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تؿدز عَ وعّد احلكٕم  – وتدؿؿٛ ضداضٗٛدلمٛ عمىٗٛ أنادميٗٛ ُوشّهىٛ 

 الكإٌٌٗٛ ٔاالقتؿادٍٖٛػس البشٕخ تعٍٜ ب، اجلصاٟس -باملسنص اجلاوع٘ لتاوٍػطت

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
 

 

بػطض إتاس١ ايؿطق١ يٲؾاز٠ َٔ أعاخ ا٭غاتص٠ ٚايباسجٌ َٔ زاخٌ ايٛطٔ ٚخاضد٘, 

ؾإٕ إزاض٠ اجمل١ً تطسب بٓؿط ايسضاغات ٚايبشٛخ إتدكك١ ٗ فايٞ ايكإْٛ ٚايعًّٛ 

 ا٫قتكاز١ٜ بايًػ١ ايعطب١ٝ أٚ ايؿطْػ١ٝ أٚ ا٫لًٝع١ٜ, ٚؾل ايكٛاعس اٯت١ٝ:

  ٚؾل إٓٗر ايعًُٞ ٚإٛنٛع١ٝا٭قاي١ ٚاٱغٗاّ ايعًُٞايعُل ٚبإٔ ٜتػِ ايبشح ,. 

  ٕٜٛٴ دسٜساڄايبشح إٔ ٜه  ., ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ قس أڂضغٌ يًٓؿط ٗ ف١ً أخط٣ػبل ْؿطٙمل 

 إكاٍ يًتشهِٝ ٚدٛباڄ, ٜٚٴدڀط قاسب٘ بطأٟ اشل١٦ٝ ايع١ًُٝ, ٫ٚ تطز ايبشٛخ اييت ه  ى

 ْؿطٖا. تعصٸض

 ٜ ّع٢ً  (01), ٫ٚ ٜكٌ عٔ (52) ٘هذل١ْٝٚ ٫ ٜتذاٚظ عسز قؿشاتٗ ْػد١ إيإكاٍ كس

اشلاَـ بڀطٜك١ ( َٔ نٌ د١ٗ, َ  ٚن  5(, ٚؾل بٴعس )52-01اؾذلاض ايٛضق١ )

 ببًٝٛغطاؾ١ٝ نا١ًَ. إعڀا٤ َعًَٛاتٺ, ٚآي١ٝ

  عج٘, َٛنشاڄ َعًَٛات٘ ايؿدك١ٝ. كاسب إكاٍيهب إضؾام ايػرل٠ ايصات١ٝ  َ 

 ًَ ٍ٫ ٜتذاٚظ ايكؿش١ ايٛاسس٠ايعطب١ٝ ٚيػ١ أخط٣ ًػ١ ايدل بهب إضؾام إكا. 

 ـٺ َٚطق١ُ ست٢ ٜتػ٢ٓ تعسًٜٗا  خامڈ إٔ تطؾل ايكٛض ٚإدڀڀات ايبٝا١ْٝ ٗ ًَ

 .ٚت٦ٝٗتٗا يًڀب 

  :ٜ٘هتب ايبشح ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب غ(Simplified Arabic) ( ٘ٓإشا سطٸض 02ب )

( إشا سطٸض بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ أٚ 05)( بٓ٘ times new roman) , ٚغ٘:ايعطب١ٝبايًػ١ 

 .ا٫لًٝع١ٜ

  ِٸ ْؿطٖا ٗ اجمل١ً ٫ هٛظ إعاز٠ ْؿطٖا إ٫ َٛاؾك١ خڀ١ٝ َٔ ض٥ٝؼ ايبشٛخ اييت ٜت

 ايتشطٜط.

 ( المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل ) 



 
تؿدز عَ وعّد احلكٕم  – وتدؿؿٛ ضداضٗٛدلمٛ عمىٗٛ أنادميٗٛ ُوشّهىٛ 

 الكإٌٌٗٛ ٔاالقتؿادٍٖٛػس البشٕخ تعٍٜ ب، اجلصاٟس -وع٘ لتاوٍػطتباملسنص اجلا

 للدراسات القانونية واالقتصادية (4) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 ٛــــٕد دــــــاوعٛ عٍابـأ.د وٍرتٙ وطع

 ٖمظ غأؽ دــاوعٛ ِٔــــساُبػري أ.د 

 أ.د دسادات أمحد عم٘ ٖٕضف املىمهٛ األزدٌٗٛ

 13اوعٛ اجلصاٟســــــــــدد.وٕالٙ أمساٞ 

 ــاوعٛ ٔزقمـٛــــٕسٍٗٛ قٕٙ دـــــد. ب

 اوعٛ باتٍٛــــــــــد دـازٙ أمحـــد. العى

 ظاٖٛ اوعٛ داه ــــٕز نىـــد. آٖت وٍؿ

 13اوعٛ اجلصاٟســـــــٛ دـــريٙ غٍٗـد. ن

 13اجلصاٟس داوعٛد. وػٍاُ ذلىد إٖدٖس 

 13 اوعٛ اجلصاٟســــــد.أمحٗٛ ضمٗىاُ د

 أدزازداوعٛ اُ ـــاح دمحـــد.بَ عبد الفت

 اوعٛ أدزازــــــــــــد دـــد.بٕودَٖ ذلى

 لباد ٌاؾس دــــــــــــــــاوعٛ ضطٗف د.

 اوعٛ ٔزقمٛـــــــــاز دـــــــد.عسابٛ احل

 اوٍػطتــــلت ً. ز. ريٚ ــــــد.نٗط٘ شِ

 اوعٛ أدزازــــــــــاع حيٜٗ دــــــــــد.ٌٔ

 ٚاوعٛ بطهســـــــــدٚ دــــد.حيٗأٙ وفٗ

 اوعٛ تٗصٙ ٔشٔــــــــٛ دـد.ٖطعد سٕزٖ

 اوٍػطتــــــلت ً.ز. عصالدَٖ د.نػٍٗط

 اوٍػطتــــــلت ً.ز.د.وطعٕدٙ ٖٕضف 

 د.وسضم٘ عبد احلل ً ز .لتـــــاوٍػطت

 ( االستشارية الهيئة )

 

  11أ.د أقاضي قادٚ دــــاوعٛ اجلصاٟس

 13اوعٛ اجلصاٟســدالعاٖب عالٔٚ أ.د 

 أ.د أٔؾدٖل فٕشٙ دــــــاوعٛ قطـس 

 السمحَ عمٜ فسٌطا العفٗف٘ عبدأ.د 

 اوعٛ البمٗدٚـــأ.د بَ غٕٖذ زغٗد د

 13اجلصاٟسز.بَ عصٔش عبد الكادز  دأ.

 أ.د بٕشٖد لصِازٙ دـاوعٛ قطٍطٍٗٛ

 أ.د بٕضٗــاف عىـاز دــاوعٛ تبطـٛ

 13أ.د بٕغصالٛ ذلىد ٌاؾس ز.اجلصاٟس

 13ظ داوعٛ اجلصاٟســأ.د بٕنسا إدزٖ

 الل٘ داوعٛ تمىطاُ ــــأ.د تػٕاز اجلٗ

 13 اوعٛ اجلصاٟســــــدأ.د عم٘ عصٔش 

 13 اوعٛ اجلصاٟســــــأ.د فٗالل٘ عم٘ د

 11أ.د قدٙ عبد اجملٗد داوعٛ اجلــصاٟس 

 13اجلصاٟس اوعٛ ـــدٔلٗد العكُٕ أ.د 

 أ.د قؿري وصٖـــاٌ٘ فسٖدٚ ز. بــــاتٍٛ

 ٛــاألزدٌٗ ز.ازوٛ ـــاُ العذــــأ.د ٌٕف

 عٛ ٔزقـمٛـاوـــــابساِٗي خبيت. دـد. أ.

 الطعٕدٖٛ ـالل٘ــــــذلىد حيعْٗ الطىـد.أ.

 13داوعٛ اجلصاٟسأ.د أٔزمحُٕ ذلىد الطاِس 

 المجـــّلة( ة)مديــر
 د.شِــــريٚ نٗـــط٘

 التحرير( )رئيــــس
 أ. غـــٕق٘ ٌرٖــــــس

 التحريــر( )هيئــــة
 ٕدٙـ.ٖٕضف وطعد      ادٙ إلٗاع  أ.دٕ

                      احلل وسضم٘أ.عبد ازك قسقب   ــأ.وب

      اه        ــــاه قتـــأ.مج         ٘ـاز عمـــــأ.غف

 

 ( للمجلة الشرفي الرئيس )
 أ.د.بمدٗــــس دادٚ وٕضٜ

 (ػتػَٓاَسٜط إطنع اؾاَعٞ يت)
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 يًُذًؼ ايسغتٛضٟ )زضاغ١ َكاض١ْ( ايطقابٞ تكِٝٝ ايسٚض

 املسنص اجلاوع٘ لتاوٍػطت أ.إلٗاع دٕادٙ                               

207 

 ؾإ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ َكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ غع٠

 داوعٛ أدزاز بٕودَٖ ذلىد.د                                                  
133 

 

                      ات االقتؿادٖٛ (ـــــــــــــ) قطي الدزاض                  

 ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ ايٛاق  ٚاٯؾام

 (    11أ.د قدٙ عبد اجملٗد داوعٛ اجلصاٟس )                                   

   متٍساضت –أ. البشسٙ عبد اهلل داوعٛ التهَٕٖ املتٕاؾن             

134 

َس٣ إغٗاّ بطاَر ايتأٌٖٝ ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات 

 ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ

 داوعٛ ضطٗف د.العاٖب عبد السمحَ                                      

162 

باؾط يت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ اغتٗساف ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إ

 باؾعا٥ط ٗ بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١

 أ.بٕمجعٛ باله داوعٛ ضهٗهدٚ                                                

105 

 ؼطٜط اـسَات إكطؾ١ٝ ٗ إطاض اتؿاق١ٝ ايـذـاتؼ

 لتاوٍػطتأ.أضـىـاٞ ضمـهـْ املسنص اجلاوع٘                             
331 

 ٗ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ اؾعا٥طٟقٛاعس ايتػذٌٝ احملاغيب ٚايتكِٝٝ 

  -زضاغ١ قا١ْْٝٛ ٚؼ١ًًٝٝ -

 املسنص اجلاوع٘ بالٕادٙ أ.عٕادٙ وؿطفٜ                               

332 

 ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ اؾعا٥ط

 املسنص اجلاوع٘ لتاوٍػطت أ.ذلىد بمٕايف                                   
363 

 ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً اقتكازٜات ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

 -زضاغ١ ساي١ اؾعا٥ط –
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 غٕق٘ ٌرٖسأ.                                                            

 زٟٗظ التشسٖس

 استهــــــاللية

ٍ دٗسْا نٞ ْكسّ إ٪ؾطات ا٭ٍٚ يڀُٛساتٓا ٚٚدٗتٓا عدل ٖصا إْٓا ماٚ

ايسضب ايعًُٞ, ٭ٕ َا ْطْٛ إيٝ٘ ئ تتهح ٬َق٘ ٗ عسز أٚ عسزٜٔ 

 َٔ ف١ً ا٫دتٗاز يًسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتكاز١ٜ.

َٚا ٜ٪نس قح زعٛاْا ٖٛ سٝاظتٓا ايذلقِٝ ايسٚيٞ شلا, سٝح نإ ٖسؾا 

 .(ISSN 2335-1039) ايجاْٞ بعس ْؿأتٗا

بؿت٢ ؾْٓٛ٘ ٚٗ كتًـ فا٫ت٘, ٚإِا بساع إٍ ٖاضغ١ اٱايّٝٛ سٛدٓا أَا 

ْٓتٛطٙ َٔ قطا٥ٓا ٖٛ إػا١ُٖ اؾاز٠ ٗ تڀٜٛط ٖصٙ اجمل١ً ايؿت١ٝ, 

غٛا٤ بايٓكس ايبٓا٤, أٚ اٱغٗاَات ايع١ًُٝ إتُٝع٠, اييت تهبڀٗا 

اْٞ ٚإؿاِٖٝ ٖٞ ٖصٙ إعاجمل١ً نُٔ َعاٜرل ايهؿا٠٤ ؾك٘, شيو إٔ 

ًَو يهتابٗا ًَٚو يٰضا٤ ٚاٱبساعات إػتٓرل٠ ٚايكازق١ َٔ ناؾ١ 

 ...ا٫ػاٖات ٚا٭عُاض ٚاؾٗات

ٚأغتِٓ ايػام١ ٭قسّ ايتٗاْٞ باغِ طاقِ اجمل١ً بس٤ا َٔ َسٜطٖا ايؿطٗ 

َسٜط إطنع اؾاَعٞ  األضتاذ الدنتٕز دادٚ وٕضٜ بمدري

 يتآَػػت, يع٥٬َٞ:

 نٝػٞ ظٖرل٠ ؿكٛشلا ع٢ً زضد١ ايتأٌٖٝ اؾاَعٞ. ايسنتٛض٠

 ايسنتٛض ٜٛغـ َػعٛزٟ ؿكٛي٘ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ.

 ايسنتٛض َطغًٞ عبس اؿل ؿكٛي٘ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ.
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 (10) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة عبر االنترنت
 د. كيسي زهيرة                                                

 عي لتامنغست المركز الجام
S 

إٕ يًذلانٞ طبٝع١ خاق١ بايٓػب١ يًعكٛز إدل١َ عدل ا٭ْذلْت 

ْٛطا يػٝاب ايعٓاقط إاز١ٜ ايتكًٝس١ٜ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ايتعبرل عٔ 

اٱضاز٠, سٝح ٜهٕٛ ططؾا ع١ًُٝ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ َتباعسٜٔ, عٝح ٜتِ 

ات قطض بًػ١ بطف١ٝ ا٫يتكا٤ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ بطْاَر ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛ

َع١ٓٝ ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب, ٜٚهٕٛ َڀطٚسا ي٬غتعُاٍ عدل ؾبه١ 

 ا٭ْذلْت. 

RESUME: 
 le consentement dans les contras conclus sur internet  est de nature 
spécifique vue  l'absence d'éléments matériels traditionnels  dans 
lesquelles on peut exprimer la volonté, où les parties sont  éloignés, 
mais il se rencontrent par le bié  d’un  logiciel de traitement de système 
d'information édité  d’ un  langage de programme spécifique sur 
l’ordinateur,  et qui est exposé pour l’utilisation sur Internet. 

 
ٜػتًعّ ايكإْٛ يكٝاّ ايعكس تٛاؾط ايذلانٞ أ٫ٚ, ٜٚتڀًب 

يٛدٛز ايذلانٞ إٔ تٛدس إضاز٠ ٜعتس بٗا ايكإْٛ يس٣ نٌ َٔ إتعاقسٜٔ, 

 ثِ إٔ تتذ٘ ٖصٙ اٱضاز٠ إٍ إسساخ أثط قاْْٛٞ.

إٕ اػاٙ اٱضاز٠ ٱسساخ ا٭ثط ايكاْْٛٞ ٜعس ٗ سس شات٘ َػأي١ 

إشا مت اٱع٬ٕ عٓٗا, ٚشيو َا ٜتِ بايتعبرل  باط١ٝٓ ٫ ٜع٢ٓ بٗا ايكإْٛ إ٫

عٔ اٱضاز٠. ؾايتعبرل إشا؛ ٖٛ َٛٗط اٱضاز٠ اـاضدٞ إًُٛؽ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ ٖٛ إع٬ٕ عٔ إضاز٠ تتذ٘ إٍ إسساخ أثط قاْْٛٞ, ٖٚصا 

اٱع٬ٕ ٜتدص عس٠ أؾهاٍ ؾكس ٜهٕٛ إهابا ٚقس ٜهٕٛ قب٫ٛ
(1)

. ٕٚا نإ 

دلّ عدل ا٫ْذلْت ٜٓعكس غايبا ٗ إطاض ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, ؾإْ٘ ايعكس إ

 ٜٓسضز َٔ ايٓاس١ٝ ايتؿطٜع١ٝ ٗ طا٥ؿ١ ايعكٛز اييت تدلّ عٔ بعس.
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 (02) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إٕ يًذلانٞ طبٝع١ خاق١ بايٓػب١ يًعكٛز إدل١َ عدل ا٫ْذلْت 

ْٛطا يػٝاب ايعٓاقط إاز١ٜ ايتكًٝس١ٜ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ايتعبرل عٔ 

ز٠, سٝح ٜهٕٛ ططؾا ع١ًُٝ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ َتباعسٜٔ, عٝح ٜتِ اٱضا

ا٫يتكا٤ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ بطْاَر ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات قطض بًػ١ بطف١ٝ 

َع١ٓٝ ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب, ٜٚهٕٛ َڀطٚسا ي٬غتعُاٍ عدل ؾبه١ 

ا٫ْذلْت
(2)

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ غٓعاجل َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح إٛانٝ  

 اٯت١ٝ:

 : قٛض ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ا٫ْذلْت.املبشح األٔه

 : ز٫ي١ ايػهٛت ٗ ايعكٛز اييت ؼسخ بٛاغڀ١.املبشح الجاٌ٘

: ؼسٜس ايٛقت ٚإهإ ايصٟ ٜٓتر ؾُٝٗا ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ املبشح الجالح

 أثطٙ.   

 املبشح األٔه: ؾٕز التعبري عَ اإلزادٚ عرب االٌرتٌت.

"ايتعبرل  َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ ع٢ً إٔ: يكس ْكت إاز٠ 

عٔ اٱضاز٠ ٜهٕٛ بايًؿٜ, ٚبايهتاب١ أٚ باٱؾاض٠ إتساٚي١ عطؾا نُا ٜهٕٛ 

باؽاش َٛقـ ٫ ٜسع أٟ ؾو ٗ ز٫يت٘ ع٢ً َككٛز قاسب٘". سػب ٖصا 

ايٓل ٜكح إٔ ٜهٕٛ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ قطوا, نُا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ 

هابا َٔ أسس إتعاقسٜٔ أٚ قب٫ٛ َٔ إتعاقس نُٓٝا, غٛا٤ نإ شيو إ

 اٯخط. 

ٚٗ شيو ٜعس ايبعض إٔ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عٔ ططٜل اؿاغٛب 

ّهٔ إزضاد٘ ؼت تكٓٝـ ايتعبرل بايهتاب١, ٚيهٓٗا نتاب١ َٔ ْٛع خام 

ؾٗٞ يٝػت نتاب١ ع٢ً ايٛضم, ٚإِا نتاب١ إيهذل١ْٝٚ ّهٔ قطا٤تٗا َٔ خ٬ٍ 

اٱْػإ بعس ؼًٜٛٗا َٔ يػ١ اٯي١ إٍ يػت٘اٯي١ َٚٔ قبٌ 
(3)

. ٚايتعبرل 

ايكطٜح ٗ ْٛط ايكها٤ ايؿطْػٞ ٖٛ نٌ َػًو ٜهٕٛ ايتعبرل ب٘ 

 ٚانشا ٜسٍ ع٢ً اٱضاز٠ اؿكٝك١ٝ يًُتعاقسٜٔ.

َٔ قإْٛ  ٚٗ ٖصا ايػٝام ْكت ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

"ٗ غٝام تهٜٛٔ  :ايْٝٛػذلاٍ ايُٓٛشدٞ يًتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ع٢ً أْ٘

ايعكٛز, َٚا مل ٜتؿل ايڀطؾإ ع٢ً غرل شيو, هٛظ اغتدساّ ٚغا٥ٌ 



  د.كيسي زهيرة   نترنت     اإلالعقود المبرمة عبر اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (12) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ايبٝاْات يًتعبرل عٔ ايعطض ٚقبٍٛ ايعطض, ٚعٓس اغتدساّ ضغاي١ 

بٝاْات ٗ تهٜٛٔ ايعكس, ٫ ٜؿكس ايعكس قشت٘ أٚ قابًٝت٘ يًتٓؿٝص جملطز 

 اغتدساّ ضغاي١ بٝاْات يصيو ايػطض."  

 َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ إٔ: ٚدا٤ ٗ إاز٠ 

"ضغاي١ إعًَٛات ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ إكبٛي١ قاْْٛا 

 ٱبسا٤ اٱهاب أٚ ايكبٍٛ بككس إْؿا٤ ايتعاّ تعاقسٟ". 

نُا دا٤ ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب ا٭ٍٚ يكإْٛ إباز٫ت ٚايتذاض٠ 

اٱيهذل١ْٝٚ ْٛاّ ايعكٛز ايهتاب١ٝ, َٔ  ايتْٛػٞ أْ٘:" هطٟ ع٢ً ايعكٛز

 سٝح ايتعبرل عٔ اٱضاز٠."

َٔ قإْٛ إعا٬َت  ٚنصيو دا٤ ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ٱَاض٠ زبٞ أْ٘:" ٭غطاض ايتعاقس هٛظ ايتعبرل عٔ 

 اٱهاب ٚايكبٍٛ دع٥ٝا أٚ نًٝا بٛاغڀ١ إطاغ١ً اٱيهذل١ْٝٚ."

ا٤ ٗ إاز٠ ايجا١َٓ َٔ َؿطٚع قإْٛ ايتذاض٠ اٱيهذلْٚٞ نُا د

أْ٘:" هٛظ اغتدساّ إػتٓس اٱيهذلْٚٞ يًتعبرل عٔ  ايهٜٛيت يػ١ٓ 

 اٱهاب ٚايكبٍٛ ٗ إبطاّ ايعكٛز َا مل ٜتؿل ا٭ططاف ع٢ً غرل شيو."

ٜتهح َٔ قطا٠٤ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ أع٬ٙ إٔ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت 

يتعبرل عٔ اٱضاز٠ ّهٔ إٔ وسخ بٛاغڀ١ اغتدساّ أنجط َٔ َٚٔ ثِ ا

تك١ٝٓ تكسَٗا ؾبه١ ا٫ْذلْت, سٝح َٔ إُهٔ إدطا٤ ٖصا ايتعاقس َج٬ 

عٔ ططٜل تك١ٝٓ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ عٔ ططٜل قؿش١ ايٜٛب ْؿػٗا 

 أٚ عٔ ططٜل تك١ٝٓ اؿٛاض إباؾط.  

 أتٞ:غٓٛنح نٌ تك١ٝٓ َٔ ٖصٙ ايتكٓٝات ٗ َا ٜ  

 أ٫ٚ: ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ بٛاغڀ١ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ :

ٜػُح ا٫ْذلْت يًُتعاًٌَ عدل ايؿبهات بإبطاّ عكٛز ايتذاض٠ 

اٱيهذل١ْٝٚ بڀطم ؾ١ٝٓ, َٚٔ ٖصٙ ايڀطم اؿكٍٛ ع٢ً عٓٛإ بطٜس 

إيهذلْٚٞ خام بإػتدسّ ايصٟ ٜطغب ٗ ايتعاقس, إش ٜتػِ عٓٛإ ايدلٜس 

٘ ٚغ١ًٝ غ١ًٗ ٱضغاٍ اٱهاب ٚايكبٍٛ عدل ا٫ْذلْت, َٚٔ اٱيهذلْٚٞ بهْٛ

ثِ إُاّ إدطا٤ات ايتعاقس, نُا ٜتػِ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ نصيو باؿكٍٛ 
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 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

عًٝ٘ فاْا َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ إكطات ايط٥ٝػ١ٝ ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت 

ٚاييت تتٝح عٓاٜٚٔ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ فاْا, عًُا إٔ ع١ًُٝ اغتدساّ ايدلٜس 

اٱيهذلْٚٞ بهؿا٠٤ تتڀًب نطٚض٠ ٚدٛز خ٘ ا٫ْذلْت يس٣ إػتدسّ, 

َٚ  ٚدٛز ٖصا اـ٘ يس٣ إػتدسّ تبسأ أٍٚ خڀٛات ا٫غتدساّ 

ايؿعًٞ ٕباز٨ ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ٚا٫ْؿتاح ع٢ً ايعامل سٝح ايتشٍٛ إٍ 

 أغايٝب ايذلاغٌ اؾُاعٞ.

هجرل َٔ ايكسضات اييت ٚاؾسٜط بايصنط إٔ يٓٛاّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ اي

تؿٛم ْٛاّ ايدلٜس ايتكًٝسٟ, َجٌ ْ  ٚتٛظٜ  إطاغ٬ت, َع٢ٓ إٔ ْٛاّ 

ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ قازض ع٢ً قبٍٛ إطاغ٬ت شات ا٭سذاّ ٚا٭ْٛاع 

(  نُا إتعسز٠, ٜٚٝػط إطاغ١ً ٕػتًُٝٗا ٗ ؾذل٠ ظ١َٝٓ قٝاغ١ٝ )

ٌَ إٔ ٜكٓؿٛا بطاَر إْؿا٤ إٔ ْٛاّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ ٜػُح يًُػتدس

ضغا٥ًِٗ
(4)

   . 

بعسَا أغٗبٓا ٗ ايتعطٜـ بتك١ٝٓ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ أض٣ أْ٘ ٜتٛدب 

ايبشح ٗ َؿّٗٛ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ. يكس عطؾت إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ 

إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ضغاي١ إعًَٛات بأْٗا عباض٠ عٔ: " 

إْؿا٤ٖا أٚ إضغاشلا أٚ تػًُٗا أٚ ؽعٜٓٗا بٛغا٥ٌ إعًَٛات اييت ٜتِ 

 إيهذل١ْٝٚ أٚ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ أٚ ايدلم أٚ ايتًهؼ أٚ ايٓػذ ايدلقٞ."

إٕ ٖصٙ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ ٜتِ ايتعبرل َٔ خ٬شلا عٔ إضاز٠ 

ا٭ططاف إتعاقس٠ ٚؾكا يًُعاٜرل ايكا١ْْٝٛ ٱضغاٍ أٚ اغت٬ّ ضغا٥ٌ 

١ْٝ, ؾكس ؼتٟٛ إَا ع٢ً اٱهاب أٚ ع٢ً ايكبٍٛ. ٚع٢ً إعًَٛات اٱيهذلٚ

أٟ ساٍ, ٜعطف اٱهاب ٗ ايعكس إدلّ عدل ا٫ْذلْت بأْ٘ نٌ اتكاٍ عٔ 

بعس ٜتِ بٛاغڀ١ ايؿبه١ ٜٚتهُٔ نٌ ايعٓاقط اي٬ظ١َ إتڀًب١ ٗ 

اٱهاب ايتكًٝسٟ, عٝح ٜػتڀٝ  َٔ ٚد٘ إيٝ٘ ا٫تكاٍ إٔ ٜكبٌ ايتعاقس 

عس َٔ ٖصا ايٓڀام فطز اٱع٬َٕباؾط٠ ٜٚػتب
(5)

. 

َٚٔ إعًّٛ إٔ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ ٫ تهٕٛ إهابا إ٫ إشا تهُٓت 

ْٝ  ا٫يتعاَات اييت غٝتِ ايتعاقس ع٢ً أغاغٗا, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜعًِ 

إطغٌ إيٝ٘ بٗصا ايعطض عٓسَا ٜكّٛ با٫ط٬ع ع٢ً قٓسٚم خڀابات٘ 
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أ ؾعاي١ٝ اٱهاب سٝح ٜهٕٛ يًُطغٌ اٱيهذل١ْٝٚ, ٚٗ ٖصٙ ايًش١ٛ تبس

إيٝ٘ اؿط١ٜ ٗ قبٍٛ ايعطض ٚشيو بإضغاٍ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ َٔ داْب٘
(6)

 . 

أَا إشا نإ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ قب٫ٛ, ؾإٕ شيو ٫ ىطز عٔ إسس٣ 

 اؿايتٌ اٯتٝتٌ:

ٜتدص ايكبٍٛ ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ َٛقؿا إهابٝا ٜتِ بكٝاّ إطغٌ إيٝ٘ 

ايصٟ ٚد٘ إٍ بطٜس خڀابات٘ اٱيهذلْٚٞ إهابا َٔ قبٌ إٓؿ٧ )ايكابٌ( 

بإضغاٍ قبٛي٘ عٌ ؾهٌ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ تتهُٔ ناؾ١ ايعٓاقط اي٬ظ١َ 

 ٱُاّ ايتعاقس, ٚاييت ػعًٗا ٗ تٛاؾل تاّ َ  إهاب إٓؿ٧.

ٗ سٌ ٜتدص ايكبٍٛ ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ َٛقؿا غًبٝا, أٟ غهٛت 

صٙ اؿاي١ ٫ ّهٔ ا٭خص ب٘ إش ٫ ٜتكٛض إٔ ٜهٕٛ إطغٌ إيٝ٘, ٚٗ ٖ

ايػهٛت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ
(7)

 . 

ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايكسز ٖٛ:  َا ٖٞ إعاٜرل اييت 

ٜتِ َطاعاتٗا عٓس إضغاٍ أٚ اغت٬ّ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ اييت تعدل عٔ 

 إضاز٠ اٱهاب ٚإضاز٠ ايكبٍٛ؟

ع٢ً ٖصا ايتػا٩ٍ تتڀًب َٓا تٛنٝح ث٬خ ْكاٙ  إٕ اٱداب١

أغاغ١ٝ قطضتٗا فُٛع١ أسهاّ َٔ بعض ْكٛم إٛاز ايكا١ْْٝٛ 

 ا١ُٕٛٓ يًُعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ٖٚٞ: 

إقساض ضغاي١ إعًَٛات: -

َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ع٢ً  يكس ْكت إاز٠ 

إٓؿ٧ غٛا٤ قسضت عٓ٘ أْ٘:" تعتدل ضغاي١ إعًَٛات قازض٠ عٔ 

ٚؿػاب٘ أٚ بٛغاط١ ٚغٝ٘ إيهذلْٚٞ
(8)

َعس يًعٌُ أتَٛاتٝهٝا  

 بٛغاط١ إٓؿ٧ أٚ بايٓٝاب١ عٓ٘."  

ؾايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ تكسض عٔ إٓؿ٧ ابتسا٤ إٕ ٖٛ أْؿأٖا 

ٚأضغًٗا بٓؿػ٘
(9)

. ؾؿٞ ايٛاق  ايعًُٞ قس ٜٓؿ٧ ايطغاي١ ؾدل ٜتب  

ّ ْٛاّ إٓؿ٧, ٖٓا تعس ايطغاي١ قازض٠ إٓؿ٧ أٚ ٜعٌُ ؿػاب٘ ؾٝػتدس

عٔ إٓؿ٧, ٖٚا ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٗ ٖصا ايكسز؛ إٔ ٖٓاى أ١ُْٛ 

إيهذل١ْٝٚ تٓؿ٧ ضغاي١ إعًَٛات زٕٚ تسخٌ بؿطٟ, َٚجاٍ شيو ايطغا٥ٌ 



(15) 

 (02) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

اٱيهذل١ْٝٚ اييت تطغٌ إٍ بطٜس إيهذلْٚٞ خام بأسس دٗات ايتػٛم أٚ 

ـسَات ايتك١ٝٓ, ٖٓا ايٓٛاّ اـام د١ٗ قٝا١ْ َع١ٓٝ أٚ د١ٗ تكسّ ا

ٕجٌ ٖصٙ اؾٗات ٜكّٛ بايطز بٓؿػ٘ ٚبؿهٌ شاتٞ ع٢ً ايطغا٥ٌ اييت تطز 

إٍ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ اـام بإٓؿ٧, أٟ إٔ ٚغٝڀا إيهذلْٚٝا َعس َػبكا 

َٔ قبٌ إٓؿ٧ ٜكّٛ ٖٛ بإْؿا٤ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ ٚيٝؼ ؾدل 

يٛغٝ٘ اٱيهذلْٚٞ ٗ ٖصٙ اؿاي١ إٓؿ٧ ْؿػ٘, ؾٝعتدل َا قسض عٔ ا

 نأْ٘ قازض عٔ إٓؿ٧ ْؿػ٘.

َٔ ٖصا ايكإْٛ أسهاّ اغت٬ّ إطغٌ إيٝ٘  بڀت إاز٠ ن -

ضغاي١ إعًَٛات سٝح أْ٘:

يًُطغٌ إيٝ٘ إٔ ٜعتدل ضغاي١ إعًَٛات قازض٠ عٔ إٓؿ٧  -

ٚإٔ ٜتكطف ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٗ أٟ َٔ اؿا٫ت ايتاي١ٝ:

غٌ إيٝ٘ ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات غبل إٔ اتؿل إشا اغتدسّ إط - أ

َ  إٓؿ٧ ع٢ً اغتدساَ٘ شلصا ايػطض يًتشكل َٔ إٔ ايطغاي١ 

قازض٠ عٔ إٓؿ٧, ٬ْٚسٜ إٔ ايطغاي١ ؾا٥ع١ ا٫غتدساّ ٗ 

َٝسإ ا٫ْذلْت, إش أْ٘ قس ٜتؿل ايڀطؾإ َػبكا ع٢ً اعتُاز 

ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات )بطْاَر َعٌ( ٜ٪نس إٔ ايطغاي١ 

ٕػت١ًُ قس قسضت عٔ إٓؿ٧, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ًّو إٓؿ٧ ا

ايسؾ  بعسّ إضغاٍ ايطغاي١, أٚ ايكٍٛ بإٔ إطغٌ إيٝ٘ َا نإ 

عًٝ٘ إٔ ٜتكطف با٫غتٓاز إيٝٗا.

إشا ناْت ايطغاي١ اييت ٚقًت يًُطغٌ إيٝ٘ ْاػ١ َٔ إدطا٤ات قاّ   - ب

ٍ بٗا ؾدل تاب  يًُٓؿ٧ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ كٍٛ بايسخٍٛ إ

ايٛغ١ًٝ اٱيهذل١ْٝٚ إػتدس١َ َٔ  قبٌ أٟ َُٓٗا يتشسٜس 

١ٜٖٛ إٓؿ٧, ٬ْٚسٜ إٔ ٖصٙ اؿاي١ تتعًل باغتدساّ ؾبه١ 

َؿذلن١ أٚ ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات ىه  ٱزاض٠ إٓؿ٧ ٚإطغٌ 

َعا أٚ يؿدل آخط َتؿل ع٢ً تٛيٝ٘ ٖصٙ ا١ُٕٗ.
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أٟ َٔ  ٫ تػطٟ أسهاّ ايؿكط٠ ايػابك١ َٔ ٖصٙ إاز٠ ٗ -

اؿايتٌ ايتايٝتٌ:

إشا اغتًِ إطغٌ إيٝ٘ إؾعاضا َٔ إٓؿ٧ ٜبًػ٘ ؾٝ٘ إٔ ايطغاي١  - أ

غرل قازض٠ عٓ٘, ؾعًٝ٘ إٔ ٜتكطف ع٢ً أغاؽ عسّ قسٚضٖا 

عٔ إٓؿ٧ ٜٚبك٢ إٓؿ٧ َػ٪٫ٚ عٔ أٟ ْتا٥ر قبٌ شيو 

اٱؾعاض.

إشا عًِ إطغٌ إيٝ٘ أٚ نإ بٛغع٘ إٔ ٜعًِ إٔ ايطغاي١ مل  - ب

عٔ إٓؿ٧, َٚٔ ا٬ٕسٜ إٔ سسٚخ ٖصٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ تكسض 

قعب ايٛقٛع, إ٫ إٔ ايٛقا٥  ايع١ًُٝ تؿرل إٍ إَهإ ؼككٗا 

٫غُٝا ٚأْٓا ْتهًِ عٔ ٚاقع١ َاز١ٜ تتكٌ بٛطٚف اٱضغاٍ 

ٚا٫غت٬ّ, ٚبايتايٞ هٛظ إثباتٗا بهاؾ١ ططم اٱثبات.

ل بإع٬ّ َٔ ْؿؼ ايكإْٛ َا ٜتعً أخرلا عاؾت إاز٠  -

إطغٌ إيٝ٘ إٓؿ٧ تأنٝسا ٜتعًل باغت٬ّ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ 

سٝح أْٗا ْكت ع٢ً َا ًٜٞ:

إشا طًب إٓؿ٧ َٔ إطغٌ إيٝ٘ َٛدب ضغاي١ إعًَٛات إع٬َ٘  - أ

بتػًِ تًو ايطغاي١ أٚ نإ َتؿكا َع٘ ع٢ً شيو, ؾإٕ قٝاّ إطغٌ 

بأٟ ٚغ١ًٝ أخط٣ أٚ إيٝ٘ بإع٬ّ إٓؿ٧ بايٛغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ 

قٝاَ٘ بأٟ تكطف أٚ إدطا٤ ٜؿرل إٍ أْ٘ قس اغتًِ ايطغاي١ ٜعتدل 

اغتذاب١ يصيو ايڀًب أٚ ا٫تؿام.

إشا عًل إٓؿ٧ أثط ضغاي١ إعًَٛات ع٢ً تػًُ٘ إؾعاضا َٔ إطغٌ  - ب

إيٝ٘ بتػًِ ايطغاي١, تعاٌَ ايطغاي١ ٚنأْٗا مل تهٔ إٍ سٌ تػًُ٘ 

يصيو اٱؾعاض.

ٕٓؿ٧ َٔ إطغٌ إيٝ٘ إؾعاضا بتػًِ ضغاي١ إعًَٛات ٚمل إشا طًب ا - ت

وسز أد٬ يصيو ٚمل ٜعًل أثط ايطغاي١ تػًُ٘ شيو اٱؾعاض, ؾً٘ ٗ 

ساي١ عسّ تػًُ٘ اٱؾعاض خ٬ٍ َس٠ َعكٛي١ إٔ ٜٛد٘ إٍ إطغٌ 
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إيٝ٘ تصنرلا بٛدٛب إضغاٍ اٱؾعاض خ٬ٍ َس٠ قسز٠ ؼت طا١ً٥ اعتباض 

مل ٜػتًِ اٱؾعاض خ٬ٍ ٖصٙ إس٠.ايطغاي١ ًَػا٠ إشا 

٫ ٜعتدل إؾعاض ايتػًِ عس شات٘ زي٬ٝ ع٢ً إٔ َهُٕٛ ايطغاي١ اييت  - خ

تػًُٗا إطغٌ إيٝ٘ َڀابل ٕهُٕٛ ايطغاي١ اييت أضغًٗا إٓؿ٧.      

   ثاْٝا: ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ؾبه١ إٛاق  

ايعا١ٕٝ ٖٞ تعتدل خس١َ ايٜٛب, أٚ َا ٜعطف بؿبه١ إعًَٛات 

اـس١َ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ظٜاض٠ كتًـ إٛاق  ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت, 

ٚتكؿح َا ؾٝٗا َٔ قؿشات َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ َعًَٛات َع١ٓٝ 

 َٚٔ أدٌ إبطاّ عكس َ  أسس ايتذاض ايصٟ ٜعطض َٓتٛدات٘ عًٝٗا.

" نٌ َهإ ّهٔ ظٜاضت٘ ٜٚككس بإكڀًح ا٭دٓيب"

عًَٛات ايعا١ٕٝ, اييت ؼتٟٛ ا٬ٌٕٜ َٓٗا يهٌ َٔ ٖصٙ ع٢ً ؾبه١ إ

إٛاق  عٓٛإ خام ٜؿاض إيٝ٘ بأسطف ا٫ختكاض ايصٟ ٜكّٛ َكاّ 

ايعٓٛإ ايعازٟ أٚ ضقِ اشلاتـ, ٚتتُٝع ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ بايجبات 

ٚا٫غتُطاض١ٜ ع٢ً َساض ايػاع١, ٚيهٞ ْتُهٔ َٔ ظٜاض٠ أسس ٖصٙ 

طٜط ٖصا ايعٓٛإ يًسخٍٛ إٍ ٖصا إٛاق  ؾُا ٜهٕٛ عًٝٓا غ٣ٛ ؼ

إٛق , ٚبعس شيو تٛٗط ايكؿش١ ايط٥ٝػ١ٝ يًُٛق  اييت ّهٔ َٔ 

خ٬شلا ايٛقٍٛ إٍ ايكؿشات ا٭خط٣ اييت ٜتهُٓٗا إٛق  ٚاييت 

ٜطغب ايعا٥ط ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٓٗا أٚ ايتعاقس سٍٛ كتًـ 

ايػً  ٚاـسَات إعطٚن١ عًٝٗا
(10)

 . 

ب ٗ تٛدٝ٘ إهاب٘ إٍ اؾُٗٛض أٟ إٍ ايهاؾ١, ٖٚصٙ قس ٜطغب إٛد

ايطغب١ تتشكل باغتدساَ٘ يتك١ٝٓ ايٜٛب. ٚقس تكازف َػتدسّ 

ؾبه١ ا٫ْذلْت ايهجرل َٔ إٛاق  ع٢ً قؿش١ ايٜٛب ٚاييت تعطض 

إٓتذات ٚكتًـ ايبها٥  َٔ ايػً  ٚاـسَات اييت ٫ سكط شلا, 

٫ ٜهٕٛ قسزا بعٝٓ٘ ؾٝهٕٛ  سٝح إٔ ايعٌُٝ احملتٌُ ٗ ٖصٙ اؿاي١

اٱهاب ع٢ً ٖصٙ ايكؿش١ إهابا عاَا. ٜٚهٕٛ ٕػتعٌُ ايؿبه١ 

َڀًل اؿط١ٜ ٗ ايطز ع٢ً ٖصا اٱهاب ٚٗ ايتعاقس تبعا يصيو, ٚشيو 

عٔ ططٜل إضغاٍ سس أز٢ْ َٔ ايبٝاْات ٚخكٛقا تًو اييت تتعًل 
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١ شَت٘ بتشسٜس ١ٜٖٛ ؾدك٘ أٚ َا ٜتعًل بايبٝاْات إكطؾ١ٝ ٚساي

إاي١ٝ أٚ َا ٜتعًل بايٛؾا٤...إخل
(11)

. 

ٜٚتدص اٱهاب ايكازض عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت باغتدساّ قؿش١ ايٜٛب 

ؾهٌ إع٬ٕ ٜأتٞ ٚؾكا ٱسس٣ ايكٛض ايتاي١ٝ
(12)

: 

قس ٜتِ اٱهاب عدل إع٬ٕ ع٢ً أسس إٛاق  إدكك١ يٲع٬ْات, َجٌ  - أ

ايهػ٘ ع٢ً إسس٣  تًو إٛاق  اييت تهٕٛ َعطٚؾ١ ٚاييت ٜهؿٞ ؾٝٗا

ايهًُات أٚ ايكٛض اي٬ؾت١ يًٓٛط, ٚشيو َٔ أدٌ إٔ ت٪زٟ إٍ ْؿاش 

ايعا٥ط إٍ ٖصا إٛق .

قس ٜأتٞ اٱهاب بكٛض٠ إع٬ٕ ٜؿػٌ دع٤ َٔ أسس إٛاق  أٚ َٔ   - ب

قؿش١ ا٫غتكباٍ, عٝح ٜهٕٛ بإَهإ َتاب  إٛق  ض٩ٜت٘ عٓس 

ايسخٍٛ إٍ إٛق .

٬ٍ إع٬ٕ عٓ٘ َٛدٛز باختكاض ٗ قؿش١ ٚقس ٜأتٞ اٱهاب َٔ خ  - ت

ا٫غتكباٍ ٚٗ أنجط َٔ َٛق  عًٝٗا.

ٗ سٌ ٜتدص ايكبٍٛ ايكازض عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت باغتعُاٍ قؿش١ 

ايٜٛب عس٠ أؾهاٍ, ؾكس ٜأتٞ ع٢ً ؾهٌ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ؛ ٚشيو 

عٓسَا ٜؿذلٙ اٱهاب إٛد٘ ع٢ً ؾهٌ إع٬ٕ ع٢ً قؿش١ ايٜٛب 

كبٍٛ إٛاؾل ي٘ َتدصا ؾهٌ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ. نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ اي

ٚقس ٜأتٞ بعس ايهػ٘ ع٢ً أٜك١ْٛ ايكبٍٛ )َ٪ؾط ْعِ( ٕط٠ 

ٚاسس٠
(13)

, َ  ايعًِ أْ٘ قس تڀطأ َؿه١ً عٓسَا ٜتِ ايكبٍٛ ٚؾكا 

شلصٙ ايكٛض٠ عٔ ططٜل َا ٜػ٢ُ بأخڀا٤ ايٝس أٟ أْ٘ سسخ غٗٛا, 

طؿٌ َج٬, أٚ عٓسَا ٜتِ ايهػ٘ ع٢ً أٜك١ْٛ ايكبٍٛ َٔ قبٌ 

ٜٚهُٔ اؿٌ ٖٓا ٗ ايؿهٌ ايجايح ايصٟ ٜتدصٙ ايكبٍٛ ع٢ً قؿش١ 

ايٜٛب أ٫ ٖٚٛ ايكبٍٛ عدل ايهػ٘ ع٢ً أٜك١ْٛ ايكبٍٛ أنجط َٔ 

َط٠ ٚاسس٠, أٟ ايكبٍٛ َ  ايتأنٝس. ٖصا َا اقذلس٘ فًؼ ايسٚي١ 

ايؿطْػٞ
(14)

. ٖٚٛ َا ٜتِ غايبا َٔ خ٬ٍ تعٜٚس ايٓٛاّ ايدلفٞ 

ػتدسّ ٗ ع١ًُٝ ايتعاقس َا ّٓ  إضغاٍ ايكبٍٛ َٔ إعًَٛاتٞ إ

فطز ايهػ٘ أٚ ايًُؼ ٕط٠ ٚاسس٠, ناغتدساّ عباضات إناؾ١ٝ 
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َجٌ عباض٠ "ٌٖ ت٪نس ايكبٍٛ؟" أٚ إهاز أٜك١ْٛ إناؾ١ٝ يصيو, أٚ 

دعٌ ايكبٍٛ َكذلْا بؿطٙ أٚ ؼؿٜ َعٌ ٜؿٝس إٔ ايهػ٘ ع٢ً 

اَْْٛٞ٪ؾط ايكبٍٛ ٕط٠ ٚاسس٠ ٫ ٜطتب أٟ أثط ق
(15)

  . 

 ثايجا: ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عٔ ططٜل تك١ٝٓ اؿٛاض إباؾط

اؿسٜح عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت ّهٔ إٔ ٜهٕٛ عباض٠ عٔ تبازٍ ضغا٥ٌ 

َكػ١ُ ع٢ً ايؿاؾ١ سػب عسز ا٭ؾدام, نُا قس ٜتهُٔ تباز٫ 

َباؾطا يًه٬ّ, ٚقس ٜتڀٛض سػب بطْاَر ٚٚدٛز ناَرلات ؾٝسٜٛ, 

 بإؿاٖس٠ ايها١ًَ.ؾٝكبح سسٜجا 

٬ْٚسٜ ٖٓا إٔ ايتعبرل ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بايهتاب١ أٚ ايه٬ّ إباؾط أٚ 

باٱؾاض٠ أٚ بإبازي١ عٔ ططٜل بڀاقات ا٥٫تُإ, ٚنُا ٜهٕٛ تعبرلا قطوا 

أٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ نُٓٝا, ٬ْٚسٜ أْ٘ ّهٔ إٔ ْهٕٛ أَاّ فًؼ عكس 

ػُعٕٛ بعهِٗ ايبعض اؾذلانٞ ع٢ً أغاؽ إٔ إتعاقسٜٔ ٜؿاٖسٕٚ ٜٚ

َباؾط٠ إ٫ إشا نإ ايػهٛت ع٢ً ايؿاؾ١ يؿا٥س٠ َٔ ٚد٘ إيٝ٘ اٱهاب أٚ 

نإ ٖٓاى تعاٌَ غابل بٌ ايڀطؾٌ اتكٌ اٱهاب بٗصا ايتعاٌَ, ٜٚٛٗط 

شيو خاق١ ٗ ايع٬ق١ اييت ػُ  ايبٓٛى َ  ظبا٥ٓٗا عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت
(16)

. 

 د اليت حتدخ بٕاضطٛ االٌرتٌت.املبشح الجاٌ٘: داللٛ الطهٕت يف العكٕ

٫ ٜعتدل ايػهٛت نكاعس٠ عا١َ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبرل عٔ 

اٱضاز٠ ٗ ايعكٛز إدل١َ بايكٛض٠ ايتكًٝس١ٜ. ٜتڀًب اؿسٜح عٔ ز٫ي١ 

ايػهٛت يًتعبرل عٔ اٱضاز٠ ٚؾكا يًكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ إسْٞ ايتُٝٝع 

ابتسا٤, ؾايػهٛت َٛٗط غًيب  بٌ ايػهٛت ٚايتعبرل ايهُين عٔ اٱضاز٠

يًتعبرل عٔ اٱضاز٠, بُٝٓا ايتعبرل ايهُين َٛٗط إهابٞ ٜػتؿاز َٔ بعض 

ايٛقا٥ , ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾ٬ فاٍ يًبشح إط٬قا إشا َا نإ ايػهٛت ٜكًح 

تعبرلا نُٓٝا عٔ اٱهاب, ٚشيو ٫ٕ اٱهاب ٜٓڀٟٛ ع٢ً عطض َٛد٘ 

ٞ ٫ ٜتكٛض إٔ ٜػتدًل ٖصا َٔ أسس ايڀطؾٌ إٍ اٯخط, ٚبايتاي

ايعطض َٔ فطز ايػهٛت ٭ٕ ايػهٛت عسّ ٚايعسّ ٫ ٜٓب٧ بأٟ ؾ٤ٞ, 

ٜٚذلتب ع٢ً شيو ْتٝذ١ ٖا١َ َؿازٖا ايكٍٛ إٔ ايػهٛت نكاعس٠ عا١َ ٫ 

ٜكًح نٛغ١ًٝ تػتدسّ يًتعبرل عٔ اٱضاز٠, ٚػس اٱؾاض٠ ٗ ٖصا إكاّ إٍ 
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رل عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا إهابا ع٢ً أْ٘ إشا نإ ايػهٛت ٫ ٜكًح أزا٠ يًتعب

اٱط٬م ؾإٕ ايبشح ٗ َعطؾ١ َس٣ ق٬س١ٝ ايػهٛت يًتعبرل ايهُين 

عٔ اٱضاز٠ ٜٓشكط ؾُٝا ٜتعًل بايكبٍٛ, ٚايكاعس٠ ٗ ٖصا إٛنٛع ٖٞ 

إٔ ايػهٛت َذطزٙ ٫ ٜكًح تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ, َٚٔ ٖٓا 

ػب إٍ غانت قٍٛ" َٚ  شيو ؾإٕ دا٤ت ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ إؿٗٛض٠"٫ ٜٓ

ايػهٛت ٜعتدل قب٫ٛ إشا نإ ٬َبػا َع٢ٓ أْ٘ َٔ إُهٔ اغتد٬ق٘ َٔ 

ايٛطٚف ا٬ٕبػ١, ٚشلصا دا٤ت ته١ًُ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ايػابك١ بكاعس٠ 

ؾك١ٝٗ أخط٣ ٖٞ: "ايػهٛت ٗ َعطض اؿاد١ بٝإ" ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ 

سز ّهٔ ايكٍٛ إٔ ايػهٛت ٫ ّهٔ اعتباض ايػهٛت قب٫ٛ. ٚٗ ٖصا ايك

َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ إ٫  ٜعس قب٫ٛ ٚؾكا ٕا دا٤ ٗ ْل إاز٠ 

ٗ ث٬خ سا٫ت تتُجٌ ا٭ٍٚ ؾُٝا يٛ نإ ٖٓاى تعاٌَ غابل بٌ إتعاقسٜٔ 

ٚاتكٌ اٱهاب بٗصا ايتعاٌَ, ٚتتُجٌ ايجا١ْٝ ؾُٝا يٛ ُدض اٱهاب ٕٓؿع١ 

ؿاي١ ايجايج١ ؾٗٞ إشا نإ ايعطف ايتذاضٟ ٜكهٞ َٔ ٚد٘ إيٝ٘, أَا ا

 باعتباض ايػهٛت قب٫ٛ.

ٚيهٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٗ ٖصا إكاّ ٜتعًل َس٣ اعتباض ايػهٛت 

 ٗ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ؟

قس ٜتػًِ ؾدل ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ تتهُٔ إهابا ْٚل ٗ َهُْٛٗا 

ا مل ٜكِ بايطز عًٝٗا خ٬ٍ إس٠ احملسز٠ يصيو ٜعس شيو قب٫ٛ, ع٢ً أْ٘ إش

غرل أْ٘ ّهٔ إٔ ٫ ٜعرل َتًكٞ ٖصٙ ايطغاي١ أٟ اٖتُاّ شلا َٚا ؼتٜٛ٘, 

ٜٚؿذلض ٗ ٖصٙ اؿاي١ إٔ عسّ ضزٙ ع٢ً ٖصٙ ايطغاي١ ٗ إس٠ إع١ٓٝ ٫ 

ٜط٣ أْ٘  إش ٜعس قب٫ٛ , ٖٚصا َا أنسٙ ا٭غتاش ايؿطْػٞ 

 ١ عا٫تإتعًك إٍ  ع٬ُ َباز٨ ايكإْٛ إٛسس ٚخكٛقا إٛاز َٔ 

ّهٔ أبسا اعتباض ايػهٛت تعبرلا عٔ ايكبٍٛ ٫ايكبٍٛ 
(17)

. غرل إٔ ايػ٪اٍ 

ايصٟ ٜڀطح ٗ ٖصٙ اؿاي١؛ ٌٖ بإَهإ إٛدب ا٫ستذاز بإسس٣ اؿا٫ت 

ت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ ايج٬خ إصنٛض٠ غابكا ٚاييت ٜعتدل ؾٝٗا ايػهٛ

بٛقؿٗا قب٫ٛ؟ يٲداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ٫ بس َٔ َعاؾ١ نٌ ساي١ ع٢ً 

 سسٙ.
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ٜعتدل ؾطنا غرل َأيٛف عدل ا٫ْذلْت ايكٍٛ بإٔ اٱهاب ُدض  - أ

ٕكًش١ َٔ ٚد٘ إيٝ٘, شيو ٭ٕ اٱهاب ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜطتب أٟ 

ايتعاّ ٗ َٛاد١ٗ َٔ ٚد٘ إيٝ٘.

يعطف ًٜعب زٚضا ؾعًٝا ٗ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت ْٛطا ٫ فاٍ يًكٍٛ إٔ ا - ب

يًشساث١ ايٓػب١ٝ شلصا ايؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايتعاقس.

ٜعتدل ٚدٛز تعاٌَ غابل بٌ إتعاقسٜٔ َٔ أنجط اؿا٫ت اييت ّهٔ  - ت

َٔ خ٬شلا اعتباض ايػهٛت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ ٗ ايتعاقس 

ُٕهٔ اعتباض ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت اؾاضٟ عدل ا٫ْذلْت, بٌ أْ٘ َٔ ا

ساي١ ِٛشد١ٝ يًتعاٌَ ايػابل َا بٌ إتعاقسٜٔ, َٚجاٍ شيو إٔ ٜكّٛ 

ايكابٌ بؿطا٤ ايػً  َٔ أسس إتادط ا٫ؾذلان١ٝ إٛدٛز٠ ع٢ً 

ؾبه١ ا٫ْذلْت بؿهٌ َػتُط َٚٓتِٛ, غٛا٤ مت شيو َٔ خ٬ٍ 

ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ, أٚ َٔ خ٬ٍ قؿش١ ايٜٛب.

ْ٘ إا ٜهٔ َٔ أَط ؾإٕ ايٓتٝذ١ اييت خًكٓا إيٝٗا تؿهٞ إٍ ايكٍٛ َُٚٗ

ٜكعب إعُاٍ تًو ا٫غتجٓا٤ات ٗ فاٍ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ, ؾُٔ د١ٗ 

مل ٜػتكط ايعٌُ بٗا َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜٓسض ٚدٛز أعُاٍ ايتدلع ؾٝٗا, 

ٚإٕ نإ وسخ نجرلا عدل  –أنـ إٍ شيو إٔ ٚطف ايتعاٌَ ايػابل 

٫ ٜهؿٞ عًُٝا ٫عتباض ايػهٛت قب٫ٛ إ٫ إشا ٚدس  -يهذلْٚٞإتذط اٱ

اتؿام غابل ع٢ً شيو َا بٌ إتعاقسٜٔ, غٛا٤ نإ ٖصا ا٫تؿام قطوا أٚ 

نُٓٝا, عٝح ٫ ٜجرل أز٢ْ ؾو ٗ اػاٙ اٱضاز٠ إٍ إسساخ شيو
(18)

      . 

زادٚ عرب املبشح الجالح: حتدٖد الٕقت ٔاملهاُ الرٙ ٍٖتر فْٗ التعبري عَ اإل

 االٌرتٌت أثسٓ.

إٕ ا٭١ُٖٝ اييت تتعًل بتشسٜس ظَإ َٚهإ إبطاّ ايعكٛز بكؿ١ 

عا١َ ٚض٥ٝػ١ تطتب٘ بتشسٜس د١ٗ ا٫ختكام ٚايكإْٛ ايٛادب 

ايتڀبٝل ؾُٝا ٜعطف بايتٓاظع ايتؿطٜعٞ ٚايكها٥ٞ,ٖٚصا ا٭َط ي٘ أ١ُٖٝ 

يٞ اـامبايػ١ ٗ ايتڀبٝل ايعًُٞ يكٛاعس اٱغٓاز ٗ ايكإْٛ ايسٚ
(19)

 . 



  د.كيسي زهيرة   نترنت     اإلالعقود المبرمة عبر اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (22) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

طإا ٫ ٜٛدس ْل قاْْٛٞ دعا٥طٟ ٗ ٖصا ايكسز ٫ بأؽ َٔ 

ا٫غتعا١ْ بٓكٛم ايكٛاٌْ إكاض١ْ طإا أْٗا ٫ ؽايـ ايٓٛاّ ايعاّ ٗ 

 اؾعا٥ط.

ؾؿُٝا ٜتعًل بتشسٜس ايٛقت ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل 

عا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ َٔ قإْٛ إ ا٫ْذلْت أثطٙ, لس إٔ ْل إاز٠ 

ا٭ضزْٞ ٜٓل ع٢ً إٔ ايٛقت ٜتشسز بع١ًُٝ ايًُؼ أٚ ايهػ٘ ع٢ً 

أٜك١ْٛ ايكبٍٛ ٖٚٛ ْؿؼ اؿهِ ايصٟ دا٤ ب٘ قإْٛ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚضٚبٞ إ٫ 

إٔ ْعٝات ٓا١ٜ إػتًٗو ٚايؿك٘ ضؾها ٖصا اؿهِ ع٢ً اعتباض إٔ 

ايهػ٘ ع٢ً ا٭ٜك١ْٛ قس وسخ خڀأ
(20)

ـ ٗ ساي١ , ٚيهٔ إػأي١ ؽتً

اغتعُاٍ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ نٛغ١ًٝ يًتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ا٫ْذلْت, 

ؾإٛنٛع ايصٟ مٔ ٜكسزٙ ٖٓا ٖٛ ؼسٜس ايٛقت ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايتعبرل 

عٔ اٱضاز٠ بٛاغڀ١ ضغاي١ َعًَٛات إيهذل١ْٝٚ أثطٙ عدل ا٫ْذلْت, ٖٚصا 

إ تػًُٗا ع٢ً سس ا٭َط ٜتأثط بتشسٜس ظَإ إضغاٍ ضغاي١ َعًَٛات ٚظَ

َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ  غٛا٤, ٖٚصا َا عاؾت٘ إاز٠ 

(21)
 سٝح دا٤ ؾٝٗا َا ًٜٞ:

تعتدل ضغاي١ إعًَٛات قس أضغًت َٔ ٚقت زخٛشلا إٍ ْٛاّ َعاؾ١  - أ

َعًَٛات ٫ ىه  يػٝڀط٠ إٓؿ٧ أٚ ايؿدل ايصٟ أضغٌ ايطغاي١ 

أٚ إطغٌ إيٝ٘ ع٢ً غرل شيو؛ ٚإككٛز  ْٝاب١ عٓ٘ َا مل ٜتؿل إٓؿ٧

 –ٖٓا إٔ إٓؿ٧ قس أْؿأ ايطغاي١ باغتعُاٍ اؿاغٛب خاقت٘ 

أٚ أْ٘ قس أْؿأٖا عٔ ططٜل ؾدل آخط ٜٓٛب  -إػتدسّ َٔ قبً٘

عٓ٘, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايطغاي١ تهٕٛ ست٢ ٖصا ايٛقت زاخٌ ْٛاَ٘ ٚمل 

ؽطز ؾٝ٘ َٔ تطغٌ بعس إٍ ٚدٗتٗا ٚوسز ٚقت إضغاشلا بايٛقت ايصٟ 

ٚتسخٌ إٍ ْٛاّ آخط ٫ ٜهٕٛ يًُٓؿ٧  -ٖٚٛ إطغٌ –ْٛاّ إٓؿ٧ 

غٝڀط٠ عًٝ٘, ٖٚصا ايٓٛاّ إَا إٔ ٜهٕٛ ْٛاّ إطغٌ إيٝ٘ َباؾط٠ 

ٖٚصا ٖٛ آخط َٓتٗاٖا, أٚ ٜهٕٛ ٖصا ايٓٛاّ ٖٛ ْٛاّ َعٚز خس١َ 

ا٫ْذلْت ٚايصٟ ٜتػًِ ايطغاي١ أ٫ٚ ثِ ٜعٌُ ع٢ً تٛدٝٗٗا إٍ إطغٌ 

يٝ٘ بعس شيو, َٚ  شيو ٫ ٜػطٟ ٖصا إعٝاض ٗ ساي١ ٚدٛز اتؿام بٌ إ
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ايعاقسٜٔ ع٢ً خ٬ؾ٘, ؾكس ٜؿذلٙ إطغٌ إيٝ٘ أ٫چ تعس ايطغاي١ 

َطغ١ً َٔ إٓؿ٧ إ٫ بؿتشٗا ؾعًٝا بعس إٔ تسخٌ ْٛاَ٘, ْٚككس 

بصيو زخٛشلا ٗ بطٜسٙ اٱيهذلْٚٞ
(22)

  .

١ َعًَٛات يتػًِ ضغا٥ٌ إشا نإ إطغٌ إيٝ٘ قس سسز ْٛاّ َعاؾ  - ب

إعًَٛات, ؾتعتدل ايطغاي١ قس تػًُٗا عٓس زخٛشلا إٍ شيو ايٓٛاّ, 

ؾإشا أضغًت ايطغاي١ إٍ ْٛاّ غرل ايصٟ مت ؼسٜسٙ ؾٝعتدل إضغاشلا قس مت 

َٓص قٝاّ إطغٌ إيٝ٘ با٫ط٬ع عًٝٗا ٭ٍٚ َط٠, ٚا٬ٕسٜ َٔ خ٬ٍ 

ايع١ًُٝ عٓسَا ٜؿذلٙ ٖصا ايٓل إٔ ٖصٙ اؿاي١ تڀطأ َٔ ايٓاس١ٝ 

إطغٌ إيٝ٘ إٔ تٛد٘ ايطغاي١ إٍ ْٛاّ َعٌ عس شات٘. ؾؿٞ ٖصٙ 

اؿاي١ ٜعتدل ٚقت تػًُٗا ٖٛ ْؿؼ ٚقت زخٛشلا إٍ ٖصا ايٓٛاّ, أَا 

ٗ ساي١ إضغاشلا إٍ ْٛاّ غرل ايٓٛاّ ايصٟ سسزٙ إطغٌ إيٝ٘ ؾٗٓا 

تباض ايطغاي١ ٜ٪خص َعٝاض ا٫ط٬ع, َع٢ٓ إٔ ايكإْٛ قس قطض عسّ اع

َطغ١ً ٗ ٖصٙ اؿاي١ إ٫ َٔ تاضٜذ اط٬ع إطغٌ إيٝ٘ ع٢ً قتٛاٖا.

إشا مل وسز إطغٌ إيٝ٘ ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات يتػًِ ضغا٥ٌ  - ت

إعًَٛات, ؾٝعتدل ٚقت تػًِ ايطغاي١ عٓس زخٛشلا ٭ٟ ْٛاّ 

َعًَٛات تاب  يًُطغٌ إيٝ٘, ٚا٬ٕسٜ إٔ ٖصٙ اؿاي١ تؿٝس سهُا 

ٙ إٔ ٚقت زخٍٛ ضغاي١ إٓؿ٧ ْٛاّ إطغٌ إيٝ٘ أٚ أٟ عاَا َؿاز

ْٛاّ آخط تاب  ي٘ ٖٛ ٚقت إضغاٍ ايطغاي١ بػض ايٓٛط عٔ ا٫ط٬ع 

ع٢ً قتٛاٖا, َٚٔ اؾسٜط شنطٙ إٔ ؼسٜس أٟ ْٛاّ آخط تاب  يًُطغٌ 

إيٝ٘ ٜك  عب٤ إثبات٘ ع٢ً غًڀات ايتٛثٝل اٱيهذلْٚٞ ايٛغٝڀ١, أٚ 

ٚ َسٜط ايؿبه١ إطتب٘ بٗا ْٛاّ إطغٌ ع٢ً َعٚز خس١َ ا٫ْذلْت أ

إيٝ٘
(23).

أَا ؾُٝا ىل إهإ ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ا٫ْذلْت أثطٙ؛ 

ؾإْ٘ ٜتشسز بتشسٜس َهإ إضغاٍ ضغاي١ إعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ, ٚنصيو 

َٔ قإْٛ  بتشسٜس َهإ اغت٬َٗا, ٖٚصا َا أدابتٓا عًٝ٘ إاز٠ 

 ٱيهذل١ْٝٚ سٝح:إعا٬َت ا



  د.كيسي زهيرة   نترنت     اإلالعقود المبرمة عبر اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في  
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تعتدل ضغاي١ إعًَٛات قس أضغًت َٔ إهإ ايصٟ ٜك  ؾٝ٘ َكط عٌُ  - أ

إٓؿ٧ ٚأْٗا اغتًُت ٗ إهإ ايصٟ ٜك  ؾٝ٘ َكط عٌُ إطغٌ إيٝ٘, 

ٚإشا مل ٜهٔ ٭ٟ َُٓٗا َكط عٌُ ٜعتدل َهإ إقاَت٘ َكطا يعًُ٘, َا 

يو, ٬ْٚسٜ مل ٜهٔ ْٓؿ٧ ايطغاي١ ٚإطغٌ إيٝ٘ قس اتؿكا ع٢ً غرل ش

َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل إٔ َهإ إضغاٍ ضغاي١ إعًَٛات ٚاييت قس 

تتهُٔ اٱهاب ٚايكبٍٛ ٚؾكا شلصا إعٝاض ٖٛ َكط عٌُ إٓؿ٧, أَا 

َكط عٌُ إطغٌ إيٝ٘ ؾٝعتدل َهإ اغت٬ّ ضغاي١ إعًَٛات ٚاييت قس 

٢ تتهُٔ اٱهاب ٚايكبٍٛ, ٚٗ ساي١ مل ٜهٔ ٭ٟ َُٓٗا أٚ ٭سسُٖا عً

ا٭قٌ َكط اٱقا١َ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜعتدل إهإ إعتُس يًُٓؿ٧ أٚ 

إطغٌ إيٝ٘, اٱداب١ ع٢ً شيو تتُجٌ ٗ ايؿكط٠ )ب( َٔ ْؿؼ إاز٠ 

سٝح:

إشا نإ يًُٓؿ٧ أٚ إطغٌ إيٝ٘ أنجط َٔ َكط ٭عُاي٘ ؾٝعتدل إكط  - ب

ا٭قطب ق١ً بإعا١ًَ ٖٛ َهإ اٱضغاٍ أٚ ايتػًِ ٚعٓس تعصض 

 دٝ  ٜعتدل َكط ايعٌُ ايط٥ٝؼ ٖٛ َهإ اٱضغاٍ أٚ ايتػًِ.          ايذل

8 

إٕ ايعكس إدلّ عدل ا٫ْذلْت عكس ٜتِ إبطاَ٘ عٔ بعس, أٟ زٕٚ 

اؿاد١ إٍ تٛادس ا٭ططاف ٚايتكا٥ِٗ بؿهٌ َازٟ ٗ فًؼ ايعكس, ؾؿٞ 

ؿ١ٛ تبازٍ ايذلانٞ ٜكسض اٱهاب ٜٚكذلٕ ب٘ ايكبٍٛ عدل ططٜل زلعٞ 

ٟ َٔ خ٬ٍ ؾبه١ ا٫ْذلْت ٚشيو بايتؿاعٌ بٌ أططاف ٜهُِٗ بكط

فًؼ سهُٞ اؾذلانٞ ٚاسس. َٚٔ ثِ ؾٗٛ عكس ؾٛضٟ َتعاقط ا٫ْعكاز 

بايٓػب١ يه٬ ططؾٝ٘ ضغِ ُاَ٘ عٔ بعس, ٚيصيو ؾإْ٘ ٜٓسضز نُٔ ايعكٛز 

اييت تتِ َا بٌ سانطٜٔ ٗ ايعَٔ ٚغا٥بٌ ٗ إهإ.

وسخ بٛاغڀ١ اغتدساّ أنجط َٔ تك١ٝٓ  ٕ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ قس إ 

تكسَٗا ؾبه١ ا٫ْذلْت, سٝح َٔ إُهٔ إدطا٤ ٖصا ايتعاقس عٔ ططٜل 

تك١ٝٓ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ عٔ ططٜل قؿش١ ايٜٛب ْؿػٗا أٚ عٔ 

ططٜل تك١ٝٓ اؿٛاض إباؾط. غرل إٔ عسّ تِٓٛٝ إؿطع اؾعا٥طٟ يكإْٛ 

سهاّ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ ٗ ايعكٛز إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ َٔ د١ٗ  ٚ٭



(25) 
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اٱيهذل١ْٝٚ َٔ د١ٗ أخط٣ ٜجرل ايهجرل َٔ ايكعاب بايٓٛط إٍ إداطط 

ٝٗا إيإتعًك١ بايجك١ اييت تٛؾط يًُتعاقسٜٔ خاق١ تًو اييت قس ٜتعطض 

إػتًٗو. ٖصٙ  قعٛب١ تػتُس ٚدٛزٖا َٔ ايڀبٝع١ اي٬َاز١ٜ ٚايعا١ٕٝ 

ْٚٞ, ٚاييت ػعٌ َٔ ايكعٛب١  ؼسٜس ايكإْٛ يٛغ١ًٝ إبطاّ ايعكس اٱيهذل

ايٛادب ايتڀبٝل ٚاؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ إدتك١ ٗ ْٛطٙ.

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
ٗ ؾطح ايكإْٛ إسْٞ اؾسٜس, َكازض ا٫يتعاّ, اجملًس عبس ايطظام أٓس ايػٓٗٛضٟ, ايٛغٝ٘ ( 1)

 .848 -847, م م 8998, 3ا٭ٍٚ, َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, برلٚت, يبٓإ,ٙ 

أغا١َ فاٖس, خكٛق١ٝ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜ  ( 2)

 .34 -33, م م 0222ٚايڀباع١, ايكاٖط٠, 

اّ َعاؾ١ إعًَٛات ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, ٜٓبػٞ ايعٛز٠ إٍ تًو اييت دا٤ت بٗا ٗ غٝاب تعطٜـ ْٛ

َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ  0ايكٛاٌْ إكاض١ْ ٗ ٖصا اجملاٍ, ؾكس عطؾت إاز٠ 

( ْٛاّ 0228زٜػُدل  38بتاضٜذ  4504)َٓؿٛض ٗ اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ضقِ  0228يػ١ٓ  85ضقِ 

عًَٛات بأْ٘: "ايٓٛاّ ا٫يهذلْٚٞ إػتدسّ ٱْؿا٤ ضغا٥ٌ إعًَٛات أٚ إضغاشلا أٚ َعاؾ١ إ

َٔ قإْٛ  0تػًُٗا أٚ َعاؾتٗا أٚ ؽعٜٓٗا أٚ ػٗٝعٖا ع٢ً أٟ ٚد٘ آخط." ٚدا٤ ٗ إاز٠ 

,:" ْٛاّ إعًَٛات 0220يػ١ٓ  20إعا٬َت ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ٱَاض٠ زبٞ ضقِ 

إيهذلْٚٞ ٱْؿا٤ أٚ اغتدطاز أٚ ؽعٜٔ أٚ عطض أٚ َعاؾ١ إعًَٛات أٚ ا٫يهذلْٚٞ: ْٛاّ 

 ايطغا٥ٌ إيهذلْٚٝا".

, م 8994َٓصض ايؿهٌ, غعٝس ؾٝدٛ, َكاٍ َٓؿٛض ٗ ف١ً ايكإْٛ ا٭ضز١ْٝ, ايعسز ايجايح, ( 3)

57. 

ٞ, زاض ْهاٍ غًِٝ بطِٖ, أسهاّ عكٛز ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, ايڀبع١ ا٭ٍٚ, اٱقساض ايجاْ (4)

 .43-40ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ا٭ضزٕ, م م 

 .69( أغا١َ فاٖس, َطد  غابل, م 5)

, قُس سػٌ َٓكٛض, إػ٪ٚي١ٝ اٱيهذل١ْٝٚ, زاض 72( أغا١َ فاٖس, إطد  ْؿػ٘ , م 6)

 .67,م  0223اؾاَع١ اؾسٜس٠, اٱغهٓسض١ٜ, 

عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت, زاض ايجكاؾ١, عُإ,  ( بؿاض قُٛز زٚزٜٔ, اٱطاض ايكاْْٛٞ يًعكس إدل7ّ)

  .838, م 0226ا٭ضزٕ, 

( عطؾت إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ايٛغٝ٘ اٱيهذلْٚٞ بأْ٘ بطْاَر 8)

اؿاغٛب أٚ أٟ ٚغ١ًٝ إيهذل١ْٝٚ أخط٣ تػتعٌُ َٔ أدٌ تٓؿٝص إدطا٤ أٚ ا٫غتذاب١ ٱدطا٤ 

 ٚ تػًِ ضغاي١ َعًَٛات زٕٚ تسخٌ ؾدكٞ.بككس إْؿا٤ أٚ إضغاٍ أ



  د.كيسي زهيرة   نترنت     اإلالعقود المبرمة عبر اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (26) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
( إٓؿ٧ نُا عطؾت٘ إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ٖٛ ايؿدل ايصٟ 9)

ٜكّٛ بٓؿػ٘ أٚ بٛاغڀ١ َٔ ٜٓٝب٘ بإْؿا٤ أٚ إضغاٍ ضغاي١ إعًَٛات قبٌ تػًُٗا ٚؽعٜٓٗا َٔ 

 إطغٌ إيٝ٘.

 .9( أغا١َ فاٖس, إطد  ايػابل م10)

 .70 -78( أغا١َ فاٖس, إطد  ايػابل م م11)

( ؾاضٚم ا٭باقرلٟ, عكس ا٫ؾذلاى ٗ قٛاعس إعًَٛات عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت, زضاغ١ تڀبٝك١ٝ 12)

, م 0220يعكٛز ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ايسٚي١ٝ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط, اٱغهٓسض١ٜ, 

35. 

(13 ) Barahasima Chanikire, Problèmes juridiques posés par l’internet dans la 
vente internationale de marchandises,d’Abomey- Canavi, Benin, 
Diplôme d’etudes superieures specialisées, option droit des affaires, 

université  2003- 2004, p 11, version pdf  

(14) http://www.urdri.fdspt.rnu.tn/articles/samia_contrat_electronique.htm
, Samia Ben Ismail Kamoun, La formation du contrat de vente 

électronique et le droit commun des contrats   

, قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م 85-84( أغا١َ فاٖس, إطد  ايػابل م م 15)

69. 

ذلْٝت, زضاغ١ َكاض١ْ, إهتب١ ايكا١ْْٝٛ, ( أ. أٓس خايس ايعذٛيٞ, ايتعاقس عٔ ططٜل ا٭16ْ)

 .48, م 0220عُإ, ا٭ضزٕ, طبع١ 

(17) Vincent GAUTRAI,S Les Principes d’UNIDROIT face au contrat 
électronique, 2002 p 504, version pdf. 

 .78 -72( قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م م 18)

, ف١ً ْكاب١ احملاٌَ 8ذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, ٙ( ْٜٛؼ عطب, قإْٛ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚايت19)

  .888, بؿاض قُٛز زٚزٜٔ, َطد  غابل, م 06., م 0224, 0223ا٭ضزٌْٝ, عُإ, 

(20)  Nathalie Moreau, La formation du contrat electronique, DEA droit des 
contrats, université de Lille 2, 2003- 2004, p54, version pdf.  

 َٔ قإْٛ نٓسا إٛسس بؿإٔ ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ. 03ٖصا َا دا٤ ٗ ْل إاز٠  (21) 

0. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire d’un 
message de données, l’expédition d’un message de données intervient 
lorsque celuici entre dans un système d’information ne dépendant pas 
de l’expéditeur. 

5. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le moment 
de la réception du message de données est défini comme suit: 

a) Si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir des 
messages de données : 

i) C’est le moment où le message de données entre dans le système 
d’information désigné; 



(27) 

 (02) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
ii) Dans le cas où le message de données est envoyé à un autre système 
d’information du destinataire que le système désigné, c’est le moment 
où le message est relevé par le destinataire; 
b) Si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, c’est le 
moment où le message de données entre dans un système d’information du 

destinataire. 
3. Les dispositions du paragraphe 5 s’appliquent même si le lieu où est situé 

le système d’information est différent du lieu où le message de données 
est réputé être reçu selon le paragraphe 4. 

2. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le message 
de données est réputé avoir été expédié du lieu où l’expéditeur a son 
établissement et avoir été reçu au lieu où le destinataire a son 
établissement. Aux fins du présent paragraphe : 

a) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, 
l’établissement retenu est celui qui a la relation la plus étroite avec 
l’opération sousjacente ou, en l’absence d’opération sous-jacente, 
l’établissement principal; 

b) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence 
habituelle en tient lieu. 

 .06َات ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, َطد  غابل, م ( ْٜٛؼ عطب, قإْٛ تك١ٝٓ إع22ًٛ)

 .06( ْٜٛؼ عطب, قإْٛ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, َطد  غابل, م 23)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (28) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

على ضوء تعديل  تعدد الزوجات في التشريع الجزائري

 قانون األسرة األخير
 الصالح بن عومر محمدأ.                                
 منغستاتلمركز الجامعي ال       

S 

تعسز ايعٚدات نإ َٛدٛزاڄ ٗ اؿهاضات اييت غبكت اٱغ٬ّ بؿهٌ غرل َِٓٛ 

بؿطٚٙ ٚنٛاب٘, إٍ إٔ دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾهإ أٍٚ إق٬ح ٗ ٖصا ايٓٛاّ 

بٝٓٗٔ إشا َا زعت إٍ شيو  ع٢ً أضب  ظٚدات َؿسز٠ ٗ شيو ع٢ً ايعسٍ. كطت٘ق إٔ

أباست ايتعسز سُٝٓا تسعٛا اؿاد١ إيٝ٘, ٚمل تٛدب٘ ٭ْ٘ ضخك١ ٫ اؿاد١, ؾايؿطٜع١ 

 ٫ قاعس٠ عا١َ. ٞعع١ّ, ٚؾطع ٫ أقٌ ٚ أَط اغتجٓا٥

نُا إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ تعسًٜ٘ يكإْٛ ا٭غط٠ مل ّٓ  تعسز ايعٚدات نُا ؾعٌ        

ٛاّ ايتعسز إؿطع ايتْٛػٞ, بٌ شٖب ٗ شيو َٓش٢ إؿطع إػطبٞ أٜٔ ؾسز ع٢ً ْ

إٍ سس ايتكٝٝس بكٝٛز إدلض ايؿطعٞ ع٢ً غبٌٝ اؿكط , َ  اٱشٕ بايذلخٝل ايصٟ 

 ٜهٕٛ ؼت غًڀ١ ايكانٞ ايصٟ سهُ٘ غرل قابٌ يًڀعٔ .

RESUME: 
     Le principe au mariage fonde entre la femme et l’homme. Mais a 
dans les cas nécessaires et exepcienelle il est permis a mariage avec 
plus d’une épouse (Polygamie), en cas par exemple malade risque a 
épouse au stérilité. Les éroupien en a dit le Polygamie outrage a le 
principe d’égalité, et touché au dignité du femme. 

 

٪نس, عٴٓٝت ب٘ ايؿطٜع١ إٕ اسذلاّ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ أَط ٚادب َ         

اٱغ١َٝ٬ غا١ٜ ايعٓا١ٜ ٚسصضت نٌ ايتشصٜط َٔ تهسٜط قؿٖٛا, أٚ 

 تعطٜهٗا ـًٌ أٚ تعجط ٚانڀطاب تبعاڄ يًؿٗٛات ٚا٭ٖٛا٤ 

ٕ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اثٌٓ ؾك٘, ضدٌ ٚاَطأت٘ إٖصا, ٚ       

٘, ٖٞ ا٭قٌ ايڀبٝعٞ ٗ ايعٚد١ٝ نٌ َُٓٗا ٜهٕٛ يٮخط ٜٚهتٌُ ب

 ٜٚؿاضن٘ اؿٝا٠, ضخا٥ٗا ٚؾستٗا, يصتٗا ٚإٔٗا. 

ٚيهٔ قس تسعٛا ايهطٚض٠ إٍ إٔ ٜهٕٛ يًطدٌ أنجط َٔ  ظٚد١ ٗ سا٫ت 

ككٛق١, نإٔ تكاب إطأ٠ َطض َعَٔ, أٚ إٔ  تهٕٛ ايعٚد١ عكُٝاڄ, 
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أٚ ٜهٕٛ َعاز ايطدٌ قٜٛاڄ ٜسؾع٘ إٍ نجط٠ اٱؾها٤, َٚعادٗا ٖٞ 

ٔ اؿطب عسزا نبرل َٔ ايطداٍ ؾتهجط ايٓػا٤ بايعهؼ, ٚنصا عٓسَا تڀش

٫ٚ غبٌٝ إٍ ٓاٜتٗٔ َٔ ايؿػاز ا٭ بايعٚاز, ؾؿٞ  ٖصٙ ا٭سٛاٍ ٜبٝح 

اٱغ٬ّ ايتعسز, قاٍ اهلل تعاٍ " ؾاْهشٛاڃ َا طاب يهِ َٔ ايٓػا٤ َج٢ٓ 

ٚث٬خ ٚضباع ؾإٕ  خؿتِ أ٫ تعسيٛا ؾٛاسس٠ ".
(1)

 

إتعكبٌ َٔ ضداٍ ايسٜٔ  َٚٔ د١ٗ أخط٣, لس إٔ ايػطبٌٝ      

ٚا٫غتؿطاف ٜؿٕٓٛ ١ًٓ قاغ١ٝ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ بػبب تعسز 

ايعٚدات, ٜٚتدصٕٚ َٓ٘ زي٬ٝ ع٢ً انڀٗاز اٱغ٬ّ يًُطأ٠ ٚاغتػ٬ٍ 

 إػًٌُ شلا ٗ إضنا٤ ؾٗٛاتِٗ  ْٚعٚاتِٗ. 

ٗ ٚٗ ٖصا اٱطاض, لس إؿطع اؾعا٥طٟ قس تڀطم إٍ تعسز ايعٚدات       

٠تعسًٜ٘ يكإْٛ ا٭غط
(2)

َٓ٘, ٚسٍٛ ٖصا  10سٝح ِْٛ أسهاَ٘ ٗ إاز٠  

ايٛن  اؾسٜس اْكػِ ايؿك٘ اؾعا٥طٟ إٍ َ٪ٜس إٍ ٖصا ايتكٝٝس ٚاعتباضٙ 

َٴعاضض شلصا ايتؿسٜس ع٢ً اعتباضٙ  َهػبا ؿكٛم إطأ٠ اؾعا٥ط١ٜ, ٚبٌ 

ي٘ ايؿطع َ٪زٟ إٍ غًب سكٛم ايطدٌ ٗ  ٖاضغ١ سكٛق٘ اييت نؿًٗا 

 ٚايكإْٛ.

ٚإثط ٖصا, ٜتػ٢ٓ يٓا ططح اٱؾهاي١ٝ ايتاي١ٝ, ٚإتُشٛض٠ سٍٛ َا١ٖٝ      

؛ ٌٖ أعتدل إؿطع اؾعا٥طٟ َع٢ٓتعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ. 

ايتعسز نأقٌ أّ اغتجٓا٤؟ ٌٖٚ سكط ؾطٚٙ ايتعسز أّ أت٢ بٗا ع٢ً 

تكطف ؾٝ٘ نٝؿُا ؾا٤؟ غبٌٝ إجاٍ ٫ اؿكط؟ ٌٖٚ ايتعسز سل يًعٚز ٜ

 أّ ٖٛ غًڀ١ خٛشلا إؿطع يًكانٞ ست٢ ٫ ٜتعػـ ايعٚز؟ 

ٜٚٴهاف إٍ ٖصا, ٚاْڀ٬قا َٔ ايٛاق  إعاف ايّٝٛ, ٌٖ َٔ       

نٝؿ١ٝ ايًذ٤ٛ إٍ ايتعسز؟ ع٢ً اعتباض  ٌَكًش١ إؿطع إٔ ٜكٝس أٚ ٜػٗ

 آخط سٝح تٴؿرل إٔ ْػب١ ايٓػا٤ ٗ اؾعا٥ط ايّٝٛ تؿٛم ْػب١ ايطداٍ,

اٱسكا٥ٝات إٍ ٚدٛز ٔػ١ ٬ٌَٜ بٓت عاْؼ ٗ اؾعا٥ط
(3)

, ٖٚٛ أَط 

 دس خڀرل.



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (30) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٚيٲداب١ ع٢ً ٖات٘ ايتػا٫٩ت, اْتٗذت إٓٗر ايتشًٌٝ ايٛقؿٞ, َ       

اٱغتعا١ْ بإٓٗذٌ ايتاضىٞ ٚإكاضٕ عٓسَا تكتهٞ زضاغ١ إٛنٛع 

 شيو. 

ُٗٝسٟ تعسز ٚغأقػِ ايبشح إٍ َبشجٌ, أتٓاٍٚ ٗ َبشح 

ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات ايكس١ّ, ثِ ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬. ٚبعسٙ 

أْاقـ ٗ إبشح ا٭ٍٚ تعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, ثِ ٗ إبشح 

 ايجاْٞ أعاجل تعسز ايعٚدات ٗ بعض ايِٓٛ إكاض١ْ. 

٠ إبشح ايتُٗٝسٟ: تعسز ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات ايكس١ّ ٚاؿهاض

 اٱغ١َٝ٬ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: تعسز ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات ايكس١ّ       

 إڀًب ايجاْٞ: تعسز ايعٚدات ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬       

 إبشح ا٭ٍٚ: تعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ       

 إبشح ايجاْٞ: تعسز ايعٚدات ٗ بعض ايِٓٛ إكاض١ْ      

 دد الصٔدات يف بعض احلضازات الكدميٛ ٔاحلضازٚ اإلضالوٗٛاملبشح التىّٗدٙ: تع

ْٚٴعاجل ٗ ٖصا إبشح َٛنٛع تعسز ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات      

ايكس١ّ, ٚاييت ناْت تبٝح ايتعسز ب٬ سكط, ٖٚصا ٗ َڀًب أٍٚ. ثِ ْعاجل 

ٗ إڀًب ايجاْٞ َػأي١ ايتعسز ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ اييت دعًت ي٘ 

 طٚٙ خاق١.نٛاب٘ ٚؾ

 املطمب األٔه: تعدد الصٔدات يف بعض احلضازات الكدميٛ 

ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ: سٝح ناْت تبٝح ايتعسز َٔ زٕٚ سس, ٚأْبٝا٤ ايتٛضا٠ -0

ْٝعا ب٬ اغتجٓا٤ ناْت شلِ ظٚدات نجرلات, إش دا٤ ٗ ايجٛض٠ إٔ ْيب اهلل 

٤.غًُٝا نإ ي٘ غبعُا١٥ اَطأ٠ َٔ اؿطا٥ط ٚث٬مثا١٥ َٔ اٱَا
(4)

 

 ٜٚكٍٛ ْٝٛؾًس قاسب نتاب" قٛاٌْ ايعٚاز عٓس ايعدلاٌْٝ

ا٭قسٌَ"
(5)

"إٕ ايتًُٛز ٚايتٛضا٠ َعا قس أباسا تعسز ايعٚدات ع٢ً  :

إط٬ق٘, ٚإٕ نإ بعض ايطباٌْٝ ٜٓكشٕٛ بايككس ٗ عسز ايعٚدات, 

ٚإٕ قٛاٌْ ايبابًٌٝ ٚدرلاِْٗ َٔ ا٭َِ اييت أختً٘ بٗا بٓٛ إغطا٥ٌٝ 

 ؼاش ايعٚدات ٚاٱَا٤. اع٢ً َجٌ ٖصٙ ايؿطٜع١ ٗ ْٝعا 
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إػٝش١ٝ ايكس١ّ: مل ٜطز ٗ إػٝش١ٝ ْل قطٜح ّٓ  ايتعسز. -5
(6)

سٝح 

ٜٴؿٝس إٔ ايتعسز دا٥ع, ؾكس قاٍ "ًٜعّ إٔ :ٚضز ٗ بعض ضغا٥ٌ بٛيؼ َا 

ٜهٕٛ ا٭غكـ ظٚدا يعٚد١ ٚاسس٠"
(7)

. ؾؿٞ إيعاّ ا٭غكـ ٚسسٙ بصيو 

 رلٙ, شيو إٔ ضدٌ ايسٜٔ َٓكڀ  عٔ َآضب ايسْٝا.زيٌٝ ع٢ً دٛاظٙ يػ

ٚبكٞ تعسز ايعٚدات َباسا ٗ ايعامل إػٝشٞ إٍ ايكطٕ ايػاب          

, ٜٚكٍٛ ٚغذل َاضى عؿط, نُا دا٤ ٗ تٛاضٜذ ايعٚاز بٌ ا٭ٚضٚبٌٝ

(westermark) ايعامل ايجك١ ٗ تاضٜذ ايعٚاز
(8)

ًَو  ((diarmat: "إٕ زٜاضَات 

ي٘ ظٚدتإ ٚغطٜتإ, ٚتعسزت ظٚدات إًٛى إرلٚؾٓذٌٝ  أٜطيٓس٠ نإ

ّ بعس قًح ٚغتؿايٝا, 0121غرل َط٠ ٗ ايكطٕٚ ايٛغڀ٢...ٚٗ غ١ٓ 

ٚبعس إٔ تبٌ ايٓكل ٗ عسز ايػهإ َٔ دطا٤ سطٚب ايج٬ثٌ, أقسض 

 فًؼ ايؿطْهٌٝ بٓٛضَدلز قطاضاڄ هٝع يًطدٌ إٔ هُ  بٌ ظٚدتٌ.

ٕػٝش١ٝ إٍ إهاب تعسز ايعٚدات, ؾؿٞ غ١ٓ بٌ شٖبت بعض ايڀٛا٥ـ ا

سل -ْاز٣ اي٬َعُسإْٝٛ ٗ َْٛػذل قطاس١, بإٔ إػٝشٞ 0230

ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ي٘ عس٠ ظٚدات, ٜٚعتدل إٛضَٕٛ نُا ٖٛ  –إػٝشٞ

 َعًّٛ إٔ تعسز ايعٚدات ٖٛ ْٛاّ إشلٞ َكسؽ".

ٜٚكٍٛ ا٭غتاش ايعكاز
(9)

ٕ َباسا ع٢ً "َٚٔ إعًّٛ إٔ اقتٓا٤ ايػطاضٟ نا :

إ٫ إط٬ق٘ نتعسز ايعٚدات, َ  إباس١ ايطم ١ًْ ٗ ايب٬ز ايػطب١ٝ , ٫ وسٙ 

َا نإ وس تعسز ايعٚدات َٔ ٚطٚف إعٝؿ١ ايب١ٝ٦ٝ, َٚٔ قعٛب١ دًب 

ايطقٝكات إكب٫ٛت يًتػطٟ َٔ ب٬ز أدٓب١ٝ, ٚضَا ْكح بعض ا٭١ُ٥ 

طع١ٝ. َٚٔ شيو َا بايتػطٟ ٫دتٓاب ايڀ٬م ٗ ساي١ عكِ ايعٚد١ ايؿ

دا٤ ٗ ايؿكٌ اـاَؼ عؿط َٔ نتاب ايعٚاز ا٭َجٌ يًكسٜؼ 

أٚغٝػڀٔ, ؾإْ٘ ٜؿهٌ ايتذا٤ ايعٚز إٍ ايتػطٟ بس٫ڄ َٔ تڀًٝل 

 ظٚدت٘ ايعكِٝ".

إػٝش١ٝ إعاقط٠: تعذلف إػٝش١ٝ إعاقط٠ بايتعسز ٗ أؾطٜكٝا -3

ٚاق  ادتُاعٞ ايػٛزا٤, ؾكس ٚدست اٱضغاي١ٝ ايتبؿرل١ٜ ْؿػٗا أَاّ 

ٖٚٛ تعسز ايعٚدات يس٣ ا٭ؾطٜكٌٝ ايٛثٌٓٝ سٝح ضأٚاڃ إٔ اٱقطاض ع٢ً 

َٓ  ايتعسز وٍٛ بِٝٓٗ ٚبٌ ايسخٍٛ ٗ ايٓكطا١ْٝ, ؾٓازٚا بٛدٛب 
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ايػُاح يٮؾطٜكٌٝ إػٝشٌٝ بايتعسز إٍ غرل سس قسٚز, ٚقس شنط 

ٖصٙ ْٛضدٝ٘ َ٪يـ نتاب "اٱغ٬ّ ٚايٓكطا١ْٝ ٗ أٚاغ٘ أؾطٜك١ٝ"

اؿكٝك١ سٝح قاٍ
(10)

"ؾكس نإ ٖ٪٤٫ إطغًٕٛ ٜكٛيٕٛ أْ٘ يٝؼ َٔ  :

ايػٝاغ١ إٔ ْتسخٌ ٗ ؾ٪ٕٚ ايٛثٌٓٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٚدسْاِٖ عًٝٗا, 

ٚيٝؼ َٔ ايهٝاغ١ إٔ مطّ عًِٝٗ ايتُت  بأظٚادِٗ َا زاَٛا ْكاض٣ 

 ٜسٜٕٓٛ بسٜٔ إػٝح".

ٕػٝش١ٝ ٚدست ْؿػٗا ٜٚهاف إٍ ٖصا, إٔ ايؿعٛب ايػطب١ٝ ا         

ٚغاق١ بعس اؿطبٌ  –تٴذاٙ ظٜاز٠ عسز ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ عٓسٖا 

إظا٤ َؿه١ً ادتُاع١ٝ خڀرل٠ ٫ تعاٍ تتدب٘ ٗ أهاز اؿٌ  –ايعإٝتٌ 

إٓاغب شلا.
(11)

 ٚقس نإ َٔ بٌ اؿًٍٛ اييت بطظت, إباس١ تعسز ايعٚدات. 

ؾًػڀٌ اؿاز أٌَ اؿػٝين, إٔ  ٚٗ ٖصا اٱطاض, ٜٴؿرل زلاس١ َؿيت        

طايبٌ  –أثٓا٤ ٚدٛزٙ ٗ إٔاْٝا  -نباض إػ٪ٚيٌ ٗ إٔاْٝا ناْٛا قس ظاضٚٙ 

َٓ٘ ٚن  قإْٛ ٜبٝح تعسز ايعٚدات َػتُس َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, 

سٝح ٜٛدس ٗ إٔاْٝا ث٬ث١ ٬ٌَٜ أض١ًَ ضًَتٗٔ اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ, 

تًط َؿطٚع قإْٛ ٜتهُٔ إباس١ تعسز ٚإثط ٖصا ٚنعت سه١َٛ ٖ

ايعٚدات, أ٫ إٔ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ ساٍ زٕٚ  إُاّ ٖصا ا٭َط
(12)

. 

ْٚٛز إٔ ْؿرل ٖٓا إٍ أضا٤ بعض إؿهطٜٔ ايػطبٌٝ ايصٜٔ اغتشػٓٛا       

تعسز ايعٚدات ٚغاق١ عٓس إػًٌُ, سٝح قاٍ ايؿًٝػٛف ا٭ٕاْٞ 

"إٔ قٛاٌْ ايعٚاز ٗ  ٘ "ن١ًُ عٔ ايٓػا٤":ايؿٗرل "ؾٛبٓٗٛض" ٗ ضغايت

أٚضبا ؾاغس٠ إب٢ٓ َػاٚاتٗا إطأ٠ بايطدٌ ؾكس دعًتٓا ْكتكط ع٢ً ظٚد١ 

ٚاسس٠ ؾأؾكستٓا ْكـ سكٛقٓا"
(13)

. 

ٚؼسخ دٛغتاف يٛبٕٛ ٗ "سهاض٠ ايعطب" عٔ تعسز ايعٚدات عٓس 

٘ باي١ُ٥٬ عًٝ ٕإػًٌُ ؾكاٍ: "٫ ْصنط ْٛاَاڄ ادتُاعٝاڄ أم٢ ا٭ٚضبٝٛ

ٗ إزضان٘  ٕنُبسأ تعسز ايعٚدات, نُا أْٓا ٫ ْصنط ْٛاَا أخڀأ ا٭ٚضبٝٛ

نصيو إبسأ, ؾرل٣ أنجط َ٪ضخٞ أٚضبا اتعاْا إٔ َبسأ تعسز ايعٚدات سذع 

ايعا١ٜٚ ٗ اٱغ٬ّ. ٖٚٛ ْٛاّ طٝب ٜعٜس ا٭غط٠ اضتباطا, ّٚٓح إطأ٠ 

اسذلاَا ٚغعاز٠ ٫ تطاُٖا ٗ أضٜٚا."
(14)
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ٍ ٚغذلَاضى ٗ تاضىٜ٘ٚكٛ
(15)

: "إٕ َػأي١ تعسز ايعٚدات مل ٜؿطؽ َٓٗا 

بعس ؼطّ٘ ٗ ايكٛاٌْ ايػطب١ٝ, ٚقس ٜتذسز ايٓٛط ٗ ٖصٙ إػأي١ نط٠ 

بعسا أخط٣, نًُا ؼطدت أسٛاٍ اجملتُ  اؿسٜح ؾُٝا ٜتعًل َؿه٬ت 

ثِ تػا٤ٍ: ٌٖ ٜهٕٛ ا٫نتؿا٤ بايعٚد١ ايٛاسس٠ ختاّ ايِٓٛ  ,ا٭غط٠

ِٛ ْٚٛاّ إػتكبٌ ايٛسٝس ٗ ا٭ظ١َ إكب١ً؟ ثِ أداب قا٬٥: إْ٘ ٚايٓ

غ٪اٍ أدٝب عٓ٘ بآضا٤ كتًؿ١, إش ٜط٣ غبٓػط إٕ ْٛاّ ايعٚد١ ايٛاسس٠ 

ٖٛ ختاّ ا٭١ُْٛ ايعٚد١ٝ, ٚإٔ نٌ تػٝرل ٗ ٖصٙ ا٭١ُْٛ ٫ بس إٔ 

ٚع٢ً ْكٝض شيو ٜط٣ ايسنتٛض يٝبٕٛ إٔ ايكٛاٌْ  ,ٜ٪زٟ إٍ ٖصٙ ايٓٗا١ٜ

غٛف ػٝع ايتعسز. ٜٚصٖب ا٭غتاش إٖطْؿٌٝ إٍ سس ايكٍٛ بإٔ  ١٭ٚضٚبٝا

 ايتعسز نطٚضٟ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً بكا٤ ايػ٬ي١ ا٭ض١ٜ".

ثِ ٜعكب ٚغذل َاضى بذلدٝح إٍ تٛسٝس ايعٚد١ إشا غاضت ا٭َٛض ع٢ً 

 ايٓشٛ ايصٟ أز٣ إٍ تكطٜط.

ٚد١ ٜٚتذ٢ً َٔ خ٬ٍ ٖصا, إٔ ٚغذل َاضى ٜط٣ إٔ ْٛاّ ايع       

ايٛاسس٠ ٖٛ ا٭قٌ, ٚإٔ ْٛاّ ايتعسز ٖٛ ا٫غتجٓا٤ إشا َا زعت ايهطٚض٠ 

أٚ ايٛطٚف إيٝ٘, ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ تصٖب إيٝ٘ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, سٝح 

مل تٓؿ٧ تعسز ايعٚدات ٚمل تٛدب٘, ٚمل تػتشػٓ٘, يهٓٗا أباست٘.
(16)

  ٖٛٚ

 ا٭َط ايصٟ غٓعاؾ٘ بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ ٗ إڀًب إٛايٞ.

 طمب الجاٌ٘: تعدد الصٔدات يف احلضازٚ اإلضالوٗٛ امل

دا٤ اٱغ٬ّ ْٚٛاّ ايتعسز ايؿا٥  ٗ نٌ ؾطا٥  ايعامل ٚؾعٛب٘        

ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ي٘ سس ٫ٚ ْٛاّ ؾهإ أٍٚ إق٬ح ٗ ٖصا ايٓٛاّ إٔ  ,تكطٜبا

قكطٙ ع٢ً أضب  ظٚدات, َؿسزاڄ ٗ شيو ع٢ً ايعسٍ بٝٓٗٔ, عس٫ڄ َازٜاڄ إٍ 

ؿسٚز, ا٭َط ايصٟ غٓتڀطم إيٝ٘, سٝح ْتعطض يهٌ َٔ تعطٜـ أقك٢ ا

 ايتعسز, ثِ سهُ٘, ثِ ؾطٚط٘. 

( تعطٜـ تعسز ايعٚدات-0
(17)

: ٖٛ إٔ ٜتعٚز ايطدٌ أنجط َٔ اَطأ٠ 

داَعاڄ بٝٓٗٔ ع٢ً أ٫ ٜعٜس عسزٖٔ عٔ ا٭ضبع١. أٚ ٜتعٚز أنجط َٔ اَطأ٠ 

٢ أضبع١. ٚزيًٝ٘ َٔ ضد٬ڄ ٚاسساڄ فتُعات عًٝ٘, ع٢ً أ٫ ٜعٜس عسزٖٔ عً

تكػڀٛا ٗ ايٝتا٢َ ؾاْهشٛا َا طاب أ٫ ايكطإٓ قٛي٘ تعإٍ "ٚإٕ خؿتِ 
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تعسيٛا ؾٛاسس٠ أٚ َا أ٫ يهِ َٔ ايٓػا٤ َج٢ٓ ٚث٬خ ٚضباع ؾإٕ خؿتِ 

 ًَهت إّاْهِ شيو أز٢ْ أ٫ تعٛيٛا".

 ٜأخص ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اـُػ١ٚسهِ تعسز ايعٚدات:  -(5

ٛ َا إشا نإ ٫ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ايعْا, ًّٚو َٔ ؾكس ٜهٕٛ َباسا؛ ٖٚ -

 ايبا٠٤ َا ٜتعٚز ب٘ أنجط َٔ ٚاسس٠, ٜٚهُٔ ايعسٍ بٝٓٗٔ.

ٚقس ٜهٕٛ غ١ٓ؛ ٖٚٛ َا إشا نإ ٫ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ايعْا ًّٚو َٔ  -

ايبا٠٤ َا ٜتعٚز ب٘ أنجط َٔ ٚاسس٠, ٚنجط ايٓػا٤ ٗ اجملتُ , ٜٚهُٔ 

 ايعسٍ بٝٓٗٔ.

؛ إشا نإ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ايعٓت ًّٚو ايبا٠٤ ٫ٚ تهؿٝ٘ ٚقس ٜهٕٛ ٚادباڄ -

ظٚد١ ٚاسس٠ ٚنإ ٗ اجملتُ  أعسازا نبرل٠ َٔ ايٓػا٤ ىؿ٢ عًٝٗٔ ايعْا, 

 ٜٚهُٔ ايعسٍ بٝٓٗٔ .

ٚقس ٜهٕٛ َهطٖٚاڄ؛ ٖٚٛ َا إشا نإ ٫ ًّو إ٫ ا٭قٌ َٔ ايبا٠٤, ٫ٚ -

 ىؿ٢ ع٢ً ْؿػ٘ ايعٓت ٚمل ٜهُٔ ايعسٍ بٌ ظٚدات٘.

ٚقس ٜهٕٛ سطاَا؛ ٖٚٛ َا إشا نإ ٫ ٜعسٍ بٌ ظٚدات٘ أٚ نإ ٫ ٜكسض  -

ع٢ً ايٓؿك١ عًٝٗٔ ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ْؿػ٘ ايعٓت, سٝح ٜكٍٛ ايع١َ٬ 

ايعسًٝٞ:" ا٫قتكاض ع٢ً اَطأ٠ ٚاسس٠ ٚادب عٓس خٛف ايًِٛ"
(18)

 

 ( ؾطٚٙ تعسز ايعٚدات:3

غ١َٝ٬ َبين ( ايعسٍ بٌ ايعٚدات: تعسز ايعٚدات ٗ ايؿطٜع١ اٱ3-0

ع٢ً ايعساي١ ٚايط١ٓ ٚإكًش١ ٚاؿه١ُ, ؾكس شنط اهلل تعإٍ ايعسٍ بٌ 

:"ؾاْهشٛا َا طاب يهِ َٔ ايٓػا٤ َج٢ٓ ٚث٬خ األٔىلايعٚدات ٗ آٜتٌ, 

٫ تعسيٛا ؾٛاسس٠ أٚ َا ًَهت إّاْهِ شيو أز٢ْ أ٫ أٚضباع ؾإٕ خؿتِ 

تعٛيٛا"
(19)

كػ١ُ إاز١ٜ ايؿا١ًَ ٚإطاز بايعسٍ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ اي ,

يًٓؿك١, ْٚٛع١ٝ إػهٔ,  ٚسػٔ إعاؾط٠, ٚإبٝت ٚاؾُاع, ٚاحملب١ 

 ايٛاٖط٠.

بٔ سبإ, ٚاؿانِ ٚٚاؾك٘ اٚٗ ٖصا ضٟٚ أقشاب ايػٓٔ, ٚقشش٘ 

"َٔ ناْت ي٘  ايصٖيب, عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:

ك٘ َا٥ٌ".اَطأتإ, ؾُاٍ ٭سسُٖا دا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾ
(20)

, قٛي٘ الجاٌٗٛ 
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تعإٍ "ٚئ تػتڀٝعٛا إٔ تعسيٛا بٌ ايٓاؽ ٚيٛ سطقتِ ؾ٬ ًُٝٛا نٌ 

إٌٝ ؾتصضٖٚا نإعًك١"
(21)

. ٚإطاز بايعسٍ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ايتػ١ٜٛ ٗ 

ايعاطؿ١ ٚاحملب١ ٚإٌٝ ايكًيب ٚايٛدساْٞ, ٖٚصا يٝؼ بٛادب ٭ْ٘ يٝؼ 

ٚدساْ٘ نُا ٜطٜس, يٝشب سػب إضازت٘, باغتڀاع١ اٱْػإ إٔ ٜتشهِ ٗ 

ٜٚبػض سػب إزاضت٘.
(22)

 

ؾإٕ ايعساي١ إڀًٛب١ ٖٞ ايعساي١ ايٛاٖط٠ ٖٚٞ ايعساي١  ؛ٚعًٝ٘       

ٕ ٖصا إايًِٗ  اؿكٝك١ٝ ٚيٝؼ احملب١ ايكًب١ٝ يكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ."

قػُٞ ؾُٝا أًَو ؾ٬ ت٪اخصْٞ ؾُٝا ًُو ٫ٚ أًَو" ٖٚٞ ايعساي١ اؿك١ 

 ييت ٫ ّهٔ اغتڀاعتٗا. ا

 ( أ٫ تؿذلٙ ايعٚد١ عسّ ايتعٚز عًٝ٘:3-5

ٜٚسخٌ ٖصا ايؿطٙ ؾُٝا ٜؿذلط٘ أسس ايعٚدٌ ع٢ً اٯخط ٖا ي٘          

ؾٝ٘ ْؿ  ٚغطض, ٖٚٞ ؾطٚٙ َكذل١ْ بكٝػ١ اٱهاب ٚايكبٍٛ ٫ٚ 

ٜكتهٝٗا ايعكس ٫ٚ ؽايـ أسهاّ ايؿطع, َجٌ اؾذلاٙ عسّ ايتعٚز 

ّ تٛقؿٗا عٔ عًُٗا, ؾُٔ ايعًُا٤ َٔ قاٍ إْٗا ؾطٚٙ عًٝٗا, أٚ عس

ًَع١َ, َِٚٓٗ َٔ قاٍ يٝػت ًَع١َ غٓصنطٖا ٖٓا بإهاظ: 
(23)

 

اؿٓاب١ً: قايٛا إْٗا ؾطٚٙ قشٝش١ ًَع١َ, هب ايٛؾا٤ بٗا, ٚسذتِٗ -

 ٗ شيو قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "إػًُٕٛ عٓس ؾطٚطِٗ".

١, بٌ َهط١ٖٚ, ٫ٚ هب ايٛؾا٤ بٗا, إايه١ٝ: قايٛا إْٗا ؾطٚٙ غرل ًَعَ-

 ٚيهٓ٘ َػتشب. 

 ْٗا ؾطٚٙ غرل ًَع١َ. إاؿٓؿ١ٝ: قايٛا -

ْٗا ؾطٚٙ غرل ًَع١َ, بٌ ًَػا٠ ؾاغس٠ غرل َعتدل٠ إايؿاؾع١ٝ: قايٛا -

ٚايعٚاز قشٝح ٚسذ٘ إايه١ٝ ٚاؿٓٝؿ١ ٚايؿاؾع١ٝ َا ضٟٚ ايبداضٟ 

إ٫ ُٕٛ عٓس ؾطٚطِٗ, " إػً:َعًكا إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

سطاَا", ٖٚصا ايؿطٙ وطّ اؿ٬ٍ ٖٚٛ يتعٚز  ٌس٫٬ أٚ أسسطّ ؾططا 

 بايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايطابع١.
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مل ٜأخص َصٖب  َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ٜتبٌ يٓا إٔ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ        

َاّ َايو, بٌ أخص بإصٖب اؿٓبًٞ, سٝح َٓ  تعسز ايعٚدات ٗ ساي١ اٱ

 َٔ ايعٚد١ بعسّ ايتعٚز عًٝٗا. ٚدٛز ؾطٙ 

إًش١: َٔ قاغٔ ؾطٜعتٓا ايػطا٤ أْٗا أباسح تعسز  اؿاد١( 3-3

ايعٚدات سُٝٓا تسعٛا اؿاد١ إيٝ٘, ٚمل تٛدب٘ ع٢ً أسس ٭ْ٘ ضخك١ ٫ 

عع١ّ, ٚؾطع ٫ أقٌ ٚأَط اغتجٓا٥ٞ ٫ قاعس٠ عا١َ. ٚاؿاد١ إًش١ ع٢ً 

 قػٌُ عا١َ ٚخاق١. 

 ا٭غباب ايعا١َ:

( ظٜاز٠ ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ, ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜؿٗسٙ فتُعٓا ايّٝٛ, ٚقس 0

ٕ أؾطاٙ إأؾاض ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ ٖصا سٝح ٜكٍٛ: "

ايػاع١ إٔ ٜكٌ ايعًِ, ٜٚٛٗط اؾٌٗ, ٜٚٛٗط ايعْا, ٚتهجط ايٓػا٤, ٜٚكٌ 

ايطداٍ, ست٢ ٜهٕٛ ـُػٌ اَطأ٠ ايكِٝ ايٛاسس٠"
(24)

  

عٔ ايٓػا٤ ق١ً بايػ١ ْتٝذ١ اؿطٚب ايڀاس١ٓ, أٚ ايهٛاضخ ( ق١ً ايطداٍ 5

سطبٌ عإٝتٌ َٔ خ٬ٍ ضب  قطٕ, ؾين ؾٝٗا أٚضبا ايعا١َ, ؾكس زخًت 

 –ٚغاق١ إٔاْٝا  –٬ٌَٜ ايؿباب, ا٭َط ايصٟ زؾ  بعض ب٬ز أضٚبا 

ْعٝات ْػا١ٝ٥ تڀايب بايػُاح بتعسز ايعٚدات أٚ بتعبرل آخط أخـ ٚقعا 

يػطبٌٝ ٖٚٛ "إيعاّ ايطدٌ بإٔ ٜتهؿٌ اَطأ٠ أخط٣ غرل ٗ أزلاع ا

ظٚدت٘"
(25)

   

 ا٭غباب اـاق١:

(إٔ تهٕٛ ايعٚد١ عكُٝا ٫ تًس, ؾٗٓا إَا إٔ ٜڀًل ايعٚز ظٚدت٘ 0

ايعكِٝ, أٚ إٔ ٜتعٚز عًٝٗا أخط٣. ٚا٭نطّ يًعٚد١ إٔ تٌٛ ٗ ضباٙ 

 ايعٚد١ٝ.

٫ ٜػتڀ   (إٔ تكاب ايعٚد١ َطض َعَٔ أٚ َعس أٚ َٓؿط, عٝح5

َٴعاؾط٠ ا٭ظٚاز.  ايعٚز إٔ ٜعاؾطٖا 

(إٔ ٜهٕٛ ايعٚز عهِ عًُ٘ نجرل ا٭غؿاض, ٚتهٕٛ إقاَت٘ ٗ غرل بًسٙ 3

تػتػطم ٗ بعض ا٭سٝإ ؾٗٛضا, ٜٚتعصض عًٝ٘ ْكٌ ظٚدت٘ ٚأ٫ٚزٙ نًُا 

غاؾط. ٖٚٓا هس ْؿػ٘ بٌ سايتٌ, إَا إٔ ٜؿب  غطٜعت٘ اؾٓػ١ٝ عٔ 
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 إطاض س٬ٍ ايتعسز, أٚعٔ ططٜل ايػؿاح ططٜل ايٓهاح إؿطٚع ٗ

إُٓٛع ٗ إطاض سطاّ ايتًصش, ٫ٚ ؾو إٔ س٬ٍ ايتعسز ٖٛ َكًش١ ايسٜٔ 

ٚا٭خ٬م ٚاجملتُ .
(26)

 

إٔ ٜتُت  ايعٚز بك٠ٛ دٓػ١ٝ داق١, ػعً٘ غرل َهجـ بعٚد٘ ٚاسس٠  (2

إَا يهدل غٓٗا أٚ يهعؿٗا أٚ يڀٍٛ عازتٗا ايؿٗط١ٜ َٚس٠ ْؿاغٗا, ؾٝهٕٛ 

ٌ ايصٟ ٜكتهٝ٘ ايسٜٔ ٜٚؿطن٘ ايتُػو بايعؿ١ ٚايؿطف ٖٛ تعسز اؿ

 ايعٚدات بس٫ َٔ تعسز اـ٬ًٝت.

ٚبعس ٖات٘ ايسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ ٭سهاّ تعسز ايعٚدات ٗ بعض        

اؿهاضات ايكس١ّ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ْتعطض ٗ إبشجٌ إٛايٌٝ  

ا٥طٟ, ثِ بعض ايِٓٛ يسضاغ١ َػأي١ ايتعسز ٗ نٌ َٔ ايتؿطٜ  اؾع

 إكاض١ْ.

 املبشح األٔه: تعدد الصٔدات يف التػسٖع اجلصاٟسٙ 

طايبت بعض إُٓٛات ٚاؾُعٝات إساؾع١ عٔ سكٛم إطأ٠ ٚإڀايب١     

َػاٚاتٗا َ  ايطدٌ, ٗ اجملتُ  اؾعا٥طٟ, بإيػا٤ تعسز ايعٚدات ع٢ً 

َٴٗٓٝاڄ يهطا١َ إطأ٠, َٔ د١ٗ, َٚٔ د١ٗ  أخط٣ يهْٛ٘ كايؿا ٕبسأ اعتباضٙ 

إػاٚا٠ بٌ اؾٓػٌ ايصٟ أقطٙ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ, ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ اييت 

اْهُت إيٝٗا اؾعا٥ط
(27) 

ا٭َط ايصٟ زؾ  إؿطع إٍ تعسٌٜ قإْٛ ا٭غط٠ 

َٴُج١ً ٗ ايٛظٜط٠ إهًؿ١ با٭غط٠ غ١ٓ 00-02 , 0991. ٚقس قبًت ايسٚي١ 

, ٚبعس ث٬ث١ أٜاّ عٌُ, مت ايتبين ايڂُؿذلى تِٓٛٝ يكا٤ َ  سطن١ ايٓػا٤

 يبعض ايتٛقٝات إتُج١ً ؾُٝا ًٜٞ:

سٛط تعسز ايعٚدات, بتؿػرل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ا١ُٕٛٓ ي٘ ٚايهٝك١  -0

 َٔ ْڀاق٘, بٗسف تٛطٝس اـ١ًٝ ا٭غط١ٜ.

, َٛاؾك١ بأًٖٝتٗا يتػٝرل أَٛاشلا ٠سٛط ايٛيٞ بايٓػب١ يًُطأ٠ ايطاؾس -5

 َٔ ايكإْٛ إسْٞ. 21طبكاڄ يًُاز٠ 

إيػا٤ ايڀ٬م بإضاز٠ ايعٚز إٓؿطز٠, ٚايصٟ ٜٗسز أَٔ ا٭غط٠ -3
(28)

. 

ٚغٓتٓاٍٚ ٗ َڀًب أٍٚ ؾطٚٙ تعسز ايعٚدات, ثِ ْتڀطم ٗ إڀًب 

 ايجاْٞ إٍ آثاض ايتكٝٝس إؿطٚض ع٢ً تعسز ايعٚدات 
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 املطمب األٔه: غسٔط تعدد الصٔدات 

إعسٍ ٚإتُِ "ٜػُح  02/00ا٭غط٠ َٔ قإْٛ  0تٓل إاز٠      

بايعٚاز بأنجط َٔ ظٚد١ ٚاسس٠ ٗ سسٚز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َت٢ ٚدس 

 إدلض ايؿطعٞ ٚتٛؾطت ؾطٚٙ ١ْٝٚ ايعسٍ. 

هب ع٢ً ايعٚز إخباض ايعٚد١ ايػابك١ ٚإطأ٠ اييت ٜكبٌ ع٢ً ايعٚاز بٗا, -

َػهٔ ٕ ٜكسّ طًب ايذلخٝل بايعٚاز إٍ ض٥ٝؼ احمله١ُ َهإ أٚ

 ايعٚد١ٝ. 

ّهٔ يط٥ٝؼ احمله١ُ إٔ ٜطخل بايعٚاز اؾسٜس إشا أخص َٛاؾكتُٗا -

ٚأثبت ايعٚز إدلض ايؿطعٞ ٚقسضت٘ ع٢ً تٛؾرل ايعسٍ ٚايؿطٚٙ 

 ايهطٚض١ٜ يًشٝا٠ ايعٚد١ٝ".

"يًعٚدٌ  19إعسٍ ٚإتُِ  02/00َٔ قإْٛ ا٭غط٠  09ٚتٓل إاز٠  

س ضزلٞ ٫سل نٌ ايؿطٚٙ اييت ٜطٜاْٗا إٔ ٜؿذلطا ٗ عكس ايعٚاز أٚ ٗ عك

نطٚض١ٜ, ٫ٚ غُٝا ؾطٙ تعسز ايعٚدات ٚعٌُ إطأ٠, َا مل تتٓاؾ٢ ٖصٙ 

 ايؿطٚٙ َ  أسهاّ ٖصا ايكإْٛ".

إٔ ؾطٚٙ ايتعسز عٓس إؿطع اؾعا٥طٟ  0ٜتهح َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ 

 تتٌُ ٗ: 

ٖٚات٘  أ( ٜػُح بايعٚاز بأنجط َٔ ٚاسس٠ ٗ سسٚز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬,

ا٭خرل٠ نُا شنطْا آْؿاڄ قس سسزت ايعسز بأضب  ظٚدات, ٖٚٓا أٚز إٔ أؾرل 

إٍ إًتك٢ اؾاَعٞ بٖٛطإ سٍٛ "ا٭ؾهاٍ ايعٚد١ٝ ٚأؾهاٍ ايٓػب"
(29)

 .

سٝح أؾاض ا٭غتاش ايؿطْػٞ"أٚ يٝؿٝٞ زٜبٛا" ٚايصٟ تٓاٚيت َساخًت٘ 

١ٝ٥ يًذ١ٓ ٚا٫دتٗازات ايكها ١َٛنٛع "ا٭غط٠ ٗ ايكٛاٌْ ا٭ٚضٚبٝ

سكٛم اٱْػإ", أؾاض إٍ إٔ سكٛم ا٭غط٠ َٔ ا٫ختكاقات اؿكط١ٜ 

يًسٚي١ ٚيٝؼ ا٫تؿاق١ٝ ا٫ضٚب١ٝ. ٖٚصا ٜكب ٗ ْؿؼ َا أؾاض إيٝ٘ ايعامل 

" ىه  قإْٛ :" أٜٔ قاcarbonierٍ"ايؿطْػٞ ايهبرل"دٕٛ نطبْٛٝٝ٘" 

١ْٝٛ "اي٬قإْٛ", أنجط َٔ خهٛع٘ يًُؿاِٖٝ ايكاْ ا٭غط٠ يؿطن١ٝ

ٖٛ ا٭غاؽ ٗ عامل ا٭غط٠, ٚايكإْٛ ٖٛ   le non droitٚيًكإْٛ. ؾاي٬قإْٛ

ا٫غتجٓا٤"
(30)
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ب(ٚدٛز إدلض ايؿطعٞ: َدلضات ايتعسز ايؿطع١ٝ نجرل٠ شنطْاٖا آْؿاڄ, 

يهٔ إؿطع اؾعا٥طٟ دعًٗا ع٢ً غبٌٝ اؿكط ٖج١ً ٗ إطض إعَٔ 

ايؿطعٞ ٜككس بٗا إدلض ايكاْْٛٞ ٚايعكِ ؾك٘, ٖا هعٌ َٔ عباض٠ إدلض 

ٚيٝؼ ايؿطعٞ بإؿّٗٛ ايٛاغ  يًؿطٜع١.
(31)

  

 53/05/0902ايكازض بتاضٜذ  02/015 :ٚقس سسز إٓؿٛض ايٛظاضٟ ضقِ

 إدلض ايكاْْٛٞ ٗ سايتٌ: 

إشا ناْت ايعٚد١ َطٜه١ َطنا َعَٓا أقعسٖا عٔ ٚادبات ايعٚد١ٝ  -0

 إٓؿٛض إصنٛض "إٔ ع٢ً إٛثل أٚ ٚأؾكسٖا ٚٚٝؿ١ ا٭١ََٛ. ٖٚا دا٤ ٗ

ناب٘ اؿاي١ إس١ْٝ ايتأنس َٔ ٚدٛز إدلض ايؿطعٞ ٫ٚ ٜهتؿٞ ؾٝ٘ 

بإؿاؾ١ٗ أٚ اٱقطاض. بٌ ٫ بس َٔ ؾٗاز٠ طبٝب اختكاقٞ ٜجبت شيو 

 ؾإٕ مل ٜجبت ٖصا, ضؾض إٛثل أٚ ناب٘ اؿاي١ إس١ْٝ إبطاّ ٖصا ايعكس" 

٫ تًس ٚايعٚز َٛي  بايصض١ٜ, شيو إٔ سب  عٓسَا تهٕٛ ايعٚد١ عكُٝا -5

 ايبٌٓ َٔ َكاقس ايعٚاز.

ٚا٬ٕس١ٛ ٖٓا, إٔ سكط َدلضات ايعٚاز ع٢ً ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ؾك٘       

ؾٝ٘ ْٛع َٔ اٱدشاف. غٛا٤ ٗ سل ايطدٌ أٚ سل إطأ٠, شيو إٔ ٖٓاى 

َٔ إدلضات َا ٜعِٛ ؾأْٗا يٝكٌ بايؿدل إَا إٍ زضد١ اـطٚز عٔ 

ايؿطع, أٚ تڀًٝل إطأ٠ بايطغِ َٔ ضناٖا بايعٚاز عًٝٗا ٫ْعساّ أسهاّ 

إدلضٜٔ ايػايؿٌ. ا٭َط ايصٟ ٜسؾ  ايٓاؽ إٍ ايعٚاز ايؿطعٞ غرل 

 إػذٌ, ا٭َط ايصٟ غٓعاؾ٘  ٫سكا.

ز( تٛؾط ؾطٚٙ ١ْٝٚ ايعسٍ: ٜكٍٛ ا٭غتاش أبٛ ظٖط٠
(32)

ٕ ايعساي١ أَط إ:"

ٚخكٛقا اـٛف َٓٗا, ٚإٔ ايكطإٓ  ْؿػٞ ٫ ٜعًِ ا٭ َٔ د١ٗ قاسبٗا,

ايهطِٜ عٓس َا شنط ايعسٍ أْا٤ ا٭َط إٍ اـٛف َٔ إٔ ٫ ٜعسٍ. نُا قاٍ 

تعإٍ "ؾإٕ خؿتِ ا٭ تعسيٛا" َٓاط١ إٍ أَط ْؿػٞ ٫ هطٟ ؾٝ٘ إثبات 

ايكها٤, َٚا ٫ّهٔ إثبات٘ قها٤ ٫ ٜٛن  ٗ قإْٛ ّٓع٘ ايكها٤". ٚٗ  

ٖٚب١ ايعسًْٝٞؿؼ ايػٝام ٜصٖب ايع١َ٬ 
(33)

ٕ ٖصا ٫ إإٍ ايكٍٛ: "

كٛاٌْ ؾًٔ تػرل ٜػتٛدب إقساض قٛاٌْ خاق١ بٗا, بٌ أْ٘ إشا قسضت اي
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ٕ ٖصٙ ايكهاٜا ؼتاز يهٛابڀٗا ٚنٛابح زاخ١ًٝ ٖٞ ٗ ا٭َط ؾ٤ٞ, ٭

 ايسٜٔ ٚايٛدسإ ٚا٭خ٬م". 

ٖٛ ز( إع٬ّ ايعٚد١ ايػابك١, أٚ ايعهات ايػابكات, ٚإدڀٛب١ اي٬سك١, ٚ

أَط أقاب ؾٝ٘ إؿطع, شيو أْ٘ هٛظ يًعٚد١ أٚ ايعهات ايػابكات 

ٚإدڀٛب١ اي٬سك١ إبسا٤ َٛاؾكتٗٔ أٚ اعذلانٗٔ ٚ٭ٚيٝا٥ٗٔ سل 

ا٫عذلاض نصيو, ٚزيٌٝ شيو َا ٚضز ٗ قشٝح ايػ١ٓ إٔ اٱَاّ ع٢ً بٔ 

أبٞ طايب نطّ اهلل ٚدٗ٘ نإ ظٚداڄ يًػٝس٠ ؾاط١ُ بٓت ايطغٍٛ اهلل ق٢ً 

أبٞ دٌٗ ؾاعذلض ٚايسٖا ايٓيب بٓت عًٝ٘ ٚغًِ ٚأضاز إٔ ٜتعٚز عًٝٗا  اهلل

بٓت٘ ٚبٓت أبٞ اق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً عًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ هُ  بٌ 

دٌٗ. ؾًِ ٜتعٚز عًٝٗا ا٭َاّ عًٞ. ٚتؿكٌٝ ايكك١ ٗ نتب اؿسٜح 

 ٚايػ١ٓ ٕٔ أضاز ا٫غتعاز٠. 

بٓا٤ َٔ ايؿطاؾٌ َػتكب٬. ٚٗ ٖصا اٱع٬ّ سؿٛا يك١ً ايطسِ بٌ ا٭

ساييت ايطنا  55/10/0902ٚقس تهُٔ إٓؿٛض ايٛظاضٟ ايكازض بتاضٜذ 

 ٚايعًِ َٔ ايعٚدتٌ يهٔ زا٥ُا ؼت غًڀات ايكانٞ ٚق٬سٝات٘.    

ٖـ( ايذلخٝل بايعٚاز َٔ ض٥ٝؼ احمله١ُ: ٜتٛدب ع٢ً ايؿدل طايب 

ه١ُ, ٖٚصا ا٭خرل ايتعسز إٔ ٜكسّ طًب ايذلخٝل بايعٚاز إٍ ض٥ٝؼ احمل

ّهٓ٘ سػب غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ إٔ ٜطخل بايعٚاز َت٢ أثبت ايعٚز 

ٚأثبت  –ايكاْْٛٞ–َٛاؾك١ ايعٚدات, ثِ أثبت أٜها إدلض ايؿطعٞ 

ايؿطٚٙ ايهطٚض١ٜ يًشٝا٠ ايعٚد١ٝ, َٔ َػهٔ ْٚؿك٘, ٚأثبت قسضت٘ 

ؿٓا  ع٢ً تٛؾرل ايعسٍ, ايعسٍ إازٟ ٫ إعٟٓٛ ٭ْ٘ أَط زاخًٞ نُا أغً

 ايكٍٛ.

َٔ  55/10/0902ٖصا, ٚقس ٚغ  إٓؿٛض ايٛظاضٟ ايكازض بتاضٜذ      

ْ٘ دعٌ إسٝح  اختكاق٘ ٗ ٖصا اجملاٍ, ٔٚظاز َ ٞق٬سٝات ايكان

أَطايعطٜه١ ايكازضَٓ٘ غرل قابٌ ٭ٟ ططٜل َٔ ططم ايڀعٔ
(34)

  

ايكازض بٔ زاٚز. ٜٚؿرل ا٭غتاش عبس
(35)

إٍ إٔ ايذلخٝل بايعٚاز بإشٕ  

انٞ َٔ باب نب٘ ا٭َٛض ّهٔ اعتباضٙ َٔ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ايك
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يًشؿاٚ ع٢ً اجملتُ  ٗ ٚن  غٟٛ, َٚٔ تڀبٝكات قاعس٠ غس ايصضا٥  إش 

 طإا ناْت إباس١ ايتعسز َؿطٚٙ ؾٝٗا ؾطعاڄ ايكسض٠ ع٢ً ا٫تؿام.

ٗ سٌ شٖب ا٭غتاش عبس ايععٜع غعس.
(36)

إٍ ايكٍٛ بإٔ ؾطٙ ايتعسز  

 أ٠ شاتٗا ٫ يًكانٞ ٚسذت٘ ٗ شيو:ٜهٕٛ َٓٛٙ بإط

اٱغ٬ّ ٜعڀٞ إطأ٠ سط١ٜ ا٫ختٝاض ٚإٛاؾك١ ع٢ً إٔ تهٕٛ ظٚد١ -(0

 ثا١ْٝ َٔ عسَٗا. ٫ٚ ٜكِٝ ايكانٞ سادعا بٝٓٗا ٚبٌ ضغبتٗا ٚإضازتٗا.

إٕ اٱْاع اْعكس ع٢ً عسّ اؾذلاٙ إشٕ ايكانٞ ٱباس١ ايتعسز, سٝح -(5

١َٝ٬ ايصٟ اؽصٙ ٗ َ٪ُطٙ ايجاْٞ ٗ دا٤ ٗ قطاض فُ  ايبشٛخ اٱغ

ٗ بػتإ تعسز ايعٚدات َٚس٣ َؿطٚع١ٝ اؾذلاٙ  0912ايكاٖط٠ غ١ٓ 

شٕ ايكانٞ ٱباس١ تعسز ايعٚدات, ٜكطض إ٪ُط إٔ ايتعسز َباح بكطٜح إ

ْكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبايكٝٛز ايٛاضز٠ ؾٝ٘, ٚإٔ ٖاضغ١ ٖصا اؿل 

 ٗ شيو إٍ إشٕ ايكانٞ.َذلٚن١ إٍ تكسٜط ايعٚز ٫ٚ وتاز 

أْ٘ ع٢ً ايكانٞ إ٫ ٕ ن٬ ايطأٌٜ ؾٝ٘ ْػب١ َٔ ايكٛاب. إّٚهٔ ايكٍٛ 

 اي٬چ ٜتعػـ ٗ اغتعُاٍ ٖصٙ ايػًڀ١ اييت َٓش٘ أٜاٖا إؿطع. 

 0/5ٚأٚز إٔ أؾرل ٖٓا إٍ َػأي١ ا٫ختكام اٱقًُٝٞ سٝح تٓل إاز٠ 

عٚاز إٍ ض٥ٝؼ َٔ قإْٛ ا٭غط٠ "...ٚإٔ ٜكسّ طًب ايذلخٝل باي

)َٔ قإْٛ  251/7احمله١ُ ٕهإ َػهٔ ايعٚد١ٝ" ٗ سٌ تٓل إاز٠ 

 (52/15/5110:ٱزاض١ٜ إ٪ضر ٗاإتهُٔ قإْٛ اٱدطا٤ات إس١ْٝ 10/19ٚ

"تهٕٛ احمله١ُ كتك١ إقًُٝٝا, ٗ َٛنٛع ايذلخٝل بايعٚاز َهإ طايب 

َٔ  251اّ إاز٠ ٚطبكا ٕبسأ اـام ٜكٝس ايعاّ تڀبل أسه ايذلخٝل"

  .19/ 10قإْٛ 

ٕ إؿطع اؾعا٥طٟ قس عسز ايكٝٛز ع٢ً َػأي١ ايتعسز ٖٛ ْل أ ٖٚا ٜ٪نس

ايػايـ ايصنط, سٝح قطض أْ٘ ّهٔ يًعٚد١  12/19َٔ ايكإْٛ  09إاز٠ 

إٔ تهُٔ عكس ايعٚاز, أٚ عكس ضزلٞ ٫سل ؾطٙ عسّ ايعٚاز عًٝٗا َٔ 

 ططف ايعٚز.
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 ز تكٗٗد أٔ إلػاٞ تعدد الصٔداتاملطمب الجاٌ٘: آثا

 ْٚصنط َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ: 

غًٝتذ٧ ايطداٍ إٍ ايتعسز ايعطٗ ايصٟ ٫ ّهٔ َعطؾت٘, ٫ٚ  5-0

نبڀ٘, ٫ٚ اٱط٬ع عًٝ٘ ٫ٚ َعاقب١ َطتهبٝ٘.
(37)

 

إشا ايتذأ إًتعَٕٛ إٍ ايتعسز ايعطٗ, ؾإٕ غرلِٖ غًٝتذ٦ٕٛ إٍ  5-5

َٔ ايعٚاز أندل شضٜع١ يًعْا ٚايؿذٛض ايعْا, ٚغٝذسٕٚ ٗ َدلض َٓعِٗ 

َٚا ٜٓذط عٓ٘ َٔ أَطاض.
(38)

 

غرلتؿ  َعسٍ ايڀ٬م, ٭ٕ ايطدٌ غٝذس ْؿػ٘ َهڀطاڄ باغِ  5-3

ايكإْٛ يتڀًٝل ظٚدت٘ ا٭ٍٚ َٔ أدٌ ظٚاد٘ ايجا١ْٝ, ٚتڀًٝك٘ ايجا١ْٝ 

 ٭دٌ إٔ ٫ تڀًل ا٭ٍٚ.إ٫ َٔ أدٌ ظٚاد٘ ايجايج١, َٚا ؾطع ايتعسز 

عا٠ َٓ  ايتعسز ٫ ٜبصيٕٛ أٟ دٗس حملاضب١ ايعْا ٫ٚ ٜعًُٕٛ ؾ٦ٝا إٕ زٴ 5-2

تٓاَٞ ٚاٖط٠ ا٭َٗات ايعاظٜات, بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ ٖصا  ٔيًشس َ

ٜسعٕٛ إتذُ  يتؿِٗ ٖصٙ ايٛٛاٖط, ًٜٚشٕٛ عًٝ٘ إٔ ٜعاٌَ تًو 

ايؿطا٥ح بهٌ إْػا١ْٝ ٚؼهط ٚعڀـ, بُٝٓا مل ٜبصيٛا أٟ دٗس يؿِٗ 

تٚاٖط٠ تعسز ايعٚدا
(39)

. 

ٚبعس ايتعطض يتعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, ْٴػً٘ ايه٤ٛ       

 ع٢ً ْؿؼ إػأي١ ٗ بعض ايِٓٛ إكاض١ْ ٗ إبشح ايجاْٞ.

 املبشح الجاٌ٘: تعدد الصٔدات يف بعض الٍعي املكازٌٛ.

 , ايتْٛػٞ ٚإػطبٞ.ٚتكتكط ٖٓا ع٢ً ايٓٛاٌَ إػاضبٌٝ

 ات يف التػسٖع التٌٕط٘ تعدد الصٔد املطمب األٔه:

َٔ ف١ً ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايتْٛػ١ٝ. 00ٜٓل ايؿكٌ       
(40)

ع٢ً 

 تعسز ايعٚدات ٖٓٛع. -0أْ٘:" 

نٌ َٔ تعٚز ٖٚٛ ٗ ساي١ ايعٚد١ٝ, ٚقبٌ ؾو عك١ُ ايعٚاز ايػابل  -5

ٜعاقب بايػذٔ ٕس٠ عاّ ٚغڀ١ٝ قسضٖا َا٥تإ ٚأضبعٕٛ أيـ ؾطْو أٚ 

 إٔ ايعٚاز اؾسٜس مل ٜدلّ طبل أسهاّ ايكإْٛ". بإسس٣ ايعكٛبتٌ, ٚيٛ 

"ايعٚاز ايؿاغس ٖٛ ايصٟ اقذلٕ بؿطٙ ٜتٓاؾ٢ َ   :50ٜٚٓل ايؿكٌ

 00ٚ 07ٚ 02ٚ01دٖٛط ايعكس, أٚ اْعكس بسٕٚ َطاعا٠ أسهاّ...ايؿكٍٛ 
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َٔ ٖصٙ اجمل١ً. ٚإشا ٚقعت تتبعات دعا١ٝ٥ تڀبٝكا ٭سهاّ  51ٚ 09ٚ

 ".اعهِ ٚاسس ٗ اؾط١ّ ٚؾػاز ظٚاداُٖ أع٬ٙ, ؾإْ٘ ٜك  ايبت 00ايؿكٌ 

ٜٛٗط د٬ٝڄ يًعٝإ إٔ إؿطع ايتْٛػٞ مل ٜؿطض قٝٛز ع٢ً تعسز      

ايعٚدات نُا ؾعاٍ  إؿطع  اؾعا٥طٟ, بٌ شٖب بعٝسا ٗ شيو سٝح ْل 

ٜاٙ أْ٘ ظٚاز ؾاغس ْاقا ٗ إٚبكطاس١ ع٢ً سط١َ تعسز ايعٚاز َعتدلا 

 هبٝ٘.شيو ع٢ً إٜكاع عكٛبات ع٢ً َطت

ٚشٖب بعض ايؿك٘.     
(41)

قٛبًت بايطؾض  00ٕ إاز٠ إإٍ ايكٍٛ 

باعتباضٖا سهُا ٫ ٜٓػذِ َ  ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ   rejet socialا٫دتُاعٞ

ا٭خ٬قٞ ٚا٫دتُاعٞ, سٝح ؾأ ا٭ؾطاز إٍ ايتعاٚز عٔ ططٜل ايعٚاز 

أٟ ظٚد١ , ٚٚٗطت عازات ا٫م٬ٍ ايػطبٞ؛  mariage orf ou cotumierايعطٗ

 ؾطع١ٝ ٚعسز َٔ اـ٬ًٝت.

ٜٚؿرل ايسنتٛض ايتْٛػٞ عُاض عبس ايٛاسس عُاض ايساٚزٟ إٍ: "َٓ      

ايتعسز يٝؼ ؾهط٠ َػتشسث١ ٫ٚ َٛقؿا تبٓاٙ إؿطع ايتْٛػٞ َععٍ عٔ 

ا٫ػاٖات ايؿك١ٝٗ, بٌ إٕ عسٜس اجملتٗسٜٔ ٗ َٝسإ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ قس 

١ٝ ًّٝٗا ٚاق  ايع٬قات ايعٚد١ٝ ٗ طايبٛا ب٘ ٚاعتدلٚٙ نطٚض٠ ؾطع

ايعكط اؿانط.
(42)

َاّ قُس عبسٙ أٍٚ ؾكٝ٘ إغ٬َٞ زعا إٍ إش ٜعتدل اٱ

إقطاض إػاٚا٠ بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ َتذاٚظا بصيو نٌ ايذلاخ ايؿكٗٞ, 

َٚعتُساڄ تأًٜٚ٘ اـام يٰٜات ايكطآ١ْٝ, ؾؿٞ تؿػرلٙ ي١ٰٜ "ٚشلٔ َجٌ 

ٜكٍٛ: "ٖصٙ ن١ًُ د١ًًٝ...ؾٗٞ قاعس٠ سٝح ايصٟ عًٝٗٔ بإعطٚف" 

 ن١ًٝ ْاطك١ بإٔ إطأ٠ َػا١ٜٚ يًطدٌ ٗ ْٝ  اؿكٛم"

ٖصا, ْٚٛز اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايكإْٛ ايتْٛػٞ ٜكؿ٘ ايػطبٕٝٛ أْ٘       

أسػٔ قإْٛ عطبٞ إغ٬َٞ ْكـ إطأ٠ ٚسؿٜ نطاَتٗا َتُاؾٝا ٗ 

ق١ َٓٗا اتؿاق١ٝ شيو َ  إٛاثٝل ٚاٱع٬ْات ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ خا

 ايكها٤ ع٢ً ْٝ  أؾهاٍ ايتُٝٝع نس إطأ٠.

 املطمب الجاٌ٘: تعدد الصٔدات يف التػسٖع املػسب٘

ع٢ً أسهاّ تعسز ايعٚدات ٗ َس١ْٚ  21إٍ  21تٓل إٛاز َٔ      

ا٭غط٠ إػطب١ٝ.
(43)

"ّٓ  ايتعسز إشا خٝـ عسّ  21سٝح تٓل إاز٠ 



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (44) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ساي١ ٚدٛز ؾطٙ َٔ ايعٚد١ بعسّ ايعسٍ بٌ ايعٚدات, نُا ّٓ  ٗ

 " ٫ تأشٕ احمله١ُ بايتعسز:  20ايتعٚز عًٝٗا " ٚتٓل إاز٠ 

 إشا مل ٜجبت شلا إدلض إٛنٛعٞ ا٫غتجٓا٥ٞ.-

إشا مل تهٔ يڀايب٘ إٛاز ايهاؾ١ٝ ٱعاي١ اٱَطأتٌ, ٚنُإ ْٝ  اؿكٛم -

 5/ 22از٠ َٔ ْؿك١ ٚإغهإ َٚػاٚا٠ ٗ ْٝ  أٚد٘ اؿٝا٠". ٚتٓل إ

"يًُشه١ُ إٔ تأشٕ بايتعسز َكطض َعًٌ غرل قابٌ ٭ٟ طعٔ. إشا ثبت شلا 

إدلض إٛنٛعٞ ا٫غتجٓا٥ٞ, ٚتٛؾطت ؾطٚط٘ ايؿطع١ٝ, َ  تكٝٝسٙ 

 بؿطٚٙ يؿا٥س٠ إتعٚز عًٝٗا ٚأطؿاشلا". 

ٜٚتذ٢ً َٔ خ٬ٍ ٖات٘ ايٓكٛم إٔ إؿطع إػطبٞ أداظ تعسز      

ٚٙ ٚنٛاب٘ نٓٛرلٙ اؾعا٥طٟ,ايعٚدات يهٔ قٝسٙ بؿط
(44)

ٚشيو ٜأتٞ  

بعس اغتذاب١ إؿطع إػطبٞ يًُڀايبٌ َػاٚا٠ إطأ٠ بايطدٌ ٗ إػطب, 

"....ٚقس غًو د٬ي١ إًو قُس ايػازؽ  سٝح دا٤ ٗ زٜباد١ إس١ْٚ

َؿسزا ع٢ً ا٫يتعاّ بأسهاّ ايؿطع َٚكاقس اٱغ٬ّ ايػُش١, ٚزاعٝا 

اغتٓباٙ ا٭سهاّ, َ  ا٫غتٗسا٤ َا تكتهٝ٘ ضٚح  إٍ إنُاٍ ا٫دتٗاز ٗ

ايعكط ٚايتڀٛض, ٚايتعاّ إًُه١ عكٛم اٱْػإ نُا ٖٛ َتعاضف عًٝٗا 

 عإٝا. " 

.." .ٜٚػتؿـ َٔ ايعباض٠ ا٭خرل٠ "تكتهٝ٘ ضٚح ايعكط ٚايتڀٛض

إعاٖسات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚإطأ٠. ٜٚؿرل ا٭غتاش عبس اهلل 

ٜػٞ.ايػٛ
(45)

إٍ أْ٘ ٖا ٜسعٛا إٍ ا٫غتػطاب إٔ إس١ْٚ إػطب١ٝ ؾطعت  

إػڀط٠ يًٛقٍٛ إٍ تٛثٝل عكس ايعٚاز, بُٝٓا أؾكست إس١ْٚ ْؿػٗا 

ٚثٝك١ عكس ايعٚاز قُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ, ٚقٛتٗا اٱيعا١َٝ بهٌ َاز٠ تٓل 

 ع٢ً أْ٘: "َت٢ ثبتت ب٠ٛٓ ايٛيس بأ١ٜ ٚغ١ًٝ َكطض٠ ؾطعا نايؿب١ٗ, أٚ

ا٫غتًشام, أٚ اٱقطاض, أٚ ايب١ٓٝ, أٚ اـدل٠ أقبح ايٛيس ؾطعٝا َجٌ إاز٠ 

. ٚبايتايٞ ؾإٕ َٔ أضاز إٔ ٜعسز ؾػٝعسز 01,022,025,027,020ٚ,011

بسٕٚ ٖصٙ إػڀط٠ اييت ٜطاٖا َعكس٠ َازاَت غت٪زٟ إٍ ٚثٝك١ قس 

ا ؾكست قُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ, َٚازاّ غٝتِ ا٫عذلاف بٛيسٙ ,ٚغٝكبح ؾطعٝ

 َذطز ايؿب١ٗ, أٚ ا٫غتًشام, أٚ اٱقطاض ,أٚ ايب١ٓٝ ,أٚ اـدل٠ ايڀب١ٝ.



(45) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

سٝح تٓل إاز٠  ْٚؿؼ ٖات٘ ايؿهط٠ ُؼ إؿطع اؾعا٥طٟ,     

"ٜجبت ايٓػب بايعٚاز ايكشٝح أٚ باٱقطاض أٚ  َٔ قإْٛ ا٭غط21/0٠

ز بايب١ٓٝ أٚ بٓهاح ايؿب١ٗ أٚ بهٌ ظٚاز مت ؾػد٘ بعس ايسخٍٛ طبكا يًُٛا

 َٔ ٖصا ايكإْٛ" 35ٚ33ٚ32

8 

ٚبعس ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ ٕٛنٛع تعسز ايعٚدات, نًل إٍ إٔ        

ايتعسز نإ َٛدٛزاڄ ٗ اؿهاضات اييت غبكت اٱغ٬ّ بؿهٌ غرل َِٓٛ 

بؿطٚٙ ٚ نٛاب٘, إٍ إٔ دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾهإ أٍٚ إق٬ح ٗ 

 ٠ ٗ شيو ع٢ً ايعسٍع٢ً أضب  ظٚدات َؿسز كطت٘ق ٖصا ايٓٛاّ إٔ

بٝٓٗٔ إشا َا زعت إٍ شيو اؿاد١, ؾايؿطٜع١ أباست ايتعسز سُٝٓا تسعٛا 

اؿاد١ إيٝ٘, ٚمل تٛدب٘ ٭ْ٘ ضخك١ ٫ عع١ّ, ٚؾطع ٫ أقٌ ٚ أَط 

 اغتٓا٥ٞ ٫ قاعس٠ عا١َ.

نُا نًل إيٞ إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ تعسًٜ٘ يكإْٛ ا٭غط٠ مل ّٓ         

ا ؾعٌ إؿطع ايتْٛػٞ, بٌ شٖب ٗ شيو َٓش٢ إؿطع تعسز ايعٚدات نُ

إػطبٞ أٜٔ ؾسز ع٢ً ْٛاّ ايتعسز إٍ سس ايتكٝٝس بكٝٛز إدلض ايؿطعٞ 

ع٢ً غبٌٝ اؿكط, َ  اٱشٕ بايذلخٝل ايصٟ ٜهٕٛ ؼت غًڀ١ ايكانٞ 

 ايصٟ سهُ٘ غرل قابٌ يًڀعٔ.

ػاٚا٠ إطأ٠ ٕ إؿطع اؾعا٥طٟ خه  يتٛدٗات إڀايبٌ َإٖصا, ٚ      

ؾٗٛ ٫ ٜجرل  %,3ٚشيو إٔ ٚاق  ايتعسز ٗ اؾعا٥ط ٫ ٜتذاٚظ ْػب١  بايطدٌ,

إؾهاٍ بٗصا ايؿهٌ ايهبرل ايصٟ تطٚز ي٘ اؾُعٝات إڀايب١ َػاٚا٠ إطأ٠ 

ْ٘ َػا٥ٌ ٚاقع١ٝ أخط٣ ع٢ً إؿطع إٔ هس سًٍٛ أبايطدٌ, ٗ سٌ 

ٚاْتؿاض زٚض  اظبات,دس١ٜ شلا ع٢ً غطاض ٚٗٛض َا ٜػ٢ُ با٭َٗات ايع

اجملتُ  اؾعا٥طٟ إػًِ  ٢ايڀؿٛي١ إػعؿ١, ٖٚٞ ٚٛاٖط نًٗا زخ١ًٝ عً

قٌ ؾس٠ أإتأقٌ. ٚعًٝ٘ ْط٣ إٔ اؿٌ ٜهُٔ ٗ ايتعسز بهٛاب٘ تهٕٛ 

َٔ اييت ٚنعٗا إؿطع ْٚعاٚز اٱؾاض٠ إٍ قٍٛ ايعامل ايؿطْػٞ ايهبرل 

ات٘ َٔ ؾطٚع ايكإْٛ "دٕٛ نطبْٛٝٝ٘" إٕ قإْٛ ا٭غط٠ ؾطع َػتكٌ بص



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (46) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

سٝح ىه  يؿطن١ٝ "اي٬قإْٛ" ؾٗصا ا٭خرل  اـام ي٘ شاتٝ٘ اـاق١,

 ٚايكإْٛ ٖٛ ا٫غتجٓا٤. ٖٛ ا٭غاؽ ٗ عامل ا٭غط٠,

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
 . 3( ايٓػا٤ اٯ١ٜ 1)

 8984ْٜٛٝٛ  29 ـ:ٖـ إٛاؾل ي 8424ضَهإ  29 :إ٪ضر ٗ 88 -84 :ايكإْٛ ضقِ (2)

 تُِ. إعسٍ ٚإٜتهُٔ قإْٛ ا٭غط٠ 

 .89/28/0282, ايج٬ثا٤ ١َٜٝٛ0803 ايؿذط, ايعسز  (3)

اؿازٟ عؿط َٔ غؿط إًو ا٭ٍٚ. أخصا عٔ؛ عباؽ قُٛز ايعكاز,  اٱقشاح( دا٤ ٖصا ٗ 4)

إطأ٠ ٗ ايكطإٓ, ايڀبع١ ايػازغ١,ْٗه١ َكط يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠, 

 .72, م 0228

 ؼ ايكؿش١أخصاڄ عٔ: ايعكاز, إطد  ايػابل, ْؿ (5)

        Bye. Neufeld      Ancient Hebrew Marriage Law:  

َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطأ٠ بٌ ايؿك٘ ٚايكإْٛ, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, زاض ايػ٬ّ يًڀباع١ ( 6)

 . 48م  ,0223, ايكاٖط٠,  ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ

 .78أخصا عٔ: ايعكاز, إطد  ايػابل, م  (7)

 .70يػابل, م عٔ: ايعكاز, إطد  ا اأخص (8)

 . 70ايعكاز, إطد  ايػابل, م  (9)

 .52أخصاڄ عٔ: َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (10)

  .882, م 8980, 85قُس قڀب, ؾبٗات سٍٛ اٱغ٬ّ, زاض ايؿطٚم, برلٚت, ايڀبع١  (11)

قُس ايكاحل ايكسٜل, ْٛاّ ا٭غط٠ ٗ اٱغ٬ّ, زاضَٖٛ٘ يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ ,  (12)

 ,843,م 8999ؾعا٥ط, ا

 .53أخص عٔ: َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (13)

 .53أخص عٔ: َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (14)

 .73أخص عٔ: ايعكاز, إطد  ايػابل, م  (15)

قُس قسٙ, اـڀب١ ٚايعٚاز, طبع١ ثا١ْٝ َعٜس٠ َٚٓكش١, َڀاب  عُاض قطْٞ, بات١ٓ,  (16)

 .390, م 0222

قإْٛ  ػٔ ظقٛض, ؾبٗات قٛاٌْ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٗ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ ٚزؾعٗا,أس (17)

 .05, م 0227ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ ِٛشدا, َٓؿٛضات زاض ا٭زٜب, ٖٚطإ, 

, أخصا عٔ : ايؿٝذ ايسٜٔ, قإْٛ ا٭غط٠  042, م 4ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايتؿػرل إػرل ز (18)

 . 823, م 0223٭١َ, ٚإكذلسات ايبس١ًٜ, ايڀبع١ ٭ٍٚ, زاض ا

 .3غٛض٠ ايٓػا٤  (19)



(47) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
, ٚغٓٔ أبٞ 7/63, ٚغٓٔ ايتػا٥ٞ: 3/447ٚغٓٔ ايذلَٝصٟ:  0/040غٓٔ أبٞ زاٚز:  (20)

, ٚايسضا١ٜ ٫بٔ 0/886, ٚإػتسضى ؿانِ: 82/7, ٚقشٝح أبٞ سبإ: 8/633َاد١: 

صٖب إايهٞ خصاڄ عٔ: عبس اهلل ايڀاٖط ايػٛغٞ, َسْٚ٘ ا٭غط٠ ٗ إطاض إأ, 0/66سذط: 

ٚأزيت٘, زضاغ١ تأق١ًٝٝ َكاض١ْ عٌ ن٤ٛ إصاٖب ا٭ضبع١, ايهاتب ا٭ٍٚ, ايعٚاز, ايڀبع١ 

 .887, م 0225ا٭ٍٚ, َڀبع١ ايٓذاح اؾسٜس٠, إػطب, 

 .809غٛض٠ ايٓػا٤ اٯ١ٜ  (21)

قُس أبٛ ظٖط٠ ضٚح ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚٚق  ايتؿطٜ  ايّٝٛ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ, ف١ً  (22)

 .843, م 8976, َاٟ 33ا٭قاي١ , ايعسز 

 .892, 889, 888عبس اهلل بٔ ايڀاٖط ايػٛغٞ, إطد  ايػابل, م  (23)

 .890, أخصا عٔ: عبس اهلل ايػٛغٞ, إطد  , ايػابل, م 8/43قشٝح ايبداضٟ  (24)

 . 56َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (25)

 .58َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (26)

َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ " نٌ إٛاطٌٓ غٛاغ١ٝ أَاّ ايكإْٛ", ٖصا ٚقس  09ٓل إاز٠ ت (27)

اْهُت اؾعا٥ط َ  ايتشؿٜ إٍ اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً ْٝ  أؾهاٍ ايتُٝع نس إطأ٠ 

, ٜٚؿرل 00/28/8996إ٪ضر ٗ  96/58ٚشيو َٛدب ا٭َط ايط٥اغٞ ضقِ  8979يػ١ٓ 

غعس زسًب بايبًٝس٠, ٗ َكاي٘ أِٖ ؼسٜات ا٭غط٠ اؾعا٥ط١ٜ ا٭غتاش بٛؽٌٝ َعڀٞ ظاَع١ 

, 0224ٚايطٖاْات إڀطٚس١" إٓؿٛض ٗ ف١ً ايجكاؾ١ٝ اٱغ١َٝ٬, ايعسز ايتذطٜيب. غ١ٓ 

, إٍ إٔ ايتشؿٜ ايٛاضز ع٢ً ٖات٘ ا٫تؿاق١ٝ قس ضؾ  َٔ ططف ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ 853م 

 . 0224غ١ٓ 

)28  ( Souad Khodja, Nous les Algeriennes, La grande solhtude, Casbah, 
Alger, 2002, P56 et suivantes 

ٕڂٓتك٢ ٗ قها٤ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ, اؾع٤ ا٭ٍٚ, زاض  أخصاڄ عٔ: ؿػٌ بٔ ايؿٝذ آخ ًَٜٛا, ا

 .368, م 0225َٖٛ٘ يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ  , اؾعا٥ط, 

 .8508ايعسز , 04/20/0282اْٛط: ١َٜٝٛ ايؿعب اؾعا٥ط١ٜ, ا٭ضبعا٤  (29)

)30((J) Carbonnier. Flexible droit.Paris.1971.p28 
عٔ: بًشاز ايعطبٞ, ايٛدٝع ٗ ؾطح قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ, اؾع٤ ا٭ٍٚ, ايعٚاز  اأخص

 . 06, م 0225ٚايڀ٬م, ايڀبع١ ايطابع١, زٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع١ٝ , اؾعا٥ط , 

قإْٛ ا٭غط٠ اؾسٜس, زاض اشل٬ٍ يًدسَات اٱع١َٝ٬  عبس ايكازض بٔ زاٚز ايٛدٝع ٗ ؾطح( 31)

 .76, م 0224اؾعا٥ط 

قُس أبٛ ظٖط٠, ضٚح ايؿطٜع١ ٚٚاق  ايتؿطٜ  ايّٝٛ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ, ف١ً ا٭قاي١, ( 32)

 . 843, م 8976. ايػ١ٓ اـاَػ١, َاٟ 33ايعسز 

 .870 ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيت٘, اؾعا٤ ايػاب , م( 33)

 . 393قُس قس٠ إطد  ايػابل, م ( 34)

 . 93. ٚبًشاز ايعطبٞ, إطد  ايػابل, م 79عبس ايكازض بٔ زاٚز, إطد  ايػابل, م ( 35)



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (48) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
عبس ايععٜع غعس, ايعٚاز ٚايڀ٬م ٗ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ, طبع١ ثا١ْٝ َعٜس٠ ( 36)

ؼ ايسٜٔ, إطد  َٚا بعسٖا. ٚسل 847, م 8989َٚؿتش١, زاض ايبعح, قػٓڀ١ٓٝ, 

 َٚا بعسٖا . 824ايػابل, م 

 . 849بٛ ؽٌٝ َعڀٞ, إطد  ايػابل, م ( 37)

آ٫ف طؿٌ ٜڀًب أٚيٝا٩ِٖ تػذًِٝٗ ٚايكإْٛ ٫ ٜعذلف بِٗ ٭ِْٗ ٚيسٚا َٔ ظٚاز  82( 38)

ؾطعٞ عطٗ غرل َػذٌ ٗ غذ٬ت اؿاي١ إس١ْٝ". طاي  دطٜس٠ ايؿطٚم ايَٝٛٞ, ايعسز 

 .0282/ 20/ 85  ثٌٓ, بتاضٜذ ا٭0852

 .887ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ, إطد  ايػابل,  م ( 39)

إتعًل بإقساض ف١ً ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ بايطا٥س ايطزلٞ ايتْٛػٞ  8956أٚت  83ا٭َط ( 40)

 إعسٍ ٚإتُِ. 8956أٚت  87ايكازض ٗ  66عسز 

)41  ( Cf(M) charfi, les conditions de forme du mariage eu droit tunisien 
t.r.d.1969/70.p25 

 .94أخصا عٔ: بًشاز ايعطبٞ, إطد  ايػابل, م 

عُاض عبس ايٛاسس عُاض ايساٚزٟ, ايع٬قات بٌ ايعٚدٌ, دسي١ٝ ايتكًٝس ٚايتذسٜس ٗ ( 42)

 .898, م 0227ايكاٌْْٛٝ ايتْٛػٞ ٚإكاضٕ, َطنع ايٓؿط اؾاَعٞ, تْٛؼ, 

( 0224ؾدلاٜط  23) 8404شٟ اؿذ١  80قازض ٗ  8 -24 -00ٚٗرل ؾطٜـ ضقِ ( 43)

 َجاب١ َس١ْٚ ا٭غط٠.  72.23بتٓؿٝص ايكإْٛ ضقِ 

 .0224َػتٛس٢ َٔ َس١ْٚ ا٭غط٠ إػطب١ٝ ٗ  0225تعسٌٜ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ ٗ  (44)

 .898عبس اهلل ايػٜٛػٞ, إطد  ايػابل, م ( 45)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (49) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب
 ت علي هاشمأ.يوسفا                                        

 أدرار -جامعة العقيد أحمد دراية                                          
S 

نڀطم ؾطع١ٝ  ,ايٓػبإثبات إتعاضف عًٝ٘ إٔ ايؿطاف ٚاٱقطاض ٚايب١ٓٝ أزي١ ٗ      

عٌُ بٗا ايؿكٗا٤ َٓص ظَٔ طٌٜٛ, ٖسا ٚقس ٚٗطت ططم ع١ًُٝ سسٜج١ نسيٌٝ دسٜس 

(, ؾُا َٓعيتٗا َٔ أزي١ ايٓػب ايػابك١ ايصنط, ١ٝADN )ٖٚٛ ْٛاّ ايبك١ُ ايٛضاث

سٝح اختًـ ايؿكٗا٤ إعاقطٕٚ ٗ ؼسٜس َٓعي١ ٖات٘ عٔ تًو ٚٚٗط ق٫ٕٛ, ايكٍٛ 

 إٍا٭ٍٚ ٜط٣ أْ٘ هب تكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عٔ ايڀطم ايؿطع١ٝ, نْٛٗا تٛقًٓا 

ايجاْٞ ٜط٣ أقشاب٘  ايڀطم ايؿطع١ٝ, أَا ايكٍٛ إيٝٗاْتا٥ر أؾهٌ ٚأزم ٖا تٛقًٓا 

َٔ ايهتاب شيو أْ٘ ٜٓبػٞ تكسِٜ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ عٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, َدلضٜٔ 

إٔ ايطأٟ ايجاْٞ ٖٛ ا٭قطب يًكٛاب ٚايسق١  ٚايػ١ٓ, ٚسػب تكسٜط إؿطع اؾعا٥طٟ,

ا اغتشاٍ ا٭َط أَهٓ٘ إشايڀطم ايؿطع١ٝ أ٫ٚڄ, ٚ إًٍٜذأ ايكانٞ  سٝح ٚايٛاقع١ٝ

 َٔ قإْٛ ا٭غط٠. 21م ايع١ًُٝ, ٖٚسا ٚانح َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ ايڀط إٍايًذ٪ 

RESUME: 
Admis que le matelas et la preuve de reconnaissance et de 

preuves pour démontrer qu'elles descendent, le travail routes légitime 
par les chercheurs depuis longtemps, ce qui a paru moyens de preuve 
scientifique moderne, un ADN nouveau système (ADN), quelle est sa 
valeur de preuve des ratios ci-dessus, où les savants diffèrent 
contemporains dans la détermination statut à la suite de celles apparu 
deux opinions, de dire que je sentais qu'il doit fournir l'ADN de la 
légitimité des routes, comme nous l'avons de meilleurs résultats, plus 
précis que les routes conclusions de notre légitimité, tandis que le 
second voit ses compagnons qu'ils devraient fournir des preuves 
médico-légales de l'ADN, ce qui justifie de canard du Coran et de la 
Sunna , et à la discrétion du législateur algérien, que le deuxième avis est 
plus susceptible d'être correcte, la précision et le réalisme où le recours 
du juge aux méthodes légitimes d'abord, et impossible Lada il est 
capable de se réfugier aux méthodes scientifiques, et cela est évident 
dans le texte de l'article 40 du code de la famille.            
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ضغِ َا ٚقٌ ايٝ٘ اٱْػإ َٔ اخذلاعات ٚانتؿاؾات ع١ًُٝ , ؾإِا        

َٿٔ}: تعاٍشيو إ٫ بؿهٌ ايكٟٛ ايععٜع َكساقا يكٛي٘  َٳا بٹهڂِ  ُٳ١ٺ  ٚٳ ْٿعٵ

ٕٳ ٘ٹ تٳذٵأځضٴٚ ٝٵ ِٴ ايهټطټ ؾځإڇيځ َٳػٻهڂ ِٻ إڇشٳا  ٘ٹ ثٴ ٔٳ ايًچ ُٹ (1){ؾځ
َٚٔ بٌ تًو ا٫نتؿاؾات 

٭خرل٠ َا تعطف باؿاَض ايٟٓٛٚ أٚ ايبك١ُ اييت ؾاعت ٗ اٯ١ْٚ ا

ايٛضاث١ٝ
(2)

ٚاييت دا٤ انتؿاؾاٖا ع٢ً ٜس ايعامل ا٫لًٝعٟ ايسنتٛض "أيٝو  

, سٝح قسّ عجا ٚنح 0902دٝؿطؽ" عامل ايٛضاث١ ظاَع١ يٝػذل ٗ يٓسٕ 

ؾٝ٘ أْ٘ َٔ خ٬ٍ زضاغت٘ ع٢ً اؿُض ايٟٓٛٚ, تبٌ إٔ يهٌ ؾدل 

عٔ غرلٙ َٔ ايٓاؽ ٫ٚ ّهٔ إٔ تتؿاب٘  بك١ُ ٚضاث١ٝ خاق١ ب٘ ُٝعٙ

بٌ اثٌٓ إ٫ ٗ سا٫ت ايتٛا٥ِ إتُاث١ً, ٚأطًل ع٢ً اخذلاع٘ ٖصا اغِ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٲْػإ
(3)

تؿبٝٗا شلا ببك١ُ ا٭قاب  اييت ٜتُٝع بٗا نٌ  

١ٜ َٔ يٕٛ بساؾدل عٔ غرلٙ ٚؼتٟٛ ع٢ً نٌ ايكؿات ايٛضاث١ٝ 

 قاب١ًٝ ايتعطض يبعض ا٭َطاض.ايعٌٝٓ ٚإٛاٖب ايؿدك١ٝ ٚ

ٚباعتباضٖا ٚغ١ًٝ ع١ًُٝ زقٝك١ يًتُٝٝع بٌ ا٭ؾدام, نُا هٛظ      

ا٫عتُاز عًٝٗا ٗ فاٍ إثبات ١ٜٖٛ ايؿدل ٚايتشكل َٔ ؾدكٝت٘ 

ٚا٫عتُاز عًٝٗا ٗ اجملاٍ اؾٓا٥ٞ, إش غاُٖت ٗ تدل١٥ إتٌُٗ أٚ 

كهاٜا اؾٓا١ٝ٥, نُا ا٭ؾدام ايصٜٔ أزٜٓٛا ًُٚا ٗ ايعسٜس َٔ اي

غاُٖت ٗ ايتعطف ع٢ً نشاٜا ايهٛاضخ, ؾه٬ عٔ شيو هٛظ ا٫عتُاز 

أخرل٠  21/0عًٝٗا ٗ فاٍ ايٓػب نُا عاؾٗا إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إاز٠ 

إش ْل: "هٛظ يًكانٞ ايًذ٤ٛ  15-12َٔ تعسٌٜ قإْٛ ا٭غط٠ با٭َط 

 ايڀطم ايع١ًُٝ ٱثبات ايٓػب". إٍ

 : تعسٖف ٔخؿاٟـ البؿىٛ الٕزاثٗٛ املبشح األٔه

عٓس قطا٤تٓا يٓكٛم قإْٛ ا٭غط٠, إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ تسخٌ ٚبٌ      

, نُا سسز يٓا ططم إثبات 21ست٢  21يٓا نٝؿ١ٝ ٱثبات ايٓػب َٔ إٛاز 

, َٚٔ خ٬ٍ َا استٛت٘ ٖصٙ إاز٠ ٜتهح, إٔ ايٓػب ٜجبت 21ٗ إاز٠ 

اض أٚ ايب١ٓٝ أٚ بٓهاح ايؿب١ٗ أٚ بهٌ ظٚاز أ٫ٚ بايعٚاز ايكشٝح أٚ اٱقط

ثِ ؾػد٘ بعس ايسخٍٛ ثِ دعٌ َٔ ايڀطم ايع١ًُٝ ا٭َط دٛاظٟ 



(51) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

بايٓػب١ يًكانٞ أٟ إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ َٛقؿ٘ نإ ُاؾٝا َ  َٛقـ 

ايعًُا٤ إعاقطٜٔ إش ٜكسّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عٔ ا٭زي١ ا٭خط٣ ست٢ ٚيٛ 

٢ ايػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ يًكانٞ ٗ ا٭خص ناْت ْتا٥ذٗا ٜك١ٝٓٝ, داظ١َ ؾتبك

بٗا ٚتأتٞ ٗ إطتب١ ا٭خرل٠, ٚعًٝ٘ غٓكّٛ ٗ ٖصا إبشح بتشسٜس تعطٜـ 

َڀًبٌ ْتعطض ٗ  إٍٚخكا٥ل ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, ٚغٓكػُ٘ 

تعطٜـ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, يٓتعطض ٗ )إڀًب ايجاْٞ(  إٍ)إڀًب ا٭ٍٚ( 

 خكا٥ل ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ.  إٍ

 مب األٔه: تعسٖف البؿىٛ الٕزاثٗٛاملط

ٜٚكاٍ َا ؾاضقتو ؾدلاڄ  ططف ايبٓكط, إٍايبكِ: ؾٖٛا َا بٌ اـٓكط  

بٌ نٌ  ٚايؿٛت َا بٌ اـٓكط , ٚايبكِ َاا٫ بكُٚ ا٫ٚ عتب ا٫ٚؾذل

.أقبعٌ ط٫ٛ
(4)

   

آخط ٖٚٞ  إٍايٛضاث١: ٖٞ إَطاض اـكا٥ل ايبٝٛيٛد١ٝ َٔ دٌٝ   

اؿٝٛاْات ٚايٓباتات ٚست٢ ايها٥ٓات  –ايها٥ٓات اؿ١ٝ ع١ًُٝ ؼسخ بٌ نٌ 

 اجملٗط١ٜ َٔ ايبهذلٜا.

ٚعٔ ططٜل ايٛضاث١ تطخ ايها٥ٓات اؿ١ٝ خكا٥ل تػ٢ُ ايػُات     
(5)

 

 َج٬َٔ اٯبا٤ ؾايؿدل ٜؿب٘ أبٜٛ٘ ٭ْ٘ ٚضخ عُٓٗا يْٛ٘ ٚؾعطٙ 

 ٚؾهٌ ا٭ْـ, ٚزلات أخط٣ عسٜس٠. 

َٔ خ٬ٜا ؼتٟٛ ع٢ً أٟ تطنٝبات  نُا إٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ تتهٕٛ    

 خًٗا يٓكٌ ايػُٝات َٔ دٌٝ ٯخط.بسابٝٛنُٝٝا١ٝ٥ زقٝك١ 

ٖٚصٙ ايذلنٝبات اييت تػ٢ُ إٛضثات   
(6)

)اؾٝٓات( َٔ َاز٠ نُٝٝا١ٝ٥ 

( )اؿُض ايٟٓٛٚ ايطٜيب َٓكٛم ا٭نػذٌ(.ADN)( أ.ز.ٕ)تػ٢ُ 
(7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ٗ تطنٝبات  ADNتذلام إٛضثات َهْٛات غ٬غٌ ط١ًٜٛ َٔ        

تػ٢ُ ايكبػٝات )ايهطٚظَٚات(.
(8)

  

ٖٚا تكسّ َٔ تعطٜـ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يػٜٛا ؾإْ٘ ّهٔ تعطٜؿٗا       

اقڀ٬سا ؾإْٗا تعٌٝ ١ٜٖٛ اٱْػإ عٔ ططٜل ؼًٌٝ دع٤ أٚ أدعا٤ َٔ 

َٓٗا  53ٜا دػ١ُٝ فُٛعٗا إذلنع ٗ ْٛا٠ أٚ خ١ًٝ َٔ خ٬ ADNٓض 
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َٔ ا٭ّ ٚتٛٗط ٖصا ع٢ً ؾهٌ ايتشًٌٝ ٗ قٛض٠ ؾطٜ٘  53َٔ ا٭ب ٚ 

َٔ غًػًتٌ نٌ غًػ١ً ع٢ً ؾهٌ خڀٛٙ
(9)

. 

, ADNعطن١ٝ َتػًػ١ً ٚؾكا يتػًػٌ ايكٛاعس ا٭١َٝٓ ع٢ً ٓض 

 ؾٗٞ خاق١ بهٌ إْػإ سٝح ُٝعٙ عٔ اٯخط ٗ ايذلتٝب.

ت ايٛضاث١ٝ َٔ ا٭ب )قاسب اؿٝٛإ ُجٌ إسس٣ ايػًػًتٌ ايكؿا   

إٟٓٛ( ُٚجٌ ايػًػ١ً ا٭خط٣ ايكؿات ايٛضاث١ٝ َٔ ا٭ّ )قاسب١ 

ايبٜٛه١( ٚٚغ١ًٝ ايتشًٌٝ أدٗع٠ شات تك١ٝٓ عاي١ٝ تػٌٗ ع٢ً إتسضب 

عًٝٗا قطا٤تٗا ٚ سؿٛٗا, ٚؽعٜٓٗا ٗ ايهُبٝٛتط تطنا يًشاد١ إيٝٗا.
(10)

 

 ثٗٛاملطمب الجاٌ٘: خؿاٟـ البؿىٛ الٕزا

يكس اغتٓب٘ ايعًُا٤ ٚأٌٖ ايڀب ٚإعطؾ١ إتدككٌ ٗ بعض       

إُٝعات اييت تتُٝع بٗا ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عٔ غرلٖا َٔ ا٭زي١ 

ايبٝٛيٛد١ٝ ا٭خط٣, ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا تٛقٌ إيٝ٘ ايعامل "إيو 

دٝؿطؽ"بعس زضاغ١ ٚانتؿاؾات٘ إػتُط٠ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ سٝح نإ 

 ٖصٙ ايبك١ُ َٔ خكا٥ل تؿًُٗا زٕٚ غرلٖا َا ًٜٞ:  أِٖ َا ُٝعت ب٘

/ عسّ تٛاؾل ٚتؿاب٘ بٌ نٌ ؾطز ٚآخط عٓس ؼًٌٝ ايبك١ُ -0    

ٕ نٌ إْػإ ٜٓؿطز بُٓ٘ خام بذلتٝب سٝات٘ نُٔ إايٛضاث١ٝ, سٝح 

٫ٚ ٜؿاضن٘ ؾٝٗا أٟ إْػإ آخط ٗ ايعامل. نُا  نٌ خ١ًٝ َٔ خ٬ٍ دػسٙ,

أؾس ايؿكٗا٤ ٗ غرل قهاٜا بٗا ١, ٚاييت ٜأخص ايكطا٥ٔ ايكٜٛ إٍأْٗا تطق٢ 

اؿسٚز ايؿطع١ٝ.
(11)

 

/ تعتدل ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ أزم ٚغ١ًٝ عطؾت ست٢ اٯٕ ٗ ؼسٜس ١ٜٖٛ -5  

اٱْػإ ٚشيو ٭ٕ ْتا٥ذٗا قڀع١ٝ ٫ تكبٌ ايؿو ٚ ايٛٔ يصيو قٌٝ أْٗا 

ٚغ١ًٝ أثبات شلا قؿ١ ؾب٘ قڀع١ٝ ٫ بٌ ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ شلا سذ١ٝ 

%.011ك١ بٓػب١ َڀً
(12)

 

 /تكّٛ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بٛٚٝؿتٌ ٫ ثايح شلُا:-3  

 ٖٞ إثبات ايٓػب. ايٛٚٝؿ١ ا٭ٍٚ:

 ٖٞ ْؿٞ ايٓػب. ايٛٚٝؿ١ ايجا١ْٝ:



(53) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إَا إٔ تجبت يبك١ُ ايت١ُٗ أٚ ؾٚاٱثبات ٜهٕٛ ٚانشا ٗ اجملاٍ اؾٓا٥ٞ,   

 اؾط١ّ, أٚ أْٗا تٓؿٞ ايت١ُٗ ٚاؾط١ّ ع٢ً إتِٗ.

ّ تعؿٔ اؿُض ايٟٓٛٚ ٚؼًً٘ ؾٗٛ ٜكاّٚ اؿطاض٠ ٚايططٛب١ ٖا /عس-2 

إٔ شيو ّهٓٓا َٔ ايتعطف ع٢ً أقشاب ا٭ؾٝا٤ ٚاؾجح, ٚإجاٍ ع٢ً 

َٔ عٝٓات قس١ّ ٜكٌ أعُاضٖا ADN ايعًُا٤ قس ُهٓٛا َٔ اغتد٬م 

أنجط َٔ ث٬ثٌ غ١ٓ نكه١ٝ ايسنتٛض"غاّ ؾرلز" ايصٟ اضتهبت نسٙ  إٍ

 .  0990ست٢ غ١ٓ  ADN  ٚمل ت٪خص ع١ٓٝ َٔ 0922اؾط١ّ عاّ

ٚبصيو ي٘ قسض٠ ع٢ً ا٫غتٓػار  ADN/ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ أٚ دع٨ -2 

آخط.  إٍٜعٌُ ع٢ً ْكٌ ايكؿات إتٛادس٠ ٗ ايٓٛع ايٛاسس َٔ دٌٝ 

(13)
 

/ ّهٔ اغتد٬م ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ أٟ كًؿات بؿط١ٜ ٗ دػِ -1

سّ أٚ ايًعاب أٚ إين أٚ ناْت أْػذ١ اٱْػإ غٛا٤ ناْت غا١ً٥ َجٌ اي

 َجٌ اؾًس أٚ ايعِٛ أٚ ايؿعط.

ْ٘ ّهٔ اغتد٬قٗا َٔ أٟ خ١ًٝ َٔ دػِ َعسا إٚفٌُ ايكٍٛ      

 خ٬ٜا ايسّ اؿُطا٤ اييت ٫ ؼتٟٛ ع٢ً ٠ْٛ.

 املبشح الجاٌ٘: ساالت اضتدداً البؿىٛ الٕزاثٗٛ يف دلاه الٍطب

٥ٌ َٓكٛم ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بايب١ٓٝ إٕ ايٓػب ٗ ا٭قٌ ٜجبت بٛغا    

ٖٚٞ َكس١َ عٔ غٛاٖا ٗ فاٍ إثبات ايٓػب, سٝح  أٚ اٱقطاض أٚ ايؿطاف,

غرلٖا َٔ  إٍ ٫٤ٛ هٛظ ٗ ا٭قٌ تكسِٜ غٛاٖا عًٝٗا, نُا أْ٘ ٫ هٛظ ايًذ

ايٛغا٥ٌ ٗ اؿا٫ت اييت ّهٔ إثبات ايٓػب بٗا, ؾإٕ مل ْتُهٔ َٔ إثبات 

إٓكٛم عًٝٗا, عٓس٥ص ّهٔ إثبات٘ بػرلٖا نايبك١ُ ايٓػب بايٛغا٥ٌ 

 ايٛضاث١ٝ أٚ غرلٖا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تكًح شلصٙ ا١ُٕٗ. 

ايبك١ُ  ٤ٛ إٍٚغٓشاٍٚ بٝإ بعض اؿا٫ت اييت ّهٔ ؾٝٗا ايًذ     

 ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايٓػب.

 املطمب األٔه: ساالت تعازض سهي الكٗافٛ

 ٤ٛ إ١ٍ َٔ قا٥ـ ٯخط ّهٔ ايًذٗ ساي١ تعطض أسهاّ ايكٝاؾ      

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يًؿكٌ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ, ٚشيو يتُٝعٖا بايسق١ بٓا٤ ع٢ً 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (54) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ْ٘ ٜعٍٛ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً ايبك١ُ باعتباضٖا ٚغ١ًٝ إشيو ّهٔ ايكٍٛ 

يطؾ  تعاضض أقٍٛ ايكاؾ١ ٚوهِ َا ٜكطٙ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ.
(14)

 

 ل آخط ٫ ٜكطٙ ٫ٚ ٜٓهطٙؾد إٍايتأنس َٔ ؾدك١ٝ َسعٞ ا٫ْتػاب 

ٙ اؿاي١ ْؿذلض عا١ً٥ َا تؿكس أسس أبٓا٥ٗا قػرلا ٭ٟ صَٚجاٍ ٖ      

ٚبعس غٓٛات ط١ًٜٛ ٜٛٗط ؾدل أٚ أنجط  غبب نإ ٚتعذع عٔ إهازٙ,

ٗط ٗ ٛا٭غط٠, ٫ٚ زيٌٝ شلِ ٜجبت زعٛاِٖ ٚقس ٜ ٖصٙ إٍٜسعٕٛ ا٫ْتػاب 

ب عٓسَا تهٕٛ ا٭غط٠ ٗ ايػاي ٖصاٚقت ٚاسس أنجط َٔ ؾدل, ٚوسخ 

اؿاي١  ٖصٙشات داٙ أٚ َٛغط٠ ؼكل ٕٔ ٜٓتػب إيٝٗا اؾاٙ ٚايجطا٤ ٗ 

٭ُْٗا عطؾاٙ  ٜعذع ايٛايسإ عٔ ؼسٜس أٟ َٔ ا٭ؾدام ٖٛ ابُٓٗا,

ٚقس ٜأتٞ  ٚيهٔ عٓسَا ٜهدل ايؿدل تتػرل ٬َق٘, عٓسَا نإ قػرلا,

٫ ٜعًُٗا إ٫ َٔ نإ ا٭غط٠ بأغطاض ٚأٚقاف  ٖصٙ إٍأسس ٖ٪٤٫ إسعٌ 

 َٔ قبٌٝ ايٓكب ٚا٫ستٝاٍ ؾك٘. شيوقطٜبا َٔ ا٭غط٠, ٚقس ٜهٕٛ 

اؿاي١ تهٕٛ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚغ١ًٝ َٓاغب١ يًتشكل َٔ  ٖصٙٗ َجٌ    

ا٭غط٠. ٖصٙ إٍْػب َسعٞ ا٫ْتػاب 
(15)

 

 املطمب الجاٌ٘: سالٛ الٕالدٚ وَ فساغني

ٚٗ طٗط ٚطأٖا ؾٝ٘  بؿب١ٗ,اؿاي١ عٓس ٤ٙٚ إطأ٠  ٖصٙٚقٛض٠     

 ظٚدٗا.

ؾعٓسَا تٛطأ إطأ٠ ٗ طٗط داَعٗا ؾٝ٘ ظٚدٗا, َٔ قبٌ َٔ تهٓ٘      

 ٖصابؿب١ٗ, ٜٚػ٢ُ  ٤ظٚدٗا ٜٚهٓٗا ظٚدت٘, ٖٚٛ أسس أْٛاع ايٛٙ

اؿاي١ ٫ ّهٔ إؿام  ٖصٙايعٌُ بؿب١ٗ ايؿعٌ عٓس ؾكٗا٤ ايؿطٜع١, ؾؿٞ 

 ٤بػبب ٚدٛز ايٛٙ وشييٛيس بكاسب ايؿطاف َ  ٚدٛز ايؿطاف, ٚ

بؿب١ٗ ٭ٕ اؿٌُ اؿاقٌ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايٛاط٧ ا٭دٓيب, نُا ّهٔ 

 إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعٚز ْؿػ٘.

ايبك١ُ  إٍؾاؿٌ ايعًُٞ ايصٟ ٜطٜح ايٓؿٛؽ ٚايهُا٥ط, ٖٛ ايًذ٤ٛ    

 ايٛضاث١ٝ يًشهِ َا تكطضٙ.
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 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

عطض ايٛيس ع٢ً ايكا٥ـ يٝكطض أٟ  إٍٚقسّا شٖب بعض ايؿكٗا٤ 

عٞ ٚايؿاؾع١ٝ اإيٝ٘ ا٭ٚظ شٖب ط٦ٌ أسل بٓػب ايٛيس ٖٚٛ َا ايٛ

 ٚاؿٓاب١ً.

 ساي١ اخت٬ٙ ا٭طؿاٍ إٛيٛزٜٔ سسٜجاڄ

قس وسخ يػبب َا اخت٬ٙ ا٭طؿاٍ إٛيٛزٜٔ سسٜجا ٗ أقػاّ  

اي٫ٛز٠ بإػتؿؿٝات ٖا ٜكعب َع٘ ع٢ً ا٭َٗات ايتُٝٝع بٌ إبٓٗا 

 ٚغرلٙ.

نُا قس  عُس َٔ بعض ايكاب٬ت يػطض َا,ايؿعٌ َت ٖصاٚقس ٜهٕٛ     

اؿاي١ ٜهٕٛ اؿٌ  ٖصٙؾؿٞ  بڀطٜل اـڀأ أٚ ْتٝذ١ إُٖاٍ, ٖصاٜتِ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٕعطؾ١ ْػب نٌ طؿٌ ٚإؿاق٘  إٍاجملسٟ ٖٛ ايًذ٤ٛ 

 بٛايسٜ٘. 

 املطمب الجالح: سالٛ إدعاٞ اوسأتني فأنجس أٔ زدمني فأنجس ٌطبا دلّٕه

 بٌ ؾطنٌ ُٖا: إڀًب غُٓٝع ٖصاٚٗ 

 ساي١ إزعا٤ اَطأتٌ ؾأنجط ْػب ؾدل ٚ عذع ايكاؾ١ أ٫ٚڄ:

قس تسعٞ اَطأتإ أٚ أنجط ْػب ؾدل فٍٗٛ ٚتكط نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا 

اؿاي١  ٖصٙع٢ً أْٗا ٚايست٘ ٫ٚ زيٌٝ ٜطدح إزعا٤ أٟ ٚاسس٠ َُٓٗا, ؾؿٞ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يتشسٜس أٟ إطأتٌ أٚ أٟ ايٓػا٤ أسل  إًٍٜذأ 

ايٛيس.ب
(16)

 

َٔ ايٓػا٤ أْ٘ ٚيسٖا ٚيست٘ َٔ ظٚدٗا ٚإٔ إؿكٛز َٔ ا٭بٓا٤ ٫       

 ىكٗا بٌ ىل غرلٖا.

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜكط نٌ ٚاسس َٔ ا٭ظٚاز إٔ ظٚدت٘ ٚيست َٓ٘ ٚيهٔ     

بٓ٘, ٚيهٔ ٜعتُس ع٢ً تصنط اٜعذع ع٢ً إثبات أٟ َٔ ا٭٫ٚز ايباقٌ ٖٛ 

٘, ٚإشا نإ نٌ ٚاسس َٔ ا٭ظٚاز ٜكسم ظٚدت٘ اييت ٖٞ أعطف بٛيسٖا َٓ

ظٚدت٘ ؾُٝا تكٍٛ, ٫ٚ ؾو وسخ تعاضض ٫ٚ ّهٔ ضؾ  ايتعاضض إ٫ 

 بٛاغڀ١ ايكا٥ـ أٚ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٚٞ أزم ٚ أنس َٓ٘. 

 ساي١ إزعا٤ ضدًٌ ؾأنجط ْػب ؾدل ٚعذع ايكاؾ١. ثاْٝاڄ:



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (56) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ا٭زي١, إشا أقط ضد٬ٕ ؾأنجط بٓػب ؾدل َا ٚ تٓاظع ؾٝ٘ ٚتػاٚت     

َا تكطضٙ ايبك١ُ  إٍ ايًذ٤ٛؾإْ٘ ٜعطض ع٢ً ايكاؾ١ ؾإٕ عذعت ّهٔ 

ايٛضاث١ٝ, َٚٔ ثبت ي٘ ايٓػب أؿل ب٘ زٕٚ غٛاٙ.
(17)

 

 املبشح الجالح: العىن بالبؿىٛ الٕزاثٗٛ يف زؤٖٛ غسعٗٛ وعاؾسٚ

هب ٚن  نٛاب٘ ٫غتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ست٢ ٫ ؽايـ ايٛغا٥ٌ     

كايؿ١  إٍطعاڄ ٗ فاٍ إثبات ايٓػب ست٢ ٫ ٜ٪زٟ إعُاشلا إٓكٛم عًٝٗا ؾ

غٓتعطض ٗ  َككٛز ايؿاضع ٚغٓٓاقـ ٖصٙ ايهٛاب٘ ٗ َڀًبٌ,

ض١ٜ٩ بعض ايعًُا٤ إعاقطٜٔ ٗ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ  إٍ )إڀًب ا٭ٍٚ(

ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ يًعٌُ  إٍ )إڀًب ايجاْٞ( َٚٛقؿٗا َٔ ايًعإ, ٚٗ

ايهٛاب٘ ايع١ًُٝ  )إڀًب ايجايح( يٓٓاقـ نُٔ ,بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ

 نُا ًٜٞ: شيويٮخص بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, ٚ

املطمب األٔه: زؤٖٛ بعض العمىاٞ املعاؾسَٖ يف البؿىٛ الٕزاثٗٛ ٔوٕقفّا وَ 

 المعاُ

ٖصا ٚقس اْكػِ عًُا٤ ايعكط ٚفتٗسِٜٗ َٔ ايباسجٌ ٚإؿهطٜٔ      

إ َٚس٣ سذٝتٗا غب ْؿٞ ايٓػب سٍٛ َٛقـ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ ايًع

 ث٬خ ؾطم:  إٍ

ايؿطٜل ا٭ٍٚ: ٜط٣ إٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؼٌ قٌ ايًعإ, ٭ٕ ْتا٥ذٗا     

ٜك١ٝٓٝ إشا أثبتت إٔ ايٛيس يٝؼ َٔ ايعٚز ؾٝٓتؿٞ َٔ ايعٚز بايبك١ُ 

شٖب يصيو ٚايٛضاث١ٝ زٕٚ ايًعإ ٭ٕ ايًعإ ٖٛ ا٫غتجٓا٤ ٚيٝؼ ايكاعس٠, 

دتاض اي٬َٞ ٚايسنتٛض غعس ايسٜٔ ٬ٖيٞ ايصٟ قاٍ: "إٕ ايؿٝذ قُس إ

ايًعإ إِا ٖٛ يسؾ   اؿس َٔ ايعٚد١ ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ًٓٗا بػبب ٤ٙٚ 

أٚ ؾب١ٗ, ٜٚٓشكط زٚض ايًعإ بايٓػب١ يًعٚز إشا نإ َع٘, ؾإٕ نإ َ  

ايعٚز ؾ٬ ٚد٘ يًعإ أٟ )ٜٓؿٞ ايٛيس بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ( ٚإٕ نإ نس 

ب عًٝ٘ سس ايكصف ٫ٚ ٜهٕٛ ايًعإ إ٫ يتسضأ ايعٚد١ عٔ ايعٚز ٚد

 ْؿػٗا سس ايع٢ْ". 

دا٤ت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚأثبتت ْػب  إشاٚأَا ايسنتٛض ْكط ؾٝس ؾكاٍ: "  

ايعٚز, ؾإْ٘ ٫ ٜٓؿ٢ ْػب ايڀؿٌ ايعٚز ست٢ يٛ ٫عٔ ايعٚز,  إٍايڀؿٌ 

ث١ٝ زقٝك١ إثبات ايٓػب ٚإٔ ْتا٥ر ايبك١ُ ايٛضا إٍتؿٛف ٜ٭ٕ ايؿاضع 
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ٜٚك١ٝٓٝ ؾكس ٜهٕٛ باعح ايعٚز ايهٝس يعٚدت٘" ٚايسنتٛض عًٞ ايكطٙ 

زاغٞ ٗ ضأٜ٘ ايجاْٞ ٗ إطأ٠ اؿاٌَ إكط٠ بايعْا أٚ ؾٗاز٠ ثِ ٚنعت 

ؾكاٍ: "إشا دا٤ت ايٓتٝذ١ إٔ ايٛيس يٝؼ َٔ ايعٚز ؾٝٓؿ٢ ايٛيس زٚض 

ؿٌُ َٔ ايعْا ايًعإ يجبٛت ايعْا ايصٟ ٖٛ ١َٓٛ نبرل٠ يهٕٛ ا إٍاؿاد١ 

٤ أٚ ٗساٚيٝؼ َٔ ايعٚز ٚايٓل إٛدب يًعإ ٖٛ عسّ ٚدٛز أضبع١ ؾ

اٱقطاض ؾإشا ؼكل شيو اْتؿت سادــ١ ايًعإ".
(18)

 

ايؿطٜل ايجاْٞ: ٜط٣ إٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ تكسّ ع٢ً ايًعإ ٫ٚ هٛظ     

بك١ُ إٔ ُٓ  ايًعإ ٫ٚ تػتدسّ ٗ ْكٞ ايٓػب ٚإِا ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً اي

شٖب شلصا ٚايٛضاث١ٝ يًتكًٌٝ َٔ سا٫ت ايًعإ إشا اطُإٔ ايعٚز يصيو. 

١ًٝ ايسنتٛض قُس ا٭ؾكط ٚايسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ هايكٍٛ أقشاب ايؿ

 ٚأَا ايسنتٛض غعس ايعٓعٟ ؾٛن  سايتٌ: 

*اؿاي١ ا٭ٍٚ: إشا أثبتت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ْؿٞ ايٓػب ؾٝتأنس ايًعإ    

 أبٝ٘. إٍعٚد١ ع٢ً ْػب١ ا٫بٔ ٚشيو عٓس إنطاض اي

إشا أثبتت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ْػب ا٫بٔ َ  ْؿٝ٘ َٔ  *اؿاي١ ايجا١ْٝ:    

ا٭ب, ؾٝشل يًشانِ إٔ ٜٓب٘ ايعٚز ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ ٚإشا اغتُط ا٭ب ٗ 

ٜكح إيػا٤  ْٕؿٝ٘ يٓػب ا٫بٔ َ  تًو اؿكا٥ل ايع١ًُٝ قاٍ: "ايكشٝح أ

 ٖصٙ ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ ٚقؿ١ َتؿشك١... ٓسعايًعإ, يهٔ ٜٓبػٞ ايٛقٛف 

أْ٘ إشا أقط ايعٚز بٓؿٞ ايٓػب ٚعسّ ا٭خص بٓتا٥ر ايبك١ُ  إٍثِ خًل 

ايٛضاث١ٝ ؾًًعٚز اؿل ٗ اغتعُاٍ سك٘ ٗ ايًعإ نسيٌٝ ؾطعٞ يٓؿٞ 

ايٓػب ثِ ٚن  يٓؿٞ ايٓػب ث٬ث١ ؾٛاٖس ٚقطا٥ٔ َعُٛٗا َٔ ؾٛاٖس 

, اْتٗٞ بتكطف ّ قبٍٛ ايت١٦ٓٗ"ايؿك٘ اٱغ٬َٞ نايٓؿٞ ايؿٛضٟ ٚعس

ٚايسنتٛض عُط ايػبٌٝ ٚايسنتٛض ع٢ً ايكطٙ زاغٞ ٗ ضأٜ٘ ا٭ٍٚ ٚايسنتٛض 

قط ٖصا اجملُ  ايؿكٗٞ أْاقط عبس اهلل إُٝإ ٚايؿٝذ عبس اهلل إٓٝ  ٚ

 اٱغ٬َٞ َه١ إهط١َ.

ايؿطٜل ايجايح: ٜط٣ شلا َطتب١ زٕٚ ايًعإ ٚيهٔ بكؿ١ ٚز١ٜ ٫ٚ تًػٞ     

يًعإ ٚيهٔ ايًعإ ًٜشل بٗا, شٖب يصيو ايسنتٛض سػإ ستذٛت ا

 ٓس ايهطزٟ.أغسٙ ٚايسنتٛض بٛ ٚايسنتٛض عبس ايػتاض أ



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (58) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 أزي١ ايؿطٜل ا٭ٍٚ: َٔ ايهتاب ٚ إعكٍٛ: 

ِٵ }: ٗ غٛض٠ ايٓٛض تعاٍأ٫ٚڄ: ايهتاب: قٛي٘      ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٚٳادٳ ٕٳ أځظٵ َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ ؾٴ ٗٴ ِٵ ٤اسٜٗٳهڂٔ يډ ٗٴ ٗٳ إڇيډا أځْؿڂػٴ ِٵ أځضٵبٳ ٴ ؾٳ ٖٹ ٗٳازٳ٠ڂ أځسٳسٹ ٔٳ اازؾځؿٳ ُٹ ٘ٴ يځ ٘ٹ إڇْٻ تٺ بٹايًډ

ٌٳ (19){ايكٻازٹقٹ
 

َٔ ٜؿٗس ي٘ َا عٓس ٓؿٞ ايٓػب يٚد٘ ايس٫ي١: إٔ ايعٚز ًٜذأ يًعإ     

ِٵ }: تعاٍض٢َ ب٘ ظٚدت٘ َٔ إٔ اؿٌُ يٝؼ َٓ٘ ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘  ٚٳيځ

ِٵ ؾٴ ٗٴ ِٵ٤ اسٜٗٳهڂٔ يډ ٗٴ .َٚ  ٖصا ايتكسِٜ ايعًُٞ ٗ ٖصا إٝسإ مل {إڇيډا أځْؿڂػٴ

٫ غٓس ي٘ بٌ أقبح ي٘ ؾاٖس "ٚ ايؿاٖس ٖٓا ٜككس ب٘  اٜبل ايعٚز ٚسٝس

تبعا ٕا بٝٓاٙ َٔ نُاْات ؾإْ٘  ٘ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ". ؾإشا نإ َٛثٛقا ب

 ٫تٗاّ ايعٚز بايهصب. اٜهٕٛ ضاؾع

 ١ٜ ايهط١ّ بعس٠ اعذلانات اعذلض ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ باٯ    

ٯ١ٜ ايهط١ّ, ٖٞ ؾٗاز٠ ٚايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ ًٜذأ اايؿٗاز٠ ٗ   -0      

 ٠ غابك١.زٗاؾإيٝٗا ٭ْٗا مل تهٔ 

٤ إ٫ أْؿػِٗ" ٗساإٔ يؿٜ ايؿٗاز٠ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ "ٚمل ٜهٔ شلِ ؾ -5     

بأٟ ٤ ٗسايكٍٛ ٭ْ٘ ٫ ّهٔ اعتباض ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ ايؿاٜهعـ ٖصا 

ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ, ْعِ يٛ ناْت اٯ١ٜ قس ٚضزت ؾٝٗا ن١ًُ "ب١ٓٝ" َهإ 

" يهإ شلصا ايطأٟ ْٛع َٔ ايتٛدٝ٘ أَا ٚمل تطز ؾ٬ ٚد٘ ي٘ إشاؾٗسا٤"
(20)

 

ٖصٙ ايؿٗاز٠ اييت أٚدبٗا ايؿاضع  إٍإٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ تكٌ  -3     

يٛضاث١ٝ ٗ ق٠ٛ ايؿٗاز٠ ؿٗاز٠ أضبع١ ؾٗٛز, ؾ٬ هٛظ إٔ تعتدل ايبك١ُ اب

ٗ إثبات ايعْا, َٚا ٜػتًعَ٘ َٔ ْؿٞ ايٛيس ٭ٕ ايؿٗاز٠ ٗ ايٛاق , ٫ بس 

إٔ تهٕٛ قطو١ قطاس١ نا١ًَ ٗ َؿاٖس٠ أثط شيو, ٚٗ َؿاٖس٠ 

ذ٢ً ٚاسس َٔ ا٭ضبع١ سس ايج٬ث١ ٚبڀًب ـايٛاقع١ ْؿػٗا بسيٌٝ أْ٘ يٛ ت

 يٛضاث١ٝ ٗ ق٠ٛ ايؿٗاز٠.ايؿٗاز٠, ٚعًٝ٘ ؾ٬ هٛظ إٔ تعتدل ايبك١ُ ا

" ٗ اٯ١ٜ إٔ ايعٚز قس ؿٗسا٤أدٝب عٔ ٖصٙ ا٫عذلانات إٔ َع٢ٓ "اي    

اختاض ٚأْ٘ بكٞ ٚسٝسا, ٚأْ٘ ٫ ٜٛدس َٔ ٜ٪ٜسٙ, باـٝاض بٌ أَطٜٔ إَا 

إٔ هًس ٚٗطٙ ٚإَا ا٬ٕع١ٓ, ٚقه١ٝ ايًعإ قه١ٝ نبرل٠ دسا, ٭ٕ ايًعإ 

ا َا ثبت بٛاغڀ١ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٜك  بايؿٗط٠ ٚا٫ؾتهاح, ؾًصيو إش



(59) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ؾٗصا ٫ ٜٛدس ٗ ايًعإ, ٭ٕ إثبات ايٓػب ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ إِا دعًت ٗ 

قه١ٝ خاق١ ٖٚٞ قه١ٝ ا٫خت٬ٙ, ٚأَا ْؿٞ ايٓػب ؾٗٛ إعتُس 

 ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ.

ثاْٝاڄ: ايكٝاؽ ٚإعكٍٛ: قايٛا إشا تٝكٔ ايعٚز إٔ ظٚدت٘ مل ؼٌُ َٓ٘, ٭ْ٘ 

عٝه٘ ٚاسس٠ ٚمل ّػٗا بعس شيو ٚٚٗط بٗا ٌٓ ؾإْ٘ ٜػتأ٢ْ ب٘ اغتدلأٖا 

ايٛن , ثِ ٜكسّ ايكاض٨ بعس ايتجبٝت َا نؿؿت٘ ي٘ ايكطا٠٤ َٔ اتكاٍ  إٍ

بٌ ا٭ب ٚإٛيٛز, أٚ عسّ اتكاٍ ٜٚهٕٛ ٖصا َػٓٝاڄ عٔ ايًعإ. شيو ٭ٕ 

َ  ڀابل اؿاَض ايٟٓٛٚ يًڀؿٌ تايًعإ ٖٛ ا٫غتجٓا٤ ٫ ايكاعس٠, ؾإشا 

أبٝ٘ ؾإْ٘ ٫ ٜٓتؿٞ عٓ٘ ْػب ايڀؿٌ ست٢ يٛ ٫عٔ ايعٚز ٭ٕ ايؿاضع 

ٜتؿٛف ٱثبات ايٓػب ضعا١ٜ ؿل ايكػرل, ٚاـطاب ايصَِ عٓس عض 

 ايٓاؽ, ؾكس ٜهٕٛ باعح ايعٚز ٖٛ ايهٝس يًعٚد١. 

 ٚاعطض ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ بعس٠ اعذلانات:   

ٖٛ غس أبٛاب  ا٫عذلاض ا٭ٍٚ: إٕ َككس ايؿاضع ٗ تؿطٜ  ايًعإ

اـٛض ٗ ا٫عذلاض ٚايٓػب, ست٢ ٫ تتعطض ي٬نڀطاب ٚايؿٛن٢, 

 إٍسٝح إٕ َٔ أضاز ْؿٞ ْػب ٚيس ثابت بايؿطاف يٝؼ أَاَ٘ إ٫ ايًذ٤ٛ 

ايًعإ ايصٟ يٛ تڀطقت إيٝ٘ يٛدست ؾٝ٘ َٔ ايتأثرل ع٢ً اؾاْب 

ايؿدكـٞ ٚا٫دتُاعـــٞ ٚا٭غطٟ, عح ٫ ٜكـسّ عًٝ٘ إ٫ ٗ سا٫ت 

 يهطٚض٠ ايكك٣ٛ.ا

ا٫عذلاض ايجاْٞ: إٔ ايًعإ سهِ ؾطعٞ ثابت بايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱْاع, 

ٚي٘ قؿ١ تعبس١ٜ ٗ إقاَت٘, ؾ٬ هٛظ إيػا٩ٙ ٚإس٬ٍ غرلٙ قً٘ إ٫ بٓل 

ؾطعٞ ٜسٍ ع٢ً ْػد٘ ٖٚٛ أَط َػتشٌٝ, ثِ نٝـ هٛظ إيػا٤ سهِ 

ٚايكش١ ؾطعٞ بٓا٤ ع٢ً ْٛطٜات طب١ٝ ١َْٛٓٛ َُٗا بًػت َٔ ايسق١ 

 ّهٔ إٔ تكّٛ َكاّ ايًعإ. ٗ ْٛط إدتكٌ بٗا, ٫

ا٫عذلاض ايجايح: إٕ ا٭خص بٗصا ايكٍٛ ٜػاٟٚ ططٜك١ يٓؿٞ ايٓػب ثابت١ 

با٭زي١ ايؿطع١ٝ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ بڀطٜل ٫ تعاٍ ٗ طٛض ايذلب١, 

 , أَا ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ إِا تكّٛ ع٢ًتعاٍؾايعٌُ بايًعإ تٓؿٝص ٭َط اهلل 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (60) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

َعطؾ١ اؿكٝك١ اجملطز٠ ؾٗٞ تجبت أٚ تٓؿٞ ايٓب٠ٛ ؾك٘, غ٬ف ايًعإ ايصٟ 

 ٜذلتب عًٝ٘ زض٤ اؿس ٚاْتؿا٤ ايٛيس ٚايتؿطٜل بٌ ايعٚدٌ.

 أزي١ ايؿطٜل ايجاْٞ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚإعكٍٛ ٚايكٝاؽ: 

َٹٓٳ١ٺ إڇشٳا قځهٳ} :تعاٍأ٫ٚ: ايهتاب: قاٍ  َٴ٪ٵ ٚٳيځا  ٔڈ  َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا ٘ٴ ٚٳ ٢ ايًډ

ٕٳ َٵطٶا أځٕ ٜٳهڂٛ ٘ٴ أځ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴٛيڂ ٚٳضٳغٴٛيځ ٘ٳ  َٳٔ ٜٳعٵلڇ ايًډ ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵطڇ ٔٵ أځ َٹ ٝٳطٳ٠ڂ  ِٴ ايڃدٹ ٗٴ يځ

ٌٻ نٳًځايڄا (21).{َټبٹٝٓٶا ؾځكځسٵ نٳ
 

ٚد٘ ايس٫ي١: إٔ إ٪َٔ ٫ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتٗإٚ ٗ اَتجاٍ أٚاَط اهلل        

شا قه٢ اهلل ٚضغٛي٘ أَط إٔ ٜكٍٛ ٌٖ ْٚٛاٖٝ٘ بإتباع أٖٛا٥٘ ٫ٚ هٛظ ي٘ إ

ٜؿعً٘ أّ ٫؟ ٭ٕ ايطغٍٛ أٍٚ ب٘ ْؿػ٘ َٚا عًٝ٘ إ٫ ايڀاع١ ٫ٚ وٌ ٖٛاٙ 

سذاباڄ عٔ اَتجاٍ أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ ايبك١ُ 

ايٛضاث١ٝ ؼٌ قٌ ايًعإ ايصٟ ٖٛ سهِ ؾطعٞ بٓا٤ ع٢ً ْٛطٜات طب١ٝ 

 يٓكٛم ايؿطع١ٝ ٖٚصا ٫ هٛظ.١َْٛٓٛ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ؽٝرل ٗ ا

قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "ايٛيس  ثاْٝاڄ: ايسيٌٝ َٔ ايػ١ٓ:

   .يًؿطاف ٚيًعاٖط اؿذط"

أْ٘ يٛ اقطب ايعٚد١ بكسم ظٚدٗا ؾُٝا ضَاٖا ب٘ َٔ  ٚد٘ ايس٫ي١:   

ايؿاسؿ١ ؾإٕ ايٓػب ًٜشل بايعٚز ؿسٜح ايٛيس يًؿطاف ٫ٚ ٜٓتؿٞ عٓ٘ 

ٕا ثبت ايؿطاف ؾ٬ ٜعاضن٘ إ٫ أق٣ٛ َٓ٘ ٖٚٛ ايًعإ إ٫ بايًعإ ٚطا

ٚبايتايٞ ٫ فاٍ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٗ اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع ايًعإ.
(22)

 

ثايجاڄ : ايكٝاؽ: إٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َكٝػ١ ع٢ً ايكاؾ١ , ؾتأخص     

سهُٗا ٚايكاؾ١ نُا ٖٛ َعطٚف تعتُس ع٢ً ايؿب٘ َٚعطؾ١ شيو َٔ 

س أٖسض ايٓيب ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ايؿب٘ َكابٌ ايًعإ اٯبا٤ ٚ ايؿطٚع, ٚق

ٚبايتايٞ ؾإٕ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ تٓؿٞ ايٓػب ٭ٕ ايطغٍٛ مل ٜكبٌ ايٓؿٞ 

 جملطز اخت٬ف ايًٕٛ .

 ضابعاڄ : ايسيٌٝ َٔ ايعكٍٛ :    

إٕ َككٛز ايؿاضع ٖٛ بكا٤ ايٓػب ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ زٕٚ إٔ  –أ      

عٓسَا ٜبًؼ ايػٌٝ ايعْا , ؾًٛ ؾتح ٖصا ايباب ٜتعطض يًذطح ٚاـسف إ٫ 

ٖٚٛ ا٫عتُاز ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٓؿٞ ايٓػب ٫ٚنتؿا٤ بٗا زٕٚ ايًعإ 
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٭ز٣ شيو ؿا٫ت خڀرل٠ َٔ سٝح اغتػٗاٍ ٖا ايًذ٤ٛ ٚايتػطع ٗ ْؿٞ 

ؾٛن٢ ٚانڀطاب ٗ ٖصا ا٭َط اـڀرل , َٚا ٜذلتب  إٍايٓػب , ٚبايتايٞ 

 ١ُ َٚٔ ثِ ٫ بس َٔ غس ٖصا ايباب .عًٝ٘ َٔ َؿاغس عٛٝ

٭ٕ ايًعإ ي٘ سهِ قس ٜتٓكٌ أسس ايڀطؾٌ َٓ٘ ؾ٬ ٜطٜس إٔ  -ب     

ؼًـ ٚس٦ٓٝص ؾٝٗا غذل يكاحل ايٛيس ٚايكاحل بٝت ايعٚد١ إشا ْهل ايٛايس 

 بعس ازعا٥٘ ع٢ً ظٚدت٘ بايعْا ؾ٬ بس إٔ ٜٓؿٞ ايًعإ نشهِ ؾطعٞ. 

ؿ٤ٞ, إِا شٖب ايسنتٛض سػإ ستشٛت َا ايؿطٜل ايجايح: ؾًِ ٜػتسٍ بأ

َطاعا٠ إػأي١ ايٛز١ٜ بٌ ايعٚدٌ ٖٚٞ ٗ ساي١ َا إشا ؾو ؾدل  إٍ

ٗ ظٚدت٘ ٚقاضسٗا بٗصا, أٚ أنست ي٘ ايعهؼ ٚاتؿكا ٚزٜاڄ ؾُٝا بُٝٓٗا 

ع٢ً إٔ ٜصٖبا يًڀبٝب ٱدطا٤ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؾٗٓا ػط٣ ايبك١ُ 

ٝ٘ ؾ٬ زاعٞ يًعإ, ٚإٕ مت ايًعإ ؾٗٛ ايٛضاث١ٝ ؾإٕ أغؿطت إٔ ايٛيس ابٔ أب

ٖٚهصا أٚز إٔ اغتبكٞ َهاْاڄ ٱدطا٤ ايبك١ُ ...إدطا٤ ْٗا٥ٞ ثِ قاٍ

ايٛضاث١ٝ بكؿ١ ٚز١ٜ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايًذ٤ٛ َهاؾ٦اڄ يًعإ". ٚأَا 

ٓس ايهطزٟ ؾكاٍ: "٫ بأؽ إٔ لعًٗا قط١ٜٓ ٫ تًػٞ ايًعإ, أايسنتٛض 

 ٚيهٔ ايًعإ ًٜشل بٗا".

 ا٭قٛاٍ ايج٬ث١:  خ٬ق١

ٜط٣ ا٫نتؿا٤ بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٓؿٞ ايٓػب زٕٚ ايًذ٤ٛ  ايؿطٜل ا٭ٍٚ:

ايًعإ َ  إيػا٤ ايًعإ ٌٜٚٛ زٚض ايًعإ بايٓػب١ يًعٚد١ ٗ زضأ اؿس  إٍ

 عٔ ْؿػٗا عٓس ايبعض ؾك٘ ٚعٓس ايبعض اٯخط ًٜػ٢ ْٗا٥ٝا.

زٕٚ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ايًعإ يٓؿٞ ايٓػب  إٍٜط٣ ايًذ٤ٛ  ايؿطٜل ايجاْٞ:

ٜٚكبٌ زٚض ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ نشادع ٜكًٌ َٔ سا٫ت ايًعإ ٚيهٔ ٫ ّٓ  

 ايًعإ. 

ايؿطٜل ايجايح: هُ  بٌ ايكٛيٌ ٚهُ  بٌ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ نكط١ٜٓ ْؿٞ 

ٚبٌ ايًعإ نڀطٜل ؾطعٞ يٓؿٞ ايٓػب ٚيهٔ ًٜشل ايًعإ بايبك١ُ 

 ايٛضاث١ٝ عٓس  ايبعض ؾك٘. 

 يطادح ٗ إػأي١ اـ٬ؾ١ٝ: ايطأٟ ا
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ٚبعس عطض أزي١ نٌ ؾطٜل َٚا اعتُس عًٝ٘ َٔ أزي١ ؾطع١ٝ  اٚأخرل    

َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚإعكٍٛ َٚا ٚضز ع٢ً تًو ا٭زي١ َٔ ا٫عذلانات 

ٚإٓاقؿات ؾإْٞ أض٣ ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط إٔ ايطأٟ ايطادح ٗ ٖصٙ إػأي١ ٖٛ 

ضاث١ٝ ٫ تكسّ ع٢ً ايًعإ ٫ٚ ايكٍٛ ايجاْٞ ايكا٥ٌ بإٔ ايبك١ُ ايٛ

 تػتدسّ ٗ ْؿٞ ايٓػب ٚشيو يٮغباب اٯت١ٝ:

أ٫ٚ: ا٭قٌ إٔ إس٬ٍ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بسٍ ايًعإ, إِا ٖٞ َٔ       

ايٓٛاظٍ ايعكط١ٜ, ٫ زيٌٝ عًٝ٘ ٫ٚ َػتٓس ي٘ ّهٔ ايتعٌٜٛ عًٝ٘ ٕٚا 

: تعاٍي٘ قٛ إٍتٓاظع عًُا٤ ايعكط سٍٛ ٖصٙ إػأي١ ؾعًٝٓا ايطدٛع 

ٙٴ } ٞٵ٤ٺ ؾځطٴزټٚ ِٵ ؾٹٞ ؾٳ ِٵ إٍؾځإڇٕ تٳٓٳاظٳعٵتٴ ٍڇ إڇٕ نڂٓتٴ ٚٳايطٻغٴٛ ٘ٹ  ٘ٹ  ايًچ ٕٳ بٹايًچ َٹٓٴٛ تٴ٪ٵ

ٚڇ٬ٜڄ ٔٴ تٳأڃ ٚٳأځسٵػٳ ٝٵطٷ  ّڇ اٯخٹطڇ شٳيٹوځ خٳ ٛٵ ٝٳ (23).{ٚٳايڃ
 

قاٍ ايعداز: تٓاظعتِ: "اختًؿتِ" ٚقاٍ نٌ ؾطٜل ايكٍٛ قٛيٞ,    

سس ٜٓتعع اؿذ١" ٖٚصا َا ٖٛ ساقٌ "ٚاؾتكام إٓاظع١ إٔ نٌ ٚا

اهلل ٚايطغٍٛ" قٌٝ  إٍبايٓػب١ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚايًعإ, ٚقٛي٘ "ؾطزٚٙ 

غٓت٘, ٖٚصا قٍٛ فاٖس  إٍايٓيب ضز  إٍنتاب٘ ٚايطز  إٍاهلل ٖٛ ضز  إٍإٕ ايطز 

إٓكٛم  إٍٜع٢ً "إٕ ايطز إَا أبٛ ٚقتاز٠ ٚاؾُٗٛض, ٚقاٍ ايكانٞ 

ٙ ٚإَا َٔ د١ٗ ايس٫ي١ عًٝ٘" ٖٚصا َا ٜٓڀبل ع٢ً ع١ًٝ بازل٘ َٚعٓا

 ايكطإٓ ٚايًعإ.

اهلل ٚضغٛي٘ أسػٔ َٔ تأًٜٚهِ" ٖٚصا َا ٜٓاٗ  إٍٚقاٍ "ضزنِ إٜاٙ      

 ٗ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ. آٍَٗر ايؿطٜل ا٭ٍٚ ايصٟ غ

: إٕ ايكٍٛ بتعڀٌٝ ايًعإ ٚتكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عًٝ٘ ٖٛ اثاْٝ       

ؾطعٞ ٚمل ٜعٗس َٔ ايػًـ ايػابل إيػا٤ ايٓكٛم تعڀٌٝ سهِ 

َٚكاقسٙ ايؿطع ايؿطع١ٝ, ٚإِا ٖٛ ادتٗاز ٚٗ غرل قً٘ ٜتٓاٗ َ  

 ايػُش١, ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ايؿاطيب "ٚ ا٫دتٗاز ايٛاق  ٗ ايؿطٜع١ نطبإ:

ا٫دتٗاز إعتدل ؾطعا ٖٚٛ ايكازض عٔ أًٖ٘ ايصٜٔ  ايهطب ا٭ٍٚ:   

 ط إيٝ٘ ا٫دتٗاز.انڀًعٛا َعطؾ١ َا ٜؿتك

ايهطب ايجاْٞ: غرل إعتدل, ٖٚٛ ايكازض عُٔ يٝؼ بعاضف َا ٜؿتكط    

ا٫دتٗاز إيٝ٘, ٭ٕ سكٝكت٘ أْ٘ ضأٟ َذطز ايتؿٗٞ ٚا٭غطاض ٚإتباع 
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ي٣ًٛٗ ؾهٌ ضأٟ قسض ع٢ً ٖصا ايٛد٘ ؾ٬ َط١ٜ ٗ عسّ اعتباضٙ, أْ٘ نس 

ًعإ ٖٛ ادتٗاز غرل اؿل َٚ  ايباطٌ". ٚتكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ع٢ً اي

 ٖٓا.يب َعتدل ٜٓڀبل عًٝ٘ َا شنطٙ ايؿاط

إٕ ا٭خص بايكٍٛ بإٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ تكًح ٭ٕ ْؿٞ ايٓػب  :ثايجا     

قٌ ايًعإ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ َٓؿص َٚؿتاح باب ايؿط ٚايؿػاز إش نٌ َٔ ؾو 

ْؿٞ ايٓػب بايتشايٌٝ ايڀب١ٝ,  إٍٗ ظٚدت٘ ٭ز٢ْ غبب بػٝ٘ تػاضع 

تايٞ ناعت ا٭ْػاب ٚتسٖٛضت أٚاقط ا٭غط٠ إػ١ًُ ٚتععععت ٚباي

ايجك١ بٌ نٌ ظٚز ٚظٚدت٘, ٚؾاعت ايطش١ًٜ عٓس قّٛ نطبٛا بايٓكٛم 

ٌٳ }: تعاٍايؿطع١ٝ ٚعطض اؿا٥٘ طبكٛا قٛي٘  ٚٳايٓٻػٵ ٗٵًٹوځ ايڃشٳطٵخٳ  ٜٴ ٚٳ

٘ٴ (24).{٫ځ ٜٴشٹبټ ايؿځػٳازٳ ٚٳايًچ
 

بايًعإ ٖٛ ؾاغس ا٫عتباض ٚشيو َٔ  : قٝاؽ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝاضابع     

 عس٠ ٚدٛٙ: 

ٕ ايع١ً اييت عطؾٗا ا٭قٛيٕٝٛ بأْٗا ايٛقـ إٛدٛز إايٛد٘ ا٭ٍٚ:        

ٗ ا٭قٌ ٚايصٟ َٔ أدً٘ ؾطع اؿهِ ؾٝ٘, غرل َٛدٛز٠ ٗ ايبك١ُ 

ايٛضاث١ٝ ٜكسض ٚدٛزٖا ٗ ايًعإ. ؾايع١ً ٚاييت َٔ أزلا٥ٗا ا٭َاض٠ ٚايساعٞ 

يباعح ٗ ايًعإ ٖٛ زض٤ اؿس عٔ ا٭ظٚاز ْتٝذ١ ايكصف ٚايع١ً ٚاؿاٌَ ٚا

َٔ ؼطِٜ ايكصف ٖٛ عسّ ايؿط١ٜ ع٢ً ايعٚدات, ؾؿطع ايًعإ يًعٚز ٭ْ٘ 

 أٜها٫ ًّو ايب١ٓٝ ست٢ ٜسضأ سس ايكصف عٔ ٚٗطٙ ٖٚٛ مثإْٛ دًس٠ ٚ

 يٓؿٞ ايٓػب إشا ٚدس ايٛيس. 

٭قٌ ٗ ايبك١ُ آػب, ٚإشا ا٭قٌ ٗ ايًعإ ٖٛ زضأ اؿس ْٚؿٞ اي    

 زضاغ١ ايكؿات ايٛضاث١ٝ يًٛيس ٚأبٜٛ٘ ؾك٘. ٛايٛضاث١ٝ ٖ

ٚبايكٝاؽ ٜهـٕٛ ايًعــإ ٖٛ ا٭قٌ ٖٚٛ إكٝؼ عًٝ٘ ٖٚٛ ايٛاقع١      

ِٵ }اييت شلا سهِ َٓكٛم عًٝ٘  ٗٴ ِٵ ٜٳهڂٔ يډ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٚٳادٳ ٕٳ أځظٵ َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ ؾٗسا٤ ٗٴ ٗٳازٳ إڇيډا أځْؿڂػٴ ِٵ أځضٵبٳ ٴ ؾځؿٳ ٖٹ ٔٳ  ؾٗازات٠ڂ أځسٳسٹ ُٹ ٘ٴ يځ ٘ٹ إڇْٻ بٹايًډ

ٌٳ (25).{ايكٻازٹقٹ
ؾايباعح ٚاؿاٌَ ع٢ً ايًعإ ٖٛ ايطَٞ بايكصف ْٚؿٞ  

 ايٛيس.



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (64) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أضنإ ايكٝاؽ َٔ  أٜهاٚا٭قٌ ٖٛ أسس أضنإ ايكٝاؽ ٚايؿطع       

ٜٚػ٢ُ إكٝؼ ٖٚٛ َا مل ٜطز ْل عه١ُ, ٜٚطاز إٔ ٜهٕٛ ي٘ سهِ 

طٜل ايكٝاؽ. ٚايؿطع ٖٓا ٖٞ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ اييت أضاز ا٭قٌ بڀ

 ايعًُا٤ إٔ تأخص سهِ ا٭قٌ ٚا٭قٌ ٖٓا ٖٛ ايًعإ. 

ؾأٜٔ ايع١ً ٗ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ اييت قٝػت ع٢ً ايًعإ؟. إشا َا عًُٓا    

ٖصا ؾُٔ ايصٟ غٝٛق  اؿط١َ إ٪بس٠ بٌ ايعٚدٌ؟. أٜعكٌ إٔ تهٕٛ 

تكّٛ بٓؿٞ ايٓػب ٚإٜكاع اؿط١َ إ٪بس٠ بٌ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٞ اييت 

ايعٚدٌ؟ أيٝؼ ٗ ٖصا تهاضب ٗ ا٭قٛاٍ ٚتػاضع ٗ ا٫دتٗاز ٚإ٫ َا 

ٗٳا ايڃعٳصٳابٳ}:تعاٍَع٢ٓ قٛي٘  ٜٳسٵضٳأڂ عٳٓٵ (26){ٚٳ
ٚقٍٛ ضٚا٠ اؿسٜح ؾؿطم  

 بُٝٓٗا ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٚأؿل ايٛيس بأَ٘.

ًعإ ٖٛ سهِ ؾطعٞ قهِ ٚقڀعٞ ايس٫ي١, ٕ ايإايٛد٘ ايجاْٞ:      

ٖٛ ايًؿٜ ايصٟ ٚٗطت ز٫يت٘ بٓؿػ٘ سا ٚاحملهِ ٖٛ إتكٔ يػ١, ٚاقڀ٬

ع٢ً َعٓاٙ ٚٗٛضاڄ قٜٛا ع٢ً مٛ أنجط ٖا عًٝ٘ إؿػط ٫ٚ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ ٫ٚ 

ٚادب ٖٚصا ٖٛ سهِ ايًعإ ايجابت بايهتاب ٚايػ١ٓ ب٘ ايٓػذ ٚايعٌُ 

ا٭قٍٛ إٔ اجملتٗس ؾٝ٘ ٖٛ نٌ سهِ يٝؼ ؾٝ٘  ٚنُا ٖٛ َعطٚف عٓس أٌٖ

زيٌٝ قڀعٞ ٖٚصا َا ٜٓڀًل ع٢ً ايًعإ بسيٌٝ إٔ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ 

 ٚايػ٬ّ أٚقع٘ ع٢ً ٬ٍٖ بٔ أ١َٝٓ ٚظٚدت٘.

ؾهٝـ ٜػٛؽ يٓا ايكٍٛ بإٔ ايًعإ ًٜػٞ ْٗا٥ٝا جملطز زيٌٝ عًُٞ سسٜح     

ايع١ً ٚايذلاب٘ بٝٓٗا ٚبٌ أ٫ ٖٚٛ "ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ" ٚاييت تؿتكط يٛدٛز 

سسِٖ" ايؿٗاز٠ أ: "ؾؿٗاز٠ تعاٍايًعإ, قاٍ أٌٖ ايًػ١ ٗ َع٢ٓ قٛي٘ 

 ايؿاعٌ ٚٗ ضؾع٘ ٚدٗإ: إٍَكسض ؾٗس ٜؿٗس ٖٚٛ َهاف 

 أسسُٖا: َبتسأ ٚاـدل قصٚف, أٟ ؾعًِٝٗ ؾٗاز٠ أسسِٖ.     

إٔ سسِٖ, "أٟ أٚثاُْٝٗا: خدل َبتسأ قصٚف, أٟ ؾايٛادب ؾٗاز٠     

ـ أٌٖ ايًػ١, ؾهٝعٓس ٜؿٗس أسسِٖ أضب  َطات" ٚإشا نإ ٖصا ٚادبا 

سهاّ ايؿطع١ٝ ٚا٭قٛي١ٝ إدتًـ بأٌٖ ا٭قٍٛ ايصٜٔ ِٖ أزض٣ با٭

 ؾٝٗا ٚإتؿل عًٝٗا.
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إٔ َٔ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ٚاٱؾتا٤ قبٌ ايتكسٟ يًبشح  ايٛد٘ ايجايح:      

ؾا ٜهٕٛ ايكا٥ِ بصيو عاضٗ ايكطإٓ أٚ ٗ ايػ١ٓ إٔ  تعاٍعٔ أسهاّ اهلل 

بايٓػذ ٚأسهاَ٘, ست٢ ٫ ٜٓهب عٔ ايڀطٜل أٚ ٜهٌ عٔ غٛا٤ ايػبٌٝ, 

سهُا ؾطعٝا ٚقس ٚن  يًٓػذ عس٠ ؾطٚٙ َٓٗا إٔ ٜهٕٛ إٓػٛر 

ٚايٓل إشا َا عًُٓا إٔ ايٓػذ َع٢ٓ اٱبڀاٍ ٚاٱظاي١ يػ١ عًُٝا ٚثابتا 

زيٌٝ َتأخط بسيٌٝ َذلار أٚ سهُا ؾطعٝا ٚاقڀ٬سا ٖٛ ضؾ  ايؿاضع 

 عٓ٘. 

ٚايػ٪اٍ اٯٕ ٌٖ ٚضزت اٯثاض ٚقشت ا٭خباض عٔ ايكشاب١ ٚغرلِٖ     

بإٔ ايًعإ قس ْػذ أَطٙ بآ١ٜ أخط٣؟ بٝس إٔ ايصٟ عًٝ٘ عًُا٤ ا٭قٍٛ 

ٕٳ } ٚأٌٖ ايتؿػرل إٔ ايٓػذ دا٤ ٗ اٯ١ٜ اييت تكٍٛ: َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ٜٳأڃتٴٛا بٹأځضٵبٳ ِٵ  ِٻ يځ ُٴشٵكٳٓٳاتٹ ثٴ ٌٳ دٳًڃسٳ٠ڄ ؾٗسا٤عٳ١ٹ ايڃ ُٳاْٹ ِٵ ثٳ ٖٴ (27).{ؾځادٵًٹسٴٚ
 

ٕٳ } :تعاٍؾٓػذ ٖصا اؿهِ ؾُٝا ىل ا٭ظٚاز, ؾكاٍ  َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ  ٗٴ ِٵ ٜٳهڂٔ يډ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٚٳادٳ ِٵ ؾٗسا٤أځظٵ ٗٴ ِٵ أځضٵبٳ ٴ  إڇيډا أځْؿڂػٴ ٖٹ ٗٳازٳ٠ڂ أځسٳسٹ  ؾٗازاتؾځؿٳ

٘ٹ (28).{بٹايًډ
 

كاّ ايؿٗٛز ا٭ضبع١ عٓس قصف ايعٚد١ َٚٔ ثِ ا٭ضب  َ ؿٗازاتؾأقاّ اي

و ايعًُا٤ ٦, ؾهٝـ طاب ايكٍٛ ٭ٚيبسأٜتبٌ إٔ سهِ ايًعإ مل ٜٓػذ أ

 با٫دتٗاز ٗ قو قڀعٞ غرل َٓػٛر؟ 

ٖٚٛ َا ٜتعًل بكاعس٠ غس ايصضا٥ : ٚيٛ طبكٓاٖا ع٢ً  ايٛد٘ ايطاب :      

ا٭عطاض, ؾإٕ يصضٜع١ ايؿػاز ٖٚتو غس ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٛدسْا أْ٘ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ّٓ  إدطا٩ٖا بٌ ا٭ظٚاز, ٚيتٛنٝح ٖصا ؾكس قػِ ابٔ 

قػٌُ: أسسُٖا إٔ تهٕٛ َكًش١ ايؿعٌ أضدح َٔ  إٍايكِٝ ايصضا٥  

َؿػست٘, ٚايجاْٞ إٔ تهٕٛ َؿػست٘ ضادش١ ع٢ً َكًشت٘ ٚقػِ ٖصا 

 َؿػس٠ إٍأضبع١ أقػاّ: ا٭ٍٚ ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ يٲؾها٤  إٍا٭خرل 

إؿػس٠, ٚايجايح  إٍٚايجاْٞ ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح قكس بٗا ايتٛاقٌ 

, غايباٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح مل ٜككس بٗا إؿػس٠ يهٓٗا َؿه١ٝ إيٝٗا 

َٚؿػستٗا أضدح َٔ َكًشتٗا, ٚايطاب  ٚغ١ًٝ يًُباح ؾتكهٞ 
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يًُؿػس٠ يهٔ َكًشتٗا أضدح َٔ َؿػستٗا, ٚقس غام ابٔ ايكِٝ قطاب١ 

  َجا٫ڄ يػس ايصضا٥ . تػ  ٚتػعٌ

ٚبتڀبٝل ٖصٙ إؿاغس ٚإكاحل ٚأقػاّ ايصضا٥  ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ      

 ٜتبٌ اٯتٞ: 

َؿػس٠  إٍايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يٲؾها٤  -0      

ؾطع١ٝ ٖٚٞ إيػا٤ ايًعإ ٚإس٬ٍ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بس٫ عٓ٘ يٓؿٞ ايٓػب 

٘ٹ ؾځ٬ځتٹًڃوځ سٴ} :تعآٍٜكل قٛي٘  ٖٳاتعٵتٳ سٴٚزٴ ايًچ (29){سٴٚ
ٚسس ايكصف  

 ٚايًعإ َٔ سسٚز ٚسكٛم إٍٛ عع ٚدٌ. 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح ٖٚٛ ايتشًٌٝ -5    

ايبٝٛيٛدٞ, مل بككس بٗا ايتٛقٌ يؿهٝش١ ايعٚد١, يهٓٗا َؿه١ٝ إيٝٗا 

ٓا٥ٞ, يٛدٛز اـڀا٤ ٚاستُاٍ اخت٬ٙ ايعٝٓات ٗ ايعٌُ اؾ غايبا

َٚؿػستٗا أضدح َٔ َكًشتٗا ٖٚصٙ َؿػس٠ ادتُاع١ٝ أخط٣, ٖٚٞ 

 ايتؿٗرل بعطض ايعٚد١ بتكطٜط ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ. 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح ٖٚٞ َكًش١ ايٛيس,  -3    

 َؿػس٠, ٖٚٞ ؾهٝش١ ايعٚد١. إٍيهٓ٘ ٜككس بٗا ايتٛقٌ 

يًُباح ايصٟ ٫ ىايـ ايؿطع,  ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ -2    

يهٔ َكًشتٗا أضدح َٔ َؿػستٗا ٗ ؼًٌٝ اؾجح,  َج٬نتشًٌٝ اؾجح 

٭ْ٘ ٫ ططٜل ٕعطؾ١ ٖصٙ ا٭َٛض إ٫  ْٛطااخت٬ٙ إٛايٝس  أٜهاٚ

 بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؾتهٕٛ َكًشتٗا ٖٓا أضدح ٚأق٣ٛ َٔ إؿػس٠.

اٖا ايعًُا٤ ٗ قٝاّ ٚبٗصا أقٍٛ أٜٔ إكًش١ ايؿطع١ٝ اييت ٜط       

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بسٍ ايًعإ, ٚإٕ قح قٛشلِ, ؾُٔ ايصٟ غٝٛق  اؿط١َ 

إ٪بس٠ بٌ ايعٚدٌ؟ ٌٖٚ ٜعكٌ إٔ تك  ايؿطق١ عٓس ايكانٞ بسٕٚ 

٬َع١ٓ ؾطع١ٝ بٌ ايعٚدٌ؟ أيٝؼ ِٖ ايكا٥ًٌ بإٔ ايًعإ إِا دعٌ يسضأ 

يٛدٛز  ْٛطايًعإ ا إٍاؿس عٔ ايعٚد١ ٚأَا ْؿٞ ايٛيس ؾ٬ ساد١ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ؟ ايػ٪اٍ ايصٟ أططس٘ ع٢ً ايؿطٜل ا٭ٍٚ, إشا ْؿ٢ 

ايعٚز ايٛيس بسٕٚ يعإ ٌٖ تعتكسٕٚ أْ٘ غٝكبٌ أّ ايٛيس إيٝ٘ بسٕٚ 

٬َع١ٓ؟ ٌٖٚ ايبك١ُ ٖٞ ٚيسٖا؟ َاشا غٝؿعٌ بٗا ٌٖ ٖٞ َڀًك١ أّ 
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ايٛيس؟ ٌٖ ايٛضاث١ٝ تكڀ  ايتٛاضخ بٌ ايٛيس ٚأبٝ٘؟ نٝـ ٚأٜٔ غٝتِ ْؿٞ 

تًكا٥ٝا ٜٓتؿٞ ايٛيس َذطز اؿكٍٛ ع٢ً ايتكطٜط أّ ٫ بس َٔ قانٞ؟ ٌٖ 

ثبت زيٌٝ َٔ ايؿطع أْ٘ بًعإ ايعٚد١ تك  ايؿطق١ بسٕٚ يعإ ايعٚد١ 

 ايعٚد١ ٗ آٜات ايًعإ؟.قبٌ اهلل بايعٚز  بسأايعٚز ٕٚاشا 

د١ ظا١ْٝ؟ ايعٚ ؾع٬إداب١ َٔ ايؿطٜل ا٭ٍٚ, ٌٖ  إٍغ٪اٍ آخط وتاز       

ٌٖ ْػتڀ  إٔ ْڀًل عًٝٗا يؿٜ ظا١ْٝ؟ ٚإشا أطًكٓا عًٝٗا يؿٜ ايعْا, 

ؾٗصا ٜعين أْٗا ٫ بس إٔ ؼس؟ ٌٖٚ ؼًٌٝ ايٛيس ناف ع٢ً ظ٢ْ ايعٚد١؟ َا 

ٖٛ إكڀًح إٓاغب يًعٚد١ بسٍ َٔ ايعْا؟ ٭ْ٘ يٛ قًٓا ظ٢ْ يٛدب 

٢ً َاشا تععض؟ ٖا ؾعطاؿس, ٚاؿس ٫ ٜكاّ إ٫ بأضبع١ ؾٗٛز ٚيٛ مت تععٜ

ٍٳ }: تعاٍأيٝؼ ٖصا إخ٬ٍ َٝعإ اؿهِ ايطباْٞ ايصٟ قاٍ عٓ٘  ٟٳ أڂْعڇ ٚٳايډصٹ

َٹٔ ضٻبٿوځ ايڃشٳلټ ٝٵوځ  (30){إڇيځ
 

ٕٳ } ُٴٛ ـٳ تٳشٵهڂ ٝٵ ِٵ نځ ّٵ {31}َٳا يځهڂ ٕٳ  أځ ٘ٹ تٳسٵضٴغٴٛ ِٵ نٹتٳابٷ ؾٹٝ ِٵ  {37}يځهڂ ٕٻ يځهڂ إڇ

ٕٳ  ٝٻطٴٚ ٜٳتٳدٳ ُٳا  ٘ٹ يځ (31){ؾٹٝ
 

اٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٚايكٝاؽ ايكشٝح َٔ باب ايعسٍ ق      

ؾإْ٘ تػ١ٜٛ بٌ إتُاثًٌ ٚتؿطٜل بٌ إدتًؿٌ, ٚز٫ي١ ايكٝاؽ 

ايكشٝح تٛاؾل ز٫ي١ ايٓل ؾهٌ قٝاؽ خايـ ز٫ي١ ايٓل ؾٗٛ قٝاؽ 

 "٫ٚ ؾو إٔ قٝاؽ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ قٝاؽ خايـ ز٫ي١ ايٓل. 

ٜبڀٌ قٝاؽ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بايًعإ يعسّ ٚبٗصٙ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١      

ٕا  ْٛطاٚدٛز ع١ً ٚتطاب٘ بُٝٓٗا ٚيعسّ ٚدٛز َا ٜٓػذ سهِ ايًعإ ٚ

غتؿهٞ إيٝ٘ ٖصٙ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ َؿاغس ٚغساڄ يًصضا٥ , ا٭َط 

ايصٟ ٜ٪نس عذع ايؿطٜل ا٭ٍٚ عٔ اٱثبات بسيٌٝ ؾطعٞ ٜسعِ ٭ْ٘ ٚاهلل 

اييت شنطتٗا ع٢ً ؾهٌ أغ١ً٦ أٚ يطَا نإ  أعًِ أْ٘ قس تٓاغ٢ تًو ا٭َٛض

 َتػطعا ٗ ادتٗازٙ.

ايٛد٘ اـاَؼ :ؼطٜط قٌ ايٓعاع بٌ ايؿطٜكٌ "سذ١ اؾكام"       

ِٵ }ٖصا ٕٚا نإ َٔ سذ١ ايؿطٜل ا٭ٍٚ  ٗٴ ٜٳهڂٔ يډ ِٵ  إڇيډا  ؾٗسا٤ٚٳيځ

ِٵ ٗٴ (32).{أځْؿڂػٴ
ٚٳيځا }ٚسذ١ ايؿطٜل ايجاْٞ   ٔڈ  َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا َٹٓٳ١ٺ إڇشٳا ٚٳ َٴ٪ٵ

ٕٳ ٜٳهڂٛ َٵطٶا أځٕ  ٘ٴ أځ ٚٳضٳغٴٛيڂ ٘ٴ  َٳٔ ٜٳعٵلڇ  قځهٳ٢ ايًډ ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵطڇ ٔٵ أځ َٹ ٝٳطٳ٠ڂ  ِٴ ايڃدٹ ٗٴ يځ
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ٌٻ نٳًځايڄا ٘ٴ ؾځكځسٵ نٳ ٚٳضٳغٴٛيځ ٘ٳ  (33).{َټبٹٝٓٶا ايًډ
ٚنإ نٌ ؾطٜل قس ُػو َصٖب٘  

ٗ نتب ٚضأٜ٘ ؾإْين ضأٜت ططح ٖاتٌ اٯٜتٌ ٚبػڀُٗا َػذلؾساڄ َا ٚضز 

ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚنتب ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ, ؾٛدست خرل ؾٝكٌ ٗ ٖصا 

ايٓعاع ٖٛ ضأٟ اؾكام ٗ أسهاّ ايكطإٓ, سٝح قاٍ: "يٛ تػاٚت آٜتإ 

ٗ إهاب سهُُٝٗا, ؾإٕ ؾعٌ احملٛٛض ٜػتشل ب٘ ايعكاب ٚتطى إباح ٫ 

ٜأَٔ  ٜػتشل ب٘ ايعكاب, ؾهإ ايتشطِٜ أٍٚ, ٚا٫ستٝاٙ, ا٫َتٓاع ٖا ٫

 اغتشكام ايعكاب ب٘, ؾٗصٙ قه١ٝ ٚادب١ ٗ سهِ ايعكٌ". اْت٢ٗ ن٬َ٘.

 ٚعٓس تڀبٝل ٖصا ايطأٟ بٌ ايؿطٜكٌ ٜتبٌ اٯتٞ:      

ايؿطٜكإ َتُػهإ باٯٜتٌ ٗ إهاب اؿهِ, غرل إٔ ايؿطٜل ا٭ٍٚ ق١ً 

 .ٚايجاْٞ أنجط

ا بٓؿٞ ؾعٌ احملٛٛض, ٖٛ تكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ع٢ً ايًعإ ٚقُٝٗ

 ٜػتشل ب٘ ايعكاب. ايٓػب ٖٚٛ َا

ايًعإ ٖٚٛ َٔ سكٛم ايعٚز عٓس ؾكس  إٍتطى إباح, ٖٚٛ تطى ايًذ٤ٛ 

 ايب١ٓٝ. 

٭ْ٘ ْكل يٓل ؾطعٞ َٚكاز١َ يؿطٜع١  ايٓتٝذ١: ايتشطِٜ أٍٚ,

 اٱغ٬ّ.

 اؿٌ إٓاغب: ا٫ستٝاٙ ٚا٫َتٓاع ٖا ٫ ٜأَٔ اغتشكام ايعكاب ب٘. 

 سهِ ايعكٌ. ٖٞ قه١ٝ ٚادب١ ٗ

ٚٗ ايٓٗا١ٜ أض٣ إٔ ٫ سذ١ يًؿطٜل ا٭ٍٚ ٗ ُػه٘ بطأٜ٘, ٚأض٣      

ُٻا }: تعاٍايعسٍٚ عٔ ٖصا ست٢ ٫ ٜٓڀبل عًِٝٗ قٛي٘  َٹ ٌٴ  ٜٵ ٛٳ ِٴ ايڃ ٚٳيځهڂ

ٕٳ (34).{تٳكٹؿڂٛ
يٝهْٛٛا َٔ قاٍ ؾِٝٗ دٌ ع٬ٙ  تعاٍٚإٔ ٜكٝسٚا بكٛي٘  

ٌٳ إڇشٳ} َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايڃ ٛٵ ٕٳ قځ ُٳا نځا ِٵ إٍا زٴعٴٛا إڇْٻ ٗٴ ٝٵٓٳ ِٳ بٳ ٘ٹ يٹٝٳشٵهڂ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  أځٕ  ايًډ

ٕٳ ُٴؿڃًٹشٴٛ ِٴ ايڃ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ  ٚٳأڂ ٚٳأځطځعٵٓٳا  ُٹعٵٓٳا  (35).{ٜٳكڂٛيڂٛا غٳ
 

ٚٶا} :تعا٫ٍٚ ىؿ٢ ع٢ً عًُا٥ٓا قٛي٘      ٖٴعٴ ٘ٹ  ٜٳاتٹ ايًچ ٚٳاڃ آ (36).{ٚٳ٫ځ تٳتٻدٹصٴ
 

تهايٝـ اهلل نُا ٜتػاَح ؾُٝا سٝح قاٍ عٓٗا ايؿدط ايطاظٟ "٫ تػاقٛا ٗ 

ٜهٕٛ َٔ باب اشلعٍ ٚايعبح". ٚقاٍ عٓٗا ايكططيب "ٜٚكاٍ ٫ تتدصٚا آٜات 
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اهلل ٖعٚا ٕٔ ططسٗا ٚمل ٜأخص بٗا ٚعٌُ بػرلٖا ٚآٜات اهلل ٖٞ ز٥٫ً٘ 

 ٚأَطٙ ْٚٗٝ٘".

ٚتكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚإس٬شلا َهإ ايًعإ ْٛع َٔ اؽاش آٜات اهلل       

َٶا بٳعٵسٳ إڇشٵ }: تعا٫ٍ َا َع٢ٓ قٛي٘ ٖعٚا, ٚإ ٛٵ ٌٻ قځ ٘ٴ يٹٝٴهٹ ٕٳ ايًچ َٳا نځا ِٵ اسٖٚٳ ٖٴ

ِٷ سٳتٻ٢ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ٌٿ ؾٳ ٘ٳ بٹهڂ ٕٻ ايًچ ٕٳ إڇ ٜٳتٻكڂٛ َٻا  ٗٴِ  ٔٳ يځ ٝٿ (37).{ٜٴبٳ
ؾهٝـ ْٓتكط  

٘ٹ }: تعاٍيًبك١ُ ايٛضاث١ٝ ع٢ً سػاب ايًعإ ْٚٓػ٢ قٛي٘  ٌٵ ؾځًٹًچ قڂ

ٛٵ ؾٳا٤ يځ ػٳ١ڂايڃشٴذٻ١ڂ ايڃبٳايٹ ٌٳاسٗؾځًځ ُٳعٹ ِٵ أځدٵ (38).{نڂ
 

ٚخرل خا١ُ شلصا إٛنٛع ٖٞ َكٛي٘ ايؿكٝ٘ اؿٓبًٞ ابٔ ايكِٝ ايصٟ      

قاٍ ٗ ؾٛا٥س ايؿٛا٥س َا ْك٘ "ٕا أعطض ايٓاؽ عٔ ؼهِٝ ايهتاب ٚايػ١ٓ 

اٯضا٤ ٚايكٝاؽ  إٍٚاحملان١ُ إيُٝٗا ٚاعتكسٚا عسّ ا٫نتؿا٤ بُٗا ٚعسيٛا 

ػإ ٚأقٛاٍ ايؿٝٛر, عطض شلِ َٔ شيو ٗ ؾڀطِٖ ١ًُٚٚ ٗ ٚا٫غتش

ض ٗ إؾٗاَِٗ ٚ قل ٗ عكٛشلِ, ٚعُتِٗ ٖصٙ ا٭َٛض, ٚغًبت سقًٛبِٗ, ٚن

..."  اعًِٝٗ ست٢ ضب٢ ؾٝٗا ايكػرل ٖٚطّ عًٝٗا ايهبرل ؾًِ ٜطٖٚا َٓهط

إٔ قاٍ ٗ آخط ن٬َ٘" ٖٚصا ٚاهلل َٓصض بػٌٝ عصاب قس اْعكس غُاَ٘,  إٍ

بًٌٝ ب٤٬ قس ازشلِ ٬َٚ٘, ؾاعتعيٛا عٔ ططٜل ايػبٌٝ بتٛب١ َٚ٪شٕ 

ْكٛس١ َا زاَت ايتٛب١ ٖه١ٓ ٚبأْٗا َؿتٛح, ٚنأْهِ بايباب ٚقس أغًل, 

َٴٓكځًځبٺ }ٚبايطٖٔ قس أغًل ٚباؾٓاح قس عًل" ٟٻ  ُٴٛا أځ ٚځًځ ٔٳ  ِٴ ايډصٹٜ ٝٳعٵًځ ٚٳغٳ

ٕٳ (39).{ٜٳٓكځًٹبٴٛ
 اْت٢ٗ ن٬َ٘.  

ٔ تؿكٌٝ ض١ٜ٩ ايعًُا٤ سٍٛ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚبٗصٙ اٯ١ٜ اْت٢ٗ َ   

َٚهاْتٗا َٔ ايًعإ ٚاييت نإ شلا أندل ا٭ثط ٚايكس٣ ٗ ْٝ  إ٪ُطات 

دٌ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بكٞ عًٝٓا إٔ ْٓاقـ أٚايٓسٚات اييت اْعكست َٔ 

آضا٤ ايكا٥ًٌ بإدطا٤ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بٌ ايعٚدٌ بايڀطٜك١ ايٛز١ٜ أٚ 

١ ٗ عكس ايعٚاز أٚ ؾٗاز٠ ا٬ٕٝز.بايڀطٜك١ ايطزلٝ
(40)

 

 ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ يًعٌُ بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: إڀًب ايجاْٞ

/أ٫ تكازّ ْكاڄ, ٫ٚ ؽايـ َككس ايؿاضع, ٚشيو بإٔ ٫ ؽايـ ْتا٥ر -0  

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ قسم ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ايجابت١ ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ 

ٓكٛم ايؿطع١ٝ إكڀٛع إُٖاٍ اي إٍايؿطٜؿ١, ست٢ ٫ ٜ٪زٟ شيو 
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بكشتٗا ٚدًب إؿاغس, سٝح ٫ هٛظ اغتدساَٗا ٗ ايتؿهٝو ٗ قش١ 

ا٭ْػاب إػتكط٠ ٚظععع١ ايجك١ بٌ ايعٚدٌ.
(41)

  

: إشا أقط ضدٌ بٓػب فٍٗٛ ايٓػب, ٚتٛؾطت ؾٝ٘ ؾطٚٙ اٱقطاض ُج٬ؾ   

ؾإْ٘ ًٜشل ب٘, ٚعٓس٥ص ٫ هٛظ ؾشل ايبك١ُ ٭ٕ ايٓػب ٖٓا قس ثبت.
(42)

 

/هب أ٫ ىايـ ؼايٌٝ ايبك١ُ ايعكٌ ٚإٓڀل ٚايٛاق , ؾ٬ ّهٔ إٔ -5 

 .َج٬تجبت ايبك١ُ ْػب َٔ ٫ ٜٛيس يكػط غٓ٘ 

/هب إٔ تهٕٛ أٚاَط ايتشايٌٝ ايبٝٛيٛد١ٝ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ قازض٠ -3 

عٔ اؾٗات ايكها١ٝ٥, أٚ ٖٔ ي٘ غًڀ١ ٍٚ ا٭َط, ست٢ ٜكؿٌ باب 

 ايڀب١ٝ عٓس نعاف ايٓؿٛؽ. ايت٬عب ٚأتباع ا٭ٖٛا٤

/َٓ  ايكڀاع اـام ٚايؿطنات ايتذاض١ٜ شات بإكاحل بايعٝٓات َٔ -2

ؾطض ايعكٛبات ايعادط٠  إٍإتادط٠ ؾٝٗا أٚ إغ٬قٗا ؾٛضا إناؾ١ 

ٚايطازع١ ع٢ً نٌ َٔ تػٍٛ ي٘ ْؿػ٘ ايت٬عب باؾٝٓات ايبؿط١ٜ أٚ 

ايتعطض يٮغط٠ ايػ١ًُٝ ٚؼڀِٝ زعا٥ُٗا إػتكط٠. 
(43)

 

 املطمب الجالح: الضٕابط العمىٗٛ لألخر بالبؿىٛ الٕزاثٗٛ

ع٢ً غطاض ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ اييت هب تٛاؾطٖا ست٢ ّهٓٓا ا٭خص    

بٓتا٥ر ؼايٌٝ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, ٖٓاى نٛاب٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ اييت ٫ 

 غ٢ٓ عٓٗا نُا ًٜٞ: 

ايطزل١ٝ./ إٔ ٫ ٜتِ إدطا٤ ايتشايٌٝ إ٫ بإشٕ َٔ اؾ١ٗ -0 
(44)

 

نُا هب إٔ تهٕٛ إدتدلات ٚإعاٌَ ايؿ١ٝٓ تابع١ يًسٚي١ ٚؼت ضقابتٗا     

ست٢ ٫ ٜتِ ايت٬عب ؾٝٗا جملطز إكاحل ايؿدك١ٝ ٚبايتايٞ ايٓػب عطن١ 

يًهٝاع.
(45)

 

أَا إشا مل ٜتٛؾط شيو ّهٔ ا٫غتعا١ْ بإددلات اـاق١ ٱؾطاف ايسٚي١,   

ط ؾٝٗا ايؿطٚٙ ٚايهٛاب٘ إعدل٠ قًٝا ٜٚؿذلٙ ع٢ً أٟ ساٍ إٔ تتٛؾ

ٚعإٝا ٗ ٖصا اجملاٍ.
(46)

 

/إٔ تهٕٛ ٖصٙ إدتدلات ٚإعاٌَ ايؿ١ٝٓ َعٚز٠ بأسػٔ ايٛغا٥ٌ -5

ٚا٭دٗع٠ شات ايتكٓٝات ايعا١ٕٝ ٚإٛاقؿات ايؿ١ٝٓ ايكاب١ً ي٬غتُطاض١ٜ 

ٚايتؿاعٌ َ  ايعٝٓات ٚنصا ايٛطٚف احملٝڀ١ بٗا ٗ ايسٚي١.
(47)
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هب إٔ ػط٣ ايتشايٌٝ ٗ كتدلٜٔ ع٢ً ا٭قٌ َعذلف بُٗا ع٢ً إٔ / -3 

ت٪خص ا٫ستٝاطات اي٬ظ١َ يهُإ عسّ َعطؾ١ أسس إدتدلات اييت تكّٛ 

 بإدطا٤ ا٫ختباض بٓتٝذ١ إدتدل اٯخط.

/ هب إٔ ٜهٕٛ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايعٌُ ٗ إدتدل إٓٛط١ بإدطا٤ ؼايٌٝ -2

ِٗ عًُا ٚخًكا, ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ أٟ َُٓٗا ق١ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٔ ٜٛثل ب

أٚ قطاب١ أٚ قساق١ أٚ عسا٠ٚ بأسس إتساعٌٝ أٚ سهِ عًٝ٘ عهِ كٌ 

بايؿطف أٚ ا٭َا١ْ.
(48)

 

/إٔ ٜهٕٛ ايعإًَٛ ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ أقشاب اـدل٠ ايعاي١ٝ -2

ٚإػت٣ٛ ايطؾٝ  ٖٚٔ ٜؿٗس شلِ بايتكسّ ايعًُٞ ٚايتكين ست٢ ٫ ٜ٪زٟ 

تسٖٛض ٗ ايٓتا٥ر ايؿ١ٝٓ ٚبايتايٞ نٝاع اؿكٛم َٔ  إٍسّ شيو ع

أقشابٗا.
(49)

 

/إٔ ٜهٕٛ خدلا٤ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ إعٕٓٝٛ بإدطا٤ ايتشًٌٝ َٛنٛع -1

ايسضاغ١ َػًٌُ, ٭ٕ قٍٛ غرل إػًِ ٫ ٜكبٌ ٗ أَط خڀرل نٗصا إٕ 

نإ َتعًكا َػًِ.
 (50)

 

8 

ٖٞ تًو ايكؿات ايٛضاث١ٝ اـاق١  , ؾإٕ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ,َاعُٛ       

طا٥ؿ١ ا٭ؾدام, باعتباض أْٗا َٛاز ٚضاث١ٝ  إٍبهٌ إْػإ, ٖٚٞ تٓتُٞ 

تتٛادس ع٢ً أدعا٤ ٚأططاف آز١َٝ, ٖٚصٙ ا٭دعا٤ عٓس عا١َ ايؿك٘ 

اٱغ٬َٞ ٚايؿك٘ ايكاْْٛٞ, تأخص سهِ أقشابٗا َٔ سٝح اؿط١َ 

 ٚايهطا١َ, ٚهب َعاقب١ نٌ َٔ ٜعتسٟ عًٝٗا. 

عتباض ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ قط١ٜٓ, مت اتؿام ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ َ  َا شٖب ٚبا

إيٝ٘ ايؿكٗا٤ احملسثٌ َٔ ايكٍٛ ظٛاظ إعُاٍ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٗ فاٍ إثبات 

ايٓػب عٓس ايتٓاظع, ٫ٚ هٛظ ا٭خص بٗا عٔ ايٛغا٥ٌ ايؿطع١ٝ ٱثبات 

اث١ٝ بٗسف ايٓػب ٭ْٗا ٖٞ ا٭غاؽ, نُا ٫ هٛظ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛض

ايتأنس َٔ قش١ ا٭ْػاب ايجابت١ ٕا قس ٜذلتب عًٝ٘ غ٤ٛ ايعؿط٠ 

 ايعٚد١ٝ. 
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 دٚـــــــاهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتى

                                                 

 . 23غٛض٠ ايٓشٌ اٯ١ٜ  (1)

نًُ٘ ىه  يڀطٜك١ ٚاسس٠ يًس٫٫ت ايٛضاث١ٝ ٗ فاٍ ايبشح ٚقٌٝ شيو نإ ايعامل بأ (2)

اؾٓا٥ٞ ٚشيو ست٢ أٚاخط ايػتٝٓات ٖٚٞ ايڀطٜك١ اييت تعطف غ٬ٜا ايسّ اؿُطا٤ 

(, ٚت٬ ٖصا ا٫نتؿاف ؼًٌٝ اؿاَض ايٟٓٛٚ ٚشيو ع٢ً ٜس ايعإٌ ABOيٓٛاّ أ.ب.ٚ )

ايتعطف ع٢ً  سٝح أَهٔ 0923"ؾطاْؼ نطٜو" ٗ عاّ  "خُٝؼ ٚاطػٕٛ" ٚ

ايذلنٝب ايؿٝعٜكٞ ؾع٤ٟ اؿُض ايٟٓٛٚ ع٢ً أْ٘ ٜتهٕٛ َٔ ؾططٌ َتٛاظٌٜ 

ٜؿه٬ٕ َعا سًعْٚا َعزٚدا ضاد  ٗ شيو, خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ 

ٚأثطٖا ع٢ً ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ زضاغ١ ؾك١ٝٗ َكاض١ْ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط 

كُات ايٛضاث١ٝ ٗ إثبات ايٓػب زضاغ١ قا١ْْٝٛ سذ١ٝ ايب . ؾٛاظ قاحل,3, م .5112

 .                                                       091, م  5113ْٜٛٝٛ  ,ايعسز ايتاغ  عؿط ,َكاض١ْ, ف١ً ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ

ٚتػ٢ُ بعض ا٭سٝإ, بايكبػ١ ايٛضاث١ٝ ٖٚصا َا غٓٛنش٘ ٗ َا١ٖٝ ايبك١ُ  (3)

شيو, سػين قُٛز عٓس ايسا٥ِ, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٚس٣ سذٝتٗا ٗ ايٛضاث١ٝ, ضاد  ٗ 

اٱثبات, زضاغ١ َكاض١ْ بٌ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛنعٞ, زاض ايؿهط اؾاَعٞ, 

 . 01, م 5119اٱغهٓسض١ٜ, 

ايؿهٌ ْاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ ابٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜكٞ إكطٟ, اجملًس  ٛبأاٱَاّ  (4)

 .21ٚ20يًڀباع١ ٚايٓؿط, برلٚت يبٓإ, م ايجاْٞ عؿط, زاض برلٚت 

 ايػ١ُ: ٖٞ اـاق١ٝ َجٌ يٕٛ ايؿعط.(5) 

ٖٞ تطتٝبات بٝٛ نُٝٝا١ٜ زقٝك١ زاخٌ نٌ خ١ًٝ ؼسز زلات ٚضاث١ٝ َع١ٓٝ َٔ ؾك١ًٝ  (6)

ؼٌُ تعًُٝات إْتاز اؾع٦ٜات اـڀ١ٝ ايؿهٌ  ADNايسّ, ٚنٌ َٛضثٛ قڀع١ َٔ 

 ايطٚتٝٓإ  

ايٝيب َٓكٛم ا٭نػذٌ, ٖٚٛ َاز٠ زاخٌ ايكبػٝات, اييت  ٜتُجٌ اؿُض ايٟٓٛٚ (7)

 تتشٌُ ايتعًُٝات ايٛضاث١ٝ ٱْتاز ايدلٚتٌ ٚغرلٙ.

 تطنٝبات خڀ١ٝ زقٝك١ زاخٌ نٌ خ١ًٝ.  (8)

", ايڀبع١ ايجا١ْٝ ,َ٪غػ١ أعُاٍ إٛغع١ 17إٛغٛع١ ايعطب١ٝ ايعا١ٕٝ, اؾع٤ "  (9)

 .10يًٓؿط ٚايتٛظٜ , إًُه١ ايػعٛز١ٜ, م 

ٓس, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚزٚضٖا ٗ ايجبات اؾٓا٥ٞ بٌ ايتؿطٜ  أز. ؾ٪از عبس إٓعِ (10) 

 .50ٚايكإْٛ, إهتب١ إكط١ٜ اٱغهٓسض١ٜ, َكط, م 

َاٟ  19بتاضٜذ   WWW.Islam.on.Lineَكاٍ ايسنتٛض, غعس اشل٬يٞ ع٢ً إٛق    (11)

5111. 
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(73) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
ز.خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚأثطٖا ٗ اؿهاّ ايؿك١ٝٗ, َهتب١ ايٓكاف,  (12)

 .20اٱغهٓسض١ٜ, بسٕٚ غ١ٓ طب , م 

 .20ز.خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ايطد  ايػابل , م  (13)

ز.عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٗ إثبات ايٓػب, ْٛط٠  (14)

ايعطب١ٝ يًسضاغ١ ا٭١َٝٓ ٚايتسضٜب ع١ًُٝ زٚض١ٜ, تكسض عٔ  ؾطع١ٝ, َٓؿٛض٠ ٗ ف١ً

 .32, م 5111ٖـ إٛاؾل يـ غ١ٓ  0252, 32ْاٜـ ايعطب١ٝ ا٭١َٝٓ, ايعسز  ١أنازّٝ

 .39عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, ْؿؼ إطد  ايػابل, م  (15)

  32عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, ْؿؼ إطد  ايػابل, م . (16)

عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, ْؿؼ إطد  ايػابل,  ْٛط,ا ٔ ايتؿكٌٝ,يًُعٜس َ (17)

 . 012م

َكاي١ ع١ًُٝ يًسنتٛض عًٞ ايكطٙ زاغٞ بعٓٛإ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ  َٔ َٓٛٛض ايؿك٘  (18)

اٱغ٬َٞ, ايسٚض٠ ايػازؽ عؿط يًُذُ  ايؿكٗٞ اٱغ٬َٞ, َه١ إهط١َ بتاضٜذ 

 .31.م 01/10/5115

 . ١1 غٛض٠ ايٓٛض, اٯٜ (19)

ز.ْاقط عبس اهلل إُٝإ, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚسهِ اغتدساَٗا ٗ فاٍ ايڀب ايؿطعٞ  (20)

قؿط  52-55ٚايٓػب, َ٪ُط اشلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ بٌ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ إٓعكس َٔ 

داَع١ اٱَاضات ايعطب١ٝ إتشس٠, ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ,  5115 1-2ٖـ,  0255

 .  100م 

 .31ب , اٯ١ٜ غٛض٠ ا٭سعا (21)

ز.عُط بٔ قُس ايػبٌٝ, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٚسٟ َؿطٚع١ٝ اغتدساَٗا ٗ ايٓػب  (22)

ٚاؾٓا١ٜ, ايسٚض٠ ايػازغ١ عؿط يًُذتُ  ايؿكٗٞ إٓعكس ٗ َه١ إهط١َ ٗ ايؿذل٠ 

 . 59ّ  م  5115 -0 – 01  -2ٖـ ,  0255 – 51 -50َٔ 

 .29غٛض٠ ايٓػا٤, اٯ١ٜ  (23)

 .٠512, اٯ١ٜ  ايبكط غٛض٠  (24)

 .1غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (25)

 .0غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (26)

 . 2غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (27)

 .1غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ (28) 

 .559غٛض٠ ايبكط٠, اٯ١ٜ  (29)

 .0غٛض٠ ايطعس, اٯ١ٜ (30) 

 .37-31-32غٛض٠ ايكًِ, اٯ١ٜ  (31)

 .1غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (32)



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (74) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .31غٛض٠ ا٭سعاب, اٯ١ٜ  (33)

 .07غٛض٠ ا٭ْبٝا٤, اٯ١ٜ (34) 

 .20غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (35)

 .530غٛض٠ ايبكط٠ , اٯ١ٜ  (36)

 .002غٛض٠ ايتٛب١, اٯ١ٜ  (37)

 .029غٛض٠ ا٭ْعاّ , اٯ١ٜ  (38)

 .557غٛض٠ ايؿعطا٤, اٯ١ٜ  (39)

خًٝؿ١ ع٢ً ايهعيب, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ, زضاغ١ ؾك١ٝٗ  (40)

 . 211, م   5111اض ايٓكاف يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ا٭ضزٕ ايڀبع١ ا٭ٍٚ غ١ٓ  َكاض١ْ, ز

 .29ايطد  ايػابل, م  ,ز. خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب (41)

 .32ز عُط ايػبٌٝ, إطد  ايػابل, م  (42)

 . 29ايطد  ايػابل, م  ,ز.خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب (43)

خٛش٠ َٔ إٛق  ْس٠ٚ َس٣ سذ١ٝ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايب٠ٛٓ, َأ (44)

WWW.ISLAMSET.COM   07/15/5111بتاضٜذ  

 . 21ايطد  ايػابل , م  ,ز .خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب (45)

ْس٠ٚ َس٣ سذ١ٝ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايب٠ٛٓ, َأخٛش٠ َٔ إٛق   (46)

WWW.ISLAMSET.COM   07/15/5111بتاضٜذ 

 . 21م ز . خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ْؿؼ إطد  ايػابل ,   (47)

ْس٠ٚ َس٣ سذ١ٝ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايب٠ٛٓ, َأخٛش٠ َٔ إٛق   (48)

WWW.ISLAMSET.COM   07/15/5111بتاضٜذ . 

 . 20ز . خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ْؿؼ إطد  ايػابل , م  (49)

 .512قُس غًُٝإ ا٭ؾكط, أعاخ ادتٗاز١ٜ ٗ ايؿك٘ ايڀيب, َ٪غػ١ ايطغاي١, م  (50)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة 

 

 (75) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 التأمين التجاري، حقيقته وحكمه وبديله في الفقه اإلسالمي
 أ.مستوري محمد                                                

 القطب الجامعي بالعفرون
S 

ايتأٌَ ايتذاضٟ عكس ًٜتعّ َكتهاٙ ططؾإ ع٢ً إٔ ٜسؾ  أسسُٖا يٰخط َبًػا َايٝا   

عٓس ٚقٛع اؿازخ أٚ ؼكل اـڀط إبٌ ٗ ايعكس َكابٌ قػ٘ َايٞ, ٚأضناْ٘ ث٬ث١ ٖٞ 

ايعاقسإ إ٪َٔ ٚإ٪َٔ ي٘, ٚايكٝػ١ إتُج١ً ٗ اٱهاب ٚايكبٍٛ, ٚقٌ ايعكس ٖٚٛ 

أْٛاع٘ ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚإُتًهات, ٚايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠, ع١ًُٝ ايتأٌَ َٚٔ 

 ٚايتأٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ ػاٙ ايػرل. 

تٓاٍٚ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ايتأٌَ ايتذاضٟ بعٓا١ٜ ٚسطم ؾسٜسٜٔ, سٝح عاؾٛا ْٝ       

قٛضٙ ٚأؾهاي٘, ٚاْكػِ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ إٍ ؾطٜكٌ, ايؿطٜل ا٭ٍٚ أداظ ايتأٌَ ايتذاضٟ 

بعض قٛضٙ زٕٚ غرلٖا, ٚايبعض أداظٙ َڀًكا, أَا ايؿطٜل ايجاْٞ ؾكس َٓع٘  ٗ

 َػتٓسٜٔ إٍ أزي١ ْك١ًٝ ٚعك١ًٝ. 

اغتكط ؼطِٜ ايتأٌَ ايتذاضٟ يس٣ نجرل َٔ ايؿكٗا٤, ٚقس دا٤ت ؾطٜعتٓا ايػطا٤ 

ع بايبسٌٜ, ٖٚٛ ايتأٌَ ايتعاْٚٞ أٚ ايتهاؾًٞ اٱغ٬َٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َبسأ ايتعإٚ ٚايتدل

 ٚايتهاؾٌ.

RESUME: 
    Le droit algérien a pris la définition de l'assurance commerciale et 
décrit comme un contrat par lequel deux parties se sont engagées pour 
une somme d'argent lors de l'incident ou si le risque spécifié dans le 
contrat d'une prime financière. 
    les propriétés de validité charia pour tous les temps et de lieu, 
d'assurance commerciale attribuer interdiction constante de nombreux 
spécialistes, mais notre véritable solution de rechange et l'ionisation est 
coopératif et Takaful islamique qui est basé sur le principe de la 
coopération et de don et de l'interdépendance. 



 مستوري محمد أ.    التأمين التجاري حقيقته وحكمه... 

 اسات القانونية واالقتصاديةللدر (76) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

ٕ ايعكط اؿانط ٜؿٗس تڀٛضا غطٜعا ٗ ؾت٢ فا٫ت ايعًّٛ إ

ٚايؿٕٓٛ ٚهس إط٤ ْؿػ٘ أَاّ قهاٜا ْٚٛاظٍ مل ٜػبل شلا َجٌٝ ٚمل ٜط شلا 

َا اقڀًح ع٢ً تػُٝت٘ ضداٍ  َٔ شٟ قبٌ, ٖٚا اغتذس ٗ ايعكط ْٛرل

                              ايتأٌَ بكػ٘ ثابت.                ايكإْٛ ٚا٫قتكاز بايتأٌَ ايتذاضٟ أٚ

ٚغٓشاٍٚ ٗ ٖصٙ ايٛضقات بٝإ سكٝكت٘ ٚسهِ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬     

ّهٔ تكػِٝ ٖصا ايبشح  ؛ؾٝ٘, ٌٖٚ ي٘ بسٌٜ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ. ٚعًٝ٘

إٍ َبشجٌ, ٜؿٌُ إبشح ا٭ٍٚ َٓ٘ ايتأٌَ ايتذاضٟ َٔ ايٓاس١ٝ 

ٛاع٘ ٚأقػاَ٘ ٚأضناْ٘, ٚشيو ايكا١ْْٝٛ, ٚشيو ببٝإ َعٓاٙ ٚخكا٥ك٘ ٚأْ

ٗ َڀايب. أَا إبشح ايجاْٞ ؾٝدكل يسضاغت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ, 

 ٚشيو ٗ َڀايب أٜها.                                

 املبشح األٔه: التأوني التذازٙ وَ وٍعٕز لػٕٙ ٔقإٌٌ٘ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايتأٌَ يػ١ ٚاقڀ٬سا 

يتأٌَ يػ١: ايتأٌَ ٗ يػ١ ايعطب َٔ َاز٠ أَٔ, ايؿطع ا٭ٍٚ: تعطٜـ ا

ٚاشلُع٠ ٚإِٝ ٚايٕٓٛ أق٬ٕ َتكاضبإ, أسسُٖا ا٭َا١ْ اييت ٖٞ نس 

ٚاٯخط ايتكسٜل اـٝا١ْ َٚعٓاٖا غهٕٛ ايكًب,
(0)

. ٚقاٍ إٓاٟٚ: ٖٛ عسّ 

تٛق  َهطٚٙ ٗ ايعَٔ اٯتٞ ٚ أقً٘ طُأ١ْٓٝ ايٓؿؼ ٚظٚاٍ اـٛف
(5)

. 

 عطٜـ ايتأٌَ ايتذاضٟ اقڀ٬سا ايؿطع ايجاْٞ: ت

عطؾ٘ ايؿكٝ٘ ايؿطْػٞ ُٖٝاض بأْ٘: )ع١ًُٝ وكٌ َكتهاٖا أسس     

ا٭ططاف, ٖٚٛ إ٪َٔ ي٘ ْٛرل زؾ  قػ٘ ع٢ً تعٗس يكاؿ٘, أٚ يكاحل 

ايػرل, َٔ ايڀطف اٯخط, ٖٚٛ إ٪َٔ, تعٗس ٜسؾ  َكتهاٙ ٖصا ا٭خرل 

ٜأخص ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ أزا٤ َعٝٓا عٓس ؼكل خڀط َعٌ, ٚشيو بإٔ 

فُٛع١  إداطط, ٚإدطا٤ إكاق١ بُٝٓٗا ٚؾكا يكٛاٌْ اٱسكا٤(
(3)

                                                                                     . 

ٚٚضز تعطٜـ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٗ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ بأْ٘: )عكس      

إٍ إػتؿٝس ايصٟ اؾذلٙ   ٜ٪زٟ إٍ إ٪َٔ ي٘ أٚ ًٜتعّ َكتهاٙ إٔ

أٟ عٛض َايٞ آخط ٗ ساي١  ايتأٌَ يكاؿ٘ َبًػا َٔ إاٍ أٚ إٜطاز أٚ



(77) 

 (02) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚقٛع اؿازخ أٚ ؼكل اـڀط إبٌ بايعكس, ٚشيو َكابٌ قػ٘ أٚ أ١ٜ 

زؾع١ َاي١ٝ أخط٣ ٜ٪زٜٗا إ٪َٔ ي٘ يًُ٪َٔ
(2)

                                    .                                                                           

 إڀًب ايجاْٞ: أضنإ ايتأٌَ ايتذاضٟ      

ٜؿذلٙ ؾكٗا٤ ايكإْٛ يعكس ايتأٌَ ايتذاضٟ إٔ تتٛؾط ؾٝ٘ ا٭ضنإ      

ايج٬ث١ ايتاي١ٝ ٖٚٞ: ايعاقسإ ٚايكٝػ١ ٚقٌ ايعكس أٚ إعكٛز عًٝ٘, 

 .ز يهٌ ضنٔ ؾطعا َػتك٬ ي٘ٚغٓؿط

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايعاقسإ 

ُٖٚا إ٪َٔ ٖٚٞ ايؿطن١ ٚتًتعّ بسؾ  َبًؼ َكابٌ ايتأٌَ عٓس     

تعطض إ٪َٔ ي٘ يًشازخ إٛدب قاْْٛا يًتعٜٛض, ٚايڀطف ايجاْٞ ٖٛ 

ًٜٚتعّ ٖصا ا٭خرل بسؾ  َبًؼ َكابٌ ايتأٌَ  إػتأَٔ, إ٪َٔ ي٘ أٚ

ؾذلاى أٚ ايسؾع١ يكا٤ ُتع٘ عُا١ٜ ايتأٌَ عٔ ٜٚػ٢ُ بايكػ٘ أٚ ا٫

خڀط أٚ سازخ ىؿ٢ ٚقٛع٘, ٜٚؿذلٙ ؾُٝٗا َا ٜؿذلٙ ٗ غا٥ط ايعكٛز 

إاي١ٝ ا٭خط٣ َٔ ا٭١ًٖٝ ٚايػٔ ايكاْْٛٞ إدٍٛ ؿل ايتكطف ٚإبطاّ 

 ايعكٛز ٚايػ١َ٬ َٔ اؾٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايػؿ٘ ٚغرلٖا.                            

 يجاْٞ: ايكٝػ١ ايؿطع ا

ٖٚٞ اٱهاب ٚايكبٍٛ َٔ ططٗ ايعكس, ٜٚهٕٛ اٱهاب َٔ طايب     

ايتأٌَ ٚهب إٔ ٜبًؼ إٍ إ٪َٔ ثِ ايكبٍٛ, ٫ٚ بس إٔ ٜهٕٛ َڀابكا 

يٲهاب, ّٚهٔ إٔ ٜتِ بايًؿٜ ٚايهتاب١, أٚ بٛغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١, 

هتٛب١ اييت تِٓٛ ٌَ ايتذاضٟ ٖٛ تًو ايٛثٝك١ إأٜٚككس ب٘ ٗ عكس ايت

ايع٬ق١ بٌ ايڀطؾٌ َٔ سٝح اؿكٛم ٚايٛادبات ٚا٫يتعاَات ٚايؿطٚٙ, 

أٟ قٛض٠ ٚانش١ ٚنا١ًَ ٚؾا١ًَ ؾُٝ  بٓٛز ايعكس ايصٟ ٜطب٘ 

ايڀطؾٌ, ٚإعٍُٛ ب٘ عاز٠ يس٣ ؾطنات ايتأٌَ إٔ ٜهٕٛ ا٫تؿام َؿطغا 

ايڀطؾٌ ٗ ؾهٌ ٚثٝك١ ضزل١ٝ ٫ با٫تؿام ايؿؿٗٞ ست٢ ٜهُٔ نٌ َٔ 

 يٝٗا سٌ ايتٓاظع ٚا٫خت٬ف.                                                                                إسكٛقُٗا, ًٜٚذأ 

 ايؿطع ايجايح: إعكٛز عًٝ٘ أٚ قٌ ايعكس 

: اـڀط ٚايكػ٘ َٚبًؼ ايتأٌَ ٚبٝاْٗا اٯت١ٜٝٚتهُٔ ايعٓاقط     

 ناٯتٞ: 
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ٚاـڀط ٗ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٖٛ اؿازخ احملتٌُ ايٛقٛع ٚاؿكٍٛ,     

 ٜٚؿذلٙ ؾٝ٘ َا ًٜٞ: 

َٔ ٭دً٘ غرل َ٪نس ٪ٜهٕٛ غرل قكل ايٛقٛع, َٚعٓاٙ إٔ اؿازخ إ (أ -

 اؿكٍٛ ٚايٛقٛع َ  قٝاّ استُاٍ ٚقٛع٘ ٗ أٟ ٚقت.

ٕ تعًك٘ إٔ ٜهٕٛ غرل َتعًل َشض إضاز٠ أسس ططٗ ايعكس, ٭ ب(-

عٓكط ا٫ستُاٍ, ٚاضتب٘ ٚقٛع ٜٓؿٞ عٓ٘ بإضاز٠ أسس ططٗ عكس ايتأٌَ 

اـڀط بإضاز٠ أسس إتعاقسٜٔ, ؾٝبڀٌ َ  ٖصٙ اؿاي١ عكس ايتأٌَ َٔ 

 أغاغ٘.                                                                                  

ؿطٚعا قاْْٛا, ٚشيو بإٔ ٫ ٜهٕٛ إٔ ٜهٕٛ اـڀط إ٪َٔ َٓ٘ َ ز(-

كايؿا يًٓٛاّ ايعاّ ٚاٯزاب ايعا١َ, ؾؿطنات ايتأٌَ ػعٌ ق١ُٝ ايكػ٘ 

ٗ ايعكس عػب َبًؼ ايتأٌَ إتؿل عًٝ٘, ؾتهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ تٓاغب١ٝ 

عٝح ٜعٜس ايكػ٘ بعٜاز٠ إبًؼ ايتأٌَ ٜٚٓكل بٓككاْ٘, اضتباطا َ  

                                                                                     اـڀط إ٪َٔ َٓ٘.            

 ايعٓكط ايجاْٞ: ايكػ٘ 

َٔ ي٘( ٖٚٛ ا٫ؾذلاى ايصٟ ٜسؾع٘ ٪ٖٚٛ قٌ ايتعاّ إػتأَٔ )إ     

يؿطن١  ايتأٌَ َكابٌ تعٗسٖا بسؾ  ق١ُٝ ايتعٜٛض عٓس ٚقٛع اـڀط 

ٜسؾ  ٗ ؾهٌ َبًؼ َايٞ ثابت ٜسؾ  بكٛض٠  أٚ ايهطض. ٚا٭قٌ ؾٝ٘ إٔ

زٚض١ٜ سػب ا٫تؿام بٌ ططٗ ايعكس, إَا ؾٗطٜا أٚ غٜٓٛا, ٚاقڀًح 

 ع٢ً تػُٝت٘ بايتأٌَ شٟ ايكػ٘ ايجابت.                                                                           

رل ثابت, ٖٚٞ ْػب١ٝ ٚقس ٜهٕٛ تاض٠ َبًؼ ايتأٌَ قػڀا َتػرلا غ    

 تكٌ ٚتهجط َٔ سٌ ٯخط غرل َػتكط٠, ٚتعطف باؾذلانات ايتأٌَ.

 ايعٓكط ايجايح: َبًؼ ايتأٌَ 

ٖٛ قٌ ايتعاّ ؾطن١ ايتأٌَ, سٝح تتعٗس بسؾ  إبًؼ إػتشل تبعا     

يًهطض ايصٟ ؿل إ٪َٔ ي٘ سػب َا ًّٝ٘ عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ ايصٟ 

 .ٜطب٘ ططٗ ايعكس
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َٚبًؼ ايتأٌَ قس ٜهٕٛ زٜٓا ٗ ايص١َ أٟ استُايٝا, ٚشيو ٗ ساي١      

ٍ أدٌ إَٔ َٓ٘ غرل قل ايٛقٛع, ٚقس ٜهٕٛ أٜها َهاؾا ٪نٕٛ اـڀط إ

ل بأَط ستُٞ ٚقكل ًغرل َعٌ, نشاي١ ايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠, ٭ْ٘ تع

ايٛقٛع ٖٚٛ إٛت َ  دٗاي١ ٚقت سكٛي٘ طبعا
(2)

                    .                                      

 إڀًب ايجايح: أْٛاع ٚأقػاّ ايتأٌَ ايتذاضٟ

ّهٔ تكػِٝ ايتأٌَ ايتذاضٟ باعتباض َٛنٛع٘ إٍ ث٬ث١ أْٛاع ْؿطزٖا ٗ 

 :اٯت١ٝايؿطٚع ايج٬ث١ 

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚإُتًهات   

إٔ ًٜشكٗا نطض أٚ خػا٥ط, َٚجاٍ  ٖٚٛ ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ اييت ىؿ٢   

شيو: ايتأٌَ ع٢ً احمل٬ت ايتذاض١ٜ ٖٚٞ َاٍ َٓكٍٛ َعٟٓٛ نٝـ ٜٓؿب 

ؾٝ٘ سطٜل َٔ ا٭ؾهٌ قٍٛ ا٭َانٔ إعس٠ يًُُاضغ١ ايٓؿاٙ ايتذاضٟ 

أٚ غطقتٗا, ٚايتأٌَ ع٢ً ايبها٥  خؿ١ٝ غطقٗا ٗ ايبشط, ٚنصا ايتأٌَ 

يجُاض خؿ١ٝ تًؿٗا ٚتأٌَ ع٢ً ايٓكٛز خؿ١ٝ غطقتٗا, ٚايعضٚع ٚا

       ايػٝاضات إٍ غرل شيو َٔ أْٛاع ايتأٌَ.                                                                                       

 ايؿطع ايجاْٞ: ايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠ 

ٖٚٛ عكس ٜتعٗس إ٪َٔ َكتهاٙ زؾ  َبًؼ َٔ إاٍ يًُ٪َٔ ي٘ عٓس     

ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع, ايتأٌَ  ٛت٘ أٚ عٓس بكا٥٘ سٝا بعس َس٠ َع١ٓٝ, َٖٚٛ

ٚايتأٌَ ؿاي١  ؿاي١ ايٛؾا٠, ٚايتأٌَ َس٣ اؿٝا٠ )ايتأٌَ ايعُطٟ(,

 ايٛؾا٠ إ٪قت.                                                                                                          

 طع ايجايح: ايتأٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ ػاٙ ايػرل ايؿ

َٚجاي٘: تأٌَ قاسب ايػٝاض٠  يًُػ٦ٛي١ٝ  ػاٙ ايػرل ٖا  قس ؼسث٘     

غٝاضت٘ َٔ أش٣ يٰخطٜٔ, تتهؿٌ ايؿطن١ إ٪١َٓ بسؾ  َا تػبب٘ 

ايػٝاض٠ ؿٝا٠ ايػرل, ٜٚسخٌ ٗ ٖصا ايٓٛع ايتأٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ 

ا٤ ايٛٚا٥ـ ٚإٗاّايتككرل١ٜ ايٓاؾ١٦ عٔ أز
(1)

                                                                                       . 

 املبشح الجاٌ٘: التأوني التذازٙ وَ وٍعٕز إضالو٘

بعس بٝإ سكٝك١ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٚأْٛاع٘ ٚنصا أضناْ٘ إه١ْٛ ي٘ َٔ     

زضاغت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ, ع٢ً عطز ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ سطٟ بٓا إٔ ْ
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ٚغبل ايبٝإ ٗ َڀً  ٖصا ايبشح إٔ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٖا اغتشسخ 

ٚاغتذس ٗ ٖصا ايعكط ٫ٚ بس َٔ بٝإ سكٝكت٘ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ 

٫ضتباط٘ ايٛثٝل َذطٜات اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚتعًك٘ دٛاْبٗا, َ  اؿطم 

٠ ا٭ؾطاز ٖٚتًهاتِٗ ايبايؼ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً سٝا

ٚعًٝ٘ ْكػِ ٖصا إبشح إٍ َڀًبٌ, نكل إڀًب ا٭ٍٚ  ايؿدك١ٝ,

َٓ٘ يبٝإ َصٖب اجملٝعٜٔ يًتأٌَ ايتذاضٟ ٚبٝإ أزيتِٗ, أَا إڀًب 

ايجاْٞ ؾٓدكك٘ يبٝإ َصٖب إاْعٌ ي٘ ٚبٝإ أزيتِٗ, َ  بٝإ ايكٍٛ 

 بسٌٜ ايؿطعٞ.                                                              ايصٟ ٜٛٗط ضدشاْ٘ ٗ ٖصٙ إػأي١ َ  اقذلاح اي

 إڀًب ا٭ٍٚ: اجملٝعٕٚ يًتأٌَ ايتذاضٟ      

 .ايؿطع ا٭ٍٚ: أْكاض ٖصا إصٖب

شٖب ؾطٜل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ ظٛاظ ايتأٌَ ايتذاضٟ, َٚٔ 

٤أبطظِٖ ايؿٝذ قُس عبسٙ, ٚايؿٝذ َكڀؿ٢ أٓس ايعضقا
(7)

, ٚايسنتٛض 

قُس ايبٗٞ, ٚقُس ٜٛغـ َٛغ٢, ٚعبس ايطٓإ عٝػ٢ ٚغرلِٖ ٚقس أباح 

ايؿٝذ عًٞ اـؿٝـ ْٝ  أْٛاع ايتأٌَ ٗ ايبشح ايصٟ قسَ٘ يًُ٪ُط 

ّ, ٚيهٔ اشل١٦ٝ ضؾهت٘ 0912ايجاْٞ جملُ  ايبشٛخ اٱغ١َٝ٬ إٓعكس غ١ٓ 

باٱْاع
(0)

                                    .                                                        

 .ايؿطع ايجاْٞ: أزي١ اجملٝعٜٔ يًتأٌَ ايتذاضٟ

 اغتسٍ اجملٝعٕٚ بأزي١ لًُٗا ؾُٝا ًٜٞ: 

أ٫ٚ: ا٭قٌ ٗ ايعكٛز ٚايؿطٚٙ اٱباس١: ٖٚصا ا٭قٌ ٖا زيت عًٝ٘ 

ٖصا  ْكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚشٖب إيٝ٘ ْٗٛض ايؿكٗا٤, ْٚل أْكاض

إصٖب إٍ إٔ عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ عكس دسٜس َػتشسخ يٝؼ ي٘ أ١ٜ 

ع٬ق١ َباؾط٠ بايعكٛز إعطٚؾ١, ٚأْ٘ ٫ ٜٓسضز ؼت أٟ عكس َٔ  ق١ً أٚ

ٚعًٝ٘ ٜٓسضز ؼت قاعس٠ ا٭قٌ ٗ  ايعكٛز ايػا٥س٠ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ,

                                                                                  ايعكٛز اٱباس١ َٚا زاّ مل ٜؿتٌُ ع٢ً قٛٛض ؾطعٞ.            

ثاْٝا: قٝاؽ ايتأٌَ ايتذاضٟ ع٢ً ٤٫ٚ إٛا٠٫, ٖٚٛ عكس بٌ اثٌٓ     

ع٢ً إٔ ٜ٪زٟ نٌ َُٓٗا ايس١ٜ عٔ اٯخط إشا د٢ٓ ٚإٔ ٜتٛاضثا, ٖٚٛ عكس 
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  َٔ ايكشاب١ نابٔ عباؽ نإ َعطٚؾا عٓس ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ ٚأقطٙ ْ

 ٚعبس اهلل بٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عُٓٗا ٚ قاٍ ب٘ اؿٓؿ١ٝ.                   

ايؿٝذ عبس ٖٛ ثايجا: قٝاغ٘ ع٢ً عكس إهاضب١, ٖٚٔ أقط بكٝاؽ ايؿب٘ 

 ايٖٛاب خ٬ف.

ضابعا: َٔ ا٭زي١ ايعك١ًٝ اييت اغتٓس عًٝٗا اجملٝعٕٚ يًتأٌَ ايتذاضٟ أٜها 

 َا ًٜٞ:

ايتأٌَ ايتذاضٟ َٔ عكٛز ايتعإٚ ٚايتهأَ ا٫دتُاعٞ ٖٚصا أَط  -    

 أقطت٘ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ايػطا٤ ٚسجت عًٝ٘.                                                                                

ّٓح عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ ا٫ط٦ُٓإ ٚا٭َإ يًُ٪َٔ ي٘ ؿؿٜ  -    

َاي٘ سٝات٘ ٚ
(9)

. 

 إڀًب ايجاْٞ: إاْعٕٛ يًتأٌَ ايتذاضٟ 

ايؿطع ا٭ٍٚ: أْكاض ٖصا ايؿطٜل: ِٖٚ ع٢ً نجطتِٗ ْهتؿٞ بصنط     

بعهِٗ, ؾأقسّ ؾت٣ٛ ٗ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٖٞ يًؿكٝ٘ قُس أٌَ ايؿٗرل 

( ٗ ساؾٝت٘ إؿٗٛض٠ ـ0525ٖ) بابٔ عابسٜٔ ايسَؿكٞ إتٛؾ٢ غ١ٓ

ايسض إدتاض( ع٢ً باغِ )ضز احملتاض
(01)

, ثِ ت٬ٙ ايؿٝذ اؿذٟٛ ايؿاغٞ 

 ايجعاييب ٗ شًٜ٘ ع٢ً نتاب٘ ايؿهط ايػاَٞ ٗ تاضٜذ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ,

ٚايؿٝذ  0911ٚايؿٝذ قُس غٝت إڀٝعٞ َؿيت ايسٜاض إكط١ٜ عاّ

يؿٝذ أٓس ايؿطباقٞ إ٫ إشا اقتهت٘ ايهطٚض٠ اإبطاِٖٝ ايؿكٝ٘, ٚنصا 

يتدًل َٓ٘, ٚنصا ايؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠ َ  ٚدٛب ايعٌُ ع٢ً ا

ٚايؿٝذ عًٞ اـؿٝـ ٚغرلِٖ
(00)

                                                                                            . 

 .ايؿطع ايجاْٞ: أزي١ إاْعٌ يًتأٌَ ايتذاضٟ

 ْٚٛدع أزيتِٗ ؾُٝا ًٜٞ: 

تذاضٟ ع٢ً ايػطض إٓٗٞ عٓ٘, َػتسيٌ ايتأٌَ ايٜؿٌُ ايسيٌٝ ا٭ٍٚ: 

عسٜح أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ عٔ بٝ  ايػطض
(05)

 ٗٚ ,

ٖصا اؿسٜح ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً ؼطِٜ ايػطض ٗ إعا٬َت ٗ ايؿطٜع١ 

                            اٱغ١َٝ٬.                                                                             
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ايسيٌٝ ايجاْٞ: أْ٘ ٜتهُٔ ايطٖإ ٚإكاَط٠, ٚٚد٘ ايس٫ي١ ٗ شيو إٔ 

إكاَط٠ َٛاؾك١ يًطٖإ ٗ إٔ سل إتعاقس ٗ نٌ َُٓٗا ٜتٛقـ ع٢ً 

ٚاقع١ غرل قكك١, ٜٚعتدل ضداٍ ايكإْٛ عكس إكاَط٠ َٔ ايعكٛز 

ٖإ َٓٗٞ عٓ٘ ؾطعا ا٫ستُاي١ٝ َٚٔ عكٛز ايػطض, ٚايكُاض ٚايط

ا ايصٜٔ آَٓٛا إِا ٗ)ٜا أٜ بٓكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ, ؾُٔ ايهتاب قٛي٘ تعاٍ:

اـُط ٚإٝػط ٚا٭ْكاب ٚا٭ظ٫ّ ضدؼ َٔ عٌُ ايؿٝڀإ ؾادتٓبٛٙ 

يعًهِ تؿًشٕٛ(
(03)

قس اتؿل إؿػطٕٚ ع٢ً إٔ إٝػط احملطّ بٓل ٖصٙ  

َٸٔاٯ١ٜ ٖٛ ايكُاض ظُٝ  أْٛاع٘, ٖٚصا ايعكس َكا  .                                                                          َط٠ بٌ ايؿطن١ ٚإ٪

 ايسيٌٝ ايجايح: أْ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً ضبا ايؿهٌ ٚايٓػ١٦ٝ:

أَا ضبا ايؿهٌ ؾٮٕ عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ َٔ عكٛز إعاٚنات      

ؿانٌ ٚايعٜاز٠, ٖٚٛ إاي١ٝ ٜتِ ؾٝ٘ َبازي١ َاٍ َاٍ َٔ دٓػ٘ َ  ايت

ثابت ايتشطِٜ عسٜح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايصٟ أخطد٘ ايبداضٟ ٗ 

قشٝش٘: "ايصٖب بايصٖب ٚايؿه١ بايؿه١ ٚايدل بايدل ٚايؿعرل بايؿعرل 

شا اختًؿت ا٭قٓاف ؾبٝعٛا إٚإًح بإًح َج٬ َجٌ غٛا٤ بػٛا٤ ٜسا بٝس, ؾ

٘ ع٢ً ضبا ايٓػ١٦ٝ ؾٮٕ ا٭قٌ ٗ شا نإ ٜسا بٝس". أَا اؾتُايإنٝـ ؾ٦تِ 

َبازي١ إاٍ بإاٍ ايتكابض ٗ فًؼ ايعكس ٚإشا تأخط قبض أسس ايبسيٌ 

ؾٝسؾ  قػ٘ ايتأٌَ أ٫ٚ ثِ إشا ؼكل اـڀط إ٪َٔ َٓ٘, ٜسؾ  َبًؼ 

ايتأٌَ ٖٚصا ٖٛ ضبا ايٓػ١٦ٝ 
(02)

                                                            .                            

 َٓاقؿ١ ا٭زي١:   

يتأٌَ ايتذاضٟ بايعسٜس َٔ ايكٝاغات ؾكس قاغٛا أَ أداظ اغتسٍ      

ايتأٌَ ايتذاضٟ ع٢ً: عكس اي٤٫ٛ ٚع٢ً ايٛعس إًعّ ٚع٢ً نُإ خڀط 

ايڀطٜل ٚع٢ً ْٛاّ ايتكاعس ٚإعاف ٚع٢ً عكس اؿطاغ١ ٚع٢ً ْٛاّ 

 .                    ٚع٢ً نُإ اجملٍٗٛ ٚع٢ً ايتأٌَ ايتعاْٚٞ,ايعاق١ً ٚع٢ً اٱٜساع 

ٚاغتسيٛا أٜها بإٔ ا٭قٌ ٗ إعا٬َت اٱباس١ ٚاغتسيٛا بإٔ عكس      

ايتأٌَ َٔ قبٌٝ إهاضب١ ٚاغتسيٛا بإٔ عكس ايتأٌَ َٔ إكاحل 

إطغ١ً ٭ٕ ؾٝ٘ َكًش١ يًُػتأَٔ ٗ سكٍٛ ايڀُأ١ْٓٝ ٗ َعاٚي١ 
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ؾٗٛ ٫ ٜأَٔ ا٭خڀاض؛ ٭ٕ ؾطن١ ايتأٌَ غٛف تعڀٝ٘ َبًؼ  ايتذاض٠

 .                                                                                               تعٜٛها عٔ اـڀط إٕ سسخ

ٚايعطف  ,زاَعتاؾ٦ٝا َأيٛؾا ٚاغتسيٛا بايعطف ؾكس أقبح ايتأٌَ         

 .َٔ أزي١ ا٭سهاّ

ٚايهطٚضات تبٝح  ٚاغتسيٛا بإٔ ايتأٌَ أقبح نطٚض٠ ًَش١,        

احملٛٛضات ٚاؾٛاب ع٢ً ٖصٙ اؿذر أَا ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ ؾ٬ ٜكح ٭ٕ 

ايكٝاؽ ٖٛ إعڀا٤ ايؿطع ايصٟ مل ٜطز ؾٝ٘ ْل اؿهِ ايؿطعٞ يٮقٌ 

ايصٟ ٚضز ؾٝ٘ ْل إشا نإ بُٝٓٗا تؿاب٘ ٗ ايٛقـ ايصٟ ؾطع ا٭قٌ 

أٚ ٖٛ إؿام َا مل ٜطز ؾٝ٘ ْل ع٢ً سهُ٘ َا ٚضز ؾٝ٘ ْل ع٢ً  بػبب٘

ٚايتأٌَ ٚضزت ْكٛم  سهُ٘ ٗ اؿهِ ٫ؾذلانُٗا ٗ ع١ً شيو اؿهِ

ٚيٛ غًُٓا  عطَت٘, ٫ٚ قٝاؽ َ  ايٓل ؾ٬ ٜكح ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ,

با٭خص بايكٝاؽ ؾ٬ ٜٛدس قٝاؽ ٜػًِ َٔ َعاضض قشٝح ؾكٝاؽ 

ٚعكس ا٠٫ٕٛ ٖٛ إٔ ٜكٍٛ ؾدل  ٫ ٜكح, ,ايتأٌَ ع٢ً عكس اي٤٫ٛ

ٚتطثين إشا أْا َت  أْت ٚيٝٞ تعكٌ عين إشا دٓٝت,يًعطبٞ فٍٗٛ ايٓػب 

ٖٚصا قٝاؽ َ   ٚٚد٘ ايؿب٘ نُا ٜكٛيٕٛ ا٫ؾذلاى ٗ ؼٌُ إػ٦ٛي١ٝ,

ؾعكس ا٠٫ٕٛ عٓس ايكا٥ٌ ب٘ هعٌ غرل  ,ايؿاضم بٌ إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٝ٘

ٖٚسؾ٘ ايتآخٞ  ٜٚهٕٛ ٚاسسا َٓٗا, ٓتُٞ إيٝٗا,ايعطبٞ ٗ أغط٠ عطب١ٝ ٜ

٫ٚ ٜهٕٛ  ٚايتٓاقط ٗ اٱغ٬ّ أَا عكس ايتأٌَ ؾاشلسف َٓ٘ ايطبح,

ٚقٝاؽ عكس ايتأٌَ ع٢ً ْٛاّ ايعاق١ً ٫  إػتأَٔ ٚاسس َٔ ايؿطن١,

ـٷ ٭ثط إكٝب١, ٖٚصا قٝاؽ  ٜكح ٭ٕ ٗ عكس ايتأٌَ ْٚٛاّ ايعاق١ً ؽؿٝ

ٖٚٛ إٔ ز١ٜ ايكاتٌ اـڀأ تٛظع ع٢ً أؾطاز  ايعاق١ً,َ  ايؿاضم ٭ٕ ْٛاّ 

ٚايكطاب١ ٜطبڀٗا ايسّ  عاقًت٘ تعاْٚا َِٓٗ ٗ زؾ  ايس١ٜ ٭ٚيٝا٤ إكتٍٛ,

ٗ نػب ايػِٓ أَا  ٚا٫ؾذلاىٚق١ً ايطسِ ٚايتعإٚ ٗ ؼٌُ ايػطّ 

ٚاشلسف َٔ  ٚيٝؼ ٚق , ايتأٌَ ؾتتشٌُ ايؿطن١ سازخ قتٌُ ايٛقٛع,

عٜٛض ؾطن١ ايتأٌَ ٜهٕٛ ْٛرل قػ٘ ايتأٌَ ٖٚٛ ايتأٌَ ايطبح ؾت

ٚقٝاؽ عكس  أَا ٗ ايعاق١ً ؾًٝؼ ٗ ْٛرل َكابٌ, تعٜٛض َكابٌ,

ايتأٌَ ع٢ً ايٛعس إًعّ بإٔ ٜعس ؾدل غرلٙ بؿ٤ٞ إعاض٠ أٚ ؼٌُ 
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خػاض٠ ٚمٛ شيو ٖا يٝؼ بٛادب عًٝ٘ ٫ ٜكح ؾايٛعس بكطض, أٚ إعاض٠, 

عطٚف احملض, ٚايٛؾا٤ ب٘ َؿطٚع غ٬ف َٔ باب إَج٬ أٚ ؼٌُ خػاض٠ 

ٚقٝاؽ عكس ايتأٌَ  باعجٗا ايطبح, عكٛز ايتأٌَ, ؾإْٗا َعاٚن١ ػاض١ٜ

ع٢ً نُإ خڀط ايڀطٜل ايصٟ أداظٙ ا٭سٓاف. ؾٗصا قٝاؽ َ  ايؿاضم 

ٚاسس ٗ  ف٭ٕ نُإ خڀط ايڀطٜل َٔ طط بٌ إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٝ٘؛

ٚايهُإ ْٛع َٔ ايتدلع  ايڀطؾٌ.سٌ إٔ ا٫يتعاّ ٗ عكس ايتأٌَ َٔ 

 باعجٗا ايطبح, ػاض١ٜ َٔ باب إعطٚف احملض أَا ايتاٌَ ؾإْٗا َعاٚن١

ٜكح ؾايهُإ ْٛع َٔ ايتدلع َٔ  ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً نُإ اجملٍٗٛ ٫

ٚيٝؼ  ٖٚصا َٔ ططف ٚاسس, باب إعطٚف احملض ٚيٝؼ َٔ أدٌ ايطبح,

ٖٛ اقتڀاع  تكاعس ٚإعاف,ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً ْٛاّ اي َٔ ططؾٌ,

إشا ست٢ َٔ َطتب إٛٚـ ايؿٗطٟ ٗ أعُاٍ ايسٚي١  اٜػرل اايسٚي١ دع٤

أ٢ْٗ خسَت٘ أخص ضاتبا ؾٗطٜا ٜبًؼ أنعاف َهاعؿ١ َٔ إبًؼ ايصٟ نإ 

ٚبعض ايعًُا٤ قاٍ عطَت٘ ٫ؾتُاي٘ ع٢ً  ٜكتڀ  َٔ ضاتب٘ ايؿٗطٟ,

ازؾ  ٖصا إبًؼ  يو: ايػطض ٚإكاَط٠ ؾايتأٌَ يعب باؿٛٛٚ ٜكٛيٕٛ

َٚ  ايتػًِٝ ظٛاظٙ ؾُا  ايه٦ٌٝ ؾإٕ أْٗٝت خسَتو ٚقعست أعڀٝٓاى,

ٜعڀ٢ َٔ ايتكاعس سل ايتعَت ب٘ ايسٚي١ َطاعا٠ ٕا قاّ ب٘ إٛٚـ َٔ 

                      .                                                                    ٖٚٞ ْٛع َٔ ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ خس١َ ايسٚي١,

 ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً عكس اؿطاغ١ )ٜكٛيٕٛ( إػتأَٔ ٜػذلٜح باي٘,     

ٖٚصا ٫ ٜكح ٭ْ٘  ١ْٓٝ,أٜٚؿذلى ايتأٌَ َ  اؿطاغ١ ٗ سسٚخ ايڀُ

ٗ  ؾا٭َإ يٝؼ ق٬ڄ يًعكس قٝاؽ َ  ايؿاضم إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٝ٘

كس ٗ ايتأٌَ ا٭قػاٙ يًعكس ٗ اؿطاغ١, ٚقٌ ايعق٬ ايتأٌَ ٚيٝؼ 

ٚعٌُ اؿاضؽ, أَا ا٭َإ  ا٭دط٠ َٚبًؼ ايتأٌَ, ٚقٌ ايعكس ٗ اؿطاغ١

                           ؾػا١ٜ ْٚتٝذ١.

ٜكح ؾايٛزٜع١ أَا١ْ ؼؿٜ عٓس  ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً اٱٜساع ٫     

إًه١ٝ ٫ تٓكٌ ٭ٕ ٚإشا ًٖهت ؾإِا تًٗو ع٢ً قاسبٗا  إػتٛزع,

ٚيصيو ؾٗٛ غرل نأَ شلا أَا قػ٘  ٚيٝؼ ي٘ ا٫ْتؿاع بٗا؛ ُػتٛزع,يً

ٗ اٱٜساع عٛض عٔ  ٚا٭دط٠ ٚتػتجُطٙ, ايتأٌَ ؾٝهٕٛ ًَها يؿطن١,



(85) 

 (02) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٜسؾع٘  قٝاّ ا٭ٌَ عؿٜ ؾ٤ٞ ٗ سٛظت٘ وٛط٘ غ٬ف ايتأٌَ, ؾإٕ َا

إػتأَٔ ٫ ٜكابً٘ عٌُ َٔ إ٪َٔ, ٜٚعٛز إٍ إػتأَٔ َٓؿع١ إِا ٖٛ 

٭َٔ ٚايڀُأ١ْٓٝ, ٚؾطٙ ايعٛض عٔ ايهُإ ٫ ٜكح, بٌ ٖٛ  ُاْان

ايتأٌَ ٗ َكاب١ً ا٭قػاٙ نإ َعاٚن١  َؿػس يًعكس ٚإٕ دعٌ َبًؼ

                                                                         ػاض١ٜ دعٌ ؾٝٗا َبًؼ ايتأٌَ, أٚ ظَٓ٘ ؾاختًـ ٗ عكس اٱٜساع بأدط.

قٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً ايتأٌَ ايتعاْٚٞ ٫ ٜكح ؾؿطن١ ايتأٌَ ٚ     

ُٚاضؽ ناؾ١ أْٛاع ايتأٌَ, ٖٚٓاى ؾكٌ بٌ إ٪َٔ  ؾهطتٗا ػاض١ٜ.

قاسب ايؿطن١ ٚبٌ إػتأَٔ ايصٟ ٜؿذلٟ بٛيٝك١ ايتأٌَ أَا ايتأٌَ 

ٖٚٛ تعإٚ  ايتعإٚ ع٢ً ايدل ٚايسخٍٛ ب١ٝٓ ايتدلع, ايتعاْٚٞ ؾؿهطت٘

ّٚاضؽ بٗسف ؼكٝل ايتعإٚ بٌ إؿذلنٌ ٜٚعاز تٛظٜ  ايؿا٥ض  قض,

ٚا٫ستذاز با٫غتكشاب ٗ  ي٘.ٓا َٚ٪َٓا عًِٝٗ. ٜعتدل إؿذلى َ٪َ

س١ًٝ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٫ ٜكح ؾا٫غتكشاب ٖٛ اؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ 

 باؿاٍ اييت نإ عًٝٗا َٔ قبٌ ست٢ ٜكّٛ زيٌٝ ع٢ً تػرل شيو اؿاٍ,

ٗ إعا٬َت اٱباس١ َٚازاَت ايٓكٛم قس ٚضزت عط١َ  َٚٓ٘ إٔ ا٭قٌ

ٚايكٍٛ بإٔ ايتأٌَ نطٚض٠  ايتأٌَ ؾ٬ ٜكح ا٫ستذاز با٫غتكشاب,

ٜكح ؾايهطٚض٠ ٖٞ بًٛؽ اٱْػإ سسا إشا  تبٝح َا ؾٝ٘ َٔ قٛٛضات ٫

    .مل ٜتٓاٍٚ احملٛٛض ًٖو أٚ قاضب

ؾ٬بس َٔ  ,ٌ َٓ٘يٝؼ نٌ َٔ ٜسعٞ أْ٘ َهڀط إٍ اضتهاب احملٛٛض ٜكب

تٛاؾط ؾطٚٙ نإٔ ٫ تهٕٛ ٖٓاى ٚغ١ًٝ أخط٣ َٔ إباسات يسؾ  

َهاعؿ١ ٖا ؾا َٚا أباس٘ َٔ ططم نػب ايڀٝبات أنجط أنعا ا٫نڀطاض,

تًذ٧ إٍ َا سطَت٘  عاسطَ٘ عًِٝٗ ؾًٝؼ ٖٓاى نطٚض٠ َعتدل٠ ؾط

            .             ايؿطٜع١ َٔ ايتأٌَ. ٚقس قاَت ؾطنات ايتأٌَ اٱغ٬َٞ

ٚاغتس٫شلِ بإٔ ايتأٌَ أقبح َٔ أعطاف ايٓاؽ ٫ ٜكح ؾؿطٙ     

ايعٌُ َا اعتاز عًٝ٘ ايٓاؽ ٚأيؿٛٙ أ٫ ٜهٕٛ ٖصا ايعطف كايؿا يٓل 

ؾطعٞ َٔ نٌ ٚد٘ نٝـ هٛظ ايتأٌَ ٖٚٛ قا٥ِ ع٢ً إكاَط٠, ٚع٢ً 

أٚ  ايطبا بٓٛعٝ٘ ايؿهٌ ٚايٓػ١٦ٝ ؾؿطن١ إشا زؾعت يًُػتأَٔ أٚ يٛضثت٘

يًُػتؿٝس أنجط ٖا زؾع٘ َٔ ايٓكٛز شلا ؾٗٛ ضبا ؾهٌ, ٚإ٪َٔ ٜسؾ  شيو 
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, ٚإشا زؾعت ايؿطن١ ْػأ , ؾٝهٕٛ ضبايًُػتأَٔ بعس َس٠ َٔ ايعكس

يًُػتأَٔ َجٌ َا زؾع٘ شلا ٜهٕٛ ضبا ْػأ ؾك٘, ٚعكس ايتأٌَ ؾٝ٘ أنٌ 

 ؾُاشا قسَت ايؿطن١ يًُػتأَٔ ست٢ تأخص َٓ٘ ٖصا ,َاٍ ايٓاؽ بايباطٌ

إاٍ؟!! ٚٗ ايتأٌَ بٝ  ايسٜٔ بايسٜٔ ٚٗ ايتأٌَ اٱيعاّ َا مل ًٜعّ ب٘ 

ايؿطع ٚٗ ايتأٌَ ايطٖإ ٗ غرل َا ْكت ايؿطٜع١ دٛاظ ايطٖإ ؾٝ٘ 

 .                                                                  ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا تهؿٞ يتشطِٜ ايتأٌَ

ٌَ ؾ٬ ٜكح ٭ٕ أٍ بإكًش١ إطغ١ً ع٢ً دٛاظ ايت٫أَا ا٫غتس    

إكًش١ إطغ١ً عٓس ايكا٥ًٌ بٗا ٖٞ ايٛقـ ايصٟ ٥٬ِٜ تكطؾات 

ٚيهٔ مل ٜؿٗس ي٘ زيٌٝ َعٌ َٔ ايؿطع با٫عتباض أٚ  ايؿطع َٚكاقسٙ,

ٚوكٌ َٔ ضب٘ اؿهِ ب٘ دًب َكًش١ أٚ زؾ  َؿػس٠ عٔ  اٱيػا٤,

ايؿطع بايٓكٛم ايساي١ ع٢ً سطَت٘  ٚايتأٌَ َكًش١ أيػاٖا  ايٓاؽ

 .                                                                                  ٚايكُاض ٚايطٖٔ ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ ٚغرل شيو َٔ ايػطض

ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً دٛاظ ايتأٌَ بأْ٘ َٔ عكٛز إهاضب١ ؾعكس إهاضب١     

قاسب   ؾٝسؾ   إ أسسُٖا َاي٘ ٚاٯخط ببسْ٘ ٚعًُٖ٘ٛ إٔ ٜؿذلى اثٓ

ٚضأؽ   ي٘ ٗ َاي٘ َكابٌ ْػب١ َع١ٓٝ َٔ ايطبح إاٍ َاي٘ إٍ آخط يٝعٌُ

ايتأٌَ قػ٘ إاٍ ٗ إهاضب١ مل ىطز عٔ ًَو قاسب٘ أَا ٗ ايتأٌَ 

ٚضبح إهاضب١ ٜكػِ  ٜسؾع٘ إػتأَٔ ٜكبح ًَها يؿطن١ ايتأٌَ, ايصٟ

ؾايؿطن١  ب ٚقاسب إاٍ بٓػب١ ١ٜٛ٦َ َع١ٓٝ أَا ٗ ايتأٌَبٌ إهاض

٫ٚ تعڀٞ إػتأَٔ إشا ٚق  ي٘ اـڀط إ٫ َبًؼ ايتأٌَ  تػتجُط إاٍ,

َٚٔ ٖٓا ٫ ٜٛدس يس٣ َبٝشٞ ايتأٌَ ايتذاضٟ زيٌٝ قشٝح
(02)

                                                                               .      

 ايذلدٝح ٚاقذلاح ايبسٌٜ:       

َٚٔ ٖٓا ٜذلدح ضأٟ ْٗٛض ايعًُا٤ ايكا٥ًٌ عط١َ ايتأٌَ ايتذاضٟ       

ؾؿٞ ايتأٌَ َع٢ٓ ايكُاض ٚايطٖإ ٚإٝػط, يتعًك٘ ع٢ً خڀط قس ٜك  

ٚٗ ايتأٌَ غطض ؾاسـ ٚدٗاي١ ؾ٬ ٜسضٟ أٟ َٔ إػتأَٔ  ٚقس ٫ ٜك ,

ٚٗ  ا٤ ايعكس َٔ غٝأخص َٚٔ غٝعڀٞ.ٚايؿطن١ ايتأٌَ عٓس إْؿ

ايتأٌَ إعڀا٤ َاٍ يًشكٍٛ ع٢ً َاٍ عٓس ايتعطض يًدڀط ٚٗ ٖصا ضبا 
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ايٓػ١٦ٝ إشا نإ َا غٝأخصٙ إػتأَٔ َجٌ َا زؾ  ٚضبا ؾهٌ إشا أخص 

 . إػتأَٔ أنجط ٖا زؾ  إٍ غرل شيو َٔ احملطَات

٘ ٗ قؿشات ٗ اؿكٝك١ َٛنٛع ايتأٌَ ايتذاضٟ ٫ ٜٛؾ٢ سكٚ      

ق٥٬ٌ بٌ اؿٜ ايصٟ ٜػتشك٘ ٖٛ ايطغا٥ٌ ا٭ناز١ّٝ أٚ َٓاقؿت٘ 

ٚزضاغت٘ ٗ ايٓسٚات ٚإ٪ُطات ٚاجملُعات ايع١ًُٝ ْٛطا ٭ُٖٝت٘ ٚايصٟ 

ٜٛٗط بعس ايٓٛط ٗ أزي١ ايؿطٜكٌ إٔ إصٖب ا٭قطب إٍ ايكٛاب ٖٛ 

َط٠ ٚايطٖإ إصٖب ايكا٥ٌ عط١َ ايتأٌَ ايتذاضٟ يتعًك٘ بايهطض ٚإكا

ّٚهٔ اقذلاح بسٌٜ عٓ٘ ٖٚٛ َا اقڀًح  ٚنصا اؾتُاي٘ ع٢ً ايطبا بٓٛعٝ٘,

ع٢ً تػُٝت٘ ؾكٗا٤ ا٫قتكاز بايتأٌَ ايتعاْٚٞ اٱغ٬َٞ, ايصٟ ٜكّٛ 

             .ع٢ً َبسأ ايتعإٚ ٚايتدلع

 ٌتاٟر البشح:

 أ٫ٚ: تٍٛ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ تعطٜـ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٚقؿ٘ بأْ٘ عكس

ًٜتعّ َكتهاٙ ططؾإ ع٢ً إٔ ٜؿ  أسسُٖا يٰخط َبًػا َايٝا عٓس ٚقٛع 

              اؿازخ أٚ ؼكل اـڀط إبٌ ٗ ايعكس َكابٌ قػ٘ َايٞ.                                                                         

ضناْا ث٬ث١ ٖٞ ثاْٝا: اؾذلٙ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ع٢ً إٔ يًتأٌَ ايتذاضٟ أ

ايعاقسإ إأَٔ ٚإأَٔ ي٘, ٚايكٝػ١ إتُج١ً ٗ اٱهاب ٚايكبٍٛ, ٚقٌ 

ايعكس أٚ إعكٛز عًٝ٘ ٖٚٛ ع١ًُٝ ايتأٌَ, ٜٚؿتٌُ ٖصا ا٭خرل ع٢ً 

 عٓاقط َه١ْٛ ٖٚٞ اـڀط ٚايكػ٘ َٚبًؼ ايتأٌَ.

ٜٓٛط  ثايجا: يًتأٌَ ايتذاضٟ تكػُٝات عس٠ عػب ا٫عتباضات ٚايعٚاٜا اييت

إيٝ٘ َٔ خ٬شلا, ٚتتًدل ٗ فًُٗا ٗ ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚإُتًهات, 

 ٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ ػاٙ ايػرل.                                                                       أٚايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠, ٚايت

ؾسٜسٜٔ, ضابعا: تٓاٍٚ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ايتأٌَ ايتذاضٟ بعٓا١ٜ ٚسطم 

سٝح عاؾٛا ْٝ  قٛضٙ ٚأؾهاي٘, ٚاْكػِ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ إٍ ؾطٜكٌ, أَا 

ايؿطٜل ا٭ٍٚ ؾكس أداظ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٗ بعض قٛضٙ زٕٚ غرلٖا, 

أَا , ٚايبعض أداظٙ َڀًكا نايؿٝذ عًٞ اـؿٝـ ثِ تطاد  عٔ قٛي٘

ْك١ًٝ نٌ ؾطٜل َُٓٗا إٍ أزي١  َػتس٫هعٙ ايؿطم ايجاْٞ ؾكس َٓع٘ ٚمل 

 ٚعك١ًٝ.
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خاَػا: إٕ ايؿبٗات ايعايك١ بايتأٌَ ايتذاضٟ نؿب١ٗ ايكُاض ٚايطٖإ 

ٚإٝػط ٚايػطض ٚغرلٖا ٚتأثرلٖا ع٢ً إأَٔ تػتسعٞ َٓ  َجٌ ٖصٙ 

 إعا١ًَ ٕٚا تًشك٘ َٔ أنطاض بإتعاًٌَ.

غازغا: َٔ خكا٥ل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ق٬سٝتٗا يهٌ ظَإ َٚهإ, 

اغتكط ؼطّ٘ يس٣ نجرل َٔ ايؿكٗا٤, يهٔ ؾطٜعتٓا  ؾايتأٌَ ايتذاضٟ

ٌ ايتعاْٚٞ ٚايتهاؾًٞ اٱغ٬َٞ ايصٟ َايػطا٤ عٛنتٓا بايبسٌٜ, ٖٚٛ ايتأ

 ٜكّٛ ع٢ً َبسأ ايتعإٚ ٚايتدلع ٚايتهاؾٌ. 

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

ض اؾٌٝ, ( ابٔ ؾاضؽ, َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١, ؼكٝل: عبس ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ, زا0) 

(, ٚابٔ َٓٛٛض اٱؾطٜكٞ, يػإ 0/033ّ(, )0990ٖـ/0200(, )0برلٚت, ٙ)

 (.                                                             03/50ّ(, )0923ٖـ/0372(, )0ايعطب, زاض قازض, برلٚت, ٙ)

( َطته٢ ايعبٝسٟ, تاز ايعطٚؽ, ؼكٝل: عًٞ ؾرلٟ, زاض ايؿهط, برلٚت, 5)

 (.                                                                 00/53ّ(, )0992ٖـ/0202)

( ز.قاحل ٓٝس ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚزٚضٖا ٗ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ 3)

 .337ّ(, م 5110ٖـ/0259(, )0ٚا٫دتُاع١ٝ,زاض ايٓٛازض, غٛضٜا, ٙ)

ّ, ٖٚٛ ْؿؼ ْل إاز٠ 0972ٕ إسْٞ اؾعا٥طٟ يعاّ َٔ ايكاْٛ 109( ْل إاز٠ 2)

 ّ.0920يعاّ  030َٔ ايكإْٛ إسْٞ إكطٟ ضقِ:  727

َٚا بعسٖا, ٚعًٞ أٓس  323( قاحل ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, م2)

( قطّ, 0ايػايٛؽ, َٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, َهتب١ زاض ايكطإٓ, ٙ)

, َٚا بعسٖا, ٚعجُإ ؾبرل, إعا٬َت إاي١ٝ 332ّ(, م5112ٖـ/0251)

, ٚقُس َكڀؿ٢ 99ّ(, م0993(, )0إعاقط٠, زاض ايٓؿا٥ؼ, ا٭ضزٕ, ٙ)

ايؿٓكٝڀٞ, زضاغ١ ؾطع١ٝ ٭ِٖ ايعكٛز إاي١ٝ إػتشسث١, َهتب١ ايعًّٛ 

    (.                                210/م5ّ(, )5110ٖـ/0255(, )5ٚاؿهِ, إس١ٜٓ, ٙ)

, ٚعجُإ ؾبرل, 373( ز.عًٞ أٓس ايػايٛؽ, َٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ, م1)

 .                            327, ٚقاحل ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ, م015إعا٬َت إاي١ٝ إعاقط٠, م

( ز. قُس َكڀؿ٢ ايعضقا ٗ نتاب٘ ْٛاّ ايتأٌَ, سكٝكت٘ ٚايطأٟ ايؿطعٞ ؾٝ٘, 7)

ّ(, ٚاؾذلٙ ؾٝ٘ 0992(, )2, َ٪غػ١ ايطغاي١, برلٚت, يبٓإ, ٙ)زضاغ١ َكاض١ْ

 خًٛٙ َٔ ايطبا.

َٚا  301( ز.عًٞ أٓس ايػايٛؽ, َٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, م0) 

 بعسٖا. 

 َٚا بعسٖا.  320( ز.قاحل أٓس ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, م 9)
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ك٘ اؿٓؿٞ, زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ, برلٚت, ( ابٔ عابسٜٔ, ساؾ١ٝ ضز احملتاض ٗ ايؿ01)

 (.                  521 – 529/م3)

َٚا بعسٖا,  300( ز.عًٞ أٓس ايػايٛؽ, ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, م00)

 َٚا بعسٖا.                                         320ٚز.قاحل ٓٝس ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, 

(, ٚأبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ 0023/بطقِ 3٘ َػًِ ٗ قشٝش٘, نتاب ايبٝٛع )( أخطد05)

 (.                                        5/739(, ٚابٔ َاد٘ )5/507(, ٚايٓػا٥ٞ ٗ غٓٓ٘ )5/550)

 غٛض٠ إا٥س٠ .                                                                    91( اٯ١ٜ 03)

, 023ّ(, م5115(, )0ز.أٓس غامل ًَشِ, ايتأٌَ اٱغ٬َٞ, زاض ا٭ع٬ّ, ٙ) (02)

, َٚٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, 327ٚإ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, م

 .       377م

, 5112ّ, ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,زٴبٞ ,زاض ايكًِ ,عًِ أقٍٛ ايؿك٘, ز. قُس ايعسًٝٞ( 02)

َ٪غػ١ ايطغاي١  ,أقٍٛ ايؿك٘ايٛدٝع ٗ  ,ز. عبس ايهطِٜ ظٜسإ, 25ٚم

, عًِ خ٬ف عبس ايٖٛابٚ ,092م, ّ(5111) ,ٖـ0250 ,ايڀبع١ ايػابع١

 زاض, ايؿك١ٝٗ ايه١ًٝ ٚايهٛاب٘  يكٛاعس, اؾبرلس قُ, ٚ 015م, أقٍٛ ايؿك٘

سػٔ ٚايؿٝذ  ,502م , 5111ّ ,ٖـ0251 ,ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,ا٭ضزٕ ,ايٓؿا٥ؼ

, ّ(5113 -ٖـ 0253, )ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,زاض ايػ٬ّ, ي١ٝإا ؾك٘ إعا٬َت, أٜٛب
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 زائرــالج – ستغمناتلامعي المركز الج/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (90) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 الشخصية االعتبارية للوقف وأثرها في حمايته
 الخيرو عبد القادر.أ                                      

 أدرار  -جامعة التكوين المتواصل                                         
S 

ٖاَاڄ ٗ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ, ٖصٙ ا٭١ُٖٝ اييت  يكس نإ يٓٛاّ ايٛقـ زٚضاڄ

ّجًٗا ٖصا ايٓٛاّ مل تكتكط ع٢ً داْباڄ َٔ دٛاْب اؿٝا٠ زٕٚ آخط بٌ سلًت دٛاْب اؿٝا٠ 

 ْٝعٗا.

ايهطٚضٟ بٌ َٔ أٚدب ايٛادبات تٛؾرل اؿُا١ٜ شلصٙ ا١َٕٛٛٓ   يصيو نإ َٔ

 اٱغ١َٝ٬ ٚايكا١ْْٝٛ.

ٕكاٍ ٗ بٝإ ُت  ايٛقـ بايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ أسس أٚد٘ ٖصٙ ٜٚعس َٛنٛع ٖصا ا

اؿُا١ٜ, ٚيصيو زضغٓا ؾٝ٘ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٚزٚضٖا ٗ تٛؾرل اؿُا١ٜ ي٘, ٚشيو َٔ 

تعطٜـ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٚؼسٜس ْڀاقٗا, ثِ   خ٬ٍ تعطٜـ ايٛقـ ٚبٝإ َاٖٝت٘, ثِ

يًٛقـ, ثِ بٝإ أثط ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٗ  ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ

تٛؾرل اؿُا١ٜ ي٘, َٔ سٝح ايٓتا٥ر ايعا١َ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ َٔ ْاس١ٝ, ٚايٓتا٥ر اـاق١ 

 يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ.

summary 

There was an important role for «waqf» in the Arab and Islamic 
societies. That importance was not limited to one side of life than the 
other, but it reached all the fields of life. 

Therefore, it was necessary to make protection for that Islamic 
community. 

This topic is considered a personal conception; one of the sides 
of this protection. For that reason, we study abstract personality for 
«waqf» and its role of making reservation for it. By definning «waqf». 
after that definning the abstract personality for «waqf». next, the effect 
of the abstract personality for «waqf» for making protection to it. On 
one hand, starting from the common results, for the successful abstract 
personality, on the other hand, the specific effects for abstract 
personality for «waqf». 
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َٔ أِٖ ا٭َٛض اييت اعتٓت بٗا ٖصٙ ايؿطٜع١ ايػطا٤ ٖـٛ ايتهاؾـٌ   

 ّجٌ ايٛقـ أٚ اؿبؼ أسس َعإ٘ ايط٥ٝػ١ٝ. ا٫دتُاعٞ, ايصٟ

   ٚ ـــ ز ــاّ ايٛق ــإ يٓٛ ــس ن ــا ٖا ضاؾك ــ١َٝ٬  َ ــات اٱغ ٗ اجملتُع

إان١ٝ, ٖـصٙ ا٭ُٖٝـ١   ْا ٚايعطب١ٝ, سٝح َاضغت٘ ط١ًٝ ا٭ضب  عؿط٠ قط

 ,َٔ دٛاْب اؿٝا٠ زٕٚ آخـط ب اييت ّجًٗا ٖصا ايٓٛاّ مل تكتكط ع٢ً داْ

ٜتػـ  بٓـا إشا َـا    ٫ ا َٔ ؾو إٔ إكاّ بٌ سلًت دٛاْب اؿٝا٠ ْٝعٗا, َٚ

ْٗـا َـٔ   إأضزْا إٔ ْعسز ٗ ٖصٙ إكسَـ١ فـا٫ت ايٛقــ اٱغـ٬َٞ, سٝـح      

 ا٫تػاع ٖا هعًٗا ٫ تسخٌ ؼت سكط.

َٚٔ نٌ ايصٟ غًـ ٜتأنـس أْـ٘ َـٔ ايهـطٚضٟ بـٌ َـٔ أٚدـب        

ايٛادبات تٛؾرل اؿُا١ٜ شلصٙ ا١َٕٛٛٓ اٱغـ١َٝ٬ ٚايكاْْٛٝـ١, ؾٝذـب إٔ    

قاط١ ظ١ًُ َـٔ ايكـٛاٌْ ايٛانـش١ ٚايعًُٝـ١ َـا وكـل شلـا ٖـصٙ          تهٕٛ

اؿُا١ٜ غٛا٤ عًـ٢ َػـت٣ٛ إزاضتٗـا ٚشيـو بتٛنـٝح َٗـاّ َٚػـ٪ٚيٝات        

ٚسكٛم ايكا٥ٌُ عًٝٗا ست٢ ٫ تتـساخٌ إػـ٪ٚيٝات ؾتتعـطض ا٭َـ٬ى     

ايٛقؿ١ٝ يهٝاع َٔ زاخًٗا ٖصا َٔ د١ٗ, َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ٜٓبػـٞ ٓاٜـ١   

٣ اغتجُاضٖا ٚتُٓٝتٗا ٚشيـو يٛدـٛب تـٛاؾط عٓكـط     ا٭ٚقاف ع٢ً َػتٛ

ايبكا٤ ؾٝٗا, َٚٔ ْاس١ٝ ثايج١ ٜتعٌ عًٝٓا زضاغ١ زٜٕٛ ايٛقـ ٚإٓاظعات 

 اييت تسٚض سٍٛ ا٭ٚقاف عػباْٗا ُجٌ أسس أٚد٘ اؿُا١ٜ قٌ ايسضاغ١.

شلصٙ ا٭١ُٖٝ اييت ّجًٗا ْٛاّ ايٛقـ, عٌُ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ طا ْٚٛ

ؾعًت ايكٛاٌْ ٗ ايـسٍٚ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢ إهـاز تكـٌٓ      ع٢ً تُٓٛٝ٘, نُا 

 شلصٙ ا١َٕٛٛٓ. 

  0909( َٔ زغتٛض 29) ؾٓذس إٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ َٛدب إاز٠

ناْت ايبسا١ٜ َع٘ يتكٓٝـ ايٛقـ بأْ٘ ًَو ي٘ طبٝع١ قا١ْْٝٛ ؽتًـ عٔ 

إًه١ٝ ايعاَـ١ ٚعـٔ إًهٝـ١ اـاقـ١, ؾكـسض أٍٚ قـإْٛ وـسز ايٓٛـاّ         

ِ     ايكاْٛ ٗ  90/01 :ْٞ شلصا ايٓٛع َـٔ ا٭َـٛاٍ ٖٚـٛ ايكـإْٛ ضقـ  :إـ٪ضر 

إتعًل با٭ٚقاف يٝ٪غؼ ١َٕٛٛٓ قا١ْْٝٛ تِٓٛ ايٛقـ  57/12/0990

 ٚتػتعٝس فس ٖصا ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ. 



 الخيرو عبد القادر أ.   الشخصية االعتبارية للوقف وأثرها في حمايته 
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ثِ بعس شيو تٛايت ايكٛاٌْ إعسي١ ٚإت١ُُ شلصا ايكـإْٛ يٝهـٕٛ   

١ ٚا٫دتُاعٝـ١ ٗ تٛاؾـل َـ     َ  إتػرلات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكازُٜا َت٥٬

ضٚح ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ باعتباضٖا إٓب  ٚإكسض ا٭غاغٞ ٕباز٨ ٚأغـؼ  

 ا١َٕٛٛٓ ايٛقؿ١ٝ. 

ٚيصيو ٜجٛض ايتػا٩ٍ عٔ َس٣ ُت  ايٛقـ بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ, 

 ٚزٚضٖا ٗ تٛؾرل أندل ٓا١ٜ ي٘؟ 

 خڀ١ ايسضاغ١: 

ـ ٚزٚضٖـا ٗ  ٚغٛف ْكّٛ بسضاغـ١ ايؿدكـ١ٝ ا٫عتباضٜـ١ يًٛقـ    

ٓاٜت٘, َٔ خ٬ٍ تعطٜـ ايٛقـ ٚبٝإ َاٖٝت٘, ثِ َبشح أٍٚ ٗ تعطٜــ  

ايؿدكــ١ٝ إعٜٓٛــ١ يًٛقـــ ٚؼسٜــس ْڀاقٗــا, ثــِ َبشــح ثــإ بعٓــٛإ   

ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ, ؾُبشح ثايح بعٓٛإ أثـط  

 ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٗ تٛؾرل اؿُا١ٜ ي٘.

 ـ ايعطض:

, َعٓـ٢ سبػـتٗا  ؿـا  ساض ٚقياؿبؼ ٜكاٍ: ٚقؿت اايًػ١:  ٗ ايٛقـ

ٚنـصيو   ٚايٛقـ, ٚاؿبؼ, َع٢ٓ ٚاسس ْٚع٘: أٚقاف, َجٌ ثٛب ٚأثٛاب.

)غبٸًت ايجُط٠ بايتؿسٜس دعًتٗا ٗ غبٌ اــرل ٚأْـٛاع    "ايتػبٌٝ", ٜكاٍ:

ايدل(
(1)

. 

: اختًـ أٌٖ ايعًـِ ٗ بٝـإ َعٓـ٢ ايٛقــ     ساايٛقـ اقڀ٬ أَا

, ٚاْتكـاٍ  ٚعسَ٘ؾِٗ ٗ طبٝع١ ايعكس شات٘ َٔ سٝح ايًعّٚ ٚشيو ٫خت٬

ًَه١ٝ إاٍ إٛقٛف, ٌٖٚ ايٛقـ عكس تعتدل ؾٝ٘ إضاز٠ إتعاقسٜٔ أّ أْـ٘  

ؾذــا٤ نــٌ تعطٜـــ يٝعــدل عــٔ ايٛدٗــ١ ايــيت اختاضٖــا قــاسب  إغــكاٙ؟

قسزا ؾٝ٘ ٖصٙ ايعٓاقط سػب ايٛد١ٗ اييت ٜطاٖا َصٖب٘. ٚسٝح  ايتعطٜـ

نًـٗا ٜڀـٍٛ ؾإْٓـا غٓكتكـط عًـ٢ ايتعطٜــ       طٜؿـات  ًـو ايتع إٕ عطض ت

 إدتاض َ  اٱساي١ إٍ إكازض يڀًب ايتؿكٌٝ.

١, سٝـح قايــٛا بـإٔ    ـٚايتعطٜـ ايـصٟ نتـاضٙ ٖـٛ تعطٜــ اؿٓابًـ     

إٓؿع١( )ؼبٝؼ ا٭قٌ ٚتػبٌٝايٛقـ ٖٛ: 
(2)

. 
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أْـ  ايتعـاضٜـ   ايتعطٜــ   اٖـص  -ضٓ٘ اهلل  - ٠دعٌ أبٛ ظٖطٚقس  

عطٜـ ٕعاْٞ ايٛقـ..أْ٘: سـبؼ ايعـٌ ٚتػـبٌٝ مثطتٗـا, أٚ     : )أْ  تؾكاٍ

سبؼ عٌ يًتكسم َٓؿعتٗا(
(3)

. 

ـ    ْكـٛم عاَـ١ َـٔ ايكـطإٓ      ٚقس زيت عًـ٢ َؿـطٚع١ٝ ايٛقـ

ــ٘     ــط٠, ٚعُــٌ ب ــ١ إڀٗ ــح َــٔ ايػــ١ٓ ايٓبٜٛ ايهــطِٜ, ٚؾكــًت٘ أسازٜ

  .ايكشاب١, ٚأْعٛا ع٢ً َؿطٚعٝت٘

 :أَا ايٓكٛم ايعا١َ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ, ؾُٓٗا

ئ تٓايٛا ايدل ست٢ تٓؿكٛا ٖا ؼبٕٛ, َٚا "قٍٛ اؿل تباضى ٚتعاٍ:  .0

"تٓؿكٛا َٔ ؾ٤ٞ ؾإٕ اهلل ب٘ عًِٝ
(4)

  . 

 أَا ايػ١ٓ: ؾُٓٗا:

سسٜح ٚقـ عُط بٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓـ٘, ٚقـس قـاٍ اؿـاؾٜ      .0

ــ    ــسٜح: )ٚس ــصا اؿ ــط ٗ ٖ ــٔ سذ ـــاب ـــسٜح عُ  صا أقــٌ ٗـط ٖ

طٚع١ٝ ايٛقـ(ـَؿ
(5)

ٔ عُـط ضنـٞ اهلل عُٓٗـا    ٚاؿسٜح عٔ ابـ  .

ُٵ ؾُٝا ضٚاٙ اٱَاّ ايبداضٟ َٔ أضض نا أقاب أضطا ٚغرلٙ: إٔ عٳ

غٝدل  َا٫ڄخٝدل , ؾكاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل, ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, أقبت 

٘ڊ َا٫ڄ خرلٶا َٓ٘, ؾُا تأَطْٞ؟ ؾكاٍ: )إٕ ؾ٦ت سبػت  مل أقب ق

٫ ٜٖٛب, أقًٗا ٚتكسقت بٗا, غرل أْ٘ ٫ ٜباع أقًٗا, ٫ٚ ٜبتاع, ٚ

٫ٚ ٜٛضخ( قـاٍ ابـٔ عُـط: ؾتكـسم بٗـا عُـط عًـ٢ أ٫چ تبـاع, ٫ٚ         

تٖٛب, ٫ٚ تٛضخ, ٗ ايؿكطا٤, ٚشٟ ايكطب٢, ٚايطقاب, ٚايهـعٝـ,  

ٚابٔ ايػبٌٝ, ٫ٚ دٓاح ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنـٌ َٓٗـا بـإعطٚف,    

ٜٚڀعِ غرل َتٍُٛ
(6)

.  

سٝـح   َا ٚضز عٔ ايٓيب, ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ ايكسق١ اؾاض١ٜ, .5

قاٍ: )إشا َات ابٔ آزّ اْكڀ  عًُ٘ إ٫ َٔ ث٬خ: قسق١ داضٜـ١,  

ِڈ ٜٓتؿ  ب٘, أٚ ٚيسٺ قاحل ٜسعٛ ي٘( أٚ عً
(7)

. 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (94) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تعسٖف الػدؿٗٛ االعتبازٖٛ لمٕقف ٔحتدٖد ٌطاقّا: املبشح األٔه

ٗ ٖصا إبشح ْبٌ َا١ٖٝ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ, ثِ ْعطز 

 ١ إع١ٜٛٓ يًٛقـ.عٔ بٝإ سسٚز ْٚڀام ٖصٙ ايؿدكٝ

 إڀًب ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ 

ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ أٚ إع١ٜٛٓ ٖٞ َكابٌ ايؿدك١ٝ 

ايڀبٝع١ٝ اؿكٝك١ٝ إتُج١ً ٗ اٱْػإ ايصٟ تبسأ ؾدكٝت٘ َٓص إٔ 

ٜهٕٛ دٓٝٓا ٗ بڀٔ أَ٘, سٝح تجبت ي٘ أ١ًٖٝ أدٛب ْاقك١, ٚايها١ًَ 

باي٫ٛز٠ سٝا
(8)

. 

 ك١ٝ إع١ٜٛٓ ٖٞ ق٬س١ٝ نا٥ٔ ْاعٞ يجبٛت اؿكٛم ي٘,ؾايؿد

أٚ أْٗا قؿ١ ّٓشٗا ايكإْٛ جملُٛع١ َٔ ا٭ؾدام أٚ ا٭َٛاٍ قاَت 

ٙ اجملُٛعات ؾدكا دسٜسا َتُٝعا عٔ صيػطض َعٌ َكتهاٖا تهٕٛ ٖ

َهْٛاتٗا ٜٚهٕٛ أ٬ٖ يتشٌُ ايٛادبات ٚانتػاب اؿكٛم
(9)

. 

١ غطٜب١ عٔ ؾك٘ ايؿطٜع١ ٚمل تهٔ ؾهط٠ ايؿدك١ٝ ا٫عتباضٜ

اٱغ١َٝ٬ بٌ ناْت ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اـاق١ ظُاعات 

 َٔ ا٭ؾدام ٚفُٛعات َٔ ا٭َٛاٍ.                                                                                             

يكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ َٚا إٔ ايكٛاٌْ ا١ُٕٛٓ يٮٚقاف ٗ ايٓٛاّ ا

َػتُس٠ َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾٗٞ َكسضٙ ا٭ٍٚ
(10)

ٚقس اعذلف  ,

ايكإْٛ اؾعا٥طٟ يًٛقـ بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ ٗ ْل إاز٠ اـاَػ١ 

إتعًل با٭ٚقاف اييت ْكت ع٢ً إٔ "ايٛقـ يٝؼ  01–90َٔ ايكإْٛ 

ع١ٜٛٓ ٫ٚ ا٫عتباضٜٔ ٜٚتُت  بايؿدك١ٝ إ ًَها يٮؾدام ايڀبٝعٌٝ

 ٚتػٗط ايسٚي١ ع٢ً اسذلاّ إضاز٠ ايٛقـ ٚتٓؿٝصٖا".  

َٔ ايكإْٛ إسْٞ إعسٍ َكته٢ ايكإْٛ ( 29)نُا إٔ إاز٠ 

ْكت ع٢ً أْ٘ "ا٭ؾدام  5112ْٜٛٝٛ  51 :إ٪ضر ٗ 01-12: ضقِ

 ايبًسٜات...ايٛقـ".     ,اي١ٜ٫ٛ ,ا٫عتباض١ٜ ٖٞ ايسٚي١

 عتباض١ٜ يًٛقـ إڀًب ايجاْٞ: ْڀام ايؿدك١ٝ ا٫

ٜكػِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ إٍ ْٛعٌ ا٭ؾدام  

ا٫عتباض١ٜ ايعا١َ
(11)

ٚا٭ؾدام ا٫عتباض١ٜ اـاق١
(12)

ؾا٭ٍٚ ؽه   



(95) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ٭سهاّ ايكإْٛ ايعاّ ٚايجا١ْٝ ؽه  ٭سهاّ ايكإْٛ اـام.

ؾايؿدل إعٟٓٛ ايعاّ أًٖٝتإ أ١ًٖٝ عا١َ ٚأ١ًٖٝ خاق١ ٭ٕ  

قس تتعسز أَا ايؿدك١ٝ ؾٛاسس٠ ٫ تتعسز أَا ؾدل ايكإْٛ ا٭١ًٖٝ 

ٍ فاٍ آخط, خ٬ؾا إاـام ؾً٘ أ١ًٖٝ خاق١ ٗ فاي٘ اـام ٫ٚ ٜتعساٙ 

 ؾايؿطم بٌ ايؿدل إعٟٓٛ ايعاّ ٚايؿدل يًؿدل إعٟٓٛ ايعاّ,

إعٟٓٛ اـام ٜهٕٛ ٗ ا٭١ًٖٝ ٚيٝؼ ٗ ايتهٜٛٔ
(13)

. 

ٕ ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ اييت ٜتُت  أ٢ً غًب ؾطاح ايكإْٛ عأٜٚتؿل   

بٗا ايٛقـ إِا ٖٞ َٔ أْٛاع ايؿدكٝات ا٫عتباض١ٜ اـاق١ ٚيٝػت 

ايعا١َ إ٫ أْٗا تسخٌ ٗ ْڀام ا٫عذلاف ايعاّ َٔ ايسٚي١
(14)

. 

ؾ٬  ,٥٘ؾٝٓبػٞ إٔ ايٛقـ ٜتُت  بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ َذطز إْؿا 

إتعًل  01-90 :ِقض ٕ ايكإْٛإؾشيو , َٚ  بصيوٍ تطخٝل إوتاز 

ْـ ايصنط سسز نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ايٛقـ سٝح ْكت إاز٠ ايطابع١ آبا٭ٚقاف 

"ايٛقـ عكس ايتعاّ تدلع قازض عٔ إضاز٠ َٓؿطز٠ ٜجبت ٚؾكا  َٓ٘ ع٢ً إٔ

 إصنٛض٠ أع٬ٙ", (12)يٲدطا٤ات إعٍُٛ بٗا َ  َطاعا٠ أسهاّ إاز٠ 

ٕ أ"هب ع٢ً ايٛاقـ ْ٘ ( َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً أ20نُا ْكت إاز٠ )

ٜكٝس ايٛقـ بعكس يس٣ إٛثل ٚإٔ ٜػذٌ ا٭ؾدام اييت اعذلف شلا 

ايكإْٛ بٗصٙ ايكؿ١ يس٣ إكاحل إهًؿ١ بايػذٌ ايعكاضٟ إًتع١َ 

 ٍ ايػًڀ١ إهًؿ١ با٭ٚقاف".إبتكسِٜ إثبات ي٘ بصيو ٚإساي١ ْػد١ َٓ٘ 

( ايػابك١ أْ٘ ٠20 )ؾًكس نإ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٚانشا ٗ ْل إاز  

ٚدب ع٢ً ايٛاقـ إٔ وطض ٚثٝك١ ايٛقـ يس٣ إٛثل ٜٚػذًٗا ٗ ايػذٌ أ

ّهٔ بصيو ايعكاضٟ َ  تػًِٝ ْػد١ َٓٗا يًذ١ٗ إؿطؾ١ ع٢ً ا٭ٚقاف, ٚ

ايكٍٛ عكٍٛ ايٛقـ ع٢ً ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ َذطز ُاّ اٱؾٗاز ب٘ 

ؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ع٢ً أَاّ اؾ١ٗ إدتك١ قاْْٛا ٫ٚ ٜتٛقـ انتػاب اي

ٕ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ اييت ٜهتػبٗا ايٛقـ إقٝسٙ ٗ ايػذٌ ايعكاضٟ بٌ 

ٖٞ اييت ُهٓ٘ َٔ إُاّ إدطا٤ات ايتػذٌٝ إش ٜتُهٔ ايٛقـ باعتباضٙ 

 ٕ ٜكّٛ بإُاّ إدطا٤ات ايتػذٌٝ ٚايكٝس.    أَايها دسٜسا يًعكاض إٛقٛف 
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ٍ فُٛعات ا٭ؾدامإ ٚي٦ٔ نإ ا٭ؾدام إع١ٜٛٓ اـاق١ تٓكػِ
(15)

 

ٚفُٛعات ا٭َٛاٍ ؾإٕ ايٛقـ َٔ قبٌٝ اجملُٛعات ايجا١ْٝ, أٟ فُٛعات 

ا٭َٛاٍ ٖٚصٙ ا٭ؾدام نًٗا ٫ تعتدل َٔ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ ٭ْٗا ٫ 

 تتُت  باَتٝاظات ايػًڀ١ ايعا١َ. 

 الطبٗعٛ الكإٌٌٗٛ لمػدؿٗٛ املعٍٕٖٛ لمٕقف: املبشح الجاٌ٘

ات ٚتعسزت ا٫ػاٖات بكسز تهٝٝـ ايڀبٝع١ تؿعبت ايٓٛطٜ

ّٚهٔ  ايكا١ْْٝٛ يًؿدل ا٫عتباضٟ عا١َ ٚايٛقـ قٌ ايسضاغ١ خاق١,

ضز ٖصا اـ٬ف إٍ ث٬خ ْٛطٜات ا٭ٍٚ تط٣ إٔ ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ ٖٞ 

فطز فاظ ٚاؾذلاض, ٚايجا١ْٝ تط٣ ٗ ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ ؾدك١ٝ 

 ز ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ َٔ ا٭غاؽ.سكٝك١ٝ, ْٚٛط١ٜ ثايج١ تٓهط ٚدٛ

 (Theorie de La fiction)ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ: ْٛط١ٜ اجملاظ 

ٜصٖب أْكاض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ ايكٍٛ بإٔ اٱْػإ ٖٛ ٚسسٙ قـٛض  

٭ْ٘ ٚسسٙ قاسب اٱضاز٠  ايكإْٛ, ٚتجبت ي٘ ٚسسٙ ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ,

ٚاٱزضاى.
(16)

  

إٔ ايكـإْٛ ٗ  بـ بـايكٍٛ  غرل إٔ أْكاض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٜػـتسضنٕٛ  

ــاظ      ــبٌٝ اجمل ــ٢ غ ــإ عً ــرل اٱْػ ــذلف بايؿدكــ١ٝ يػ ــا٫ت ٜع بعــض اؿ

ــتِ إ٫ بتــسخٌ  (fiction)ٚا٫ؾــذلاض ايكــاْْٛٞ  , ٚإٔ ٖــصا ا٫ؾــذلاض ٫ ٜ

ٝٽا,         ايسٚي١ ايـيت تؿـذلض إٍ داْـب ايؿـدل ايڀبٝعـٞ ؾدكٶـا اؾذلانـ

٘ ؾكـس نـإ يـ٘    ٚأتباع (savigny)ٚتٴٓػب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ ا٭ٕاْٞ غاؾٝين 

 .(Thearie de La fiction)ايسٚض ا٭ندل ٗ قٝاغتٗا: 

ٜٚذلتب ع٢ً ٖصٙ ايٓٛطٜـ١ ايتػـًِٝ يًسٚيـ١ بايػـًڀإ إڀًـل      

ع٢ً اؾُاعات ؾتُٓشٗا ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ أٚ ُٓعٗا عٓٗا سػبُا ًُٝـ٘  

ا٫عتباضات ايػٝاغ١ٝ. ٚطبكڄا شلصٙ ايٓٛط١ٜ )ْٛط١ٜ اجملـاظ( ؾايؿدكـ١ٝ ٫   

إ٫ َٔ ّٜٛ إشٵٕ ايسٚي١ َا شلا َٔ اـٝـاض إڀًـل َٚـٔ ثـِ تػـتڀٝ       تٛيس 

 أٜهٶا غشب ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ أٚ إٔ تكٝسٖا.



(97) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚيكس ناْت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ق٬ڋ يًٓكس ايؿسٜس ٫عتباضات نجرل٠ أُٖٗا 

أْٗا تعطقٌ سط١ٜ تهٜٛٔ اؾُاعات, ؾاؾُاع١ َُٗا نإ غطنٗا َؿطٚعٶا 

١ ايكا١ْْٝٛ إ٫ إشا اعذلؾت شلا بٗصٙ ايؿدك١ٝؾإْٗا ئ ُٓح ايؿدكٝ
(17)

. 

 (Thearie de La realite)ايٓٛط١ٜ ايجا١ْٝ: ْٛط١ٜ اؿكٝك١ 

ــ١    ــ١  -ٗ ًْتٗــا -تــصٖب ٖــصٙ ايٓٛطٜ إٍ إٔ ايؿدكــ١ٝ ا٫عتباضٜ

سكٝك١ قا١ُ٥, ؾبُذطز ادتُاع عـسز َـٔ ا٭ؾـطاز أٚ ا٭َـٛاٍ يتشكٝـل      

كـ١ً عـٔ إضاز٠ ٖـ٪٤٫    غطض َعٌ َؿـطٚع تٓؿـأ إضاز٠ َؿـذلن١ َٓؿ   

ا٭ؾطاز, ٖٚـصٙ اٱضاز٠ تٓؿـأ قبـٌ تـسخٌ ايسٚيـ١ ٜٚهـٕٛ تـسخٌ ايسٚيـ١         

ي٬عذلاف بٗصا ايٛدٛز ٚتٓٛـِٝ ايٓؿـاٙ, ثـِ شٖـب بعـض أْكـاض ٖـصٙ        

ايٓٛط١ٜ إٍ إٔ اؿل يٝؼ ٖٛ اٱضاز٠ بـٌ إكـًش١, ٚقـاسب اؿـل ٖـٛ      

 قــاسب إكــًش١ ايــيت وُٝٗــا ايكــإْٛ ستــ٢ ٚيــٛ ناْــت اٱضاز٠ يٝػــت 

ُٶـا     َػتكط٠ عٓس قاسب اؿل ْؿػ٘ بٌ ٗ ايٓا٥ب عٓ٘, َٚٔ ثـِ نـإ ست

ع٢ً ايكإْٛ إٔ وُٞ ٖصٙ إكاحل ٚإٔ ٜطؾعٗا إٍ َطتب١ اؿكٛم َٚٔ ثـِ  

 اعتباضٖا أؾداقٶا قا١ْْٝٛ. 

ــ١     ــا أَعدــت ايؿدكــ١ٝ ا٫عتباضٜ ــ١ أْٗ ــ٢ ٖــصٙ ايٓٛطٜ ٜٚعــاب عً

٫بس إٔ تهتػب بايؿدك١ٝ اؿكٝك١ٝ يٲْػإ ٚإٔ نٌ ؾدك١ٝ اعتباض١ٜ 

ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ بإغباؽ ٚاعذلاف ايكإْٛ بٗصٙ ايؿدك١ٝ ايكاْْٛٝـ١  

ٚيٝؼ ايعهؼ, ْكٍٛ شيو ٭ْ٘ قس ٚٗـط ٗ ايؿهـط ايكـاْْٛٞ اؿـسٜح أْـ٘      

يٝؼ مث١ تـ٬ظّ بـٌ ايؿدكـ١ٝ ا٫عتباضٜـ١ ٚايؿدكـ١ٝ ايكاْْٛٝـ١ ؾكـس        

 عتباض١ٜ.تٛدس ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ ٜعذلف شلا ايكإْٛ بايؿدك١ٝ ا٫

نُا ٜعاب ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ قٝاَٗـا عًـ٢ ايتكـٜٛط اجملـاظٟ اـٝـايٞ      

إدايـ يًشكٝك١ ٚايٛاق , ؾ٬ ٜهؿٞ فطز ػُ  اـ٬ٜا يكٝـاّ ايؿدكـ١ٝ,   

َٚ  شيـو ٫ تجبـت شلـا ايؿدكـ١ٝ     , ؾايٓباتات ٚاؿٝٛاْات تتهٕٛ َٔ خ٬ٜا

ايكا١ْْٝٛ
(18).

 

ايؿدكـ١ٝ ا٫عتباضٜـ١ ٚتكـسّ    ايٓٛط١ٜ ايجايج١: ايٓٛط١ٜ اييت تٓهط ؾهط٠ 

 .بسا٥ٌ شلا
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ٜصٖب بعض أقشاب ٖصٙ ايٓٛطٜـ١ إٍ إَهاْٝـ١ ا٫غـتػٓا٤ عـٔ     

 (Propriete Collective)ايؿدك١ٝ ا٫عتباضٜـ١ بؿهـط٠ إًهٝـ١ إؿـذلن١     

ؾتهٕٛ ًَه١ٝ إاٍ ًَه١ٝ َؿذلن١ أٟ ًٖٛنڄـا يًذُاعـ١ نًـٗا َعٶـا نأْٗـا      

ــ    ــاٍ ٖــٛ اي صٟ ٜهــٕٛ قــ٬ڋ يًشكــٛم  ؾــطز ٚاســس, ٖٚــصا اجملُــٛع َــٔ إ

 ٚا٫يتعاَات.

ٜٚعاب ع٢ً أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ أْٗا تػتٓس إٍ ْٛاّ 

ــ١      ــطف إًهٝ ــإْٛ ٫ ٜع ــت اؿانــط, ؾايك ــاڄ ٗ ايٛق ــس َعطٚؾ ــسِٜ مل ٜع ق

إؿذلن١, ؾٗٛ ٫ ٜعطف إ٫ إًه١ٝ ايؿطز١ٜ ٚإًه١ٝ ايؿا٥ع١
(19)

. 

ػاٙ إٓهـط يًؿدكـ١ٝ   ٜٚصٖب ايبعض اٯخط َٔ أقشاب ٖصا ا٫

ا٫عتباض١ٜ إٍ أْ٘ ّهٔ ا٫غتعانـ١ عٓٗـا بؿهـط٠ إـاٍ ايـصٟ ٫ َايـو يـ٘        

ؾـا٭َٛاٍ ايـيت ٜكـاٍ     (Proprieted, affiction) ٚإدكل يػطض َعـٌ: 

عاز٠ أْٗا ًَو يؿدل َعٟٓٛ ٖٞ أَٛاٍ أٚ ش١َ َاي١ٝ ككك١ يػطض 

ٛاٍ يؿـدل  َعٌ ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تٓػب ٖصٙ ايص١َ ٚتًو ا٭َ

 َعٌ.

ٜٚــطز عًــ٢ ٖــصا ايكــٍٛ بــإٔ اؿكــٛم ٚا٫يتعاَــات تؿــهٌ شَــ١  

َػتك١ً ػُ  بٌ عٓاقطٖا إدتًؿ١ ٚسس٠ ايػطض ايصٟ خككـت يـ٘   

ٚؽتؿـٞ بـصيو ايػاٜـ١ ايعًُٝـ١      زٕٚ إٔ تػتٓس ٗ ٚدٛزٖا إٍ ؾدل َا,

َٔ ا٭خص بؿهط٠ ايؿدل ا٫عتباضٟ
(20).

 

ــ١ ا   ــ١ يًڀبٝع ــات ايج٬ث ــإ ايٓٛطٜ ــس بٝ ــ١ يًؿــدل  ٚبع يكاْْٛٝ

ا٫عتبــاضٟ, نًــل إٍ إٔ سكٝكــ١ ايؿدكــ١ٝ إعٜٓٛــ١ يًٛقـــ سكٝكــ١  

ٚاقع١ٝ ادتُاع١ٝ ٫ فـاٍ ؾٝٗـا ي٬ؾـذلاض, ؼتـٌ َهاْـ١ بـاضظ٠ ٗ ايـِٓٛ        

 ايكا١ْْٝٛ يًسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ.

 دٔز الػدؿٗٛ املعٍٕٖٛ لمٕقف يف محاٖتْ: املبشح الجالح

قـ بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ, ٜعـس  إٕ اعذلاف ايكإْٛ اؾعا٥طٟ يًٛ

اختٝاضا غًُٝا ؾُٔ ْاس١ٝ قڀ  ٖصا ا٫ختٝاض اؾـسٍ ايؿكٗـٞ ايـصٟ نـإ     

َڀطٚساڄ سٍٛ ؼسٜس اؾ١ٗ اييت ٜ٪ٍٚ إيٝٗا إًو ايٛقؿٞ ٌٖ ٖٞ ايٛاقــ  

أٚ إٛقٛف عًٝ٘ أٚ ٗ سهِ اهلل تعاٍ
(21)

, سٝح ْكت إاز٠ اـاَػ١ َـٔ  



(99) 
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ٌ  إطغّٛ أع٬ٙ "ايٛقـ يٝؼ ًَها يٮ ٫ٚ ا٫عتبـاضٜٔ   ؾـدام ايڀبٝعـٝ

ٜٚتُت  بايؿدك١ٝ إعٜٓٛـ١ ٚتػـٗط ايسٚيـ١ عًـ٢ اسـذلاّ إضاز٠ ايٛقــ       

 ٚتٓؿٝصٖا". 

َٚٔ ْاس١ٝ ثاْٝـ١ ؾـإٕ ا٫عـذلاف ايكـاْْٛٞ يًٛقــ بايؿدكـ١ٝ       

ا٫عتباض١ٜ ٜٛؾط ي٘ ايهجرل َٔ اؿُا١ٜ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ َٔ خـ٬ٍ ايٓتـا٥ر   

ٍ ايٓتـا٥ر اـاقـ١ يؿدكـ١ٝ    ايعا١َ يًؿدكـ١ٝ إعٜٓٛـ١, أٚ َـٔ خـ٬    

 ايٛقـ ا٫عتباض١ٜ, ٚٗ تؿكٌٝ شيو َا ًٜٞ: 

ــ١ يًؿدكــ١ٝ      ــا٥ر ايعاَ ــٔ خــ٬ٍ ايٓت ـــ َ ــ١ ايٛق ــب ا٭ٍٚ: ٓاٜ إڀً

 ا٫عتباض١ٜ

إٕ إقباؽ ايكإْٛ ع٢ً أٟ فُٛعـ١ أَـٛاٍ أٚ فُٛعـ١ أؾـدام     

( َٔ 21قبػ١ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ٜذلتب عٓ٘ ْتا٥ر اْڀٛت عًٝٗا إاز٠ )

ْٕٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ بكٛشلا: "ٜتُت  ايؿدل ا٫عتباضٟ ظُٝ  اؿكٛم ايكا

إ٫ َا نـإ َٓٗـا ٬َظَـا يكـؿ١ اٱْػـإ, ٚشيـو ٗ اؿـسٚز ايـيت ٜكطضٖـا          

 ايكإْٛ.

 ـ ٜهٕٛ ي٘ خكٛقا:

 ـ ش١َ إاي١ٝ   

 ـ أ١ًٖٝ ٗ اؿسٚز اييت ٜعٝٓٗا عكس إْؿا٥ٗا أٚ اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ.

يصٟ ٜٛدس ؾٝ٘ َطنع إزاضتٗا. ايؿطنات ايـيت ٜهـٕٛ   ـ َٛطٔ ٖٚٛ إهإ ا

َطنعٖا ايط٥ٝػٞ ٗ اـاضز ٚشلا ْؿاٙ ٗ اؾعا٥ط ٜعتـدل َطنعٖـا ٗ ْٛـط    

 ايكإْٛ ايساخًٞ ٗ اؾعا٥ط.

 ـ ْا٥ب ٜعدل عٔ إضازتٗا.

 ـ سل ايتكانٞ".

إشٕ َٔ ٖصا ايٓل ايكاْْٛٞ لس إٔ ايٛقـ ٜتُت  بهاؾـ١ اؿكـٛم    

ايڀبٝعٞ باغتجٓا٤ تًو اؿكٛم اييت تهٕٛ يكٝك١  اييت ٜتُت  بٗا ايؿدل

بؿدل اٱْػإ ؾ٬ ٜتكٛض َج٬ إٔ تجبت يًٛقـ, سكٛم ا٭غـط٠ نشـل   

ايعٚد١ٝ أٚ اؿكٛم ايٓاؾـ١٦ عـٔ ايكطابـ١ نـاٱضخ ٚايٓؿكـ١ ٚايٓػـب, ٫ٚ       
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ٜتكٛض إٔ تجبت ي٘ نصيو اؿكٛم ايًكٝك١ ظػـِ اٱْػـإ َجـٌ سكـ٘ ٗ     

 ٓا١ٜ بسْ٘.

( َٔ ايكإْٛ إـسْٞ أعـ٬ٙ بعـض اؿكـٛم     21) ٚقس عسزت إاز٠

 ا١ُٕٗ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ عا١َ, ٚيًٛقـ خاق١ ٚٗ تؿكًٝٗا َاًٜٞ: 

 أ٫ٚڄ: يًٛقـ ش١َ َاي١ٝ َػتك١ً

ايص١َ ٗ ايًػ١: ايعٗس ٚزلٞ ايعٗس ش١َ
(22)

. 

ختًـ ٗ َعٓاٖا: ؾذُٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اأَا ايص١َ ٗ ايؿطع ؾكس 

ع١ٝ ٚاؿٓابًـ١  اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايؿاؾ
(23)

دعًـٗا ٚقـؿڄا ٚعطؾٗـا بأْٗـا:      

نؿدـط  -ٚقـ ٜكرل ايؿدل ب٘ أ٬ٖڄ يٲهاب ي٘ ٚعًٝ٘. َٚـٔ ايؿكٗـا٤   

َٔ دعًٗا شاتٶا ٚعطؾٗا بأْٗا ْؿؼ شلا عٗـسٙ,   -اٱغ٬ّ ايبعزٟٚ ٚابٔ ًَو

َٚٔ اجملُ  عًٝ٘ بٌ ايؿكٗا٤ إٔ اٱْػإ ٜٛيس ٚي٘ شَـ١ قـاؿ١ يًٛدـٛب    

ي٘ ٚعًٝ٘ 
(24)

. 

غتعًُٗا ايؿكٗا٤ َع٢ٓ ايعٗس, ٚاغتعًُٗا بعض ا٭قـٛيٌٝ  ٚقس ا

َع٢ٓ أ١ًٖٝ ايٛدٛب, ٚدا٤ ٗ إػطب إٔ ايص١َ تڀًل ع٢ً قـٌ ا٫يتـعاّ,   

ٚبعض ايؿكٗا٤ ٜكٍٛ: ٖٞ قٌ ايهُإ ٚايٛدٛب, ٚبعهـِٗ ٜكـٍٛ: ٖـٞ    

َع٢ٓ ٜكرل بػـبب٘ اٯزَـٞ عًـ٢ اـكـٛم أٖـ٬ڄ يٛدـٛب اؿكـٛم يـ٘         

 ٚعًٝ٘.

اي١ٝ ٗ ايكؿ٘ ايكاْْٛٞ بأْٗا فُٛع َـا يًؿـدل   ٚتعطف ايص١َ إ

َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ايتعاَات شات ق١ُٝ َاي١ٝ 
(25)

. 

ٚيًٛقـ ش١َ َاي١ٝ َػـتك١ً قا٥ُـ١ بـصاتٗا, تتهـٕٛ ٖـا يـ٘ َـٔ        

سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ٚادبات َايٝـ١, ؾتهـٕٛ أَـٛاٍ ايٛقــ ٚسـسٙ ٖـٞ       

ايها١َٓ ٕا عًٝ٘ َٔ زٜٕٛ
(26)

. 

٫ ؽـتً٘ سكٛقـ٘ عكـٛم ايٛاقــ, ٫ٚ      ٚيصات١ٝ ايٛقـ ٚاغتك٬ي٘

ــ٘        ــتً٘ ٚادبات ــا ٫ ؽ ــِٝٗ, نُ ــٛف عً ــٛم إٛق ــاٚط, ٫ٚ عك ــٛم ايٓ عك

بٛادباتِٗ, َٚٔ ثـِ ؾإْـ٘ ٫ هـٛظ يـسا٥ين إٛقـٛف عًـِٝٗ أٚ ايٛاقــ, أٚ        

 ايٓاٚط ايتٓؿٝص عكٛقِٗ ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ ٭ْٗا يٝػت أَٛاٍ َسِٜٓٝٗ.

 ثاْٝاڄ: أ١ًٖٝ ايٛقـ
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يؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ ٜتُت  ايٛقـ ٗ ا 

 بأ١ًٖٝ ٚدٛب ٚأ١ًٖٝ أزا٤.

ٚي٦ٔ ناْت أ١ًٖٝ ايٛدٛب ٖٞ َهُٕٛ ايؿدل إعٟٓٛ, ؾإٕ  

يًٛقـ أ١ًٖٝ ٚدٛب ٚيهٓٗا قسز٠ بڀبٝعت٘ بايػطض إككٛز َٔ 

ٚدٛزٙ, ؾُٔ سٝح طبٝع١ ايٛقـ, ٜكًح ٭ٕ ٜهٕٛ ي٘ سل إًه١ٝ 

ٔ, ٚسل إٔ ٜهٕٛ ي٘ اغِٚتٛابعٗا, ٚسل ايطٖ
(27)

. 

َٚٔ سٝح ايػطض َٔ ايٛقـ, ؾٗٛ َكٝس باؿسٚز إكـطض٠ يـ٘ ٗ    

عكس إْؿـا٥٘ أٚ بٛاغـڀ١ ايكـإْٛ, ٚيـصيو ناْـت أًٖٝتـ٘ أًٖٝـ١ ٚدـٛب         

 خاق١, َعتدلاڄ ؾٝٗا ٚٚٝؿت٘ ٗ اجملتُ  ٚؽكك٘.

أَا عٔ أ١ًٖٝ أزا٤ ايٛقـ, ؾُٔ إعطٚف إٔ أ١ًٖٝ ا٭زا٤ أٚ أ١ًٖٝ  

َٓاطٗا تٛاؾط ناٌَ اٱضاز٠ ٚايتُٝٝع يًؿدل نٞ ٜهٕٛ قاؿاڄ ايتكطف 

ٕباؾط٠ ا٭عُاٍ ٚايتكطؾات ايكا١ْْٝٛ بٓؿػ٘, ٜٚجبت شيو يٲْػإ ٚسسٙ, 

, يـصيو ٜٓبػـٞ ؾٗـِ أًٖٝـ١ أزا٤ ايٛقــ      إضازٜـ١ باعتباض َا يسٜ٘ َٔ قسض٠ 

بإع٢ٓ ايصٟ ٜتؿل ٚطبٝعت٘, ؾٝككس بٗا ؼسٜس َس٣ ايٓؿاٙ إعـذلف بـ٘   

ـ يتشكٝل أٖساؾ٘, ٚتتشسز أ١ًٖٝ أزا٤ ايٛقـ بايكٝٛز ٗ اؿسٚز اييت يًٛق

 ٜعٝٓٗا عكس إْؿا٥٘ أٚ اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ.

إشٕ تجبت يًٛقـ أ١ًٖٝ أزا٤ نُا تجبت ي٘ أ١ًٖٝ ٚدٛب, ْٚاٚط  

ايٛقـ َا ٖٛ إ٫ فطز ٚغ١ًٝ ٱٚٗاض إضاز٠ ايٛقـ, ٭ْ٘ ّجٌ َكاؿ٘, 

 ؿكٝك١ عٔ إضاز٠ ايٛقـ.ؾتكطؾات ْاٚط ايٛقـ تعدل ٗ ا

 ثايجاڄ: ايٛقـ ي٘ َٛطٔ 

ع٢ً غطاض نٌ ا٭ؾدام ا٫عتباض١ٜ ؾإٕ ايٛقـ ي٘ َٛطٔ خام  

ب٘ َٚتُٝع عٔ َٛطٔ نٌ ا٭ؾدام ايصٜٔ شلِ ع٬ق١ ب٘, ٜٚعس َٛطٔ 

ايٛقـ َكطاڄ قاْْٛٝاڄ ّهٔ كاطبت٘ ؾٝ٘ بايٓػب١ ٕا ٜتعًل بٓؿاط٘ ع٢ً مٛ 

تهاٙ ا٫ختكام احملًٞ إهاْٞ يًُشانِ بايٓػب١ ٜعتس ب٘ قاْْٛٶا, ٚوسز َك

ي٘
(28)

 . 

ٚنكاعس٠ عا١َ ؾإٕ َٛطٔ ايٛقـ ٖٛ إهإ ايصٟ ٜٛدس ؾٝ٘  

َطنع إزاضت٘ ايط٥ٝػٞ, ٜٚككس بٗصا إطنع إهإ ايط٥ٝػٞ يٓؿاط٘ 
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ايكاْْٛٞ ٚإايٞ ٚ اٱزاضٟ, ٚيٝؼ بايهطٚض٠ َطنع ا٫غتػ٬ٍ ايصٟ ّهٔ 

 ٕطنع اٱزاض٠.إٔ ٜٛدس ٗ َهإ َػاٜط 

ٚإشا نإ يًٛقـ ؾطٚعاڄ ٗ أَانٔ كتًؿ١, ؾإٕ َطنع إزاض٠ نٌ ؾطع  

ٜهٕٛ َٛطٓاڄ خاقاڄ بهٌ أعُاي٘ إتعًك١ ب٘, ٚشيو تٝػرلاڄ ع٢ً 

إتعاًٌَ, ٚتڀبٝكاڄ يصيو هٛظ ضؾ  ايسعا٣ٚ إٍ احمله١ُ اييت ٜك  ٗ زا٥طتٗا 

ؾطع ايٛقـ ٚشيو ٗ إػا٥ٌ إتعًك١ بٗصا ايؿطع
(29)

. 

بايٓػب١ يًٛقـ ايصٟ َطنعٙ ايط٥ٝػٞ خاضز ٚاؿهِ ْؿػ٘  

ايٛطٔ, ٚي٘ ْؿاٙ ٗ أضض ايٛطٔ, سٝح ٜعتدل َطنع إزاضت٘ بايٓػب١ إٍ 

إهإ ايصٟ تٛدس ؾٝ٘ اٱزاض٠ احمل١ًٝ, ؾايٛقـ ايصٟ  أٟ ايكإْٛ ايساخًٞ,

ٜهٕٛ َطنعٙ ايط٥ٝػٞ خاضز اؾعا٥ط ٚي٘ ْؿاٙ ٗ اؾعا٥ط, ٜعتدل َهإ 

 ا ايٓؿاٙ َٛطٓاڄ ي٘ ٗ ْٛط ايكإْٛ اؾعا٥طٟ. ٖص

  .ضابعاڄ: ايٛقـ ي٘ ْا٥ب ٜعدل عٔ إضازت٘

ايٛقـ ؾدل َعٟٓٛ ي٘ ٚدٛز ؾطعٞ ٜبٝح ي٘ ايتعاٌَ َ   

ايٓاؽ َباؾط٠ بٛاغڀ١ ٖجً٘ ايؿطعٞ ٖٚٛ إتٛيٞ
(30)

 "ْاٚط ايٛقـ".  

 300ـ 90 :( َٔ إطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضق05ِ) ؾكس ْكت إاز٠ 

يؿطٚٙ إزاض٠ ا٭٬َى ايٛقؿ١ٝ ٚتػرلٖا ٚٓاٜتٗا ٚنٝؿٝات شيو,  احملسز

ْكت ع٢ً أْ٘ "تػٓس ضعا١ٜ ايتػٝرل إباؾط يًًُو ايٛقؿٞ إٍ ْاٚط إًو 

 0990بطٌٜ غ١ٓ أ :إ٪ضر ٗ 01ـ90 :ايٛقؿٞ ٗ إطاض أسهاّ ايكإْٛ ضقِ

 ٚإصنٛض أع٬ٙ".

  .خاَػاڄ: ايٛقـ ي٘ سل ايتكانٞ

ڀبٝعٞ ٗ ٖصٙ ايكؿ١, ؾهُا هٛظ شلصا ا٭خرل ايٛقـ نايؿدل اي 

ايًذ٤ٛ يًكها٤ غٛا٤ أنإ َسعٝاڄ أّ َسع٢ عًٝ٘, هٛظ يًٛقـ إٔ ٜباؾط 

ايسع٣ٛ اييت ٜطغب ٗ ضؾعٗا ٚإٔ ٜساؾ  عٔ ايسعا٣ٚ اييت تطؾ  عًٝ٘, 

ٚايؿطم بُٝٓٗا ٜهُٔ ٗ إٔ ايٛقـ ٜتٍٛ بكؿ١ َباؾط٠ ٖصا اؿل عٔ 

 ططٜل ٖجً٘ ايكاْْٛٞ.

 300ـ90 :( َٔ إطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضق03ِ) اْڀٛت إاز٠ ؾكس 

ْـ ايصنط ع٢ً ؼسٜس َٗاّ ْاٚط إًو ايٛقؿٞ ٚشنط َٔ بٌ ٖصٙ إٗاّ, آ
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ايػٗط ع٢ً ايعٌ إٛقٛؾ١ ٚزؾ  ايهطض عٔ إًو ايٛقؿٞ, ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً 

إًو ايٛقؿٞ ًَٚشكات٘ ٚتٛابع٘ َٔ عكاضات َٚٓك٫ٛت, ٫ٚ ؾو إٔ 

يٛقـ ٗ َٛاد١ٗ َٔ ٜسعٞ سكاڄ عًٝ٘ أَاّ احملانِ ٜسخٌ ايسؾاع عٔ ا

 نُٔ ٓا١ٜ ايٛقـ إٓٛط١ بٓاٚط ايٛقـ. 

ٚقس ْل ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً إٔ اـكِ ٗ ايسعا٣ٚ  

ايكازض٠ َٔ ايٛقـ أٚ عًٝ٘ ٖٛ ايٓاٚط غٛا٤ٶ أناْت َتعًك١ بعٌ ايٛقـ 

إػتشكٌ أٚ بػًت٘, ؾايٛقـ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ َػتك١ً عٔ ؾدك١ٝ 

ؾٝ٘ ٚاـكَٛات اييت تطؾ  َٔ ايٛقـ أٚ عًٝ٘ ٫ تهٕٛ إ٫ َٔ ٚنس 

ايٓاٚط بسٕٚ نطٚض٠ ٱزخاٍ إٛقٛف عًِٝٗ
(31)

  

 إڀًب ايجاْٞ: ٖٝعات ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ يًٛقـ 

يًؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ يًٛقـ ْتا٥ر خاق١ ُٝعٖا عٔ غرلٖا َٔ  

 تُجٌ ٗ: ايؿدكٝات إع١ٜٛٓ ا٭خط٣, ٖصٙ اـكا٥ل ت

 أ٫ٚڄ: إعؿا٤ ايٛقـ َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ.

 ثاْٝاڄ: عسّ خهٛع عكاضات ايٛقـ يًتكازّ.

 ثايجاڄ: ٓا١ٜ ايٛقـ َٔ ايؿؿع١.

 ضابعاڄ: عسّ إَها١ْٝ اؿذع ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ.

 أ٫ٚڄ:  إعؿا٤ ايٛقـ َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ 

ڀٞ ٗ ْٛطاڄ يًٗسف اـرلٟ ايصٟ ٜػع٢ ايٛقـ إٍ ؼكٝك٘ ؾكس أڂع 

ايكإْٛ اؾعا٥طٟ َٔ غساز ايهطٜب١ إؿطٚن١ ع٢ً غرلٙ َٔ ْاعات 

 ا٭ؾدام أٚ فُٛعات ا٭َٛاٍ.

إتعًل با٭ٚقاف  01 -90ضقِ: ( َٔ ايكإْٛ 22ؾكس ْكت إاز٠ ) 

ْ٘ "تعؿ٢ ا٭٬َى ايٛقؿ١ٝ ايعا١َ َٔ ضغِ ايتػذٌٝ أْـ ايصنط ع٢ً آ

 أعُاٍ اـرل ٚايدل".      ٚايهطا٥ب ٚايطغّٛ ا٭خط٣ يهْٛٗا عٌُ َٔ 

 عسّ خهٛع عكاضات ايٛقـ يًتكازّ  ثاْٝا:

ٚشيو , ٫ ّهٔ ٭سس إٔ ٜهتػب أعٝإ ايٛقـ بايتكازّ إهتػب 

تڀبٝكا يًكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تكطض إٔ نٌ َاٍ ٫ هٛظ ايتكطف ؾٝ٘ ٫ 

هٛظ نػب٘ بايتكازّ
(32)

ؾكس ْكت إاز٠  
(53)

َٔ قإْٛ ا٭ٚقاف ع٢ً أْ٘  
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"٫ هٛظ ايتكطف ٗ أقٌ إًو ايٛقؿٞ إٓتؿ  ب٘ بأ١ٜ قؿ١ َٔ قؿات 

 ايتكطف غٛا٤ بايبٝ  أٚ اشلب١ أٚ ايتٓاظٍ أٚ غرلٖا".

ٚقس أنست احمله١ُ ايعًٝا عسّ إَها١ْٝ خهٛع أقٍٛ ايٛقـ يًتكازّ  

ّ ايصٟ ْك٘ "سٝح 03/10/0901 :إهػب, ٚشيو ٗ قطاضٖا ايكازض ٗ

يتكازّ إهػب ٗ اغتػ٬ٍ ا٭ضض احملبػ١ ٫ْعساّ ْ٘ ٫ هٛظ ايتُػو باإ

١ْٝ ايتًُو"
(33)

. 

 ثايجاڄ: ٓا١ٜ ايٛقـ َٔ ايؿؿع١ 

( َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ ايؿؿع١ بكٛشلا 792) عطؾت إاز٠ 

"ايؿؿع١ ضخك١ ػٝع اؿًٍٛ قٌ إؿذلٟ ٗ بٝ  ايعكاض نُٔ ا٭سٛاٍ 

 إٓكٛم عًٝٗا ٗ إٛاز ايتاي١ٝ".

( َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ "٫ ؾؿع١...إشا نإ 790) ْكت إاز٠نُا  

 ايعكاض قس بٝ  يٝهٕٛ قٌ عباز٠ أٚ ًٜشل َشٌ ايعباز٠".

ؾكس ؾهٌ ايكإْٛ ٗ ٖصا ايٓل ايػطض ايصٟ َٔ أدً٘ مت بٝ   

اؿك١ ايؿا٥ع١ ٗ ايعكاض ع٢ً َكًش١ ايؿؿٝ  إشا بٝ  ايعكاض يٝهٕٛ ق٬ڄ 

ايعباز٠, ٜٚسخٌ ٗ شيو إػادس َٚا ًٜشل بٗا َٔ يًعباز٠ أٚ ًٜشل َشٌ 

َساضؽ قطآ١ْٝ أٚ خًٛات يٲقا١َ بككس تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ٘ 

اييت تتدص يًُٓاغبات ايس١ٜٝٓ إًشك١  تٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ, ٚا٫غذلاسا

بإػادس, ؾإشا مت بٝ  ايعكاض ٫غتدساَ٘ ٗ ا٭غطاض اييت تتعًل بايؿعا٥ط 

ػٛظ ايؿؿع١ ؾٝ٘, ٚشيو ٓا١ٜ يًٛقـ ُٚٝٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ  اٱغ١َٝ٬ ؾ٬

ايڀبٝعٌٝ ٚايؿدكٝات ا٫عتباض١ٜ ا٭خط٣ ا٭ؾدام
(34)

. 

 ضابعاڄ: عسّ إَها١ْٝ اؿذع ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ 

اؿذع إدطا٤ ؼؿٛٞ, ٜطاز ب٘ ايتٓؿٝص ع٢ً أَٛاٍ إسٜٔ عٔ ططٜل  

ٜٕٛ ايسا٥ٌٓ إؿذلنٌ بٝعٗا بإطاز ايعًين يتػسٜس زٜٔ ايسا٥ٔ اؿادع ٚز

ٗ اؿذع َٔ ق١ُٝ ٖصٙ ا٭َٛاٍ
(35)

. 

َٚٔ إػتكط عًٝ٘ إٔ اؿذع ٫ ٜهٕٛ إ٫ ع٢ً أَٛاٍ إسٜٔ, غرل أْ٘  

َٔ اٯثاض ايكا١ْْٝٛ يًٛقـ خطٚز إاٍ إٛقٛف َٔ ش١َ ايٛاقـ, ٚعسّ 

زخٛي٘ ٗ ش١َ إٛقٛف عًِٝٗ, ٚيصيو ٫ هٛظ سذعٖا ٚايتٓؿٝص عًٝٗا ٭ٕ 



(105) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ايٛقـ إاي١ٝ َػتك١ً ش١َ
(36)

. 

َٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ؾإٕ اؿذع ٫ ٜهٕٛ إ٫ ع٢ً ا٭٬َى اييت ٜكح  

ايتكطف ؾٝٗا ست٢ ّهٔ بٝعٗا بإعاز ايعًين ٗ ساي١ عسّ اغتٝؿا٤ ايسٜٔ, 

ٚطإا إٔ ايٛقـ ٫ هٛظ ايتكطف ؾٝ٘ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ, أٚ بأٟ ؾهٌ 

ٖهٔ ٭ْ٘ ٜهٕٛ بسٕٚ دس٣ٚ, َٔ أؾهاٍ ايتكطف ؾإٕ سذعٙ أٜهاڄ غرل 

٭ْ٘ غرل قابٌ يًتًُو
(37)

. 

َٚٔ ْاس١ٝ ثايج١, ؾُٔ قٛاعس ايتٓؿٝص أ٫ ٜهٕٛ إاٍ إڀًٛب  

ايتٓؿٝص عًٝ٘ قاب٬ڄ يًتساٍٚ, ٚبصيو ٫ هٛظ اؿذع ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ, ٭ٕ 

ايٛقـ ٜكتهٞ سبؼ ايعٌ َٚٓعٗا َٔ ايتساٍٚ
(38)

. 

اٍ ايٛقـ, إِا تتعًل بأقٌ إاٍ غرل إٔ ٖصٙ اؿُا١ٜ إكطض٠ ٭َٛ 

 90/01( َٔ قإْٛ ا٭ٚقاف 50ايٛقؿٞ, ٚيٝؼ بػًت٘, شيو إٔ إاز٠ )

أداظت ايتٓؿٝص ع٢ً سل إٛقٛف عًِٝٗ ٗ ايػ١ً ايٓاػ١ عٔ أقٌ إاٍ 

( ع٢ً 50) ايٛقؿٞ, ٖٚصا ست٢ ٫ تهٝ  سكٛم ايسا٥ٌٓ, ؾكس ْكت إاز٠

يًسا٥ٔ ٗ إٓؿع١ ؾك٘ ٚٗ ايجُٔ أْ٘ "هٛظ دعٌ سك١ إٓتؿ  نُاْاڄ 

 ايصٟ ٜعٛز إيٝ٘".

8 

ًؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ يًٛقـ, ٜتي يٓا إٔ يَٚٔ خ٬ٍ زضاغتٓا  

 ا٫عذلاف يًٛقـ بٗصٙ ايؿدك١ٝ ي٘ أ١ُٖٝ ع١ًُٝ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

ـ ا٫عذلاف يًٛقـ بايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ هعٌ يًٛقـ ْٛاَاڄ خاقاڄ,  0 

اق١, نُا ىتًـ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ عٔ إًه١ٝ َتُٝعاڄ عٔ ْٛاّ إًه١ٝ اـ

 ايعا١َ.

ـ اْتكاٍ ًَه١ٝ ا٭عٝإ إٛقٛؾ١ إٍ غرل ايٛاقـ ٚاْسَادٗا ٗ  5 

ؾدك١ٝ ايٛقـ, ؾًِ ٜعس يًُايو َٔ غًڀ١ عًٝٗا إ٫ َا ٜكطضٙ ْٛاّ 

ايٛقـ َٔ ق٬سٝات نايؿطٚٙ اييت أباسٗا ايؿك٘ يًٛاقـ إٔ ٜؿذلطٗا ٗ 

 قش١ ايٛقـ.

طز ُاّ ايٛقـ تكبح أعٝإ ايٛقـ َ  َا تسضٙ َٔ ضٜ  ـ َذ 3 

ٚؾٛا٥س ٚغ١ً ٗ ْٛاّ خام وسز نٝؿ١ٝ احملاؾ١ٛ عًٝٗا ٚقٝاْتٗا ٚسػٔ 
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اغتػ٬شلا ٚتڀٜٛطٖا, ا٭َط ايصٟ هٛظ َع٘ ايكٍٛ بإٔ يهٌ ٚقـ ش١َ 

 َاي١ٝ َػتك١ً ْٚٛاَاڄ ؾطعٝاڄ خاقاڄ ب٘.

طابعاڄ َ٪غػٝاڄ  ـ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ تهؿٞ ع٢ً ايعٌُ ايٛقؿٞ 2 

ٜتُٝع عٔ ايڀاب  ايؿدكٞ يٮؾطاز, ؾٝهٕٛ ايٛقـ بصيو أنجط قاب١ًٝ 

 يًتأطرل.

ـ ؼكل ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ز١َّٛ ايٛقـ, إش بانتػابٗا ٫ تٓتكٌ  2 

ًَه١ٝ إاٍ ايٛقؿٞ ؾ١ٗ َع١ٓٝ, ٚإِا ٜبك٢ ايٛقـ قا٥ُاڄ بصات٘ غرل قابٌ 

 َٔ غًت٘ ؾشػب.يًتكطف ؾٝ٘, سٝح ٜػتؿٝس إٛقٛف عًِٝٗ 

ـ ٚدٛز ؾدل طبٝعٞ ٜتٍٛ إزاض٠ ايٛقـ ٚاٱؾطاف عًٝ٘,  1 

ٜػ٢ُ ايٓاٚط, ٚن  ايؿكٗا٤ ي٘ ْٛاَاڄ خاقاڄ وهِ تكطؾات٘ َٚعا٬َت٘ 

َ  خهٛع٘ يًكها٤ ٕطاقب١ تًو ايتكطؾات َا ٜهُٔ غ٬َتٗا َٔ 

 .اإدايؿ١, ٚاؿؿاٚ ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ ٚبكا٤ نٝاْ٘ َػتُط

دع املعتىــــــــدٚاهلٕاوؼ ٔاملسا

                                                 

بٔ قُس بٔ عًٞ, اكباح إٓرل ٗ غطٜب ايؿطح ايهبرل يًطاؾعٞ/يًؿَٝٛٞ: أٓس إ (1)

 .512إهتب١ ايع١ًُٝ )برلٚت ـ يبٓإ( م 

اهلل  اهلل بٔ أٓس بٔ قُس, ؼكٝل ز. عبس إػين/٫بٔ قسا١َ: َٛؾل ايسٜٔ أبٞ قُس عبس (2)

ٖـ, ٖذط 0210, ٍٚايؿتاح قُس اؿًٛ, ايڀبع١ ا٭ احملػٔ ايذلنٞ, ٚز. عبس بٔ عبس

 .002, م 0يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ  ٚاٱع٬ٕ بايكاٖط٠, ز

ّ, زاض 0970, ظٖط٠, ايڀبع١ ايجا١ْٝ قانطات ٗ ايٛقـ, قانطات ٗ ايٛقـ/ حملُس أبٛ (3)

 .22ايؿهط ايعطبٞ. م

 . 95( آٍ عُطإ 4)

اس١ ايؿٝذ ؾتح ايباضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ / ٫بٔ سذط: أٓس بٔ عًٞ, تكشٝح زل (5)

 .215, م 2اهلل بٔ باظ, زاض إعطؾ١ )برلٚت ـ يبٓإ (, ز ايععٜع بٔ عبس عبس

 .71, م 5قشٝح ايبداضٟ, ز (6)

٭بٞ اؿػٌ َػًِ بٔ اؿذاز  قشٝح َػًِ, ضٚاٙ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚغرلُٖا, اْٛط: (7)

إسٝا٤ ايذلاخ ٖـ, زاض 0395, ايباقٞ, ايڀبع١ ايجا١ْٝ ايٓٝػابٛضٟ, ؼكٝل قُس ؾ٪از عبس

, م 3غٓٔ أبٞ زاٚز, ز, 0522, م 5ز ,نتاب ايٛق١ٝ, ايعطبٞ )برلٚت ـ يبٓإ(

311. 
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ساض اؾاَع١ٝ يًڀباع١ ز. قُس سػٌ َٓكٛض, إسخٌ إٍ ايكإْٛ "ْٛط١ٜ اؿل" اي (8)

 .501غهٓسض١ٜ, م ٚايٓؿط, اٱ

 ,سٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞزاض إ ,ايٛغٝ٘ ٗ ؾطح ايكإْٛ إسْٞ ,ز .عبس ايطظام ايػٓٗٛضٟ( 9)

 .  500م 2ز

ؾٛاٍ  05 :إتعًل با٭ٚقاف إ٪ضر ٗ 01 90 :َٔ ايكإْٛ ضقِ 5ؾكس ْكت إاز٠  (10)

ْ٘ "ع٢ً غطاض نٌ َٛاز ٖسا ايكإْٛ أع٢ً  0990بطٌٜ أ 57 ـ:إٛاؾل ي ٖـ0200عاّ 

 ٜطد  إٍ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ غرل إٓكٛم عًٝ٘".

ام ايكإْٛ ايعاّ إع١ٜٛٓ ا٫عتباض١ٜ ٖٞ تًو ايها٥ٓات ايعا١َ إككٛز بأؾد (11)

ايكا١ُ٥ بصاتٗا أٟ تًو إُٓٛات ايعا١َ اييت تتُت  باختكام ٚغًڀات شات١ٝ خاق١ 

 ٙ ا٭ؾدام ايسٚي١ ثِ ٜأتٞ بعسٖا أؾدام َع١ْٛٓ عا١َ تابع١ شلا.     صبٗا, ٚأٍٚ ٖ

٭َٛاٍ ْٚاعات ا٭ؾدام اييت اعذلف َا ا٭ؾدام إع١ٜٛٓ اـاق١ ؾٗٞ ْاعات اأ( 12)

 شلا ايكإْٛ بٗسٙ ايكؿ١.

ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ا٫عتباض١ٜ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ  ,قُس طُّٛ .ز( 13)

 .07م, 0907ّ- 0217, 5ايٛنعٞ  ٙ 

ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يؿدك١ٝ ايٛقـ إع١ٜٛٓ َٓؿٛضات  ز. ْع١ قُٛز ايعضٜكٞ, (14)

 . 10م, 0غ١َٝ٬, ططابًؼ ايػطب, ٙن١ًٝ  ايسع٠ٛ اٱ

 إتُج١ً ٗ اؾُعٝات ٚايؿطنات.( 15)

 . 217ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 16)

ايعسز  ,اْٛط ز. قُس عبس اهلل ايعطبٞ, ايؿك٘ اٱزاضٟ اؿسٜح, ف١ً ايكإْٛ ٚا٫قتكاز (17)

 .0ايػ١ٓ  3, 0

 . 200ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 18)

 .201ات إطد  غابل, مش( 19)

 .219شات إطد  غابل, م( 20)

ٙ  زاض ١َٖٛ, خايس ضٍَٛ, اٱطاض ايكاْْٛٞ ٚايتُٓٛٝٞ ٭٬َى ايٛقـ ٗ اؾعا٥ط,( 21)

 .21م ّ,5112

 . 525/ 0إكباح إٓرل, َطد  ايػابل,  (22)

١ٝ ابٔ ساؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض إدتاض ؾطح تٜٓٛط ا٭بكاض, إؿٗٛض٠ عاؾَِٓٗ  (23)

ٖـ, زاض ايؿهط 0301 ,عابسٜٔ, ايڀبع١ ايجا١ْٝ عابسٜٔ/ حملُس أٌَ ايؿٗرل بابٔ

نؿاف ايكٓاع عٔ ًَ اٱقٓاع/ يًبٗٛتٞ: َٓكٛض بٔ , , اؿًيب2/500, )برلٚت ـ يبٓإ(

َٛاٖب اؾًٌٝ ؾطح كتكط  ,3/509, ٖـ0213ْٜٛؼ, عامل ايهتب )برلٚت ـ يبٓإ(

ٖـ, زاض ايؿهط 0390 ,بٔ قُس, ايڀبع١ ايجا١ْٝاُس اهلل ق خًٌٝ/ يًشڀاب: أبٞ عبس

 . 2/232, )برلٚت ـ يبٓإ(
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 .023م ايتعطٜؿات يًذطداْٞ, زاض ايهتاب ايعطبٞ, (24)

 .301ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 25)

ْاز١ٜ بٛخطم, اٯثاض ايكا١ْْٝٛ يًتكطف ايٛقؿٞ ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, َصنط٠ ( 26)

  .31ّ, م5112ايبًٝس٠,  ,زسًب َادػترل, داَع١ غعس

 . 57ز.قُس َڀُّٛ, َطد  غابل, م( 27)

 .231ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 28)

 .230ْؿؼ إطد  ايػابل, م ( 29)

 .52ظٖسٟ ٜهٔ, أسهاّ ايٛقـ, إهتب١ ايعكط١ٜ, برلٚت, يبٓإ, م( 30)

 .51ْؿؼ إطد  ايػابل, م ( 31)

 .12م خايس ضٍَٛ, َطد  غابل,( 32)

 ّ.03/10/0901 :قطاض احمله١ُ ايعًٝا, غطؾ١ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٗ( 33)

 .03ز. ْع١ قُٛز ايعضٜكٞ, َطد  غابل, م( 34)

 .01ْاز١ٜ بٛخطم, َطد  غابل, م( 35)

 .12م خايس ضٍَٛ, َطد  غابل,( 36)
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 .007ّ, م5111

 .019ز. ْع١ قُٛز ايعضٜكٞ, َطد  غابل, م( 38)
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 (109) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 عقوبة اإلجهاض

 دراسة مقارنة بين الفقه والقانون
 أ.ربيع لعور                                                            

 جــــامعة باتنة                                                           
S 

ٗ َٓ  اٱدٗاض, ٚإباست٘ عٓس اتؿل ايكإْٛ اؾعا٥طٟ َ  ايؿك٘ اٱغ٬َٞ 

ايهطٚض٠, َٚ  شيو ؾكس تبآٜت ايعكٛب١ بُٝٓٗا, َٚٔ خ٬ٍ إكاض١ْ بُٝٓٗا تٛقًت إٍ ١ًْ 

َٔ ايٓتا٥ر؛ أُٖٗا إٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ؾسز ٗ سهِ اٱدٗاض ٚعكٛبت٘ ٚٚغا٥ً٘ أنجط َٔ 

 ايكإْٛ اؾعا٥طٟ نُا ٖٛ َؿكٌ ٗ إكاٍ. 

عاز٠ ايٓٛط ٗ نجرل َٔ ايعكٛبات ايكا١ْْٝٛ ٗ ن٤ٛ ٚخ٬ق١ ايكٍٛ أْ٘ ٜٓبػٞ إ

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, ٚخاق١ ٚإٔ اؾعا٥ط بعس ٔػٌ غ١ٓ َٔ اغتك٬شلا ٫ تعاٍ تعاْٞ 

 اغتؿشاٍ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚظٜازتٗا. 

Résumé: 

La loi algérienne et la religion islamique les deux interdisent 
l’avortement et ne le permettent sauf si nécessité malgré ça elles se 
différent sur le plan de punition. 
Et après comparaison entre les deux, on aura un ensemble de 
conséquences entre autres la religion islamique punit plus sévèrement 
pour l’avortement que la loi algérienne (comme il est bien détaillé dans 
cet article). 
Et en conséquence il faut dire qu’il faut revoir dans plusieurs sanctions 
juridiques en se basant sur les principes de notre religion islamique, 
surtout que l’Algérie souffre de l’exacerbation de ce phénomène après 
50 ans de son indépendance.           

 

دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يتشكٝل َكاحل ايعباز ٗ ايعاد١ً 

ٚاٯد١ً, ٜٚأتٞ ع٢ً ضأؽ ٖصٙ إكاحل َكاقس ايؿطٜع١ اـُؼ؛ 

 إتُج١ً ٗ سؿٜ ايسٜٔ ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ ٚايٓػٌ ٚإاٍ.

 ؾإشا ْٛطْا إٍ َككس سؿٜ ايٓػٌ أيؿٝٓا إٔ ايؿطٜع١ دا٤ت عؿٜ

ٖصا ا٭قٌ َٔ دٗيت ايٛدٛز ٚايعسّ؛ ؾُٔ د١ٗ ايٛدٛز سهت ع٢ً 

ايعٚاز, ٚضغبت ؾٝ٘ بأْٛاع َٔ إطغبات ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ, َٚٔ د١ٗ 
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ايعسّ َٓعت ايطٖبا١ْٝ ٚايتبتٌ, ٚسطَت قتٌ ايٛيس خٛؾا َٔ ايؿكط أٚ 

ايعاض, بٌ إْٗا أعڀت يًٛيس سكا١ْ قبٌ ٫ٚزت٘, ٚشيو بعسٿ ايععٍ ٚأزا 

ٖٵبٺ  ؾؿٞ سسٜح خؿٝا, ٚٳ َٳ١ځ بٹٓٵتٹ  ٍٳ ضنٞ اهلل عٓٗا إٔدٴسٳا ٘ٹ ضٳغٴٛ   ايًډ

ٍڇ غٴ٦ٹٌ ٔٵ ايڃعٳعٵ ٍٳ ؛عٳ ٞټ : "ؾځكځا ٛٳأڃزٴ ايڃدٳؿٹ ".شٳيٹوځ ايڃ

  

ؾ٬ غطٚ بعسٖا إٔ وطّ اٱدٗاض ٗ ايؿطٜع١ احملُس١ٜ, ٚيٝػت 

ؾطٜعتٓا بسعا ٗ ٖصا ايؿإٔ؛ ؾكس تكطض إٓ  ٗ ايؿطا٥  ايػابك١, 

تػًػٌ اؿهِ ٗ أتباعٗا إٍ ٚقت ايٓاؽ ٖصا َ  َا َػٗا َٔ تبسٌٜ ٚ

 ٚتػٝرل.

ؾإشا ايتؿتٓا إٍ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ لس أْٗا َٓعت اٱدٗاض نُا ٚضز 

شيو ٗ قٛاٌْ غَٛط ٚآؾٛض ٚٓٛضابٞ ٚايكإْٛ ايطَٚاْٞ, ٚاغتُط إٓ  

ع١ًُٝ إٍ عٗس قطٜب, إٍ زضد١ سهُت ؾٝ٘ باٱعساّ ع٢ً َعاٍٚ ٖصٙ اي

نُا سكٌ ٗ اْهًذلا ٚإٔاْٝا ٚؾطْػا إبإ ايكطٕ اـاَؼ ٚايػازؽ عؿط 

ا٬ٕٝزٟ, يهٔ قطاَتٗا بسأت تهعـ, ٚزبٻ إيٝٗا زا٤ ايتكٗكط ايصٟ تسثط 

بًباؽ ايتكسّ, ؾكاضت تبٝح اٱدٗاض بٌ ٚتسعٛ إيٝ٘ ؼت عس٠ َػُٝات 

 ا.بطٻاق١, نتشسٜس ايٓػٌ َٚٛاد١ٗ ا٫ْؿذاض ايػهاْٞ! ًِٖٚ دطٻ

ؾٓتر عٔ شيو َٛقـ َتصبصب ٜذلاٚح بٌ اٱباس١ إڀًك١ أٚ 

اٱباس١ إكٝس٠ بكٝٛز تطد  ع٢ً سهِ َٓع٘ باٱبڀاٍ, ٚقس اْتكًت ٖصٙ 

ايعس٣ٚ إٍ بعض ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ ؼت عس٠ اعتباضات نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ 

تْٛؼ سٝح تكطض إباست٘ سػب ايڀًب َٚٔ غرل أٟ قٝس ٚشيو خ٬ٍ 

.502, ايؿكٌ:72 - 73ث١ ا٭ٍٚ َٔ اؿٌُ ٗ ايكإْٛ ضقِ:ا٭ؾٗط ايج٬


 

ْعِ, ٚدس ؾ٤ٞ َٔ ايتؿبح بتعايِٝ ايسٜا١ْ اٱغ١َٝ٬ غكٛم 

سهِ اٱدٗاض ٗ نجرل َٔ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬, ؾٓذس أْٗا سهُت بتذطِٜ 

اٱدٗاض ٚإؿام ايعكٛب١ بؿاعً٘ أٚ إتػبب ؾٝ٘ أٚ ايساعٞ إيٝ٘, ٚيهٔ 

تٛاؾك١ أسٝاْا َٚبا١ٜٓ ٗ أنجط ا٭سٝإ يًعكٛبات عكٛباتٗا دا٤ت َ

ايؿطع١ٝ, شيو إٔ َكسض ا٭ٍٚ قٛاٌْ إسضغتٌ اٱْهًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ, 

َٚكسض ايجاْٞ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ, ٖٚصا َا غٓكـ عًٝ٘ بايبشح بإشٕ 

 اهلل نُٔ إباسح اٯت١ٝ:



(111) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 املبشح األٔه: عكٕبٛ اإلدّاض يف الفكْ اإلضالو٘

  اٱغ٬َٞ ٗ عكٛب١ اٱدٗاض, ٚقس أْ  ايؿكٗا٤ ؾسٻز ايتؿطٜ

ع٢ً بعهٗا, ٚاختًؿٛا ٗ أخط٣, ّٚهٔ إْاٍ ٖصٙ ايعكٛبات ٗ ايٓكاٙ 

 اٯت١ٝ:

أ٫ٚ: ايككام: تعاٌَ ايتؿطٜ  اٱغ٬َٞ َ  اؾٌٓ ع٢ً أْ٘ ْؿؼ 

قذل١َ شلا سل اؿٝا٠ ٫ ول ٭سس نا٥ٓا َٔ نإ إٔ هٗهٗا ٚيٛ ناْت ا٭ّ 

ًِٗ إ٫ ٗ سا٫ت ايهطٚض٠ اييت شلا أسهاَٗا اـاق١, ؾإٕ سكٌ ْؿػٗا, اي

اٱدٗاض َٔ قبٌ أسس اؾٓا٠ يػرل عصض؛ ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ 

ا٫قتكام َٓ٘؛ ؾصٖب ؾطٜل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ إثبات ايككام بُٝٓٗا, 

ع٢ً خ٬ف بِٝٓٗ ٗ تؿكٌٝ شيو, سٝح شٖب ابٔ ايكاغِ َٔ إايه١ٝ إٍ 

١ إشا ْعٍ اؾٌٓ سٝا ثِ َات بػبب نطب ٚدٛب ايككام بكػاَ

َٿ٘, ٜٚط٣ ابٔ سعّ َٔ ايٛاٖط١ٜ ايككام إشا سكًت  َتعُس ع٢ً أ

اؾٓا١ٜ بعس ايٓؿذ ٗ ايطٚح.


 

 ٚعُستِٗ ٗ شيو ايٓكٛم ايعا١َ ٗ قتٌ ايٓؿؼ بايٓؿؼ؛ نكٍٛ

ٕٻ ايٓٻؿڃؼٳ بٹايٓٻؿڃؼڇ:اهلل ٗٳا أځ ِٵ ؾٹٝ ٗڇ ٝٵ  ٚٳنځتٳبٵٓٳا عٳًځ
 

زٻع٢ ايتدكٝل ؾُٔ ا

 ؾعًٝ٘ بايسيٌٝ.

ٚشٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً 

ٛٳزٳ ٗ إدٗاض اؾٌٓ؛ َٚػتٓسِٖ ٗ شيو ١ًْ َٔ ا٭زي١؛  إٍ أْ٘ ٫ قځ

ٕٻ غكٛٙ قها, ست٢  عُسا ٖٛ يٝؼ ايهطب أٚ غرلٙ َٔ اؾٌٓ َٓٗا: أ

ؾٝ٘؛ ٚ٭ٕ اؾٌٓ عٓس  خڀأ أَ٘ ٗ عُس ٖٛ ٚإِا ٜتشكل ؾٝ٘ ايككام,

اؿٓؿ١ٝ ْؿؼ َٔ ٚد٘ زٕٚ ٚد٘.


 

ٖصا, ٚايصٟ ٜٛٗط ٖٛ ضدشإ إصٖب ايجاْٞ؛ شيو إٔ َٔ ؾطٚٙ 

ٟٳ بٌ َٔ ؼككت سٝات٘ َٔ سٝات٘  ٛٿ ايككام إػاٚا٠, ٚنٝـ يٓا إٔ ْٴػ

ٕٻ ايصٟ  ١َْٛٓٛ ؟!, ٚبػض ايٓٛط عٔ ضدشإ ٖصا إصٖب أٚ شاى, ؾإ

ايؿكٗا٤ ؾُٗٛا تعِٛٝ ايؿاضع يٓؿؼ اؾٌٓ, ٚشلصا ٜعٓٝٓا ٖٛ إٔ بعض 

اختاضٚا ايككام, ست٢ ٜطتسع اؾٓا٠, ٚوؿٜ ايٓػٌ َكساقا يكٍٛ اهلل 

 :ٕٳ ِٵ تٳتٻكڂٛ ٞٵ ا٭ځيڃبٳابٹ يځعٳًډهڂ ٜٳاڃ أڂٚيٹ ٝٳا٠څ  ِٵ ؾٹٞ ايڃكٹكٳامڇ سٳ .ٚٳيځهڂ
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ؾٝ٘, يعَت٘ ثاْٝا: ايتعٜٛض إايٞ: إشا باؾط اؾاْٞ قتٌ اؾٌٓ أٚ تػبب 

عكٛب١ أخط٣ ٖٚٞ زؾ  تعٜٛض َايٞ يٛضث١ اؾٌٓ إٕ ٚدسٚا, ٚيبٝت 

َاٍ إػًٌُ إٕ ؾكسٚا, ٚيهٔ ٖصا ايتعٜٛض إازٟ ٜتؿاٚت َٔ ساٍ 

 ٭خط٣, ٜٚهٕٛ ٚؾكا ٕا ٜأتٞ:

ٜٵطٳ٠ځـ ايػط٠: ا٭قٌ ٗ َؿطٚعٝتٗا  0 ٖٴطٳ ٕٻ أځبٳا  ٍٳ  أځ ٕڇ " :قځا َٵطٳأځتٳا اقڃتٳتٳًځتٵ ا

ٖٴصٳ ٔٵ  ُٳا ايڃأڂخٵطٳ٣ بٹشٳذٳطڈَٹ ٖٴ َٳتٵ إڇسٵسٳا ٌڈ ؾځطٳ ٗٳا ؛ٜٵ َٳا ؾٹٞ بٳڀڃٓٹ ٚٳ ٗٳا   ,ؾځكځتٳًځتٵ

٘ٹ  ٍڇ ايًډ ُٴٛا إڇيځ٢ ضٳغٴٛ ٘ٹ  ؛ؾځاخٵتٳكٳ ٍٴ ايًډ ٗٳا غڂطٻ٠څ  ؾځكځهٳ٢ ضٳغٴٛ ٜٳ١ځ دٳٓٹٝٓٹ ٕٻ زٹ أځ

ٚٳيٹٝسٳ٠څ ٚٵ  ٗٳا ,عٳبٵسٷ أځ ُٳطٵأځ٠ٹ عٳًځ٢ عٳاقٹًځتٹ ٜٳ١ٹ ايڃ ٚٳ ,ٚٳقځهٳ٢ بٹسٹ ٔٵ ٚٳ َٳ ٚٳ ٖٳا  ٚٳيځسٳ ٗٳا  ضٻثٳ

ِٵ ٗٴ "َٳعٳ


 

ٚقس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً َؿطٚعٝتٗا؛ ٚإٔ قُٝتٗا ْكـ عؿط ز١ٜ 

اؿط إػًِ ٖٚٞ ٔؼ َٔ اٱبٌ,

ٚشلِ ٗ اؾٌٓ ايصٟ تجبت ب٘ ايػط٠  

 ؾطٚٙ, قًٗا نتب ايؿطٚع.

ٚتًعّ ايػط٠ َٔ باؾط اٱدٗاض أٚ تػبب ؾٝ٘ َ  ٚدٛز ايككس 

 ايڀبٝب "...ٚنصيو: ٜكٍٛ اؾعٚيٞ ٕ ايڀبٝب ْؿػ٘, اؾٓا٥ٞ ست٢ يٛ نا

٘ڂ أْ٘ ٜعًِ ٖا ا٭ز١ٜٚ ٚناْت غكاٖا, إشا  ٚإٕ ايػطٻ٠ڂ ؾعًٝ٘ اؾٌٓ؛ ب٘ ٜػك

.عًٝ٘" غڂطٻ٠ځ ؾ٬ ب٘ ٜػك٘ ٫ أْ٘ ٜعًِ ٖا نإ


 

ٔڈ  :ـ ايس١ٜ: ا٭قٌ ٗ ثبٛت ايس١ٜ ٗ ايكتٌ ٖٛ قٛي٘ 5 َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا ٚٳ

ٌٳ ٜٳكڃتٴ َٹٓٳ١ٺ  أځٕ  َټ٪ٵ َٹٓاڄ خٳڀځ٦اڄ ؾځتٳشٵطڇٜطٴ ضٳقځبٳ١ٺ  َٴ٪ٵ ٌٳ  َٳٔ قځتٳ ٚٳ َٹٓاڄ إڇ٫ډ خٳڀځ٦اڄ  َٴ٪ٵ

٘ٹ إڇ٫ډ أځٕ ٜٳكٻسٻقڂٛاڃ ٖٵًٹ ُٳ١څ إڇيځ٢ أځ َټػٳًډ ٜٳ١څ  .ٚٳزٹ


 

ٜٵطٳ٠ځ  ٞأځبٚسسٜح  ٔڇَطؾٛعا: "ٖٴطٳ ٜٵ ٛځطٳ ٝٵطڇ ايٓٻ ٛٳ بٹدٳ ٗٴ ٌٷ ؾځ ٘ٴ قځتٹٝ ٌٳ يځ ٔٵ قڂتٹ َٳ َٻا  ؛ٚٳ إڇ

ٌٳأځ ٜٴكڃتٳ ٕٵ  َٻا أځ ٚٳإڇ ٜٴؿڃسٳ٣  ".ٕٵ 

  

ٚغكٛم اؾٌٓ ؾإٕ ايػط٠ تجبت غطٚد٘ َٝتا؛ أَا إشا خطز سٝٻا ثِ َات 

ٙځ إٔ تجبتٳ سٝاتٴ٘,  ِٴ ي٘ عهِ اؿٞ ؾٝعڀ٢ ز١ٜڄ نا١ًَڄ, ؾط ؾإْ٘ ٜٴشهځ

ِٳ  ٜٴكػ ٚع٬َتٗا عٓس إايه١ٝ خطٚد٘ َػت٬ٗ, ٚاؾذلٙ إايه١ٝ إٔ 

ايهطب, ٚاؾذلٙ اؿٓاب١ً إٔ ٜهٕٛ عُط اؾٌٓ  أٚيٝا٩ٙ إٔ َٛت٘ بػبب

غت١ أؾٗط ؾكاعسا؛ ٭ْ٘ أقٌ َس٠ ايٛن .


 



(113) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٜبك٢ تؿكٌٝ ايس١ٜ ضادعا إٍ دٓؼ اؾٌٓ ٚعسزٙ ٚؾكا 

 يًتؿكٌٝ إعطٚف ٗ نتب ايؿك٘.

ٌڇ نبرل٠څ ع١ُٝٛڅ؛ ٭ْٗا إظٖام ضٚح مل ٜأشٕ اهلل  ثايجا: ايهؿاض٠: إدٗاضٴ اؾٓ

: ل ايكطآْٞ بإثبات ايهؿاض٠ ٗ قتٌ اـڀأ ٗ قٛي٘ بكتًٗا, ٚقس ثبت ايٓ

... ّٴ ٝٳا ِٵ ٜٳذٹسٵ ؾځكٹ ُٳٔ يډ َٹٓٳ١ڄ ؾځ َټ٪ٵ ٚٳتٳشٵطڇٜطٴ ضٳقځبٳ١ٺ  ٘ٹ  ٖٵًٹ ُٳ١څ إڇيځ٢ أځ َټػٳًډ ٜٳ١څ  ؾځسٹ

٘ٴ عٳًٹُٝاڄ سٳهٹُٝاڄ ٕٳ ايًچ ٚٳنځا ٘ٹ  ٔٳ ايًچ َٿ ٛٵبٳ١ڄ  ٔڇ تٳ ٝٵ َٴتٳتٳابٹعٳ ٔڇ  ٜٵ ٗٵطٳ .ؾٳ


 

ايهؿاض٠ ٖٛ تعِٛٝ سط١َ ايٓؿؼ ضغِ ٚاؿه١ُ َٔ تؿطٜ  

ٚٵدٳبٳ ٘ٴ سكٍٛ ايكتٌ خڀأ؛ ٜكٍٛ ابٔ ايعطبٞ: "أځ ٜٳ١ځ تٳعٳايځ٢ ايًډ ٌڇ ؾٹٞ ايسٿ  قځتٵ

ُٳا ايڃدٳڀځأٹ ٚٵدٳبٳ دٳبٵطٶا, نځ ٌڇ ؾٹٞ ايڃكٹكٳامٳ أځ ُٵسٹ قځتٵ ٌٳ ظٳدٵطٶا, ايڃعٳ ٜٳ١ځ ٚٳدٳعٳ  ايسٿ

ٖٳصٳا ضڇؾڃكڄا؛ ايڃعٳاقٹًځ١ٹ عٳًځ٢ ٍټ ٚٳ ٕٻ عٳًځ٢ ٜٳسٴ ٌٳ أځ ِٵ ايڃدٳڀځأٹ قځاتٹ ُٶا ٜٳهڃتٳػٹبٵ يځ  ٚٳيځا إثٵ

َٶا, ٔٵ ظٳدٵطٶا ٚٳدٳبٳتٵ ٚٳايڃهځؿډاضٳ٠ڂ َٴشٳطٻ ُٹٝ ڇ ؾٹٞ ٚٳايڃشٳصٳضڇ ايتٻكڃكٹرلڇ عٳ  دٳ

َٴٛضڇ" ايڃأڂ
 

ٔٻ ثبٛت ايهؿاض٠ ٗ اٯ١ٜ قً٘ قتٌ خڀأ, ٖٚٛ قٌ إْاع بٌ  يه

ؿكٗا٤؛ ؾُصٖب ايؿاؾع١ٝ ايؿكٗا٤؛ أَا ايعُس ؾؿٝ٘ ْعاع ؾٗرل بٌ اي

ٚاؿٓاب١ً ٚدٛبٴ ايهؿاض٠, خ٬ؾا يًشٓؿ١ٝ ٚاغتشػٓٛا ؾعًٗا ٕٔ ؾا٤, ٚقس 

ٕٵ أځضٳأځٜٵتٳ: اغتشبٗا َايو ٚمل ٜٛدبٗا, قاٍ غشٕٓٛ: "قڂًڃتٴ ٗٳا نٳطٳبٳ إ  بٳڀڃٓٳ

ٝٿتٶا, دٳٓٹٝٓٶا ؾځأځيڃكځتٵ ٕٴ َٳ ٜٳهڂٛ ّٵ ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ ايهٻاضڇبٹ عٳًځ٢ أځ ٍٳ يځا؟ أځ ٍٳقځ: قځا : َٳايٹوڅ ا

٘ٹ نٹتٳابٹ ؾٹٞ دٳا٤ٳ ايډصٹٟ ُٳا ايڃهځؿډاضٳ٠ٹ ؾٹٞ ايًډ ٌڇ ؾٹٞ شٳيٹوځ إْٻ ٘ٴ إشٳا ايڃشٴطٿ ايطٻدٴ  قځتٳًځ

٘ٹ خٳڀځأڄ  .ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ ؾځؿٹٝ

ٍٳ ٔٴ ٚٳأځْٳا: َٳايٹوڅ قځا ٕٵ أځغٵتٳشٵػٹ ٕٳ أځ ٌڇ ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ". ايڃذٳٓٹ


 

ٗ إػأي١, سٝح تٛغ٘ بٌ ٜٚٛٗط يٞ ضدشإ َصٖب َايو 

 ايؿطٜكٌ؛ ؾأعٌُ ايسيٌٝ ٗ َٛطٓ٘ َ  َطاعات٘ ٕصٖب إدايـ.

َٻا َباؾط٠ڄ أٚ تػببٶا  ٌڇ عُسا إ ٌٴ اؾٓ ضابعا: اؿطَإ َٔ إرلاخ: قات

ٜٴسضٳز ٗ غًو ايكت١ً اجملطٌَ, ٚقس  َٔ غرل نطٚض٠ ؾطع١ٝ سكٝل بإٔ 

ٜٵطٳ٠ځيو سسٜح عٗسْا َٔ ايؿاضع إٔ ايكاتٌ ٫ ٜطخ؛ زيٌٝ ش ٖٴطٳ ٕٻ   أځبٹٞ  أځ

٘ٹ  ٍٳ ايًډ ٍٳ ضٳغٴٛ ٜٳطڇخٴ: "قځا ٌٴ يځا  "ايڃكځاتٹ


 



 ربيـع لـعور أ.     عقوبة اإلجهاض...دراسة مقارنة بين الفقه والقانون  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (114) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٖٚصٙ ايعكٛب١ عا١َ ست٢ ٗ سل ايٛايسٜٔ؛ ؾبدكٛم ايٛايس 

 ؾإٕ َٝتا, دٓٝٓا ؾأيكت اَطأت٘؛ بڀٔ نطب ايٛايس إٔ ٜكٍٛ َايو: "ٚيٛ

 ؾطا٥ض ع٢ً َٛضٚث١ ٖٚٞ وذب, ٫ٚ ؾ٦ٝا اؾٌٓ ز١ٜ َٔ ٜطخ ٫ ا٭ب

ؾ٤ٞ" شيو َٔ يٮب ٚيٝؼ اهلل,


 

ّٿ؛ ؾٝكٍٛ اؾعٴٚيٞ َٻا غكٛم ا٭  اييت ٖٞ ناْت إشا ا٭ّ "ٚنصيو: أ

 ػب ايػط٠ ؾإٕ اؾٌٓ؛ ب٘ ٜػك٘ أْ٘ ٜعًِ َا تؿطب إٔ َجٌ أغكڀت

 اؾٌٓ ب٘ ٜػك٘ ٫ أْ٘ ٜعًِ ٫ ٖا زٚا٤ ؾطبت إٕ ٚأَا تطثٗا, ٫ٚ عًٝٗا

عًٝٗا..." ط٠غ ؾ٬ غكٛط٘ غبب شيو ؾهإ


 

ٖصا إٓ  َٔ إرلاخ ٗ ساٍ ٚدٛز ايككس اؾٓا٥ٞ, أَا إٕ سكٌ 

ٌٴ َٔ إرلاخٹ ؾك٘  خڀأ ؾ٬ ٜطز ٖصا إٓ  ٗ َصٖب َايو, ٜٚطخ ايكات

ٜٳ١ٹ أٚ ايػٴطٻ٠ٹ. ٘ٴ َٔ ايسٿ  ٜٚٴُٓٳ ٴ َرلاث

 املبشح الجاٌ٘: عكٕبٛ اإلدّاض يف الكإٌُ اجلصاٟسٙ

ط١ّ اٱدٗاض عٓا١ٜ بايػ١؛ ؾدكٗا أٍٚ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ د

بكػِ َؿطز نُٔ قإْٛ ايعكٛبات, ٚقس تهُٔ ٖصا ايكػِ تػ  َٛاز؛ 

 ٖٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 بإعڀا٥ٗا ًٓٗا َؿذلض أٚ سا٬َ اَطأ٠ أدٗض َٔ : "ن304ٌأ٫ٚ: إاز٠ 

 أ١ٜ أٚ عٓـ أٚ أعُاٍ ططم باغتعُاٍ أٚ أز١ٜٚ أٚ َؿطٚبات أٚ َأن٫ٛت

 ٜعاقب شيو ٗ ؾطع أٚ تٛاؾل مل أٚ شيو ع٢ً ٚاؾكت ٤غٛا أخط٣ ٚغ١ًٝ

 زز. 10.000 إٍ 500 َٔ بػطا١َ ٚ ٔؼ غٓٛات إٍ غ١ٓ َٔ باؿبؼ

 إ٪قت ايػذٔ ايعكٛب١ ؾتهٕٛ إٛت إٍ اٱدٗاض أؾه٢ ٚإشا

 غ١ٓ. عؿطٜٔ إٍ غٓٛات عؿط َٔ

اٱقا١َ" َٔ بإٓ  شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ اؿهِ هٛظ اؿا٫ت ْٝ  ٚٗ


 

 خ٬ٍ ٖصٙ إاز٠ ّهٔ ٬َس١ٛ َا ٜأتٞ: َٔ

ـ ا٭قٌ ٗ دط١ّ اٱدٗاض أْٗا دٓش١ ٫ دٓا١ٜ, ٖٚصا َا تؿٝسٙ  0

 َاز٠ ايعكٛب١ إكسض٠ ٗ ٖصٙ إاز٠؛ ؾُٔ إعًّٛ إٔ ايعكٛبات ا٭ق١ًٝ ٗ

 َاعسا اؿا٫ت غٓٛات ٔؼ إٍ ٴؾٗطٜٔ تتذاٚظ َس٠ڄ باؿبؼ تهٕٛ اؾٓح,

زز 20.000 تتذاٚظ اييت أخط٣, ٚايػطا١َ سسٚزا ٕٛايكاْ ؾٝٗا ٜكطض اييت
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ـ ٜػتٓب٘ َٔ ٖصٙ إاز٠ إٔ ؾط١ّ اٱدٗاض ث٬ث١ عٓاقط, ٖٞ ع٢ً  5

 ايٓشٛ اٯتٞ:

أ ـ ايككس اؾٓا٥ٞ: ؾهٌ َٔ قكس إٍ إدٗاض ساٌَ غٛا٤ نإ ٬ٓ 

سكٝكٝا أٚ َؿذلنا, أٚ غع٢ إٍ شيو ٚمل ٜتشكٻٌ ي٘ َككٛزٙ؛ ؾإْ٘ 

كٛب١ إصنٛض٠, ٜٚػتؿـ َٔ ٖصا إٔ غرل ايكاقس ٫ تتشكل ٜعاقب بايع

اؾط١ّ ؾٝ٘, نُٔ ٜٴعڀٞ زٚا٤ٶ ٕطض َعٌ؛ ؾٝذلتب عًٝ٘ اٱدٗاض, أٚ 

نُٔ ٜكّٛ بايتٛيٝس ؼت نػ٘ ايهطٚض٠ ٚوكٌ َٛت اؾٌٓ, أٚ وكٌ 

اٱدٗاض بػبب نطب ٫ ٜككس َٓ٘ اٱدٗاض أٚ ٜكذلٕ ايهطب باؾٌٗ 

 عٌُ إطأ٠.

ِڇ نُا ٜػتؿ ٖټ ٕٻ ايككس اؾٓا٥ٞ وكٌ َذطز تٛ از َٔ إاز٠ أٜها أ

اؾاْٞ سكٍٛ اؿٌُ يًُطأ٠, ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باؾط١ّ إػتش١ًٝ, ٖٚٛ 

ّ ٚكتًـ 95بٗصا َتٛاؾل َ  قإْٛ ايعكٛبات ايؿطْػٞ قبٌ تعسًٜ٘ غ١ٓ 

عٔ ايتؿطٜ  إكطٟ ايصٟ ٜؿذلٙ ٚدٛز اؿٌُ سكٝك١ڄ


 

ٍٟ تًشك٘ ب ـ ايؿعٌ إازٟ: نٌ َٔ  ٌڈ َاز ٟٿ ؾع غع٢ إٍ اٱدٗاض بأ

ُٻُت إاز٠ ٗ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ, غٛا٤ ناْت َأن٫ٛت  أٚ ايعكٛب١, ٚقس ع

أخط٣؛  ٚغ١ًٝ أ١ٜ أٚ عٓـ أٚ أعُاٍ ططم باغتعُاٍ أٚ أز١ٜٚ أٚ َؿطٚبات

نع١ًُٝ دطاس١ٝ ٚمٖٛا؛ ؾهٌ ٚغ١ًٝ َاز١ٜ تؿهٞ إٍ اٱدٗاض ٜهٕٛ 

 شلا سهِ َككسٖا.

ض ايسناتط٠ ع٢ً ٖصٙ إاز٠ أْٗا مل تتڀطم إٍ َس٣ ٚقس ٫سٜ بع

لاع١ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ, ٖٚٛ َا ٜؿٝس إٔ ايعكٛب١ تڀاٍ إػتعٌُ ع٢ً أغاؽ 

اؾط١ّ ايتا١َ إٕ سكٌ اٱدٗاض, ٚع٢ً أغاؽ احملاٚي١ إٕ َٓٝت 

ايع١ًُٝ بايؿؿٌ, غٛا٤ ضد  شيو إٍ ايٛغ١ًٝ إػتع١ًُ أٚ إٍ غ٤ٛ 

اغتدساَٗا


    

ؿا٤ ايهطض عٔ سٝا٠ ا٭ّ: إشا نإ اغتُطاض اؿٌُ ٜؿهٞ إٍ نطض ز ـ اْت

قكل ع٢ً ا٭ّ, ؾكس أباح ايكإْٛ اٱدٗاض, نُٔ قٝٛز َع١ٓٝ, غٓأتٞ 

, ٖٚٞ ٚاضز٠ ع٢ً غبٌٝ 310ع٢ً شنطٖا نُٔ تعًٝكٓا ع٢ً إاز٠:

 ايتكٝٝس شلصٙ إاز٠.
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ٛض٠ ع٢ً ـ ٫ عدل٠ َٛاؾك١ ا٭ّ ٗ اٱدٗاض, ٚتػطٟ ايعكٛب١ إصن 3

اؾاْٞ ضغِ شيو, ٖٚصا خ٬ؾا يبعض ايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ اييت تعتدل ضنا 

 ا٭ّ ٗ شيو.

ـ ٗ ساٍ إؾها٤ اٱدٗاض إٍ إٛت؛ ؾإْ٘ ٜطتكٞ إٍ نْٛ٘ دٓا١ٜ, ٜسيٓا  2

غ١ٓ. عؿطٜٔ إٍ غٓٛات عؿط عًٝ٘ َعاقب١ اؾاْٞ بايػذٔ إ٪قت َٔ
 

 شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ اؿهِ هٛظ ٕاز٠؛اؿا٫ت إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ ا ْٝ  ـ ٗ 2

اٱقا١َ, ٖٚٞ عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ٜٚككس َٓٗا َا دا٤ ٗ إاز٠:  َٔ بإٓ 

 ٗ عًٝ٘ تٛادس احملهّٛ سٛط ٖٛ اٱقا١َ َٔ ْٚكٗا نُا ٜأتٞ: "إٓ  05

اؾٓح,  َٛاز ٗ ٔؼ غٓٛات َست٘ تؿٛم إٔ هٛظ ٫ٚ بعض ا٭َانٔ,

 .شيو خ٬ف ع٢ً ايكإْٛ ٜٓل مل َا اؾٓاٜات, َٛاز ٗ غٓٛات ٚعؿط

 ؾإْ٘ يًشط١ٜ, غايب١ بعكٛب١ َكذلْا اٱقا١َ َٔ إٓ  ٜهٕٛ عٓسَا

 احملهّٛ عًٝ٘. عٔ اٱؾطاز أٚ ا٭ق١ًٝ ايعكٛب١ اْكها٤ ّٜٛ َٔ ٜڀبل

 اييت ايؿذل٠ ؾإٕ اٱقا١َ, َٔ َٓع٘ خ٬ٍ ايؿدل سبؼ مت َت٢

 .اٱقا١َ َٔ إٓ  َس٠ َٔ تڀطح ٫ اؿبؼ ٗ ٜكهٝٗا

إٍ  أؾٗط ث٬ث١ َٔ باؿبؼ اٱقا١َ َٔ إُٓٛع ايؿدل ٜعاقب

 تسابرل أسس خايـ زز إشا30.000 إٍ زز 25.000 َٔ ٚبػطا١َ غٓٛات ث٬خ

اٱقا١َ" َٔ إٓ 


 

 إؿاض ا٭ؾعاٍ عاز٠ ّاضؽ اؾاْٞ إٔ ثبت : "إشا312ثاْٝا: إاز٠ 

 ٗ عًٝٗا إٓكٛم اؿاي١ ٗ اؿبؼ , ؾتهاعـ عكٛب304١إاز٠ ٗ إيٝٗا

اؿس ا٭قك٢". إ٪قت إٍ ايػذٔ عكٛب١ ٚتطؾ  ا٭ٍٚ ايؿكط٠


 

ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ إاز٠ أْٻ٘ إشا ثبت اعتٝاز اؾاْٞ شلصٙ ا٭ؾعاٍ 

؛ ؾإْ٘ ول يًكانٞ إٔ ٜطؾ  عكٛب١ ايػذٔ إٍ 312إصنٛض٠ ٗ إاز٠ 

َا  نعؿٗا, ؾتهٕٛ عكٛب١ ايػذٔ َٔ غٓتٌ إٍ عؿط غٓٛات عػب

ٜطاٙ ايكانٞ ضازعا يًذاْٞ, ٖٚصا ٗ ساٍ عسّ تطتب نطض ع٢ً إطأ٠, 

ؾإٕ أؾه٢ اٱدٗاض إٍ َٛت إطأ٠ غًڀت عًٝ٘ أقك٢ عكٛب١ ايػذٔ 

ٖٚٞ عؿطٕٚ غ١ٓ
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يهٔ ٜبك٢ اٱؾهاٍ ٗ ناب٘ ايتعٛز, ٌٖ ٜتشكل َطتٌ نُا ٖٛ 

 ٗ ايكإْٛ ايؿطْػٞ؟.

َُاضغت٘ ث٬خ َطات, ٚقس شٖب ايسنتٛض زضزٚؽ إٍ أْ٘ ٜتشكل 

( ٫ تتشكل ٗ يػتٓا إ٫ عكٛي٘ ث٬خ plusieursَٚأخصٙ إٔ ن١ًُ )

َطات.


 

ٚايصٟ ٜٛٗط يٞ إٔ ا٭َط َبين ع٢ً خ٬ف قسِٜ عٓس ا٭قٛيٌٝ 

ٗ أقٌ اؾُ , ؾؿطٜل ٜط٣ أْ٘ اثٓإ ٜٚصٖب آخطٕٚ إٍ أْ٘ ث٬ث١, ؾا٭َط 

ٌٓ إشا ْٛطْا إٍ إػأي١ َٔ قتٌُ ٚؼسٜسٙ باثٌٓ أضزع يًذاْٞ ٚأٚؾل باؾ

 ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايكٿطؾ١.   

 ايكٝازي١ أٚ ا٭غٓإ دطاسٛ أٚ ايكاب٬ت أٚ : "ا٭طبا311٤ ثايجا: إاز٠

 ايكٝسي١ َٚػتدسَٛ ٚطًب١ ا٭غٓإ طب أٚ ايڀب ٚنصيو طًب١

 ا٭زٚات ٚػاض ا٭ضبڀ١ ايڀب١ٝ ٚقاْعٛ ايعكاقرل ٚقهطٚ ايكٝسيٝات

 ٜطؾسٕٚ ايصٜٔ ٚإسيهات ٚإُطنات ٚإسيهٕٛ ُٕطنٕٛٚا اؾطاس١ٝ

 ططم إسساخ اٱدٗاض أٚ ٜػًْٗٛ٘ أٚ ٜكَٕٛٛ ب٘ تڀبل عًِٝٗ عٔ

 ا٭سٛاٍ. سػب ع٢ً  305ٚ 304إازتٌ ٗ عًٝٗا إٓكٛم ايعكٛبات

 إٓكٛم ا١ٕٓٗ ٖاضغ١ َٔ باؿطَإ اؾٓا٠ ع٢ً اؿهِ ٚهٛظ

َٔ اٱقا١َ". بإٓ  اؿهِ عًِٝٗ دٛاظ عٔ ؾه٬ 23 إاز٠ ٗ عًٝ٘


 

دا٤ت ٖصٙ إاز٠ َكطض٠ يًُٓ  َٔ اٱدٗاض ايصٟ ٚضز ٗ إاز٠: 

, عٝح ططزت َٓع٘ ست٢ ع٢ً إٓتػبٌ إٍ اؾٗاظ ايڀيب ٚؾب٘ 312

ايڀيب ٚايكٝسيٞ؛ ؾ٬ ٜباح ٭ٟ َٔ إصنٛضٜٔ َُٗا نإ تـدككِٗ أٚ 

تػًٗٝ٘, ٚإ٫ طاشلِ ايكإْٛ  قٓعتِٗ ٖاضغ١ اٱدٗاض أٚ ايس٫ي١ عًٝ٘ أٚ

 بايعكٛب١ إصنٛض٠.

ٞٿ؛ ست٢ ٫  ٚقس قكسٳ إؿطٿعٴ َٔ ٖصٙ إاز٠ سػِ ايؿطاؽ ايكاْْٛ

ٜػٓٻ٢ يًُٓتػبٌ إٍ ايكڀاع ايڀيب ٚايكٝس٫ْٞ ا٫غتٓازٴ إٍ ٖصٙ ايجػط٠ 

 ايكا١ْْٝٛ عهِ َعاٚيتِٗ شلصٙ ا١ٕٓٗ.

ٕٻ اٱضؾاز ٗ سل ٜٴسٹٜٓٴِٗ  نُا أؾازت ٖصٙ إاز٠ أ ٖ٪٤٫ إصنٛضٜٔ 

قها٥ٝا بكؿتِٗ ؾاعًٌ أقًٌٝ

ٚؾه٬ عٔ تكطٜط َٓ  اٱدٗاض ٗ  
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سكِٗ ؾع٬ أٚ ز٫ي١ دا٤ت ٖصٙ إاز٠ َهٝؿ١ يعكٛبتٌ تهًُٝٝتٌ 

أخطٌٜ؛ أ٫ُٖٚا: َٓعِٗ َٔ ٖاضغ١ َِٗٓٗ إٓكٛم عًٝٗا, ٖٚٛ َا 

 53 -11كإْٛ, ضقِ: ؛ يهٔ ٖصٙ ايعكٛب١ مت إيػا٩ٖا باي53تؿٝسٙ إاز٠:

 311, ٖٚٛ َا ٜػتسعٞ إعاز٠ ايٓٛط ٗ إاز٠: 2006زٜػُدل  20 :ٗ إ٪ضر

ٚؾكا شلصٙ ايتػرلات, ٚٗ اْتٛاض شيو ٜط٣ بعض ايكاٌْْٛٝ إٔ إدطز  ـ 

ٌٴ إيػا٤ٴ  ُٳ َ٪قتاـ ٖٛ ايعٌُ بٗصا إٓ  بكؿت٘ عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ٜٚٴش

بكؿت٘ عكٛب١ تهًُٝٝٻ١.بكؿت٘ تسبرل أَٔ ٫  53إؿطٿع يًُاز٠ 


   

ٚايجا١ْٝ: َٓعِٗ َٔ اٱقا١َ, ٚقس تكسّ َعٓا بٝاْٗا, يهٓ٘ مل وسز َس٠ إٓ  

ٚتطنٗا َڀًك١, ٜٚط٣ ايسنتٛض بٛغكٝع١ أْٻ٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تتذاٚظ ٖصٙ 

َهطض إػتشسث١. 01إس٠ ٔؼ غٓٛات نُا ٖٞ قسٻز٠ ٗ إاز٠ 


 

َٗٓت٘  ٖاضغ١ َٔ عطَاْ٘ ايكانٞ اؿهِ ايـى َٔ : "ن317ٌ ضابعا: إاز٠

 أؾٗط غت١ َٔ باؿبؼ ٜعاقب 306 إاز٠ َٔ ا٭خرل٠ ايؿكط٠ َكته٢

 زز. 10.000 إٍ 1000 َٔ ا٭نجط ٚبػطا١َ ع٢ً غٓتٌ إٍ ا٭قٌ ع٢ً

اٱقا١َ". َٔ بإٓ  عًٝ٘ اؿهِ شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ ٚهٛظ


 

قبًٗا, ؾؿٞ ساٍ  ٖصٙ إاز٠ دا٤ت َه١ًُ يًعكٛب١ إصنٛض٠

إعاقب١ بإٓ  َٔ ٖاضغ١ ا١ٕٓٗ؛ ؾإْٻ٘ ول يًكانٞ َعاقب١ إُتٓ  عٔ ٖصٙ 

ايعكٛب١ عبػ٘ ٚتػطّ٘ ٚؾكا يًُاز٠ إصنٛض٠ آْؿا, نُا ول يًكانٞ َٓع٘ 

 َٔ اٱقا١َ بكؿتٗا عكٛب١ دٛاظ١ٜ.  

 نطٚض٠ اغتٛدبت٘ إشا اٱدٗاض ع٢ً عكٛب١ : "310٫ خاَػا: إاز٠

 ٚبعس غرل خؿا٤ ٗ دطاح أٚ طبٝب أدطاٙ َت٢ اـڀط َٔ ا٭ّ سٝا٠ اشإْك

اٱزاض١ٜ". ايػًڀ١ إب٬غ٘


 

دا٤ت ٖصٙ إاز٠ ٫غتجٓا٤ ساي١ ايهطٚض٠ َٔ اؿهِ إاْ  َٔ 

ٛٻضٴ ايهطٚض٠ ٗ ساٍ إؾها٤ اغتُطاض اؿٌُ إٍ ٬ٖى  اٱدٗاض, ٚتٴتٳكٳ

ٔٻ إاز٠ قٝست ٖصٙ اٱباس١ بكٝسٜٔ:  ا٭ّ؛ يه

ا٭ٍٚ: إدطا٩ٙ َٔ قبٌ َتدكل بكؿت٘ طبٝبا أٚ دطاسا, ٜٚسٍ 

 َؿَٗٛ٘ ع٢ً َٓ  غرلُٖا َٔ ٖاضغت٘.
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ايجاْٞ: إب٬ؽ ايػًڀ١ اٱزضا١ٜ بٗصا ايعٌُ؛ باعتباضٖا اؾ١ٗ إدٛي١ قاْْٛا 

بايػُاح بٗصا ايؿعٌ؛ شيو إٔ إط٬م اؿبٌ ع٢ً غاضب٘ يٮطبا٤, قس ٜؿهٞ 

ٍ ٖصا ايٛطف ا٫غتجٓا٥ٞ, ُٕاضغ١ ببعض ا٫ْتٗاظٌٜ إٍ اغتػ٬

 اٱدٗاض ٗ غرل اٱطاض إػُٛح ب٘.

يهٔ قس ٚضزت َاز٠ قا١ْْٝٛ أخط٣ تٴكٝٿسٴ بعض اٱط٬م ايٛاضز ٗ 

ّ 0902-5-01 :ٗ 12 – 02َٔ ايكإْٛ ضقِ: 75ٖصٙ إاز٠, ٖٚٞ إاز٠: 

ٞ إتعًل عُا١ٜ ايكش١ ٚتطقٝتٗا, ْٚكټٗا: "ٜعسټ اٱدٗاض يػطض ع٬د

دا٥عا عٓسَا ٜهٕٛ نطٚضٜا ٱْكاش سٝا٠ ا٭ّ َٔ اـڀط أٚ يًشؿاٚ ع٢ً 

 تٛاظْٗا ايؿٝعٜٛيٛدٞ ٚايعكًٞ إٗسز غڀط.

ٜتِ اٱدٗاض ٗ ٖٝهٌ َتدكل بعس ؾشل طيب هطٟ َعٝٻ١ 

طبٝب اختكاقٞ"


 

ؾإتأٌَ شلصٙ إاز٠ ًٜشٜ أْٻٗا ٚغٻعت ٗ أغباب اٱدٗاض, ٚمل 

ز يًشٝا٠, ٚأباست اٱدٗاض إشا نإ َٗسزا يتٛاظٕ تكـ عٓس اـڀط إٗس

 إطأ٠ ايؿٝعٜٛيٛدٞ ٚايعكًٞ.

نُا أْٻٗا قٝٻست ايڀبٝب َُاضغ١ اٱدٗاض ٗ ٖٝهٌ َتدكل 

ٜټسٙ َٛاؾك١ طبٝب اختكاقٞ آخط.    بعس تأ

 ٚبػطا١َ غٓتٌ إٍ أؾٗط غت١ َٔ باؿبؼ : "تعاقب319 غازغا: إاز٠

 أٚ شيو أٚ ساٚيت عُسا ْؿػٗا أدٗهت اييت أ٠إط زز 1000 إٍ  250 َٔ

 شلصا شلا أعڀٝت أٚ إيٝٗا أضؾست ايتـٞ ايڀطم اغتعُاٍ ع٢ً ٚاؾكت

ايػطض"


 

ٕٻ َٓ  اٱدٗاض ٫ ٜتٛقـ ع٢ً إشٕ ا٭ّ  ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ إاز٠ أ

بصيو, ؾ٬ سل يٮّ ٗ إظٖام ٖصٙ ايٓؿؼ بسع٣ٛ ا٭١ََٛ, ٚبٗصا ٜهٕٛ 

ضم بعض ايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ اييت زلشت باٱدٗاض ايكإْٛ اؾعا٥طٟ قس ؾا

 ٗ ساٍ ضنا ا٭ّ.

يهٓٗا ٗ ْؿؼ ايٛقت تػاًٖت ٗ عكٛبتٗا بإٔ دعًتٗا عكٛب١ 

ٛٻيت يًكانٞ إؿام ايعكٛب١ بٗا ع٢ً اؾط١ّ إػتش١ًٝ,  َاي١ٝ ؾك٘؛ ٚخ
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ٚيٛ مل وكٌ اٱدٗاض ؾع٬, ٚشيو بايؿطٚع ؾٝ٘ إَا ؾع٬ أٚ َٛاؾك١ ع٢ً 

 ت اييت ٚدٗت إيٝٗا.  اٱضؾازا

 ٚبػطا١َ غٓٛات ث٬ث١ إٍ ؾٗطٜٔ َٔ باؿبؼ : "ٜعاقب301 غابعا: إاز٠

 ع٢ً سطض َٔ نٌ ايعكٛبتٌ ٖاتٌ بإسس٣ أٚ زز10.000إٍ  500 َٔ

 بإٔ: ٚشيو إٍ ْتٝذ١ َا ؼطٜه٘ ٜ٪زٿ مل ٚيٛ اٱدٗاض,

 ع١َُٝٛ. ادتُاعات أٚ أَانٔ ٗ خڀبا أيك٢ ـ

 إٓاظٍ ٗ ٚظع أٚ عطض أٚ ع١ْٝ٬ غرل ٚيٛ قسّ أٚ ًبٝ ي ططح أٚ باع أٚ ـ

 قٛضا أٚ ضغَٛا أٚ أٚ ًَككات إع٬ْات أٚ َڀبٛعات أٚ نتابات أٚ نتبا

 َػًك١ ٚطٚف ٗ َٛنٛعا بؿطا٥٘ َػًؿا شيو َٔ ؾ٦ٝا غًِ أٚ ضَع١ٜ

 ْكٌ. أٚ تٛظٜ  عاٌَ أٟ أٚ إٍ ايدلٜس إٍ َؿتٛس١ أٚ

إعع١َٛ". أٚ اؿكٝك١ٝ يڀب١ٝا ايعٝازات ٗ بايسعا١ٜ قاّ ـ أٚ


 

ؾسٻز ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٗ ؾإٔ اٱدٗاض؛ ؾعسٻ ايتشطٜضٳ عًٝ٘ دٓش١ڄ, 

ٚأؿل ايعكٛب١ بكاسب٘ ٚيٛ مل ؼكٌ ا٫غتذاب١ ي٘ َٔ قبٌ إٛاطٌٓ 

ٚإٛاطٓات, غٛا٤ٷ نإ ايتشطٜض عًٝ٘ بإيكا٤ اـڀب أٚ تٛظٜ  َٓؿٛضات 

طض ٗ إاز٠ ايػابك١, ٚمل ٜتػاَح َ  أٚ بسعا١ٜ أٚ مٛ شيو ٖا ٖٛ َك

ٛٻٍ يًكها٤ إؿام عكٛبيت  ايسعا٠ إيٝ٘ ٚيٛ اعتكُٛا عط١ٜ ايطأٟ, ٚخ

ايػذٔ ٚايتػطِٜ ٚؾكا يًتؿكٌٝ ايػابل, أٚ ا٫دتعا٤ بإسسُٜٗا زٕٚ 

ٔټ يًكانٞ, ٜٚطاٙ ضازعا يًُذطّ. ٜٳعٹ  ا٭خط٣ َا سػب َا 

ع٢ً اٱدٗاض ؾاع٬  نُا ٜٛٗط ٖصا ايتؿسټزٴ ٗ عسٿٙ احملطٿضٳ

أقًٝا ٫ ؾطٜها, ٚيٛ مل ؼكٌ اؾط١ّ, ٚبٗصا ؾكس طځطٳزٳ إؿطٿعٴ اؾعا٥طٟ 

ٌٷ أقًٞ ٫  20َٛقؿ٘ ٗ إاز٠  ٕڂشطٿضٳ ؾاع م.ع. اييت تٓلټ ع٢ً إٔ ا

ؾطٜوڅ, خ٬ؾا ٕا عًٝ٘ أغًب ايتؿطٜعات.


    

 ٖصا ٗ ٝٗاعً إٓكٛم اؾطا٥ِ إسس٣ عٔ سهِ : "ن300ٌ ثآَا: إاز٠

 أٟ أزا٤ أٚ ١َٓٗ ٖاضغ١ أ١ٜ َٔ بإٓ  اؿهِ بك٠ٛ ايكإْٛ ٜػتٛدب ايكػِ

 َ٪غػ١ أ١ٜ ٗ اي٫ٛز٠ أٚ زٚض أٚ ايعٝازات ٗ ناْت قؿ١ بأ١ٜ عٌُ

 أٚ ٚاٖط سكٝكٞ ٌٓ ساي١ ْػا٤ ٗ عاز٠ تػتكبٌ خاق١ أٚ ع١َُٝٛ

 أدط. بػرل أٚ شيو بأدط ٚ َؿذلض
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إٓ ". شات ٜػتتب  شاتٗا اؾطا٥ِ ٗ اىا٫ؾذل أٚ ايؿطٚع عٔ سهِ ٚنٌ


 

َٔ عسٻ٠ دٛاْب, ّهٔ إْاشلا ٗ  311دا٤ت ٖصٙ إاز٠ كايؿ١ يًُاز٠: 

 اٯتٞ:

َٻ١,  ٟٿ َ٪غػ١ عا ٟٿ عٌُ ٗ أ َٻا يهٌ ١َٓٗ ٚ٭ ـ دا٤ إٓ  ٗ ٖصٙ إاز٠ عا

ٔڈ َعٝٻ١ٓ. 311ٗ سٌ إٔ إاز٠   دا٤ت ككٛق١ َٗ

َٻا ٗ اجملطٌَ, خ٬ؾا يًُاز٠ ـ دا٤ إٓ  ٗ ٖص اييت دا٤ت  311ٙ إاز٠ عا

 ككٛق١ با٭طبا٤ َٚٔ ؿل بِٗ َٔ إُطنٌ ٚايكٝازي١ ٚإسيهٌ.

ؾٗٞ دٛاظٜٻ١ 311ـ تڀبل ٖصٙ إاز٠ بك٠ٛ ايكإْٛ, غ٬ف عكٛب١ إاز٠ 


   

 ساظ أدٓب١ٝ قها١ٝ٥ د١ٗ َٔ سهِ قسٚض ساي١ : "305ٗ تاغعا: إاز٠

 عًٝ٘ قٌ إقا١َ احملهّٛ قه١ُ تكطض يًكإْٛ اؾعا٥طٟ طبكا ايؿ٤ٞ ق٠ٛ

 زع٠ٛ ايعا١َ ٚبعس ايٓٝاب١ طًب ع٢ً ٚبٓا٤ َؿٛض٠ غطؾ١ ٗ َٓعكس٠

إاز٠  ٗ إٓكٛم إٓ  قٌ يتڀبٝل مث١ أْ٘ يًشهٛض قاْْٛا ايؿإٔ قاسب

311"


 

 ْكت ٖصٙ إاز٠ أْ٘ ٗ ساٍ قسٚض اؿهِ َٓ  َعاٚي١ ا١ٕٓٗ َٔ

د١ٗ قها١ٝ٥ أدٓب١ٝ, ٚنإ ٖصا اؿهِ َتٛاؾكا َ  ايكإْٛ اؾعا٥طٟ أْ٘ 

 ٚبٓا٤ َؿٛض٠, غطؾ١ باٱَهإ تٓؿٝصٙ ٗ سل إعاقب بؿطٙ اْعكازٙ ٗ

 يًشهٛض.  قاْْٛا ايؿإٔ قاسب زع٠ٛ ٚبعس ايعا١َ, ايٓٝاب١ طًب ع٢ً

 ؾكط٠ 306 يًُٛاز طبكا ب٘ احملهّٛ إٓ  ىايـ َٔ : "ن303ٌ عاؾطا: إاز٠

 َٔ غٓتٌ ٚبػطا١َ إٍ أؾٗط غت١ َٔ باؿبؼ ٜعاقب312 ٚ  311ٚ 2

ايعكٛبتٌ". ٖاتٌ بإسس٣ أٚ زز 5000 إٍ 500


 

ٕٻ َٔ خايـ اؿهِ َٓع٘ َٔ ٖاضغ١  ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ إاز٠ أ

ايٓؿاٙ إٗين أْ٘ اضتهب دٓش١ ٜعاقب باؿبؼ ٚايتػطِٜ ٚؾكا يًتؿكٌٝ 

ٚإَا إٔ ٜعاقب بإسساُٖا عػب َا ٜٛٗط إصنٛض, إَا ْعا بُٝٓٗا 

 يًكانٞ.

ٖصٙ ٖٞ ١ًْ ايكٛاٌْ اييت ؾطعٗا ايكإْٛ اؾعا٥طٟ نُٔ عكٛب١ 

اٱدٗاض, ٖٚٓايو َاز٠ أخط٣ ّهٔ تڀبٝكٗا ٚضزت ٗ غٝام آخط, ْٚكٗا 

 500َٔ  ٚبػطا١َ أؾٗط غت١ إٍ ؾٗط َٔ باؿبؼ ناٯتٞ: "ٜعاقب
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 ا٭ؾدام ْٚٝ  ٚايكاب٬ت ٝازي١ٚايك ٚاؾطاسٕٛ زز ا٭طبا٤ 5000إٍ

 ع٢ً أغطاض إ٪قت١ أٚ ايسا١ُ٥ ايٛٚٝؿ١ أٚ ا١ٕٓٗ ايٛاق  أٚ عهِ إ٪ٌُٓ

 ايكإْٛ ؾٝٗا ٜٛدب عًِٝٗ اييت اؿا٫ت غرل ٗ ٚأؾؿٖٛا إيِٝٗ بٗا أز٣

 بصيو. شلِ ٜٚكطح إؾؿا٤ٖا

 ايتعاَِٗ عسّ ضغِ أع٬ٙ, إبٕٝٓٛ ا٭ؾدام ٜعاقب ؾ٬ شيو َٚ 

 َٗٓتِٗ, ٖاضغ١ عًُ٘ َٓاغب١ إٍ اييت تكٌ اٱدٗاض سا٫ت عٔ ٬ؽباٱب

 زعٛا بٗا؛ ؾإشا أبًػٛا ِٖ إشا ايػابك١ ايؿكط٠ ٗ عًٝٗا بايعكٛبات إٓكٛم

 زٕٚ بؿٗازتِٗ اٱز٤٫ عًِٝٗ هب إدٗاض ٗ قه١ٝ ايكها٤ أَاّ يًُجٍٛ

بايػط إٗين" ايتكٝٝس


 

ايػط إٗين ٗ قه١ٝ اٱدٗاض, ؾًٓشٜ ٗ ٖصٙ إاز٠ أْٗا مل تعتدل 

ٟٻ ايتعاّ بايتهتِ ٜعس ٫غٝا أَاّ ايكها٤.  ٚإٔ أ

 املبشح الجالح: املكازٌٛ بني عكٕبٛ اإلدّاض يف الفكْ ٔالكإٌُ اجلصاٟسٙ

َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ايؿاسل ٗ ايعكٛب١ إكسض٠ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  

٘ٺ َٔ ا٫تؿام ٚايعكٛب١ إكسض٠ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ّهٔ ٬َس١ٛ أٚد

٘ٺ َٔ ا٫خت٬ف, ّٚهٔ تعساز أٚد٘ ا٫تؿام ٗ ايتايٞ:  ٚأٚد

 ـ ايتٛاؾل ٗ َٓ  اٱدٗاض. 0

 ـ ايتٛاؾل ٗ إعاقب١ عًٝ٘. 5

ـ ايتٛاؾل ٗ إباست٘ ٗ ساٍ ايهطٚض٠, بإٔ ٜهٕٛ بكا٤ اؿٌُ خڀطا  3

 ع٢ً قش١ ا٭ّ.

١ ّٚهٔ سكط أٚد٘ اـ٬ف ٗ تكٓٝـ اؾط١ّ ْٚٛع ايعكٛب 

 ٚقسضٖا, ٜٚتأت٢ تعساز ٖصٙ ا٭ٚد٘ ٗ ايتايٞ: 

ٝٳ١ځ ؾٝٗا,  ٌڈ ٫ ؾٹ أ٫ٚ: ْٛع اؾط١ّ: اٱدٗاض ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ دط١ّڂ قت

ٚضتٻبٳ ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖصا أسهاّ ايكتٌ؛ ست٢ أيؿٝٓا َٔ ٜط٣ َؿطٚع١ٝ 

ايككام ؾٝ٘, أَا ٗ ايكإْٛ ؾٗٞ دٓش١ ؾك٘, ٖٚصا ايتكٓٝـ 

 ْؿؼڈ َهط١َٺ.اْتكام ؿط١َٹ سٝا٠ٹ 
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قشٝح أْٗا يٝػت ْؿػا نا١ًَ, ٚشلصا شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ إٍ َٓ   

ايككام ؾٝ٘, ٚيهٓٗا ْؿؼ قذل١َ ٫بس إٔ ْطع٢ شلا سل اؿٝا٠, ٭ْ٘ أسس 

 ا٭قٍٛ اييت اتؿكت ايؿطا٥  ع٢ً احملاؾ١ٛ عًٝ٘.

ثاْٝا: ايهُإ إايٞ: ٬ْسٜ تبآٜا ٚانشا بٌ ايؿك٘ ٚايكإْٛ َٔ سٝح 

إ إايٞ؛ ٚشيو َٔ عس٠ أٚد٘؛ ؾايعكٛب١ إاي١ٝ ٗ ايؿك٘ َكسض٠ ايهُ

ٚقسز٠؛ ؾٗٞ ٗ ساٍ خطٚز اؾٌٓ َٝتا تجبت غط٠ڄ, ٚٗ ساٍ خطٚد٘ سٝا 

 تجبت ز١ٜڄ نا١ًَ, َٚعًّٛ إٔ ايس١ٜ تسؾ  يٛضث١ ايكتٌٝ.

أَا ٗ ايكإْٛ ؾٗٞ غطا١َ َكسض٠ عس أز٢ْ ٚسس أقك٢, ٚتكسٜطٖا  

ٞ, َٚطدعٗا إٍ اـع١ٜٓ ايعا١َ ٚيٝؼ إٍ ايٛضث١, ٜطد  إٍ ْٛط ايكان

ايًِٗ إ٫ إٔ ٜڀايب ايٛضث١ بتعٜٛض َايٞ, َٚعًّٛ إٔ َٔ أغباب تؿطٜ  

ايسٿٜاتٹ ايطزعٳ يًذٓا٠, أَا َجٌ ٖصٙ ايػطاَات إاي١ٝ ؾ٬ تؿهٞ إٍ ايطزع, 

ُٵطٳا٤ٹ ٖصا ايعٌُ.  بٌ قس تعٜس ايڀٌ بٹًډ١ڄ؛ ٭ْٗا تؿهٞ إٍ اغتٹ

اٱدٗاض بٌ إعك١ٝ ٚإُٓٛع: ٜػتُس ايتؿطٜ  اٱغ٬َٞ قٛت٘ ثايجا: 

َٔ نْٛ٘ زٜٓا ًٜتعّ, ٚؾطٜع١ تتب ؛ ؾًُتعَٗا َأدٛض, ٚإتٓهب عٓٗا 

َأظٚض, ٖٚصا إًشٜ ٖٛ ايصٟ ّٓح قساغ١ يًشهِ, ٚإشا طبكٓا ٖصا ع٢ً 

ٛډُت ٖصا ايؿعٌ, ٚؾٓعت  دط١ّ اٱدٗاض, لس إٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ع

ً٘, ْٚعت بٌ ايعكٛب١ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ, ٖٚصا أزع٢ إٍ ع٢ً ؾاع

ايتعاّ ا٭َط ٚا٫ْتٗا٤ عٓس ايٓٗٞ, ٚخاق١ ٚمٔ ْعٝـ ٗ ضساب بًس 

َٻا إٓ  ايكاْْٛٞ اجملطٻز ايصٟ ٫ غٓس  ي٘ َٔ ايٛسٞ ؾإْٻ٘ ٜؿكس  َػًِ, أ

 ثكً٘ ايطٚسٞ, ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ نبرل طا٥ٌ ٗ ٚاق  ايٓاؽ.

ٍ أَطٜها ٗ ايج٬ثٝٓات سٌ َٓعت اـُط ٚساضبت٘ ٚاعتدل ٖصا عا 

قاضب١ ؾطغ١ ٫ ٖٛاز٠ ؾٝٗا, ٚأْؿكت ٗ غبٌٝ شيو زَا٤ٶ ٚأَٛا٫, َٚ  ٖصا 

 ؾكس اغتػًُت ٗ خا١ُ إڀاف, ٚخهعت يٓـعٚات أٌٖ ايعطبس٠ٹ.

ضابعا: إعاقب١ باؿبؼ: َٔ ١ًْ ايعكٛبات اييت خايـ ؾٝٗا ايكإْٛ 

َٞ, غٓټ٘ يعكٛب١ اؿبؼ بكؿت٘ عكٛب١ أق١ًٝ ٗ اؾعا٥طٟ ايؿك٘ اٱغ٬

سا٫ت تأتٞ اٱؾاض٠ إيٝٗا, ٚقبٌ اؿسٜح عٔ ٖصٙ ايعكٛب١ ٗ َٝعإ ايؿك٘, 

٫ بس َٔ ايتٛط١٦ بأَط َِٗ ي٘ َا بعسٙ, إش َٔ خ٬ي٘ ْػتذًٞ َس٣ 
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ايتٛاؾل أٚ ا٫خت٬ف إٛدٛز بٌ ايكإْٛ ايٛنعٞ ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ 

ٝٻ١ٹ  .ٖصٙ اؾڂع٥

ٜٚتشكٌ يٓا ٖصا بإيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً َا عطف ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  

ٛٻشلا  بعكٛب١ ايتععٜط, ؾايتععٜط ٖٛ ْٛع َٔ ايعكٛب١ ا٫دتٗاز١ٜ اييت خ

ٍڇ, ٚتهٕٛ ع٢ً نٌ عكٛب١ غرلڇ َكسض٠ ٗ  ايتؿطٜ ٴ اٱغ٬َٞ يًشانِ ايعٳسٵ

ٚٳايتٻعٵعڇٜطٴ  شٴْٴٛبٺ عٳًځ٢ ٚٳظٳدٵطڈ اغٵتٹكٵًځاحڈ تٳأڃزٹٜبٴ ايؿطع, ٜكٍٛ ابٔ ؾطسٕٛ: "

ِٵ ٗٳا ٜٴؿٵطٳعٵ يځ نځؿډاضٳاتٷ" ٚٳيځا سٴسٴٚزٷ ؾٹٝ


 

ٖصا ايتععٜط ٜػتُس سذٝت٘ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ؛ َٚٔ شيو َا  

٘ٹ قح  ٍٳ ايًډ ُٹ ٳ ضٳغٴٛ ٘ٴ غٳ ٟٿ أځْٻ ٔٵ أځبٹٞ بٴطٵزٳ٠ځ ايڃأځْٵكٳاضڇ ٍٴ عٳ يځا ٜٴذٵًځسٴ أځسٳسٷ : "ٜٳكڂٛ

ٙٺ ٛٳا ٛٵمٳ عٳؿٳطٳ٠ٹ أځغٵ ٘ٹ ؾځ ٔٵ سٴسٴٚزٹ ايًډ َٹ "إڇيډا ؾٹٞ سٳٍس 


 

ٔٴ ٚقس سكٌ اتؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً ؾطعٝت٘, ٜكٍٛ ِڇ ابٵ ٝٿ ٜٻ١ٹ قځ ٛٵظڇ : ايڃذٳ

ُٳا٤ٴ "ٚاتٻؿځلٳ ٕٻ عٳًځ٢ ايڃعٴًځ ٌٿ ؾٹٞ َٳؿٵطٴٚعٷ ايتٻعٵعڇٜطٳ أځ ٝٳ١ٺ نڂ ٗٳا يځٝٵؼٳ َٳعٵكٹ سٳسپ,  ؾٹٝ

ّڈ" ٌٴ قط ٕڇ: تطىڂ ٚادبٺ أٚ ؾع ٞٳ ْٛعا ٖٹ ٚ


 

إشٕ؛ ؾُشٌ ايتععٜط ٗ شْب مل ٜؿطع ؾٝ٘ سسپ ٫ٚ نؿاض٠څ, أَا إٕ  

ٚدست ٖاتإ ايعكٛبتإ أٚ أسسُٖا, ؾ٬ هٛظ ا٫غتعان١ عُٓٗا بعكٛب١ 

 أخط٣؛ ٭ْ٘ اؾت٦ات ع٢ً ايؿطع.

ٍڇ إٔ ٜعٜس ايتععٜط ظٜاز٠ ع٢ً ايعكٛب١ ايؿطع١ٝ  ْعِ, هٛظ يًشانِ ايعسٵ

ٌڇعػب َا ٜطاٙ ظادطا عٔ َكاضؾ١ ايصْ ٌٷ ٗ قځتٵ ُٵسٹ ـ  ب, نُا ٖٛ ساق ايڃعٳ

ٞٳ إشٳا َج٬ ـ ٘ٹ عٴؿٹ ٜٳ١ٹ, عٳًځ٢ ؾٹٝ ٘ٴ ايسٿ ٌڇ عٳًځ٢ ٜٳذٹبٴ ؾځإڇْٻ ٜٳ١ڂ, ايڃكځاتٹ ٜٴػٵتٳشٳبټ ايسٿ  ٚٳ

٘ٴ ٜٴهٵطٳبٴ ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ, يځ ٜٴشٵبٳؼٴ َٹا٥ٳ١ڄ ٚٳ غٳٓٳ١ڄ ٚٳ


 

٘, ٚيٝؼ تؿٜٛضٴ ايؿاضعڇ ايتععٜطٳ يًشانِ ايعسٍ َبٓٝا ع٢ً تؿٗٝ 

بٌ ٖٛ خان  ٭قٍٛ ايؿطٜع١, َٚكٝس با٫ْػذاّ َ  َكاقسٖا؛ ٭ٕ 

تكطف ايطاعٞ َٓٛٙ بإكًش١ نُا ٖٛ َكطض ٗ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ 

 إعطٚؾ١.

ٚاتؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً ؾطع١ٝ ايتععٜط إِا ٖٛ باعتباض أقً٘, أَا 

َٔ سٝح ؾطٚع٘ ؾكس سكٌ اـ٬ف ٗ قسضٙ ٚؾكا ؿسٜح أبٞ بطز٠ 

ٖب أقبؼ َٔ إايه١ٝ ٚبعض ايؿاؾع١ٝ ٚأٓس ٗ قٍٛ عٓ٘ ايػابل؛ ؾكس ش
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إٍ سط١َ ػاٚظ عؿط٠ أغٛاٙ ٚقٛؾا عٓس ٚاٖط ٖصا اؿسٜح, ٚخايؿٛا 

بصيو ْاٖرل أٌٖ ايعًِ ايصٜٔ تأٚيٛا اؿسٜح ع٢ً غرل ٚاٖطٙ, ٚقهٛا 

 بايعٜاز٠ ع٢ً ايعكٛب١ إصنٛض٠ ؾٝ٘, ٚع٢ً ضأغِٗ عُط بٔ اـڀاب 

شيو ٗ غرل َا عكٛب١, ٚنإ شيو َشهط َٔ  ايصٜٔ عاقب بأنجط َٔ

ايكشاب١ ؾجبت إْاعا َِٓٗ ع٢ً إؿطٚع١ٝ.


 

ٖصا عٔ َكساضٙ َٔ سٝح اؾًس؛ ؾإشا أتٝٓا إٍ أْٛاع٘ ا٭خط٣ لس 

ٗٳازٹ ّڇ عػب  إٔ ايؿاضع مل ٜٳشٴسٻ ؾٝ٘ سسا, ٚإِا أٚنٌ ايٓٛط إٍ ادٵتٹ َٳا ايڃإڇ

ٙٹبٹايػٻ ٜٳدٵتٳلټ سكٍٛ إكًش١, ؾًځا بٌ ٜتعساٙ إٍ غرلٙ نايهطب  ٛٵ

ٚٳايڃشٳبٵؼڇ ٚمُٖٛا.


 

ٞټ بٌ ٚىتًـ َٔ ظَٔ إٍ ظَٔ َٚٔ بًس إٍ بًس, ٜكٍٛ : ايڃكځطٳاؾٹ

ـٴ "...ايتٻعٵعڇٜطٴ َٵكٳاضڇ؛ ايڃأځعٵكٳاضڇ بٹاخٵتٹًځافٹ ٜٳدٵتٳًٹ  بٹًځازٺ ؾٹٞ تٳعٵعڇٜطڈ ؾځطٴبٻ ٚٳايڃأځ

ٕٴ َٶا ٜٳهڂٛ ٕڇ كځًڃ ڇنځ آخٳطٳ, بٳًځسٺ ؾٹٞ إنڃطٳا ٝٵًځػٳا ُٹكٵطٳ ايڀډ ّڇ ٚٳؾٹٞ تٳعٵعڇٜطٷ؛ بٹ  ايؿٻا

ّٷ, ـٴ إنڃطٳا ٛٳاْٶا, يځٝٵؼٳ ايڃأځْٵسٳيڂؼڇ عٹٓٵسٳ ايطٻأڃؽڇ ٚٳنځؿٵ َٹكٵطٳ ٚٳبٹايڃعٹطٳامڇ ٖٳ  ٚٳ

ٕٷ" ٛٳا ٖٳ


 

ؾإشا ُٗس يٓا ٖصا, ؾاؿبؼ َٔ ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ اييت زيت ا٭زي١ 

ايؿطع١ٝ ع٢ً اعتباضٙ

ت٘ تععٜطا ٫ عكٛب١ بس١ًٜ عٔ اؿس ٚيهٔ بكؿ 

ايؿطعٞ, ؾإشا ضدعٓا إٍ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ أيؿٝٓاٙ وهِ بايػذٔ ٗ اؿا٫ت 

 اٯت١ٝ:

 ًٓٗا أٚ ساٍٚ شيو َٴؿذلنا أٚ سا٬َ اَطأ٠ أدٗض َٔ ـ ٜعاقب نٌ 0

, ٚتطؾ  ايعكٛب١ 304ٔؼ غٓٛات نُا غبل ٗ إاز٠  إٍ غ١ٓ َٔ باؿبؼ

 .312ثبٛت اعتٝازٙ ُٕاضغ١ ٖصٙ اؾٓش١ نُا ٗ إاز٠  إٍ أقكاٖا ٗ ساٍ

ٚا٫عذلاض ع٢ً ٖاتٌ إازتٌ َٔ د١ٗ اغتعانت٘ عٔ ايعكٛب١ 

ايؿطع١ٝ بايعكٛب١ ايتععٜط١ٜ؛ ؾذعٌ اؿبؼ َٔ باب ايتععٜط غا٥ؼٷ, 

ٍٴ قسضٙ إٍ ايكانٞ عػب َا ٜطاٙ قككا ٕكًش١ ضزع اجملطٌَ  ٛٻ ٜٚٴدٳ

 ككام ٗ اٱدٗاض.خاق١ َ  قٛيٓا َٓ  اي

أَا إٔ تهٕٛ ٖٞ ايعكٛب١ ا٭ق١ًٝ نُا ٖٛ ٚاق ؛ ؾٗصا كايؿ١ 

قطو١ يٓكٛم ايؿطٜع١ اييت ُجٌ زٜٔ ايسٚي١, ٚإكسض ايجاْٞ َٔ 
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ٕٻ ٖصٙ ا٫غتعان١ كايؿ١څ  َكازض ايتؿطٜ  ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, نُا أ

ٗ  ٚانش١څ يككس ايؿاضع َٔ ضزع اجملطٌَ, بٌ كايؿ١ يككس إؿطع

 ايكإْٛ نُا غٝأتٞ شنطٙ بًػ١ ا٭ضقاّ.

ٜٚتكطض يٓا ٖصا أنجط إشا ْٛطْا إٍ عكٛب١ إتػبب ٗ اٱدٗاض ٗ 

 عؿط َٔ ْؿؼ إاز٠ ٗ ساٍ إؾها٥٘ إٍ َٛت ا٭ّ, ٖٚٞ ايػذٔ إ٪قت

 عؿطٜٔ غ١ٓ. إٍ غٓٛات

ؾُٝهٔ تهٝٝـ ٖصٙ اؾٓا١ٜ ع٢ً أْٗا قتٌ خڀأ ٖٚٛ َا ٜػتتب  

ٔ ز١ٜ ٚنؿاض٠ ٚتععٜط ٜطد  إٍ ْٛط ايكانٞ, ست٢ يٛ أسهاَا ؾطع١ٝ َ

نإ اؾاْٞ طبٝبا؛ ٭ْ٘ أدٗض بػرل إشٕ ؾطعٞ, ٚقس اؾذلٙ اؿانِ 

يصيو ٚدٛز ايهطٚض٠ ٚإشٕ اٱزاض٠ ايٛق١ٝ ٚسكٛي٘ ٗ َطنع 

ٟٳ َٓ٘ ؾعً٘, يعَ٘ ايهُإ, ٖٚصا  ُٻا عٳطڇ َتدكل نُا غبل تكطٜطٙ, ؾً

عطٚؾتٌ: إباؾط نأَ ٚإٕ مل ٜتعُس, دطٜا ع٢ً ايكاعستٌ ايؿكٗٝتٌ إ

 ٚاؾٛاظ ايؿطعٞ إڀًل ٜٓاٗ ايهُإ.

 312َ٪نس٠ يًعكٛبات إصنٛض٠ ٗ إازتٌ  311ٚقس دا٤ت إاز٠ 

 ٗ سل إٓتػبٌ إٍ ايػًو ايڀب ٚؾب٘ ايڀيب ٚايكٝسي١. 312ٚ

 إٍ ث٬خ أؾٗط ث٬ث١ َٔ باؿبؼ اٱقا١َ َٔ إُٓٛع ايؿدل ـ ٜعاقب 5

 .05اٱقا١َ نُا ٗ إاز٠  َٔ إٓ  تسابرل أسس خايـ إشا ٓٛاتغ

ٖصٙ عكٛب١ تععٜط١ٜ ٫ تتٓاؾ٢ َ  ايعكٛب١ ايؿطع١ٝ؛ ؾ٬ غباض 

 عًٝٗا.

ٗ ساٍ اٱدٗاض أٚ  غٓتٌ إٍ أؾٗط غت١ َٔ ـ َعاقب١ ا٭ّ باؿبؼ 3

 .319قاٚيت٘ نُا ٗ إاز٠ 

ٌٓ سٝا٠ قذل١َ, ٫ ٖٚٓا ْهطض َا أغًؿٓاٙ غابكا, ٖٚٛ إٔ سٝا٠ اؾ

ٟٿ نإ إظٖاقٗا ٚيٛ ناْت ا٭ّ ْؿػٗا, َٚعاقبتٗا بايػذٔ ٜػٛؽ  ول ٭

 بكؿت٘ تععٜطا, ٫ إٔ تهٕٛ عكٛب١ بس١ًٜ. 

ع٢ً  سطض َٔ نٌ غٓٛات ث٬ث١ إٍ ؾٗطٜٔ َٔ باؿبؼ ـ ٜعاقب 2

 , ٚغٝأتٞ اؿسٜح عٓ٘ َؿطزا بإشٕ اهلل.301اٱدٗاض نُا ٗ إاز٠ 
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َٔ اٱقا١َ: ٚضزت عكٛب١ إٓ  َٔ اٱقا١َ ٗ سل اؾاْٞ ٗ خاَػا: إٓ  

بكؿتٗا عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ّٚهٔ تهٝٝؿٗا ؾطعا بعكٛب١ ايٓؿٞ,  311إاز٠ 

ٖٚٞ سس ؾطعٞ ٗ ظْا غرل احملكٔ, ٚتهٕٛ َٔ باب ايتععٜط ايصٟ ٜطد  

إٍ ادتٗاز اؿانِ إػًِ َا ٜطاٙ قككا يًُكًش١ ايؿطع١ٝ ٗ غرلٖا, ٚقس 

ٕڂدٓٻجٌ َٔ إس١ٜٓ,  تسٍ ابٔ ؾطسٕٛ شلصٙ ايعكٛب١ بإخطاز ايٓيب اغ ا

ٞٻ ؾ ٕٻ ايٓٻبٹ ٜٵطٳ٠ځ أځ ٖٴطٳ ٔٵ أځبٹٞ  ٘ٹ  عٳ ٝٵ ٚٳضڇدٵًځ ٘ٹ  ٜٵ ٜٳسٳ ُٴدٳٓٻحٺ قځسٵ خٳهٻبٳ  ٞٳ بٹ أڂتٹ

ٞټ  ؛بٹايڃشٹٓٻا٤ٹ ٍٳ ايٓٻبٹ ٖٳصٳا :ؾځكځا ٍٴ  ٌٳ ؟!؛َٳا بٳا ٜٳتٳؿٳبٻ :ؾځكٹٝ ٘ٹ  ٍٳ ايًډ ٘ٴ ٜٳا ضٳغٴٛ

ٞٳ إڇيځ٢ ايٓٻكٹٝ ڇ!؛ بٹايٓٿػٳا٤ٹ ٘ٹ ؾځٓٴؿٹ َٳطٳ بٹ ٘ٹ ؛ؾځأځ ٍٳ ايًډ ٜٳا ضٳغٴٛ ٘ٴ :ؾځكځايڂٛا   ؟!؛ أځيځا ْٳكڃتٴًڂ

ٍٳ ٌٳ :ؾځكځا ُٴكٳًِ ٌڇ ايڃ ٔٵ قځتٵ ٗڇٝتٴ عٳ "إڇْٿٞ ْٴ


 

ؾٗصا أقٌ ٗ َٓ  أٌٖ ايؿػاز َٔ اٱقا١َ ٗ َهإ َعٌ زؾعا 

اشلِ عٔ َكاضؾ١ َا ىٌ بايكِٝ ٕؿػس٠ إنطاضِٖ باجملتُ , ٚضزعا ٭َج

؛ ؾكس ْؿ٢ عُط بٔ ٚا٭خ٬م, ٖٚٛ َا دط٣ عًٝ٘ عٌُ ايكشاب١ 

قبٝػا إٍ ايبكط٠ ٕا تهًِ ٗ َتؿاب٘ ايكطإٓ, ْٚؿ٢ ْكط بٔ  اـڀاب

ُٻا ٘ٹ ايٓٿػٳا٤ٴ ؾٳبٻبٳ سذاز يځ ٞٳ ايڃأځؾٵعٳاضڇ ؾٹٞ بٹ ٘ٹ ايڃؿٹتٵٓٳ١ځ ٚٳخٳؿٹ بٹ


ٚأقطٙ  

 ٕ إْاعا.ايكشاب١ ع٢ً شيو ؾها

ٚع٢ً ٖصا ؾإٓ  َٔ اٱقا١َ بكؿت٘ تععٜطا ىٍٛ إٍ ْٛط 

ٍٷ إشا ايتعَٓا بايعكٛب١ ايؿطع١ٝ, ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو بكسض  ايكانٞ؛ َكبٛ

َا ؼكٌ ب٘ إكًش١, ٚست٢ ٗ ايكإْٛ ايٛنعٞ ؾٗٞ عكٛب١ ته١ًُٝٝ 

َٔ قإْٛ  05ٚقسز٠ بػكـ ظَين ٗ اؾٓش١ ٚاؾٓا١ٜ نُا ٖٞ ٗ إاز٠ 

 يعكٛبات. ا

غازغا: عكٛب١ ايتشطٜض ع٢ً اٱدٗاض: قس ٜتبازض إٍ ايصٖٔ إٔ غهٛت 

ايؿطٜع١ عٔ عكٛب١ احملطض ع٢ً اٱدٗاض ٜسٍ ع٢ً اْتؿا٤ ايعكٛب١ ٗ 

ِٷ ٚانح؛ ؾٓكٛم ايؿطٜع١ زيت ع٢ً إٔ ايساٍ ع٢ً  ٖٳ ٚٳ سك٘, ٖٚصا 

ٞٳ إٍ ن٬ي١ ي٘ َجٌ ٚظض قاسبٗا ٫ ٜٓكل َ ٔ ايؿطٿ نؿاعً٘, ٚإٔ ايساع

 أٚظاضِٖ ؾ٤ٞ.

ٜٵطٳ٠ځ ٖٚٛ َا ٜسٍ عًٝ٘ سسٜح  ٖٴطٳ ٘ٹ   أځبٹٞ  ٍٳ ايًډ ٕٻ ضٳغٴٛ ٍٳ أځ : قځا

٘ٴ" ٔٵ تٳبٹعٳ َٳ ٌٴ أڂدٴٛضڇ  َٹجٵ ٔٵ ايڃأځدٵطڇ  َٹ ٘ٴ  ٕٳ يځ ٖٴسٶ٣ نځا ٔٵ زٳعٳا إڇيځ٢  ٜٳٓٵكڂلٴ شٳيٹوځ  ,َٳ يځا 
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ٝٵ٦ٶا ِٵ ؾٳ ٖٹ ٔٵ أڂدٴٛضڇ ٘ٹ ,َٹ ٝٵ ٕٳ عٳًځ ٔٵ زٳعٳا إڇيځ٢ نٳًځايځ١ٺ نځا َٳ ٔٵ  ٚٳ َٳ ّڇ  ٌٴ آثٳا َٹجٵ ِڇ  ٔٵ ايڃإڇثٵ َٹ

٘ٴ ٝٵ٦ٶا ,تٳبٹعٳ ِٵ ؾٳ ٗڇ َٹ ٔٵ آثٳا َٹ ٜٳٓٵكڂلٴ شٳيٹوځ  "يځا 


 

ٖصا َٔ د١ٗ اٱثِ ا٭خطٟٚ, أَا عٔ إ٪اخص٠ ايس١ْٜٛٝ ؾٗٞ  

َٓسضد١ نُٔ عكٛب١ ايتععٜط, ؾكس ؾتشت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يًشهِ 

بؿطٙ ٤٬ََت٘ ٭قٍٛ ايطؾٝس باب ايتععٜط سػُا ٕاز٠ ايؿػاز ٗ اجملتُ  

ايؿطٜع١, َٚطاعات٘ يًُكًش١ إعتدل٠ ٚؾكا يًكاعس٠ ايؿك١ٝٗ: تكطف 

 ايطاعٞ َٓٛٙ بإكًش١.

ٚع٢ً ٖصا ؾعكٛب١ ايتشطٜض تهٕٛ عػب َا وكٌ ب٘ ايطزع, َٔ  

سبؼ أٚ ْؿٞ أٚ دًس أٚ مٖٛا, ٚقس زضؽ ايؿكٗا٤ ست٢ أغًٛب ايكتٌ 

 بكؿت٘ أغًٛب تععٜط.

إرلاخ: ضغِ إٔ أسهاّ إرلاخ تٓسضز نُٔ قإْٛ غابعا: اؿطَإ َٔ 

ا٭غط٠, ٖٚٛ خان  ٗ أسهاَ٘ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, َٚ  ٖصا ؾًِ ٜڀطم 

قإْٛ ا٭غط٠ ٖصٙ ايٓكڀ١, ٖٚٞ اؿطَإ َٔ إرلاخ, ضغِ أْ٘ ْل ع٢ً 

َٔ قإْٛ ا٭غط٠, ْٚكٗا:  032إٔ ايكتٌ َٔ َٛاْ  إرلاخ نُا ٗ إاز٠ 

 خ ا٭ؾدام اٯت١ٝ أٚقاؾِٗ:"ّٓ  َٔ إرلا

 ـ قاتٌ إٛضخ عُسا أٚ عسٚاْا غٛا٤ نإ ايكاتٌ ؾاع٬ أقًٝا أٚ ؾطٜها. 0

 ـ ؾاٖس ايعٚض ايصٟ أزت ؾٗازت٘ إٍ اؿهِ باٱعساّ أٚ تٓؿٝصٙ. 5

ـ ايعامل بايكتٌ أٚ تسبرلٙ إشا مل ٜعًِ ايػًڀات إع١ٝٓ ". 3


 

ل ع٢ً ايكاتٌ إتػبب ٗ ؾتأٌَ نٝـ إٔ ْٝ  ٖصٙ اؿا٫ت ٫ تٓڀب 

اٱدٗاض َٓڀٛقا أٚ َؿَٗٛا, بٌ دا٤ قإْٛ ايعكٛبات َكطضا شلصا 

ا٫غتٓتاز بعسٿٙ ؾط١ّ اٱدٗاض دٓش١ ٫ دٓا١ٜ, ٖٚٛ َا ىتًـ دصضٜا 

َ  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, اييت دعًت َٔ ٖصا إٓ  عكٛب١ َاي١ٝ أخط٣ 

 يًذاْٞ.

٤ أدط٣ ايككام ٗ ثآَا: ايككام: يكس تكطض إٔ بعض ايؿكٗا

اٱدٗاض, ٚضغِ نعـ َأخصِٖ إ٫ أْ٘ ٜسٍ ع٢ً َس٣ ايعٓا١ٜ عٝا٠ 

 اؾٌٓ ٗ اجملتُ  إػًِ.
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خايـ اؾُٗٛض ٗ شيو؛ يهِٓٗ ضنډبٴٛا عًٝ٘ عكٛبات أخط٣  ؛ْعِ 

غبكت اٱؾاض٠ إيٝٗا, بٌ ْل بعهِٗ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتععٜط أٜها 

ٗٳا َٹٓٵ ٚٳ ٘ٹ ٜٳذٹبٴ َٳا: بايتػطِٜ, ٜكٍٛ ابٔ ؾطسٕٛ: " ّٴ ؾٹٝ ٛٳ ايڃػٴطٵ ٖٴ ٌٴ ٚٳ  ايڃذٳٓٹ

ٝٵطٴ ٔٵ شٳيٹوځ ٚٳغځ ايڃإڇتٵًځاؾځاتٹ" َٹ


 

َٻا ٗ ايكإْٛ ؾُ  أْ٘ ٜتٛاؾل َ  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ اعتُاز  أ

م.ع, ضغِ  513ايككام ـ اٱعساّ ـ ع٢ً ايكتٌ ايعُسٟ نُا ٗ إاز٠: 

اٱدٗاض دٓا١ٜ بٌ ٖٛ دٓش١, ايتٛقٝـ إ٪قت يًعٌُ بٗا, إ٫ أْٻ٘ ٫ ٜعس 

 عؿط َٔ إ٪قت بايػذٔ ا٭ّ م.ع, َعاقب١ 510بٌ إْٻ٘ قطٻض ٗ إاز٠ 

قتٌ  ٗ ؾطٜه١ أٚ أق١ًٝ ناْت ؾاع١ً غ١ٓ ؾك٘ غٛا٤ عؿطٜٔ إٍ غٓٛات

باي٫ٛز٠ ايعٗس سسٜح ابٓٗا


 

تاغعا: ايؿعٌ إعٟٓٛ: َط َعٓا إٔ ايكإْٛ ْل ع٢ً ١ًْ َٔ ايٛغا٥ٌ 

اييت ٜكذلف َٔ خ٬شلا دط١ّ اٱدٗاض, يهٓٻ٘ أغؿٌ ا٭ؾعاٍ إاز١ٜ 

َٻا ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ؾ٬ ٜؿطم بٌ  ٜٴٓهځطٴ أثطٴٖا ٗ ٚقٛع٘, أ إع١ٜٛٓ اييت ٫ 

ايؿعٌ إازٿٟ ٚإعٟٓٛ ؾه٬ُٖا غبب يٲدٗاض, َٛدب يًهُإ, 

ٜٚػتتب  نٌ آثاضٙ ايؿك١ٝٗ, ٚشلصا سهِ ايؿكٗا٤ ظطٜإ ايهُإ ٗ 

اض إٕ نإ بػبب ؽٜٛـ اؿاٌَ أٚ إؾعاعٗا ٚمٛ شيو, بٌ شٖب اٱدٗ

 إايه١ٝ إٍ أبعس َٔ شيو؛ ؾكهٛا بايػٴطٻ٠ ٗ ؾِ ايطا٥ش١.

ٟٵ ِٿ ٜكٍٛ ايسغٛقٞ: "أځ ٚٵ َٹػٵوٺ ضٳا٥ٹشٳ١ٹ نځؿٳ ُٳوٺ أځ ٚٵ غٳ ٔڈ أځ ٍٞ؛ دٴبٵ  ؾځإڇشٳا َٳكڃًٹ

ُٻتٵ ٔٵ شٳيٹوځ ضٳا٥ٹشٳ١ځ ؾٳ ٕڇ َٹ َٳجٳًڄا ـ ايڃذٹرلٳا ٗٳاؾځ ـ  ٝٵ ٕٵ ايڀډًځبٴ, عٳًځ ِٵ ؾځإڇ ِٵ تٳڀڃًڂبٵ يځ  ٚٳيځ

ُٴٛا ٗٳا ٜٳعٵًځ ُٵًٹ ٘ٴ؛ سٳتٻ٢ بٹشٳ ٗٳا أځيڃكځتٵ ٝٵ ٖٳا ايڃػٴطٻ٠ڂ ؾځعٳًځ ٗٳا, يٹتٳكڃكٹرلڇ  طځًځبٳتٵ ؾځإڇشٳا ٚٳتٳػٳبټبٹ

ِٵ ٖٳا ٚٳيځ ُٹٓٴٛا ٜٴعٵڀڂٛ ُٴٛا نٳ ٗٳا عٳًٹ ُٵًٹ ّٵ بٹشٳ ٛٵ ٚٳنځصٳا يځا, أځ ُٴٛا يځ ٘ٹ عٳًٹ ٕٻ بٹ  ضڇٜحٳ ٚٳبٹأځ

ّڇ ٚٵ ايڀډعٳا ُٹػٵوٹ أځ ٗٳا ايڃ ِٵ ٜٴػٵكٹڀڂ ٖٳا ٚٳيځ ِٵ ٚٳأځغٵكځڀځتٵ؛ ٜٴعٵڀڂٛ ٗٴ ٕٳ ؾځإڇْٻ ُٳٓٴٛ ٕٵ ٜٳهٵ  ٚٳإڇ

ِٵ تٳڀڃًڂبٵ" يځ


 

 ٚا٭قٌ ٗ اعتباض ايؿعٌ إعٟٓٛ إْاع ايكشاب١ ٗ شيو, ؾعٔ 

١ ٜسخٌ عًٝٗا ايطداٍ, بًػ٘ إٔ اَطأ٠ بػٝٻ إٕ عُط "ٍ: اق  اؿػٔ

, ؾؿععت ! أَرل إ٪ٌَٓيبؾكاٍ: أدٝ ؛ٗا ضغ٫ٛ, ؾأتاٖا ايطغٍٛؾبعح إيٝ

ؾأخصٖا إداض  ؛ؾعع١ ٚقعت ايؿعع١ ٗ ضٓٗا؛ ؾتشطى ٚيسٖا, ؾدطدت
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ؾأيكت غ٬َا دٓٝٓا, ؾأت٢ عُط بصيو, ؾأضغٌ إٍ إٗادطٜٔ ؾكل عًِٝٗ 

ؾكايٛا: َا ْط٣ عًٝو ؾ٦ٝا ٜا أَرل إ٪ٌَٓ, إِا  !أَطٖا, ؾكاٍ: َا تطٕٚ؟

ْت َعًِ َٚ٪زب, ٚٗ ايكّٛ عًٞ, ٚعًٞ غانت, قاٍ: ؾُا تكٍٛ أْت ٜا أبا أ

ٕٵُٴٗ اشل٣ٛ ؾكس أثٹ ٛىځبٴاضٳٛا قځاْٴنځ ٕٵاؿػٔ؟ قاٍ: أقٍٛ: إڇ ٕٳ ٛا, ٚإ ا ٖصٳ نا

ِٵ دٗسٴ قاٍ:  ,إ٪ٌَٓ ٜا أَرلٳ ١ځٜٳايسٿ ٣ عًٝوځٚا, ٚأضٳ٪ٴؾكس أخڀ ضأٜٗ

َٹٗٳُٵؾاقػٹ , اشٖبٵقسقتٳ "وځا ع٢ً قٛ


 

ٕٳ ٗ قٝا١ْ اؾٌٓ ٚٓاٜت٘ ٚيٛ بػبب   ٘ٴ ايكاْٛ ٚبٗصا ؾاضم ايؿك

 َعٟٓٛ.

ٕ ايعكٛبات ايؿطع١ٝ يٲدٗاض بػض ايٓٛط عٔ إٚظبس٠ ايكٍٛ 

نْٛٗا ٚسٝا َٓـع٫ َٔ اهلل تعاٍ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بٌ ٜسٜ٘ ٫ٚ َٔ 

خًؿ٘, ٖٞ عكٛبات َتٓاغب١ َ  بؿاع١ ٖصٙ اؾط١ّ, يهْٛٗا داَع١ بٌ 

ايسْٟٝٛ ٚايعدط ا٭خطٟٚ, ٖٚٛ َا ٜٓػذِ َ  عكٝس٠ ايؿعب ايطزع 

 اؾعا٥طٟ إػًِ. 

ٌٴ إككٛز َٔ ايطزع, ٚٚاق    أَا ايعكٛبات ايٛنع١ٝ ؾإْٗا ٫ تٴشكٿ

ا٭١َ أندل زيٌٝ؛ ؾكس بًػت ْػب١ اٱدٗاض ٗ اؾعا٥ط َا ٜكاضب مثاٌْ 

أيـ ساي١ إدٗاض غٜٓٛا
(1)

 ٖٚصا َا ٚٗط َٚا خؿٞ نإ أعِٛ !. 

بٌ ست٢ ايعكٛبات ايٛنع١ٝ اييت تٓػذِ َ  أقٍٛ ايؿطٜع١,  

بكؿتٗا ْٛعا َٔ ايتععٜط, مت إيػا٩ٖا, ٚسكٌ ا٫نڀطاب ٗ تڀبٝكٗا, 

نشاٍ إٓ  َٔ ا١ٕٓٗ ٗ سل إٓتػبٌ إٍ ايػًو ايڀيب ٚؾب٘ ايڀيب 

ٚايكٝسي١, ٖٚٛ َا ظاز ايڀٌ بٹًډ١, ٖٚصا َا ٜػتٛدب ع٢ً قٴٓٻاع ايكطاض 

ٝٳ١څ ٕٔ أسػٔ ايتؿهرل ٚايتكسٜط.إعاز٠ اي  ٓٛط ؾٝ٘؛ ٚٗ تطاثٓا ايؿكٗٞ غڂٓٵ

8 

 ٗ ختاّ ٖصا إكاٍ ْٛدع أِٖ ْتا٥ذ٘ ؾُٝا ٜأتٞ: 

ـ اتؿل ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ اؾعا٥طٟ ع٢ً َٓ  اٱدٗاض  0

 ٚإباست٘ عٓس ايهطٚض٠.
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ـ ّهٔ سكط عكٛبات اٱدٗاض ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بػض ايٓٛط  5

ٗ سذ١ٝ بعهٗا ؾُٝا ٜأتٞ: ايككام, ايتعٜٛض إايٞ  عٔ اـ٬ف

 )ايػط٠, ايس١ٜ(, ايهؿاض٠, اؿطَإ َٔ إرلاخ.

ـ عاقب ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ع٢ً اٱدٗاض بػض ايٓٛط عٔ  3

تؿاقٌٝ ايعكٛبات ْٚٛعٗا َا ٜأتٞ: اؿبؼ, ايتػطِٜ, إٓ  َٔ اٱقا١َ, 

يٛٚٝؿ١, َٓ  َعاٚي١ َٓ  إٓتػبٌ إٍ ايػًو ايكشٞ َٚا ؾابٗ٘ َٔ ا

َٻ١. ٟٿ َ٪غػ١ عا  اجملٗض ٭ٟ عٌُ ٗ أ

ـ ّهٔ إهاظ أِٖ ايؿٛاضم بٌ ايعكٛب١ ٗ ايؿك٘ ٚايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٗ  2

 ايتايٞ: 

أ ـ اٱدٗاض ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ دٓا١ٜ قتٌ, أَا ٗ ايكإْٛ ؾٗٞ دٓش١ 

 ؾك٘.

ٚ ز١ٜ أَا ٗ ايكإْٛ ب ـ ايعكٛب١ إاي١ٝ ٗ ايؿك٘ َكسض٠ ٚقسز٠؛ إَا غط٠ أ

ؾٗٞ غطا١َ َكسض٠ عس أز٢ْ ٚسس أقك٢, ٚتكسٜطٖا ٜطد  إٍ ْٛط 

ايكانٞ, َٚطدعٗا إٍ اـع١ٜٓ ايعا١َ ٚيٝؼ إٍ ايٛضث١, ايًِٗ إ٫ إٔ 

 ٜڀايب ايٛضث١ بتعٜٛض َايٞ.

ز ـ عكٛب١ اؿبؼ عكٛب١ أق١ًٝ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, أَا ٗ ايؿك٘ ؾٗٞ 

 عكٛب١ تععٜط١ٜ. 

ٕٓ  َٔ اٱقا١َ عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ّٚهٔ تهٝٝؿٗا ؾكٗا بعكٛب١ ز ـ ا

 تععٜط١ٜ.

ش ـ ْل ايكإْٛ ع٢ً عكٛب١ احملطض ع٢ً اٱدٗاض ّٚهٔ إزضادٗا ؾكٗا 

 نُٔ عكٛب١ ايتععٜط.

 ض ـ اٱدٗاض َٔ َٛاْ  إرلاخ ٗ ايؿك٘ ٚيٝؼ نصيو ٗ ايكإْٛ.

١ اٱدٗاض, خ٬ؾا يًؿكٗا٤ ظ ـ ٫ ٜعتدل ايكإْٛ إ٫ ايٛغا٥ٌ إاز١ٜ ٗ دطّ

 ايصٜٔ ٜٛغعٕٛ زا٥طت٘ إٍ ايٛغا٥ٌ إع١ٜٛٓ. 

ـ تجبت اٱسكا٤ات إٔ ايعكٛب١ ايكا١ْْٝٛ مل ت٪ت أنًٗا بسيٌٝ تعاٜس ْػب  2

اٱدٗاض, ٖٚٛ َا ٜتڀًب َٔ قٓاع ايكطاض إعاز٠ ايٓٛط ؾٝٗا َا ٜت٤٬ّ 

 اؿٝا٠.   َ  زٜٓٓا ٚوكل َككس سؿٜ سٝا٠ اؾٌٓ بكؿت٘ َٛاطٓا ي٘ سل
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 (.8/334(, اؿڀاب: َٛاٖب اؾًٌٝ )4/485ايسغٛقٞ )ايسغٛقٞ: ساؾ١ٝ 

  45: إا٥س٠غٛض٠. 

 (  ايسغٛقٞ: 4/047(, ابٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس )6/483اْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥ ,)

 (.0/090(, عٛز٠: ايتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ )4/485ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )

  879: ايبكط٠غٛض٠. 

 ٟايكػا١َ ٚاحملاضبٌ , َٚػًِ ٗ 5758, ضقِ: باب دٌٓ إطأ٠ ,ايسٜات ٗ ضٚاٙ ايبداض

 .8688, ضقِ: باب ز١ٜ اؾٌٓ, ٚايككام ٚايسٜات

 (  ابٔ قسا١َ: 4/048(, ابٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس )6/484اْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥ ,)

 (.6/445(, ايؿطبٝين: َػين احملتاز )9/540إػين )

 (.8/334اي١ ْك٬ عٔ َٛاٖب اؾًٌٝ )اؾعٚيٞ: ؾطح ايطغ 

  90: ايٓػا٤غٛض٠. 

 ٗ ٟباب ؼطِٜ َه١ ٚقٝسٖا , اؿرٗ  , َٚػ880ًِ, ضقِ: باب نتاب١ ايعًِ, ايعًِ ضٚاٙ ايبداض

 ٚايًؿٜ ي٘.  ,8355, ضقِ: ٚخ٬ٖا ٚؾذطٖا ٚيكڀتٗا

 ( اي3/8359(, عبس ايٖٛاب: إع١ْٛ )4/738اْٛط: َايو: إس١ْٚ ,) :ٞاؾ١ٝ اؿسغٛق

(, ايؿطبٝين: َػين 553-9/558(, ابٔ قسا١َ: إػين )6/485(, ايهاغاْٞ: بسا٥  )4/485)

 (.6/443احملتاز )

  90: ايٓػا٤غٛض٠. 

 ( ٕ8/493ابٔ ايعطبٞ: أسهاّ ايكطآ.) 

 ( ابٔ قسا١َ: إػين 6/485(, ٚاْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥  )4/732َايو: إس١ْٚ ,)

 (.6/448(, ايؿطبٝين: َػين احملتاز )9/557)

  ٙٗابٔ َاد٘ , 0829ٚ, ضقِ: باب َا دا٤ ٗ إبڀاٍ َرلاخ ايكاتٌ, ايؿطا٥ضٗ ايذلَصٟ ضٚا 

 , ٚقشش٘ ا٭يباْٞ.0645, ضقِ: باب ايكاتٌ ٫ ٜطخ ايسٜات

 ( 4/738َايو: إس١ْٚ.) 

 ( ًٌٝٚاْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥  8/334اؾعٚيٞ: ؾطح ايطغاي١ ْك٬ عٔ َٛاٖب اؾ ,)

 (.6/440(, ايؿطبٝين: َػين احملتاز )9/558(, ابٔ قسا١َ: إػين: )6/485)

  :88, م 324قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :3, م 5اْٛط: قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 8/40اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

 :(.0/824زضزٚؽ: ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اـام ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ ) اْٛط 
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  :0, م 5اْٛط: قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :5, م 80اْٛط: قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  88قإْٛ ايعكٛبات, م. 

 ( 8/44(, بٛغكٝع١: ايٛدٝع )0/826اْٛط: زضزٚؽ: ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اـام.) 

 ٚ(.0/827ؽ: ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اـام ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ )اْٛط: زضز 

  :88, م 326قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 48ٚ  45/ 8اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

 ( 46/ 8اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

 (.45/ 8ؾعا٥ٞ اـام )اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ ا 

  :89, م 327قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :89, م 328قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 8/52اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

  :89, م 329قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :89, م 382قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :(.8/58ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام )اْٛط: بٛغكٝع١ 

  :92, م 388قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 8/46اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

  :92, م 380قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :92, م 383قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :87, م 328قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( ّ0/300ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

 ٙباب قسض , اؿسٚزٗ َػًِ , 6852ٚ؟, ضقِ:  باب نِ ايتععٜط ٚا٭زب, اؿسٚزٗ ايبداضٟ  ضٚا

 .8728, ضقِ: أغٛاٙ ايتععٜط

 ( 8/079ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ.) 

 ( ّ0/303ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

  (, ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ 6/077(, ايٟٓٛٚ: ؾطح َػًِ )3/8426)اْٛط: عبس ايٖٛاب: إع١ْٛ

 (.4/077(, ايكطاٗ: ايؿطٚم )8/083(, ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ )0/307اؿهاّ )

 ( ّ0/684(, ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ )0/304اْٛط: ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

 ( 4/080ايكطاٗ: ايؿطٚم.) 

 (.0/342(, ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿهاّ )8/069يڀطم اؿه١ُٝ )اْٛط: ابٔ ايكِٝ: ا 

  ٗ ٚقشش٘ ا٭يباْٞ.4908, ضقِ: باب ٗ اؿهِ ٗ إدٓجٌ, ا٭زبضٚاٙ أبٛ زٚاز , 

 ( ّ0/688(, ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ )0/304اْٛط: ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

  ٗ ًِ0674, ضقِ: أٚ غ١٦ٝباب َٔ غٔ غ١ٓ سػ١ٓ , ايعًِضٚاٙ َػ. 



 ربيـع لـعور أ.     عقوبة اإلجهاض...دراسة مقارنة بين الفقه والقانون  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (134) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
  :835قإْٛ ا٭غط٠, إاز٠. 

 ( ّابٔ ايكِٝ: ايڀطم 0/306(, ٚاْٛط: تبكط٠ اؿهاّ )0/303ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها ,)

 (.0/688اؿه١ُٝ )

  :َٞصٖب َايو أْ٘ ٜكاز ايٛايس بٛيسٙ ٗ ايكتٌ ايعُسٟ خ٬ؾا يًذُٗٛض. اْٛط: ابٔ ايعطب

 (.4/032ابٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس ) (,8/76أسهاّ ايكطإٓ )

 ( ٞايؿطبٝين: َػين 9/582(, ٚاْٛط: ابٔ قسا١َ: إػين )4/483ايسغٛقٞ: ساؾ١ٝ ايسغٛق ,)

 (.093 - 0/090(, عٛز٠: ايتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ )6/440احملتاز )

 باب , ايعكٍٛ ٗ عبس ايطظامٚ ,88888, ضقِ: باب اٱَاّ ٜهُٔ, نتاب اٱداض٠ٗ يبٝٗكٞ ضٚاٙ ا

 .88282, ضقِ: َٔ أؾعع٘ ايػًڀإ

اْٛط: إطنع ايعطبٞ يًُكازض ٚإعًَٛات سٍٛ ايعٓـ نس إطأ٠ "أَإ". إٛق  اٱيهذلْٚٞ:  (1)

www.amanjordan.org. 



 زائرــالج – ستغمناتلامعي المركز الج/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (135) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 )دراسة مقارنة(  االعتراف في المواد الجنائية
 بالطيب فاطمة أ.    

 (01)زائر ــامعة الجــج 
S 

ضغِ َا ي٬عذلاف َٔ ق٠ٛ ز٫ي١ٝ ع٢ً ايٛقا٥  إ٫ إٔ أخصٙ ع٢ً إط٬قـ٘ زٕٚ  

ؿكٝكــ١, نـٛاب٘ قـس ٜـٓعهؼ غـًبا عًـ٢ إطدـٛ َـٔ ايكهـا٤ ٖٚـٛ ايبشـح عـٔ ا           

ٚتهطٜؼ ايعساي١. ٚشلصٙ ا٭ُٖٝـ١ أساطتـ٘ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ٚايكـٛاٌْ ايٛنـع١ٝ       

ظ١ًُ َٔ ايهٛاب٘, إناؾ١ إٍ ايػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ يًكانـٞ يًشهـِ عًـ٢ ا٫عـذلاف     

 ٚؾل قٓاعت٘ ايؿدك١ٝ.

Recapitulation: 
 Although a confession can be admissible as satisfactory, 
competent evidence of guilt, a great deal of consideration should be 
given to its conditions and circumstances so as to uncover truth, realize 
and maintain justice which are the main goals of the Criminal Justice 
System. In Sharia Law and man- made Laws "confession "and its 
conditions carry an important place as well as the discretionary power 
that is granted to the judge to decide upon the reliability of a confession. 
   

 

ا٫عذلاف ٖٛ إخباض إتِٗ عٔ ثبٛت سل يًػرل ع٢ً ْؿػ٘
(1)

  ٖٛ ٚ

أٜها اٱقطاض بايصْب ٚ تأنٝـس يًشـل  قـازض َـٔ ايؿـدل ْؿػـ٘ عًـ٢        

ْؿػ٘
(2)

غٛا٤ أنإ ا٫عذلاف بهٌ ايٛقا٥  إٓػـٛب١ إيٝـ٘ أٚ بعهـٗا    
(3)

 ٗ ,

فًؼ ايكها٤ عٔ إضاز٠ سط٠ ٜؿكح بـ٘ عـٔ قـش١ ايتُٗـ١ ايـيت ٜٴػـأٍ       

عٓٗا
(4)

. 

ٕڂعذلٳف ب٘, إ٫ ٚإٕ  اعتٴدل ا٫عذلاف غٝس ا٭زي١ ٚأقٛاٖا ز٫ي١ ع٢ً ا

أْ٘ ٜعٛظ إٍ ؾطٚٙ هب إٔ تتٛاؾط ؾٝ٘ ٚٗ قاسب٘. نُا أْ٘ ٚضغـِ قٛتـ٘   

ــاز٠ قتُــٌ, ٚإٔ     ــٛت ايتُٗــ١, إ٫ إٔ تكٗكــطٙ عــٔ ايطٸٜ ــ٢ ثب ــ١ عً ايس٫يٝ

ــاضا  ــكاط٘ ٚاضز, ٫عتب ــطعٞ     تإغ ــٓسٙ ايؿ ــإ غ ــ  بٝ ــح َ ــا ايبش ٜتٓاٚشل

 ْٞ, َٚس٣ غًڀ١ ايكانٞ ٗ تكسٜط قُٝت٘ ٚق١ُٝ ايطدٛع ؾٝ٘. ٚايكاْٛ
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ــ٘ ٗ   ــو أتٓاٚي ــٌ شي ــ٘ اٱغــ٬َٞ  ن ٛ ايؿك ــاْ ــِ ٗ ايك ــا٥ٞ  ٕث اؾٓ

اؾعا٥طٟ, ع٢ً إٔ ٜعكڂب٘ اغتد٬م ٭ٚد٘ إكاضبـ١ ٚإؿاضقـ١ بُٝٓٗـا ٗ    

 خ٬ق١ أختِ بٗا. 

 املطمب األٔه: قسٍٖٛ االعرتاف يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ 

 : الطٍد الػسع٘ لالعرتاف ٔسدٔدٓالفسع األٔه

ٜعسٸ ا٫عذلاف َٔ أق٣ٛ ا٭زي١ اييت ٜٴػتٓس عًٝٗا ٗ اؿهـِ. ٚعًـ٢   

ايكانٞ إٔ ٜبسأ ب٘. ؾإشا أقطٸ إتِٗ  بايت١ُٗ إٓػٛب١ إيٝ٘ سهِ َكتهاٖا 

زٕٚ ساد١ إٍ ايبشح عٔ أزيـ١ أخـط٣  
(5)

بـسيٌٝ َـا ضٟٚ عـٔ ضغـٍٛ اهلل      

أْؿـسى اهلل إ٫ قهـٝت يـٞ    ٤ٙ ؾكـاٍ: " ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ إٔ ضد٬ دـا 

ؾاقض بٝٓٓـا بهتـاب    ,ْعِ .ٖٚٛ أؾك٘ َٓ٘ ,ؾكاٍ اـكِ اٯخط ,بهتاب اهلل

إٕ ابـين   :قاٍ, #قٌ: $ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ,يٞ ا٥صٕٚ .اهلل

ِ   خبٹٚإْٞ أڂ, ؾع٢ْ باَطأت٘ ,نإ عػٝؿا ع٢ً ٖصا , طت إٔ عًـ٢ ابـين ايـطد

أِا ع٢ً ابين ؛ ٌٖ ايعًِ ؾأخدلْٚٞأؾػأيت , ٚٚيٝس٠ؾاؾتسٜت َٓ٘ َا١٥ ؾا٠ 

 ّ ِ    , دًس َا١٥ ٚتػطٜب عـا ؾكـاٍ ضغـٍٛ اهلل    ,ٚإٔ عًـ٢ اَـطأ٠ ٖـصا ايـطد

, هـٌ بٝٓهُـا بهتـاب اهلل   قٚايصٟ ْؿػـٞ بٝـسٙ ٭  : $ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٚاغس ٜا أْٝؼ إٍ , ٚتػطٜب عاّ ,١٥اٚع٢ً ابٓو دًس َ ,ايٛيٝس٠ ٚايػِٓ ضزپ

عًٝٗـا, ؾاعذلؾـت, ؾـأَط بٗـا      ؾػسا: قاٍ #اعذلؾت ؾاضْٗا ؾإٕ ,اَطأ٠ ٖصا

ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚ غـًِ ؾطٴْـت    
(6)

. اؿـسٜح زيٝـٌ عًـ٢ ايبـس٤     

با٫عذلاف أ٫ٚ نسيٌٝ يٲثبات. ؾإشا سكٌ اعذلاف سهِ ايكانٞ َكتهاٙ 

 ٚمل وتر إٍ اغتعطاض ا٭زي١ ا٭خط٣, ٭ٕ اٱقطاض غٝس ا٭زي١.

سيؼ: "ٚ هب ع٢ً ايكانٞ إشا سهط اـكُإ, دا٤ ٗ قها٠ ا٭ْ

إٔ ٜػأٍ إسعٞ عٔ زعٛاٙ ٚ ٜؿُٗٗا عٓ٘, ؾـإٕ ناْـت زعـ٣ٛ ٫ هـب بٗـا      

ع٢ً إسعٞ عًٝ٘ سل, أعًُ٘ بصيو ٚمل ٜػـأٍ إـسع٢ عًٝـ٘ عـٔ ؾـ٤ٞ,      

ٚأَطُٖا بـاـطٚز عٓـ٘, ٚإٕ ْككـ٘ َـٔ زعـٛاٙ َـا ؾٝـ٘ بٝـإ َڀًبـ٘          

أَطٙ نـصيو ببٝاْـ٘, ؾـإشا قـشت     َٚػعاٙ, أقطٙ بتُاَ٘. ٚإٕ أت٢ بإؾهاٍ 

ايسع٣ٛ غأٍ إڀًٛب عٓٗا. ؾإٕ أقط أٚ أْهـط, ْٛـط ٗ شيـو َـا هـب ٚإٕ      

أبِٗ دٛاب٘, أَطٙ بتؿػرلٙ, ست٢ ٜطتؿ  اٱؾـهاٍ عٓـ٘ ٚقٝٸـس شيـو نًـ٘      

عُٓٗا ٗ نتاب ٜٚؿٗس عًُٝٗا ب٘ َٔ سهط"
(7)

. 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚضغــِ َــا يٲقــطاض َــٔ قــ٠ٛ يٲثبــات, إ٫ إٔ عًــ٢ ايكانــٞ إٔ ٫ 

ٙ نشكٝك١ ثابت١ بٌ عًٝ٘ إٔ ٜتشكل َٔ قشت٘ َٚـٔ غـ١َ٬ َـٔ    ٜأخص

قسض عٓ٘ ست٢ ٜك  قشٝشا. َجاي٘ ؾعٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

َ  َاعع ايصٟ دا٤ٙ َعذلؾا ظط١ّ ايعْا. سٝح غأٍ عٔ غ١َ٬ عكً٘ َـٔ  

اؾٕٓٛ أٚ ايؿطب
(8)

. 

نُا عًٝ٘ إٔ ٜػأٍ عٔ أسٛاٍ اؾط١ّ ٚنٝـ ٚقعت ستـ٢ ٜـٛاظٕ   

ٗا ٚ بٌ ا٫عذلافبٝٓ
(9)

إ٫ إٔ اٱقطاض سذ١ ع٢ً ْؿؼ إعـذلف ٫ ٜتعـس٣    .

إٍ غرلٙ ٚيٛ ناْٛا ؾطنا٤ ٗ اؾط١ّ. ضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل إٔ ضد٬ أتاٙ ؾأقط 

عٓسٙ أْ٘ ظ٢ْ باَطأ٠ ؾػُاٖا ي٘. ؾبعح ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ    

س ٚتطنٗاإٍ إطأ٠ ؾػأشلا عٔ شيو, ؾأْهطت إٔ تهٕٛ ظْت ؾذًسٙ اؿ
(10)

 

ٜٴهتؿـ٢ بـا٫عذلاف نـسيٌٝ ٚسـسٙ ٜٓـبين عًٝـ٘         ٚضغِ شيو ٚستـ٢ 

 اؿهِ, هب إٔ تتٛاؾط ؾٝ٘ ؾطٚٙ أؾكًٗا ٗ احملڀ١ ايتاي١ٝ: 

 الفسع الجاٌ٘: غسٔط االعرتاف 

ست٢ ٜ٪خص باٱقطاض نسيٌٝ ٜب٢ٓ عًٝ٘ اؿهِ هب إٔ ٜكسض  ا٫ختٝاض: – 0

  ٛ ب ايـيت قـس تكـسح ٗ قـش١     َٔ كتاض خًت إضازت٘ َٔ أٟ ْٛع َـٔ ايعٝـ

إقطاضٙ نإنطاٙ. ؾكس ٜهٕٛ إهطٙ قكس باعذلاؾ٘ زؾ  نطض أندل َكـسضٙ  

اٱنطاٙ. يصيو شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤
(11)

إٍ إٔ َٔ أڂنطٙ ع٢ً اٱقـطاض عـل أٚ    

ٙٳ      ٔٵ اڂنڃـطڇ َٳـ دٓا١ٜ, ؾإقطاضٙ باطٌ ٫ٚ ٜذلتب عًٝ٘ ؾ٤ٞ يكٛيـ٘ تعـاٍ: "إڇ٫ 

ٔٷ بٹا٫ّ ُٳ٦ٹ َٴڀڃ ٘ٴ  ٕڇٚٳقځًڃبٴ ا
(12)

. ؾًُا نإ اٱنـطاٙ َػـكڀا ٱثـِ ايهؿـط, ٫غٝـا      

يعكٛبت٘, نإ َػكڀا يػرلٙ َٔ باب أٍٚ
(13)

نصيو يكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝـ٘   

ٚغًِ: "ضؾ  عٔ أَيت اـڀأ ٚايٓػٝإ َٚـا اغـتهطٖٛا عًٝـ٘"   
(14)

. ٚقـاٍ  

عُط"يٝؼ ايطدٌ أَٝٓا ع٢ً ْؿػ٘ إشا أٚدعت٘ أٚ أٚثكت٘ أٚ نطبت٘"
(15)

 

اض قطوا بًؿٜ قطٜح, أٚ َا ٜكّٛ َكاَ٘ نايهتاب١ أٚ إٔ ٜهٕٛ اٱقط – 5

اٱؾاض٠ ٕٔ ٜتعصض عًٝـ٘ اؿـسٜح  
(16)

. ٚإٔ ٜهـٕٛ َبٝٓـا قاطعـا ٗ اضتهـاب     

اؾٓا١ٜ. ؾاٱقطاض "ايصٟ ٜ٪خص ب٘ اؾاْٞ ٖٛ اٱقطاض إؿكٌ إجبت ٫ضتهاب 

اؾط١ّ ثبٛتا ٫ ؾو ؾٝ٘"
(17)

. زيٝـٌ شيو غ٪اٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   

ًِ عٔ َاعع ٕا دا٤ٙ َعذلؾا عٔ قش١ عكً٘. ؾًُا تأنس َٔ غ٬َت٘ ٚغ
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (138) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٍٸ شيـو      غأي٘ عٔ اؾط١ّ ٚنٝـ ٚقعت ٌٖٚ ٜعطف سكٝك١ َـا ؾعـٌ, "ؾـس

ع٢ً أْ٘ هب ا٫غتؿكاٍ ٚايتبٌٝ"
(18)

. 

عسّ ايت١ُٗ: ٜؿذلٙ ٗ إتِٗ إٔ ٜهٕٛ خايٝا َـٔ ايتُٗـ١؛ أٟ إٔ ٫    – 3

تػـذل عًـ٢ ؾعـٌ آخـط. ٜٚـتِ      ٜهٕٛ ايػطض َٔ إقطاضٙ زؾ  َهط٠ أٚ اي

شيو بايبشح عٔ زٚاؾـ  ا٫عـذلاف َكاضْتـ٘ بايٛقـا٥  ٚا٭زيـ١ ا٭خـط٣ إٕ       

ٚٴدست. ؾاٱقطاض ؾٗاز٠ ع٢ً ايٓؿؼ ٚايؿٗاز٠ تٴطز بايت١ُٗ
(19)

 . 

إٔ ٫ ٜتعس٣ ا٫عذلاف إٍ غرل إعذلف. إش ٫ ٜكح اعتُاز إ٫ َـا نـإ    – 2

   ٕ غـرلٙ  ع٢ً ْؿػ٘. ؾٗٛ سذ١ قاقـط٠ عًـ٢ إعـذلف زٚ
(20)

. زيٝـٌ شيـو   

عًٝ٘ ٚغًِ عٔ ايطدٌ ايصٟ اعذلف  اؿسٜح إطٟٚ عٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل

بايع٢ْ ؾًُا غ٦ًت إطأ٠ أْهطت ؾذًس ايطدٌ ٚتطنٗا
(21)

 

2 –     ِ إٔ ٜتِ ا٫عذلاف ٗ دًػ١ احملانُـ١ أَـاّ ٦ٖٝـ١ اؿهـ
(22)

. ؾـإشا أقـط   

 خاضز اجملًؼ ٚؾٗس ايؿٗٛز بصيو مل تكبٌ ؾٗازتِٗ.

ـ ايكانٞ إكط ٗ اعذلاؾ٘ ٜٚبٝٸٔ ي٘ كاطط شيو. زيٝـٌ ٖـصا   إٔ ٜٓاق – 1

ضز ضغٍٛ اهلل َاععا ٚإعطان٘ عٓ٘. ٜٚػـتشب اٱعـطاض ٗ اؾـطا٥ِ ايـيت     

ٖٞ سل هلل تعاٍ ٚ"مل ٜهٔ مث١ زيٌٝ إ٫ اٱقطاض"
(23)

 

تعسز ا٭قاضٜط بعسز ايؿٗٛز: ؾؿٞ ايعْا أضبعا بسيٝـٌ إٔ َاععا اعـذلف   – 7

ات ٖٚـٛ َـصٖب اؿٓؿٝـ١ ٚاؿٓابًـ١    يطغٍٛ اهلل أضب  َـط 
(24)

. أَـا ايػــاز٠   

إايهـ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ؾٝهؿٞ عٓـسِٖ إقـطاض ٚاسـس   
(25)

"٭ٕ اٱقـطاض إخبـاض    

   ِ  :ٚاـدل ٫ ٜعٜس ضدشاْا بايتهطاض ٚقس قاٍ ايطغٍٛ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

)...أغس ٜا أْٝؼ إٍ اَطأ٠ ٖصا ؾإٕ اعذلؾت ؾاضْٗا(
(26)

"
(27)

 

ٛظ يًكانـٞ إٔ وهـِ َػـتٓسا عًٝـ٘, ٖـٛ      ٚعًٝ٘ ؾاٱقطاض ايصٟ ه

اٱقطاض ايـصٟ تـٛؾطت ؾٝـ٘ ايؿـطٚٙ ايػـابك١ ايـصنط. إنـاؾ١ إٍ أخـط٣         

نكسٚضٙ َٔ بايؼ عاقٌ. ؾٝهٕٛ عٓس٥ص قها٩ٙ َبٓٝا ع٢ً اٱقطاض
(28)

. 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 الفسع الجالح: السدٕع عَ االعرتاف

ايصٟ ٜكـسض بـإضاز٠ َعٝبـ١, ٫ ٜكـح إٔ     ٖا غبل تبٝٸٔ إٔ اٱقطاض 

٬ ٜبٓــ٢ عًٝــ٘ اؿهــِ عــاٍ. أَــا اٱقــطاض اٱضازٟ ايــصٟ ٜكــسض ٜهــٕٛ زيــٝ

َػتٛؾٝا ؾطٚط٘, ؾٝكح ا٫غتٓاز عًٝ٘. َٚ  شيو ٜبك٢ يًُتِٗ ٖاَؿـا  

ــسضأ     ــا تٴ ــطاضٙ ٗ اؿكــٛم اـايكــ١ هلل تعــاٍ؛ ٭ْٗ َُٗــا يًطدــٛع عــٔ إق

بايؿبٗات, ٚايطدٛع ؾب١ٗ بػبب استُـاٍ ايهـصب  
(29)

أَـا تًـو إتعًكـ١     .

ٜٴكبــٌ َٓــ٘ ايطدــٛع عٓــ٘ "ٚ ٖــٞ قاعــس٠ َتؿــل   عكــٛم اٯزَــٌٝ, ؾــ٬ 

عًٝٗا"
(30)

 

سٝح قاٍ اؿٓؿ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً بكش١ ضدـٛع إكـط عـٔ    

إقــطاضٙ ٗ اؿــسٚز اـايكــ١ هلل تعــاٍ
(31)

. أَــا إايهٝــ١ ؾعٓــسِٖ ضٚاٜتــإ؛ 

إسساُٖا شنطٖا قاسب ايكٛاٌْ, َ٪زاٖا إٔ ايطدٛع عـٔ اٱقـطاض ٜكـح    

كــح يػرلٖــاإشا نــإ يؿــب١ٗ ٫ٚ ٜ
(32)

. ٚايجاْٝــ١ شنطٖــا قــاسب ايؿــطح 

ايكػرل بـإٔ ايطدـٛع عـٔ اٱقـطاض ٜكـح ٗ سكـٛم اهلل زٕٚ إـاٍ غـٛا٤         

بؿب١ٗ أٚ بػرلٖا
(33)

. 

ٚعًٝ٘ ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً دٛاظ ايطدٛع ٗ ايسعا٣ٚ اؾعا١ٝ٥ 

يتعًكٗا عل اهلل تعاٍ زٕٚ غرلٖا. ؾإشا مل ٜهٔ يًكانٞ غ٣ٛ إقـطاض إـتِٗ   

 ٛظ ي٘ اؿهِ َكتهاٙ إشا ضد  إـتِٗ عٓـ٘ يكٝـاّ ايؿـب١ٗ. زيًٝـِٗ,     ؾ٬ ه

قٛيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ ٕــٔ دــا٤ٙ ٜعــذلف بايػــطق١: "َــا أخايــو  

غطقت"
(34)

. ٚنصيو ؾعٌ َ  َاعع بإعطان٘ عٓ٘ ٚنأْ٘ نإ ٜٓتٛط َٓـ٘  

 ايعسٍٚ عٔ إقطاضٙ  ؾًٛ مل ٜهٔ دا٥عا ٕا ؾعً٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ.

ــاٚ   ٜٚؿــذلٙ ٗ ا  يطدــٛع عــٔ ا٫عــذلاف إٔ ٜهــٕٛ قــطوا بأيؿ

ٚانش١ تسٍ عًٝ٘, أٚ بأؾعاٍ ٜؿِٗ َٓٗا َع٢ٓ ايطدٛع ناشلطٚب َٔ اؿس. 

نُا ٜكح ايطدٛع ٗ نٌ َطاسٌ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ قبـٌ اؿهـِ ٚبعـسٙ,    

قبٌ ايتٓؿٝص ٚأثٓا٤ٙ
(35)

. 

 الفسع السابع: ضمطٛ احملهىٛ يف تكدٖس االعرتاف

تٓـاع ايكانـٞ, ؾـأْ٘ ؾـإٔ بـاقٞ أزيـ١       ىه  ا٫عذلاف يكاعس٠ اق

ٚقس أباست ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ يًكانـٞ إٔ ٜـبين سهُـ٘ عًـ٢        ,اٱثبات

ا٫عذلاف ايصٟ ٜكسض قشٝشا ٚا٫نتؿا٤ ب٘ بػرل زلاع ايؿٗٛز. بسيٌٝ قٛي٘ 
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قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغــًِ: "...أغـس ٜــا أْـٝؼ إٍ اَـطأ٠ ٖــصا ؾـإٕ اعذلؾــت       

 ؾاضْٗا".

ــ٘ ٚدــب عً   ــ  ب ــا إشا مل ٜكٓ ــطٜع١   أَ ــ٘ ايؿ ــا أيعَت ــ٘ ضزٙ. نُ ٝ

اٱغ١َٝ٬ بإٛاظ١ْ بٝٓ٘ ٚبٌ غرلٙ َٔ ا٭زي١ ٕعطؾ١ َس٣ تٛاؾك٘ َعٗـا.  

ؾإشا ضأ٣ تٓاقها أعٌُ غـًڀت٘ ايتكسٜطٜـ١ بطؾهـ٘ َـا اقتٓـ  أْـ٘ غـرل        

 قا٥ب. 

َٚـٔ َبـاز٨ ايؿــطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ إٔ ٜٓــاقـ ايكانـٞ إــتِٗ ٗ     

ٌ شيـو َٓاقؿـ١ ضغـٍٛ اهلل    اعذلاؾ٘, ٫ٚ ٜأخصٙ نشكٝك١ َػًِ بٗـا. زيٝـ  

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َاععا عٔ سكٝكـ١ اؾطّـ١ ايـيت اعـذلف بٗـا بكٛيـ٘       

:"...يعًو قبًت أٚ غُعت أٚ ْٛطت..."
(36)

. ؾكس ٜهـٕٛ ي٬عـذلاف زٚاؾـ     

إشا َا ٚٗطت أعڀت يًكه١ٝ َٓشـ٢ آخـط. أٚ قـس ٜٴػـك٘ َـا ٜٴهتؿــ       

ٛاؾطٖـا ؾٝـ٘   ا٫عذلاف ًٜٚػٝ٘ إشا قسض ٚنـإ كايؿـا يًؿـطٚٙ ايٛادـب ت    

 نإنطاٙ َج٬.

يصيو, ٚضغِ إٔ ا٫عـذلاف سذـ١ عًـ٢ إعـذلف ٖٚـٛ َـٔ أقـ٣ٛ        

ا٭زي١ إ٫ أْ٘ ىه  نػا٥ط اٱثباتات يًػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ يًكانٞ. ؾ٬ ٜأخص 

 ب٘ إ٫ إشا اقتٓ  بكشت٘.

إٕ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أيعَت ايكانٞ ايـصٟ ٜٓتكـب يًشهـِ ٗ    

إقطاضٙ ؾٝسضأ عٓ٘ اؿس, َا مل تهٔ  اؿسٚز إٔ ٜكبٌ َٔ إتِٗ ضدٛع٘ عٔ

أزي١ أخط٣ قا١ُ٥ إٍ داْب ا٫عذلاف. ٭ٕ اؿسٚز تٴسضأ بايؿبٗات ٚايطدٛع 

ؾب١ٗ. أَا ا٫عذلاف ايصٟ ي٘ ع٬ق١ عل َـٔ سكـٛم ايعبـاز ؾٝبكـ٢ قبـٍٛ      

 ع٢ً َس٣ قٓاع١ ايكانٞ بكشت٘. اٙ َتٛقؿ٩ايطدٛع عٓ٘ أٚ إَها

 لتػسٖع اجلٍاٟ٘ اجلصاٟسٙاملطمب الجاٌ٘: قسٍٖٛ االعرتاف يف ا

ٜعس اعذلاف إتِٗ َا ٜٓػب إيٝ٘ خاق١ ٗ طـٛض احملانُـ١ ٚغـ١ًٝ     

َٔ ٚغا٥ٌ ايسؾاع اييت قس ٜتُػو بٗا إتِٗ, إشا ضأ٣ إٔ يٝؼ يـ٘ بـس َـٔ    

 اٱزا١ْ, ؾًٝذأ إٍ ا٫عذلاف أ٬َ إٔ ٜ٪خص شيو بعٌ ا٫عتباض سٌ اؿهِ. 
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٢ إزاْتـ٘ ؾكـس أساطتـ٘    ٕٚا نإ شيو َجاب١ قـو َـٔ إـتِٗ عًـ    

ايتؿطٜعات إدتًؿ١ َٚٓٗا اؾعا٥ط١ٜ ظ١ًُ َٔ ايؿطٚٙ ستـ٢ ٜعتـس بـ٘    

 نسيٌٝ إزا١ْ.

 الفسع األٔه: غسٔط ؾشٛ االعرتاف 

إٔ ٜهٕٛ اٱقطاض قازضا َٔ إتِٗ ع٢ً ْؿػ٘. أَـا تًـو ايـيت تكـسض      – 0

َٓ٘ ع٢ً غرلٙ ؾ٬ تٴعس اعذلاؾا ست٢ ٚيٛ اعذلف آخطٕٚ بكـش١ إقـطاضٙ.   

ؾا٫عذلاف إقطاض َٔ إتِٗ ٜكًح زي٬ٝ عًٝ٘ ٚسسٙ أَـا بايٓػـب١ يػـرلٙ    "

ٜٴعس اعذلاؾا. ٚإِا ٖٛ َـٔ قبٝـٌ ا٫غـتس٫٫ت ايـيت هـٛظ يًُشهُـ١ إٔ        ؾ٬ 

تععظ بٗا َا يسٜٗا َٔ أزي١"
(37)

 . 

إٔ ٜهٕٛ قطوا ٫ غُٛض ؾٝ٘ ٚ ٫ يبؼ, َٓكبا ع٢ً ايٛاقع١ شاتٗا  – 5

ٚيٝؼ ع٢ً ٬َبػاتٗا
(38)

٫ هٛظ اغـتٓتاز اٱقـطاض َـٔ أقـٛاٍ إـتِٗ      . نُا 

ٚتكسّٗا ع٢ً أْٗا اعذلاف َٓ٘ بايت١ُٗ, أٚ ؼٌُٝ أيؿاٚ٘ َا مل ٜككسٙ
(39)

  

إٔ ٜكسض اٱقطاض َٔ َتِٗ َتُت  بإضاز٠ خاي١ٝ َٔ أٟ نػ٘. إش ٫  – 3

عدل٠ باعذلاف قازض عٔ إنطاٙ َُٗا نإ ْٛع٘ أٚ نآيت٘. نُا إٔ اٱنـطاٙ  

بڀٌ بايتايٞ اؿهِ ايصٟ اغتٓس عًٜٝ٘بڀٌ ا٫عذلاف ٜٚ
(40)

. 

إٔ ٜهٕٛ ا٫عذلاف َڀابكـا يًشكٝكـ١. ٜٚـتِ شيـو بايبشـح ٗ َـس٣        – 2

اْػذاَ٘ َ  باقٞ ا٭زي١ ٫ٚ ٜتػ٢ٓ َعطؾ١ شيـو إ٫ بايبشـح عـٔ زٚاؾـ      

 إعذلڇف.

إٔ ٜهٕٛ ا٫عذلاف قها٥ٝا قازضا َٔ إتِٗ أَاّ قها٠ اؿهـِ. أَـا    – 2

ــيت تكــسض  ــات اي ُٻ١ٓ ٗ قهــط    ا٫عذلاؾ ــ٘ ٗ إطاســٌ ايػــابك١ إتهــ َٓ

ايتشكٝل, ٚقطاض اٱساي١ ؾ٬ ٜكـح اعتُازٖـا نـسيٌٝ ٜٴػـتٓس عًٝـ٘ يبٓـا٤       

اؿهِ. إ٫ إشا ططس٘ ايكانٞ ٗ اؾًػ١ ٚزاضت عًٝ٘ إٓاقؿات َٚ  شيـو  

ٞٳ ع٢ً ا٫عذلاف ٫ ّهٔ إٔ ٜكاٍ عٔ اؿهِ أْ٘ بٴٓٹ
(41)

. 

ب احملهُـ١ يًُـتِٗ, هـب إٔ ٜهـٕٛ     إشا سكٌ ا٫عذلاف عٔ اغـتذٛا  – 1

ا٫غتذٛاب قشٝشا مت بطناٙ. ٭ٕ بڀ٬ٕ ا٫غتذٛاب ٜذلتب عٓ٘ بڀ٬ٕ 

َا ٜٓتر عٓ٘
(42)

. 
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ؾإٕ ا٫عذلاف ايـصٟ ٜكـسض َػـتٛؾٝا ؾـطٚط٘ ٖـٛ ايـصٟ        ؛َٚٓ٘

يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ إٔ تأخص ب٘ ٚتبين عًٝ٘ سهُٗـا, زٕٚ اؿادـ١ إٍ زلـاع    

ــ١ ا٭خــط٣.  ــ١   ايؿــٗٛز أٚ َٓاقؿــ١ ا٭زي ــ١ احملانُ ــ  ٦ٖٝ ؾــطٙ إٔ تكتٓ

أَا غرلٙ َٔ أْٛاع ا٫عذلاف ا٭خط٣ ؾ٬ ّٓ  تٛاؾطٖا َـٔ زلـاع   , بكشت٘

 ايؿٗٛز.

 الفسع الجاٌ٘:  جتصٟٛ االعرتاف 

قس ؼكٌ احمله١ُ ع٢ً اعذلاف َٔ إتِٗ. ؾهٝــ تتعاَـٌ َعـ٘؟    

ٌٖ تأخصٙ ْٝعا إشا اغتٛؾ٢ ؾطٚط٘؟ ٚإشا اقتٓعت ببعه٘ ٖـٌ هـٛظ شلـا    

 خص بصيو اؾع٤ زٕٚ ا٭دعا٤ ا٭خط٣؟ إٔ تأ

ا٫عذلاف عٓكط َٔ عٓاقط اٱثبات ايـصٟ هـب إٔ ىهـ  يكٓاعـ١     

ايكانٞ ٚإضازت٘ ست٢ ٚإٕ اغتٛؾ٢ ْٝ  ؾـطٚط٘ ٚٚقـ  قـشٝشا. ٚقـس     

ٜكتٓ  ايكانٞ ببعض أدعا٤ ا٫عذلاف زٕٚ غرلٙ, ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜأخص ايـصٟ  

 قسض أْٸ٘ قشٝح؟ 

٫ ٜتذـعأ. ؾايكانـٞ إَـا إٔ     ٜط٣ ايكها٤ ايؿطْػـٞ إٔ ا٫عـذلاف  

ٜأخصٙ نً٘ أٚ ٜسع٘ نً٘. غٓسٙ عسّ ػع٥ت٘ ٗ إػا٥ٌ إس١ْٝ. ؾهإ ا٭ٍٚ 

ا٭خص ب٘ ٗ إػا٥ٌ اؾٓا١ٝ٥
(43)

. 

أَا ايكها٤ اؾعا٥طٟ ؾٝأخص بتذع١٥ ا٫عذلاف, ٭ْ٘ يـٝؼ سذـ١   

نُا ٗ إٛاز إس١ْٝ. بٌ ىه  يتكسٜط ايكانٞ ٚاقتٓاع٘. ؾً٘ إٔ ٜؿشل 

  دٛاْب٘ ٫ٚ ٜأخص إ٫ باؾع٤ ايصٟ اقتٓ  ب٘ ؾـطٜڀ١ إٔ ٜهـٕٛ اؾـع٤    ْٝ

ايصٟ اطُإٔ إيٝ٘ ٜ٪زٟ َٓڀكٝا ٚقاْْٛا إٍ إزا١ْ إتِٗ
(44)

   

 ضمطٛ احملهىٛ يف تكدٖس االعرتاف : الفسع الجالح

قٓاع١ٝ اىه  ا٫عذلاف باعتباضٙ زي٬ٝ َٔ أزي١ اٱثبات إٍ "قاعس٠ 

ايسيٌٝ"
(45)

َٔ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ع٢ً إٔ:  503 .سٝح ْكت إاز٠

 "ا٫عذلاف ؾأْ٘ نؿإٔ ْٝ  عٓاقط اٱثبات ٜذلى ؿط١ٜ تكسٜط ايكانٞ"

ٚضغِ أْ٘ غٝس ا٭زي١ إ٫ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إبايػ١ ٗ ا٭خص ب٘, إش ّهٔ 

إٔ ٜهٕٛ قس قسض يسٚاؾ  ىؿٝٗا إتِٗ, نايتػذل ع٢ً ايؿاعٌ اؿكٝكٞ, أٚ 

طّ آخط أٚ ضغب١ َٓ٘ ٗ ايتدًل َٔ ٚنـ  َـا إشا   ٜككس ايتؿًت َٔ د

 زخٌ ايػذٔ ٚغرلٖا َٔ ايسٚاؾ  .
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يصيو ؾايكانٞ ًَعّ بإٛاظ١ْ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭زي١ ا٭خط٣. ؾإشا ٚدس 

أْٗا ٫ تتكبً٘ إٍ داْبٗا يعسّ ا٫ْػذاّ, ٚدب عًٝـ٘ ططسـ٘ اغـتٓازا إٍ    

قاعس٠ ا٭زي١ ٗ اؾٓا٥ٞ تتػاْس
(46)

ٛٸٕ  ٜٴه ايكانـٞ عكٝستـ٘,   . َٚٓٗا ْٝعا 

ٜٴعًِ َس٣ تأثرلٖا عًٝ٘.   ٚغكٛٙ أسسٖا ٜبڀٌ اؿهِ, ٭ْ٘ ٫ 

إٕ ايكــإْٛ ٚإٕ أيــعّ ايكانــٞ بػــ٪اٍ إــتِٗ ٖــٌ ٖــٛ َعــذلف  

بايتُٗــ١ ؾإْــ٘ مل ًٜعَــ٘ با٭خــص باعذلاؾــ٘ إ٫ إشا اقتٓــ  بــصيو 
(47)

. ٚ٭ْــ٘ 

َڀايب بايبشح عٔ اؿكٝك١. ؾ٬ ٜأخص باٱقطاض إ٫ إشا نإ َڀابكا شلا
(48)

 

ايكانــٞ اؾٓــا٥ٞ يــ٘ اؿطٜــ١ ايهاًَــ١ ٗ تكــسٜط قــش١  ؛ٚعًٝــ٘

نُــا يــ٘ إٔ ٜأخـص بهًــ٘ أٚ ظع٥ــ٘ ايـصٟ اطُــإٔ إٍ َڀابكتــ٘   , ا٫عـذلاف 

 يًٛاقع١.

8 

ــذلاف ٗ     ــ١ ا٫ع ــٛدع٠ يكطٜٓ ــ١ ايبػــٝڀ١ ٚإ ــصٙ ايسضاغ ــس ٖ بع

 ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؾعا٥طٟ أخًل إٍ تكطٜط َا ًٜٞ: 

تؿل ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ٚايتؿـطٜ  اؾٓـا٥ٞ اؾعا٥ـطٟ ٗ إساطـ١       ت  - 0

 ا٫عذلاف بؿطٚٙ, َطاعا٠ ٕبسأ ايدلا٠٤ ا٭ق١ًٝ إهؿٍٛ ٗ نًُٝٗا.

ن٬ُٖا ٜعتـدل ا٫عـذلاف سذـ١ قاقـط٠ عًـ٢ إعـذلف ٫ ٜتعـساٙ إٍ         – 5

غرلٙ, ٚإٔ ا٫عذلاف ايكازض بعس إنطاٙ إتِٗ باطٌ, ٚنـٌ َـا ٜٓـتر عٓـ٘     

 باطٌ.

إٔ نًُٝٗا َٓشا ايكانـٞ اؾٓـا٥ٞ اؿطٜـ١ ايهاًَـ١ ٱعُـاٍ غـًڀت٘        – 3

ايتكسٜط١ٜ َٛاظْت٘ َ  ا٭زي١ ا٭خط٣, ٚايبشـح عـٔ َـس٣ تٛاؾكٗـا. نُـا      

أنسا ع٢ً نطٚض٠ ايبشح عٔ زٚاؾ  ا٫عـذلاف ستـ٢ ٜكـ  قـشٝشا َـٔ      

ايؿٛا٥ب اييت قس ت٪ثط ٗ قشت٘, َٚٔ ثِ ٗ قـش١ اؿهـِ ايـصٟ ٜػـتٓس     

 عًٝ٘.

ت ايؿــطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ عــٔ غــا٥ط ايكـٛاٌْ ايٛنــع١ٝ َٚٓٗــا   اَتـاظ  – 2

ٔٸ ؾهـط٠ َٓاقؿـ١ إـتِٗ ٗ اعذلاؾـ٘,        اؾعا٥ط١ٜ بأْٗا ناْت ايػـباق١ ٗ غـ

ٚعسّ أخصٙ نشكٝك١ ثابت١. بٌ شٖبت إٍ أنجط َٔ شيو عجٗا ايكانٞ ع٢ً 

ؾُٝا تعًل عـل اهلل   –ا٫عذلاض ع٢ً تًكٞ ا٫عذلاف ْٚٗٞ إتِٗ عٔ شيو 
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ٕ ايكانـٞ  إٖٚٛ أزل٢ َـا ٚقـًت إيٝـ٘ ايبؿـط١ٜ َـ٪خطا. سٝـح        –تعاٍ 

ٜٴٓب٘ إتِٗ إٍ خڀٛض٠ شيو, َٚا ٜذلتب عٓ٘  اٱلًٝعٟ عٓس تًكٝ٘ ا٫عذلاف 

َٔ إزا١ْ ٚعكاب
(49)

. ٚقس غبك٘ ٗ شيو غٝس اـًل قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    

 ٚغًِ.

اختكــت ايؿــطٜع١ اٱغــ١َٝ٬ بكبــٍٛ ضدــٛع إــتِٗ عــٔ إقــطاضٙ ٗ  -2

ٛم اييت ٖٞ هلل تعاٍ َٚٔ ثِ إغكاط٘ َـٔ ٥٫شـ١ اٱثباتـات َتـ٢ َـا      اؿك

ٚق  شيو, ٚٗ أٟ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ  ٭ٕ تًو اؾطا٥ِ 

تسضأ بايؿـبٗات, ٚايطدـٛع ؾـب١ٗ. َٚـا شيـو إ٫ زيٝـٌ عًـ٢ إٔ ايؿـطٜع١         

ٜٴكـط   اٱغ١َٝ٬ ٫ تككس بػٓٗا ايعكٛبات ضؾ  غٛٙ ايعصاب ع٢ً نٌ َٔ 

 سض َا تػع٢ إٍ اؿؿاٚ ع٢ً اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ٚايهطا١َ اٱْػا١ْٝ.بٗا, بك

ٖـصٙ ســسٚز غـًڀ١ ايكانــٞ ٗ اؿـسٚز, أَــا ٗ غرلٖـا َــٔ دــطا٥ِ     

ايتعاظٜط ؾكس َٓشت٘ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ايػـًڀ١ ايهاًَـ١ ٗ قبـٍٛ أٚ      

ضؾض ضدٛع إتِٗ عٔ إقطاضٙ, ٖٚٓا َٛن  اتؿام بٝٓٗـا ٚبـٌ ايتؿـطٜ     

 ٟ.اؾٓا٥ٞ اؾعا٥ط
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, زاض ايؿهط إعاقط, يبٓإ, 4اْٛط: ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيت٘, ٙ( 1)

 .6289, م8ّ, ز8997ٖـ/8488

: ضأؾت عبس ايؿتاح س٠ٚ٬, اٱثبات اؾٓا٥ٞ قٛاعسٙ ٚأزيت٘, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, اْٛط( 2)

 .804ّ, 8997ايكاٖط٠, 

ّ, ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥ ايجا١ْٝ, ْك٬ عٔ د٬ٝيٞ 8982زٜػُدل  0اْٛط: قطاض قازض ّٜٛ: ( 3)
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 .804اْٛط: ضأؾت عبس ايؿتاح س٠ٚ٬, َطد  غابل, م ( 5)

, إهتب١ ايعطب١ٝ, 8ايبداضٟ, ايكشٝح, باب ايؿطٚٙ اييت ٫ ؼٌ ٗ اؿسٚز, ٙ( 6)

يكشٝح, نتاب اؿسٚز, باب َٔ اعذلف , َٚػًِ, ا978, م 0ّ, ز8997ٖـ/8487

 654ّ, م0227ٖـ/8408, برلٚت, إهتب١ ايعكط١ٜ, 4435ع٢ً ْؿػ٘ بايع٢ْ, ضقِ:

 .036, م8995ٖـ/8485, زاض ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 8ايٓباٖٞ إايكٞ, ٙ( 7)
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:...ؾػأٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أب٘ دٕٓٛ؟ ؾأخدل أْ٘ يٝؼ َذٕٓٛ ؾكاٍ: ( 8)

ٔطا؟ ؾكاّ ضدٌ ؾاغتٓهٗ٘ ؾًِ هس ضٜح خِ ضقاٍ: ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً هلل عًٝ٘  أؾطب

ٚغًِ, أظْٝت؟ ؾكاٍ: ْعِ..."دع٤ َٔ سسٜح ضٚاٙ َػًِ, نتاب اؿسٚز, باب َٔ اعذلف 

 .653, َطد  غابل, م4438ع٢ً ْؿػ٘ بايع٢ْ, ضقِ: 

ايطغاي١, برلٚت, , َ٪غػ١ 4اْٛط عبس ايكازض عٛز٠, ايتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ, ٙ( 9)

 . 433, م0ّ, ز8983ٖـ/8423

ايبٝٗكٞ, ايػٓٔ ايهدل٣, باب إعذلف بايعْا ٜطد  عٔ إقطاضٙ, زاض ايباظ ايعطب١ٝ, َه١, ( 10)

, زاض ايهتاب ايعطبٞ, برلٚت, 8, أبٛ زاٚز, ايػٓٔ, 008ٙ, م 8ّ, ز8994ٖـ/8480

 . 852, م 4, ز4437ٖـ , ضقِ: 8427

أقط بايػطق١ عٓس ايعصاب أٚ عٓس ايهطب أٚ عٓس ايتٗسٜس  دا٤ ٗ إبػٛٙ :"ٚإشا( 11)

ؾإقطاضٙ باطٌ )ٚقاٍ أٜها( اٱقطاض إِا ٜهٕٛ سذ١ يذلدٝح داْب ايكسم ؾٝ٘ ؾًُا 

اَتٓ  َٔ اٱقطاض ست٢ ٖسز بؿ٤ٞ َٔ شيو ؾايٛاٖط أْ٘ ناشب ٗ إقطاضٙ" ايػطخػٞ, 

. اْٛط: 885- 884, م 9ّ, ز8993ٖـ/8484, زاض ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 8ٙ

, زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ, يبٓإ, 0ايهاغاْٞ, ايبسا٥ , تح قُس عسْإ ٜاغٌ زضٜٚـ, ٙ

َٚا بعسٖا, ايسغٛقٞ, ساؾٝت٘ ع٢ً ايؿطح ايهبرل,  889, م6ّ, ز8997ٖـ/8487

, ابٔ قسا١َ, إػين 85, م6ّ, ز8997ٖـ /8487, زاض ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 8ٙ

 .866, م 82ّ, ز8987ٖـ /8424يؿهط, برلٚت, , زاض ا8ٚايؿطح ايهبرل, ٙ

  826غٛض٠ ايٓشٌ, اٯ١ٜ: ( 12)

اْٛط: ط٘ دابط ايعًٛاْٞ, سكٛم إتِٗ ٗ َطس١ً ايتشكٝل, َٓؿٛض ٗ إتِٗ ٚسكٛق٘ ( 13)

ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ فُٛع١ عٛخ أيكٝت ٗ ايٓس٠ٚ ايعا١ٕٝ ؿكٛم إتِٗ, إطنع ايعطبٞ 

 .40ّ, م 8986ٖـ/8426سضٜب, ايطٜاض, يًسضاغات ا٭١َٝٓ ٚايت

, 659, م8, زاض ايؿهط, برلٚت, ز8ابٔ َاد١, ايػٓٔ, باب ط٬م إهطٙ ٚايٓاغٞ, ٙ( 14)

 .872, م 33, ضقِ 4ايساضقڀين, ايػٓٔ , باب ايٓصٚض, زاض إعطؾ١, برلٚت, ز

 , َطد  غابل, م84884, ضقِ 7أخطد٘ ايبٝٗكٞ, ايػٓٔ, باب َا ٜهٕٛ إنطاٖا , ز( 15)

306. 

 .6297, م 8اْٛط, ٖٚب١ ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 16)

 .324, م 0عبس ايكازض عٛز٠, َطد  غابل, ز( 17)

 .325إطد  ْؿػ٘, م ( 18)

 .6297, م 8اْٛط: ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 19)

, قانٞ ظاز٠, ؾطح 047, م , اؾعا٥طاْٛط: ابٔ دعٟ, ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ, زاض ايهتب( 20)

 . 335, م 8ّ, ز8995ٖـ/8485زاض ايهتب ايع١ًُٝ, برلٚت, , 8ؾتح ايكسٜط, ٙ

 غبل ؽطه٘ ( 21)

 .6822, م 8اْٛط: ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 22)

عبس اجملٝس َڀًٛب, ا٭قٌ بطا٠٤ إتِٗ زضاغ١ أيكٝت ٗ ايٓس٠ٚ ايعا١ٕٝ ؿكٛم إتِٗ, ( 23)

 .003)إتِٗ ٚسكٛق٘ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬( َطد  غابل, م 
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, َطد  غابل, م 82, ابٔ قسا١َ, ز504, م 5ْٛط: ايهاغاْٞ, َطد  غابل, زا( 24)

862. 

, زاض ايهتاب ايعطبٞ, 3, ايبادٞ, إٓتك٢, 079ٙاْٛط: ابٔ دعٟ, َطد  غابل, م( 25)

. قاٍ ايؿاؾعٞ ")ؾإٕ اعذلؾت ؾاضْٗا( ٚبٗصا قًٓا 840, م7ّ, ز8983ٖـ/8423يبٓإ, 

٠ إشا ثبت عًٝٗا "ٚقاٍ ٗ َٛن  آخط َٔ ْؿؼ ٚؾٝ٘ اؿذ١ ٗ إٔ ٜطدِ َٔ اعذلف َط

إكٓـ عٔ ايػاضم: "ٚإشا أزع٢ َط٠ نؿاٙ َا مل ٜطد  بعسٖا )ٚٗ قاط  ايڀطٜل( 

 .  853ٚ 833, م 6زاض إعطؾ١, يبٓإ, ز ؾٝهؿٞ نٌ ٚاسس َُٓٗا اٱقطاض َط٠" ا٭ّ,

 اؿسٜح ايػابل ( 26)

 . 5379, م 7ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 27)

, زاض 8ايؿطبٝين, َػين احملتاز, تح قُس َعٛض ٚعازٍ أٓس عبس إٛدٛز, ٙ اْٛط:( 28)

  097, م 6ّ, ز8997ٖـ/8488ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 

 . 49اْٛط: ايعًٛاْٞ, َطد  غابل, م ( 29)

 . 384, م0عبس ايكازض عٛز٠, َطد  غابل, ز( 30)

-853, م 6ل, ز, ايؿاؾعٞ, َطد  غاب072, م6اْٛط: ايهاغاْٞ, َطد  غابل, ز( 31)

 .  888, م 82, ابٔ قسا١َ, َطد  غابل, ز854

 .048اْٛط: ابٔ دعٟ, َطد  غابل, م ( 32)

 . 838, م 4أٓس ايسضزٜط, َ٪غػ١ ايعكط, اؾعا٥ط, ز( 33)

, 834, َطد  غابل, م 4, ز4352ٛ زاٚز, ايػٓٔ , باب ايتًكٌ ٗ اؿس, ضقِ بأ( 34)

                                                                                                                                                                                              .005, َطد  غابل, م 0, ز0323 :قِايساضَٞ, ايػٓٔ, باب إعذلف بايػطق١, ض

 .52اْٛط ايعًٛاْٞ, َطد  غابل, م ( 35)

ايبداضٟ, ايكشٝح, نتاب اؿسٚز, باب ٌٖ ٜكٍٛ اٱَاّ يًُكط يعًو ٕػت أٚ غُعت, ( 36)

 .0808, م 6804, ضقِ 4ّ, ز8997ٖـ/8487, إهتب١ ايع١ًُٝ, برلٚت, 8ٙ

ّ, م 8994قُس ظنٞ أبٛ عاَط, اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, َٓؿأ٠ إعاضف, اٱغهٓسض١ٜ, ( 37)

, زاض احملُس١ٜ 0طح اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥, ْٙٛط: طاٖطٟ سػٌ, ايٛدٝع ٗ ؾا. 866

 .   88ّ, م 8999ايعا١َ, اؾعا٥ط, 

, زاض 0ض٩ٚف عبٝس, نٛاب٘ تػبٝب ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ ٚأٚاَط ايتكطف ٗ ايتشكٝل, ٙ( 38)

 . 697ّ, م 8977ايؿهط ايعطبٞ, برلٚت , 

ٖطٟ طا, 866اْٛط: قُس ظنٞ أبٛ عاَط, اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, َطد  غابل, م( 39)

 .  80سػٌ, َطد  غابل, م 

  866اْٛط: إطد  ْؿػ٘, م ( 40)

, طاٖطٟ سػٌ, َطد  غابل, م 865اْٛط, قُس ظنٞ أبٛ عاَط, َطد  غابل, م ( 41)

99. 

 .822, طاٖطٟ سػٌ, َطد  غابل, م 697اْٛط: ض٩ٚف عبٝس, َطد  غابل, م ( 42)

 .  589ّ, م ١ٝ8998, َكط, د٬ٍ ثطٚت, أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥, ايساض اؾاَع( 43)
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"إٕ َبسأ عسّ ػع١٥ ا٫عذلاف ٜٓڀبل ٗ إٛاز إس١ْٝ. أَا ٗ إٛاز اؾٓا١ٝ٥ ؾًكها٤ ( 44)

إٛنٛع اؿط١ٜ إڀًك١ ٗ تكسٜط ا٫عذلاف عٝح هٛظ شلِ إٔ ٜأخصٚا ظع٤ َٓ٘ ٜٚذلنٛا 

ٚقاْْٛا إٍ إزا١ْ اؾع٤ اٯخط ؾطٜڀ١ إٔ ٜهٕٛ اؾع٤ ايصٟ اطُأْٛا إيٝ٘ ٜ٪زٟ َٓڀكٝا 

, 82.338 :ّ َٔ ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥ ٗ ايڀعٔ ضق8975ِأؾطٌٜ  04 :إتِٗ"قطاض قازض ّٜٛ

 .85, م 8ْٛط د٬يٞ بػسازٟ, َطد  غابل, زا

 .803ضأؾت س٠ٚ٬, َطد  غابل, م ( 45)

  .728-722اْٛط: ض٩ٚف عبٝس, َطد  غابل, م ( 46)

ّ, فُٛع١ قطاضت 8982زٜػُدل  0ايجا١ْٝ, ْٛط, احمله١ُ ايعًٝا, ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥ ا( 47)

 . 06ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥, م 

ّ, م 8997اْٛط: ايؿٛضابٞ, اٱثبات اؾٓا٥ٞ ٗ ن٤ٛ ايؿك٘ ٚايكها٤,َٓؿأ٠ إعاضف, ( 48)

00.  

اْٛط: ٖؿاّ قب٬ٕ, ٚغا٥ٌ ؼكٝل ايعساي١ يًُتِٗ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, )سكٛم إتِٗ ( 49)

 .805, َطد  غابل, م 8ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬(, ز



 زائرــالج – ستغمناتلامعي المركز الج/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (148) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 الفاحشة بين ذوي األرحام في القوانين المغاربية

 دراسة تحليلية مقارنة

 أ.منصوري المبروك                                          

 المركز الجامعي بتامنغست                                       
S 

١ ظْا احملاضّ ٗ ايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ إػاضب١ٝ, غٓتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ دطّ

ٚإػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت تجرلٖا؛ ٭ٕ إتٝاْٗا ٜؿهٌ اعتسا٤ ع٢ً اجملتُ  بهاًَ٘, ٚؼڀِٝ 

ٛٴٕ ايطٚاب٘  ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ؾٝ٘؛ ٭ٕ ضابڀ١ ايسّ ٚايٓػب ٚإكاٖط٠, ٖٞ اييت ته

ٚ تباعس ايعكٛبات إكطض شلا ٗ ٚايك٠٬ ٚايع٬قات ٗ اجملتُ , ٚ َعطؾ١ َس٣ تكاضب أ

 .   ب١ٝايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ إػاض

Résumé 
Notre étude aborde le sujet d’une des infractions contre la 

famille, il s’agit de l’adultère au sein de la famille en mettant en relief les 
questions de droit y relatives, Car la commission de ladite infraction 
porte atteinte à toute la société et détériore son fondement par ce que 
le lien de sang et de filiation et l’alliance construit les rapports dans la 
société. 

Ce thème traite ainsi les points de convergence et ceux de 
divergence entre les droits pénaux maghrébins.    
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إٕ ن١ًُ ايػؿاح َأخٛش٠ َٔ غؿح ايسَ  ٜػؿش٘ غؿشا؛ أٟ 

ٜطغً٘, ٚدا٤ت أٜها َٔ ايتػاؾح ٚإػاؾش١؛ أٟ ايعْا ٚايؿذٛض, 

 ٚغاؾشت إطأ٠ َػاؾش١؛ أٟ أقاَت َ  ضدٌ ؾذٛضا.

ٜٚػ٢ُ ايعْا بايػؿح؛ ٭ْ٘ سسخ أٚ ٚق  زٕٚ ٚدٛز عكس, ٖٚٛ 

ع٢ٓ ايًػٟٛ َجٌ إا٤ إػؿٛح ايصٟ ٫ ٜعذلض ططٜك٘ أٟ ؾٞ. ؾإ

يًػؿاح ٖٛ ايعْا؛ أٟ ايعْا باحملاضّ َٔ شٟٚ ايكطاب١, نايؿطٚع, ٚا٭قٍٛ, ٚ 

 ا٭خ٠ٛ.

سٝح قاٍ ٗ ٖصا ايكسز ابٔ قتٝب١: "قكٌٓ غرل َػاؾشٌ؛ أٟ 

َتعٚدٌ َتعؿؿٌ غرل ظاٌْ". َٚٓ٘ ٬ْسٜ إٔ شلصا إع٢ٓ ايًػٟٛ 

ٗ ايؿطٜع١  َع٢ٓ ٚاغعاڄ, ٜكذلب إٍ سس نبرل َٔ َع٢ٓ ٖصٙ ايه١ًُ

اٱغ١َٝ٬, ايصٟ ٜتهُٔ أٚ ٜؿٌُ أٟ اتكاٍ دٓػٞ زٕٚ ٚدٛز عكس, 

قاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : "ٚيست َٔ ْهاح ٫ َٔ غؿاح, مل ٜكبين 

 َٔ ْهاح اؾا١ًٖٝ ؾ٤ٞ".

ٜتهح ٖا تكسّ إٔ ايػؿاح ٜتدص َؿَٗٛاڄ كايؿاڄ أٚ َػاٜطاڄ ٕع٢ٓ 

ٚ ٚدٛز ايعكس يهٓ٘ ْاقل أٚ ايٓهاح, ؾٗٛ ٜتڀًب عسّ ٚدٛز ايعكس, أ

ٜؿٛب٘ ؾػاز نعسّ اٱؾٗاز, ؾكس ضٟٚ عٔ عُط بٔ سكٌ قاٍ زلعت 

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: "٫ ْهاح إ٫ بٛيٞ ٚؾاٖسٟ 

عسٍ".
(1)

  

أَا عٔ ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ ؾكس تبآٜت ٚاختًؿت ٗ تػُٝت ٖصٙ   

ظط١ّ ايؿاسؿ١ بٌ شٟٚ اؾط١ّ, ؾكس زلاٖا قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ 

 337احملاضّ, ٖٚٛ ايؿعٌ إٓكٛم ٚإعاقب عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ 

َهطض َٓ٘,
(2)

بُٝٓا ٖصٙ ايتػ١ُٝ شلا َسيٍٛ أخط ٗ اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥  

ايتْٛػ١ٝ,
(3)

َٔ اجمل١ً اييت تكٍٛ:  550ٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠  

بايؿاسؿ١ ع٢ً ؾدل "ٜعاقب بايػذٔ َس٠ غت١ أعٛاّ نٌ َٔ اعتس٣ 

 شنطا نإ أٚ أْج٢ بسٕٚ ضناٙ.
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ٜٚطؾ  ايعكاب إٍ اثين عؿط٠ عاَا إشا نإ اجملين عًٝ٘ زٕٚ  

 ايجُا١ْٝ عؿط عاَا نا١ًَ.

ٜٚهٕٛ ايعكاب بايؿذٔ إ٪بس إشا غبل أٚ قاسب ا٫عتسا٤ بؿعٌ  

ايؿاسؿ١ ٗ ايكٛض٠ ايػابك١ اغتعُاٍ ايػ٬ح أٚ ايتٗسٜس أٚ 

٘ دطح أٚ بذل عهٛ أٚ تؿٜٛ٘ أٚ أٟ عٌُ ا٫ستذاظ أٚ ْتر عٓ

 آخط هعٌ سٝا٠ إعتس٣ عًٝ٘ ٗ خڀط".

ٚست٢ ايكها٤ ايتْٛػٞ ٗ إسس٣ قطاضات٘ ايتعكٝب١ٝ؛ ٜككس بؿعٌ 

ايؿاسؿ١: "فطز ٬ََػ١ إتِٗ بعهٛ تٓاغً٘ عٛض٠ اجملين عًٝ٘, ٕا ٗ شيو 

اؾٓا١ٜ َٔ ايؿشـ ٚاـسف باؿٝا٤ ايعطنٞ, ٚ ٫ ٜؿذلٙ قاْْٛا ٗ تًو 

إشا اضتهبت بايك٠ٛ؛ أٟ اغتعُاٍ ايك٠ٛ إاز١ٜ, بٌ ٜهؿٞ إتٝإ ايؿعٌ إاؽ 

أٚ اـازف يًشٝا٤ ايعطنٞ بسٕٚ ضنا اجملين عًٝ٘".
(4)

    

ٚقس ْل ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايتْٛػٞ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ, َٔ 

 يػ١ٓ 53َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ, اييت ْكشت بكإْٛ عسز  559خ٬ٍ إاز٠ 

َهطض  557اييت أسايتٓا إٍ إٛاز  .0909ؾدلاٜط  57 :إ٪ضر ٗ 0909

ؼت ايؿكط٠ ايجا١ْٝ,  َهطض َٔ ْؿؼ ايكإْٛ.  550ٚ  550ٚإازتٌ 

 )ا٫عتسا٤ َا ٜٓاٗ اؿٝا٤(.

ؾإٕ تػ١ُٝ ايؿاسؿ١ ٫ ٚدٛز  أَا بايٓػب١ يًتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ إػطبٞ

ْ٘ إيتػ١ُٝ ايػؿاح, يهٞ ْكٍٛ  شلا ٗ ٖصا ايكإْٛ, ٚأٜها ٫ ٚدٛز ست٢

قس غاٜط ايكإْٛ ايًبٓاْٞ ٚايػٛضٟ, يهٔ لسٙ قس ْل ع٢ً ٖصٙ اؾط١ّ, 

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, اييت أسايتٓا بسٚضٖا إٍ إٛاز  207ٗ إاز٠ 

 َٓ٘. ؼت ايؿطع ايػازؽ اْتٗاى اٯزاب.  201ٚ  202ٚ  202

ػطبٞ عٓسَا ْكا ع٢ً دط١ّ إٔ ايكاٌْْٛ ايتْٛػٞ ٚإإٍ ْؿرل 

 –ع٢ً ايتٛايٞ, أناؾا قؿ١ اؾاْٞ 559ٚ207ا٫غتكاب ٗ إازتٌ 

 َ  تؿسٜس ايعكٛب١.  -ا٭قٌ

ٚقس ؾسزت ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ ايعكاب ع٢ً دط١ّ ايػؿاح بٌ ا٭قاضب   

َٚٔ ِٖ ٗ َهاْتِٗ أٚ َٔ ٗ سهُِٗ َٚٓعيتِٗ؛ ٭ٕ ٖصٙ ايٛاقع١ 

 يعكا٠ بؿعًِٗ ٖصا وًٕٛ ٭ْؿػِٗ َا سطَ٘ اهلل تؿهٌ دط١ّ ز١ٜٝٓ, ؾا
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إناؾ١ ٕا ؼًُ٘ َٔ بؿاع١ ٚاغتٓؿاض ٗ عكٍٛ  –غبشاْ٘ عع ٚدٌ-

ايٓاؽ, ٕا تتعاضض َ  ايڀبا٥  ايبؿط١ٜ ٚا٭خ٬م ٚايكِٝ اٱْػا١ْٝ, َُٗا 

اختًؿت ايسٜاْات ٚايعكا٥س ايبؿط١ٜ,
(5)

َٚا ؼًُ٘ َٔ اغتػ٬ٍ ٚغڀ٠ٛ  

ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز.
(6)

  

إشٕ ؾ٤ٙٛ احملطَات َٔ اٱْاخ, دط١ّ تعاقب عًٝٗا نٌ ايكٛاٌْ 

ايٛنع١ٝ, ٚايؿطا٥  ايػُا١ٜٚ, ٚتٓبصٖا َباز٨  ا٭خ٬م اؿُٝس٠؛ ٭ٕ 

إتٝاْٗا ٜؿهٌ اعتسا٤ ع٢ً اجملتُ  بهاًَ٘, ٚؼڀِٝ ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ؾٝ٘؛ 

ٛٴٕ ايطٚاب٘ ٚايك٬ ٠ ٭ٕ ضابڀ١ ايسّ ٚايٓػب ٚإكاٖط٠, ٖٞ اييت ته

ٚايع٬قات ٗ اجملتُ , ٚدط١ّ ايػؿاح ٖٞ اييت تكّٛ بٗسّ ٖصٙ ايطٚاب٘ 

ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ, يصيو عُست ايسٍٚ إٍ ٚن  ْكٛم قا١ْْٝٛ 

يًشس َٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ َٔ د١ٗ, ٚؼهِ ٚتِٓٛ ايع٬قات ٗ اجملتُ  َٔ 

ب د١ٗ أخط٣, ٚعًٝ٘ غٓتٓاٍٚ ٖصٙ اؾط١ّ ٗ َڀًبٌ, عٝح ْعاجل ٗ إڀً

 ْٚكّٛ بسضاغ١ إتابع١ ٚاؾعا٤ ٗ إڀًب ايجاْٞ.               , ا٭ٍٚ, أضنإ اؾط١ّ

 ايؿطع ا٭ٍٚ: أضنإ اؾط١ّ.

يكس تڀطقت ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ إٍ دط١ّ ايؿاسؿ١ َٔ خ٬ٍ 

َهطض َٔ ايكإْٛ ايعكٛبات  337ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ايتاي١ٝ, إاز٠

١ً ايتْٛػ١ٝ,َٔ اجمل559اؾعا٥طٟ, ٚإاز٠
(7)

َٔ  200ٚ 207ٚإازتٌ  

 ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ. 

تكّٛ  -ايؿاسؿ١–َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ إٛاز ْػتٓتر إٔ ٖصٙ اؾط١ّ 

 ع٢ً ث٬ث١ أضنإ ٖٞ: ايطنٔ إؿذلض, ٚ ضنٔ ايطنا٤, ٚايطنٔ إعٟٓٛ.

 أ٫ٚ: ايطنٔ إؿذلض )تٛؾط ق١ً ايكطاب١(.

( Parentsٗا, إٔ يؿٜ ا٭قاضب )تؿٝس إعادِ ايؿطْػ١ٝ َٔ دٗت

تعين ا٭ب ٚا٭ّ, ٚعَُٛا ْككس بٗا ا٭قٍٛ ايصٜٔ ٜٓشسض َِٓٗ ايؿطز, 

ٚع٬ق١ ايكطاب١ ٖٞ ايع٬ق١ اييت تطب٘ بٌ ا٭ؾدام إٓشسضٜٔ َٔ 

أقٌ ٚاسس, نُا أْٗا تٓؿأ أٜها َٔ ع٬ق١ ايطابڀ١ ايعٚد١ٝ.
(8)
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ايكطاب١, ايصٟ ٚيكٝاّ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٫ بس َٔ تٛؾط عٓكط 

ْكت عًٝ٘ ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ ٗ إٛاز ايػايؿ١ ايصنط, ؾإشا مل تتٛؾط ق١ً 

ايكطاب١ ٫ تكّٛ ٖصٙ اؾط١ّ, ٚيهٔ ٫ ٜعين ٖصا اْتؿا٤ قؿ١ ايتذطِٜ عٔ 

 ٖصا ايؿعٌ, بٌ ّهٔ إخهاع٘ يٓل آخط َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ.        

نٌ ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ٜط٣ عبس ايععٜع غعس إٔ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٖٞ: "

ا٫تكاٍ اؾٓػٞ إباؾط اييت تك  بٌ ؾدل شنطا نإ أٚ أْج٢ ٚ بٌ 

أسس قاضَ٘ ؾطعا َٔ أقاضب٘ أٚ أقٗاضٙ أٚ غرلِٖ بطنا٥ِٗ إتبازٍ.
(9)

 

َهطض َٔ قإْٛ ايعكٛبات, ع٢ً ػطِٜ ٖصٙ  337سٝح ْكت إاز٠ 

  تك :ا٭ؾعاٍ بكٛشلا: "تعتدل َٔ ايؿٛاسـ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ اييت

 بٌ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع  -0

 اٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ا٭ؾكا٤ َٔ ا٭ب أٚ ا٭ّ  -5

بٌ ؾدل ٚابٔ أسس إخٛت٘ أٚ أخٛات٘ َٔ ا٭ب أٚ ا٭ّ أٚ َ   -3

 .سس ؾطٚع٘أ

ا٭ّ أٚ ا٭ب ٚايعٚز أٚ ايعٚد١ ٚا٭ضٌَ أٚ ا٭ض١ًَ ابٓ٘ أٚ َ   -2

 .أسس آخط َٔ ؾطٚع٘

 ٚع ايعٚز اٯخط ٚايس ايعٚز أٚ ايعٚد١ أٚ ظٚز أٚ ظٚد١ ا٭ب ٚؾط -2

َٔ أؾدام ٜهٕٛ أسسِٖ ظٚدا يٮر أٚ ا٭خت." -1
(10) 

َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ, قا١ً٥: "ٜٚهٕٛ ايعكاب  559قس ْكت إاز٠ ٚ

نعـ إكساض إػتٛدب إشا نإ ايؿاعًٕٛ يًذطا٥ِ إؿاض إيٝٗا بايؿكٌ 

َهطض َٔ أقٍٛ اجملين عًٝ٘ َٔ أٟ طبك١ أٚ  550ٚ 550َهطض ٚ 557

١ عًٝ٘ أٚ ناْٛا َعًُٝ٘ أٚ خسٳَت٘ أٚ أطبا٤ٙ أٚ أطبا٤ ناْت شلِ غًڀ

يٮغٓإ أٚ نإ ا٫عتسا٤ بإعا١ْ عس٠ أؾدام".
(11)

     

أَا بايٓػب١ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ ؾكس ْل ع٢ً ٖصا ايؿعٌ ٗ 

َٓ٘ قا٬٥: "إشا نإ ايؿاعٌ َٔ أقٌ ايهش١ٝ أٚ ٖٔ شلِ  207إاز٠ 

َا با٭دط٠ عٓسٖا أٚ عٓس أسس َٔ غًڀ١ عًٝٗا أٚ ٚقٝا عًٝٗا أٚ خاز

ا٭ؾدام ايػايـ شنطِٖ, أٚ نإ َٛٚؿا زٜٓٝا أٚ ض٥ٝػا زٜٓٝا ٚنصيو أٟ 

 ؾدل اغتعإ ٗ اعتسا٥٘ بؿدل أٚ بعس٠ أؾدام ؾإٕ ايعكٛب١ ٖٞ: 
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ايػذٔ َٔ ٔؼ إٍ عؿط غٓٛات, ٗ اؿاي١ إؿاض إيٝٗا ٗ  

 .202ايؿكٌ 

إؿاض إيٝٗا ٗ  ايػذٔ َٔ عؿط إٍ عؿطٜٔ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ 

 .202ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿكٌ 

ايػذٔ َٔ عؿطٜٔ إٍ ث٬ثٌ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ إؿاض إيٝٗا ٗ  

 .202ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايؿكٌ 

ايػذٔ َٔ عؿط٠ إٍ عؿطٜٔ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ إؿاض إيٝٗا ٗ  

 .201ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿكٌ 

ٕؿاض إيٝٗا ٗ ايػذٔ َٔ عؿطٜٔ إٍ ث٬ثٌ غ١ٓ, ٗ اؿاي١ ا 

". 201ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايؿكٌ 
(12)

  

َٚٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ٖصٙ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إػاضب١ٝ ٚخاق١ إاز٠ 

َهطض َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؾعا٥طٟ, ٜتي يٓا إٔ دط١ّ ايؿاسؿ١  337

ٖٞ تًو إٛاقع١ ايين تطتهب بٌ ا٭قاضب,
(13)

ِٖٚ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع  

ٌٝ, ٚبٌ ا٭ؾكا٤ ٚايؿكٝكات, ٚاٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ايؿطعٌٝ ٚغرل ايؿطع

ٖٚصا َا ٫  -٭ب أٚ ٭ّ, أٚ َٔ ِٖ َٓعي١ ٖ٪٤٫ ْٝعا َٔ ا٭قٗاض 

يتؿٌُ ا٭عُاّ   -ٜٓڀبل ع٢ً ايكإْٛ إػطبٞ ٚايكإْٛ ايتْٛػٞ 

 ٚا٭خٛاٍ ٚأبٓا٥ِٗ.  

بعس ايتعطض إٍ ٖصٙ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ, ٬ْسٜ إٕ ايكإْٛ 

كإْٛ إػطبٞ, مل ٜؿرل بأٟ ططٜك١ ناْت إٍ دط١ّ ايؿاسؿ١ ايتْٛػٞ ٚاي

أٚ دط١ّ ايػؿاح, ٚإِا أؾاض٠ إٍ ٚاقع١ ا٫غتكاب اييت تك  َٔ ا٭قٍٛ 

زضد١ ايكطاب١ ٗ  اؾك٘, ؾبٗصٙ ا٬ٕس١ٛ ٜهٕٛ ايكاْْٛإ قس سكط

 ٚ٭دٌ شيو ؾسزا ايعكٛب١., أقٍٛ اجملين عًٝ٘ ٫ غرل

نٌ َٔ شلِ غًڀ١ عًٝ٘ أٚ  اٌْ أناؾٚا٭نجط َٔ شيو ؾإٕ ايكاْٛ

ناْٛا َعًُٝ٘ أٚ خسَت٘ أٚ أطبا٤ٙ أٚ أطبا٤ يٮغٓإ أٚ نإ ا٫عتسا٤ 

 بإعا١ْ عس٠ أؾدام ٚست٢ اـسّ َٚٔ ٗ سهُِٗ.

ٚقس ٚغ  ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ع٬ق١ ايكطاب١ ٚإكاٖط٠, سٝح ٜؿذلٙ 

ب أٚ يكٝاّ دط١ّ ايؿاسؿ١ بٌ شٟٚ احملاضّ ٚدٛز ق١ً قطاب١ أٚ ْػ
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َكاٖط٠ بٌ َطتهيب دط١ّ ايؿشـ أٚ ٚدٛز أسس أٚ بعض أغباب 

َٔ قإْٛ ا٭غط٠. 31إٍ  52ايتشطِٜ إٓكٛم عًٝٗا ٗ إٛاز َٔ 
(14)

 

ٜجاض ٗ ؾإٔ ايطناع عس٠ تػا٫٩ت, ؾٌٗ ْڀبل قاعس٠: "وطّ َٔ ٚ

ايطناع َا وطّ َٔ ايٓػب". قٝاغا ع٢ً ؼطِٜ ايعٚاز بصٟٚ ا٭ضساّ؟. 

ٛاب بٓعِ َ  سكط ايتشطِٜ ٗ ايڀؿٌ ايطنٝ  ٚسسٙ زٕٚ ؾٝهٕٛ اؾ

َٔ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ اييت  50إخٛت٘ ٚأخٛات٘ طبكا يٓل إاز٠ 

ْكت ع٢ً أْ٘: "ٜعس ايڀؿٌ ايطنٝ  ٚسسٙ زٕٚ إخٛت٘ ٚأخٛات٘ ٚيٝس 

يًُطنع١ ٚظٚدٗا ٚأخا ؾُٝ  أ٫ٚزٖا ٜٚػطٟ ايتشطِٜ عًٝ٘ ٚع٢ً 

ؾطٚع٘".
(15)

  

 ا٤.ثاْٝا: ضنٔ ايطن

تكتهٞ دط١ّ ايؿاسؿ١ تٛؾط ضنٔ ايطنا, ايصٟ ٖٛ َػتدًل 

َٔ كتًـ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إٓهِ ؾطّيت ايعْا ٚا٫غتكاب, ؾٗصٙ 

اؾط١ّ ٫ تعسٚ أنجط َٔ نْٛٗا ٚاقع١ ظْا, أنٝـ شلا ؾطٙ ايكطاب١ أٚ 

ايع٬ق١ احملسز٠ ٗ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ ظط١ّ ايػؿاح,
(16)

ايػابك١  

صنط َٔ ايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ إػاضب١ٝ, ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإٕ ٚدٛز اي

ؾطٙ ايطنا٤ إعتس ب٘ أَط قتِ يكٝاّ دط١ّ إٛاقع١, ٚأٜها يكٝاّ 

دط١ّ ايؿاسؿ١؛ ٭ٕ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اييت ؼهِ دط١ّ إٛاقع١, تعتدل 

 ْكٛم استٝاط١ٝ, أٚ با٭سط٣ َطد  بايٓػب١ يًٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اييت

ؼهِ دط١ّ ايؿاسؿ١؛ ٭ٕ ٖصٙ ا٭خرل٠ تهُٓت ْٝ  ايعٓاقط, ٚأناؾت 

إيٝ٘ عٓكط أخط ٖٛ ايكطاب١ ٚٚغعت َٔ زا٥ط٠ ا٭ؾعاٍ.
(17)

  

ْڀ٬قا ٖا تكسّ ٜتهح يٓا أْ٘ ٫ تكتكط ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ٗ ٖصٙ ا

اؾط١ّ ع٢ً فطز اي٤ٙٛ ؾشػب, ايصٟ ٜتِ َذطز إ٬ٜز ايعهٛ ايصنطٟ ٗ 

, بٌ ٜتعس٣ شيو يٝؿٌُ أٟ إ٬ٜز دٓػٞ,ؾطز إطأ٠
(18)

غٛا٤ نإ اٱ٬ٜز  

ٗ ايسبط, أٚ ٗ ايؿِ, نُا ٜتػ  ٖصا ا٫تكاٍ اؾٓػٞ يٝؿٌُ أٜها ست٢ 

 ايسيو ٚغرلٙ. 

إناؾ١ إٍ شيو ٫ ِٜٗ إٕ نإ ايؿاعٌ أٚ با٭خط٣ اؾاْٞ َصنطا أٚ 

يهٔ , ٚبصيو تؿٌُ ٖصٙ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ست٢ ايػٝشام ٚايًٛاٙ. اَ٪ْج
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ؾطٜڀ١ إٔ تتِ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ غرل ايؿطع١ٝ بطنا ايڀطؾٌ, ؾإشا مل 

ٜتشكل ايطنا, اعتدل ٖصا ايؿعٌ, إَا ؾعٌ كٌ باؿٝا٤, أٚ اغتكاب َ  

 اغتعُاٍ ايعٓـ سػب اؿاي١.

 انُا ٜٓتؿٞ ايطنا٤ إٕ نإ ايؿاعٌ فْٓٛا, أٚ ؼت إنطاٙ, أٚ قاقط

ط, ٚ بايتايٞ ٜٛقـ ٖصا ايؿعٌ غرل ٖٝع؛ ايصٟ مل ٜتذاٚظ غٔ ايػازؽ عؿ

 ع٢ً أْ٘ اغتكاب أٚ ؾعٌ كٌ باؿٝا٤.

ٕ اي٤ٙٛ ٜعس قشٝشا َٚهْٛا يًٛاقع١ أٚػسض ا٬ٕس١ٛ 

اٱدطا١َٝ, ست٢ ٚيٛ نإ ايؿاع٬ٕ ٚإؿعٍٛ ؾُٝٗا أٚ أسسُٖا ٗ غٔ ٫ 

ٜػُح عكٍٛ اؿٌُ أٚ هعً٘ َػتش٬ٝ, نشاي١ ايعكِ أٚ ٚدٛز َطض, 

ا ٚيٛ َ  سا٥ٌ خؿٝـ ٚبسٕٚ اْتؿاض.سٝح تتِ دط١ّ ايعْ
(19)

 

٭ٕ ايػطض ا٭غاغٞ َٔ ايعكاب ٖٛ اؿًٝٛي١ زٕٚ ا٫تكاٍ 

اؾٓػٞ غرل إؿطٚع َٚعاقب١ َطتهبٝ٘, ٚيٝؼ َٓ  اخت٬ٙ ا٭ْػاب, أٚ 

سكٍٛ اؿٌُ. ٚبايتايٞ ٜعاقب ع٢ً اي٤ٙٛ َت٢ سكٌ, ست٢ ٚ يٛ نإ 

قيب مل ٜبًؼ ؾٝذ طاعٔ ٗ ايػٔ, أٚ اَطأ٠ بًػت غٔ ايٝأؽ, أٚ 

اؿًِ.
(20)

        

 ثايجا: ايطنٔ إعٟٓٛ.

إٕ دط١ّ ايػؿاح ٖٞ دط١ّ قكس١ٜ, ٜتڀًب ؾٝٗا ايككس 

اٱدطاَٞ,
(21)

ٚعٓكطاٙ ايعًِ ٚاٱضاز٠, ٫ٚ ىتًـ ايككس ؾٝٗا عٔ دط١ّ  

اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ,
(22)

ٜٚتشكل ٖصا ايطنٔ َذطز عًِ اؾاْٞ َا ٜأتٝ٘ َٔ  

ْا, َٚٔ ثِ اػاٙ إضازت٘ يتشكٝل ايٓتٝذ١ أؾعاٍ َعاقب عًٝٗا قاْٛ

اٱدطا١َٝ, إتُج١ً ٗ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ غرل إؿطٚع.
(23)

 

 –إشٕ ؾايطنٔ إعٟٓٛ ؾط١ّ ايؿاسؿ١, ٜتڀًب عًِ ايڀطؾٌ

َطتهيب اؾط١ّ, بإٔ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ اييت ٜأتْٛٗا فط١َ  -ايؿاعٌ ٚإؿعٍٛ ؾٝ٘

إٍ اضتهاب ايؿعٌ, ٚبايتايٞ تتشكل قاْْٛا, ٚضغِ شيو تتذ٘ إضازتُٗا اؿط٠ 

 ايٓتٝذ١ إطد٠ٛ, اييت تتُجٌ ٗ سسٚخ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ غرل إؿطٚع. 

َٚع٢ٓ آخط هب إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ قس أت٢ ايؿاسؿ١ عٔ ٚعٞ 

َٔ قإْٛ  337ٚزضا١ٜ بٛدٛز ايكطاب١ ايعا١ًٝ٥, إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 
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 200ٚ ١ً207 ايتْٛػ١ٝ, ٚإازتٌ َٔ اجمل 559ايعكٛبات اؾعا٥طٟ, ٚإاز٠ 

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, ؾإشا ثبت دًٗ٘ بايكطاب١ اْتؿت دط١ّ 

ايؿاسؿ١ بٌ ظٟٚ ا٭ضساّ.
(24)

  

ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜبك٢ ايتهٝـ ايكاْْٛٞ يًٛاقع١ ٜؿهٌ ؾعٌ ايعْا   

ؾٌٗ  ؛ؾك٘, ٫ٚ ٜؿهٌ دط١ّ ايؿاسؿ١, َٚٓ٘ ٜجاض ايتػا٩ٍ ايتايٞ

ايڀطؾإ بايك١ً اؾٓػ١ٝ غرل إؿطٚع١ بُٝٓٗا؟ اؾٛاب  ٜؿذلض إٔ ٜعًِ

ٕ ايڀطؾٌ أٚ أسسُٖا نإ ٜعتكس أْ٘ ٜكِٝ أٖٛ ْعِ, خاق١ يٛ اؾذلنٓا 

ع٬ق١ دٓػ١ٝ َؿطٚع١, ٚبايٓتٝذ١ ٜٓتؿٞ ايككس اؾٓا٥ٞ عٓ٘, ٚبايتايٞ 

تٓتؿٞ إػ٪ٚي١ٝ.
(25)

   

ٚٗ ٖصا ايكسز قس ٜهٕٛ أسس اؾٓا٠ ع٢ً عًِ بٗصٙ ايكطاب١ 

ٚايڀطف ا٭خط هًٗٗا, ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ تكّٛ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٗ سل 

اؾاْٞ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜعًِ بايكطاب١, ٚتٓتؿٞ ٗ سل ايجاْٞ ايصٟ هًٗٗا.
(26)

  

تجاض َػأي١ أخط٣ عس٠ ٗ ايككس اؾٓا٥ٞ عٓسَا ٜتعًل ا٭َط 

باحملطّ َٔ ايطناع, ؾٌٗ ٜكذلض أٜها ايعًِ بٗصٙ ايكطاب١؟. اٱداب١ ْعِ 

مل ٜجبت ايعهؼ؛ سٝح إٕ عب٤ اٱثبات ٜك  ع٢ً إتِٗ ْؿػ٘, إشا  َا

ٜتعٌ عًٝ٘ إقا١َ ايسيٌٝ ع٢ً دًٗ٘ بايكطاب١.
(27)

ٚإٕ أٟ تأثرل ع٢ً إضاز٠  

أسس إتٌُٗ هعٌ َٔ ايؿعٌ خاضز عٔ ْڀام تڀبٝل ايٓكٛم 

 ايكا١ْْٝٛ ايػابك١ ايصنط.  

 ايؿطع ايجاْٞ: إتابع١ ٚايعكٛب١. 

إڀًب بايؿطح ٚايتشًٌٝ إٍ نٝؿ١ٝ إتابع١ مت ْتعطض ٗ ٖصا 

بعس شيو ْتٓاٍٚ ايعكٛبات إكطض٠ ؾط١ّ ايؿاسؿ١ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, 

ٚعكٛبات ا٫غتكاب ايٛاق  َٔ ا٭قٍٛ ع٢ً شٟٚ ا٭ضساّ ٗ ايكإْٛ 

 اؾٓا٥ٞ ايتْٛػٞ ٚإػطبٞ. 

 أ٫ٚ: إتابع١.

يعا١َ, ٗ َباؾط٠ ىه  ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ إٍ ايكٛاعس ا

ٚؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ, ع٢ً ايعهؼ َٔ دط١ّ اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ, اييت 

اؾذلٙ ؾٝٗا إؿطع ايؿه٣ٛ ٫ٚ تهٕٛ ٖصٙ ا٭خرل٠ إ٫ بٓا٤ عٔ ايعٚز 
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إهطٚض,
(28)

ٚإشا نإ ايعٚز ٖٛ ايؿاعٌ ا٭قًٞ, ؾ٬ تتِ إتابع١ إ٫ بٓا٤  

ع٢ً ؾه٣ٛ ايعٚد١.
(29)

ؿ١ بٌ شٟٚ ا٭ضساّ تعتدل شيو ٭ٕ دط١ّ ايؿاس 

ٕ أَٔ اؾطا٥ِ اييت تعععع اجملتُ  ُٚؼ بهٝإ ا٭غط٠, يصيو ْعتكس 

إؿطع إػاضبٞ, أسػٔ قٓعا عٓسَا تطى أَط ؼطٜهٗا َٚباؾطتٗا يًٓٝاب١ 

 ايعا١َ.

ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾكس ٚغ  َٔ ٚغا٥ٌ ٚططم إثباتٗا؛ ؾٗٞ 

ت عًٝٗا ايٓكٛم إػاضب١ٝ, تجبت َدتًـ ططم ٚٚغا٥ٌ اٱثبات اييت ْك

َا ؾٝٗا ا٭زي١ ايؿؿ١ٜٛ
(30)

ٚططم ٚٚغا٥ٌ اٱثبات اؿسٜج١. ٚبٗصا تهٕٛ  

دط١ّ ايؿاسؿ١ قس خايؿت دط١ّ اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ, اييت سسز ت ؾٝٗا 

ططم اٱثبات ع٢ً غبٌٝ اؿكط ٗ قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ ٚايكإْٛ 

 ع٢ً ايتٛايٞ. 293إاز٠ ٚ  320اؾٓا٥ٞ إػطبٞ. َٔ خ٬ٍ إاز٠ 

 ثاْٝا: اؾعا٤.

كس عاقب إؿطع اؾعا٥طٟ ع٢ً ٖصٙ اؾط١ّ ع٢ً سػب ٚقؿٗا ي

 دٓا١ٜ ناْت أّ دٓش١ َ  زضد١ ايكطاب١.

 اؿاي١ ا٭ٍٚ: اييت تٛقـ ؾٝٗا اؾط١ّ باؾٓا١ٜ. –أ 

ٖٞ اؿا٫ت اييت تطتهب ؾٝٗا ايؿاسؿ١ بٌ ا٭قاضب َٔ ايؿطٚع أٚ ٚ

٠ٛ ٚا٭خٛات ا٭ؾكا٤ َٔ ا٭ب أٚ ا٭ّ. ٚتكسض ايعكٛب١ ٗ ا٭قٍٛ, ٚاٱخ

غ١ٓ. إناؾ١ إٍ ايعكٛبات  51 إٍ 01َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت, بايػذٔ َٔ 

ا٭ق١ًٝ, تڀبل عكٛبات ته١ًُٝٝ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘.
(31)

   

 اؿاي١ ايجا١ْٝ: اييت تٛقـ ؾٝٗا اؾط١ّ باؾٓش١. –ب 

ييت تهٕٛ ؾٝٗا ايعكٛب١ ٚتٛقـ بٗصا ايٛقـ ٗ اؿا٫ت ا٭خط٣, ا

 اؿبؼ َٔ ٔؼ إٍ عؿط غٓٛات ٗ اؿا٫ت ايتاي١ٝ: 

 ؾدل ٚابٔ أسس إخٛت٘ أٚ أخٛات٘ أٚ أسس ؾطٚع٘. - 

 بٌ ا٭ّ أٚ ا٭ب ٚظٚد١ أٚ ظٚز ٚ أضٌَ أٚ أض١ًَ ا٫بٔ أٚ أسس ؾطٚع٘. - 

ٚيس ايعٚز أٚ ايعٚد١ أٚ ظٚز ا٭ّ أٚ ظٚد١ ا٭ب ٚأسس ؾطٚع ايعٚز  - 

 اٯخط.
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ؼ غٓٛات ٗ ٔٚاييت تڀبل عًٝٗا عكٛب١ اؿبؼ َٔ غٓتٌ إٍ 

اؿاي١ ا٭خرل٠, ٖٚٞ دٓش١ ؾعٌ ايؿشـ إكذلف بٌ أؾدام ٜهٕٛ 

أسسِٖ ظٚدا ٭ر أٚ أخت اٯخط.
(32)

أَا ايٓكٛم إكاض١ْ ا٭خط٣ تْٛؼ  

ٚإػطب, ؾكس عاقب ع٢ً ا٫غتكاب اييت ٜتعطض ي٘ احملاضّ َٔ خ٬ٍ 

    ْكٛقٗا اؾٓا١ٝ٥.  

يهٔ َا ّهٔ ٬َسٛت٘ عٔ ٖصٙ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ, خاق١ 

َٓٗا ايٓكٛم ايتْٛػ١ٝ ٚايٓكٛم إػطب١ٝ, ٖٛ إٕ قؿات ايؿاعٌ 

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ  207َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ, ٚإاز٠  559ايٛاضز٠ ٗ إاز٠ 

إػطبٞ, اييت ع٢ً أغاغٗا ؾسز إؿطع ايعكٛب١, دا٤ت ع٢ً غبٌٝ اؿكط 

جاٍ؛ ٚبصيو ؾ٬ ول يًكانٞ ايتْٛػٞ ٫ٚ ايكانٞ إػطبٞ, إٔ ٚيٝؼ إ

ٜهٝـ أؾدام دسز قٝاغا ع٢ً ايكؿات اييت ٚضزت ٗ إازتٌ 

 ايػابكتٌ.

اغتٓازا ع٢ً َا غبل ؾإْ٘ ٫ هٛظ يًكانٞ إٔ ٜؿسز ايعكٛب١ ٗ 

دط١ّ ا٫غتكاب, إشا نإ إػتكب ؾكٝل إػتكب١, ْٚؿؼ اؿهِ ٜڀبل 

ي١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿاعٌ ؾطعا يًُذين عًٝٗا, نإٔ ٜػتكب بايٓػب١ يًشا

أسس ا٭بٓا٤ ٚايست٘, سٝح ٫ هٛظ تؿسٜس ايعكٛب١ ع٢ً اؾاْٞ؛ ٭ٕ إؿطع 

  -أٟ قؿ١ ايؿطع  –ايتْٛػٞ ٚإؿطع إػطبٞ, مل ٜٛضزا ٖصٙ ايكؿ١ 

َٔ اجمل١ً ايتْٛػ١ٝ,  207ٚ 559نٛطف َؿسز يًعكٛب١ ٗ بسا١ٜ إازتٌ 

ٕ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ ع٢ً ايتٛايٞ.ايكاْٛ
(33)

   

ٚٗ اؿكٝك١ ٬ْسٜ إٔ َؿطع ايبًسٜٔ تٓاغ٢ اعتباض اؿايتٌ 

ايػابكتٌ,
(34)

َٔ ٚطٚف ايتؿسٜس ٗ دط١ّ  ا٫غتكاب, ٜٚطد  ايػبب  

ٗ شيو إٍ ق١ً ٚقٛع ٖصٙ ا٭ؾعاٍ, ع٢ً أضض ايٛاق . يهٔ ْطدٛ َٔ 

ٖصا ايٓكل ٗ ايتعس٬ٜت إؿطع إػطبٞ ٚإؿطع ايتْٛػٞ إٔ ٜتساضى 

 اييت قس تڀطأ ع٢ً ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ.

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ  200ؾكٞ اؿاي١ إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

إػطبٞ, ٬ْسٜ إٔ إؿطع قس ؾسز ايعكٛب١ ع٢ً ايؿاعٌ إشا قاسب 

ا٫غتكاب ؾض غؿا٤ ايبهط٠, ٚأَا إشا نإ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام َٔ أقٍٛ 



(159) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ؾإٕ ايعكٛب١ تهٕٛ طبكا  ,خلايػًڀ١ عًِٝٗ...ا ٟاجملين عًِٝٗ أٚ شٚ

غ١ٓ إشا  51َٓ٘ ٖٚٞ ايػذٔ ٕس٠  200يًؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ ْل إاز٠ 

غ١ٓ  31غ١ٓ نا١ًَ, ٕٚس٠  00نإ اجملين عًٝٗا قاقط, ٫ ٜكٌ عُطٖا عٔ 

غ١ٓ. 00إشا نإ غٓٗا ٫ ٜتذاٚظ 
(35)

 

ؾإشا ناْت ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ قس غًٛت ايعكٛب١ ع٢ً ٖصٙ 

طا٥ِ, ؾإٕ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٫ لس أثط يتؿسٜس ايعكٛب١ ٗ ٖصٙ اؾ

ايٛاقع١, سٝح شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ, ٚإايه١ٝ, ٚايؿاؾع١ٝ ٚبعض 

اؿٓاب١ً ٚايٛاٖط١ٜ, إٕ َٔ ظْا باحملاضّ ٜعاقب عس ايعْا, َػتسيٌ ع٢ً 

َٔ  شيو َٔ عُّٛ ْل اٯ١ٜ اييت مل ُٝع بٌ ظْا شٟٚ ا٭ضساّ ٚغرلِٖ

ا٭ؾطاز. َٔ قٛي٘ تعاٍ: )ايعاْٞ ٚايعا١ْٝ ؾادًسٚا نٌ ٚاسس َُٓٗا َا١٥ 

دًس٠ ٫ٚ تأخصنِ بُٗا ضأؾ١(
(36)

. 

اٱَاّ َايو "أضأٜت ايصٟ ٜعْٞ بأَ٘ اييت ٚيست٘ أٚ ٚيكس غ٦ٌ 

بعُت٘ أٚ بأخت٘ أٚ بصات ضسِ قطّ َٓ٘ أٚ غايت٘؟. ؾكاٍ: أض٣ أْ٘ ظْا إٕ 

دًس َا١٥, ٚغطب عاَا".نإ ثٝبا ضدِ, ٚإٕ نإ بهطا 
(37)

 

8 

ٕ ايكٛاٌْ إػاضب١ٝ, اختًؿت ٗ ؾإٔ دط١ّ ًْشٜ أٚٗ ا٭خرل 

ايؿاسؿ١ نُا بٝٓا أع٬ٙ, ؾاجمل١ً ايتْٛػ١ٝ ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, مل 

إٍ عٓكط  اىككٛا ْكٛم قا١ْْٝٛ ؼهِ ٖصٙ اؾط١ّ, بٌ أؾاضٚ

ب, عهؼ إؿطع اؾعا٥طٟ ايكطاب١ إتُجٌ ٗ )ا٭قٌ( ٗ دط١ّ ا٫غتكا

ايصٟ خكل ْكٛم قا١ْْٝٛ خاق١ بٗصٙ اؾط١ّ, إناؾ١ إٍ أْ٘ سسز 

 عٓكط ايكطاب١ بسق١ َتٓا١ٖٝ.

يهٔ ضغِ شيو ؾإٕ دط١ّ ايؿاسؿ١ ٚاـٝا١ْ ايعٚد١ٝ تعتدل َٔ 

أخڀط اؾطا٥ِ اييت تٗسز نٝإ ا٭غط ٚبايتايٞ تؿػس ٚتؿهو ايطٚاب٘ 

, ٕا شلا َٔ آثاض غًب١ٝ تكٌ سٍٚ ٚا٭َِا٫دتُاع١ٝ زاخٌ اجملتُعات ٚاي

ْػإ ستُا إٍ ايكٝاّ ظط١ّ اٱدٗاض, إشا ْتر عٔ تًو ا٭ؾعاٍ ٌٓ. باٱ

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ دط١ّ اٱدٗاض, قس تطتهب ْتٝذ١ ؿٌُ دا٤ َٔ 
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غؿاح, اتكا٤ ايعاض,نُا أْٗا قس تطتهب ست٢ ٚيٛ نإ ؿٌُ دا٤ ْتٝذ١ َٔ 

 عكس قطإ َؿطٚع.    

 وؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚاهلٕا

                                                 
قُس قُس ٚيٝس َػً٘, دط١ّ ايػؿاح زضاغ١ أعست يٌٓٝ زضد١ ايسبًّٛ ٗ ايعًّٛ  اْٛط: (1)

 .5, م 0225 -0224اؾٓا١ٝ٥, داَع١ زَؿل, ن١ًٝ اؿكٛم, ايػ١ٓ 

ْٜٛٝٛ غ١ٓ  8 يـ: إٛاؾل ٖـ8386قؿط عاّ  88 :إ٪ضر ٗ 66/856 :ا٭َط ضقِ اْٛط: (2)

قؿط  09 :إ٪ضر ٗ 29/28 :بايكإْٛ ضقِ إْٛ ايعكٛبات إعسٍ ٚإتُِقٜتهُٔ  8966ّ

 .0229ّؾدلاٜط غ١ٓ  05يـ: إٛاؾل  ٖـ8432عاّ 

إٍ ايؿعٌ إدٌ باؿٝا٤. ٖٚٞ إاز٠ اييت ْكشت  008ؾاجمل١ً اؾٓا١ٝ٥ ايتْٛػ١ٝ تؿرل ٗ إاز٠  (3)

سٜ أْ٘ دا٤ بايتسضز ٗ ايعكٛب١ , ايصٟ  8995ّ٬ْٜٛؾُدل  29 :َٛدب ايكإْٛ إ٪ضر ٗ

ٚٚغ  فاٍ اؿُا١ٜ يتؿٌُ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ يًؿاسؿ١ ِٖٚ زٕٚ غٔ ايجُا١ْٝ عؿط 

ضنا  اْٛط:عاَا, ُاؾٝا َ  اتؿاق١ٝ ا٭َِ إتشس٠ ؿكٛم ايڀؿٌ اييت قازقت عًٝٗا تْٛؼ, 

ج١, َٓؿٛضات إڀبع١ ٔاخِ, ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايتْٛػٞ تؿطٜعا ٚؾكٗا ٚ قها٤, ايڀبع١ ايجاي

 . 063, م 0223ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ, تْٛؼ, غ١ٓ 

شيو ضنا ٔاخِ, إطد   اْٛط:.  8962ّغبتُدل  80 :إ٪ضر ٗ 8009ايكطاض ايتعكٝيب عسز  (4)

 . 063ايػابل, م 

ايعا١َ ٖصا ا٭ْكاٍ فطّ ست٢ ٗ اجملتُعات أٚ ايسٍٚ اييت تبٝح دط١ّ ايعْا, ؾؿٞ ايؿطٜع١  (5)

اٱلًٝع١ٜ نإ ايػؿاح َباسا؛ أٟ مل ٜهٔ فطَا, يهٔ احملانِ ايهٓػ١ٝ, ناْت  ؼانِ ٚتعاقب 

عًٝ٘, ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايعٚاز, ايصٟ سسزت  َٛدب٘ زضدات ايكطاب١, سٛط ايعٚاز ٗ 

ْڀاقٗا, ٚاعتدل ٖصا ايعكس باط٬ ٚأقبح ٫ أغاؽ ي٘, ٚا٭نجط َٔ شيو إشا ٚق  اتكاٍ دٓػٞ 

ناٌَ ايػعٝس, ؾطح  اْٛط:ٖصا اٱطاض  ايهٝل َٔ زضد١ ايكطاب١, ٜؿهٌ دط١ّ دٓا١ٝ٥. ٗ 

قإْٛ ايعكٛبات: اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭خ٬م ٚاٯزاب ايعا١َ ٚا٭غط٠, َهتب١ زاض ايجكاؾ١ 

 . 068, م 8993يًٓؿط ٚايتٛظٜ , عُإ, غ١ٓ 

 .068ناٌَ ايػعٝس, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (6)

 اؾُٗٛض١ٜ اْٛط:. 8989ؾٝؿطٟ  :إ٪ضر ٗ 8989يػ١ٓ  03ْكشت بايكإْٛ عسز  009ز٠ إا (7)

 . 0224ايتْٛػ١ٝ, اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥, َٓؿٛضات إڀبع١ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ, غ١ٓ 

(8) R, GULLLIEN et J, VINCENT – Lexique de termes juridiques – éd. D, 

Paris 1988- p. 331                      - 

-parent - parenté. -Dictionnaire Hachette de la langue Françairse – éd 

Hachette Paris 1980 – Mot p. 1143 et s - 

عبس ايععٜع غعس, اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ْٛاّ ا٭غط٠, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, ايسٜٛإ ايٛطين  اْٛط: (9)

 .45, م 0220يٮؾػاٍ ايذلب١ٜٛ, اؾعا٥ط, غ١ٓ 

 إتهُٔ قإْٛ ايعكٛبات.  28/26/8966 :إ٪ضر ٗ 66/856 :ا٭َط ضقِ (10)



(161) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
اؾُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ, اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥, َٓؿٛضات إڀبع١ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ,  اْٛط (11)

 .0224غ١ٓ 

١َٛ ًُٕه١ إػطب١ٝ )ٚظاض٠ ايعسٍ(, فُٛع١ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ, َٓؿٛضات ْع١ٝ ْؿط إعًا (12)

 . 0229, ؾدلاٜط 23ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ غًػ١ً إع١ًَٛ يًذُٝ , ايعسز 

ُٝع َعادِ ايكإْٛ ايؿطْػٞ, بٌ إؿّٗٛ ايٛاغ  ٚايهٝل يًكطاب١, ؾإؿّٗٛ ايٛاغ  ٜؿٌُ  (13)

نٌ ا٭ؾدام إطتبڀٌ بع٬ق١ ايسّ َٔ د١ٗ, ٚبٌ إؿّٗٛ ايهٝل يٮقاضب ايصٟ ٜؿٌُ 

ط٣, ٚتعتدل ايكطاب١ َباؾط٠ إشا ناْت تطب٘ أؾدام َٓشسضٜٔ َٔ ا٭ب ٚ٭ّ َٔ د١ٗ أخ

بعهِٗ ايبعض, ٚع٢ً ايعُّٛ ؾإٕ َؿّٗٛ ايكطاب١ ٜٓهٟٛ ٜٚتهُٔ اٯبا٤ ٚا٭بٓا٤ ٚا٭خ٠ٛ 

قُس  اْٛط:ٚا٭ظٚاز ٚأبٓا٤ اٱخ٠ٛ, ٚأٜها ا٭عُاّ ٚا٭خٛاٍ ٚأبٓا٤ ا٭عُاّ ٚا٭خٛاٍ. 

ايتْٛػٞ ٚإكاضٕ, غًػ١ً ايسضاغات إتدكك١ ٗ ايًذُٞ, اؿكا١ْ ايعا١ًٝ٥ ٗ ايكإْٛ 

اؿكاْات ٚقٕٛ اؿطَات, ايؿطن١ ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط ٚت١ُٝٓ ؾٕٓٛ ايطغِ, تْٛؼ, غ١ٓ 

 .  893, م 0225

عًٞ عبس ايكازض ايكٗٛدٞ, قإْٛ ايعكٛبات ايكػِ اـام,  َٓؿٛضات اؿًب  اْٛط: (14)

 .529, م 0228اؿكٛق١ٝ,  برلٚت يبٓإ, غ١ٓ 

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط:( 15)

 اْٛط. 839ٚا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م

 .76نصيو ٗ ٖصا اجملاٍ عبس ايععٜع غعس, إطد  ايػابل, م 

  . 065ناٌَ ايػعٝس, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (16)

ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايطنٔ إازٟ ؾُٝ  اؾطا٥ِ اؾٓػ١ٝ ٖٛ ْؿؼ ايطنٔ إازٟ ؾط١ّ  (17)

ايؿاسؿ١, ايصٟ ٜتُجٌ ٗ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ غرل إؿطٚع, يهٔ َا ّٝع ٖصا ايطنٔ عٔ ا٭ضنإ 

ا٭خط٣, ٖٛ ايؿطٚٙ اـاق١ ب٘ اييت تؿهٌ اؿس ايؿاقٌ بٌ نٌ دط١ّ ٚأخط٣. ٚاييت تتُجٌ 

 .88إطد  ايػابل, م  قُس قُس ٚيٝس َػً٘, اْٛط: عٓكط ايكطاب١. ٗ

ايؿعٌ  –ٖتو ايعطض –عبس اؿُٝس ايؿٛاضبٞ, دط١ّ ايعْا ٚدطا٥ِ ا٫غتكاب  اْٛط (18)

 .26, م 8998ايسعاض٠, َٓؿأ٠ إعاضف, ا٭غهٓسض١ٜ, غ١ٓ  –ايؿانح 

قُس اشلازٟ بٔ عبس اهلل,  اْٛط, 8982ّأنتٛبط  09 :َ٪ضر ٗ 4502قطاض تعكٝيب دعا٥ٞ عسز  (19)

دطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع٢ً ا٭ؾدام ٚع٢ً ا٭َٛاٍ َٔ خ٬ٍ َباز٨ ؾك٘ ايكها٤ ايتْٛػٞ, زاض 

 .847, م 0228إغٗاَات ٗ أزبٝات إ٪غػ١, تْٛؼ, غ١ٓ 

 .82قُس قُس ٚيٝس َػً٘, ْؿؼ إطد , م  ( اْٛط20)

ٜؿٌُ عٓكط اٱضاز٠ ٚعٓكط ايعًِ, إٕ ايككس ايصٟ ٜتڀًب ٖٓا ٖٛ ايككس ايعاّ ايصٟ  (21)

ٚيٝؼ ايككس اـام, ؾايككس ايعاّ ٜهؿٞ يكٝاّ دط١ّ ايػؿاح, ٫ٚ أ١ُٖٝ يًككس اـام, 

تٛؾط ايككس ايعاّ تذلتب  زغٛا٤ نإ قكس ايؿاعٌ ا٫ْتكاّ أٚ ؾ٤ٞ أخط, ؾا٭َط غٝإ ؾبُذط

   .   84قُس قُس ٚيٝس َػً٘, إطد  ايػابل, م  اْٛط: –إػ٪ٚي١ٝ. 

 .065ناٌَ ايػعٝس, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (22)

 .84قُس قُس ٚيٝس َػً٘, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (23)



 منصوري المبروك أ.شة بين ذوي األرحام في القوانين المغاربية                   الفاح 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (162) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (24)

 . 839ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م 

 . 84قُس قُس ٚيٝس َػً٘, إطد  ايػابل, م  اْٛط: (25)

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (26)

 .839ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, ْؿؼ إطد  , م 

 .839أسػٔ بٛغكٝع١, ْؿؼ إطد , م  اْٛط: (27)

َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ, ٚايؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ إاز٠  498ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿكٌ  اْٛط (28)

 َٔ اجمل١ً اؾٓا١ٝ٥ ايتْٛػ١ٝ.  036َٔ قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ, ٚإاز٠  339

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط (29)

 . 838ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس 

قُس قبشٞ لِ, ضنا اجملين عًٝ٘ ٚأثطٙ ع٢ً إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥, زٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع١ٝ,  (30)

 .064, م 8983اؾعا٥ط, غ١ٓ 

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (31)

 . 842 - 839ام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, إطد  ايػابل, م ا٭ؾد

أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام, اؾعا٤ ا٭ٍٚ, اؾطا٥ِ نس  اْٛط: (32)

 .  842ا٭ؾدام ٚاؾطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ, ٚبعض اؾطا٥ِ اـاق١, ْؿؼ إطد , م 

ؾطح ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ: ايكػِ اـام, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, عبس ايٛاسس ايعًُٞ,  اْٛط: (33)

 .027, م 0229ايؿطن١ إػطب١ٝ يتٛظٜ  ايهتاب, ايساض ايبٝها٤, غ١ٓ 

يهٔ إؿطع إػطبٞ قس تساضى ٚتٓب٘ إٍ نطٚض٠ تؿسٜس عكٛب١ ا٫غتكاب بايٓػب١ ؿامل ٌٓ  (34)

 . ٠486 ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ إػتكب١ أٚ إعاقتٗا ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٗ ْل ايؿكط

 .028عبس ايٛاسس ايعًُٞ, ْؿؼ إطد , م  اْٛط: (35)

 .20 :ايٓٛض اٯ١ٜ ضقِغٛض٠  (36)

عباز٠ ؾٛظ١ٜ خايس أٓس, ا٫عتسا٤ ع٢ً شٟٚ ا٭ضساّ, )ضغاي١ قسَت يٌٓٝ زضد١  اْٛط: (37)

 .72, م 0288إادػترل(, داَع١ ايٓذاح, ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا, ؾًػڀٌ, غ١ٓ 
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 المعاملة القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي

 الدين الحاج علي بدرأ.                             

 جامعة سعيدة                                
S 

ْٛطا ٭١ُٖٝ َٛنٛع ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ, ٜٛيٞ إؿطع اؾعا٥طٟ عٔ 

ٓا٥ٞ ٓا١ٜ ٚاغع١ ايٓڀام, عٔ ططٜل ١ًْ َٔ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ططٜل ْٛاَ٘ اؾ

إٛنٛع١ٝ ٚاٱدطا١ٝ٥ اييت سسزت غٓا َع١ٓٝ, إشا بًػٗا ايڀؿٌ ٚناْت سايت٘ ايكش١ٝ أٚ 

ا٭١َٝٓ أٚ إع١ٜٛٓ أٚ ايذلب١ٜٛ َعطن١ ـڀط َا, ٚدبت آْصاى ٓاٜت٘ عٔ ططٜل اؽاش ١ًْ 

 َٔ تسابرل اؿُا١ٜ ٚإػاعس٠.

Résumé
En raison de l’importance de sujet de l’enfant en danger moral, 

le législateur algérien reconnait une large protection pénale à travers les 
textes juridiques de fond et de procédure qui identifié un certain âge 
duquel la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant  sont 
compromises, peuvent faire l’objet de mesures de protection et 
d’assistance éducative. 

 

٫ ّهٔ إْهاض إٔ اجملتُ  اؾعا٥طٟ قس تأثط َا ًٓت٘ ايجكاؾات 

ايػطب١ٝ َٚا ًٓت٘ ضٜاح ايع١ٕٛ َٔ آثاض ٚخ١ُٝ أخصت با٭خهط 

ٚايٝابؼ, ٫ٚغُٝا عامل ايڀؿٛي١, إش إٔ طؿٌ ايّٝٛ ىتًـ نجرلا عٔ طؿٌ 

ا٭َؼ, سٝح أضقاّ دٓٛح ا٭سساخ ٫ تػط باـاطط باٱناؾ١ إٍ ٚٗٛض 

طؿاٍ إعطنٌ ي٬مطاف ٚاييت باتت َٛنٛع اٖتُاّ نبرل َٔ ؾ٦ات ا٭

ايباسجٌ غٛا٤ ع٢ً قعٝس ايكإْٛ أٚ باقٞ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ا٭خط٣, َٚا 

شيو إ٫ ٭ٕ إػأي١ تؿهٌ ٗ سس شاتٗا قه١ٝ غًٛى إْػاْٞ ٗ أع٢ً 

زضدات تعكٝسٙ
(1)

. 

ٗ إٔ ٜٚٛٗط ايؿاضم بٌ اؿسخ اؾاْح ٚايڀؿٌ إعطض ي٬مطاف, 

ا٭ٍٚ أٚٗط ْؿاط٘ اٱدطاَٞ بُٝٓا ىؿٞ ايجاْٞ اؾط١ّ ٗ دٛام٘ ٚاييت 

 تهٕٛ ٗ ططٜكٗا يًٛٗٛض إشا مل ٜكازؾ٘ ايع٬ز إٓاغب ٗ ايٛقت إٓاغب.
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ٜٚذلتب ع٢ً ٖصٙ ايتؿطق١ بٌ ايٓٛعٌ, أْ٘ ٗ ساي١ اؿسخ 

رل ايٛقا١ٝ٥ اؾاْح, هب ع٢ً احمله١ُ إٔ تكهٞ بايعكٛبات إدؿؿ١ أٚ ايتساب

أٚ اٱق٬س١ٝ, ٚشيو ٭ٕ ا٭َط ٜتعًل ٗ ٖصٙ اؿاي١ ظط١ّ قس اضتهبت. 

ٚيهٔ ٗ ساي١ ايڀؿٌ إعطض ي٬مطاف, سٝح مل ٜتِ اضتهاب دط١ّ, ؾ٬ 

هٛظ إخهاع٘ يعكٛب١ دٓا١ٝ٥, ٚإِا هب إٔ ٜهٕٛ ق٬ ٕػاعس٠ ٚضعا١ٜ 

 خاق١ تبعسٙ عٔ ططٜل اٱدطاّ.

ظ ٖصٙ ايڀا٥ؿ١ يًٛدٛز إٍ سًك١ زضاغات ٜٚطد  ايؿهٌ ٗ إبطا

ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٕٓ  اؾط١ّ َٚعا١ًَ إصْبٌ إٓعكس٠ ٗ ايكاٖط٠ ٗ غ١ٓ 

ٚاييت ضأت أْ٘ ٜعتدل سسثا داما يٝؼ ؾك٘ َٔ ٜطتهب دط١ّ  

ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ, ٚيهٔ نصيو ايڀؿٌ احملطّٚ َٔ ايطعا١ٜ ايهاؾ١ٝ أٚ 

ٚ ايتكِٜٛايصٟ وتاز إٍ اؿُا١ٜ 
(2)

. 

ٚتأنٝسا ع٢ً شيو, ؾكس ْل إ٪ُط ا٭ٍٚ يٮَِ إتشس٠ ٕٓ  

ٗ تٛقٝات٘ ع٢ً  اؾط١ّ َٚعا١ًَ إصْبٌ إٓعكس٠ ٗ دٓٝـ غ١ٓ 

نطٚض٠ تڀبٝل أغايٝب ايٛقا١ٜ َٔ اؾٓٛح ع٢ً ا٭سساخ ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ 

ايصٜٔ  أؾعا٫ تعتدل دطا٥ِ طبكا يكإْٛ زٚيتِٗ, ٚنصيو ع٢ً ا٭طؿاٍ

ٜتعطنٕٛ بػبب ٚطٚؾِٗ ا٫دتُاع١ٝ أٚ بػبب خًكِٗ إٍ اضتهاب ٖصٙ 

ا٭ؾعاٍ, ٚا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜهْٕٛٛ ٗ ساد١ إٍ ضعا١ٜ ٚٓا١ٜ خاق١
(3)

  . 

ُٚاؾٝا َ  ٖصا, عٌُ إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إطاض غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ 

إتعًل عُا١ٜ  /اـاق١ با٭طؿاٍ إٍ اغتشساخ ا٭َط ضقِ: 

إتعًل بإسساخ إ٪غػات  /ڀؿٛي١ ٚإطاٖك١ ٚا٭َط ضقِ: اي

ٚإكاحل إهًؿ١ عُا١ٜ ايڀؿٛي١
(4)

. 

ٚعًٝ٘, اضتأٜٓا َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْػً٘ ايه٤ٛ ع٢ً سا٫ت  

تعطض ايڀؿٌ يًدڀط إعٟٓٛ )إڀًب ا٭ٍٚ(, َٚٔ ثِ اٱدطا٤ات 

اْٞ(.اـاق١ عُا١ٜ ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ )إڀًب ايج



(165) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 املطمب األٔه: ساالت تعسض الطفن لمدطس املعٍٕٙ

َبس٥ٝا, إٕ أِٖ تعطٜـ عين بايڀؿٌ إعطض ي٬مطاف ٖٛ َا 

أٚضزٙ َعٗس زضاغات عًِ اٱدطاّ ٗ يٓسٕ ٗ أسس تكاضٜطٙ ايكازض٠ ٗ 

سٝح عطؾ٘ "نٌ ؾدل ؼت غٔ َع١ٓٝ مل ٜطتهب اؾط١ّ  غ١ٓ 

دل ٭غباب َكبٛي١ شا غًٛى َهاض طبكا يٓكٛم ايكإْٛ إ٫ أْ٘ ٜعت

باجملتُ  ٚتبسٚ َٛاٖطٙ ٗ أؾعاي٘ ٚ تكطؾات٘ يسضد١ ّهٔ َعٗا ايكٍٛ 

باستُاٍ ؼٛي٘ إٍ فطّ ؾعًٞ, إشا مل ٜتساضى أَطٙ ٗ ايٛقت إٓاغب باؽاش 

أغايٝب ايٛقا١ٜ"
(5)

. 

ٚبايطدٛع إٍ ايكاْـٕٛ اؾعا٥طٟ, لس إٔ إاز٠ ا٭ٍٚ َٔ ا٭َط 

إتـعًل عُـا١ٜ ايڀؿٛيـ١ ٚإطاٖـك١ قس ْكت ع٢ً إٔ  /ضقِ: 

غ١ٓ ٚتهٕٛ أخ٬قِٗ أٚ تطبٝتـِٗ أٚ  "ايككـط ايصٜٔ مل ٜهُـًٛا 

قشتِٗ عطن١ يًدڀط, أٚ ايصٜٔ ٜهٕٛ ٚن  سٝاتِٗ أٚ غًٛنِٗ 

َهطا َػتكبًِٗ, ّهٔ إٔ ىهعٛا إٍ تسابرل اؿُا١ٜ ٚإػاعس٠ 

ايذلب١ٜٛ"
(6)

ت٘ ٭ٍٚ ١ًٖٚ ع٢ً ايٓل, ٖٛ إٔ إؿطع . َٚا ّهٔ ٬َسٛ

قس ٚغ  َٔ زا٥ط٠ ايتعطٜـ, ٚسػٔ َا ؾعٌ, إش تػُح ٖصٙ إاز٠ 

 يكانٞ ا٭سساخ إٔ وُٞ ايڀؿٌ ٗ سا٫ت عس٠ ٜتِ تٝٝاْٗا ؾُٝا بعس.

ٚع٢ً غبٌٝ إكاض١ْ, لس إٔ إؿطع ايؿطْػٞ قس ضؾ  ٖٛ اٯخط     

 اؿاز١ٜ ٚ ايعؿطٜٔ, ٖٚصا غٔ اؿساث١ ٗ سا٫ت ايتعطض ي٬مطاف إٍ

ع٢ً خ٬ف اؿا٫ت اييت ٜطتهب ؾٝٗا اؿسخ دط١ّ إش أعتدل غٔ ايطؾس ٗ 

ٖصٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ بًٛغ٘ ايجا١َٓ عؿط٠ غ١ٓ َٔ عُطٙ
(7)

 . 

ٜٚػتٗسف إؿطع ايؿطْػٞ ٗ قإْٛ ٓا١ٜ ا٭طؿاٍ إعطنٌ 

اٱزاض١ٜ يًدڀط ؼكٝل عٓكطٜٔ: اؿُا١ٜ ايكها١ٝ٥ يٮطؿاٍ؛ اؿُا١ٜ 

يٮطؿاٍ. ا٭ٍٚ َٛن١ً إٍ ٦ٖٝات ايسٚي١ )دٗاظ ايعساي١( أَا ايجا١ْٝ ؾٗٞ 

َٔ اختكام ٦ٖٝات إكاطع١ )اجملايؼ ايع١َُٝٛ إته١ْٛ َٔ َسٜطٜات 

ٓا١ٜ ا٭طؿاٍ؛ اؾُعٝات ٚإ٪غػات إعتُس٠؛ إطبٌ إتدككٌ(
(8)
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 ٚعًٝ٘؛ ٜتٛدب عًٝٓا زضاغ١ سا٫ت تعطض ايڀؿٌ يًدڀط

)ايؿطع ا٭ٍٚ(, ثِ طبكا يٓكٛم  /إعٟٓٛ طبكا يٮَط ضقِ: 

 تؿطٜع١ٝ أخط٣ )ايؿطع ايجاْٞ(.

/زقي: الفسع األٔه: ساالت تعسض الطفن لمدطس املعٍٕٙ طبكا لألوس 

سػب ايٓل ايػابل شنطٙ, ؾإْ٘ ٜعس ايڀؿٌ َعطنا يًدڀط 

 إعٟٓٛ ٗ اؿا٫ت ايتاي١ٝ:

 ش١ ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط: ٚتهٕٛ ٗ سايتٌ:أ٫ٚ: ساي١ َا إشا ناْت ق

 ايكش١ اؾػس١ٜ يًڀؿٌ َعطن١ يًدڀط: -أ

ٚشيو إشا نإ ٜعاْٞ َج٬ َٔ غ٤ٛ ايتػص١ٜ غٛا٤ بػبب ايؿكط أٚ 

اٱُٖاٍ ايعُسٟ َٔ ططف اٯبا٤, نُا ٗ دط١ّ اٱُٖاٍ إعٟٓٛ يٮ٫ٚز 
(9)

 

٤ات أٚ إشا نإ ايڀؿٌ ٜعاْٞ َٔ َطض َعسٟ مل تتدص عك٘ إدطا

إػاعس٠ ايڀب١ٝ
(10)

. 

 ايكش١ ايٓؿػ١ٝ يًڀؿٌ َعطن١ يًدڀط: -ب

قس ٜعاْٞ ايڀؿٌ َٔ تأخط عكًٞ, ؾ٬ ٜػتڀٝ  بػبب٘ إٔ ٜػاٜط 

فط٣ ا٭َٛض َٔ سٛي٘ ٖا قس ٜهٕٛ غببا ٗ إُٖاي٘ أٚ غ٤ٛ َعاًَت٘ َٔ 

 ططف ا٭ٚيٝا٤, ٚغاق١ إشا ناْٛا هًٕٗٛ َطن٘.

 ثاْٝا: سٝا٠ ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط 

شيو ٗ ساي١ َا إشا ٚدس ايڀؿٌ ٗ َهإ غرل آٌٖ بايٓاؽ, أٟ ٚ

 إؿطز ايصٟ ٫ َأ٣ٚ ي٘ وُٝ٘.

 ثايجا: أخ٬م ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط 

ٜٚهٕٛ شيو ٗ ساي١ َا إشا نإ ا٭ب أٚ ا٭ّ ٜؿه٬ٕ قس٠ٚ غ١٦ٝ 

يًڀؿٌ, ناعتٝازِٖ ع٢ً ايػهط أٚ غ٤ٛ ايػًٛى أٚ نُُاضغ١ 

 ايسعاض٠...اخل.

 ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط  ضابعا: تطب١ٝ

ٚشيو ٗ ساي١ َا إشا ناْت تطب١ٝ ايڀؿٌ غرل غ١ٜٛ, نإٔ ٜعاٌَ 

َج٬ ايڀؿٌ ايصنط َعا١ًَ ا٭ْج٢, أٚ إشا َا خايـ ا٭ٚيٝا٤ ايكٛاعس 
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اـاق١ بإدباض١ٜ َعاٚي١ ايسضاغ١ إٍ غا١ٜ غٔ َع١ٓٝ ٚشيو طبكا 

اغٞإتعًل بايڀاب  اٱدباضٟ يًتعًِٝ ا٭غ /يًُطغّٛ ضقِ: 
(11)

. 

ٚند٬ق١ ٕا غبل, ّهٔ ايكٍٛ بإٔ إؿطع قس ؾتح ايباب أَاّ 

ايكانٞ َٔ أدٌ إعُاٍ غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ ٗ َس٣ ساد١ ايڀؿٌ إٍ 

ٓا١ٜ بٓا٤ ع٢ً ايٛنع١ٝ اييت ٜٛدس ؾٝٗا ايڀؿٌ
(12)

 

الفسع الجاٌ٘: ساالت أخسٝ لتعسض الطفن لمدطس املعٍٕٙ

ٍ َٔ ايتعطض ـڀط اٖتِ إؿطع اؾعا٥طٟ عُا١ٜ ا٭طؿا

ا٫مطاف َٔ خ٬ٍ عس٠ تؿطٜعات ؾطع١ٝ أخط٣, ْصنط َٓٗا ا٭َط ضقِ: 

إتعًل بكُ  ايػهط ايعَُٛٞ ٚٓا١ٜ ايككط َٔ ايهشٍٛ؛  /

إتعًل عُا١ٜ أخ٬م ايؿباب. َٚٔ خ٬ٍ  /ٚنصيو ا٭َط ضقِ: 

ػطِٜ بعض ا٭ؾعاٍ اييت قس ت٪ثط ع٢ً َػتكبً٘ أٚ َػاضٙ ايكشٝح 

نتذطِٜ ؼطٜض ايكاقط ع٢ً ايؿػل ٚايسعاض٠ أٚ ؾػاز ا٭خ٬م, ٖٚٞ 

َٔ م.ع , ا٭ؾعاٍ إعاقب عًٝٗا َٛدب إٛاز 
(13)

. 

ٚيكس شٖبت إضاز٠ إؿطع إٍ أبعس َٔ شيو, سٝح ْكت إاز٠ 

َٔ م.إ.ز ع٢ً أْ٘ ٗ ساي١ َا إشا ٚقعت دٓـا١ٜ أٚ دٓش١ ع٢ً  

١ٓ َٔ ٚايسٜ٘ أٚ ٚقٝـ٘ أٚ سانٓ٘, ؾإْ٘ غ ؾدل قاقـط مل ٜبًؼ 

ّهٔ يكانٞ ا٭سساخ إٔ ٜكطض َذطز أَط َٓ٘ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ايٓٝاب١ 

ايعا١َ أٚ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ بعس زلاع ضأٟ ايٓٝاب١ ايعا١َ, إٔ ٜٛزع اؿسخ 

اجملين عًٝ٘
(14)

ٗ اؾط١ّ إَا يس٣ ؾدل دسٜط بايجك١ أٚ َ٪غػ١, أٚ  

بطعا١ٜ ايڀؿٛي١, ٫ٚ ٜهٕٛ ٖصا ايكطاض قاب٬ ٜعٗس ب٘ إٍ َكًش١ َهًؿ١ 

 يًڀعٔ.

ٚعًٝ٘, ؾًكس اعتدل إؿطع إٔ تعطض ايڀؿٌ إٍ دط١ّ ٜعس ساي١ 

َٔ سا٫ت ايتعطض يًدڀط إعٟٓٛ, ٚسبصا يٛ ٜتِ تعسٌٜ ايٓل َا 

ٜتُاؾ٢ َ  اتؿاق١ٝ سكٛم ايڀؿٌ ٚ شيو ؾُٝا ٜتعًل بػٔ ايڀؿٌ. 

أع٬ٙ إَا بٓا٤ ع٢ً طًب ايٓٝاب١ ٚتتدص ٖصٙ ايتسابرل سػب ْل إاز٠ 

ايعا١َ, ٚشيو ٗ ساي١ ٚقٛع دط١ّ ع٢ً ايڀؿٌ, ٚنإ اؾاْٞ أسس 
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ا٭قٍٛ أٚ َٔ ي٘ غًڀ١ ع٢ً ايڀؿٌ, ٚشيو عٔ ططٜل عطض إًـ 

ع٢ً قانٞ ا٭سساخ َٛدب عطٜه١ زع٣ٛ اؿُا١ٜ, يٝتدص ٖصا ا٭خرل 

أع٬ٙ ٚاييت  َا ٜطاٙ َٓاغبا َٔ ايتسابرل إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

تتُجٌ إَا ٗ تػًِٝ ايڀؿٌ إٍ ؾدل دسٜط بايجك١ أٚ ٚنع٘ ٗ 

َ٪غػ١ أٚ َكًش١ َهًؿ١ بايڀؿٛي١. نُا خٍٛ ايكإْٛ يكانٞ 

ا٭سساخ اؽاش ٖصٙ ايتسابرل َٔ تًكا٤ ْؿػ٘, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ هب ع٢ً 

 ايكانٞ إٔ ٜكّٛ بإساي١ إًـ ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ َٔ أدٌ زلاع ضأٜٗا ٗ

 إٛنٛع.

ايٛانح َٔ خ٬ٍ َا قٌٝ إٔ إؿطع قس ؾتح ايباب ٚاغعا أَاّ 

ايكانٞ ٗ إعُاٍ غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ َٔ أدٌ ٓا١ٜ َكًش١ ايڀؿٌ 

إعطض ي٬مطاف. ٚا٬ٕسٜ َٔ ايٓكٛم إٔ تساٜدل اؿُا١ٜ ُط 

 َذُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات ٚإطاسٌ, ٖٚٛ َا غٝتِ ايٛقٛف عًٝ٘.

 اٞات محاٖٛ الطفن املعسض لمدطس املعٍٕٙاملطمب الجاٌ٘: إدس

إٕ ْٛط٠ إؿطع اؾعا٥طٟ إٍ ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ ٫ 

ؽتًـ نجرلا ٗ دٖٛطٖا عٔ ْٛطت٘ إٍ ايڀؿٌ اؾاْح. ٚأغاؽ ٖصا 

ايتٓاغب ٖٛ إٔ ن٬ َٔ ايكٓؿٌ ٜؿه٬ٕ َ٪ؾط ٬َٝز خڀٛض٠ 

ع٢ً قكٛض ايسٚض ادتُاع١ٝ أٚ َؿطٚع دط١ّ, ٖٚٛ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ زيٌٝ 

 ا٫دتُاعٞ ٗ ضقاب١ ٖصٙ ايؿطو١ ٚٓاٜتٗا َٔ ايٛقٛع ٗ ضٚاؾس ا٫مطاف.

ٚيتشسٜس أٚد٘ اؿُا١ٜ اييت ٜتُت  بٗا ايڀؿٌ إعطض يًدڀط 

إعٟٓٛ, ٜتعٌ عًٝٓا أ٫ٚ زضاغ١ نٝؿ١ٝ اتكاٍ ايكانٞ ًَـ ايڀؿٌ 

َ   )ايؿطع ا٭ٍٚ(, ثِ عٔ ق٬سٝات قانٞ ا٭سساخ أثٓا٤ ايتشكٝل

ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ )ايؿطع ايجاْٞ( يٝدتِ بايتسابرل ايٓٗا١ٝ٥ 

 إتدص٠ ٗ سل ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ )ايؿطع ايجايح(.

 ايؿطع ا٭ٍٚ: عطض زع٣ٛ اؿُا١ٜ ع٢ً قانٞ ا٭سساخ

ع٢ً إٔ "ىتل  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ْل إؿطع ٗ إاز٠     

 ايعطٜه١ اييت تطؾ  إيٝ٘ َٔ ٚيٞ ايكاقط أٚ قانٞ ا٭سساخ بايٓٛط ٗ

َٔ ٚايست٘ أٚ ايؿدل ايصٟ ٜػٓس إيٝ٘ سل اؿها١ْ, ٚنصا ايعطٜه١ 
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اييت تطؾ  إيٝ٘ َٔ ايٛايٞ أٚ ٚنٌٝ ايسٚي١ ٕهإ إقا١َ ايكاقط أٚ إٓسٚبٌ 

إدتكٌ باٱؾطاز إطاقب, نُا هٛظ يكانٞ ا٭سساخ إٔ ٜٓٛط ٗ 

 ايكه١ٝ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘".

َبس٥ٝا, َٚا ّهٔ ٬َسٛت٘ ع٢ً ايٓل إٔ قانٞ ا٭سساخ ٖٛ 

ْؿػ٘ إدٍٛ بايٓٛط ٗ ايكهاٜا إتعًك١ بايڀؿٌ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ خڀط, 

ٚثِ ّهٔ إغكاٙ ْؿؼ ايؿطٚٙ ايٛادب تٛاؾطٖا ٗ ٖصا ا٭خرل َٔ 

ؽكل ٗ ٖصا اجملاٍ, َٚعطؾ١ ٚزضا١ٜ نبرل٠ تػُح ي٘ بايتعطف ع٢ً 

ؾدك١ٝ ايڀؿٌ
(15)

. 

ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ ٗ ايسٚض إٓٛٙ بكانٞ ا٭سساخ إ٫ إٔ  ٚضغِ

ا٫خت٬ف ٜهُٔ ٗ تؿهٌٝ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ ايٓاٚط٠ ٗ أَط ايڀؿٌ 

إعطض يًدڀط إعٟٓٛ عٔ تًو اييت تٓٛط ٗ َٛاز ا٭سساخ اؾامٌ, 

ؾإٕ قانٞ ا٭سساخ  /َٔ ا٭َط ضقِ:  /سٝح طبكا يًُاز٠ 

يصٜٔ ِٖ ٗ خڀط َعٟٓٛ ٗ غطؾ١ إؿٛض٠, ٜٓٛط ٗ قهاٜا ا٭طؿاٍ ا

 زاخٌ َهتب٘ ٚزٕٚ سهٛض قًؿٌ ٚبكؿ١ غط١ٜ.

ٖصا, ٜٚتٛقٌ ايكانٞ إٍ ايعًِ بايٛقا٥  إَا عٔ ططٜل ايتبًٝؼ 

إباؾط
(16)

أٚ عٔ ططٜل تكسِٜ عطٜه١ ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ ؾإٕ ْل  

 قكطت ا٭ؾدام إدٛيٌ بتكسِٜ ايعطٜه١ ع٢ً: إاز٠ 

 يس ايكاقط أٚ ٚايست٘: ٚا-ا

ٖٚٛ َا ٜعتدل ْازض ايٛقٛع ٗ اؾعا٥ط, ٚيعٌ ايػبب ٗ شيو ٜطد  

إٍ دٌٗ ا٭غط اؾعا٥ط١ٜ بٛدٛز ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ كتك١ بايتسخٌ ٕػاعس٠ 

ٚتبك٢ ايع١ًُٝ ٗ سس شاتٗا َٓبٛش٠ ٗ  ا٭غط بػطض ٓا١ٜ أبٓا٥ِٗ

ايٛغ٘ ا٭غطٟ ٭ْٗا تعس َٔ قبٌٝ ايتدًٞ عٔ ا٭بٓا٤
(17)

. 

ايؿدل ايصٟ تػٓس إيٝ٘ سها١ْ ايكاقط-ب
(18)

 

ايٛايٞ-ز
(19)

 : 

ٚشيو َت٢ ٚقٌ إٍ عًُ٘ إٔ طؿ٬ أٚ فُٛع١ َٔ ا٭طؿاٍ 

 -ٚبكؿ١ اغتجٓا١ٝ٥–َٛدٛزٕٚ ٗ خڀط َعٟٓٛ, نُا أدع ي٘ إؿطع 
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غ١ٓ, ٚنإ  بإٔ ٜأَط ٗ اؿا٫ت ا٫غتعذاي١ٝ بٛن  أٟ سسخ مل ٜبًؼ 

٪غػ١ َٔ إ٪غػات إهًؿ١ عُا١ٜ َعطنا يًدڀط إعٟٓٛ ٗ َ

أٜاّ ايڀؿٛي١ ٕس٠ ٫ تتذاٚظ 
(20)

.

 ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ: -ز

ٜتُت  ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ بكؿ١ ناب٘ ايؿطط١  

ايكها١ٝ٥
(21)

, َٚٔ د١ٗ أخط٣ خٍٛ ي٘ إؿطع ايتبًٝؼ عٔ ا٭طؿاٍ 

ت ايكا١ْْٝٛ ايصٜٔ ِٖ عطن١ ي٬مطاف ٚشيو عٔ ططٜل اؽاش اٱدطا٤ا

إٓاغب١.

َٔ ططف ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ -ٙ
(22)

: 

ٚشيو باعتباضٙ ٖج٬ يًُذتُ , ٚتتعسز ٚغا٥ٌ تًكٝ٘ يًعطا٥ض 

ؾٗٞ إَا إٔ تهٕٛ َكس١َ َٔ ا٭بٜٛٔ أٚ َٔ أسسُٖا أٚ َٔ اؿانٔ أٚ 

ا٭قاضب أٚ اؾرلإ, إ٫ إٔ ايػايب ا٭عِ ٖٛ تكسِٜ ٖصٙ احملانط َٔ قبٌ 

ٚ خ٬ٜا ٓا١ٜ ا٭سساخ ٗ دٗاظ ايسضى ايٛطين ؾطم ٓا١ٜ ايڀؿٛي١ أ

 ٚايًتإ غبل اٱؾاض٠ إيُٝٗا.

 إٓسٚبٌ إدتكٌ باٱؾطاز ؼت إطاقب١: -ٚ

ٚشيو عهِ َُٗتِٗ ٚاييت تتُجٌ أغاغا ٗ َطاقب١ ا٭سساخ إؿطز 

عِٓٗ َٚٔ ثِ ٜهٕٛ َٔ ٚادبِٗ إب٬ؽ قانٞ ا٭سساخ عٔ أٟ ساي١ 

 ؽل سسخ ٗ خڀط َعٟٓٛ.

 تكسِٜ ايعطٜه١ أٚ ايتبًٝؼ َٔ ايكاقط ْؿػ٘: -ٟ

مل تؿط إٍ ٖصٙ إػأي١  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ٚإٕ ناْت إاز٠ 

إ٫ إٔ غٝاب ايٓل يٝؼ َعٓاٙ سٛط ٖصا ايتبًٝؼ, ٚشيو ضاد  إٍ أغباب 

ع١ًُٝ َٓاطٗا إٔ ٖٓاى َٔ ا٭طؿاٍ َٔ ٜتكسّ إٍ احمله١ُ أٚ َكاحل 

 أٚ إػاعس٠. ايؿطط١ َٔ أدٌ طًب اؿُا١ٜ

 تسخٌ قانٞ ا٭سساخ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘: -ٕ

ٖٚٛ َا ٜؿهٌ خطٚدا عٔ إبسأ ايعاّ ايصٟ ٜعطف َبسأ ايڀًب, 

أٟ أْ٘ ٫ ّهٔ يًكانٞ تكسِٜ عطٜه١ يٓؿػ٘ ثِ ٜؿكٌ ؾٝٗا, ٚتطد  

اؿه١ُ ٗ تكطٜط ٖصا ا٫غتجٓا٤ ٖٛ تٛؾرل أندل ٓا١ٜ يٮطؿاٍ, ٚإظاي١ نٌ 
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ٕ اؽاش اٱدطا٤ات إُه١ٓ سٝاٍ ايڀؿٌ إٛدٛز ٗ ايعٛا٥ل اييت ؼٍٛ زٚ

خڀط َعٟٓٛ. ٚإٕ نإ ٖصا ايتسخٌ ٜبسٚ غطٜبا إ٫ أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايٛاقع١ٝ َٛدٛز؛ سٝح إٕ قانٞ ا٭سساخ أثٓا٤ قٝاَ٘ بايتشكٝل ٗ 

قهاٜا ايككط إٓشطؾٌ, تهٕٛ أَاَ٘ ْٝ  اٱَهاْٝات ٫نتؿاف ساي١ 

تٛاد٘ َؿانٌ, ٚإٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ تٓعهؼ ا٭طؿاٍ إٛدٛزٜٔ ٗ أؾط 

غًبا ع٢ً ا٭٫ٚز ايككط, ٖٚصا َا دعٌ إؿطع ىطز عٔ ايكٛاعس ايعا١َ 

 ٚ ٜكطض ٖصا ا٫غتجٓا٤.

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ٬ْسٜ إٔ إؿطع قس ٚغ  َٔ خ٬ٍ ْل 

غايؿ١ ايصنط َٔ اؾٗات اييت تػُح بعطض زع٣ٛ اؿُا١ٜ ع٢ً  إاز٠ 

َػع٢ وُس عًٝ٘ إؿطع. ًٜٞ ٖصا اٱدطا٤ بس٤  قانٞ ا٭سساخ, ٖٚٛ

 ايتشكٝل َ  ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ.

 ايؿطع ايجاْٞ: ايتشكٝل َ  ايڀؿٌ إعطض ـڀط َعٟٓٛ 

بعس اتكاٍ قانٞ ا٭سساخ بكه١ٝ اؿسخ ٗ خڀط َعٟٓٛ 

٫غُٝا اغت٬َ٘ يًعطا٥ض إكس١َ َٔ إسس٣ اؾٗات إصنٛض٠ ٗ إاز٠ 

, ٜكّٛ أٌَ ايهب٘ بتػذًٝٗا ٗ غذٌ خام ٜسع٢ غذٌ ايػابك١ 

ا٭سساخ ٗ خڀط َعٟٓٛ ثِ ٜؿطع ٗ اغتسعا٤ ايڀؿٌ ايكاقط ٚٚايسٟ 

ايكاقط إٕ اقته٢ اؿاٍ شيو سٝح ٜكّٛ باغتؿػاضِٖ عٔ َٛنٛع 

ايعطٜه١ ٜٚػذٌ أضا٥ِٗ بايٓػب١ يٛنع١ٝ ابِٓٗ اؿسخ ٚنصا سٍٛ 

َػتكبً٘
(23)

 . 

يًكاقط أٚ يٛايسٜ٘ أٚ ٚيٞ أَطٙ اختٝاض  إناؾ١ إٍ إٔ إؿطع أداظ

َػتؿاض أٚ إٔ ٜتكسَٛا بٗصا ايڀًب إٍ قانٞ ا٭سساخ يتعٌٝ َػتؿاض 

أٜاّ َٔ تكسِٜ  بكؿ١ تًكا١ٝ٥ ؾطٜڀ١ إٔ ٜتِ ايتعٌٝ خ٬ٍ 

ايڀًب
(24)

 . 

إٔ قانٞ ا٭سساخ,  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ٚتهُٓت إاز٠ 

هٕٛ شيو عٔ ططٜل إدطا٤ ٜتٍٛ بٓؿػ٘ زضاغ١ ؾدك١ٝ ايكاقط, ٜٚ

ؼكٝل ادتُاعٞ ٚايؿشٛم ايڀب١ٝ ٚايڀب ايعكًٞ ٚايٓؿػاْٞ َٚطاقب١ 

 ايػًٛى, ٚشيو يًهؿـ عٔ ٚدٛز خًٌ أٚ تًـ عهٟٛ أٚ عكًٞ.
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نُا ي٘ إٔ ٜكطف ايٓٛط عٔ ْٝ  ٖصٙ اٱدطا٤ات أٚ إٔ ٫ ٜأَط 

١ٝ إ٫ ببعض َٓٗا ٚشيو ٗ ساي١ َا إشا تٛاؾطت يسٜ٘ عٓاقط ايتكسٜط ايهاؾ

٫غُٝا أثٓا٤ زلاع٘ يًٛايسٜٔ ٚايكاقط. ٚاشلسف ايٛسٝس َٔ ٖصٙ اٱدطا٤ات 

ٖٛ تػٌٗٝ ١َُٗ ايكانٞ ٭دٌ اؽاش أٚ اقذلاح سٌ ًَُٛؽ ٜأخص بعٌ 

ا٫عتباض نٌ َا غبل ٚقٛع٘ يًڀؿٌ, ٖٚٛ َا وتِ عًٝٓا ؾُٝا ًٜٞ ايٛقٛف 

 ع٢ً أْٛاع ٖصٙ ايتسابرل.

تدص٠ ٗ سل ايڀؿٌ إعطض يًدڀط ايؿطع ايجايح: ايتسابرل ايٓٗا١ٝ٥ إ

 إعٟٓٛ

هٛظ يكانٞ ا٭سساخ أثٓا٤ ايتشكٝل َ  ايڀؿٌ ٗ خڀط َعٟٓٛ 

 إٔ ٜتدص بؿأْ٘ أسس ايتسابرل إ٪قت١ اٯت١ٝ ٚاييت ٖٞ ع٢ً ْٛعٌ:

 /َٔ ا٭َط ضقِ:  تسابرل اؿطاغ١: ْكت عًٝٗا إاز٠  -أ٫ٚ 

ساخ أثٓا٤ ايتشكٝل إٔ ٜتدص ؾُٝا ٚاييت دا٤ ؾٝٗا"...أْ٘ هٛظ يكانٞ ا٭س

 ىل ايكاقط َٚٛدب أَط باؿطاغ١ إ٪قت١ ايتسابرل ايتاي١ٝ:

 إبكا٤ ايكاقط ٗ عا٥ًت٘؛-

إعاز٠ ايكاقط يٛايسٙ أٚ يٛايست٘ ايصٜٔ ٫ ّاضغإ سل اؿها١ْ عًٝ٘ -

بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ٖصا اؿل غرل غاق٘ عُٔ ٜعاز إيٝ٘ ايكاقط: ٚٗ ٖصٙ 

إهًـ با٭سساخ إٔ ٜتأنس َٔ عسّ غكٛٙ اؿها١ْ,  اؿاي١ ع٢ً ايكانٞ

ٚشيو ظُٝ  ايٛغا٥ٌ إتاس١ إيٝ٘ قاْْٛا, نإٔ ًٜذأ إٍ ايبشح ا٫دتُاعٞ 

ايصٟ ٜعسٙ إٓسٚبٕٛ إدتكٕٛ, أٚ إٔ ٜتشكل بٓؿػ٘ أثٓا٤ زلاع٘ يٛايسٟ 

 ايڀؿٌ؛

تػًِٝ ايكاقط إٍ أسس أقطبا٥٘ اٯخطٜٔ طبكا يهٝؿٝات أًٜٛي١ سل -

١ْ؛ ِٖٚ اؾس٠ ٭ّ, ثِ اؾس ٭ب, ثِ اـاي١, ثِ ايع١ُ, ثِ ا٭قطبٕٛ اؿها

 زضد١.

تػًِٝ ايكاقط إٍ ؾدل َٛثٛم ؾٝ٘: ٚمل وسز إؿطع يٓا ٗ ٖصٙ -

اؿاي١ إعاٜرل اييت ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا يًكٍٛ بإٔ ٖصا ايؿدل دسٜط 

إعُاٍ  بايجك١ أّ ٫, َٚٔ مث١ ٜهٕٛ قس تطى اجملاٍ أَاّ ايكانٞ َٔ أدٌ

 غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚتهُٓت ْؿؼ إاز٠ أْ٘ بإَهإ قانٞ ا٭سساخ إٔ ٜهًـ 

َكًش١ إطاقب١ أٚ ايذلب١ٝ أٚ إعاز٠ ايذلب١ٝ ٗ ايب١٦ٝ إؿتٛس١ ٬َس١ٛ 

ايكاقط ٗ ٚغڀ٘ ايعا٥ًٞ أٚ إسضغٞ أٚ إٗين عٓس ا٫قتها٤ ٚشيو عٓسَا 

 ٛم عًٝٗا أع٬ٙ.تتدص عل ايكاقط تسابرل اؿطاغ١ إ٪قت١ إٓك

 تسابرل ايٛن :-ثاْٝا

َٔ ا٭َط ضقِ:  نُٔ إؿطع تسابرل ايٛن  بأسهاّ إاز٠ 

ٚدعًٗا دٛاظ١ٜ, ؾػًڀ١ ايكانٞ َڀًك١ ٗ اؽاش أٚ عسّ اؽاش  /

تسبرل َٔ ايتسابرل اي٬سك١. إ٫ أْ٘ عاز٠ َا ًٜذأ ايكانٞ إٍ تسابرل 

كتهٞ ععي٘ عٔ ب٦ٝت٘ ايٛن  عٓسَا ٜتبٌ ي٘ إٔ َكًش١ اؿسخ ت

 ا٭غط١ٜ.

أع٬ٙ, لس إٔ ٖصٙ ايتسابرل تتُجٌ ٗ  ٚباغتكطا٤ ْل إاز٠ 

 إؿام ايڀؿٌ بـ:

 َطنع يٲٜٛا٤ أٚ إطاقب١؛ -

 َكًش١ َهًؿ١ َػاعس٠ ايڀؿٛي١؛ -

 َ٪غػ١ أٚ َعٗس يًذلب١ٝ أٚ ايتهٜٛٔ إٗين أٚ ايع٬ز؛ -

يػابك١ أْ٘ هٛظ يكانٞ ٚػسض اٱؾاض٠ ؾُٝا ٜتعًل ظُٝ  ايتسابرل ا

ا٭سساخ ٚٗ أٟ ٚقت َطادع١ أٚ تعسٌٜ ٖصٙ ايتسابرل إَا بكؿ١ تًكا١ٝ٥ 

أٚ بڀًب َٔ اؿسخ ْؿػ٘ أٚ ٚايسٜ٘ أٚ ٚيٞ أَطٙ أٚ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ. ٚ 

ٜتعٌ عًٝ٘ ايبت ٗ ٖصا ايڀًب إكسّ َٔ اؾٗات إصنٛض٠ ٚدٛبا خ٬ٍ 

١ًَٗ ؾٗط اييت تًٞ تكسِٜ ايڀًب
(25)

. 

ؾإٕ َس٠ اٱٜٛا٤ ٗ  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ْل إاز٠  ٚسػب

 أؾٗط ٗ أٟ ساٍ.  ٖصٙ إ٪غػات ٫ ّهٔ إٔ تتذاٚظ 

8 

ع٢ً ن٤ٛ َا تكسّ, ٚٗ إطاض َا تٓاٚي٘ ايبشح َٔ اغتعطاض 

تؿطٜعٞ يًكٛاٌْ إتعًك١ بإعا١ًَ اؾٓا١ٝ٥ يًڀؿٌ إعطض يًدڀط 

َٔ ايسضاغات ٖٛ َٔ إٛانٝ  إعٟٓٛ, ٜػٌٗ ٬َس١ٛ إٔ ٖصا ايٓٛع 

ايؿٝك١ ايصٟ هُ  ٗ طٝات٘ شيو ايتٓاغل بٌ ؾطٚع ايكإْٛ ٚغا٥ط ايعًّٛ 
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ا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣. غرل أْ٘ وتاز إٍ إٕاّ ايٓٛط ٚغع١ ايؿهط َٔ أدٌ 

ؼكٝل َكًش١ ايڀؿٌ ايؿه٢ً ٗ ا٫غتكطاض ٚت٦ٝٗتـ٘ يٝهٕٛ ضدٌ ايػس, 

ٚاييت  –ايتؿطٜعات ا١ُٕٛٓ شلصٙ ايؿ١٦ ٚشيو بايعٌُ ع٢ً إعاز٠ ايٓٛط ٗ 

باتت ٫ تٛانب ايبت١ َا سكٌ َٔ تڀٛض ٗ فاٍ ايػٝاغ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ 

 .-اـاق١ با٭طؿاٍ

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
اْٛط, قُٛز غًُٝإ, قإْٛ ايڀؿٛي١ اؾام١ ٚإعا١ًَ اؾٓا١ٝ٥ يٮطؿاٍ, زضاغ١ َكاض١ْ  (1)

, 0226ٗ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ, زاض َٓؿأ٠ إعاضف, اٱغهٓسض١ٜ, 

 .87م.

ٓا١ٜ ا٭سساخ إدايؿٌ ٚإعطنٌ ـڀط ا٫مطاف, زضاغ١ اْٛط, عًٞ قُس دعؿط,  (2)

, 5112, إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚ ايٓؿط ٚايتٛظٜ , ز.ّ.ٕ, 0ٙ. َكاض١ْ,

 .84،85م.

 .85اْٛط, عًٞ قُس دعؿط, إطد  ايػابل, م. (3)

إتهُٔ إسساخ إ٪غػات  8975غبتُدل  06, إ٪ضر ٗ: 75/64اْٛط, ا٭َط ضقِ:  (4)

 . 8975, 88ٚإكاحل عُا١ٜ ايڀؿٛي١ ٚإطاٖك١, ز.ض, ع.

, ط٘ ظٖطإ, َعا١ًَ ا٭سساخ دٓا٥ٝا, ضغاي١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ اؿكٛم, داَع١ اْٛط (5)

 .72, م.8978ايكاٖط٠, 

 ٜكابٌ ٖصٙ إاز٠ ٗ ايكإْٛ ايؿطْػٞ :  (7)

Article 375modifié parla Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 6 
mars 2007 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en 
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises, des mesures d'assistance éducative 
peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui 
l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du 
ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le 
président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur 
entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de 
l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre 
exceptionnel.  

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants 
relevant de la même autorité parentale. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8404722B9511BB598BB8457BAE557A4B.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000823100&idArticle=LEGIARTI000006681598&dateTexte=20091221&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8404722B9511BB598BB8457BAE557A4B.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000823100&idArticle=LEGIARTI000006681598&dateTexte=20091221&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=8404722B9511BB598BB8457BAE557A4B.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796884&dateTexte=&categorieLien=cid
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
 .002ط, إطد  ايػابل, م.اْٛط, عًٞ قُس دعؿ (7)

(8)  La protection de l'enfance en danger en France comporte deux 

volets, la protection judiciaire de la jeunesse et la protection 
administrative de la jeunesse. 

La première est confiée à des instances d'État (La justice  : tribunal, juge, 
éducateur de justice), la seconde est confiée à des instances 
départementales (conseils généraux: directions départementales de 
protection des enfants, associations agrées, établissements agréés, 
éducateurs spécialisés)  

 Cf.http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27enfance_en_France  
 َٔ م.ع. 332/3اْٛط, إاز٠  (9)

(10) Cf. Jacques LEANTE, Criminologie et science pénitentiaire, Presses 

universitaires de France, 1991, pp.729- 730. 
ٚإتعًل بايڀاب  اٱدباضٟ  8976أبطٌٜ  86إ٪ضر ٗ:  76/66اْٛط, إطغّٛ ضقِ:  (11)

ٚقٝا٤, َٓ٘ ع٢ً أْ٘ "هب ع٢ً اٯبا٤ ٚا٭ 20يًتعًِٝ ا٭غاغٞ, سٝح ْكت إاز٠ 

ٚبكؿ١ عا١َ ع٢ً ْٝ  ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜهؿًٕٛ أ٫ٚزا ٗ غٔ ايكبٍٛ إسضغٞ إٔ 

 ٜػذًِٖٛ ٗ إسضغ١ ا٭غاغ١ٝ ايتابع١ يكڀاعِٗ اؾػطاٗ إسضغٞ".

ٖٚصا ع٢ً ْكٝض بعض ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ َٓٗا إكطٟ ٚايًبٓاْٞ ٚايًصإ ع٬ُ ع٢ً  (12)

ٍ َع٘ عسّ داٚظ ايتٛغ  ٗ تؿػرل ٖصٙ سكط سا٫ت ايتعطض ي٬مطاف, ٖا ٜػتس

 .087،088اؿا٫ت, اْٛط, عًٞ قُس دعؿط, إطد  ايػابل, م.

اْٛط, عطاب ثاْٞ ل١ٝ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يٮسساخ اؾامٌ, َصنط٠ َادػتٝـط ٗ عًـِ  (13)

 .03،04, م.0224اٱدـطاّ ٚايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥, داَع١ تًُػإ, ن١ًٝ اؿكٛم, 

 ٭قح ٖٞ ايڀؿٌ اجملين عًٝ٘.ايعباض٠ ا (14)

ٗ ؾطْػا ىتاض قانٞ ا٭سساخ َٔ بٌ قها٠ اؿهِ ايصٜٔ ٜٛيٕٛ اٖتُاَا بؿ٪ٕٚ  (15)

ا٭سساخ, ٜٚٓتسب ُٕاضغ١ ٚٚا٥٘ ٗ قهـ١ُ ا٭سساخ ٚشيو بعس قٝاَ٘ بتهٜٛٔ َٗين ٚ 

 تكين خام, ٜع٢ٓ بٗصٙ ايؿ١٦ َٔ إٓشطؾٌ أٚ ايصٜٔ ِٖ ٗ خڀط َعٟٓٛ .

Cf. Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANNE, Jean MONTREUIL, Bernard 
Bouloc, MATSPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, 
Sirey, 13éme édit, 1999, p.141.  

ٜهٕٛ ايتبًٝؼ ٗ ٖصٙ اؿاي١ عٔ ططٜل إخڀاض ايكانٞ بإٔ طؿ٬ َا ٖٛ ٗ ساي١ خڀط,  (16)

إٍ إدطا٤ات ؾه١ًٝ َع١ٓٝ, ٚمل ٜتِ ايٓل عًٝ٘ ٗ ا٭َط ٜٚتِ ٖصا ايتبًٝؼ زٕٚ ايًذ٤ٛ 

٫ٚ ٗ م.إ.ز. ٚبايتايٞ تڀبل بؿأْ٘ ايكٛاعس ايعا١َ, اْٛط, عبس اهلل  70/23ضقِ: 

 ١َٖٛ, زاض – ٚايتشكٝل ايتشطٟ – اؾعا٥طٟ اؾعا١ٝ٥ اٱدطا٤ات قإْٛ ؾطحأٖٚاٜب١ٝ, 

 .98،99, م.0223 اؾعا٥ط,

, زاض ١ٜ0 ا٭سساخ ٗ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ, ٙ.ٓااْٛط, ظٜس١َٚ زضٜاؽ  (17)

 .838, م.5117ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠, 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protection_judiciaire_de_la_jeunesse&action=edit&redlink=1
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َٔ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ ؾإٕ ا٭ّ أٍٚ عها١ْ ٚيسٖا, ثِ ا٭ب,  64طبكا يٓل إاز٠  (18)

َطاعا٠ ثِ اؾس٠ ٭ّ, ثِ اؾس٠ ٭ب, ثِ اـاي١, ثِ ايع١ُ, ثِ ا٭قطبٕٛ زضد١ َ  

 َكًش١ احملهٕٛ ٗ نٌ شيو.

إتعًل باي١ٜ٫ٛ,  8992أبطٌٜ  27إ٪ضر ٗ:  92/29َٔ ايكإْٛ ضقِ:  77اْٛط, إاز٠  (19)

سٝح ْكت ع٢ً "ٜػاِٖ اجملًؼ ايؿعيب اي٥٫ٛٞ ٚبايتٓػٝل َ  اجملايؼ ايؿعب١ٝ ايبًس١ٜ 

 ٗ نٌ ْؿاٙ ادتُاعٞ ٜٗسف إٍ نُإ َا ٜأتٞ : َػاعس٠ ايڀؿٛي١."

إتهُٔ إسساخ  8975غبتُدل  :إ٪ضر ٗ 75/64َٔ ا٭َط ضقِ  24/0اْٛط, إاز٠  (20)

  894, م.8975, غ١ٓ 88إ٪غػات ٚإكاحل إهًؿ١ عُا١ٜ ايڀؿٛي١ ٚإطاٖك١, ز.ض,ع.

 َٔ م.إ.ز.  85اْٛط, إاز٠  (21)

إ٪ضر  75/46: ٖٚٞ ايعباض٠ ايكشٝش١ بسٍ ٚ نٌٝ ايسٚي١ اييت مت اغتبساشلا با٭َط ضقِ (22)

  .8975ْٛؾُدل  87ٗ: 

 .70/23َٔ ا٭َط ضقِ:  23اْٛط, إاز٠  (23)

, ْٚؿرل ٖٓا إٔ سهٛض احملاَٞ إٍ داْب 70/23َٔ ا٭َط ضقِ:  20اْٛط, إاز٠  (24)

 ايڀؿٌ أثٓا٤ ايتشكٝل َع٘ أَط ٚدٛبٞ خ٬ؾا ٕا ٖٛ عًٝ٘ اؿاٍ بايٓػب١ يًشسخ اؾاْح.

 .70/23ا٭َط ضقِ: َٔ  28اْٛط, إاز٠  (25)
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 (177) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 الجريمة الجمركية بين الطابع المادي والطابع اآلثم 

 -دراسة مقارنة -
 أ. مداح حاج علي                                         

 جامعة تيارت         
S 

إشا ناْت ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٖٞ ٚدٛب إٔ تكذلٕ َازٜات 

اؾط١ّ بطنٔ َعٟٓٛ, ؾإٕ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؾُطنٞ ٜتُٝع غكٛق١ٝ تتهُٔ قًبا 

يًكاعس٠ ايػابك١, سٝح ٜهؿٞ اضتهاب ايطنٔ إازٟ زٕٚ اؾذلاٙ أ١ٜ قٛض٠ يًطنٔ 

عٟٓٛ. ٚقس أزت ٖصٙ ايٛنع١ٝ بايؿك٘ إٍ ايتكطٜح بؿهٌ ٚانح بايڀاب  إازٟ إ

يًذطا٥ِ اؾُطن١ٝ. َٚ  شيو ؾإٕ ٖٓايو عسزا قسٚزا َٔ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ اييت بكٝت 

قه١َٛ بايكاعس٠ ايعا١َ اييت تكهٞ بٛدٛب تٛؾط ضنٔ َعٟٓٛ. َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ 

 ڀاب  اٯثِ يًذطا٥ِ اؾُطن١ٝ.ايسضاغ١, غٓكّٛ َعاؾ١ ايڀاب  إازٟ ٚاي

Résumé. 
Si la règle générale en droit pénal commun impose que l’élément 
matériel de l’infraction soit accompagné d’un élément moral, le droit 
pénal douanier se distingue d’une particularité qui porte un 
renversement de la règle précédente, d’où il suffira la commission de 
l’élément matériel sans qu’il ne soit exigé aucune forme de l’élément 
moral. Cette situation a conduit la doctrine a évidemment déclarer le 
caractère matériel de l’infraction douanière. Néanmoins, il y a un 
nombre limité d’infractions douanières qui sont restées gouvernées par 
la règle général nécessitant un élément moral. D’après cette étude, on 
va traiter le caractère matériel et le caractère intentionnel des 
infractions douanières.       

 

ػعٌ َٔ ايطنٔ , َٔ إعًّٛ إٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ

ؾايعٓاقط إاز١ٜ ٫ تهؿٞ ٚسسٖا , عٓكطا نطٚضٜا يكٝاّ اؾط١ّ, إعٟٓٛ

بٌ ٫ بس َٔ قٝاّ ضابڀ١ ْؿػ١ٝ بٌ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ , يكٝاّ اؾط١ّ

ٕ اٱضاز٠ إٚيصيو قٌٝ , ٖٚٞ ضابڀ١ تكّٛ ع٢ً اٱضاز٠ أغاغا, َٚطتهبٗا

دٖٛط ايطنٔ إعٟٖٓٛٞ 
(1)

. ٚايطنٔ إعٟٓٛ يًذط١ّ قس ٜتدص قٛض٠ 

ؾؿٞ اؿاي١ ا٭ٍٚ , غرل ايعُسٟٚقس ٜتدص قٛض٠ اـڀأ , ايككس اؾٓا٥ٞ
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ُٚتس نصيو إٍ ايٓتٝذ١ إشا ناْت اؾط١ّ َٔ , ُتس اٱضاز٠ إٍ ايػًٛى

ْٞ بهاؾ١ ًٜٚعّ إٔ وٝ٘ عًِ اؾا, اؾطا٥ِ إاز١ٜ أٚ اؾطا٥ِ شات ايٓتٝذ١

ايعٓاقط إه١ْٛ يًطنٔ إازٟ يًذط١ّ
(2)

ؾتُتس , . أَا ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ

اٱضاز٠ إٍ ايػًٛى, َ  اؾٌٗ أٚ ايػً٘ ٗ أسس عٓاقط ايطنٔ إازٟ 

, أَا إشا ناْت َاز١ٜ أٚ شات ْتٝذ١, ٖٚصا إشا ناْت اؾط١ّ ؾه١ًٝ, يًذط١ّ

ؾإٕ اٱضاز٠ ُتس إٍ ايػًٛى زٕٚ ايٓتٝذ١
(3)

َ  اؾٌٗ أٚ ايػً٘ ٗ أسس  

عٓاقط ايطنٔ إازٟ يًذط١ّ. ٚغٛا٤ تعًل ا٭َط ظط١ّ ؾه١ًٝ أٚ دط١ّ 

ؾإٕ اؾٌٗ أٚ ايػً٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٗ َكسٚض اؾاْٞ ٚبٛغع٘ ايعًِ , َاز١ٜ

سٝح نإ غُٝتٓ  عٔ اضتهاب , أٚ اٱساط١ ب٘, يٛ بصٍ عٓا١ٜ ناؾ١ٝ

يٓتٝذ١, عٓسَا ٜتعًل ا٭َط ظط١ّ أٚ عٔ ؼكٝل ا, ايػًٛى إهٕٛ يًذط١ّ

شات ْتٝذ١
(4)

 . 

أٟ تكّٛ نُبسأ عاّ ع٢ً ايككس , ٚا٭قٌ ٗ اؾطا٥ِ أْٗا عُس١ٜ

تكّٛ ع٢ً اـڀأ , ٚٗ اؿا٫ت احملسز٠ بٓل خام ٚأْٗا اغتجٓا٤, اؾٓا٥ٞ

ٖٚٛ َا أؾاضت إيٝ٘ بعض ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ بٓل  غرل ايعُسٟ

قطٜح
(5)

نعٓكط , عٟٓٛ ايكا٥ِ أغاغا ع٢ً اٱضاز٠. ٚاؾذلاٙ ايطنٔ إ

ٜعتدل تهطٜػا ٭سس أِٖ إباز٨ إهطغ١ ٗ , نطٚضٟ يكٝاّ اؾط١ّ

ٖٚٛ َبسأ "٫ عكٛب١ ب٬ إثِ" ٚإككٛز باٱثِ , ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؿسٜح

ايع٬ق١  سػب ايتكٛض ايه٬غٝهٞ ايؿا٥  ٗ نٌ ا٭١ُْٛ اؾٓا١ٝ٥ ٖٓا

ٖٚٞ ايع٬ق١ اييت ِاٖا  بايٛاقع١ اٱدطا١َٝايٓؿػ١ٝ اييت تطب٘ ايؿاعٌ 

ايؿك٘ ٗ ؾهطتٞ ايككس ٚاـڀأ
(6) 

شيو ع٢ً عهؼ َا نإ غا٥سا ٗ , ٚ

سٝح ناْت ايٛقا٥  إاز١ٜ ناؾ١ٝ يٛسسٖا يكٝاّ اؾط١ّ َٚػا٤ي١ , ايػابل

, َطتهبٗا دٓا٥ٝا. ٚإشا ناْت ٖصٙ ٖٞ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ

نجرل٠ غذٌ ؾٝٗا ع٢ً إؿطع اؾٓا٥ٞ خطٚد٘ عٔ ؾإٕ ٖٓايو سا٫ت 

ٚايكا٥ِ أغاغا ع٢ً  ,ٖصٙ ايكاعس٠ ؾاؾذلاٙ ايطنٔ إعٟٓٛ ٗ اؾط١ّ

ٚقس , قس عطف ْٛعا َٔ ايهآي١ أٚ ايذلاد , ع٢ً اـڀأ ايككس ٚاغتجٓا٤

اؽص ٖصا ايذلاد  عس٠ قٛض َٔ بٝٓٗا: عسّ اؾذلاٙ أ١ٜ قٛض٠ يًطنٔ 



(179) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚ ا٫نتؿا٤ باـڀأ نُبسأ عاّ يكٝاّ بعض إعٟٓٛ ٗ سا٫ت َع١ٓٝ أ

ؾه٬ عٔ اؾذلاض ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ , اؾطا٥ِ ٚتڀًب ايككس اغتجٓا٤

بعض اؾطا٥ِ....ٚتأتٞ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ٗ طًٝع١ اؾطا٥ِ اييت عطف 

٫ ٜهاز هس َج٬ٝ ي٘ ٗ ايهجرل َٔ , ايطنٔ إعٟٓٛ ؾٝٗا نآي١ أٚ تطادعا

ٖصا ايذلاد  قٛض٠ عسّ اؾذلاٙ ايطنٔ  ٚقس اؽص, اؾطا٥ِ ا٭خط٣

ٚاؾذلاط٘ ٗ سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ , إعٟٓٛ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ نُبسأ عاّ

ْٚتعطض ٗ َا ًٜٞ يًكاعس٠ ايعا١َ إتُج١ً ٗ "عسّ , قسز٠ بٓل خام

ٚاييت ٜتِ خ٬شلا إٚٗاض ايڀاب  , إبشح ا٭ٍٚاؾذلاٙ ايطنٔ إعٟٓٛ"

, ثِ إٍ اٱغتجٓا٤ إتُجٌ "اؾذلاٙ ايطنٔ إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ

, ٚايصٟ ٜتِ خ٬ي٘ إٚٗاض ايڀاب  اٯثِ يًذط١ّ إبشح ايجاْٞإعٟٓٛ"

اؾُطن١ٝ
(7)

. 

 املبشح األٔه: عدً اغرتاط السنَ املعٍٕٙ يف اجلساٟي اجلىسنٗٛ

ٜعين  ,إٕ عسّ اؾذلاٙ أ١ٜ قٛض٠ يًطنٔ إعٟٓٛ ٗ دط١ّ َع١ٓٝ     

يطنٔ إازٟ يكٝاّ اؾط١ّ ٚقٝاّ إػ٪ٚي١ٝ ع٢ً عاتل نؿا١ٜ ؼكل ا

ٚقس زضز ايؿك٘ ع٢ً تػ١ُٝ ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ َػُٝات  ,َطتهبٗا

ْٗا "دطا٥ِ َاز١ٜ"إؾكٌٝ عٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ  ,عسٜس٠
(8)

نُا قٌٝ عٔ  ,

أٚ أْٗا "َػ٪ٚي١ٝ  ,إػ٪ٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٓٗا أْٗا "َػ٪ٚي١ٝ زٕٚ خڀأ"

َٛنٛع١ٝ"
(9)

ٚايصٟ ٫ ٜعرل  ,ٝك١ إٔ اْتؿاض ٚاٖط٠ ايتذطِٜ إازٟ. ٚاؿك

إِا ٜتهُٔ ٗ سكٝكت٘ تؿٜٛٗا ٕبسأ  ,أ١ٜ أ١ُٖٝ يًُٛقـ ايٓؿػٞ يًؿاعٌ

 ,ايصٟ ٜتڀًب ايككس اؾٓا٥ٞ يس٣ اؾاْٞ ,"اٱثِ نأغاؽ يٲزا١ْ اؾٓا١ٝ٥"

ٕ ؾهط٠ إ ,. ّٚهٔ ايكٍٛ بكؿ١ عا١َغرل ايعُسٟأٚ ع٢ً ا٭قٌ اـڀأ 

 اؾعا١ٝ٥إاز١ٜ قس ػس غٓسٖا ايتؿطٜعٞ ٗ ايٓكٛم ايعدط١ٜ  اؾط١ّ

ٗ بعض  ,ٚقس ػس غٓسٖا ايتؿطٜعٞ نصيو ,اـاق١ نكإْٛ اؾُاضى....

ْكٛم ايتذطِٜ ايٛاضز٠ ٗ قإْٛ ايعكٛبات
(10)

ؾإٕ  ,. ٚأٜا َا نإ ا٭َط

سٝح ناْت  ,ٜصنط َا نإ غا٥سا ٗ إانٞ ,ٚٗٛض ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ

سٝح تٓؿأ ٗ ش١َ نٌ َٔ  ,َاز١ٜ ,ٕػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٗ ناٌَ قٛضٖاا

بػض ايٓٛط عٔ تٛؾط أٚ اْعساّ اٱضاز٠ يسٜ٘.  ,ٜطتهب أؾعا٫ َاز١ٜ فط١َ
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ٜبك٢ قكٛضا ٗ  ,ع٢ً إٔ ٚٗٛض ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ ٗ ايعكط اؿسٜح

ٚاييت اقتهت خكٛقٝتٗا ٚخكٛق١ٝ ا٭نطاض  ,عسز قسٚز َٔ اؾطا٥ِ

غض ايڀطف عٔ اؾذلاٙ ضنٔ َعٟٓٛ  ,ٓاؾ١٦ أٚ اييت قس تٓؿأ عٓٗااي

ٚتعتدل اؾطا٥ِ ا٫قتكاز١ٜ اجملاٍ اـكب  ,ٚقٝاّ إػ٪ٚي١ٝ عٓٗا ,يكٝاَٗا

إش ٫ ضٜب إٔ ايباسح ٗ قإْٛ ايعكٛبات  ,ايصٟ ؾٗس ٖصا إٓٗر ٗ ايتذطِٜ

طا٥ِ غًُٝح اػاٖا ؾكٗٝا قها٥ٝا ٌّٝ إٍ اعتباض بعض اؾ ,ا٫قتكازٟ

ا٫قتكاز١ٜ َٔ اؾطا٥ِ إاز١ٜ
(11)

 ,. ٚع٢ً ضأؽ اؾطا٥ِ ا٫قتكاز١ٜ إاز١ٜ

باعتباضٖا إجاٍ ايصٟ زضز َعِٛ ايؿك٘  ,ػس اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ َهاْٗا

سٝح زضدت تؿطٜعات ْطن١ٝ نجرل٠ ع٢ً  ,ع٢ً غٛق٘ ٗ ٖصا اجملاٍ

 ,ؿطٜعاتإش ٫ ٜؿذلٙ طبكا شلصٙ ايت ,ايٓل قطاس١ ع٢ً طابعٗا إازٟ

إ٫ ٗ أسٛاٍ اغتجٓا١ٝ٥ َع١ٓٝ. بٌ ٚست٢  ,نطٚض٠ تٛؾط ضنٔ َعٟٓٛ

بايٓػب١ يًتؿطٜعات اؾُطن١ٝ اييت أخهعت اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ يًكاعس٠ 

ؾإٕ َعُٛٗا ناْت ٫ تؿذلٙ  ,ايعا١َ ايكان١ٝ بٛدٛب تٛؾط ضنٔ َعٟٓٛ

 َجٌ ٖصا ايطنٔ. ,ٗ ايػابل

ٜٚعتدل قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ
(12)

سا َٔ ايكٛاٌْ اييت تبٓت ٚاس ,

ٜٚتشسز ٖصا إٛقـ ؾُٝا نإ َكطضا ٗ  ,َبسأ "َاز١ٜ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ"

ٖٚٛ َا أقبح َكطضا  طبكا يكٝاغتٗا ايكس١ّ يعاّ ,َٓ٘ إاز٠ 

ٚشيو عكب  ,َٔ ْؿؼ ايكإْٛ سايٝا ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

/تعسًٜٗا َٛدب ايكإْٛ 
(13)

إصنٛض٠ غابكا.  يػ٢ إاز٠ ايصٟ أ 

ناْت تٓل ع٢ً أْ٘ "٫ هٛظ َػاق١ إدايـ ع٢ً سػٔ  ,ؾإاز٠ 

اؾُطن١ٝ" اؾطا٥ِْٝت٘ ٗ فاٍ إدايؿات 
(14)

ؾٗٞ تٓل  أَا إاز٠  

غتٓازا إٍ غ٤ٛ اٗ ؾكطتٗا ا٭ٍٚ ع٢ً أْ٘ "٫ هٛظ يًكانٞ تدل١٥ إدايؿٌ 

ْٝتِٗ"
(15)

ؾإٕ  /أٟ قبٌ إيػا٥ٗا بكإْٛ  ٜإ إاز٠ؾؿٞ ٌٚ غط 

نإ وطّ َطتهيب اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ َٔ  ,قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ

 -عٓس اْعساّ ايككس اؾٓا٥ٞ يسِٜٗ ٚوطَِٗ  ,ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتدؿٝـ

إشا ؽًـ يسِٜٗ ٖصا ايككس ,َٔ إٔ تتِ تدل٥تِٗ -َٔ باب أٍٚ
(16)

أٟ إٔ  ,

ؾكس ناْت ٫ ؽه   ,ه٬ عٔ نْٛٗا دطا٥ِ َاز١ٜٚؾ ,اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ
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يٓٛاّ ايتدؿٝـ. أَا ٗ ٌٚ َا ٖٛ َكطض سايٝا ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

ؾإٕ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ٫ تعاٍ ع٢ً أقًٗا  /إعسي١ بكإْٛ  

غرل أْٗا  ,سٝح ٫ هٛظ اؿهِ بايدلا٠٤ ٫ْعساّ ايككس ,نذطا٥ِ َاز١ٜ

 ,قاب١ً ٭ٕ ؽؿـ ؾٝٗا ايعكٛب١ ,دطا٥ِ ايكإْٛ ايعاّ أقبشت نػرلٖا َٔ

ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ إبٌ ٗ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ إاز٠
(17)

. 

ٚشات ا٭َط نإ قس غبل سكٛي٘ ٗ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ
(18)

, 

ؼٛط ع٢ً ايكها٠ َػاق١  ,َٓ٘ سٝح ناْت ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 

ٚعٓس  ,عٓس اْعساّ ايككس يسٜ٘ ,طن١َٝطتهب دط١ّ ْ 

/قسٚض قإْٛ
(19)

, أقبشت شات ايؿكط٠ تٓل ع٢ً عسّ دٛاظ 

اؿهِ بايدلا٠٤ عٓس ؽًـ ايككس ٚإٍ غا١ٜ ٖصٙ إطس١ً ؾإٕ اؾطا٥ِ 

اؾُطن١ٝ ناْت ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايؿطْػٞ َاز١ٜ بٓل قطٜح, ٫ٚ فاٍ 

ؾإٕ ايكها٤ ايؿطْػٞ نإ  ٫ؾذلاٙ ايككس ؾٝٗا, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ,

ٜطؾض إٍ سس َا, قبٍٛ ايسؾ  بايػً٘ أٚ اؾٌٗ, ايٓاؾٌٝ يًككس, ْٛطا 

يعسّ اؾذلاٙ ٖصا ا٭خرل نطنٔ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ
(20)

.غرل أْ٘ بكسٚض 

/قإْٛ
(21)

 ,إؿاض إيٝٗا غابكا أيػٝت ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠  

كها٠ ايكسض٠ ع٢ً تدل١٥ َطتهيب ٚبصيو ؾإٕ ٖصا ايكإْٛ قس أعاز يً

َٓص  ,سٝح أقبح َكب٫ٛ ,بٓا٤ ع٢ً ؽًـ ايككس ,ا٭عُاٍ إاز١ٜ اجملط١َ

 عػٔ ْٝت٘ ,إٔ ٜتشذر إتِٗ إتاب  عٔ دط١ّ ْطن١ٝ ,شيو ايٛقت
(22)

, 

 أٟ باْعساّ ايككس يسٜ٘.

نُبسأ  ,ؾإْ٘ ٫ دساٍ ٗ إٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ,َٚٔ خ٬ٍ َا غبل

 ؾإاز٠  ,ٚشيو ٗ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ ,١ّ َاز١ٜٖٞ دط ,عاّ

 ,عٓسَا سٛطت ٗ ؾكطتٗا ا٭ٍٚ ايتدل١٥ اغتٓاز ع٢ً سػٔ اي١ٝٓ ,َٓ٘

 ,ؾإْٗا بصيو تكط بعسّ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ يكٝاّ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ

ٚتٛؾط سػٔ اي١ٝٓ ٜعين  ,ؾشػٔ اي١ٝٓ ٜككس ب٘ اْتؿا٤ ايككس اؾٓا٥ٞ

ؾإٕ  ,َٚا زاّ ايككس غرل نطٚضٟ يكٝاّ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ,ؽًـ ايككس

ؾإٕ ٖٓايو أَطا ػسض  ,ناؾ١ٝ يكٝاَٗا. َٚ  شيو ,ا٭ؾعاٍ إاز١ٜ يٛسسٖا

٫ ٜتعاضض َٔ  ,ٖٚٛ إٔ سػٔ اي١ٝٓ أٚ اْتؿا٤ ايككس ,اٱؾاض٠ إيٝ٘
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ؾإشا نإ ْل  ,غرل ايعُسٟايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ َ  ؾهط٠ تڀًب اـڀأ 

 ,َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ قطوا ٗ اغتبعاز ايككس /فإاز٠ 

َٚجٌ ٖصا ايتؿػرل نإ  ,ؾإْ٘ يٝؼ ؾٝ٘ َا ٜكهٞ باغتبعاز اـڀأ

إٍ  ,غٝ٪زٟ بايكها٠ إٍ اؾذلاٙ ؼكل اـڀأ نكٛض٠ يًطنٔ إعٟٓٛ

ٚبصيو ٜٓتؿٞ ايڀاب  إازٟ عٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ.  ,داْب ا٭ؾعاٍ إاز١ٜ

قس نؿؿت عٔ اػاٖ٘ إٍ تأنٝس ايڀاب   ,ا٤ اؾعا٥طٟغرل إٔ أسهاّ ايكه

نُا مل ٜؿذلٙ اـڀأ ,ؾًِ ٜؿذلٙ ايككس ,إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ
(23)

, 

ٚبصيو  ,ؾإٕ اؾط١ّ تهٕٛ قا١ُ٥ ,ؾشت٢ عٓس اْتؿا٤ ايككس ٚاـڀأ َعا

ؾإٕ ايكها٤ اؾعا٥طٟ قس ٚغ  َٔ َؿّٗٛ سػٔ اي١ٝٓ ايٛاضز ٗ إاز٠ 

اْتؿا٤ اـڀأ.  ,يٝؿٌُ ؾه٬ عٔ اْتؿا٤ ايككس ,كاإصنٛض٠ غاب 

أَط  ,ٚاؿكٝك١ إٔ اغتبعاز نٌ قٛض٠ يًطنٔ إعٟٓٛ ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ

َٚا تػبب٘ َٔ  ,ؾإشا ناْت خكٛق١ٝ ٖصٙ اؾطا٥ِ ,٫ ىًٛ َٔ ايٓكس

ؾإْٗا ٫ تدلض  ,تدلض عسّ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ,أنطاض ٚكاطط دػ١ُٝ

٫ هب إٔ ٜكٌ ا٭َط إٍ سس إٖساض أسس إباز٨  إش ,اغتبعاز اـڀأ

ٚايصٟ  ,ايكانٞ بأ٫ عكٛب١ بػرل إثِ ,ا٭غاغ١ٝ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؿسٜح

خاق١ ٚإٔ ْل إاز٠  ,ؾإْ٘ ٜؿذلٙ ع٢ً ا٭قٌ ؼكل اـڀأ َٛدب٘

يٝؼ ؾٝ٘ َا ّٓ  قطاس١ َٔ  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ /ف

بٌ إٕ تأغٝؼ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ع٢ً ؾهط٠  ,إَها١ْٝ اؾذلاٙ اـڀأ

ٜتڀابل ُاَا َ  َا  ,ٚدعً٘ ايكاعس٠ ايعا١َ يٲزا١ْ ٗ ٖصٙ اؾطا٥ِ ,اـڀأ

ٚايصٜٔ أْ  َعُِٛٗ  ,ْاز٣ ب٘ ايباسجٕٛ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ا٫قتكازٟ

 ,ٖٛ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ اؾطا٥ِ ا٫قتكاز١ٜ نهٌ ,ع٢ً ٚدٛب دعٌ اـڀأ

ٓا٥ٞبس٫ َٔ ايككس اؾ
(24)

. ٖصا نً٘ عٔ ايڀاب  إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ 

 ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ. 

 ,َعاؾ١ ٖصا ايڀاب  ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايؿطْػٞ ,ٜٚبك٢ بعس شيو     

مل  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ ؾكبٌ إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 

ض٠ يًطنٔ إعٟٓٛ ٗ ٜهٔ ٖٓايو أٟ دساٍ سٍٛ عسّ اؾذلاٙ أ١ٜ قٛ

نإ ناؾٝا  ,ؾاضتهاب ا٭ؾعاٍ إاز١ٜ احملسز٠ قاْْٛا ,اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ
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إ٫ ٗ ا٭سٛاٍ ا٫غتجٓا١ٝ٥ اييت ٜؿذلٙ ؾٝٗا  ,ٱزا١ْ َطتهبٗا ,يٛسسٙ

قطاس١ تٛؾط ٖصا ايطنٔ
(25)

 ,ٚبصيو ؾإٕ ايڀاب  إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ ,

عسّ  ,تا٥ر ايتػًِٝ بٗصا ايڀاب ٚنإ َٔ ْ ,نإ ٚقتصاى أَطا َػًُا ب٘

ؾإْ٘  ,بٌ ست٢ ٚإٕ ُت إثاض٠ َجٌ ٖصا ايسؾ  ,دٛاظ ايسؾ  باْتؿا٤ ايككس

, إش ّتٓ  ع٢ً ايكها٠ ايتكطٜح بايدلا٠٤ ٫ْتؿا٤ ايككس ,ئ ٜهٕٛ فسٜا

نصيو ؾإٕ ايتػًِٝ بايڀاب  إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ ؾبٌ إيػا٤ ايؿكط٠ 

نإ َٔ ْتا٥ذ٘ عسّ إيتعاّ د١ٗ  ,يٝٗا أع٬ٙايجا١ْٝ َٔ إاز٠ إؿاض إ

َٔ  غرل إٔ إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠  ,ا٫تٗاّ بإثبات قٝاّ ايككس

سٝح قس ٜػتؿاز  ,نإ ي٘ تأثرل ع٢ً ٖصا ايٛن  ,قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ

إٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ قس أقبشت خانع١ يًكاعس٠ ايعا١َ  ,َٔ ٖصا اٱيػا٤

ؾه٬ عٔ ٚدٛب إثبات٘ َٔ  ,دٛب تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞاييت تكهٞ بٛ

ٚبصيو ٜهٕٛ ايڀاب  إازٟ قس ظاٍ عٔ اؾط١ّ  ,ططف د١ٗ ا٫تٗاّ

ؾايككس  ,ؾإٕ ا٭َط مل وكٌ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ, اؾُطن١ٝ. َٚ  شيو

اغتد٬قا  ,ٚإٕ نإ قس أقبح َتڀًبا ٗ ناؾ١ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ,اؾٓا٥ٞ

إصنٛض٠ غابكا, ؾإٕ ايؿك٘  َٔ إاز٠  َٔ إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ

مل ٜكٌ بُٗا ا٭َط إٍ سس ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛب إثبات اٱضاز٠  ,ٚايكها٤

َٔ ططف ايٓٝاب١ ايعا١َ اؾط١َٝ 
(26)

أٟ إٔ  ,

ٚإٔ إتِٗ بإَهاْ٘  ,قس اػ٘ إٍ اعتباض ايككس َؿذلنا ايكها٤ ايؿطْػٞ

 ,ٚ عػٔ اي١ٝٓ. ٚاؾذلاض ايككس ع٢ً ٖصا ايٓشٛايسؾ  باْتؿا٤ ايككس أ

قس أثاض ايتؿهٝو ٗ ظٚاٍ ايڀاب  إازٟ عٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ. ؾُٔ 

إش ؾتح  ,ٕ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ مل تعس َاز١ٜإّهٔ ايكٍٛ  ,ايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ

ايباب أَاّ إتِٗ يهٞ ٜسضأ عٔ ْؿػ٘ إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ بإثبات سػٔ 

ْٝت٘
(27)

ؾإْ٘ ّهٔ  ,ؿا٤ ايككس يسٜ٘. غرل أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝأٟ باْت ,

شيو إٔ ايكها٤  ,ايكٍٛ بإٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ٫ تعاٍ دط١ّ َاز١ٜ

ٚأٜا ناْت اؾط١ّ اييت مت اؾذلاض ايككس  ,ايؿطْػٞ عٓس اؾذلان٘ يًككس

ؾتتشٍٛ  ,عاز٠ َا ٌّٝ إٍ ايتؿسز ٗ قبٍٛ ْؿٞ ٖصا ا٫ؾذلاض ,ؾٝٗا

َٔ قط١ٜٓ بػٝڀ١ إٍ قط١ٜٓ  ,اؾ١٦ عٔ اؾذلاض ايككسايكط١ٜٓ ايٓ
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قاطع١
(28)

غتأخص ْؿؼ سهِ  ,ٚبصيو ؾإٕ اؾط١ّ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ,

ٜط٣ ٗ اؾطا٥ِ َؿذلن١  ,ا٭َط ايصٟ دعٌ بعض ايؿك٘ ,اؾط١ّ إاز١ٜ

ٚإشا نإ ايكها٤ ايؿطْػٞ قس اػ٘ إٍ اؾذلاض  ,ايككس دطا٥ِ َاز١ٜ

 ست٢ بعس إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠  ,ُطن١ٝايككس ٗ اؾطا٥ِ اؾ

ع٢ً  ,ؾٗصا ٜعين إٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ٫ تعاٍ َاز١ٜ ,إؿاض إيٝٗا غابكا

ٜتؿل َ  ا٫ػاٙ ايعاّ ٗ  ,ا٭قٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. َٚجٌ ٖصا ا٫ػاٙ

ؾإشا نإ بعض ايؿك٘ قس عطف  ,تعطٜـ اؾط١ّ إاز١ٜ يس٣ بعض ايؿك٘

١ إاز١ٜ بأْٗا "تًو اؾطا٥ِ اييت تكّٛ ؾك٘ ع٢ً ايطنٔ إازٟ زٕٚ اؾطّ

مل ٜككٞ ايطنٔ  ,ؾإٕ ٖٓايو اػاٖا آخط ,اؾذلاٙ أٟ عٓكط َعٟٓٛ"

سٝح ٜط٣ إٔ اؾط١ّ تهٕٛ  ,إعٟٓٛ إقكا٤ تاَا َٔ ؾهط٠ اؾط١ّ إاز١ٜ

ٜػتٟٛ بعس شيو إٔ ٜهٕٛ  ,إشا نإ ايككس ؾٝٗا َؿذلنا ,َاز١ٜ

تؿطٜعٝا أٚ قها٥ٝا ا٫ؾذلاض
(29)

. ٚبػض ايٓٛط عٔ تكٓٝـ اؾطا٥ِ 

ست٢ بعس إيػا٤  ,اؾُطن١ٝ نذطا٥ِ َاز١ٜ ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايؿطْػٞ

أٚ عسّ  ,ايؿطْػَٞٔ قإْٛ اؾُاضى  ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 

تكٓٝؿٗا نُٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ
(30)

 ,ٖٛ اغتعاز٠ ايطنٔ إعٟٓٛ ,ؾإٕ إ٪نس ,

غا١ٜ َا ٗ ا٭َط  ,َهاْت٘ نُٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ ,يككس اؾٓا٥ٞٚبايتشسٜس ا

َٓؿ٦ا بصيو قط١ٜٓ  ,إٔ ايكها٤ ايؿطْػٞ قس اػ٘ إٍ اؾذلاض ٖصا ايككس

ؾبس٫ َٔ إٔ تجبت  ,ٖٚٛ َا ٜؿهٌ قًبا يعب٧ اٱثبات ,قها١ٝ٥ ع٢ً تٛؾطٙ

ؾإٕ إتِٗ ٖٛ ايصٟ ٜتٍٛ إثبات  ,د١ٗ ا٫تٗاّ ٚإزاض٠ اؾُاضى تٛؾط ايككس

اْتؿا٤ ايككس يسٜ٘ أٚ سػٔ ْٝت٘, ٚشيو بس٤ َٔ َطس١ً ايتشكٝل إٍ 

غا١ٜ ايتشكٝل ايٓٗا٥ٞ باؾًػ١, ع٢ً اعتباض إٔ دٗات ايتشكٝل كتك١ 

بايؿكٌ ٗ ايسؾ  عػٔ اي١ٝٓ
(31)

ٜػتٟٛ بعس شيو إٔ ٜتعًل ا٭َط ظٓش١  ,

 ؾإيػا٤ ايكاعس٠ اييت ناْت ؼٛط ع٢ً ايكها٠ ,ْطن١ٝ أٚ َدايؿ١ ْطن١ٝ

تدل١٥ َطتهيب ٖصٙ اؾطا٥ِ عٓس اْتؿا٤ ايككس, زٕٚ ؼسٜس طبٝع١ ٖصٙ 

قس زلح بإخهاعُٗا ؿهِ َتڀابل ,دٓح أٚ كايؿاتا٭خرل٠ 
(32)

, أٟ إٔ 

إَها١ْٝ اٱعؿا٤ َٔ إػ٪ٚي١ٝ, بإثبات سػٔ اي١ٝٓ, عا١َ ٚتڀبل ع٢ً 

إدايؿات َجًُا تڀبل ع٢ً اؾٓح
(33)

ؾإٕ قه١ُ ايٓكض  ,. َٚ  شيو
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ؾع٢ً ايطغِ  ,ْػ١ٝ قس خطدت ٗ بعض أسهاَٗا عٔ ٖصا ايٛن ايؿط

ؾإْٗا قس  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى َٔ إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 

"مل  ,ايصٟ أيػ٢ ٖصٙ ايؿكط٠ /أؾاضت ٗ أسس قطاضاتٗا إٍ إٔ قإْٛ 

ٜػتشسخ أٟ عٓكط عُسٟ بؿإٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ"
(34)

. نُا قهت ٗ قطاض 

ؾإٕ اؾاْٞ  ,ا ثبت تٛاؾط اشلٝهٌ إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝآخط بأْ٘ "إش

٭ٕ ؾعً٘ يٝؼ  ,يٝؼ ٗ َكسٚضٙ إٔ ٜسؾ  باْتؿا٤ ايككس اؾٓا٥ٞ يسٜ٘

َٚٔ مث١ ؾإْ٘ بإقساَ٘  ,غ٣ٛ ْتٝذ١ يٓؿاٙ إضازٟ َكبٍٛ عٔ بكرل٠

ع٢ً إداطط٠ بإزخاٍ ايبها٥  إٍ إٓڀك١ احملسز٠ يًسا٥ط٠ اؾُطن١ٝ زٕٚ 

ؾإٕ أضنإ دط١ّ ايتٗطٜب  ,اسذلاّ ايكٛاعس اؾُطن١ٝايتٝكٔ َٔ 

تهٕٛ قس تٛاؾطت ٗ سك٘" ,إٓػٛب١ إيٝ٘
(35)

. َٚا ٬ٜسٜ ع٢ً ايكطاض 

َٔ قإْٛ  َٔ إاز٠  ا٭ٍٚ, أْ٘ مل ٜػتدًل َٔ إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ

ٚدٛب ايطدٛع إٍ ايكٛاعس ايعا١َ اييت تكهٞ  ,ايؿطْػٞ اؾُاضى

ٜٛقـ ايطدٛع إٍ ٖصٙ  ,ٚنأْ٘ بصيو ,اؾٓا٥ٞ بٛدٛب تٛؾط ايككس

نإ َٔ ْتا٥ر ٖصا إٛقـ, إٔ  ٚقس ايكٛاعس, ع٢ً ٚدٛز ْل ٜكطض شيو.

اعتدل ٖصا ايكطاض إٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ٫ ٜؿذلٙ ؾٝٗا ايككس, ٫ باعتباضٙ 

 ,َؿذلنا, ٫ٚ باعتباضٙ ٚادب اٱثبات, ٖٚصا غرل َكبٍٛ. أَا ايكطاض ايجاْٞ

أٟ أْ٘ اػ٘ إٍ اٱعذلاف  ,قس اغتٓب٘ ايككس َٔ اٱُٖاٍؾ٬ٝسٜ أْ٘ 

غرل أْ٘ غاض  َها١ْ ايككس ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ, ٚيهٔ باعتباضٙ َؿذلنا,

أٟ  ,إٍ سس إْهاض سل إتِٗ ٗ ايسؾ  باْتؿا٤ ايككس ,ٗ اؾذلان٘ يًككس

قس غاض ع٢ً ْؿؼ ْٗر ايكها٤ ايػابل  ,إٔ ٖصا اؿهِ ٚع٢ً غطاض غابك٘

َٚجٌ  ,ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ اؾُاضى ا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ ٱيػ

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ايتأنٝس ع٢ً بكا٤ ايڀاب  إازٟ  ,ٖصا ايكها٤

ست٢ بعس إيػا٤ ْل  ,يًذط١ّ اؾُطن١ٝ ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايؿطْػٞ

عض إصنٛض٠ غابكا. ٚبإكابٌ يصيو, ؾإٕ ب ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 

قطاضات قه١ُ ايٓكض ايؿطْػ١ٝ, قس قهت بٓكض ايكطاضات ايكان١ٝ 

بايدلا٠٤ ع٢ً أغاؽ ؽًـ ايككس, عٓسَا ٫ تجبت ٖصٙ ايكطاضات إٔ إتِٗ 

قس قسّ ايسيٌٝ ع٢ً سػٔ ْٝت٘
(36)

, أٟ أْٗا اػٗت إٍ ْكض ايكطاضات اييت 
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 مل تؿذلض ايككس ٚقهت بايدلا٠٤, عٓس عسّ نؿا١ٜ ا٭زي١ إكس١َ نس

إتِٗ ع٢ً غ٤ٛ ْٝت٘ أٚ تٛؾط ايككس يسٜ٘, ٖٚٛ َا ٜ٪نس أٜها إقباؽ 

 ايڀاب  إازٟ ع٢ً اؾط١ّ اؾُطن١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. 

 املبشح الجاٌ٘: اغرتاط السنَ املعٍٕٙ يف اجلساٟي اجلىسنٗٛ

قس عطف ْٛعا َٔ  ,إشا نإ ايطنٔ إعٟٓٛ ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ     

نُا ٖٛ ٚانح ٗ قإْٛ  ,بعض ايتؿطٜعات اؾُطن١ٝ ايذلاد  إؿطٙ ٗ

أٚ ٗ قطاضات قه١ُ ايٓكض ايؿطْػ١ٝ بعس إيػا٤  ,اؾُاضى اؾعا٥طٟ

ؾإْ٘ ٫ ٜعاٍ  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 

اييت أؾاضت  ,ع٢ً ايطغِ َٔ شيو, َتڀًبا ٗ بعض اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

ٚبصيو اْكًبت  ,إٍ ٚدٛب تٛؾطٙ ,ٚبأيؿاٚ قطو١ ,ايٓكٛم ا١ُٕٛٓ شلا

 ,ٚعسّ ٚدٛب٘ اغتجٓا٤ ,ايكاعس٠ ايعا١َ اييت تكهٞ بتٛؾط ايككس أق٬

٫ فاٍ ٫ؾذلاٙ  ,ؾأقبح ا٭قٌ ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ أْٗا َاز١ٜ ,إٍ نسٖا

ٚشيو ؾطٙ  ,ٚا٫غتجٓا٤ أْٗا عُس١ٜ تكّٛ ع٢ً ايككس ,ايككس ؾٝٗا

صيو. ع٢ً إٔ ٖصا إٛقـ ٜبك٢ قاقطا ؾك٘ ٚدٛز ْل قطٜح ٜكهٞ ب

أَا  ,ع٢ً ايتؿطٜعات اؾُطن١ٝ اييت أقطت بايڀاب  إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ

ؾكس أبكت  ,ايتؿطٜعات اؾُطن١ٝ اييت آثطت ايطدٛع إٍ ايكٛاعس ايعا١َ

اؾط١ّ اؾُطن١ٝ نُٔ ا٭قٌ ايعاّ ايصٟ ٜكهٞ بكٝاَٗا ع٢ً ايككس 

اؾُاضى إكطٟ َٚٔ شيو قإْٛ ,اؾٓا٥ٞ
(37)

سٝح اغتكط ايكها٤ ,

إكطٟ ع٢ً خهٛع اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ يًكٛاعس ايعا١َ اييت تكهٞ 

ؾكس قهت قه١ُ ايٓكض إكط١ٜ بإٔ "١ْٝ ايتٗطٜب  ,باؾذلاٙ ايككس

٫ٚ ٜكح تٛقٝ   ,ٖٞ َٓاٙ اؾعا٤ات إٓكٛم عًٝٗا ٗ ٥٫ش١ اؾُاضى

ٖٚٛ َا دطٟ  ,٢ تٛاؾط تًو اي١ٝٓإ٫ إشا قاّ ايسيٌٝ عً ,أسس تًو اؾعا٤ات

ب٘ قها٤ ٖصٙ احمله١ُ"
(38)

ست٢ ٗ  ,ؾإٕ ايطنٔ إعٟٓٛ ,. َٚ  شيو

نُا  ,ايتؿطٜعات اؾُطن١ٝ اييت أخصت بايكاعس٠ ايعا١َ ٗ اؾذلاٙ ايككس

قس عطف أٜها ْٛعا َٔ ايذلاد  ايكا٥ِ أغاغا  ,ٖٛ اؿاٍ عًٝ٘ ٗ َكط

َٚٔ أَج١ً شيو: َا  ,ع١ٓٝع٢ً اؾذلاض ايككس ٗ أسٛاٍ اغتجٓا١ٝ٥ َ

اييت  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى إكطٟ دا٤ ٗ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠ 
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َ  ايعًِ بأْٗا  ,تعاقب ع٢ً سٝاظ٠ ايبها٥  ا٭دٓب١ٝ بككس ا٫ػاض ؾٝٗا

طبكا شلصٙ  ,سٝح ٜعتدل ايعًِ ,نإسس٣ قٛض ايتٗطٜب اؿهُٞ ,َٗطب١

 ,سٝاظت٘ ٖصٙ ايبها٥ إشا مل ٜكسّ َٔ ٚدست ٗ  ,َؿذلنا ,إاز٠

ٚغرلٖا  ,إػتٓسات ايساي١ ع٢ً أْٗا قس غسزت عٓٗا ايهطا٥ب اؾُطن١ٝ

َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ إكطض٠
(39)

ٖٛ  ,. ٚاؾذلاض ايككس ٗ ٖصا إجاٍ

ع٢ً ا٭قٌ ٗ ٖصٙ  ,ٜعدل عٔ نآي١ ايطنٔ إعٟٓٛ ,اؾذلاض تؿطٜعٞ

ايكٛض٠ َٔ قٛض دط١ّ ايتٗطٜب اؾُطنٞ
(40)

ؾإٕ  ,خط٣. َٚٔ د١ٗ أ

ٗ  ,قس عطف ْٛعا آخط َٔ ايتؿٜٛ٘,ايطنٔ إعٟٓٛ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

ايتؿطٜعات اؾُطن١ٝ اييت أخصت بايكاعس٠ ايعا١َ ٗ اؾذلاٙ ايككس 

ٚشيو ؾُٝا ٜتعًل بٓڀام ايػً٘ أٚ اؾٌٗ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ ؽًـ ٖصا  ,اؾٓا٥ٞ

اؾٌٗ أٚ  ؾإشا ناْت ايكاعس٠ ايعا١َ تكهٞ بتدًـ ايككس عٓس ,ايككس

ٚعسّ ؽًؿ٘ إشا اْكب اؾٌٗ أٚ  ,ايػً٘ ٗ قاعس٠ قا١ْْٝٛ غرل دعا١ٝ٥

ايػً٘ ع٢ً قاعس٠ دعا١ٝ٥
(41)

ؾإٕ ا٭َط يٝؼ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ بايٓػب١  ,

عاز٠ َا ٜٓڀٟٛ  ,ؾُٔ إعًّٛ إٔ ٖصا ا٭خرل ,يكٛاعس ايكإْٛ اؾُطنٞ

١ بإٔ ٚتكهٞ ايكٛاعس ايعاَ ,ٚأخط٣ غرل دعا١ٝ٥ ,ع٢ً ْكٛم دعا١ٝ٥

ٜ٪زٟ إٍ ؽًـ  ,اؾٌٗ أٚ ايػً٘ ٗ ايٓكٛم اؾُطن١ٝ غرل اؾعا١ٝ٥

ٚاؿاٍ إٔ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ٗ قإْٛ  ,غرل إٔ ايكها٤ إكطٟ ,ايككس

قس أْ  ع٢ً إٔ اؾٌٗ أٚ ايػً٘ ٗ  ,اؾُاضى إكطٟ تكّٛ ع٢ً ايككس

ٕ ع٢ً اعتباض أ ,ٜعس د٬ٗ بكإْٛ ايعكٛبات ,ايكإْٛ اؾُطنٞ نهٌ

ايٓكٛم اؾُطن١ٝ اؾعا١ٝ٥ عاز٠ َا ؼٌٝ إٍ ايٓكٛم اؾُطن١ٝ غرل 

ٗ ؼسٜس أضنإ اؾط١ّ ,اؾعا١ٝ٥
(42)

ٚبصيو ؾإٕ ٖصٙ ا٭خرل٠ تسخٌ ٗ ؾل  ,

ؾتأخص طاب  ٖصٙ  ,ايتذطِٜ احملسز ٗ ايٓكٛم اؾُطن١ٝ اؾعا١ٝ٥

ا٭خرل٠
(43)

 . 

أخص بايكاعس٠  ٚإشا قطؾٓا ايٓٛط عٔ قإْٛ اؾُاضى إكطٟ ايصٟ     

ٗ  ,ايعا١َ ٗ اؾذلاٙ ايطنٔ إعٟٓٛ ايكا٥ِ أغاغا ع٢ً ايككس اؾٓا٥ٞ

غٛا٤ ؾُٝا  ,َٚا تهُٓ٘ َٔ خطٚز عٔ إباز٨ ايعا١َ ,اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

أٚ ؾُٝا تعًل بعسّ  ,ٚشيو باؾذلان٘ ٗ أسٛاٍ َع١ٓٝ ,تعًل بإثبات ايككس
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ؾإْ٘  ,ٞ غرل دعا٥ٞإشا اْكب اؾٌٗ أٚ ايػً٘ ع٢ً ْل ْطن ,اْتؿا٥٘

هب عًٝٓا إٔ ْتعطض يًشا٫ت ا٫غتجٓا١ٝ٥ اييت اؾذلٙ ؾٝٗا إؿطع 

 ,ٚدٛب تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ ,ع٢ً غطاض إؿطع ايؿطْػٞ ,اؾعا٥طٟ

أٚ قكسا  ,غٛا٤ نإ ايككس إتڀًب قكسا دٓا٥ٝا عاَا ,بٓل قطٜح

ٕٛ غٛا٤ ٗ قاْ ,دٓا٥ٝا خاقا. ٚباغتكطا٤ ْكٛم ايتذطِٜ اؾُطن١ٝ

لس إٔ ايككس َتڀًب  ,أٚ ٗ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ ,اؾُاضى اؾعا٥طٟ

نُا  ,ٚنصا عٓس ايؿطٚع ٗ ٖصٙ اؾط١ّ ,عٓس إػا١ُٖ ٗ دط١ّ ْطن١ٝ

ْٚتعطض ؾُٝا  ,أْ٘ َتڀًب قطاس١ ٗ بعض قٛض اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

ًٜٞ شلصٙ اؿا٫ت تباعا.

 اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ:اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ أعُاٍ إػا١ُٖ ٗ - أ

ا٭قٌ إٔ إػا١ُٖ ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ؽه  يًكٛاعس ايعا١َ احملسز٠      

ٚؾه٬ عٔ  ,غرل إٔ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ,ٗ ْكٛم قإْٛ ايعكٛبات

ؾإْٗا ؽه  أٜها يٓٛاّ  ,خهٛعٗا يًكٛاعس ايعا١َ يًُػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥

ُطن١ٝ اـاق١", "إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ اؾ ـٜػ٢ُ ب ,آخط يًُػا١ُٖ

ٚؽتًـ َها١ْ ايككس اؾٓا٥ٞ باخت٬ف ايٓٛاّ إطاز تڀبٝك٘,سٝح ٜهٕٛ 

ٗ  ,نكاعس٠ عا١َ,ٗ سٌ أْ٘ يٝؼ نصيو ,ايككس َتڀًبا ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ

 اؿاي١ ايجا١ْٝ.

إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ اؾُطن١ٝ طبكا يًكٛاعس ايعا١َ: -
(44)

تعًك١ بإػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ ٗ تٍٛ إؿطع اؾعا٥طٟ تِٓٛٝ ا٭سهاّ إ     

َٔ قإْٛ ايعكٛبات. ٚإػا١ُٖ ٗ اؾط١ّ قس تأخص  إٍ  إٛاز َٔ 

أٚ قطض ,قٛض٠ ؾاعٌ أقًٞ
(45)

أٚ ؾاعٌ َعٟٓٛ. ٚقس قه٢  ,أٚ ؾطٜو ,

 ,َٔ قإْٛ ايعكٛبات إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

نُا قه٢ ٗ  ,٠ يًؿاعٌ ا٭قًَٞعاقب١ ايؿطٜو بصات ايعكٛب١ إكطض

بعسّ ايعكاب ع٢ً ا٫ؾذلاى ٗ إدايؿ١  ,ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ إاز٠

بٛدٛب اقذلإ  ,إط٬قا. ٚتكهٞ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥

٫ٚ عكاب عٔ إػا١ُٖ عٓس ؽًـ  ,أعُاٍ إػا١ُٖ بايككس اؾٓا٥ٞ

ست٢ ٚيٛ اقذلْت باـڀأ ,ايككس
(46)

إشا قطض إؿطع ايعكاب عًٝٗا  إ٫ ,
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عاز٠ َا ٜعاقب ع٢ً إػا١ُٖ ؼت  ,ٚٗ َجٌ ٖصٙ ا٭سٛاٍ ,بٓل قطٜح

٫ بٛقؿٗا َػا١ُٖ ,ٚقـ دطَٞ خام
(47)

. 

ع٢ً نٌ  ,ٚا٭قٌ إٔ تڀبل ايكٛاعس ايعا١َ يًُػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥     

َٚا نإ َٓٗا ٚاضزا ٗ  ,َا نإ َٓٗا ٚاضزا ٗ قإْٛ ايعكٛبات ,اؾطا٥ِ

ؾاـطٚز عٔ  ,إ٫ إشا ٚضز ْل خام ٜكهٞ بػرل شيو ,ٛاٌْ خاق١ق

أَا ايطدٛع إٍ  ,ٖٛ ايصٟ وتاز إٍ َجٌ ٖصا ايٓل ,ايكٛاعس ايعا١َ

َٔ قإْٛ  ؾ٬ وتاز إٍ ْل ٜكطضٙ. ٚقس ناْت إاز٠  ,ايكٛاعس ايعا١َ

 ٚ ؼٌٝ إٍ إازتٌ  ,/قبٌ إيػا٥ٗا بكإْٛ  ,اؾُاضى اؾعا٥طٟ

ٗ خكٛم إػا١ُٖ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ,َٔ قإْٛ ايعكٛبات
(48)

ضغِ  ,

ٖٚٛ َا أز٣ بايؿك٘ ٚايكها٤ اؾعا٥طٌٜ إٍ ايتأنٝس  ,عسّ اؿاد١ إٍ شيو

ع٢ً  ,ع٢ً ٚدٛب تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ يس٣ ايؿطٜو ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ

 از٠ ايطغِ َٔ عسّ تڀًب٘ يس٣ ايؿاعٌ ا٭قًٞ. غرل إٔ إيػا٤ ْل إ

٫ ٜػرل ٗ ا٭َط ؾ٦ٝا  ,/َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ بكإْٛ 

ٚايصٟ تبك٢ َػ٪ٚيٝت٘ َٛقٛؾ١  ,بايٓػب١ يًؿطٜو ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ

طإا  ,طبكا ٕا ٖٛ َكطض ٗ قإْٛ ايعكٛبات ,ع٢ً تٛاؾط ايككس اؾٓا٥ٞ

إٔ قإْٛ اؾُاضى مل ٜتهُٔ أٟ سهِ آخط كايـ ي٘
(49)

. 

ؾٛدٛب ايطدٛع إٍ ايكٛاعس  ,ايتػا٩ٍ قا٥ُا سٍٛ احملطضٜٚبك٢ 

َٔ قإْٛ  ٗ سٌ إٔ إاز٠  ,ٜػتًعّ تڀًب ايككس يسٜ٘ ,ايعا١َ

ؾإْٗا بصيو  ,عٓسَا دعًت َٔ احملطض ؾاع٬ أقًٝا ,ايعكٛبات اؾعا٥طٟ

نُا ٖٛ  ,تعڀٞ ايكها٠ ايكسض٠ ع٢ً ايكٍٛ بعسّ اؾذلاٙ ايككس يسٜ٘

ٚشيو  ,ا٭قًٞ ايصٟ ْؿص اؾط١ّ احملطض عًٝٗا ايؿإٔ بايٓػب١ يًؿاعٌ

ٚاييت تكهٞ  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ /فع٢ً اعتباض إٔ إاز٠ 

تڀبل ع٢ً  ,بعسّ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ نُبسأ عاّ

أٚ  ,ٖٚصا ا٭خرل قس ٜهٕٛ ٖٛ ايصٟ ْؿص اؾط١ّ َباؾط٠ ,ايؿاعٌ ا٭قًٞ

ؾإْ٘ هسض بايكها٤ ٗ َجٌ ٖصٙ  ,٢ اضتهابٗا. َٚ  شيوٖٛ ايصٟ سطض عً

٭ٕ ايع١ً اييت أزت إٍ إقطاض ايڀاب   ,اؾذلاٙ ايككس يس٣ احملطض ,اؿاي١

ٚايكا١ُ٥ أغاغا ع٢ً اـڀٛض٠ ٚنصا ايهطض  ,إازٟ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ
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ٕ ايتشطٜض ٫ ٜتهُٔ أٟ إإش  ,٫ تتشكل بؿإٔ احملطض ,ايٓاؾ٧ عٓٗا

ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َٔ ا٭دسض  ,ذط١ّ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝتٓؿٝص َازٟ يً

تڀًب ايككس أٜها يس٣ احملطض. ٚاؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ع٢ً ٖصا 

ٜعين أٜها ايطدٛع إٍ ايكٛاعس ايعا١َ ٗ  ,يس٣ ايؿطٜو ٚاحملطض ,ايٓشٛ

سٝح هب إٔ ػ٘ إضاز٠ إؿذلى أٚ احملطض إٍ  ,ؼسٜس عٓاقط ٖصا ايككس

ى أٚ ايتشطٜض, ٚإٔ وٝ٘ عًِ إؿذلى أٚ احملطض اضتهاب ؾعٌ ا٫ؾذلا

باؾط١ّ أٚ ايؿعٌ إؿذلى ؾٝ٘ أٚ احملطض عًٝ٘
(50)

. 

 ,ٚا٭َط ٜتڀابل َ  َا ٖٛ اؿاٍ عًٝ٘ ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايؿطْػٞ      

سٝح تٍٛ إؿطع ايؿطْػٞ تِٓٛٝ أسهاّ إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ ٗ إازتٌ 

ٖٚاتإ إازتإ دعًتا َٔ ايككس  ,اتَٔ قإْٛ ايعكٛب -ٚ -

ضنٓا أغاغٝا ٗ أعُاٍ إػا١ُٖ
(51)

َٔ قإْٛ  . ٚبايعٛز٠ إٍ إاز٠ 

 ,لسٖا تٓل ع٢ً ٚدٛب تڀبٝل إازتٌ ايػابكتٌ ,اؾُاضى ايؿطْػٞ

ع٢ً ايؿطنا٤ ٗ اؾٓح اؾُطن١ٝ زٕٚ إدايؿات
(52)

ٚشيو ٭ٕ ا٫ؾذلاى ٗ  ,

 َعاقب عًٝ٘.إدايؿات اؾُطن١ٝ غرل 

ؽه  يًكاعس٠  ,ؾإٕ إػا١ُٖ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ,أَا ٗ َكط     

ٖٚٛ َا اغتكط  ,إكطَٟٔ قإْٛ ايعكٛبات  ايعا١َ ايٛاضز٠ ٗ إاز٠ 

عًٝ٘ ايكها٤ إكطٟ ٗ َعِٛ أسهاَ٘
(53)

. 

إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ اؾُطن١ٝ اـاق١: -
(54)

ٚاييت هٛظ ايطدٛع إيٝٗا  ,١ اؾٓا١ٝ٥باٱناؾ١ إٍ ايكٛاعس ايعا١َ يًُػاُٖ

ؾإٕ ٖٓايو تؿطٜعات ْطن١ٝ نجرل٠ اػٗت إٍ  ,ٗ َاز٠ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

ٚقس بًؼ َٔ ,ا٭خص بٓٛاّ آخط يًُػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

 ,ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ يًُػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ ,ا٭١ُٖٝ إٔ تكسّ ٗ ايتڀبٝل

إ٫ عٓسَا  ,إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ ايعا١َ إٍ أسهاّ إش ٫ ٜتِ ايًذ٤ٛ عًُٝا

تڀبٝل قٛاعس إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ اؾُطن١ٝ  ,ٜػسٚ َٔ غرل إُهٔ

اـاق١
(55)

,ٜٚؿٌُ ٖصا ايٓٛاّ أسهاَا تتعًل بتشسٜس ايؿاعٌ ا٭قًٞ, 

ٚأسهاَا أخط٣ تتعًل بتشسٜس ايؿطٜو, ٖٚصٙ ا٭خرل٠ اقڀًح ع٢ً 

ا٫ؾذلاى اـام اؾُطنٞ" " ـ:تػُٝتٗا با٭سهاّ إتعًك١ ب
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(56)
اؾعا٥طٟ  ؛, ٚقس أطًل عًٝٗا نٌ َٔ إؿطعٌ

.ْٚٛاّ ٚايؿطْػٞ, َكڀًح "ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ"

 ,ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ أٚغ  ْڀاقا َٔ ا٫ؾذلاى طبكا يًكٛاعس ايعا١َ

 ,نُا أْ٘ ٜتهُٔ ٗ إٓ ٚاسس ,ط١ّ٭ْ٘ ّتس إٍ ايػًٛى اي٬سل يًذ

ايككس  ٚنصا ا٫ؾذلاى َ  تٛاؾط ٖصٙ اي١ٝٓ ,ا٫ؾذلاى بسٕٚ ١ْٝ دط١َٝ

اؾٓا٥ٞ
(57)

ٚإٕ نإ غرل َؿذلٙ تٛاؾطٙ ٗ  ,ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايككس اؾٓا٥ٞ ,

ٖٚٛ َا نإ  ,إ٫ أْ٘ َتڀًب ٗ بعهٗا ,نٌ قٛض ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ

سٝح  ,/ا٥طٟ قبٌ تعسًٜ٘ بكإْٛ اؿاٍ عًٝ٘ ٗ قإْٛ اؾُاضى اؾع

تكهٞ باعتباضٙ َػتؿٝسا َٔ ايػـ: "ايؿدل ايصٟ  ناْت إاز٠ 

َٓح َطتهيب ايػـ  , ساٍٚ عٔ زضا١ٜ

أٚ اؾذل٣ عٔ زضا١ٜ  ,أٚ ساظ ٗ َهإ َا ,إَها١ْٝ اٱؾ٬ت َٔ ايعكاب

ٖٞ  ,ْت ايكاعس٠ ايعا١َؾإشا نا بها٥  ْا١ْ عٔ دٓش١ تٗطٜب". ,أٜها

عسّ ا٫عتساز بايككس ٗ فاٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ
(58)

 إ٫ إٔ إاز٠  ,

ناْت تؿذلط٘ قطاس١ ٗ ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ قٛض ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ. 

ٖٚٛ َا اغتؿاز َٓ٘  ,مت إيػا٤ ٖصٙ إاز٠ ,/غرل أْ٘ بكسٚض قإْٛ 

ٗ ناٌَ قٛض  ,ا٥ٞايتٓاظٍ ْٗا٥ٝا عٔ اؾذلاٙ ايككس اؾٓ ,ايبعض

ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ
(59)

. 

قٛض  ,َٓ٘ ٚبعس إٔ سسز ٗ إاز٠  ,أَا قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ 

ؾإْ٘ قس اؾذلٙ قطاس١ ٚدٛب تٛؾط ايككس ٗ  ,ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػـ

سٝح  ,ايكٛض٠ ايٛاضز٠ ٗ ايبٓس ايجايح َٔ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ إاز٠

إَا  ,ـ "ا٭ؾدام ايصٜٔ قاَٛا عُساَػتؿٝسا َٔ ايػ ,ٜعس طبكا شلا

أٚ َٓشِٗ ؾطق١ يٲؾ٬ت َٔ  ,بايتػڀ١ٝ ع٢ً أعُاٍ َطتهيب ايػـ

ٚإَا بؿطا٤ أٚ سٝاظ٠ بها٥  ْا١ْ عٔ دٓش١ ايتٗطٜب أٚ  ,ايعكاب

ٚيٛ خاضز ايٓڀام اؾُطنٞ" ,ا٫غترلاز بسٕٚ تكطٜح
(60)

ؾؿٞ ٖصٙ  ,

ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٜؿهٌ ضنٓا  ايككس اؾٓا٥ٞؾإٕ غ٤ٛ اي١ٝٓ  ,اؿاي١

ايػـ أٚ َا ٜػ٢ُ با٫ؾذلاى اـام اؾُطنٞ
(61)

 . 
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اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ ايؿطٚع اؾُطنٞ: - ب

لسٖا تٓل  ,َهطض َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ بايعٛز٠ إٍ إاز٠ 

ع٢ً أْ٘ "تعس نٌ قاٚي١ ٫ضتهاب دٓش١ ْطن١ٝ ناؾٓش١ شاتٗا طبكا 

عكٛبات". ٚٚاٖط ايٓل ٜؿٝس بٛدٛب َٔ قإْٛ اي ٭سهاّ إاز٠ 

غٛا٤ بايٓػب١ يطنٓ٘  ,ايطدٛع إٍ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ ؼسٜس أضنإ ايؿطٚع

أٚ ضنٓ٘ إعٟٓٛ. ٚإشا ناْت عٓاقط ايطنٔ إازٟ ٗ ايؿطٚع  ,إازٟ

َٔ  ٜتِ ؼسٜسٖا ع٢ً ن٤ٛ ايكاعس٠ ايعا١َ ايٛاضز٠ ٗ إاز٠  ,اؾُطنٞ

َس٣ دٛاظ  ,ؾإْٓا غٓعاجل ٗ ٖصا إكاّ ,اؾعا٥طٟقإْٛ ايعكٛبات 

ٚاييت تؿذلٙ اقذلإ ايطنٔ إازٟ بطنٔ  ,ايطدٛع إٍ ٖصٙ ايكاعس٠ أٜها

أّ إٔ ا٭َط يٝؼ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ؟.  ,ٜتدص قٛض٠ ايككس اؾٓا٥ٞ ,َعٟٓٛ

َٔ  إٍ إاز٠  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى ؾاٱساي١ ايكطو١ َٔ إاز٠ 

بٛنٛح إٍ نطٚض٠ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ تؿرل  ,قإْٛ ايعكٛبات

ٚبصيو ٜؿهٌ ايؿطٚع ساي١ َٔ اؿا٫ت ا٫غتجٓا١ٝ٥  ,ايؿطٚع اؾُطنٞ

تٛؾط ايككس ,اييت اؾذلٙ ؾٝٗا إؿطع اؾٓا٥ٞ اؾُطنٞ
(62)

. غرل إٔ َا 

اييت تٓل ع٢ً عسّ دٛاظ  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى /فٚضز ٗ إاز٠ 

 ,قس تكـ عكب١ أَاّ ٖصا ا٫غتٓتاز ,ٔ ْٝت٘تدل١٥ إدايـ اغتٓازا إٍ سػ

تٓكطف إٍ ايؿاعٌ  ,ع٢ً اعتباض إٔ عباض٠ "إدايـ"

 ,ٚنصا ايصٟ ؾطع أٚ ساٍٚ تٓؿٝصٖا ,ايصٟ أمت تٓؿٝص اؾط١ّ اؾُطن١ٝ

ؾك٘ ٗ ؼسٜس عٓاقط  ,ؾٝهٕٛ عٓس٥ص ٫ظَا ايطدٛع إٍ ايكٛاعس ايعا١َ

ايطنٔ إازٟ يًؿطٚع
(63)

ؾٝبك٢ خانعا ٭سهاّ  ,أَا ايطنٔ إعٟٓٛ ,

ٚاييت تكهٞ باغتبعازٙ ,إؿاض إيٝٗا غابكا ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 
(64)

 .

ؾا٭دسض ٗ ٖصا  ,ؾإْ٘ َٔ غرل إكبٍٛ ا٭خص بٗصا ايتؿػرل ,َٚ  شيو

ع٢ً أْٗا ْل  ,َهطض َٔ قإْٛ اؾُاضى إٔ ْٓٛط إٍ إاز٠  ,إكاّ

باعتباض ٖصا ا٭خرل  ,َٔ ْؿؼ ايكإْٛ /فٕاز٠ ٜكٝس ْل ا ,خام

ٚإشا ناْت ايكاعس٠ ايعا١َ ٖٞ عسّ اؾذلاٙ ايككس  ,ٚبصيو ,ْكا عاَا

ٜٚؿهٌ ايؿطٚع  ,ؾإٕ ا٫غتجٓا٤ ٖٛ تڀًب٘ ,اؾٓا٥ٞ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ
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ٖٛ إٔ  ,اؾُطنٞ ٚاسسا َٔ ٖصٙ ا٫غتجٓا٤ات. َٚا ٜسعِ ٖصا ا٫ػاٙ أٜها

تػتًعّ ٚدٛب اقذلاْ٘  ,ٕازٟ يًؿطٚع بؿهٌ عاّطبٝع١ ايطنٔ ا

ؾإشا نإ ايطنٔ إازٟ ٜكتهٞ عسّ إُاّ اؾط١ّ يػبب غرل  ,بايككس

ؾإٕ شيو  ,باعتباضٙ ايعٓكط ايجاْٞ شلصا ايطنٔ بعس ايبس٤ ٗ ايتٓؿٝص ,إضازٟ

 قس اقذلٕ باٱضاز٠ أٚ ايككس اؾٓا٥ٞ. ,ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ايبس٤ ٗ ايتٓؿٝص

َٓ٘  ؾكس ْل ٗ إاز٠  ,ٜتعًل بكإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞٚؾُٝا      

ٜعتدل ناؾٓش١ شاتٗا" ,ع٢ً إٔ "نٌ ؾطٚع ٗ دٓش١ ْطن١ٝ
(65)

ؾًِ  ,

َٔ قإْٛ ايعكٛبات  -ٜتهُٔ ٖصا ايٓل إساي١ قطو١ إٍ إاز٠ 

َٚ  شيو ؾإٕ ايطدٛع إٍ ايكٛاعس  ,اييت ؼسز أضنإ ايؿطٚع ,ايؿطْػٞ

 ,ٚيصيو ؾإٕ ايؿك٘ ٚايكها٤ ايؿطْػٌٝ ,تاز إٍ ْل ٜكطض٫ٙ و ,ايعا١َ

ٚقس أنس  ,قس سسزا أضنإ  ايؿطٚع اؾُطنٞ ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ايكٛاعس

ع٢ً ٚدٛب اقذلإ ايؿطٚع ٗ إاز٠  ,ايكها٤ ايؿطْػٞ ٗ أسهاّ عسٜس٠

بايككس اؾٓا٥ٞ ,اؾُطن١ٝ
(66)

َٔ  ؾع٢ً ايطغِ َٔ خًٛ إاز٠  ,

 ,ْػٞ َٔ إساي١ قطو١ إٍ ا٭سهاّ ايعا١َ يًؿطٚعقإْٛ اؾُاضى ايؿط

ٚشيو ع٢ً اعتباض إٔ قإْٛ  ,إ٫ أمن شيو مل ّٓ  َٔ اؾذلاٙ ايككس

مل ٜتهُٔ ْكا خاقا ٜكهٞ باغتبعاز ايككس ٗ  ,اؾُاضى ايؿطْػٞ

ؾٓل إاز٠  ,بٌ ٚست٢ بايٓػب١ يًذطا٥ِ اؾُطن١ٝ بؿهٌ عاّ ,ايؿطٚع

ٚايصٟ نإ ٜكهٞ بعسّ دٛاظ  ,ْػَٞٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿط /ف

 ,ٚست٢ قبٌ إيػا٤ ٖصا ايٓل ,قس مت إيػا٩ٙ ,تدل١٥ إدايـ ؿػٔ ْٝت٘

ٚبصيو مل  ,ؾكس نإ ايكها٤ ايؿطْػٞ ٜؿذلٙ اقذلإ ايؿطٚع بايككس

إٍ سس إٔ  ,ىه  ايؿطٜو ؿهِ ٖصا ايٓل. ٚقس شٖب ايكها٤ ايؿطْػٞ

ٚشيو بايٓػب١  ,ٚع نهٌناؾٝا يٛسسٙ يتشكل ايؿط ,دعٌ ايككس اؾٓا٥ٞ

يًؿطٚع ايصٟ اضتهبت أعُاي٘ إاز١ٜ خاضز اٱقًِٝ ع٢ً َكطب١ َٔ اؿسٚز 

إٍ  ,"ؾككس إزخاٍ ايبها٥  قٛٛض٠ ا٫غترلاز ,ايٛط١ٝٓ ايؿطْػ١ٝ

ٜؿهٌ بس٤ا ٗ تٓؿٝص اؾٓش١" ,ايككسٚايصٟ مت ا٫عذلاف ب٘  ,ؾطْػا
(67)

, 

إِا  ,ؿطٚع َٔ طابع٘ إازٟاي ,إٍ أبعس سس ,َٚجٌ ٖصا اؿٌ ايصٟ هطز
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هب إٔ  ,إش ٫ هب ْػٝإ إٔ ايبس٤ ٗ ايتٓؿٝص ,هب تًكٝ٘ بتشؿٜ نبرل

ٜتهُٔ َٛٗطا َازٜا
(68)

. 

 اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ اييت اؾذلٙ ؾٝٗا قطاس١ تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ: -ز     

 ,غٛا٤ ٗ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ ,باغتكطا٤ ْكٛم ايتذطِٜ اؾُطن١ٝ

تؿذلٙ تٛؾط  ,ؾإْٓا لسٖا ٗ أسٝإ نجرل٠ ,ٕ اؾُاضى ايؿطْػٞأٚ ٗ قاْٛ

إ٫  ,ا٭َط ايصٟ ٜٓتر عٓ٘ عسّ قٝاّ اؾط١ّ ,ايككس اؾٓا٥ٞ بأيؿاٚ قطو١

بتٛؾط ٖصا ايككس. َٚجٌ ٖصا ايٛن  غٝ٪زٟ إٍ أسس ا٭َطٜٔ: ؾإَا إٔ 

ٚقـ دط١ّ ْطن١ٝ َٔ  ,ٜؿهٌ ايػًٛى ايصٟ مل ٜكذلٕ بايككس

 ,ٚإَا إٔ ٜعٛز إٍ أقً٘ َٔ اٱباس١ ,إ اؾاْٞ ع٢ً أغاغٗاؾٝس ,ْٛعآخط

ْٛطا يتدًـ ايككس ٖٚٛ أسس أضنإ  ,ؾتشهِ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ بايدلا٠٤

 ,ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜهٕٛ ٖٓايو أٟ تعاضض بٌ اؿهِ بايدلا٠٤ ,اؾط١ّ

ٚايكاعس٠ اييت تكهٞ بعسّ دٛاظ ايتدل١٥ اغتٓازا إٍ سػٔ اي١ٝٓ أٚ ؽًـ 

َٔ قإْٛ  /فإٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠  ,ؾٗصٙ ايكاعس٠ ,سايكك

َٔ قإْٛ  /فٚاييت نإ َٓكٛقا عًٝٗا ٗ إاز٠  ,اؾُاضى اؾعا٥طٟ

إِا ٖٞ قكٛض٠ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ  ,اؾُاضى ايؿطْػٞ قبٌ إيػا٥ٗا

ٚاييت مل ٜؿذلٙ ؾٝٗا ايككس اؾٓا٥ٞ بٓل قطٜح. َٚٔ د١ٗ  ,ا٭خط٣

ٜػتًعّ طبكا يًكٛاعس ايعا١َ يٲثبات,  ,ٕ اؾذلاٙ ايككسؾإ ,أخط٣

ٚدٛب إثبات٘ َٔ ططف ايٓٝاب١ ايعا١َ
(69)

. َٚٔ اؾطا٥ِ اييت اؾذلٙ ؾٝٗا 

تًو إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠  ,إؿطع اؾعا٥طٟ تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ

باعتباضٖا ٚاسس٠ َٔ إدايؿات اؾُطن١ٝ  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى ه-/ف

سٝح دا٤ ٗ ٖصا ايٓل: "عسّ اسذلاّ إػايو  ,ا٭ٍٚ َٔ ايسضد١

 ,ٚنصا احملا٫ٚت إعا١ٜٓ ٗ فاٍ ايعبٛض زٕٚ َدلض َؿطٚع ,ٚا٭ٚقات احملسز٠

أٚ  ,أٚ ا٭َٔ ,تؿٜٛ٘ ٚغا٥ٌ ايذلقٝل ,ٚاييت ٜهٕٛ ٖسؾٗا أٚ ْتٝذتٗا

اؾذلٙ إؿطع  ,ؾٗصٙ اؾط١ّ ,ايتعطف عًٝٗا ٚدعًٗا غرل قاؿ١"

إٍ تؿٜٛ٘ ٚغا٥ٌ  اشلسفإٔ ٜتذ٘ قكس اؾاْٞ  ,ٝاَٗااؾعا٥طٟ يك

 ,ٖٚٓا ٜهٕٛ ايككس إتڀًب ,ايذلقٝل أٚ ا٭َٔ أٚ دعًٗا غرل قاؿ١

 ,٭ْ٘ ٜٓكب ع٢ً أَط ٫ ٜؿهٌ عٓكطا ٗ اؾط١ّ ,قكسا دٓا٥ٝا خاقا
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ؼكل ايككس  ,ٜؿذلٙ َٓڀكا ,َٚٔ إعًّٛ إٔ ايككس اؾٓا٥ٞ اـام

 ,ٚبايتايٞ ,ٓكب ع٢ً أَٛض تؿهٌ ضنٓا ٗ اؾط١ّٚايصٟ ٜ ,اؾٓا٥ٞ ايعاّ

إٔ تتذ٘ اٱضاز٠ إٍ عسّ اسذلاّ إػايو ٚا٭ٚقات  ,ؾإْ٘ ٜؿذلٙ َػبكا

ٚقا٫ٚت ايعبٛض زٕٚ َدلض َؿطٚع ,احملسز٠
(70)

. ع٢ً إٔ ايكٍٛ باؾذلاٙ 

يٝؼ ٫ظَا  ,يكٝاّ اؾط١ّ ايػابك١ ,ايعاّ ٚاـام ,ايككس اؾٓا٥ٞ بٓٛعٝ٘

أٚ أقبشت غدل  ,ؼكل ؾع٬ تؿٜٛ٘ ٚغا٥ٌ ا٭َٔ أٚ ايذلقٝل ؾإشا ,زا٥ُا

ؾتكّٛ اؾط١ّ بعس  ,تػين عٔ ايككس ,ؾإٕ ٖصٙ ايٓتٝذ١ يٛسسٖا ,قاؿ١

٭ٕ  ,ٖٛ ؼكل ْتٝذ١ َع١ٓٝ ,إٔ اغتبسٍ عٓكط ايككس بعٓكط آخط

أٚ ؼكل ٖصٙ  ,تٛؾط ايككس ,إؿطع قس اؾذلٙ ع٢ً غبٌٝ ايتدٝرل

إشا مل  ,ؾإٕ إزاض٠ اؾُاضى ,ٚٗ َجٌ ٖصٙ ا٭سٛاٍ يكٝاّ اؾط١ّ, ,ايٓتٝذ١

 ,نُا ْل عًٝ٘ ايكإْٛ ايككس اؾٓا٥ٞ بٓٛعٝ٘تتُهٔ َٔ إثبات اشلسف 

ٖا ٜكًل َٔ زٚض  ,إَها١ْٝ إثبات ؼكل ايٓتٝذ١ ,ؾإْ٘ ٜبك٢ شلا َ  شيو

ايككس ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت
(71)

ؾإٕ إدايؿات اؾُطن١ٝ َٔ  ,. نصيو

َٔ قإْٛ اؾُاضى  ٚإٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠  ,ايسضد١ ايجا١ْٝ

قس اؾذلٙ نٌ َٔ  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ ٚإاز٠  ,اؾعا٥طٟ

سٝح أْ   ,تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ ,يكٝاَٗا ,اؾعا٥طٟ ٚايؿطْػٞ ,إؿطعٌ

نٌ َُٓٗا ع٢ً أْ٘ ٜعس كايؿ١ ْطن١ٝ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ: "نٌ كايؿ١ 

عٓسَا  ,ٚا٭١ُْٛ اييت تتٍٛ إزاض٠ اؾُاضى تڀبٝكٗا ٭سهاّ ايكٛاٌْ

أٚ  ,ايتًُل َٔ ؼكٌٝ اؿكٛم أٚ ايطغّٛ ,ٜهٕٛ اشلسف َٓٗا أٚ ْتٝذتٗا

َٛدب ْل  ,عٓسَا ٫ ٜعاقب عًٝٗا ؼت ٚقـ آخط أؾس ,ايتػانٞ عٓٗا

ٚبصيو ؾإٕ ايككس َؿذلٙ ٗ ناٌَ  ,َٔ ْكٛم قإْٛ اؾُاضى""

ٜؿذلٙ  ,ٖٚٛ قكس خام ,ايسضد١ ايجا١ْٝ قٛض إدايؿات اؾُطن١ٝ َٔ

ؾإٕ  ,ٚع٢ً غطاض إدايؿ١ إؿاض إيٝٗا غابكا ,َػبكا تٛؾط ايككس ايعاّ

ٖٚٞ ايتًُل أٚ ايتػانٞ عٔ ؼكٌٝ اؿكٛم  ,ؼكل ْتٝذ١ َع١ٓٝ

ٚبصيو تعٛز ٖصٙ إدايؿات إٍ  ,ٜػين عٔ اؾذلاٙ ايككس ,ٚايطغّٛ

طابعٗا ا٭قًٞ نذط١ّ َاز١ٜ
(72)

ٛقـ ا٭َط عٓس اؾذلاٙ ايككس . ٚمل ٜت

بٌ تعس٣ شيو إٍ اؾذلاط٘ ٗ بعض  ,ٗ بعض قٛض إدايؿات اؾُطن١ٝ
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 ,قٛض اؾٓح اؾُطن١ٝ: ؾؿٞ فاٍ "ا٫غترلاز ٚايتكسٜط بسٕٚ تكطٜح"

َٔ  /بٓسٚإاز٠  ,ز َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ-/فؾإٕ إاز٠ 

 َعٚضتكطٜح خاط٧  تعاقبإ ع٢ً "نٌ ,قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ

ع٢ً  ,ؾه٬ُٖا تؿذلطإ ,ٜهٕٛ ٖسؾ٘ أٚ ْتٝذت٘ تؿازٟ تسابرل اؿٛط"

عًُا  ,ؼكل ايككس اؾٓا٥ٞ ,غطاض إدايؿات اؾُطن١ٝ إؿاض إيٝٗا غابكا

تػين عٔ اؾذلاٙ  ,ٖٚٞ ايتًُل َٔ تسابرل اؿٛط ,إٔ ؼكل ايٓتٝذ١

ؾتعٛز اؾٓش١ إٍ أقًٗا نذط١ّ َاز١ٜ ,ايككس
(73)

ٚزا٥ُا ٚٗ فاٍ  .

ؾإٕ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ ّتاظ عاي١ ٜهٕٛ  ,اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ

ٚاييت  ,َٓ٘ ؾإاز٠  ,بايٓٛط إٍ طبٝع١ اؾط١ّ ,ؾٝٗا ايككس ٫ظَا

٫ تڀاٍ ايكا٥ٌُ بايعًُٝات  ,تعاقب ع٢ً دٓش١ "ايتبٝٝض اؾُطنٞ"

ا ناْٛا ٜعًُٕٛ بإٔ إ٫ إش ,إاي١ٝ إطتبڀ١ بتبٝٝض أَٛاٍ إدسضات

عٔ ايٓكٌ غرل  ,ْا١ْ بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط ,ايعا٥سات 

"ايؿطعٞ 
(74)

ٚإشا ناْت ٖصٙ ٖٞ اؿاٍ بايٓػب١ يًذطا٥ِ اؾُطن١ٝ إٓكٛم عًٝٗا ٗ  

ؾإٕ ايتػا٩ٍ ٜبك٢ قا٥ُا  ,غٛا٤ ٗ اؾعا٥ط أٚ ٗ ؾطْػا ,ايتكٌٓ اؾُطنٞ

٣ اؾذلاٙ ايككس ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ايٛاضز٠ ٗ تكٓٝٓات سٍٛ َس

إتعًل  /تٍٛ ا٭َط  ,ؾؿٞ اؾعا٥ط ,غرل تكٌٓ اؾُاضى ,أخط٣

ٚايعكٛبات إكطض٠ يهٌ قٛض٠  ,ؼسٜس قٛض ايتٗطٜب ,َهاؾش١ ايتٗطٜب

ٚاييت ّهٔ  ,نُا اغتشسخ قٛضا أخط٣ َٔ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ,َٓٗا

ٖٚٞ: دط١ّ "سٝاظ٠ كاظٕ أٚ  ,إًشك١ بايتٗطٜب" تػُٝتٗا ب"اؾطا٥ِ

ٚدط١ّ "عسّ اٱب٬ؽ  ,ٚغا٥ٌ ْكٌ ٗ ايٓڀام اؾُطنٞ بػطض ايتٗطٜب"

ٚدط١ّ "بٝ  ا٭ؾٝا٤ إٗطب١ إكازض٠" ,عٔ أعُاٍ ايتٗطٜب"
(75)

ؾٌٗ  ,

َٔ قإْٛ  /فؽه  ٖصٙ اؾطا٥ِ يًكاعس٠ ايعا١َ ايٛاضز٠ ٗ إاز٠ 

ٚاييت ٜػتؿاز َٓٗا اغتبعاز ضن١ٝٓ ايككس اؾٓا٥ٞ؟ أّ  ,طٟاؾعا٥اؾُاضى 

ٚاييت تكهٞ باؾذلاٙ ٖصا  ,أْٗا ؽه  يًكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ

ٚاييت تٓل ع٢ً أْ٘  ,/أ َٔ ا٭َطايككس؟. إٕ قطا٠٤ إاز٠ 
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٗ ايتؿطٜ  ٚايتِٓٛٝ  ,ٜككس بايتٗطٜب "ا٭ؾعاٍ إٛقٛؾ١ بايتٗطٜب

تٛسٞ بٛدٛب ايطدٛع  ,ٚنصيو ٗ ٖصا ا٭َط" ,عٍُٛ بُٗااؾُطنٌٝ إ

ٗ نٌ َا ٜتعًل بأضنإ دط١ّ ايتٗطٜب اؾُطنٞ ٗ  ,إٍ قإْٛ اؾُاضى

ؾتهٕٛ  ,ؾه٬ عٔ ا٭عُاٍ ا٭خط٣ إًشك١ بايتٗطٜب ,كتًـ قٛضٖا

ايكاعس٠ ايعا١َ ٖٞ عسّ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ اؾطا٥ِ إٓكٛم 

إشا َا ٚضز ايٓل  ,ٚا٫غتجٓا٤ ٖٛ اؾذلاٙ ايككس ,عًٝٗا ٗ ا٭َط

 عًٝ٘ قطاس١ ٗ ؾإٔ بعض ٖصٙ اؾطا٥ِ.

ٜٛدب ايبشح عٔ ا٫غتجٓا٤ات اييت اؾذلٙ ؾٝٗا  ,َٚجٌ ٖصا ايطأٟ     

نُا ٜٛدب ايبشح ٗ َس٣ اْػذاّ ايكاعس٠ ايعا١َ ايكان١ٝ  ,ايككس

 ./َط َ  اؾطا٥ِ ا٭خط٣ ايٛاضز٠ ٗ  ا٭ ,بعسّ اؾذلاٙ ايككس

ؾٗٞ تهاز  ,ؾبايٓػب١ ي٬غتجٓا٤ات اييت تكهٞ بٛدٛب تٛؾط ايككس     

ؾبايٓػب١ ؾٓش١ "سٝاظ٠ كاظٕ أٚ  ,تٓشكط ٗ اؾطا٥ِ إًشك١ بايتٗطٜب

ٚدٓش١ "عسّ اٱب٬ؽ  ,ٚغا٥ٌ ْكٌ ٗ ايٓڀام اؾُطنٞ بػطض ايتٗطٜب"

عٔ ْاب  قطاس١  ,ؾإٕ اؾذلاٙ ايككس ؾُٝٗا ,عٔ أعُاٍ ايتٗطٜب"

ٜٚهاف إيُٝٗا دٓش١ "بٝ  ايبها٥  إٗطب١  ,ايٓكٌ إٌُٓٛ شلُا

ٚاؾذلاٙ ايككس ٗ ٖصٙ ا٭خرل٠, ْاب  عٔ طبٝع١ اؾط١ّ.  ,إكازض٠"

ٚاييت  ,َٔ ا٭َط ؾكس ُْٛتٗا إاز٠  ,ؾبايٓػب١ يًذٓش١ ا٭ٍٚ

تٓل ع٢ً أْ٘ "ٜعاقب باؿبؼ ...... نٌ ؾدل وٛظ زاخٌ ايٓڀام 

أٚ ٚغ١ًٝ ْكٌ َٗٝأ٠  ,كعْا َعسا يٝػتعٌُ ٗ ايتٗطٜب ,طنٞاؾُ

هب إٔ تكذلٕ اؿٝاظ٠  ,ؾڀبكا شلصا ايٓل ,خكٝكايػطض ايتٗطٜب"

بككس دٓا٥ٞ  ,باعتباضٖا عٓكط ايػًٛى ٗ ايطنٔ إازٟ شلصٙ اؾط١ّ

ٜتُجٌ ٗ ١ْٝ اغتعُاٍ إدعٕ أٚ ٚغ١ًٝ ايٓكٌ ٗ ايتٗطٜب. أَا  ,خام

ٚاييت  ,َٔ ا٭َط ؾكس ُْٛتٗا إاز٠  ,يجا١ْٝبايٓػب١ يًذٓش١ ا

تٓل ع٢ً أْ٘ "ٜعاقب باؿبؼ.....نٌ ؾدل ثبت عًُ٘ بٛقٛع ؾعٌ 

 ,ٚمل ٜبًؼ عٓٗا ايػًڀات ايع١َُٝٛ إدتك١" ,َٔ أؾعاٍ ايتٗطٜب

ايعًِ  ,تػتًعّ اؾذلاٙ ايككس بعٓكطٜ٘ ,ؾاٱؾاض٠ إٍ عٓكط ايعًِ

 ,عاَا. ٚتبك٢ بعس شيو اؾٓش١ ايجايج١ ٜٚهٕٛ ايككس ٖٓا قكسا ,ٚاٱضاز٠
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سٝح ْكت  ,َٔ ا٭َط ٚاييت ُْٛتٗا ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ إاز٠ 

ع٢ً أْ٘ "ٜعاقب ع٢ً كايؿ١ إٓ  إٓكٛم عًٝ٘ ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ 

ٚي٦ٔ نإ  ,باؿبؼ....." ,َٓ  بٝ  ايبها٥  إٗطب١ إكازض٠ٖصٙ إاز٠ 

ؾإْ٘ ّهٔ تأغٝؼ  ,عٔ اؾذلاٙ ايككسايٓل مل ٜؿكح قطاس١ 

ٚاييت تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ با٥  ايبهاع١ ع٢ً  ,ع٢ً طبٝع١ اؾط١ّ ,اؾذلاط٘

عًِ بأْ٘ قس ُت َكازضتٗا. غرل إٔ تأغٝؼ اؾذلاٙ ايككس ع٢ً ايٓٛط 

 ,ٗ ْٛط ايكها٤ ,قس ٫ ٜٓٗض يٛسسٙ نأغاؽ ناف ,إٍ طبٝع١ اؾط١ّ

غٝؼ ٖصا ا٫ؾذلاٙ ع٢ً سذ١ ٚيصيو ّهٔ تأ ,يتدلٜط اؾذلاٙ ايككس

ٚاييت تكهٞ بايعٛز٠ إٍ  ,/ /أ َٔ ا٭َطأخط٣ َؿازٖا إٔ: إاز٠ 

ٚمل  ,قس اقتكطت ع٢ً شنط ا٭ؾعاٍ إٛقٛؾ١ بايتٗطٜب ,قإْٛ اؾُاضى

عٔ  ,ٖا غٝػتٓتر َع٘ ,اؾطا٥ِ ا٭خط٣ إًشك١ بايتٗطٜب,ؽل بايصنط

كٛاعس ايعا١َ اييت تكهٞ بتٛؾط إٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ ؽه  يً ,ططٜل إدايؿ١

غٛا٤ بايٓػب١ ؾٓش١  ,ٚعٓس٥ص ٜهٕٛ ٖصا ايككس ٫ظَا ,ايككس اؾٓا٥ٞ

ضغِ عسّ ايٓل عًٝ٘ قطاس١ ٗ ْل  ,بٝ  ايبها٥  إٗطب١ إكازض٠

 ,أٚ بايٓػب١ ؾٓش١ عسّ اٱب٬ؽ عٔ أعُاٍ ايتٗطٜب ,ايتذطِٜ اـام بٗا

 ,ام اؾُطنٞ بػطض ايتٗطٜبٚدٓش١ سٝاظ٠ كاظٕ أٚ ٚغا٥ٌ ْكٌ ٗ ايٓڀ

 بػض ايٓٛط عٔ ايٓل عًٝ٘ قطاس١ ٗ ْكٞ ايتذطِٜ اـاقٌ بُٗا.

 ,ٚإشا نٓا قس أْٗٝٓا عطض ا٫غتجٓا٤ات ايكان١ٝ بتٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ     

ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ايتعطض  ,/ٗ ؾإٔ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ايٛاضز٠ ٗ ا٭َط 

ٗ اؾطا٥ِ  ,ٙ ٖصا ايككسيًكاعس٠ ايعا١َ بؿإٔ عسّ اؾذلا ,بعس شيو

ٚإٓشكط٠ ٗ ايتٗطٜب َدتًـ  ,ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ا٭َط ,اؾُطن١ٝ ا٭خط٣

قس  ,إٔ بعض قٛض ٖصا ايتٗطٜب ,قٛضٙ. ؾُا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٗ ٖصا إكاّ

سٝح  ,ٜٚتعًل ا٭َط بتٗطٜب ا٭غًش١ ,دعٌ إؿطع اؾعا٥طٟ َٓٗا دٓا١ٜ

ٚايتٗطٜب ايصٟ  ,بايػذٔ إ٪بس /َٔ ا٭َط  عاقبت عًٝ٘ إاز٠ 

تٗسز ا٭َٔ أٚ ا٫قتكاز ايٛطين أٚ  ,ٜهٕٛ ع٢ً زضد١ َٔ اـڀٛض٠

بايػذٔ  ,َٔ شات ا٭َط سٝح عاقبت عًٝ٘ إاز٠  ,ايكش١ ايع١َُٝٛ

 ,ؾٗٓا ٜجٛض ايتػا٩ٍ سٍٛ َس٣ خهٛع ٖاتٌ اؾٓاٜتٌ ,إ٪بس أٜها
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إعٟٓٛ أٚ ايككس يًكاعس٠ ايعا١َ اييت تكهٞ بعسّ اؾذلاٙ ايطنٔ 

خاق١ ٗ ٌٚ عسّ ٚدٛز ْل ٜكطض  ,اؾٓا٥ٞ ٗ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ

قطاس١ اـطٚز عٔ ٖصٙ ايكاعس٠؟.ٗ ٖصا ايكسز ٜط٣ ايبعض أْ٘ ٫ هٛظ 

ؾٗصٙ ا٭خرل٠ تكتهٞ  ,إقكا٤ ايككس عٓس اؽاش ايتٗطٜب ٚقـ دٓا١ٜ

٢ً َا ع ,ٚقس أغؼ ٖصا ا٫ػاٙ َٛقؿ٘ ,بايهطٚض٠ تٛاؾط ايككس اؾٓا٥ٞ

ٚاييت تًعّ  ,اؾعا٥طَٟٔ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥  دا٤ ٗ إاز٠ 

بٛن  غ٪اٍ عٔ نٌ  ,قه١ُ اؾٓاٜات عكب ايتكطٜط بإقؿاٍ باب إطاؾع١

ٚبصيو غرلز غ٪اٍ  ,ٚاقع١ َٔ ايٛقا٥  إب١ٓٝ ٗ َٓڀٛم قطاض اٱساي١

 ْل ٚبصيو ٜهٕٛ ٖٓايو تٓاقض بٌ ,سٍٛ َس٣ تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ

َٔ  /فْٚل إاز٠  ,َٔ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ إاز٠ 

نُا ٖٛ  ,ٚاييت تػتبعس ايككس َٔ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ,قإْٛ اؾُاضى

ايؿإٔ بايٓػب١ ؾٓاٜات ايتٗطٜب
(76)

. ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصٙ اؿذ١ يٝؼ َٔ 

ؾأْٗا إٔ تكـ عكب١ أَاّ عسّ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ دٓاٜات 

َٔ قإْٛ اٱدطا٤ات  ؾُٔ إعًّٛ إٔ َكته٢ إاز٠  ,ايتٗطٜب

ؾٝٛن   ,ٖٛ ٚن  غ٪اٍ عٔ نٌ َا ٜؿهٌ ضنٓا ٗ اؾط١ّ ,اؾعا١ٝ٥

ٜٚٛن  غ٪اٍ عٔ  ,غ٪اٍ عٔ نٌ عٓكط َٔ عٓاقط ايطنٔ إازٟ

ؾطٙ إٔ ٜهٕٛ َؿذلطا يكٝاّ اؾط١ّ ,ايككس اؾٓا٥ٞ
(77)

ؾإشا ناْت ٖصٙ  ,

إٔ بايٓػب١ يًذٓاٜتٌ اؾُطنٝتٌ إؿاض نُا ٖٛ ايؿ ,ا٭خرل٠ َاز١ٜ

٭ْ٘  ,ؾ٬ ٜٛن  غ٪اٍ عٔ ايطنٔ إعٟٓٛ أٚ ايككس اؾٓا٥ٞ ,إيُٝٗا غابكا

٫ ٜؿهٌ ضنٓا ؾٝٗا
(78)

 ٚبصيو ؾإْ٘ يٝؼ ٖٓايو أٟ تعاضض بٌ إاز٠  ,

َٔ قإْٛ اؾُاضى. ٫ٚ  /فٚإاز٠  ,َٔ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥

 ,إٔ ٜتهُٔ قطاض اٱساي١ اٱؾاض٠ إٍ ٖصا ايككس , ٜػرل َٔ ٖصا ايٛن

ؾصيو ئ ٜهٕٛ َٔ ؾأْ٘ إيعاّ قه١ُ اؾٓاٜات بٛن  غ٪اٍ عٔ ايككس 

مل تؿذلٙ  ,إصنٛض٠ غابكا /فإش إٔ إاز٠  ,إتهُٔ ٗ ٖصا ايكطاض

ٚيٝؼ َٔ ؾإٔ قطاض  ,أٟ قكس ٗ اؾٓاٜتٌ اؾُطنٝتٌ إبٝٓتٌ غابكا

ٚضغِ إٔ  ,ل ضنٓا دسٜسا مل ٜؿذلط٘ ايٓل اجملطّ. َٚ  شيواٱساي١ إٔ ىً

ٜكهٞ بعسّ اؾذلاٙ ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ ايتٗطٜب ايصٟ اؽص  ,ايٛن  اؿايٞ
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ٚن  سس شلصا  ,ؾإْ٘ ٜهٕٛ دسٜطا بإؿطع اؾعا٥طٟ ,ٚقـ دٓا١ٜ

ٖٚصا  ,ٚشيو ظعٌ ايككس ضنٓا ٗ دٓا١ٜ ايتٗطٜب اؾُطنٞ ,ايٛن 

أٟ ْل , أيؿاٚ قطو١ ٗ ْل ايتذطِٜ اـاق١ بٗاٜػتًعّ اٱؾاض٠ إيٝ٘ ب

ايٓل ع٢ً  ,. بٌ ٚهب ؾه٬ عٔ شيو/َٔ ا٭َط  ٚ إازتٌ 

يٝؼ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ظٚاٍ ايٛقـ اؾطَٞ عٔ  ,إٔ ؽًـ ايككس

 ,نُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ دٓح ايتٗطٜب ا٭خط٣ ,بٌ ؼٛي٘ إٍ دٓش١ ,ايػًٛى

ازٜاٚاييت ٫ تعاٍ تهتػٞ طابعا َ
(79)

. 

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
زضاغ١ تأق١ًٝٝ َكاض١ْ يًطنٔ إعٟٓٛ ٗ اؾطا٥ِ -قُٛز لٝب سػين "ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يًككس اؾٓا٥ٞ"  (1)

 .20, م )زٕٚ شنط غ١ٓ ايٓؿط( ,, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ" ايكاٖط٠-ايعُس١ٜ

اؾٓا٥ٞ بؿهٌ  اْٛط ٗ عطض اؾسٍ ايؿكٗٞ سٍٛ ؼسٜس عٓاقط ايطنٔ إعٟٓٛ بؿهٌ عاّ ٚايككس (2)

 َٚا ًٜٝٗا.608, م0ز ,0222, 8ٙ ,زاض َٖٛ٘ ,"أظ١َ ايٛنٛح ٗ اٱثِ اؾٓا٥ٞ",خام: أٓس فشٛز٠

اْٛط ٗ ٖصا إع٢ٓ: قُٛز لٝب سػين, "ؾطح قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ", ايكػِ ايعاّ, َٓؿٛضات اؿًيب  (3)

 .506-505, م 8998اؿكٛق١ٝ, ايڀبع١ ايجايج١, 

ايكػِ ايعاّ,  ,"قإْٛ ايعكٛبات إكطٟ" ,ايتؿطق١ بٌ ايككس ٚاـڀأ: ؾتٛح عبس اهلل ايؿاشيٞ ضاد  ٗ (4)

 .088م , 0228 ,أبٛ ايععّ يًڀباع١ ,-إػ٪ٚي١ٝ ٚاؾعا٤ اؾٓا٥ٞ-ايهتاب ايجاْٞ, 

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايؿطْػٞ. 3-808اْٛط َج٬ إاز٠  (5)

 .23اؾع٤ ا٭ٍٚ, م ,0222ايڀبع١ ا٭ٍٚ,  ,زاض َٖٛ٘,اؾٓا٥ٞ""أظ١َ ايٛنٛح ٗ اٱثِ ,أٓس فشٛز٠ (6)

, )غرل ايعُسٟ(ع٢ً اعتباض إٔ تڀًب ايطنٔ إعٟٓٛ, غٛا٤ ٗ قٛض٠ ايككس اؾٓا٥ٞ, أٚ ٗ قٛض٠ اـڀأ  (7)

 ٜتهُٔ تهطٜػا ٕبسإ "٫ عكٛب١ بػرل إثِ".

 اؾطا٥ِ اييت ٜؿذلٙ يكٝاَٗا ؼكل سٝح ٜػتعٌُ يٲؾاض٠ إٍ ,ٚبايتايٞ أقبح شلصا إكڀًح َسي٫ٕٛ (8)

نُا ٜػتعٌُ أٜها يًس٫ي١ ع٢ً اؾطا٥ِ اييت ٫ ٜؿذلٙ  ,ٚشيو نُكابٌ يًذطا٥ِ ايؿه١ًٝ ,ْتٝذ١ َع١ٓٝ

 .593-590يكٝاَٗا ضنٔ َعٟٓٛ. اْٛط: ز. أٓس فشٛز٠, إطد  ايػابل, اؾع٤ ا٭ٍٚ, م 

"اؾطا٥ِ إاز١ٜ  ,ٕدتًؿ١: ز. أٓس عٛض ب٬ٍضاد  ٗ عطض ٖصٙ إكڀًشات ٗ ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ ا (9)

َٚا  82, م 8993, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠, -زضاغ١ َكاض١ْ-,ٚإػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ زٕٚ خڀأ"

 ًٜٝٗا.

 َٚا ًٜٝٗا 598م  ,إطد  ايػابل, اؾع٤ ا٭ٍٚ ,اْٛط ٗ تؿكٌٝ شيو: ز. أٓس فشٛز٠ (10)

ؾٓا١ٝ٥ عٔ اؾطا٥ِ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ايكإْٛ إكاضٕ", َٓؿأ٠ إعاضف "إػ٪ٚي١ٝ ا ,عبس ايط٩ٚف َٗسٟ (11)

َٚا ًٜٝٗا َٔ  880م  ,. ٚضاد  ٗ عطض ٖصٙ اؾطا875ِ٥, م 8976اٱغهٓسض١ٜ,ايڀبع١ ا٭ٍٚ, 

 ْؿؼ إ٪يـ

, 8979يػ١ٓ  32, اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ايعسز 08/27/8979إ٪ضر ٗ  79/27ايكازض بايكإْٛ ضقِ  (12)

 , إعسٍ ٚإتُِ.04/27/8979ٗ إ٪ضخ١ 

 .03/28/8998, إ٪ضخ١ ٗ 8998يػ١ٓ  68, اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ايعسز 00/28/8998إ٪ضر ٗ  (13)



(201) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
(14) « En matière d’infractions douanières, le contrevenant ne peut être excusé sur 

l’intention ». 

(15) « Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l’intention ». 

َٚا ٬ٜسٜ ع٢ً ايٓل ايؿطْػٞ, أْ٘ ٫ ظاٍ ٜٓل ع٢ً عسّ دٛاظ ايتدؿٝـ, بسيٌٝ أْ٘ اغتعٌُ 

, يهٔ ٜبك٢ ايٓل ايعطبٞ ٖٛ ا٭قٌ, ع٢ً ا٭قٌ ٗ ٖصا relaxer, ٚمل ٜػتعٌُ عباض٠  excuserعباض٠

 إٛن .

 .86, م 0229, 24ٙ ,١", زاض َٖٛ٘"إٓاظعات اؾُطنٝ ,اْٛط ٗ ٖصا إع٢ٓ: أسػٔ بٛغكٝع٘ (16)

ٚطبكا شلا: ؽؿض عكٛب١ اؿبؼ ع٢ً ايٓشٛ إبٌ ٗ قإْٛ ايعكٛبات, أَا ايعكٛبات اؾبا١ٝ٥, ؾٝتِ  (17)

بؿأْٗا إعؿا٤ اؾاْٞ َٔ َكازض٠ ٚغ١ًٝ ايٓكٌ إشا مل ٜهٔ عا٥سا, ٚمل تهٔ اؾط١ّ تٗطٜبا ٜتعًل ببها٥  

 قٛٛض٠ عٓس ا٫غترلاز أٚ ايتكسٜط.

إ٪ضخ١ ٗ , طٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ, اؾ00/27/8948إ٪ضر ٗ  48/856با٭َط  ايكازض (18)

 , إعسٍ ٚإت0547ُِم , 30/27/8948

, م 32/80/8977, اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ, إ٪ضخ١ ٗ 09/80/8977إ٪ضر ٗ  (19)

6079. 

(20) V. en ce sens : crim. 03/12/1984. B.c. n° 380. Citée par : WILFRID 

JEANDIDIER, « droit pénal des affaires », DALLOZ, 4e édition, 2000, p256. 

, م 29/27/8987, اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ, إ٪ضخ١ ٗ 28/27/8987إ٪ضر ٗ  (21)

7472. 

(22) Crim. 16/03/1989. D 1989. Note C.J.Berr. citée par : BERR et TREMEAU, « le 

droit douanier », - communautaire et national-, ECONOMICA, 4e édition, 1997, 

p 439. 

ؾكس دا٤ أسس قطاضات احمله١ُ ايعًٝا اؾعا٥ط١ٜ إٔ ".... زؾ  إتِٗ عػٔ ْٝت٘ ع٢ً أغاؽ إٔ َا عآٜ٘  (23)

َطزٙ إٍ  ,َكاض١ْ َ  ن١ُٝ ايبها٥  إكطح بٗا ,أعٛإ اؾُاضى َٔ ظٜاز٠ ٗ ن١ُٝ ايبها٥  إػتٛضز٠

٫ هسٟ ْؿعا يسضأ ايت١ُٗ إٓػٛب١ إيٝ٘  ,ايؿطن١ إكسض٠ اييت أقطت غڀ٦ٗا ٗ ؾٗاز٠ اغتٛٗطٖا إتِٗ

"قإْٛ اؾُاضى  ,,أؾاض إيٝ٘: ز. أسػٔ بٛغكٝع٘ 04/88/8997قطاض ,858.546ًَـ  3ز.ّ.م. ,...."

م  ,0229/0282طبع١  ,(BERTI éditions)َٓؿٛضات برلتٞ  ,ٗ ن٤ٛ إُاضغ١ ايكها١ٝ٥"

. َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايكطاض, ٜتهح إٔ احمله١ُ ايعًٝا اؾعا٥ط١ٜ, ٚضغِ عسّ ؼكل اـڀأ ٗ داْب 833

 إتِٗ, إ٫ إٔ شيو مل ّٓعٗا َٔ تأٜٝس إزاْت٘.

 .828, ؾكط٠ 878-869م  ,إطد  ايػابل ,اْٛط ٗ عطض ٖصا ا٫ػاٙ: ز. عبس ايط٩ٚف َٗسٟ (24)

(25)  BERR et TREMEAU, op.cit, p 439. 

(26)  PH. De Guardia, « l’élément intentionnel dans les infractions douanières », 

R.S.C. 1990, p 487. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 439. 

 .896م  ,خڀأ", إطد  ايػابل"اؾطا٥ِ إاز١ٜ ٚإػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ زٕٚ  ,ز. أٓس عٛض ب٬ٍ (27)

- ,"إصٖب إٛنٛعٞ ٚتكًل ايطنٔ إعٟٓٛ يًذط١ّ" ,اْٛط ٗ ٖصا إع٢ٓ: ز. أٓس عٛض ب٬ٍ (28)

 .079, م 8988, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠, ايڀبع١ ا٭ٍٚ, -زضاغ١ َكاض١ْ

م  ,إطد  ايػابل ,يط٩ٚف َٗسٟضاد  ٗ عطض ا٫ػاٖات إدتًؿ١ ٗ تعطٜـ اؾط١ّ إاز١ٜ: عبس ا (29)

 َٚا ًٜٝٗا. 875

قس أقبشت  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ 369سٝح أنس ايبعض إٔ إيػا٤ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إاز٠  (30)

ًٜعّ  ,َجًٗا َجٌ باقٞ دطا٥ِ ايكإْٛ ايعاّ ,دطا٥ِ عُس١ٜ ,َع٘ اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ ٗ نٌ قٛضٖا



 مداح حاج علي أ.الجريمة الجمركية بين الطابع المادي والطابع اآلثم...                 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (202) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
"إٓاظعات اؾُطن١ٝ", ,ٌ ٗ ايككس. اْٛط: ز. أسػٔ بٛغكٝع٘يكٝاَٗا تٛؾط ايطنٔ إعٟٓٛ إتُج

 .87م  ,إطد  ايػابل

(31) Crim. 30/09/1991. B.c. n° 322 ; crim. 04/11/1991. B.c. n° 390. Citées par : 

WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 256. 

(32) Crim. 13/11/1989. B.C. n° 409, p 989. Citée par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 

441. 

(33) Crim. 13/11/1989. B.c. n° 409 ; crim. 20/02/1997. B.c. n° 73. Citées par : 

WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 256. 

(34) Crim. 07/12/1987. G.P. 1988. 1, 287. Note Doucet. 

 .896م  ,إطد  ايػابل ,"اؾطا٥ِ إاز١ٜ ٚإػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ زٕٚ خڀأ" ,أؾاض إيٝ٘: ز. أٓس عٛض

(35) Crim. 16/03/1989. D 1989, 516, note Berr. 

 ْؿؼ ايكؿش١. ,ضاد  ٗ عطض ٖصا ايكطاض: إطد  ايػابل أع٬ٙ

(36) V. par exemple : crim. 07/03/1996. B.c. n° 108 ; crim. 08/09/2004, pourvoi n° 

0382674, non publiée. Citées par : CHRISTOPHE SOULARD, « guide pratique 

du contentieux douanier », LexisNexis-LITEC, 2008, p284. 

باؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ؾُٗٛض١ٜ  , َٓؿٛض83/26/8963زض بتاضٜذ اك, اي8963يػ١ٓ  66ايكإْٛ ضقِ ٖٚٛ (37)

 ., إعسٍ ٚإت840ُِ, ايعسز 06/26/8963بتاضٜذ , َكط

. أؾاض إيٝ٘: ز. فسٟ قب 863م  7,ؽ  ,١ أسهاّ ايٓكضفُٛع  ,05/82/8956ْكض دٓا٥ٞ ٗ  (38)

ٗ ن٤ٛ ايؿك٘ ٚايكها٤ ٚأسهاّ ايٓكض ٚاٱزاض١ٜ ايعًٝا -"دط١ّ ايتٗطٜب اؾُطنٞ", ,ساؾٜ

 .809, م 8995, )زٕٚ شنط زاض ايٓؿط(, -8995ٚايسغتٛض١ٜ ايعًٝا ست٢ عاّ 

ٖصٙ ايؿكط٠, ٗ سهُٗا ايكازض ٗ  ٚقس قهت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا إكط١ٜ بعسّ زغتٛض١ٜ (39)

. أؾاض إيٝ٘: ز. نُاٍ ٓسٟ, 20/20/8990قها١ٝ٥ "زغتٛض١ٜ" ظًػ١  80يػ١ٓ  83ايكه١ٝ ضقِ 

 .42, م0224"دط١ّ ايتٗطٜب اؾُطنٞ", َٓؿأ٠ إعاضف اٱغهٓسض١ٜ, 

اؾٓا٥ٞ:   َٚا ٜتهُٓ٘ َٔ َػاؽ غرل َباؾط بٓڀام اٱثِ ,ضاد  ٗ َٛنٛع اؾذلاض ايطنٔ إعٟٓٛ (40)

 َٚا ًٜٝٗا. 003م ,إطد  ايػابل ,"إػ٪ٚي١ٝ إٛنٛع١ٝ ٚتكًل ايطنٔ إعٟٓٛ",أٓس عٛض ب٬ٍ

ضاد  ٗ أسهاّ اؾٌٗ ٚايػً٘ ٗ قٛاعس قإْٛ ايعكٛبات, ٚٗ ايكٛاٌْ غرل قإْٛ ايعكٛبات: ز. ؾتٛح  (41)

 .089-١َ087 يًذط١ّ", م عبس اهلل ايؿاشيٞ, إطد  ايػابل, ايهتاب ا٭ٍٚ, "ايٓٛط١ٜ ايعا

َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ, سٝح ٜعس تٗطٜبا, طبكا شلا: خطم أسهاّ إٛاز  304اْٛط َج٬ إاز٠  (42)

بٓس أ َٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ, سٝح تعتدل -0/ف487........, ٚنصيو إاز٠ 60, 62, 58, 05

......, ٚايٓكٛم اييت تعس كايؿتٗا تٗطٜبا ٗ 83, 8-88, 8-78, 0-76, 75تٗطٜبا: كايؿ١ أسهاّ إٛاز 

 ٖصٜٔ إجايٌ, ٖٞ ْكٛم ْطن١ٝ غرل دعا١ٝ٥.

ايساض ؾاَع١ٝ ,قطٜب َٔ ٖصا إع٢ٓ: ؾٛقٞ ضاَع ؾعبإ "ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يًذط١ّ اؾُطن١ٝ" (43)

ض١ٜ "اؾطا٥ِ ايتذا ,. ٚاْٛط أٜها: ز.عبس اؿُٝس ايؿٛاضب039ٞ-038, م0222يًڀباع١ ٚايٓؿط, 

 .77, م 8989َٓؿأ٠ إعاضف اٱغهٓسض١ٜ, ,ٚإاي١ٝ"

ٚإِا غٓكتكط ٗ ٖصا  ,يٝؼ ايػطض ٗ ٖصا إكاّ ٖٛ بػ٘ أسهاّ إػا١ُٖ ٗ اؾط١ّ اؾُطن١ٝ (44)

 إكاّ ع٢ً اٱؾاض٠ إٍ اغتًعاّ ايطنٔ إعٟٓٛ ٗ ٖصٙ إػا١ُٖ.

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات. 48يًُاز٠  دعٌ إؿطع اؾعا٥طٟ َٔ احملطض, ؾاع٬ أقًٝا طبكا (45)



(203) 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
ضاد  ٗ اـ٬ف سٍٛ ٚدٛب أٚ عسّ ٚدٛب ايككس يس٣ إػاِٖ, سػب َا إشا نإ ا٫ؾذلاى ٗ دط١ّ  (46)

زضاغ١ -عُس١ٜ, أٚ ٗ دط١ّ غرل عُس١ٜ: ز. غًُٝإ عبس إٓعِ, "ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يكإْٛ ايعكٛبات", 

 .657-656, م0223, َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, -َكاض١ْ

َهطض َٔ قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ,  889نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ يًذط١ّ إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ (47)

ٚاييت تعاقب ع٢ً ايتػبب ٗ غطق١ أٚ اخت٬ؽ أٚ تًـ أٚ نٝاع أَٛاٍ ع١َُٝٛ... عٔ ططٜل اٱُٖاٍ, 

ع٢ً أغاؽ ايكٛاعس ايعا١َ  سٝح إٔ ايتذطِٜ ٗ ٖصٙ اؿاي١ نطٚضٟ, ْٛطا يعسّ إَهإ َػا٤ي١ اؾاْٞ

 ي٬ؾذلاى, ٚاييت تؿذلٙ ايككس يس٣ ايؿطٜو.

"ايطنٔ إعٟٓٛ ٗ ,ضاد  ٗ عطض بعض ايعٝٛب إػذ١ً ع٢ً ٖصٙ اٱساي١: عبس اجملٝس ظع٬ْٞ (48)

, 8998, 28, ضقِ 36اجمل١ً اؾعا٥ط١ٜ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ, ز ,اؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ"

 ًٜٝٗا. َٚا 26م 

َٔ  06. ٚاْٛط: إاز٠ 89م  ,"إٓاظعات اؾُطن١ٝ", إطد  ايػابل ,اْٛط: ز. أسػٔ بٛغكٝع٘ (49)

 59إتعًل َهاؾش١ ايتٗطٜب, َٓؿٛض باؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ايعسز  03/28/0225إ٪ضر ٗ  25/26ا٭َط 

 , إعسٍ ٚإتُِ.08/28/0225إ٪ضخ١ ٗ 

٥ٞ يس٣ ايؿطٜو: ز. ؾتٛح عبس اهلل ايؿاشيٞ, إطد  ايػابل, ايهتاب ضاد  ٗ َٛنٛع ايككس اؾٓا (50)

 .300-388ا٭ٍٚ, م 

(51)  BERR et TREMEAU, op.cit, p 442. 

(52)  « Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux 

complices de délits douaniers ».  

ٗ ايكها٤ إكطٟ: ز.  ,ع٢ً اؾط١ّ اؾُطن١ٝ ,٭سهاّ ايعا١َ يًُػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥اْٛط ٗ تڀبٝل ا (53)

 .380-388م  ,إطد  ايػابل,ؾٛقٞ ضاَع ؾعبإ

ٚإِا اٱؾاض٠ ؾك٘ إٍ  ,بػ٘ أسهاّ إػا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ اؾُطن١ٝ اـاق١,يٝؼ ايػطض ٗ ٖصا إكاّ (54)

 َها١ْ ايككس ؾٝٗا. 

 CHRISTIPHE, ٚاْٛط أٜها: 88م  ,إطد  ايػابل ,ز. عبس اجملٝس ظع٬ْٞاْٛط ٗ ٖصا إع٢ٓ:  (55)

SOULARD, op.cit, p 275. 

 .088اْٛط ٗ اٱؾاض٠ إٍ ٖصا إكڀًح: ز. ؾٛقٞ ضاَع ؾعبإ, إطد  ايػابل, م  (56)

 .370م  ,"إٓاظعات اؾُطن١ٝ", إطد  ايػابل,ز. أسػٔ بٛغكٝع٘ (57)

 .80م  ,إطد  ايػابل ,ٞز. عبس اجملٝس ظع٬ْ (58)

 .89م  ,"إٓاظعات اؾُطن١ٝ", إطد  ايػابل,ز. أسػٔ بٛغكٝع٘ (59)

(60) « ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de 

leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des 

marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans 

déclaration ».  

(61) V. en ce sens : CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 283. 

 .02م  ,"إٓاظعات اؾُطن١ٝ", إطد  ايػابل,اْٛط ٗ ٖصا ايطأٟ: ز. أسػٔ بٛغكٝع٘ (62)

١, ؾإٕ ايطنٔ إازٟ يًؿطٚع ٜكّٛ ع٢ً عٓكطٜٔ ُٖا: ايبس٤ ٗ طبكا يًكٛاعس ايعا١َ يًؿطٚع ٗ اؾطّ (63)

ايتٓؿٝص, ٚعسّ إُاّ اؾط١ّ يػبب غرل إضازٟ. اْٛط ٗ ٖصا إٛنٛع: ز. غًُٝإ عبس إٓعِ, إطد  

 َٚا ًٜٝٗا. 598ايػابل, م 

قذلإ أعُاٍ ٖٛ ايصٟ أز٣ بايبعض إٍ ايذلزز ٚعسّ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛب ا ,ٚيعٌ َجٌ ٖصا ايتشًٌٝ (64)

سٝح ٜكٍٛ  , 00م  ,إطد  ايػابل ,ايؿطٚع اؾُطنٞ, بايككس اؾٓا٥ٞ. اْٛط: ز. عبس اجملٝس ظع٬ْٞ
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"...., بٗصا إؿّٗٛ ّهٔ إٔ تؿهٌ قاٚي١ اضتهاب دٓش١ ْطن١ٝ َٓؿصا يًككس ٗ إٝسإ 

 اؾُطنٞ.....".

(65) « Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même ».  

سٝح سهِ ايكها٤ ايؿطْػٞ بايدلا٠٤ ع٢ً أغاؽ ايؿو, عٓسَا تهٕٛ ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا َطتهب  (66)

إٍ ٖصا  (volonté irrévocable)ايؿطٚع, َٔ ؾأْٗا إٔ تجرل ايًبؼ, ٫ٚ تػُح بإغٓاز إضاز٠ داظ١َ 

 ا٭خرل, اْٛط:

Crim. 22/06/1987. B.c. n° 257, p 697. Citée par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 433. 

(67) Tri. Corr. Nice. 05/10/1970. Doc. Cont., n° 1508. Cité par : BERR et 

TREMEAU, op.cit, p 439.  

(68)  BERR et TREMEAU, op.cit, p 433. 

(69) GASTON STEFANI et GEORGES LEVASSEUR et BERNARD BOULOC, 

« procédure pénale », DALLOZ, 17e édition, 2000, p 104. 

َٚا ٜؿذلن٘ َٔ قكس دٓا٥ٞ عاّ: ز. قُٛز لٝب  ,ضاد  ٗ ؼسٜس َؿّٗٛ ايككس اؾٓا٥ٞ اـام (70)

 .583م ,"ؾطح قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ", إطد  ايػابل ,سػين

 .89م  ,إطد  ايػابل ,ز. عبس اجملٝس ظع٬ْٞ (71)

تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ:  ,ُطن١ٝ اييت اؾذلٙ إؿطع ايؿطْػٞ يكٝاَٗاضاد  ؾُٝا ىل إدايؿات اؾ (72)

 ب َٔ قإْٛ اؾُاضى.-0َهطض/ف483ٚ 4/بٓس480إازتإ 

َٔ  406َٔ إاز٠  4ٚايبٓس  ,َٔ قإْٛ اؾُاضى اؾعا٥طٟ 0/ف305اْٛط أٜها: ايبٓس ٚ َٔ إاز٠  (73)

 َٔ قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ. 0/ف408ٚ 3/ف489قإْٛ اؾُاضى ايؿطْػٞ. ٚاْٛط أٜها: إازتٌ 

(74)  BERR et TREMEAU, op.cit, p 442. 

 .إتعًل َهاؾش١ ايتٗطٜب 25/26َٔ ا٭َط  3/ف87ٚ 85ٚ 84ٚ 83ٚ 80ٚ 88ٚ 82اْٛط إٛاز: (75)

 .02م  ,"إٓاظعات اؾُطن١ٝ", إطد  ايػابل,اْٛط ٗ ٖصا ا٫ػاٙ: ز. أسػٔ بٛغكٝع٘ (76)

نُا هٛظ ٚن  غ٪اٍ أٚ  ,ٚا٭عصاض ٚايٛطٚف إدؿؿ١ ,١ً٦ أٜها عٔ ايٛطٚف إؿسز٠بٌ ٚتٓكب ا٭غ (77)

ضاد  ٗ  ,عٔ نٌ ٚاقع١ َٔ ؾأْٗا إٔ تػرل ايٛقـ ايٛاضز بكطاض اٱساي١ .... ,عس٠ أغ١ً٦ استٝاط١ٝ

 زٜٛإ إڀبٛعات ,"َباز٨ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ" ,شيو: ز. أٓس ؾٛقٞ ايؿًكاْٞ

 ٚاْٛط ٗ ْؿؼ إٛنٛع:  .420, اؾع٤ ايجاْٞ, م 8998,ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,اؾاَع١ٝ

STEFANI et LEVASSEUR et BOULOC, op.cit, p 781 et suivant. 

ٚيهٔ  ,ٚٗ َجٌ ٖصٙ ا٭سٛاٍ, ٜٛن  عٓ٘ غ٪اٍ ,ٚقس ٜؿهٌ ايككس ٗ بعض اؾطا٥ِ ٚطؾا َؿسزا (78)

 نٓا.ٚيٝؼ باعتباضٙ ض ,باعتباضٙ ٚطؾا َؿسزا

ٜعتدلٙ ايؿك٘  ,َٚجٌ ٖصا ايٛطف ,ٚبصيو ٜكبح ايككس اؾٓا٥ٞ ٚطؾا َؿسزا ٜػرل َٔ ٚقـ اؾط١ّ (79)

اؾٓا٥ٞ ٗ سهِ ايطنٔ. اْٛط ٗ شيو: ز. قُٛز لٝب سػين, "ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يًككس اؾٓا٥ٞ", إطد  

 .78ايػابل, م 
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 (205) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

أخالقيات مهنة القضاء في المواثيق الدولية والتشريعات العربية 

 والشريعة اإلسالمية

 أ. ماينو جياللي                

 امعة بشارــج                                                          
S 

ا ٗ أٟ فتُ  بؿطٟ , ٚقس أنؿ٢ ايٓاؽ ايكها٤ ١َٓٗ ؾطٜؿ١ ٫ غ٢ٓ عٓٗ

عًٝٗا قسضا نبرلا َٔ إٗاب١ ْٛطا ٕا ٜػٓس إٍ ايكها٠ َٔ ق٬سٝات ٖا١َ ٚخڀرل٠, 

إش أِْٗ ٜكسضٕٚ أسهاَا قڀع١ٝ شلا أثط نبرل ع٢ً أَٔ اجملتُعات ٚسٝا٠ ا٭ؾطاز 

َٚعتكساتِٗ ٚسطٜاتِٗ ٚأعطانِٗ ٚنطاَتِٗ ٖٚتًهاتِٗ ٚأَٛاشلِ, ْٚٛطا شلسٙ 

ا٭١ُٖٝ , نإ يعاَا ٚٚادبا إساط١ ٖصٙ ا١ٕٓٗ بػٝاز أخ٬قٞ َٓٝ  هعٌ ايكانٞ عل  

قٛت ايعساي١ ٚساَٝٗا ٫ٚ تتشكل ٖسٙ ا١ُٕٗ ايع١ُٝٛ إ٫ بٛدٛز أخ٬قٝات ٚقِٝ 

ٖٚٛ َا ٜعدل عٓ٘ بأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٚاييت غتهٕٛ  ا ايكانٞصٚتكايٝس ؼهِ غًٛى ٖ

 َٛنٛع ٖصا ايبشح

Résumé 

Au regard de la société, il est du devoir du magistrate de veiller 
scrupuleusement à l’accomplissement de sa mission et à la préservation 
de l’œuvre sacrée de justice. Ce qui le contraint à assumer de l’ordres 
tâches et plus de responsabilités, tout en ayant à  l’esprit , les notions de 
droiture, d’intégrité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance 
ainsi qu’un dévouement total à l’ accomplissement de son devoir et au 
respect de l’éthique et des règle qui lui permettent d’assurer une justice 

ainsi que la primauté de la loi         

 

  إضاز٫٠ؾو ٗ إٔ ايعساي١ غا١ٜ ايػاٜات, ٚإٔ ايكإْٛ ٜعدل عٔ 

اجملتُ  عٔ ططٜل قٝاغ١ ايكٛاعس ٚايِٓٛ اييت ؼهِ َعا٬َت ٚع٬قات 

ؾُٝا بِٝٓٗ أٚ بِٝٓٗ ٚايسٚي١ ا٭ؾطاز
(1)

ٚأدٗع٠ ايعساي١ نجرل٠ َٓٗا ايكها٤  

, ا٭١َٗ  ا٭عُاٍٍ بٛقؿ٘ ايطقٝب ع٢ً ْٝ  ٟ ٜٓاٙ ب٘ ؼكٝل ايعسصاي

ٚاؿهِ ٗ إٓاظعات
(2)

 

ٜعاٜـ ٚطٚف  إٔنا٥ٔ ادتُاعٞ بڀبع٘ ٫ ٜػتڀٝ   ؾاٱْػإ

ا َا صاؿٝا٠ َؿطزٙ, ٚإِا هب إٔ ٜٓدطٙ نُٔ ْاع١ َٔ ايٓاؽ, ٖٚ
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ايؿطز َ  اؾُاع١ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا  اٱْػإٜػتتب  بايهطٚض٠ زخٍٛ 

سادات٘,  إؾباعَٚعا٬َت عسٜس٠ ٜػتڀٝ  َٔ خ٬شلا َٚعٗا ٗ ع٬قات 

قٝاّ ايتعاضض بٌ َكًش١  إٍٙ ايع٬قات ٜ٪زٟ صغرل إٔ قٝاّ َجٌ ٖ

خًل ايؿٛن٢ ٚا٫نڀطاب ٗ  إٍايؿطز َٚكًش١ اٯخطٜٔ, َا ٜ٪زٟ 

اجملتُ 
(3)

 

د١ٗ تػٓس شلا ١َُٗ ايؿكٌ ٗ  إهازا نإ َٔ اي٬ظّ ٚايٛادب صي

, ٚإقا١َ ايتٛاظٕ بٌ َكاؿِٗ إتعاضن١, ا٭ؾطازٌ إٓاظعات اييت تكّٛ ب

ٙ اؾ١ٗ ٖٞ َطؾل ايكها٤ ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ أؾطاز اجملتُ  ٚدٗا ٚٚاد١ٗ صٖ

 َٔ َطؾل ايكها٤ ؾكست ايجك١ ؾٝ٘. ا٭خرل٠ٙ صؾكست ٖ ؾإشايًعساي١, 

ٙ ايجك١ إِا تتذ٢ً ٗ ؾدل ايكانٞ بكؿت٘ ص٫ٚ ؾو إٔ ٖ

ٖصٙ ت ايعساي١ ٚساَٝٗا ٫ٚ تتشكل قا٥ُا ع٢ً ١َٓٗ ايكها٤, ؾٗٛ قٛ

ا١ُٕٗ ايع١ُٝٛ إ٫ بٛدٛز أخ٬قٝات ٚقِٝ ٚتكايٝس ؼهِ غًٛى ٖسا 

ا٭خرل قس ٜ٪زٟ ٚادبات٘ بكٛض٠ َتس١ْٝ أٚ َتٛغڀ١, بٌ ٗصا ايكانٞ ؾ

ٚقس هاٗ َا تؿطن٘ عًٝ٘ َٗٓت٘ إكسغ١ َٔ أخ٬قٝات اؿٝاز 

ض أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٚا٫غتك٬ي١ٝ ٜٚتٓهط يكِٝ ايعساي١, ٚس٦ٓٝص تٓٗ

يتًعَ٘ با٭زا٤ ايػًِٝ ايصٟ ٜتػِ باؾٛز٠ ايعاي١ٝ ٚايؿؿاؾ١ٝ اييت ٜتشكل 

َعٗا قػ٘ ٚاؾط َٔ ايطنا ا٫دتُاعٞ ٚتتذػس َع٘ ايعساي١ 

ٚا٫غتك٬ي١ٝ يًكها٤ اييت ٜٓؿسٖا نٌ فتُ 
(4)

 

ْٚٛطا شلصٙ ا٭١ُٖٝ ايع٢ُٛ اييت تهتػٝٗا أخ٬قٝات ١َٓٗ 

ايتؿطٜعات َٚٓٗا ايعطب١ٝ إٍ ايتأنٝس عًٝٗا ٗ ايكها٤, ؾكس زأبت دٌ 

ْكٛقٗا ايكا١ْْٝٛ إدتًؿ١, ؾه٬ عٔ اجملٗٛزات ايسٚي١ٝ ٗ ٖصا اجملاٍ, 

ٚزٕٚ إٔ ْٓػ٢ تًو ايٓٛط١ٜ إتها١ًَ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ تُٓٛٝٗا 

ايو ست٢ ٜهعٗا ايكها٠ ْكب أعِٝٓٗ ساٍ شٕطؾل ايكها٤ ٚأخ٬قٝات٘ ٚ

ٙ إساخ١ً َٔ خ٬ٍ صٖٚٛ َا غٓٛنش٘ َٔ خ٬ٍ ٖ ٖاضغتِٗ ٕٗاَِٗ,

 ايعٓاقط ايتاي١ٝ:

ٚساد١ ايكها٤  ٚأُٖٝتٗا َؿّٗٛ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ا٭ٍٚ:إبشح 

 إيٝٗا.
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 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 اٱغ٬َٞ.أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ ايكها٤  إبشح ايجاْٞ:

ايجايح: أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ اٱتؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ إبشح 

 ايعطب١ٝ.ٚايتؿطٜعات 

 َهُٕٛ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ إبشح ايطاب : 

ٔسادٛ الكضاٞ  ٔأِىٗتّا : وفًّٕ أخالقٗات وٍّٛ الكضاٞاألٔهاملبشح 

 إلّٗا

تكسض إ٪غػات ا١ٕٝٓٗ بعض ايكٛاعس  تِٓٛٝ ا١ٕٓٗ, إطاض ٗ

ايتٛد١ٝٗٝ اييت ؼهِ غًٛى إٌٗٓٝ ٗ أزا٥ِٗ ٭عُاٍ َٗٓتِٗ ٚاييت ٜڀًل 

  .قٛاعس ؾطف ا١ٕٓٗ أٚ آزاب ا١ٕٓٗ أٚا١ٕٓٗ  أخ٬قٝاتقٛاعس عًٝٗا اغِ 

ا١ٕٓٗ ٗ ؾهٌ ٚاسس, ؾٗٞ تكسض  أخ٬قٝات٫ٚ تكسض قٛاعس 

أسٝاْا ٗ قٛض٠ ٥٫ش١ َٔ يٛا٥ح اٱزاض٠ ايعا١َ ٗ ؾهٌ َطغّٛ, أٚ ٗ 

ٚ َٝجام أؾهٌ قطاض ٚظاضٟ, ٚقس تكسض أسٝاْا ٗ ؾهٌ إع٬ٕ أٚ تٛق١ٝ 

ط٣ تتكس٣ إ٪غػات ايعا١َ ا١ٕٝٓٗ عهِ َا ىٛي٘ ؾطف, ٚٗ قٛض٠ أخ

ع٢ً ا١ٕٓٗ ٚتُٓٛٝٗا يٛن  قٛاعس  اٱؾطافشلا ايكإْٛ َٔ غًڀ١ 

ٗ ؾهٌ قطاضات ت١ُٝٝٛٓ عا١َ َٔ زٕٚ  ٚإقساضٖاأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ 

 أخ٬قٝاتؾإٕ بعض قٛاعس  ٚأخرلاتسخٌ َٔ قبٌ ايػًڀ١ إطنع١ٜ, 

 .ِٓٛ ي١ًُٓٗا١ٕٓٗ قس تطز ٗ قًب ايكإْٛ إ

ٚساد١  ٚأُٖٝتٗا تكتهٞ زضاغتٓا ٕؿّٗٛ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ

ايكها٤ إيٝٗا عح فُٛع١ َٔ إػا٥ٌ إتعًك١ بتعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ 

ٖٛ َا ْبٝٓ٘ )ثايجا(  ٚساد١ ايكها٤ إيٝٗاٚأُٖٝتٗا )ثاْٝا(  أ٫ٚ((ايكها٤ 

  ايتاي١ٝ:َٔ خ٬ٍ ايٓكاٙ 

 .ايكها٤تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ  أ٫ٚ:

بتشًٌٝ َكڀًح  ايكها٤:ايتعطٜـ ايًػٟٛ ٭خ٬قٝات ١َٓٗ  – 0

 '١َٓٗ' ' أخ٬قٝات'لسٙ ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ نًُات  'أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤'

  .َا ٜتعٌ َع٘ عح تعطٜـ نٌ َكڀًح َٓٗا 'ايكها٤'

ٖٞ ْ  َؿطزٖا خٴًڂلٷ ٖٚٛ َؿتل َٔ َاز٠ )ر.ٍ.م( اييت  يػ١:ا٭خ٬م  _

ـڂًل تسٍ ع٢ً ايتكسٜط, ٚ ـځًل ٚا َٓ٘ اـًل ايصٟ ٖٛ ايڀب  ٚايػذ١ٝ, ؾا
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ـڂًل بايڀب  ـځًل بايكٛض٠ ٚا َكسضُٖا ٚاسس, ٚيهٔ خل ا
(5)

, ٚاـًل 

ٗ ايكاَٛؽ احملٝ٘ بايهِ بهُتٌ ايػذ١ٝ ٚايڀب  ٚإط٠٤ٚ ٚايسٜٔ
(6)

 

أَا يؿٜ ا٭خ٬قٝات ؾٗٛ َكڀًح ؾا٥  إ٫ أْ٘ غرل ؾكٝح يػ١ 

 ٬ ٚؾٝ٘ خڀ٦إ ٭ٕ ايعطب مل ٜٓڀكٛا ب٘ أق

ٚايعطب ٫ ٜٓػبٕٛ إ٫ إٍ إؿطز ؾإٕ نإ ايًؿٜ  اؾُ ,بايٓػب١ إٍ  أٚشلُا:

ْعا أؾطزٚٙ ْٚػبٛا إٍ َؿطزٙ نُا ٜكٛيٕٛ ٗ ايٓػب١ إٍ "ايسٍٚ" 

 :"زٚيٞ" أٟ نايٓػب١ إٍ "زٚي١"

ثاُْٝٗا: ظٜاز٠ ا٭يـ ٚايتا٤ إٍ ٖصا إٓػٛب, ٖٚصا ْ  مل ٜ٪ثط عٔ ايعطب 

  .َجً٘

ا١ٕٓٗ ٖٞ ايعٌُ, ٚيٛ أضزْا تعطٜـ ايعٌُ ؾٗٛ َكسض  ا١ٕٓٗ يػ١: _

َؿتل َٔ َاز٠ عٌُ, ٚايعٌُ ٖٛ نٌ ؾعٌ أٚ ؾػٌ أٚ ١َٓٗ, ٚا١ٕٓٗ 

َكسض َؿتل َٔ َاز٠ "َٗٔ" اييت تسٍ ع٢ً اـس١َ, ٚا١ٕٓٗ تؿٌُ نٌ 

عٌُ ٜعٌُ نايٛٚٝؿ١ ٚايكٓع١ ٚاؿطؾ١.
(7)

 

هاٟ" ٭ْ٘ َٔ قهٝت ؾأبسيت ايٝا٤ ايكها٤ يػ١: ايكها٤ بإس أقً٘ "ق _

ُٖع٠ جمل٦ٝٗا بعس ا٭يـ ايػان١ٓ ؾكاضت قها٤, ٚايكها٤ َؿطز ٖٚٛ 

َكسض ٜكهٞ ايج٬ثٞ, ٚاغِ ايؿاعٌ قانٞ, ٚهُ  ايكها٤ ع٢ً أقه١ٝ, 

ٚقهاٜا أقًٗا "قها٧ٜ"  'ؾعاٍ'أَا قه١ٝ ؾتذُ  ع٢ً قهاٜا ع٢ً ٚظٕ 

"قهاٜا" ٚايكها٤ ٗ  ؼطنت اشلُع٠ ٚاْهػط َا قبًٗا يًتدؿٝـ ؾكاضت

إسهاّ ايؿ٤ٞ ٚإُاَ٘ ٚايؿطاؽ َٓ٘  ايًػ١ ٜأتٞ ع٢ً َعإ نجرل٠ ؾٗٞ:

ٚإَها٩ٙ, ٚاؿهِ بٌ إتداقٌُ ٚايؿكٌ بٌ ايؿ٦ٌٝ, ٚقها٤ 

اؿاد١ ٚقها٤ ا٭َط ٚقها٤ ايسٜٔ ٚقها٤ ايك٠٬ َع٢ٓ ا٭زا٤ ٗ 

اؾُٝ .
(8)

 

 ح عًٝ٘, َٚع٢ٓنُا ٜأتٞ ايكها٤ ٗ ايًػ١ َع٢ٓ أخص اؿل ٚايكً

َط, ؾتكٍٛ: اقتهٝت َٓ٘ سكٞ, أخصت٘ احملان١ُ َٚع٢ٓ ايس٫ي١ ع٢ً ا٭

َٓ٘, ٚقانٝت٘ أٟ سانُت٘, ٚقانٝت٘ ع٢ً َايٞ, أٟ قاؿت٘ عًٝ٘, نُا 

ٜأتٞ ايكها٤ ٗ ايًػ١ َع٢ٓ إٛت ٚايكتٌ ؾتكٍٛ: قه٢ عًٝ٘ أٟ قتً٘ 

ٚقه٢ مب٘ أٟ َات.
(9)
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 ت ١َٓٗ ايكها٤ ايتعطٜـ اٱقڀ٬سٞ ٭خ٬قٝا – 5

ْتڀطم إٍ ايتعطٜـ اٱقڀ٬سٞ يًهًُات إطنب١ ٕكڀًح 

١َٓٗ ايكها٤, يٓعطف بعس شيو أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, ثِ مسز بسق١  أخ٬قٝات

 تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ .

إع٢ٓ اٱقڀ٬سٞ يٮخ٬قٝات: ا٭خ٬م ٖٞ فُٛع١ إباز٨ ٚايكٛاعس  _

ٗ تكطؾات٘ ٚوتهِ إيٝٗا ٗ تكِٝٝ غًٛن٘  اجملطز٠ اييت ىه  شلا اٱْػإ

ٚتٛقـ باؿػٔ ٚايكبح
(10)

, نُا تعطف بأْٗا قؿات َػتكط٠ ٗ ايٓؿؼ 

ايبؿط١ٜ, ؾڀط١ٜ َٚهتػب١ شات تأثرل قُٛز أٚ َصَّٛ ع٢ً ايػًٛى, 

 ٚا٭خ٬م قس تهٕٛ ؾڀط١ٜ دٴبٌ عًٝٗا اٱْػإ, أٚ َهتػب١ َٔ ب٦ٝت٘ أٚ

 زٜٓ٘ أٚ َٔ َكازض َتعسز٠.

 ا٭خ٬مإ ٜػتڀٝ  تعسٌٜ أخ٬ق٘ ٚإق٬سٗا ٚانتػاب ؾاٱْػ

نُا إٔ تًو ا٭خ٬م إشا ناْت قُٛز٠  ٚاحملاٚي١,اؿػ١ٓ عٔ ططٜل ايتسضٜب 

نإ تأثرلٖا ٗ ايػًٛى قُٛزا, ٚإشا ناْت َص١ََٛ نإ تأثرلٖا ٗ ايػًٛى 

َصََٛا.
(11)

 

تكّٛ عًٝٗا ْٛط١ٜ  أَا ا٭خ٬قٝات ؾٗٞ َٔ أِٖ ا٭غؼ اييت

دتُاع١ٝ, نُا أْٗا ٚغ١ًٝ يؿطض قٝٛز ع٢ً أزا٤ إٛاطٔ, ٚي١ٝ ا٫إػ٪

أٚ فُٛع١ إعاٜرل ٚايكِٝ إطتبڀ١ بٗصٙ ايٛٚٝؿ١ اييت ًٜتعّ بٗا 

إٛٚؿٕٛ ٗ ع١ًُٝ أزا٤ َٗاَِٗ, ٚٚن  زيٌٝ ٜتهُٔ ٖصٙ إعاٜرل.
(12)

 

قڀ٬سٞ ي١ًُٓٗ: ا١ٕٓٗ أٚ ايعٌُ إٗين ٖٞ اؾٗس إبصٍٚ إع٢ٓ ا٫ _

.طٜا أٚ بسْٝا يتشكٝل َٓؿع١ ز١ْٜٛٝ َؿطٚع١ ناْت أٚ ٖٓٛع١ؾه
(13)

 

إع٢ٓ اٱقڀ٬سٞ يًكها٤: ٖٛ ٗ اؾ١ًُ ٫ ىطز عٔ إع٢ٓ ايًػٟٛ  _

ايصٟ غبل تٛنٝش٘, ؾعطؾ٘ ايبعض بأْ٘ إيعاّ َٔ ي٘ اٱيعاّ ٗ ايٛقا٥  

اـاق١ عهِ ايؿطع, ٚقاٍ اـڀٝب: ايكها٤ ؾطعا ؾكٌ اـك١َٛ بٌ 

أنجط عهِ اهلل تعاٍ, نُا عطف ايكها٤ بأْ٘ اؿهِ بٌ ايٓاؽ خكٌُ ؾ

باؿل ٚاؿهِ َا أْعٍ اهلل تعاٍ, ٚزلٞ ايكها٤ سهُا ٕا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ 

اييت تٛدب ٚن  ايؿ٤ٞ ٗ قً٘ يهْٛ٘ ٜهـ ايٛامل عٔ ًُٚ٘ َٚٔ 

إسهاّ ايؿ٤ٞ.
(14)
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ٚعطؾ٘ اؾُٗٛض بأْ٘ ايؿكٌ بٌ ايٓاؽ ٗ اـكَٛات سػُا 

اعٞ ٚقڀعا يًٓعاع با٭زي١ ايؿطع١ٝ إػتكا٠ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓيًتس
(15)

 ,

ٚايكها٤ ٜككس ب٘ دٗاظ ايكها٤ شات٘ ايصٟ ٜتٍٛ ١َُٗ ايكها٤
(16)

 ,

ٕڂشهِ شلا, ٖٚٛ اغِ  ٚايكانٞ ْػب١ إٍ ايكها٤ َٚعٓاٙ ايكاط  يٮَٛض, ا

 ٚ غًڀاْا أٚ ْا٥با أٚ ٚايٝا أٚأيهٌ َٔ قه٢ بٌ اثٌٓ غٛا٤ نإ خًٝؿ١ 

ْا٥با ي٘, ٚقٌٝ ايكانٞ ٖٛ إبٌ يًشهِ  نإ َٓكٛبا ٜكهٞ بايؿطع أٚ

ٕڂًعڇّ ب٘. ايؿطعٞ ا
(17) 

غًب ايتؿطٜعات ا١ُٕٛٓ يػًو ايكها٤ خاي١ٝ َٔ تعطٜـ أدا٤ت 

ايكانٞ, ٚانتؿت بصنط ؾطٚٙ تعٌٝ ايكها٠, ٚتطؾٝعِٗ, ٚتطقٝتِٗ, 

أخرلا َٚػا٥ٌ ايٓكٌ ٚا٫ْتساب ٚاٱعاض٠ ٚا٫غتكاي١ ٚايتكاعس, ٚ

تأزٜبِٗ
(18)

ٕ أٚايػبب ٗ خًٛ ٖصٙ ايكٛاٌْ َٔ تعطٜـ ايكانٞ, ٖٛ  

ْٗا تهٕٛ َٔ اختكام ايؿك٘, إايتعاضٜـ يٝػت َٔ َٗاّ ايكإْٛ, إش 

ٚأسٝاْا ايكها٤, ؾُٗا ٜتٛيٝإ ١َُٗ تعطٜـ إكڀًشات ٚايتعابرل 

٫ تهٕٛ ايتعاضٜـ ايٛاضز٠ ٗ ايكٛاٌْ غرل إايٛاضز٠ ٗ ايكٛاٌْ, ٚ

 ١ًَ, ؾتهٕٛ عطن١ يًٓكس ٚايتذطٜح.َتها

َٚٔ ٜكهٞ بٌ ايٓاؽ  –ٚايكانٞ ٖٛ ايكاط  يٮَٛض احملهِ شلا 

َٚٔ تعٝٓ٘ ايسٚي١ يًٓٛط ٗ اـكَٛات ٚايسعا٣ٚ ٚإقساض  –عهِ ايؿطع 

ٚعٌُ  –ايؿكٌ  -ا٭سهاّ اييت ٜطاٖا طبكاڄ يًكإْٛ ٚايكها٤ ٖٛ اؿهِ 

ٛنٌ إيٝٗا عح اـكَٛات ايكانٞ, ٚضداٍ ايكها٤ ِٖ: اشل١٦ٝ اييت ٜ

يًؿكٌ ؾٝٗا طبكاڄ يًكإْٛ
(19)

, ؾايكانٞ ٖٛ ايؿدل ايڀبٝعٞ ايصٟ 

بتسا١ٝ٥ أٚ ا٭سٛاٍ , غٛا٤ نإ قانٝاڄ ٗ احمله١ُ ا٫ٜتٍٛ ٚٚٝؿ١ ايكها٤

ايؿدك١ٝ أٚ قانٞ ؼكٝل أٚ دٓح أٚ دٓاٜات أٚ نإ قانٝاڄ ٗ قه١ُ 

انِ ايكها٤ اٱزاضٟ ٚقها٤ ي٬غت٦ٓاف أٚ قه١ُ ايتُٝٝع, أٚ ايكها٠ ٗ ق

ايتأزٜب
(20)

 

َع٢ٓ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ: ٖٓاى َٔ عطف أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ بأْٗا تٛدٝٗات  _

َػتُس٠ َٔ إباز٨ ٚايكِٝ تع٢ٓ بهٝؿ١ٝ ايتكطف اي٥٬ل أثٓا٤ ٖاضغ١ 

ا١ٕٝٓٗ إدتًؿ١ ا٭ْؿڀ١
(21)

, ٖٚٓاى َٔ عطؾٗا بأْٗا فُٛع١ ايكِٝ 
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إٔ تٛٗط ع٢ً إط٤ سٌ أزا٥٘ يعًُ٘ إٗين ا٭خ٬ق١ٝ ايؿان١ً اييت هب 

إؿطٚع
(22)

, ٖٚٓاى َٔ عطؾٗا بأْٗا فُٛع١ ايكٛاعس اييت ؼسز ايٛادبات 

ا١ٕٝٓٗ, أٟ ؼسز ايػًٛى ايصٟ هب ع٢ً إٗين ايتعاَ٘ ٗ ٖاضغت٘ ٭عُاٍ 

ٜٚعطؾٗا ايبعض اٯخط بأْٗا فُٛع١ إعاٜرل ٚا٭ِاٙ ايػًٛن١ٝ  َٗٓت٘,

١َٝ اييت تعاضف عًٝٗا إؿتػًٕٛ با١ٕٓٗ.ٚايكِٝ ايػا
(23)

 

تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ: اْڀ٬قا َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١ ّهٔ  _

فُٛع١ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايؿان١ً تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ بأْٗا 

ايكانٞ, ًٜٚتعّ بٗا ساٍ أزا٤ٙ ١ٕٓٗ ايكها٤,  اييت هب إٔ تٛٗط ع٢ً

غتك٬ي١ٝ ٚاؿٝاز ٚايٓعا١ٖ ٚايكسم ٚا٭َا١ْ با٫خاق١ َا تعًل َٓٗا 

ٚايؿذاع١ ٚغرلٖا َٔ ايكِٝ ايػا١َٝ اييت ؼكل ايعسٍ ٚتٓكـ ايهعٝـ 

ٚتعڀٞ نٌ شٟ سل سك٘.
(24)

  

إباز٨ ٚايكِٝ ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس نُا ّهٔ تعطٜؿٗا بأْٗا فُٛع١ 

ا بٗا اييت هب إٔ ؼهِ غًٛى ايكها٠ ٚإعاٜا ٚايكؿات اييت هب إٔ ٜتشًٛ

يٝشكًٛا ع٢ً ثك١ ايٓاؽ ٚاسذلاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚيٝڀ٦ُٔ اـكّٛ إٍ 

.أسهاَِٗ ٚقطاضاتِٗ ٜٚجكٕٛ بٗا ٜٚكبًْٛٗا
(25)

   

 أ١ُٖٝ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ  ثاْٝا:

تبسٚ أ١ُٖٝ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ أْٗا ؼسز يًُٗين ٚتصنطٙ 

٘ ٗ ايكٝاّ بأعُاٍ بكٛض٠ زا١ُ٥ بايػًٛى ايكِٜٛ ايصٟ ٜٓبػٞ عًٝ٘ ايتعاَ

ْ٘ إظا٤ إؿه٬ت اييت ٜكڀسّ بٗا إٗين ٗ قٝاَ٘ بايتعاَات٘ شيو أَٗٓت٘, 

ا١ٕٝٓٗ قس ٜبسٚ َٔ غرل ا٥٬ِٕ تطن٘ وتهِ إٍ ض٩ٜت٘ ايؿدك١ٝ ؾٗسٙ 

ايط١ٜ٩ ؽتًـ َٔ ؾدل إٍ آخط, ٚقس ًُٞ ع٢ً إٗين سهُا غرل قا٥ب, 

قؿ٘ ٚؾكا يتكايٝس ا١ٕٓٗ ٜهٕٛ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ وسز إٗين َٛيصيو 

ٙ ٚتًو تعس َطآ٠ ٕا اضتهاٙ أٌٖ ا١ٕٓٗ ٚاغتكط ٗ صٚأعطاؾٗا, ؾٗ

نُا٥طِٖ َٔ سًٍٛ, ٚتبعا يسايو ؾإٕ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٖٞ أغًب 

َا تهٕٛ يٮعطاف ا١ٕٝٓٗ, بٌ ٖٞ ٗ أغًبٗا تهطٜؼ ٚتكٌٓ شلا 
(26)
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دتُاع١ٝ ا٫ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ َس٣ ايك١ُٝ ٚيكس أسؼ نجرل َٔ 

َٔ ايؿعٛض ايعاّ شيو ٭خ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ ايٛقت اؿانط, ٚقس ٜهٕٛ 

بؿا٥ستٗا, ؾاٱساط١ بٗا ٚايعٌُ َٛدبٗا أقبشت نطٚض٠ ادتُاع١ٝ
(27)

. 

ْٚٛطا يًسٚض ايصٟ تًعب٘ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, ؼطم ايهجرل 

َٔ ايتؿطٜعات ع٢ً ايٓل قطاس١ ع٢ً ٚدٛب ايتعاّ إٗين بٗا 

َٗا, ٜٚعزاز ا٭َط أ١ُٖٝ سُٝٓا ٜتعًل ا٭َط بأسس أِٖ إطاؾل ٗ ٚاسذلا

ايسٚي١, أ٫ ٖٚٛ َطؾل ايكها٤ ايصٟ تعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ سذط ا٭غاؽ 

    .ؾٝ٘

 : ساد١ ايكها٤ إٍ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ.ثايجا

إٕ ايعسٍ ٚايكها٤ قٓٛإ َت٬ظَإ ؾ٬ عسٍ بسٕٚ ايكها٤ ٫ٚ 

ٛ ايٛغ١ًٝ اييت ٜتشكل بٗا ايعسٍ َٚت٢ قها٤ بسٕٚ ايعسٍ, ؾايكها٤ ٖ

ا ا٭خرل ٜؿكس أُٖٝت٘ ٚقٛت٘ ٜٚكبح صؾكس ايعسٍ ٗ ايكها٤, ؾإٕ ٖ

ايٓاؽ ٫ ٜجكٕٛ ب٘, ٫ٚ ٜٓٛطٕٚ إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ غبٌٝ يًشكٍٛ ع٢ً 

ٕ ايسٚي١ تكّٛ ع٢ً , ٭سس أضنإ ايسٚي١ إ٪غػ١ شلاأسكٛقِٗ, ؾايكها٤ 

ايؿطز وتاز إٍ ا٭َٔ ع٢ً زٜٓ٘ اجملتُ , ٚاجملتُ  ٜكّٛ ع٢ً ايؿطز, ٚ

ؾ٬ اغتكطاض يًُذتُ  بسٕٚ قها٤ ْٚؿػ٘ ٚعطن٘ َٚاي٘,
(28)

 

ايكها٤ ١َٓٗ ؾطٜؿ١ ٫ غ٢ٓ عٓٗا ٗ أٟ فتُ  بؿطٟ, ٚقس ؾ

أنؿ٢ ايٓاؽ عًٝٗا قسضا نبرلا َٔ إٗاب١ ْٛطا ٕا ٜػٓس إٍ ايكها٠ َٔ 

أثط نبرل ٜكسضٕٚ أسهاَا قڀع١ٝ شلا  أِْٗ إشق٬سٝات ٖا١َ ٚخڀرل٠, 

ع٢ً أَٔ اجملتُعات ٚسٝا٠ ا٭ؾطاز َٚعتكساتِٗ ٚسطٜاتِٗ ٚأعطانِٗ 

ٚنطاَتِٗ ٖٚتًهاتِٗ ٚأَٛاشلِ
(29)

نُا إٔ ايكها٤ َٔ ا٭َٛض إكس١َ  ,

عٓس نٌ ا٭َِ َُٗا بًػت زضد١ سهاضتٗا, إش إٔ اـك١َٛ ايبؿط١ٜ 

 ٚتٓاظع ايبكا٤ غ١ٓ ايهٕٛ ٚي٫ٛ ايٛاظع ايصٟ ٜٓكـ ايهعٝـ َٔ ايكٟٛ

ٚإًّٛٛ َٔ ايٛامل ٫ختٌ ايٓٛاّ ٚعُت ايؿٛن٢
(30)

 

ٙ ا٭١ُٖٝ ؾكس تطغدت ٗ نُا٥ط اؿطٜكٌ ع٢ً صْٚٛطا شل

سكٛم اٱْػإ ٚغٝاز٠ ايكإْٛ َٚباز٨ اؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠ َٔ 

ناؾ١ ايؿعٛب ٚا٭َِ نجرل َٔ إباز٨ ٚايكِٝ ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس اييت هب 
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عاٜا ٚايكؿات اييت هب إٔ ٜتشًٛا بٗا يٝشكًٛا إٔ ؼهِ غًٛى ايكها٠ ٚإ

ع٢ً ثك١ ايٓاؽ ٚاسذلاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚيٝڀ٦ُٔ اـكّٛ إٍ أسهاَِٗ 

ٚقطاضاتِٗ ٜٚجكٕٛ بٗا ٜٚكبًْٛٗا, ٭ِْٗ ٚثكٛا بهؿا٤اتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚعسشلِ 

ْٚعاٖتِٗ ٚأَاْتِٗ ٚسٝازِٖ ٚاغتك٬يٝتِٗ.
(31)

  

 إلضالو٘أخالقٗات وٍّٛ الكضاٞ ا املبشح الجاٌ٘:

ٜتعٌ عًٝٓا قبٌ ايتڀطم إٍ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ ايكها٤ اٱغ٬َٞ 

 أ١ُٖٝ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ َٚٛاٖط عٓا١ٜ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ب٘. إٔ ْبٌ

 .أ١ُٖٝ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ َٚٛاٖط عٓا١ٜ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ب٘أ٫ٚ: 

 أ١ُٖٝ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ - 0

ٜات ٗ اٱغ٬ّ, ٚي٘ إها١ْ ٚٚٝؿ١ ايكها٤ َٔ أخڀط اي٫ٛ

ايطؾٝع١ ٚاشلٝب١ ٚايطٖب١ ٗ ايٓؿٛؽ, ؾأغاغ٘ ايعسٍ ْٚكط٠ إًّٛٛ 

, ؾؿٞ ٜس ا٭١َٚإٜكاٍ اؿكٛم إٍ أقشابٗا, ٖٚٛ عٓٛإ سهاض٠ 

ايكانٞ أِٖ َا ًّه٘ اٱْػإ, ضٚس٘ ٚعطن٘ َٚاي٘, َٚٔ ٖٓا نإ 

٫ٚ  ًٝؿ١,سطم اٱغ٬ّ عًٝ٘  عُٛٝا, ست٢ أْ٘ دعٌ ٫ٜٚت٘ بٝس اـ

ٜعڀ٢ ٕٔ ٜڀًب٘ خؿ١ٝ احملابا٠ ٚايًِٛ, ؾاـًٝؿ١ ٜتدرل َٔ ؾٝ٘ ايتك٣ٛ 

 .ٚايك٬ح ٜٚعٝٓ٘ ع٢ً ايكها٤

ايكها٤ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ سٛٞ بعٓا١ٜ ٫ ْٛرل إشٕ ؾؾايجابت 

عس ي٘ ع٢ً مٛ يٝؼ َجٌٝ أ ايصٟشلا, ؾكس نإ قهُا َٚكْٛا َ٪زٜا يًسٚض 

ٗ ؼكٝك٘ يًعساي١ ٚسؿٜ ايٓٛاّ شيو ٛٗط , ٜٚا٭َِي٘ ٗ أٟ أ١َ َٔ 

, ؾكس اٱغ١َٝ٬ٚايطخا٤ ٗ ضبٛع ايسٚي١  ا٭َٔٚتٛؾرل  ٚا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ

ٚقهاتٗا بؿهٌ عاّ ٫ وابٕٛ ٗ ايعسٍ  اٱغ١َٝ٬نإ أنجط خًؿا٤ ايسٚي١ 

قطٜبا أٚ بعٝسا ٫ ٗ ؾس٠ ٫ٚ ضخا٤, ؾايهٌ أَاّ ايعسٍ غٛا٤, ٜكٍٛ عُط 

...ٚأَا ايعسٍ  «سس عُاي٘أخڀب٘ إٍ  إسس٣هلل عٓ٘ ٗ بٔ اـڀاب ضنٞ ا

ٚإٕ ض٩ٟ –بعٝس, ٫ٚ ٗ ؾس٠ ٫ٚ ضخا٤ ٚايعسٍ  ؾ٬ ضخك١ ؾٝ٘ يكطٜب أٚ

ا ٚايٞ صٖٚ  »ٚأطؿأ يًذٛض, ٚأقُ  يًباطٌ َٔ اؾٛض... أق٣ٛؾٗٛ –يٝٓا 

, ٚإٔ اٱغ٬ّٓل غعٝس بٔ غٜٛس ٜعًٔ ٗ إسس٣ خڀب٘ إٔ ايعسٍ باب 

١ ايسَا٤ ٚاظزساّ ايػذٕٛ بايػذٓا٤, ٚإِا قها٤ باؿل ايؿس٠ يٝػت بإضاق
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أٜٗا ايٓاؽ إٕ يٲغ٬ّ سا٥ڀا َٓٝعا  « بايعسٍ ٖٚا دا٤ ٗ خڀبت٘: ٚأخص

اؿل ٚباب٘ ايعسٍ ٫ٚ ٜعاٍ اٱغ٬ّ َٓٝعا َا  اٱغ٬ّٚبابا ٚثٝكا, ؾشا٥٘ 

اؾتس ايػًڀإ ٚيٝؼ ؾس٠ ايػًڀإ قت٬ بايػٝـ ٫ٚ نطبا بايػٛٙ 

(32)»باؿل ٚأخص بايعسٍٚيهٔ قها٤ 
 

َب١ٓٝ أْ٘ هب ع٢ً  اٱغ١َٝ٬ٚقس دا٤ت ْكٛم ايؿطٜع١ 

ايكانٞ إقساض أسهاَ٘ ٚؾل ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱْاع ٚا٫دتٗاز, 

ؾايكانٞ يٝؼ ي٘ َطد  إ٫ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ 

أْعٛا ع٢ً اؿهِ ٗ  ناْٛاإْاع  إػًٌُ إٕ  إٍٚايػ٬ّ, ٚإ٫ ضد  

ٛاقع١ إعطٚن١ عًٝ٘, ٚإ٫ ؾعًٝ٘ ا٫دتٗاز ع٢ً ن٤ٛ ايهتاب ايععٜع اي

ٚايػ١ٓ إڀٗط٠ ٚع٢ً ٚؾل قٛاعس ايؿطع اؿٓٝـ
(33)

 

 ايُٝٔ, إٍٚقس بعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َعاش بٔ دبٌ       

ٚيهٓ٘ اختدلٙ قبٌ بعج٘ عٔ ططٜل تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ ي٘ ؾكاٍ ق٢ً اهلل 

أقهٞ بهتاب  ؾكاٍ:عٔ يو ايكها٤ ؾُاشا تؿعٌ؟ "أضأٜت إٕ  ٚغًِ:عًٝ٘ 

 ي٘:ؾكاٍ  اهلل,أقهٞ بػ١ٓ ضغٍٛ  َعاش:ؾكاٍ إٕ مل ػس؟ ؾكاٍ  تعاٍ,اهلل 

ؾإٕ مل ػس؟ ؾكاٍ َعاش: أدتٗس بطأٜٞ ٫ٚ آيٛ, ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 

 .وب٘ اهلل اهلل إٍ َاضغٍٛ اؿُس هلل ايصٟ ٚؾل ضغٍٛ 

ٱغ١َٝ٬ نٛاب٘ ٚؾطٚٙ ١َُٗ هب ٚقس ٚنعت ايؿطٜع١ ا      

تٛاؾطٖا ٗ َٔ ٜتٍٛ ٚٚٝؿ١ ايكها٤ يعِٛ قسضٖا ٚد٬ي١ ؾأْٗا, ٚقس 

أؾاض إيٝٗا إاٚضزٟ بكٛي٘: ٫ هٛظ تكًٝس ايكها٤ إ٫ ٕٔ تهاًَت ؾٝ٘ 

ؾطٚط٘ ٖٚٞ اٱغ٬ّ ٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاؿط١ٜ ٚايصنٛض٠ ٚايعًِ ٚغ١َ٬ 

ايؿدل ٗ زٜٓ٘ ٚاعتساي٘ ٗ اؿٛاؽ ٚايعساي١ ٖٚٞ اغتٛا٤ أسٛاٍ 

أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚتتشكل بأَطٜٔ ُٖا ايك٬ح ٗ ايسٜٔ ٚايتشًٞ 

بإط٠٤ٚ
(34)

 

نُا ٜتعٌ إٔ ٜتكـ َٔ ٜتٍٛ ايكها٤ َذُٛع١ َٔ ايكؿات             

اـًك١ٝ اييت تعٝٓ٘ ع٢ً ايكها٤ بعسٍ نايعؿ١ ٚايٛضع ٚايؿڀ١ٓ ٚايٝك١ٛ 

بٌ اـكّٛ ٗ ايسخٍٛ عًٝ٘ ٚإٔ ٜػٟٛ  ٚاؿًِ ٚايكدل ٚا٭ْا٠,
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ٚاؾًٛؽ بٌ ٜسٜ٘ ٚٗ اٱقباٍ عًُٝٗا ٚا٫غتُاع َُٓٗا ٚٗ اؿهِ 

 عًُٝٗا.

 َٛاٖط عٓا١ٜ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َطؾل ايكها٤: - 5

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ قس أٚيت عٓا١ٜ نبرل٠ ١ٕٓٗ ايكها٤  إٔشنطْا       

 ط ٖصٙ ايعٓا١ٜ ؾُٝا ًٜٞ:ٕهاْت٘ اشلا١َ ٚاـڀرل٠ ٗ اجملتُ  ٚتتذ٢ً َٛاٖ

ايتؿسز ٚايسق١ ٗ ؾطٚٙ تٛيٞ ايكها٤: إٕ ايكها٤ َٔ أدٌ ايعًّٛ قسضا 

ٚأععٖا َهاْا ٚأؾطؾٗا شنطا ٭ْ٘ َكاّ عًٞ َٚٓكب ْبٟٛ ب٘ ايسَا٤ 

ٜجبت ًَهٗا ٜٚػًب,  ٚا٭َٛاٍا٭بهاع ؼطّ ٚتٓهح,  تعكِ ٚتػؿح, ٚ

ٜٚٓسب ٚإعا٬َت ٜعًِ َا هٛظ َٓٗا َٚا وطّ َٚا ٜهطٙ
(35)

٭دٌ شيو  

ٚن  ؾكٗا٤ إػًٌُ ؾطٚطا نجرل٠ يتٛيٞ َٓكب ايكها٤, ؾكس اتؿكٛا 

ع٢ً أْ٘ ٜؿذلٙ ٗ ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ عاق٬ بايػا سطا َػًُا زلٝعا بكرلا 

   .ْاطكا, ٚاختًؿٛا ٗ اؾذلاٙ ايعساي١ ٚايصنٛض٠ ٚا٫دتٗاز

ظٜاز٠ ع٢ً ٖصٙ ايؿطٚٙ, ؾإْ٘ ٜػتشب ٗ ايكانٞ تٛاؾط ؾطٚٙ 

 أخط٣ تكٌ إٍ ٔػ١ عؿط ؾططا ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

دتٗاز ٗ ا٭سهاّ ايهتاب ٚايػ١ٓ عٝح ٜبًؼ ضتب١ ا٫إٔ ٜهٕٛ عإا ب

ٜهٕٛ عاضؾا  إٔ, َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ إيٕٝ٘ ٜهٕٛ عاضؾا َا وتاز , أايؿطع١ٝ

ٜهٕٛ غٓٝا ؾإ  إٔ, ٜهٕٛ ٚضعا ٗ زٜٓ٘ إٔ, بعكس ايؿطٚٙ ٖٚٞ ايٛثا٥ل

ٜهٕٛ  إٔ, ٜهٕٛ قبٛضا إٔ, عٓ٘ زْٜٛ٘ ٚأز٣ َاّاٱ أغٓاٙنإ ؾكرلا 

ٜهٕٛ ضسُٝا  إٔ, ٜهٕٛ سًُٝا َتٛانعا إٔ, ٚقٛضا عبٛغا ٗ غرل غهب

إٔ ٜهٕٛ قٜٛا ساظَا ٗ تٓؿٝص , ٜؿؿل ع٢ً ا٭ضاٌَ ٚايٝتا٢َ ٚغرلِٖ

إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايبًس , إٔ ٫ ٜبايٞ بًّٛ ايٓاؽ ٫ٚ بأٌٖ اؾاٙ, ا٭سهاّ

ؾ٬ ٜهٕٛ ٚيس ظْا ٫ٚ ٚيس  ايٓػب,ٕٛ َعطٚف إٔ ٜه, ايصٟ ٜكهٞ ؾٝ٘

إٔ ٜهٕٛ َتٝكٛا ٫ , إٔ ٫ ٜهٕٛ قسٚزا ٚإٕ نإ قس تاب, ٬َع١ٓ

َتػؿ٬
(36) 

ايتشصٜط َٔ ٖاضغ١ أعُاٍ ايكها٤ ٚطًبٗا: ٕا ناْت ١ٜ٫ٚ ايكها٤ َٔ 

 إٍاي٫ٜٛات نإ ٫بس َٔ اختٝاض ا٭نؿأ ٚا٭دسض بٗا, ست٢ ٫ ٜػٓس ايكها٤ 

ٜػتػً٘ ؾُٝا ًُٝ٘ عًٝ٘ عٛاطؿ٘ َٚؿاعطٙ ٖٚٛاٙ, ٚا٭قٌ  إَٔٔ ّهٔ 
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ايعاّ إٔ ٫ ٍٜٛ ايكها٤ َٔ أضازٙ ٚ طًب٘ إ٫ يعصض أٚ ؿاد١ ٚإٕ ػُعت 

ؾٝ٘ ؾطٚٙ ايكها٤ كاؾ١ إٔ ٜٛنٌ إيٝ٘ ؾ٬ ٜكّٛ ب٘ ٫ٚ ٜك٣ٛ عًٝ٘
(37)

 

قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "ٚهلل ٫ ْٛيٞ ٖصا ايعٌُ أسسا ٜػأي٘ 

أسسا وطم عًٝ٘ أٚ
(38) 

ْٚٛط عُط ابٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ إٍ ؾاب ٗ ٚؾس ٚؾس عًٝ٘     

نست إٔ تػطْا  عُط:ؾإشا ٖٛ ٜػأي٘ ايكها٤ ؾكاٍ ي٘  ٚأعذب٘,ؾاغتش٬ٙ 

ٚقس ٚضزت أسازٜح نجرل٠ , َٔ ْؿػو إٕ ٖصا ا٭َط ٫ ٜك٣ٛ عًٝ٘ َٔ وب٘

ايكها٤, َٔ شيو َا عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؼصض َٔ ٖاضغ١ عٌُ 

ضٟٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: "ايكها٠ ث٬ث١, قانٝإ ٗ ايٓاض ٚقاض ٗ اؾ١ٓ, قاض 

ؾصيو عطف اؿل ؾكه٢ ب٘ ؾٗٛ ٗ اؾ١ٓ ٚقاض عًِ اؿل ؾذاض َتعُسا 

ٗ ايٓاض, ٚقاض قه٢ بػرل عًِ ٚاغتشٝا إٔ ٜكٍٛ إْٞ ٫ أعًِ ؾٗٛ ٗ 

ايٓاض"
(39)

كها٤ ؾكس شبح بػرل نُا قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "َٔ ٚيٞ اي 

غهٌ
(40)

. 

ي٘ ؾكه٢ بٌ  أٌٖتٍٛ ايكها٤ َٔ ٖٛ  إشابٝإ ؾهٌ ايكها٤ بايعسٍ: 

ايٓاؽ بهتاب اهلل عع ٚدٌ ٚغ١ٓ ضغٛي٘, ٚأعڀ٢ نٌ شٟ سل سك٘ ٚمل 

ىـ ٗ اهلل ي١َٛ ٥٫ِ نإ ي٘ عٓس اهلل أدط عِٛٝ ٜػب٘ عًٝ٘
(41)

ؾكس ض٣ٚ  

 سػس إ٫ ٗ اثٓتٌ ضدٌ آتاٙ قاٍ :" ٫أْ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ 

اهلل َا٫ ؾػًڀ٘ ع٢ً ًٖهت٘ ٗ اؿل, ٚضدٌ آتاٙ اهلل اؿه١ُ ؾٗٛ ٜكهٞ 

"َٔ  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: إٔٚأٜها بٗا ٜٚعًُٗا ايٓاؽ" 

طًب قها٤ إػًٌُ ست٢ ٜٓاي٘ , ثِ غًب عسي٘ دٛضٙ ؾً٘ اؾ١ٓ َٚٔ 

 غًب دٛضٙ عسي٘ ؾٗٛ ٗ ايٓاض".

 أٚ أؾهٌعازٍ  إَاّٚقاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "يّٝٛ ٚاسس َٔ         

َٔ َڀط  أظن٢ضض عك٘ أخرل َٔ عباز٠ غتٌ غ١ٓ ٚسس ٜكاّ ٗ 

خطٜؿا" أضبعٌ
(42)

ًٚ٘,  إ٫:" غبع١ ًِٜٛٗ اهلل ّٜٛ ٫ ٌٚ أٜهاٚقاٍ  

ابٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ "إٕ  ٚقاٍ عُط, ايعازٍ" اٱَاّٚشنط َِٓٗ 

ٚوػٔ ب٘ ايصنط,  ا٭دطٔ اؿل ٜٛدب اهلل تعاٍ ب٘ ايكها٤ عٓس َٛاط

ؾُٔ خًكت ْٝت٘ ٗ اؿل ٚيٛ ع٢ً ْؿػ٘ نؿاٙ اهلل تعاٍ َا بٝٓ٘ ٚبٌ 
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ايٓاؽ, َٚٔ ؽًل ايٓاؽ َا يٝؼ ؾٝ٘ ؾٓأٙ اهلل تعاٍ ؾإٕ اهلل ٫ ٜكبٌ َٔ 

ايعباز إ٫ َا نإ خايكا, ؾُا ٚٓو بجٛاب َٔ اهلل ٗ عادٌ ضظق٘ ٚخعا٥ٔ 

ضٓت٘"
(43)

ؾٗصٙ ا٭سازٜح ٚغرلٖا نًٗا تبٌ ؾهٌ ايكها٤ بايعسٍ  

ٚايجٛاب اؾعٌٜ ايصٟ خك٘ اهلل تعاٍ ٕٔ ادتٗس ٗ إسكام اؿل ٚإقا١َ 

 غًڀإ ايعسٍ بٌ عباز اهلل.

تكطٜط ٚتععٜع اغتك٬ي١ٝ ايكها٤: سطقت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أؾس 

اَا ست٢ غتك٫٬ تااؿطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َتٛيٞ ؾ٪ٕٚ ايكها٤ َػتك٬ 

ٜكّٛ بأعبا٤ ا١ُٕٗ اـڀرل٠ إًكا٠ ع٢ً عاتك٘, ٚإتتب  يتاضٜذ ايكها٤ ٗ 

اٱغ٬ّ هس أزي١ تڀبٝك١ٝ ٚاٖط٠ ٚد١ًٝ تسٍ ع٢ً اغتك٬ٍ ايكانٞ عٓس 

ايكٝاّ َُٗت٘, ؾإكڀؿ٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ٜتٍٛ ايكها٤ بٓؿػ٘ 

 ايكٝاّ َُٗت٘, ٚمل ٖٚٛ أعسٍ ايٓاؽ سهُا, ٚناْت ي٘ ايػًڀ١ إڀًك١ ٗ

ٜهٔ ىه  ٭سس َٔ ايٓاؽ أٚ غًڀ١ َٔ ايػًڀات عٓس قٝاَ٘ باؿهِ 

بٌ ايٓاؽ, َٚا نإ ٭سس َٔ أقشاب٘ إٔ هط٩ ع٢ً ايتسخٌ ٗ ٖصا 

ا٭َط, َٚا نإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٝكبٌ ؾؿاع١ ٫ٚ ٚدا١ٖ ٗ تٓؿٝص 

ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا سسٚز اهلل, ٖٚا ٜسٍ ع٢ً شيو َا ضٚت٘ أّ إ٪ٌَٓ عا٥

إٔ قطٜؿا أُٖتِٗ إطأ٠ إدع١َٝٚ اييت غطقت, ؾكايٛا َٔ ٜهًِ ضغٍٛ 

اهلل َٚٔ هذل٩ عًٝٗا إ٫ أغا١َ سب ضغٍٛ اهلل ؾهًِ ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ: 

ٗ سس َٔ سسٚز اهلل, ثِ قاّ ؾدڀب ؾكاٍ: أٜٗا ايٓاؽ إِا ًٖو  أتؿؿ 

ٜٚذلنٕٛ ايؿطٜـ,  َٔ نإ قبًهِ أِْٗ ناْٛا ٜكُٕٝٛ اؿس ع٢ً ايٛنٝ 

ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ يٛ إٔ ؾاط١ُ ؾعًت شيو يكڀعت ٜسٖا 
(44)

. 

َٚٔ َٛاٖط اغتك٬ٍ ايكها٤ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إٔ اـًؿا٤        

أْؿػِٗ ناْٛا ىهعٕٛ يًكها٤, سٝح ناْٛا هًػٕٛ َ  اـكّٛ أَاّ 

ايكانٞ ايصٟ ْكبٛٙ يعا١َ ايٓاؽ غٛا٤ بػٛا٤ زٕٚ ُٝع أٚ اغتع٤٬, 

ْكٝك١, بٌ إٕ شيو ٜعٜس َٔ  أٚٚناْٛا ٫ ٜطٕٚ ٗ شايو غهان١ 

َهاْتِٗ ٚؾطؾِٗ ٜٚسٍ ع٢ً تػاِٜٚٗ َ  ايطع١ٝ أَاّ ايكها٤, ٚقس ٚضز 

عٔ عُط ابٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ ؽاقِ ٖٛ ٚضدٌ نإ عُط قس 

أخص َٓ٘ ؾطغا يتذطبت٘ قبٌ ايؿطا٤ ؾشٌُ عًٝ٘ ؾعڀب, ؾداقُ٘ 
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جُٔ, ؾكاٍ عُط ادعٌ بٝين ٚبٝٓو ضد٬, ؾكاٍ ايطدٌ َڀايبا إٜاٙ باي

إْٞ أضن٢ ؾطٜح ايعطاقٞ, ؾكبٌ عُط ٚسهِ ؾطٜح بُٝٓٗا, ؾكاٍ  ايطدٌ:

ؾطٜح يعُط أخصت٘ قشٝشا ؾأْت ي٘ نأَ ست٢ تطزٙ قشٝشا 

غإا.
(45)

  

نُا نإ ايكها٠ ٜطؾهٕٛ تسخٌ اي٠٫ٛ ٗ ايكها٤ ٜٚطزٕٚ         

٬َٞ ع٢ً شيو نجرل٠, َٚٓٗا إٔ ؾؿاعتِٗ, ٚا٭َج١ً ٗ ايتاضٜذ اٱغ

ْٛط ا٭ضض اييت ا إٔإٓكٛض نتب إٍ قانٞ ايبكط٠ غٛاض ابٔ عبس اهلل 

ؽاقِ ؾٝٗا ؾ٬ٕ ايكا٥س ٚؾ٬ٕ ايتادط ؾازؾعٗا إٍ ايكا٥س, ؾهتب إيٝ٘ 

ايكانٞ إٔ ايب١ٓٝ قاَت عٓسٟ أْٗا يًتادط, ؾًػت أخطدٗا َٔ ٜسٙ إ٫ 

سؾعٗا إٍ ايكا٥س, ؾهتب ايكانٞ ٚاهلل ٫ بب١ٓٝ, ؾهتب إيٝ٘ إٓكٛض ٚاهلل يت

أخطدٗا َٔ ٜس ايتادط إ٫ عل, ؾًُا دا٤ ايهتاب قاٍ: َٮتٗا ٚاهلل عس٫, 

ٚقاض قهاتٞ تطزْٞ إٍ اؿل 
(46)

. 

ؾٗصٙ ايكك١ تبٌ يٓا َٛاٖط ع١ُٝٛ َٔ اغتك٬ٍ ايكها٤ ٗ       

ٙ ٗ اٱغ٬ّ ٚؾكٌ ايػًڀات ايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥, ٖٚٛ أَط قًُا لس

ٚقتٓا اؿايٞ, سٝح تڀػ٢ ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥, 

َٔ نعـ أسهاّ ايكها٠ ٚتأثطٖا بتسخ٬ت ايػًڀ١ شيو َٚا ٜػتتب  

 ايتٓؿٝص١ٜ.

 ٚايكها٤,ٜٚعس عُط ابٔ اـڀاب أٍٚ َٔ أسسخ ؾك٬ ٗ اي١ٜ٫ٛ        

 ؾؿكٌ بٌ اي١ٜ٫ٛ ٚايكها٤ ٚأٚدس ْٛاّ ايكانٞ إتدكل بعس إٔ

نإ هُ  بٌ اي١ٜ٫ٛ ٚايكها٤
(47)

 . 

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ  ثاْٝا:

 ٕا نإ ايكها٤ أَط ٫ظّ يكٝاّ ا٭َِ ٚغعازتٗا ٚسٝاتٗا سٝا٠ طٝب١,       

ٚيٓكط٠ إًّٛٛ ٚقُ  ايٛامل ٚقڀ  اـكَٛات بأزا٤ اؿكٛم إٍ أًٖٗا 

ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط
(48)

ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜتش٢ً  , نإ يعاَا

تعٝٓ٘ ع٢ً إقا١َ بآزاب ٚأخ٬قٝات َع١ٓٝ تكٕٛ زلعت٘ ٚؼؿٜ ٖٝبت٘ ٚ

َتٓاع عٔ إٌٝ ٚاحملابا٠ ٚاؾٛض, ٖٚٞ َػتُس٠ َٔ ضغاي١ اؿل ٚايعسٍ ٚا٫
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أَرل إ٪ٌَٓ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ ٗ ايكها٤ ٚايػٝاغ١ إٍ أبٞ َٛغ٢ 

 ا٭ؾعطٟ ضنٞ اهلل عٓ٘.

اٯزاب ٚا٭خ٬قٝات ١ٕٓٗ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ ٖٞ اييت إٕ ٚدٛز ٖصٙ        

دعًت ايٓٛاّ ايكها٥ٞ اٱغ٬َٞ أؾهٌ ايِٓٛ ع٢ً اٱط٬م , ؾكس 

أغؼ ايطعٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ايكشاب١ َٚٔ قبًِٗ ضغٍٛ اهلل يٓٛط١ٜ 

َتها١ًَ ٚق١ٜٛ ٗ ايكها٤ ايعازٍ ايصٟ ول اؿل ٜٚعٖل ايباطٌ, ػًت 

ٗ تًو ا٭سهاّ اييت نإ ٜكسضٖا قها٠ تڀبٝكات٘ ايع١ًُٝ ٚأب٢ٗ قٛضٙ 

شيو ٫ٚ ؾو إٔ , إػًٌُ ؾتػتكط بٗا ايٓؿٛؽ ٜٚأخص نٌ شٟ سل سك٘

 ايكها٠,نً٘ َطتب٘ أغاغا با٭خ٬قٝات ٚاٯزاب اييت ؼ٢ً بٗا أٚي٦و 

  ًٜٞ:ٚغٓعطض بإهاظ ٭خ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ ٖٚٞ نُا 

كٌ إيٝ٘ ايكٟٛ ٚايهعٝـ, ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ إٔ هًؼ ٗ َٛن  ٜ

ٚهٛظ ي٘ اؾًٛؽ ٗ إػذس, ٚاغتشب بعض ايعًُا٤ إٔ هًؼ خاضز 

هب ع٢ً , ٚإػذس يٝكٌ إيٝ٘ اؿا٥ض ٚايٓؿػا٤ ٚايٝٗٛز ٚايٓكاض٣

ايكانٞ إٔ ٜػٟٛ بٌ اـكٌُ ٗ اؾًٛؽ ٚايه٬ّ ٚاٱغتُاع  

 ٫ٚ ٚا٬ٕس١ٛ, ٫ٚ ٜؿهٌ ايؿطٜـ ع٢ً إؿطٚف ٫ٚ ايػين ع٢ً ايؿكرل

ايكطٜب ع٢ً ايبعٝس 
(49)

. 

ؽكٝل ٚقت يًكها٤ عٝح هًؼ ايكانٞ يًكها٤ ٗ بعض ا٭ٚقات زٕٚ 

َتٓاع عٔ ا٫, ٫ٚٚ هًؼ بايًٌٝ ٫ٚ ٗ أٜاّ ا٭عٝاز ْؿػ٘,ايبعض يرلٜح 

 ايكها٤ ٗ بعض ا٭سٛاٍ, ؾ٬ ٜكهٞ ٖٚٛ غهبإ ٫ٚ دا٥  ٫ٚ عڀؿإ.

٫ ٜؿيت ايكانٞ ٗ َػا٥ٌ  ,َؿاٚض٠ أٌٖ ايعًِ ٚا٭خص بآضا٥ِٗ     

٫ ٜكبٌ ايكانٞ , اـكّٛ ٫ٚ ٜػُ  ن٬ّ أسس اـكٌُ ٗ غٝب١ قاسب٘

اشلس١ٜ إ٫ َٔ ا٭قطبٌ ايصٜٔ ٫ ٜٗسْٚ٘ ٭دٌ ايكها٤, ٭ٕ اشلس١ٜ تسعٛ إٍ 

٫ ٜڀًب , ٚإٌٝ يًُٗسٟ ٚإنعاف َطنع اـكِ اٯخط ؾهإ قبٛشلا سطاَا

٫ ٜباؾط ايؿطا٤ , شيو١ ٫ٚ غرل عاض٫ٜ ايكانٞ َٔ ايٓاؽ اؿٛا٥ر 

تطى ايهشو , ٚاحملابا٫ٚ٠ ٜؿذلٟ ي٘ ؾدل َعطٚف خٛؾا َٔ  بٓؿػ٘,

ٚهٛظ ي٘ إٔ  عسٚٙ,أ٫ ٜكهٞ ع٢ً , ٚٚإعاح ٭ٕ شيو هط٩ اٯخطٜٔ عًٝ٘

ٜٚكطف  ٚٚايسٙ,أ٫ ٜكهٞ ٕٔ ٫ ػٛظ ي٘ ؾٗازت٘ نٛيسٙ , ٚيٜ٘كهٞ 
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١ ايٓاؽ َٚؿٝ٘ َعِٗ إ٫ إٔ ٜتذٓب كايڀ, اؿهِ ٗ شايو إٍ غرلٙ

إٔ ٜعدط َٔ تعس٣ َٔ إتداقٌُ ع٢ً اٯخط ٗ اجملًؼ بؿتِ , ؿادت٘

إٔ ٜعاقب َٔ آشاٙ َٔ إتداقٌُ أٚ ؾتُ٘ أٚ تٓكك٘ أٚ , ٚغرلٙأٚ 

إٔ ٜتذٓب اي٥٫ِٛ إ٫ , ْػب٘ إٍ دٛض, ٚايعكٛب١ ٗ ٖصا أؾهٌ َٔ ايعؿٛ

اؿطم ع٢ً ايكًح , ١ُٝٚٚي١ُٝ ايٓهاح , ٚا٭ٍٚ ي٘ تطى ا٭نٌ ٗ ايٛي

اؾا٥ع ٚشايو ٕا ٜ٪زٟ إيٝ٘ َٔ تآيـ ايكًٛب ٚقؿا٤ ايٓؿٛؽ ٚايتػاَح 

عٔ بعض اؿكٛم عٔ ضنا ٚاختٝاض غ٬ف ايكها٤, ؾكس ٜٓتعع ب٘ اؿل 

َٔ اـكِ بػرل ضناٙ ؾٝؿعط َٔ شيو َط ايكها٤, ٚقس ٜتؿاقِ ا٭َط 

س ايػذٕٛ ٚىطز إٔ ٜتؿك, بُٝٓٗا, ٜٚتٛيس َٔ شايو ا٭نػإ ٚا٭سكاز

أ٫ ٜتعكب سهِ َٔ قبً٘ إ٫ إشا نإ , َٚٔ نإ َػذْٛا بػرل سل

ؾً٘ إٔ ٜتعكب أسهاَ٘ ٚي٘ إٔ ٜٓكض قها٤ ْؿػ٘ إشا  باؾٛض,َعطٚؾا 

إٔ ٜػأٍ ٗ ايػط عٔ أسٛاٍ ايؿٗٛز يٝعطف ايعسٍ , ٚغ٬ؾ٘تبٌ ي٘ اؿل 

َٔ غرلٙ 
(50)

. 

ٚدب ع٢ً  ؾُت٢ أقبشت قاؿ١ يًشهِ ايسع٣ٛ,غطع١ ايبح ٗ 

ٚإ٫ ؾإْ٘ ٜهٕٛ آمثا بػبب َا ٜذلتب  تأخرل,ايكانٞ إٔ وهِ ؾٛضا زٕٚ 

ع٢ً تأخرل اؿهِ َٔ اٱنطاض بايٓاؽ ٚتعڀٌٝ َكاؿِٗ ٚنٝاع 

 سكٛقِٗ.

ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜتجبت ٗ اؿهِ ٜٚكًب ا٭َٛض ع٢ً ٚدٖٛٗا نًٗا, ٜٚكابٌ 

ٙ ٚؾكٌ ٗ بٌ ا٭زي١ ٚايكطا٥ٔ ْٚتا٥ذٗا ؾإشا اغتبإ ي٘ اؿل أَها

ايكه١ٝ, ٚإٕ ناْت ايكه١ٝ ٗ سس َٔ سسٚز اهلل ٚٚدس ؾب١ٗ َعتدل٠ ٗ 

ْٛط ايؿاضع زض٤ بٗا اؿس ع٬ُ بكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

"ازض٩ٚا اؿسٚز عٔ إػًٌُ َا اغتڀعتِ, ؾإٕ ٚدسمت يًُػًِ كطدا 

ؾدًٛا غبًٝ٘, ؾإٕ اٱَاّ إٔ ىڀ٧ ٗ ايعؿٛ خرل َٔ إٔ ىڀ٧ ٗ 

 عكٛب١" اي

ٖتُاّ ظُاٍ اشل١٦ٝ ًٕبؼ ٚإٛٗط, ٚشيو ٭ٕ عسّ ا٫إٔ ٜهٕٛ سػٔ ا

 ٜ٪زٟ إٍ اٱخ٬ٍ بٛقاض ايكانٞ أٚ َذًػ٘.
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ع٢ً ايكانٞ إٔ ٫ ٜتكـ بايػ١ًٛ ٚايكػ٠ٛ ٫ٚ بايتػاٌٖ ٚايتٗإٚ 

بٌ ٜتٛخ٢ ايٛغ٘ ٗ شايو ؾٝذلؾ  َٔ غرل تهدل ٚىؿض  إبا٠٫,ٚعسّ 

.اؾٓاح َٔ غرل َصي١
(51)

 

تؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ ايكها٤ ٗ ا٫ ايجايح: أخ٬قٝات ١َٓٗإبشح 

 ٚايتؿطٜعات ايعطب١ٝ.

سٛٝت أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ باٖتُاّ نبرل إٕ نإ ع٢ً إػت٣ٛ        

تؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ اٱقًُٝٞ ٚست٢ ايٛطين َٔ خ٬ٍ ا٫ايسٚيٞ أٚ 

 ٍٚ ٚنل بايصنط ٖٓا ايسٍٚ ايعطب١ٝ,ٚايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ اييت غٓتٗا ايس

 ٖٚٛ َا غٓٛنش٘ َٔ خ٬ٍ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ 

 تؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٫ : أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ ا٫أٚ

نل بايصنط ٖٓا اٱع٬ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚنصا ايعٗس ايسٚيٞ       

ٕتشس٠ بؿإٔ اـام باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚإس١ْٝ, ٚفُٛع١ َباز٨ ا٭َِ ا

ٚقٛاعس بالًٛض يًػًٛى 0902اغتك٬ٍ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ يعاّ

ايكها٥ٞ
(52)

,ٚٚثٝك١ ايطٜاض سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ ايعطبٞ
(53)

 ,

ٚٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ
(54)

, ٚقس ضنعت ٖصٙ 

ايكهٛى ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ إباز٨ ٚايػًٛنٝات 

اييت ٜتعٌ تطغٝدٗا ٚػػٝسٖا ٗ إطؾل ايكها٥ٞ ٚيس٣  ٚا٭خ٬قٝات

 إُاضغٌ يًعٌُ ايكها٥ٞ خكٛقا ايكانٞ َٚٓٗا:

 . اغتك٬ٍ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥. 0

 . إػاٚا٠ ٗ إعا١ًَ يًذُٝ  أَاّ احملانِ . 5

 . ايًٝاق١ َٚطاعا٠ آزاب اجملتُ  ٗ ٖاضغ١ ايعٌُ ايكها٥ٞ . 3

 ٠٤ نُ٪ٌٖ ٗ اختٝاض ايكها٠ .. َطاعا٠ ايٓعا١ٖ ٚايهؿا 2

 . َطاعا٠ ايػط١ٜ ٚاؿكا١ْ إٗٓٝتٌ أثٓا٤ ٖاضغ١ ايعٌُ ايكها٥ٞ. 2

 دتٗاز ٚاؿٝاز ٚايتذطز ٗ أزا٤ ٚادبات إٓكب ايكها٥ٞ .. إكسض٠ ٚا٫ 1

. ايكسم ٚايؿطف ٚٚادب ايتشؿٜ ٚنصا ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ يس٣  7

 ايكانٞ.
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  ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ ثاْٝا: أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ

نُا عٓٝت ايكهٛى ايسٚي١ٝ غايؿ١ ايصنط بأخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤,        

ؾإٕ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً اخت٬ف أُْٛتٗا ايػٝاغ١ٝ قس أٚيت شلا أ١ُٖٝ 

نبرل٠ َٔ خ٬ٍ ايٓل عًٝٗا ٗ كتًـ تؿطٜعاتٗا بس٤ا بايسغتٛض ايصٟ ّجٌ 

ايكإْٛ ا٭غاغٞ ٭ٟ زٚي١
(55)

ايٓل عًٝٗا ٗ ايكٛاٌْ , ؾه٬ عٔ 

ا٭غاغ١ٝ يًكها٤
(56)

, ٖٚٓاى َٔ ايسٍٚ َٔ خككت َسْٚات نا١ًَ 

ٚقٛاٌْ َػتك١ً ٯزاب ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤, ٖٚٛ َا غأضنع عًٝ٘ 

ٖٓا َٔ خ٬ٍ إبطاظ ِاشز َٔ ايسٍٚ اييت أخصت ٖصا إٓش٢ ٚأؾطزت 

 َسْٚات خاق١ بأخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤.

ٙ ايسٍٚ لس اؾعا٥ط اييت أقسض اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكها٤ َٚٔ بٌ ٖص         

, ٚنصا 53/05/5111:ؾٝٗا َس١ْٚ ٭خ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ بتاضٜذ

اؾُاٖرل١ٜ ايعطب١ٝ ايًٝب١ٝ اييت اعتُس ؾٝٗا اجملًؼ ا٭ع٢ً ي٦ًٝٗات 

ايكها١ٝ٥ َس١ْٚ يٓؿؼ ايػطض
(57)

. 

نُا اعتُست نٌ َٔ ًٖه١ ايبشطٜٔ      
(58)

بٓا١ْٝٚاؾُٗٛض١ٜ ايً
(59) 

ٚا٭ضزٕ
(60)

ٚؾًػڀٌ 
(61)

َسْٚات يٓؿؼ ايػطض, ْٛطا يٮ١ُٖٝ  

ايكك٣ٛ اييت باتت ؼتًٗا أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٚٚٚٝؿ١ ايكها٤, ٖصا 

, ٜٚٛدب ع٢ً ايكانٞ إٔ وػٔ ا٭خرل ايصٟ ٜعس اؿكٔ إٓٝ  يًذُٝ 

نڀ٬ع بأَاْت٘ ٚواؾٜ ع٢ً قسغ١ٝ ضغاي١ ايكها٤ اييت تًكٞ ع٢ً ا٫

نُا تؿطض عًٝ٘ إٔ ٜتش٢ً بكؿات أندِ ا٭عبا٤ ٚإػ٪ٚيٝات,  عاتك٘

, غتك٬ٍ ٚايتؿطؽ ايهاٌَ ٭زا٥ٗا١َ ٚايٓعا١ٖ ٚايتذطز ٚاؿٝاز ٚا٫غتكاا٫

 يتعاّ بايكٛاعس ٚايػًٛنات اييت تٗسف إٍ ؼكٝل ايعسٍ ٚغٝاز٠ ايكإْٛ.ٚا٫

 َهُٕٛ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ إبشح ايطاب : 

ا٤ ْٛط٠ ؾاسك١ ع٢ً إباز٨ ٚا٭خ٬قٝات اييت ٜتعٌ َٔ أدٌ إيك      

ع٢ً ايكانٞ ايتشًٞ بٗا باعتباضٖا أغاغا يعًُ٘ ايكها٥ٞ, غٛف ْتڀطم 

بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ إٍ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ, ٚئ ْهٝـ دسٜسا ٗ 

ٖصا إكاّ, بٌ غٓٛضز ًَدكا شلصٙ ايكٛاعس نُا ٚضزت ٗ إسس٣ أِٖ 

ٌ ايكها٤ أْؿػِٗ ٖٚٞ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ ايٛثا٥ل اييت اعتُسٖا أٖ
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تؿكًٝٝا ٕا ٜتعٌ ع٢ً أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ ٚاييت تهُٓت ؾطسا 

يتعاّ ب٘ ساٍ أزا٥٘ ٕٗاَ٘ اؾ١ًًٝ ايكانٞ ا٫
(62)

  

غتك٬ٍ أ٫ٚ: ا٫
(63)

 

اغتك٬ٍ ايكها٤, ٚاغتك٬ٍ ايكانٞ, ُٖا َؿَٗٛإ َتها٬َٕ        

, ٚٱؾاع١ ايعساي١ عٔ ططٜل ؼكٝل أ١َٝٓ ٫ٚظَإ يكٝا١ْ َبسأ ايؿطع١ٝ

 إتكانٌ ٗ تأٌَ ايٛطف إٛاتٞ يًسع٣ٛ ايعازي١.

ٌٸ قٛاٌْ تٴععٸظ ايػًڀ١ ٫ٚ فاٍ يتشكٝل ٖصا ا٫         غتك٬ٍ إ٫چ ٗ ٚ

 ايكها١ٝ٥ ٚتهُٔ ُاٜعٖا عٔ ايػًڀتٌ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ٗ إطاض

ٌٸ ثكاؾ١ قها١ٝ٥ تعهؼ ايتٛاظٕ ٚايتعإٚ بٌ ٖصٙ ايػًڀات,  ٚ ٗٚ

ٜكٌ ايكانٞ ايصاٖب إٍ إٔ إكسض ا٭غاغٞ ٫غتك٬ي٘ ٖٛ ؾعٛضٙ 

ْعتام َٔ نٌ ايعٛاٌَ ٞ ظػا١َ َُٗات٘, ٚتكُُٝ٘ ع٢ً ا٫ايصات

ايهاغڀ١ ايطا١َٝ إٍ ايتأثرل ع٢ً قٓاعات٘ َععٍ عٔ إعڀٝات ايٛاقع١ٝ 

 ٚايكا١ْْٝٛ اييت وًُٗا ًَـ ايسع٣ٛ.

غتك٬ٍ, ٖاضغ١ ايكانٞ َُٗات٘ يتڀبٝك١ٝ ٕبسأ ا٫َٔ ايٛدٛٙ ا

َعتُساڄ ع٢ً تكسٜطٙ إٗين يًٛقا٥  ٚيٮغباب ايكا١ْْٝٛ ا١ُ٥٬ٕ, ٚشيو 

َٓأ٣ عٔ أٟ تأثرل خاضدٞ, أٚ ؼطٜض, أٚ نػ٘, أٚ تٗسٜس, أٚ تسخٸٌ 

ٟٸ نإ ٚ٭ٟ غبب نإ َباؾط أٚ غرل َباؾط َٔ قبٌ أ
(64)

. 

 ثاْٝا: ايتذطٸز ٚاؿٝاز 

ِٸ عٔ ايتذ طٸز ساي١ ش١ٖٝٓ تعهؼ ايكؿا٤ ايٓؿػٞ يس٣ ايكانٞ ٚتٓ

اغتعسازٙ ُٕاضغ١ ٚٚا٥ؿ٘ فتٓباڄ ا٭ؾهاض إػبك١, َٚػتعسٸاڄ يًتشًٌٝ 

ٕڂذسٟ قبٌ اتٸداش ايكطاض, َٚذلؾچعاڄ عٔ نٌ َٓؿع١, ٚضاؾهاڄ أٟ َؿان١ً  ا

 بٌ إتكانٌ ٚغا٥ط َٔ وتهِ بِٗ عهِ عًُ٘.

٢ً ايكانٞ إٔ ٜتكطٸف تكطٸف ا٭ب ايكاحل, َٚٔ ٖصا إٓڀًل ٜتعٌ ع

ٜٴعاؾٗا, ٚعًٝ٘ إٔ ٌّٝ عٔ أٟ ٣ٖٛ خام,  ٚاؿهځِ إتٓعٸٙ, ٗ نٌ قه١ٝ 

ٚعٔ تٛقچ  أٟ َهػب ؾطزٟ, ؾسٴْٝاٙ تهٕٛ قػرل٠ إشا نإ ٜػع٢ يٓؿػ٘, 

 ٚتهٕٛ نبرل٠ إشا نإ إػع٢ يتشكٝل َا اْتسب ي٘.
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تٴ٪اغٞ "بٌ ايٓاؽ ٗ ٚدٗو ٚاؿٝاز ٖٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايتذطٸز, ٖٚٛ إٔ 

ٚفًػو ٚعسيو ست٢ ٫ ٜڀُ  ؾطٜـ ٗ سٝؿو ٫ٚ ٜٝأؽ نعٝـ َٔ 

ْتكا١ٝ٥ ٗ انٞ إٔ ّاضؽ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ا٫عسيو", ٚيٝؼ َٔ سلٸ ايك

َا ٜتٸدصٙ َٔ قطاضات ٚيٝؼ َٔ سكچ٘ إٔ ىتاض ع٢ً ٖٛاٙ, أٚ ع٢ً ٣ٖٛ 

ٓتؿعٌ ايڀطڇفٸ ايصٟ ٜطاٙ غٛاٙ َٔ إكطٸبٌ أٚ ايٓاؾصٜٔ أٚ ايػاعٌ أٚ إ

قٛٝٸاڄ ؾُٝا ٖٛ بايٛاق  خاغط
(65)

. 

 ثايجا: ايٓعا١ٖ

ايٓاؽ يٓعت  ايٓعا١ٖ َاز١ٜ ناْت أٚ َع١ٜٛٓ ٖٞ ايه١ًُ ا٭نجط تسا٫ٚڄ بٌ

غتكا١َ ٚا٭َا١ْ ٚإٓاع١ ٚايؿؿاؾ١ٝ, ٚبٓٛاؾ١ ايٝس ايكانٞ إتُٝٸع با٫

ٗٸِ بؿهٌ أٚنح إش ٛٸٖا إغطا٤, ٖٚٞ تٴؿ ُچت َكاييت ٫ ًٜ ابًتٗا ببعض ا 

عٛداز ٚايؿػاز ٚايعٜٸـ ٚإغا٠٤ اغتعُاٍ ايٛٚٝؿ١ ْكا٥هٗا, َٚٔ شيو ا٫

إٕ انتػاب ثك١ ايٓاؽ , ٚايكها١ٝ٥ بػ١ٝ ؼكٝل إآضب إاز١ٜ اـاق١

بايكها٤, تأتٞ َٔ ايٓعا١ٖ اييت ٖٞ ٗ ضأؽ ٖطّ إعاٜا اييت ٜكتهٞ إٔ 

ايعساي١ غرل نافٺ يٛسسٙ, ؾ٬ ٜتشًچ٢ بٗا ايكانٞ, َٚٔ إأثٛض إٔ ؼكٝل 

٫ٚ عساي١  بسٸ َٔ إٔ ٜطاؾكٗا ؾعٛض ايٓاؽ بأْٗا ؼكچكت ٚاقتٓاعِٗ بصيو,

ٌٸ دٗس , ٚسٝح تتكًچل ايؿؿاؾ١ٝ ٜٚتُسٸز ايؿػاز ع٢ً ايكانٞ بصٍ ن

ٟٸ يّٛ َٔ قٹبٳٌ َطاقب  ٖهٔ ست٢ ٫ ٜهٕٛ غًٛن٘ ق٬ڄ ٭ٟ اضتٝاب, ٚ٭

ض إٔ ٜؿوچ ايٓاؽ بٓعا١ٖ َٓكـ, عاضف, ٚغرل َتشٝٸع, َٚٔ ايٓاز

ايكانٞ ايصٟ ٖٛ ْعٜ٘ بايؿعٌ, ٚإشا سكٌ إٔ اتٸدص أسسِٖ َٛقؿاڄ 

ٕٸ خ ٌٸ َعع٫ٚڄ, ٚإ ٕٸ َٛقؿ٘ ٜٛ رل ضٍز عًٝ٘ ٜهٕٛ بإعٜس َٔ َػاٜطاڄ, ؾإ

غتكا١َ ٚتععٜع َعڀٝات ايٓعا١ٖا٫
(66)

. 

 ضابعا: ايتعاّ ايتشؿٜ.

ايكها٤, ٫ٚظ١َ  إٕ ايتعاّ ايتشؿٜ أق٫ٛ ناضب١ ٗ عُل َؿّٗٛ      

ؿػٔ ٖاضغت٘ ٖٚٗس٠ يًٛقٍٛ إٍ عساي١ غ١ٜٛ ٜهٕٛ يًؿدل ايكانٞ 

ايسٚض ايبٌ ٗ إضغا٥ٗا ٚشيو َذُٛع١ َٔ َباز٨ ايتشؿٜ ْصنطٖا نُا 

:ًٜٞ 
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ا٫نطاٙ ٗ اجملتُ  بكٛاعسٙ ٚأعطاؾ٘: إٕ ايكانٞ ٜعٝـ ٗ اجملتُ  ايصٟ 

ٜسضى بعُل َؿه٬ت٘ وهِ ؾٝ٘, ٚعًٝ٘ ؾٝذب إٔ ٜعاٜـ ٚطٚف اجملتُ  ٚ

ٚطبا٥  أؾطازٙ, ٭ٕ ايكانٞ هُ  بٌ ث٬ث١ قؿات ٫ وذب أٜا َٓٗا 

ا٭خط٣ ِٖٚ قؿت٘ نكاض ٚقؿت٘ نُٛٚـ عاّ ٗ ايسٚي١, ٚقؿت٘ 

 نُٛاطٔ ٗ اجملتُ .

ايكٝٛز ايصات١ٝ اـاق١ ع٢ً ايكانٞ َٚٓٗا: سل ايكانٞ ٗ تِٓٛٝ سٝات٘ 

يكها١ٝ٥ َٚ  شيو عًٝ٘ إٔ اـاق١ نأٟ َٛاطٔ عازٟ خاضز إُاضغ١ ا

ٜػٗط ع٢ً ٖٝب١ ٚٚٝؿت٘ َػتذٝبا يًجك١ إٛنٛع١ ٗ ؾدك٘ ٖٚتٓعا 

 عٔ نٌ تكطف ٜهعـ إ٪غػ١ ايكها١ٝ٥.

طبٝع١ َٗاّ ايكانٞ ػعٌ ي٘ َٛق  ٜتُٝع ب٘ ٚأْ٘ َعطض بػبب       

ٖصٙ ايڀبٝع١ اـاق١ يًُطاقب١ ايٓكس١ٜ َٔ قبٌ ايٓاؽ, ؾٝٓبػٞ ع٢ً 

٬ٙ ايصٟ ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ َباز٫ت عُٝك١ ٫ تتٓاغب ايكانٞ عسّ ا٫خت

 ٚنطا١َ ايكها٤.

َطاعا٠ ْعاعات اؿٝا٠ ا٭غط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًكانٞ: يًكانٞ اؿل إٔ 

وٞ عٝا٠ عاز١ٜ طٝب١ َ  عا٥ًت٘ ٚٗ فتُع٘ بهٌ ضاس١ ٚا٫غتُتاع ٗ 

٘ إطاض ايػًٛى ايصٟ وُٞ زلعت٘ ٚهٓب٘ نٌ اْتكاز َدلضنُا ٜتعٌ عًٝ

ا٫َتٓاع عٔ اجملاٖط٠ بآضا٥٘ ايؿدك١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ اييت قس ت٪زٟ 

 إٍ ظضع ايؿو يس٣ إتكانٌٝ سٍٛ ػطزٙ . 

إٛدبات ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ْٝ  ايكطاضات ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٓ٘ أٚ عٔ 

غرلٙ: ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ إٔ ّتٓ   عٔ ايتعًٝل ايعًين ع٢ً قطاضات 

ٙ تعًٝكاڄ ىسّ أغطاناڄ غرل ع١ًُٝ, أٚ َٔ ؾأْ٘ قها١ٝ٥ قازض٠ عٔ غٛا

ايٌٓٝ َٔ قسض احمله١ُ اييت قسضت عٓٗا, نُا ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ َٔ 

ٚٸز يًكطاضات اييت ٜتٸدصٖا, ست٢ بعس قسٚضٖا, ٗ غبٌٝ  د١ٗ أخط٣, أ٫چ ٜط

ايسعا١ٜ يٓؿػ٘ , ٚٗ إكابٌ َٔ ايڀبٝعٞ إٔ تتكسٸ٣ ايػًڀات إدتكٸ١ 

ٌٸ َٔ ٜٓاٍ َٔ ايكانٞ بػبب ايكطاضات اييت )ٚظٜط ايعسٍ َج٬ڄ ( يه

 أقسضٖا.



  أ.ماينو جياللي    قيات مهنة القضاء ...أخال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (226) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

احملاؾ١ٛ ع٢ً ٖٝبت٘ ٚؾدكٝت٘: ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ ايتشًٞ ٗ  

تكطؾات٘ ٚغًٛن٘ ٖٚٓساَ٘ َا وؿٜ ٖٝبت٘ زاخٌ قكٛض ايعسٍ 

 ٚخاضدٗا.

إكتهٝات ا١ٕٝٓٗ: ع٢ً ايكانٞ أ٫ ٜػع٢ إٍ تععٜع إطنع ايكاْْٛٞ   

 زعا٣ٚ َكاَ٘ أَا ظ٥٬َ٘, ٚأ٫ ٜهٕٛ ؾسٜس ايتشؿٜ ٭سس إتكانٌٝ ٗ

يس٣ اغتكباي٘ يًُشاٌَ ٗ َهتب٘ ست٢ ٫ ٜٛسٞ ٖصا ا٭َط بأْ٘ َٔ 

قبٌٝ ايتؿهٌٝ ٚا٫مٝاظ يؿطٜل زٕٚ اٯخط, ٫ٚ ٜػُح بايتكطف ٗ 

ٖتًهات٘ ايؿدك١ٝ أٚ إٔ ٜؿانٌ أٚ ٜكسّ اغتؿاضات قا١ْْٝٛ ٭ٟ نإ 

 ست٢ ٚيٛ ناْت فا١ْٝ.

ؿڀ١ إػُٛس١ يًكانٞ: َػتڀاع ايكانٞ إٔ ّاضؽ أْؿڀ١ تتعًل ا٭ْ

بايكإْٛ ٚبؿ٪ٕٚ ايتِٓٛٝ ايكها٥ٞ نايهتاب١ ٚايتعًِٝ ٚإػا١ُٖ ٗ 

كتًـ ا٭ْؿڀ١ ايساخ١ً ٗ إطاض ايعساي١ ٚشيو بعس سكٍٛ ع٢ً إشٕ 

خام عٓس ايهطٚض٠ أٚ بعس َطادع١ ايط٥ٝؼ ا٭ع٢ً َ  أخس ايكإْٛ 

 بعٌ ا٫عتباض.

ٜ غط إسا٫ٚت: ٜكهٞ ٖصا ا٭َط بإٔ ٜهٕٛ ايكانٞ َ٪ُٓا ع٢ً سؿ

سط١َ إسا٫ٚت ٚإٔ واؾٜ ع٢ً غط١ٜ ايتشكٝكات اؾعا١ٝ٥ أٚ غٛاٖا ٖا 

ٜؿطن٘ ايكإْٛ, غٛا٤ دطت ٗ اشل٦ٝات ايكها١ٝ٥ ايعًٝا أٚ ٗ ايػطف أٚ ٗ 

١ أٟ فًؼ قها٥ٞ آخط, باغتجٓا٤ بعض ايٓٛاؾص ايع١ًُٝ  اييت تهٕٛ ٖهٓ

نًُا ناْت نطٚض١ٜ ٱيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً ٚاق  ايعٌُ ايكها٥ٞ أٚ ع٢ً 

َػاض ايتشكٝكات ٗ قهاٜا ؼهِ ايطأٟ ايعاّ
(67)

. 

 خاَػا: ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ:

إٕ ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ ضنٔ أغاغٞ َٔ ا٭ضنإ ا٬ٕظ١َ يعٌُ نٌ ؾطز َٓح 

َؿط  يػًڀ١ َٛدب ايكإْٛ, نُا تعس َٔ َعاٜا ايكانٞ إػ٦ٍٛ ايصٟ ٫

 ي٘ َٔ َٛاد١ٗ إؿكات ٚػاٚظ عٛا٥ل اؿطز ٚايذلزز ٚا٫ْكٝاع .

 َٚٔ أبطظ قؿات ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ َا ًٜٞ:  

ٌڈ إٍ  غڀ٠ٛ ايهُرل ٚاؿه١ُ: قس ٜهٕٛ ايكانٞ ٗ َٛق  سٳطڇز, َٔ س

سٌ, ٚ٭غباب ؾتٸ٢. ٚقس ٜتعاِٚ اٱسطاز بايٓٛط إٍ اـكٛقٝات 
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اجملتُعات, ؾُٔ ايع٥٬ل ايؿدك١ٝ, إٍ ايػًب١ٝ اييت تڀب  فتُعاڄ َٔ 

ايطٚاب٘ ايعا١ًٝ٥, إٍ اٱْتُا٤ات ايڀا٥ؿ١ٝ ٚإٓاطك١ٝ, إٍ غڀ٠ٛ إاٍ, إٍ 

ٛٸْٗا, إٍ َا غ٣ٛ شيو  ايٓؿٛش ايػٝاغٞ, إٍ اجملُٛعات ايهاغڀ١ ع٢ً تً

َٔ ٚٛاٖط تٛاد٘ ايكانٞ سا١ًَ َعٗا ايطغب١ ٗ ايتأثرل ع٢ً قطاضٙ. 

ؿاٖا أٚ وطم ع٢ً تطغٝذ َطنعٙ عدل ايطنٛر ؾٌٗ ٜٴػاٜطٖا أٚ ى

ٕٸ ٖصٙ إػأي١ تأتٞ ٗ قساض٠ إػا٥ٌ ٚتتكٌ اتكا٫ڄ ٚثٝكاڄ  يطغباتٗا؟ إ

باغتك٬ٍ ايكها٤ ٚاغتك٬ٍ ايكانٞ, ٚيهٔ ٜٓبػٞ ايتؿسٜس ع٢ً أْ٘ ٗ 

أنجط ايًشٛات سٳطٳداڄ, ٫ ٜكحٸ يًكانٞ إٔ ٜٓػ٢ إٔ ايكطاض بٝسٙ, ٚايكًِ 

ٜٴًُٝ٘ عًٝ٘ ايكإْٛ, َٚا ًّٝ٘ عًٝ٘ ايهُرل. ٫ بٝسٙ, ؾًٝهتٴب إش اڄ َا 

ٕٸ ن٬ڄ  ٛٸض, إش أ ٔٸ َٔ شيو إٔ ايؿذاع١ تٴككٞ اؿه١ُ ٚتػتتب  ايتٗ ٜٴؿُٗ

َُٓٗا ٖٞ عاد١ إٍ ا٭خط٣ ست٢ ٜهٕٛ ايكطاض ايكها٥ٞ إسكام سلٸ ٫ 

 ؼسٸٜاڄ.

عسّ ايذلزز ٗ إع٬ٕ اؿل ٚايجك١ بايٓؿؼ: ؾع٢ً ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ 

عا دط٦ٜا ٗ سػِ إٛاقـ ٚاؽاش ايكطاضات ٚا٫بتعاز عٔ ايذلزز ؾذا

ٚاـؿ١ٝ ٚا٫ْكٝاع, نُا ٜٓبػٞ إٔ ٜععظ ثكت٘ بٓؿػ٘ عدل ايؿعٛض بأْ٘ 

 ٖٛ ايكٟٛ ٫ٚ فاٍ ٱنعاؾ٘.

اؽاش عٌُ ايكها٠ ايهباض ٚايؿكٗا٤ َطدعا ي٘: ؾع٢ً ايكانٞ إٔ ٜكتسٟ 

 ايكها٤ . بايكها٠ ا٭نجط نؿا٠٤ ٚا٭نجط خدل٠ ٗ فاٍ

ٕٸ ايتدًڊل  إٛاد١ٗ ايؿذاع١: ٚقس ٜهٕٛ َؿٝساڄ ايتصنرلٴ ٗ ٖصا إكاّ بأ

َٔ اؿځطٳز ٫ ٜهٕٛ باغتٓهاف ايكانٞ عٔ ايٓٛط ٗ ايكه١ٝ إڀطٚس١ 

عٔ ططٜل طًب ايتٓشٸٞ ٫غتؿعاض اؿځطٳز, ٚإٕ ناْت ٖصٙ ايڀطٜل َتاس١ 

يػبب دسٸٟ, ٫ ٕٔ  ٗ ايكإْٛ. إْٗا َتاس١ بايؿعٌ ٕٔ ٜػتؿعط اؿځطٳز

ىؿ٢ ايتكسٸٟ يًُػأي١ بايٓٛط إٍ غڀ٠ٛ ططف َٔ أططاف ايسع٣ٛ. 

ٌٸ ايكشٝح ٫ ٜهٕٛ باٱْػشاب ٚبسؾ  ايسع٣ٛ إٍ قاضڈ آخط, ٚإِا  ٚاؿ

ٜهٕٛ بإٛاد١ٗ, أٟ بايؿذاع١ ا٭زبٝٸ١
(68)

. 

 غازغا: ايتٛان 
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تكطف ايتٛان  َٝع٠ أغاغ١ٝ هب إٔ ٜتكـ بٗا ايكانٞ ٚشيو باي       

ببػاط١ ٚا٫بتعاز عٔ إٛاقـ إكڀٓع١, ؾايبػاط١ ػعٌ ايكانٞ قاطا 

بأْٛاض ايٓاؽ ٚناغبا ٱعذابِٗ َا هعًِٗ ٜهعٕٛ ثكتِٗ ؾٝ٘ ٚٗ ايكها٤ 

 َٚٔ قٛض ايتٛان  اييت ٜتعٌ إٔ ٜتش٢ً بٗا ايكانٞ: 

عسّ ا٫غتع٤٬ ٚا٫بتعاز عٔ نٌ ايتهًـ ٚايػطٚض ٚايطٜا٤, ؾا٫تكاف 

 ٚايتٛان  ؾِٝ أخ٬ق١ٝ ٓٝس٠ تهٕٛ عاز٠ َٔ طبٝع١ اٱْػإ. بايبػاط١

اشلس٤ٚ: ؾٗٛ ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايتٛان , ٚعًٝ٘ هب إٔ ٜػٝڀط ايكانٞ 

ع٢ً ْؿػ٘ ٗ أٚقات ايػهب ٚ ايػًٝإ, ٚا٫بتعاز عٔ ايعٛاطـ اؾاضس١ 

 اييت تعٝل ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١.

ٌٜٓٗ  َٓ٘ ايكانٞ ايعًِ ايكاْْٛٞ عط قٝ٘ ٚدب إٔ  ايتٛان  ايعًُٞ:

زا٥ُا ٖٚصا َا ٜػ٢ُ بايتٛان  ايعًُٞ ايصٟ وتٸِ ع٢ً ايكانٞ أ٫چ ٜهتؿٞ 

َا سكٸً٘ َٔ إعاضف َٚا عاؾ٘ َٔ إػا٥ٌ, بٌ إٔ ٜػع٢ إٍ انتػاب 

ٔٸ عٔ باي٘ أْ٘ قس  إعٜس َُٗا تٛغٸعت ثكاؾت٘ ٚتهجٸؿت ػاضب٘, ٫ٚ ٜػٝبٳ

غ  َٓ٘ عًُاڄ ٚػطب١, ٖٚصا َا ٜهٕٛ قاطاڄ َٔ ٜٴهاْٖٛ٘ أٚ َٔ ِٖ أٚ

 ٜسعٛٙ أنجط ؾأنجط إٍ َهاعؿ١ اؾٗس, ٚادتٓاب إباٖا٠.

ا٫بتعاز عٔ اجملاٖط٠ بكؿت٘ ايكها١ٝ٥ قكس اغتػ٬شلا: إٕ ايتٛان  

ظٖٛطٙ ّهٔ إٔ ٜتُجٸٌ ٗ ايعسٜس َٔ إٛاقـ اييت تٛاد٘ ايكانٞ, ؾعًٝ٘ 

ع٢ إٍ ايتكسٸض ٚإٍ اجملاٖط٠ ٗ اؿٝا٠ ايَٝٛٝٸ١ ٚٗ ضساب اجملتُ , أ٫چ ٜػ

بكؿت٘ يٝٛؿط بايتكسٜط, تباٖٝاڄ ٜٴػ٤ٞ إٍ َطنعٙ ٚإٍ َعا١ًَ َٔ 

ىايڀِٗ َعا١ًَ ايط٥ٝؼ يًُط٩ٚؽ, ٚإٍ اغتػ٬ٍ َٛقع٘ ٱلاظ َعا١ًَ 

خاق١, ٚإٍ كايؿ١ ايكٛاٌْ يتأٌَ سادات٘ أٚ ؼكٝل ضغبات٘, ٜٚٓڀبل 

غطت٘ ٚغا٥ط إطتبڀٌ ب٘ شيو ع٢ً نٌ َا ٜعٛز بايٓؿ  ع٢ً أؾطاز أ

٘چ, أ٫چ ٜػُح شل٪٤٫ باغتػ٬ٍ  بطابڀ١ قطب٢ أٚ َٛز٠, ٚعًٝ٘ ٗ ٖصا اـ

َٛقع٘ ؾين إهاغب اـاق١
(69)

. 

 غابعا: ايكسم ٚايؿطف 

ايتكطف بكسم ٚؾطف ٚأَا١ْ ٚنطا١َ ٚ قطاس١ ٚاغتكا١َ وٌُ        

ؽ, َٚٔ ٗ طٝات٘ أغ٢ٓ ايس٫٫ت, ٚهعٌ َٔ ايكانٞ ق٘ أْٛاض ايٓا
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ايكها٤ ق٘ آَاشلِ, باٱناؾ١ إٍ بعض ايؿها٥ٌ اييت تتهُٓٗا ٖصٙ 

 ايكاعس٠ َٚٓٗا:

ا٫يتعاّ َهُٕٛ ايكػِ ايصٟ وًؿ٘: ؾايٌُٝ اييت ٜكػُٗا ايكانٞ إعٌ 

تتهُٔ تعٗسٙ بإٔ ٜتكطف ٗ نٌ أعُاي٘ تكطف ايكانٞ ايكازم 

ايؿطٜـ
(70)

. 

١: َٚٔ ٚدٛٙ ايكٸسم يس٣ ادتٓاب ايتهًٌٝ ٚإػا٠٫ ٗ ْؿسإ اؿكٝك

ايكانٞ ْٴؿسإ اؿكٝك١ ٚادتٓاب ايتهًٌٝ ٚإػا٠٫ إؿطط١ ٗ َٛاقؿ٘, 

َٴػؿ١ً إٍ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تتٓاٍٚ غرلٚض٠  ٚاٱَتٓاع عٔ اٱز٤٫ بتكطوات 

ُٸ٢  احملانُات أٚ ؾ٪ْٚاڄ قها١ٝ٥ أخط٣, ٖٚٞ تٴٓػب بايٓتٝذ١ إٍ َا ٜٴػ

ٕٸ إكسض قس ٫ ٜهٕٛ عاز٠ "َكازض قها١ٝ٥ َٛثٛق١", َ   ايعًِ بأ

َٛثٛقاڄ, ٚنصيو إعًَٛات
(71)

. 

 ثآَا : ا٭١ًٖٝ ٚايٓؿاٙ

٫ دس٣ٚ َٔ إباز٨ ايػابك١ إٕ مل تكذلٕ بأ١ًٖٝ ايكانٞ ْٚؿاط٘,        

ؾا٭١ًٖٝ ٖٞ ا٭زا٠ ايٓٛط١ٜ اي٬ظ١َ ٱط٬م ايعٌُ ايكها٥ٞ إط٬قا 

 لاظٙ. غًُٝا, ٚايٓؿاٙ ٖٛ ا٭زا٠ ايع١ًُٝ اي٬ظ١َ ٫

إُْٗا ؾططإ أٚيٝإ ٫ظَإ ُٕاضغ١ ا١ُٕٗ ايكها١ٝ٥ إتػ١ُ       

 باؾس١ٜ ٚايؿاع١ًٝ, َٚٔ أِٖ َا هب إٔ ٜتُٝع ب٘ ٗ ٖصا ايكسز َا ًٜٞ:

ايكانٞ ضدٌ عًِ: ٚبصيو ا٭١ًٖٝ تؿطض اَت٬ى ايكانٞ إعاضف 

 ايهاؾ١ٝ ٚإٓاغب١ يًُُاضغ١ َٗاَ٘ ع٢ً أؾهٌ ٚد٘.

يكانٞ ايعا١َ, ؾ٬بس َٔ تععٜع إعاضف يسٜ٘ قسض ت١ُٝٓ َعاضف ا

 إػتڀاع.

ايبشح ايكاْْٛٞ ايسا٥ِ: ؾُٔ َٛاٖط ا٭١ًٖٝ أٜها ايػعٞ ايسا٥ِ يًبشح 

عٔ سًٍٛ دسٜس٠ يبعض إػا٥ٌ إڀطٚس١, ؾايكها٤ دٖٛطٙ ادتٗاز, 

 ٚا٫دتٗاز ؽ٘ ٚإبساع ْٚؿاز إٍ ا٭عُام .

٢ أؾهٌ ٚد٘: ؾايٓؿاٙ, ٚايعٓا١ٜ بسٍ ايعٓا١ٜ اي٬ظ١َ ٱلاظ َٗاَ٘ عً

ٕڂجابط٠ ٚايكدل ع٢ً  إبصٚي١ ٗ غبٌٝ إلاظ ا١ُٕٗ إٓٛط١ بايكانٞ ٚا

إؿكچات ايٓا١ْ عٔ طبٝع١ ا١ُٕٗ ايكها١ٝ٥, تبسٚ بايػ١ ا٭١ُٖٝ بصاتٗا, 
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ٚخكٛقاڄ إشا َا قٛبًت بأنسازٖا: نايهػٌ, ٚاٱُٖاٍ, ٚايػٝاب إتهطٸض, 

ٟٸ ساٍ ايتػطٸع ٗ إقساض ا٭سهاّ ٚٗ اتٸداش ٚايتدلټّ. ٖٚٞ ٫ تعين  ٗ أ

 إٛاقـ, بٌ ايسقچ١ ٗ اسذلاّ إٛاعٝس احملسٸز٠ شلا.

ٚإٕ أغٛأ َا ٜٛاد٘ ايعساي١, ٗ إطاض ٖصا إٛدب, ٖٛ إٔ ٜػسٚ تهسٜؼ 

ٛچ١ُ  إًؿات ايعايك١ يس٣ ايكانٞ عاز٠ َأيٛؾ١ تؿتكط إٍ خڀ١ َٓ

هِ, أٚ ػٗٝع أٟ ًَـ آخط ُٗٝساڄ يؿكً٘, يًُعاؾ١. ؾإساي١ ايسع٣ٛ إٍ اؿ

٫ وػُإ ا٭َط عسٸ شاتُٗا ٜٚبكٝإ عاد١ إٍ ايتكسٸٟ ايٓٗا٥ٞ شلُا ٫تٸداش 

ايكطاض إٛاتٞ, ؾٛضا٤ نٌ ًَـ إْػإ ٜٓتٛط, ٚفتُ  قس ٜهٕٛ ٖٛ أٜهاڄ 

َٔ إتهطٸضٜٔ ٗ ساٍ ايتًه٪
(72)

. 

8 

ت ١َٓٗ ايكها٤ ٗ ٜتهح َٔ خ٬ٍ زضاغتٓا ٕٛنٛع أخ٬قٝا       

إٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜعات ايعطب١ٝ ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, ا٭١ُٖٝ 

ايهدل٣ اييت ؼتًٗا ٖصٙ ا٭خ٬قٝات ع٢ً ْٝ  ا٭قعس٠, إش تعس ايطنٝع٠ 

ٚايهأَ ا٭غاغٞ يعٌُ قها٥ٞ ْعٜ٘, ٜكّٛ ع٢ً إسكام اؿل ٚإْكاف 

 ايهعٝـ ٚتٛدٝ٘ اجملتُ  مٛ قِٝ ايعساي١ ٚايكإْٛ .

ٖصٙ ا٭١ُٖٝ دعًت َٔ اجملتُ  ايسٚيٞ َدتًـ أطٝاؾ٘ َٔ َُٓٛات       

ٚزٍٚ تػع٢ إٍ تطغٝذ َباز٨ ٚأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ َطؾل ايكها٤ عٔ 

يتعاّ بٗا ط١ًٝ ات ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ ا٫ططٜل إقساض يٛا٥ح ٚتؿطٜع

َؿٛاضٙ إٗين, ست٢ ٜڀ٦ُٔ ايٓاؽ إٍ قها٥٘ ٜٚجكٕٛ بأسهاَ٘ اييت 

 .ٜكسضٖا 

٫ٚ ْٓػ٢ ٗ ٖصا إكاّ إٔ ْٓٛٙ بايتِٓٛٝ ايسقٝل, ٚايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١ اييت 

أٚيتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ١ٕٓٗ ايكها٤ َٔ خ٬ٍ بٝإ أسهاَٗا ٚؾطٚٙ 

تكًسٖا ٚا٭خ٬م ٚاٯزاب اييت ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ ايتكٝس بٗا ساٍ ؾكً٘ 

ٚايتذطز غتكا١َ , ؾا٫غتك٬ي١ٝ ٚاؿٝاز ٚايٓعا١ٖ ٚا٫بٌ اـكّٛ

 ٚايكسم ٚايؿطف نًٗا ضنا٥ع ٫ ّهٔ تكٛض قها٤ ْعٜ٘ بسْٚٗا .
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 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
, إطنع ا٭ٍٚدطا٥ِ ايككام ٚاؿسٚز, اؾع٤  ثباتإايكاغِ, ايسيٌٝ اؾٓا٥ٞ إازٟ ٚزٚضٙ ٗ  أبٛٓس أ( 1)

    88, م8993ٚايتسضٜب, ايطٜاض ,  ا٭١َٝٓايعطبٞ يًسضاغات 

, ا٭١َْٝٓاٜـ يًعًّٛ  أناز١ّٝ, َٓؿٛضات اٱغ٬ّٗ  اٱْػإ( عًٞ بٔ ؾاٜع اؾشين, احملاَا٠ ٚسكٛم 2)

 .5, م 0223, ا٭ٍٚايڀبع١   ايطٜاض,

ز٠, ؾطح ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, زٜٛإ إڀبٛعات خًٌٝ آس سػٔ قسا (3)

 7, م 0220اؾاَع١ٝ, اؾعا٥ط 

ضداٍ ايعساي١, َكاٍ َٓؿٛض نُٔ َٓؿٛضات َطنع ايسضاغات ٚا٭عاخ,   أخ٬قٝات( عبس ايكازض ايؿٝدًٞ, 4)

 . 0, م ,  0225, ايطٜاض ,  ا٭١َٝٓأناز١ّٝ ْاٜـ يًعًّٛ 

 . 4م www . sharei .netطعٞ أبٛ ظٜس, أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, عح َٓؿٛض بإٛق  اـام بايباسح( قُس ؾ5)

 . 880م   ايكاَٛؽ احملٝ٘ يًؿرلٚظ آبازٟ, (6)

 . 4( قُس ؾطعٞ أبٛ ظٜس, إطد  ايػابل, م 7)

يڀبع١ ( ْكط ؾطٜس قُس ٚاقٌ, ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ْٚٛاّ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ, إهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ, ا8)

 . 08ايجا١ْٝ , م

 . 00( ْكط ؾطٜس قُس ٚاقٌ ,  إطد  ْؿػ٘ , م 9)

ا١ٕٓٗ إٓعكس٠  أخ٬قٝات( َػؿط بٔ عًٞ ايكشڀاْٞ, عح سٍٛ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, َكسّ نُٔ زٚض٠ 10)

 . 6, م  0228ظاَع١ إًو ؾٗس يًبذلٍٚ ٚإعازٕ , 

 .5( قُس ؾطعٞ أبٛ ظٜس , إطد  ايػابل , م 11)

 5عبس ايكازض ايؿٝدًٞ , إطد  ايػابل , م  (12)

 . 06, 05( ْكط ؾطٜس قُس ٚاقٌ ,  إطد  ايػابل , م 13)

 ا٭١َٝٓضى٘ ُْٚٛ٘, إطنع ايعطبٞ يًسضاغات ات اٱغ١َٝ٬( غ١َ٬ قُس اشلطٗ ايبًٟٛ, ايكها٤ ٗ ايسٚي١ 14)

 . 89ٚايتسضٜب , ايطٜاض , م 

 .88, م 8999, 20غ٬ّ, اشل١٦ٝ إكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب, َكط ٙايكها٤ ٗ اٱ, ( قُس ايؿطبٝين15)

 . 9( عبس ايكازض ايؿٝدًٞ , إطد  ايػابل , م 16)

ْٛط: ْاز١ٜ قُس ايؿطٜـ ايعُطٟ, ايكها٤ ا( يٲط٬ع بايتؿكٌٝ ع٢ً ايتعاضٜـ اييت قًٝت بؿإٔ ايكها٤ 17)

ٚايتسضٜب,  ا٭١َٝٓنع ايعطبٞ يًسضاغات ٗ اٱغ٬ّ ٚزٚضٙ ٗ ايكها٤ ع٢ً اؾط١ّ, اؾع٤ ا٭ٍٚ, إط

 َٚا بعسٖا.  08م  ايػابل,إطد   ٚاقٌ,ٚاْٛط ْكط ؾطٜس قُس  َٚا بعسٖا. 59م  8990ايطٜاض,

إعسٍ, ٚقإْٛ اغتك٬ٍ ايكها٤  8979يػ١ٓ  862قإْٛ ايتِٓٛٝ ايكها٥ٞ ايعطاقٞ ضقِ  اْٛط:( 18)

 .0228يػ١ٓ  ا٭ضزْٞ

 .88م  ,0225,ايكاٖط٠ ,زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ,تأزٜب ٚق٬س١ٝ ايكها٠فًؼ  ,ٓس ؾٛقٞأ أغا١َ( 19)

 .6َطنع ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ, داَع١ ايٓٗطٜٔ, م طاضم عبس ايععٜع, تأزٜب ايكها٠, (20)

 . 3( سػٌ قُس ايؿطوٞ ٚآخطٕٚ, أخ٬قٝات ١َٓٗ ايڀب, بسٕٚ ْاؾط, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, م 21)

 .5, إطد  ايػابل , م ؾطعٞ أبٛ ظٜس  قُس( 22)

( عابس غًُٝإ إؿٛخٞ, أخ٬قٝات ١َٓٗ ايٛضاق١ ٗ اؿهاض٠ اٱغـ١َٝ٬, َكاٍ َٓؿٛض َذ١ً داَع١ 23)

ٚاْٛط: غعٝس عبس ايًڀٝـ سػٔ, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥  .406, م 0223, غ١ٓ 85إًو غعٛز, اجملًس 

 . 825م ,  0224يًػط١ٜ إكطؾ١ٝ , زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠ , 
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( اغتدًكٓا ٖصا ايتعطٜـ َٔ خ٬ٍ إػا٥ٌ ٚايٓكاٙ اييت مت ايذلنٝع عًٝٗا ٗ إٛاثٝل ايسٚي١ٝ 24)

 ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايكٛاٌْ ايٛط١ٝٓ اييت عاؾت َٛنٛع أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ 

إ٪ُط اؿازٟ عؿط يط٩غا٤ أدٗع٠  ايكانٞ,( اْٛط َكس١َ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى 25)

 ّ 80/4/0227-8  ايؿاضق١, ايعطب١ٝ,يتؿتٝـ ايكها٥ٞ ٗ ايسٍٚ ا

دابط قذٛب عًٞ, قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, عح َٓؿٛض َذ١ً اؿكٛم, َڀبٛعات داَع١ ايهٜٛت, ( 26)

 . 346, م 8998ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ, ايعسز ايجاْٞ, د١ًٜٝٛ 

 . 347دابط قذٛب عًٞ , إطد  ْؿػ٘ , م ( 27)

اهلل بٔ ٓس ايعڀٌُٝ, قٛض َٔ تِٓٛٝ ايكها٤ ٚإزاض٠ ايعساي١ ا٫غتك٬ٍ ٚايتدكل, عح ( عبس 28)

ٚا٭عاخ, , َطنع ايسضاغات ا٭ٍٚإ٪ُط ايسٚيٞ سٍٛ ايكها٤ ٚايعساي١, اؾع٤  أعُآٍَؿٛض نُٔ 

 . 9, م0226, ايطٜاض , ا٭١َْٝٓاٜـ يًعًّٛ  أناز١ّٝ

 ايػابل.ٝات ٚغًٛى ايكانٞ, إطد  ( اْٛط َكس١َ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬ق29)

إ٪ُط ايسٚيٞ سٍٛ ايكها٤ ٚايعساي١, اؾع٤  أعُاٍ( عًٞ إكطٟ, زٚض ايكٛاٌْ ٗ تػ١ٜٛ ايٓعاعات, 30)

 853, م0226, ايطٜاض, ا٭١َْٝٓاٜـ يًعًّٛ  أناز١ّٝ, ٚا٭عاخ, َطنع ايسضاغات ا٭ٍٚ

 ايكانٞ, إطد  ايػابل . ( اْٛط َكس١َ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى31)

 ا٭١َٝٓضى٘ ُْٚٛ٘, إطنع ايعطبٞ يًسضاغات ات اٱغ١َٝ٬( غ١َ٬ قُس اشلطٗ ايبًٟٛ, ايكها٤ ٗ ايسٚي١ 32)

 .83ٚايتسضٜب, ايطٜاض, م

 .88م  ( عبس اهلل بٔ ٓس ايعڀٌُٝ, إطد  ايػابل,33)

 . 80, مايػابل( عبس ايكازض ايؿٝدًٞ, إطد  34)

ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايطغاي١ ايكها١ٝ٥, َكاٍ َٓؿٛض َذ١ً ايعسٍ  أ١ُٖٝضاؾس اؿسٜجٞ,  إبطاِٖٝ( 35)

 .  08ٖـ, م  8402ضدب  ايجايح,ايعسز  ايعسٍ ايػعٛز١ٜ,

 . 680, م0222, 28ٙ, برلٚت, زاض ايهًِ ايڀٝب 20َر ( ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايؿك٘ إايهٞ, 36)

 .   683( ٖٚب١ ايعسًٝٞ, إطد  ْؿػ٘, م 37)

 أخطد٘ أٓس ٚايبداضٟ َٚػًِ .( 38)

( عبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ َٓٝ , ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ ٚأثط تڀبٝل إًُه١ ي٘ ٗ سؿٜ اؿكٛم َٚهاؾش١ 39)

 . 40, مـٖ 8400, ايعسز ا٭ٍٚ, قطّ, ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ اؾط١ّ, ف١ً ايعسٍ

 ( أخطد٘ أٓس ٚايبداضٟ َٚػًِ .40)

, م 8997, ايؿك٘ ايٛانح, زاض إٓاض يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ايڀبع١ ايجا١ْٝ, اجملًس ايجاْٞ, اعٌٝإزل( قُس بهط 41)

ايكازض٠ عٔ , ٚاْٛط أٜها: أٓس بٔ قُس ايؿعؿٞ, ؾهٌ ايكها٤, َكاٍ َٓؿٛض َذ١ً ايعسٍ 305

 . 0, م ـ8400ٖايػ١ٓ ايجايج١ قطّ  9, ايعسز ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ

 ٜ٘ ٗ َػٓسٙ ٚايڀدلاْٞ ٗ ايهبرل ٚا٭ٚغ٘ . بٔ ضاٖٛ إغشام( ضٚاٙ 42)

 .  3( أٓس بٔ قُس ايؿعؿٞ , إطد  ايػابل , م43)

ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ف١ً ايعسٍ  ايػعٛز١ٜ,اغتك٬ٍ ايكها٤ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ  اؾٛؾإ,( ْاقط بٔ قُس 44)

 .847, م ـ8402ٖايعسز ا٭ٍٚ, قطّ  ايعسٍ ايػعٛز١ٜ,

 .  852ؾٛؾإ, إطد  ْؿػ٘, م ( ْاقط بٔ قُس ا45)

 . 853م  ْؿػ٘,إطد   اؾٛؾإ,( ْاقط بٔ قُس 46)

 . 889, م8402, ايكها٤ ٚضداي٘ ٗ اٱغ٬ّ, ف١ً ايعسٍ, ايعسز ايجاْٞ, ضبٝ  اٯخط, عبس اهلل بٔ ؾطٜح( 47)

 . 73, م  ـ8402ٖضدب,  ( ؾٗس ايساٚز, آزاب ايكانٞ,َذ١ً ايعسٍ, ايعسز ايجايح,48)

 . 604ٖٚب١ ايعسًٝٞ , إطد  ايػابل , م ( 49)
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 . 606,  605( ٖٚب١ ايعسًٝٞ , إطد  ْؿػ٘ , م 50)

 .88ايساٚز ,  إطد  ايػابل , م  إبطاِٖٝ( ؾٗس بٔ قُس بٔ 51)

 ب٬ٖاٟ َباضن١ َٔ ا٭َِ إتشس٠  0220( ٚنعت ٖصٙ إباز٨ غ١ٓ 52)

يعُسا٤ َٚسٜطٟ إعاٖس ٚإطانع ايكها١ٝ٥, دتُاع اـاَؼ عؿط ٚنعت ٖصٙ ايٛثٝك١ بٓاغب١ ا٫ (53)

 . 0227َاضؽ  8إٍ  4ايطٜاض, بتاضٜذ 

ٕٹ٪ُط اؿازٟ عؿط يط٩غا٤ أدٗع٠ ايتؿتٝـ ايكها٥ٞ ٗ ايسٍٚ 54)  ايعطب١ٝ,( ٚنعت ٖصٙ ايٛثٝك١ بٓاغب١ ا

  . 0227/ َاضؽ  80إٍ  8ايؿاضق١ أٜاّ 

 ايكإْٛ,ڀ١ ايكها١ٝ٥ َػتك١ً ُٚاضؽ ٗ إطاض ع٢ً إٔ ايػً 838( ْل ايسغتٛض اؾعا٥طٟ ٗ َازت٘ 55)

 َٓ٘ ع٢ً إٔ أغاؽ ايكها٤ َباز٨ ايؿطع١ٝ ٚإػاٚا٠  842نُا ْل ٗ إاز٠ 

 ايبشطٜٔ,( اْٛط ؾُٝا ىل َبسأ اغتك٬ي١ٝ ايكها٤ إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ًُٕه١ 56)

ايكإْٛ ا٭غاغٞ  َٚا بعسٖا َٔ 8, 7إٛاز ْٚٚؿؼ إاز٠ َٔ قإْٛ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ايؿًػڀ١ٝٓٝ 

 اؾعا٥طٟ ٚنصا َس١ْٚ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ اؾعا٥طٟ.يًكها٤ 

 ايًٝيب.إتهُٔ َس١ْٚ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤  0228يػ١ٓ  3( اْٛط ايكطاض ضقِ 57)

٤ ًُٕه١ ( اْٛط َس١ْٚ ايػًٛى يًكها٤ ٚأعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ ايكازض٠ عٔ اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكها58)

 .0223ايبشطٜٔ يػ١ٓ 

إتهُٔ ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ  0225 -28-05( اْٛط ايكطاض ايكازض عٔ ٚظٜط ايعسٍ ايًبٓاْٞ بتاضٜذ 59)

 .ايًبٓاْٞ ٭خ٬قٝات ايكها٤

 ( اْٛط َس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى ايكها٥ٞ يسٚي١ ا٭ضزٕ اييت أقسضٖا ض٥ٝؼ قه١ُ ايتُٝٝع ا٭ضزْٞ.  60)

إتهُٔ َس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى ايكها٥ٞ  0226يػ١ٓ  23يكها٤ ا٭ع٢ً ضقِ ( اْٛط قطاض فًؼ ا61)

 يًػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ايؿًػڀ١ٝٓٝ.

تعس ٖصٙ إباز٨ عل ْدلاغا ٚزغتٛضا ٜتعٌ ع٢ً نٌ َٔ آَٔ بطغاي١ ايكها٤ ايٓب١ًٝ إٔ ٜهعٗا ْكب ( 62)

 عٝٓٝ٘, ٚإٔ ٫ وٝس عٔ ططٜكٗا.

ك٬ي١ٝ ايكها٤ " ؾكس ْل عًٝ٘ إؿطع اؾعا٥طٟ نأٍٚ َبسإ ْٛطا يٮ١ُٖٝ اييت ٜهتػٝٗا َبسأ "اغت( 63)

َٔ إباز٨ اييت تهُٓتٗا َس١ْٚ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٠ اييت اعتُسٖا اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكها٤ ٗ زٚضت٘ 

 .  0226زٜػُدل  03ايعاز١ٜ ايجا١ْٝ إٓعكس٠ بتاضٜذ 

 سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ.اْٛط ٕعٜس َٔ ايتؿكٌٝ ايكاعس٠ ا٭ٍٚ َٔ ٚثٝك١ ايؿاضق١ ( 64)

 اْٛط ايكاعس٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١. (65)

 اْٛط ايكاعس٠ ايجايج١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١. ( 66)

 اْٛط ايكاعس٠ ايطابع١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١ .   ( 67)

 اْٛط ايكاعس٠ اـاَػ١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١.( 68)

 اْٛط ايكاعس٠  ايػازغ١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١.( 69)

ابع١ َٔ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ع٢ً إٔ ٜ٪زٟ ايكها٠ عٓس تعِٝٝٓٗ ا٭ٍٚ ٚقبٌ تٛيِٝٗ تٓل إاز٠ ايط( 70)

ٚٚا٥ؿِٗ ايٌُٝ اٯت١ٝ " أقػِ باهلل ايعًٞ ايعِٛٝ إٔ أقّٛ َُٗيت بعٓا١ٜ ٚإخ٬م, ٚإٔ أسهِ ٚؾكا 

ٕباز٨ ايؿطع١ٝ ٚإػاٚا٠, ٚإٔ أنتِ غط إسا٫ٚت, ٚإٔ أغًو ٗ نٌ ايٛطٚف غًٛى ايكانٞ ايٓعٜ٘ 

 ايٛٗ ٕباز٨ ايعساي١ , ٚاهلل ع٢ً َا أقٍٛ ؾٗٝس "ٚ

 اْٛط ايكاعس٠ ايػابع١ َٔ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ.( 71)

 القاضي. اْٛط ايكاعس٠ ايجا١َٓ َٔ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى( 72)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (234) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

ضمانات المحاكمة العادلة في النظام األساسي للمحكمة 

 الجنائية الدولية
 أ.عمر سدي                                        

 المركز الجامعي لتامنغست                                        
S 

احملان١ُ ايعازي١ اييت ؼذلّ إعاٜرل ايسٚي١ٝ اييت ْل عًٝٗا قإْٛ سكٛم إٕ 

ٚزيٌٝ ع٢ً  أٟ قه١ُاٱْػإ ٖٞ زيٌٝ ع٢ً قش١ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ اؾٓا٥ٞ ٗ 

, يصيو غٛف ْتعطض إٍ نُاْات احملان١ُ ايعازي١ ٗ َػت٣ٛ اسذلاّ سكٛم اٱْػإ

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ َطس١ً ايتشكٝل ٚاحملان١ُ ٚٗ ٚغا٥ٌ ايڀعٔ ٗ أسهاّ احمله١ُ اؾٓا

 احمله١ُ بعس قسٚضٖا.  

Résumé. 
À un procès équitable conforme aux normes internationales 

prévues par la Loi sur les droits est la preuve de la validité du système de 
justice pénale par un tribunal et des preuves au niveau du respect des 
droits de l'homme, de sorte qu'il sera exposé à un procès équitable 
devant la Cour pénale internationale dans la phase d'enquête et le 
procès et les moyens de contester dans les dispositions de la cour, après 
leur délivrance. 

 

ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ ٖٚٞ تكّٛ تعس احملان١ُ ايعازي١ أسس اؿكٛم 

ع٢ً تٛاؾط فُٛع١ اٱدطا٤ات اييت تتِ بٗا احملان١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٗ إطاض َٔ 

ٓا١ٜ اؿطٜات ايؿدك١ٝ ٚغرلٖا َٔ سكٛم اٱْػإ إتك١ً بٗا, ٖٚٞ 

ػإ ٚنطاَت٘ ٚؾدكٝت٘ بصيو تعس نُا١ْ أغاغ١ٝ يكٕٛ سكٛم اٱْ

عٓسَا ٜتِ اتٗاّ اٱْػإ باضتهاب أٟ دط١ّ ٜبسأ ايٓعاع بٌ إتها١ًَ ؾ

قطٜٓتٌ: قط١ٜٓ قا١ْْٝٛ ع٢ً بطا٠٤ إتِٗ ٚقط١ٜٓ ٚاقع١ٝ ع٢ً اضتهاب 

اؾط١ّ ٚنٌ َٔ ٖاتٌ ايكطٜٓتٌ ؼُٞ َكًش١ أغاغ١ٝ ؾا٭ٍٚ ؼُٞ 

اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ يًُتِٗ ٚايجا١ْٝ ؼُٞ إكًش١ ايعا١َ ٖٚٞ ٗ ساي١ 

 َٔ اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ ُجٌ َكًش١ اجملتُ  ايسٚيٞ بأغطٙ. اضتهاب أٟ
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ٗ إطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚع٬قت٘ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 

 ٌٜٛ اشلسف زا٥ُا إٔ ٜتُت  اٱْػإ بهُاْات َع١ٓٝ غٛا٤ ٗ َطس١ً َا

إدطا٤ات قبٌ احملان١ُ أٚ أثٓا٤ احملان١ُ أٚ بعس احملان١ُ, َٚٔ ٖٓا ؾإٕ 

 ا,سخٌ ٖصٙ إعاٜرل ٗ سػابٗته  ٚتذلّ ٚؼهب إٔ  ٭ٟ إْػإ احملان١ُ

َٚٔ ٖٓا داظ ايكٍٛ بإٔ احملان١ُ ايعازي١ اييت ؼذلّ إعاٜرل ايسٚي١ٝ اييت 

ْل عًٝٗا قإْٛ سكٛم اٱْػإ ٖٞ زيٌٝ ع٢ً قش١ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ 

ٚزيٌٝ ع٢ً َػت٣ٛ اسذلاّ سكٛم اٱْػإ, ٚعسّ  إٟ قه١ُاؾٓا٥ٞ ٗ 

يتو ل تًو إعاٜرل ٖٛ زيٌٝ ع٢ً ًِٚ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ اؾٓا٥ٞ تڀبٝ

ٚزيٌٝ ع٢ً اْتٗاى قاضر ؿكٛم اٱْػإ. ٖٚٓاى ١ًْ َٔ  احمله١ُ

ايٓكٛم ايسٚي١ٝ اٱيعا١َٝ غٛا٤ ناْت اتؿاق١ٝ أّ عطؾ١ٝ أّ َباز٨ عا١َ 

ٚعٓاقط  َٚعاٜرل َكاٜٝؼتتهُٔ  ,ٗ ايهُرل اٱْػاْٞ ضغدتيًكإْٛ 

ٓا١ٜ اٱْػإ إتِٗ  إ١ٍُ ايعازي١. ٚتٗسف ١ًْ تًو إعاٜرل يهُإ احملان

َٔ تاضٜذ إٜكاؾ٘ َٚطٚضا َطس١ً استذاظٙ قبٌ احملان١ُ ٚا٫ستؿاٚ ب٘ 

إٍ ْٗا١ٜ اغتؿا٤ ٚغا٥ٌ ايڀعٔ إُه١ٓ قاْْٛا ٗ اؿهِ  قانُت٘ٚأثٓا٤ 

ايكازض نسٙ. ٖصٙ إعاٜرل ٚنعت ٭دٌ اٱْػإ َٚٔ ثِ ؾٗٞ تسخٌ ٗ 

طاض قإْٛ سكٛم اٱْػإ ٗ ع٬قت٘ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥. خ٬ق١ إٛقـ إ

ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ تعتُس ٗ تكُٝٝٗا ع٢ً َطاعاتٗا يتًو إعاٜرل اييت ٖٞ  إٔ

 َعاٜرل ٜتُػو بٗا ٜٚعتُس عًٝٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ.

إٕ أ١ُٖٝ ٖصا إٛنٛع تهُٔ ٗ نْٛ٘ َٔ أزم قهاٜا اؿٝا٠ 

١ْٝٛ عَُٛا, ٭ْ٘ ٜهعٓا ٗ َٛاد١ٗ يًُباز٨ ايهدل٣ اييت تكّٛ عًٝٗا ايكاْ

ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ عَُٛا ٖٚٞ َٛاد١ٗ َعكس٠ اؾٛاْب ؾا٥ه١ ايتؿاقٌٝ, 

ؾٗٛ َٛنٛع زقٝل ٚٚاغ  ٗ شات ايٛقت ٭ْ٘ ٜؿتح اجملاٍ يع٬ز ايعسٜس 

١ٝ٥ َٔ إػا٥ٌ اييت تؿتكطٖا ايتؿطٜعات ايسٚي١ٝ ٖج٬ ٗ احملانِ اؾٓا

ايسٚي١ٝ, نُا تبسٚ أ١ُٖٝ ٖصا إٛنٛع ٗ إدلضات ايٛا١ٖٝ, اييت ٜتصضع بٗا 

نٌ َٔ ٜطٜس إٔ وطّ نٌ َٔ إتِٗ ٚايهش١ٝ ع٢ً سس غٛا٤ َٔ ايتُت  

باٱناؾ١ إٍ َا تكسّ شنطٙ, , عكٛق٘ ٗ قان١ُ عازي١ َدتًـ نُاْاتٗا

إُٓٛس١ ٗ إطاض ْ٘ َٔ اي٬ظّ اٱؾاض٠ إٍ زضاغ١ ايهُاْات إدٛي١ ٚإؾ
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احملانِ ايسٚي١ٝ بكؿ١ عا١َ ٫ غُٝا احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يهْٛٗا ؽتل 

ططح تػا٩ٍ أبأخڀط اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ ع٢ً اٱط٬م, ا٭َط ايصٟ دعًين 

 ايتايٞ:

َا َس٣ ؼكٝل ايهُاْات ايسٚي١ٝ يًُشان١ُ ايعازي١ ٗ ايٓٛاّ 

 ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ؟

تڀطم ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ أِٖ ايهُاْات ٗ ايٓٛاّ غٛف أٚ

ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ تكػِٝ ايبشح إٍ 

 َبشجٌ: 

 ا٭ٍٚ: اغتك٬ي١ٝ ٚسٝاز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ قان١ُ ا٭ؾدام. 

ايجاْٞ: ايهُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُشان١ُ ايعازي١ أغٓا٤ غرل احملان١ُ ٗ 

 ؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.احمله١ُ ا

 إبشح ا٭ٍٚ: اغتك٬ي١ٝ ٚسٝاز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ قان١ُ إتٌُٗ

ٜعس اغتك٬ٍ ٚسٝاز احمله١ُ َٔ أِٖ ايهُاْات اييت تٛٗط َس٣ 

اؾطا٥ِ يصيو  بعساي١ احمله١ُ ٗ قانُاتٗا يٮؾدام إتٌُٗ باضتها

١ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ غٛف ْكّٛ بسضاغ١ نٌ َٔ اغتك٬ي١ٝ ٚسٝاز احملهُ

 َڀًبٌ َٓؿكًٌ:

 إڀًب ا٭ٍٚ: اغتك٬ي١ٝ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

إشا ناْت اؿكٛم ؼؿٜ بايكها٤, ٚاؿطٜات تكإ بايكها٤, 

ٚايعسٍ ٜتشكل بايكها٤, ٚعُاض٠ اجملتُ  تهٕٛ بايكها٤ ٚاغتكطاض 

يًكها٤ ا٭ٚناع ٚإعا٬َت ٜهٕٛ بايكها٤, ؾٝٓبػٞ بإكابٌ إٔ ٜهٕٛ 

 َٛٗط ٜٓاغب ع١ُٛ ضغايت٘ ٖٛ َٛٗط ا٫غتك٬ٍ.

ٜٚككس باغتك٬ٍ احمله١ُ: "أ٫ ؽه  احمله١ُ ٗ ٖاضغتِٗ يعًُِٗ 

يػًڀات أٟ د١ٗ أخط٣ ٚإٔ ٜهٕٛ عًُِٗ خايكا ٫ قطاض اؿل ٚايعسٍ 

خانعا ٕا ًّٝ٘ ايكإْٛ ٚايهُرل زٕٚ أٟ اعتباض آخط. ٜٚكتهٞ َبسأ 

سخٌ أٟ د١ٗ َُٗا ناْت طبٝعتٗا ٗ أعُاٍ ا٫غتك٬ٍ اٱساي١ زٕٚ ت

احمله١ُ يتٛدٝٗٗا ٚد١ٗ َع١ٓٝ, أٚ يتعطقٌ َػرلتٗا, أٚ يتعذلض عٔ 
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أسهاَٗا. نُا تكتهٞ إٔ ؼاٙ احمله١ُ بػٝاز َٔ ايهُاْات َا ٜكٝٗا َٔ 

نٌ ػاٚظ أٚ اعتسا٤ َٔ ؾأْ٘ إٔ ىسف إبسأ إصنٛض ٜٚعسّ آثاضٙ
(1)

. 

إٍ احملانِ ايسٚي١ٝ إ٪قت١ اييت عكبت  ٫بس َٔ اٱؾاض٠ ٗ ايبسا١ٜ

اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ اييت مل تهٔ َػتك١ً َڀًكا نْٛٗا ناْت تابع١ 

يًشًؿا٤ إٓتكطٜٔ, بُٝٓا َٓح ايٓٛاّ ا٭غاغٞ شلصٙ احمله١ُ, 

ٚاغع١ ُٕاضغ١ َٗاَٗا. نُا تتُت  بؿدك١ٝ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ  تاختكاقا

 َػتك١ً عٔ أٟ دٗاظ أخط.

ٙ ا٫غتك٬ي١ٝ يٝػت َڀًك١, ؾكس خٍٛ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ إ٫ إٔ ٖص

يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ جملًؼ ا٭َٔ إٕ ٜتسخٌ ٗ احمله١ُ بكطاضات٘ 

 ٚؾكا يًؿكٌ ايػاب  َٔ َٝجام ا٭َِ إتشس٠ ٚ شيو بڀطقتٌ:

ايڀطٜك١ ا٭ٍٚ: إَها١ْٝ فًؼ ا٭َٔ بإساي١ ساٍ َا إٍ إسعٞ ايعاّ يس٣ 

يؿكٌ ايػاب  َٔ َٝجام ا٭َِ إتشس٠, سُٝٓا تهٕٛ احمله١ُ َٛدب ا

دط١ّ أٚ أنجط إؿاض إيٝٗا ٗ إاز٠ اـاَػ١ َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ 

يًُشه١ُ
(2)

. 

ٖٚصٙ ايڀطٜك١ قس ٜػتعًُٗا فًؼ ا٭َٔ نس أؾطاز زٚي١ َع١ٓٝ اييت ٫ 

دٌ ايهػ٘ ع٢ً ايسٚي١أتعٌُ ٚؾكا يػٝاغ١ ايسٚي١ ايهدل٣ َٔ 
(3)

 ,

ل اغتكساض قطاض إساي١ َٔ فًؼ ا٭َٔ نس اسس نباض ٚشيو عٔ ططٜ

 إػ٦ٛيٌ ٗ ايسٚي١ ٖا قس ٜ٪ثط ع٢ً اغتك٬ي١ٝ احمله١ُ 

ايڀطٜك١ ايجا١ْٝ: تتُجٌ ٗ ؽٌٜٛ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

ايسٚي١ٝ جملًؼ ا٭َٔ طًب إضدا٤ ايتشكٝل أٚ إكانا٠ ٕس٠ أثين عؿط 

ايتشكٝل أٚ إكانا٠ ؾٝٗا, ٚشيو بكطاض ؾٗطا ٗ قه١ٝ بسأت احمله١ُ 

ٜكسض عٔ فًؼ ا٭َٔ َٛدب ايؿكٌ ايػاب  َٔ َٝجام ١َُٛٓ ا٭َِ 

إتشس٠, ٚهٛظ ػسٜس ايڀًب بايؿطٚٙ شاتٗا
(4)

. 

إٕ ٖصٙ ايػًڀ١ إُٓٛس١ جملًؼ ا٭َٔ َٔ ططف ايٓٛاّ ا٭غاغٞ 

ٝتٗا, يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ؼس بؿهٌ نبرل َٔ غًڀاتٗا ٚاغتك٬ي

 ٖٚصا يػبي اٯتٌٝ:
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ايػبب ا٭ٍٚ: قس ٜڀًب فًؼ ا٭َٔ إضدا٤ ايتشكٝل أٚ إكها٠ َت٢ 

 ؾا٤, زٕٚ َدلض غ٣ٛ يعطق١ً ْؿاٙ احمله١ُ.

ايػبب ايجاْٞ: إٕ عسّ ؼسٜس ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ يعسز 

س٠ إطات اييت ّهٔ جملًؼ ا٭َٔ ػسٜس طًب تٛقٝـ ايتشكٝل أٚ إكانا٠ ٕ

أث٢ٓ عؿط ؾٗطا, ٜعس َٔ غرل إكبٍٛ َٚٔ غرل إٓڀكٞ, بػبب إٔ 

فًؼ ا٭َٔ قس هسز ايڀًب َت٢ ؾا٤ شيو, ٚ بايتايٞ ٜعطقٌ ٚ هُس ْؿاٙ 

احمله١ُ
(5)

. 

 إڀًب ايجاْٞ: سٝاز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

يكس ع٢ٓ اؿل ٗ سٝاز احمله١ُ نػرلٙ َٔ اؿكٛم بأ١ُٖٝ ٗ إطاض إٛاثٝل 

ايِٓٛ ا٭غاغ١ٝ إٓؿأ٠ يًُشانِ ايسٚي١ٝ ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ نْٛ٘ ٚ

إعٝاض ايؿاقٌ ٚاشلاّ يهُإ احملان١ُ ايعازي١ طبكا ٕا ٖٛ َتؿل عًٝ٘ ٗ 

إطاض َٝجام ١َُٛٓ ا٭َِ إتشس٠ ٚغرلٖا َٔ إعاٖسات ايسٚي١ٝ ا١ُٕٛٓ 

 يًع٬قات ايسٚي١ٝ ٗ اجملتُ  ايسٚيٞ.

ٔ خ٬ٍ سٝاز ايكانٞ ْٚعاٖت٘ ٗ ايٓعاع إعطٚض ٜٚٛٗط سٝاز احمله١ُ َ

عًٝ٘, شيو إٔ ٚٚٝؿ١ ايكانٞ ؼكٝل ايعساي١, ٖٚٞ تػتًعّ إٔ ٜهٕٛ 

ايكانٞ َتذطزا بعٝسا عٔ ايتأثرل بايعٛاطـ ٚإكاحل ايؿدك١ٝ, 

ٜٚككس عٝاز ايكانٞ إٔ ٫ ٌّٝ عٓس ْٛطٙ ٗ ْعاع َعٌ إٍ ٖصا ايڀطف 

إٔ ٜڀبل قٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت ؼكل  َٔ اـكّٛ أٚ شيو, ٚهب عًٝ٘

ايعساي١ ٚؾكا ٕؿّٗٛ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜؿطض ٖصٙ ايكٛاعس, ٫ٚ 

ٕ أٜكتكط سٝاز ايكانٞ إٔ ٜؿكٌ بطٚح َٛنٛع١ٝ ٜٚتذطز َٔ غرل 

ٜتأثط سهُ٘ َكًش١ غابك١ أٚ أٟ َ٪ثط أخط
(6)

. 

عت٘ ٕ سٝاز ايكانٞ ٫ ٜتشكل إ٫ بإبعاز نٌ تأثرل ع٢ً عكٝست٘ ٚقٓاإ

ٚٚدساْ٘, ٚ إٕ تؿهٌٝ عكٝست٘ ع٢ً أٟ قه١ٝ َڀطٚس١ عًٝ٘, هب إٔ 

تهٕٛ بٓا٤ ع٢ً قٓاعات٘ ايؿدك١ٝ َٔ خ٬ٍ ايٛقا٥  ٚا٭زي١ إعطٚن١ 

ٚشلصا نً٘ ّهٔ إٔ ْعتدل ؾهط٠ سٝاز ايكانٞ ْٚعاٖت٘ نُا١ْ  عًٝ٘.

يًُشان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ, ٭ْٗا ايٛغ١ًٝ اييت ٜػتڀٝ  َٔ خ٬شلا إٔ 
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ايكانٞ عٔ نٌ ايكؿات اييت ػعٌ  زإٍ عساي١ اؿهِ, ٚشيو ٫بتعا ٜڀ٦ُٔ

 أَطا َؿهٛنا ؾٝ٘. ١ؼكٝل ٖصٙ ايعساي

ْٛطا ٭١ُٖٝ سٝاز ايكانٞ نهُا١ْ يًُشان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ ؾكس ٚضز 

 :ايتأنٝس عًٝٗا ٗ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ سٝح دا٤ ْل إاز٠ 

 ِ.إٔ ٜهٕٛ ايكها٠ َػتكًٌ ٗ أزا٥ِٗ يٛٚا٥ؿٗ -

٫ ٜعاٍٚ ايكها٠ أٟ ْؿاٙ ٜهٕٛ َٔ احملتٌُ إٔ ٜتعاضض َ   -

ايٛٚا٥ـ ايكها١ٝ٥ أٚ إٔ ٜ٪ثط ع٢ً ايجك١ بِٗ.

٫ ٜعاٍٚ ايكها٠ إڀًٛب َِٓٗ ايعٌُ ع٢ً أغاؽ ايتؿطؽ  -

َكط احمله١ُ أٟ عٌُ آخط ٜهٕٛ شا طاب  َٗين.

باٱناؾ١ إٍ شيو ؾكس تكس٣ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُٛاْ  اييت ؼٍٛ زٕٚ 

سٝاز ايكانٞ َٚٓ  ايكانٞ َٔ ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ عٓس تٛؾط تًو إٛاْ  

 ٖٚصٙ إٛاْ  ٖٞ عسّ ايك٬س١ٝ ٚايطز ٚايؿه٣ٛ. 

 أ٫ٚ: عسّ ق٬س١ٝ ايكها٠ ٗ ايؿكٌ ٗ ايسع٣ٛ

ٚبٗصا ايكسز أٚدب ايٓٛاّ ا٭غاغٞ ع٢ً ايكانٞ ايتٓشٞ ٚا٫َتٓاع عٔ 

 غباب اييت ّهٔ إْاشلا َا ًٜٞ:ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ ؾُٝا يٛ قاّ ب٘ غبب َٔ ا٭

غبل قٝاّ ايكانٞ بعٌُ ٗ ايسع٣ٛ ٜتعاضض َ  إؾطان٘ ٗ ايٓٛط  -

 ؾٝٗا ثا١ْٝ.

سس اـكّٛ, إشا أَٔ بٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ: قٝاّ ايكانٞ ١َُٗ ايسؾاع عٔ 

نإ ايكانٞ قس غبل ي٘ أزا٤ ايؿٗاز٠ ٗ ايسع٣ٛ, غبل قٝاّ ايكانٞ 

اّ ايكانٞ بٛٚٝؿ١ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ بعٌُ خبرل ٗ ايسع٣ٛ, غبل قٝ

 ايسع٠ٛ.

 قٝاّ ع٬ق١ قطاب١ أٚ َكاٖط٠ ُٓ  ايكانٞ َٔ ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ  -

 قٝاّ َكًش١ ُٓ  ايكانٞ َٔ ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ -

 ثاْٝا: ضز ايكها٠

باٱناؾ١ إٍ أغباب عسّ ق٬س١ٝ ايكها٠ َٔ ايؿكٌ ٗ ايسع٣ٛ 

١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٖٚٓاى أغباب اؾعا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اييت تٓٛطٖا احمله
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أخط٣ ْل عًٝٗا ايٓٛاّ ا٭غاغٞ عٝح يٛ ٚدست َٔ ؾأْٗا إٔ ػٝع 

يًدكِ قاسب إكًش١ إٔ ٜڀًب َٔ ١٦ٖٝ ايط٥اغ١ ضز ايكانٞ عٔ 

 ايسع٣ٛ.

 ٚ ٖصٙ ا٭غباب ٖٞ:

ايع٬ق١ ايؿدك١ٝ أٚ ا١ٕٝٓٗ أٚ ايع٬ق١ ايتبع١ٝ بأٟ ططف َٔ  -

ٞ عٔ ضأٜ٘ بٛاغڀ١ ٚغا٥ٌ ا٭ع٬ّ ايهتاب١ٝ أٚ تعبرل ايكان - ا٭ططاف

 ايتكطؾات ايع١ًٝٓ.

 ثايجا: ايؿه٣ٛ )كاق١ُ( َٔ ايكها٠

كاق١ُ ايكانٞ ٖٛ غ٬ح أخط قطضٙ ايٓٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُتِٗ أَِ 

احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, َٚٛدب٘ ٜػتڀٝ  إتِٗ إٔ ىاقِ ايكانٞ إشا 

 دػُٝا بٛادبات٘. ضتهب غًٛنا غ٦ٝا دػُٝا أٚ أخ٫٬ا

ٓا٤ غرل احملان١ُ ٗ ثإبشح ايجاْٞ: ايهُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُشان١ُ ايعازي١ أ

 احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.

يكس َٓح ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ نُاْات يًُشان١ُ 

ايعازي١ يًُتٌُٗ ٗ ْٝ  َطاسٌ احملان١ُ بسا١ٜ َٔ ايتشكٝل ٚاْتٗا٤ 

 بكسٚض اؿهِ

 إڀًب ا٭ٍٚ: نُاْات احملان١ُ ايعازي١ ٗ َطس١ً ايتشكٝل.

ايتشكٝل ٜعتدل إطس١ً ا٭ٍٚ ٗ اـك١َٛ بايٓػب١ يًذطا٥ِ اييت تسخٌ 

ختكام احمله١ُ اؾعا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٚشيو سػب ْل إاز٠ انُٔ 

اـاَػ١
(7)

َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 
(8)

. 

إٍ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٗ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥, ٚ إهاز ايتشكٝل َطس١ً تٗسف 

ا٭زي١ اييت تػاعس ع٢ً َعطؾ١ ٖصٙ اؿكٝك١ ست٢ تهٕٛ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ 

قاب١ً يًعطض ع٢ً ايكها٤, ٚبػبب إٔ ٖصا ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٜكتهٞ 

اؽاش إدطا٤ات تػتٗسف َعطؾ١ ا٭زي١ اييت تؿٝس ٗ ايهؿـ ٖصٙ اؿكٝك١ 

ٖصٙ ا١ُٕٗ إٍ ١٦ٖٝ سطٜك١ ع٢ً سكٛم ايٓاؽ  نإ ٫بس َٔ إغٓاز

ٚسطٜاتِٗ, ٚنصيو ٫بس َٔ إساط١ ٖصٙ إطس١ً َذُٛع١ َٔ ايهُاْات 

دٌ نؿاي١ قان١ُ عازي١ يًُتٌُٗأَٔ 
(9)

. 
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ؾايتشكٝل ؼهُ٘ قٛاعس أغاغ١ٝ ع٢ً ايػًڀ١ ايكا١ُ٥ ب٘ َطاعا٠ ٖصٙ 

ازي١ اييت هب ايكٛاعس, ؾٗصٙ ايكٛاعس تعتدل َٔ ايهُاْات احملان١ُ ايع

تٛؾرلٖا يًُتِٗ, ٚنصيو ٫بس َٔ إساط١ إدطا٤ات ايتشكٝل َذُٛع١ َٔ 

ايهُاْات, ٭ٕ إدطا٤ات ايتشكٝل غايبا َا ٜٓڀٟٛ ع٢ً َػاؽ باؿطٜات 

ايؿدك١ٝ يًُتِٗ
(10)

. 

 ٚعًٝ٘ ؾػٛف ْكػِ ٖصا إڀًب إٍ ؾطعٌ: 

غاغ١ٝ ايؿطع ا٭ٍٚ: نُاْات احملان١ُ ايعازي١ إتعًك١ بايكٛاعس ا٭

 يًتشكٝل

ؼهِ ع١ًُٝ ايتشكٝل قٛاعس أغاغ١ٝ ٫بس َٔ َطاعاتٗا َٔ قبٌ اؾ١ٗ 

ايكا١ُ٥ بايتشكٝل, ٖٚصٙ ايكٛاعس تعتدل َٔ أِٖ نُاْات احملان١ُ ايعازي١ 

 يًُتِٗ, َٚٔ بٝٓٗا تسٜٚٔ ايتشكٝل ٚع٬ْٝت٘.

 أ٫ٚ: تسٜٚٔ ايتشكٝل

إتِٗ َٔ ا٭َٛض  ٜعتدل ايتشكٝل ا٫بتسا٥ٞ ايصٟ هطٜ٘ إسعٞ ايعاّ َ 

ا١ُٕٗ اييت ؼاؾٜ ع٢ً إعًَٛات ٚايٛقا٥  َٔ ايٓػٝإ أٚ ايتساخٌ, سٝح 

هب إٔ ٜكّٛ بتسٜٚٔ ايتشكٝل ناتب ٜطاؾل إسعٞ ايعاّ ٗ ْٝ  إدطا٤ات 

ايتشكٝل
(11)

. 

ٜؿهٌ تسٜٚٔ ايتشكٝل نُا١ْ ١َُٗ يًُتِٗ ؾُٔ خ٬ٍ ايتسٜٚٔ 

ا٫ط٬ع ع٢ً ايؿٗازات إكس١َ ٜػتڀٝ  إتِٗ ايطدٛع إٍ اٱدطا٤ات ٚ 

نسٙ, ٚبعس شيو ٜتُهٔ إتِٗ ٚ قاَٝ٘ َٔ أعساز زؾاع٘ بؿهٌ دٝس َٔ 

إثبات بطا٤ت٘ ٖا ْػب إيٝ٘
(12)

. 

نُا ٜؿهٌ أٜها تسٜٚٔ ايتشكٝل بايٓػب١ يًػًڀ١ ايكا١ُ٥ ب٘ ٗ إبعاز 

ايؿب٘ عٓٗا سٝح ٫ ٜػتڀٝ  إتِٗ بعس تسٜٚٔ أقٛاي٘ ٚت٬ٚتٗا عًٝ٘ 

َٓ٘, ا٫زعا٤ بعسّ قشتٗا, ؾشت٢ تهٕٛ ايػًڀ١ ايكا١ُ٥  قطاضٖاإٚ

بايتشكٝل َأَٔ َٔ ايڀعٔ بكش١ إدطا٤اتٗا, ؾٝذب عًٝٗا تسٜٚٔ نٌ 

إدطا٤ تكّٛ ب٘
(13)

. 

ع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ تسٜٚٔ ايتشكٝل باعتباضٙ أسس نُاْات إتِٗ, إ٫ 

إٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ مل ٜتهُٔ ٖصا إٛنٛع, ٖٚصا ٜعتدل ْكل 
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عٞ, إ٫ إٔ ٖصا ايٓكل مت ت٬ؾٝ٘ عٓس ٚن  ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ تؿطٜ

ٚقٛاعس اٱثبات, سٝح تهُٓت ٖصٙ ايكٛاعس اييت تعتدل دع٤ا َٔ ْٛاّ 

َٔ ايٓٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ( )ضَٚا ا٭غاغٞ اغتٓازا يٓل إاز٠ 

ْكٛقا تٛدس ع٢ً ايػًڀ١ ايكا١ُ٥ بايتشكٝل تسٜٚٔ إدطا٤ات ايتشكٝل  

اييت تٓل ٗ ؾكطتٗا ا٭ٍٚ ( )ضز ايٓل ٗ ايكاعس٠ ٗ قانط, ؾكس ٚ

ع٢ً إٔ ))ٜؿتح قهط يٮقٛاٍ ايطزل١ٝ اييت ٜسيٞ بٗا أٟ ؾدل هطٟ 

 اغتذٛاب٘ ٗ إطاض ايتشكٝل((

ٚنصيو لس ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ تتشسخ عٔ ايتسٜٚٔ بكٛشلا" 

ل َا, عٓس قٝاّ إسعٞ ايعاّ أٚ ايػًڀات ايٛط١ٝٓ باغتذٛاب ؾد

 , بعس إب٬غ٘ بٗصٙ إعًَٛات".()ٜتعٌ إ٤٬ٜ إطاعا٠ ايٛادب١ يًُاز٠ 

إتعًك١ باٱز٤٫  ()نُا ٚضز ايٓل ع٢ً ٚدٛب ايتسٜٚٔ ٗ ايكاعس٠ 

, سٝح ْكت ٖصٙ إاز٠ ع٢ً ()َٔ إاز٠ ( )بايؿٗاز٠ َٛدب ايؿكط٠ 

تسٜٚٔ ايؿٗاز٠
(14)

. 

 ثاْٝا: ع١ْٝ٬ ايتشكٝل.

ايكاعس٠ َٔ أِٖ نُاْات احملان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ إثٓا٤ َطس١ً تعتدل ٖصٙ 

ايتشكٝل ُهٌ اٱططاف ايسع٣ٛ ٖٚجًِٝٗ ايكاٌْْٛٝ َٔ سهٛض 

إدطا٤ات ايتشكٝل, باٱناؾ١ إٍ ايػُاح ٭ٟ ؾدل َٔ اؾُٗٛض 

بايصٖاب إٍ َهإ ايتشكٝل ٚسهٛض إدطا٤ات٘
(15)

. 

 ٚتتذ٢ً َٛاٖط ع١ْٝ٬ ايتشكٝل ٗ

 اَٞ إدطا٤ات ايتشكٝل ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ إاز٠ سهٛض احمل -

ع٢ً سل إتِٗ "إٔ هطٟ اغتذٛاب٘ ٗ سهٛض قاّ, َا مل  ايؿكط٠ 

 ٜتٓاظٍ ايؿدل طٛاع١ٝ عٔ سك٘ ٗ ا٫غتعا١ْ َشاّ".

ا٫ط٬ع ع٢ً أٚضام ايتشكٝل َٔ قبٌ إتِٗ ٚ ٚنًٝ٘ ايصٟ ٜعتدل  -

 ٖا١َ يتشكٝل ايعساي١.َٛٗطا آخطا َٔ َٛاٖط ايع١ْٝ٬ ٚنُا١ْ 

 َٛقـ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ َٔ قاعس٠ ع١ْٝ٬ ايتشكٝل
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بايطدٛع إٍ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ٚإٍ قٛاعس اٱدطا٤ات اٱثبات مل لس ْكا 

ٜتهُٔ ٖصٙ ايكاعس٠, ٜٚعس عسّ َعاؾ١ ٖصٙ ايكاعس٠ قكٛض ٗ ايٓٛاّ 

إ َٔ نضَٚا ا٭غاغٞ, ٚأٜها قكٛض ٗ قٛاعس اٱدطا٤ات ٚاٱثبات, ٚ

 قٛب ؼسٜس ْڀام غط١ٜ ٚع١ْٝ٬ ايتشكٝل.ا٭

سٝح ٜعس َبسأ ع١ْٝ٬ ايتشكٝل َبسأ ٖاّ ٗ ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ ايسٚيٞ, ٫ 

غُٝا إٔ إتٌُٗ ٗ ٖصٙ ايتشكٝكات اييت ٜباؾطٖا َسعٞ ايعاّ احمله١ُ 

اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٜٛادٕٗٛ تُٗا خڀرل٠, ٚغبب أ١ُٖٝ ايع١ْٝ٬ ٗ 

ؾطٙ إسعٞ ايعاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ أْٗا تٛؾط ايتشكٝل ايصٟ ٜبا

يًُتِٗ نُا١ْ ُٚهٓ٘ َٔ اٱساط١ َذطٜات ايتشكٝل, ٚتٛؾط ي٘ أٜها 

ا٫ط٬ع ع٢ً َا قسّ ٗ َٛادٗت٘ َٔ أزي١ ٚ بطاٌٖ, ٚبايتايٞ ّهٓ٘ شيو 

َٔ ؼسٜس خڀ١ زؾاع٘ ٚإثبات بطا٤ت٘ ؾايع١ْٝ٬ ٗ ايتشكٝل تبعح 

يس٣ إتِٗ ايڀُأ١ْٓٝ ٚايجك١
(16)

 . 

ايؿطع ايجايح: نُاْات إتِٗ ٗ احملان١ُ ايعازي١ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايسٚي١ٝ أثٓا٤ َباؾط٠ ايتشكٝل.

ٕا ناْت إدطا٤ات ايتشكٝل اييت تكّٛ بٗا ايػًڀ١ اييت تتٍٛ ايتشكٝل أَاّ 

غًبٗا إٍ سط١ٜ أاحمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َتٓٛع١ َٚتعسز٠, تتعطض ٗ 

تِٗ ٚسكٛق٘ ضغِ ُتع٘ ٗ ٖصٙ إطس١ً بكؿ١ ايدلا٠٤ اييت تعذلف بٗا إ

قاعس٠ إتِٗ بط٤ٟ ست٢ تجبت إزاْت٘ عهِ قها٥ٞ قڀعٞ, يصا ٫بس َٔ 

إساط١ إتِٗ باضتهاب أخڀط اؾطا٥ِ نس اجملتُ  ايسٚيٞ بايعسٜس َٔ 

ْٗا ٓاٜت٘ نس تػً٘ ا٭دٗع٠ اييت تتٍٛ ايتشكٝل أايهُاْات اييت َٔ ؾ

 ثٓا٤ قٝاَٗا بتًو اٱدطا٤ات.أ

يصيو غٛف ْتعطض إٍ أِٖ ايهُاْات إتِٗ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايسٚي١ٝ ٗ نٌ إدطا٤ َٔ إدطا٤ات ايتشكٝل.

 أ٫ٚ: نُاْات إتِٗ ٗ ايؿٗاز٠ 

قس أداظ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُسعٞ ايعاّ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 

ا٤ات ٖصٙ ايؿٗاز٠ ٚنُاْاتٗا, ٚنٌ َا ْ٘ مل ِٜٓٛ إدطأتًكٞ ؾٗازات إ٫ 

دطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات قس ايكٛاعس اٱٗ ا٭َط إٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ٚ
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ِْٛ ايؿٗاز٠ ٚنُاْاتٗا ٗ َطس١ً احملان١ُ, ٜٚٛدس ؾطقا دٖٛطٜا بٌ 

ايؿٗاز٠ ٗ َطس١ً ايتشكٝل ٚايؿٗاز٠ ٗ َطس١ً احملان١ُ, ؾايؿٗاز٠ ٗ 

تًكٞ ٗ ضٚع إسعٞ ايعاّ بإٔ ا٭زي١ ناؾ١ٝ َطس١ً ايتشكٝل تطَٞ إٍ إٔ 

أٚ غرل ناؾ١ٝ ٱساي١ إتِٗ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ أٚ َٓ  قانُت٘, أَا 

ٗ َطس١ً احملان١ُ ؾايؿٗاز٠ عٓكط َٔ عٓاقط اٱثبات
(17)

. 

ٗ ٌٚ عسّ ْل ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ع٢ً نُاْات إتِٗ أثٓا٤ ايتشكٝل 

ا١َ يًكإْٛ ٖٚٞ: )ؼًٝـ إتِٗ ايٌُٝ, َٓ  ّهٔ تڀبٝل ايكٛاعس ايع

بعض ا٭ؾدام َٔ ايؿٗاز٠ نس إتِٗ خاق١ ا٭قاضب ٚسل إتِٗ ٗ 

 َٓاقؿ١ ايؿٗٛز(.

 ثاْٝا: نُاْات إتِٗ ٗ ا٫غتذٛاب.

ٜعتدل ا٫غتذٛاب َٔ أِٖ إدطا٤ات ايتشكٝل اشلازؾ١ إٍ ايبشح عٔ 

شكٝل َباؾط٠ إٍ إتِٗ ا٭زي١, إش بٛاغڀت٘ ٜتٛد٘ ايؿدل ايكا٥ِ بايت

شات٘ يًٛقٛف ع٢ً اؿكٝك١ ٚايٛقٍٛ إٍ اعذلاف َٓ٘ ٜجبت ايت١ُٗ 

إٓػٛب١ إيٝ٘, أٚ إتاس١ ايؿطق١ ي٘ يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ 

 زسض ا٭زي١ ٚايؿبٗات ايكا١ُ٥ نسٙ.

ْٛطا ـڀٛض٠ ا٫غتذٛاب, ٚخٛؾا َٔ اغتدساَ٘ ٚغ١ًٝ يًهػ٘ ع٢ً 

ف َٓ٘ باضتهاب اؾط١ّ, ؾكس طايب ؾكٗا٤ ايكإْٛ إتِٗ ٚاْتعاع ا٫عذلا

اؾٓا٥ٞ بإساطت٘ َذُٛع١ َٔ ايهُاْات اييت تهؿٌ يًُتِٗ ايسؾاع عٔ 

ْؿػ٘ ٚإثبات بطا٤ت٘ َٚٔ ايهُاْات اييت ْل عًٝٗا ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ 

:ٖٞ 

 إساط١ إتِٗ عًُا باؾط١ّ إٓػٛب١ إيٝ٘  -

ضاز٠ إتِٗ بهٌ سل إتِٗ ٗ ايكُت ٚعسّ ايتأثرل ع٢ً إ -

أْٛاع٘ إازٟ ٚإعٟٓٛ 

ٚزع٠ٛ قاَٞ إتِٗ ؿهٛض ا٫غتذٛاب  -

سل إتِٗ ٗ ايهؿـ ايڀيب -

 إڀًب ايجاْٞ: نُاْات احملان١ُ ايعازي١ ٗ َطس١ً احملان١ُ
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سس أططاف ايطابڀ١ اٱدطا١ٝ٥ ٗ ايسع٠ٛ اؾعا١ٝ٥ إٔا نإ إتِٗ ٖٛ 

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٖٚٛ ايؿدل ايڀبٝعٞ ايسٚي١ٝ اييت تٓٛطٖا احمله١ُ اؾٓا

ْ٘ َٓص تًو ايًش١ٛ اييت إايصٟ ٜتِ إقا١َ ٖصٙ ايسع٣ٛ نسٙ, يصيو ؾ

ٜهتػب ؾٝٗا قؿ١ ا٫تٗاّ ٜهتػب نصيو فُٛع١ َٔ ايهُاْات اييت 

تػاعسٙ ع٢ً ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ٚإثبات بطا٤ت٘
(18)

. 

غًب أإٔ تٛؾرل ايهُاْات يًُتِٗ إِا ٜكّٛ ع٢ً َبسأ غاّ اعذلؾت ب٘ 

ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ ايٛط١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ, أ٫ ٖٚٛ إٕ اٱْػإ بط٤ٟ ست٢ تجبت 

 إزاْت٘ عهِ قها٥ٞ قڀعٞ.

ايؿطع ا٭ٍٚ: نُاْات إتِٗ ٗ احملان١ُ ايعازي١ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايسٚي١ٝ إتعًك١ بايكٛاعس ايعا١َ يًُشان١ُ.

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ؼهِ َٔ إتؿل عًٝ٘ إٔ إدطا٤ات احملان١ُ أَاّ احمله١ُ اؾٓا

َٔ قبٌ قٛاعس عا١َ تِٓٛ غرل تًو اٱدطا٤ات. ٚباعتباض ٖصٙ ايكٛاعس 

تؿهٌ نُا١ْ ٖا١َ يًُشان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ, يصا غٓكّٛ ٗ ٖصا ايؿطع 

 بتبٝإ أِٖ ٖصٙ ايكٛاعس, ٚنٝـ أْٗا ؼكل نُاْات شلصا إتِٗ.

 أ٫ٚ: ع١ْٝ٬ احملان١ُ

ت َٔ ايهُاْات ا١ُٕٗ ؿػٔ غرل ايعازي١, ٜعتدل َبسأ ايع١ْٝ٬ ٗ احملانُا

 ٚبػبب نْٛ٘ ٜؿهٌ عٓكطا َُٗا َٔ عٓاقط احملان١ُ ايعازي١.

ٚإككٛز بع١ْٝ٬ احملان١ُ ٖٛ إٔ َٔ سل نٌ ؾطز إٔ وهط احملان١ُ زٕٚ 

قٝس أٚ ؾطٙ أٚ عا٥ل, غ٣ٛ اٱخ٬ٍ بايٓٛاّ, ست٢ تتاح ي٘ ؾطق١ 

اح بٓؿط ٚقا٥  احملان١ُ َؿاٖس٠ إدطا٤ات احملان١ُ, إناؾ١ إٍ ايػُ

بٛاغڀ١ ٚغا٥ٌ ايٓؿط إدتًؿ١
(19)

. 

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايع١ْٝ٬ ٗ أْٗا ؼكل ايعساي١, ٚتعڀٞ اؿل يًذُٗٛض َطاقب١ 

ٗ دًػات احملانِ َٔ َٓاقؿ١ َٚسا٫ٚت ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ْعا١ٖ اؾٗاظ 

ايكها٥ٞ, باٱناؾ١ إٍ إٔ ايع١ْٝ٬ تػِٗ ٗ ايطزع ايعاّ عٔ ططٜل 

اؾُٗٛض َا قس ًٜشل َكذلف اؾط١ّ َٔ دعا٤, ٚنصيو ُهٔ  َؿاٖس٠

ايع١ْٝ٬ إتِٗ َٔ ايذلٟٚ ٗ عطض زؾاع٘ ٱزضان٘ إٔ قانٝ٘ ئ ٜتدص 

نسٙ أٟ إدطا٤ َػعٍ عٔ ضقاب١ ايطأٟ ايعاّ
(20)

. 
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ْ٘ "عٓس ايبت ٗ أٟ أ( ع٢ً /يكس ْل ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ٗ إاز٠ )

وانِ قان١ُ ع١ًٝٓ, َ  َطاعا٠ أسهاّ ٕ أت١ُٗ, ٜهٕٛ يًُتِٗ سل ٗ 

 ٖصا ايٓٛاّ ا٭غاغٞ, ٗ إٔ تهٕٛ احملان١ُ َٓكؿ١ ٚػطٟ ٗ مٛ ْعٜ٘".

قط ٗ بعض اؿا٫ت غط١ٜ دًػات, ٚتعس ٖصٙ أٚيهٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ 

 ايػط١ٜ اغتجٓا٤ َٔ إبسأ ايعاّ ٖٚٛ ع١ْٝ٬ اؾًػات.

ن١ُ غط١ٜ بج٬ث١ أغباب ٚقس سكط ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ أغباب دعٌ اؿا

:ٖٞ 

 ٓا١ٜ اجملين عًٝ٘ أٚ ايؿٗٛز -

ٓا١ٜ إتِٗ -

ٓا١ٜ إعًَٛات اؿػاغ١ أٚ ايػط١ٜ اييت ٜتعٌ تكسّٗا  -

نأزي١
(21)

.

 ثاْٝا : ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات اؿان١ُ.

ٜعين َبسأ ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات احملان١ُ ٚدٛب إٔ ػطٟ ٖصٙ اٱدطا٤ات ؾؿٜٛا 

تعكسٖا احمله١ُ إدتك١, نٕٛ  ٗ اؾًػ١ اييت –بكٛت َػُٛع  –

إباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًُشانُات اؾٓا١ٝ٥ تٛدب أ٫ تب٢ٓ اٱسهاّ إ٫ ع٢ً 

ايتشكٝكات ٚإٓاقؿات ٚإطاؾعات ايع١ًٝٓ, ٚاييت ػط٣ ؾؿٜٛا أَاّ اؿانِ 

 ٚٗ سهٛض اـكّٛ.

ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ َبسأ ايؿؿ١ٜٛ ٗ نْٛ٘ ٜػاعس ٗ تكسٜط ا٭زي١ ٚا٫ط٦ُٓإ 

َتٗا ٚقشتٗا, ٚإٛاظ١ْ ؾٝٗا بٝٓٗا ست٢ ٜػتڀٝ  ايكانٞ إٔ إٍ غ٬

ٜ٪غؼ قٓاعت٘ ع٢ً ايٛقا٥  ٚإعًَٛات اييت ٜٓاقؿٗا ٚع٢ً اٱدطا٤ات اييت 

تتِ ؼت بكطٙ ٚزلع٘ ٗ دًػات احملان١ُ َٔ زؾٛع َٚطاؾعات ٚطًبات 

 ٚأقٛاٍ ٚؾٗازات.

ان١ُ ٚقس ْل ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ ع٢ً َبسأ ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات احمل

"ٜسيٞ ايؿاٖس ٗ احملان١ُ بؿٗازت٘ ؾدكٝا, إ٫ بايكسض  /ٗ إاز٠ 

أٚ ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥  ايصٟ تتٝش٘ ايتسابرل إٓكٛم عًٝٗا إاز٠ 

ٚقٛاعس اٱثبات, ٚهٛظ يًُشه١ُ أٜها إٔ تػُح باٱز٤٫ بإؾاز٠ ؾؿ١ٜٛ أٚ 
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ايػُعٞ َػذ١ً َٔ ايؿاٖس بٛاغڀ١ ايتهٓٛيٛدٝا ايعطض إط٥ٞ أٚ 

ؾه٬ عٔ تكسِٜ إػتٓسات أٚ احملانط إهتٛب١, ضٖٓا َطاعا٠ ٖصا ايٓٛاّ 

ا٭غاغٞ ٚٚؾكا يًكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات, ٚهب أ٫ ُؼ ٖصٙ 

 ايتسابرل سكٛم إتِٗ أٚ تتعاضض َعٗا".

ٜتهح يٓا إٔ ٖصٙ إاز٠ تٓل ع٢ً َبسأ ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات احملان١ُ أَاّ 

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٜٚػتًعّ ٖصا إبسأ بإٔ ٜتِ اٱز٤٫ بايؿٗاز٠ احمله١ُ اؾٓا

ٚاٱؾازات بڀطٜك١ ؾؿ١ٜٛ أٚ َػذ١ً َط٥ٝا أٚ قٛتٝا, ٚشيو َ  َطاعا٠ 

سل إتِٗ ٗ إٔ تتِ اٱدطا٤ات أَاّ احمله١ُ بايًػ١ اييت ٜسضنٗا ٜٚػتڀٝ  

إٔ ٜساؾ  عٔ ْؿػ٘ َٔ خ٬شلا, ٚٗ اجملاٍ ؾإٕ َٔ سل إتِٗ ا٫غتعا١ْ 

فاْا َذلدِ ؾؿٟٛ نـ٤, ٚإشا نإ ٖٓاى إدطا٤ات أَاّ احمله١ُ أٚ 

َػتٓسات َعطٚن١ عًٝٗا بًػ١ غرل ايًػ١ اييت ٜؿُٗٗا إتِٗ ؾُٗا تاَا ٚ 

ٜتهًُٗا
(22)

. 

 ثايجا: ُهٌ إتِٗ َٔ ٚن  سك٘ ٗ ايسؾاع َٛن  ايتٓؿٝص.

غًب ايكٛاٌْ أسس ايهُاْات اـاق١ ايصٟ نُٓت٘ إٔ سل ايسؾاع ٖٛ إ

اٱدطا١ٝ٥ يًُتِٗ, ٖٚٛ ٜػتًعّ اؿُا١ٜ ٚا٫سذلاّ, ُٚهٌ إتِٗ َٔ 

 َباؾطت٘, ٚ شيو ٭ْ٘ أَط نطٚضٟ ٚ ٫ظّ يتشكٝل احملان١ُ ايعازي١.

ٜهتػٞ سل ايسؾاع أ١ُٖٝ خاق١ ٗ ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥, ؾإٍ داْب 

نْٛ٘ ٜػاعس إتِٗ ٗ زؾ  ٚزسض ايت١ُٗ إٛد١ٗ إيٝ٘, ؾٗٛ ٗ ايٛقت 

ؿػ٘ ٜػاعس ايكانٞ إٍ ايٛقٍٛ إٍ ٚد٘ اؿكٝك١ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥, ْ

ٚشيو ٕا ٜكسَ٘ إتِٗ ٚقاَٝ٘ َٔ أٚد٘ ايسؾاع, إناؾ١ إٍ إٓاقؿات اييت 

تسٚض, َٔ ؾأْٗا ْٝعا إٔ تٝػط ع٢ً ايكانٞ إقساض سهِ َڀابل 

يًعساي١
(23)

. 

ٗ ايسؾاع ٚقس نؿٌ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اؿل 

 يًُتِٗ ٗ ْٝ  إدطا٤ات احملان١ُ.

 ضابعا: تسٜٚٔ إدطا٤ات احملان١ُ.

إٕ تسٜٚٔ ْٝ  إدطا٤ات اييت تتِ ٗ دًػات احملانُات َٔ ا٭َٛض 

ٕ أٟ سهِ ٜكسض , ٭اؾٖٛط١ٜ اييت هب إٔ تهتب ٚتسضز ٗ غذٌ احملانِ
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اقؿتٗا عٔ احمله١ُ هب إٔ ٜكسض بٓا٤ ع٢ً أزي١ َٚعًَٛات ثابت١ دط٣ َٓ

بكٛض٠ ع١ًٝٓ أَاّ اـكّٛ ٚ اؿهٛض, ٚأعڀٞ اـكّٛ سل زسض 

ا٭زي١ ٚأقٛاٍ ايؿٗٛز, نُا تتهُٔ ايسؾٛع اييت ٜتكسَٕٛ بٗا, َس٣ 

اغتذاب١ احمله١ُ يڀًباتِٗ ٚضزٖا ع٢ً زؾٛعِٗ
(24)

. 

ٚايػا١ٜ َٔ تسٜٚٔ إدطا٤ات احملان١ُ ٖٞ إثبات سكٛشلا, ست٢ تهٕٛ سذ١ 

 اٱدطا٤ات قس ُت ٚؾكا يٮقٍٛ ايكا١ْْٝٛ. ع٢ً ايهاؾ١ ٚإثبات إٔ ٖصٙ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ خًٛ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚنصيو 

ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات َٔ بٝإ غذٌ احمله١ُ, إ٫ إٔ ايػذٌ 

هب إٔ ٜؿٌُ ع٢ً ْٝ  اٱدطا٤ات اييت تتِ ٗ احملان١ُ, َٚٔ ٖصٙ 

 اٱدطا٤ات:

ن١ُ ٚايّٝٛ, أزلا٤ ١٦ٖٝ احمله١ُ, بٝإ َا إشا ناْت احملان١ُ غط١ٜ تاضٜذ احملا$

أٚ ع١ْٝ٬, أزلا٤ اـكّٛ ٚأزلا٤ احملاٌَ إساؾعٌ عِٓٗ, أزلا٤ ايؿٗٛز, بٝإ 

إصنطات اييت قسَت َٔ احملاٌَ, اٱؾاض٠ إٍ ايٛثا٥ل ٚا٭ٚضام اييت قسَت, 

ّ ٚؾٗازات تسٜٚٔ طًبات اـكّٛ ٚٚن٥٬ِٗ, تسٜٚٔ أقٛاٍ اـكٛ

ايؿٗٛز, ٚتسٜٚٔ إٓاقؿات ٚإٛادٗات ٚا٭غ١ً٦ ٚايطز عًٝٗا, تكاضٜط 

اـدلا٤ ٚايؿٌٓٝ, ْٝ  ايسؾٛع ٚإطاؾعات, شنط ايٛقا٥  ٚا٭زي١ اييت 

 .#اغتٓست عًٝٗا احمله١ُ, َٓڀٛم اؿهِ ايكازض ٗ ايسع٣ٛ

 هِ اؾٓا٥ٞ.ايؿطع ايجاْٞ: نُاْات إتِٗ ٗ احملان١ُ ايعازي١ إتعًك١ باؿ

يكس ْل ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ع٢ً نُاْات 

ٚسكٛم ٕطتهب اؾط١ّ ايسٚي١ٝ ٗ اؿهِ اؾٓا٥ٞ, ٚايتعطف ع٢ً ٖصٙ 

اؿكٛم ٚايهُاْات بؿهٌ ٚانح ئ ٜتشكل إ٫ بسضاغ١ بعض ا٭َٛض 

ا٠ شات ايع٬ق١ ايٛثٝك١ باٱسهاّ اؾٓا١ٝ٥, ٚاييت اؾذلٙ ْٛاّ ضَٚا َطاع

 قػِ َٓٗا عٓس إقساض تًو اٱسهاّ, ٚأِٖ ٖصٙ ا٭َٛض ٖٞ:

 أ٫ٚ: تػبٝب ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥.

ٗ فاٍ تػبٝب ا٭سهاّ بكؿ١ عا١َ, ٚا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ بكؿ١ خاق١ 

ٜتهح إٔ اؿهِ ٖٛ نُا١ْ ٖا١َ يًُتِٗ, ٖٚٛ ايصٟ ٜٛنح إٔ اؿهِ قس 

اييت ٚضزت بٓل قسض َڀابكا يًكإْٛ, ٚإٔ ايعكٛب١ قس ٚقعت ٗ سسٚز 



(249) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إاز٠ إٓڀبك١ ع٢ً ايٛاقع١, ٚإٔ ايكانٞ قس ؾِٗ ايسع٣ٛ ؾُٗا ناؾٝا, 

ٚدب إٔ ٜهٕٛ ايتػبٝب ناؾٝا, ٚٚانشا يػرل أَٚٔ ثِ ؾإٕ ايكإْٛ قس 

َكسضٙ, ٚنٛسا ناؾٝا ٜػتڀٝ  إٔ ٜؿِٗ نٝؿ١ٝ ٚغبب اؿهِ ايكازض 

ٝب ْٝ  َٔ احمله١ُ, ٚأْ٘ َتؿل َ  ايكإْٛ, ٚع٢ً شيو ؾا٭قٌ ٖٛ تػب

ا٭سهاّ ايٓٗا١ٝ٥ غٛا٤ أناْت قازض٠ باٱزا١ْ أّ قازض٠ بايدلا٠٤
(25)

. 

َٓ٘ اييت خككت  /ٚقس ْل ْٛاّ ضَٚا نُا ٜتهح َٔ ْل إاز٠ 

٭غباب اؿهِ, ٚقس بٝٓت ٖصٙ إاز٠ إٔ إككٛز بأغباب اؿهِ ٖٛ ا٭زي١ 

ٚيهاٌَ بٓكٗا: "ٜٚػتٓس قطاض ايسا٥ط٠ ا٫بتسا١ٝ٥ إٍ تكُٝٗا يٮزي١ 

اٱدطا٤ات, ٫ٚ ٜتذاٚظ ايكطاض ايٛقا٥  ٚايٛطٚف إب١ٓٝ ٗ ايت١ُٗ أٚ ٗ أٟ 

تعس٬ٜت يًتِٗ ٫ٚ تػتٓس احمله١ُ ٗ قطاضٖا إ٫ ع٢ً ا٭زي١ اييت قسَت شلا 

 ٚدطت َٓاقؿتٗا أَاَٗا ٗ احمله١ُ".

ٕ تػبػب ا٭سهاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ّٓح ايؿطق١ يًُتِٗ ٭عُاٍ إ

دٌ ايتعطف ع٢ً َا إشا ناْت قس أت٘ إباؾط٠ ع٢ً احمله١ُ َٔ ضقاب

أساطت بٛد١ٗ ْٛط ٗ ايسع٣ٛ إساط١ ناؾ١ٝ, ٚاغتڀاعت إٔ تؿكٌ 

ؾٝٗا غٛا٤ َا ٜتؿل أٚ ٜتعاضض َعٗا, ٚبصيو ٜػتڀٝ  إتِٗ إٔ ٜط٣ 

إس٣ ايصٟ اعتُست ؾٝ٘ احمله١ُ ع٢ً ا٭غاْٝس ٚايسؾٛع اييت اعتُستٗا, 

عكٛي١ٝ َٚكساق١ٝ َا خًكت إيٝ٘ احمله١ُ َٔ سهِ َع٢ٓ آخط َس٣ َ

ٗ ن٤ٛ ٚطٚف ايكه١ٝ
(26)

 . 

 ثاْٝا: سل إتِٗ ٗ ايڀعٔ باٱسهاّ ايكازض٠ نسٙ.

ٕ ايعساي١ ايبؿط١ٜ ْػب١ٝ ؼهِ ٗ ايكهاٜا إدتًؿ١ سػب َا ْٛطا ٭

يسٜٗا َٔ أزي١ ٚٚقا٥ , ست٢ ٚإٕ ناْت ٖصٙ ا٭زي١ َعٜؿ١ أٚ َتعاضن١ 

 , ٚيصيو تب٢ٓ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ َ  سكٝك١ ايٛاق

ايسٚي١ٝ ؾهط٠ ايڀعٔ ا٭سهاّ بٗسف إق٬ح َا قس ٜعذلٟ ا٭سهاّ 

ايكها١ٝ٥ َٔ أخڀا٤ قا١ْْٝٛ, يصيو ْل ٖصا ايٓٛاّ ع٢ً ططم َع١ٓٝ 

يًڀعٔ, َٓٗا ايعاز١ٜ ناغت٦ٓاف, َٚٓٗا غرل ايعاز١ٜ )نإيتُاؽ إعاز٠ 

ايٓٗا١ٜ ٖصٙ ا٭سهاّ سذ١ٝ ا٭َط إكهٞ ايٓٛط( ا٭َط ايصٟ ٜهػب ٗ 

 ب٘.
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 ا٫غت٦ٓاف  -

بؿهٌ عاّ ٜعتدل ا٫غت٦ٓاف َٔ ططم ايڀعٔ ايعاز١ٜ اييت ٜػًهٗا إتِٗ 

ْ٘ ٜعًل تٓؿٝص إٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥, زٕٚ ايتكٝس بأغباب َع١ٓٝ, يصيو ؾ

ْ٘ ٜٓكٌ ايسع٣ٛ أاؿهِ إ٫ إشا ْل ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف شيو, نُا 

ٛسس٠ أططاؾٗا َٚٛنٛعٗا َٔ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ اييت أقسضت اؾعا١ٝ٥ ب

اؿهِ إٍ د١ٗ قها١ٝ٥ أع٢ً
(27)

. 

ٚقس َٓح ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُتِٗ اؿل باغت٦ٓاف قطاض اٱزا١ْ أٚ ايعكٛب١ 

اغتٓازا إٍ ا٭غباب ايتاي١ٝ: ايػً٘ اٱدطا٥ٞ, ايػً٘ ٗ ايٛاقع١, ايػً٘ ٗ 

هّٛ عًٝ٘ أٚ َٔ إسعٞ ايعاّ ايكإْٛ ٜٚكبٌ ا٫غت٦ٓاف َٔ ايؿدل احمل

بايٓٝاب١ عٓ٘, ٚ هب ع٢ً إتِٗ تكسِٜ اغت٦ٓاؾ٘ ٗ َٛعس ٫ ٜتذاٚظ ث٬ثٌ 

 َٜٛا َٔ تاضٜذ إخڀاضٙ بكطاض اٱزا١ْ أٚ عهِ ايعكٛب١.

 ايڀعٔ بإعاز٠ ايٓٛط  -

إعاز٠ ايٓٛط ططٜك١ َٔ ططم ايڀعٔ غرل ايعاز١ٜ ٗ ا٭سهاّ, َٚتعاضف 

ِٛ ايكا١ْْٝٛ, ٜٚٗسف إٍ َطادع١ اؿهِ ست٢ ٚيٛ نإ عًٝٗا ٗ ناؾ١ ايٓ

ْٗا٥ٝا, بػبب انتؿاف ٚاقع١ بعس قسٚض اؿهِ يٛ ناْت قس قسضت قبٌ 

 قسٚض اؿهِ يتػرل َػاض اؿهِ .

ٜٚؿذلٙ ي٬غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايڀطٜك١ َٔ ططم ايڀعٔ إٔ ٜهٕٛ إتِٗ 

طم قس اغتٓؿص ططم ايڀعٔ با٫غت٦ٓاف, ٚقس ُْٛت ٖصا ايڀطٜل َٔ ط

 َٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ. ايڀعٔ إاز٠ 

يتُاؽ إعاز٠ اٚقس ٚن  ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ عس٠ أغباب ٜػتٓس إيٝٗا 

ايٓٛط َٚٔ ٖصٙ ا٭غباب: انتؿاف إؾاز٠ دسٜس٠, اعتُاز اؿهِ ع٢ً أزي١ 

ًَؿك١ أٚ َعٚض٠ أٚ َعٜؿ١, اٱخ٬ٍ اؾػِٝ َٔ ايكها٠ بٛادباتِٗ ٗ 

   .ؼكٝل ايعساي١

8 

ُشانِ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ  يً غاغٞايٓٛاّ ا٭ ٕإ ا غبل ّهٔ ايكٍَٛ َٔ نٌ

ع٢ً تٛؾرل قانُات عازي١ يًُتٌُٗ, ست٢ يٛ ناْت  نُاْات٘قسٚز٠ ٗ 

بٗا ٖصٙ  تاؿكٛم ايكا١ْْٝٛ إُٓٛس١ يًُتِٗ, ٚايتكطوات اٱهاب١ٝ اييت أزي
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ؽه  ٗ حملانِ اييت تتٓاغِ َ  َعاٜرل احملان١ُ ايعازي١, ٚشيو ٭ٕ ا احمله١ُ

بعض اؾٛاْب إٍ فًؼ ا٭َٔ, خاق١ ٗ غًڀ١ فًؼ ا٭َٔ ٗ إضدا٤ 

ٖا قس ٜعٝل احمله١ُ ٜٚكٝسٖا ٗ قان١ُ بعض  ايتشكٝل أٚ احملان١ُ,

 إتٌُٗ

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
اثٝل ايسٚي١ٝ " َكاٍ ز. عُاض بٛنٝاف  "احملان١ُ ايعازي١ ٗ ايٓٛاّ اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ ٚإٛ (1)

 http://search.4shared.comَٓؿٛض ع٢ً ا٫ْذلْت 

 ايؿكط٠ ب َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 83إاز٠:  (2)

عُط بطناْٞ " َس٣ َػا١ُٖ فًؼ ا٭َٔ ٗ إْؿا٤ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ" , َصنط٠  (3)

 .73غعس زسًب ايبًٝس٠ , م  َادػترل ؽكل ايكإْٛ ايسٚيٞ اؾٓا٥ٞ, داَع١

 َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 86إاز٠:  (4)

 73اعُط بطناْٞ , َطد  غابل , م  (5)

ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ " نُاْات إتِٗ ٗ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ" َصنط٠ َادػترل ٗ  (6)

  828ح ايٛط١ٝٓ ٗ ْابًؼ ؾًػڀٌ, م ايكإْٛ ايعاّ , ن١ًٝ ايساضغات ايعًٝا داَع١ ايٓذا

َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ "ٜكتكط اختكام احمله١ُ  5تٓل إاز٠  (7)

ع٢ً أؾس اؾطا٥ِ خڀٛض٠ ٚاييت تعس َٛن  اٖتُاّ اجملتُ  ايسٚيٞ بأغطٙ, ٚيًُشه١ُ َٛدب 

 -١ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ بدطّ -ٖصا ايٓٛاّ ا٭غاغٞ اختكام ايٓٛط ٗ اؾطا٥ِ ايتاي١ٝ: أ

 دط١ّ ايعسٚإ". –دطا٥ِ اؿطب ز  -دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ دـ 

زضاغ١  -أسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ اؾٓا٥ٞ-َٓتكط غعٝس ٓٛز٠ "احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ (8)

 .048, م  0226ؼ١ًًٝٝ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ , اٱغهٓسض١ٜ , ز ٙ , 

اٱْػإ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ )زضاغ١ َكاض١ْ(, زاض ٚا٥ٌ قُس ايڀطا١ْٚ "نُاْات سكٛم  (9)

 .78, م 0223, 8يًٓؿط, عُإ, ٙ 

 .42ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ, َطد  غابل, م (10)

 لس إٔ َعِٛ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ قس ْكت ع٢ً نطٚض٠ تسٜٚٔ ايتشكٝل (11)

, )خ٬ٍ َطس١ً سػٔ بػٝت خٜٛٔ" نُاْات إتِٗ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥", اؾع٤ ا٭ٍٚ (12)

 .96, م 8998, 8ايتشكٝل(, زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , عُإ, ٙ

طاضم قُس ايسٜطاٟٚ "نُاْات ٚسكٛم إتِٗ ٗ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥", )زضاغ١  (13)

 .880, 0225َكاض١ْ(, زٕ, زّ, 

غتذٛاب ٚيكس اغتشسثت ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات إدطا٤ دسٜس ٖٚٛ تػذٌٝ ا٫ (14)

 بايكٛت أٚ ايؿٝسٜٛ ٗ سا٫ت خاق١.

 .63ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ, َطد  غابل, م  (15)
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غاَٞ عبس اؿًِٝ غعٝس " احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ" , زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ , ايكاٖط٠ , ز  -(16)

 .898, م  0228ٙ , 

 .78ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ, َطد  غابل, م  (17)

 .078ز٠, َطد  غابل , م َٓتكط غعٝس ٓٛ (18)

 .85سػٔ بؿٝت خٜٛٔ, َطد  غابل , م  (19)

قُس عٝاز اؿًيب "ايٛغٝ٘ ٗ ؾطح قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥, اؾع٤ ايجايح )احملانُات  (20)
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 /ٚ َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه٠67/8.١ُ إاز-(22)

 .800سػٔ بؿٝت خٜٛٔ , َطد  غابل , م  -(23)

 .842ع٤٬ باغِ قبشٞ ؾهٌ , َطد  غابل , م  -(24)

 .842ع٤٬ باغِ قبشٞ ؾهٌ, َطد  غابل, م (25)

 .872سػٔ بؿٝت خٜٛٔ , َطد  غابل , م  (26)

 .096َٓتكط غعٝس ٓٛز٠ , َطد  غابل , م  (27)

 



(253) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

القانون  في يالجسم البشري من التلوث البيئحماية 

 واالتفاقيات الدولية
 أ.بوشي يوسف                                                

 جامعة تيارت                                                
S 

إٕ َػأي١ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ تعس ايّٝٛ َٔ أِٖ إٛنٛعات ٗ ايعكط اؿسٜح 

ؿٟٝٛ ايصٟ يع٬قتٗا عٝا٠ اٱْػإ ٚاضتباطٗا ببكا٥٘, ؾايب١٦ٝ بإؿّٗٛ ايٛاغ  "احملٝ٘ ا

ٜؿٌُ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٚا وتٜٛ٘ َٔ َٛاضز َٚا وٝ٘ بٗا َٔ ٖٛا٤ َٚا٤ ٚتطب١ َٚا 

ٜكُٝ٘ اٱْػإ َٔ َٓؿآت".

ٕ تأثرل اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚغاٙ ايب١ٝ٦ٝ نإ إٚٗ باز٨ ا٭َط ّهٔ ايكٍٛ    

سٝح ناْت َعسَٚاڄ أٚ نعٝؿاڄ, ٚمل ٜؿعط أسسٷ بإعاْا٠ يٓسض٠ تأثرل اٱْػإ عًٝٗا, 

ايب١٦ٝ تػذلز عاؾٝتٗا بؿهٌ تًكا٥ٞ. يهٔ َؿه١ً ايتًٛخ ايب٦ٝٞ بطظت َ  ٚٗٛض 

ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب اييت اخذلعٗا اٱْػإ ٗ ؾت٢ فا٫ت سٝات٘, ؾاخذلع اٯ٫ت اؿسٜج١ 

ٚا٭دٗع٠ إتڀٛض٠, ٚطٛض ا٭غًش١ إدتًؿ١ إسَط٠ 

Résumé. 
La question de la pollution de l'environnement est aujourd'hui 

l'un des sujets les plus importants de l'ère moderne à sa relation à la vie 
humaine et son association avec la survie, de l'environnement au sens 
large de la biosphère, qui comprend les organismes et l'ajout de 
ressources et de leur air ambiant, l'eau, le sol et les infrastructures que 
l'homme veut les installer". 

  Au départ, on peut dire que l'impact des activités humaines sur 
ces milieux était inexistante ou faible, et ne se sentent pas une 
souffrance de la rareté de l'impact humain, où l'environnement due 
récupérer automatiquement. Mais le problème de la pollution de 
l'environnement a vu le jour avec l'avènement des moyens et des 
méthodes inventées par l'homme dans les différents domaines de sa vie, 
l'histoire a commencé lorsque l’homme a inventé des machines 
modernes et des équipements sophistiqués et a inventé aussi des  
diverses armes destructrices. 

 

ٗ ايعكط  تإٕ َػأي١ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ تعس ايّٝٛ َٔ أِٖ إٛنٛعا

اؿسٜح يع٬قتٗا عٝا٠ اٱْػإ ٚاضتباطٗا ببكا٥٘, ؾكس ٚدست ْٝ  إٛاضز 
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ايڀبٝع١ ع٢ً ا٭ضض ٗ خسَت٘ ٚؼكٝكاڄ ٕٓؿعت٘ َٔ خ٬ٍ ايػٝڀط٠ 

ٟٛ ع٢ً فُٛع ٖصٙ ايعٓاقط ايب١ٝ٦ٝ. ؾايب١٦ٝ بإؿّٗٛ ايٛاغ  "احملٝ٘ اؿٝ

ايصٟ ٜؿٌُ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٚا وتٜٛ٘ َٔ َٛاضز َٚا وٝ٘ بٗا َٔ ٖٛا٤ 

 َٚا٤ ٚتطب١ َٚا ٜكُٝ٘ اٱْػإ َٔ َٓؿآت".

ٕ تأثرل اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚغاٙ إٚٗ باز٨ ا٭َط ّهٔ ايكٍٛ 

ايب١ٝ٦ٝ نإ َعسَٚاڄ أٚ نعٝؿاڄ إش مل تهٔ يس٣ اٱْػإ ايٛغا٥ٌ ايكازض٠ 

نكٝس ايڀٝٛض ٚقٝس ا٭زلاى ٚتكڀٝ  ا٭ؾذاض ع٢ً اٱنطاض بايب١٦ٝ 

ٚايطعٞ غرل إٓتِٛ...ٚمل ٜؿعط أسسٷ بإعاْا٠ يٓسض٠ تأثرل اٱْػإ عًٝٗا, 

سٝح ناْت ايب١٦ٝ تػذلز عاؾٝتٗا بؿهٌ تًكا٥ٞ. يهٔ َؿه١ً ايتًٛخ 

بطظت َ  ٚٗٛض ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب اييت اخذلعٗا اٱْػإ ٗ ؾت٢  ٞايب٦ٝ

٫ٚ ًَٜٛ٘ أسس  –ع اٯ٫ت اؿسٜج١ ٚا٭دٗع٠ إتڀٛض٠ فا٫ت سٝات٘, ؾاخذل

ٚاغتشسخ إكاْ  ايع٬ُق١ َٚا تٓؿج٘ َٔ كًؿات, غا١ً٥ أٚ  -ع٢ً شيو

قًب١ أٚ غاظ١ٜ... ٚطٛٸض ا٭غًش١ إدتًؿ١ إسَط٠ غرل عاب٧ بآثاضٖا 

ايػًب١ٝ ع٢ً قشت٘ ٚغ١َ٬ دػُ٘, ؾايتكسّ ايكٓاعٞ تطى آثاضٙ 

ٝا٠ "إا٤" بإدًؿات ايػا١َ اييت تكصؾٗا إكاْ  ٗ ايبايػ١ ع٢ً عكب اؿ

اجملاضٟ ٚا٭ْٗاض ٚايبشاض ٚاغتدسَت ايهُٝاٜٚات ٭غباب َؿطٚع١ ٚغرل 

َؿطٚع١ ؾأقبشت ا٭ضض "َطٜه١" ٚمل ٜكتكط ايتأثرل ع٢ً غڀح 

ا٭ضض بٌ اَتست إٍ طبك١ "ا٭ٚظٕٚ" اييت ؼُٞ نٛنبٓا َٔ أؾع١ 

 اٱخ٬ٍ بايتٛاظٕ إٓاخٞ ايعإٞ. ٚشلصٙ ايؿُؼ ؼح اؿُطا٤ َا أز٣ إٍ

ا٭نطاض ٚغرلٖا بات َٔ ايهطٚضٟ اٱعساز يػٝاغ١ ٓا١ٝ٥ تهؿٌ سل 

اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ ٚسك٘ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ َٔ كاطط ايتكسّ 

...نعٜاز٠ ا٭َطاض ايكسض١ٜ, ٚأَطاض ايكًب, ٚاضتؿاع ٞايتهٓٛيٛد

 ْػب١ ايٛؾٝات...  

ت اػٗت َعِٛ ايسٍٚ ٚخكٛقاڄ ايسٍٚ ٕٚٛاد١ٗ ٖصٙ إؿه٬

إًٛث١ إٍ إقطاض تؿطٜعات ب١ٝ٦ٝ سسٜج١ ٚاغتشسثت أدٗع٠ سه١َٝٛ 

ع٢ً ايب١٦ٝ ٚبإٛاظا٠ َ  ا٫ٖتُاّ ايتؿطٜعٞ ايٛطين  ١َتعسز٠ يًُشاؾٛ

ػت٣ٛ ايسٚيٞ ايصٟ اغتؿعط أعها٩ٙنإ ايػعٞ ا٭ندل َٓكباڄ ع٢ً إ
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ب٘, ؾأبطَت ايعسٜس َٔ زٍٚ َُٚٓٛات عذِ إداطط اييت تعكـ 

ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ع٢ً ايكعٝس اؾُاعٞ ٚاٱقًُٝٞ أٚ ايجٓا٥ٞ. َٚٔ 

خ٬ٍ ٖصا ايعطض ْتػا٤ٍ عٔ ايػبٌ ايهؿ١ًٝ عُا١ٜ اؾػِ ايبؿطٟ َٔ 

ايتًٛخ ايب٦ٝٞ؟ َٚا ٖٞ ايسٚض ايتؿطٜعٞ ايٛطين ٚايسٚيٞ ٗ ٓا١ٜ سل 

٫ت ٚغرلٖا تٓاٍٚ ٖصا ٚيٲداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٩ اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١؟

 إٛنٛع ٚؾكاڄ يًُڀايب ايتاي١ٝ:  

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚاؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

ٜككس باؾػِ شيو ايهٝإ ايصٟ ٜباؾط ٚٚا٥ـ اؿٝا٠ ٖٚٛ 

أْػذ١ َتبا١ٜٓ, ٚقٛاّ ٖصٙ  َٔ ٚضٖابس تتهٕٛ فُٛع١ َٔ ا٭عها٤ اييت

.ا٭ْػذ١ خ٬ٜا ْٛع١ٝ ٖٝع٠ يهٌ ْػٝر
(1)

 

ٜكطض ايكإْٛ سل اٱْػإ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ ٖا ٜتٗسزٙ َٔ كاطط 

ٜكصف بٗا ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ ظسـ بآثاضٙ ايػًب١ٝ عٌ ب٦ٝت٘ 

ا٭َط ايصٟ أؾاض بإؿاح إٍ إهاز غٝاغ١  ,ٚقٝڀ٘ تًٜٛجاڄ ٚتسَرلاڄ يعٓاقطٖا

 قا١ْْٝٛ ؿُا١ٜ َا ٜػ٢ُ عل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١...    

ٍٚ: َؿّٗٛ ايتًٛخ ايب٦ٝٞايؿطع ا٭

ٜأتٞ ٖصا ايؿطع ُٗٝساڄ يًتعطٜـ بإؿاِٖٝ ٚإكڀًشات إتعًك١ 

بايتًٛخ ايب٦ٝٞ َٔ ناؾ١ دٛاْب٘ ايًػ١ٜٛ ٚا٫قڀ٬س١ٝ ايع١ًُٝ 

 ٚايكا١ْْٝٛ َٓٗا ع٢ً سس غٛا٤.

 ايبٓس ا٭ٍٚ: ايتعطٜـ ايًػٟٛ يًتًٛخ

ؼ ٚقس دا٤ت تسٍ ن١ًُ ايتًٛخ َسيٛشلا ايًؿٛٞ ع٢ً ايؿػاز ٚايسْ

ن١ًُ "تًٛخ" َٔ "ايتًڀٝذ" ٜٚعين؛ خً٘ ايؿ٤ٞ َا ٖٛ خاضز عٓ٘
(2)

 

ٚايتًٛخ ٗ ايًػ١ ؾكإ تًٛخ َازٟ َٚعٟٓٛ.
(3)

ٚمل تطز ن١ًُ ايتًٛخ ٗ  

ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚيهٔ بإؿّٗٛ ايًػٟٛ ايصٟ شنط "إؾػاز َهْٛات ايب١٦ٝ" 

ايٓاؽ يٝصٜكِٗ  "ٚٗط ايؿػاز ٗ ايدل ٚايبشط َا نػبت أٜسٟ قاٍ تعاٍ:

بعض ايصٟ عًُٛا يعًِٗ ٜطدعٕٛ"
(4)

ٚن١ًُ ايؿػاز َعٓاٖا إازٟ؛ أٟ  

اؾسب ٚايكش٘ ٚنجط٠ اؿطم ٚايػطم ٚقل ايدلنات َٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚق١ً 



 أ. يوسف بوشي          حماية الجسم البشري من التلوث البيئي... 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (256) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إٓاؾ  ٚنجط٠ إهاض, ٜٚبسٚ إٔ ن١ًُ ايؿػاز أٚغ  َٔ يؿٜ ايتًٛخ سٝح 

 ض تٗسٜسٖا.ٜؿٌُ َؿّٗٛ ايؿػاز ناؾ١ ا٭عُاٍ ايهاض٠ بايب١٦ٝ َٚكاز

 ايبٓس ايجاْـٞ: ايتعطٜـ ا٫قڀ٬سٞ يًتًٛخ

ٜجرل تعطٜـ ايتًٛخ قعٛب١ بايػ١ يس٣ ايباسجٌ إتدككٌ ٗ 

فاٍ ايعًّٛ ايب١٦ٝ, خاق١ أَاّ ايتعسز ٚايتٓٛع ٗ أْٛاع ايتًٛخ, ا٭َط 

ايصٟ أز٣ إٍ قعٛب١ إهاز تعطٜـ َٛسس َٚتؿل عًٝ٘, ؾٝعطف ايتًٛخ 

يعاّ بأْ٘ سسٚخ تػٝرل أٚ خًٌ ٗ اؿطن١ ايتٛاؾك١ٝ ايب٦ٝٞ ٗ ا٫قڀ٬ح ا

اييت تتِ بٌ فُٛع١ ايعٓاقط إه١ْٛ يًٓٛاّ ا٫ٜهٛيٛدٞ َا ٜؿكسٙ 

ايكسض٠ ع٢ً إعاي١ اؿٝا٠ زٕٚ َؿه٬ت. ٚتعطف ايب١٦ٝ أٜها بأْٗا "تػٝرل 

نُٞ أٚ نٝؿٞ ٗ َهْٛات ايب١٦ٝ اؿ١ٝ ٚغرل اؿ١ٝ ٫ ٜكسض ا٭١ُْٛ ايب١٦ٝ 

زٕٚ إٔ ىتٌ تٛاظْٗا". اغتٝعاب٘
(5)

 ,ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايتًٛخ زضدات 

آَٔ ٚخڀرل ٚقاتٌ.
(6)

أَا ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٗ ا٫قڀ٬ح ايكاْْٛـٞ ؾتعطف  

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ إػتسا١َ  َكڀ   إاز٠ 

ٝ٘ اؾعا٥طٟ ايتًٛخ بأْ٘:" نٌ تػٝرل َباؾط أٚ غرل َباؾط يًب١٦ٝ ٜتػبب ؾ

نٌ ؾعٌ وسخ أٚ قس وسخ ٚنع١ٝ َهط٠ بايكش١ ٚغ١َ٬ اٱْػإ 

ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ ٚاشلٛا٤ ٚاؾٛ ٚإا٤ ٚا٭ضض ٚإُتًهات اؾُاع١ٝ 

ٚايؿطز١ٜ".
(7)

 

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ  /ٜٚعطف ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚؾل ْل إاز٠ 

بأْ٘:" أٟ تػٝرل ٗ خٛاقٗا ٖا قس  يػ١ٓ  ايب١٦ٝ إكطٟ ضقِ 

زٟ بڀطٜل َباؾط أٚ غرل َباؾط إٍ اٱنطاض بايها٥ٓات اؿ١ٝ أٚ إٓؿآت ٜ٪

أٚ ٜ٪ثط ع٢ً ٖاضغ١ اٱْػإ ؿٝات٘ ايڀبٝع١ٝ"
(8)

  

ايتًٛخ.تعطٜـع٢ً إزضازا٫تؿاقٝاتَٔايعسٜسٚيكس سطقت

اؿسٚز إس٣ عدلبعٝسبتًٛخ اشلٛا٤إتعًك١ا٫تؿاق١ٝشيوَٚجاٍ

أ إاز٠ٗعطؾتٚاييت ْٛؾُدل ذبتاضٜدٓٝـٗإٓعكس٠

إٔٚٛازَباؾط غرلأٚبؿهٌ َباؾطاٱْػإبأْ٘ "إزخاٍاشلٛا٤تًٛخ

اٱْػإقش١ناض ٜعطضَؿعٍٛيٜ٘هٕٛاشلٛا٤أٚاؾٛيڀاق١ ٗ
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ٚايؿػازٚايِٓٛ ايب١ٝ٦ٝ,اؿ١ًٜٜٛٝٚشل ايهطض بإٛاضزيًدڀط,

أٚ باغتدساَاتٗابايب١٦ٜٝتُت َٔنٌٜهطأٚإاز١ٜ, ّٚؼبا٭سٛاٍ

 إؿطٚع١".

 ايؿطع ايجاْـٞ: اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

إٕ سل اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ٖٛ سل َكطض َٓص ايكسّ َٚٔ أد٢ً 

َٛاٖطٙ ٖٛ سل اٱْػإ ٗ غ١َ٬ دػسٙ, َٚٔ َبسأ سط١َ ايؿدل 

ٜػتدًل َبسأ اؿط١َ إڀًك١ ؾػِ اٱْػإ, ٚاييت تعين إٔ نٌ 

٘ إٔ ٜعذلض ع٢ً أٟ َػاؽ بػ١َ٬ دػُ٘, ٜٚطؾض ؾدل ي

اـهٛع ٱدطا٤ ؼايٌٝ طب١ٝ أٚ عًُٝات دطاس١ٝ, ؾًهٌ ؾدل سل 

ع٢ً دػُ٘ ٜسخٌ نُٔ اؿكٛم ايؿدك١ٝ.
(9)

ٚنُا وُٞ ايكإْٛ سل  

اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ٚؾل ْكٛم ايكتٌ وُٞ سك٘ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ ٕا 

هؿٞ إٔ وُٞ ايكإْٛ اؿل ٗ شلصٜٔ اؿكٌ َٔ ع٬ق١ ٚثٝك١ ايك١ً, ؾ٬ ٜ

اؿٝا٠ بٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜهُٔ نصيو سل ٖاضغ١ اؿٝا٠.
(10)

 

ٚشلصا ايػطض هطّ إؿطع ْٝ  ا٭ؾعاٍ اييت ٜأتٝٗا ؾدل ع٢ً 

ؾدل آخط ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ ُؼ غ١َ٬ دػُ٘ يًكٝاّ بايٛٚا٥ـ, 

ؾهٌ عٌُ َٔ ؾأْ٘ َُٗا ناْت قٛضت٘ غٛا٤ أز٣ ا٫عتسا٤ إٍ تطى 

أٚ ضنٛض َع١ٓٝ, أٚ إسساخ عا١ٖ َا, َُٚٗا ناْت ايٛغ١ًٝ  دطٚح,

َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ٜعتدلٖا ايكإْٛ غرل َؿطٚع١ ىٛي٘ سل ايتسخٌ 

اؾعا١ٝ٥ ع٢ً ؾاعً٘ اييت ٜتشسز َكساضٖا َس٣ ايهطض  ١يذلتٝب إػ٪ٚيٝ

ٚا٭ش٣ ايصٟ ؿل باجملين عًٝ٘.
(11)

ٜٚعتدل َػاغاڄ باؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ  

 ض إٍ َؿّٗٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ مت طبٝع١ ٖصا اؿل.ٚعًٝ٘ ْتعط

 ايبٓس ا٭ٍٚ: َسيٍٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

شٖب ايڀب ايتكًٝسٟ إٍ ؼسٜس َسيٍٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٗ 

إطاض قش١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ, ؾايكش١ "ٖٞ اؼاز َاز٠ اؾػِ ظُٝ  

ٜتُت   دع٥ٝات٘ ٚقسضات٘ ع٢ً اٱزضاى, ٚايؿدل إعاؾ٢ ٖٛ ايصٟ

بػ١َ٬ اؾػِ ٗ فُٛع ٖصٙ ايعٓاقط ع٢ً مٛ وكل ا٫ْػذاّ ٚا١ُ٥٬ٕ 

 بٝٓٗا". 
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ٌٸ أٚ  أَا إطض ؾٗٛ عذع َ٪قت أٚ ْٗا٥ٞ يًذػِ عٔ ؼكٝل ن

دع٤ َٔ أٖساؾ٘ اؿٝات١ٝ  ـًٌ ٗ ايدلْاَر اؾٝين ٚ/أٚ ا٫غذلاتٝذٝات 

ػاٙ ؾعاي١ٝ ٖصا ايؿطزٜٸ١ ٚ/أٚ يهػ٘ نبرل ٗ احملٝ٘ ٚ/أٚ ساي١ َٔ ايكًل 

 اؾػِ"

سٝح ٜتشكل  ٖٞٚٓاى إطاض عًُٞ ىتل ب٘ ايڀب اٱنًٝٓٝه

إػاؽ بأدعا٤ اؾػِ بإسساخ دطٚح غٛا٤ ناْت دطٚح بػٝڀ١ أٚ 

خڀرل٠. ٚتتُٝع ايكش١ غاق١ٝ ايٓػب١ٝ ؾٗٞ ؽتًـ َٔ ؾدل ٯخط 

ٚٗ ؾذلات ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ٚتتبأٜ بٌ ؾذل٠ ايؿٝدٛخ١ ٚايؿباب.
(12)

ٜٚط٣  

ا٤ بإٔ ايؿعٌ ٜعس َػاغاڄ بايكش١ إشا َؼ سك٘ ٗ ايعٓا١ٜ ايڀب١ٝ ا٭طب

 ٚهسض ايتُٝٝع ٖٓا بٌ ْكاٙ َع١ٓٝ:

سل ايؿدل ٗ ٓا١ٜ قشت٘ نس ا٭خڀاض اـاضد١ٝ  .

 نا٭ز١ٜٚ ٚتًٛخ ايب١٦ٝ

سل اٱْػإ ٗ ٚدٛز تِٓٛٝ ٜع٢ٓ بإػا٥ٌ ايكش١ٝ ٚشيو  .

بت١٦ٝٗ خسَات ايكش١ٝ ناؾ١ٝ تػتٛعب فا٫ت ايكش١ 

يًٓٗٛض بكش١ اجملتُ  عٔ ططم ايعٓا١ٜ ايڀب١ٝ ايها١ًَ.

سل ا٭ؾطاز ٗ ايتأٌَ ايكشٞ َٔ ا٭خڀاض ا١ٕٝٓٗ. .
(13)

 

ٚيًكٝاّ بٗصا ايسٚض ٫بس َٔ تبين غٝاغ١ قش١ َتُج١ً ٗ 

تٛظٜ  إٛاضز ايڀب١ٝ, ٚتٛؾرل إػت٣ٛ ا٥٬ِٕ َٔ ايطعا١ٜ 

 ايكش١ٝ. 

ػِ ايبٓس ايجاْـٞ: طبٝع١ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾ

اختًـ ايؿك٘ ٗ ؼسٜس طبٝع١ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ؾٌٗ ٜتكـ 

بٛقـ ايؿطز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ شيو إٔ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ َٔ طا٥ؿ١ 

اؿكٛم ايًكٝك١ بايؿدك١ٝ, َا هعً٘ ٜتُٝع بايڀاب  ايؿطزٟ, ٚاٱْػإ 

بايٓٛط إٍ نْٛ٘ إْػاْاڄ ٜعٝـ ٗ اجملتُ  َ  غرل٠ ٜٚتبازٍ َعِٗ 

اَات ا٫دتُاع١ٝ ٜٚكّٛ بٛٚا٥ـ ِٜٗ اقتها٩ٖا َٔ ؾدل ا٫يتع

َعاؾ٢ ٜتُت  بهاٌَ عٓاقط ايػ١َ٬ اؾػس١ٜ نُٔ ٖصٙ اجملُٛع١.
(14)
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َٚٔ ٖٓا هسض ايتعطض إٍ ايڀاب  ايؿطزٟ ثِ ايڀاب  ا٫دتُاعٞ يًشل ٗ 

 غ١َ٬ اؾػِ ؾُٝا ًٜٞ: 
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١َ اؾػِ َٔ اؿكٛم ايًكٝك١ بايؿدك١ٝ ٜعتدل اؿل ٗ غ٬

ٖٚصٙ ا٭خرل٠ تتُٝع بڀاب  ؾطٜس بإٔ يٝؼ شلا قٌ خاضز قاسب اؿل 

ْؿػ٘ ٖٚصٙ اؿكٛم ع٢ً ايعُّٛ تٓكب ع٢ً َكَٛات ٚعٓاقط 

ايؿدك١ٝ شاتٗا, ٗ َٛاٖطٖا إدتًؿ١, ٖٚٞ تجبت يهٌ ؾدل يهْٛ٘ 

 ٚا٭داْب ع٢ً سس إْػاْاڄ. ٚبصيو ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم ٜتُت  بٗا إٛاطٌٓ

غٛا٤.
(15)

 

ْٚٛطاڄ ٫ضتباٙ ٖصٙ اؿكٛم َكَٛات ٚعٓاقط ايؿدك١ٝ زلٝت 

باؿكٛم ايًكٝك١ بايؿدك١ٝ أٚ اؿكٛم ايؿدك١ٝ, ٚتتكطض يًُشاؾ١ٛ 

ع٢ً ايهٝإ إازٟ ٚإعٟٓٛ ٚبسْٚٗا ٫ ٜهٕٛ اٱْػإ آَٓاڄ ع٢ً سطٜات٘ 

عٓٗا, إ٫ إٔ أُٖٗا ْٚؿاط٘, ع٢ً إٔ ٖصٙ اؿكٛم ٫ ّهٔ سكط َا ٜتؿطم 

إػاؽ بايهٝإ إازٟ ٚإعٟٓٛ يًؿدك١ٝ.
(16)

ٜٚتُٝع اؿل ٗ غ١َ٬  

اؾػِ َا تتُٝع ب٘ اؿكٛم ايؿدك١ٝ نُا ًٜٞ؛ أْٗا سكٛم أغاغ١ٝ؛ 

ٚأْٗا سكٛم َػتُس٠ َٔ ايؿدل؛ ٚأْٗا سكٛم َڀًك١؛ ٚأْٗا سكٛم 

 ٬َظ١َ يًؿدك١ٝ؛

نٌ إْػإ ٚتعتدل سكٛم ايؿدك١ٝ سكٛم ٬َظ١َ يؿدك١ٝ 

٭ْٗا ٫ تٓؿكٌ عٓٗا
(17)

ٗ ٚدٛزٖا َٔ بس٤ اؿٝا٠ ٚست٢ ْٗاٜتٗا ٚقس ُتس  

إٍ اؾج١ بعس ايٛؾا٠
(18)

 ٜٚ٪زٟ ٖصا إبسأ إٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:   

إٕ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ باعتباضٙ َٔ اؿكٛم ايًكٝك١ 

بايؿدك١ٝ ٜػتتب  ايؿدل ٚتٓكهٞ بٛؾات٘ ٚاْكها٤ ايؿدك١ٝ َٚٔ 

سأ تأنس بإٔ ٖصٙ اؿكٛم نكاعس٠ ٖا١َ ٫ تٓتكٌ بعس َٛت ٖصا إب

ايؿدل عٔ ططٜل إرلاخ إٍ ايٛضث١. َٚا زاّ إٔ ٖصٙ اؿكٛم تهتػب 

قؿات ايؿدك١ٝ ؾٗٞ تسخٌ نُٔ َؿّٗٛ اؿكٛم غرل إاي١ٝ؛ ٭ْٗا ٫ 

ٛٸّ بإاٍ ابتسا٤؛ إٕ ٖصٙ اؿكٛم غرل قاب١ً يًػكٛٙ أٚ ا٫نتػاب  تك

كٛم ٫ تػك٘ بعسّ ا٫غتعُاٍ َُٗا طاٍ ا٭َس؛ ٚإٕ بايتكازّ, ؾٗصٙ اؿ
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ٖصٙ اؿكٛم ٚإٕ ناْت عػب ا٭قٌ ٫ تكّٛ بإاٍ إ٫ أْ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ 

تػتتب  ٖصٙ اؿكٛم آثاضاڄ َاي١ٝ إش إٔ ا٫عتسا٤ عًٝٗا ٜٛيس ٭قشابٗا سكاڄ 

َايٝاڄ ٗ ايتعٜٛض.
(19)

  

يؿطز اييت إٕ َهُٕٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٜتُجٌ ٗ َكًش١ ا

وُٝٗا ايكإْٛ ٗ إٔ ٌٜٛ اؾػِ َ٪زٜا نٌ ٚٚا٥ؿ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايعازٟ 

ايڀبٝعٞ ٜٚعس َػاغا باؾػِ ْكٝض شيو عٔ ططٜل تعڀٌٝ ٚٚا٥ؿ٘ 

ايعه١ٜٛ تعڀ٬ڄ نا٬َڄ, ٫ٚ ٜعين غ١َ٬ اؾػِ إٔ ٌٜٛ اؾػِ ع٢ً 

سايت٘ ايڀبٝع١ٝ ؾشػب بٌ َعٓاٙ اغتُطاضٙ ٗ أزا٤ ٚٚا٥ـ اؿٝا٠ ع٢ً 

ٛ طبٝعٞ ٚبإٔ ٌٜٛ اؾػِ نا٬َ غرل َٓكٛم, ٚبإٔ ٜتشطض َٔ اٯ٫ّ م

ايبس١ْٝ, َٚا ّهٔ إٔ ْػتٓتذ٘ َٔ ٖصا ٖٛ إٔ ايڀاب  ايؿطزٟ يًشل ٗ 

غ١َ٬ اؾػِ ٜٓػذِ ُاَا َ  ؾهط٠ ضدٌ ايكإْٛ يًشل ٗ غ١َ٬ 

اؾػِ, ٗ بٝإ عٓاقط ٖصا اؿل إتُج١ً ٗ: اغتُطاض ا٭زا٤ ايڀبٝعٞ 

ا٭عها٤؛ ايتهاٌَ اؾػسٟ؛ ايتشطض َٔ اٯ٫ّ ايبس١ْٝ. يٛٚا٥ـ 

 ثاْٝاڄ: ايڀاب  اؾُاعٞ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

إٕ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ع٢ً ايٓشٛ ايػابل ّجٌ احملٌ ايكاْْٛٞ 

تػرل  ٕأٟ إكًش١ ايكا١ْْٝٛ حملٌ دطا٥ِ اٱٜصا٤, ؾُٔ َكًش١ اٱْػإ أ

ڀبٝعٞ, ٚإٔ ٌٜٛ قتؿٛاڄ بتهاًَ٘ ٚٚا٥ـ اؿٝا٠ ٗ اؾػِ ع٢ً ايٓشٛ اي

اؾػسٟ َتشطضاڄ َٔ اٯ٫ّ ايبس١ْٝ, ٚإٍ داْب َكًش١ اٱْػإ ٗ 

غ١َ٬ دػُ٘ اييت ٫ ؼتاز إٍ بٝإ ؾإٕ يًُذتُ  َكًش١ ٗ غ١َ٬ 

أدػاّ أعها٥٘ ست٢ ٜتُهٔ نٌ َِٓٗ َٔ ايٓٗٛض بايٛٚٝؿ١ 

ا٫دتُاع١ٝ إڀًٛب١ َٓ٘.
(20)

 

ًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ َٔ طبٝع١ ٜٚتهح ايڀاب  ا٫دتُاعٞ ي 

ايكٛاعس اييت تِٓٛ ا٭ؾطاز زاخٌ فتُ  َعٌ, سٝح تًك٢ ع٢ً عاتل نٌ 

ؾطز َػ٪ٚي١ٝ ٜهڀً  بٗا بؿدك٘ يتؿهٌ ٚادباڄ َعٝٓاڄ, َٚٔ فُٛع 

ٖصٙ ايٛادبات تٓؿأ يًُذتُ  سكٛم َكاب١ً شلا. ٚشلصا تكطٸض يًسٚي١ 

اؿكٛم ٚإشا ناْت َػ٪ٚي١ٝ اػاٙ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ؾإٔ باقٞ 

َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ػاٙ سكٛم اٱْػإ احمل١ُٝ بٛقؿ٘ إْػاْاڄ تعتدل َٔ 
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قبٌٝ ا٫يتعاّ بتشكٝل غا١ٜ, ؾإٕ طبٝع١ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ػاٙ اؿكٛم 

احمل١ُٝ يٲْػإ بٛقؿ٘ عهٛا ٗ اجملتُ  ساي١ نٕٛ ؼكٝكٗا وتاز إٍ ٚدٛز 

اؿكٛم باعتباضٖا ع٢ً  إَهاْٝات َٚكَٛات يس٣ ايسٚي١ ؾإٕ طبٝع١ ٖصٙ

ايٛد٘ ايػايب سكٛم اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ثكاؾ١ٝ ٜػتعك٢ ؼكٝكٗا 

يًهاؾ١ تهٕٛ ايسٚي١ َػ٪ٚي١ ببصٍ عٓا١ٜ, إ٫ إشا ناْت ايسٚي١ شلا َكَٛات 

ٚإَهاْٝات ٗ سكٛم َا تتشٍٛ إػ٪ٚي١ٝ إٍ ؼكٝل غا١ٜ, َٚٔ ثِ ؾإٕ 

َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ تتشسز ٚؾكاڄ يٛطٚف نٌ فتُ .
(21)

ْكت إاز٠ ايجا١ْٝ  

ٗ ؾكطتٗا ا٭ٍٚ َٔ إعاٖس٠ ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ سكٛم اٱْػإ ا٫قتكاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً إٔ: "إٔ تتعٗس نٌ زٚي١ ططف ٗ ايعٗس 

اؿايٞ إٔ تكسّ َٓؿطز٠ َٚٔ خ٬ٍ إػاعس٠ ٚايتعإٚ ايسٚيٌٝ باؽاش 

ا تػُح ب٘ َٛاضزٖا اـڀٛات خاق١ ا٫قتكاز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٭قك٢ َ

إتٛاؾط٠..." َٚٔ بٌ َٛاٖط ايڀاب  ا٫دتُاعٞ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ 

 ايتڀعِٝ اٱدباضٟ, ايتشًٌٝ ايتدسٜطٟ...

ايؿطع ايجايح: سل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ نعٓكط ؿُا١ٜ اؿل ٗ غ١َ٬ 

اؾػِ 

َٔ سكٛم اٱْػإ غرل قاب١ً  اٜعتدل اؿل ٗ ايب١٦ٝ ٚاسس

ٛطاڄ يًڀبٝع١ ايعا١ٕٝ يًب١٦ٝ ٚيتعًل عٝـ اؾٓؼ ايبؿطٟ يًتكطف, ْ

ع٢ً ٚدٛز ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ, ؾإا٤ ٚاشلٛا٤ ٚايؿها٤ ٚاـهط٠ نًٗا عٓاقط 

 تعتُس عًٝٗا اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ.

 ايبٓس ا٭ٍٚ: ا٫عذلاف عل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١

عًل يكس نإ ا٫عذلاف ا٭ٍٚ بٗصا اؿل ٗ َ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ إت 

سٝح عدل  بايب١٦ٝ ايصٟ اْعكس ٗ اغتهٗٛمل ٗ ؾٗط دٛإ َٔ عاّ 

اٱع٬ٕ ايكازض عٔ سل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ, ثِ مت ايتأنٝس عًٝ٘ ٗ 

ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم اٱْػإ, َٚعٗس ايػٝاغ١ ا٭ٚضٚب١ٝ يًب١٦ٝ إٓعكس 

ْت٢ٗ ٗ سٝح ا داْؿٞ  إيـ٢  َس١ٜٓ غذلاغبٛضؽ بؿطْػا َٔ 

غرل ًَٛث١ َٔ اٯٕ ؾكاعس  ١إ٪ُط إٍ اٱقطاض "َبسأ اؿل ٗ ٚدٛز ب٦ٝ

 سكاڄ َٔ سكٛم اٱْػإ"
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ثِ اظزاز إبسأ ضغٛخاڄ ٗ اتؿاق١ٝ ا٭َِ إتشس٠ يكإْٛ ايبشاض 

ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ايبؿط١ٜ ٚشيو َٓ  ايتًٛخ  , سٝح تػذٌ إاز٠ 

ايبشط١ٜ َٚٓ  ا٫خت٬ٍ بايتٛاظٕ  ٚا٭خڀاض ا٭خط٣ اييت تٗسز ايب١٦ٝ

 ا٭ٜهًٛدٞ ٚٚقٛع نطض بايجط٠ٚ ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٗ ايب١٦ٝ. 

ٚتعتدل اتؿاق١ٝ ا٭َِ إتشس٠ ؿُا١ٜ طبك١ ا٭ظٕٚ ٚبطٚتٛنٍٛ 

أنجط ا٫تؿاقٝات اييت اٖتست إٍ  َْٛرلاٍ اـام بٗا ٗ َاضؽ 

يسٚيٞ ٚؼسٜس إدطا٤ات تٛنٝح اؿل ٗ ايب١٦ٝ َٔ سٝح تٛدٝ٘ ا٫ٖتُاّ ا

ايٛقا١ٜ, ٚتؿٝس ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ ٓا١ٜ طبك١ ا٭ٚظٕٚ اؾٟٛ ؾٛم ايڀبك١ 

إتا١ٔ يًهٛانب َٔ نٌ ْؿاٙ ٜذلتب عًٝ٘ تعسٌٜ ٖصٙ ايڀبك١ ٖا ٜ٪زٟ 

إٍ خڀط تػًٌ ا٭ؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ إٍ ا٭ضض بهُٝات أندل َٔ 

 ايهطٚضٟ. 

 ٗ ايؿذل٠ َا بٌ  ٌظٜثِ عكس ٗ َس١ٜٓ ضٜٛ زٟ داْرلٚ بايدلا

َ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ٖٚٛ َا  دٛإ  دٛإ إٍ 

عطف" ق١ُ ا٭ضض" اييت تهُٓت زضاغ١ سكٝك١ٝ يًعامل ٚايتعطف ع٢ً 

دٛاْب٘ إتساخ١ً ٗ كتًـ اجملا٫ت غٛا٤ ايب١ٝ٦ٝ أٚ ا٫قتكاز١ٜ, ٚتكسِٜ 

ًسٍٚ ايؿكرل٠ ٕٛاد١ٗ أعبا٥ٗا, َػاعسات َاي١ٝ َٔ ايسٍٚ ايػ١ٝٓ إًٛث١ ي

ثِ اْعكس إ٪ُط ايسٚيٞ يًت١ُٝٓ ٚايػهإ َس١ٜٓ ايكاٖط٠ ٗ ايؿذل٠ َا بٌ 

ٚتڀطقت َػٛز٠ ٖصا إ٪ُط إٍ َا ٜؿٝس ٓا١ٜ  غبتُدل  -

اؿل ٗ ايب١٦ٝ ايكش١ٝ, سٝح دا٤ ٗ ايؿكٌ ايػاب  اؿكٛم ايتٓاغ١ًٝ 

جأَ ا٫ٖتُاّ بايكش١ َٚعسٍ ٚايكش١ ايتٓاغ١ًٝ, ٚٗ ايؿكٌ اي

ايٛؾٝات, ٚأثرلت ايعسٜس ايٓكاؾات ٗ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ نكه١ٝ اٱلاب, 

ٚاؿس َٔ ايٓػٌ, ٚايع٬قات بٌ اؾٓػٌ, ٚايذلب١ٝ اؾٓػ١ٝ, ٚاٱدٗاض, 

 ٚٚن  إطاٖكٌ.

 ايبٓس ايجاْٞ: إطاض اؿل ٗ ايب١٦ٝ َٚساٙ 

سٝح ايهٝل ٚا٫تػاع َساٙ َٔ  ىتًـ إطاض اؿل ٗ ايب١٦ٝ أٚ

عػب ايط١ٜ٩ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ, ٚٚؾكاڄ يًُؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬ ؾإٕ ايب١٦ٝ 
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ٖٞ ًَو يًچ٘ تعاٍ, ٚإٔ اٱْػإ َػتدًـ ٗ إزاضتٗا ٚتُٓٝتٗا يكاؿ٘ 

ٚيكاحل َٔ غٝدًؿ٘, ٚبايتايٞ ؾٗٛ ًَتعّ عسٚز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ 

ٱؾػاز, ٚبايٓػب١ يًُؿاِٖٝ شيو, ؾعًٝ٘ اٱسػإ ٚعسّ اٱغطاف ٚعسّ ا

ايطأزلاي١ٝ ؾإْٗا تسٚض سٍٛ ؾهط٠ ؼكٝل تكسّ اٱْػإ ٚضؾاٖٝت٘, ٚاْڀ٬قا 

َٔ شيو ي٘ اؿل ٗ اغتػ٬ٍ َٛاضز ايب١٦ٝ يتشكٝل أندل قسض َٔ إتع١ 

يصات٘ ٚت١ُٝٓ ؾدكٝت٘

ٚعَُٛاڄ تسٚض َعِٛ ايتعطٜؿات يًشل ٗ ايب١٦ٝ بٌ إعٝاض 

صٟ غاٜت٘ تأٌَ ايٛغ٘ ا٥٬ِٕ ؿٝا٠ اٱْػإ ٗ ايؿدكٞ أٚ ايػا٥ٞ اي

ايعٝـ بهطا١َ ٚٗ ٚطٚف تػُح بت١ُٝٓ َتٓاغك١ يؿدكٝت٘, ٚبٌ 

إعٝاض إٛنٛعٞ ايصٟ ٜه  ٗ اعتباضٙ ايب١٦ٝ إتٛاظ١ْ نْٛٗا ق١ُٝ ٗ 

ٜكتهٝ٘ شيو َٔ قٝا١ْ َٛاضزٖا ٚؼػٌ ُْٛٗا ٚزؾ  ايتًٛخ  , َٚااشاتٗ

اف اؾا٥ط ٕٛاضزٖا, ٚيعٌ ايكشٝح إٛقـ ايصٟ عٓٗا ٚايتسٖٛض ٚا٫غتٓع

ٜأخص بإعٝاضٜٔ َعاڄ اغتٓازاڄ ع٢ً ايڀبٝع١ اـاق١ أٚ ايصات١ٝ يًشل ٗ 

ايب١٦ٝ خ٬ؾا ؿكٛم اٱْػإ ا٭خط٣, ٚبصيو ؾإٕ اؿل ٗ ايب١٦ٝ ي٘ داْبإ 

ٚاؾاْب ايجاْٞ  ,٭ْٗا ٚعا٤ ٖصا اؿل ؛ا٭ٍٚ عهٟٛ, ٚىل ايب١٦ٝ شاتٗا

ٖٚٛ ٜتعًل بايٛٚٝؿ١ أٚ ايػا١ٜ اٱْػا١ْٝ يهٌ ا٫ٖتُاَات عُا١ٜ ٚٚٝؿٞ, 

ايب١٦ٝ, َٚهُْٛ٘ باختكاض إٔ يهٌ إْػإ اؿل ٗ ايعٝـ ٗ ب١٦ٝ غ١ًُٝ 

ؼٌُ أخڀاضاڄ قش١ٝ, ٚتٗٝأ َٛاضزٖا ٚتكإ ع٢ً مٛ ٜػُح  ْٛٝؿ١, ٫

.ي٘ عٝا٠ نط١ّ ٚت١ُٝٓ َتٛاظ١ْ يؿدكٝت٘

٭ٕ نٌ اٖتُاّ بايب١٦ٝ يصاتٗا  ؛دلإ٫ إٔ يًذاْب ايعهٟٛ أ١ُٖٝ أن

نْٛٗا ق١ُٝ َػتك١ً غٛا٤ َٔ سٝح ٓاٜتٗا َٔ ايتًٛخ أٚ قٝا١ْ 

َٛاضزٖا ٚتُٓٝتٗا ٜ٪نس تًكا٥ٝا سل اٱْػإ ٗ ا٫ْتؿاع بٗا ٚؼكٝل اؿٝا٠ 

ايهط١ّ ٚايت١ُٝٓ إتها١ًَ ي٘

, أٚشلا اـاق١ٝ َعطؾتٗا ٜٓبػٞٚيًشل ٗ ايب١٦ٝ خكا٥ل 

ىل ا٭دٝاٍ  عَٔ زٚض َِٗ ٗ ؼسٜس َهُْٛ٘, ؾٗصا اؿل ٫ؾًً ,ايع١َٝٓ

اؿانط٠ ٚسسٖا بٌ ا٭دٝاٍ إكب١ً أٜها, ٚشيو ٜٓبٗٓا إٍ ايٛادب مٛ 

ايب١٦ٝ عؿٛٗا ٚٓاٜتٗا يٮدٝاٍ إكب١ً, ٚثاْٝٗا أْ٘ سل تهاَين, أٟ وتاز 
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إٍ تهاؾط ْٝ  اؾٗٛز ٚع٢ً إػتٌٜٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين ؿُاٜت٘ 

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ اؿل ٗ ايب١٦ٝ ايٓٛٝؿ١ مل ٜعس سكا  .اَ٘ٚاسذل

أٟ ٖٛ سل ايؿعٛب, نشكٗا ٗ تكطٜط إكرل  ؛ؾطزٜا, بٌ قاض سكا ْاعٝا

ٚسكٗا ٗ ايػ٬ّ

َٔ خ٬ٍ َا تكسّ ْػتدًل إٔ اؿل ايب١٦ٝ تڀٛض تڀٛضاڄ 

ًَشٛٚاڄ, ٚتٛطس َٔ خ٬ٍ تًو ايٓسٚات ٚإ٪ُطات ايسٚي١ٝ, ٚأقبح 

سس َٔ أِٖ سكٛم اٱْػإ بؿهٌ ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ بٌ ايع٬ق١ اييت ٚا

 تطب٘ بٌ ايب١٦ٝ ٚضؾا١ٖٝ اٱْػإ.

 إڀًب ايجاْٞ: قٛض ايتًٛخ ايب٦ٝٞ إاؽ بػ١َ٬ اؾػِ

يًتًٛخ ايصٟ ٜكٝب اٱْػإ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ قٛضاڄ عسٜس٠, 

٤ ٚايتًٛخ ايتًٛخ ايصٟ ٜكٝب إا ىبايٓٛط إٍ تٓٛع ايعٓاقط يب١ٝ٦ٝ ؾٗٓا

ايصٟ ٜكٝب اشلٛا٤ ٚايتًٛخ ايصٟ ٜكٝب ايػُ , إناؾ١ إٍ أخڀط إًٛثات 

ٖٚٛ ايتًٛخ ايصضٟ أٚ اٱؾعاعٞ... ٚعًٝ٘ ْتعطض يبعض قٛض ايتًٛخ 

 ؾُٝا ًٜٞ:

 ايؿطع ا٭ٍٚ: تًٛخ إا٤ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ 

تعس إٝاٙ َٔ أِٖ عٓاقط ايت١ُٝٓ ٚأنجطٖا ْسض٠ ٗ ايعامل ايعطبٞ, 

ٚيل ٚٗطت َؿه١ً ايتًٛخ إٝاٙ ظُٝـ  أْٛاعٗـا )اؾٛؾ١ٝ, ا٭ْٗاض, 

ايبشرلات, ٚايبشاض( ْتٝذ١ يعًُٝات ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ اييت اتبعتٗا 

َتڀًبات ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ ٚتتُجٌ  ضَعِٛ  بًسإ ايعامل زٕٚ ا٭خص با٫عتبا

عٔ ايكٓاع١, أِٖ ًَٛثات إٝاٙ قٞ إطنبات ايهُٝٝا١ٝ٥ إدتًؿ١ ايٓاػ١ 

إبٝسات اؿؿط١ٜ, َطنبات ا٭زلس٠ ايعضاع١ٝ, ٚايكطف ايكشٞ ٗ إٓاطل 

اؿهط١ٜ. نصيو نإ يتڀٛض قٓاع١ ايٓؿ٘ ٚاغتدطاد٘ زٚض َِٗ ٗ 

ظٜاز٠ تًٛخ ايبشاض ٚايؿٛاط٧ َؿتكـات ايٓؿ٘, ٚتؿرل ايسضاغـات

ايٓؿڀٞ  )ا١ُٕٛٓ اٱق١ًُٝٝ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ ٗ اـًٝر( أّ ايتًٛخ

وسخ خ٬ً ٗ ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ ايبشطٟ ٜٚكٛض ايػًػ١ً ايػصا١ٝ٥ 

ا٭غاغ١ٝ نايڀشايب ٚا٭سٝا٤ اجملٗط١ٜ اييت تعتُس عًٝٗا ا٭زلاى ٚاؿٝٛاْات 

ايبشط١ٜ ا٭خط٣.
(22)
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ٚ٭١ُٖٝ إٝاٙ ٗ سٝا٠ اٱْػإ ؾكس ْل إؿطع اؾعا٥طٟ ع٢ً  

ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ َٔ قإْٛ ٓا١ٜ  ٓاٜت٘ ٗ ْل إاز٠ 

إػتسا١َ نُا ًٜٞ:" زٕٚ اٱخ٬ٍ با٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ إعٍُٛ بٗا تٗسف 

إا١ٝ٥ إٍ ايتهؿٌ بتًب١ٝ إتڀًبات اٯت١ٝ ٚايتٛؾٝل  ٙٓا١ٜ إٝاٙ ٚا٭ٚغا

 بُٝٓٗا:    

ايتعٜٚس بإٝاٙ ٚاغتعُا٫تٗا ٚآثطٖا ع٢ً ايكش١ ايع١َُٝٛ  

 عٍُٛ ب٘.ٚايب١٦ٝ طبكاڄ يًتؿطٜ  إ

تٛاظٕ ا٭١ُْٛ ايب١ٝ٦ٝ إا١ٝ٥ ٚا٭ٚغاٙ إػتكب١ً ٚخاق١  

اؿٝٛاْات إا١ٝ٥.

ايتػ١ًٝ ٚايطٜانات إا١ٝ٥ ٚٓا١ٜ إٛاق . 

احملاؾ١ٛ ع٢ً إٝاٙ ٚفاضٜٗا ".   

ٚٗ اجملاٍ ايسٚيٞ أيعَت اتؿاق١ٝ يٓسٕ ٕٓ  تًٛخ َٝاٙ ايبشاض  

ناؾ١ ايسٍٚ عُا١ٜ ايب١٦ٝ   ٚعسيت بايبذلٍٚ ٚاييت اْعكست عاّ 

ايبشط١ٜ ٚاؿؿاٚ عًٝٗا ٚأعڀتٗا سكاڄ غٝازٜاڄ ٗ اغتػ٬ٍ َٛاضزٖا 

ايڀبٝع١ٝ ع٬ُ بػٝاغتٗا ايب١ٝ٦ٝ ٚٚؾكاڄ ٫يتعاَات عُا١ٜ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ, 

ٚاؿؿاٚ عًٝٗا ع٢ً إٔ تتدص َٓؿطز٠ أٚ َؿذلن١ سػب ا٫قتها٤ ْٝ  

ٙ ا٫تؿاق١ٝ ٕٓ  تًٛخ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ َا ًٜعّ َٔ ايتسابرل يًػعٞ َ  ٖص

ٚخؿه٘ ٚايػٝڀط٠ عًٝ٘. ٚزعت اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ إتشس٠ ٗ  

اييت زعت ؾٝ٘ إٍ َ٪ُط زٚيٞ يٛن  اتؿاق١ٝ دسٜس٠  قطاضٖا عاّ 

تعاجل ناؾ١ َػا٥ٌ قإْٛ ايبشاض, ٚبعس عؿط غٓٛات اْعكس خ٬شلا ايعسٜس 

قطاض اتؿاق١ٝ قإْٛ ايبشاض اؿسٜس ٗ َٔ زٚضات إ٪ُط اْت٢ٗ ا٭َط بإ

.ْاٜها َٔ ؾٗط زٜػُدل 
(23)

  

 ايؿطع ايجاْـٞ: تًٛخ اشلٛا٤ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ

اشلٛا٤ أٍٚ عٓكط ٜتعاٌَ َع٘ ايها٥ٔ اؿٞ, ٫ٚ ىؿ٢ خڀٛض٠  

تًٛخ ٖصا ايعٓكط ٚأثاضٙ ع٢ً قش١ اٱْػإ ٚسك٘ ٗ غ١َ٬ دػُ٘, 

ًُٝات تًٛخ ْا١ْ عٔ تػطب َٛاز غطٜب١ إٍ ٚتتعطض ايب١٦ٝ اشلٛا١ٝ٥ يع

ايڀبك١ اشلٛا١ٝ٥ َٔ إكازض ايكٓاع١ٝ ٚعٛازّ ايػٝاضات َجٌ أٍٚ أنػٝس 
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ايهطبٕٛ, ايٓؿازض ايهطبٕٛ ا٭غٛز, ثاْـٞ أنػٝس ايهدلٜت, ا٭ظٕٚ 

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ  /تٓل إاز٠  (24)ٚايػباض.

ٟٛ:" إزخاٍ أٜـ١ َـاز٠ ٗ اشلٛا٤ أٚ اؾٛ بػبب إػتسا١َ ع٢ً ايتًٛخ اؾ

اْبعاخ غاظات أٚ أعط٠ أٚ أزخ١ٓ أٚ دع٥ٝات غا١ً٥ أٚ قًب١ َٔ ؾأْٗا 

 ايتػبب ٗ أنطاض ٚأخڀاض ع٢ً اٱطاض إعٝؿٞ".

َٚا ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٗ ٖصا إكاّ ٖٛ إٔ تًٛخ اشلٛا٤ ْاٍ َٔ  

ػِ ٚاٱخ٬ٍ بإػت٣ٛ قش١ اٱْػإ ٚغ١َ٬ دػُ٘ بإػاؽ َاز٠ اؾ

ايكشٞ ايصٟ ٜعاٜؿ٘ َٚا ؼًُ٘ َٔ اٯّ ؾه٬ عٔ إقابت٘ بأَطاض 

ايكسض١ٜ نٓع٫ت ايدلز ٚا٫يتٗابات ايط١ٜٛ٥, ٚاٱقابات ايط١ٜٛ٥ إع١َٓ 

َٔ ْؿؼ ايكإْٛ ع٢ً َا ًٜٞ:" عٓسَا  ايطبٛ...ٚعًٝ٘ ْكت إاز٠ 

م ٚايب١٦ٝ أٚ تهٕٛ ا٫ْبعاثات إًٛث١ يًذٛ تؿهٌ تٗسٜسا يٮؾدا

ا٭٬َى, ٜتعٌ ع٢ً إتػببٌ ؾٝٗا اؽاش ايتسابرل ايهطٚض١ٜ ٱظايتٗا أٚ 

 تكًٝكٗا..."

 ايؿطع ايجايح: ايتًٛخ ايهُٝا٥ٞ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ

تتأثط ايب١٦ٝ احملٝڀ١ باٱْػإ بايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايٓاؾ٧ عٔ اغتدساّ 

نطاض اييت تًشل بعض إٛاز ايهُٝا١ٜٚ ٚاييت تهُٔ خڀٛضتٗا ٗ اٱ

بػ١َ٬ دػِ اٱْػإ ٚشيو بإخ٬شلا بايػرل ايعازٟ ٭دٗع٠ اؾػِ, سٝح 

تعًل ٖصٙ إٛاز َٚٓٗا ايٓذلات َٝاٙ ايؿطب ٚاشلٝسضٚنطباتْٛات اييت تػبب 

َطض ايػططإ ٚا٫بػػتٕٛ ٚايػًٝٝػّٝٛ اييت ت٪زٟ إٍ ؾكسإ ا٭غٓإ 

٪زٟ إٍ ظٜاز٠ نُٝات ٚانڀطاب اؾٗاظ اشلهُٞ ٚتػرل يٕٛ اؾًس نُا ت

 ايهسَّٝٛ ٗ ايه٢ً إٍ اضتؿاع نػ٘ ايسّ.

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ  شلصٙ ا٫عتباضات ْل إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إاز٠  

ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ إػتسا١َ ع٢ً إْ٘:" تٗسف َكتهٝات اؿُا١ٜ َٔ إٛاز 

 ايهُٝا١ٝ٥ إٍ ٓا١ٜ اٱْػإ ٚب٦ٝت٘ َٔ اٱخڀاض اييت ّهٔ إٔ تٓذِ عٔ

إٛاز ٚإػتشهطات ٚإٛاز ايهُٝا١ٜٚ ٗ ؾهًٗا ايڀبٝعٞ أٚ اييت تٓتذٗا 

 ايكٓاع١ غٛا٤ أناْت قاؾ١ٝ أٚ َسف١ ٗ إػتشهطات ".
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إٛاز  -َٔ شات ايكإْٛ ٚقس اغتج٢ٓ إؿطع ٗ إاز٠ 

إٛاز إعس٠ ٭غطاض ايبشح ايعًُٞ ٚإٛاز إؿع١ ٚإٛاز  -ايهُٝا١ٜٚ

ا٭ز١ٜٚ ٚٗ َٛاز ايتذٌُٝ ٚايٓٛاؾ١ ايبس١ْٝ ٚإٛاز إتك١ً إػتع١ًُ ٗ 

بإٛاز ايػصا١ٝ٥ َٚٓتذات ايكش١ ايٓبات١ٝ إٛد١ٗ ي٬غتعُاٍ ايؿ٬سٞ 

ٚنصا إٛاز إعس٠ يتدكٝب ايذلب١ ٚنٌ َاز٠ قٌ تكطٜح أٚ تكسٜل أٚ 

 ضخك١ َػبك١ قبٌ عطنٗا ٗ ايػٛم. بٗسف ٓا١ٜ اٱْػإ ٚب٦ٝت٘. 

/يكإْٛ ٚقس قسض ا
(25)

إتهُٔ قُ  دطا٥ِ كايؿ١ أسهاّ  

اتؿاق١ٝ سٛط اغتشساخ ٚإْتاز ٚؽعٜٔ ٚاغتعُاٍ ا٭غًش١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 ٚتسَرل تًو ا٭غًش١.

 ايؿطع ايطاب : ايتًٛخ ايػُعٞ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ 

تعتدل ايهٛنا٤ َؿه١ً قس١ّ قسّ اٱْػإ ْؿػ٘ ؾُٓص قٝاّ 

أقبشت َؿه١ً ايهٛنا٤ َٔ أِٖ  إانٕٞ ايكط ٗايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ 

. َٚؿه١ً ايهٛنا٤ ايكٓاعٞقاسبت ا٫ظزٖاض ٚايتكسّ  اييتإؿه٬ت 

قاسبٗا ٚٗٛض غًبٝات َتعسز٠ ٚناض٠ ع٢ً اٱْػإ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ 

 ايٓؿػ١ٝ أٚ ايكش١ٝ أٚ ايعك١ًٝ ع٢ً إس٣ ايبعٝس أٚ إس٣ ايكطٜب.
(26)

 

 , ٚٗ ايعٌُ...ٜعٝـ ؾٝ٘ ايصٟٕٓعٍ ا ٗؾايهٛنا٤ َتٛادس٠ َ  اٱْػإ 

ٜٚكاؽ َعسٍ . ٚغرلٖا َٔ َكازض َتٓٛع١ سػب طبٝع١ نٌ عٌُ

٢( ٚاييت ـ. ب ٟٚاختكاضٖا )ز بٛسس٠ تػ٢ُ ايسٜػٝبٌٖصاايهٛنا٤

 ٕا ٜتشًُ٘ اٱْػإ َٔ نٛنا٤أقك٢نشس -تذلاٚح َٔ 

ْٚٛطاڄ ٭خڀاض ايتًٛخ ايػُعٞ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ ؾكس سلً٘ 

:"... تٗسف َكتهٝات اؿُا١ٜ طع اؾعا٥طٟ, سٝح ْل ٗ إاز٠ إؿ

َٔ ا٭نطاض ايػُع١ٝ إٍ ايٛقا١ٜ أٚ ايكها٤ أٚ اؿس َٔ اْبعاخ ٚاْتؿاض 

ا٭قٛات أٚ ايصبصبات اييت قس تؿهٌ أخڀاضاڄ تهط بكش١ ا٭ؾدام 

ٚتػبب شلِ انڀطاباڄ َؿططاڄ أٚ َٔ ؾأْٗا إٔ ُؼ ايب١٦ٝ". ٚيكس قسض 

ِٜٓٛ إثاض٠ ايهذٝر سٝح تٓل إاز٠   -يتٓؿٝصٟ ضقِ إطغّٛ ا

َٓ٘ ع٢ً أْ٘:" ٜكسض َػت٣ٛ ايهذٝر ا٭قك٢ ايصٟ ّهٔ قبٛي٘ ٗ  
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 إٓاطل ايػه١ٝٓ ٚٗ ايڀطم ٚا٭َانٔ ايعا١َ ٚاـاق١ بػبعٌ 

زٜػٌٝٝ ٗ ايٓٗاض" )َٔ ايػاع١ ايػازغ١ إٍ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ( ٚغُػ١ 

ٗ ايًٌٝ )َٔ ايػاع١ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ إٍ ايػازغ١  زٜػٌٝٝ ٚأضبعٌ 

 قباساڄ(.

 ايؿطع اـاَؼ: ايتًٛخ ايصضٟ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ

ٗ ٌٚ ايتسابرل ايسٚي١ٝ إػتُط٠ ٗ غبٌٝ "َٓ  اْتؿاض ا٭غًش١ 

اي١ٜٚٛٓ" ٚتؿعٌٝ عًُٝات "ْعع ايػ٬ح ايٟٓٛٚ", ًٚت َػأي١ سٛط 

ًش١ اي١ٜٚٛٓ َسضد١ ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ ايتؿذرلات إتعًك١ بتذاضب ا٭غ

  إؿاٚنات ٚإسا٫ٚت إتعسز٠ ا٭ططاف ٚايجٓا١ٝ٥ ٭نجط َٔ أضبعٌ غ١ٓ.

مت ايتٛقټٌ إٍ اعتُاز َعاٖس٠ "اؿٛط ايؿاٌَ يًتذاضب  ؾؿٞ عاّ 

ؿٛط ػاضب  اي١ٜٚٛٓ", ٚتأتٞ ٖصٙ إعاٖس٠ َت١ُُ ٕعاٖس٠ 

يؿها٤ اـاضدٞ ٚؼت غڀح إا٤ عٝح ا٭غًش١ اي١ٜٚٛٓ ٗ اؾٛ ٚٗ ا

ٜكبح إٓ  ؾا٬َڄ.
(27)

 

إٕ ايتًٛخ ايصضٟ وسخ كاطط ع٢ً قش١ اٱْػإ ؾُا ؼسث٘ َٔ 

ٚغباض إؾعاعٞ َٚٚٝض اقٟٛ َٔ ن٤ٛ ايؿُؼ ١٦َ َط٠ ٜ٪زٟ سطاض٠ 

إٍ ايع٢ُ نُا ٜ٪زٟ اٱؾعاع ايٓاتر عٔ ا٫ْؿذاض يتًـ ا٭ْػذ١ ايعه١ٜٛ 

يًُعس٠ ٚا٭َعا٤ ٚايط٥تٌ, ٚإشا نإ اٱؾعاع ايصضٟ ع٢ً أْٛاع )أيؿا, بٝتا, 

داَا( ؾإٕ ٖصا ا٭خرل ٜعتدل أخڀط ا٭ْٛاع سٝح ٜ٪زٟ إٍ إت٬ف أْػذ١ 

ػِ ٚاٱقاب١ بايك٤ٞ ٚايػجٝإ... ٚاعتباضاڄ شلصٙ إداطط ٚغرلٖا ْل ؾ

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ... ٜڀبل ع٢ً نٌ  إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إاز٠ 

ْؿاٙ ٜتهُٔ ٓا١ٜ ايػهإ ٚايب١٦ٝ ٚاغترلاز أدٗع٠ أٚ َٛاز َٔ ؾأْٗا 

ٗا إٔ تكسض إؾعاعات أ١ْٜٝٛ ٚنصا إْتادٗا ٚنعٗا ٚسٝاظتٗا ٚايعبٛض ب

ْٚكًٗا ٚعطنٗا يًبٝ ...نُا ٜڀبل ع٢ً ع١ًُٝ إخ٤٬ أٚ إظاي١ إٛاز 

 إؿع١...  
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 إڀًب ايجايح: إػ٪ٚي١ٝ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ

تتعسز أْٛاع إػ٪ٚي١ٝ ايٓا١ْ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ؾع٠ٚ٬ ع٢ً   

إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ, ٚاؾٓا١ٝ٥ ع٢ً إػت٣ٛ ايساخًٞ, تكّٛ إػ٪ٚي١ٝ 

 ا٭ؾعاٍ اييت َٔ ؾأْٗا إػاؽ بػ١َ٬ ايب١٦ٝ.  ايسٚي١ٝ عٔ نٌ

 ايؿطع ا٭ٍٚ: إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ 

يكس غبل ايكٍٛ إٔ تڀٛض اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚايع١ًُٝ ايٓا١ْ عٔ 

سٌ تٛغٝ  اغتدساّ اٯ٫ت ٚإٛاز إهط٠ قس ؾهٌ عا٥كا نبرلا أَاّ 

بإؿطع ٗ نٌ ايسٍٚ إٔ  زع٢ٖا  ا٭ظ١َ ايب١ٝ٦ٝ اييت ٜعٝؿٗا اٱْػإ سايٝا

َٔ  ا١ٜٜتسخٌ قا٫ٚ َٓ٘ إهاز قٝػ١ قا١ْْٝٛ ٱعاز٠ ٖصا ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ بس

يهٔ مل ٜهتؿٞ بٗصا ؾك٘ بٌ أزخٌ ْٛعا  اغتعُاي٘ ٯي١ٝ اؿُا١ٜ اٱزاض١ٜ,

دسٜسا َٔ اؿُا١ٜ إس١ْٝ ٖصٙ ا٭خرل٠ تأخص طابعا خاقا عٔ إؿّٗٛ 

 س١ْٝ ٗ ايكإْٛ إسْٞ, يصا هب أ٫ٚ ؼسٜس عٓاقطايتكًٝسٟ يًُػ٪ٚي١ٝ إ

إذلتب  ايتعٜٛض ْٛع ؼسٜس مت َٚٔ, إػ٪ٚي١ٝ يتشسٜس ايب٦ٝٞ ايهطض

 عٓ٘

 ايهطض ايب٦ٝٞ خكا٥ل: ا٭ٍٚايبٓس 

إٔ ايهطض ايب٦ٝٞ ي٘ إٍ شٖب ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ ايؿطْػٌٝ 

ل عًٝٗا قؿات خكٛق١ٝ ػعً٘ ىتًـ عٔ تعٜٛض ا٭نطاض اييت تٓڀب

.ايكٛاعس ايعا١َ يًُػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ
(28)

ٚبايطدٛع إٍ قٛاعس إػ٪ٚي١ٝ  

َٔ ايكإْٛ إسْٞ  ٚقس ْكت إاز٠  .إس١ْٝ ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ

ٜٚػبب نطضا (ٜطتهب٘ إط٤ )غڀ٦٘ اؾعا٥طٟ ع٢ً " نٌ عٌُ أٜا نإ,

.ٗ سسٚث٘ بايتعٜٛض" يًػرل ًٜعّ َٔ نإ غبباڄ
(29)

٭غتاشٜط٣ اٚ 

إٔ يًهطض ايب٦ٝٞ أِٖ خاق١ٝ ؾٝ٘ ٖٛ َػاغ٘  

باحملٝ٘ ايڀبٝعٞ بڀطٜل غرل َباؾط ْٚاعٞ ٖا ٜڀطح إؾهاي١ٝ ٚن  

نُا إٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًتعٜٛض ٗ ساي١  َكاٜٝؼ ايتعٜٛض عٓ٘,

ايكٝاّ إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ؼتٟٛ ع٢ً أسهاّ ق١ًًٝ َكاض١ْ بڀبٝع١ ٖصا 

 ,ُجٌ خكا٥ل ٖصا ايهطض نْٛ٘ غرل ؾدكٞ َٔ د١ٗٚتت. ايهطض
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باٱناؾ١ إٍ أْ٘ نطض َٔ طبٝع١ , ٚنطض غرل َباؾط َٔ د١ٗ أخـط٣

 خاق١

إٔ ايهطض ٜتعًل بإػاؽ بؿ٤ٞ ايهطض غرل ايؿدكٞ ٜٚككس ب

٫ ًّه٘ ؾدل َعٌ ٚإِا َػتعٌُ َٔ قبٌ اؾُٝ  زٕٚ اغتجٓا٤, إش لس 

ايب١ٝ٦ٝ سل ايتُجٌٝ ايكاْْٛٞ إٔ أغًب ايتؿطٜعات تعڀٞ يًذُعٝات 

يًشس َٔ ا٫عتسا٤ات ايب١ٝ٦ٝ ٖٚصا َا اْتٗذ٘ إؿطع اؾعا٥ط ٗ ايذلغا١ْ 

 /َٔ ايكإْٛ ضقِ --ايكا١ْْٝٛ ايب١ٝ٦ٝ ْصنط َٓٗا إٛاز 

.ٜٚعين أْ٘ نطض غرل إتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ إػتسا١َ

ٌ َٔ أؾهاٍ ايجًٛت ايكٓاعٞ ٜكعب إش غايبا عٓسَا ُؼ بؿهَباؾط 

  .تكٓٝا إعاز٠ اؿاي١ إٍ أقًٗا

ّؼ اٱْػإ ؾك٘ ٗ  ٭ْ٘ ٫ ,إٕ ايهطض ايب٦ٝٞ ي٘ طبٝع١ خاق١

سس شات٘ ٚإِا ٖصا ا٭خرل دع٤ َٔ ايٛغ٘ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ٚنجرلا َا 

ٜتعساٙ يُٝؼ ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ, ايٓبات١ٝ ٖٚتًهات ثكاؾ١ٝ غٛا٤ َاز١ٜ 

َٔ  ْكت عًٝ٘ إاز٠  ٖٚصا َا ٚ عكاض١ٜ عهِ طبٝعتٗآَكٛي١ أ

" تعتدل فا٫ت ق١ُٝ ٚؾل ٖصا ايكإْٛ, إٓاطل اـانع١  /قإْٛ 

ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ ٚا٭١ُْٛ  إٍ ا٭١ُْٛ اـاق١ ؿُا١ٜ إٛاق  ٚا٭ضض

.ايب١ٝ٦ٝ ٚبكؿ١ عا١َ نٌ إتعًك١ عُا١ٜ ايب١٦ٝ
(30)

 

  ايتعٜٛض عٔ ايهطض ايب٦ٝٞأْٛاع : ايجاْٞ ايبٓس

إشا نإ أغاؽ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ايب٦ٝٞ َكتبؼ َٔ إٛاثٝل 

ايسٚي١ٝ اييت تعڀٞ يٮؾدام سل ايتُت  ٚايعٝـ ٗ ب١٦ٝ غ١ًُٝ إ٫ إٔ 

ؾأغاؽ  إػاؽ بٗا هعٌ ايتعٜٛض قا٥ُا نس َطتهيب إدايؿ١,

ٕػ٪ٚي١ٝ ايتعٜٛض ٖٓا ٫ ٜكّٛ ع٢ً اـڀأ بإؿّٗٛ ايتكًٝسٟ يكٛاعس ا

إس١ْٝ ٚإِا ٜطتهع ع٢ً ايهطض ٗ سس شات٘ ٚتػڀٝت٘, ٖٚصا َا ٜعطف َبسأ 

إًٛخ ايساؾ  إٓكٛم عًٝ٘ ٗ ايباب ا٭ٍٚ ؼت عٓٛإ ا٭سهاّ ايعا١َ 

ايصٟ عطؾ٘ َا ًٜٞ: ٖٛ إبسأ ايصٟ ٜتشٌُ َكتهاٙ نٌ ؾدل  /

, ْؿكات نٌ ٜػبب ْؿاط٘ أٚ ّهٔ إٔ ٜتػبب ٗ إؿام ايهطض بايب١٦ٝ
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ًٛت ٚايتكًٝل َٓ٘ ٚإعاز٠ ا٭َانٔ ٚب٦ٝتٗا إٍ تتسابرل ايٛقا١ٜ َٔ اي

ٚٗ ٖصا اجملاٍ لس إٔ اؾعا٥ط اْهُت إٍ اتؿاق١ٝ بطؾ١ًْٛ سايتٗا ا٭ق١ًٝ

ؾدلاٜط  ًٛت إدل١َ ٗ تاـاق١ عُا١ٜ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ َٔ اي

(31)
ٚي١ٝ إس١ْٝ ٗ ساي١ ٚنصيو اتؿاقٝات بطٚنػٌ اـاق١ بإػ٪ 

.ايتًٛخ ايبشطٟ ٚا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ايتًٛخ باحملطٚقات
(32)

ٚايتعٜٛض  

ٖٚٛ ايتعٜٛض ايصٟ ٜڀايب ب٘ عٔ ايهطض ايب٦ٝٞ تعٜٛض عٝين؛ 

َٔ ايكإْٛ إسْٞ اييت  ايهشاٜا غايبا ٚ شيو اغتٓازا يٓل إاز٠ 

ػًل نٖصٙ إهاض تٓل ع٢ً إعاز٠ اؿاي١ إٍ أقًٗا نُا هٛظ طًب إظاي١ 

إٓؿأ٠ إًٛث١ أٚ إعاز٠ تُٓٛٝٗا يهٞ تتُاؾ٢ َ  ايكٛاٌْ ايب١ٝ٦ٝ ٚٗ 

ساي١ تعػـ قاسب اؿل ّهٔ يًكانٞ إضغاَ٘ عٔ ططٜل ايػطا١َ 

ٚعاز٠ َا ٜهٕٛ ايتعٜٛض دع٤ َٔ  تعٜٛض ْكسٟ. ٚايتٗسٜس١ٜ

َس١ْٝ  إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ إش ّهٔ يًُتهطضٜٔ إٔ ٜتأغػٛا نأطـطاف

 َهطض  يتبع١ٝ يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚ ٗ ٖصا ايػٝام ْكت إاز٠ با

إتهُٔ قإْٛ  /إعسٍ ٚ إتُِ يًكإْٛ ضقِ  /َٔ ا٭َط 

إٝاٙ, ع٢ً: "...ٚٗ ٖصا ايؿإٔ ّهٔ إٔ تـتأغؼ نڀطف َسْٞ أَاّ 

اؾٗات ايكها١ٝ٥ إدتك١ اييت ضؾعت أَاَٗا إتابعات إثط إدايؿ١ 

 .١إطتهب

 اؾٓا١ٝ٥ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ١ايؿطع ايجاْٞ: إػ٪ٚيٝ

تتُٝع إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ست٢ تكّٛ بهطٚض٠  

تٛاؾط ا٭ضنإ ايعا١َ يًتذطِٜ َٔ د١ٗ, ٚتٓٛع اؾعا٤ات أٚ ايعكٛبات 

إڀبك١ ٗ اجملاٍ ايب٦ٝٞ َٔ د١ٗ أخط٣.

 ايتًٛخ:ا٭ضنإ ايعا١َ ؾطا٥ِ ايبٓس ا٭ٍٚ: 

ػرلٖا َٔ اؾطا٥ِ تكّٛ دط١ّ ايتًٛخ ع٢ً ضنٌٓ: ا٭ٍٚ َازٟ ن

ٜتُجٌ ٗ إٛٗط اـاضدٞ إعاقب عًٝ٘, ٚايجاْٞ َعٟٓٛ ٫ظّ ٱغٓاز 

اـڀأ ايٓاتر  ٚإػ٪ٚي١ٝ يؿدل َعٌ, ٜعبٸط عٓ٘ باي١ٝٓ اٱدطا١َٝ أ

عٔ اٱُٖاٍ أٚ ايطع١ْٛ أٚ عسّ اسذلاّ ا٭١ُْٛ.
(33)
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 ,ٗ ايٓؿاٙ اٱضازٟ ايكازض عٔ اؾاْٞ ٜتُجٌ ايػًٛى اٱدطاَٞ 

ٚأسٝاْا ٜهٕٛ ٗ قٛض٠  , غًبٝاڄؾكس ٜهٕٛ ؾع٬ إهابٝاڄ ,ٜٚتدص عسٸ٠ قٛٸض

 .ضَتهطغًٛى بػٝ٘ أٚ 

تتذ٢ً ٗ ايكٝاّ با٭ؾعاٍ اييت ٢ٜٗٓ عٓٗا ايكإْٛ ؾاؾطا٥ِ ا٫هاب١ٝ  

َٔ  ٠ َجاٍ ُٓ  إاز اشلٛا٤. ٚتٛٗط خاق١ ٗ فاٍ تًٛخ ايبشاض, إٝاٙ,

نٌ ؾعٌ تكطٜـ أٚ ضَٞ أٚ  ايب١٦ُٝا١ٜ إتعًل ع - ايكإْٛ ضقِ

إؾطاؽ َٛاز ًَٛث١ تتػبب ٗ تًٜٛح ا٭ٚغاٙ إـا١ٝ٥
(34)

أَا دطا٥ِ  

ا اَتٓ  ايؿاعٌ عٔ إتٝإ أسس شإايػًب١ٝ  تتشكل دط١ّ ايتًٛخا٫َتٓاع  

.ايٛادبات اييت تًعَ٘ بٗا ايٓكٛم ايب١ٝ٦ٝ ايعكاب١ٝ
(35)

 

ايب١٦ٝ ْػب١ ق١ًًٝ  ٓا١ٜ ٝتهُٔ قإَْٛا ايٓتٝذ١ اٱدطا١َٝ ؾأ  

ؾذط١ّ ايتًٛخ  ى.َٛكاض١ْ ظطا٥ِ ايػً, َٔ دطا٥ِ ايتًٛخ شات ايٓتٝذ١

٫ تكّٛ َا َج٬  -َٔ ايكإْٛ ضقِ  اؾٟٛ إٓكٛم عًٝٗا بإاز٠ 

 مل ؼسخ ايػًٛنات اجملط١َ تػٝرلا ناضا ٗ َهْٛات اشلٛا٤, ٜؿهچٌ خڀطا

ْكٸت عًٝ٘  أَا دطا٥ِ ايػًٛى لس َجا٫ ع٢ً شيو َا ع٢ً اٱْػإ ٚب٦ٝت٘.

إعسٍ ٚإتُِ إتهُٔ ايٓٛاّ ايعاّ  -َٔ ايكإْٛ   إاز٠

ؾعٌ تؿطٜؼ ا٭ٚغار ٗ ا٭٬َى ايػاب١ٝ زٕٚ نٌ يًػابات, ٚاييت دٸطَت 

 .اؾذلاٙ ؼكل ْتٝذ١ َع١ٓٝ

بب١ٝ بٌ ايػًٛى اجملطٸّ ٚدٛز ع٬ق١ غ ٜٚؿذلٙ يكٝاّ اؾط١ّ 

ٖٚصٙ ايٓتٝذ١. إ٫چ إٔ اٱؾهاٍ إڀطٚح بايٓػب١ شلصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ, 

ٕٸ ؾعٌ ايتًٜٛح ٚ يٛ نإ َػتك٬ أؾه٢   ٜتُجٌ ٗ عسّ إَها١ْٝ  اؾعّ أ

إٍ ؼكل ْتٝذ١ ّهٔ إٔ ٜذلاخ٢ سسٚثٗا ٚ ٜتػرل َهإ ٚ ظَإ ٚٗٛضٖا 

عٔ شيو ايصٟ ٚق  ؾٝ٘ ايؿعٌ
(36)

ٕٸ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ يٝؼ ْتاز خاقٸ  ١ ٚأ

إش غايبا َا تػاِٖ عس٠ عٛاٌَ طبٝع١ٝ ٚ َػتشسث١ ٗ  َكسض قسز,

 .ؼكٝك٘

ٝٛٗط ٗ قٛضتٞ: ايككس اؾٓا٥ٞ أٚ اي١ٝٓ ؾ  ٟأَا ايهٔ إعٓٛ

اٱدطا١َٝ ٚ اـڀأ غرل ايعُسٟ, إ٫چ أْ٘ ٗ فاٍ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ ْازضا َا 

ايؿطٙ ايعاّ ايصٟ ٜطتهع ع٢ً فطٸز ٜهٕٛ ايؿعٌ ايعُسٟ َڀًٛبا بؿعٌ 



(273) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

.سسٚخ خڀأ َازٟ
(37)

 ٜؿٌُ ايعًِ باؿل إعتس٣ عًٝ٘, ؾايككس اؾٓا٥ٞ 

إش هب إٔ ٜهٕٛ إدايـ عإا بايؿ٤ٞ ايصٟ ٜك  عًٝ٘ ؾعً٘ ٚ ٜ٪زٟ إٍ 

تًٜٛح ايب١٦ٝ
(38)

نُا ٜؿٌُ ايعًِ بك٬س١ٝ ايؿعٌ ٱسساخ ايتًٛخ, ؾُٔ , 

َٸ١ ٗ َٝاٙ ككك َٔ قإْٛ   ١ يًؿطب كايؿ١ يًُاز٠ًٜكٞ َٛاز غا

ٕٸ تكطؾ٘ قس ٜػٝٸط َٔ ْٛع١ٝ إٝاٙ ٚ  إٝاٙ, ٜهٕٛ َتعُسا إشا نإ ٜعًِ أ

إٔ تتذ٘ إضاز٠ اؾاْٞ إٍ إسساخ ٜٚهؿٞ يتٛاؾط ايككس اؾٓا٥ٞ  .ٜؿػسٖا

َٸا إشا ناْت يًؿطب. ايػًٛى اجملطٸّ, نإيكا٤ َٛاز ناض٠ ٗ َٝاٙ قاؿ١  أ

, ؾٝذب إٔ تتذ٘ إضاز٠ اؾاْٞ ٱسساخ ايػًٛى َ  اؾط١ّ شات ْتٝذ١

 .إضاز٠ ؼكٝل ايٓتٝذ١ إتُج١ً ٗ اٱنطاض بايب١٦ٝ

عسّ ا٫ْتباٙ, ٜأخص قٛض٠ عسّ ا٫ستٝاٙ, أَا اـڀأ غط ايعُسٟ 

ٚايطع١ْٛ ٚعسّ َطاعا٠ ا٭١ُْٛ, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ َعاقب١ نٌ ضبإ 

ٚ إخ٬ي٘ بايكٛاٌْ ٚ غؿ١ٓٝ تػبب بػ٤ٛ تكطؾ٘ أٚ غؿًت٘ أٚ ضعْٛت٘ أ

ا٭١ُْٛ  ٗ ٚقٛع سازخ ٬َسٞ أٚ مل ٜتشهِ ؾٝ٘ أٚ مل ٜتؿازاٙ ٚ لِ عٓ٘ 

ٚقس اغتكط ايكها٤ ايؿطْػٞ ع٢ً اعتباض دط١ّ تًٜٛح اجملاضٟ . تًٛخ إٝاٙ

أَاّ غهٛت إؿطٸع غكٛم ايطنٔ ١ إا١ٝ٥ َٔ اؾطا٥ِ غرل ايعُسٜ

ڀام إػ٪ٚي١ٝ عٔ ؾعٌ ايػرل ٗ إعٟٓٛ ٚ ٌَٝ ايكها٠ إٍ ايتٸٛغ  ٗ ْ

.فاٍ ايتًٛخ
(39)

 

ايبٓس ايجاْٞ: تٓٛع اؾعا٤ات ٗ اجملاٍ ايب٦ٝٞ 

ٜٛٚـ إؿطٸع اؾعا٥طٟ ٗ اجملاٍ ايب٦ٝٞ َعها َٔ اؾعا٤ات: إزاض١ٜ 

نُٔ ْٛاّ عكابٞ ٚاسس ٜػُح بتٛقٝ  ْٛعٞ اؾعا٤ ع٢ً  ٚدٓا١ٝ٥,

٭َط ايصٟ ٜسعِ ا ٦ٞايكٓاعٞ ايصٟ ٜتػبب بٓؿاط٘ ٗ إسساخ تًٛخ بٝ

اؾعا٤ ٚ ٖصا ايٓٛاّ ٚ وكل أندل قسض ٖهٔ َٔ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًب١٦ٝ.

اؾٓا٥ٞ ٖٛ ا٭ثط ايكاْْٛٞ ايعاّ ايصٟ ٜطتب٘ إؿطع ع٢ً اضتهاب اؾط١ّ 

ٜٚأخص قٛضتٞ ايعكٛب١ , ٚوهِ ب٘ ايكانٞ عٓس تكطٜط َػ٪ٚي١ٝ اجملطّ

 ٚتسبرل ا٭َٔ.

 ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ اـاق١ بايتًٛخ, ٬ٜسٜ امكاض إتأٌَ ٗ:ايعكٛب٫ٚ١:أ

ايعكاب إكطض يًُذطٌَ ٗ بعض ايعكٛبات ا٭ق١ًٝ ناؿبؼ ٚايػطا١َ, 
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ٚاغتبعاز إؿطع يڀا٥ؿ١ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ نشٌ ايؿدل إعٟٓٛ ٚ 

اييت ٜبك٢ ايعكاب عًٝٗا طبكا يًكٛاعس ايعا١َ ٗ قإْٛ  –إكازض٠ 

ؾبايٓػب١ يعكٛب١  –ّ إكطض٠ يًؿدل إعٟٓٛ ايعكٛبات نُٔ ا٭سها

اؿبؼ, ؾكس ٚٚـ إؿطع ٖصٙ ايعكٛب١ ٗ َعاؾ١ دطا٥ِ ايتًٛخ 

ايكٓاعٞ تٛٚٝؿا َتسضدا َٚتٓٛعا سػب دػا١َ اؾط١ّ ٚزضد١ 

 خڀٛضتٗا, إش ّهٓٓا ايتُٝٝع بٌ ث٬خ سا٫ت نُا ًٜٞ:

يعكٛب١ اؿسٜٔ ا٭قك٢ ٚا٭ز٢ْ  ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ ٜبٸٌ إؿطع

 -َٔ ايكإْٛ ضقِ  َٚٔ شيو َا ْكٸت عًٝ٘ إاز٠  اؿبؼ,

إتعًل بتػٝرل ايٓؿاٜات ٚ إظايتٗا ٚ َطاقبتٗا اييت تعاقب باؿبؼ َٔ غ١ٓ 

إٍ ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ َٔ...نٌ َٔ قاّ بإٜساع ايٓؿاٜات اـاق١ 

كك١ اـڀط٠ أٚ ضَٝٗا أٚ طُطٖا أٚ غُطٖا أٚ إُٖاشلا ٗ َٛاق  غرل ك

  ايػطض.شلصا 

ٝٓل إؿطع ع٢ً اؿبؼ نعكٛب١ َكطض٠ ؾاؿايـ١ ايجا١ْٝ أَا  

خاقٸ١ عٓسَا ٫ ٜطتسع اؾاْٞ بايعكاب  ,يًذط١ّ ٗ قٛضتٗا إؿسز٠ ؾك٘

ٗ َا ٚضز  ٌ احملهّٛ ب٘ عًٝ٘ ٭ٍٚ َط٠, ٜٚعٛز ٫ضتهاب ْؿؼ ا٭ؾعاٍ, َج

 إاز٠ 

تٓل ع٢ً: "ٜعاقب اييت  -َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ 

َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚتػبب  ..نٌ ؾدل خايـ أسهاّ إاز٠ .بػطا١َ َٔ

ٗ تًٛخ دٛٸٟ ٚ ٗ ساي١ ايعٛز ٜعاقب باؿبؼ َٔ ؾٗطٜٔ إٍ غتٸ١ أؾٗط 

 .".ٚ بػطا١َ..

َس٠ عكٛب١ اؿبؼ إكطض٠ يًذط١ّ, ايجايج١ وسز إؿطع ٗ اؿاي١ ٚ

اختٝاض أْػبٗا, َجٌ َا ْكت عٝح ٫ تهٕٛ يًكانٞ غًڀ١ تكسٜط١ٜ ٗ 

اييت تعاقب  -َٔ ايكإْٛ إتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ  عًٝ٘ إاز٠ 

نٌ َٔ ض٢َ أٚ أؾطؽ  ,زز باؿبؼ ٕس٠ غٓتٌ ٚ بػطا١َ قسضٖا 

أٚ تطى تػطبا ٗ إٝاٙ ايػڀش١ٝ أٚ اؾٛؾ١ٝ ٕاز٠ ٜتػبب َؿعٛشلا أٚ 

.." .١ اٱْػإ أٚ  ايٓبات أٚ اؿٝٛإتؿاعًٗا ٗ اٱنطاض ٚ يٛ َ٪قتا بكش

ٚا٬ٕسٜ إٔ ٖصٙ ايعكٛب١ ٗ ْٝ  اؿا٫ت, تتُٝع بككط َستٗا ٖا هعًٗا 
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غرل ١ُ٥٬َ أَاّ دػا١َ ا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ايتًٛخ, ٫ٚ تتٓاغب َ  

أ١ُٖٝ إكاحل ايعا١َ ٚاـاق١ اييت تؿهٌ ٖصٙ اؾطا٥ِ اعتسا٤ عًٝٗا 

.ٗا نذعا٤ ضازعا٭َط ايصٟ ٜؿكسٖا ؾاعًٝت
(40)

َٸا بايٓػب١ يعكٛب١ ايػطا١َ   أ

 ططٜكتٌ:إكطض٠ ؾطا٥ِ ايتًٛخ ايكٓاعٞ, ؾكس اعتُس إؿطع ٗ ؼسٜسٖا 

ٜه  إؿطع سسٜٔ يعكٛب١ ايػطا١َ, سس أز٢ْ ٚسس أقك٢, قس 

اييت تعاقب -َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ  نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إاز٠ 

َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚتػبب ٗ إسساخ تًٛخ  از٠ نٌ َٔ ىايـ أسهاّ إ

 .زز إٍ  دٟٛ بػطا١َ  َٔ 

نُا ٖٛ اؿــاٍ ٗ  ٜٓل إؿطع ع٢ً ق١ُٝ ثابت١ يًػطا١َ,ٚقس 

اييت  -َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ  -إؿاض إيٝٗا آْؿا - ْل إاز٠ 

إؿطع مل  ٕٸأٚن زز, تعاقب باؿبؼ ٕس٠ غٓتٌ ٚبػطا١َ قسضٖا 

َٔ اغتكطا٤ ايٓكٛم نُا ٜتبٝٸٔ  ٜذلى يًكانٞ أٟ فاٍ يتكسٜط ايعكٛب١.

ٕٸ َعسٸٍ ايػطاَات إُهٔ تػًٝڀٗا  اجملط١َ ٭ؾعاٍ ايتًٛخ ايكٓاعٞ, أ

ع٢ً إًٛخ نعٝـ ْٛعا َا, ؾايػطاَات إكطض٠ بٓكٛم ايكإْٛ تكٌ 

ٖا هعًٗا َجاب١  بهجرل عٔ ايتهايٝـ اييت قس ٜتهبسٖا ايكٓاعٞ يسض٤ ايتًٛخ,

؛ايطخك١ اييت ػٝع يًُٓؿآت تًٜٛح ايب١٦ٝ
(41)

ٕٸ زؾ  ايػطا١َ ايبػٝڀ١   ٭

َكاض١ْ َ  اضتهاب ايؿعٌ غرل إؿطٚع إػبب يًتًٛخ, أٜػط ٚ أنجط 

ؾا٥س٠  شلا َٔ اؽاش ا٫ستٝاطات ٚايتكٝس با٫ؾذلاطات اييت تٓل عًٝٗا 

ايكٛاٌْ ٚايًٛا٥ح ايب١ٝ٦ٝ
(42)

. 

  ا٭َٔ ثاْٝا: تسابرل

ٕٸ  ؼكل تسابرل ا٭َــٔ ٖسؾا ٚقا٥ٝا َٔ اؾط١ّ, خاق١ إشا تبٌ أ

.ْؿاٙ اؾاْٞ ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ اـڀٛض٠
(43)

َٚٔ بٌ ايتسابرل 

اختاض إؿطع إٓ  َٔ اغتعُاٍ إٓؿآت نذعا٤ ٫ضتهاب  ,ا٫سذلاظ١ٜ

 -١٦ َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايبٝ أؾعاٍ ايتًٛخ, سٝح أداظ يًكانٞ ٗ إاز٠ 

إٔ وهِ َٓ  اغتعُاٍ إٓؿآت أٚ أٟ عكاض أٚ  -إشا اقته٢ ا٭َط شيو 

َٓكٍٛ آخط ٜهٕٛ َكسضا يًتًٛخ اؾٟٛ, ست٢ إُاّ الاظ ا٭ؾػاٍ 

  .ايتًٛخ ٚايذلَُٝات احملهّٛ بٗا ٱظاي١
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ايسٚي١ٝ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ١ايؿطع ايجايح: إػ٪ٚيٝ

َبسأ إػ٦ٛي١ٝ ايكا١ْْٝٛ  َٔ إباز٨ ايعا١َ ٗ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ

ٖٚٛ ٜعين إٔ ؾدل ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜتشٌُ إػ٦ٛي١ٝ ايكا١ْْٝٛ إشا 

تٛاؾط عٓكطإ: )ايعٓكط إٛنٛعٞ( ٚايصٟ ٜتُجٌ ٗ اضتهاب ايسٚي١ 

ؾع٬ غرل َؿطٚع زٚيٝا, ٚايصٟ ٜعين كايؿتٗا ٭سس ا٫يتعاَات ايكا١ْْٝٛ 

ْػب١ ٖصا ايكٍٛ إٍ تًو ايسٚي١ٝ. )ايعٓكط ايؿدكٞ( ٚايصٟ ٜتُجٌ ٗ 

ايسٚي١ أٚ اسس أدٗعتٗا ايطزل١ٝ, ؾإشا تٛاؾط ٖصإ ايعٓكطإ قاَت 

 إػ٦ٛي١ٝ ٗ سل ايسٚي١, ّٚهٔ َڀايبتٗا بايتعٜٛض. 

 ايبٓس ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ

إشا اعتدلْا إٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ إعاقط ٖٛ شيو ايكإْٛ إڀبل ٗ  

ايصٟ ٚٗطت أٍٚ ٬َق٘ َ  بسا١ٜ ايكطٕ عكط ايتِٓٛٝ ايسٚيٞ, ٚ

ايعؿطٜٔ, ؾكس سسثت عس٠ تڀٛضات نإ شلا تأثرلٖا ايٛانح ٗ ؾإٔ 

َؿّٗٛ إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٗ ٌٚ ٖصا ايكإْٛ ٚاييت ّهٔ بًٛضتٗا ؾُٝا 

 :ًٜٞ 

َٔ  /ؼطِٜ ايًذ٤ٛ إٍ تسابرل ا٫ْتكاّ إػًح: ٖٚٛ َا تهُٓ٘ إاز٠  -أ

س٠, ٚب٘ أقبح ايًذ٤ٛ إٍ تسابرل ي٬ْتكاّ إػًح ع٬ُ َٝجام ا٭َِ إتش

غرل َؿطٚع زٚيٝاڄ.
(44)

 

أؾدام ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ: َ  ٚٗٛض إُٓٛات ايسٚي١ٝ ٗ ايكطٕ  -ب

ايعؿطٜٔ, مل تعس ايسٍٚ شات ايػٝاز٠ ٖٞ ايهٝاْات ايٛسٝس٠ إتُتع١ 

بٗصٙ بايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ بٌ أقبشت ٖصٙ إُٓٛات ايسٚي١ٝ تتُت  

 ايؿدك١ٝ. 

أغاؽ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ: ْٛطا ؾػا١َ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ َٔ د١ٗ  -ز

ٚقعٛب١ إثبات ٚقٛع اـڀأ َٔ د١ٗ أخط٣, ؾكس اػ٘ ايؿك٘ َٓص ْٗا١ٜ 

ايكطٕ ايتاغ  عؿط إٍ تأغٝؼ إػ٪ٚي١ٝ ع٢ً فطز ايتػبب ٗ إسساخ 

صا ايهطض بكطف ايٓٛط عٔ اـڀأ أٚ ايؿعٌ غرل إؿطٚع, ٜٚعطف ٖ

 ايٓٛع َٔ إػ٦ٛي١ٝ ع٢ً أغاؽ إداطط أٚ إػ٦ٛي١ٝ إڀًك١.
(45)

   



(277) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

تسٜٚٔ قٛاعس إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ: اػٗت اؾٗٛز إٍ نطٚض٠ تسٜٚٔ  -ز

قٛاعس إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ ٫غتكطاض ايع٬قات ايػ١ًُٝ بٌ ايسٍٚ, ٚيكس 

ظايت بسأت قا٫ٚت تسٜٚٔ ٖصٙ ايكٛاعس َٔ ايعؿطٜٓات َٔ ٖصا ايكطٕ, ٫ٚ

َػتُط٠ ست٢ اٯٕ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ اشل٦ٝات ايع١ًُٝ اـاق١ أٚ 

 إُٓٛات اٱق١ًُٝٝ أٚ ايعا١ٕٝ.

 ايبٓس ايجاْٞ: ايتِٓٛٝ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ يًُػ٪ٚي١ٝ عٔ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ 

ٜط٣ بعض ايؿكٗا٤ قعٛب١ ٗ تڀبٝل ايكٛاعس ايتكًٝس١ٜ اـاق١  

تكٝب ايب١٦ٝ, ٜٚؿهٸٌ ٖ٪٤٫ بإػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ع٢ً ا٭نطاض اييت 

ايؿكٗا٤ ايًذ٤ٛ إٍ ٚغا٥ٌ إزاض١ٜ أٚ ؾ١ٝٓ أٚ ٚغا٥ٌ قا١ْْٝٛ غرل تكًٝس١ٜ 

َٔ أدٌ ؼكٝل ٓا١ٜ ؾعاي١ يًب١٦ٝ ٗ ٌٚ ايتڀٛضات اييت ّط بٗا اجملتُ  

َٔ إع٬ٕ اغتٛنًِٗ ( )ايسٚيٞ, ٚقس عدل عٔ ٖصٙ اؿكٝك١ إبسأ ضقِ 

َٔ إع٬ٕ ضٜٛزٟ  ()صيو إبسأ ضقِ ٚن اـام بايب١٦ٝ ٗ عاّ 

ٚشيو بتؿذٝ  ايتعإٚ ايسٚيٞ َٔ أدٌ ايعٌُ ع٢ً  داْرلٚ عاّ 

تڀٜٛط قٛاعس إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ عٔ أنطاض اييت تًشل ايب١٦ٝ. َٚٔ ٖٓا 

ٜتعٌ عح ايكعٛبات اييت تعذلض تڀبٝل قٛاعس إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ 

 ايتكًٝس١ٜ ٚاؿًٍٛ إٓاغب١ شلا.

: ايكعٛبات اييت تعذلض تڀبٝل ايكٛاعس ايتكًٝس١ٜ يًُػ٪ٚي١ٝ أ٫ٚڄ

 ايسٚي١ٝ ٗ فاٍ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ

إٕ ا٭نطاض ايعابط٠ يًشسٚز ٚاييت تكٝب َٓاطل تك  زاخٌ ْڀام 

ايػٝاز٠ اٱق١ًُٝٝ يسٚي١ أخط٣ ٜجرل عس٠ تػا٫٩ت تتعًل بايكٛاعس 

ٗ ايٓكاٙ ايتكًٝس١ٜ يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ, ّٚهٔ سكط ٖصٙ ايكعٛبات 

 ايتاي١ٝ:

 ٝبٌ ايتكطف إدايـ ٚايهطض ايٓاؾ٧ عٓ٘؛ ١ع٬ق١ ايػبب  

  قعٛب١ ؼسٜس ؾاعٌ ايتًٛخ؛

  قعٛب١ سكط اٱنطاض اييت تًشل بايب١٦ٝ؛ 

 ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ يًُػ٪ٚي١ٝ عٔ ايهطض ايب٦ٝٞ؛
(46)
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ثاٌٗا احلمٕه املٍاضبٛ لمؿعٕبات اليت تعرتض تطبٗل الكٕاعد 

 ٛ الدٔلٗٛ التكمٗدٖٛ لمىطؤٔلٗ

ٗ ٌٚ ايكعٛبات اييت تعذلض تڀبٝل ايكٛاعس ايتكًٝس١ٜ يًُػ٪ٚي١ٝ      

ايسٚي١ٝ ٗ فاٍ ايب١٦ٝ ,شٖب اػاٙ َتعاٜس ٗ ايؿك٘ ايسٚيٞ ٜسعٛ إٍ إهاز 

 اؿًٍٛ إٓاغب١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ : 

o تڀٜٛط َؿّٗٛ إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ  

شا مت إغٓاز ايؿعٌ ؾُٔ ايجابت إٔ إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ يًسٚي١ تٓؿأ إ

غرل إؿطٚع إٍ ايسٚي١ أٚ إٍ أسس أدٗعتٗا ايطزل١ٝ, ٚتػ٢ُ إػ٪ٚي١ٝ ٗ 

ٖصٙ اؿاي١ بإػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ إباؾط٠. أٚ نإ ٖٓاى أؾعاٍ غرل َؿطٚع١ 

قازض٠ عٔ ا٭ؾطاز أٚ ا٭ؾدام ع٢ً إقًِٝ ايسٚي١, ٚتػ٢ُ إػ٪ٚي١ٝ 

ْٚٛطاڄ ٫ٕ نجرلا َٔ ا٭ْؿڀ١ ٖٓا بإػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ غرل إباؾط٠, 

ايبؿط١ٜ شات اٯثاض ايب١ٝ٦ٝ ايهاض٠ باجملتُ  تتِ ع٢ً ٜس أؾدام ٫ تهٕٛ 

ايسٚي١ َػ٪ٚي١ َػ٪ٚي١ٝ َباؾط٠ عِٓٗ إ٫ إٔ ٖصٙ ا٭ْؿڀ١ ؽه  َٔ 

سٝح إبسأ يطقاب١ ٚإؾطاف ايسٚي١ َٔ سٝح َٓح ايذلاخٝل أٚ ؾطض 

ّهٔ إٔ تهٕٛ ايسٚي١  ْٛع َٔ ايطقاب١ ٚاٱؾطاف, َٚٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ

ايصٟ وكل  ا٭َطَػ٪ٚي١ َػ٪ٚي١ٝ َباؾط٠ ٚيٝػت غرل َباؾط٠, ٖٚٛ 

 ْٛعا َٔ ؾعاي١ٝ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ٜتؿل َٚتڀًبات ٓا١ٜ ايب١٦ٝ.

o  تطٕٖس الكٕاعد اإلدساٟٗٛ املتعمكٛ بتطٕٖٛ املٍاشعات

 الب٠ٗٗٛ 

ٕ ؾطٙ اؾٓػ١ٝ يٝؼ ٫ظَا ٗ ؼطٜو زع٣ٛ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ إ

ٔ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ. ؾايؿطز إهطٚض ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َتُتعا ظٓػ١ٝ ع

ايسٚي١ إسع٢ عًٝٗا ٜٚػتٓس سل ايسٚي١ ٗ إڀايب١ بايتعٜٛض ٗ ٖصٙ 

قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ اييت تهؿٌ شلا ٓا١ٜ إقًُٝٗا َٔ أ١ٜ  اؿاي١ إٍ

ٞ إ٫ أنطاض خاضد١ٝ, ٫ٚ ُاضؽ اؿُا١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ ٗ ساي١ ايهطض ايب٦ٝ

ٗ ساي١ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ )اٱقا١َ, تعاقس بٌ ايڀطؾٌ( بٌ إهطٚض 

ٚايسٚي١ إتػبب١ ٗ ايهطض, ؾإشا َاضغت ايسٚي١ اؿُا١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ ؾإٕ 

شيو ٜهٕٛ  ٗ ْڀام اختكاقٗا ايؿدكٞ )ٜٚتشكل َجٌ ٖصا ايؿطض 
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ض ٗ إٓاطل خاضز ايػٝاز٠ اٱق١ًُٝٝ يًسٍٚ َجٌ َٓڀك١ أعايٞ ايبشا

ٚايؿها٤ اـاضدٞ ٚإٓاطل ايكڀب١ٝ(.
(47)

أَا بايٓػب١ يؿطٙ اغتٓؿاش  

ططم ايتكانٞ ايساخ١ًٝ ؾكس غاضت اتؿاق١ٝ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ عٔ 

عهؼ ٖصا ا٫ػاٙ, سٝح  ا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ا٭ؾٝا٤ ايؿها١ٝ٥ عاّ 

َٔ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ نطٚض٠ اغتٓؿاز ططم ايڀعٔ   ٫ تؿذلٙ إاز٠ 

١ٝ, ٚتبعا يصيو تهٕٛ يًُهطٚض سط١ٜ ا٫ختٝاض ٗ إٔ ٜتكسّ ايساخً

َباؾط٠ ؿهَٛت٘ ٕڀايبتٗا بايتسخٌ, أٚ إٔ ٜتكسّ َباؾط٠ بسع٣ٛ 

تعٜٛض أَاّ احملانِ ايكها١ٝ٥ أٚ ا٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ يًسٚي١ اييت قاَت 

 بإط٬م ا٭ؾٝا٤ ايؿها١ٝ٥ اييت سسثت ا٭نطاض
(48)

  

8 

هب إٔ  تعتدل أِٖ َا يب١٦ٝ ايػ١ًُٝا إَٔٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ْػتٓتر

ٗ َٓاؾعٗا َٚعاٜاٖا ؾٗٞ قٛاّ قشت٘ ٚسٝات٘  ,ٜؿهط ؾٝ٘ اٱْػإ

٫ٚ ٜػتڀٝ  اٱْػإ إٔ ٜؿهط تؿهرلاڄ غًُٝاڄ  ُاَاڄ.نايڀعاّ أٚ ايؿطاب 

قا٥باڄ إ٫چ إشا نإ دػُ٘ غًُٝاڄ ٚيصيو قٌٝ )ايعكٌ ايػًِٝ ٗ اؾػِ 

ػِ غًُٝاڄ إ٫چ إشا تطعطع ِٚا ٗ ب١٦ٝ ايػًِٝ( ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ اؾ

ْٛٝؿ١.

إٕ اؿل ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ َٔ اؿكٛم إعذلف بٗا ٚطٓٝاڄ َٔ خ٬ٍ   

ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٗ ؾت٢ اجملا٫ت نكٛاٌْ ايب١٦ٝ, قٛاٌْ ايكش١ 

ٚتطقٝتٗا, قٛاٌْ إٝاٙ...نُا أْ٘ سل َٔ اؿكٛم اييت دط٣ ايتـأنٝس عًٝٗا 

تؿاقٝات ايسٚي١ٝ. ٜٚبسٚ ايت٬ظّ ؾسٜسا بٌ اؿل ٗ ب١٦ٝ زٚيٝاڄ ٗ إطاض ا٫

ْٛٝؿ١ َٚؿّٗٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ع٢ً اعتباض إٔ ٖصا ا٭خرل ٚؾل 

َؿّٗٛ ايڀب ايتكًٝسٟ َكذلٕ بكش١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ؛ أٟ اؼاز َاز٠ 

دػِ اٱْػإ ظُٝ  دع٥ٝات٘ ٚقسضات٘ ع٢ً اٱزضاى, ٚٗ فُٛع عٓاقطٙ 

ٚا١ُ٥٬ٕ بٝٓٗا, سٝح ٜكتهٞ شيو ٓاٜت٘ َٔ نٌ  يتشكٝل ا٫ْػذاّ

 إداطط اـاضد١ٝ نتًٛخ ايب١٦ٝ.

نُا إٔ طاب  اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ ٜكابً٘ َٔ  

ىل  اؿل ٫ٕ ٖصا إداْب اؿل ٗ ب١٦ٝ غ١ًُٝ اـاق١ٝ ايع١َٝٓ سٝح 
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أٟ  ؛اَينأْ٘ سل تهٚ, ا٭دٝاٍ اؿانط٠ ٚسسٖا بٌ ا٭دٝاٍ إكب١ً أٜهاڄ

وتاز إٍ تهاؾط ْٝ  اؾٗٛز ع٢ً إػتٌٜٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين ؿُاٜت٘ 

ٚاسذلاَ٘, اْڀ٬قاڄ َٔ ٚسس٠ ايب١٦ٝ اٱْػا١ْٝ, ٚبإٔ ايب١٦ٝ أٚ ايڀبٝع١ 

تعذلف باؿسٚز ايػٝاغ١ٝ بٌ  ٕ ًَٛثات ايب١٦ٝ ٫إٜتذعأ, ٚ ٖٞ نٌ ٫

 سكا ؾطزٜاڄ ٝؼيايسٍٚ, َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ اؿل ٗ ايب١٦ٝ ايٓٛٝؿ١ 

 .ْاعٝاڄ سكاڄ نصيو, بٌ ؾشػب

إٕ آثاض قٛض ايتًٛخ تٓاٍ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ َٔ قش١ اٱْػإ  

نايتًٛخ اؾٟٛ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ ا٭َطاض ايكسض١ٜ ٚا٫يتٗابات ايط١ٜٛ٥, 

ٚضغِ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ عُا١ٜ اشلٛا٤ َٔ ايتًٛخ إ٫ إٔ ؾس٠ 

خكٛقاڄ ٗ إسٕ ايهدل٣ تعزاز َٜٛا بعس ّٜٛ اٱؾطاظات ٗ احملٝ٘ اؾٟٛ ٚ

ٖا ٜسعٛ إٍ اْتٗاز غٝاغ١ سه١ُٝ عٔ ططٜل تهجٝـ عٛازّ ايسخإ 

َؿعٛشلا ٚع٬ُ َبسأ ا٫غتبساٍ ايصٟ ْل عًٝ٘ إؿطع ٚايصٟ  مٚاَتكا

ٜكتهٞ اغتبساٍ عٌُ َهط بايب١٦ٝ بآخط ٜهٕٛ أقٌ خڀط َٓ٘ ٚيٛ 

ًكِٝ ايب١ٝ٦ٝ, ٚٚغ١ًٝ يهُإ ناْت تهًؿت٘ َطتؿع١ َا زاَت َٓاغب١ ي

 سل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١.

يكس غعٞ إؿطع ٗ إطاض اؿُا١ٜ إػتسا١َ يًب١٦ٝ إٍ تكطٜطٙ  

إػ٪ٚي١ٝ عٔ ا٭ؾعاٍ إهط٠ بايب١٦ٝ ٓا١ٜ يًشل ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ َٚٔ ثِ 

ايتكًٝس١ٜإس١ْٝٓا١ٜ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٚخطز عٔ ؾهط٠ إػ٪ٚي١ٝ

٭ٖسافٜػتذٝب٫ا٭َطا٭نطاض؛ ٭ٕ ٖصاددلأغاؽع٢ًّاييت تكٛ

ٚؾكاڄ ٕبسأ ايب١ٝ٦ٝ,ا٭نطاضاتكا٤ع٢ً أغاؽتكّٛاييتايب١ٝ٦ٝايػٝاغ١

اؿٝڀ١ ٚع٬ُڄ َبسأ إًٛخ ايساؾ  ايصٟ هب َكتهاٙ إٔ ٜتشٌُ نٌ 

ؾدل ٜتػبب ْؿاط٘ أٚ ّهٔ إٔ ٜتػبب ٗ إؿام ايهطض بايب١٦ٝ ْؿكات 

برل ايٛقا١ٜ َٔ ايتًٛخ ٚايتكًٝل َٓ٘ ٚإعاز٠ ا٭َانٔ إٍ سايتٗا نٌ تسا

ٞٷ َٔ إؿطع ٱنؿا٤ اؾاْب ايطزعٞ أٚ ايعدطٟ ٫سذلاّ ا٭ق١ًٝ.  ٚغع

ْكٛق٘ ؾكس ْل ع٢ً إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايٓاػ١ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ, 

ٚتٛغ  ٗ فاٍ إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ َٚعز بٌ اؾعا٤ات اٱزاض١ٜ ٚاؾعا٤ات 

اؾٓا١ٝ٥ إاغ١ باؿط١ٜ. سٝح أؾاض ٗ ايباب ايػازؽ "ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥" 
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إٍ اؾطا٥ِ إاغ١ بايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ, ٚاؾعا٤ات إذلتب١ عٔ إػاؽ 

با٭ٚغاٙ احمل١ُٝ..ا٭ٚغاٙ إا١ٝ٥ ٚاشلٛا٤, ٚايعكٛبات ايڀبك١ ع٢ً 

 ا٭ؾدام إع١ٜٛٓ إًٛث١   

طٜعٞ ٗ فايٞ إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتشسٜح ايتؿ  

ٚاؾٓا١ٝ٥ بإٛاظا٠ َ  سذِ ايٛاٖط٠ اٱدطا١َٝ ٚاتػاع ضقعتٗا ٚٚغا٥ًٗا 

إسَط٠ شات ايهطض ايب٦ٝٞ ايهبرل, إ٫ إٔ ايعٛاٌَ إٛنٛع١ٝ نػٝاب 

ايٛعٞ ٚضز٠ ايؿعٌ ا٫دتُاعٞ إذلاخ١ٝ دعًت َٔ اسذلاّ ٖصٙ 

ايٓكٛم أبعس َا ٜهٕٛ عٔ إأٍَٛ.

أ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ عٔ ؾعٌ تًٜٛح ايب١٦ٝ َت٢ مت إغٓاز ايؿعٌ تٓؿ

غرل إؿطٚع إٍ ايسٚي١ أٚ إٍ أسس أدٗعتٗا ايطزل١ٝ, ٚقس عكست عس٠ َٔ 

 ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت تبٌ نٝؿ١ٝ ؼسٜس ايهطض ايب٦ٝٞ ٚايتعٜٛض عٓ٘.

 غ١ًَُٝٔ ٖٓا ْطدٛ إٔ ٜهٕٛ ٖصا تٛد٘ قازم مٛ ب١٦ٝ ٚ  

ًٛثات بؿت٢ أْٛاعٗا, ؾإٕ أزا٤ ايٛادب َػ٪ٚي١ٝ ايهٌ ٚخاي١ٝ َٔ إ

أدٝايٓا, غ١َ٬ ٚيٝػت َػ٪ٚي١ٝ اؾٗات إدتك١ ؾك٘, يُٓٛ فتُعاتٓا ٚ

 .ايٓٛاؾ١ َطآ٠ ؿهاض٠ ايؿعٛب ٚتكسَٗاؾ

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
ٞ ايػٝس ايؿٛا, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ, ضغاي١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ قُس غاَ (1)

 . 69م: 8986اؿكٛم داَع١ ايعقاظٜل, َكط 

 .29ابٔ َٓٛٛض,  يػإ ايعطب, اؾع٤ ايجايح, زاض يػإ ايعطب, برلٚت, بسٕٚ غ١ٓ ايڀب  م:  (2)

, ضغاي١ َكس١َ إٍ ١تًٛخ ايب٦ٝعبس ايطٓإ قُٛز نػاب, إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ايٓاؾ١٦ عٔ  (3)

عُاز٠ ايسضغإ ايعًٝا اغتهُا٫ڄ ٕتڀًبات اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ إادػترل ٗ اؿكٛم, قػِ 

 . 06م: 0226ايكإْٛ اـام, داَع١ َ٪ت١, ا٭ضزٕ 

 .48غٛض٠ ايطّٚ, اٯ١ٜ:  (4)

١ٝ ٚا٫تؿاقٝات ضا٥ـ قُس يبٝب, ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ ن٤ٛ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكٛاٌْ ايٛنع (5)

ايسٚي١ٝ ايٓاؾص٠, عح َٓؿٛض ٗ ف١ً َعٗس ايكها٤, ف١ً زٚض١ٜ قا١ْْٝٛ تكسض عٔ َعٗس 

 0228ايهٜٛت يًسضاغات ايكها١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ, ايػ١ٓ ايػابع١, ايعسز اـاَؼ" ايب١٦ٝ" 

 . 85م:

إ ٚايب١٦ٝ, زاض ظٜس ايسٜٔ عبس إككٛز, قهاٜا ب١ٝ٦ٝ َعاقط٠, إٛاد١ٗ ٚإكاؿ١ بٌ اٱْػ (6)

 .800م: 8998ايبشٛخ ايع١ًُٝ, ايهٜٛت, ايڀبع١ ايجايج١ 
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ٜٛيٝٛ  89إٛاؾل  8404ْاز٣ ا٭ٍٚ عاّ  89َ٪ضر ٗ  23/82َٔ قإْٛ ضقِ  4/8إاز٠  (7)

ٜتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ إػتسا١َ. اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ  0223غ١ٓ 

  .0223 غ١ٓ 43اؾعا٥ط١ٜ/ ايعسز 

قُس إسْٞ بٛغام, اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ ايؿطٜع١ ٚايِٓٛ إعاقط٠, زاض  (8)

 .28م:  0224اـًس١ْٝٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , اؾعا٥ط 

د٬ٍ عًٞ عسٟٚ, ضَهإ أبٛ ايػعٛز, قُس سػٔ قاغِ, اؿكٛم ٚغرلٖا َٔ إطانع  (9)

 .334م: 8996ايكا١ْْٝٛ, َٓؿأ٠ إعاضف باٱغهٓسض١ٜ 

( قُس عٝس ايػطٜب, ؾطح قإْٛ ايعكٛبات, ايكػِ اـام, ٫ تٛدس زاض ايٓؿط, ايڀبع١ 10)

 .848: م 0223 -0220ايطابع١ 

( عًٞ قُس دعؿط, قإْٛ ايعكٛبات, ايكػِ اـام, إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط 11)

 .027م:  0226ٚايتٛظٜ , ايڀبع١ ا٭ٍٚ 

اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٚايكإْٛ ( َطٚى ْكط ايسٜٔ, 12)

إكاضٕ ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, أططٚس١ يٌٓٝ زنتٛضاٙ زٚي١ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايػ١ٓ اؾاَع١ٝ 

 .30 م: 8997 -8996

 .33 م: إطد  ايػابل, ( َطٚى ْكط ايسٜٔ,13)

 .     38, م:إطد  ْؿػ٘ (14)

ِ غعس, قُس سػٔ قاغِ, إسخٌ إٍ ايكإْٛ, َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, إبطاٖٝ ْبٌٝ( 15)

 .42م: 0224برلٚت يبٓإ 

 .48, م:إطد  ْؿؼ (16)

َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ:" يهٌ َٔ ٚق  عًٝ٘ اعتسا٤ غرل َؿطٚع ٗ سل َٔ  47إاز٠ ( 17)

ُا قس ٜهٕٛ قس ؿك٘ اؿكٛم ا٬ٕظ١َ يًؿدك١ٝ إٔ ٜڀًب ٚقـ ٖصا ا٫عتسا٤ ٚايتعٜٛض ع

 َٔ نطض".

 .72 - 69سبٝب١ غٝـ غامل ضاؾس ايؿاَػٞ, إطد  ايػابل, م: ( 18)

 .55: , إطد  ايػابل, م( ْبٌٝ إبطاِٖٝ غعس, قُس سػٔ قاغ19ِ)

عبس ايكازض ايكٗٛدٞ, "ؾتٛح عبس اهلل ايؿاشيٞ", ؾطح قإْٛ ايعكٛبات, ايكػِ اـام, زاض ( 20)

 .838م:  8999هٓسض١ٜ, َكط إڀبٛعات اؾاَع١ٝ, ٱغ

داَع١  0228خرلٟ أٓس ايهباف, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اٱْػإ, ضغاي١ زنتٛضاٙ ( 21)

 .80م: 0220اٱغهٓسض١ٜ, َكط 

َكڀؿ٢ بابهط, ايػٝاغات ايب١ٝ٦ٝ, "غًػ١ً دػط ايت١ُٝٓ" زٚض١ٜ تع٢ٓ بكهاٜا ايت١ُٝٓ  (22)

 .24م: 0224ٓاٜط ٗ ا٭قڀاض ايعطب١ٝ, ايعسز اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ, ٜ

 .89عبس ايطٓإ قُٛز نػاب, إطد  ايػابل, م: (23)

 .24َكڀؿ٢ بابهط, ايبشح ايػابل, م: (24)

, 0223ٜٛيٝٛ غ١ٓ  89إٛاؾل  8404ْاز٣ ا٭ٍٚ عاّ  89َ٪ضر ٗ  29-23قإْٛ ضقِ:  (25)

 ٜتهُٔ قُ  دطا٥ِ كايؿ١ اتؿاق١ٝ سٛط اغتشساخ ٚإْتاز ٚؽعٜٔ ٚاغتعُاٍ ا٭غًش١



(283) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
, غ١ٓ 43ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚتسَرل تًو ا٭غًش١, اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اؾعا٥ط١ٜ, ايعسز

0223.  

أٓس ؾدطٟ, ايتًٛخ ايػُعٞ ٚتأثرلٙ ع٢ً اٱْػإ, عح َٓؿٛض ع٢ً ا٫ْذلْت, تاضٜذ  (26)

 إٛق : 28. م:05/4/0288ا٫ط٬ع, 

 http://www.hayatnafs.com/mona3at_fi_alnafs/auditory-pollution.htm 

قُس بكايٞ, ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ٕٓ  ا٫ْتؿاض ايٟٓٛٚ, عح َٓؿٛض ع٢ً ا٫ْذلْت, تاضٜذ ا٫ط٬ع:  (27)

 إٛق  28م: 05/4/0288

 http://www.cmes- maroc.com/ar/index.php?option=co 

 ؾعا٥طٟ,إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ايٓا١ْ عٔ أنطاض ايتًٛخ ايكٓاعٞ ٗ ايكإْٛ ا ,ٚعًٞ ْاٍ (28)

 .32. م:0223-0220ضغاي١ َادػترل, داَع١ تًُػإ 

 .َٔ ايكإْٛ إسْٞ 804إاز٠  (29)

 .23/82َٔ ايكإْٛ  09إاز٠  (30)

, إتهُٔ إكازق١ ع٢ً ايدلٚتٛنٍٛ 8988ٜٓاٜط  87إ٪ضر ٗ  88/20إطغّٛ ضقِ  (31)

ايٓؿاٜات َٔ ايػؿٔ  اـام عُا١ٜ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ َٔ ايتًٛخ ايٓاؾ٧ عٔ ضَٞ

  86/20/8976  ٗ بطؾ١ًْٛ ّٜٛ ٚايڀا٥طات ٚإٛقچ

إتهُٔ إكازق١ ع٢ً ايدلٚتٛنٍٛ  8988ٜٓاٜط  87إ٪ضر ٗ  88/23ْٛط نصيو إطغّٛ ا -

اـام بايتعإٚ ع٢ً َهاؾش١ تًٛخ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ بايٓؿ٘ ٚ إٛاز ايهاض٠ ا٭خط٣ 

 1976..02/16/ٗ بطؾ١ًْٛ ّٜٛ ٗ اؿا٫ت ايڀاض١٥ ٚ إٛق 

إتعًل َكازق١ اؾعا٥ط ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ اـاق١ بإػ٪ٚي١ٝ  70/87ْٛط ا٭َط ا (32)

يـ  53: اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ, ايعسزإس١ْٝ ايٓا١ْ عٔ ايتًٛخ ايبذلٚيٞ ,إٓعكس٠ ٗ بطٚنػٌ 

24/28/8970. 

عاّ, ايسٜٛإ ايٛطين يٮؾػاٍ أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اي (33)

 .47, م:0220,ايڀبع١ ا٭ٍٚ,طايذلب١ٜٛ,اؾعا٥

 Exxon Valdezأندل اؿٛازخ ايبشط١ٜ خڀٛض٠ ٗ ايتاضٜذ اؿسٜح,سازث١ ْاق١ً ايبذلٍٚ  (34)

دٓٛسٗا ٗ  اييت ٚقعت ٗ إٝاٙ ا٭َطٜه١ٝ ٚ تػببت ٗ نطض نبرل يًػاسٌ, إثط 8989عاّ 

أيـ طٔ َٔ ايبذلٍٚ ٗ احملٝ٘ ٚ تًٛخ  38غها ٖا أز٣ إٍ تػطب َهٝل ا٭َرل ًٜٚٝاّ بأ٫

قُس  أيـ طا٥ط عطٟ إٍ داْب ٬ٖى ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ. 06ٌَٝ َٔ ايػاسٌ ٚ 8222أنجط َٔ 

ايػٝس ايؿكٞ, إػ٪ٚي١ٝ ٚايتعٜٛض عٔ أنطاض ايتًٛخ ايبشطٟ باحملطٚقات, َٓؿٛضات اؿًيب 

 .85م: 0220اؿكٛق١ٝ, ايڀبع١ ا٭ٍٚ, 

, 8985اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًب١٦ٝ, زضاغ١ َكاض١ْ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ْٛض ايسٜٔ ٖٓساٟٚ, (35)

 . 85،84م, 

ايڀبع١ ا٭ٍٚ  أؾطف تٛؾٝل سلؼ ايسٜٔ, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًب١٦ٝ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, (36)

 .68م:   0224

(37) Michel Prieur, Le droit  de l environnement 3 me édition, 1996 , Dalloz , 

p 820 . 
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 .088, م 8998بسٕٚ شنط زاض ايٓؿط,  -, 28ٙ  -ؾطز قاحل اشلطٜـ, ايتًٛخ ايب١ٝ٦ٝ (38)

 .383ؾطز قاحل اشلطٜـ, إطد  ايػابل, م:  (39)

 .585ؾطز قاحل اشلطٜـ, إطد  ايػابل, م:  (40)

(41) Michel prieur , Droit de l environnement, Dalloz, 2e édition, 1991, p: 

717.  

اٱغهٓسض١ٜ, َكط,  -َٓؿأ٠ إعاضف  -َادس ضاغب اؿًٛ, ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ ن٤ٛ ايؿطٜع١  (42)

 .847م:  0220

 .545ؾطز قاحل اشلطٜـ, إطد  ايػابل, م:  (43)

 8999غعٝس غامل دًٜٛٞ, َٛاد١ٗ ا٭نطاض بايب١٦ٝ بٌ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز, داَع١ اٱَاضات,  (44)

 .80م: 

 .846ٝس غامل دًٜٛٞ, إطد  ايػابل, م:غع (45)

 8999غعٝس غامل دًٜٛٞ, َٛاد١ٗ ا٭نطاض بايب١٦ٝ بٌ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز, داَع١ اٱَاضات,  (46)

 .02م:

 .34م: 0225اؿٛغين, ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ايسٚي١ٝ َٔ ايتًٛخ,  ط٬ٍ بٔ غٝـ بٔ عبس اهلل (47)

.35ابل م: اؿٛغين, إطد  ايػ ط٬ٍ بٔ غٝـ بٔ عبس اهلل (48)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (285) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 للمجلس الدستوري الرقابي تقييم الدور

 )دراسة مقارنة(

 لياس جوادي.إأ                                            

 المركز الجامعي لتامنغست
S 

ٖصا ايبشح ٜتٓاٍٚ تكِٝٝ زٚض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ بإكاض١ْ َ  

ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ ٖٞ نُا١ْ قا١ْْٝٛ , ٚإٕ ايكإْٛ ايًبٓاْٞ

َ  تػُح يًُشه١ُ ايسغتٛض١ٜ أٚ اجملًؼ ايسغتٛضٟ َڀابك١ ايكإْٛ 

 .ْكٛم ايسغتٛض

احمله١ُ تًػٞ ايكإْٛ إشا تعاضض شيو َ  ايسغتٛض ٚؼهِ بعسّ 

عاز٠ ايٓٛط ٗ بعض أسهاّ ايكإْٛ ؾعًٗا إزغتٛضٜت٘ أٚ قس ٜڀًب 

 .َتٛاؾك١ َ  ايسغتٛض
Résumé. 
Ce travail de recherche qui concerne l’évaluation du rôle du contrôle du 
conseil constitutionnel algérien contient une comparaison avec la loi 
libanaise.  
Le contrôle de la constitutionnalité des lois est un principe juridique qui 
permet à une juridiction de nature constitutionnelle ou politique de 
contrôler la conformité d’une loi par rapport aux normes 
constitutionnelles ou au bloc de la constitutionnalité. Cette juridiction 
annule la loi si elle est contraire à la constitution en le déclarant 
inconstitutionnel ou encore peut demander la révision de certaines 
dispositions de la loi pour la rendre compatible avec la constitution par 
application de la technique des actes détachables. 

 

إٕ ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ ٗ اؾعا٥ط اييت ٜكذلٕ تاضىٗا بايتاضٜذ ايسغتٛضٟ 

اؾعا٥طٟ, ًٚت تتڀٛض بؿهٌ َتكاط  عـٝح بعس "إدٗاض" إقطاضٖا ٗ 

غتٛض دعا٥طٟ ٚتعس٬ٜت٘ أٍٚ زغتٛض دعا٥طٟ, ٚاختؿا٥ٗا ٗ ثاْٞ ز
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إتتاي١ٝ, ٚٗطت َٔ دسٜس ٗ ثايح زغتٛض دعا٥طٟ, ٜٚبسٚ إٔ ٚدٛزٖا قس 

 تطغذ ايّٝٛ ٗ ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ ٚإ٪غػات١ٝ يًب٬ز. 

َٔ ايسغتٛض ع٢ً تأغٝؼ فًؼ زغتٛضٟ  013ٚقس ْكت إاز٠ 

ٜهًـ بايػٗط ع٢ً اسذلاّ ايسغتٛض. نُا ٜػٗط ع٢ً قش١ عًُٝات 

ٚاْتداب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ, ٚا٫ْتدابات ايتؿطٜع١ٝ, ٜٚعًٔ  ا٫غتؿتا٤,

 ْتا٥ر ٖصٙ ايعًُٝات.

( أعها٤ 3( أعها٤ : ث٬ث١ )9ٜتهٕٛ اجملًؼ ايسغتٛضٟ َٔ تػع١ )

( ٜٓتدبُٗا 5َٔ بِٝٓٗ ض٥ٝؼ اجملًؼ ٜعِٝٓٗ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ, ٚاثٓإ )

اسـس ( ٜٓتدبُٗا فًؼ ا٭١َ, ٚعهٛ 5ٚاجملًؼ ايؿعيب ايٛطين, ٚاثٓإ )

( ٜٓتدب٘ فًؼ ايسٚي١... 0( تٓتدب٘ احمله١ُ ايعًٝا, ٚعهٛ ٚاسس )0)

ٜٚعٌ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايسغتٛضٟ يؿذل٠ ٚاسس٠ َستٗا 

( غٓٛات. ٜهڀً  أعها٤ اجملًؼ ايسغتٛضٟ َٗاَِٗ َط٠ ٚاسس٠ 1غت )

( غٓٛات, ٚهسز ْكـ عسز أعها٤ اجملًؼ ايسغتٛضٟ نٌ 1َستٗا غت )

 (.012غٓٛات )إاز٠ ( 3ث٬خ )

ٜٚؿكٌ اجملًؼ ايسغتٛضٟ, باٱناؾ١ إٍ ا٫ختكاقات اييت خٛيتٗا 

إٜاٙ قطاس١ أسهاّ أخط٣ َٔ ايسغتٛض, ٗ زغتٛض١ٜ إعاٖسات 

ٚايكٛاٌْ, ٚايتُٓٛٝات, إَا بطأٟ قبٌ إٔ تكبح ٚادب١ ايتٓؿٝص, أٚ بكطاض 

ُٗٛض١ٜ, ضأٜ٘ ٗ اؿاي١ ايعهػ١ٝ. ٜٚبسٟ اجملًؼ, بعس إٔ ىڀطٙ ض٥ٝؼ اؾ

ٚدٛبا ٗ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ بعس إٔ ٜكازم عًٝٗا ايدلٕإ. نُا 

ٜؿكٌ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٗ َڀابك١ ايٓٛاّ ايساخًٞ يهٌ َٔ غطؾيت 

ايدلٕإ يًسغتٛض, سػب ا٫دطا٤ات إصنٛض٠ ٗ ايؿكط٠ ايػابك١ )إاز٠ 

012.) 

يٛطين أٚ ض٥ٝؼ ٚىڀط ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اٚ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ا

(. ٜٚتساٍٚ اجملًؼ ٗ دًػ١ 011فًؼ ا٭١َ, اجملًؼ ايسغتٛضٟ )إاز٠ 

( َٜٛا 51َػًك١, ٜٚعڀٞ ضأٜ٘ أٚ ٜكسض قطاضٙ ٗ ٚطف ايعؿطٜٔ )

 (.017إٛاي١ٝ يتاضٜذ اٱخڀاض )إاز٠ 
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ٚإشا اضتأ٣ اجملًؼ ايسغتٛضٟ عسّ زغتٛض١ٜ َعاٖس٠ أٚ اتؿام, أٚ 

ٕ ْكا أنصيو إشا اضتأ٣  (.010ل عًٝٗا )إاز٠ اتؿاق١ٝ, ؾ٬ ٜتِ ايتكسٜ

تؿطٜعٝا أٚ تُٓٛٝٝا غرل زغتٛضٟ, ٜؿكس ٖصا ايٓل أثطٙ, ابتسا٤ َٔ ّٜٛ 

 (.019قطاض اجملًؼ )إاز٠ 

ٜٚعتدل ٚدٛز ايكها٤ ايسغتٛضٟ عس شاتـ٘, غـٛا٤ اؽـص ؾـهٌ اجملًـؼ      

تٓٛـِٝ   عتباض يًسغتٛض ٚإسٝا٤ يسٚضٙ ٗاإدتل أٚ احمله١ُ ايعًٝا, إعاز٠ 

ايع٬ق١ بـٌ ايػـًڀات ايعاَـ١ ٚٗ خهـٛع اؿٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٗ ايسٚيـ١        

٭سهاَ٘, َٚٔ ثِ ؼًٜٛ٘ َٔ سطف داَس َٚٝـت ٫ سـطاى يـ٘ ٫ٚ سٝـا٠     

 ؾٝ٘ إٍ ْل َتشطى ٜٓبض باؿٝا٠ ٚايؿعاي١ٝ.

ٚايٛاٖط٠ ايبـاضظ٠ ٗ ايـسٍٚ ايـيت مل تتكبـٌ بعـس ؾهـط٠ ايطقابـ١ عًـ٢         

احملانِ ايعاز١ٜ أٚ َٔ خـ٬ٍ قهـا٤ كـتل,    زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ عٔ ططٜل 

تهُٔ ٗ إٔ اؿٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٚعُـٌ إ٪غػـات ؾٝٗـا ٜػـرل َعـعٍ عـٔ         

ــا٠    ــ٢ ٖــاَـ اؿٝ ــ٢ إٔ ايسغــتٛض ٜعــٝـ عً ايكٛاعــس ايسغــتٛض١ٜ, َعٓ

ايػٝاغ١ٝ ٜٚكعب بايتايٞ ؾٗـِ ايٓٛـاّ ايػٝاغـٞ يًسٚيـ١ اعتُـازاڄ عًـ٢       

٘ ٗ ٚاز آخـط, عٝـح إٔ   ْكٛم ايسغـتٛض, ٭ٕ ايسغـتٛض ٗ ٚاز ٚتڀبٝكـ   

ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ٜكبح قهَٛاڄ بتٛاظْات ايكـ٣ٛ ٚايكـطاع بـٌ ا٭سـعاب     

ٚبتبــازٍ ا٭زٚاض بــٌ أنجطٜــ١ ٚأقًٝــ١, ٚبتذــاٚظ ايػــًڀات عًــ٢ بعهــٗا  

ايبعض بعٝساڄ عٔ َبسأ ؾكٌ ايػًڀات, ٚعٝح تٓعـسّ اؿـسٚز ايؿاقـ١ً    

 بٌ ايػًڀات.

ؿا٤ فًـؼ زغـتٛضٟ, ٚؾٗـِ    َٚٔ ٖصا إٓڀًل, ّهٔ تكسٜط أ١ُٖٝ إْ

ػطبت٘ ايٝاؾع١, ٭ٕ اجملًؼ ا٭ٍٚ مل ٜتذاٚظ ايعكسٜٔ َٔ عُـطٙ, ٖٚـٛ َـا    

ٜعاٍ ٗ َطس١ً ايتڀٛض ٚايُٓـٛ ٚإثبـات ايـصات, ٚٗ ٖـصٙ إطسًـ١ لـس إٔ       

ػطبت٘ ناْـت بـايطغِ َـٔ ايٓكـٛم غـرل إػـاعس٠, غٓٝـ١ ٚإهابٝـ١ ٚإٕ         

  ؽًًتٗا بعض ايجػطات ٚايٓكا٥ل.

اختٝاض َكاضْـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ َـ  اجملًـؼ       ٚايػبب ٗ 

٫ أْـ٘ ُٝـع عـٔ    إٖـٛ إٔ ا٭خـرل ضغـِ سساثـ١ ْؿـأت٘       ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ
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خڀاض أٚ ايڀعٔ نُـا  بعس٠ ْكاٙ أبطظٖا تٛغٝ  ْڀام اٱ ْٛرلٙ اؾعا٥طٟ

ٍ إٜػُٝ٘ إؿـطع ايًبٓـاْٞ َـٔ ض٩غـا٤ اؾُٗٛضٜـ١ ٚايٓـٛاب ٚاؿهَٛـ١        

ق١ًٝ ٗ ايدلٕإ نـٞ تعـدل عـٔ    ٕإ ٖٚٞ نُا١ْ يٮأعها٤ َٔ ايدل عؿط٠

 قساض ايكإْٛ. ٚٗ َا ًٜٞ عطض اـڀ١ إتبع١ ٗ ٖصا ايبشح:إضأٜٗا بعس 

 إبشح ا٭ٍٚ: ٗ إهابٝات ايتذطب١ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ ت٪غؼ ٕبسأ ايؿكٌ بٌ إ٪غػات

 غػاتإڀًب ايجاْٞ: إنُاٍ سًكات زٚي١ ايكإْٛ ٚإ٪

 إڀًب ايجايح:  ق١ْٓٛ ايكطاع ايػٝاغٞ

 إبشح ايجاْٞ : ٗ ثػطات ايتذطب١ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: سكط١ٜ إطادع١

  إڀًب ايجاْٞ: تهٝٝل اٱختكاقات

 إڀًب ايجايح: إغ٬م باب إطادع١ أَاّ ا٭ؾطاز

 إقكا٤ ا٭ق١ًٝ زاخٌ ايدلٕإ َٔ سل اٱخڀاض إڀًب ايطاب : 

 ايڀبٝع١ ايػاَه١ يعٌُ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ : إبشح ايجايح

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايسٚض ايػٝاغٞ يًُذًؼ ايسغتٛضٟ 

 إڀًب ايجاْٞ: ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ اجملًؼ ايسغتٛضٟ

 خا١ُ

 إطاد  ٚإكازض 

 إبشح ا٭ٍٚ: ٗ إهابٝات ايتذطب١

   ٟ , ٗ ٌٚ اجملًؼ ايسغتٛضٟ, ٚبؿهٌ عاّ, ٗ ٚـٌ ايكهـا٤ ايسغـتٛض

أقبح ايسغتٛض َطدع١ٝ وتهِ إيٝٗا ٜٚكاؽ عًٝٗا ايعٌُ ايػٝاغٞ, ٚيكس 

أسسخ ٚدٛز ايكها٤ ايسغتٛضٟ ْك١ً ْٛع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ إنُاٍ سًكـات  

زٚي١ ايكإْٛ ٚإ٪غػات, ٚع٢ً ؾـطض قاعـس٠ ايؿكـٌ بـٌ ايػـًڀات,      

ٚع٢ً َػت٣ٛ ق١ْٓٛ ايكطاع ايػٝاغٞ, نُـا عًـ٢ َػـت٣ٛ إعڀـا٤ زٚض     

ٛ   011اض ٚعسّ سكطٙ َا ٚضز ٗ إاز٠ أٚغ  جملاٍ ا٫خڀ , ٖـا  ضَـٔ ايسغـت

أسسخ تػٝرلاڄ ٗ إؿّٗٛ ايتكًٝـسٟ يًكـإْٛ, ٚٗ نـ٤ٛ شيـو ّهـٔ تكٝـِٝ       

 اهابٝات عٌُ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٗ نٌ َٔ اؾعا٥ط ٚيبٓإ.
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 إڀًب ا٭ٍٚ: ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ ت٪غؼ ٕبسأ ايؿكٌ بٌ إ٪غػات

ٛ َٔ إباز٨ إهطغـ١ ٗ ؾكـ٘ ايكـإْٛ    َبسأ ايؿكٌ بٌ ايػًڀات ٖ

ايسغتٛضٟ ٚايصٟ أعڀاٙ ايكها٤ ايسغتٛضٟ ق١ُٝ زغتٛض١ٜ, ٖٚٛ ٫ ٜعتدل 

ؾك٘ نُا١ْ يًشكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ, ؾٗٛ ٜهؿٌ ايتعاّ نٌ غًڀ١ َٔ 

ــطض ٗ ايسغــتٛض     ــج٬خ ســسٚز اختكاقــٗا إك ايػــًڀات ايسغــتٛض١ٜ اي

طػٝـإ   إَهاْٝـ١ ض, ٚعـسّ  ٚاسذلاّ تٛظٜ  ا٫ختكاقات َٔ قبٌ ايسغتٛ

غًڀ١ ع٢ً ق٬سٝات غًڀ١ أخط٣ ٚبايتايٞ اغتك٬ٍ نٌ َٔ ايػًڀتٌ 

ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ َٔ د١ٗ ٚاغتك٬ٍ ايػـًڀ١ ايكهـا١ٝ٥ عـٔ نـٌ     

 َٔ ٖاتٌ ايػًڀتٌ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ.

ٖٚصا َا عدل عٓ٘ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ بٛنٛح سٝح اعتدل إٔ 

تِ إٔ ُـاضؽ نـٌ غـًڀ١ قـ٬سٝاتٗا ٗ     َبسأ ايؿكـٌ بـٌ ايػـًڀات وـ    

إٝسإ ايصٟ أٚنً٘ إٜاٖا ايسغتٛض, ٖٚصا َا ّهٔ اعتباضٙ ايذل١ْ ايعًُٝـ١  

ٕا قاي٘ َْٛتػهٝٛ ٗ نتاب٘ ضٚح ايكٛاٌْ َٓص أنجط َٔ قطٌْ َٔ ايعَٔ 

"إٔ ايػًڀ١ ؼس ايػًڀ١", ٖٚٛ َا هعٌ َٔ ايكها٤ ايسغتٛضٟ نـطٚض٠  

٢ً بعهٗا ايبعض, ٚيٛن  ٖصا إبـسأ َٛنـ    ٕطاقب١ تعسٜات ايػًڀ١ ع

ايتڀبٝل ايعًُٞ, ٚنُا١ْ ٕٓ  ػـاٚظات غـًڀ١ عًـ٢ قـ٬سٝات غـًڀ١      

أخط٣, ٚيًشؿـاٚ عًـ٢ قاعـس٠ ايتـٛاظٕ ٗ إطـاض ايتعـإٚ بـٌ ايػـًڀ١         

ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ, ٖٚـٛ َـا عـدل عٓـ٘ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٗ قـطاضٙ        

سٚز اختكاقاتٗا يتهـُٔ  بكٛي٘: "هب ع٢ً نٌ غًڀ١ إٔ تًعّ زا٥ُا س

ايتٛاظٕ ايتأغٝػٞ إكاّ"
(1)

ٚيصيو, ؾكـس اعتـدل أْـ٘ بتدٜٛـٌ ايٓا٥ـب إٔ       

ٜتاب  ؾطزٜٸا ٗ ايسا٥ط٠ اييت اْتدب ؾٝٗا, عٓس ْؿاش أعُـاٍ اجملًـؼ, إػـا٥ٌ    

إتعًك١ بتڀبٝل ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ ٖٚاضغـ١ ايطقابـ١ ايؿـعب١ٝ, ٚنـصيو     

 ٛ ٕ ايكـإْٛ قـس أغـٓس يًٓا٥ـب َٗاَـاڄ      ْؿاٙ كتًـ إكاحل ايع١َُٝٛ, ٜهـ

تتذاٚظ إطاض ق٬سٝات٘ ايسغتٛض١ٜ, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ, قـطض اجملًـؼ إٔ   

إتهُٔ ايكإْٛ  0/0/0909َٔ ايكإْٛ إ٪ضر بتاضٜذ  07ٚ35إازتٌ 

ا٭غاغٞ يًٓا٥ب
(2)

, غرل َڀابكٌ دع٥ٝاڄ يًسغتٛض, نُا اعتدل ٗ قـطاض يـ٘   

خًٞ يًُذًـؼ ايؿـعيب ايـٛطين ايـيت ُـٓح      َٔ ايٓٛاّ ايـسا  29"إٔ إاز٠ 
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يًذإ ايسا١ُ٥ يًُذًؼ ايؿعيب ايـٛطين أٚ ٭عهـا٥٘ غـًڀ١ تؿتٝؿـ١ٝ,     

َٔ ؾـأْٗا إٔ تؿـهٌ َػٽـا َبـسأ ايؿكـٌ بـٌ ايػـًڀات ٚبا٫غـتك٬ي١ٝ         

اي٬ظ١َ ي١٦ًٝٗ ايتٓؿٝص١ٜ, ٚبايتايٞ ؾٗٞ غرل َڀابك١ يًسغـتٛض" 
(3)

, َٚـٔ  

س١ اغتك٬ٍ ايكهـا٤ سٝـح أنـس    د١ٗ أخط٣ أقط ايسغتٛض اؾعا٥طٟ قطا

بإٔ "ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ َػتك١ً, ُٚاضؽ ٗ إطاض ايكإْٛ"
(4)

. 

ٚأنس اجملًؼ ايسغتٛضٟ نصيو ٗ ضأٟ ي٘
(5)

, عًـ٢ إٔ َبـسأ اغـتك٬ي١ٝ    

َـٔ ايسغـتٛض إٓبجـل عـٔ      030ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ايٛاضز شنطٙ ٗ إاز٠ 

  ُ س َؿَٗٛـ٘ َـٔ   إبسأ ايسغتٛضٟ ايكانٞ بايؿكٌ بٌ ايػـًڀات, ٜػـت

َـٔ   029ٚ 020ٚ 027ايهُاْات ايسغتٛض١ٜ إٓكٛم عًٝٗـا ٗ إـٛاز   

ايسغتٛض, ٖٚصٙ إٛاز تتهُٔ ايهُاْات اييت ٜعڀٝٗا ايسغـتٛض يًكانـٞ   

 ٚاييت ت٪َٔ اغتك٬ي١ٝ ايكانٞ. 

ــؼ       ــ١, "إٔ إ٪غ ــٛض٠ قاطع ــسزا ٚبك ــس ف ــؼ يٝ٪ن ــاز اجملً ــس ع ٚق

ت نُبـسأ أغاغـٞ يتٓٛـِٝ    ايسغتٛضٟ باعتُازٙ َبسأ ايؿكٌ بٌ ايػـًڀا 

ايػًڀات ايع١َُٝٛ, قس عُس إٍ ؼسٜس اختكام نٌ َٓٗا, ٚاييت ٫ ّهٔ 

إٔ ُاضغــ٘ إ٫ ٗ اجملــا٫ت ٚٚؾــل ايهٝؿٝــات ايــيت ســسزٖا شلــا ايسغــتٛض        

قــطاس١"
(6)

َــٔ ا٭َــط إتعًــل  5, ٚاْڀ٬قــاڄ َــٔ شيــو اعتــدل إٔ إــاز٠ 

ايــٛطين بتــاضٜذ بايتكػــِٝ ايكهــا٥ٞ إكــازم عًٝــ٘ َــٔ طــطف اجملًــؼ 

, ٚاييت أسايت أَط ؼسٜس عسز َٚكط ٚزا٥ط٠ اختكام احملانِ 1/0/0997

 0ف 052ع٢ً ايتِٓٛٝ َٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ قـس أخًـت بأسهـاّ إـاز٠     

َٔ ايسغتٛض اييت ؼسز فاٍ ٖاضغ١ ايػًڀ١ ايت١ُٝٝٛٓ يط٥ٝؼ اؾُٗٛضٜـ١  

سغتٛضٟ قـس  ٗ إػا٥ٌ غرل إدكك١ يًكإْٛ, نُا اعتدل إٔ إ٪غؼ اي

َٔ ايسغـتٛض, إٔ تڀبٝـل ايكـإْٛ ٜٓـسضز ٗ اجملـاٍ       5ف 052أقط ٗ إاز٠ 

ايتُٓٛٝٞ ايصٟ ٜعٛز يط٥ٝؼ اؿهَٛـ١ غـابكاڄ, ٚبـصيو ٜبـسٚ ايـسٚض اشلـاّ       

ايصٟ ًٜعب٘ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ نُِٓٛ يًع٬قـات بـٌ ايػـًڀات    

 ٚيًشٝا٠ ايػٝاغ١ٝ. 
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ٗاز اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓـاْٞ,  ٫ٚ تبسٚ ايكٛض٠ بٗصا ايٛنٛح ٗ ادت

ٗ إطاض اغتك٬ٍ نٌ َٔ ايػًڀتٌ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ, ٚيعٌ ايػبب 

ٜهُٔ ٗ إٔ ايسغتٛض ايًبٓاْٞ ٫ ٜطغِ سسٚزاڄ ؾاق١ً, نُـا ٖـٛ ايؿـإٔ ٗ    

, بـٌ  0920ٚايسغـتٛض ايؿطْػـٞ يػـ١ٓ    0991ايسغتٛض اؾعا٥ـطٟ يػـ١ٓ   

ٚمل وـسز زا٥ـط٠ يًكـإْٛ ٫    اختكاقات ايػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝصٜـ١,  

ٜػتڀٝ  اـطٚز َٓٗا, ٚزا٥ـط٠ يًٓٛـاّ ٚانـش١ إعـامل تعُـٌ ايػـًڀ١       

ايتٓؿٝص١ٜ ٗ إطاضٖا, ٚبايتايٞ ؾإٕ ق٬سٝات ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ تكتكـط  

ع٢ً تڀبٝل ايكٛاٌْ اييت ٜكطٖا فًؼ ايٓٛاب, َٔ خ٬ٍ إقساض َطاغـِٝ  

س ايــيت تهــُٓٗا تُٓٛٝٝــ١ تتــٍٛ ٚنــ  ايٓكــٛم ايتؿكــ١ًٝٝ يًكٛاعــ 

 ايكإْٛ, َا شلا َٔ غًڀ١ ت١ُٝٝٛٓ ٚؾاقاڄ ٕا دا٤ ٗ ايسغتٛض ايًبٓاْٞ.

ْڀ٬قـاڄ َـٔ أسهـاّ ايسغـتٛض,     اٚقس بٌ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ   

ايكٛاعس اييت ؼهِ ايع٬ق١ بٌ ايػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايػـًڀ١ ايتٓؿٝصٜـ١,   

ٟ قڂسّ ايٝ٘ َٔ ٚأنس ع٢ً َبسأ ايؿكٌ بٌ ايػًڀات َعطض ايڀعٔ ايص

تاضٜذ اٱْؿا٤  021/99قبٌ عؿط٠ ْٛاب ٱبڀاٍ َازتٌ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

إتعًل بكٕٛ اؿل بػط١ٜ إدابطات اييت ػطٟ بٛاغـڀ١   57/01/0999

أ١ٜ ٚغ١ًٝ َـٔ ٚغـا٥ٌ ا٫تكـاٍ ٚإعـطٚف بكـإْٛ ايتٓكـت      
(7)

, ٚتٓـاٍٚ  

ًـ٢  ايـيت تـٓل ع   021/99َـٔ ايكـإْٛ    01ايڀعٔ طًب ابڀـاٍ إـاز٠   

إْؿا٤ ١٦ٖٝ َػتك١ً َـٔ ايـط٥ٝؼ ا٭ٍٚ حملهُـ١ ايتُٝٝـع ٚض٥ـٝؼ فًـؼ       

ؾٛض٣ ايسٚي١ ْٚا٥بٌ ٜػُُٝٗا ض٥ٝؼ فًؼ ايٓٛاب, ٚأْاطت بٗـصٙ اشل٦ٝـ١   

ايتجبت َٔ قا١ْْٝٛ ا٫دطا٤ات إتعًك١ باعذلاض إدابطات إتدـص٠ بٓـا٤   

ــطاض  ــ٢ ق ــ١ أٚ أســس أعهــا٥ٗا إدــطا٤    إعً ــصٙ اشل٦ٝ ــ٤٬ ٖ ــ٢ إٜ زاضٟ, ٚعً

يتشكٝكات اي٬ظ١َ َـ  ا٭دٗـع٠ ا٭َٓٝـ١ ٚا٫زاضٜـ١ ٚايؿٓٝـ١ إدتكـ١,       ا

ؾهإ قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ
(8)

إبڀاٍ ٖصٙ إاز٠ ٕدايؿتٗا َبـسأ ايؿكـٌ    

بٌ ايػًڀات إٓكٛم عٓـ٘ ٗ َكسَـ١ ايسغـتٛض ٚإبـاز٨ ايعاَـ١ شات      

 ايك١ُٝ ايسغتٛض١ٜ.    
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 ٕ٪غػاتإڀًب ايجاْٞ: إنُاٍ سًكات زٚي١ ايكإْٛ ٚا

٫ ّهٔ اؿسٜح عـٔ ٚدـٛز سكٝكـٞ يسٚيـ١ ايكـإْٛ ٗ غٝـاب قهـا٤        

زغتٛضٟ ٜطاقب زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ أٟ اْڀبام ايكٛاٌْ اييت ٜػٓٗا إؿـطع  

 ع٢ً أسهاّ ايسغتٛض.

ٚقبٌ إْؿـا٤ فًـؼ زغـتٛضٟ, َـا نـإ باٱَهـإ اؿـسٜح أٚ ا٫زعـا٤         

١, ؾشًكات ايسٚيـ١  بٛدٛز زٚي١ ايكإْٛ, بإع٢ٓ ايكشٝح ٚايعُٝل يًهًُ

مل تهٔ َهت١ًُ بػٝاب سًك١ أغاغ١ٝ, ٖٚٞ ايـيت ٜهتُـٌ بٗـا عكـس زٚيـ١      

ايكإْٛ ٚعكس إ٪غػات ؾٝٗا, ٖٚٞ سًكات ايكها٤ ايسغتٛضٟ. شيـو أْـ٘   

 conseilيػا٤ أَاّ فًؼ ايسٚيـ١  يًڀعٔ باٱإشا ناْت أعُاٍ ا٫زاض٠ ؽه  

d'Etat     ٗ  قاْْٛٝتٗـا, ؾـإٕ   ايصٟ ٜتٍٛ ايٓٛـط ٗ ؾـطع١ٝ ٖـصٙ ا٫عُـاٍ ٚ

ايطقاب١ ناْت غا٥ب١ عـٔ ايكـٛاٌْ ايـيت ٜكطٖـا إؿـطع, ٚبايتـايٞ مل ٜهـٔ        

ايكإْٛ خانعاڄ  ٭١ٜ ضقاب١ َٔ أ١ٜ د١ٗ قها١ٝ٥ ناْـت, ٚبايتـايٞ ٜهـٕٛ    

دع٤ أغاغٞ َٔ أعُاٍ ايػًڀات ايعا١َ بعٝساڄ عٔ نٌ ضقاب١, ٖـا ٜػـُح   

يًُطادعـ١, ٚأنجـط َـٔ    بػٔ قٛاٌْ كايؿ١ ٭سهاّ ايسغتٛض, ٚغرل قاب١ً 

شيو تهٕٛ ًَع١َ يًػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚيٲزاض٠, ؼت طا١ً٥ تعطض أعُاشلا 

 يٲبڀاٍ, نُا ٖٞ ًَع١َ أٜهاڄ يًكها٤.

ٚبإْؿــا٤ اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ أقــبشت نــٌ أعُــاٍ ايسٚيــ١ خانــع١  

يًطقابــ١, ٖٚــصا َــا ٜعڀٝٗــا َكــساق١ٝ ٚؾــطع١ٝ. ٚقــس أسػــٔ إؿــطع 

فًػـ٘ ايسغـتٛضٟ, بـإٔ دعًـٗا تتٓـاٍٚ      ايسغتٛضٟ بتٛغـٝ  زا٥ـط٠ ضقابـ١    

ٚدٛباڄ ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ, ٖٚٞ شات أ١ُٖٝ بايػ١, ٭ْٗا تعتدل َٔ ايٓاس١ٝ 

ــاٍٚ    إازٜــ١ قــٛاٌْ زغــتٛض١ٜ, ْٛــطاڄ ٕهــاَٝٓٗا ٚخڀٛضتٗــا, ٭ْٗــا تتٓ

      ّ عًٝٗـا   َٛانٝ  أغاغ١ٝ تتعًـل بإبـاز٨ ٚايكٛاعـس ا٭غاغـ١ٝ ايـيت ٜكـٛ

ازٟ ٚا٫دتُاعٞ نكإْٛ ا٫ْتداب, ٚقإْٛ قتكْٛاّ اجملتُ  ايػٝاغٞ ٚا٫

ايتِٓٛٝ ايكها٥ٞ, ٚايكٛاٌْ شات ايع٬ق١ عكٛم ا٭ؾطاز ٚاؿطٜات ايعا١َ. 

نُا تتٓاٍٚ ضقابت٘ نب٘ ايع٬ق١ بٌ ايػـًڀتٌ ايتؿـطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝصٜـ١    

ُٚتس يٝؼ ؾك٘ إٍ ايؿكٌ ٗ ا٫ْتدابات ايط٥اغـ١ٝ ٚايتؿـطٜع١ٝ, ٚيهـٔ    
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ؾـٝشات إكسَـ١ ٫ْتدـاب ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضٜـ١      تكٌ إٍ سـس ؾشـل ايذل  

ٚاغــتبعاز َــا ٫ ٜٓڀبــل َٓٗــا عًــ٢ ايؿــطٚٙ ايكاْْٛٝــ١, ٚٚنــ  ٥٫شــ١ 

إطؾشٌ ٚإع٬ٕ ْتٝذ١ ا٫ْتداب, ٚايتجبـت َـٔ ؾـػٛض َٓكـب ض٥ـٝؼ      

اؾُٗٛض١ٜ, ؾه٬ڄ عٔ ايك٬سٝات ا٫غتؿاض١ٜ ايـيت ٜتُتـ  بٗـا ٗ قهـاٜا     

ٖا, نـإع٬ٕ سايـ١ ايڀـٛاض٨,    أغاغ١ٝ ٚخڀرل٠ تِٗ أَٔ ايب٬ز ٚاغتكطاض

ٚايتجبت َٔ ٚدٛز أٚناع خڀرل٠ ٗ ايب٬ز تػـتسعٞ تأدٝـٌ ا٫ْتدابـات    

 ايتؿطٜع١ٝ.

ٖصا َـا دعـٌ ػطبـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ػطبـ١ غٓٝـ١, ٚأعڀـاٙ زٚضاڄ         

أغاغٝاڄ, يٝؼ ؾك٘ ٗ إعاز٠ إها١ْ ٚا٫عتباض يًسغتٛض, ٚبايتـايٞ تطغـٝذ   

 عُل اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚغرل َ٪غػ١ قٛاعس زٚي١ ايكإْٛ, ٚيهٔ أٜهاڄ ٗ

ايسٚي١ ايسغتٛض١ٜ, خاق١ ٚإٔ ادتٗازات٘ قس اتػُت بهجرل َـٔ ا٫ْؿتـاح   

 ٚايًٝدلاي١ٝ. 

ٚقس شنطْا نٝـ اغتڀاع اجملًؼ ايسغتٛضٟ إٔ ًٜعب شيو ايسٚض, َـٔ  

خ٬ٍ اٯضا٤ ٚايكطاضات اييت أقسضٖا خـ٬ٍ غـٓٛات عُـطٙ ايكًًٝـ١, ٚايـيت      

ٗ تٛطٝس غٝاز٠ ايكإْٛ, ٚايتأنٝس عًـ٢ قـِٝ اجملتُـ      نإ شلا ا٭ثط ايهبرل,

إؿذلن١, ٚٗ ؾِ ايكطاعات ايػٝاغ١ٝ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ اغتؿشاشلا, ٚغاِٖ 

ٗ اْتكاٍ ايػًڀ١ ايسغتٛض١ٜ ع٢ً َػـت٣ٛ ض٥اغـ١ اؾُٗٛضٜـ١ بڀطٜكـ١     

زّكطاط١ٝ ٚٗ اؿؿاٚ ع٢ً ا٫غتكطاض ٗ ايب٬ز ٚز١َّٛ ايسٚي١, ٭ْ٘ يعـب  

ع١ٝ ايسغتٛض١ٜ, ٚاؿهِ بٌ ا٭ططاف إتكاضع١ ع٢ً ايػـاس١  زٚض إطد

ايػٝاغ١ٝ, عٝح بات ا٫ستهاّ إٍ ايكإْٛ ٚايسغتٛض ٖٛ ايكاعس٠ ا٭غـاؽ  

َٔ خـ٬ٍ ٦ٖٝـ١ قهـا١ٝ٥ عًٝـا تتُتـ  بـا٫سذلاّ ٚايجكـ١ ٚإٗابـ١, بـسٍ          

 ا٫ستهاّ إٍ تٛاظٕ ايك٣ٛ َٚٔ ثِ إٍ ايعٓـ.

ــاْٞ,  ــِ ّٓشــ٘ ايسغــتٛض قــ٬سٝات   أَــا اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ ايًبٓ ؾً

اغتؿاض١ٜ, ٫ٚ أعڀٞ ق٬س١ٝ ايطقاب١ ٚدٛباڄ ع٢ً ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ أٚ 

عًــ٢ ايٓٛــاّ ايــساخًٞ جملًــؼ ايٓــٛاب, نُــا ٖــٛ اؿــاٍ بايٓػــب١ يكطٜٓــ٘ 

اؾعا٥طٟ, ٚبكٝـت قـ٬سٝات٘ ٗ إطـاض ايطقابـ١ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ        



 جوادي إلياس أ.    )دراسة مقارنة( تقييم الدور الرقابي للمجلس الدستوري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (294) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تكسَٗا اؾٗات اييت سـسزٖا  َكٝس٠ ٚقكٛض٠ أٜهاڄ ٗ إطاض إطادعات اييت

ايسغتٛض سكطاڄ, ٖٚٛ ًٜتكـٞ َـ  اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ ٗ شيـو,       

ٚيهــٔ ٚدــٛزٙ ٚايــسٚض ايــصٟ قــاّ بــ٘ ٗ ٖــصا اٱطــاض, ٚٗ ضقابتــ٘ عًــ٢   

ا٫ْتدابــات ايتؿــطٜع١ٝ قــس أغٓــ٢ ػطبتــ٘, ايككــرل٠ َــٔ سٝــح ايــعَٔ, 

غـا٤ قٛاعـس زٚيـ١    ٚايػ١ٝٓ َٔ سٝح إهُٕٛ ٚايٓتا٥ر اييت سككٗـا, ٗ إض 

ايكإْٛ, ٚٗ يعب زٚض اؿهِ بٌ ايػًڀات نُا بٌ ا٭نجط١ٜ ٚا٭ق١ًٝ, ٚٗ 

نْٛــ٘ َطدعٝــ١ وــتهِ إيٝــ٘ ٗ اؾــسٍ ايػٝاغــٞ, ٚإٍ ســس َــا ٗ قْٛٓــ١ 

 ايكطاع ايػٝاغٞ.

 إڀًب ايجايح:  ق١ْٓٛ ايكطاع ايػٝاغٞ

ط٠ ْكٌ ايكها٤ ايسغتٛضٟ اؾسٍ ايػٝاغٞ ٗ داْب ٖاّ َٓ٘, َٔ زا٥

  ٕ ايػٝاغ١ إٍ زا٥ـط٠ ايكـاْٛ
(9)

, ٚبعـس إٔ نـإ ايٓكـاف أٚ ستـ٢ ايكـطاع      

ايػٝاغٞ ٗ ايدلٕإ ٜأخص طابعاڄ غٝاغٝاڄ قطؾاڄ, بات بؿهٌ ٚدٛز قهـا٤  

زغتٛضٟ, ٚخاق١ بٛدٛز فًؼ زغتٛضٟ أٚ قه١ُ زغتٛض١ٜ عًٝا كتك١, 

ٝــ  ٜأخص ٚدٗاڄ قاْْٛٝاڄ أٜهاڄ, َٔ ؾأْ٘ عكًٓـ١ اؿٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٚايتدؿ   

َٔ سس٠ ا٫ستكإ ايػٝاغٞ عٔ ططٜل ا٫ستهـاّ إٍ ايسغـتٛض, ٚأقـبح    

ٜٓٛط إٍ ايتؿـطٜ  َـٔ دٗـ١ َهـُْٛ٘ ٚآثـاضٙ ايػٝاغـ١ٝ, َٚـٔ دٗـ١         

َهُْٛ٘ َٚؿاعًٝ٘ ايكا١ْْٝٛ, ٖٚصا َا دعـٌ اؿـٛاض ٚاؾـسٍ ايػٝاغـٞ     

أنجط َٛنٛع١ٝ ٚأنجط عك١ْٝ٬, ٭ْـ٘ بـات وػـب سػـاباڄ زقٝكـاڄ يٛدـٛز       

 شل ايكٛاٌْ ٜٚكبح قابٌ يٲبڀاٍ نً٘ أٚ بعه٘.قها٤ زغتٛضٟ ٜؿ

ٚق١ْٓٛ ايػٝاغـ١ تعٓــٞ تعُٝـل ا٫ّـإ بايسغـتٛض     
(10)

, ٚبؿـهٌ عـاّ   

بايكإْٛ, نُشطى ٚناب٘ يًشٝا٠ ايػٝاغ١ٝ, ٚبايتايٞ ا٫ستهاّ يًسغتٛض 

ؿػــِ اؾــسٍ ايػٝاغــٞ أٚ ايكــطاعات ايػٝاغــ١ٝ, غــٛا٤ بــٌ ايتٝــاضات  

ٜهُٗا ايدلٕإ, ٚشات ا٫ػاٖات ٚإكـاحل  ٚا٭سعاب ٚايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ اييت 

إتعاضن١, ٚاييت تتكـاضع عـاز٠ ي٬غـتشٛاش عًـ٢ ايػـًڀ١, أٚ غـٛا٤ ٗ       

ايع٬ق١ بـٌ ايػـًڀات ايسغـتٛض١ٜ, ٚخاقـ١ بـٌ ايدلٕـإ ٚاؿهَٛـ١ ٗ        

ػاشبُٗا إػتُط ٚخ٬ؾاتُٗا احملت١ًُ سٍٛ ايك٬سٝات ٚا٫ختكاقات, ٫ 
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 كٌ بٌ ايػًڀات.غُٝا ؾ١ٗ اسذلاّ َبسأ ايؿ

ٚيعٌ خرل َجاٍ ع٢ً ٖصا ايسٚض ايصٟ بات ايكهـا٤ ايسغـتٛضٟ ًٜعبـ٘    

قٞ ق١ْٓٛ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚعكًٓتٗا, لسٙ ٗ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايؿسضاي١ٝ 

ا٭ٕا١ْٝ, اييت تتُتـ  باختكاقـات ٚاغـع١ دـساڄ ٫ ْٛـرل أٚ ؾـبٝ٘ شلـا ٗ        

يػٝاغـ١ٝ ٗ ايـب٬ز ٖٚـٞ ٫    ايعامل, عٝح تتٓاٍٚ فٌُ اؿٝـا٠ ايسغـتٛض١ٜ ٚا  

تهتؿٞ بًعب زٚض ايٓاِٚ ٚايهاب٘ يًع٬قـات بـٌ ايػـًڀات ايسغـتٛض١ٜ     

ايؿسضاي١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ زٍٚ ا٫ؼاز, ٚزٚض احملاَٞ يًكـإْٛ ا٭غاغـٞ ٚيًٓٛـاّ    

ايسغتٛضٟ ٚؿكٛم ا٭ؾطاز ٚسطٜـاتِٗ, بـٌ ٖـٞ تتـسخٌ ٗ كتًــ ٚدـٛٙ       

 قٓ  ايكطاض ايػٝاغٞ. اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ, بٌ ٚٗ بعض اجملا٫ت ٗ

ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ, مل تذلزز ٖـصٙ احملهُـ١ ايؿسضايٝـ١ ٗ إٔ تؿكـٌ ٗ     

قهاٜا تتعًل بػٝاغ١ ايسٚي١ اـاضد١ٝ ٚبع٬قاتٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايسٚيٝـ١,  

 0993ؾٗٞ َٔ د١ٗ قس أعًٓت زغـتٛض١ٜ َعاٖـس٠ "َاغـذلىت" ٗ غـ١ٓ     

ايسغتٛض, َٚٔ د١ٗ  ٚتڀابكٗا َ  َتڀًبات ايسّكطاط١ٝ اييت ٜٓل عًٝٗا

ثا١ْٝ, أعڀت تٛدٝٗات ؾ١ٗ تؿػرل أسهاَٗا َا ٜتٛاؾل َ  ايسغتٛض. نُا 

تسخًت احمله١ُ ٗ فاٍ اغتعُاٍ ايكٛات ايعػهط١ٜ ا٭ٕا١ْٝ خاضز ا٭ضانٞ 

ا٭ٕا١ْٝ َٚٓٗا َؿاضن١ ايكٛات ا٭ٕا١ْٝ ٗ َُٗات َػاعس٠ ٗ ايبٛغ١ٓ ٚٗ 

ــ١ٓ   ــَٛاٍ ٗ غ ــٓ  0993ايك ــسٖا ٗ غ ــٌ  ١0992 ٚبع ــدلت, إٔ ن , ٚاعت

َؿاضن١ يًكٛات ايعػهط١ٜ ا٭ٕا١ْٝ ٗ اـاضز هـب إٔ تـتِ ٗ إطـاض ْٛـاّ     

أَٔ زٚيٞ, َٚٛاؾل عًٝٗا َػبكاڄ َٔ ايبٓسغتاؽ, أٟ َٔ اجملًؼ إٓتدـب  

َباؾط٠ َٔ ايؿعب. ٚقس سكط ايسغتٛض سل عسّ ايتذاٚظ اغتعُاٍ سل 

ــ١   ــ١ ايٛطٓٝــ ــ١ ٗ اؾُعٝــ ــاز ٚ (Bundestagf)إطادعــ ــؼ ا٫ؼــ فًــ

(Bundesrat) .ٚباؿه١َٛ ايؿسضاي١ٝ 

تًو ا٫ختكاقات ٚشيو إٛق  إتُٝع يًُشه١ُ ايؿسضايٝـ١ ا٭ٕاْٝـ١   

ٗ ايسغتٛض ٚٗ قًب ايٓٛاّ ايػٝاغٞ قس أتاح شلا إٔ تًعب زٚضاڄ أغاغٝاڄ ٗ 

إعاز٠ بٓا٤ إٔاْٝا بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ, ٖٚٞ َٔ خـ٬ٍ قٝاَٗـا بـسٚض    

َٞ ٚاؿــاضؽ يًكــإْٛ ا٭غاغــٞ أٟ يًسغــتٛض, ٚبطؾعــ٘ إٍ َػــت٣ٛ  احملــا
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ايؿطع١ إكسغ١ يًشٝا٠ إؿذلن١, اغتڀاعت إٔاْٝا إٔ تػـتعٝس اعـذلاف   

ايسٍٚ ايسّكطاط١ٝ بٗا, ٚبؿهٌ ادتٗازات ٖـصٙ احملهُـ١ ٚايٓذاسـات ايـيت     

سككتٗا, أقبشت َٛن  ثك١ ايؿعب ٚاسذلاَ٘ ٚقـٌ تكـسٜط َ٪غػـات    

١ٜ, عٝح بات اؿهِ إيٝٗا طٛعاڄ ٗ نٌ ايكهـاٜا ايػٝاغـ١ٝ   ايسٚي١ ايسغتٛض

ٚعٝح أقبشت إٔاْٝا تعس ايّٝٛ أِٛشداڄ يًسّكطاط١ٝ ٚيسٚي١ ايكإْٛ
(11)

. 

َٚٔ اغتعطانٓا ٯضا٤ ٚقطاضات اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ, لس نٝـ 

اغتڀاع ٖصا اجملًؼ إٔ ٜ٪نس عًُٝاڄ ٜٚؿطض اسـذلاّ َبـسأ ايؿكـٌ بـٌ     

َٔ خ٬ٍ إيعاّ إؿطع بإٔ ٜبك٢ نُٔ زا٥ط٠ اختكاق٘, ٫ٚ ايػًڀات, 

ــإ     ــ٘ إعڀــا٤ عهــٛ ايدلٕ ــ١, َٓع ٜتعــس٣ قــ٬سٝات ايػــًڀ١ ايتٓؿٝصٜ

ق٬سٝات تؿتٝؿ١ٝ ع٢ً إزاضات ايسٚي١, أٚ َٓش٘ ق٬سٝات ايطقاب١ ع٢ً 

ْؿاٙ َ٪غػات ايسٚي١ نُا ٗ تهطٜػ٘ ؿل ايدلٕـإ ٗ قاغـب١ اؿهَٛـ١    

ؾكـ٘ ض٥ـٝؼ اؿهَٛـ١ نُـا قهـ٢ ايكـإْٛ        َٔ خ٬ٍ اغتذٛاب يـٝؼ 

ايعهٟٛ ايصٟ سسز تِٓٛٝ اجملًؼ ايؿعيب ايٛطين ٚفًـؼ ا٭َـ١ ٚعًُـٗا    

ٚايع٬قات ايٛٚٝؿ١ٝ بُٝٓٗا بٌ اؿه١َٛ, ٚيهٔ أٜهاڄ أعهـا٤ اؿهَٛـ١,   

أٚ ٗ اعتباضٙ كايؿـاڄ يًسغـتٛض, نُـا دـا٤ ٗ ٖـصا ايكـإْٛ ايعهـٟٛ, َـٔ         

عًـ٢ غـ٪اٍ عهـٛ     اٱدابـ١ عـٔ   إعڀا٤ سـل يعهـٛ اؿهَٛـ١ إٔ ّتٓـ     

يًـب٬ز, ٚإيعاَـ٘ باٱدابـ١ عـٔ      إغـذلاتٝذ١ٝ ايدلٕإ ٭غـباب شات َكـاحل   

ايػ٪اٍ, ٚعسّ دٛاظ اَتٓاع٘ عٔ ايطز ٭ٟ غبب نإ
(12)

, ٖٚصا َا أعڀ٢ 

 يًُذًؼ ايسغتٛضٟ زٚض إِٓٛ أٚ ايهاب٘ يًشٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايـب٬ز   

Le regulateurde la vie politique. 

َػػٓا شيو أٜهاڄ َٔ خ٬ٍ ادتٗاز اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓـاْٞ,  ٚقس 

ايصٟ ناْت يـ٘ ا٭غـبك١ٝ ٚايطٜـاز٠ ٗ ٖـصا اـكـٛم, نـصيو ٗ ادتٗـاز        

اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ, سٌ اعتدل إٔ تكسِٜ إطادعـ١ أَـاّ اجملًـؼ    

ايسغتٛضٟ َٔ قبٌ ايٓٛاب, ػعٌ ٖـصٙ إطادعـ١ ْٗا٥ٝـ١ ٫ٚ ّهـٔ يًٓـٛاب      

 -زاضٟكإْٛ اـام أٚ ٗ ؾك٘ ايكها٤ اٱنُا ٗ اي- أٚ يبعهِٗ إطادعٌ

ايطدٛع عٔ إطادع١ ٚشيو ٭ٕ ايٓا٥ب عٓس تكسِٜ َطادعت٘ ؾٗٛ ٫ ّاضؽ 

سكاڄ ؾدكٝاڄ ّهٔ ايتٓاظٍ أٚ ايذلاد  عٓ٘, ٚيهٓـ٘ ّـاضؽ سكـاڄ زغـتٛضٜاڄ     
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٢ َؿٛض إيٝ٘ َٔ ايسغتٛض بكؿت٘ ايعا١َ ٖا هعٌ اجملًؼ ٚانعاڄ ٜسٙ عً

إطادعــ١ بكــٛض٠ ْٗا٥ٝــ١ َذــطز تكــسّٗا )قــطاضٜٔ ا٭ٍٚ قــازض بتــاضٜذ  

(52/5/0992, ٚايجاْٞ قازض بتاضٜذ 00/5/0992
(13)

, ٚأُٖٝـ١ ٖـصٜٔ   

ايكطاضٜٔ أُْٗا وطضإ ايٓا٥ب َٔ إَها١ْٝ ايتـأثرل عًـ٢ إضازتـ٘ ٚايهـػ٘     

عًٝ٘ َٔ أدٌ ايطدٛع عٔ طعٓ٘ أٚ ٖاضغ١ سك٘ ايسغـتٛضٟ بـايڀعٔ ٗ   

إدايؿ١ يًسغتٛض ٜٚ٪َٓـإ يـ٘ اؿُاٜـ١ ايكاْْٛٝـ١ ٚايسغـتٛض١ٜ       ايكٛاٌْ

يًكٝاّ بسٚضٙ ٚغٛا٤ َٛضؽ ٖصا ايهػ٘ َٔ قبٌ ايػًڀ١ ايتٓؿٝصٜـ١ أٚ  

َٔ قبٌ ا٭نجط١ٜ ايدلٕا١ْٝ ؾه٬ڄ عٔ إٔ ٖصا ا٫دتٗـاز وـس َـٔ إَهاْٝـ١     

ايػًڀ١ َٔ ؾٌ عٌُ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٚاؿًٝٛيـ١ زٕٚ قٝاَـ٘ َٗاَـ٘      

 .َٚػ٪ٚيٝات٘

ٜٚتذ٢ً ٖصا ايسٚض أٜهاڄ, ٗ ٚقٛف اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓـاْٞ سـا٬٥ڄ   

زٕٚ إَها١ْٝ ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ َـٔ ا٫تؿـام عًـ٢ سطَـإ     

ا٭ؾطاز َـٔ سكـٛقِٗ ٚسطٜـاتِٗ, ٚشيـو بإبڀايـ٘ ايكـإْٛ ايـصٟ ؾـٛض         

ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ْكٌ أسس ايكها٠ َٔ َطنعٙ أٚ ٚنـع٘ بايتكـطف,   

اؾك١ فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ًبكطاض زٕٚ َٛ
(14)

, أٚ زٕٚ ُهُٝٓٗا أٜهاڄ, َٓـ   

ــصٟ اعتــدلٙ سكــاڄ َــٔ اؿكــٛم     ــسؾاع, ٚاي ايكانــٞ َــٔ ٖاضغــ١ ســل اي

تـــاضٜذ  225ايسغـــتٛض١ٜ, ٖـــا دعًـــ٘ ٜكهـــٞ بإبڀـــاٍ ايكـــإْٛ ضقـــِ 

إبڀا٫ڄ دع٥ٝاڄ 07/0/0992
(15)

, أٚ سطَاْـ٘ َـٔ سـل إطادعـ١    
(16)

 ٗٚ ,

ًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ أٚ ايػًڀ١ اٱزاض١ٜ عـٔ  َٓع٘ تسخٌ ايٓٛاب ٗ أعُاٍ ايػ

ايتشكٝـل َـ     ططٜل اؾطانِٗ ٗ عه١ٜٛ ٦ٖٝـات إزاضٜـ١ ٜهـٕٛ شلـا سـل     

زاض١ٜ, ٚشيو اسذلاَاڄ ٕبسأ ايؿكٌ بٌ ايػًڀاتا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ ٚاٱ
(17)

  . 

 إبشح ايجاْٞ: ٗ ثػطات ايتذطب١

ْكاف, إٔ ْكـٍٛ بـاز٨ شٟ بـس٤, إٔ ٖـصٙ     تكتهٞ إٛنٛع١ٝ نُا اٱ

جػطات ٫ تطتب٘ َا قاّ ب٘ نٌ َٔ اجملًػٌ َٔ عٌُ َٚا يعباٙ َٔ زٚض, اي

ٚيهٔ تأتٞ ٖصٙ ايجػطات, ٚعسّ انتُاٍ ايسٚض, َـٔ ايـٓل ايسغـتٛضٟ أٚ    
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ايتؿطٜعٞ ايصٟ سكط إطادع١ ظٗات َع١ٓٝ ٚسسز اختكاقات نٌ َٔ 

 ٖصٜٔ اجملًػٌ, بكٛض٠ نٝك١, ٚأغًل باب إطادع١ أَاّ إٛاطٔ.

 ٍٚ: سكط١ٜ إطادع١إڀًب ا٭

إشا َا اغتعطنٓا ػطب١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ايـصٟ أْؿـ٧ ٭ٍٚ   

, أٟ زغـــتٛض 0920دـــٛإ  2َكتهـــ٢ زغـــتٛض  0929َـــط٠ ٗ غـــ١ٓ 

اؾُٗٛضٜــ١ اـاَػــ١, يٛدــسْا إٔ ٖــصا اجملًــؼ بكــٞ ٜعــاْٞ َــٔ قكــٛض  

ٚنعـ ٚتطزز ٚستـ٢ عـسّ قبـٍٛ, ؾـذل٠ طًٜٛـ١ َـٔ ايـعَٔ, ٚمل ٜبـسأ         

ٚخاق١ ٗ غـ١ٓ   0970اَ٘ ٚتجبٝت زٚضٙ, إ٫ ابتسا٤ َٔ غ١ٓ بذلغٝذ أقس

, سٌ عٴسٿٍ ايسغتٛض يتٛغـٝ  إَهاْٝـ١ َطادعـ١ اجملًـؼ, بعـس إٔ      0972

ناْت َطادعت٘ َككٛض٠ ع٢ً ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚض٥ـٝؼ  

ْا٥بـاڄ(   11اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚض٥ٝؼ فًؼ ايؿٝٛر, يهٞ تؿـٌُ ايٓـٛاب )  

 داڄ(.ؾٝ 11ٚفًؼ ايؿٝٛر )

ٚنإ ٖصا ايتعسٌٜ بسا١ٜ ي٬ْڀ٬قـ١ اؿكٝكٝـ١ يًُذًـؼ ايسغـتٛضٟ     

ايؿطْػــٞ, ْٚكًــ٘ ْٛعٝــ١ ٗ إطــاض يعــب زٚض أغاغــٞ ٗ تڀــٜٛط ايعسايــ١ 

ايسغتٛض١ٜ ٚٗ يعب زٚض ايهاب٘ ٚإـِٓٛ يًشٝـا٠ ايػٝاغـ١ٝ ٗ ؾطْػـا,     

ٚقــس ســاٍٚ ض٥ــٝؼ اؾُٗٛضٜــ١ إٔ ٜٛغــ  قــ٬سٝات اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ 

بٗسف ُهٌ إٛاطٌٓ  02/00/0909قإْٛ زغتٛضٟ ٗ بتكسِٜ َؿطٚع 

َٔ َطادعـ١ اجملًـؼ َباؾـط٠ عٝـح ّـاضؽ اجملًـؼ ضقابـ١ َـ٪خط٠ عًـ٢          

ٚاغتعٝض عٓـ٘ َؿـطٚع آخـط,     0991ايكإْٛ, ْٚٛقـ إؿطٚع ٗ غ١ٓ 

 parٜكطض َبسأ ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ يٝؼ َباؾط٠ ٚيهٔ عٔ ططٜل ايسؾ   

voie d'exception ٕؿطٚع مل ٜهتب ي٘ ايٓذاح.ٚيهٔ ٖصا ا 

ــٌ        ــٔ اجملًػ ــٌ َ ــ١ ن ــل بتذطب ــا ٜتعً ــ١ٝ ٗ َ ــ١ ا٭غاغ ٚا٬ٕسٛ

ايسغتٛضٌٜ اؾعا٥طٟ ٚايًبٓاْٞ, إٔ ػطبتُٗا بكٝـت ْاقكـ١ َٚبتـٛض٠   
(18)

 ,

ايٓاؾـص   0991ٚإشا نإ إؿطع ايسغتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ قـس ٚغـ  ٗ زغـتٛض     

٥ـٝؼ فًـؼ   سايٝاڄ سل َطادع١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ, يتؿـٌُ ض    

ا٭١َ باٱنـاؾ١ إٍ ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضٜـ١ ٚض٥ـٝؼ اجملًـؼ ايـٛطين ايؿـعيب,        
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, ؾإٕ ٖصٙ اـڀـ٠ٛ بكٝـت قاقـط٠    0909ٚتكسّ خڀ٠ٛ عٔ زغتٛض غ١ٓ 

عٔ تععٜـع ايـسٚض ايـصٟ ّهـٔ إٔ ًٜعبـ٘ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ ٗ         

تڀٜٛط ايسّكطاطٝـ١ ايسغـتٛض١ٜ, ٫ٚ بـس َـٔ خڀـ٠ٛ ْٛعٝـ١ ٜكـّٛ بٗـا         

يسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ يٝٛغ  قاعس٠ سل ايڀعـٔ بـايكٛاٌْ يتؿـتح    إؿطع ا

فا٫ڄ يٓػـب١ َعٝٓـ١ َـٔ أعهـا٤ اجملًـؼ ايـٛطين ٚأعهـا٤ فًـؼ ا٭َـ١,          

ٕطادعـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ, أغـ٠ٛ َـا سكـٌ ٗ ؾطْػـا, ٚايـيت أطًكـت          

َػرل٠ ٖصا اجملًؼ ا٫دتٗاز١ٜ ٚأقبح َ٪غػ١ زغتٛض١ٜ ٫ غٓـ٢ عٓٗـا ٗ   

 ٛضٟ يًسٚي١ ايؿطْػ١ٝ.إنُاٍ ايبٓا٤ ايسغت

, 0990ٚسػبٓا زي٬ٝڄ ع٢ً شيو, إٔ قإْٛ ا٫ْتدابات ايصٟ أقـط غـ١ٓ   

قــس ٚدٗــت إيٝــ٘ اْتكــازات عٓٝؿــ١ ٚاعذلنــت عًٝــ٘ ا٭ســعاب ٚايكــ٣ٛ  

ايػٝاغ١ٝ إدتًؿ١ ٗ اؾعا٥ط, ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ٚغ١ًٝ قا١ْْٝٛ أٚ زغتٛض١ٜ 

 ٔ بٌٝ ٕطادعـ١  غـ  يًُعاضن١ ايٓٝاب١ٝ ي٬عذلاض ع٢ً ٖصا ايكإْٛ, أٚ َـ

ستهاّ إيٝ٘, ٗ اـ٬ف ايكا٥ِ بٌ ا٭نجط١ٜ ٚا٭قًٝـ١  اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٚا٫

ايعـاّ بتـاضٜذ    اٱنـطاب إعاضن١, ٖـا أز٣ بايٓتٝذـ١ إٍ إعـ٬ٕ ا٭سـعاب     

, ٕــس٠ غــرل قــسز٠, ٚأغــؿط شيــو عــٔ َكــازَات عٓٝؿــ١   53/2/0990

 ايب٬ز.ٚانڀطابات اْعهػت بكٛض٠ غًب١ٝ ع٢ً ساي١ ا٫غتكطاض ٗ 

٫ٚ ؼــٌ إؿــه١ً بإعڀــا٤ ض٩غــا٤ إ٪غػــات ايسغــتٛض١ٜ قــ٬س١ٝ   

َطادع١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٭ْـ٘ ٗ ايػايـب ٫ ًٜذـأ ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضٜـ١ إٍ      

ٖاضغ١ سك٘ ٗ َطادعـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ يًڀعـٔ بـايكٛاٌْ إدايؿـ١       

يًسغتٛض, ٭ٕ ايسغتٛض ٜه  بٌ ٜسٜ٘ ٚغا٥ٌ زغـتٛض١ٜ بسًٜـ١ ٜػـتڀٝ     

ذأ إيٝٗا, نڀًب إعاز٠ ايٓٛـط بايكـإْٛ َـط٠ ثاْٝـ١, أٚ ٭ْـ٘ ٜتُتـ        إٔ ًٜ

بأنجط١ٜ بطٕا١ْٝ ٜػتڀٝ  َٔ خ٬شلا إٔ ٜؿطض ايكإْٛ ايصٟ ٜـت٤٬ّ َـ    

َكاؿ٘ ٚتٛدٗات٘ ايػٝاغ١ٝ, أٚ ٭ٕ َٛقع٘ قس ٫ ٜػُح ي٘ بـإٔ ٜٛادـ٘   

بكطاض ٜطز ايڀعٔ ايصٟ تكسّ ب٘, ٭ٕ َٛقع٘ قس ٫ ٜػُح ي٘ بـإٔ ٜٛادـ٘   

اض ٜطز ايڀعٔ ايصٟ تكسّ ب٘, ٭ٕ َٔ ؾإٔ شيو ايتأثرل ع٢ً َعٜٓٛات٘ بكط

نط٥ٝؼ يًذُٗٛض١ٜ. ٖٚصا ا٭َط ٜكسم بايٓػب١ يط٥ٝؼ اجملًؼ أٚ يط٥ٝؼ 

نٌ َٔ فًػٞ ايدلٕإ, ٭ُْٗا ٜٓتُٝإ عاز٠ إٍ ا٭نجط١ٜ اييت تؿهٌ قاعس٠ 
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ٍ اؿهِ. ٖٚـصا ٗ ايٛاقـ  َـا ٜؿػـط إٔ َعٛـِ اٱخڀـاضات ايـيت ٚضزت إ       

اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ٚاييت نإ ٚضا٤ٖا ض٥ٝؼ اؾُٗٛضٜـ١ َٚـٔ ثـِ    

ض٥ــٝؼ اجملًــؼ ايــٛطين, إشا أسكــٝٓا عــسزٖا, خــ٬ٍ ايػــٓٛات إانــ١ٝ, 

يٛدسْاٖا ق١ًًٝ ايعسز ٫ٚ تؿٞ إڀًٛب َا أبك٢ ايعسٜس َٔ ايكٛاٌْ, ع٢ً 

يػ١ٓ  أُٖٝتٗا ٚخڀٛضتٗا خاضز ضقاب١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ نكإْٛ ا٫ْتداب

َٔ قبٌ إطادـ  إـصنٛض٠,    يٲخڀاض, ايصٟ مل ٜتعطض يًڀعٔ أٚ 0990

ٖٚـصا َـا أؾكــس اجملًـؼ ايسغــتٛضٟ إَهاْٝـ١  ايكٝـاّ بايــسٚض إطػـ٢ َــٔ       

 ٚدٛزٙ.

َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ تٛغٝ  سل إطادع١ يهٞ ٜؿـٌُ, عًـ٢ ا٭قـٌ عـسزاڄ     

جملاٍ أَـاّ  َعٝٓاڄ َٔ أعها٤ ايدلٕإ, أَطاڄ نطٚضٜاڄ ٫ٚ َؿط َٓ٘, أٟ ؾتح ا

إعاضن١ أٚ با٭قح ا٭ق١ًٝ ٗ ايدلٕإ يهٞ تعدل عٔ إضازتٗا ٚيهـٞ تكـٍٛ   

نًُتٗــا, ٗ ايكــٛاٌْ ايــيت تكــسض ٚيهــٞ ُٓــ  طػٝــإ ا٭نجطٜــ١ ٚؼهُٗــا 

بإػــأي١ ايتؿــطٜع١ٝ, ٖٚــصا َــٔ ؾــأْ٘ إٔ ٜڀــٛض َؿٗــّٛ ايسّكطاطٝــ١  

ــاب اجملًــؼ ايس   ــٛز ب ــ١ يٛي ــاڄ يٮقًٝ غــتٛضٟ ايسغــتٛض١ٜ ٚإٔ ٜؿــتح ططٜك

بڀطٜك١ قا١ْْٝٛ ٚزّكطاط١ٝ بعٝساڄ عٔ ايػٛغا١ٝ٥, ٚيهٔ وهِ ايسغـتٛض,  

ٗ اـ٬ف ايكا٥ِ بٌ ا٭نجط١ٜ ٚا٭ق١ًٝ, أٚ بٌ اؿه١َٛ ٚايدلٕإ, بـسٍ إٔ  

تًذأ ا٭ق١ًٝ إعاضن١ إٍ اغتٓؿاض قٛاٖا ٗ ايؿاضع, ٚاعتُاز أغايٝب غـرل  

أَٔ ايـب٬ز ٚاغـتكطاضٖا,   زّكطاط١ٝ ٗ ايتعبرل عـٔ َٛاقؿٗـا ٖـا ٜهـط بـ     

 ٚبايػًِ ا٭ًٖٞ ٚايػًِ  ا٫دتُاعٞ.

 إڀًب ايجاْٞ: تهٝٝل اٱختكاقات

إشا نإ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥ـطٟ ٜتكـسّ عًـ٢ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ      

ايًبٓاْٞ َا ٜتُت  ب٘ َٔ ق٬س١ٝ ايطقاب١ ٚدٛباڄ ع٢ً ايكٛاٌْ ايعهـ١ٜٛ  

غـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ ٜتكـسّ عًـ٢     ٚايٓٛاّ ايساخًٞ يًدلٕإ, ؾـإٕ اجملًـؼ ايس  

َجًٝ٘ اؾعا٥طٟ, بأْ٘ قس أؾػح فاٍ إطادع١ أَاّ ا٭قًٝـ١ ايٓٝابٝـ١ عٝـح    

تػتڀٝ  إٔ تًذأ إٍ اجملًؼ ايسغتٛضٟ يًڀعٔ بايكٛاٌْ اييت تطاٖا كايؿ١ 
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يًسغــتٛض ٚايــيت ٖــٞ َــٔ ْتــاز ا٭نجطٜــ١ ايٓٝابٝــ١, ٚإٕ بكــٞ شيــو بــطأٟ  

ايبعض
(19)

 ڀًٛب.قاقطاڄ عٔ اٱٜؿا٤ بإ 

ٚيهٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ٜبك٢ َتأخطاڄ عٔ َجًٝ٘ اؾعا٥طٟ َا 

ٜتُت  ب٘ َٔ ق٬سٝات ايطقابـ١ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ, ؾكـ٬سٝات٘      

دا٤ت َٔ ايهـٝل عٝـح دعًتـ٘ َهـب٬ڄ ٚغـرل قـازض عًـ٢ ايكٝـاّ بعَـاّ          

إبازض٠, ؾه٬ڄ عٔ سكط إَها١ْٝ إطادع١ ٗ دٗات قسز٠ ٖٚٞ َطادع١ 

ختٝاض١ٜ, ٚغايباڄ َـا ٫ تكـّٛ ٖـصٙ اؾٗـات َطادعـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ,        ا

خاق١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ فًـؼ ايـٛظضا٤ ٚض٥ـٝؼ فًـؼ ايٓـٛاب,      

يٮغباب اييت شنطْاٖا آْؿاڄ. ٫ٚ ٜعٛض عٔ شيو, نٕٛ ايسغتٛض قس أعڀـ٢  

اؿــل يعؿــط٠ ْــٛاب ٗ َطادعــ١ اجملًــؼ, ٭ٕ ا٭قًٝــ١ ايٓٝابٝــ١ أٜهــاڄ شلــا  

اتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚؼايؿاتٗا َٚكاؿٗا, ؾه٬ڄ عـٔ ايهـػٛٙ  ايـيت قـس     سػاب

تتعطض شلا َٔ داْب ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ أٚ َٔ داْب ا٭نجط١ٜ ايٓٝاب١ٝ ٖا 

ٜعٝل سطنتٗا ٚبايتايٞ غًٛى ططٜل اجملًؼ ايسغتٛضٟ. ٚعـسز إطادعـات   

اييت غذًت ٗ قًِ اجملًؼ ايسغتٛضٟ, خ٬ٍ غت غٓٛات َٔ عُط اجملًؼ, 

ٜتذاٚظ أضبع١ عؿط َطادع١ مل
(20)

, ٖا ٜ٪نس قٛاب١ٝ ٖصا ايطأٟ
(21)

, ٖٚـصا  

َعٓاٙ, إٔ َعِٛ ايكٛاٌْ ايـيت ٜكطٖـا فًـؼ ايٓـٛاب, ُـط زٕٚ إٔ ؽهـ        

يًطقاب١ ع٢ً زغـتٛضٜتٗا, ا٭َـط ايـصٟ هعـٌ سًكـات زٚيـ١ ايكـإْٛ غـرل         

َهت١ًُ. ٫ٚ بـس يًُؿـطع ايسغـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ, عـاد٬ڄ أٚ آدـ٬ڄ, َـٔ إٔ        

غ  زا٥ط٠ اختكاقات فًػـ٘ ايسغـتٛضٟ, يهـٞ تتٓـاٍٚ, عًـ٢ ا٭قـٌ,       ٜٛ

ٚدٛباڄ, ايكٛاٌْ ايعه١ٜٛ, ٚايٓٛاّ ايـساخًٞ جملًـؼ ايٓـٛاب, يهـٞ وكـل      

اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ, ْكًـ١ ْٛعٝـ١ ٗ فـاٍ ايطقابـ١ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ       

 .ايكٛاٌْ, ٚايٛقٍٛ إٍ زٚي١ ايكإْٛ اييت ٜٓؿسٖا ٜٚڀُح إيٝٗا ايًبٓإْٝٛ

ٚإخهاع ايٓٛاّ ايساخًٞ جملًؼ ايٓٛاب يطقابـ١ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٗ    

اؾعا٥ــط إٍ داْــب ايكــٛاٌْ ايعهــ١ٜٛ ٚدٛبــاڄ, ٖٚــٞ ايكــٛاٌْ إهًُــ١  

يًسغتٛض, ٚتًو اييت ٜؿـرل إيٝٗـا ايسغـتٛض قـطاس١, ٚايـيت تؿـٌُ عـاز٠        

تِٓٛٝ ايػًڀات ايعا١َ ايسغتٛض١ٜ ٚاؿكٛم ايؿطزٜـ١ ٚاؿطٜـات ايعاَـ١,    

أ١ُٖٝ قك٣ٛ, ٭ٕ ٖصا ايٓٛاّ ٜتهـُٔ, ؾهـ٬ڄ عـٔ ا٫دـطا٤ات      ٜطتسٟ
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ــٛاب, قٛاعــس تڀبٝكٝــ١ ٭سهــاّ    ايــيت تتعًــل بػــرل ايعُــٌ ٗ فًــؼ ايٓ

ايسغتٛض, ٜٚكتهٞ إٔ تأتٞ ٖصٙ ايكٛاعس َٓڀبك١ ع٢ً أسهاّ ايسغـتٛض  

ٚغرل كايؿ١ يٓكٛق٘, ٖٚٛ َا ٜػتًعّ خهٛعٗا ٚدٛبـاڄ يطقابـ١ اجملًـؼ    

إٔ ٜٓڀــٟٛ ٖــصا ايٓٛــاّ عًــ٢ ْكــٛم ؽــايـ  ايسغــتٛضٟ, ٚإ٫ ؾــُٝهٔ

أسهاّ ايسغتٛض أٚ تعـسٍ ٖـصٙ ا٭سهـاّ, بكـٛض٠ غـرل َباؾـط٠, زٕٚ إٔ       

 تهٕٛ قٌ َطادع١ أٚ ضقاب١.

ــٛطين     ــؼ ايؿــعيب اي ــساخًٞ يًُذً ــو, إٔ ايٓٛــاّ اي ــت شي ــا ٜجب َٚ

اؾعا٥طٟ قس اؾذلٙ, ْكاب ث٬ث١ أضبـاع أعهـا٤ اجملًـؼ ايؿـعيب ايـٛطين      

َٓـ٘ يطؾـ  اؿكـا١ْ عـٔ ايٓا٥ـب, ٚٱغـكاٙ        02ٚ 03ٚ 05نُٔ إـٛاز  

قـؿت٘ ايٓٝابٝـ١, ٚيععيــ٘, ؾذـا٤ ايــطأٟ ايكـازض عــٔ اجملًـؼ ايسغــتٛضٟ      

, ٚبٓا٤ ع٢ً إخڀاض )َطادعـ١( َكـسّ َـٔ    0/7/0997اؾعا٥طٟ بتاضٜذ 

ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ, بؿإٔ َڀابك١ أسهاّ ٖصا ايٓٛاّ يًسغـتٛض, يكـٍٛ إٔ   

 001ا ؽـٌ َكتهـٝات إـٛاز    ٖصٙ ايٓكٛم غرل َڀابك١ يًسغتٛض, ٭ْٗـ 

عًــ٢ ايتــٛايٞ َــٔ ايسغــتٛض ايــيت تهتؿــٞ بأغًبٝــ١ أعهــا٤   017ٚ 011ٚ

اجملًــؼ ايؿــعيب ايــٛطين, َكَٛــاڄ بــصيو كايؿــ١ أسهــاّ ايٓٛــاّ ايــساخًٞ  

 يًسغتٛض.

٫ٚ ٜهتٌُ ا٭َـط إ٫ بإعڀـا٤ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ اختكـام تؿػـرل       

      ٛ ٍ تؿػـرل ْـل   ايسغتٛض, إشا َا سكـٌ خـ٬ف بـٌ أعهـا٤ اجملًـؼ سـ

زغــتٛضٟ, أٚ إشا َــا نــإ اـــ٬ف بــٌ ايػــًڀ١ ايتؿــطٜع١ٝ ٚايػــًڀ١   

ايتٓؿٝص١ٜ, ٖٚٛ َا نإ قس ٚضز ٗ اتؿام ايڀـا٥ـ, ٚاضتـأ٣ بعـض ايٓـٛاب     

سصؾ٘ َٔ َؿطٚع ايكإْٛ ايسغـتٛضٟ إتهـُٔ ا٫قـ٬سات ايػٝاغـ١ٝ     

ات اييت مت ا٫تؿام عًٝٗا ٗ ٚثٝك١ ايٛؾام ايٛطين, ع٢ً إٔ ٜهـٕٛ يًُطدعٝـ  

َٔ ايسغـتٛض, باغـتجٓا٤    09ايسغتٛض١ٜ ْؿػٗا, إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

ض٩غا٤ ايڀٛا٥ـ, سل ا٫ستهاّ إٍ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ, عٓـس ا٫خـت٬ف ٗ    

 تؿػرل ايسغتٛض.
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ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصا ايتعسٌٜ ٖٛ نطٚضٟ, ٭ْ٘ ٜعڀـٞ شل٦ٝـ١ زغـتٛض١ٜ    

ــت      ــاجملًؼ ايسغ ــس٠, ن ــتك١ً ٚقاٜ ــا٥ٞ, َػ ــاب  قه ــ١ شات ط ٛضٟ, كتك

ايك٬س١ٝ ٭ٕ تهٕٛ سهُاڄ ٗ ايكهاٜا ايسغـتٛض١ٜ ٚٗ اـ٬ؾـات ايٓاؾـ١٦    

عٔ تڀبٝل ايسغـتٛض ٚايـيت تـأتٞ, ٗ غايـب ا٭سٝـإ, ٖٗـٛض٠ بايػٝاغـ١.        

 -أٟ زٚض تؿػرل ايسغـتٛض -ٚفًؼ ايٓٛاب ٫ ٜػتڀب  إٔ ٜتٍٛ ٖصا ايسٚض 

٭ٕ ٖــصا ايتؿػــرل ٫ بــس إٔ ٜطتــسٟ طابعــاڄ غٝاغــٝاڄ 
(22)

ًُكــاحل , ْٛــطاڄ ي

ايػٝاغ١ٝ ٚإٛاق  ايػٝاغ١ٝ اييت ٜتـٛظع عًٝٗـا ايٓـٛاب, بـسيٌٝ إٔ فًـؼ      

ايٓــٛاب ػٓــب ايبشــح ٗ بعــض إػــا٥ٌ ايسغــتٛض١ٜ ايــيت اختًـــ ســٍٛ  

تؿػرلٖا َ٪خطاڄ ٚبكٝت زٕٚ سٌ, ٚشيو خؿ١ٝ َٔ اْؿذـاض اــ٬ف ؼـت    

قب١ ايدلٕإ سٍٛ َػا٥ٌ شات سػاغ١ٝ َؿطط١ ٚتٛاظْات زقٝكـ١, عًُـاڄ   

اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ ايػابك١ ناْت تًذأ إٍ ا٫غتعا١ْ ببعض ؾكٗا٤ ايكإْٛ إٔ 

 ايسغتٛضٟ إطَٛقٌ ٗ ؾطْػا, يتؿػرل بعض ْكٛم ايسغتٛض.

ؾ٬ بس إشٕ َٔ َطدع١ٝ قاْْٛٝـ١ ٜٴشـتهِ إيٝٗـا ٗ تؿػـرل ايسغـتٛض.      

ٖٚصا َا تتذ٘ إيٝ٘ َعِٛ ايسٍٚ ايسّكطاطٝـ١ ٗ ايعـامل, ستـ٢ ٫ ٜهـٝ      

خهــِ ايػٝاغــ١ أٚ ٜهــٕٛ ايكــإْٛ غڀــا٤ يًػٝاغــ١ أٚ أزا٠   ايكــإْٛ ٗ

 اغتػ٬ٍ بٝس ايػٝاغ١.

 إڀًب ايجايح: إغ٬م باب إطادع١ أَاّ ا٭ؾطاز

إٕ إٛاطٔ أٚ ايؿطز, غٛا٤ ٗ اؾعا٥ط أٚ ٗ يبٓإ ٚنصيو ٗ ؾطْػـا, ٫  

هس ططٜكاڄ يًڀعٔ بعسّ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ يهٞ وُـٞ سكٛقـ٘ ٚسطٜاتـ٘    

ٗا ايسغتٛض, ؼت أٟ قٝػ١ َٔ ايكـٝؼ, ؾبـاب اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ     اييت نؿً

َػًل بٛدٗ٘, ٖا ٜؿهٌ ثػط٠ أغاغ١ٝ ٗ ايسٚض إ٪َـٌ إٔ ًٜعبـ٘ اجملًـؼ    

ايسغتٛضٟ ٗ ايبًـسٜٔ خاقـ١ ٗ فـاٍ ٓاٜـ١ اؿكـٛم ايؿطزٜـ١ ٚاؿطٜـات        

 ايعا١َ.

ٚايڀطٜــل ايكــشٝح يتكــِٜٛ َػــرل٠ يبٓــإ ايسغــتٛض١ٜ ٚايكاْْٛٝــ١  

ؾعا٥ط ٚغرلُٖا َٔ ايبًسإ, إِا تهٕٛ بؿتح اجملاٍ أَاّ ا٭ؾـطاز  ٚنصيو ٗ ا

 يٛيٛز باب اجملًؼ ايسغتٛضٟ بڀطٜك١ غرل َباؾط٠, أٟ عٔ ططٜل ايسؾ .
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ٚيػٓا َٔ إٓازٜٔ بؿتح اجملاٍ أَاّ إٛاطٌٓ بتكسِٜ زعـ٣ٛ َباؾـط٠   

إٍ اجملًــؼ ايسغــتٛضٟ, ٫ٚ إٔ ٜتــٍٛ ايكهــا٤ ايعــازٟ أَــط ايطقابــ١ عًــ٢  

ٛض١ٜ ايكٛاٌْ عٔ ططٜل ايسؾ  نُا ٗ اي٫ٜٛـات إتشـس٠ ا٭َرلنٝـ١,    زغت

٭ٕ َٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜػطم اجملًؼ ايسغتٛضٟ بـسعا٣ٚ ٫ سكـط شلـا ٚغـرل     

دس١ٜ, نُا ٜ٪زٟ إٍ عسّ ا٫غتكطاض ايكاْْٛٞ ٚايكها٥ٞ, ْٛطاڄ ٱَهاْٝـ١  

ڀطاب ايتهاضب ٗ ا٫دتٗاز بٌ احملانِ إدتًؿ١ ٖا ىًل ساي١ إضبـاى ٚانـ  

عا١َ ٚعسّ اغتكطاض, ؾُػـأي١ تٛسٝـس ا٫دتٗـاز ٗ ايكهـاٜا ايسغـتٛض١ٜ      

ــل با٫غــتكطاض ايسغــتٛضٟ ٚايػــ٬ّ    ــا ايٛثٝ َػــأي١ أغاغــ١ٝ, ٫ضتباطُٗ

يبٓإ, سٝح ٜعٌُ  ا٫دتُاعٞ ٚايٛؾام ايٛطين, ٫ غُٝا ٗ بًس ناؾعا٥ط أٚ

 ايهٌ ع٢ً بٓـا٤ ايسٚيـ١ ٚتععٜـع ايٛسـس٠ ايٛطٓٝـ١ ٚإضغـا٤ قٛاعـس زٚيـ١        

 ايكإْٛ.

ٚيصيو ْط٣ إٔ ٜتٍٛ ايكانٞ ايٛان  ٜسٙ ع٢ً ايـسع٣ٛ, إَـا عؿـٛاڄ,    

ٚإَا بٓا٤ ع٢ً طًب اـكـّٛ, ايٓٛـط ٗ دسٜـ١ ايڀعـٔ بعـسّ زغـتٛض١ٜ       

ايكإْٛ إڀايـب بتڀبٝكـ٘, ؾبهْٛـ٘ ٜتُتـ  بـاـدل٠ ٚإعطؾـ١ ايكاْْٛٝـ١        

تٛض أٚ ٜػتڀٝ  إٔ ٜتبٌ َا إشا نإ ايكإْٛ إڀًٛب تڀبٝك٘ كايؿاڄ يًسغـ 

دس١ٜ ايسؾ  بعسّ زغتٛضٜت٘, ٖٚٛ ًٜعب ٗ ٖصا اجملاٍ زٚض إكـؿٞ, ؾـإشا   

ٚدس إٔ ايٓكڀ١ إجاض٠ ٖٞ دس١ٜ ؾُٝهٓ٘, عٓـس شيـو إسايـ١ إػـأي١ إٍ     

اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٚايڀًب إيٝ٘ ايٓٛط ٗ زغتٛض١ٜ ايكإْٛ أٚ ايٓل إجاض 

ٕػت٣ٛ ايصٟ ٜ٪َٔ أَاَ٘, ٚبصيو ّهٔ إٔ ْطتكٞ بايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ إٍ ا

اسذلاّ ايسغتٛض َٔ د١ٗ ٚٓاٜـ١ سكـٛم إـٛاطٔ ٚسطٜاتـ٘ َـٔ دٗـ١       

 ثا١ْٝ, ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت ٚدس ايكها٤ ايسغتٛضٟ َٔ أدٌ ؼكٝكٗا.

 إقكا٤ ا٭ق١ًٝ زاخٌ ايدلٕإ َٔ سل اٱخڀاض إڀًب ايطاب : 

ــس        ــ٘ اؾسٜ ــط, ايٛد ــا اؿان ــٌ ٗ ٚقتٓ ــتٛضٟ ّج ــؼ ايسغ ــات اجملً ب

١, بٌ ضَع ايسّكطاط١ٝ ايسغتٛض١ٜيًسّكطاطٝ
(23)

, ٚشيـو ٗ َـا ٜكـّٛ بـ٘     

َٔ زٚض ٗ ؾـطض اسـذلاّ ايسغـتٛض عًـ٢ ايػـًڀات ايعاَـ١, ٚٗ ٓاٜـ١        
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ــات    ــ٢ ْعاٖــ١ ا٫ْتداب ــ١ عً ــات ايعاَــ١, ٚايطقاب ــ١ ٚاؿطٜ اؿكــٛم ايؿطزٜ

 ٚقشتٗا. 

ٚيكس غاز ٗ ايؿهط ايسغتٛضٟ, ضزساڄ َٔ ايعَٔ, ٚخاق١ ٗ ايٓكــ  

 Rousseauكطٕ ايجأَ عؿط, بتأثرل َٔ ايؿًٝػٛف ضٚغـٛ  ايجاْٞ َٔ اي

ٚست٢ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ, إٔ ايكـإْٛ ٖـٛ ايتعـبرل عـٔ     

ا٫ضاز٠ ايعا١َ, ٚؾٝٗا تتذػس غٝاز٠ ا٭١َ, ٚإٔ ايدلٕـإ ٖـٛ إُجـٌ شلـصٙ     

ا٫ضاز٠, ٫ٚ غًڀ١ ؾٛم غًڀت٘, ٫ٚ هٛظ شلـصٙ ا٫ضاز٠ إٔ تهـٕٛ خانـع١    

ٖٚصٙ ايٓٛط١ٜ ت٪زٟ إٍ ايتُـاٖٞ بـٌ احملهـٌَٛ ٚاؿـانٌُ,     ٭١ٜ ضقاب١, 

عٝح تهٝ  أٚ ؽتً٘ إضاز٠ احملهٌَٛ, أٟ إضاز٠ ايؿـعب بـإضاز٠ اؿـانٌُ,    

ٜٚكبح َا ٜطٜسٙ اؿـانِ ٖـٛ َـا ٜطٜـسٙ ايؿـعب, َٚـا ٜكـسض عٓـ٘ َـٔ          

 قٛاٌْ, ٜعدل عٔ إضاز٠ ايؿعب ايصٟ ٫ ٜػع٘ ا٫ستذاز عًٝٗا.

ضٟ اؿسٜح قس أسسخ ُٝٝعاڄ ٚانشاڄ بٌ اؿانٌُ إ٫ إٔ ايؿهط ايسغتٛ

ٚاحملهٌَٛ, ٚأنس عًـ٢ اغـتك٬ٍ إضاز٠ ايؿـعب عـٔ إضاز٠ ٖجًٝـ٘, ٚعٝـح       

أقبح ايسغتٛض ٖٛ ايتعبرل اؿكٝكٞ عٔ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ. ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض 

ضاز٠, ٚبــصيو اقــب َــس٣ اســذلاّ ايدلٕــإ شلــصٙ اٱايكهــا٤ ايسغــتٛضٟ يرل

تٛضٟ ٗ تكشٝح إعازيـ١ ايسّكطاطٝـ١, َـٔ خـ٬ٍ     ٜػاِٖ ايكها٤ ايسغ

إخهاع إضاز٠ ٖجًٞ ايؿعب يػٝاز٠ ايؿعب, إتُج١ً ٗ ايسغتٛض, ٚعٝح ٫ 

ٜهٕٛ ايكإْٛ َعدلاڄ عٔ إضاز٠ ا٭١َ إ٫ بكسض َا ٜأتٞ َتٛاؾكاڄ َ  أسهـاّ  

ايسغتٛض
(24)

. 

- La loi… n'exprime la volonté générale que dans le 
respect de la constitution. 

ٖٚصا ايؿهط اؿسٜح أقبح َكب٫ٛڄ َٚع٫ُٛڄ ب٘, َٚٓ٘ ٜٓڀًل ايكها٤ 

ايسغتٛضٟ يٝؿطض اسذلاّ ايسغتٛض, َٔ د١ٗ, ٚوُـٞ إضاز٠ ا٭َـ١, َـٔ    

 د١ٗ ثا١ْٝ, َٔ إغا٠٤ ايتعبرل عٓٗا.

٫ٚ تهٕٛ ٖصٙ اؿُا١ٜ ناؾ١ٝ, ست٢ ٫ ْكٍٛ نا١ًَ إ٫ إشا أْٝڀت بٗصا 

ت ايــيت ُهٓــ٘ َــٔ إٔ ٜكــّٛ بٗــصا ايــسٚض, ٚأَهــٔ  ايكهــا٤ ا٫ختكاقــا
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ــٛاطٔ ٘  يًُ ــ ــٔ ّجً ــا٤    أٚ َ ــأ إٍ ايكه ــٔ ايكــٝؼ, إٔ ًٜذ , بكــٝػ١ َ

ايسغتٛضٟ يٝشُٞ سكٛقـ٘ ٚسطٜاتـ٘ ايـيت نؿًـٗا ايسغـتٛض َـٔ استُـاٍ        

 ا٫ؾت٦ات عًٝٗا َٔ قبٌ ايكإْٛ ايصٟ ٫ ًّو ايكها٤ ايعازٟ إ٫ تڀبٝك٘.

يٓا, قٛض٠ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ, ّهٔ إٔ تتبس٣ 

اؾعا٥طٟ, ٚايتذطب١ اييت خانٗا ٗ َعطن١ اثبات ايصات ٚايكٝاّ بايسٚض 

إٓتٛط, َٚٔ خ٬ٍ شيو تبسٚ ايجػطات ٗ َكابٌ ا٫هابٝات ٚا٫لاظات أنجط 

, 0991َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ  011, َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ ٚنٛساڄ ٚز٫ي١

 ض٥ٝؼ أٚ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ ٝات:سٝح اقتكط ا٫خڀاض ع٢ً ث٬خ ؾدك

ؾا٭خرلٜٔ ّج٬ٕ ايهتٌ  ا٭١َ, فًؼ ض٥ٝؼ أٚ ايٛطين ايؿعيب اجملًؼ

ايدلٕا١ْٝ ا٭نجط ُجٌٝ زاخٌ ايدلٕإ, ٚبايتايٞ سطَإ ا٭ق١ًٝ زاخٌ 

 .ايدلٕإ َٔ سل اٱخڀاض

 ايڀبٝع١ ايػاَه١ يعٌُ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟإبشح ايجايح: 

٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ نـطٚض١ٜ يهؿايـ١ اسـذلاّ قٛاعـس     إٕ ايطقاب١ ع

َٚباز٨ ايسغتٛض, ؾايػ٪اٍ إڀطٚح اٯٕ ٖٛ: ٌٖ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ ٜعـس   

؟ أّ دٗـ١ غٝاغـ١ٝ؟ ٫ ْػـتڀٝ  إٔ لـعّ بأسـس      أٚ قا١ْْٝٛ د١ٗ قها١ٝ٥

 Chenotاٱدابتٌ. ؾذاْب نبرل َٔ ايؿكٗا٤ ايؿطْػـٌٝ َٚـِٓٗ ايػـٝس    

 ٍ ــ١    ٜــطٕٚ َــٔ خــ٬ٍ ايٓٛــط إ ــ٘ دٗ تؿــهٌٝ اجملًــؼ ّهــٔ ايكــٍٛ بأْ

غٝاغ١ٝ
(25)

بايكٍٛ إٍ إٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٖٛ  Floret. ؾُٝا شٖب ايػٝس 

دٗاظ غٝاغٞ قاْْٛٞ ٚي٘ بٗصٙ ايكؿ١ سل إبسا٤ ٚد١ٗ ايٓٛـط ايكاْْٛٝـ١   

ٚأٜهاڄ إبسا٤ ٚد١ٗ ْٛط ا١ُ٥٬ٕ ايػٝاغ١ٝ
(26)

, يهٔ داْب آخط َٔ ايؿك٘ 

ًــؼ ايسغــتٛضٟ َــا ٖــٛ إ٫ دٗــ١  عًــ٢ عهــؼ شيــو, سٝــح ٜــط٣ إٔ اجمل 

قها١ٝ٥
(27)

 خكٛقاڄ إشا ْٛطْا إٍ اختكاقات٘. 

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايسٚض ايػٝاغٞ يًُذًؼ ايسغتٛضٟ

مل ٜع٘ ايسغتٛضٜٔ اؾعا٥طٟ ٫ٚ ايؿطْػٞ أٚ قإْٛ تِٓٛٝ فًػـُٝٗا  

طبٝعتُٗا ايكا١ْْٝٛ, ٖٚصا َا ططح ايػـ٪اٍ  وسز ٚقؿاڄ قاْْٛٝاڄ شلُا, أٟ مل 

ٖصٙ إ٪غػ١ ايسغتٛض١ٜ, ٚمل ٜهـ ايسغتٛض اؾعا٥ـطٟ أٟ  سٍٛ طبٝع١ 

ــ٘ ايكــازض ٗ      ــٌ ْٛاَ ــصيو مل ٜؿع ــتٛضٟ, ٚن ــؼ ايسغ ــ٢ اجملً قــؿ١ عً



(307) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إعسٍ, بٌ إٔ ايسغتٛض عاجل أسهاَ٘ ٗ ايباب ايجايح َٓ٘ ؼت  7/0/0909

عٓٛإ ايطقاب١ ٚإ٪غػات ا٫غتؿاض١ٜ, ٚيٝؼ نُٔ ايؿكٌ ايجايح َٓـ٘  

ا١ٝ٥, ٗ سٌ إٔ َا أغؿً٘ ايسغتٛض ايًبٓـاْٞ, قـس   ٚإتعًل بايػًڀ١ ايكه

ٚايصٟ ْكت إاز٠  521/93اغتسضن٘ قإْٛ إْؿا٤ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ضقِ 

اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ   $ع٢ً إٔ :  021/99َٓ٘, إعسي١ َٛدب ايكإْٛ ضقِ 

ٚهُــ  َعٛــِ ايؿكــ٘ #. ٦ٖٝــ١ زغــتٛض١ٜ َػــتك١ً شات قــؿ١ قهــا١ٝ٥

١ يًُذًؼ ايسغتٛضٟايسغتٛضٟ ع٢ً ايڀبٝع١ ايكها٥ٝ
(28)

. 

يٓتشسخ عـٔ ايڀبٝعـ١ ايػٝاغـ١ٝ يعُـٌ اجملًـؼ ٚا٫ػاٖـات إ٪ٜـس٠        

 ٚإعاضن١ شلصا ايڀطح ع٢ً ا٭قٌ بكؿ١ عا١َ.

ٚٗطت ايبازض٠ ا٭ٍٚ يًطقابـ١ ايػٝاغـ١ٝ عًـ٢ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ ٗ      

( ايصٟ طايب بإْؿا٤ ١٦ٖٝ غٝاغـ١ٝ  Sieyesؾطْػا ع٢ً ٜس ايؿكٝ٘ غٝٝع )

ا ايػا٤ ايكٛاٌْ إدايؿ١ يًسغتٛض, ٚغطن٘ ٗ شيو ٖٛ ٓا١ٜ تهٕٛ َُٗتٗ

ايسغتٛض َٔ ا٫عتسا٤ ع٢ً أسهاَ٘ َٔ قبٌ ايػًڀ١
(29)

. 

   ٍ ؾايطقاب١ ايػٝاغـ١ٝ َـٔ ْاسٝـ١ أٚ
(30)

أْٗـا تتڀًـب ْكـاڄ قـطواڄ ٗ      

ايسغتٛض ع٢ً إْؿا٥ٗا, ٚوسز ايسغتٛض أغًٛب تؿهًٝٗا ٖٚٛ أغًٛب عـاز٠  

ا ٚٗ َكسَتٗا ضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ إشا غٝاغٞ, نُا وسز إختكاقاتٗ

قس ٜػٓس شلا ايسغتٛض اختكاقات أخط٣ َجٌ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ 

 اؿايٞ. 0920ٗ زغتٛض 

ٕ ايطقاب١ ايػٝاغ١ٝ ٫ ٜت٫ٖٛا قها٠, بـٌ ٦ٖٝـ١   إَٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ  -

غٝاغ١ٝ ٚيٛ زخًٗا بعـض َـٔ ضدـاٍ ايكـإْٛ, ٭ٕ إًشـٛٚ ٗ اختٝـاض       

١٦ ايطقاب١ أْ٘ ٜـتِ بٛاغـڀ١ غـًڀات غٝاغـ١ٝ: ؾكـس ؽتـاضِٖ       أعها٤ ٖٝ

ايػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚسسٖا أٚ با٫ؾذلاى َ  ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ
(31)

. 

ٜٚهٝـ بعض ايؿك٘ َـٔ خـ٬ٍ تڀبٝكـات ايطقابـ١ ايػٝاغـ١ٝ ايـيت       

ناْت ؾا٥ع١ ٗ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ ايػابل ٚزٍٚ ايهتًـ١ ايؿـٝٛع١ٝ غـابكاڄ,    

ػًڀ١ ايتؿطٜع١ٝ بايطقاب١ عٔ ططٜل ؾ١ٓ َٓبجك١ أْ٘ أسٝاْاڄ قس ؽتل اي

َٓٗا ٗ ؾهٌ ؾ١ٓ ضقاب١ غٝاغ١ٝ, ٚأسٝاْاڄ أخط٣ ؾ١ٓ غٝاغ١ٝ ُجٌ ؾٝٗـا  
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كتًـــ اشل٦ٝــات ٚايػــًڀات ٗ ايسٚيــ١, أٚ أخــرلاڄ بٛاغــڀ١ ض٥اغــ١ اؿــعب 

اؿانِ
(32)

. 

ٚأخرلاڄ تتُٝع ايطقاب١ ايػٝاغ١ٝ بأْٗـا ضقابـ١ غـابك١ عًـ٢ إقـساض       -

ض٥ٝؼ ايسٚي١, َجٌ نٌ قٛض ايطقاب١ ايسغتٛض١ٜ اييت طبكتٗا  ايكإْٛ َٔ

. ؾٗٞ ضقابـ١ ٚقا٥ٝـ١   0920ؾطْػا ٗ زغاترلٖا ست٢ ايسغتٛض اؿايٞ يعاّ 

تت٬ؾــ٢ َػــبكاڄ إَهاْٝــ١ إقــساض ْٚؿــط قــإْٛ ٜٚهــٕٛ كايؿــاڄ يًسغــتٛض, 

ٚتتسخٌ ايطقاب١ بعس إقـطاض ايكـإْٛ َـٔ ايدلٕـإ ٚقبـٌ إقـساضٙ. ٜٚـط٣        

ٕ غط اختٝاض ؾطْػا ٗ زغـاترلٖا يُٓـاشز َتعـسز٠ يًطقابـ١     بعض ايؿك٘ أ

ايػٝاغ١ٝ ايػابك١, ٖٛ بكاٜا تأثرل َبسأ غٝاز٠ ا٭١َ ع٢ً ايؿهط ايؿطْػٞ 

ٚأغًب١ٝ ؾكٗا٥٘
(33)

. 

ٜٚط٣ داْب َٔ ايؿك٘ إٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ شٚ طاب  غٝاغـٞ غـٛا٤   

بايٓػب١ يهٝؿ١ٝ تأيٝؿ٘ أٚ يًٛٚا٥ـ اييت ٜت٫ٖٛا
(34)

 . 

 يجاْٞ: ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ اجملًؼ ايسغتٛضٟ إڀًب ا 

ٚٴدٗت اْتكازات عس٠ ٭قشاب ايطأٟ ايكا٥ٌ بايطقاب١ ايػٝاغـ١ٝ عًـ٢   

 َدلظٜٔ ٗ شيو ايسٚض ايكاْْٛٞ ٚايسغتٛضٟ يًُذًـؼ,  زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ

 ٗ:  شيو تُجٌٜٚ

ٕ ايكٍٛ بإٔ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ ٜعـس دٗـاظاڄ غٝاغـٝاڄ, ٜعـس أَـطاڄ       إ 

باز٨ ا٭غاغ١ٝ يًكـإْٛ ايسغـتٛضٟ ٚبكـؿ١ خاقـ١ َـ       َتعاضناڄ َ  إ

َبسأ ايسّكطاط١ٝ, شيو إٔ ايػٝاز٠ ٖٞ يٮَـ١ ُٚـاضؽ َـٔ خـ٬ٍ ٖجًـٞ      

ا٭١َ أٚ عٔ ططٜل ايؿعب َباؾط٠ بٛاغڀ١ ا٫غتؿتا٤
(35)

, َٚٔ إُهـٔ  

إٔ تٓكاز تًو اشل١٦ٝ ايسغتٛض١ٜ يٮٖٛا٤ اؿعب١ٝ ٚايؿ١ٜٛ٦, سٝح ٫ ّهٔ إٔ 

١٦ عٔ ضغبات ايػًڀ١ اييت عًُت عًـ٢ تؿـهًٝٗا, ٚبـصيو    تتد٢ً ٖصٙ اشلٝ

تػك٘ ايػا١ٜ َٔ ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ
(36)

. أَا أعهـا٤ اجملًـؼ   

ايسغتٛضٟ ؾِٗ يٝػٛا ٖجًٌ يًؿعب نُـا أْٗـِ غـرل َٓتدـبٌ َـٔ قبـٌ       

ايؿعب ٚطإا إٔ ا٭َـط نـصيو ؾهٝــ ٜهـٕٛ شلـِ سـل ٖاضغـ١ ايػـًڀ١         

ايػٝاغ١ٝ؟؟
(37)

بايتأنٝس, ٫ٚ ٜػرل َٔ ا٭َط ؾـ٦ٝا إٔ ث٬ثـ١    يٝؼ شلِ شيو 

َِٓٗ َعٕٝٓٛ بٛاغڀ١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٖٚصا ا٭خرل َٓتدب بٛاغـڀ١  
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ــ٢     ــِٝٗ نُٓتدــبٌ عً ا٫قــذلاع ايعــاّ إباؾــط ؾتذــاٚظٶا ّهــٔ ايٓٛــط اي

زضدتٌ
(38)

. 

أَا بايٓػب١ يًج٬ثـ١ أعهـا٤ إعٝٓـٕٛ بٛاغـڀ١ ض٥ـٝؼ فًـؼ ا٭َـ١        

اعتباضِٖ َٓتدبٌ َٔ خ٬ٍ أضبـ  زضدـات, أَـا    )ايؿٝٛر( ؾتذاٚظاڄ ّهٔ 

بايٓػب١ يط٩غا٤ اؾُٗٛضٜـ١ ايػـابكٌ ؾـ٬ ّهـٔ اغـتٛٗاض أٟ عٓكـط أٚ       

زضد١ اْتداب١ٝ بايٓػب١ شلِ
(39)

. 

ٕ ايكٍٛ بإٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ي٘ طبٝع١ غٝاغ١ٝ ٖـٛ أَـط   إنصيو  -

   ّ  ٗ سس شات٘ ٜتعاضض َ  َبسأ إػ٪ٚي١ٝ ايػٝاغ١ٝ, شيـو ٭ْـ٘ ٗ ايٓٛـا

ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ٜػٛز َبسأ َكتهاٙ إٔ نـٌ دٗـ١ ؽـٍٛ غـًڀ١ َـا      

ٜــتعٌ إٔ ٜكابًــٗا َػــ٪ٚي١ٝ, ؾاؿهَٛــ١ َــج٬ڄ َػــ٪ٚي١ أَــاّ اؾُعٝــ١  

ايٛط١ٝٓ, أَا بايٓػب١ يًذُع١ٝ ايٛطٓٝـ١ ؾإْٗـا ّهـٔ إٔ ؼـٌ بكـطاض َـٔ       

ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ
(40)

. أَا بايٓػب١ يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ؾإٕ َػ٪ٚي١ٝ ّهـٔ  

باؾط٠ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿتا٤ أٚ اعـاز٠ اْتدابـ٘ َـٔ عسَـ٘     إٔ تجاض َ

ْاٖٝو عٔ َػ٪ٚي١ٝ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٗ ساي١ اـٝا١ْ ايع٢ُٛ
(41)

, يهٓ٘ 

بإكابٌ ؾإٕ أعها٤ اجملًؼ ايسغـتٛضٟ غـرل َػـ٪ٚيٌ أَـاّ أسـس أٚ أٜـ١       

د١ٗ ناْت ؾا٭عهـا٤ إعٝٓـٕٛ غـرل قـابًٌ يًعـعٍ, أَـا ا٭عهـا٤ عهـِ         

ٛا ؾاغًٌ ٕٗاّ ايعه١ٜٛ ط١ًٝ سٝاتِٗ. ٚتأغٝػـاڄ عًـ٢   ايكإْٛ ؾػًٝٛ

شيو ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ّاضؽ َٗاَاڄ غٝاغ١ٝ ٚتًتـعّ ناؾـ١   

غًڀات ايسٚي١ َا ٜكسضٙ َٔ قطاضات ٚٗ شيو ايٛقت ؾـإٕ أعهـا٥٘ غـرل    

َػ٪ٚيٌ, ؾصيو ٜتهُٔ ٗ سس شات٘ تعاضناڄ ٚانشاڄ َ  َبسأ إػ٪ٚي١ٝ 

ض ٗ ايسغتٛض ايؿطْػٞايػٝاغ١ٝ إكط
(42)

. 

نصيو إٔ ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ شلـا طبٝعـ١ قاْْٛٝـ١ َـٔ      -

ايسضدــ١ ا٭ٍٚ, ٜٚؿــذلض بأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايــيت ُاضغــٗا, إٔ تهــٕٛ يــسٜٗا 

ايكسض٠ ايؿ١ٝٓ ع٢ً عح ٚزضاغ١ إؿانٌ ايكاْْٛٝـ١ ايـيت تؿـٛب َهـُٕٛ     

٦ٝـ١ عٓـس اختٝـاضِٖ تبعـاڄ     ايكٛاٌْ, ٖٚصا قس ٫ ّهٔ تـٛؾطٙ ٗ أعهـا٤ اشل  

ٕعاٜرل غٝاغ١ٝ, إٕ َٔ قبٌ ايػـًڀ١ ايتؿـطٜع١ٝ أٚ َـٔ قبـٌ ايػـًڀ١      

 ايتٓؿٝص١ٜ. 
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ٖصا ا٭غًٛب ايطقابٞ عًـ٢ ايػـًڀات ايعاَـ١ ٗ     نُا ٜكتكط ؼطى -

ايسٚيــ١, ّٚٓــ  ا٭ؾــطاز َــٔ اغــتعُاٍ سكٗــِ بــايڀعٔ بعــسّ زغــتٛض١ٜ  

ا هعـٌ ٖـصٙ ايطقابـ١ سهـطاڄ     ايكٛاٌْ أَاّ اشل١٦ٝ إدتك١ بٗصٙ ايطقاب١, ٖ

ع٢ً غًڀات ايسٚي١ زٕٚ إٛاطٌٓ
(43)

 . 

ٚقس نإ نجرل َٔ ايؿكٗا٤ ايؿطْػٌٝ ٜساؾعٕٛ عٔ ايكؿ١ ايكها١ٝ٥ 

يكطاضات اجملًؼ ايسغتٛضٟ, بطغِ اعذلاؾِٗ بإٔ أغًٛب تهٜٛٓـ٘ غٝاغـٞ,   

٭ْ٘ ٜػًو ٗ عًُ٘ َػًو اشل٦ٝات ايكها١ٝ٥ غٛا٤ ٗ ا٫دـطا٤ات ٚأقـٍٛ   

ات اييت ٜتبعٗا َٚٓٗا ٚداٖٝـ١ احملانُـ١ َٚطاعـات سكـٛم ايـسؾاع أٚ      احملانُ

 –ايكطاضات اييت ٜتدـصٖا , ؾٗـٛ ٦ٖٝـ١ غٝاغـ١ٝ ُـاضؽ ٚٚٝؿـ١ قهـا١ٝ٥        

ْٚٛــطاڄ ٭ُٖٝــ١ ايٛٚٝؿــ١ ٜــط٣ ايــبعض إٔ اجملًــؼ   -سػــب تعــطٜؿِٗ

ايسغتٛضٟ طابع٘ ايكها٥ٞ ٖٛ ايػايب ٚايػٝاغٞ ٖٛ ايسضد١ ا٭قٌ, ؾٗـٛ  

٦ٖٝ١ٝ٥ـ١ ضقابــ١ ؾـب٘ قهــا  
(44)

. بـٌ إٔ أغًــب ايؿكٗـا٤ ٫ ٜتٛقؿــٕٛ عًــ٢   

ططٜك١ تهٜٛٔ اجملًؼ شات ايڀاب  ايػٝاغٞ ٜٚعتدلْٚٗا عٓكـطاڄ قاٜـسٶا أٚ   

غرل ساغِ طإا إٔ نُاْات اغتك٬ٍ ا٭عها٤ َهؿٛي١, ؾا٭غاؽ يـسِٜٗ  

إٔ قطاضات اجملًـؼ شلـا ايكـؿ١ ايكهـا١ٝ٥, إ٫ َـا ْـسض َجـٌ بعـض اٯضا٤         

ا ٚؾكاڄ يبعض ايٓكـٛم, ٚيـصيو ؾٗـِ ٜكـطضٕٚ إٔ     ا٫غتؿاض١ٜ اييت ٜبسٜٗ

اجملًؼ ايسغتٛضٟ يٝؼ ؾك٘ ١٦ٖٝ ؾب٘ قهـا١ٝ٥, بـٌ ٜكـطضٕٚ قـطاس١     

أْ٘ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ ُاضؽ ضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ َ  اختكاقات أخـط٣  

َعُٛٗاشات طاب  قها٥ٞ ٗ 
(45)

. 

َٚعٝاض ايكؿ١ ايكها١ٝ٥ َتـٛاؾط ٗ ضأٟ ايؿكٗـا٤ ايؿطْػـٌٝ, شيـو     

" ٚأٜسٙ ؾٝـ٘ اٯخـطٕٚ إـساؾعٕٛ    Valineايصٟ زاؾ  عٓ٘ ا٭غتاش "إعٝاض 

عٔ ايڀاب  ايكها٥ٞ يًُذًؼ: ايؿكـٌ ٗ َػـأي١, ٚعهـِ ٜتُتـ  بكـ٠ٛ      

  ٘ ايؿ٤ٞ إكهـٞ بـ
(46)

, ٚايؿـكإ َتـٛاؾطإ ٗ اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ: ؾٗـٛ      

ٜؿكــٌ ٗ َػــا٥ٌ قاْْٛٝــ١, ٚتتُتــ  قطاضاتــ٘ بــٓل ايسغــتٛض باؿذٝــ١ 

ٗٞ ْٗا١ٝ٥ ٚتؿطض ع٢ً نٌ ايػـًڀات ايعاَـ١ ٚنـٌ    ؾ –إًع١َ إڀًك١ 

 ايػًڀات ايكها١ٝ٥ نُا ْل ايسغتٛض.
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8 

ٜٚعتدل اجملًؼ ايسغتٛضٟ بايٓٛط يهٌ َـا غـبل ٦ٖٝـ١ ؾـب٘ قهـا١ٝ٥      

ٚنصيو ْٛع١ٝ ضقابت٘, ؾٓهٕٛ إظا٤ ططٜك١ ٚغ٘ بـٌ ايطقابـ١ ايػٝاغـ١ٝ    

عـ١  ٚايكها١ٝ٥. يهٔ َٚ  شيو عًٝٓا إٔ ٫ ْكشِ أْؿػـٓا ٗ تكـٓٝـ طبٝ  

ٖصٙ ايطقاب١ طإا إٔ إؿطع قٓؿٗا ن١٦ٝٗ ضقاب١ٝ ُاضؽ ضقابـ١ زغـتٛض١ٜ   

ٚضقاب١ اْتدابات َ  تػذٌٝ بعض ايتشؿٛات اييت شنطْاٖـا غـابكا ٖٚـٞ    

 ثػطات مل ٜتساضنٗا إؿطع ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ.

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
 .32/8/8989َ٪ضر ٗ  0/89( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 1)

 . 8/8/8989إ٪ضر ٗ  84/89( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 2)

 .88/80/8989َ٪ضر ٗ  3/89( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 3)

 َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ. 838( إاز٠ 4)

 .89/5/8998َ٪ضر ٗ  98/ض.م.ع/ّ.ز/6تٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ ( ضأٟ اجملًؼ ايسغ5)

 .89/0/8997َ٪ضر ٗ  97ز/-ّ –/ض أ  4( ضأٟ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضقِ 6)

 .07/82/8999ايكازض بتاضٜذ  842/99(  قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 7)

 .04/88/8999ايكازض بتاضٜذ  0/99(  قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 8)

ف١ً اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ, برلٚت ٗ اؾعا٥ط ٚيبٓإ,  ( خايس قباْٞ:  ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛا9ٌْ)

 .387. م 0222 – 8997

 .377( خايس قباْٞ: َطد  غابل. م 10)

(11) Elizabeth Zoller: Droit constitutionnel 1998. P. 155 et S. 

 . 08/0/8999ايكازض بتاضٜذ   8/99 ( ضأٟ اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ ضق12ِ)

. ٚقطاض ضقِ 88/0/8995ايكازض بتاضٜذ  8/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 13)

 . 05/0/8995ايكازض بتاضٜذ  0/8995

 . 05/0/8995ايكازض بتاضٜذ  0/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 14)

 . 88/9/8995ايكازض بتاضٜذ  3/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 15)

 . 38/5/8995ايكازض بتاضٜذ  5/8995( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 16)

 . 04/88/8999ايكازض بتاضٜذ  0/8999( قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ضقِ 17)

 .303( خايس قباْٞ: َطد  غابل. م. 18)

قانط٠ أيكٝت ٗ اؾتتاح ايػ١ٓ اؾاَعٝـ١ ٗ   (  قُس اجملصٚب: "اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٗ يبٓإ",19)

دبٌٝ. ْٚؿـط ٗ نتـاب اجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ايًبٓـاْٞ,       -ن١ًٝ اؿكٛم ؾاَع١ ضٚح ايكسؽ 

 .896م .8998إ٪غػ١ اؿسٜج١ يًهتاب. ططابًؼ. 
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َطادع١, أضب  َطادعات قسَت خ٬ٍ ؾـٗط ٚاسـس ٖـٛ ؾـٗط      84( ٬ٜسٜ إٔ َٔ أقٌ 20)

ٗ ايؿـٗط ْؿػـ٘, ٚإ عؿـط َطادعـات َـٔ بٝٓٗـا,        ٚؾكـًت  0222ايػازؽ َٔ غـ١ٓ  

 بڀاٍ ايكإْٛ نًٝاڄ أٚ دع٥ٝاڄ ٚاثٓتإ ضزتا با٭غاؽ ٚاثٓتإ ضزتا بايؿهٌ.إاقذلْت ب

 .305(  خايس قباْٞ: َطد  غابل. م. 21)

ًؼ ايسغتٛضٟ, إْكاش يًُ٪غػ١ أّ تعڀٝـٌ شلـا,   باجمل( ٚغِٝ َٓكٛضٟ: ايكٛاٌْ إتعًك١ 22)

 .307. م. 0227, برلٚت 48اٌَ. عسز ْكاب١ احمل -ف١ً 

(23) DOMINIQUE ROUSSEAU; Droit du contentieux constitutionnel. 
Montchrestien. Paris. 4 éd. 1995. P. 397. 

(24) c.c 197 DC. 23 Aout 1985. Evolution de la Nouvelle – Caledonie. 
Favoreu – Philip. P. 612 – 620. 
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)25  ( Colliard claude. Albert "Libertes publique" cinqueme edition. Dall-z 

1975. P146. 
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R.D.P.1-1979. P 31. 
)27  ( Louis Trotabas et Paul Isoart. "Droit Public" L.G.D.S 1988.. 

)28  ( DOMINIQUE ROUSSEAU; Droit du contentieux constitutinnel. 4 éd. 

1995 p,48. FRANCOIS LUCHAIRE; Le conseil constitutinnel. 2 éd. 
1997. p,38 et S.   

تٛضٟ ٚايـِٓٛ ايػٝاغـ١ٝ إكاضْـ١, زٜـٛإ إڀبٛعـات      ( غعٝس بٛ ايؿعرل, ايكإْٛ ايسغـ 29)

 .894ٚ895. م 0224اؾاَع١ٝ اؾع٤ ا٭ٍٚ, ايڀبع١ ايػازغ١.  اؾعا٥ط 

ضقاب١ زغـتٛض١ٜ ايكـٛاٌْ ٚاجملًـؼ ايسغـتٛضٟ ٗ يبٓـإ. ايـساض       ( قُس ضؾعت عبس ايٖٛاب, 30)

 .026, م  0222اؾاَع١ٝ يًٓؿط. برلٚت غ١ٓ 

قػــٔ خًٝــٌ, ايكــإْٛ ايسغــتٛضٟ ٚايــِٓٛ  –ٝــس َتــٛيٞ عبــس اؿُ-(  غــعس عكــؿٛض31)

 .844م  8976ايػٝاغ١ٝ, 

ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ ٗ ايكٛاٌْ ٗ َكط, زضاغ١ َكاضْـ١,  ( عًٞ ايػٝس ايباظ. 32)

 .98م  .8978زاض اؾاَعات إكط١ٜ. ا٫غهٓسض١ٜ 

٭ٍٚ َذلدـِ اٍ ايًػـ١   ( أْسضٜ٘ ٖٛضٜٛ, ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايـِٓٛ ايسغـتٛض١ٜ, اؾـع٤ ا   33)

 . 528م 8977ايعطب١ٝ, 

 .055 -054.م.َطد  غابل( خايس قباْٞ: 34)
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)35( "La souverainete nationale appartient au peuple qui L’exerce par 

ses representants. et par La voie du referendum …" 
     Article 3. de La constitution Francaise de 1958.  

ْٛقؿـت   ( أٌَ عاطـ قًٝبا. ضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاٌْ, ضغاي١ يٌٓٝ ؾٗاز٠ إادٝػـترل. 36)

 .808ظاَع١ برلٚت ايعطب١ٝ. غرل َٓؿٛض٠. م 

)37  ( "Les membres du Conseil constitutionnel ne sont ni les 

representants du peuple. ni ses élus, comment pourraient-ils alors 
exercer un pouvoir politique?" 

, 8990( ق٬ح ايسٜٔ ؾٛظٟ , اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠ 38)

 .38م 

 .502( اْٛط نًٛز يٝهًرلى. ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايِٓٛ ايسغتٛض١ٜ. م 39)

( قــ٬ح ايــسٜٔ ؾــٛظٟ , ايتــٛاظٕ بــٌ ايػــًڀتٌ ايتؿــطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝصٜــ١ ٗ ايسغــتٛض   40)

 .37ٚ38, م 8998أٜٔ؟, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠ ايؿطْػٞ 

 .8958َٔ زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ اـاَػ١ ايكازض غ١ٓ  68( ضاد  إاز٠ ضقِ 41)

)42  ( "La participation du Conseil constitutionnel au pouvoir politique par 

des decisions devant lesquelles toutes les institutions doivent 
s’incliner serait donc absolument contraire au principe de la 
responsabilité… 

 ..830َطد  غابل م ( أٌَ عاطـ قًٝبا. 43)

)44   (  Marcel Waline . Préface, "Les grandes décisions du cons. Const" 

par L. Favoreu et Loic Philip: J Rivero, les libertés Publiques, Rev, 
Droit public, 1967, p,115: André Hauriou, Or. Const. et institutions, 
1975, op.cit. p 1093, L. Favoreu et Loic Philip, "Le Conseil 
constitutionnel," Collection que sais-je? P.77: Francois Luchaire, Le 
Conseil constitutionnel. Op.cit . p.36-37.   

)45  ( Francois Luchaire: le conseil constitutionel est-il une jurisdiction? 

R.D.P.1-1979. P 36. 
 .30( إطد  ْؿػ٘ 46)
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 لجان التحقيق في الجرائم الدولية 

 نة دارفور ولجنة غزةمقارنة بين لج

 بومدين محمد.د

 جامعة أدرار                                         
S 

ٜٗسف ٖصا إكاٍ إٍ تكِٝٝ ؾإ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ 

إكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٗ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ تككٞ 

 ٚططٜك١ ايًذٓتٌ بٌ ايؿطٚم إبطاظ سٝح اؿكا٥ل ٗ قڀاع غع٠. َٔ

 ٚايتٛقٝات اييت تكسَت بٗا ٚاٱدطا٤ات إذلتب١ عٔ شيو. َٔ عًُُٗا,

 ٚاؿٝاز. ٚايٓعا١ٖ إٛنٛع١ٝ َعاٜرل  ٚؾل اؾٓا١ٝ٥ ايعساي١ ؼكٝل أدٌ

Abstract 

This article aims to evaluate the committees to investigate 

international crimes, by comparing between the Committee of 

Inquiry into crimes committed in Darfur and the fact-finding 

committee in the Gaza Strip. In terms of highlighting the 

differences between the two committees,  the way they work and 

the recommendations proposed by, and procedures arising from 

that.  In order to achieve criminal justice according to the standards 

of objectivity, impartiality, and neutrality. 

 

يكس ضسبت إُٓٛات ايسٚي١ٝ ٚاؾُعٝات إس١ْٝ ٚإساؾعٌ عٔ سكٛم 

اٱْػإ ٗ ناؾ١ ايعامل بإْؿا٤ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ باعتباضٖا خڀ٠ٛ 

دباض٠ َٔ أدٌ ايكها٤ ع٢ً اٱؾ٬ت َٔ ايعكاب ع٢ً اؾطا٥ِ اـڀرل٠ 

ييت اييت أظٖكت أضٚاح اٯ٫ف َٔ ايبؿط. ٚٗ اْتٛاض اـڀ٠ٛ ايتاي١ٝ ا

تتشكل ؾٝٗا ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يًذُٝ  زٕٚ ُٝٝع بٌ زٍٚ ع٢ُٛ ٚأخط٣ 

قػرل٠, ْٚٛطا يًكعٛبات اييت تٛاد٘ احمله١ُ ٚاعذلانات بعض ايسٍٚ 

ايؿاع١ً ٚإ٪ثط٠ ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ, ناي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, ؾكس 

٬ُ اقتكطت اـڀ٠ٛ ع٢ً إٔ تعڀ٢ احمله١ُ اؾٓا١ٜ ايسٚي١ٝ زٚضا َه



(315) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

يًكها٤ ايٛطين. عٝح ٜٓعكس شلا ا٫ختكام ؾك٘ عٓسَا ٫ تكسض أٚ ٫ 

ايصٜٔ  متطغب ايسٚي١ قاسب١ ا٫ختكام ٗ قان١ُ َٚعاقب١ ا٭ؾدا

تًو اؾطا٥ِ. ااضتهبٛ
(1)

باٱناؾ١ إٍ شيو ؾإٕ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َا  

٦ٖٝٚات ناْت يتٓٛط ٗ بعض ايكهاٜا إڀطٚس١ سايٝا عًٝٗا ي٫ٛ ؾطٚع 

ا٭َِ إتشس٠ نُذًؼ ا٭َٔ ٚفًؼ سكٛم اٱْػإ. ؾكس زأب فًؼ 

ٗ نٌ َط٠ تك  ؾٝٗا دطا٥ِ  0226سكٛم اٱْػإ َٓص إْؿا٥٘ عاّ 

ٚاْتٗانات ٚاغع١ ايٓڀام ؿكٛم اٱْػإ ع٢ً تؿهٌٝ ؾإ ؼكٝل ٗ تًو 

اؾطا٥ِ. يكس أسًٝت بعض ايكهاٜا ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ بٓا٤ا 

٢ً تٛقٝات َٔ ؾإ ايتشكٝل تًو. يكس أقسض فًؼ ا٭َٔ قطاضا ع

بإْؿا٤ ؾ١ٓ ؼكٝل ٗ اؾطا٥ِ اييت اضتهبت ٗ إقًِٝ زاضؾٛض. ٚع٢ً ن٤ٛ 

تكطٜط ايًذ١ٓ ُت إساي١ ايكه١ٝ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚعكب 

أْؿأ  0229ٚبسا١ٜ  0228ا٫دتٝاح اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ٗ ْٗا١ٜ عاّ 

سكٛم اٱْػإ ؾ١ٓ يًتشكٝل ٗ ْٝ  اْتٗانات ايكإْٛ ايسٚيٞ  فًؼ

ؿكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ ايسٚيٞ إطتهب١ َٔ قٹبٳٌ إغطا٥ٌٝ, 

بٛقؿٗا غًڀ١ ا٫ست٬ٍ, نس ايؿعب ايؿًػڀٝين ٗ ْٝ  أما٤ ا٭ضض 

ايؿًػڀ١ٝٓٝ احملت١ً, ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ, ْتٝذ١ يًعسٚإ 

ٞ ع٢ً غع٠. يكس قسَت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض قا١ُ٥ بأزلا٤ اٱغطا٥ًٝ

َتُٗا باضتهاب دطا٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ َعُِٛٗ َٔ  58

ايػًڀات ايػٛزا١ْٝ نُا غٝتهح ٫سكا. ٚأٚقت بؿس٠ ع٢ً نطٚض٠ 

إساي١ ايكه١ٝ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚمت بايؿعٌ إسايتٗا َٛدب 

. ٚتطتب عٔ 0225َاضؽ  38ٗ ايكازض  8593 ضقِقطاض فًؼ ا٭َٔ 

إدطا٤ات َٔ بٝٓٗا  ٠شيو اؽاش احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٚفًؼ ا٭َٔ ٚا٭َِ إتشس

َصنطات اعتكاٍ عل أعها٤ ٗ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ ع٢ً ضأغِٗ ض٥ٝؼ 

اؾُٗٛض١ٜ عُط ايبؿرل, ٚإضغاٍ بعجات َٚطاقبٌ ٚقٛات عػهط١ٜ ؿُا١ٜ 

 سات اٱْػا١ْٝ...  إسٌْٝ ٚتأٌَ إػاع
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بُٝٓا مل ٜذلتب أٟ َٔ شيو عٔ ؾ١ٓ غع٠. ضغِ إٔ اؾطا٥ِ إطتهب١ ناْت 

ٗ كتًـ زٍٚ  تتٓكٌ َباؾط٠ ع٢ً اشلٛا٤ بايكٛت ٚايكٛض٠ ع٢ً ايؿها٥ٝا

 ايعامل.

يكس تطتب عٔ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض إٔ أقبشت قه١ٝ َعطٚن١ أَاّ 

ؿطٚض أٜها إٔ تكبح قه١ٝ غع٠ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚنإ َٔ إ

 أٜها َعطٚن١ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. 

ْٚڀام ايبشح شلصا إكاٍ ٫ ٜتػ  يسضاغ١ ا٭غباب اييت تكـ ٚضا٤ عسّ 

إساي١ قه١ٝ غع٠ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, بٌ غٝكتكط ع٢ً عح 

ٕطتهب١ ٗ إطاسٌ ا٭ٍٚ يًكهٝتٌ ٚخاق١ َطس١ً ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ ا

 نٌ َٔ غع٠ ٚزاضؾٛض.

 ٚيعٌ ايطب٘ بٌ قه١ٝ زاضؾٛض ٚقه١ٝ غع٠ ٜتُجٌ ٗ اٯتٞ:

يًتؿاب٘ ٗ طبٝع١ اؾطا٥ِ )دطا٥ِ اؿطب ٚاؾطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ( ٚٗ  -8

دػا١َ ٚؾٛاع١ اؾطا٥ِ إطتهب١: دػا١َ ٚنجط٠ ايتكتٌٝ ٗ زاضؾٛض 

 َرل ٗ غع٠.)آ٫ف ايكت٢ً(, ٍٖٚٛ ٚدػا١َ ٚغا٥ٌ ايبڀـ ٚايتس

يتعأَ ايكهٝتٌ أَاّ اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ إع١ٝٓ: فًؼ ا٭َٔ ٚا٭ٌَ  -0

ايعاّ يٮَِ إتشس٠ ٚفًؼ سكٛم اٱْػإ ٚؾإ ايتشكٝل ٚأخرلا احمله١ُ 

 اؾٓا١ٜ ايسٚي١ٝ.

ٚاٱؾهاي١ٝ اييت ٜڀطسٗا ٖصا إكاٍ تتُجٌ ٗ: ٕاشا ناْت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ  

َٔ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠؟ ٌٖٚ ٜعهؼ زاضؾٛض أنجط ؾاع١ًٝ 

 تؿهٌٝ ٚعٌُ ايًذٓتٌ إٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز يتشكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥؟

 عسٜس٠ أُٖٗا: تٜٚذلتب عٔ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ تػا٫٩

َا ٖٞ ا٭غباب ٚايٛقا٥  اييت أزت إٍ إْؿا٤ ايًذٓتٌ؟ ٚنٝؿ١ٝ إْؿا٥ُٗا؟ 

نٌ ؾ١ٓ؟ َٚاشا تطتب عُٓٗا ٚططٜك١ عًُُٗا؟ ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا 

 َٔ إدطا٤ات ٚتسابرل؟  

 ٚيٲداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٜتِ إتباع ايعٓاقط ٚاـڀٛات ايتاي١ٝ:

 ايؿطع ا٭ٍٚ: َٛدع عٔ ايٛقا٥  ٗ ن٬ ايكهٝتٌ -

 ايؿطع ايجاْٞ: إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٗ ايكهٝتٌ  -
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 غع٠ايؿطع ايجايح: تكِٝٝ َٚكاض١ْ بٌ ؾ١ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ  -

 ايؿطع ا٭ٍٚ: َٛدع عٔ ايٛقا٥  ٗ ن٬ ايكهٝتٌ

 أ٫ٚ: ٗ زاضؾٛض

بٌ ايكبا٥ٌ ٗ سلاٍ ْؿبت أنجط َٔ  غتٌ ْعاعاڄ شنطت بعض ايتكاضٜط إٔ 

أٟ َعسٍ ْعاع ٚاسس ٗ ايػ١ٓ. 0228 – 8932زاضؾٛض خ٬ٍ ايؿذل٠ 
(2)

 

 قب١ًٝ ٗ زاضؾٛض ٚسسٖا ا٭َط ايصٟ 00َٚػت ٖصٙ ايٓعاعات أنجط َٔ 

عُل ق٠ٛ ايعكبٝات ايكب١ًٝ ٚؾس٠ تأثرلٖا ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ بٌ 

ا٭ؾطاز.
(3)

 

ناْت ايؿطاض٠ اييت أؾعًت اؿطب ٚايكتاٍ ٗ اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ ٗ زاضؾٛض ٚأزت 

إٍ اْتؿاض ايكتٌ ٚاؾطا٥ِ ايبؿع١ ؾٝ٘ قٝاّ ؼايـ بٌ أبٓا٤ ايؿٛض ٚايعغا٠ٚ 

َٚؿاد١٦ يًشه١َٛ  بتؿهٌٝ قٛات عػهط١ٜ استًت بڀطٜك١ غطٜع١

 89َس١ٜٓ قٛيٛ عاق١ُ قاؾ١ٛ دبٌ َط٠ بػطب زاضؾٛض ٗ إطنع١ٜ 

ٚمت تٛظٜ  َٓؿٛضات باغِ دٝـ ؼطٜط زاضؾٛض بػطض ؼطٜط  0220ٜٛيٝٛ

اٱقًِٝ َٔ ايؿُايٌٝ ايصٜٔ غاُٖٛا ٗ تطزٟ أٚناع اٱقًِٝ ٚتُٗٝؿ٘.
(4)

 

أت إعاضى ٗ ؾكاَت اؿه١َٛ باغتٓؿاض َ٪ٜسٜٗا َٔ ايسؾاع ايؿعيب ٚبس

نٌ أما٤ زاضؾٛض. ٚقس اظزاز ا٫غتٓؿاض ايؿعيب َٔ قبٌ اؿه١َٛ إطنع١ٜ 

ازعا٤ات يًكبا٥ٌ ايعطب١ٝ ٚزعُٗا بايػ٬ح ٚايعتاز يػببٌ: ا٭ٍٚ اْتؿاض 

ايعغا٠ٚ ٜػعٕٛ ٱقا١َ "زٚي١ ايعغا٠ٚ قب١ًٝ  أبٓا٤إٔ  تؿٝس٠ رلخڀ

, ٚايجاْٞ ا ٚايٓٝذطايهدل٣" ٚاييت تهِ زاضؾٛض ٚتؿاز ٚأدعا٤ َٔ يٝبٝ

طا٥طات  26باست٬ٍ ايؿاؾط ٚتسَرل  0223قٝاّ ؼايـ إتُطزٜٔ ٗ أبطٌٜ 

قا٥س عػهطٟ بطتب١ يٛا٤. فٚؽطٜب إڀاضات ٚا٭دٗع٠ ٚاختڀا
(5)

  

, قط٣ زاضؾٛض ٖسؾا يعًُٝات اؾٓذٜٛس ٚإتُطزٜٔ َعاٚأقبح َٛاطٓٛ ٚ

ا نطا٥ب ٚإتاٚات حملان١ُ إٛاطٌٓ ٚؾطنٛ قانِ سٝح ؾهٌ إتُطزٕٚ

عًِٝٗ ٚاختڀؿٛا ظعُا٤ ايكبا٥ٌ َٚٛٚؿٌ سهٌَٛٝ ٚغٝاضات 

, ٚقاَت ًَٝؿٝات اؾٓذٜٛس بايتٓهٌٝ بإعاضنٌ ٚتٗذرلِٖ إٛاطٌٓ

إٍ سػب بعض ايتكاضٜط قه١ٝ زاضؾٛض َٔ قطاِٖ ٚأضانِٝٗ. نُا أزت 

نابڀا َٔ اؾٝـ ايتؿازٟ ٕٓاقط٠ أقطبا٥ِٗ َٔ  852ايتشام أنجط َٔ 
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ُطز زاخًٞ ٗ قؿٛف ايٓدب١ اؿان١ُ ١ًٝ ايعغا٠ٚ ٗ زاضؾٛض, ٚإٍ قب

ٕ َٔ إخٛت٘ ااثٓتٛضٙ ؾٝٗا  يبٜٚإٔاز قاٚي١ اْك٬ب نس إزضٜؼ ز بتؿاز

ٗ  إٔ اؿه١َٛ ايتؿاز١ٜ ؽًت عٔ ايعغا٠ٚ ع٢ً خًؿ١ٝ غرل ا٭ؾكا٤

زاضؾٛض.
(6)

 

ؾطس٢ ٚقس أغؿطت اؿطب ا٭١ًٖٝ ٗ زاضؾٛض عٔ غكٛٙ آ٫ف ايكت٢ً ٚا

إٍ إدُٝات بعٝسا عٔ قطاِٖ َٚسِْٗ ٚبعهِٗ  ْٚعٚح آ٫ف إٛاطٌٓ

ؾأ إٍ ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٗ زٚي١ تؿاز ٚزٚي١ إؾطٜكٝا ايٛغڀ٢. ٚسػب تكطٜط 

ؾ١ٓ ايتشكٝل اييت أْؿأٖا ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ ؾإٕ عسز إؿطزٜٔ 

٫د٧  022.222ًَٕٝٛ ؾدل ٗ زاضؾٛض ٚأنجط َٔ  1,65زاخًٝا بًؼ 

َٔ زاضؾٛض إٍ زٚي١ تؿاز.
(7)

ٚبُٝٓا تكًٌ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َٔ عسز  

ايكت٢ً ٚاـػا٥ط ايبؿط١ٜ إٍ بهع١ آ٫ف, تسعٞ ايؿكا٥ٌ إتُطز٠ إٔ 

( 20قتٌٝ ٚأنجط َٔ  ًٌَْٝٛ)  أيـ 052ايكت٢ً بًؼ عسزِٖ أنجط َٔ 

م أنجط َٔ ؾأٚا َٔ زاضؾٛض إٍ كُٝات ٗ تؿاز ٚإؾطٜكٝا ايٛغڀ٢ ٚمت سط

أيـ قط١ٜ. 352
(8)

 

 ثاْٝا: ٗ غع٠

ضغِ ايتٓاظ٫ت اييت قسَتٗا ايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ, ٗ إطاض َؿاٚنات 

ايػ٬ّ اييت تطعاٖا اي٫ٜٛات إتشس٠  ٚايًذ١ٓ ايطباع١ٝ, مل ٜؿؿ  شلا ٗ 

ؾ٤ٞ. ٚضغِ اتؿاقات أٚغًٛ يًػ٬ّ إدل١َ بٌ ايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ 

ٕسْٕٝٛ ايؿًػڀٕٝٓٝٛ ٜعتكًٕٛ,ٚايهٝإ اٱغطا٥ًٝٞ ٌٚ ا
(9)

ٚاغتُطت  

ايهؿ١ ايػطب١ٝ ٗ ٌٚ إؿاٚنات قاقط٠ ٚقطاٖا تٗسّ
(10)

, ٚأضانٝٗا 

تتآنٌ بؿعٌ إػتٛطٓات ٚاؾساض ايؿاقٌ, ُٚت ٬َسك١ إكاٌَٚ, 

أيـ َعتكٌ, َِٓٗ أنجط َٔ  88ٚتهسغت غذٕٛ ا٫ست٬ٍ بأنجط َٔ 

طؿٌ. 322
(11)

ها٤ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ٚمل ٜػًِ َٔ ا٭غط ست٢ أع 

ٚإشا نإ َعِٛ ايؿًػڀٌٝٓٝ ٜتِ اعتكاشلِ ٚقانُتِٗ  (12)ايؿًػڀٝين.

ٚؾكا يكٛاٌْ ا٫ست٬ٍ إدايؿ١ يًكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ, ؾإٕ 

ايهجرل َِٓٗ ٜتِ اعتكاشلِ اعتكا٫ إزاضٜا ٚتعػؿٝا ٕسز ط١ًٜٛ زٕٚ قان١ُ 
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َجًُا أثبتت٘ ست٢ إُٓٛات اٱغطا١ًٝٝ٥
(13)

إساؾع١ عٔ سكٛم  

اٱْػإ.
(14)

   

ٚمل تهتـ إغطا٥ٌٝ  بٗصا  نً٘, بٌ عُست إٍ قاقط٠ ايؿعب ٗ ايهؿ١ 

ايػطب١ٝ ٚقڀاع غع٠. ٚعٓسَا ؼطض ايكڀاع  ٚأقبح ٜساض َٔ قبٌ سه١َٛ 

ٓاؽ اييت ؾاظت با٭غًب١ٝ ٗ ا٫ْتدابات ايؿًػڀ١ٝٓٝ ا٭خرل٠ ٗ ٜٓاٜط 

 ي١ٝ ٚاعتدلت نُا أنسٙ إكطض اـام, ٚاييت ُْٛت ؼت ضقاب١ ز0226ٚ

بأْٗا  ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ايدلٚؾػٛض ضٜتؿاضز ؾٛيو

اْتدابات سط٠ ٚزّكطاط١ٝ ٚايصٟ أٚنح بإٔ ٓاؽ زعٝت ٚتؿذعت 

ؼت ا٫ؾذلاض بأْٗا غٛف تعاٌَ ن٬عب "يًسخٍٛ ٗ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ 

إٔ ٓاؽ قٓؿت ن١ُُٛٓ  غٝاغٞ ٫سكا ٚيهٔ َا سسخ بس٫ َٔ شيو ٖٛ

إضٖاب١ٝ ٚايٓاؽ ٗ غع٠ عٛقبٛا ٗ اؿكٝك١ ٭ِْٗ قٛتٛا يكاحل 

."ٓاؽ
(15)

   

نجؿت إغطا٥ٌٝ ٗ تؿسٜس اؿكاض بػًل ْٝ  إعابط, عٝح  0227َٚٓص 

أقبح ايكڀاع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ أنجط َٔ ًَٕٝٛ ْٚكـ َٔ ايػهإ, 

ا ٚعطا. ٚست٢ َعدل أؾب٘ بايػذٔ ايهبرل قاقطا َٔ نٌ اؾٗات دٛا ٚبط

ضؾح ايٛسٝس ٚا٭قطب ٚا٭ِٖ بٌ غع٠ َٚكط, أغًكت٘ ايػًڀات إكط١ٜ 

أَاّ إػاعسات اٱْػا١ْٝ يػهإ ايكڀاع. ؾًِ ٜهٔ أَاَِٗ غ٣ٛ سؿط 

ا٭ْؿام بٌ اؿسٚز إكط١ٜ ٚايكڀاع َٔ أدٌ تٗطٜب إٛاز ايػصا١ٝ٥ 

 ٚا٭ز١ٜٚ ٚاؿادٝات اي١َٝٛٝ يػهإ غع٠.  

ؾٓت ايكٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ ٖذَٛا َؿاد٦ا  0228َٔ زٜػُدل  07ٗ ّٜٛ 

ع٢ً ايكڀاع بهٌ أْٛاع ا٭غًش١ بايڀا٥طات ٚايسبابات ٚإسضعات ٚنٌ 

اٯيٝات اؿطب١ٝ ٚاغتػطم ٖصا اشلذّٛ ايؿطؽ ٚا٫دتٝاح يهٌ َٓاطل 

قتٌٝ أغًبِٗ  8322َٜٛا, ٚأغؿط عٔ أنجط َٔ  00قڀاع غع٠ أنجط َٔ 

ؾدل,  نُا  5222طؿٌ, ٚدطح أنجط َٔ  322َسٌْٝ, َٔ بِٝٓٗ 

أؿل خطابا ٚزَاضا غرل َػبٛم ٗ إٓؿآت ايعا١َ ٚإٓاظٍ اـاق١ َا ؾٝٗا 

إٓؿآت ايتابع١ يٮَِ إتشس٠ )ا٭ْٚطٚا(. سٝح قكؿت ايڀا٥طات اؿطب١ٝ 

اٱغطا١ًٝٝ٥ إساضؽ ايتابع١ يٮَِ إتشس٠ بعسَا ؾأ إيٝٗا ٦َات 
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ٚيًُأ٣ٚ بعس تسَرل َٓاظشلِ ٗ ا٭ٜاّ ايػابك١. ٖا ا٭ؾدام طًبا يٮَٔ 

أغؿط عٔ ٬ٖى ايعؿطات ٗ تًو إساضؽ اييت ؼٌُ سكا١ْ ا٭َِ 

 إتشس٠. 

 ايؿطع ايجاْٞ: إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٗ ايكهٝتٌ

 أ٫ٚ: ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض

طايب فًؼ  (0224) 8556َٚكته٢ قطاضٙ ضقِ    0224ٜٛيٝٛ  32ٗ 

 32ٗ غهٕٛ َٔ ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ إٔ ٜكسّ إٍ اجملًؼ ا٭َٔ 

, ٚبعسٖا ؾٗطٜا تكطٜطا عُا أسطظت٘ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َٚا مل ؼطظٙ َٜٛا

غكٛم َا ضتب٘ ٖصا ايكطاض عًٝٗا َٔ ايتعاَات ٚخاق١ تػٌٗٝ عًُٝات 

ايتشكٝل إػتكٌ ٗ اْتٗانات سكٛم اٱغاث١ ٚإػاعس٠ اٱْػا١ْٝ, ٚ

, ٚايتعاَاتٗا ْػإ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ ايسٚيٞ, بايتعإٚ َ  ا٭َِ إتشس٠اٱ

بؿإٔ ْعع غ٬ح ًَٝٝؿٝات اؾٓذٜٛس, ٚاعتكاٍ قاز٠ اؾٓذٜٛس ايصٜٔ 

قاَٛا بايتشطٜض ع٢ً اضتهاب اْتٗانات ؿكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ 

عسّ  . ٜٚبس٣ اجملًؼ اعتعاَ٘ اؽاش إدطا٤ات ٗ سكٗا ٗ ساي١ايسٚيٞ

َٔ َٝجام ا٭َِ  48ا٫َتجاٍ َا ؾٝٗا ايتسابرل إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

َٔ ايكطاض إصنٛض إُجٌ اـام  84إتشس٠. نُا ؾذ  طبكا يًبٓس 

بؿ٪ٕٚ ايػٛزإ ٚاـبرل إػتكٌ ايتاب  يٮٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ ٚإعين 

َ  اؿه١َٛ  ٌإدطا٤ ؼكٝل َػتك, ايعٌُ ع٢ً ٕؿٛن١ٝ سكٛم اٱْػإ

 ٗ اْتٗانات سكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ٗ َٓڀك١ زاضؾٛض.ايػٛزا١ْٝ 

 َٔ ايػاب  ايؿكٌ إٍ اغتٓازا ا٭َٔ فًؼ اؽص 0224غبتُدل 88ٚٗ 

 أخط٣, أَٛض نُٔ ؾٝ٘, طايب 8564 قطاضٙ ضقِ  إتشس٠, ا٭َِ َٝجام

 زٚي١ٝ كٝلؼ ؾ١ٓ بإْؿا٤$ ايػطع١ ٚد٘ ع٢ً ايعاّ ا٭ٌَ ٜكّٛ إٔ

 اٱْػاْٞ ايكإْٛ إتعًك١ باْتٗانات ايتكاضٜط ٗ بايتشكٝل ؾٛضا تهڀً 

 ٗ ْٝ  ا٭ططاف تطتهبٗا اييت اٱْػإ ؿكٛم ايسٚيٞ ايكإْٛ ٚ ايسٚيٞ

 ٚؼسٜس ْاع١ٝ, إباز٠ أعُاٍ ٚقعت ناْت إشا َا أٜها ٚيتشسز زاضؾٛض,

عٓٗا يٌإػ٪ٚ قاغب١ يهؿاي١ ا٫ْتٗانات تًو ١ٜٖٛ َطتهيب
(16).«  
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أْؿأ ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ بٓا٤ا ع٢ً طًب  0224/ 28/82ٚٗ 

ٝٻ١ بط٥اغ١ ايكانٞ ا٫ٜڀايٞ أْڀْٛٝٛ ناغٝػٝ٘ فًؼ ا٭َٔ ؾ١ٓ زٚي
(17)

 

تتٍٛ ١َُٗ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٗ إقًِٝ زاضؾٛض َٔ تاضٜذ 

 خ٬ٍ  ّتهاؼكٝك ْتا٥ر عٔ تكطٜط تكسِٜ . ٚطًب إي28/27/0220ِٗٝ

 .أؾٗط ث٬ث١

اغتهًُت ٖصٙ ايًذ١ٓ ؼكٝكاتٗا عٔ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٗ  0225ٚٗ ٜٓاٜط 

إقًِٝ زاضؾٛض ٚقسَت تكطٜطٖا إٍ ا٭ٌَ ايعاّ. تهُٔ إٔ مث١ َا ٜسعٛ 

ي٬عتكاز إٔ دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ سطب قس اضتهبت ٗ إقًِٝ 

 ايػٛزإ سه١َٛ َػ٪ٚي١ٝ$زاضؾٛض. ؾكس ثبت يًذ١ٓ َٔ خ٬ٍ ؼكٝكاتٗا 

 ؿكٛم اٱْػإ ايسٚيٞ يًكإْٛ خڀرل٠ اْتٗانات عٔ اؾٓذٜٛس ًَٚٝؿٝات

 ٚع٢ً. ايسٚيٞ ايكإْٛ َٛدب دطا٥ِ تؿهٌ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ ٚيًكإْٛ

 ؾٓت ٚإًٝؿٝات اؿه١َٛ قٛات إٔ يًذ١ٓ تبٌ ؾكس ٚد٘ اـكٛم,

 ايكػط١ٜ, ختؿا٤اتٚا٫ ٚايتعصٜب, إسٌْٝ, سلًت قتٌ عؿٛا١ٝ٥, ٖذُات

 ٚايٓٗب, اؾٓػٞ, ايعٓـ َٔ أؾهاٍ ٚغرلٙ ٚا٫غتكاب ايكط٣, ٚتسَرل

. نِ أثبتت ايًذ١ٓ َػ٪ٚي١ٝ »زاضؾٛض أضدا٤ ْٝ  ٗ ايكػطٟ, ٚايتؿطٜس

ايؿكا٥ٌ إتُطز٠ عٔ اؿه١َٛ عٔ اضتهابٗا دطا٥ِ سطب, إش ثبت يسٜٗا 

إػاٚا٠ ٚ ايعسٍ ٚسطن١ ايػٛزإ ؼطٜط ٚدٝـ ايتُطز, قٛات$ إٔ

 ؿكٛم ايسٚيٞ يًكإْٛ خڀرل٠ اْتٗانات ٚقٛع عٔ أٜها ٖٞ َػ٪ٚي١

 ٖصٙ بٌ َٚٔ سطب. دطا٥ِ تؿهٌ قس ايسٚيٞ ٚيًكإْٛ اٱْػاْٞ اٱْػإ

 .»ايٓٗب ٚأعُاٍ قتٌ إسٌْٝ خام, بٛد٘ ا٫ْتٗانات,

َتُٗاڄ  58ؾاڄ َػًكاڄ ٜؿٌُ َبس٥ٝا أزلا٤ ٚأضؾكت ايًذ١ٓ َ  ايتكطٜط ٚط

تًو اؾطا٥ِ.باضتهاب 
(18) 

ٚاغتبعست ايًذ١ٓ ٗ تكطٜطٖا ٚقٛع دط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ
(19)

ٗ زاضؾٛض  

َؿهه١ ٗ ؼكل ايطنٔ إعٟٓٛ شلا ٖٚٛ ايككس اؾٓا٥ٞ. ضغُا أْٗا مل 

تػتبعس تٛاؾط ايطنٔ إازٟ شلا ٚإتُجٌ ٗ اضتهاب أؾعاٍ َٔ بعض 

١ اؾٓا١ٜ بعس زضاغ١ ايكٛات اؿه١َٝٛ. تاضن١ إثبات شيو َٔ قبٌ احملهُ

نٌ ساي١ ع٢ً سس٠.
(20)
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نُا أٚنشت ايًذ١ٓ ٗ تكطٜطٖا بهطٚض٠ إساي١ ًَـ زاضؾٛض إٍ احمله١ُ 

اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َٛدب ايؿكٌ ايػاب  َٔ إٝجام ٖٚٛ اؿٌ ايٛسٝس 

إُهٔ يٝٓعكس اختكام احمله١ُ.
(21)

  

 فًؼ ٜكّٛ بإٔ بؿس٠$ َٚدلظ٠ أ١ُٖٝ َٚعاٜا ٖصٙ اٱساي١ أٚقت ايًذ١ٓ 

 َٓص ٖٓاى إطتهب١ زاضؾٛض ٚاؾطا٥ِ ٗ ايٛن  بإساي١ ايؿٛض ع٢ً ا٭َٔ

 ٖٚصٙ اٱساي١ . ايسٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ احمله١ُ إٍ ايساخًٞ إػًح ايكطاع بسا١ٜ

 يًػ٬ّ, زٜساته ْعاع ب٬ تؿهٌ زاضؾٛض ٗ اؿاي١ ٭ٕ ُاَا َدلض٠ غتهٕٛ

 (. 0224٫ٚ)  8564ٚ (0224) 8556 قطاضٜ٘ ٗ ا٭َٔ قطض فًؼ نُا

 اييت اؾطا٥ِ أخڀط عٔ َػ٪ٚيٝتِٗ إسع٢ قان١ُ ا٭ؾدام إٔ ٗ ؾو

 ٚايًذ٤ٛ . إٓڀك١ تًو إٍ ايػ٬ّ ٗ إعاز٠ تػِٗ غٛف زاضؾٛض ٗ اضتهبت

(22).»اييت أنست أع٬ٙ إتعسز٠ ايط٥ٝػ١ٝ إعاٜا ي٘ غتهٕٛ احمله١ُ إٍ
 

بإساي١ ايكه١ٝ إٍ  8593ِ قطاضٙ ضقأقسض اجملًؼ  0225َاضؽ  38ٗ ٚ

ٚبعس إدطا٥٘  0227ؾدلاٜط  07َسعٞ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚٗ 

ايتشكٝكات إتعًك١ بإًـ طًب إسعٞ ايعاّ َٔ ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ  

إقساض أَطٜٔ باؿهٛض أٚ أَطٜٔ بايكبض ع٢ً نٌ َٔ أٓس قُس ٖاضٕٚ 

 ب.  ٚ عًٞ قُس عًٞ عبس ايطٓإ إًكب عًٞ نٛؾٝ

ٚبعس تكسِٜ إسعٞ ايعاّ َعًَٛات َٚٛاز إناؾ١ٝ  0227أبطٌٜ 07ٚٗ 

ناْت ايسا٥ط٠ قس اؾذلطتٗا
(23)

٫غتهُاٍ ا٭زي١, أقسضت ايسا٥ط٠  

ايتُٗٝس١ٜ قطاضا بايكبض ٚتػًِٝ نٌ َٔ عًٞ نٛؾٝب ٚأٓس ٖاضٕٚ.
(24)

 

ؾكس ثبت يس٣ احمله١ُ إٔ أٓس ٖاضٕٚ نإ بطتب١ ٚظٜط ايسٚي١ يًساخ١ًٝ 

٪٫ٚ عٔ ا٭َٔ ٗ زاضؾٛض, بُٝٓا  إتِٗ ايجاْٞ عًٞ نٛؾٝت ؾهإ َٚػ

قا٥سا ًٕٝٝؿٝا اؾٓذٜٛس. ُٖٚا ايًصإ قاَا بٗذُات عٓٝؿ١ َٚتهطض٠ ع٢ً 

قط٣ ٚبًسات غطب زاضؾٛض ٗ إطاض اشلذّٛ ايصٟ تٛيت٘ ايكٛات إػًش١ 

ايػٛزا١ْٝ َسعَٛات ًَٝؿٝات اؾٓذٜٛس يًكها٤ ع٢ً ايتُطز. سٝح 

ٖصٙ ايكٛات دطا٥ِ خڀرل٠ نس إسٌْ أثٓا٤ اشلذّٛ ٚبعسٙ  اضتهبت

٫غُٝا نس قبا٥ٌ ايؿٛض ٚايعغا٠ٚ ٚإػايٝت.
(25)
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قسّ إسعٞ ايعاّ تكطٜطا إٍ فًؼ ا٭َٔ ٜ٪نس ؾٝ٘  0228ْٜٛٝٛ  16 ٚٗ

إٔ يسٜ٘ أزي١ تجبت تٛضٙ دٗاظ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ نُٔ خڀ١ 

١ ٚدط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٗ إدطا١َٝ بٗسف اضتهاب دطا٥ِ نس اٱْػاْٝ

إقًِٝ زاضؾٛض. ٚٗ ْؿؼ ايؿٗط قسّ إسعٞ ايعاّ َصنط٠ إٍ ايسا٥ط٠ 

ايتُٗٝس١ٜ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٱقساض أَط اعتكاٍ عل ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ 

دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ ٚاٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٗ  باضتهاب َ٘تٗاعُط ايبؿرل ٫

 .زاضؾٛض إقًِٝ

باعتكاٍ ث٬ث١ يب َسعٞ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ طا 0228ْٛؾُدل ٚٗ 

عبس اهلل بٓسا , أبٛ قطز٠ إزضٜؼعط : َٔ قاز٠ اؿطنات إتُطز٠ ٗ زاضؾٛض

دطا٥ِ ِٗ ٗ اضتهاب ؿتب٘ ٜ. ٚقاحل قُس دطبٛ داَٛؽ ,أبهط ْٛضٜٔ

ػ٬ّ ايع٢ً ق٠ٛ سؿٜ  0227سطب أثٓا٤ اعتسا٤ ٚق  ٗ أًٍٜٛ/غبتُدل 

ؾطٜكٞ ٗ سلاٍ ايػٛزإ.تابع١ ي٬ؼاز ا٭اي
(26)

 

َصنط٠ اعتكاٍ عل  ايسٚي١ٝ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥أقسضت  0229َاضؽ  24ٚٗ 

 ٫تٗاَ٘ ظطا٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ. ايبؿرل

أقسضت احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َكطضا ٱب٬ؽ ا٭َِ  0282َاٜٛ  05ٗ 

يػٛزإ ٗ إتشس٠ فًؼ ا٭َٔ سٍٛ عسّ ايتعإٚ َٔ قبٌ ْٗٛض١ٜ ا

ايكه١ٝ إطؾٛع١ نس أٓس قُس ٖاضٕٚ)أٓس ٖاضٕٚ( ٚعًٞ قُس عًٞ 

عبس ايطٓٔ )عًٞ نٛؾٝب( ٫ؽاش اٱدطا٤ إٓاغب
(27) 

ٗ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥  ا٭ٍٚأقسضت ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ  0288ؾدلاٜط 06ٚٗ 

 ايسٚي١ٝ أَطا ثاْٝا بايكبض ع٢ً ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ عُط سػٔ ايبؿرل

)ايؿٛض ٚإػايٝت  اٱث١ٝٓدطا٥ِ إباز٠ ْاع١ٝ عل اؾُاعات اضتهاب بت١ُٗ 

باضتهاب ايبؿرل ٖٚصا بعسَا ناْت احمله١ُ قس ضؾهت ا٫زعا٤  ٚايعغا٠ٚ(,

ؾط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ نُا غبل شنطٙ. ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜتعاضض َ  أَط 

بؿرل ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜتِٗ ؾٝ٘ ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ عُط اي

 باضتهاب دطا٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ. 

 ثاْٝا: ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠
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ٜٓل ع٢ً  8862أقسض فًؼ ا٭َٔ قطاضٙ ضقِ  28/28/0229ٗ ّٜٛ 

ٚقـ إط٬م ايٓاض ٗ غع٠.
(28)

ٚبعس إٔ أساٍ فًؼ ا٭َٔ ٚشنط بكطاضات٘  

, 8973يعاّ  338ٚايكطاض  8967يعاّ  040شات ايك١ً ٚخاق١ ايكطاض 

إٔ قڀاع غع٠ ٜعتدل دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ ا٭ضانٞ احملت١ً عاّ  َ٪نسا

, ٚبعسَا أعطب عٔ قًك٘ ايبايؼ َٔ تكاعس ايعٓـ ٚإظا٤ ا٭ظ١َ 8967

اٱْػا١ْٝ إػتؿش١ً ٗ غع٠, َؿرلا إٍ عسّ إَها١ْٝ ايتٛقٌ إٍ سٌ 

 اٱغطا٥ًٝٞ بايڀطم ايػ١ًُٝ, قطض َا ًٜٞ: -زا٥ِ يًٓعاع ايؿًػڀٝين

ع٠ٛ إٍ ٚقـ إط٬م ايٓاض ايؿٛضٟ ٚا٫ْػشاب ايهاٌَ يًكٛات ايس -

 اٱغطا١ًٝٝ٥ َٔ غع٠,

ايسع٠ٛ إٍ تكسِٜ إػاعسات اٱْػا١ْٝ ٚايػُاح بتٛظٜعٗا زٕٚ عطاقٌٝ  -

 ٗ ناٌَ غع٠,

ايذلسٝب بهٌ إبازضات اشلازؾ١ إٍ ؾتح ٖطات إْػا١ْٝ يتٛقٌٝ إع١ْٛ  -

 بؿهٌ َػتُط,

 دؿٝـ َٔ سس٠ اؿاي١ ٗ غع٠,زع٠ٛ ايسٍٚ إٍ ايت -

إزا١ْ ْٝ  أؾهاٍ ايعٓـ ٚا٭عُاٍ اؿطب١ٝ إٛد١ٗ نس إسٌْٝ ْٚٝ   -

 أعُاٍ اٱضٖاب,

 تسابرلاياؽاش تهجٝـ اؾٗٛز ٚع٢ً  ا٭عها٤ٚسح ايكطاض ايسٍٚ  -

َٓ   َا ٗ شيوايٓاض ٗ غع٠  إط٬مغتُطاض ٚقـ ٫  ١ٚايهُاْات اي٬ظَ

 إعابط بكؿ١ َػتُط٠ؾتح  إعاز٠تأٌَ  ح ع٢ً ا٭غًش١. نُا س تٗطٜب

  ,0225ع٢ً ن٤ٛ اتؿاق١ٝ إعابط مٛ غع٠

  اؾاَع١ ايعطب١ٝ,إبازض٠ إكط١ٜ ٚدٗٛز ؾذ  دٗٛز ايٛغاط١ ٚ - 

بصٍ َعٜس َٔ اؾٗٛز  ٗ ا٭خرل ايڀطؾٌ ٚاجملتُ  ايسٚيٞ إٍ زعا ايكطاض -

.ٱس٬ٍ غ٬ّ ؾاٌَ ٜهُٔ سسٚز آ١َٓ يًسٚيتٌ
(29)

  

 إٕٔٚطت أ أٜٗٛز اٱغطا٥ًٝٞض٥ٝؼ ايٛظضا٤  ٚٗ تعكٝب٘ ع٢ً ايكطاض أعًٔ

 ا٭َِغتٛاقٌ عًُٝاتٗا ٗ قڀاع غع٠ ضغِ قسٚض قطاض  إغطا٥ٌٝ

مل تكبٌ  إغطا٥ٌٝ إٔ", َ٪نسا ْاض ؾٛضٟ إط٬مٚقـ  إٍإتشس٠ ايصٟ زعا 

 , ٚإٔ ٜكطض ْؿٛش خاضدٞ سكٗا ٗ ايسؾاع عٔ َٛاطٓٝٗا" إَٜٔٛا 
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ٚغٝٓذع ا١ُٕٗ  إغطا٥ٌٝـ غٝٛاقٌ عًُٝات٘ زؾاعا عٔ َٛاطين "اؾٝ

احملسز٠ يًع١ًُٝ".
(30)

   

ؾهٌ فًؼ سكٛم اٱْػإ ايتاب  يٮَِ إتشس٠ ؾ١ٓ  80/28/0229ٗ 

بط٥اغ١ ايكانٞ ضٜتؿاضز غٛيسغتٕٛ يتككٞ اؿكا٥ل ٚايتشكٝل ٗ 

ػإ ٗ غع٠ اْتٗانات ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْ

أثٓا٤ ٚقبٌ ٚبعس اؿطب اٱغطا١ًٝٝ٥ ع٢ً قڀاع غع٠. أعًٓت اؿه١َٛ 

اٱغطا١ًٝٝ٥ َٓص ايبسا١ٜ عسّ ا٫عذلاف بايًذ١ٓ ٚقاطعتٗا ٚاتُٗتٗا 

بايتشٝع, بُٝٓا ضسبت بٗا ٓاؽ ٚاؿه١َٛ إكاي١ ٗ قڀاع غع٠ ٚتعاْٚت 

 َعٗا.

قؿش١.  575َٔ أقسضت ايًذ١ٓ تكطٜطا ٜتهُٔ ْتا٥ر ؼكٝكاتٗا ٜتهٕٛ 

خًكت ؾٝ٘ إٍ إٔ ايكٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ قس  اضتهبت دطا٥ِ سطب   

 ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ, ٚنصيو ايؿكا٥ٌ ايؿًػڀ١ٝٓٝ.

 ٚأِٖ ا٫تٗاَات اييت ثبتت يس٣ ايًذ١ٓ غكٛم إغطا٥ٌٝ:

  اْتٗانات عل إسٌْٝ:  -

 ؾٔ ٖذُات عؿٛا١ٝ٥ َتعُس٠ ٚغرل َدلض٠ ع٢ً إسٌْٝ -

ؾططٝا ٗ اؿٛازخ اييت  99 عُسا ٌقڂتٹ ايؿطط١ ٚقتًِٗ, ؾكساغتٗساف  -

إٔ ؾطط١ غع٠ ١٦ٖٝ َس١ْٝ َهًؿ١ بإْؿاش  باعتباض, سككت ؾٝٗا ايبعج١ 

 . ايكٛاٌْ

بؿهٌ  إيِٝٗ اٱغاث١ضؾض ايػُاح بإخ٤٬ اؾطس٢ أٚ إتاس١ ٚقٍٛ  -

 تعػؿٞ 

يًسخٍٛ ع٢ً بٝٛت  بؿط١ٜ إسٌْٝ ايؿًػڀٌٝٓٝ زضٚعااغتدساّ  -

َٛدب ايكإْٛ اٱْػاْٞ  ٛٛض٠قٖصٙ ا٭ؾعاٍ  , ٚإًٔػ١ُ أٚ ؾٝٗا أعسا٤َ

  ايسٚيٞ ٚتؿهٌ دط١ّ سطب.

اغتذٛاب إسٌْٝ ؼت ايتٗسٜس بايكتٌ ٫ْتعاع َعًَٛات عٔ إكاتًٌ  -

 َٔ اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايطابع١.  38ٚا٭ْؿام ٜؿهٌ اْتٗانا يًُاز٠ 
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ظِٖ ٕس٠ ط١ًٜٛ ٗ شات اعتكاٍ فُٛع١ نبرل٠ َٔ إسٌْٝ ٚاستذا -

ايٛطٚف ٜؿهٌ عكابا ْاعٝا كايؿا ٫تؿاق١ٝ دٓٝـ ٚقإْٛ ٫ٖاٟ ٜٚعس 

 دط١ّ سطب. 

ايتؿطٜعٞ  يؼلمجا: نتسَرل إباْٞ اؿه١َٝٛ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ -

ايككـ اٱغطا٥ًٝٞ ٕكطات , ٚايؿًػڀٝين ٚايػذٔ ايط٥ٝػٞ بكڀاع غع٠

٢ َكطات ٖصٙ ايؿطط١ ٚخًكت إٍ إٔ اشلذُات عً. ايؿطط١ ٗ غع٠

اغتٗساف إٛاق  .  نُا إٔ تؿهٌ اْتٗانا يًكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ

ٚإطاؾل إدكك١ ٱْتاز ا٭غص١ٜ   إٝاٙ,خعاْات ٚآباض ايكٓاع١ٝ ٚ

 .َجاب١ دط١ّ سطبٖا تسَرل تٚاعتدلٚتكٓٝعٗا 

ٚخًكت إٍ أْ٘ نإ قكؿا َتعُسا : قكـ إػتؿؿٝات ٚإػادس -

ؾه١ ا٫زعا٤ اٱغطا٥ًٝٞ ايكا٥ٌ بإٔ ايٓرلإ قس أطًكت ع٢ً َٚباؾطا, ضا

 ٗا.اؾٝـ اٱغطا٥ًٝٞ َٔ بعه

اْتٗهت إغطا٥ٌٝ ا٫يتعاَات اييت تكٝسٖا بٗا اتؿاق١ٝ سكاض قڀاع غع٠:  -

اْتٗهت ايكإْٛ ايسٚيٞ , ؾكس دٓٝـ ايطابع١ بٛقؿٗا غًڀ١ است٬ٍ

قبٌ اؿطب ٚأثٓا٤ٖا  اٱْػاْٞ ٭ٕ ا٭ٚناع اؿٝات١ٝ اييت ؾطنتٗا ٗ غع٠

 .ٚبعسٖا تؿرل إٍ ١ْٝ تٛقٝ  ايعكٛب١ اؾُاع١ٝ ع٢ً غهإ ايكڀاع

ٚخًكت ايًذ١ٓ ٗ ْٗا١ٜ تكطٜطٖا َٔ خ٬ٍ ايٛقا٥  ٚاؿكا٥ل اييت ْعتٗا 

بإٔ ايكٛات إػًش١ اٱغطا١ًٝٝ٥ قس اضتهبت ٗ غع٠: ايكتٌ ايعُس, 

ٗ َعاْا٠ ؾسٜس٠ أٚ ٚايتعصٜب أٚ إعا١ًَ اي٬إْػا١ْٝ, ٚايتػبب عُسا 

أنطاض بًٝػ١ با٭بسإ أٚ ايكش١, ٚايتسَرل اشلا٥ٌ يًُُتًهات زٕٚ َدلض, 

ٚاعتدلت ٖصٙ ا٭ؾعاٍ خطٚقا خڀرل٠ تٓؿأ عٓٗا َػ٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥ ؾطز١ٜ. 

نُا أٚنشت إٔ اغتدساّ ايسضٚع ايبؿط١ٜ ٜؿهٌ دط١ّ سطب َٛدب 

 ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.

 ٗ ايؿًػڀٌٝٓٝ ؼطّ اييت ا٭عُاٍ غًػ١ً ايًذ١ٓ ٗ ا٭خرل "إٔٚضأت 

 ٚؼطَِٗ َٚٝاِٖٗ, َٚػانِٓٗ عٝؿِٗ ٚٚٚا٥ؿِٗ غبٌ َٔ غع٠ قڀاع

ٚتكٝٸس  ٚطِٓٗ, إٍ ٚايسخٍٛ ايعٝـ ٗ سكِٗ َٚٔ تٓكًِٗ سط١ٜ َٔ

 إٔ ّهٔ ؾعاٍ, تعٜٛض ع٢ً اؿكٍٛ ٚٗ احملانِ إٍ ايًذ٤ٛ ٗ سكٛقِٗ



(327) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 نس دط١ّ ٖٚٞ ا٫نڀٗاز, إٔ دط١ّ اغتٓتاز إٍ كتك١ قه١ُ تكٛز

اضتٴهبت". قس اٱْػا١ْٝ,
(31)

 

 ايؿًػڀ١ٝٓٝ ؾكس سكطتٗا ايًذ١ٓ ٗ:ًؿكا٥ٌ يإٛد١ٗ  ا٫تٗاَاتأَا  

َٓاطل سهط١ٜ أثٓا٤ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ ٗ ايتٛادس ٚغ٘ إسٌْٝ:  -

 قٛاضٜذ َٓٗا ٚإط٬م

ًشل أنطاضا بإٓاظٍ تا١ًٝٝ٥ باػاٙ ايبًسات اٱغط: إط٬م ايكٛاضٜذ -

بػبب عسّ ايتُٝٝع بٌ  ٚإساضؽ ٚايػٝاضات, ٚتػك٘ ع٢ً َسٌْٝ

ٗ  تػببت ٚقس  .ا٭ٖساف ايعػهط١ٜ ٚإسٌْٝ ٚيعسّ زق١ ايكٛاضٜذ

ٗ ْعٚح إكٌُٝ ٗ بًسات إغطا١ًٝٝ٥ ناْت ٗ أنطاض َاز١ٜ ْٚؿػ١ٝ ٚ

 .0228كٛاضٜذ َٓص ايعاّ اي ٖصٙ َط٢َ

 .ٜط إٍ إٔ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ّهٔ إٔ تؿهٌ دطا٥ِ سطبايتكط ٚخًل 

 ايؿطع ايجايح: تكِٝٝ َٚكاض١ْ بٌ ؾ١ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ غع٠

بإكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ٚبٌ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ 

 ّهٔ إٜطاز ا٬ٕسٛات ايتاي١ٝ.

ٌَ ؾؿٞ قه١ٝ زاضؾٛض تعإٚ ايػٛزإ َ  ؾ١ٓ ايتشكٝل اييت أْؿأٖا ا٭

ايعاّ يٮَِ إتشس٠ بٓا٤ا ع٢ً طًب فًؼ ا٭َٔ بط٥اغ١ ايكانٞ 

ا٫ٜڀايٞ أْڀْٛٝٛ ناغٝػٝ٘. أَا ٗ قه١ٝ غع٠ ؾًِ تتعإٚ اؿه١َٛ 

اٱغطا١ًٝٝ٥ َ  بعج١ ايتشكٝل اييت أْؿأٖا فًؼ سكٛم اٱْػإ بكٝاز٠ 

ايكانٞ غٛيسغتٕٛ بٌ يكس َٓعتٗا َٔ ايسخٍٛ إٍ ا٭ضانٞ 

غع٠, ٖا انڀطٖا إٍ ايسخٍٛ عٔ ططٜل َعدل ضؾح, ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ 

سٝح زلشت شلا سه١َٛ قڀاع غع٠ ٚتعاْٚت َعٗا نُا ٖٛ َ٪نس ٗ تكطٜط 

 ايًذ١ٓ.

َتُٗا باضتهاب دطا٥ِ  20إٕ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض قسَت ٥٫ش١ تهِ 

 سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ َعُِٛٗ َٔ ايػًڀات ايػٛزا١ْٝ: 

 إطنع١ٜ, ٗ اؿه١َٛ ٣ٛإػت ضؾٝعٞ َػ٪ٚيٌ  01 

 ٗ احملًٞ ايكعٝس ع٢ً ٜعًُٕٛ سهَٛٝا َػ٪٫ٚ 07 

 زاضؾٛض,
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   اؾٓذٜٛس, َٔ ؾطزا 02 

 إتُطز٠, اؾُاعات كتًـ َٔ أؾطاز 17 

 بكؿتِٗ ؾاضنٛا دٝـ أدٓيب إٍ ٜٓتُٕٛ نباٙ 13 

ايكطاع. ٗ ايؿدك١ٝ
(32) 

دطا٥ِ  بُٝٓا مل تكسّ بعج١ ايتشكٝل ٗ قه١ٝ غع٠ أٟ َتِٗ. ضغِ إٔ

ا٫ست٬ٍ اٱغطا٥ًٝٞ ناْت تٓكٌ َباؾط٠ ع٢ً ؾاؾات ايكٓٛات 

 ايؿها١ٝ٥ عدل ايعامل. 

نُا إٔ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض أٚقت بؿس٠ ع٢ً إٔ وٌٝ فًؼ 

ا٭َٔ ايكه١ٝ َباؾط٠ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.
(33) 

 

بُٝٓا بعج١ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ طايبت َٔ فًؼ ا٭َٔ إٔ ٜڀايب 

 13ؿه١َٛ اٱغطا١ًٝٝ٥ ؼت ايؿكٌ ايػاب  َٔ إٝجام ايبس٤  ٗ خ٬ٍ ا

أؾٗط بتشكٝكات ١ُ٥٬َ َٚػتك١ً طبكا يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ عٔ ا٫ْتٗانات 

ايٛاضز٠ ٗ تكطٜطٖا, ٚإٔ ٜٓؿ٧ اجملًؼ ١٦ٖٝ أٚ ؾ١ٓ خدلا٤ َػتك١ً تتٍٛ 

 ايتأنس َٔ ايتشكٝكات اييت غتذطٜٗا نٌ َٔ ايػًڀات اٱغطا١ًٝٝ٥

ٚسه١َٛ ٓاؽ ٗ ا٫ْتٗانات اييت َٔ إؿذلض أْٗا اضتهبت, ٚتكسّ 

( عٔ تكُٝٝٗا 11تكطٜطٖا إٍ فًؼ ا٭َٔ ٗ ْٗا١ٜ  ا٭ؾٗط ايػت )

ايتكسّ احملطظ ٗ ايتشكٝكات ٚا٬ٕسكات يٲدطا٤ات إتدص٠ َٚس٣ 

ٚؾاعًٝتٗا ٚقسقٝتٗا.  ٖصا ضغِ إقطاض بعج١ ايتشكٝل  ايكها١ٝ٥ إتدص٠

 ايصٟ ايٓػل ايبعج١ ها١ْٝ قٝاّ إغطا٥ٌٝ بصيو. سٝح "٫سٛتبعسّ إَ

ٚتٛدٝ٘  ٚاحملانُات ايتشكٝكات تأخرل ٗ اٱغطا١ًٝٝ٥ ايػًڀات تتبع٘

 نس ٚدطا٥ِ عٓـ أعُاٍ ّبه٫ضتها إػتٛطٌٓ أٚ اؾٝـ ٭ؾطاز اٱزاْات

 إَها١ْٝ أٟ ايكا١ُ٥, ايٛطٚف ٗ تٛدس, ٫ أْ٘ ايبعج١ ؾًػڀٌٝٓٝ ٚتعتكس

 ٚقإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ اـڀرل٠ يًكإْٛ ا٫ْتٗانات ع٢ً ب١يًُشاغ

 ٚبسضد١ إغطا٥ٌٝ ٗ احمل١ًٝ إ٪غػات ططٜل عٔ ايسٚيٞ اٱْػإ سكٛم

ٗ غع٠."  أقٌ
(34)

ٚٗ ايٛقت شات٘ أٚقت ايًذ١ٓ بإٔ وٌٝ فًؼ سكٛم  

اٱْػإ تكطٜطٖا ع٢ً ا٭ٌَ ايعاّ يٝشًٝ٘ ٖٛ بسٚضٙ ع٢ً فًؼ ا٭َٔ 

ٜطاٙ َٓاغبا. نُا أٚقت إٔ ٜكسّ فًؼ سكٛم اٱْػإ تكطٜطٖا يٝتدص َا 



(329) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ضزلٝا إٍ َسعٞ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. أٚقت أٜها إٔ وٌٝ فًؼ 

 سكٛم اٱْػإ تكطٜطٖا ع٢ً اؾُع١ٝ ايعا١َ يًٓٛط ؾٝ٘.

يكس ػ٢ً َٓص ايبسا١ٜ ا٫مٝاظ يكاحل إغطا٥ٌٝ ست٢ ٗ تؿهٌٝ بعج١  

ضٚبٓػٕٛ إؿٛن١ ايػا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ  ايتشكٝل. ؾكس ضؾهت َاضٟ

با٭َِ إتشس٠ غابكا, ايسع٠ٛ اييت ٚدٗٗا إيٝٗا آْصاى ايػؿرل َاضتٔ 

أَٖٜٚٛٛبٗٞ َٔ ْٝذرلٜا, يط٥اغ١ بعج١ ايتشكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اييت 

اضتهبتٗا ايػًڀات اٱغطا١ًٝٝ٥ ٗ غع٠, ع٢ً خًؿ١ٝ ؾعٛضٖا بإٔ قطاض 

اسس, ٚأْ٘ مل ٜػُح بتبين ْٗر َتٛاظٕ تؿهٌٝ ايبعج١ نإ "َٔ داْب ٚ

يتشسٜس ايٛن  ع٢ً ا٭ضض... ٚإٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ ايتاب  يٮَِ 

إتشس٠ قس أقسض إزاْات َتهطض٠ يػًٛى إغطا٥ٌٝ ط١ًٝ ايعاٌَ 

إانٌٝ ٚيهٓ٘ مل ٜطنع إ٫ ق٬ًٝڄ ع٢ً ا٫ْتٗانات ٚاغع١ ايٓڀام ؿكٛم 

ٔ ايعٌُ أٚ ايتكاعؼ عٔ ايعٌُ اٱْػإ ٗ بًسإ أخط٣. ٖٚصا ايُٓ٘ َ

َٔ داْب اجملًؼ أعڀ٢ قسضٶا أعِٛ َٔ إكساق١ٝ شل٪٤٫ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ 

إٔ اشل١٦ٝ ا٭ع٢ً إدٛي١ عُا١ٜ سكٛم اٱْػإ ٗ ا٭َِ إتشس٠ َعاز١ٜ 

ٱغطا٥ٌٝ بڀبٝعتٗا".
(35)

ٚشلصٙ ا٭غباب قطضت أْٗا ٫ تػتڀٝ  تٛيٞ  

 ا١ُٕٗ.

غتٕٛ ع٢ً ضأؽ ايبعج١. ٖٚٛ قاض َٔ يكس مت تعٌٝ ايكانٞ غٛيس

دٓٛب إؾطٜك١ٝ َٔ أقٍٛ ٜٗٛز١ٜ. ٖٚصا ٗ سس شات٘ ٜتٓاؾ٢ َ  ايٓعا١ٖ 

ست٢ ٚيٛ نإ  -ٚاؿٝاز. ؾاْتُا٩ٙ يًٝٗٛز١ٜ غٝ٪ثط ٗ قٓاعت٘ ٜٚسؾع٘

ٚبؿعٌ ايتأثرل ايكٟٛ يًٛبٞ  -َؿٗٛز ي٘ بايهؿا٠٤ ٚاـدل٠ ٗ قهاٜا أخط٣

ٌٝ باػاٙ ايٝٗٛز ٗ إغطا٥ٌٝ ع٢ً سػاب ايٝٗٛزٟ ٗ أما٤ ايعامل, إٍ إ

ايؿًػڀٌٝٓٝ. ا٭َط ايصٟ ؼكل بايؿعٌ َٔ خ٬ٍ تكطوات ابٓت٘
(36)

 ,

عٌُ َٓص ايبسا١ٜ ع٢ً  سَٚٔ خ٬ٍ تكطٜطٙ ٚتطادع٘ نُا غٝتبٌ. ؾك

شيو. سٝح طايب َٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ تػٝرل ١َُٗ ايًذ١ٓ َٔ 

ًػڀٌٝٓٝ نُا ٚضز ٗ قًب ايتشكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اٱغطا١ًٝٝ٥ نس ايؿ

ايكطاض ايصٟ قٛت ع١ًٝ فًؼ سكٛم اٱْػإ,
(37)

 02ٚايصٟ ٚضز ٗ ايبٓس  

َٓ٘: ٜكطض إٔ ٜٛؾس بعج١ زٚي١ٝ َػتك١ً عاد١ً يتككٞ اؿكا٥ل ٜعٝٓٗا 
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ض٥ٝؼ اجملًؼ يًتشكٝل ٗ ْٝ  اْتٗانات ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ 

بٳٌ إغطا٥ٌٝ, بٛقؿٗا غًڀ١ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ ايسٚيٞ إطتهب١ َٔ قٹ

ا٫ست٬ٍ, نس ايؿعب ايؿًػڀٝين ٗ ْٝ  أما٤ ا٭ضض ايؿًػڀ١ٝٓٝ 

احملت١ً, ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ, ْتٝذ١ يًعسٚإ اؿايٞ, ٜٚسعٛ 

إغطا٥ٌٝ إٍ ا٫َتٓاع عٔ عطق١ً ع١ًُٝ ايتشكٝل ٚايتعإٚ َ  ايبعج١ 

تعاْٚٶا نا٬َڄ.
(38)

يت ١َُٗ ايًذ١ٓ نُا ٚضز ٗ سٝح ُت ا٫غتذاب١ ي٘ ٚعس 

زٜباد١ ايتكطٜط ايصٟ قسَت٘ ايًذ١ٓ بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ
(39)

ٚنُا ٚضز ٗ   

 فًؼ سكٛم اٱْػإ باغِأَاّ  ضٜتؿاضز غٛيسغتٕٛ ايبٝإ ايصٟ أزٍ ب٘

بؿإٔ ايٓعاع ٗ غع٠.اؿكا٥ل  أعها٤ بعج١ تككٞ
(40)

سٝح أنس إٔ ايبعج١  

أبطٌٜ ١ُٕٗ  13اٱْػإ ٗ  مت تعٝٝٓٗا َٔ قبٌ ض٥ٝؼ فًؼ سكٛم 

ٚايكإْٛ  ايسٚيٞ اٱْػإ سكٛم قإْٛ اْتٗانات ْٝ  ٗ ايتشكٝل"

 ايعًُٝات غٝام ٗ ٚقت أٟ ٗ اضتٴهبت قس تهٕٛ اييت ايسٚيٞ اٱْػاْٞ

  ا٭ٍٚ نإْٛ 57َٔ  ايؿذل٠ ٗ أثٓا٤ غع٠ ٗ ابه ايكٝاّ دط٣ اييت ايعػهط١ٜ

 أٚ ٖصٙ ايعًُٝات قبٌ اضتهبت غٛا٤ ,5119  ايجاْٞ نإْٛ 00  إٍ 5110

". ٖٚٛ َا بٝٓت٘ أٜها إؿٛن١ ايػا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ بعسٖا أٚ أثٓا٤ٖا

غابكا, ٗ َكاشلا ايػايـ ايصنط, بكٛشلا: "أْا أزضى إٔ ايكانٞ غٛيسغتٕٛ, 

قاَٞ سكٛم اٱْػإ إدًل ايصٟ ٫ ٜطق٢ إيٝ٘ ايؿو, أعطب عٔ كاٚف 

ٞ ا١ُٕٗ ٗ َػتٌٗ ا٭َط. ٚيهٓ٘ ُهٔ َٔ ٖاث١ً سٌ طڂًٹب َٓ٘ تٛي

ايعٌُ َ  ض٥ٝؼ اجملًؼ َٔ أدٌ تأٌَ ايتٛقٌ إٍ ا٫تؿام ايصٟ اضتأ٣ 

أْ٘ نؿٌٝ بايػُاح بتؿػرل ايتؿٜٛض ع٢ً مٛ َٔ ؾأْ٘ إٔ ّٓح ؾطٜك٘ 

 ايؿطق١ يًتعاٌَ َ  تكطؾات نٌ َٔ ططٗ ايٓعاع".

ْػإ ٚمت تػٝرل ٚض٥ٝؼ فًؼ سكٛم اٱ ٕإشٕ مت ايتٛاط٪ بٌ غٛيسغتٛ

١َُٗ ايًذ١ٓ ٚؾل َا طًب ب٘ غٛيسغتٕٛ ٚأقبح عٓٛإ ا١ُٕٗ 

 ٜتهُٔ:  

 عسّ اٱؾاض٠ قطاس١ إٍ إغطا٥ٌٝ 

 عسّ اٱؾاض٠ إٍ ايعسٚإ أٚ اشلذُات ايعػهط١ٜ اٱغطا١ًٝٝ٥ 

 عسّ اٱؾاض٠ إٍ ا٫ست٬ٍ أٚ إٍ ا٭ضانٞ احملت١ً أٚ غع٠ احملت١ً  
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 :َٚٔ ثِ ؾا١ُٕٗ تكتهٞ عٓس٥ص 

ايتػ١ٜٛ بٌ إعتسٟ ٚايهش١ٝ ٭ٕ ايبعج١ أْؿ٦ت ٗ أعكاب  

 اشلذّٛ اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ٚمت سصف اٱؾاض٠ إٍ شيو.

ايتػ١ٜٛ بٌ إغطا٥ٌٝ ٚبٌ ؾكا٥ٌ إكا١َٚ)ايتشكٝل ٗ ْٝ   

 ا٫ْتٗانات اييت سسثت(

)عصف ٚقـ  ايتػ١ٜٛ بٌ ا٫ست٬ٍ ٚبٌ ايؿعب اـان  ي٬ست٬ٍ 

 ا٫ست٬ٍ(

شكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اييت اضتهبتٗا إغطا٥ٌٝ, ٚايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ايت 

ٗ غع٠ ٚايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ ايهؿ١ ايػطب١ٝ. َٚٔ ثِ إزخاٍ 

أططاف ٗ ا٫تٗاّ ٚايتشكٝل ست٢ ٫ تبك٢ إغطا٥ٌٝ َت١ُٗ ٚسسٖا ٖا 

 ٜػبب اؿطز؟

يكس اغتڀاع غٛيسغتٕٛ بعس إٔ غرل ١َُٗ ايًذ١ٓ إٔ ٜػرل قطاض   

ًؼ سكٛم اٱْػإ ٚست٢ قطاض ٚعٌُ اؾُع١ٝ ايعا١َ.  ٚعٌُ ف

ؾبعسَا نإ قطاض فًؼ سكٛم اٱْػإ نُا غبكت اٱؾاض٠, ايتشكٝل ٗ 

احملت١ً,  ١ا٫ْتٗانات اييت اضتهبتٗا إغطا٥ٌٝ ٗ ناؾ١ ا٭ضانٞ ايؿًػڀٝٓٝ

ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ ْتٝذ١ ايعسٚإ, ٚبعس إقطاض َٚٛاؾك١ 

, أقبح ا٫غتٓاز إٍ تكطٜط ٕٕ ع٢ً تكطٜط غٛيسغتٛفًؼ سكٛم اٱْػا

 إتشس٠ يتككٞ ايبعج١ ع٢ً أغاؽ أْ٘ َتابع١ تكطٜط بعج١ ا٭َِ

غع٠. ٗ ايكطاع اؿكا٥ل بؿإٔ
(41)

      

  ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ اؾُع١ٝ ايعا١َ ٗ قطاضاتٗا اي٬سك١ ايكطاض

  054/ 64 يكطاض, ٚا0229تؿطٜٔ ايجاْٞ/ ْٛؾُدل  25إ٪ضر ٗ   64/82

, ٗ 65, ٚقطاضٖا ا٭خرل ٗ ايسٚض٠  0282ؾباٙ/ ؾدلاٜط  06إ٪ضر  ٗ 

نٌ ٖصٙ ايكطاضات ْكت ٚأسايت ٗ سٝجٝات قطاضات٘ ع٢ً: تكطٜط بعج١ 

غع٠. ٗ ايكطاع اؿكا٥ل بؿإٔ إتشس٠ يتككٞ ا٭َِ
(42)

 

ٜط. ٚايصٟ أنس امٝاظ ض٥ٝؼ ايبعج١ إٍ إغطا٥ٌٝ تطادع٘ ا٭خرل عٔ ايتكط

ؾكس نتب َكا٫ ٗ دطٜس٠ )ٚاؾٓڀٔ بٛغ٘( أٚنح ؾٝ٘ إٔ اٯٕ يسٜ٘ 

َعًَٛات غكٛم َا سسخ ٗ غع٠  أنجط ٖا نإ يسٜ٘ أثٓا٤ تط٩غ٘ 
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ايبعج١, ٚيٛ ناْت ٖصٙ إعًَٛات َتٛؾط٠ آْصاى يهاْت ْتا٥ر تكطٜط ايبعج١ 

كتًؿ١.
(43)

نُا أنس إٔ تكطٜط ايبعج١ قس أثبت ٚقٛع دطا٥ِ سطب ٚضَا  

طا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ اضتهبٗا نٌ َٔ ايكٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ ٚٓاؽ. ٚإٔ د

اؾطا٥ِ اييت اتُٗت بٗا ٓاؽ ب٬ ؾو ناْت َتعُس٠ ٭ٕ ايكٛاضٜذ ناْت 

َٛد١ٗ عُسا ٚب٬ ُٝٝع نس إسٌْٝ ا٫غطا٥ًٌٝ.
(44)

بُٝٓا ا٫تٗاَات  

١ مل إٛد١ٗ ٱغطا٥ٌٝ بأْٗا تعُست ٚبككس قتٌ إسٌْٝ ؾإٕ تكطٜط ايبعج

ٜكسّ أٟ أزي١ تجبت شيو.
(45)

ٜٚكسّ غٛيسغتٕٛ َجا٫ ع٢ً ٖصا سٝح أنس  

إٔ تكطٜط ايبعج١ اييت تطأغٗا اضتهع أٚ اعتُس ٗ اتٗاَ٘ ٱغطا٥ٌٝ بصيو 

ؾطزا َٔ عا١ً٥ زلْٛٞ ٗ َٓعشلِ. ٚقس مت تسَرل إٓعٍ َٔ  59ع٢ً َكتٌ 

ـاط٧ ؾٝ٘ ْتٝذ١ خڀأ ايكا٥س ايصٟ أَط بصيو َعتُسا ع٢ً تؿػرلٙ ا

ىه  اٯٕ  سيكٛض٠ ايتكڀتٗا طا٥ط٠ بسٕٚ طٝاض, ٚإٔ ٖصا ايكا٥

يًتشكٝل.
(46)

نُا إٔ عسّ تعإٚ اؿه١َٛ اٱغطا١ًٝٝ٥ َ  ؼكٝكات  

ايبعج١ ساٍ زٕٚ ايتُهٔ َٔ َعطؾ١ نِ َٔ ايكت٢ً ٗ غع٠ َسٌْٝ ٚنِ 

َِٓٗ َكاتًٌ, ٚإٔ ايعسز ايصٟ قسَ٘ اؾٝـ ٜتڀابل َ  َا قسَت٘ 

غِ إٔ سطن١ ٓاؽ قس ٜهٕٛ شلا غبب ٗ تهدِٝ عسز ٓاؽ َ٪خطا ض

َكاتًٝٗا.
(47)

  

نُا أث٢ٓ ع٢ً إغطا٥ٌٝ َٚسسٗا ٕا تكّٛ ب٘ َٔ دٗٛز ٗ ايتشكٝل ٗ 

 ايؿها٣ٚ ع٢ً عهؼ ٓاؽ اييت مل تكِ بصيو سػب ضأٜ٘. 

ٚقس ؾٓست إسس٣ إُٓٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ َعاعِ ايكانٞ غٛيسغتٕٛ ٗ 

ابل بسع٣ٛ إٔ إغطا٥ٌٝ قاَت بإدطا٤ات ؼؿٛ٘ ع٢ً تكطٜط ايًذ١ٓ ايػ

ايتشكٝل. سٝح اعتدلت ١َُٛٓ بتػًِٝ أْ٘ ضغِ َطٚض عاٌَ ْٚكـ 

ع٢ً ايعسٚإ اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ مل تكِ بايتشكٝكات اي٬ظ١َ. ٚنٌ 

ايتشكٝكات اييت قاَت بٗا ايكٛات ايعػهط١ٜ يٝػت ؼكٝكات ْادع١ ٚشات 

قاَت بٗا بتػًِٝ  َكساق١ٝ. َ٪نس٠ إٔ ٖٓا٤ عؿطات ايتشكٝكات

َُٚٓٛات َس١ْٝ ٚقشؿٕٝٛ ٜػتٓتر َٓٗا ٚقٛع اْتٗانات يًكإْٛ 

ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ أثٓا٤ اؿ١ًُ اٱغطا١ًٝٝ٥ ع٢ً غع٠. ٚقسَت ٖصٙ 
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ٜجبت غٝاغ١  -ضزا ع٢ً تطاد  غٛيسغتٕٛ -ا١ُٕٛٓ )بتػًِٝ( زي٬ٝ 

 خ٬ٍ ْ٘إغطا٥ٌٝ ٗ قتٌ إسٌْٝ, سٝح بٝٓت أْ٘ "َٔ إؿٝس ايتصنرل أ

َسْٝا ؾًػڀٝٓٝا مل ٜهْٛٛا نايعٌ ٗ  720اؿ١ًُ قاَت إغطا٥ٌٝ بكتٌ 

بٝت ٚإؿام  3,211قاقطا. نُا مت ٖسّ أنجط َٔ  300بِٝٓٗ  ايكتاٍ, َٚٔ

بايهٗطبا٤, إٝاٙ ٚاجملاضٟ. يػا١ٜ ايّٝٛ مل ٜتِ  ايهطض بايب٢ٓ ايتشت١ٝ اـاق١

غع٠". تطَِٝ اشلسّ غرل إػبٛم ٗ
(48)

 

تٓاقض ٗ ن٬ّ غٛيسغتٕٛ َٔ خ٬ٍ َكاي٘ شات٘ ؾٗٛ تطاد  ٜٚٛٗط اي

عٔ تكطٜط ايبعج١ ٭ٕ ايتكطٜط نإ َٓشاظا نس إغطا٥ٌٝ ٚمل ٜكسّ ٚقا٥  

تجبت تٛضٙ إغطا٥ٌٝ ٗ دطا٥ِ سطب. ٚاؿكٝك١ غرل شيو ؾايٛقا٥  ٚا٭زي١ 

ؾطزا َٔ عا١ً٥ ٚاسس٠ عٔ  59نجرل٠ َٚٓٗا َا شنطٙ ٗ َكاي٘: َكتٌ 

ٕٚ طٝاض. ؾٌٗ ٜكبٌ غٛيسغتٕٛ إٔ تتشٍٛ سٝا٠ ططٜل طا٥ط٠ ز

يعب١ ٗ ٜس دٓسٟ ضٚغٞ أٚ أَطٜهٞ أٚ إٔاْٞ هًؼ ٗ َهتب٘  اٱغطا٥ًٌٝٝ

إهٝـ ٜٚساٙ ؼطى عٔ بعس طا٥ط٠ ٗ اؾٛ تكصف بسق١ َتٓا١ٖٝ قٛاضٜذ 

ؾطزا  59ؾسٜس٠ ايتسَرل؟ أُٜٗا أنجط بؿاع١ ٚأؾس إقطاضا ٚعُسا؟ قتٌ 

ر طا٥ط٠ بسٕٚ طٝاض َتٓاٖٞ ايسق١ ؾسٜس َٔ عا١ً٥ ٚاسس٠ بكاضٚ

ايتسَرل ٜتشهِ ؾٝٗا قا٥س عػهطٟ قذلف ٜتب  دٝؿا َٔ أق٣ٛ ٚأسسخ 

اؾٝٛف ٗ ايعامل؟ أّ قتٌ ظٚدٌ ٚث٬ث١ أطؿاٍ شلُا بكاضٚر بٝسا٥ٞ 

ايتكٓٝ  غرل زقٝل ايتٛدٝ٘ ٜڀًل نطز ؾعٌ َٔ ؾبإ َسٌْٝ ٦ٜػٛا 

ٓكطٟ؟ َٚاشا عٔ اؾطا٥ِ َٔ اؿٝا٠ ؼت أبؿ  است٬ٍ ٚأؾٓ  ْٛاّ ع

ؾططٝا  99ا٭خط٣ اييت ٚضزت ٗ ايتكطٜط ٚمل ٜؿٓسٖا ٗ َكاي٘؟ نكتٌ 

َٚسٌْ ٗ ايػاعات ا٭ٍٚ يًٗذّٛ اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ٚقس ْكًتٗا 

 نُسٌْٝ ٜٴكٓٻؿٕٛ ايصٜٔ ايؿطط١ قٛات , ٚأؾطاز٠ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َباؾط

يػا١َٝ ؿكٛم ايسٚيٞ َجًُا أنست٘ إؿٛن١ٝ ا ايكإْٛ َٛدب

اٱْػإ.
(49)

َسْٝا سككت ؾٝٗا ايًذ١ٓ نُا ٚضز ٗ ايبٓس  32ٚنصيو قتٌ  

َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ ٚغرلٖا َٔ اؾطا٥ِ ٚايتسَرل اشلا٥ٌ يًب١ٝٓ  0955

ايتشت١ٝ ٚقكـ إساضؽ َا ؾٝٗا إساضؽ ايتابع١  يٮَِ إتشس٠ 

َٓشاظا نس )ا٭ْٚطٚا(. نُا أنس إٔ قطاض فًؼ سكٛم اٱْػإ نإ أٜها 
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إغطا٥ٌٝ ٚقس أقط غٛيسغتٕٛ ع٢ً نطٚض٠ تػٝرلٙ
(50)

ٖٚصا زيٌٝ آخط 

ع٢ً امٝاظٙ إٍ إغطا٥ٌٝ. ٚإ٫ نٝـ وهِ ع٢ً قطاض اؽصٙ فًؼ سكٛم 

زٚي١ عٔ ايتكٜٛت  00قٛتا يكاحل ايكطاض ٚاَتٓاع  59اٱْػإ بأغًب١ٝ 

زٍٚ ؾك٘, ٖٚٞ ٖٓػاضٜا, اٜڀايٝا, ٖٛيٓسا, غًٛؾانٝا,  11ٚاعذلاض 

أٚنطاْٝا ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ.
(51)

نُا إٔ قا٫ٚت٘ إتهطض٠ نس  

إضاز٠ ا٭غًب١ٝ ايػاسك١ إتُج١ً ٗ قطاضات فًؼ سكٛم اٱْػإ زيٌٝ 

ع٢ً امٝاظٙ إڀًل نس إغطا٥ٌٝ: اعذلان٘ ع٢ً ١َُٗ ايبعج١ عٓس 

اقذلاس٘ أٍٚ ا٭َط يط٥اغتٗا نُا غبل , ثِ تػرلٙ ١ُٕٗ ايبعج١, ثِ 

اعذلان٘ ع٢ً فًؼ سكٛم اٱْػإ ايصٟ قازم ع٢ً تكطٜط ايبعج١ نُا 

 ٖٛ ؟ 

نُا شنط ٗ َكاي٘ أْ٘ يٛ تعاْٚت اؿه١َٛ اٱغطا١ًٝٝ٥ َ  ايبعج١ يهاْت 

ْتا٥ر ايتكطٜط كتًؿ١ ٚيٝػت نس إغطا٥ٌٝ.
(52)

ؾٌٗ ْتا٥ر ايتكطٜط  

ٗ َ٪غػ١ ع٢ً ايتعإٚ أّ ع٢ً ايٛقا٥  ٚإعڀٝات ٚا٭سساخ اييت ٚقعت 

غع٠ َٔ دطا٤ اشلذُات ٚايتسَرل َٔ قبٌ اؾٝـ اٱغطا٥ًٝٞ؟ َع٢ٓ أْ٘ 

يٛ تعاْٚت إغطا٥ٌٝ َ  ايبعج١ ؾإٕ ايتكطٜط غٝتذاٌٖ ايٛقا٥  ٚاؾطا٥ِ 

ٚىًل إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا إٔ إغطا٥ٌٝ مل تطتهب َا ىايـ ايكإْٛ ايسٚيٞ 

٫مٝاظ؟ ؿكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ. أيٝؼ ٖصا ٖٛ عٌ ا

َٚاشا عٔ ٓاؽ أمل تعًٔ ايبعج١ بإٔ ٓاؽ قس تعاْٚت َعٗا ٚزلشت شلا 

بايسخٍٛ إٍ قڀاع غع٠ عٔ ططٜل َعدل ضؾح ايدلٟ ٚا٫تكاٍ َٔ تطٜس 

ضغِ إٔ إغطا٥ٌٝ مل تػُح شلا بايسخٍٛ َٚٓعت أٟ ؾدل أٚ ١َُٛٓ 

 تتكٌ بايبعج١. ٚقس أثبتت ايبعج١ شيو ٗ تكطٜطٖا نُا غبل شنطٙ. ؾإشا

ناْت ٓاؽ قس تعاْٚت َ  ايبعج١ ؾًُاشا مل تهٔ ْتا٥ر ايتكطٜط غكٛقٗا 

كتًؿ١؟ أمل تكطض ايبعج١ أْٗا َػ٪ٚي١ عٔ عسّ َٓ  إط٬م ايكٛاضٜذ
(53)

 ,

ٚعٔ استذاظ إسٌْٝ إعاضنٌ ٚإغا٠٤ َعاًَتِٗ, ٚباٱعساَات خاضز 

ْڀام ايكها٤.
(54)

 ضغِ إٔ ايًذ١ٓ ناْت قس أثبتت سل ايؿًػڀٌٝٓٝ 
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)ٚٓاؽ دع٤ َِٓٗ( ٗ َكا١َٚ ا٫ست٬ٍ ايصٟ سطَِٗ اؿٝا٠ ايهط١ّ
(55)

 

 َجًُا أقطٙ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚقطاضات ا٭َِ إتشس٠. 

يكس نإ ٚانشا َٓص ايبسا١ٜ ايتأثرل ايػٝاغٞ يًسٍٚ ايك١ٜٛ ٗ ٦ٖٝات 

ا٭َِ إتشس٠ ٚفًؼ ا٭َٔ ع٢ً َػاض ؾإ ايتشكٝل ٗ ايكهٝتٌ. 

أْٗا سطب أ١ًٖٝ زاخ١ًٝ تتذاشبٗا عس٠ عٛاٌَ َٓٗا  ؾكه١ٝ زاضؾٛض ضغِ

ايكطاعات ايكب١ًٝ
(56)

ٚاؾؿاف ْٚسض٠ إٛاضز 
(57)

ٚايكطاعات اٱق١ًُٝٝ  

ٚايسٚي١ٝ
(58)

 

ؾكس أقطت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ع٢ً نطٚض٠ إساي١ ايكه١ٝ إٍ 

احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٖا زؾ  فًؼ ا٭َٔ ؾع٬ إٍ إسايتٗا, ٚأقسض 

غٓٛات ٗ ايؿذل٠ َابٌ  12قطاضا ٗ ٚطف أقٌ َٔ  51ا أنجط َٔ بؿأْٗ

5112- 5119.
(59)

  ا٭ؾطٜكٞ  ي٬ؼاز   نُا أضغٌ بعج١ ايع١ًُٝ إدتًڀ١ 

أيـ دٓسٟ  51ٚاييت تتأيـ َٔ   ( UNAMID زاضؾٛض )   ٗ   إتشس٠   ٚا٭َِ 

ٓا١ٜ إسٌْٝ, تتٍٛ   ؾططٞ ٚ عسز نبرل َٔ 1,111َٔ  تكطٜبٶا ٚأنجط 

إسٌْٝ ٚتأٌَ إػاعسات اٱْػا١ْٝ  َٚطاقب١ تٓؿٝص اتؿاقات ايػ٬ّ.
(60)

 

إٍ ؾإ َٚطاقبٌ ؿكٛم اٱْػإ. ١باٱناؾ
(61)

أددل ايػٛزإ ع٢ً قبٍٛ  

 03اٱْػا١ْٝ ٜٓتُٕٛ إٍ  أيؿڄا َٔ ايعاًٌَ ٗ فاٍ إػاعس٠  05أنجط َٔ 

ْعٝات ايكًٝب ا٭ٓط ٚاشل٬ٍ يٮَِ إتشس٠ ٚ َٔ ايٛنا٫ت ايتابع١ ٚناي١ 

(. NGO )   َ٪غػ١ غرل سه١َٝٛ 01ا٭ٓط ٚأنجط َٔ 
(62) 

 

بُٝٓا ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ مل تكسّ أٟ قا١ُ٥ بأٟ أزلا٤ َتٌُٗ 

باضتهاب دطا٥ِ إْػا١ْٝ أٚ دطا٥ِ سطب, ٚمل تكط نُا ؾعًت ؾ١ٓ 

ست ع٢ً زاضؾٛض, ع٢ً إساي١ ايكه١ٝ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥, بٌ غاع

ايتأخرل ٚايتُاطٌ ٗ اؿػِ ؾٝٗا عٓسَا أٚقت فًؼ ا٭َٔ إٔ ٌّٗ 

أؾٗط يًكٝاّ بتشكٝكات زاخ١ًٝ ٚإٔ ٜٓؿ٧ اجملًؼ ؾ١ٓ  23إغطا٥ٌٝ َس٠ 

أخط٣ َػتك١ً تتٍٛ ايتأنس َٔ ايتشكٝكات اييت ػطٜٗا إغطا٥ٌٝ 

 ٚاؿه١َٛ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ اؾطا٥ِ ايٛاضز٠ ٗ تكطٜطٖا نُا غبكت اٱؾاض٠

إٍ شيو. ٚعًٝ٘ مل ٜكسض فًؼ ا٭َٔ غ٣ٛ قطاض ٚسٝس بؿإٔ غع٠ مل ٜؿط 

ؾٝ٘ اجملًؼ ٫ إٍ ايؿكٌ ايػاب  ٫ٚ اعتدل ا٭َط ٜؿهٌ تٗسٜسا يٮَٔ 
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ٚايػ٬ّ ايسٚيٌٝ.  ٚانتؿ٢ فًؼ سكٛم اٱْػإ أٜها ٗ قطاضٙ ٗ َاضؽ 

 بإٔ تٌٛ اؾُع١ٝ ايعا١َ ع٢ً َتابع١ يًُػأي١ ست٢ تكتٓ  بإٔ 0288

إدطا٤ات َٓاغب١ قس اؽصت غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ احملًٞ ايساخًٞ أٚ ع٢ً 

إػت٣ٛ ايسٚيٞ َٔ أدٌ نُإ ايعساي١ يًهشاٜا َٚػا٤ي١ َطتهيب 

اؾطا٥ِ ٚإٔ تٌٛ َػتعس٠ يًٓٛط ٗ أٟ إدطا٤ات إناؾ١ٝ ّهٔ اؽاشٖا 

نُٔ ق٬سٝتٗا ٚتهٕٛ َڀًٛب١ ٗ َكًش١ ايعساي١.
(63)

ٖٚهصا اغتُط  

ْػإ ٚنصيو اؾُع١ٝ ايعا١َ, ٗ إزضاز ايكه١ٝ ٗ دسٍٚ فًؼ سكٛم اٱ

إٍ ايّٝٛ زٕٚ اؽاش أٟ قطاض ؾعاٍ بإساي١ ايكه١ٝ أَاّ  0229أعُاشلُا َٓص 

احمله١ُ اؾٓا١ٜ ايسٚي١ٝ أٚ إضغاٍ بعجات أٚ قٛات نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ زاضؾٛض؟ 

ا٭َط ايصٟ ؾذ  إغطا٥ٌٝ ع٢ً قتٌ ايؿًػڀٌٝٓٝ َٚٛاق١ً سكاض غع٠ 

ٕس٠ أنجط َٔ أغبٛع غك٘  0280از٠ قكؿٗا َٔ دسٜس ٗ ْٛؾُدل ٚإع

ؾٗٝسا ٦َٚات اؾطس٢. 855خ٬شلا سٛايٞ 
(64)

  

إٕ َا ٚٗط َٔ تبأٜ نبرل بٌ ايًذٓتٌ ٜػتٛدب إعاز٠ ايٓٛط ٗ نٝؿ١ٝ 

َعاؾ١ اؾطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ اؿطب ٚدط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ, 

ٗ تًو اؾطا٥ِ ٚطبٝع١ عًُٗا. يكس ناْت  ٚٗ نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل

ؾ١ٓ زاضؾٛض أنجط سػُا ٚؾاع١ًٝ ٭ْٗا أْؿ٦ت ؼت ايؿكٌ ايػاب  َٔ 

َٝجام ا٭َِ إتشس٠ ٚبكطاض َٔ فًؼ ا٭َٔ ٚشيو نً٘ بتأثرل ايسٍٚ 

ايك١ٜٛ ٗ فًؼ ا٭َٔ ٚايؿاع١ً ؾٝ٘ ناي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ 

ػاْس٠ بك٠ٛ ٱغطا٥ٌٝ ٚخاق١ أَطٜها ٚبطٜڀاْٝا ٚؾطْػا. ٖٚٞ ايسٍٚ إ

اييت تعذلض زا٥ُا ع٢ً أٟ إدطا٤ ٚيٛ نإ فطز بٝإ َٔ فًؼ ا٭َٔ ٜسٜٔ 

إغطا٥ٌٝ أٚ ست٢ ٜٓتكسٖا.
(65)

ٚعًٝ٘ ؾٗٞ ٫ ٚئ تػُح بإْؿا٤ ؾ١ٓ  

 ؼكٝل ٗ اؾطا٥ِ اييت تطتهبٗا إغطا٥ٌٝ ٗ ا٭ضانٞ ايؿًػڀ١ٝٓٝ احملت١ً. 

 يًتأثرل ايػٝاغٞ يًسٍٚ ايك١ٜٛ ع٢ً عٌُ ٚبٓا٤ا ع٢ً َا غبل ٚتك٬ًٝ

ايًذإ ٦ٖٝٚات ا٭َِ إتشس٠ ٚاحمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚؼكٝكا يًٓعا١ٖ 

ٚإٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز ٚدب إٔ ٫ ٜهٕٛ إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ 

ايسٚي١ٝ َطٖٕٛ بسٚي١ ٚاسس٠ ؾه٬ عٔ ؾدل ٚاسس ٚيٛ نإ ا٭ٌَ 

ت٢ ض٥ٝؼ فًؼ سكٛم اٱْػإايعاّ يٮَِ إتشس٠ ٫ٚ س
(66)

. بٌ هب إٔ 
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ٜعٗس بصيو إٍ فًؼ كتل  عكٛم اٱْػإ ٖٚٛ فًؼ سكٛم اٱْػإ. ٭ٕ 

ا٭غًب١ٝ ٗ اجملًؼ ٜكعب عًٝٗا ايتٛاط٪ ٚا٫مٝاظ ٗ تؿهٌٝ ايًذإ ٚٗ 

 إزا١ْ إطتهب يتًو اؾطا٥ِ.

8 

ٗ اؾطا٥ِ َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ٚايتكِٝٝ ٚإكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ ايتشكٝل 

إطتهب١ ٗ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ اؾطا٥ِ اييت ٚقعت أعكاب 

, ٚاٯيٝات اييت أْؿأت نٌ َٔ 0228ا٫دتٝاح اٱغطا٥ًٝٞ يكڀاع غع٠ عاّ 

ايًذٓتٌ ٚططٜك١ عًُُٗا ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًتا إيٝٗا ٚايتٛقٝات اييت 

َٚا تطتب عٔ  تكسَت بٗا نٌ َُٓٗا جملًؼ ا٭َٔ ٚفًؼ سكٛم اٱْػإ

 شيو َٔ تسابرل, ّهٔ إبطاظ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

: َٔ سٝح اٱْؿا٤ ؾإٕ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ ناْت أقٌ ق١ُٝ 28

ٚق٠ٛ َٔ سٝح ايػٓس أٚ إكسض َٔ ؾ١ٓ زاضؾٛض. ؾكس مت إْؿا٤ ؾ١ٓ 

تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ َٛدب قطاض َٔ ض٥ٝؼ فًؼ سكٛم اٱْػإ بُٝٓا 

ٗ زاضؾٛض مت إْؿا٩ٖا َٛدب قطاض َٔ ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ ؾ١ٓ ايتشكٝل 

 إتشس٠ بٓا٤ ع٢ً قطاض َٔ فًؼ ا٭َٔ ٚطبكا يًؿكٌ ايػاب  َٔ إٝجام.

: ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ناْت قاٜس٠ ٚمل تعذلنٗا أ١ٜ َؿانٌ َٓص 20

إْؿا٥ٗا ست٢ ْٗا١ٜ عًُٗا. بُٝٓا نإ ا٫مٝاظ ٚعسّ ايٓعا١ٖ دًٝا َٓص 

ا١ٜ ٗ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠. سٝح لح غٛيسغتٕٛ ض٥ٝػٗا ٗ ايبس

تػٝرل ١َُٗ ايًذ١ٓ بايتٛاط٪ َ  ض٥ٝؼ اجملًؼ ٚشيو بتػٝرل قطاض فًؼ 

سكٛم اٱْػإ إتهُٔ ايتشكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اييت اضتهبتٗا إغطا٥ٌٝ ٗ 

 احملت١ً, ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ ْتٝذ١ ١ناؾ١ ا٭ضانٞ ايؿًػڀٝٓٝ

بؿإٔ ايٓعاع ٗ غع٠. َُٗتٗا ايتككٞ عٔ اؿكا٥ل  بعج١ تككٞ ايعسٚإ, إٍ

ِٖٚ إغطا٥ٌٝ ٚايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ  اؾطا٥ِ اييت اضتهبٗا أططاف ايٓعاع

 ايهؿ١ ايػطب١ٝ ٚسه١َٛ ٓاؽ ٗ قڀاع غع٠. ٚتطتب عٔ شيو: 

 سصف اٱؾاض٠ قطاس١ إٍ إغطا٥ٌٝ -

 ُات ايعػهط١ٜ اٱغطا١ًٝٝ٥سصف اٱؾاض٠ إٍ ايعسٚإ أٚ اشلذ -

 سصف اٱؾاض٠ إٍ ا٫ست٬ٍ أٚ إٍ ا٭ضانٞ احملت١ً أٚ غع٠ احملت١ً -
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: تعاْٚت اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َ  عٌُ ايًذ١ٓ ٚنصيو سه١َٛ ٓاؽ 23

ٗ ايكڀاع, بُٝٓا ضؾهت إغطا٥ٌٝ ايتعإٚ َ  ايًذ١ٓ ٚمل تػُح شلا 

 بايسخٍٛ.

٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ : تٛقًت نًتا ايًذٓتٌ إٍ ؼكل دطا24

 اضتهبت ٗ اٱقًٌُٝ.

: تبٌ يس٣ ايًذٓتٌ َٔ خ٬ٍ ايتشكٝل إٔ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ 25

ٚسه١َٛ إغطا٥ٌٝ غرل ضاغبتٌ ٗ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٫ٚ تٛدس 

 أٟ إَها١ْٝ يًُشاغب١ ع٢ً تًو اؾطا٥ِ. 

أزلا٤ أؾدام اضتهبٛا : مل تكسّ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ غع٠ أٟ قا١ُ٥ أٚ 26

دطا٥ِ سطب أٚ دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ, بُٝٓا قسَت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ 

 َتُٗا َعُِٛٗ َٔ ايػًڀات ايػٛزا١ْٝ. 58زاضؾٛض قا١ُ٥ تهِ أزلا٤ 

: أقطت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ع٢ً نطٚض٠ إساي١ ايكه١ٝ إٍ 27

 غع٠ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, بُٝٓا أٚقت ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ

إعڀا٤ ؾطق١ َٔ فًؼ ا٭َٔ ٱغطا٥ٌٝ يًكٝاّ بتشكٝكات داز٠, ثِ 

ٜتٍٛ اجملًؼ ٫سكا ٗ ايتأنس َٔ تًو ايتشكٝكات عٔ ططٜل ؾ١ٓ أخط٣ 

 ٜٓؿ٦ٗا شلصا ايػطض.

: تطاد  ض٥ٝؼ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ عٔ تكطٜطٙ َسعٝا إٔ 28

 ػڀٌٝٓٝ.إغطا٥ٌٝ مل تطتهب دطا٥ِ سطب ٚمل تتعُس قتٌ ايؿً

 : تطتب عٔ عٌُ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض عس٠ تسابرل أُٖٗا:29

إساي١ ايكه١ٝ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اييت أقسضت عس٠ َصنطات  -

قبض ٚإسهاض عس٠ َػ٪ٚيٌ ٗ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َا ٗ شيو ض٥ٝؼ 

 ْٗٛض١ٜ ايػٛزإ. 

كٌ ايػاب  َٔ إقساض فًؼ ا٭َٔ ايعسٜس َٔ ايكطاضات طبكا يًؿ -

 إٝجام

 إضغاٍ بعجات ٚؾإ ضقاب١ َٚكطضٜٔ ؿكٛم اٱْػإ -

 إضغاٍ قٛات زٚي١ٝ يتأٌَ إػاعسات ٚٓا١ٜ إسٌْٝ -



(339) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

بُٝٓا مل ٜذلتب عٔ تكطٜط ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ أ١ٜ تسابرل تصنط. 

ٚمت ا٫نتؿا٤ بكٝس إػأي١ ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ نٌ َٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ 

 إٍ ايّٝٛ.  0229ُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ إتشس٠ َٓص ٚاؾ

: إٔ ايتأثرل ايػٝاغٞ َٔ قبٌ ايسٍٚ ايهدل٣ ع٢ً فًؼ ا٭َٔ ٦ٖٝٚات 82

ا٭َِ إتشس٠ ٚامٝاظٖا إڀًل إٍ داْب إغطا٥ٌٝ أثط ٜٚ٪ثط ٗ ؼكٝل 

ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٜٚؿكس َٔ َكساق١ٝ ٦ٖٝات ا٭َِ إتشس٠ ٚاحمله١ُ 

 ١ٝ. اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي

إٔ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ اييت تكتهٞ إٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز ٚايٓعا١ٖ  -88

تػتٛدب تٛسٝس إعاٜرل ٚاٱدطا٤ات ٗ إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٚٗ نٝؿ١ٝ 

عًُٗا ٚق٬سٝاتٗا َٚا ٜذلتب عٓٗا َٔ تسابرل. ٚؼكٝكا شلصا ٚدب تٛغٝ  

اختكاقات فًؼ سكٛم اٱْػإ يٝٓؿطز ٚسسٙ بهاٌَ أعها٥٘ )ٚيٝؼ 

ض٥ٝػ٘( بإْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٚإساي١ ايكه١ٝ بعس شيو ع٢ً احمله١ُ 

 اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 

ايسعا٣ٚ ٫ تهٕٛ َكبٛي١ أَاّ احمله١ُ إ٫ إشا ناْت ايسٚي١ قاسب١ ا٫ختكام ٗ إػأي١ "ؾ( 1)

قانٞ , )بٝذل نٍٛ -تٛض ٖاْؼايسن." غرل ضاغب١ أٚ غرل قازض٠ سكا ع٢ً ا٫نڀ٬ع بإكانا٠

ٕڈ ٗ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥  -ايػ٬ّ؟  ايعساي١ ططٜل( ْٚا٥ب ض٥ٝؼ ثا

ايذلب١ٝ ع٢ً سكٛم ٗ ف١ً َتدكك١ , ٖٚٞ 84اجمل١ً ا٫يهذل١ْٝٚ, ايعسز  ايسٚي١ٝ ٗ ٫ٖاٟ

ؿٛ ايسٚي١ٝ ٜٚعسٖا اٱْػإ, ٜكسضٖا بطْاَر ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٚسلاٍ أؾطٜكٝا ٗ ١َُٛٓ ايع

 , َٓؿٛض ٗ َٛق  ١َُٛٓ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ:إهتب اٱقًُٝٞ ٗ برلٚت

 http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx 
ع عًٝ٘ بتاضٜذ   مت ا٫ط٬   25/11/2012  

 بًػت %( بُٝٓا سٍٛ اؿسٚز اٱزاض76١ٜ%( ٚع٢ً إطع٢ )93ايٓعاعات ع٢ً ا٭ضض ) ٚبًػت( 2)

 اڄإشاڄ ؾايٓعاع ع٢ً ا٭ضض َٚٛاضزٖا ٜؿهٌ أِٖ أْٛاع ايكطاع غرل إٔ ٖٓاى أغباب"%(. 87)

ٯ١ْٚ أخط٣ يًٓعاع بعهٗا ثكاٗ ٚعطقٞ ٚايبعض اٯخط غٝاغٞ. ٚتسٍ نجط٠ ايٓعاعات ٗ ا

٣ ض ايػٝس ايبؿطٛايدلٚؾػ ."ا٭خرل٠ ع٢ً إٔ ايكطاع ع٢ً إٛاضز ٖٛ ا٭ِٖ ٚا٭نجط تهطاضا

, ف١ً زضاغات إؾطٜك١ٝ, ايكطاع ع٢ً إٛاضز: أبعازٙ ايعا١ٕٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ, أٓسقُس 

م   ,0225, زٜػُدل 34َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات اٱؾطٜك١ٝ, داَع١ إؾطٜكٝا ايعا١ٕٝ, ايعسز

87. 

http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx
http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx


 د. بومدين محمد         ... لجان التحقيق في الجرائم الدولية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (340) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
يكازم إٗسٟ, مٛ إضغا٤ قٛاعس يعسٍ ٚاٱْكاف ٗ زاضؾٛض,  َطنع يكاٖط٠ يسضاغ١ سكٛم ( 3)

 .839, م 0227اٱْػإ, ايكاٖط٠, 

, زاضؾٛض..ا٭ظ١َ اٱْػا١ْٝ: ٌٖ تتشٍٛ إٍ تسخٌ زٚيٞ ٗ ايػٛزإ؟  ( ساَس إبطاِٖٝ ساَس4)

 :23َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً اؾعٜط٠ ْت, م 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E73316F2-4393-4387-B481-
F8E32744B9FE.htm 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ  18:45 21/03/2011

 .24, إطد  ايػابل , م ( ساَس إبطاِٖٝ ساَس5)

 .28, إطد  ايػابل,  م َس( ساَس إبطاِٖٝ سا6)

َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ إًشل غڀاب ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ إطغٌ إٍ فًؼ  23اْٛط م ( 7)

 .0225ؾدلاٜط  S/2005/60 ٗ28ا٭َٔ ؼت ضقِ 

ٜعكٛب آزّ غعس ايٓٛض  )ْا٥ب ض٥ٝؼ سطن١ ايتشطٜط ٚايعساي١ يؿ٦ٕٛ ايتِٓٛٝ ٚاٱزاض٠(, ( 8)

َٔ َكاٍ َٓؿٛض ٗ إٛق   7-6 إقًِٝ زاضؾٛض ٚنٝؿ١ٝ سًٗا, م إؿه١ً ايػٛزا١ْٝ ٗ

 ايتايٞ: 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

18243:2010-08-30     
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ   26/03/2011

(9") The Oslo Process generated an expectation of an improvement in this 

matter which has not been realized. While Israel released large numbers 
of convicted Palestinian  prisoners in the framework of the Oslo Accords, 
it continues to employ administrative  detention on a large scale. " 

B’Tselem, Prisoners of Peace: Administrative Detention during the Oslo 
Process (June 1997), report, p. 04. available at: 

available at 
http://www.btselem.org/Download/199706_Prisoners_Of_Peace_Eng.p
df. 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ   17:44 25/03/2011

 ايكط١ٜ 20/23/0288ؾآخط َا ٖسَت٘ ايػًڀات اٱغطا١ًٝٝ٥ َٔ قط٣ ؾًػڀ١ٝٓٝ بتاضٜذ  (10)

ْػ١ُ أقبشٛا ٗ ايعطا٤ زٕٚ َأ٣ٚ.  052ايؿًػڀ١ٝٓٝ خطب١ طاْا ٗ غٛض ا٭ضزٕ  تهِ 

ٗا ؼت عٓٛإ:  اٱزاض٠ إس١ْٝ تٗسّ أْٛط تكطٜط ١َُٛٓ بتػًِٝ عٔ ٖصا إٛنٛع ٗ َٛقع

 قط١ٜ خطب١ طاْا ٗ غٛض ا٭ضزٕ: 

http://www.btselem.org/arabic/Planning_and_Building/20110315_Kh_Tana
_demolitions.asp 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ  17:29 24/03/2011

ؾكس أنس عٝػ٢ قطاق  ٚظٜط ؾ٪ٕٚ ا٭غط٣ ٚاحملطضٜٔ ايؿًػڀٝين إٔ ا٫ست٬ٍ ٜعتكٌ أطؿا٫  (11)

طؿٌ ؾًػڀٝين قاقط ٫  322قاقطٜٔ ٜٚعضع اٱضٖاب ٚايطعب ٗ ْؿٛغِٗ, ٚإٔ أنجط َٔ 

عسز ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ظايٛا ٗ غذٕٛ ا٫ست٬ٍ ٜعٝؿٕٛ ٗ ٚطٚف قاغ١ٝ ٚقعب١. ٚأٚنح إٔ 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E73316F2-4393-4387-B481-F8E32744B9FE.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E73316F2-4393-4387-B481-F8E32744B9FE.htm
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18243:2010-08-30
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18243:2010-08-30
http://www.btselem.org/arabic/Planning_and_Building/20110315_Kh_Tana_demolitions.asp
http://www.btselem.org/arabic/Planning_and_Building/20110315_Kh_Tana_demolitions.asp
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 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
طؿٌ ؾًػڀٝين, َؿرلا إٍ إٔ غًڀات ا٫ست٬ٍ ؽايـ  3222بًؼ  0222اعتكًٛا َٓص عاّ 

 80ايكٛاٌْ ٚايؿطا٥  ايسٚي١ٝ ٚتڀبل أٚاَطٖا ايعػهط١ٜ ايعٓكط١ٜ ٚتعتكٌ أطؿا٫ ٗ غٔ 

عاَا ٚتتعاٌَ َ  ا٭طؿاٍ ا٭غط٣ َٔ خ٬ٍ قانُات عػهط١ٜ قاغ١ٝ. أْٛط: لٝب ؾطاز, 

 اق : ايسٚي١ اييت تعتكٌ ا٭طؿاٍ ئ ٜهتب شلا اؿٝا٠, َٓؿٛض ٗ َٛق  ايكسؽ:قط

http://www.alquds.com/node/241489 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ:     19:01 14/03/2010

 اؾًػڀٝٓٝ 6 222مٛ إٔ ( 0288)(ٚتؿٝس اٱسكا٤ات ايؿًػڀ١ٝٓٝ اييت أدطٜت َ٪خطا 12)

 َِٓٗ تكٌ 322غذٓا َٚعػهط اعتكاٍ ٗ إغطا٥ٌٝ ٚٗ ايهؿ١ ايػطب١ٝ,  00سايٝا ٗ  ٜكبعٕٛ

 َٔ أعها٤ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ 82اَطأ٠ ٚمٛ  37 َٚٔ بٌ ا٭غط٣غ١ٓ.  88أعُاضِٖ عٔ 

ٌ ٗ ايؿًػڀٝٓٝ ايبٝإ اـتاَٞ ٕ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ ٗ ؾٝٝٓا سٍٛ ا٭غط٣سػب  .ايؿًػڀٝين

, ْؿطٙ َطنع ايعٜت١ْٛ 9/3/0288ّٜٛ  ٚايصٟ اختتِ أعُاي٘  غذٕٛ ا٫ست٬ٍ اٱغطا٥ًٝٞ

 يًسضاغات ٚا٫غتؿاضات:

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=138858 
بتاضٜذ:  مت ا٫ط٬ع عًٝ٘       21:57 25/03/2011  

: َطنع إعًَٛات اٱغطا٥ًٝٞ ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ احملت١ً, تأغؼ B'Tselemبتػًِٝ  (13)

فُٛع١ َٔ إؿهطٜٔ, ايكاٌْْٛٝ, ايكشؿٌٝ ٚأعها٤ ايهٓٝػت. ٖٚٛ  ع٢ً ٜس 8989عاّ 

١َُٛٓ َػتك١ً ٚسٝاز١ٜ, ٖسؾٗا  ايٓهاٍ نس اْتٗانات سكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ احملت١ً, 

سه١َٛ إغطا٥ٌٝ ٗ ٖصٙ ا٭ضانٞ احملت١ً. ؼكٝكا يًُػاٚا٠ ٚاؿؿاٚ ع٢ً  ػٝرل غٝاغ١يت

ْٛط ايتعطٜـ بٗصٙ اؾُٝ  ايػهإ, ٚا٫يتعاّ ايكاضّ بتعايِٝ ايكإْٛ ايسٚيٞ.  سكٛم اٱْػإ

 ا١ُٕٛٓ ٚأٖساؾٗا ٗ َٛقعٗا:

http://www.btselem.org/arabic/about_btselem/index.asp 

مت ا٫ط٬ع بتاضٜذ         17:11 24/03/2011   

(14 ) -" Israel currently holds thousands of Palestinians in its prisons. 

Most have been convicted in court, but hundreds of them have been 

held for months or years under administrative orders, without being 

tried ".   

HaMoked and B’Tselem, Without Trial, Administrative Detention of 

Palestinians by Israel and the Internment of Unlawful Combatants 

Law, October 2009, report, p. 04. available at: 

www.btselem.org/Download/200910_Without_Trial_Eng.pdf  
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ   17:44 25/02/2011

 , َٓؿٛض:إكطض اـام ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ايدلٚؾػٛض ضٜتؿاضز ؾٛيو (15)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/14270C8F-4A1E-4692-905F-
B7736E23BCA2 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ      10:50 30/04/2010

 0224غبتُدل  88إ٪ضر ٗ  8564قطاض فًؼ ا٭َٔ ضقِ  (16)

http://www.alquds.com/node/241489
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=138858
http://www.btselem.org/Download/200910_Without_Trial_Eng.pdf
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/14270C8F-4A1E-4692-905F-B7736E23BCA2
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/14270C8F-4A1E-4692-905F-B7736E23BCA2


 د. بومدين محمد         ... لجان التحقيق في الجرائم الدولية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (342) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
ٗ ايًذ١ٓ.  أعها٤ ؾاٜل ٚقُس ْتػٝبٝعا زَٚٝػا ٚ غهٛت-غذلٜػٓط ٚترلٜعا ٖٚٝٓا د٬ْٝٞ (17)

 ٚؾطٜل ايكاْْٛٞ يًبشح ٚؾطٜل ضسلاٟٚ, ٢َٓ ٖٞ تٓؿٝص١ٜ, َسٜط٠ اٱناؾ١ إٍ أَا١ْ تطأغتٗاب

 ٚقككٌ عػهطٌٜ, ٚقًًٌ ايؿطعٞ, ايڀب ٗ ٚخدلا٤ قككٌ َٔ يًتشكٝل َ٪يـ

اٱْػإ.  ؿكٛم إتشس٠ ا٭َِ َؿٛن١ٝ ْٝعا عٝٓتِٗ إطأ٠, نس ايعٓـ ٗ فاٍ َتدككٌ

ًشل غڀاب ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ إطغٌ إٍ فًؼ ا٭َٔ ؼت ضقِ أْٛط تكطٜط ايًذ١ٓ إ

S/2005/60 ٗ28  0225ؾدلاٜط. 

 . 897َٓ٘, م  538اْٛط تكطٜط ايًذ١ٓ, إطد  ايػابل, ايبٓس ضقِ ( 18)

. ايبٓس »اؾُاع١ٝ اٱباز٠ تػتٗسف غٝاغ١ تٓتٗر مل ايػٛزإ سه١َٛ إٔ إٍ ايًذ١ٓ خًكت$( 19)

 .034طٜط ايًذ١ٓ, م َٔ تك  642

 ٗ بعض ّهٔ اؿهَٕٛٝٛ, إػ٪ٚيٕٛ َِٚٓٗ ا٭ؾطاز, إٔ بايؿعٌ تسضى ايًذ١ٓ إٔ ع٢ً$( 20)

 زاض ٗ سسخ ٖٛ َا ٖصا نإ إشا عُا ٚايػ٪اٍ . اؾُاع١ٝ اٱباز٠ ب١ٝٓ أعُا٫ ٜطتهبٛا إٔ اؿا٫ت

 ».سس٠  ٢ًع نٌ ساي١ أغاؽ ع٢ً كتك١ قه١ُ غ٣ٛ ؾٝ٘ تبت إٔ تػتڀٝ  ٫ غ٪اٍ ؾٛض

 .035َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ, م  648ايبٓس 

 بعس, ٜكسٿم عًٝ٘ مل ٚيهٓ٘ , 0222 غبتُدل/أًٍٜٛ 8 ٗ ا٭غاغٞ ضَٚا ْٛاّ ايػٛزإ ٚقډ $(21)

 ٗ ٖهٔ ضَٚا ا٭غاغٞ ْٛاّ ٗ ططؾا يٝػت زٚي١ ضعاٜا ٚقان١ُ ططؾا زٚي١ يٝؼ ؾٗٛ ٚبايتايٞ

 ضَٚا )ْٛاّ ططف إقًِٝ زٚي١ ٗ ٚقعت قس ؾط١ّا ناْت إشا أ٫ٚ, ٖهٔ, ؾٗٛ . قسٚز٠ ٚطٚف

 ٚقعت اؾطا٥ِ ٭ٕ اؿاي١ ٖصٙ ع٢ً ٜٓڀبل ٫ اؿهِ ٖصا . ٚٚانح )أ() (0(80إاز٠ ا٭غاغٞ,

  .ايػٛزإ ضعاٜا َٔ اضتهبٖٛا َٳٔ إٔ ٜٚٴسع٢ ايػٛزإ ٗ

 َٛدب ايؿكٌ ا٭َٔ فًؼ ٜكّٛ بإٔ ٜتِ إٔ ّهٔ احمله١ُ اختكام ؼطٜو ٭ٕ ثاْٝا, ٖهٔ, ٖٚٛ

 إٍ بإساي١ ا٭َط ا٭غاغٞ ضَٚا ْٛاّ َٔ )ب( 83إاز٠  إتشس٠ ا٭َِ َٝجام َٔ ايػاب 

 يس٣ َػذٸٌ ٜٛزع بإع٬ٕ ّهٓ٘, ايػٛزإ ٭ٕ أخرلا, ٖهٔ, ٖٚٛ .يًُشه١ُ ايعاّ إسٸعٞ

 َٔ ( ا٭َط ابه ٜتكٌ اييت باؾطا٥ِ ٜتعًل ؾُٝا ٫ختكاقٗا احمله١ُ ٖاضغ١ ٜكبٌ إٔ احمله١ُ,

 .086َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ, م  583. ايبٓس »(3) 80 إاز٠ .ا٭غاغٞ ضَٚا ْٛاّ

 .087َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ, م  584ايبٓس ( 22)

إش تط٣ احمله١ُ أٚ ايسا٥ط٠ أْ٘ يهٞ تهٕٛ ايكه١ٝ َكبٛي١ أَاَٗا ٫بس إٔ ٫ تؿٌُ  ( 23)

يكه١ٝ إعطٚن١ اٱدطا٤ات ايكها١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ايؿدل ٚايػًٛى ايًصٜٔ ّج٬ٕ َٛنٛع ا

َٔ  قطاض ايسا٥ط٠  04, 03, 00عًٝٗا, ٖٚٛ َا طًبت٘ َٔ إسعٞ ايعاّ إٔ ٜجبت٘ يسٜٗا. ايبٓٛز 

 ايتُٗٝس١ٜ ا٭ٍٚ ٗ قه١ٝ إسعٞ ايعاّ نس أٓس ٖاضٕٚ ٚعًٞ نٛؾٝب.

ت ؼ 0227أبطٌٜ  07قطاض احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ ا٭ٍٚ,ايكازض بتاضٜذ  (24)

 ICC-25/20-27/28ضقِ:  

ٓاز ٚاز٣ غٓس, زضاغ١ عج١ٝ عٔ إقًِٝ زاضؾٛض, قسَت ٕ٪ُط "احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ  (25)

 .28, م0228ٜٓاٜط  89ٚأظ١َ إقًِٝ زاضؾٛض" , إٓعكس بايكاٖط٠ ٗ 

 دطا٥ِ سطب )اغتعُاٍ ايعٓـ نس اؿٝا٠, إتُجٌ ٗ ايكتٌ,"بٓسا ٚدطبٛ بج٬خ ٚقس اتِٗ ( 26)

غٛا٤ اضتٴهب أٚ ؾٴطع ٗ اضتهاب٘؛ تعُس تٛدٝ٘ ٖذُات نس َٛٚؿٌ َٚٓؿآت َٚٛاز 

ٚٚسسات َٚطنبات َػتدس١َ ٗ ١َُٗ َٔ َٗاّ سؿٜ ايػ٬ّ؛ ٚايٓٗب( ٜٴسع٢ أْٗا اضتٴهٹبت 
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ع٢ً بعج١ ا٫ؼاز ا٭ؾطٜكٞ ٗ ايػٛزإ ٖٚٞ  0227أًٍٜٛ/غبتُدل  09أثٓا٤ ٖذّٛ ؾٴٔ بتاضٜذ 

ٖا َٛق  سػهٓٝتا ايعػهطٟ, ٗ ق١ًٝ أّ نساز٠, ٗ سلاٍ زاضؾٛض. بعج١ ؿؿٜ ايػ٬ّ َكط

ٜٚسٸع٢ بإٔ إٗاٌْ قتًٛا اثين عؿط دٓسٜاڄ َٔ دٓٛز بعج١ ا٫ؼاز ا٭ؾطٜكٞ ٗ ايػٛزإ 

ٚأقابٛا مثا١ْٝ آخطٜٔ ظطٚح بايػ١, ٚزَطٚا أدٗع٠ اتكا٫ت َٚعسات أخط٣ تابع١ يبعج١ ا٫ؼاز 

 ."يٛا ع٢ً ٖتًهات تابع١ شلاا٭ؾطٜكٞ ٗ ايػٛزإ ٚاغتٛ

 ايتشايـ ايعطبٞ َٔ أدٌ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

http://www.acicc.org/ar/Press%2064%20new.asp     
اْٛط ٚثٝك١ َكطض اٱب٬ؽ ايكازض َٔ ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ ٗ ٚثا٥ل احمله١ُ ٗ َٛق  احمله١ُ  (27)

   PR528 - 06/5/0282ؼت ضقِ  

با٭غًب١ٝ ع٢ً َؿطٚع قطاض ٜٓل ع٢ً ٚقـ إط٬م  6263ٗ دًػت٘  ٭َٔ( قٛت فًؼ ا28)

ٖٛ  بأضبع١ عؿط قٛتا َ٪ٜسا, ٚبسٕٚ أٟ قٛت َعاضض ٚاَتٓاع قٛت ٚاسس ايٓاض ٗ غع٠, 

. أْٛط ٚظٜط اـاضد١ٝ ايؿطْػٞ بطْاضز نٛؾٓرلت٘ طأؽ دًػاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, ٚت

 َطنع أْبا٤ ا٭َِ إتشس٠ ٗ:

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=10479 

ؼت ضقِ:   28/28/0229 ( ايكازض 0229ٗ) 8862قطاض فًؼ ا٭َٔ ضقِ ( 29)

(S/RES/1860 ( 2009 

 اْٛط دطٜس٠ ايطٜاض ٗ َٛقعا ا٫يهذلْٚٞ( 30)

http://www.alriyadh.com/2009/01/10/article401239.html 
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ 16:41 25/03/2011  

-غع٠  ٗ ايٓعاع اؿكا٥ل بؿإٔ يتككٞ إتشس٠ ا٭َِ بعج١ فًؼ سكٛم اٱْػإ, تكطٜط (31)

 ٚثٝك١ ؼت ضقِ  -ٚايتٛقٝات ا٫غتٓتادات

A/HRC/12/48 (ADVANCE 2)    24 September 2009 

 . 897َٓ٘, م   538اْٛط تكطٜط ايًذ١ٓ, إطد  ايػابل, ايبٓس ضقِ ( 32)

 اؾٓا١ٝ٥ احمله١ُ إٍ زاضؾٛض ٗ بإساي١ ايٛن  ا٭َٔ فًؼ ٜكّٛ بإٔ بؿس٠ ايًذ١ٓ "تٛقٞ( 33)

 ابهاضتها إسع٢ إٛثك١ اؾطا٥ِ َٔ ؾهجرل .ا٭غاغٞ ْٛاَٗا ب( َٔ (83 بإاز٠ ع٬ُ ايسٚي١ٝ

 ؾٝٗا تتٛاؾط دطا٥ِ ٖٚٞ . َٓتِٛ ٚاغ  ٚبؿهٌ ْڀام ع٢ً اضتهبت ٥ِدطا ٖٞ زاضؾٛض ٗ

 عسّ ايػٛزإ ٗ ايعساي١ ْٛاّ أثبت ٚقس. ا٭غاغٞ ضَٚا بٓٛاّ ايٛاضز٠ ايسْٝا ايؿطٚٙ ْٝ 

تكطٜط ؾ١ٓ  ."شيو ٗ ضغبت٘ ٚعسّ اؾطا٥ِ ٚقانُتِٗ ٖصٙ َطتهيب َ  ايتشكٝل ع٢ً قسضت٘

 .037ايتشكٝل ايسٚي١ٝ بؿإٔ زاضؾٛض, م 

 .08غع٠, م  ٗ ايٓعاع اؿكا٥ل بؿإٔ يتككٞ إتشس٠ ا٭َِ بعج١ تكطٜط (34)

, َكاٍ 0229, َاشا وسخ ٗ غع٠؟ , تط١ْ: ٖٓس عًٞ, بطٚدٝهت غٓسٜهٝت, َاضٟ ضٚبٓػٕٛ (35)

 َٓؿٛض ٗ :

http://www.project-syndicate.org/commentary/robinson2/Arabic 
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ       16:03 14/04/2011

http://www.alriyadh.com/2009/01/10/article401239.html
http://www.project-syndicate.org/contributor/1487
http://www.project-syndicate.org/commentary/robinson2/Arabic
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ؾكس أنست ابٓت٘ ْٝهٍٛ غٛيسغتٕٛ إك١ُٝ ٗ إغطا٥ٌٝ إٔ أباٖا َٔ خ٬ٍ تكطٜطٙ عٌُ نٌ  (36)

 إغطا٥ٌٝ يتدؿٝـ ا٫تٗاَات إٛد١ٗ إيٝٗا. ؾكس أٚنشت ٱشاع١ اؾٝـ َا ٗ ٚغع٘ يكاحل

اب١ٓ اٱغطا٥ًٝٞ أْ٘ ي٫ٛ ٚايسٖا يهإ ايتكطٜط غٝهٕٛ أؾس ٚأخڀط ع٢ً إغطا٥ٌٝ. أْٛط: 

 , َٓؿٛض ٗ َٛق  اؾعٜط٠: غٛيسغتٕٛ: ٚايسٟ وب إغطا٥ٌٝ ٚخؿـ ايتِٗ

http://www.aljazeera.net/news/pages/b228424c-cd97-4e54-8637-
061c1ed1cc1 

20/11/2012  
ايتكٜٛت  عٔ عهٛاڄ 83 ٚاَتٓاع قٛتا 33 بأغًب١ٝ َػذٌ بتكٜٛت ايكطاض اعتُس (37)

 .9/8-ٚاسس )نٓسا(. أْٛط ْتا٥ر ايتكٜٛت ع٢ً ايكطاض زإ ٚاعذلاض قٛت

 احملت١ً, ٚغاق١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ا٭ضض ٗ اٱْػإ ؿكٛم اؾػ١ُٝ ا٫ْتٗانات -9/8-قطاض زإ (38)

 احملتٌ, ايسٚض٠ غع٠ قڀاع ع٢ً اٱغطا١ًٝٝ٥ ا٭خرل٠ ايعػهط١ٜ اشلذُات عٔ ايٓاؾ١٦ ا٫ْتٗانات

 .0229 ٜٓاٜط/ايجاْٞ نإْٛ 80ايجايج١,  ايتاغع١, اؾًػ١ ا٫غتجٓا١ٝ٥

(39)- Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza 

Conflict, HUMAN RIGHTS COUNCIL, A/HRC/12/48, 25 September 2009, 
p. 13. 
(40 ) - "As you all know, the Mission was established in April of this year with 

the mandate to investigate “all violations of International Human Rights 
Law and International Humanitarian Law that might have been 
committed at any time in the context of the military operations that 
were conducted in Gaza from 27 December 2008 – 18 January 2009, 
whether before during or after”".  Statement by Richard Goldstone on 
behalf of the Members of the United Nations Fact Finding Mission on 
the Gaza Conflict before the Human Rights Council, Human Rights 
Council 12th Session – 29 September 2009, Geneva, 29 September 2009, 
p. 02. 
(41 ) - Follow-up to the report of the United Nations Fact-Finding Mission on 

the Gaza Conflict,  
Resolution  16/32 adopted by the Human Rights Council, Human Rights 

Council, 13 April 2011,  A/HRC/RES/16/32.   
 يًؿعب ٱْػإا سكٛم ُؼ اييت اٱغطا١ًٝٝ٥ إُاضغات 825/ 65ايعا١َ  اؾُع١ٝ قطاض( 42)

 اـاَػ١ ايؿطق١ٝ, ايسٚض٠ ايكسؽ ؾٝٗا َا احملت١ً, ايؿًػڀ١ٝٓٝ ا٭ضض ٗ ايؿًػڀٝين

 A/RES/65/105, 20 January 2011 ا٭عُاٍ   دسٍٚ َٔ 50 ٚايػتٕٛ ايبٓس

(43 ) - "We know a lot more today about what happened in the Gaza war of 

2008-09 than we did when I chaired the fact-finding mission appointed 
by the U.N. Human Rights Council that produced what has come to be 
known as the Goldstone Report. If I had known then what I know now, 
the Goldstone Report would have been a different document". Richard 

http://www.aljazeera.net/news/pages/b228424c-cd97-4e54-8637-061c1ed1cc1
http://www.aljazeera.net/news/pages/b228424c-cd97-4e54-8637-061c1ed1cc1
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Goldstone, Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war 
crimes, The Washington Post, Friday, April  1. 
(44 ) "Our report found evidence of potential war crimes and “possibly 

crimes against humanity” by both Israel and Hamas. That  the crimes 
allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — 
its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian 
targets". 
(45 ) -"The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of 

and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had 
no evidence on which to draw any other reasonable conclusion". 
(46 ) -"For example, the most serious attack the Goldstone Report focused 

on was the killing of some 29 members of the al-Simouni family in their 
home. The shelling of the home was apparently the consequence of an 
Israeli commander’s erroneous interpretation of a drone image, and an 
Israeli officer is under investigation for having ordered the attack". 
(47 ) - "Israel’s lack of cooperation with our investigation meant that we 

were not able to corroborate how many Gazans killed were civilians and 
how many were combatants. The Israeli military’s numbers have turned 
out to be similar to those recently furnished by Hamas (although Hamas 
may have reason to inflate the number of its combatants)". 

غٛيسغتٕٛ آْصاى ٚاٯٕ, َٓؿٛض ٗ َٛق  ١َُٛٓ بتػًِٝ: َطنع إعًَٛات اٱغطا٥ًٝٞ  (48)

   ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ احملت١ً,

http://www.btselem.org/arabic/Gaza_Strip/20110404_Response_to_Goldst
one_Statement.asp 

07/04/2011 16:43 

 َباؾط٠. بكٛض٠ اؿطب١ٝ ا٭عُاٍ ٗ ؾاضنٛا إشا َكاتًٌ ايؿطط١ أؾطاز اعتباض "ّهٔ (49)

 َعِٛ إٔ ع٢ً تسٍ اٱْػإ ؿكٛم ايػا١َٝ إتشس٠ ا٭َِ إتٛؾط٠ ٕؿٛن١ٝ ٚإعًَٛات

 شلذّٛ ْتٝذ١ قڂتًٛا َٔ ؾِٝٗ َٔ اشلذُات اؾ١ٜٛ, َٔ ا٭ٍٚ ايّٝٛ ٗ قڂتًٛا قس ايؿطط١ أؾطاز

 ا٫غتعسازات ي٬ستؿاٍ خ٬ٍ غع٠ َس١ٜٓ ٗ ايؿطط١ َكط اغتٗسف إغطا٥ًٝٞ قاضٚخٞ

 تٓػٝل َهتب َج٬ڄ اْٛط ايٓٛا١َٝ؛ إطٚض ٚؾطط١ إس١ْٝ ايؿطط١ َٔ أؾطاز بتدطٜر

نإْٛ ا٭ٍٚ  38-04إسٌْٝ  ٓا١ٜ سٍٛ غبٛعٞ, ايتكطٜط ا٭OCHA)اٱْػا١ْٝ ) ايؿ٪ٕٚ

 فًؼ قطاض تٓؿٝص اٱْػإ بؿإٔ ؿكٛم ايػا١َٝ إتشس٠ ا٭َِ َؿٛن١ ". تكطٜط0228

 :٩/8 -زإ اٱْػإ سكٛم

 اٱْػإ ايسٚض٠ سكٛم احملت١ً, فًؼ ايعطب١ٝ ا٭ضانٞ َٔ ؾًػڀٌ ٚغرلٖا ٗ اٱْػإ سكٛم ساي١

ٍٚدس َٔ ٧ عؿط٠ ايبٓس ايجا١ْٝ , ايٛثٝك١ ضقِ    26ا٭عُاٍ, قٔ  A/HRC/12/37  19 

August 2009 
(50 ) - I insisted on changing the original mandate adopted by the Human 

Rights Council, which was skewed against Israel 

http://www.btselem.org/arabic/Gaza_Strip/20110404_Response_to_Goldstone_Statement.asp
http://www.btselem.org/arabic/Gaza_Strip/20110404_Response_to_Goldstone_Statement.asp


 د. بومدين محمد         ... لجان التحقيق في الجرائم الدولية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (346) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
(51 ) - Resolution adopted by the Human Rights Council, 13/9: Follow-up to 

the report of the United Nations Independent International Fact-Finding 
Mission on the Gaza Conflict, Human Rights Council, Thirteenth session, 
Agenda item 7 , Human rights situation in Palestine and other occupied 
Arab territories. A/HRC/RES/13/9 14 April 2010. P. 03 
(52 ) - "As I indicated from the very beginning, I would have welcomed 

Israel’s cooperation. The purpose of the Goldstone Report was never to 
prove a foregone conclusion against Israel". 

 شلا َػ٪ٚي١ٝ ٚأٟ ػًش١إ اؾُاعات ع٢ً شلا غٝڀط٠ أٟ تٓؿٞ غع٠ غًڀات إٔ َٔ بايطغِ( "53)

 اؾُاعات ٕٓ  اي٬ظ١َ ايتسابرل تتدص مل إشا غع٠, غًڀات إٔ تط٣ ايبعج١ أؾعاشلا, ؾإٕ عٔ

 إػ٪ٚي١ٝ ؼًُت قس تهٕٛ انهؾإ يًدڀط, إسٌْٝ تعطٜض ايػهإ َٔ ايؿًػڀ١ٝٓٝ إػًش١

ايًذ١ٓ  َٔ تكطٜط 8954ايبٓس  ."غع٠ ٗ ٜعٝؿٕٛ ايصٜٔ بإسٌْٝ ؿل ايصٟ ايهطض عٔ

 ايػايـ ايصنط.

 َٔ ايتكطٜط. 8955ايبٓس (54)

 ٗ َا ب٘, اـام ٚا٫قتكازٟ ايػٝاغٞ ايٓٛاّ عط١ٜ ٜكطض ٗ إٔ اؿل ايؿًػڀٝين "ٚيًؿعب( 55)

 زٚيت٘ ٗ ٜعٝـ إٔ ٗ ٚاؿل َكرلٙ, ٗ تكطٜط سك٘ َٔ قػطاڄ سطَاْ٘ ٜكاّٚ إٔ ٗ اؿل شيو

 ٗ ايؿعبٌ اؿل ٚيه٬ .ٚأَٔ غ٬ّ ٗ ٜعٝـ ٕأ ٗ اؿل إغطا٥ٌٝ ٚسط١ٜ. ٚيؿعب غ٬ّ ٗ

 َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ. 8875ايبٓس  .ايسٚيٞ" يًكإْٛ ايعساي١ ٚؾكاڄ

ايػٛزإ قٛض٠ َكػط٠ عٔ ايكاض٠ اٱؾطٜك١ٝ ب٘ ايهجرل َٔ ايكبا٥ٌ اييت تتٛظع بٝٓ٘ ٚبٌ ( 56)

, ايتساخٌ ايكبًٞ ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٖا دعً٘ َطتعا يًكطاعات ايكب١ًٝ. ز. نُاٍ قُس داٙ اهلل

ٚايًػٟٛ بٌ ايػٛزإ ٚايسٍٚ اٱؾطٜك١ٝ, ف١ً زضاغات إؾطٜك١ٝ, َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات 

, ٚز. ٖاْٞ ضغ٬ٕ, 73 -70, م 0282, 43اٱؾطٜك١ٝ, داَع١ إؾطٜكٝا ايعا١ٕٝ, ايعسز

)َػ٪ٍٚ ًَـ ايػٛزإ ٚسٛض ايٌٓٝ َطنع ا٭ٖطاّ يًسضاغات ايػٝاغ١ٝ ٚاٱغذلاتٝذ١ٝ(, 

١ تاضى١ٝ عٔ أظ١َ إقًِٝ زاضؾٛض, ٚضق١ قسَت ٕ٪ُط"احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚأظ١َ خًؿٝ

 .24, م0228ٜٓاٜط  89إقًِٝ زاضؾٛض" , إٓعكس بايكاٖط٠ ٗ 

ايكازم إٗسٟ, مٛ إضغا٤ قٛاعس ايعسٍ ٚاٱْكاف ٗ زاضؾٛض, َطنع ايكاٖط٠ يسضاغ١ سكٛم ( 57)

( إٔ  UNEP أنس بطْاَر ا٭َِ إتشس٠ يًب١٦ٝ ) . نُا842, م 0227اٱْػإ, ايكاٖط٠, 

 ا٭غبابٜعتدل ٚاسسا َٔ  إٛاضز إا١ٝ٥ ٚا٭ضانٞ ايطع١ٜٛيتسٖٛض ايب٦ٝٞ ايٓاتر عٔ ْهٛب ا

. أْٛط ايع١ًُٝ إدتًڀ١ ي٬ؼاز ا٭ؾطٜكٞ يًكطاعات اييت ؾٗسٖا ٜٚؿٗسٖا ايػٛزإ ا٭غاغ١ٝ

 ٚا٭َِ إتشس٠ ٗ زاضؾٛض:

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.html 
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ     08:11 30/04/2010

شٚ  88دطٜس٠ ايؿطم ا٭ٚغ٘, اؾُعـ١ عٝسضٚؽ عبس ايععٜع, سطب ايػٛزإ اٱق١ًُٝٝ, ( 58)

 .82032ايعسز  0226زٜػُدل  8ٖـ, إٛاؾل  8407ايكعـس٠ 

 .88253ايعسز  ,0229َاضؽ  3ٖـ  8432 ا٭ٍٚضبٝـ   27ايج٬ثـا٤ دطٜس٠ ايؿطم ا٭ٚغ٘: ( 59)

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.html
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 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  
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,  23, م 0226سعٜطإ/ْٜٛٝٛ  82-24ٚتؿاز  ايػٛزإ إٍ ا٭َٔ فًؼ بعج١ اْٛط تكطٜط( 60)

     S/2006/ 433  June 2006  22ايٛثٝك١ ضقِ:  

اْٛط ٖصٙ ايًذإ ٚايبعجات ٗ إٛق   ايطزلٞ يٮَِ إتشس٠ ؼت عٓٛإ: ايع١ًُٝ إدتًڀ١ ( 61)

 : 28ي٬ؼاز ا٭ؾطٜكٞ ٚا٭َِ إتشس٠ ٗ زاضؾٛض, م

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.htm
l 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ     08:11 30/04/2010

 .26ٚتؿاز, إطد  ايػابل, م  ايػٛزإ إٍ ا٭َٔ فًؼ بعج١ ْٛط تكطٜطا( 62)

(63 ) - "Also recommends that the General Assembly remain apprised of 

the matter until it is satisfied that appropriate action has been taken 
at the domestic or international level to ensure justice for victims and 
accountability for perpetrators, and also remain ready to consider 
whether additional action within its powers is required in the interests 
of justice" 

 Resolution adopted by the Human Rights Council  16/32 Follow-up to the 
report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza 
Conflict,  Human Rights Council Sixteenth session m Agenda item 7 
Human rights situation in Palestine and other occupied Arab 
territories 

, ا٫قتكاز١ٜ ا٫يهذل١ْٝٚ, 855إغطا٥ٌٝ تٛاقٌ قكـ غع٠ ٚاضتؿاع سك١ًٝ ايكت٢ً إٍ  (64)

. إٛق :    6980ايعسز  00/88/0280, إٛاؾل: 28/28/8434 ايطٜاض,

http://www.aleqt.com/2012/11/22/article_711561.print 

 َٔ َٔ إزا١ْ ايعسٚإ ع٢ً غع٠, َٓؿٛض ٗ َٛق  اؾسٜس٠ :اي٫ٜٛات إتشس٠ ُٓ  فًؼ ا٭ ( 65)

http://aljadidah.com/2012/11  

     مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ    28/11/2012

 0227( َٔ شيو َج٬ اؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ زاضؾٛض اييت أْؿاٙ فًؼ سكٛم اٱْػإ عاّ 66)

أعها٤ ع٢ً ضأغِٗ  25ا ا٭خرل ٚتطى يط٥ٝؼ اجملًؼ سط١ٜ اختٝاضٖا أعها٥ٗا ؾاختاض ٖص

, ٚضؾض ايػٛزإ 8997ا٭َطٜه١ٝ دٛزٟ ًٜٚٝاَؼ اؿا٥ع٠ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ يًػ٬ّ ٗ عاّ 

ؾدكٝات شلا َٛاقـ  24َٓح ايًذ١ٓ تأؾرل٠ ايسخٍٛ ع٢ً أغاؽ أْٗا ؾ١ٓ تآَط١ٜ تهِ 

تابع١ عسا١ٝ٥ ػاٙ ايػٛزإ. أْٛط قُس ؾطٜـ, تؿه١ًٝ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ زاضؾٛض اي

 جملًؼ سكٛم اٱْػإ, َٓؿٛض ٗ إٛق : 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=5717722 

     مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ     30/04/201

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.html
http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.html
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=5717722
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 التكامل االقتصادي العربي الواقع واآلفاق

     (03)أ.د قدي عبد المجيد جامعة الجزائر                         

 تمنراست   –لبحري عبد اهلل جامعة التكوين المتواصل أ. ا                  
 

S 

يكس اغتػًت ايسٍٚ إتكس١َ ؾطق١ عسّ لاح ايعسٜس َٔ ػاضب ايتهاٌَ  

قتكازٟ ايعطبٞ ٚعسّ ع٬ز ٚتصيٌٝ تًو إؿانٌ اييت سايت زٕٚ ؼكٝك٘, ٗ سح ا٫

ؼڀِٝ أٟ  ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً ايبشح عٔ َكاؿٗا ٗ ايعامل اـاضدٞ َٓؿطز٠, ٚٗ

دٗٛز يًتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ, بتكسِٜ بسا٥ٌ ي٘, ؾاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ 

قسَت َؿطٚع ايػٛم ايؿطم ا٭ٚغڀ١ٝ نبسٌٜ, ٚاقذلح اٱؼاز ا٭ٚضٚبٞ ايؿطان١ 

 ا٭ٚضٚعطب١ٝ نبسٌٜ آخط.

ضغِ ايتشسٜات اييت تٛد٘ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاييت ؼٍٛ زٕٚ ؼكٝل ايتهاٌَ ٚ 

ٟ ايعطبٞ, إ٫ إٔ ٖصٙ ايسٍٚ أزضنت ٚيٛ نإ شيو َتأخطا نطٚض٠ ايتهاٌَ اٱقتكاز

اٱقتكازٟ ايعطبٞ ٜٚتش٢ً شيو َٔ خ٬ٍ ايػعٞ إٍ إلاح َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ 

ايعطب١ٝ ايهدل٣ اييت تعس قاٚي١ دط١٦ٜ ٱسٝا٤ دٗٛز ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ 

 إتعجط٠.

Résumé 

 L’histoire du monde arabe est marquée par les différents essais 
d’intégration économique régionale, qui ont subi d’échec ; jusqu’ à la 
création de la grande zone de libre échange arabe et sa mise en œuvre 
en 1998. Cette zone est considérée comme une tentative à motiver les 
efforts d’intégration économique arabe, malgré les obstacles qui les 
rencontre. Et le projet du partenariat euro – méditerranéen présenté 
par l’union européenne. 

 

يكس ُٝعت ايؿذل٠ ا٭خرل٠ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بتػاضع ٚترل٠ إْؿا٤      

ايعامل, سٝح أقبح ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايتهت٬ت اٱق١ًُٝٝ ٗ كتًـ أما٤ 

اشلسف ايصٟ تػع٢ إٍ ؼكٝك٘ نٌ ايسٍٚ ايهدل٣ ٚايكػط٣, ٚشيو يهْٛ٘ 

ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اييت تػاعس ايسٍٚ ع٢ً إثبات ٚدٛزٖا ٗ عامل ساؾٌ 



 أ.د. قدي عبد المجيد و أ.البحري عبد اهلل     لتكامل االقتصادي العربي الواقع واآلفاقا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (350) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

بإػتذسات ٚإداطط اييت ٖٞ أندل بهجرل َٔ إٔ تتشًُٗا زٚي١ ٚاسس٠ 

 َؿطزٖا.

زٟ ايسٍٚ َٚا أؾطظٙ َٔ اؿاد١ إٍ َٛاد١ٗ أز٣ ٖصا ايٛاق  اٱقتكا

إؿه٬ت اٱقتكاز١ٜ إعاقط٠ ٚايتهت٬ت اٱقتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ, باٱناؾ١ 

إٍ اٱْتؿاع بإعاٜا ٚايعٛا٥س اييت ّهٔ إٔ ٜتٝشٗا ايتهاٌَ اٱقتكازٟ, إٍ 

إٔ ؼصٚ سصٚا ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٗ شيو سـصٚ زٍٚ ايعامل عُـَٛا ٗ إػاٙ 

 ٌ اٱقتكـازٟ.ايتـهاَ

 أ٫ٚ َكَٛات َٚعٛقات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ:

ـ َكَٛات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ: إٔ فُٛع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ تتُت  

َكَٛات خاق١ بإَهاْٗا إٔ تعٜس َٔ ؾعاي١ٝ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ بٌ ٖصا 

ايسٍٚ ّٚهٔ تًدٝل ٖصٙ إكَٛات ؾُٝا ًٜٞ:
()

. 

١ٝ:  تتُٝع ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٛق  إغذلاتٝذٞ ي٘ َٛق  ايسٍٚ ايعطب -أ

أُٖٝت٘ اٱقتكاز١ٜ اـاق١, سٝح وتٌ َتٛغڀا بٌ ث٬خ قاضات ٖٞ 

أغٝا, أؾطٜكٝا, ٚأٚضٚبا ٚتڀٌ َعِٛ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً عاض ٚقٝڀات 

ايعامل ٖا ٜػُح بٗا بطٙ زٍٚ ايعامل ببعهٗا ايبعض ٚتتُٝع تهاضٜػٗا 

تػُح بتٛيٝس طاق١ نٗطبا١ٝ٥ ٖا١ً٥  بٛدٛز فاضٟ َٚػاق٘ َا١ٝ٥
()

.

تٛؾط إٛاضز ايڀبٝع١ٝ: ٚتؿٌُ شايو ٗ ا٭ضنٞ ايعضاع١ٝ ٚايػابات -ب

ٚإعاضع ٚثطٚات سٝٛا١ْٝ, ٚثط٠ٚ بٝذلٚي١ٝ ٚثط٠ٚ َعس١ْٝ سٝح تكسض 

  ًَٕٝٛ ٖهتاض أٟ  ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ عٛايٞ 

, ؼتٌ ا٭ضانٞ يعطب١ٝ ٖٚصا ٗ غ١ٓ َٔ إػاس١ اٱْاي١ٝ يًسٍٚ ا

َٔ َػاس١ ا٭ضانٞ ا٭ضانٞ إعضٚع١,   إعضٚع١  َٛزلٝا سٛايٞ 

ًَٕٝٛ ٖهتاض   نُا تكسض َػاسات ايػابات ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ عٛيٞ 

َٔ إػاس١ اٱْاي١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ.  ُٚجٌ 

َٔ إػاس١ اٱْاي١ٝ   ُٚجٌ َػاس١ إطاعٞ 
()

ٚا٬ٕسٜ إٔ  

اؾع٤ ا٭ندل َٔ ٖصٙ إٛاضز مل ٜػتػٌ بعس اٱغتػ٬ٍ ا٭َجٌ.



(351) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

تٛؾط ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ بؿهٌ ٖا٥ٌ ْتٝذ١ ندا١َ عا٥سات ايبذلٍٚ إ٫ -ز

إٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ مل تػاِٖ بؿهٌ دسٟ ٗ ت١ُٝٓ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ٚإِا 

ؿڀ١ٝ تتذ٘ مٛ اٱغتجُاض ٗ اـاضز, سٝح ٚقًت عٛا٥س ايكازضات ايٓ

ًَٝاض ز٫ٚض إٍ  ايعطب١ٝ ٗ عاّ 
()

.

 تٛؾط إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ, سٝح بًؼ عسز ايػهإ -ز 

 سٛايٞ  َٔ عسز غهإ ايعامل, نُا بًؼ عسز ايعُاٍ ٗ غ١ٓ 

ًَٕٝٛ عاٌَ عطبٞ.

ٝ٘ اتػاع ايػٛم ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ ايصٟ ّتس َٔ اـًٝر ايعطبٞ إٍ احمل-ٖـ

ًَٕٝٛ َػتًٗو. ا٭طًػٞ ٚايصٟ ٜهِ أنجط َٔ 

( َعٛقات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ: ّهٔ تكػِٝ ٖصٙ إعٛقات إٍ 

 ث٬خ َعٛقات إدتُاع١ٝ, َعٛقات غٝاغ١ٝ, َعٛقات إقتكاز١ٜ.

إعٛقات اٱدتُاع١ٝ: إٕ اٱخت٬ف ٚايتبأٜ ٗ َػتٜٛات إعٝؿ١ بٌ -أ

ٜعتدل َٔ أِٖ ٚأق٣ٛ عكبات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ كتًـ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

ٚايتٛسٝس ايػٝاغٞ 
()

سٝح لس ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ زٍٚ غ١ٝٓ ٚزٍٚ ؾكرل٠  

بُٝٓا تتُت  زٍٚ اـًٝر ايبذلٚي١ٝ بإقتكازٜات ق١ٜٛ, سٝح بًؼ َتٛغ٘ 

ز٫ٚض ع٢ً  ٚ  ايؿطز ايكَٛٞ ٗ نٌ َٔ قڀط ٚاٱَاضات 

ْٞ زٍٚ عطب١ٝ أخط٣ ٬ٜٚت ايؿكط سٝح بًؼ تعا ايتٛايٞ ٗ غ١ٓ 

َتٛغ٘ ْكٝب ايؿطز َٔ ايسخٌ ايٛطين ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ ٗ نٌ َٔ 

ز٫ٚض ع٢ً ايتٛايٞ. ٚ ايُٝٔ َٚٛضٜتاْٝا 
()

ٚتعاٜس ِٛ َعس٫ت ايػهإ ٗ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ أز٣ إٍ تعُٝل ايؿذ٠ٛ 

ًل َؿه٬ت إقتكاز١ٜ بٌ ايؿكطا٤ ٚا٭غٓٝا٤ ٗ ٖصٙ ايسٍٚ ٖا غاِٖ ٗ خ

ٚإدتُاع١ٝ اغؿطت ع٢ً اضتؿاع َعس٫ت ايبڀاي١ ْٚتاقل ايعُاي١ٝ 

إاٖط٠ ٚتؿؿٞ ٚاٖط٠ ا٭١َٝ بؿهٌ نبرل, سٝح بًػت ْػب١ ا٭١َٝ أنجط 

ٗ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ نايعطام َٚطٜتاْٝا ؾكسضت ٗ ايعطام بـ   َٔ 

, نُا نًُا غ١ٓ  َا ؾٛم ٗ غ١ٓ  َٔ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ   
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َٔ ايؿ١٦  بًػت ْػب١ ا٭١َٝ ٗ َٛضٜتاْٝا ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ 

غ١ٓ ؾُا ؾٛم ايعُط١ٜ 
()

  

باٱناؾ١ إٍ إضتباٙ أعُاٍ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ با٭دٗع٠ 

ايطزل١ٝ
()

سطن١ ؾعب١ٝ َٓان١ً َٔ أدٌ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ؾكس تؿهٌ  

ايكَٛٞ ايعطبٞ" ٚيهٔ امكط  "َٓتس٣ ايؿهط ايعطبٞ ٗ عُإ" "ٚإ٪ُط

عًُُٗا ٗ ايٓڀام ايؿهطٟ ؾك٘ 
()

 

ايعٛا٥ل ايػٝاغ١ٝ: ٖٓاى عٛا٥ل غٝاغ١ٝ يًتهاٌَ ايعطبٞ ّهٔ -ب 

تًدٝكٗا ؾُٝا ًٜٞ:

ايكطاعات ٚاـ٬ؾات ايػٝاغ١ٝ اؿاز٠ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ: ٫تعاٍ بعض 

ٌ إٍ ٖصٙ ايكطاعات زٕٚ سٌ, سٝح ؾؿًت اؾاَع١ ايعطب١ٝ ٗ ايتٛاق

سًٍٛ ٕجٌ ٖصٙ إؿه٬ت, ٖا إْعهؼ بؿهٌ َباؾط ع٢ً ايع٬قات 

اٱقتكاز١ٜ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, سٝح نإ َٔ ايكعب عٝٗا اٱتؿام ع٢ً 

غٝاغ١ َؿذلن١ ٜتِ إزضادٗا نُٔ ُْٛٗا اؿه١َٝٛ ٚغٝاغتٗا ايٛط١ٝٓ 

إتبا١ٜٓ, بُٝٓا تٓڀبل نٌ زٚي١ غٝاغ١ خاق١ بٗا ؼسزٖا فُٛع١ َٔ 

اٌَ ٚإكاحل ايهٝك١ ع٢ً إكاحل ايعا١َ ٖا هعٌ ايػطب ٜٓتٗع ٖصٙ ايعٛ

ايتٓاقهات بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يٝتسخٌ ٗ ؾ٪ْٚٗا بڀطم َباؾط٠ أٚ غرل 

َباؾط٠ يًتكًٌٝ َٔ قٛتٗا ٚايكها٤ ع٢ً ايكٓاع١ بكؿ١ عا١َ 

ٚايكٓاعات اؿطب١ٝ بكؿ١ خاق١ إٕ ٚدست ٖٚصا ؿُا١ٜ إكاحل ايػطب١ٝ 

ٌٝ ٗ إٓڀك١ ٚأَٔ إغطا٥
()

.

ـ نعـ اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ: ٚنإ ٚضا٤ نعـ اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ عٛاٌَ 

عسٜس٠ أُٖٗا
()

عسّ ٚنٛح ايؿٛا٥س ايهبرل٠ إتبازي١ يًتهاٌَ اٱقتكازٟ 

أٚ إزضانٗا بػبب ق١ً إعًَٛات أٚ عسّ ٚنٛسٗا ٗ أسػٔ ا٭سٛاٍ ٖا 

 اٖا ٚؼسٜاتٗا.أنعـ اٱقتٓاع يس٣ أقشاب ايكطاض ايػٝاغٞ ظسٚ

ـ ساي١ اٱْؿكاٍ بٌ ا٭١ُْٛ اؿان١ُ ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚبٌ ا٭غًب١ٝ 

اؾُاٖط١ٜ يكطاضات ٖصٙ اؿاي١ إٍ تؿؿٞ ٚاٖط٠ اٱضٖاب بس٫ َٔ 

ايسّكطاط١ٝ, ٚإٍ تعُٝل ساي١ اٱسباٙ يس٣ إٛٚؿٌ بس٫ َٔ إػا١ُٖ 
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خًل قعٛبات ؾع١ًٝ ٗ  اٱهاب١ٝ ٗ بٓا٤ ا٭ٖساف إڀطٚس١, ٖا أز٣ إٍ

ايڀطٜل إٍ اؽاش قطاضات َؿذلن١
()

. 

إعٛقات اٱقتكاز١ٜ :-ز

إٕ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ سٝح زضدات ايُٓٛ تتؿاٚت, ا٭َط ايصٟ ٜعٜس َٔ 

اتػاع اشل٠ٛ بٌ َػتٜٛات إعٝؿ١ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, سٝح إٕ إػتؿٝس 

كازٟ إطتؿ  أنجط َٔ ايتهاٌَ ٖٛ ايسٍٚ شات َعسٍ ايُٓٛ اٱقت
()

.

ـ إخت٬ف ا٭١ُْٛ اٱقتكاز١ٜ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٖا ٜ٪زٟ إٍ قعٛب١ 

 تٓػٝل ايػٝاغات اٱقتكاز١ٜ.

ـ نعـ ايكاعس٠ اٱْتاد١ٝ ٚايتٛد٘ اـاضدٞ ٱغذلاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ ٗ 

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚغٝاب ايتٓػٝل بٌ غٝاغتٗا اٱقتكاز١ٜ .

يًسٍٚ إتكس١َ, ٖٚصٙ ايتبع١ٝ لعٌ إكاحل  ـ ايتعب١٦ اٱقتكاز١ٜ ٚإاي١ٝ

اـاق١ يهٌ زٍٚ عطب١ٝ أنجط إؿاسا َٔ ايػعٞ يتشكٝل إكًش١ 

ايعا١َ جملُٛع ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ٖٚصا ايٛن  ٜ٪زٟ إٍ سسٚخ تؿتت بٌ 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٜٚتِ نٌ شيو يكاحل ايسٍٚ إتكس١َ اييت تػع٢ داٖس٠ إٍ 

 ايسٍٚ ايعطب١ٝإعاق١ نٌ قاٚي١ يًتهاٌَ بٌ
()

. 

نعـ ٚق١ً ايٓكٌ ٚإٛاق٬ت, سٝح ٜعاْٞ ٖصا ايكڀاع َٔ ايتدًـ 

ٚاٱْكڀاع بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ قٝاّ غٝاغ١ َؿذلن١ 

بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يؿطض ت١ُٝٓ ٚإْؿا٤ ؾبه١ ٚاغع١ َٔ ايػهو 

١ٜ اؿسٜس١ٜ َ  تٛغٝ  ٚتٛسٝس ٖصٙ اـڀٛٙ, ٚإْؿا٤ ا٭غاطٌٝ ايدل

ٚايبشط١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٕٛاد١ٗ إستٝادات ايت١ُٝٓ اٱقتكاز١ٜ, ٚتٛغٝ  

ايتبازٍ ايتذاضٟ ٭ٕ ايعدل٠ يٝؼ ٗ تكطٜط سط١ٜ إْتكاٍ ايػً  

 ٚاٱؾدام, بٌ ٗ تٛؾرل اٱَهاْٝات اي٬ظ١َ يتشكٝل شيو.

ـ ايبٓٝإ ايتٓاؾػٞ ٱقتكازٜات ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ؾٗٓاى عسز نبرل َٔ 

١ )إتٓاؾػ١(, شات اٱْتاد١ٝ إٓدؿه١ ْٚؿكات اٱْتاز ايكٓاعات إتُاثً

إطتؿع١ اييت ٫ تتٝح إ٫ َا ٌٚ اؿُا١ٜ, ا٭َط ايصٟ ٜعين إٔ قٝاّ ايتهاٌَ 

ٜ٪زٟ إٍ ايكها٤ ع٢ً ايهجرل َٔ ٖصٙ ايكٓاعات, ٚبايتايٞ تهطض 
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أقشابٗا ٚايعُاٍ إؿتػًٌ ؾٝٗا, إ٫ أْ٘ َٔ إُهٔ ايتػًب َٔ خ٬ٍ 

 ل ايكٓاعٞ ايصٟ ٜعاٌَ ٖصٙ ايكٓاعات َعا١ًَ خاق١.ايتٓػٝ

ـ إخت٬ٍ اشلٝانٌ اٱقتكاز١ٜ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٜٚتٛنح شيو َٔ إعتُازٖا ٗ 

َعُٛٗا ع٢ً غًع١ ٚاسس٠ أٚ عسز قًٌٝ َٔ ايػً , سٝح ٫ تػتڀٝ  إٔ 

تسؾ  َعس٫ت ٗ ا٭دٌ ايككرل, ٚإغتُطاض ٖصا اٱخت٬ٍ ست٢ بعس َطٚض 

قتكازٟ بايسٍٚ غرل ايبذلٚي١ٝ ٜٚتهُٔ شيو إؾتكاض َعس٫ت ايُٓٛ اٱ

ايسٍٚ ايعطب١ٝ يًكسض٠ ع٢ً ايتشٍٛ
()

. 

ثاْٝا : َػاض ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ: يكس ُت قا٫ٚت نجرل٠ يتسعِٝ 

ايع٬قات اٱقتكاز١ٜ بٗسف سٌ َؿه٬ت إٓڀك١ ايعطب١ٝ, ٚغذٌ ايسٍٚ 

ٕٚ خاق١ ٗ اجملاٍ ايعطب١ٝ ساؾٌ بايعسٜس َٔ قٝؼ ايتهاٌَ ٚايتعا

اٱقتكازٟ, ٚيكس إضتب٘ ٖصا ايعٌُ بكٝاّ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ٚشيو 

يهْٛٗا أٚ يتِٓٛٝ قٟٛ ٗ تاضٜذ ايعطبٞ إعاقط, َٚٔ بٌ ايتذاضب 

 يًتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إٔ ْصنط َا ًٜٞ :

ـ َعاٖس٠ ايسؾاع إؿذلى ٚايتعإٚ اٱقتكازٟ: عكست ٖصٙ إعاٖس٠ ٗ 

, بٌ زٍٚ اؾاَع١ ايعطب١ٝ غ١ٓ 
()

ْٚكت إاز٠ ايجا١َٓ َٓٗا ع٢ً  

إْؿا٤ فًؼ إقتكازٟ ٜتهٕٛ َٔ ٚظضا٤ ايسٍٚ إتعاٖس٠ إدتكٌ ٗ 

ايؿ٪ٕٚ اٱقتكاز١ٜ أٚ َٔ ّجًِٗ يٝكذلح ع٢ً سهَٛات ايسٍٚ ا٭عها٤ 

َا ٜطاٙ نؿ٬ٝ بتشكٝل أٖساف ٖصا ايتعإٚ اٱقتكازٟ ايعطبٞ
()

 . 

طٚع ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ايعطب١ٝ: إؽصت ايًذ١ٓ ايػٝاغ١ٝ ؾاَع١ ـ َؿ

بؿإٔ تأيٝـ ؾ١ٓ اـدلا٤  //ايسٍٚ ايعطب١ٝ َبازض٠ بتاضٜذ 

ايعطب تتٍٛ إعساز َؿطٚع ناٌَ يًٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ٚاـڀٛات اييت هب 

 إٔ تتبعٗا َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايٛسس٠.

قتكاز١ٜ ايصٟ مت اٱْتٗا٤ َٔ إعسازٙ ُت إٛاؾك١ ع٢ً َؿطٚع ايٛسس٠ اٱ

 َٔ قبٌ عسز قسٚز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. ٗ دٛإ 
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ـ بعس َطٚض ٔؼ غٓٛات ع٢ً ا٭قٌ, ؾكس ٚاؾكت عًٝ٘ نٌ َٔ َكط 

, //, ايعطام ٚغٛضٜا ٗ ٚإػطب ٚايهٜٛت ٗ دٛإ 

 //, زخٌ إؿطٚع سٝع ايتٓؿٝص ٗ /ايُٝٔ ٗ 
()

 

ٚاػٗت إٍ  ؽًت ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً َؿطٚع ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ٗ 

 ططٜل أخط ٖٛ ايػٛم إؿذلن١ .

عكس فًؼ ايٛسس٠  أٚت  (ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١: ٗ 

اٱقتكاز١ٜ ايتاب  يًذاَع١ ايعطب١ٝ 
()

تهُٓت بطْاَر ظَٓٝا أؾتٌُ  

تذاض٠ َٔ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ع٢ً َطاسٌ َتسضد١ ٜتِ خ٬شلا ؼطٜط اي

 ٚايكٝٛز ا٭خطٟ إؿطٚن١ ع٢ً ايٛاضزات .

 ٚأطًل ع٢ً تًو اٱتؿاق١ٝ " اتؿاق١ٝ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ " 

ٖٚٞ َكط ٚغٛضٜا ٚا٭ضزٕ ٚايعطام  إْهُت إيٝٗا أضب  زٍٚ ٗ 

ٚبعس اثٓيت عؿط غ١ٓ إْهُت إيٝٗا ث٬خ زٍٚ أخط٣ ٖٞ يٝبٝا ٚايُٝٔ 

ٚخ٬ٍ تًو ايؿذل٠ مل تهٔ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ ٗ  َٚٛضٜتاْٝا,

سكٝكتٗا ٚدٖٛطٖا غٛا٤ َٓڀك١ ػاض٠ سط٠, ٚمل تتڀٛض إٍ اؼاز ْطنٞ 

أٚ غٛم َؿذلن١, ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ شيو اعتدلت ٖصٙ اٱتؿاق١ٝ َٔ 

أِٖ اٱلاظات اشلازؾ١ إٍ ؼكٝل ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ, سٝح سككت ٗ سٝٓٗا 

ٗ سذِ ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ يًسٍٚ إٛقع١ عًٝٗا , ثِ ًٚت  ظٜاز٠ ٚانش١

سُٝٓٗا مت ػُٝس عه١ٜٛ َكط ٗ اؾاَع١  ايػٛم قا١ُ٥ ست٢ 

ايعطب١ٝ بعس تٛقٝ  ا٭خط٣ َعاٖس٠ ايػ٬ّ َ  إغطا٥ٌٝ, ؾتٛقؿت ايسٍٚ 

ا٭عها٤ ا٭خط٣ ٗ ايػٛم عٔ تڀبٝل اٱتؿاق١ٝ إدل١َ بعس خطٚز أندل 

أقسضت فًؼ  ( ٗ عاّ َٔ اٱتؿاق١ٝ ) غٛم َٔ سٝح اؿذِ

ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ايعطب١ٝ. قطاض بإْؿا٤ إعتُاز ايدلْاَر ايتٓؿٝصٟ 

ٱغت٦ٓاف تڀبٝل إتؿاق١ٝ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ بؿهٌ تسضهٞ ع٢ً 

ث٬خ َطاسٌ ٜتِ خ٬شلا إيػا٤ ناؾ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايكٝٛز ع٢ً 

  تٓذح ٖصٙ احملاٚي١ أٜها., يهٔ ملايٛاضزات بس٤ َٔ 
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( إتؿاق١ٝ تػٝرل ٚت١ُٝٓ ايتبازٍ ايتذاضٟ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ: يكس مت عكس 

, إتؿاق١ٝ تػٝرل ٚت١ُٝٓ ايتبازٍ ايتذاضٟ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٗ غ١ٓ 

ٚمت ايتٛقٝ  عًٝٗا َٔ قبٌ إسس٣ ٚعؿطٕٚ زٚي١ عطب١ٝ, ٚتٗسف إٍ 

ع٢ً ايػً  ايعضاع١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ, اٱعؿا٤ ايهاٌَ َٔ ايطغّٛ ٚايكٝٛز 

ٚإٛاز اـاّ إعس١ْٝ ٚغرل َعس١ْٝ, نُا مت تكٓٝـ إٓتٛدات ايكٓاع١ٝ 

ٚؾكا يكٛا٥ِ ؼسز ٫سكا نُٔ َؿاٚنات ْاع١ٝ ْٚكت اٱتؿاق١ٝ ع٢ً 

عسّ إَها١ْٝ َٓح َٝع٠ تؿه١ًٝٝ يسٚي١ غرل عطب١ٝ تؿٛم تًو إُٓٛس١ 

ٖٚٞ اتؿاق١ٝ  أخط٣ غ١ٓ يًسٍٚ ا٭ططاف, نُا أبطَت إتؿاق١ٝ 

َٛسس٠ ٱغتجُاض ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ ٚٚق  عًٝٗا أسس٣ ٚعؿطٕٚ 

زٚي١ تٓل ع٢ً َٓح ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ نُاْات أغاغ١ٝ ّهٔ زعُٗا 

 بإَتٝاظات أخط٣ عٔ ططٜل إتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥.

ضغِ اٱدتُاع ايعطبٞ ع٢ً ٖصٜٔ إؿطٚعٌ إ٫ أُْٗا مل وٛٝا بٓذاح 

 ايت ايعطاقٌٝ ايتذاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚغرلٖا زٕٚ تٓؿٝصُٖا .ٜصنط إش س

( َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣: تعتدل َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ 

ايعطب١ٝ َبازض٠ دسٜس٠ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؼاٍٚ َٔ خ٬شلا إسٝا٤ 

دٗٛز ايتهاٌَ اٱقتكازٟ اٱقًُٝٞ غرل ايٓادش١, ٚتػتٗسف أغاغٝا 

ايعطب١ٝ َٔ ايكٝٛز اؾُطن١ٝ ٚايكٝٛز ا٭خط٣ شات ا٭ثط  ؼطٜط ايتذاض٠

 إتُاثٌ.

مت ايتٛقٝ  ع٢ً إتؿاق١ٝ تأغٝؼ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠, ايعطب١ٝ ايهدل٣    

بايكاٖط٠, سٝح مت اٱتؿام ع٢ً إظاي١ اؿٛادع  ٗ دٛإ غ١ٓ 

ايتذاض١ٜ بٌ ايسٍٚ اٱثين عؿط أعها٤ اؾاَع١ ايعطب١ٝ آْصاى, ٚزخًت 

ع٢ً إٔ تًػ٢ ْٝ  ايطغّٛ  اٱتؿاق١ٝ سٝع ايتٓؿٝص ٗ أٍٚ داْؿٞ 

 . اؾُطن١ٝ بٌ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٗ 

َكَٛات َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣: تتٛاؾط َٓكڀ١ ايتذاض٠ 

 اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ ع٢ً عس٠ َكَٛات ْصنط َٓٗا :
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إٓڀك١ قس قسض ع٢ً ـ تٛؾط اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ: سٝح إٕ قطاض إْؿا٤ 

َػت٣ٛ ض٩غا٤ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ًَٚٛنٗا ٚٚظضا٤ خاضدٝتٗا 
()

ـ ٚدٛز ايػٓس ايكاْْٛٞ ٕٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣: سٝح 

ٜٛدس ؾططٌ ي٬ْهُاّ إٍ إٓڀك١؛ أسسُٖا إكازق١ ع٢ً إتؿاق١ٝ 

ٛاؾك١ ع٢ً تػٝرل ٚت١ُٝٓ ايتبازٍ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. ٚايجاْٞ ٜتعًل بإ

ايدلْاَر ايتٓؿٝصٟ
()

ـ تٓاَٞ َ٪غػات ايعٌُ ايعطبٞ إؿذلى 

ـ اٱػاٙ إٍ عكس إتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥ يتشطٜط ايتذاض٠ ايعطب١ٝ 

ـ إضغا٤ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ يكٛاعس دسٜس٠ تػاعس ع٢ً ايتهاٌَ 

اٱقتكازٟ ايعطبٞ, تهُٔ ٚبكٛض٠ ست١ُٝ إْؿتاح اؿسٚز ايعطب١ٝ ؾُٝا 

ٓٗا. ٚشيو ٱْهُاَٗا إٍ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠. بٝ

ايدلْاَر ايعَين ٱقا١َ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠: ٜعتدل ٖصا ايدلْاَر 

نطٚضٜا ي٬عذلاف ايسٍٚ بإٓڀك١ ٚخاق١ َٔ قبٌ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ 

 داْؿٞ  يًتذاض٠ ٚسسزت ؾذل٠ ايدلْاَر بعؿط غٓٛات تبسأ َٔ 

 سٝح ٜتِ ؽؿٝض ايطغّٛ بٓػ١  زٜػُدل  ٚتٓتٗٞ ٗ 

غٜٓٛا ٚبعس ػطب١ تڀبل اغتُطت أضب  غٓٛات ٚضغب١ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

باٱغطاع ٗ اغتهُاٍ إقا١َ ٖصٙ إٓڀك١ ٚبٓا٤ ع٢ً تٛدٝ٘ َ٪ُط ايك١ُ 

, أزخٌ اجملًؼ ا٫قتكازٟ ايعطب١ٝ ايجايح عؿط بعُإ عاّ 

تٓؿٝصٟ ٜكهٞ بإغتهُاٍ إقا١َ ٚا٫دتُاعٞ تعس٬ٜت ع٢ً ايدلْاَر اي

ٜٚهٕٛ شيو َٔ  َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ َ  َڀً  

خ٬ٍ تڀبٝل ْػب ؽؿٝض ع٢ً ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايطغّٛ ٚايهطا٥ب 

ٗ نٌ غ١ٓ   تبًؼ  ٚ إُاث١ً ا٭ثط عاَٞ 
()

 ثايجا: آؾام ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ:

ٝذ١ٝ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ ع٢ً ؼكٝل عسز َٔ تعٌُ إغذلات    

 ا٭ْؿڀ١ ٚايدلاَر, ٚشايو بإتباع إطاسٌ اٯت١ٝ:
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( ؾتح َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ ٱْهُاّ أٟ زٚي١ عطب١ٝ 

َٔ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٗ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َباؾط٠ إيٝٗا, بإسهاض 

قتكاز١ٜ ايعطب١ٝ ٜؿٝس, بطغبتٗا ٜٛد٘ َٔ ايسٚي١ إٍ أ١ْ فًؼ ايٛسس٠ اٱ

ٗ اٱْهُاّ, ٚتكّٛ ا٭َا١ْ ايعا١َ بإب٬ؽ ٖصا اٱخڀاض يًسٍٚ ا٭ططاف, 

ٜٚبسأ تاضٜذ ايتشطٜط يًػً  اييت َٓؿأٖا زٍٚ إٓڀك١, بايٓػب١ يًسٍٚ 

ا١ُٕٛٓ بعس ث٬خ أؾٗط َٔ تاضٜذ اٱْهُاّ, هٛظ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ا٭قٌ ِٛ 

س٠ اٱقتكاز١ٜ ايعطب١ٝ ع٢ً بطْاَر َٓاغب شلا, إٔ تتؿاِٖ َ  فًؼ ايٛس

ٱغتهُاٍ ناؾ١ ايطغّٛ, ٚؼطٜط ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ 
()

. 

( تػع٢ ايسٍٚ ايعطب١ٝ إٍ إقا١َ إؼاز ْطنٞ, ٚشايو ٚؾل إطاسٌ 

اٯت١ٝ:
()

. 

(: ٜتِ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ تٛسٝس ايطغّٛ -أ( إطس١ً ا٭ٍٚ )

, تٛسٝس ْكـ ايطغّٛ اييت ٜهٕٛ ؿاضم بٝٓٗا اؾُطن١ٝ اييت ٜبًؼ اي

, إناؾ١ إٍ تٛسٝس ضب  ايطغّٛ اييت ٜك  ٚ  ايؿاضم بٝٓٗا بٌ 

, ٜٚعطض ا٭َط ع٢ً ايًذ١ٓ اؾُطن١ٝ ٚ  ايؿاضم بٝٓٗا بٌ 

يٝتدص اجملًؼ قطاضا بؿأْ٘, ٚتكّٛ ايسٍٚ بإع٬ٕ بطافٗا يًتدؿٝهات اييت 

٠ ع٢ً إٔ تػتهٌُ ايٓػب إكطض٠ يٓٗا١ٜ ٖصٙ ػطٜٗا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل

 ايؿذل٠ .

(: ٜػتهٌُ تٛسٝس ايطغّٛ اييت ناْت - ب(ـ إطس١ً ايجا١ْٝ )

, نُا ٜهاف تٛسٝس ضب  أخط ايطغّٛ اييت ٜك  ايؿاضم ؾطٚقٗا عسٚز 

, ٚتػطٟ قطاضات فًؼ ايٛسس٠ بايٓػب١ ٕا ػاٚظ ٚ  بٝٓٗا بٌ 

ٍ بإع٬ٕ بطافٗا يًتدؿٝهات اييت ػطٟ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ شيو, تكّٛ ايسٚ

 ع٢ً إٔ تػتهٌُ ايٓػب إكطض٠ يٓٗا١ٜ ايؿذل٠ .

(: ٜػتهٌُ تٛسٝس ْٝ  ايطغّٛ, -ز( إطس١ً ايجايج١ )

ٚتكّٛ ايسٍٚ بإع٬ٕ بطافٗا يًتدؿٝهات اييت ػطٟ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ ع٢ً 



(359) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

٠. ٜٚتِ إع٬ٕ قٝاّ اٱؼاز اؾُطنٞ إٔ ٜػتهٌُ ايتٛسٝس بٓٗا١ٜ ٖصٙ ايؿذل

 .عًٍٛ عاّ 

ٚبسأت ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ خ٬ٍ ايك١ُ ايعطب١ٝ بتْٛؼ
()

ٗ ع١ًُٝ  

تڀٜٛط ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى, ٚتهُٓت ٚثٝك١ ايعٗس 

 ٚايٛؾام ٚايتهأَ بٌ قاز٠ ايسٍٚ ايعطب١ٝ عسزا َٔ احملاٚض ا٭غاغ١ٝ.

ٟ ايعطبٞ إؿذلى ٚتؿعٌٝ آيٝات اييت نإ َٔ يتڀٜٛط ايعٌُ اٱقتكاز

 بٝٓٗا :

 ـ تڀٜٛط َ٪غػات ٚأدٗع٠ ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى .

ـ إغتهُاٍ إلاظ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ ٚإقا١َ إؼاز 

 ْطنٞ.

ـ ٚن  إغذلاتٝذ١ٝ إقتكاز١ٜ عطب١ٝ ؾا١ًَ ٜهًـ اجملًؼ اٱقتكازٟ 

 ٚاٱدتُاعٞ بسضاغتٗا 

ـ َٛاق١ً اٱق٬سات اٱقتكاز١ٜ يٲضتكا٤ َػت٣ٛ َعٝؿ١ ايؿعٛب 

 ايعطب١ٝ.

 ـ ايعٌُ ع٢ً اٱغطاع بإلاظ غٛم عطب١ٝ َؿذلن١ .

ـ ٚن  إغذلاتٝذ١ٝ عطب١ٝ ؾا١ًَ يًت١ُٝٓ اٱقتكاز١ٜ ٚاٱدتُاع١ٝ 

 ٚايبؿط١ٜ 

ٖٚهصا, ؾإٕ تڀٜٛط ايعٌُ اٱقتكازٟ إؿذلى ئ ٜأتٞ إ٫ بايعٌُ ٗ 

ايتاي١ٝ  اجملا٫ت
()

  . 

ـ تڀٜٛط آي١ٝ إؽاش ايكطاض ٚإعتُاز ايدلاَر إؿذلن١ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗا, 

ٚإزَاز َ٪غػات اجملتُ  إسْٞ ٗ ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى 

َٚؿاضنتٗا ٗ بًٛض٠ ايكطاضات اييت ٜتدصٖا اجملًؼ اٱقتكازٟ 

 ى.ٚاٱدتُاعٞ ٚأدٗع٠ ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذل

ـ تؿعٌٝ زٚض ايكڀاع اـام ٚظٜاز٠ َػاُٖت٘ ٗ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ 

 ايعطبٞ.

 ـ ايبشح عٔ اؾٛاْب ٚإكاحل إؿذلن١ ٚتعُٛٝٗا.
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (360) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ـ تبين بطاَر ٚاقع١ٝ ع٢ً أغؼ ؾ١ٝٓ ٚإقتكاز١ٜ, ٚإٕ ناْت بػٝڀ١ ؾإْٗا 

قاب١ً يًتڀبٝل, َُٚٗا ناْت قػرل٠ ؾإْٗا ت٪زٟ إٍ إطاز ٗ ا٭دٌ 

 ايڀٌٜٛ .

ـ ايبشح عٔ اؿًٍٛ يًُؿانٌ ٚايكعٛبات ٗ سٝٓٗا ٚعسّ اٱْتكاٍ َٔ 

َطس١ً إٍ َطس١ً أخط٣, ست٢ ٜتِ إغتهُاٍ إطس١ً ايػابك١ ٚسٌ 

 َؿانًٗا.

ـ قاب١ًٝ ايكطاضات اييت ٜتِ تبٓٝٗا َٔ قبٌ َ٪غػات ايعٌُ اٱقتكازٟ 

إؿذلى يًتٓؿٝص, ٚإٔ تهٕٛ َكشٛب١ بدلاَر تٓؿٝص١ٜ تهُٔ ٚبؿهٌ 

, آي١ٝ ايتٓؿٝص ٚإتابع١ ٚايتٌُٜٛ ٚاٱيتعاَات إاي١ٝ إذلتب١ ع٢ً ٚانح

 ايسٍٚ إؿاضن١ َٚكازض ايتٌُٜٛ .

ـ ٚن  إغذلاتٝذ١ٝ إقتكاز١ٜ َؿذلن١ ٭ٖساف قسز٠ قاب١ً يًتڀبٝل 

ٚايتٓؿٝص.

 :املعتىدٚ املسادع ٔ اهلٕاوؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚؽ ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ ٚإَهاْٝات قٝاّ تهاٌَ اقتكازٟ عطبٞ", اجمل١ً (  يڀؿٞ )ع٢ً( "ض8٩) 

 .82م  8977ايع١ًُٝ ي٬قتكاز ٚايتذاض٠, ن١ًٝ ايتذاض٠, داَع١ عٌ سلؼ,

( ا١ُٕٛٓ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ, تكطٜط قڀاع ايعضاع١ ٚايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ٚايػُه١ٝ ٗ 0)

 ايٛطٔ ايعطبٞ.

 7َطد  غابل م 0225كطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ إٛسس ( قٓسٚم ايٓكس ايعطبٞ, ايت3)

, َعٗس ايتدڀٝ٘ ايكَٛٞ 0( ضاتب )إد٬ٍ(, ايتعإٚ ٚايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ 4ٙ)

 .49م  8992

( ؾكرل )قُس يبٝب(, ايٛسس٠ ا٫قتكاز١ٜ ايعطب١ٝ ػاضبٗا ٚتٛقعاتٗا, اؾع٤ ا٭ٍٚ, َطانع 5)

 .879م  8986زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, َاٟ 

 .87( ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ إٛسس َطد  غابل م6)

  08( ْؿؼ إطد  ايػابل م 7)

( اٱَاّ )قُس قُٛز(, "ايعٌُ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى ٚتكُٝٝ٘ َٚػتكبً٘" ٗ اجمل١ً 8)

 .09, م 8997, دٛإ 8إكط١ٜ يًتدڀٝ٘, اجملًس اـاَؼ, ايعسز 

 .09 (ـ ْؿؼ إطد  ايػابل م9)

( َكطاْٞ )اشلاسلٞ(, "ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, ٚاق  ٚآؾام, ٗ ف١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, 82)

 .93, م 8999, 88داَع١ قػٓڀ١ٓٝ ايعسز 
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 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

( ظيعي١ )عبس اؿػٌ(, ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ أَاّ ايتشسٜات "زضاغ١ ٗ ايت١ُٝٓ 88)

( َطنع زضاغات ايٛسس٠ 8ايعطبٞ ) ٚايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, غًػ١ً نتب إػتكبٌ

 . 847ايعطب١ٝ, بسٕٚ تاضٜذ, م 

( ٓٝس ضؾٝس )عبس ايٖٛاب(, ايسٚض ايتهاًَٞ يًُؿطٚعات ايعطب١ٝ إؿذلن١ ايڀُٛسات 80)

 .836م  8985ٚا٭زا٤,  نا١ُٚ يًٓؿط ٚايذل١ْ ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠ 

َ  زضاغ١ خاق١ عٔ ايتهاٌَ ( ايتهطٜيت)عبس اؿُٝس ضؾٝس قُس(, ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ 83)

 .088, م 8978ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, زاض ايطغاي١ يًڀباع١ ٚايٓؿط, بػساز 

( بطاُٖٝٞ )عبس اؿُٝس(, أبعاز ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, ٚاستُا٫ت إػتكبٌ َطنع 84)

 .082م 8983زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت 

عطب١ٝ, ػاضبٗا ٚتٛقعاتٗا, اؾع٤ ا٭ٍٚ َطنع ( ؾكرل )قُس يبٝب(, ايٛسس٠ ا٫قتكاز١ٜ اي86)

 .779, م 8986زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, َاٟ 

( ايعباضٟ )ايؿاشيٞ( ايكڀاع اـام َٚػتكبٌ ايتعإٚ ايعطبٞ ٚإؿذلى, َٓتس٣ ايؿهط 87)

 .8996ايعطبٞ, عُإ, 

(18) Institut Européen de recherche sur la coopération méditerranéenne 
et euro-arabe ,avec le solution de commission européenne, "zone arabe 

de libre échange",mai2003; 
http://www.medea.be/index.html.  (le25/01/2005).  

, َهتب١ َسبٛيٞ, 0عكط ايع١ٕٛ, ٙ( إٓصضٟ )غًُٝإ( ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ ٗ 89)

 .93, م0224ايكاٖط٠ ,

( سذاظٟ )إطغٞ ايػٝس(, "تكِٜٛ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١", ٗ ف١ً عٛخ اقتكاز١ٜ 02)

 .89م   0225, ايػ١ٓ ايجايج١ عؿط قٝـ35-34عطب١ٝ , ايعسزإ 

ايسٍٚ  (ـ ؾانٌ نُاٍ, َس٣ ١َ٤٬َ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ يٛطٚف08)

 ايعطب١ٝ ع٢ً إٛق :

 www.islamonline.net(05/06/2006). 
 .899م  0222( ايتكطٜط ايعطبٞ إٛسس 00)

 .892م  -889م 0220( ايتكطٜط ايعطبٞ إٛسس 03)

 .086( ْؿؼ إطد  ايػابل م 04)

( ايػٝػٞ )ق٬ح ايسٜٔ سػٌ(, اٱؼاز ا٭ٚضبٞ, ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ ايٛاق  05)

 .95, م0223ڀُٛح, عامل ايهتاب, َكط, ٚاي

( اؾٛظٟ ؾتٝش١, َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ نُسخٌ يًتهاٌَ ا٫قتكازٟ 06)

 .828, م 0226ايعطبٞ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ, ضغاي١ َادػترل, ْكٛز َٚاي١ٝ, داَع١ اؾعا٥ط ,

http://www.medea.be/index.html.%20%20(le
http://www.medea.be/index.html.%20%20(le
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 تحسين أساليب في سهام برامج التأهيل إمدى 

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وأنماط تسيير المؤسسات 
 د.العايب عبد الرحمن

 جامعة سطيف                                                     
S 

ؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ايٛقٛف ع٢ً َا قسَت٘ كتًـ بطاَر تأٌٖٝ 

إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٗ اؾعا٥ط َٔ إغٗاَات يؿا٥س٠ إ٪غػات ايكػرل٠ 

ػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل, شيو إٔ اشلسف ا٭زل٢ ٭ٟ ٚإتٛغڀ١ ٗ فاٍ ؼ

بطْاَر تأٌٖٝ ٖٛ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات إػتؿٝس٠ َٓ٘ ٚإٔ ؼػٌ 

ايتٓاؾػ١ٝ ّط ستُا عدل ايطؾ  َٔ َػت٣ٛ ا٭زا٤ اٱزاضٟ ايصٟ ٜتڀًب 

بسٚضٙ ا٫عتُاز ع٢ً أزٚات تػٝرل ؾعاي١ تكتهٝٗا أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل 

 إعتُس٠. 

ٜكـ ايبشح ع٢ً فُٛع َا قسَت٘ ٖصٙ ايدلاَر َٔ عًُٝات 

تأٌٖٝ ٚايكٝاّ بسضاغ١ ؼ١ًًٝٝ شلا بٓا٤ ع٢ً أضا٤ ايباسح ٚنصيو َا تٛقًت 

إيٝ٘ زضاغات أناز١ّٝ غابك١. ٚىًل ايبشح إٍ اقذلاح إغذلاتٝذ١ٝ ؼكل 

 ايػطض ايصٟ َٔ أدً٘ مت ٚن  بطاَر ايتأٌٖٝ.

 

ٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ تٛاد٘ ايّٝٛ ١ًْ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتإٕ 

َٔ ايتشسٜات اؾٖٛط١ٜ َٚٔ أُٖٗا ايتڀٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚتٛغ  فاٍ 

إٓاؾػ١ إناؾ١ إٍ شيو ايتػرلات ا٫قتكاز١ٜ اييت أقبشت ُتاظ بعسّ 

ْٚٛطا يًتش٫ٛت اييت ٜؿٗسٖا ايٛن  ا٫قتكازٟ اؿايٞ  .ا٫غتكطاض

طان١ َ  ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ, خاق١ َٓص زخٍٛ سٝع ايتڀبٝل ٫تؿاق١ٝ ايؿ

  ايعا١ٕٝٓاؾػ١ إأقبشت ٖصٙ إ٪غػات فدل٠ ع٢ً فاب١ٗ 

غذلاتٝذ١ٝ ايتشكٝل شيو, أقبشت إ٪غػات َڀايب١ باْتٗاز 

َا ّٝع , شيو إٔ تػاعسٖا ع٢ً ؼػٌ أزا٤ٖا ٖا ّهٓٗا َٔ ؼػٌ تٓاؾػٝتٗا

غذلاتٝذ١ٝ إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ اؾعا٥ط ٖٛ اْعساَٗا ٱ
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

لط َٔ ٚضا٤ ٖصا ايٛن  ١ًْ َٔ ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ اٚانش١ إعامل, ٚ

ٚيتشكٝل شيو ٜتؿل ْٝ  إدتكٌ ع٢ً  ع٢ً أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرلٖا.

ايصٟ تٓؿ٘  ٝ٘احملتأٌٖٝ عٔ ططٜل ٜتِ ايصٟ ٚنطٚض٠ ايكٝاّ بايتأٌٖٝ 

عتُس٠ ٗ ؾٝ٘ ٚنصيو ٚا٭ِٖ َٔ شيو تأٌٖٝ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل إ

ايتػٝرل. ؾايتأٌٖٝ ٜػاعس ٗ تٛنٝح ايط١ٜ٩ ٕػرلٟ إ٪غػات سٍٛ 

ايطٖاْات اؾسٜس٠ يًُٓاؾػ١ َٚػاعستِٗ ٗ اْتٗاز أسػٔ ايڀطم 

 ٚا٭غايٝب ٗ ايتػٝرل. 

ايػًڀات ايع١َُٝٛ ٚإٍ غا١ٜ َٜٛٓا ٖصا أقسَت  َٓص غ١ٓ 

تأٌٖٝ ط٠ يَتعسز٠ َٚتٓٛع١ َٛد١ٗ َباؾٗ اؾعا٥ط ع٢ً ٚن  بطاَر 

إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٚإ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

ٚخككت شلصٙ ايدلاَر َٝعاْٝات ند١ُ, نُا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم. 

غدطت شلا إَهاْٝات َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ َعتدل٠. ٚاغتؿازت اؾعا٥ط ٗ شيو َٔ 

اٍ ٜٚأتٞ ايسعِ ايتكين ٚإايٞ شل٦ٝات زٚي١ٝ شات اـدل٠ ٚايهؿا٠٤ ٗ ٖصا اجمل

ع٢ً ضأغٗا بطْاَر ا٭َِ إتشس٠ يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ ٚا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ 

 ٚايدلْاَر ا٭ٕاْٞ يًتعإٚ ايتكين. 

يكس بٝٓت ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت اٖتُت بتكِٝٝ سٛق١ً َا 

عس٠ آ٫ف َٔ إ٪غػات  سككت٘ بطاَر ايتأٌٖٝ َٔ ْتا٥ر إٔ ٖٓاى

ٚإٔ َعِٛ ٖصٙ  ٖصٙ ايدلاَر َٔايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ قس اغتؿازت 

ككك١ إٍ َعُٛٗا إ٪غػات اغتؿازت َٔ عًُٝات تأٌٖٝ ناْت أٖساف 

َٚ  تػٝرل ٚشيو بٛن  أزٚات تػٝرل سسٜج١. ايتڀٜٛط أغايٝب ٚأِاٙ 

ٖصا ٜبك٢ ايػ٪اٍ سٍٛ َس٣ َػا١ُٖ ٖصٙ ايدلاَر ٗ ؼػٌ أغايٝب 

ف ع٢ً دع٤ َٔ ٚأِاٙ ايتػٝرل زا٥ُا َڀطٚسا, ٖٚصا َا غٓشاٍٚ ايتعط

   اٱداب١ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح ٚاٱؾهاي١ٝ إڀطٚس١ يًسضاغ١.    

 َؿه١ً ايبشح:

زضاغ١ اٱؾهاي١ٝ اْڀ٬قا ٖا غبل ؾإْ٘ ٖصا ايبشح غٝشاٍٚ 

ايتاي١ٝ "ٌٖ غاُٖت ؾع٬ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٗ ؼػٌ 

 اؾعا٥ط١ٜ ؟". أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١



 د. العايب عبد الرحمن                         مدى إسهام برامج التأهيل ...  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (364) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٚيٲداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ايط٥ٝػٞ غتهٕٛ ايتػا٫٩ت َٛنٛع 

 ا٫ٖتُاّ نايتايٞ : 

ايٛن  اؿايٞ ٱزاض٠ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ َا ٖٛ  (

 ؟اؾعا٥ط١ٜ

؟أِٖ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١َا ٖٞ  (

ايٝب بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٗ ؼػٌ أغ ٌٖ غاُٖت (

؟ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ

أؾام ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل ٗ ٌٚ بطاَر ايـتأٌٖٝ َا ٖٞ  (

؟إڀبك١ ٗ اؾعا٥ط

 أ١ُٖٝ ايبشح: 

تبسٚ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ نْٛ٘ ٜعاجل أسس إٛانٝ  اييت تڀطح دس٫  

٥طٌٜ ٗ عًِ ٚاغعا يس٣ ١ًْ َٔ ا٭ٚغاٙ أُِٖٗ ايباسجٌ اؾعا

ا٫قتكاز إٗتٌُ بػبٌ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ, ًِٜٚٝٗ 

َػرلٟ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚنصيو ايػًڀات ايع١َُٝٛ 

ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ ايٛقٛف ع٢ً َس٣ دس٣ٚ ٚلاع١ بطاَر ايتأٌٖٝ اييت ؾطع 

 ٗ تڀبٝكٗا َٓص أنجط َٔ عؿط٠ غٓٛات. 

اَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ إٕ ايصٟ ٜدلض شيو ٖٛ إٔ بط

ٚإتٛغڀ١ ساظت ع٢ً سٝع نبرل َٔ ايٓكاف ٚدعًت اؿه١َٛ َٓ٘ أسس 

أِٖ قاٚض اٱغذلاتٝذ١ٝ ايكٓاع١ٝ نُٔ بطاَر اٱْعاف ا٫قتكازٟ َٚا 

ظاٍ وٛظ ع٢ً ٖصا ا٫ٖتُاّ إش غدطت ي٘ ايسٚي١ َٝعا١ْٝ َكسض٠ بأنجط 

 ٛات إُتس٠ بٌ ًَٝاض زٜٓاض دعا٥طٟ يؿذل٠ اـُػ١ غٓ َٔ 

َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ َٔ  ٚايصٟ غتػتؿٝس َٓ٘  ٚ

 كتًـ ايكڀاعات ا٫قتكاز١ٜ.

 أٖساف ايبشح:    

ٜأٌَ ايباسح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٛضق١ ع٢ً سكط ١ًْ َٔ ا٭ٖساف    

 ٚاييت تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ : 
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تٛنٝح إؿاِٖٝ شات ايع٬ق١ بتأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠  (

تٛغڀ١.ٚإ

ايٛقٛف ع٢ً َا ّٝع إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ َٔ نعـ ٗ  (

فاٍ اٱزاض٠ ٚايتػٝرل.

قاٚي١ إبطاظ َا مت ا٫غتجُاض ؾٝ٘ َٔ َٛاضز َاي١ٝ َٚٔ بطاَر  (

تأٌٖٝ َٔ أدٌ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات ايكػرل٠ 

ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ.   

ٕس٣ ؾعاي١ٝ ٖصٙ ايدلاَر.قاٚي١ تكسِٜ زضاغ١ ْكس١ٜ َتٛانع١  (

اقذلاح َػا١ُٖ َتٛانع١ ؼتٟٛ ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ تػاعس ع٢ً  (

ٚقٍٛ بطاَر ايتأٌٖٝ إٍ ؼكٝل ا٭ٖساف إٓتٛط٠ َٓٗا.

 َٓٗذ١ٝ ايبشح: 

ٜتِ ا٫عتُاز ع٢ً إٓٗر ايتشًًٝٞ يًُٛنٛع, شيو إٔ ايسضاغ١ 

إٍ  ١ غتهٕٛ َجاب١ ؼًٌٝ ٕا مت تٓؿٝصٙ َٔ بطاَر ؼًٌٝ َٓص غٓ

َٜٛٓا ٖصا َعتُسٜٔ ع٢ً ايتكٛضات ايؿدك١ٝ يًباسح ٚع٢ً ْتا٥ر 

زضاغات غابك١ أقسّ باسجٕٛ دعا٥طٜٕٛ ع٢ً ايكٝاّ بٗا. نُا ٫ ٜػتجين 

ايتشًٌٝ ٚدٗات ْٛط ٚآضا٤ يبعض ايؿاعًٌ ٗ ا٭ٚغاٙ ا٫قتكاز١ٜ 

 إػتؿٝس٠ بؿهٌ َباؾط ٚغرل َباؾط َٔ بطاَر ايتأٌٖٝ.

زاض٠ إ٪غػات ايكػرل٠ إ ٙغايٝب ٚأِااؿايٞ ٭ ٛن اي -أ٫ٚ   

اؾعا٥ط: ٗ ٚإتٛغڀ١ 

إٔ خط٣ إٗت١ُ با٭عاخ ا٭سضاغات ٚاييكس أنست بعض َٔ 

إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ تػرل ٚؾل ططم بسا١ٝ٥ ٫ٚ تت٤٬ّ َ  

َتڀًبات ايتٓاؾػ١ٝ. ٚتط٣ بعض ايسضاغات إٔ إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ 

ايّٝٛ أظ١َ سكٝك١ٝ ْتٝذ١ عسّ تبٓٝٗا ٭غايٝب ٚأِاٙ  اؾعا٥ط١ٜ تعٝـ

ايتػٝرل اؿسٜج١. نُا تعاْٞ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ خاق١ َٓٗا إ٪غػات 

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ايتابع١ يًكڀاع اـام َٔ "نعـ نؿا٠٤ ٚتهٜٛٔ 

ايعٓكط ايبؿطٟ ؾٝٗا ٚاعتُازٖا ع٢ً ٜس عا١ًَ غرل َ٪١ًٖ ٚغرل خبرل٠ 
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ؿا٠٤ ٚايتدكل. ؾأغًب ٖصٙ إ٪غػات أٚ أنجط ٚنعـ َػتٜٛات ايه

ٖٞ َ٪غػات عا١ًٝ٥ ٜعتُس ايتٛٚٝـ ؾٝٗا ع٢ً أؾطاز َٓٗا َٔ 

ايعا١ً٥ ٚا٭قاضب ايصٜٔ ٜؿتكط َعُِٛٗ إٍ ايتهٜٛٔ ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

ا٥٬ِٕ ٚأغؼ اٱزاض٠ ٚايتػٝرل اؿسٜج١. إش إٔ اغًبِٗ مل ٜتًكٛا أٟ ْٛع 

غًبا ع٢ً إْتاد١ٝ َٚطزٚز١ٜ ٖصٙ إ٪غػات  َٔ ايتهٜٛٔ ٖا اْعهؼ

ٚدعًٗا تعٝـ َطس١ً ايعٛا٥س إتٓاقك١
(1)

."

ٟ  إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜٚعًٝ٘, ؾإٕ َا ّٝع 

فاٍ اٱزاض٠ َا ًٜٞ:

ايككٛض ٗ اـدلات اٱزاض١ٜ ٚايكسضات ايت١ُٝٝٛٓ. (

ٛغڀ١ َ  عسّ ت٩٬ّ ِ٘ ايتػٝرل ٗ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإت (

َج٬ٝتٗا ٗ اـاضز.

نعـ ايتهٜٛٔ اييت تتُٝع ب٘ ا٫طاضات إػرل٠ يًُ٪غػات  (

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١

: اؾعا٥ط١ٜ أِٖ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ -ثاْٝا 

إ٪غػات اييت اغتؿازت َٓٗا تأٌٖٝ ايبطاَر قبٌ اـٛض ٗ أِٖ 

ٔ ايتعطٜـ َؿّٗٛ ايتأٌٖٝ ٚنصيو , ٫ بس َاؾعا٥ط١ٜ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١

 .أٖساف بطاَر ايتأٌٖٝ

ايتأٌٖٝ: َؿّٗٛ -

يٛظاض٠ايتاب ايكٓاع١ٝايتٓاؾػ١ٝؼػٌقٓسٚمٜعطف بطْاَر

َٔتٓتكٌست٢يًُ٪غػ١ايسعِايكٓاع١ ايتأٌٖٝ ع٢ً أْ٘ "تكسِٜ

ع٢ًَتشطض َٚؿتٛحاقتكازٌٚإٍَػرلاقتكازٌٚٗايعٝـ

اييتٚاـاضد١ٝايساخ١ًٝايٛطٚفع٢ًبايتأثرلشيوٜٚتِ إٓاؾػ١

إَها١ْٝإ٪غػ١إعڀا٤إٍايتأٌٖٜٝٗسفٚبٗصا إ٪غػ١ؾٝٗاتعٝـ

ٚاغتٓاّتٓاؾػ١ٝ أؾهٌإٍٚا٫ضتكا٤ايػٛمَتڀًباتَ ايتأقًِ

ايُٓٛؼكٝلٚنصيوايتكسٜطؾطم
(2)

ا٭ٚضٚبٞ" ٜٚعطؾ٘ ايدلْاَر

َٝسا ع٢ً أْ٘ يدلْاَرايتاب تٛغڀ١ٚإايكػرل٠إ٪غػاتيتڀٜٛط
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يًُٓاؾػ١ اؾسٜس٠ايطٖاْاتسٍٛإ٪غػاتٕػرلٟايط١ٜ٩"تٛنٝح

ٖٛ بصيو. ٚايتأٌٖٝ ايتػٝرلٗايڀطمأسػٔاْتٗازَٗٚػاعستِٗ

ايتؿهرلٚططمٗ إُاضغاتايتػٝرلإسساختؿٌَُػتُط٠ع١ًُٝ

ايتؿهرلٗدسٜس٠ططمانتػابَٖٛٓٗااشلسفٜهٕٛ  ٚا٫تكاٍ

زٜٓاَٝه١ٝأنجطاٱزاض٠ٗدسٜس٠أغايٝبتڀبٝلٚايتكطف ٚنصيو

إبساعاٚأنجط
(3)

ٜعطف تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ع٢ً نُا  "

ع٬ّ اٱ, أْ٘ "ٖٛ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ إدطا٤ َػتُط يًتسضٜب, ايتؿهرل

دسٜس٠  ٚغًٛنٝاتٚايتشٌٜٛ بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً ططم ٚأؾهاض 

طم تػٝرل زٜٓاَٝه١ٝ َٚبتهط٠.يًُكاٚيٌ, ٚط
(4)

عطؾت٘ ١َُٛٓ ٚقس " 

بأْ٘ عباض٠ عٔ  غ١ٓ  ا٭َِ إتشس٠ يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ 

"فُٛع١ بطاَر ٚنعت خكٝكا يًسٍٚ ايٓا١َٝ اييت ٖٞ ٗ َطس١ً 

اْتكاٍ َٔ أدٌ تػٌٗٝ اْسَادٗا نُٔ ا٫قتكاز ايسٚيٞ اؾسٜس 

.ٚايتهٝـ َ  كتًـ ايتػرلات
(5)

ضت٘ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خرل٠ ثِ طٛ "

إتٛاق١ً ٚاييت تٗسف يتشهرل إ٪غػ١ ٚنصا  اٱدطا٤اتيٝكبح ٜعين 

قٝڀٗا يًتهٝـ َ  َتڀًبات ايتبازٍ اؿط.
(6)

" 

ٖصاٚتڀبٝل, ايكسض٠انتػابٖٛايتأٌَٖٝٚٓ٘ ٜػتدًل إٔ 

قازض٠ٖصٙ ا٭خرل٠إٔ تكبحٜعينا٫قتكاز١ٜإ٪غػ١ع٢ًإؿّٗٛ

زِٕٖٚٚٛاتڀٛضٖاشلاٜهُٔايصٟبايؿهٌْؿاطٗاَعاٚي١ع٢ً

عٓاقطتػتػٌاييتتًوٖٞإ٪١ًٖإ٪غػ١إٕ غرلٖاا٫عتُاز ع٢ً

ايؿطماغتػ٬ٍادٌنعؿٗا َٔعٓاقطَٔايتدًلٚؼاٍٚقٛتٗا

 َٓ٘. تأتٝٗااييتايتٗسٜساتٕٛاد١ٗٚنصيوقٝڀٗاشلآّشٗااييت

٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ اؾعا٥ط : نطٚض٠ تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل -

ٜسخٌ تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ نُٔ تطنٝب١ 

اؿًٍٛ اييت تعاجل إؾهاي١ٝ ت١ُٝٓ ٚتڀٜٛط ٖصٙ إ٪غػات. ٖصا ايعٓكط 

نإ َٚا ظاٍ أسس ا٫ٖتُاَات ايط٥ٝػ١ٝ يًسٚي١, ٖٚٞ نُٔ ايطنا٥ع 

ظٜاز٠ ٖصا ا٭غاغ١ٝ يٲغذلاتٝذٝات ايكٓاع١ٝ ٗ اؾعا٥ط. ٚتعٛز أغباب 
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ا٫ٖتُاّ إٍ ا٭زٚاض ايصٟ تًعب٘ ستُا ٖصٙ إ٪غػات ٗ ا٫قتكاز ٚٗ 

اجملتُ  َٚٓٗا إػا١ُٖ ٗ خًل َٓاقب ايؿػٌ ٚا٫غٗاّ ٗ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ 

ٚؼكٝل ايتٛاظٕ اؾػطاٗ بٌ إٓاطل ٚا٭ِٖ َٔ شيو ايطؾ  َٔ َػت٣ٛ 

١ٕ َٔ َتڀًبات تٓاؾػ١ٝ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٗ ٌٚ َا تؿطن٘ ايعٛ

دسٜس٠ ٚأُٖٗا إيػا٤ اؿٛادع اييت ناْت تٛؾط اؿُا١ٜ يًُٓتٛز ايٛطين 

ؿّٗٛ ايتأٌٖٝ أقبح نجرل ٚدعً٘ قازضا ع٢ً فاب١ٗ إٓاؾػ١ ايعا١ٕٝ. ؾُ

ايتساٍٚ ٗ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ خاق١ َ  خٛض غُاض ايتؿاٚض َ  

ُاّ إٍ ا١ُٕٛٓ اٱؼاز ا٭ٚضٚبٞ ٚ نصيو ضغب١ اؾعا٥ط ايك١ٜٛ ٗ ا٫ْه

ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٚإؿاضن١ ٗ ايتهت٬ت ا٫قتكاز١ٜ ايهدل٣ ٖٚصا ٫ ٜتشكل 

إ٫ َ٪غػات شات َػت٣ٛ عايٞ َٔ ا٭زا٤ ٖٚٛ ايعاٌَ ايػا٥ب ٗ إ٪غػ١ 

زخًت إ٪غػ١  ٚٗ غٝاب ؾطٚٙ ا٫ْسَاز ٗ ا٫قتكاز ايعإٞ, .اؾعا٥ط١ٜ

ات دصض١ٜ ؼاٍٚ ؾٝٗا اغتسضاى ا٫قتكاز١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ٗ تڀبٝل إق٬س

ايتأخط ايصٟ ٜٓككٗا عٔ إ٪غػات إ٪١ًٖ زٚيٝا ٚشيو عٔ ططٜل 

 بطْاَر ٜػتٓس أغاغا إٍ

.اٱْتاز بإٛاقؿات ايسٚي١ٝ (

.اعتُاز إٓاؾػ١ ايؿسٜس٠ نُتػرل هب َٛادٗتٗا (

اٱْتاز يًداضز أٟ ا٫ٖتُاّ بايتكسٜط نٗسف أغاغٞ ٗ  (

.إغذلاتٝذ١ٝ إ٪غػ١

 بٌ َا تػُح بطاَر ايتأٌٖٝ َٔ ؼكٝك٘ َٔ أٖساف َا ًٜٞ:  َٚٔ

 يًتعطف ع٢ً ْكا٥ل َػرلٟ إ٪غػاتطؾ  َػت٣ٛ ٚعٞ اي (

ٚايصٟ ٜعس ايتؿدٝل ,  ٚتتشكل َٔ خ٬ٍ َِ٪غػتٗ

ع٢ً  ايتعطف ٚإسكا٤ع١ًُٝ تأٌٖٝ أٚي١ٝ ٜتِ َٔ خ٬شلا 

َؿانٌ إ٪غػ١. 

, ٚايصٟ إْؿا٤ تِٓٛٝ ؾعاٍٚ اعتُاز أؾهٌ إُاضغات اٱزاض١ٜ (

تؿتكط إٍ تػٝرل إ٪غػات اييت ؼػٌ ٚٚا٥ـ  ٜتِ ٘خ٬ئَ 

  .ايتِٓٛٝ

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_definition&Itemid=399&lang=ar
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٪غػ١ ايكػرل٠ ٚيتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف, ؾإْ٘ ٜتڀًب َٔ إ

 ٚإتٛغڀ١ ايكٝاّ َا ًٜٞ: 

تععٜع إٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً كتًـ إػتٜٛات   

ايعٌُ ٗ إطاض ْاعٞ ٚظضع ايجك١ ٚ ؼسٜس إػ٪ٚيٝات 

 سػب ايهؿا٤ات

  ؾٝٗاؾِٗ عُٝل يًػٛم ٚيتُٛق  إ٪غػ١  

ؾعاي١ تػٝرل ٚأغايٝب ايعٌُ ا٫عتُاز ع٢ً أزٚات إزاض٠ ٚ 

فا٫ت كتًـ ٗ دات إ٪غػ١ ٚعكط١ٜ َٚٛانب١ ٫ستٝا

اٱزاض٠ َٔ إْتاز ٚتػٜٛل َٚاي١ٝ ٚقاغب١ َٚٛاضز 

 خل....بؿط١ٜ

دٌ أاييت ٜتِ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا َٔ ايتأٌٖٝ نُا إٔ لاح عًُٝات 

تڀبٝل َا تكسَٗا شلا َٔ سًٍٛ ٚططم عٌُ ٚأغايٝب إزاض٠ سسٜج١ 

 ٜػتٛدب َٔ إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ إٔ تٛؾط َا ًٜٞ: 

ڀبٝل ٚض٠ ٚن  اٱدطا٤ات إًُٛغ١ إكذلس١ يهُإ تنط (

ات ايُٓٛ إكذلس١ غٛا٤ ٗ اجملاٍ ايبؿطٟ أٚ إازٟ غذلاتٝذٝا

أٚ إايٞ.

 ت١ُٝٝٛٓ ايهطٚض١ٜٚإاز١ٜ ٚاي اٱَهاْات ايبؿط١ٜتٛؾرل  (

ٱلاح عًُٝات ايتأٌٖٝ.

اييت تهُٔ ايػرل ايؿعاٍ يًعًُٝات ايساخ١ًٝ عٓاقط ايؼػٌ  (

.ُ٪غػ١يً

ؼػٌ ايعٓاقط اييت تتٝح ايتعاٌَ ٚايتأقًِ َ  َا ٜؿطن٘  (

ع٢ً إ٪غػ١ َٔ َتڀًبات. جملتُ  بكؿ١ عا١َا

.ايذلنٝع ع٢ً إٛاضز ايبؿط١ٜ شات ايهؿا٠٤ ٚإٗاض٠ (

 .ا٫قتٓاع بإ ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ َػتُط٠ ٗ ايعَٔ (

َٔٗ اؾعا٥ط ٖٞ دع٤ايتأٌٖٕٝ بطاَرإناؾ١ إٍ شيو أ

إٍ َػاعس٠ٚضا٥ٗأَتٗسفاؾعا٥ط١ٜايسٚي١اْتٗذتٗاٝذ١ٝإغذلات
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إُتس٠ايؿذل٠خ٬ٍٚاـامايعاّايكٓاعٞيًكڀاعايتابع١إ٪غػات

اييتايتشسٜاتَٛاد١ٗع٢ًقازض٠دعًٗاقكسٚشيو ٚ بٌ

َٔعًٝٗاَٚا ٜذلتبا٫قتكازٟا٫ْؿتاحٚغٝاغ١ايع١ٕٛتؿطنٗا

ايػٝاغ١ٖصٙع٢ًتطتبيكسا٭دٓب١ٝيًُٓاؾػ١غٛاما٭ؾتحنطٚض٠

إْؿا٤ْٚتٝذت٘ا٭ٚضٚبٞا٫ؼازَ ايؿطان١اتؿاماؾعا٥ط ع٢ًتٛقٝ 

اؿطيًتبازٍَٓڀك١
(7)

"  

ٖصٙاْعهاغاتَٔغرلَٙٔأنجطَعين"ايكٓاعٞايكڀاعإٕ 

إ٪غػاتَٓاؾػ١فاب١ٗإ٪غػات ع٢ًقسض٠إٔشيوا٫تؿاق١ٝ,

َطتبڀ١ٖصٙ اؿطايتبازٍَٓڀك١ٗغتٓؿ٘اييتضٚب١ٝا٭ٚ

َٔساي٘ع٢ًايٛن بكا٤إٔت٪نساؿاي١ٝإ٪ؾطاتؾهٌ بتٓاؾػٝتٗا

اْتٗازٚدبٚبايتايٞ إ٪غػاتتًوظٚاٍع٢ًٜػاعسإٔؾاْ٘

إٓارٚتٛؾرلإ٪غػاتتًوأزا٤ؼػٌع٢ًتػاعسؾا١ًَإغذلاتٝذ١ٝ

بتأًٖٝٗاشيوٜٚتِايتٓاؾػ١ٝتًوؼػٌَٔٓٗاّهايصٟا٥٬ِٕ شلا

إباؾطقٝڀٗاٚتأٌٖٝ
(8)

"

 ا٭زٚات اييت تػُح بتشكٝل ايتأٌٖٝ :  -

 إٕ ا٭زٚات اييت تػُح بتشكٝل شيو تتُجٌ ٗ : 

ندڀ٠ٛ أٍٚ, ّهٔ يًُ٪غػ١ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭١ُْٛ اٱزاض١ٜ  (

عس َٔ َتڀًبات تػإعاٜرل ايسٚي١ٝ َڀابك١ ٕا تتڀًب٘ ا

إ٪غػ١ ع٢ً ايطؾ  َٔ ايتٓاؾػ١ٝ ٚايبشح عٔ ايتُٝع. ٚيعٌ 

أزا٠ أغاغ١ٝ تتٝح  ٜعٚ َجٌ ا٭أ١ُْٛ إزاض٠ اؾٛز٠ َجٌ 

شيو. 

قٝاغ١ إغذلاتٝذٝات ِٛ إ٪غػ١ إٕ ناْت َٛدٛز٠ ٚ إعاز٠  (

قٝاغتٗا إشا ناْت إ٪غػ١ تؿتكس شلا. 

اٍ َ  َ٪غػات ضا٥س٠ خاق١ ٗ ف ايكٝاّ َؿاضٜ  ؾطان١ (

 ايتكسٜط. 
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.ايبشح ٚايتڀٜٛطتڀٜٛط ْؿاٙ  (

بهٌ أؾهاشلا ٚيعٌ أُٖٗا ْٛاّ يًٝك١ٛ ٝك١ٛ ٚن  أ١ُْٛ يً (

 .ايتهٓٛيٛد١ٝايتٓاؾػ١ٝ ْٚٛاّ يًٝك١ٛ 

ٚإتٛغڀ١ايكػرل٠اييت عطؾتٗا إ٪غػاتكتًـ بطاَر ايتأٌٖٝ -ثايجا 

 : اؾعا٥طٗ

غا١ٍٜٚإغ١َٓٓص إٔ ؾطعت اؾعا٥ط ٗ ايتأٌٖٝ َٓص

تأٌٖٝ بطاَراؾعا٥ط١ٜا٫قتكاز١ٜإ٪غػاتٖصا, عطؾتَٜٛٓا

  نايتايْٞٚؿكًٗا

  ايدلْاَر ايُٓٛشدٞ ايتاب  يٮَِ إتشس٠ -

ٍَٛ نٌ َٔ بطْاَر ا٭َِ إتشس٠  ابتسا٤ا َٔ غ١ٓ 

١َُٛٓٚ ا٭َِ إتشس٠ يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ   يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ

َ٪غػ١  َ٪غػ١ اقتكاز١ٜ ع١َُٝٛ ٚ تأٌٖٝ ا مت بطْاف 

. ٚقس سلٌ ٖصا ايدلْاَر تٓؿٝص بعض عًُٝات تأٌٖٝ َتٛغڀ١ قػرل٠

شاتٗا ٚأُٖٗاسسٗإ٪غػاتاػاٙ
(9)

إ٪غػاتشلصٙؾاٌَاغذلاتٝذٞتؿدٝلإدطا٤ 

بٗااـاق١ايتأٌٖٝكڀڀاتقٝاغ١ 

تجُاضاتا٫غخاق١ايتأٌٖٝكڀڀاتعٓاقطبعضٌُٜٛ 

ؾٗازاتع٢ًٚاؿكٍٛإزاض٠ اؾٛز٠أ١ُْٛنإزخاٍإع١ٜٛٓ

يكاحلٚايتسضٜبايتهٜٛٔبطاَربعضٚتٓؿٝصاٜعٚ

ايعُاٍ ٚاٱطاضات

 قٓسٚم ؼػٌ ايتٓاؾػ١ٝ ايكٓاع١ٝ  -

نُٔ ٜٚسخٌ ٜك  ٖصا ايكٓسٚم ؼت إؾطاف ٚظاض٠ ايكٓاع١ 

ٚقس خكل   – ٠ إدڀ٘ ايٛطين يٲْعاف ا٫قتكازٟ يًكذل

. ٚقس غڀط ايكا٥ُٕٛ ًَٕٝٛ زز شلصا ايدلْاَر غ٬ف َايٞ قسضٙ 

َ٪غػ١ اقتكاز١ٜ َٔ ايكڀاعٌ ايعاّ  ع٢ً تٓؿٝص ايدلْاَر تأٌٖٝ 

أٟ خ٬ٍ إطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ قبٌ  ٚ ٚاـام خ٬ٍ إُتس٠ بٌ 
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عسز ٫ إٔ إ. غٜٓٛاَ٪غػ١  , َعسٍ اتؿام ايؿطان١ سٝع ايتٓؿٝص

 َ٪غػ١ ؾك٘.  إ٪غػات اييت مت إٛاؾك١ ع٢ً ًَؿاتٗا ٖٛ 

:  ظ َؿاضٜ  ايتعإٚ ايتكين اؾعا٥طٟ ا٭ٕاْٞ ز ت  -

تڀبٝكا يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايب٦ٝٞ ْؿصت اؾعا٥ط ١ًْ َٔ ا٫تؿاقٝات 

ايجٓا١ٝ٥ ٖسؾٗا ا٫غتؿاز٠ َٔ اـدلات ايتك١ٝٓ يبعض اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ 

 دتك١ َٚٔ بٝٓٗاإ
(10)

:

: ٖٚسف إؿطٚع إٍ تهٜٛٔ عسز َٔ اـدلا٤ َؿطٚع نْٛؿٛضّ  (

اؾعا٥طٌٜ ٗ فا٫ت اٱزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ ٚٚن  إٛاقؿ١ ايكٝاغ١ٝ 

 ٚايتسقٝل ايب٦ٝٞ؛ إٜعٚ

إطع١َؿطٚع اٱزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ  (

ايؿعاي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ َٔ : ٜٚٗسف إؿطٚع إٍ ؼكٝل 

خ٬ٍ ايتكًٌٝ ٗ ايتهايٝـ ٚؽؿٝض ا٭ثط ايب٦ٝٞ بٛاغڀ١ ايتكًٌٝ َٔ 

ايٓؿاٜات ٚإٝاٙ إػتع١ًُ ٚاشلٛا٤ إٓبعح ٚنٌ إدًؿات ا٭خط٣ 

ٚنصيو تٛؾرل ايتِٓٛٝ إٓاغب ايصٟ ٜػُح بإسساخ ايتػٝرل ٗ 

ايتػٝرل. 

از١ٜ إػتسا١َ ٚايصٟ ٜٗسف ايدلْاَر اؾعا٥طٟ ا٭ٕاْٞ ايت١ُٝٓ ا٫قتك (

إٍ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اييت ٜكٌ عسز 

 عا٬َ. ٚوتٟٛ ايدلْاَر ع٢ً أضبع١ قاٚض أغاغ١ٝ ٖٚٞ عُاشلا عٔ 

(11)
 :

تك١ٜٛ ٚتسعِٝ غٝاغات ٚاغذلاتٝذٝات إ٪غػات  

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١

تڀٜٛط اـسَات إكس١َ يًُ٪غػات ايكػرل٠  

تٛغڀ١ ٚإ

ؼػٌ اـسَات إاي١ٝ إكس١َ يًُ٪غػات ايكػرل٠  

ٚإتٛغڀ١

زعِ اشل٦ٝات ٚاؾُعٝات ا١ٕٝٓٗ  
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َٝسا بطْاَر (

ططفٍَٖٖٔٛٚٛ ٖصا ايدلْاَر ٖٛ دع٤ َٔ بطْاَر َٝساإٕ 

ٚإتٛغڀ١ ٚايكٓاعاتايكػرل٠ايكٓاعاتٚٚظاض٠ا٭ٚضٚبٞا٫ؼاز

غٓٛات. تبًؼٔػ١ٕس٠أٚضًَٕٚٝٛقسضٖاٝعا١َْٝايتكًٝس١ٜ

ـباؾعا٥ط١ٜايسٚي١ٚتػاِٖاٚضًَٕٚٝٛا٫ؼاز ا٭ٚضٚبَٞػا١ُٖ

إ٪غػاتأٚضٚ ؾٗٞ سك١ًَٕٝٛأٚضٚ, أَإًَٝٛ 

 ايدلْاَرَٔٚإػتؿٝس٠إٓدطط١

كسضات ايتشػٌ يكس نإ ٖصا ايدلْاَر َٛد٘ خكٝكا ي

َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ َٔ ايكڀاع  اؾػ١ٝ ٭نجط َٔ ايتٓ

اـام ٚدعًٗا قازض٠ ع٢ً ايتأقًِ َ  إتػرلات اؾسٜس٠ ٚإٓتٛط٠ 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ:  ي٬قتكاز اؾعا٥طٟ

ؼػٌ ٚطٚف ٚقٍٛ ٚسكٍٛ ٖصٙ إ٪غػات إٍ إعًَٛات  (

ا٫قتكاز١ٜ.

َكازض َػاعس٠ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ ايٛقٍٛ إٍ  (

ايتٌُٜٛ إٓاغب١.

َػاعس٠ ٚزعِ اؾُعٝات ٚاشل٦ٝات إع١ٝٓ َباؾط٠ بكڀاع  (

إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١.

إ٪غػاتٚتتُجٌ ْؿاطات ايدلْاَر إٛد١ٗ َباؾط٠ يسعِ

ٚإتٛغڀ١ ٗ :ايكػرل٠

يًُ٪غػاتايؿاٌَايتؿدٝل 8

تػٝرل تأٌٖٝ َتُج١ً ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتٓؿٝص عًُٝات 0

ٚأُٖٗا : 

إ٪غػ١زاخٌايتػٜٛلٚٚٝؿ١إزخاٍ 

ٚايطقاب١ايكٝا١ْٚٚٝؿيتبإزخاٍاٱْتاد١ٝايٛٚٝؿ١تأٌٖٝ 

اؾٛز٠ع٢ً

ايتِٓٛٝع٢ًبايذلنٝعيًُ٪غػ١اٱزاض١ٜايهؿا٠٤َٔايطؾ  
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ع٢ًايذلنٝعَ ٚاحملاغب١ٝإاي١ٝبايٛٚٝؿ١ا٫ٖتُاّ 

ل ِْٛ حملاغب١ سكٝك١ٝ ٚتڀبٝإعًَٛاتتكسِٜنطٚض٠

ايتهايٝـ  

ايتػٝرلَطاقب١بٛٚٝؿ١اٖتُاّ 

ع٢ًايذلنٝعَ ٚإؿذلٜاتايتُٜٛٔبٛٚٝؿ١ا٫ٖتُاّ 

إداظٕ إزاض٠

ايكازضاتتطق١ٝ 

قطٚضع٢ًيًشكٍٛإٛد١ٗايتٌُٜٛكڀڀاتقٝاغ١ 3

بٓهب١

٭قشابا٭ٍٚبايسضد١َٛد١ٗٚتسضٜبتهٜٛٔعًُٝات 4

 .إ٪غػاتَٚػرلٟ

 ْاَر ايٛطين يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ايدل (

تك  َػ٪ٚي١ٝ تػٝرل ٖصا ايدلْاَر ع٢ً عاتل ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ 

, غ١ٓ ٖصا ايدلْاَر اْڀًل  يتڀٜٛط إ٪غػات ايػرل٠ ٚإتٛغڀ١.

. ٫ٚعتباضات قا١ْْٝٛ تٛقـ ايدلْاَر ٚعاٚز ا٫ْڀ٬م َٓص غ١ٓ 

تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ايصٟ  تتُجٌ الاظات بطْاَر

تؿطف ع٢ً تٓؿٝصٙ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ 

ٚإتٛغڀ١ ٗ ٌَ ًٜٞ 
(12)

 : 

َ٪غػ١ قػرل٠   ٣َػتٛإعساز خڀ٘ ايتأٌٖٝ ع٢ً  

َٚتٛغڀ١ ٚ دس قػرل٠

َ٪غػ١ قػرل٠  تٓؿٝص خڀ٘ ايتأٌٖٝ ع٢ً َػت٣ٛ  

َٚتٛغڀ١ ٚدس قػرل٠

 َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ إٍ ؾٗاز٠ ايٓٛع١ٝ َطاؾك١ 

زضاغات ايػٛم تٓؿٝص  

زعِ خڀ٘ ايتهٜٛٔ 
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تأٌٖٝ ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل ايبطاَر  ١ػاُٖتكِٝٝ ٕ -ضابعا 

 : إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ

ٗ تكُٝٝٓا ٕس٣ َػا١ُٖ بطاَر ايتأٌٖٝ ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ 

٪غػات ايػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ْعتُس ع٢ً ْتا٥ر تٛقٌ إيٝٗا نٌ تػٝرل إ

َٔ إدتكٌ ايكا٥ٌُ ع٢ً إزاض٠ ؾ٪ٕٚ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

إطاؾكٌ يع١ًُٝ تڀٛضٜٗا ٚتُٓٝتٗا ٗ إٝسإ نُا تػتٓس ع٢ً ْتا٥ر أعاخ 

ع١ًُٝ تٍٛ إيٝٗا داَعٌٝ دعا٥طٌٜ َٗتٌُ بايبشح ٗ فاٍ تأٌٖٝ 

 ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١.  إ٪غػات

ض١ٜ٩ إدتكٌ ٚإُاضغٌ ٕا سككت٘ بطاَر ايتأٌٖٝ َٔ ْتا٥ر :  -

: َٓتس٣ ض٩غا٤ إ٪غػات  (

ٜط٣ َٓتس٣ ض٩غا٤ إ٪غػات إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ اييت ألعتٗا ايسٚي١ 

عسز إ٪غػات اؾعا٥ط١ٜ مل تأتٞ بايجُاض إٓتٛط٠ َٓٗا ٚشيو يهآي١ 

إػتؿٝس٠ َٓ٘. ٚإٔ بطْاَر ايتأٌٖٝ ايصٟ غڀطت اؿه١َٛ اؾعا٥ط١ٜ 

قس ٫ وكل ا٭ٖساف إطد٠ٛ َٓ٘   – الاظٙ خ٬ٍ اـُاغٞ 

ٚشيو يٮغباب ايتاي١ٝ
(13)

 :

عسّ تٛؾط اـدلات اؾعا٥ط١ٜ بايعسز ايهاٗ ٕطاؾك١ إ٪غػات  

تأًٖٝ٘ َٔ َ٪غػات ٚايصٟ إٓدطط١ بايٓٛط إٍ ايعسز إدلَر 

َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١  قس ٜكٌ إٍ 

ْٛطا يًؿهٌ ايكاْْٛٞ يًٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط إ٪غػات  

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚايصٟ ٜأخص ؾهٌ َ٪غػ١ ع١َُٝٛ شات 

طاب  إزاضٟ َٚا ّٝع ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ؾهاٍ َٔ برلٚقطاط١ٝ ٗ 

أَاّ ايسٜٓاَٝه١ٝ اييت هب إٔ اٱزاض٠, ايؿ٤ٞ ايصٟ قس ٜهٕٛ عا٥كا 

ُٝع إزاض٠ ايدلْاَر
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عسّ إزَاز إ٪غػات ايهبرل٠ اؿذِ ٗ ايدلْاَر, شيو إٔ َٔ  

ؾطٚٙ ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱعاْات إاي١ٝ ٖٛ عسّ ػاٚظ ضقِ أعُاٍ 

ًَٕٝٛ زٜٓاض دعا٥طٟ. ؾُجٌ ٖصٙ إ٪غػات  إ٪غػ١ َبًؼ 

ٖا وتِ ا٫عتٓا٤ بٗا أقبشت شات ٚظٕ نبرل ٗ ا٫قتكاز ايٛطين 

ٚايػٗط ع٢ً نُإ ِٖٛا ٚتڀٛضٖا

ٚدٛز ايهباب١ٝ ٗ اٱغذلاتٝذ١ٝ إتبع١ َٔ ططف ايسٚي١ ٗ الاظ  

َجٌ ٖصا إؿطٚع ايهدِ, ٖصا ا٭َط ٜعٜس َٔ كاٚف إٗتٌُ 

بإٔ ٜكٛز شيو إٍ تبسٜس َٛاضز َاي١ٝ َعتدل٠ ٗ َؿطٚع غرل 

َعطٚف ايٓتا٥ر َػبكا    

٫غتؿاضٟ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١: قسّ ض٥ٝؼ اجملًؼ ا (

اجملًؼ ا٫غتؿاضٟ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ْكسا ؾسٜسا 

اغتؿازت َِٓٗ إ٪غػات ايكػرل٠ اييت يٓتا٥ر بطاَر ايتأٌٖٝ 

تأٌٖٝ  إطاضشا قُٓا بتكِٝٝ َا مت الاظٙ ٗ ٚإتٛغڀ١. إش ٜط٣ أْ٘ "إ

يدلاَر مل تأت بايٓتا٥ر إتٛقع١. إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١, ؾإٕ ا

ايط١ٜ٩ ايهٝك١ إتبع١ َٔ ططف  إٍٚا٭غباب َٔ ٚضا٤ شيو تعٛز 

 إغذلاتٝذ١ٝتعتُس ؾٝٗا ع٢ً ٫ , ٚاييت طايػًڀات ايع١َُٝٛ ٗ اؾعا٥

ٚانش١ ؼتٟٛ ع٢ً آيٝات عٌُ تتُاؾ٢ َ  ا٭غطاض َٔ ايتأٌٖٝ 

ٚايسيٌٝ ع٢ً ْتا٥ر.  إٍٚع٢ً َطاسٌ هب تتبعٗا بػطض ايٛقٍٛ 

شيو نجط٠ ايدلاَر
(14)

." 

أضا٤ اـدلا٤ إطاؾكٌ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ عًُٝات  (

ايتأٌٖٝ : ٗ ّٜٛ زضاغٞ عكسٙ أسس َهاتب زضاغات ايباضظ٠ ٗ اؾعا٥ط 

َؿاضن١ إسٜط ايػابل يًدلْاَر ا٭ٚضبٞ يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ 

إسٜط ايػابل ٱعاز٠ ٚ ٚإتٛغڀ١ 
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اشلٝه١ً ايكٓاع١ٝ يٛظاض٠ ايكٓاع١ ٚأسس ايؿاعًٌ ٗ قٝاغ١ اتؿاق١ٝ 

 ْٛؾُدل َٔ غ١ٓ  ايؿطان١ َ  ا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ ٚإٓعكس ّٜٛ 

َٛنٛع٘ ايسضٚؽ إػتكا٠ َٔ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ 

ابك١ مل ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ, مت ايتٛقٌ إٍ إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ايػ

تأتٞ بايجُاض إٓتٛط٠ َٓٗا "شيو أْٗا مل ُؼ إ٫ عسزا ن٬ٝ٦ َٔ 

إ٪غػات. نِ إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ايػابك١ اغتجٓت ٚبكطاس١ 

قڀاعات ١َُٗ ٖٚٞ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚايتهٜٛٔ إٗين, 

ٖصٜٔ ايكڀاعٌ شلُا ايسٚض ايباضظ ٗ إ٪غػات إع١ٝٓ بايتاٌٖٝ.
(15)

  " 

٥ر بعض ايسضاغات اؾاَع١ٝ ايػابك١:ْتا -

بايٓػب١ يًباسجٌ اؾاَعٌٝ, ْػتٓس إٍ زضاغتٌ َٝساْٝتٌ َٔ 

 داَع١ ٚضق١ً باؾعا٥ط َٚٔ داَع١ ايػٛضبٕٛ بؿطْػا.

َٔ داَع١ ٚضق١ً  غــًُٝـ١ غـسٜط أٓـسزضاغ١ ٜٛغـ قٛضٜؿٞ ٚ (

ٕ٪غػات إتٛغڀ١ ٚايكػرل٠ ؼت عٓٛإ "ا غ١ٓ  َٔ اؾعا٥ط

. "اؾعا٥ــط "بطْــاَر  ٗ

٬َس١ٛ ايتػرل ٗ غًٛى يكس نإ اشلسف َٔ ايسضاغ١ ٖٛ قاٚي١ 

قٝاؽ ايتڀٛضات ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يًُ٪غػات ٚض٩غا٤ إ٪غػات 

َعطؾ١ َا َس٣ َػا١ُٖ ايتأٌٖٝ ٚييت خهعت يًتأٌٖٝ ااؾعا٥ط١ٜ 

غ١ ع١ٓٝ . ٚقس سلًت ايسضاعَُٛا ٗ تڀٜٛط تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات اؾعا٥ط١ٜ

 َ٪غػ١ قػرل٠ َتٛغڀ١ تطبڀٗا ع٬ق١ بايدلْاَر.  َه١ْٛ َٔ 

ٚناْت ايٓتا٥ر إتٛقٌ إيٝٗا ٖٞ نايتايٞ
(16)

   :

أثط ْؿاطات ايتأٌٖٝ ٗ ايعُّٛ َطنٞ إ٫ إٔ بعض  

إ٪غػات تعتدل أْ٘ مل ٜطنٞ تٛقعاتٗا.

قعٛب١ ضب٘ ايتٓاؾػ١ٝ أٚ إٛق  ايتٓاؾػٞ يًُ٪غػ١ َ   

ؾٛا٥س ايتأٌٖٝ
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 بعسّ ٚدٛز تػٝرلَٔ إ٪غػات إسضٚغ١ قطست  إٔ  

َؼ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرلٖا 

ؾك٘ قطسٛا إٔ َ٪غػاتِٗ َٔ ٖصٙ إ٪غػات  إٔ  

 أقبشت أنجط تٓاؾػ١ٝ

زضاغ١ ١َٝ٫ آظٚاٚ ْٚبٌٝ ع٢ً بٔ ايٛضز  (

َٔ داَع١  غ١ٓ  

إ " ايػٛضبٕٛ َٔ ؾطْػا ؼت عٓٛ

يكس  .

نإ اشلسف َٔ ايسضاغ١ ٖٛ ؼًٌٝ غٝاغات تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ 

ٚإتٛغڀ١.  ٚسلًت ايسضاغ١ ع١ٓٝ َٔ إ٪غػات إػتؿٝس٠ َٔ 

 َ٪غػ١.   بطاَر ايتأٌٖٝ ٚعسزٖا َا١٥ 

َٔ بٌ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ َا ًٜٞ ٚقس نإ 
(17)

   : 

إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ مل تًعب زٚض َِٗ ٗ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ  

َ٪ؾطات تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات 

إٕ إقڅساّ إ٪غػات ع٢ً بطاَر ايتأٌٖٝ مل ٜأت ْتٝذ١ قٓاع١  

َٔ ططف ض٩غا٤ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚيهٔ دا٤ 

ٛض غُاض ػطب١ غرل قػٛب١ ايٓتا٥ر ْتٝذ١ ضغب١ ٖ٪٤٫ ٗ خ

.ٚايعٛاقب

إٕ عًُٝات ايتأٌٖٝ ُت بڀطٜك١ غرل ١َُٛٓ ٚغرل َب١ٝٓ  

ع٢ً َٓٗذ١ٝ غ١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝ َتبع١ َٔ ططف ايكا٥ٌُ 

ع٢ً إزاض٠ بطاَر ايتأٌٖٝ

َكاض١ْ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ َ  ٚد١ٗ ْٛط ايباسح :  -

ُس أ٫ٚ ع٢ً ؼًٌٝ أَا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايباسح, ؾإٕ ايتكِٝٝ ٜعت

 َعس٫ت ايٓتا٥ر احملكك١ ثِ ْٛع١ٝ عًُٝات تأٌٖٝ إػتؿاز َٓٗا.
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َعس٫ت ايٓتا٥ر احملكك١: إٕ ٖصٙ إعس٫ت ٖٞ ْا١ْ عٔ َكاض١ْ ايعسز  (8

إكسض يًُ٪غػات إدڀ٘ تأًٖٝٗا َٔ ططف نٌ بطْاَر ٚايٓتا٥ر 

احملكك١. ٚؾُٝا ًٜٞ عطض يتًو ايٓتا٥ر : 

بإكاض١ْ َ  :  ؾػ١ٝ ايكٓاع١ٝ قٓسٚم ؼػٌ ايتٓا 

َ٪غػ١ غٜٓٛا أٟ  اشلسف ايػٟٓٛ ٚ إتُجٌ ٗ تأٌٖٝ 

إٍ  إُتس٠ َٔ غ١ٓ غٓٛات  َ٪غػ١ خ٬ٍ  

%. ٚعًٝ٘  تتعس٣ , ؾإٕ ْػب١ ؼكٝل ا٭ٖساف ٫ غ١ٓ 

.ّهٔ اعتباض إٔ ايٓتا٥ر احملكك١ تعتدل ن١ًٝ٦

تتُجٌ : َٚٝسا بطْاَر 

سٛق١ً بطْاَر َٝسا يتأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

: ( 18)ٗ َا ًٜٞ

o تؿدٝل تؿدٝل أٚيٞ ٚ  لاظ إ 

o غػ١  بتأٌٖٝ  ّايكٝا٪َ

o  زاض٠ ٚايتػٝرلزٚض٠ تسضٜب١ٝ ٗ فا٫ت اٱ عكس

o  َٝساْٞزضاغ١ ٚؼكٝل

  ـَكسض ب بٌ ٖسفَٔ َ٪غػ١  بتأٌٖٝ  ّايكٝاإٕ 

, أٟ إٔ ْػب١ ؼكٝل َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ َٔ ايكڀاع اـام

  .اشلسف تكاضب 

ايدلْاَر ايٛطين يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١  

, ؾكس  – : ٗ إطاض إدڀ٘ اـُاغٞ  

غذٌ ايدلْاَر 
(19)

: 

o  ا٫ْهُاّ إٍ ا َ٪غػ١ عٔ ضغبتٗ أعطبت ٗ

 ايٛطين يًتأٌٖٝ ايدلْاَر

o َغػ١ طًبات يًشكٍٛ ع٢ً ايعه١ٜٛ   تقس٪َ

ٗ ايدلْاَر ايٛطين يًتأٌٖٝ
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o  عًُٝات ايتؿدٝل  ََٔ٪غػ١  اغتؿازت

. إػبل

بايٓػب١ شلصا ايدلْاَر, يكس نإ َٔ إكطض ايؿطٚع ٗ تأٌٖٝ 

,  – َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ خ٬ٍ اـُاغٞ  

ٕ عٔ ا٫ْڀ٬م ايؿعًٞ يًدلْاَر إ٫ إٔ اطت غٓتٚيهٔ ا٬ٕسٜ أْ٘ َ

ْتا٥ذ٘ إٝسا١ْٝ مل تٛٗط بعس. ؾبايعٛز٠ إٍ عسز إ٪غػات اييت أعًٓت عٔ 

َ٪غػ١ قػرل٠  ضغبتٗا ٗ ا٫ْهُاّ إٍ بطْاَر ايتأٌٖٝ ٖٚٛ 

َٚتٛغڀ١ ْتا٥ر اييت غتتشكل إشا ٚاقٌ ايذلٜٚر ٚايتػٜٛل يًدلْاَر 

ٔ ايڀُٛسات.   ؾإ ايٓتا٥ر بعٝس٠ دسا ع

ْٛع١ٝ عًُٝات ايتأٌٖٝ ايين َػت إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١  (0

إػتؿٝس٠: إٕ عًُٝات ايتأٌٖٝ اييت اغتؿازت َٓٗا إ٪غػات 

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ تعتدل عاز١ٜ دسا شيو أْٗا ضنعت ع٢ً تڀٜٛط 

إزاض٠ بعض ايٛٚا٥ـ ا٭غاغ١ٝ يًُ٪غػ١ ٚأُٖٗا : 

ًُ٪غػاتيقٝاغ١ اشلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ  

ٚن  إدطا٤ات ايت١ُٝٝٛٓ ٚإدطا٤ات ايهب٘ ايساخًٞ  

يتك١ٜٛ أ١ُْٛ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ

ٚن  ططم إعساز إٛاظْات ايتكسٜط١ٜ  

ػاب ايتهايٝـ ؿ ١ُْٛأٚن   

ٚن  أ١ُْٛ إزاض٠ اؾٛز٠  

ٖٚصا ٜ٪نس إٔ عًُٝات ايتأٌٖٝ مل تٗتِ ببعض ا٭غايٝب اؿسٜج١ 

ٜب إ٪غػات ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً إكاض١ْ ٗ اٱزاض٠ ٜٚأتٞ ع٢ً ضأغٗا تسض

إطدع١ٝ ٚاٱبساع ٚإغؿاٍ ايصنا٤ ا٫قتكازٟ. إٕ شلصٙ ايعٓاقط ايج٬ث١ زٚض 

نبرلا ٗ تسعِٝ تٓاؾػ١ٝ كتًـ ايكڀاعات ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ 

اغذلاتٝذٝات ِٛ إ٪غػات مٛ فا٫ت قٓاع١ٝ كتاض٠ َػبكا. ؾؿٞ فاٍ 

قتكازٟ, ؾتتشٌُ ايسٚي١ دع٤ا نبرلا َٔ إػ٪ٚي١ٝ ٗ اٱبساع ٚايصنا٤ ا٫

ٖصا اجملاٍ ع٢ً اعتباض إٔ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ تڀٜٛطُٖا ٖٛ َا تكسَ٘ ايسٚي١ 

َٔ إعاْات َاي١ٝ ٚسٛاؾع دبا١ٝ٥ ٚططم ٌُٜٛ ١ُ٥٬َ.   
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ٖٚا غبل ٜػتٓتر إٔ َا قسَ٘ ايباسح َٔ آضا٤ تتٛاؾل َ  َا مت 

ا٭ناز١ّٝ ايػابك١ ايصنط َٚا ٜطاٙ  ايتٛقٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ايسضاغات

إدتكٌ َٔ ٚدٗات ْٛط. ؾدلاَر ايتأٌٖٝ مل ؼػٔ َٔ تٓاؾػ١ٝ 

ايكڀاع ايكٓاعٞ اؾعا٥طٟ ٚايصٟ نإ َػڀطا شلا نٗسف ض٥ٝػٞ ٚمل تطؾ  

َٔ َػتٜٛات ايهؿا٠٤ اٱزاض١ٜ إؿطؾ١ ع٢ً إزاض٠ إ٪غػات ايكػرل٠ 

َتٛانع١ ٚأقٌ َٔ إػتٜٛات ٚإتٛغڀ١, شيو إٔ ايٓتا٥ر احملكك١ دس 

 اييت تػُح باؿهِ ع٢ً إٔ أزا٤ٖا َكب٫ٛ.

أؾام ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل ٗ ٌٚ بطاَر ايـتأٌٖٝ  -خاَػا 

:إڀبك١ ٗ اؾعا٥ط

ٜػُح  ايٛقٍٛ إٍ َػت٣ٛايتأٌٖٝ ٖٛ إبتػ٢ اؿكٝكٞ َٔ ٕ إ

 ِ ٗ ايتهايٝـايتشهتكٛز إٍ اييت ٚؼػٔ ايهؿا٠٤ اٱزاض١ٜ ايتأنٝس َٔ ب

, ٖٚصا عهؼ َا ضؾ  اؿكل ايػٛق١ٝ ٚإهاز َٓاؾص دسٜس٠ يًُٓتذاتٚ

ٜعتكس ب٘ َعِٛ َػرلٟ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ ايصٜٔ 

ٜطٕٚ إٔ ايتأٌٖٝ ّط أ٫ٚ ٚأخرلا بانتػاب طاق١ إْتاد١ٝ أندل ٚتهٓٛيٛدٝا 

ٚايتهٓٛيٛدٝا ١ٝ انتػاب ايڀاق١ اٱْتادإٕ . أؾهٌ ٖا تهتػب٘ إٓاؾػ١

ْ٘ إٔ ٜ٪ظّ ٚن  إ٪غػ١ ٗ َٛاد١ٗ أزٕٚ نؿا٠٤ تػٝرل١ٜ عاي١ٝ َٔ ؾ

َكتٓع١ إٔ نػب َعطن١ إٓاؾػ١ تهٕٛ أ٫ٚ ٚأخرلا بايتسبرل بٌ ٌ ٓاؾػإ

 تڀبٝل َباز٨ اؿهِ ايطاؾس.ٚعػٔ ايتسبرل 

ٚبايتايٞ ؾإْ٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ٖصا إبتػ٢, ّهٔ ضب٘ آؾام 

 ٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل ٗ ٌٚ بطاَر ايتأٌٖٝ بإغذلاتٝذ١ٝؼػٌ أغاي

اييت هب ع٢ً ايػًڀات ايع١َُٝٛ إٔ تتبٓاٖا. ٚيعٌ احملاٚض ايتاي١ٝ تأٌٖٝ اي

 : تهٕٛ اـڀٛٙ ايعطٜه١ يكٝاغ١ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ 

ٚشيو بتڀٜٛط ْٛاّ  ؼػٌ قٝ٘ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ (

كٍٛ ع٢ً ايبٝاْات اييت َعًَٛات ؾعاٍ ٜػُح يًُ٪غػات َٔ اؿ

تػُح شلا بايتعطف ع٢ً إٓاؾػ١ بػطض ؼسٜس ُٛقعٗا 

ٚنصيو غٗٛي١ ايكٝاّ بإكاض١ْ إطدع١ٝ ست٢ تعطف  ٞا٫غذلاتٝذ

ع٢ً َا ّٝع إ٪غػات ايطا٥س٠ بػطض ا٫غتؿاز٠ َٓٗا. ٚيعٌ ٖصا 
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احملٛض ٖٛ ايصٟ ٜه  إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ع٢ً ططٜل 

ٕ ايتعطف ع٢ً ايتُٛق  ا٫غذلاتٝذٞ اؿايٞ ايتُٝع, شيو أ

ٚإػتكبًٞ يًُ٪غػ١ ٚا٫عتُاز ع٢ً إكاض١ْ إطدع١ٝ ٖٞ َٔ 

ا٭زٚات ايتػٝرل١ٜ ا٭نجط عكط١ْ نُٔ َا مت تڀٜٛطٙ َٔ ططم 

ٚأغايٝب تػٝرل سسٜج١. إٕ أِٖ ا٭زٚات اييت تػُح باؿٍٛ ع٢ً 

ٖصٙ إعًَٛات ٖٞ:  

ات ايكػرل٠ ؽل إ٪غػبٝاْات قٛاعس ٚن   

ٚإتٛغڀ١؛

إٓؿٛضات ٚايسٚضٜات احملت١ٜٛ ع٢ً إعًَٛات إقساض  

ا٫قتكاز١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ اييت تِٗ َػرلٟ 

إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١؛

ڀٜٛط ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ يٲع٬ّ ٚا٫تكاٍ ُٚهٌ ت 

ٗا؛اغتدساَإ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ َٔ 

يكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٕدتًـ تػٌٗٝ ٚقٍٛ إ٪غػات ا 

ؼٛظ ع٢ً إع١ًَٛ ايهطٚض١ٜ يتڀٜٛط إطاؾل اييت 

أْؿڀتٗا. 

تڀٜٛط ؾبهات ايطب٘ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚشيو  (

ؽل ايؿطٚع ٚايكڀاعات  بتؿذٝ  عًُٝات تأٌٖٝ ْاع١ٝ

ٚايكڀاعات ٚإعساز  إلاظ زضاغ١ يًؿطٚعا٫قتكاز١ٜ. إٕ ايكٝاّ 

ؿع ٚقڀاع اقتكازٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ و ؾطعقاعس٠ بٝاْات عٔ نٌ 

أقشاب إ٪غػات ايكػرل٠ ع٢ً ايتهتٌ ٗ فُٛعات اقتكاز١ٜ 

ػُعٗا إكًش١ إؿذلن١, ٖا ٜ٪زٟ إٍ تڀبٝل إغذلاتٝذ١ٝ 

 . ايتهاؾط

إٍ إ٪غػات ايكػرل٠ اٱقػا٤ ٚ تڀٜٛط َٓٗر اؾٛاض١ٜ (

ٌٖٝ بإْؿا٤ ٚنا٫ت يدلاَر ايتأ ٗاٚإتٛغڀ١ ٚشيو بايتكطب َٓ

يًكا٤ات إ٪غػات ٚتهجٝـ اقطٜب١ َٔ َطانع تهتٌ ٖصٙ 
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إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ أقشاب ٚض٩غا٤ ٚإٓاقؿات َ  

 .ُج١ً شلاٚاؾُعٝات ا١ٕٝٓٗ ٚاشل٦ٝات إ

ذلنٝع شيو بايٚزعِ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١  ططمتععٜع  (

ٕعٟٓٛ ع٢ً عًُٝات تأٌٖٝ تٗتِ بت١ُٝٓ ٚايطؾ  َٔ ق١ُٝ ضأزلاشلا ا

 تهٜٛٔٚإتُجٌ ٗ َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ ٜٚهٕٛ شيو بايذلنٝع ع٢ً اي

ٚيعٌ أِٖ ؾ١٦ زاخٌ إ٪غػ١ إع١ٝٓ بايطؾ  َٔ  .ٚايتسضٜب

نؿا٤تٗا ٚظٜاز٠ قُٝتٗا إع١ٜٛٓ زاخٌ إ٪غػ١ ِٖ أقشاب 

إ٪غػات ٚايكا٥ٌُ ع٢ً إزاضتٗا.

غڀ١ تٛسٝس بطاَر ايتأٌٖٝ إٛد١ٗ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛ (

ٗ بطْاَر ٚاسس, ٖا ٜػُح بتشكٝل ايؿعاي١ٝ ٚتؿازٟ ايتٓاؾؼ بٌ 

ٖصٙ ايدلاَر ٚتكسِٜ اـسَات اؿكٝك١ٝ ٕا ؼتاد٘ إ٪غػات 

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٖا ؼتاد٘ َٔ عًُٝات تأٌٖٝ. ؾكبٌ غ١ٓ 

ناْت ٖٓاى ْٛعإ َٔ بطاَر تأٌٖٝ ُٖٚا بطْاَر  

ٜٚعاب  ٚبطْاَر  

عًُٝٗا أُْٗا ناْا َتٓاؾػٌ ؾُٝا بٝٓٗا, ٚسايٝا أٜها ٜٛدس 

بطْافٌ, ا٭ٍٚ ٖٚٛ َٔ ٌُٜٛ دعا٥طٟ ٜٚسخٌ نُٔ بطْاَر 

ٚتؿطف  ٚ اٱْعاف ا٫قتكازٟ يًؿذل٠ إُتس٠ بٌ 

عًٝ٘ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

ٖٚٛ َٔ ٌُٜٛ  ٚايجاْٞ ٖٛ بطْاَر  

َؿذلى أٚضبٞ ٚدعا٥طٟ ٜٚؿطف ع٢ً إزاضت٘ ا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ 

ٜٚسخٌ نُٔ اتؿاق١ٝ ايؿطان١ ا٭ٚضٚدعا٥ط١ٜ. ٚيكس نإ ٖصا 

احملٛض َڀًبا أغاغٝا يًذُعٝات ٚإُٓٛات ا١ٕٝٓٗ اييت تع٢ٓ 

بؿ٪ٕٚ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٜٚأتٞ ع٢ً ضأغٗا َٓتس٣ 

 غػات ض٩غا٤ إ٪

ٚاجملًؼ ا٫غتؿاضٟ يذلق١ٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 
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ٚا١ُٕٛٓ اؾعا٥ط١ٜ ٭ضباب  

.   ايعٌُ 

8 

ٜط٣ َعِٛ إدتكٌ أْ٘ َٔ ايكعب بٌ َٔ ايػابل ٭ٚاْ٘ اؿهِ        

ع٢ً َس٣ لاع١ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ َٚتٛغڀ١ ٗ اؾعا٥ط 

ٚشيو ْٛطا ٭ٕ ايٓتا٥ر إًُٛغ١ ٚا٫ْعهاغات ع٢ً ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ ٖصٙ 

ٝش١. إ٫ إ٪غػات مل تبسأ تٛٗط يًٛدٛز. إٕ ٚد١ٗ ايٓٛط ٖصٙ ؾع٬ قش

أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا, ؾإٕ إتُعٔ ٗ ٚن  ايعسز ايكًٌٝ َٔ 

إ٪غػات اييت اغتؿازت بكؿ١ داز٠ ٚؾعاي١ َٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ٚٚٚؿت 

َا قسَت٘ شلا ٖصٙ ايدلاَر َٔ عًُٝات زاع١ُ ٚقػ١ٓ ٭ِاٙ ٚأغايٝب 

٬سٜ إٔ تػٝرلٖا ٚإتُج١ً ٗ إزخاٍ ا٭زٚات اؿسٜج١ ٗ ايتػٝرل, إ٫ إْ٘ ٜ

قسض٠ ٖصٙ إ٪غػات ع٢ً إٓاؾػ١ ٗ ٌٚ ايب١٦ٝ اييت تٓؿ٘ ؾٝٗا َا تعاٍ 

عؿط٠ غ١ٓ َٔ عًُٝات  ايهعٝؿ١. ٚعًٝ٘, ؾإٕ ػطب١ َا ٜعٜس عٔ 

تأٌٖٝ َٚا مت قطؾ٘ َٔ َٛاضز َاي١ٝ َٚا مت تػدرلٙ َٔ نؿا٤ات بؿط١ٜ 

١ٜ َٚٔ إَهاْات َاز١ٜ مل ٜٛقٌ إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط

إٍ ايٛن  ايصٟ هعٌ َٓٗا ُتاظ بايتٓاؾػ١ٝ اييت ؼكل شلا ِٖٛا ٚبكا٩ٖا ٗ 

 ٌٚ ب١٦ٝ أعُاٍ َتصبصب١ ٫ تٛؾط شلا أز٢ْ فا٫ت ايؿطم اييت ؽسَٗا.      

اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 

 ع٢ً ٚإتٛغڀ١ ايكػرل٠ إ٪غػات تأٌٖٝٚ تطق١ٝ شٖب١ٝ, اغذلاتٝذٝات يڀطف (1)

أٚضام عٌُ دعا٥ط١ٜ, -ا٫ٚضٚ ايؿطان١ َهاغب يتعِٛٝ ٚاؾع٥ٞٞ ايهً إػتٌٜٛ

إًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ آثاض ٚاْعهاغات اتؿام ايؿطان١ ع٢ً ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ 

 84ٚ 83ٚع٢ً ١ََٛٛٓ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ إٓعكس خ٬ٍ ؾذل٠ 

اَع١ ؾعًّٛ ايتػٝرل ايعًّٛ ايتذاض١ٜ ١ًٝٚ ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ ٚهب 0226ْٛؾُدل 

 .88ايكؿش١ اؾعا٥ط, غڀٝـ, 

تأٌٖٝ ٚٚٝؿ١ إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ ٌٚ ايطٓإ,  عبس ايؿطٜـ ٚايعاٜب ( بك2١)

َتػرلات ايع١ٕٛ: ساي١ إُٓٛات ا٫قتكاز١ٜ ايع١َُٝٛ ٚاـاق١ اؾعا٥ط١ٜ, 

١ٝ اٱزاض١ٜ سٍٛ مٛ أزا٤ َتُٝع ٗ ايكڀاع أٚضام عٌُ إ٪ُط ايسٚيٞ يًتُٓ
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اؿهَٛٞ إٓعكس َعٗس اٱزاض٠ ايعا١َ ؾاَع١ ايطٜاض, إًُه١ ايعطب١ٝ 

 82م. , 0229ْٛؾُدل  3-8ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, 

 88إطد  ايػابل, م.  ْؿؼايطٓإ,  عبس ايعاٜب ايؿطٜـ ٚ بك١ (3) 

(4) Agence nationale de développement de la PME, «ANDPME», 
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=
article&id=80&Itemid=396&lang=ar, consulté le 01/05/2011. 

ٜــٛغـ قطٜــؿٞ ٚغــًُٝـ١ غـسٜط أٓـس, إ٪غػات إتٛغڀ١ ٚايكػرل٠ ٗ اؾعا٥ــط  (5)

١ ايطابع١ سٍٛ ايطٚح إكا٫ٚت١ٝ ا٭ٜاّ ايسضاغٝأٚضام عٌُ ", EDPME"بطْــاَر 

 ,ــاَع١ قاقسٟ َطبــاحظ 0227أؾطٌٜ  88ٚ 87إٓعكس َٜٛٞ ٚايت١ُٝٓ إػتسا١َ 

 .9م.  اؾعا٥ط, ٚضق١ً,

 .9م.  ْؿؼ إطد  ايػابل,ٜــٛغـ قطٜــؿٞ ٚغــًُٝـ١ غـسٜط أٓـس,  (6)

 اتؿام ٌٚ ٗ كاز١ٜا٫قت إ٪غػات تأٌٖٝ ايطٓإ, َػاض عبس ايؿطٜـ ٚايعاٜب بك١ (7)

إًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ آثاض ٚاْعهاغات اتؿام ايؿطان١ أٚضام عٌُ ٭ٚضٚدعا٥ط١ٜ, ا ايؿطان١

إٓعكس َٜٛٞ  ػرل٠ ٚإتٛغڀ١كإ٪غػات اي ١ََٛٛٓع٢ً ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٚع٢ً 

 اَع١ ؾطسات عباؽظ از١ٜ ٚعًّٛ ايتػٝرلك١ٝ ايعًّٛ ا٫قتًهب 0226ْٛؾُدل  84ٚ 83

 .9م. ؾعا٥ط, اػڀٝـ, ب

 .9ْؿؼ إطد  ايػابل, م.  ,ايطٓإ عبس ايؿطٜـ ٚايعاٜب بك١ (8) 

 9ايطٓإ, ْؿؼ إطد  ايػابل, م.  عبس ايؿطٜـ ٚايعاٜب بك١ (9) 

(10)Réseau des Entreprises Maghrebines pour l‘environnement (REME), 

http://www.reme.info/projets/algerie-environnement, consulté le 
15/03/2009. 

(11) Gtz, Programme algéro-allemand « Développement économique 
durable », 2007, p. 2. 

(12) Agence nationale de développement de la PME 
« ANDPME »,http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=80&Itemid=396&lang=ar, consulté le 

01/05/2011. 

(13)MEDAFCO développement, la mise à niveau des pme est mal partie / 
dotée d'une enveloppe financière de près de 400 milliards de dinars, 
http://www.medafco.org/article/01/06/2011/la-mise-niveau-des-pme-

est-mal-partie-dotee-dune-enveloppe-financiere-de-pres-de-400-

milliards-de-di, consulté le 04 juin 2000 

(14) Zaim BENSACI, président du Conseil consultatif pour la promotion 
de la petite et moyenne entreprise (CCN/PME), Programmes de mise 
à niveau des PME : Plus de 130 millions d’euros engloutis pour si peu 
de résultats, mardi 19 octobre, http://www.dna-algerie.com, consulté 

le 22/04/2011 

http://www.reme.info/
http://www.reme.info/
http://www.medafco.org/article/01/06/2011/la-mise-niveau-des-pme-est-mal-partie-dotee-dune-enveloppe-financiere-de-pres-de-400-milliards-de-di
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http://www.medafco.org/article/01/06/2011/la-mise-niveau-des-pme-est-mal-partie-dotee-dune-enveloppe-financiere-de-pres-de-400-milliards-de-di
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(15)Forum économique du Cabinet EMERGY, Quelles leçons tirer 

de l’expérience de mise à niveau, disponible sur le site internet 
http://www.liberte-algerie.com/debat/quelles-lecons-tirer-de-l-

experience-de-mise-a-niveau-synthese-et-conclusions-du-

troisieme-forum-d-alger-166218, consulté le 25/11/2011. 
 .32. , ْؿؼ إطد  ايػابل, مغــًُٝـ١ غـسٜط أٓـسٚ ٜــٛغـ قطٜــؿٞ  (16)

(17)Lamia AZOUAOU et Nabil Ali BELOUARD, la politique de mise à 
niveau des PME algériennes, enlisement ou nouveau départ ?, Actes 
du VI ème colloque international sur les stratégies de 
développement : quel chemin parcouru ? Quelles réponses face aux 
nouvelles contraintes économiques et climatiques, tenu entre le 21 

et 23 juin 2010 à Hammamet en Tunisie, p. 14-15. 
 .08ٜــٛغـ قطٜــؿٞ ٚغــًُٝـ١ غـسٜط أٓـس, ْؿؼ إطد  ايػابل بتكطف, م.  (18)

(19) Agence nationale de développement de la PME 
« ANDPME »,http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=80&Itemid=396&lang=ar, consulté le 

01/05/2011. 
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الصادرات غير  ةاستهداف االستثمار األجنبي المباشر لتنمي

 بداية األلفية الثالثة النفطية بالجزائر في
 أ.بوجمعة بالل                                                            

 سكيكدةجامعة 
S 

تهتػٞ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ أ١ُٖٝ بايػ١ ٗ ا٫قتكازٜات احمل١ًٝ ٚا٫قتكاز 

ٚي١ٝ ايعإٞ ع٢ً ايػٛا٤, نْٛٗا َ٪ؾطا ع٢ً ايكسض٠ اٱْتاد١ٝ ٚايتٓاؾػ١ٝ ٗ ايػٛم ايس

َٚكسضا أغاغٝا يًشكٍٛ ع٢ً َهاغب تػاِٖ ٗ ايٓٗٛض بايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, 

ٚيكس تهُٔ ايؿهط ا٫قتكازٟ قسّا ٚسسٜجا ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاض اييت تعهؼ َٗاّ 

ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ َا ت٪زٜ٘ َٔ تٛظٜ  يًُٛاضز 

باٱناؾ١ إٍ تٛغٝ  قاعس٠ ا٫ختٝاضات ؾُٝا ىل فاٍ اٱْتاد١ٝ بٌ كتًـ زٍٚ ايعامل, 

ا٫غت٬ٗى ٚا٫غتجُاض ٚؽكٝل إٛاضز اٱْتاد١ٝ بؿهٌ عاّ, ٚنصيو اغتػ٬ٍ 

إَهاْات اتػاع ايػٛم ٗ ؼػٌ اٱْتاز ٚتڀبٝل َبسأ ايتدكل ٚتكػِٝ ايعٌُ 

 ايسٚيٞ .

عٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ٚشلصا لس ٗ أسس َطنبيت ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ايكازضات, ٚاييت ت

ايُٓٛ ٗ ايسخٌ ٗ كتًـ ايسٍٚ, سٝح تؿرل ايسضاغات إٍ إٔ ايكازضات تػِٗ ٗ ِٛ 

أٜها ظٜاز٠ سذِ  ِايسخٌ بكسض أندل َٔ فطز ايتػٝرل ٗ سذِ ايكازضات, نُا تػٗ

ايع٬ق١ بٌ ايتٛد٘ ايتكسٜطٟ يًػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ ٚدصب ا٫غتجُاضات, ؾ

ٜتأنس إػتجُط  ,تتشكل إ٫ بعس ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛاغتجُاضات أدٓب١ٝ دسٜس٠ ٫ 

 ا٭دٓيب خ٬شلا َٔ اغتُطاض ايتٛد٘ ايتكسٜطٟ َٔ غ١ٓ بعس ا٫خطٟ.

 

إٕ قٝاّ ايتبازٍ ايسٚيٞ ٜػتٓس ٗ ا٭غاؽ إٍ ؾهط٠ ايتدكل ٗ     

اٱْتاز, سٝح لس إٔ نٌ زٚي١ تتدكل ٗ إْتاز غًع١ َع١ٓٝ أٚ فُٛع١ 

ٗا َ  غرلٖا َٔ ايسٍٚ, َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َٔ ايػً  بػطض َبازيت

َا ٫ تتٛؾط عًٝ٘ َٔ كتًـ ايػً , ٚبإَعإ ٚتسقٝل ايٓٛط ٗ ؽكل 

ايسٍٚ لس إٔ ٖصا ايتدكل ٜطد  إٍ عس٠ عٛاٌَ كتًؿ١, بعهٗا 

دػطاٗ ٜتعًل بايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ, ٚبعهٗا َتكٌ َطاسٌ ايُٓٛ 

ا ايتؿاٚت بٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ ا٫قتكازٟ اييت ُط بٗا ايسٚي١, ٚقس أز٣ ٖص
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فتُع١ ؾُٝا بٌ ايسٍٚ إٍ ٚدٛز تؿاٚت َٛاظٟ ٗ ْؿكات اٱْتاز, ٖا أز٣ 

 بسٚضٙ إٍ قٝاّ ايتدكل ٚايتبازٍ ايسٚيٞ.

َٚٔ ٖصا إٓڀًل لس إٔ ايؿهط ا٫قتكازٟ قس عطف ١ًْ َٔ       

قتكازٟ, ا٭ؾهاض اييت اعتدلت ايكازضات ضنٝع٠ أغاغ١ٝ ٗ ع١ًُٝ اٱِا٤ ا٫

نُشطى أغاغٞ يٓذاح ع١ًُٝ ايتكسٜط, سٝح  بايػ١  ٬غتجُاض أ١ُٖٝؾً

ا٭دٓب١ٝ إيٞ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ تبازي١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ  تطد  أ١ُٖٝ ا٫غتجُاضات

بايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٚاـدل٠ ٗ  ا٭دٓيبا٫غتجُاض , سٝح ٜأتٞ ايتكسٜط

 اؾعا٥طٖٛ َا ؼتاد٘ ٚ ,اٱزاض٠ باٱناؾ١ إيٞ ا٫ضتباٙ با٭غٛام ايعا١ٕٝ

سٝح ٜػُح تٛادس ضأؽ إاٍ ٚتٛاؾطٙ  ,يًٓٗٛض بايكٓاع١ احمل١ًٝ

, ٚبايتايٞ ت١ُٝٓ ايكازضات بايتٛغ  ٗ اٱْتاز ٚتٓٛع إٓتر ٚؼػٌ دٛزت٘ 

 .غرل ايٓؿڀ١ٝ

ؾطعت اؾعا٥ط ٗ تڀبٝل بطْاَر إق٬سات ٖاّ ٚؾاٌَ ي٬قتكاز      

يًٓؿ٘, ٚتبين غٝاغ١ دسٜس٠  ايٛطين يًدطٚز َٔ ايتكسٜط ا٭سازٟ

َب١ٝٓ ع٢ً ا٫ْؿتاح ٚؼطٜط ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚقس سلًت ٖصٙ ايتڀٛضات 

ٚاٱق٬سات ناؾ١ اشلٝانٌ شات ايك١ً ٚا٫ضتباٙ إباؾط بكڀاع ايتذاض٠ 

اـاضد١ٝ, خاق١ ايبٓٛى ٚإ٪غػات إاي١ٝ اييت ٖٞ َجاب١ احملطى شلصا 

يتكسٜط, َٚٔ ٖصا إٓڀًل ْتػا٤ٍ: ايكڀاع َٔ خ٬ٍ ايتٌُٜٛ يعًُٝات ا

اؾعا٥ط؟ َٚا ٖٛ زٚض ا٫غتجُاضات  َا ٖٛ ٚاق  ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ

 ؟ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ٗ تُٓٝت٘

ٚٗ قاٚيتٓا اٱداب١ ع٢ً اٱؾهاي١ٝ إعطٚن١ اْتٗذٓا إٓٗر ايٛقؿٞ      

٤ات ٚايسضاغات ٚشيو با٫عتُاز ع٢ً ايبٝاْات إتٛؾط٠ ٗ اٱسكا, ايتشًًٝٞ

 ,طباؾعا٥ ٚاق  ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ إٗت١ُ بإٛنٛع, يتؿدٝل

ت١ُٝٓ  ٗ ١ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ٚايٛقٛف ع٢ً َس٣ َػاُٖ

 .  ٚؼػٌ ايٛن  ا٫قتكازٟ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ

نُٔ ٖصا ايػٝام غٛف ْعاجل ٖصا إٛنٛع بعس إكس١َ َٔ خ٬ٍ احملاٚض 

 :ايتاي١ٝ

احملٛض ا٭ٍٚ: ايكازضات ٗ ايؿهط ا٫قتكازٟ
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احملٛض ايجاْٞ: ؼًٌٝ تڀٛض ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ باؾعا٥ط بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ 

 ايجايج١

احملٛض ايجايح: زٚض ا٫غتجُاضات ٗ ت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ باؾعا٥ط 

ٗ بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١. 

 اـا١ُ: اغتٓتادات ٚتٛقٝات.

ٔه: الؿادزات يف الفهس االقتؿادٙاحملٕز األ

تبًٛض عًِ ا٫قتكاز, ٚٚٗٛض كتًـ إساضؽ ا٫قتكاز١ٜ, بسأ ا٫ٖتُاّ 

بسضاغ١ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ نؿطع قا٥ِ بصات٘ نُٔ عًِ ا٫قتكاز, ٚقاّ 

ايعسٜس َٔ إؿهطٜٔ ٚإٓٛطٜٔ بكٝاغ١ ْٛطٜات يتؿػرل أغباب قٝاّ 

ٝٗا, ٚنصا نٝؿ١ٝ تٛظٜ  إٓاؾ  ايتبازٍ ايسٚيٞ ٚا٭غؼ اييت ٜكّٛ عً

ٚإهاغب َٔ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ.

ٗ ايتذاض٠ اـاضد١َٝؿّٗٛ ايكازضات  -

إٕ قٝاّ ايتبازٍ ايسٚيٞ ٜػتٓس ٗ ا٭غاؽ إٍ ؾهط٠ ايتدكل ٗ اٱْتاز, 

سٝح لس إٔ نٌ زٚي١ تتدكل ٗ إْتاز غًع١ َع١ٓٝ أٚ فُٛع١ َٔ 

ٍ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َا   ايػً  بػطض َبازيتٗا َ  غرلٖا َٔ ايسٚ

 ٫ تتٛؾط عًٝ٘ َٔ كتًـ ايػً .

ٖصا ٖٛ ا٭غاؽ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ, إشٕ ؾإككٛز 

 بايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٖٞ:

ع١ًُٝ ايتبازٍ ايتذاضٟ ٗ ايػً  ٚاـسَات ٚغرلٖا َٔ عٓاقط اٱْتاز 

تبازٍإدتًؿ١ بٌ عس٠ زٍٚ بٗسف ؼكٝل َٓاؾ  َتبازي١ ٭ططاف اي
()

. 

 ٚتػع٢ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ اجملاٍ ا٫قتكازٟ إٍ ؼكٝل ايتايٞ :

  ,تعتدل َٓؿصاڄ يتكطٜـ ؾا٥ض اٱْتاز عٔ ساد١ ايػٛم احمل١ًٝ

سٝح ٜهٕٛ اٱْتاز احملًٞ أندل ٖا تػتڀٝ  ايػٛم احمل١ًٝ اغتٝعاب٘, 

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ شيو ٗ تععٜع إٝعا١ْٝ َٔ ايكطف ا٭دٓيب.

  ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َعٜس َٔ ايػً  ٚاـسَات بأقٌ تهًؿ١, تػاعس

ْتٝذ١ ٕبسأ ايتدكل ايسٚيٞ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘
()

.
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  تؿذٝ  ايكازضات ٜػاِٖ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َهاغب ٗ قٛض٠

ضأؽ َاٍ أدٓيب, ًٜعب زٚضاڄ ٗ ظٜاز٠ ا٫غتجُاض ٚبٓا٤ إكاْ  

١ُٝٓ ٚإْؿا٤ ايب١ٝٓ خاق١ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ, ٚبايتايٞ ايٓٗٛض بايت

اٱقتكاز١ٜ .

, ؾٗٓاى ٜعتدل ايتكسٜط ؾه٬ َٔ أؾهاٍ ايسخٍٛ إٍ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ

فُٛع١ َٔ ا٫قتكازٌٜ إتؿا٥ًٌ ػاٙ تأثرل ايكازضات نُشطى يًُٓٛ 

ٚٗ ايعكط اؿسٜح َٚٓس ايػبعٝٓات  (  )ا٫قتكازٟ أَجاٍ 

ا٫قتكاز١ٜ بعس ايتذاضب ٚٗط ايسٚض ا٫هابٞ ايٛانح عًٞ ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

ايٓادش١ ٗ ايعسٜس َٔ زٍٚ ايعامل
()

ٚيصا ؾٗٛ وض بأ١ُٖٝ بايػ١ يس٣ , 

 إؿهطٜٔ ا٫قتكازٌٜ َٚٔ ٖصا إٓڀًل ّهٔ تٛضٜس ايتعطٜؿات ايتاي١ٝ:

ـ ٖٛ ع١ًُٝ إخطاز ايػً  ٚاـسَات خاضز سسٚز ايسٚي١ ٚبٝعٗا بكؿ١    

 ,تهٕٛ بايع١ًُ ايكعب١ ضزل١ٝ َكابٌ ق١ُٝ َاي١ٝ َكسض٠ عاز٠ َا

ؾايتكسٜط عاز٠ ٜعتدل ايٛغ١ًٝ ا٭ٍٚ إػتدس١َ َٔ ططف َعِٛ 

إ٪غػات ٗ اقتشاّ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ 
()

أَا ايتكسٜط ن١َُٛٛٓ إغذلاتٝذ١ٝ ؾٝٓٛط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ْٛاّ  َؿتٛح 

ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝڀ١ احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ
()

ٚعًٝ٘ ؾايتكسٜط ٜعدل عٔ نٌ  

يهٌ ٖتًهات ايسٚي١ ايؿا٥ه١ غٛا٤ ناْت طبٝع١ٝ أٚ َكٓع١ ع١ًُٝ ْكٌ 

خس١َٝ( إٍ ايسٚي١ اييت ٖٞ عاد١ إيٝٗا َكابٌ اؿكٍٛ ع٢ً , )غًع١ٝ

عا٥س عاز٠ َا ٜهٕٛ بايع١ًُ ايكعب١

 تطٕز الؿادزات يف الفهس الهالضٗه٘

تعتدل ايٓٛط١ٜ ايه٬غٝه١ٝ ْكڀ١ ا٫ْڀ٬م ٗ ؼًٌٝ تڀٛض ْٛط١ٜ     

ايسٚي١ٝ, عٝح مل ٜهٔ يًتذاضٌٜ َٔ قبًِٗ ْٛط١ٜ َٓؿك١ً ٗ ايتذاض٠ 

ٖصا اجملاٍ, ؾايٓػب١ يسِٜٗ ؾإٕ ثط٠ٚ ا٭١َ تكاؽ َا يسٜٗا َٔ ضقٝس ايصٖب 

ٚايؿه١, ٫ٚ تكاؽ َا ُتًه٘ َٔ َٛاضز أغاغ١ٝ نا٭ضض ايعضاع١ٝ 

ٚٚغا٥ٌ اٱْتاز ٚايجطٚات ايڀبٝع١ٝ ٚايعٓكط ايبؿطٟ, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ 

ادِ إؿهطٕٚ ايه٬غٝو ايتذاضٌٜ ٚاْتكسٚا آضا٥ِٗ ٚزعٛا إٍ سط١ٜ ؾكس ٖ
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ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ اييت تػُح ٗ ْٛطِٖ يهٌ بًس َٔ ؼكٝل َعاٜا َهتػب١ 

َٔ دطا٤ ع١ًُٝ اٱْتاز ٚايتبازٍ
()

ٚؾُٝا ًٜٞ ططح ٭ؾهاض أِٖ  

 ا٫قتكازٌٜ ايه٬غٝو:

سز ا٭ٍٚ يًُٓٛ ا٫قتكازٟ ـ يكس اٖتِ آزّ زلٝح بايػٛم ٚاعتدلٖا احمل        

سٝح تعزاز إَها١ْٝ تكػِٝ ايعٌُ َ  نٌ اتػاع ٗ سذِ ايػٛم ٚأنس 

ع٢ً أ١ُٖٝ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ تٛظٜ  ايؿا٥ض َٔ اٱْتاز ايكٓاعٞ ٚنإ 

اٖتُاَ٘ بٗصا ايٓؿاٙ َٓبعجا باٖتُاَ٘ بايك٣ٛ احملسز٠ يُٓٛ اٱْتاز اؿكٝكٞ 

َٔ أدٌ تػًٝب نؿ١ ايكازضات عٔ ٚيٝؼ إعسٕ ايٓؿٝؼ, ٜٚعتدل أْ٘ 

ٜٓبػٞ تؿذٝ  ايكازضات  ,ايٛاضزات بػ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً إعازٕ ايٓؿٝػ١

َٔ خ٬ٍ تكسِٜ نٌ قٛض ايسعِ اي٬ظ١َ, نإعاْات ايتكسٜط ٚنصا تؿذٝ  

( عًُٝات إعاز٠ ايتكسٜط َٔ خ٬ٍ إتباع ْٛاّ َا ّػ٢ بـ )

َٔ ْاس١ٝ أخط٣. 

 أْ٘ َجًُا واٍٚ ا٭ؾطاز إتباع َبسأ ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ ٚشٖب آزّ زلٝح إٍ      

ٚإْتاز نٌ ؾ٤ٞ ِٖ ٗ ساد١ إيٝ٘, َٔ ؾأْٗا اؿهِ عًِٝٗ َػتٜٛات َٔ 

إعٝؿ١ َٓدؿه١ يًػا١ٜ بايٓٛط إٍ اْعساّ ؾٛا٥س تكػِٝ ايعٌُ 

ٚايتدكل ٗ اٱْتاز ٗ ٖصٙ اؿاي١, ؾهصيو ا٭َط ُاَا إشا َا ساٚيت 

ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ ٚيٝؼ تكػِٝ ايعٌُ ٚايتدكل ٗ  كتًـ ايسٍٚ َبسأ

اٱْتاز
()

. 

يكس أخصت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ باؾاْب ايسٜٓاَٝهٞ ٗ ؼًٌٝ أثط ايكازضات ع٢ً 

ايُٓٛ سٝح بٝٓت َا ٜتب  ْؿاٙ ايتكسٜط َٔ ايتػًب ع٢ً َؿه١ً قػط 

سذِ ايػٛم احملًٞ ا٭َط ايصٟ غٝ٪زٟ إٍ تڀبٝل ايتدكل ٚتكػِٝ 

ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً ضؾ  إكسض٠ اٱْتاد١ٝ يعٓاقط اٱْتاز, ايعٌُ إٍ اؿس

ٜتٝح يهٌ زٚي١ إٔ  ؾتكػِٝ ايعٌُ ايسٚيٞ ايٓاتر عٔ اتػاع ْڀام ايػٛم,

تتدكل ٗ إْتاز ايػً  اييت ٜهٕٛ شلا َٝع٠ َڀًك١ ٗ إْتادٗا, ثِ تبازٍ 

ؾا٥ض إْتادٗا عٔ اغت٬ٗنٗا َٓٗا َا ٜؿٝض عٔ ساد١ ايسٍٚ ا٭خط٣ َٔ 

 ييت تتُت  ٗ إْتادٗا بٓؿؼ إٝعات إڀًك١ايػً  ا
()

, باٱناؾ١ إٍ إتاس١ 
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اجملاٍ إٍ اغتعُاٍ ا٭غايٝب ايتهٓٛيٛد١ٝ إتڀٛض٠ اييت ت٪زٟ بسٚضٖا إٍ 

ضؾ  ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ ي٬قتكاز ايٛطين ٚ تڀٜٛطٖا ٚضؾ  عٛاٌَ اٱِا٤ 

ٜعهؼ ع٢ً  ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ ؾٗصٙ ايٓٛط١ٜ تػاِٖ ٗ اتػاع ايػٛم احملًٞ َا

اضتؿاع ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ اٱْتاد١ٝ يًكڀاعات ا٫قتكاز١ٜ ٚ ايٓاتر احملًٞ 

  .يًسٚي١

ٚـ ٚ قس دا٤ َٔ بعسٙ ا٫قتكازٟ زاؾٝس ضٜهاضز  
()

 ( ,)

ايصٟ عطض أؾهاضٙ اـاق١ بايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ إطاض ْٛطٜت٘ إعطٚؾ١ 

ٗ نجرل َٔ أدعا٥ٗا ق١ٜٛ ْٛط١ٜ ايٓؿكات ايٓػب١ٝ, سٝح ٫ ظايت  باغِ

ٚقازض٠ ع٢ً تؿػرل داْب ٖاّ َٔ دٛاْب ايتبازٍ ايسٚيٞ ست٢ ٗ ٚقتٓا 

إعاقط. ٚايصٟ ُهٔ َٔ إبطاظ زٚض ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚ أُٖٝتٗا ٗ اٱِا٤ 

ا٫قتكازٟ سٝح أٚنح نٝـ إٔ قٝاّ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ تتِ ع٢ً أغاؽ 

تؿاز٠ َٔ َبسأ ايتدكل اخت٬ف ايٓؿكات ايٓػب١ٝ ٚايصٟ ٜتٝح ا٫غ

ٚتكػِٝ ايعٌُ ع٢ً ايٓڀام ايسٚيٞ ٚشيو بهطٚض٠ تٛؾرل ؾطٚٙ اؿط١ٜ 

ا٫قتكاز١ٜ بؿهًٗا ايهاٌَ ؾ٬ تسخٌ ع٢ً اٱط٬م ٗ ايٓؿاطات 

 . ١ا٫قتكازٜ

تؿذلض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ قٝاّ ايسٚي١ بايتدكل ٗ تكسٜط ايػً  ٚؾكا      

بانؿاض ايٓؿكات إڀًك١ عٓس ٕا تتُت  ب٘ َٔ َعاٜا غٛا٤ إتعًل َٓٗا 

آزّ زلٝح أٚ انؿاض ايٓؿكات ايٓػب١ٝ عٓس زاؾٝس ضٜهاضزٚ, أٟ إٔ ايتذاض٠ 

اـاضد١ٝ ٗ ٖصٙ اؿاي١ أزا٠ ٚٚغ١ًٝ ٱعاز٠ تٛظٜ  إٛاضز ا٫قتكاز١ٜ 

بؿهٌ أنجط نؿا٠٤ بٌ اٱْتاز يًػٛم احملًٞ ٚاٱْتاز َٔ أدٌ ايتكسٜط 

ٗ ن٤ٛ ا٭غعاض ايٓػب١ٝ اؾسٜس٠ أٟ ا٭غعاض  يًداضز ٚ شيو يًُٛاضز ايجابت١

 ايسٚي١ٝ 

ؾڀبكا شلصٙ ايٓٛط١ٜ ؾإْ٘ ٗ ٌٚ ٚطٚف ايتذاض٠ اؿط٠ ؾإٕ نٌ زٚي١     

ايػً   ٟغتتدكل ٗ إْتاز ايػً  اييت ّهٔ إْتادٗا بٓؿكات أقٌ ْػبٝا, أ

اييت تتُت  َٝع٠ ْػب١ٝ ؾٝٗا, ٚغٓكّٛ باغترلاز ايػً  اييت تتُت  زٚي١ 

َٝع٠ ْػب١ٝ ؾٝٗا. إٔ ا٭غاؽ ٗ ٚاٖط٠ ايتدكل ايسٚيٞ ٖٛ أخط٣ 
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ايتؿٛم ايٓػيب ٗ ْؿكات اٱْتاز ٚيٝؼ إڀًل ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ قسَ٘ 

 أغتاشٙ آزّ زلٝح. 

ٚعًٝ٘ يكس بٌ َؿهطٚ إسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ زٚض ايكازضات ٗ تٛغٝ      

طٜو ا٫غتجُاض ٚ ايكاعس٠ اٱْتاد١ٝ ٗ ا٫قتكاز ٚؼكٝل ايػ١ً إتعاٜس٠ ٚؼ

ايصٟ ّهٔ َٔ اغتدساّ إٛاضز احمل١ًٝ إٍ داْب ادتصاب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

 اـاضد١ٝ ي٬غتجُاض ٗ َٝسإ إْتاز ايػً  ايتكسٜط١ٜ 

ايكازضات ٗ ايؿهط ا٫قتكازٟ اؿسٜح

يكس ؾٗست ْٛط١ٜ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ تڀٛضا نبرلا ابتس٤ا َٔ عكس 

إطاض احملا٫ٚت ايطا١َٝ يتؿػرل أغباب  , ٗايػتٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

قٝاّ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ, ٚأُٖٝتٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, ٚٗ َا ًٜٞ 

ْػتعطض أِٖ ٖصٙ ايٓٛطٜات: 

َٓٗر اقتكازٜات اؿذِ: ٜؿهٌ ٖصا إٓٗر تؿػرل يًتذاض٠ ايسٚي١ٝ ,  -

ط٥ٝػ١ٝ يًُعاٜا ٚشيو بإزخاشلا ٚؾٛضات اٱْتاز ايهبرل نأسس إكازض اي

ايٓػب١ٝ إهتػب١, ؾٗصٙ ايٓٛط١ٜ تعتدل تٛاؾط غٛم زاخًٞ ندِ ؾططا 

أغاغٝا يتكسٜط تًو ايػً  اييت ٜتِ إْتادٗا ٗ ٌٚ ؾطٚٙ اقتكازٜات 

اؿذِ, إتُج١ً ٗ ظٜاز٠ ايعا٥س َ  ظٜاز٠ سذِ اٱْتاز. ٚبتعبرل َتهاؾ٧ 

ْتاز َ  تٛغ  تٓؿأ ٚؾٛضات اؿذِ ايهبرل ْتٝذ١ ٫نؿاض ْؿكات اٱ

ايعًُٝات اٱْتاد١ٝ.
()

  

ٚتعس ايتؿطق١ بٌ إٓتذات ايكٓاع١ٝ ايتا١َ ايكٓ  ٚإٓتذات        

ايٓكـ إكٓع١ ٗ داْب, نُا إٔ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ايكػرل٠ شات غٛم 

زاخًٞ قػرل, ٗ سٌ تتُٝع ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ايهبرل٠ بػٛم زاخًٞ نبرل 

عٓاقط ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ؾاجملُٛع١ ا٭ٍٚ  ٗ داْب آخط, عٓكطا أغاغٝا َٔ

َٔ ايسٍٚ تتذ٘ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً َعاٜا ْػب١ٝ َهتػب١ َكسضٖا 

اقتكازٜات اؿذِ ٗ ايػً  ايٓكـ َكٓع١ أٚ ايٓكـ إكٓع١, ٚشيو 

يعسّ قسضتٗا ع٢ً ايتأثرل ع٢ً أشٚام ٚتؿه٬ٝت إػتًٗهٌ ٗ ايسٍٚ 

 ا٭خط٣.
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ٍ ايكٓاع١ٝ ايهبرل٠ اؿذِ ع٢ً ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ؼكٌ ايسٚ       

َعاٜا ْػب١ٝ َهتػب١ َكسضٖا اقتكازٜات اؿذِ ٗ إْتاز ايػً  ايتا١َ 

ايكٓ  بػبب قسضتٗا ع٢ً ايتأثرل ع٢ً أشٚام ٚتؿه٬ٝت إػتًٗهٌ ٗ 

 ايسٍٚ ٭خط٣.

َٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ْٛط١ٜ اقتكازٜات اؿذِ تػع٢ إٍ تؿػرل ِ٘ 

ٍٚ ايكٓاع١ٝ إتكس١َ شات ايػٛم ايساخًٞ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ بٌ ايس

ايهبرل َجٌ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, إٔاْٝا, ؾطْػا ٚالًذلا ٚاٜڀايٝا ٗ 

داْب ٚبٌ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ شات ايػٛم ايساخًٞ ايكػرل َجٌ بًذٝها, 

 ٖٛيٓسا ٚيهػُبٛضؽ, أغباْٝا, ٚايْٝٛإ ٚزٍٚ أخط٣ ٗ داْب آخط.

ايعا١َ يهٝٓع ْتادا يٛطٚف تڀٛض ايطأزلاي١ٝ خ٬ٍ  يكس ناْت ايٓٛط١ٜ -   

ؾذل٠ َا بٌ اؿطبٌ ٚناْت ٗ اؿكٝك١ نٓتٝذ١ َباؾط٠ ٭ظ١َ ايهػاز 

(, ْٚٛطا ٫ٖتُاَٗا بايتشًٌٝ ايهًٞ ٚبإداطط اييت  -ايهبرل )

ؼسم بايطأزلاي١ٝ ْتٝذ١ يًتٓاقض بٌ اٱْتاز ٚا٫غت٬ٗى, ٚاقذلاسٗا يبعض 

ايٓكس١ٜ ٚ إاي١ٝ يع٬ز َؿه٬ت تكطٜـ اٱْتاز ٚايبڀاي١, ؾإْٗا  ايػٝاغات

 غطعإ َا ٚدست قب٫ٛ ٚاغعا شلا بٌ ا٫قتكازٌٜ . 

ٖٚٓا بسأ ايهٝٓعٜٕٛ ٜهتؿؿٕٛ إٔ مث١ ْكٝهٌ تتػِ ُٜٗا ايٓٛط١ٜ       

ايعا١َ, أٍٚ ٖاتٌ ايٓكٝكتٌ إٔ ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يهٝٓع ٖٞ ْٛط١ٜ 

ؾك٘ َٚٔ ثِ ؾٗٞ ٫ تكًح يتؿػرل ايتڀٛضات  خاق١ با٭دٌ ايككرل

ط١ًٜٛ إس٣, ٚايٓكٝك١ ايجا١ْٝ إٔ ايٓٛط١ٜ ايعا١َ قس اتػُت بڀابعٗا 

ايػتاتٝهٞ, ايػانٔ َٚٔ ثِ ؾٗٞ ٫ تأخص بعٌ ا٫عتباض سطن١ ايٓٛاّ 

 ايطأزلايٞ َٚؿه٬ت٘ َٚػتكبٌ ايُٓٛ ؾٝ٘ ٚتٛاظْ٘ عدل ايعَٔ.

ع٢ً َباز٨ ايه٬غٝو ٚثط٠ٚ َا قسَ٘ ؾا٫قتكازٟ نٓع أسسخ ثٛض٠        

ي٬قتكاز إش َذ٦ٝ٘ بطظ ا٫ٖتُاّ ايبايؼ ٚؼًٌٝ أ١ُٖٝ زٚض ايكازضات نأسس 

َهْٛات ايسخٌ ايٛطين سٝح تػِٗ ايكازضات َٔ خ٬ٍ عٌُ إهاعـ 

بعٜاز٠ ايسخٌ بكٛض٠ أندل َٔ قُٝتٗا إباؾط٠ سٝح ٜعتدل نٝٓع إٔ ايسخٌ 

اٱْؿام اؿهَٛٞ ٚقاٗ إٝعإ ايتذاضٟ , ٜتهٕٛ َٔ ا٫غت٬ٗى ايٛطين

 ّٚهٔ ُجًٝ٘ ٗ إعازي١ ايتاي١ٝ:
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ايسخٌ ايٛطين = ا٫غت٬ٗى ايٛطين + ا٫غتجُاض ايٛطين + اٱْؿام 

 ايٛاضزات  _اؿهَٛٞ + ايكازضات 

َٚٓ٘ ؾإٕ اضتؿاع ايسخٌ َطتب٘ بعٜاز٠ ايكازضات ٚانؿاض ايسخٌ 

 بات ايعٛاٌَ ا٭خط٣.َطتب٘ بانؿاض ايكازضات َ  اؾذلاض ث

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾكس ٫ّ ايبعض نٝٓع يعسّ أخصٙ ٗ ا٫عتباض 

يًُتش٫ٛت ا٭خط٣ غ٬ف ايسخٌ يتؿػرل َػت٣ٛ ا٫غت٬ٗى: اعتباضات 

أٚ , ايتٓب٪ات إػتًٗهٌ سٍٛ إػتٜٛات إػتكب١ًٝ يًسخٍٛ ٚا٭غعاض

ساي١ ٚنعِٗ إاي١ٝ...اخل
()

. 

اؾسٜس٠: قس قسَت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٔ  ْٛط١ٜ ْػب عٓاقط اٱْتاز -

ططف ا٫قتكازٟ نٝػٓ 
()

,  تػك٘ ( غ١ٓ) 

ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ايؿطض ايه٬غٝهٞ اـام بتذاْؼ عٓكط ايعٌُ, ٚؼٌ 

قً٘ ؾطض اْكػاّ ٖصا ايعٓكط إٍ فُٛعات غرل َتذاْػ١ تتؿاٚت ؾُٝا 

اْؼ ٚأٚدس مثا١ْٝ بٝٓٗا ٗ زضد١ إٗاض٠, سٝح أثبت إٔ ايعٌُ غرل َتذ

أقٓاف َٔ ايتأٌٖٝ َطتبڀ١ بجُا١ْٝ أقٓاف َٔ ايٓؿاٙ, سٝح أخص 

بًسا, ٚدس ؾٝٗا إٔ اي٫ٜٛات إتشس٠  قڀاع ٚ ايكازضات بايٓػب١ يـ 

ا٭َطٜه١ٝ شلا أع٢ً ْػب١ ١ٜٛ٦َ ؾُٝا ىل ايؿ٦ات ايج٬ث١ ا٭ٍٚ أٟ 

١٦ اٱطاضات, ايعًُا٤ ٚإٗٓسغٕٛ, ايتكٕٓٝٛ ٚايطغإَٛ ايكٓاعٕٝٛ ٚؾ

ٖٚٞ ايعٓاقط اييت تعتُس ع٢ً إْؿام نبرل ٗ فاٍ ايبشح ايعًُٞ, ٚأٚنح 

نٝػٓؼ أْ٘ ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٖٓاى ع٬ق١ ٚاضتباٙ ٚثٝل بٌ 

ايٓؿكات إتدكك١ يًبشح ايعًُٞ ٗ أٟ َ٪غػ١ أٚ قڀاع ٚبٌ قسضت٘ 

 ايتكسٜط١ٜ.  

٢ ايبشح ٚايتڀٜٛط نًُا ظازت ٖٚٛ ٜعين أْ٘ نًُا ظاز اٱْؿام عً   

ٚاضتؿعت ايكسض٠ ايتكسٜط١ٜ يًكڀاع ٚايعهؼ قشٝح. ٚايٓتٝذ١ 

إتٛقٌ إيٝٗا ٖٞ إٔ ُٝع اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بهٕٛ قازضاتٗا 

ايكٓاع١ٝ نجٝؿ١ ايعٌُ ٜطد  إٍ َا ؼهٞ ب٘ ٖصٙ ايسٍٚ َٔ ٚؾط٠ 

يبًسإ اييت تتٝح اؾ ْػب١ٝ ٗ عٓكط ضأؽ إاٍ ايبؿطٟ إ٪ٌٖ, ٚبايتايٞ
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َ٪ؾط اقتكاز ؾطقا َتعسز٠ يًتعًِ تػذٌ أٜها زضدات أع٢ً ع٢ً

إعطؾ١. ٚبس٫ عٔ ايتعًِٝ ايصٟ ٜتدص ؾهٌ اشلطّ )سٝح تٓتكٌ فُٛع١

َتٓاقك١ َٔ ايڀ٬ب إٍ إطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭ع٢ً(, بسأت ا٭١ُْٛ 

 أنجط إؾطانا ٚتٓٛعا, خاق١ بعس َطس١ً ايتعًِٝايتع١ًُٝٝ تكبح

 ٚايعاي١ٝ(. اٱيعاَٞ)أٟ إطسًتٌ ايجا١ْٜٛ

احملٕز الجاٌ٘: حتمٗن تطٕز الؿادزات غري الٍفطٗٛ باجلصاٟس بداٖٛ األلفٗٛ 

 الجالجٛ 

ٜكّٛ  ٜعتدل قڀاع ايتذاض٠ اـاضد١ٝ أسس ايكڀاعات اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت

عًٝٗا ا٫قتكاز ايٛطين ٜٚعتُس عًٝٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ, يصيو غٓكّٛ 

ٌ اشلٝهٌ ايػًعٞ يًكازضات اؾعا٥ط١ٜ ٕعطؾ١ أ١ُٖٝ قڀاع ايتذاض٠ بتشًٝ

 اـاضد١ٝ ٗ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ . 

 حتمٗن اهلٗهن الطمع٘ لمؿادزات  - 

ٜعتدل قڀاع ايتذاض٠ اـاضد١ٝ أسس ايكڀاعات اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت ٜكّٛ     

٥ط َٓص عًٝٗا ا٫قتكاز ايٛطين ٜٚعتُس عًٝٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ, ؾاؾعا

ا٫غتك٬ٍ إٍ ايٓٗٛض بكڀاع ايتذاض٠ اـاضد١ٝ َٓتٗذ١ ٗ شيو خڀڀا 

ت١ُٜٛٓ ٚبطاَر اقتكاز١ٜ تهٝٝؿا يؿت٢ إطاسٌ اييت َطت بٗا, إبتسا٤ َٔ 

اؿُا١ٜ يتذاضتٗا اـاضد١ٝ إٍ غا١ٜ بسا١ٜ سٝح إتبعت غٝاغ١ غ١ٓ 

)ا٫ستهاض(, ايػبعٝٓات أٜٔ عًُت ايسٚي١ ع٢ً تأَِٝ ػاضتٗا اـاضد١ٝ 

 ٚق٫ٛ إٍ َطس١ً ايتشطٜط.

  -غٓكّٛ بتشًٌٝ ٖٝهٌ ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ خ٬ٍ ايؿذل٠      

ٜٚ٪زٟ ٖصا ايتشًٌٝ إٍ َعطؾ١ أ١ُٖٝ نٌ غًع١ َكسض٠ َٔ د١ٗ, 

َٚس٣ َػاُٖتٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ زٚضٖا ٗ 

 ايتايٞ:ايتذاض٠ اـاضد١ٝ, َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ 
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  -: ٖٝهٌ ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ خ٬ٍ ايؿذل٠ ()اؾسٍٚ ضقِ 

 ايٛسس٠: ًَٕٝٛ ز٫ٚض          

إْايٞ 

ايكازضات

ايكازضات ايٓؿڀ١ٝ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ايػٓٛات

ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ )

ايك١ُٝ ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ )

ايك١ُٝ

( أع٬ٙ عٔ تطنع ٖٝهٌ تؿرل ايبٝاْات ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ ضقِ )

ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ ٗ غًع١ ٚاسس٠, ٖٞ احملطٚقات طٛاٍ ؾذل٠ ايسضاغ١ 

َٔ سذِ ايكازضات اٱْاي١ٝ, ٗ سٌ مل تتعس٣ إٓتذات  %  ٔبأنجط َ

َٔ سذِ ايكازضات اٱْاي١ٝ , سٝح ٚقًت  %ؿڀ١ٝ إكسض٠ غرل ايٓ

َٔ سذِ ايكازضات اٱْاي١ٝ %إٍ  ٗ أسػٔ اؿا٫ت غ١ٓ 

 ًَٕٝٛ ز٫ٚض. اييت بًػت 

٬ْسٜ إٔ ٖٝهٌ ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ أسازٟ ْتٝذ١ تطنعٙ ٗ  ٞٚبايتاي

اّ ؼسٟ نبرل َٓتٛز ٚاسس ٖٚٛ ايٓؿ٘, ٖا هعٌ ايػًڀات اؾعا٥ط١ٜ أَ

 يتٜٓٛ  ٖٝهٌ قازضاتٗا.
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 ؼًٌٝ اشلٝهٌ ايػًعٞ يًكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ - 

٫ بس ٚإٔ تطتهع َٓص ايبسا١ٜ ع٢ً  غرل ايٓؿڀ١ٝ إٕ ت١ُٝٓ ايكازضات    

إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ َٚتها١ًَ ٚإعساز بطاَر يت١ُٝٓ ايكازضات تهٕٛ 

اف ايط٥ٝػ١ٝ ؾٗٛز أزا٠ ٖا١َ يت١ُٝٓ ايكازضات عٝح وسز ايدلْاَر ا٭ٖس

ت١ُٝٓ ايكازضات, نُا وسز اٱدطا٤ات ايتٓؿٝص١ٜ يتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف 

باٱناؾ١ إٍ ؼسٜس إػ٪ٚيٝات يًكڀاع اؿهَٛٞ ٚايكڀاع ايعاّ 

 ٚايكڀاعات ا٭خط٣ يتٓؿٝص ٖصٙ إػ٪ٚيٝات .

نُا إٕ لاح ع١ًُٝ ايتكسٜط ٗ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ ٜتٛقـ ع٢ً عس٠ عٛاٌَ  

ٗا ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ احملٝڀ١ ب٘ ٖٚٞ كتًـ عٔ َا ٖٛ َٛدٛز ٗ ٜڀًل عًٝ

ٖٝهٌ  ايػٛم احمل١ًٝ ٚ ٖصا ْتٝذ١ ا٫ػاٙ إتعاٜس مٛ ع١ٕٛ ا٭غٛام, ٚعٔ

 اؾعا٥ط١ٜ ْٛضز ٖصا اؾسٍٚ ايتايٞ: ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ

(: ٖٝهٌ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ خ٬ٍ ايؿذل٠ اؾسٍٚ ضقِ )

 ايٛسس٠: ًَٕٝٛ ز٫ٚض                                         _

ايػً  ايطأزلاي١ٝ

 

ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ ايػً  ايٛغٝڀ١ٝ

 

ايكازضات غرل 

ايٓؿڀ١ٝ

ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ)

ايك١ُٝ ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ)

ايك١ُٝ ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ)

ايك١ُٝ ايػٓٛات

 

- - - اجملُٛع

إتٛغ٘
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اؾعا٥ط١ٜ ٗ بسا١ٜ  ١ٖٝهٌ ايكازضات غرل ايٓؿڀٝ (ٜبٌ اؾسٍٚ ضقِ)

 تا٭يؿ١ٝ ايجايج١, ٚاييت تكٓـ إٍ ث٬ث١ أقػاّ أغاغ١ٝ ٖٚٞ قازضا

, ٚقازضات ايػً  ايٛغٝڀ١ٝ ٚقازضات ايػً  ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ

 ايطأزلاي١ٝ, ٕٚعٜس َٔ ايتشًٌٝ ْػتكط٨  َٔ اؾسٍٚ أع٬ٙ َا ًٜٞ: 

 (ٍٚ ضقِ )قازضات ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ: تؿرل ا٭ضقاّ ايٛاضز٠ ٗ اؾس

 ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ بًػت بإتٛغ٘  ٔإٔ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ َ

% َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ًَٕٝٛ ز٫ٚض ٖٚٛ َا ٜؿهٌ 

ايٓؿڀ١ٝ, إش ٬ْسٜ انؿاض ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ خاق١ خ٬ٍ 

ًَٕٝٛ  ب  سٝح بًػت أز٢ْ ق١ُٝ شلا غ١ٓ   -ايؿذل٠ 

% َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ,  َا ٜؿهٌ ؾك٘ ز٫ٚض, ٖٚٛ 

ٚاييت ؾهًت َا  أَا انؿاض ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ عاّ 

 َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٖٚٛ َا ّجٌ  %ْػبت٘ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض, ؾٝعٛز إٍ ايؿٛن٢ اييت ْتذت عٔ ايتشطٜط ايتاّ يًتذاض٠ 

ايصٟ زؾ  بإػتجُطٜٔ ايباسجٌ عٔ ايطبح ايتاّ يًتذاض٠ اـاضد١ٝ 

ايػطٜ  إٍ ايتٛد٘ مٛ ا٫غترلاز بس٫ َٔ اٱْتاز ٚ ايتكسٜط بُٝٓا 

 ٚ  ايصٟ بًػت قُٝت٘  ٚ  ا٫ضتؿاع ايهبرل عاَٞ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض ع٢ً ايتٛايٞ ٜؿػط بػساز اؿه١َٛ اؾعا٥ط١ٜ ظع٤ َٔ 

 زْٜٛٗا يطٚغٝا ع٢ً ؾهٌ غً .

ايػً  ايٛغڀ١ٝ: تؿٌُ إٛاز ا٭ٚي١ٝ ٚ إٛاز ايٓكـ َكٓع١,  قازضات

إٔ ايكازضات ايٛط١ٝٓ َٔ  (ٚتؿرل ا٭ضقاّ ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ ضقِ)

خ٬ٍ ؾذل٠  %ايػً  ايٛغڀ١ٝ من َعسٍ غٟٓٛ بًؼ ٗ إتٛغ٘ 

ايسضاغ١, ٖٚصا إعسٍ ّجٌ إػا١ُٖ ا٫هاب١ٝ يًػً  ايٛغٝڀ١ٝ ٗ إْايٞ 

ضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ,ٖٚٛ ٗ ساي١ ؼػٔ َٔ غ١ٓ إٍ أخط٣ ٚ ٖصا َا ايكاز

ٜعهؼ ايتٛد٘ مٛ ا٫عتُاز ع٢ً َػا١ُٖ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ  

 ايكازضات ايٛط١ٝٓ .
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قازضات ايػً  ايطأزلاي١ٝ: تؿٌُ ايػً  ايطأزلاي١ٝ ايعضاع١ٝ ٚ ايػً   

٫نؿاض ايهبرل ايطأزلاي١ٝ ايكٓاع١ٝ ٚ ٜتُٝع ٖصا ايٓٛع َٔ ايكازضات با

% بايٓػب١ يًكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ, ؾكس بًؼ ٗ إتٛغ٘ َا ْػبت٘ 

َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٜٚؿػط شيو بإٔ ػطب١ إ٪غػات 

 اؾعا٥ط١ٜ ٗ فاٍ تكٓٝ  ايػً  ايطأزلاي١ٝ َاظايت دسٜس٠ ٖٚٞ ٗ بساٜتٗا.

ً  ظضاع١ٝ بٓػب١ اؾعا٥ط ٫ تكسض غًعا َكٓع١ أٚ غٚبايتايٞ ؾ      

نبرل٠, ٜٚػًب عًٝٗا َٓتٛز ٚاسس ٗ ايتكسٜط ٖٚٛ ايٓؿ٘, ٖٚٛ َا ٜسٍ 

ع٢ً إٔ اؾعا٥ط َاظاٍ اقتكازٖا ٜعتُس ع٢ً عا٥سات ايٓؿ٘ زٕٚ 

َػا١ُٖ غرلٙ َٔ ايكڀاعات اٱْتاد١ٝ ٕدتًـ ايػً  ٗ ٌُٜٛ ا٫قتكاز, 

ساي١  ٖٚٛ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعطض ا٫قتكاز ايٛطين ٕداطط عسٜس٠ ٗ

 .تسٖٛض أغعاض ايٓؿ٘ ٗ ايػٛم ايسٚيٞ

احملٕز الجالح: دٔز االضتجىازات يف تٍىٗٛ الؿادزات غري الٍفطٗٛ باجلصاٟس يف بداٖٛ 

األلفٗٛ الجالجٛ 

 َا١ٖٝ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط - 

ٕعطؾ١ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتجُاضات غٓشاٍٚ ايتڀطم إٍ 

ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ, إناؾ١ بعض ايتعاضٜـ اـاق١ ببعض اشل٦ٝات 

 .عاقتكازٌٜ شلِ اٖتُاّ بإٛنٛ ـإٍ تعاض ٜ

ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط  ٜعطف قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ  -

زا١ُ٥ ٗ  ؾٛا٥س ا٫غتجُاض إباؾط   ٖسؾ٘ سٝاظ٠ َكاحل  أْ٘:

إ٪غػ١ اييت تكّٛ بٓؿاطاتٗا ٗ َٝسإ اقتكازٟ خاضز َٝسإ 

ادٌ إٔ تهٕٛ ي٘ ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات إػتجُط َٔ 

ايؿع١ًٝ ٗ تػٝرل إ٪غػ١
()

 

تعطؾ٘ ع٢ً اْ٘ شيو:  أَا ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠  -

 ايبًس ا٭قًٞ ايٓؿاٙ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ إػتجُط إكِٝ ٗ بًس َا

 زٍٚ َهٝؿ١ٚايصٟ َٔ خ٬ي٘ ٜػتعٌُ أقٛي٘ ٗ بًسإ أخط٣ 

 تػٝرلٖاٚ شيو َ  ١ْٝ 
()

. 
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ع٢ً  نُا تعطؾ٘ ١َُٛٓ ايتعإٚ ا٫قتكازٟ ا٭ٚضٚب١ٝ -

أْ٘: عباض٠ عٔ شيو ا٫غتجُاض ايكا٥ِ ع٢ً ْٛط٠ ؼكٝل ع٬قات 

اقتكاز١ٜ زا١ُ٥ َ  إ٪غػات, ٫ غُٝا ا٫غتجُاض ايصٟ ٜعڀٞ 

إَها١ْٝ ؼكٝل ايتأثرل اؿكٝكٞ ع٢ً تػٝرل إ٪غػات ٚ شيو 

 يتاي١ٝ:شيو    باغتدساّ ايٛغا٥ٌ ا

إْؿا٤ أٚ تٛغٝ  َ٪غػ١, أٚ ؾطٚع ...اخل. 

 إػا١ُٖ ٗ َ٪غػ١ ناْت قا١ُ٥ َٔ قبٌ, أٚ ٗ َ٪غػ١ 

 دسٜس٠.

 ٔؼ غٓٛات ؾأنجطإقطاض طٌٜٛ ا٭دٌ  
()

 . 

اعتدلت إٔ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ٜٓڀٟٛ  ـٚٗ تعطٜـ آخط ي

اٍ ضأؽ إاٍ أٚ ق٠ٛ إْ َٔع٢ً ًُو إػتجُط سك١ ٫ تكٌ عٔ 

 ايتكٜٛت
()

. 

ايػُاح  سأْ٘ ٜككس با٫غتجُاض إباؾط ايٛاؾ ؾطٜس ايٓذاضٜٚط٣ 

يًُػتجُطٜٔ َٔ خاضز ايسٚي١ َُٗا ناْت قؿاتِٗ, يتًُو أقٍٛ ثابت١ 

َٚعتدل٠ بػطض ايتٛٚٝـ ا٫قتكازٟ ٗ إؿطٚعات إدتًؿ١, أٟ 

ل عسزا َٔ ا٭ٖساف تأغٝؼ ؾطنات أٚ ايسخٍٛ ؾطنا٤ ٗ ؾطنات يتشكٝ

 ا٫قتكاز١ٜ إدتًؿ١
()

  ٚ  , نُا ٜط٣

بإٔ نٌ َ٪غػ١ تكّٛ باغتجُاض َباؾط خاضز بًسٖا تكبح ؾطن١ عابط٠ 

 ايكَٛٝات. 

ٚع٢ً ن٤ٛ ايتعاضٜـ ايػابك١ ّهٔ اغتد٬م إٔ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب 

 إباؾط ٜطتهع ع٢ً عٓكطٜٔ أغاغٌٝ ُٖا:

قسض٠ ايتأثرل ع٢ً إزاض٠ إؿطٚع َٔ خ٬ٍ َا ٜتُت  ب٘ إػتجُط َٔ   -

 ق٠ٛ تكٜٛت٘ ت٪ًٖ٘ يتُطٜط ايكطاضات يتشكٝل أٖساؾ٘.

اَت٬ى إػتجُط ٗ زٍٚ َع١ٓٝ ٭قٍٛ غٛا٤ ناْت ًَه١ٝ دع١ٝ٥ أٚ 

تا١َ, تعڀٞ ي٘ سل ايتكطف ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ َا ّتًه٘ َٔ ؾٕٓٛ إْتاز 

 ٚتهٓٛيٛدٝا.
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 ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ باؾعا٥ط تڀٛض -

ٜٚعتدل قڀاع ا٫تكا٫ت َٔ بٌ ايكڀاعات اؿ١ٜٛٝ اييت اغتكڀبت 

إػتجُطٜٔ ا٭داْب خاضز قڀاع احملطٚقات , سٝح اغتؿازت نٌ َٔ 

ٚ ايؿطن١ ايهٜٛت١ٝ )ايٛط١ٝٓ(  إكط١ٜ غ١ٓ  ؾطن١

ايٓكاي١ ,ٖٚصا بعس إعاز٠  َٔ ضخل ا٫غتجُاض ٗ اشلٛاتـ غ١ٓ 

َٔ خ٬ٍ قإْٛ سسز ق٬سٝات نٌ  ٖٝه١ً قڀاع ا٫تكا٫ت غ١ٓ 

َٔ ايدلٜس ٚ ا٫تكا٫ت , سٝح أٚنٌ شلصٙ ا٭خرل٠ ١َُٗ إزاض٠ عًُٝات 

 اـڀٛٙ اشلاتؿ١ٝ ايجابت١ ٚ خسَات اشلاتـ ايٓكاٍ .

جُاضات ْٚؿرل ٖٓا إٍ إٔ غٛم ا٫تكا٫ت ٗ اؾعا٥ط ٫ ٜعاٍ َتػعا ٫غت

ٚ  % خ٬ٍ غ١ٓ نبرل٠ ٚشيو إٔ َعسٍ ايهجاؾ١ ٜكسض بٓشٛ 

 نُا إٔ عسز خڀٛٙ اشلٛاتـ ٜكسض بٓشٛ  % خ٬ٍ غ١ٓ 

 ًَٕٝٛ خ٘ ثابت ؾك٘ .

ٚٗ فاٍ ا٫غتجُاضات مت تٓؿٝ٘ ِٛ ايػٛم ايٛط١ٝٓ يٲع٬ّ ٚا٫تكاٍ َٔ 

ًَٝاض ز٫ٚض  )ًَٝاض زز  خ٬ٍ ؼطٜط ايػٛم ٖا ٜػُح بالاظ 

ًَٝاض ز٫ٚض أَطٜهٞ  َٓٗا  ٚ  أَطٜهٞ( بٌ غٓيت 

اغتجُاض َباؾط أدٓيب
()

أَا ؾُٝا ىل ايتهٓٛيٛدٝات اؾسٜس٠ ي٬تكاٍ,  ,

ؾُٝهٔ اعتباض ايػٛم اؾعا٥ط١ٜ ٚاعس٠ خاق١ ؾُٝا ٜتعًل باٱع٬ّ اٯيٞ, 

 يؿطْػ١ٝ ٚخسَات ا٫ْذلْٝت ٚٗ ٖسا اجملاٍ ؼكًت إ٪غػ١ ا

يتسعِٝ اغتجُاضاتٗا ٗ  % َٔ أغِٗ إ٪غػ١ اـاق١ ع٢ً 

 اٱع٬ّ اٯيٞ )إعًَٛات١ٝ( ٚ خسَات ا٫ْذلْٝت. 

ٚسػب ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط ا٫غتجُاض ؾإٕ ا٫غتجُاضات 

ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ خاضز احملطٚقات ُجٌ قڀاعات إٛاق٬ت ايػًه١ٝ 

ًٌٝ َٝاٙ ايبشط ٚايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ ٚايبٓٛى ٚاـسَات ٚاي٬غًه١ٝ ٚؼ

إاي١ٝ ٚقٓاع١ اؿسٜس ٚا٭ز١ٜٚ ٚايػٝاس١ ٚايذلق١ٝ ايعكاض١ٜ ٚإلاظ َطانع 
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اَتسازا  ا٭عُاٍ, ٚتؿهٌ َعِٛ َؿاضٜ  ا٫غتجُاض إػذ١ً غ١ٓ 

 ٕؿاضٜ  ايهدل٣ اييت باؾطٖا َػتجُطٕٚ أداْب َٓص به  غٓٛات.

ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط ا٫غتجُاض خ٬ٍ ايتػع١ أؾٗط ٚمت ايتكطٜح يس٣ 

َؿطٚع اغتجُاضٟ ٚ طين ٚأدٓيب  ٕ عٛايٞ ا٭ٍٚ َٔ غ١ٓ 

ًَٝاض  ًَٝاض زز)سٛايٞ  خاضز احملطٚقات َبًؼ إْايٞ قسضٙ 

ز٫ٚض(
()

 . 

ٚبعس غًػ١ً ايتسابرل إتدص٠ بؿإٔ ؼطٜط قڀاع احملطٚقات ٚزع٠ٛ 

ا٭داْب اغتڀاعت ؾطن١ غْٛاططاى اؾعا٥ط١ٜ َٔ إبطاّ إػتجُطٜٔ 

عؿطات عكٛز ايؿطان١ َ  عسز َٔ إػتجُطٜٔ ا٭داْب ٚؾُٝا ًٜٞ 

 ّهٓٓا اٱؾاض٠ إٍ بعهٗا:
()

 . 

بايتٛقٝ  ع٢ً عس٠ عكٛز ؾطان١, ٚ قس أغؿطت  ُٝعت غ١ٓ  

 , عٔ ايتٛقٝ  ع٢ً إٓاقك١ اـاَػ١ اييت ططست غ١ٓ 

 َٓاطل اغتػ٬ٍ تػڀٞ َػاس١  ان١ ؽل عكٛز ؾط

ًَٕٝٛ ز٫ٚض. َبًؼ إْايٞ قسضٙ  نِ

ًَٝاض  ٗ َٝسإ َؿاضٜ  ايتڀٛض, مت ؽكٝل اغتجُاض قسضٙ  

ًَٝاض َذل َهعب غٜٓٛا  ز٫ٚض ؿكٌ عٌ قاحل يًػاظ ايبايػ١ قسضت٘ 

.ٚ ايصٟ ؾطع ٗ اٱْتاز ٗ د١ًٜٝٛ 

 َؿطٚع ايػاظ إتهاٌَ يػاغٞ طٌٜٛ َا قُٝت٘ بًؼ اغتجُاض  

ًَٝاض ز٫ٚض ٜٗسف إٍ إْتاز ٚ ْكٌ ٚ ُٝٝ  ٚ تػٜٛل ايػاظ, نإ ٖصا 

إؿطٚع عباض٠ عٔ عكسٜٔ يؿطن١ غْٛاططاى ٚ ايؿطن١ اٱغبا١ْٝ 

.

, % َ  ْٗا١ٜ َؿطٚع إٕ أَٓاؽ, بًػت ْػب١ اٱْتاز ب٘  

باغتجُاض  اططاى ٚؾطن١ ٜٚهِ ٖصا إؿطٚع ؾطنيت غْٛ

ًَٝاض ز٫ٚض. قُٝت٘ 

ٚٗ فاٍ ايتهطٜط بًػت ْػب١ اٱلاظ َؿطٚع ًّٖٝٝٛ غهٝهس٠  

بؿهٌ اغتجُاض  % ٗ ْٗا١ٜ  بايؿطان١ َ  ؾطن١



 أ.بوجمعة بالل                          ... استهداف االستثمار األجنبي المباشر 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (404) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ًَٕٝٛ أٚضٚ, عًُا إٔ ؾطن١ يٝٓسا ا٭ٕا١ْٝ  قسض بـ 

بڀاق١ إْتاد١ٝ قسضٖا  % َٔ سكل ايٛسساتتػتشٛش ع٢ً 

طٔ غٜٓٛا َٔ ا٭ظٕٚ. ًَٕٝٛ َٔ اشلًّٝٝٛ غٜٓٛا ٚ  

ع٢ً قعٝس آخط اغتسع٢ إلاظ َكٓ  ايتهطٜط بأزضاض اغتجُاضا قسضٙ  

% بايؿطان١ َ  ايؿطن١ ًَٕٝٛ ز٫ٚض, ٚ بًػت ْػب١ اٱلاظ  

 % َٔ ضأؽ إاٍ ٚتبًؼ قسض٠ تهطٜطاييت ُتًو  ايك١ٝٓٝ 

طٔ. ٖصا إكٓ  

مت  أضظٜٛ -ؾُٝا ىل أْابٝب ْكٌ ايبذلٍٚ ٕٓڀك١ سٛض اؿُط٠ 

قڀات يًهذ,  نًِ. ٚ إلاظ ايؿڀط ا٭ٍٚ َٔ ايكٓٛات طٛي٘ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض. ٚقس بًػت ا٫غتجُاضات شلصٙ إؿاضٜ  

إٕ ايڀًب ايعإٞ ع٢ً ايبذلٍٚ ايصٟ زعُ٘ ايتڀٛض ايصٟ عطؾت٘ 

غذٌ أع٢ً ظٜاز٠ ي٘ َٓص عؿطٜٔ غ١ٓ ٚ ٗ غٝام دٝٛ غٝاغٞ ايكٌ قس 

َتكًب ؾإٕ نعـ إدعْٚإ نإ ايػبب ٗ ا٫ضتؿاع إصٌٖ ٭غعاض 

, ٚ يكس ز٫ٚض يًدلٌَٝ ايٛاسس غ١ٓ  ايبذلٍٚ اييت ٚقًت إٍ سس 

اغتكڀبت اؾعا٥ط خ٬ٍ غ١ٓ 
()

اغتجُاضات أدٓب١ٝ َباؾط٠ بًػت  

٬َٜرل اٚضٚ ٗ قڀاع احملطٚقات ٚ ًَٝاضٟ أٚضٚ خاضز  ٗا ٬َٜرل أٚضٚ َٓ 

قڀاع احملطٚقات ٖا ٜعين ١ُٖٓٝ قڀاع احملطٚقات ع٢ً أغًب ا٫غتجُاضات 

 ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠.

٫ ٜعاٍ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٜعاْٞ َٔ تسْٞ سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

١, نُا إٔ تسؾكات إباؾط٠ ايٛاضز٠ إيٝ٘ َكاض١ْ ببعض ا٫قتكازٜات ايٓاَٝ

ٖصٙ ا٫غتجُاضات َاظايت تتػِ بايتصبصب َٔ غ١ٓ ٭خط٣ ٚ إٔ ٖٝهٌ 

ٖصٙ ا٫غتجُاضات ٫ ظاٍ قكٛضا ٗ قڀاعات قسٚز٠ ناحملطٚقات اييت تعتدل 

 أندل قڀاع داشب ي٬غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠.

 زٚض ا٫غتجُاضات ٗ ت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ اؾعا٥ط١ٜ: -

ايتكسٜط أ١ُٖٝ زٚض ا٫غتجُاض  ٜٗتهح َٔ ػاضب ايسٍٚ ايٓادش١      

نُشطى أغاغٞ يٓذاح ع١ًُٝ ايتكسٜط, سٝح تطد  أ١ُٖٝ ا٫غتجُاضات 
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احمل١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ إيٞ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ تبازي١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ ايتكسٜط. 

 بايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٚاـدل٠ ٗ اٱزاض٠ باٱناؾ١ ٜأتٞ ا٭دٓيبؾا٫غتجُاض 

يًٓٗٛض بايكٓاع١  اؾعا٥طإيٞ ا٫ضتباٙ با٭غٛام ايعا١ٕٝ ٖٚٛ َا ؼتاد٘ 

احمل١ًٝ. سٝح ٜػُح تٛادس ضأؽ إاٍ ٚتٛاؾطٙ بايتٛغ  ٗ اٱْتاز ٚتٓٛع 

إٓتر ٚؼػٌ دٛزت٘ نُا تػاِٖ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٗ تڀٜٛط إٓتر 

 ٚخؿض تهًؿ١ اٱْتاز. 

جُاض ٜػِٗ ٗ ظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ ٚٗ إْؿا٤ ٕ ا٫غتإَٚٔ ثِ ّهٔ ايكٍٛ       

قٓاعات دسٜس٠ ٚؼػٌ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًكٓاعات ايكا١ُ٥ ٚضب٘ 

إٓتذٌ احملًٌٝ با٭غٛام ايسٚي١ٝ. نُا إٔ ٚدٛز قڀاع تكسٜطٟ قٟٛ 

ٜعٌُ عًٞ دصب َعٜس َٔ ايتسؾكات ا٫غتجُاض١ٜ اييت تذلدِ ٗ ؾهٌ 

ٚتكّٛ بسٚضٖا ٗ دصب اغتجُاضات  ظٜاز٠ ٗ ايكازضات اـس١َٝ ٚايػًع١ٝ

 ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ, سٝح تٛقًت ايسضاغ١ اييت قاّ بٗا  دسٜس٠

اٍ إٔ ت١ُٝٓ ايكازضات ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض اهابٞ ٗ ظٜاز٠ ْكٝب ايؿطز 

ٗ بعض ايسٍٚ  َٟٔ ايسخٌ ايكَٛٞ, ٚبايتايٞ ٗ إسساخ ايُٓٛ ا٫قتكاز

٫قتكاز١ٜ ٜٓعهؼ اهابٝا ع٢ً ظٜاز٠ ايٓا١َٝ, نُا إٔ إسساخ ايت١ُٝٓ ا

ايكازضات
()

تعتدل ع١ًُٝ ت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ َٔ إػا٥ٌ اشلا١َ, إتبٓا٠ 

َٔ قبٌ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ إٓتٗذ١ ٗ إطاض اٱق٬سات. ٖٚصا ْٛطا 

ٕػاُٖتٗا ايه١ًٝ٦ ٗ إْايٞ ايكازضات. ٚاييت بًػت ٗ أسػٔ اؿا٫ت 

ع٢ً  , , خ٬ٍ غٓٛات  ,,  ,   

 -()أْٛط اؾسٍٚ ضقِ  -ايتٛايٞ.

ٚتطَٞ ايتسابرل ايهطٜب١ٝ احملؿع٠ ع٢ً ايتكسٜط, ايٛاضز٠ ٗ قٛاٌْ 

, ٚنصا ايكإْٛ ايهطٜيب, إٍ دًب ايع١ًُ /ا٫غتجُاض خاق١ قإْٛ 

تٓاؾػ١ٝ يًػً  ايكعب١, ٚتٜٓٛ  ايكازضات, باٱناؾ١ إٍ إسساخ ايكسض٠ اي

اؾعا٥ط١ٜ ٗ ا٭غٛام ٚنُإ ضٚادٗا. ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ٖصٙ 

اٱدطا٤ات ايهطٜب١ٝ, احملؿع٠ ع٢ً تؿذٝ  ا٫غتجُاض ٚايتكسٜط ٚتُٓٝت٘, 

تبك٢ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ تػذٌ ْتا٥ر ن١ًٝ٦ ٚغرل َؿذع١, ٚؾُٝا 
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 ًٜٞ ْعطض دسٍٚ ٜبٌ تڀٛض سذِ ايكازضات َٚعسٍ ِٖٛا, ٚ سذِ

 . -ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ايٛاضز٠ يًذعا٥ط خ٬ٍ ايؿذل٠ 

:تڀٛض سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ٚايكازات ()اؾسٍٚ ضقِ 

 ايٛسس٠: ًَٕٝٛ ز٫ٚضاؾعا٥ط١ٜ 

َعسٍ ِٛ ايكازضات ايكازضات سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

 إباؾط٠ ايٛاضز٠

ايػٓٛات

ـ  

 

 

, 

, 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    

   ,  

٬ْسٜ إٔ ْتا٥ر ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ غرل  ()ا اؾسٍٚ ضقِ َٔ ٖص

 َؿذع١, ٚشيو ضاد  إٍ كاٚف ٚكاطط ايسخٍٛ إٍ ا٭غٛام اـاضد١ٝ,

ضغِ اؾٗٛز إبصٚي١ َٔ بسا١ٜ ايتػعٝٓات ٚ إٛد١ٗ مٛ ؼػٌ َٓار 

 ا٫غتجُاض ٗ اؾعا٥ط, ٚضغِ ايٓتا٥ر اٱهاب١ٝ احملكك١ ع٢ً َػت٣ٛ إ٪ؾطات

ا٫قتكاز١ٜ ايهدل٣ نايتشهِ ٗ َعس٫ت ايتهدِ ٚانؿاض سذِ 

إس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ ايهدل٣ ٚاضتؿاع استٝاطٞ ايكطف ا٭دٓيب, ٚاييت ْايت 
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اغتشػإ اشل٦ٝات ايعا١ٕٝ إتابع١ ٕػاض اٱق٬ح ٗ اؾعا٥ط, ٜبك٢ سذِ 

تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ مٛ اؾعا٥ط نعٝـ بإكاض١ْ 

اٱَهاْٝات إتٛؾط٠ ٖٚصا َا ٜؿػط بٛدٛز عطاقٌٝ ؼٍٛ زٕٚ شيو, ب

ؾايعا٥ل ا٭ندل بايٓػب١ يعٛاٌَ دصب ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ 

ٜتُجٌ ٗ غًب١ٝ أغًب إ٪ؾطات ايٓٛع١ٝ ي٬غتجُاض ٚ ٖٛ َا أثط غًبا ع٢ً 

تؿٜٛ٘ قٛض٠ اؾعا٥ط يس٣ إػتجُطٜٔ ا٭داْب, ٚبايتايٞ نعـ تسؾل 

غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ يًذعا٥ط غاِٖ ٗ انؿاض اؿذِ اٱْايٞ ا٫

يًكازضات اؾعا٥ط١ٜ ْتٝذ١ يٓكل إٓتذات ايٛط١ٝٓ ٚعسّ تٓٛعٗا, 

ٚنعـ ٚغا٥ٌ ايتٌُٜٛ نهُإ ايكطٚض عٓس ايتكسٜط, ٚنصا عسّ 

 ايكسض٠ َٔ ايطؾ  َٔ َػت٣ٛ َطزٚز١ٜ عًُٝات ت١ُٝٓ ايكازضات.

8 

, ّهٔ ايكٍٛ بأْ٘ َٓص تبًٛض عًِ ا٫قتكاز, ٚٚٗٛض ٗ ختاّ ٖصا ايسضاغ١

كتًـ إساضؽ ا٫قتكاز١ٜ, بسأ ا٫ٖتُاّ بسضاغ١ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ 

نؿطع قا٥ِ بصات٘ نُٔ عًِ ا٫قتكاز, ٚقاّ ايعسٜس َٔ إؿهطٜٔ 

ٚإٓٛطٜٔ بكٝاغ١ ْٛطٜات يتؿػرل أغباب قٝاّ ايتبازٍ ايسٚيٞ ٚا٭غؼ 

ٝؿ١ٝ تٛظٜ  إٓاؾ  ٚإهاغب َٔ ايتذاض٠ اييت ٜكّٛ عًٝٗا, ٚنصا ن

اـاضد١ٝ, سٝح تكّٛ ع٢ً أغاؽ تبازٍ ايػً  ٚاـسَات بٌ زٍٚ ايعامل, 

ؾايسٍٚ تتؿاٚت ؾُٝا بٝٓٗا َٔ سٝح تٛاؾط إٛاضز ايڀبٝع١ٝ ٚإعاٜا 

ا٫قتكاز١ٜ ٗ إْتاز ايػً  ٚاـسَات, يصيو ؾٗٞ تكّٛ بتكطٜـ ؾا٥ض 

 تذت٘ ايسٍٚ ا٭خط٣ .إْتادٗا ٚتػتٛضز ؾا٥ض َا أْ

٫ ٜعاٍ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٜعاْٞ َٔ تسْٞ سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

إباؾط٠ ايٛاضز٠ إيٝ٘ َكاض١ْ ببعض ا٫قتكازٜات ايٓا١َٝ, نُا إٔ 

تسؾكات ٖصٙ ا٫غتجُاضات َاظايت تتػِ بايتصبصب َٔ غ١ٓ ٭خط٣ ٚإٔ 

ٚز٠ نايٓؿ٘, اييت ٖٝهٌ ٖصٙ ا٫غتجُاضات ٫ ظاٍ قكٛضا ٗ قڀاعات قس

تعتدل أندل قڀاع داشب ي٬غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠, نُا تػتشٛش 

َٔ إْايٞ ايكازضات ايٛط١ٝٓ,  % ايكازضات ايٓؿڀ١ٝ ع٢ً أنجط َٔ 

سٝح تٛد٘ اٱٜطازات إتشكٌ عًٝٗا َٔ احملطٚقات يتٌُٜٛ َؿاضٜ  
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اؾعا٥ط١ٜ  ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, ٚقس عطؾت ق١ُٝ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ

 %نعـ نبرل خ٬ٍ ؾذل٠ ايسضاغ١, سٝح مل تتعس٣ ٗ أسػٔ اؿا٫ت 

 ًَٕٝٛ َا قُٝت٘  َٔ إْايٞ ايكازضات, سٝح بًػت غ١ٓ 

َٔ إْايٞ ايكازضات, ٚشيو بػبب تسْٞ  % , ز٫ٚض, أٟ َا ٜكابٌ 

 سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ايٛاضز٠ إٍ اؾعا٥ط. 

كازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ اؾعا٥ط, ْٛقٞ بهطٚض٠ ايذلنٝع َٓص يت١ُٝٓ اي 

ايبسا١ٜ ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ ٚ َتها١ًَ, ٚإعساز بطاَر يت١ُٝٓ 

ايكازضات تهٕٛ أزا٠ ٖا١َ عٝح ؼسز ايدلْاَر ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ٝ ؾٗٛز 

 ايت١ُٝٓ.

اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
  .83, م 0222ٓسٟ عبس ايعِٛٝ: اقتكازٜات ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,  (8)
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0

 تفاقية الـجـاتستحرير الخدمات المصرفية في إطار ا
  هأسـمـاء سلـكـأ.                                             

 لتامنغست المركز الجامعي 
S 

إٕ ْٝ  ؾطٚع ايٓؿاٙ ا٫قتكـازٟ تعتُس ٗ ا٫قتـكاز إعاقط ٗ تأز١ٜ ٚٚا٥ؿـٗا 

ع٢ً تسخـٌ اـسَـات إاي١ٝ يصيو ؾإٕ ٚدـٛز ْـٛاّ َايٞ َػتكِٝ َٚػـتكط ٗ 

ـٛاّ ا٫قتكازٟ ؼٛط٘ إزاض٠ دٝـس٠ ٚغٝاغات اقتكاز١ٜ ن١ًٝ َتٛاظ١ْ أَط ايٓ

أغاغٞ يٓذاح ػطب١ ايُٓٛ ٚ ايت١ُٝٓ. ٚايعهؼ َٔ شيو ٜعين اخـت٬ٍ ٗ ٚٚا٥ــ ٚأزا٤ 

 ا٭خط٣. تا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ ٚعذع ٗ ع٬ق١ ا٫قتكاز ايكَٛٞ با٫قتكازٜا

ٛاّ َايٞ, ؾٗٛ إطنع ايط٥ٝػٞ يتذُٝ  ا٭غاغ١ٝ ٭ٟ ْ ٠ٚاؾٗاظ إكطٗ ٖٛ ايطنٝع

إسخـطات َٔ ا٭ؾـطاز ٚايؿطنات ٚإ٪غػات ايع١َُٝٛ, ٚتٛدٝٗٗا مٛ َٓح 

ايتػ٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ ٚايـكطٚض َدتًــ أْٛاعٗا ٚأداشلا, نُا تػاِٖ ٗ ٌُٜٛ 

ا٫غتجُاضات ٗ كتًـ أْؿڀ١ ايكـڀاعات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إًُٛن١ يًسٚي١ 

يكڀاع اـام ع٢ً ايػٛا٤, نٌ ٖصا َٔ أدٌ إػاعس٠ ع٢ً ايٓٗٛض َػتًعَات ٚا

 ايٓـُٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ.

ْٚٛطا يٮ١ُٖٝ ايهدل٣ يًذٗاظ إكطٗ, ٚدب تهٝؿ٘ َ  نٌ ايتػرلات ٚايٛطٚف 

ايـعا١ٕٝ اؿاي١ٝ, خاق١ َ  ايسخٍٛ ٗ ْٛاّ ا٫قتكاز ايًٝدلايٞ اؿط, ايصٟ ٜـػتسعٞ 

 ز اؿـه١َٝٛ ع٢ً تكـطؾات٘ ٚ ْؿاطات٘.ضؾ  ايكٝٛ

Résumé 

Le secteur des services occupe une place prépondérante dans 
l’économie mondiale, et sa croissance est l’une des plus rapides. Ceci 
revient à son importance capitale dans l’économie des nations et sa 
grande participation au produit national brut (PNB). Le but d’intégrer le 
secteur des services dans les accords de l’organisation mondial du 
commerce (OMC) était de lier le commerce des services aux principes et 
règlements généraux nécessaires à la libéralisation de l’économie 

mondiale dans les services et de là les services financiers et bancaires. 
La libéralisation bancaire entre également parmi la mondialisation 
financière qui est basée sur la libéralisation des biens et contraintes qui 
affrontent les capitaux, la recrudescence de la concurrence entre les 

banques, l’utilisation des moyens technologiques…. 
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ٚست٢ بسأ  َٓص اؾٛي١ ا٭ٍٚ ٕؿاٚنات ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ اؾات عاّ 

با٭ٚضغٛاٟ تطنعت دٗٛز ؼطٜط  اؾٛي١ ايتاغع١ يًُؿاٚنات عاّ 

ايكڀط١ٜ أَاّ تبازٍ ايػـً  إٓٛٛض٠    ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٗ إظاي١ ايعٛا٥ل

ْٚٛطا يٮ١ُٖٝ إتعاٜس٠ يًتذاض٠ ٗ اـسَات, سٝـح ناز )ايػً  إاز١ٜ(.

َعسٍ تكسٜطٖا ٜطبٛ إٍ َعسٍ تكسٜط ايػـً  إاز١ٜ بايٓػب١ إٍ بعض 

ايسٍٚ ايطأزلاي١ٝ إتكس١َ, ٚع٢ً ضأغٗا اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح 

يسٍٚ إٍ َعا١ًَ ايػً  غرل إٓٛٛض٠ ْؿؼ َعا١ًَ بست ساد١ ٖصٙ ا

ايػً  إاز١ٜ َٔ سٝح ؼطٜط سطن١ تبازشلا عإٝا, ٚيكس تهُٔ ايدلْاَر 

ا٫ْتدابٞ يًط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ زْٚايس ضٜػٔ يؿذل٠ ض٥اغت٘ ايجا١ْٝ 

تعٗسا بايعٌُ ع٢ً ؼطٜط ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٗ اـسَات, يصيـو  _

 آخط ؿ١ٛ ٗ دساٍٚ أعُاٍ دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ, ٚاييت مت إزضاز ا٭َط ٗ

أغؿط عٓٗا ايتٛقٝ  ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايعـا١َ يًتذـاض٠ ٗ اـسَات نًُشل 

ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٚشيو ٗ َس١ٜٓ َطانـ إػطب١ٝ  ٫١تؿاق١ٝ إْؿا٤ إُٓٛ

 .ٗ أؾطٌٜ 

ْتا٥ر  ٜعتدل إزضاز قڀاع اـسَات ٗ إطاض اتـؿاق١ٝ اؾـات َٔ ابطظ  

دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ, ٚاييت مت إزخاشلا ٗ سٛرل٠ اؾات بٓا٤ ع٢ً تطتٝب 

ٚؽڀٝ٘ َػـبل َٔ اي٫ٜٛـات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚبتٓػٝل ناٌَ َٔ 

ايسٍٚ إتكس١َ.
 (1)

 أٔال: تعسٖف اتفاقٗٛ اجلاتظ ٌٔطام ضسٖاٌّا

تهٕٛ ايٓٛاّ ايعإٞ يًتذاض٠ ايسٚي١ٝ, اتؿاق١ٝ َٔ أِٖ َا أغؿط عٓ٘ 

خاق١ سٍٛ ؼطٜط ػاض٠ اـسَات ٗ ايسٚض٠ ا٭خرل٠ يتـشطٜط ايتذاض٠ 

)دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ( تـشت عٓٛإ ا٫تـؿاق١ٝ ايعإٝـ١ يًتـذاض٠ ٗ اــسَـات  

ٚاييت ٜؿاض إيٝٗا بعباضات  

ُٝٝعا شلا عٔ ا٫تؿاق١ٝ ايتكًٝس١ٜ يتشطٜط  ()كـڀًح كتكط٠ ؼت َ

ٚاْتٗـت بتٛقٝ  اتؿاق١ٝ  ايتذاض٠ ٗ ايػً  اؾات ٚاييت بسأت َٓص عاّ 



 أ.أسماء سلكه                الـجـاتس تحرير الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (412) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٚتعتدل ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ اـڀ٠ٛ ا٭ٍٚ مٛ إزخاٍ اـسَات ٗ ايٓٛاّ  

ايتذاضٟ ايسٚيٞ َٔ خـ٬ٍ َباز٨ قا١ْْٝٛ ٚقٛاعس اقتكاز١ٜ َتعسز٠ 

نـت ؾٝٗا أطـطاف نجرل٠ ٚتڀبل ع٢ً ناؾ١ أْؿڀ١ ايتذاض٠ ٗ ؾاض

اـسَات. ٖٚصٙ ا٫تؿاق١ٝ ٫ تٗسف ؾـك٘ إٍ تٛغٝ  ْڀام ايتذـاض٠ 

َتعسز٠ ا٭ططاف ؾُٝا ٜتعًل باـسَات, أٚ انتُاٍ ايٓٛاّ  ايتذاضٟ 

ايسٚيٞ عٝح ٜتػ  َعا يًـػً  ٚاـسَات, أٚ ٜعٜس َٔ َـٛاٖط ايتعإٚ 

تعهؼ أٜها ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ يًتذاض٠ ٗ اـسَات ٗ ايسٚيٞ, ٚيهٓٗا 

اجملاٍ ايسٚيٞ, ٚتعاجل ٚتِٓٛ ٗ ايٛاق  غٝاغات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط, 

ٚايِٓٛ ايطقاب١ٝ ايساخ١ًٝ ٚاييت تعطقٌ ٚتعٛم تڀٛض ٚاْتكاٍ ٚتٛٚـ 

 اـسَات ٗ كتًـ ا٭غٛام.

٥ذ٘ َٔ عٛا٥ل ؾا٭َط ٫ ٜتعًل أغاغا بتشطٜط ٖصا ايٓؿاٙ ْٚتـا

ايتعطٜؿات اؾُطن١ٝ, ٚإِا ؼطٜط ٖصا ايٓؿاٙ َٔ ايعٛا٥ل غرل ايتعطٜؿ١ٝ, 

ٚايعٛا٥ل ايت١ُٝٝٛٓ ايساخ١ًٝ, ٚاييت ُٓ  بكؿ١ َباؾط٠ َٚ٪ثط٠, ايتٛغ  

ٗ ا٭غٛام  ٚظٜاز٠ ايكازضات ٚايٛاضزات َٔ اـسَات. 
(2)

 

ـؼ بكؿ١ ٚايتذاض٠ ٗ اـسَات, َجًٗا َجٌ ايتـذاض٠ ٗ ايػً , ت٪غ

دٖٛط١ٜ ع٢ً ؾهط٠ إعاٜا ايٓػب١ٝ. ٚيصيو ؾايسٍٚ اييت تتُت  َعاٜا ْػب١ٝ 

أٚ تؿٛم فاٍ إْتاز بعض اـسَات تهٕٛ شلا ايطٜاز٠ ٚايػبل ٗ ػاض٠ 

ٚتػٜٛل ٖصٙ اـسَات ٗ ايػٛم ايسٚي١ٝ. ٚتعتدل اي٫ٜٛات إتشس٠ 

ازٜات َٔ أِٖ ا٫قتكا٭َطٜه١ٝ ٚزٍٚ أٚضٚبا ايكٓاع١ٝ ايػطب١ٝ,

ايٓادش١ ٗ قڀاعات قٓاع١ ٚػاض٠   اـسَات. 
(3)

 

ٕ ِٛ اقتكازٖا ايكَٛٞ أتعذلف اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ قطاس١ ب

ٚػاضتٗا اـاضد١ٝ ٜتٛقـ أغاغا ع٢ً ِٛ قٓاع١ اـسَات, ٚيٓا إٔ ْتكٛض 

َس٣ تكسّ َعس٫ت اٱْتاز اٯٕ ؾكس بًػت قازضات ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ 

بًٕٝٛ ز٫ٚض أَا ايٛاضزات يٓؿؼ ايػ١ٓ  َا قُٝت٘  ١ٓ ايعامل يػ

بًٕٝٛ ز٫ٚض. نُا إٔ ِٛ ٖصا ايكڀاع نإ غببا ٗ  ؾكس  بًػت 

اغتٝعاب داْب نبرل َٔ ايعُاي١ َٚ٪ثطا ٗ َؿه١ً ايتؿػٌٝ ٚاَتكام 

ايبڀاي١, ٖٚٞ أنجط َٔ غرلٖا إسػاغا ٚؾعٛضا َس٣ تأثرل ايكٝـٛز 
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ـسَات ٗ ايػٛم ايسٚيـ١ٝ ع٢ً ػـاضتٗا اـاضد١ٝ, ٚشلصا ٚايعـٛا٥ل ع٢ً ا

نإ ايهػ٘ ؾسٜسا ٗ ايسٚض٠ ا٭خرل٠ َٔ د٫ٛت اؾات, َٔ داْب 

ايهْٛػطؽ ٚسهَٛات اي٫ٜٛات إتشس٠ ٚأٚضٚبـا ايػطب١ٝ يتٛقٝ  اتؿاق١ٝ 

ؼطٜط اـسَـات, نٓـٛع َٔ ايتػ١ٜٛ أٚ إػـا١َٚ ٕٛاؾـك١ ٖصٙ ايسٍٚ 

اـاق١ يتشطٜط ايتذاض٠ ٗ ايػً . ٚإشا ناْت غايب١ٝ  ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ

اـسَـات إكس١َ ٗ ايػـٛم ايسٚي١ٝ, َكس١َ َٔ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ 

ايهدل٣ )أَطٜها, اْـذًذلا, ؾطْـػا, غٜٛػـطا, ايػـٜٛس, إٔاْٝـا, ايٝـابإ( 

إ٫ إٔ ٖٓاى ايكًٌٝ َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ إتكس١َ ٗ بعض قڀاعات 

ٍ دٓٛب ؾطم آغٝا ٖٚٞ, ْٖٛـهْٛؼ, غٓػاؾٛض٠, اـسَات َٓٗا زٚ

َايٝعٜا...سٝح تتكسّ ٗ بعض قڀاعات اـسَات إاي١ٝ نٓؿاطات ايبٓٛى 

ٚايتأَٝٓات, ؾٗصٙ ا٫قتكازٜات ُاضؽ ظس١ٜ عًُٝات ايػٛم إؿتٛس١. 

ٖٚٞ ٫ تعٌُ ؾكـ٘ ٗ ْڀام بـ٬زٖا ٚإِا خاضز اؿسٚز بكؿ١ خاق١ ٗ 

َٓڀك١ دٓٛب ؾطم آغٝا. 
(4)

 

ٕ إٝع٠ ايٓػب١ٝ يٝػت ست١ُٝ أٚ تًكا١ٝ٥, بٌ ٫بس أٚطبكا يتكٛضْا ب

إبطاظٖا ٚ ايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا ٚاغتدساَٗا, ؾإ نجرلا َٔ ايسٍٚ ايٓـا١َٝ 

ا٭خط٣ اييت ٜبسٚ ٚاٖـطٜا ْٚٛطٜا أْٗا تتُـت  َٝعات ْػب١ٝ طبٝع١ٝ ٗ 

ٚاٯثاض, فـاٍ بعض ـسَات َجٌ َكط, تْٛؼ, َػطب, ٗ فاٍ ايػٝاس١ 

لس إٔ سٛٗا ٗ ايػٛم ايسٚي١ٝ يًػٝاس١ ن٦ٌٝ أٚ قًٌٝ, بإكاض١ْ ببعض 

ايسٍٚ إتكس١َ نؿطْػا, اٜڀايٝا, َايٝعٜا...ٚاييت ٫ تتُت  َجٌ ٖصٙ إعاٜا 

ايٓػب١ٝ ايڀبٝع١ٝ, ٚيػٛف تعٌُ بعض ايسٍٚ ايطا٥ـس٠ ٗ قڀاعات 

ا٭ْؿڀ١, َ  اـسَات بتهطٜؼ ٚ ظٜاز٠ ايػٝـڀط٠ ع٢ً بعض ايؿطٚع ٚ 

ظٜاز٠ ؼطٜط ٖصٙ ايكـڀاعات ٚاتػاع ايػٛم أَاَٗا, َٚٔ أَج١ً شيو الًذلا 

ٗ فاٍ ايتأٌَ ٚايؿشٔ ايبشطٟ, ٚأَطٜها ٗ فاٍ ايبٓٛى ٚ ايػُٝٓا. 
(5)

 

ٚقڀاع اـسَـات ايصٟ غـٛف ٜسخٌ ٗ إطاض ٖـصٙ ا٫تؿاق١ٝ, قڀاع 

ض١ٜ ا١ُٕٛٓ ندِ َٚتػ , ٜٚؿٌُ ناؾ١ اـسَات, ٚ يكس قػُت غهطتا

ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٖصٙ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ إٍ اثٓا عؿط قڀاعا ض٥ٝػٝا 

قڀاعـا ؾطعٝا, خاق١ خسَـات  ٚقػُت ٖصٙ ايكڀاعات بسٚضٖا إٍ 
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ايٓكٌ, ايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ايدلٟ, ايبشطٟ ٚاؾٟٛ, خسَات إٛاق٬ت ٚ 

ٛى ٚايتأٌَ ا٫تكا٫ت, خسَات إعًَٛات١ٝ ْٚكٌ إعًَٛات, خسَـات ايبٓ

ٚ أعُاٍ ايبٛضق١, خسَات ايػـٝاس١ ٚايػُٝٓا, اٱْؿا٤ات اشلٓسغ١ٝ 

ٚإكا٫ٚت....

تكسض ق١ُٝ اـسَات ايه١ًٝ ايساخ١ً ٗ فـاٍ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ )نُا    

ًَٝاض ز٫ٚض أٟ  ( بـ  سسزتٗا غهطتاض١ٜ ا١ُٕٛٓ, إسكا٥ٝات 

ايعا١ٕٝ, بايطغِ َٔ ندل سذُٗا  َٔ ايتذاض٠ %َا ُجٌ َا قُٝت٘ 

ٚاعتُاز ايهجرل َٔ ايسٍٚ ع٢ً ٖصٙ اـسَات ٗ ػاضتٗا اـاضد١ٝ ٚٗ 

ؼكٝل تٛاظٕ َٛاظٜٔ َسؾٛعاتٗا. ٚ قس بًؼ َعسٍ ايُٓٛ ٗ قڀاعات 

يٓؿؼ ايػ١ٓ, بإكاض١ْ َعسٍ ايُٓٛ ايػٟٓٛ ٗ ػاض٠ ايػً   %اـسَات 

ؾ١ ايسٍٚ إتكس١َ ٚ ايٓا١َٝ بأ١ُٖٝ ٚ تؿعط نا %ٚ ايصٟ ٜبًؼ سٛايٞ 

اـسَـات ٗ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ. ٕٚا ناْت ايهجرل َٔ اـسَات ٫ تكًح 

يتكسّٗا ٗ ايتبازٍ ايسٚيٞ َباؾط٠, ؾٝتِ سكٓـٗا ٗ ايػٛم ايسٚي١ٝ, َٔ 

خ٬ٍ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط َٚٔ ٖٓا نإ ا٫ضتباٙ ايهبرل بٌ ٖـصٙ 

 تق١ٝ اـاق١ بإدطا٤ات ا٫غـتجُاض ٚنـصيو  با٫تؿاقٝاا٫تؿـاق١ٝ ٚا٫تؿـا

اـاق١ ايجٓا١ٝ٥ أٚ ايسٚي١ٝ بهُاْات ٚسٛاؾع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب, ُٚجٌ 

َٔ ١ًْ ا٫غتجُاضات  %ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ٗ قڀاع اـسَات 

ا٭دـٓب١ٝ ايه١ًٝ, ٚغٛف تعزاز ٖـصٙ ا٭ضقاّ بانـڀطاز ٗ ايػٓٛات 

ايكاز١َ. 
(6)

 

 ٌطام ضسٖاُ اتفاقٗٛ اجلاتظ: -

ٚقس تهُٓت ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يتذاض٠ اـسَات غت أدعا٤, سٝح ؼسز 

إاز٠ ا٭ٍٚ ْڀام غطٜإ ا٫تؿاق١ٝ ٚؼسٜس إككٛز باـسَات, ؾٝبٌ إٔ 

ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ تٓڀبل ع٢ً اٱدطا٤ات اييت تتدصٖا ا٭ططاف ٚت٪ثط ع٢ً 

تدص َٔ قبٌ اشل٦ٝات ٚ اؿهَٛات ػاض٠ اـسَات, ٖٚٞ اٱدطا٤ات اييت ت

إطنع١ٜ أٚ اٱق١ًُٝٝ أٚ احمل١ًٝ ٚنصا اشل٦ٝات غرل اؿه١َٝٛ عٓس ٖاضغتٗا 

يًػًڀات إدٛي١ شلا َٔ قبٌ اشل٦ٝات أٚ اؿهَٛات اٱق١ًُٝٝ أٚ احمل١ًٝ. 
(7)

 



(415) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚتعطف ْؿؼ إاز٠ إككٛز بتذاض٠ اـسَات تأغٝػا ع٢ً ِ٘ تأز١ٜ       

م بٌ أضبع١ أْٛاع َٔ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ يًدسَات ٖٚٞ اـس١َ, إش تؿط

 َكػ١ُ سػب أِاٙ اٱَساز شلصٙ اـس١َ ٖٚٞ:

 : تٛضٜس اـس١َ عدل اؿسٚز 

ٖٛ تٛضٜس ٫ ٜتڀًب ا٫ْتكاٍ ايؿعًٞ يًُػتًٗو أٚ َٛضز اـس١َ 

)ايعاضض(, ٚايتذاض٠ ايسٚي١ٝ ٗ اـسَات ٖٓا تأخص ؾهٌ اْتكاٍ اـس١َ 

ٕٛضز إٍ زٚي١ إػتؿٝس أٚ إػتًٗو َٚجاشلا: خسَات شاتٗا َٔ زٚي١ ا

ايبٓٛى, ؾطنات ايتأٌَ, إهاتب اشلٓسغ١ٝ, اـسَات اٱغذلاتٝذ١ٝ 

 بأْٛاعٗا اييت ّهٔ إٔ تتِ بايدلٜس أٚ ايؿانؼ ..      

 : ايتٛادس ايتذاضٟ

ٜٚككس بٗا تكسِٜ اـس١َ َٔ خ٬ٍ تٛادس ؾطٚع ايؿطنات ا٭دٓب١ٝ أٚ 

تُجٌٝ, ٖٚٞ اـسَات اييت تباع أٚ تكسّ ٗ إقًِٝ أسس ا٭عها٤ َهاتب اي

بٛاغڀ١ ٚسس٠ ؾطع١ٝ تكِٝ ٚشلا ٚدٛز ٗ ٖصا اٱقًِٝ أٚ ٗ إقًِٝ عهٛ 

آخط, ٚشيو َا ٜػ٢ُ بايتٛادس ايتذاضٟ, َجا٫ ع٢ً شيو: ؾتح ؾطع 

ٕكطف أدٓيب ٗ اسس ايسٍٚ ُٕاضغ١ ْؿاٙ َكطٗ ؾٝٗا. 
(8)

 

 ٞ: ا٫غت٬ٗى اـاضد  

 ١ٖصٙ اؿاي١ تتڀًب اْتكاٍ َػتـًٗو اـس١َ َٔ زٚيت٘ إٍ ايسٚي١ إٓتـذ

 يًدس١َ, َجٌ اـسَات ايـػٝاس١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ.

 : تٛضٜس اـس١َ َٔ خ٬ٍ تٛادس ا٭ؾدام ايڀبٝعٌٝ  

ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜتڀًب تٛضٜس اـس١َ اْتكاٍ أؾدام طبٝعٌٝ َٔ ايسٚي١ 

ٚي١ إػتًٗه١ شلا َجا٫ ع٢ً شيو ايتؿػٌٝ إ٪قت إٛضز٠ يًدس١َ إٍ ايس

يعُاٍ أداْب ٗ َؿاضٜ  زٚي١ أخط٣, ٚ ٬ٜسٜ اْ٘ ىطز َٔ زا٥ط٠ 

اـسَات اييت تُٓٛٗا ا٫تؿاق١ٝ اـسَات اييت تٛؾطٖا اؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ 

ٖاضغتٗا يٛٚا٥ؿٗا ندس١َ ايبٓٛى إطنع١ٜ. 
(9)
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 زٚ العاملٗٛثاٌٗا: قطاعات اخلدوات يف وٍعىٛ التذا

قڀاعا  قػُت اـسَات ٗ ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يتذاض٠ اـسَات إٍ 

 : اـسَات إكس١َ إٍ إ٪غػات ٚ اـسَات ا١ٕٝٓٗ ايكڀاع  ض٥ٝػٝا

ٖٞ نٌ اـسَات ا١ٕٝٓٗ اييت ؼتادٗا إ٪غػ١ ٚ ٜكُٗا شلا أؾدام 

 طبٝعٕٝٛ ناـسَات احملاغب١ٝ, ايكا١ْْٝٛ... ٚ ٖٞ:

 احملاغب١ٝ:  اـسَات -أ

مت زَر اـسَات احملاغب١ٝ ٗ إؿاٚنات اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات اييت 

. وٟٛ ٖصا ايكڀاع اـسَات احملاغب١ٝ, ؾشل اْڀًكت ٗ داْؿٞ 

اؿػابات َٚػو ايسؾاتط... مت عكس َؿاٚنات خ٬ٍ دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ 

ٚمت  زٜػُدل  سٍٛ ايٛيٛز يٮغٛام اـاق١ باـسَات احملاغب١ٝ ٗ 

إسساخ ؾطٜل عٌُ ىتل ٗ اـسَات ا١ٕٝٓٗ ٚأعڀٝت ا٭ٚي١ٜٛ يًدسَات 

احملاغب١ٝ ٖٚصا بكطاض ٚظاضٟ. 
(10)

 

 خسَات اٱؾٗاض: -ب

ٜٓسضز ٗ ٖصا ايكڀاع بٝ  أٚ نطا٤ َػـاس١ أٚ َس٣ يًبح ع٢ً اشلٛا٤ 

يٲؾٗاض, ؽـڀٝ٘ ٚؼهرل ٚ ٚن  اٱؾٗاض, اٱؾٗاض اـاضدٞ أٚ اؾٟٛ 
.(11)

 

 َات اٱع٬ّ اٯيٞ ٚ اـسَات إًشك١: خس  -ز

ٜسضز ٖصا ايكڀاع خسَات ا٫غتؿاض٠ ٗ َٝسإ تجبٝت ٚ تطتٝب عتاز 

اٱع٬ّ اٯيٞ, خسَات خًل ٚإعساز ايدلاَر, خسَات َعاؾ١ إعًَٛات 

ٚإعڀٝات ٚخسَات قٛاعس إعڀٝات. 
(12)

 اـسَات ايكا١ْْٝٛ:   -ز

ؿاٚنـات اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات داْؿٞ إؿاٚنات بٗصا ايؿإٔ َسف١ ٗ إ

ٜٚهِ ٖصا ايكڀاع خسَات ا٫غتؿاض٠ ٚايتُجٌٝ ؿل ايبًس  

إػتهٝـ ٚسل ايبًس ا٭قًٞ أٚ سل ايبًس ايٓاَٞ, ايكإْٛ ايسٚيٞ, 

ايٛثا٥ل ٚايتكسٜل ايكاْْٛٞ ٚخسَات أخط٣ ي٬غتؿاض٠ ٚاٱع٬ّ. 
(13)

 

 خسَات اشلٓسغ١ ٚ اشلٓسغ١ إعُاض١ٜ : -ٚ

ز ٖصا ايكڀاع نُٔ قڀاع ا٭عُاٍ إٓـذع٠ َٔ ططف َهاتـب ٜسض

ايسضاغات يًتعٜٚس َدڀڀات يًتٓؿٝص ٚايتكـُِٝ يبٓاٜات ٖٚٝانـٌ أخط٣, 
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إنـاؾ١ إٍ خسَات ايتدڀٝـ٘ ٚايتكٛض, بٓا٤ ٚتػٝـرل ٖٝانٌ ايبٓاٜات, 

اٱْؿا٤ات ٚأعُاٍ اشلٓسغ١ إس١ْٝ, ٚايػ٬غٌ ايكٓاع١ٝ, بعس زٚض٠ 

ْهُاّ أعها٤ دسز إٍ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠, سٝح ا٭ٚضغٛاٟ ٚا

زٚي١ ايتعاَات ؾُٝا ىل ٖصا ايكڀاع.  أخصت 
(14)

 

 : خسَات ا٫تكا٫تايكڀاع 

 ٜهِ ٖصا ايكڀاع ث٬خ قڀاعات ؾطع١ٝ ٚ ٖٞ:

 ايبعس١ٜ: تخسَات ا٫تكا٫ -أ

ٍ إٕ أٍٚ ا٫يتعاَات إطتبڀ١ غسَات ا٫تـكا٫ت ايبعس١ٜ مت تٛقٝعٗا خ٬

غًبٗا ؽل اـسَات شات ايك١ُٝ إهاؾ١, أ, -زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ 

ؾاٚض ا٭عها٤ سٍٛ ا٫تكا٫ت  -ٚ بعس اغت٦ٓاف إؿاٚنات 

ايبعس١ٜ ايكاعس١ٜ, بعس شيو مت تٛقٝ  ايتعاَات دسٜس٠ غٛا٤ َٔ قبٌ 

أعها٤ دسز سٌ اْهُاَِٗ, أٚ بؿهٌ ثٓا٥ٞ َٔ ططف ا٭عها٤ 

 اؿايٌٝ.

 اـسَات ايػُع١ٝ ايبكط١ٜ: -ب

ٜهِ ٖصا ايكڀاع خسَات اٱْتاز ٚايتٛظٜ  يٮؾ٬ّ ايػُٝٓاتٛغطاؾ١ٝ, 

ٚأؾطط١ ايؿٝسٜٛ, خسَات بح ا٭ؾ٬ّ, خسَات ايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ, 

 خسَات ايبح ايتًؿعٟ ٚ اٱشاعٞ ٚأٜها ايتػذٌٝ ايكٛتٞ.

 خسَات ايدلٜس ٚايطغا٥ٌ ٚإطاغ٬ت ايػطٜع١ : -ز

كڀاع اـسَات ايدلٜس١ٜ إتعًك١ بإطاغ٬ت ٖٚٞ: ضؾ , ٜهِ ٖصا اي

إٜكاٍ ْٚكٌ ايطغا٥ٌ, اؾطا٥س ٚاجمل٬ت, ايهتٝبات, إڀٜٛات, ايٓؿطات 

ڀبٛعات, ست٢ إٍ ٚد١ٗ أدٓب١ٝ, أٜها خسَات ؾباى إايسعا٥ٝـ١ ٚ

َهاتب ايدلٜس, ٚخسَات بطٜس١ٜ أخط٣ نهطا٤ ايكٓازٜل ايدلٜس١ٜ. 

 ا٤ ٚ اـسَات إًشك١: خسَات ايبٓايكڀاع 

إؿاٚنات اـاق١ بٗصا ايكڀاع مت إزَادٗا ٗ إطاض إؿـاٚنات اؾسٜس٠ 

 .سٍٛ اـسَات ٗ داْؿٞ 

ٜهِ ٖصا ايكڀاع خسَات اشلٓسغ١, أعُاٍ ايبٓا٤ )ايعُاضات( ٚاشلـٓسغ١ 

 إس١ْٝ, أعُاٍ اٱْؿا٤ ٚايذلنٝب, ٚ أعُاٍ إْٗا٤ ايعُاضات. 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (418) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ب١ٝ: خسَات ايذلايكڀاع 

وٟٛ ٖصا ايكڀاع خسَات ايتعًِٝ ا٫بتـسا٥ٞ, ايجاْٟٛ, َا بعس ايجاْٟٛ 

 ٚايتعًِٝ يًهباض إناؾ١ إٍ ايتهٜٛٓات ا١ٕٝٓٗ إتدكك١. 

 : اـسَات إتك١ً بايڀاق١ايكڀاع 

مل تتِ إؿاٚن١ سٍٛ قڀاع ايڀاق١ خ٬ٍ زٚض٠ ا٭ٚضغـٛاٟ نكڀاع 

عا١ٕٝ يًتذاض٠ بتبين ايتعاَات َٓؿكٌ, ٚقاّ بعض ا٭عها٤ ٗ ا١ُٕٛٓ اي

زقٝك١ َتعًك١ بكڀاعات كـتًؿ١ َطتبڀ١ بكڀاع ايڀاق١, يهٔ ع٢ً 

إػت٣ٛ ايعإٞ ٖصا ايكڀاع يٝؼ قاطا بايتعاَات ؼت قؿ١ اؾاتـؼ. 

 ٚبػـٝاب َبازض٠ سكٝك١ٝ ٗ قڀاع ايڀاق١ خ٬ٍ زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ. 

 : خسَات َتعًك١ بايبٝــ١٦ايكڀاع 

اع خسَات ايتڀٗرل ٚخسَات ْكٌ ايكاشٚضات, اـسَات ٜهِ ٖصا ايكڀ

اـاق١ بايكٓٛات ٚاـسَات إُاث١ً, خسَات تكـؿ١ٝ ايػاظات احملذلق١, 

اــسَات إدـتك١ يًشس َٔ ايهذٝر, خسَات ٓا١ٜ ايڀبٝع١ ٚإٓاٚط 

ايڀبٝع١ٝ, أزضدت ٖصٙ اـسَات نُٔ إؿاٚنات اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات 

 .ٗ داْؿٞ 

 : اـسَات إايـــ١ٝ ڀاع ايك

ٗ ٖصا ايكڀاع نإ َٔ إٓتٛط إٔ تٓڀًل َؿاٚنـات دسٜس٠ يتشػٌ 

إػذ١ً ٚإٛقع١ ٗ ايكٛا٥ِ ا٭ٚي١ٝ ٚإٓبجك١ عٔ زٚي١  تا٫يتعاَا

 ا٭ٚضغٛاٟ.

, ٗ ضزلـٝا ٗ د١ًٜٝٛ  تمت إْٗا٤ ايػًػ١ً ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ إؿاٚنا

سٜس ٖصٙ إؿاٚنات يػًػ١ أخط٣ اْتٗت ٗ ٖصا اٱطاض قطضت اؿهَٛات ُ

 .زٜػُدل 

َٔ  وتٟٛ اؾاتؼ ع٢ً إًشل اـام باـسَات إاي١ٝ ٚايؿكط٠ ضقِ 

ٖصا إًشل تعاجل إكاٜٝؼ اـاق١ َبسأ اؿٝڀ١ ٚاؿصض )َكاٜٝؼ 

 استٝاط١ٝ(. 



(419) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ايٓتٝذ١ إػتدًك١ َٔ إؿاٚنات اي٬سك١ يسٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ سٍٛ 

ٚزخٌ سٝع  ْٛؾُدل  إاي١ٝ ايدلٚتٛنٍٛ اـاَؼ )ٚق  ٗ اـسَات 

( أؿكت باؾاتؼ, ٫ٚ ٜتٛؾط إ٫ ع٢ً ايكٛا٥ِ َـاضؽ  ايتٓؿٝص ٗ 

اؾسٜس٠ ٚاـاق١ باـسَات إاي١ٝ ٚاييت غتًشل بايـكٛا٥ِ اييت تتعًل 

 باـسَات إٓبجك١ عٔ دٛي١ ا٭ٚضغٛاٟ. 

 َات ا٫دتُاع١ٝ: خسَات ايكش١ ٚ اـسايكڀاع 

ٜهِ ٖصا ايكڀاع اـسَات اٱغتؿؿا١ٝ٥, اـسَات إـكس١َ أغاغا إٍ 

َطن٢ َعاؾٕٛ ٗ َ٪غػ١ إغتؿؿا١ٝ٥ ٚؼت إزاض٠ ا٭طبا٤, بػ١ٝ ؾؿا٥٘ 

أٚ إعاز٠ إْعاؾ٘ أٚ ست٢ إقطاض سايت٘ ايكش١ٝ, ٜٚٓسضز ؼتٗا أٜها 

ُاع١ٝ خسَات اٱغعاف, خسَات ايبٝٛت اٱغتؿؿا١ٝ٥, اـسَات ا٫دت

 بإٜٛا٤ أٚ بسٕٚ إٜٛا٤, ٚخسَات أخط٣ يًكش١ ايبؿط١ٜ.

٫ ٜسضز نُٔ َؿّٗٛ اـسَات ايكـش١ٝ ٚاـسَات ا٫دتـُاع١ٝ: 

اـسَات اٱغتڀباب١ٝ, ٚطب ا٭غٓإ, اـسَات ايبٝڀط١ٜ ٚاـسَات 

اـاق١ بايتـٛيٝس, ايتُـطٜض...ؾٗصٙ اـسَات قٓؿت غابكا نُٔ 

 اـسَات ا١ٕٝٓٗ.

 سَات ايػٝاس١: خايكڀاع 

ِٝع ٗ ٖصا ايكڀاع خسَات ايؿٓـسق١ ٚاٱطعاّ, خسَـات ايٛنا٫ت 

ايػٝاس١ٝ ٚايتِٓٛٝ ايػٝاسٞ, خسَات اٱضؾاز ايػٝاسٞ ٚخسَات أخط٣ 

زٚي١ عه٠ٛ,  ًَشك١, ٗ ٖصا ايـكسز مت تٛقٝ  ايتعاَات َٔ ططف 

 ٖٚٛ َامل ٜتِ تٛقٝع٘ ٗ أٟ قڀاع َٔ ايكڀاعات اـس١َٝ ا٭خط٣. 

 : خسَات ايٓكٌيكڀاع ا

 ٜهِ ٖصا ايكڀاع ْٝ  أْٛاع ايٓكٌ ٚ ططق٘ ٚ ٖٞ:

 خسَات ايٓكٌ اؾٟٛ -أ

مت عكس اتؿاقٝات خ٬ٍ زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ ؽل ٖصا ايكڀاع, ٚ تطنعت سٍٛ 

خسَات تكًٝح ٚقٝا١ْ إٓاطٝس إٛد١ٗ, خسَات ا٭١ُْٛ اٯي١ٝ 

 . يًشذع, بٝ  ٚ تػٜٛل اـسَات اـاق١ بايٓكٌ اؾٟٛ
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 خسَات ايٓكٌ ايبشطٟ -ب

نإ يعاَا إٔ تٓڀًل َؿاٚنات دسٜس٠ سٍٛ اـسَـات إتك١ً بايٓكٌ 

إٛقع١ ٗ ايكٛا٥ِ ا٭ٚي١ٝ إٓبجك١  تايبشطٟ بػ١ٝ ؼػٌ ٚ تك١ٜٛ ا٫يتعاَا

, عٔ زٚض٠ ا٭ٚضغٛاٟ, نإ َتٛقعا إٔ تٓتٗٞ إؿاٚنات ٗ دٛإ 

ا٫يـتعاَات أز٣ إٍ تأخـرل إْٗا٤  يهٔ عسّ اتؿام إؿاضنٌ سٍٛ فُٛع

ٖصٙ إؿاٚنات, إشٕ ؾتِ إنُاٍ ٖصٙ إؿاٚنات ٗ إطاض إؿاٚنات 

 .اؾسٜس٠ سٍٛ اـسَات عاّ 

مت ايتٛقٝ  ٗ قڀاع خسَات ايٓكٌ ايبشطٟ ع٢ً عـس٠ ايتعاَات ٚ اييت 

 َٝـازٜٔ قاعس١ٜ ٚ ٖٞ: تسٚض سٍٛ 

 ١ٝ٥ أٚ إطؾ١ٝ٦.ايسخٍٛ ٚ ا٫غتعا١ْ بإٓؿ٦ات إٝٓا٭

 اـسَات ايجا١ْٜٛ. ٭

 ايٓكٌ ٚ أعايٞ ايبشاض.  ٭

 اـسَات إًشك١ ظُٝ  ططم ايٓكٌ -ز

وتٟٛ ٖصا ايكڀاع ع٢ً خسَات ايٓكٌ ٚايتؿطٜؼ بأدط٠, خسَات ايتدعٜٔ 

ٚايٛن , ٚنا٫ت ايٓكٌ يًبها٥ , إناؾ١ إٍ خسَات ْكٌ أخط٣ ًَشك١ 

شل ايؿٛاترل, ٚا٫غتع٬ّ عٔ ٚخسَـات ايٛغاط١ ٗ ايبها٥ , خسَات ؾ

ايتعطٜؿات, خسَات ٚن  ايٛثا٥ل اـاق١ بايٓـكٌ, خسَات ايتػًٝـ 

ٚايؿتح, خسَات ايتؿتٝـ ٚايٛظٕ, ٚأخص ايعٝٓات, خسَات اغتكباٍ 

 ٚقبٍٛ ايبها٥ .

 : سطن١ ا٭ؾدام ايڀبٝعٌٝايكڀاع 

ايتُٜٛٔ باـسَات ّهٔ إٔ ٜتِ بأضبع١ ططم كتًؿ١, ٚٚدٛز ا٭ؾدام 

يڀبٝعٌٝ ٜعتدل ايؿهٌ ايطاب  َٔ ٖصا ايٓؿاٙ سٝح ٜتعًل بسخٍٛ ا

َ٪قـت ٭ؾدام َٔ زٚي١ عـهٛ إٍ زٚي١ عهٛ أخط٣ بػ١ٝ تكسِٜ 

 خس١َ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: طبٝب, قاغب, َٗٓسؽ...

سطن١ ا٭ؾدام ايڀبٝعٌٝ ٜطتب٘ بايكبٍٛ ٚاٱقا١َ إ٪قت١ شل٪٤٫ 

ل ع٢ً ا٭ؾدام ايباسجٌ ا٭ؾدام يتكسِٜ خس١َ َا, ٖصا َا ٫ ٜٓڀب

 عٔ عٌُ زا٥ِ أٚ ع٢ً سل إٛاط١ٓ أٚ اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ٗ أٟ بًس عهٛ.



(421) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 : خسَات ايتٛظٜ  ايكڀاع 

ٜهِ ٖصا ايكڀاع خسَات ايٛغاط١, خسَات ػاض٠ اؾ١ًُ, خسَات ػاض٠ 

ايتذع١٥, ٚخسَات اٱعؿا٤ات. 

ا اـاق١ ٚ اـسَات ثايجا: اٱطاض ايعاّ ٫تؿاق١ٝ اـسَات إاي١ٝ, أسهاَٗ

ْٝ  ؾطٚع ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ تعتُـس ٗ ا٫قتكاز إعاقط  اييت تؿًُٗا

ع٢ً تسخٌ اـسَات إايـ١ٝ, ٚٚدٛز ْٛاّ َايٞ  اٗ تأز١ٜ ٚٚا٥ؿـٗ

َػتكِٝ َٚػتكط ٗ ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ؼٛط٘ إزاض٠ دٝس٠, ٚغٝـاغات 

ٛ ٚايت١ُٝٓ. اقتكـاز١ٜ ن١ًٝ َتٛاظ١ْ أَط أغاغٞ يٓذاح ػطب١ ايُٓ

ٚ أزا٤ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ  ـو ٜعين اخت٬ٍ ٗ ٚٚا٥ـيذٚايعهؼ َٔ 

ٚعذع ٗ ع٬ق١ ا٫قتكاز ايكَٛٞ با٫قتكازٜات ا٭دٓب١ٝ. ٚتٛٗط يٓا ٖصٙ 

اييت بًػت   ا٭١ُٖٝ ٗ ق١ُٝ قازضات ايعامل َٔ اـسَات إاي١ٝ يػ١ٓ

بًٕٝٛ  ا٭ندل بـ بًٕٝٛ ز٫ٚض اغتشٛشت َٓٗا أٚضٚبا ع٢ً دع٥ٗا  

 بًٕٝٛ ز٫ٚض أَطٜهٞ. ز٫ٚض ٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ بـ 

ات طاب  َايـٞ, ْكس١ٜ داض١ٜ, ٌُٜٛ, ذٚاـس١َ إايٝـ١ ٖٞ أٟ خس١َ 

اـسَات ٗ: ٖصٙ ازخاض, اغتجُاض أٚ ست٢ فطز ٚغاط١. ٚغايبا َا تتُجٌ 

 خسَات َكطؾ١ٝ, خسَات تأ١َٝٓٝ, أٚ خسَات ٗ غٛم ضأؽ إاٍ.

اـسَات إكطؾ١ٝ اييت تؿًُٗا ا٫تؿاق١ٝ: إٕ َٔ بٌ اـسَات إكطؾ١ٝ -

 :ٚإاي١ٝ اييت تؿًُٗا ا٫تؿاق١ٝ َا ًٜٞ

 قبٍٛ ايٛزا٥  ٚا٭َٛاٍ بٌ ا٭ؾطاز ٚاؾٗات. -

اٱقطاض بهاؾ١ أؾهاي٘, َا ؾٝٗا ايكطٚض ا٫غت٬ٗن١ٝ, ٚا٥٫تُإ  -

 ٝات ايتذاض١ٜ.ٌُٜٚٛ ايعًُ ٚا٥٫تُإ ايعكاضٟ ٚإػاُٖات

 خڀابات ايهُإ ٚا٫عتُازات إػتٓس١ٜ. -

 ايتذاض٠ ؿػاب إ٪غػ١ إاي١ٝ أٚ يًػرل ٗ ايػٛم ا٭ٚي١ٝ أٚ غرلٖا. -

ا٫ؾذلاى ٗ اٱقساضات يهاؾ١ أْٛاع ا٭ٚضام إاي١ٝ َا ٗ شيو ايذلٜٚر  -

 .ٚاٱقساض اـام نٛنٌٝ ٚ تكسِٜ اـسَات إدتًؿ١ باٱقساضات

٠ ا٭َٛاٍ, َجٌ إزاض٠ ايٓكس١ٜ ٚ قاؾٜ ا٭ٚضام إاي١ٝ, ٚخسَات إزاض -

 اٱٜساع ٚ سؿٜ ا٭َاْات. 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (422) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

خسَات إكاق١ ٚايتػ١ٜٛ يٮقٍٛ إاي١ٝ, َا ؾٝٗا ا٭ٚضام إاي١ٝ  -

 ط٣ ايكاب١ً يًتؿاٚض.ـٚإؿتكات ٚ ا٭زٚات ا٭خ

 ع٢ً ايتأَـٌشيو  ٚٗ فاٍ تكسِٜ اـسَات ايتأ١َٝٓٝ, ٜسخـٌ ٗ إطاض

اؿٝا٠, ٚناؾ١ ؾطٚع ايتأٌَ ا٭خط٣, ٚإعاز٠ ايتأٌَ, ٚتكسٜط ايتعٜٛهات 

 ٚإداطط.

ٚٗ إطاض خسَات غٛم ضأؽ إاٍ ٚايبٛضقات ٜتِ ايكٝاّ بأعُاٍ 

ايػُػـط٠ ٚايٛغاط١, بٝ  ٚؾطا٤ ا٭ٚضام إاي١ٝ, تهٜٛٔ ٚ تكسِٜ خسَات 

ييت تسخٌ ٗ إطاض قٓازٜل ا٫غتجُاض ٚٚسسات إكاضب١ ٚناؾ١ ايعًُٝات ا

 غٛم اٱقساض أٚ ايػٛم ايجا١ْٝ )غٛم ايتساٍٚ(.

ٜٚتهح َٔ فُـٌ ٖصٙ ايعًُٝات, أْٗا ْٝعا تػع٢ يًػٝڀط٠ ع٢ً 

ا٫زخاض ٚتٛٚٝؿ٘ )أٟ اغتجُاضٙ( ٚايكٝاّ بأعُاٍ ايٛغاط١ ٚتػص١ٜ ناؾ١ 

أؾهاٍ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ )ايتٌُٜٛ ٚايكطٚض(, ٚيصيو ؾإ ْٝ  ٖصٙ 

زٚضا ٖاَا ٗ ت١ُٝٓ ٚاغتُطاض ناؾ١ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ  اـسَات تًعب

  اؿكٝك١ٝ ٚإاي١ٝ.

٫ تؿٌُ ا٫تؿاق١ٝ, اـسَات اييت تٛضز ٗ إطاض ٖاضغ١ ايػًڀ١ اؿه١َٝٛ 

ع٢ً أغاؽ غرل ػاضٟ, أٚ بسٕٚ تٓاؾؼ َ  ٚاسس أٚ أنجط َٔ َٛضزٟ 

 اـسَات ٚ اييت تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

بٓو َطنعٟ, أٚ غـًڀ١ ْكس١ٜ, أٚ أٟ نـٝإ عاّ ا٭ْؿـڀ١ اييت ّاضغـٗا  -

 آخط يتٓؿٝص غٝاغات ْكس١ٜ أٚ غٝاغات خاق١ بػعط ايكطف.

ا٭ْؿڀ١ اييت تؿهٌ دع٤ا َٔ أٟ ْٛاّ ضزلٞ يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ أٚ  -

 َٔ أ١ُْٛ إعاؾات.

غرلٖا َٔ ا٭ْؿڀ١ اييت ّاضغٗا أٟ نٝإ عاّ ؿػـاب اؿه١َٛ, أٚ  -

 باغتدساّ َٛاضزٖا إاي١ٝ.بهُإ َٓٗا, أٚ 

ٚٗ ٖصا اٱطاض تكّٛ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٗ ا٫تؿاق١ٝ بتكسِٜ دساٍٚ 

ايتعاَاتٗا بؿإٔ ؼطٜط اـسَات إاي١ٝ, قسز٠ ْٛع اـسَات اييت تؿتح فاٍ 

ايتعاٌَ ؾٝٗا, ٚاؿسٚز اييت تػُـح بٗا يؿتح أغٛاقٗا يًُ٪غػات إاي١ٝ 

غٛام(, َٚس٣ َا تتُتـ  ب٘ َٔ سط١ٜ ا٭دٓب١ٝ )ايكٝٛز ع٢ً ايٓؿاش يٮ
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سطن١ بإكاض١ْ بإ٪غػات إاي١ٝ احمل١ًٝ )ايكٝٛز ع٢ً إعا١ًَ ايٛط١ٝٓ(, 

 ؾه٬ عٔ اٱطاض ايعَين يتٓؿٝص ٖصٙ ا٫يتعاَات ٚ َٛعس بس٤ غطٜاْٗا.

ٚسسزت ا٫تؿاق١ٝ أؾهاٍ ْؿاش َٛضز اـس١َ ا٭دٓيب إٍ ايػٛم احمل١ًٝ ع٢ً 

 ايٓشٛ ايتايٞ:

 ٜس اـس١َ عدل اؿسٚز, أٟ ؾتح ايباب أَاّ إ٪غػـات إاي١ٝ تٛض

 ا٭دٓب١ٝ يتكسٜط اـس١َ إٍ ايػٛم احملًٞ.

  اغت٬ٗى اـس١َ ٗ اـاضز, أٟ ايػُاح ٕٛاطين ايسٚي١ باغت٬ٗى

اـسَات إاي١ٝ ٗ اـاضز.

  ايتٛادس ايتذاضٟ بإْؿا٤ ٚسسات تابعـ١ يًُ٪غـػات إاي١ٝ ا٭دٓب١ٝ

م احمل١ًٝ. ٗ ايػـٛ

 ايڀبٝعٌٝ إٍ ايػٛم احمل١ًٝ يتكسِٜ اـس١َ. ماْتكاٍ ا٭ؾدا 

ّٚهٔ يًسٍٚ ؾُٝا ٜتعًل بايٓؿـاش إٍ ا٭غـٛام, ٚإعا١ًَ ايٛط١ٝٓ 

يًُ٪غػات ا٭دٓب١ٝ إٔ تٓل ٗ دساٍٚ ايتعاَاتٗا ع٢ً ايؿطٚٙ أٚ 

 : اٯت١ٝايكٝٛز 

سز١ٜ, أٚ ؼسٜس عسز َٛضزٟ اـسَات, غٛا٤ ٗ أؾهاٍ سكـل ع -

 ايٓل ع٢ً استهاضات قسز٠, أٚ َٛضز ٚسٝس يًدس١َ.

ٚن  قٝٛز ع٢ً اؿذِ اٱْايٞ يًتعا٬َت ٗ ؾهٌ سـك١ نُـ١ٝ أٚ  -

 اؾذلاٙ ايطب٘ باؿاد١ ا٫قتكاز١ٜ.

ٚن  قٝٛز ع٢ً ايعسز اٱْايٞ يٮؾدام ايڀبٝعٌٝ ايصٜٔ ٜػُح شلِ  -

 بايعٌُ.

 َع١ٓٝ َٔ ايهٝاْات ايكا١ْْٝٛ. اؾذلاٙ تٛضٜس اـسَات َٔ خ٬ٍ أْٛاع -

  ٚن  سس أقك٢ يٓػب١ إًه١ٝ ا٭دٓب١ٝ ٗ إ٪غػات إؿذلن١. -

ٖا غبل ٜتهح يٓا إٔ ايسٍٚ ّهٔ إٔ تٓل ٗ دساٍٚ ايتـعاَاتٗا        

ع٢ً ايكٝٛز اييت تطاٖا ؾُٝا ٜتعًل بعسز َٛضزٟ اـسَات ٚ عسز ايعاًٌَ 

ادسٖا ٗ ايػـٛم احمل١ًٝ, ٚ قٝـ١ُ ا٭داْب ٗ إ٪غػات اييت ٜػُح بتٛ

َعا٬َت تًو إ٪غػات, ٚؾهًٗا ايكاْْٛٞ ٚاؿس ا٭قك٢ يٓػب١ إًه١ٝ 

 ا٭دٓب١ٝ ٗ ض٩ٚؽ أَٛاشلا.
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ْ٘ ٫ هٛظ يًعـهٛ إٔ ٜكّٛ بتعسٌٜ أٟ ايـتعاّ َسضز ع٢ً أإ٫       

, نُا ّدساٚي٘ قبٌ اْكها٤ ث٬خ غٓٛات ع٢ً تاضٜذ بس٤ غطٜإ ا٫يتعا

عًٝ٘ ايسخٍٛ  ٗ َؿاٚنـات ي٬تؿام ع٢ً ايتعٜٛهات اييت ٜڀًبٗا  ٜتعٌ

أٟ عهٛ آخط ٜط٣ إٔ َكـاؿ٘ قس تأثطت َٛدب ٖصا ايتعسٌٜ, ٚ عًـ٢ 

إٔ ػطٟ تطتٝبات ايتعٜٛض ٚؾكا ٕبسأ ايسٚي١ ا٭ٍٚ بايطعا١ٜ. ٚٗ ساي١ 

هٛ ايصٟ ٜطغب ٗ إدطا٤ ايتعسٌٜ ٚايعهٛ ععسّ ايتٛقٌ إٍ اتؿام بٌ اي

تهطض ؾاْ٘ ّهٔ ايًذ٤ٛ إٍ ايتشهِٝ, ٫ٚ هٛظ يًعهٛ ا٭ٍٚ إٔ ٜكّٛ إ

بتعسٌٜ ايتعاَات٘ أٚ ا٫ْػشاب َٓ٘ قبٌ تٓؿٝص ايذلتٝبات ايتعٜٛه١ٝ اييت 

 ٜكه٢ بٗا ايتشهِٝ.

 ضابعا: ايتشطٜط إكطٗ َباز٥٘ ٚ إدطا٤ات٘

٠ ١ٝ ٗ ؾذلـغعت ايهجرل َٔ ايسٍٚ ايٓاَ ا٫قتكازَٟٔ أدٌ ؼكٝل ايُٓٛ 

ع٢ً إبسا٤ بكؿتٗا ايكازض٠  ,ايػبعٝٓات إٍ تڀبٝل ايتسخٌ اؿهَٛٞ

ايٓكٝش١ ا٫قتكاز١ٜ, ٚايكازض٠ ع٢ً تٛؾرل ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايهطٚض١ٜ 

 ـڀ٘ ايت١ُٝٓ, ٚيتػڀ١ٝ ايعذع ٗ ا٭غٛام إاي١ٝ.

غاِٖ ايتسخٌ اؿهَٛٞ ع٢ً تٛدٝ٘ أغعاض ا٥٫تُإ, ٚبايتايٞ انؿاض 

ا٫نؿاض َعس٫ت ٖصا َٚؼ طٚض ٚايٛزا٥ َعس٫ت ايؿا٥س٠ ع٢ً ايك

ٖٴطبت  ايؿا٥س٠ اـاق١ بايٛزا٥ , ٚمل ٜعس يًُسخطٜٔ ساؾعا زاخٌ ايب٬ز, إش 

ا٭َٛاٍ خاضز ايٛطٔ ٗ إطاض ايتسخٌ ٚايطقاب١ اؿه١َٝٛ, ٖا أز٣ إٍ ْٛع 

َٔ ايهبح إايٞ, ايصٟ تطتب عٓ٘ إٓازا٠ بتڀبٝل غٝاغ١ ايتشطٜط 

 إكطٗ.

ًت ايسٍٚ إتكس١َ ؾعًٝا ع١ًُٝ ايتشطٜط إكطٗ ٗ ْٗا١ٜ اغتهُ     

ايجُاْٝٓٝات ٚبسا١ٜ ايتػعٝٓٝات, ٚبعسٖا ؾطعت ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

ٗ إدطا٤ إق٬سات اقتكاز١ٜ, با٫ْتكاٍ َٔ ا٫قتكاز إدڀ٘ إٍ 

ا٫قتكاز اؿط )اقتكاز ايػٛم(, إش ٫ ّهٔ يٲق٬ح ا٫قتكازٟ إٔ وسخ 

ٖتُاّ بايكڀاع إكطٗ, ٚايتعذٌٝ ب٘ عٔ ططٜل ؼطٜط ايكڀاع إ٫ با٫

إكطٗ, ٜسخٌ ٖصا ٗ ايؿطٚٙ اييت ؾطنٗا قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ٗ 

 إطاض بطْاَر اٱق٬ح ا٫قتكازٟ.



(425) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٜسخٌ ايتشطٜط إكطٗ نصيو نُٔ ايتڀٛضات إكطؾ١ٝ ايعا١ٕٝ اييت 

إٓاؾػ١ بٌ ايبٓٛى,  َٔ ايكٝٛز ٚايعطاقٌٝ ظٜاز٠ سس٠تكّٛ ع٢ً ايتشطض

اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ تهٓٛيٛد١ٝ َتڀٛض٠ ي٬تكاٍ ٚإعًَٛات, تڀبٝل 

١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ نُـِٓٛ َكطضات ؾ١ٓ باظٍ, ٚايسخٍٛ إٍ

 ٘ ٚقطض يًدسَات إاي١ٝ ٚإكـطؾ٥.١ٝيًع٬قات ايتذـاض١ٜ بٌ أعها

 . َا١ٖٝ ايتشطٜط إكطٗ:  

ٗ بإع٢ٓ ايهٝل, ع٢ً أْ٘ فُٛع١ اٱدطا٤ات ّهٔ تعطٜـ ايتشطٜط إكط

اييت تػع٢ إٍ خؿض زضد١ ايكٝٛز إؿطٚن١ ع٢ً ايكڀاع إكـطٗ, َٔ 

 بٝٓٗا غٝڀط٠ ايكڀاع ايعاّ ٚ اؿس َٔ سط١ٜ اْتكاٍ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ.

أَا بإع٢ٓ ايٛاغ , ؾٝؿٌُ فُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات ايـيت تعٌُ ع٢ً 

ڀبٝل ْٛاّ غرل َباؾط يًطقاب١ ايٓكس١ٜ, تڀٜٛط ا٭غـٛام إاي١ٝ, ٚت

ٚإْؿا٤ ْٛاّ إؾطاٗ قٟٛ. 

تكّٛ غٝاغ١ ايتشطٜط إكطٗ ع٢ً ايجك١ ايها١ًَ ٗ ا٭غـٛام, سٝح ٜتِ 

ؼطٜـطٖا َٔ ايكٝٛز اٱزاض١ٜ, ٚبايتايٞ إعڀا٤ يك٣ٛ ايػٛم اؾس١ٜ ٗ 

ٚعسّ ٚن  سسٚز قك٣ٛ ي٘, ايعٌُ, عٔ ططٜل ؼطٜط َعس٫ت ايؿا٥س٠,

ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ا٫غتجُاضات ٚؼػٌ ْٛعٝتٗا, بعٜاز٠ ا٫زخاض ٚايتشهِ  ٖا

 با٭غعاض, ٚايكها٤ ع٢ً ايكعٛبات اييت تعطقٌ عٌُ ا٭غٛام.

ضغِ ايٓذاح ايصٟ عطؾت٘ غٝاغ١ ايتشطٜط إكطٗ ٗ ايسٍٚ إتكس١َ,     

إ٫ أْٗا تؿٗس قعٛبات ٗ تڀبٝكٗا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ, تطد  ٖصٙ ايكعٛب١ 

شلؿاؾ١ اقتكازٖا ْتٝذ١ أعبا٤ إس١ْٜٝٛ, ؾايسٍٚ ايٓا١َٝ تًذأ إٍ طًب 

ايكطٚض يتڀبٝل بطاَر ايت١ُٝٓ, ٚأقبشت تعتُس ع٢ً قٓسٚم ايٓكس 

ٚايبٓو ايسٚيٌٝ َٔ أدٌ ؼكٝل ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ. ٖصٙ ايٛطٚف أزت 

ببعض ايسٍٚ يطؾض تڀبٝل غٝاغ١ ايتشطٜط إكطٗ, ْٛطا ٯثاضٖا 

ع٢ً ا٫قتكاز, إ٫ أْ٘ ّهٔ تڀبٝل ٖصٙ ايػٝاغ١ يهٔ بايتعاّ ايػًب١ٝ 

اؿٝڀ١ ٚاؿصض َ  ايتسضز ٗ تڀبٝكٗا, ٚنصا ٚن  ايطقاب١ اؿصض٠ ع٢ً 

ايبٓٛى َٔ ططف ايبٓو إطنعٟ, ؾًٝؼ إِٗ تڀبٝل غٝاغ١ ايتشطٜط 
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إكطٗ بٌ إزاضتٗا بٓذاح, ٚايتُػو بايؿطٚٙ ايهؿ١ًٝ بتشكٝل 

 ٟ.ا٫غتكطاض ا٫قتكاز

 ايتشطٜط إكطٗ:   ئ. َبـاز

 تكّٛ ع١ًُٝ ايتشطٜط إكطٗ ع٢ً َبسأٜٔ :     

ٌُٜٛ إؿاضٜ  باغتعُاٍ ايكطٚض إكطؾ١ٝ, بايتٛؾٝل بٌ ا٫زخاض  

ٚا٫غتجُاض عٔ ططٜل َعس٫ت ايؿا٥س٠, بطؾعٗا ي٬زخاض ٚخؿهٗا 

 ي٬غتجُاض.

َٛاٍ ٚايڀًب ٗ ايػٛم با٫يتكا٤ بٌ عطض ا٭ ٠ؼسٜس غعط ايؿا٥س 

عًٝٗا ي٬غتجُاض, عٔ ططٜل ا١َ٤٬ٕ بٌ ا٫غت٬ٗى ٚاٱْؿام 

ا٫غتجُاضٟ, ٚعًٝ٘ ؾعٜاز٠ ا٭َٛاٍ إٛد١ٗ يًكطٚض ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ 

  ا٫غتجُاض ٚبايتايٞ ظٜاز٠ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ .

 . إدطا٤ات ايتشطٜط إكطٗ :

خط سػب ا٭ٖساف ٱؽتًـ أغايٝـب ؼطٜط ايكڀاع إكطٗ َٔ بًس إٍ     

احملسز٠ يًػٝاغ١ ايعا١َ, ؾٗٞ إَا إدطا٤ات يتشػٌ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, أٚ 

يتؿذٝ  إٓاؾػ١ ٗ ايكڀاع إايٞ, أٚ يتشـػٌ ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ 

ٚتڀٜٛطا٭غٛام إاي١ٝ, أٚ يسعِ ع١ًُٝ ايتِٓٛٝ ايٛاعٞ ٚاشلٝهٌ 

 اٙ ايتاي١ٝ :ايتُٓٛٝٞ, ع٢ً ايعُّٛ ّهٔ تًدٝل ٖصٙ اٱدطا٤ات ٗ ايٓك

إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً غعط ايؿا٥س٠ بتٛغٝ  َس٣ ؼطنٗا ٚإظاي١ ايػكٛف  - 

 إؿطٚن١ عًٝٗا.

إيػا٤ ايكٛاعس اٱزاض١ٜ إڀبك١ ع٢ً بٓٛى َع١ٓٝ َجٌ ايػكٛف  - 

 ا٥٫تُا١ْٝ ٚا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ.

 ظٜاز٠ اغتك٬ي١ٝ إ٪غػات إاي١ٝ. - 

٥٫تُإ ؽؿٝض ايكٝٛز إباؾط٠ ايتكًٌٝ َٔ تسخٌ ايسٚي١ ٗ َٓح ا - 

 عًٝٗا.

 ظٜاز٠ اغتك٬ي١ٝ إ٪غػات إاي١ٝ.  - 

 إعاز٠ ٖٝه١ً ايبٓٛى اييت تسٜطٖا ايسٚي١ ٚؼًٜٛٗا يًكڀاع اـام. - 

 تكًٌٝ اؿٛادع أَاّ ا٫ْهُاّ يًػٛم ٚا٫ْػشاب َٓ٘ . - 
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ٌ ؼػٌ زضد١ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ إعا٬َت َ  ظٜاز٠ أٚد٘ اؿُا١ٜ يًُٛزع - 

 إػتجُطٜٔ.

                       إط٬م ايطغّٛ ٚايع٫ُٛت.                                                                                                       - 

إعاز٠ تهٜٛٔ ضأؽ إاٍ إكطٗ.  - 

ٌ ايتشطٜط خاَػا: عٛاٌَ ظٜاز٠ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًكڀاع إكطٗ ٗ ٚ

إكطٗ

ايتؿتح ع٢ً ايعامل اـاضدٞ, ٚبايتايٞ هب ٜتڀًب ؼطٜط ايكڀاع إكطٗ

إٔ ٜتػِ بايهؿا٠٤ ٚايكسض٠ ع٢ً إٓاؾػ١ ايعا١ٕٝ, خاق١ ٗ اـسَات 

 إاي١ٝ, َٚٔ بٌ ايعٛاٌَ اييت تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ:

 ايكٝاّ بسٚض ايبٓٛى ايؿا١ًَ : .8

بٓٛى قبٌ ايتشطٜط إكطٗ ٗ ٌٚ ايتدكل ايكڀاعٞ تعٌُ أغًب١ٝ اي

أٚ ايٛٚٝؿٞ, بُٝٓا تكّٛ ايبٓٛى ايؿا١ًَ ٗ ٌٚ ايتشطٜط إكطٗ بهٌ 

ايٛٚا٥ـ ايتكًٝس١ٜ ٚغرل ايتكًٝس١ٜ )ايبٓٛى إتدكك١ ٚبٓٛى ا٫غتجُاض 

ٚا٭عُاٍ(, عٔ ططٜل تٜٓٛ  أعُاشلا ٚٚٚا٥ؿٗا, يتًيب ضغبات نٌ عٌُٝ. 

ؿا١ًَ تعٌُ ع٢ً تٜٓٛ  َكازض ايتٌُٜٛ, ٚتعب١٦ أندل ٚعًٝ٘ ؾايبٓٛى اي

ازخاض ٖهٔ َٔ نٌ ايكڀاعات, َٚٓح ا٥٫تُإ يهٌ ايكڀاعات, ٚتكسِٜ 

 اـسَات إتٓٛع١ ٚإتذسز٠.

 تتُٝع ايبٓٛى ايؿا١ًَ بـ :

 تٓٛع ٖٝهًٗا إتهٕٛ َٔ قؿ١ٛ ايكطٚض ٚا٫غتجُاضات, ٚشيو -

    يتدؿٝض إداطط

ططٜل  ب إعاقط٠ ٗ إزاض٠ أقٛشلا ٚخكَٛٗا, عٔتڀبٝل ا٭غايٝ -

.تٛؾٝكٗا أغعاض ايؿا٥س٠ يطؾ  ايعا٥س ٗ ايػٛم 

 .ايعٌُ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ايؿطنات -

نُا  ا٫غتؿاز٠ َٔ خدلات ايبٓٛى ايتذاض١ٜ ٚإتدكك١ قڀاعٝا -

 يًبٓٛى ايؿا١ًَ زٚض نبرل ٗ ع١ًُٝ اـٛقك١ عٔ ططٜل : 

 اي١ٝ يًُ٪غػات اييت تعاْٞ َٔ َؿانٌ َاي١ٝ )عذع(َعاؾ١ اشلٝانٌ إ -
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أٚ إعاز٠ تكُٝٝٗا ٚإػاعس٠ ٗ بٝعٗا ٚايذلٜٚر يصيـو يس٣ َؿذلٌٜ  -

  .دسز, عٔ ططٜـل تكِٝٝ أقٛشلا بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ

خًل ؾطم عٌُ دسٜس٠ َٚٓتذ١, عٔ ططٜل ٌُٜٛ َؿطٚعـات  -

بايتعإٚ َ  قػرل٠ يًعُاي١ ايعا٥س٠ ايٓاػ١ عٔ خٛقك١ إ٪غػات 

 .ايكٓسٚم ا٫دتُاعٞ

زعِ ايكڀاع اـام َٔ خ٬ٍ تكـسِٜ قطٚض, يتشؿٝع ا٫غتجُاض ٗ  -

كتًــ ايكڀاعات.

 ا٫ػاٙ مٛ ا٫ْسَاز ي٬غتؿاز٠ َٔ َعاٜا اؿذِ : .0

ػس بعض ايبٓٛى ْؿػٗا غرل قازض٠ ع٢ً إٓاؾػ١ ٗ ايػٛم, ٚايػبب       

ٗا ع٢ً َٛاد١ٗ إداطط اييت ضاد  أق٬ يكػط سذُٗا, ٚيعسّ قسضت

تتعطض شلا خ٬ٍ ْؿاطٗا إكطٗ. ٚشلصٙ ا٭غباب, ؾهطت ايهجرل َٔ 

إ٪غػات إكطؾ١ٝ ٗ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتڀٛض إكطٗ ٗ ع١ًُٝ 

ا٫ْسَاز  ٗ َ٪غػات َكطؾ١ٝ خاق١ َ  تٛقٝات ؾ١ٓ بـاظٍ اـاق١ 

 ١ إداطط. باٱؾطاف ٚايطقاب١ إكطؾ١ٝ, يتسعِ ضأزلاشلا يتػڀٝ

ؾا٫ْسَاز إكطٗ, ٖٛ ؽًٞ ايبٓو إٓسَر ع٢ً تطخٝك٘ ٚازل٘ إٍ     

ايبٓو إسَر, َ  َٓح أقٛي٘ ٚخكَٛ٘, ٜٚذلتب عٔ ا٫ْسَاز آثاضا 

 إهاب١ٝ ٚأخط٣ غًب١ٝ. ّهٔ سكط أِٖ اٯثاض اٱهاب١ٝ ؾُٝا ًٜٞ : 

 تسعِٝ إطنع إايٞ يًُ٪غػ١ بعٜاز٠ ضأؽ إاٍ  -  

 ػٌ َػت٣ٛ اٱطاضات إكطؾ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ؼ -  

 ضؾ  إػت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٞ إكطٗ ٚ إايٞ, ٕػاٜط٠ إعاٜرل ايسٚي١ٝ  -  

ضؾ  َػت٣ٛ تكٓٝؿٗا ايسٚيٞ ٚايك١ُٝ ايػٛق١ٝ ٭غِٗ ايبٓٛى  -  

 إٓسف١ 

 تٜٓٛ  ا٭ْؿڀ١ ٚاـسَات إكطؾ١ٝ يًع٤٬ُ ٚا٭غٛام  - 

 ع٢ً إٓاؾػ١ يًُ٪غػات إٓسف١ ظٜاز٠ ايطع١ٝ ٚايكسض٠  -

تكسِٜ خسَات ايبٓٛى ايؿا١ًَ َ  ؽؿٝض إداطط ٚظٜاز٠ قسض٠ ؼًُٗا    -

 ظٜاز٠ ايكسض٠ ا٥٫تُا١ْٝ  ؾُٝ  إٛاضز ٚا٭قٍٛ إاي١ٝ  -

 أَا اٯثاض ايػًب١ٝ ي٬ْسَاز إكطٗ, ّهٔ إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ:      



(429) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ف١ عسّ ا٫عتٓا٤  بايعبا٥ٔ ايصٜٔ ٜذلتب عٔ ندل سذِ إ٪غػات إٓس -

 ٜٓكطؾٕٛ عٓٗا .

نُا ٜذلتب عٔ ندل سذِ إ٪غػات إٓسف١ ؾ٤ٛ ٖصٙ إ٪غػات  -

ٱخؿا٤ إعًَٛات ٚايبٝاْات, ٚبايتايٞ ظٜاز٠ إداطط ٚا٭خڀا٤ اييت ّهٔ 

 تساضنٗا ٗ ايٛقت اي٬ظّ. 

 اغتدساّ اـسَات إاي١ٝ إكطؾ١ٝ اؾسٜس٠: .3

ٚاغتشساخ خسَات إكطٗ, ٖٞ ع١ًُٝ ؼطٜطزلات ايتشطٜطَٔ أِٖ     

َكطؾ١ٝ َتُج١ً ٗ: 

Éايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ: 

ٚتٛظٜ  إٓتذات بٛغا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ, تتُجٌ ٗ ٖٞ ْٛع َٔ ايتػٜٛل

ا٫ْذلْت, عٔ ططٜل ططح إٓتذات بهٌ َٛاقؿاتٗا َٚعًَٛاتٗا ٗ 

ايڀـطٜك١ بتٛؾرل كتًـ ايٓؿكات اٱزاض١ٜ  ا٫ْذلْت, ؾتػاِٖ ٖصٙ

ٚا٫تكـاٍ ٚتٛغٝ  زا٥ط٠ إػتًٗهٌ, نُا ٜػاِٖ ايبٓو ٗ ٖصٙ ايع١ًُٝ 

بإقساض بڀاقات إيهذل١ْٝٚ خاق١ بايع٤٬ُ يًتشٌٜٛ ٚايتػسٜس, ٜٚهٕٛ 

 ايبٓو نآَا ؿل ايتادط ٗ غساز ق١ُٝ قؿكات ايتذاض١ٜ.

ايكطٚض إؿذلن١:  

ٖٞ ْٛع َٔ ايكطٚض شات ق١ُٝ ٚكاطط نبـرل٠, تؿذلى ٗ تكسّٗا عس٠ 

بٓٛى, ٚؽل ٖصٙ ايكطٚض ٌُٜٛ ايعًُٝات ايهبرل٠ شات إبايؼ ايهد١ُ, 

ٚعًٝ٘ ؾايكطٚض إؿذلن١ تكـسّ يًُكذلض َكازض ايتٌُٜٛ إتٓٛع١ 

 ٚتعطؾ٘ ع٢ً بٓٛى دسٜس٠.

             اٱٜساع:ؾٗازات  

ٜكسضٖا ايبٓو بعس إٜساع َبًؼ َٔ إاٍ َٛزع ,ٖٞ ٚثٝك١ قاب١ً يًتساٍٚ

 بػعط ؾا٥س٠ َع١ٓٝ ٕس٠ قسز٠ تعٜس أٚ تكٌ عٔ غت١ أؾٗط.

 إؿتكات:   

تتشسز بك١ُٝ أٚ أنجط َٔ  ,ٖٞ عكٛز َاي١ٝ ؽل بٓٛز خاضز إٝعا١ْٝ

ٚآداشلا ططٖا,ا٭قٍٛ, ٚتتٓٛع ٖصٙ ايعكٛز سػب طبٝعتٗا, ٚكا

 ّٜٛ ٚعاّ, ٚأِٖ ٖصٙ ايعكٛز:  إذلاٚس١ بٌ 
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 عكٛز اـٝـاض  -

عكٛز اٯدـٌ -

عكٛز إػتكبٌ -

ايسٜٕٛ إػاْس٠: 

ات عٓس إؾ٬ؽ ايعٌُٝ, ٖٞ زٜٕٛ ايسضد١ ايجايج١ َٔ سٝح تطتٝب ا٫يتعاَ

أٟ عٓس تكؿ١ٝ أ٬َن٘, ٚتعتدل َكسضا يًتٌُٜٛ إكٓـ ٗ ايسضد١ 

 إتٛغڀ١.

ايتأدرل ايتًُٜٛٞ : 

ٖٛ ْٛع َٔ ٌُٜٛ ا٫غتجُاضات, ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً عكس بٌ إ٪دط 

ٚإػتأدط ٭قٌ َعٌ ٚاسس قسز, ٜٚػتعٌُ ايتأدرل ايتًُٜٛٞ عٓسَا 

إػتأدط٠ غرل قازض٠ ع٢ً ؾطا٤ اغتجُاض, ؾتًذأ إٍ تهٕٛ إ٪غػ١ 

إ٪غػ١ إاي١ٝ اييت تؿذلٜ٘ ٗ َهاْٗا, بكؿتٗا ؾطن١ ايتأدرل ايتًُٜٛٞ 

بكؿتٗا إػتؿٝس َٔ َ٪غػ١ أخط٣ تعتدل يكاحل إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ,

با٥ع١ ا٭قٍٛ اٱْتاد١ٝ, ٜٚػتأدط ا٭قٌ إايٞ  إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ 

اض قسز ٕس٠ قسز٠, ٚٗ ْٗا١ٜ إس٠ إَا ٜطد  ا٭قٌ يًُايو َكابٌ زؾ  إه

ا٭قًٞ )إ٪غػ١ إػتأدط٠( أٚ تؿذلٜ٘ إ٪غػ١ إ٪دط٠ ٜعتدل ايتأدرل 

ٚغ١ًٝ دسٜس٠ يتٌُٜٛ ايتًُٜٛٞ َٔ عٓاقط زؾ  ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, ٚ

 إؿطٚعات اييت تعاْٞ َٔ قعٛبات َاي١ٝ. 

 ضات ايعاًٌَ ٗ ايبٓٛى :. ايتٜٓٛ  ٗ بطاَر ت١ُٝٓ َٗا

هب ا٫ٖتُاّ بايعٓكط ايبؿطٟ َٔ أدٌ َػاٜط٠ ايتڀٛض ايعإٞ, عٔ     

 ططٜل ت١ُٝٓ إٗاضات ٗ إٝسإ إكطٗ 

يًعاًٌَ باؾٗاظ إكطٗ, ّٚهٔ ايكٝاّ بصيو خ٬ٍ زٚضات تسضٜب١ٝ قكرل٠ 

٢, تكّٛ بٗا إس٣ يًعاًٌَ اؾسز, أٚ يًذلق١ٝ يًُػتٜٛات ايٛٚٝؿ١ٝ ا٭عً

َطانع زضاغات ٗ إٝسإ إكطٗ, غٛا٤ ٗ ايبٓو إطنعٟ أٚ ٗ ايبٓٛى 

ايتذاض١ٜ أٚ إعاٖس إتدكك١ , ٚنصيو بًكا٤ات شات َػت٣ٛ عايٞ 

 يٲط٬ع عُا هطٟ ٗ ايػاس١ ايسٚي١ٝ ٚإعاٖس ايعا١ٕٝ يًبٓٛى .
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 ايبٓٛى:  خٛقك١. 

ٗ ايسٍٚ  ٙ, ٚقس سسخ ا٫ػاٙ مٛتعتدل خٛقك١ ايبٓٛى أسس ْٛاتر ايع١ٕٛ

١ٝ بايتشسٜس بعس ظٚاٍ تٛاب  إًه١ٝ ايعا١َ يًبٓٛى, ٗ ٌٚ ؼٍٛ ـايٓاَ

كازٟ ٚايتشٍٛ ـ٬ح ا٫قتـايهجرل َٔ ٖصٙ ايسٍٚ إٍ تڀبٝل بطاَر اٱق

 ٯيٝات ايػٛم.

إككٛز غٛقك١ ايبٓٛى: ّهٔ ؼسٜس إككٛز غٛقك١ ايبٓٛى َٔ  -

ّٚهٔ  وهُٗا أغاؽ تؿطٜعٞ أٚ قاْْٛٞ, ,ٛقك١خ٬ٍ ْٛعٌ َٔ اـ

 إٜهاح شيو َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايتايٞ:

عٞ اؿه١َٛ َٔ ـخٛقك١ ايبٓٛى إؿذلن١: ٜؿرل ٖصا إؿّٗٛ إٍ غ -أ

خ٬ٍ ايبٓٛى ٚؾطنات ايتأٌَ اييت ُتًهٗا إٍ تكًٝل ْػب إػا١ُٖ 

َػتدس١َ ٗ  َٚٔ ثِ بٝ  ٖصٙ إػاُٖات ٗ ٖصٙ ايبٓٛى دع٥ٝا أٚ نًٝا,

 شيو غٛم إاٍ, بايتشسٜس غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ أٚ ايبٝ  إباؾط.

كٛز غٛقك١ ايبٓٛى ايعا١َ ٖٚٛ ـخٛقك١ ايبٓٛى ايعا١َ : إك -ب

تٛغٝ  قاعس٠ إًه١ٝ ٗ تًو ايبٓٛى َٔ خ٬ٍ ططح دع٤ َٔ ضأزلاٍ تًو 

 ايبٓٛى يًبٝ  ٚايتساٍٚ ٗ بٛضق١ ا٭ٚضام إاي١ٝ بايتسضٜر. 

إدطا٤ات خٛقك١ ايبٓٛى ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ: تتدًل أِٖ إدطا٤ات -

 خٛقك١ ايبٓٛى ؾُٝا ًٜٞ :

إعساز ايطأٟ ايعاّ ٚ َٓاقؿ١ اؾٛاْب إدتًؿ١ يع١ًُٝ خٛقك١  -

 ايبٓٛى ايعا١َ.

 إدطا٤ ايتعس٬ٜت ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ ـٛقك١ ايبٓٛى. -

 ٚخكّٛ ايبٓو. ٭قٍٛٚإٛنٛعٞ  ايتكِٝٝ ايسقٝل -

 إ سكٛم ايعاًٌَ بايبٓٛى قٌ اـٛقك١.نُ -

تتاب ايعاّ ٚايڀطح ـك١ )ا٫نـٛب ا٭َجٌ يع١ًُٝ اـٛقـاختٝاض ا٭غً -

 عكٛز اٱزاض٠( ِٗ,ـايعاّ يٮغ

تسعِٝ نؿا٠٤ ايطقاب١ إكطؾ١ٝ ٚإاي١ٝ َٔ خ٬ٍ إقساض قإْٛ  -

ػ١ َٚٓ  ا٫ستهاض, تڀٜٛط ايتؿطٜعات ا١ُٕٛٓ يعٌُ ايبٓٛى, ـإٓاؾ

 ن  نٛاب٘ ًَه١ٝ ايبٓٛى.ٚٚ
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ه٬ت ايكطٚض ـك١ ٚ َعاؾ١ َؿـإعاز٠ ٖٝه١ً ايبٓٛى قٌ اـٛق -

  س٠ ٚعح إَها١ْٝ زَر بعض ايٛسسات ايبٓه١ٝ.ـايطان

سٜس َٔ ـاى ايعـا٭ٖساف إتٛق  ؼكٝكٗا َٔ خٛقك١ ايبٓٛى: ٖٓ-

ا٭ٖساف اييت َٔ إتٛق  ؼكٝكٗا َٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اـٛقك١ ًْدكٗا 

 ًٜٞ : ؾُٝا

طٗ.ـتعُٝل إٓاؾػ١ ٗ ايػٛم إكطؾ١ٝ ٚ ؼػٌ ا٭زا٤ إك 

ه١ٝ .ـس٠ إًـتٓؿٝ٘ غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚتٛغٝ  قاع 

سَات إكطؾ١ٝ.ـاز٠ نؿا٠٤ أزا٤ اــؼسٜح اٱزاض٠ ٚظٜ 

يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ . أؾـهٌؿام ايعاّ ٚإزاض٠ ـٝس اٱْـتطؾ 

ا نإ ٖٓاى أٖساف ؾطٚٙ ٚنٛاب٘ لاح خٛقك١ ايبٓٛى: إش-

ـٛقك١ ايبٓٛى ايعا١َ ؾإٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ احملاشٜط ٚ ايهٛاب٘ اييت 

 تهؿٌ لاسٗا ٚيعٌ أُٖٗا: 

 ٫ خٛقك١ يًبٓٛى بسٕٚ إعاز٠ ٖٝه١ً ؾا١ًَ يًبٓٛى قٌ اـٛقك١. -

إٔ تهٕٛ اـٛقك١ دع١ٝ٥ ٚ تتِ تسضهٝا, خاق١ إٔ ايبٓٛى ايعا١َ شلا  -

 أْٛاع إًه١ٝ.

 أنٝس اغتك٬ي١ٝ ايبٓو إطنعٟ ٚظٜاز٠ قٛت٘ ٚؾعايٝت٘.نطٚض٠ ت -

ؿع١ َٔ ايٓكس ا٭دٓيب ـات َطتـإٔ وتؿٜ ايبٓو إطنعٟ باستٝاط -

ات غعط ايكطف ٚتًب١ٝ استٝادات ايبٓٛى ـٕٛاد١ٗ أٟ قسَات أٚ أظَ

 َٔ ايٓكس ا٭دٓيب.

َٔ  تهٝؿا َ  ايع١ٕٛ, أنجطايعٌُ ع٢ً تڀٜٛط اؾٗاظ ايبٓهٞ يٝهٕٛ  -

 ٍ ايتٛغ  ٗ اغتدساّ اسسخ أزٚات ايتك١ٝٓ ايبٓه١ٝ.خ٬

ٓٛى ع٢ً ـٌَ ع٢ً ايٛزا٥  ست٢ تعزاز قسض٠ ايبأتؿعٌٝ ْٛاّ ايت -

ٚظٜاز٠ ثك١ إٛزعٌ ٗ اؾٗاظ  إٓاؾػ١ ٚؼكٝل ا٭ضباح َٚٛاد١ٗ إداطط,

إكطٗ ايبٓهٞ نهٌ .

 غازغا: اهابٝات ٚغًبٝات ايتشطٜط إكطٗ

ايتػرلات ٚايتڀٛضات ٚايسضاغـات اـاق١ بايع١ٕٛ إٔ شلا َٔ  تؿرل ايهجرل

تأثرلا ٚاغـ  ايٓڀام ع٢ً اؾٗاظ إكطٗ ٗ أٟ زٚي١ َٔ زٍٚ ايعامل ْٚٓٛٙ 



(433) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٗ ايبسا١ٜ إٔ اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ يًع١ٕٛ ع٢ً اؾٗاظ إكطٗ قس تهٕٛ 

 اهاب١ٝ ٚ قس تهٕٛ غًب١ٝ ٖٚٓا تكبح ا١ُٕٗ إًكا٠ ع٢ً عاتل ايكا٥ٌُ

َٔ د١ٗ ٚتكًٌٝ اٯثاض  تع٢ً إزاض٠ اؾٗاظ إكـطٗ ٖٞ تعِٛٝ ا٫هابٝا

 ايػًب١ٝ عٓس أز٢ْ َػت٣ٛ َٔ د١ٗ أخط٣.

يكس سسخ تػرل نبرل ٗ أعُاٍ ايبٓٛى ٚ تٛغعت َػاس١ ٚزا٥ط٠ ْٚڀام 

أعُاشلا إـكطؾ١ٝ غـٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ احملًٞ أٚ ايعإٞ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ, 

ٍ أزا٤ خسَات َكطؾ١ٝ ٚ َاي١ٝ مل تهٔ تكّٛ ؾكس أخصت ايبٓٛى تتذ٘ إ

بٗا َٔ قبٌ سٝح تٓٛعت َكازض أَٛاٍ ايبٓٛى ٚأقبشت تػع٢ زا٥ُا 

ٚضا٤ تٜٓٛ  َكازض ايتٌُٜٛ ٚايتٛٚٝـ ٚايتعب١٦ ٭ندل قسض َـُهٔ َٔ 

إسخـطات َٔ ناؾ١ ايكـڀاعات, ٚتٛٚٝـ َٛاضزٖا ٗ أنجط َٔ ْؿاٙ.  

١, ٚايـعذع ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ ايهجرل َٔ ٗ ٌٚ اتػاع بٛازض ايعـ١ٕٛ إايٝ

ايبٓٛى, نإ عـًٝٗا ؼطٜط ْؿاطاتٗا ٚخسَاتٗا, يذلى إبازض٠ يٛدٛز 

ض٩ٚؽ أَٛاٍ دسٜس٠ آت١ٝ َٔ اـاضز, ٚوٌُ ايتشطٜط إكطٗ ٗ طٝات٘ 

َعاٜا, ٜعٌُ ع٢ً تبٝاْٗا َ٪ٜسٚ ٖصا ايتشطٜط, َٓٗا:

خاق١ ٗ ٌٚ إٓاؾػ١ إعڀا٤ ؾطق١ يًبٓٛى يتشػٌ أزا٥ٗا ٚتػٝرلٖا, ٭

ايؿسٜس٠, سٝح تكبح قازض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ طًبات إػتجُطٜٔ, ٚايعٌُ 

ع٢ً دًـب أندل عسز َٔ إسخطٜٔ, عـٓسَا ٜتشهِ ٗ أغعاض ايؿا٥س٠ 

 ٚايع٫ُٛت.

إَها١ْٝ دًب تهٓٛيٛدٝا َتڀٛض٠ ٗ فاٍ اٱزاض٠, با٫عتـُاز ع٢ً ٭

١ٝ.ايهؿا٤ات إاي١ٝ ٚإكطؾ١ٝ ا٭دٓب١ٝ ٚاحملً

ٚبايتايٞ ايكـها٤ ع٢ً ايبٓٛى غرل تطى إبازض٠ يك٣ٛ ايػٛم يًعٌُ, ٭

 ايكازض٠ ع٢ً ايتشػٌ, باغـتعُاٍ عًُٝات ا٫ْسَاز إكطٗ.

ضؾ  َػت٣ٛ ايتعاٌَ َ  ايعبا٥ٔ, ٚدًبِٗ بتكسِٜ شلِ أسػـٔ اـسَات  ٭

إكطؾ١ٝ, ٚبايتايٞ ا٫عتُاز ع٢ً ا٫زخاض احملًٞ ٚا٭دٓيب يتٌُٜٛ 

 تجُاض ٭ْ٘ أقٌ تهًؿ١.ا٫غ
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ظٜاز٠ سذِ إعا٬َت ٜػاعس ٗ خؿض إداطط يًػٛم ٚايكطض, عٔ  ٭

ططٜل ضؾ  ق١ُٝ ايعا٥س يٮَـٛاٍ إػتجُط٠, عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى سط١ٜ 

 ٚغطع١ ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات.

 ٛا٤ ناْت قڀاع عاّ أٚ خام,ـتأثرل ع٢ً أزا٤ ايؿطنات ايٛط١ٝٓ غ٭

 نبرل ٗ ض٩ٚؽ أَٛاٍ َعِٛ ٖصٙ ايؿطنات.اِٖ ظع٤ ـٚإكاضف تػ

تؿٝس َٔ ٌُٜٛ عًُٝات ـنطٚض٠ إٔ ٜػتعٝس ايكڀاع إكطٗ ٚ ٜػ٭

 سضٙ شيو ع٢ً إكاضف َٔ عا٥سات فع١ٜ.ـايتذاض٠ ايسٚي١ٝ ٕا غٝ

تأثرل ع٢ً ايعٌُ إكطٗ بؿهٌ َباؾط ٗ ساي١ ؾتح ا٭غٛام أَاّ ٭

ب إزاض١ٜ َتڀٛض٠ ـت ٚأغايٝخسَات إكاضف ا٭دٓب١ٝ َا يسٜٗا َٔ خدلا

اع ـاٯَط ايصٟ وتِ ع٢ً ايكڀ ٚقٛاٌْ َتشطض٠ ٗ إزاض٠ ايعٌُ إكطٗ,

  إكطٗ إٔ ٜعس ْؿػ٘ َٔ اٯٕ شلصٙ إطس١ً.

نُا إٔ يع١ًُٝ ايتشطٜط إكطٗ غًبٝات َٚػا٨ٚ َٓٗا ا٭ظَات إكطؾ١ٝ 

١ٝٓٝ, اييت َػت ايعسٜس َٔ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا ٚ زٍٚ أَطٜها اي٬ت

 ٚغٓكتكط ع٢ً زضاغ١ ا٭ظ١َ إهػٝه١ٝ ٚ أظ١َ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا:   

ٚقس أثاضت  أظ١َ غعط ايكطف ٗ إهػٝو: سسثت ا٭ظ١َ عاّ  -

تـػا٫٩ت عُٝك١ سٍٛ َس٣ قسضت ا٫قتكازٜات ايٓاؾ١٦ ع٢ً ايتهٝـ َ  

طٗ. اـسَات اـاضد١ٝ ٗ ٌٚ ايعـ١ٕٛ ْتٝـذ١ يًتشطٜط ا٫قتكازٟ ٚ إك

 ٚأِٖ أغباب ٖصٙ ا٭ظ١َ ٖٞ:

اضتؿاع غعط ايؿا٥س٠ ٚ إزاض٠ ايسٜٔ اؿهَٛٞ ايككرل ا٭دٌ ٚايتٛغ  ٗ  -

 ا٥٫تُإ إُٓٛح َٔ اؾٗاظ إكطٗ.

تسؾل ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ا٭دٓب١ٝ إٍ إهػٝو ٗ أعكاب تٓؿٝصٖا يدلْاَر  -

 اٱقـ٬ح ا٫قتكازٟ يػ١ٓ 

 سػـاب ايعًُٝات اؾاض١ٜ ٚ ايتـسٖٛض ٗ أز٣ إٍ إخؿا٤ سكٝك١ ايعذع ٗ

 إسخطات اـاق١ ٚ تكِٝٝ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ بأع٢ً َٔ قُٝتٗا اؿكٝك١ٝ.  

إػا٠٫ ٗ غعط قـطف )بٝعٚ( ٖا أز٣ إٍ اضتؿاع ؾسٜس ٗ ا٫غت٬ٗى  -

َٚٔ ثِ ظٜاز٠ نبرل٠ ٗ ايٛاضزات باغترلاز ايػً  اييت ىؿٕٛ اضتؿاع 

 تٛضزٜٔ.أغعاضٖا َٔ ططف إػ
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ٗ َٝعإ ايعًُٝات اؾاض١ٜ ٕٝعإ إسؾٛعات ٚ شيو  سسٚخ عذع نبرل -

يتٛقـ إهـػٝو عٔ غساز ايسٜٕٛ اـاضد١ٝ َ  سسٚخ ظٜاز٠ غطٜع١ ٗ 

َعس٫ت ايتٛغ  ايٓكسٟ ايصٟ غاِٖ ٗ إهاضب١ ع٢ً ايع١ًُ إهػٝـه١ٝ 

َطٜه١ٝ ٚ اييت اْٗاضت بؿس٠ ٖا اغتسع٢ إٍ تسخٌ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭

 قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ. 

أظ١َ غعط ايكطف ٗ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا: تكاعست أظ١َ غعط  -

ٚ اييت ُجًت ٗ  ايكطف ٗ زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا بسا١ٜ َٔ د١ًٜٝٛ 

اْٗٝاض ؾسٜس يعُـ٬ت تًو ايسٍٚ ْتٝذ١ يعًُٝات إهاضب١ ع٢ً غعط 

نڀطت ايػًڀات ٗ ايسٍٚ ايع١ًُ ٚ تسْٞ ا٭ضباح ٗ أغٛام ا٭غِٗ, ٖا ا

إٍ ضؾ  أغعاض ايؿا٥س٠ بٗسف ٚقـ ايتش٬ٜٛت َٔ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ إٍ 

ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ خاق١ ايس٫ٚض ا٭َطٜهٞ ٚ قاٚي١ تؿـذٝ  إػتجُطٜٔ 

ٗ ايساخٌ ٚاـاضز اؿا٥ـعٜٔ يًس٫ٚض ا٭َـطٜهٞ ع٢ً ؼٌٜٛ إبايؼ 

 إٛدـٛز٠ يسِٜٗ إٍ ايعُـ٬ت ايٛط١ٝٓ.

تدل تا٬ْٜس أٍٚ زٚي١ ٗ دٓٛب ؾطم آغـٝا تؿتعٌ ؾٝٗا أظ١َ غعط ٚتع

ايكـطف ٚايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ٚ َٓٗا اْتكًت عس٣ٚ ا٫نڀطابات إٍ ْٝ  

زٍٚ دٓٛب ؾطم آغٝا, ٚأخصت ا٭ظ١َ إاي١ٝ ا٭غ١ٜٛٝ ت٪ثط بعٓـ ٗ 

 ا٫قتكاز اؿكٝكٞ يتًو ايسٍٚ. َٚٔ أغباب ا٭ظ١َ َا ًٜٞ:

إٍ ؾعٛض إتعاًٌَ ٚ إهاضبٌ  ظ١َ ٗ د١ًٜٝٛ ٜطد  اؾتساز ا٭ -

ٚبهعـ  ١ع٢ً ايع٬ُت ٚاقتٓاعِٗ بهـعـ ا٭غٛام إاي١ٝ ايتآًٜسٜ

 ٚتسٖٛض ايكڀاع إايٞ ٚايٓكسٟ ٗ تا٬ْٜس.

ٚدٛز بعض إؿانٌ اييت أنـعؿت اؾٗاظ إكطٗ ٗ بعض زٍٚ دٓٛب  -

احمل١ًٝ ٚإؿـذلن١ بايعُـ٬ت ؾطم آغـٝا ٚأٚشلا اضتـؿاع َسْٜٛٝات ايبٓٛى 

ا٭دٓب١ٝ إش تٛغعت تًو ايبٓٛى ٗ ا٫غـتسا١ْ بايس٫ٚض ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ 

يتٌُٜٛ عُـًٝات ايتٛغ  ٚنصا يهـذ ايػٝٛي١ ٗ اقتكازٜات آغٝا ايٓاؾ١٦ 

ٖا ٜعطنٗا إٍ كاطـط ندل٣ ٗ سـاي١ ؽؿٝـض قٝـ١ُ ايع١ًُ احمل١ًٝ نُا 

 ـعٜا ٚ اْسْٚٝـػٝا.سسخ ٗ تاٜـ٬ْس ٚ َايٝ
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يٛسٜ إٔ غٝاغ١ اٱقطاض إكطٗ ٗ تًو ايبـًسإ اتػُـت باضتؿاع  -

ْػب١ قطٚض اجملا١ًَ ْتٝذ١ ايؿػاز ايػٝاغٞ ٚيتٌُٜٛ ايتٛغـ  ايعكاضٟ 

ٚإهاضبات ٫ٚ غـُٝا ٗ غٛم اٱغهإ, ٖا أز٣ إٍ اضتؿاع ْػب١ ايسٜٕٛ 

َٔ فـٌُ ايكطٚض  ١ا٥بإ ايطز١٦ٜ ٚ إؿهٛى ؾٝٗا ست٢ بًػت سس 

 ١بإا٥ ٗ اْسْٚٝػٝا, ٚ ١بإا٥ إُٓٛس١ بٛاغـڀ١ ايبٓـٛى ٗ تا٬ْٜس, ٚ

 ٗ نٌ َٔ نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ ٚ َايٝعٜا.

اخـت٬ٍ ٚ نـعـ ٚ ؾػـاز اؾـٗاظ إكـطٗ ٚ ايٓـٛاّ إايٞ ٗ َعِٛ  -

 زٍٚ دٓٛب ؾطم آغـٝا. 

طؾ١ٝ َا ٜعـطف بع١ًُٝ غػٌٝ َٚٔ أِٖ كاطط ع١ًُٝ ؼطٜط اـسَات إك

ٛاٖط٠ نأسس اي ٖصٙ ايعسٜس َٔ إ٪ؾطات إٍ تعاٜسا٭َٛاٍ سٝـح تؿـرل

ػا٤ ايطقاب١ ع٢ً ـ  إيـإداطط ايهبرل٠ يًع١ٕٛ ٚ غاق١ ايع١ٕٛ إاي١ٝ ؾُ

١ٝٓ زٕٚ َعطؾ١ ـايكطف ٚسط١ٜ زخٍٛ ٚخطٚز ا٭َٛاٍ عدل اؿسٚز ايٛط

ايٞ احملًٞ أَاّ إػتجُطٜٔ ب ايػًڀات ٚاْؿتاح ايػٛم إـَٔ داْ

  صض٠.ـػٌٝ ا٭َٛاٍ ايكـا٭داْب ؾكس اْؿتشت قٓٛات إناؾ١ٝ يػ

 تعطٜـ غػٌٝ ا٭َٛاٍ: -

اٍ ـغػٌٝ ا٭َٛاٍ ٖٞ عًُٝات َتتابع١ َٚػتُط٠ ٗ قاٚي١ َتعُس٠ ٱزخ 

ا٭َٛاٍ ايكصض٠ ايٓاػ١ عٔ ا٭ْؿڀ١ اـؿ١ٝ غرل إؿطٚع١ اييت ُاضؽ َٔ 

ؿٞ, ٗ زٚض٠ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ ي٬قتكاز ـ٫قتكاز اـخ٬ٍ َا ٜػ٢ُ با

ايطزلٞ أٚ ايٛاٖط ٱنػابٗا قؿ١ ؾطع١ٝ عدل اؾٗاظ إكطٗ ٚ أدٗع٠ 

 ايٛغاط١ إاي١ٝ ا٭خط٣.

 خكا٥ل عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ:  -

 تتػِ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ بػطع١ ا٫ْتؿاض اؾػطاٗ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ. -

ػ١ً ـاٍ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ أقبشت ُتس أؾكٝا َػتإٕ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛ -

 تكازٟ ٚإايٞ.ـٗ شيو َٓار ايتشطض ا٫ق

ٛيٛد١ٝ ٚ إعًَٛات١ٝ, ـتتٛانب عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ َ  ايجٛض٠ ايتهٓ -

 ًُٝات تڀٛضا نبرلا ٗ تكٓٝاتٗا.ـسٝح تؿٗس تًو ايع
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تطتب٘ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ بع٬ق١ ططز١ٜ بعًُٝات ايتشطٜط  -

ٜعزاز ا٫ػاٙ مٛ عًُٝات  -قتكازٟ ٚإايٞ َٚٔ ثِ ِٛ ايكڀاع اـام ا٫

ذاٙ يتشطٜط ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ. سٝح ـٛاٍ زٚيٝا َ  اظزٜاز ا٫تـغػٌٝ ا٭َ

صض٠ ـتػتػٌ عًُٝات ؾتح اؿسٚز ٚايتشطض َٔ ايكٝٛز ٗ ْكٌ ا٭َٛاٍ ايك

ت ع٢ً عدل اؿسٚز يتهٕٛ أنجط أَاْا ٗ زٍٚ أخط٣ غرل تًو اييت َٛضغ

 أضنٗا ا٭ْؿڀ١ اـؿ١ٝ غرل إؿطٚع١.

كٌ ع٢ً ـإٕ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ اييت تتِ َٔ خ٬ٍ خدلا٤ كت -

ًِ تاّ بكٛاعس ايطقاب١ ٚ اٱؾطاف ٗ ايسٍٚ َٚا ٜٛدس بٗا َٔ ثػطات ـع

 ّهٔ ايٓؿاش َٓٗا.

 ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يعًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ: -

 ع١ٝ خؿ١ٝ إڀاضز٠ ايكا١ْْٝٛ.ايبشح عٔ ا٭َإ ٚانتػاب ايؿط -

استساّ إٓاؾػ١ بٌ ايبٓٛى ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ ٜؿػط تعاٜس عًُٝات  -

ٌٝ ا٭َٛاٍ دع٥ٝا َٔ خ٬ٍ ايتػابل بٌ ايبٓٛى ؾصب إعٜس َٔ ـغػ

 ايع٤٬ُ ٚ ظٜاز٠ َعس٫ت ا٭ضباح.

اْتؿاض ايتٗطب ايهطٜيب ٚ اْتؿاض ايكطٚض غ١٦ٝ ايػُع١ اييت ؽؿٞ  -

 ٠ٛ ٚغطق١ أَٛاٍ ايبٓٛى. ـػاز ٚايطؾٚضا٥ٗا ايؿ

تبأٜ ايتؿطٜعات ٚقٛاعس اٱؾطاف ٚايطقاب١ بٌ ايسٍٚ إدتًؿ١, ٖا  -

تٓؿص َٓٗا ٖصٙ ٜؿتح اجملاٍ يٛدٛز بعض ايتػٝرلات اييت تػتڀٝ  إٔ 

 ايكصض٠. ا٭َٛاٍ

ٖٓاى بعض ايسٍٚ اييت تؿذ  عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ, ٚاييت أعًٓت  -

٢ اغتعساز يتًكٞ ا٭َٛاٍ ايكصض٠ إػػٛي١ ٚتكسّ بعهٗا قطاس١ أْٗا عً

 شلا ايتػ٬ٝٗت إُه١ٓ.

ا٭ؾدام ايڀبٝعٕٝٛ ٚإعٜٕٓٛٛ أنجط  أقبحٗ ٌٚ ا٫ػاٙ مٛ ايع١ٕٛ  -

ات ند١ُ َٔ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ بًس ٯخط ـٌٜٛ نُٝـقسض٠ ع٢ً ْكٌ ٚؼ

 زٕٚ عكبات أٚ تعكٝسات نجرل٠ ؼٍٛ زٕٚ شيو.
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 ز١ٜ يعًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ: اٯثاض ا٫قتكا-

ايتأثرل ايػًيب ع٢ً ايسخٌ ايكَٛٞ ايٛاٖط, سٝح ٜتِ اغتكڀاع  -

 ا٭َٛاٍ إٛزع١ ٗ اـاضز َٔ ايسخٌ ايكَٛٞ.

 يٲغذلاتٝذ١ٝػاز ٚايطؾ٠ٛ, ْٛطا ـٜ٪زٟ غػٌٝ ا٭َٛاٍ إٍ اْتؿاض ايؿ -

 ع٢ً بعٗا ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫قتكاز اـؿٞ ػاٙ ايكا٥ٌُـاشلذ١َٝٛ اييت ٜت

 ا٫قتكاز ايٛاٖط.

 اظزٜاز غػٌٝ ا٭َٛاٍ ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ايسٚا٥ط اـبٝج١ يٲدطاّ. -

ت٪زٟ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ إٍ ؽؿٝض ق١ُٝ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ, سٝح  -

تكّٛ عًُٝات غػٌٝ ا٭َٛاٍ بتشٌٜٛ ايع١ًُ احمل١ًٝ ايٓاػ١ عٔ أَٛاٍ غرل 

ٍ شات ايك١ُٝ اييت ّهٔ َؿطٚع١ إٍ شٖب ٚ فٖٛطات, ٚغرلٖا َٔ ا٭قٛ

 بٝعٗا ٗ اـاضز َكابٌ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ايك١ٜٛ.

ايتأثرل ٗ آيٝات ايػٛم ٚ ٗ ا٭غعاض احمل١ًٝ ٖا ٜؿهٌ خڀطا نبرلا ع٢ً  -

 َٓار ا٫غتجُاض.

اؿس َٔ ؾاع١ًٝ ايػٝاغات ايٓكس١ٜ ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا, ٚؾكاْعٛا  -

سؾكات ايٓكس١ٜ غرل بسق١ سذِ ايت ٜعطؾٕٛايػٝاغات ايٓكس١ٜ ٫ 

ساق١ٝ ٚ ؾاع١ًٝ قطاضاتِٗ ٚقعٛب١ َُٗتِٗ ـٛب١, ٖا ٜ٪ثط ع٢ً َكـاحملػ

 ٚبطاَر ايت١ُٝٓ ٚؼكٝل ا٫غتكطاض ايٓكسٟ ٚا٫قتكازٟ.  ٗ ٚن  خڀ٘ 

ُاٍ ايسٚي١ٝ, ٚتٗسز زا٥ُا باْٗٝاض ـت٪ثط بك٠ٛ ع٢ً اغتكطاض أغٛام اي-

 ٤ اقتكازٜات ايسٍٚ إدتًؿ١ ذط ايعا١ٜٚ ٗ بٓاـا٭غٛام ايطزل١ٝ اييت تعس س

8 

بكٛض٠ َباؾط٠ َس٣  ١ٜطتب٘ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاعٝ

تڀٛض اـسَات إاي١ٝ ٚغٛم ضأؽ إاٍ, ٖٚٞ ايكٓٛات إاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ 

يتٌُٜٛ إؿاضٜ  اؾسٜس٠ ِٚٛ ايؿطنات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اييت تكّٛ 

ثًجٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ. نُا إٔ تٛاؾط  عاز٠ ٗ ا٫قتكازٜات اؿسٜج١ بتؿػٌٝ

اـسَات إاي١ٝ إتڀٛض٠ ٚإٓاؾػ١ ٜعس ضنٝع٠ أغاغ١ٝ يعٜاز٠ ا٫زخاض 

يصيو ٫ بس َٔ , ايٛطين ٚتٛظٜع٘ ع٢ً ا٫غتجُاضات ا٭نجط َطزٚزا
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َٛاد١ٗ ايتشسٜات اشلٝه١ًٝ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٚايؿ١ٝٓ اييت تبڀ٧ 

ضٙ.ِٛ قڀاع اـسَات إاي١ٝ ٚ تڀٛ

ٚ َ  شيو ؾإ قڀاع اـسَات إاي١ٝ ٜٛاد٘ عس٠ ؼسٜات, َٓٗا تؿٛٙ 

ٖٝه١ًٝ قڀاعٞ إكاضف ٚايتأٌَ ٚنعـ ايتعإٚ ٚايتٓػٝل بٌ ٦ٖٝات 

ايتِٓٛٝ ٚايطقاب١ إدتًؿ١, ٚايتُٝٝع ٗ إعا١ًَ ايهطٜب١ٝ بٌ بعض 

ع إٓتذات إاي١ٝ, ٚ بڀ٧ تِٓٛٝ اـسَات إاي١ٝ اؾسٜس٠, ٚنعـ قڀا

ايتأٌَ ٚغٛم ضأؽ إاٍ ايجا١ْٜٛ, ؾُٝا ٜبك٢ اؿكٍٛ ع٢ً ٌُٜٛ 

 يًؿطنات إبتس١٥ ٚإؿاضٜ  ايكػرل٠ ٜٛاد٘ َؿانٌ عس٠.

ٗ ن٤ٛ شيو, ٫ بس َٔ تؿذٝ  عًُٝات ا٫ْسَاز ٗ قڀاعٞ إكاضف 

ٚايتأٌَ َٔ أدٌ إْؿا٤ نٝاْات َاي١ٝ نبرل٠ َٗٝأ٠ بكٛض٠ أؾهٌ 

  ايت١ُٜٛٓ, ٚإٓاؾػ١ ع٢ً إػت٣ٛ اٱقًُٝٞ, يًُؿاضن١ ٗ ٌُٝ إؿاضٜ

نُا ٜٓبػٞ أٜها إْؿا٤ ؾ١ٓ زا١ُ٥ ٕطادع١ ٚ ؼسٜح ا٭طط ايكا١ْْٝٛ 

إتعًك١ با٭ْؿڀ١ إاي١ٝ ٚإكطؾ١ٝ بكٛض٠ َػتُط٠ ٗ ن٤ٛ 

 إػتذسات اييت تؿٗسٖا ا٭غٛام ايعا١ٕٝ.

ا١ْٝ ٚؾطن١ ٚؾه٬ عٔ شيو ؾاْ٘ ٜتٛدب إْؿا٤ َطانع يًُعًَٛات ا٥٫تُ

يتكٓٝـ إ٪غػات ايعا١ًَ ٗ ايكڀاع إايٞ َٔ أدٌ تڀٜٛط َكازض 

إعًَٛات سٍٛ اـسَات إاي١ٝ ٚتععٜع ؾؿاؾٝتٗا, نُا ٜتٛدب تؿعٌٝ 

ايتعإٚ ٚايتٓػٝل بٌ اؾٗات ايعا١ًَ ٗ فايٞ ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ي٬ضتكا٤ 

 ـسَات إاي١ٝ.بٓٛع١ٝ إٌٗٓٝ ٗ ٖصا اؿكٌ, ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ ايٛعٞ با

هلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚا
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(14) OMC , services par secteurs, services d’architecture et d’ingénierie, 

02,05,2006. 

http ://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/architecture_f/architecture_f.htm 

قُس ضنٛإ, خسَات ا٫تكا٫ت ٗ إطاض ا٫تؿام ايعاّ بؿإٔ ايتذاض٠ ٗ اـسَات, ايًذ١ٓ ( 85)

 .20, م 0228ا٫قتكاز١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا, ا٭َِ إتشس٠, ْٜٝٛٛضى,

(12) OMC, services par secteur, services de construction et services 

connexes, 02, 05,2006. 

http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/construction-f/construction-f.htm 

(87) OMC, services par secteur, services d’éducation, 02, 05,2006. 

http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/education_f/education.htm. 

َٔ ٖاؾاْا إٍ َطانـ, ايساض إكطٟ,  اجملسٚب أغا١َ, اؾات ٚ َكط ٚ ايبًسإ ايعطب١ٝ (88)

 .8998ايكاٖط٠, 

قُس ضنٛإ, خسَات ايػٝاس١ ٗ إطاض ا٫تؿام ايعاّ يتذاض٠ اـسَات, ايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ         ( 89)

 .20, م 0228ٚ ا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا, ا٭َِ إتشس٠, ْٜٝٛٛضى, 

ق١ٝ ايعا١َ يًتذاض٠ ٗ اـسَات, ايًذ١ٓ ٓس ؾطسات, خسَات ايٓكٌ اؾٟٛ ٗ إطاض ا٫تؿا( أ02)

: قُس 28.08, م 0228ا٫قتكاز١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا, ا٭َِ إتشس٠, ْٜٝٛٛضى, 

 .08قُس عًٞ إبطاِٖٝ, َطد  غابل, م 

ايعبازٟ عبس ايٓاقط ْعاٍ, ١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚ اقتكازٜات ايسٍٚ ايٓا١َٝ, زاض ايكؿا٤ ( 00)

 .76،77م  8999ٜ , ا٭ضزٕ, يٓؿط ٚ ايتٛظ

(03 ) OMC, services par secteur, services de distribution, 02,05,2006. 

اْعهاغات ايع١ٕٛ ع٢ً ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ايعطب١ٝ, ٚضق١ َكس١َ ٗ  ,ي٢ًٝ أٓس اـٛاد١ (14)

 .00, م 8999 ,ْٛؼ, تَٓتس٣ إقًُٝٞ

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/accountancy_f/accountancy_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/accountancy_f/accountancy_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/advertising_f/advertising_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/advertising_f/advertising_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/computer_f/computer_f.htm
http://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/legal_f/legal_f.htm
http://www.omc.org/french/tratop_f/serv_f/architecture_f/architecture_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/construction-f/construction-f.htm
http://www.wto.org/french/tratop-f/serv-f/education_f/education.htm.)
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 .087َكڀؿ٢ ضؾسٟ ؾٝش١, َطد  غابل, م ( 05)

يتشطٜط اـسَات إاي١ٝ, ١َُٛٓ ايتذاض٠  فايسٚي١ٝ َتعسز٠ ا٭ططا ١غ٣ًٛ ايعٓذلٟ, ا٫تؿاقٝ( 06)

 . 0228ايعا١ٕٝ ٚ َكاحل ؾعٛب اؾٓٛب, ايكاٖط٠,

غعٝس ايٓذاض, ايػٝاغات إاي١ٝ ٚأغٛام إاٍ, قٓسٚم ايٓكس ايعطبٞ ٚايكٓسٚم ايعطبٞ يٲِا٤ ( 07)

 .83, م 8994ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ, 

, اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١          083ٖاْؼ بٝت, ٖاضايس ؾَٛإ, ؾذ ايع١ٕٛ غًػ١ً عامل إعطؾ١ ( 08)

      .09, م 8998ٚايؿٕٓٛ ٚ ا٫زاب, ايهٜٛت 

 .85غعٝس ايٓذاض, ايػٝاغات إاي١ٝ ٚ اغٛام إاٍ, َطد  غابل, م ( 09)

 ازاض٠ ايبٓٛى, ايڀبع١ ا٫ٍٚ, زاض ٚا٥ٌ ظٜاز ضَهإ, قُٛز دٛز٠, ا٫ػاٖات إعاقط٠ ٗ( 32)

 .58, م 0222يًڀباع١ ٚ ايٓؿط, عُإ, 

عبس إڀًب عبس اؿُٝس, ايبٓٛى ايؿا١ًَ عًُٝاتٗا ٚ إزاضاتٗا, ايساض اؾاَع١ٝ, اٱغهٓسض١ٜ, ( 38)

 .89, م 0222

( (30 Commission Perspectives de Développement Economique et Social – 

Projet de Rapport Problématique de la Réforme du Système Bancaire : 

Eléments Pour un Débat Social – CNES – Novembre 2000 

 .09غعٝس ايٓذاض, ايػٝاغات إاي١ٝ ٚأغٛام إاٍ, َطد  غابل, م ( 33)

اَعٞ,  ٖؿاّ خايس, ايبٓٛى اٱغ١َٝ٬ ايسٚي١ٝ ٚ عكٛزٖا, ايڀبع١ ا٭ٍٚ زاض ايؿهط اؾ( 34)

 .79م  ,0228اٱغهٓسض١ٜ, 

ايساض اؾاَع١ٝ,  ايڀبع١ ا٭ٍٚ ايع١ٕٛ ٚاقتكازٜات ايبٓٛى, ,عبس اؿُٝس عبس إڀًب( 35)

 .877-876َكط , م   اٱغهٓسض١ٜ

ٓاز طاضم عبس ايعاٍ, ايتڀٛضات ايعا١ٕٝ ٚ اْعهاغاتٗا ع٢ً أعُاٍ ايبٓٛى, اؾع٤ ا٭ٍٚ, ايساض ( 36)

 04م  .0222اؾاَع١ٝ, َكط, 

ايػٝػٞ ق٬ح ايسٜٔ قػٔ, قهاٜا اقتكاز١ٜ َعاقط٠, زاض ايػطٜب يًڀباع١ ٚايٓؿط            ( 37)

 .883, 880, م 0228ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠, 

ايع١ٕٛ زضاغ١ ٗ إؿّٗٛ ٚ ايٛاٖط٠ ٚ ا٭بعاز, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠  ,ٖسٚح قُٛز َٓكٛض ( 38)

 .822, م 0223يًٓؿط, اٱغهٓسض١ٜ , 

 .825ٖسٚح قُٛز َٓكٛض, إطد  ايػابل, م ( 39)

عبس اؿُٝس عبس إڀًب, ايبٓٛى ايؿا١ًَ عًُٝاتٗا ٚ إزاضاتٗا, ايساض اؾاَع١ٝ, اٱغهٓسض١ٜ, ( 42)

 053م  ,0222

 .055عبس اؿُٝس عبس إڀًب, إطد  ايػابل, م ( 48)
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 قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم             

 في النظام المحاسبي المالي الجزائري

 -دراسة قانونية وتحليلية -
 أ.عوادي مصطفى                                                       

 المركز الجامعي بالوادي
S 

, ٚإػتُس َٔ إعاٜرل 5101 اؾعا٥ط يًٓٛاّ احملاغيب إايٞ ٗ غ١ٓ إٕ تبين

قتكاز١ٜ ايتهٝـ َ  ٖصا ١ٝ ايسٚي١ٝ, ؾطض ع٢ً إ٪غػات ا٫احملاغب

اٱدطا٤ ٚاٱط٬ع ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ ٚاـاق١ يًتػذٌٝ احملاغيب 

ٚايتكِٝٝ, ٚاييت أقبشت َػاٜط٠ يًكٛاعس إعطٚؾ١ ٗ إدڀ٘ احملاغيب 

ضتأٜٓا ٗ ٖصٙ ايٛضق١ ايبشج١ٝ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً ٖصٙ اٛطين, يصيو اي

ايكٛاعس ٚؼًًٝٗا ٗ ن٤ٛ َا دا٤ ب٘ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ اؾعا٥طٟ

 الهمىات املفتاسٗٛ:

ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ, إعاٜرل احملاغب١ٝ ايسٚي١ٝ, ايكٛاعس ايعا١َ يًتػذٌٝ 

 احملاغيب ٚايتكِٝٝ ايكٛاعس اـاق١.

Le Résume :  
L'adoption de l'Algérie de système comptable financier, en 2010, et 
dérivé des normes comptables internationales, à obligé les institutions 
économiques de s'adapter à cette procédure et de voir les règles 
générales et spécifiques pour l'enregistrement comptable et 
d'évaluation, qui sont contraires aux règles connues dans le plan 
comptable nationale, nous avons donc décidé dans ce travail d’étudier 
ces règles et analysées dans le cadre  du système  comptable  financier  
Algérien.  

 

ايتػذٌٝ احملاغيب ٚايتكِٝٝ ٗ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ, َٔ تتؿهٌ قٛاعس 

َباز٨ ٚقٛاعس عا١َ ٚقٛاعس خاق١, ٜٓبػٞ تڀبٝكٗا ع٢ً ايعٓاقط اييت 

ؼتٟٛ عًٝٗا ايهؿٛف إاي١ٝ إتُج١ً ٗ ا٭قٍٛ, اـكّٛ, ا٭عبا٤ 

ٚايٓٛاتر, عٝح ٜٓتر عٔ تڀبٝل ٖصٙ ايكٛاعس تٛؾرل َعًَٛات تعهؼ 
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ٟ يٮسساخ ٚايتعا٬َت اييت تكّٛ بٗا إ٪غػ١ خ٬ٍ ايٛاق  ا٫قتكاز

 ايسٚض٠, َا ٜؿٝس َػتعًُٞ ٖصٙ إعًَٛات ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات.

 ايكٛاعس ايعا١َ يًتكِٝٝ ٚايتػذٌٝ احملاغيب   -

تتُجٌ ٗ إباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًتػذٌٝ احملاغيب ٚقٛاعس ايتكِٝٝ يعٓاقط 

 ا ؾُٝا ًٜٞ:ايهؿٛف إاي١ٝ, ّٚهٔ ايتڀطم إيٝٗ

 ؾطٚٙ تػذٌٝ ا٭قٍٛ, اـكّٛ, ا٭عبا٤ ٚإٓتٛدات  --

 ٜتِ ايتػذٌٝ ٗ ا٭قٍٛ, اـكّٛ, ا٭عبا٤ ٚ إٓتٛدات, عٓسَا: -

َٔ احملتٌُ إٔ تعٛز ٖصٙ ايعٓاقط َٓؿع١ اقتكاز١ٜ َػتكب١ًٝ ع٢ً  -

 ايهٝإ؛

 إشا ناْت تهًؿ١ ايعٓكط َٔ إُهٔ تكُٝٝٗا بكٛض٠ قازق١؛ -

كٝٝس ٖصٙ ايعٓاقط ٗ احملاغب١, ٜٚعس عسّ إزضادٗا غرل َدلض, ٫ٚ ٜتِ ت

 ّهٔ اٱؾاض٠ إيٝٗا ٗ إًشل نُعًَٛات غطز١ٜ أٚ عسز١ٜ.

ٚقس أناف إؿطع احملاغيب فُٛع١ ؾطٚٙ أخط٣ ؽل ا٭عبا٤  -

 ٚإٓتٛدات ؾك٘ ٖٞ:

إٔ ٜهٕٛ ايهٝإ قس سٍٛ إٍ إؿذلٟ إداطط ٚإٓاؾ  اشلا١َ شات  -

 يك١ً ًَه١ٝ ايػً .ا

إٔ ٫ ٜبك٢ يًهٝإ زخٌ ٫ ٗ ايتػٝرل نُا ٖٛ َؿطٚض عاز٠ ع٢ً إايو  -

 ٫ٚ ٗ إطاقب١ ايؿع١ًٝ يًػً  إتٓاظٍ عًٝٗا.

إٔ ٜهٕٛ باٱَهإ تكِٝٝ َبًؼ َٓتذات ا٭ْؿڀ١ ايعاز١ٜ بكٛض٠  -

 قازق١.

١ً إٍ إٔ ٜهٕٛ َٔ احملتٌُ إٔ ت٪ٍٚ َٓاؾ  إقتكاز١ٜ َطتبڀ١ بإعاَ -

 ايهٝإ.

إٔ ٜهٕٛ باٱَهإ تكِٝٝ ايتهايٝـ اييت ؼًُٗا ايهٝإ أٚ غٝتشًُٗا  -

إتعًك١ بإعا١ًَ بؿهٌ قازم, ٚتعاٌَ إبٝعات يًداضز بٓؿؼ َعا١ًَ 

 إبٝعات ٗ أضض ايٛطٔ.



 ...                          أ.عوادي مصطفى  لمحاسبي والتقييمقواعد التسجيل ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (444) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٜتِ تكِٝٝ إٓتذات ايٓا١ْ عٔ َبٝعات أٚ تكسِٜ خسَات ٚغرلٖا,  -

١ اؿكٝك١ٝ يًُكابٌ إػتًِ أٚ إڀًٛب َٔ ا٭ْؿڀ١ ايعاز١ٜ بايكُٝ

اغت٬َ٘ ٗ تاضٜذ إبطاّ إعا١ًَ؛ ٚتتُجٌ إٓتٛدات ايٓاػ١ عٔ إغتعُاٍ 

 أططاف أخط٣ ٭قٍٛ ايهٝإ ٗ اٯتٞ:

ؾٛا٥س َػذ١ً ٗ اؿػابات عػب ايعَٔ إٓكطّ ٚيًُطزٚز ايؿعًٞ  -

 يٮقٌ إػتعٌُ.

ا مت إنتػابٗا تبعا يٲتؿاقات إهاضات ٚأتا٣ٚ َػذ١ً ٗ اؿػابات نًُ -

 إدل١َ.

سكل َػذ١ً ٗ اؿػابات عٓسَا ٜٓؿأ سل إػاٌُٖ ٗ تًو  -

 اؿكل. 

ٜذلتب عٔ ا٭عبا٤ إب١ٓٝ بٛنٛح َٔ سٝح َٛنٛعٗا ٚاحملت١ًُ بؿعٌ  -

أسساخ ططأت أٚ داض سسٚثٗا َٔ قبٌٝ اٱستُاٍ تهٜٛٔ إستٝاطات, 

 اطات إٍ ْتا٥ر.ٚعٓس ظٚاٍ ا٭غباب تعٛز ٖصٙ اٱستٝ

إشا اؾذلنٓا إٔ سازث١ شلا ق١ً غبب١ٝ َباؾط٠ ٚضادش١ بٛنع١ٝ  - 

قا١ُ٥ ٗ تاضٜذ إقؿاٍ سػابات غ١ٓ َاي١ٝ َع١ٓٝ قس عطؾت بٌ ٖصا 

ايتاضٜذ ٚتاضٜذ إعساز سػابات ايػ١ٓ إاي١ٝ إصنٛض٠ ؾاْ٘ ٜتعٌ إؿام 

 اي١ٝ إكؿ١ً؛ا٭عبا٤ أٚ إٓتذات إطتبڀ١ بتًو اؿازث١ بايػ١ٓ إ

ٜػذٌ أٟ عب٤ َايٞ ٗ سػاب ايٓتٝذ١ َذطز َا تٛقـ ْؿك١ َا عٔ  -

إْتاز أٟ َٓؿع١ اقتكاز١ٜ َػتكب١ًٝ, أٚ عٓسَا ٫ تتٛؾط تًو ايٓؿك١ 

إٓاؾ  ا٫قتكاز١ٜ إػتكب١ًٝ, ؾطٚٙ ايتػذٌٝ ٗ سػابات اؿك١ًٝ 

 باعتباضٖا أق٬ َايٝا أٚ عٓسَا تهـ عٔ تٛؾرل تًو ايؿطٚٙ

 ايكٛاعس ايعا١َ يًتكِٝٝ  --

بؿهٌ عاّ تػتعٌُ ططٜك١ ايتهايٝـ ايتاضى١ٝ, ٚٗ سا٫ت خاق١  -

ٜعُس إٍ تكِٝٝ بعض ايعٓاقط بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ)ايك١ُٝ ايعازي١(, أٚ 

 بك١ُٝ اٱلاظ أٚ ّهٔ نصيو إٔ تكِٝ بايك١ُٝ احمل١ٓٝ )ق١ُٝ إٓؿع١(؛
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 ايتهًؿ١ ايتاضى١ٝ  ---

ؿ١ ايتاضى١ٝ يًػً  ٚإُتًهات إكٝس٠ ٗ أقٍٛ إٝعا١ْٝ عٓس تتأيـ ايتهً

إزضادٗا ٗ اؿػابات, بعس خكِ ايطغّٛ ايكاب١ً ي٬غذلداع, 

ٚايتدؿٝهات ايتذاض١ٜ ٚايتٓع٬ٜت ٚغرل شيو َٔ ايعٓاقط إُاث١ً سػب 

 َا ًٜٞ:

 ايػً  إهتػب١ َكابٌ, ؼتػب َٔ تهًؿ١ ايؿطا٤؛ -أ

 ػت١ًُ نُػا١ُٖ ع١ٝٓٝ, ؼتػب بك١ُٝ اٱغٗاّ؛بايٓػب١ يًػً  إ -ب

بايٓػب١ يًػً  إهتػب١ فاْا, ؼتػب َٔ ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ ٗ تاضٜذ   -ز

 زخٛشلا؛

 بايٓػب١ يًػً  إهتػب١ عٔ ططٜل ايتبازٍ ٜٛدس ْٛعإ : -ز

 * ا٭قٍٛ غرل إُاث١ً بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ يٮقٍٛ إػت١ًُ.   

 ٌ بايك١ُٝ اؿػاب١ٝ يٮقٍٛ إكس١َ يًُبازي١.* ا٭قٍٛ إُاث١ً تػذ   

 بايٓػب١ يًػً  ٚاـسَات اييت ٜٓتذٗا ايهٝإ تكِٝ بتهًؿ١ اٱْتاز؛  -ٙ

 َٚٓ٘ ّهٔ ايتعبرل عٔ تهًؿ١ ؾطا٤ ا٭قٌ نُا ًٜٞ:

    

 

 

 

 

 

 

 

 ّٚهٔ ايتعبرل عٔ تهًؿ١ إْتاز غًع١ أٚ خس١َ َا نُا ًٜٞ :

 

 ٔ ؼكًٝٗا(ايك١ُٝ اؿاي١ٝ )إُه --- 

 

 

 +   غعط ايؿطا٤

 ايتٓع٬ٜت, ايتدؿٝهات ايتذاض١ٜ 

 + اؿكٛم اؾُطن١ٝ

 قاب١ً يٲغذلداع.+ ايطغّٛ اؾبا١ٝ٥ ا٭خط٣ غرل 

+ َكاضٜـ َطتبڀ١ َباؾط٠ باؿكٍٛ ع٢ً َطاقب١ ا٭قٌ 

 ٚٚنع٘ ٗ ساي١ ا٫غتدساّ.

 =  تهًؿ١ ؾطا٤ ا٭قٌ

 

 +   تهًؿ١ ؾطا٤ إٛاز إػتًٗه١ ٚ اـسَات إػتع١ًُ.

 إباؾط٠ ٚغرل إباؾط٠ إتعًك١ باٱْتاز  ٣+ ايتهايٝـ ا٭خط

=  تهًؿ١ ؾطا٤ ا٭قٌ
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ّهٔ تعطٜؿٗا ع٢ً أْٗا ايك١ُٝ ا٭ع٢ً بٌ غعط ايبٝ  ايكاٗ ٚايك١ُٝ  

 ايٓؿع١ٝ.

 غعط ايبٝ  ايكاٗ ----

ٖٛ إبًؼ إُهٔ اؿكٍٛ عًٝ٘ عٓس بٝ  أقٌ َعٌ ٗ إطاض َٓاؾػ١   

عاز١ٜ, بٌ أططاف ع٢ً عًِ تاّ ٚزضا١ٜ ٚتطانٞ َ  خكِ تهايٝـ 

 اـطٚز.

١ ايٓؿع١ٝ ٭قٌ َا ٖٞ ايك١ُٝ احمل١ٓٝ يتكسٜط غٝٛي١ ايكُٝ ----

ا٭َٛاٍ إػتكب١ًٝ إٓتٛط٠ َٔ إغتعُاٍ ا٭قٌ بؿهٌ َتٛاقٌ 

 ٚايتٓاظٍ عٓ٘ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ اٱْتؿاع ب٘.

ٚعٓس قعٛب١ ؼسٜس غعط ايبٝ  ايكاٗ ٭ٟ أقٌ, ؾإٕ قُٝت٘ ايكاب١ً  -

 يًتشكٌٝ تكسض نأْٗا َػا١ٜٚ يكُٝت٘ إٓؿع١ٝ.

 ايك١ُٝ ايعازي١  ---

تعتدل ايك١ُٝ ايعازي١ أؾهٌ ٚغ١ًٝ يكٝاؽ ا٭زٚات إاي١ٝ, ٚإٔ ايتػٝرلات 

ٗ ايك١ُٝ ايعازي١ ُجٌ ضعا أٚ خػاض٠, ٚيًك١ُٝ ايعازي١ أثط ع٢ً ا٫قتكاز 

ايٛطين سٝح تعهؼ ايك١ُٝ ايعازي١ تكسٜطات ا٭غٛام يٮٚناع 

ؼسز عاز٠ ٗ غٛم َؿتٛح ا٫قتكاز١ٜ ايػا٥س٠, شيو ٭ٕ ايك١ُٝ ايعازي١ 

َٚٓاؾؼ ٜعهؼ اؿكا٥ل ا٫قتكاز١ٜ, ٗ سٌ إٔ ايتهًؿ١ ايتاضى١ٝ ٫ 

ا٫قتٓا٤ ٫ٚ تعهؼ ايتػٝرلات ٗ  ستعهؼ غ٣ٛ ا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ عٓ

 ايك١ُٝ ايعازي١ إ٫ عٓس ؼكٝكٗا. 

إٕ ايك١ُٝ ايعازي١ هب إٔ تتشسز ٗ ن٤ٛ ع١ًُٝ ؾع١ًٝ تتِ ٕبازي١    

ٜٛت٘ خكِ ٚؾل ططم إبازي١, بٌ أططاف يسٜٗا َا ٜهؿٞ أقٌ أٚ تػ

 َٔ إعًَٛات ٚايكبٍٛ, نٌ شيو هب إٔ ٜهٕٛ ٗ ؾطٚٙ إٓاؾػ١ ايتا١َ.

ايك١ُٝ ايعازي١ َا ؼتٜٛ٘ َٔ َؿّٗٛ ٚاغ , تكّٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ 

 إكَٛات, ّٚهٓٓا إٔ مكطٖا ٗ إسس٣ ايكُٝتٌ: 

ُجٌ ايك١ُٝ اييت ُهٔ إ٪غػ١ َٔ ق١ُٝ ّهٔ َبازي١ ا٭قٌ بٗا, ٚ -أ

اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ, ٗ سٌ تتعسز ططم اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٍٛ ّٚهٔ 

 ايتعطف عًٝٗا باختكاض ؾُٝا ًٜٞ:
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اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ ْكسا ٚتهٕٛ ايك١ُٝ ايعازي١ َا ٜسؾ  َكابٌ  -

 اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ َٔ ْكس١ٜ ٚؾب٘ ايٓكس١ٜ؛

غٛا٤ ناْت ٖاث١ً أٚ غرل  اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ َكابٌ أقٍٛ أخط٣ -

ٖاث١ً, ٚتهٕٛ ايك١ُٝ ايعازي١ يٮقٍٛ ايصٟ مت اقتٓا٩ٙ َػا١ٜٚ يًك١ُٝ 

 ايعازي١ يٮقٌ إتٓاظٍ عٓ٘؛

إطؿا٤ ا٫يتعاّ َكابٌ إقساض ا٭غِٗ أٚ أٟ سكٛم ًَه١ٝ أخط٣,  -

ٚتهٕٛ ايك١ُٝ ايعازي١ ي٬يتعاّ ٖٞ ايك١ُٝ ايػٛق١ٝ يٮغِٗ أٚ أٟ سكٛم 

 ط٣ إكسض٠؛إًه١ٝ ا٭خ

إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ إبازي١ ُت بٓا٤ا ع٢ً إيعاّ إ٪غػ١, ٚتهٕٛ َكازض  -

اٱيعاّ َتٓٛع١ َجٌ اؿاد١ ا٫نڀطاض١ٜ يًُ٪غػ١, ٚدٛز ٚنٌٝ ٚسٝس 

يٮقٌ, ٚبصيو ٫ ٜٛدس يًُ٪غػ١ خٝاضا أَاَٗا إ٫ إدطا٤ ايع١ًُٝ بػض 

 ايٓٛط عٔ ايػعط ايصٟ تتِ ب٘ ايع١ًُٝ؛

تعاّ, ُٚجٌ ايك١ُٝ اييت تتشًُٗا إ٪غػ١ َكابٌ ق١ُٝ غساز ا٫ي -ب

 إطؿا٤ ا٫يتعاّ.

 ايتكِٝٝ ٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠  ---

ٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠ احملاغب١ٝ ع٢ً احملاغب ايكٝاّ ببعض ايتكُٝٝات ٕدتًـ 

ايعٓاقط ٚاييت َٔ بٝٓٗا إثبات خػاض٠ ايك١ُٝ ٭ٟ أقٌ َٔ أقٍٛ 

 ايهٝإ, ٚ بإزضاد٘ نعب٤ ٗ اؿػابات.

إشا نإ ٖٓاى َ٪ؾط ع٢ً إٔ اـػاض٠ ٗ ايك١ُٝ إسضد١ ٗ اؿػابات ٚ

٭قٌ َعٌ خ٬ٍ ايػٓٛات إاي١ٝ ايػابك١ مل تعس َٛدٛز٠, ع٢ً ايهٝإ 

 تكسٜط ق١ُٝ ا٭قٌ ايكاب١ً يًتشكٌٝ.

ٚ عٓسَا تكبح ايك١ُٝ ايكاب١ً يًتشكٌٝ أندل َٔ ايك١ُٝ احملاغب١ٝ ؼٍٛ 

 ٓتٛدات.خػاض٠ ايك١ُٝ إجبت١ إٍ إ

 ايكٛاعس اـاق١ يًتكِٝٝ ٚايتػذٌٝ ٗ اؿػابات  - 

ايكٛاعس اـاق١ يًتػذ٬ٝت احملاغب١ٝ ٚايتكِٝٝ, ٖٞ قٛاعس تهٌُ 

ايكٛاعس ايعا١َ, ٚؽل بعض عٓاقط إٝعا١ْٝ ٚسػاب ايٓتا٥ر, ْٚصنط 

 أُٖٗا ؾُٝا ًٜٞ:
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 ايتجبٝتات  --

 ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ ٚإع١ٜٛٓ:  ---

 تعطٜـ ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ ----

ٖٞ أقٍٛ َاز١ٜ وٛظٖا ايهٝإ َٛد١ٗ ي٬غتعُاٍ ٗ إْتاز ايػً , أٚ  

تكسِٜ اـسَات, أٚ تأدرلٖا يًػرل أٚ اغتعُاشلا ٭غطاض إزاض١ٜ خ٬ٍ 

 أنجط َٔ زٚض٠ قاغب١ٝ.

 تعطٜـ ايتجبٝتات إع١ٜٛٓ ----

ٜس ايٓكسٟ ٖٞ أقٍٛ بسٕٚ ٚدٛز َازٟ )غرل ًَُٛغ١( قاب١ً يًتشس 

 َٚٛد١ٗ ي٬غتعُاٍ ٗ أْؿڀ١ ايهٝإ ايعاز١ٜ ٚ ؼت َطاقب١ ايهٝإ.

 َباز٨ ػُٝ  ا٭قٍٛ ايع١ٝٓٝ أٚ ايؿكٌ بٝٓٗا  ---

تعتدل ايعٓاقط شات ايك١ُٝ ايهعٝؿ١ نُا يٛ ناْت َػتًٗه١ ُاَا ٗ  -

ايػ١ٓ إاي١ٝ اييت مت إغتدساَٗا ؾٝٗا ٫ٚ تعتدل تجبٝتات َج٬ قڀ  غٝاض 

بًؼ قػرل ّهٔ إعتباضٙ َكاضٜـ إغتػ٬ٍ ٫ٚ ٜػذٌ ٗ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َ

 "ايتجبٝتات".

نُا إٕ قڀ  ايػٝاض َٚعسات ايكٝا١ْ شات اـكٛق١ٝ ٚاييت تطتب٘  -

بتجبٝتات ع١ٝٓٝ أخط٣ ٜٚععّ ايهٝإ ع٢ً إغتعُاشلا ٭نجط َٔ غ١ٓ َاي١ٝ 

ُٛع١ ايجا١ْٝ.ٚاسس٠ ّهٔ إعتباضٖا ع٢ً أْٗا تجبٝتات ٚتػذٌ ٗ اجمل

 تعتدل َهْٛات أقٌ َعٌ نأْٗا عٓاقط َٓؿك١ً إشا ناْت : -

  َسز اٱْتؿاع كتًؿ١؛ 

  .تٛؾط َٓاؾ  إقتكاز١ٜ سػب ٚترل٠ كتًؿ١ 

تعتدل ا٭قٍٛ إطتبڀ١ بايب١٦ٝ ٚا٭َٔ تجبٝتتات ع١ٝٓٝ إشا ناْت تػُح  -

هٔ بطؾ  إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ إػتكب١ًٝ ٭قٍٛ أخط٣ َكاض١ْ َ  َاّ

 اؿكٍٛ عًٝ٘ َٔ إٓاؾ  ٗ ساي١ عسّ إنتػابٗا.

 تكِٝٝ ايتجبٝتات --- 

 تهًؿ١ اٱقتٓا٤ ----
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تػذٌ ايتجبٝتات بتهًؿ١ ايؿطا٤ باٱناؾ١ إٍ ايتهايٝـ إطتبڀ١ بٗا 

َباؾط٠, تهايٝـ ايذلنٝب ايطغّٛ إسؾٛع١ غرل قاب١ً يٲغذلداع, ٚنٌ 

ٕكاضٜـ ايعا١َ ٚإكاضٜـ اٱزاض١ٜ ا٭عبا٤ إباؾط٠ ا٭خط٣ َاعسا ا

 ْڀ٬م ٗ ايٓؿاٙ.َكاضٜـ ا٫ٚ

 تهًؿ١ إْتاز تجبٝتات َٔ قبٌ ايهٝإ ----

تػذٌ ايتجبٝتات اييت أْتذٗا ايهٝإ َٛاضزٙ اـاق١ بتهًؿ١ اٱْتاز ٚاييت 

 تتهُٔ تهًؿ١ ايعتاز ٚايٝس ايعا١ًَ, ٚأعبا٤ اٱْتاز ا٭خط٣.

 تهًؿ١ ايتؿهٝو  ----

إشا إنڀط ايهٝإ إٍ ؼٌُ تهًؿ١ تؿهٝو تجبٝتات َع١ٓٝ إْتٗت َس٠ 

اٱْتؿاع بٗا غٛا٤ َكتٓا٠ أٚ َٓتذ١ زاخٌ ايهٝإ, ؾإٕ تهًؿ١ ايتؿهٝو 

 تهاف إٍ تهًؿ١ اٱقتٓا٤ أٚ تهًؿ١ اٱْتاز يًتجبٝت إعين سػب اؿاي١. 

 ايٓؿكات اي٬سك١  ----

تجبٝتات عػب َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ تػذٌ ايٓؿكات إًشك١ إتعًك١ باي  

 نُا ًٜٞ :

 إغذلداع َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ ايعازٟ ----- 

إشا ُهٓت ايٓؿكات اي٬سك١ َٔ إغذلداع َػت٣ٛ ا٭قٌ ايعازٟ ؾإْٗا   

تعتدل قاغبٝا نعب٤ َٔ أعبا٤ ايػ١ٓ إاي١ٝ اييت زؾعت ؾٝٗا ٚبايتايٞ 

 تػذٌ ٗ اجملُٛع١ ايػازغ١ " ايتهايٝـ".

 ضؾ  َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ أنجط َٔ إػت٣ٛ ايعازٟ ----- 

إشا ضؾعت ايٓؿكات اي٬سك١ َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ إٍ َػت٣ٛ أنجط َٔ 

إػت٣ٛ ايعازٟ ؾإْٗا تعتدل قاغبٝا نتجبٝتات ٚتهاف إٍ ق١ُٝ ا٭قٌ 

 ٚبايتايٞ تػذٌ ٗ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ. 

سك١ ٚاييت ت٪زٟ إٍ ؼكٝل ظٜاز٠ َٚٔ أَج١ً ايتشػٝٓات اييت ؼتاز ْؿكات ٫

 إٓاؾ  إػتكب١ًٝ  َا ًٜٞ :

تعسٌٜ ٚسس٠ اٱْتاز ايصٟ ٜػُح بإطاي١ َس٠ ْؿعٗا أٚ ظٜاز٠  

 قسضتٗا اٱْتاد١ٝ.
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ؼػٌ قڀ  إانٓات ايصٟ ٜػُح باؿكٍٛ ع٢ً ؼػٌ دٖٛطٟ  

يٓٛع١ٝ اٱْتاز أٚ إْتاد١ٝ ايهٝإ.

تهايٝـ ايعًُٝات١ٝ تبين أغايٝب إْتاز دسٜس٠ تػُح, خؿض اي 

إعا١ٜٓ غابكا ؽؿٝها دٖٛطٜا.

 اٱٖت٬نات ----

 ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ   ----- 

اٱٖت٬ى ٖٛ إغت٬ٗى إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ إطتبڀ١ بأقٌ عٝين أٚ  

َعٟٓٛ, ٜٚتِ سػاب٘ نعب٤ إ٫ إشا نإ َسفا ٗ ايك١ُٝ احملاغب١ٝ ٭قٌ 

 أْتذ٘ ايهٝإ يٓؿػ٘.

 ايتعطٜـ احملاغيب -----

َبًؼ قػ٘ اٱٖت٬ى ايصٟ ٜػذٌ قاغبٝا نُٔ ا٭عبا٤ ٗ سػاب  

ايٓتا٥ر, ٜتِ ؼسٜسٙ َٔ خ٬ٍ تٛظٜ  َڀطز يًُبًؼ ايكابٌ يٲٖت٬ى 

يٮقٌ إعين ع٢ً َس٠ َٓؿعت٘, ٚت٪خص بعٌ اٱعتباض ٗ شيو ايك١ُٝ 

هٌ َٛثٛم, إتبك١ٝ احملت١ًُ يٮقٌ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ َٓؿعت٘ ٚتكسٜطٖا بؿ

ٕ ايك١ُٝ إتبك١ٝ ٖٞ إبًؼ ايكاٗ ايصٟ تٓتٛط إ٪غػ١ ؼكًٝ٘ إسٝح 

َٔ ا٭قٌ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ َٓؿعت٘ بعس ططح ايتهايٝـ إٓتٛط٠ ـطٚد٘, 

ٜٚتِ إعاز٠ ؾشل َس٠ إٓؿع١, ططٜك١ اٱٖت٬ى ٚايك١ُٝ إتبك١ٝ زٚضٜا, 

صيو تعسٌٜ ٚٗ ساي١ تعسٌٜ ايتكسٜطات ٚايتٛقعات ايػابك١, ؾٝذب ن

 كككات ا٫ٖت٬نات يًسٚض٠ اؾاض١ٜ ٚايسٚضات اي٬سك١.

 َباز٨ إٖت٬ى ايتجبٝتات -----

 َٔ ايتعطٜـ ايػابل ّهٔ إٔ ْصنط َباز٨ إستػاب اٱٖت٬نات نُا ًٜٞ :

تٛظٜ  إبًؼ ايكابٌ يٲٖت٬ى بكٛض٠ َڀطز٠ ع٢ً َس٠ َٓؿع١  

شلصا ا٭قٌ ٚتكسٜطٖا ا٭قٌ َ  َطاعا٠ ايك١ُٝ إتبك١ٝ احملت١ًُ 

 بكٛض٠ قازق١.

 ططٜك١ اٱٖت٬ى ٖٞ إْعهاؽ تڀٛض إغت٬ٗى إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ 
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بؿهٌ عاّ ٜػتدسّ ايهٝإ ططٜك١ اٱٖت٬ى اييت ُاثٌ إغت٬ٗى إٓاؾ  

اٱقتكاز١ٜ اييت ٜٓتذٗا ا٭قٌ, ؾإشا نإ ايهٝإ ٜػتًٗو إٓاؾ  بؿهٌ 

ػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى اـڀٞ, َتػاٚ ع٢ً إَتساز َس٠ إٓؿع١ ؾٗٓا ٜ

أَا إشا نإ ٜػتًٗو تًو إٓاؾ  عػب اٱغتعُاٍ أٚ اٱْتاز ؾٗٓا ٜػتدسّ 

ططٜك١ ٚسسات اٱْتاز, أَا إشا نإ ٜػتًٗو إٓاؾ  بؿهٌ َتٓاقل ع٢ً 

إَتساز َس٠ إٓؿع١ ؾٗٓا ٜػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى إتٓاقل.أَا إشا نإ 

هٌ َتعاٜس ع٢ً إَتساز َس٠ إٓؿع١ ؾٗٓا ٜػتًٗو إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ بؿ

 ٜػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى إتعاٜس.

ٚ ٗ ساي١ عسّ ايتُهٔ َٔ ؼسٜس ٖصا ايتڀٛض بؿهٌ زقٝل ٚقازم 

 تػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى اـڀٞ.

 إعاز٠ ايٓٛط ٗ ططٜك١ اٱٖت٬ى- ----

ع١ٝ ٚ هب إٔ ٜعاز ايٓٛط بؿهٌ زٚضٟ ٗ ططٜك١ اٱٖت٬ى  ٚ إس٠ ايٓؿ

نصايو ايك١ُٝ إتبك١ٝ ٗ ْٗا١ٜ إس٠ ايٓؿع١ٝ, ٚ ٗ ساي١ تػرل ٚترل٠ 

إغت٬ٗى إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ يٮقٌ إعين, تعسٍ ايتكسٜطات ٚ ايتٛقعات 

 يهٞ تعهؼ ٖصا ايتػرل ٗ ايٛترل٠. 

ٚإشا تبٌ إٔ َجٌ ٖصا ايتػٝرل أَط نطٚضٟ, ؾإْ٘ ٜعتدل تػرل تكسٜط 

 إبًؼ إدكل ٱٖت٬نات ايػ١ٓ إاي١ٝ قاغيب, ٚبايتايٞ ٜهب٘

 ٚايػٓٛات إػتكب١ًٝ.

ايؿكٌ بٌ ا٭ضانٞ ٚ إباْٞ   ----

ع٢ً خ٬ف إدڀ٘ احملاغيب ايٛطين, ٜؿكٌ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ بٌ 

إباْٞ ٚا٭ضض اييت عًٝٗا ٖات٘ إباْٞ, سٝح تعاجل ن٬ ع٢ً سس٠ ٗ 

ٕ ايبٓا٤ات ٖٞ أقٍٛ قاب١ً إا َعا سٝح احملاغب١ ست٢ ٚيٛ مت إقتٓا٩ٖ

 يٲٖت٬ى, بُٝٓا تعس ا٭ضانٞ ع٢ً ايعُّٛ أق٫ٛ غرل قاب١ً يٲٖت٬ى.

تهٜٛٔ خػاض٠ ٗ ق١ُٝ ايتجبٝتات ----

عٓسَا تكبح  ايك١ُٝ ايكاب١ً يًتشكٌٝ ٭ٟ تجبٝت أقٌ َٔ ايك١ُٝ 

ايك١ُٝ  ايكاؾ١ٝ احملاغب١ٝ بعس اٱٖت٬نات, ؾإٕ ٖصٙ ايك١ُٝ تعٛز إٍ

 ايكاب١ً يًتشكٌٝ عٔ ططٜل إثبات خػاض٠ ٗ ايك١ُٝ.
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 إخطاز أقٌ َعٌ َٔ إٝعا١ْٝ ----

وصف أٟ تجبٝت عٝين أٚ َعٟٓٛ َٔ قاغب١ إ٪غػ١ عٓس خطٚد٘ َٔ 

 ايهٝإ, أٚٗ ساي١ إْعساّ إٓؿع١ اٱقتكاز١ٜ إٓتٛط٠ َٓ٘.

 خاضز اـس١َ ؼسٜس ْتٝذ١ إخطاز تجبٝت َعٌ أٚ ٚنع٘  ----

عٓس إخطاز تجبٝت َعٌ َٔ قاغب١ إ٪غػ١ أٚ ٚنع٘ خاضز اـس١َ 

ٱْعساّ إٓؿع١ إػتكب١ًٝ إٓتٛط٠, هب ؼسٜس ايؿطم بٌ َٓتٛدات 

اـطٚز ايكاؾ١ٝ إكسض٠ ٚايك١ُٝ احملاغب١ٝ يٮقٌ, ٚتػذٌ ٗ اؿػابات 

 ٥ر.عػب سايتٗا نُٓتٛدات أٚ نأعبا٤ عًُٝات١ٝ ٗ سػاب ايٓتا

 ٚتڀبل ْؿؼ ايكٛاعس عٓس ؽًٞ ايهٝإ عٔ أْؿڀت٘.

 ســا٫ت خــاق١  ----

 عكاضات ايتٛٚٝـ -----

تؿهٌ عكاضات ايتٛٚٝـ ًَها عكاضٜا َتُجٌ ٗ أضض أٚ بٓا١ٜ ًٖٛن١  

يتكانٞ أدط, ٫ ٜهٕٛ ايػطض َٓ٘ اٱغتعُاٍ ٗ إْتاز أٚ تكسِٜ غً , أٚ 

 ٚ يًبٝ  ٗ إطاض ايٓؿاٙ ايعازٟ.خسَات, أٚ ٭غطاض إزاض١ٜ, أ

ؾبعسَا ٜتِ ايتػذٌٝ ا٭ٚيٞ يًعكاضات إٛٚؿ١ ٗ سػابات ا٭قٍٛ 

ايجابت١ إاز١ٜ ٜتِ تػذًٝٗا بعس شيو إَا بتهًؿتٗا َڀطٚسا َٓٗا فُٛع 

 اٱٖت٬نات ٚخػا٥ط ايك١ُٝ أٚ بكُٝتٗا ايعازي١.

 ا٭قٍٛ ايبٝٛيٛد١ٝ   -----

ٛيٛد١ٝ بكُٝتٗا ايعازي١ َٓكٛقا َٓٗا إكاضٜـ ٜتِ تكِٝٝ ا٭قٍٛ ايبٝ

إكسض٠ ٗ ْكڀ١ ايبٝ , ٚٗ ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً تكسٜط ايك١ُٝ 

اؿكٝك١ٝ بكٛض٠ قازق١ ٜتِ تكُٝٝٗا بتهًؿتٗا َٓكٛقا َٓٗا ْٝ  

 اٱٖت٬نات ٚخػا٥ط ايك١ُٝ.

إعاؾ١ ايبس١ًٜ إػُٛح بٗا ٗ تػذٌٝ ٚتكِٝٝ ا٭قٍٛ  ----

 ت١ إاز١ٜ ايجاب

ٜتِ تكِٝٝ ا٭قٍٛ ايجابت١ إاز١ٜ بتهًؿتٗا َڀطٚسا َٓٗا اٱٖت٬ى 

إذلانِ ٚخػا٥ط ايك١ُٝ, إ٫ أْ٘ ٖٓاى ططٜك١ أخط٣ ٗ ايتكِٝٝ َػُٛسا 
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بٗا ٗ ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠ ٖٚٞ إبايؼ إعاز تكُٝٝٗا أٟ بايك١ُٝ ايعازي١ ٗ 

ذلان١ُ اي٬سك١ ٚاـػا٥ط تاضٜذ إعاز٠ تكُٝٝ٘ َٓكٛقا َٓٗا اٱٖت٬نات إ

ٗ ايك١ُٝ إذلان١ُ اي٬سك١, غرل إٔ ٖصٙ ايڀطٜك١ قس تهٕٛ قعب١ 

ايتڀبٝل خاق١ ٗ غٝاب غٛم َاي١ٝ ؾعاي١ إ٫ إشا نإ ؼسٜس ايك١ُٝ 

ايعازي١ ٜتِ بڀطٜك١ َٛثٛم بٗا. ٚبعس إعاز٠ ايتكِٝٝ ؼسز إبايؼ ايكاب١ً 

 . يٲٖت٬ى ع٢ً أغاؽ إبايؼ إك١ُٝ ثا١ْٝ

 ا٭قٍٛ إاي١ٝ ايجابت١ )غرل اؾاض١ٜ(  -----

ا٭قٍٛ إاي١ٝ ايجابت١ )غرل اؾاض١ٜ(: ٖٞ ْٝ  ا٭قٍٛ إاي١ٝ َا عسا  

ايكِٝ ايعكاض١ٜ إٛٚؿ١ ٚا٭قٍٛ إاي١ٝ ا٭خط٣ إصنٛض٠ ٗ ا٭قٍٛ 

 : إاي١ٝ اؾاض١ٜ, ٚتتهٕٛ ا٭قٍٛ إاي١ٝ غرل اؾاض١ٜ َٔ ايعٓاقط ايتاي١ٝ

 غٓسات إػا١ُٖ ٚاؿكٛم إطتبڀ١ بٗا؛ -

غٓسات احملاؾٜ اٱغتجُاض١ٜ ط١ًٜٛ َٚتٛغڀ١ اٱغتشكام, ٚشات  -

 إطزٚز١ٜ إعتدل٠؛

غٓسات ثابت١ أخط٣ إُج١ً يطأؽ إاٍ أٚ يتٛٚٝؿات ط١ًٜٛ ا٭دٌ  -

 ٚنصا يكِٝ ايتٛٚٝؿات احملتؿٜ بٗا ست٢ تاضٜذ إغتشكاقٗا؛

ًُهٗا ٚيٝػت شلا ١ْٝ ٗ بٝعٗا ٗ إس٣ ايككرل  ايكطٚض ٚاؿكٛم اييت -

ؾٗطا,  َجٌ: سكٛم ايعبا٥ٔ, سكٛم اٱغتػ٬ٍ اييت َستٗا أنجط َٔ 

ٚنصا ايسٜٕٛ إُتس٠ ع٢ً أنجط َٔ غ١ٓ تكػِ ع٢ً دع٥ٌ.

 إدعْٚات ٚإٓتٛدات قٝس ايتٓؿٝص  --

اض إدعْٚات ٖٞ أقٍٛ ُتًهٗا ايهٝإ ٚتهٕٛ َٛد١ٗ يًبٝ  ٗ إط

ا٫غتػ٬ٍ اؾاضٟ أٚ أقٍٛ قٝس اٱلاظ قبٌ ايبٝ , أٚ َٛاز أٚي١ٝ, أٚ 

 تٛضٜسات تػتًٗو ٗ ع١ًُٝ اٱْتاز ٚتكسِٜ اـسَات.

تكٓـ إدعْٚات ٗ ؾهٌ أقٍٛ داض١ٜ أٚ أقٍٛ غرل داض١ٜ تبعا  

 يٛدٗتٗا أٚ إغتعُاشلا َٔ ططف ايهٝإ

ٗا إٍ غا١ٜ إٜكاٍ تؿٌُ تهًؿ١ إدعْٚات ْٝ  ايتهايٝـ إتعًك١ ب 

 إدعْٚات إٍ إهإ 
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ٚ ٗ اؿاي١ اييت تٛدس عًٝٗا, ٚتتهُٔ تهايٝـ ايؿطا٤ )إؿذلٜات, إٛاز 

ايكاب١ً يٲغت٬ٗى, إكاضٜـ إطتبڀ١ بإؿذلٜات(, ٚ تهايٝـ ايتشٌٜٛ 

َجٌ َكاضٜـ إػتدسٌَ ٚا٭عبا٤ ا٭خط٣ إتػرل٠ ٚايجابت١ ٚإكاضٜـ 

 ٜـ اٱزاض١ٜ إٓػٛب١ بؿهٌ َباؾط يًُدعْٚات.ايعا١َ ٚإكاض

ٚ ؼػب ٖصٙ ايتهايٝـ بايتهًؿ١ اؿكٝك١ٝ أٚ عٔ ططٜل ايتهايٝـ 

 إعٝاض١ٜ بؿطٙ َطادعتٗا بإْتٛاّ تبعا يًتهايٝـ اؿكٝك١ٝ.

ٚٗ ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس تهًؿ١ ايؿطا٤ أٚ اٱْتاز بتڀبٝل 

تِ تكُٝٝٗا بتهًؿ١ ؾطا٤ أٚ إْتاز ايكٛاعس ايعا١َ يًتكِٝٝ ؾإٕ إدعْٚات ٜ

 أقٍٛ َػا١ٜٚ شلا تكسض ٗ أقطب تاضٜذ يؿطا٤ أٚ إْتاز ا٭قٍٛ إع١ٝٓ.

ٚع٬ُ َبسأ اؿٝڀ١ ٚاؿصض ٜتِ تكِٝٝ إدعْٚات بأقٌ ق١ُٝ َٔ تهًؿتٗا 

ٚق١ُٝ إلاظٖا ايكاؾ١ٝ ٖصٙ ا٭خرل٠ ٖٞ غعط ايبٝ  إكسض َڀطٚسا َٓ٘ 

 تهًؿ١ اٱُاّ ٚايتٛظٜ .

ٜتِ تهٜٛٔ خػاض٠ ٗ ق١ُٝ إدعْٚات ٗ اؿػاب نعب٤ ٗ سػاب ٚ 

ايٓتا٥ر عٓسَا تهٕٛ نًؿ١ إدعٕٚ َا أنجط َٔ ايك١ُٝ ايكاؾ١ٝ ٱلاظ 

 ٖصا إدعٕٚ, ٚؼسز خػا٥ط ايك١ُٝ ٗ إدعْٚات َاز٠ َاز٠.

 نُا هب اٱؾاض٠ ٗ إًشل إٍ ططٜك١ تكِٝٝ إدعْٚات.

١ تكِٝ بعس ايتػذٌٝ ا٭ٚيٞ, ٚٗ ْٗا١ٜ نٌ بايٓػب١ يًُٓتذات ايعضاعٝ

زٚض٠ تػذٌ بكُٝتٗا ايعازي١ َڀطٚسا َٓٗا ايتهايٝـ إكسض٠ ٗ ْكڀ١ 

ايبٝ , ٚأٟ ضبح أٚ خػاض٠ ْاػ١ عٔ شيو ٚتػذٌ ٗ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ اييت 

 ؼسخ ؾٝٗا تًو ايتػرلات. 

 اٱعاْات إاي١ٝ  --

ع١َُٝٛ َعس٠ يتعٜٛض  اٱعاْات ايع١َُٝٛ ٖٞ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ َٛاضز

ايتهايٝـ اييت ؼًُٗا أٚ غٝتشًُٗا إػتؿٝس َٔ اٱعا١ْ ْٛطا ٱَتجاي٘ 

 يبعض ايؿطٚٙ إطتبڀ١ بأْؿڀت٘ َانٝا أٚ َػتكب٬.

تسضز اٱعاْات نُٓتٛدات ٗ سػاب ايٓتٝذ١ ٗ غ١ٓ َاي١ٝ أٚ عس٠ غٓٛات 

 بٓؿؼ ٚترل٠ ايتهايٝـ اييت تًشل ٚاييت ٜؿذلض ؾٝٗا تعٜٛهٗا.
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ٚإشا ناْت ؽل أقٍٛ قاب١ً يٲٖت٬ى تسضز نإٜطازات سػب اٱٖت٬ى,  

أَا اٱعاْات اييت تتعًل بأقٍٛ غرل قاب١ً يٲٖت٬ى تٛظع ع٢ً إس٠ اييت 

تهٕٛ ؾٝٗا غرل قاب١ً يًبٝ , ٚإشا مل ٜهٔ ٖٓاى ؾطٙ عسّ قاب١ًٝ ايبٝ , 

غٓٛات, سػب  ؾإٕ اٱعا١ْ تػذٌ ٗ ؾهٌ ْتٝذ١ ع٢ً َس٣ 

 اـڀ١ٝ.  ايڀطٜك١

 َ٪ْٚات اـػا٥ط ٚا٭عبا٤ --

َ٪١ْٚ ا٭عبا٤ ٖٞ عباض٠ عٔ خكِ ٜهٕٛ اغتشكاق٘ َٚبًػ٘ غرل  

 َ٪نسإ, ٜٚتِ تػذًٝٗا قاغبٝا إشا ؼككت ايؿطٚٙ ايتاي١ٝ: 

 يًُ٪غػ١ إيتعاّ سايٞ ْاتر عٔ سسخ غابل؛ -

وتٌُ بإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خطٚز نطٚضٟ ٕٛاضز ُجٌ َٛاضز إقتكاز١ٜ َٔ  -

 ٌ تػ١ٜٛ ٖصا اٱيتعاّ؛أد

 ّهٔ تكسٜط َبًؼ ٖصا اٱيتعاّ بڀطٜك١ َٛثٛم بٗا؛ -

ٚبايتايٞ ؾإ ٖصٙ ايؿطٚٙ ت٪زٟ إٍ اغتٝعاب اـػا٥ط ٚايتهايٝـ احملتٌُ 

ٚقٛعٗا ٗ إػتكبٌ, ٖٚٛ َا ٜٓڀبل ع٢ً َ٪ْٚات ايتهايٝـ ايٛادب 

ٌ ٫ٚ تٛظٜعٗا ع٢ً عس٠ غٓٛات, ٭ْٗا تعتدل خػا٥ط َٓتٛط٠ ٗ إػتكب

 تؿهٌ ايتعاَات ساي١ٝ. 

 ططم َعاؾ١ بعض ايعًُٝات اـاق١ --

تڀطم ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ إٍ ططم َعاؾ١ بعض ايعًُٝات اـاق١,  

سٝح خكل شلا َعاؾ١ أنجط ٚاقع١ٝ ٚٚنٛح, ٚإتُج١ً ٗ ايعٓاقط 

 ايتاي١ٝ: 

 عكٛز اٱهاض  ---

ط يًُػتأدط عٔ سل اغتعُاٍ ٖٛ عباض٠ عٔ اتؿام ٜتٓاظٍ َٛدب٘ إ٪د

أقٌ َعٌ ٕس٠ قسز٠, َكابٌ غًػ١ً أقػاٙ, ّٚهٔ إٔ ٜكّٛ إ٪دط ٗ 

تؿام إدلّ بٌ ٫ا٭خرل بتًُه٘ أٚ إضداع٘ يًُ٪دط, ٖٚصا سػب ا

ايڀطؾٌ, نُا ٜٛدس يعكس اٱهاض ؾهًٌ ُٖا "عكس اٱهاض ايتًُٜٛٞ" 

 ٚ"عكس اٱهاض ايبػٝ٘" .
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 ايتًُٜٛٞ عكس اٱهاض----

ٖٛ عكس إهاض تذلتب عًٝ٘ ؼٌٜٛ ناٌَ كاطط َٚٓاؾ  ا٭قٌ إػتأدط,  

 َ  إَها١ْٝ ؼٌٜٛ ًَهٝت٘ أٚ عسّ ؼًٜٛٗا عٓس اْتٗا٤ َس٠ ايعكس.

 ٜٚتُٝع اٱهاض ايتًُٜٛٞ باـكا٥ل ايتاي١ٝ:

 ؼٌٜٛ ًَه١ٝ ايػً  إٍ إػتأدط خ٬ٍ َس٠ ايعكس؛ -

 إػتأدط خ٬ٍ َس٠ ايعكس؛إَها١ْٝ ؾطا٤ ايػًع١ َٔ ططف  -

 َس٠ ايتأدرل هب إٔ تؿٌُ أغًب١ٝ َس٠ سٝا٠ ايػًع١؛ -

ايك١ُٝ إػتشسث١ يًسؾعات ايسْٝا هب إٔ تهٕٛ َتٛاؾك١ تكطٜبا َ   -

 ايك١ُٝ ايتذاض١ٜ يًػًع١؛

 ْٛع١ٝ ايػًع١ إ٪دط٠ تػُح يًُػتأدط ؾك٘ ٫غتعُاشلا؛ -

 تهايٝؿٗا إػتأدط؛ اـػا٥ط ايٓاػ١ عٔ إيػا٤ اٱهاض ٜتشٌُ -

إَها١ْٝ إػتأدط ٗ ػسٜس ايعكس ٕس٠ أخط٣ ٜهٕٛ بأدط أقٌ ْٛعا َا  -

 َٔ ايػعط ايعازٟ اؾاضٟ ٗ ايػٛم.

 عكس اٱهاض ايبػٝ٘  ----

ٖٛ عكس إهاض غرل عكس اٱهاض ايتًُٜٛٞ, ٚتكٓٝـ عكس اٱهاض َجاب١ عكس 

٢ ٚاق  إعا١ًَ ايتذاض١ٜ إهاض ًُٜٛٞ أٚ عكس إهاض بػٝ٘ ٜتٛقـ عً

 )ايكؿك١(, بس٫ َٔ ؾهٌ ايعكس أٚ قٝاغت٘. 

 قاغب١ عكس اٱهاض: ٚتتِ قاغب١ عكس اٱهاض نُا ًٜٞ: -

* عٓس إػتأدط: ٜسضز نُٔ ا٭قٍٛ ايجابت١ بكُٝت٘ ايعازي١ أٚ 

إػتشسث١ يًُسؾٛعات ايسْٝا ٗ عكس اٱهاض, ٜٚػذٌ َبًؼ اٱهاض ايتعاَا 

 ت اـكّٛ.ٗ سػابا

 * عٓس إ٪دط: ٜػذٌ ا٭قٌ بكُٝت٘ ايعازي١ نُٔ اؿكٛم ٗ إٝعا١ْٝ.

 ايهطا٥ب اٯد١ً --

ايهطٜب١ إ٪د١ً ٖٞ ططٜك١ قاغب١ٝ تتُجٌ ٗ إزضاز ايهطٜب١ نعب٤ ٗ  

 ايٓتٝذ١ يعًُٝات ايػ١ٓ إاي١ٝ ٚسسٖا.
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إش تعتدل ايهطٜب١ إ٪د١ً نطٜب١ ع٢ً ا٭ضباح غٝتِ زؾعٗا )خكِ 

نطٜيب َ٪دٌ( أٚ قاب١ً يٲغذلداع )أقٌ نطٜيب َ٪دٌ(, خ٬ٍ 

 ايػٓٛات إاي١ٝ إػتكب١ًٝ, ٚتٓؿأ ايهطا٥ب إ٪د١ً عٔ: 

ايؿٛاضم ايع١َٝٓ بٌ اٱثبات احملاغيب ٱٜطاز أٚ عب٧ َا ٚإستػاب٘ ٗ  -

 ايٓتٝذ١ اؾبا١ٝ٥ يػ١ٓ َاي١ٝ ٫سك١؛

إشا ناْت ْػبتٗا إٍ  ايعذع اؾبا٥ٞ أٚ قطٚض نطٜب١ٝ قاب١ً يًتأدٌٝ -

 أضباح دبا١ٝ٥ أٚ نطا٥ب َػتكب١ًٝ قت١ًُ ٗ إػتكبٌ؛

ايتعس٬ٜت ٚعًُٝات اؿصف أٚ إعاز٠ َعاؾ١ تتِ ٗ إطاض إعساز ايهؿٛف  -

 إاي١ٝ اجملُع١.

 ا٫َتٝاظات إُٓٛس١ يًعُاٍ --

ٗ ٚنع١ٝ  اتسضز إٓاؾ  اييت ُٓشٗا إ٪غػ١ يًعاًٌَ يسٜٗا غٛا٤ ناْٛ

خس١َ أٚ ٫ نُٔ ا٭عبا٤, ٖصا ٗ َكابٌ قٝاّ ايعُاٍ بايعٌُ إكطض َِٓٗ 

َكابٌ تًو إٓاؾ  أٚ َذطز إٔ ايؿطٚٙ اييت ؽه  شلا ا٫يتعاَات ايتعاقس١ٜ 

 يًُ٪غػ١ إظا٤ عُاشلا َتٛؾط٠.

ٚٗ ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠ تؿهٌ إ٪غػ١ َ٪ْٚات ٫يتعاَاتٗا ػاٙ عُاشلا ع٢ً 

اتٗا إتُج١ً ٗ إعاؾات, تعٜٛهات َٚبايؼ أغاؽ ق١ُٝ فُٛع ايتعاَ

 َكس١َ يًعُاٍ احملايٌ ع٢ً ايتكاعس. 

 ايعًُٝات اييت تتِ بع٬ُت أدٓب١ٝ --

ؼٍٛ ا٭قٍٛ إهتػب١ بايع١ًُ ايكعب١ إٍ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ اغتٓازا إٍ  

غعط ايكطف إعٍُٛ ب٘ ّٜٛ إبطاّ ايكؿك١, أَا بايٓػب١ يًشكٛم 

بايتعا٬َت ايتذاض١ٜ ٜتِ ا٭خص بػعط ايكطف إعٍُٛ ٚايسٜٕٛ اـاق١ 

ب٘ عٓس ا٫تؿام, أَا ؾُٝا ىل اؿكٛم ٚايسٜٕٛ اـاق١ بايتعا٬َت إاي١ٝ 

 ؾإ غعط ايكطف ايصٟ ٜأخص ب٘ ٖٛ غعط تاضٜذ إدطا٤ إعا١ًَ. 

ٜٚتِ تػذٌٝ ايؿٛاضم ايٓاػ١ عٔ ايتػرل ٗ غعط ايكطف ٗ ا٭عبا٤    

 خػاض٠ ٚٗ ايٓٛاتر إاي١ٝ ٗ ساي١ ايطبح.إاي١ٝ ٗ ساي١ 

 تػٝرل ايتكسٜطات, ايڀطم احملاغب١ٝ ٚتكشٝح ا٭خڀا٤  --
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ٜهٕٛ ٖٓاى تػٝرل ٗ ايتكسٜطات احملاغب١ٝ إشا ناْت َب١ٝٓ ع٢ً َعًَٛات 

دسٜس٠ أٚ تػُح باؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٛثٛم ؾٝٗا, ٚؽل ٖصٙ 

ات إاي١ٝ اي٬سك١ إشا ناْت ؽكٗا ايتػٝرلات ايػ١ٓ إاي١ٝ اؾاض١ٜ أٚ ايػٓٛ

أٜها.

ىل تػٝرل ايڀطم احملاغب١ٝ تػٝرل إباز٨ ٚا٭غؼ, اٱتؿاقٝات, ايكٛاعس 

ٚايتڀبٝكات اـاق١ إڀبك١ ٗ إ٪غػ١ بٗسف إْؿا٤ ٚعطض ايهؿٛف 

 إاي١ٝ.

إناؾ١ إٍ شيو, ٖٓاى ا٭خڀا٤ اييت ٜتِ انتؿاؾٗا أثٓا٤ ايسٚض٠, إتعًك١ 

هب١ ٗ إعساز ايهؿٛف إاي١ٝ يسٚض٠ أٚ يعس٠ زٚضات غابك١, بأخڀا٤ َطت

ٚبايتايٞ ٜعس شيو إخ٫٬ َبسأ ايكٛض٠ ايكازق١ ٗ إعساز ايهؿٛف إاي١ٝ 

يًسٚضات ايػابك١, ٜٚ٪ثط ع٢ً ايهؿٛف إاي١ٝ بٌ ايسٚضات, ٜٚتِ ؼٌُٝ 

 أخڀا٤ ايسٚضات ايػابك١ ع٢ً ا٭َٛاٍ اـاق١ يًسٚض٠ اؾاض١ٜ.

ػابات اجملُع١اؿ --

ٜككس بايتذُٝ  ايتُجٌٝ احملاغيب يًُ٪غػ١ ا٭ّ ؾُٝ  ايؿطٚع ايتابع١  

شلا, ٖٚصا بٗسف إعساز سػابات فُع١ ٚقٛا٥ِ َاي١ٝ فُع١ ٚتكسّٗا نُا يٛ 

 ناْت َ٪غػ١ ٚاسس٠.

 ٜٚؿذلض ٚدٛز اٱؾطاف أٚ ايطقاب١ ٗ اؿا٫ت اٯت١ٝ:

١ٝ سكٛم ايتكٜٛت ٗ َ٪غػ١ ا٫َت٬ى إباؾط أٚ غرل إباؾط ٭غًب -

 أخط٣؛

ايػًڀ١ ع٢ً أنجط َٔ ْكـ سكٛم ايتكٜٛت إتشكٌ عًٝٗا ٗ  -

 إطاض اتؿام َ  ايؿطنا٤ اٯخطٜٔ أٚ إػاٌُٖ؛

 إَت٬ى غًڀ١ تعٌٝ أٚ إْٗا٤ َٗاّ أغًب١ٝ َػرلٟ َ٪غػ١ أخط٣؛ -

 إَت٬ى غًڀ١ ؼسٜس ايػٝاغات إاي١ٝ ٚايعًُٝات يًُ٪غػ١؛ -

ڀ١ ْ  أغًب١ٝ سكٛم ايتكٜٛت ٗ إدتُاعات ٦ٖٝات تػٝرل إَت٬ى غً -

 إ٪غػ١. 
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 احملاغب١ إڀبك١ ع٢ً إ٪غػات ايكػرل٠ -- 

, َٔ ّهٔ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚاييت ؼسز خكا٥كٗا إاز٠ ضقِ:  

, َػو قاغب١ َاي١ٝ َبػڀ١, د١ًٜٝٛ  ايكطاض إ٪ضر ٗ: 

ّ ع٢ً إكبٛنات ٚإسؾٛعات, ٜٚسع٢ ٚإغتعُاٍ ْٛاّ قاغيب َبػ٘ ٜكٛ

 َشاغب١ اـع١ٜٓ, ٚهب تٛؾط َا ًٜٞ ٗ قاغب١ إ٪غػ١:

 ٚنع١ٝ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ إاي١ٝ؛ -

 سػاب ْتا٥ر ايػ١ٓ إاي١ٝ؛ -

ٚسٝس أٚ زؾذل يًٓؿكات  ادسٍٚ تػرل اـع١ٜٓ خ٬ٍ ايػ١ٓ إاي١ٝ )زؾذل -

 ٚزؾذل يٲٜطازات(؛

خاضد١ٝ ٱثبات ايكٝٛز إػذ١ً ٗ زؾاتط  سؿٜ غٓسات إثبات زاخ١ًٝ أٚ -

 اـع١ٜٓ. 

 املسادع ٔاهلٕاوؼ املعتىدٚ 

, احملسز يكٛاعس ايتكِٝٝ ٚاحملاغب١, دطٜس٠ ضزل١ٝ عسز 0228د١ًٜٝٛ  06قطاض َ٪ضر ٗ ( 8)

 .6:  , م 89/0229

 .6, م :   1.112ْؿؼ إطد , ايؿكط٠( 0)

٘ اؾسٜس مٛ َعاٜرل اٱب٬ؽ إايٞ ايسٚي١ٝ, أططٚس١ زنتٛضاٙ زٚي١ ٗ سٛاؽ قاحل, ايتٛد( 3)

 .883 -880, م: 0227ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ, داَع١ اؾعا٥ط, 

(4) Robert OBERT, Normes internationales de comptabilité et 

d’information financière, Dunod, Paris, 2006, P : 09.  

 .886 -885بل شنطٙ, م: سٛاؽ قاحل, َطد  غ( 5)

 .8م:  1.121, َطد  غابل, ايؿكط٠  0228د١ًٜٝٛ  06قطاض َ٪ضر ٗ ( 6)

 .8م:  2.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  (7)

 .8م:  4.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 8)

 . 8م:  5.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 9)

 .8م:  6.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 10)

 .9م:  6.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 11)

 .9م:  7.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 12)

(13) Conseil National de la Comptabilité, Projet de Système Comptable 

Financier, Alger, Juillet 2006, L’article : 321- 7, 321- 8.   

 .9م : 8.121, َطد  غابل , ايؿكط٠  0228د١ًٜٝٛ  06قطاض َ٪ضر ٗ ( 14)
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 السياسة النقدية في الجزائر
 أ.محمد بلوافي                                                  

 المركز الجامعي لتامنغست
S 

ًٝٗا ايػٝاغ١ ايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ اييت تكّٛ ع ٣سسإتعتدل ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ 

ا٫قتكاز١ٜ, ٜٚتِ اغتدساَٗا يتشكٝل أٖساف ٖصٙ ا٭خرل٠, سٝح ٜكّٛ ايبٓو 

إطنعٟ بإتباع إغذلاػ١ٝ َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ كتًـ ا٭زٚات إتاس١ ٭دٌ بًٛؽ 

ا٭ٖساف إٓؿٛز٠ ٚ إػڀط٠ يًػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ.

يػٝاغ١ ايٓكس١ٜ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إساخ١ً غٝتِ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً َا١ٖٝ ا

ٚشيو بايتڀطم إٍ تعطٜؿٗا ٚ اٱغذلاػ١ٝ اؿسٜج١ اييت تكّٛ عًٝٗا, ثِ ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ 

ٚايٛغٝڀ١ٝ شلصٙ ايػٝاغ١, بعسٖا تتِ َٓاقؿ١ ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥ ٚإعطٚؾ١ بإطب  

ايػشطٟ إتُج١ً ٗ ؼكٝل اغتكطاض ٗ إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض, ايتؿػٌٝ ايتاّ, ؼكٝل 

س٫ت عاي١ٝ َٔ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚ ؼكٝل ايتٛاظٕ ٗ َٝعإ إسؾٛعات.ثِ ْتڀطم َع

إٍ  ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ َساضؽ ايؿهط, ٚ ٗ ا٭خرل ْتڀطم إٍ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ 

اؾعا٥ط.

Résumé. 
La politique monétaire est l’un des principaux piliers de la 

politique économique, et est utilisés pour atteindre les objectifs 
de cette dernière, ainsi la Banque centrale suit une stratégie 
déterminée par l'utilisation des divers instruments disponibles 
pour atteindre les objectifs tracés de la politique économique. 

Cette communication expliquera la politique monétaire en 
donnant sa définition, abordant  la  stratégie moderne sur laquelle 
elle se base et ses objectifs primaires et intermédiaires.  Ensuite, 
on discutera les objectifs terminaux connus sous le nom du carré 
magique qui concerne la stabilisation du niveau général des prix, 
le fonctionnement parfait, un taux élevé de croissance 
économique et l'équilibre de la balance des paiements. Par suite, 
on abordera la politique monétaire des écoles de pensée, et en fin 
la politique monétaire en Algérie. 
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تعتدل ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ أسس ايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا 

ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ, ٚ ٜتِ اغتدساَٗا يتشكٝل أٖساف ٖصٙ ا٭خرل٠, 

سٝح ٜكّٛ ايبٓو إطنعٟ بإتباع إغذلاػ١ٝ َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ 

يًػٝاغ١ كتًـ ا٭زٚات إتاس١ ٭دٌ بًٛؽ ا٭ٖساف إٓؿٛز٠ ٚإػڀط٠ 

 ا٫قتكاز١ٜ.

َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إساخ١ً غٝتِ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً َا١ٖٝ 

ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٚ شيو بايتڀطم إٍ تعطٜؿٗا ٚاٱغذلاػ١ٝ اؿسٜج١ اييت 

تكّٛ عًٝٗا, ثِ ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ ٚايٛغٝڀ١ٝ شلصٙ ايػٝاغ١, بعسٖا تتِ 

إتُج١ً ٗ  َٓاقؿ١ ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥ إعطٚؾ١ اختكاضا بإطب  ايػشطٟ

ؼكٝل اغتكطاض ٗ إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض, ايتؿػٌٝ ايتاّ, ؼكٝل َعس٫ت 

عاي١ٝ َٔ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚؼكٝل ايتٛاظٕ ٗ َٝعإ إسؾٛعات. ثِ 

ْتڀطم إٍ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ َساضؽ ايؿهط, ٚٗ ا٭خرل ْتڀطم إٍ 

 ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ اؾعا٥ط.

:واِٗٛ الطٗاضٛ الٍكدٖٛ

َٔ خ٬ٍ ٖصا إڀًب ماٍٚ ايتعطض ٕا١ٖٝ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ َٔ خ٬ٍ 

كتًـ ايتعطٜؿات اييت أطًكٗا ا٫قتكازٜٕٛ, ثِ اغتعطاض اٱغذلاػ١ٝ 

 اؿسٜج١ اييت تكّٛ عًٝٗا.

 تعطٜـ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ:

ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ َٔ َسضغ١ إٍ أخط٣, إ٫  ـتٓٛعت ٚ اختًؿت تعاضٜ

ايعٓاقط إه١ْٛ يًػٝاغ١, ٚ ٖٞ اٱدطا٤ات إتدص٠  أْٗا تًتكٞ نًٗا ٗ

 َٔ ططف اشل١٦ٝ إكسض٠ ٚ ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥ إطدٛ ؼكٝكٗا.

 ٖٚصٙ فُٛع١ َٔ ايتعاضٜـ إدتًؿ١ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ:

ع٢ً أْٗا فُٛع١ ايتسابرل إتدص٠ َٔ قبٌ  ٜعطؾٗا 

دٌ نُإ أقتكاز َٚٔ ثط ع٢ً ا٫أايػًڀات ايٓكس١ٜ قكس إسساخ 

اغتكطاض أغعاض ايكطف
(1)

.
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ٚسػب ؾٛظٟ ايكٝػٞ ٜعتدل ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ بأْٗا ايتسخٌ إباؾط 

إعتُس َٔ ططف ايػًڀ١ ايٓكس١ٜ بٗسف ايتأثرل ع٢ً ايؿعايٝات 

ا٫قتكاز١ٜ عٔ ططٜل تػٝرل عطض ايٓكٛز ٚ تٛدٝ٘ ا٥٫تُإ باغتدساّ 

يًبٓٛى ايتذاض١ٜ ٚغا٥ٌ ايطقاب١ ع٢ً ايٓؿاٙ ا٥٫تُاْٞ
(2)

.

نُا تعطف نصيو بأْٗا فُٛع١ ايكطاضات اييت ٜتِ بٛاغڀتٗا تعسٌٜ ن١ُٝ 

ايٓكٛز أٚ أغعاض ايؿا٥س٠ ٗ ا٫قتكاز بػ١ٝ ايتأثرل ع٢ً إػت٣ٛ ايعاّ 

يٮغعاض ٚ ايسخٌ ايٛطين ايتٛاظْٞ
(3)

بأْٗا أٖساف ايبٓو إطنعٟ ٗ ٖاضغ١ غًڀت٘  ٕٜٚعطؾٗا بٍٛ غاّ ًٜٚػٛ

تشهِ ٗ ايٓكٛز ٚأغعاض ايؿا٥س٠ ٚؾطٚٙ ا٥٫تُإ, ٚتتُجٌ ا٭زٚات يً

ايط٥ٝػ١ٝ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ عًُٝات ايػٛم إؿتٛس١ َٚتڀًبات 

ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ٚ غعط اـكِ
(4)

.

ٕ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٖٞ إسس٣ أزٚات ايػٝاغ١ إٚبٗصا ّهٔ ايكٍٛ 

بًس َا َٔ ادٌ ؼكٝل  ا٫قتكاز١ٜ ٚ اييت تٗتِ بإزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايٓكس ٗ

 أٖساف َع١ٓٝ.

 إغذلاػ١ٝ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ اؿسٜج١:

اغتدسّ ايبٓو إطنعٟ اغذلاػٝات عسٜس٠ تڀٛضت َطٚض ايٛقت, إٍ إٔ 

ٚقًت ايّٝٛ إٍ َا ٜعطف باٱغذلاػ١ٝ اؿسٜج١, سٝح تعتُس ٖصٙ 

اٱغذلاػ١ٝ ع٢ً اغتدساّ ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ ٚا٭ٖساف ايٛغٝڀ١ يًٛقٍٛ 

إٍ ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥ ٚشيو باغتدساّ أزٚات ١ُ٥٬َ يهٌ ٖسف َٔ ٖصٙ 

 ا٭ٖساف.

ْٛطا ٫ضتؿاع َعس٫ت ايتهدِ ٗ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ايهدل٣ َٓص ايٓكـ 

ايجاْٞ َٔ ايػتٝٓات أخصت قه١ٝ ايػٝڀط٠ ع٢ً َعس٫ت ايتهدِ 

أ١ُٖٝ ندل٣ خاق١ بعس ايتٛقٌ إٍ إٔ ايتػرل ٗ َعسٍ ايُٓٛ ايٓكسٟ 

ستُا إٍ ايتػرل ٗ نٌ َٔ َػت٣ٛ ا٭غعاض ٚ ايٓاتر, ٚ ٖٛ َا  غٝ٪زٟ

 ٜ٪ثط ع٢ً غرل ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ.

ٚبٗصا ؾكس مت ايتٛد٘ إٍ اغتدساّ اجملاَٝ  ايٓكس١ٜ نأٖساف ٚغٝڀ١ٝ بس٫ 

 عٔ أغعاض ايؿا٥س٠ ٚ اييت ناْت غا٥س٠ َٔ قبٌ.
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ٜتُجٌ ٗ ٖٚهصا قاَت اٱغذلاػ١ٝ اؿسٜج١ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ بٛن  ٖسف 

َعسٍ ِٛ غٟٓٛ يًهت١ً ايٓكس١ٜ, ٚبٓا٤ ع٢ً اػاٙ ٚ زضد١ ايؿطم بٌ 

ا٭ٖساف ٚايتكسٜطات تطؾ  ايػٝاغ١ أٚ ؽؿض َعسٍ اجملاَٝ  ايٓكس١ٜ, 

ٚبايتايٞ ايتشهِ ٗ ِٛ عطض ايٓكٛز, ٜٚكّٛ ايبٓو إطنعٟ بايتشهِ ٗ 

َعسٍ ايؿا٥س٠ ع٢ً ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ يس٣ ايبٓٛى
(5)

. 

اٱدطا٤ات مل ت٪زٟ زٚضٖا ٚمل تًل لاسا نبرلا, ٚتعطنت  يهٔ ٖصٙ

٫ْتكازات عسٜس٠ بػبب ؾكسإ ايتشهِ ٗ أغعاض ايؿا٥س٠ ٚؾكس ايػٝڀط٠ 

 ع٢ً عطض ايٓكٛز ٚ يصيو مت تعٜٚسٖا بإدطا٤ات دسٜس٠ َٓٗا:

تٛغٝ  اشلاَـ ايصٟ ٜػُح ؾٝ٘ ٕعسٍ ايؿا٥س٠ بايتكًبات نُٓ٘.-

ٓٛى نٗسف أٚيٞ يهب٘ ن١ُٝ ايٓكٛز, اغتدساّ فُٛع استٝاطات ايب-

ٚيصيو ؾكس مت ايذلنٝع ع٢ً استٝاطات ايبٓٛى غرل إكذلن١ نٛغ١ًٝ 

    يهب٘ فُٛع ا٫ستٝاطات

ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ ٚ ايٛغٝڀ١ٝ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ:

تػع٢ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ إٍ ؼكٝل فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف إدتًؿ١ ٚ اييت 

ساف ْٗا١ٝ٥, ٜتِ ايتڀطم ٗ ٖصا اؾع٤ تٓكػِ إٍ أٖساف ٚغٝڀ١ٝ ٚ أٖ

 َٔ ايبشح إٍ ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ ٚ ايٛغٝڀ١ٝ:

 األِداف األٔلٗٛ: -

تعتدل ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ َتػرلات واٍٚ ايبٓو إطنعٟ بٗا ايتأثرل ع٢ً 

 ا٭ٖساف ايٛغٝڀ١ٝ  ٚاييت تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

 فُعات ا٫ستٝاطات ايٓكس١ٜ: --

١ أٚ ايٓكس شٟ ا٭ثط ايكٟٛ ع٢ً أْٗا ا٭قٍٛ اييت تعطف ايكاعس٠ ايٓكسٜ

ّهٔ اغتدساَٗا ٗ إعا٬َت
(6)

ٚتتهٕٛ ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ َٔ ظا١ٜٚ  

اغتدساَاتٗا َٔ ايع١ًُ ٗ ايتساٍٚ ٚا٫ستٝاطٞ ايٓكسٟ يًبٓٛى ايتذاض١ٜ, 

 ٚايصٟ ٜٓكػِ بسٚضٙ إٍ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ٚ ا٫ستٝاطٞ ا٫ختٝاضٟ.

ا٫ستٝاطٞ َ٪ٜسٕٚ َٚعاضنٕٛ, ؾًكس زاؾعت ايبٓٛى  ٚيهٌ َٔ فاَٝ 

إطنع١ٜ ٗ أَطٜها ٚيػٓٛات عسٜس٠ عٔ ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ, نُا زاؾعت 

ؾطٚع أخط٣ ٚاقتكازٜٛ فًؼ احملاؾٌٛ عٔ كتًـ أْٛاع فاَٝ  
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ا٫ستٝاطٞ إكطؾ١ٝ ا٭خط٣ نٗسف أٚيٞ, ٚاْتكٌ ايٓكاف إٍ 

إٛنٛع قٌ دسٍ ْٛطا يهْٛ٘ ا٫قتكازٌٜ سٍٛ نٌ فُ , ٖٚهصا بكٞ 

 ٜتكـ بايتذطب١.

 :ظسٔف ضٕم الٍكد --

ٜككس بٗصا إكڀًح َس٣ غٗٛي١ أٚ قعٛب١ أغٛام ا٥٫تُإ, ٜٚعين شيو 

قسض٠ إكذلنٌ ٚ َٛاقؿِٗ ايػطٜع١ ٚ ايبڀ١٦ٝ ٗ َعسٍ ِٛ ا٥٫تُإ 

َٚس٣ اضتؿاع أٚ انؿاض أغعاض ايؿا٥س٠ ٚؾطٚٙ اٱقطاض ا٭خط٣ ٚ غعط 

٥س٠ ا٭ضقس٠ ايبٓه١ٝ ٜتُجٌ ٗ غعط ايؿا٥س٠ ع٢ً ا٭ضقس٠ إكذلن١ ؾا

 ٕس٠ قكرل٠ تذلاٚح َٔ ّٜٛ إٍ ٌَٜٛ َا بٌ ايبٓٛى. 

ٖصٙ اجملُٛع١ ؼتٟٛ ع٢ً ا٫ستٝاطات اؿط٠ َٚعسٍ ا٭ضقس٠ إكطؾ١ٝ 

ٚأغعاض ايؿا٥س٠ ا٭خط٣ ٗ غٛم ايٓكس
(7)

 . 

يكٝاغ١ٝ ٚ َٔ أِٖ ٖصٙ ا٭ضقاّ نُا مت اغتدساّ أْٛاع كتًؿ١ َٔ ا٭ضقاّ ا

َا نإ َػتدسَا ٗ اـُػٝٓات ٚايػتٝٓات َٔ ٖصا ايكطٕ ٖٚٛ 

ا٫ستٝاطات اؿط٠ ٖٚٞ تؿٌُ ا٫ستٝاطات ايعا٥س٠ يًبٓٛى ا٭عها٤ ٗ 

ايبٓو إطنعٟ َأخٛشا َٓٗا ا٫ستٝاطات اييت اقذلنتٗا ٖصٙ ايبٓٛى َٔ 

ٚناع غٛم ايٓكس ٖٛ أغعاض ايبٓو إطنعٟ, ٚثاْٞ ٖصٙ ا٭ضقاّ ايكٝاغ١ٝ ٭

ايؿا٥س٠ ع٢ً أشٕٚ اـعا١ْ ٚا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚغعط ايؿا٥س٠ ايصٟ تؿطن٘ 

 ايبٓٛى ع٢ً أؾهٌ ايع٤٬ُ ٚ غعط ايؿا٥س٠ َا بٌ ايبٓٛى.

 األِداف الٕضٗطٗٛ: -

اشلسف ايٛغٝڀٞ عباض٠ عٔ َتػرل ّهٔ يًػًڀ١ ايٓكس١ٜ إٔ ُاضؽ عًٝ٘ 

ٛاغڀ١ أزٚاتٗا اـاق١, تتُجٌ ا٭ٖساف تأثرلٖا بؿهٌ َباؾط ٚ غطٜ  ب

ٚغعط ايؿا٥س٠ ٚأغعاض  ()ٚ  ()ايٛغٝڀ١ٝ َتػرلات ْكس١ٜ ن١ًٝ َجٌ 

 ايكطف.

 الػسٔط اليت جيب تٕفسِا يف األِداف الٕضٗطٗٛ: --

ٖٓاى عس٠ ؾطٚٙ هب تٛاؾطٖا ٗ ا٭ٖساف ايٛغٝڀ١ٝ ٚتتُجٌ ٖصٙ 

 ايؿطٚٙ ؾُٝا ًٜٞ:
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ايكاب١ًٝ يًكٝاؽ: 

قٝاؽ اشلسف ايٛغٝ٘ بسق١ ٚ ٗ ايٛقت إٓاغب أَطا أغاغٝا يًشهِ  ٜعتدل

ع٢ً َس٣ ؾعاي١ٝ إدطا٤ات ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, ٚ بايٓػب١ يًكٝاؽ ؾإٕ 

ايبٝاْات تتاح ٗ ؾذل٠ قكرل٠ قس تهٕٛ ؾٗطٜا أٚ بتأخرل ٕس٠ أغبٛعٌ 

َج٬ ٚقس تكٌ ست٢ ايػ١ٓ, َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ بٝاْات ايٓاتر ايكَٛٞ 

ق١ َٔ بٝاْات ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ, ٚايكاعس٠ ايٓكس١ٜ ٖٞ أٖساف أقٌ ز

ٚغٝڀ١ٝ بس٫ َٔ ايذلنٝع ع٢ً أٖساف أخط٣ َجٌ ايٓاتر ايكَٛٞ, ٚيصيو 

ؾا٭ٖساف ايٛغٝڀ١ٝ تكسّ إؾاضات أٚنح عٔ اػاٖات غٝاغ١ ايبٓو 

إطنعٟ
(8)

.

ايكسض٠ ع٢ً ايتشهِ ٚ ايػٝڀط٠ ٗ اشلسف ايٛغٝ٘: 

اػ١ٝ بؿهٌ دٝس ٚ دين مثاضٖا هب ع٢ً ايبٓو يًتأنس َٔ بٓا٤ اٱغذل

إطنعٟ إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً ايتشهِ ٗ اشلسف ايٛغٝ٘, ٚ شيو 

ٱعاز٠ شيو إتػرل يًُػاض إػتٗسف ٗ ساي١ خطٚد٘ عٔ شيو إػاض, ٚ 

٫ تعين ايكسض٠ ع٢ً ايػٝڀط٠ َعطؾ١ خطٚز إتػرل إػتدسّ نٗسف 

, ٚ إِا هب إٔ تهٕٛ يسٜ٘ أٜها ايكسض٠ ٚغٝ٘ عٔ ا٫ػاٙ ايكشٝح ؾك٘

ع٢ً إعاز٠ إتػرل إػتدسّ إٍ ايڀطٜل إطغّٛ ي٘ يتشكٝل اشلسف 

ٚغعط ايؿا٥س٠,  ايٓٗا٥ٞ, ٚ ّهٔ يًبٓو إٔ ٜػٝڀط ع٢ً ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ

ٚيهٔ قس تؿٛم غٝڀط٠ ايبٓو ع٢ً غعط ايؿا٥س٠ أنجط َٔ إعطٚض 

تڀٝ  إٔ وسز غعط ايؿا٥س٠ اؿكٝكٞ ايٓكسٟ, ٚ يهٔ ايبٓو إطنعٟ ٫ ٜػ

٭ْ٘ ٫ ّهٔ ايػٝڀط٠ ع٢ً تٛقعات ايتهدِ, ٚ شلصا ؾ٬ ّهٓ٘ إٔ هعّ 

بأؾه١ًٝ ايتشهِ ٗ غعط ايؿا٥س٠ أٚ ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ نٗسف ٚغٝ٘
(9)

. 

 إوهاٌٗٛ التٍبؤ باألثس عمٜ اهلدف الٍّاٟ٘:  -ز

١ْٝ ايتٓب٪ با٭ثط ع٢ً ٜعتدل ٖصا إعٝاض أنجط أ١ُٖٝ, إش هب إٔ تتٛؾط إَها

اشلسف ايٓٗا٥ٞ يهٞ ًٜعب زٚضٙ بؿهٌ دٝس نٗسف ٚغٝ٘, ٚ ٫ ٜعاٍ 

ايٓكاف قا٥ُا سٍٛ أؾه١ًٝ غعط ايؿا٥س٠ ٚايعطض ايٓكسٟ نأٖساف 

ٚغٝڀ١ٝ َطتبڀ١ با٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥, إ٫ إٔ ايتذاضب ايع١ًُٝ تتذ٘ إٍ 



(467) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

٢ً أثط غعط تؿهٌٝ ايتٓب٪ بأثط ايعطض ايٓكسٟ ع٢ً ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥, ع

 ايؿا٥س٠ ٖا ٜ٪زٟ إٍ اغتدساّ ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ نٗسف ٚغٝ٘.

 : : ضعس الفاٟدٚ نّدف ٔضٗط--

تعطف ايؿا٥س٠ ع٢ً أْٗا ايػعط ايٓكسٟ ٫غتدساّ ا٭َٛاٍ ايكاب١ً 

يٲقطاض, ٚتطد  أُٖٝتٗا ٗ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ إٍ قطٕٚ غابط٠, ٚ 

بٓت ايبٓٛى إطنع١ٜ أغعاض تعاٜست أُٖٝتٗا ٗ ايعكط اؿسٜح ٚ قس ت

ايؿا٥س٠ نأٖساف ٚغٝڀ١ٝ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ بعس اْتٗا٤ اؿطب ايعا١ٕٝ 

ايجا١ْٝ
(10)

. 

ْ٘ غرل َٓؿكٌ عٔ أأَا ؾُٝا ٜتعًل بتشسٜس أغعاض ايؿا٥س٠ ؾُٔ ايٛانح 

ؼسٜس ِٛ ايهت١ً ايٓكس١ٜ, يهٔ َٔ ايٛانح أٜها إٔ ايػًڀات ايعا١ًَ ٫ 

أخط٣ َػت٣ٛ أغعاض ايؿا٥س٠, ٫ٕ َػت٣ٛ  تػتڀٝ  إٔ تتذاٌٖ َٔ د١ٗ

ٖصٙ ا٭غعاض ٜعتدل اسس ٖصٙ احملسزات اشلا١َ يػًٛى نٌ َٔ ا٭ؾطاز 

 ٚإؿطٚعات.

ٜتٛدب ع٢ً ايػًڀات ايٓكس١ٜ إٔ تطاقب َػتٜٛات أغعاض ايؿا٥س٠ ٚ إٔ 

تبك٢ تػرلات ٖصٙ ا٭غعاض نُٔ ٖٛاَـ غرل ٚاغع١ ْػبٝا ٚسٍٛ 

ٗ ا٭غٛام, ٖصا ايتٛاظٕ ٜكٛز إٍ َػتٜٛات ٚغڀ١ٝ تكابٌ ايتٛاظٕ 

اٱع٬ٕ عٔ ٖط١َٝ َع١ٓٝ ٗ أغعاض ايؿا٥س٠ ٚ ا٭غعاض ٗ ا٭دٌ ايڀٌٜٛ 

أع٢ً َبس٥ٝا َٔ إعس٫ت ٗ ا٭دٌ ايككرل, ٚ ٖصٙ اشلط١َٝ ٗ ا٭غعاض ٖٞ 

نطٚض١ٜ يتهٜٛٔ ٚ اغتكطاض ا٫زخاض ٚ يهٞ تٓتكٞ ا٫غتجُاضات طبكا 

ٱْتادٝتٗا
(11)

. 

 لؿسف:: ضعس ا--

ٜعتدل غعط قطف ايٓكس َ٪ؾطا ِٛشدٝا ٕعطؾ١ ا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ يبًس 

َا ٚ شيو باؿؿاٚ ع٢ً اغتكطاضٙ عٓس َػت٣ٛ قطٜب َٔ َػت٣ٛ تهاؾ٪ 

ايكسضات ايؿطا١ٝ٥, نُا إٔ ايتسخٌ إككٛز ٚ اشلازف إٍ ضؾ  غعط قطف 

 ايٓكس اػاٙ ايع٬ُت ا٭خط٣ قس ٜهٕٛ عا٬َ يتدؿٝض ايتهدِ, ؾطؾ 

غعط ايكطف ٜ٪زٟ إٍ ؽؿٝض ا٭غعاض عٓس ا٫غترلاز ٚ ٜطؾ  ايكسض٠ 

ايؿطا١ٝ٥ يًع١ًُ ٚ ٖصا َا ٜتڀابل َ  اشلسف ايٓٗا٥ٞ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ
(12)

. 
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 : العسض الٍكدٙ:--

ٜؿذلٙ ٗ اغتدساّ ايعطض ايٓكسٟ نٗسف ٚغٝ٘ إٔ تهٕٛ ٖٓاى قسض٠ 

ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ع٢ً ؼسٜسٙ إسكا٥ٝا, أٟ إٔ ٜػتڀٝ  ايكا٥ُٕٛ ع٢ً 

ؼسٜس ا٭قٍٛ إاي١ٝ اييت ْػُٝٗا ايع١ًُ أٚ ايٓكٛز
(13)

. 

نُا إٔ ؼسٜس إعطٚض ايٓكسٟ أقبح َػأي١ قعب١ يًػا١ٜ بس٤ا َٔ 

ايجُاْٝٓات ٚ مل تعس َػأي١ غ١ًٗ نُا ناْت ٗ ايػابل, ٚ شيو بػبب تػرل 

زل١ٝ ٚ غطع١ زٚضإ ايٓكس ْتٝذ١ ؿطنات ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايطزل١ٝ ٚ غرل ايط

ٚٗٛض إؿتكات إاي١ٝ اؿسٜج١, ٚ شلصا ٜبك٢ اٱؾهاٍ َڀطٚسا ٚ ٖٛ أٟ 

عطض ْكسٟ ايصٟ ّهٔ نبڀ٘ بػٗٛي١؟, ٌٖٚ ٜتِ ايًذ٤ٛ اٍ ايعطض 

أٚ  أٚ ايعطض ايٓكسٟ بإع٢ٓ ايٛاغ   ايٓكسٟ بإع٢ٓ ايهٝل 

 ٗ ٌٚ ٚدٛز إؿتكات إاي١ٝ؟. ايعطض ايٓكسٟ 

ُ  ايٓكسٟ إٛغ  ٖٛ ايصٟ أقبح هصب اٖتُاّ ٬ٜٚسٜ إٔ نب٘ اجمل

 ايبٓٛى إطنع١ٜ ٗ َعِٛ ايسٍٚ إتكس١َ ٚايٓا١َٝ َعا.

األِداف الٍّاٟٗٛ لمطٗاضٛ الٍكدٖٛ:

تعتدل ا٭ٖساف ا٭ٚي١ٝ ٚايٛغٝڀ١ٝ ٗ اٱغذلاػ١ٝ اؿسٜج١ يًػٝاغ١ 

ايٓكس١ٜ أزٚات َػاعس٠ يتشكٝل ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ 

طف ٖصٙ ا٭ٖساف اختكاضا بإطب  ايػشطٟ, ٚإتُج١ً ٗ ؼكٝل ٚتع

ا٫غتكطاض ٗ إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض, ايعُاي١ ايها١ًَ, ؼكٝل َعس٫ت 

 عاي١ٝ َٔ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚ ؼكٝل ايتٛاظٕ ٗ َٝعإ إسؾٛعات.

 حتكٗل االضتكساز يف املطتٕٝ العاً لألضعاز:  --

قت اؿانط ع٢ً إٔ اشلسف ايط٥ٝػٞ يًػٝاغ١ هُ  ا٫قتكازٜٕٛ ٗ ايٛ

ايٓكس١ٜ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ اؿؿاٚ ع٢ً اغتكطاض ا٭غعاض ٚ ع٢ً ايكسض٠ 

ايؿطا١ٝ٥ يًع١ًُ احمل١ًٝ, ٜٚعين ٖصا إٔ ايتهدِ ٜٓبػٞ إٔ ٌٜٛ َٓدؿها 

غٜٓٛا ٚ إٔ تًتعّ اؿه١َٛ بعسّ  ٚ  نإٔ ٜذلاٚح َج٬ بٌ 

 ططٜل ظٜاز٠ إعطٚض ايٓكسٟ. تڀبٝل غٝاغات ٌُٜٛ ايعذع عٔ

ٜط٣ نٌ َٔ نٝٓع ٚايٓكسٌٜٚ إٔ ايتهدِ إطتؿ  وسخ ؾك٘ عٓسَا 

ٜهٕٛ َعسٍ ِٛ ايعطض ايٓكسٟ َطتؿعا, ٚسػب ؾطٜسَإ ؾإْ٘ ٫ ّهٔ 
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ايكها٤ ع٢ً ايتهدِ إػتُط ٕس٠ ط١ًٜٛ إ٫ بػٝاغ١ ْكس١ٜ اْهُاؾ١ٝ ٚ 

اب ٖصا ايتٛغ  ٖٞ ؽؿٝض َعس٫ت ايُٓٛ ايٓكسٟ ٚ َ  َعطؾ١ أغب

ايٓكسٟ ٚ ايٛن  ا٫قتكازٟ, ؾكس بٌ ؾطٜسَإ إٔ نٌ تهدِ ؾسٜس قس 

تٛيس عٔ تٛغ  ْكسٟ, ٚإٔ نٌ اْهُاف ض٥ٝػٞ قس ْتر إَا عٔ انڀطاب 

ْكسٟ أٚ تأثط بؿس٠ با٫نڀطاب ايٓكسٟ, ٚإشا مت ايكها٤ ع٢ً 

ض ا٫نڀطابات ايٓاػ١ عٔ ايتكًبات ايٓكس١ٜ ؾإٕ ا٫قتكاز ٜتػِ با٫غتكطا

ايٓػيب
(14)

. 

 العىالٛ الهاومٛ: --

تعتدل ايعُاي١ إطتؿع١ ٖسؾا أغاغٝا ٭ٟ غٝاغ١ اقتكاز١ٜ, ٚ نٌ اٯضا٤ 

تسعِ ٖصٙ ايػٝاغ١, ٜٚعطف ا٫قتكازٜٕٛ ايعُاي١ ايها١ًَ بأْٗا َػت٣ٛ 

ايعُاي١ ايصٟ ٜتشكل َٔ ا٫غتدساّ ايهـ٤ يك٠ٛ ايعٌُ إس١ْٝ َ  

ٜٓتر أغاغا عٔ ايتػرلات ايػُاح ٕعسٍ َٓدؿض َٔ ايبڀاي١ 

ايسٜٓاَه١ٝ ٚ ايٛطٚف اشلٝه١ًٝ يًبٓٝإ ا٫قتكازٟ, ؾباغتڀاع١ ايػٝاغ١ 

ايٓكس١ٜ إٔ تػاعس ع٢ً ؼكٝل ٖصا اشلسف ٚ شيو َٔ خ٬ٍ تك١ٜٛ ايڀًب 

ايؿعاٍ, ؾعٓسَا تكّٛ ايػًڀات ايٓكس١ٜ بعٜاز٠ ايعطض ايٓكسٟ تٓدؿض 

اي١ ٚبايتايٞ ظٜاز٠ أغعاض ايؿا٥س٠ ٜٚعزاز ا٫غتجُاض ؾتٓدؿض ايبڀ

 ا٫غت٬ٗى ثِ ظٜاز٠ ايسخٌ.

 حتكٗل وعدالت عالٗٛ وَ الٍىٕ االقتؿادٙ: --

ٜعتُس ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ع٢ً نٌ َٔ تطانِ ضأؽ إاٍ ٚايتكسّ 

ايتهٓٛيٛدٞ, ٜٚعتُس تطانِ ضأؽ إاٍ ع٢ً سذِ ا٫غتجُاضات َٔ 

ٓاتر ايصٟ ّهٔ ايسخٌ ايٛطين, نُا ٜ٪زٟ ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ إٍ ظٜاز٠ اي

ؼكًٝ٘ َٔ ايكسض إتٛؾط َٔ عٓاقط ا٫ْتاز
(15)

, ٚ ّهٔ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ 

إٔ تػاِٖ ٗ ؼكٝل َعسٍ عاٍ يُٓٛ ا٫قتكاز ايٛطين ٚ يهٔ ٖٓاى عٛاٌَ 

أخط٣ غرل ْكس١ٜ هب تٛاؾطٖا يتشكٝل ٖصا إعسٍ ايعايٞ, نتٛاؾط إٛاضز 

ٛاٌَ ٚ ٚطٚف غٝاغ١ٝ ايڀبٝع١ٝ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ ايهؿ٪٠, ٚتٛاؾط ع

ٚادتُاع١ٝ ١ُ٥٬َ, ٚيصيو ؾإٕ زٚض ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ هب إٔ ٜعٌُ 
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بايتٓػٝل َ  ٖصٙ ايعٛاٌَ, ٚ نصيو َ  غٝاغ١ َاي١ٝ غرل َٓاقه١ يسٚض 

 ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ. 

 حتكٗل التٕاشُ يف وٗصاُ املدفٕعات: --

ٜعطف َٝعإ إسؾٛعات بأْ٘ بٝإ إسكا٥ٞ ًٜدل بڀطٜك١ َٓٗذ١ٝ 

إعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ ٫قتكاز َا َ  بك١ٝ ايعامل ٗ ؾذل٠ قسز٠
(16)

 . 

ٖٓاى اخت٬ؾات ٗ ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ؾُٝا ىل اغتدساّ ايػٝاغ١ 

ايٓكس١ٜ يتذٓب ا٫خت٫٬ت ايٓكس١ٜ ٫ٕ ا٭َط ٜتعًل بػعط ايكطف 

ٚسطن١ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ, ؾػعط ايكطف ٗ ايٛاق  َطتب٘ بٗسف اغتكطاض 

ٗ ا٫قتكاز ايٛطين, ّٚهٔ إزضاى ٖصا ا٫ضتباٙ, ؾانؿاض ا٭غعاض ا٭غعاض 

غٝ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ايڀًب ع٢ً ايػً  احمل١ًٝ ٚ بايتايٞ ظٜاز٠ ايكازضات, ٖصٙ 

ايعٜاز٠ تعين ظٜاز٠ ايڀًب ع٢ً ع١ًُ ٖصا ايبًس ايصٟ انؿهت ؾٝ٘ ا٭غعاض 

ؾرلتؿ  غعط قطؾٗا َكابٌ ايع٬ُت ا٫خط٣
(17)

. 

غ١ ايٓكس١ٜ تػتٗسف ايتهدِ ؾإٕ غعط ايكطف ٫ ّهٔ إشا ناْت ايػٝا

اغتدساَ٘ َج٬ يتشكٝل أٖساف خاق١ باؿػاب اؾاضٟ, ٚ بإكابٌ إشا 

نإ غعط ايكطف ٜػتٗسف ؼكٝل أٖساف خاق١ باؿػاب اؾاضٟ ؾ٬ ّهٔ 

اغتدساَ٘ يتدؿٝض ايتهدِ, ٚإشا نإ غعط ايكطف ثابت ؾإٕ 

ا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ يتكًح نأزا٠ يتشكٝل ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ئ تهٕٛ َػتك١ً َ

 ا٫غتكطاض ايساخًٞ ٚ إزاض٠ ْتا٥ر تسؾل ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ قكرل٠ ا٭دٌ.

 الطٗاضٛ الٍكدٖٛ يف الفهس االقتؿادٙ:  -

ٜػع٢ إٗتُٕٛ بسضاغ١ ايٓٛط١ٜ ايٓكس١ٜ إٍ َعطؾ١ ايعٛاٌَ اييت ؼسز 

ز ٚايتؿػٌٝ ق١ُٝ ايٓكٛز ٗ ؾذل٠ قسز٠ ٚايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ٗ اٱْتا

 ٚإػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض.

ٚقبٌ ايسخٍٛ ٗ خهِ ايٓٛطٜات إدتًؿ١ ػسض اٱؾاض٠ إٍ إغٗاَات 

ايؿهط ا٫قتكازٟ ٚ ايٓكسٟ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ ٗ ٖصا اجملاٍ, سٝح تعتدل 

ٖصٙ ا٭ؾهاض سذط ا٭غاؽ ٕا دا٤ ب٘ ايؿهط ا٫قتكازٟ ٚايٓكسٟ ايػطبٞ 

إٍ ايٓكس ٚ أٚنح ايع٬ق١ إٛدٛز٠ ؾُٝا بعس. ؾكس تعطض بٔ خًسٕٚ 

بٌ ن١ُٝ ايٓكٛز ٚ تٛظٜعٗا, نُا تٛقٌ إٍ انتؿاف ايٛٚا٥ـ ايتكًٝس١ٜ 
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يًٓكٛز, ٚ غرل شيو َٔ ا٭ؾهاض ايطا٥س٠ ٗ اجملاٍ ايٓكسٟ, ٚاغتڀاع 

إكطٜعٟ ايصٟ ٜعتدل َٔ ضٚاز ايٓٛط١ٜ ايه١ُٝ إٔ ٜجبت إٔ اٱؾطاٙ ٗ 

انؿاض ايك٠ٛ ايؿطا١ٝ٥ يًٓكٛز, نُا اٱقساض ايٓكسٟ ٜ٪زٟ إٍ نعـ ٚ

تٛقٌ ٕا ٜعطف ؾُٝا بعس بكإْٛ دطٜؿاّ ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً إٔ ايٓكٛز 

 ايطز١٦ٜ تڀطز ايٓكٛز اؾٝس٠ َٔ ايتساٍٚ.

غٓتڀطم إٍ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ ايتشًٌٝ ايه٬غٝهٞ ٚايٓٝٛن٬غٝهٞ, 

 زٌٜ.ثِ إٍ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ ايتشًٌٝ ايهٝٓعٟ ثِ ٗ ؼًٌٝ ايٓكٛ

الطٗاضٛ الٍكدٖٛ يف التشمٗن الهالضٗه٘ ٔالٍٕٗنالضٗه٘: -

ٜطتب٘ َٛقـ ا٫قتكازٌٜ ايه٬غٝو َٔ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ بٓٛطتِٗ إٍ 

ايٓكٛز ٚٚٚا٥ؿٗا, إش دا٤ت ايٓٛط١ٜ ايه٬غٝه١ٝ يًٓكٛز ع٢ً أْٗا فطز 

ٚغٝ٘ ٗ ع١ًُٝ ايتبازٍ ٖٞ َٓعي١ غتاض ىؿٞ ٚضا٤ٙ ايعًُٝات اؿكٝك١ٝ 

ٗ ا٫قتكاز ايكَٛٞ, ٚاغكڀٛا ُاَا َٔ سػاباتِٗ ٚٚٝؿتٗا بٛقؿٗا 

أزا٠ ي٬زخاض أٚ ا٫نتٓاظ, ؾايٓكٛز فطز عطب١ ؼٌُ عًٝٗا ايكِٝ ايتبازي١ٝ ٗ 

 ا٭غٛام.

يكس دا٤ت ايؿطٚض ايه٬غٝه١ٝ سٍٛ زٚض ايٓكٛز ٗ ا٫قتكاز إّإ َِٓٗ 

قات اؿكٝك١ٝ ٗ بإٔ ٖٓاى ْٛاَا اقتكازٜا ٜػٛزٙ ايتٛاؾل بٌ ايع٬

ا٫قتكاز إشا َا تطنت زٕٚ تسخٌ َٔ يسٕ ايػًڀات ايعا١َ )قإْٛ 

غاٟ(, ؾإٕ ايٓكٛز تٌٛ قاٜس٠ ٫ أثط شلا ٗ ايٛٛاٖط ا٫قتكاز١ٜ اؿكٝك١ٝ, 

إش إٔ ايتشًٌٝ ايه٬غٝهٞ قا٥ِ ع٢ً أغاؽ ايؿكٌ َا بٌ ايعٛاٌَ 

اؿكٝكٞ  اؿكٝك١ٝ ٚايعٛاٌَ ايٓكس١ٜ, أٚ ايتكػِٝ َا بٌ ايكڀاع

ٚايكڀاع ايٓكسٟ, ؾؿٞ ايكڀاع اؿكٝكٞ ؼسز ايعٛاٌَ اؿكٝك١ٝ نايسخٌ 

ٚا٫غتدساّ ٚاٱْتاز َععٍ عٔ ايعٛاٌَ ايٓكس١ٜ, أَا ايكڀاع ايٓكسٟ 

ؾتشسز ؾٝ٘ ن١ُٝ ايٓكٛز ٖٚصا َا تصٖب إيٝ٘ ْٛط١ٜ ن١ُٝ ايٓكٛز اييت 

ططزٜا ٗ تؿرل إٍ إٔ تػرل ن١ُٝ عطض ايٓكٛز ت٪زٟ إٍ تػرلات َٓاغب١ 

إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض َٚٔ ثِ تػرلات َتٓاغب١ عهػٝا ٗ ق١ُٝ ايٓكٛز, 

ٚبايتايٞ ؾإْ٘ باٱَهإ اغتٓباٙ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ َٔ ايتشًٌٝ 

ايه٬غٝهٞ يٓٛط١ٜ ن١ُٝ ايٓكٛز
(18)

. 
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ٚقس زاض دسٍ بٌ ا٫قتكازٌٜ ايه٬غٝو  ّجًِٗ ؾٝؿط ٚايؿطٜس َاضؾاٍ 

ٖٓاى ع٬ق١ اهاب١ٝ بٌ ن١ُٝ ايٓكٛز  أ٢ًٕ ٚبٝذٛ ٚ ضٚبٓػٕٛ ٚ غرلِٖ ع

إتٛؾط٠ ٗ ايتساٍٚ ٚبٌ إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض, نصيو أنسٚا إٔ تػرلات 

عطض ايٓكٛز يٝػت قازض٠ ع٢ً إسساخ تػٝرلات ٗ إػتٜٛات اؿكٝك١ٝ 

يًُتػرلات ا٫قتكاز١ٜ ايط٥ٝػ١ٝ ناٱْتاز, ٚ ايسخٌ ٚ غعط ايؿا٥س٠, ٖٚصا 

ع٢ً غبٌٝ إجاٍ  ه١ُٝ إعطٚن١ َٔ ايٓكٛز َكساض ٜعين إٔ ظٜاز٠ اي

تػبب ٗ اضتؿاع ا٭غعاض احمل١ًٝ بٓؿؼ ايٓػب١ َٔ ايعطض ايٓكسٟ ٖا ٜ٪زٟ 

إٍ تػٝرل ايك١ُٝ ا٫زل١ٝ ٚ يٝػت اؿكٝك١ٝ يًٓاتر ايكَٛٞ ا٫زلٞ, ٚ إشا نإ 

ٖصا إػاض َكب٫ٛ سٍٛ ايع٬ق١ َا بٌ عطض ايٓكٛز ٚ إػت٣ٛ ايعاّ 

ْ٘ يٝؼ باٱَهإ ا٫عتُاز ع٢ً عطض ايٓكٛز إٮغعاض ؾإْ٘ ّهٔ ايكٍٛ ي

ٕ َا وسخ يًك١ُٝ ايٓكس١ٜ يًٓؿاٙ ٭ يتشؿٝع أٚ تػٝرل َػاض ا٫قتكاز,

ا٫قتكازٟ ٖٛ ْتاز ايتػٝرلات ٗ إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض ٚيٝؼ ٗ َػت٣ٛ 

واٱْتاز, ٖٚصا َا خًكت إيٝ٘ ايٓٛط١ٜ ايه١ُٝ يًٓكٛز عٓس ايه٬غٝ
(19)

. 

ٚغعٝا َِٓٗ يتٛنٝح ٖصا إٛقـ ايٓٛطٟ اعتُس ايه٬غٝو ع٢ً َا 

 ٜػ٢ُ َعازي١ ايتبازٍ يؿٝؿط ٚ اييت قٝػت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 

 ٕ:إسٝح 

 : ن١ُٝ ايٓكٛز ٗ ايتساٍٚ

 : غطع١ زٚضإ ايٓكٛز.

 : إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض.

 : سذِ ايتبازٍ ايصٟ هط٣ ظَٔ َا.

( بإتػرل ن١ُٝ ايٓكٛز َػت٣ٛ اٱْتاز ؾك٘ اغتبسيت ) ٚ يطب٘

( ٚ ايصٟ ّجٌ ن١ُٝ ايػً  ٚ اـسَات ايٓٗا١ٝ٥ إٓتذ١ خ٬ٍ َس٠ )

 ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ؾأقبشت إعازي١:
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ٚيكس أعٝس قٝاغ١ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ؾُٝا بعس َٔ يسٕ ا٫قتكازٟ ايدلٜڀاْٞ 

يًڀًب ع٢ً ايٓكٛز ٚتػتٓس أٜها ايؿطٜس َاضؾاٍ, إش قسّ قٝاغ١ أخط٣ 

إٍ ْٛط١ٜ ن١ُٝ ايٓكٛز اييت أطًل عًٝٗا َعازي١ نُدلزز أٚ ْٛط١ٜ 

 ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ ٚ قٝػت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 

ٚايصٟ ٖٛ ٗ (إش ؽتًـ ٖصٙ إعازي١ عٔ غابكتٗا ؾك٘ َؿّٗٛ )

 ( ٚ ّهٔ تٛنٝح شيو نُا ًٜٞ:اؿكٝك١ ٜػاٟٚ )

         

( ٗ َعازي١ ؾٝؿط ايطغب١ ٗ إْؿام ايٓكٛز, أٟ عسز َطات إْؿام ّٚجٌ )

ايٛسس٠ ايٓكس١ٜ خ٬ٍ ايػ١ٓ, ٚ ٖصا ٜعتُس ع٢ً ايطغب١ ٗ اٱْؿام, ٗ 

ّجٌ ايٛسس٠ ايٓكس١ٜ اييت وتؿٜ بٗا ايؿطز خ٬ٍ  (سٌ )

 ايػ١ٓ.

ٕس٠ اييت طٛض بٗا ايه٬غٝو ْٛطٜتِٗ ٚدسٚا إٔ ايٓاتر اٱْاٍ ٚخ٬ٍ ا

( ٫ ٜتػرل طإا إٔ إٛاضز ا٫قتكاز١ٜ قسز٠ ٚإٔ ا٫قتكاز اؿكٝكٞ )

ٜتػِ بايتٛٚٝـ ايهاٌَ يًُٛاضز, َع٢ٓ إٔ سذِ اٱْتاز ٫ ّهٔ تػٝرلٙ 

خ٬ٍ إس٣ ايككرل, ٖا هعٌ َػت٣ٛ ا٭غعاض عطن١ يًتػٝرل ْتٝذ١ 

( ٭ْٗا تػرلات اييت تڀطأ ع٢ً ن١ُٝ ايٓكٛز, ثِ إِْٗ اؾذلنٛا ثبات )اي

تعتُس ع٢ً عٛاٌَ ٫ تتػرل نجرلا َجٌ أِاٙ اٱْؿام ٚأغايٝب ايسؾ  

ٚثط٠ٚ ايؿطز ٚأغعاض ايؿا٥س٠ ٚايتهدِ إتٛق  ٚإػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض, 

١ ٖٚٞ َتػرلات َػتكط٠ ٗ إس٣ ايككرل أٟ َٔ َٓٛٛض ايػٝاغ١ ايٓكسٜ
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إٔ ايبٓو إطنعٟ ئ ٜػتڀٝ  َٔ خ٬ٍ قٝاَ٘ بعٜاز٠ عطض ايٓكٛز 

ايتأثرل ٗ َعسٍ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ
(20)

. 

َٚٔ ٖٓا ٜتهح إٔ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ يس٣ ايه٬غٝو ٖٞ غٝاغ١ قاٜس٠ 

ٜتُجٌ زٚضٖا ٗ خًل ايٓكٛز بككس تٓؿٝص إعا٬َت أٟ إٔ سذِ 

تٛؾطٖا, ٖٚصا َا اغتڀاعٛا  إعا٬َت ٖٛ ايصٟ وسز ن١ُٝ ايٓكٛز ايٛادب

ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٭ٕ ايٓكٛز ؿس اٯٕ ٫ تعاٍ تعس ٚغ١ًٝ يتػٌٗٝ اؿٝا٠ 

ا٫قتكاز١ٜ ٚتتُ  باؿٝاز١ٜ, ٚ بايتايٞ سٝاز١ٜ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ خ٬ٍ 

َس٠ ايه٬غٝو ٚايٓٝٛن٬غٝو, ؾع٬ق١ ايٓكٛز َٛدٛز٠ ؾك٘ َ  إػت٣ٛ 

 ايعاّ يٮغعاض ٫ غرلٖا. 

دٖٛ يف التشمٗن الهٍٗصٙ:الطٗاضٛ الٍك

بسأ نٝٓع ؼًًٝ٘ ايٓكسٟ بٓكس ايؿكٌ بٌ ْٛط١ٜ ايك١ُٝ ٚ ْٛط١ٜ ايٓكٛز 

ٚا٭غعاض اييت أؾاض إيٝٗا ايه٬غٝو, ؾًكس نإ ٚٗٛض نتاب ايٓٛط١ٜ ايعا١َ 

ٚإؿٗٛض٠ باغِ ايٓٛط١ٜ ايعا١َ  ٗ ايتؿػٌٝ ٚ ايؿا٥س٠ ٚايٓكٛز غ١ٓ 

خاق١ بعس إٔ َط ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ايعإٞ سسثا باضظا ٗ تاضٜذ ا٫قتكاز 

بأعٓـ أظ١َ اقتكاز١ٜ عطؾت تاضىٝا با٭ظ١َ ايهدل٣, ٚعذع ايتشًٌٝ 

ايه٬غٝهٞ عٔ َعاؾ١ ٖصٙ ا٭ظ١َ, يتعس ايٓٛط١ٜ ايهٝٓع١ٜ َٓعي١ ثٛض٠ 

سكٝك١ٝ ٗ ايٓٛاٌَ ايٓكسٟ ٚ ا٫قتكازٟ, ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ت٪َٔ ؾٝ٘ 

١ ايٓكٛز تكّٛ ايٓٛط١ٜ ايهٝٓع١ٜ ع٢ً أغاؽ ايٓٛط١ٜ ايه٬غٝه١ٝ عٝازٜ

أ١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ ّهٔ إٔ تًعب٘ ايٓكٛز ع٢ً َػت٣ٛ ا٫قتكاز ايكَٛٞ, 

َع٢ٓ إٔ تػرل ن١ُٝ ايٓكٛز ٜ٪ثط بايتبع١ٝ ٗ إتػرلات ا٫قتكاز١ٜ غٛا٤ 

ايعُاي١ ٚاٱْتاز ٚا٫غت٬ٗى ٚا٫زخاض ٚا٫غتجُاض ٚ بايتايٞ ٜ٪ثط ٗ ايٛن  

نهٌ, ٚ بٗصا ؾإٕ ٚد١ٗ ايٓٛط ايٓكس١ٜ عٓس نٝٓع قس قاَت ا٫قتكازٟ 

ع٢ً ؾطٚض ؽايـ ؾٝ٘ ؾطٚض ْٛط١ٜ ن١ُٝ ايٓكٛز عٓس ايه٬غٝو
(21)

. 

ٜعتدل إٔ ايػٝاغ١ إاي١ٝ أنجط ؾعاي١ٝ ٚتأثرلا ٗ سٌ  نٝٓع إٔنُا 

قط يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ بًعب زٚض إػاعس أْ٘ أإؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ, إ٫ 

عٛز تأنٝسٙ ع٢ً زٚض ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ إٍ داْب يتًو ايػٝاغ١, ٜٚ

ايػٝاغ١ إاي١ٝ ٱّاْ٘ ع٢ً خ٬ف ايه٬غٝو بإ يًٓكٛز ٚٚٝؿ١ أخط٣ 
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١َُٗ, غرل نْٛٗا ٚغ١ًٝ يًُبازي١, ٚإِا ٖٞ كعٕ يًك١ُٝ داع٬ يًٓكٛز 

ايسٚض احملطى ٗ ايتػٝرل ا٫قتكازٟ َٔ خ٬ٍ ايسخٌ ٚاٱْتاز ٚا٫غتدساّ, 

ٚ بايٓكٛز بس٫ َٔ اغتجُاضٖا دا٤ ْتٝذ١ عٓكط ايؿو إش إٔ ا٫ستؿا

بإداطط إػتكب١ًٝ ايصٟ ٜػٝڀط ع٢ً ا٭ؾطاز, َٚا ٜ٪زٜ٘ اضتؿاع غعط 

ايؿا٥س٠ َٔ اْهُاف ٗ سذِ ا٫غتجُاض ٚ َٔ ثِ ْكل ٗ ايڀًب ايهًٞ 

ايؿعاٍ ٚايصٟ ٜٓعهؼ بسٚضٙ ع٢ً َػتٜٛات ايسخٌ ٚاٱْتاز ٚ ا٫غتدساّ 

ايتؿهٌٝ ايٓكسٟ ي٬نؿاض, ٖٚهصا ٜعس ايتؿهٌٝ  ٚوكٌ ايعهؼ ٌّٝ

ايٓكسٟ طبكا يًتشًٌٝ ايهٝٓعٟ َكسضا َُٗا َٔ َكازض ايتكًبات 

 ا٫قتكاز١ٜ.

ثط ايتػٝرل ٗ إعطٚض إٜٚطنع ايتشًٌٝ ايهٝٓعٟ بكؿ١ أغاغ١ٝ ع٢ً 

ايٓكسٟ ع٢ً إتػرلات ا٫قتكاز١ٜ ايه١ًٝ, َٚٔ ثِ إػاض ا٫قتكازٟ, نُا 

َبسأ تسخٌ ايسٚي١ دعً٘ ٜؿٛض إزاض٠ ٚ ؼسٜس ن١ُٝ ايٓكٛز  إٔ إّإ نٝٓع

اي٬ظ١َ ي٬قتكاز يًػًڀات ايٓكس١ٜ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن١ُٝ ايٓكٛز إعطٚن١ 

تعس َٓعي١ َتػرل خاضدٞ ٜتشسز َٔ خاضز ايػًڀ١ ايٓكس١ٜ, ٗ سٌ عس 

ٜتشسز بتؿهٌٝ ايػٝٛي١, أٟ إٔ تؿهٌٝ  ()ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز 

َٔ ابطظ ٖٝعات ايتشًٌٝ ايهٝٓعٟ عٔ ايتشًٌٝ  ايطقٝس ايٓكسٟ ٜعس

ايه٬غٝهٞ بعس إٔ سسز نٝٓع ث٬خ زٚاؾ  يًڀًب ع٢ً ايٓكٛز )زاؾ  

ايتبازٍ, زاؾ  ا٫ستٝاٙ ٚزاؾ  إهاضب١(, ؾكٝاّ ايػًڀ١ ايٓكس١ٜ بعٜاز٠ 

ن١ُٝ ايٓكٛز إعطٚن١ نؿطا٤ ا٭ٚضام إاي١ٝ َٔ ايػٛم ايٓكس١ٜ ع٢ً 

إٍ ؼٍٛ َٓش٢ٓ عطض ايٓكٛز, ٚتٛٚٝـ ٖصٙ غبٌٝ إجاٍ غٛف ٜ٪زٟ 

ايٓكٛز ٭غطاض إهاضب١ ٗ ايػٓسات َٔ يسٕ ا٭ؾطاز ٖا ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ 

ايڀًب ع٢ً ايػٓسات ؾذلتؿ  أغعاضٖا ايػٛق١ٝ, ٚ َا إٔ ٖٓاى ع٬ق١ 

عهػ١ٝ بٌ غعط ايػٓس َٚعسٍ ايؿا٥س٠ ؾإٕ َعسٍ ايؿا٥س٠ غٛف 

تجُاض ايصٟ ٜتُت  َط١ْٚ عاي١ٝ ٜٓدؿض, ٚ بايتايٞ ٜ٪ثط شيو ٗ ا٫غ

بايٓػب١ إٍ َعسٍ ايؿا٥س٠ ع٢ً أغاؽ ايع٬ق١ َا بٌ َعسٍ ايؿا٥س٠ ٚ 

ايهؿا١ٜ اؿس١ٜ يطأؽ إاٍ, َٚا إٔ َعسٍ ايؿا٥س٠ قس انؿض ؾٗصا ٜعين إٔ 

إٓتذٌ غٛف ٜعٜسٕٚ َٔ إؿاضٜ  ا٫غتجُاض١ٜ ٚعًٝ٘ ٜطتؿ  ا٫غتجُاض, 
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ًٌٝ ايهٝٓعٟ ت٪ثط ٗ ايڀًب ايهًٞ ايؿعاٍ ٚظٜاز٠ ا٫غتجُاض سػب ايتش

ٚايصٟ ٜتشسز ٚؾكا ي٬غت٬ٗى ٚا٫غتجُاض, َٚا إٔ ا٫غتجُاض اسس إهْٛات 

ايط٥ٝػ١ٝ يًڀًب ايهًٞ ؾعٜازت٘ طبكا ٯي١ٝ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ايػابك١ 

 ايصنط ت٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ايسخٌ.

ٌ ٚؾكا ٚبصيو ؾإٕ ظٜاز٠ ن١ُٝ ايٓكٛز ٜذلتب عًٝٗا سسٚخ ظٜاز٠ ايسخ

يتشًٌٝ نٝٓع, ّهٔ إٔ ْتكٛض اؿاي١ ايعهػ١ٝ عٓس ؽؿٝض ن١ُٝ ايٓكٛز 

إعطٚن١, ؾايٓكٛز ٖٓا يٝػت قاٜس٠ نُا ٜط٣ ايه٬غٝو بٌ تًعب زٚضا 

نبرلا ٗ ايتأثرل ٗ سذِ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ ايڀًب 

١ ٗ ايهًٞ إٍ اؿس ايصٟ ٜػُح بتشكٝل ايتؿػٌٝ ايهاٌَ يٮٜسٟ ايعاًَ

اجملتُ 
(22)

. 

ٚيٲؾاض٠ إٍ قاٚي١ ايهٝٓعٌٜ تڀٜٛط ٚ تكسِٜ ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يهٝٓع 

بكٛض٠ َٓت١ُٛ ٚ غ١ًٗ اْڀًكٛا ٗ شيو َٔ تؿػرلِٖ ٭ثط ايػٝاغ١ 

ايٓكس١ٜ َٔ خ٬ٍ َٓشٌٓٝ أغاغٌٝ ُٖا َٓش٢ٓ تؿهٌٝ ايػٝٛي١ 

ػٝاغ١ َٚٓش٢ٓ ايهؿا١ٜ اؿس١ٜ يطأؽ إاٍ, إش ّهٔ ايتعطف ع٢ً زٚض اي

ايٓكس١ٜ َٔ خ٬ٍ َط١ْٚ تؿهٌٝ ايػٝٛي١ بايٓػب١ يػعط ايؿا٥س٠, أٟ إٔ 

تػرل ايه١ُٝ إعطٚن١ ٜهٕٛ أنجط تأثرلا َٔ غعط ايؿا٥س٠, ٚبايتايٞ ٗ 

ا٫غتجُاض ٚايتؿػٌٝ طإا نإ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز اقٌ َط١ْٚ ٚ سػاغ١ٝ 

ُت  َٓش٢ٓ  بايٓػب١ إٍ ايتػرلات ٗ غعط ايؿا٥س٠ ٚ بايعهؼ, ٗ سٌ إٔ

ايهؿا١ٜ اؿس١ٜ يطأؽ إاٍ َط١ْٚ اندل يػعط ايؿا٥س٠ ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ 

قٌ ٗ غعط ايؿا٥س٠ ٚ بايعهؼأا٫غتجُاض َكساض اندل دطا٤ تػرل 
(23)

. 

َٚ  تطنٝع نٝٓع ٗ شيو اؾع٤ َٔ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز ع٢ً ايع٬ق١ بٌ 

ٍ ايؿهٌ ْ٘ مل ٜتڀطم إأايسخٌ اؿكٝكٞ ٚا٭ضقس٠ اؿكٝك١ٝ إ٫ 

ٚايڀطٜك١ اييت وتؿٜ بٗا ا٭ؾطاز بتًو ا٭ضقس٠ آْصاى َع٢ٓ آخط إٔ 

ايٓكٛز ٚ ايػٓسات ُٖا ايؿه٬ٕ ايٛسٝسإ ي٬ستؿاٚ بايجط٠ٚ, ٚبايتايٞ 

ؾإٕ تٛق  إػتجُطٜٔ انؿاض غعط ايؿا٥س٠ ايػٛقٞ نإ ٭ٕ ايٓكٛز 

إٛدٛز٠ ٖٞ ايؿهٌ ايٛسٝس ايصٟ ٜؿهً٘ إػتجُطٕٚ, يهٔ َ  

تڀٛضات اييت سكًت ٗ ا٭غٛام إاي١ٝ ٚ إَها١ْٝ اغتجُاض ا٭َٛاٍ ٕسز اي
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قكرل٠ دسا ٫ تتذاٚظ أضبع١ ٚعؿطٕٚ غاع١ َج٬ أقبح َٔ ايهطٚضٟ 

َعطؾ١ ايڀطٜك١ اييت وتؿٜ بٗا ا٭ؾطاز بأضقستِٗ ايٓكس١ٜ, ٖٚصا َا 

 ساٍٚ ايهٝٓعٌٜ تؿػرلٙ َٔ خ٬ٍ ؼ٬ًٝتِٗ إدتًؿ١.

إٔ ؾطن١ٝ نٝٓع سٍٛ ايتٛقعات اييت تعهؼ ا٫ختٝاض  ؾكس أؾاض تٛبٔ إٍ

َا بٌ ايٓكٛز ٚايػٓسات غرل ٚاقع١ٝ, إش َٔ إ٪نس إٔ إػتجُطٜٔ 

ٜتٛقعٕٛ سسٚخ تػرلات ٗ أغعاض ا٭ٚضام إاي١ٝ تبعا يتػرلات أغعاض 

ايؿا٥س٠ ٗ ايػٛم, ٚ يهٔ ٖصٙ ايتٛقعات تطتب٘ أغاغا بعاٌَ عسّ ايٝكٌ 

اي١ َ٪نس٠ ٕعسٍ ايؿا٥س٠ ٗ إػتكبٌ, ٖصا َٔ د١ٗ ٚ ايصٟ دعًٗا نٝٓع س

َٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ايٓكٛز ٚايػٓسات يٝػا ايؿهًٌ ايٛسٝسٜٔ ايًصٜٔ 

ٜ٪يؿإ احملؿ١ٛ ا٫غتجُاض١ٜ, ؾا٭خرل٠ تتأيـ باٱناؾ١ إٍ ايٓكٛز 

ٚايػٓسات َٔ أقٍٛ أخط٣ ٚ ٖصا ا٭َط مل وٜ باٖتُاّ نٝٓع
(24)

. 

, إٟ اْ٘ أنس ٚٚٝؿ١ ()ز ٖٞ َٛدٛز نُا إٔ تٛبٔ أنس إٔ ايٓكٛ

ايٓكٛز بٛقؿٗا كعٕ يًك١ُٝ أنجط َٔ ٚٚٝؿتٗا أزا٠ يًتبازٍ, أٟ اْ٘ َٔ 

غرل إعكٍٛ إٔ تبك٢ ٖصٙ ا٭ضقس٠ فُس٠ ٕس٠ َٔ ايعَٔ ؿٌ اؿاد١ إٍ 

إْؿاقٗا َ  تٛؾط ؾطم اغتجُاضٖا ٗ ا٭غٛام إاي١ٝ ٚ اؿكٍٛ ع٢ً 

إا إٔ ٖٓاى ؾذ٠ٛ َا بٌ اغت٬ّ ايسخٌ ٚ عٛا٥س َاي١ٝ دطا٤ شيو, ط

إْؿاق٘, إش إٔ ٫بس ٗ ٖصٙ اؿاي١ إٔ تتهُٔ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز ع٢ً 

ؾهٌ ا٫ختٝاض َا بٌ ا٫ستؿاٚ بٗصٙ ا٭ضقس٠ بؿهٌ ْكسٟ ٚ َٔ زٕٚ 

عا٥س أٚ اغتجُاضٖا ٗ َٛدٛزات اٜطاز١ٜ نا٭ٚضام إاي١ٝ ٕس٠ قكرل٠ ؿٌ 

تػڀ١ٝ إكطٚؾات إتٛقع١, أٟ إَها١ْٝ ؼٌٜٛ  اؿاد١ إٍ اغتػ٬شلا ٚ

ايٓكٛز إٍ ا٭قٍٛ ا٭خط٣, ٚ يصيو ؾكس شٖب نٌ َٔ تٛبٔ ٚ باٍَٛ إٍ 

إٔ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز ٜعتُس باٱناؾ١ إٍ ايسخٌ ع٢ً عٛاٌَ عس٠ ٚ 

َٓٗا
(25)

 : 

تهًؿ١ ايؿطق١ ايبس١ًٜ ي٬ستؿاٚ با٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ يػطض ايتبازٍ 

بٌ اغتجُاضٖا ٗ َٛدٛزات َاي١ٝ أخط٣, ٚتتُجٌ ٖصٙ بؿهًٗا ايٓكسٟ َكا

ايتهًؿ١ بػعط ايؿا٥س٠ ٗ ايػٛم, ٚقس ٜٛاد٘ إػتجُطٜٔ ا٫ستؿاٚ 
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بايٓكٛز كاطط نبرل٠ بػبب ايتكًبات ٗ ق١ُٝ ايٓكٛز ْتٝذ١ يًتكًبات ٗ 

إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض.

 تسؾ  تهًؿ١ ايسخٍٛ يًػٛم ٚ اـطٚز َٓ٘ اييت تتُجٌ ٗ ايع٫ُٛت اييت

عاز٠ يًػُاغط٠ با٬ٌٕٜ عٓس ايبٝ  ٚ ايؿطا٤ ٗ ا٭ٚضام إاي١ٝ.

ساي١ عسّ ايٝكٌ أٟ عسّ ايتأنس ؾُٝا ىل أغعاض ايؿا٥س٠ ٗ إػتكبٌ ٖا 

ٜؿهٌ سذط ايعا١ٜٚ ٗ إؿان١ً بٌ ايػٓسات ٚ ايٓكٛز بٛقؿٗا أؾها٫ 

ض٥ٝػ١ٝ َٔ أؾهاٍ ا٫ستؿاٚ بايجط٠ٚ.

ٌ َٔ تٛبٔ ٚ َاضنٛؾٝتـ بايؿهٌ اٯتّٞٚهٔ تًدٝل إغٗاّ ن
(26)

: 

ٜطغب إهاضب بتكػِٝ ثطٚت٘ َا بٌ ايٓكٛز ٚ ايػٓسات.

تتُٝع ايٓكٛز بك١ً إداطط٠ ٚ انؿاض ايعا٥س, بُٝٓا تتُٝع 

ايػٓسات باضتؿاع ايعا٥س ٚ إداطط٠ َكاض١ْ بايٓكٛز.

 ٜتُجٌ ايعا٥س ع٢ً ايػٓسات بايؿٛا٥س إػتشك١ عًٝٗا باٱناؾ١ اٍ

ايعٜازات إتٛقع١ ٗ أغعاضٖا, ٗ سٌ إٔ ايعا٥س ع٢ً ايٓكٛز ٜتُجٌ 

بايؿٛا٥س اييت ُٓح ع٢ً ايٛزا٥  ٗ إكاضف.

إشا أضاز إهاضب إٔ ٜكًٌ إداطط اييت ٜتشًُٗا ؾإْ٘ ٜعٜس َٔ َٛدٛزات٘ 

ايٓكس١ٜ ٜٚكًٌ َٔ َٛدٛزات٘ َٔ ايػٓسات, ٚبصيو ؾٗٛ ٜهشٞ بايعٛا٥س 

عًٝٗا َٔ ايػٓسات ٚتعزاز ايتهش١ٝ نًُا اضتؿعت  اييت ّهٔ إٔ وكٌ

ٖصٙ ايعٛا٥س.

إشا ناْت ايتهش١ٝ بايعٛا٥س َكابٌ ؽؿٝض إداطط أندل ٖا ٜطغب ؾٝ٘ 

إهاضب ؾإْ٘ ٗ ٖصٙ اؿاي١ غٛف ٜعٜس َٔ طًٝ٘ ع٢ً ايػٓسات ٚ ٜكًٌ 

طًب٘ ع٢ً ايٓكٛز, ٚ ٖصا ٜتشكل عٓسَا تطتؿ  ايعٛا٥س ع٢ً ايػٓسات 

ساي١ انؿانٗا. ٚبايعهؼ ٗ

ٚبٗصا ُت َعاؾ١ ايٓكل ٗ ايتشًٌٝ ايهٝٓعٟ يًڀًب ع٢ً ايٓكٛز 

٭غطاض إهاضب١ ايصٟ اؾذلض إٔ إهاضب وتؿٜ بأضقست٘ إَا بؿهٌ 

ْكٛز أٚ ع٢ً ؾهٌ غٓسات ٚيٝؼ با٫ثٌٓ َعا, إش ؾػط نٝٓع شيو ايڀًب 

 ع٢ً ايٓكٛز عٓس انؿاض غعط ايؿا٥س٠ باخت٬ف تٛقعات إهاضبٌ
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ٚاخت٬ف ساي١ عسّ ايتأنس, ٗ سٌ دُٝؼ تٛبٔ ؾػط ٖصا ايڀًب ع٢ً 

 أغاؽ اخت٬ف إٛاظ١ْ َا بٌ ايعٛا٥س ٚإداطط بٌ إهاضبٌ.

الطٗاضٛ الٍكدٖٛ يف التشمٗن الٍكٕدٙ:

َجًُا بسأ نٝٓع أؾهاضٙ ن٬غٝهٝا يٝٓتٗٞ َعاضنا ٚبؿس٠ يًؿطٚض 

ا٭ؾهاض ٚإباز٨ ا٭غاغ١ٝ  ٚإباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًتشًٌٝ ايه٬غٝهٞ, ؾإٕ

يًتشًٌٝ ايهٝٓعٟ قس تعطنت ٖٞ ا٭خط٣ ٫ْتكازات عس٠ َٔ يسٕ 

أقشاب َسضغ١ ؾٝهاغٛ أٚ إػُا٠ بإسضغ١ ايٓكٛز١ٜ ٚاييت ٜتععُٗا 

 ا٫قتكازٟ ا٭َطٜهٞ ًَتٕٛ ؾطٜسَإ.

ٜٚبين أقشاب ٖصٙ إسضغ١ أؾهاضِٖ باٱؾاض٠ إٍ َسضغ١ أخط٣ ٜڀًل 

ؿع١ ٚ اييت تؿذلض إٔ ايٓكٛز تعڀٞ َٓؿع١ ؿا٥عٖا عًٝٗا َسضغ١ إٓ

َجًٗا ٗ شيو َجٌ ايػً , ٚ بصيو ؾإٕ إزخاٍ ايٓاتر اٱْايٞ ٗ ايڀًب 

ع٢ً ايٓكٛز ٜطد  إٍ إٔ ايٓاتر اٱْايٞ ّجٌ قٝسا يٲْؿام )أٟ سس أع٢ً 

يٲْؿام( ؾٗٛ َٓعي١ َكٝاؽ يًشذِ ٜكابٌ ايسخٌ ٗ زاي١ ا٫غت٬ٗى 

ٖصٙ إسضغ١ تعطٜؿا عطٜها يًٓكٛز ٜٚػتدسّ أقشاب
(27)

. 

ؾبعس تطاد  ْٛط١ٜ ن١ُٝ ايٓكٛز ايه٬غٝه١ٝ ع٢ً َػطح ايؿهط 

ا٫قتكازٟ ٕس٠ عكسٜٔ َٔ ايعَٔ تكطٜبا, أعٝست اؿٝا٠ شلصٙ ايٓٛط١ٜ 

ع٢ً ٜس ا٫قتكازٟ إعطٚف ًَتٕٛ ؾطٜسَإ, إش  ٚبايتشسٜس غ١ٓ 

ايٓكس١ٜ ٗ ا٫قتكاز ٚ ؾسز اْكب اٖتُاَ٘ ع٢ً زٚض ايٓكٛز ٚ ايػٝاغ١ 

ع٢ً أ١ُٖٝ َعازي١ ايتبازٍ بٛقؿٗا ٚغ١ًٝ ؼ١ًًٝٝ, ٚع٢ً أ١ُٖٝ ايٓٛط١ٜ 

ايه١ُٝ يًٓكٛز نأزا٠ يًػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ بٛقؿٗا خرل تعبرل عٔ ن١ُٝ 

ايٓكٛز, ٗ ايٛقت ْؿػ٘ تعتدل ُٖع٠ ٚقٌ بٌ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٚ َكساض 

اٱْؿام ايهًٞ ٗ ا٫قتكاز
(28)

. 

ايتعطض إٍ آي١ٝ اْتكاٍ اٯثاض ايٓكس١ٜ إٍ ا٫قتكاز َجًُا قسَٗا ٚقبٌ 

ؾطٜسَإ ْتڀطم باختكاض إٍ زاي١ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز, ؾڀبكا يؿطٜسَإ 

ؾإٕ ايٓكٛز إسس٣ ٚغا٥ٌ ا٫ستؿاٚ بايجط٠ٚ اييت ّهٔ إٔ تتذػس ٗ قٛض 

أخط٣ َجٌ ايػٓسات ٚ ا٭غِٗ ايعاز١ٜ ٚ ايػً  ايع١ٝٓٝ ٚضأؽ إاٍ 

ؿطٟ, ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايتشًٌٝ ؾإٕ زاي١ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز تعتُس ايب



 السياسة النقدية في الجزائر                                     أ.بلوافي محمد    

 للدراسات القانونية واالقتصادية (480) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ع٢ً إكساض اٱْايٞ يًجط٠ٚ احملتؿٜ بٗا ع٢ً أؾهاٍ كتًؿ١ ٚ تهًؿ١ 

ا٭ؾهاٍ إدتًؿ١ ي٬ستؿاٚ بايجط٠ٚ ٚعا٥ساتٗا ٚا٭شٚام ٚتؿه٬ٝت 

َايهٞ ايجط٠ٚ, ٜٚعتُس إكساض اؿكٝكٞ يًجط٠ٚ ٚ بؿهٌ قسز ع٢ً غعط 

٠ ٚإعسٍ إتٛق  يًتهدِ, ٚايجط٠ٚ بٛقؿٗا تتهُٔ ثط٠ٚ بؿط١ٜ ايؿا٥س

ٚ ْػب١ ايجط٠ٚ غرل ايبؿط١ٜ إٍ ايجط٠ٚ ايبؿط١ٜ ٚ أ١ٜ َتػرلات أخط٣ 

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ شلا تأثرل ٗ ا٭شٚام ٚ ايتؿه٬ٝت, ّٚهٔ نتاب١ قٝاغ١ زاي١ 

ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز ٚؾكا يتشًٌٝ ؾطٜسَإ بايؿهٌ اٯتٞ
(29)

 : 

 ٕ:إسٝح 

 : زاي١ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز

 : إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض

 : عا٥س ايػٓسات ٚ ٜتُجٌ ٗ غعط ايؿا٥س٠ ايػٛقٞ. 

 : عا٥س ا٭غِٗ ٚ ٜتُجٌ ٗ ا٭ضباح ايػ١ٜٛٓ.                 

 : َعسٍ ايتهدِ إتٛق . 

سا٥ِ عٔ : ّجٌ ايجط٠ٚ ٚ ٜكؿٗا بطقٝس َطتب٘ بايسخٌ اي 

 ططٜل غعط ايؿا٥س٠. 

: ّجٌ ضاؽ إاٍ ايبؿطٟ ايصٟ ّجٌ ايع٬ق١ َا بٌ ضاؽ إاٍ   

 ايبؿطٟ ٚضاؽ إاٍ غرل ايبؿطٟ.

 : ّجٌ ا٭شٚام ٚ تطتٝب ا٭ؾه١ًٝ. 

ٚ ٜتهح َٔ ايكٝػ١ أع٬ٙ إٔ ايڀًب ع٢ً ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ زاي١ ٗ 

ٖٚٞ َتػرلات خاضد١ٝ ٚنصيو َعسٍ عٛا٥س ا٭قٍٛ إاي١ٝ ٚايٓكس١ٜ 

ايتهدِ إتٛق  ٖٛ اٯخط َتػرل خاضدٞ, ٗ سٌ إٔ ايسخٌ ايسا٥ِ 

َتػرلات زاخ١ًٝ, ٚ اعتدل ؾطٜسَإ تــجرلُٖا  ()ٚايعٓكطٜٔ اٯخطٜٔ 

ن٬ٝ٦ ٗ إس٣ ايككرل يٝكٌ إٍ إٔ زاي١ ايڀًب ع٢ً ايٓكٛز أْٗا 

عٛز إٍ ايٓٛط١ٜ ايه١ُٝ يًٓكٛز َتذاْػ١ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ إٍ ا٭غعاض يٝ
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ٚ يهٔ بڀطٜك١ ؼ١ًًٝٝ كتًؿ١, أَا ؾُٝا ٜتعًل بعطض ايٓكٛز ؾكس ٫سٜ 

ؾطٜسَإ إٔ شلا أ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ ؼكٝل ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ, ٚ إٔ يًٓكٛز 

زٚض نبرل ٗ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ, ٚ ٖٓا ٜ٪نس ؾطٜسَإ اْ٘ َٔ ادٌ 

ٌ زٕٚ ايتهدِ ٜتڀًب إٔ ُٜٓٛ احملاؾ١ٛ ع٢ً ؼكٝل ايتٛٚٝـ ايهاَ

ايٓاتر ايكَٛٞ ايكاٗ َكساض ايعٜاز٠ ْؿػٗا ٗ إعطٚض ايٓكسٟ أٟ نب٘ 

َعسٍ ايتػرل ٗ عطض ايٓكٛز ٚ بٓػب١ ثابت١ ٚ َػتكط٠ تبعا ٕعسٍ ايُٓٛ 

ا٫قتكازٟ ٚ ايصٟ بسٚضٙ وكل اغتكطاضا ْكسٜا, ٖٚصا ٖٛ زٚض ايػٝاغ١ 

ايٓكس١ٜ
(30)

. 

ٜاز٠ عطض ايٓكٛز َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ عًُٝات ٚطبكا يؿطٜسَإ ؾإٕ ظ

ايػٛم إؿتٛس١ يٮٚضام إاي١ٝ اؿه١َٝٛ غٝ٪زٟ إٍ اضتؿاع أغعاض 

ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚ انؿاض ايعا٥س, ٖا ٜػرل َع٘ تطتٝب قؿ١ٛ ا٭ٚضام إاي١ٝ 

يس٣ ا٭ؾطاز ١ًٓ ا٭قٍٛ, ٚا٭ؾطاز غٛف ًّهٕٛ إعٜس َٔ ايٓكٛز َكابٌ 

ا٭ٚضام إاي١ٝ, َٚا إٔ ا٭ؾطاز ٫ ٜطغبٕٛ ٗ با٫ستؿاٚ  ًَه١ٝ ق١ًًٝ َٔ

بأضقس٠ ْكس١ٜ ؾإِْٗ غٝشاٚيٕٛ إعاز٠ تطتٝب قاؾٜ ا٭ٚضام إاي١ٝ َٔ 

ادٌ ؽؿٝض سٝاظتِٗ ايٓكس١ٜ, ٚ بٗصا ٜسؾعِٗ مٛ ؾطا٤ أٚضام َاي١ٝ 

َطع١, ٚ بايتايٞ غٝكٛز ٖصا ايؿطا٤ إٍ تعاٜس أغعاض ايػٓسات ٚ انؿاض 

س عًٝٗا, ا٭َط ايصٟ ٜعزاز ؾٝ٘ ايڀًب ع٢ً ا٭قٍٛ ا٭خط٣ َا ؾِٝٗ ايعا٥

ٚ َ  ظٜاز٠ ٖصٙ  –ايعكاضات ٚ ا٭ضانٞ  –ا٭غِٗ ٚ ا٭قٍٛ ايع١ٝٓٝ 

ا٭قٍٛ ؾإٕ أغعاضٖا غٛف تعزاز, ٚ شلصٙ ايعٜاز٠ تأثرلات إناؾ١ٝ َتُج١ً 

ًب ٗ اضتؿاع ا٭غعاض ٚ تٓؿٝ٘ إْتاز  ٖصٙ ا٭قٍٛ ٚ ايصٟ ٜعزاز َع٘ ايڀ

ع٢ً إٛاضز إػتدس١َ ٗ إْتادٗا, ٖٚصا ٜعين إٔ ظٜاز٠ عطض ايٓكٛز 

غتػبب ظٜاز٠ ٗ اٱْؿام ع٢ً ا٭قٍٛ ايع١ٝٓٝ, ٚ بايتايٞ ع٢ً اـسَات, إش 

تتهُٔ ٖصٙ ايعٜاز٠ ٗ ايٓؿكات ظٜاز٠ اٱْؿام ع٢ً نٌ َٔ ا٫غتجُاض ٚ 

ا٫غت٬ٗى
(31)

. 

ٓكٛز غت٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ١َُٗ ؾكس أؾاض ؾطٜسَإ إٍ إٔ ايعٜاز٠ ٗ عطض اي

ٗ ايڀًب ايهًٞ, ؾؿٞ ا٭َس ايككرل غتػبب ظٜاز٠ إعطٚض ايٓكسٟ 

ظٜاز٠ ٗ ايٓاتر ٚ ا٭غعاض َعا, ٗ سٌ إٔ ايعٜاز٠ ٗ عطض ايٓكس غت٪زٟ 



 السياسة النقدية في الجزائر                                     أ.بلوافي محمد    

 للدراسات القانونية واالقتصادية (482) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٚبؿهٌ ض٥ٝؼ إٍ ظٜاز٠ إػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض خ٬ٍ ا٭َس ايڀٌٜٛ, ٖٚصا 

دٌ بايٓػب١ إٍ ايٓاتر ٜتشسز اعتدل ؾطٜسَإ إٔ َعسٍ ايُٓٛ طٌٜٛ ا٭

بعٛاٌَ سكٝك١ٝ نُعسٍ ا٫زخاض ٚاشلٝهٌ ايكٓاعٞ, ٚ َٔ ثِ ؾإٕ ايعٜاز٠ 

ايػطٜع١ ٗ إعطٚض ايٓكسٟ خ٬ٍ إس٠ ايڀ١ًٜٛ تػبب اضتؿاعا ٗ َعسٍ 

ايتهدِ ٚ يٝؼ اضتؿاع َعسٍ ايُٓٛ ٗ ايٓاتر, طإا أِْٗ ٜٓٛطٕٚ إٍ 

ٚ بايتايٞ ؾإِْٗ ٜعڀٕٛ َهاؾشت٘  ايتهدِ ع٢ً اْ٘ ٚاٖط٠ ْكس١ٜ عج٘,

 ا٭١ُٖٝ ايكك٣ٛ ٗ ق٬ح ساي١ ايٓٛاّ ايطأزلايٞ.

الطٗاضٛ الٍكدٖٛ يف اجلصاٟس:

تعتدل ايٓكٛز شات َها١ْ ٖا١َ ٗ أزبٝات اقتكاز ايسٍٚ ٚأعاخ إدتكٌ, 

ٚ شيو ٕا شلا َٔ تأثرل ٗ تػرل ٗ ثطٚات ٚ َهتػبات ا٭َِ ٚايؿعٛب, ؾؿٞ 

ناْت ايٓكٛز عباض٠ عٔ  إْٛ ايكطض ٚايٓكس غ١ٓ اؾعا٥ط ٚقبٌ ق

ٚاٖط٠ سػاب١ٝ ؾك٘, ٚ يهٔ مل تهٔ ايٓكٛز أزا٠ إغذلاػ١ٝ َٔ أدٌ 

ايتشهِ ٗ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, بايطغِ أْٗا َٓص ا٫غتك٬ٍ اعتدلت ايٓكٛز 

نُعًِ َٔ َعامل ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ, ؾأْؿأت يصيو ٚسس٠ ْكس١ٜ ٚط١ٝٓ 

", ٚ إقساض ايع١ًُ ايٛضق١ٝ اـاق١ باؾعا٥ط, ٚ مت تأَِٝ "ايسٜٓاض اؾعا٥طٟ

إكاضف, ٚ ناْت تسخٌ ٖصٙ ايػٝاغ١ ٗ إطاض ٓا١ٜ ا٫قتكاز ايٛطين ٚ 

ٖذط٠ ض٩ٚؽ  -خاق١ –تؿازٟ ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ يًتساٍٚ ايٓكسٟ ا٭دٓيب 

ا٭َٛاٍ ٚ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠
(32)

 . 

يػًڀات ايٓكس١ٜ إٍ ايسٚض اؿٝازٟ ٚايػًيب ٚ ٗ ْٗا١ٜ ايجُاْٝٓات تؿڀٓت ا

يًٓكٛز ٚإعڀا٤ٖا َؿّٗٛ دسٜس ٜتُجٌ ٗ اعتباض ايٓكٛز ٚغ١ًٝ يتساٍٚ 

ضأؽ إاٍ, ٚايعٌُ ع٢ً ايطدٛع إٍ ْٛاّ تعب١٦ إٛاضز ايٓكس١ٜ ايٛط١ٝٓ, 

ٚإْؿا٤ اجملًؼ ايٛطين يًكطض  ٚنإ شيو قت٣ٛ تطتٝبات قإْٛ 

نأزا٠ يًكطض ٚايت١ُٝٓ بٌ أٜسٟ ايػًڀات ٚايٓكس, ؾأقبشت ايٓكٛز 

ايعا١َ ايٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ, ٚبايتايٞ ٚٗط زٚضٖا ا٫هابٞ ٚ تأثرلٖا إباؾط ع٢ً 

اٱْتاز ٚ ايتٛظٜ  ٚ ا٫غت٬ٗى, أٟ أْٗا أقبشت أزا٠ إغذلاػ١ٝ ١َُٗ يس٣ 

 إدڀ٘ ٚ ايػًڀات ايعا١َ.
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يػٛم ناْت ي٘ نُا إٔ اْتكاٍ اؾعا٥ط َٔ اقتكاز َٛد٘ إٍ اقتكاز ا

اْعهاغات َعتدل٠ ع٢ً ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٚع٢ً أٖساؾٗا ٚأزٚاتٗا, ٚإٔ 

ا٫ْتكاٍ َٔ ا٫قتكاز ا٫ؾذلانٞ إٍ ا٫قتكاز ايًٝدلايٞ تڀًب َٔ 

اؿهَٛات إتعاقب١ ايكٝاّ بعس٠ إق٬سات اقتكاز١ٜ ُجًت خكٛقا ٗ 

بايكطض ٚ إتعًل  ٚ ق٫ٛ إٍ إق٬ح  اٱق٬ح ايٓكسٟ يػ١ٓ 

ايٓكس, ٚايصٟ ٚن  اٱطاض ايكاْْٛٞ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٚٚن  َػاض 

 تڀٛضٖا ٚأعاز يًبٓو إطنعٟ َٗاَ٘ ٚ ٚٚا٥ؿ٘ ايتكًٝس١ٜ َٓٗا:

إقساض ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ ٚ ايكڀ  إعس١ْٝ.

ؼسٜس ق١ُٝ ٚؾهٌ ٚسذِ َٚٛاقؿات ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ ٚايكڀ  إعس١ْٝ.

ف ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ ٚايكڀ  إعس١ْٝ.ؾطٚٙ نٝؿ١ٝ َطاقب١, قٓ  ٚإت٬

َٓح ضخل إْؿا٤ ايبٓٛى ٚ إ٪غػات إاي١ٝ اؾعا٥ط١ٜ ٚ ا٭دٓب١ٝ.

ٜهُٔ ايبٓو إطنعٟ ايػرل اؿػٔ يًػٛم ايٓكس١ٜ َٔ خ٬ٍ تسخً٘ 

 با٭زٚات إباؾط٠ ٚ غرل إباؾط٠. 

تڀٛض ايهت١ً ايٓكس١ٜ َٚهْٛاتٗا: َٔ أٖساف بطْاَر ايتجبٝت  -

سٌٜ اشلٝهًٞ ايصٟ أبطَت٘ اؾعا٥ط َ  إ٪غػات ايٓكس١ٜ ايسٚي١ٝ ٖٛ ٚايتع

ايتشهِ ٗ ِٛ ايتٛغ  ايٓكسٟ ٚاؿؿاٚ ع٢ً ايتٛاظْات ا٫قتكاز١ٜ ايه١ًٝ, 

ٚيهٔ ضغِ شيو اغتُط ا٫ضتؿاع ايػطٜ  يًهت١ً ايٓكس١ٜ بعس اْتٗا٤ ٖات٘ 

ايدلاَر بٛترل٠ ؽتًـ سػب عاٌَ ايعَٔ َٔ د١ٗ, ٚ عاٌَ َهْٛات 

ايصٟ  ()ايهت١ً ايٓكس١ٜ َٔ د١ٗ أخط٣, ٚ ّهٔ ٬َس١ٛ اؾسٍٚ ضقِ 

 ٜبٌ تڀٛض ايهت١ً ايٓكس١ٜ.

  -: تڀٛض ايهت١ً ايٓكس١ٜ ٚ َهْٛاتٗا خ٬ٍ ايؿذل٠ ()دسٍٚ ضقِ 

 ايٛسس٠: ًَٝاض زز
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Source : - Banque d’Algérie, Evolution économique et Monétaire en Algérie, 

Rapport 2002, P :111 

- Banque d’Algérie, Evolution économique et Monétaire en Algérie, Rapport 

2005, P : 185 

- Banque d’Algérie, Evolution économique et Monétaire en Algérie, Rapport 

2009. P : 212 

١ ايٓكس١ٜ اظزاز بؿهٌ َتػاضع َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ٬ْسٜ إٔ تڀٛض ايهتً

ٜٚطد  تؿػرل شيو إٍ عاًٌَ  َعسٍ  ٚ  بٌ غ١ٓ 

أغاغٌٝ ُٖا: ايعٜاز٠ ٗ ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ ايكاؾ١ٝ اـاضد١ٝ ٚ اييت 

, غ١ٓ  إٍ  ًَٝاض زز غ١ٓ  اضتؿعت َٔ 

ٙ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ قطأإٍ تٓؿٝص بطْاَر اٱْعاف ا٫قتكازٟ ايصٟ  ١إناؾ

 ٬َٜرل ز٫ٚض سٛايٞ  , سٝح خكل ي٘ سٛايٞ ؾطٌٜ أٗ 

 .إٍ  ًَٝاض زز ٕس٠ َتٛغڀ١ ُتس إٍ ث٬خ غٓٛات َٔ 

ٚبايٓػب١ شلٝهٌ ايهت١ً ايٓكس١ٜ, ؾُٝهٔ اغتٓتاز ايٓكٛز ْػب١ إٍ ايهت١ً 

يٓكٛز إٍ َكابٌ اضتؿاع ْػب١ أؾباٙ ا ايٓكس١ٜ تطادعت إٍ غا١ٜ 

ايهت١ً ايٓكس١ٜ, ٜٚعتدل ناػاٙ ْكسٟ ٥٬َِ ْتٝذ١ اغتكطاض ا٭غعاض 

ٚانؿاض َعس٫ت ايتهدِ ثِ عازت ْػب١ ايٓكٛز إٍ ايهت١ً ايٓكس١ٜ إٍ 

ا٫ضتؿاع َٔ دسٜس َكابٌ انؿاض ْػب١ أؾباٙ ايٓكٛز إٍ ايهت١ً ايٓكس١ٜ, 

 ٜٚعتدل نذلاد  ٗ َكطؾ١ٝ ا٫قتكاز.

ٓكٛز ايٛضق١ٝ َٔ ايهت١ً ايٓكس١ٜ ٬ْسٜ اغتكطاضٖا بٌ بايٓػب١ يٓػب١ اي

َا بايٓػب١ يٓػب١ ايٓكٛز ايهتاب١ٝ )ٚزا٥  ؼت ايڀًب( أ,  ٚ 

ثِ بعس شيو أخصت اػاٖا تكاعسٜا, ٚتدلظ  ؾعطؾت تصبصبا إٍ غا١ٜ 

, فُعات ا٭قٍٛ اـاضد١ٝ نعاٌَ قسز ي٬ػاٖات ايٓكس١ٜ خ٬ٍ غ١ٓ 

ًَٝاض زز ٗ  إٍ  ًَٝاض زز ْٗا١ٜ غ١ٓ  َٔ  سٝح اضتؿعت

ايهت١ً  , ٚقس ػاٚظت ا٭قٍٛ ايكاؾ١ٝ اـاضد١ٝ غ١ٓ زٜػُدل 

َٔ ايهت١ً  ايٓكس١ٜ ٗ ايتساٍٚ ٚايٛزا٥  ؼت ايڀًب ٚبًػت 

 ٚ ْٗا١ٜ زٜػُدل  ٚ ْٗا١ٜ  ايٓكس١ٜ َكابٌ 
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. ٚتعتدل ٖصٙ ٚاٖط٠ ْكس١ٜ دسٜس٠ ُٝع ا٫غتكطاض ْٗا١ٜ زٜػُدل 

ايٓكسٟ ٗ اؾعا٥ط ٚت٪زٟ زٚضا قٛضٜا ٗ ايتٛغ  ايٓكسٟ, ٚأقبشت 

استٝاطٝات ايكطف ايعاٌَ ا٭غاغٞ ٕكاب٬ت ايهت١ً ايٓكس١ٜ
(33) 

 وكابالت الهتمٛ الٍكدٖٛ ٔ تػريات الٍاتر احملم٘ االمجال٘:  -

 ت١ً ايٓكس١ٜ: : تڀٛض عٓاقط َكاب٬ت ايه--

 -: تڀٛض َكاب٬ت ايهت١ً ايٓكس١ٜ يًؿذل٠ ()اؾسٍٚ ضقِ 

 ايٛسس٠: ًَٝاض زز 

-Source: - Banque d’Algérie, , Rapport 2002, op.cit, P :111  

-Banque d’Algérie, Rapport 2005, op.cit, P : 185 

ايهت١ً  ضأٜٓاٖا ع٢ً َػت٣ٛ ؾايتػرلات اييت ()َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ 

ايٓكس١ٜ ٜطد  غببٗا إٍ ا٭دعا٤ إه١ْٛ يًهت١ً ايٓكس١ٜ ٚإكاب١ً شلا 

انؿانا ٚاضتؿاعا, ٚقس عطؾت تػڀ١ٝ ايهت١ً ايٓكس١ٜ بايصٖب ٚايع٬ُت 

ًَٝاض  سٛايٞ  ايكعب١ تكاعسا َهڀطزا, سٝح بًػت غ١ٓ 

 ٌشيو بػبب اضتؿاع َساخٝٚ ًَٝاض زز غ١ٓ  ٍ إزز يذلتؿ  

احملطٚقات ٚؼػٔ استٝاطات ايكطف ٚاستٝاطٞ ايصٖب, ؾٗصا ا٫ػاٙ 

اؿسٜح هعٌ اؾعا٥ط ٗ ِٛشز ايسٍٚ ايكاعس٠ ٗ ؾطم آغٝا ٚأٚضبا 

 .١ايٛغڀ٢ ٚأَطٜها اي٬تٝٓٝ
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 الهتمٛ الٍكدٖٛ ٔ تػريات الٍاتر احملم٘ اإلمجال٘: --

يٓكس١ٜ َكاض١ْ بايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ : تڀٛضات ايهت١ً ا()دسٍٚ ضقِ 

 -يًؿذل٠ 

 .م  /إكسض: َكٝڀؿ٢ عبس ايًڀٝـ, ف١ً ايباسح ايعسز 

ٚإتعًل َكاض١ْ ِٛ ايهت١ً ايٓكس١ٜ بُٓٛ ايٓاتر  ()َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ 

اٱْايٞ ٬ْسٜ اضتؿاع َعس٫ت ايػٝٛي١ احمل١ًٝ, ٖا ٜٛسٞ باغتُطاض 

ٗ اغًب ايػٓٛات, ٚنُا شنطْا غابكا إٕ  اٱْتاز ايٓكسٟ سٝح ػاٚظ 

ايكاؾ١ٝ غبب ايعٜاز٠ ٜطد  إٍ ايعٜاز٠ إػتُط٠ يٮضقس٠ ايٓكس١ٜ 

اـاضد١ٝ ٚتٓؿٝص بطْاَر اٱْعاف ا٫قتكازٟ, نُا إٔ غطع١ زٚضإ 

ايٓكٛز تبك٢ نعٝؿ١ ٖا ٜبٌ ٚاٖط٠ ا٫نتٓاظ يًػٝٛي١ ايٓكس١ٜ َٔ ططف 

 ا٭ؾطاز ٚ عسّ إٜساعٗا ٗ إ٪غػات ايٓكس١ٜ ٚ إاي١ٝ.

بايٓػب١ ٕعاٌَ ا٫غتكطاض ايٓكسٟ ٜتهح عسّ ايتٛاؾل بٌ ن٬ 

ايهت١ً ايٓكس١ٜ ٚ ايتػرل ٗ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ, ؾؿٞ غ١ٓ َٔ ايتػرل ٗ 

ايعٜاز٠ ٗ ايهت١ً ايٓكس١ٜ ٫ لس شلا َا ٜكابًٗا ٗ غٛم اٱْتاز, ثِ ٗ  

٬ْسٜ تعاٜس َتػاضع ٗ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٫  ٚ  غٓيت 

تعاٜس  ٚ  ٜكابً٘ ظٜاز٠ َٛاؾك١ ٗ ايهت١ً ايٓكس١ٜ, ثِ ٗ غٓيت

٬ْسٜ ظٜاز٠  ايهت١ً ايٓكس١ٜ زٕٚ ظٜاز٠ ايٓاتر, ثِ ابتسا٤ َٔ غ١ٓ 

ٗ ايٓاتر ٫ ٜكابًٗا ظٜاز٠ َٛاؾك١ ٗ ايهت١ً ايٓكس١ٜ, إش يٝؼ ٖٓاى 

 اغتكطاض ْكسٟ ناٌَ ٗ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠.
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 ضري الطٗاضٛ الٍكدٖٛ:  -

ت٘ اٱطاض إ٪غػاتٞ يًػٝاغ١ عطف قإْٛ ايٓكس ٚايكطض ٚتعس٬ٜ

ايٓكس١ٜ ٚ سسز َػ٪ٚيٝات بٓو اؾعا٥ط ٗ شيو, ٚقس نإ اشلسف ايٛغٝ٘ 

ٖج٬ بكاٗ ا٭قٍٛ  -يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ خ٬ٍ ايػٓٛات 

ايساخ١ًٝ يبٓو اؾعا٥ط, َ  تبٌٝ ٭ٖساف ضب  غ١ٜٛٓ, ٚقس بطظ َٓص عاَٞ 

 ايٓكس ا٭غاغٞ نٗسف ٚغٝ٘. ٚ 

ح إق٬ح أزٚات ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, اييت أضغت زعا٥ِ تڀبٝكٗا َٓص عاّ ٚزل

بت١٦ٝٗ عس٠ أزٚات ْكس١ٜ غرل َباؾط٠ يبٓو اؾعا٥ط ْٛدعٖا ؾُٝا  

ًٜٞ
(34)

: 

َعسٍ َطؾس قسز ٚؾكا يًتڀٛضات ا٫قتكاز١ٜ ايه١ًٝ ٚ نصا تڀٛض 

 إ٪ؾطات ايٓكس١ٜ.

عازات ايكطٚض عٔ أزٚات ايػٛم ايٓكس١ٜ ٖج١ً ٗ اخص ا٭َاْات ٚ َ

ططٜل إٓاقكات, ٚمت إزخاٍ ْٛاّ ٕعازات ايكطٚض عٔ ططٜل 

, نؿهٌ ض٥ٝػٞ يتسخٌ بٓو اؾعا٥ط ٗ إٓاقكات ابتسا٤ َٔ عاّ 

ايػٛم ايٓكس١ٜ ٚ نأزا٠ أغاغ١ٝ غرل َباؾط٠ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ.

ٚدٛز ْٛاّ استٝاطات إدباض١ٜ.

باؾط٠ بتكسِٜ أزا٠ دسٜس٠ ٗ ٚمت تسعِٝ أزٚات ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ غرل إ

اضتبڀت َٓڀكٝا عاي١ ؾا٥ض ايػٝٛي١ ٖٚٞ اَتكام  أؾطٌٜ 

ايػٝٛي١ عٔ ططٜل إع٬ٕ إٓاقكات, ٚقس مت اَتكام دع٤ نبرل َٔ 

دٌ نُإ أًَٝاض زز, َٚٔ  ٚ  ؾا٥ض ايػٝٛي١ َبًؼ تطاٚح بٌ 

بٓو اؾعا٥ط ٗ اغتدساّ ؾعاٍ ٭زٚات ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ غرل إباؾط٠ قاّ 

بتشػٌ بطفت٘ ايٓكس١ٜ َذا٫ت زٚض١ٜ, ٚقس ٚن  بٓو اؾعا٥ط  غ١ٓ 

فاَٝ  ايٓكٛز ايكاعس١ٜ ٗ إكس١َ نٗسف ٚغٝ٘ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ أعاز 

ٚ شيو  بٓو اؾعا٥ط تٓؿٝ٘ أزا٠ ا٫ستٝاطٞ اٱيعاَٞ َٓص ؾدلاٜط 

ط ايػًيب يًكسَات ؿٌُ ايبٓٛى مٛ تؿػرل دٝس يًػٝٛي١ ٚ تؿازٟ ا٭ث

اـاضد١ٝ ع٢ً ايػٝٛي١ إكطؾ١ٝ, ٚمت قٝاؽ َعسٍ ا٫ستٝاطٞ اٱدباضٟ 
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بعس إٔ  بٓا٤ ع٢ً تڀٛض ا٫ستٝاطات اؿط٠ يًبٓٛى ٚثِ ضؾع٘ إٍ 

 بٗسف تكًٝل إناٗ يؿا٥ض ايػٝٛي١ إعطٚن١. نإ 

 ٚقس نإ اشلسف ايٓٗا٥ٞ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٖٛ ا٫غتكطاض ايٓكسٟ عدل

اغتكطاض ا٭غعاض, ٚمت زعِ غرل ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ بتك١ٜٛ اٱؾطاف ع٢ً 

ايبٓٛى َٔ ططف بٓو اؾعا٥ط ٚايًذ١ٓ إكطؾ١ٝ, ٖٚصا ٚؾكا يًُعاٜرل 

 أٚت  ٗ  -ايسٚي١ٝ, ٜٚتهؿٌ ايبٓو إطنعٟ سػب ا٭َط ضقِ 

بإزاض٠ ٚ تٛدٝ٘ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, ٚقس سسز ٖصا ا٭َط ٚبؿهٌ ٚانح 

ٱطاض ايكاْْٛٞ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, ٚسسز غًڀ١ فًؼ ايٓكس ٚايكطض ا

نػًڀ١ ْكس١ٜ, َٚػ٪ٚي١ٝ بٓو اؾعا٥ط ٗ إزاض٠ ٚ تٛدٝ٘ ايػٝاغ١ 

إقساض ايٓكس ٚوسز  ايٓكس١ٜ, ٚ ىٍٛ فًؼ ايٓكس ٚ ايكطض سػب إاز٠ 

َكاٜٝؼ ٚ ؾطٚٙ عًُٝات بٓو اؾعا٥ط ٚ وسز ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٜٚؿطف 

تابعتٗا ٚتكُٝٝٗا خاق١ َا ٜتعًل باجملاَٝ  ايٓكس١ٜ ٚايكطن١ٝ ٚ عًٝٗا َٚ

وسز قٛاعس ايطقاب١ ٗ ايػٛم ايٓكس١ٜ ٚ ٜػرل ٚغا٥ٌ ايسؾ  ٚغ٬َتٗا 

ٚوسز إكاٜٝؼ ٚايٓػب إاي١ٝ ٚايكٛاعس احملاغب١ٝ إڀبك١ ع٢ً ايبٓٛى, 

تتُجٌ ١َُٗ بٓو اؾعا٥ط ٗ َٝازٜٔ ايٓكس ٚايكطف  ٚسػب إاز٠ 

ٛؾرل أؾهٌ ايؿطٚٙ ٚاؿؿاٚ عًٝٗا يُٓٛ غطٜ  ي٬قتكاز َ  ايػٗط بت

ع٢ً ا٫غتكطاض ايساخًٞ ٚاـاضدٞ يًٓكس, يصيو ٜهًـ بتِٓٛٝ اؿطن١ 

 ايٓكس١ٜ ٜٚٛد٘ ٜٚطاقب تٛظٜ  ايكطٚض ٚ نب٘ غٛم ايكطف.

ع٢ً إس٣  أخص فًؼ ايٓكس ٚ ايكطض ٖسف ايتهدِ  ٗ غ١ٓ 

اَٝ  ايٓكس١ٜ ٚايكطض ٚسسز ِٛ ايهت١ً إتٛغ٘ ٚع٢ً سػاب تڀٛض اجمل

, ٚ ٚ ايكطٚض ي٬قتكاز بٌ   ٚ ايٓكس١ٜ بٌ 

ٚاشلسف ايٓٗا٥ٞ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٖٛ ا٫غتكطاض ايٓكسٟ عٔ ططٜل 

سسزت ايكاعس٠ ايٓكس١ٜ   – اغتكطاض ا٭غعاض, ؾد٬ٍ غٓٛات 

إهاعـ ايٓكسٟ, ٖصا  نٗسف ٚغٝ٘ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ تسعِ باغتكطاض

اشلسف ايٛغٝ٘ أخص باجملُعات ايساخ١ًٝ ايكاؾ١ٝ يبٓو اؾعا٥ط خ٬ٍ 

, ا٭زٚات غرل إباؾط٠ يًػٝاغ١ ايٓكس١ٜ زعُت ٗ  -ايؿذل٠ 
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بإزخاٍ أزا٠ دسٜس٠ بايتعأَ َ  غٝام ؾا٥ض ايػٝٛي١ ٖٞ  اؾطٌٜ 

كسٟ يطؾ  َبايؼ غشب ٜٚتسخٌ بٓو اؾعا٥ط ٗ ايػٛم ايٓ 

نُا ٗ  ايػٝٛي١, اغتدسّ نصيو أزا٠ ا٫ستٝاطات اٱدباض١ٜ غ١ٓ 

, ٚ ٜػرل ٖصا إعسٍ سػب تڀٛض ا٫ستٝاطات اؿط٠ يًبٓٛى, غ١ٓ 

٭ٕ فًؼ  , ٚمت تؿعًٝٗا َٔ دسٜس غ١ٓ نُا اغتدسَت غ١ٓ 

ح ٖصا ايٓكس ٚ ايكطض سسز قٛاعس ٚأطط ا٫ستٝاطٞ اٱدباضٟ ٚأقب

ٚاشلسف َٔ ٖصٙ ا٭زا٠ ٖٛ تِٓٛٝ ايػٝٛي١  ٗ َاٟ  إعسٍ 

ٗ  َا عًُٝات ايػٛم إؿتٛس١ مل تػتدسّ بعس غ١ٓ أايبٓه١ٝ, 

ايػٛم ايٓكسٟ, ٚمل ٜتِ اغتدساّ بك١ٝ ا٭زٚات ا٭خط٣ )ا٭َاْات, 

َٚعازات ايكطٚض بإٓاقك١( ست٢ غ١ٓ 
(35)

. 

 :ىدٚاملعت املسادع ٔ اهلٕاوؼ

                                                 
يػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, َهتب١ سػٌ ؿًٛ َٛغ٢ بٛخاضٟ, غٝاغ١ ايكطف ا٫دٓيب ٚع٬قتٗا با (1)

 .59م  0282يبٓإ  –ايعكط١ٜ يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚ ايتٛظٜ  

عبس اجملٝس قسٟ, إسخٌ اٍ ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ايه١ًٝ, زٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع١ٝ,  (0)

 .53م  0226اؾعا٥ط 

(3) Alexis Jaquemen et Autres ; fandements d’economie politique. De 

boek universite. Bruxelles 2001. P430 
م  0226بٍٛ غاًَٜٛػٕٛ, ْٛضز ٖاٚؽ, عًِ ا٫قتكاز, َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ, برلٚت  (4)

823. 

عبس  باضٟ غٝذٌ, ايٓكٛز ٚ ايبٓٛى, ٚد١ٗ ْٛط ايٓكسٌٜ, تط١ْ ط٘ عبساهلل َٓكٛض, (5)

 .380م 8987ايؿتاح عبس ايطٓٔ عبس اجملٝس, زاض إطٜذ, ايطٜاض 

 8998ؾًٝٝب نطّ, ايتشًٌٝ ايٓكسٟ ٚايتٓب٪, َعٗس قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ, ٚاؾٓڀٔ  (6)

 .27م

بٛ ايؿتٛح ايٓاق١, ْٛط١ٜ ايٓكٛز ٚ ايبٓٛى ٚ ا٫غٛام إاي١ٝ, َ٪غػ١ ؾباب أٓس أ (7)

 .834. م8998اؾاَع١, ايكاٖط٠ 

غٝاغات ٚ  َعٗس قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ, اطاض ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ, ايسٚض٠ ايسضاغ١ٝ عٔ (8)

 .20م 0225بطف١ ا٫قتكاز ايهًٞ ٚاؾٓڀٔ 

ططٚس١ َكس١َ يٌٓٝ زضد١ ايسنتٛضاٙ, داَع١ أقاحل َؿتاح, ايٓكٛز ٚايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ,  (9)

 .803م 0223اؾعا٥ط, اؾعا٥ط 

ق٬ح إطاض ع١ًُٝ اٱغعاض ايؿا٥س٠ ٗ أنطّ قُٛز اؿٛضاْٞ, اْعهاغات ؼطٜو أ (10)

 .0-8ؿٛض٠, داَع١ زَؿل ما٫قتكازٟ, زضاغ١ غرل َٓ
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, 0222ٚغاّ ٬َى, ايٓكٛز ٚ ايػٝاغات ايٓكس١ٜ ايساخ١ًٝ, زاض إٌٓٗ ايًبٓاْٞ, برلٚت  (11)

 .897-895م

 .65ؿًٛ َٛغ٢ بٛخاضٟ, َطد  غابل, م (12)

(13) Gerard Duthul; Wiliam Marios; politique economiques. Paris 2000. P 

121. 
اغذلٚب, ا٫قتكاز ايهًٞ, ا٫ختٝاض ايعاّ ٚ اـام, تط١ْ دُٝؼ دٛاضتٝين, ضهاضز  (14)

 .088. م 8999عبس ايؿتاح عبس ايطٓإ, زاض إطٜذ, ايطٜاض 

َادس٠ قٓسٌٜ, َكازض ايُٓٛ ا٫قتكازٟ, َعٗس قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ, ٚاؾٓڀٔ  (15)

 .6-0. م 0225

ٚيٞ, ٚاؾٓڀٔ َادس٠ قٓسٌٜ, سػابات َٝعإ إسؾٛعات, َعٗس قٓسٚم ايٓكس ايس (16)

 .6-0. م0225

 .59عبس اجملٝس قسٟ, َطد  غابل, م (17)

ز. عٛض ؾانٌ ازلاعٌٝ ايسيُٝٞ, ايٓكٛز ٚ ايبٓٛى, زاض اؿه١ُ يًڀباع١ ٚ ايٓؿط,  (18)

 .388, م8992إٛقٌ 

عباؽ ناِٚ ايسعُٞ, ايػٝاغات ايٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ, زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , عُإ  (19)

 .07. م0282

, ض ؾانٌ ازلاعٌٝ ايسيُٝٞ, ايٓكٛز ٚايبٓٛى, زاض اؿه١ُ يًڀباع١ ٚايٓؿطز. عٛ (20)

 .494-493, م 8992إٛقٌ 

غاغٝات ا٫قتكاز ايٓكسٟ ٚإكطٗ, أغا١َ ايؿٛيٞ, أز. ظٜٓب سػٌ عٛض اهلل ٚز.  (21)

 .030-008, م0223َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, برلٚت يبٓإ 

يٓكسٟ ٚإكطٗ, ايساض اؾاَع١ٝ يًڀباع١ ز. َكڀؿ٢ ضؾسٟ ؾٝش١, ا٫قتكاز ا (22)

 .327-323, م8985ٚايٓؿط, ا٫غهٓسض١ٜ 

 .382 - 327َكڀؿ٢ ضؾسٟ ؾٝش١, ا٫قتكاز ايٓكسٟ ٚ إكطٗ, َكسض غابل, م  (23)

 .570ز. عٛض ؾانٌ ازلاعٌٝ ايسيُٝٞ, ايبٓٛى ٚ ايٓكٛز, َكسض غابل, م  (24)

يسٜٔ ايعٝػ٢, ايٓكٛز ٚ إكاضف ٚ ا٫غٛام ز. عبس إٓعِ ايػٝسعًٞ ٚ ز. ْعاض غعس ا (25)

 .044, م 0223إاي١ٝ, زاض اؿاَس يًٓؿط ٚ ايتٛظٜ , عُإ 

 .050-058ْؿؼ إطد  ايػابل, م  (26)

عباؽ ناِٚ داغِ, تكِٝٝ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٗ بًسإ عطب١ٝ, ضغاي١ َادػترل ن١ًٝ  (27)

 .39-38, م 0225ا٫زاض٠ ٚا٫قتكاز, داَع١ نطب٤٬ 

ز. عبس إٓعِ ايػٝس عًٞ ٚز. ْعاض غعس ايسٜٔ ايعٝػٞ, ايٓكٛز ٚإكاضف ٚا٭غٛام (28)

 .056-055إاي١ٝ. َكسض غابل, م 

 .567ز. عٛض ازلاعٌٝ ايسيُٝٞ, ايٓكٛز ٚ ايبٓٛى, َكسض غابل, م (29)

 .48-42, َكسض غابل, م اِٚ داغِ, تكِٝٝ ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜعباؽ ن (30)

بطاِٖٝ, زاض إطٜذ إكاز ايهًٞ )ايٓٛط١ٜ ٚايػٝاغ١(, تط١ْ قُس َاٜهٌ اٜسْإ, ا٫قت (31)

 .333-330, م 8989
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بًععٚظ بٔ عًٞ, قانطات ٗ ايٓٛطٜات ٚ ايػٝاغات ايٓكس١ٜ, زٜٛإ إڀبٛعات  (32)
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 الشمولية المالية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية 

 -دراسة حالة الجزائر –
 أ.ميسم الصغير                                                   

 جامعة سيدي بلعباس 
S 

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ع١ًُٝ ٫ َؿط َٓٗا ؾٗٞ تؿطض قبٛشلا عإٝا بايؿطٚٙ ٚاٯيٝات اييت 

اٌَ بٗا سايٝا ٖا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ يًع١ٕٛ إاي١ٝ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ ع١ٕٛ ٜتِ ايتع

ا٭غٛام إاي١ٝ تعسزت ا٭زلا٤ ٚإع٢ٓ ٚاسس عس٠ َعاٜا نُا شلا ايهجرل َٔ إداطط 

ٚا٫ْعهاغات ع٢ً ْٝ  اقتكازٜات زٍٚ ايعامل. سٝح تٗسف ايسضاغ١ إٍ ايتُعٔ ٗ 

١ خكٛقا َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؾاْ٘ ٫ ّهٓٗا إٔ كتًـ دٛاْب ايؿُٛي١ٝ إايٝ

تأخص ايع١ٕٛ إاي١ٝ بهاًَٗا أٚ إٔ تذلنٗا بهاًَٗا إش هب عًٝٗا ايبشح عٔ ايبسا٥ٌ 

إُه١ٓ َٔ ادٌ ايتعاٌَ َعٗا ؾُٔ سل نٌ زٚي١ اختٝاض ايبسا٥ٌ اييت تٓاغب ٚطٚؾٗا 

ع٢ً َتػرلات ا٫قتكاز َٚؿانًٗا اـاق١ ست٢ ٜهٕٛ ي٘ اثط تُٟٓٛ ٜٓعهؼ إهابا 

ايهًٞ نعٜاز٠ َعس٫ت ا٫غتجُاض ٚظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ ٚايتدؿٝض َٔ َعس٫ت ايبڀاي١ 

ٚايتدؿٝض َٔ سذِ إس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ باٱناؾ١ إٍ ظٜاز٠ َعس٫ت ايُٓٛ 

 ا٫قتكازٟ.

ٚعًٝ٘ ؾكس ٜهٕٛ َٔ إٓاغب يًسٍٚ ايٓا١َٝ ايتٌُٗ ايٓػيب ٚيٝؼ ا٫َتٓاع ايهاٌَ ٗ 

إدطا٤ات ايتشطٜط إايٞ إش عًٝٗا اؽاش ١ًْ َٔ اٱدطا٤ات إٓاغب١ نتشكٝل تبين 

استٛا٤ أظ١َ ايسٜٕٛ اـاضد١ٝ , تڀٜٛط إ٪غػات إاي١ٝ احمل١ًٝ, ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ

ٚايػٝڀط٠ عًٝٗا...اخل. ٚاييت ت٪ًٖٗا ٕٛاد١ٗ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً ػػٝس 

 نع ا٭غاغ١ٝ ايكا١ُ٥ ايّٝٛ ٖٞ َطانع ايػس.أططٚس١ أٚ ؾهط٠ إٔ إطا

 

إٕ ٚاٖط٠ ايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ َكڀًح آخط تجرل دس٫ ٚاغعا ٚتتعسز 

بؿأْٗا اٯضا٤ ٚاختًـ سٛشلا ايساضغٕٛ ٗ عًِ ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ 

ٚايجكاؾ١ ٚا٫دتُاع, ٚقس اظزاز اؿسٜح عٔ َكڀًح ايع١ٕٛ َ  ظٚاٍ 

ي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بكٝاز٠ ايعامل إعػهط ا٫ؾذلانٞ ٚاْؿطاز ا

نكا٥س يًُعػهط ايطأزلايٞ, ٜٚسٍ ٖصا إكڀًح ع٢ً ْٛاّ دسٜس يًعامل 

ٚع٢ً سطن١ زَر ا٭غٛام إاي١ٝ ٚإيػا٤ ايؿٛاقٌ ٚاؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ 

ٚايع١َٝٓ إٛنٛع١ بٌ ايسٍٚ ٚاجملتُعات, ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾكس اْتؿطت 
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ت اٱْتاد١ٝ ٚايت١ًُٜٝٛ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايع١ٕٛ ع٢ً ناؾ١ إػتٜٛا

ٚايتػٜٛك١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚإاي١ٝ, َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ تعسزت أْٛاعٗا ٚفا٫ت 

تڀبٝكٗا ؾٗٓاى ايع١ٕٛ ا٫قتكاز١ٜ اييت تبك٢ ٖٞ ا٭غاؽ ٚإٓب  يهٌ 

ا٭ْٛاع ٚإػتٜٛات إصنٛض٠ غابكا ؾٗٞ تٓكػِ بسٚضٖا إٍ ايع١ٕٛ أٚ 

يؿُٛي١ٝ إاي١ٝ سٝح ٬ٜسٜ بإٔ سلٛي١ٝ اٱْتاز ايؿُٛي١ٝ اٱْتاد١ٝ ٚا

تتِ بسٕٚ ٚدٛز أظَات َأغا١ٜٚ ٜٚتشكل ٖصا ايٓٛع َٔ ايع١ٕٛ بسضد١ 

 نبرل٠ بتٛؾط عاًٌَ أغاغٌٝ ُٖٚا:

عاٌَ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚايصٟ تكـ ٚضا٤ٙ ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات. - أ

ايؿطنات  عاٌَ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ايصٟ تكّٛ بتسعُٝ٘ أٜها - ب

َتعسز٠ اؾٓػٝات.

أَا ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ؾٗٞ تعتدل ايٓاتر ا٭غاغٞ يعًُٝات ايتشطٜط 

إايٞ ٚايتشٍٛ إٍ َا ٜػ٢ُ با٫ْؿتاح إايٞ, ٖا أز٣ إٍ تهاٌَ ٚاضتباٙ 

ا٭غٛام إاي١ٝ احمل١ًٝ بايعامل اـاضدٞ َٔ خ٬ٍ إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً سطن١ 

تتهُٔ ؼطٜط إعا٬َت إتعًك١  ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ. نُا أْٗا أٜها

با٫غتجُاض ٗ غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ َجٌ: ا٭غِٗ, ايػٓسات ٚإؿتكات 

إاي١ٝ...اخل, ٚإعا٬َت إتعًك١ بأقٍٛ ايجط٠ٚ ايعكاض١ٜ أٟ إعا٬َت 

اـاق١ بؿطا٤ أٚ بٝ  ايعكاضات اييت تتِ قًٝا أٚ ؾطا٤ ايعكاضات ٗ اـاضز 

يجاْٞ َٔ إعا٬َت اييت تسخٌ نُٔ ايؿُٛي١ٝ ْٚتٝذ١ ٖصا ايٓٛع ا

" سٝح إٔ ٚايع١ٕٛ إاي١ٝ ٚٗطت بٛازض "ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ يػ١ٓ 

نٌ ايعٓاقط أٚ ايعٛاٌَ اييت تٓڀٟٛ نُٔ َػببات ٖصٙ ا٭ظ١َ إاي١ٝ 

ٖٞ عٓاقط شات ق١ً ٚثٝك١  َا ٜػ٢ُ بايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ. يهٔ َُٗا ٜهٔ 

بسٕٚ تٛقـ إش ٫ ضٜب ٗ إٔ تًو ايتش٫ٛت أٚ إتػرلات  ؾايع١ٕٛ َػتُط٠

ايعا١ٕٝ تعتدل نتشسٟ يًت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايبؿط١ٜ 

خكٛقا بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ سٝح إٔ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ٖٛ نطٚضٟ 

بايٓػب١ شلصٙ ايسٍٚ ٚيهٔ ٫ ّهٔ إٔ ٜتشكل َذطز ايتػًِٝ نًٝا إٍ ق٣ٛ 

ٜتِ ٗ إطاض أغًٛب َٓٗذٞ عك٬ْٞ َتعًل  ايػٛم بٌ ّهٔ إٔ



 صغير    السم يالشمولية المالية وأثرها على اقتصاديات الدول ...               أ.م 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (494) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

باٱغذلاتٝذٝات ايؿا١ًَ يًت١ُٝٓ ٚايُٓٛ شات ا٭بعاز ا٫قتكاز١ٜ 

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْڀطح اٱؾهاي١ٝ ناٯتٞ: نٝـ غٝ٪ثط تعاٜس 

عًُٝات َٚٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ع٢ً اقتكازٜات ايسٍٚ ايٓا١َٝ عا١َ 

 ٚاؾعا٥ط خاق١؟

صا َا غٓشاٍٚ ايتڀطم إيٝ٘ أٚ بعباض٠ أخط٣ غٓكّٛ َٔ خ٬ٍ َا ٖ

غبل بتػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً أضبع١ عٓاقط ض٥ٝػ١ٝ غٛف تػاعسْا ٗ 

 زضاغتٓا:

َا١ٖٝ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ. -

َٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚايعٛاٌَ إػاعس٠ ٚإؿػط٠ شلا. -

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ. -

اؾعا٥طٟ َٚػتكبً٘ ٗ إطاض َكڀًح ايؿُٛي١ٝ  ؼسٜات ا٫قتكاز -

إاي١ٝ.

َا١ٖٝ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ: نُا مل وسخ َٔ قبٌ, عطف ايعامل َٓص  -

َٓتكـ ايجُاْٝٓات تػاضعا ٖا٬٥ يٮسساخ ظازت سست٘ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

ٚأنجط زق١ ٗ أٚاخطٙ سٝح سسثت ثٛض٠ تهٓٛيٛد١ٝ َص١ًٖ خاق١ ٗ 

ت, ٚاْتؿطت عًُٝات اٱْتاز بؿهٌ تٓاَٞ ْؿاٙ فايٞ ا٫تكاٍ ٚإٛاق٬

ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات ٚايتهت٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٗ نٌ ضنٔ َٔ أضنإ 

ايعامل, نُا تػابكت ايتسؾكات إاي١ٝ إٍ عسز نبرل َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

قاسبتٗا َٛد١ عات١ٝ َٔ إبساعات ا٭زٚات إاي١ٝ ٚعطؾت ايتذاض٠ 

غٝاغ١ ايتشطٜط ا٫قتكازٟ ٚإ٪غػات اظزٖاضا ٚاغعا, ٚزعِ شيو 

ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ, نٌ ٖصا ٚغرلٙ دعٌ ايعامل أنجط اضتباطا ٗ ايتذاض٠ 

ٚايتٌُٜٛ.

يكس اتؿكت اٯضا٤ ع٢ً إٔ تًو إٛاٖط َا ٖٞ إ٫ "ايع١ٕٛ" َٚا 

ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات إ٫ قطنٗا َٚا ١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ إ٫ 
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َٚا ايبٓو ايسٚيٞ إ٫ اـعإ ايصٟ ّسٖا بايٛقٛز َٚا  ٖٝهًٗا ايصٟ وُٝٗا

 قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ إ٫ إٗٓسؽ ايصٟ ٜعبس شلا ايڀطٜل.

سٝح اختًؿت ايتعاضٜـ اييت ؼسز ايع١ٕٛ بػبب اخت٬ف إٛاقـ 

ايػٝاغ١ٝ َٚٛقـ ايسٍٚ ٚإ٪غػات َٔ اْعهاغات ٖصٙ ايٛاٖط٠, 

عٌ ايؿ٤ٞ عإٝا ٚايع١ٕٛ ن١ًُ ؾه١ًُ ايع١ٕٛ ْػب١ إٍ ايعامل َع٢ٓ د

" اييت " ٖٚٞ تط١ْ إلًٝع١ٜ "ؾطْػ١ٝ "

ٚٗطت ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚتعين تعُِٝ ايؿ٤ٞ ٚتٛغٝ  زا٥طت٘ 

يٝؿٌُ ايهٌ َٚٔ ٖٓا أت٢ أٚ اْبجل َكڀًح آخط ٖٚٛ "ايؿُٛي١ٝ"
(1)

 

ٕدكك١ يًؿطنات إتعسز٠ ؾٗصا إكڀًح هس أقً٘ ٗ ا٭زبٝات ا

اؾٓػٝات اييت تُٗٝٔ ع٢ً سطن١ ا٫قتكاز ايسٚيٞ ٚتتشهِ ٗ ا٭غٛام 

إاي١ٝ ؾٗٞ بصيو تؿٌُ نٌ ا٭بعاز غٛا٤ ناْت اقتكاز١ٜ أٚ َاي١ٝ أٚ 

ثكاؾ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ ست٢ ب١ٝ٦ٝ, ؾُكڀًح ايؿُٛي١ٝ ٖٛ 

ا ٜ٪نسٙ ايسنتٛض إزلاعٌٝ ا٭نجط اتػاعا ٚا٭نجط ؼكٝكا يًع١ٕٛ ٖٚصا َ

قدلٟ عبس اهلل ٗ تعطٜؿ٘ يًع١ٕٛ ايصٟ عطؾٗا َكڀًشٌ ُٖٚا
(2)

: 

ايهٛنب١ ٚايؿُٛي١ٝ سٝح قاٍ: إْٗا ايتساخٌ ايٛانح ٭َٛض 

ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ ٚايجكاؾ١ ٚا٫دتُاع ٚايػًٛى زٕٚ اعتباض ٜصنط 

يٝؼ ٖٓاى يًشسٚز ايػٝاغ١ٝ أٚ اْتُا٤ يٛطٔ قسز. سٝح ٖصا ٫ ٜعين بإٔ 

َكڀًشات أخط٣ تسٍ ع٢ً ايع١ٕٛ بٌ ٖٓاى عس٠ اقڀ٬سات أخط٣ 

 نايتسٌٜٚ ٚايه١ْٝٛ ٚايهٛنب١ ٚا٭ق١ًُ ٚاٱَدلٜاي١ٝ...اخل.

ؾكٝاغ١ تعطٜـ قسز داَ  تبسٚ َػأي١ ؾاق١ ْٛطا يتعسز 

إكڀًشات ٚايتعاضٜـ ٚاييت تتأثط أغاغا بإمٝاظات ايباسجٌ 

ايع١ٕٛ ضؾها أٚ قب٫ٛ ٚإشا إٔ ْكذلب َٔ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚاػاٖاتِٗ إظا٤ 

قٝاغ١ تعطٜـ ؾاٌَ يًع١ٕٛ ٫بس إٔ ْه  ٗ ا٫عتباض ث٬خ عًُٝات 

 أغاغ١ٝ:

ايع١ًُٝ ا٭ٍٚ تتعًل باْتؿاض إعًَٛات عٝح تكبح َتاس١ يس٣ ْٝ   -

ايٓاؽ.

ايع١ًُٝ ايجا١ْٝ تتعًل بإظاي١ اؿسٚز بٌ ايسٍٚ. -
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 ت ايتؿاب٘ بٌ إ٪غػات.ايع١ًُٝ ايجايج١ ٖٞ ظٜاز٠ َعس٫ -

ٚنٌ ٖصٙ ايعًُٝات قس ت٪زٟ إٍ ْتا٥ر غًب١ٝ يبعض ا٫قتكازٜات 

 ٚإٍ ْتا٥ر إهاب١ٝ بايٓػب١ يبعهٗا اٯخط.

أغاؽ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ: تعتدل ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٖٞ ايٓاتر  --

ا٭غاغٞ يعًُٝات ايتشطٜط إايٞ ٚايتشٍٛ إٍ َا ٜػ٢ُ با٫ْؿتاح إايٞ, 

إٍ تهاٌَ ٚاضتباٙ ا٭غٛام إاي١ٝ احمل١ًٝ بايعامل اـاضدٞ َٔ خ٬ٍ ٖا أز٣ 

إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً سطن١ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ, َٚٔ ثِ أخصت تتسؾل عدل 

اؿسٚز يتكب ٗ أغٛام إاٍ ايعا١ٕٝ عٝح أقبشت أغٛام ضأؽ إاٍ أنجط 

اضتباطا ٚتها٬َ ؾٗٞ أٜها تتُجٌ ٗ خًل غٛم ٚسٝس يٮَٛاٍ ع٢ً 

٣ٛ ايعإٞ نً٘ َطتب٘ بع١ٕٛ تبازٍ ايػً  ٚاـسَات, أٟ إٔ ض٩ٚؽ إػت

ا٭َٛاٍ قس عٕٛت )زخًت ٗ ْڀام ايع١ٕٛ( ٖٚصا بؿهٌ ايتكسّ ايتكين 

ٚاٱع٬ّ اٯيٞ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫تكاٍ اؿسٜج١.

ؾايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٖٞ ايُٓٛ اشلا٥ٌ ٗ سذِ ْٚٛع١ٝ 

ذلم نٌ أؾهاٍ اؿٛادع اؾػطاؾ١ٝ ٚايكٝٛز إعا٬َت إاي١ٝ ايصٟ ى

ايت١ُٝٝٛٓ عٝح تكبح إعا٬َت إاي١ٝ تتِ ٗ إطاض غٛم َايٞ عإٞ 

 َٛسس.

 ّٚهٔ ا٫غتس٫ٍ عٔ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َ٪ؾطٜٔ ُٖا:

إ٪ؾط ا٭ٍٚ ٚاـام بتڀٛض سذِ إعا٬َت عدل اؿسٚز ٗ ا٭غِٗ 

, سٝح تؿرل ايبٝاْات إٍ إٔ ٚايػٓسات ٗ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ إتكس١َ

َٔ  إعا٬َت اـاضد١ٝ ٗ ا٭غِٗ ٚايػٓسات ناْت ُجٌ أقٌ َٔ 

, بُٝٓا ٚقًت إٍ َا ٜعٜس ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٗ ٖصٙ ايسٍٚ ٗ عاّ 

ٚإٍ  ٗ نٌ َٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚإٔاْٝا عاّ  عٔ 

ڀايٝا ٚنٓسا ٗ ْؿؼ ايعاّ. ٚاؾسٍٚ ٗ ؾطْػا ٚإٜ َا ٜعٜس عٔ 

ايتايٞ ٜٛنح شيو:

: إعا٬َت عدل اؿسٚز ٗ ا٭غِٗ ٚايػٓسات بايٓػب١ اؾسٍٚ ضقِ 

 (-)ا١ٜٛ٦ٕ َٔ إْايٞ ايٓاتر احملًٞ خ٬ٍ ايؿذل٠ 
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 ايػٓٛات             

 ايسٍٚ

       

اي٫ٜٛات إتشس٠ 

 ٜه١ٝا٭َط

      

       ايٝابإ

       إٔاْٝا

       ؾطْػا

       إٜڀايٝا

       نٓسا

يؿٛن٢ ٗ ا٫قتكاز ايعإٞ ايطأٖ", ف١ً ايعطبٞ إكسض: ضَعٟ ظنٞ, "آيٝات ا

 ., م , ايػ١ٓ ايهٜٛت١ٝ, ايعسز 

أَا إ٪ؾط ايجاْٞ ٚاـام بتڀٛض تساٍٚ ايٓكس ا٭دٓيب ع٢ً 

ايكعٝس ايعإٞ ؾإٕ اٱسكا٤ات تؿرل إٍ إٔ َتٛغ٘ سذِ ايتعاٌَ 

هٞ ٗ ًَٝاض أَطٜ ايّٝٛ ٗ أغٛام ايكطف ا٭دٓيب قس اضتؿعت َٔ 

 تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض أَطٜهٞ ٗ عاّ  َٓتكـ ايجُاْٝات إٍ سٛايٞ 

َٔ ا٫ستٝاطات ايسٚي١ٝ ؾُٝ  بًسإ ايعامل ٗ  ٖٚٛ َا ٜعٜس عٔ 

ْؿؼ ايعاّ
(3)

. 

َطاسٌ تڀٛض ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ: إٕ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ ايع١ٕٛ  --

كس َطت بإطاسٌ إاي١ٝ سسٜج١ ايٓؿأ٠ َكاض١ْ بايع١ٕٛ ا٫قتكاز١ٜ ٚي

ايتاي١ٝ:

: ُٝعت ٖصٙ (-)َطس١ً تسٌٜٚ ايتٌُٜٛ غرل إباؾط  -أ 

إطس١ً باغتك٬ي١ٝ ا٭١ُْٛ ايٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ ايٛط١ٝٓ إػًك١ 

ٚا٫عتُاز ع٢ً ايتٌُٜٛ غرل إباؾط )ٌُٜٛ بٛغاط١ بٓه١ٝ(, إش تتهح 

يبٓٛى غٝڀط٠ ايبٓٛى ع٢ً ٌُٜٛ ا٫قتكازٜات ايٛط١ٝٓ ٚاْتؿاض ا

ا٭َطٜه١ٝ ٗ ناؾ١ أما٤ ايعامل ٚاييت َٓشت ايعسٜس َٔ ايكطٚض 

ايسٚي١ٝ, نُا ُٝعت ببسا١ٜ َس١ْٜٝٛ زٍٚ ايعامل ايجايح باٱناؾ١ إٍ 

اضتؿاع ايعذع ٗ َٛاظٜٔ َسؾٛعات ايسٍٚ إتكس١َ خاق١ اي٫ٜٛات 

إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ. نُا ُٝعت ٖصٙ إطس١ً أٜها باْٗٝاض ْٛاّ "بطٚتٔ 
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ّ باٱناؾ١ إٍ ٚٗٛض غٛم دسٜس ٚٚشظ" ايصٟ اْٗاض ٗ غ١ٓ 

ايصٟ ْؿأ ْتٝذ١ ٖطٚب  يط٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٖٛ غٛم ايـ 

ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ اـاق١ ا٭َطٜه١ٝ إٍ أٚضٚبا بهُٝات نبرل٠ عجا عٔ 

اضتؿاع ا٭ضباح إاي١ٝ ٚاغتذاب١ ٫نؿاض َعس٫ت ايؿا٥س٠.

: ؾؿٞ ٖصٙ إطس١ً مت ؼطٜط (-)َطس١ً ايتشطٜط إايٞ  -ب 

سطن١ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ ٚإٍ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚبايتايٞ 

خًل َا ٜػ٢ُ اقتكاز ايػٛم إايٞ بطب٘ ا٭غٛام إاي١ٝ ايٛط١ٝٓ 

ببعهٗا ايبعض نُا ٬ْسٜ تٛغعا نبرلا ٗ أغٛام ايػٓسات 

ٓاع١ٝ ايهدل٣ َٔ ٚاضتباطٗا ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ ٖا َهٔ ايسٍٚ ايك

ٌُٜٛ ايعذع ٗ َٝعاْٝاتٗا, ٚشيو بإقساض أزٚات َاي١ٝ ٗ أغٛام إاٍ 

ايعا١ٕٝ خاق١ غٓسات اـع١ٜٓ, ٚقس ؾتح ٖصا ايتشطٜط اجملاٍ أَاّ 

إػتجُطٜٔ ا٭داْب.

ست٢ اٯٕ(: َا ّهٔ إٔ  َطس١ً نِ ا٭غٛام إاي١ٝ ايٓاؾ١٦ ) -ز 

ضتباٙ بٌ ا٭غٛام إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ِٝعٙ ٗ ٖصٙ إطس١ً ٖٛ ظٜاز٠ ا٫

بؿهٌ ايتڀٛض, ٚاغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١ اييت ُهٔ أٜا نإ 

ٚٗ أٟ َهإ َٔ ؾطا٤ َا ٜطغب َٔ أٟ غٛم َايٞ ٗ ايعامل, ٖصا 

ا٫ضتباٙ ضاؾك٘ ؼطٜط غٛم ا٭غِٗ ع٢ً غطاض غٛم ايػٓسات ٚؼطٜط 

ؾٝٗا باٱناؾ١ إٍ تٛغٝ  أغٛام إٛاز ا٭ٚي١ٝ ٚظٜاز٠ سذِ ايتعاٌَ 

ايتٌُٜٛ إباؾط, ٚتػڀ١ٝ ايسٜٔ ايعاّ بٛاغڀ١ ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚظٜاز٠ 

 ايتعاٌَ با٭زٚات إاي١ٝ إؿتك١ )اـٝاضات ٚإػتكبًٝات(.

اْڀ٬قا َٔ ٖصٙ إطاسٌ ْػتٓتر نٝـ نإ ٫ضتب٘ ا٭غٛام 

ٕاي١ٝ َٔ ٚإٍ ايعا١ٕٝ ا٭ثط ايهبرل ع٢ً ايعامل غٛا٤ َٔ سٝح ايتسؾكات ا

ايسٍٚ أٚ ؾُٝا ٜتعًل با٫ْٗٝاضات اييت تٓتؿط ٚت٪ثط ع٢ً ايبٛضقات ٗ 

ايعامل, ؾايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ دعًت ايبًسإ تكذلب أنجط ؾأنجط يتكبح قط١ٜ 

قػرل٠ تػرل ٚؾل ْٛاّ َايٞ عإٞ خاق١ بعس ضؾ  اؿٛادع ٚايتدًٞ 

 عٔ ْٛاّ ايٛغاط١ إاي١ٝ.
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ايعٛاٌَ إؿػط٠ شلا: إٕ َٔ بٌ ايعٛاٌَ َٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚ -

إ٪ز١ٜ إٍ ايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚدٛز ث٬ث١ عٛاٌَ أٚ َٛاٖط 

أغاغ١ٝ ٖٚٞ:

ايتشطٜط إايٞ ٚسط١ٜ اْتكاٍ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ. -أ 

(اؿطن١ ايج٬ث١ٝ ايسٚي١ٝ ) -ب 

 إؿتكات أٚ ا٭زٚات إاي١ٝ اؾسٜس٠. -ز 

ٕ ايتشطٜط إايٞ أٚ َا ٜڀًل عًٝ٘ ؼطٜط سػاب ضأؽ ايتشطٜط إايٞ: إ - أ

إاٍ َٚعا٬َت٘ إتعًك١ با٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ٚؾٝ٘ أٜها إتعًك١ 

با٫غتجُاض ٗ ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚإعا٬َت إتعًك١ بأقٍٛ ايجط٠ٚ 

ايعكاض١ٜ ٚنصيو إعا٬َت اـاق١ با٥٫تُإ ايتذاضٟ ٚإايٞ ٚايٛزا٥  

ك١ُٝ ٚاقذلاض ايبٓٛى َٔ اـاضز ٚع٢ً ايكطٚض ٚايٛزا٥  غرل إ

ا٭دٓب١ٝ ٚنصيو إعا٬َت إتعًك١ بتشطنات ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

ايؿدك١ٝ ٚقس اضتب٘ ٖصا ايتشطٜط إايٞ اضتباطا ٚثٝكا َا ٜػ٢ُ 

بع١ٕٛ ا٭غٛام إاي١ٝ اييت تتِ َٓٗا ع١ًُٝ تبازٍ ٚتساٍٚ ٚتكؿ١ٝ 

اي١ٝ خاضز اؿسٚز ايٛط١ٝٓ ٚأقبشت ايسٜٕٛ ٚا٭قٍٛ ايٓكس١ٜ ٚإ

ا٭غٛام إاي١ٝ أنجط اٯيٝات اييت تطب٘ زٍٚ ايعامل ٜبعهٗا ايبعض ٚاييت 

تؿٌُ غٛم ايع٬ُت ٚأغٛام ا٭غِٗ ٚايػٓسات ٚايكطٚض ٚا٭ٚضام 

إاي١ٝ ا٭خط٣, سٝح عًُت تًو ا٭غٛام إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ع٢ً تعُٝل 

ايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ.

: إٕ ايع١ٕٛ إاي١ٝ أٚ ١ ايج٬ث١ٝ ايسٚي١ٝ: اؿطن - ب

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ دعًت ايبًسإ تكذلب أنجط يتكبح قط١ٜ قػرل٠ 

تػرل ٚؾل ْٛاّ عإٞ خاق١ بعس ضؾ  اؿٛادع ٚايتدًٞ عٔ ْٛاّ 

ايٛغاط١ إاي١ٝ سٝح عطؾت ايع١ٕٛ إاي١ٝ ع٢ً أْٗا ؽه  يكاعس٠ 

 تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:ٚاييت 

( إظاي١ ايٛغاط١ إاي١ٝ ) -

(إظاي١ اؿٛادع ) -
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 (إظاي١ ايتكٌٓ ) -

إٕ ٖصٙ اؿطن١ ايج٬ث١ٝ ايسٚي١ٝ ٖٞ إٛٗط أٚ اـاق١ٝ إُٝع٠ 

٫قتكاز ايػٛم إاي١ٝ إباؾط٠ سٝح ناْت َطاقب١ ايٓٛاّ إايٞ تكتكط 

ع٢ً ػسٜس ايتِٓٛٝ ايٓكسٟ أٚ ايهب٘ ايٓكسٟ ايصٟ ٜتِ َٔ خ٬ٍ تسخٌ 

ايبٓو إطنعٟ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭غٛام ايٓكس١ٜ, ٚيٝؼ عٔ ططٜل إطاقب١ 

اٱزاض١ٜ, ٖصٙ ايتػرلات اييت عطؾٗا احملٝ٘ إايٞ مل تتبٓاٖا ا٫قتكازٜات 

د١ ايٛط١ٝٓ إدتًؿ١ ٗ ٚقت ٚاسس ٚإِا نإ ٖٓاى تؿاٚتا ْٛطا يسض

اغتعساز ٖصٙ ا٫قتكازٜات يكبٍٛ ٖصٙ ايتش٫ٛت, ؾايسٍٚ 

ا٭لًٛغانػ١ْٝٛ عطؾت تػاضعا ٗ غرل اٱٜساعات إاي١ٝ ابتسا٤ َٔ غ١ٓ 

ّ ثِ تًٝٗا ايسٍٚ اييت ادتاستٗا َٛد١ اٱٜساعات إاي١ٝ ٗ بسا١ٜ 

غٓٛات ايجُاْٝات َٚٔ بٝٓٗا ؾطْػا, إٜڀايٝا ٚايٝابإ ٚأخرلا إٔاْٝا 

 ٜػطا اييت عطؾت إق٬سات َاي١ٝ َتأخط٠.ٚغٛ

سٝح يهُإ ايػرل اؿػٔ ؿطن١ اٱٜساعات إاي١ٝ ٫بس َٔ إظاي١ 

نٌ اؿٛادع اييت تعٛم ٖصٙ اؿطن١ ٚإتُج١ً ٗ: ايٛغاط١, اؿٛادع 

 ايٓٛا١َٝ, ايتكٌٓ.

إظاي١ ايٛغاط١ إاي١ٝ: ايٛغاط١ إاي١ٝ ٖٞ تًو اشل٦ٝات اييت تػُح  -

ايتٌُٜٛ إباؾط٠ بٌ إكطنٌ ٚإكذلنٌ احملت١ًُ بتشٌٜٛ ع٬ق١ 

إٍ ع٬ق١ غرل َباؾط٠ ؾٗٞ غًل قٓا٠ دسٜس٠ ُط عدلٖا ا٭َٛاٍ َٔ 

أقشاب ايؿا٥ض إايٞ إٍ أقشاب ايعذع إايٞ, ٚتكّٛ ٖصٙ اشل٦ٝات 

بتعب١٦ اٱزخاضات اـاق١ با٭ؾطاز ٚإ٪غػات َٔ د١ٗ ٚايكٝاّ َٓح 

قطٚض ٭ؾطاز أخط٣.

ا ايكٝاّ بإظاي١ ٖصٙ ايٛغاط١ إاي١ٝ ؾٗصا ٜعين بأْ٘ ايڀطٜل أَ

إباؾط يًُتعاًٌَ ايسٚيٌٝ ٗ ا٭غٛام إاي١ٝ "ٌُٜٛ َباؾط" بسٕٚ إطٚض 

بايٛغڀا٤ إايٌٝ ٚايبٓهٌٝ "ٌُٜٛ غرل َباؾط" ٚشيو يتٓؿٝص عًُٝاتِٗ 

إتُج١ً ٗ ايتٛٚٝـ إايٞ ٚاٱقذلاض.

١ٝ: إظاي١ اؿٛادع ايٓٛا١َٝ ٜعين إيػا٤ اؿسٚز إظاي١ اؿٛادع ايٓٛاَ -

بٌ ا٭غٛام إاي١ٝ ٚا٫ْؿتاح اـاضدٞ يٮغٛام ايٛط١ٝٓ عٔ ططٜل 
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اختؿا٤ ٚظٚاٍ َكاٜٝؼ َطاقب١ إباز٫ت ٚايتعا٬َت, ٚيكس يعبت 

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٗ إسساخ َا ٜػ٢ُ بـ: تهاٌَ ا٭غٛام إاي١ٝ" أٟ 

نأْٗا غٛم َٛسس تتُٝع عط١ٜ سطن١ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ سٝح تعٌُ ٚ

ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ. نُا إٔ إظاي١ اؿٛادع تتُجٌ أٜها ٗ إيػا٤ ايكٝٛز َا 

بٌ ْٛعٌ َٔ ا٭غٛام أ٫ ُٖٚا: ايػٛم إايٞ ٚايػٛم ايٓكسٟ
(4)

. 

ؾايػٛم إايٞ ٖٚٛ شيو ايػٛم ايصٟ ؽتل ٗ إعا٬َت شات اٯداٍ 

عا٬َت إَا ؾٛض١ٜ )عاد١ً( أٚ إتٛغڀ١ ٚايڀ١ًٜٛ, ٚقس تهٕٛ ٖصٙ إ

عًُٝات آد١ً ٚلس َٔ بٌ إتعاًٌَ ٗ ٖصا ايػٛم اجملُٛع١ ايبٓه١ٝ, 

قٓازٜل ا٫زخاض ؾطنات ايتأٌَ, قٓازٜل ايتكاعس, َ٪غػات ايتأٌَ 

ا٫دتُاعٞ ...اخل. سٝح ٜتِ ٗ ٖصٙ ا٭غٛام تساٍٚ ا٭قٍٛ إاي١ٝ ط١ًٜٛ 

ا٭دٌ نا٭غِٗ ٚايػٓسات
(5)

. 

ايتكٌٓ: إظاي١ ايتكٌٓ َعٓاٙ ايسخٍٛ ٗ قٝ٘ َايٞ َطٕ ٚشيو إظاي١  -

بإظاي١ ايطقاب١ ع٢ً ايتباز٫ت, ؾٗصٙ ايكاعس٠ تعتدل ٚاسس٠ َٔ 

أغاغٝات َٚٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ, ؾايػًڀات إاي١ٝ ٭ِٖ ايبًسإ 

ايكٓاع١ٝ أيؿت تِٓٛٝ إباز٫ت بڀطٜك١ تػٌٗ اؿطن١ ايسٚي١ٝ 

 يطأؽ إاٍ.

ٌ أٜها ع١ًُٝ إظاي١ ايتكٌٓٝ ٗ اؿس َٔ ايتكٓٝات نُا تتُج

ا١ُٕٛٓ ٕدتًـ ايكڀاعات اـاق١ ٗ فاٍ ايٓكٌ ٚإٛاق٬ت ٚايتأٌَ 

 (-)ٚايعًُٝات إكطؾ١ٝ ٚإاي١ٝ سٝح دا٤ت ١ًٓ ا٭ٚضغٛاٟ 

يتكط بإظاي١ اؿٛادع اؾُطن١ٝ, ٚتڀبٝل َكتهٝات ايتبازٍ ايسٚيٞ, ؾًِ 

َٔ ايتكٓٝات َػتكب٬ بصات٘ بٌ أقبح ٚيٝس ا٫بتهاض  ٜبك٢ عٓكط اؿس

ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ ؾطض ػاٚظ ايعسٜس َٔ ايهٛاب٘ ايكا١ْْٝٛ 

ٚايت١ُٝٝٛٓ ٖٚصا َا غاِٖ ٗ ايتكًٝل ٗ سهٛض ايسٚي١ ٚؽًٝٗا عٔ 

بعض اجملا٫ت ؾكس أزت ٖصٙ ا٫بتهاضات اؾسٜس٠ ٗ فاٍ ا٫تكاٍ ٚإاي١ٝ إٍ 

٭غٛام إاي١ٝ, نُا زؾ  ٖٓاى ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ إٍ ػاٚظ اؿٛادع بٌ ا

اؿس َٔ ايتكٓٝات ٗ اجملاٍ ايبٓهٞ ٚإايٞ, ايؿ٤ٞ ايصٟ خًل ٚطٚف 

دسٜس٠ يعًُٝات ا٫غتجُاض ايسٚيٞ ٚزؾ  ايبٓٛى إٍ ابتهاض َٓتٛدات َاي١ٝ 



 صغير    السم يالشمولية المالية وأثرها على اقتصاديات الدول ...               أ.م 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (502) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

دسٜس٠ ٚٚٚؿتٗا ايؿطنات ايهدل٣ باعتباضٖا تتعاٌَ َ  ٖصٙ ايبٓٛى ٗ 

 اضد١ٝ .عًُٝاتٗا اـ

إؿتكات إاي١ٝ -ز
(6)

: إٕ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ ا٭زٚات إاي١ٝ اؾسٜس٠ اييت 

تػ٢ُ أٜها بإؿتكات إاي١ٝ ٖٚٞ أزٚات ا٫غتجُاض اييت ُٓح َػتدسَٝٗا 

سل بٝ  ٚؾطا٤ ا٭غِٗ ٚايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ بػعط َتؿل عًٝ٘ أٚ سل 

ض ايؿا٥س٠ أٚ إدطا٤ تػٜٛات ْكس١ٜ عٓسَا وسخ ٖٓاى تػرلات ٗ أغعا

 ا٭غِٗ أٚ أغعاض ايكطف يًع٬ُت ايط٥ٝػ١ٝ.

ٖصٙ ا٭زٚات إشا اغتدسَت بڀطٜك١ دٝس٠ ّهٔ إٔ ؽؿض ٖصٙ  

إداطط اييت ٜتعطض شلا أٟ َتعاٌَ اقتكازٟ ٚتععظ اغتكطاض أضباس٘ 

ٗ ايػٛم, سٝح إٕ ايٛنا٫ت ا١ُٕٛٓ يًع٬ُت إكطؾ١ٝ بكسز زَر 

 اٱطاض اـام بكٝاؽ ايهؿا١ٜ اؿس١ٜ اعتباضات كاطط غعط ايؿا٥س٠ ٗ

يطأؽ إاٍ, سٝح أعًٓت عٔ ععَٗا ع٢ً إعاز٠ ايٓٛط ٗ َٓٗذٝات 

قٝاؽ أزا٤ نٌ َ٪غػ١ ٚٚغا٥ٌ إزاض٠ إداطط, عٝح إٕ ٖصٙ اؾٗات 

ايطقاب١ٝ عاظ١َ ع٢ً َٓح سٛاؾع ٫غتدساّ ٖصٙ إٓتذات سٝح َٔ 

از٫ت,...اخل.بٌ ٖصٙ ا٭خرل٠: إػتكبًٝات, اـٝاضات, إب

نِ أْ٘ ٜٛدس َٛاٖط أخط٣ ٚعٛاٌَ َؿػط٠ أخط٣ نايتكسّ  

ايتهٓٛيٛدٞ ِٚٛ غٛم ايػٓسات ٚإعاز٠ ٖٝه١ً قٓاع١ اـسَات 

ٚقعٛز ايطأزلاي١ٝ, ٖصٙ ايعٛاٌَ تػاعس ع٢ً ٚدٛز ُٚطنع َا ٜػ٢ُ 

بايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ
(7)

. 

ع١ٕٛ إاي١ٝ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ  ٜط٣ أْكاض اي -

أٚ َا ٜػ٢ُ نُا قًٓا غابكا بايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أْٗا ؼكل َعاٜا عسٜس٠ 

:بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ ّهٔ إْاشلا ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ
(8)

 

  ٍّٛهٔ ا٫ْؿتاح إايٞ أٚ ايتشطٜط إايٞ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٔ ايٛق

إٍ ا٭غٛام إاي١ٝ يًشكٍٛ ع٢ً َا ؼتاد٘ َٔ أَٛاٍ يػس 

٠ٛ ٗ إٛاضز احمل١ًٝ أٟ قكٛض إسخطات عٔ ٌُٜٛ ا٫غتجُاضات ؾذ

احمل١ًٝ ٖا ٜ٪زٟ ٖصا إٍ ظٜاز٠ ا٫غتجُاض احملًٞ ٚبايتايٞ ظٜاز٠ َعسٍ 

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ.
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  ٞتػُح سطن١ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ٚا٫غتجُاض إاي

ض َع٢ٓ ا٫غتجُاض ٗ احملؿ١ٛ إاي١ٝ با٫بتعاز عٔ ايكطٚ

إكطؾ١ٝ ايتذاض١ٜ ٚبايتايٞ اؿس َٔ ظٜاز٠ سذِ ايسٜٕٛ 

اـاضد١ٝ.

 .ٌٜؽؿٝـ تهًؿ١ ايتٌُٜٛ بػبب إٓاؾػ١ بٌ ايٛن٤٬ ا٫قتكاز

  ت٪زٟ إدطا٤ات ؼطٜط ايٓٛاّ إكطٗ ٚإايٞ إٍ خًل ب١٦ٝ

َؿذع١ يٓؿاٙ ايكڀاع اـام ٚايصٟ ٜ٪زٟ بسٚضٙ إٍ اؿس َٔ 

إٍ اـاضز.ٚاٖط٠ ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

  ٍٚتػاعس ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ع٢ً ؼٌٜٛ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايس

إتكس١َ إٍ ايسٍٚ ايٓا١َٝ.

ٖا غبل ْػتڀٝ  ايكٍٛ عٓ٘ بأْ٘ ايٛد٘ اؿػٔ ايصٟ تٛٗطٙ ايؿُٛي١ٝ 

إاي١ٝ سٝح ٖٓاى ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ ا٭خڀط ؾًكس اثبت ػاضب عكس 

ع١ٕٛ إاي١ٝ أٚ بعباض٠ أخط٣ ع١ٕٛ ايتػعٝٓات إٔ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ اي

ا٭غٛام إاي١ٝ بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ عَُٛا نجرلا َا أزت إٍ سسٚخ 

إهػٝو ٚا٭ظ١َ ا٭غ١ٜٛٝ  أظ١َأظَات ٚقسَات َاي١ٝ َهجؿ١ 

أخرلا َطٚضا بأظ١َ  ٚايدلاظٌٜ ٚضٚغٝا ٚا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ يػ١ٓ 

ٜٔ ا٭َطٜهٖٞٚٞ غكـ ايس ايػاع١ يعاّ 

سٝح ّهٔ إهاظ إداطط ٚايػًبٝات ايٓا١ْ عٔ َا ٜػ٢ُ بايؿُٛي١ٝ 

 :إاي١ٝ ٖٚصا زا٥ُا ٗ إطاض أٚ َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٖٚٞ نايتايٞ

 كاطط ايتعطض شلذُات إهاضب١

 كاطط ٖطٚب ا٭َٛاٍ ايٛط١ٝٓ

  ٌٝكاطط زخٍٛ ا٭َٛاٍ إؿب١ٖٛ بٛاغڀ١ َا ٜػ٢ُ بػػ

ا٭َٛاٍ

 عاف ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ ٗ فاٍ ايػٝاغ١ إاي١ٝ ٚايٓكس١ٜإن

٫ٚ ىتًـ نجرلا زٚض ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ اـاق١ ٗ ت١ُٝٓ ايبًسإ ا٭قٌ 

ِٛا عٔ ؼطٜط ايتذاض٠ ؾٗصٙ ا٫غتجُاضات تأتٞ ـس١َ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ 
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 بايسضد١ ا٭ٍٚ ٚبساؾ  ؼكٝل ايطبح ايٛؾرل ٚايػطٜ  ؾٗٞ بايتايٞ تعٌُ

ع٢ً خس١َ َكاحل ايسٍٚ إتكس١َ بٓػب١ نبرل٠ ٫ٚ تػتؿٝس َٓ٘ ايسٍٚ 

ايٓا١َٝ ٚإ اغتؿازت تػتؿٝس بٓػب١ ق١ًًٝ إش إٔ ضأٟ أْكاض ١َُٛٓ 

ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚإ٪غػات ايسٚي١ٝ ا٭خط٣ ٚاييت تعتدل َجاب١ ا٭دٗع٠ 

ت احملطن١ يًؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ؾٗٞ تط٣ بإ ؼطٜط ايتذاض٠ ٚا٫غتجُاضا

ا٭دٓب١ٝ ٜػِٗ بؿهٌ ؾعاٍ ٗ ؼكٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ يًسٍٚ سٝح ٖصا 

ايه٬ّ تعذلن٘ ؼؿٛات ؾهجرلا َا ٜهٕٛ ايُٓٛ ٚا٭زا٤ ي٬قتكاز ٖٛ ايصٟ 

هًب ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ اـاق١ ٚيٝؼ ايعهؼ سٝح إٔ ٖصٙ 

ا٫غتجُاضات ؾاْٗا ؾإ ايكطٚض اـاضد١ٝ إُٓٛس١ َٔ ططف اؾٗاظ 

إايٞ يًؿُٛي١ٝ ٚايع١ٕٛ إاي١ٝ تصٖب يًسٍٚ اييت لشت بايؿعٌ ايٓكسٟ ٚ

ٗ ضؾ  َعس٫ت ِٖٛا نُا قس تصٖب إٍ ايسٍٚ اييت ؼتاز إٍ ٖصٙ ا٭َٛاٍ 

يطؾ  َعسٍ ِٖٛا ٚيهٔ ٜهٕٛ ٖصا ٗ إطاض ايتشهِ ٚايػٝڀط٠ ع٢ً تًو 

ايسٚي١.
(9)

ؿُٛي١ٝ ؼسٜات ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ َٚػتكبً٘ ٗ إطاض َكڀًح اي -

إاي١ٝ  ٜعس ايكڀاع إايٞ ٚإكطٗ َٔ أنجط ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ تأثطا 

َٛاٖط ايع١ٕٛ ٚغاق١ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚاييت تتُجٌ أِٖ ٬َقٗا ٗ 

ايتڀٛضات إت٬سك١ اييت ؾٗستٗا ايػاس١ إاي١ٝ ٚإكطؾ١ٝ ايسٚي١ٝ ٚٗ 

ٚإظاي١ إعٛقات ايتؿطٜع١ٝ َكسَتٗا ا٫ػاٙ إتعاٜس مٛ ايتشطض َٔ ايكٝٛز 

ٚايت١ُٝٝٛٓ اييت ؼٍٛ زٕٚ تٛغ  ايبٓٛى ٗ أْؿڀتٗا ٫ غُٝا ٗ إطاض 

ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يًتذاض٠ ٚاـسَات ٚاييت ؾطنت ايعسٜس َٔ ا٫يتعاَات 

ع٢ً ايسٍٚ ٗ ٖصا اجملاٍ سٝح إٕ ايع٬ق١ ٚطٝس٠ بٌ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ 

ٚاييت  ٚخ ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ٚاؾٗاظ إكطٗ ٖٚصا َا أز٣ إٍ سس

ناْت ي٘ اْعهاغات ٚأثاض ع٢ً ايسٍٚ ايٓا١َٝ عَُٛا َٚٔ بٌ ٖصٙ ايسٍٚ 

 اؾعا٥ط سٝح تذلتب بعض ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ ٚاييت َٓٗا

  زٟ ايطنٛز ا٫قتكازٟ ايصٟ ٚاد٘ ايعامل إٍ انؿاض ا٫غتجُاض٪ٜ

ٗٝاض أغعاض احملطٚقات ٚبايتايٞ ايڀًب ع٢ً ايڀاق١ ٖا ٜ٪زٟ إٍ اْ
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ٚتطتب ع٢ً شيو انؿاض سك١ًٝ ايكازضات ٚبايتايٞ ايتٛاظْات 

إاي١ٝ ايهدل٣.

  ٞإٕ َٔ تساعٝات ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ انؿاض ايػٝٛي١ ٚبايتاي

قعٛب١ سكٍٛ إ٪غػات ع٢ً قطٚض بٓه١ٝ يتٌُٜٛ 

ا٫غتجُاضات ٗ اؾعا٥ط.

 ٜاز٠ َػتٜٛات ايتهدِ ٗ إٕ اضتؿاع ؾاتٛض٠ ايٛاضزات ٜطد  إٍ ظ

ا٭غٛام ايعا١ٕٝ َٚٔ َٛاٖط شيو
(10)

 %اضتؿاع أغعاض إٛاز ايػصا١ٝ٥ ب 

 %اضتؿاع أغعاض إٛاز ايعضاع١ٝ ب 

 %اضتؿاع إٓتذات ايػصا١ٝ٥ ب 

ٚٗ ٌٚ تطاد  ايسٜٓاض اؾعا٥طٟ أَاّ ايٝٛضٚ ٚايس٫ٚض ٚنصا انؿاض 

ايع١َُٝٛ ٫ تػتڀٝ  زؾ  ؾاتٛض٠ َساخٌٝ ايكازضات ؾإ إٝعا١ْٝ 

ايٛاضزات ٖا ٜ٪زٟ إٍ اغتٓعاف إٛاضز غُٝا ع٢ً ايتٛاظْات إاي١ٝ ٚع٢ً 

 ايػٝاغ١ إاي١ٝ إٓتٗذ١. 

  سػب ؼطٜط قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ؾإ َعسٍ ايُٓٛ ٗ اؾعا٥ط

ٖٚٛ َػت٣ٛ غرل ناف ٫َتكام  % ـ:قسض ب يػ١ٓ 

ػڀط٠ ٚشلصا تٛاد٘ َؿاضٜ  ايت١ُٝٓ ايبڀاي١ ٚتٓؿٝص ايدلاَر إ

ايٛط١ٝٓ عس٠ قعٛبات ٖا ٜ٪زٟ إٍ انؿاض َساخٌٝ ايسٚي١ 

ٚايصٟ أز٣ إٍ تأدٌٝ أٚ إيػا٤ عس٠ َؿاضٜ  ناْت َدلف١.

ضغِ شيو مل ٜتأثط ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ بڀطٜك١ َباؾط٠ إ٫ أْٗا تأثطت 

تساعٝات بڀطٜك١ غرل َباؾط٠ يصيو هب اؽاش عس٠ إدطا٤ات ٕٛاد١ٗ 

ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ع٢ً اؾعا٥ط ٚاييت تعتدل اسس إؾطاظات ايؿُٛي١ٝ 

إاي١ٝ
(11)

 

إقا١َ اقتكاز دعا٥طٟ قٟٛ َٔ خ٬ٍ تؿذٝ  ايكازضات خاضز  

احملطٚقات ٚتٜٓٛ  َكازض ايسخٌ عٝح ٜعتُس ع٢ً ايكڀاع 

ايؿ٬سٞ ٚايكٓاعٞ ٚايػٝاس١ ٚاـسَات.
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ٛغڀ١تؿذٝ  إْؿا٤ َ٪غػات قػرل٠ َٚت 

نطٚض٠ تٛؾرل إعًَٛات إاي١ٝ َٔ ططف ايبٓو إطنعٟ ٚاْتٗاز  

أغًٛب ايؿؿاؾ١ٝ ٫دتٓاب إهاضب١

نطٚض٠ تأٌٖٝ ا٫قتكاز ٚشيو عٔ ططٜل ايتعإٚ ايعطبٞ خاق١  

ٗ فاٍ ا٫غتجُاض يتعٜٛض ضنٛز أغٛام ايسٍٚ إتكس١َ.

ا٫ْهُاّ إٍ ْٚٛطا يًتش٫ٛت اييت تؿٗسٖا اؾعا٥ط ٚإتُج١ً ٗ َؿطٚع 

١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚزخٛشلا ٗ ْٛاّ اقتكاز ايػٛم عٔ ططٜل 

ايؿطان١ ا٫ٚضٚ َتٛغڀ١ٝ أنش٢ يعاَا ع٢ً ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ٚإتُجٌ 

ٗ ايٓٛاّ إايٞ ٚإكطٗ  ٗ ن٤ٛ َا ؾٗست٘ ايػاس١ إكطؾ١ٝ َٔ 

طؾ١ٝ تػرلات إٔ تػع٢ غڀٛات َتػاضع١ مٛ تڀٜٛط دٛز٠ اـسَات إك

ٚإاي١ٝ إكس١َ ست٢ تػتڀٝ  ا٫ضتكا٤ إٍ َػت٣ٛ ايتشسٜات إتبا١ٜٓ َٔ 

 ططف ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ يهٌ إتػرلات ايعا١ٕٝ.

َٚٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ْكٌ إٍ ا٫قذلاسات ايتاي١ٝ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ا٫قتكاز 

 اؾعا٥طٟ اؽاشٖا ٗ ٌٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ ع١ٕٛ ا٭غٛام إاي١ٝ

سعِٝ بٛضق١ اؾعا٥ط َدتًـ اٯيٝات اييت تػاعسٙ ع٢ً َٛاد١ٗ ت .

ايتػرلات إاي١ٝ

نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بتك١ٜٛ قاعس٠ ضأؽ َاٍ ايبٓٛى اـاق١ ٚظٜاز٠  .

سذِ أقٛشلا ٖٚٛ َا ّهٔ إٔ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ ا٫ْسَاز إكطٗ

ا٫عتُاز ع٢ً ؾبه١ َٔ خڀٛٙ ا٫تكاٍ بٌ َطانع ايعٌُ بس٫ َٔ  .

داَس ٚا٫عتُاز بؿهٌ اندل ع٢ً َبسأ ايؿطان١ بس٫ ٖطّ ٚٚٝؿٞ 

َٔ ايعٌُ باْؿطاز.

ت١ُٝٓ إٗاضات ٚإعساز ايهٛازض إكطؾ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ عإٞ .

نطٚض٠ تك١ٜٛ بٓو اؾعا٥ط ٚزعُ٘ َٔ سٝح ايكسض٠ اٱؾطاؾ١ٝ  .

ٚايت١ُٝٝٛٓ يٝكّٛ بسٚضٙ ايؿاعٌ ٗ ٚن  ٚتٓؿٝص ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ 

اؾٗاظ إكطٗ ٫ غُٝا ايبٓٛى اـاق١ٚإاي١ٝ ٚايطقاب١ ع٢ً 
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تعتدل ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ع١ًُٝ ٫ َٓام َٓٗا تؿطض قبٛشلا عإٝا 

بايؿطٚٙ ٚاٯيٝات اييت ٜتِ ايتعاٌَ بٗا سايٝا إش أْٗا أسسثت تػرلات ٗ 

اقتكازٜات ايسٍٚ عٝح مل تعس ٖصٙ ا٫قتكازٜات َٓععي١ َٚػًك١ ؾكس 

هٌ َا أٚدست٘ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َٔ َعاٜا ؼٛيت إٍ غٛم َايٞ ٚاسس بؿ

نايتشطض إايٞ ايصٟ أز٣ إٍ ضؾ  ايكٝٛز أَاّ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ا٭دٓب١ٝ 

ايعابط٠ يًشسٚز ٚخًل أغايٝب دسٜس٠ يًتعاٌَ ٗ أغٛام إاٍ ايسٚي١ٝ 

ٚبطٚظ َا ٜػ٢ُ با٭زٚات إاي١ٝ اؾسٜس٠ أٚ إؿتكات إاي١ٝ بٗسف تٛؾرل 

َٚٔ ٖصا إٓڀًل  طط ٚايتعاٌَ بأقٌ تهًؿ١ ٖه١ٓايطبح ٚػٓب إدا

ْ٘ ٫ هٛظ ا٫ْكطاف إٍ إعاٜا إتٛقع١ َٔ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أْػتٓتر 

ؾشػب بٌ هب اٱساط١ أٜها بإداطط اييت تٓذِ عٓٗا ٚاييت ت٪زٟ إٍ 

ْٗا إنجرل َٔ ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ ع٢ً اغتكطاض ا٫قتكاز ايهًٞ إش 

تكازٟ ي٬ظَات ٚيتسؾل ا٭َٛاٍ غرل ايكا١ْْٝٛ تعطض ايٓٛاّ ا٫ق

ٚتعطض ايب٬ز شلذُات إهاضبٌ ٚإنعاف ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ يًبًس ٗ فاٍ 

ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ ّٚهٔ يهٌ زٚي١ إٔ تتشطى ع٢ً ططٜل ايع١ٕٛ 

ٚايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ بايكسض ايصٟ ًُٝ٘ عًٝٗا ٚطٚؾٗا اـاق١ ٚإؿه٬ت اييت 

ا٭ٖساف اييت تتڀً  إيٝٗا عٝح ّهٔ تعِٛٝ َٓاؾ  ايع١ٕٛ ٚػٓب تٛادٗٗا ٚ

 كاططٖا ٚاْعهاغاتٗا ايػًب١ٝ ع٢ً ا٫قتكاز ايٛطين.
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 أثر االنترنت في تفعيل التسويق المباشر بين منظمات األعمال

 ةدراسة استطالعية على عدد من المؤسسات االقتصادية الجزائري

 المركز لجامعي غرداية أ.د. معراج هواري                  

 أ.د. أحمد مجدل )رئيس قسم التسويق( المدينة المنورة                  
S 

ع١ًُٝ ايتػٜٛل ٜٗسف ٖصا ايبشح اٍ ايتعـطف ع٢ً ايتأثرل ايصٟ تًعب٘ ا٫ْتـطْت ٗ

ع١ٓٝ طبك١ٝ َٔ ٢إباؾط بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ. ٚقس مت تڀبٝل ايسضاغ١ عً

إٔ أِٖ أغباب ؾطن١. ٚاْتٗت ايسضاغ١ إٍ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ اؾعا٥ط١ٜ بًػت 

اغتدـساّ ايؿطنات ي٬ْتـطْت ٖٞ َا ٜتعًل َٓٗا با٫تكـاٍ إباؾط, ؾه٬ عـٔ 

عاَـًٞ ايػطع١ ٚايػٗٛيـ١. نُا أٚنشـت ايسضاغـ١  ا٭غباب ٚضا٤ اسذاّ ٖصٙ 

 شلا ع٢ً ا٫ْذلْت.ايؿطنات عٔ بٓا٤ َٛاق  

ٚقس أٚنشت ايسضاغ١ أٜها أبعاز ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ا٫ْذلْت ٗ إعٜر ايتػٜٛكٞ, 

ٚاْتٗت ايسضاغ١ إٍ بٝـإ أِٖ َعٛقات اغتدـساّ ايؿطنات ي٬ْذلْت.

ايهًُات إؿتاس١ٝ: ا٫ْذلْٝت, ايتػٜٛل إباؾط, تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات, إعٜر 

١ْٝٚ.ايتػٜٛكٞ, ايتذاض٠ اٱيهذل

Abstract: 
This research aims to identify the impact that the Internet has 
played in the process of direct marketing among business 
organizations. The application study on a sample class of Algerian 
economic institutions amounted to 129 companies. The study 
concluded that the most important reasons for companies to use 
the Internet are related to online, as well as workers quickly and 
easily. The study pointed out the reasons behind the reluctance of 
these companies from building sites on the Internet. 
The study also indicated the dimensions of the role of Internet in 
the marketing mix, and ended the study to describe the most 
important obstacles to the use of Internet companies.  
Keywords: Internet, direct marketing, information technology, 
marketing mix, electronic commerce. 
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ؾٗست ايػٓٛات ا٭خرل٠ تڀٛضات ٖا١ً٥ أقبشت تًكٞ بتشسٜات ند١ُ 

أَاّ ايتػٜٛل َ  بسا١ٜ أيؿ١ٝ دسٜس٠ يعٌ َٔ أبطظٖا ايتڀٛضات 

ايتهٓٛيٛد١ٝ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭غٛام, أٚ ؾٕٓٛ اٱْتاز, أٚ ٚغا٥ٌ 

 ا٫تكاٍ بايعبا٥ٔ. 

ايتهٓٛيٛدٝا ٗ ايعكط اؿسٜح, ؾٗٞ  ٜٚعس ٚٗٛض ا٫ْذلْت َٔ أِٖ ثٛضات

َٔ ناؾ١  –بڀبٝعتٗا ٫ تتڀًب تهًؿ١ عاي١ٝ, نُا أْٗا تتٝح ٕػتدسَٝٗا 

ايٛقٍٛ ايٝٗا بػٗٛي١, ٖا دعًٗا َٓك١ دٝس٠ ٫تكاٍ  –أما٤ ايعامل 

ايؿطنات بع٥٬ُٗا بهؿا٠٤
(1)

. 

َٚ  ٚٗٛض ثٛض٠ ا٫تكاٍ إباؾط, ٚتؿاعٌ إ٪غػ١ َ  عًُٝٗا بؿهٌ 

, ؾكس أقبشت إ٪غػ١ ٚايعٌُٝ ٚدٗا يٛد٘, ٜتعا٬َٕ غٜٛا ؾدكٞ

َٔ خ٬ٍ تؿاعٌ َِٓٛ عدل أزٚات تؿاعٌ سسٜج١ تؿٛم بؿهٌ نبرل 

 اَهاْات ايبا٥  ايؿدكٞ ٗ ايٛقت ٚاؿطن١, ٚٚغا٥ٌ ايؿطح ٚاٱٜهاح.

ٜٚػُح ايتػٜٛل إباؾط عدل ا٫ْذلْت يًُػٛقٌ إباؾطٜٔ باَها١ْٝ 

ِ أٚ أؾهاضِٖ ايتػٜٛك١ٝ, ؾه٬ عٔ اَهإ اُاّ تعسٌٜ أٚ تٛدٝ٘ ضغا٥ًٗ

عًُٝات ايبٝ  ٚايتػًِٝ بؿعاي١ٝ ٚغطع١ ع٢ً اخت٬ف إٛاق  اؾػطاؾ١ٝ, 

إناؾ١ إٍ إَها١ْٝ ْؿط نِ نبرل َٔ إعًَٛات ٚايبٝاْات, َ  تٛؾط 

خاق١ٝ ا٭ٚغاٙ إتعسز٠ )ايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١( يًطغاي١ 

ايتػٜٛك١ٝ
(2)

 . 

أضبع١ بسا٥ٌ يؿطم اغتدساَٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٚتكسّ ا٫ْذلْت
(3)

 : 

إْؿا٤ َٛاق  ي٬تكاٍ إباؾط َ   –َٔ خ٬ٍ ؾطنات ا٫ْذلْت -أ٫ٚ: ّهٔ

ايعبا٥ٔ أٚ ا٭ؾطاز, أٚ إ٪غػات ا٭خط٣ اييت تطبڀٗا بِٗ ع٬قات 

 ٖا١َ)نإٛضزٜٔ ٚإٛظعٌ( ٖا ٜػاعس ع٢ً تبازٍ إعًَٛات بسق١ ٚغطع١.

 -ُح ا٫ْذلْت بتدڀٞ اٯخطٜٔ ٗ غًػ١ً ايك١ُٝ ثاْٝا: تػ

 ٚايبٝ  إباؾط يًُػتًٗو. -َجٌ ؽڀٞ  إٛظعٌ, ٚايٛغڀا٤ 

ثايجا : ّهٔ يًؿطنات اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ تڀٜٛط ٚتٛقٌٝ إٓتذات 

 يًع٤٬ُ اؾسز.
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ضابعا: ّهٔ اغتدساّ ا٫ْذلْت نعاٌَ ض٥ٝػٞ يٛن  أغؼ دسٜس٠ يًعٌُ 

 هِ ؾُٝا ّهٔ إٔ  ٜكٌ ايٝ٘ ايعبا٥ٔ ٚإٓاؾػٕٛ َٔ َعًَٛات.ٚايتش

إٔ  ٚقس أٚٗطت زضاغ١ أدطتٗا ؾطن١ 

سذِ ايتذاض٠ إتٛق  تٓؿٝصٖا ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ 

ّ. ٜٚٛنح تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض عاّ  غٛف ٜكٌ اٍ ( )

يتذاض٠ بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ ا٭َطٜه١ٝ تڀٛض سذِ ا ()اؾسٍٚ ضقِ 

 .بس٤ َٔ عاّ 

ٚقس أٚٗطت ايسضاغات اييت أدطٜت ٗ ٖصا ايكسز إٔ َعسٍ غطع١ 

نعـ  ٍ إتبازٍ ايكؿكات اييت ٜتِ تبازشلا ؾٛضا عدل ا٫ْذلْت قس ٜكٌ 

خ٬ٍ ايػٓٛات ايكاز١َ, خاق١ َ  ٚدٛز  – عاّ -َا ٖٛ عًٝ٘ 

صا ايٓٛع َٔ ايتػٜٛل عدل ايؿبه١ ٚايصٟ دطا٤ ٖتػ٬ٝٗت عسٜس٠ ٱ

)ٖٚٞ ؾبهات أعُاٍ َباؾط٠  ٜڀًل عًٝ٘ اٯٕ غٛم ايؿبه١ 

% َٔ سذِ  تهِ ايباع١ ٚإؿذلٜٔ بؿهٌ َباؾط( ٚتػتشٛش ع٢ً مٛ 

 أْؿڀ١ ٖصٙ ا٭عُاٍ سايٝا.

ٚقس أغؿط ايتڀبٝل ايؿعًٞ شلصٙ ايػٛم, َٚا ؼكل َٓٗا َٔ َعاٜا يهاؾ١ 

ٍ إ, عٔ ؼٍٛ ايؿطنات َٔ ايتعاٌَ عدل ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ ا٭ططاف

 اغتعُاٍ ٖصٙ ايؿبه١.

 : تڀٛض سذِ ايتذاض٠ بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ ا٭َطٜه١ٝ()دسٍٚ ضقِ 

 )بب٬ٌٜ ايس٫ٚضات(

       بٝإ

       سذِ ايتذاض٠ إباؾط٠

%       

       سذِ ايتذاض٠ عدل ا٫ْذلْت

%       

       سذِ ايتذاض٠ ا٫ْايٞ

%       
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يكس أقبح أَطا ستُٝا إٔ تسخٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ اؾعا٥ط١ٜ إيٞ 

ا٫يٝهذل١ْٝٚ يتتُهٔ َٔ ادطا٤ عًُٝاتٗا ٗ ا٭غٛام غاس١ ايتذاض٠ 

 ايعا١ٕٝ, ٚايكٝاّ َعا٬َتٗا ايتذاض١ٜ عدل قٓٛات ا٫تكاٍ اؿسٜج١.

 َؿه١ً ايبشح:                                                                                                             

 ١ ٕؿه١ً ايسضاغ١ ٗ ايؿطنات اؾعا٥ط١ٜ, ؾُٝا ًٜٞ:ٚتتُجٌ إٛاٖط ايعاَ

ْكل ايٛعٞ ٚا٫غتعساز يس٣ َعِٛ إػ٪ٚيٌ بايؿطنات عٔ  .

ايتذاض٠ ا٫يهذل١ْٝٚ,ٚتأثرلٖا ع٢ً سذِ ايٓؿاٙ , َٚعاٜا 

 اغتدساّ ايؿبه١.

 تها٩ٍ سذِ ايتذاض٠ ا٫يٝهذل١ْٝٚ ٗ اؾعا٥ط َكاضْا بسٍٚ ايعامل. .

يٝب ا٪ٚيٞ ايؿطنات سٍٛ أغضغٛر َؿاِٖٝ َع١ٓٝ يس٣ َػ .

 ايتذاض٠ ٚأزٚاتٗا إعتاز٠.

 :اٯتَٞؿه١ً ايبشح ٗ ايتػا٩ٍ  إٕ ايباسجٌ ٜكٛغإَٚٔ ثِ ؾ

َا ٖٛ تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ع٢ً ا٭زا٤ ايتػٜٛكٞ إباؾط بٌ 

 َ٪غػات ا٭عُاٍ بايب١٦ٝ اؾعا٥ط١ٜ؟  

 أٖساف ايبشح:

 ساف ايتاي١ٝ:ٍ ؼكٝل ا٭ٖإٜٗسف ٖصا ايبشح          

تٛقٝـ ايٛن  اؿايٞ ٫غتدساّ إ٪غػات اؾعا٥ط١ٜ يؿبه١  .

 ا٫ْذلْت ٗ فاٍ ايتػٜٛل إباؾط ٚايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ.

ؼسٜس فُٛع١ إتػرلات اييت تأثطت بسخٍٛ ايؿطنات اٍ فاٍ  .

ايتذاض٠ ا٫يٝهذل١ْٝٚ ٚتأثرل شيو ع٢ً أغايٝب ايتػٜٛل إباؾط 

 .اييت تتبعٗا ٖصٙ ايؿطنات

تكسِٜ فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات يتػاِٖ ٗ تعِٛٝ اغتؿاز٠  .

 َُٓٛات ا٭عُاٍ َٔ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط.

 ٖٝهٌ ايبشح: 

 ٜتٓاٍٚ ايباسجٌ ْتا٥ر ٖصا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:         

 أ٫ٚ : ا٫ْذلْت ٚايتذاض٠ ا٫يٝهذل١ْٝٚ ٗ اؾعا٥ط.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ْت ع٢ً ايتػٜٛل إباؾط.ثاْٝا : تأثرل اغتدساّ ا٫ْذل

 ثايجا :  أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات.

 أ٫ٚ :ا٫ْذلْت ٚايتذاض٠ ا٫يهذل١ْٝٚ ٗ اؾعا٥ط

 :أ٫ٚڄ: تڀٛض اٱْذلْت

ٜطد  ز/إبطاِٖٝ غيت َٔ داَع١ ٚضق١ً ٚايصٟ ٜعتدل ٚاسساڄ َٔ أبطظ 

 باؾعا٥ط بسا١ٜ اغتعُاٍ اٱيهذل١ْٝٚت ٚايتذاض٠ ٝايساضغٌ ٕٛنٛع ا٫ْذلْ

ٚمت شيو عٔ ططٜل َطنع ايبشح ٚاٱع٬ّ  إٍ ؾٗط َاضؽ  تا٫ْذلْٝ

(ايعًُٞ ٚايتكين )
(4)

. 

ٜٚطد  إْؿا٤ ٖصا إطنع ايتاب  إٍ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ باؾعا٥ط إٍ غ١ٓ 

ٚايصٟ أٚنًت ي٘ عس٠ َٗاّ َٓٗا إْؿا٤ ؾبه١ َعًَٛات١ٝ ٚط١ٝٓ  

 .(-)عاٜٛ,  ٚضبڀٗا بؿبهات إق١ًُٝٝ ٚ زٚي١ٝ

عٔ ططٜل اٜڀايٝا ٗ َؿطٚع  تبا٫ْذلْٝٗ ايبسا١ٜ مت ضب٘ اؾعا٥ط 

ٚناْت غطع١  ()غاُٖت ؾٝ٘ ١َُٛٓ ايْٝٛػهٛ ٜػ٢ُ بطٜٓاف 

بعس غٓتٌ أٟ غ١ٓ  . ا٫ضتباٙ نعٝؿ١ دساڄ آْصاى سٝح مل تتذاٚظ 

١ ايؿطْػ١ٝ ٚأقبح ّط عدل ايعاقُ  اضتؿعت غطع١ اـ٘ إٍ  

َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ ٗ ْٗا١ٜ غ١ٓ  باضٜؼ ثِ اظزازت ٖصٙ ايػطع١ إٍ 

ٚمت اغتعُاٍ ا٭قُاض ا٫قڀٓاع١ٝ يطب٘ اؾعا٥ط بٛاؾٓڀٔ  

 باي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ.

 باؾعا٥ط إٍ  تا٫ْذلْٝٚقًت غطع١  ٚٗ ؾٗط َاضؽ َٔ غ١ٓ 

خ٘ ٖاتؿٞ دسٜس َٔ خ٬ٍ  ط َٔ َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ ٚمت إْؿا٤ أنج

 –غڀٝـ-ايعاق١ُ )اؾعا٥ط ْكاٙ ايٛقٍٛ إٓتؿط٠ عدل ايذلاب ايٛطين

( ٚإطتبڀ١ نًٗا بٓكڀ١ خطٚز ٚسٝس٠ اخلتًُػإ... –ٖٚطإ –ٚضق١ً

 ع٢ً َػت٣ٛ اؾعا٥ط ايعاق١ُ.

ٚاضتؿ   ؾك٘  نإ عسز اؾٗات إؿذلن١ ٗ اٱْذلْت غ١ٓ 

 َٛظع١ نايتايٞ: إٍ  غ١ٓ 

  ٟايكڀاع ا٫قتكاز ٗ 



 أ.د/أحمد مجدل -...         أ.د/معراج هواري لتسويق المباشرأثر االنترنت في تفعيل ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (514) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  ٞايكڀاع اؾاَع ٗ 

  ايكڀاعات ا٭خط٣ ٗ 

   ايڀيب.ٗ ايكڀاع

َؿذلى ٗ غ١ٓ  أَا بايٓػب١ يعسز إؿذلنٌ ؾكس ٚقٌ إٍ 

 تي٬ْذلَْٝػتعٌُ  ٖا ٜعڀٝٓا ٗ إتٛغ٘ سٛايٞ  

َػتعٌُ يهٌ َؿذلى ع٢ً أغاؽ 
(5)

. 

 تا٫ْذلْٝؼطٜط غٛم َعٚزٟ خس١َ  اؾعا٥ط غ١ٓ قطضت 

ٚأقسضت يصيو ايػطض ايكٛاٌْ اييت ؼسز ؾطٚٙ ٚنٝؿٝات ٚن  

 ٚاغتػ٬ٍ خس١َ اٱْذلْت.

 ضخك١ ست٢ ْٗا١ٜ غ١ٓ  َٚٛدب ٖصا ايتٛد٘ اؾسٜس َٓشت 

يًدٛام بػطض تكسِٜ خسَات اٱْذلْت إ٫ إٔ دًِٗ مل ٜسخٌ بعس ٗ 

عسٜس٠ أُٖٗا ٗ ْٛطْا ٖٛ تأخط ؾبه١ ا٫تكا٫ت عٔ  اـس١َ ٭غباب

 .تا٫ْذلَْٝٛانب١ ايتڀٛض ٚ بايتايٞ ب٤٘ غطع١ 

ٚشلصا ساٚيت ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت اؾعا٥ط١ٜ إٔ تٓؿس ايعسٜس َٔ إؿطٚعات 

ٚا٫تكا٫ت عدل ا٭قُاض ا٫قڀٓاع١ٝ  ايتشت١ٝيتسعِٝ ٚتٛغٝ  ايب٢ٓ 

ٖا  ٚ  ػاتًٌَٚٓٗا َؿطٚع اْڀ٬م ؾبهتٌ عٔ ططٜل اي

ٜػُح َٔ زٕٚ ؾو بتك١ٜٛ عًُٝات ضب٘ إٛاق  ٚإؿذلنٌ بؿبه١ 

 ا٫ْذلْت.

َٔ ( )ٚأٜهاڄ ٚؾطت ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت خ٘ اتكاٍ أغاغٞ 

 َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ قابٌ يًتٛغع١ يػا١ٜ  ا٭يٝاف ايبكط١ٜ قسضت٘ 

 َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ.

٫تكا٫ت أقاَت ؾبه١ تابع١ شلا يتكسِٜ خس١َ نُا إٔ ٚظاض٠ ا

خ٘ ٜٚتٛق   تػتٗسف ناؾ١ ٫ٜٚات اؾعا٥ط تؿٛم غعتٗا  تا٫ْذلْٝ

َؿذلى. َٚٔ ٖٝعات ٖصٙ ايؿبه١ اؿه١َٝٛ أْٗا  إٔ ٜؿذلى ؾٝٗا 

تِٛ ايعسٜس َٔ اـسَات إٛدٛز٠ سايٝاڄ ع٢ً ايٜٛب إناؾ١ إٍ اـسَات 

 .ٱيهذل١ْٝٚاإطتبڀ١ بايتذاض٠ 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

زٕٚ  ٖصٙ ايؿبه١ تؿتػٌ ٗ ايٛقت اؿايٞ ع٢ً ضقِ ايٓسا٤ 

ن١ًُ َطٚض أٚ اؾذلاى َػبل أٚ أٟ ايتعاّ ٚايتهًؿ١ ؼتػب آيٝاڄ َ  

 ؾاتٛض٠ اشلاتـ ٚ يهٔ َٔ ا٬ٕسٜ اضتؿاع تػعرل٠ اـس١َ ٗ ايٛقت اؿايٞ.

زٟ إٍ ععٚف ٚتٟٓٛ ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت ضؾ  تػعرل٠ اشلاتـ ايجابت ٖا قس ٜ٪

ايهجرل َٔ إػتعًٌُ اؿايٌٝ عٔ ايذلزز ع٢ً َكاٖٞ اٱْذلْت بٌ ٚ ىاف 

 بعض أقشابٗا َٔ إَها١ْٝ إغ٬قٗا يعسّ دسٚاٖا َٔ ايٓاس١ٝ ايطع١ٝ.

أَا بايٓػب١ ٕطنع ايبشح ٚاٱع٬ّ ايعًُٞ ٚايتكين ٚإتعاضف ع٢ً 

اض٠ ا٫تكا٫ت تػُٝت٘ بايػرلٜػت ؾكس م٢ ْؿؼ إٓش٢ ايصٟ اتبعت٘ ٚظ

عٔ ططٜل َؿطٚع ضب٘  ايتشت١ٝ ايب٢ٓاؾعا٥ط١ٜ سٝح ساٍٚ تسعِٝ 

َٝػاباٜت ٗ  َعٚز ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ غ٘ تبًؼ غعت٘ 

 ايجا١ْٝ.

 نُا ٜكّٛ ايػرلٜػت بتعٜٚس إؿذلنٌ ايعٛاّ بأنجط َٔ 

خ٘ َتدكل يكڀاع ايتعًِٝ ايعايٞ  ْكڀ١ ٚقٍٛ يٲْذلْت ٚنصا 

خ٘ َتدكل يبك١ٝ ايكڀاعات ا٭خط٣ َِٚٓٗ  ٚايبشح ايعًُٞ ٚ 

 ايٛقٍٛإٛظعٌ اـٛام. ٜٚكٌ عسز اـڀٛٙ اشلاتؿ١ٝ اييت ُهٔ َٔ 

َػتعٌُ َٔ ٖصٙ  خ٘ ٖاتؿٞ ُهٔ  ـ:إٍ اٱْذلْت ب

سػب َكازض ايػرلٜػت. َؿذلى غ١ٓ   اـس١َ ٚ

  ٗ ايٛقت اؿايٞ أنجط َٔ ٚسػب تٛقعاتٓا ٜبًؼ عسز إػتعًٌُ

 َػتعٌُ.

ض٠ ايٓڀام ازإٚع٢ً ايطغِ َٔ قٝاّ ٖصا إطنع بعس٠ أعُاٍ أخط٣ َجٌ 

إ٫ إٔ َا  . ٚنصيو ايؿبه١ ا٭ناز١ّٝ اؾعا٥ط١ٜ يًبشح اؾعا٥طٟ 

ُٜٗٓا ٗ عجٓا ٖصا ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ إطنع ٚغرلٙ ٗ َٝسإ ايتذاض٠ 

 .اٱيهذل١ْٝٚ

 اٱيهذل١ْٝٚيتذاض٠ ثاْٝاڄ: ا

ٕ َا سكل ٗ َٝسإ تڀٛض اٱْذلْت ٗ اؾعا٥ط َٔ سٝح إيٮغـ ؾ

مل ٜٛانب٘ تڀٛض ٗ تڀبٝكات  ع٢ً ايطغِ َٔ أُٖٝت٘ عسز إػتعًٌُ

 .اٱيهذل١ْٝٚايتذاض٠ 
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ؾع٢ً ايطغِ َٔ بعض احملا٫ٚت اييت قاَت بٗا ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت 

ٚايدلفٝات ٚبٓا٤  تشت١ٝاي ايب٢َٓٚطنع ايػرلٜػت ٗ ت١٦ٝٗ دع٤ َٔ 

إٛاق  ايتذاض١ٜ إ٫ إٔ قڀاع ايبٓٛى ٚإ٪غػات إاي١ٝ ٌٚ سبٝؼ 

 فُٛع١ َٔ إؿانٌ اٱزاض١ٜ اييت أقبشت ٬َظ١َ ي٘ َٓس عكٛز.

 إيهذل١ْٝٚٚيكس بازضت بعض إ٪غػات ايبٓه١ٝ بتڀٜٛط ؾبهات 

يٛطين يًسؾ  ٚايتػسٜس َٓتؿط٠ ٗ بعض ايٓكاٙ احملسٚز٠ زاخٌ ايذلاب ا

ٚيهٔ ايبعض َٓٗا مل ٜػتُط ط٬ٜٛڄ بػبب اعتُاز ٖصٙ  ()

إ٪غػات ع٢ً سًٍٛ داٖع٠ غرل ١ُ٥٬َ يٮٚناع احمل١ًٝ ٚيهٔ ايڀًب 

إتعاٜس عًٝٗا ؾذ  بعض ايبٓٛى ٚإ٪غػات إاي١ٝ ٗ ا٫غتُطاض ٗ 

تكسِٜ بعض اـسَات َجٌ بڀاقات ايكطف اٯيٞ إتٛؾط٠ يس٣ ايدلٜس 

 ٛاق٬ت ٚبعض ايبٓٛى ايتذاض١ٜ.ٚإ

مل ٜتِ  ٚيهٔ ا٬ٕسٜ إٔ ايطب٘ بٌ ٖصٙ ايؿبهات ٗ ْٛاّ

ست٢ اٯٕ سػب عًُٓا ٖا ٜٗسض اٱَهاْٝات إتٛؾط٠ يس٣ ايبٓٛى ٜٚكعب 

ايتعا٬َت يس٣ ايعبا٥ٔ يعسّ ُهٔ ٖ٪٤٫ َٔ اغتعُاٍ ْكاٙ ايكطاف 

 اٯيٞ ايتابع١ يًبٓو اٯخط.

ٚإ٪غػات إاي١ٝ َ  بعهٗا ايبعض َٛدٛز٠ ؾهط٠ ضب٘ ايبٓٛى 

ٖٚٛ َؿطٚع نًؿت ب٘ ؾطنتٌ أدٓبٝتٌ ٚاشلسف َٓ٘  (ؼت تػ١ُٝ 

َٛق  ع٢ً َػت٣ٛ  إناؾ١ إٍ عًُٝات ايطب٘ ٚاييت ؼكل سٛايٞ 

 .()ايذلاب ايٛطين َٗاّ تسضٜب١ٝ ٚ ؾ١ٝٓ باغتعُاٍ ْٛاّ 

ع إكطٗ ٚإايٞ ٗ ٚيهٔ ا٬ٕسٜ أْ٘ ست٢ اٯٕ مل ٜتُهٔ ايكڀا

ٚتٓؿٝص ٖصٙ إؿطٚعات ْٛطاڄ يڀطم اٱزاض٠ ايباي١ٝ  اؾعا٥ط َٔ تڀبٝل

 إتبع١ ٗ ٖصا ايكڀاع ايصٟ َا ٜعاٍ سهَٛٝاڄ ٗ فًُ٘.

أَا ؾُٝا ىل ا٫تكا٫ت ؾتكّٛ اٯٕ ايؿطن١ اؿه١َٝٛ احمل١ًٝ إٓبجك١ 

( )ٍ عٔ إزاض٠ ايدلٜس ايػابك١ ٚإتدكك١ ٗ اشلاتـ احملُٛ

َبازض٠ يتٛغع١ ؾبهتٗا إتؿبع١ َ  ْٗا١ٜ ايػ١ٓ اؿاي١ٝ. ٜٚأتٞ ٖصا 

ايتٛد٘ اؾسٜس ٗ ٌٚ استساّ إٓاؾػ١ بٝٓٗا ٚ بٌ َٓاؾػٗا ايؿطن١ 

 إكط١ٜ أٚضاغهّٛ.
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َٚػاعس٠ ؾ١ٝٓ َٔ ايع٬ُم اضٜهػٔ غٛف تتُهٔ ؾطن١ امت 

بٓٗا١ٜ  ٌٝ إٍ اؿاي احمل١ًٝ َٔ ضؾ  عسز َؿذلنٝٗا َٔ 

 .عاّ 

ٜٚعتكس إٔ غٛم ا٫تكا٫ت اي٬غًه١ٝ اؾعا٥ط١ٜ غرل َػتػ١ً إٍ 

  ـ:زضد١ نبرل٠ شيو إٔ عسز إؿذلنٌ اؿايٌٝ ٜكسض ؾك٘ ب

ًَٕٝٛ ْػ١ُ, ٖٚٛ   ـ:َؿذلى ْػب١ إٍ عسز ايػهإ ايصٟ ٜكسض ب

 ٠ ٚايبًسإ اـًٝذ١ٝ.َعسٍ َتسْٞ َكاض١ْ بايبًسإ إػاضب١ٝ اجملاٚض

ٚتأٌَ اؾعا٥ط إٔ تتُهٔ َٔ ٌْٝ اٖتُاّ َتعاٌَ ثايح يؿبه١ اشلاتـ 

 .غٛف ٜعًٔ عٔ اغِ ايؿا٥ع ٗ بسا١ٜ غ١ٓ  إشاحملٍُٛ 

ٜٚط٣ َسٜط ؾطن١ امت َٛبًٝٝؼ اؿه١َٝٛ إٔ ايػٛم اؾعا٥طٟ 

يًٗاتـ احملٍُٛ غٛف ئ تتػ  يج٬خ َتعاًٌَ ٚث٬خ ؾبهات ٚيهٔ اثٌٓ 

 ِٓٗ ناؾٌٝ يًكٝاّ بأعبا٥ٗا.َ

بإٔ ؾبه١ ؾطنت٘ اؿاي١ٝ َتؿبع١ ٚقس١ّ ْٚٛع١ٝ  إػ٦ٍٜٛٚعذلف ْؿؼ 

ًَٕٝٛ  خسَاتٗا ضز١٦ٜ ٗ سٌ إٔ إتعاٌَ إكطٟ أٚضاغهّٛ يسٜ٘ 

َؿذلى ٚقس زؾٔ قبٌ بهع١ أؾٗط خس١َ ايؿطا٥ح إسؾٛع١ َػبكاڄ 

ٜؿهط ٗ إط٬م ْؿؼ  ٚاييت ْايت ضٚاداڄ نبرلاڄ دعًت إتعاٌَ اؿهَٛٞ

 إبازض٠ قطٜباڄ.

ٜٚط٣ بعض إػ٪ٚيٌ اؾعا٥طٌٜ إٔ عسز إؿذلنٌ ٗ خس١َ اشلاتـ 

 .ًَٕٝٛ عًٍٛ عاّ  احملٍُٛ باؾعا٥ط غٛف ٜتذاٚظ 

يٮغـ ايؿسٜس مل تتٛؾط يسٜٓا ست٢ اٯٕ إسكا٥ٝات َٛثٛق١ سٍٛ سذِ 

 ٖات٘تٛقعٓا إٔ سذِ باؾعا٥ط. ٚع٢ً ايطغِ َٔ  اٱيهذل١ْٝٚايتذاض٠ 

ا٭خرل٠ َتٛان  دساڄ ٗ ٖصٙ إطس١ً خكٛقا بايٓػب١ يتًو ايتذاض٠ 

ٚاييت ضَا ٫ ٜتذاٚظ به  ٬ٌَٜ  ( ) ا٫يهذل١ْٝٚ إٛد١ٗ يًُػتًٗهٌ 

 َٔ ايس٫ٚضات إ٫ إٔ َؿه١ً اٱسكا٥ٝات تجرل َؿه٬ڄ ٖٝهًٝاڄ أخڀط.

٢ ٚتٓػل فٗٛزات ٜٚتُجٌ شيو ٗ اْعساّ د١ٗ ضزل١ٝ َٛسس٠ تتبٓ

ٚتؿذعٗا َٚٔ مت تٛؾط ٚتٓؿط اٱسكا٥ٝات إتعًك١  اٱيهذل١ْٝٚايتذاض٠ 

 بٗا.



 أ.د/أحمد مجدل -...         أ.د/معراج هواري لتسويق المباشرأثر االنترنت في تفعيل ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (518) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إٍ أْ٘ عٓسَا اقذلب َٔ ٚظاض٠ ايتذاض٠ اؾعا٥ط١ٜ ٚغأٍ  ٜٚؿرل ز/ضظٜل

ايكا٥ٌُ عًٝٗا عٔ ٚنع١ٝ ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ شنط ي٘ بأِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ 

 أٟ ؾ٤ٞ عٓٗا.

ات١ٝ إٍ ٚٗٛض ْٛع دسٜس َٔ ا٫قتكاز يكس أزت ايتڀٛضات إعًَٛ

ٖٛ َا ٜػ٢ُ ا٫قتكاز ايطقُٞ )ايطَعٟ( إٍ دٛاض ا٫قتكاز ايعٝين 

ٚاقتكاز اـسَات. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫قتكاز أز٣ بسٚضٙ إٍ تػٝرل ٗ 

ايٛغا٥ٌ ايت١ُٝٝٛٓ ايهابڀ١ يًُعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ نايكٛاعس اؾُطن١ٝ 

يٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ ٚا٭زٚاض غرل ايٛانش١ ٚسكـٛم إًه١ٝ, ٚأزٚات ايػٝاغ١ ا

يًشه١َٛ ٗ غٔ قٛاٌْ ْا١ُٚ يػرل إعا٬َت إاي١ٝ يكس اغتدسَت 

ايؿطنات ايهدل٣ َٓص أٚا٥ٌ ايػتٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ايٛغا٥٘ 

اٱيهذل١ْٝٚ ٗ تععٜع ايبين ايتشت١ٝ يًتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ خكٛقا ٗ 

ش٬ٜٛت إاي١ٝ ٚإسؾٛعات ايٓكس١ٜ عًُٝات اٱْتاز ٚايؿطا٤ ٚايبٝ  ٚايت

 ٚتكٓٝات ايتؿاٚض.

 ثاْٝا : تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ع٢ً ايتػٜٛل إباؾط

مت ؼسٜس ايعٓاقط اييت ُجٌ تأثرل ا٫ْذلْت ع٢ً ايتػٜٛل إباؾط َٔ 

ايسضاغات ايػابك١ ٚإطاد  شات ايك١ً بإٛنٛع. ٚتتُجٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ 

 ١,ايػٗٛي١ ا٫تكاٍ إباؾط,ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ. تكًٌٝ ايتهًؿ ٗ: ايػطع١,

تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط سٝح  ()ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ 

 مت ايتعبرل عٔ ايعٛاٌَ ايػابك١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

  َٔ ايػطع١: ايعباضات – . 

  َٔ تكًٌٝ ايتهًؿ١: ايعباضات – .

  َٔ ايػٗٛي١: ايعباضات – .

 إباؾط: ايعباضات َٔ ا٫تكا ٍ – .

  َٔ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ: ايعباضات – .

 ّهٔ يًباسح اغتد٬م ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: ()ٚبايٓٛط إٍ اؾسٍٚ ضقِ 
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يٓكٌ  –ست٢ اٯٕ  -تعتدل ا٫ْذلْت أغطع ٚغ١ًٝ مت انتؿاؾٗا ( ايػطع١:)

أٟ َهإ ٗ إعًَٛات َٔ ا١ُٕٛٓ اٍ ايعبا٥ٔ أٚ أٟ َتعاًٌَ َعٗا ٗ 

ايعامل. ٚقس اتهح إٔ أِٖ اٯثاض ايباضظ٠ َٔ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٖٛ ؼكٝل 

ثِ ًٜٞ %(  ) ايػطع١ ٗ إطاغ٬ت َ  إٛضزٜٔ ٚايعبا٥ٔ ٚشيو بٓػب١

شيو غطع١ َعطؾ١ ٖصٙ ايؿطنات يٮسساخ ايعا١ٕٝ اييت ضَا ت٪ثطع٢ً 

ٗ َعطؾ١ إعًَٛات أغعاض اـاَات ٗ ايبٛضقات ايعا١ٕٝ, ٚنصيو ايػطع١ 

عٔ إٓاؾػٌ غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ احملًٞ أٚ ايعإٞ َٔ خ٬ٍ َا ٜٓؿط 

 .% ( )عِٓٗ ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت , ٚشيو بٓػب١ َطدش١ 

( ايتهًؿ١: ٜٚعس  ؽؿٝض ايتهًؿ١ َٔ أِٖ اٯثاض ايٓا١ْ عٔ  ) 

اشا َا  ْٗا تعس ٚغ١ًٝ فا١ْٝإاغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط, سٝح 

 قٛضْت بايٛغا٥ٌ ا٫ع١ْٝ٬ ا٭خط٣.

ٜٚأتٞ ٗ إطتب١ ا٭ٍٚ َٔ آثاض تكًٌٝ ايتهًؿ١: تٛؾرل تهايٝـ اغتدساّ 

, ثِ ًٜٝٗا ايتدؿٝض ٗ ا٭غعاض َٔ %( )ايدلٜس ايعازٟ ٚشيو بٓػب١ 

خ٬ٍ ايٛؾٛضات اييت وككٗا ا٫ْذلْت ؾه٬ عٔ ايٛؾط ٗ سذِ إٓؿل ع٢ً 

 .  % ( ) ٥ٌ ا٭خط٣ ٚشيو بٓػب١ ا٫ع٬ٕ ٗ ايٛغا
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 (: تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾطدسٍٚ ضقِ)

َ  تٛؾرل تهايٝـ ايتٛظٜ   ٍ تٛؾرل تهايٝـ ا٫تكا٫ت ايسٚي١ٝ,إبا٫ناؾ١ 

 .%( )يػا٤ بعض ايٛغڀا٤ بٓػب١ إايتكًٝس١ٜ َٔ خ٬ٍ 

سٝح ؼكل ا٫ْذلْت غٗٛي١ ايٛقٍٛ غٛا٤ يًع٤٬ُ أٚ  ( ايػٗٛي١:)

ِ إٓاؾ  احملكك١ َٔ عاٌَ ايػٗٛي١ إٛضزٜٓؿٞ أٟ َهإ ٗ ايعامل. َٚٔ أٖ

ٖٛ َتابع١ ا٭عُاٍ َٔ أٟ َهإ ٗ ايعامل, سٝح ٜػتڀٝ  قاسب ايعٌُ 

أٚ َسٜط ايتػٜٛل ايطز ع٢ً ايعبا٥ٔ ٚإتعاًٌَ َذطز ؾتح دٗاظ 
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ايهُبٝٛتط ٚا٫تكاٍ بؿبه١ ا٫ْذلْت, ٚبايتايٞ ٖاضغ١ ْٝ  أعُاي٘ َٔ أٟ 

ٚٗ إطتب١ ايجا١ْٝ تأتٞ غٗٛي١ ايبشح عٔ  % ( ) َهإ ٗ ايعامل ٚبٓػب١ 

 .% ( ) إٛضزٜٔ ٗ ايعامل نً٘ بٓػب١ 

( ا٫تكاٍ إباؾط: ٜعتدل ؼكٝل ا٫تكاٍ إباؾط بعسز أندل َٔ ايعبا٥ٔ )

ٗ أقٌ ٚقت ٖهٔ أِٖ إٓاؾ  اـاق١ بعاٌَ ا٫تكاٍ إباؾط ٚقس استٌ 

طنع ايجاْٞ ايتٛادس أَاّ . ًٜٚٞ شيو ٗ إ%( )إطنع ا٭ٍٚ بٓػب١ 

ّٜٛ/غ١ٓ ٜٚعس أٜض أسس إٓاؾ  اشلا١َ  غاع١/ّٜٛ ٕس٠   ايعبا٥ٔ

, ٚٗ إطتب١ ايجايج١ ٜأتٞ %( )دسا ٗ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٚشيو بٓػب١ 

تاس١ أنجط إًٜٝٗا  %( )ٚقٍٛ إعًَٛات يًعا٥ط نُا تطٜس ايؿطن١ بٓػب١ 

 . % ( ) َٔ ٚغ١ًٝ اتكاٍ يًؿطن١ بٓػب١ 

( ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ: َٔ أِٖ اٯثاض إذلتب١ ع٢ً اغتدساّ ا٫ْذلْت ٖٛ )

بٓا٤ قٛض٠ ش١ٖٝٓ طٝب١ عٔ ا١ُٕٛٓ باعتباضٖا َتكس١َ ؾٓٝا ٚتهٓٛيٛدٝا 

تكسِٜ  , ٜٚك  ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ اَها١ْٝ%( )ٍ إٚشيو بٓػب١ ٚقًت 

, ٚٗ إطتب١ %( )عسز أندل َٔ اـسَات اييت تطنٞ ايعبا٥ٔ ٚشيو بٓػب١ 

 .%( )ايجايج١ ٜأتٞ ؼػٌ ايع٬قات َ  ايعبا٥ٔ َٚعطؾ١ آضا٥ِٗ بٓػب١ 

َٚٔ ايعطض ايػابل ّهٔ تطتٝب فا٫ت تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ 

 .()ايتػٜٛل إباؾط ع٢ً ايٓشٛ إٛنح ٗ اؾسٍٚ ضقِ

 ٜل إباؾط(: تطتٝب فا٫ت تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٛدسٍٚ ضقِ)

ع٢ً إٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايكسز ٖٛ َا ٖٞ إعٛقات 

ٛاد٘ َُٓٛات ا٭عُاٍ عٓس ايكٝاّ بايتػٜٛل إباؾط ٚايكعٛبات اييت ت

 عدل ا٫ْذلْت؟



 أ.د/أحمد مجدل -...         أ.د/معراج هواري لتسويق المباشرأثر االنترنت في تفعيل ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (522) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أِٖ إعٛقات اييت تٛاد٘ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ  ()ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ

 ايتػٜٛل إباؾط                          

 (:  َعٛقات اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط دسٍٚ ضقِ ) 

طاض ايتعطف ع٢ً زٚض ا٫ْذلْت بايٓػب١ ٭ْؿڀ١ ايتػٜٛل إباؾط إٚٗ  

 َُٓٛات ا٭عُاٍ ؾكس قاّ ايباسجٌ بتشسٜس ا٭ْؿڀ١ ايتػٜٛك١ٝ بٌ

 :اٯتٞع٢ً ايٓشٛ 

  – ( عٛخ ايتػٜٛل : ايعباضات َٔ )

   – ( تڀٜٛط إٓتذات: ايعباضات َٔ )

   – ( ايتػعرل: ايعباضات َٔ )

  - ( ايتٛظٜ  : ايعباضات َٔ )

   – ٔ ( ايذلٜٚر ٚا٫ع٬ٕ : ايعباضات َ)

   – ( ايعٓا١ٜ بايعبا٥ٔ: ايعباضات َٔ )

( زٚض ا٫ْذلْت بايٓػب١ يٮْؿڀ١ ايتػٜٛك١ٝ, ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ)

 ٜٚتبٌ َٔ اؾسٍٚ:

ٜٚأتٞ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايكٝاّ ببشٛخ تػٜٛل  ( عٛخ ايتػٜٛل:)

, %( ) َٓت١ُٛ عٔ ايعبا٥ٔ اؿايٌٝ ٚإطتكبٌ ٗ إطتب١ ا٭ٍٚ بٓػب١

أَا اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتعطف ع٢ً قؿات ٚزلات َٚٓاؾ  َٓتذات 
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دطا٤ ايتٓب٪ بإبٝعات, َ  زضاغ١ إإٓاؾػٌ ْٚ  إعًَٛات اييت تؿٝس ٗ 

عساز تكاضٜط عٔ ْؿاطٗا ؾتأتٞ ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ إايؿطنات إٓاؾػ١ ٚ

تٓا٤ إٓتذات قباٍ ايعبا٥ٔ ع٢ً اقإ. ٜٚاـٞ زضاغ١ َس٣ %( )بٓػب١ 

اؿاي١ٝ يًُٓؿأ٠, ٚسكط ايؿطم إتاس١ ٗ ايػٛم ؾكس استٌ إطتب١ 

 .%( )ايجايج١ بٓػب١ 

َٔ ايؿطنات َتابع١ تكسِٜ إٓتذات  %( )تكّٛ  ( تڀٜٛط إٓتذات:)

َٔ  %()اؾسٜس٠, ٚتكُٝٝٗا ٗ ايػٛم َٔ خ٬ٍ ا٫ْذلْت. ٚتكّٛ 

ٝؿ١ٝ اغتدساّ إٓتذات اؾسٜس٠ ايؿطنات بتكسِٜ ايٓكا٥ح اـاق١ به

 ٚاييت مت تڀٜٛطٖا ع٢ً ا٫ْذلْت.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ا٫ْذلْت ٗ اعساز ايسضاغات اـاق١ بتكسِٜ 

إٓتذات ٚاـسَات اؾسٜس٠, ٚايتعطف ع٢ً اؿادات ٚايطغبات اؾسٜس٠ 

يًع٤٬ُ ٚاييت نإ ي٬ْذلْت زٚض ٖاّ ٗ خًل ضغبات دسٜس٠ شل٪٤٫ ايعبا٥ٔ 

 .%( )٫ أْٗا أتت ٗ إطتب١ ايجايج١ بٓػب١ إ

ؾتأتٞ زضاغ١ أغعاض إٓاؾػٌ ٗ َكس١َ ايعٓاقط اييت  ( ايتػعــــرل:)

. أَا إعڀا٤ إط١ْٚ ٗ عطٚض ا٭غعاض %( )تأثطت با٫ْذلْت ٚشيو بٓػب١ 

ٚاَها١ْٝ تػٝرلٖا عٓس ايهطٚض٠ ٚٚقٛشلا يًع٤٬ُ ٗ ْؿؼ ايًش١ٛ ٚشيو 

 ٔ إ٪غػات.َ %( )ٗ 
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 (:  زٚض ا٫ْذلْت بايٓػب١ يٮْؿڀ١ ايتػٜٛك١ٝدسٍٚ ضقِ)
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َٔ ايؿطنات ؾُٝا ٜتعًل %(  )ت٪ثط ا٫ْذلْت ع٢ً  ( ايتٛظٜــــــ :)

زاض٠ ع٬قاتٗا َ  َٛظعٞ َٓتذاتٗا, َٚتابع١ أعُاشلا َعِٗ. نُا ت٪ثط ٗ إب

َٔ ايؿطنات ٕٛظعٞ َٓتذاتٗا غٛا٤ احملًٌٝ أٚ %(  )ع١ًُٝ اختٝاض 

 اـاضدٌٝ.

عساز إَٔ ايؿطنات ٗ  %( )ت٪ثط ا٫ْذلْت ع٢ً ( ايذلٜٚر ٚ اٱع٬ٕ:)

يٝ٘ إإٛق  نٛغ١ًٝ إع١ْٝ٬, ٚإَها١ْٝ ٚقٍٛ أندل عسز ٖهٔ َٔ ايعبا٥ٔ 

تػاعس ٗ ضغـِ قٛض٠  أنجط َٔ أٟ ٚغ١ًٝ اع١ْٝ٬ أخـط٣. نـُا أْٗا

َٔ ايؿطنات. ٜٚط٣  %( )ش١ٖٝٓ طٝبـ١ يًُٓتر ٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يس٣ 

إٔ ا٫ْذلْت تتٝح اَها١ْٝ دصب ايعبا٥ٔ َٔ إٛق  ٗ َٔ ايؿطنات  %( )

ا٭دٌ ايككرل بتدڀٝ٘ َِٓٛ بؿطٙ قٝاغ١ ا٫ع٬ٕ بؿهٌ دٝس ع٢ً 

 إٛق .

َٔ ايؿطنات إٔ ا٫ْذلْت تػاعس ٗ  %( )ٜٚط٣  ( ايعٓا١ٜ بايعبا٥ٔ:)

ْٗا أَٔ ايؿطنات  %( )تهٜٛٔ ع٬قات دٝس٠ َ  ايعبا٥ٔ. بُٝٓا ٜط٣ 

 زٚضا دٝسا ٗ تكسِٜ خسَات َا بعس ايبٝ  يًع٤٬ُ. ٜٚؿرل ّهٔ إٔ تًعب
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ا٫ْذلْت ّهٔ إٔ تًعـب زٚضا دٝسا ٗ زضاغـ١ ٕ ٍ أإَٔ ايؿطنات  %( )

 ؾهـا٣ٚ ايعبا٥ٔ ٚإَها١ْٝ ايـطز ايؿٛضٟ ع٢ً ؾهـاٚاِٖ ٚاغتؿػاضاتِٗ.

 ثايجا : أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات

ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط ْاقؿت ايسضاغ١ أِٖ دٛاْب تأثرل اغتدساّ ا٫

 بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ, ٚىًل ايباسجٌ ٖا غبل اٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

أبطظت ايسضاغ١ إٔ ي٬ْذلْت آثاضا اهاب١ٝ ًَُٛغ١ َٔ قبٌ  -

َُٓٛات ا٭عُاٍ ؾُٝا ٜتعًل َُاضغاتٗا يًتػٜٛل إباؾط ؾُٝا 

ع١ بٝٓٗا غٛا٤ ٗ فا٫ت ا٫تكاٍ, ٚايػطع١, ٚايػٗٛي١, َٚتاب

ا٭سساخ ايعا١ٕٝ ٚاحمل١ًٝ.

نُا أبطظت ايسضاغ١ٚدٛز َعٛقات تهتٓـ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ  -

ايتػٜٛل إباؾط بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ ٖٞ ٗ فًُٗا قا١ْْٝٛ, أٚ 

ؾ١ٝٓ.

نُا أٚنشت ايسضاغ١ إٔ ا٫ْذلْت تًعب زٚضا سٜٝٛا ٗ أْؿڀ١  -

عًل ايتػٜٛل إباؾط بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ غٛا٤ َٓٗا َا ٜت

ببشٛخ ايتػٜٛل, أٚ َهْٛات إعٜر ايتػٜٛكٞ, أٚ خسَات َا 

بعس ايبٝ  ٚازاض٠ ايع٬قات َ  ايعبا٥ٔ.

ّٚهٔ يًباسجٌ إٔ ىًل جملُٛع١ َٔ ايتٛقٝات إتعًك١ باغتدساّ 

 ا٫ْذلْت ٗ فاٍ ايتذاض٠ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

فاٍ ايتػٜٛل  أقبح َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜعڀٞ ايباسجٕٛ ٗ – 

ٍ َا إاٖتُاَا أندل يًُذا٫ت ايبشج١ٝ إػتذس٠ ْتٝذ١ ايتشٍٛ 

ٜعطف اٯٕ بإ٪غػات ايطق١ُٝ, َٚا ٜعٓٝ٘ شيو َٔ ؼسٜات َتذسز٠ 

 أَاّ باسجٞ ايتػٜٛل ٖٚاضغٝ٘ ٗ َُٓٛاتٓا ايعطب١ٝ.

نطٚض٠ تعُِٝ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ناؾ١ َُٓٛاتٓا ايعطب١ٝ, ٚٗ  – 

ايتعاٌَ, َ  َا ٜتڀًب٘ شيو َٔ زعِ يًب٢ٓ ا٭غاغ١ٝ اييت  ناؾ١ فا٫ت

 تٝػط ٖصا ا٫غتدساّ.
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نطٚض٠ إٔ ٜكبح ايتعاٌَ ايطقُٞ ثكاؾ١ سٝا٠ بايٓػب١ يٓا, ٭ٕ  – 

ٚاق  اؿاٍ ٜٓصض بأْٓا غٓٓكػِ ٗ إػتكبٌ ايكطٜب اٍ َػتدسٌَ 

ضز شلصٙ ايتكٓٝات اؿسٜج١ بهٌ أبعازٖا ايؿ١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ, أٚ إٔ خا

 ٖاَـ اؿٝا٠.

نطٚض٠ ادطا٤ ايتػٝرلات ايتؿطٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ إڀًٛب١ ٕٛانب١  – 

 ٖصا ايتػٝرل ايصٟ ّجٌ ؼسٟ عُٝكا يبكا٤ إُٓٛات.

 املسادع ٔاهلٕاوؼ املعتىدٚ 

                                                 
اجمل١ً إكط١ٜ  ايكازض, اػاٖات إػتًٗهٌ مٛ اٱع٬ٕ ع٢ً ا٫ْذلْت" عبسايكازض قُس عبس(8)

داَع١ إٓكٛض٠ , اجملًس اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ, ايعسز  –يًسضاغات ايتذاض١ٜ, ن١ًٝ ايتذاض٠ 

 .52,م0228ايجاْٞ, 

(2) David Murphy, The Power of Direct Marketing , The Economist, Vol. 

321,0999, P70.  
(3) Shikhar Ghosh,“ Making Business Sense of The Internet”, ( Harvard 

Business Review , Vol. 71 ,Issue 5 , 0990, P35. 
, داَع١ ٚضق١ً 8/0220, ف١ً ايباسح ايعسز ا٭ٍٚ "ا٫ْذلْت ٗ اؾعا٥ط"غيت إبطاِٖٝ,  (4)

 .05اؾعا٥ط, م

 .42غبل شنطٙ, مغيت إبطاِٖٝ, َطد   ( 5)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

5

2

8

 

تخطيط الحجم األمثل للنقدية باستعمال الميزانية التقديرية النقدية 

 . بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 الجزائر -ة حالة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة دراس

 جامعة بسكرة  د/ يحياوي مفيدة                        

 أ/ قرقب مبارك المركز الجامعي لتامنغست                       
S 

ٜعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ َٔ أقعب إؿانٌ اييت تٛاد٘ إسٜط إايٞ, ٚشيو 

ي٬قتكاز, ٚبصيو ٚدب ع٢ً إ٪غػ١ ايذلنٝع ع٢ً  يهٕٛ ايٓكس١ٜ ٖٞ ايعكب احملطى

تػٝرل ْكسٜتٗا بؿهٌ دٝس َا ٜتٓاغب َ  ٚطٚؾٗا إاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. ٚتعتدل إٛاظ١ْ 

ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ َٔ أِٖ ايڀطم اغتعُا٫ يتػٝرل ايٓكس١ٜ, ؾٓٛاّ إٝعاْٝات 

تها٬َ ٜعٚز إػ٪ٚيٌ ايتكسٜط١ٜ ٜٗسف إٍ ايكٝاّ بايتدڀٝ٘ ٚايطقاب١, ٜٚعس ْٛاَا َ

اٱزاضٌٜ بهٌ ايبٝاْات ٚايتكاضٜط اي٬ظ١َ ٚايهاؾ١ٝ, ٚبايطغِ َٔ إٔ تڀبٝل ْٛاّ 

إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٗ إ٪غػ١ اختٝاضٟ إ٫ إٔ إ٪غػات تٗتِ بٗصا ايٓٛاّ ٭ْ٘ 

 نطٚضٟ باعتباضٙ أزا٠ َٔ أزٚات ايتدڀٝ٘ ٚايطقاب١

, ؽڀٝ٘ ايٓكس١ٜ, إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ.ايهًُات إؿتاس١ٝ: تػٝرل ايٓكس١ٜ

Summary: 
The monetary management is one of the most difficult problems 

that faces the financial manager. This is due to the fact that the money 
issue is the backbone of the economy. This is why any institution has to 
focus on the management of its monetary system so as  to adopt it to its 
financial en economic conditions. The forcasted balance sheet is 
considered as one of the most important ways used to manage money. 
The forcasted budgeting aims at planning and control. It’s also 
considered as a complete system that provides administration managers 
with the necessary report and data. Although the application of the 
forcasted budgeting in institutions is not compulsory, some of these are 
interested in such a system because it is an important tool in both 
planning and control     
Key words : monetary management, monetary planning, forcasted 
monetary balance 
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تعتدل ع١ًُٝ ايتٛظٜ  ٚايتدكٝل ا٭َجٌ يًُٛاضز َٔ أقعب 

إٛاضز اييت  إٗاّ اييت تٛاد٘ إػ٪ٚيٌ عًٝٗا خاق١ ٗ ٌٚ ٚطٚف ْسض٠

ست٢ ٜتشكل ا٫غتػ٬ٍ أقبشت َ٪ؾطاتٗا تتعاٜس ٗ ايٛقت ايطأٖ.

ا٭َجٌ شلصٙ إٛاضز, ٫بس ع٢ً إػ٪ٚيٌ ايكٝاّ بٛٚا٥ـ أغاغ١ٝ ٖٚٞ 

ٚايطقاب١ اييت تػاعس ٗ اؽاش ايكطاضات. ٚقس  ايتدڀٝ٘, ايتِٓٛٝ, ايتٛدٝ٘

ا١َ نُٔ ٚٚا٥ـ أقبح تػٝرل ايٓكس١ٜ, ٗ ايٛقت ايطأٖ, وتٌ َها١ْ ٖ

إ٪غػ١, ٭ٕ نٌ ايكطاضات اييت تتدصٖا إ٪غػ١, ٚإتعًك١ بٓؿاطٗا 

غرل َباؾط٠ ع٢ً ْكس١ٜ إ٪غػ١. ت٪ثط ٚتتأثط بكؿ١ َباؾط٠ أٚ

ٚإٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٖٞ عباض٠ عٔ دٗٛز َػتُط٠ يًكٝاّ 

بايعٌُ اـام بايٓكس١ٜ بأؾهٌ ططم ٖه١ٓ, ٖٚٞ أزا٠ تٗسف إٍ 

دساّ أقٍٛ إ٪غػ١ بهؿا٠٤ عاي١ٝ َا ٜهُٔ شلا ايػٝٛي١ ٚايطع١ٝ.   اغت

 : ّهٔ ططح ٚقٝاغ١ اٱؾهاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ شلصا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٗ تػـٝرل  إٛاظْـ١ ايتكسٜطٜـ١ ايٓكسٜـ١     ػتدسّنٝـ ّهٔ يًُ٪غػ١ إٔ ت

 َج٬ ست٢ تتُهٔ َٔ ؼكٝل ٖسٗ ايطع١ٝ ٚايػٝٛي١؟أْكسٜتٗا تػٝرلا 

 أ٫ٚ: تػٝرل ايٓكس١ٜ 

تعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ احملٛض ايط٥ٝػٞ شلسف إسٜط إايٞ اـام بايػٝٛي١, 

ٖٚٓا تٛٗط سرل٠ إسٜط إايٞ بٌ ايػٝٛي١ ٚايطع١ٝ بهٌ ٚنٛح, ؾعٜاز٠ 

ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ تعٜس َٔ إكسض٠ ع٢ً غساز ايؿٛاترل بػطع١ ٚغٗٛي١. 

ييت تٛد٘ إٍ ا٫غتدساَات ايؿعاي١ َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ظٜاز٠ ايٓكس١ٜ ا

إٓتذ١ زاخٌ إٓؿأ٠, ت٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ا٭ضباح إٍ إٔ ٜتِ ايٛقٍٛ إٍ سس 

نٝاع ايػٝٛي١ َٚا ٜتػبب عٔ شيو َٔ خػاض٠ تتُجٌ ٗ ؾكسإ 

اـكَٛات ايٓكس١ٜ ٚإسذاّ إٛضزٜٔ أقشاب ايؿٗط٠ ايهدل٣ عٔ 

 ٓكس١ٜ با٭َٛض اٯت١ٝ:. ٚتتعًل ع١ًُٝ تػٝرل ايايتعاٌَ َ  ايؿطن١

ا٫ستؿاٚ باؿس إٓاغب َٔ ايٓكس١ٜ: ٜعتدل ؽؿٝض ايٓكس١ٜ ٗ  --

إؿطٚع إٍ أز٢ْ سس ٖهٔ َ  عسّ ايتهش١ٝ َكسض٠ إ٪غػ١ ع٢ً 
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تػسٜس ايتعاَاتٗا ٗ َٛاعٝسٖا ٖٛ َڀًب إسٜط إايٞ, ٭ٕ شيو ٜعين 

٪غػ١ ٖا ٜعٛز ع٢ً اغتجُاض ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٗ ا٭ٚد٘ إدتًؿ١ زاخٌ إ

إ٪غػ١ بايعٛا٥س ايهاؾ١ٝ. أَا إشا مل ٜتُهٔ إسٜط إايٞ َٔ اغتجُاض ٖصٙ 

ا٭َٛاٍ َا ٜعٛز ع٢ً إؿطٚع بايعٛا٥س ايهاؾ١ٝ, ؾُٔ ا٭ؾهٌ غشب 

ا٭َٛاٍ ايعا٥س٠ ٚإضداعٗا إٍ أقشابٗا عٔ ططٜل ؽؿٝض سكٛقِٗ ٗ 

ِ ع٢ً إ٪غػ١ إٕ ناْٛا إ٪غػ١ إٕ ناْٛا َٔ إايهٌ أٚ ؽؿٝض زْٜٛٗ

 َٔ ايسا٥ٌٓ. 

 ايطقاب١ ع٢ً ايٓكس١ٜ: ّٚهٔ تكػُٝٗا إٍ قػٌُ نُا ًٜٞ: --

 ايطقاب١ ع٢ً ايتسؾل ايٓكسٟ ايساخٌ: ---

إٕ ايطقاب١ ع٢ً ايٓكس ايساخٌ تتِ بايتأنس َٔ إٔ ٖصا ايٓكس ٜصٖب إٍ 

ٛٚؿٌ خع١ٜٓ إ٪غػ١ أٚ إٍ سػابٗا ٗ ايبٓو ٚيٝؼ إٍ دٝٛب إ

ٚسػاباتِٗ, ٜٚتِ شيو باتباع ْٛاّ ضقاب١ غًِٝ سٝح ٫ ٜتِ اغت٬ّ أ١ٜ 

ْكس١ٜ بسٕٚ َػتٓسات, أٚ ٜتِ ايؿكٌ بٌ ٚٚٝؿ١ أٌَ ايكٓسٚم 

ٚاؿػابات أٚ ايؿكٌ بٌ َػتًِ ايٓكس١ٜ َٚٛزعٗا يس٣ ايبٓو. نُا 

تتڀًب ع١ًُٝ ايطقاب١ ع٢ً ايٓكس ايساخٌ ايعٌُ ع٢ً ؼكٌٝ ايٓكس١ٜ َٔ 

٤ بأغطع ٚقت ٖهٔ, ٚنصيو ايعٌُ ع٢ً ؼكٌٝ اٱٜطازات ا٭خط٣ ايع٬ُ

 اييت ؽل إ٪غػ١ ٗ أٚقاتٗا ٚبػطع١.

 ايطقاب١ ع٢ً ايتسؾل ايٓكسٟ اـاضز: ---

ٚتتِ ٖصٙ ايطقاب١ عٔ ططٜل ايتأنس َٔ إٔ ايٓكس اـاضز ٫ ٜتعطض 

س يع١ًُٝ اخت٬ؽ, ؾ٬ تتِ ع١ًُٝ زؾ  َكاضٜـ مل ؼسخ أٚ ع١ًُٝ تػسٜ

يسا٥ٌٓ ٫ ٚدٛز شلِ, ٚع١ًُٝ ايطقاب١ ٖصٙ تتڀًب ٚدٛز َػتٓسات 

ايكطف ٚتٛقٝعٗا َٔ اؾٗات إدٛي١ بايكطف ٗ إ٪غػ١, نُا تتڀًب 

ٗ َٛاعٝسٖا ٚيٝؼ قبًٗا نُا ٫ هب  ا٫يتعاَاتع١ًُٝ ايطقاب١ ايكٝاّ بسؾ  

زؾعٗا بعس َٛاعٝسٖا يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايػُع١ ا٥٫تُا١ْٝ. 

تػٝرل ايٓكس١ٜ: إٕ اـڀأ ٗ تػٝرل ايٓكس١ٜ ٜ٪زٟ إٍ تعطض  تكِٝٝ --

إ٪غػ١ إٍ عػط َايٞ ٖٚصا ٗ ساي١ استؿاٚٗا بٓكس١ٜ أقٌ َٔ اي٬ظّ, 



(531) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

أٚ ؾا٥ض َايٞ ٖٚصا ٗ ساي١ ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ أنجط َٔ اي٬ظّ, ٜٚتعًل 

ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ أقٌ َٔ اي٬ظّ بٗسف إسٜط إايٞ إتعًل بايػٝٛي١ 

ٜ٪زٟ شيو إٍ ٚقٛع إ٪غػ١ ٗ َؿه١ً اٱعػاض إايٞ ايؿين, نُا سٝح 

ٜ٪زٟ شيو إٍ نٝاع اـكَٛات إعطٚن١ ع٢ً إ٪غػ١ ٗ ساي١ 

ايتػسٜس ايػطٜ . أَا ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ تعٜس عٔ اي٬ظّ ؾٝتعًل بٗسف 

إسٜط إايٞ ايجاْٞ ٖٚٛ ايطع١ٝ, إش إٔ ا٫ستؿاٚ بٗصا ايطقٝس َعڀ٬ 

يعٛا٥س سٝح إٔ ايٓكس١ٜ اجملُس٠ ٚا٭قٍٛ ايػا١ً٥ ٫ ؼكل عٛا٥س ٜكًٌ َٔ ا

َطتؿع١, بُٝٓا ٜتشكل اشلسف ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايػٝٛي١. ٚإٕ أؾهٌ ؾ٤ٞ ّهٔ 

يًُسٜط إايٞ عًُ٘ بؿإٔ ايطقٝس ايٓكسٟ ٖٛ َكاض١ْ ٖصا ايطقٝس َ  

ايطقٝس ايٓكسٟ يًُ٪غػ١ ٗ ايؿذلات ايػابك١ َٚ  ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ 

 ٕؿاب١ٗ. يًُ٪غػات ا

ثاْٝا: ططم ؽڀٝ٘ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ: ٜككس بايتسؾكات ايٓكس١ٜ سطن١ 

إٛاضز ايٓكس١ٜ اييت ُتًهٗا إ٪غػ١ َٓص ؿ١ٛ اؿٝاظ٠ ٚاغتعُاشلا شلصٙ 

إٛاضز ايٓكس١ٜ ٗ اجملا٫ت إدكك١ ٚعٛزتٗا نُٛاضز ْكس١ٜ, أٟ إٔ ٖصٙ 

ٛاضز ٚؼٛشلا إٍ اغتعُاٍ ٖصٙ إ -ايسٚض٠ تتُجٌ ٗ )َٛاضز ْكس١ٜ

اغت٬ّ ٖصٙ إٛاضز ع٢ً ؾهٌ  -تػٜٛل ٚبٝ  إٓتذات -َسؾٛعات

َكبٛنات ْكس١ٜ(
(1)

, يصيو تػ٢ُ أٜها َٝعا١ْٝ إسؾٛعات ٚإكبٛنات.  

ٜعتدل ايتسؾل ايٓكسٟ ايعٓكط ا٭نجط اغتعُا٫ يًتٓب٪ با٫ستٝادات إاي١ٝ, 

كبٛنات ٚإسؾٛعات ٚتعتُس أغاغا ع٢ً ايتٓب٪ بهٌ عٓكط َٔ عٓاقط إ

ايٓكس١ٜ, يصا ؾإٕ ٖصٙ ايڀطٜك١ ُتاظ با٭١ُٖٝ ايهبرل٠ ٗ تكسٜط َس٣ 

ايتػرل ايصٟ ٜڀطأ ع٢ً إكبٛنات ٚإسؾٛعات ؾٗٞ بصيو تٓاغب 

إ٪غػات اييت ٜتعطض ْؿاطٗا يًتكًبات ايٛاغع١. إٕ ػُٝ  ايبٝاْات 

إشا ناْت اي٬ظ١َ يًتٓب٪ بايتسؾل ايٓكسٟ يًُ٪غػ١ ٜهٕٛ أَطا غ٬ٗ 

إ٪غػ١ تتب  ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ, ٭ٕ إعساز ٖصٙ إٝعاْٝات 

ٜتڀًب ؼسٜس أٖساف إ٪غػ١ َػبكا ٚؽڀٝ٘ عًُٝاتٗا اييت تتؿل َ  

اـڀ٘ إٛنٛع١, ؾٝكبح َٔ ايػٌٗ ع٢ً ايكا٥ِ بايتدڀٝ٘ ايٓكسٟ 

 ُهٌ إ٪غػ١ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً استٝاداتٗا ايٓكس١ٜ.
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ايڀطم اييت تػتدسّ يتدڀٝ٘ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ٗ ٖٓاى ايعسٜس َٔ 

إ٪غػ١ ٚأُٖٗا َاًٜٞ
(2)

: 

ٖٞ ايڀطٜك١ ططم ايتكسٜط إباؾط٠ يًُكبٛنات ٚإسؾٛعات: --

ايتؿك١ًٝٝ يًتشسٜس ٚا٫ٖتُاّ بهٌ ع١ًُٝ تتهُٔ زؾ  ايٓكس أٚ 

اغت٬َ٘, ٚتعتدل ٖصٙ ايڀطٜك١ أنجط ايڀطم اغتدساَا َٔ قبٌ 

قٛض٠ ٚانش١ ٕكبٛنات إ٪غػ١ أٚ َسؾٛعاتٗا, إ٪غػات ٚتعڀٞ 

 َٚٛدب ٖصٙ ايڀطٜك١ ٜهٕٛ ايتشهِ ٗ ايٓكس١ٜ ؾعاٍ.

تػ٢ُ أٜها ططٜك١ قاٗ ايطبح ططٜك١ قاٗ ايطبح إعسٍ: --

ايٓكسٟ إتسؾل َٚٛدبٗا ٜتِ ا٫عتُاز ع٢ً قاٗ ايطبح إتٛق  )َٔ 

سًٜ٘ بعس ا٭خص بعٌ سػاب ا٭ضباح ٚاـػا٥ط ايتكسٜط١ٜ(, ايصٟ ٜتِ تع

ا٫عتباض نٌ ايعًُٝات غرل ايٓكس١ٜ نإكاضٜـ إػتشك١ ٚغرل إسؾٛع١ 

ٚاٱٜطازات إػتشك١ ٚغرل إكبٛن١ ٚغرلٖا َٔ ايعًُٝـات, نُا أْ٘ 

َٛدب ٖصٙ ايڀطٜك١ ٜتِ ؼٌٜٛ قاٗ ايطبح َٔ أغاؽ ا٫غتشكام إٍ 

ًٓكس١ٜ ع٢ً ا٭غاؽ ايٓكسٟ. تػتدسّ ٖصٙ ايڀطٜك١ ٗ ايتدڀٝ٘ ي

إس٣ ايبعٝس, ؾإشا نإ ا٫عتُاز َٛدب ٖصٙ ايڀطٜك١ ٱعساز إٛاظ١ْ 

ايٓكس١ٜ ٖٛ قاٗ ايطبح ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ّهٔ َعطؾ١ فُٛع إكبٛنات 

أٚ إسؾٛعات, ٗ سٌ هب َعطؾ١ ٖصٙ ايتسؾكات ٚنصيو َػت٣ٛ ايٓكس١ٜ 

٪غػات اييت ٜهٕٛ إڀًٛب ٗ ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠, ؾٗٞ بصيو تػتدسّ ٗ إ

ْؿاطٗا َػتكطا َع٢ٓ إٔ سذِ َكبٛناتٗا َٚسؾٛعاتٗا ايٓكس١ٜ ثابت١ 

 ْػبٝا.

 ثايجا: إدطا٤ات ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ ٚنٝؿ١ٝ تػٝرل امطاؾاتٗا

ٜعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ َٔ أقعب إؿانٌ اييت تٛاد٘ إ٪غػات ٗ ٖصا 

و تطتهع ايعٗس, ٚشيو يهدل سذِ إ٪غػات ٚتساخٌ إكاحل, ٚبصي

اٖتُاَات دٌ إػرلٜٔ ع٢ً قاٚي١ ؽؿٝض سذِ ايٓكس١ٜ احملتؿٜ بٗا, 

ٚيهٔ بؿطٙ أ٫ تك  إ٪غػ١ ٗ عػط َايٞ ٜؿٛٙ زلعتٗا, ٚبصيو تڀطقٓا 

ٗ ايبسا١ٜ إٍ إدطا٤ات ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ ثِ تڀطقٓا إٍ أِٖ ايكطاضات 
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إؿانٌ اييت تٛاد٘ امطاؾات ايٓكس١ٜ, ٚبعسٖا أِٖ  إاي١ٝ إتعًك١ بتػٝرل

 تػٝرل ايٓكس١ٜ. 

 إدطا٤ات ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ: --

ؼطم إٓؿأ٠ ع٢ً ضؾ  نؿا٠٤ تػٝرل ايٓكس١ٜ عٔ ططٜل اتباع فُٛع١ 

َٔ اٱدطا٤ات اييت تػاعس ع٢ً ا٫ستؿاٚ باؿذِ إٓاغب َٔ ا٭ضقس٠ 

 ٕ ايٓكس١ٜ تعتدل أق٬ ٫ وكل أٟ إٜطاز ٚبايتايٞ ؾإٕإايٓكس١ٜ, سٝح 

تهدِ ايطقٝس ايٓكسٟ ٜ٪زٟ إٍ ؽؿٝض َعسٍ زٚضإ ا٭قٍٛ ٖا ٜكًٌ 

َٔ َعسٍ ايعا٥س ع٢ً ا٫غتجُاض. َٚٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس ع٢ً 

ظٜاز٠ نؿا٠٤ تػٝرل ايٓكس١ٜ
(3)

: 

 زق١ ايتٓب٪ بايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ٚاـاضد١: ---

يتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ إٕ زق١ ايتٓب٪ بايتسؾكات ايٓكس١ٜ ٚإعساز إٛاظ١ْ ا

ٜػاعس ع٢ً َعطؾ١ ق١ُٝ ايؿا٥ض أٚ ايعذع ٗ ايٓكس١ٜ قبٌ سسٚث٘ 

ايؿعًٞ, ٚبصيو تػتعس إ٪غػ١ ٕٛاد١ٗ ٖصا ايعذع أٚ ايؿا٥ض ٗ ايٛقت 

ا٥٬ِٕ زٕٚ إػاؽ بكسض٠ إ٪غػ١ ع٢ً غساز ايتعاَاتٗا إاي١ٝ ٗ 

يتسؾكات ايٓكس١ٜ َٛاعٝسٖا. إش ّهٔ ايكٍٛ أْ٘ نًُا ظازت زضد١ ايتٓب٪ با

ايساخ١ً ٚاـاضد١ نًُا مت تٛدٝ٘ ايٓكس١ٜ إٍ ايٛد١ٗ ايكشٝش١ ٖٚٞ 

 ؼكٝل ٖسٗ ايطع١ٝ ٚايػٝٛي١.

 ايتٓػٝل بٌ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ٚاـاضد١: ---

ٜككس بٗصا اٱدطا٤ ايتٛؾٝل بٌ تاضٜذ ؼكٌٝ إكبٛنات ٚبٌ تٛقٝت 

اٚ َػت٣ٛ أز٢ْ َٔ ايٓكس١ٜ, ّٚهٔ غساز إسؾٛعات َا ٜػُح با٫ستؿ

ايٛقٍٛ إٍ شيو عٔ ططٜل ايتٛؾٝل قسض اٱَهإ بٌ ؾطٚٙ ايتشكٌٝ 

اييت ؼسزٖا إ٪غػ١ يع٥٬ُٗا ٚبٌ ؾطٚٙ ايػساز إؿطٚن١ ع٢ً 

 إ٪غػ١ َٔ ططف َٛضزٜٗا.

 اٱغطاع ٗ ؼكٌٝ إػتشكات: ---

ّهٔ ؼطٜه٘, ؾتشاٍٚ ٗ ايصَِ إس١ٜٓ ٜؿهٌ سػاب ايعبا٥ٔ أِٖ عٓكط 

إ٪غػ١ ؼكٌٝ َبٝعاتٗا اٯد١ً بأغطع َا ّهٔ َٔ زٕٚ ايتعطض 
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ـػاض٠ بػب ايتؿسز ٗ ايتشكٌٝ, ٚقس تًذأ إ٪غػ١ إٍ أغًٛب اـكِ 

ايٓكسٟ زٕٚ تهٝٝ  َٝع٠ ايبٝ  اٯدٌ, ٗ سٌ تًذأ إ٪غػات ايهبرل٠ 

ٝل َس٠ اييت ٜتػ  ْؿاطٗا ع٢ً َػاس١ ٚاغع١ َٔ ايعبا٥ٔ إٍ تكً

ايتشكٌٝ بإغٓاز ا١ُٕٗ إٍ َهاتب ؼكٌٝ تٓتؿط سٝجُا ٜتٛادس ظبا٥ٓٗا 

. ؾإدطا٤ات اـكِ ايتذاضٟ تهٕٛ ٗ ايعاز٠ َٚٔ ثِ تٛدِٗٗ إيٝٗا.

ط١ًٜٛ َٚهًؿ١, ٚايؿٝو إطغٌ إٍ ايبٓو يًتشكٌٝ ٜػتػطم ٚقتا 

ط٬ٜٛ يهٞ ٜتشٍٛ إٍ غٝٛي١, ٚخاق١ إشا نإ ايعٌُٝ بعٝسا دػطاؾٝا 

ًّو سػابا ٗ بٓو كتًـ عٔ بٓو إ٪غػ١, ٚأسػٔ ططٜك١ يٲغطاع ٚ

بع١ًُٝ ايتشكٌٝ ٖٞ تعاٌَ إ٪غػ١ َ  فُٛع١ َٔ ايبٓٛى احمل١ًٝ ٚٗ 

َٓاطل دػطاؾ١ٝ كتًؿ١ ٚخاق١ ٗ إٓاطل اييت ٜتٛادس بٗا عسز نبرل َٔ 

 ايع٤٬ُ.

 اٱبڀا٤ ٗ غساز ا٫يتعاَات: ---

بڀا٤ ٗ ايػساز إٔ تكّٛ إ٪غػ١ بتأخرل تػسٜس يٝؼ إككٛز بع١ًُٝ اٱ

ايتعاَاتٗا عٓس تاضٜذ ا٫غتشكام ٖا ٜعطض إ٪غػ١ إٍ ٖعات َاي١ٝ قس 

ٜؿكسٖا ثك١ إتعاًٌَ َعٗا, ٚإِا ٜككس بصيو إتباع ا٭غايٝب إؿطٚع١ 

يتأخرل ايػساز َجٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٥٫تُإ ايتذاضٟ إُٓٛح يًُ٪غػ١ 

ـا, ٚشيو بتػسٜس َا عًٝٗا َٔ زٜٕٛ ٗ آخط ّٜٛ أٚ َٔ قبٌ َٛضزٜٗ

ايًذ٤ٛ إٍ ايػساز عٔ ططٜل ؾٝو يس٣ بٓو قًٞ ٜك  بعٝسا عٔ َكط 

ايؿطن١ ايسا١ٓ٥ ٜٚهٕٛ ٗ بٓو كتًـ أٜها. ّٚهٔ أٜها اغتعُاٍ 

ايهُبٝاي١ بس٫ َٔ ايؿٝو ٭ْ٘ ٫ ٜؿذلٙ تٛؾط ايٓكس١ٜ ٗ ايبٓو عٓس ؼطٜط 

ٚدٛز ايٓكس١ٜ عٓس تكسّٗا يًػساز ؾك٘ ٖا ٜكًٌ َٔ  ايهُبٝاي١, ٚإِا هب

 سذِ ايػٝٛي١ احملتؿٜ ب٘.

 اغتدساّ ايؿٝهات ايڀاؾ١ٝ: ---

ٜؿرل َؿّٗٛ ايؿٝهات ايڀاؾ١ٝ إٍ ايؿطم بٌ ضقٝس ايبٓو يس٣ إٓؿأ٠ 

إشا ناْت  –ٚبٌ ضقٝس إٓؿأ٠ ٗ زؾاتط ايبٓو, سٝح ّهٔ يًُ٪غػ١ 

ؼكٌٝ ٚغساز ايؿٝهات إطتبڀ١ بٓؿاطٗا  قازض٠ ع٢ً ايتٓب٪ بعًُٝات

إٔ تػتؿٝس َٔ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ اييت تٓكهٞ  -بسضد١ َعكٛي١ َٔ ايسق١



(535) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

بٌ ؼطٜط ايؿٝو َٚا بٌ غشب قُٝت٘ َٔ سػاب إٓؿأ٠ يس٣ ايبٓو 

ؾع٬
(4)

 

 إاي١ٝ إتعًك١ بتػٝرل ا٫مطاؾات تايكطاضا --

اضات إاي١ٝ يهُإ ايتػٝرل ٜؿٌُ َٝسإ تػٝرل ايٓكس١ٜ فُٛع١ َٔ ايكط

اؿػٔ ٕدتًـ ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗا, يصا ؾإٕ َتابع١ َٚطاقب١ ايتسؾكات 

ايٓكس١ٜ ٜ٪زٟ بايهطٚض٠ ٫ؽاش قطاضات غ١ًُٝ ٚؾٛض١ٜ ؾُٝا ىل 

ا٫خت٫٬ت اييت ّهٔ إٔ تٛٗط ْتٝذ١ ا٫خت٬ؾات ٗ ايعَٔ بٌ 

خطٚز نُٝات ٖا١َ  ايتشك٬ٝت ٚإسؾٛعات. َٚٓ٘ ؾإٕ خطٚز أٚ تٛق 

َٔ ا٭َٛاٍ ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ٚقٛع اـع١ٜٓ ٗ عذع َايٞ, ٖا ًٜعّ 

إ٪غػ١ ايبشح عٔ َٛاضز ايتٌُٜٛ اييت تػُح بايتٛؾٝل بٌ إسؾٛعات 

ٚإكبٛنات ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ايتٛاظٕ َٔ د١ٗ, َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ 

ايبشح عٔ  ٚٗٛض أٚ تٛق  ٚٗٛض ْٛاتر َاي١ٝ إناؾ١ٝ ٜسؾ  بإ٪غػ١ إٍ

 تٛٚٝؿات شلصٙ ايؿٛا٥ض قكس ؼكٝل إٜطازات إناؾ١ٝ.

قطاضات تٛٚٝـ ايٓكس١ٜ ايؿا٥ه١:  ---

إشا تبٌ َٔ إٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ َٚٔ ايتكاضٜط ايٓكس١ٜ اي١َٝٛٝ 

أْ٘ يسٜٓا أَٛاٍ ظا٥س٠, ؾإْ٘ ٜڀطح ايتػا٩ٍ ايتايٞ: ؾُٝا ٜتِ اغتعُاٍ 

ٍ ؾ٤ٞ هب َعطؾت٘ ٗ ٖصا اجملاٍ  ٌٖ ٖصٙ ٖصٙ ايػٝٛي١ ايعا٥س٠؟ إٕ أٚ

ا٭َٛاٍ اييت تعٜس عٔ سادتٓا ُجٌ ظٜاز٠ زا١ُ٥ أٚ َ٪قت١؟

بايطغِ َٔ إٔ نٌ إؿطٚعات تكطٜبا ػس قعٛب١ ٗ ايعجٛض ع٢ً 

اغتدساَات ايٓكس١ٜ اييت تعٜس عٔ استٝاداتٗا بكؿ١ زا١ُ٥ ٚإشا ناْت 

اع ٖصٙ ايعٜاز٠ ايؿطن١ تعٌُ ٗ ْؿاٙ َتسٖٛض, ؾُٔ ا٭ؾهٌ إضد

ايسا١ُ٥ ٗ ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ إٍ أقشاب إؿطٚع أٚ اقتكاضٖا ع٢ً 

ا٫غتجُاضات قكرل٠ ا٭دٌ ٚاييت ُتاظ با٭َإ ايهبرل, ٚبصيو عٓس اغتجُاض 

َجٌ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايعاط١ً ٜٚأتٞ ٗ َكس١َ ٖصٙ ا٭ْٛاع ا٫غتجُاض١ٜ 

أٜها إٜساع ٖصٙ ا٭ٚضام إاي١ٝ اؿه١َٝٛ قكرل٠ ا٭دٌ, نُا ّهٔ 

ا٭َٛاٍ اييت ُجٌ ظٜاز٠ َ٪قت١ نٛزا٥  ازخاض١ٜ ٗ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ أٚ 

إ٪غػات ا٫زخاض١ٜ إدتًؿ١ ضغِ إٔ ايؿا٥س٠ اييت غتعٛز عًٝٓا َٔ َجٌ 
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ٖصا ا٫غتجُاض غتهٕٛ َتٛانع١ َٚٓدؿه١, ٚيهٔ ٖصا ع٢ً نٌ ساٍ 

هٕٛ عطن١ أؾهٌ َٔ تطى ٖصٙ ا٭َٛاٍ عاط١ً ٫ ؼكل أٟ عا٥س أٚ ت

 ـڀط نٝاع دع٤ َٔ أقًٗا ٗ غبٌٝ ؼكٝل عا٥س أنجط. 

 قطاضات ٌُٜٛ ايعذع ٗ اـع١ٜٓ: ---

إٕ عسّ ايتٛاؾل بٌ إكبٛنات ٚإسؾٛعات ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ٚٗٛض 

عذع َايٞ ع٢ً َػت٣ٛ خع١ٜٓ إ٪غػ١, أٟ عسّ نؿا١ٜ ضأؽ إاٍ 

ٌ, ٚشلصا ؾإٕ ايكطاضات إتعًك١ ايعاٌَ ٗ ٌُٜٛ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاَ

بتٌُٜٛ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ إػتُط٠ إتعًك١ بسٚض٠ ا٫غتػ٬ٍ 

ٖٞ قطاضات سػاغ١, سٝح إٔ تػڀ١ٝ ٖصٙ ا٫ستٝادات عٔ ططٜل 

ا٭َٛاٍ ايسا١ُ٥ ٜه  إ٪غػ١ ٗ ٚنع١ٝ قعب١ ٖا ٜ٪زٟ بٗا يًذ٤ٛ إٍ 

ؼٌ َؿانٌ اـع١ٜٓ ايكطٚض قكرل٠ ا٭دٌ, ٚضغِ إٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ 

اٯ١ْٝ أٚ اؿاي١ٝ ؾٗٞ ٗ ْؿؼ ايٛقت ػعٌ إ٪غػ١ نعٝؿ١ تتأثط بهٌ 

تػرل ٜڀطأ ع٢ً قٝڀٗا ٚػعًٗا ٗ تبع١ٝ يًػرل, ٚيصا ؾإْ٘ َٔ ايهطٚضٟ 

ايكٝاّ بتشًٌٝ إغذلاتٝذ١ٝ يتڀٛض إ٪غػ١. ّٚهٓٓا تبٝإ أِٖ ططم 

 ايتٌُٜٛ ع٢ً إس٣ ايككرل نايتايٞ:

يساخًٞ: ًٜعب ايتٌُٜٛ ايساخًٞ زٚضا أغاغٝا ٗ ايػٝاغ١ٝ ايتٌُٜٛ ا -أ

ايت١ًُٜٝٛ يًُ٪غػ١ غٛا٤ ع٢ً إس٣ ايككرل أٚ إس٣ ايڀٌٜٛ, 

ٚبٛاغڀت٘ ّهٔ يًُ٪غػ١ إٔ تتشطض َٔ قٝٛز ايبٓو ٚتهايٝـ ايكطٚض 

ّٚهٓٗا ايكٝاّ بإؿاضٜ  إطغٛب ؾٝٗا زٕٚ قٝٛز, ٚيٓتٝذ١ ايسٚض٠ أ١ُٖٝ 

٪غػ١ شاتٝا, ؾٗٞ تطتب٘ بسضد١ ْتٝذتٗا ٚتڀٛضٖا غرل نبرل٠ ٗ ٌُٜٛ إ

أْٗا يٝػت إكسض ايٛسٝس يًتٌُٜٛ ايصاتٞ بٌ تٛدس عٓاقط أخط٣ 

 ناٱٖت٬نات ٚإ٪ْٚات. 

نجرلا َا ٜهٕٛ ايتٌُٜٛ ايصاتٞ غرل قازض ع٢ً ايتٌُٜٛ اـاضدٞ:  -ب

تًب١ٝ استٝادات إ٪غػ١ إاي١ٝ َٚٓ٘ ٜكبح َٔ ايهطٚضٟ ايبشح عٔ 

كازض أخط٣ خاضد١ٝ َٔ أدٌ اغتُطاض إ٪غػ١ ٗ ْؿاطٗا, ٚعاز٠ َا َ

تهٕٛ تًو إكازض عباض٠ عٔ قطٚض ا٫غتػ٬ٍ أٚ قطٚض اـع١ٜٓ ٖسؾٗا 

 دعٌ اـع١ٜٓ ٗ ساي١ تٛاظٕ.
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 ضابعا: أِٖ إؿانٌ اييت تٛاد٘ تػٝرل ايٓكس١ٜ:

يتشسٜس إػت٣ٛ اٱْايٞ يًدع١ٜٓ ٜػتٛدب ا٫ٖتُاّ َؿهًتٌ 

 ٝتٌ: أغاغ

َؿه١ً إطزٚز١ٜ: إٕ ؼسٜس إػت٣ٛ اٱْايٞ يًدع١ٜٓ ٜتڀًب  --

إكاض١ْ بٌ تهًؿ١ ايتٌُٜٛ قكرل ا٭دٌ يًُ٪غػ١ َٚطزٚز١ٜ ا٭َٛاٍ 

إػتجُط٠, ٚيصيو هب ؽؿٝض ٖصٙ ا٭َٛاٍ إٍ أقك٢ سس ٖهٔ أٚ َع٢ٓ 

٪زٟ آخط ٜهٕٛ َػت٣ٛ اـع١ٜٓ قطٜباڄ َٔ ايكؿط, ؾاـع١ٜٓ إعس١َٚ ت

إٍ إخت٫٬ت أثٓا٤ ايسٚض٠ غرل أْ٘ َٔ إ٪نس إٔ ايًذ٤ٛ إٍ قطٚض 

قكرل٠ ا٭دٌ أثٓا٤ ا٫ستٝاز إٍ ايػٝٛي١ ٜهٕٛ أقٌ تهًؿ١ َٔ ا٫ستؿاٚ 

بكؿ١ زا١ُ٥ بؿا٥ض َٔ ا٭َٛاٍ, ٚقس ٜهٕٛ ا٫ستؿاٚ غع١ٜٓ غايب١ 

دات أنجط إهاب١ٝ َٚٔ مث١ ايًذ٤ٛ إٍ زٜٕٛ قكرل٠ ا٭دٌ يتٌُٜٛ ا٫ستٝا

ايسا١ُ٥, ٖٚصٙ اؿاي١ تٛادٗٗا بعض إ٪غػات اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ضأؽ إاٍ 

ايعاٌَ ثابتاڄ ْػبٝا ٗ ايٛقت ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َػت٣ٛ ايٓؿاٙ ٗ اضتؿاع, 

زٕٚ إُٖاٍ َس٣ َػا١ُٖ ايتهدِ ٗ ظٜاز٠ ٖصٙ ايٛاٖط٠, سٝح ٜهٕٛ 

 ايًذ٤ٛ إٍ ايسٜٕٛ قكرل٠ ا٭دٌ بكؿ١ َتهطض٠.

ط: ٜتشسز َػت٣ٛ اـع١ٜٓ نصيو بسضد١ إداطط َؿهٌ إداط --

اييت تتشًُٗا إ٪غػ١, ٚيتؿازٟ ايعذع ٗ اـع١ٜٓ قس تكطض إ٪غػ١ 

ا٫ستؿاٚ بٗاَـ أَإ َعٌ. إٕ َػت٣ٛ اـڀط بايٓػب١ يًدع١ٜٓ قعب 

ايتشسٜس سٝح ٜتٛقـ ع٢ً تكِٝٝ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ, تٛادس 

احملٝ٘ )انؿاض ايكطٚض ايبٓه١ٝ(. إٕ  عًُٝات خاضز ا٫غتػ٬ٍ ٚؼ٫ٛت

استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ إػتع١ًُ نكاعس٠ يتشسٜس َػت٣ٛ اـع١ٜٓ 

ٖٞ َتٛغ٘ ا٫ستٝادات اييت تتػرل خ٬ٍ ايؿذل٠ إطدع١ٝ )ايػ١ٓ ٗ 

ساي١ ايٓؿاٙ إٛزلٞ, ايؿٗط ٗ َعِٛ إ٪غػات(. إٕ اضتؿاع استٝادات 

عٔ اضتؿاع ْؿاٙ إ٪غػ١ ايصٟ ٜ٪زٟ  ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ّهٔ إٔ ٜٓتر

بسٚضٙ إٍ تػرل ؾطٚٙ ا٫غتػ٬ٍ, سٝح إٔ ُسٜس ؾذل٠ ايكطض إُٓٛح 

يًع٤٬ُ أٚ ُسٜس ؾذل٠ ايتدعٜٔ ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ا٫ستٝادات يتٌُٜٛ زٚض٠ 

ا٫غتػ٬ٍ, ْٚتٝذ١ شلصا تٓدؿض اـع١ٜٓ. ؾُٝا ىل ايعًُٝات خاضز 



 ...                     د.مفيدة يحياوي/أ.قرقب مبارك تخطيط الحجم األمثل للنقدية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (538) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  َػبكاڄ ع٢ً ا٭قٌ ؾُٝا ٜتعًل عذُٗا. ا٫غتػ٬ٍ تهٕٛ َعطٚؾ١ ٗ ايٛاق

أَا ايػبب ا٭خرل ٖٚٛ ا٭خڀط)ؼ٫ٛت احملٝ٘( ؾإٕ إدطا٤ات ؽؿٝض 

 ايكطٚض تأتٞ بعٜاز٠ غرل َتٛقع١ ٗ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ.

ند٬ق١ ؾإٕ ايع٬ق١ بٌ إداطط ٚإطزٚز١ٜ ع٬ق١ ٚطٝس٠, ٚعسّ قسض٠ 

ٌ ا٭قٍٛ, زضد١ ايػٝٛي١, إ٪غػ١ ع٢ً ايػساز تتٛقـ ع٢ً ٖٝه

غطع١ زٚضإ ا٭قٍٛ إتساٚي١, زٚضإ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ إػتجُط٠ ٚؾعاي١ٝ 

اؾٗاظ اٱْتادٞ ٚايتذاضٟ. ٗ سٌ إٔ ايبشح عٔ إطزٚز١ٜ ٜتعًل َباؾط٠ 

بسضد١ َع١ٓٝ َٔ ا٫غتك٬ي١ٝ, ٚبايتايٞ َبسأ إطزٚز١ٜ ٜتٓاغب عهػٝا 

تؿٜٛت ؾطم ايطبح, َٚٓ٘ إٍ ؼكٝل  َ  ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ نبرل٠ ت٪زٟ إٍ

َطزٚز١ٜ َٓدؿه١. غرل إٔ كاطط ايػساز تهٕٛ ق١ًًٝ بُٝٓا ا٫ستؿاٚ 

عذِ ن٦ٌٝ َٔ ايٓكس١ٜ ٜػاعسٖا ع٢ً ظٜاز٠ ضع١ٝ ا٭َٛاٍ إٛٚؿ١, ٚقس 

ٜ٪زٟ بإ٪غػ١ إٍ َٛاد١ٗ كاطط عسّ ايػساز, ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ٖصٙ 

تادٞ تهٕٛ َطزٚزٜت٘ ٗ َػت٣ٛ إداطط تعٍٚ َ  تهٜٛٔ ضأؽ َاٍ إْ

 إعاز٠ تهٜٛٔ ْكس١ٜ دسٜس٠. 

 خاَػا: ايتٓب٪ بٛاغڀ١ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ:

ُجٌ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ أزا٠ ؾعاي١ يتدڀٝ٘ ٚضقاب١ ْؿاٙ إ٪غػ١ 

عٝح تعس نأزا٠ أٚ ؾطع َٔ ؾطٚع َطاقب١ ايتػٝرل ٚلس أْٗا تٓكػِ إٍ 

ز إٝعاْٝات )ايتدڀٝ٘( َٚطس١ً عًُٝتٌ أٚ َطسًتٌ, َطس١ً إعسا

ايتٓؿٝص اييت تكاسبٗا ع١ًُٝ ايطقاب١ يتػذٌٝ أٟ تكسّ ساقٌ ٗ ايتٓؿٝص 

كٌ, ٚشيو يًكٝاّ بتشًٌٝ ايٓتا٥ر ٚا٬ٕسٛات إػذ١ً ٚأٟ امطاف قس و

ع٢ً ن٤ٛ ايتكسٜطات َٚا مت ؼكٝك٘ ٚاؽاش اٱدطا٤ات إٓاغب١, ٜٚعدل عٓٗا ٗ 

 ٝات ايتدڀٝڀ١ٝ. بعض إ٪يؿات بإٝعاْ

ٜٗسف ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ أغاغا إٍ نب٘ ايػرل اؿػٔ 

يٓؿاطات إ٪غػ١ يتشكٝل أؾهٌ َػت٣ٛ يٮزا٤, ٚا٭ٖساف اييت تطٜس 

 ؼكٝكٗا ٚ إٗاّ اييت ت٪زٜٗا إٝعاْٝات تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

ايـتدڀٝ٘: ٜبسأ ايتدڀٝ٘ بتشسٜس ضغاي١ ايؿطن١ ٚايصٟ ٜعتدل  --

طٜها ٚتعٌُ ْٝ  أْؿڀ١ ايؿطن١ ٗ إطاضٖا, ٚتتهُٔ ضغاي١ ٖسؾا ع
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ايؿطن١ ا٭خ٬قٝات ٚاؾٛز٠, زٚض ايٓاؽ ٚنصا ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يتهٕٛ 

َطؾسا ؾُٝ  ايتؿاع٬ت ايؿدك١ٝ ٚاؽاش ايكطاضات, َٚٔ زْٚٗا ٜذلى 

يٮؾطاز ٗ ايؿطن١ ايعٌُ نُا وًٛ شلِ, سٝح ٜتدصٕٚ ايكطاضات ع٢ً 

 ِ ٚنصا اْڀباعات اٯخطٜٔ.أغاؽ اْڀباعاتٗ

ٚاـڀ٠ٛ ايجا١ْٝ َٔ ايتدڀٝ٘ ٖٞ ايتٓب٪ بع٤٬ُ إ٪غػ١ ٚنصا َعطؾ١ 

تٛقعاتِٗ بايٓػب١ ٕٓتذات ٚخسَات إ٪غػ١ إكس١َ شلِ, ٚبصيو ٜعتدل 

اشلسف اشلاّ ايَٝٛٞ ٭١ٜ َ٪غػ١ ٖٛ ظٜاز٠ تٛقعات ايع٤٬ُ, ٚإ٪غػ١ ٫ 

ٝسا َٔ ِٖ ع٥٬ُٗا َٚا ٖٞ ّهٔ إٔ تٓتر َٓتٛدا َا إشا مل تعطف د

 ساداتِٗ.

ٚبعس ؼسٜس إ٪غػ١ ٭ٖساؾٗا َٚعطؾ١ ع٥٬ُٗا دٝسا ٚبايتايٞ َعطؾ١ 

تٛقعاتِٗ, ؾإْٗا ته  خڀ١ إغذلاتٝذ١ٝ يتشكٝل شيو. ٚيهٞ تٓذح 

إ٪غػ١ ٗ تٓؿٝص خڀڀٗا هب إٔ ته  إغذلاتٝذ١ٝ تتٛاؾل َ  نؿا٤تٗا 

تكّٛ إ٪غػ١ بٛن   ايساخ١ًٝ َٚ  ْكاٙ ايك٠ٛ يسٜٗا, ٚبعس شيو

خڀ٘ تؿػ١ًٝٝ تتؿل َ  ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ, ٚهب ع٢ً إ٪غػ١ إٔ 

تتأقًِ َ  ايتػرلات إػتُط٠ ٗ احملٝ٘ بٓا٤ا ع٢ً إعًَٛات اؾسٜس٠ 

إتٛؾط٠ يسٜٗا. ٚإشا اؽص ايتدڀٝ٘ قٛض٠ نتاب١ٝ َٓػك١ ؾٗٛ ٜتشٍٛ إٍ 

إ٫ خڀ١ َس١ْٚ ٗ ؾهٌ َٛاظ١ْ تكسٜط١ٜ ٭ٕ إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يٝػت 

قٛض٠ ضق١ُٝ.

ايـتٓػٝل: ايتٓػٝل ٖٛ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ َٛدبٗا تٛسٝس اؾٗٛز بٌ  --

ا٭قػاّ إدتًؿ١ يًُؿطٚع, عٝح ٜعٌُ نٌ قػِ َٓٗا مٛ ؼكٝل اشلسف 

إطغّٛ, شلصا ؾإْ٘ هب إٔ ٫ ٜكسض أسس ا٭قػاّ قطاضات ؽك٘ شلا أثط ع٢ً 

  إٍ ٖصٙ ا٭قػاّ. ا٭قػاّ ا٭خط٣ زٕٚ ايطدٛع

ٚبصيو تعتدل إٝعاْٝات أزا٠ ضب٘ بٌ كتًـ ا٭ْؿڀ١ ٚإطانع غٛا٤ ٗ 

َععٍ  ١َطس١ً اٱعساز أٚ ايتٓؿٝص أٚ إطادع١, سٝح ٫ ٜتِ إعساز َٛاظْ

عٔ إٝعاْٝات ا٭خط٣ ٜٚتِ ضب٘ ايكطاضات ببعهٗا ع٢ً نٌ َػتٜٛات 

ايٛغا٥ٌ ٚايٓتا٥ر ٚبٌ َطانع إ٪غػ١, ؾٗٞ ُجٌ ِٛشدا يًع٬قات بٌ 
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إػ٪ٚي١ٝ إدتًؿ١, يصيو ٜتِ إعساز إٝعاْٝات بادتُاع َٚٓاقؿ١ نٌ 

 ا٭ططاف ٚايكٝاّ بٓؿط إٝعاْٝات ع٢ً كتًـ إػتٜٛات يٲط٬ع ٚايتٓؿٝص.

ايــطقاب١: يٛ ضدعٓا إٍ َؿّٗٛ ايطقاب١ لس أْٗا تتُجٌ ٗ فُٛع١  --

قطاضات أٚ إدطا٤ات ٜهٕٛ َٔ ؾأْٗا  َٔ ايعًُٝات اييت تتدص ؾهٌ

إكاض١ْ بٌ اٱلاظات ٚا٭ٖساف أٟ َا بطَر َٚا سكل )ؼسٜس, ؼًٌٝ 

َٚعاؾ١ ا٫مطاؾات(. ٬ْسٜ َٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿٌ يًُٛاظ١ْ ٚإطاقب١ إٔ 

ٖٓاى تڀابكا, ٭ْٓا عٓسَا ْتهًِ عٔ إٝعاْٝات ؾإْٓا ْتهًِ عٔ كتًـ 

هح يٓا َها١ْ َٚس٣ أ١ُٖٝ إٛاظ١ْ ٚٚا٥ـ إ٪غػ١ ٚبايتايٞ تت

ايتكسٜط١ٜ ٗ ؼكٝل ضقاب١ ؾعاي١ ع٢ً عًُٝات إؿطٚع, ؾاغتدساَٗا ّهٔ 

اٱزاض٠ َٔ َعطؾ١ َس٣ ١ُ٥٬َ اـڀ٘ ٚا٭ٖساف ٚايػٝاغات 

إٛنٛع١ َكسَا, َٚكاض١ْ ْتا٥ر ايعًُٝات ايؿع١ًٝ ٗ ْٝ  أقػاّ 

تابع١ ا٫مطاؾات اييت قس إؿطٚع باـڀ٘ ٚا٭ٖساف إٛنٛع١ غابكا, َٚ

ؼسخ ْتٝذ١ يًتٓؿٝص ايؿعًٞ, ٜٚتڀًب ؼكٝل ٖصٙ ا١ُٕٗ تكػِٝ 

بٌ نٌ إطانع أٚ ا٭قػاّ  إ٪غػ١ إٍ َطانع َػ٪ٚي١ٝ ٚؼسٜس ايع٬ق١

 ٚا٭ْؿڀ١ بٛن  ٚسسات قٝاؽ أٚ َعاٜرل يتشكٝل ٖسؾٌ:
()

       

 .اأ٫ٚ: قٝاؽ ا٭زا٤ ٕدتًـ إطانع ٚإػ٪ٚيٌ عًٝٗ

ثاْٝا: ايكٝاّ ٬َس١ٛ ٚتػذٌٝ ا٫مطاؾات ٚؼًًٝٗا ٚؼسٜس ا٭غباب إ٪ز١ٜ 

 إٍ شيو يًكٝاّ بايتكشٝشات اي٬ظ١َ.

ٜعس ْٛاّ إٝعاْٝات قاعس٠ يًتدڀٝ٘ ٚايدلف١ أٜها ٜػُح جملُٛع 

تِٗ ٚايتكِٝٝ ايصاتٞ ٭زا٥ِٗ )ايطقاب١ ايصات١ٝ(. اتڀٜٛط َٗاضبايعاًٌَ 

ٕٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ إٍ عس٠ َباز٨ ٜتڀًب اسذلاَٗا ؽه  ع١ًُٝ إعساز ا

اّ ٛاّ إٝعاْٝات ٗ إ٪غػ١, ٚشيو َٔ خ٬ٍ إزضاز َْٛٔ أدٌ إلاح ْ

إٝعاْٝات ٗ إطاض غٝاغ١ عا١َ يًُ٪غػ١ تػڀٞ ْٝ  ايٓؿاطات ٜٚتِ 

تكػُٝٗا ٚؾل َػ٪ٚي١ٝ إطانع, ٫ٚبس َٔ ؼسٜس إػ٪ٚيٝات بكؿ١ 

ت٢ ّهٔ تكِٝٝ ا٭زا٤, ٚإٔ تتكـ إٝعاْٝات زقٝك١ يتًو إطانع س

بإط١ْٚ ٚايتذسٜس عٝح ٜتڀًب إعاز٠ ايٓٛط ٗ تٛقعات إٝعاْٝات عٓس 

ٚٗٛض َعًَٛات دسٜس٠ شات أثط ع٢ً إعڀٝات اؿانط٠ 
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ٚإػتكب١ًٝ.
()

ٜتڀًب أخص ايعاٌَ ايبؿطٟ بعٌ ا٫عتباض ٗ إطاض  .

ٗ إٝعاْٝات غٛا٤ ٗ  ٙط أثطٜٛٗ إٔ هب ايصٟ غٝاغ١ إٛاضز ايبؿط١ٜ

. َٚ  شيو ؾٗٓاى غٝاغ١ أخط٣ ٱعساز اَطس١ً إعسازٖا أٚ تٓؿٝصٖ

إٛاظ١ْ قس تتبٓاٖا بعض اٱزاضات ايعًٝا ٗ إؿطٚعات ٖٚٞ غٝاغ١ 

إٛاظ١ْ إؿطٚن١. ٚطبكا شلصٙ ايػٝاغ١ ؾإٕ اٱزاض٠ ايعًٝا ٫ ت٪َٔ 

اظ١ْ, ٚإِا ٜتِ ؾطض إٛاظ١ْ َؿاضن١ إػتٜٛات ايتٓؿٝص١ٜ ٗ إعساز إٛ

ع٢ً ٖصٙ إػتٜٛات َٔ داْب اٱزاض٠ ايعًٝا, ٚطبكا شلصٙ ايػٝاغ١ أٜها 

٫ تكّٛ احملاغب١ اٱزاض١ٜ بتذُٝ  تكسٜطات إٛاظ١ْ َٔ ا٭قػاّ إدتًؿ١ 

ٚإِا ٜتِ إعساز إٛاظ١ْ ٗ قػِ احملاغب١ اٱزاض١ٜ طبكا يتعًُٝات اٱزاض٠ 

ٕ إتباع ٖصٙ ايػٝاغ١ قس ٫ ًٜك٢ غايبا أٟ ضنا َٔ ايعًٝا ؾك٘, ٫ٚؾو أ

, سٝح قس ٜؿطض عًِٝٗ تٓؿٝص ١داْب إػ٪ٚيٌ عٔ تٓؿٝص إٛاظْ

َٝعاْٝات ٜكعب أٚ قس ٜهٕٛ َٔ إػتشٌٝ عًِٝٗ تٓؿٝصٖا, أٚ قس ًٜك٢ 

أسٝاْا ضناِٖ إشا ناْت إٛاظ١ْ َٔ ايػٗٛي١ َهإ يتٓؿٝصٖا ْتٝذ١ دٌٗ 

ٚتبك٢ أسػٔ ططٜك١  اْٝات اؿكٝك١ٝ يًتٓؿٝص.اٱزاض٠ ايعًٝا باٱَه

ٱعساز إٛاظ١ْ ٖٞ اييت تعس ع٢ً أغاؽ إؿاضن١ ؾطٙ إٔ تهٕٛ 

إؿاضن١ سكٝك١ٝ ٚيٝػت قٛض١ٜ, ٚإٔ تهٕٛ ا٭ططاف إؿاضن١ ٗ 

 إعسازٖا داز٠. 

 غازغا: ؾطٚٙ إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ:

تكسٜط١ٜ إٍ ؼكٝل ا٫ْهباٙ عتُاز إٝعاْٝات اياتٗسف إ٪غػ١ َٔ ٚضا٤ 

ٗ ايتػٝرل, ٚايتشهِ ايتٛاظْٞ ٕػاض إ٪غػ١, ٚايتشػٌ إػتُط بٓا٤ا 

ع٢ً إعڀٝات إتذسز٠ ٚايتڀٛض اؿاقٌ ٗ أ١ُْٛ ايتػٝرل ٚتهٓٛيٛدٝا 

اٱْتاز, ٚيتشكٝل تًو ا٭ٖساف ٜتڀًب ٚدٛز ْٛاّ َٝعاْٝات تكسٜط١ٜ 

ٜط ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتػٝرل, َ  تٛؾرل ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ تػا ضؾعاٍ َتڀٛ

ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٜتڀًب ؾطٚٙ َتعسز٠ يٓذاس٘, ْصنط َٓٗا
؛
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 ايتِٓٛٝ ايعاّ يًُ٪غػ١: --

ٜٓبػٞ ايكٝاّ بتكػِٝ إ٪غػ١ إٍ ٚٚا٥ـ ْٚؿاطات َٚكاحل َتذاْػ١ 

تػ٢ُ َطانع إػ٪ٚي١ٝ قكس ايتشهِ اؾٝس ٗ ايتػٝرل عٔ ططٜل 

ف يهٌ َطنع ٜتڀًب ؼكٝكٗا َ  تٛؾرل اتؿٜٛض إػ٪ٚيٝات, ٚؼسٜس أٖس

ايٛغا٥ٌ ا١ُ٥٬ٕ يتشكٝل شيو ٗ إطاض اٱزاض٠ با٭ٖساف ٚاي٬َطنع١ٜ 

يهُإ ايسق١ إڀًٛب١ ٗ اؽاش ايكطاضات ٚايعٌُ ع٢ً ايتٓػٝل عٓس إعساز 

ٖٚصا نً٘ ٜٛؾط إَها١ْٝ تڀبٝل َطاقب١ إٝعاْٝات ٚتكِٝٝ  ,إٝعاْٝات

 ٚؼًًٝٗا ٗ إطاض َبسأ اٱزاض٠ با٫غتجٓا٤, تؿطٚقاا٭زا٤ عٔ ططٜل ؼسٜس اي

عاز١ٜ قـكس ؼًًٝٗا ٚايٛقٛف ع٢ً  ا٫ٖتُاّ إٍ ايعٓاقط ايػـرل بتٛدٝ٘

أدٌ اؽاش إدطا٤ات بؿأْٗا, ٚإٕ إعساز إٝعاْٝات ٜتڀًب  َػبباتٗا َٔ

 نطٚض٠ إعاز٠ ايتِٓٛٝ.

 ْٛاّ إعًَٛات:  - -

ٚططٜك١ ١ُ٥٬َ سػب ايٓٛاّ نطٚض٠ ا٫عتُاز ع٢ً قاغب١ َؿك١ً 

ٚا٫غذلاتٝذٞ يًُ٪غػ١. ْبػٞ ؼسٜس فاٍ إٛاظ١ْ ٗ ايعَٔ  ٟايتػٝرل

)أغبٛع, ؾٗط,...(, ٚٗ إهإ )إ٪غػ١, ايٛسس٠, ايكػِ, ايٛضؾ١, 

ايٓؿاٙ(, َ  نطٚض٠ ٚدٛز َعًَٛات شات دٛز٠ َتُج١ً ٗ ن١ُٝ ايػً  

 ايعا١ًَ...إخل.إڀًٛب١ ٚأغعاض إٛاز ا٭ٚي١ٝ ٚتهًؿ١ ايٝس 

 اؾاْب ايبؿطٟ:- -

, ٤ٜتعًل بايؿطٚٙ ايٓؿػ١ٝ ٚتأثرل ايع٬ق١ ايػا٥س٠ بٌ ايعاًٌَ )َسضا

(, ع٢ً إعساز ٚتٓؿٝص إٝعاْٝات اييت َػ٪ٚيٞ إكاحل, َٛٚؿٌ, عُاٍ

تب٢ٓ ع٢ً ايجك١ ٚإػا١ُٖ بإؾطاى نٌ إعٌٓٝ زٕٚ نػٛٙ, ٚإٔ تهٕٛ 

ٖتُاَات اٱزاض٠ ٗ إعساز إٝعاْٝات َكًش١ نٌ ايعاًٌَ َٔ نُٔ ا

 ٟ.ؿٝعقكس إعڀا٥ٗا إها١ْ اي٬ظ١َ نُٓ٘ تػٝرلٟ ٚضقابٞ ٚؼ

 ؾ١ٓ إٛاظ١ْ: --

تهٕٛ ٖصٙ ايًذ١ٓ ٗ نجرل َٔ إؿطٚعات بط٥اغ١ إسٜط ايعاّ يًُؿطٚع 

ٚعه١ٜٛ َسٜط ايتػٜٛل َٚسٜط اٱْتاز َٚسٜط إؿذلٜات ٚإسٜط إايٞ, 
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اٯخطٜٔ ع٢ً سػب ٚطٚف نٌ َؿطٚع. ٜٚكّٛ َعِٛ ٚبعض ا٭ؾطاز 

ايعٌُ ايتٓؿٝصٟ ٗ ٖصٙ ايًذ١ٓ إسٜط إايٞ أٚ َسٜط إٛاظ١ْ, ٚتكّٛ ٖصٙ 

ايًذ١ٓ بٛن  اـڀٛٙ ايط٥ٝػ١ٝ يًدڀ١ ايؿا١ًَ يًُؿطٚع, ٚنصا تكّٛ 

َتابع١ تٓؿٝص اـڀ١ ٗ بعض إؿطٚعات, ٚتكّٛ أٜها َطادع١ ٚتسقٝل 

 قػاّ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗا.اـڀ٘ ايؿطع١ٝ يٮ

تبسأ ؾ١ٓ إٛاظ١ْ بأعُاشلا قبٌ زخٍٛ ؾذل٠ إٛاظ١ْ بٛقت ناف ست٢ 

تتُهٔ َٔ تكسِٜ تكسٜطاتٗا ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ إٍ فًؼ إزاض٠ إؿطٚع, 

ست٢ ٜتػ٢ٓ ي٘ اٱط٬ع عًٝٗا ٚإعڀا٤ ا٬ٕسٛات اييت ٜطاٖا نطٚض١ٜ 

, ٚإكازق١ عًٝٗا يهٞ تكبح خڀ١ ٱعاز٠ قٝاغتٗا ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

عٌُ َعتُس٠ ٜٚكبح نٌ َػ٪ٍٚ قػِ َػ٪ٍٚ عٔ تٓؿٝص اـڀ١ 

 اـاق١ بكػُ٘, ٚإعڀا٤ تٛنٝشات ع٢ً ا٫مطاؾات عٔ اـڀ١ إعتُس٠.

ٚبعس ٚن  اـڀ١ ايؿا١ًَ ٜبك٢ ع٢ً َػ٪ٍٚ نٌ قػِ ٚن  خڀ١ 

تؿك١ًٝٝ تػاعس ع٢ً تٓؿٝص اؾع٤ إٛنٌ إيٝ٘ َٔ اـڀ١ ايعا١َ 

ٜٚػاعسٙ ٗ شيو إسٜط إايٞ, ٚتكّٛ ؾ١ٓ إٛاظ١ْ َطادع١ اـڀ٘ 

ايؿطع١ٝ يٮقػاّ ٚاٱزاضات, ٚنٌ ٖصا بٗسف ايتٓػٝل ؾُٝا بٌ ا٭قػاّ 

يتشكٝل أٖساف إؿطٚع, ٚبصيو تكبح اـڀ١ قاب١ً يًتشكٝل َٚٛاؾل 

 عًٝٗا َٔ ططف إػتٜٛات اٱزاض١ٜ إػ٪ٚي١ عٔ تٓؿٝصٖا.

 إتشه١ُ ٗ إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ: غابعا: ايعٛاٌَ

قبٌ إٔ ْبسأ ٗ إعساز إٛاظ١ْ ٫بس إٔ مسز َا ٖٞ ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ اييت 

تتشهِ ٗ ايػٝاغ١ ايعا١َ يًُؿطٚع, ٚنٝـ ت٪ثط ٖصٙ ايعٛاٌَ ٗ إعساز 

إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ, ٖٚصٙ ايعٛاٌَ إتشه١ُ قس تهٕٛ سذِ إبٝعات, 

 , استٝادات بطْاَر اٱْتاز, ضأؽ إاٍ ايعاٌَ.ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ

 سذِ إبٝعات: --

إشا نإ يًُ٪غػ١ طاق١ إْتاد١ٝ تؿٛم سذِ إبٝعات إتٛقع١, ٗ ٖصٙ 

اؿاي١ ٜتِ ٚن  بطْاَر إْتادٞ ٜتٓاغب َ  سذِ اٱْتاز إُهٔ بٝع٘ 

ا ٚايصٟ ٖٛ أقٌ َٔ ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ, ٚبصيو ٜكبح ايعاٌَ إتشهِ ٖٓ

 ٖٛ سذِ إبٝعات.
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 ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ إتاس١: - -

إشا ناْت ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ إتاس١ يًُ٪غػ١ أقٌ َٔ سذِ إبٝعات 

إتٛقع١, ٗ ٖصٙ اؿاي١ ْكٍٛ إٔ ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ ٖٞ ايعاٌَ إتشهِ.

 َػتًعَات بطْاَر اٱْتاز: --

  تػٜٛك٘ ٚبٝع٘, إشا تٛؾط يًُ٪غػ١ إَها١ْٝ إْتاز سذِ َعٌ تػتڀٝ

ٚيهٔ إْتاز ٖصا اؿذِ ٜتڀًب تٛؾط َػتًعَات اٱْتاز َٔ ٜس عا١ًَ, 

َٛاز أٚي١ٝ ٚيٛاظّ اٱْتاز إدتًؿ١, ؾكس ٜكعب ع٢ً إ٪غػ١ اؿكٍٛ 

ع٢ً ايٝس ايعا١ًَ إتدكك١ أٚ قس تٛاد٘ إ٪غػ١ قعٛب١ ٗ تٛؾرل 

 ٖصٙ اؿاي١ إٛاز ا٭ٚي١ٝ أٚ َػتًعَات اٱْتاز يػبب َٔ ا٭غباب, ٗ

تكبح َػتًعَات اٱْتاز ٖٞ ايعاٌَ إتشهِ.

ضأؽ إاٍ ايعاٌَ: --

إٕ أٟ ظٜاز٠ ٗ اٱْتاز تتڀًب ظٜاز٠ ٗ ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ٫غتجُاضٙ ٗ 

تٛؾرل َػتًعَات اٱْتاز اي٬ظ١َ يٲْتاز, ٚايعٜاز٠ ٗ اؿذِ إڀًٛب َٔ 

ٓؿٝص ايدلْاَر, ٗ ٖصٙ اٱْتاز ٚعسّ تٛؾط ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ٜعطقٌ ت

اؿاي١ ٜكبح ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ٖٛ ايعاٌَ إتشهِ.

 ثآَا: َعاٜا ٚسسٚز ا٫ْتؿاع َٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ:

َعاٜا ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ: إٕ اغتدساّ ْٛاّ إٝعاْٝات  --

ْب ايتكسٜط١ٜ ٜ٪زٟ إٍ ايبشح عٔ ايؿطم اييت تهٕٛ أنجط ضع١ٝ, ٚإٍ دا

ٖصا ؾإٕ أغًٛب إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٜكسّ ث٬خ خسَات ض٥ٝػ١ٝ يٲزاض٠, 

ٖٚٞ ايتدڀٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚايطقاب١ نُا أٚنشٓا غابكا, غرل إٔ شلصا 

ا٭غًٛب َعاٜا أخط٣ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

إيعاّ اٱزاض٠ بتدڀٝ٘ بطافٗا ع٢ً أغاؽ اقتكازٟ غًِٝ بايٓػب١  -

 يطأزلاي١ٝ ٚضأؽ إاٍ ايعاٌَ.يًُٛاز ٚا٭دٛض ٚإكاضٜـ ا

إيعاّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز إ٪غػ١ بٛن  خڀ١ تتٓاغب َ  خڀ٘  -

 ا٭قػاّ ا٭خط٣, َٚ  ا٭ٖساف ا٭غاغ١ٝ يًُ٪غػ١. 
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هدل اٱزاض٠ ع٢ً ٚن  بطاَر ٚخڀ٘ ُهٔ َٔ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ  -

 يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ٚإٛاز ا٭ٚي١ٝ َٚٛاضز إ٪غػ١ إدتًؿ١.

ِ ؼسٜس إػ٪ٚي١ٝ يهٌ َػت٣ٛ َٔ َػتٜٛات اٱزاض٠ ٚنٌ ؾطز تٓٛٝ -

 َٔ أؾطازٖا, ٚؼسٜس َطانعٖا. 

إيعاّ إ٪غػ١ ع٢ً زضاغ١ ايػٛم ٚإؿان١ً بٌ إٓتذات َٔ سٝح  -

ايطع١ٝ َٚٔ سٝح ايڀًب عًٝٗا ٗ ايػٛم, ٚزضاغ١ أغايٝب اٱْتاز 

دٗا, ٚقاٚي١ ٚاختٝاض أسػٓٗا َٔ سٝح ايتهًؿ١ ٚايٛقت اي٬ظّ ٱْتا

 ايتٛغ  ٗ ايػٛم.

ّجٌ أغًٛب إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ق٠ٛ تعٌُ ع٢ً اغتػ٬ٍ أَٛاٍ  -

إ٪غػ١ أسػٔ اغتػ٬ٍ, ٭ْ٘ ِٜٓٛ سذِ إسؾٛعات ٗ سسٚز 

 اٱٜطازات.

ًٜعّ اٱزاض٠ ع٢ً ٚن  ْٛاّ دٝس يًُشاغب١ ايعا١َ ٚاحملاغب١  -

 ايتش١ًًٝٝ.

ٕػرلٜٔ َٔ ايتعطف َػبكا ع٢ً ن١ُٝ ٜعتدل ٚغ١ًٝ إع١َٝ٬ ُهٔ ا -

إبايؼ ايت١ًُٜٝٛ اي٬ظ١َ يتٌُٜٛ إؿطٚع ٚاٱٜطازات إتٛق  اؿكٍٛ 

 عًٝٗا َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص ٖصا إؿطٚع.

ًٜعّ إػتٜٛات اٱزاض١ٜ ع٢ً احملاؾ١ٛ ع٢ً إٛاعٝس, ٚعسّ اؽاش  -

 ايكطاضات اٱزاض١ٜ قبٌ أخص ْٝ  ايعٛاٌَ بعٌ ا٫عتباض.

ايٛقٛف ع٢ً َس٣ ؼكل ا٭ٖساف إٛنٛع١, َٚتابع١ ْٝ   -

 ايٓؿاطات يبشح َس٣ ايتكسّ ٗ تڀبٝل اـڀ١.

 سسٚز ا٫ْتؿاع َٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ: --

ٜعتدل ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ أزا٠ تػتعًُٗا اٱزاض٠ ٕػاعستٗا ٗ فاٍ 

إٓاغب١, ٚيهٔ ٫ ّهٔ  ايتٓب٪ باٱٜطازات ٚايتهايٝـ ٫ؽاش ايكطاضات

اعتباضٖا ايع٬ز ايهاٌَ يهٌ ْٛاسٞ ايٓكل ٗ ايتػٝرل, شيو ٭ٕ ٖصا 

 ايٓٛاّ هب إٔ ٜػتعٌُ ٗ سسٚز َع١ٓٝ ٖٚصا يٮغباب ايتاي١ٝ:



 ...                     د.مفيدة يحياوي/أ.قرقب مبارك تخطيط الحجم األمثل للنقدية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (546) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٜعتُس إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ع٢ً ايتكسٜطات, ٚبصيو ؾإٕ إٛاظ١ْ  -

تٗا, ٖٚصٙ ايتكسٜطات ايتكسٜط١ٜ تػتُس قٛتٗا َٔ ق٠ٛ ايتكسٜطات ٚقش

تتأثط َشٝ٘ إ٪غػ١ إتػرل, ؾٛطٚف ايّٝٛ يٝػت ٖٞ ْؿػٗا ٚطٚف 

ايػس, ٚبصيو ٚدب اغتعُاٍ ٖصٙ ايتكسٜطات عصض َ  تؿِٗ سسٚزٖا َٚا 

عًٝٗا َٔ قٝٛز ٚقاٚي١ تهٝٝؿٗا َ  تػرلات احملٝ٘.

ا٭زا٠ إٕ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٖٞ أزا٠ تػتعًُٗا اٱزاض٠ ٫ٚ ّهٔ شلصٙ  -

 إٔ ؼٌ قٌ َػتعًُٗا.

إٕ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٜؿتح ايباب أَاّ ْٝ  ا٭ؾطاز زاخٌ  -

إ٪غػ١ يًُؿاضن١ ٗ إعساز أٖساف إ٪غػ١, ؾُج٬ ٗ ايػابل نإ َسٜط 

اٱْتاز ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ يسٜ٘ ق٬س١ٝ إعساز بطْاَر اٱْتاز, أَا ايّٝٛ 

َؿاضن١ َعِٛ أؾطاز إ٪غػ١, ٚأنجط  ؾأقبشت إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ تعس

َٔ شيو ؾإٕ َػ٪ٚشلا ايػاَٞ ٜػتعٌُ إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يتكِٝٝ أزا٥٘, 

ٚبصيو ؾإٕ ْٛاّ إٝعاْٝات ٜ٪زٟ إٍ قاغب١ إػ٪ٚيٌ ع٢ً ايٓؿكات اييت 

ٖٞ ؼت ضقابتِٗ ؾك٘, ٚبصيو هب إزخاٍ ٖصا ايٓٛاّ بڀطٜك١ شن١ٝ عٝح 

 ٛاسٞ ايبؿط١ٜ إتعًك١ بٗا.ْأخص بعٌ ا٫عتباض ايٓ

ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ لس تهًؿ١ اغتدساّ ْٛاّ إٝعاْٝات دس  -

َطتؿع١, يصيو هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َدلض شلا ٖٚصا ٗ ٌٚ اٱٜطازات 

اٱناؾ١ٝ, ؾإشا ناْت تهًؿ١ إٛاظ١ْ أقٌ َٔ اٱٜطازات اٱناؾ١ٝ ايٓاػ١ 

غتدساّ ٖصا ايٓٛاّ ؾتعتدل عٓٗا أٚ َا ٜتِ تٛؾرلٙ َٔ ايتهايٝـ ْتٝذ١ ٫

 َكبٛي١. 

هب أ٫ ْعتُس ٗ إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ع٢ً ا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ  -

٭ٕ ٖصا ايٓٛاّ ايتكًٝسٟ ٫ ٜعڀٞ ْتا٥ر َهبٛط١, ٭ْ٘ ٫ ٜعتُس ع٢ً 

 ا٭غايٝب ايطٜان١ٝ ٚاٱسكا١ٝ٥ ٱهاز إػت٣ٛ ا٭َجٌ.

سٜس سذِ اٱْتاز اي٬ظّ إٕ ٖصا ايٓٛاّ بٛنع٘ اؿايٞ ٜٗتِ بتش

٫ستٝادات إدعٕٚ ٚإبٝعات إتٛقع١ ؾك٘, ٫ٚ ٜٗتِ با٭غًٛب ايصٟ 
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ٜػتدسّ ٗ ع١ًُٝ اٱْتاز أٚ ٗ أٟ قػِ َٔ ا٭قػاّ, ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتِ 

 اٱْتاز. نُا إٔ ٖصا ا٭غًٛب ايتكًٝسٟ ٫ هٝبٓا ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ:

 بأنجط َٔ ططٜك١, َا ٖٛ أؾهٌ ٗ ساي١ إَها١ْٝ إْتاز َٓتٛز َعٌ -أ

 أغًٛب ؾين ٱْتاد٘؟

ست٢ ًْيب ايڀًب اـاضدٞ إتٛق , نِ ٚسس٠ هب إْتادٗا ٗ نٌ َطنع  -ب

َٔ َطانع اٱْتاز, ٚنٝـ ْطتب ٖصٙ إطانع طبكا ٭ٟ َعٝاض َٛنٛع 

 َػبكا؟

ٖٛ َػت٣ٛ اٱْتاز  بايٓػب١ يًٛسسات اٱْتاد١ٝ إتها١ًَ ضأغٝا, َا -ز

أٚ َطنع ايصٟ ّهٓٓا َٔ ايٛؾا٤ َا ؼتاز إيٝ٘ اٱغتدساَات يهٌ قػِ 

 ايساخ١ًٝ يٲْتاز َٔ د١ٗ ٚإبٝعات اـاضد١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣.

ٖٚصا ا٭غًٛب ايتكًٝسٟ ٫ ٜعڀٞ يٓا دٛابا غًُٝا عٔ اـڀ١ ايؿا١ًَ 

اييت بإَهاْٗا إٔ تأخص ٗ ا٫عتباض ْٝ  ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚتطب٘ بٌ ا٭قػاّ 

, ٚشلصا هب إزخاٍ ع٢ً ٖصا ايٓٛاّ ا٭غايٝب ايع١ًُٝ نأغًٛب ضبڀا َجايٝا

ايدلف١ اـڀ١ٝ ٚأغًٛب إسخ٬ت ٚإدطدات اييت ُهٓٓا َٔ اٱداب١ ع٢ً 

 ا٭غ١ً٦ ايػابك١.

 َٚٔ ايٓكا٥ل اييت ت٪زٟ إٍ نعـ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ْصنط:

 عسّ نؿا١ٜ احملاغب١ ايعا١َ ٚاحملاغب١ ايتش١ًًٝٝ. -

 سّ ايتٓػٝل بٌ إطانع إدتًؿ١.ع -

 َػاعس٠ غرل ناؾ١ٝ َٔ ططف اٱزاض٠. -

 ايػطع١ ٗ تڀبٝل ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ. -

 اػاٙ إػرلٜٔ إٍ اْتٛاض ايهجرل َٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ. -

عسّ تبػٝ٘ اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ. -

١ ايٓكس١ٜ:تاغعا: ايتٓب٪ ايٓكسٟ بٛاغڀ١ إٝعا١ْٝ ايتكسٜطٜ

إٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٖٞ عباض٠ عٔ نؿـ ٜبٌ اٱٜطازات ايٓكس١ٜ 

إتٛقع١ ٚنصيو إسؾٛعات ايٓكس١ٜ إتٛقع١, ٚؾا٥ض أٚ عذع اٱٜطازات 

عٔ إسؾٛعات خ٬ٍ ؾذل٠ قسز٠, ؾكس ؼهط ايتكسٜطات إتٛقع١ ع٢ً 

 أغاؽ َٜٛٞ أٚ أغبٛعٞ أٚ ؾٗطٟ أٚ غٟٓٛ.
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ٕ إايٕٝٛ ع٢ً إزاض٠ أضقس٠ اؿػابات يتٛؾرل ٖسٗ ايطع١ٝ ٜٚطنع إسٜطٚ

ٚايػٝٛي١, ٚتك  ع٢ً عاتل إسٜط إايٞ َػ٪ٚي١ٝ إعساز خڀ١ ػعٌ 

إكبٛنات ايٓكس١ٜ إتاس١ َػا١ٜٚ ع٢ً ا٭قٌ يًُسؾٛعات ٚشيو يهٞ ٫ 

تك  إ٪غػ١ ٗ عػط َايٞ, ٚهب ع٢ً إسٜط إايٞ أٜها تكًٌٝ تهايٝـ 

ت إاي١ٝ ٚتٛدٝ٘ ايػٝٛي١ إاي١ٝ ٗ ايٛد١ٗ اييت ؼكل أقك٢ ضبح إعا٬َ

ٚأَإ, ٚبصيو هب ع٢ً إسٜط إايٞ ايتٓب٪ بسق١ ؿطن١ ا٭َٛاٍ 

)إكبٛنات ٚإسؾٛعات(, ٚشيو ٕٛاد١ٗ ايعػط إايٞ إٕ ٚدس, ٚإشا نإ 

ٖٓاى ؾا٥ض ٗ ا٭َٛاٍ ٚدب عًٝ٘ اغتجُاضٖا ٗ إؿاضٜ  إطع١ ٚأقٌ 

 اطط٠.ك

َٚٔ ايٛانح إٔ كاطط٠ ايتدڀٝ٘ ايػ٧ٝ يًٓكس١ٜ ٗ ا٭دٌ ايككرل 

ٜؿكس إ٪غػ١ زلعتٗا أَاّ إٛضزٜٔ, ٚبصيو ٜهٕٛ َٔ ايكعب اغتعاز٠ 

ثكتِٗ, ٚغ٤ٛ اٱزاض٠ ّهٔ إٔ ٜ٪ثط ٗ إػتكبٌ ع٢ً احملا٫ٚت اشلازؾ١ إٍ 

يع٤٬ُ تعِٛٝ ضأؽ إاٍ ايعاٌَ, ٚغٛف وسز اغتكطاض إكبٛنات َٔ ا

ٚإسؾٛعات إٍ إٛضزٜٔ ٚزق١ َتڀًبات إٛاظ١ْ ايطأزلاي١ٝ, نُا وسز 

ايكسض٠ ع٢ً ايتٓب٪ ايسقٝل بايٓكس١ٜ ٗ إس٣ ايككرل. ٚعَُٛا تتٛقـ 

ؾعاي١ٝ ٚق١ُٝ إٛاظ١ْ ايٓكس١ٜ ع٢ً زق١ ايتٓب٪ات اييت تب٢ٓ عًٝٗا ٖصٙ 

 إٛاظ١ْ.

غٓتعطض إٍ أُٖٗا تٛدس عس٠ ططم يًتٓب٪ با٫ستٝادات ايٓكس١ٜ, 

ٚإتُج١ً ٗ ططٜك١ ايتسؾل ايٓكسٟ, ٖٚصٙ ايڀطٜك١ ٖٞ أنجط ايڀطم 

اغتعُا٫ ٚتعتُس ع٢ً ايتٓب٪ يهٌ عٓكط َٔ عٓاقط إكبٛنات 

ٚإسؾٛعات ايٓكس١ٜ, ٚتتُجٌ إكبٛنات ايٓكس١ٜ ٗ ايصَِ احملك١ً ٚنصيو 

أٚ بٝ  دع٤  إبايؼ ايٓكس١ٜ ايٓاػ١ عٔ تٓاظٍ إ٪غػ١ ع٢ً أقٍٛ ثابت١

َٔ أٚضاقٗا إاي١ٝ, أَا إسؾٛعات ؾتتُجٌ ٗ أدٛض ايعُاٍ ٚاٱهاض 

ٚايهطا٥ب ع٢ً ا٭ضباح إٛظع١, ٚتػسٜس ايسٜٕٛ إػتشك١ ٚؾطا٤ أقٍٛ 

 دسٜس٠ أٚ أٚضام َاي١ٝ.

 تكسٜط ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً: --
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قع١, ْٚٛطا ٜعتُس تكسٜط إكبٛنات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ع٢ً إبٝعات إتٛ

٭١ُٖٝ زق١ إبٝعات إتٛقع١ ؾإْ٘ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ٜتِ استػاب ٖصا 

ايطقِ اعتُازا ع٢ً نٌ َٔ تكسٜطات إػ٪ٚيٌ عٔ ايتػٜٛل دٓبا إٍ 

دٓب َ  زضاغ١ ايٛطٚف ا٫قتكاز١ٜ اييت تعٌُ إٓؿأ٠ ٗ ًٚٗا, ٚاييت 

ا٭عُاٍ . بعس ؼسٜس ضقِ 6غٛف ت٪ثط بايهطٚض٠ ع٢ً إبٝعات إػتٗسؾ١

إتٛق  هب تكػُٝ٘ إٍ َبٝعات ْكس١ٜ َٚبٝعات آد١ً, ٚبصيو ؾإٕ 

إ٪غػ١ ؼكٌ ع٢ً ق١ُٝ إبٝعات ايٓكس١ٜ ٗ اؿاٍ, ٗ سٌ ؼكٌٝ 

إبٝعات اٯد١ً ٜتٛقـ ع٢ً غٝاغات ا٥٫تُإ ٚايتشكٌٝ اييت تتبعٗا 

 إ٪غػ١.

إٓتٛط٠ تكسٜط إسؾٛعات ايٓكس١ٜ: َٔ أِٖ عٓاقط إسؾٛعات  - -

ٖٞ إٛاز ا٭ٚي١ٝ, ٚشلصا هب ايكٝاّ بسضاغ١ سػابات إٛضزٜٔ يتشسٜس 

ايؿذل٠ ايعاز١ٜ يًتػسٜس, َٚٔ ا٭سػٔ إٔ ْهٕٛ َتؿا٥ٌُ عٛنا إٔ 

ْهٕٛ َتؿا٥ًٌ, ْٚعين بٗصا أْ٘ َٔ إػتشػٔ إٔ تهٕٛ ؾذل٠ ايتػسٜس 

١ عٛنا يًُٛضزٜٔ بايٓػب١ يًؿذل٠ ؼت ايسضاغ١ أقكط َٔ ايؿذلات ايػابك

َٔ إٔ تهٕٛ ط١ًٜٛ, ٚيهٔ ٖصا ٚؾكا يؿطٚٙ ايؿطا٤ اييت غٝتِ ا٫تؿام 

عًٝٗا َ  إٛضزٜٔ خ٬ٍ ؾذل٠ إٛاظ١ْ
(7)

. 

أَا بايٓػب١ يٮدٛض ؾُٝهٔ ؼسٜسٖا بػٗٛي١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً 

تكسٜطات ايتٛٚٝـ ٚتكسٜطات ايتٛقـ عٔ ايعٌُ بايٓػب١ يؿذل٠ إٛاظ١ْ. 

ض هب إٔ ْأخص ْٝ  َطانع إػ٪ٚي١ٝ, نُا ّهٔ ايتٓب٪ ٚعٓس تكسٜط ا٭دٛ

بتٛاضٜذ تٛظٜ  ا٭ضباح ٚتػسٜس ايؿٛا٥س, ٚبكؿ١ عا١َ هب ؼسٜس َٛاعٝس 

ايتػسٜس بسق١ ؾُٝ  إسؾٛعات ا٭خط٣, أَا إسؾٛعات إتعًك١ 

با٫غتجُاض ؾٗٞ َطتبڀ١ بٛقت ا٫غت٬ّ ايؿعًٞ ي٬غتجُاض أٚ بؿطٚٙ 

 َتؿل عًٝٗا.

ايطقٝس ايٓكسٟ: بعس ايكٝاّ بع١ًُٝ تكسٜط إكبٛنات ٚإسؾٛعات  --

ايٓكس١ٜ, ْكّٛ بڀطح إسؾٛعات َٔ إكبٛنات َ  ا٭خص بعٌ 

ا٫عتباضايطقٝس ايٓكسٟ ٗ أٍٚ إس٠ ست٢ ْػتڀٝ  ايتعطف ع٢ً ٚنع١ٝ 

غٝٛي١ إ٪غػ١ ٌٖ ؼسخ ظٜاز٠ أٚ ْككإ ٗ ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ, ٫ٚ 
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َعطؾ١ ٌٖ إ٪غػ١ َطغ١ُ ع٢ً اقذلاض ا٭َٛاٍ أٚ  ْػتڀٝ  ٗ اؿٌ

٫, ٚبصيو ٚدب ع٢ً إ٪غػ١ ا٫ستؿاٚ عس أز٢ْ َٔ ايػٝٛي١ ٫غتعُاشلا 

ٗ ٚقت ايعػط إايٞ, ّٚهٔ ؼسٜس اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايػٝٛي١ بس٫ي١ ضقِ 

ا٭عُاٍ أٚ بس٫ي١ ضأؽ إاٍ ايعاٌَ, َٚكاض١ْ ايؿا٥ض أٚ ايعذع ٗ 

١ٜ َ  اؿس ا٭ز٢ْ يًطقٝس ْتعطف ع٢ً إبًؼ ايٛادب ايػٝٛي١ ايٓكس

اقذلان٘ ٚنصيو َٛعسٙ, أٚ إبًؼ ايصٟ ّهٔ تٛٚٝؿ٘ ٚنصيو َٛعسٙ. 

ٚباغتدساّ ٖصٙ ايبٝاْات ّهٔ تكسٜط ايطقٝس ايٓكسٟ ٗ ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط, 

٪غػ١ تسبرل نُا ّهٔ ؼسٜس َا إشا نإ ايطقٝس ناؾٝا أّ أْ٘ هب ع٢ً إ

قذلاض َٔ ايػرل ٕٛاد١ٗ ايعذع ٗ ايطقٝسططٜل ا٫َبًؼ ْكسٟ عٔ 
(8)

 . 

إعساز إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣  عاؾطا

 -اؾعا٥ط-يًذٓٛب ببػهط٠

قس ٜط٣ ايبعض قكط اغتدساّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ع٢ً أْٛاع َع١ٓٝ 

ازٌٜ َٔ إؿطٚعات أ٫ ٖٚٞ إؿطٚعات ايهدل٣, غرل إٔ َعِٛ ا٫قتك

اتؿكٛا ع٢ً إٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ّهٔ تڀبٝك٘ ع٢ً إ٪غػات 

ظُٝ  أْٛاعٗا ٚإٕ اختًؿت باخت٬ف سادات إؿطٚع ٚسذُ٘ ْٚٛع 

ْؿاط٘. ٚباعتباض إٔ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ دس ١َُٗ بايٓػب١ يًُ٪غػات 

 ايكػرل٠.  نبرل٠ اؿذِ, ؾٗصا ٫ ٜعين أبسا أْ٘ ٫ قٌ يتڀبٝكٗا ٗ إ٪غػات

ؾُٔ ادٌ ايتڀبٝل ايعًُٞ ٕا مت ايتعطض ي٘ غابكا, قُٓا باختٝاض إسس٣ 

, -اؾعا٥ط–إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ايباضظ٠ ع٢ً َػت٣ٛ ١ٜ٫ٚ بػهط٠ 

سٝح تعتدل ؾطن١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب َٔ أِٖ إ٪غػات 

ا٫قتكاز١ٜ اييت تٓؿ٘ ع٢ً َػت٣ٛ اي١ٜ٫ٛ. ٚتعتدل َ٪غػ١ إڀاسٔ 

٣ يًذٓٛب َٔ أندل إ٪غػات ُٜٛٓا يًػٛم احملًٞ ٚايٛطين َؿتكات ايهدل

ايكُح, ٖٚٞ تٛاد٘ َٓاؾػ١ َٔ ططف عس٠ َ٪غػات ٖاث١ً َٓٗا 

َڀاسٔ ايدلن١ بعضٜب١ ايٛاز, َڀاسٔ ايعٜبإ ايتابع١ يًطٜاض غڀٝـ 

بايكٓڀط٠, َڀاسٔ ايػعاي١, َڀاسٔ اٱخ٠ٛ سٛسٛ ...إخل, ٚيهٔ ٜبك٢ 

٣ يًذٓٛب ضا٥ذا ٗ ا٭غٛام احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚشيو إْتاز إڀاسٔ ايهدل

ؾٛزت٘ ٚيًػٝاغات ايتػٜٛك١ٝ إتبع١ ٚإتُج١ً ٗ ايبٝ  اٯدٌ ٚإعڀا٤ 
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سػَٛات ع٢ً سػب ضقِ ا٭عُاٍ احملكل, ٚتٛؾرل ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ٚنصيو 

ؾتح ْكاٙ بٝ  ٗ أَانٔ عسٜس٠ َٓٗا ْكاٙ ايبٝ  ايٛاق  زاخٌ َكط اي١ٜ٫ٛ 

ُا ًٜٞ ايعًٝا, سٞ اجملاٖسٜٔ, ؾاضع اؿهِٝ غعسإ, ؾاضع ٚإتُج١ً ؾٝ

 قاحل باٟ ْٚكڀ١ بٝ  أخط٣ ببًس١ٜ طٛيك١ ١ٜ٫ٚ بػهط٠.

تٗسف إٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ إٍ اغتدساّ ْكس١ٜ َ٪غػ١ إڀـاسٔ  

ايهدل٣ يًذٓٛب بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٚغٛف ْتڀطم ٗ ايبسا١ٜ إٍ نٝؿ١ٝ سػاب 

ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓـٛب ثـِ بعـسٖا     ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً

َباؾط٠ ْكّٛ بإعساز إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ 

 يًذٓٛب.

سػاب ايتـسؾكات ايٓكسٜـ١ ايساخًـ١ ٕ٪غػـ١ إڀـاسٔ ايهـدل٣        --

 :يًذٓٛب يػ١ٓ 

تعتُس َ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب ٗ ٌُٜٛ ْؿاطٗا عًـ٢ إبٝعـات   

يو يهْٛٗا َ٪غػ١ إْتاد١ٝ, ٚٗ ساي١ ٚقٛع عػط َايٞ ؾتعتُـس عًـ٢   ٚش

قطٚض بٓه١ٝ يتػڀ١ٝ ٖصا ايعذع ٚتبآٜت غٝاغ١ إ٪غػ١ ايتشكـ١ًٝٝ  

َــٔ غــ١ٓ ٭خــط٣, ٚشيــو سػــب غٝاغــ١ إ٪غػــ١ ٚسػــب ايٛــطٚف   

ناْت إ٪غػ١ تتب  غٝاغ١ ايسؾ   ا٫قتكاز١ٜ ايػا٥س٠, ؾد٬ٍ غ١ٓ 

% خ٬ٍ غتٕٛ خ٬ٍ ايج٬ثٕٛ ّٜٛ إٛاي١ٝ ٚ% % ٚايؿٛضٟ َكساض 

اتبعت غٝاغ١ أخـط٣ ُجًـت ٗ زؾـ      ّٜٛ َٔ تاضٜذ ايبٝ , ٚٗ غ١ٓ 

ٚ   % ؾٛضا  % خـ٬ٍ ايػـتٕٛ ٜـّٛ    % خ٬ٍ ايج٬ثـٕٛ ٜـّٛ إٛايٝـ١ 

ؾهاْـت ْػـب١ ايـسؾ  ايؿـٛضٟ      إبتسا٤ َٔ تاضٜذ ايبٝ , أَـا ٗ غـ١ٓ   

% تػـسز خـ٬ٍ غـتٕٛ    إٛايٞ ٚتبكـ٢  % خ٬ٍ ايج٬ثٕٛ ّٜٛ % ٚ

 ّٜٛ َٔ تاضٜذ ايبٝ . 

َٚٔ خ٬ٍ إعڀٝات إتٛؾط٠ يٓا, ْكّٛ بإعساز دسٍٚ إكبٛنات ايٓكس١ٜ 

نُا ٖٛ َـبٌ ٗ اؾـسٍٚ    ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب يػ١ٓ 

, عًُا إٔ َكبٛنات إ٪غػ١ تتُجـٌ بايسضدـ١ ا٭ٍٚ ٗ أَـٛاٍ    ()ضقِ 

ٚبايتايٞ غٓكّٛ بتكسٜط إكبٛنات ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ايٓاػ١ عٔ إبٝعات, 



 ...                     د.مفيدة يحياوي/أ.قرقب مبارك تخطيط الحجم األمثل للنقدية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (552) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ع١ًُٝ ايبٝ , نُا تٛدس ٖٓاى َكبٛنات أخط٣ ْاػ١ عٔ قطٚض قكرل٠ 

ًَٕٝٛ زٜٓاض دعا٥طٟ خ٬ٍ ؾٗط زٜػُدل َـٔ   ا٭دٌ ٚتتُجٌ ٗ َبًؼ 

 . غ١ٓ 

 .(: املكبٕضات الٍكدٖٛ لطٍٛ ددٔه زقي )

 دٛإ َاٟ أؾطٌٜ َاضؽ ؾٝؿطٟ داْؿٞ  

َبٝعات ؾـٗط  

ْـــــــــٛؾُدل 

 

      

َبٝعات ؾـٗط  

ــُدل  زٜػــــــ

      

َبٝعات ؾـٗط  

داْؿٞ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

ؾٝؿــــــــــطٟ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

َاضؽ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

أؾطٌٜ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

َاٟ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

دٛإ 

      

ــٛع  فُـــــــــ

 إكبٛنات

 

 

 

   

 زٜػُدل ْٛؾُدل أنتٛبط تُدلغب أٚت د١ًٜٝٛ 

َبٝعات ؾـٗط  

َاٟ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

دٛإ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

دًٜٛٝـــــــــ١ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

أٚت 

      

َبٝعات ؾـٗط  

غـــــــــبتُدل 

   

 

  

      َبٝعات ؾـٗط  
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أنتٛبط 

َبٝعات ؾـٗط  

ْـــــــــٛؾُدل 

      

َبٝعات ؾـٗط  

ــُدل زٜػــــــ

      

ــٛع  فُـــــــــ

 إكبٛنات
      

يػابل ٬ْسـٜ ٚدـٛز تصبـصب ٗ إكبٛنـات ايٓكسٜـ١      َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ا

ناْت ٗ أقـٌ قُٝـ١ شلـا ثـِ      يًُبٝعات ؾد٬ٍ ؾٗط داْؿٞ َٔ غ١ٓ 

تبسأ ٗ ا٫ضتؿاع إٍ إٔ تكٌ إٍ أع٢ً ق١ُٝ شلا خ٬ٍ ؾٗط أنتٛبط َٔ غ١ٓ 

أٟ إٔ إكبٛنات ايٓكس١ٜ ٗ َ٪غػ١ إڀـاسٔ ايهـدل٣ يًذٓـٛب     

٬ٍ بساٜـ١ نـٌ غـ١ٓ ٚتهـٕٛ َتكاضبـ١ ٗ بكٝـ١       تهٕٛ ٗ أقٌ ق١ُٝ شلـا خـ  

 ا٭ؾٗط.

إعــساز إٛاظْــ١ ايتكسٜطٜــ١ ايٓكسٜــ١ ٕ٪غػــ١ إڀــاسٔ ايهــدل٣  --

 : يًذٓٛب يػ١ٓ 

ٜتِ إعساز إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب 

َٔ خ٬ٍ تكسٜط إكبٛنات ايٓكس١ٜ اييت مت ؼسٜسٖا أع٬ٙ, ٚتكسٜط 

ٕسؾٛعات ايٓكس١ٜ اييت مت ْعٗا َٔ كتًـ ْؿكات ا٫غتػ٬ٍ ْٚؿكات خاضز ا

ا٫غتػ٬ٍ, ٚسػاب ايطقٝس ايٓكسٟ ايؿٗطٟ َٔ د١ٗ ٚاجملُ  َٔ د١ٗ 

 أخط٣؛

 .(: املٕاشٌٛ التكدٖسٖٛ الٍكدٖٛ لطٍٛ ددٔه زقي )

ايطقـٝس ايٓكـسٟ    فُٛع إسؾٛعات فُٛع إكبٛنات ضقٝس أٍٚ إس٠ 

 ايؿٗطٟ

ايطقٝس ايٓكـسٟ  

 اجملُ 

  -     داْؿٞ

  -    ؾٝؿطٟ 

  -    َاضؽ 

      أؾطٌٜ 

  -    َاٟ 

      دٛإ 

  -    د١ًٜٝٛ 

  -    أٚت 



 ...                     د.مفيدة يحياوي/أ.قرقب مبارك تخطيط الحجم األمثل للنقدية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (554) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  -     غبتُدل

      أنتٛبط 

      ْٛؾُدل 

      زٜػُدل 

بل ٬ْسـٜ ٚدـٛز تصبـصب ٗ ا٭ضقـس٠ ايٓكسٜـ١      َٔ خـ٬ٍ اؾـسٍٚ ايػـا   

ايؿٗط١ٜ ؾد٬ٍ ا٭ؾٗط دـاْؿٞ, ؾٝؿـطٟ, َـاضؽ, َـاٟ, دًٜٛٝـ١, أٚت,      

ناْــت ا٭ضقــس٠ ايٓكسٜــ١ غــايب١, بُٝٓــا ا٭ضقــس٠  غــبتُدل يػــ١ٓ 

ايٓكس١ٜ اجملُع١ ٖٞ أٜها َتصبصب١ َٚتٓاقك١ ٚيهٔ ٖٞ َٛدب١ ٬ْٚسٜ 

ػـ١ نـبرل٠ دـسا َكاضْـ١ بـطقِ      أٜها إٔ ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ اجملُعـ١ يًُ٪غ 

أعُاشلا ٖا ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز أَٛاٍ عاط١ً هب اغتػ٬شلا يًٛقـٍٛ يٮَجًٝـ١   

ٗ تػٝرل ايٓكس١ٜ, َٚٔ ا٭ؾهٌ اغـتػ٬ٍ ٖـصٙ ا٭َـٛاٍ ايعاطًـ١ ايـيت ٫      

ؼكل عا٥سا بٗصا ايؿهٌ ٗ ْؿاطات ؾـت٢ ؽـل ٖـصٙ إ٪غػـ١ ٗ ؾـهٌ      

١ ظٜــاز٠ ايڀاقــ١ ا٫ْتادٝــ١ اغــتجُاضات , اٚ ٗ ظٜــاز٠ إدعْٚــات َٚــٔ مثــ

 يًُ٪غػ١ ٚغرلٖا ٖا تطاٙ َٓاغبا َٚڀًٛبا ٗ ٖصٙ ايؿذل٠.

8 

تعتدل ايػٝٛي١ بايٓػب١ يًُ٪غػ١ عا٬َ دس َِٗ, ٚغايبا َا تهٕٛ ايعٜاز٠ 

ٗ ايػٝٛي١ ع٢ً سػاب ايطع١ٝ, ٖٚٓاى عس٠ زٚاؾ  ي٬ستؿاٚ بايٓكس١ٜ 

ٕـايٞ, ٚست٢ ٜكبح ؽتًـ باختـ٬ف غٝاغ١ إ٪غػـ١ ٚؾدك١ٝ إسٜط ا

ايتٓب٪ بايطقٝس ايٓكسٟ يًُ٪غػ١ ٖهٓا هب زضاغ١ نٌ َٔ إكبٛنات 

ٚإسؾٛعات اـاق١ بٗا ٚاختٝاض ايڀطٜك١ ا١ُ٥٬ٕ يتكسٜطٖا. 

ٜعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ َٔ بٌ إؿانٌ اييت تٛاد٘ إسٜط إايٞ ٗ ٖصا 

شيو عًٝ٘ إٔ ايعكط ٖٚٛ ٜػٗط ع٢ً ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ, ٚيهٞ ٜٓذح ٗ 

ٜٛؾل بٌ ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ٚاـاضد١, ٚإشا ٚق  خًٌ ٗ تػٝرلٙ يًٓكس١ٜ 

ٚدب عًٝ٘ تكشٝح ٖصا اـًٌ, ؾإشا نإ إؿهٌ ٖٛ ؾا٥ض ٗ ايػٝٛي١ 

ٚدب عًٝ٘ تٛٚٝـ ٖصا ايؿا٥ض ٚاختٝاض ايڀطٜك١ ا١ُ٥٬ٕ ٗ شيو, أَا 

ايڀطٜك١ إشا نإ َؿهٌ عػط ٗ ايػٝٛي١ ٚدب عًٝ٘ ٌُٜٛ ٖصا ايعػط ب

 إج٢ً.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إٕ اشلسف َٔ ٚضا٤ إْؿا٤ بطْاَر ايتٌُٜٛ ٖٛ ايػُاح يًُ٪غػ١ باَت٬ى 

ٖٝه١ً َاي١ٝ َتٛاظ١ْ بايٓػب١ يهٌ ؾذل٠, يهٔ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ تٛاظٕ 

ايٓكس١ٜ ع٢ً إس٣ ايككرل غرل َهُٕٛ, ؾكس ّهٔ إٔ ٜؿٗس خًٌ ع٢ً 

طاؾات بٌ ايدلف١ إثط سسٚخ ؾٛاضم بٌ إساخٌٝ ٚإكاضٜـ, أٚ تٛٗط ام

اؿكٝك١ٝ ٚايتكسٜط١ٜ, أٚ قس ٜطد  إٍ ٚٗٛض استٝادات ٌُٜٛ َٛزل١ٝ, 

ٚبايتايٞ َٚٔ أدٌ نُإ تػٝرل سػٔ هب ايكٝاّ بتٓب٪ات ع٢ً إس٣ 

ايككرل, ٚعًٝ٘ ؾإٕ أٟ َ٪غػ١ َػرل٠ َايٝا بكؿ١ دٝس٠ تكّٛ 

ٗا١ٜ بإدطا٤ات تكسٜط١ٜ ؾٗط١ٜ يًٓكس١ٜ ٚاييت ٜتِ إعسازٖا عاز٠ ٗ ْ

ايػ١ٓ, ٖصٙ ايتكسٜطات ٜتِ إْؿا٩ٖا اْڀ٬قا َٔ فٌُ إٝعاْٝات باعتباض 

تسؾكات إكاضٜـ َٔ د١ٗ ٚتسؾكات إٛاضز َٔ د١ٗ أخط٣, إٕ ػُٝ  

ٖصٙ ايتسؾكات ٜػُح باغتد٬م تػرلات ايٓكس١ٜ ٗ نٌ َطس١ً, ٚعًٝ٘ 

غٝٛٗط ٗ ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط إَا ؾا٥ض سٝح هب ع٢ً إ٪غػ١ إٔ ػس 

تٛٚٝـ ٖه١ٓ شلصا ايؿا٥ض, أٚ عذع ٗ ايٓكس١ٜ ٚٗ ٖصٙ اؿاي١  ؾطم

ع٢ً إ٪غػ١ إٔ تبشح عٔ ٚغا٥ٌ ايتٌُٜٛ ايهطٚض١ٜ يتػڀ١ٝ شيو 

ايعذع, إَا عٔ ططٜل ا٫قذلاض ايككرل ا٭دٌ أٚ عٔ ططٜل ايػشب 

ع٢ً إهؿٛف أٚ ست٢ خكِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ اييت عٛظتٗا إشا ناْت ٖصٙ 

ٌُٜٛ ا٫ستٝاز, ٚٗ نٌ ا٭سٛاٍ ؽتاض إ٪غػ١ ايڀطٜك١ ا٭خرل٠ ناؾ١ٝ يت

 اييت تٓاغبٗا سػب ٚنعٝتٗا إاي١ٝ ٚع٬قتٗا َ  ايبٓٛى.
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خايل قاٗ قاحل, تكٓٝات تػٝرل َٝعاْٝات إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ إػتك١ً, زٜٛإ إڀبٛعات ( 1)

 .806-805, م0223اؾاَع١ٝ, اؾعا٥ط, 
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عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة بالمحددات الثقافية واالجتماعية 

 للمستهلك

 جامعة بومرداس  د/ رزقي خليفي
résumé: 
Nous allons dans cet article faire l'exposé des différents facteurs 
environnementaux qui peuvent influencer le consommateur et son 
comportement. et nous allons, en même temps ,essayer de faire la 
lumière sur  l'importance pour le responsable marketing de  connaître 
ces facteurs, et la manière dont il doit les exploiter afin d'atteindre la 
satisfaction et obtenir la fidélité du consommateur 
 

 

 يًتػٜٛل, اؿسٜح إؿّٗٛ اؿايٞ ٚقتٓا ٗ إ٪غػات َعِٛ تبٓت يكس

 ٤دا ايؿًػؿ١ شلصٙ تبٓٝٗا إٔ ٫ٚؾو إػتًٗهٌ, َ  تعاًَٗا ٗ نؿًػؿ١

 ع٢ً ايكا١ُ٥ ايؿًػؿ١ ٖصٙ إ٪غػ١, أٖساف ؼكٝل ٗ يؿعايٝتٗا ْتٝذ١

 .إ٪غػ١ اٖتُاّ قٛض إػتًٗو اعتباض

 إٓتٳر,) ايتػٜٛكٞ َعهٗا بتكُِٝ إ٪غػ١ تكّٛ ايؿًػؿ١ ٖصٙ ٚٚؾل

 ٖصا إػتًٗهٌ, تػتٗسف خ٬ي٘ َٔ ٚايصٟ ,(ايذلٜٚر ايػعط,ايتٛظٜ ,

 ع٢ً اعتُازا بتكُُٝ٘ إ٪غػ١ كّٛت إٔ إؿذلض َٔ ايصٟ إعٜر

 ايبشح ٖصا خ٬ٍ َٚٔ ٚايب١٦ٝ احملٝڀ١ ب٘, ٚغًٛنات٘, إػتًٗو زضاغ١

ايكطاضات ايتػٜٛك١ٝ يًُ٪غػ١ ٚاحملسزات  بٌ إٛدٛز٠ ايع٬ق١ إبطاظ ماٍٚ

 اٱؾهاي١ٝططح   خ٬ٍ َٔ ٚشيو ,ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُػتًٗو

زات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُػتًٗو ٗ ؼسٜس تأثرل احملسإٍ َا أز٣ : ايتاي١ٝ

 .؟ ايكطاضات ايتػٜٛك١ٝ يًُ٪غػ١

 ايؿطع ا٭ٍٚ: احملسزات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.

 ْٚصنطٖا ٗ َا ًٜٞ:

 

 

 



 د.رزقي خليفي                     ....عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة 
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 أ٫ٚ: ايجكاؾ١ ٚايجكاؾات اؾع١ٝ٥.

ايجكاؾ١: .

تعطٜؿٗا: "ٜؿرل َؿّٗٛ ايجكاؾ١ إٍ فُٛع١ ايكِٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس  .أ 

ايػا٥س٠ ٗ فتُ  َا, ٚنصيو ايٓتاز إازٟ ايصٟ ٜعهػٗا,  ٚإعتكسات

ٚأ١ٜ ضَٛظ أخط٣ شات َع٢ٓ تػاعس أؾطاز اجملتُ  ع٢ً ايتؿاِٖ َ  

بعهِٗ, ٚتؿػرل ٚتكِٝٝ تكطؾاتِٗ زاخٌ اجملتُ "
()

.

ٚبصيو ؾإٕ ايجكاؾ١ تتهٕٛ َٔ عٓكطٜٔ أغاغٌٝ ٚ ُٖا: 
()

 

 ,ٚايعازات ٚايتكايٝس  ايعٓكط إازٟ: ٜٚؿتٌُ ع٢ً ايكِٝ ٚا٭ؾهاض

ٚإعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚغرل ايس١ٜٝٓ ايػا٥س٠ ٗ اجملتُ .

  ايعٓكط إازٟ: ٜٚتهُٔ ايٓتاز إازٟ ٭ؾطاز اجملتُ  َجٌ اؿاغبات

اٯي١ٝ, ٚإباْٞ ٚايػٝاضات...

اـكا٥ل ايعا١َ يًجكاؾ١: تتُٝٸع  ثكاؾ١ أٟ فتُ  بأضب  خكا٥ل  .ب 

ض٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ:
()

 جكاؾ١ َٔ خ٬ٍ تعًُٗا؛ٜهتػب ا٭ؾطاز اي

  تتٛاضخ ا٭دٝاٍ إتعاقب١ ايجكاؾ١ َٔ خ٬ٍ عسز َٔ إ٪غػات

ا٫دتُاع١ٝ )ا٭غط٠, إسضغ١, إ٪غػات ايس١ٜٝٓ, ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ, 

ا٭ٌٖ, ا٭قسقا٤(؛

  ٌتتُٝٸع ايجكاؾ١ بايجبات ٚا٫غتُطاض, ٚيهٓٗا قس تتػٝٸط ٗ ا٭د

ايڀٌٜٛ بتػٝٸط بعض ايكِٝ إ٪غػ١ شلا؛

  ؼ٢ٛ قٛاعس ايػًٛى بايكبٍٛ ايعاّ ٗ اجملتُ , طإا أْٗا ؼكل إؾباعا

ادتُاعٝا ٭ؾطازٙ.

نُا ت٪ثط قِٝ اجملتُ   ايجكاؾ١ ٚتأثرلٖا ٗ غًٛى إػتًٗو: .ز 

َٚعتكسات٘ ٚعازت٘ ٚتكايٝسٙ ٗ ايػًٛى ايعاّ ٭ؾطازٙ, ؾإْٗا تؿهٌ 

ٗا ؾُٝا أٜها غًٛنِٗ ايؿطا٥ٞ ٚا٫غت٬ٗنٞ َٔ دٛاْب عسٜس٠ لًُ

 :ًٜٞ
()

 ؼسٜس اشلٝهٌ ا٫غت٬ٗنٞ يًُذتُ  ٚؾًػؿت٘ ا٫غت٬ٗن١ٝ؛



(559) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ؼسٜس ْٛع١ٝ إٓتذات إػُٛح بٝعٗا زاخٌ اجملتُ ؛

  ؼسٜس ا٭غباب )ايسٚاؾ ( اييت َٔ أدًٗا ٜؿذلٟ إػتًٗهٕٛ تًو

إٓتذات؛

 ايتأثرل ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات ايؿطا١ٝ٥؛

 ؾطاز اجملتُ .قٝاغ١ أغايٝب ا٫تكاٍ بٌ أ

ايجكاؾات اؾع١ٝ٥ )ايؿطع١ٝ(:  .
()

تؿٌُ ايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ فُٛع١  

ايكِٝ ٚا٭ؾهاض اييت ؼسز ِ٘ غًٛى ا٭قًٝات زاخٌ ايجكاؾات ا٭ق١ًٝ, 

نا٭قًٝات ايعطق١ٝ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ, َٚجٌ ٖصٙ ا٭قًٝات هب إٔ 

ٙ تهٕٛ ٖٝع٠ ٗ عازاتٗا ٚتكايٝسٖا ست٢ تؿهٌ خكا٥ل قسز٠ شلص

ا٭ق١ًٝ.

ٚايجكاؾات ايؿطع١ٝ تسخٌ ٚتتعاٜـ َ  ايجكاؾ١ ايعا١َ يًُذتُ ؛ 

٭غباب نجرل٠ َٓٗا اشلذط٠, ايعٌُ َٚ  َطٚض ايٛقت ٜهػب ايهجرل َٔ 

أؾطاز ايجكاؾات ايؿطع١ٝ دٛاْب ٚخكا٥ل ٚعٓاقط عسٜس٠ َٔ أؾطاز 

 ايجكاؾات ا٭ق١ًٝ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٜٚتعاٜؿٕٛ َعِٗ.

ؾات ايؿطع١ٝ أ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ ضغِ أَا تػٜٛكٝا ؾإٕ يًجكا

ا٫غذلاتٝذٝات ٚايػٝاغات ايتػٜٛك١ٝ ٚايذلٚه١ٝ يهجرل َٔ إٓتذات, 

خاق١ عٓسَا ٜؿهٌ أؾطاز ايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ غٛقا اغت٬ٗن١ٝ 

اقتكازٜا, نتٛؾط ايك٠ٛ ايؿطا١ٝ٥ ايعاي١ٝ. شلصا ٜتٛدب ع٢ً إػٛقٌ 

ايٓٛط إٍ نٌ َٔ ٗ ساي١ زضاغ١ أثط ايجكاؾ١ ع٢ً غًٛى إػتًٗو 

ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ نهٌ, باعتباضٖا َػأيتإ تتؿاع٬ٕ 

عدل ايعَٔ َ  بعهُٗا ايبعض, ست٢ ٜٓكٗط اؾع٤ بايهٌ خ٬ٍ ؾذل٠ 

 ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ, ٜٚ٪ثط اؾع٤ ع٢ً ايهٌ ٗ أؾهاٍ عسٜس٠.

 ثاْٝا: ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ.

ب١ٝ٦ٝ إ٪ثط٠ ٗ غًٛى تعتدل ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ أِٖ ايعٓاقط اي

إػتًٗو, ْٚتڀطم ؾُٝا ًٜٞ إٍ تعطٜؿٗا ٚشنط خكا٥كٗا ٚكتًـ 

 ايؿ٦ات إه١ْٛ شلا.
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تعطٜـ ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ: "ْككس بايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ تًو  .

ايڀبك١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا إػتًٗو, ٚإتُج١ً َذُٛع١ َٔ 

ٚايِٝ ا٭ؾدام هُعٗا قاغِ َؿذلى َٔ ايعازات ٚايتكايٝس 

ٚإؿاِٖٝ ٫ٖٚتُاَات ٚ ا٭ِاٙ إعٝؿ١ٝ, ٖٚصٙ اجملُٛع١ ُاضؽ أِاطا 

غًٛن١ٝ َتكاضب١, ٖٚٞ دع٤ َٔ ايڀبكات ا٫دتُاع١ٝ إه١ْٛ 

يًُذتُ "
()

.

" ٜٚتِ ؼسٜس عٓاقط ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ ٚؾل فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ 

ط٠ٚ َجٌ: َػت٣ٛ ايسخٌ, إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايٛٚٝؿٞ, ا١ٕٓٗ, ايج

ٕ يهٌ َٔ ٖصٙ إإٛضٚث١, َٓڀك١ ايػهٔ, ْٛع ايػهٔ...,سٝح 

ايعٛاٌَ زضد١ َٔ ا٭١ُٖٝ ف ؼسٜس ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ ؽتًـ َٔ 

ٚقت ٯخط َٚٔ فتُ  ٯخط, ؾايبعض ٜط٣ إٔ ايجط٠ٚ ٖٞ ا٭نجط 

أ١ُٖٝ, ٜٚط٣ ايبعض اٯخط إٔ ايٛٚٝؿ١ ٖٞ ا٭ِٖ, ٖٚهصا..., ٚٗ 

ٛاٌَ تتػرل َٔ ٚقت ٯخط تبعا يسضد١ ايٛاق  ؾإٕ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايع

تڀٛض اجملتُ  ٚتؿاعٌ إتػرلات ٗ عازات٘ ٚتكايٝسٙ ٚعٓاقط 

ثكاؾت٘"
()

. 

ايؿ٦ات إه١ْٛ يڀبكات ا٫دتُاع١ٝ ٚخكا٥كٗا: إٕ ايڀبك١  .

ا٫دتُاع١ٝ ت٪ثط ٗ غًٛى إػتًٗو بسضد١ نبرل٠, ٖٚصا َا أنست٘ 

أنست ٖصٙ ايسضاغات  ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٗ ايسٍٚ إتكس١َ, سٝح

ع٢ً ٚدٛز ث٬خ طبكات ادتُاع١ٝ, ٜتٛظع عًٝٗا أؾطاز فتُ  َا, 

ٖٚصٙ ايڀبكات ٖٞ: 
()

ايڀبك١ ايعًٝا: ٚتتؿطع  ٖصٙ ايڀبك١ إٍ: .أ 

  ايڀبك١ ايعًٝا ا٭ع٢ً: ٖٚٞ طبك١ قاسب١ ثط٠ٚ َٛضٚث١, أؾطازٖا

ٜعًُٕٛ ٗ فاٍ إاٍ ٚايكٓاع١, ٚوطقٕٛ ع٢ً ايتُٝٸع ٗ بعض 

ُاضغات ايػًٛن١ٝ, أَا ؾُٝا ىل غًٛناتِٗ ايؿطا١ٝ٥ ؾٓذسِٖ إ

َتشؿٕٛٛ ٗ ِڀِٗ ايػًٛنٞ ا٫غت٬ٗنٞ, ٜتػٛقٕٛ ٗ ا٭ٚقات 

اييت ؽًٛ َٔ ا٫ظزساّ.
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  ٍايڀبك١ ايعًٝا ايٛغڀ٢ ٚايسْٝا: ٖٚٞ طبك١ أقشاب إٗٔ ٚضدا

ا٭عُاٍ إُٝعٜٔ أقشاب ايجط٠ٚ اؾسٜس٠, أِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ 

١ًٝ ٚٚانش١, ٚتعهؼ إلاظاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚتعدل عٓٗا, تهٕٛ د

ؾٝؿذلٚا يًتؿاخط ٚايتباٖٞ, ًّٕٚٝٛ يؿطا٤ إٓتذات إُٝع٠.

ايڀبك١ ايٛغڀ٢: ٚتتؿطع إٍ: .ب 

  ٌٕٝٓٗايڀبك١ ايٛغڀ٢ ا٭ع٢ً:  ٖٚٞ طبك١ تتهٕٛ َٔ ا

ايٓادشٌ, ٚضداٍ ا٭عُاٍ َٔ ايٓٛع إتٛغ٘, ٚثطٚتِٗ 

٫غت٬ٗنٞ ؾِٗ ٜطنعٕٚ ع٢ً اؾٛز٠ َتٛغڀ١, أَا عٔ غًٛنِٗ ا

ٗ إٓتذات ٭ِْٗ ٜٗتُٛا نجرلا بإعًَٛات ٚايتعًِٝ, ٚواٚيٛا إْؿام 

زخًِٗ ٚٚقتِٗ ٗ إتع١  يتعٜٛض اؾٗس ايصٟ ٜبصيْٛ٘ ٗ سٝاتِٗ.

  ايڀبك١ ايٛغڀ٢ ايٛغڀ٢ ٚا٭ز٢ْ: طبك١ اؿطؾٌٝ َٚسضا٤

بشجٕٛ عٔ إهاتب ٜعٝؿٕٛ سٝا٠ عاز١ٜ ٗ أسٝا٤ َتٛانع١, ٜ

تكسٜط اجملتُ  شلِ ٚثٓا٥٘ عًِٝٗ, ٜتُٝعٕٚ بعسز نبرل ٭ؾطاز ا٭غط٠ 

(, ًّٕٝٛ إٍ اقتٓا٤ إٓتذات إعُط٠, ٜبشجٕٛ عٔ -َٔ )

ايطاس١ ٗ ع١ًُٝ ايؿطا٤, ٜٚبتعسٕٚ عٔ ايذلف ٗ ا٭ثاخ إٓعيٞ, 

ٜٚؿهًٕٛ إلاظ ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ بأْؿػِٗ, ٜتػٛقٕٛ ٗ ا٭عٝاز 

ٌ ٚبؿهٌ غرل َٓتِٛ.ٚايعڀ

ايڀبك١ ايسْٝا: ٚتتؿطع إٍ: .ز 

  ًُٕٛايڀبك١ ايسْٝا ا٭ع٢ً: ٚتتهٕٛ َٔ ايعُاٍ غرل إٗط٠, ٜٚع

يتشكٝل ا٭َإ شلِ ٚ٭غطِٖ, ٚيؿطا٤ َا وتادْٛ٘ ٗ اؿٝا٠, 

ٚايعٌُ ايٝسٟٚ ٖٛ َكسض زخًِٗ, أَا عٔ ِڀِٗ ايؿطا٥ٞ ؾٗٛ 

اييت ت٪ثط ع٢ً  غرل َسضٚؽ َٚتٗٛض, ٚططٜك١ عطض إٓتذات ٖٞ

قطاضاتِٗ ايؿطا١ٝ٥, ٜكَٕٛٛ بايؿطا٤ َٜٛٝا, ٚسػب َا ٜتٛؾط َٔ 

َٛاضز َاي١ٝ عٓسِٖ.

  ٗ ايڀبك١ ايسْٝا ايٛغڀ٢ ٚا٭ز٢ْ: ٖٚٞ طبك١ ايعُاٍ غرل إٗط٠

إعاضع ٚإكاْ , َٚٔ شٟٚ إػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ إتس١ْٝ, ّتاظٕٚ 
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ٜؿعطٕٚ زا٥ُا   بكعٛب١ تُِٓٛٝٗ ؿٝاتِٗ ٜٚعٝؿٕٛ َٜٛا بّٝٛ

بايٝأؽ ٚايػهب يػ٤ٛ أسٛاشلِ إاز١ٜ, ٜٓؿكٕٛ نٌ َا يسِٜٗ ع٢ً 

اؿادات ايهطٚض١ٜ َٜٛٝا.

َٔ خ٬ٍ اغتعطانٓا ٕدتًـ ايڀبكات ا٫دتُاع١ٝ ٜٛٗط يٓا دًٝا 

أ١ُٖٝ َعطؾ١ إ٪غػ١ )ضدٌ ايتػٜٛل( شلا ٖٚصا ٕكاب١ً نٌ طبك١ َعٜر 

ٜطتب٘ بكطاضاتٗا ايؿطا١ٝ٥, تػٜٛكٞ ٜٓاغبٗا ٜٚٓاغب خكا٥كٗا ؾُٝا 

ٚؾُٝا ًٜٞ إبطاظ شلصٙ ا٭١ُٖٝ: 
()

 

  إٕ ؼسٜس ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ يٮؾطاز ٜ٪زٟ بإ٪غػ١ إٍ َعطؾ١

خكا٥كِٗ ٚأِاطِٗ ٗ اؿٝا٠ بؿهٌ عاّ, ٚأِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ 

بؿهٌ خام, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜتِ ػع١٥ ا٭غٛام ٚبٓا٤ 

ا٫غذلاتٝذٝات ايتػٜٛك١ٝ.

 ؾطاز اجملتُ  ٜسضنٕٛ َهاْتِٗ بايٓػب١ يًڀبكات ا٫دتُاع١ٝ إٕ أ

ا٭خط٣, ٜٚسضنٕٛ َٛق  أؾطاز ايڀبكات ا٭خط٣, بايٓػب١ شلِ, ٚشلصا 

ا٭َط أ١ُٖٝ تػٜٛك١ٝ نبرل٠, ؾإػتًٗو ّهٔ إٔ ٜؿذلٟ َٓتذات 

َع١ٓٝ, ؾك٘ ٭ْٗا َؿه١ً, ٚؼ٢ٛ بكبٍٛ ٚضنا أؾطاز ايڀبك١ 

أٚ إٍ ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ع٢ً, نُا ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓتُٞ شلا, 

أْ٘ ٜبتعس عٔ ؾطا٤ إٓتذات اييت تطتب٘ بأِاٙ ايػًٛى ا٫غت٬ٗنٞ 

يًڀبكات ا٭ز٢ْ َٓ٘, ٭ْ٘ ٜط٣ ٗ شيو إْكاقا ٕهاْت٘ ا٫دتُاع١ٝ.

  ٙتعتدل ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ َعاٜرل ػع١٥ ايػٛم, ٚشيو ي٬ضتبا

ك١ ا٫دتُاع١ٝ, َٚٔ خ٬ٍ شيو إٛدٛز بٌ أْٛاع إٓتذات ٚايڀب

ّهٔ ٕسٜط ايذلٜٚر إٔ ٜكسّ َعه٘ ايذلٚهٞ ع٢ً ن٤ٛ ا٫ستٝادات 

اـاق١ بهٌ طبك١ ادتُاع١ٝ.

  ِٝإٕ ا٫ْتُا٤ إٍ طبك١ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ ٜعين ٚدٛز َعاٜرل ٚق

ٚأِاٙ غًٛى قسز٠ يٮؾطاز إٓتٌُ شلا, أٟ إٔ يهٌ طبك١ إطاضا 

قٞ ايڀبكات.َطدعٝا شلا ىتًـ عٔ با
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ْٚؿرل إٍ أْ٘ ٫ تٛدس سسٚز ٚؾٛاقٌ ٚانش١ بٌ كتًـ ايڀبكات 

ا٫دتُاع١ٝ, نُا إٔ ا٭ؾطاز ّهِٓٗ ا٫ْتكاٍ َٔ طبك١ زْٝا إٍ أع٢ً 

 ٚايعهؼ.

 ثايجا: اؾُاعات إطدع١ٝ.

تعطٜؿٗا: "ٖٞ عباض٠ عٔ عسز َٔ ا٭ؾطاز تطبڀِٗ ع٬قات َٓت١ُٛ  .

ٕٛ ٗ َعاٜرل ٚقِٝ, ُٜٓٛ يسِٜٗ َٔ خ٬ٍ أزٚاض  َٚهاْات, ٜؿذلن

ٚعٞ بايصات؛ ٚقس ٜؿذلنٕٛ ٗ أٖساف َع١ٓٝ" 
()

. 

ٚت٪ثط اؾُاعات إطدع١ٝ ع٢ً إػتًٗو َٔ ظاٜٚتٌ: 
()

 

تهؿـ اؾُاعات إطدع١ٝ يًُػتًٗو عٔ غًٛنٝات َٚػتٜٛات   .أ 

دسٜس٠ يًشٝا٠, ٚشلصا ؾٗٞ ت٪ثط ع٢ً َٛاقـ إػتًٗو إشا ناْت ٖصٙ 

اغب٘.اؾُاع١ تٓ

نُا أْٗا تػبب نػٛطا يًتأقًِ عٝح ت٪ثط ع٢ً اختٝاض ايؿطز يًُٓتٳر  .ب 

أٚ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ.

أْٛاع اؾُاعات إطدع١ٝ: ٜتٛظع أؾطاز اجملتُ  ٗ ْاعات ٚؾل عس٠  .

َعاٜرل نُا ًٜٞ:
()

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ٚٚٝؿ١ ا٭عها٤: ؾٓذس َج٬: ْاع١ ايڀ٬ب,  .أ 

احملاٌَ, ْكاب١ ا٭طبا٤, ْع١ٝ ايؿ٬سٌ... ْاع١ إٗٓسغٌ, ْكاب١

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض تؿاعٌ ا٭عها٤: ِٚٝٸع ٖٓا بٌ: .ب 

  ْاعات أٚي١ٝ: ٖٞ ْاعات تٓؿأ بٌ أعها٥ٗا ع٬ق١ ؾدك١ٝ

١ُٝٓ, ْتٝذ١ يًتعاٌَ َعا ٚبكٛض٠ َتهطض٠, ىه  أعها٤ ٖصٙ 

تٛد٘ اؾُاعات إٍ عسز َٔ إعاٜرل ٚايكٛاعس ايػًٛن١ٝ اييت 

غًٛنِٗ ٚتِٓٛ عهٜٛتِٗ ٗ اؾُاع١, ٚتهٕٛ ايع٬قات ٚثٝك١.

  ْاعات ثا١ْٜٛ: ٖٚٞ ْاعات تؿأ بٌ أعها٥ٗا ع٬قات ضزل١ٝ ٚغرل

ؾدك١ٝ, َجٌ ايٓكابات, اؼازات ايڀ٬ب, اؾُعٝات اؿطؾ١ٝ, ٖٚصٙ 

ايع٬قات تهٕٛ نعٝؿ١ بٌ ا٭عها٤  ٖٚٞ ع٬قات َكاحل.



 د.رزقي خليفي                     ....عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (564) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ِٛٝ: ٚتكٓـ إٍ:اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ايتٓ .ز 

  ْاعات ضزل١ٝ: ٖٚٞ ْاعات شلا ٖٝه٬ تُٓٛٝٝا قسزا ِٜٓٛ ايع٬ق١

بٌ ا٭عها٤, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إ٪غػات, سٝح ا٭ٖساف قسز٠ 

ٚا٭زٚاض ٚانش١.

  ,ْاعات غرل ضزل١ٝ: ٖٚٞ ْاعات شلا ٖٝه٬ تُٓٛٝٝا َطْا ٚغرل قسز

: ظ٤٬َ ايعٌُ, ٚتهٕٛ ايع٬قات غرل ١َُٛٓ بٌ ا٭عها٤, َج٬

ٚتعتدل ٖصٙ اؾُاعات ١َُٗ يطداٍ ايتػٜٛل ٕا شلا َٔ تأثرل ٗ 

غًٛى ا٭عها٤.

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ايعه١ٜٛ: ِٚٝٸع بٌ: .د 

  ْٕاعات شات عه١ٜٛ: نعه١ٜٛ ايؿطز ٗ تِٓٛٝ َعٌ بؿطٙ أ

وكل ؾطٚٙ ايعه١ٜٛ ٗ تًو اؾُاع١.

  اؾُاع١ يهٓ٘ غرل ْاعات ضَع١ٜ: ٜهٕٛ ايؿطز ًَتعَا َباز٨

ًَتشل بٗا, َٚٔ غرل احملتٌُ إٔ ًٜتشل بٗا.

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ايتأثرل ٗ ا٭ؾطاز: ٚتكٓـ إٍ: .ٙ 

  ْاعات شات تأثرل إهابٞ: ٖٚصا ايٓٛع ٜذلى أثطا طٝبا ٗ ْؿٛؽ

ا٭ؾطاز ٖا هصبِٗ إٍ ا٫ْتُا٤ إيٝٗا, َجٌ ْاع١ إتؿٛقٌ, ْاع١ 

ٓا١ٜ ايب١٦ٝ...

 ت شات تأثرل غًيب: ٖٚٞ تذلى أثطا غًبٝا )غ٦ٝا( ٗ ْؿٛؽ ْاعا

ا٭ؾطاز, َجٌ ْاع١ ايهشٛيٌٝ, ْاع١ ا٭ؾهاض إتڀطؾ١...

" َٚا ْؿرل إيٝ٘ ٖٛ إٔ ضداٍ ايتػٜٛل ٜػعٕٛ إٍ زضاغ١ َٚعطؾ١ أثط 

ٖصٙ اؾُاعات إطدع١ٝ سػب ا٭غٛام إػتٗسؾ١, ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َ  

٠, أٚ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اؾُاعات, ٚخاق١ ٗ فاٍ إػتًٗهٌ بكٛض٠ َباؾط

ايٓؿاٙ ايذلٚهٞ" 
()

. 
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 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ضابعا: قاز٠ ايطأٟ.

تعطٜؿِٗ: "ٜعطف قاز٠ ايطأٟ بأِْٗ ا٭ؾدام ايكازضٕٚ ع٢ً ايتأثرل  .

ٗ ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ ٗ اجملُٛع١, بٌ ًٜٚذأ إيِٝٗ أؾطاز اجملُٛع١ 

ٓتذات" ي٬غذلؾاز بآضا٥ِٗ ْٚكا٥شِٗ ؾُٝا ٜتعًل بؿطا٤ إ
()

خكا٥ل قاز٠ ايطأٟ: ٜتُٝٸع قاز٠ ايطأٟ ٗ فاٍ َعٌ عٔ باقٞ  .

ا٭ؾطاز باـكا٥ل ايتاي١ٝ: 
()

اضتؿاع زضد١ إكساق١ٝ اييت ٜتُتعٕٛ بٗا. .أ 

ِٖ أؾطاز يسِٜٗ ع٬قات قساق١ نبرل٠ ٗ اجملُٛع١. .ب 

ِٖ أؾطاز أنجط خدل٠ ٗ اجملاٍ ايصٟ ِٜٗ اجملُٛع١. .ز 

َٔ قبٌ أؾطاز اجملُٛع١.ِٖ أؾطاز أنجط تصنطا  .د 

 خاَػا: ا٭غط٠.

تعطٜؿٗا: " تعطف ا٭غط٠ بأْٗا ٚسس٠ ادتُاع١ٝ تتأيـ َٔ عسز َٔ  .

ا٭ؾطاز, تطبڀِٗ ع٬قات أغط١ٜ كتًؿ١ )ايسّ أٚ ايعٚاز(, ٜعٝؿٕٛ ٗ 

َٓعٍ َعطٚف ٚقسز, ٜتؿاعًٕٛ َ  بعهِٗ ٱؾباع ساداتِٗ 

إؿذلن١" 
()

.

ٛاع َٔ ا٭غط ٖٚٞ: ّٚهٓٓا ايتُٝٝع بٌ ث٬ث١ أْ
()

 

ا٭غط٠ ايٓٛا٠: ٚتتهٕٛ ا٭غط٠ ايٓٛا٠ َٔ ا٭ب ٚا٭ّ ؾك٘, أٚ ا٭ب  .أ 

ٚا٭ّ ٚا٭٫ٚز, ٜٚعٝؿٕٛ ْٝعا ٗ ْؿؼ إهإ, ُٚجٌ ا٭غط٠ ايٓٛا٠ 

ايٛسس٠ ا٭غاغ١ٝ يٮغط٠, ٖٚٞ سذط ايعا١ٜٚ يًشٝا٠ ا٭غط١ٜ ٗ 

اجملتُ .

غط٠ ايٓٛا٠, باٱناؾ١ إٍ ا٭غط٠ إُتس٠: تؿٌُ ا٭غط٠ إُتس٠ ا٭ .ب 

بعض ا٭قاضب نا٭دساز أٚ ا٭عُاّ أٚ ا٭خٛاٍ أٚ ايعُات أٚ اـا٫ت, 

ٚأبٓا٥ِٗ ٚأبٓا٥ٗٔ ٚبٓاتِٗ ٚبٓاتٗٔ..., ٚتٓتؿط ا٭غط إُتس٠ بؿهٌ 

نبرل ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚتكٌ ٗ ايسٍٚ ايػطب١ٝ.



 د.رزقي خليفي                     ....عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (566) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

تهٕٛ ايٛسس٠ إعٝؿ١ٝ: ّٚهٔ تػُٝتٗا أٜها بايٛسس٠ إٓعي١ٝ, ٚت .ز 

َٔ ؾطز ٚاسس أٚ عس٠ أؾطاز ٜعٝؿٕٛ ؼت غكـ ٚاسس, َٔ ا٭قاضب 

أٚ غرل ا٭قاضب, ؾُج٬ قس تؿٌُ ايٛسس٠ إعٝؿ١ٝ أؾطاز ا٭غط٠ 

ايٓٛا٠ أٚ ا٭غط٠ إُتس٠, إناؾ١ إٍ بعض ايعاًٌَ بإٓعٍ َجٌ: 

غا٥ل ايػٝاض٠, ايڀبار, ايعا١ًَ, َٚجٌ أٜها ط٬ب اؾاَع١ ايصٜٔ 

ؾ١ ٚاسس٠.ٜؿذلنٕٛ ٗ غط

زٚض٠ سٝا٠ ا٭غط٠ ٚع٬قتٗا بػًٛنٗا ا٫غت٬ٗنٞ .
()

: اغتدسّ عًُا٤ 

ا٫دتُاع غًٛى إػتًٗو َؿّٗٛ زٚض٠ سٝا٠ ا٭غط٠ نٛغ١ًٝ 

يتكػِٝ سٝا٠ ا٭غط٠ إٍ َطاسٌ أغاغ١ٝ, يهٌ َٓٗا خكا٥كٗا 

ٚأثطٖا ع٢ً ايػًٛى ا٫غت٬ٗنٞ ٭ؾطاز ا٭غط٠, ٚيكس أقبشت ع١ًُٝ 

ا٭غط٠ أزا٠ إغذلاتٝذ١ٝ ٜػتدسَٗا ضداٍ ايتػٜٛل  ؼًٌٝ زٚض٠ سٝا٠

نعاٌَ ػع١٥ يًُٓتذات, ٚشيو ٚؾكا ٕطاسٌ ظ١َٝٓ ٚادتُاع١ٝ ٭غط٠ 

َا, َٓص تهٜٛٓٗا ٚست٢ ظٚاشلا, ٚؾُٝا ًٜٞ شنط يًُطاسٌ ٚاـكا٥ل 

ايػًٛن١ٝ ؿٝا٠ ا٭غط٠: 
()

َٚٔ خكا٥ل ٖصٙ إطس١ً إٔ ا٭ؾطاز ايعاظبٌ  َطس١ً ايععٚب١ٝ: .أ 

ٍٚ ن٬  َِٓٗ تأغٝؼ بٝتا يٝعٝـ ؾٝ٘ بعٝسا عٔ ايٛايسٜٔ َجٌ وا

ايعاًٌَ, طًب١ اؾاَعات..., أَا عٔ أِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ ؾًسِٜٗ 

ٌَٝ يٲْؿام ع٢ً إهاضات ايبٝٛت اييت ٜػهْٓٛٗا, ٚتأثٝح َٓاظشلِ 

ٚؾطا٤ غٝاضات قػرل٠ َٔ أدٌ ايعٌُ, ٚايػٝاس١, ٚاـسَات 

ٖا.ايذلؾ١ٝٗٝ, ٚا٬ٕبؼ, ٚغرل

إطس١ً إبهط٠ يًعٚاز: ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ َطاغِٝ  .ب 

ايعٚاز, ٚتػتُط ست٢ قسّٚ إٛيٛز ا٭ٍٚ, ٖٚٞ َطس١ً تهٝـ 

ٚتأقًِ َ  ايٛن  اؾسٜس, َٚٛاد١ٗ اؿٝا٠ بهاٌَ إػ٪ٚي١ٝ, أَا 

عٔ أِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ ؾِٗ ًّٕٝٛ يٲْؿام ع٢ً تأثٝح إٓعٍ 

ايساخًٞ.ٚؼػٌ تُٓٛٝ٘ 



(567) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

َطس١ً ايطعا١ٜ ا٭ب١ٜٛ: ٚتػتُط ٖصٙ إطس١ً سٛايٞ ث٬ثٌ غ١ٓ,  .ز 

ٚتبسأ َٔ قسّٚ إٛيٛز اؾسٜس, ْٚػذٌ ٗ ٖصٙ إطس١ً ؼٍٛ ا٭ِاٙ 

ا٫غت٬ٗن١ٝ مٛ اٱْؿام ٗ فا٫ت اٱطعاّ ٚقها٤ أٚقات ايؿطاؽ, 

ٚؾطا٤ َػتًعَات ا٭طؿاٍ َٔ غصا٤ ٚزٚا٤ ٚأثاخ خام بِٗ, 

ٓعٍ ٖٛ إهإ إؿهٌ يكها٤ أٚقات ايؿطاؽٜٚكبح إ

َطس١ً َا بعس ا٭ب٠ٛ: ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً َ  تطى ا٭٫ٚز ٕٓعٍ  .د 

ٚايسِٜٗ ٚتهٜٛٔ أغط خاق١ بِٗ, ٜٚتذ٘ إػتًٗهٕٛ َٔ نباض 

ايػٔ إٍ ايبشح عٔ ايطاس١ ٚايذلؾٝ٘, ٜٚعٝسٕ تأثٝح إٓعٍ.

, ٜٚتٛقـ تهٝـ َطس١ً ا٫م٬ٍ ٚايتؿهو: ٚتبسأ َٛت أسس ايعٚدٌ .ٓ 

ايڀطف ايباقٞ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ع٢ً قسضات٘ إاز١ٜ ٚايكش١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚواٍٚ ايعٚز ايصٟ بك٢ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ إٔ ٜبٝ  

ٖتًهات ا٭غط٠ ايكس١ّ, َٔ ا٭ثاخ ٚ ا٭ؾٝا٤ ايعا٥س٠ عٔ سادت٘, 

ٚواٍٚ ؾطا٤ إٓتذات اييت ٧ًُ ي٘ أٚقات ؾطاغ٘.

ٝ٘ ٖٛ إٔ ٖصٙ إطاسٌ إصنٛض٠ آْؿا يٝػت نٌ َٚا ٜٓبػٞ إٔ ْؿرل إي

أغط٠ ُط عًٝٗا بايهطٚض٠, ؾكس لس ظٚدٌ بسٕٚ أطؿاٍ, نُا إٔ ٖٓاى 

سا٫ت يًڀ٬م ٚإعاز٠ ايعٚاز, ٖٚصا َا ٜٓتر عٓ٘ أِاٙ اغت٬ٗن١ٝ 

 كتًؿ١.

"ْٚؿرل أٜها إٍ ا٭١ُٖٝ ايهبرل٠ اييت ٜٛيٝٗا ضداٍ ايتػٜٛل يسٚض٠ سٝا٠ 

ٗ فاٍ ايذلٜٚر ٚايدلاَر اٱع١ْٝ٬, ؾهٌ َطس١ً َٔ ا٭غط٠, خاق١ 

َطاسٌ تڀٛض ا٭غط٠ ُتاظ بأِاٙ اغت٬ٗن١ٝ ٚغًٛن١ٝ قسز٠."
()

 

8 

َٔ خ٬ٍ احملسزات ايب١ٝ٦ٝ يػًٛى إػتًٗو ٚاييت تڀطقٓا  إيٝٗا ٗ 

ٖصا ايبشح, ٚإتُج١ً ٗ ايجكاؾ١, ايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ, ايڀبكات 

طدع١ٝ, قاز٠ ايطأٟ, ٚا٭غط٠, تبٌ يٓا إٔ شلصٙ ا٫دتُاع١ٝ, اؾُاعات إ

احملسزات أثط نبرل ع٢ً ايكطاضات ايتػٜٛك١ٝ ٗ إ٪غػ١ إتب١ٝٓ يؿًػؿ١ 

إؿّٗٛ اؿسٜح يًتػٜٛل, اييت تطنع ع٢ً تًب١ٝ سادات ٚضغبات 



 د.رزقي خليفي                     ....عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (568) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إػتًٗهٌ, ٚنػب ٥٫ِٚٗ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ, سٝح إٔ َٔ ؼسٜس ٚزضاغ١ 

٪غػ١ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ غًٛى إػتًٗو؛ ٖصٙ احملسزات تهتؿـ إ

ٚبايتايٞ ؼاٍٚ اغتٗساف إػتًٗهٌ َٔ خ٬ٍ بٓا٤ اغذلاتٝذٝات 

ٚغٝاغات تػٜٛك١ٝ ت٥٬ِ طبٝع١ إػتًٗهٌ, َا وكل ساداتِٗ 

 ٚضغباتِٗ َٔ د١ٗ, ٚوكل أٖساف إ٪غػ١ َٔ د١ٗ أخط٣.

 :املعتىدٚ املسادع ٔ اهلٕاوؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أٓس عًٞ غًُٝإ, غًٛى إػتًٗو بٌ ايٓٛط١ٜ ٚايتڀبٝل , ايطٜاض, َعٗس اٱزاض٠  (3)

 .863, م0222ايعا١َ, 

 .863ْؿؼ إطد  ايػابل, م (2)

 .863ْؿؼ إطد  ايػابل, م (1)

 .867ْؿؼ إطد  ايػابل, م (3)

 .884-883, م م0226ٕ, زاض ساَس يًٓؿط, ناغط ْكط إٓكٛض, غًٛى إػتًٗو: َسخٌ اٱع٬ٕ, عُا (7)

 .896ْؿؼ إطد  ايػابل, م (6)

 , بتكطف.897-896ْؿؼ إطد  ايػابل, م م (5)

 , بتكطف.899-898ْؿؼ إطد  ايػابل, م م  (0)

 , بتكطف.022-899ْؿؼ إطد  ايػابل, م م  (4)

 .800, م8999إبطاِٖٝ عجُإ, َكس١َ ٗ عًِ ا٫دتُاع, عُإ, زاض ايؿطٚم,  (31)

 ساَس زاض عُإ,غٜٛسإ, ؾؿٝل إبطاِٖٝ سساز, ايتػٜٛل: َؿاِٖٝ َعاقط٠, ْٛاّ َٛغ٢  (33)

 . 866, م0223 ٚايتٛظٜ , يًٓؿط

 , بتكطف.005-003ناغط ْكط إٓكٛض, َطد  غبل شنطٙ, م م (32)

 يًٓؿط ايع١ًُٝ ايٝاظٚضٟ زاض عُإ,ثاَط ايبهطٟ, ايتػٜٛل: أغؼ َٚؿاِٖٝ َعاقط٠,  (31)

 .80م .0226 ٚايتٛظٜ ,

ـ ايعاقٞ, ايتػٜٛل بٌ ايٓٛط١ٜ ٚايتڀبٝل, اٱغهٓسض١ٜ, ايساض ؾطٜـ أٓس ؾطٜ (33)
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Projet de modernisation du système 
budgétaire en Algérie 

  Par: Kissi Fadia 

                                                                 Université de Sidi – Bel-Abbes  

Résumé : 

Depuis plus de dix ans, l’Algérie a engagé un vaste chantier de 
réformes en vue de transformer l’environnement institutionnel, 
structurel, fonctionnel et sectoriel  , et de passer d’une économie 
administrée à une économie de marché diversifiée et performante 
et donc moins dépendante du secteur des hydrocarbures .A 
l’instar des autres secteurs, les finances publiques, devait en subir 
une mutation et permettre la modernisation des missions et de 
l’organisation de l’état et les objectifs qu’il vise a accomplir et son 
organisation . 

Le projet de modernisation des systèmes budgétaires (MSB), 
appelé communément la réforme budgétaire, s’inscrit parmi l’un 
des principaux axes de la réforme des finances publiques. Le 
gouvernement algérien, a  travers un tel projet, essaye  de 
renforcer la capacité de prévision et de gestion des dépenses 
publiques ; d’améliorer  la présentation du budget et son 
exécution en vue de favoriser un débat ouvert sur les choix 
budgétaires et de politique économique et de renforcer les 
capacités du ministère des Finances en matière d’analyse des 
coûts et de choix des politiques des dépenses publiques. A cet 
effet, "la mise en œuvre de cette réforme, modifiera en 
profondeur les modes de gestion de l’Etat en passant d’une 
logique de moyens à une logique de résultats". Ainsi, les objectifs 
et les axes de la réforme sont terminés par une présentation du 
système intégré de gestion budgétaire SIGB, qui est le support 
informatique prévu pour soutenir l’ensemble du dispositif de la 
réforme. 

Mots clés : 
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Gestion par la performance - Efficacité de la dépense publique - 
Système informatisé de gestion budgétaire - Modernisation du 
système budgétaire - Transparence  

Introduction 

Depuis 1994, l’Algérie a su mener avec succès des politiques 
publiques rigoureuses dans le cadre des programmes de 
stabilisation et d’ajustement structurel, entamées avec l’appui du 
FMI et de la Banque Mondiale. 
Ces politiques ont permis la restauration des grands équilibres 
macro-économiques, mais n’ont toutefois pas abouti à la 
réalisation des difficiles réformes structurelles nécessaires à la 
diversification de l’économie et à l’évolution vers une économie 
de marché.  
La mise en place du programme quinquennal 2010-2014 de 
consolidation de la croissance, s'inscrit dans une dynamique de 
reconstruction nationale et de cheminement vers la réalisation 
d'objectifs majeurs tels que la diversification de la croissance et le 
desserrement de la contrainte de dépendance vis-à-vis de la 
ressource "hydrocarbures" )1( . 
L’Algérie se trouve désormais engagée dans une phase de 
transition vers une économie de marché et le gouvernement 
algérien a initié un programme de réformes de grande ampleur 
pas seulement en économie mais aussi en matière budgétaire. 
Dans ce contexte  Le ministère des finances  veille à introduire  un 
changement dans sa mission et ses objectifs et à adapter  

En conséquence son organisation et ses modes opératoires. Parmi 
les  axes essentiels de la réforme du secteur des finances, nous 
retrouvons la réforme du système de gestion de la dépense 
publique qui s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation des 
systèmes budgétaires (MSB).  
La reforme budgétaire en Algérie constitue donc la mise en œuvre 
du projet de Modernisation des Procédures Budgétaires  (MSB) 
financé par la Banque Mondiale 
Ce projet de réforme budgétaire a pour objectif la modernisation 
et le renforcement des capacités du Ministère des Finances 
algérien pour assumer notamment ses fonctions de gestion des 
dépenses publiques. Il est structuré en deux composantes 
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principales : la composante « Budgétisation » et la composante « 
Informatique et système d’information ». 
Cette réforme s’appuie dur des travaux réalisés par le ministère 
des finances algériens en coopération avec le Ministère de 
l’Économie et des Finances français (MINEFI) ;  
 
I /  Présentation du projet MSB 
Le projet de modernisation des systèmes budgétaires (MSB) a 
pour objet de moderniser le système budgétaire algérien de façon 
à renforcer la capacité du Ministère des Finances à s’acquitter de 
ses fonctions essentielles de gestion des dépenses publiques et de 
mise en œuvre de la politique économique de l’Etat. Il est 
structuré en deux composantes principales : la composante 
« Budgétisation, relative à la mise en place de nouveaux systèmes 
de gestion des dépenses », et la composante «Informatique et 
système d’information». 
La composante «Budgétisation» a pour objet l’introduction de 
changements dans le domaine des règles, des procédures 
d’élaboration de présentation et d’exécution du budget.  
Elle vise notamment à : 

- Instaurer un système de budgétisation pluriannuelle 
intégré, permettant de renforcer la capacité de prévision 
et de gestion des dépenses publiques ; 

- Améliorer la présentation du budget en vue de favoriser 
un débat ouvert sur les choix budgétaires et de politique 
économique qui s’offrent au Gouvernement ; 

- Renforcer les capacités du Ministère des Finances en 
matière d’analyse des coûts et de choix des politiques de 
dépenses publiques ; 

- Instaurer une comptabilité patrimoniale. 

 Elle se compose des  sous - composantes   suivantes : 
 
- sous composante 1.1-   budgétisation pluriannuelle 
- sous composante 1.2 - amélioration de la présentation et de la 
diffusion du budget 
- sous composante 1.3 - renforcement  de  la  fonction   conseil  du  
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ministère des finances 
- sous composante 1.4 - restructuration du processus d’exécution 
de la  dépense publique 

 
Figure 1 : Mise en œuvre de la réforme budgétaire )2(  

Le développement de l'approche - programme proposée dans le 
cadre des sous - Composantes ‘’ Budgétisation pluriannuelle’’ et 
‘’Amélioration de la présentation et de la diffusion du budget’’ du 
projet MSB, nécessitera une meilleure Responsabilisation des 
gestionnaires, comprenant à la fois un assouplissement des 
contrôles centraux à priori, l'obligation de rendre compte et le 
renforcement de l'audit et des contrôles de gestion )3( .il devrait 
avoir une coordination entre les travaux des sous - composantes 
1.1 et 1.2, d'une part, et 1.4, d'autre part. La réalisation de la sous-
composante 1-4 repose sur un partage et un échange de 
l’information entre les différentes sous-composantes ; ce sera 
notamment le cas de la prise en compte des orientations des sous-
composantes 1-1, 1-2 et 1-3 pour proposer les choix techniques 
fondamentaux en matière de circuit de la dépense 
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1- Composante budgétisation 
 
1.1 Budgétisation pluriannuelle 
 
Cette composante consiste en la mise en place de budgets de 
programme triennaux, la première tranche annuelle de ces 
budgets de programme étant le budget annuel et les tranches 
suivantes des prévisions de paiement indicatives. Donc cette 
composante constitue  la Mise en œuvre du cadre pluriannuel de 
prévision et de gestion des dépenses,  la Conception d’un 
regroupement fonctionnel des dépenses, l’intégration des budgets 
de fonctionnement et d’équipement. La préparation du budget 
annuel et des programme pluriannuels sera encadrée par un 
Cadre des Dépenses (ou Budgétaire) à Moyen Terme (CDMT), dont 
la mise en place sera appuyée par la composante1.3. )4(  
 
1.2. Amélioration de la présentation et de la diffusion du budget 
 
Cette composante comprend : une étude sur les besoins des 
utilisateurs (parlementaires, corps intermédiaires) et formulation 
d’options, la création de documents nouveaux  et la mise en place 
d’une application informatique de préparation du budget )5(  
 
1.3. Formulation des politiques budgétaires 
 
La composante 1.3 complète la composante 1.1 en appuyant la 
formulation des politiques budgétaires, la préparation des 
programmes et leur suivi. 
La composante 1.3 restructurée comprend la mise en place )6(  : 
 

- D’un Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT).  
 
Un CDMT donne des objectifs de dépense par secteur ou par 
ministère. Il  permet de renforcer la cohérence entre les 
projections macro-économiques à moyen terme et la préparation 
des budgets de programme triennaux. De plus, la mise en place 
d'une procédure de préparation d'un CDMT favorise le 
développement d'une approche budgétaire descendante. 
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- D’un système de formulation et suivi des indicateurs de 

performance 
 
La gestion de la performance n'est que partiellement couverte par 
les travaux en cours ; elle  devrait comprendre la formulation 
d'indicateurs de performance, leur validation, la préparation de 
rapport de performance et leur évaluation.  La mise en place d'un 
système de suivi de la performance satisfaisant demandera du 
temps ; dans un premier temps, il pourra être limité à des 
ministères jugés prioritaires. 
 

- Renforcer la capacité d’analyse des projets 
 
L’intensification des programmes d’investissements ont mis en 
évidence la nécessité de renforcer la méthodologie d’analyse 
préalable de projets et de former tous ceux qui seront appelé à 
procéder à ces analyses au Ministère de Finances et dans les 
Ministères chargés des infrastructures. 
 
1.4. Restructuration du processus d’exécution de la dépense 
publique 
 
La sous-composante 1-4 « Restructuration du processus 
d’exécution de la dépense publique » vise à la mise en place, après 
étude, et en liaison avec la réforme budgétaire en cours, d’un 
nouveau circuit simplifié de la dépense. Cette sous composante 
doit permettre de )7(  : 

- Procéder aux changements nécessaires des processus de 
la dépense publique, en cohérence avec le reste de la 
réforme budgétaire : il s’agira de prendre en compte les 
orientations budgétaires qui auront été définies par les 
sous-composantes 1-1 « Budgétisation pluriannuelle », 1-
2 « Amélioration de la présentation et de la diffusion du 
budget » et 1-3 «Renforcement de la fonction conseil du 
Ministère des Finances » et de proposer des options 
techniques en matière de circuit de la dépense publique. 
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La coordination avec les sous composantes 1-1, 1-2 et 1-3 
devra être privilégiée. 

 
- Favoriser l'intégration des processus de la dépense : Par 

une remise à plat des étapes administratives et du rôle 
des acteurs, et en privilégiant des schémas 
d’enregistrement comptable des opérations aux 
différents stades de la dépense, propres à articuler la 
comptabilité auxiliaire de la dépense (CAD) et la 
Comptabilité Générale de l’Etat (CGE). La mise en place 
d’un système intégré de gestion constituant un outil de 
simplification du circuit de la dépense, la coordination 
avec la composante 2 « Informatique et système 
d’information » devra  aussi être privilégiée. 

 
-  Simplifier les circuits pour accélérer le règlement de la 

dépense : l’exécution de la dépense publique dans le 
système actuel est très longue,  engendrant  
d’importants délais de paiement aux créanciers de l’État 
et se traduisant par des surcoûts pour l’administration. 
Le projet a pour but de simplifier le circuit de la dépense: 
allègement des procédures, suppression des pièces 
inutiles, rationalisation du rôle des acteurs. Donc les 
délais de paiement seront réduits et l’État pourra 
renforcer sa crédibilité auprès de ses fournisseurs et 
l'efficacité du paiement de la dépense publique. 

 
- Renforcer la qualité des contrôles par des modalités 

innovantes : La loi algérienne n°90-21 du 15/08/1990 
relative à la comptabilité publique, à l’exécution des 
budgets et des opérations financières définit les acteurs 
du circuit de la dépense publique. Elle décrit les 
principaux contrôles qui sont effectués, a priori, par les 
contrôleurs financiers et les comptables publics et, a 
posteriori, par la Cour des Comptes. Une critique forte du 
système actuel concerne le nombre des contrôles qui 
sont redondants. De plus l’indépendance et les 
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responsabilités de chaque intervenant doivent être 
mieux définies. 

 
L'ambition du projet est de proposer des modalités innovantes de 
contrôles : 

� Suppression des redondances entre acteurs, 

� Redéfinition du champ de l' « a priori » et de l' « a 
posteriori » des contrôles, 

� Enrichissement des méthodes d'audit et de 
contrôle interne, 

� Allègement du contrôle financier, 

� Promotion du contrôle selon les risques et les 
enjeux, 

� Nouvelle approche du contrôle du service fait. 

 
- Favoriser une centralisation plus rapide et plus fiable des 

opérations : Il s’agira, par exemple, de rechercher, par 
une meilleure organisation entre les acteurs, une qualité 
de l'exécution budgétaire permettant des simplifications 
majeures comme la suppression de la journée 
complémentaire pour améliorer l’information des 
décideurs et la conduite de l’action économique de l’État 
algérien  

 
La réalisation de la sous-composante 1-4 « Restructuration du 
processus d’exécution de la dépense publique » doit conduire aux 
résultats suivants )8(  : 
 

- Conception du nouveau circuit de la dépense publique : Il 
s’agit de la principale mission du projet, les autorités 
algériennes doivent définir les règles de fonctionnement 
du circuit des dépenses de l’État et de les traduire en 
textes législatifs et réglementaires. Des manuels de 
procédures permettront aux agents de s’approprier le 
nouveau dispositif. 



 Etudes économiques    AL-IJTIHED  N0 (02)   

 للدراسات القانونية واالقتصادية ))))577577577577((((  2012201220122012وان ج    ––––))))02020202((((ع/سداسية محّكمة  ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
- Implantation du nouveau plan comptable : Les modalités 

de comptabilisation des opérations de dépense en 
comptabilité générale de l’État et en comptabilité 
auxiliaire de la dépense devront être arrêtées. 
L’articulation entre les deux comptabilités devra être 
assurée et la prise en compte des droits constatés devra 
permettre de donner aux décideurs une information 
fidèle et sincère de l’exécution de la dépense publique. 

 
- Réorganisation des services financiers du Ministère des 

Finances et des ministères dépensiers : des textes 
législatifs et réglementaires permettront de réorganiser 
les services financiers du Ministère des Finances et des 
ministères dépensiers. Désormais le projet  mettra en  
place des  structures perpétuelles de contrôle de 
l’exécution de la dépense. Des procédures d’audit 
interne viendront compléter ce dispositif. 

 
- Formation des agents du Ministère des Finances et des 

Ministères dépensiers : La mise en œuvre des nouvelles 
procédures d’exécution de la dépense publique doit 
s’accompagner de la mise en place d’un plan de 
formation des agents du Ministère des Finances, des 
Ministères dépensiers et du réseau des trésoreries de 
Wilayas aux nouvelles procédures d’exécution de la 
dépense publique, soit environ 2500 personnes. 

 
2- Composante informatique 

 
Cette composante  constitue la mise en place d’un nouveau 
système d’information  appelé : « système informatisé de gestion 
budgétaire » ; il couvrira le circuit de la dépense et la comptabilité. 
Il sera installé auprès des ordonnateurs, dans les postes 
comptables et dans les services du ministère des finances 
responsables de l’exécution budgétaire. Le SIGB sera composé 
d’un progiciel de gestion budgétaire et d’un progiciel de gestion de 
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trésorerie, et  prendra en charge l’ensemble des événements 
associés au processus d’exécution de la dépense publique 
 
Parmi les principales fonctionnalités du futur SIGB, on peut 
notamment citer )9(  : 

- La gestion des contrôles de la disponibilité des crédits, 

- La validation des opérations (signatures électroniques), 

- La gestion manuelle ou automatisée du mode de paiement 
(qui peut être paramétrable), 

- La comptabilité d’engagement, 

- Le suivi automatisé des dépenses par programme, par 
exercice, par objectifs, 

- L’obtention automatique de synthèses dès validation de la 
dernière opération, 

- La mise en place d’outils d’interrogation du SIGB (niveau 
des dépenses, résultats atteints par rapport aux objectifs, 
etc.), 

- La mise en place de procédures d’interface : 

• Entre la préparation et l’exécution budgétaire, 

• Entre le SIGB et l’outil informatisé de gestion de la 
dette ou celui du personnel ou celui des pensions, 

• Entre le SIGB et les banques (Emission des titres de 
paiement, confirmation de paiement), 

• Entre le SIGB et le Système Comptable (génération 
automatique des écritures  

• comptables). 

 
II / les acteurs principaux du projet  
 
Par décret présidentiel )10( , le ministère chargé des finances s’est vu 
confier la responsabilité globale de l’exécution du projet à travers 
une cellule de coordination et de suivi du projet )11( (CCSP), elle-
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même placée sous l’autorité d’un comité de pilotage (CP) )12(  ; il 
désigne la banque algérienne de développement (BAD) pour 
mettre en œuvre les moyens financiers mis à la disposition du 
projet. 
 

1-  Le comité de pilotage )13(  
Le comité de pilotage du projet de modernisation des systèmes 
budgétaires, instance de décision, dirige et supervise le projet ; il 
est présidé par le secrétaire général du ministère des finances ; les 
membres de ce comité sont : les directeurs généraux du budget, 
de la comptabilité, des études et prévision, des relations 
financières extérieurs, d’un membre du cabinet, du responsable 
de l’informatique et des technologies de l’information (CITIF) et du 
chef de la cellule de coordination et de suivi du projet. 
Le CP se réunit une fois par mois à chaque fois que son président 
le juge nécessaire, il rend compte au ministre des finances chaque 
trimestre sur l’état d’avancement du projet   
 

2 - La direction de l’administration générales et des moyens 
(DAGM)  
Le directeur de l’administration générale et des moyens a été 
désigné par le ministre des finances, en qualité d’ordonnateur du 
projet. Les demandes de paiement et de décaissement émanant 
de la CCSP, sont traitées et vérifiées par la structure de la DAGM  
avant d’être ordonnées par le directeur et transmis à la BAD  
 

3- La banque algérienne de développement )14(  
Les moyens financiers empruntés par l’état à la banque mondiale 
et la contre partie algérienne du budget du projet, sont mis en 
œuvre par la banque algérienne de développement selon un 
accord de rétrocession et de gestion avec le trésor .la BAD est 
tenue d’archiver et de conserver les documents comptables et les 
pièces justificatives et les rendre disponibles à tout moment pour 
tout contrôle  
La BAD, en plus de son rôle de banque et de comptable, joue un 
rôle de contrôleur financier qui lui est dévolu par l’état , en 
établissant les opération comptables, bilans, contrôles, 
évaluations des actions moyens et résultats se rapportant à 
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l’exécution du projet ; en prenant en charge toutes les dispositions 
nécessaires au respect des lois et règlements applicables en 
matière d’engagement et d’ordonnancement ; et en réalisant à 
chaque phase de l’exécution du projet une évaluation comptable 
de la mise en œuvre du projet . La BAD établit un rapport 
trimestriel et annuel d’évaluation de la mise en œuvre du projet, 
un rapport trimestriel sur ses relations avec la banque mondiale 
et, en fin de projet, un rapport sur l’exécution de l’accord de prêt à 
transmettre au ministère chargé des finances   
 

4-  La cellule de coordination et suivi du projet (CCSP)  
Le projet MSB à proposer d’instaurer dans chaque ministère une 
cellule de conseil budgétaire qui jouera un rôle important dans 
l’exécution de ce  projet , elle est l’unité de réalisation du projet et 
en assure la gestion administrative, financière et technique. 
Les missions de cette cellule sont les suivantes )15(  : 
 
1. Le suivi de la réalisation du projet et la contribution a toutes 

les opérations de contrôle  
2. Etablir des plans d’action  qui serviront de base de travail aux 

différentes structures du ministère des finances  
3. Mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des 

marchés dans les conditions et délais prévus  
4. Prendre toutes les dispositions nécessaires relatives à 

l’évaluation et la prévision des besoins, à la réalisation et à 
l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre du 
projet     

5. Veiller à l’établissement et  à la transmission au comité de 
pilotage et à la BAD, des rapports trimestriels et annuels sur 
les activités, moyens, opérations et résultats relatifs au projet  

6. Préparation de rapports trimestriels de gestion du projet tel 
que prévu dans l’accord de prêt qui couvrent la passation des 
marchés, les progrès physiques de l’exécution du projet, la 
gestion financière des sources et utilisation des fonds  

7. Conservation des archives relatives aux dossiers d’appel 
d’offres et les copies de toutes les pièces justificatives   

 
La CCSP est composée de:  
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- D’un chef de projet adjoint 
- D’un comptable  
- Du personnel de soutien  

 

III/ contrôle et audit du projet )16(  : 

Il est prévu au titre de l’exécution du projet MSB, trois organes à 
savoir : 

 
1-  Inspection générale des finances (IGF) chargée de : 

 
- Elaborer des programmes d’inspection et de contrôle et 

établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu'à 
l’établissement du rapport final sur l’exécution physique 
et financière du projet  

- Fournir aux autorités compétentes concernées par la 
gestion et la mise en œuvre de l’accord du prêt, un 
rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le 
compte spécial au plus tard six mois après la clôture de 
l’exercice auquel ils se rapportent ; suivi d’un rapport de 
clôture du prêt   

 
2-  La banque algérienne de développement BAD chargée de : 

Vérifier lors de l’élaboration des demandes de décaissement 
du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de 
prêt et les contrats passés au titre du projet et introduire 
rapidement ces demandes auprès de la  BIRD )17(  

 
3-  La banque internationale pour la restructuration et le 

développement « BIRD » : 
Pour les besoins de contrôle et d’évaluation du projet MSB, 
des délégations de la BIRD  effectuent régulièrement des 
missions à Alger pour s’enquérir sur place avec toutes les 
parties concernées de l’état d’avancement du projet MSB  

VI/ La gestion budgétaire axée sur les résultats en matière de 
préparation du budget en Algérie 
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1. Définition  

La budgétisation, la gestion axée sur les performances, les 
rapports de performance ou de résultats constituent les 
orientations les plus récentes de l’action menée pour améliorer la 
performance des administrations. Ces réformes visent à centrer 
les méthodes de gestion et de budgétisation sur les résultats 
plutôt que sur les moyens. Il s’agit essentiellement d’inscrire dans 
le système de gestion et d’incitations des administrations et des 
agents publics des objectifs, des cibles, des indicateurs et des 
mesures qui portent sur les résultats obtenus, et non sur les 
modalités de prestation des services )18(  

2.  La nomenclature budgétaire  

Une nomenclature budgétaire ou la classification des dépenses 
budgétaires, est une grille dans laquelle les crédits budgétaires 
sont rangés où classés par rubriques qui permet aux ministères de 
recueillir des informations en fonction des besoins des utilisateurs 
de la documentation budgétaire. Cette nomenclature doit 
permettre normalement la lisibilité et la sincérité des documents 
budgétaires.  
De façon générale  une nomenclature budgétaire ne vise que 
l’amélioration de la transparence des opérations budgétaires de 
l’État et la recherche de l’efficacité dans la gestion de la dépense 
publique 
 
En Algérie, la nomenclature budgétaire actuelle utilise plusieurs 
classifications distinctes : 

- Une classification par centre de responsabilité ou 
administrative pour le budget de fonctionnement et pour 
le budget d’investissement  

- Une deuxième classification par nature économique de 
dépenses seulement pour le budget de fonctionnement 

- Une autre classification par secteurs et par activités pour 
les programmes du budget d’équipement 

- Une classification qui permet la localisation du bénéficiaire 
des dépenses d’équipement 



 Etudes économiques    AL-IJTIHED  N0 (02)   

 للدراسات القانونية واالقتصادية ))))583583583583((((  2012201220122012وان ج    ––––))))02020202((((ع/سداسية محّكمة  ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

- Et enfin une dernière classification pour les types de 
crédits parlementaires concernant le fonctionnement, 
l’équipement et les comptes d’affectation spéciale  

 
On remarque que dans le système actuel, les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses d’équipement ne sont pas 
classées de la même manière, ce qui rend la lecture du budget 
dans son ensemble et l’analyse des informations financières très 
difficile ; cela est du à plusieurs raisons : les ministres n’utilisent 
pas la même codification des opérations budgétaires notamment 
pour les dépenses de fonctionnement, il y a aussi le principe 
d’indépendance des classifications qui n’est pas respecté, etc. 
Le projet de modernisation budgétaire propose une nouvelle 
nomenclature budgétaire, pour permettre aux utilisateurs du 
budget, à la fois de disposer d’informations financières plus 
pertinentes mais aussi d’améliorer la présentation de ces 
informations. Néanmoins  pour atteindre cet objectif, les 
nouvelles classifications des dépenses budgétaires doivent être les 
mêmes pour les dépenses de fonctionnement que pour celles 
d’équipement 
Le nouveau système de classification des dépenses sera unique 
pou tout le gouvernement et va concerner autant les  dépenses ou 
le budget de fonctionnement que celles du budget d’équipement, 
il comporte quatre codifications différentes )19(  : il s’agit de la 
classification par centre de responsabilité  ou administrative, de la 
classification par fonctions, de la classification par activités ainsi 
que la classification par nature économique des dépenses.   Par 
ailleurs, ces nouvelles classifications seront indépendantes les 
unes des autres, mais elles permettront de présenter de manière 
intégrée le budget programme de chaque ministère : 
 

2.1 La classification par centre de responsabilité 
(administrative) : 

Dans le système actuel, il existe une classification par centre de 
responsabilité pour le budget de fonctionnement uniquement. 
Toutefois, contrairement à la nomenclature administrative 
actuelle, la nouvelle nomenclature : « permet de connaitre qui, au 
niveau du centre de responsabilité, doit rendre compte de la 
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manière dont sont dépensées les sommes autorisées par le 
parlement. Elle permet aussi de regrouper  les dépenses 
budgétaires de manière à connaitre exactement les fonds alloués 
à une structure peu importe le niveau de délégation » )20(   
Autrement dit, la logique de performance nous conduit vers une 
culture budgétaire orientée vers les résultats (culture de budget 
par objectifs) plutôt que vers une logique de moyens. Il en découle 
que les gestionnaires sont tenus de rendre compte de l’efficacité 
de l’utilisation des crédits qui leur ont été alloués (une culture de 
responsabilité). 
Avec la mise en œuvre de la réforme, on en parlera plus 
uniquement d’ordonnateur, mais de gestionnaire responsable, la 
différence entre les deux est que le gestionnaire responsable 
décide si la dépense est justifiée, si le moment opportun et si la 
dépense permet d’atteindre les objectifs du programmes, alors 
que l’ordonnateur, sa mission se résume à vérifier si la dépense et 
les pièces justificatives sont régulières, et a déclencher le 
processus de paiement ou d’exécution  
Durant la phase d’élaboration du budget, le rôle du gestionnaire 
responsable consiste à )21(  : 

- répartir l’enveloppe budgétaire initiale à ses gestionnaires 
subordonnés  

- évaluer les couts de ses initiatives en fonction des résultats 
attendus pour les prochaines années  

- présenter et a défendre sa proposition budgétaire à la DGB  
 
Par ailleurs, le gestionnaire responsable est chargé de remplir les 
canevas du ministère des finances et d’examiner avec son 
supérieur l’atteinte des résultats et les moyens supplémentaires 
dont ils peuvent avoir besoin ; il est également chargé de 
consolider les propositions budgétaires de ses subordonnés, de 
procéder au premier arbitrage interne et de s’assurer que la saisie 
des canevas est bien faite par ses subordonnés )22( . 
« la notion de gestionnaire responsable s’étend également aux 
services déconcentrés, il est prévu que ces derniers œuvrent 
principalement pour leur ministère de tutelle.  La réforme exige 
que chaque ministère ait la responsabilité de l’ensemble de son 
budget incluant celui des services déconcentrés, des agences et 
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des établissements à caractère administratif, qui des 
démembrements de leur ministère. Ainsi les directeurs des 
services déconcentrés, des agences et des EPA deviennent des 
gestionnaires responsables  à l’intérieur des programmes de leur 
ministère de tutelle ; cette situation n’empêcherait pas les 
directeurs de services déconcentrés d’être responsables d’autres 
programmes, par exemple de ceux qui sont sous la gestion du wali 
ou du ministère de l’intérieur » )23(  

2.2 La classification par fonctions )24( : 
Développée par le fond monétaire international (FMI), la 
classification par fonctions permet un regroupement des dépenses 
budgétaires du gouvernement par grandes fonctions de l’état. Elle 
permet ainsi de présenter les informations financières selon un 
groupement standard recommandé par le FMI  
Il s’agit d’une nouvelle classification pour le gouvernement 
algérien découlant directement de son projet de modernisation  
des systèmes budgétaires. Aussi l’adoption d’une telle 
classification permet d’avoir une base d’analyse uniforme pour 
l’ensemble des dépenses, et offre l’avantage d’être partagée avec 
d’autres pays qui ont optés pour la même codification. En outre, le 
FMI recommande l’intégration de cette classification dans le 
nouveau système informatique de la direction générale du budget 
(SIGBUD), de sorte à pouvoir produire les informations financières 
demandées selon le format et les standards requis. 
La classification par fonctions regroupe les dépenses selon des 
missions considérées d’un intérêt général et qui peuvent 
déboucher sur des options multiples concernant les applications 
analytiques. Elle a pour objectif, l’examen et le suivi de l’évolution 
dans le temps des dépenses consacrées par les administrations 
publiques à certaines missions ou objectifs spécifiques  
En outre, comme elle est présente dans beaucoup de systèmes 
budgétaires à l’échelle internationale, la nouvelle classification par 
fonctions peut aussi être utilisée pour comparer le degré 
d’implication des administrations  publiques dans les fonctions 
économiques et sociales et pour surpasser les problèmes de 
différence d’organisation entre un pays et un autre.  
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2.3  La classification par activités (programmes, sous 
programmes et actions) : 

La mise en place d’une budgétisation par programme permet de 
classer l’ensemble du budget en : programmes, sous programmes 
et actions. Cette classification par activités permet de regrouper 
les dépense de manière à connaitre exactement à quelles fins sont 
utilisés les fonds par rapport aux missions définies par le 
gouvernement. Les  activités seront traduites en portefeuilles, 
programmes, sous programmes et actions qui seront tous classés 
selon la structure de la classification par activités. )25(  
 

2.4  La classification par nature économique de dépenses : 
La classification par nature économique de dépenses : « permet 
de connaitre la nature économique des charges engagée par 
administration publique. Elle permet ainsi de regrouper les 
dépenses budgétaires de manière à connaitre exactement les 
fonds alloués par type de charge )26(   
En effet, la mise en place d’une budgétisation par programmes 
axée sur les résultats requiert l’existence d’une classification des 
dépenses par leur nature économique, car cette dernière, permet 
de classer les comptes significatifs de l’état selon leur nature en 
vue de permettre une meilleure interprétation et d’en faciliter le 
suivi. Cela encourage les gestionnaires et les aide à dégager et à 
analyser les évolutions par type de dépenses. )27(  
Ce qu’il faut noter aussi, que cette classification n’existe pas dans 
le système de codification actuel pour le budget de 
fonctionnement, tandis que pour le budget d’équipement il ya 
actuellement une classification semblable. 

Conclusion 

La réforme budgétaire en Algérie permet de rendre notre système 
de finances publique efficace est transparent, des actions de 
réforme et de modernisation de grande envergure ont été 
engagées. Elles sont articulées autour de la prévision et 
l’élaboration budgétaire, l’exécution de la dépense publique et le 
contrôle interne et externe de la dépense publique. 
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 la réforme du système de gestion de la dépense publique qui 
s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation des systèmes 
budgétaires (MSB) a pour objectif principal  d’ améliorer la gestion 
des dépenses publiques et les prestations de services à la 
population algérienne  et de développer les compétences et le 
savoir-faire nécessaires à l’élaboration du  projet de budget 
algérien  à partir de l’année 2012. la mise en place de cette 
refonte budgétaire est inspirée de l’expérience canadienne 
laquelle a servi de référence à plusieurs pays, notamment la 
France,  qui a mis en place  une nouvelle loi organique  relative aux 
lois de finances dite : la LOLF. Pour mener ce processus, un vaste 
programme de formation d’agents à travers tous les départements 
et les administrations publiques sur la gestion et l’exécution du 
budget sous sa nouvelle forme, a été lancé par les pouvoirs 
publics. 

La réussite d’un tel processus dépend de la performance du 
système et des réseaux d’information mis en place  

Par ailleurs, le projet MSB, introduit la notion de gestion 
responsable, qui s’ajoutera à celle d’ordonnateur, cette notion 
élargira les attributions et les responsabilités des acteurs qui 
interviennent dans la préparation du projet de budget de l’état, 
afin de mieux répondre aux exigences découlant de la mis en place 
de la gestion axée sur les résultats et de la programmation 
pluriannuelle à moyen terme   

D’autre part, La nouvelle nomenclature budgétaire avec la 
nouvelle documentation qui accompagnera le projet de loi de 
finances et de budget de l’état constituera, un moyen pour 
appuyer la compréhension du projet par les parlementaires et 
pour son adoption finale par les deux chambres du parlement  
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