىؤم كض خلم كضع واؾ٘ مً ؤلاخاَت بهظٍ اإلاؿإلت وؤُٖى ه هما هالخٔ ؤه       

م ؾىاء واها مسخلفي الجيـ ؤو مثُلي وان الجىحن واخض ؤو جىؤم والخىؤ مجاال لللاض ي في خل ؤي مؿإلت ؤمامه ؾىاء

ب ٖلى اإلاكٕغ الجؼائغي ؤهه لم ًىو ٖلى خالت مىث ؤخضَما بٗض اؾخدلاكه بال ؤهه ما ٌٗا، الجيـ فهي لهما بالدؿاوي 

 .للىنُت فلمً حٗىص َل حٗىص لخىؤمه

حاء بمالخٓت كاٌ فحها في خالت حٗضص الخمل بن ولض ؤخضَما مُخا وآلازغ حي واهذ  "بلخاج الٗغبي"ٚحر ؤن الضهخىع     

ُانالىنُت للحي صون اإلاُذ، وبن ماث ؤخضَما ؤو هالَما ب ؤما بطا  ،ٗض الىالصة وان ههِبه للىعزت بطا واهذ الىنُت باأٖل

ى ما 2ألن الىنُت باإلاىاف٘ جيخهي بمىجه ما لم ًىً َىالً قٍغ آزغ ٌٗمل به ي،ىص واهذ باإلاىفٗت ٖاصث بلى وعزت اإلا ، َو

 مً كاهىن ألاخىاٌ الصخهُت الؿىعي. 236/2هو ٖلُه اإلاكٕغ الؿىعي في اإلااصة 

 الحلىق التي حؿدىض إلى جصغفاث كاهىهيت املعلب الثاوي:

ٌٗخبر الخهغف اللاهىوي مهضعا مباقغ ليكىء الخم، ؾىاء وان َظا الخهغف كائما ٖلى ؤؾاؽ اجفاق بعاصجحن فإهثر     

ا، وكض  حَر لض الهبت ٚو  مً بعاصة  مىفغصة ناصع ًٖ شخو واخض والىنُت والىكف. ًيىن جهغفمثل ٖلض الخإمحن ٖو

 لهبت للجىينالفغؿ ْلاول: ا

م ؤجها ٖلض ًخم بخىافم بعاصجحن، وؤن الجىحن ؤو الخمل         حٗخبر الهبت ٖلض ٌٗىص بالىف٘ اإلادٌ ٖلى الجىحن بٚغ

 .جٗل حُٗحن وص ي ؤو ولي ًىىب ًٖ الجىحنًألامغ الظي  ،اإلاؿخىً ال بعاصة له

الهبت ال جصر ٖىض حمهىع الفلهاء ولم ًسالف  فةن، وال ًخهىع مىه اللبٌوإلاا وان الجىحن لِـ ؤَال للبٌى الهبت        

ىا في طلً بال ابً خؼم الظي لم ٌكتٍر اللبٌ في صخت الهبت للجىحن واخخج بلىله حٗالى: 
ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
َمى

َ
ًَ آ ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ "

ىص"}
ُ
ُفل

ْ
ْم" }، وبلىله حٗالى: {1ؾىعة اإلاائضة، آلاًت ِبال

ُ
ُ

َ
َمال ـْ َ

ىا أ
ُ
ْبِعل

ُ
 ج

َ
، ومً جلفٔ بالهبت فلض {33، آلاًت ؾىعة مدمض"َوال

لض ٖلضا لؼمه الىفاء به وال ًدل ألخض ببُاله بىو.  ٖمل ٖمال ٖو

ظا ال ًخهىع          والهبت مً الخهغفاث التي ًلؼم الوٗلاصَا ؤلاًجاب واللبٌى جالكُا ًخدض مياهه في مجلـ الٗلض، َو

ً ًلبل ٖىه وكذ بًجاب الهبت، بال ؤن بٌٗ كىاهحن ألاخىاٌ باليؿبت للجىحن ألهه ال ولي له بال بٗض والصجه ولِـ له م

                                                           
 .91، م 2010، 10، ٕ 5، مجلت ولُت الٗلىم ؤلاؾالمُت، م "خلىق الجىين بين الكغيفت واللاهىن صعاؾت ملاعهت"ؤوان ٖبض هللا الفُط ي،  1
 .292، م مغحق ؾابمالٗغبي بلخاج ،  2
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دا في اإلااصة  مىه ٖلى  518الصخهُت ههذ ٖلى صخت بكامت الىص ي للخمل ؤو الىلي ٖىه فلض هو اللاهىن اللبىاوي نٍغ

ضوهت مً م 237/1ؤن الهباث التي جمىذ لألحىت في ألاعخام ًجىػ ؤن ًلبلها ألاشخام الظًً ًمثلىجهم. هظلً اإلااصة 

 .1ألاخىاٌ الصخهُت اإلاٛغبُت ٖلى ؤهه: " ًجىػ لألب ؤن ٌٗحن ونُا ٖلى ولضٍ اإلاذجىع ؤو الخمل"

خُث ٖغفها في  ،مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي  212بلى 202 ؤما اإلاكٕغ الجؼائغي فلض هو ٖلى الهبت في اإلاىاص مً          

...."، فمً زالٌ َظا الىو 206 "الهبت جملًُ بال ٖىى...."، وهو في اإلااصة 202 اإلااصة  "جىٗلض الهبت باإلًجاب واللبٌى

ت الهبت للجىحن بكٍغ والصجه خُا بلىله في هو اإلااصة ، ًخطر ؤن اإلاكٕغ ٌٗخبر الهبت ٖلض  209هما هو ٖلى حىاٍػ

 -ٗخلضهما و-ما ًبرع خغمان الخمل ؤو الجىحن "جصر الهبت للخمل بكٍغ ؤن ًىلض خُا"، وجإؾِؿا ٖلى َظا لِـ َىان 

ىب له مً َغف وهُله ىب له خم كبٌى الص يء اإلاَى ظا َبلا إلاا حاء في هو اإلااصة  ،وبهما ًملً اإلاَى "ًدىػ  210َو

ىب له الص يء بىفؿه ؤو بىهُله"  .اإلاَى

هما ًمىً اللٌى بإن نالخُت الجىحن الهدؿاب الخلىق اإلاالُت في اللاهىن جىدهغ في هُاق الخلىق التي جىفٗه        

ظا اللبٌى ا ًخُلب مىه اللبٌى وما ال ًخُلببحن م ًا صون الخمُحز هفٗا مد ، والهبت مً الخلىق التي جخُلب اللبٌى َو

 ًملىه الىص ي ؤو الىلي اإلالام ٖلُه.

 الفغؿ الثاوي: الىكف للجىين

 ووكفذ ،الضابت وكفذ ومىه وكف، مهضع والىكفمً بحن الخلىق اإلاالُت التي جثبذ للجىحن خم الىكف ٖلُه،        

 .(اإلاىفٗت عكبت وحؿبُل خبـ ؤي)  3والدؿبُل الخبـ َى والىكف ،2وكفا اليلمت

َـى  :اإلاخٗلم باألوكاف اإلاٗضٌ واإلاخمم ٖلى ؤن 10 91/مً اللاهىن عكم  3وهو اإلاكٕغ الجؼائغي في اإلااصة        "الىكف 

و ٖلى وحه مـً وحٍى البر والخحر"، هما ٖغفخه خبـ الٗحن ًٖ الخملً ٖلى وحه الخإبُض والخهضق باإلاىفٗت ٖلى الفلغاء ؤ

، الىكف خبـ اإلااٌ ًٖ الخملً ألي شخو ٖلى وحه الخإبُض والخهضق" " بإهه: مً كاهىن ألاؾغة الجؼائغي  213اإلااصة 

اإلاخٗلم  10/91 مً اللاهىن  4/1والىكف َى جهغف بةعاصة مىفغصة خؿب هو اإلااصة  ،فاإلاكٕغ الجؼائغي اٖخبٍر جبٕر

ثبذ  :فباألوكا "الىكف ٖلض التزام جبٕر ناصع ًٖ بعاصة مىفغصة"، بط ًخىكف ٖلى بعاصة الىاكف، فُصر الىكـف ٍو

الاؾخدلاق بمجغص بًجاب الىاكف وصون خاحت بلى كبٌى اإلاىكىف ٖلُه، َـظا بطا وان اإلاىكىف ٖلُه ٚحر مٗحن، ؤو ٖلى 

 مً ال ًخهىع مىه اللبٌى ؤو الغفٌ والجىحن.

ت  4الفلهاءهما ؤحاػ         ضزل في اإلاىحىصة مً الظٍع ت اإلاىحىصة مجهم والتي ؾخىحض بٗض، ٍو الىكف ٖلى ألاوالص والظٍع

فةن الجىحن  ُهٖلو ؛  5ؤما مً ولض ألهثر مً طلً فةهه ًإزظ خىم مً ؾُىلض بٗض ،الجىحن بطا ولض ألكل مً ؾخت ؤقهغ

ت، فُيىن الى  ًصر الىكف ٖلُه بطا اٖخبر   كف ٖلى الجىحن بالخبُٗت.يمً اإلاىحىص مً الظٍع

                                                           
 .291، م 2010، صاع الىخب اللاهىهُت، صاع قخاث لليكغ والبرمجُاث، ، مهغ ، قغح كاهىن مضوهت ْلاؾغة املغغبيتؤخمض ههغ الجىضي  1
ا ؤبى الخؿحن، 2  .135، م جدلُم: ٖبض الؿالم مدمض َاعون، معجم ملاًيـ اللغت ؤخمض بً فاعؽ بً ػهٍغ
ض، بً ؤؾامت مىخبت فازىعي، مدمىص جدلُم ،غباملف جغجيب في املغغب هانغ الضًً اإلاُغػي ؤبى الفخذ، 3  (.وكف) ماصة ٌ، 1399 مهغ، ٍػ
خىم ًغي ؤلامام الكافعي بلؼوم الىكف، وال ًخىكف لؼومه ٖلى خىم الخاهم، وطَب اإلاالىُت في خىم لؼوم  الىكف ؤهه بن صر لؼم وال ًخىكف ٖلى  4

ل الخهغف في الغكبت واإلاىف ، فله الؿىتٗت. الؿُض ؾابم، اللاض ي ختى ولى لم ًلبٌ، ؤما الخىابلت بطا صر الىكف ػاٌ به ملً الىاكف ألهه ؾبب ًٍؼ

بت الؼخُلي، 837، م 3َب٘ مىخبت اإلاؿلم، م   .158، م 2، صاع الفىغ، ٍ الفله إلاؾالمي وأصلخه؛ َو
 .233، م 2012، مىخبت الىفاء ،  أخكام الجىين مً الىعفت إلى الاؾتهاللٖلي بً مدمض بً عمًان ،  5
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بصخت الىكف ٖلى الجىحن، ولىً ما ًازظ ٖلى اإلاكٕغ الجؼائغي في َظا الباب  ؤما باليؿبت بلى اللاهىن، فلض ؤكغ        

ؤهه ؤكغ هال مً وؿب الجىحن ألبُـه، ومحرازه، وؤلاًهاء له، وختى صخت الهبت له والتي زالف فحها ما حاء به حمهىع 

بلى صخت الىكف ٖلُـه بمفـغصٍ ؤو بالخبُٗت، لظا وان مً اإلافغوى  ًمً ما ٌكحر خألاؾغة، ولىىه لم ً ن كاهى الفلهاء، في 

 .ألاؾغة بهظا الكإن خخـى ًًمً اهخماٌ ؾلؿلت الخلىق اإلاضهُت للجىحن في جلىحن واخض كاهىن ٖلُه ؤن ًىعص هها في 

 زاجمت:

ت مً الخلىق جبحن مغهٍؼ اللاهىوي في مً زالٌ ما جلضم وؿخسلو ؤن للجىحن شخهُت كاهىه        ُت جثبذ له مجمٖى

، وله ؤَلُت وحىب هاكهت جبحن كابلُخه الهدؿاب الخلىق والالتزام غهٍؼ في الضولت التي ًىدؿب بلحهاألاؾغة، وم

مها ماصًا ومٗىٍى ،بالىاحباث  ا،هما جدضص كضعجه ٖلى مماعؾت الخهغفاث اللاهىهُت، وجًم حمُ٘ خلىكه التي ًمىً جلٍى

ى قٍغ واكف جثبذ الخلىق ولُا به بخدلم جمام والصة الجىحن خُا ولى  ومً زمت جبلى الخلىق مٗللت ٖلى قٍغ َو

وبطا لم ًخدلم َظا الكٍغ بإن ولض الجىحن مُخا ػالذ شخهِخه بإزغ عحعي فال ٌٗخبر ؤهه  ،ماث بٗض طلً مباقغة

 ىي. اهدؿب ؤي خم مً َظٍ الخلىق اإلاضهُت بكلحها اإلااصي واإلاٗى

 هىعصَا هخائج ٖضة بلى اإلاضهُت، وونلىا الىاخُت مً الجىحن بدلىق  ًخٗلم ما بيل ؤلاخاَت َظٍ صعاؾدىا في خاولىا وكض       

 :ًلي فُما

ت  - حن مً الخلىق اإلاضهُت واإلاٗىٍى ؤن للجىحن شخهُت كاهىهُت وؤَلُت وحىب هاكهت، زابخت ومٗترف بها جىحب له هٖى

مخمثلت في ؤن للجىحن ملىُت وطمت مالُت زانت جىحب ؤلاهفاق ٖلُه وحجؼ ههِبه مً اصًت واإلا ،هةلخاق وؿبه بإبُه

 ؤن الخلىق اإلاترجبت له كابلت للؼواٌ بطا ولض مُخا.، و ت له والىكف ٖلُه وحىاػ الهبت لهاإلاحرار، وصخت الىنُ

ًت الؼو  - زم جيخلل البًُت اإلاسهبت بلى  ،حتؤن ٖملُت الخللُذ الانُىاعي ٖملُت ًازظ فحها مجي الؼوج وجللذ به بٍى

 عخم الؼوحت هفؿها وججىػ وفلا لكغوٍ مُٗىت.

ضم ازخالٍ ألاوؿاب. - ظا إلاٗغفت بغاءة ألاعخام ٖو ا وكاهىها لألم الخامل َو  وحىب الٗضة قٖغ

 ألجها صٍ،وحى  بؿبب ولىً ،ألمه خلا وؤله  خلا اٖخبرهاَا ؾىاء الجىحن، بظاث مخٗللا خلا الخامل ٖلى الىفلت حٗخبر -

ى وهمىٍ خفٓه في حؿاَم  .بًُ ؤمه في ًؼاٌ ال َو

ء في ؤو الفاؾض الىياح ؤو الصخُذ في الىياح بال ًيىن  ال وطلً مىه، وؿبه زبذ بطا بال ؤبُه مً الجىحن ًغر ال - بكبهت،  الٍى

ا َظٍ الهىع  في ؤمه مً ًغر بِىما حَر  .مىه جغر هما الخاالث مً ٚو

لى ضىء هظه الىخائج هخلض  م ببفض امللترخاث التي ككفذ ـنها الضعاؾت وهجملها فيما ًلي:ـو

 يغوعة وحىص ههىم كاهىهُت جدىم التزاماث الخامل هدى الجىحن وال ًترن ألامغ إلَماٌ الؼوج ؤو الؼوحت. -

ا، صخُا وكاهىهُا للمىافلت ٖلى الخضزالث ؤو الخجاعب ؤو الفدىناث اإلاترجبت - لت ٖلمُا وبصاٍع ًٖ  جسهُو لجىت مَا

 ي٘ مغاكبت صوعٍت للمغاهؼ التي حؿخسضم جلىُت الخللُذ الانُىاعي.و ألاحىت، و 

 وي٘ ٖىاًت ؤهثر لألحىت الخانت ووٗجي بها ألاحىت اإلاترجبت ًٖ خاالث وفاة ألام والُالق والخاالث الاؾخثىائُت. -
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ُتللكغوٍ الك مىافم وان بطا بال ألبُه الىلض وؿب ًثبذ ال الانُىاعي الخللُذ في -  45 اإلااصة في اإلادضصة واللاهىهُت ٖغ

وؤال  للًغوعة، بال الانُىاعي الخللُذ ٖملُت بلى ًلجإ ؤال اإلاظوىعة الكغوٍ بلى َظٍ ًًاف ولىً ألاؾغة، كاهىن  مً مىغع 

ض الظي للؼوج زاهُت ػوحت واهذ ولى ختى البضًلت ألام حؿخٗمل  .الٗملُت بحغاء ًٍغ

ا، ىهاكاه ملغعة وهي للجىحن، الهبت جصر - لبلها وقٖغ لُه الىص ي، ٖلى ًىُبم هفؿه والص يء ًمثله كاهىها، مً ٖىه ٍو  ٖو

ب للجىحن، ما ؤو به ًىص ى ما ًلبل مً مؿإلت والهبت بالىنُت اإلاخٗللت اإلاىاص الجؼائغي بلى اإلاكٕغ ًًُف ؤن هغي   ًَى

لبل الىنُت :ههها ًيىن  ألاؾغة كاهىن  مً 187 للماصة زاهُت  فلغة فىًُف  بظلً ًهبذ هما كاهىها"، ًمثله مً ٖىه "ٍو

 ."كاهىها ًىىب ٖىه مً الخُاػة ًخىلى خمال، ؤو ٖلُه مذجىعا ؤو كانغا، وان وبطا " :واآلحي 210 اإلااصة  هو

لى باالبخضاء، ؤو بالخبُٗت الجىحن ٖلى الىكف ًصر  -  ؤن وهلترح الجىحن، ٖلى الىكف بكإن هها ًىعص اإلاكٕغ ؤن هغي  َظا ٖو

ؿخدم الجىحن، ٖلى "ًصر الىكف: حيواآل ههه ًيىن   مً وكذ ؤقهغ ؾخت مً ألكل وولض وحضث بن الىكف ٚلت َو

 وحىصَا".

 كائمت املصاصع واملغاحق:

 أوال: اللغآن الُغيم

 زاهيا: الُخب

 .2013ببغاَُم مدمض زُثر، خلىق الىعزت في محزان الكٕغ والٗلل، الجؼائغ، صاع َىمت،  .1

 مهغ،مام مالً، ظَب ؤلا ملى بالكغح الهٛحر ٖلى اكغب اإلاؿالً ، خمض الضعصًغؤخمض بً مدمض بً ؤؤبي البروان  .2

 .م1974 ،2 الجؼء صاع اإلاٗاعف،

ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىس ى ؤبى بىغ البحهلي، ؾجن البحهلي الىبري، جدلُم مدمض ٖبض اللاصع ُٖا، مىت  .3

  .1994 – 1414، 2اإلاىغمت، مىخبت صاع الباػ، الجؼء 

ا ؤبى الخؿحن،ؤخمض بً فا .4  .جدلُم: ٖبض الؿالم مدمض َاعونمعجم ملاًِـ اللٛت،  عؽ بً ػهٍغ

، مهغ، صاع الىخب اللاهىهُت، صاع قخاث لليكغ قغح كاهىن مضوهت ألاؾغة اإلاٛغبُتؤخمض ههغ الجىضي،  .5

 .2010والبرمجُاث، 

ت، صاع الفىغ، الخماًت الجىائُت للجىحن في ْل الخلىُاث اإلاؿخدضزؤمحرة ٖضلى ؤمحر ِٖس ى زالض .6  ت، ؤلاؾىىضٍع

 .2005لجامعي، ا

، مهغ، ؤلاماعاث، صاع -صعاؾت جإنُلُت جدلُلُت ملاعهت -ؤوان ٖبض هللا الفُط ي، ؤخيام خم الجىحن في اليؿب  .7

 .2015الىخب اللاهىهُت، صاع قخاث لليكغ، 

ُت الخضوص الٗغبي، بلخاج .8  الجؼائغي  الُبي هىن اللا يىء في ؤلاوؿان ٖلى الُبُت للخجاعب وألازالكُت الكٖغ

اث  صًىان الجؼائغ، ،( ملاعهت صعاؾت)  .2011 الجامُٗت، اإلاُبٖى

ٗت ؤلاؾالمُت، بحروث، ميكىعاث الخلبي الخلىكُت،  .9  .2002عمًان ٖلي الؿُض الكغهباص ي، ؤخيام ألاؾغة في الكَغ

ً الضًً بً ببغاَُم بً مدمض بً مدمض بً بىغ اإلاكهىع بابً هجُم، البدغ الغائم قغ  .10 ، ح هجز الضكائم، بحروثٍػ

 .8صاع اإلاٗغفت، الجؼء 
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 .3ض لالؿُض ؾابم، فله الؿىت، َب٘ مىخبت اإلاؿلم، مج .11

 .1الهاخب بً ٖباص، اإلادُِ في اللٛت، الجؼء  .12

غي ، الفله ٖلى اإلاظاَب ألاعبٗت، اللاَغة، صاع ابً الهُثم. .13  ٖبض الغخمً بً مدمض ٖىى الجٍؼ

ي فله ؤلامام ؤخمض بً خىبل الكِباوي، بحروث، صاع الفىغ، الُبٗت ألاولى، ٖبض هللا ابً كضامت اإلالضس ي، اإلاٛجي ف .14

 ٌ. 1405، 8الجؼء 

صاع الىخاب  لبىان، -بضائ٘ الهىائ٘ في جغجِب الكغائ٘، بحروث ،ٖالء الضًً ابي بىغ بً مؿٗىص الياؾاوي الخىفي .15

 .م1982 /َـ1403 ،3، الجؼء 2الُبٛت  ،الٗغبي

ُاوي ؤبى الخؿحن، الهضاًت قغح بضاًت اإلابخضي، بحروث، اإلاىخبت ؤلاؾالمُت، ٖلي بً ؤبي بىغ بً ٖبض الجل .16 ُل اإلاٚغ

 .2الجؼء 

 .2012ٖلي بً مدمض بً عمًان ، ؤخيام الجىحن مً الىُفت بلى الاؾتهالٌ ، مىخبت الىفاء ،  .17

 .7مالً بً ؤوـ ، اإلاضوهت الىبري، بحروث، صاع ناصع، الجؼء  .18

 .3دخاج بلى مٗغفت مٗاوي ؤلفاّ اإلاجهاج، بحروث، صاع الفىغ، الجؼء مدمض الخُُب الكغبُجي، مٛجي اإلا .19

 ٌ. 1386، 2مدمض ؤمحن، خاقُت ابً ٖابضًً، بحروث، صاع الفىغ، الُبٗت  .20

 ٌ. 1406،  3مدمض بً ؤبي ؾهل الؿغزس ي ؤبى بىغ، اإلابؿٍى ، بحروث، صاع اإلاٗغفت، الجؼء  .21

بي ؤبى ٖبض  .22 هللا، الجام٘ ألخيام اللغآن، اللاَغة، صاع الكٗب، الُبٗت مدمض بً ؤخمض بً ؤبي بىغ بً فغح اللَغ

 .1372، 5الثاهُت، الجؼء 

بي ؤبى الىلُض، بضاًت اإلاجتهض وجهاًت اإلالخهض .23  ، بحروث، صاع الفىغ، الجؼءمدمض بً ؤخمض بً مدمض بً عقض اللَغ

2. 

صاع ابً هثحر، الُبٗت  ،ثمدمض بً بؾماُٖل ؤبى ٖبض هللا البساعي الجٗفي، الجام٘ الصخُذ اإلاسخهغ، بحرو .24

 م. 1987-ٌ 1407، 2الثالثت، الجؼء 

اعمدمض بً ٖل .25 اى، صاع ي بً مدمض الكىواوي، هُل ألاَو ، جدلُم ؤبى مٗاط َاعق بً ٖىى هللا بً مدمض، الٍغ

 .2005، 6ابً اللُم لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، الجؼء 

 .1976، 1صاع الجهًت الٗغبُت، الُبٗت  ، ؤنٌى الفله ؤلاؾالمي، اللاَغة، مدمض ؾالم مضوىع  .26

 .2 مدمض ٖغفه الضؾىقي، خاقُت الضؾىقي، جدلُم مدمض ٖلِل، بحروث، صاع الفىغ، الجؼء  .27

ث، ٖمان، صاع الثلافت،  .28  .2007مدمىص ٖبض هللا بسُذ، مدمىص ٖلله الٗلي، الىؾُِ في فله اإلاىاٍع

حن الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الىيعي، مهغ، صاع الىخب مفخاح مدمض ؤكٍؼِ، الخماًت اإلاضهُت والجىائُت للجىحن ب .29

 .2006اللاهىهُت، 

ض، بً ؤؾامت مىخبت فازىعي، مدمىص جدلُم اإلاٗغب، جغجِب في اإلاٛغب هانغ الضًً اإلاُغػي ؤبى الفخذ، .30  مهغ، ٍػ

1399 .ٌ 

بت الؼخُلي، الفله ؤلاؾالمي وؤصلخه، صاع الفىغ، الُبٗت  .31  .2َو
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 ل الجامفيتزالثا: ْلاظغوخاث والغؾائ

،ؤَغوخت صهخىعاٍ، ولُت الخلىق، حامٗت -صعاؾت ملاعهت-خماًت اللاهىهُت للجىحن اإلاسبري ؤخمض صاوص عكُت، ال .1

 .2015-2014جلمؿان، 

اث زالض، الخماًت اللاهىهُت .2 ، مظهغة لىُل قهاصة -صعاؾت ملاعهت-للجىحن في ْل اإلاؿخجضاث الُبُت  قبٖى

 .2016-2015الخلىق، حامٗت جلمؿان، اإلااحؿخحر في اللاهىن الُبي، ولُت 

 عابفا: امللاالث

ٗت واللاهىن ؤوان ٖبض هللا الفُط ي،  .1 مجلت ولُت الٗلىم ؤلاؾالمُت،  "،-صعاؾت ملاعهت-"خلىق الجىحن بحن الكَغ

 .2010، 10، الٗضص 5اإلاجلض 

ل ًىؾفاث ٖلي َاقم ، "الاؾخيؿار البكغي"، مجلت اللاهىن واإلاجخم٘، حامٗت ؤصعاع ،الٗضص  .2 ، ؤفٍغ  .2013ألاٌو

 زامؿا: الىصىص اللاهىهيت

بمثابت  70.03( بدىفُظ اللاهىن عكم 2004فبراًغ  3) 1424مً طي الدجت  12ناصع في  1.04.22ْهحر قٍغف عكم   .2

 مضوهت ألاؾغة.

في  اإلااعر 02-05واإلاخًمً كاهىن ألاؾغة اإلاٗضٌ واإلاخمم باألمغ عكم  1984ًىهُى  09ماعر في  11-84اللاهىن عكم  .2

ضة الغؾمُت عكم 2005فبراًغ  27  .15، الجٍغ

اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث اإلاٗضٌ واإلاخمم،  1966ًىهُى  8، اإلااعر في 156-66  اللاهىن الهاصع بمىحب ألامغ عكم .3

 .2006صٌؿمبر  20اإلااعر في  23- 06 باللاهىن عكم

ضة الغؾمُت عكم 1975ؾبخمبر  26اإلااعر في  58-75اللاهىن اإلاضوي الهاصع بمىحب ألامغ عكم  .4  اإلااعزت في 78، الجٍغ

ضة الغؾمُت عكم  2007ماي 13، اإلااعر في 05-07اإلاٗضٌ واإلاخمم باألمغ عكم  1975ؾبخمبر  30  13اإلااعزت في  31الجٍغ

 .2007ماي 
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  اإلالخص:

 

ابت البلضًت كلى الِىاهحن في اإلاىـىماث الِاهىهُت ، هظا الىمىطج مً ٌلخبر الضًم بلضم الضؾخىعٍت آلُت للُغ

ابت ٌلض مً  الحّ للمخِاطحن  مىه، خُث مىذ 188في اإلااصة  2016مؿخجضاث الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي لؿىتالُغ

اث التي ًٌٕلها الضؾخىع، وطل عي ًىتهٗ الحَِى والحٍغ بمىاؾبت صكىي ُظاثُت  ٗفي بزاعة كضم صؾخىعٍت هص حكَغ

 بخالت ومجلـ الضولت خؿب ػبُلت الجزاقا جخىلى الجهاث الِظاثُت الللُا ممثلت في اإلادٕمت الللُ ثخُ .ًيهاًىـغ 

الِاهىن اللظىي  ُض صضع و ، وطلٗ بلض الخإٓض مً حضًتها ،صؾخىعٍخهفي  ذالضًىق اإلاثاعة كلى اإلاجلـ الضؾخىعي للب

ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت 18-16 بخدضًض والظي حاء ؤٓثر جىطُدا ًُما ًخللّ  ،اإلادضص لكغوغ ٓو

وؾىدا٘و في هظه الضعاؾت الخؼَغ بلى ت واإلاىطىكُت إلحغاء الضًم بلضم الضؾخىعٍت. الكغوغ والظىابؽ الكٖلُ

 ؤو اإلادٕمت الللُا  ؤماماإلاؼبِت  ؤلاحغاءاثباإلطاًت الى  ،مدٕمت اإلاىطىق وقغوغ ُب٘ى الضًم ؤماماإلاؼبِت  ألاخٖام

 مجلـ الضولت.
 

تلت إاإلاؿ ؛الجضًتًدص  ؛ؤلاخالت ؛الضًم بلضم الضؾخىعٍت: الكلماث اإلافخاحيت  ؛الضًم بعؾا٘ ؛الضؾخىعٍت ألاولٍى

عي ؛كضم ُب٘ى الضًم  مأ٘ الجزاق. ؛خٕم حكَغ

Abstract: 
 

The pleading of unconstitutionality is considered a mechanism for dimensional control 

of laws in legal systems, this form of oversight is a novelty of the Algerian constitutional 

amendment for the year 2016 in Article 188 of it, as it granted the litigants the right to raise 

the unconstitutionality of a legislative text that violates the rights and freedoms guaranteed by 

the constitution, on the occasion of a lawsuit Seen. Where the Supreme Judicial Authorities 

represented in the Supreme Court and the Council of State, according to the nature of the 

dispute, refer the defenses raised to the Constitutional Council to decide on its
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 constitutionality, after confirming its seriousness, and Organic Law 18-16 has been issued 

defining the conditions and modalities for implementing the unconstitutional push, which was 

more clear about It relates to determining the formal and substantive conditions and controls 

for making unconstitutionality. In this study, we will try to address the rulings applied before 

the trial court and the conditions for accepting payment, in addition to the procedures applied 

before the Supreme Court or the State Council. 
 

Key words: pushing unconstitutional; referral; examining seriousness; the constitutional 

priority issue; sending payment; non-acceptance of payment; legislative ruling; fate of 

dispute. 
 

 اإلالذمت:

ظاءمً اإلاؿخِغ كلُه ًِها  هـغا لٖىنها  صازلُا،ن الضؾاجحر حؿمى وحللى مغجبت كً باقي الِىاهحن اإلالم٘ى بها ؤا ُو

 والخىـُماثًاخترامها ًِخض ي مغاكاة اإلاكغق إلابضؤ ؾمى الضؾخىع ؤزىاء ؾىه للِىاهحن  ،في البالص ؤؾاؾُتحكٖل ُىاهحن 

خؼابّ مم  ىاكض الىص الضؾخىعي ؤخٖامبما ًخىاًّ ٍو ولًٕ كلى الضؾخىع ًصبذ  والحغص كلى كضم مسالٌتها له. ،ُو

ابت الللُا كلى الِىاهحن واللىاثذ ُاهىهُت بطاختى  ؤو بضون ُُمت كملُت  للخإٓض مً كضم ، لم ًخدِّ هىق مً الُغ

ابت الضؾخىعٍت ؾلؼت ًن ؤًجب ،خُث مسالٌتها للضؾخىع ألاكلى م اإلاسالٍ  بلواءٖىن للجهت التي جخىلى الُغ الدكَغ

 (1)جؼبُِه.كً  مخىاقلا ًغض  ألاُلكلى  ،ؤو للضؾخىع 

ض ازخلٌذ الض٘و في الجهت التي  لذُو ابت الضؾخىعٍت، منها ما حللتها مً ازخصاص هُئت ؾُاؾُت  ؤٔو لها مهمت الُغ

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن مخلضصةؤٓما  ،وؤزغي حللتها مً ازخصاص هُئت ُظاثُت منها ما هي ؾابِت  ،ن صىع الُغ

ابت الضؾخىعٍت الالخِت كلى الِىاهحن في  ،ضوع الِاهىن كلى ص ؼ كلى الُغ ومنها ما هى الخّ كلى صضوع الِاهىن ، وؾجٓر

الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي اإلااعر  ؤصعحهات التي ُهظه آلال-ألاًغاصالضًم بلضم الضؾخىعٍت مً ػغي  -صىعة لها  ؤهم

ؤزغي قاملت لىطم  اإلاجلـ الضؾخىعي، وطلٗ لخضاْع الِصىع الىاحم  بصالخاثباإلطاًت الى  ،2016ماعؽ 06في 

ابت الضؾخىعٍت هدُجت جُُِض خّ  كضم كً اإلاجلـ الضؾخىعي لِكمل  بزؼاع مىؾلا بظلٗ مجا٘  بزؼاعه،ًلالُت الُغ

٘ هُئاث حضًضة ممثلت في الىػٍغ  عي بزاعة كضم صؾخىعٍتمً  ألاًغاص، ًظال كً جمٕحن (2)وؤكظاء البرإلاان ألاو  هص حكَغ

 .(3)مً الِظاء كبر آلُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت بخالتبىاؾؼت 

ّ الِظاء كلى هغاع  ابت الضؾخىعٍت كً ػٍغ ٗ الُغ وبظلٗ ًٖىن اإلااؾـ الضؾخىعي ُض ٓغؽ خّ اإلاىاػىحن في جدٍغ

با  بذلُص الىـام،الضؾخىعٍت اإلاِاعهت التي جِغ بهظا  ألاهـمتاللضًض مً  ابت لى خض بهظا الىمىطج ٍُغ ما مً هـام الُغ

                                                           
لذ 1 كبض الىهاب، الِاهىن الضؾخىعي،اإلاباصت الضؾخىعٍت اللامت،صعاؾت الىـام الضؾخىعي اإلاصغي،صاع الجاملت   مدمض ًع

 .131،ص2007الجضًضة،مصغ،

م 02ًِغة  187عاحم هص اإلااصة  2 ضة عؾمُت، كضص اإلا ،2016ماعؽ 06اإلااعر في  01-16مً الضؾخىع، ُاهىن ُع ، 14خظمً الخلضًل الضؾخىعي، حٍغ

 .2016اعؽ م07ماعزت في

 .2016مً الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي  01ًِغة  188عاحم هص اإلااصة  3

، مجلت صًاجغ الؿُاؾت والِاهىن، اللضص 2016خمُضاجى زضًجت، مدمض بً مدمض، الضًم بلضم الضؾخىعٍت في ؿل الخلضًل الضؾخىعي الجضًض لؿىت 

 .332، ص2018حاهٌي ت، ٔلُت الحَِى والللىم الؿُاؾُت، حاملت ُاصضي مغباح، وعُل، 18
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بىاؾؼت  ،بماالِظاثُت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن الظي ٌؿىض ازخصاص الىـغ في صؾخىعٍت الِىاهحن الى هُئت ُظاثُت

لت جمٕحن اإلاىاػىحن مً خّ مساصمت صؾخىعٍت الِىاهحن إ، وطلٗ في لاقتراْ مله في مؿ(1)ؤصلُتصكىي  ؤو الضًم 

 ازخالي في الكغوغ وؤلاحغاءاث وهخاثج طلٗ. الِظاثُت ممالجهاث  ؤمام

ل  ،حاءث لخإؾِـ كالُت ُاهىهُت بحن الِظاء واإلاجلـ الضؾخىعي آلالُتن هظه ب مً زال٘ الضوع الجضًض اإلأى

 ّ ابت الضؾخىعٍت كً ػٍغ ٗ الُغ ، مجلـ الضولت ؤو مً ػغي اإلادٕمت الللُا  ألازحر لى هظا ب ؤلاخالتللِظاء في جدٍغ

عي ملحن  كلى الضًم ابىاء الضًم مً مسخلٍ الجهاث  بعؾا٘كلى  ابىاء مباقغة ؤو  ؤمامهمابلضم صؾخىعٍت خٕم حكَغ

ض هصذ الٌِغة   .ؤمامهاالِظاثُت التي جٌصل في الجزاكاث اإلاؼغوخت  مً الخلضًل الضؾخىعي  188مً اإلااصة 02ُو

 16-18الِاهىن اللظىي  صضاع بن جؼبُّ هظه اإلااصة ؾُدضصه ُاهىن كظىي، وجىٌُظا لظلٗ جم ؤكلى  2016لؿىت 

ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت. ،اإلاخظم2018ًؾبخمبر 02في  قغوغ ٓو

 كلى الدؿائالث الخالُت: ؤلاحابت البض مً ؤلاػاع في هظا 

قغوغ ًُما جخمثل و  ؟الِظاء بمسخلٍ صعحاجه ؤمامالِىاكض التي جدٕم جٌلُل آلُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت  ما هي

ٌُُاث جؼبُّ  16-18وطلٗ كلى طىء الِاهىن اللظىي  ،كلى اإلاجلـ الضؾخىعي بخالخهُب٘ى  اإلادضص لكغوغ ٓو

ّ اإلاكغق الجؼاثغي في جىـُم  ل؟وما هي الىخاثج اإلاغجبت كلى جسلٍ بخضي هظه الكغوغ؟ وهالضًم بلضم الضؾخىعٍت ًو

 هظه آلالُت مً حمُم هىاخيها صون جِصحر؟

ي في بضاًت ألامغ الخؼَغ بلى طىابؽ مماعؾت الضًم بلضم الضؾخىعٍت مً الىاخُت بن ؤلاحابت كً هظه الدؿائالث جِخض 

ىي كلى طىابؽ ؤلازخصاص الِظاجي ؤمام مسخلٍ صعحاث الخِاض ي  فيالكٖلُت واإلاىطىكُت  ، زم الُى اإلابدث ألا٘و

لُت الضًم بلضم )طىابؽ هـام الخصٌُت( في اإلابدث الثاوي. وطلٗ مً زال٘ جدلُل الىصىص الِاهىهُت اإلاىـمت آل

اكخماصا كلى الخدلُل والخٌؿحر  -اإلادضص لكغوغ جؼبُِها 16-18وبصٌت زاصت الِاهىن اللظىي -الضؾخىعٍت 

ّ مىهج وصٌي وجدلُلي.  جولاؾخيخا  ًو

 شروط ممارست الذفؼ بػذم الذسخىريتألاول: اإلابحث 

 ؤمامالخصىم بصضص هؼاق ُظاجي  ؤخضجلٗ الؼلىن التي ًخىحه بها  ،ًِصض بالضًم بلضم صؾخىعٍت هص ُاهىوي

 .(2)اإلاىطىكُتومنها ما ًخللّ بالكغوغ  ،منها ما ًخللّ بالكٖل وؤلاحغاءاث ،بكغوغ وطىابؽ مسصىصت مدآم

بمِخض ى هص الٌِغة  بزاعة الضًم بلضم صؾخىعٍت ُاهىن لِض ٓغؽ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي خّ اإلاىاػىحن في 

الضًم بلضم  ،الِظاء ؤمامهؼاق ملغوض  ؤزىاء ؤي، خُث ًمًٕ 2016 يالضؾخىع الخلضًل مً  188مً اإلااصة ألاولى

ض  ؤيصؾخىعٍت  اث التي ًظمنها الضؾخىع، ُو عي ًمـ الحَِى والحٍغ مؿالت جىـُم وجدضًض قغوغ  ؤخا٘خٕم حكَغ

م  كظىي،كلى ُاهىن  هظه اإلااصة  ،2018بر ؾبخم02اإلااعر في 16-18وهى ما جم بالٌلل خُث صضع الِاهىن اللظىي ُع

                                                           
ُل مدمض ؤمحن،كً صوع الِظاء في جٌلُل آلُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت في الجؼاثغ، صعاؾت مِاعهت بالىمىطج الٌغوس ي، خىلُاث حاملت الجؼ  1 ، 1اثغ ؤٓو

 .102، 101، ص ص 2018، حىان 02، اللضص 32اإلاجلض

ابت الالخِت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في ًغوؿا، صاع النهظت اللغبُت، الِاهغة،  2  .31، ص 2012مدمض مىصىع ؤخمض، الُغ
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ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت. الضًم  ءاؾدٌُاجٕكٍ ُغاءة مىاصه كً وحىب خُث  اإلادضص لكغوغ ٓو

 ومنها ما ًخللّ بةحغاء الضًم في خض طاجه. ،منها ما ًخصل باإلالني بةزاعة الضًم ،لؼاثٌت ملُىت مً الكغوغ

 اإلاؤهلىن إلثارة الذفؼ بػذم الذسخىريت ألاول: ألاشخاصاإلاطلب 

م  02هصذ اإلااصة الضكىي  ؤػغاي ؤخضن ًثاع الضًم بلضم الضؾخىعٍت مً ُبل ،ؤ16-18مً الِاهىن اللظىي ُع

ٍ كلُه مأ٘ الجزاقؤالظي ًضعي  عي الظي ًخُى اث التي ًظمنها الضؾخىع. ،ن الحٕم الدكَغ  (1) ًىتهٗ الحَِى والحٍغ

ٔىهه ًيخج كً  للمخِاطحن عهمل جٌلُل خّ الضًم مِترها بالضًاق كً مصلحت طاجُت ن اإلاكغق الجؼاثغي حلب

عي مسالٍ للضؾخىع،اكخماص صكىي كُيُت ًخىخى ًيها جدصُل مصلحت كامت ماصاها  خُث ال مساصمت هص حكَغ

ن ةًومىه خَِى اإلاخِاطحن. جبؼت بالضًاق كًبمل٘ؼ كً الضكىي الِظاثُت اإلاغ الضؾخىعٍت  للضًم بلضموحىص 

ؼهم وؾىاء ، الخصىمت ؤو اإلاغجبؼت بمؿاع الجزاق  ألاشخاصالتي ٌؿلها اؾخلما٘ هظا الحّ هم  ألاػغاي ٔان مٓغ مهما 

ت ؤو ن ًٖىن شخصُت ػبُلُت ؤٓما ًمًٕ  ،(2)ؤحىبُتعكُت  ؤو ٔاهىا مً اإلاىاػىحن   .(3)ملىٍى

 الذفؼ في الذغىي اإلاذهيت والجزائيت ؤصحاب: ألاول الفرع 

كً  ؤو ؾىاء بصٌت شخصُت  ،اإلاضعى كلُه ؤو ًثاع الضًم بلضم الضؾخىعٍت في الضكىي اإلاضهُت مً ػغي اإلاضعي 

ُل زاص  ّ الخمثُل بٓى ت. باليؿبت للمضعي  ؤلاحغاءاثبمدامي ٓما حغي به اللمل في ُاهىن  ؤو ػٍغ اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 ؤػغاين ًضًم بلضم الضؾخىعٍت إلاصلحت هحره مً ؤ ٔان ًجىػ لؼغي في الضكىي  بطاواإلاضعى كلُه ًثىع الدؿا٘ئ كما 

 ن جِىم الصٌت واإلاصلحت في شخص مثحر الضًم؟ؤهل ًجب  ىالضكىي؟ بملن

مً الِاهىن  02وال في اإلااصة، 2016مً الخلضًل الضؾخىعي  188في الحُِِت لم ًغص اقتراغ طلٗ صغاخت ال في اإلااصة 

اإلاضهُت  ؤلاحغاءاثُاهىن  ؤخٖامكلى  ؤخالذهظا الِاهىن التي  م05ً هه جؼبُِا لىص اإلااصةؤبال ،16-18اللظىي 

اهىن  ت ُو مىطىعي  ؤو ًجىػ لؼغي الخمؿٗ بضًم قٕلي  جِض ي بإهه ال ألازحرةن هظه ةالجؼاثُت، ً ؤلاحغاءاثوؤلاصاٍع

ن ًخمؿٗ بضًم بلضم ؤمضعى كلُه في ُظُت مضهُت  ؤو ولظلٗ ال ًجىػ إلاتهم في صكىي كمىمُت ،مِغع لخصمه

اث عي ًىتهٗ الحَِى والحٍغ اإلاضعي  ؤو الؼغي اإلاضوي  ؤو التي ًظمنها الضؾخىع لٌاثضة الضحُت  ،الضؾخىعٍت لىص حكَغ

ن ًثحر صًلا بلضم ؤالظامً  ؤو اإلاضوي  للمؿاو٘في الضكىي اإلاضهُت ألهه كضًم اإلاصلحت ًُه، ومم طلٗ ًجىػ 

ٔان طلٗ يهضي  ،بطااإلاامً له في الضكىي اإلاضهُت ؤو مُت خُىما ًٖىن طلٗ لٌاثضة اإلاتهم في الضكىي اللمى ، الضؾخىعٍت

ع. ؤو اإلاخابلت  بؾِاغلى ب    (4)اإلاؿاولُت كىه إلؾِاغ مؼالبخه بالظمان في الخلٍى

ُب٘ى  بقٖالُتهه ُض جثاع ؤبال  اإلاضوي،الضًم جس٘ى للمتهم والؼغي اإلاضوي واإلاؿاو٘  بزاعةن ةفي اإلااصة الجؼاثُت ً ؤما

 ؤلاحغاءاثمضهُا ػبِا لإلحغاءاث اإلاِغعة لظلٗ في ُاهىن  االضًم مً ُبل الضحُت التي لم حللً جإؾِؿها ػًغ

                                                           
ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍتاإلاخظمً ،16-18الِاهىن اللظىي  1  .2018ؾبخمبر05في ماعزت ،54ج ع ،2018ؾبخمبر02اإلااعر في،قغوغ ٓو

ؽ ٓما٘، الضًم بلضم صؾخىعٍت الِىاهحن في الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي  2 ،صعاؾت مِاعهت، مجلت الللىم الِاهىهُت ولاحخماكُت،اإلاجلض 2016خمٍغ

ان كاقىع،الجلٌت،ماعؽ01، اللضص03  .446، ص 2018، حاملت ٍػ

ُل مدمض ؤمحن، مغحم ؾابّ، ص  3  .104ؤٓو

ض مً الخٌاصُل عاحم ُاهىن 4 ت إلاٍؼ ضة عؾمُت كضص2008ًٌُغي 25اإلااعر في  08/09ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ل 23، اإلااعزت في76،حٍغ ، 2008ؤًٍغ

م  -19،اإلالض٘ بالِاهىن 1990ؤوث  18اإلااعر في 24-90،اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت اإلالض٘ بالِاهىن 1966حىان08اإلااعر في 155-66وألامغ ُع

ضة عؾمُت، الصاصعة 10  .2019صٌؿمبر 11في ، حٍغ
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ا مضهُا ؤهى  ،الجؼاثُت، والجىاب كً طلٗ ا في  ؤمامن الضحُت التي لم جخإؾـ ػًغ الِاض ي الجؼاجي ال جٖىن ػًغ

 بزاعةي الضكىي اللمىمُت بصٌتها ضحُت وهي مس٘ى لها لٕنها ػغي ف، الضكىي اإلاضهُت الخبلُت للضكىي اللمىمُت

 .(1)ًيهاالضًم في الضكىي التي هي ضحُت 

 : الخذخل وؤلادخال في الذفؼ بػذم الذسخىريتالثاويالفرع 

الضًم بلضم الضؾخىعٍت؟ بضاًت    بزاعة بصزالهالظي جم  ؤو في هظا الؿُاَ ًثىع الدؿا٘ئ الخالي: هل ًجىػ للمخضزل 

ٔان ًغكُا  ٌه ؤماالخصىم  ؤخضألهه ٌؿاهض ؤصلُا،  ؤوباليؿبت للمخضزل ًال ًدّ له طلٗ ؾىاء  ض مُى ٍا  ؤلاصزا٘ ٍو

ؼ اإلاخِاطحن في  ؤصليباإلمٖان مساصمخه ٓؼغي  ،ؤيًٖىهه ًخمخم بالؼابم الجبري والظي ًجلل صاخبه قبيها بمٓغ

مؿاؽ الحٕم اإلاغجبؽ بجىهغ الجزاق  بمٖاهُتالضؾخىعٍت في خا٘ اجضح  الضًم بلضمبةزاعة ، مما ٌؿمذ له (2)الخصىمت

اجهبإخض  ه وخٍغ ًيخج كً اعجباغ الضًم بمصلحت شخصُت ُاثمت ًةهه  لإلقاعة التي ًٌٕلها الضؾخىع. ألاؾاؾُت خُِى

ابت ؤوهظا ٌلني  هٌؿه،مً ػغي الِاض ي مً جلِاء  بزاعجهاإلادآمت ًِؽ اؾدبلاص  ؤػغايألخض  ن هظا الىىق مً الُغ

ٌا كلى  ٕها بعاصةًبِى مخُى كلُه اإلاكغق الجؼاثغي في اإلااصة  ثؤٓضوال ٌلخبر مً الىـام اللام. وهظا ما  ،الخصىم لخدٍغ

م 04 ٌُُاث جؼبُّ  16-18مً الِاهىن اللظىي ُع هص  الضؾخىعٍت، خُثالضًم بلضم  آلُتاإلادضص لكغوغ ٓو

 (3)"الِاض ي.ن ًثاع الضًم بلضم الضؾخىعٍت جلِاثُا مً ػغي ؤمًٕ "ال ً ؤهه:صغاخت كلى 

 اإلاطلب الثاوي: شروط جخػلم بئجراء الذفؼ من الىاحيت الشكليت

ٌُُت  ؾخـهاع بًمًٕ  ،لى حاهب الكغوغ اإلاخللِت بصاخب الضًمب حملت مً الكغوغ اإلاغجبؼت بكٖل الضًم ٓو

 ًُما ًلي: هظا ما ؾيخؼَغ بلُهو ، جِضًمه

 : وجىب جلذًم الذفؼ بػريضت مىفصلت ومكخىبت ومسببتألاول الفرع 

ن ًٖىن ؤٓما ًجب  ،وبهما ًجب جضكُم طلٗ بمظٓغة مٕخىبت بةزاعة الضًم في مغاًلت قٌهُت ٓخٌاءؤلاال ًجىػ 

للؿماح للِاض ي بالىـغ ًُه مؿخِال  ألازغي الضكىي  بحغاءاثلى الجهت الِظاثُت مىٌصال كً بالؼلً اإلاِضم 

ن ًِضم ،ؤ16-18مً الِاهىن اللظىي 06اإلااصة  ؤٓضجهوهى ما  ،(4)كً بُِت الضكىي  ؤولىٍخهومباقغة صون جإزحر مللىا 

جب  ن جخظمً هظه اللٍغظت وؾاثل ؤالضًم بلضم الضؾخىعٍت جدذ ػاثلت كضم الِب٘ى بمظٓغة مٕخىبت ومىٌصلت، ٍو

وهظا ختى جخمًٕ اإلادٕمت مً  ،الضؾخىعٍت ًِؽ وال جخلضي الى الىـغ في الضكىي الغثِؿُتهِاف مسخلٌت جىصب كلى 

عي ًغاص جؼبُِه كلى الجزاق الغثِس ي.  بىاء ُىاكتها خ٘ى حضًت الجزاق في كضم صؾخىعٍت خٕم حكَغ

                                                           
ؼ الجؼا 1 م، ملالجت الضًم بلضم الضؾخىعٍت مً ُبل ُاض ي اإلاىطىق، الىضوة الىػىُت خ٘ى الضًم بلضم صؾخىعٍت الِىاهحن، مٓغ ثغ صكالف كبض الٍٕغ

 .07، ص2018صٌؿمبر  10الضولي للماجمغاث، الجؼاثغ، ًىم 

ا زاصا في الضكاوي الغامُت الى جؼبُّ ُ 2 ِا لىص اإلااصة حلخبر الىُابت ػًغ مٕغع مً هظا الِاهىن، ماكضا في الِظاًا اإلاضهُت التي  03اهىن ألاؾغة ًو

بزاعة جٖىن ًيها الىُابت مضعى كلُه ؤصلي ِٓظاًا الجيؿُت مثال ًةنها جإزظ صٌت الخصم اللاصي ٓوحرها مً الخصىم وبالخبلُت ًاهه ال ًجىػ لها 

 الضًم لٌاثضة زصمها في الضكىي.

م في اإلاِابل  3 مً الضؾخىع الٌغوس ي ًىص هى آلازغ صغاخت في  01ًِغة  61اإلاىـم لكغوغ جؼبُّ اإلااصة  2009-1523هجض الِاهىن اللظىي ُع

ت الضؾخىعٍت بِىة الِاهىن ؤو بزاعتها جلِاثُا مً ػغي الِظاء، ًخضزله ًىِع مبضؤ  23مً اإلااصة  01الٌِغة  مىه كلى خـغ جِضًم مؿالت ألاولٍى

با مً ؤػغاي الجزاق.الحُاص الِظاء و  ؼا ٍُغ  ٍجلل له مٓغ

 .41، ص 2015ٔىؾت كماع، مداطغاث في الِظاء الضؾخىعي، حاملت مدمض إلاحن صباهحن، ؾؼٍُ،  4
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عي  ،صُُّ حللُِل  طا ن ًٖىن الضًم مؿببا ومٌصال ؤًجب ٓما  بدُث ًبحن مىاػً كضم الضؾخىعٍت في الحٕم الدكَغ

مخىعي الٌغوس ي ُغاع اإلاجلـ الضؾهجض  في هظا الصضص.وال ًٖىن واؾلا مبهما ،اإلاغاص جؼبُِه كلى الجزاق الغثِس ي  :ُع

اث التي ؤًبحن ًُه ما ًلي: "البض  595/2009 عي ًمـ الحَِى والحٍغ ًظمنها ن جٖىن الىؾُلت اإلاثاعة مً مِخض ى حكَغ

اإلاكغق اللظىي جغمي الى حؿهُل ًدص اإلاؿالت الضؾخىعٍت  بعاصةن ةً ،الضؾخىع، جِضم في وزُِت مىٌصلت وملللت

ٔاهذ  بطافي خالت ما  ؤلاحغاءاثمً البث في ؤُصغ آلاحا٘ ، لواًت كضم حلؼُل  ؤمامهاوجمٕحن اإلادٕمت اإلاثاعة  ألاولُت،

 .(1)مدٕمت الىِع" ؤو  كلى مجلـ الضولت بخالتهالت ؾدخم إهظه اإلاؿ

 الفرع الثاوي: جلذًم الذفؼ في جميؼ مراحل الذغىي وؤمام مخخلف درجاث اإلاحاكم

الجهاث الِظاثُت  ؤمامالضًم  بزاعةخُث ًمًٕ ، 16-18مً الِاهىن اللظىي 02كلُه اإلااصة  ؤٓضثهظا الكغغ 

تاللاصًت وختى  ت، ؤواإلادٕمت  ؤو اإلادٕمت لابخضاثُت  ؤمامؾىاء  ؤلاصاٍع الؼلً بالىِع للمغة  ؤو لاؾخئىاي  ؤزىاء ؤلاصاٍع

ن ًثاع الضًم ؤخُث ال ًمًٕ  ،ًُما ًسص مدٕمت الجىاًاث لابخضاثُت ان اإلاكغق الجؼاثغي وطم اؾخثىاءؤهحر ألاولى.

ت  ،بال في خالت الخدُِّ الجؼاجي ؤمامهابلضم الضؾخىعٍت  نها كىض اؾخئىاي خٕم صاصع ك و لاتهام، ؤوجىـغ ًُه هًغ

ذ  ِت بخصٍغ بالىـام  ؤؾاؾُت جخللّفي هظا الؿُاَ الى هِؼت  ؤلاقاعةججضع  لاؾخئىاي.بمىحب مظٓغة مٕخىبت مًغ

تًخظمً باإلطاًت الى اإلادآم اللاصًت  ألازحر ٔىن هظا  ،الِظاجي الجؼاثغي  بؿلؼت خل  هُئاث جخمخم وؤلاصاٍع

خدّ اهخماما زاصا، وهى الحا٘ ٓظلٗ باليؿبت للهُئاث طاث ػابم ُظاجي له زصىصِخه والتي حؿ ؤنهاهحر  .الجزاكاث

 ،والؿلؼاث الىػىُت اإلاؿخِلت الخاصت بالخىـُم لاُخصاصي ،الِظاثُت اإلاخسصصت والهُئاث طاث الؼابم اإلانهي

غاعاث هظه الهُئاث جسظم كمىما للؼلً  ،وؤحهؼة الخدُٕم واللجان اإلاسخلؼت الخإصًبُت وهحرها  ؤمامًإكما٘ ُو

ّ  ؤو هظه الهُئاث  ؤمامهه ًجىػ الضًم بلضم الضؾخىعٍت ؤوهظا ًٌترض  ،مجلـ الضولت ؤو اإلادٕمت الللُا  كً ػٍغ

 .(2)الؼلً

 اإلاطلب الثالث: مػاًير فحص الذفؼ من الىاحيت اإلاىضىغيت

كُت وطم اإلاكغق الجؼاثغي طىابؽ مىطى  الضؾخىعٍت،بالِالب الكٕلي للضًم بلضم  الكغوغ اإلاخللِتلى حاهب ب

 ًلي:جخللّ بمىطىق الضًم والِاهىن اإلاؼلىن في صؾخىعٍخه هجملها ًُما 

 رجباط الذفؼ بالىظر في دسخىريت حكم حشريعي سيطبم غلى هزاع مىضىعي كائمإ ألاول:الفرع 

م صكىي مؿبِا في اإلاىطىق طو صلت ، (3)ًغعيبملنى آزغ صًم  ،ًِترن جٌلُل خّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت بًغ

بمل٘ؼ كً صكىي  ؤو مباقغة  بزاعجهًمًٕ  الِظاء،خُث ال  ؤمامزصىمت  ؤو ًجغي هـغها بمىاؾبت هؼاق  ؤصلُتبضكىي 

غ وحىص صكىي مىطىكُت هظا ًُما ًسص قغ  .(4) الجزاقؾحر مىطىق  ؤزىاء بزاعجهوهى صًم مىطىعي ًمًٕ  اإلاىطىق،

                                                           
، 05بً ؾالم حما٘، خّ اإلاىاػً في بزؼاع اإلاجلـ الضؾخىعي، الىمىطج الٌغوس ي، مجلت البدىر والضعاؾاث الِاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض 1

 .201، ص2، حاملت لىهِس ي كلي، البلُضة2016ي، حاه01ٌاللضص

 .14، ص 2017، الجؼاثغ، 08مجلت اإلاجلـ الضؾخىعي،كضص مىطىكاحي ًخللّ بالضًم بلضم الضؾخىعٍت، اللضص  2

ّ الضًم الٌغعي.  3 ابت الضؾخىعٍت كً ػٍغ  جم اطٌاء صٌت الضًم الٌغعي كلُه، ٔىن الضًم بلضم الضؾخىعٍت ٌلخبر ؤخض صىع الُغ

ِابلها اإلااصة 2016مً الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي  188م اإلااصة عاح 4 -2008، اإلالض٘ بمىحب الِاهىن 1958مً الضؾخىع الٌغوس ي  02الٌِغة 61، ٍو

لُت 23اإلااعر في  724  .2008حٍى
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ٍ كلُه ؤ.ُاثمت ؤؾاؾا عي ًخُى ًِض اؾخسضم اإلااؾـ  ،مأ٘ الجزاقما كً اعجباغ الضًم بلضم صؾخىعٍت هص حكَغ

عي( وهي هٌؿها اإلالخمضة مً ُبل اإلااؾـ الٌغوس ي   Une disposition-الضؾخىعي الجؼاثغي كباعة )خٕم حكَغ

législative-
ٔالِىاهحن  ألاكما٘وهى مصؼلح ًدؿم باالحؿاق خُث ٌكمل ٔل  ،(1) م  الِاهىهُت التي لها صٌت الدكَغ

ت واللاصًت وألاوامغ والِىاهحن لاؾخٌخاثُت لُت ،اللظٍى ًىـغ ًيها الِظاء باؾخثىاء  باكخباعها مىخجت ألخٖام حكَغ

،وهي جلٗ التي صضعث مىظ لاؾخِال٘ ؤلاصاعي التي جٌغض زظىكها للِظاء  ،اللىاثذ التي جصضع كً الؿلؼت الخىٌُظًت

٘  ؤمغ ي )ُاهىن، الىػن عي( ؾاعي اإلاٌلى عي ملغى ،عثاس ي، مغؾىم حكَغ ٔان الحٕم الدكَغ ولٕىه ُابل  ،بل ختى ولى 

اجم خضزذ ؤ ؤؾاؽلخؼبُِه في الضكىي كلى  ٔان هظا  إالجزاق وك ؤو ن الُى ٘  ألازحر خُىما  هه ًمًٕ ةً ،ؾاعي اإلاٌلى

ت  هه باإلاِاعهت مم قغغ الؼابم الجضًضؤالضًم بلضم صؾخىعٍخه.بال  للضًم وؿخيخج اؾدبلاص ٔل مً الِىاهحن اللظٍى

ابت الؿابِت، والِىاهحن لاؾخٌخاثُت ٔىنها صاصعة كً  ّ الُغ الكلب  بعاصةٔىنها ؾبّ الٌصل في صؾخىعٍتها كً ػٍغ

ابت كلى صؾخىعٍتها ؤمخٌّ كلى  الٌغوس ي احتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي بن)الكلب  بعاصةمباقغة وال ملِب كلى  ن الُغ

ابت الؿابِت ًِؽجىدصغ ف ابت الخِت  بزاعةلظلٗ ال ٌؿىن  ،الكلب بعاصةنها صاصعة مباقغة كً ؤبدٕم  ،ي الُغ ُع

 (.2)لها(

عي ؤنها جسظمما ًُ ألاوامغ  ؤما اكضا في خالت م وجصبذ في ُىة الِاهىن. ،إلاىاًِت البرإلاان ًصبذ لها ػابم حكَغ

ام بخىؾُلها  اث ُو م مً ؾٍِ الحَِى والحٍغ لا  ،ؤزغي لى مجاالث بخص٘ى حلضًل صؾخىعي ًع مما ًجلل هصا حكَغ

ذ بضؾخىعٍخه في ؿل الىص الِضًم ُابال أل  الجضًض، كلى الىص  ان ًٖىن مدل صًم بلضم الضؾخىعٍت بىاءؾبّ الخصٍغ

 .خا٘ حوحر الـغوي(بلباعة)باؾخثىاء  ،في الكغغ الثاوي 16-18مً الِاهىن اللظىي 08كبرث كىه اإلااصة  وهى ما

عي اإلاضًىق بلضم  ؤما ٍ مأ٘ الجزاق كلى الحٕم الدكَغ باليؿبت للكّ الثاوي مً الكغغ اإلاخللّ بخُى

عي مدل الضًم خاؾما في  ،كلى ؤن2016يضؾخىع خلضًل المً ال188ًِض هصذ اإلااصة،صؾخىعٍخه ًٖىن الحٕم الدكَغ

 .(3)ن الٌصل في صؾخىعٍخه ًازغ في ؾحر الجزاق والٌصل ًُهؤ ؤي ؾحر الخصىمت

 لت الذسخىريتإالفرع الثاوي: الطابؼ الجذًذ والجذي للمس

ٌها  اإلاىطىكُت،الضكىي  ؤمض بػالتن ال ًٖىن الهضي مً الضًم ؤًِصض بالجضًت  ًالضكىي التي ٌؿتهضي حؿٍى

 الضكىي،ٔان له جإزحر في  بطاالضًم حضًا  خبر ٌل خُث. (4)حضيوبػالت كمغ الجزاق ٌلض الضًم ًيها بلضم الضؾخىعٍت هحر 

مؿإلت الجضًت هي قٗ،ألن لت الضؾخىعٍت مدل إن جٖىن مؿؤ يًٌٕخُث لض هحر حضي. ٔان كٕـ طلٗ ًٌةطا 

ذ  خُث ًٕخٌي الِاض يألاصلُت،الِظُت  ؤمامهًِضعها الِاض ي الظي ػغخذ  مىطىكُت زمت قٗ في  ههؤبالخصٍغ

عي اإلاؼلىن ًُهصؾخىعٍت الحٕم ال ذ بلضم الضؾخىعٍت مما ًجلل الضًم اإلاثاع حضًا.ؤو  ،دكَغ  هه ًدخمل ًلال الخصٍغ

                                                           
م  يالٌغوس  الضؾخىع مً  01الٌِغة 61اإلااصة  عاحم 1  اإلاخللّ بكغوغ جؼبُّ هظه اإلااصة. 1535-09والِاهىن اللظىي ُع

ُل مدمض ؤمحن، مغحم ؾابّ، ص  2  .107ؤٓو

مً الضؾخىع كباعة: "ؤن الِاهىن الظي ؾُؼبّ كلى الجزاق"، بِىما لم ًضعج 133وهى ما ؾاع كلُه اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاوغبي الظي اكخمض في الٌصل  3

ماإلااؾـ الخىوس ي والٌغوس ي ه في مِضمت هص  1523-2009ظا الكغغ في الضؾخىع، لًٕ الٌغوس ي هص كلُه صغاخت في الِاهىن اللظىي ُع

 .23/01اإلااصة

ت،  4 ت، ؤلاؾٕىضٍع ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في مصغ، صاع الضامواث اإلاصٍغ  .134، ص 1978كلي الؿُض الباػ، الُغ
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ذ بؤًُِصض به  ،لت الضؾخىعٍتإباليؿبت للؼابم الجضًض للمؿ ؤما ن الِاهىن مدل الضًم بلضم إهه لم ٌؿبّ الخصٍغ

ابت الضؾخىعٍت ؾىاء الؿابِت ؤهه ُض ؾبّ للِاهىن ؤ ؤصَوبخلبحر  للضؾخىع،الضؾخىعٍت مؼابّ   ؤون زظم للُغ

 الكغغ.وهى اؾخثىاء كلى هظا  ،حوحرث الـغوي بطابال  الالخِت،

 ن ًمس الحكم الدشريعي الحلىق والحرياث التي ًضمنها الذسخىر ؤالفرع الثالث: ًجب 

اث التي ًظمنها الضؾخىع. بضاًت ؤًجب  ا للحَِى والحٍغ عي اإلاؼلىن في صؾخىعٍخه زُغ ن ٌكٖل الحٕم الدكَغ

ه الى  دا في الٌصل ؤًجب الخىٍى اث الضؾخىعٍت لِؿذ بالظغوعة جلٗ اإلاىصىص كليها جىصُصا صٍغ ن الحَِى والحٍغ

٘ الغابم مً الباب  صؾخىعٍت  ؤخٖامض ٌؿخمض هظه الحَِى مً ، بل 73ُلى ب 32 :ضؾخىع الظي ًخظمً اإلاىاص مًلل ألاو

ن ٔل ؤالتي جىص كلى ،الضؾخىع جدذ كىىان "الىاحباث" في ًصل ةعصاى ال78اإلااصة ٔفي مىاص مبلثرة بالضؾخىع،  ؤزغي 

بت ؤصاءاإلاىاػىحن مدؿاوون في  ت  ومم طلٗ .الظٍغ بت جمُحًز عي ًٌغض طٍغ ا إلاً جظغع مً هص حكَغ جظمىذ خُِى

ًىتهٗ خّ اإلاؿاواة  ألههالضًم بلضم صؾخىعٍت طلٗ الىص  بمٖاهُتمً بُنها  ،ن مِاعهت بوحرهممظغة بٌئت مً اإلاىاػىح

بت "التي ًىص كليها اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي للباعة"التي ًظمنها الضؾخىع"بض٘ن اؾخسضام ؤٓما .(1)في ًغض الظٍغ

ت مٌٕىلت مً زال٘  ؤو ٔان الحّ  ،بطالت الحّ في الخمؿٗ بةزاعة الضًم بلضم الضؾخىعٍتإجؼغح مؿ ،الضؾخىع" الحٍغ

ٌلخبر  ألازحر ن هظا ؤُاهىن كظىي زاصت  ؤو ن ًٖىن ُض جظمىخه ملاهضة صولُت إهص ًىحض زاعج وزُِت الضؾخىع، ٓ

هه ال ًمًٕ اؾدباَ ما ُض ٌؿٌغ كىه الخؼبُّ مً مىاٍُ للمجلـ الضؾخىعي ؤ.وبما (2)للضؾخىع مً الِىاكض اإلإملت 

اث هؾخلاهت بِغاعاجًمٕىىا لا  هةهً اإلاؿإلت،بسصىص هظه  خُث كبر في كضًض  ،الؿابِت خ٘ى مىطىق الحَِى والحٍغ

اث ؤوؾمالضؾخىعٍت ختى ًٌٕل طماها  مغحلخُهفي جىؾُم  بعاصجهاحتهاصاجه طمىا كً  ، وهى ما (3)للحَِى والحٍغ

 .(4)ٌكٖل جىحها هدى لاُخضاء بىـحره الٌغوس ي الظي جبنى ما ٌلغي"بالٕخلت الضؾخىعٍت"

 الضىابط اإلاخػللت بأليت الاخخصاص اللضائيالثاوي: اإلابحث 

جبني اإلااؾـ الضؾخىعي لىـام جصٌُت الضًم  صكاثم، 2016مً الخلضًل الضؾخىعي  188ًدبحن مً ُغاءة اإلااصة 

الجزاق التي جىـغ في مضي اعجباػه بجىهغ ، ُظاثُتحهت  ؤمام ؤين الضًم ًِضم مباقغة ؤلى ؤقاع بخُث ،كلى صعحخحن

اث اإلاغخلت الثاهُت كلى مؿخىي اإلادآم  خإحيل ًٌٕلها الضؾخىع للمىاػىحن، التي وبزالله بالحَِى والحٍغ

ت)اإلادٕمت الللُا  ٍؼ لُخدِّ بظلٗ مبضثُا مغوع  مجلـ الضولت( التي جِىم باإلخالت كلى اإلاجلـ الضؾخىعي ؤو اإلآغ

م الال اقتراغ ًلى  .الضًم بمدؼخحن للخصٌُت  اثهوآخٌ، الجهاث الِظاثُت التي جىـغ في الجزاق ؤمامضًم اإلااؾـ ًع

هـام جصٌُت كلى صعحت ؤمام لٕىا ، مجلـ الضولت كلى اإلاجلـ الضؾخىعي ؤو مً اإلادٕمت الللُا  ؤلاخالتبمغخلت 

                                                           
م، مغحم ؾابّ، ص 1  .8صكالف كبض الٍٕغ

ت وعؤي اإلاجلـ الضؾخىعي اإلاخللّ بِاهىوي ألاخؼاب الؿُاؾُت ولاهخساباث، عاحم ٔل مً: ح 2 ابت الضؾخىعٍت للِىاهحن اللظٍى باع كبض اإلاجُض، الُغ

.  وكمغو ؤخمض خؿبى، الِىاهحن ألاؾاؾُت اإلإملت للضؾخىع، صاع النهظت 47،ص2000، الجؼاثغ، 2مجلت بصاعة، اإلاضعؾت الىػىُت لإلصاعة، اللضص

 .13، ص 2001لِاهغة، اللغبُت، ا

بت في الجؼاثغ بلض الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  3 ، مجلت الللىم الِاهىهُت 2016طواصي كاص٘، الضًم بلضم الضؾخىعٍت ٓألُت لحماًت اإلاٖلٌحن بالظٍغ

 .345، ص 2017، حاملت خمت لخظغ، الىاصي، حىان 02، اللضص 08والؿُاؾُت، اإلاجلض

 ..295، 294، ص ص 2017ي الجؼاثغ، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت،  الجؼاثغ، ؾلُض بىقلحر، اإلاجلـ الضؾخىعي ف 4
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لت جدضًض قغوغ جؼبُّ هظه اإلااصة مً الضؾخىع كلى ُاهىن إاإلااؾـ الضؾخىعي مؿ ومىه ًِض ؤخا٘ .(1)واخضة

 الِاهىن اللظىي  بصضاع جم  ،آلُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت بُغاع منها، وبلض مغوع ؾيخحن مً  02هص الٌِغة كظىي في

ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍتلدضص اإلا ؾاع كلى  ُض ن اإلاكغق الجؼاثغي ؤالظي ٌؿدكٍ مً مىاصه ،كغوغ ٓو

 .(2)مً الضؾخىع  188ص اإلااصة وهى جإُٓض لى ،ههج هـحره الٌغوس ي باكخماص مدؼخحن ُظاثِخحن للخصٌُت

 الذفؼ ؤمامهاالجهت اللضائيت اإلالذم  ؤمام ألاولي: مرحلت الفحص ألاول اإلاطلب 

ٔاإلادآم ُبل  ؤمامختى ًثاع  ،جصٌُت الضًم كلى صعحخحن مبضؤال ٌؿخُِم اكخماص  ن جخم ؤحهاث الِظاء الضهُا 

ض  ؤو الجهاث الِظاثُت الللُا به )اإلادٕمت الللُا  بقلاع  ؤو بخالخه زظ الِاهىن اللظىي الجؼاثغي ؤمجلـ الضولت(.ُو

  ؤمامبلحن لاكخباع الضوع الٌلا٘ للمدآم الضهُا لخٌاصي جغآم الضًىق  18-16
 
ت، بدُث مٕ ٍؼ ً ُاض ي اإلادآم اإلآغ

ِزحر  اإلاىطىق الظي 
ُ
 3للخإٓض مً جىاًغ الكغوغ الخالُت: ؤوليًدص  بحغاءمً  ؤمامه،الضًم  ؤ

عي اإلالترض ؤ * ٍ مأ٘ الجزاق كلى الحٕم الدكَغ  للمخابلت. ؤؾاؾاٌكٖل  و كلُه، ؤن ًخُى

عي للضؾخىع، بال  * ذ بمؼابِت الحٕم الدكَغ  حوحرث الـغوي. بطاؤال ًٖىن اإلاجلـ الضؾخىعي ُض ؾبّ له الخصٍغ

  ن ًدؿم الضًم بؼابم الجضًت.ؤ *

عي اإلالترض  ازخصاصاإلاكغق اؾدبلض  الكغوغ ؤنظه اإلاالخف كلى ه الِظاة مً جِضًغ مضي صؾخىعٍت الحٕم الدكَغ

ن ؤ ؤلاقاعةججضع ٓما  زاصت.ن صوع الِظاة ًخمثل في جِضًغ مضي حضًت الضًم ؤالجزاق، و  ؤخض ؤػغايكلُه مً ُبل 

بل الٌصل في الضًم اإلاثاع ؤمامه،  نؤُض هصذ كلى  ،16-18مً الِاهىن اللظىي 07اإلااصة  عؤي  اؾخؼالقالِاض ي ُو

 مداًف الضولت خؿب الجهت الِظاثُت اإلاثاع ؤمامها. ؤو الىُابت اللامت 

 محافظ الذولت ؤو الىيابت الػامت  رؤيالفرع ألاول: اسخطالع 

الىُابت  بزؼاع احب ًِم كلى كاجّ الجهت الِظاثُت اإلالىُت و  ،الضًم كلى مؿخىي الِظاء اللاصي بزاعةفي خالت 

ُل الجمهىعٍت   .(4)اإلادٕمتؤخض مؿاكضًه كلى مؿخىي  ؤو اللامت إلبضاء عؤيها خ٘ى الضًم اإلاثاع ؤمامها، ؾىاء ٓو

٘ الىاثب اللام اإلاؿاكض  ؤو ن الىاثب اللام ةً ،في مغخلت لاؾخئىاي أان الضًم مِضم بطافي خالت ما  ؤما بُِت  ؤو  ألاو

الللُا اإلادٕمت  ؤمامالضًم  بزاعة. وفي خالت (5)الضًمالغؤي خ٘ى  بةبضاءهم اإلاسخصحن  ،الىىاب اللامحن اإلاؿاكضًً

  .(6)اللاماإلادامي  ؤو الىاثب اللام اإلاؿاكض  ؤو الغؤي ًٖىن مً ازخصاص الىاثب اللام  ًةبضاء

                                                           
 .204حما٘ بً ؾالم، مغحم ؾابّ، ص  1

ُل مدمض ؤمحن، هـام جصٌُت الضًىق بلضم الضؾخىعٍت في الِىاهحن اإلاِاعهت واًّ جؼبُِه في الجؼاثغ، مجلت صىث الِاهىن، اإلاجلض 2 ، 03، اللضص04ؤٓو

 .29، ص2017حاملت زمِـ ملُاهت، كحن الضًلى، 

ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم ا 16-18مً الِاهىن اللظىي  8عاحم اإلااصة  3  لضؾخىعٍت.الظي ًدضص قغوغ ٓو

لُت17اإلااعر في  11-05مً الِاهىن اللظىي  12اإلااصة  4 ضة عؾمُت،كضص2005حٍى لُت20اإلااعزت في 51،اإلاخللّ بالخىـُم الِظاجي، حٍغ ، 2005حٍى

ضة عؾمُت، كضص 2017ماعؽ  27اإلااعر في  06-17اإلالض٘ بالِاهىن اللظىي   .2017ماعؽ  29، ماعزت في 20، حٍغ

 اإلالض٘ واإلاخمم. 11-05اللظىي مً الِاهىن  07اإلااصة 5

م  11اإلااصة  6 ضة عؾمُت،كضص 2005ؤوث  14، اإلااعر في 278-05مً الىـام الضازلي للمدٕمت الللُا، الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ُع ، 55،حٍغ

 .2005ؤوث  15ماعزت في 
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وهى ما ؤٓضث  اللامت،ن مداًف الضولت هى الظي ًماعؽ مهام الىُابت ةً ؤلاصاعي،الِظاء  ؤمامباليؿبت للضًم اإلاثاع  ؤما

ىاكض كمله وجىـُمهالِاهىن اللظىي مى15إلااصة ا اكليه ه ٓما وحب  .(1)اإلاخظمً ازخصاصاث مجلـ الضولت ُو الخىٍى

ًالضكىي  ؤػغايلى هِؼت مهمت جخللّ بخمٕحن ب ليها اإلااصة والتي لم جىص ك ،مً مىاُكت الضًم وببضاء عصوصهم آلازٍغ

ن مبضؤ الىحاهت وجٖاًا الخصىم في كغض ػلباتهم ووؾاثل صًاكهم اإلاىصىص ؤبال  ،18/16مً الِاهىن اللظىي 07

ت، وهاإلاضهُت  ؤلاحغاءاثمً ُاهىن 03كليها باإلااصة  لت اللامت في  ى وؤلاصاٍع  ؤلاحغاءهظا  ءاؾدٌُاجٌترض  ؤلاحغاءاثالكَغ

ٔاهذ ػبُلتها مً ألاػغايبخمٕحن   مىاُكت الضًم اإلاثاع مً الخصم. مهما 

 في الذفؼ بػذم الذسخىريت ذالب الثاوي:الفرع 

خُث ًخم الٌصل  ،في الضًم للبذالخدُِّ واؾخؼالق عؤي الجهاث اإلالىُت، ًخىحه  بحغاءاثبلض اهتهاء الِاض ي مً 

ّ حكُٕلت ُظاثُت بدخت وهى ما كبرث كىه الٌِغة الثاهُت مً اإلااصة وفي . (2) 18/16مً الِاهىن اللظىي 07كً ػٍغ

اإلالض٘ 11-05مً الِاهىن اللظىي  15كام وهى ما هصذ كلُه اإلااصة  ٓإصل، جٌصل اإلادٕمت بِاض ًغص ألازحر

ؿدثنى مً هظه الحالت، اهىن كلى زالي طلٗ"اإلادٕمت بِاض ًغص ما لم ًىص الِ ل: "جٌصواإلاخخم حكُٕلت الِؿم  ،َو

 (3)ولاحخماعي.الخجاعي 

 ألاولياإلاترجبت غلى غمليت الفحص  آلاثار الفرع الثالث: 

 :   بماؾخدٕم اإلادٕمت  ألاوليٓىدُجت خخمُت لهظا الٌدص 

ع  * ت( ألاكلىلى اإلادآم بالضًم  بعؾا٘بًغ ٍؼ بظلٗ وال ًٖىن مدل اكتراض  ألاػغايخؿب الحالت وجبلُى ، صعحت)اإلآغ

هه ال ؤ ى، بملن(4)ومؿببتحؼء مىه بمظٓغة مٕخىبت ومىٌصلت  ،ؤو بال بمىاؾبت الؼلً في الِغاع الٌاصل في اإلاىطىق

 ًمًٕ لاكتراض كلُه مىٌصال ومؿخِال كً الؼلً في اإلاىطىق.

الضًم بلضم  بعؾاً٘خم  ،16-18مً الِاهىن اللظىي 08ؤما في خالت اؾخٌاء الكغوغ اإلاىصىص كليها في اإلااصة  *

زال٘  -خؿب الحالت -مجلـ الضولت  ؤو لى اإلادٕمت الللُا بومظٓغاتهم  ألاػغايالضؾخىعٍت بمىحب ُغاع مم كغاثع 

غ  ،مً صضوعه ؤًام 10 وفي هظه الحالت ًخم ، (5)لى اإلاجلـ الضؾخىعيب بعؾالهإلزظاكه للٌدص اإلالمّ ُبل جٍِغ

 بخالتاإلاجلـ الضؾخىعي في خالت  ،ؤو لى هاًت صضوع ُغاع الجهت الِظاثُت الللُاب ألاصلُتالٌصل في الضكىي  بعحاء

                                                           
ضة عؾمُت، كضص  ،اإلاخظمً ازخصاصاث1998ماي30، اإلااعر في 01-98مً الِاهىن اللظىي 15عاحم اإلااصة 1 ، 37مجلـ الضولت وجىـُمه وكمله، حٍغ

ظلٗ الِاهىن اللظىي 13-11، اإلالض٘ واإلاخمم بمىحب الِاهىن اللظىي 1998حىان 01ماعزت في  ضة 2018ماعؽ 04اإلااعر في 02-18، ٓو ، حٍغ

 .2018ماعؽ 07، ماعزت في15عؾمُت، كضص 

ملخِى وػني خ٘ى آلُاث خماًت الضؾخىع ٓإؾاؽ لبىاء صولت الِاهىن في الجؼاثغ،  ؾلىصي وؿُم، طىابؽ الضًم بلضم الضؾخىعٍت في الجؼاثغ، 2

ل  25حاملت الجُاللي بىولامت، زمِـ ملُاهت،   .08، ص 2019ؤًٍغ

 .09ؾلىصي وؿُم، هٌـ اإلاغحم، ص 3

2018ٌُُؾبخمبر 02، اإلااعر في16-18مً الِاهىن اللظىي  02ٌِغة ال 09عاحم اإلااصة  4 اث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت، ، اإلادضص لكغوغ ٓو

ضة عؾمُت، كضص   11، ص2018ؾبخمبر 05، الصاصعة في 54حٍغ

م  01ٌِغة ال 09عاحم اإلااصة  5  .16-18مً الِاهىن اللظىي ُع
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خت  ،في الخدُِّ ؤمامهاالضًم  ؤزحر الضًم كلُه، مم اؾخمغاع الجهت الِظاثُت التي  الخدٌـُت  ؤو واجساط الخضابحر اإلاُا

 الحاالث الخالُت: ؤلاعحاءن الِاهىن اللظىي ُض اؾدثنى مً ؤ، بال (1)الالػمت

 *في خالت وحىص شخص مدبىؽ بؿبب الضكىي.

ت.بٔاهذ الضكىي تهضي  بطا *  لى وطم خض للحغمان مً الحٍغ

 (2)طلٗ.لى حل مدضص، كىضما ًىص الِاهىن كؤفي  ؤو ٔان الِاض ي ملؼما بالٌصل كلى ؾبُل لاؾخعجا٘  بطا *

 ألاخٖام زال٘ هظههه مً ؤبال  ،الضًم اإلاثاع ؤهمُتكلى الغهم مً  هالِاهىن، ؤهًجابُاث التي حاء بها هظا مً بحن ؤلا 

اث ؤزبذ  بُنها الحّ في  الضولُت، ومًالتي ًٌٕلها الضؾخىع واإلاىازُّ  ألاؾاؾُتهه ٌؿعى للحٌاؾ كلى الحَِى والحٍغ

ت.  الحٍغ

 الجهاث اللضائيت اإلاركزيت ؤماماإلاطلب الثاوي: مرحلت الفحص الذكيم واإلاػمم 

بلملُت الوغبلت الضُُِت للضًىق التي  ،هُئخحن ُظاثِخحن في البالص ؤكلىاإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي  ؤهاغلِض 

 ،16-18الِاهىن اللظىي وهظا ما ؤٓض كلُه ، (3)كلى اإلاجلـ الضؾخىعي بخالتهاليها مً اإلادآم الضهُا ُبل بجدا٘ 

الضًم وحضًخه مً حضًض بضُت  بزاعةن ٓال مً اإلادٕمت الللُا ومجلـ الضولت ًِىمان بٌدص قغوغ ؤخُث هص كلى 

ملالجت الضًم بلضم الضؾخىعٍت كلى مؿخىي  بحغاءاث ؤهمُتومً هىا جـهغ . لى اإلاجلـ الضؾخىعيب بعؾالهُبل  ؤٓثر،

اإلاخللِت بالضًم، ًظال كً  ؤلاحغاءاثهم في ؾلؿلت باعها اإلاغخلت الثاهُت وألا باكخ، اإلادٕمت الللُا ومجلـ الضولت

 .الِاهىن  حتهاص الِظاجي في البالص واخترامٔىنهما ًظؼللان بظمان جىخُض ؤلا 

 اإلاحكمت الػليا ومجلس الذولت بالذفؼ بػذم الذسخىريت إخطار : طرق ألاول الفرع 

ّ ؤكلمىا  بطا مجلـ  ؤو مً اإلادٕمت الللُا  ؤلاخالتن اإلاجلـ الضؾخىعي ًسؼغ بالضًم بلضم الضؾخىعٍت كً ػٍغ

 :بماجٖىن  ألازحرجحنجحن اه بزؼاع ن ػَغ ةالضولت، ً

ّ خٕم بةعؾا٘ الضًم  تمدٕمت  ؤو مجلـ ُظاجي،  ؤو ليها صاصع كً مدٕمت ب*كً ػٍغ  (4)(.)خؿب الحالت بصاٍع

ّ  ؤو  * ع  لاكتراضكً ػٍغ كً مدٕمت  ؤو مجلـ ُظاجي  ؤو صاصع كً مدٕمت ابخضاثُت  ،الضًم بعؾا٘كلى خٕم بًغ

ت،  (5)مىه.حؼء  ؤو الِغاع الٌاصل في الجزاق  ؤو بمىاؾبت الؼلً في الحٕم  بصاٍع

ّ صًم ًِضم  مجلـ الضولت  ؤمام ، ؤو(6)بالىِع ؤمامهاالؼلً  مغة بمىاؾبتاإلادٕمت الللُا أل٘و  ؤمام*كً ػٍغ

 (7)ؤمامه.ِضم اإلا لاؾخئىاي ؤوبمىاؾبت ػلً بالىِع 

                                                           
م  10عاحم اإلااصة  1 إلاخللّ بالضًم بلضم في خالت ما بطا ًصلذ الجهت الِظاثُت الضهُا في اإلاىطىق صون اهخـاع الِغاع ا: 16-18مً الِاهىن اللظىي ُع

 الضؾخىعٍت وجم لاؾخئىاي في ُغاعها جغجئ حهت لاؾخئىاي الٌصل ًُه.

 .16-18مً الِاهىن اللظىي 11عاحم اإلااصة  2

 .2016مً الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي لؿىت  188عاحم اإلااصة  3

مدمضي عوابحي، ؤلاحغاءاث اإلاؼبِت ؤمام اإلادٕمت الللُا ومجلـ الضولت في ماصة الضًم بلضم الضؾخىعٍت، هضوة وػىُت خ٘ى الضًم بلضم  4

 .04، ص 2018صٌؿمبر 11و 10الضؾخىعٍت، الجؼاثغ، ًىمي 

 .16-18مً الِاهىن اللظىي  07اإلااصة عاحم 

 .16-18مً الِاهىن اللظىي  02الٌِغة 09عاحم اإلااصة  5

 .16-18مً الِاهىن اللظىي  2الٌِغة  02عاحم اإلااصة  6

ت 903و 902عاحم اإلااصجحن 7 اإلاخللّ  1998ماي30اإلااعر في 01-98مً الِاهىن اللظىي  11، واإلااصة 09-08مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ش  13-11بازخصاص مجلـ الضولت وجىـُمه وكمله اإلالض٘ واإلاخمم بالِاهىن اللظىي  لُت26اإلااعر بخاٍع ، اإلالض٘ واإلاخمم بالِاهىن اللظىي 2011حٍى

م   .02-18ُع
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٘ زال٘ زصىمت ًىـغان ًيها في  ةمباقغ  (2)مجلـ الضولت ؤو  (1)الللُااإلادٕمت  ؤمامن ًِضم الضًم ؤ * صعحت. وآزغ  ؤو

تهظه الحالت ًٌصالن في الضًم كلى ؾبُل  يوف  ،16-18ظىي مً الِاهىن الل 14بإخٖام اإلااصة  ، كمال (3)ألاولٍى

غحئان الٌصل في الضكىي في خالت   11بال في الحاالث اإلاىصىص كليها في اإلااصة  ،الضًم كلى اإلاجلـ الضؾخىعي بخالتٍو

 .الخصٌُتكلى ُاكضة زىاثُت  امً هٌـ الِاهىن، وهظه الحالت حلخبر اؾخثىاء

 آجال الفصل في الذفؼ بػذم الذسخىريت الثاوي:الفرع 

آحا٘ ًصل الضًم بلضم الضؾخىعٍت بٖل مً اإلادٕمت الللُا ؤو مجلـ 16-18الِاهىن اللظىي مى13خضصث اإلااصة 

ً ابخضاء مً اؾخالم ؤفي الضولت،  جم  بطا ؤلاخالتمً هظا الِاهىن.وجخم 09اإلاىصىص كلُه في اإلااصة  ؤلاعؾا٘حل قهٍغ

 مً هظا الِاهىن اللظىي." 08اؾدٌُاء الكغوغ اإلاىصىص كليها في اإلااصة 

ّ خٕم بةعؾا٘  ألاحلن ؤما ًالخف كلى هظه اإلااصة  اإلاظٔىع ًيها ًخللّ بةزؼاع اإلادٕمت الللُا ومجلـ الضولت كً ػٍغ

ولًٕ هظا ال ًمىم مً جؼبُِها كلى  ألازغي، ؤلازؼاعصاصع كً مدٕمت ؤ٘و صعحت ًِؽ صون خاالث  بليهما،الضًم 

مً الِاهىن 08بهما جسظم لكغوغ مىطىكُت واعصة باإلااصة لِؿذ آلُت و  ؤلاخالتن هظه ؤلى طلٗ ببُِت الحاالث. طٍ 

حزا مً ؾابِتها. ؤلاخالتمثلها مثل  ،اللظىي  ت بل وؤٓثر صُت وجٓغ ٍؼ بسصىص  ؤمامً اإلادآم الضهُا كلى اإلادآم اإلآغ

ً ألاحلججاوػ  جلِاثُا ن ًدا٘ الضًم إب ،في طلٗ 16-18مً الِاهىن اللظىي  (4)20ًِض ًصلذ اإلااصة  ،اإلادضص بكهٍغ

 وطلٗ اؾخئىاؾا بالِاهىن الٌغوس ي. ،كلى اإلاجلـ الضؾخىعي

 يللضًم، وألاػغاإلكالم الجهت الِظاثُت اإلاغؾلت  ؤًام 10حل ؤمىه  19وؤزحرا خضص الِاهىن اللظىي في اإلااصة 

ت مأ٘ الضًم  ،مجلـ الضولت ؤو اإلالىُحن بِغاع اإلادٕمت الللُا   ألاصلي،طلٗ كلى الجزاق  وؤزغ لخمُٕنهم مً ملًغ

مً الِاهىن  15ًِض هصذ اإلااصة  ،الالػمت لظلٗ.وباليؿبت للدكُٕلت التي جٌصل في الضًم ؤلاحغاءاثواجساطهم 

٘ لى الغثِـ بًىحه (5)09الضًم اإلاىصىص كلُه في اإلااصة بعؾا٘ن ُغاع ؤكلى  16-18اللظىي   ؤو للمدٕمت الللُا  ألاو

ن ؤمً هٌـ الِاهىن  16مداًف الضولت، وؤطاًذ اإلااصة  ؤو اللظان ٌؿخؼللان ًىعا عؤي الىاثب اللام  ،مجلـ الضولت

كىض  -هاثبه  ؤو  مجلـ صولت( ؤو والٌصل ًُه ٌلىص لدكُٕلت زاصت ًغؤؾها عثِـ ٔل حهت ُظاثُت)مدٕمت كلُا  ؤلاخالت

ً ٌلُنهم -حلظع طلٗ ت اإلالىُت وزالزت مؿدكاٍع ٘ خؿب الحالت الغثِـ وجخٖىن مً عثِـ الوًغ  ؤو للمدٕمت الللُا  ألاو

غحم الؿبب في جدضًض حكُٕلت زاصت  ع  ؤلاخالت ؤو لى ؤهمُت ُغاع بمجلـ الضولت، ٍو  ،بصٌت زاصت ؤلاخالتالِغاع بًغ

اث اإلاىاػً وكلى م وألهه الٌاصل في وص٘ى الضًم للمجلـ الضؾخىعي مً كضمه  ،٘ الجزاقأألهه ًازغ كلى خَِى وخٍغ

 مصحري.ًهى ُغاع 

 

                                                           
 16-18مً الِاهىن اللظىي  01الٌِغة  02عاحم اإلااصة  1

 .16-18مً الِاهىن اللظىي  14واإلااصة  01الٌِغة02عاحم اإلااصة  7

 .08مدمضي عوابحي، مغحم ؾابّ، ص 3

 .16-18مً الِاهىن اللظىي  20اإلااصة  عاحم 4

 .08مدمض عوابحي، مغحم ؾابّ، ص 

 .09، ص غحمهٌـ اإلامدمض عوابحي،  5
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 ؤلاحالتكرار  إغذاد إجراءاثالفرع الثالث: 

٘ كىضما ًخلِى الغثِـ  ِت  -مجلـ الضولت الضًم بلضم الضؾخىعٍت  ؤو للمدٕمت الللُا  ألاو ٔاهذ ػٍغ  ؤلازؼاع مهما 

 ؤػغايلى جمٕحن بباإلطاًت  ،مداًف الضولت خؿب الحالت ؤو ًِىم مباقغة باؾخؼالق عؤي الىُابت اللامت -بالضًم

ن اإلاكغق الجؼاثغي لم ًىص ؤالغهم مً  كلىو (1) اإلإخىبت.الضًم بمىاؾبتها مً جِضًم مالخـاتهم  ؤزحر الخصىمت التي 

التي هصذ  ،16-18مً الِاهىن اللظىي  05باإلااصة  بكماال هه ؤمداًف الضولت، بال  ؤو كلى ٌُُٓت اؾخؼالق عؤي الىُابت 

ت ؤلاحغاءاث ن بِاهى  (2)اللامت ألاخٖاملى بكلى الغحىق  اهىن  ،اإلاضهُت وؤلاصاٍع وقٖل  بحغاءاثن ةً ،الجؼاثُت ؤلاحغاءاثُو

ً اإلادضص للٌصل في ؤجسظم ألخٖام هظًً الِاهىهحن مم مغاكاة ،حا٘ اؾخؼالق الغؤي واإلاالخـاث اإلإخىبتآو  حل قهٍغ

ه بخالت ، ن جسخصغ كىض الظغوعةؤن آحا٘ جِضًم الغؤي واإلاالخـاث ًجىػ ةً ،الضًم الى اإلاجلـ الضؾخىعي. وللخىٍى

ً.لخمٕحن اإلادٕمت الللُا ومجلـ الضولت مً الٌصل زال٘ ؤحل   قهٍغ

اإلاخللِت بالضًم  ؤلاحغاءاثمجلـ الضولت زال٘ ٔل  ؤو ؤن الخمثُل بمدام ملخمض لضي اإلادٕمت الللُا  ؤلاقاعةججضع ٓما 

خحن  ؤمامبلضم الضؾخىعٍت  ٍؼ ُاهىن  مً 906و 558ا ألخٖام اإلااصجحنجؼبُِ، وحىبي ؤمغ الجهخحن الِظاثِخحن اإلآغ

ت ؤلاحغاءاث تباؾخثىاء الضولت والىالًت والبلضًت واإلااؾؿاث اللمىمُت طاث الصبوت  ،اإلاضهُت وؤلاصاٍع ،واإلااصة ؤلاصاٍع

ُم اإلاظٓغاث اإلاىصكت  الجؼاثُت، التي ؤلاحغاءاثمً ُاهىن 03ًِغة  505 مام اإلادٕمت الللُا مً ؤهصذ كلى وحىب جُى

ملالجت  بحغاءاثكامت جغاعى ُىاكض اإلادآمت اللاصلت في ٔل  تالِظاثُت. وبصٌم ملخمض لضي هظه الجهت ػغي مدا

ِا بمظٓغاث بًغؾل الِغاع ؤلاخالت،خا٘ صضوع ُغاع  يًُه. وفلى هاًت الٌصل بالضًم  لى عثِـ اإلاجلـ الضؾخىعي مًغ

مجلـ الضولت  ؤولى اإلادٕمت الللُا بالضًم  ؤعؾلذالجهت الِظاثُت التي  بكالماإلاِابل ًخم  يوف (3)ألاػغايوكغاثع 

ع  ؤو وبعحاء الٌصل في الضكىي  ؤلاخالت،الالػمت في خالت  ؤلاحغاءاثلخخسظ  ،بهظا الِغاع ومىاصلتها الٌصل  ؤلاخالتبًغ

ل طلٗ في ؤحل  ،الخصىمت ٓظلٗ بالِغاع ؤػغايلى جبلُى بباإلطاًت  .في الضكىي   .ؤلاقاعة بلُهٓما ؾبّ  ؤًام 10ٔو

 الفرع الرابؼ: شكل اللرار ومضمىهه

ت  ؤلاحغاءاثُاهىن  ؤخٖاملى بهه بالغحىق ؤبال  ؤلاخالت،قٖل ُغاع  16-18لم ًدضص الِاهىن اللظىي  اإلاضهُت وؤلاصاٍع

اهىن   ؤو الصاصع مً اإلادٕمت الللُا  ؤلاخالتن ُغاع ةً-مً الِاهىن اللظىي 05جؼبُِا للماصة  -الجؼاثُت  ؤلاحغاءاثُو

اجم وؤلاحغاءاث زم  َ  ألاؾبابمجلـ الضولت هى خٕم ُظاجي ًخٖىن مً الضًباحت وكغض الُى جب (4)وؤزحرا اإلاىؼى ٍو

الِظاثُت بمىحب  ألاخٖامٔىنها واحبت في حمُم  ،لت الدؿبِب مٌغون منهاإن مؿؤ، وعهم (5)ن ًٖىن الِغاع مؿبباؤ

ن اإلاكغق الجؼاثغي ُض طٓغها في الِاهىن اللظىي وؤٓض كليها هـغا لخصىصُت هظا ؤبال  ،مً الضؾخىع 162اإلااصة 

                                                           
 .16-18مً الِاهىن اللظىي  15عاحم اإلااصة  1

ت. 570و 05عاحم اإلااصجحن 2  مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

م  17عاحم اإلااصة  3  .16-18مً الِاهىن اللظىي ُع

ت  916و 889و 888واإلاىاص  298بلى 270عاحم اإلاىاص مً 4 مً ُاهىن ؤلاحغاءاث  522و 521، واإلااصجحن09-08مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 الجؼاثُت.

 )ًغؾل بلى اإلاجلـ الضؾخىعي الِغاع اإلاؿبب(.16-18مً الِاهىن اللظىي  17اإلااصة   5
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لُا ًدخمل ًُه كضم ؤًالِ٘ى ،(1)اإلاىطىق اإلالالج وزؼىعجه ؤهمُتلى ببالىـغ  ،الدؿبِب وصُخه ومخاهخه ن خٕما حكَغ

خؼلب عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي خ٘ى مضي صؾخىعٍخه لِـ باألمغ الهحن ي ًخؼلب ُغاعا مؿببا وبالخال، الضؾخىعٍت ٍو

ع  لض طلٗ مهما ؤٓثر باليؿبت لِغاعاث ًع  .ؤلاخالتحؿبِبا زاصا، َو

ع مظٓغة الضًم للمخِاطحن ؤؾبابلى جبُان ،بويهضي حؿبِب ُغاع جصٌُت الضًىق بلضم الضؾخىعٍت ، وصواًم ًع

الضواًم التي اكخمض كليها ُظاة  وطمان مبضؤ اإلادآمت اللاصلت لهم، وباإلاِابل ًبحن حؿبِب ُغاع الخصٌُت حملت

ً ُىاكتهم خ٘ى ُب٘ى مظٓغة الضًم، بال   ،ال جلؼم ُظاة اإلاجلـ الضؾخىعي في ش يء ألاؾبابن هظه ؤاإلاىطىق لخٍٖى

الظي ًضعؽ صؾخىعٍت الحٕم  ،اإلاجلـ الضؾخىعي ًِب٘ى الضًم مً ػغي الِظاء ال ٌلني ُبىله بالظغوعة مً ػغي

عي خؿب  الىاعصة في ُغاع  ألاؾبابولِـ ًِؽ خؿب ، والؼلباث اإلادضصة في مظٓغة الضًماإلاثاعة  ألاوحهالدكَغ

ٔان  .(2)ؤلاخالت وال ًمًٕ لِظاة اإلاىطىق ؾض الِصىع اإلادخمل في حؿبِب الضًم وببضاء ألاؾـ الؿلُمت لخإؾِؿه ولى 

ؼ أل  ،طلٗ بضاعي مؿاكضة اإلاخِاطحن ن ومبضؤ خُاص الِاض ي، ًظال كً ٔىهه ًضًم الِاض ي أل  ألاػغاين طلٗ ًسل بمٓغ

ِت هحر مباقغة  بعاصةوهى ما ٌلض اهدغاًا كً  ،ًدل مدل اإلاخِاطحن في مماعؾت خِهم بةزؼاع اإلاجلـ الضؾخىعي بؼٍغ

ّ  ألاًغاصاإلااؾـ الحُُِِت في جمٕحن  ابت الضؾخىعٍت كً ػٍغ ٗ الُغ  ؤلاخالتن ُغاع ةً ومىه .(3)الِظاءمً خّ جدٍغ

 (4)طضه.كلى اإلاجلـ الضؾخىعي الصاصع كلى اإلاؿخىي الثاوي مً الخصٌُت ال ًِبل ؤي ػلً 

م ؤلى بججضع ؤلاقاعة  ٘ هه ُض جم ًع خللّ البلضم  ؤو م  ألامغ ضؾخىعٍت، ٍو /ص ق ص والِظُت 2019-01بالِظِخحن ُع

م مً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت، والتي جدغم  416/1لخحن جىاولخا هٌـ اإلاىطىق ؤي اإلااصة ال ،/ص ق ص2019-02ُع

م اؾخئىاي في الحٕم الصاصع طضه بالىـغ الى اللِىبت اإلادٖىم بها كلُه، وجخلاعض مم هص  اإلاخِاض ي مً خِه في ًع

ض جمذ ملالجت مً الضؾخىع التي جىص صغاخت كلى ان الِاهىن ًظمً خّ الخِاض ي كلى ص 160اإلااصة  عحخحن، ُو

ش  ، ًاهه ًالخف  17/07/2019الضًم كلى مغخلخحن، ومً زال٘ اؾخِغاء ُغاع ؤلاخالت الصاصع كً اإلادٕمت الللُا بخاٍع

مجلـ ُظاء بجاًت الظي جىلى مهمت الخإٓض مً قغوغ الضًم وحضًخه ٓمغخلت ؤولى  ؤمامالضًم  بزاعةاهه ُض جم  

ٔاآلحي:" خُث اهه بمىحب الِغاع للخصٌُت، وصلُل طلٗ ما وعص في ا لِغاع الصاصع كً اإلادٕمت الللُا والظي حاء هصه 

ش  م  12/06/2019الصاصع كً مجلـ ُظاء بجاًت بخاٍع الِاض ي بةعؾا٘ الضًم بلضم صؾخىعٍت  0001/19ًهغؽ ُع

للّ بخمٕحن ألاػغاي مً اإلاالخـت الثاهُت جخ ؤماماصة ُاهىهُت مم كغاثع ألاػغاي ومظٓغاتهم الى اإلادٕمت الللُا..."، 

ض ُضمذ الىُابت اللامت ػلباث مٕخىبت الخمؿذ ًيها  ؤنهمجِضًم مالخـاتهم اإلإخىبت)عهم   بعؾا٘لم ًِضمىها(،هظا ُو

ًُما ًخللّ باألزظ بغؤي الىُابت اللامت،  بلُهالضًم بلضم الضؾخىعٍت الى اإلاجلـ الضؾخىعي وهى ما ؾبّ لىا ؤلاقاعة 

ِا بمظٓغاث وكغاثع ..." جخللّ بمىؼَى الِغاع الظي حاء ًُه: اإلاالخـت الثالثت  ؤما جغؾل وسخت مً هظا الِغاع مًغ

ًسؼغ مجلـ ُظاء بجاًت اإلالغوض كلُه ... 16-18مً الِاهىن اللظىي  17ألاػغاي اإلاجلـ الضؾخىعي ػبِا للماصة 

                                                           
مً الِاهىن  02ًِغة  23صٌُت الضًىق اإلاخللِت باإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت مً زال٘ هص اإلااصة ؤٓض اإلاكغق الٌغوس ي قغغ حؿبِب ُغاعاث ج 1

 مىه. 23واإلااصة  1523-2009اللظىي 

ُل مدمض ؤمحن، كً صوع الِظاء في جٌلُل آلُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت في الجؼاثغ، صعاؾت مِاعهت بالىمىطج الٌغوس ي،مغحم ؾابّ، ص  2  .119ؤٓو

ُل مدمض ؤمحن، مغحم 3  .119،صؾابّ ؤٓو

ُل مدمض ؤمحن، هٌـ اإلاغحم، ص4  .120ؤٓو



 

 8585جىان السىت:-58الػذد: -50اإلاجلذ: 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/16-18 العضوي القانون ألحكام وفقا القضاء مامأ القوانني دستورية بعدم الدفع ضوابط

 وسيلة ماحي /            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ هشام باهي

  235   
 

بلى ألاػغاي بهظا الِغاع ػبِا للماصة  ؤكاله جدذ  بلُهوهى ما جم ؤلاقاعة ". 16-18مً الِاهىن اللظىي  19اإلالٍ ٍو

 ُغاع ؤلاخالت". بكضاصكىىان "بحغاءاث 

 الخاجمت:

ان اإلاكغق الجؼاثغي ُض وطم طىابؽ صاعمت ًُما ًخللّ بمضي جإؾِـ الضًم ًخضح لىا  ،زال٘ هظا اللغض مً

مجلـ الضولت، مخبيُا هـام  ؤو كلى اإلادٕمت الللُا  بخالخهبلضم الضؾخىعٍت كلى مؿخىي الجهاث الِظاثُت الضهُا ُبل 

جصٌُت ػلباث الضًىق واهخٌاء الجضًت واإلااؾؿت ًِؽ الجضًغة باإلخالت كلى الخصٌُت الثىاثُت الظي ٌلخمض كلى 

الضًىق الُٕضًت التي تهضي الى  ؤو اإلاجلـ بلبء الىـغ في الضًىق الوحر ماؾؿت  بزِا٘لخالفي  ،اإلاجلـ الضؾخىعي

وهى ما جإٓض مً زال٘ اإلاماعؾت اللملُت آللُت الضًم بلضم ٘ الخصىمت. ألت مكُغ ؤو الخِاض ي  بحغاءاث بػالت

ّ  بخالخهمجلـ الِظاء وبلض الخإٓض مً قغوغ ُبىله جمذ  ؤمام بزاعجهالضؾخىعٍت خُث جمذ  كلى اإلادٕمت الللُا ًو

 ، وهظه ألازحرة ُامذ بالخدِّ مً حضًض مً الكغوغ الىاعصة في اإلااصة16-18الظىابؽ التي وطلها الِاهىن اللظىي 

وفي ألازحر هسلص الى حملت مً  ملٍ الضًم كلى اإلاجلـ الضؾخىعي. ؤخالذوبلض الخإٓض منها  .مً هٌـ الِاهىن  08

 بها مؿخِبال لخالفي الومىض خ٘ى بلع الىِاغ: ألازظلتي هخؼلم الى اإلاالخـاث اإلاهمت والخىصُاث ا

ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  ؤخٖاملى ؤخالذ بالتي ، 16-18مً الِاهىن اللظىي  05٘و مالخـت جخللّ باإلااصة ؤ -1

اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت، ًجب حلضًل هظًً الِاهىهحن ختى جخماش ى  ت ُو خاصت للضًم هما مم الؼبُلت الؤخٖاموؤلاصاٍع

ىان زاص لهظه آلالُت جىضعج طمىه الىصىص ؤلاحغاثُت اإلاخللِت بالضًم بلضم ىبلضم الضؾخىعٍت، وجسصُص ك

 الضؾخىعٍت.

الضًم بلضم الضؾخىعٍت  بزاعةباليؿبت للىُابت اللامت ووُٓل الجمهىعٍت ًاإلااؾـ الضؾخىعي لم ٌلؼهما خّ  -2

دت، واُخصغ الِاهىن اللظىي  ِت صٍغ الضًم الى  بعؾا٘لى الىص كلى طغوعة اؾدكاعتهما خ٘ى ك 16-18بؼٍغ

مً هظا الِاهىن. وبطا ما اؾدىضها الى الخجاعب اإلاِاعهت ًِض  15و اإلااصة 7مجلـ الضولت خؿب اإلااصة  ؤو اإلادٕمت الللُا 

ٗ الضًم كلى هغاع ًغوؿ ؤزغحتها حلض ُاثمت الضًم بلضم الضؾخىعٍت  بزاعةن الصٌت في ؤ بالواإلاوغب.   امً مجا٘ جدٍغ

ٔالضكاوي الجؼاثُت والضكاوي اإلاىـىعة  ا ًيها  ُظاة  مامؤفي ٔل لاخىا٘ باليؿبت للىُابت في الضكىي التي جٖىن ػًغ

م الضكىي اإلاضهُت مً الىُابت  ألاؾغةقاون  طضها ٓما هى الحا٘ في  ؤو والضكاوي التي ًىص الِاهىن صغاخت كلى ًع

في الضكىي اللمىمُت وجدغص  الحالت اإلاضهُت، وطلٗ باكخباعها زصما لِـ ٓوحرها مً الخصىم ؤو ُظاًا الجيؿُت 

ٔان طلٗ في مصلحت اإلاتهم وان مً مِخظُاث الخؼبُّ الؿلُم  ؤولىبصٌت  كلى الخؼبُّ الؿلُم للِاهىن ختى ولى 

عي مسالٍ للضؾخىع مما ًمىدها صٌت  ٔان الضًم ب بزاعةللِاهىن اؾدبلاص جؼبُّ هص حكَغ لضم الضؾخىعٍت ولى 

 .اإلاؿخٌُض مً طلٗ هى اإلاتهم

-18مً الِاهىن اللظىي  8الِظاء اإلاىصىص كليها في اإلااصة  ؤمامباليؿبت لكغوغ ُب٘ى الضًم بلضم الضؾخىعٍت  -3

 حلٍغٍ زابذ له لظلٗ البض ان ًخم جىطُذ اإلاِصىص مىه . ض، مصؼلح الجضًت ًٕخىٌه الومىض خُث ال ًىح16

دؿً جْغ ًدص حضًت الضًىق لهُئت مخسصصت كلى مؿخىي اإلاجلـ الضؾخىعي ختى ال ًدخج بها ٔان مً اإلاؿخ -4

ً قٗ حضي خ٘ى بٓؿبب في حلضي الِظاء مغخلت الكغوغ الكٖلُت  عي  بمٖاهُتلى جٍٖى اهتهاْ الحٕم الدكَغ
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اث في  -ن ًدؿمؤء لت صُُِت حضا ال ًجىػ للِظاإالتي ًظمنها الضؾخىع، ًهظه مؿ ،اإلالترض كلُه للحَِى والحٍغ

وبال اكخبر حلضًا كلى صالخُاث اإلاجلـ الضؾخىعي، وبهما ًجىػ له ًِؽ ، لت وحىص اهتهاْ للضؾخىع إمؿ -الِغاع ؤؾباب

ن مضي صؾخىعٍت الحٕم إاإلاجلـ الضؾخىعي لخِضًم عؤًه بك ن هىاْ مً اللىاصغ ما ًٌٕي إلخالت الضًم كلىؤالِ٘ى 

ٔا مؿ عي، جاع ِت لت الجضًت بؼإالدكَغ الؿبب الحُِِي وعاء ججاوػ اإلادآم  وللل .هحر مباقغة للمجلـ الضؾخىعيٍغ

ت آلحا٘ الب ٍؼ  ،الضًم كلى اإلاجلـ الضؾخىعي ختى جدا٘ جلِاثُا بلُه، وهي جٌاصي الىـغ في حضًت الضًم بخالتفي  ذاإلآغ

الِاثم كلى  ثُت الخصٌُتن هـام زىاةومهما ًًٕ ً للمجلـ الضؾخىعي. ألاصُلوبالخالي جالفي الخلضي كلى لازخصاص 

اث ألاؾاؾُت التي ًظمنها  وبحغاثُتطىابؽ قٖلُت  ومىطىكُت صاعمت وحضًت ٔىن اإلاؿالت جخللّ بالحَِى والحٍغ

ابت الضؾخىعٍت الضؾخىع  ؼ حضوي اإلاغخلت الِظاثُت في طمان حىصة الُغ  .ٌؿمذ بخلٍؼ

 :الخىثيم

 اللىاهين:

م ال (1) ضة عؾمُت ،2016ماعؽ 06اإلااعر في  01-16ِاهىن ُع ماعزت  ،14كضص ، ًخظمً الخلضًل الضؾخىعي، حٍغ

  .2016ماعؽ 07في

لُت 23اإلااعر في  724-2008اإلالض٘ بمىحب الِاهىن ، 1958الضؾخىع الٌغوس ي  (2)  .2008حٍى

ضة عؾمُت، كضص 2018ماعؽ 04اإلااعر في 02-18الِاهىن اللظىي  (3)  .2018ماعؽ 07، ماعزت في15، حٍغ

م  (4) ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت اإلااعر  ، اإلادضص16-18الِاهىن اللظىي ُع لكغوغ ٓو

ضة عؾمُت، كض2018ؾبخمبر02في  .2018ؾبخمبر05في ة، الصاصع 54ص، حٍغ

لُت17اإلااعر في، 11-05الِاهىن اللظىي  (5) ضة عؾمُت،كضصاإلاخللّ بالخىـُم الِظاجي، ،2005حٍى اإلااعزت ، 51حٍغ

لُت20في ضة عؾمُت، كض2017ماعؽ 27اإلااعر في ، 06-17، اإلالض٘ بالِاهىن اللظىي 2005حٍى ماعزت في  ،20 ص، حٍغ

  .2017ماعؽ29

اإلالض٘  ،اإلاخللّ بازخصاص مجلـ الضولت وجىـُمه وكمله ،1998ماي30اإلااعر في 01-98الِاهىن اللظىي  (6)

شاإلااعر  13-11واإلاخمم بالِاهىن اللظىي  لُت26بخاٍع م2011حٍى  . 02-18 ، اإلالض٘ واإلاخمم بالِاهىن اللظىي ُع

م  (7) اإلااعر  24-90اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت اإلالض٘ بالِاهىن  ،1966حىان08اإلااعر في 155-66ألامغ ُع

ضة عؾمُت، الصاصعة في 10-19،اإلالض٘ بالِاهىن 1990ؤوث  18في  .2019صٌؿمبر 11، حٍغ

ت  (8) ضة 2008ًٌُغي 25اإلااعر في  08/09ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ل 23، اإلااعزت في76عؾمُت كضص،حٍغ ؤًٍغ

2008. 

م  (9) ضة 2005 ؤوث 14اإلااعر في ، الىـام الضازلي للمدٕمت الللُا اإلاخظمً  ،278-05اإلاغؾىم الغثاس ي ُع ،حٍغ

  .2005 ؤوث15ماعزت في ،55 صعؾمُت،كض

 اإلاجالث:

ُل مدمض ؤمحن، (1) صعاؾت مِاعهت بالىمىطج  كً صوع الِظاء في جٌلُل آلُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت في الجؼاثغ، ؤٓو

 .2018، حىان 02، اللضص 32، اإلاجلض1الٌغوس ي، خىلُاث حاملت الجؼاثغ

ُل مدمض ؤمحن، هـام جصٌُت الضًىق بلضم الضؾخىعٍت في الِىاهحن اإلاِاعهت واًّ جؼبُِه في الجؼاثغ، مجلت  (2) ؤٓو

 .2017، حاملت زمِـ ملُاهت، كحن الضًلى، 03، اللضص04صىث الِاهىن، اإلاجلض



 

 8585جىان السىت:-58الػذد: -50اإلاجلذ: 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/16-18 العضوي القانون ألحكام وفقا القضاء مامأ القوانني دستورية بعدم الدفع ضوابط

 وسيلة ماحي /            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ هشام باهي

  237   
 

بً ؾالم حما٘، خّ اإلاىاػً في بزؼاع اإلاجلـ الضؾخىعي، الىمىطج الٌغوس ي، مجلت البدىر والضعاؾاث  (3)

 .2، حاملت لىهِس ي كلي، البلُضة2016، حاهٌي01، اللضص05الِاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض

ت وعؤي اإلاجلـ الضؾخىعي اإلاخللّ  (4) ابت الضؾخىعٍت للِىاهحن اللظٍى بِاهىوي ألاخؼاب حباع كبض اإلاجُض، الُغ

 .2000، الجؼاثغ، 2الؿُاؾُت ولاهخساباث، مجلت بصاعة، اإلاضعؾت الىػىُت لإلصاعة، اللضص

،صعاؾت مِاعهت، مجلت 2016خمٍغؽ ٓما٘، الضًم بلضم صؾخىعٍت الِىاهحن في الخلضًل الضؾخىعي الجؼاثغي  (5)

ان كاقى 01، اللضص03الللىم الِاهىهُت ولاحخماكُت،اإلاجلض   .2018ع،الجلٌت،ماعؽ، حاملت ٍػ

، 2016خمُضاجى زضًجت، مدمض بً مدمض، الضًم بلضم الضؾخىعٍت في ؿل الخلضًل الضؾخىعي الجضًض لؿىت  (6)

 .2018، حاهٌي 18مجلت صًاجغ الؿُاؾت والِاهىن، اللضص 

بت في الجؼاثغ بلض الخلضًل الضؾخى  (7) عي لؿىت طواصي كاص٘، الضًم بلضم الضؾخىعٍت ٓألُت لحماًت اإلاٖلٌحن بالظٍغ

 .2017حاملت خمت لخظغ، الىاصي، حىان ،02، اللضص 08، مجلت الللىم الِاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض2016

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في ًغوؿا،  وؤزغهالضؾخىعي  2008جمىػ  23كِس ى الُلِىبي، حلضًل  يكل (8) في جؼىع الُغ

 .2012، ؾىت 27مجلت الللىم الِاهىهُت، حاملت بوضاص، كضص 

 .2017، الجؼاثغ، 08كضص مىطىكاحي ًخللّ بالضًم بلضم الضؾخىعٍت، اللضص اإلاجلـ الضؾخىعي، تمجل (9)

 الكخب:

، 294، ص ص 2017ؾلُض بىقلحر، اإلاجلـ الضؾخىعي في الجؼاثغ، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت،  الجؼاثغ،  (1)

295. 

ت،  يكل (2) ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في مصغ، صاع الضامواث اإلاصٍغ تالؿُض الباػ، الُغ  .134، ص 1978، ؤلاؾٕىضٍع

 .13، ص 2001ؤخمض خؿبى، الِىاهحن ألاؾاؾُت اإلإملت للضؾخىع، صاع النهظت اللغبُت، الِاهغة،  و كمغ  (3)

لذ كبض  ضمدم(4) صاع  الىـام الضؾخىعي اإلاصغي، تصعاؾ اللامت،اإلاباصت الضؾخىعٍت الضؾخىعي،  ن الىهاب، الِاهى ًع

 .131ص ،2007مصغ، الجاملت الجضًضة،

ابت الالخِت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في ًغوؿا، صاع النهظت اللغبُت، الِاهغة،  ضمدم (5) ، 2012مىصىع ؤخمض، الُغ

 .31ص
 

 اإلالخلياث:

م، ملالجت الضًم بلضم الضؾخىعٍت مً ُبل ُاض ي  ضصكالف كب (1) الىضوة الىػىُت خ٘ى الضًم بلضم اإلاىطىق، الٍٕغ

ؼ الجؼاثغ صؾخىعٍت الِىاهحن  .08، 07ص  ، ص2018صٌؿمبر  10ًىم الجؼاثغ، ، الضولي للماجمغاث، مٓغ

لخِى وػني خ٘ى آلُاث خماًت الضؾخىع ٓإؾاؽ موؿُم، طىابؽ الضًم بلضم الضؾخىعٍت في الجؼاثغ،  يؾلىص (2)

ل ؤً 25لي بىولامت، زمِـ ملُاهت، حاملت الجُال ،لبىاء صولت الِاهىن في الجؼاثغ  . 09، 08ص ، ص 2019ٍغ

اإلادٕمت الللُا ومجلـ الضولت في ماصة الضًم بلضم الضؾخىعٍت، هضوة  ؤماماإلاؼبِت  عوابحي، ؤلاحغاءاث يمدمض (3)

 .08 -02ص  ، ص2018 صٌؿمبر11و 10ًىمي الجؼاثغ، وػىُت خ٘ى الضًم بلضم الضؾخىعٍت، 

 اإلاحاضراث:

 .2015، حاملت مدمض إلاحن صباهحن، ؾؼٍُ، الضؾخىعي، مداطغاث في الِظاء عٔىؾت كما (1)
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 امللخص:

غ اإلاهحر خلٌٗخبر  غ مهحره بملخًاه ليل قٗبًيىن  اكاهىهُ اخم جلٍغ ، وازخُاع هٓامه الخم اليامل في جلٍغ

ؿُاس ي والاكخهاصي والاحخماعي، وبالخالي بؿِ ؾُاصة هظا الكٗب ٖلى ؤلاكلُم الظي ًلُم ٖلُه صون جضزل أحىبي. ال

 كغع  والظي ،اللاض ي بالخلؿُم 1947ٖام  181 كغاع ألامم اإلاخدضة عكم مً وباليؿبت لللًُت الفلؿُُيُت فاهه بضاًت

 مً حٗالج أنبدذ اللًُت 1969مً كغاعاث، ئلى غاًت ٖام أعى فلؿُحن وما جبٗه  ٖلى ويهىصًت ٖغبُت صولخحن ئكامت

غ في الفلؿُُني الكٗب خم مىُلم   .اإلاهحر جلٍغ

غ مهحره، وجخمدىع ئقيالُت اإلالاٌ خٌى  ألاؾاهُض اللاهىهُت الضولُت التي جىغؽ خم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ

غ اإلاهحر  فيخخمثل ف ؛أهم الىخاةج اإلاخىنل ئليهاأما ًٖ  ت في الكٗب هى خمأن خم جلٍغ غ خٍغ  الؿُاس ي مغهؼه جلٍغ

 اإلاخدضة ألامم مُثاق في وأن باصعاحه الضولُحن، وألامً للؿلم اهتهان هى له اهتهان ول وأن  اإلاجخم٘ الضولي، في ومياهخه

 الضولُت. للجماٖت ألاؾاؾُت اإلاباصب مً أنبذ

غ اإلاهحرخم جل الاؾخفخاء؛ ؛ جهفُت الاؾخٗماع؛ فلؿُحن: الكلمات املفحاحية  . ٍغ

Abstract:  

  The right to self-determination is a legal right according to which all people have the 

full right to self-determination, to choose their political, economic and social system, and thus 

to extend the sovereignty of this people on the area on which they reside without interference 

foreign.As for the Palestinian question, it starts from the resolution n° 181 of 1947 of the 

United Nations, which prescribes the partition, which decided to create two Arab and Jewish 

states on the land of Palestine and the subsequent decisions, until 1969, the issue was 

addressed in terms of the right of the Palestinian people to self-determination. 

The problem of the article revolves around the international legal foundations which 

enshrine the right of the Palestinian people to self-determination. As for the most important 

conclusions, it is that the right to self-determination is the right of the people to freedom to
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 determine their political status and their position in the international community.And that any 

violation of it is a violation of international peace and security, and that its inclusion in the 

Charter of the United Nations has become one of the fundamental principles of the 

international community. 

Keywords : Palestine; Decolonization; Referendum; Right to Self-determination. 

 :مقذمة

غ اإلاهحر باخخالٌ الضٌو ألعاييها وما ٖاهخه الكٗىب مً اؾخٗماع وايُهاص، وم٘ جُىع كىاٖض   اعجبِ خم جلٍغ

اللاهىن الضولي، وبغوػ مٗاهضاث ومىازُم خلىق ؤلاوؿان، جىاصي بدم الكٗىب في الخدغع مً وافت أقياٌ الاؾخٗماع، 

غ أعاييها،  هالذ أغلب غ مهحرها وجدٍغ الضٌو اإلاؿخٗمغة اؾخلاللها، ئال أن هىان قٗىب ماػالذ لم جخمىً مً جلٍغ

غ  وهسو بالظهغ الكٗب الفلؿُُني وقٗب الصخغاء الغغبُت، بالغغم مً نضوع كغاعاث صولُت جإهض خلها في جلٍغ

 مهحرها، وما أبضجه أًًا مدىمت الٗضٌ الضولُت في جأهُض هظا الخم . 

فه وجمحزه ًٖ فد غ اإلاهحر مً اإلاىايُ٘ التي أهخم بضعاؾخه فلهاء اللاهىن الضولي، وطلً بالخُغق لخٍٗغ م جلٍغ

غ اإلاهحر الؿُاس ي مً الًغوعي أن ًغجبِ  تراف أن خم جلٍغ اإلافاهُم اإلاكابهت له، ومٗغفت زهاةهه، هما جم الٖا

غ اإلاهحر الاكخهاصي والاحخماعي والثلافي ختى ًىخمل ل في الخم لضولت اؾخلاللها الخام . وكض جم ؤلاكغاع بهظا بدم جلٍغ

ؿه في مُثاق ألامم اإلاخدضة وطلً بالىو ٖلُه في اإلااصة  وفي  ، 55واإلااصة  الاولىاإلاىازُم الضولُت وؤلاكلُمُت، فخم جىَغ

، (1)لٗهضًً الضولُحنوفي اإلااصة ألاولى اإلاكترهت بحن ا، 1960في صٌؿمبر  1514كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عكم 

لي لخلىق ؤلاوؿان والكٗىب  20وفي اإلااصة   . 1981مً اإلاُثاق ؤلافٍغ

، 1975في هلؿىيي في  ٖلض الظي ألاوعوبي والخٗاون  ألامً مإجمغ ًٖ اإلاىبثم الاجفاق بىىص مً ووعص في البىض الثامً

ٌ  جأهُض غ في الكٗىب خم اإلاجخمٗت الضو ت آعائها في الضولُت الٗضٌ مدىمت هما ٖضث مهحرها، جلٍغ  في الخم الاؾدكاٍع

غ أهخىبغ  16الغغبُت في  والصخغاء، 1971حىان  21هامُبُا في  للًاًا حٗغيها مٗغى في وطلً صولُا، خلا اإلاهحر جلٍغ

غ مهحره مىكىف و  .1995حىان  30الكغكُت في  وجُمىع ، 1975 عغم طلً ماػاٌ خم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ

 الخىفُظ.

جىغؽ خم الكٗب الفلؿُُني في الضولُت التي ألاؾاهُض اللاهىهُت ما هي  الخالُت: إلاشكاليةهُغح  مومما جلض  

غ مهحره؟  جلٍغ

ليي هلىم بٗغى اإلاكيلت  ،الخدلُليالىنفي و  اإلاىهج اإلاخب٘ في صعاؾدىا لهظا اإلاىيٕى هى اإلاىهجئن  املسحخذم:املنهج 

يماهاث اللاهىن الضولي لخم لفهم مىيٕى ي كاهىوي، ًيىن نالخا مىيٕى البدث، وجدلُلها، زم جغجُبها في وؿم فىغ 

غ مهحره غ  خٍٗغفلاإلاىهج الىنفي ٖىض جُغكىا  ٖلى اٖخمضها، فالكٗب الفلؿُُني في جلٍغ  و  اإلاهحرخم جلٍغ

بُٗخه ه،زهاةه لخم الكٗب  الًىابِ الىاْمتجدلُل  ٖىض خدلُلياٖخمضها ٖلى اإلاىهج ال ومً حهت أزغي  ،َو

غ  الفلؿُُني  ه.هحر مفي جلٍغ

 مبدثحن هما: اإلاُغوخت جم جأؾِـ اإلالاٌ وفملإلحابت ٖلى ؤلاقيالُت  محاور املقال:

                                                           
1

 1966الٗهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت، والٗهض الضولي للخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت لؿىت  
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 : غ اإلاهحر مفهىماإلابدث ألاٌو  خم جلٍغ

غ اإلاهحر لىاْمتالًىابِ ا الثاوي:اإلابدث   لخم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ

 املصير حق ثقرير  مفهوم ألاول:املبحث 

فابخلضًم غ اإلاهحر خم جلٍغ مفهىمهفهل في   غ اإلاهحر له حٍٗغ  واآلحي:  وبُان زهاةهه، زم َبُٗت خم جلٍغ

 حق ثقرير املصير جعريف ألاول:املطلب 

غ خم ٌٗخبر    وكض ،وافم ٖلُه اإلاجخم٘ الضولي والظي الٗام الضولي اللاهىن  في ألاؾاؾُت لخلىق ا مً اإلاهحر جلٍغ

 زالٌ ههىم فأهثر مً أهثر حٗؼػ  أن مافخأ زم ،الثاهُت الٗاإلاُت الخغب لابأٖ في الضولُت واإلاىازُم الىهىم فيجم ئكغاعه 

غ اإلاهحر حٍٗغفهبحن  (1)الضولُت الٗضٌ أنضعتها مدىمت التي واللغاعاث اإلاخدضة ألامم ومىازُم زهاةهه، زم بُان  جلٍغ

حن الخالُحن :  في الفٖغ

  جعريف ألاول:الفرع 
 
 ثقرير املصير لغة واصطالحا

غ اإلاهحر  حٍٗغفهلضم  ، هما ًلي:  جلٍغ
ً
 لغت زم انُالخا

 
ً
غ اإلاهحر  -أوال غ لغت:جلٍغ  كاٌ فلض أما اإلاهحر .اؾخلغ ختى الخبر ٖىضه وكغعث كغاعه، في الش يء حٗل ٌٗنى اللغت في الخلٍغ

ل هى ئهما مهحر بًٗهم ِٗ غ اإلاهحر فان وئحماال  .ألامغ ئلُه ناع ِمً َمف  الثباثو  ،آلازغ مً الش يء جغن ٖلى ًضٌ جلٍغ

ُب الِٗل والُمأهِىت والاؾخلغاع  .(2)َو

 
ً
:  -زاهُا

ً
غ اإلاهحر انُالخا  جلٍغ

غ لخم حٍٗغف مً أهثر هىان   مدضص،  أو مىخض مفهىم الٗالم ٖلى ؾاؾت ًخفم أن الهٗب مً ألهه اإلاهحر جلٍغ

غ في الكٗىب خم مفهىم أو مٗنى لم ًىضح اإلاخدضة ألامم مُثاق أن زانت الفلغة  في ئلُه باإلقاعة واهخفى مهحرها جلٍغ

  :ملانـض ألامـم اإلاخدضة هي: " التي جىو ٖلى ألاولى اإلااصة مً الثاهُت

ت في الخلىق بحن الكٗىب / 2 ئهماء الٗالكاث الىصًت بحن ألامم ٖلى أؾاؽ اخترام اإلابضأ الظي ًلض ي بالدؿٍى

غ مهحرها، وهظلً اجساط الخضابحر ألازغي اإلاال  ؼ الؿلم الٗاموبأن ًيىن ليل منها جلٍغ  ."ةمت لخٍٗؼ

حن للُام ٖالكاث ؾلُمت وصًت بحن التي جىو " 55واإلااصة   عغبت في تهُئت صواعي الاؾخلغاع والغفاهُت الًغوٍع

غ  ت في الخلىق بحن الكٗىب وبأن ًيىن ليل منها جلٍغ ألامم مإؾؿت ٖلى اخترام اإلابضأ الظي ًلض ي بالدؿٍى

 .(3)الخم لهظا وافُا اإلاخدضة جىيُدا ألامم كغاعاث جلضم ولم  ...."مهحرها،

الٗهض و  الٗهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت)  الٗهضًً ألاولى اإلاكترهت بحناإلااصة  للض أوضخذو 

:  مً زالٌ ههها هوهظا ما وؿخسله ٖىانغ هظا الخم (بالخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت الضولي الخام

غ مغهؼها الؿُاس ي وخغة في لجمُ٘ الكٗىب خم / 1" غ مهحرها بىفؿها. وهى بملخض ى هظا الخم خغة في جلٍغ جلٍغ

                                                           
غ اإلاهحر وخم الاهفهاٌ في اللاهىن الضولي اإلاٗانغ"بً ٖمغ ًاؾحن،  1 ، 12، الٗضص -الىاصي-خًغ، مجلت الٗلىم والؿُاؾُت، حامٗت خمت ل"خم جلٍغ

 . 243، م 2016حاهفي 

 ..91م   ناصع، ث، صاع  ص بحروث، ،الٗغبلؿان أبي الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغم ابً مىٓىع،  2

ُت الضولُت"ٖبض الىانغ كاؾم الفغا،  3 غ اإلاهحر للكٗب الفلؿُُني في يىء الكٖغ  .7، م 2009، مجلت حامٗت اللضؽ اإلافخىخت، "خم جلٍغ
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 .الؿعي لخدلُم همائها الاكخهاصي والاحخماعي والثلافي

لجمُ٘ الكٗىب، ؾُٗا وعاء أهضافها الخانت، الخهغف الخغ بثرواتها ومىاعصها الُبُُٗت صوهما ئزالٌ بأًت  /2

ً اللاهىن الضولي. وال مىبثلت ًٖ ملخًُاث ال ثالتزاما خٗاون الاكخهاصي الضولي اللاةم ٖلى مبضأ اإلاىفٗت اإلاخباصلت ٖو

 .ًجىػ في أًت خاٌ خغمان أي قٗب مً أؾباب ِٖكه الخانت

غاف في هظا الٗهض، بما فيها الضٌو التي جل٘ ٖلى ٖاجلها مؿ/ 3 ولُت ئصاعة ألاكالُم غحر اإلاخمخٗت إ ٖلى الضٌو ألَا

غ اإلاهحر وأن جدترم هظا الخم، وفلا بالخىم الظاحي وألا كالُم اإلاكمىلت بالىناًت، أن حٗمل ٖلى جدلُم خم جلٍغ

  ".ألخيام مُثاق ألامم اإلاخدضة

غ اإلاهحر أهه : "خم ول أمت في أن جيىن Cobbanٖغف حاهب مً الفله الضولي ومً بُنهم الفلُه "و   " خم جلٍغ

غ قإونها بىفؿها غ اإلاهحر ٌٗني خم Pierre cot" . وطهب الفلُه "طاث هُان مؿخلل، وأن جلىم بخلٍغ " ئلى أن خم جلٍغ

خه في ازخُاع الىٓام الاكخهاصي والؿُاس ي والثلافي  خه في جدضًض هٓامه الؿُاس ي، وخٍغ ول قٗب في مماعؾت خٍغ

  .(.1)الظي ًىاؾبه

فحن بأن   غ خم ًمىً الاؾخسالم مً هظًً الخٍٗغ ت في الكٗب خم ٌٗني اإلاهحر جلٍغ غجل خٍغ  الؿُاس ي مغهؼه ٍغ

  .أحىبي جضزل صون  والثلافي والاحخماعي الاكخهاصي هماؤه وجدلُم اإلاجخم٘ الضولي، في ومياهخه

 ٌؿدىض الخم هظا أن ،(2) 1996في ٖام  وألاعبٗحن الثامىت صوعتها في الٗىهغي  الخمُحز ٖلى لجىت اللًاء أهضث وكض

غ مهحرها، ت منها ٖلى: " غابٗل، بدُث حاء في هو الفلغة ا الخلىق  مبضأ حؿاوي  ئلى وفُما ًخٗلم بدم الكٗىب في جلٍغ

ت لخدلُم  غ مهحرها له حاهب صازلي أي خم حمُ٘ الكٗىب في الؿعي بدٍغ ًيبغي جمُحز حاهبحن. فدم الكٗىب في جلٍغ

غ اإلاهحر أ ...هماها الاكخهاصي والاحخماعي والثلافي مً صون جضزل زاعجي ٗني الجاهب الخاعجي لخم جلٍغ ن لجمُ٘ َو

غ مغهؼها الؿُاس ي ومياهتها في اإلاجخم٘ الضولي اؾدىاصا ئلى مبضأ حؿاوي الخلىق وجأؾِ ت جلٍغ ا ؿالكٗىب الخم في خٍغ

غ الكٗىب مً الاؾخٗماع وبمى٘ ئزًإ الكٗىب الؾخٗباص ألاحىبي وؾُُغجه واؾخغالله  ."بخدٍغ

غ خم بحن اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت وعبُذ  لخم الاهجاػ اليامل بأن فأكغث ؤلاوؿان ق وخلى  اإلاهحر جلٍغ

غ في الكٗىب البذ ؤلاوؿان واإلادافٓت لخلىق  الفٗلي والًمان ألاؾاس ي الكٍغ هى مهحرها جلٍغ  بالخدلُم ٖلُه، َو

غ في الكٗىب لخم الٗالمي  الهتهان وىؾُلت اإلاغجؼكت اؾخسضام ألاحىبي، وأصاهذ الاخخالٌ جؼاٌ جدذ ال والتي مهحرها جلٍغ

غ في وئٖاكت الكٗىب وؿانؤلا خلىق    .(3)مهحرها جلٍغ

                                                           
ت والخُبُم،  1 غ مهحرها بحن الىٍٓغ ماحؿخحر في الخٗاون الضولي، ولُت الخلىق، حامٗت مىلىص  مظهغةكغاعاجي حمُلت، مبضأ خم الكٗىب في جلٍغ

 .13، م 2009، -جحزي وػو–مٗمغي 
 .A/51/18 وزُلت ألامم اإلاخدضة 2
كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ، و 52/113 الٗامت لألمم اإلاخدضة عكم كغاع الجمُٗتو ،1996لٗام 84/15 كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عكم  3

 .1997لؿىت  25/11 عكم

غ اإلاهحر"مدمض عفُم الكىبيي،  و  مدمض وٗمان الىداٌ مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت ، "كبٌى فلؿُحن صولت غحر ًٖى باألمم اإلاخدضة وأزغه ٖلى خم جلٍغ

، حا للضعاؾاث ؤلاؾالمُت،  .  411، م 2015هفي، الٗضص ألاٌو
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غ مهحرها مغجبِ باػالت الاؾخٗماع، وأن َغخه ٖلى الهُٗض الٗالمي، وان ًضزل ئ ن خم الكٗىب في جلٍغ

  امغجبُلظلً فان مفهىم هظا الخم  كىمُت.يمً هُاق الجهىص الغامُت هدى ئوكاء صٌو حضًضة ٖلى أؾـ 
ً
اعجباَا

 بالخفاّ ٖلى اؾخلال
ً
غ مهحرها والامخثاٌ له مً  الكٗىب.ٌ وزُلا وللض وان الؿاؾت ًىاصون بدم الكٗىب في جلٍغ

ت ئال أن طلً ال ٌٗبر ًٖ اإلافهىم الخلُلي لهظا الخم، اهُالكا مً وىن هظا ألازحر لِـ مغاصفا  ،زالٌ هظه الؼاٍو

ً حلُت،  لالؾخلالٌ، ألن مماعؾخه ًمىً أن جإصي ئلى مغهؼ ؾُاس ي غحر الاؾخلالٌ، وأن الهلت بحن هظًً الخٗبحًر

غ مهحرها بىفؿها (.1)والاؾخلالٌ ٖاصة هى الهضف النهاتي الظي جغحى الكٗىب جدلُله، وهي جماعؽ خلها في جلٍغ
. 

غ الخم وئغفاٌ ؤلاوؿان خلىق  ًٖ الخضًث ًمىً ال اإلاّؿلم به أهه ومً  الخلىق  مً ألهه اإلاهحر، في جلٍغ

 ًخم الظي فالكٗب الخم، هظا بىحىص ئال جخم ال ألافغاص خلىق  خماًت الضولي. ألن ن اللاهى  في والالػمت الىاعصة ألاؾاؾُت

خه ماصامذ أفغاصه ٖلى جل٘ ْلم أو ٖىف مباصعة أي نض مً ًخمىً لً لؿُُغة أحىبُت ئزًاٖه وبالخالي  ؾالبت خٍغ

غ خم ًهبذ ا اإلاهحر جلٍغ ٌ  اإلاىُلم وهى ؤلاوؿان، خلىق  لخماًت أؾاؾُا قَغ  و الخلىق  ول إلاماعؾتوألازحر  ألاو

اث  .(2)ألازغي  الخٍغ

 خصائص ثقرير املصير  الثاني:الفرع 

غ خم ممحزاث جخدضص  :(3)آلاجُت الخهاةو في اإلاهحر جلٍغ

ت حجغ هى بل ألاؾاؾُت، ؤلاوؿان خلىق  أخض الخانت ألاولى: وىهه ت وقٍغ وهى فيها، الؼاٍو  للخفاّ يغوعي  أولٍى

اثا وول ألازغي  ؤلاوؿان خلىق  وجُبُم  إلاىٓمت الٗامت الجمُٗت أهضجه ما الخلىق الثلافُت، وهظا فيها بما ألاؾاؾُت لخٍغ

ش اإلاىٗلضة صوعتها الؿابٗت، في 637 (4)عكم الةدتها في اإلاخدضة ألامم  : "خم بٗىىان 1952ؾىت  صٌؿمبر ٖكغ الؿاصؽ بخاٍع

غ  فيها : وحاء اإلاهحر" جلٍغ

 ألاؾاؾُت. ؤلاوؿان لىق بد اليامل للخمخ٘ أؾاس ي قٍغ الخم، هظا أن-1

غ خم جدترم أن للمُثاق، وفلا اإلاخدضة ألامم مىٓمت في ًٖى صولت ول ٖلى ًيبغي-2 ٌ  اإلاهحر باليؿبت جلٍغ  ألازغي  للضو

 ٖلُه. واإلادافٓت

ٌ  ول ٖلى-3 ًاء الضو غ خم جضٖم أن اإلاخدضة ألامم مىٓمت في ألٖا  الكٗىب وألامم. لجمُ٘ اإلاهحر جلٍغ

 بضون  أو جُبُلها ؤلاوؿان بدلىق  الخمخ٘ ًمىً ال ألهه مىُلي، أمغ اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت تالجمُٗ به أونذ ما ئن

غ في الكٗىب خم جُبُم  يماهاتها ججضو  كابلت للخجؼةت، غحر بُبُٗتها ؤلاوؿان خلىق  وأن زانت مهحرها، جلٍغ

غ فدم مىه وبالخالي ًخجؼأ ال حؼء هي بل بىفؿها، هفؿها خىم في الكٗىب خم في الُبُُٗت  الىؾُلت هى اإلاهحر جلٍغ

ت  اإلاُضان. في ؤلاوؿان خلىق  لخدلُم الًغوٍع

                                                           
 . 14كغاعاجي حمُلت، اإلاغح٘ الؿابم، م  1
، 2010، حامٗت الجؼاةغماحؿخحر في اللاهىن الضولي والٗالكاث الضولُت، ولُت الخلىق،  مظهغةهضاج عيا، اإلالاومت وؤلاعهاب في اللاهىن الضولي"،  2

 . 122م 
ٗت ؤلاؾال  بىبىغ زلف، 3 غ اإلاهحر الثلافي في الكَغ مُت واللاهىن الضولي اإلاٗانغ، أَغوخت صهخىعاه في اللاهىن الضولي والٗالكاث الضولُت، ولُت خم جلٍغ

 . 27-26 م ، م2010، -الجؼاةغ–حامٗت بً ًىؾف بً زضة الخلىق، 
ش اإلاىٗلضة صوعتها الؿابٗت، في 637  عكم اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗامت الجمُٗتالةدت  4    A/RES/637(VII))A-C 1952ؾىت  صٌؿمبر ٖكغ الؿاصؽ بخاٍع
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 الخم هى الجماعي فغصًت، والخم خلىق  فهي ٖامت بهفت ألازغي  ؤلاوؿان خلىق  بِىما حماعي خم الخانت الثاهُت: هى

ت هم آزغ، ٗنىبم أو ألاكلُت، الكٗب، الؿيان، ألامت، مثل ما، حماٖت ئلى اإلاىخمىن  ألافغاص به ًخمخ٘ الظي  ألافغاص مجمٖى

ت، والكٗىع بالىخضة مُٗىت عابُت غحرهم م٘ جغبُهم الظًً ًاء باليؿبت اإلاٗىٍى  باليؿبت الجيؿُت عابُت أو ألامت، أٖل

 أو ألانل الٗغق  أو الضًً أو للغت الاهخماء عابُت للؿيان، أو باليؿبت الضولت ئكلُم ٖلى ؤلاكامت عابُت الكٗب، أو ألفغاص

ت، جيش ئ أن ًمىً التي الهفاث هفـ لهم أي لألكلُت، باليؿبت غ الكٗب خم مثل مجمٖى  أما .الثلافي اإلاهحر في جلٍغ

 .(1)والصخت والٗمل في الخثلف الفغص خم حماٖت مثل في هفغص الشخو ًخمخ٘ بها التي الخلىق  فهي الفغصًت، الخلىق 

 اللغاعاث الضولُت، وهظلً واإلاٗاهضاث اإلاىازُم في ُهٖل الىو جىاجغ خُث ملؼمت، كاهىهُت كاٖضة الخانت الثالثت: أهه

غ في الكٗىب خم اٖخباع ٖلى اإلاٗانغ الفله وأحم٘ ألاممُت،  آلامغة التي الضولُت اللاهىهُت مً اللىاٖض كاٖضة اإلاهحر جلٍغ

 مً الىثحر في ماصهاٖخ ٖلى الضولي الخُبُم صأب الغُا، لهظا ٌٗخبر له فٗل مٗاعى أو اجفاق وول الضولُت، الٗالكاث جىٓم

وغحر  الىناًت، بىٓام اإلاكمىلت والكٗىب البلضان زاللها مً هالذ التي الىاجخت، اللاهىهُت وأنبذ الىؾُلت اإلاىاؾباث،

 مثل الغاًت بٗض، هظه لها جخدلم لم الكٗىب بٌٗ ماػالذ الاؾخلالٌ، في خلها واإلادخلت، الظاحي، بالخىم اإلاخمخٗت

 والكٗب الصخغاوي  اللغن اإلااض ي، مً ألاعبُٗيُاث مىظ الههُىوي الاخخالٌ مً ٗاويٌ لْ الظي الفلؿُُني الكٗب

يي باالخخالٌ ابخلُا نااللظ وألافغاوي الٗغاقي والكٗب  الظي ٌٗاوي مً الاخخالٌ اإلاغغبي،  .(2)ألازحرة الؿىىاث في ألامٍغ

 الجمُٗت أو ألامً جضزل مجلـ طلً ٖلى يبنيالضولُحن، ً وألامً للؿلم اهتهان هى له اهتهان ول الخانُت الغابٗت: أن

 وحىص تهضًض أو وألامً الضولُحن، للؿلم الاهتهان هظا وحىص مً الخأهض بٗض أكل، بضعحت الٗامت
ً
 للفهل وفلا لهما ا

 الاهتهان خضور كبل الٗلىباث أو ؤلاحغاءاث مً مىاؾبا ما ًغاه واجساط الخهغف خم ألامً وإلاجلـ اإلاُثاق مً الؿاصؽ

 اإلاجاٌ ًترن ختى،  وهظا الاهتهان هظا مٗنى ًىضح لم الظي ألازحر هظا اإلاخدضة، مُثاق ألامم مً الؿاب٘ الفهل ٖلى بىاء

  .(3)خضا ٖلى خالت ول في مىاؾبا ًغاه ما ألامً لُلغع  إلاجلـ واؾٗا

ه أو وان ما ًلغع مجلـ ألامً ما ئطا وان كض وك٘ تهضًض للؿلم أو ئزالٌ بمىه ٖلى: "   39بدُث ههذ اإلااصة 

 ألخيام اإلااصجحن 
ً
لضم في طلً جىنُاجه أو ًلغع ما ًجب اجساطه مً الخضابحر َبلا  مً أٖماٌ الٗضوان، ٍو

ً
 41وك٘ ٖمال

 ".لخفٔ الؿلم وألامً الضولي أو ئٖاصجه ئلى ههابه 42و

 طبيعة حق ثقرير املصير الثاني:املطلب 

ٌ  الجضٌ زاع   غ لخم اللاهىهُت الُبُٗت خى  أؾبغ اإلاخدضة مُثاق ألامم أن ٖلًما ،مبضأ أم خم هى وهل حراإلاه جلٍغ

ا مبضأ ئال ًىً لم ألاولى الخغب الٗاإلاُت كبل أهه اإلاإهض مًفالهفخحن.  هاجحن ٖلُه ًُ  ؤلالؼامُت. أما الهفت ئلى ًفخلغ ؾُاؾ

ا أهه وان ًغي  مً هىان فان اإلاخدضة ألامم مُثاق في ئكغاعه وكبل الٗاإلاُت ألاولى الخغب بٗض
ً
 ٖغفي وكأ همبضأ به مٗترف

.  بحن باالجفاق  الضٌو

                                                           
1

 .415مدمض وٗمان الىداٌ و مدمض عفُم الكىبيي، اإلاغح٘ الؿابم، م  
2

 .28 اإلاغح٘ الؿابم، م بىبىغ زلف، 
3

 هفؿه.اإلاغح٘  
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ا أن ئال صولُت مٗاهضاث مً طهغ مما وبالغغم
ً
 أهه اإلاخدضة ألامم كبل مُثاق اإلابضأ هظا في عأي الضولي الفله في اجفاك

 اللاهىهُت ُمتالل بكأن اإلاخدضة ألامم مُثاق ئكغاع بٗض ازخلف ألامغ أن ئال .ملؼمت بلىة ًخمخ٘ ال ؾُاس ي مبضأ ًٖ ٖباعة

غ لخم ًلا ْل اإلاهحر ئط جلٍغ غ خم ئلؼامُت ٖضم ٖلى ًهغ الفله مً فٍغ ضم اإلاهحر جلٍغ ، وطهب خًلا اٖخباعه ٖو
ً
 كاهىهُا

ا خًلا اٖخباعه ئلى آزغ فٍغم ًُ  ملؼًما. كاهىه

غ خم جُىع  ئلى وبالىٓغ     آعاء ناخب يالظ الترصص الىبحر ًالخٔ الخم لهظا ألاولى ؤلاعهاناث ومىظ اإلاهحر جلٍغ

ٌ  بٌٗ  هما ،به اإلالهىص جدضًض ًهٗب غامٌ أهه ٖلى اٖخباع اإلاخدضة اإلاملىت طلً ٖلى مثاٌ وأبغػ  ألاهمُت طاث الضو

لى ،الؿُاصة ًمـ أهه غ لخلبل جىً لم طلً ٖو  في أًضهاؾُاس ي و  مبضأ أهه ٖلى وئهما كاهىوي مبضأ أهه ٖلى اإلاهحر مبضأ جلٍغ

 هظا الجؼء هٓغ وحهت في واٖخبر اإلاخدضة ألامم مُثاق نضوع  بٗض ختى الؿابلت لالٖخباعاث اهٓغً  الفله الضولي مً حؼء طلً

 في قيل أهه ٖلى الفله مً
ً
ٌ  الضازلُت الكإون جضزال  مُثاق مً الثاهُت مً اإلااصة الؿابٗت الفلغة جدغمه ما وهظا للضو

ظهب .اإلاخدضة ألامم ٌ  ئلى الغأي هظا أههاع ٍو  ًترجب وال أصبُت أو ؾُاؾُت كُمت ؾىي  غ اإلاهحرجلٍغ لخم لِـ بأهه اللى

 ًلخض ي الخم هظا ئٖماٌ وأن هما  ،خم ولِـ مبضأ بُبُٗت أخُاًها ٖبر ٖىه اإلاُثاق أن ئط ملؼمت كاهىهُت كُمت أي ٖلُه

 .(1)ألامت أو الؿيان أو كاهىهُت والكٗب غحر أفياع مًمىن  جدضًض

غ في الكٗىب لخم اإلالؼمت هُتاللاهى  اللُمت ٖلى جإهض الفلهاء غالبُت أن ئال ٌ  مهحرها وهظلً جلٍغ غي   .الضو  هظا ٍو

اث ؤلاوؿان خلىق  ليافت ألاؾاس ي الكٍغ وأهه اؾخلغ كض الخم هظا أن الغأي ظهب والخٍغ  أن ئلى الغأي هظا ألاؾاؾُت ٍو

غ في الخم م اؾخسض  الضولُحن،الٗهضًً  وفي اإلاخدضة ألامم مُثاق في باصعاحه اإلاهحر جلٍغ  الٗالكاث في اللىة اموبخدٍغ

 ولم ،اإلالؼمت اللاهىهُت الُبُٗت طاث الضولُت للجماٖت ألاؾاؾُت اإلاباصب مً غضا كض خغهت الاؾخٗماع واهدؿاع الضولُت،

ت الهلت لىحىص وطلً أزالقي أو ؾُاس ي مبضأ ٌٗض مجغص  الؿلم ٖلى وبحن الخفاّ الخم هظا بحن اإلاخِىت والغابُت اللٍى

 ال وهظا ؾُاس ي بٗض وطاث كاهىهُت ملؼمت َبُٗت طاث مؼصوحت بهفت ًخمخ٘ الخم هظا فان زم ًوم ،الضولُحن وألامً

 .(2)واإلاباصب الخلىق  لهظه ؤلالؼامُت اللىة مً ًًٗف

مً اإلاُثاق،التي  103اإلااصة جغجىؼ ٖلى مًمىن  الخمئن الدجت التي ًمىً الاؾدىاص ٖليها لللٌى بالؼامُت هظا 

"ألامم اإلاخدضة"  ئطا حٗاعيذ الالتزاماث التي ًغجبِ بها أًٖاءوالتي جىو ٖلى: " .آلامغة حٗخبره مً فهُلت اللىاٖض

 ألخيام هظا اإلاُثاق م٘ أي التزام صولي آزغ
ً
 .ًغجبُىن به فالٗبرة بالتزاماتهم اإلاترجبت ٖلى هظا اإلاُثاق" وفلا

مىً أن   ً اجفاكُت فُِىا لللاهىن م 53ؿدىض في هظا الكأن ٖلى الخٍٗغف الظي حاء في هو اإلااصة وٍو

جيىن اإلاٗاهضة باَلت ئطا واهذ وكذ ٖلضها جخٗاعى م٘ كاٖضة آمغة مً اللىاٖض " التي جىو :  1969اإلاٗاهضاث لٗام 

الٗامت لللاهىن الضولي. ألغغاى هظه الاجفاكُت ًلهض باللاٖضة آلامغة مً اللىاٖض الٗامت لللاهىن الضولي اللاٖضة 

                                                           
غ خم بكأن اللىة اؾخسضام مكغوُٖت"الىهغ،  أبى الغخمً ٖبض 1 الكخه اإلاهحر جلٍغ ، ، الٗضص ألا بغؼة ألاػهغ حامٗت مجلت، "باإلعهاب ٖو ، م 2006ٌو

135. 
 .135، م هفؿه اإلاغح٘  2
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مً كبل اإلاجخم٘ الضولي هيل ٖلى أنها اللاٖـضة التي ال ًجىػ ؤلازالٌ بها والتي ال ًمىً حٗضًلها ئال اإلالبىلت واإلاٗترف بها 

 ."بلاٖضة الخلت مً اللىاٖض الٗامت لللاهىن الضولي لها طاث الُاب٘

ٌ  الغأي ٖلى الغص مٗغى وفي ا، مبضأ ئاللخم ا هظا مً ًغي  ال الظي ألاو ًُ  في صوع  كض طهغه ؾبم هظا هما فان ؾُاؾ

غ وأن للخجؼةت كابلت غحر اإلاُثاق أخيام نأو والٗهضًً   اإلاخدضة ألامم مُثاق  أزغي  بمباصب أؾاًؾا ًغجبِ اإلاهحر مبضأ جلٍغ

 في الخضزل ٖضم بلاٖضة مغجبُت اللاٖضة وهظه واخضة للاٖضة ٖىهغان ًيىهان وهما الخلىق  في الكٗىب مؿاواة أهمها

ت قٗب ليل أن ٖليها ًترجب مما ،للضٌو والكٗىب الضازلُت الكإون  والاكخهاصي الؿُاس ي هٓامه ازخُاع خٍغ

 . (1)والثلافي

غجبِ هما غ خم مبضأ ٍو م اإلاهحر جلٍغ  أؾاؽ الٗالكاث حكيل والتي باؾخسضامها التهضًض أو لللىة اللجىء بخدٍغ

 الثاهُت. الٗاإلاُت الخغب بٗض الضولُت

ٌ  مً صولت ألي ًجىػ  ال هما    واهذ مهما ؤلالؼام اللاهىوي مً جخدلل وي الخم لهظا الؿُاس ي بالبٗض جخظٕع أن الضو

 في جفؿحر ئلى خاحت في أهه الخم ٌُٗب ال هما أهه  ،ئًًاح ئلى جدخاج غامًت واهُت مبرعاث وهي ،ئليها حؿدىض التي مبرعاتها

 لألمم الٗامت الجمُٗت كغاعاث به كامذ الخفؿحري  الضوع  وهظا .اللاهىوي في الىٓام الخفؿحر مهمت وهظه ألاخُان بٌٗ

 .(2) جىنُاث ٖلى أنها ئليها ًىٓغ والتي اإلاخدضة

غ وخم  وطلً الخفهُلُت اللىاٖض مً ٖنها الٗضًض جخفٕغ كاٖضة ٌٗخبر حهت فمً ؛الهفخحن ًدمل اإلاهحر جلٍغ

 منها ول ًٖ ًىبثم والتي خلىق ال مً بالٗضًض خمال هظا اعجباٍ زم ومً زغواتها، ٖلى الؿُُغة في الكٗىب خم هلاٖضة

 اإلاخدضة ألامم مُثاق أن الخم لهظا ؤلالؼامُت نفت اللىة ٌٗاعى الظي البٌٗ أن ئلى أصي وهظا ٖضًضة، جفهُلُت كىاٖض

ا بالهفخحن ونفه فاإلاُثاق – صخُذ هظا غحر أن بالغغم – بالخم ًهفه ولم باإلابضأ ونفه ًٗ  .  (3)م

لى ،كاهىهُت خماًت مدل أي خم هظلً ٌٗخبر فهى غ خم فان طلً ٖو  الخلىق  مً للٗضًض ٌٗخبر أؾاًؾا اإلاهحر جلٍغ

ت  فيها بما ،ٖىه جخفٕغ التي ألاؾـ لهظه وفًلا الخم هظا جفؿحر ًجب زم ومً ؤلالؼامُت اللىة بىفـ وجخمخ٘ ٖىه اإلاخفٖغ

ل الؿُاصة ٖلى وجأزحًرا غمىًيا ًمثل البٌٗ اٖخبره ما وهظا والثلافُت. والاكخهاصًت الؿُاؾُت الخلىق  ٌ  ىٖو  الضو

 اللاةمت.

ت ئن  سُت الٓغوف وهظلً الخم لهظا اللىاٖض الخفؿحًر  جدضص التي هي لخما هظا ناخبذ وكىء التي الخاٍع

 والاحخماُٖت الؿُاؾُت والاكخهاصًت الٓغوف م٘ الخىُف ٖلى كاصًعا فاهه حامًضا لِـ الخم هظا وان وئن .هميىهاج

 . (4)ألاؾاس ي حىهغه ٖلى الخفاّ م٘ هجفانُل في ًماها صوًعا إصيج أن ًمىً والتي ،الضولي للمجخم٘

                                                           
1

 .33م اإلاغح٘ الؿابم،  بىبىغ زلف،  
 .136الىهغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  أبى الغخمً ٖبض 2
 .هفؿهاإلاغح٘  3
 .416 مدمض وٗمان الىداٌ و مدمض عفُم الكىبيي، اإلاغح٘ الؿابم، 4
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غ خم – الخم هظا ئن  مً وان هما الضولي، الخىُٓم بيُان ٖلى وجأزحًرا فٗالُتخلىق ال أهثر مً وان – اإلاهحر جلٍغ

ؿخجُب وجُىعه، الضولي الخىُٓم كاهىن  مغوهت م٘ لُخالءم وهمًىا جُىًعا خلىق الأهثر   الضولي فىغة اإلاجخم٘ لىمى َو

ا. وجُىعها ًً  أً

غ خم ألهمُت وبالىٓغ    الضولُت مً "اللىاٖض كاٖضة بأهه ًىنف أن ٌؿخدم فاهه الضولي اللاهىن  في اإلاهحر جلٍغ

 الخم هظا طهغ أوعص كض اإلاخدضة ألامم مُثاق أن ئط اإلاٗاهضاث.للاهىن  فُىا اجفاكُت مً 53 اإلااصة ٖىه ٖبرث إلاا آلامغة" وفًلا

 ومً .1966لٗام  الضولُحن الٗهضًً مً اإلاكترهت ألاولى اإلااصة في الخم هظا وعص طهغ ( هما55اصة واإلا ألاولى في )اإلااصة

 مىذ الاؾخلالٌ باٖالن والخام 1960 ٖام الٗامت الجمُٗت اجسظجه والظي 1514 عكم اللغاع ئلى بميان ؤلاقاعة ألاهمُت

ٌ  مٗٓم وأن هما اإلاؿخٗمغة. والكٗىب للبلضان  الجماٖت في أًٖاء اؾخلاللها وأنبدذ هالذ كض غةاإلاؿخٗم الٗالم صو

ؾىاء  كغاعاتها مً الٗضًض في الخم هظا ٖلى أهضث اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت وأن . هماالخم لهظا جُبًُلا الضولُت

برػ ،كغاعاتها في جىاولتها التي اللًاًا بٌٗ بكأن  لغاعاثال مً في الٗضًض أو الفلؿُُيُت اللًُت بكأن واضًخا طلً ٍو

 بحن الىصًت والخٗاون  بالٗالكاث الضولي اإلاخٗللت اللاهىن  مباصب باٖالن الخام واللغاع ،اللاٖضًت الُبُٗت طاث ألازغي 

 ٌ ش 25) 2625عكم  اللغاع في وطلً اإلاخدضة ألامم إلاُثاق َبًلا الضو  .(1)1974 هىفمبر ٖام  4( بخاٍع

صًت لإلوؿان، لِـ فلِ ألهه جىلض مباقغة مً مبضأ ئيافت ئلى طلً فان هظا الخم ًسخلف ًٖ الخلىق الفغ 

مً مباصب ألامم اإلاخدضة، بل أًًا ألن الخمخ٘ بهظا الخم ًخىكف ٖلُه الخمخ٘ بيافت الخلىق ألاؾاؾُت ألازغي 

 .(2)ليافت هظه الخلىق ألاؾاؾُت "ألاب"لإلوؿان ومً زم ٌٗض بمثابت 

غ خم به ًخمخ٘ الظي اللاهىوي اإلاغهؼ جإهض اللاهىهُت الخُىعاث هظه ئن  آلامغة الضولُت مً اللىاٖض بأهه اإلاهحر جلٍغ

 :(3)ما ًلي طلً ٖلى ًترجب مما

غ كاٖضة مسالفت نئ -1 مت ًمثل اإلاهحر جلٍغ  مً أهه طهغث لألمم اإلاخدضة الخابٗت الضولي اللاهىن  لجىت أن صولُت ئط حٍغ

غ لخماًت خم تأؾاؾُ أهمُت طو صولي إللؼام الخاص الضولُت الاهتهان الجغاةم  الخىم ئبلاء أو جأؾِـ مثل اإلاهحر جلٍغ

 باللىة. الاؾخٗماعي 

 في اللاهىوي فلها الخم حؿخُ٘ لم وئطا الؿلمُت الؿبل بيافت الخم هظا هُل ٖلى حٗمل أن الكٗىب خم مً وأن هما -2

 الخم. هظا ئٖماٌ أحل مً اإلاؿلح الىفاح

-  
ً
غ لخم ئبغامها مسالفت ًخم صولُت مٗاهضة أي فان (53) اإلااصة في اإلاٗاهضاث للاهىن  فُىا مٗاهضة لىهىم وئٖماال  جلٍغ

 مُلًلا. بُالًها باَلت جيىن  فانها اإلاهحر

 

 

                                                           
 .136الىهغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  أبى الغخمً ٖبض 1
غ اإلاهحر والخضزل ؤلاوؿاوي"ىان، ٖلي خؿحن ٖل 2  إلابضأي خم جلٍغ

ً
، حامٗت بغضاص، الٗضص الثامً مجلت ولُت الٗلىم ؤلاؾالمُت، "خماًت ألاكلُاث وفلا

 . 972، م 2008ٖكغ، 
 .138الىهغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  أبى الغخمً ٖبض 3
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 لحق الشعب الفلسطيني في ثقرير املصير  الضوابط الناظمةاملبحث الثاني: 

غ اإلاهحر مً زالٌ ه للًىابِ الىاْمتُغق في هظا اإلابدث هخ ت الخىاعر لخم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ ٍٓغ

 و الضولي، 
ً
 الضولُت هما ًلي: الٗضٌ مدىمت الضولُت ومً زالٌ عأي لللغاعاث اؾدىاصا

 لنظرية الحوارث الذولي  ألاول:املطلب 
 
 حق الشعب الفلسطيني في ثقرير املصير اسخنادا

غ اإلاهحر مً الخلىق اإلاهمت التي جلغها كىاٖض اللاهىن الضولي، فهى ًغجب للكٗ غجب ٌٗخبر خم جلٍغ ىب خلىكا ٍو

للضٌو التزاماث طاث َبُٗت كاهىهُت صولُت، وهى خم صولي حماعي ألهه ملغع للكٗىب صون أن ًلخهغ ٖلى فئت أزغي 

 .مً قٗىب الٗالم، فهى ٌكمل حمُ٘ الكٗىب ؾىاء أواهذ مؿخللت أم غحر مؿخللت

مت أزغ ٖلىو    بسغوج هضٌو وجُالب جدكيل الٗغبُت ُمألاكال بضأث ألاولى، الٗاإلاُت الخغب في الٗثماهُت الضولت هٍؼ

  وطلً منها، ألاحىبُت اللىاث
ً
ٌ  ٌٗني الظي الضولي الخىاعر إلابضأ اؾدىاصا  بخدمل ًخٗلم فُما أزغي  صولت صولت مدل خلى

  الاؾخلالٌ في الٗغبُت الكٗىب خم 1919 الهلح لٗام مٗاهضاث أكغث وكض .الضولُت واإلاؿإولُاث الالتزاماث
ً
 لهظا اؾدىاصا

ٌ  وحىص ٌٗني أن الظي الاهخضاب هٓام فأكغث بضأ،اإلا  جدلُم في الكٗىب مؿاٖضة فلِ غاًخه اإلاىخضبت الىبري  الضو

 (1)الاؾخلالٌ
. 

ُاوي جدذ الاهخضاب فلؿُحن ، ويٗذ1919لٗام  الهلح مٗاهضاث أوحضجه الظي الاهخضاب هٓام ٖلى وبىاءً   البًر

 الفلغة أخيام مًمىهه في ًغإ لم فلؿُحن ٖلى نً الاهخضاب أن ئال صعحت )أ( ، مً باالهخضاب ؾمي ما . وهى1921في 

لت وهفظ ٖهبت ألامم، ٖهض مً 22 اإلااصة مً الثالثت ً ئوكاء مً الههُىهُت خغهتلل حؿمذ بٍُغ  في لليهىص كىمي َو

الكٗب  ىق خل خماًت ٖلى أهضجا اللخان الاهخضاب، نً ( م5،6ً) اإلااصجحن أخيام الاهخضاب ججاهلذ ؾلُت هما فلؿُحن،

 .(2)الههُىهُت ٖليها  الخغهت ؾُُغة ؾهلذ هما أعايُه، وخضة وؾالمت زغواجه ملىُت في الفلؿُُني الٗغبي

 الٗامت ًٖ الجمُٗت ( الهاصع181عكم ) الخلؿُم كغاع فجاء الٗهبت، أٖماٌ لخىمل اإلاخدضة ألامم هُئت وحاءث

 .(3)صولخحن ئلى فلؿُحن بخلؿُم كض ى والظي 1947 ٖام

% مً فلؿُحن وجل٘ ٖلى 42.3ما ًمثل (  2هـم 110000مُل مغب٘ ) 40300لت ٖغبُت: جبلغ مؿاختها خىالي صو / 1

 ختى  أؾضوص، والؿاخل الجىىبي اإلامخض مً قماٌ مضًىت والًفت الغغبُت، ٖياالجلُل الغغبي، ومضًىت 
ً
وحىىبا

 .، م٘ حؼء مً الصخغاء ٖلى ٌَى الكٍغِ الخضوصي م٘ مهغعفذ

% مً فلؿُحن وجل٘ ٖلى 57.7ما ًمثل ( 2هـم 150000مُل مغب٘ ) 50700صولت يهىصًت: جبلغ مؿاختها خىالي / 2

ا، والجلُل الكغقي بما في طلً جل أبِبوختى حىىب  خُفاالؿهل الؿاخلي مً   والىلب، وئنب٘ الجلُل بدحرة َبًر

  أم الغقغافبما في طلً 
ً
 .أو ما ٌٗغف باًالث خالُا

                                                           
 .412مدمض عفُم الكىبيي، اإلاغح٘ الؿابم، مو  مدمض وٗمان الىداٌ 1
 413- 412 م ، مهفؿه٘ اإلاغح 2
3

ً الثاوي    23كغاعا ًلض ي بخلؿُم فلؿُحن ئلى صولخحن، ٖغبُت ويهىصًت، وطلً بمىافلت  1947أنضعث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في هىفمبر/حكٍغ

ذ.13صولت وعفٌ   ، وامخىإ ٖكغ صٌو ًٖ الخهٍى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 .وألاعاض ي اإلاجاوعة، جدذ وناًت صولُت وبِذ لخم اللضؽ3/

 في الفلؿُُني خم الكٗب وأص يف أًًا ؾاهمذ ألامم ٖهبت ػعٖتها التي الضولُت الؿُاؾت فان اإلافهىم وبهظا

غ بر وهظا ؤلاجخاف هظا عفٌ الكٗب هظا أن ئال مهحره، جلٍغ  الثىعاث مً الٗضًض باقٗاٌ طلً ًٖ الٓلم، ٖو

 ئلى اليهىصًت الهجغة وعفٌ ،1939و ،1936و  ،1933و ،1929، وزىعة 1921وزىعة  ،1920 زىعة منها والاهخفاياث

ض فلؿُحن، وعفٌ ُاوي،ا والاهخضاب بلفىع  ٖو  ًلبل ولً لً ٌؿدؿلم بأهه للٗالم مٗلًىا ، الكهضاء ًلّضم ػاٌ وما وكّضم لبًر

انمتها اللضؽ الفلؿُُيُت الضولت جلىم ختى اإلاجخفت الههُىهُت والهُمىت الظٌ خُاة  . (.1)الكٍغف ٖو

  املصير ثقرير في الفلسطيني الشعب حق الثاني:املطلب 
 
 الذولية للقرارات اسخنادا

غ اإلاهحر مبضأ كاهىهُا ملؼما، ومً اللىاٖض اللاهىهُت آلامغةم٘ كُام ألا  فلض جًمً  .مم اإلاخدضة أنبذ مبضأ جلٍغ

غ اإلاهحر، ووان طلً بفًل الخٗضًالث التي اكترخها هها ألامم اإلاخدضةمُثاق  دا لخم الكٗىب في جلٍغ الىفض  نٍغ

(2)الؿىفُاحي ٖلى اإلاإجمغ
غ ا،  ذ في الفلغة الثاهُت مً اإلااصة وبظلً فلض هو اإلاُثاق ٖلى خم جلٍغ إلاهحر بكيل نٍغ

(3)ألاولى
قغوٍ الاؾخلغاع والغفاهُت  إلًجاص ألاؾاؽ 55هما حاء في اإلااصة  ،اإلاخدضة التي ٖضث مً ملانض ألامم 

ًاء الاؾترقاص به في ٖالكاتها م٘ الخمالالػمحن لٗالكاث الهضاكت والؿالم بحن ألامم. هما أهه   الظي جلتزم الضٌو ألٖا

 .ألامم ألازغي 

غ اإلاهحر مياها في خم للي هظلً  ضولُت مثل ئٖالن مباصب اللاهىن الضولي الٗام الىزاةم الٗضًض مً الجلٍغ

خباع زهاةو  ،1975ووزُلت هليؿيي الخخامُت إلاإجمغ ألامً والخٗاون في أوعوبا لٗام  ،1970 التي أزظث بٗحن الٖا

غ اإلاهحر للكٗىب ألاوعوبُت، خُث ًإ  هض البىض الثامً منها ٖلى مبضأ اإلاؿاواة بحن الكٗىب وخلها في جُىع جلٍغ

غ اإلاهحر، اهُالكا مً مبضأ اإلاؿاواة  الخهغف بمهحرها، فالضٌو اإلاكاعهت في اإلاإجمغ حٗترف بدم الكٗىب وافت في جلٍغ

غ ويٗها الؿُاس ي  الخاعجي وخم الكٗىب في الخهغف بمهحرها، وبالخالي جملً وافت الكٗىب صاةما الخم في جلٍغ

  .(4)والضازلي

، 1956، 1948خغب  الخغوب؛ وكامذ ؤلاؾغاةُلي، - الٗغبي الهغإ واؾخمغ الفلؿُُني، الىًاٌ اؾخمغ لضل

 مىكف جُىع  وبهظا الضولي، أمام اإلاجخم٘ الخلُلت هكف في ؾاٖض هظا ول الثىعاث، ئلى ، باإليافت1982و 1973، 1967

غ في الكٗب الفلؿُُني وخم الفلؿُُيُت اللًُت ججاه اإلاخدضة ألامم  زالٌ مً ٖملُا اإلاىكف هظا وجغحم مهحره، جلٍغ

                                                           
 . 29ٖبض الىانغ كاؾم الفغا، اإلاغح٘ الؿابم، م  1
2

مت الٗضوان في ْل اإلادىمت الجىاةُت الضولُت، لُبٗت ألاولىاًف خامض اه  هلال ًٖ  . 91، م 2007،ٖمان ،صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘ ،لٗلُماث: حٍغ

ٗت واللاهىن، ولُت مظهغة الٗىف الضولي وخم الكٗىب في اإلالاومت بحن الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الضولي الٗام"،  نباح صعامىت، ماحؿخحر في الكَغ

 .111، م2010، -باجىت–لٗلىم الاحخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، حامٗت الخاج لخًغ ا
3

 .2 أهٓغ اإلااصة ألاولى الفلغة 
غ اإلاهحر،مجلت ألاؾىاع، صًب ٖياوي  4 اصة جىغاع خم الكٗىب وألامم في جلٍغ  نباح صعامىت،هلال ًٖ  . 116م1997،،آلافاق اللاهىهُت الضولُت إٖل

 .118م اإلاغح٘ الؿابم، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
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 ٖضًضة كغاعاث الٗامت الجمُٗت ًٖ نضع خُث، (1)الٗامت الجمُٗت كغاعاث زانت اإلاخدضة أنضعتها ألامم التي اللغاعاث

غ في الفلؿُُني الكٗب وخم ٖام بكيل للخهغف غحر اللابلت الفلؿُُني الكٗب بدلىق  جلغ  وحه ٖلى اإلاهحر جلٍغ

   :(2)ومنها الخهىم،

غ خم ئهياع باصاهت 1970لؿىت  2649عكم  الٗامت الجمُٗت كغاع -  لكٗب فلؿُحن . اإلاهحر جلٍغ

تراف 1970لؿىت  2672عكم  الٗامت كغاع الجمُٗت - غ بدم فلؿُحن لكٗب بااٖل  اجساط ئؾغاةُل مً اإلاهحر والُلب جلٍغ

اصة فىعٍت زُىاث  .اإلاكغصًً إٖل

 للكٗب ألاؾاؾُت الخلىق  أهضث التي أهم الىزاةم مً وان خُث 1974ؾىت  3236عكم  الٗامت اع الجمُٗتكغ  -

غ في الخم ؛زانت الفلؿُُني، ىُحن، والؿُاصة الاؾخلالٌ في والخم زاعجي، صون جضزل اإلاهحر جلٍغ  وخم الَى

   .باٖاصتهم وجُالب منها، واكخلٗىا منها غصواق التي وممخلياتهم صًاعهم ئلى الٗىصة في  للخهغف اللابل غحر الفلؿُُيُحن

غ مهحره،  وأيافذ ئلى هظا  وجابٗذ الجمُٗت الٗامت ئنضاع كغاعاتها بكأن الكٗب الفلؿُُني وخله في جلٍغ

ضه كىة ونالبت وأهمُت مخٗاْمت،  2972   ، أنضعث الجمُٗت اللغاع عكم 1971ففي الؿاصؽ مً صٌؿمبر  الخم ما ًٍؼ

ٗبر ًٖ كللها الُٗٓم لٗضم الؿماح لكٗب فلؿُحن بالخمخ٘ بدلىكه الثابخت، وبدله في  هو اللغاع ٖلى أن
ُ
الجمُٗت ح

غ اإلاهحر   .(3)جلٍغ

 في ويىخا ألامغ الٗامت الجمُٗت وػاصث 
ً
ألامم  أهضث ، وكض1973في صٌؿمبر  الهاصع 3089 عكم اللغاع وجدضًضا

غ في الخم له وأن ٍت،مدؿاو  خلىكا الفلؿُُني للكٗب أن ٖلى حضًض مً اإلاخدضة  ألامم مُثاق أؾاؽ مهحره ٖلى جلٍغ

ٌ  ٖضص اللغاع أن هظا زالٌ مً هالخٓه وما اإلاخدضة. ض التي الضو غ خم جٍإ  87 اللغاع لهظا نىث ئط في جؼاًض، اإلاهحر جلٍغ

اعيخه صولت، ، ؾذ ٖو ذ ًٖ وامخىٗذ صٌو  ، 1974مٖا أهخىبغ 14 في الهاصع  3210 عكم اللغاع صولت. ولٗل 33 الخهٍى

غ خم وئبغاػ ججؿُض في وجيامال أهمُت هى ألاهثر  الكٗب أن ٖلى اللغاع هو ألن الفلؿُُني، للكٗب اإلاهحر جلٍغ

لى فلؿُحن، بلًُت اإلاٗني ألاؾاس ي الُغف هى الفلؿُُني غ مىٓمت طلً ُصُٖذ أزغ ٖو  في للمكاعهت الفلؿُُيُت الخدٍغ

ٌ  خدضةلألمم اإلا الٗامت أو الٗمىمُت الجمُٗت مىاككاث  . (4)الفلؿُُيُت اللًُت خى

سها ختى ٖام ب كامذ الجمُٗت الٗامتن فا هظلً أنضعث اللغاع عكم   ، خُث1974خلضًم أهبر زُىة في جاٍع

ٖىىان: " كغاع خلىق الكٗب الفلؿُُني "، ومىظ نضوعه أنبذ  خمل هظا اللغاعو ، 1974هىفمبر 22 في  3236

سُ   وأنبذ اللاٖضة واإلادىع ألاؾاس ي للمداوع   ،ت لللًُت الفلؿُُيُتالىزُلت الؿُاؾُت واللاهىهُت والخاٍع

إلاٗالجت اللًُت   التي ًىُلم منها مً أحل ئخلاق الخم، وأنبذ ألاؾاؽ الظي جىُلم مىه الجمُٗت تالفلؿُُيُ

غ مهحره  ،ُتوهو اللغاع ٖلى الٗضًض مً الىلاٍ البالغت ألاهم ،الفلؿُُيُت، زانت خم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ

                                                           
1

 . 33م ٖبض الىانغ كاؾم الفغا، اإلاغح٘ الؿابم،  
2

 .414مدمض عفُم الكىبيي، اإلاغح٘ الؿابم، م  و مدمض وٗمان الىداٌ 
3

 .34 م ٖبض الىانغ كاؾم الفغا، اإلاغح٘ الؿابم، 
4

 .34 م ٖبض الىانغ كاؾم الفغا، اإلاغح٘ الؿابم، 
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غ أن ُمىدذ ووان أهمها ً اإلاىٓمت  مىٓمت الخدٍغ
ّ
الفلؿُُيُت نفت ًٖى مغاكب صاةم في الجمُٗت الٗامت، وهظا مى

 .  (1)حمُ٘ اإلاإجمغاث والىواالث اإلاخسههت التي حكغف ٖليها الجمُٗت الٗامت مً خًىع 

 كغاع جىفُظها ٖضم خاٌ ُل، فيئؾغاة يض اللاهىهُت ؤلاحغاءاث اجساط ألامً مجلـ مً الٗامت الجمُٗت َلبذ وكض

ًاء به ًخمخ٘ ما هى طلً في والؿبب ،ٌؿخجُب لم ألامً مجلـ أن الٗامت، ئال الجمُٗت  في الضاةمحن الخمؿت ألٖا

ىُت اإلاخدضة الىالًاث ؿخسضمهح الظي خم الىلٌ )الفُخى( مثل نالخُاث مً اإلاجلـ  خاٌ في ئؾغاةُل، لهالح ألامٍغ

 ، وفُه أقاعث35/169عكم  اللغاع أنضعث ، 1980ٖام صٌؿمبر 15 ييضها. وف ىباثٖل أي باجساط جفىحر اإلاجلـ

غ خم ًٖ فُه جدضزذ التي الؿابلت كغاعاتها حمُ٘ ئلى الجمُٗت  قضًض بللم للكٗب الفلؿُُني، والخٓذ اإلاهحر جلٍغ

 ئلى جإصي ما ػالذ اإلاكيلت هظه ألن فلؿُحن، إلاكيلت ٖاصٌ خل جدلُم ٖضم وبالخالي لهظه اللغاعاث ئؾغاةُل امخثاٌ ٖضم

 .(2)الضولُحن للخُغ وألامً الؿلم حٍٗغٌ وئلى ألاوؾِ، الكغق  في الجزإ جفاكم

وكض اٖترفذ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بدلىق الكٗب الفلؿُُني غحر اللابلت للخهغف، مثل كغاعها عكم 

غ الظي ًىو ٖلى "ئن الجمُٗت الٗامت، وكض هٓغث في كًُت فلؿُحن 3236 ، وكض اؾخمٗذ ئلى بُان مىٓمت الخدٍغ

وئط ًلللها ٖمم  ،وكض اؾخمٗذ أًًا ئلى بُاهاث أزغي أللُذ زالٌ اإلاىاككت ،الفلؿُُيُت ممثلت قٗب فلؿُحن

الللم أهه لم ًخم ختى آلان الخىنل ئلى خل ٖاصٌ إلاكيلت فلؿُحن، واٖترافا منها بأن للكٗب الفلؿُُني الخم في 

غ اإلاهحر وفلا إلاُ ثاق ألامم اإلاخدضة، وئط حٗغب ًٖ بالغ كللها ليىن الكٗب الفلؿُُني كض مى٘ مً الخمخ٘ بدلىكه جلٍغ

غ مهحره  . (3)"غحر اللابلت للخهغف، الؾُما خله في جلٍغ

وئط حكحر ئكغاعاتها اإلاخهلت باإلاىيٕى والتي جإهض خم الكٗب الفلؿُُني  ،وئط وؿترقض بملانض اإلاُثاق ومباصةه

غ مهحره  :في جلٍغ

"الخأهُض مً حضًض أًًا ٖلى خم الفلؿُُيُحن غحر اللابل للخهغف في الٗىصة ئلى  ىخُث ًىو هظا اللغاع ٖل

صًاعهم وممخلياتهم التي قغصوا مىنها واكخلٗىا منها وجُالب باٖاصتهم، وحكضص ٖلى أن الاخترام الىلي لخلىق الكٗب 

مغان ال غنى ٖنهما لخل كًُت فلؿُحن. وحٗترف بأن الفلؿُُني هظه غحر اللابلت للخهغف، وئخلاق هظه الخلىق، أ

الكٗب الفلؿُُني َغف عةِس ي في ئكامت ؾلم ٖاصٌ وصاةم في الكغق ألاوؾِ وحٗترف هظلً بدم الكٗب 

ُت اللاهىهُت اإلاُللت  ذخمىفالفلؿُُني في اؾخٗاصة خلىكه بيل الىؾاةل،  هظا الكٗب الٗمل ٖلى ملاومت لالكٖغ

ها ٖلى هفالت  .اإلاىنىفت بغحر كابلُتها للخهغفلهظه الخلىق  عيحنااإلاٗ وغحر طلً مً اللغاعاث التي أهضث بمجمٖى

                                                           
 .35 ، مهفؿه اإلاغح٘ 1
2

 .36-34م ، م هفؿهاإلاغح٘  
 .116ماإلاغح٘ الؿابم،  صعامىت، نباح 3
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غ مهحرها وجدضًضا الكٗب الفلؿُُني الظي ًؼاٌ جدذ الاخخالٌ ؤلاؾغاةُلي والظي اٖخبر مً  خم الكٗىب في جلٍغ

 (1)كبلها مً الخلىق اللابلت للخهغف
.   

  لفلسطينيا للشعب املصير ثقرير حق الثالث:املطلب 
 
 الذولية العذل محكمة لرأي اسخنادا

 ألاعاض ي الجضاع في حكُِض ًٖ الىاقئت اللاهىهُت آلازاع بكأن الخانت فخىاها في الضولُت الٗضٌ مدىمت أهضث  

غ خم أن ٖلى( 2)تلاإلادخ الفلؿُُيُت   ٌٗض اإلاهحر جلٍغ
ً
 واٖخبرث اإلاٗانغ، الضولي في اللاهىن  ألاؾاؾُت اإلاباصب مً واخضا

غ خم أن إلادىمتا   ٌٗض اإلاهحر جلٍغ
ً
  خلا

ً
 هظا جىفُظ واحب ٖليهم اإلاخدضة ألامم أًٖاء ول أن وهظا ٌٗني للجمُ٘، ملؼما

  لهم وأن الخم،
ً
 بها ئؾغاةُل هي أزلذ الالتزاماث التي أخض أن اإلادىمت وأيافذ .في خماًخه كاهىهُت مهلخت حمُٗا

غ في الفلؿُُني خم الكٗب باخترام الالتزام   اإلادىمت اإلاهحر . وأهضث جلٍغ
ً
 ٖلى الجؼم غباع ال اللغاع هفؿه بأهه في أًًا

غ في الكٗىب خم بأن  .(3)الىاؽ لجمُ٘ خم مماعؾتها هى ومً اإلاخدضة ألامم مُثاق ًٖ اإلاىبثلت بهُغخه اإلاهحر جلٍغ

 الكٗىب حؿاوي  مبضأ جدلُم ٖلى أو مىفغصة، غحرها م٘ مكترهت الٗمل، واحب صولت ول ٖلى أن اإلادىمت وأيافذ 

غ في وخلها خلىكها في   بىفؿها، مهحرها جلٍغ
ً
 الايُإل في اإلاخدضة ألامم ئلى اإلاؿاٖضة وجلضًم ألخيام اإلاُثاق، وفلا

 الضولُت الٗضٌ مدىمت بأن طلً وهسلو مً  الخم. هظا بخُبُم ملًخٗ فُما ٖلى ٖاجلها اإلاُثاق أللاها التي باإلاؿإولُاث

ٌ  ضاعبالج الخانت فخىاها أهضث في   وبكضة اإلادخلت ٌكيل الفلؿُُيُت ألاعاض ي في الجضاع ئكامت أن ؤلاؾغاةُلي الٗاػ
ً
 ٖاةلا

غ في لخله الفلؿُُني الكٗب مماعؾت في ٗض اإلاهحر، جلٍغ   َو
ً
 .(4)الخم هظا اللتزام ئؾغاةُل باخترام زغكا

غ خلها ٖلى ألاحىبُت الؿُُغة جدذ الىاكٗت الكٗىب وافت ٖملُا خهلذللض    الكٗب وماػاٌ اإلاهحر، في جلٍغ

الث الفلؿُُني  الثابذ ألانل ألن الخالت الفلؿُُيُت، ٖلى ًىُبم خمهظا ال  أن ؤلاؾغاةُلي. وهجض الاخخالٌ ٌٗاوي مً ٍو

غ مهحره، في الخم قٗب ليل أن الضولي اللاهىن  في  الظي ٌٗخبر الخم هظا أزللذ التي هي الؿُاؾُت فاللُىص ولظلً جلٍغ

 خل
ً
 أنلُ ا

ً
 .(5)اللىة بفٗل اخخجابه ػمً َاٌ مهما وال ًلغى للكٗب ا

ٌ  ٖلى اإلاخدضة ألامم مُثاق فُه ًفغى الظي الىكذ ففي  ٖالكاتها في اإلاؿلخت اللىة ًٖ اؾخسضام الامخىإ الضو

ٌ  م٘ اإلاخباصلت  واؾخلاللها ؤلاكلُمُت ووخضتها ؾُاصتها ٖلى ٖضوان أي عصٕ ألي صولتًجىػ  وباإلالابل فاهه ألازغي، الضو

 اللاهىن الضولي.  مباصب م٘ ًخٗاعى ال ما وهى الٗضوان، لغصٕ اللىة ن حؿخسضمأ الكٗىب خم مًف ،الؿُاس ي

                                                           
ىُت، مظهغة نهاص ٖبض ؤلاله ٖبض الخمُض زفغ: الخمُحز بحن ؤلاعهاب واإلالاومت وأزغ طلً ٖلى اإلالاومت الفلؿُُيُت،  1 ماحؿخحر، حامٗت الىجاح الَى

 .116ماإلاغح٘ الؿابم،  نباح صعامىت،. هلال ًٖ 60م  ،2004 - 2005 فلؿُحن 
2

ً مـً الـضوعة الاؾـخثىاةُت الُاعةـت الٗاقـغة اإلافي الجلؿـت الثالثـت    /صٌؿـمبر 8ٗلـضة في ىوالٗكـٍغ  كـغعث الجمُٗـت الٗامـت، في اللـغاع 2003 هـاهىن ألاٌو
ES-10/14  ت، ف مً مُثـاق ألامـم اإلاخدـضة أن جُلـب ئلى مدىمـت الٗـضٌ الضولُـت أن جهـضع ٖلـى 96مً اإلااصة  1وفلـا للفلـغة خىي بكأن وحه الؿٖغ

 .أنــضعث مدىمــت الٗــضٌ الضولُــت فخىاهــا   2004 جمــىػ/ًىلُــه  9في .  واإلاظوىعة أٖالهاإلاؿألت 
3

 .416-415 م مدمض عفُم الكىبيي، اإلاغح٘ الؿابم، م و  مدمض وٗمان الىداٌ 
4

 .416-415 م ، مهفؿهاإلاغح٘  
5

 .115، م اإلاغح٘ الؿابم  نباح صعامىت، 
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 الكٗب ئليها أًلج التي الظاجُت أؾالُب اإلاؿاٖضة مً أؾلىب الفلؿُُيُت الكٗبُت اإلالاومت ناف طلً ٖلى وبىاءً 

 أمامه اإلاخاخت ألاصاة الىخُضة وهي وؤلاوؿان، ألاعى ىٖل الضاةم الههُىوي الٗضوان وحىصه ولغصٕ ًٖ للضفإ الفلؿُُني

ٌ  1948 ٖام مىظ غ اإلاهحر في خله ٖلى للخهى  ال اإلالاومت خغواث بمكغوُٖت فاإلكغاع .الضولي اللاهىن  كىاٖض يىء في جلٍغ

  الضولُت اللاهىهُت اللىاٖض به الظي جمغ الخُىع  يىء في ًفهم نأ بض
ً
 وألاكالُمالكٗىب  خلىق  ئكغاع ؾبُل في خالُا

غ في اإلادخلت  .(1)مهحرها جلٍغ

فيل الكٗىب وألاكالُم حٗغيذ لٗضوان مباقغ لم حؿخُ٘ صفٗه وكتها لغُاب الىُان الضازلي اإلاسخو 

 . (2)بدماًت ونُاهت خم هظه الكٗىب في الخُاة وفي البلاء

غ اإلاهحر، خم مبضأ غق ز في الاؾخمغاع اإلاؿلخت، واإلالاومت الضولي ؤلاعهاب بحن الخلِ ٖلى هما أهه ًترجب  مً جلٍغ

غ في الخم مماعؾت ئلى جغمي التي الكٗىب وحه في ٖىاةم ئًجاص زالٌ  اللاهىن  كىاٖض في الثابذ الخم م٘ أهه مهحرها، جلٍغ

غ في الكٗىب خم اهتهان ٖلى ئعهابُت، ٌٗمل خغواث اإلاؿلخت اإلالاومت خغواث اٖخباع أن طلً الضولي،  مهحرها جلٍغ

دغمها  أمام الخغوي اإلاجاٌ ًًُم مما الضولُت، واإلاىازُم الضولي أخيام اللاهىن  بمىحب اإلاىفىلت خلىكها تمماعؾ مً ٍو

 خم ٖىانغ هضم ٖلى ،هظه الخلِ ْاهغة حٗمل هما اإلاكغوٖت؛ خلىكها الخهٌى ٖلى ؾبُل في اإلاىايلت الكٗىب

غ في الكٗىب ٌ  فالٗىهغ ،ااؾخلالله لىُل اإلاؿلح الىفاح في امهحرها وخله جلٍغ  هظا مماعؾت لهم ًدم مً في ًخمثل ألاو

ٌ  فخٗمل ألاحىبُحن، والاخخالٌ للؿُُغة الخاي٘ وهى الكٗب الخم الكٗىب  بٌٗ مً الخم هظا اهتزإ ٖلى الضو

ٌ  قٗىب مىاحهت في والخظٕع  ًٖ ًخم الثاهُت يضه، وفي اإلاماعؽ ؤلاعهاب صٖم ٍَغم ًٖ اهتزاٖه ًخم ألاولى وفي أزغي، وصو

ٌ  الضازلُت الكإون في الخضزل ٍَغم ت والاؾخلالٌ ؾبُل في اإلاىايلت والكٗىب للضو  .(3)الخٍغ

ف الضٌو ٖملُت الخلِ بحن ؤلاعهاب وخم اإلالاومت اإلاؿلخت، مداولت بظلً اهتزإ الخماًت اللاهىهُت  هما جْى

زُم الضولُت اإلاىٓمت لهظه اص خغواث اإلالاومت اإلاؿلخت بمىحب أخيام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واإلاىاغ التي ًخمخ٘ بها أف

الخماًت، بدُث جًفي نفت ؤلاعهابي ٖلى أفغاص خغواث اإلالاومت اإلاؿلخت، وفي هظا الجاهب حٗمل ٖلى ئهضاع اللُمت 

غ اإلاهحر مً زالٌ ئهضاع الخماًت اللاهىهُت التي ًخمخ٘ بها أفغاص اإلالاومت اإلاؿلخت، مً  اللاهىهُت وؤلالؼامُت لخم جلٍغ

  .(4)اكىاٖض اللاهىن الضولي والاهخلاةُت في جُبُله زالٌ الخداًل ٖلى

                                                           
 .2014  ،507، الٗضص الثامً، م مجلت مضص آلاصاب، "ؤلاعهاب وخم الضفإ الكغعي في اللاهىن الضولي"ض، مهلح خؿً أخم 1
.  هلال 1992خمض عفٗذ، ؤلاعهاب الضولي في يىء أخيام اللاهىن الضولي والاجفاكُاث الضولُت وكغاعاث ألامم اإلاخدضة، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة، أ 2

 .508م غح٘ الؿابم، اإلا مهلح خؿً أخمض،ًٖ 
مجلت حامٗت ؤلاؾغاء للٗلىم ، "ئقيالُت الخلِ بحن ؤلاعهاب الضولي واإلالاومت اإلاؿلخت )خالت اإلالاومت الفلؿُُيُت( "أمدمضي بىػٍىت آمىت،  3

لُت ؤلاوؿاهُت ، حٍى  . 38، م 2016، الٗضص ألاٌو
م زالض اإلاكاكبت، ألبٗاص اللاهىهُت والؿُاؾُت للخلِ 4 ماحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت، مٗهض  مظهغةؤلاعهاب وخم اإلالاومت اإلاؿلخت،  بحن زالض هٍغ

 .39ماإلاغح٘ الؿابم،  أمدمضي بىػٍىت آمىت،هلال ًٖ  .140-139، م2007بِذ الخىمت، حامٗت أٌ البِذ، اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت، 
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 الخاثمة: 

ٌ  الههُىوي الٗضوان وحىصه ولضف٘ ًٖ للضفإ الفلؿُُني الكٗب هي ؾبُل الفلؿُُيُت ئن اإلالاومت   للخهى

غ اإلاهحر.  في خله ٖلى فه لاٌاإلا اجُغكىا في هظوللض جلٍغ غ اإلاهحر بخٍٗغ ي بمىحبه فٗغفىا أهه خم كاهىو ،إلافهىم خم جلٍغ

غفىا زهاةهه، ئط أهه أخض غ مهحره، ٖو  خم ألاؾاؾُت وهى ؤلاوؿان خلىق  ًيىن ليل قٗب الخم اليامل في جلٍغ

 لخم اإلالؼمت اللاهىهُت ئط أن له اللُمت ،َبُٗخه وضخىاو الضولُحن،  وألامً للؿلم اهتهان هى له اهتهان ول حماعي، وأن

غ في الكٗىب  ؛خغهت الاؾخٗماع اهدؿاعبو  في  الٗهضًً الضولُحن،  و  اإلاخدضة ألامم ثاقمُ في مهحرها، وأن باصعاحه جلٍغ

 ،أزالقي أو ؾُاس ي مبضأ ٌٗض مجغص ولم اإلالؼمت اللاهىهُت الُبُٗت طاث الضولُت للجماٖت ألاؾاؾُت الخلىق  مً أنبذ كض

ت الهلت لىحىص وطلً ٖلى ىا فوحٗغ  .الضولُحن مًوألا  الؿلم ٖلى وبحن الخفاّ الخم هظا بحن اإلاخِىت والغابُت اللٍى

  لىاْمتالًىابِ ا
ً
ت الخىاعر الضولي، اؾدىاصا غ اإلاهحر مً زالٌ هٍٓغ الضولُت  لللغاعاث لخم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ

 الضولُت.  الٗضٌ مدىمت ومً زالٌ عأي

  الخالُت:ث كتراخاهلضم الا لاٌاإلا افي هظ الخُغق لهٖلى ما جم  بىاءً الاكتراخاث:   

غ اإلاهحر الاكخهاصي والثلافي والاحخماعي. عبًِجب   -1 غ مهحر الؿُاس ي للكٗىب بدلها في جلٍغ  خم جلٍغ

غ مهحره، وفلا لللغاعاث الهاصعة ًٖ الجمُٗت الٗامت لألمم البض مً  -2 الخأهُض ٖلى خم الكٗب الفلؿُُني في جلٍغ

 الضولُت.اإلاخدضة، والغأي الاؾدكاعي الهاصع ًٖ مدىمت الٗضٌ 

الم في جىيُذ نىعة اللًُت الفلؿُُيُت ٖلى أنهالخأهُ -3 كًُت ٖاصلت، مً خم قٗبها ملاومت  اض ٖلى صوع ؤلٖا

غ   أعايُه.الاخخالٌ الههُىوي، وجدٍغ

 اإلاؿلخت، ًٖ اإلالاومت الضولي اإلاثلفحن مً مإلفحن وعحاٌ أٖالم وباخثحن في جمُحز ؤلاعهابًجب أن جخياجف حهىص   -4

غ في الكٗىب خم إلاا لهظه الجهىص في ئبغاػ  أخيام اللاهىن  بمىحب اإلاىفىلت خلىكها مماعؾت وبالخالي ،مهحرها جلٍغ

 الضولُت . واإلاىازُم الضولي

جىُٓم الجامٗاث إلالخلُاث وأًام صعاؾُت، بمكاعهت الهُئاث الضولُت اإلاهخمت بلًاًا الكٗىب اإلاًُهضة، زانت  -5

غ الكٗب الصخغاوي والفلؿُُني كهض جلضًم الضٖم لهظه ا   مهحرها.لكٗىب للىنٌى لىُل خلها في جلٍغ
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 :املراجعاملصادر و قائمة 

 :املصادر

 اللىامِـ:أ/ 

 .ناصع ث، صاع  ص بحروث، الٗغب،أبي الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغم ابً مىٓىع، لؿان 

 :الضولُتجفاكُاث الااإلاىازُم وب/ 

ِ٘ في والظي  مُثاق ألامم اإلاخدضة/ 1
ّ
غا 26وكـ في ؾان فغاوؿِؿيى في زخام مإجمغ ألامم اإلاخدضة  1945 حىانن/خٍؼ

 في 
ً
/ 24الخام بىٓام الهُئت الضولُت وأنبذ هافظا ً ألاٌو  .1945 أهخىبغحكٍغ

 .1980واهىن الثاوي/ًىاًغ  27والتي صزلذ خحز الىفاط في  .1969اجفاكُت فُِىا لللاهىن اإلاٗاهضاث لٗام / 2

غى للخىكُ٘ والخهضًم والاهًمام بمىحب  والظي اإلاضهُت والؿُاؾُت الٗهض الضولي الخام بالخلىق / 3 اٖخمض ٖو

ش الىفاطفي بضء و  1966واهىن/صٌؿمبر 16( اإلاإعر في 21-ص)ألف  2200لألمم اإلاخدضة  كغاع الجمُٗت الٗامت  23 بخاٍع

 .1976آطاع/ماعؽ 

غى للخىكُ٘ والخهضًم ا والظي .بالخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت الٗهض الضولي الخام ٖخمض ٖو

/صٌؿمبر  16( اإلاإعر في 21-ألف )ص 2200والاهًمام بمىحب كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة  . 1966واهىن ألاٌو

ش الىفاطفي  بضء و   .1976واهىن الثاوي/ًىاًغ   3 بخاٍع

 ج/ اللغاعاث واللىاةذ والفخاوي الضولُت:

 .صولخحن ئلى فلؿُحن بخلؿُم كض ى والظي 1947 ٗامل 181 دضة عكمكغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخ/ 1

 .1996لٗام 84/15 كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عكم / 2

 .1997لؿىت  25/11 كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عكم /3

ش اإلاىٗلضة صوعتها الؿابٗت، في 637  عكم اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗامت الجمُٗتالةدت / 4  صٌؿمبر ٖكغ الؿاصؽ بخاٍع

 .1952ؾىت 

 الفلؿُُيُت ألاعاض ي الجضاع في حكُِض ًٖ الىاقئت اللاهىهُت آلازاع بكأن الخانت الضولُت الٗضٌ مدىمت فخىي / 5

 ..2004 جمــىػ/ًىلُــه  9في اإلادخلت الهاصعة 

غ اإلاهحر ا4  الفلغة/ 6 الضوعة الثامىت  لهاصعة ًٖمً الخىنُت الٗامت الىاخضة والٗكغون بكأن الخم في جلٍغ

 .1996ٖام   الخمُحز الٗىهغي  لىجىت اللًاء ٖلوألاعبٗحن ل

 :املراجع

غوخاث:أ/   الغؾاةل وألَا

ٗت ؤلاؾالمُت واللاهىن الضولي اإلاٗانغ، أَغوخت صهخىعاه في  بىبىغ زلف،/ 1 غ اإلاهحر الثلافي في الكَغ خم جلٍغ

 .2010، -الجؼاةغ–ىق، حامٗت بً ًىؾف بً زضة اللاهىن الضولي والٗالكاث الضولُت، ولُت الخل

ت عؾالالٗىف الضولي وخم الكٗىب في اإلالاومت بحن الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الضولي الٗام"،  صعامىت نباح،/ 2

ٗت واللاهىن، ولُت الٗلىم الاحخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، حامٗت الخاج لخًغ   .2010، -باجىت–ماحؿخحر في الكَغ

ت ماحؿخحر في اللاهىن الضولي والٗالكاث الضولُت، ولُت عؾالا، اإلالاومت وؤلاعهاب في اللاهىن الضولي"، هضاج عي/ 3

 .2010الخلىق، حامٗت الجؼاةغ، 
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ت والخُبُم، / 4 غ مهحرها بحن الىٍٓغ ت ماحؿخحر في الخٗاون الضولي، عؾالكغاعاجي حمُلت، مبضأ خم الكٗىب في جلٍغ

 .2009، -جحزي وػو–ٗمغي ولُت الخلىق، حامٗت مىلىص م

 اإلالاالث: ب/ 

، "ئقيالُت الخلِ بحن ؤلاعهاب الضولي واإلالاومت اإلاؿلخت )خالت اإلالاومت الفلؿُُيُت( "أمدمضي بىػٍىت آمىت، / 1

لُت  ، حٍى  .2016مجلت حامٗت ؤلاؾغاء للٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص ألاٌو

غ اإلاهحر وخم الاهفهاٌ في ا"بً ٖمغ ًاؾحن، / 2 ، مجلت الٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، "للاهىن الضولي اإلاٗانغخم جلٍغ

 .2016، حاهفي 12، الٗضص -الىاصي-حامٗت خمت لخًغ

ُت الضولُت"ٖبض الىانغ كاؾم الفغا، / 3 غ اإلاهحر للكٗب الفلؿُُني في يىء الكٖغ ، مجلت حامٗت اللضؽ "خم جلٍغ

 .2009اإلافخىخت، 

غ خم بكأن اللىة خسضاماؾ مكغوُٖت"الىهغ،  أبى الغخمً ٖبض/ 4 الكخه اإلاهحر جلٍغ  ألاػهغ حامٗت ، مجلت"باإلعهاب ٖو

 ،  .2006بغؼة، الٗضص ألاٌو

غ اإلاهحر والخضزل ؤلاوؿاوي"ٖلي خؿحن ٖلىان، / 5  إلابضأي خم جلٍغ
ً
، مجلت ولُت الٗلىم "خماًت ألاكلُاث وفلا

 .2008ؤلاؾالمُت، حامٗت بغضاص، الٗضص الثامً ٖكغ، 

غ "مدمض عفُم الكىبيي،  و  الىداٌ مدمض وٗمان/ 6 كبٌى فلؿُحن صولت غحر ًٖى باألمم اإلاخدضة وأزغه ٖلى خم جلٍغ

، حاهفي، "اإلاهحر  .2015، مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث ؤلاؾالمُت، الٗضص ألاٌو

 ،لٗضص الثامً، مجلت مضص آلاصاب، ا"الٗام ؤلاعهاب وخم الضفإ الكغعي في اللاهىن الضولي"مهلح خؿً أخمض، / 7

2014. 
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