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خصاهت اللضاة واملسدشازين اللاهىهيين واملدامين في اللاهىن
 الىليد عبد الخم.د
الصدًم مدمىد

 دزاست ملازهت:وجطبيلاث اللضاء السىداوي

َ
َ
Abstract :

َ

The philosophy of granting immunity to some people who work in the state for the purpose of enabling them
to perform their functions for the public interest, it may seem that it violates the equality of people, because
immunity in general does not mean that the law not apply to those who have been granted it, but rather it is
intended to implement the law and protects them from malicious reports, and the aims of judges,lawyers and
attorneys should concerns of protecting rights and achieving justice.aims of research to discuss the
substantive and procedural limitations that are set to raise the criminal case of confront them, there is
confusion with regard to the immunity of the person as an individual in society and the immunity granted to
him in order to function and the consequent abuse of power, as well as the increasing conflict in some cases
between the judicial organs and security in Sudan is about understanding and implementing the immunity
them.one of the main findings and recommendations concluded of research that immunity determined by the
legislator for some groups for considerations of public interest, and the most important recommendations of
the research to set controls and safeguards that prevent the exploitation of immunity against the public
interest, to prevent useing a means of protecting corruption and working to unify the provisions relating to the
immunity of a judge andattorneys are taken into consideration, that both of them carry out their duties to one degree

and they achieve justice for the public interest.

KeyWords : Immunity-Judge Independence - Attorneys - Lawers
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ّ َ َ
ُ
َ ُ
ُ َ َ
َ َ
الذولت ِفي َظ ِبُل
اِ ِّلُت  ،حععى
امُت بى ِشٍلت ؤهثر بوعا ِه ُِّت وؤهثر ف ِ
فاللاهىن ِ
الجىاجي يهذف بلى مّالجت الٍ ِاهشة ؤلاحش ِ
ُ َ َ
ُ َ
َ َ
َ
ومفلخت اإلاُ َ
َ َ َ
َ
ُ
جخمْ،
ىمُحن ِمً ؤحل اإلادافٍت َِلى ؤمً
ِكُ ِامها بى ِاح ِ
باتها ًِ و ِشٍم وا ِثفت ِ ِشٍمت ِمً اإلاىٌ ِفحن الّ ُم ِ
َ َُ
َ
َ
فيان ال ُب َّذ مً َ
َ
ألاِماٌ التي ًَ ُلىم بها هاآلء َخاٌ ُم َ َ
َ
ّملىن
باسهم ٌ َ
بباخت َما كذ ًَيؽإ ًَِ
ماسظ ِتهم لى ِاح ِ
ِ
ِ
ِ
باتهم بةِ ِخ ِ
َ
ََ َُ
َلخعاب َّ
َ
الذ َولت  ،وِىذ ُم َ َ
ُ ُ ُ
هزه الخالت ًَ ِجب ؤن
لىاتهم ِوفي ِ
ماسظ ِتهم ِ
لهزه الى ِاحباث كذ ًخجاوصون ِب ِدعً ِه ُِّه خذود ظ ِ
ِ
ِِ
ُ
ّ َ
َ
َ
َ َ
الخىإ والتي َجخ َ
ّلهم ُوَ َ
عئىلُت الج ّ
ّ
سح َُاتها ِمً َخُث
فاوث َد ََ
عئىلُت اإلاذ ِه ُِّت ِفي خالت
ىاثُت مْ َبلاء اإلا
ّفىن ِمً اإلا
ًُ َباح ِف
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
الىاحمت ًَِ َ
َ ُّ َ َ
المشس.
جدمل الخ ِبّاث ِ
َ َ
ََ َ
ُ َ
ُ
َ ُ
َّ ُ َ
الخ ُلىق ُ
ِلى خ َم َاًت ُ
الّ َذالت،
والخ ِشٍَّاث  ،وجدلُم
دامحن ُهم ألامىاء
ِ
ؽاسًٍ اللاهى ِهُحن واإلا ِ
بن اللماة واإلاعد ِ
َ َ َ
َ
َ
ُ َ ُ َ
ُ
َ
َ َ
َ
التي
اظها ًبنى اإلاجخمِْ ،ولزا بجج َهذ ه ِثحر ِمً الذوٌ بلى م ِ
التي ِلى ؤظ ِ
ىدهم الخفاهت ِ
ىبُم اللىا ِهحن ِ
ِمً ِخآلٌ ج ِ
ُ ًَ َ
َّ
َّ َ ُ َ
الخىبُه بلُه َّ
ىبم اللاهىن ب ّ
ُ َ
دم مً ُم َ
ؤن َ
الخ َ
َ َ
ؤال ًُ َّ
ىدذ
مىما ال ح ِّني
فاهت ِ
ج َم ِىنهم ِمً ِ
اللُام بى ِاحب ِاتهم  ،ومما ًجذس ِ
ُ
َُ
َله َّ ،
َ َ
وبه َما اإلاَ ُ
لفىد ؤن ًُ َ
اللاهىن ِمً ِخآلٌ بحشاءاث َج َ
وخ َم َاً ِخه ِمً
ىبم ِلُه
ممً ظالمت ِ َمله ِ
الزي ًلىم ِبه ِ
َ
َ
ُذ ًِّتَ .
البآلغاث الى ِ
َ
أهداف َ
البدث :
َ
ُ َ
َ َي َ ّ ُ َ
ىاح َهت ُ
ُ
الل َ
َ ُ
َ َ
باؼ َشتها في ُم َ
وؤلاحش ّ
َ
ماة
اثُت وم
ىِ ُّت
مىاكؽت الل ُُىد اإلاىل ِ
ِ
التي ج ِشد ِلى سفْ الذِى ِ
اثُت ِ
الجى ِ
ِ
َ ُ ّ ُ ّ
َ
ُ َ
ُ
َُ َ
َ ُ
الدؽش َ
َّاث ُ
ُّ ُ
العىدا ِه ُّت واإلال َاسهت ،
خّللت ِبها ِفي
ىهُت اإلا ِ
ؽاسًٍ اللاهىهُحن واإلادا ِمحن ِ ،مً ِخآلٌ الىفىؿ اللاه ِ
ِ
واإلاعد ِ
َ َُ َ َ َ َ
َ
ل َمان َ
الى َكذ َ
ؤداء واح َباجه  ،وفي َهفغ َ
وببشاص َمذي ِه َف َاً َتها في َ
َ
ِذم بفآلجه
لمان بظ ِخلآلٌ مً مىدذ له ِلُ َخمىً ِمً َ ِ ِ
ِ
ِ
َ
الخ َال َخحن َ
َ
َ َ َُ
َ ًَ َ
عخىحب َرلً وفي و َلخا َ
ّىٍن َ .
ِمً ال ِّلاب ِفي َ
ِ
ِ ِ ِ
يابه ِفّال ٌ ِ
خالت بسِج ِ
مشس ِفي الخ ِ
الخفاً ِلى خم اإلاخ ِ
َّ
أهميت البدث :
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َ
َ
الىبُُّحن ًُثحر َبّن ؤلاِت َر َ
َّ
ُ
َ
ف َاهت َ
مىلىُ َخ َ
اث،ألظ َباب ؤخآل ِك ُِّت
ال
بّن ألاشخاؿ
بن
.1
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ
َّ
َ
َ َ َ
التي جشج ِىض ِليها َس ِابىت
هزه الخفاهاث ت ِهذم اإلابذؤ ِ
اِ ُّت بر ؤن ِ
وبح ِخ َم ِ
الزي جشج ِىض ِلُه فىشة اإلاىاوىت هإخذ اللماًا ِ
َ َ
للذولت.
ؤلاه ِخماء
َ
َ َ َّ َ َ َ
ََ
ُ َ
ف َاهخه ُ
ُ
اإلامى َ
َ َ
ىخت له ِمً
.2
واضح ِف َُما ًخّلم بدفاهت الَخق هفشد ِفي اإلاجخ َمْ وخ ِ
ه ِ
ىالً خلي ِ
ُ
َ
َ
َ َ
ُ َ َ َُ َ ُ ً
ؤحل َ
علُم ِبزلً ِل َّذم بظ ِد َى َاده َِلى ؤ ُظغ
الى ٌُِفت َوما ٌَعخد ِبْ رلً ِمً بظ ِخغآلٌ للعلىت ،فلم ٌّذ م
لبىال الُىم الد ِ
ُ ََ
َ َ َّ
ّ َ ّ َ َّ ً
الىٌ َُفتَ ،سغم َّ
َ
َ
َ
ُ َ
ؤن ُه َى َِالً َبّن
التي ال جشجىب بعبب ِ
ذًت وم ِ
لُت خاـت ِفُما ًخّلم ِببّن الجشا ِثم ِ
ىى ِ
وم ِبرساث ِح ِ
َ َ َّ
َ َ َّ
َ
َ َ
َ
َ ََُ
َ
خّلم َ
الىاكْ َ
َ َ ّ َّ َ
ُ ُ
ببّن
الّ ِملي ِفُما ً
الىفىؿ حعدث ِني ِمً ر َِلً خالت الخلبغ ِف َُما ًخّلم بالجشا ِثم خ ِاسج الى ٌُِفت بال ؤن ِ
َ
َ
َ
ُ
ىبُم ر ِلً.
ألاشخاؿ ال ٌ ِؽحر بلى ج ِ
َ
َ َ
َ
َ
َ ََ
ُ َ
َ َ
ََُ
ّ
ىبُم
.3
ألاحهضة الّذ ِلُت وألام ِىُت ِفي العىدان خىٌَ فهم وج ِ
جضاًذ ِخذة ال ِجزاُ ِفي ه ِثحر ِمً ألاخُان بحن ِ
َ
َ
َ ُ
َ
َ َ َ
خّ ّلم َبى َُف ُّت َ
وفهم ُ
يؽ َ
اـت ف َُما ًَ َ
الى ُ
ألاشخاؿ َخ ّ
الخ ُ
الخ َّ
اـت باإلحش َاءاث
ىساث
فىؿ واإلا
ّامل َمّهم
فاهت هاالء
خ
ِ
ِِ
َ
َ
َ ً
ُ َّ
اال ُح ّ
ّذ َحشا ِثم .
التي ًُفت َرك ؤن جدبْ ِِىذ بسِجي ِابهم ؤفّ
ُ َ
شكلت البدث :
م ِ
ّ َُ
َّ
َ
َ َ
ألخ َيامه َ
الخالّحن َ
ُ َ
َّ َ َ
ول َمان
فشكت بحن
الج َىاجي جخىلب َِذم الخ
.1
ِ ِ
ِ
بن ِدساظت اإلاعاواة ِفي اللاهىن ِ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ُ
َُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ َ َ َُ َ
عاواة
ؤلاخآلٌ باإلا ََ
ّىغ ِ
الجىاجي ح ِ
ج ِ
دلُم اإلاعاواة بُنهم ؤمام الىفىؿ ومْ ر ِلً هى ِالً الى ِثحر ِمً هفىؿ اللاهىن ِ
َ َ
َ
ألاش َخاؿ َ
خّ َّلم َ
ف َُما ًَ َ
ذالت الج َى ّ
اثُت.
الّ ِام ِلحن ِفي ََم َجاٌ الّ
ببّن
ِ
ِ ِ
َ
ُ َ َ
ىحذ ج ُّىىُ ِفي ألاخيام اإلاىلىُِت وؤلاحشاثُت اإلاىفىؿ ِليها اللىاهحن الخاـت التي جىٍم ؤولاُ
ً
.2
َ
َ
َ َ َ َّ
َ
خاـت َّ
هاالء ألاشخاؿَّ ،
ؤن ِ َ َ َ ُ َ َ ُ
جإد ًَت َوٌا ِث ِف ِهم ؤو ِب َع َِب َبهاَ .
الجشاثم ؤزىاء ِ
بةسِجياب ِ
هزه الخفاهاث جلشس لهم ِفُما ًخّلم ِ
َ َ َّ
ُ
َ
َ َ
َ
َ
فاهاث ل َبّن ُ
وك َ
الل َ
ماة َ
الخ َّ
ماة
الّ ِام ِلحن ِفي اللماء
خّلم ِب َخ ِبرًش الخ
اـت ِفُما ً
ِبخ ِخآلف اللىا ِهحن
.3
ِ
َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ ً َ
َ َ َ
َ
الذ ُ
دى َمت ُ
َ َ
َ
ظخ ّ
التي
اإلا
ىسٍت ِفهي ال ح ِعحر ِلى و ِج َحرة ِ
لشٍش الخفاهت ِلى ألافّاٌ ِ
واخذة  ،فخاسة ه ِجذ ِمنها ما ًلخ ِفش ِلى ج ِ
ِ
َ ًَ
ًَ
ُ ََ
ُ
ُ َ َ
َ ُ
َ
الىٌ َُفت َ
َ
َ
َ
ُث َلم ًَدبْ اإلاُ ّ
بِىما َه ِجذ ألاخشي
لشٍش
ج
ي
ف
ا
ذ
واخ
ا
ي
معل
ُ
ؽش
خ
،
اٌ
ألافّ
ل
و
ل
ؽم
ح
ِ
جشجىب بعبب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
اجله َاجحن الف َئخحن مً ُ
الل َ
فاه َ
ماة.
الخ
ِ
ِ
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ُُ
َ
ُ
لخ َالت َ
َ
ُ َ
الخ َل ُبغ بةسج َياب َ
ىداوي مً َحّشٍف َ
الج ِش ٍَمت ًُ ِثحر الى ِثحر ِمً
.4
ِِ
الجىا ِجي الع ِ ِ
خلى اللاهىن ِ
ِ
َ
َ ّ
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ
ألاشخاؿ َم ُ
ىلىُ البدثَ .
بدفاهت َب َّن ألاشخاؿ الىبُُّحن َ ،وب ِذ ًِهي ِمً َب ُِنهم
ؤلاؼي ِالُاث ِفُما ًخّلم
خدود البدث:
َ
َ
َ
ُ
ُ َ َ
َ َ َ
َ ُ
َ
ؤلاحش ّ ُ َ
هزا َ
َ
ىهُحن بالت ِرهحز ِلى ؤلاحش َاءاث
فاهاث
البدث الخ
ؤجى َاوٌ ِفي
اثُت لللماة واإلا ِ
دامحن واإلاعدؽ ِاسًٍ اللاه ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ
ً ً َ
ُ ُ
الىاحب بج ُ
خالت بخآلٌ ّ ُ َ
َ
ىحب ُم َداه َم ِخه ِ ،مً ِخآلٌ
باِ َها ِفي
ِ
ؤي ِمنهم بى ِاحبا ِجه ؤو ِِىذما ًشج ِىب ؤخذهم ِفّال ٌعخ ِ
ِ
ٍ
َ
َُ ّ
َ
َ ُ
الىاخ َُت َ
َ
َ َ
َ
َ
الى ّ
ُ ُ
الخ َّ
مثل ِفي ؤخيام
الج َىاجي و اللىا ِهحن
ٍشٍت والىا ِكْ الّ َم ِلي اإلاخ ِ
اـت بهم ِمً ِ
الىفىؿ الى َِاسدة ِفي اللاهىن ِ
ِ
الع َ
اإلاَداهم ُ
ىدا ِه ُِّت
ِ
مىهج البدث:
َ
َ
َ َ َ
ُ َّ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
دلُلي واإلاُ َ
لاسن ِمً ِخآلٌ بظ ِخ َ
فاهاث
ّشاك اللىا ِهُحن اإلا َخ ِّللت بالخ
بجبّذ ِفي هزا البدث اإلا َىهج الى ِ
ـفي والخ ِ ِ
َ َّ ُ
َ ّ ُ ّ ُُ َ
َ َ
َ
َ َ
َ ََ
َ
اـت ِب َي ِ ّل َِفُئت.
الجىاثُت َمْ اللىا ِهُحن الخ
بهىباق ك ِ
ومذي ِ
اثُت اإلاخ ِّ ِللت ِبلُىد فخذ الذِىي ِ
ىاِذ ؤلاحشاءاث ِ
الجى ِ
مصطلخاث البدث َ :
املسدشازين اللاهىهيين :حؽمل حمُْ معدؽاسًٍ وصاسة الّذٌ واهاثب الّام بذسحاتهم اإلاخخلفتَ .
اللضاة  :حؽمل ول اللماة الّاملحن في العلىت واللماثُت وكماة اإلادىمت الذظخىسٍت َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ َ َ ُ ُ
ىِ ُّت و ؤلاحش ّ
الل ُاهىن
اثُت في
جشٍم وال ِّلاب ف ِهى ِ
:جشد ِ
ِ
الخماًت اإلاىل ِ ِ
الخماًت ِلى هفىؿ الخ ِ
الخصاهت ِ
الج َىاجي َ
ِ

ُ
َ َ
ُ
ُ
اللاهىن ُ
وأهىاع َها
الخصاهت
ومفهىم
املبدث ألاول  :املساواة َأمام
َ
ُ
َ
املساواة ومبدأ ُخ ُ
ضىع َّ
للل ُاهىن
الدولت
املطلب ألاول :
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َ
ؤهم وٌاثف الذولت خ َماًت اإلاُ َ
ُاهت ّ
َّ
جخمْ مً ؤخىاس ُو ُكىُ َ
بن ِمً َّ
ورلً
الج ِشٍمت ِمً ؤحل ِـ
الىٍام الّام ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
ُ
َّ
زلً
الّامت والّمل ِلى وكف
والعىُىت
والخىادر اإلاخلت باألمً الّام
بالّمل ِلى مىْ ُوكىُ الجشا ِثم
ِ
ؤلالىشابِ ،ل ِ
ِ
ِ
خّام ُلىا مْ ألافشاد داخل اإلاُ َ
ًخمخّىن بدفاهاث ؤن ًَ َ
ُ
َّ
ًَجب ِلى سحاٌ ُّ
جخمْ بةظ ِخخذام
الزًً
الّ َّامت
العلىت ََ
خاـت ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ
َ
َ
الل ُاه ّ ُ ُ
للمداه َمتَ .
وجلذ ًِمهم
الىظا ِثل
ىهُت للىـىٌ بلى ُمشج ِىبي الجشاثم ِ
ِ
ؤهم اإلاَبادت التي َّ
ُ
ًخدخم ِلى سحاٌ ُّ
مً َّ
ُ
الخآلصم
وِ ُِّت الزي ًُلىم ِلى ؤظاط
العلىت بخ ِتر ِامها ُهى َمبذؤ
اإلاؽش ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
إلاؽش ّ ُ ُ
ُ
َ
بحن ُّ
الىاظْ َخُث ٌؽمل
لىاتها لللاهىن بمّىاه
العلىت واللاهىن،
بجمُْ ظ ِ
وٍلخط ي مبذؤ ا ُ ِ
ِ
ِ
وِ ُِت خمىُ الذولت ِ
َّ ً
ُ
َ
مىخ َىبت ؤو غحر ُ
ىاء واهذ ُ
ظ َ
ىاِذ اإلاُلضمت في الذولت ُظ ً
ُ
اللاهىن
ُادة
مفذسها ،وٍترجب ِلى ِرلً ِ َ
وؤًا وان
مىخىبت
حمُْ الل ِ
ِ
ِ
ُُ
َ ُ
ُ
َّ
َ
ُ ُ ُ َ
ّ
ؤي بحشاء ؤو َ
كشاس ؤو
ِفي الذولت ِبخمىُ ول مً ِفيها ِمً ظلىاث ومدي ِ
ىمحن لللاهىن ،وٍترجب ِلى ِرلً ؤن ال ً ِخم بجخار ِ
ً
ُ
َّ َ
وجىفُزا لهَ )1(.
ِمل ِ
مادي بال ُبملخط ى اللاهىن ِ
ُ
املشس ّ
عاصسة:
عىاصس مبدأ
ُ ِ
وع ِيت ِفي الدولت امل ِ
ِ
َ ُ
ُ
َ َ
َ
ًدخىيها لمحر الجماِتَ .
بادت كاهى ِه ُِّت َِ َّامت
.1
الىبُعي وما ًدخ ِىٍه ِمً م ِ
ؤلال ِتزام باللاهىن ِ
ِ
َ َ
الذ ُ
ُادة ُ
َ
الىلّ ُّت التي حعخلش ِلى َمبذؤ ظ َ
ؤلال ِتزام باإلاَ ُ
ظخىس
الم ِابىت
والدؽشَْ وهي
وِ ُِّت
.2
ِ
ؽش ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
لصخت َ
الخ ُ
فشفاث والل َشاساث.
ِ ِ

.3

ُ
ُ
دذها ظىي ؤن ًُيىن َ
جفشفاتها والتي ال ًَ ُ
الخ ُ
َ ُ
الخ ُ
فشف
مىُ لللاهىن َوٍبلى
لإلداسة ظلىت الخلذًش في ُ ِ
ِ
ِ

للفالح الّام )َ (2
ِ
الخالصتَ :
ُ ُّ ُ َ ُ
ُ
َ
للل ُاهىن ًَ َ
َ ََ
مىُ َ
ىشة ُخ ُ
دخاج بلى الففل بحن ُ
ألا َ
ِف َ
الفله
العلىاث ِلترا ِكب ول ظلىت
الذولت
خشي ،وكذ ببخذُ ِ
ً
ّ ُ َ
َّ َ
َّ
َ
ِذدا مً َ
الل ّ
ماثُت َّ
الؽّبُت إلاشاكبت جىفُز هزا اإلابذؤ  ،وٍخىكف َمبذؤ
والشكابت
الشكابت
الم َماهاث ِمً ِخآلٌ
الىلعي
ِ
ِ
ِ
ِ

) )1أمحد فتح اهلل حسن،جمدي ،فاعلية األداء الضبطي لرجال الشرطة ،دراسة مقارنة 2002.م  ،النسر الذهيب للطباعة  .ص "."311
) )2اجلرف ،طعيمة.مبدأ املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون ،دار النهضة العربية1976 ،م .ص "."16
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َ
َ
ُ
جخمْ َلذ ُ
َ ُ
َ
ادًت ال َ
ُ
الىثحر مً ُ
الخ ُيىماث ؤلاظدبذ ّ
ُ
ظخىس وال َّ
جخلُذ
خمىُ الذولت لللاهىن ِلى ظ ُمى الذظخىسِ ،
ولىً ه ِجذ ِ ِ
ِ ِ
ُ ًّ
َّ ُ
ُ
ُ َ ُ
ىسٍا وال َمّنى لهَ .
بلاهىن  ،وبن و ِلْ دظخىس فةهه ًيىن ـ ِ

َ َ َ
صاهت
املطلب الثاوي ُ :م ِبرزاث َمىذ الخ

َ ُ َ
ُ َ
َ َ
َ
َج ُلىم َّ
ِليهم َ َ
َ
ُ
الذ َولت َ
باتهم اإلاىوىله
ىمُحن ِ
اللُام ِبى ِاح ِ
والزًً ً ِجب ِ ِ
بإِم ِالها ًِ و ِشٍم اإلاىٌ ِفحن الّ ُم ِ
َ
الخذًث بخخُاس اإلاُىٌف الّام َ
َ
وبِذ َاده ب َما ًُاهله َ
َ ًَ َ
َ
ألداء َ
ُ
ُ
اإلا ُىىه ِبه
الى ِاحب َ
فبذ ِلضاما ِلى الذولت ِفي الّفش ِ
ِ
ِ
لهم ،فُ ِ
ِ
ُ
َ َ
َ
ُ َ ُ
َ
ماهاث َ
الى ٌِ ّ
ُ ّ
ّالج حمُْ
لشٍش الم
كىاهحن ح ِ
ِ
ومً هىا جبذو ِ
ُفُت ِ ،لزلً ً ِ
ؽشُ بلى بفشاد ِ
ِ
خجه اإلا ِ
ؤهمُت ؤلاه ِخمام باإلاىٌف وج ِ
ُ َ ََ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُُ
ُُ ُ
ومً ه ِاخُت
ىٌفحن وج ِ
باتهم ومعاِل ِ
وواح ِ
ؼاون اإلا ِ
التي جىكْ ِل ِيهم ِِىذ ؤلاخالٌ ِبها ِ ،
ُاتهم والّلىباث ِ
دذد ظلىاتهم ِ
َ َ ُ ُ َ
ُ ّ
خشي فةرا وان اللاهىن الجىاجي َّ
ألاخُان َ
إلباخت َبّن َ
ًخذخل في بّن َ
ُؤ َ
ؽيل
الّام
ف
ىٌ
إلا
ا
ها
ب
ى
شج
ً
ي
الت
اٌ
ألافّ
والتى ح ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
ُفُت ُدو َن خىف ؤو ج ُ
َ َ ُُ َ
َ
الّادًحن ب َغشك َجمىُنهم مً َؤداء واحباتهم َ
َ
الى ٌِ ّ
شددَ ،خُث حّذ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
حشا ِثم في خالت وكىِها ِمً ألافشاد ِ ِ
ُ َ
َ َ
َ َ
ُ َ ُ
ُ
إلباخت هزه ألافّاٌ َّ
الّام َظ َبب ًا َ
ىٌف َ
شف ًا ُمؽذ ًدا ُ
اإلاىٌف
للّ ُل َىبت  ،فةرا كام َ
خشي حّذ ٌ
فةهه ِفي َخاآلث ؤ
ِـفت اإلا
ِ
ِ
ُ ُ ََ
ً ًّ َ
َّ َ َ
َ
ّ
َ َ
َ
ىسجه بةخ ِخآلف
خخلف خى َ
بإِماٌ ٌ ِ
بداسٍِا ج ِ
عتهذف ِبها ج ِ
دلُم ؤغشاك ِخآلف ِخفَ ال ِىٍام الّام فةهه ًشج ِىب خىئا ِ
ُ
ً
ُ َ
مفالح َش ّ
الٍ ُشوف ُ
ََ
للمفلخت َّ
ِمذا ألظباب ال ُجمذ ُ
خفُت،
جدلُم
هف ُذ ِوسه
ِ
الّامت واإله ِخلام ؤو اإلاداباة ؤو الىُذ ؤو ِ
ِ
َّ
َ َ
جخّلم باإلاَ َ
ؤو جدلُم ؤغشاك ظُاظُت ؤو ّ
فلخت َّ
َ
الّامت (َ .)1
التي ال
خضبُت  ،بلى غحر ر ِلً ِمً ألاغشاك ِ
ِ
َ َ
ُ
َّ
َ ُ
وؤال َّ
جخمحز وا ِثفت ؤو فشد ِمنهم ًِ
الذولت َؤمام اللاهىن،
َبرن ألاـل ُه َى اإلا َع َاواة َبحن ألاشخاؿ في َد ِاخل
ّ
ََ
فُلشس ِخ َماًت ح ّ
ُ
ُ َ َّ
َ ُ
َّ َّ ُ ّ
ىاثُت َلبّن ألاشخاؿ ؤو
الج ِ
ِظىاهم خاـت في اإلاجاٌ ِ
ِ ِ
ؽشُ كذ ًخشج ًِ هزا ألاـل ِ
ىاجي  ،بال ؤن اإلا ِ
ُ َ
َُ
َ
َ
ُ َ
ُ
َ ُ
َّ ُ ُ
مىل ِ ّ
جشٍم ؤو
الخ َم َاًت
الفئاث جى َّبم ِل ِيهم دونَ غ ِحرهم ِمً ؤفشاد اإلاجخمْ ،فلذ جيىن ِ
هزه ِ
ِ
ىِ ُِت جخّلم بىفىؿ الخ ِ
ُ َ
َ
إلك َامت َّ
داه َمت  ،ومً ُ
الّلاب َ
الذِىي الج ّ
والبّن آلاخش بحش ّ
اثُت ِفي ؤلاحش َاءاث اإلاُ َّ
ـىسَ
الخدلُم ؤو اإلا
ىاثُت ؤو
لشسة
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ َ َ َ
ُ ُ ّ َ ًَ
َ
ُ
َ ُ
ُ
َ َّ
َ
الخ َماًت
مثل هىِا ِمً ِ
ىٌفحن الّ ُمىمُحن خُث ً ِ
الجىاجي جىبم ِلى وا ِثفت اإلا ِ
ر ِلً بفشاد ؤخيام خاـت ِفي اللاهىن ِ
َ َ ُ َ َّ َ
َ
ىاثُت َ
ىاِذ الج ّ
الج ّ
ُُ
ُ ّ
الّ َّامتَ )2( .
ىاثُت ِ
لهزه ِ
ؽشُ بلى الخشوج ًِ الل ِ ِ ِ
ِ ِ
الفئت إلِ ِخباساث مُّىت جذفْ اإلا ِ

) )1عبد الفتاح الشهاوي ،قدري .جرائم السلطة الشرطية  .القاهرة  .ص .139
) )2موسى وزير ،عبد العظيم .اجلوانب اإلجراءات جلرائم املوظفني والقائمون بأعباء السلطة يف القانونيني املصرى والفرنسي 1987 .م  .ص .5
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َ َ َ َ
ىاعها
حعسيف الخصاهت وأه ِ
املطلب الثالثِ :
ً َ
َ َ َ
صاهت:
عسيف الخ
أوال  :ح ِ
ُ َ ُ َ ََ
ُّ َ َ
َ َ
ؤومى َْ َف ُهى َخفحن ُ
َ ُ َ
َ
ُ
وه َى َم ِىُْ،
الفّل خفً  ،فةرا كلىا خفً اإلايان ِ
ؤلاخفان ِمً ِ
الخصاهت ِفي اللغت  :و ِلمت ِ
ِ
َ َ َ
َ َ
ََ َ َ
َ َُ
َ
َ َُ
َ ً َ َ َ ً َ َّ
ْ َ
ُ َ
فً َ
الش ُحل  :ؤي بجخز
وخفيذ اإلاشؤة ِخفىا وخفاهت ِ :فذ ،وخفيذ اإلاشؤة  :جضوحذ ف ِهي خفان وهز َِلً ؤخ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ ُ ُ
َ َ َ ًَُ َ َ
ّان ف ِهي
للىكاًت ِمىه ِ
ِ
والخ ِفً اإلا ِ
ىلْ اإلا ِىُْ وحمّه خفىن وؤخفان  ،برن فالخفاهت لغت حؽمل ِِذة م ٍ
الخُىت ِ
ُ َ َ
َ
َ
َ
َحّني ِ َ
الىك َاًت وح ِّني اإلا َّافاة وح ِّني ؤلاظ ِخ َثىاءَ )1( .
ِ
الخماًت وح ِّني ِ

-1

َ
َ َ َ
صاهت ِفي إلاصطآلح :
الخ
َ َ
البّنَّ :
ف َاهت ب َد َعب َ
خخلف َحّشٍف َ
الخ َ
الخاآلث التي ُج َى َبم فيها َ ،ف ُُّش ُفها َ
(ؤنها َما ِوْ بحشا ِجي
ِ
ً ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ
َ ُ ُ َ َ
ّحن ًَ ُ
ىاثُت لذ َشخق ُم َّ
فذس َِىه فّل ٌُّذ َحش ٍَمت) (ُ ، )2وَّش ُف َها َ
ّ
َ
البّن آلاخش(ِ :هي
ِ
الج ِ ِ
ًدىٌ دون ب ِجخار ؤلاحشاءاث ِ
ِ
ِ
َّ َ
ُ َ
َ َ
َ
ألاشخاؿ ؤو َّؤنها َ َ َ
َِذم َجىبُم َك ُاهىن ُ
اـاتها
الّ ُل َىباث َِلى َبّن
بِفاء بّن ألاشخاؿ ِمً ظلىان الذولت وبخ ِخ ِف ِ
ِ
ِ
َ
الل َ
ما ِث ُِّت) (َ )3
ً
ثا ِهيا  :أهىاع الخصاهاث
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
خفاهت ُ
فاهت ُ(س َئظاء ُ
الذوٌ َ
بلىماظُحن
الذ
ألاح َى ِّبُت ؤو
الخفاهت بلى خفاهت ُدول ُِّت َِمثل خ
ىلعم
ِ
ج ِ
ُ َ
ُ
َ
ُ َ
ُ ُ س َُ َ
الل ُاهىن ُ
ُ
الذ ِولي ِمً ِخآلٌ ؤلاجفا ِكُاث واإلا َّ َاه َذاث واإلااج َمشاث بظ ِخ َثىاءاث ج ِشد ِلى
لش لهم
ؤو اإلاىٌ ِفحن الذ ِولُحن) خُث ً ِ
َُ
َ
َ
يعىبي ُ
الب َرإلاَانُ ،
(خفاهت ثِغ َ
الل َ
ؤِ َ
ماء َ
الذولتَ ،
ماة ،اإلاُدامحن َوم ُ
َ
خفاهت َد ِاخ ّ
ؤلاكل ّ
ن
اللىاث
ت
لُ
ى
ي
ُمُت ؤو ج
س
ِ
ِ
ِ
مبذؤ ِ ِ
ِ
َ َ
ُ ُُ ً
َ
ّ
ٍامُت ) ،بر ًُلشس ُ
ُ َ
ىدا َجشد َِلى ب ِج َخار ؤلاحشاءاث الج ّ
الى ّ
ؤِ َمالهم
عهُل
الذظخىس واللاهىن كُ
ِ ِ
ِ ِ
ىاثُت في مىاح ِهتهم ورلً ِلد ِ
ِ
ِ
ً
َ
َ َ
ُ َ َ
فاهت بلى َم ُ
َ
ىل ّ
اثُت وهزا ما ظىف هدىاوله جالُاَ .
ىُِت وبحش َِّ
لعُم للخ
ِ
وخماً ِتهم ِمً الىُذ ،وٍىحذ ج ِ
ِ

) )1املعجم الوجيز .مادة حصن  .جممع اللغة العربية .اهليئة العامة للمطابع األمريية 1992 .م  .ص .156

) )2فتحي سرور  ،أمحد .الوسيط قانون اإلجراءات اجلنائية .ط1993/7م  .ص .424
) )3زكي أبو عامر  ،حممد – قانون العقوبات القسم العام – 1990م – ص""93
طلعت الغنيمي ،حممد – قانون السالم – منشأة املعارف األسكندرية – 1993م – ص"."967
-
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ىائيت املَ ُ
ىض ّ
الخصاهت الج ّ
ىعيت
ِ
ِ ِ

ُ َ
ُ ُّ
ُ
خخلفتَ ،وج َ
ُ َ
َ
َ
ُ
ؽيلىن
لخ ِط ي
ىمُحن ِ
هُئاتها اإلا ِ
ِ
الزًً ٌ ِ
َ ج َم ِاسط الذولت بخخف ِ
اـاتها ِمً ِخآلٌ اإلاىٌ ِفحن الّ ُم ِ
َ
مفلخت اإلاُ َ
ُ َ ُ َ َ
ََ ُ َ
ُ
آلخلتهم ّ
جخمْ ُو ُحىب َ ُ
حىاثُت
َِّ
معئى ِّلُت
بإًت
فهم ِفي ظ ُهىلت وَعش مْ ل َمان ِذم م ِ
لمان م َم َاس ِ
ظتهم وٌا ِث ِ
َ
َ
َ
ألاِ َماٌ التي ًُلىم بها اإلاُ ُ
ًترجب َِلى َ
مّ َنى َّؤهه ال ُب َّذ مً َ
َهدُجت للُامهم بهزه الىاحباث ( ،)1ب َ
ىٌفىن خالت
بباخت َما كذ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ َّ ُ َ
َ
ً
َ
ُ
ُ َ
ُم َ
ؤن اإلاىٌف ال ٌُعإٌ ِحىا ِّثُ َا ًِ
ىاثُت
ىاح ِ
ماس ِ
باتهم ِمً ؤفّاٌ حّذ حشا ِثم ِ
ؽشَّاث ِ
ظتهم ِل ِ
الج ِ
،ومً اإلاعخلش ِلُه ِفي الد ِ
َ َ
َ ًَ
ُ
َ
مما ُج َجش َمه ُ
الى ُ
فىؿ الج ّ
ّ
الفّل َّ
ومً ِخآلٌ َِجلً
وٌُفخه ختى ولى وان هزا ِ
ىاحباث ِ
ىاثُتِ ،
ؤي ِفّل ًلىم ِبه ج ِىفُزا ِل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ّ َ ُ ّ ُ َ
َ
َ
ىٌف َ
َ َ
َ َ ُ
الّام.
ىِ ُِت للم
ىاثُت اإلاىل ِ
ؽشَّاث جٍهش ـىس الخفاهت ِ
الج ِ
الد ِ
َ
ىائيت املَ ُ
(َ )2
السىداوي من َ
الخ َ
ىض ّ
ص َاهت الج ّ
الل ُاهىن ُ
ىعيت :
َمى ِكف
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الىاجب وأسخعمال َ
أداء َ
الخم:
ِ
ِ
َ ُ
َ آل ٌُّذ الفّل َحشٍمت برا َو َكْ مً َشخق ُم َلضم باللُام به ،ؤو ُم َّ َ ُ
ُ
ُ
ىحب
خىٌ له ِ
ِ ِ
ِ
اللُام ِبه ِبدىم اللاهىن ؤو بم ِ
ِ ِ
ِ
ُّ َ
فت ؤو َوان ٌُ َ
لىت اإلاُ َ
ؽشوُ َ
ُ
ّخلذ ب ُدعً َّهُت َّؤهه ُم َلضم به ؤو ُم َّ
خخ َّ
ؤمش َم ُ
هزه
ـ ِادس ِمً الع
اللُام ِبه  ،وبىاء ِلى ِ
خىٌ له ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ّ
الفّل حشٍمت برا وكْ مً شخق ملضم باللُام به في ألاخىاٌ آلاجُتَ :
اإلاادة آل ٌّذ ِ
َ َ ُ ً
َُ َ
ُ
ً
َ ً
َ ُ
َ َ
َ
اـه ِبه ِمً اللاهىن ُمباؼ َشةَ .
أوال :ؤن ًَيىن الّمل م
ؽشوِا ِفي را ِجه وٍيىن ه ِ
عخمذ ؤخ ِخف ِ
زلً برا وان ٌ ِ
ً
ُ َ ً
َ َ َ
ُ
َ َ َ ً َ َ ُ ًَ َُ
ذا ب َم ُ
الخ ِلُلت ور ِلً ِفي
وِ ُّخه َِلى ِخآلف
ؽش ِ
ثا ِهيا :برا وان ِمال غحر مؽشوِا ًلىم ِبه اإلاىٌف مّخ ِل ِ
ُ َ
ـىسج ِحنَ :
َ
ُ َ
َ ً ُ َ ً
َ َ
َّ َ ُ
ً َ ُ
ؤن اللاهىن آل ًُ ِجحز له
ّخ ِلذا َّؤهه َم ُىىه ِبه ج ِىفُزه بظ ِد َىادا لللاهىن ِفي ِخحن
اإلاىٌف ِفّال م
ؤن ًإ ِحي َ
.1
ُ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ
َرلً ،مثل ؤن ًَ ُلىم ُ
سحل الؽشوت َبخف ِخِؾ َم ِجزٌ ؤخذ اإلا َت َه ِمحن ال ًُ ّش ِخق له اللاهىن بخف ِخِؽه وبزلً ًيىن كذ خ َشج ًِ
ِ ِ
ُخ ُذود بخخ َ
فاـه ال َى ٌِ ُِفيَ .
ِ

) )1عثمان  ،آمال .القسم اخلاص يف قانون العقوبات 1975 .م ص .38
) )2القانون اجلنائي السوداين لسنة 1991م .املادة .11
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ُ َ
َّ َ
َُ
َ َ
َّ
َ
ًَ َ
ؤن ر ِلً ألامش
واح َبت َِلُه ِفي ِخحن
.2
ؤن ًلىم اإلاىٌف بالّمل ِ
جىفُزا ألمش سِثِغ ٌّخ ِلذ ؤن واِخه ِ
َ
َ ُ
ُ
خالف اللاهىن ِفي َخذ را ِجهَ .
ً ِ
َ
وألاـل َّ
َ َ
الّ َمل في َ
َ
ؤن َ
ؽشوُ ِ َّ ُ ّ
الخ َال َخحن َغحر َم ُ
عاول ُِّت ًَِ َهزا
ّفُه ِمً اإلا ِ
ؽشُ ِفي ظ ِبُل ِخ َماً ِخه ٌ ِ
ِ
ولىً اإلا ِ
َ َ َ َ
الف ِّل برا جىافش ؼشوانَ :
ِ
ُ َ
َ َ
ُ
َ
الزي َؼ َ
الفّل َخ ُعً ال ِى ُّت ،ؤي وان ًَ َ
اب ِف َّلهَ .
.1
جهل الّ َُب ِ
ؤن ًيىن اإلاىٌف ِ
الزي ؤحى ر ِلً ِ
ِ
ُ
ُ َ َّ َ َ َ
َ
ّ َ
َ َ ُّ
ُ
َ ّ
دشي َمْ ُو ُحىب ؤن ًَيىن بِ ِخل َاده
.2
ؤن ً ِثبذ اإلاىٌف ؤهه لم ًشج ِىب هزا ِ
الفّل بال بّذ الخثبذ والخ ِ
َ ُ َ
ّ ً
َ
َ
َ
ّلىلت.
الفّل وان َم ِبيُا َِلى ؤظباب م
ِلى ِصخت ِ
ُ
الخ َ
آلصت:
َ َ َ
َ ّ َ ُ ّ ُ َ
ً
َ ً
َّ ُ ّ َ َ َ َ َ
اال ُح ُّ
ىٌف َ
ّذ بِ ِخ َذاءا َِلى ُخ ُلىقَ
اح له ؤفّ
الّام بر ؤب
ىُِت للم
اثُت مىل ِ
ؽشُ كذ كشس خفاهت ِحى ِ
َبن اإلا ِ
َ
فىؿ َ
الخجشٍم والّلاب ومً َز َّم َفهى خماًت َم َى ُ
َ
الل ُاهىن الجىاجي  ،وجشد الخ َم َاًت ُهىا َِلى ُه ُ
ىِ ُِّت
ل َِ
دميها
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
التي ً ِ
ألافشاد ِ
ِ
ً
َّ
َ
الل ُاهىن َ
جخّلم َ
َج َّ
خمحز ًَِ ِجلً ؤلاحش ّ
بالجا ِهب َ
جالُاَ .
ؤلاحشاجي ِمً
والتي
الجىاجي ،وهزا ما ظىف هدىاوله ِ
ِ
اثُت ِ
ِ
َ
الخ َ
إلاجس ّ
ص َاهت الج َى ّ
َ
ائيت
ائيت
-2
ِ
ِ ِ
ً
ُ ّ
َ َّ
ّ َ
َ َ
ُ
َ
َ
ؤلاحش ّ
اثُت ُ
َ
ىىىي ؤظاظا
الخفاهت
َجخمثل
ىاِذ اإلا ِ
للمىٌف الّام ِفي الل ِ
خّللت بلاهىن ؤلاحشاءاث ا ِلج ِ
ِ
ىاثُت وج ِ
َ َ ُ ُ َ
ِىي الج َّ َ
اثُت التي َجشد َِلى َ
َ
َ َ
َ
َ
ىٌف َ
الذ َ
َ ّ
ُُ
الّام،
التي ًشج ِىبها َ
اإلا
ىاثُت الى ِ
اؼئت ًِ الجشا ِثم ِ
ِ
ِلى بّن اللُىد والم ِ
ىابي ؤلاحش ِ ِ ِ
ُ
ُ ّ ُ
اثُت َخ َ
والتي ًُ ُ
وح ًا َِلى َمبذؤ اإلاُ َع َاواة ؤلاحش ّ
بحش ّ
ؽشُ إلِ ِخ َباساث مً ؤحل ِخ َم َاًت َ
ُ ّ
اثُت َخُث
اـت باإلاىٌف خ ُش ََ
ِ
ِ
ِ
لشسها اإلا ِ
ِ
َ ُ
ؤلاحشاءاث الج َى ّ
ًَ ُيىن ُم َشج ِى ًبا ِل َجشٍمت َؤزىاء ؤو بعبب َج ِإدًخه ِل َى ٌِ َُف ِخه َومْ َر ِلً َج ُيىن ُه َى ِالً ؤخيام َخ َّ
اثُت
اـت ِفي كاهىن ََ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ ََ َ َ
َ
ُ
َ َ
َ
إلكامت َ
ُ
الذِىي الج ّ
ىمُحن ُدون غ ِحرهم
ِبؽإن ؤلاحشاءاث اإلالشسة
ىاثُت ؤو الخ ِ
دلُم َِفيها جىبم ِلى واثفت اإلاىٌ ِفحن الّ ُم ِ
ِ ِ
ُ ً
َ ُ
َ
مً آخاد َّ
الل ِ َ َّ
هزه ؤلاحشاءاث (. )1
الىاط خ ُشوحا َِلى
التي جدىم ِ
ِ
ىاِذ الّامت ِ

) )1موسى وزير ،عبد العظيم .اجلوانب اإلجرائية جلرائم املوظفني والقائمون بأعباء السلطة يف القانونيني املصري والفرنسي  .املرجع السابق ص  5وما بعدها
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وجطبيلاث اللضاء السىداوي :دزاست ملازهت
َ
ائيت ُ
إلاجساءاث الج َى ّ
َ
َمى ِكف ك ُاهىن
السىدا ِوي
ِ ِ
َجلييد َفخذ َ
ائيت  :ال ًَ ُجىص َفخذ َ
الذ َِىي َ
الد َعىي الج َى ّ
الج َى ّ
اثُتَ :
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ
َ َّ ّ
بال بةرن مً َوهُل الى َ
ُابتَ :
الج َى َاًاث الّامت
ِ
ِ ِ ِ
(ؤ) بىظاوت ؼشوت ِ
ً
َ
َ
التي ال ًَ ُجىص ِفيها اللبن ِب ُذون ؤمشَ .
ؤوالِ :في الجشا ِثم ِ
َ
َ ً ُ َّ
خّ ِللت ِب ُمىٌف َِامَ .
زا ِهُا :اإلا
َّ
بال ُب َىاء َِلى برن مً الج ََهت اإلاُ َ
فت َبرا َو َاهذ مً َ
خخ َّ
الجشا ِثم آلا ِجُتَ :
(ب)
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
ّ
َؤو ًال :اإلاُخ َّلت ب َعحر َ
الّ َذالت بال ِب ِةرن ِمً اإلادى َمتَ .
ِ ِ
ً
َّ
َ
ََ ُ
ـاخب َ
َ ُ
َ
الخم ؤو َمً ًَ ُىىب َِ َىهَ .
التي ًجىص ِفيها الخىاصٌ الخاؿ بال ِمً ِ
زا ِهُاِ :
()1

ً
َ ُ
ّ ُ
كاهىن َِلى بؼتراه ؤلارن فيها مً الج َهت التي ًُ َ
َُ
دذ ِد َها اللاهىنَ .
ؤي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
زالثاِ :
التي ًىق ِ
َ
َّ َ ً َ َ
َ ُ
ؤي َشخق ًَ َّ
َ ُ
ُ َ
خمخْ ب َد َ
بحش ّ
ّ
ف َاهت َ
الزي ًَ ُىق َِل ََيهاَ .
ىِ ُِّت بال ِوفلا ألخيام اللاهىن ِ
اثُت ؤو مىل ِ
ِ
ِ
(ج) ِفي مىاحهت ِ
َ َ َ َ َ
الّ َّامت ُ
بحش َاثُت ل َىثحر مً َ
ُابت َ
ؤفشاد َغحر الى َ
الخاآلث َوج َخ َخق ِبها ح َهاث ؤو َ
ىاثم َ
وهم ال
هزا الىق ًمْ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ َ
َ
َ َُ
ً
َ
ؤـال ب َخدشًٍ ؤو َسفْ َ
بخخ َ
الذ َِىي الج َى ّ
َ َ َّ
شه َىهت َ
بةس َادة
دش ٍِىها َم َُ
فاؿ ل ُهم
ِ
ِ ِ
اثُت ِ ،ولز ِلً جيىن ظلىت ال ِىُابت الّامت ِفي ج ِ
ِ ِ
َ
ُ ّ
ُ َ َ َ
َ َّ َ
َ َ
خّللت بفئاث مً اإلاُ َى ٌَفحن ُ
والل َ
حهت ُؤ َ
ماة
ىسة ؼي َىي ؤو ولب ؤو ِبرن وهز ِلً برا ه
خشي ُظ َىاء ِفي ـ
ِ
فذ كىا ِهحن م ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ًَ
َ
َ َّ
ُ َ َ
َ ُ
فُجب َ
َ َ
َُ
الخ َل ُُّذ ُبى ُ
َ
هزه ِ َ
ىبُلا
فىؿ ر ِلً َ
واإلاعدؽ ِاسًٍ اللاهى ِهُحن واإلاد ِامحن وغ َحرهم ِم َّما جخّلم ِبهم ِ
الذساظت ِ
اللاهىن ج ِ
َّ َ
ُ َ َ َّ َ َ َ
َ
َ
الّام َ ،
َ ُ
الخاؿ ًُ َل ُّذ َ
َ َ
التي
والج ِذًش باإلاآلخٍت ؤن َ
ىمه بلى ؤن ًَ ِشد ما ًُل ُِّ َذه .وؤن
جشي ِلى ِ ُم ِ
الخفاهت ِ
ِ
ِللا ِِذة الّام ً ِ
ُ
ُ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ََ
َ
التي
ؽشُ ِل ِ
الفئاث ال جلخ ِفش ِلى حشا ِثم دون غ ِحرها بال ِيعبت ِلبّن ِ
هزه ِ
الفئاث وبن وان ًجمْ بُنها الجشاثم ِ
كشسها اإلا ِ
ُج َشج َىب ؤزىاء ؤو ب َعبب َجإد ًَت واح َباث َ
الى ٌِ َُفت.
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ
ُ َ
الع َ
َ
َ
َ
الّلُا ُ
ىدا ِه ُِّتَ :
مى ِكف اللضاء السىدا ِوي  :ح ِاء ِفي ؤخيام اإلادى َمت ِ
َ ُ َ َ َ ً َ َ
َّؤهه (برا ُخش َهذ َ
ِىي الج َى ّ ُ
َ
الذ َ
فت َمخ ِالفت ِبز ِلً هق
الجهت اإلاخخ َ
اثُت بذون ؤخز ِ
ألارن الى ِاحب ِمً ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ َ َ
َ
ً
ُ
َ َ ُ
ُ
(ؤوال) مً َك ُاهىن ؤلاحش َاءاث الج َى ّ
الزي ِج َّم
اإلا َادة ( 35ب)
بىل الفلح ِ
اولت  ،وبىآلن الذِىي ً ِ
اثُت فةن الذِىي جيىن ب ِ
ِ
ِ ِ
) )1قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1991م .املادة "."35
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َ
ً
َّ
َ ُ
ؤن هزه َ
فالثابذ َّ
ِىي ُخش َهذ ُدون ؤخز ؤلارن َ
الذ َ
الى ِاحب َبىق اإلاادة ( 35ب) (ؤ َوال) ِمً كاهىن ؤلاحش َاءاث
ِفيها) ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ َ
َّ ُ
َّ
الج َى ّ
لابي َبد ِاسي وواهذ الذِىي
اثُت فاإلا َتهم ألاوٌ والثا ِوي ه َما ِمً وا ِثفت اإلاىٌ ِفحن بالذولت ٌؽغل ؤخذه َما ِ
ِ ِ
وٌُفت ِ
ب َ
عبب َؤداء َ
الى ِاحب َّ
ظمي (َ .)1
الش ِ
ِ

َ َ َ ُ َ
صاهت اللضاة
املبدث الثاوي :خ
َ َ
َ
َّ
وخ َي ِادة
اض ي ِ
املطلب ألاول :إس ِخلآلل الل ِ
َّ ً
َ
اض ي:
أوال  :إس ِخلآلل الل ِ
ُ َ َ َ ََ
َّ َ ُ
َّ
ََ
ُ َ
َ
َ ُ ّ
َ َ َ
التي ال
ىابذ اللاهى ِه ُِت ِ
بن جىكف ِذالت اإلاداهمت ِلى بظ ِخلآلٌ كماة اإلادىمت ؤلحى ِمً الث ِ
َ
ُ
َّ َ
َ
َ َ
هزا َ
َ َ
ُ َ
َ َ َ ُ
َ َ
ّ
الخ ُ
دشس ُهى اإلاذخل الى ِب ُِعي ِلي ِل
ؤي ُما ِز ََشاث ،رلً ؤن
جلبل الجذٌ  ،وٍلفذ بةظ ِخلالٌ اإلادىمت جدشسها ِمً ِ
ُ
َشخق َ
ف َىس ُو ُحىد َك َ
للخ َم ُّخْ ُ
بد ُلىكه َ ،وه َزلً ُه َى َح َىهش ف َى َشة ؤلاظخلالٌ الزي ال ًُ َخ َ
ماء َِ ِادٌ ِب ُذو ِهه َوٍيىن بظخلالٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
ُ ُ
ىده (َ )2
اللماء هى ِِ َماد وح ِ
َ
َ
َّ
لىم َ
الل َ
وٍترجب َِ َ
ماء آلا ِحيَ :
بذؤ بظ ِخلآلٌ






َ
ُ
ورلً خ َماًت ُ
ُ
للخ ُلىق اإلاُ َشجب َىت به والتي ًَخ َ
ألي َحؽشَْ ؤن ًُ ِى ِى َشه ؤو ًُ ّ
ّ
ف ُ
ذس َها َخم اإلا َتهم ِفي
لُذ َمذاه،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال ًجىص ِ ِ
َ
َ َ َُ َ ََ ُ َ ّ
َ
َّ
عخ ِللتَ .
ُم َداه َمت َِ ِادلت  ،ولً ًَخإحى رلً ما لم جىً اإلادىمت م
َ َ
َ َ َُ ُ َ ً
َ َ َ
َ َ
َ َ َ َّ
الّ َذالتَ .
دلُم
خدلُم ِسظال ِخه ِلخ ِ
ِبلذس ما ًخمخْ ِبه اللماء ِمً بظ ِخلآلٌ ِبلذس ما ًيىن ماهال ِل ِ
ال ًَ ُجىص ل ُع َل َىت ؤلاتهام ؤن َج َّ
خذخل في ُؼاون َك َ
ماء ُ
الخىم َ .
ِ
ِ
ِِ
َ ُ َ
َّ
ً َ
َ ُ
َ
لىت َوم َذي َما ًَ ُ
ىف ُله ّ
ُ َ َ
الىٍام اللاهى ِوي ِمً
دلُم بظ ِخلالٌ الل ِماء جخّلم بةِ ِخب ِاسه ظ
ِ
مً ؤٌهش الذِاماث ؤزشا ِفي ج ِ
َ
َ َ
َ َ
ُ
َ
َ ّ َ
َ َ
ُ َ
ُ ُ َ
َ
باإللافت بلى َِ َذم
آلام َىت ل ُهم
ِعحر ظبل ؤد ِائهم ِلشظال ِتهم وجى ِفحر الخُاة ِ
ُفُت وج ِ
ؤخيام لخ ِإمحن ؼئىن كما ِجه الى ٌِ ِ
َ 3
َ
للّ َضٌَ( )َ .
ك ِاب ِل ُِتهم

) )1جملة األحكام القضائية السودانية2003 .م  .حماكمة فيصل مأمون دفع اهلل وآخرين ص .75-73

بكار  ،حامت .محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة  ،منشأة املعارف باالسكندرية  ،ص74
()1
) )3الكيالين  ،فاروق .استقالل القضاء  ،الطبعة األوىل1977 ،م  .القاهرة ،دار النهضة لعربية ،ص .50
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ً
َ
اض ي:
ثاهيا ِ :خياد الل ِ
َ
َ
ّ
َ
مفلخت َراجُت َوي ًَ َد َ
اللاض ي َج ُ ُ
ًُ َ
عنى له َ
الجزاُ ُ
البذ
اإلاّشوك ِلُه ِمً َّؤًت
لفذ ِبدُاد
جشده ِخُاٌ ِ
ِ
ِ
ًَ
َّ ُ
ًجىص الجمْ بحن ـ َ
فُه َبم ُ
ىُِت ُوم َ
َ
مفلخت له فيها  ،بر ال ُ
ىل ّ
ؤال ًيىن
فتي
خفما في الذِىي وال
اللاض ي
ادي رلً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ُ َ
َ ً
َ َ
َ
َ
ُ
ذ،وج ّ
َ َ
َ ُّ ّ
ألي ِمً َ
اهله
والخىم في ٍآن َو ِاخ
الخفم
ِ
اض ي بلى ِ
ؤوشاف الذِىي ِمما ً ِ
ادي ِخُذة الل ِ
حّله ب ُِّذا ًِ الخدحز ِ
َ
َ
للففل فيها َ
ُ ُ
ُ
الخ َّ
ُ
بجزاهتَّ ،
اـُت بجالءِ )1(.وليي ًُدا ِفَ
هزه
ترحم
مممىن ِ
ولّل ففل ظلىت ِ
ِ
ؤلاتهام ًِ كماء الخىم ً ِ
َ
َ
ُذجه ًَ َّ
خّحن َِلُه آلاحيَ :
اض ي ِلى ِخ ِ
الل ِ
ً
َ ً
ُ َ
َ
الخجشد مً اإلاُ ُُىٌ الزا ِج ُّت ُ ،
ُ
داخ ِّلُا َ .
.1
فهى اإلاعئىٌ ؤمام ل ِمحره وَّخبر هزا ِ ِامال ِ
َ
العُاظُت ُوَ َ
ؤلابخّاد ًِ ُم َ
ماسظت ألاوؽىت ّ
الخاس ّ
حُت.
الّىامل
ّخبرهزا مً
.2
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ُُ
مّلىماث ُمعبلت بؽإن َ
إلاّش َ
الذِىي ا ُ
ولت ِلُه َ .
اللاض ي َِمً َّؤًه
خلى ِرهً
.3
ِ
َ ّ ُ َ َ ُ
ُ
ُ
ُ ّ
خىٌ
اللاض ي
خُذة
ىالً مً
جىحي
اللاض ي  :ه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اثُت اإلامادة إلاىاوْ ِ
الخذابحر ؤلاحش ِ
ِ
اللاض ي  ،وهى مىىت ج ِ
ً
ؤلامخىاُ ًِ هٍش َ
ىادا ألظباب َّ
ُمُّىت  ،وحاء الىق ِلى رلً في كاهىن ؤلاحشاءاث الجىاثُت ِلى الىدى
الذِىي بظ ِد
ِ
الخالي َ )2( :
ّ ُ
جىلي املداكمت :
جىحي
ِ
ِ
اللاض ي عن ِ
ُ
ال ُ
ؤي دِىي ح ّ
ُ َ
ّ
ىاثُت ًُيىن كذ َّ
ًجىص
جدشي فيها مً كبل ؤو ًيىن ُهى
.1
ِ
ِ ِ
لللاض ي ؤن ًخىلى اإلاداهمت في ِ
َ
ً
ُ
مفلخت َّ
خاـتَ .
وشفا ِفيها ؤو جيىن له ِفيها
.2

ؤي وًّ ؤو جإًُذ ؤو فدق لزلً ُ
ُ
ّ
ال ًُجىص
الخىم َ .
لللاض ي ِ
ِ
ِ
الزي ؤـذس الخىم ؤلاؼ ِتران في هٍش ِ

زد اللاض ي :
َ
ُ
ُ
ىاء ِلى ؤظباب َ
هٍش َ
َ
الشخفت اإلاُ َّ
دِىاه ُب ً
وهى ُّ
اللاهىن
خذدها
اللاض ي ًِ
للخفم ِفي ؤن ًىلب بمخىاُ
خىلت
ِ
( . )3وهي خاالث الخىحي التي ظبم رهشهاَ .

) )1بكار  ،حامت ،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة  ،املرجع السابق  ،ص 113.
) )2قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة ،)2(1991املادة .131
) )3حسن عوض  ،علي ،رد وخماصمة أعضاء اهليئات القضائية  ، 1987 ،ص .21
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ُمخا َ
اللاض ي َ :
صمت
ِ
ُ َ
ؤِىذ الدؽشَّاث اإلاُتهم خم ُم َ
َ
َّ
فإكترف
الخُاد اإلاللى ِلى ِا ِج ِله
خاـمت
بىاحب ِ
ِ
اللاض ي برا ؤخل ِ
ِ
ًَ
َ ً
َ
َ ُ ًَ ُ
جذلِغ ؤو
ِمله ِغؾ ؤو ِ
ورلً ِفي خالت ما برا وكْ مً اللاض ي في ِ
جافي الّذالت ِ ،
ِمال ؤو بجخز بحشاءا ؤو ؤـذس خىما ً ِ
َ
الخالت التي ًَمخىْ فيها اللاض ي ًِ الففل في َ
بهياس َ
الّذالت وهي َ
الذ َِىي (َ )1
غذس ؤو خىإ ِم َ َِهي َح ِعُم ؤو في خالت
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

املطلب الثاوي :خصاهت اللاض ي في اللاهىن
ُ ّ
ً
ُ
َ
ُ
ّ
بدىٍُم ُّ
اللماثُت بذءا مً كاهىن الهئُت
العلىت
خّللت ِ
ـذسث ِفي العىدان ِِذة كىاهحن م ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
وكاهىن ُّ
العلىت اللماثُت  ، 1972ز َّم كاهىن الهُئت اللماثُت  ، 1982و كاهىن العلىت اللماثُت
اللماثُت ، 1969
ُ
ً ُ
ُ
وؤخحرا كاهىن العلىت اللماثُت  ، 1986خُث حاء الىق ِلى الخفاهت
 ، 1983وكاهىن الهُئت اللماثُت ِ ، 1985
اللماثُت في اإلاادة  77مً كاهىن العلىت اللماثُت لعىت َ .)2(1986
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ ً ُ َ
دليم أو املداكمت
أوال  :معاملت اللضاة أثىاء الخ ِ
م 70اللبض أو الخبسَ :
َ
ؤي مً بحشاءاث الخدلُم مّه ؤو سفْ َ
ال ُ
دِىي
ًجىص اللبن ِلى
.1
ِ
خبعه ؤو ب ِجخار ّ ِ ِ
اللاض ي ؤو ِ
ِ
َّ
ُ َ
َ
ح ّ
َ
كاض ي ؤِلى َد َسحت ِمىه َ .
ىاثُت ِلذه بال ِ
الجهاص اللماجي اإلاخخق ؤو ؤكشب ِ
سثِغ ِ
ِ ِ
بةرن ِمً سثِغ اللماء ؤو ِ
ِلى الشغم مً ؤخيام البىذ (ُ ًَ )1جىص اللبن ِلى اللاض َي ؤو خبعه في َخ َالت َ
الخ ُلبغ ّ
بإي مً
.2
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ
ُ
شفْ ألامش بلى سثِغ اللماء ؤو سثِغ الجهاص اللماجي اإلاُ َ
خخق ِب َدعب الخاٌِ ،خالٌ ؤسبْ
الجشا ِثم اإلاىللتِ ،لى ؤن ً
ِ
ِ
ُ ً
ُ
َ
ؤلالغاء ِلى ؤن ًخم َ
َ
خبغ اللا َض ي ِفي
مىىا مً بذء اللبن ؤو الخبغ للخإًُذ ؤو
ِ
وِؽشًٍ ظاِت و ُل ما وان ِرلً م ِ
ِ
ُ ً
ُّ
َم ِجزله ؤو في ّ
مىىا َ .
ؤي ميان خاؿ ولما وان ِرلً م ِ
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
جشي الخدلُم مّهَ .
كاض ي ًيىن ؤِلى َدسحت ِمً
.3
ِ
حمُْ الخاالث ِ
ًخىلى الخدلُم في ِ
اللاض ي الزي ً ِ

) )1فتحي سرور ،أمحد ،الشرعية واإلجراءات اجلنائية  ،ص .203
) )2قانون السلطة القضائية لسنة 1986م 70.
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الخعليم:
َ
البىذ ( )1مً اإلاادة ؤِاله ّ َّ
ُ
ّ
ؤي َ
التي ج َمغ
بحشاء ِمً بحشاءاث
ِ
ِ
الخدلُم ِ
ًىضح ؤهه ال ًجىص ب ِجخار ِ
ُ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
َ
الجهاص اللماجي ّ ،ؤما في خالت
اض ي ؤو خشمت معىىه كبل الخفىٌ ِلى ِ
شخق الل ِ
سثِغ ِ
ؤلارن ِمً سثِغ اللماء ؤو ِ
ً
ّ َّ ُ
اإلاادة َّ
َ
الخ ُلبغ التي ؤؼاس بليها البىذ ( )2مً َ
فةهه ُ
ؤًما كذ َ
خشج ِلى
ؽشُ هىا َ
ًجىص اللبن ِلى
ِ
ِ
اللاض ي  ،بال ؤن اإلا ِ
َ
ُ َّ
َ
َ
اللىاِذ ؤلاحش ّ
اللاض ي ولما ؤمىً ِرلً في َمج ِزله  ،وهزلً
اثُت بإن ًشفْ ألامش بلى سثِغ اللماء بِىما ً ِخم خبغ
بّن
ِ
ِ
ِ
ُ
سفْ ألامش لشثِغ اللماء للخإًُذ ؤو ؤلالغاء ًسي الباخث َّ
ؤن هزا ألامش هى مً بخ ِخفاؿ ال ِىُابت بر ًيىن الخإًُذ ُهىا ؤو
َّ
وهىالً ُخ ُشوج آخش ًِ اللىاِذ ُ
الىُابت ُ ،
ىاثُت ُ
َ
ؤلالغاء ُهى جلُُم الذِىي الج ّ
وهى ؤن ًخىلى
وهى ِمً بخ ِخفاؿ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
الخدلُم في ول الخاآلث – ُ
الخلبغ ُ
كاض ي ؤِلى َدسحت ،والىلْ الزي ًُفت َرك ؤن ً ِخم في غحر خاالث
وغحره -ؤمام ِ
َ
خاالث ُ
الخلبغ فالخدلُم ًَجب ؤن ًَ ُيىن َؤمام الى َ
ُ ُ
ُابت َ .
كاض ي َّؤما ِفي
مىً ؤن ً ِخم
ِ
ِ
الخلبغ ً ِ
الخدلُم ؤمام ِ
ِ
ُ
الخالصت َ :
الىٍش ًِ الجهت اإلاُ َ
بغن َ
ملفىد منها َ
فت باإلحشاء  ،هجذ َّ
َ
َ
خخ َ
ِذم َ
الىُل ِمً
الخفاهت َهىا
ؤن
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
ُ ُ
ؤلارن الال ِصم ِلزلً  ،وِلى فشك
اليارب والى َُذ ؤو بظ ِخغالٌ اللاهىن ولزلً ََّ
جم بؼ ِتراه الخفىٌ ِلى ِ
باإلتهام ِ
اللاض ي ِ
ِ
ًُ ّ
َ
فُمىً ُ
للعىلت اإلاعاولت ِىه ؤن جمىذ ؤلارن إلجخار ؤلاحشاءاث في ُمىاحه ِخه
َّؤهه برا بسجىب
حشٍمت ُ ِ
اللاض ي ِفّال ٌ ِ
ِ
ؽيل ِ
ّ
وٍترجب ِلى رلً َّ
الخفاهت مً الّلاب بل بحشاءاث ًجب بج ُ
ؤن مّنى َ
َ
الخ َ
باِهاَ .
فاهت ُهىا لِغ
،
ِ ِ
ِ
ً
ُ
ثاهيا  :إلاًلاف أثىاء الخدليم أو املداكمت (املادة :)1( )71
ُ
ًجىص لشثِغ اللماء ؤو سثِغ الجهاص اللماجي اإلاُخخق بدعب الخاٌ ؤن ُ
اللاض ي ًِ
ًأمش بىكف
.1
ِ
ِ
ُ
ّ
حشٍمت جلْ مىه َ .
ؤي ِ
الّمل ؤزىاء بحشاءاث الخدلُم ؤو اإلاداهمت في ِ
ً
ًّ
ال َّ
ُ
ُ
ولُا ؤو ُحضثُا ما لم
ًترجب ِلى بًلاف
.2
ِ
اللاض ي ًِ الّمل بم ِ
شجبه ِ
ىحب ؤخيام البىذ ( )2بًلاف م ِ
َ ً
َ
َ
ـشاخت في ؤمش ؤلاًلافَ .
ًُ َىق ِلى رلً

) )1قانون السلطة القضائية لسنة 1986م 71
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.3

د .الىليد عبد الخم
الصدًم مدمىد

ُ
ُ
ًيىن لشثِغ اللماء ؤو سثِغ الجهاص اللماجي اإلاخخق  ،بدعب الخاٌ الخم في بِادة الىٍش في

َ
اللاض ي ًِ الّمل ؤو بًلاف ُمشج ِبهَ .
ؤمش بًلاف
ِ
ً
()1
جطبيلاث اللضاء السىداوي :
ثالثا ِ :
ُ
بدعً ّهُت وبِخماده ِلى ؤي ؤخذ ُ
بحتهاد اللاض ي ُ
اللاهىن
الىلعي وِذم ُو ُحىد
الفلهاء مْ ُو ُحىد
.4
س
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هق ـشٍذ في ُ
اللشآن ُّ ُ
ّ
ّ
الجىاثُتَ .
اإلاعئىلُت
ّفُه مً
والعىت ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ًخمخْ اللاض ي بالخفاهت متى َوان َخ ُعً ّ
الىُت .
.5
ُجشفْ ًِ اللاض ي الخفاهت في خالت ُ
الخلبغ ؤو ُظىء ّ
الىُتِ ،وفم هق اإلاادة  45مً كاهىن
.6
ِ
ُ
ُ
ُ
الف ِّل
الجىاجي العىدا ِوي 1991م وجلشؤ اإلاادة ألاخحرة واآل ِحي  " :ال ٌّذ ِ
لابل اإلاادة 11مً اللاهىن ِ
الّلىباث 1983م وج ِ
ُ
َ
ُ
ُ َ
ُ ّ
اللاهىن ؤو ب ُمىحب ؤمش ُ
ـادس مً
اللُام ِبه بدىم
َِ
مؽشوُ ِ
باللُام ِبه ؤو مخىٌ له ِ
حشٍمت برا وكْ ِمً شخق ملضم ِ
ِ ِ
َ َ
ُ
ُ ّ
ُ َ ّ
ُ
َّ ُ
اللُام ِبه " َ
العلىت اإلاخخفت ؤو وان ٌّخ ِلذ ِبدعً ِه ُّت ؤهه ملضم ِبه ؤو مخىٌ له ِ
ً
ً
ُ
ؤن اللاض ي ّ
صخُدا َّ
ًخمخْ بدفاهت ُمىللت ِوفلا للمادة  45مً كاهىن الّلىباث لعىت
لِغ
.7
َ
ً
ًدٍى بالخفاهت متى وان َخ ُعً الى ُّت ،ولزلً َّ
ُ
ُ
ىمه ِمذا
فةن
الصخُذ َّؤهه
1983م بل
اللاض ي الزي ً ِ
ِ
ِ
ِ
خىئ في خ ِ
ُ ّ ُ َ
َ
َ
َ َّ ُ
ُ َ ُ َ
َ ّ
جفعحرال ِّ َ
باساث
َ
الجىاثُت واإلاذهُت ِوفم
فبذ ِشلت للمعاءلت ِ
ًجشد وَعلب مً ِخماً ِخه وخفاه ِخه اللماثُت ومً زم ً ِ
ُ
َ
َ ََ
َ
الخفع ّ
حرًتَ .
الى ِاسدة في اإلاادة ِ 45وفم ما وسد ِفي اإلا ِ
زهشة ِ ِ ِ
ً
ً ً َ َ َ ُ ُ
ىز ِّيت :
زابعا  :خصاهت كضاة املدكمت الدسخ ِ
ِ
َ
َّ ُ
ُ
َ
َ َ َ ُ َ
َ ُ
ّ
ؤي
هق كاهىن اإلادىمت الذظخىسٍت خىٌ خفاهت اللماة (ال ًجىص اللبن ِلى اللاض ي ؤو ب ِجخار ٍ
َ ّ
ُ ُ
ىس ٍّت )(.)2
ِمً بحشاءاث
ِ
الخدلُم مّه ؤو سفْ دِىي ِحىاثُت ِلذه بال بةرن مً سثِغ الجمه ِ

) )1جملة األحكام القضائية السودانية .حكومة السودان  .ضد املكاشفي طه الكباشي 1989 .م.
) )2قانون احملكمة الدستورية 1998م
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وجطبيلاث اللضاء السىداوي :دزاست ملازهت

الباخث :
زأي ِ
َ
ُ ُ
َ
ُ
للاهىن ُ
كاهىن خاؿ -فلذ َ
الل ّ
هق ِلى بجخار ؤلاحش َاءاث في َخالت
ماثُت – وهى
العلىت
بالىٍش
ِ
َ
َ
َ
ُ
ؤي بحشاءاث َ
َُ
َّ
َُ
َُ
ُ
ّ
ُ
ختى في خالت الخل ُبغ ،
الخلبغ ،وهزا اللاهىن لم ًىق ِلى خالت الخلبغ وبمفهىم الىق ال ًجىص ب ِج ِخار ِ
ُ
َّ
َّ
مه ّ
ؤلارن الزي ًُ ِدُذ رلً ًُ ِ َ
واإلاُ َ
ُ ُ
داه ِمه ِهي اإلادىمت
فاسكت ِفي ِرلً ؤن ِ
التي ج ِ
الجهت ِ
الىخُذة ِ
ىسٍت وؤن ِ
فذسه سثِغ الج ِ
َ
ُ
ُ
الذ ُ
اإلادىمت ُ
ُ
ظخىسٍت مْ الّلم َّ
ظخ ّ ُ
ُ
الجمهىسٍت  ،وبالخالي ًُىحذ كماة
دذ ُدها سثِغ
ؤن ُمخففاث كماة
الذ َُ
ىسٍت ً ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
كاهىن ُ
العلىت اللماثُت وكماة آخشون لذيهم بحشاءاث ؤخشي
مىفىؿ ِليها في كاهىن العلىت
خفاهتهم ِوفم
اللماثُتَ .
ُ ّ
ُ ّ ُ
ََ َ
ُ
ُ
وك َ
كاهىن ُ
العلىت
م ِاتها مً ِلمً
ىسٍت
ىخُذ اللاهىن َِ
الزي ً ِ
ًشي الباخث ؤن ًخم ج ِ
ىٍم اإلادىمت الذظخ ِ
ُُ َ
ََ ً
العلىاث َ .
اؼُا مْ َمبذؤ الففل بحن
اللماثُت ورلً جم ِ

َ َ َ ُ
ُ
ىهيين
املبدث الثالث  :خصاهت املسدشا ِزين اللاه ِ
ُ
ً
ُ
أوال َ :
اللاهىوي في إلاجساءاث الج ّ
ىائيت
خصاهت املسدشاز
ِ ِ
.1

()1

ُ َ َ
َ ُ
في َغحر خاآلث ُ
ُ
َ
ّ
ؤي مً بحش َاءاث
الخلبغ
ِ
بالجشٍمت ال ًجىص اللبن ِلى اإلاعدؽاس اللاهى ِوي ؤو بجخار ٍ
ِ

ّ ّ
َ
َ
َ
بةرن ِوصٍش الّذٌَ .
ىاثُت بال ِ
دشي بصاءه ؤو سفْ دِىي ِح ِ
الخ ِ
ُ َ
ُ َ
َ َ
في خالت ُ
شفْ َ
ألامش بلى ِوصٍش الّذٌ
بالجشٍمت ًِجب ِِىذ اللبن ِلى اإلاعدؽاس اللاهى ِوي ؤن ً
الخلبغ
.2
ِ
ً
ً َ
لُخخز ؤلاحشاء ِ َ ُ
ىاظبا َ .
فىسا ِ
الزي ًشاه م ِ
َ
ُ
ُ
ُ
اللاهىن َّؤهه ًُ َ
َ
لفذ باإلاعدؽاس اللاهىويَ :
وحاء في اإلاادة ِ 3مً هفغ
ُ َ
ُ َ
ُ
َّ
عدؽاسًٍ واإلاُعدؽاس َّ
َّؤهه َ
والثالث واإلاعدؽاس
ألاوٌ والثا ِوي
وهبحر اإلا
ِ
ٌؽمل ِ
الىهُل واإلاعدؽاس الّام ِ
ِ
اإلاُعاِذ َ
بالىصاسة َ
ُ
َ َ
َ ُ
ُ
وحاء في اإلاادة  9مً هفغ اللاهىن خىٌ الٍ ُهىس والترافْ َؤمام اإلادىمت َ :
.1

ُ
َ َ ُ َّ
ُ َ
ُ
َ
ُ
َ ُ َ
داهمَ .
حمُْ اإلا ِ
لىصٍش الّذٌ ومً ً ِ
ؽاسًٍ اللاهىهُحن خم الٍ ُهىس والترافْ ؤمام ِ
ًيىن ِ
مثله ِمً اإلاعد ِ

) )1قانون تنظيمَ وزارة العدل1983 .م .املادة 39.
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َ
ُ
ُ ّ
ُ
كاهىن اإلاُ َ
اإلادىمت بإخال ِكُاث ا ِإلا َهىت اإلاُ َّ
داماة
ممىت ِفي
مث ِلي ِوصٍش الّذٌ ِِىذ ُمث ِىلهم َؤمام
.2
ًلتزم م ِ
ِ
َ َ
ُ
َّ
الالثم َ
بمهى ِتهمَ .
لعىت 1983م والٍ ُهىس باإلاٍهش ِ
الخالصت :
ُ ّ
ُ
َّ
َّ
ُ
ؤلاد َِاء
مثل
ِ
مما جلذم هجذ ؤن الىاثب الّام هى معدؽاس الذولت اللاهى ِوي وٍ ِ
َ َ
ُ
َ ُ
دىمت ًَ َخ َّ
ولىً هما ؤؼشها في اإلاادة  39مً كاهىن جىٍُم
وِىذ ُمث ِىله َؤمام اإلا
لُذ بإخال ِكُاث ِمهىت اإلاداماة ِ
َ
َ َ
َّ
َ
َ
داميَ .
وصاسة الّذٌ ؤن له خفاهت جخخ ِلف ًِ خفاهت اإلا ِ
ً
َ َ ََ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ ُ
الخل ُبغ بةسِجياب
ّشٍف لخالت
بالجسَيمت :
ثاهيا  :الخ ُلبس
لم ً ِشد ِفي هفىؿ اللاهىن العىدا ِوي ح ِ
ِ
َ ُ
َ
َ َ
َ
ىبُلاث اإلاَدىمت الّلُا ُ
ّث َر َ
العىدا ِهُت َما ٌُ ِؽحر بلي َر ِلً َّ
مما وكْ ِفي ًَذًه ِمنها ما ٌُ ِؽحر ِلز ِلًَ .
الب ِاخث ِفي ج
الج ِشٍمت ولم ٌ
ُ
ُ
َ
صسيَ :
الخلبس بالج ِسيمت ِفي اللاهىن ا ِمل ِ
ُ َ ً
َ
َُ
ىاثُت اإلافشي َِلى َّ
ؤن ُجيىن َ
ّ
َ
خلبعا ِبها في خاٌ
الج ِشٍمت م
جىق اإلاادة  37مً كاهىن ؤلاحشاءاث ِ
الج ِ ِ ِ
ُ َ ً
ُُ
َّ َ
َ ُ َ
ُ َ َ َ ُ ََ َ
َ َ ُ َ َّ
ىِها ،ؤو
بالفُاح بز َش وك ِ
جني ِلُه مشج ِىبها  ،ؤو ج ِبّخه الّامت ِ
بسِجيابها ِببرهت ٌ ِعحرة وحّخبر الج ِشٍمت مخلبعا ِبها برا بجبْ اإلا ِ
َ
ُُ
َ ً
ُ َ ُ َ
ؤوساك ًا ؤو ؤؼُاء ُؤخشي ٌُ َ
عخ ُ
ذٌ ِمنها ََِلى َّؤهه
ؤظلخت ؤو ؤم ِخّت ؤو
كشٍب خ ِامال آآلث ؤو ِ
برا و ِحذ مشج ِى ُبها بّذ وك ِ
ىِها بىكذ ِ
َ
َ َ ُ
()1
َفاِل ؤو َؼشًٍ فيها ؤو برا ُوح َذث به في هزا َ
آلماث ج ِفُذ ر ِلً.
الىكذ آزاس ؤو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُُ
َُ
ُ َ
صسي:
وجاء خىل الخلبس ِفي بعض الش ُسوح املخع ِددة ِفي كخب ِ
الفله ا ِمل ِ
َ
خالت َ
" َللذ ُؤزحرث َ
الخ ُلبغ ُم َى َاك َؽاث ِ ّذة في الفله َخىٌ َما برا َوان ًَ َلضم ُلُباؼش ُ
مإمىس
بفذد
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُُ
ُ
ُ
ََ
ََ َ َ
َ
ً َ َ َ
َ
ىفي ؤن ًَيىن
بىفعه الخالت راتها ؤم ً ِ
المبي العلىاث التي مىدها اللاهىن ؤًاه ِفي ِجلً الخالت ،ؤن ًيىن كذ ؼاهذ ِ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َكذ َؼ َاه َذها َغ َحره َ
ُُ
وؤخبره ِبها ُ ،
مدىمت
غاًش ،وو ِشح ألامش ِلى َ
ىالً مً ًلىٌ ِبلضوم ِرلً وه ِ
فه ِ
ىالً مً ًلىٌ بالشؤي اإلا ِ
َّ َ َ َ
َّ
ّ ُ
َ
َ
فل َ
جخىلب ُم َ
ؽاهذة َ
َ
ُ ُ َ
حُت ج ِىبئ
الج ِشٍمت َِ
الخل ُبغ
مذ بإن خالت
الىلن
وهي ِلى هزا الىلْ ؤو ِ
بالللُل وحىد م ِ
خاس ِ
ٍاهش ِ
) )1هبنام ،رمسيس  ،االجراءات اجلنائية تأصيال وحتليال  ،منشأة املعارف باالسكندرية ص 451
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َ ُُ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
بةخذي
بىفعه ؤو بدس ِاهها
ًِ وك ِ
ىحب ؤن ًخدلم مإمىس المبي اللما ِجي مً ِكُام الج ِشٍمت ُبمؽاهذ ِتها ِ
ىِها وحعخ ِ
ّ َ َ
َ َّ
ُ
الؽ ُهىد َو َاإلاا َّ
ُ
َ َ
َ
الخالت كذ بهتهذ
ؤن ِجلً
الىلل ًَِ
الش َو َاًت ؤو ََ
ىاظه وال ٌ ِ
خ ِ
ّفُه ًِ رلً ؤن ًخللى هبإها ًِ ِو ِشٍم ِ
َ
َبخ َماحي آزاس َ
والؽىاهذ التي َج ُذ ٌّ َ
ِليها (َ )1
الج ِشٍمت
ِ
ِ ِ

زأي الباخث :
َ ُ َ َ
َ
َ َ
ََ ُ َ َ
َّ َ
ََ
ُّ ُ
اض ي
ًجذ ِ
التي جى ِىبم ِلى اإلاعدؽاس اللاهى ِوي ِهي هفعها اإلامىىخت للل ِ
الباخث ؤن هفغ الىفىؿ ِ
َ
َّ َ
َ َ
ََ
َ
َ
ُّ ُ
َ
َ
ؤن ِول ِيه َما ًَ ُلىم َِب َى ِاح ََبا ِجه
فاـُلها بةِ ِخباس
اـُل  ،وٍشي الب ِاخث ؤن ً ِخم ج ِ
ىخُذ الىفىؿ بخ ِ
مْ ِبخ ِخآلف و ِفُف ِفي الخف ِ
للم َ
َبذ َ
فلخت َ
سحت واخذة وهي َجدلُم َ
الّذالت َ
الّ َّامت َ .
ِ
ِ
ِ

َ َ َ ُ
صاهت امل َد ِامين
املبدث السابع :خ
ُ
َّ
واج َباث امل َد ِامي
املطلب ألاولِ :
ُ
كاهىن اإلاُ َ
َ
داماة لعىت 1983م
حاء ِفي

()2

ُ
ُ
ىك ِله :
دامي ِججاه م ِ
واجب امل ِ
ِ
َ َ َ َ َ
ُ
َ ُ
ًَ ُ
فلخت ُمىوله ُ
وهىمعئىٌ ًَِ َ
ؤداء َما ُِ ِهذ بلُه ِبه ِو َبلا لؽ ُشوه
دامي ؤن ًَبزٌ ؤكص ى حهذه إلا
ِِ
َ ًِجب ِلى اإلا ِ
ََ َ َ
َ َ ُُ
َ
وخىئه َ
الج ِعُمَ .
جاوصه ُخ ُذود الىوالت
ىهُل وًِ ج
ِ
الخ ِ
َ
ُ
الخ ُ
صىم:
إلامخىاع عن سب
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ َ
َ
الخ ُ
ألا ُ
الَخف ّ
فىم ؤو ُ
ىس
بليهم ؤو ِبت َه ِامهم ِب َما
ئ
س
ح
ي
الت
ت
ُ
م
ظبهم ؤو ِرهش
جشٍذ
ِ
َِلى اإلا ِ
ِ
ِ
ِ
دامي ؤن ًمخ ِىْ ًِ ج ِ
ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ َ
ََ
َ َ
ىولَ .
الذفاُ ًِ َم ِ
وبُّت الذِىي ؤو ل ُشو َسة ِ
فالح اإلا ِ
ًمغ الؽشف ؤو العمّت ما لم حعخ ِلضم ر ِلً ِ
َ
سس ا ِملهىت:

) )1نقض  22ديسمرب  1958مج احكام النقض س 9رقم  269ص1109
) )2قانون احملاماة لسنة 1983م.
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َ
َ
َ َُ
َ
َ
ُ
َ َ َ
ال ًَ ُجىص ُ
َ
بلُه ًَِ و ِشٍم
.1
التي ً ِلف ِليها ِمً م ِ
للم ِ
دامي بفؽاء ألاظشاس ِ
ىو ِله ؤو ما ًيىن كذ وـل ِ
َ َ
َ
َ ُ
َ ُ
َ
ّل َ
ىماث ولى َب َّذ ِبهتهاء َووال ِخه ؤو َص َواٌ ِـ َف ِخه َما لم ًَيىن ِر ِه ُشها لها ج َّم ِبلفذ َبسِجياب َح ِشٍمتَ .
ِم َهى ِخه ِمً َوكا ِجْ ؤو م
َ ُ ّ
ُ ُ
ّ
ُ
َ ُ َ
َّ َ
َ
َ ُ
ىول ِه َخ َابت
ال ً َ
.2
ىول ؤو ؤظد ِؽحر ِفُه بال برا ِؤرن له اإلا ِ
دامي بإداء الؽهادة ِفي ِهضاُ م ِ
جىص ج ِيلُف اإلا ِ
َ
ِبز ِلًَ .
َ
َ
الس َ
َ َ
اللضاء في ُ
َ ُ َ
ىدان:
وجاء خىل ِمهىت املداماة ِفي أخكام ِ ِ
ً
ُ
َّ
ُ
َ
" َّ
َ
َ
بن اإلاُ َد َاماة ِمً َ
دامي ؤن ًَيىن داثما ِلى بظ ِخّذاد
واحب اإلا ِ
وهي الل ِماء الىا ِكفِ ،
ؤؼشف ا ِإلاهً وؤحلها ِ
ومً ِ
َّ َ ُ
ُ
ُ
ّ َ
ََ
ُ َ
ُ َ ُ َ َ ُ ُ
ؤي شخق
دامي ِ
ومً ؤخال ِكُاث ِمهىخه اإلاداماة ؤال ًشفن اإلا ِ
ِإلاعاِذة ومّاوهت و ّل مً ًىلب معاِذجه ِ
الذفاُ ًِ ِ
الشؤي ؤو َ
َ
بعبب بخخآلف الذًً ؤو َ
اإلازهب العُاس ي ؤو َ
َ َ
الجش ٍَمت ِالتي بسَج َى َبها ؤو بعبب بخ ِخالف َّ
الّ ِلُذة
ِ
ِ
ِ ِ
ِبعبب و ِبُّت ِ
َّ
دامىن ًِ ُم َتهمحن في َك َ
جخّلم بالشؤي ُ
ُ
الّذًذ مً َ
َ
وهم ال ٌُ ُ َ َ ُ
العىابم التي َد َافْ فيها ُم ُ
ام ُىىن
ماًا
ِ
وه ِ
ؽاسوىنهم ما ً ِ
ىالً ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِبه مً آساء "َ .
ورهبذ اإلادىمت الّلُا في هزا الفذد باللىٌَ :
َ
الخىإ جفيُف اإلاُدامي َمْ َمً ًُذافْ ِىه مً اإلاُجشمحن َّ
" َّ
ألن اإلاُدامحن ال ًُذاف ُّىن في ُحل َك َ
ماً ُاهم
بن ِمً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُ َ
ُ َ
شجادون مياجب البىلِغ ُم َتهمحن وال ًَل ُفىن ؤمام َمداهم َ
وؤخُاس ّ
الىاط ال ًَ ُ
َ
ولى َّنهم
ًِ الؽشفاء
الجىاًاث إلاداه ِمتهم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ًُذاف ُّىن ًِ ُول مً ُؤ ُ
ؽاواث َ
البؽش ألاخال ِك ُّت وؤلاح ِخ َم ّ
جخفل ّ
اُِت والعُاظُت
و
ً
م
وؽاه
بإي
ٍمت
حش
ياب
ج
م
َ
ه
ت
باس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ َ
ُ
ُ
َ
َ
ىٍش بلى اإلاُ ِ َّ ُ ّ
التي ًَمثل َؤمام اإلادىمت
وغ ِح ِرها ،وفي ول هزه الخاآلث ًَ ِجب ؤن ال ً
دشك ِلى بسِجياب الجشا ِثم ِ
دامي بإهه م ِ
َ
ً
َ
ُُ
َ
َ
َ َ
العامُت ُ
بادت َّ
وخ ُلىق ؤلاوعان وؤخآل ِكُاث ِم َهىت
ُمذا ِفّا ًَِ ُمشج ِى ِبيها َّ َ
والل َُم واإلا ِ
ألن ِ
هزه هٍشة ل ُِلت جدىافي مْ اإلاثل ِ
ِ
ُ َ ()1
اإلاداماة

) )1جملة األحكام القضائية السودانية .ح س ضد على أبو عنجة .استئناف حمكمة خاصة 1992م .
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ُ
املطلب الثاوي :خصاهت املدامي في اللاهىن
َ
ف َاهاث اإلاَ ٌ
خىٌ َ
مى َ
الخ َ
َوسد في كاهىن اإلاُداماة َ
ىخت ُ
الفّل الىا ِكْ ِمىه ؤو َِلُه ِفي
دامي فُما برا وان ِ
للم ِ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ففُل آلاحيَ :
الجلعت ؤو ِفي خالت الخلبغ ور ِلً ِلى الخ ِ
َ
َ
م  46خصاهت املدامي فيما ًَلع ِمىه ِفي الجل َست :
َ
َ
ُ
ّ ُ
ُ ُ
كاهىن ََ َ
ُ
َ
ىسه ؤمام
ؤي
.1
آخش ظ ِاسي اإلافّىٌ برا وكْ مً اإلادامي ؤزىاء خم ِ
ِلى الشغم ِمً ؤخيام ِ
ً
ًّ َ َ َ َ
َ َ
ُ َ َ َ
َ َ
َ
َ
دىمت َ
الج َ
ّ
لعت
ىاثُا جشفْ اإلا
ؤي ؤمش ٌعخ ِ
اإلادىمت آلداء ِ
ىحب مااخز ِجه ج ِإد ًِبُا ؤو ِح ِ
واحبه ؤو بعب ِبه بخآلٌ بال ِىٍام ؤو ِ
َ َ َ َ َ ُ َ
َّ
َ ً َُ
َ
دُله بلى َسثِغ اللجىتَ .
دشٍش مدمش بما خذر وٍ ِ َ
فىسا وٍلىم سِثِغ الجلعت بخ ِ
َّ
عخىحب َ
َ َ َ
ألامش بلى َمجلغ َؼ َياوي اإلاُدامحن اإلاَ ُ
الخدلُم ًُدُل َ
ىفىؿ
.2
ِ
ِ
ِ
ِ
برا سؤي سثِغ اللجىت ما ٌ ِ
َ ُ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
عل ُمه اإلاَ َد َ
َ َّ
مش اإلاُ َؽاس بلُه في َ
البىذ ()1
دلُم ِخالٌ زآلزت َؤًام ِمً ج ِاسٍخ ح
ِلُه ِفي اإلاادة  54الزي ًخّحن ِلُه مباؼشة الخ ِ
َّ
ُ َ َ
َ
َ َ
دلُله بلى سثِغ اللجىتَ .
جلغ ه ِدُجت ج ِ
ز َّم ًشفْ اإلا ِ
َ
َ
َّ
آلِه ِلى َ
بّذ بو َ
اللجىت َ
الخدلُم ،ؤن ُ
ؤلاحشاءاث الج ّ
َ
ىاثُت برا وان َما وكْ مً
ًإمش بة ِج ِخار
لشثِغ
.3
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ
ُ
ُ
ّ ُ
ُ
اللاهىن َ
َ
َ
ُ
ُ
الخإدًب
ىحب
جلغ ِ
دامي بلى م ِ
ؤي كاهىن آخش ؤو ؤن ً ِدُل اإلا ِ
اإلا ِ
ِ
دامي ح ِشٍمت مّاكب ِليها ِبم ِ
الجىاجي ؤو ِ
َ
ّ
بالىاحب ّ
وبال َؤم َش بدفَ َ
جشد بخآلٌ َ
اإلاَ ُ
ِلُه في اإلاَادة  56برا وان َما َو َكْ ِمىه ُم ّ
ألاوساقَ .
والى ٍِام
ىفىؿ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ََ
ُ ًَ
َ
ُ
ُ
وكْ فيها الخذر ؤو ؤخذ َ
ال ُ
مىا ِفي الهُئت التي جدا ِهم
ؤِمائها ِ
الجل َعت التي
ًجىص ؤن ًيىن َسثِغ
.4
ِ
ً
ً
ُ
جإدًبُاَ .
اإلاتهم ِحىاثُا ؤو ِ
وجاء في كاهىن إلاجساءاث الجىائيت لسىت 1991م خىل ضبط الجلست وإدازتها في املادة :138
َ َُ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ ُ
ُ
ٍامها وؤن
.1
خشج ِمً كاِت الجلعت مً ً ِخ ُّل ب ِى ِ
لبي الجلعت وبداستها مىىوان بالل ِ
اض ي وله ؤن ً ِ
ّ َ ُ
ََ
بحشاء كاهىوي ِلزلً َ .
ؤي
ًخ ِخز ِ
َ
ُ
َّ ُ َ
َ َ
ّ
الجىاجي لعىت
.2
حشٍمت ِوفم ؤخيام اإلاادة ِ 116مً اللاهىن ِ
ؤي ِفّل ِمما ٌّخبر ِ
برا ؤسجىب شخق ِ
َ ُ
َ
َ
َ َ
َ
ُ ُ
َ
الجلعت ًَ ُجىص
الجش ٍَمت َؤم َامها ُمداه َم ِخه بالغ َشامت ؤو بخال ِخه إلادى َمت ؤخشيَ .
بذ
ى
سج
للمدىمت التي ؤ
1991م ؤزىاء بو ِّلاد
ِ
ِ
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.3

َ
َ
ُ َ
فُجىص لها َمتى َ
ؤرًِ َ
َ َ َ
ّاك َبخهُ ،
الجا ِوي
برا كمذ اإلادىمت ُب َىاء َ
ِلى ؤخيام البىذ (ِ )2بةداهت الجا ِوي وم ِ

ًَ
ُ
دىمت ؤو َك َّذم بِخ َزا ًا َم ُ ً َ
ؤمشا َ
بالّ ُفى َِىه وبظ َلاه ُ
َللشاس اإلاَ َ
الّ ُل َىبتَ .
فذس
ِِ س
لبىال لذ َيها ،ؤن ج ِ
ِ
جطبيلاث اللضاء السىداوي (:)1
ُ
العىداهُت َ
كاهىن اإلاُ َ
مبذؤ َّؤهه ال ًَ ُجىص بغ َفاٌ ُه ُ
ؤسظذ اإلادىمت ُ
ّ
داماة لعىت 1983م
فىؿ
الّلُا
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ِلى اإلاَداهم َجىبُم ُ
ُ ُ
َ
فىؿ َ
َ
الى ُ
الى ِاس َدة ِفي ك ُاهىن
دامي بل ًَ ِجب
ِ
ِىذ خذور بخآلٌ ب ِىٍام الجلعت ِمً حا ِهب اإلا ِ
ِ
داماة واإلاُ َخ َّ ّل َلت َ
بد َ
ف َاهت اإلاُدامحن (اإلاىاد  )57 - 49 - 48 - 47 - 46وهي ُه ُ
اإلاُ َ
فىؿ َخ َّ
اـتَ .
ِ
ِ
ُ َ
َ
ََ
ُ
َّ
الجضثُت َ
َّ
َُ ُ
ؤـذ َسث َ ً َ
َ َ ُ
دامي إلاذة زالزت
ؤمشا بدبغ اإلاذان ِمش ِظُذ ؤخمذ اإلا ِ
"جخلخق الىكا ِجْ ؤن مدىمت الىالولت ِ
َ
ُُ
َ
َ َ َ
َ ُ
ُث َّ
وٌ َّل واك َف ًا َ
وسدد ِِ َ
اإلادىمت َ
باسة
ؤلاهفُاُ
بالجلىط زالزت
ؤمشجه َ
بن
بىٍام الجلعت خ
َؤًام
ِ
إلخآلله ِ
ِ
مشاث فشفن ِ
َ
َ
ََ َ َ
َ َ
َ
ُ َ
َ
َ
اًِ ُمدامي
ِ
هزه اإلادىمت ال ًلخ َمغ ِفيها ِذالت ،فاإلحش َاءاث مدل الىًّ ج َّمذ ؤزىاء بحش َاءاث دِىي مذه ُِّت وان الى ِ
ُ َ َ َ
َ َ َ
الىاسدة في اإلاادة  )1( 71بحشاءاث مذهُت َوما َو َسد مً ُه ُ
َ
فىؿ في
ِ
ِ
ألخذ ألاوشاف  ،وظلىت اإلادىمت ِفي الخبغ ؤو الغشامت ِ
َ
َ
َ
ُ
ومعالت بخآلٌ اإلاُدامي َ
كاهىن اإلاُ َ
الجلعت َّ
هفذ ِليها اإلاادة  46مً كاهىن اإلاداماة لعىت
بمبي
داماة لعىت 1983م،
ِ
َ َ َ َ َ
َ َ
َ
ُ
َ َ َ
َ َ
َ
َ ُُ
دامحن فةرا
دشٍش مدمش ِب َما خذر وبخال َِخه بلى َسثِغ لجىت كبىٌ اإلا ِ
1983م ووان ِمً و ِاحب اإلادىمت سفْ الجلعت مْ ج ِ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ َ
الؽ َي َاوي اإلاَ ُى ُ
َ
ُ
َ َ
فىؿ ِلُه ِفي اإلاادة ِ 54مً ك ُاهىن
جلغ
ىحب الخ ِّلُم ً ِدُل ألامش بلى م ِ
سؤي سثِغ اللجىت ما ٌعخ ِ
َ
َ َ
َ َ َ
ُ
ُ َ َ َ َّ
َ ُ
ُ َ
ىبُم ؤخيام اإلاادة ِ )1(71مً كاهىن ؤلاحش َاءاث اإلا َذ ِه ُِّت
اإلاداماة لعىت 1983م  ،خآلـت اللىٌ ؤهه ال ًجىص للمدىمت ج ِ
َ
َ َ َ َ
َ
ُ
لعىت 1983م ُدون ُم َش َ
ألاخيام َ
كاهىن اإلاُ َ
فاهت
داماة لعىت 1983م التي ج ُىق ِلى خ
الى ِاس َدة ِفي اإلاىاد  54 - 46مً
اِاة
ُ
اإلا َد ِاميَ ".

) )1سابقة حكومة السودان /ضد /عمر سيد أمحد (م ع /ط ج 127/997 /م)
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الخالصت َ :
َّ َ َ َ
ُ
ُ
ُ َ ُ ُ
َّ ُ
الجىاثُت كاهىن ِام ،وِلى َخعب
َمما جلذم ه ِجذ ؤن كاهىن اإلاداماة هى كاهىن خاؿ وكاهىن ؤلاحشاءاث ِ
َ َ َ َّ
ُ
َ َ َّ َ
ََ
ُ
َ
َ َ
ُ َ
الجلعت وِلى
ََ
دامي في
ؤن الخاؿ ًُل ُِّذ الّام
اِذة
الل ِ
التي جلْ ِمً اإلا ِ
فِعشي كاهىن اإلاداماة ِفُما ًخّلم باألفّاٌ ِ
ِ
َ ُ
َ
َُ
َ َ ُ
ُ
َ
َ
َ َ
اإلاَ َ
دلُم وجل ّ ِشس ِفُه
جشي الخ ِ
دىمت فلي ؤن ج ِثبذ الىا ِكّت ِفي اإلادمش وج ِدُل ؤلاحشاء لىلابت اإلا ِ
دامحن والتي بذ ِوسها ج ِ
وكذ ًَ ُيىن مً سؤيها خفَ َ
ألاوساقَ .
ِ ِ ِ ِ
ُ
دامي :
م 48الخدليم مع امل ِ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ ََ
َ ُ
َ
جب كبل اللبن َِلى اإلادامي ؤو
الذ َولت ًَ ِ َ
التي ج َمغ َؤمً
.1
ِفُما ِذا خاآلث الخلبغ ؤو ِفي الجشا ِثم ِ
ُ ّ
َ
َ َ
َ
َ َّ
ّ َ
َ
ُ ُ
َ
الجشٍمت اإلاَ ُ
يع َىبت ُ
خّل ِلت
دامي م ِ
ؤي ج ِ
ِ
للم ِ
دلُم ِبخىاس اللجىت اإلاشه ِضٍت لإل ِجداد ِبز ِلً ،وبرا واهذ ِ
بِآلهه للخمىس ِفي ِ
َ
ُ
ب َّمله َحاص لشثِغ ؤلاج َداد ؤو مً ًُى َِبه مً اإلاُدامحن ُخ ُ
كاهىن
الخدلُم ِلى ؤن ًَ َدبْ ؤخيام
َِ
مىس ؤلاظ ِخجىاب آو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ؤلاحشاءاث الج َىاثُت َمْ ُمش َ
اِاة ؤخيام َه ِزه اإلاادةَ .
ِ
في َحمُْ َ
ؤداء واحب َ
ّامل اإلاُدامي اإلاُ َتهم ُم َ
ألاخ َىاٌ ٌُ َ
ّاملت َج ِلُم بؽشف م َهىخه في َ
الّ َذالتَ .
.2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخعليم :
ُحؽحرهزه اإلاَادة َّ
الخ َُ َ
بإهه ًَجب ُ
َ َّ َ َ َ ّ
ّ
بإي ِبت ِهام ِخآلف
ِ ِ
ِ
فىٌ ِلى ِبرن ؤو بخىاس اللجىت اإلاشه ِضٍِت لإل ِجداد ِ
َ
َحشاثم الجلعاث وخاالث َ
ىح َهت لذ َ
الخ َل ُبغ َ
والجشاثم اإلاُ َ
الذولت واإلاَ ُ
ىفىؿ ِليها ِفي اللاهىن الجىاجي لعىت 1991م
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
الففىٌ الخامغ والعادط والعابْ وؤن ًُ َّد َبْ في هزه َ
الج َشاثم ا َللىاِذ اإلاَ ُ
كاهىن ؤلاحش َاءاث الج َى ّ
اثُتَ .
ىفىؿ ِل َيها ِفي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ََ َ َ َ َ ُُ
دامي أو َبي ِعها :
م  50عدم جىاش حجص كخب امل ِ
ُ
َ ُُ ُ
َ ُ َ َ َ
ىخبه َ
َ ُ َ
الم ُش ُو ِسٍِّت إلا َم َاس َظت ِم َهى ِخهَ .
ال ًجىص حجض وبُْ هخب اإلا ِ
دامي ومىحىداث م ِ
ُ
الخ َ
الصت:
َ َ َ
َ َ َ
َ ُ ُ َ
َ
َ
ال َج ُيىن ُ
هزه
للم َِ
ففي ِ
واح ِبه ؤو بع ِببهِ ،
دامي خفاهت برا وان وحىده بالجلعت ِلغشك آخش غحر ؤداء ِ

َ
َ َ ُ َ َ َ
َ َ
بالجلعت ألداء الؽ َ
وح َ
الّ َّامت َ ،هما لى َوان ُ
هادة في َد َ
َ
ألاخيام َ
ِىي ،ؤو إلاُ َ
جشد
ىده
لط ي ِبه
ِ
الخالت ح ِ
ّامله اإلادىمت ِبما ج ِ
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َ
َّ
الخ ُ
ُ ُ َ
ُ
َ
َّ
ؤفشاد َُ ُ
مىس َهفشد ِمً َ
التي
واحب ِ
الذفاُ في دِىي فةن الخفاهت ِ
الجمهىس  ،ؤما برا وان وحىده ِفي الجلعت ألداء ِ
َ َ ُ َ
ُ ن ُ َ َ ََ َ َ
ىٍش َبّذ َّ ،ؤما برا َواهذ َ
ِىي َكذ ُهٍشث بالفّل َوج َ
الذ َ
َ
ىاحذ بّذ رلً
ؽمله ولى واهذ دِىاه لم ج
كشسها كاهى اإلاداماة ح
ِ
ِ
َ
َ
ّامل ُبم َ
َّ
الّ َّامت َّ
وح َ
ألن ُ
ألاخيام َ
فةهه ٌُ َ
بالجلعت َلم ٌَ ُّذ ألداء َ
عببه (َ .)1
ىده
لخ َط ى
ِ
واحبه ؤو ِب ِ

ُ َ
ُ
ىكله
دامي ِججاه م ِ
املطلب الثالث  :مسئىليت امل ِ

َ
ُ ّ ً َ ً
َ
َ َّ
َ َ َ
بن َخم اإلاُتهم في ُ ُ
ُ
ؤهم َُت هزا
الشحىُ ِلى م ِ
خحزا ه ِبحرا ِمً ال ِىلاػ ِفي ه ِثحر ِمً ألاخُان وجشحْ ِ
ِ
دامُه ال جإخز ِ
َ
ُ
ُ َ َ
َ َ َ َ
َ ُ
ُ
ُ
الفا ِثلت َ .
لف َحره ِمً ؼإن ِرلً َدفْ اإلادامي بلى َبزٌ ال ِّىاًت
اإلاىلىُ ؤن ُسحىُ اإلاتهم ِلى م ِ
دامُه إلاىاح َهت ج ِ
ُ َّ َ َ
ورلً َ
هما ًَ ِليَ :
هدىاوٌَ هزه الجضثُت مً ِخالٌ ِهلاه مدذدة
َُ ُ
َ َُ
داميه:
طبيعت ومضمىن العآلكت بين املتهم وم ِ
ِ
ُ
َّ
الشاب َىت بحن اإلاُتهم ُومدامُه َجشحْ بلى َ
الّ َاداث ا ِإلاه ِى ُّت التي َج َشج ِىض في ُم َ
َّ
اللاهىن
جم ِلها َِلى
ِ
ِ
ِ ِ
َبن وبُّت وؼيل ِ
ً
َ
ُ
َّ
َ
ِليها َ
َ ً َ
َّ ُ
ُلا إلاَشاميها َّ
مفي َ
اإلاتهم ِفي
،ومً ز َّم َدِم َخم َ
دل
الف َّ ِال ُِّت الال ِصمت
الع ِامُت ِخذمت لخم ِ
ِ
إلهفارها ج ِ
مما ً ِ
الذفاُ ِ
ِ
َ َ
ُ َ
َ
اللىٌ َّ
الّآلكت َ
بإن َ
الّامت إلل ِت َزاماث اإلاُدامي ججاه اإلاُتهم هي التي َ
دفّذ َ
والع َمت َّ
بُن ُهما
البّن بلى
ِ ِ
اإلاداهمت الّ ِادلتِ ،
ِ
ََ
َ
َ َ
ُ َ َ
عمى ٌَ َ
َ
َّ
عد ِىذ بلى ِلذ َغحر ُم َّ
ومً اللاهىنَ راجه ،فهي
ؤخيامه ِمً ؤلاجفاكاث بحن
عخ ِمذ
ح
وشفُه ِمً الّاداث ا ِإلا َهى ُِت ِ
َ َّ َ ُ َ
َ
َ َ
َ َ
ُ
خشج ًَِ ه َىاق َ
ِآلكت ِمً َهىُ َخاؿ َج ُ
ّشوفت ِفي اللاهىن اإلاذوي جيؽإ َِنها بل ِت َزاماث جشج ِى َض َِلى
الّآلكاث الّلذ ًِت اإلا
ِ
ُ ّ
َ َُ َ َ َ
َ
َ
ُ
ِليها والتي َج َ
َ
ؤخيامهاَ ،وٍ َ
الخلالُذ ا ِإلا َهى ُّت ُ َ ُ ُ
خخ ِلف
ىّ ِىغ ر ِلً ِلى آلازاس اإلاترَِجبت
ىٍم
للمداماة وهفىؿ اللاهىن ِ
الزي ً ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ُ َ ً
َ
فا َداخل الىٍام َ
الى ِاخذَ .
ِمً ِهٍام آلخش َبل َّؤهه كذ ًيىن مخخ ِل
ِ
ِ
ً
وجاء جطبيلا لرلك في أخكام املدكمت العليا السىداهيت:
.1

َ َ َ َ
َ
َ َ
والت بُنه َما َ
وِذم َ
خللاها اإلاُدامي مً ُمىوله َ
َ ََ
حىاص
بفذد ِالكت الى
التي ً
ِِ
ِ ِ
ِذم حىاص بفؽاء ألاظشاس ِ
ِِ

َ ُ
ُ ُ
َ
ىـها.
بحباس اإلا ِ
دامي ِلى ؤداء الؽهادة بخف ِ
.2

َ ََ
َ َ
آلكت َ
خفاهت ألاظشاس التي َج ُ
الىوالت .
حعخ ِمش ختى بّذ ِنهاًت
فذس في ِهىاق ِجلً الّ

) )1زكي أبو عامر ،حممد  ،اإلجراءات اجلنائية ،1994 ،منشأة املعارف اإلسكندرية  ،ص .349
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َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
والتي جلشس َحىاص ِبحباس اإلادامي باإلدالء
اإلاّل ََ
.3
دامي ًِ و ِشٍم م ِ
ىماث التي ال ج ِفل ِل ِّلم اإلا ِ
ىو ِله ِ
ََ
ً
ُ ّ
َ
َ ُ َ َ ً ُ
َ
كاه ّ ً َ ُ
ُ
َّ
الّامت لإلزباث ؤو
اِذة
ىو ِله ولز ِلً حّخبر بزباجا
ىهُا ِلذه ظىاء خعب الل ِ
ؽيل بكشاسا ِلذ م ِ
بالؽهادة خىلها ال ح ِ
ِ
ِ
هةظخثىاء مً كاِذة َِ ََذم ُك ُبىٌ ّ
البِ َىت َّ
ماِ ُِّت .
الع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ
َ ََ َُ
ُ
َ ُ
ىهُت ُم َ
ََ
اللاه ّ
الىوالت َما لم
عخ ِم َّشة ختى َبّذ ِبهتهاء
الخ َماًت
.4
في خالت جدلم الؽشوحن الع ِابلحن جيىن ِ
ِ
َ ُ ّ
ألاظشاس ؤو َما َلم ًَ ُىً اإلاَ ُ
َ
لفىد ِمنها ُهى بسِجياب َح ِش ٍَمت.
ىول بإفؽاء
ًإرن اإلا ِ
ُ
َ َ َ َ
ُ
َّ
وبم ِخُاص
.5
هفذ اإلاادة  )2( )1( 37مً كاهىن اإلاداماة واإلاادة  52مً كاهىن ؤلا ِزباث ِلى خفاهت ِ
َ َ
ُ
َ
ؤظشاس ُم َىوله َوٍ َ
مما ًَ َ
اإلاَ َ
َ
دامي ُوم َى ِوله َّ
مىْ اإلاُدامي مً بفؽاء َ
دىمت
بحباسه َِلى َؤداء ؼ َهادة َؤمام َ
مىْ
ِِ
للّآلكت بحن اإلا ِ
َ
ًَ َ
ىابي آلا ِجُت َ :
ِبفذد ِجلً ألاظشاس ِ
ورلً ِوبلا للم ِ
ُ
ًَ
َ َ َ َ ً
ُ
َ ُ
ىماث التي َج َل َ
َ
اإلاّل َ
لاها
هزه
.5
دامي ُومى ِوله وال ًذخل ِفي ِ
ِكُام ِآلكت ووالت ـ َشاخت ؤو ِلمىا بحن اإلا ِ
َ ُ
َّ َ َّ
ُ
َ
فعاس ِابش مىه ُ
اإلاُدامي َسد ًا ِلى بظخ َ
ودون ؤن ًُ َّيلف بإداء َ
لذًم َمؽىسة خىٌ َِجلً اإلاّلىماث.
ِمل ُمّحن ًخّلم ِبها ؤو ج ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ
ً
َ ُ
َُ
كُامها(َ .)1
.6
ؤن جيىن ألاظشاس ؤو اإلاّلىماث كذ ـذسث ِوبلا لخلً الىوالت وفي ِهىا ِكها وفي ؤزىاء ِ
ُ
ُ َ
َّ
دامي وهي:
ويترجب على ذلك واجباث مللاه على امل ِ
.1

بالصدق وألاماهت:
إلالتزام ِ

َ ُ ً
َ ُ
ُ
َّ
َّ
شفن َ
لا مْ بل َِت َزامه بالفذق في ؤداء ُمه َمخه ؤن ًَ َ
الذِىي
لبل ؤو ً
دامي جىاف
ِ ِ
ِ
وٍترجب ِلى ِرلً ؤهه مً خم اإلا ِ
ِ
َ
لذ مْ ُم َ
ّخ َ
ّاس َ
وؤج َ
َ
ببخذاء ًا برا َح َ
جاها ِجهَ .
لذا ِجه
َُ
َ ُ
جلدًم املشىزة اللاهى ِه ِّيت:
.2
ِ
َ
ُ
َ
ىاظبت َد َ
وهي ما ًُبذًه اإلاُدامي مً آساء َك ُاهىه ُّت ب ُم َ
ِىي َك ّ
الخشؿ
ِ
يبغي ِلُه ِ
ِمله وٍ ِ
وهي حضء ِمً ِ
ِ ِ
ماثُت ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ
َ
فذد َ
الؽذًذ ب َ
ببذائها َّ
ألن َ
الىشف آلاخش ًَىم ِئن بليها (َ .)2
ِ ِ

) )1جملة األحكام القضائية السودانية  ،صالح الدين اجلنيد عثمان ضد حممود حممد فرج .1974
) )2السيد صاوي  ،امحد  ،الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية1981 ،م ص .411 – 408
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د .الىليد عبد الخم
الصدًم مدمىد

َ
ّ
دًت في َ
أداء ُم ِه َم ِخه:
بالج ِ ِ
إلال ِتزام ِ

َ
ََ َ ُ
خابّت َ
ىلباث هزه الجذ ًّت ؤلالتزام ُبم َ
الذ َ
مً ُم َخ َ
ِىي في الجلعاث اإلاُ َخ َّ
الخخلف
ففت لىٍ ِشها وِذم
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ َ
َّ
ُ َ
َ ّ ُ َ
دافٍت َِلى َم ِ ُ
ىو ِلهَ )1( .
الالصمت للم
ِنها بال
بّزس ك ِاهش ؼ ِشٍىت ب ِجخار ؤلاخ ِخُاواث ِ
فالح م ِ

الىخائج :
َ
الخلاض ي ُ
وؤن خم َ
مىُ َ
عاواة َّ
َّ
ىشة ُخ ُ
للل ُاهىن ٌَّني اإلاُ َ
فىن ُبى ُ
مىفىٌ َوم ُ
بن ِف َ
فىؿ
الذولت
.1
ِ
ِ
ً
َ
فىؿ اإلاَىازُم ُ
ولُت ،وٍترجب ِلى رلً َّ
ؤن َ
الخ َ
ىداهُت اإلاُ َ
فمال ًِ ُه ُ
الذظاجحر ُ
الذ ّ
الع ّ
فاهت التي ًُلش ُسها َُ ّ
ؽشُ
خّا ِكبت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلا ِ
ِ
َ َ
َ َ
َّ
َ ُ
َ
فلخت َ
َ
الّ َّامت .
الفئاث ُمشج ِبىت بةِ ِخباساث جخّلم باإلا
بىق اللاهىن لبّن ِ
اثُت في َّ
َّ َ َ َ ُ
َ
بةباخت َ
ؤن ألاولى َجشد َِلى ُه ُ
ؤلاحش ّ
َ
بّن
الخجشٍم
فىؿ
ىِ ُِّت ًِ
.2
جخمحز الخفاهت اإلاىل ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ّ
َ
بِخذاءاث ِلى ُخ ُلىق َ
اثُت
واح َب ِاتهمَّ ،ؤما الخفاهت ؤلاحش َِّ
مثل
ألافشادِ ،
التي ج ِ
ورلً ِف َُما ًخّلم ِبل ِ
ُامهم بإداء ِ
ألافّاٌ ِ
َّ
َّ
َ
الب ُىىد َو َ
اثُت خُث ًجب ؤج ُ
ؤلاحش ّ
جخّلم ببّن ُ
المىابي َ
باِها ِف َُما ًخّلم ببّن ألافّاٌ التي ًشج ِى ُبها بّن ألاشخاؿ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ
الىبُُّحن بةِخ هم ُم َ
ىاء وان ُ
مى ُ
ىمُحن ،وبرا لم ُج َدبْ ِجلً ؤلاحش َاءاث ُظ ً
ىٌفحن ُ
فىؿ ِليها في كاهىن خاؿ ؤو
باس
ِم ِ
ِ ِ
َ َُ َ َ
َّ ُ
َ َّ
َ ُ َ
اولت.
ميؽىساث فةن ول ؤلاحشاءاث التي ج َترجب ِليها جيىن ب ِ
َ ّ ُ َ َ َ
َ
ُ ُ
َ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ
ُ
ىس ٍِّت
.3
ماثُت وكماة اإلادىمت الذظخ ِ
فُما ًخّلم بدالت الخلبغ بال ِيعبت لللماة الخ ِاب ِّحن للعلىت الل ِ
ُ
َ ُ
ُ َ َ
َ
َّ
َ َ
َ
َ ُ
َ
اض ي
فدؽمل الفُئت ألاولى بِىما الفُئت الثا ِهُت ال ٌؽملها ،ومّنى ِرلً ؤهه ال ًجىص ب ِجخار بحشاءاث ِفي م َىاحهت ك ِ
َ َ
ختى في َخ َالت َ
ظخىسٍت َ
دىمت ُ
ّ
الخ ُلبغ.
الذ
اإلا
ِ
ِ
ُ َ َ
َ
ُ
جم َ
َ َ َ ُ
َ
سغم َّؤهه كذ َّ
الىق
الجشٍمت
.4
لم ً ِشد ِفي اللاهىن ِ
ّشٍف لخالت الخلبغ بةسِجياب ِ
الجىاجي العىدا ِوي ح ِ
ًّ
َّ ُ َ ُّ َ ً َ
َ
َ
َ َّ َ
َ
َُّا .
ؽش ِ
ِليها ِفي اللىا ِهحن الخاـت لبّن ألاشخاؿ ِ
الىبُُّحن ِمما ٌّذ خلال َح ِ

) )1عبيد  ،رؤوف  ،املشكالت العملية يف اإلجراءات اجلنائية ،ج 2ط  2ص .452
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أسمة نظزية الفصل بين السلطات
Crisis of theory separation of powers

 اليمن-  جامعة جعش جعش-  كلية الحقوق- عادل حميد الصلوي.د
: امللخص

 التي ما لبصذ أن جدىلذ ئلى،ؿُم الؿلُت٣غة ج٨ٞ تٟالؾٟغًٍ وال٨ٟ ابخضٕ بٌٗ اإلا، بحن الؿلُت والحغٍت٤ُٞفي مداولت للخى
ً٨ ل.ًاةُت٣ والؿلُت ال،ُظًتٟ والؿلُت الخى، الؿلُت الدكغَُٗت:لت٣خط ي وظىص زالر ؾلُاث مؿخ٣ ج،اهىهُت٢هٓغٍت ؾُاؾُت و
ض ٖلى٣ؼ هظا الى٦ وجغ، جىظهاتهم٠غًٍ آزغًٍ بمسخل٨ٟض مً لضن م٣ جخٗغى للى٫غة ًالخٔ انها حٗغيذ وال جؼا٨ٟاإلاخأمل لهظه ال
ُ
هلٞ  ٖلى أؾاؽ هٓغٍتٙ بل ئن الضؾاجحر التي جها،دؿبٞ  لِـ هظا.اتها الٗملُت٣ُ وٖلى جُب،ىم ٖليها٣ألاؾـ الىٓغٍت التي ج
ًاةُت٣ت الُْٟ وال الى،ت الدكغَُٗت بُض الؿلُت الدكغَُٗت وخضهاُْٟلم حٗض الىٞ .ل البٗض٧ أنها بُٗضة ٖنها٦ ًبضو و، الؿلُاث
،اهىن الضؾخىعي٣ها ال٣ٞ ٔ٘ الٗملي الخ٢ وفي الىا.هلٟ ولِـ ال٠ وانبذ ألانل هى الخضازل في الازخهام والىْاة،٪ظل٦
،هل الؿلُاثٞ  أهه ًهٗب الحضًض ًٖ هٓغٍت،غاَُت٣ وختى اإلاؿإولحن الغؾمُحن في ألاهٓمت الؿُاؾُت الضًم،وٖلماء الؿُاؾت
،ثر هدى ؾُُغة ؾلُت ٖلى أزغي٦أٞ ثر٦ وأن ألامغ ًخجه أ. زانت م٘ ْهىع ألاخؼاب الؿُاؾُت،ىي أزغي٢ِ ٗلُت بُضٟوان الؿلُت ال
ً
.ُظًتُٟه الؿُُغة والهُمىت للؿلُت الخىٞ ىن٩البا ما جٚ
.ه الضؾخىعي٣ٟ ال،ُى٨ مىهدؿ،هل الؿلُاثٞ :الكلمات الدالة
Abstract:
In an attempt to reconcile power and freedom, some Philosophers and thinkers devised the idea of
dividing the authority, which was no longer being transformed into a political and legal theory, requiring the
existence of three independent powers: the legislative authority, the executive authority and the judiciary.
But the contemplative of this idea notes that she was exposed and is still being criticized by other thinkers in
all their different directions. Not only that, but the constitutions formulated on the basis of theory seem to be
far from them. The legislative function is no longer in the hands of the legislative authority alone, nor is the
judicial function as well. The original is overlapping functions rather than separation. In
practice,Constitutional law jurists, political scientists and even officials inliberal regimes noted that, it was
difficult to talk about the theory of the separation of powers, and that actual power was in the hands of other
powers, especially with the emergence of political parties. And the matter is going increasingly toward
controlling one authority over another, control and dominance are often for executive.
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املقدمة
ٌٗخبر مبضأ الٟهل بحن الؿلُاث في مٟهىمه الؿلُم أؾاؽ الىٓام الضًم٣غاَي الظي ًخجؿض في الىٓام الىُابي،
ئط ًى ٤ٞبحن الؿلُت والحغٍت( .)1وٍ٣خط ي هظا اإلابضأ وظىص زالر ؾلُاث في الىٓام الؿُاس ي  :الؿلُت الدكغَُٗت،
هي جل ٪الهُئت التي ًيخسبها الكٗب ،والتي ج٣ىم بىُْٟت الدكغَ٘ الظي ًخمشل في ؾً ال٣ىاهحن ،أو حٗضًلها ،أو ئلٛائها،
ً
ووُْٟت اإلاىا٣ٞت أو اإلاهاص٢ت التي جغجبِ ٚالبا باإلاجا ٫اإلاالي ،ووُْٟت اإلاغا٢بت وجخٗل ٤بمغا٢بت ٖمل الح٩ىمت.
ً
والؿلُت الخىُٟظًت ،هي اإلاؿئىلت ًٖ جىُٟظ ال٣اهىن .والؿلُت الً٣اةُت ،هي الهُئت اإلا٩لٟت بانضاع ألاخ٩ام اهُال٢ا
مً جٟؿحرها لل٣اهىن ،وجُبُ٣ه للٟهل في اإلاىاػٖاث.
ْهغث ٨ٞغة جىػَ٘ الؿلُاث بىمى الضولت الحضًشت ،واحؿإ ازخهاناتها ،ووْاةٟها وجؼاًضها ب٣هض ٟ٦الت
الح٣ى ١الٟغصًت وخماًتها والضٖىة ئلى الحض مً الح٨م اإلاُل .٤خُض ْهغث اإلاباصب الضًم٣غاَُت واحؿ٘ هُا١
الحغٍاث( .)2ومً بحن هظه اإلاباصب "مبضأ ٞهل الؿلُاث" ،هظا اإلابضأ الظي ال ً٣ىم ٖلى خض جىػَ٘ الؿلُت بحن هُئاث
ً
ً
ً
مسخلٟت ٞدؿب ،بل ٌُٗي خال مُٗىا إلاك٩لت جدضًض الٗال٢ت بحن جل ٪الهُئاثُ٣ُٞ ،م بُنها ٞهال ًٖىٍا ًجٗلها ٖلى
٢ضم اإلاؿاواة بما ًمى٘ َُٛان ئخضاها ٖلى ٚحرها مً الهُئاث.
اهدبه اإلا٨ٟغون والٟالؾٟت ال٣ضامى ئلى يغوعة الخىىٕ في الىْاة ٠أو "الؿلُت"ٞ ،ـأعؾُى" "Aristotleمحز في ٦خابه
"الؿُاؾت" بحن وْاة ٠الح٩ىمت الخضاولُت (الح٨مُت) والً٣اةُت(٦ .)3ما أن بىلُبُىؽ" "Polybiusو
قِكغون" "Ciceroوٚحرهما مً ال٨خاب في أزِىا وعوما ويٗىا ج٣ؿُماث مكابهت لىْاة ٠الح٩ىمت ،ل ً٨ال ًيبغي أن
ً
ً
ٌؿىص الاٖخ٣اص بأن هٓاما لٟهل الؿلُاث ٢ض ؾاص ٗٞال في أزِىا أو في عوماٞ ،ل٣ض ٧اهمجلـ الكٗب "ؤلا٧لحزا" في أزِىا
ًماعؽ ظمُ٘ الؿلُاث٦ ،ما ٧ان مجلـ الكُىر في عوما ًمل ٪الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت.
م٘ وكأة ؤلاُ٢إ َىا ٫الٗهىع الىؾُي زم في ٖهغ النهًت والخىىٍغ ألاوعبي ختى أوازغ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ،
ؾاص مبضأ جغ٦حز الؿلُاث ٦أؾاؽ لىٓم الح٨م ؤلاُ٢اُٖت واإلالُ٨اث الخ٣لُضًت ،خُض ٧ان ٌؿىص هٓام الح٩ىمت
الصخهُت ،وجسخلِ الضولت بصخو الحا٦م الظي ٧ان هى اإلاكغٕ واإلاىٟظ وال٣اض ي .و٢ض ٢اص هظا التر٦حز للؿلُت ئلى

 )1د .عادل الطبطبائي :احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية  -دراسة مقارنه ، ،جلنة التأليف والتعريب والنشر ،جامعة الكويت .2000،ص .9
(2انتهج العميد دجييي  )L. Duguitمنهجيا ميادات سقسيي احلرييات إ سسيمني :الول يو احلرييات السيلبية ،واليو ستبليور ق ويورة سييود سيرد عليا الدولية .والتياال يو احلرييات ا جيابيية ،واليو ستبليور ق
وورة خدمات اجيابية سقدمها الدولة لألفراد .و ناك سقسيمات أخير للرريية اعتميد ا فقهيار نخيرون .أن.ير :د .وينح اليديا فيوف  :ا يي ق الين .السياسيية والقيانون الدسيتور  ،دار النهضية
العربية ،القا رة .2000 ،ص  62وما بعد ا.
)3ميّز أرسطو بني ثنث وظائف داخل الدولة ادلدنية :وظيفة التداول ،وظيفة المر ،ووظيفة العدالة .و ديتل ذا التقسي الرسيطي فلين للسيلطات وإايا يو سقسيي وظيفيي ،إظ الوظيائف اليتنث ديكيا
أن ديارسييها ييد واهييد أو ي يية واهييدة ،و ييذا التقسييي الييوظيفي ييو نفسييه مييا اعتمييدت فقهييار مدرسيية القييانون الطبيعييي أمتييال :روسيييو  ، Grotiusوولييف  Christian"Wolfو
بوندوف " ."Bundovان.ر :زلمد ضريف :القانون الدستور  ،منشورات اجمللة ادلغربية لعل ا جتماع السياسي ،الدار البيضار .1998،ص.105
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الاؾدبضاص وؾُاصة ال٣هغ وج ٟي الٓلم والخٗؿ ٠مً ظاهب الح٩ام وأٖىانهم ،وأصي طل ٪دههضاع خ٣ى ١ألاٞغاص
وخغٍاتهم(.)4
ً
ً
ؾاهم ٖهغ النهًت في ْهىع الىٓغٍتٟٞ ،ي ال٣غن الغاب٘ ٖكغ عؾم ماعؾُلى" " Marceloزُا واضحا بحن
واظباث الؿلُت الخىُٟظًت ،والؿلُت الدكغَُٗت في الضولت٦ ،ما خظع بىصان" "Jean Bodinمً مماعؾت اإلال٪
ً
لهالخُاث الً٣اء وما ًترجب ٖليها مً مساَغ مإ٦ضا ٖلى وظىب اؾخ٣ال ٫الً٣اء واخترامه وطل ٪باؾىاصه ئلى ظهت
زانه به(.)5
عٚم أن ظىن لىٌٗ "John Lock" ٥خبر أو ٫مً ٦خب ًٖ مبضأ ٞهل الؿلُاثٞ ،ان هظا اإلابضأ ؾىً ٝغجبِ
باؾم مىهدؿُ٨ى ")6("Montesquieuالظي أٖاص نُاٚخه في ٦خابه "عوح ال٣ىاهحن" الهاصع ؾىت 8471م ،و٢ض ؾىٙ
ً
"مىهدؿُ٨ى" اٖخماص اإلابضأ اهُال٢ا مً اٖخباعًٍ(:)7
ً
الاٖخباع ألاوً ،٫خمشل في ٧ىن ججمُ٘ الؿلُاث مً قأهه أن ًإصي ئلى الاؾدبضاص ،هٓغا ل٩ىن الىٟـ البكغٍت
مُالت ئلُه .وهى هىا ٌُٗض ئهخاط ما ٢اله "ظىن لى."٥
الاٖخباع الشاويً ،خجلى في ٧ىن اٖخماص ٞهل الؿلُاث هى الىؾُلت الىخُضة التي جٟ٨ل اخترام ال٣ىاهحن وجُبُ٣ها
الخُبُ ٤الصحُذ.
اخخل مبضأ ٞهل الؿلُاث م٩اهت هامت مىظ ْهىعه ختى ٚضا ألاؾاؽ ٖىض الضؾخىعٍحن في جهيُ ٠ألاهٓمت
الؿُاؾُت ،وهىا ج٨مً أهمُت اإلاىيىٕ التي جخجؿض في اوٗ٩اؾاث اإلابضأ ال٨ٟغٍت والضؾخىعٍت ٖلى مىيىٕ الؿلُت
الؿُاؾُت ومجاالتها ،والٗال٢ت ُٞما بُنها ،و٦ظلُٞ ٪ما بحن أظهؼتها ٖلى مؿخىي ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة بكتى
أهىاٖها.
٦ما جخجؿض هظه ألاهمُت ُٞما أزاعجه أػمت هٓغٍت ٞهل الؿلُاث مً ظضاٖ ٫لى مؿخىي ال٨ٟغ واإلاماعؾت
٦بحر منها
الضؾخىعٍحن ،وهى ما أٚنى ال٨ٟغ الؿُاس ي والضؾخىعي اإلاٗانغ بٗضة ً٢اًا وئق٩االث جخٗل ٤في ٍ
ظؼء ٍ
باالهدغاٞاث التي ٖغٞتها الىٓغٍت ،واوٗ٩اؾاث طلٖ ٪لى مؿخىي ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة ،وجٟاٖالث أظهؼتها.

)4د.
)5د.

سعيد السيد علي هقيقة الفلل بني السلطات ق الن.ام السياسي والدستور

:

عل ي ي ي ي ييي يوس ي ي ي ي ييف الشي ي ي ي ي ييكر ،

ع ي ي ي ي ييامر عبي ي ي ي ي ييد في ي ي ي ي ييد ال ي ي ي ي ي يوائلي،

 1ص .17

للو يات ادلتردة المريكية ،القا رة. 999 ،

ملي ي ي ي ي ييطفا فاض ي ي ي ي ييل اخلفي ي ي ي ي يياجي :مب ي ي ي ي ييدأ الفل ي ي ي ي ييل بي ي ي ي ي ييني الس ي ي ي ي ييلطات ق الفكي ي ي ي ي يير الفلس ي ي ي ي ييفي السياس ي ي ي ي ييي احلي ي ي ي ي ييدي

 ،رلل ي ي ي ي يية مراي ي ي ي ي ييز باب ي ي ي ي ييل للدراس ي ي ي ي ييات ا نسي ي ي ي ي ييانية2017 ،

د.
د.
http://repository.uobabylon.edu.iq/bchc.4
ميا أسيرة نيية سنتميي إ طبقية النيبنر الادلانيية ق مقاطعية بيوردو الفرنسيية .بعيد اااميه دراسيته التانويية انليرف إ
)6ق عيام 1689م ،وليد يارل ليويو دو سيواوندا  ،)Charles Louis de Secondatادلعيروف باسي مونتسيكيو ،)Montesquieu
الدراسات القانونية ،وعند بلو ه السابعة والعشريا اهتل مراز رئيو بردلان مدينة بوردو ،الذ بقي فيه هوايل عشر سنوات ،و ت بدراسة الفيزيار ،والفلسفة الخنسية والتاريخ واعداد ال حباث العلمية.وق عام 1721أودر مالفه الول ال سيائل الفارسيية) ،ق سيام ةولية طويلية فار خنذليا
ر
أ
ا
العديد ما البلدان ،هاول خنذلا دراسة أ كال احلك ادلدتلفة ،وعادات الشعوب ،وبعد عودسه إ فرنسا بدأ يستدل

الرئيسية ق فلسفة مونتسكيو السياسية .ان.ر :جان

 7د .زلمد ضريف ،ادلرجع السابق ،ص.104

)

جاك

 ،ال

رلل ي ي ي ي ييد  ،7عي ي ي ي ي ييدد  ،2ص

العا دلنه.اسه ،وق عام ،1734نشر مالفه التياال أسيباب ع.مية الروميان وسيقوطه ) ،وق عيام  ،1748نشير اتابيه ادلشيهور ورح القيوانني) ،اليذ يتضيما اخلطيوط

وفالييه :ساريخ الفكر السياسي ،سرمجة زلمد عرب واوين ،ط ،1ادلاسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوفيع ،بريوت .1985 ،ص.400
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عٚم ما عا٦مخه هٓغٍت ٞهل الؿلُاث مً أهمُتٞ ،ان ؤلاق٩الُت خى ٫الىٓغٍت ال جؼا٢ ٫اةمت في ال٨ٟغ الؿُاس ي
والضؾخىعي ٖلى اإلاؿخىٍحن الىٓغي والخُبُ٣يٞ ،الخُىع الحضًض لألهٓمت الؿُاؾُت وما ناخب هظا الخُىع مً
حٗضًالث في صؾاجحرها ،أصزل هظه الىٓغٍت في ؾُل مً الاهخ٣اصاث ،ؾىاء في أؾؿها الىٓغٍت أو في آلُاتها الٗملُت،
ٖغٞه البٌٗ باهدغا ٝهٓغٍت ٞهل الؿلُاث ،والبٌٗ آلازغ بأػمت حِٗكها .وهى ما ػٖؼٕ الش٣ت في هظا اإلابضأ بمٗىُِه
اليؿبي واإلاُل(٤الٟهل اإلاغن ،والٟهل الجامض)ٞ.ما هي أهم مٓاهغ هظه ألاػمت في بٗضيها الىٓغي والخُبُ٣ي؟

املبحث ألاول :أسمة نظزية فصل السلطات على املسحوى النظزي
الخُىع الحانل في اإلاجخمٗاث ظٗل مبضأ ٞهل الؿلُاث ٚحر نالح ٦أؾاؽ لخ٣ؿُم ألاهٓمت الؿُاؾُت
اإلاٗانغة .وئطا ٧ان ج٣ؿُم الىٓم ئلى هٓم بغإلااهُت وهٓم عةاؾُت وأزغي مجلؿُت ٢ض ؾاص ال٨ٟغ الؿُاس ي في ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ والشلض ألاو ٫مً ال٣غن الٗكغًٍٞ ،ان طل ٪مغظٗه ئلى ؾُاصة اإلاظهب الٟغصي الحغ في طل ٪الى٢ذ ،وئلى
ً
أن الؿلُت الٗامت في جل ٪الىٓم ٧اهذ جماعؽ وكاَا مً هىٕ واخض مً خُض مًمىهه .مما خضا بمجمىٖت مً
اإلا٨ٟغًٍ ئلى ه٣ض هظا اإلابضأ ٖلى مؿخىي أؾؿه الىٓغٍت(.)8
املطلب ألاول:عيوب النظزية ُوبعدها عن الدًمقزاطية
ً
ً
ال٢ذ الىٓغٍت اهخ٣اصا واؾٗا مً لضن بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضؾخىعي ،وٖلماء الؿُاؾت ،زانت ٖىضما ًخٗل٤
ألامغ بالحضًض ًٖ الؿُاصة ،واإلاؿإولُت ،ووخضة الضولت ،والاٖخباعاث الخاعٍسُت .بل أ٦ثر مً طل ٪جم اهخ٣اص الىٓغٍت
ً
ً
باٖخباعها زغوظا وحٗضًا ٖلى مباصب الضًم٣غاَُت الحُ٣ُ٣ت.
الفزع ألاول :عيوب النظزية
ً٣ى" ٫مىهدؿُ٨ى" :الخجغبت ألابضًت أزبدذ أن ٧ل ئوؿان ًخمخ٘ بؿلُت ال بض أن ٌس ئ اؾخٗمالها ئلى أن ًجض
الحضوص التي جىٟ٢ه ،ئن الًُٟلت هٟؿها في خاظت ئلى خضوص .ول٩ي ال ًم ً٨ئؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُتٞ ،اهه ًجب أن
ً٩ىن ألاؾاؽ أن الؿلُت جى ٠٢الؿلُت(.)9
)8ففيي ادلانييا ظ يب بانيد  Lapandو يلني  Georg Jellinekإ ان مبيدأ الفليل بيني السيلطات يتعيارض فقي ميع ن.يام أدلانييا ادللكيي وسواعيد سانوليا العيام ،بيل ديكيا سطبيقيه ،لنيه
ياد إ دم وهدة الدولة ،وعلا ظلي رفيا الفقيه الدلياال الخيذ مليذا ادلبيدأ .وق فرنسيا انتقيد العمييد دوجيي ادلبيدأ ،فقيال :إن ن.ريية فليل السيلطات يي ن.ريية ويناعية ومناسضية لل.يوا ر
الفنية للوسائع  ،و سال أيضا أن :ال ن.رية ستلل ما سريب أو بعيد بفلل السلطات سلبح بن دف ،وسغدو بذل ق هك العدم  ،وظلي لن دوجيي يير أن سن.يي السيلطات جييب أن
سكون ايته سعاضد احلكام وسعاول الفلل بينه  ،وعلا ظل ففلل السيلطات يتعيارض ميع احلقيقية ا جتماعيية ،وخيطين ايل ميا يعتقيد أنيهمح يياد إ ايية الفيراد ميا اسيتبداد احلكوميات،
وييذ ب دوجيي ايذل إ أن وهييدة الدولية ستعيارض ميع الخييذ لبيدأ فليل السييلطات ،وإن ن.يام الدولية جييب ان يقييوم عليا فليل الوظيائف " functionsمبييدأ فليل السيلطات الييومي
الذ ابتدعه اجمللو الوطين عام  .1789ان.ر :د .زلمد اامل ليلة :ادلرجع السابق .ص.862
)9اان مونتسكيو واضرا فيميا يتعليق بضيرورة سزوييد السيلطة التشيريعية والسيلطة التنفيذيية بلينهية احليد واليقياف .ف ي لتشكيل هكومية معتدلية جييب سرسييب القيو وسن.يمهيا وسعيديلها وجعلهيا سمحفليل،
وجيب ،إظا وح القول ،إعطار ثِقل لبعضها جلعلها سادرة علا مقاومة الخر  ،إلا حتفة سشريعية ،نادرا ميا سلينعها الليدفة ،ونيادرا ميا سيكك للركمية أن سلينعها  . ...مونتسيكيو :روح القيوانني،
 .1969ص.848
الكتاب اخلامو ،الفلل الرابع عشر .أن.ر :جان جاك وفالييه :ادلرجع السابق .ص .423ود .زلمد اامل ليلة ،الن .السياسية ،الدولة واحلكومة ،دار النهضة العربية ،القا رة،
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ئن "مىهدؿُ٨ى" لم ٌٗلً ًٖ مُالص مبضأ ٢اهىوي ٚحر مؿبى ،١وئهما مجغص آلُت ؾُاؾُت ووؾُلت ظضًضة لخجىب
اعجضاء الؿلُت الُاب٘ الاؾدبضاصيٞ .للحُلىلت صون وا ٘٢الاؾدبضاص البض مً الٟهل بحن الؿلُاثٞ ،هي الىؾُلت
الىخُضة التي جٟ٨ل اخترام ال٣ىاهحن .وٍغظ٘ طل ٪ئلى َبات٘ ألامىع خُض أظم٘ اإلا٨ٟغون في مسخل ٠الٗهىع ٖلى أن
الؿلُت اإلاُل٣ت مً قأنها أن حٛغي باؾاءة اؾخٗمالها ختى ُ٢ل أن "للؿلُت وكىة حٗبض بالغؤوؽ" وأن "الؿلُت
اإلاُل٣ت مٟؿضة مُل٣ت"(.)10
في ه٣ض هظا اإلابضأ الظي جغج٨ؼ ٖلُه الىٓغٍت ،طهب ظاهب مً ال٣ٟه( )11ئلى ال٣ى ٫ئن جُبُ ٤اإلابضأ أمغ ٚحر مم،ً٨
٧ىهه ًمـ بؿُاصة الضولت التي هي ٚحر ٢ابلت للخجؼةت ،وبالخالي ال ًمٞ ً٨هلها وئؾىاصها ئلى هُئاث مسخلٟت مؿخ٣لت،
ُ
ٞاإلآهغ الىخُض للؿُاصة ًتر٦ؼ في الؿلُت الدكغَُٗت ،وهظه الؿلُت ًجب أن جباقغ مً ٢بل الكٗب وخضه ،وأن
وْاة ٠الضولت اإلاسخلٟت بداظت ئلى ُ٢اصة واخضة مغ٦ؼة ،وأن هظا الٟهل ً٣ط ي ٖلى وخضة الضولت ،وَُٗل أٖمالها،
ً
وَٗغيها للخُغ ،زهىنا في أو٢اث ألاػماث التي ج٩ىن ٞيها الضولت بداظت ئلى ججمُ٘ ال٣ىي.
٢ض ًإصي ٦ظل ٪ئلى الً٣اء ٖلى ٨ٞغة اإلاؿإولُت ،وحصجُ٘ ٧ل هُئت ٖلى التهغب منها ،وئل٣ائها ٖلى الهُئاث
ألازغي ،وبالخالي ًهبذ مً الهٗب مٗغٞت الجهت اإلاؿإولت في الضولت.
ئهه مبضأ وهمي ،ئط ال جلبض ئخضي الؿلُاث أن حؿُُغ ٖلى الؿلُاث ألازغي ّ
لدؿحرها ٦ما حكاء ٖلى الغٚم مً
ً
الحىاظؼ التي ٢ض ًًٗها الضؾخىعٟٞ .ي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مشالً ،جغي الٗمل ٖلى أؾاؽ الخضازل بحن
الؿلُاث ،وخضور جأزحر مخباص ٫بحن الهُئاث الحا٦مت.
هاظم بٌٗ ال٣ٟهاء وعظا ٫الؿُاؾت في ٞغوؿا اإلابضأ في مٗغى مىا٢كت مكغوٕ صؾخىع ٖ ،8471لى أؾاؽ أن
مبرعاث اإلابضأ جغظ٘ ئلى اٖخباعاث جاعٍسُت  ِ٣ٞب٣هض اهتزإ الؿلُت الدكغَُٗت مً اإلالى ،٥وطل ٪للحض مً ؾلُانهم
اإلاُل .٤و٢ض جد ٤٣اإلا٣هىص مً اإلابضأ ،وبظل ٪باث ٖضًم الٟاةضة .وطهب اإلاىا٢كىن ئلى أهه لِـ هىا ٥ما ًمى٘ مً
زًىٕ الؿلُت الخىُٟظًت للؿلُت الدكغَُٗت ،ألن ألازحرة ممشلت ألامت .ولًمان ٖضم اؾدبضاص اإلاجلـ الدكغَعي
ًٟ٨ي أن ً٣غع الضؾخىع بٌٗ الًماهاث التي جدى ٫صون الاؾدبضاص بضال مً اللجىء ئلى مبضأ ٞهل الؿلُاث.
في خحن ًغي ٧ل مً الض٦خىع "اإلاكهضاوي" والض٦خىع "ٖبض الغخمً أبى جىجت" أن ُ٢ام اإلابضأ ٖلى الٟهل اإلاغن
واليؿبي اإلابني ٖلى الخٗاون ً٣ٟض هظه الاهخ٣اصاث ُ٢متها(.)12وأهه مٟهىم مغن ًم ً٨أن ًدىاؾب م٘ الٓغو ٝاإلاسخلٟت

السنة اجلامعية2005-2004 ،م .ص.8-7

(10عوض عتمان عبد اهلل :العنسة بني السل ق الن.ام السياسي ادلغريب،أطروهة لنيل درجة الداتورات ق القانون العام ،جامعة زلمد الول ،الية العلوم القانونية وا ستلادية وا جتماعية ،وجدة،
 )11د.عييادل الطبطبييائي :ادلرجييع السييابق .ص .9-8د .بييدر زلمييد عييادل زلمييد :مبييدأ الفلييل بييني السييلطات ق الن.ييام الدسييتور البريريين ،معهييد البريريا للتنمييية السياسييية ،البريريا  .2018 ،ط،2
ص 31وما بعد ا .د .بشر العبيد  ،الفلل بني السلطات ،رللة مداركhttp://www.madarik.org.2008-01-01،
ارفاد احلاج :الفلل بني السلطات ق الن.ام اجلزائر  ،اطروهة مقدمة لنيل درجة العلوم ق العلوم القانونية ،الية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلضر ،باسنة ،السنة اجلامعية .2015-2014 :ص.41
)12د.
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ً
ل٩ل صولت أو هٓام ؾُاس ي٦ ،ما أزبدذ الخجاعب بأهه اإلابضأ الضؾخىعي الؿُاس ي ألا٦ثر زباجا في الضو ٫الضًم٣غاَُت ،وأن
الضو ٫التي هجغث هظا اإلابضأ ونل بها ألامغ ئلى الض٦خاجىعٍت أو ئلى الانهُاع(.)13
الفزع الثانيُ :بعد النظزية عن املبادئ الدًمقزاطية
في مٗغى خضًشه ًٖ الضًم٣غاَُت٣ً ،ى ٫آالن جىعًٍ"" :"Alain Touraineئن مٗٓم ألاهٓمت التي حٗتر ٝبالٟهل
بحن الؿلُاث ال جسخاع ًٖ َغٍ ٤الاهخساباث أولئ ٪الظًً ًماعؾىن الؿلُت ال٣اهىهُت ،بل ج٩ىن الؿلُت الخىُٟظًت
مسخاعة مً ٢بل الؿلُت الدكغَُٗت٦ ،ما هى الحا ٫في ألاهٓمت البرإلااهُت".
ً
ً
ً
ً
"ئن ما ًبضو لي جُغٞا وقُُا هى ظٗل الٟهل بحن الؿلُاث ٖىهغا أؾاؾُا مً ٖىانغ الضًم٣غاَُت ،ئط أن
ّ
الحض مً الؿلُت بىاؾُت الح٣ى ١ألاؾاؾُت التي
طلٌٗ ٪ني زلِ هظه الهُٛت الخىُٓمُت للؿلُاث م٘ مؿألت
ً
ًيبغي أن ًُهاع ئلى الضٞإ ٖنها ٖملُا ب٣ىاهحن صؾخىعٍتًُ ،ب٣ها وٍضاٖ ٘ٞنها ً٢اة ،و٢اهىهُىن مؿخ٣لىنٞ...هي بالخالي
مؿألت ّ
الحض مً الؿلُاث أ٦ثر مما هي مؿألت الٟهل بُنها؛ ٞمؿألت الٟهل بحن الؿلُاث ٧اهذ ٢ض اؾخسضمذ،
بالضعظت ألاولى ،في مؿتهل جاعٍش الضًم٣غاَُت مً أظل ّ
الحض مً الضًم٣غاَُت ،ومً ؾلُت ألا٦ثرًت مً أظل نُاهت

مهالح ألاعؾخ٣غاَُت٦ ،ما هي الحا ٫في ٨ٞغ "مىهدؿُ٨ى" ،أو مهالح الىسبت اإلاخىىعة٦ ،ما هي الحا ٫في بضاًاث
الجمهىعٍت ألامغٍُ٨ت.)14("...
ً ً
ٞاطا ٧ان الٟهل بحن الؿلُاث ٞهال جاما٧ ،ان ٌٗني طل ٪ػوا ٫الضًم٣غاَُت ،و٣ٞضان الىٓام الؿُاس ي ،ئط
ًىٛلٖ ٤لى طاجه ،ألي هٟىط أو جأزحر ٖلى اإلاجخم٘ اإلاضوي أو ٖلى الضولت؛ ل٣ض ظغي حٗغٍ ٠الضًم٣غاَُت بأنها بالضعظت
ألاولى ،حٗبحر ًٖ الؿُاصة الكٗبُتٞ ،ما الظي ًدل بهظه الؿُاصة ئطا ٧اهذ ٧ل ؾلُت مؿخ٣لت ًٖ ألازغي()15؟
الهالث ال٣اةمت بحن اإلاجخم٘ اإلاضوي ،واإلاجخم٘ الؿُاس ي،
ئن الضًم٣غاَُت ال جخدضص بٟهل الؿلُاث بل بُبُٗت ِ
والضولتٞ .اطا ٧ان الخأزحر ًماعؽ مً ٞى ١ئلى جدذٞ ،ان الضًم٣غاَُت ج٩ىن مٟخ٣ضة؛ في خحن أهىا هُل ٤نٟت
الضًم٣غاَُت ٖلى اإلاجخم٘ اإلاضوي الظي ج٩ىن ٢ىاه اإلاجخمُٗت الٟاٖلت ٢اصعة ٖلى ئمالء ٢غاعاتها ٖلى ممشليها الؿُاؾُحن،
ُ
الظًً ً٣ىمىن بضوعهم بمغا٢بت الضولت ٠ُ٨ٞ .ال ه٣غ إلابضأ الؿُاصة الكٗبُت باألولىٍت ٖلى مؿألت الٟهل بحن
الؿلُاث()16؟
ال٨ٟغ الضًم٣غاَي الحغ ،والظي ٌُٗض مً أههاع هظا اإلابضأ أوعص ٖلُه مً الاؾخصىاءاث ما ً٩اص ٌكل مً ٞاٖلُخه
ووخضجه ،مً طل ٪اٖترا ٝال٨ٟغ الضًم٣غاَي بمبضأ اإلاكغوُٖت الاؾخصىاةُتٞ .اطا ٧ان مبضأ اإلاكغوُٖت ٌٗني أن الضولت
)13د .سام دلة :القانون الدستور والن .السياسية ،منشورات جامعة هلب .2002-2001،ص.202
)14ن ن سوريا :ما ي الدديقراطية ي هك الاترية أم ضمانات السلية ،سرمجة هسا سبيسي ،ط ،1دار الساسي ،بريوت .1995 ،ص.46 -45
(15ن ن سوريا :ادلرجع نفسه .ص.47
(16ن ن سوريا :ادلرجع نفسه .ص.48 - 47
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ب٩ل مإؾؿاتها مُ٣ضة في مماعؾتها ألوكُتها لهظا اإلابضأ الظي ٌٗني أن ٧ل هظه ألاوكُت ًجب أن ج٩ىن مُاب٣ت
لل٣اهىنٞ ،ان مبضأ اإلاكغوُٖت الاؾخصىاةُت أظاػ للؿلُت الخىُٟظًت الخغوط في بٌٗ ألاخىاٖ ٫لى أخ٩ام ال٣اهىن،
ً
ً
ئ٢هاء إلابضأ الٟهل بحن
واجساط اظغاءاث يغوعٍت ،الخُ٣ض ج٩ىن في ظاهب منها اظغاءاث حكغَُٗت ،ألامغ اإلاخًمً ئطا
الؿلُاث(.)17
املطلب الثاني :النقد الليبرالي والاشتراكي للنظزية
حٗغيذ هٓغٍت ٞهل الؿلُاث الهخ٣اص قضًض مً لضن ٖضص مً اإلا٨ٟغًٍ اللُبرالُحن والاقتراُ٦حن ٖلى خض ٍ
ً
٧ل مً " أ .اؾمان" ،و"ألخىؾحر".
ؾىاء؛ وٗغى هىا بًٗا مً هظا الى٣ض بادهقاعة ئلى ٍ
الفزع ألاول :النقد الليبرالي "أ .اسمان" ()A. Eismein
٢بل خىالي ٢غن مً الؼمان أبغػ "ولتر ؾترو "٥أن الىٓغٍت اإلاؿماة بٟهل الؿلُاث ما هي ئال زمغة ٨ٞغة ؾُدُت
ل٨ٟغ "مىهدؿُ٨ى" .ومىظ طل ٪الخاعٍش أ٦ض الٗضًض مً ال٣ٟهاء مشل قىٞالُُه" "Chevalierو"أ .اؾمان"( )18جدلُل
الُ٣ٟه ألاإلااوي ،وأوضحىا بأن آلالُت اإلاٗ٣ضة التي جسُلها "مىهدؿُ٨ى" لًمان الحغٍاث جخٗل ٤ب يء آزغ ٚحر هٓغٍت
ٞهل الؿلُاث٦ .ما الخٔ ٧اعي مالبحرط"  "Raymond Carré de Malbergبأن الٟهل بحن الؿلُاث لِـ  ِ٣ٞمبضأ
ً
ً
ً
مكلىال ،ول ً٨مبضأ ًدضر أزغا مٗا٦ؿا لىُْٟخه اإلاٟتريت.
في مٗغى جدلُله َّبحن "أ.اؾمان" أن ال٣اهىن أٖلى صعظت مً ؤلاظغاءاث الخىُٟظًت وبالخالي ج٩ىن ألاٖما ٫ال٣اهىهُت
هغمُت وهغمُتها جإصي ئلى هغمُت الىْاة ٠والهُئاث ,وبالخالي ال ًم ً٨الحضًض ًٖ جىاػن بحن الؿلُاث وئهما ًٖ جضعط
بُنها.
"مىهدؿُ٨ى" ،خؿب "أ .اؾمان" ،لم ً٣ل أبضأ ال بخسهُو وال باؾخ٣ال ٫الىْاة ٠في الضولت ،وٍٟ٨ي مً أظل
الا٢خىإ بهظا الُغح أن ه٣غأ الٟهل الؿاصؽ مً ال٨خاب الحاصي ٖكغ مً "عوح ال٣ىاهحن" الظي ًىضح أن الىُْٟت
الخىُٟظًت ًماعؾها اإلال ،٪وَكاع ٥في الىُْٟت الدكغَُٗت ًٖ َغٍ٢" ٤ضعة اإلاى٘" أي خ٣ه في الى ،ٌ٣هظا مً ظهت،
ومً ظهت أزغي جغا٢ب الهُئت الدكغَُٗت أو ظؼء ٞيها جىُٟظ ال٣ىاهحن وحكاع ٥في الىُْٟت الً٣اةُت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ
بالجغاةم الؿُاؾُت ،أو بمدا٦مت الصخهُاث اإلاهمت ،أو ٖىضما ًماعؽ مجلـ اللىعصاث صوع مد٨مت ٖلُا .هظا ُٞما
ً
ًخٗل ٤بالخسهو .أما الاؾخ٣اللُت ٞدالها لِـ أخؿً خاال مىهٞ ،الؿلُت الخىُٟظًت جىٓم و٢ذ ومضة الضوعاث
البرإلااهُت ،ومً ظهتها ًم ً٨للؿلُت الدكغَُٗت مٗا٢بت أو ئ٢الت الىػعاء ،وهي التي ج٣غع في ألامىا ٫الٗامت ،وفي ال٣ىاث
)17ونح الديا فوف  :ا ي ق الن .السياسية والقانون الدستور  ,ادلرجع السابق .ص.238
(18اان أدديار امسان  Adhémar Esmeinأهد أ يهر الفقهيار الفرنسييني ،وأهيد ماسسيي علي القيانون الدسيتور احليدي  .)1913 – 1848 ،يسيتند سفكيريت بشيكل أساسيي إ اليديولوجيية
اللياالية الفرنسية الاتر اوظجية ق النلف التاال ما القرن التاسع عشر.
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ً
اإلاؿلحت التي جًٗها عهً ئقاعة الؿلُت الخىُٟظًت ،خُض ًُجضص هظا الخٟىٌٍ ؾىىٍا.ئن ه٣ض "أ.اؾمان" ًخمحز لِـ
ً
 ِ٣ٞباججاهه يض الخٟؿحر الًُ ٤للٟهل بحن الؿلُاث ول ً٨باججاهه ٦ظل ٪يض ٨ٞغة أن "مىهدؿُ٨ى" جبنى ٞهال
ً
مغها للؿلُاث.
هىا ٥هُ٣ت أزغي جبضو مهمت وجخٗل ٤بالخٟؿحر الخ٣لُضي الظي ً٣ىم ٖلى نُاٚت خضًشت إلاٟهىم الحغٍت التي حٗني
اؾخ٣ال ٫اإلاىاَىحن ججاه الؿلُت ،هظه الحغٍت ج٩ىن مدٟىْت ٖىضما جمخى٘ الؿلُت ًٖ الخضزل في الحُاة الخانت
ً
للمىاًَ ،خُض بدض اللُبرالُىن اإلاٗانغون صاةما ًٖ يماهاث يض هظا الخضزل ،ل ً٨هظا اإلاٟهىم للحغٍت ال ًمً٨
ئعظاٖه ال ئلى "مىهدؿُ٨ى" وال ئلى ال٣غن الشامً ٖكغ.
ئن الحغٍت التي ًبدض ٖنها "مىهدؿُ٨ى" هي "الحغٍت الؿُاؾُت في ٖال٢تها بالضؾخىع "وهظه الحغٍت ال حٗني أن
هٟٗل ما وكاء ،ب٣ضع ما حٗني أن هٟٗل ٧ل ما حؿمذ به ال٣ىاهحنٟٞ .ي الٟهل اإلاخٗل ٤بضؾخىع اهجلترا ،ال يهضٝ
الىٓام الظي ويٗه "مىهدؿُ٨ى" ئلى خ ٟٔالحغٍت ،الاؾخ٣اللُت ،ب٣ضع ما يهض ٝئلى الحٟاّ ٖلى الحغٍت الؿُاؾُت .في
الىا ٘٢لِـ هىا ٥في الٟهل الؿاصؽ مً ال٨خاب الحاصي ٖكغ ٖغى لىٓغٍت مخ٩املت ول ً٨إلابضأًً مسخلٟحن(:)19
اإلابضأ ألاوً :٫خٗل ٤بٗضم ئم٩اهُت مماعؾت أ٦ثر مً وُْٟت في صولت مً َغ ٝهٟـ الهُئت أو الصخو ،هظا اإلابضأ
٧ان ٌؿمى آهظاٞ" ٥هل الؿلُاث" أو "جىػَ٘ الؿلُاث" ،وال ٖال٢ت له بالىٓغٍت التي جدمل الاؾم هٟؿه ،وهظه
ال٣اٖضة ٢اٖضة ؾلبُت ألنها ال جىػٕ أي ؾلُاث ب٣ضع ما جمى٘ جغ٦حزها.
اإلابضأ الشاوي :مبضأ ئًجابي ،وٍخٗل ٤بمكاع٦ت اإلال ٪في الؿلُت الدكغَُٗت وفي الى٢ذ هٟؿه الظي ًماعؽ ُٞه
الؿلُت الخىُٟظًت .وؤلاًجابي في ألامغ ،خؿب "مىهدؿُ٨ى" ،هى ٢اٖضة الٟهل التي ُ
ؾخدترم لىظىص اإلال ٪في الؿلُت
الدكغَُٗت ،خُض لً ٌؿخُُ٘ البرإلاان الاؾدُالء ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت ،زم أن ؤلاظغاءاث الخىُٟظًت ؾخ٩ىن مىا٣ٞت
لل٣اهىن.
ئطا ٧ان "مىهدؿُ٨ى" ٢ض أَىب الحضًض ًٖ الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًتٞ ،ان الؿلُت الً٣اةُت ٢لما
خُٓذ ٖىضه باهخمام ممازل ،بل أن هىا ٥مً ًغي أن "مىهدؿُ٨ى" لم ٌٗمض  ِ٢ئلى ج٣ؿُم ؾلُاث الضولت ئلى
زالر ،زالٞا إلاا ٌٗخ٣ض الجمُ٘ ،وئهما حٗغى  ِ٣ٞللؿلُت الدكغَُٗت والؿلُت الخىُٟظًت ،ولم جىل الؿلُت الً٣اةُت
الحٔ الالػم مً اهخماماجه(.)20
امخض ٖضم الاهخمام بالؿلُت الً٣اةُت ئلى ٦شحر مً ال٣ٟه الظي ًغي أن هظه الؿلُت ئهما ج٣ىم بخُبُ ٤ال٣اهىن،
ً
أؾىة بالؿلُت الخىُٟظًتٖ ،لى اإلاىاػٖاث اإلاٗغويت أمامها و٣ٞا لل٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى ٫بها في الضولت .مما ٌٗني أن
)19مونتسكيو :روح القوانني ،الكتاب احلاد عشر .ان.ر :هسا وعب :عل السياسة ،ط ،9دار العل للمنيني ،بريوت .1997 ،ص 634وما بعد ا.
 )20ادلكي السراجي :استقنل القضار الدار ومبدأ فلل السلطات  ،اجمللة ادلغربية لإلدارة ا لية والتنمية ،2002 ،العدد .46ص.56
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ً
الٗملُت الً٣اةُت ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ الٗملُت الخىُٟظًت ،ئط يهض٦ ٝالهما ئلى جىُٟظ ال٣اهىن ،مما ًًٟي ٖلى
ً
الؿلُت الً٣اةُت َبُٗت جىُٟظًت أًًا .وال ًضٖى هظا الغأي بالخالي ئلى ئم٩اهُت وظىص ؾلُت ً٢اةُت ٢اةمت بظاتها
مىٟغصة ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت.
خؿب هظا الاججاه ال ج٩ىن ؾلُاث الضولت مكخملت ئال ٖلى ؾلُخحن :الؿلُت الدكغَُٗت اإلاسخهت بىي٘
ال٣ىاٖض الٗامت مً ظهت أولى ،والؿلُت الخىُٟظًت اإلاىاٍ بها مهمت جىُٟظ هظه ال٣ىاٖض مً ظهت زاهُت ئما ًٖ َغٍ٤
ؤلاصاعة مباقغة ،وئما بىاؾُت اإلادا٦م في ئَاع الضٖىي في خالت وكىب اإلاىاػٖاث خى ٫جُبُ ٤هظه ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت.
في هظا ؤلاَاع ً٣ى ٫بغجلمي " :"Barthélemyئن وي٘ ال٣ىاهحن مً ظهت وجىُٟظ هظه ال٣ىاهحن مً ظهت زاهُت ئهما
ً
ًإلٟان الحضًً اللظًً ال أظض لؿىاهما مدال بُنهما ،وطل ٪ألن هظا الٗمل الخام اإلاىنى ٝبخٟؿحر ال٣اهىن في خالت
الخال ٝلهى ظؼء الػم للٗمل ألاقمل اإلاىُىَٗلى جىُٟظ ال٣اهىن" .وٍغصص " لُىن صًجي" اإلاٗنى هٟؿه بٗباعاث مسخلٟت ئط
ً
ً٣ى" :٫لإلزباث بأن الً٣اء ٌك٩ل ؾلُت ٢اةمت بظاتها ً٣خط ي ئ٢امت ؤلازباث ٖلى أن الً٣اء ئهما ًإلٖ ٠ىهغا
ً
مىتزٖا مً ؾُاصة الضولت ،وهى ئزباث مؿخدُل ألن ججؼةت الؿُاصة هي مؿخدُلت"(.)21
الفزع الثاني :النقد الاشتراكي "ألحوسير" ()L. Althusser
ً
زهو "ألخىؾحر" ٦خابا ل٨ٟغ "مىهدؿُ٨ى" جدذ ٖىىان "مىهدؿُ٨ى الؿُاؾت والخاعٍش" خُض ظٗل الٟهل
الخامـ مىه جدذ ٖىىان "أؾُىعة الٟهل بحن الؿلُاث" والظي ًغي ُٞه أن أَغوخت "أ .اؾمان" خىٞ ٫هل
الؿلُاث ٖىض "مىهدؿُ٨ى" ٢ض ولضث أؾُىعة خُ٣ُ٣ت أوظضث مضعؾت ٧املت مً الح٣ىُ٢حن ،والظًً اجسظوا لخبرًغ
ً ً
ً
ً
ٖضص مً الهُ ٜاإلاىٗؼلت لـ"مىهدؿُ٨ى" ُلُٗؼوا له همىطظا هٓغٍا زُالُا بدخا(.)22
لظلً ٪غي "ألخىؾحر" بأن أو ٫ظغأة لـ"اؾمان"ج٨مً في ئْهاعه أن هظه الىٓغٍت الظاتٗت الهِذ لم ج ً٨مىظىصة
ب٩ل بؿاَت لضي "مىهدؿُ٨ى" ،و أن ألامغ ال ًخٗل ٤بٗملُت ٞهل ،بل باهضماط ونهغ واعجباٍ الؿلُاث .وج٨مً
الىُ٣ت ألاؾاؾُت في هظا البرهان في اٖخباعه أن الؿلُت الً٣اةُت لِؿذ ؾلُت باإلاٗنى البدذٞ ،هي ؾلُت ال مغةُت
٦أنها مٗضومت ،خُض هجض أهٟؿىا أمام ؾلُخحن (جىُٟظًت ،وحكغَُٗت) ،وزالر ٢ىي :اإلال ،٪والٛغٞت الٗلُا ،والٛغٞت
الؿٟلى.
ه٨ظا جٓهغ مؿألت الح٨م اإلاٗخض ٫اإلاكهىعة ،والاٖخضاٖ ٫ىض "مىهدؿُ٨ى" مجغص اخترام للكغُٖت ،أهه جىاػن
للؿلُاث ،أي جىػَ٘ الؿلُاث بحن ال٣ىي .و في هظا ؤلاَاع ًُغح "ألخىؾحر" الؿإا ٫الخالي :لهالح مً ًجغي هظا
الخىػَ٘؟
)21ادلكي السراجي :ادلرجع نفسه .ص.57-56
(22لو ألتوسري :مونتسكيو السياسة والتاريخ ،سرمجة ظار نادر ،ط ،2التنوير للطباعة والنشر والتوفيع ،بريوت .2010 ،ص.88
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ًغي "ألخىؾحر" أهه خحن ه٨خٟي ب٨ك ٠الٗملُت الىاُٗ٢ت لخىػَ٘ الؿلُاث بحن مسخل ٠ال٣ىي الؿُاؾُت في ْل
اإلآاهغ ألاؾُىعٍت للٟهل بحن الؿلُاثٞ ،اهىا وٛامغ ٖلى ما ًبضو بخٛظًت الىهم "بخىػَ٘ َبُعي" ًأحي مً طاجه و
ًخجاوب م٘ "ٖضالت أُ٦ضة" ،ه٩ىن ٢ض اهخ٣لىا مً الؿلُاث ئلى ال٣ىيٞ ،اطا لم هأزظ بٗحن الاٖخباع " ال٣ىي اإلاخدٟؼة"
في جغُ٦بت "مىهدؿُ٨ى" ٞال بض أن هدُ ً٣أن الىبالت حؿخُٟض مً مكغوٖه بمحزجحن هامخحن:
أنها جهبذ ٢ىة ؾُاؾُت مٗتر ٝبها في الٛغٞت الٗلُا٦ ،ما جهبذ َب٣ت خانلت ٖلى الًماهاث إلاؿخ٣بلها
الصخص ي ومىٗ٢ها الاظخماعي يض مداوالث اإلال ٪والكٗب ،وم٣ابل هظه الًماهاث هىا ٥يماهت أزغي ل٨نها هظه
اإلاغة مسههت للمل ،٪ئنها الًماهت بدماًت اإلال ٪بىاؾُت "صعٕ الىبالت الاظخماعي والؿُاس ي" يض الشىعاث الكٗبُت،
ً
ً
ُ
ً
ئنها الًماهت التي ال ججٗل اإلال ٪مؿدبضا مىٗؼال في مىاظهت قٗبه٦ ،ما ججٗل الىبالت بامخُاػاتها حٗلم الكٗب ًىما
بٗض ًىم مً زال ٫الحُاة اإلالمىؾت وظىب اخترام الٗٓماء واخترام بيُت الضولت(.)23
ه٨ظا اٖخبر "ألخىؾحر" مً ألاؾباب الٓاهغٍت ئلى ألاؾباب الىاُٗ٢ت لـ"مىهدؿُ٨ى" أهه ئ٢امت وج٨غَـ ٢ىة واخضة
بحن ال٣ىي ألازغي هي الىبالتٖ ،لى اٖخباع أن الٟهل بحن الؿلُاث ْاهغ ٦ؿالح يض اإلالُ٨ت اإلاُل٣ت والحض مً
ً
الاؾدبضاص ،الؾُما ئطا ٖلمىا أن الخىػَ٘ الشالسي لل٣ىي (مل ،٪هبالت ،بغظىاػٍت) أنال لِـ مً ٗٞل "مىهدؿُ٨ى" وخضه
بل جىػَ٘ ال٣غن ٧له ،جىػَ٘ "ٞىلخحر" و"صًضوع" وٚحرهم ،وج٣لُض ٢ضًم اؾخمغ وعبما لم ًخى.٠٢
والحا ٫أن ٢ىي أزغي مٛاًغة لخل ٪التي ٧اهذ جدٓى بخ٨غٍم الىٓغٍت الؿُاؾُت بضأث جخضزل هىا ،وهي ٢ىة
ظمهىع الكٗب الخاي٘ لالؾخٛال ٫ؤلاُ٢اعي ،والظي ٧اهذ مهمت ظهاػ الضولت في اإلالُ٨ت اإلاُل٣ت بالًبِ هى الحٟاّ
ً
خُيئظ بحن اإلالُ٨ت اإلاُل٣ت وؤلاُ٢إ
ٖلى هظا الخًىٕ واؾخمغاعه .وبظل ٪أنبذ ظلُا أن الخىا ٌ٢ألاؾاس ي لم ًً٨
ٍ
وال بحن الىبالت والبرظىاػٍت اإلاؿخُٟضة مً الىٓام ؤلاُ٢اعي هٟؿه ،وه٨ظا جم ئصعا ٥لهالح مً ٧ان ٌٗمل اإلال٪
والؿلُت اإلاُل٣ت وظهاػ الضولت ،ختى لى ؾلمىا بهظا الٟهل.
الضو ٫الغأؾمالُت التي جضٖى إلابضأ ٞهل الؿلُاث هي صو ٫حؿُُغ الُب٣ت البرظىاػٍت ٞيها ٖلى ٧ل أظهؼة الضولت
ً
الدكغَُٗت والخىُٟظًت والً٣اةُت وؤلاصاعٍت ،وألاٞغاص الظًً ًخىلىن ُ٢اصة ٧ل هظه ألاظهؼة وحؿُحرها ٌٗملىن ظمُٗا
ٖلى زضمت مهالح البرظىاػٍت والضٞإ ٖنها ،مهما ٧اهذ ألاخؼاب الؿُاؾُت التي ًيخمىن ئليها ،وألا٩ٞاع والبرامج التي
ٌٗملىن ٖلى جد٣ُ٣ها.

 23ير

)

وفالييه  Chevalierأن مونتسيكيو  -هينميا يليف احلكي ادلعتيدل  -يعتيا أن :النيبنر ،والن.يام السطياعي ،وا اليريو  ،والادلانيات ،سعيد سيو مضيادة ،ستيدخل ،وسعيكض ،و فيف وانيع
هينما يتطلع السيد لن حيل إرادسه زلل القوانني الساسية .إن الادلانات سو مضيادة باعتبار يا ادلاانية عليا القيوانني الساسيية ،إن يذت ادلهمية اجلليلية ستمتيل بيهعنن يذت القيوانني عنيدما سسيا،
وبتيذاري ادللي مليا ،و سيييما عنيدما ديييل لنسيييالا ،ايذل  ،فيهن ادليدن بامتيافاهتييا ،واذلي يات القضيائية ا سطاعييية سعتيا أيضيا سيوة مضييادة  ،ويلدي مونتسيكيو فكرسييه ق مجلية  -هكمية :أمحلغيوا ق
وا الييريو  ،والنييبنر ،وادلييدن ،وسيييكون لييديك سريبييا دوليية ييعبية ،أو بالوييح ،دوليية اسييتبدادية  .أن.يير :جييان جيياك ييوفاليه :ادلرجييع السييابق.
ملكيي ِية مييا امتيييافات السييادة ا سطيياعيني،
ص.421
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ً
ً
ً
لهظا ٞان الٟهل اإلاغن أو الجامض بحن الؿلُاث وألاظهؼة اإلاٗبرة ٖنها لِـ ئال ٞهال ق٩لُا مساصٖا؛ ألن ٖمل
ً
ً
الجمُ٘ وظهضهم ًهب أوال وأزحرا في َاخىهت مهالح الُب٣ت البرظىاػٍت الحا٦مت .لظلٞ ٪ان خغٍت ؤلاوؿان ال ًمً٨
أن جخد ٤٣مً زالٞ ٫هل الؿلُاث وئًجاص هىٕ مً الخىاػن ُٞما بُنها ،وئهما مً زال ٫جدغعه مً ؾاةغ مٓاهغ ال٣هغ
والاؾخٛال ٫اإلااصي واإلاٗىىي.
ً
الضو ٫الاقتراُ٦ت اجسظث ججاه اإلابضأ مىٟ٢ا ًدؿم بادههما ،٫وال٣ٟه الضؾخىعي في هظه الضوٌٗ ٫خبر أن مبضأ
ٞهل الؿلُاث لِـ في خ٣ُ٣خه ئال واظهت ق٩لُت حؿخسضمها البرظىاػٍت الحا٦مت في الضو ٫الغأؾمالُت لؿتر ؾُُغتها
وئيهام الكٗب بىظىص جىاػن بحن الؿلُاث مً قأهه يمان خ٣ى٢ه خغٍاجه.
ً
اٖخبر الٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ الاقتراُ٦حن هظا اإلابضأ وهما ،ولم ًخجؿض ٖلى أعى الىا ،٘٢ألن ألانل في الؿلُاث
هى الهغإ٦ .ما جم ججاهل هظا اإلابضأ في البىاء الضؾخىعي للضو ٫الاقتراُ٦ت الظي ًغج٨ؼ ٖلى ٢اٖضة وخضة الؿلُت
ً
اإلاجؿضة دهعاصة الُب٣ت الٗاملت ،اٖخماصا ٖلى أؾـ الؿُاصة الكٗبُت.
ً
مهما ً ً٨مً أمغ هظا الى٣ض وصواٗٞهٞ ،ان ٖضصا مً عظا ٫ال٣ٟه الضؾخىعي في الضو ٫اللُبرالُت ًالخٓىن بد٤
ً
ً
ً
ً
ً
أن مبضأ ٞهل الؿلُاث أزظ ٌٗغ ٝمإزغا جغاظٗا ٖملُا واضحا عٚم اؾخمغاع الىٓم اللُبرالُت بالخأُ٦ض ٖلُه عؾمُا.

املبحث الثاني :أسمة نظزية فصل السلطات على املسحوى العملي
ئن هٓغٍت ٞهل الؿلُاث في ق٩لها الخ٣لُضي ٖىض "لى ،"٥ومً بٗضه "مىهدؿُ٨ى" جٟترى أن ظمُ٘ أ٢ؿام
اإلاإَغ ألاؾاس ي للغأي
الح٩ىمت مدؿاوٍت بك٩ل ًًمً الخىاػن ُٞما بُنها .ئال أن ْهىع ألاخؼاب الؿُاؾُت باٖخباعها ِ
الٗام ،واإلادغ ٥الًغوعي للحُاة الؿُاؾُت .والتراظ٘ الٗملي للىٓغٍت وهُمىت الؿلُت الخىُٟظًت بك٩ل جضعٍجي ٖلى
الؿلُت الدكغَُٗت أصي ئلى جدى ٫في ق٩ل ٞهل الؿلُاث.
املطلب ألاول :ثأثز النظزية بفعل وجود ألاحشاب السياسية
ئن مالةمت هٓغٍت ٞهل الؿلُاث ٌٗىص باألؾاؽ ئلى أن ْهىعها ٧ان في و٢ذ لم جُٞ ً٨ه ألاخؼاب الؿُاؾُت
ُ
مىظىصة ،ل ً٨في الى٢ذ الغاهً حٗخبر ألاخؼاب الؿُاؾُت الحل٣ت اإلاغ٦ؼٍت في الحُاة الؿُاؾُت.
بدُض ه٩ىن أمام ؾلُخحن ازيخحن هما الؿلُت الؿُاؾُت( )24والؿلُت الً٣اةُتٖ ،ىضما ٌؿُُغ خؼب ما ٖلى
ً
ألاٚلبُت البرإلااهُتٞ ،خ٩ىن الؿلِ الدكغَُٗت ٖملُا بُض الحؼب؛ وفي الى٢ذ هٟؿت ٌك٩ل الحؼب الح٩ىمت ،وٍم ً٨أن
)24سض السلطة السياسية ادلتمتلة باحلزب السياسي ادلهيما أو ا ئتنف احلزيب ال ما :السلطة التشريعية ،والسلطة التنفيذية معا.
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ً
ُ
ًهٗب الحضًض ًٖ
ً٩ىن عةِـ الضولت مً الحؼب هٟؿتٞ ،خ٩ىن الؿلُت الخىُٟظًت ٖملُا بُض الحؼب ،وهىا
"الىٓغٍت" التي جٟترى وظىص زالر ؾلُاث مؿخ٣لت.

الفزع ألاول :في نظام الثنائية الحشبية
في ألاهٓمت التي جىظض بها زىاةُت خؼبُت وال حٗغ ٝحكدذ ألاخؼاب وجباٖضهاٞ ،ان اإلاالخٔ هى جغ٦حز الؿلُاث في ًض
خؼب مٗحنٞ ،هى الظي ًمل ٪الؿلُت الدكغَُٗت و٦ظل ٪الخىُٟظًت ،مما ًإصي ئلى ٖضم جُٟٗل وؾاةل الخأزحر اإلاخباص٫
(َغح الش٣ت ،الحل) ،و٦ظلٞ ٪ان الخىاػن اإلايكىص بحن الؿلُاث ًخدى ٫ئلى جىاػن بحن ألاٚلبُت التي جمل ٪الؿلُت
الدكغَُٗت والخىُٟظًت ،وبحن اإلاٗاعيت التي ًم ً٨أن ج٩ىن البضًل إلاا هى ٢اةم ،وج٩ىن مؿخٗضة إلاماعؾت الؿلُت في
خالت الخىاوب ٖليها.
ً
ٞالجؿم الاهخسابي ٖىضما ًسخاع خؼبا مً الحؼبحن لِك٩ل ألاٚلبُت في البرإلاانٞ ،اهه ًسخاع بُغٍ٣ت أوجىماجُُ٨ت
الحؼب الظي ؾخيبشٖ ٤ىه الؿلُت الخىُٟظًت وعةِؿها الظي ً٩ىن هى عةِـ الحؼب الٟاةؼ في الاهخساباثٟٞ .ي بغٍُاهُا
التي حك٩ل الىمىطط البرإلااوي لألهٓمت الؿُاؾُت ،جخجم٘ ال٣ىي الؿُاؾُت خى ٫خؼبحن ٦بحرًً ،خؼب اإلادآٞحن
ً
وخؼب الٗما ،٫أخضهما ًدهل ٖلى ألاٚلبُت البرإلااهُت وَك٩ل الح٩ىمت بمٟغصهٞ ،خ٩ىن الح٩ىمت مخجاوؿت ٧لُا
وحؿدىض ٖلى أٚلبُت مُمئىتٞ ،الٟغٍ ٤البرإلااوي للحؼب الحا٦م بًٟل اوسجامه وما ًخمحز به مً اهًباٍ ومغ٦ؼٍت
ًًمً الاؾخ٣غاع للح٩ىمت(ٞ.)25خهبذ الؿلُت الخىُٟظًت م٘ هظا الىي٘ هي ناخبت الؿلُت الٟٗلُت في مماعؾت
قئىن الح٨م( .)26زانت ئطا ما هٓغها ئلى جل ٪الهالخُاث الجؿُمت اإلاسىلت لها في مجالي الدكغَ٘ ،والخىُٟظ.ئال أن
الؿلُت الحُ٣ُ٣ت ،في هظه الحالت لً ج٩ىن ئال ؾلُت الحؼب.
أما ُٞما ًخٗل ٤باألهٓمت الغةاؾُت التي حٗغ ٝالشىاةُت الحؼبُت ٞخُغح خالخحن:
ً
الحالت ألاولىٖ :ىضما ً٩ىن الغةِـ وألاٚلبُت مىخمُان ئلى الحؼب هٟؿهٞ ،ان الٟهل بحن الؿلُاث ً٩ىن مٗا٢ا أو

ً
ٚاةبا بك٩ل ٦لي ،وهظه الحالت ممازلت إلاا هى ٖلُه ألامغ في الىٓام البرإلااوي.

الحالت الشاهُت :في خالت جىاظض أٚلبُت في ال٩ىهجغؽ جيخمي ئلى خؼب ٚحر خؼب الغةِـ ،وهى أمغ واعص في الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بدُض أن الغةِـ ًيخسب إلاضة أعب٘ ؾىىاث بِىما ًيخسب مجلـ الىىاب لؿيخحنٞ ،ان الٟهل بحن
الؿلُاث ً٩ىن أ٦ثر خضة .ول ً٨وخُض أن ألاخؼاب الؿُاؾُت في الىالًاث اإلاخدضة لِـ لضيها ازخالٞاث ٖمُ٣ت خى٫
)25

ير أندريه وريو  Andrè Hauriouأن السلطة احلقيقية ق إجنلكا ديارسها احلزب السياسي الذ حيلل علا ال لبية داخل رللو العموم ،فهجنلكا زلكومة باحلزب السياسي الذ حيلل علا ال لبية داخل رللو العموم والذ جيلو سادسه لا ارسي احلك  .ان.ر :د .زلمد
ضريف :ادلرجع السابق .ص.130

 26د .سائد زلمد طربوش الن .السياسية والقانون الدستور  ،ط ،3مراز البروث الدستورية والقانونية ،سعز،بدون ساريخ .ص.30

)

:
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الخىظهاث الٗامت٦ ،ما أهه ال ٌكترٍ الخهىٍذ الصخص ي للىىابٞ ،ان هظه الحضة جؼو ٫لخٟسح اإلاجا ٫أمام ئم٩اهُت
الخٗاون بحن الؿلُاث.
الفزع الثاني :في نظام الحعددًة الحشبية
ُٞما ًخٗل ٤بالخٗضصًت الحؼبُتٞ ،ان الخٗاون بحن الؿلُاث ً٩ىن قبه مؿخدُل ،وٍإصي ئلى نٗىبت ؾحر الٗمل
ً
الح٩ىمي بالىٓغ ئلى نٗىبت ئًجاص أٚلبُت خ٩ىمُت مؿخ٣غةٞ ،البرإلاان ً٩ىن م٣ؿما بحن ٖضة أخؼاب ؾُاؾُت وبالخالي
ٖضم وظىص أٚلبُت مخماؾ٨ت .هظه الحالت ًجؿضها الىمىطط ؤلاًُالي الظي ٖغ ٝما ً٣اعب  16خ٩ىمت مىظ نهاًت
الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ،والظي بغٚم خل البرإلاان وحكُ٨ل خ٩ىماث ظضًضة بٗض ئظغاء اهخساباث أزغيٞ ،ان طل٪
ً
ً٩ىن بضون ظضوي بالىٓغ ئلى أن هخاةج هظه الاهخساباث ال جخٛحر ئال ٢لُال.
في خالت الخٗضصًت الحؼبُت اإلادضوصةٞ ،ان اوسجام ألاٚلبُت البرإلااهُت ًإصي ئلى ج٣ىٍت الؿلُت الخىُٟظًت ،وفي خالت
وكىب زال ٝبحن أخؼاب ألاٚلبُت زال ٫الٟترة الدكغَُٗت ًإصي ئلى قل الٗمل الح٩ىمي ،وبالخالي ؤلاَاخت بها مً
َغ ٝالبرإلاان.
وفي خالت الخٗضصًت الحؼبُت م٘ وظىص خؼب مهُمًٞ ،اهه ًإصي ئلى الخ٣لُل مً ئم٩اهُت خضور حُٛحر في ألاٚلبُت،
ختى في خالت جىُٓم اهخساباث ظضًضة ،وبالخالي ُٚاب جىاوب ٖلى الؿلُت بك٩ل مىٓم .وٍ٩ىن هظا الحؼب هى اإلاهُمً
ٖلى قئىن الضولت ب٩املها أي اإلاؿُُغ ٖلى الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكغَُٗت(.)27
املطلب الثاني :التراجع العملي للنظزية وهيمنة السلطة الحنفيذًة
ً
ً
مىظ الشالزِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ٖغٞذ ازخهاناث الؿلُت الخىُٟظًت احؿاٖا ملحىْا ،وطل ٪عاظ٘ بالضعظت
ً
ألاولى ئلى جؼاًض مهام الؿُاصة ،والتي جماعؽ أنال مً ٢بل الؿلُت الخىُٟظًت ُٞما ًسو حؿُحر الُ٣اٖاث الحُىٍت
ً
ً
و٦ظل ٪الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في الضولتٗٞ .غٞذ جُبُ٣اث مبضأ الٟهل بحن الؿلُاث اهدغاٞا واضحا في
ألاهٓمت اللُبرالُت ،خُض ٖملذ الدكغَٗاث الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت ،و٦ظل ٪الىا ٘٢الٗملي ٖلى ج٨غَـ هُمىت الؿلُت
الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت.

(27د.أ د إبرا ي اجلبري :مبادئ العلوم السياسية ،منشورات اجلامعة ادلفتوهة ،طرابلو .1995 ،ص.308
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الفزع ألاول :التراجع العملي للنظزية في ألانظمة الليبرالية
ئطا ٧ان ٧ل مً" :أ .اؾمان" ،وظىعط بحرصو" ،" George Purdueو صوٞحرظُه"ً "Duvergieالخٓىن بد ٤أن مبضأ
ً
ً
ً
ٞهل الؿلُاث أزظ ٌٗغ ٝجغاظٗا ٖملُا واضحا عٚم الاهدكاع الىاؾ٘ الظي لُ٣هٞ ،ان الضو ٫اللُبرالُت التي أزظث
به مٗٓم صؾاجحرها ٨ٟ٦غة مجغصة ؾغٖان ما جم اهخ٣اصه ٞيها .ومغظ٘ طلٖ ٪ضة أؾباب ،منها الاًضًىلىظُاث الىىُٖت،
اإلاسخلٟت ،والتراُ٦ب الضؾخىعٍت ،و ًٞمماعؾت الكئىن الؿُاؾُت ،وْاهغة الضولت الٗهغٍت اإلاغ٦بت(.)28
ٟٞي بغٍُاهُا التي ججؿض ٞيها هظا اإلابضأ ألو ٫مغة ،وٖاٌكه "مىهدؿُ٨ى" واؾخ٣ى مىه أؾـ هٓغٍخه ،وال٣اةم ٖلى
الٟهل اإلاغن بحن الؿلُاث الشالر ،واٖخبره الؿبب الجىهغي في ُ٢ام الحغٍت وجىٞغها في بغٍُاهُا ،ئال أن الىا٘٢
الؿُاس ي للىٓام ال٣اةم ال ٌٗ٨ـ في الى٢ذ الحايغ ظىهغ هظا اإلابضأ ألن الح٩ىمت والؾُما عةِـ الىػعاء أنبذ ال٣ىة
اإلاؿُُغة في الحُاة الؿُاؾُت٦ ،ما أن الٓاهغة الحؼبُت ججاوػث هظا الىا٦ ٘٢ما عأًىا.
ً
في أمغٍ٩ا الكمالُت خُض جبىاه عواص الاؾخ٣ال ٫ألاواةل وصاٗٞىا ٖىه ختى ججؿض ٖملُا في الضؾخىع الاجداصي
ً
ً
ً
ً
لؿىت ،8414ئال أن الضؾخىع ألامغٍ٩ي ججاوػ ما ٧ان ٢اةما في بغٍُاهُا وأ٢ام ٞهال ظامضا خغنا ٖلى جىٞحر مؼٍض مً
الضًم٣غاَُت والحغٍت٦ ،ما أن حٗاْم الضوع الغٍاصي لغةِـ الضولت ،الظي أنبذ ًمشل مغ٦ؼ الش٣ل الغةِس ي في الىٓام
ال٣اةم أٖاص جغجِب ٢ىة الؿلُت الخىُٟظًت.
مً ظهت أزغي٣ً ،ى ٫وٍلؿىن" )29("Wilsonالغةِـ ألامغٍ٩ي ":ئن صٞت الح٩ىمت أنبدذ في الىا ٘٢في ًض لجان
ال٩ىهجغؽ ،أما مبضأ ٞهل الؿلُاث الح٣ُ٣ي ٞلم ٌٗض ؾىي هٓغٍت أصبُت في ههىم صؾخىعٍت "(.)30وٍإ٦ض أهضعٍه
ً
هىعٍى ""،"A. Hauriouأن ال٣ى ٫بأن الؿلُت الؿُاؾُت ج٨مً في ال٩ىهجغؽ هى جهىع ٧ان نالحا لىن ٠هٓام
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ٦ ،ما أن ال٣ى ٫بأن الؿلُت ج٨مً في اإلاد٨مت الٗلُا الُٟضعالُت ٢ض
ً
ً٩ىن مٗبرا ًٖ الح٣ُ٣ت بك٩ل وؿبي ئلى خضوص ؾىت  .)31(8494وٖلُه ٞان الىن ٠الح٣ُ٣ي ً٣خط ي الدكضًض ٖلى
ً
ابخضاء مً الحغب الٗاإلاُت ألاولى".
٧ىن الؿلُت ج٨مً في عةِـ الضولت
بالىٓغ ئلى الخجغبت الٟغوؿُت ٣ٞض ٖغٞذ جدىالث ٖمُ٣ت مً ؤلاًمان بهظا اإلابضأ وجمجُضه ،ئلى اهخ٣اصه وٌٚ
ً
ً
الُغٖ ٝىه ،ئط ؾغٖان ما ٖغ ٝصؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت لؿىت  8491جُىعا ملحىْا في اججاه ج٣ىٍت الؿلُت
 )28د .ونح الديا فوف :ادلرجع السابق .ص.238-237
 )29سبل أن يلبح رئيسا للو يات ادلتردة المريكية أودر ولسون  Wilsonسنة 1884م ،اتابا بعنوان :هكومة الكوجنر  ،أبرف ما خنله أن اآلليات الو أسامها دستور1787م ما أجل
حتقيق فلل فعال بني السلطات سد اختلت ،وأن السلطة السياسية أوبرت زلتكرة ما سبل الكوجنر  .ان.ر :د.زلمد ضريف :ادلرجع السابق .ص.152
(30ينال عطا اهلل أبو درويش :الفلل بني السلطات دراسة فقهيّة مقارنة بالقانون  ،رللة جامعة احلسني با طنل للبروث ،2017 ،اجمللد ،3العدد ،1جامعة احلسني با طنل .ص.161
http://www.ahu.edu.jo/ahuj/about.aspx
)31ق عام 1917م اعكف أهد رؤسار ا كمة ا حتادية السيد يوف  "Hughesبأن القضاة يمحشرعون ،وأن الشعب المريكي إظا ايان زلكوميا بواسيطة الدسيتور ،فهيذا الدسيتور يو ميا يقيول القضيار
أنه و الدستور .ان.ر :د .زلمد ضريف :ادلرجع السابق .ض.152
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الخىُٟظًت ،زانت عةِـ الجمهىعٍت ٖلى خؿاب البرإلاان ،وخهغ مجا ٫ال٣اهىن ُٞما ٌُؿمى بـ"الٗ٣لىت البرإلااهُت" ،وهى
ما مشله الغةِـ صًجى"DeGaulle"٫ب٣ىة(.)32
أما الخجغبت الؿىَؿغٍتٞ ،ان الضؾخىع الظي أ٢غه الاجداص الؿىَؿغي ؾىت 8171م ،ظٗل الجمُٗت الُٟضعالُت
مهضع ظمُ٘ الؿلُاث٩ٞ ،ان الىٓام اللُبرالي ألانُل ٞيها ً٣ىم ٖلى أؾاؽ مبضأ وخضة الؿلُاث بض ٫الٟهل بُنها.
ألامغ الظي ًم ً٨ال٣ى ٫مٗه أن ؾىَؿغا لم حٗغ ٝأي أزغ لهظه الىٓغٍت ،بل هىا ٥مً أقاع ئلى أن هظا اإلابضأ ٢ض
جدى ٫ئلى مبضأ الخضعط بحن الؿلُاث ،واٖخبر أن الىٓام اإلاجلس ي الؿىَؿغي الخجلي الٗملي له.
ً
ً
بالىٓغ ئلى الضو ٫الىامُت واٖخباعا للمىار الؿُاس ي والضًم٣غاَي الٗام الظي حٗغٞه هظه الضو ،٫واوسجاما م٘
ً
ً
الاهدغاٞاث التي ٖغٞتها جُبُ٣اث هظا اإلابضأ في الضو ٫اللُبرالُتٞ ،ان الضو ٫الىامُت حٗغ ٝوسخا مكىها للضؾاجحر
وألاهٓمت التي ٖغٞتها الضو ٫اإلاخ٣ضمت.
ً
أًًا أنها ُ
اٖخبرث أخض ألاع٧ان الغةِؿُت
عٚم ٧ل هظه الاٖتراياث ،والاهخ٣اصاث اإلاىظهت للىٓغٍتٞ ،مً اإلاإ٦ض
لُ٣ام الح٨م الضًم٣غاَي .و٢ض أصي الخباًً والخٟاوث في جٟؿحرها ئلى حٗضص نىع الىٓم الؿُاؾُتٞ .باؾخٗغاى
صؾاجحر الضو ٫الضًم٣غاَُت اإلاسخلٟت الُىم هجض أنها جأزظ بأخض ألاق٩ا ٫الخالُت:
خُيئظ خ٩ىمت الجمُٗت أو الىٓام
ئما أن ًضمج الضؾخىع ظمُ٘ الؿلُاث في اإلاجلـ الىُابي ،وٍُلٖ ٤لى الىٓام
ٍ
اإلاجلس ي .و٢ض ًٟهل الضؾخىع بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت ئلى أبٗض خض مم ،ً٨الٟهل الجامض ،وٍُلٖ ٤لُه
ً
ً
اؾم الىٓام الغةاس ي .أو قبه الغةاس ي .أو الغةاؾىي٦ .ما ٢ض ًيخهج الضؾخىع مىهجا وؾُا بحن الىٓامحن الؿاب٣حنٞ ،ال
ًأزظ بىٓام الضمج وال بالٟهل الجامض ،وئهما ًأزظ بالٟهل اإلاٗخض ٫اإلاكب٘ بغوح الخٗاون ،وٍُلٖ ٤لُه اؾم الىٓام
البرإلااوي.
الفزع الثاني :هيمنة السلطة الحنفيذًة على السلطة الخشزيعية
أنبدذ الؿلُت الخىُٟظًت بمىظب مبضأ الٟهل بحن الؿلُاث جخىلى باألؾاؽ مهمت جىُٟظ ال٣ىاهحن
الهاصعة ًٖ الؿلُت الدكغَُٗت ،وطل ٪مً زال ٫ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت التي جخسظها مً أظل الؿماح بىي٘
ً
هظه ال٣ىاهحن مىي٘ الخُبُ .٤وهظه اإلاهمت جً٘ الؿلُت الخىُٟظًت هٓغٍا ،في مىي٘ جبُٗت وزًىٕ ئػاء الؿلُت
الدكغَُٗت التي حٗض ألاولى مً خُض ألاهمُت في الضولت .ئال أن هظه الهىعة الىٓغٍت ال جخ ٤ٟم٘ الىا ٘٢في مسخل٠

)32رجرت السلطة التشريعية علا السلطة التنفيذية ق دسيتور السينة التالتية للتيورة الفرنسيية ،ورجريت السيلطة التنفيذيية عليا السيلطة التشيريعية ق الدسيتور الفرنسيي الليادر بتياريخ  ،1852/01/14ق
رجرييت السلطةالتشيريعية ق ظييل اجلمهييوريتني التالتيية والرابعيية ،وأخيريا عمييل اجلنيرال ديغييول علييا سقوييية السييلطة التنفيذييية علييا هسيياب السييلطة التشيريعية ق ظييل دسييتور اجلمهورييية اخلامسيية أ
دستور اجلمهورية الفرنسية احلايل لسنة  .1958ان.ر :د .سيليمان زلميد الطمياو  :السيلطات اليتنث ق الدسياسري العربيية ادلعاويرة وق الفكير ا سينمي ي دراسية مقارنية،ط ،5دار الفكير العيريب،
القا رة .1986 ،ص 291وما بعد ا .ود .جابر جاد نلار :الوسي ق القانون الدستور  ،دار النهضة العربية ،القا رة .1996،ص 494وما بعد ا.
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أهٓمت الح٨م اإلاٗانغة التي هالخٔ ٞيها أن الؿلُت الخىُٟظًت جلٗب الضوع الغةِس ي في الحُاة الؿُاؾُت( .)33وٍب٣ى
البرإلاان ًغا٢ب الؿلُت الخىُٟظًت مً بُٗض.
بهٟت ٖامت حؿخُٟض الح٩ىماث بهىعة ٦بحرة مً الخضازل الظي محز ازخهاناث الضولت في أوازغ ال٣غن
الٗكغًٍ٦ .ما أن الغأي الٗام ًيخٓغ هخاةج ملمىؾت ولِـ زُاباث مً ٖلى مىابغ البرإلاان ،أي ٠ئلى طلْ ٪اهغة أزغي
هي عٚبت الكٗب في حصخُو الؿلُت وججؿُضها في أشخام مدضصًً،وهى الاججاه الظي ج٨غؾه وؾاةل ؤلاٖالم.
ً
ٞغةِـ الضولت في ألاهٓمت الضًم٣غاَُت ًسخاع مً ٢بل الكٗب ،ئما بهىعة مباقغة ٖىضما ً٩ىن مىخسبا باال٢ترإ
الٗام ٦ما هى الحا ٫في ألاهٓمت الغةاؾُت ،أو بهىعة ٚحر مباقغة في ألاهٓمت البرإلااهُت .وئطا جىاٞغث الشىاةُت الحؼبُت في
ً
هظه ألاهٓمتٞ ،ان الىازب ٌٗغ ٝو٢ذ الخهىٍذ اؾم ػُٖم ال٣ىة الؿُاؾُت التي ؾدك٩ل ألاٚلبُت مؿخ٣بال ،وبظل٪
ًخ٩ىن عابِ مباقغ بحن الكٗب والؿلُت الخىُٟظًت.
ًالخٔ ٦ظل ٪التزاًض اإلاًُغص إلاكاعَ٘ ال٣ىاهحن ٖلى خؿاب م٣ترخاث ال٣ىاهحنٟٞ ،ي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
وبالغٚم مً الٟهل الضؾخىعي للؿلُاثٞ ،ان الغةِـ هى مهضع ألاٚلبُت مً ال٣ىاهحن اإلاهمت.ئط أن اإلاكاعَ٘ جلح٤
ُ
بالغؾاةل الغةاؾُت خى ٫خالت الاجداص التي ًخم ٖبرها ئَالٕ ال٩ىهجغؽ ٖلى خُاة البالص .حٗلً هظه الغؾاةل في بضاًت
ً
ً
٧ل صوعة ؾىىٍت ,وججزٕ ئلى أن جهبذ بغهامجا خُ٣ُ٣ا لخ٩ىًٍ الدكغَٗاث ،التي جىظه وكاٍ ال٩ىهجغؽ .مً هاخُت
ً
زاهُتً ،م ً٨للغةِـ صوما ئًضإ مكاعَ٘ ٢ىاهحن ٖبر بغإلااويًٖ ،ى في خؼبه .في الىاً ٘٢خم ظؼء ٦بحر مً اليكاٍ
الدكغَعي لل٩ىهجغؽ جدذ الخأزحر اإلاباقغ أو ٚحر اإلاباقغ للغةِـ.
ً
ً
الؿلُت الدكغَُٗت التي جخمخ٘ بؿلُاث واؾٗت هٓغٍا ٣ٞضث جضعٍجُا هظه الؿلُاث بخأزحر الٗضًض مً الٗىامل،
ً
ٞاإلاكا٧ل أنبدذ جضعٍجُا أ٦ثر ج٣ىُت جدخاط ئلى ج٣ىُحن ٖىى ؾاؾت ،وحصخُو الؿلُت ًإصي ئلى ئيٗاٝ
ً
ً
البرإلااهاثٞ ،الح٩ىمت هي التي ج٣ىص الٗمل الؿُاس ي والدكغَعيٞ .الؿلُت الدكغَُٗت التي ًمل٨ها البرإلاان هٓغٍا ،جبٗا
لىٓغٍت ٞهل الؿلُاث٢ ،ض جم ج٣لُهها واهدكغ ما ٌؿمى بٗ٣لىت ؾلُاث البرإلاان ،والتي تهض ٝئلى ٖ٣لىت الٗال٢ت بحن
البرإلاان والح٩ىمت ب٣هض جٟاصي ؤلاَاخت بالح٩ىمت ئال مً َغ ٝمٗاعيت ٢ىٍت ،مما ٢ض ًٟ٨ل حكُ٨ل خ٩ىمت ظضًضة
جغج٨ؼ ٖلى أٚلبُت ٢ىٍت.
ؾلُاث البرإلاان ج٣لهذ بدُض ًم ً٨للؿلُت الخىُٟظًت أن جماعؽ الدكغَ٘ صون مغا٢بت مً البرإلاان،
وازخهاناث البرإلاان في اإلاجا ٫اإلاالي ج٣لهذ واهدهغ صوعه في الخهىٍذ ٖلى ٢اهىن اإلاحزاهُت م٘ خهغ ازخهاناجه في
مجا ٫الخٗضًالث مً أظل جٟاصي الخأزحر في ئظغاءاث الخهىٍذ ٖلى اإلاحزاهُت.

 33د .زلمد عرب واوين :أن.مة احلك ادلعاورة ،مطبعة جامعة دمشق .1989 ،ص.107
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الخاثمة:
ل٣ض ٧ان أل٩ٞاع "مىهدؿُ٨ى" أزغها البال٦ ،ٜما أوضحىاٖ ،لى اإلا٨ٟغًٍ وال٣ٟهاء مىظ ال٣غن الشامً ٖكغ ،ئال
أن طل ٪لم ًدل صون وكأة الخال ٝخى ٫مضلى ٫الىٓغٍتٞ ،البٌٗ ٞهمها ٖلى أنها حٗني الٟهل اإلاُل ٤للؿلُاث،
والبٌٗ آلازغ ٞؿغها ٖلى أنها ٞهل وؿبي ومغن .وأزبدذ ٦شحر مً الخجاعب الٗملُت ٞكل ألاهٓمت الؿُاؾُت التي
خاولذ جُبُ٣ها بك٩ل جام ومُل .٤وعجح ال٣ٟه الاججاه الشاوي الظي ٞهم اإلابضأ ٖلى وظه مسخل ،٠وهى الٟهل اإلاغن
م٘ الخٗاون بُنها.
ل ً٨وم٘ خضور الازخال ٝال٨بحر في الُغٍ٣ت اإلاخبٗت لخٟؿحر الىٓغٍت وجُبُ٣هاٞ ،ان مبضأ الٟهل بحن
الؿلُاث ،الظي جغج٨ؼ ٖلُه هظه الىٓغٍت ،حٗغى وال ًؼاً ٫خٗغى الهخ٣اصاث قضًضة منها :أهه ً٣ط ي ٖلى ٨ٞغة
اإلاؿإولُت ،وأهه مبضأ هٓغي بدذ ٌؿخدُل جد٣ُ٣ه في الىا ٘٢الٗمليٞ .اإلاالخٔ ٖملُا في ظمُ٘ ألاهٓمت الؿُاؾُت،
ً
هىا ٥مً الىٓم خاولذ ألازظ به و واظهذ في الىا ٘٢نٗىباث
أهه البض وأن جُغى ئخضي الؿلُاث ٖلى ألازغي .وأن
ٖملُت ظمت أصث ئلى انهُاع الىٓام في بٌٗ ألاخُان...ئلخ.
ً
ً
ًدبحن مما ؾب ٤أن هٓغٍت الٟهل بحن الؿلُاث لم جُب ٤جُبُ٣ا ناعما في أي هٓام ؾُاس ي لُبرالي صٖا ئلُه
ً
ً
هٓغٍا ،وطل ٪ألن الٗال٢اث بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت ٧اهذ جخمحز ٖملُا بؿُُغة ئخضاهما ٖلى ألازغي،
وأزظث هظه الٗال٢اث في ْل أهٓمت الح٨م الغأؾمالُت جخجه أ٦ثر ٞأ٦ثر في اججاه ػٍاصة ؾُُغة الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى
ً
الؿلُت الدكغَُٗت ،وطل ٪بًٟل ْهىع ألاخؼاب الؿُاؾُت وصوعها في جأمحن أٚلبُت الح٩ىمت في البرإلاان ،وؾُٗا ئلى
اؾخ٣غاع الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت.
ً
٧ل هظا وٚحره أ٦ضجه زالنت الخُىع الخاعٍخي لخُبُ ٤الىٓغٍت و٣ٞا للخٟؿحراث والخُبُ٣اث التي ناخبتها ،وأ٦ضه
أهم اإلا٨ٟغًٍ وال٣ٟهاء الظًً ٧ان لهم ًٞل ٦بحر في جدلُل مًامُنها والح٨م ٖليها.
ل ً٨عٚم الاهخ٣اصاث التي وظهذ لهظه الىٓغٍتٞ ،ان ٚالبُت ال٨ٟغ الحضًض واإلاٗانغ مؿخ٣غ ٖلى وظىب الٟهل
بحن الؿلُاث ،م٘ حٗاونها بما ًًمً الاوسجام الخام في ٖملها ،بُٛت جد ٤ُ٣اإلاهلحت الٗامت للكٗب .م٘ الٗلم أن
٦شحر مً هظه الاهخ٣اصاث هي في الح٣ُ٣ت جسو جُبُ٣الىٓغٍتال الىٓغٍتفي خض طاتها.
ً
ل ً٨م٘ طلًٓ ٪ل الاق٩ا ٫خى ٫الىٓغٍت ٢اةما ،مما ًخىظب مٗه ُ٢ام ال٣ٟه الضؾخىعي بالبدض الٗلمي اإلاٗم،٤
والضعاؾاث ال٣ٟهُت والخُبُُ٣ت مً أظل جُىٍغ الىٓغٍت ،والتر٦حز في البدض ًٖ مؿألت الخىاػن بحن الؿلُت بجمُ٘
هُئاتها ،مً ظهت ،والحغٍت ب٩ل أهىاٖها ،مً ظهت أزغي .ومً زم الُ٣ام بما ًلي:
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 مغاظٗت نُاٚت اإلاهُلحاث اإلاؿخسضمت في ال٣ٟه الضؾخىعي وال٣اهىوي ،وفي اإلاجا ٫الؿُاس ي مً أظل زل٤ز٣اٞت ؾُاؾُت و٢اهىهُت مسخلٟت إلاا هى ؾاةض في اإلاجخمٗاث ،والتر٦حز ٖلى الخيكئت الؿلُمت التي ج٨غؽ ٨ٞغة
ً
"الىُْٟت" بضال ًٖ "الؿلُت" دهصاعة قئىن الضولت ،والُ٣ام بىْاة ٠الىٓام الؿُاس ي .بدُض ًٓل الكٗب هى مال٩ا
لؿلُت ومهضعها ،والؿُاصة هي ؾُاصة ال٣اهىن بدؿب الضؾخىع.
 ئٖاصة الىُغ في ألاؾـ التي ج٣ىم ٖليها هٓغٍت ٞهل الؿلُاث وئياٞت أو ئًجاص أؾـ ظضًضة حؿخىٖب ظمُ٘ال٣ىي الحغة الٗلمُت الٟاٖلت اإلاإزغة ،بما ًدىاؾب م٘ همى اإلاجخمٗاث في ظمُ٘ اإلاجاالث الش٣اُٞت ،والا٢خهاصًت
والخ٣ىُت .وبما ًدىاؾب ٦ظل ٪م٘ ز٣اٞاث اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت.
 الاهخمام بضعاؾت وصٖم الىُْٟت الً٣اةُت مً أظل بىاء الهُئاث الً٣اةُت الغ٢ابُت اإلاؿخ٣لت ،زانت جل٪الهُئاث اإلاٗىُت بٟغى اخترام ٢ىاٖض ال٣اهىن الٗام :الً٣اء الضؾخىعي ،والً٣اء ؤلاصاعي ،والً٣اء اإلاالي ،ووي٘
ُ
آلُت مد٨مت صًم٣غاَُت الزخُاع ً٢اتها ،بما ًجٗلها مٗبرة خ٣ُ٣ت ًٖ ؤلاعاصة الكٗبُت وخامُت لها ،وبُٗضة ٧ل البٗض
ًٖ جأزحر ال٣ىي الؿُاؾُت .ومىدها نالخُاث جخٗل ٤بالجاهب الدكغَعي ُٞما ًسو وْاةٟها ،واخترام مباصئها
الً٣اةُت التي جخىا ٤ٞم٘ ال٣ٟه الضؾخىعي ُ
الحغ اإلاؿدىحر الظي يهض ٝئلى خ ٟٔال٨غامت الاوؿاهُت.
 جدلُل مًامحن الىٓغٍاث الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بالضولت والىُْٟت الؿُاؾُت وجُىٍغها بدُض ج٩ىن الهُئاث:الدكغَُٗت ،والخىُٟظًت ،وؤلاصاعٍت مٗبرة ومجؿضة لإلعاصة الكٗبُت .وبدُض جخًمً الضؾاجحر آلالُاث التي جدضص
ٖال٢اتها ببًٗها ،وٖال٢اتها بالهُئاث الً٣اةُت ،زانت في مجالي الدكغَ٘ ،والخىُٟظ .وجخًمً الضؾاجحر ٦ظل ٪آلُاث
للغ٢ابت ُٞما بُنها .بما ًًمً جد ٤ُ٣مباصب :الحغٍت ،والٗضالت ،واإلاؿاواة ،وٍسل ٤الخىاػن الح٣ُ٣ي بحن الؿلُت
والحغٍت.
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قائمة املصادر واملزاجع:
ً
أوال :الكحب
 أخمض ئبغاهُم الجبحر ،مباصب الٗلىم الؿُاؾُت ،ميكىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت.8449 ،
 آالن جىعًٍ ،ما هي الضًم٣غاَُت ـ خ٨م ألا٦ثرًت أم يماهاث ألا٢لُت ،جغظمت خؿً ٢بِس ي ،صاع الؿاقي بحروث.8449 ،
 زغوث بضوي ،الىٓم الؿُاؾُت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.8449 ،
 ظابغ ظاص ههاع ،الىؾُِ في ال٣اهىن الضؾخىعي ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.8441 ،
 ظان ظا ٥قىٞالُُه ،جاعٍش ال٨ٟغ الؿُاس ي ،جغظمت مدمض ٖغب نانُال ،اإلاإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ
والخىػَ٘ ،بحروث.8419 ،
 خؿً نٗبٖ ،لم الؿُاؾت ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث.8444 ،
 ؾام صلت ،ال٣اهىن الضؾخىعي والىٓم الؿُاؾُت ،ميكىعاث ظامٗت خلب.1661 -1668 ،
 ؾُٗض الؿُض ٖلي ،خ٣ُ٣ت الٟهل بحن الؿلُاث في الىٓام الؿُاس ي والضؾخىعي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨تَ ،بٗت
ٚحر مدضصة ،ال٣اهغة.8444 ،
 ؾلُمان مدمض الُماوي ،الؿلُاث الشالر في الضؾاجحر الٗغبُت اإلاٗانغة وفي ال٨ٟغ الاؾالمي ،صعاؾت م٣اعهت ،صاع
ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة.8411 ،
 نالح الضًً ٞىػي ،اإلادُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.1666 ،
ٖ اص ٫الُبُباتي ،الحضوص الضؾخىعٍت بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والً٣اةُت  -صعاؾت م٣اعهه ،لجىت الخألُ ٠والخٗغٍب
واليكغ ،ظامٗت ال٩ىٍذ.1666 ،
٢ اةض مدمض َغبىف ،الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي ،9ٍ ،مغ٦ؼ البدىر الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت ،حٗؼ ،بضون
جاعٍش وكغ.
 لىي ألخىؾحر ،مىهدؿُ٨ى الؿُاؾت والخاعٍش ،جغظمت هاصع ط٦غي ،الخىىٍغ للُباٖت والكغ والخىػَ٘ ،بحروث.1686 ،1ٍ ،
 مدمض ،بضع مدمض ٖاص ،٫مبضأ الٟهل بحن الؿلُاث في الىٓام الضؾخىعي البدغٍني ،مٗهض البدغًٍ للخىمُت
الؿُاؾُت ،البدغًٍ.1681 ،1ٍ ،
 مدمض يغٍ ،٠ال٣اهىن الضؾخىعي ،ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لٗلم الاظخمإ الؿُاس ي ،الضاع البًُاء.8441 ،
 مدمض ٖبض اإلاٗؼ ههغ ،في الىٓغٍت والىٓم الؿُاؾُت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.8418 ،


مدمض ٖغب نانُال ،أهٓمت الح٨م اإلاٗانغة ،مُبٗت ظامٗت صمك.8414 ،٤

 مدمض ٧امل لُلت ،الىٓم الؿُاؾُت ،الضولت والح٩ىمت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.8414 ،
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 مىهدؿُ٨ى ،عوح الكغات٘  ،8جغظمت ٖاص ٫ػُٖتر ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اهغة .8499 ،
ً
ثانيا :الزسائل الجامعية
ٖ ىى ٖشمان ٖبض هللا ،الٗال٢ت بحن الؿلِ في الىٓام الؿُاس ي اإلاٛغبي،أَغوخت لىُل صعظت الض٦خىعاه في ال٣اهىن
الٗام٧ ،لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامُٗت.1669-1667 :
٦ غػاصي الحاط ،الٟهل بحن الؿلُاث في الىٓام الجؼاةغي ،اَغوخت م٣ضمت لىُل صعظت الٗلىم في الٗلىم ال٣اهىهُت،
ظامٗت الحاط لخًغ ،باجىت٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،الؿىت الجامُٗت.1689-1687 :
ً
ثالثا :البحوث واملقاالت
 اإلا٩ي الؿغاجي" ،اؾخ٣ال ٫الً٣اء ؤلاصاعي ومبضأ ٞهل الؿلُاث" ،اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت ،الٗضص71
ؾبخمبر -أ٦خىبغ.1661 ،
 بكغي الٗبُضي ،الٟهل بحن الؿلُاث ،مجلت مضاع.1661-68-68،٥
http://www.madarik.org

ٖ لي ًىؾ ٠الك٨غيٖ ،امغ ٖبض ػٍض الىاةلي ،مهُٟى ٞايل الخٟاجي" ،مبضأ الٟهل بحن الؿلُاث في ال٨ٟغ
الٟلؿٟي الؿُاس ي الحضًض" ،مجلت مغ٦ؼ بابل للضعاؾاث الاوؿاهُت ،اإلاجلض ٖ ،4ضص .1684 ،1
http://repository.uobabylon.edu.iq/bchc
ً ىاُٖ ٫ا هللا أبى صعوَل" ،الٟهل بحن الؿلُاث صعاؾت ّ
٣ٞهُت م٣اعهت بال٣اهىن" ،مجلت ظامٗت الحؿحن بً َال٫
للبدىر ،اإلاجلض ،9الٗضص.1684 ،8
http://www.ahu.edu.jo/ahuj/about.aspx
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الحفاعل بين القاهىن الدولي الخاص وحقىق امللكية الفكسية
(الاخحصاص القضائي الدولي)
The Interaction between Private International Law and Intellectual
)Property Rights (International jurisdiction

د.عبد الىىز أحمد
أسحاذ محاضس أ ،معهد الحقىق والعلىم السياسية ،املسكص الجامعي هىز البشير ،البيض ،الجصائس.
امللخص :
جىاحه خماًت خلىق اإلالىُت الفىغٍت جدضًاث هثحرة بشيل متزاًض زاصت مم واكم الخجاعة الحضًثت التي جخظمً ملامالث ججاعٍت مخىىكت كابغة
للحضوص ،وجخظمً خغهت واؾلت لغؤوؽ ألامىاٌ غحر اإلااصًت مثل الخىىىلىحُا اإلادمُت بمىحب اإلالىُت الفىغٍت ،واللالماث الخجاعٍت ،وألاكماٌ ألاصبُت
والفىُت ،وفي ؿل هظا الىاكم أصبذ اللاهىن الضولي الخاص ًللب صوعا هاما في ئًجاص الحلىٌ الالػمت بشأن اإلاىاػكاث اإلاخلللت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت والتي
جخجاوػ خضوص الضولت الىاخضة ،خُث جؼغح هظه اإلاىاػكاث مشاول زاصت كىضما ًخللم ألامغ بخدضًض الازخصاص اللظاتي الضولي بؿبب ػبُلت هظه
الحلىق غحر اإلااصًت ،وغُاب كىاكض واضحت ًمىً كلى أؾاؾها جدضًض الحاالث التي جيىن فيها اإلاداهم الىػىُت مسخصت بشأن هظه اإلاىاػكاث ،وفي هظا
الؿُاق جأحي هظه الضعاؾت لخداوٌ ؤلاحابت كلى الىثحر مً ألاؾئلت اإلاهمت التي ًؼغخها الخضازل بحن كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي واإلالىُت الفىغٍت.
وكض اكخمضث هظه الضعاؾت كلى اإلاىهج الخدلُلي اإلالاعن لإلحابت كلى ؤلاشيالُت التي ًؼغخها الخفاكل بحن اللاهىن الضولي الخاص وخلىق اإلالىُت
الفىغٍت فُما ًخللم باالزخصاص اللظاتي الضولي ،مً أحل طلً جم جلؿُم الضعاؾت ئلى كؿمحن ألاوٌ زصص لضعاؾت الخفاكل بحن كىاكض الازخصاص
اللظاتي الضولي واإلالىُت الفىغٍت وألاػغ اللاهىهُت التي جدىمه ،بِىما في اللؿم الثاوي جم الخؼغق فُه للملاًحر التي ًبنى كليها الازخصاص اللظاتي الضولي في
مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت طاث اللىصغ ألاحىبي.
الكلمات املفحاحية :اللاهىن الضولي الخاص ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،الازخصاص اللظاتي الضولي ،اللاهىن الجؼاةغي ،جىاػق الازخصاص
اللظاتي ،الخضابحر الىكخُت والخدفـُت.
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Abstract:
The protection of intellectual property rights is increasingly challenged especially in the light
of the modern trade reality which includes many commercial transactions across borders and
involves a large circulation of intangible capital like technologies reserved by intellectual property,
brands, and artistic and literary classifications. In this context, the private international law has
become with a significant role in finding solutions to conflicts in intellectual property rights that
exceed one country's borders. These conflicts raise certain problems especially when it comes to
determine the international jurisdiction due to the intangible nature of those rights. The absence of
clear rules to determine the cases in which national courts are competent to such kind of conflicts,
thus, in this regard the study attempts to answer several critical questions proposed by the overlap
between the international jurisdiction rules and intellectual property.
The study relied on the comparative analytical approach to answer the problematic raised by
the interaction between private international law and intellectual property rights concerning
international jurisdiction. Therefore, the study is divided into two parts: the first is devoted to
examine the interaction between international jurisdiction rules and intellectual property and the
legal frames that govern it, whereas the second part is devoted to standards on which international
jurisdiction is built in intellectual property matters of a foreign element.
Keywords: private international law, intellectual property rights, international jurisdiction,
Algerian Law, jurisdiction conflict, provisional and temporal measures.
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املقدمة:
جدـى مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت باالهخمام اإلاتزاًض في وكخىا الحاطغ جدذ جأزحر الخؼىع الخىىىلىجي وبغوػ
اكخصاص اإلالغفت ،وهظا ما صفم اللضًض مً الضوٌ ئلى جدضًث أهـمتها اللاهىهُت الخاصت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت لدؿاًغ
الخىحه اللالمي الجضًض الظي ًغهؼ كلى خماًت أصحاب هظه الحلىق أًىما وحضوا ،وكض ججؿض طلً مً زالٌ وطم
كىاكض جىـم الحلىق والىاحباث فُما حللم باألكماٌ الفىغٍت.
ئن جؼبُم كىاهحن اإلالىُت الفىغٍت صازل الحضوص الىػىُت ال ًثحر الىثحر مً الصلىباث ،غحر أهه مم بغوػ
الخجاعة الحضًثت وجؼىع اإلالامالث الخجاعٍت التي حشمل اللضًض مً الىُاهاث وألاوشؼت كبر الحضوص ،واػصًاص خغهت عأؽ
اإلااٌ غحر اإلااصي ،أصبدذ مماعؾت الحلىق الخاصت باإلالىُت الفىغٍت جثحر مىاػكاث هثحرة ،وئطا ما جم كغض هؼاق ما
كلى اإلادىمت ًخللم بهظه الحلىق وَشخمل كلى كىصغ أحىبي ،فؿِثحر كضة مؿاةل جسص اللاهىن الضولي الخاص.
وبالىـغ ئلى ما جلضم أصبذ اللاهىن الضولي الخاص ًللب صوعا مهما في مىاحهت الخدضًاث التي جؼغخها خغهت
اإلالىُت الفىغٍت اإلاتزاًضة كبر الحضوص،خُث ٌشيل الخفاكل بحن اإلالىُت الفىغٍت واللاهىن الضولي الخاص كضعا هبحرا مً
الاهخمام صازل الضواةغ ألاواصًمُت واللظاةُت ألهه ًثحر أؾئلت مهمت زاصت في مجاٌ الازخصاص اللظاتي الضولي،
لظلً حاءث هظه الضعاؾت لخؼغح ؤلاشيالُت الخالُت7هُف ًخم جدضًض الازخصاص اللظاتي الضولي كلى طىء الخفاكل
بحن اللاهىن الضولي الخاص وخلىق اإلالىُت الفىغٍت؟
لإلحابت كلى هظه ؤلاشيالُت ؾىلخمض كلى اإلاىهج الخدلُلي اإلالاعن ،خُث ؾجرهؼ كلى البدث في اللىاكض
الخاصت باالزخصاص اللظاتي الضولي بشأن اإلالىُت الفىغٍت كلى مؿخىي ألاهـمت اللاهىهُت اإلالاعهت ،ومً زم ئحغاء
جدلُل يهضف ئلى ئبغاػ مىاػً الظلف واللىة في هظه ألازحرة ،لىسلص في ألازحر ئلى هخاةج ًمىً الاكخماص كليها في وطم
خلىٌ جيخـم مم زصىصُت خلىق اإلالىُت الفىغٍت.
خضوص هظه الضعاؾت جخللم باالزخصاص اللظاتي الضولي في اإلاؿاةل اإلاضهُت لحلىق اإلالىُت الفىغٍت صون جلً
التي جخللم بالجاهب الجؼاتي أو ؤلاصاعي ،هما أن هظه الضعاؾت لً حشمل البدث كً اللاهىن الىاحب الخؼبُم ،أو
جىفُظ ألاخيام ألاحىبُت اإلاخلللت بمؿاةل اإلالىُت الفىغٍت ألنها جسغج كً هضف هظه الضعاؾت ،وهىظا فان هظه الضعاؾت
ؾخلؿم ئلى مدىعًٍ ًخظمً ألاوٌ البدث كً هُفُت جفاكل كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي مم خلىق اإلالىُت
الفىغٍت وألاػغ اللاهىهُت التي جدىم هظا الخفاكل ،أما في الثاوي فؿيبحن فُه ألاؾـ التي ًلىم كليها الازخصاص
اللظاتي الضولي في مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت.
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املبحث ألاول :الحفاعل بين قىاعد الاخحصاص القضائي الدولي وامللكية الفكسية وألاطس القاهىهية التي ثحكمه.
جخلاػم كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي مم كىاكض اإلالىُت الفىغٍت في كضة مؿاةل ،خُث ًخؼلب هظا
الخلاػم وحىص كىاكض كاهىهُت جدىمه ،هظا ما ؾىبُىه في هظا اإلابدث.
املطلب ألاول :الحفاعل بين قىاعد الاخحصاص القضائي الدولي وامللكية الفكسية.
ختى هفهم هُفُت جفاكل كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي مم مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت ًجب أن هىض
اللالكت التي ججمم بُنهما ،زم هؼغح بلع ألامثلت التي ججؿض هظه اللالكت.
الفسع ألاول :عالقة قىاعد الاخحصاص القضائي الدولي بامللكية الفكسية.
اللاهىن الضولي الخاص وكاهىن خماًت خلىق اإلالىُت الفىغٍت فغكان مسخلفخان مً فغوق اللاهىن ،فلاهىن
اإلالىُت الفىغٍت ًىـم الحلىق والىاحباث في مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت ،بِىما يهخم اللاهىن الضولي الخاص بدىـُم
كالكاث ألافغاص الخاصت اإلاخظمىت كىصغا أحىبُا ،1وٍسخلف مفهىم اإلالىُت الفىغٍت مً هـام كاهىوي ئلى آزغ ،2فبلع
ألاهـمت اللاهىهُت جدصغ مفهىمها في ألاكماٌ ألاصبُت والفىُت ،وبلظهم آلازغ ًىؾم مً مفهىمها لِشمل حمُم
الحلىق الصخصُت اللابلت لإلهفاط كلى حمُم خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،لظلً جلؿم خلىق اإلالىُت الفىغٍت ئلى خلىق
أصبُت وخلىق صىاكُتً ،ضزل طمً خلىق اإلالىُت ألاصبُت خم اإلاإلف والحلىق اإلاجاوعة ،وٍظم خم اإلالىُت
الصىاكُت خلىق كضًضة هظهغ منها كلى ؾبُل اإلاثاٌ ألاؾماء الخجاعٍت وبغاءاث الازتراق والىماطج والغؾىم الصىاكُت،
ألاؾغاع الخجاعٍت ،ألاصىاف الىباجُت الجضًضة ،3وهىان مً ًلؿم هظه الحلىق ئال زالزت أكؿام ،خلىق اإلاإلف وخلىق
اإلالىُت الصىاكُت وخلىق اإلالىُت الخجاعٍت ،4وكلى ول خاٌ فان ما يهمىا في هظه الضعاؾت هى ما جخمحز به خلىق اإلالىُت
غالبا ما جيىن طاث ػبُلت ممحزة ً
الفىغٍت خُث أنها لِؿذ كابلت للحُاػة ،لظلً فان اإلاشىالث التي جثاع بشأنها ً
حضا
كً جلً التي جيشأ بشأن ملىُت ألاشُاء اإلااصًت أو اإلالمىؾت.5

 -1حفيظة السيد احلداد ،ادلوجز يف القانون الدويل اخلاص ،الكتاب األول (ادلبادئ العامة يف تنازع القوانني) ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،لبنان2013 ،م ،ص .05
2
-Dário Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé (Les Livres de Poche de L'Academie de Droit
International de la Haye), Brill Academic, 2009, p. 17.
 -3عفاف حممد ندمي " ،حقوق ادللكية الفكرية يف العصر الرقمي بني احلماية القانونية والوصول العادل للمعلومات :دراسة حتليلية" ،اجمللة األردنية للمكتبات ،األردن ،جملد  ،53عدد  ،2حزيران
 ،2018ص .16
 -4محد اهلل حممد محد اهلل،ا لوجيز يف حقوق ادللكية الفكرية :ادللكية الصناعية ،ادللكية التجارية ،الطبعة األوىل ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،2014 ،ص .07
5
- Dário Moura Vicente, op. cit., p.18
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الصلىباث التي ًىاحهها اللاهىن الضولي الخاص بشأن مىاػكاث خلىق اإلالىُت الفىغٍت ًغحم الؿبب فيها مً
هاخُت لؼبُلت هظه الحلىق التي جخمحز بأنها غحر ملمىؾت وكابغة للحضوص الىػىُت1؛ ومً هاخُت أزغي ألنها ئكلُمُت
بملنى أن هؼاق جؼبُلها ًدىمه اللاهىن الىػني ،وبلظها ًيشأ وفم ئحغاءاث شيلُت لضي ؾلؼاث مسخصت جابلت
ً
اعجباػا ً
وزُلا بؿُاصة الضولت وؾُاؾتها اللامت ،وحلؼػ في
لهُئاث ئصاعٍت ،هظه الخاصُت للملىُت الفىغٍت ججللها جغجبؽ
هفـ الىكذ الجاهب ؤلاكلُمي للملىُت الفىغٍت وجضزل كىاكض اللاهىن الضولي الخاص.2
الؼبُلت ؤلاكلُمُت اإلاالػمت للملىُت الفىغٍت ،أطف لها اللىإلات ومالةمت وؾاةل اليشغ الؿغَلت التي جضكم
أوشؼت اإلالىُت الفىغٍت كبر الحضوص ،حللذ الباخثحن في مجاٌ الازخصاص اللظاتي الضولي ًىاحهىن باطؼغاص هؼاكاث
جسص مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت التي حؿخضعي البدث كً اإلاداهم اإلاسخصت للفصل في هظه الجزاكاث ،وأصبذ مً
الصلب بشيل متزاًض طمان صضوع أخيام كاصلت للجزاكاث اللابغة للحضوص اإلاخلللت باإلالىُت الفىغٍت ،خُث جدىاػق
اإلاداهم الازخصاص بشأن هظه الجزاكاث في ؿل صلىبت جدضًض كىاصغ الغبؽ بُنها وبحن هظه اإلاداهم اإلاخىاػكت.
كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي ال ًمىً جؼبُلها كلى مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ئال في الحالت التي جخظمً
فيها هظه اإلاىاػكاث كىصغا أحىبُا ،هظا اللىصغ ألاحىبي كض ًمـ اػغاف الجزاق ،أو خم اإلالىُت الفىغٍت اإلادمي ،أو
الفلل اإلاؿبب الهتهان هظا الحم ،أو ختى ألازغ اإلاترجب كً الفلل اإلاؿبب لالهتهان ،هما أن ػبُلت خم اإلالىُت الفىغٍت
اإلادمي ؾىاء طلً الحم الظي ًخؼلب ئحغاءاث جيىن ػغفها ؾلؼت ئصاعٍت كامت مثل الدسجُل أو اإلاىذ ( بغاءاث
الازتراق ،اللالماث الخجاعٍت ،الخصامُم الصىاكُت اإلاسجلت) ،أو طلً الظي ال ٌلخمض الخمخم به ومماعؾخه كلى أي
ئحغاء شىلي مثل خلىق اليشغ اللالماث الخجاعٍت غحر اإلاسجلت ،ؾُيىن لها جأزحر هبحر كلى اإلالاًحر اإلاؼبلت لخدضًض
كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي.3
الفسع الثاوي :أمثلة عن مىاشعات امللكية الفكسية.
كبل ػغح مثاٌ ًسص مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ًجب أن وشغح مصؼل الاهتهان في مؿاةل خلىق اإلالىُت
الفىغٍت ،خُث ٌلبر هظا اإلاصؼل كً الخلضي كلى خلىق اإلاإلف مً زالٌ اؾخغالٌ ئبضاكه الفىغي الظي ًخمخم
بالحماًت اؾخغالٌ ججاعٍا أو بأي وؾُلت أزغي صون الحصىٌ كلى ئطن أو جغزُص أو اؾخثىاء كاهىوي مؿبم مً
صاخب خم اإلاإلف ،4ئطن هُف ًمىً أن ًخجؿض هظا الاهتهان؟
1- Ibid., pp. 21,25
2
- A. Bennett et S. Granata (2019). Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Guide à
l’intention des juges. La Haye : Conférence de La Haye de droit international privé; Genève : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle, P. 15.
3 Ibid., p. 16.
 -4عفاف حممد ندمي ،ادلرجع السابق ،ص .17
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ػغح أمثلت بسصىص مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ًمىىه أن ًمىذ اللاعب الفغصت لفهم الؼغٍلت التي جخفاكل بها
كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي مم خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،ففي كظُت جخللم بشغهخحن اكخصاصًخحن مىحىصجان في
أإلااهُا شغهت "حاث "GAT،وشغهت "لىن ،1"LuK ،وجدىافؿان في كؼاق الخىىىلىحُا الخاصت بصىاكت الؿُاعاث ،كضمذ
كغطا لشغهت جصيُم مىحىصة ً
ً
أًظا في أإلااهُا إلبغام كلض لخىعٍض مسفف الصضماث للؿُاعاث ،أكلىذ
شغهت "حاث"
ً
شغهت "لىن" بأن مسفف الصضماث الظي حلغطه شغهت "حاث" ٌشيل اهتهاوا الزىحن مً بغاءاث الازتراق الفغوؿُت
التي جملىها ،عفلذ شغهت "حاث" صكىي جلخمـ فيها مً مدىمت "صوؾلضوعف" بأإلااهُا ) (Landgericht Düsseldorfئصضاع
خىم لصالحها ًثبذ كضم اهتهاهها لبراءة الازتراق ،مضكُت أن مىخجاتها ال جىتهً الحلىق التي حغؼيها بغاءاث الازتراق
الفغوؿُت التي جمخلىها شغهت "لىن" وأن هظه البراءاث كالوة كلى طلً واهذ باػلت ،أهضث مدىمت "صوؾلضوعف" أنها
مسخصت ً
صولُا للىـغ في الضكىي اإلاخلللت باالهتهان اإلاؼكىم للحلىق اإلاؿخمضة مً بغاءاث الازتراق الفغوؿُت هظه،
واكخبرث أًظا أنها مسخصت بالضفم الخاص ببؼالن بغاءاث الازتراق اإلاظوىعة ،وعفظذ الضكىي التي عفلتها شغهت
"حاث" وكغعث أن البراءاث اإلالىُت حؿخىفي الشغوغ الخاصت بالحصىٌ كلى بغاءة الازتراق.
هظا اإلاثاٌ ًؼغح الىثحر مً اإلاشىالث 7هل جخمخم اإلادىمت ألاإلااهُت باالزخصاص الحصغي للفصل في هظا
الجزاق؟ هل هظا الازخصاص الحصغي ًىؼبم كلى حمُم اإلاىاػكاث اإلاخلللت بدسجُل بغاءة الازتراق أو صحتها ،وؾىاء
أزحر الؿإاٌ كً ػغٍم الضكىي أو كً ػغٍم الضفم؟ ألِؿذ اإلاداهم الفغوؿُت هي اإلاسخصت بالجزاق زاصت فُما ًخللم
بصحت بغاءة الازتراق ألنها فغوؿُت والحماًت اإلالغعة لها مىحىصة هىان؟
املطلب الثاوي :إلاطاز القاهىوي الري يحكم الحفاعل بين قىاعد الاخحصاص القضائي الدولي وامللكية
الفكسية.
كلى اإلاؿخىي الضولي ال ًىحض هـام مىخض لالزخصاص اللظاتي الضولي بشأن اإلالىُت الفىغٍت الظي ًمىً
كلى أؾاؾه جدضًض اإلاداهم اإلاسخصت للفصل في هؼاكاث اإلالىُت الفىغٍت ،ئال أن هىان بلع الاجفاكُاث الضولُت
وؤلاكلُمُت في اللاهىن الضولي الخاص التي جؼبم كلى خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،وبلع الاجفاكُاث اإلاخلللت بدلىق
ُ
اإلالىُت الفىغٍت والتي ج ِدُل ئلى مؿاةل الازخصاص اللظاتي الضولي.2
الفسع ألاول :الاثفاقيات الدولية وإلاقليمية بشأن قىاعد القاهىن الدولي الخاص.
أهم اجفاق بشأن كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي كلى اإلاؿخىي الضولي والتي ًمىً جؼبُلها كلى مىاػكاث
اإلالىُت الفىغٍت اللابغة للحضوص هي الاجفاكُت اإلاخلللت باجفاكاث ازخُاع اإلادىمت اإلابرمت في  03حىان  5332والصاصعة
1

- CJUE, 13 juillet 2006, aff. C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) v Lamellen und Kupplungsbau
Beteiligungs KG (LuK).
2
- A. Bennett et S. Granata, op. cit., p. 20.
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كً مإجمغ الهاي لللاهىن الضولي الخاص ( ،1)HCCHهظه الاجفاكُت تهضف ئلى طمان جىفُظ اجفاكاث الخظىق الازخُاعي
اإلابرمت بحن ألاػغاف اإلاخلاكضة في اإلاؿاةل اإلاضهُت والخجاعٍت ،وفلالُت جىفُظ ألاخيام اللظاةُت الىاججت كً هظه
الاجفاكاث.
كلى اإلاؿخىي ؤلاكلُمي هىان اللضًض مً الاجفاكُاث التي جم ئبغامها بحن الضوٌ جخظمً كىاكضا كامت زاصت
بدلىق اإلالىُت الفىغٍت ،هظهغ مً بحن هظه الاجفاكُاث كلى اإلاؿخىي اللغبي اجفاكُت الغٍاض اللغبُت للخلاون اللظاتي
اإلاىكلت في الغٍاض ،2واجفاكُت الخلاون اللاهىوي واللظاتي بحن صوٌ اجداص اإلاغغب اللغبي ،3هظلً ًمىً طهغ اجفاكُت
4

مُيؿً ( ، )La Convention de Minskوهظلً اجفاكُت مىدُفُضًى( )la Convention de Montevideoواجفاكُت باػ( la

.5)Convention de La Paz
كلىاإلاؿخىًاألوعوبيهىاهالةدتزاصتبلىاكضاللاهىهالضولُالخاصخدىممىاػكاجاإلالىُتالفىغٍت،خُثتهخمالةدتبغوه
ؾالإلالغوفتباؾم »Bruxelles I bis« 7بشيل زاص بالخفاكل بحن اللاهىن الضولي الخاص و اإلالىُت الفىغٍت،6ومً بحن
اإلاؿاةل التي جىـمها هظه الالةدت بشيل كام هي مؿألت وطم كىاكض مىخضة لالزخصاص اللظاتي إلالـم اإلاىاػكاث
اإلاضهُت والخجاعٍت اإلالغوطت كلى مداهم الاجداص ألاوعوبي.7
الفسع الثاوي :قىاعد الاخحصاص القضائي الدولي في الاثفاقيات الخاصة بامللكية الفكسية.
باليؿبت لالجفاكُاث الضولُت اإلاخلللت باإلالىُت الفىغٍت فان ألاخيام التي جخللم صغاخت بمؿاةل الازخصاص
اللظاتي الضولي هاصعة ،وٍمىً ئخصاء خىالي  52ملاهضة لحماًت اإلالىُت الفىغٍت جدذ عكاًت الىٍبى واجفاق مىـمت
الخجاعة اللاإلاُت بشأن حىاهب خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاخصلت بالخجاعة ("اجفاق جغٍبـ"  ،)"ADPICهما أن اللضًض مً
اإلاباصعاث غحر اإلالؼمت اإلاىغؾت للخفاكل بحن اللاهىن الضولي الخاص واإلالىُت الفىغٍت اكترخذ أػغا كاهىهُت للمىاػكاث
اللابغة للحضوص في مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت ،في هظا الصضصً ،مىً ؤلاشاعة ئلى مباصب الازخصاص اللظاتي في اإلاىاػكاث
 -1راجع ،˂https://assets.hcch.net/docs/26c2409e-bdb7-428a-8c86-c700dda22309.pdf˃ :تاريخ التصفح .2020/01/21
 -2ادلرسوم الرئاسي رقم  47-01مؤرخ يف  11فرباير سنة 2001م ،يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ،اجلريدة الرمسية ،ع ،11 .سنة 2001م ،ص .03
 -3ادلرسوم الرئاسي رقم  181-94مؤرخ يف  27يونيو سنة 1994م ،يتضمن ادلصادقة على اتفاقية التعاون القانوين والقضائي بني دول احتاد ادلغرب العريب ،اجلريدة الرمسية ،ع ،43 .سنة 1994م،
ص .06
4 -Yakemtchouk Romain, "La Communauté des Etats Indépendants : CEI", In: Annuaire français de droit international,
volume 41, 1995, p. 247.
5 - V. Andrea SCHULZ, Arnau MURIA TUÑON et Rita VILLANUEVA MEZA, « Les instruments américains du droit
international privé. Une note sur leurs rapports avec une future convention de la Haye sur les accords exclusifs d’élection de
for», ˂http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd31f.pdf˃, 20/01/2020.
6- A. Bennett et S. Granata, op. cit., pp. 21-22.
7- Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JO L 351/1, 20/12/2012, p.1
à 32.
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اللابغة للحضوص الصاصعة كً ملهض اللاهىن ألامغٍيي ( )ALIالصاصعة ؾىت ،5335ومشغوق اللاهىن الُاباوي بشأن
الازخصاص اللظاتي في مجاٌ اإلالىُت الفىغٍت وجؼبُلها (،)5336والاكتراح اإلاشترن بشأن اإلاباصب اإلاخلللت باللاهىن
الضولي الخاص وخلىق اإلالىُت الفىغٍت ( )5353الظي وطله أكظاء حملُت اللاهىن الضولي الخاص لجمهىعٍت وىعٍا
والُابان.1

الفسع الثالث :قىاعد الاخحصاص القضائي الدولي في الخشسيعات الىطىية.
ًغجىؼ اللاهىن الضولي الخاص اإلاخللم بدلىق اإلالىُت الفىغٍت كلى مصاصع مخلضصة أهمها كىاكض الازخصاص
اللظاتي الضولي اإلاىصىص كليها في الدشغَلاث الىػىُت ،وكض شهض اللاهىن الضولي الخاص كلى اإلاؿخىي اللالمي
جؼىعاث ملخبرة بسصىص الازخصاص اللظاتي الضولي زاصت فُما ًخللم باإلالىُت الفىغٍت.2
في الجؼاةغ هىان خؼمت هبحرة مً الىصىص اللاهىهُت التي جىـم مؿاةل اإلالىُت الفىغٍت بشيل كامً ،مىً
أن وؿخسلص منها بلع اللىاكض الللُلت بسصىص الازخصاص اللظاتي الضولي ،هظهغ مً بحن هظه الىصىص،
ألاوامغ اإلاخلللت بدلىق اإلاإلف والحلىق اإلاجاوعة ،وباللالماث ،و ببراءاث الازتراق ،وبدماًت الخصامُم الشيلُت
للضواةغ اإلاخياملت ،3غحر أهه ال جىحض كىاكض زاصت باالزخصاص اللظاتي الضولي بشأن مىاػكاث خلىق اإلالىُت الفىغٍت
حؿمذ بالخلامل مم جىاػق الازخصاص اللظاتي الضولي بؼغٍلت مىـمت ،لظلً فان اإلاصضع الغةِس ي لللاهىن الجؼاةغي
بشأن جىاػق الازخصاص اللظاتي الضولي هى الاحتهاص اللظاتي مثل ما هى الحاٌ كلُه في فغوؿا ،4بؿبب الىلص
اإلاسجل في كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي في الدشغَم الجؼاةغي ،فلض جظمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت
الجؼاةغي (ق.ئ.م.ئ.ج) ماصجحن فلؽ جخلللان باالزخصاص اللظاتي الضولي اإلااصة  15واإلااصة  ،515مم طلً فان الاحتهاص
اللظاتي في الجؼاةغ ٌلخمض كلى هلل كىاكض الازخصاص اللظاتي الضازلُت اإلاؼبلت كلى اإلاىاػكاث الىػىُت البدخت ئلى
اإلاجاٌ الضولي مم جؼىَلها وػبُلت اإلاىاػكت طاث اللىصغ ألاحىبي لحل هظا اللصىع.6

1 - A. Bennett et S. Granata, op. cit., pp. 23 et s.
2 - Aurélie JESPERS, Bernard VANBRABANT, Aperçu des règles de compétence inte- rnationale en matière de propriété
intellectuelle,In: Droits Intellectuels: Le Contentieux (compétence, Procédures, Sanctions), Limal: Anthemis, 2012. p. 16.
 -3األمر رقم  05-03ادلتعلق حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة ،واألمر رقم  06-03ادلتعلق بالعالمات ،واألمر رقم  07-03ادلتعلق برباءات االخرتاع ،واألمر رقم  08-03ادلتعلق حبماية التصاميم
الشكلية للدوائر ادلتكاملة ،ادلؤرخة يف  19يوليو  ،2003اجلريدة الرمسية عدد  23 ،44يوليو سنة 2003م ،ص .40-33
4
- Marie-Elodie Ancel, «France», in ToshiyukiKono (org.), Intellectual Property and Private International Law : Comparative
Perspectives, Oxford/portland, 2012, p. 530.
 -5القانون رقم  09-08مؤرخ يف  18صفر عام  1429ادلوافق  25فرباير سنة  ،2008يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،اجلريدة الرمسية ،ع ،21 .سنة .2008
 -6عبد النور أمحد ،االختصاص القضائي الدويل القائم على فكرة اخلضوع االختياري (دراسة مقارنة) ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
تلمسان ،اجلزائر ،السنة اجلامعية 2016-2015م ،ص  61وما بعدىا.
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املبحث الثاوي :املعايير التي يبنى عليها الاخحصاص القضائي الدولي في مسائل امللكية الفكسية ذات
العىصس ألاجىبي.
كملُت جدضًض الازخصاص اللظاتي في اإلاىاػكاث الىػىُت البدخت ؾهلت ملاعهت بخلً اإلاىاػكاث التي جغجبؽ
بأهثر مً هـام كاهىوي واخض ،كملُا فان اإلادىمت اإلالغوض أمامها هؼاق بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت ٌشخمل كلى
كىصغ أحىبي جلىم أوال بخدضًض ما ئطا واهذ مسخصت للفصل في الجزاق ،وهظا مً زالٌ الاكخماص كلى ملاًحر مدضصة
جإهض وحىص عابؼت أو كضة عوابؽ بحن أػغاف اإلاىاػكت ،أو مىطىكها ،أو ؾببها؛ ومدىمت الضولت ،و لخدضًض ازخصاص
اإلادىمت باإلاىاػكت اإلاخلللت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت طاث اللىصغ ألاحىبي ًجب كلى اللاض ي اإلالغوض كلُه الجزاق
فدص اإلاىاػكت لخدضًض ػبُلتها ،وحلخبر هظه الخؼىة التي حلغفبا لخىُُف مهمت حضا،فلض جخللم مىاػكاث اإلالىُت
الفىغٍت،كلى ؾبُال إلاثاٌ 7بىحىص أو صحت الحم،ملىُت الحم،اهتهان لهظا الحم،مؿاةل حلاكضًت...ئلخ ،وكض جخضازل
هظه اللىاصغ وحشيل صلىبت في الخىُُف.1
جدضًض اإلالاًحر التي ًبنى كليها الازخصاص اللظاتي الضولي في خلىق اإلالىُت الفىغٍت ًغجىؼ كلى كىصغًٍ،
ػبُلت خلىق اإلالىُت الفىغٍت طاث الصلت وػبُلت الجزاق في خض طاجه ،2هظه اإلالاًحر كض جيىن كامت جؼبم كلى وافت
اإلاىاػكاث طاث اللىصغ ألاحىبي ،وكض جيىن زاصت جىؼبم فلؽ كلى مىاػكاث خلىق اإلالىُت الفىغٍت هـغا
لخصىصُتها.
املطلب ألاول :معايير الاخحصاص القضائي الدولي بشأن مىاشعات امللكية الفكسية بشكل عام.
ً
كمىما كلى مىاػكاث خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،ؾىاء في
اإلاباصب اللامت لالزخصاص اللظاتي الضولي جىؼبم
اإلاؿاةل الخلاكضًت أو غحر الخلاكضًت.
الفسع ألاول :معايير الاخحصاص القضائي بشأن مىاشعات امللكية الفكسية غير الحعاقدية.
هىان كضة طىابؽ ًمىً الاكخماص كليها في جدضًض الازخصاص اللظاتي الضولي بشأن مىاػكاث اإلالىُت
الفىغٍت غحر الخلاكضًت7
أوال :املىطن:
ٌلض طابؽ اإلاىػً مً بحن أهم كىاكض الازخصاص اإلالغعة في جلغٍغ الازخصاص اللظاتي الضازلي والضولي،
خُث جلض ي هظه اللاكضة بأن الازخصاص اللظاتي ًغحم ئلى اإلادىمت التي ًىحض بها مىػً اإلاضعى كلُه ،وتهضف هظه
اللاكضة مً هاخُت ئلى خماًت اإلاضعى كلُه مً زالٌ ئكفاةه مً كبء مباشغة الجزاق في بلض آزغ غحر طلً الظي ًخىػً

1 - A. Bennett et S. Granata, op. cit., p. 31.
2- Aurélie JESPERS, Bernard VANBRABANT, op. cit., p. 17.
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فُه ،ومً هاخُت أزغي الؿماح للمضعي بغفم صكىاه في البلض الظي كلى ألاعج ًمىً جىفُظ الحىم فُه ئطا لم ًخم
جىفُظه مً كبل اإلاضعى كلُه ػىكا.1
طابؽ اإلاىػً له أهمُت هبحرة في مجاٌ الازخصاص اللظاتي بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت زاصت في صكاوي
الخللُض التي ًيىن فيها الظغع الىاجج كً هظا الخللُض كابغا للحضوص ،2هظا الظابؽ ًخم جؼبُله بصغف الىـغ كً
ميان خضور وكاتم الجزاق ،وٍخم جدضًض مىػً اإلاضعى كلُه بمىحب كاهىن الضولت التي ًخم فيها عفم الضكىي(كاهىن
اللاض ي) ،وكض هص اإلاشغق الجؼاةغي كلى هظا الظابؽ في اإلااصة  13مً ق.ئ.م.ئ.ج ،هما جمىذ اإلااصة الغابلت مً الةدت
بغوهؿل "الىالًت اللظاةُت اللامت" إلاداهم الضولت اللظى التي ًلم فيها مىػً اإلاضعى كلُه ،والتي ؾخيىن مسخصت
بمىذ الخلىٍظاث في حمُم اإلاىاػم طاث الصلت ،بما في طلً كً ألاطغاع التي لحلذ زاعج ازخصاص اإلادىمت.

ثاهيا :امحياش الحقاض ي:
حلخمض كاكضة امخُاػ الخلاض ي كلى حيؿُت اإلاخلاطحن ،خُث ًمىً للمضعي الىػني أن ًلاض ي اإلاضعى كلُه
ألاحىبي أمام اإلاداهم الىػىُت التي ًيخمي ئليها اإلاضعي ،لظلً ٌؿخلمل طابؽ الجيؿُت هملُاع كام في جدضًض
الازخصاص اللظاتي الضولي للمىاػكاث اإلاخلللت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت ،كاكضة امخُاػ الخلاض ي هظه ًبرعها خغص
الضوٌ كلى ئكامت اللضٌ باكخباعها مصلحت كامت كىضما ًخللم ألامغ بغكاًاها بغع الىـغ كً أماهً جىاحضهم،
والخِؿحر كلى هإالء في ئًجاص مدىمت ًلاطىن فيها اإلاضعى كليهم كىضما ال ًمىنهم فلل طلً في البلضان ألاحىبُت ،هما
ًظمً الحماًت اللظاةُت التي جىفغها الضولت إلاىاػىيها ؾىاء ما حللم بدلىكهم أو بمغاهؼهم اللاهىهُت ،هظا
الازخصاص ًغجىؼ أًظا كلى مبضأ جالفي ئهياع اللضالت الظي يهضف ئلى مىم خضور الحاالث التي ًدغم فيها الىػني مً
اللجىء ئلى اللظاء في بلض أحىبي ،وفي هفـ الىكذ ال ٌؿخؼُم عفم صكىاه أمام كظاةه الىػني للضة أؾباب.3
كاكضة امخُاػ الخلاض ي جؼبم في اللاهىن الجؼاةغي خُث ٌؿىض اإلاشغق الجؼاةغي الازخصاص في الجزاكاث طاث
اللىصغ ألاحىبي ئلى اإلاداهم الجؼاةغٍت كىضما ًيىن اإلاضعي حؼاةغي الجيؿُت ،4هظا الامخُاػ اإلالغع في اللاهىن الجؼاةغي
مبني كلى الجيؿُت ولِـ كلى ػبُلت الجزاق ،لظلً فان مجاٌ جؼبُله ٌشمل حمُم الالتزاماث ؾىاء واهذ حلاكضًت أو
غحر حلاكضًت وختى كلى الضكاوي غحر اإلاالُت ،وبالخأهُض ؾِشمل الضكاوي اإلاخلللت بمىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ،وعغم
1- Dário Moura Vicente, op. cit., p. 386.
2-Aurélie JESPERS, Bernard VANBRABANT, op. cit., p. 37.
 -3وسام توفيق عبد اهلل الكتيب ،اعتبارات العدالة يف حتديد االختصاص القضائي الدويل (دراسة مقارنة) ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية2011 ،م ،ص  174وما بعدىا؛ عبد الرسول األسدي،
اجلنسية والعالقات الدولية ،الطبعة الثانية ،منشورات زين احلقوقية ،2011 ،ص 222؛ أمحد عبد الكرمي سالمة ،فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية (دراسة مقارنة) ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاىرة،
 ،2000ص  105وما بعدىا.
-4ادلادة  41من ق.إ.م.إ.ج؛ راجع القانون رقم  09-08السابق ذكره.
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أهمُت هظه اللاكضة في جدضًض الازخصاص اللظاتي ئال أهه ًصلب جؼبُلها في اإلاؿاةل اإلاخلللت باإلالىُت الفىغٍت،
فمثال ألاخيام الصاصعة بشأن اإلاىاػكاث اإلاخلللت بالحلىق التي جدخاج ئلى الدسجُل وؤلاًضاق كلى أؾاؽ كاكضة امخُاػ
الخلاض ي ؾُصلب جىفُظها في الضولت اإلاؼلىب خماًت الحم فيها ،ألن الازخصاص في هظه الحلىق ًمىذ خصغٍا
للضولت التي جم فيها الدسجُل أو ؤلاًضاق ولِـ للضولت التي ًيخمي ئلهُا الصخص اإلاضعي ،الؼابم غحر مألىف لهظه
اللاكضة ؾِشيل كاةلا أمام جلغٍغ الحماًت اإلاؼلىبت في مؿاةل خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،1عغم أن هىان مً ًداوٌ
الخسفُف مً خضة هظا اللاةم مً زالٌ اشتراغ أن ًيىن ازخُاع اإلاداهم الىػىُت كلى أؾاؽ هظه اللاكضة ال
ً
ً
حلؿفُا.2
اخخُالُا وال

ثالثا :مكان حدوث الضسز.
ًمىً اكخماص طابؽ ميان خضور الظغع في خالت اهتهان خلىق اإلالىُت الفىغٍت هملُاع لالزخصاص
اللظاتي الضولي ،خُث جسخص اإلاداهم التي وكم في ئكلُمها الظغع بشأن مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ،هظا اإلالُاع أو
الظابؽ هصذ كلُه اإلااصة  06الفلغة الثاهُت مً ق.ئ.م.ئ.ج ،وكض وعص هظا الظابؽ أًظا في اجفاكُت بغوهؿل في ماصتها
الؿابلت الفلغة الثاهُت ،هظا الازخصاص ًبرعه اللغب بحن الجزاق واللظاء اإلاسخص ،فضكىي الخللُض اإلاغفىكت مً
شخص طض أزغ غالبا ما حلخبر أنها جضزل طمً اإلاؿإولُت الخلصحرًت ولِـ زغكا اللتزام حلاكضي ،وهظا ما ٌصجم في
مجاٌ الازخصاص اللظاتي كلى اؾدبلاص طابؽ ميان جىفُظ الالتزام وطابؽ الخظىق الازخُاعي لصال طابؽ ميان
خضور الظغع.3
ٌؿمذ هظا الظابؽ للمضعي بغفم صكىاه أمام اإلادىمت التي خضر فيها الظغع ،غحر أن هظا الظابؽ ًثحر
بلع الصلىباث فُما ًسص مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ،خُث ًصلب جىػحن هظا الظغع بؿبب ػبُلخه غحر اإلااصًت
وزاصت كىضما ًخللم ألامغ بظابؽ الفلل اإلايش ئ للظغع ،4مثال كىضما ًخم اهتهان خلىق اإلالىُت الفىغٍت كبر شبىت

 -1موحند إسعاد ،القانون الدويل اخلاص (القواعد ادلادية) ،ترمجة فائز أجنق ،اجلزء الثاين ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1989 ،م ،ص 33؛ اعراب بلقاسم ،القانون الدويل اخلاص اجلزائري (تنازع
االختصاص القضائي الدويل ،اجلنسية) ،اجلزء الثاين ،الطبعة الرابعة ،دار ىومو ،اجلزائر2006 ،م ،ص .41
2
- Marie-Elodie Ancel, «France», in ToshiyukiKono (org.), Intellectual Property and Private International Law : Comparative
Perspectives, op. cit., p. 532.
3 - Ancel Marie-Elodie, "La compétence et la loi applicable en matière de propriété intellectuelle", In: Revue internationale de
droit comparé, Vol. 62 n° 2, 2010, p. 450.
4- Bernard Vanbrabant, Patrick Wautelet, Territorialité et droit international privé, In : 20 ans de nouveau droit d'auteur,
Anthemis, 2015, p. 331.
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ألاهترهذ أو كً ػغٍم البث الفظاتي ،في هظا الؿُاق وشحر ئلى أهه ًفهم مً طابؽ ميان خضور الظغع في اللاهىن
ألاوعوبي كلى أهه ٌشمل في هفـ الىكذ الفلل اإلايش ئ للظغع واإلايان الظي جدلم فُه الظغع.1
ما ًمىً مالخـخه أًظا في هظا ؤلاػاع أًظا أن هؼاق ازخصاص اللاض ي ؾُيىن طُلا كىضما جيىن
اإلادىمت اإلاسخصت هي اإلادىمت التي جدلم في ئكلُمها الظغع بِىما لم ًلم كلى ئكلُمها الفلل اإلايش ئ لهظا الظغع،
خُث ال ًمىً لهظا اللاض ي ئال أن ًفصل في الظغع الظي وكم في ئكلُم مدىمخه ،وباللىـ كىضما جيىن اإلادىمت التي
وكم في ئكلُمها الفلل اإلايش ئ للظغع هي اإلاسخصت فاهه ًمىنها الازخصاص بالفصل في الظغع الىاكم في أماهً أزغي
أي زاعج خضوصها ،بالىدُجت فاهه ًمىً للمضعي عفم صكىاه ئما أمام اإلادىمت التي وكم في ئكلُمها الفلل اإلايش ئ
للظغع ،أو أمام اإلادىمت التي ًخدلم في ئكلُمها الظغع ،غحر أن هظا ألازحر ؾُدض مً ازخصاص اللاض ي مما ًضفم
اإلاخظغع ئلى عفم كضة صكاوي أزغي وهظا لً ًيىن في صالحه.2
الفسع الثاوي :معايير الاخحصاص القضائي بشأن مىاشعات امللكية الفكسية الحعاقدية.
ًمىً أن ًيىن مصضع اإلاىاػكاث اإلاخلللت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت هى زغق اللتزام كلضي ،ولخدضًض
الازخصاص بشأهه ًمىً اللجىء ئلى طابؼحن7

أوال :اثفاق الخضىع الاخحيازي
مً بحن اإلاباصب الهامت في الازخصاص اللظاتي بصفت كامت جغن الحغٍت لألػغاف في جدضًض اإلادىمت التي
جفصل في هؼاكاتهم الىاشئت أو اإلادخملت اليشىء ،خُث ًجىػ ألػغاف الللض الاجفاق كلى ميان خل الجزاق اإلاخللم
بالللض كبل أو بلض خضوزه؛ هدً هخدضر كً الاجفاكاث التي جمىذ الازخصاص اللظاتي إلادىمت ملُىت ،أو ما ٌلغف
باجفاق الخظىق الازخُاعي الظي ًمىً أن ٌشيل كىصغ عبؽ بحن اإلادىمت والجزاق ،وَشترغ لصحت هظا الىىق مً
الاجفاكاث حملت مً الشغوغ جخللم بصحت التراض ي واخترام الشيلُت اإلاؼلىبت ،وصحت مدل اجفاق الخظىق
الازخُاعي.3
باليؿبت الجفاكاث الخظىق الازخُاعي اإلاضعحت طمً الللىص اإلاخلللت بمؿاةل اإلالىُت الفىغٍت فان اجفاكُت
الهاي الخاصت باجفاكاث ازخُاع اإلادىمت الصاصعة كً مإجمغ الهاي لللاهىن الضولي الخاص ( )HCCHالؿابلت الظهغ،
جفغق ما بحن خلىق الخألُف واليشغ والحلىق اإلاجاوعة مً حهت وخلىق اإلالىُت الفىغٍت ألازغي مً حهت أزغي ،خُث
ال ًضزل طمً هؼاق الاجفاكُت ئال خم اإلاإلف والحلىق اإلاجاوعة ،في خحن ال جؼبم أخيام الاجفاكُت كلى الضكاوي
1- C.J.U.E., 30 novembre 1976, aff. Bier c. Mine de Potasse d’Alsace, C-21/76, Rec., 1976, p. I-1735.
2 - Aurélie JESPERS, Bernard VANBRABANT, op. cit., pp. 38-39; Bernard Vanbrabant,Patrick Wautelet, op. cit.,p. 330.
 -3عبد النور أمحد ،ادلرجع السابق ،ص  213وما بعدىا.
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اإلاخلللت ببؼالن خلىق اإلالىُت الفىغٍت التي جخؼلب الدسجُل ،وباإلاثل ،بمىحب الةدت بغوهؿل ،كىضما ًخفم الؼغفان
كلى ازخُاع مدىمت للفصل في الجزاق ،جيىن اإلادىمت اإلالُىت ملؼمت بالفصل في هؼاكهما بشأن اإلالىُت الفىغٍت ،ما لم
ً
ًىً الاجفاق باػال بمىحب كاهىن الضولت التي جدبم لها اإلادىمت اإلالُىت ،هما أن خغٍت ؤلاعاصة في جدضًض الازخصاص
اللظاتي الضولي ال ًمىً أن ًمخض ئلى مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت بشأن الحلىق التي جدخاج الدسجُل أو ئلى صحت
بغاءاث الازتراق واللالماث والغؾىماث والىماطج أو غحرها مً الحلىق اإلامازلت التي جإصي ئلى ؤلاًضاق أو الدسجُل،
والؿبب فان هظه الحلىق جخللم بلاكضة ازخصاص خصغي ،1هظا ألامغ ًبضو مىؼلُا كىضما ولغف أن مثل هظه
الحلىق حلخمض كلى أحهؼة خيىمُت صازلُت ًخم حسجُل خلىق اإلالىُت الفىغٍت لضيها ،هما أن اإلاىاػكاث الخاصت بها
في أغلب ألاخُان طاث ػابم حؼاتي.2
ثاهيا :مكان ثىفير الالتزام
في ئػاع اإلاىاػكاث الخلاكضًت اإلاخلللت باإلالىُت الفىغٍتً ،جىػ عفم صكىي كلى اإلاضعى كلُه في خاٌ ؤلازالٌ
بالتزامه أمام اإلادىمت التي ًىحض بها ميان جىفُظ الالتزام أو وان ًيبغي فُه جىفُظ هظا الالتزام اإلاخىاػق فُه ،جدضًض هظا
اإلايان ًمىً أن ًغص في الللض بلض اجفاق ألاػغاف كلُه ،وفي خالت كضم الاجفاق ،فُمىً أن ًيىن هظا اإلايان هى ميان
وشىء الالتزام أي ميان ئبغام الللض ،أو اإلايان الظي وان ول مغة ًخم فُه جىفُظ هظا الالتزام ،3وججضع ؤلاشاعة هىا ئلى
أن الخضازل بحن اإلاىاػكاث الخلاكضًت واإلاؿاةل اإلاخلللت بصحت أو حسجُل خلىق اإلالىُت الفىغٍت التي جخمخم اإلاداهم
ً
ً
ً
ومخؼىعا باؾخمغاع لللاهىن؛ خُث ًخم اجساط اللغاعاث في هظا
مللضا
بازخصاص كظاتي خصغي فيهاٌ ،شيل مجاال
اإلاجاٌ كلى أؾاؽ ول خالت كلى خضة.
املطلب الثاوي :معايير الاخحصاص القضائي الدولي بشأن بعض مىاشعات امللكية الفكسية ذات
الخصىصية.
جخمحز مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت ببلع الخصىصُت ،خُث غالبا ما جخللم هاجه اإلاىاػكاث بدسجُل أو صحت
خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،هظه الخصىصُت التي جخمحز بها مىاػكاث اإلالىُت الفىغٍت جإصي ئلى جىىق الظىابؽ التي جدضص
الازخصاص بشأنها ،خُث جخىػق ما بحن طابؽ ميان حسجُل أو ئًضاق خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،وطابؽ ميان وحىص
الخضابحر اإلاإكخت والخدفـُت التي تهضف ئلى خماًت هظه الحلىق.

1- A. Bennett et S. Granata, op. cit., pp. 37-38.
 -2عبد احلميد األحدب" ،تعريف ادللكية الفكرية وطرق حسم ادلنازعات بشأهنا" ،جملة احملكمة العليا ،عدد خاص (التقليد يف ضوء القانون واالجتهاد القضائي) ،اجلزائر ،2012 ،ص .277-276
 -3ىشام صادق ،عكاشة حممد عبد العال ،القانون الدويل اخلاص (تنازع القوانني-االختصاص القضائي الدويل) ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،2007 ،ص .95
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الفسع ألاول :ضابط مكان جسجيل أو إيداع حقىق امللكية الفكسية.
اكخمض هظا الظابؽ مً ػغف صوٌ الاجداص ألاوعوبي خُث جظمىخه الةدت بغوهؿل لؿىت  5355الؿابلت
الظهغ في ماصتها الغابلت واللشغون الفلغة الغابلت ،خُث جىص هظه اإلااصة كلى أهه فُما ًسص مؿاةل حسجُل أو
صحت بغاءة الازتراق اللالمت الغؾم والىماطج وول الحلىق اإلامازلت التي جمىذ بمىحب ؤلاًضاق أو الدسجُل ؾىاء واهذ
مغفىكت بمىحب صكىي كظاةُت أو كً ػغٍم الضفم وبغع الىـغ كً مىػً ألاػغاف فان الازخصاص ًإوٌ إلاداهم
الضولت اللظى التي ػلب فيها الدسجُل أو ؤلاًضاق أو جم جلضًمه أو مً اإلافترض أهه جم فُه خؿب ئخضي اجفاكُاث
الاجداص ألاوعوبي.
ٌلخبر هظا الظابؽ طابؽ ازخصاص خصغي إلاداهم الضوٌ ألاوعوبُت والؿبب ًغحم في طلً ئلى الؼبُلت
ؤلاكلُمُت لحلىق اإلالىُت الفىغٍت واإلاصال اللامت اإلاصاخبت لها ،فمىذ ؾىض اإلالىُت الفىغٍت الىػني ًضزل طمً
الؿُاصة الىػىُت مً حهت ،ومً حهت أزغي فان هىان طغوعة حؿخضعي ئؾىاص اإلاىاػكاث اإلاخلللت بصحت خلىق
اإلالىُت الفىغٍت باإلاداهم التي لها ملها كغب أو اعجباغ ماصي وكاهىوي ،ػبلا هظا الازخصاص ال ٌؿمذ باالجفاق
بمسالفخه ؾىاء كً ػغٍم اجفاق زظىق ازخُاعي أو كً ػغٍم كبىٌ اإلاضعى كلُه اإلاثىٌ أمام مدىمت غحر مسخصت.1
هظا الظابؽ ًىغؽ مبضأ ؤلاكلُمُت فُما ًسص الازخصاص اللظاتي بشأن اإلاىاػكاث اإلاخلللت بدلىق
اإلالىُت الفىغٍت التي جدخاج ئلى الدسجُل أو ؤلاًضاق ،مم طلً فان مبضأ ؤلاكلُمُت هظا ًمىً الخسفُف مىه كىضما
ٌؿمذ لألشخاص بازخُاع اللجىء ئلى مداهم الضولت التي جىفغ لهم أهبر كضع مً الحماًت ،ولىً هظا الازخُاع لً ًيىن
وكذ كُام الجزاق وئهما كىض ؤلاًضاق والدسجُل ،فمثال حلخبر ملاهضة الخلاون بشأن البراءاث أن الؼلب الضولي الظي
ٌؿخىفي الشغوغ الالػمت ٌلض ممازال لإلًضاق الىػني اللاصي خؿب مفهىم اجفاكُت باعَـ للملىُت الفىغٍت ،وهظا
ؾِؿمذ لصاخب الحم في ػلب الحماًت في أي صولت ًغٍضها شغٍؼت أن جيىن كظىا في اإلالاهضة.2
الفسع الثاوي :الحدابير الىقحية والححفظية:
حلخبر مؿألت ما ئطا وان للمدىمت ازخصاص في ألامغ باجساط ئحغاء جضابحر وكخُت وجدفـُت مً بحن اإلاؿاةل
ألاهثر ئزاعة للجضٌ في هؼاكاث اإلالىُت الفىغٍت اللابغة للحضوص ،خُث جىـغ اإلاداهم في جدضًض ألاؾباب التي جمىنها مً
مماعؾت الازخصاص اللظاتي الضولي وما ئطا وان مً الظغوعي ألامغ باجساط جضابحر جخجاوػ الحضوص الىػىُت ،هظه
اإلاؿألت ً
غالبا ما حلخمض كلى الـغوف الىاكلُت لللظُت واخخماٌ الاكتراف بالخضبحر وئهفاطه في الضوٌ ألازغي ،3وهـغا

1 - C.J.U.E., 13 juillet 2006, aff. GAT c. LuK, § 21; A. Bennett et S. Granata, op. cit., p. 43.
 -2راجع :ادلرسوم الرئاسي رقم  92-99ممضي يف  15أبريل  ، 1999يتضمن ادلصادقة بتحفظ على معاىدة التعاون بشأن الرباءات ادلربمة يف واشنطن بتاريخ  19يونيو سنة  1970وادلعدلة يف 28
سبتمرب سنة  1979ويف  3فرباير سنة  1984وعلى الئحتها التنفيذية ،اجلريدة الرمسية،ع 19 ،28 .أبريل  ،1999ص .03
3- Paulius Jurčys, "International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes: CLIP, ALI Principles and other Legislative
Proposals in a Comparative Perspective",JIPITEC, 3, 2012, p. 191.
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للضوع الحاؾم الظي جللبه هظه الخضابحر في خماًت خلىق اإلالىُت الفىغٍت ًبضو أهه مً اإلافُض أوال شغح اإلالصىص
بمصؼل الخضابحر الىكخُت والخدفـُت.
أوال ؾيبضأ بمشغوق الهاي للام  5666الخاص باالزخصاص اللظاتي وألاخيام ألاحىبُت في اإلاؿاةل اإلاضهُت
والخجاعٍت ،1خُث جىص اإلااصة  50الفلغة الغابلت مىه كلى كاةمت غحر خصغٍت للخضابحر الىكخُت والخدفـُت ،خُث حاء
فيها أن مصؼل الخضابحر الىكخُت والخدفـُت ًخظمً 7ئحغ ًاء للحفاؾ كلى وطم عاهً في اهخـاع البذ في أصل الجزاق؛ أو
جضبحر ًىفغ في مغخلت أولُت طمان وحىص ألاصىٌ التي ًمىً الخىفُظ كليها بدىم نهاتي؛ أو ئحغاء لخلُُض ؾلىن اإلاضعى
كلُه إلاىم الظغع الىشًُ أو الحالي.
وحلغف الخضابحر الىكخُت والخدفـُت بشيل اهثر جدضًضا في مباصب مجمىكت ماهـ بالهً ألاوعوبُت بشأن
جىاػق اللىاهحن والازخصاص اللظاتي في مجاٌ اإلالىُت الفىغٍت )(clipكلى أنها جضابحر وكخُت ووكاةُت تهضف ئلى الحفاؾ
كلى خالت واكلُت أو كاهىهُت مً أحل خماًت الحلىق التي ًُلخمـ الاكتراف بها مً كبل اإلادىمت اإلاسخصت في أصل
الجزاق ،وحؿغص هظه اإلااصة زمؿت مؿاةل مدخملت ًمىً أن جيىن طاث صلت بضكاوي اإلالىُت الفىغٍت اللابغ للحضوص7
ألاوامغ التي تهضف إلاىم خضور اهتهان وشًُ أو مؿخمغ لحلىق اإلالىُت الفىغٍت؛ أوامغ بالحفاؾ كلى ألاصلت طاث الصلت
فُما ًخللم باالهتهان اإلاؼكىم؛ أوامغ بمصاصعة البظاتم اإلاشدبه في اهتهاهها لحلىق اإلالىُت الفىغٍت؛ أوامغ الحجؼ أو
الخدفف أو مىم جبضًض ألاصىٌ أو ئزغاحها مً هؼاق الىالًت اللظاةُت لظمان ئهفاط الحىم بشأن أصل الجزاق؛ و
ألاوامغ التي جىحه ئلى ػغف لخلضًم مللىماث خىٌ مىكم ألاصىٌ التي ؾِخم الخىفُظ كليها.2
خؿب مدىمت اللضٌ ألاوعوبُت فان الغغض مً الخضابحر الىكخُت والخدفـُت هى ئنهاء الاهتهاواث اإلاؼكىمت
لحم فىغي ،وتهضف ئلى الحفاؾ كلى الىطم الفللي أو اللاهىوي مً أحل خماًت الحلىق اإلاؼالب باالكتراف بها أمام
كاض ي اإلاىطىق ،مم ؤلاشاعة ئلى أن بلع الخضابحر مثل أمغ الاؾخماق ئلى الشاهض ال حلخبر جضابحر وكخُت وجدفـُت خؿب
أهـمت الاجداص ألاوعوبي.3
ئن الخضابحر الىكخُت والخدفـُت اإلاؿخسضمت كبل اإلاداهمت أو أزىـائها جخمحز بأهمُت زاصت في صكاوي اإلالىُت
الفىغٍت وكض جخسظ شيل أوامغ اؾخعجالُت للمدافـت كلى خلىق اإلالىُت الفىغٍت وخماًتها ،4بالىدُجت ًمىً اللىٌ أن

1-https://assets.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf, consulté le 18-05-2020.
2- https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/Final_Text_1_December_2011.pdf, consulté le 18-05-2020.
3- Paulius Jurčys, art. préc., p. 195.
 -4عبد السالم ديب ،قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد ،الطبعة الثانية ،موفم للنشر ،اجلزائر2011 ،م ،ص .211
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مفهىم الخضابحر الخدفـُت جدىمه مؿألت الخىُُف ،خُث أن جىُُف اإلاىاػكت كلى أنها جضبحر فىعي مإكذ جفغطه
مؿاةل مؿخعجلت ًىـمها اللاهىن الىػني ليل صولت.1
وهلاكضة كامت ،فاهه مً اإلاخفم كلُه أن اإلادىمت اإلاسخصت للفصل في أصل الجزاق هي مسخصت بسصىص
ئصضاع أوامغ جخللم باجساط جضابحر مإكخت أو جدفـُت بشأهه ،باإلطافت ئلى طلً ٌللض الازخصاص في الخضابحر اإلاإكخت
والخدفـُت في غالب ألاخىاٌ للمداهم الىػىُت اإلالغوض كليها الجزاق والتي ًىحض بها اإلايان اإلاؼلىب فُه اجساط هظه
الخضابحر ،2هظا هى الحاٌ في اللاهىن الجؼاةغي وفم اإلااصة  13الفلغة الخاؾلت مً ق.ئ.م.ئ.ج ،وؾخيىن هظه اإلاداهم
مسخصت ختى ولى واهذ هىان مداهم صولت أزغي مسخصت مً خُث اإلاىطىق ،لىً ٌشترغ أن ًيىن هىان اعجباغ
فللي بحن مىطىق الخضابحر اإلاؼلىبت والازخصاص اإلادلي للضولت اإلالغوض كليها الجزاق ،هأن ًيىن مثال فلل الخللُض في
الضولت التي ًيخمي ئليها اإلاضعي.
الخاثمة
جبحن هظه الضعاؾت أن الخفاكل بحن خلىق اإلالىُت الفىغٍت واللاهىن الضولي الخاص في مؿألت الازخصاص
اللظاتي ًثحر الىثحر مً ؤلاشياالث ،في اإلالابل فان الحلىٌ اإلاخىفغة بشأنها كضًضة لىنها غحر مخجاوؿت كلى اإلاؿخىي
الضولي ،وكض خاولذ هظه الضعاؾت ؤلاحابت كلى الىثحر مً ألاؾئلت اإلاخلللت بهظه اإلاؿألت ،ومً زالٌ ما اؾخؼلىا
البدث فُه جمىىا مً الىصىٌ ئلى الىخاةج والخىصُاث الخالُت7
 .1عغم أهمُت كاكضة امخُاػ الخلاض ي في جدضًض الازخصاص اللظاتي زاصت كىضما ًخللم ألامغ بخالفي ئهياع
اللضالت ئال أهه ًصلب كملُا جؼبُلها في ول اإلاؿاةل اإلاخلللت باإلالىُت الفىغٍت بؿبب ػابلها غحر اإلاألىف
والظي ٌشيل كلبت في وحه جلغٍغ الحماًت اإلاؼلىبت في مؿاةل خلىق اإلالىُت الفىغٍت.
ً
كمىما ٌلخبر طابؽ مىػً أهم الظىابؽ ألاؾاؾُت في جدضًض الازخصاص اللظاتي في مؿاةل خلىق اإلالىُت
.2
الفىغٍت ،بِىما حلخبر طىابؽ الازخصاص ألازغي مجغص اؾخثىاءاث كً هظا اإلابضأ اللام.
 .3مً الىاض أن الخفاكل بحن كىاكض الازخصاص اللظاتي الضولي واإلاىاػكاث اإلاخلللت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت
لم ًإصي بلض ئلى هـام مؿخلغ ومخماؾً ً
جماما كلى اإلاؿخىي الضولي ،فهىان بلع اإلاؿاةل التي ًصلب
طبؼها والتي جخللم بازخالف اإلافاهُم التي ٌؿخسضمها ول مشغق وػني.
 .4الضعاؾت جبحن الاججاه الىاض في الاكخماص كلى مبضأ ؤلاكلُمُت في جدضًض الازخصاص اللظاتي الضولي في
مؿاةل خلىق اإلالىُت الفىغٍت هظا ألامغ ًخجؿض باليؿبت لالزخصاص اللظاتي بشأن الحلىق التي جدخاج ئلى
الدسجُل أو ؤلاًضاق ،خُث ًيىن الازخصاص خصغٍا إلاداهم بلض الدسجُل أو ؤلاًضاق ،مم طلً فان
 -1يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري تنص ادلادة  09من القانون ادلدين على أنو " :يكون القانون اجلزائري ىو ادلرجع يف تكييف العالقات ادلطلوب حتديد نوعها عند تنازع القوانني دلعرفة القانون
ادلتمم.
الواجب تطبيقو".؛ راجع القانون رقم  75-58ادلؤرخ يف  26سبتمرب  1975ادلتضمن القانون ادلدين (ق.م) ادلع ّدل و ّ
2 - A. Bennett et S. Granata, op. cit., p. 42.
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الخسفُف مً هظا اإلابضأ ًخم مً زالٌ الؿماح بىحىص هـام ٌؿمذ بالدسجُل وؤلاًضاق لحلىق اإلالىُت
الفىغٍت في الضوٌ التي ًسخاعها أصحاب هظه الحلىق.
 .5لِـ مً الؿهل جىخُض ألاهـمت اللاهىهُت الىػىُت الخاصت باالزخصاص اللظاتي الضولي في مجاٌ اإلالىُت
الفىغٍت ،لىً ًمىً طمان الخيؿُم بحن هظه ألاهـمت كً ػغٍم الاجفاكُاث الضولُت التي جدضص الازخصاص
اللظاتي ليل مدىمت ،وهظا ألامغ ؾُمىً مً الخىفُم بحن ؾُاصة الضوٌ مم مصال الخجاعة الضولُت.
 .6اإلاصلحت ألاولى التي ًجب أن جإزظ في الاكخباع كىض جدضًض اإلادىمت اإلاسخصت بشأن مىاػكاث خلىق اإلالىُت
الفىغٍت هي طمان جغهحز اإلاىاػكاث أمام مدىمت واخضة ،ختى ال جيىن هىان أخيام مخظاعبت صاصعة كً
مداهم مسخلفت ،وأال ًيىن هىان حلؿف في خم أػغاف الجزاق.
في ألازحر ًمىً اللىٌ أهه عغم وحىص اللضًض مً الدشغَلاث الخاصت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت ؾىاء كلى
اإلاؿخىي الضولي أو كلى اإلاؿخىي الىػني هما هى الحاٌ في الجؼاةغ ،ئال أن الخلامل مم خلىق اإلالىُت الفىغٍت في مجاٌ
الازخصاص اللظاتي ماػاٌ ًخم ئما كً ػغٍم اؾخلماٌ اللىاكض اللامت والتي لم جىطم زصُصا إلاؿاةل خلىق
اإلالىُت الفىغٍت التي جخمحز ببلع الخصىصُت ،أو كً ػغٍم كىاكض زاصت بها لىنها غحر مخجاوؿت كلى اإلاؿخىي
الضولي ،وهظا ألامغ ًخؼلب اللمل كلى وطم كىاكض ازخصاص كظاتي صولي زاصت بدلىق اإلالىُت الفىغٍت بازخالف
أهىاكها ومىاػكاتها ،وؾُيىن مً اإلاهم وطم هظه اللىاكض في ئػاع اجفاكُاث صولُت مً أحل جىخُض الحلىٌ بشأنها.

قائمة املساجع:
باللغة العسبية:
الكحب :
 .1اكغاب بللاؾم ،اللاهىن الضولي الخاص الجؼاةغي (جىاػق الازخصاص اللظاتي الضولي ،الجيؿُت) ،الجؼء الثاوي،
الؼبلت الغابلت ،صاع هىمه ،الجؼاةغ5333 ،م.
 .2أخمض كبض الىغٍم ؾالمت ،فله اإلاغافلاث اإلاضهُت الضولُت (صعاؾت ملاعهت) ،الؼبلت ألاولى ،صاع النهظت اللغبُت،
اللاهغة.5333 ،
 .3خفُـت الؿُض الحضاص ،اإلاىحؼ في اللاهىن الضولي الخاص ،الىخاب ألاوٌ (اإلاباصب اللامت في جىاػق اللىاهحن)،
ميشىعاث الحلبي الحلىكُت ،بحروث ،لبىان5350 ،م.
 .4خمض هللا مدمض خمض هللا ،الىححز في خلىق اإلالىُت الفىغٍت 7اإلالىُت الصىاكُت ،اإلالىُت الخجاعٍت ،الؼبلت ألاولى،
مىخبت اللاهىن والاكخصاص ،الغٍاض.5351 ،
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 .5كبض الغؾىٌ ألاؾضي ،الجيؿُت واللالكاث الضولُت ،الؼبلت الثاهُت ،ميشىعاث ػًٍ الحلىكُت.5355 ،
 .6مىخىض ئؾلاص ،اللاهىن الضولي الخاص (اللىاكض اإلااصًت) ،جغحمت فاةؼ أهجم ،الجؼء الثاوي ،صًىان اإلاؼبىكاث
الجاملُت ،الجؼاةغ5656 ،م.
 .7هشام صاصق ،كياشت مدمض كبض اللاٌ ،اللاهىن الضولي الخاص (جىاػق اللىاهحن-الازخصاص اللظاتي الضولي)،
صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت ،ؤلاؾىىضعٍت ،مصغ5334 ،م.
 .8وؾام جىفُم كبض هللا الىخبي ،اكخباعاث اللضالت في جدضًض الازخصاص اللظاتي الضولي (صعاؾت ملاعهت) ،صاع
الجاملت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت5355 ،م.
القىاهين واملساسيم وألاوامس:
 .1اللاهىن عكم  36-35مإعر في  55صفغ كام  5156اإلاىافم  52فبراًغ ؾىت ً ،5335خظمً كاهىن ؤلاحغاءاث
اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت ،ق ،55 .ؾىت .5335

 .2اللاهىن عكم  42-25اإلاإعر في  53عمظان كام  5062اإلاىافم  53ؾبخمبر  5642اإلاخظمً اللاهىن اإلاضوي ّ
اإلالضٌ
ّ
واإلاخمم.
 .3ألامغ عكم  32-30اإلاخللم بدلىق اإلاإلف والحلىق اإلاجاوعة ،وألامغ عكم  33-30اإلاخللم باللالماث ،وألامغ عكم -30
 34اإلاخللم ببراءاث الازتراق ،وألامغ عكم  35-30اإلاخللم بدماًت الخصامُم الشيلُت للضواةغ اإلاخياملت ،اإلاإعزت في
ً 56ىلُى  ،5330الجغٍضة الغؾمُت كضص ً 50 ،11ىلُى ؾىت 5330م ،ص .13-00
 .4اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  14-35مإعر في  55فبراًغ ؾىت 5335مً ،خظمً الخصضًم كلى اجفاكُت الغٍاض اللغبُت
للخلاون اللظاتي اإلاىكلت في الغٍاض بخاعٍش  33ابغٍل ؾىت 5650م ،وهظا حلضًل اإلااصة  36مً الاجفاكُت اإلاىافم
كلُه في  53هىفمبر ؾىت 5664م مً ػغف مجلـ وػعاء اللضٌ اللغب في صوعة اوللاصه اللاصي الثالث كشغ،
الجغٍضة الغؾمُت ،ق ،55 .ؾىت 5335م.
 .5اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  65-66ممض ي في  52أبغٍل ً ،5666خظمً اإلاصاصكت بخدفف كلى ملاهضة الخلاون بشأن
البراءاث اإلابرمت في واشىؼً بخاعٍش ً 56ىهُى ؾىت  5643واإلالضلت في  55ؾبخمبر ؾىت  5646وفي  0فبراًغ ؾىت
 5651وكلى الةدتها الخىفُظًت ،الجغٍضة الغؾمُت كضص  56 ،55أبغٍل  ،5666ص .0
 .6اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  555-61مإعر في ً 54ىهُى ؾىت 5661مً ,خظمً اإلاصاصكت كلى اجفاكُت الخلاون اللاهىوي
واللظاتي بحن صوٌ اجداص اإلاغغب اللغبي ،اإلاىكلت بمضًىت الهىف (لُبُا) في  36و 53ماعؽ ؾىت 5665م ،الجغٍضة
الغؾمُت ،ق ،10 .ؾىت 5661م.
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:املقاالت
 كضص زاص، مجلت اإلادىمت الللُا،" "حلغٍف اإلالىُت الفىغٍت وػغق خؿم اإلاىاػكاث بشأنها، كبض الحمُض ألاخضب.1
.م5355 ، الجؼاةغ،)(الخللُض في طىء اللاهىن والاحتهاص اللظاتي
ٌ "خلىق اإلالىُت الفىغٍت في اللصغ الغكمي بحن الحماًت اللاهىهُت والىصىٌ اللاص، كفاف مدمض هضًم.2
.5355  خؼٍغان،5  كضص،20  مجلض، ألاعصن، اإلاجلت ألاعصهُت للمىخباث،" صعاؾت جدلُلُت7للمللىماث
:السسائل الجامعية
 أػغوخت،) الازخصاص اللظاتي الضولي اللاةم كلى فىغة الخظىق الازخُاعي (صعاؾت ملاعهت، كبض الىىع أخمض.1
، الجؼاةغ، حاملت جلمؿان، ولُت الحلىق والللىم الؿُاؾُت،ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه في اللاهىن الخاص
.م5353-5352 الؿىت الجاملُت

:املساجع باللغة ألاجىبية
Livres :
1. A. Bennett et S. Granata, Quand le droit international privé rencontre le droit de la
propriété intellectuelle – Guide à l’intention des juges. La Haye : Conférence de La
Haye de droit international privé; Genève : Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, 2019.
2. Aurélie JESPERS, Bernard VANBRABANT, Aperçu des règles de compétence
internationale en matière de propriété intellectuelle, In: Droits Intellectuels: Le
Contentieux (compétence, Procédures, Sanctions), Limal: Anthemis, 2012.
3. Bernard Vanbrabant, Patrick Wautelet, Territorialité et droit international privé, In
: 20 ans de nouveau droit d'auteur, Anthemis, 2015, p. 123-133.
4. Dário Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé (Les
Livres de Poche de L'Academie de Droit International de la Haye), Brill Academic,
2009.
5. Marie-Elodie Ancel, «France», in Toshiyuki Kono (org.), Intellectual Property and
Private International Law : Comparative Perspectives, Oxford/portland, 2012.

Les Accords:
1. Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (refonte), JO L 351/1, 20/12/2012, p.1 à
32.
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2. Conférence de La Haye de droit international privé, Commission II, La compétence et
les jugements étrangers en matière civile et commercial, Dix-neuvième session,
18/05/2020, Résumé des résultats des discussions de la Commission II de la
Première Partie de la Conférence Diplomatique, 6-20 juin 2001.

Les Articles :
1. Ancel Marie-Elodie, "La compétence et la loi applicable en matière de propriété
intellectuelle", In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 62 n° 2, 2010, pp. 447466.
2. Paulius Jurčys, "International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes: CLIP, ALI
Principles and other Legislative Proposals in a Comparative Perspective", , JIPITEC, 3,
2012.
3. Yakemtchouk Romain, "La Communauté des Etats Indépendants : CEI", In: Annuaire
français de droit international, volume 41, 1995.

Textes Judiciaire
1. CJUE, 13 juillet 2006, aff. C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG
(GAT) v La mellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK.)
2. C.J.U.E., 30 novembre 1976, aff. Bier c. Mine de Potasse d’Alsace, C-21/76, Rec., 1976,
p. I-1735.
3. C.J.U.E., 13 juillet 2006, aff. GAT c. LuK, § 21; A. Bennett et S. Granata, op. cit., p. 43.

Sites web :
1.
2.
3.
4.
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 دوز إزاداث الدول:آلياث إهفاذ القاهىن الدولي إلاوصاوي أثىاء النزاعاث املصلحت

 دوز إزاداث الدول:آلياث إهفاذ القاهىن الدولي إلاوصاوي أثىاء النزاعاث املصلحت
The Implementation Mechanisms of International Humanitarian Law During
Armed Conflicts: The Role of the Will of States
 الجامعت البريطاهيت في مصس، كليت القاهىن، مدزس مصاعد-عبد السحمن جمال يعقىب
: امللخص
ً
ً للذ ؤجمذ اجفاكُاث ظُيُف العبػحن
. ومً آلُاث بهفاره غلى الخفىؿ،غمىما
 وكذ حؽيل ؤزىاء هزه الفترة مىكف الذوٌ مً اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي،غاما
 لزلً ًداوٌ هزا البدض ؤن. فةن سدود ؤفػاٌ هزه الذوٌ كذ جفاوجذ ججاه آلُاث بهفاره، وهي جدعم بالخعاظُت،وبما ؤن اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ٌػجى بفتراث الجزاع
ً
ٌ ،ًلف غلى مذي جإزحر بساداث الذوٌ غلى بػن آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
 وهى،اوػياظا للفشاع بحن ؤلاسادة الذولُت وبسادة الذولت
 البدض ًمشل.ول غلى خذة
. وٍبرص بؽذة غىذ الخذًض غً اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي،ـشاع ًمخاص به اللاهىن الذولي الػام
 بما جدُحز آلُاث ؤلاهفار بدُض ًخىكف:ًخضح مً خالٌ البدض ؤن الخإزحر العلبي إلساداث الذوٌ غلى آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ًإخز ؤخذ ـىسجحن
 والالحي ـشن،ٌ وهى الخاٌ باليعبت للمداهماث الجىاثُت الذولُت وجذخالث ألامم اإلاخدذة ومجلغ ألامً غلى ظبُل اإلاشا،جىبُلها غلى مفالح الذوٌ الىبري وسؾباتها
ً
ً  وبما ؤن ًمخذ جإزحر بساداث الذوٌ بلى خذ حػىُل آلالُاث بدُض ال حػشف وشٍلها للخىبُم بال.غىلا غً ؤن ًيى ّن مخدُذاث
إلااما مشلما اللجىت الذولُت
مىظهاث الفػالُت
ً  ؤو،لخلق الخلاثم
 وبلى ؤن اللاهىن ؤلاوعاوي، ًخىىس البدض لُفل في النهاًت بلى ؤن مبذؤ ظُادة الذولت ومً زم بسادة الذوٌ لهم الؿلبت.جماما مشل هظام اللىي الخامُت
.ٌالذولي مخإزش باغخماده غلى مبذؤ سلا الذو
. اللاهىن الذولي الػام- ٌ آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي – بساداث الذو-  اجفاكُاث ظُيُف- اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The Geneva Conventions have turned 70 years. During this period the position of the states from international
humanitarian law in general and its mechanisms of implementation in specific was shaped. Since the IHL is basically
concerned with armed conflicts, which are sensitive by nature, the responses of the states towards these mechanisms
have varied. Thus, this paper questions the impact of the will of states on some of the mechanisms of implementation of
IHL, each on its own. The paperreflects the ever-going conflict between the international will and the will of states,
which features public international law and IHL.
The present paper elaborates that the negative effect of the will of states on the implementation mechanisms of IHL
takes one of two forms: either the biased implementation which is driven by the interests of the great powers. Examples
of which are the international criminal tribunals and the interferences of the UN and the Security Council. This effect
could be also to paralyze a mechanism so that it barely applies, such as the protecting powers system, or never applies at
all,such as the international fact-finding commission. The research concludes that states’ sovereignty and the will of
statesoutweigh the humanitarian considerations lying behind the implementation mechanisms of IHL.It also concludes
that the international humanitarian law is considerably affected by the reliance on states’ consent.
Key words: International humanitarian law – Geneva Conventions – implementation mechanisms of international
humanitarian law – will of states – public international law.
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املقدمت
ً
غمىما مً ـػىباث مخػللت بمشخلت
بن اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ٌػاوي مما ٌػاوي مىه اللاهىن الذولي الػام
ؤلاهفار .جلً الفػىباث حػضي ألظباب مخخلفت منها افخلاد اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي لخىظُم ؤو ظهت دولُت جلىم غلى
بهفاره بؽيل مىخظم ،وغذم وظىد آلُت غلابُت خاـت باهتهاواث رلً اللاهىن ،وهزلً كذ ًيعب كفىس اللاهىن
الذولي ؤلاوعاوي لػىاس في الىفىؿ ،بال ؤن البدض الخلُلي فُما كذ ًيىن ً
ظببا في غذم هفاًت آلُاث بهفاره ًادي بلى
اللىٌ بإن بساداث الذوٌ هي العبب الشثِس ي(.)1
ً
وابخػادا غً صخُذ
مشد رلً هى ؤن ؤوشاف الجزاغاث اإلاعلخت ًمليىن معاخت واظػت في الخدشن اكتر ًابا
ً
جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي :ؤوال بدىم وبُػت هزا اللاهىن راتها؛ خُض ًفػب ؤن ًخم -بدىم الىاكؼ وبدىم
ً
اللاهىن الذولي الػام -فشك بسادة خاسظُت غلى الذوٌ ،خاـت برا وان رلً في مجاٌ همجاٌ اللاهىن ؤلاوعاوي الزي
ًلىم في ظاهب هبحر مىه غلى اإلابادسةً .
زاهُا لخمىع الجزاغاث بىبُػتها الغخباساث غذة ًفػب جفيُف ؤلاغخباس ؤلاوعاوي
غلى ؤهه ؤولىٍت بُنها .فالذوٌ والجماغاث اإلاعلخت ًيىن ساثذها في مشل هزه الظشوف هى جدلُم ما زاسث بعببه
الجزاغاث في اإلالام ألاوٌ فخترجب ؤولىٍاتها بما ًدلم لها رلً اإلاإسب بحن مياظب في ألاسك ؤو ظُىشة غلى اإلافادس ؤو
هعب دغم خاسجي ؤو جإًُذ داخلي ؤو ججىب لؿي دولي وخالفه مما جإحي مػه ؤلاغخباساث ؤلاوعاهُت في اإلاشجبت الالخلت
ً
دوما.
ً
ً
مخخلفا مً آلُاث ؤلاهفار منها ما ًمىلؼ به ؤوشاف الجزاع ؤهفعهم
واللاهىن الذولي ؤلاوعاوي كذ غشف خلُىا
ومنها ما ًدمله ؤوشاف ؤخشي ،وهزلً ٌػشف آلُاث مىفىؿ غليها في اجفاكُاث ظُيُف وؤخشٍاث ظاءث بدىم الىاكؼ
والاخخُاط .ومً بحن جلً آلالُاث ما ًىبم في وكذ العلم وؾحرها مما ًىبم في ؤوكاث الجزاغاث اإلاعلخت( .)2وما ًمحز
هزا الخلعُم ألاخحر هى جباًً امخشاٌ الذوٌ اللتزاماتها في فتراث الجزاغاث اإلاعلخت غنها في ؤوكاث العلم بؽذة مما
ً
وجدذًذا ؤزىاء الجزاغاث اإلاعلخت خُض ًيىن الخفادم بحن مفالخها
ًمىً مػه كُاط خلُلي لذوس بساداث الذوٌ،
واغخباساث اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي غلى ؤؼذه.

Gerald Draper, Implementation of International Law in Armed Conflicts, Royal Institute of International Affairs, vol 48:1,

)(1

(UK, 1972), P 46; ‘International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts’, Report prepared by the
International Committee of the Red Cross for the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva,
Switzerland, 26–30 November 2007, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, September 2007, 721.
Adam Roberts, The Laws of War: Problems of Implementation in Contemporary Conflicts, Duke Journal of Comparative

)(2

International Law, vol 6:11, USA, 1995, p 14.
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ا
أوًل :املشكلت البحثيت
ًملً اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في ظػبخه الػذًذ مً آلالُاث مخخلفت الخفيُفاث التي ًمىً ؤن ٌػشف وشٍله
ً
ُ
للىفار مً خاللها ،ومؼ رلً ٌػتري رلً اللاهىن وآلُاجه اللفىس ،وخاـت خُىما ًخػلم ألامش باآللُاث اإلاىفزة في
فتراث الجزاغاث اإلاعلخت بر ًبرص الفذام بحن مفالح الذوٌ في جلً الجزاغاث ومفالح اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وهى ما
ًشىس مػه الدعائٌ خىٌ العبب الفػلي وساء رلً اللفىس بالشؾم مً حػذد آلالُاث ،وخذود معاهمت بساداث الذوٌ
في رلً ،وهى ما ٌػبر غىه الدعائٌ البدثي الخالي:
بحن ظالمت الىفىؿ وجإزحر بساداث الذوٌ :بلى ؤي مذي جازش بساداث الذوٌ غلى فػالُت ول آلُت مً آلُاث بهفار
اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي اإلاىبلت في فتراث الجزاغاث اإلاعلخت.

ا
ثاهيا :أهداف البحث
يهذف هزا البدض بلى:
-1

ببشاص جىىع آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في فتراث الجزاغاث اإلاعلخت وجمحزها بخإزحر

خاؿ إلساداث الذوٌ.
-2

الىكىف غلى جذسط جإزحر بساداث الذوٌ غلى آلالُاث اإلاخخلفت مً اوػذام الفاغلُت بلى

الفاغلُت اليعبُت واإلاىظهت.
-3

بدض الػالكت بحن اغخماد آلُاث اهفار اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي غلى سلاء الذوٌ وفػالُت

هزه آلالُاث.
-4

الىظش في اللُىد التي جفشلها بساداث الذوٌ غلى مبذؤ الػالهُت والؽفافُت في غمل مىظمت

الفلُب ألاخمش هإخذ آلُاث ؤلاهفار.
-5
ؤهثر ً
سدغا.
-6

ببشاص الخماط بحن اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي واللاهىن الجىاجي الذولي باغخباس ألاخحر آلُت بهفار
بدض دوس ألامم اإلاخدذة هألُت بهفار وهفاغل خالؼ لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

ا
ثالثا :مىهج البحث
اجبؼ هزا البدض منهجي الىـفي الخدلُلي وجدلُل اإلاممىن في مػالجخه لئلؼيالُت الخالي ة.رلً خُض اظخخذم
مىهج جدلُل اإلاممىن لشـذ وجدلُل هفىؿ اإلاىازُم الذولُت التي جدىم آلُاث ؤلاهفار مً اجفاكُاث ظُيُف
وبشوجىهالتها وؾحرهم لخبُان مذي الضامُتهم للذوٌ ،وهزلً اإلاىهج الىـفي الخدلُلي لخدلُل مىاكف الذوٌ وخىادر
الفذام بحن مفالح الذوٌ وآلُاث ؤلاهفار ووـف مذي جإزحر بساداث الذوٌ غلى ول آلُت.
ا
زابعا :جقصيم البحث
ًلىم البدض الخالي بفدق فػالُت آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في فتراث الجزاع اإلاعلح بإن ًدىاوٌ
آلالُاث التي ؤغذمتها بساداث الذوٌ الفاغلُت بدُض ؤـبدذ آلُاث ؾحر مىبلت ،وهزلً اإلاىاوم الفذامُت للجىت
ً
ً
وؤخحرا دوس ألامم
الذولُت للفلُب ألاخمش مؼ بساداث الذوٌ ،وـىال جىبُم اللاهىن الجىاجي الذولي هألُت غلابُت،
اإلاخدذة هألُت بهفار وجإزحر اللىي الذولُت غليهما ،ورلً في مبدشحن غلى الىدى الخالي:
اإلابدض ألاوٌ :آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي مجزوغت الفػالُت
اإلابدض الشاوي :آلُاث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي مىظهت الفػالُت

املبحث ألاول :آلياث إهفاذ القاهىن الدولي إلاوصاوي منزوعت الفعاليت
ً
بالشؾم مً ؤن اجفاكُاث ظُيُف كذ هفذ ـشاخت غلى ؤهظمت إلاػالجت ؤزاس الجزاغاث اإلاعلخت ومً رلً آلُاث:
الذوٌ الخامُت ولجان جلص ي الخلاثم ،بال ؤن هزه آلالُاث وي جماسط وٍخم جفػُلها جخىلب سلاء الذوٌ اإلاخىاصغت
بفىس مخفاوجت ،وهى ما ؤدي بلى ؤن جفبذ جلً آلالُاث ؾحر راث هفؼ غملي ،وجفبذ بالخالي همارط واكػُت غلى دوس
بساداث الذوس في ظلب بػن آلالُاث دوسهاُّ .
ؤظل هزه آلالُاث هى هظام الذوٌ الخامُت والزي لم ًىبم ظىي في
ً
خاالث مدذودة ً
ظذا ً
مىللا.
وؤًما اللجىت الذولُت لخلص ي الخلاثم والتي في اإلالابل لم حػشف وشٍلها للخىبُم
املطلب ألاول :الدول الحاميت
الذوٌ ؤو اللىي الخامُت هى مفهىم ٌؽبه بلى خذ هبحر الىظاوت ،وهي همىرط هظشي غلى ما كذ حعهم به بسادة
الذوٌ مً جإزحر غلى اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي .والذولت الخامُت هي دولت مداًذة ًخم الاظخػاهت بها مً كبل ؤخذ ؤوشاف
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

الجزاع لخماًت مفالخه لذي الىشف ألاخش ؤو جخىىع هي مً جللاء راتها( .)1وجلىم بمهمخحن سثِعخحن هما :جلذًم الجهىد
في مجاٌ اإلاعاغذاث ؤلاوعاهُت مً بؾازت ومعاغذة الضخاًا ،هما ًمىً لها ؤن حؽشف غلى اخترام كىاغذ والتزاماث
اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي .وجماسط الذولت الخامُت في ظبُل رلً ؤوؽىت مً كبُل صٍاسة والاومئىان غلى ؤخىاٌ
()2

ألاشخاؿ اإلادمُحن

وجىفحر الذغم والاظدؽاساث اللاهىهُت في خالت مداهمتهم( ،)3وؤلاؼشاف غلى غملُاث ؤلاؾازت( ،)4وهلل اإلاػلىماث
والىزاثم بخفىؿ ألاشخاؿ اإلادمُحن( ،)5وهزلً اللُام باإلاعاعي الخمُذة بحن اإلاخىاصغحن(.)6
ً
وكذ ظاءث اإلاادة الشامىت اإلاؽترهت مً اجفاكُاث ظُيُف بالىق غلى مفهىم الذوٌ الخامُت ،ماهدت بًاها
ـالخُت مماسظت ؤوؽىتها غلى ؤن جخلُذ بدذود مهماتها .بر ؤن ؤوشاف الجزاع برا ما وافلىا غلى حػُحن دولت خامُت
جىظب غليهم جِعحر ول العبل اإلامىىت ؤمام مهام الذولت الخامُت وجلذًم الذغم الالصم إلامشليها .بُذ ؤن الذولت الخامُت
جخلُذ بإال جمش بإمً الذولت اإلاعخمُفت وؤال جخجاوص خذود مهاماتها(.)7
وَػُب رلً الىظام غذم اظخلامت جىبُله غم ًلُا ،فالىاكؼ ٌؽهذ غلى هذسة جىبُم هظام الذولت الخامُت غلى
()9

ؤسك الىاكؼ( ،)8بر ًشجح ؤن غذد خاالث الذوٌ الخامُت الىاجخت ال ًجاوص خمغ مشاث مىز الخشب الػاإلاُت الشاهُت

التي كامذ خاللها ظىَعشا والعىٍذ بذوس اللىي الخامُت( )10وهي ؤسكام فلحرة للؿاًت برا ما وان الخذًض خىٌ ؤخذ
آلالُاث التي ًفترك الىالغها بذوس هام خالٌ الجزاغاث اإلاعلخت ورلً بالىظش بلى غذد الجزاغاث التي زاسث مىز
اهىفاء ظزوة الخشب الػاإلاُت الشاهُت .وَػمذ رلً ؤهه هىان ؤمشلت غذة غلى سفن الذوٌ لىظىد كىي خامُت ،مشل
سفن الفحن لىظىد فىي خامُت في هضاغها مؼ الهىذ في  ،1962وهزلً سفن الهىذ فُما ًخق ؤظشي الخشب
الباهعخاهُحن في .1971

)(1

See also Emily Crawford and Alison Pert, International Humanitarian Law, UK: Cambridge University Press, 1st ed, 2015, p
240.
)2(2اتفاقية جينيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب؛ مادة  ،126يشار إليها فيما بعد بـ "االتفاقية الثالثة"؛ االتفاقية الرابعة ،مادة .143

()3االتفاقية الثالثة ،مادة 105؛ اتفاقية جينيف الرابعة بشأن محاية ادلدنيني يف وقت احلرب ،مادة  ،74يشار إليها فيما بعد بـ "االتفاقية الرابعة".
()4االتفاقية الرابعة ،مادة .59
()5االتفاقية الرابعة ،مادة .139
()6الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جينيف وادلتعلق حبماية ضحايا ادلنازعات الدولية  ،1977مادة 5؛ ويشار إليو فيما بعد بـ "الربوتوكول األول".
()7اتفاقية جينيف األوىل لتحسني حال جرحى اجليوش يف ادليدان 1949 ،مادة  ،8ويشار إليها فيما بعد بـ "االتفاقية األوىل"؛اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات ادلسلحة
يف البحار ،1949 ،مادة  ،8يشار إليها فيما بعد بـ "االتفاقية الثانية"؛االتفاقية الثالثة ،مادة 8؛ االتفاقية الرابعة ،مادة .9
)(8
George Peirce, Humanitarian Protection for the Victims of War: The Systems of Protecting Powers and the Role of the
ICRC, Military Law Review, vol. 90, 1980, p 91.
)(9
Francois Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, 1st ed, UK: Macmillan
Education, 2003, pp. 860-901.
)(10
Malcom Shaw, International Law, 6th ed, UK: Cambridge University Press, 2008, p 1199.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

وبالشؾم مً ؤن اجفاكُاث ظُيُف جىظب جذخل الذوٌ الخامُت ،بال ؤن هزا الخذخل ًشجىض بشمخه بدعب ألاـل
غلى بساداث الذوٌ؛ فهى ًخىلب مً هاخُت بخخُاط لهزا الخذخل ظىاء مً ؤخذ ؤوشاف الجزاع ؤو مً هال الىشفحن بر
بهلىػذ بُنهم الػالكاث الذبلىماظُت ،وهى ال ًخم بال برا سلِذ به الذولت اإلاعخلبلت ،فمً ؾحر اإلاخفىس بظباسها غلى
اظخلباٌ ممشلي دولت ما والعماح لهم بمماسظت مهام دبلىماظُت وبوعاهُت غلى ؤساليها دون كبىلها ،خُض ؤن غذم
جىافش رلً اللبىٌ هى العبب في بهلىاع الػالكاث مؼ الذولت وشف الجزاع آلاخش في اإلالام ألاوٌ ومً زم اللجىء لذولت
ً
وبمػجى آخش فةهه ال ًخم بال بمىافلت ول ؤوشاف الجزاع .وبلى ظىاس رلً ،فةن وظىد دولت خامُت لً ًخم
زالشت خامُت.
.

بىبُػت ألامش بال بمىافلت الذولت الىظُي راتها

وبزلً فةن الخذًض غً وظىد دولت خامُت في هضاع ًخىلب سلاء زالر دوٌ غلى ألاكل ،وهى ما ًاؼش بفػىبت
ً
وبمػاها في اغخماد هظام الذولت الخامُت غلى بسادة الذوٌ ،كذ ًلاٌ ؤن فىشة الذولت الخامُت لِعذ
بجمام جلً اإلاهمت.
في خلُلتها ً
هظاما باإلاػجى اللاهىوي؛ فاجفاكُاث ظُيُف لم جىق غلى آلُت مدذدة لػمل الذولت الخامُت ؤو غلى هُيل
خاؿ بها ؤو وشٍلت لخػُُنها ،وبهما جشهذ ألامش ًىدعب كىامه وـىسجه مً خالٌ مماسظاث الذوٌ ومً زم مما ًخيىن
ً
بىاء غلى رلً مً غشف دولي حعخلش مً خالله آلُت غمل هزا الىُان.
وسبما جيىن ؤخذ الاغخباساث اإلاازشة غلى بسظاٌ دولت ما إلامشليها هلىة خامُت ،هى الافخلاس بلى الذافؼ الزي ًيافئ
ما كذ جخىبذه جلً الذولت مً خعاثش ظشاء بكدام ممشليها مً دبلىماظُحن ومخخففحن في هضاع معلح وما كذ ٌػىد به
ً
رلً غليها مً خعاثش في ألاسواح وهزا في ؤلامياهُاث دون مياظب راجُت  -برا لم جىظذ لها مفالح فػال -هما كذ ًُخص ى
ؤن ًادي رلً الخذخل بلى الخإزحر غلى الػالكاث بُنها وبحن الذولت اإلاعخمُفت ؤو ختى الذولت اإلاعخفُذة مً الخماًت،
ً
ورلً إلاا كذ ًشحره جذخل هزه الذولت مً حعائالث خىٌ خُادًتها غمال وفاثذتها لؤلوشاف .ؾحر ؤهه ًفػب ؤن جلبل دولت
بخذخل ؤخشي وؤن جظهش بمظهش الىص ي غليها ،وما كذ ًمشله رلً مً معاط بعُادة الذولت اإلاعخلبلت(.)1
ومً الجذًش بالزهش ؤن اجفاكُاث ظُيُف لم ججػل لللىي الخامُت بخخفاؿ خفشي – في مشخلت الدؽشَؼ.
وبخػبحر آخش ،لم جخيل غليها بؽيل هلي في جإدًت دوس الىظُي والخامي في وكذ الجزاع ،وبهما جدعبذ لػذم هجاح جلً
ٍ
آلالُت فإوظذث بذاثل .فخىق اإلاادة الػاؼشة مً الاجفاكُت ألاولى غلى بمياهُت جخىٍل اإلاهام التي جمىلؼ بها الذوٌ

Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for implementing international humanitarian law and protecting and

)(1

assisting war victims, International Review of Red Cross, vol. 91 (874), 2009, p 287.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

الخامُت بلى هُئت ؤخشي جخمخؼ بالخُادًت والىفاءة واللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش ،هما ًيىن لؤلوشاف اإلاخىاصغت برا
خفخذ هفاءة الذولت الخامُت ؤو خفلذ في جإدًت مهامهت(.)1

املطلب الثاوي :اللجىت الدوليت لخقص ي الحقائق :آليت حبيصت الىصىص
هفذ اإلاادة  90مً البرجىوىٌ ؤلالافي ألاوٌ غلى بوؽاء لجىت دولُت لخلص ي الخلاثم جلىم بالخدلُم في مضاغم
الاهتهاواث الجعُمت لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ً
بىاء غلى ولب اإلاخىاصغحن وجفذس جلشٍش بما جىـلذ بلُه وغشله غلى
ً
سظمُا في غام  .1991لجىت جلص ي الخلاثم هي ؤخذ اهثر آلُاث جىفُز اجفاكُاث
ؤوشاف الجزاع .ولم جيؽإ اللجىت
ً
ظُيُف بزاسة للجذٌ إلاا جفلذه مً كُمت غملُت .فهزه اللجىت لم حػشف وشٍلها للخىبُم بخفىؿ هضاع معلح مىز
ً
وبُػُا في ظل لىابي غملها وؼشوه بغماٌ الخدلُم فيها والتي ال جخماش ى
وؽإتها وختى الُىم( ،)2وهى ما ًبذو
والىاكؼ .هما ؤن افخلاسها للجهاص الخشوي غلى ألاسك واللذسة غلى الخفشف العشَؼً ،شحر الؽً خىٌ فػالُتها.
بن لجىت جلص ي الخلاثم لها اخخفاـان هما :الخدلُم في مضاغم ؤلاهتهاواث الجعُمت الجفاكُاث ظُيُف،
وبزٌ اإلاعاعي الخمُذة بؿشك جىوحن ؤوشاف الجزاع غلى اخترام الاجفاكُاث والبروجىول ألاوٌ( .)3اللجىت في مماسظتها
ً
لالخخفاؿ بالخدلُم لِعذ مىللت الُذًً ،وبهما جدخاط بلى الاغتراف باخخفاـها مً كبل الذوٌ اإلاهخمت اغترافا
ً
ً
جللاثُا بمجشد الخىكُؼ ؤو الخفذًم غلى البروجىوىٌ ألاوٌ .وبغالن الذولت كبىلها الخخفاؿ لجىت
خاـا ،ال ًترجب
هؽف الخلاثم بما ؤن ًيىن بمىاظبت واكػت مدذدة مً خالٌ "مىافلت ماكخت" جخىلها الخدلُم في راث هزه الىاكػت
ً
دون ؾحرها ،وبما ؤن ًيىن بغالن ؼامل بالخمىع لالخخفاؿ ،جفذسه الذولت مػترفت مً خالله باخخفاؿ داثم
للجىت حؽشع مً خالله في ؤي جدلُم ؤي واكػت(.)4
()1االتفاقية األوىل ،واالتفاقية الثانية ،واالتفاقية الثالثة مادة10؛ الربوتوكول األول ،مادة .5
( )2
وفقا للمادة 90
مل تقم اللجنة بأي عمليات حتقيق ميدانية سوى مرةً واحدةً يف أوكرانيا يف  ،2017ومل يكن ذلك خبصوص نزاع مسلح أو مسألة قانون إنساين ،وإمنا شلا يكن اعتباره حتقيق خاص ً

جدال حول أساسو القانوين ،لكنو على أي حال ال يدخل حتت االختصاص الصميم للجنة بالتحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو ي اإلنساين؛ أنرر موقع جلنة
(/2د) ،وقد أثار ذلك التحقيق ً
تقصي احلقائق< ،>https://www.ihffc.orgآخر زيارة  25فرباير 2020؛ Cristina Azzarello and Matthieu Niederhauser, The Independent
Humanitarian Fact-Finding Commission: Has the Sleeping Beauty Awaken?, 9 January 2018, available at
[https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/01/09/the-independent-humanitarian-fact-finding-commission-has-the-sleepingbeauty-awoken/], last visited 28 February 2020.
()3الربوتوكول األول ،مادة  ،2 ،90ج.
()4الربوتوكول األول ،مادة  ،2 ،90د.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

لىً غلى ؤي خاٌ فةن اللجىت ال حعخىُؼ ؤن جلىم بالخدلُم في ؤي ادغاءاث دون مىافلت مً وافت اوشاف
الجزاع ،فال هي جملً الخدلُم في غمىم ما ًتراءي لها مً اهتهاواث بفشف الىظش غً ـفت ألاوشاف ،وال هي جملً ختى
ؤن جخفذي مً جللاء راتها لئلهتهاواث ولى وان الىشفان مىكػان غلى البروجىوىٌ ألاوٌ .بالخالي فةن اخخفاؿ جلً
اللجىت ال ًفشك هفعه بدىم ؤلاسادة الجمػُت للذوٌ اإلاىكػت غلى البروجىوىٌ وال ًظهش هألُت الصمت ولشوسٍت لممان
جىفُز اجفاكُاث ظُيُف واللاهىن الذولي ؤلاوعاوي هما ًفترك به ؤن ًيىن .لزلً فةن ظػل وؽاه هزه اللجىت في
ول مً وشفي الجزاع خشمها الفػالُت ،وهى ما اوػىغ بالفػل غلى اوػذام فشـها في الخىبُم.
الخدلُم مشهىن بةسادة ِ
ً
ً
ظضثُا غً رلً العجض الزي ًفشله ؤلاخخيام بلى بساداث ؤوشاف الجزاغاث ،هى بغالن
حػىٍما
وما كذ ًمشل
كبىٌ الاخخفاؿ الؽامل ،وباألدق بهدؽاس رلً ؤلاغالن وكبىٌ ؤهبر غذد ممىً مً الذوٌ به؛ خُض ٌػُذ للجىت
الخشٍت في الخفذي إلاا ًظهش غلى العىذ مً مخالفاث اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي دون الشظىع ألوشاف الجزاع في ول هضاع.
ً
بال ؤن رلً لِغ الىاكؼ فػال ،خُض كامذ  77دولت فلي بةـذاس بغالن ؼامل ختى الُىم( .)1ورلً ؤلاغالن الؽامل
هما ًمىً اللجىت ؤن حؽشع في الخدلُم مً جللاء راتها ،فةهه ًخىٌ الذوٌ العبؼ وظبػحن مضٍت ؤن ًمىً ألي منهم ؤن
ً
ًىلب الخدلُم فُما جشجىبه دولت ؤخشي مً هزه الذوٌ مً بهتهاواث ختى ولى لم جىً الذولت الىالبت وشفا في الجزاع
مً ألاظاط ،وهى ما ًخفف بػن الص يء مً خذة اللُذ غلى وؽاه اللجىت.
ٌ
بال ؤن هىان سؿشة ؤخشي فادخت جفلذ جلً آلالُت ول ظذوي لها ،وهي غذم بميان بغالن اللجىت ما جخىـل بلُه
مً هخاثج بال بمىافلت ؤخشي مً ول ؤوشاف الجزاع ،خُض جفذس جلشٍشها النهاجي لؤلوشاف وال حػلىه بال بىلب منهم(.)2
فدتى وبن وان مىوً الخإزحر الىخُذ لهزه اللجىت هى ما ًفذس غنها مً جلاسٍش جىىؽف مً خاللها ؤلاهتهاواث ،وهي التي
جخىلب مىافلت ألاوشاف ختى جبذؤ بظشاءاث الخدلُم في ألاظاط ،فةن هزه الخلاسٍش وهزه الػالهُت جفلذ كُمتها
وىظُلت لؿي ؤو هجضاء بر جخىكف غلى بسادة الىشف اإلاىتهً مشة ؤخشي ،لُفبذ بُذه ؤن ًلشس في البذاًت هظش ظشاثمه
مً غذمه زم ًلشس بػذ رلً هل جخشط جلً الجشاثم للػلً ؤم جظل وي الىخمان .ومً هافلت اللىٌ ؤن مً لم ًفشح
بالبدض غً الجشٍمت لً ًإرن بالىؽف غنها .وبهزا الؽشه ألاخحر جفحر ول الخىىاث الشثِعُت لػمل اللجىت الذولُت
لخلص ي الخلاثم مؽشووت بةسادة ؤوشاف الجزاع.

()1موقع جلنة تقصي احلقائق < ،>https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=homeآخر زيارة  25نوفمرب .2019
()2الربوتوكول األول ،مادة  ،5 ،90ج.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

ً
وبمػاها في بزباث غذم فػالُت آلُت لجىت جلص ي الخلاثم بفىستها الخالُت ،فلذ سخبذ سوظُا خالٌ ألاًام
ً
الللُلت اإلاالُت ؤلاغالن الؽامل بلبىٌ بخخفاؿ اللجىت الزي كذ ؤـذسجه ً
ظلفا( ،)1مفعشة رلً بػذم فػالُت جلً
اللجىت وىاٌ زالزحن ً
غاما واهذ سوظُا فيها خالػت الخخفاـها .وكذ دللذ غلى جلً الال فػالُت بإن مػظم الذوٌ
ً
اإلاىكػت غلى البروجىوىٌ ألاوٌ لم حػترف باخخفاؿ اللجىت ختى آلان .وإلاا واهذ سوظُا في الىكذ الشاهً وشفا في
هضاغحن معلخحن :في ظىسٍا وفي ؤوهشاهُا ،فةنها برا ما اسجىبذ ؤي بهتهاواث مما ًذخل في الاخخفاؿ اإلالُذ لللجىت فةن
ألاخحرة لً جملً خُاله ً
ؼِئا ختى وبن ولب الخدلُم فُه ؤخذ ألاوشاف بال برا كبلذ سوظُا.
املطلب الثالث :جقىيد دوز اللجىت الدوليت للصليب ألاحمس
بن اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش جمخاص غً ؾحرها مً آلُاث الخىفُز غلى معخىي الذوس وؤلاهفار؛ فذوسها
همىظمت حععى لخدعحن ألاولاع ؤلاوعاهُت وجلذًم الذغم للمخمشسًٍ مً جبػاث الجزاغاث(ً )2مفي غليها الىابؼ
ً
ً
ً
خُادًا ًجػل اإلاىكف الػذاجي للمخىاصغحن ججاه ؤوؽىتها ؤكل مً آلالُاث ألاخشي ،وهى ما ًادي بلى
بوعاهُا
وابػا
الىلىت الشاهُت؛ مىز جإظِعها في غام  1863واللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش جمشل حجش الضاوٍت في بهفار اللاهىن
الذولي ؤلاوعاوي مً خالٌ مً جدمله مً مهماث غلى ؤـػذة غذة ججػل دوسها ًبرص بؽيل واضح برا ما كىسهذ
بؿحرها مً آلُاث الخىفُز .وٍفعش رلً ؼيل ؼػاسها اإلاػشوف لذي هشحر مً الػامت ومخابعي ألاخباس الزًً ًمىً ؤن
ًشبىىا بِىه وبحن غملُاث ؤلاؾازت ؤزىاء ألاصماث في الػذًذ مً اإلاىاظباث .وَؽفؼ له ً
ؤًما جىشاس بًشاد اظمها في غذة
مىاد في الاجفاكُاث ألاسبؼ والبروجىهالث مؼ مهام غذة جمىلؼ بها( )3خُض رهشث كشابت اإلااثت مشة(.)4
ً
ً
خُادًا ًمىلػبإغماٌ مشل جلذًم ؤلاظػافاث الىبُت
بوعاهُا
ومؼ رلً فةن وىن وؽاه الفلُب ألاخمش
ً
وبمذاداث الؿزاء والىعىة واخخُاظاث ألاوفاٌ( )6و ؤلاؼشاف غلى جىصَػهم ال ًمىؼ ؤن ججذ فُه الذوٌ
حػاسلا مؼ
ً
اهخلاما
مفالخها( )7مً جدلُم مىعب غلى ألاسك ؤو للمؿي غلى وشف الجزاع آلاخش ؤو الخىىُل باألظشي واإلادخجضًٍ
()5

()1بيان

صحفي

من

وزارة

اخلارجية

الروسية

<https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3859946?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNo
.>nkJE02Bw_languageId=en_GB
()2القانون ادلدين السويسري ،مادة  60وما بعدىا؛ النرام األساسي لللجنة الدولية للصليب األمحر ،مادة  ،2فقرة 1؛ النرام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واذلالل األمحر.
)3(/االتفاقية األوىل ،مادة  ،3مادة  ،9مادة  ،10مادة  23وغريىم.
Pfanner, supra note, p 291.

)(4

()5التقرير السنوي للجنة الدولية للصليب األمحر ،لبنان :صربة وشتيال.57 ،1982 ،
()6االتفاقية الرابعة ،مادة .23
( )7إعاقة عمليات اإلغاثة اليت تنقل االحتياجات األساسية للمحاصرين بغرض التنكيل هبم يعترب جرمية حرب ،انرر النرام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مادة  ،8فقرة .2
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يعقىب

منهم واظخخذام جشدي ؤولاغهم إلاعاومت الىشف ألاخش وباإلظماٌ ألي ؾشك غعىشي ؤو ظُاس ي .لزلً ًدذر ؤن
ًخزسع وشف الجزاع اإلاعلح باغخباساث مشل خماًت ؤمىه ؤو غذم مالثمت الخىكُذ إلاىؼ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش مً
صٍاسة ألاظشي واإلادخجضًٍ()1هما خذر باليعبت لبػن اإلاػخللحن في سجىن بظشاثُل وسفمها العماح إلامشلي لجىت
الفلُب ألاخمش بملابلتهم( .)2رلً وؾحره مً الزساجؼ مشل غذم الخىكُؼ غلى اجفاكُاث ظُيُف مً ألاظاط( )3وهى الزي
دفؼ الفلُب ألاخمش للخفىٌ غلى خم الىلىط لؤلشخاؿ اإلادخجضًٍ بمػشفت ظمُؼ اإلاداهم الجىاثُت الذولُت؛ فلذ
غلذث اجفاكا مؼ اإلادىمت الجىاثُت الذولُت لُؿىظالفُا( ،)4واإلادىمت الجىاثُت الذولُت لشواهذا( ،)5واإلادىمت الجىاثُت
الذولُت(.)6
وفي الجزاغاث ؾحر الذولُت جلػب بساداث الذوٌ ً
دوسا اهثر ً
خعما ،خُض ًخىكف مباؼشة الفلُب ألاخمش ليؽاوه
غلى سلاء الذولت التي حؽهذ الجزاع .بىق اإلاادة الشالشت اإلاؽترهت ًجىص للجهاث اإلاداًذة مشل الفلُب ألاخمش غشك
معاغذاتها باليعبت للجزاغاث ؾحر الذولُت .لىً الىق ال ًىكؼ التزام غلى الذوٌ بلبىٌ ما ٌػشله الفلُب ألاخمش مً
خذماث ؤو معاغذاث ،وبهما ًجػل فلي للمبادسة ؤظاط كاهىوي بدُض ال ًدم ألي مً ألاوشاف اإلاخىاصغت في فُما بػذ
اغخباس غشك اإلاعاغذة هزا جذخل ؾحر ؼشعي ،بل جدىاوله وجبدشه وجىبم بخفىـه اغخباساث خعً الىُت( .)7وهزا
الىق غلى الجاهب آلاخش ٌػجي ؤن الفلُب ألاخمش ومشُالجه مً اإلاىظماث اإلاػىُت باإلؾازت لهم ؤن ًدذدوا ً
وفلا لشئٍتهم
هىع وخاالث ألاوؽىت ؤلاوعاهُت التي ًمىً مماسظتها(.)8
بن ول ألاوؽىت التي جلىم بها اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش جفترك غذم ملاومت ؤو سفن ؤوشاف الجزاع بل
وجخىلب الخػاون مػها؛ فالفلُب ألاخمش ال ٌعخىُؼ ؤن ًذفؼ ؤوشاف الجزاع بلى كبىٌ اخخفاـه باظخخذام اللىة.
ً
غىلا غً صٍادتهم .ومً زم ًفبذ الخُاس
رلً ؤن الػىف ًخػاسك مؼ ما ًبخؿُه مً جدعحن ؤولاع ضخاًا الخشب
الىخُذ لزلً الهذف هى الخػاون ،لزا هجذ ؤن هىان التزام غام غلى وافت الذوٌ اإلاىكػت غلى اجفاكُاث ظُيُف بإن
ً
كاـشا فلي غلى الذوٌ
جبزٌ ول ما ًدعجى لها مً ظهىد لدعهُل مهماث لجىت الفلُب ألاخمش ،وهزا الالتزام لِغ
ً
غشفا ً
دولُا.
وبهما غلى الجماغاث اإلاعلخت وؤوشاف الجزاع ألاخشي باغخباسه
()1االتفاقية الثالثة ،مادة 123؛ االتفاقية الرابعة ،مادة .143
()2الشيخ عبد الكرمي عبيد وآخرون ضد وزارة األمن اإلسرائيلية ،احملكمة العليا اإلسرائيلية.2001 ،98/794 ،
()3مجهوريا أثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ضد دولة إريرتيا ،احملكمة الدائمة للتحكيم ،الىايhttps://casebook.icrc.org/case-study/eritreaethiopia-partial-< .2003 ،
.>award-pows
( )4االتفاق بني احملكمة اجلنائية الدولية ليغوسالفيا السابقة والللجنة الدو ي للصليب األمحر حول إجراءات زيارة احملتجزين حتت سلطة احملكمة.1996 ،311 ،ICRC ،
)(5
Robin Geiß, Humanizing the Laws of War, UK: Cambridge University Press, 1st ed,2017, p 223.
()6االتفاق بني احملكمة اجلنائية الدولية واللجنة الدولية للصليب األمحر حول زيارة األشخاص احملرومني من احلرية وف ًقا الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،دخل حيز التنفيذ  13أبريل .2006
()7اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات ،مادة.31
)(8
Nils Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, ICRC, 2016, p 321.
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يعقىب

ً
جدذًذا مبذؤ العشٍت ،ورلً
للذ فشلذ بسداث الذوٌ بػن العماث غلى وؽاه الفلُب ألاخمش ،و منها
لُممً اظخمشاس اليؽاه ؤلاوعاوي .اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش ًدىمها في وؽاوها مبادت ظبػت( )1حؽمل
ؤلاوعاهُت والجزاهت والخُادًت .جلً اإلابادت وفىكها الػذالت جفشك غلى الفلُب ألاخمش ؤن ٌػلً للمؤل ما ًفل لػلمه
مً بهتهاواث لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ليي جخدلم الؽفافُت وليي ًفبذ لذي اإلاجخمؼ الذولي اإلاػىُاث التي ٌعخىُؼ
مً خاللها ؤن ًفذس خىمه غلى اإلاخىاصغحن فُما ًخق امخشالهم اللتزاماتهم ؤلاوعاهُت وكذ الخشب ،وؤن ًخخز ً
مىكفا
ظُاظُا ،وبن لضم غ ً
ً
عىشٍا ،مً جلً ؤلاهتهاواث .فالفلُب ألاخمش ،بدىم ؤن غمله بىبُػخه مُذاوي ،في كلب
ً
ٌ
هشب غليها ،وهى ًدعم باالظخلاللُت ؤـالً ،فبذ في ؤفمل مىكؼ لىلل ـىسة خلُلُت إلاا كذ
الفشاغاث ومىلؼ غً ٍ
ًدذر مً مخالفاث اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ألوشاف اإلاجخمؼ الذولي الزًً كذ ال ًدعجى لهم الخفىٌ غلى وـف
ً
بهذاسا
بىفغ الىلىح إلاا ًدذر .هما ؤهه برا ؤغملذ مبادت الػذالت والجزاهت والخُادًت بؽيل مجشد ،فةهه ظُفحر
لخلىق اإلاػخذي غليهم جدذ لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ؤال ًذلي الفلُب ألاخمش وممشلىه بؽهاداتهم فُما ًذسوىه ؤو
ًذسههم مً خشوكاث .بل وؤهثر مً رلً ،سبما لى ؤغملذ جلً اإلابادت غلى ؤجمها لللىا ؤن الفلُب ألاخمش ًيبغي غلُه ؤن
ًبادس بخىـُل ؼهادجه وؤن ًدشن الذغىي ؤمام اإلاخخق بن لضم ألامش.
بال ؤهه غلى ـػُذ آخش هجذ ؤن اإلاهمت ألاظاظُت للجىت الذولُت للفلُب ألاخمش هي جلذًم اإلاعاغت لضخاًا
الخشوب والجزاغاث اإلاعلخت والػمل غلى جخفُف مػاهاتهم وخماًت خُاتهم وهشامتهم ودفؼ اإلاعئىلحن غنهم لخىفحر
ظشوف بوعاهُت لهم( ،)2وهي مهمت بوعاهُت في اإلالام ألاوٌ .وهىزا فةن الفلُب ألاخمش ًفترك به ؤن ًخجىب ما ٌػُله
غً الالىالع بذوسه ؤلاوعاوي.
بن مػىكاث وؽاه الفلُب ألاخمش لً جخلى مً بساداث اإلاخىاصغحن التي لً جىافم الفلُب ألاخمش في جشجِب
ؤولىٍاجه بالمشوسة .الػالهُت وؤلالشاس بالػملُاث الاوعاهُت هما غاملي مػادلت ًخىلها ول مً اإلاخىاصغحن والفلُب
ألاخمش غلى العىاء .لً ًخىاوى فيها اإلاخىاصغىن غً بهذاس الػملُاث ؤلاوعاهُت برا جشجب غليها براغت اهتهاواتهم بما ًمش
بمفالخهم .رلً ال ًترن للفلُب ألاخمش الىشحر مً الاخخُاس؛ فةن وان في بـذاس بُاهاث جذًً الذوٌ اإلاىتهىت جدلُم
الػذالت لىىه ٌؽخمل غلى تهذًذ ألوؽىخه ؤلاوعاهُت فةهه لً ًخخاس ألاولى ،وظُلاًن ـىجه في غملُت الػذالت بإن

()1النرام األساسي للحركة الدو ي للصليب األمحر واذلالل األمحر.
()2مهمة اللجنة الدولية للصليب األمحر ،متاح على < ،>https://www.icrc.org/en/mandate-and-missionآخر زيارة  20أكتوبر .2019
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

ً
ً
ٌعخمش في سفؼ اإلاػاهاة وجخفُف ألاآللم ،)1(.فاللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش ال ًمىً ؤن جيىن "بىال للػذالت وبىال
الػمل ؤلاوعاوي في آن واخذ"(.)2
لزلً فةن اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش لم جلم بالىؽف غً اظم الذوٌ التي جىتهً اللاهىن الذولي
الاوعاوي بال في خاالث هادسة ً
ظذا( .)3وهي جفػل رلً غىذما جيىن الػالهُت هي العبُل الىخُذ لخدعحن ألاولاع
ؤلاوعاهُت .كبل ؤلاففاح ًخدشي الفلُب ألاخمش جىافش غذة ؼشوه هي :ظذًت الاهتهاواث وجىشاسها ،والخىزم مً وكىغها
مؼ فؽل الجهىد ؤلاوعاهُت في وكف هزه الاهتهاواث(.)4

املبحث الثاوي :آلياث إهفاذ القاهىن الدولي إلاوصاوي مىجهت الفعاليت
كذ ًجذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي لالخه في آلُاث جىفل له فػالُت وعبُت ومعاخت للىفار ،بال ؤن بساداث الذوٌ
ً
كذ جدذ مً فػالُت هزه آلالُاث بما ًخذم مفالخها فخفبذ الذوٌ راث الىفىر الذولي مخدىمت في معاس واهىباق
هزه آلالُاث بدُض جىظهها ً
بػُذا غنها وغً خلفائها وٍلخفش جىبُلها غلى الذوٌ ألالػفً .خضح بالخالي الخإزحر العلبي
ً
وجدذًذا الذوٌ الىبري ،غلى آلُاث مشل اللاهىن الجىاجي الذولي الزي لم ٌؽمل جاسٍخ مداهماجه
إلساداث الذوٌ،
اهتهاواث الذوٌ الىبريً ،
وؤًما ألامم اإلاخدذة التي جخإزش خُادًتها بما جملىه الذوٌ الىبري مً امخُاصاث.

املطلب ألاول :إثازة املصئىليت عن اهتهاكاث القاهىن الدولي إلاوصاوي عبر القاهىن الجىائي الدولي
بن اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،هما ؤؼحر مش ًاساً ،فخلذ ألاداة التي جىلله مً خحز الخىاظش والىظشٍت بلى ؤسك الىاكؼ
ُ
ً
جىبُلا للىاغذه ،وٍجذ اإلاخاوبحن به ؤ ًزشا غليهم .ؤبشص مىاوم هزا الخىبُم هى معإلت اإلاعئىلُت غً
خُض ًجذ
مخالفاث رلً الفشع مً اللاهىن وهي التي ًفترك ؤن جدلم الشدع وجممً خذ ؤدوى مً الامخشاٌ له .هما ؤن كىاغذ
اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي برا ما اكترهذ بجضاء ؤـبدذ كىاغذ كاهىهُت مىخملت الخفاثق باإلاػجى الفجي .وإلاا واهذ
هفىؿ مػاهذاث ظُيُف ألاسبؼ والبروجىوىالث اإلالخلت لم جىق غلى آلُت غلابُت للمخالفاث اإلادخملت لىفىـها،
Jacob Kellenberger, Speaking Out or Remaining Silent in Humanitarian Work, International Review of the Red Cross, vol.

)(1

86(855), 2004.
Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary, Henry Dunant Institute, Geneva, 1979, p 39.

)(2

( )3مثاذلا إعالن أن اسرائيل انتهكت القانون الدو ي اإلنساين لرفضها مرور سيارات اإلسعاف دلنطقة الزيتون بقطاع غزة يف .2009
ICRC, Action by the International Committee of the Red Cross in the Event of Violation of International Humanitarian Law

)(4

or of the Other Fundamental Rules Protecting Persons in Situations of Violence, ICRC, 2005, p 87.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

ؤـبدذ مىاوم الخماط بحن اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي واللاهىن الجىاجي الذولي هي اإلاخشط الخىبُلي الىخُذ للىاغذ
اللاهىن ؤلاوعاوي مً الىاخُت الػلابُت  -بخالف اإلاداهماث الىوىُت .رلً بالشؾم مً ؤن اللاهىن الجىاجي الذولي راجه
كذ غاوى وىاٌ غمشه ،وختى حعػُيُاث اللشن اإلااض ي ،مً غذم دخىله خحز الخىفُز بالشؾم مً امخالء ظػبخه
باالجفاكُاث واإلاػاهذاث(.)1والخذًض غً جإزحر بساداث الذوٌ غلى آلُاث الخىفُز في هزا العُاق ال ًخلى مً اظخػاسة
جفاـُل جلً الػالكت مً اللاهىن الجىاجي الذولي.

ا
ا
أوًل :التزاماث وحقىق الدول في حالت الاهتهاكاث الجصيمت وفقا للقاهىن الجىائي الدولي
حعهم ؤخيام اللاهىن الجىاجي الذولي في بهماٌ البىاء اللاهىوي وبلفاء بػن الفػالُت غلى هفىؿ الخجشٍم
التي ؤظعذ لها اجفاكُاث ظُيُف .رلً بر جدىاوٌ بخىظؼ ؤهثر معئىلُت الذوٌ وخلىكها ؤو ظلىاتها في خالت وكىع
بهتهان ظعُم .فةرا وان غلى الذوٌ التزام بالدؽشَؼ لالهتهاواث الجعُمت ،فةن غليها التزام ملابل بػذم ظً ؤي هق
حؽشَعي ًدىٌ دون بهفار كىاهحن الاهتهاواث الجعُمت( .)2هما ًجب غلى الذوٌ برا ما وكػذ هزه الاهتهاواث الالتزام
ً
غمال بلاهىن ظُيُف( ،)3وهزلً ً
وفلا ألخيام اللاهىن
بمبذؤ(aut dedere aut judicareالالتزام باإلاداهمت ؤو الدعلُم)
الجىاجي الذولي .هما ًففها ؼشٍف بعُىوي؛ بر حؽمل واظباث الذوٌ غىذ وكىع اهتهاواث ظعُمت :الخدلُم مؼ
الجىاة ،والاتهام واإلاداهمت ،وحعلُم اإلاجشمحن ،وجلذًم اإلاعاغذة في الخدلُلاث اللماثُت بما في رلً الذولُت منها(.)4
والذوٌ هما جلتزم بخذابحر مػُىت في مىاظهت ظشاثم الخشب ،فةنها جملً غلى الجاهب آلاخش ظلىاث ؤو خلىق
جفشؽ مً خاللها بساداتها برا ؼاءث ؤن جخخز خىىة ؤبػذ مً مجشد الامخشاٌ لاللتزام في وشٍم بخترام اللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي؛ فالذوٌ جملً ؤن حعدىذ بلى الاخخفاؿ اللماجي الذولي في مذ اخخفاـها للخدلُم والػلاب غلى الجشاثم
ً
بهجلحزًا غلى ظشاثم خشب بسجىبها في الهىذً .
ً
ً
ؤًما
شخفا
التي ال جشجبي بها بالمشوسة( ،)5فعىَعشا مشال ًمىً ؤن جداهم
خل مً كُذ جلادم الػلىبت ؤو الجشٍمت ورلً
كذ حػخبر محزة للذوٌ ؤنها في خالت ؤلاهتهاواث الجعُمت جفبذ الذوٌ في ٍ

James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th ed, UK: Oxford University Press, 2012, p 671.

)(1

()2اتفاقية عدم القيود التشريعية على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية  1970؛ االتفاقية األوروبية لعدم تطبيق القيود التشريعية على اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،1974 ،عن زلمود شريف
بسيوين ،القانون اإلنساين الدو ي( ،القاىرة :دار النهضة العربية ،)2016 ،ط ،ص.84 :
)(3
Gary Solis, The Law of Armed Conflicts: International Humanitarian Law in War, 1st ed, UK: Cambridge University Press,
2010, p 205.
()4شريف بسيوين ،ادلرجع السابق82 ،؛ االتفاقية األوىل ،مادة 49؛ االتفاقية الثانية ،مادة .50
)(5
Crawford, supra note, p 246.
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

ظىاء في بظشاءاث مداهمت ووىُت ؤو دولُت ،هما ؤنها لً جلُذ بالذفؼ بىاغت ألاوامش الػلُا( ،)1ولً ًلف ً
غاثلا ؤمام
اخخفاـها الخفاهاث الذبلىماظُت بما في رلً خفاهت سثِغ الذولت(.)2
ا
ثاهيا :الخالف حىل املادة الثالثت
جمُل الذوٌ بلى غذم بلفاء هفغ الخماًت اإلامىىخت للجزاغاث الذولُت غلى الجزاغاث ؾحر الذولُت ألن رلً ًىلم
ًذها ؤهثر في مىاظهت ما جلذس ؤهه تهذًذ داخلي .لزلً فإن ًىظذ جمُحز بحن الجزاغاث الذولُت وؾحر الذولُت وؤن جترجب
هخاثج والتزاماث خاـت لؤلولى دون الشاهُت ًدلم للذوٌ هزا الهذف.
بن اجفاكُاث ظُيُف كذ ـىفذ مجمىغت مً ألافػاٌ برا اسجىبذ في هضاع دولي غلى ؤنها "اهتهاواث ظعُمت"،
بِىما لم حعخخذم رلً الىـف في اإلاادة الشالشت اإلاؽترهت التي جىدىاوٌ الجزاغاث ؾحر الذولُت واهخفذ بإن اغخبرث
ً
ً
"مدظىسة" .وكذ ؤزاس رلً لؿىا خىٌ ما برا وان رلً ٌػجي غذم وظىد اهتهاواث ظعُمت غلى معخىي
بػن ألافػاٌ
الجزاغاث ؾحر الذولُت ؤم ال ،ودفؼ البػن بلى اللىٌ بإهه ال ًىظذ جفعحر ؤخالقي ؤو حجت كاهىهُت مىىلُت جذغم مػاملت
ً
مشجىبي الاهتهاواث غلى اإلاعخىي الىوجي بىشٍلت ؤهثر حعاهال مً مشجىبي هفغ الاهتهاواث غلى اإلاعخىي الذولي(.)3
ً
ورلً الخفيُف لجعامت الجشاثم ً
بىاء غلى دولُتها ًجػل الالتزاماث والعلىاث اإلازوىسة غالُه كاـشة غً
الجزاغاث ؾحر الذولُت ،بما في رلً الاخخفاؿ الذولي لالهتهاواث "الجعُمت" وهزلً جلادم ظشاثم الخشب .وهزا ما
اهخلذه اللاض ي ظىسط ؤبي ـػب خُىما اوؽم بشؤًه غً سؤي ؤؾلبُت هُئت اإلادىمت الجىاثُت الذولُت بُىؾعالفُا
غىذما جفذث لهزه اإلاعإلت ؤزىاء حػشك اإلادىمت الجىاثُت الذولُت بُىؾعالفُا لهزه اإلاعإلت في كمُت .)4(Tadić
ظاثذا ختى وكذ كشٍب ً
ً
ظذا( .)5بال ؤهه كذ حؿحر ،فالؿالب لذي الفله آلان ؤن الىخاثج
وكذ ظل هزا اإلافهىم
ٍ
ٍ
الالضامُت واخذة غلى الىظامحن وؤهه ال ًجب ؤن ًيىن هىان جمُحز بحن ما هى دولي وؾحر دولي مً الجزاغاث فُما ًخق
الجاهب ؤلاوعاوي والاهتهاواث الجعُمت( .)6والخذًض غً هزا الخمُحز في ألاوـاف والػىاكب له ؤهمُخه الػملُت ،فهى
ً
لِغ جدامال غلى اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وبهما كلم مبىاه الىاكؼ؛ رلً ؤهه لى هظشها للجزاغاث مىز الخشب الػاإلاُت
( )1واألمر ىنا تكتنفو تعقيدات تفوق رلرد االمتناع عن األوامر العليا غري ادلشروعة؛ فتلك األوامر جيب أن تكون غري مشروعة بشكل واضح ،وىو ما ال ميكن وصفو بشكل مسبق رلرد خاصةً وأن محية
ادلعركة وكذلك مستوى الوعي الالزم لشخص ادلقاتل قد يفسدا حكمو على ماىو غري ادلشروع .إال أن ىناك ما يسهل متييزه من االنتهاكات مثل اجلرائم ادلرتكبة يف سجن أبو غريب و ماي الي بفييتنام.
()2شريف بسيوين ،ادلرجع السابق.
)(3
Theodor Meron, International Criminalization of International Atrocities, AJIL, vol. 89:3, 1995,p 561.
Chile Eboe-Osuji, Grave Breaches as War Crimes: Much Ado About Serious Violations, ICC, 8; available at

)(4

[https://www.icc-cpi.int], last visited 30 November 2019.
Solis, supra note, p 99.

)(5

( )6شريف بسيوين ،ادلرجع السابق.84 ،
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أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

الشاهُت لىظذها ؤن الػالم كذ ؼهذ كشابت اإلائخحن وخمعحن هض ً
ً
معلخا ،الؿالبُت الػظمت منهم هي هضاغاث داخلُت،
اغا
خلفذ وسائها ضخاًا ًلذسون بداولي مئت وظبػحن ملُىن( .)1لزلً فلذ اججهذ بػن الذوٌ لخممحن كىاهُنها الذاخلُت
ً
اظدىادا بلى الاخخفاؿ الذولي(.)2
هفىؿ جمىنها مً الػلاب غلى اهتهاواث اإلاادة الشالشت اإلاؽترهت
ً
ً
ً
وعبُا بر اغخبر ؤن هىان
مؿاًشا
مىخى
ومً الجذًش بالزهش ؤن مُشاق سوما للمدىمت الجىاثُت الذولُت ؤخز
"اهتهاواث ظعُمت" غلى معخىي الجزاغاث ؾحر الذولُت( ،)3وهزلً فػل الىظام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت في
سواهذا؛ بر جبيذ هفغ الخدذًذ العابم(.)4
املطلب الثاوي :دوز ألامم املخحدة في إهفاذ القاهىن الدولي إلاوصاوي
بن الشبي بحن ألامم اإلاخدذة والخذًض غً الخذ مً جبػاث الخشب هى ؤمش وبُعي؛ فالخشب مدي اهخمام
سثِس ي لؤلمم اإلاخدذة وهي التي خشظذ مً سخم الخشب في ألاظاط وكامذ لخمىػه وجمىؼ آزاسه اإلاذمشة التي غاوى منها
الػالم .فاألمم اإلاخدذة لم جيؽإ بال لفؽل اإلاجمخؼ الذولي في خىك خُاة ظلمُت في ججشبخحن مشٍشجحن ظلبخا خُاة خىالي
حعػحن ملُىن وعمت في ؤكل مً خمعحن ً
غاما .لزا وان لض ًاما غلى ؤلاظخماع ؤلاوعاوي ؤن ًجذ ـُؿت جفاهم جىفل
الخػاٌؾ العلمي وجدذ مً اإلاأس ي ؤلاوعاهُت التي حؽهذها الجزاغاث اإلاعلخت( .)5لزلً فةن غمل ألامم اإلاخدذة وزُم -
وال ؼً -باللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وله دوس فاغل في بهفار رلً اللاهىن.
ا
أوًل :ألامم املخحدة باعخبازها آليت لخىفير القاهىن الدولي إلاوصاوي وحامي له
بن غمل ألامم اإلاخدذة باللاهىن الذولي ؤلاوعاوي لِغ مً مىىلم الفمالت ،وال ًازش في التزامها به خفىث ووإة
الخشب غً الفترة التي وؽإث فيها وال جىىس ؤوؽىتها وحؽػبها ،وبهما التزام ألامم اإلاخدذة باللاهىن الذولي ؤلاوعاوي كاثم
ً
وَعدىذ بلى مشظػحن :فمً هاخُت جخلُذ به بمىظب كاهىن ألامم اإلاخدذة راجه ،ومً هاخُت ؤخشي جلتزم به باغخباسه غشفا
ً
دولُا؛ فاألمم اإلاخدذة ؼإنها ؼإن ؾحرها مً اإلاىظماث الذولُت ،حػخبر شخق مً ؤشخاؿ اللاهىن الذولي ،جلتزم بما

()1زلمود شريف بسيوين ،اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون اجلنائي الدو ي( ،القاىرة :دار النهضة العربية )1998 ،ط 2؛ انرر شريف بسيوين ،القانون الدو ي اإلنساين.85 ،69 ،
Julie Pasch, State Obligation to Punish Core International Crimes and the Proposed Crimes Against Humanity Convention,

)(2

(2014), p 206: available at [https://www.legal-tools.org/doc/d6a48a/pdf/], last visited 30 November 2019.
( )3ميثاق روما ،مادة  ،8فقرة .2
( )4النرام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية برواندا ،مادة .4
()5ذكر يف مستهل ميثاق األمم ادلتحدة ادلوقع يف  26يونيو  1945أن احلماية من ويالت احلرب وتعزيز حقوق اإلنسان ىم ىدف إنشاء "األمم ادلتحدة".
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ًفشله رلً اللاهىن مً كىاغذ غشفُت ( ،)1هما ؤن البروجىوىٌ ألاوٌ ًلضم الذوٌ ألاغماء بالخػاون مؼ ألامم اإلاخدذة
والػمل ً
وفلا إلاُشاق ألامم اإلاخدذة( ،)2وهى ما ًجػل التزام ألامم اإلاخدذة فُما ًخػلم باألولاع ؤلاوعاهُت في الجزاغاث
اإلاعلخت التز ًاما جمامى ًُا؛ مفذسه اإلاُشاق والػشف ً
مػا.
خلُلت ؤن الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدذة لها الخم في ؤن جىاكؾ وجفذس جىـُاث خىٌ ول ما ًذخل في هىاق
ً
ألامم اإلاخدذة هيل(ً )3مىدها معاخت ؾحر ملُذة بدذود وبألُاث اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي راجه في خماًت ضخاًا
الجزاغاث اإلاعلخت .والجمػُت الػامت كذ ؤهذث في ؾحر مىاظبت غلى الذوٌ ألاغماء حػمُذ خلىق ؤلاوعان ؤزىاء
الجزاغاث اإلاعلخت .مشاٌ رلً اللشاس الؽهحر سكم  2444لعىت  1968الزي ؤهذث فُه وؤسظذ مبادت هما خماًت
اإلاذهُحن وغذم خشٍت اإلاخىاصغحن في الاخخُاس ؾحر اإلالُذ لؤلظلخت( ،)4والزي ؤدي راجه فُما بػذ بلى جبجي البرجىوىلحن
ؤلالافُحن الجفاكُاث ظُيُف في  .)5(1977وكذ ؤهذث غلى وظىب جىبُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي بذون ؤي جمُحز ً
بىاء
ً
وخاـت مماسظاث مجلغ ألامً.
غلى ؤـل الجزاع ؤو ؤظبابه ؤو ما ًذغُه ألاوشاف مً ؤظباب( ،)6وهى ما ًخالف الىاكؼ
ألامً.

بواس غمل مجلغ ألامً ً
وفلا إلاُشاق ألامم اإلاخدذة ًىفل له جىظُف الػذًذ مً الخذابحر في خذمت ألاولاع

ؤلاوعاهُت بخالف اظخخذام اللىة الػعىشٍت :فهى ًمىً ؤن ًىلم مهام جلص ي خلاثم ؤو بوؽاء مداهم ظىاثُت( ،)7هما
هما ؤن له ؤن ًخخز ما ًتراءي له مً الخذابحر الشادغت التي ال جىىىي غلى اظخخذام اللىة الػعىشٍت مشل كىؼ
الػالكاث الذبلىماظُت و ؤلاكخفادًت وهزلً وظاثل اإلاىاـالث وؾحر رلً مما اجاخخه اإلاادة الخادًت وألاسبػحن بؽيل
ؾحر خفشي( .)8رلً ؤلاواس ًمىً مجلغ ألامً مً مجمىغت جذابحر وبظشاءاث ؤوظؼ مما ًخاح له بمىظب اللاهىن

Advisory Opinion, 1980 I.C.J. 73, 89-90 (Dec. 20) (holding that “[i]nternational organizations [such as the UN] are subjects

)(1

of international law and, as such, are bound by any obligations incumbent upon them under general rules of international law”).
()2الربوتوكول األول ،مادة .89
()3ميثاق األمم ادلتحدة ،الفصل الرابع.

( )4قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  1968/2444بعنوان "احرتام حقوق اإلنسان يف النزاعات ادلسلحة" 19 ،ديسمرب .1968
Hans-Peter Gasser, “The United Nations and International Humanitarian Law: The International Committee of the Red
Cross and the United Nations' involvement in the implementation of international humanitarian law”, symposium held by
ICRC, Geneva, October 1995, available at [https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jmuk.htm], last
visited 2 February 2020.
)(5

()8ميثاق األمم ادلتحدة ،ادلادة .41
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الذولي ؤلاوعاوي ،بل وختى ًمىىه مً ولؼ ما ًتراءي له مً آلُاث جىفل له بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي( ،)1وهى
ًملً فىق رلً مضٍت ؤلاهفار الجبري( )2وهى ما ال ًخاح لآللُاث اإلاىفىؿ غليها في اجفاكُاث ظُيُف.
ومجلغ ألامً كذ ماسط الػذًذ مً ألاوؽىت في هزا الفذد ،فهى كذ خض في ؾحر مىاظبت غلى بخترام اللاهىن
ً
الذولي ؤلاوعاوي( ،)3بر كام مشال بالخض غلى بخترام اجفاكُت ظُيُف الشابػت مً كبل الاخخالٌ الاظشاثُلي الزي ؤمشث
ً
واًما غلى الىـىٌ والىلل ؾحر اإلاؽشوه وؾحر اإلالُذ لشخىاث ؤلاؾازت(.)5
خيىمخه بىفي ؤسبػت ؤظشي فلعىُيُحن(،)4
هزلً خض غلى جىكُؼ غلىباث غلى ألاشخاؿ الزًً ٌؽىخف جىسوهم في اهتهان اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي( .)6باإللافت
باإللافت بلى رلً كام مجلغ ألامً بخذؼحن مهمت جلص ي خلاثم في العىدان للىـىٌ إلاػلىماث خىٌ مىتهيي اللاهىن
الذولي ؤلاوعاوي في داسفىس( ،)7هما ؤهه كذ ؤخاٌ بلى اإلادىمت الجىاثُت الذولُت الخالت في العىدان بالشؾم مً ؤنها لِعذ
ً
غمىا في اإلادىمت( .)8ومً ؤبشص جذخالجه ،وسبما ؤبشص الخىبُلاث التي ؼهذها اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي آللُاث
لِعذ
الخىفُز واهذ مداهم ظشاثم الخشب :بوؽاء اإلاداهم الجىاثُت الخاـت في ٌؿىظالفُا وسواهذا(.)9
ً
غلى الشؾم مً اإلاىكؼ اإلامحز إلاجلغ ألامً باليعبت ألدواث بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،خاـت فُما ًخػلم
بةوؽاء اإلاداهم الجىاثُت الذولُت ،بال ؤهه ال ًخلى مً جإزحر بساداث الذوٌ ،ومً باب ؤولى ؤال ًخلى هى مً الخإزش بةساداث
الذوٌ ً
هظشا للىابؼ العُاس ي الزي ًدىم وؽاوه والزي ًىػىغ غلى آلُت غمله .بهه ال ًىظذ في الىفىؿ التي جىظم
غمل مجلغ ألامً في مُشاق ألامم اإلاخدذة ما ًفشك غلُه الػمل بدُادًت وغذم جدحز وسبما لم ًىً رلً مً كبُل
الفذفت وهى الزي ًدخفظ بملاغذ داثمت للىالًاث اإلاخدذة واإلاملىت اإلاخدذة والفحن وفشوعا وسوظُا ،وهى ما ًازش وال
ؼً غلى هظام الخفىٍذ باإلاجلغ وَعمذ بخيىًٍ الخدالفاث غلى خعاب اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي .وٍماف بلى رلً
ً
الخم في الفُخى الزي جخمخؼ به هزه الذوٌ الخمغ والزي ًمىؼ اللشاساث ؤن جخشط بلى الىىس فمال غً جىفُزها.
ً
بن جلً ألادواث الخمحزًت جلف خاثال بالفػل ؤمام جذؼحن جدلُلاث ؤو جمشٍش كشاساث في ؾحر مشة واهذ جلً
ؤلاظشاءاث في ؾحر ـالح الذوٌ الخمغ ؤو خلفائها ،لزلً ٌعجض اإلاجلغ غً اللُام بذوسه باليعبت لالهتهاواث التي
ُ
ً
ماخشا مؼ معلمي ؤلاٌؿىس ،وبالىبؼ
اسجىبتها الىالًاث اإلاخدذة في الػشاق وؤفؿاوعخان مشال ،ؤو جلً التي اسجىبتها الفحن
Pfanner, supra note, p 315

)(1

()2ميثاق األمم ادلتحدة ،ادلادة .42
()3انرر قررات رللس األمن  1992/788و 1995/792يف ليربيا ،و 1998/1193يف أفغانستان.
)(4
S/RES/681 (1990) on Israel and the Occupied Territories, available at [https://www.refworld.org/docid/49fef6032.html], last
visited 1 April 2020.
)(5
S/RES/1870 (2009) on Sudan, available at [https://www.refworld.org/docid/49fef6032.html], 1 April 2020.
()6القرار  ،2004/1572فقرة .9
()7قرار  /2004/1564فقرة .12
()8قرار 2005/1593
()9قرار  ،1993/808وقرار  1993/827ليغوسالفيا ،وقرار  1994/935لرواندا
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الاهتهاواث التي جشجىبها كىاث الاخخالٌ الاظشاثُلُت ججاه الفلعىُيُحن ومنها غملُاث الخهجحر وبىاء اإلاعخىوىاث اإلاعخمشة
والتي حػخبر اهتهان ظعُم ً
وفلا الجفاكُاث ظُيُف وظشٍمت خشب.
ا
ثاهيا :خضىع ألامم املخحدة للقاهىن الدولي إلاوصاوي
ً
بن غملُاث العالم الخابػت لؤلمم اإلاخدذة كذ جىلعم بلى :ؤوال :غملُاث خفظ العالم ،وهي التي حعدىذ بلى
ً
اظخصىاء وفي خاالث خفشٍت( )1وجدعم
الففل العادط مً مُشاق ألامم اإلاخدذة وال حعخخذم فيها اللىة الػعىشٍت بال
بالخُادًت .وهي جخلُذ بمبذؤ مىافلت ؤوشاف الجزاع( ،)2ؤي ؤهه ٌػتريها ما ٌػتري هظام اللىي الخامُت مً ؤلاخخيام
ً
بهدؽاسا ألنها جإحي في مشخلت ًبذؤ ألاوشاف فيها في الخفاهم.
إلساداث الذوٌ ،وبن واهذ مهام خفظ العالم ؤهثر فػالُت و
ً
ً
اظدىادا للففل العابؼ( ،)3وهي
زاهُا :غملُاث بهفار العالم ،وهي غلى خالف ألاولى ،حػمل فيها اللىة الػعىشٍت
ً
ً
وبُػت مضدوظت مشل
وؤخُاها ًيىن رو
جىبُلا وال جشجىً بلى مىافلت ألاوشاف وبهما غلى كشاس مجلغ ألامً.
وهي ؤكل
ٍ
الخالت في الفىماٌ؛ بر واهذ وظُفت الػملُت هي ؤلاؼشاف غلى وكف بوالق الىاس في ملذٌؽى زم ما لبض ؤن جىظؼ
لِؽمل ول الفىماٌ لخفبذ الىظُفت هي جإمحن بِئت مىاظبت إلاهام ؤلاؾازت ؤلاوعاهُت باظخخذام ول ما ًلضم مً
وظاثل(.)4
واإلاالخظ ؤن جلً الػملُاث بىىغيها كذ ؼهذث اهتهان ول مً كىاث مهام العالم راتها ألخيام اللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي ومنها في ظمهىسٍت اليىهجى الذًملشاوُت ،ومىصمبُم ،والبىظىت ،ووىظفى ،ووامبىدًا ،ومشل جلً اإلاضغىمت في
الفىماٌ مً الخػزًب واظتهذاف اإلاذهُحن( ،)5وهزلً ظاهشة الاظخؿالٌ الجيس ي لضخاًا ألاصماث ،مما اظخذعى مػه
بـذاس ؤوٌ بُان مً هىغه ًذًً فُه مجلغ ألامً الاهتهاواث الجيعُت الخادزت مً الػاملحن بمهام العالم(.)6
لزلً جىشح غلى الىاولت معإلت ؼيل اإلاعئىلُت غً الاهتهاواث اإلاشجىبت بىاظىت الػاملحن بمهام العالم
لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي الزي ًفترك بهم ـىهه ودغم آلُاث .جلً اإلاعئىلُت كذ جإخز ؼيل معئىلُت الذولت غما ًلؼ
مً ؤجباغاها مً مخالفاث ،وال ًازش غلى رلً وىن ظُاق هزه اإلاخالفاث هى وؽاه جدمله مىظمت دولُت مشل ألامم
( )1تستخدم القوة العسكرية يف عمليات حفظ السالم ألغراض معينة تتمثل يف الدفاع عن النفس والدفاع عن ادلدنيني والدفاع عن أىداف ادلهمة ،للمزيد انرر Alex Bellamy, Paul
Williams and Stuart Griffin, Understanding Peace Keeping, 2nd ed, UK: Polity Press, 2010, p 153.
( )2إال أنو وإن ىذه ىي القاعد فهي تشهد استثناءات سلتلفة فقد حيدث ويتم إطالق عمليات حفظ سالم غري إرادة طريف النزاع ،أو دبوافقة الدولة اليت يشهد إقليمها النزاع دون موافقة الطرف األخر.

)(3

Peter Chapman, Ensuring Respect: United Nations Compliance with International Humanitarian Law, p 2; available at
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23525.pdf], last visited 25June 2020.
( )4قرار رللس األمن  ،1992/751وقرار .1992/794
)(5
Brian Tittemore, Belligerents in Blue Helmets: Applying Interntional Humanitarian Law to United Nations Peace
Operations, Stanford Journal of International Law, vol 33, issue 1, 1997, pp 88-89.
( )6بيان صحفي ،2005/21 ،متاح على < ،>https://undocs.org/S/PRST/2005/21آخر زيارة يف  30نوفمرب .2019
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اإلاخدذة( ،)1هما ًمىً بزاسة اإلاعئىلُت الفشدًت غً وشٍم اإلاداهمت بىاظىت الذولت التي ًدبػها اإلاىتهً( ،)2وبرا واهذ
الاهتهاواث مً الجعامت بما ًىفي للخمىع الخخفاؿ اإلادىمت الجىاثُت الذولي ًمىً ؤن ًخمؼ لها( .)3ؾحر ؤن ألامم
اإلاخدذة معئىلُت ألامم اإلاخدذة راتها ال ًمىً بزاستها إلاا جخمخؼ به مً خفاهت.
مما حػاهُه ً
ؤًما مهام العالم الخابػت لؤلمم اإلاخدذة وٍخجلى فُه بؽذة جإزحر بساداث الذوٌ هى بـذاس العلىاث
الىوىُت ؤوامش للىاتها اإلاؽترهت في مهام خفظ العالم بػذم الاظخجابت لخػلُماث مػُىت مً كُادة مهام خفظ العالم
بذون ؤن جيىن كذ ؤبذث جدفظها غلى اإلاعاثل التي حؽملها جلً الخػلُماث لؤلمحن الػام كبل بذاًت اإلاهمتً ،
غلما بإهه
ًفترك اهفُاع اللىاث اإلاؽاسهت في مهام خفظ العالم للادة اإلاهام دون العلىاث الىوىُت ؤزىاء جلً اإلاهام .بن جذخل
العلىاث الىوىُت غً وشٍم جلً الظاهشة التي حعمى " "caveatsؤو "الخدفظاث" ٌػشكل غمل مهام خفظ العالم
بؽذة وٍمىؼ جدلُلها ألهذافها بر ّ
جلىد ظلىت اللُاداث اإلاُذاهُت للىاث خفظ العالم غلى الجىىد( .)4بن الذوٌ
اإلاؽاسهت بلىاتها في مهام خفظ العالم باميانها ؤن جبذي جدفظاتها خىٌ وؽاه ظىىدها في هزه الػملُاث لؤلمحن الػام
بدُض ًخم الخىـل الجفاق خىٌ جلً الخدفظاث كبل البذء في الػملُاث ،وجلً وبن واهذ مماسظت مىخلذة( )5إلاا
حػىعه مً جذخل الذوٌ اإلاؽاسهت والخذ مً هفاءة غملُاث خفظ العالم ،بال ؤنها جخم بؽيل جىافلي مؼ ألاماهت
الػامت( )6جمىً كُادة مهام خفظ العالم مً الخىُف مؼ هزه الخدفظاث والاخدعاب لها في اإلاُذان .ؾحر ؤن جلً
الخدفظاث كذ ًخم ابذائها ؤزىاء ظحر الػملُاث ودون ظابلت اجفاق مؼ ألامحن الػام بدُض ًفاجئ كاثذ اإلاهمت بػذم
اظخجابت كىاث دولت ما للخػلُماث ؤو بخإخشها في الاظخجابت لخحن الشظىع لعلىاتها الىوىُت ،وهى ما اهخلذ بؽذة وجم
ؤلاًفاء باغخباسه "غفُان لؤلوامش الػعىشٍت"(.)7

()1جلنة القانون الدو ي ،التقرير الثالث حول مسئولية الدول 10 ،يوليو  ،267 ،2000ب.
()2نشرة األمني العام لألمم ادلتحدة 6 ،1999/13 ،أغسطس  ،1999عن شادبان ،ادلرجع السابق.
()3و 8و.9نرام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مواد  6و.7
Report of the High-Level Independent Panel on United Nations Peace Operations presented to the Secretary General, 15

)(4

June 2015, 57.
“Action for Peacekeeping”, Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations; “The Kigali Principles

)(5

on the Protection of Civilians” a memorandum of the conference “Protection of Civilians through Peacekeeping: From
;Mandate Design to Implementation” held by the government of Rwanda, May 2015
"The future of United Nations Peace Operations: Implementation of the recommendations of the High-Level Independent

)(6

Panel on Peace Operations”, A/70/357–S/2015/682, report of the Secretary-General, 2 September 2015.
Report of the High-Level Independent Panel on United Nations Peace Operations presented to the Secretary General, supra

)(7

note, p 28.
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الخاجمت
بػذ ول جىلُب فُما كذ ًيىن ً
ظببا في غذم فػالُت بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،هجذ ؤن ؼإهه ؼإن ؤدواث
ً
اللاهىن الذولي الػام غلى غمىمهاً ،
دوما ما جفىذم بمبذؤ ظُادة الذوٌ ،فمهما واهذ ألافياس المػت والىفىؿ
ً
مدىمت لً حػشف للخىبُم ً
وشٍلا واإلاا ؤن بسادة الذوٌ ً-ىخىفها مبذؤ العُادة -جلف في وشٍله ،وبخػبحر آخش فاإلسادة
الذولُت ال جلىي غلى بسداة الذولت .هزه اإلاػشهت كذ بذؤث مؼ ؤوٌ بسهاـاث اللاهىن الذولي الػام وظدعخمش ما بلى.
اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي له مىاوً المػف الخاـت به التي جىفل له ؤن ًيىن ؤهثر مىاوم اللاهىن الذولي
ً
الػام هؽاؼت؛ ٌػُبه اغخماده بلى خذ بػُذ غلى سلاء ؤوشاف الجزاع بِىما ؤن الاسجيان بلى بساداث الذوٌ في مىػها غً
الخمادي في الاهتهاواث الاوعاهُت ؤزىاء هضاع معلح لِعذ بالىشٍم العذًذ ألن ظشوف الجزاغاث اإلاعلخت راتها ال جخماش ى
واخترام الاغخباساث الاوعاهُت ،لزلً فةن الاغخماد غلى مجشد التزاماث ؼيلُت لً ًدلم الالتزام اإلاشظى.
ؤخذ ؤبشص غُىب اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي هى افخلاده لآللُت الػلابُت ،وهي هما ال ًخفى مىاه الشدع وهبذ
ؤلاساداث آلازمت .بن الػلاب غلى خشوكاث اجفاكُاث ظُيُف ال ًخشط غً ؤخذ بخخمالحن :فمً هاخُت ؤن جلتزم الذوٌ
ً
بإن حؽشع لالهتهاواث الجعُمت وحؽشع -فمال منها -للمخالفاث ؾحر الجعُمت ،وبػذ هزا وران جلىم بخىكُؼ الػلاب
ً
ً
فػال غبر مداهمها الىوىُت ،وفي رلً اجياٌ غلى بسادة الذوٌ مشة ؤخشي ،ومؽيىن في فػالُخه ،فالخجشبت ؤزبدذ ؤن
ً
دفاغا غً الىوً ،ولىا في رلً
الذوٌ ال جدبز مػاكبت كادتها وغعىشٍيها غما ًشجىبىه مً ظشاثم حػخبر في هظشهم
الػذًذ مً ألامشلتً ،زهش منها غذم سـذ ؤي مداهمت غلب الخشب الػاإلاُت الشاهُت ألي مً كىاث الخلفاء ،ولم ًدذر
بال ؤن خشهذ دغىي في الُابان لذ الىالًاث اإلاخدذة وكذ خىم اللماء الُاباوي فيها بػذم بخخفاـه .مشاله ً
ؤًما ؤن
الىالًاث اإلاخدذة لم جلم بالؽشوع في ؤي بظشاءاث كماثُت بخفىؿ ظشاثم الخشب في فُِخام ظىي في كمِخحن فلي.
اإلاعاس الشاوي بخالف اإلاداهماث الىوىُت هى اللاهىن الجىاجي الذولي .رلً آلاخش ٌػاوي مً غذم الفػالُت غلى
اإلاعخىي الػملي ،وبن وان في ولؼ ؤفمل مً آلالُاث اإلاىبشلت مً اجفاكُاث ظُيُف .اللماء الجىاجي الذولي متهم
بالخدحز لذ الذوٌ ألالػف ،وباألدق لذ الذوٌ ألافشٍلُت ورلً ما جاٍذه وعبت اللماًا اإلاىظهت لذ دوٌ بفشٍلُت.
هما ؤن اإلادىمت الجىاثُت الذولُت حعجض غً الخذخل في ـشاغاث ظذًت خالُت؛ خُض غبرث غً هُتها في خىك
ً
وؤًما
جدلُلاث في ؤلاهتهاواث اإلاشجىبت في ؤفؿاوعخان وكذ كىبل رلً بالشفن والاظخهجان مً الخيىمت ألامشٍىُت ،
غً سؾبتها في الخدلُم في ؤلاهتهاواث اإلاشجىبت في مُاهماس وغذم جلذمها في رلً ً
هظشا الغتراك الفحن ،وخالفهم كماًا
فلعىحن وؤلاٌؿىس في الفحن وظىسٍا .بن مجشد وىن زالر مً الذوٌ الخمغ الزًً ًمليىن خم الفُخى في مجلغ
ً
ؤغماء في مدىمت الجىاثُت الذولُت بل
ألامً (الىالًاث اإلاخدذة وسوظُا والفحن) وألاكىي بحن ؤغماء اإلاجلغ لِعىا
واف غلى مدذودًت ظلىان هزه اإلادىمت.
ولهم حػللُاث ومىاكف ظلبُت ججاه اإلادىمت ودوسها هى ماؼش ٍ
مجلت العلىم الصياشيت و القاهىن  .العدد ،42املجلد  ،02اكخىبس/حشسين الاول 4040

املسكز الديمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

88

آلياث إهفاذ القاهىن الدولي إلاوصاوي أثىاء النزاعاث املصلحت :دوز إزاداث الدول

أ/عبد السحمن جمال
يعقىب

ً
جبرص في غمل ألامم اإلاخدذة الفػالُت الاهخلاثُت ،خُض جخذخل الاغخباساث والخىظهاث العُاظُت مضاخمت
واخذة مؼ ول الذوٌ ،والخؿاض ي
وجحرة
ٍ
الخُادًت وغذم الخدحز وهى ما ًىػىغ غلى غذم جفػُل ؤدواث مجلغ ألامً غلى ٍ
غما ًشجىب مً اهتهاواث مً كبل الذوٌ الػظمى ؤو خلفائها .رلً الخاٌ بالىظش ً
ؤًما لخيىًٍ مجلغ ألامً وهظام
الخفىٍذ فُه وظلىت الفُخى.
الذوٌ كذ ال جشؾب في سخب ـفت الػعىشٍت غلى الجماغاث اإلالاجلت مً ؾحر الذوٌ ،وختى في الخشوب بحن
ً
مخشظا لخدلُم ؤهذافها ظىي بلخاق ؤهبر كذس مً الخعاثش بالذولت اإلاػادًت
الذوٌ ،كذ ال ججذ دولت ملاجلت لىفعها
وبإي جيلفت ،ختى لى واهذ الهجىم ؾحر اإلامحز واظخخذام ألاهذاف اإلاذهُت وما ًخلله اظتهذافها مً فىض ى واسجُاع
وىظُلت لؿي غلى كُادة الىشف ألاخش ،ولىا في هحروؼُما وهاواصاوي خحر مشاٌ غلى رلً ،ومً دولت هي مً ؤهثر الذوٌ
ً
دفاغا غً خلىق ؤلاوعان.
ُ
الاسجيان خالت بدالت غلى بساداث الذوٌ ًجزع آلالُاث فػالُتها ،هما هى ألامش باليعبت للذوٌ الخامُت ولجان
جلص ي الخلاثم اإلاىفىؿ غليها في اجفاكُاث ظُيُف .لزلً فاألفمل هى ؤن ًإخز الشلا غً هزه آلالُاث ـىسة
اإلاىافلت اإلابذثُت الؽاملت -ولما ؤمىً رلً -التي ال جخىكف غلى جفذًم مً ألاوشاف غىذ وكىع الجزاع وال جخلُذ بىىع
مػحن مً الخىادر ؤو الجزاغاث ،بدُض ًفبذ هىاق جملق الذوٌ مً معئىلُاتها في بهفار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
ً
مدذودا.
ً
بن فػالُت آلُاث جىفُز اجفاكُاث ظُيُف جدخاط ؤوال بلى بسادة ظُاظُت ـادكت جدترم اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي
وحػمل غلى جىبُله ،هما جدخاط ً
ؤًما بلى جىغُت خلُلُت بإخيام رلً اللاهىن مما ًخجاوص اإلاداوالث الؽيلُت وٍاظغ
إلاػشفت ظذًت.
ًدعب لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ظهىلت الىؽف غً اهتهاواجه وجىزُلها -برا جىافشث ؤلاسادة ،-هما ؤهه ًجخزب
الخػاوف الذولي مؼ كماًاه.لزلً فةن الشؤي الػام والاهىباع الذولي ًمشالن ؤداة لؿي مهمت ًجذس اظخؿاللها،
وٍيىن رلً مً خالٌ بض الفىث ؤلاوعاوي غلى هىاق ؤوظؼ وجىظُؼ اإلاىفت ؤلاغالمُت لليؽاه ؤلاوعاوي.
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قائمت املساجع
املساجع العسبيت
الكخب
– بعُىوي ،مدمىد ؼشٍف  ،اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي ،مفش :داس النهمت الػشبُت.2016 ،
– بعُىوي،مدمىد ؼشٍف ،الجشاثم لذ ؤلاوعاهُت في اللاهىن الجىاجي الذولي ،الىبػت الشاهُت ،مفش :داس
النهمت الػشبُت.1998 ،
القىاهين واملىاثيق الدوليت
– الاجفاكُت ألاوسوبُت لػذم جىبُم اللُىد الدؽشَػُت غلى الجشاثم لذ ؤلاوعاهُت وظشاثم الخشب .1974
– اجفاكُت ظىُف الشاهُت لخدعحن خاٌ ظشحى ومشض ى وؾشقى اللىاث اإلاعلخت في البداس .1949
– اجفاكُت ظُيُف ألاولى لخدعحن خاٌ ظشحى الجُىػ في اإلاُذان.1949 ،
– اجفاكُت ظُيُف الشالشت بؽإن مػاملت ؤظشي الخشب .1949
– اجفاكُت ظُيُف الشابػت بؽإن خماًت اإلاذهُحن في وكذ الخشب 1949.
– اجفاكُت غذم اللُىد الدؽشَػُت غلى ظشاثم الخشب والجشاثم لذ ؤلاوعاهُت .1970
– اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاػاهذاث ،اغخمذث في  5دٌعمبر .1966
– البروجىوىٌ ؤلالافي ألاوٌ الجفاكُاث ظُيُف واإلاخػلم بدماًت ضخاًا اإلاىاصغاث الذولُت .1977
– اللاهىن اإلاذوي العىَعشي  1907جم الخفذًم غلُه ،دخل خحز الىفار ً 1ىاًش .1912
– مُشاق ألامم اإلاخدذة اإلاىكؼ في ً 26ىهُى .1945
– الىظام ألاظاس ي للجىت الذولُت للفلُب ألاخمش .
– الىظام ألاظاس ي للخشهت الذولُت للفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش ؤغخمذث في .1986
– الىظام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت بشواهذا .1995
– هظام سوما ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت ،اغخمذ في ً 17ىلُى .1998
– الاجفاق بحن اإلادىمت الجىاثُت الذولُت لُؿىظالفُا العابلت والللجىت الذولي للفلُب ألاخمش خىٌ بظشاءاث
صٍاسة اإلادخجضًٍ جدذ ظلىت اإلادىمت.1996 ،311 ،ICRC ،
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– ؤلاجفاق بحن اإلادىمت الجىاثُت الذولُت واللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش خىٌ صٍاسة ألاشخاؿ اإلادشومحن مً
الخشٍت وف ًلا الخخفاؿ اإلادىمت الجىاثُت الذولُت ،دخل خحز الخىفُز  13ؤبشٍل .2006
– بُان صخفي مً وصاسة الخاسظُت الشوظُت <https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3859946?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw
.>&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB
– بُان صخفي ،2005/21 ،مخاح غلى <.>https://undocs.org/S/PRST/2005/21
– الخلشٍش العىىي للجىت الذولُت للفلُب ألاخمش ،لبىان :ـبرة وؼدُال.1982 ،
– كمُت ظمهىسٍا ؤزُىبُا الفُذسالُت الذًملشاوُت لذ دولت بسٍترًا ،اإلادىمت الذاثمت للخدىُم ،الهاي.2003 ،
– لجىت اللاهىن الذولي الخابػت لؤلمم اإلاخدذة ،الخلشٍش الشالض خىٌ معئىلُت الذوًٌ 10 ،ىلُى  ،267 ،2000ب.
– مهمت اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش.
– وؽشة ألامحن الػام لؤلمم اإلاخدذة 6 ،1999/13 ،ؤؾعىغ .1999
–
– قسازاث ألامم املخحدة
– جىـُت  ،1968/2444الجمػُت الػامت.
– جىـُت  ،204/73الجمػُت الػامت.
– كشاس  ،1998/1193مجلغ ألامً.
– كشاس  ،2004/1564مجلغ ألامً.
– كشاس  ،2004/1572مجلغ ألامً.
– كشاس  ،2005/1593مجلغ ألامً.
– كشاس  ،2009/1870مجلغ ألامً.
– كشاس  ،1990/681مجلغ ألامً.
– كشاس  ،1992/788مجلغ ألامً.
– كشاس  ،1995/792مجلغ ألامً.
– كشاس  ،1993/808مجلغ ألامً.
– كشاس  ،1993/827مجلغ ألامً.
– كشاس  ،1994/935مجلغ ألامً.
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"اللاهىن الحجاري للدول العربُة بين مىاكبة الحطىر والحفاظ على الهىٍة"
“Commercial law in the Arab countries: Between keeping pace
”with progress and preserving Identity
د.مِساء صالح هصر  /جامعة اللدٌس ًىسف ( – )USJدبي

امللخص :
تهذؾ هزه الذساظت الى حعلُـ الػىء على الخطابظ ألاظاظُت لللىاهحن الخجاسٍت في العالم العشبي .ار جم ابشاص خطابظ اللاهىن الخجاسي في
الذوٌ العشبُت مً خالٌ كعمحن ،اللعم ألاوٌ جشهض خىٌ الخطابظ التي جبرص مىاهبت الذوٌ العشبُت للخؿىس في اللاهىن الخجاسي العالمي ،خُث جم دساظت
جلىحن الخجاسة الالىتروهُت والخىهمت في اللىاهحن الخجاسٍت للعالم العشبي.
اما اللعم الثاوي ؿلذ خطظ لإلغاءة على مالمذ الخـاف على الهىٍت العشبُت مً خالٌ اللىاهحن الخجاسٍت ،ان لىاخُت الششَعت ؤلاظالمُت وما اؿشصجه مً
هخابج على اللىاهحن الخجاسٍت العشبُت ،ومً زم آزاس وؾشٍلت جبني الذوٌ العشبُت لللىاهحن الخجاسٍت الـشوعُت.
جىضلذ هزه الذساظت الى خالضت ان مىاهبت الخؿىس واللىاهحن الخجاسٍت العاإلاُت اهه إلاؤشش هجاح وؤمل لخلذم الذوٌ العشبُت ،ولىً ؤخز اللىاهحن ألاحىبُت
هما هي ال ًخالءم في العذًذ مً ألاخُان مع اإلاجخمع العشبي .ؿاإلاىهج ألاؿػل للذوٌ العشبُت هى مىاهبت اللىاهحن الخجاسٍت العاإلاُت مع حعذًلها بما ًخالءم مع
خطابظ الهىٍت العشبُت .
الكلمات املفحاحُة :اللاهىن الخجاسي -الخجاسة الالىتروهُت– الخىهمت– الششَعت ؤلاظالمُت.
Abstract:
The objective of this study is to highlight the main characteristics of commercial laws in the Arab
Countries, discussed in two sections. The first section focuses on the characteristics that enable these
countries to keep pace with the progress of the international commercial law, where e-commerce and
governance in commercial laws in the Arab world are examined.
The second section highlights the preservation of the Arab Identity either through the Islamic sharia
and its impact on the Arabian commercial laws, or through the methodology and effect of the French laws
application in the Arab countries.
The study concludes that the Arab countries adaptation of international laws might not suits the Arab
countries identity, so the best methodology for the Arab Countries is to keep pace with the international
commercial laws, but amending them to be in harmony with the Arab Identity.
Keywords :Commercial law- E-commerce –Islamic sharia- Governance
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ملدمة
ً
ً
ًخإلف الىؾً العشبي مً  22دولت 1حشؼل خحزا حؼشاؿُا على سكعت آظُا( 2الششق ألاوظـ) وؤؿشٍلُا(3دوٌ
الشماٌ ألاؿشٍلي) ،وهي واآلحي اإلاؼشب ،ظىسٍا ،مىسٍخاهُا ،مطش ،العشاق ،ألاسدن ،اليىٍذ ،لبىان ،لُبُا ،الجضابش ،حضس
اللمش ،عمان ،ؿلعؿحن ،الُمً ،الععىدًت ،الطىماٌ ،العىدان التي جم اهلعامها ظىت  2011الى دولخحن ظىدان
شمالُت وظىدان حىىبُت ،البدشًٍ ،جىوغ ،ؤلاماساث العشبُت ،كؿش وحُبىحي.
حعخبر الخجاسة اخذي العىاضش ألاظاط لىجاح الاكخطاد  ،هزا الاكخطاد الزي شيل وال صاٌ ٌشيل البيُت
ألاظاط للىة الذولت .اران اظخلالٌ وهجاح الاكخطاد ًىعىغ على اظخلالٌ ظُاظت الذولت ،وما هى الا ضىسة عً
اظخلشاس امنها وهجاح كىاهُنها.وعلى الشػم مً الاخخالؾ الشاظع بحن الذوٌ العشبُت و اكخطاداتها ،الا ان كىاهُنها
الخجاسٍت جخالقى في العذًذ مً ألاوحه.
ولىً كبل الؼىص في الخطابظ ألاظاظُت للىاهحن الخجاسة في العالم العشبي ،البذ مً عشع إلادت جاسٍخُت عً
جؿىس كاهىن الخجاسة في العالم ،بهذؾ الخلذًم لخؿىس اللىاهحن الخجاسٍت في العالم العشبي .إر ٌعىد اللاهىن الخجاسي في
العطش الخذًث بإضىله الى اليشاؽ الاكخطادي والخجاسي واإلاالي الىاظع الزي قهش في اًؿالُا في بذاًت هزا العطش.
ؿاإلاعامالث الخجاسٍت الىاظعت واإلادشعبت التي كامذ في اإلاذن الاًؿالُت ؤدث الى وشىء عاداث ججاسٍت ؤضبدذ ششَعت
ً
للخجاسة ؿُما بُنها  .ولعبذ اإلاداهم الاًؿالُت دوسا في بلىسة هزه العاداث وجؿىسها  ،ؿياهذ مدىمت "حىىي" اهبر
ً
مدىمت ججاسٍت وبدشٍت في البدش الابُؼ اإلاخىظـ  .هما لعب ؿلهاء اللاهىن الاًؿالُىن دوسا ال ًلل عً دوس اإلاداهم
ومنهم "ظتراوا"  Stracchaاإلاللب ب"ؤب اللاهىن الخجاسي".
حاءث الاهدشاؿاث الجؼشاؿُت في اللشهحن العادط والعابع عشش لخدىٌ ؾشق الخجاسة واإلاعامالث الخجاسٍت عً
اإلاذن الاًؿالُت .وظشعان ما روث هزه اإلاذن وجػاءٌ وشاؾها  ،وبالخالي كلذ ؤهمُتها باليعبت لللاهىن الخجاسي  ،رلً
ً
ان اللاهىن الخجاسي ال ٌعذو وىهه ،في ؤظاظه  ،جىكُما إلاكاهش الخُاة الاكخطادًت والخجاسٍت مً إهخاج وجذاوٌ للثرواث
 .ؿارا جىظعذ هزه اإلاكاهش  ،جىظع معها اللاهىن  ،وارا جػاءلذ اهىمش اللاهىن وجػاءٌ .

1

عدد الدول العربية  22وفقاً جلامعة الدول العربية  ،ىذا مع اإلشارة اىل ان البعض يعترب ان دولة اريًتيا دولة عربية وذلك الستخدام اللغة العربية فيها اال اهنا ليست كذلك وىي تلعب دور ادلراقب يف

جامعة الدول العربية مع الربازيل أرمينيا  ،اذلند وفنزويال .ويقصد بادلراقب ىو من حيق لو تقدمي ادلشورة دون التصويت.

من ناحية أخرى قد يلتبس لدى البعض الوضع يف دولة تشاد وذلك بسبب لغاهتا الرمسية وىي العربية والفرنسية  .لكن تشاد حقيقة ىي موطن ألكثر من  200رلموعة عرقية ولغوية سلتلفة.
2إما باقي الدول العربية ويبلغ عددىا  11دولة فتقع يف قارة آسيا ،وىي البحرين ،وادلملكة ااألردنية اذلامشية ،والعراق ،والكويت ،ولبنان ،وعُمان ،وفلسطني ،وقطر ،واإلمارات العربية ادلتحدة ،وادلملكة
العربية السعودية ،واليمن وسوريا.

3يف قارة إفريقيا  9دولة عربيةوىي اجلزائر ، ،وجزر القمر ،وجيبويت ،ومصروليبيا ،وموريتانيا ،وادلغرب ،والسودان ،وتونس
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ؤخزث ؿشوعا جدل مدل اًؿالُا باليعبت اللاهىن الخجاسي  .ؿيان ؤن ضذس عام  ، 1673ابان خىم لىَغ
العادط عشش كاهىن الخجاسة ، 1الزي َ
ؿطل ؤخيام الششواث والاوساق الخجاسٍت والاؿالط واإلاداهم الخجاسٍت .هما
ضذس عام  1681كاهىن الخجاسة البدشٍت .2ػحر ان ؤهم حششَع ؿشوس ي للخجاسة هى رلً الطادس عام  1807واإلاعشوؾ
باظم "كاهىن الخجاسة" ، 3والزي جإزشث به الدششَعاث الخجاسٍت في معكم دوٌ العطش الخذًث.
وواهذ الدششَعاث الخجاسٍت العثماهُت مً الدششَعاث التي جإزشث بطىسة مباششة بلاهىن الخجاسة الـشوس ي .
ؿلاهىن الخجاسة الطادس عام  ، 1850واإلالخم الطادس عام  ، 1860وػحرهما مً اللىاهحن الخجاسٍت الخاضت  ،اكخبعذ
اخيامها مباششة مً اللاهىن الـشوس ي  .ختى ان كاهىن الخجاسة العثماوي اكخبغ بعؼ الاخيام التي ال ًمىً جؿبُلها في
ً
الامبراؾىسٍت العثماهُت ،هإخيام خلىق الضوحت عىذ اؿالط صوحها مثال .
ً
اما في وؾىىا العشبي ،4ؿلذ واهذ اللىاهحن الخجاسٍت العثماهُت هاؿزة في بالد اإلاششق العشبي باعخباسها حضءا مً
الامبراؾىسٍت العثماهُت ،باظخثىاء مطش .هما ؾبلذ البالد العشبُت باقي اللىاهحن العثماهُت .وبلُذ هزه اللىاهحن ظاسٍت
ً
اإلاـعىٌ ختى بعذ اهـطاٌ الذوٌ العشبُت عً الامبراؾىسٍت العثماهُت في ؤعلاب الخشب العاإلاُت الاولى .وقهش شِئا
ً
ؿشِئا عجض هزه اللىاهحن عً مخابعت جؿىس الخُاة الخجاسٍت وؤظالُبها الجذًذة ،هما قهش كطىسها عً الاوسجام مع
الخؿىساث العُاظُت والاحخماعُت التي ؤعلبذ الخشبحن اإلااغُحن .ؿبلُذ الششواث الخجاسٍت ،بطىسة عامت ،والششواث
اإلاؼـلت واإلادذودة اإلاعؤولُت بال جىكُم كاهىوي بالشػم مً اهدشاسها  ،وبلُذ العىذاث والشُياث وػحرها ،خاغعت
ألخيام كذًمت ال جيسجم والاججاه الخذًث في الدششَع الخجاسي  .وواهذ هزه اللىاهحن كذ وغعذ ،في ألاضل ،باللؼت
الترهُت زم جشحمذ الى اللؼت العشبُت بترحماث عذًذة ػحر سظمُت  ،ؿجاءث حعابحرها ػحر دكُلت وال مدىمت وال ختى
صخُدت في هثحر مً مىاغُعها  ،وػحر ميسجمت مع الخعابحر والاضؿالخاث اللاهىهُت العشبُت .
ليل هزه الاظباب ؤخزث البالد العشبُت في ظً كىاهحن ججاسٍت خذًثت جخماش ى وخاحاث العطش  .ؿياهذ كىاهحن
الخجاسة العابذة آلان ،التي ججمعها خطابظ مشترهت ًخمازل بعػها مع الخىحه العالمي ،ازىاء ظعيها إلاىاهبت
الخؿىس(اللعم ألاوٌ) والبعؼ آلاخش مً الخطابظ ًمحزها وٍىشط هىٍتها العشبُت (اللعم الثاوي)

Ordonnance sur le Commerce -1673- France
Ordonnance sur la Marine- 1681- France
4نشرىذا البحث يف اذار  /مارس  ، 1961العدد اخلامس  ،الرائد العريب
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أوال  :خصائص اللىاهين الحجارٍة العربُة ثحالءم مع الحىجه العاملي :مىاكبة الحطىر
جلعب العىامل العُاظُت والاحخماعُت والاكخطادًت دوسها في ظً الدششَعاث العشبُت منها وألاحىبُت .ؿيان
ً
البذ مً مىاهبت الخؿىس في الدششَعاث الخجاسٍت العاإلاُت ورلً مً الىحهحن ألابشص للخجاسةخالُا ،وهما :الخجاسة
الالىتروهُت وحششَعها (الباب ألاوٌ) خىهمت الششواث الخجاسٍت (الباب الثاوي)
أ -كىاهين الحجارة الالكتروهُة:
شهذ كؿاع الخجاسة ؤلالىتروهُت في مىؿلت الششق ألاوظـ اظدثماساث وضـلاث ضخمت في ألاعىام اإلااغُت.
ار اهه في ماسط  ،2017اشترث ؤماصون "ظىق.وىم" بـ 580ملُىن دوالس،1وبعذ ؤشهش كلُلت ،ؤؾللذ مىطت هىن
ؤلالىتروهُت بملُاس دوالس.
ؿبدعب دساظت  Bain and companyوػىػل ،2همذ ظىق الخجاسة ؤلالىتروهُت في مىؿلت الششق ألاوظـ
وشماٌ إؿشٍلُا بحن عامي  2014و 2017بـ %25ظىىٍا لخطل إلى  8.3ملُاس دوالس ،هما مً اإلاخىكع ؤن ًلـض حجمها إلى
 28.5ملُاس دوالس بدلىٌ  ،32022بإعلى وعبت جطـذ في مىاكع اإلابُعاث هي في ؤلاماساث ( )%4.2و %3.8في الععىدًت
و %2.5في مطش.4
ً
عاإلاُا ،جم جلىحن اإلاعامالث الالىتروهُت في اللاهىن الىمىرجي للخجاسة الالىتروهُت لعىت  1996والطادس عً
لجىت ألامم اإلاخدذة لللاهىن الخجاسي الذولي خُث اعخمذث جبادٌ الخعبحر عً ؤلاسادة مً خالٌ جبادٌ البُاهاث
ً
الىتروهُا في اإلاعامالث الخجاسٍت.
ومً زم كاهىن الخجاسة ألامشٍيي اإلاىخذ الزي ؤحاص اوعلاد علذ بُع البػاةع بإي ؾشٍلت او وظُلت ما دامذ جكهش
جشاض ي الؿشؿحن (م  ،)204وكاهىن اإلاعامالث الالىتروهُت اإلاىخذ ألامشٍيي عام  1999خُث هظ ضشاخت على ان
ً
الدسجُل الالىترووي ٌعادٌ اإلاعدىذ اإلاىخىب خؿُا.
ً
اما عشبُا ،ؿلذ هكمذ الخجاسة الالىتروهُت بلىاهحن ضذسث بخىاسٍخ مخخلـت على اخخالؾ الذولت واخخالؾ وعبت
اهدشاس اإلاعامالث الالىتروهُت بحن الذوٌ العشبُت .ؿلذ واهذ جىوغ هي اوٌ دولت عشبُت جطذس كاهىن ًخعلم باإلاعامالث
الالىتروهُت عبر كاهىن اإلابادالث والخجاسة الالىترووي عام  2000وؿُما ًلي عشع لبعؼ اللىاهحن في الذوٌ العشبُت :
 ألاسدن كاهىن اإلاعامالث الالىتروهُت سكم  85لعىت 2001https://www.mubasher.info/news/3127722/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-580-%D9%85%D9%84%D9
/2https://www.bain.com/insights/ecommerce-in-MENA-opportunity-beyond-the-hype

1

 3أن اإللكًتونيات كانت نشأة قطاع التجارة اإللكًتونية يف ادلنطقة ،وال يزال ميثل احلصة األكرب ،غري أن مستقبل النمو ىو مع األزياء ،قطاع ادلنتجات الغذائية وادلنزلية  ،GROCERIESوقطاع
التجميل  ،COSMETICSوفقاً للدراسة ادلذكورة اعاله

4اما عادلياً فأعلى نسبة يف بريطانيا ( )%16والصني ( )%14ومها األكثر تقدما يف ىذا اجملال ،وفقاً للدراسة ادلذكورة اعاله
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 مطش :كاهىن خاص بدىكُم الخىكُع الالىترووي والىخابت الالىتروهُت سكم  15لعىت 2004 العىدان  :كاهىن اإلاعامالث الالىتروهُت ظىت 2007 دبي :كاهىن اإلاعامالث والخجاسة الالىتروهُت لعىت  ،2002ومً زم اللاهىن الاجدادي في الاماساث سكم 1لعىت  2006في شإن اإلاعامالث والخجاسة الالىتروهُت
 لبىان  :كاهىن سكم  81لعىت  2018خىٌ اإلاعامالث الالىتروهُت والبُاهاث راث الؿابع الصخص ي العشاق :كاهىن الخىكُع الالىترووي واإلاعامالث الالىتروهُت لعىت 2012 عمان :مشظىم ظلؿاوي سكم  69لعىت  2008بشإن اإلاعامالث الالىتروهُت كؿش :كاهىن سكم  16لعىت  2010بشإن اإلاعامالث والخجاسة الالىتروهُت الععىدًت :هكام الخعامالث الالىتروهُت الطادس في  2007/3/27هما وهكام الخجاسة الالىترووي عام2019
 الجضابش :كاهىن الخجاسة الالىترووي سكم  05-18اإلاىاؿم في  10ماًى 2018 اإلاؼشب  :قهحر ششٍف الخبادٌ الالىترووي للمعؿُاث اللاهىهُت سكم  53.05لعىت 2007ب /الحىكمة في اللىاهين الحجارٍة للعالم العربي
خىهمت الششواث هى وغع مجمىعت الػىابـ واللىاعذ التي جدلم الاهػباؽ اإلاؤظس ي في العالكاث وؤلاداسة
ً
في الششهت وؿلا للمعاًحر وألاظالُب العاإلاُت ورلً مً خالٌ جدذًذ معؤولُاث وواحباث ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة
وؤلاداسة الخىـُزًت العلُا للششهت وجإخز في الاعخباس خماًت خلىق اإلاعاهمحن وؤصخاب اإلاطالح.1
حعىد حزوس خىهمت الششواث إلى بحرًل ومُىِغ اللزان ٌعذان ؤوٌ مً جىاوٌ مىغىع ؿطل اإلالىُت عً ؤلاداسة،
ورلً في عام  .1932لىً الخـىحر الجاد في هزا اإلاىغىع حاء بعذ اهـجاس ؤصمت ؤظىاق اإلااٌ في ششق آظُا عام ،19972
1

وذلك وفقاً لنص ادلادة األوىل من قرار رئيس رللس إدارة ىيئة االوراق ادلالية والسلع رقم /3ر.م لسنة  -2020االمارات  -ديب

2بدأت األزمة أول األمر يف تايلند يف أعقاب اهنيار عملة البات التايلندي ،إذ أجربت احلكومة على تعومي البات بعد أن اختفت العمالت األجنبية اليت كانت توازن معدَّالت حتويل العملة ،لتنقطع الرابطة
جهود حثيثة لدعم البات التايلندي يف وجو انعدام التوازن ادلايل الشديد ،والذي كانت جتارة العقارات احلقيقية أحد أسبابو البارزة .كانت تايلند
بني البات التايلندي والدوالر األمريكي .كانت ىناك
ٌ
تتحمل يف ذلك احلني عبء ديون خارجية ،شلَّا قاد الدولة إىل ٍ
حالة من اإلفالس ،ليتبع ذلك اهنيار عملتها .انتشرت األزمة الحقاً ،وبدأت عمالت كامل جنوب شرق آسيا وكوريا
َّ
اخلاصة  .كانت أكثر البلدان تأثُّراً باألزمة ادلالية اآلسيوية ىي إندونيسيا وكوريا اجلنوبية وتايلند،
اجلنوبية واليابان بالسقوط ،واخنفضت أسعار البورصة ادلالية وكافَّة ادلنتجات ،مقابل ار ٍ
تفاع ىائل يف القروض َّ
ٍ
بدرجة أقل ماليزيا والفلبني والوس وىونغ كونغ ،كذلك الصني وتايوان وسنغافورة وبروناي وفيتنام ،وقد عانت مجيعها من اخنفاض الطلب والثقة يف السوق على مستوى ادلنطقة بأسرىا.
تليها
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خُث اهخمذ مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت 1بباسَغ بمبادا ومعاًحر الخىهمت ،إر ؤضذسث مجمىعت مً
اإلابادا واإلاعاًحر التي حعضص التزام اإلاؤظعاث بخؿبُم مخؿلباث الخىهمت .وكذ جم اعخماد هزه اإلابادا مً كبل البىً
ً
ظىاء للششواث ؤو الاكخطاد بطىسة عامت.
الذولي وضىذوق الىلذ الذولي 2عام  1999جدذ اظم (ؤلاداسة الششُذة)
هما جبيذ لجىت باصٌ ،3معاًحر مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت ،وؤضذسث وزُلت خىٌ حعضٍض الخىهمت في
اإلاىكماث اإلاطشؿُت في عام  .1999لىً الخؿبُم الجاد للخىهمت بذؤ بعذ انهُاس وإؿالط ششهت ؤهحرون
((ENRONألامشٍىُت للؿاكت عام  ،2001بالخىاؾؤ مع ؤهبر مياجب اإلاداظبت في العالم في رلً الخحن (آسزش ؤهذسظىن)
ً
والزي انهاس هى ؤًػا.
وعلى إزش هزه الـػُدت ،وغع اليىهجشط ألامشٍيي كاهىن (ظاسبُجز ؤوهعلي  )Sarbanes-Oxley SOXالزي ًىحب
على الششواث ؤن جػمً وحعخمذ اإلاعلىماث اإلاالُت مً خالٌ ؤهكمت الشكابت.هزا باإلغاؿت الى الىثحر مً ألاخذار
الاكخطادًت العلبُت التي اظخدىرث على اهخماماث ول مً مجخمع ألاعماٌ الذولي ،واإلاؤظعاث اإلاالُت الذولُت مثل
ؿػُدت بىً الابخمان والخجاسة الذولي ،وؤصمت اإلاذخشاث واللشوع في الىالًاث اإلاخدذة ،والـجىة اللابمت بحن مياؿأث
ؤلاداسة وؤداء الششواث ،وػحرها مً خاالث الـشل الاكخطادي الزسَع في بعؼ دوٌ آظُا والذوٌ الىامُت،
والاكخطادًاث اإلاخدىلت وألاظىاق الىاشئت ،وبالخإهُذ ما جخعشع له بعؼ اإلاماسظاث الاكخطادًت في البالد العشبُت مً
ؿعاد وظىء إداسة ًؤدي بها في النهاًت إلى ؤلاخـاق وؿلذ كذستها الخىاؿعُت واللػاء على اإلاياظب الاكخطادًت
والاحخماعُت.
وختى جخدلم الخىهمت وحعؿي هخابجها للششواث والذوٌ ،ؿئن رلً ًخؿلب إدخاٌ حششَعاث وحعذًالث
ؤظاظُت ،وحؼُحر اظتراجُجُاث ؤلاداسة ختى ًمىً جإظِغ وضُاهت إؾاس مؤظس ي مىاظب ،وبالخالي ظُيىن هىان كىاعذ
ً
وهُاول ملضمت ليل ألاؾشاؾ.وهزا ما هى كابم في الذوٌ العشبُت التي حععى حاهذة ؿشع الػىابـ واإلاعاًحر العاإلاُت
على ششواتها الخجاسٍت وكذ ؤضذسث العذًذ مً الذوٌ العشبُت ؤهكمت للخىهمت.
وهىا البذ مً الخؿشق الى مذي ؿعالُت ؤهكمت الخىهمت في العالم العشبي مً خالٌ الاؾالع على جلشٍش معهذ
"خىهمت" اإلايشإ في العام  2006مً كبل مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت ومؤظعت الخمىٍل الذولُت والبىً

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

1

2أسست رلموعة البنك الدويل ) (WBGوصندوق النقد الدويل ) (IMFيف مؤمتر بريتون وودز يف عام  1944حيث تعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان النامية على احلد من الفقر وتعزيز

الرخاء ادلشًتك ،فإن صندوق النقد الدولي يعمل على حتقيق استقرار النظام النقدي الدويل ،ورصد حركة العمالت يف العامل .
The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is the primary global standard setter for the prudential regulation of
banks and provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Its 45 members comprise central banks and
bank supervisors from 28 jurisdictions.https://www.bis.org/bcbs/
3
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الذولي ومىكماث إكلُمُت مثل اجداد البىىن العشبُت ومشهض دبي اإلاالي العالمي ،بهذؾ اإلاعاعذة في ظذ الـجىة في
مجاٌ خىهمت الششواث في اإلاىؿلت العشبُت  .وكذ ؤضذسث جلشٍشها خىٌ مماسظاث البِئت ،الخىهمت ،واإلاعؤولُت
الاحخماعُت بالششواث في مىؿلت الششق ألاوظـ وشماٌ ؤؿشٍلُا  2017-2007بهذؾ جدلُل هخابج مؤشش ظخاهذسد آهذ
بىسص /1خىهمت الاظىاق الذوٌ العشبُت . 2وكذ اظخمذث العىاضش اإلايىهت للمؤشش مً مجخمع ؤهبر الششواث وؤهثرها
ً
ظُىلت وٍبلؽ عذدها  150ششهت ملُذة بالبىسضاث الىؾىُت إخذي عششة ظىكا وهي :البدشًٍ ،ومطش ،وألاسدن،
ولبىان ،واليىٍذ ،واإلاؼشب ،وعمان ،وكؿش ،واإلاملىت العشبُت الععىدًت ،وجىوغ ،والاماساث العشبُت اإلاخدذة ،بعذ
خػىعها لخلُُم دسحت العُىلت .ؿخىضل الخلشٍش الى الخالضاث الخالُت:
 للذ حؼحرث الطىسة العامت للخىهمت في مىؿلت الششق الاوظـ وشماٌ ؤؿشٍلُا بطىسة حزسٍت في 10ظىىاث .وكذ ؤضذسث الجهاث الشكابُت والخىكُمُت كىاهحن خىهمت الششواث في اإلاىؿلت للششواث اإلالُذة في
ً
البىسضاث ،وكذ سوحعذ بالـعل هزه اللىاهحن ،وجم جدعُنها .وكذ جؿىسث ؤًػا مماسظاث الشـاؿُت وؤلاؿطاح
للششواث اإلالُذة في البىسضاث في مىؿلت الششق ألاوظـ وشماٌ ؤؿشٍلُا بشيل ملخىف على مذاس العىىاث
الللُلت اإلااغُت ،وكذ اوعىغ رلً على ؤحجام الخلاسٍش العىىٍت التي جطذسها هزه الششواث.
ً
 -اضبدذ الششواث ؤًػا جـصح عً إظتراجُجُاتها في جلاسٍشها العىىٍت على هدى متزاًذ.

ً
 -حعخمش ظُؿشة ؤصخاب الخطظ على ألاظىاق في الششق الاوظـ وشماٌ ؤؿشٍلُا مما كذ ًثحر عذدا

مً جدذًاث الخىهمت اإلادخملت التي جذوس بشيل ؤظاس ي خىٌ خماًت ؤصخاب ؤظهم ألاكلُت ،واإلاعامالث الخاضت
باألؾشاؾ راث الطلت ،وجػاسب اإلاطالح ،وعذم جمازل اإلاعلىماث اإلاخاخت للمعاهمحن ،والخاحت إلى ؤعػاء
مجالغ اداسة معخللحن وػحر جىـُزًحن.
 اؿطاح الششواث على هدى متزاًذ عً معخىٍاث ؤحىس هباس الخىـُزًحن ؿيها .وكذ دؿعذ الجهاثالشكابُت الخىكُمُت إلى هزا الخؿىس إلى خذ هبحر ،وٍىؿبم هزا ؤلاؿطاح في الؼالب على اإلاعؤولحن الخىـُزًحن
ً
الخمعت ألاعلى ؤحشا.
 ان الخدذي الزي ًىاحه اإلاىؿلت هى حعل الششواث جىظع مً ؤوشؿت "اإلاعؤولُت الاحخماعُت" بهاً
لخؼؿي عملُاتها الذاخلُت....بمعنى ؤن الششواث جذسن آزاس عملُاتها على اإلاجخمع ألاوظع هؿاكا ،وخاضت ؿُما
ًخعلم باهبعازاث زاوي ؤهعُذ الىشبىن ،وإهخاج الىـاًاث ،وإعادة الخذوٍش ،واظخخذام الؿاكت ،وألاهم مً رلً
اظخخذام اإلاُاه
Standard & Poor's
2شلارسات البيئة ،احلكومة ،وادلسئولية االجتماعية بالشركات يف الشرق األوسط ومشال افريقيا  – 2017 -2007حتليل مؤشر ستاندرد اند بورز /حوكمة لألسواق الدول العربية – معهد حوكمة -ديب
االمارات -صفحة 14
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ثاهُا :املالمح الخاصة لللىاهين الحجارٍة في العالم العربي
ًمىً جلعُم اإلاالمذ الخاضت لللىاهحن الخجاسٍت في العالم العشبي الى مالمذ معخلاة مً الششَعت ؤلاظالمُت
(الباب ألاوٌ) وؤخشي معخلاة مً اكخـاء ازش اإلاششع الـشوس ي(الباب الثاوي)
أ /الشرَعة إلاسالمُة وما افرزثه من آثار على اللىاهين العربُة الحجارٍة
ً
للششَعت ؤلاظالمُت ازش هبحر على اللىاعذ اللاهىهُت في العالم العشبي ،وللخجاسة خطت باسصة ،هكشا ألهمُت
ً
الخجاسة اوال وألن مهىت الشظىٌ ألاولى هي الخجاسة .ؿاألخيام اإلاىكمت للخجاسة وللمطؿلخاث الخجاسٍت في اللشآن الىشٍم
ؾىٍلت ومخعذدة هزهش منها :العلىد – الضامُت العلىد – ؤهمُت خعً الىُت وألاخالق ،ؤهمُت اخترام ألاؾشاؾ
اللتزاماتهم  ،غشوسة الىخابت  ،ؤهمُت الخجاسة  ،ششعُت الخجاسة وعذم ششعُت الشبا .وؿُما ًلي ظِخم رهش عذد مً
آلاًاث اللشآهُت اإلاخعللت بالخجاسة:
ُ
ًُ
َ َْ َُ َ َ ً َ
اغ َشة ج ِذ ًُش َون َها َب ِْ َىى ْم ﴿٢٨٢البلشة﴾
ِ إال ؤن جيىن ِجج َاسة خ ِ
ُ
َ َ ْ َُ َ َ ًَ َ ْ ََ
اع ِم ْىى ْم ﴿٢٢اليعاء﴾
ِ إال ؤن جيىن ِججاسة عً جش ٍ
َ َ
ْ َ
ُْ َ ُ ْ
َ
ََْ ُ ْ َ
ُْ
َْ ً
اط اإلا ْع َخ ِل ُِم ر ِل ًَ خ ْح ٌر َوؤ ْخ َع ًُ جإ ِوٍال )ؤلاظشاء35
 ( وؤوؿىا الى ُْ َل ِإرا ِولخ ْم و ِصهىا ِب ِ
اللعؿ ِ
ىم َالزي ًَ َخ َخ َب ُؿ ُه َ
الشَبا َال ًَ ُل ُ َ َ َ َ ُ
الش ُْ َؿ ُ
ان ِم ًَ ْاإلاَ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ّ
َ َ َْ ُُ َ ّ
الشَبا
ىمىن ِإال ه َما ًل ُ ِ
ِ
غ ر ِلً ِبإنهم كالىا ِإهما البُع ِمثل ِ
( ال ِزًً ًإولىن ِ
َ ُ َ ْ ٌَ ّ ّ َ ََ ََ ُ َ َ َ َ ََْ ُ َ ّ
ََ َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
اب َ
الله َو َم ًْ َع َاد َؿ ُإ ْو َلـئ ًَ َؤ ْ
ص َخ ُ
الى ِاس ُه ْم
ِ
الشبا ؿ َمً حاءه مى ِعكت ِمً َسِب ِه ؿاهخه َى ؿله ما ظلف وؤم ُشه ِإلى ِ
وؤخل الله البُع وخشم ِ
َ
َ
ِؿ َيها خ ِال ُذون)
ظىسة البلشة 275
ْ
َ ْ َ
ُ َ
َ ْ
َ َ ُّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ َ ًّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
ىه َول َُى ُخب َب ِْ َىى ْم وا ِج ٌب ِبال َع ْذ ٌِ َوال ًَإ َب و ِاج ٌب ؤ ْن ًَى ُخ َب
ً ( ا ؤيها ال ِزًً آمىىا ِإرا جذاًيخم ِبذً ًٍ ِإلى ؤح ٍل معمى ؿاهخب
ْ
َ َ ْ ْ َ ُّ َ ً َ ْ َ ً
َ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ َ
َ
َ
َ
ّ َْ ْ
ه َما َعل َم ُه الل ُه ؿل َُى ُخ ْب َول ُُ ْم ِل ِل ال ِزي علُ ِه الخم ولُخ ِم الله سبه وال ًبخغ ِمىه شِئا ؿئن وان ال ِزي علُ ِه الخم ظ ِـيها ؤو غ ِعُـا
ُ َ َ ُ َ َ َ
ََ
اظ َد ْشه ُذ ْوا َشه َ
َؤ ْو َال ٌَ ْع َخؿ ُُع َؤن ًُم َل ُه َى َؿ ْل ُُ ْمل ْل َول ُُّ ُه ب ْال َع ْذٌ َو ْ
ُذ ًْ ًِ مً ّ ِس َح ِالى ْم ؿ ِئن ل ْم ًَيىها َس ُحل ْح ِن ؿ َش ُح ٌل َو ْام َشؤج ِان ِم َمً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ً َ
جشغىن ِمً الشهذاء ؤن ج ِػل إخذاهما ؿخز ِهش ِإخذاهما ألاخشي وال ًإب الشهذاء ِإرا ما دعىا وال حعإمىا ؤن جىخبىه ض ِؼحرا ؤو
َ ً َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َن َ َ ً َ َ ً ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
غ َعل ُْى ْم
اغشة ج ِذًشونها بِىىم ؿلِ
ه ِبحرا ِإلى ؤح ِل ِه ر ِلىم ؤكعـ ِعىذ الل ِه وؤكىم ِللشهاد ِة وؤدوى ؤال جشجابىا ِإال ؤن جيى ِججاسة خ ِ
ُ َ ٌ َ َ َ ْ ُُ َ ََ ْ ُ ْْ َ ََ َ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ ُ ُ ٌ ُ ْ َ َ ُ ْ ّ َ َُ َّ ُ ُ ُ ّ ُ َ ّ
اللهُ
حىاح ؤال جىخبىها وؤش ِهذوا ِإرا جباٌعخم وال ًػأس وا ِجب وال ش ِهُذ وِإن جـعلىا ؿ ِئهه ؿعىق ِبىم واجلىا الله وَع ِلمىم الله و
ب ُي ّل َش ْي ٍء َع ِل ٌ
ُم ) ظىسة البلشة 282
ِ ِ
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ً
هزا مع ؤلاشاسة الى ان هزه اإلابادا التي هشظها اللشآن الىشٍم مؿبلت في الذوٌ عامت ولِغ في الذوٌ العشبُت
وؤلاظالمُت ؿلـ إلاا في هزه الاخيام مً عذالت ومىؿم ًلىم عليها الاكخطاد الخجاسي العلُم .ولىً ًمىً مالخكت
الخالي:
الذوس الشبِس ي للخجاسة في العالم ؤلاظالمي والعشبي :حشيل الخجاسة في العالم العشبي الششٍان

-1

ألاظاس ي للخبادٌ الذاخلي وؤلاكلُمي والذولي  .خُث اهه للخبادٌ الخجاسي جإزحر ؤظاس ي في البىاء الـىشي لالظالم
الخذًث ختى اللخكت.1
ؿلذ جم اخاؾت بلىاعذ جؿبُلُت واخالكُت ضاسمت اهمها الامان لىلل البػاةع الخجاسٍت عبر اإلاعاؿاث واخترام
العىق الخجاسي .وكذ امخذث هزه اللىاعذ وجؿىسث في اإلاجخمعاث العشبُت ؤلاظالمُت بؿشٍلت جـىكذ بها عً ػحرها مً
الذوٌ في العالم  ،ؿما كذمه الذمشلي ،في اللشن الخادي عشش  ،في هخابه " مداظً الخجاسة" جـىق به على حمُع
2

ؿلهاء العالم لىاخُت اظاظُاث واخالكُاث الخجاسة

علذ البُع همثاٌ همىرجي في كىاهحن الذوٌ العشبُت .ؿلذ كذم الامام عالء الذًً الياظاوي في اللشن
-2
ً
الثاوي عشش كذم بىخابه" :بذاةع الطىاةع" ألاظغ ألامثل لعلذ البُع بدُث وغع مبادا ًمىً وضـها باألهثر وغىخا
3

ومشوهت وعملُت

ؤهمُت العشؾ :ان ما ًمحز اللاهىن الخجاسي في اإلاجخمعاث العشبُت لضمىىا هزا هي ألاعشاؾ التي جلعب
-3
ً
ً
ً
دوسا مهما واظاظُا في كىاهحن الخجاسة العشبُت بدُث ان الياظاوي وغع معادلت جلط ي باإلاعاواة بحن ما جم الاجـاق
ً
ً
ً
علُه في العلذ مً بىىد وما ًلط ي به العشؾ وؿلا إلالىلخه":اإلاعشوؾ عشؿا واإلاششوؽ ششؾا"  ،وكذ هشظذ اإلاجلت
العثماهُت الخجاسٍت هزه اإلاعادلت.
وهىا ال بذ مً ؤلاشاسة الى ابشص الـلهاء العشب في اللاهىن الخجاسي اإلاعاضش وهى مدمذ باكش الطادس ()1980
الزي سظم بىخابُه "اكخطادها" 4و "البىً الال سبىي في ؤلاظالم " 5عالمت ؿاسكت في اللشن العششًٍ خىٌ اللاهىن
الخجاسي في البلذان العشبُت وؤلاظالمُت

1ان شخصيات الطوائف األخرى سواء من إبراىيم او موسى او ادلسيح ال يتحقق امتهاهنم للتجارة كما النيب زلمد
“Introduction to Middle Eastern law” – CHIBLI MALLAT – OXFORD UNIVERSITY PRESS – page 310- first published
2007
33
“Introduction to Middle Eastern law” – CHIBLI MALLAT – OXFORD UNIVERSITY PRESS – page 311- 312- first
published 2007
حبيث وصفها الكاتب اهنا تتميز Certainty, flexibility and pragmatism :
4
النجف وبريوت بني العام  1959و 1961
5
الكويت 1969
2
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اإلاجلت العثماهُت الخجاسٍت  :ؤجذ اإلاجلت العثماهُت الخجاسٍت معخلاة مً اللىاعذ الـشوعُت ولِغ

الششَعت ؤلاظالمُت .1ؿدللذ ؿطل بحن الـله ؤلاظالمي واللاهىن ولىنها لم جخإحي بلىاعذ مخالبمت البخت مع مجخمعها
ؤلاظالمي مما حعلها عشغت للعذًذ مً الاهخلاداث
-5

اإلاطاسؾ الاظالمُت

ان اخذي ابشص ألاوحه التي جؤهذ اظخلاللُت اللاهىن الخجاسي في الذوٌ العشبُت وجمعىه بالخلالُذ اإلاجخمعُت هى
اإلاؤظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت.
ان اوٌ قهىس للمطاسؾ ؤلاظالمُت هى في مطش العام  1960بشيل مطاسؾ ججاسٍت دون ؤي ؿابذة .وجم اهدشاسها
ً
ً
في الثماهِىاث الى ان ؤضبدذ خالُا مىدششة عاإلاُا علىاشياٌ مخخلـت مً الششواث بحن اإلاطاسؾ ؤلاظالمُت والطىذوق
ؤلاظالمي اإلاشترن والخإمحن ؤلاظالمي .
ٌشهذ هزا الخىظع العالمي اسجـاع ضخم في حجم الاظدثماساث اإلاالُت  ،بدُث ججاوص حجم ألامىاٌ في
اللؿاعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت مً اٌ  200ملُاس دوالس ؤمحروي بحن ألاعىام  1996و 2 1997الى ان بلؽ حجم هزه
ً
الاظدثماساث  2،44جشٍلُىن دوالس امشٍيي في العام  2019وؿلا لخلشٍش مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت .3IFSB
هزا مع ؤلاشاسة الى بعؼ اإلابادا ألاظاظُت التي جلىم عليها اإلاؤظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ،وهي الخالُت :
اإلاشابدت حعمي مشابدت مً وحهت هكش ماهذ الخمىٍل و هى البىً خُث ًلىم البىً بعذ ؤلاجـاق مع العمُل علي
ششاء العلعت اإلاخـم عليها و إعادة بُعها للعمُل بهامش سبذ مخـم علُت و بؿشٍلت دؿع مخـم عليها مً خُث عذد
ألاكعاؽ و مذة الخمىٍل و هىع الػمان وهي اإلادشن ألاظاس ي للمطاسؾ واإلاؤظعاث ؤلاظالمُت.
اإلاػاسبت هي علذ اجـاكُت بحن اإلامىٌ و هى البىً و بحن العمُل و هى اإلاعخـُذ مً الخمىٍل علي ؤن ًلىم البىً
بخمىٍل العمُل في عملُت معُىت بعذ دساظتها مً كبل البىً الظخبُان مذي سبدُتها على ؤن ًيىن الخمىٍل علي البىً و
الخىـُز علي ؾالب الخمىٍل ؤي اإلاعخـُذ مً الخمىٍل ورلً بعذ الذساظت التي ًلىم بها البىً للخإهذ مً مذي الشبدُت
ً
4
و الػماهاث اإلاىـىلت وؾشٍلت العذاد .ولىً اإلاػاسبت ال جإخز خحزا ًـىق اٌ  % 10مً عملُاث اإلاطاسؾ ؤلاظالمُت.

1ىذا ما جعلها سلتلفة رللة االحكام العدلية يف القانون ادلدين
“Islamic Finance in the Global economy”- Ibrahim Warde- EDINBURGH UNIVERSITY Press- 2000- BRITIN – Page

2

number 1
3

https://www.ifsb.org/preess_full.php?id=534&submit=more

4

صفحة “Introduction to Middle Eastern law” – CHIBLI MALLAT – OXFORD UNIVERSITY PRESS - first published 2007
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ب /خصائص هخُجة اثباع الدول العربُة مىهج اللاهىن الفروس ي:
ً
اعخمذ عذد هبحر مً الذوٌ العشبُت على ما جىضلذ الُه اللىاهحن الـشوعُت وجبيخه في كىاهُنها  ،وؿلا للخالي:
-1

الىهُل الخجاسي :اعخمذ اإلاششع الـشوس ي مبذؤ الىوالت الخجاسٍت وخطشٍتها وخم الىهُل في الخعىٍؼ

عً انهاء اإلاىول للىوالت الخجاسٍت(ختى ولى اهتهذ باهتهاء مذتها) دون ظبب ششعي ،بدُث هطذ اإلاادة الثالثت مً
اإلاشظىم الـشوس ي الطادس  23دٌعمبر  1958الخاص بالىهالء الخجاسٍحن على الخالي" :العلىد التي ججشي بحن الىهالء
الخجاسٍحن ومىوليهم حعخبر معلىدة للمطلخت اإلاشترهت ألؾشاؿها .ؿئلؼاء اإلاىول لعلذ منها  ،خُث ال ٌعدىذ الى مبرس مً
ً
ً
خؿإ الىهُلً ،يص ئ إلاطلخت هزا ألاخحر خلا في الخعىٍؼ ٌعادٌ ما لخله مً غشس ،ولى جػمً العلذ هطا ًلط ي بؼحر
ً
رلً" .اما في الذوٌ التي جدبع اللاهىن الاهجلىظىعىوي 1ال ًىحذ كىاعذ خاضت حشيل اؾاسا للىوالت الخجاسٍت ؿال هىان
ؤي خاحت للدسجُل ،وال ًترجب الخعىٍؼ في خاٌ انهاء الىوالت الخجاسٍت.
جخمحز الىوالت الخجاسٍت في الذوٌ العشبُت  ،بالضام اإلاىول بالخعىٍؼ في خاٌ سػب انهاء الىوالت هما هىان
التزاماث بالدسجُل وػحرها مً الاخيام الخاضت .واإلاثاٌ ألابشص على رلً في دولت الاماساث اللاهىن الاجدادي سكم 18
لعىت :1981
اإلاادة 2
جلطش مضاولت ؤعماٌ الىوالت الخجاسٍت في الذولت على اإلاىاؾىحن مً الاؿشاد  ،ؤو الششواث التي جيىن مملىهت ملىُت واملت إلاىاؾىحن.
اإلاادة 3
ال ًجىص مضاولت ؤعماٌ الىوالت الخجاسٍت في الذولت إال إلاً ًيىن اظمه ملُذا في سجل الىهالء الخجاسٍحن اإلاعذ لهزا الؼشع بالىصاسة  ،وال ٌعخذ
بإي ووالت ججاسٍت ػحر ملُذة بهزا السجل هما ال حعمع الذعىي بشإنها.
اإلاادة 7
ٌعخدم الىهُل العمىلت عً الطـلاث التي ًبرمها اإلاىول بىـعه  ،ؤو بىاظؿت ػحره في اإلاىؿلت اإلاخططت ليشاؽ الىهُل  ،ولى لم جبرم هزه
الطـلاث هدُجت لععي هزا الاخحر.
اإلاادة 8
ال ًجىص للمىول إنهاء علذ الىوالت ما لم ًىً هىان ظبب ًبرس إنهاءه ختى ولى وان علذ الىوالت مدذد بمذة معُىت  ،وال ًجىص إعادة كُذ
الىوالت في سجل الىهالء الخجاسٍحن باظم وهُل آخش ما لم جىً الىوالت ألاولى كذ ؿسخذ بالتراض ي بحن الىهُل  ،واإلاىول  ،ؤو واهذ هىان ؤظباب
حىهشٍت جلخىع بها اللجىت الذابمت اإلاشيلت بمىحب اإلاادة (  )27مً هزا اللاهىن.
اإلاادة 9
إرا سخبذ الىوالت في وكذ ػحر مىاظب ؤو لعبب ال ًذ للىهُل ؿُه  ،حاص مؿالبت اإلاىول بخعىٍؼ عً ألاغشاس التي لخلذ به  ،وحعذ مً
ؤخىاٌ إظاءة اظخعماٌ الخم اإلاىحبت للخعىٍؼ اإلاىاظب عذم كبىٌ اإلاىول ججذًذ مذة علذ الىوالت بعذ نهاًت مذجه الاضلُت  ،ارا ؤزبذ الىهُل ؤن
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وشاؾه كذ ؤدي الى هجاح قاهش في جىصَع مىخجاث اإلاىول ؤو التروٍج لها  ،وان عذم ججذًذ العلذ ًلخم بالىهُل ؤغشاس ؤو ًـىث علُه احخىاء الـابذة
اإلاشجلبت مً حشاء حهىده ،ورلً ما لم ًثبذ اإلاىول ؤن الىهُل كذ اسجىب خؿإ ًبرس عذم الخجذًذ.

هزا ما حاء في اللىاهحن الخجاسٍت للعذًذ مً الذوٌ العشبُت هزهش منها  :لبىان (اإلاشظىم الاشتراعي سكم  34لعىت
 )1967ألاسدن (اإلاادة  14مً كاهىن الىهالء والىظؿاء الخجاسٍىن سكم  28لعىت  )2001البدشًٍ (الـلشة د مً اإلاادة 8
مً مشظىم بلاهىن سكم  10لعىت  )1992وػحرها مً الذوٌ العشبُت
1

 -2ششواث ألامىاٌ واإلاعؤولُت اإلادذودة في العالم العشبي:

جبيذ اللىاهحن العشبُت 2بإحمعها ؤشياٌ ششواث ألامىاٌ ورلً على ازش اللاهىن الـشوس ي وجبيُه لهزا الشيل.
بدُث ًخمحز هزا الشيل بالـطل الخام بحن الزمت اإلاالُت للششهت والزمت اإلاالُت للششواء .على الشػم مً جىشَغ هزا
ً
ً
اإلابذؤ في الدششَعاث العشبُت حمُعا وبىغىح جام الى ان الخؿبُم وان ضعب على بعؼ اإلاداهم خاضت في دوٌ
ً
الخلُج ،هكشا الى الخالي:


الذوس اإلاالي والاكخطادي البالؽ ألاهمُت للششواث بعذ بشوص الىــ



شخطُت مذًشو الششهت التي واهذ والصالذ لها الخإزحر البالؽ على اإلاخعامل مع الششهت

هزه ألاظباب حعلذ مً خطش معؤولُت الششواء عً دًىن الششهت على كذس خطتهم مً سؤط اإلااٌ امش
ضعب .وعلى الشػم مً جىاؿش اخيام مشابهت في العالم الا ان اإلاىؿلت العشبُت جخمحز بىثرة هزه اللشاساث  ،وكذ اظدىذ
اللػاة لخبرًش هزا التهشب مً جؿبُم اللاعذة اللاهىهُت بمعؤولُت مذًشي الششواث والششواء اما عً الخؿإ ؤلاداسي او
الـعاد  ،هزهش منها:


مداهم لىهعمبرغ -الاماساث العشبُت اإلاخدذة :كػُت بىً الاعخماد والخجاسة الذولي -لىهعمبرغ ؤبى
3

قبي  1991خُث جدمل الششواء اإلاعؤولُت عً دًىن اإلاطشؾ بما ًـىق خططهم في البىً.


البدشًٍ : 4التي حاء في كشاس مدىمت الخمُحز اهه على الشػم مً اإلابذؤ اإلاخعاسؾ علُه هى معؤولُت

الششواء اإلادذودة على كذس خططهم في سؤظماٌ في ششواث ألامىاٌ  ،واظخدالت مؿالبت الششواء عً دًىن الششهت او
العىدة على ؤمىاٌ الششواء الصخطُت .الا اهه ارا واهذ الششهت بئداسة اخذي الششواء او عذد منهم جيىن على

2وادلواد يف القوانني التجارية العربية كثرية منها:
ادلادة  157من نظام الشركات التجارية يف السعودية الصادر بادلرسوم رقم  6لسنة 1965
ادلادة  92من قانون الشركات التجاري الكوييت رقم  1تاريخ 2016
3قرار رئيس رللس إدارة ادلصرف ادلركزي – رقم  - 96/1تاريخ النشر  -1996 – 1 – 31أبو ظيب

SARL: Societe a responsabilite limitee

1

4زلكمة التمييز يف البحرين  8اذار  1992ادلنشور يف اجمللة العربية للفقو والقضاء عدد  16سنة  1994من صفحة  307حىت 310
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هصر

ً
معؤولُتهم ...مما ًجعله خاغعا لىظ اإلاادة  1235مً كاهىن الششواث الخجاسٍت التي جشجب اإلاعؤولُت الخػامىُت
إلاذًشي الششهت ججاه الششهت واإلاعاهمحن والؼحر عً اعماٌ الؼش وإظاءة اظخعماٌ العلؿت ومخالـت اللاهىن وهكام
الششهت وعً ألاخؿاء في ؤلاداسة .وكذ سجبذ اإلادىمت معؤولُتهم بإمىالهم الخاضت عً دًىن الششهت ختى دون ان
ًخىؿش في عملهم ششوؽ اإلاعؤولُت الجىابُت.


الاماساث :2حاءث مدىمت الاظخئىاؾ في ابىقبي بشد كشاس مدىمت البذاًت الزي كط ى بخدمُل اإلاذعي

علُه اإلاعؤولُت على كذس خطخه في سؤط اإلااٌ الششهت ،ار الضمه اللشاس الاظخئىافي بخدمل خطخه مً دًىن الششهت
ً
ً
ورلً مً ماله الخاص لِغ ؿلـ خطخه اإلالذمت في سؤط اإلااٌ ،معللت خىمها هزا باهه ألاهثر جىاؿلا مع اخيام
الششَعت ؤلاظالمُت
ً
هزا مع ؤلاشاسة إلى ؤن الذوٌ العشبُت جخجه خالُا هدى إكشاسها ششهت الصخظ الىاخذ في كاهىن الششواث التي
ً
ًخم حعذًلها مؤخشا  .والهذؾ مً ششهت الصخظ الىاخذ هى جخطُظ وجلعُم الزمت اإلاالُت بدُث ال ًيىن الصخظ
ً
ً
معؤوال بيامل ؤمىاله عً دًىن الششهت إهما معؤوال بما خططه للششهت مً سؤظماٌ  .هزهش منها
كاهىن الششواث الجذًذ في ؤلاماساث في العام 2015
اللاهىن اإلاطشي للششواث اإلاعذٌ عام  :2018ؤعترؾ بششهت الصخظ الىاخذ في اإلاادة الشابعت مىه
كاهىن سكم  1لعىت  2016في اليىٍذ اإلاخعلم بالششواث الخجاسٍت م 85
لبىان :كاهىن الخجاسة البرًت الجذًذ الىاؿز بخاسٍخ  2019/7/1الزي ؤحاص جإظِغ ششهت اإلادذودة اإلاعؤولُت مً
ً
شخظ واخذ هما ظبله حعذًل ؾاٌ كاهىن ششواث الاوؾ شىس( )offshoreبخاسٍخ  2018/10/10مجحزا جإظِغ هزا
الىىع مً الششواث بصخظ واخذ.

1نص ىذه ادلادة كان مطبقاً وقد صدور قرار زلكمة التمييز ادلذكور أعاله اما حالياً مت تعديل قانون الشركات التجارية عام  2001وأصبحت مسؤولية أعضاء رللس اإلدارة عن ديون الشركة تنظمها ادلادة
 186 – 185من القانون ادلعدل
2
زلكمة استئناف أبو ظيب  ، 1984/5/30اجمللة العربية للفقو والقضاء رقم  5لسنة  1987صفحة  305اىل 313
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الخاثمة
جخخلف معخىٍاث الخجاسة في الذوٌ العشبُت ،واخخالؿها هزا ال ٌعىغ ؿعالُت اللىاهحن مً هاخُت الىطىص
اهما مً هاخُت آلُت الخىـُز والعىاضش العُاظُت اإلاخخلـت التي جدُـ بيل دولت عشبُت.اهطبذ هزه الذساظت على
حعلُـ الػىء على ابشص خطابظ اللىاهحن الخجاسٍت في الذوٌ العشبُت  ،دون الخىع في واكع جؿبُلها وؿعالُتها .
هزه الذساظت لللىاهحن  ،على الشػم مً انها ال حعىغ الىاكع اإلاؿبم  ،لها ؤهمُت باسصة في جيىًٍ ضىسة ؤمل
ً
للعالم العشبي .ؿلؿاإلاا واهذ اللىاهحن  ،جاسٍخا ،اوعياط لثلاؿت الشعىب وؤمل في جلذم وجؿىس حذًذ .
ؤبشصث الذساظت هُف ان دوٌ العالم العشبي واهبذ الخؿىس اللاهىوي  ،ول دولت بخاسٍخ مخخلف ،ظىاء لىاخُت
جلىحن وجىكُم الخجاسة الالىتروهُت ام لىاخُت الخىهمت ،وهالهما ٌشىال خاحت في عطشها الخالي .هما ابشصث مً هاخُت
ؤخشي مذي جمعً الذوٌ العشبُت بالششَعت ؤلاظالمُت واوعياط هزا الخمعً على اللىاهحن وألاهكمت الخجاسٍت ومذي
ً
هجاح واهدشاس هزه العُاظت الاكخطادًت عاإلاُا  .هما واهه جم ؤلاشاسة الى اجباع الذوٌ العشبُت اإلاذسظت الـشهيىؿىهُت في
العذًذ مً ؤوحه الخلىحن.
ً
ٌعخخلظ ؤخحرا ،ان اإلاىهج ألاؿػل لخلذم الذوٌ العشبُت هى مىاهبت اللىاهحن الخجاسٍت العاإلاُت مع حعذًلها بما
ًخالءم مع خطابظ الهىٍت العشبُت.
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املراجع
املراجع باللغة العربُة
أ-

اللىاهين واملىاثُم

-

الاماساث

كاهىن  18لعىت  1993اإلاعامالث الخجاسٍت
كاهىن الششواث الجذًذ في الاماساث في العام 2015
اللاهىن الاجدادي سكم  18لعىت  -1981الىوالت الخجاسٍت
كشاس سبِغ مجلغ إداسة هُئت الاوساق اإلاالُت والعلع سكم /3س.م لعىت  -2020الاماساث  -دبي
كشاس سبِغ مجلغ إداسة اإلاطشؾ اإلاشهضي – سكم  - 96/1جاسٍخ اليشش  -1996 – 1 – 31ؤبى قبي
كاهىن اإلاعامالث والخجاسة الالىتروهُت لعىت 2002في دبي
اللاهىن الاجدادي في الاماساث سكم  1لعىت  2006في شإن اإلاعامالث والخجاسة الالىتروهُت
-

املغرب :

اللاهىن سكم  15-95اإلاخعلم بمذوهت الخجاسة جاسٍخ  1996/10/3وحعذًالجه 2020 -2019
قهحر ششٍف الخبادٌ الالىترووي للمعؿُاث اللاهىهُت سكم  53.05لعىت 2007
الجسائر:
ً
اللاهىن الخجاسي الامش سكم  59-75جاسٍخ  1975 /9/ 26اإلاعذٌ في العىىاث -1996 -1995-1993 -1988ومؤخشا جم
حعذله باللاهىن سكم  02-05ظىت 2005
كاهىن الخجاسة الالىترووي سكم  05-18اإلاىاؿم في  10ماًى 2018
-

السعىدًة:

هكام الخعامالث الالىتروهُت الطادس في  2007/3/27هما وهكام الخجاسة الالىترووي عام 2019
ً
عمان :مشظىم ظلؿاوي سكم  55لعىت  1990وحعذًالجه خاضت كاهىن الششواث الخجاسٍت سكم  18لعىت 2019
مشظىم ظلؿاوي سكم  69لعىت  2008بشإن اإلاعامالث الالىتروهُت
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هصر

كطر:

كاهىن ججاسي سكم  27لعىت 2006
كاهىن سكم  16لعىت  2010بشإن اإلاعامالث والخجاسة الالىتروهُت
-

لُبُا :

اللاهىن الخجاسي سكم  23لعىت 2010
-

العراق:

كاهىن سكم  30لعىت 1984
اللاهىن سكم  21لعىت  1997بشإن الششواث الخجاسٍت كاهىن الخىكُع الالىترووي واإلاعامالث الالىتروهُت لعىت 2012
-

السىدان

كاهىن اإلاعامالث الالىتروهُت ظىت 2007
-

مصر

كاهىن خاص بدىكُم الخىكُع الالىترووي والىخابت الالىتروهُت سكم  15لعىت 2004
كاهىن سكم  17لعىت 1999
كاهىن سكم  4لعىت  2018ششواث ججاسٍت
-

الكىٍد

كاهىن سكم  1لعىت  2016في اليىٍذ اإلاخعلم بالششواث الخجاسٍت
-

ألاردن

كاهىن سكم  12لعىت 1966
كاهىن الىهالء والىظؿاء الخجاسٍىن سكم  28لعىت 2001
كاهىن اإلاعامالث الالىتروهُت سكم  85لعىت 2001
-

البحرٍن

مشظىم بلاهىن سكم  10لعىت  – 1992الىوالت الخجاسٍت
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مشظىم بلاهىن سكم  21لعىت  2001خىٌ الششواث الخجاسٍت
-

لبىان:

كاهىن سكم  81لعىت  2018خىٌ اإلاعامالث الالىتروهُت والبُاهاث راث الؿابع الصخص ي
الىوالت الخجاسٍت (اإلاشظىم الاشتراعي سكم  34لعىت )1967
كاهىن الخجاسة البرًت مشظىم اشتراعي  304جاسٍخ  1942مع حعذًالث حىهشٍت ضذسث بخاسٍخ  29آراس 2019
كاهىن ششواث الاوؾ شىس( )offshoreبخاسٍخ 2018/10/10
-

سىرٍا

اللاهىن الخجاسي الطادس باإلاشظىم سكم  149لعام  1949وحعذًالجه
امللاالت
-

الشابذ العشبي – العذد الخامغ – اراس /ماسط 1961

-

اإلاجلت العشبُت للـله واللػاء عذد  16ظىت  1994مً ضـدت  307ختى  -310مدىمت الخمُحز في البدشًٍ 8

اراس 1992
-

اإلاجلت العشبُت للـله واللػاء سكم  5لعىت  1987ضـدت  305الى  313مدىمت اظخئىاؾ ؤبى قبي

، 1984/5/30
املىاكع الالكتروهُة
https://www.mubasher.info/news/3127722/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-

-

580-%D9%85%D9%84%D9
https://www.hawkamah.org/ae/about-us/where-we-came-from

-

https://www.mof.gov.sa/docslibrary/RegulationsInstructions/DocLib/%D9%86%D8%B8%D8%

-

A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D
8%A9.pdf
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املراجع باللغة إلاهكليزًة
Books :
-

Prof.. CHIBLI MALLAT- “Introduction to Middle Eastern law” – first publication 2007 - England -

OXFORD UNIVERSITY PRESS –
-

Prof. Ibrahim Warde “Islamic Finance in the Global economy”- - EDINBURGH UNIVERSITY Press-

2000- First publication- England –

اللىاهين واملىاثُم
Ordonnance sur le Commerce -1673- France
Ordonnance sur la Marine- 1681- France
Code de Commerce- 1807- France
 ؿشوعا- الخاص بالىهالء الخجاسٍحن1958  دٌعمبر23 اإلاشظىم الطادس بخاسٍخ

Web sites

112

-

https://www.bain.com/insights/ecommerce-in-MENA-opportunity-beyond-the-hype/

-

https://www.bis.org/bcbs/

-

https://www.ifsb.org/preess_full.php?id=534&submit=more
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ط /د فهد جيصير عبد
الكسيم فاخوزي

دوز الخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوزوها (كوفيد )11

دوز الخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوزوها (كوفيد )11
The Impact of the Corona Virus (COVID-19) Pandemic on E-commerce

ط /د فهد جيصير عبد الكسيم فاخوزي
جامعت محمد ألاول –كليت العلوم القاهوهيت والاقخصادًت والاجخماعيت (املغسب –وجدة)

امللخص :
أزشث ظاةدت وىسونا غلى الخجاسة إلالىترونُت ئلى صٍادة مبُػاث الػذًذ من الششواث الخجاسٍت املخػاملت غبر إلانترنذ ورلً بعبب أن الحجش
لافشاد حداظت ئلى البػاتؼ والعلؼ الػشوسٍت ساظخىااٌ خُاهم ،،ف ا ًىظذ أي ظبُ ئلى
الطحي الزي فشغخه الذوٌ غلى املىاؾنحنً ،إدي ئلى أن أ
رلً ئسا غن ؾشٍم الششاء غبر إلانترنذ ،خاضت وأنه غنذ الششاء غبر إلانترنذ سا ًىظذ أي ج امغ حُجم ،،من خ اٌ وظاة الذفؼ إلالىتروني والبؿاةم
الاةخاانُت أو الػا اث الافتراغُت ،ماا صادث غالُاث الخجاسة إلالىترونُت غن ؾشٍم ششواث كؿاع الخىنىلىظُا وإلانترنذ .أ
ً
فلذ أزش فاًشوط وىسونا أًػا غلى صٍادة غالُاث الاختراق واللشضنت إلالىترونُت ،لامش الزي ًخىظب غلى الدششَػاث الذولُت الػا غلى
اضذاس اجفاكُاث ظذًذة ،وغشوسة كُام الدششَػاث الىؾنُت وغؼ كىانحن وافُت لحااًت املخػاملحن غبر إلانترنذ ،ورلً من أظ سدع اللشاضنت
إلالىترونُحن الزًن ٌػالىن غلى اختراق وافت املىاكؼ املخػللت حاألشخاص أو الششواث .أ
الكلماث املفخاحيت :فاًشوط وىسونا ،الخجاسة إلالىترونُت ،وظاة الذفؼ إلالىترونُت ،اللشضنت إلالىترونُت أ

Abstract:
The pandemic helped the online businesses sales to raise due to the lockdown regimes
and store closures, which made consumers turn to online and mobile shopping to buy groceries,
daily necessities, and other products. They paid for their purchases through credit cards or
virtual currencies, which seen by consumers as a cleaner way to pay in-store. This also
increased e-commerce operations through internet technology sector.
On the other hand, hacking and online piracy had increased, which requires
international legislation to promulgate new conventions, and national legislation to enact
adequate laws in order to protect the consumers, who shop online, from hackers.
Key words: Coronavirus, E-commerce, Electronic Means of Payment, Hacking
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مقدمت
ئن الاندشاس الىبحر الزي ٌشهذه الػال ،من خ اٌ جؿىس الخىنىلىظُا وجىظؼ مجاساهما ظهشث لنا الخىنىلىظُا
ً
الحذًشت هع اح رو خذًن ئما حانفػت ظهلذ الىشحر من لامىس مش اللذسة غلى الخبادٌ وجناكش لافياس ئلىترونُا وئما
ً
حجانبما الػاس وهى ظهىس الجشاة ،إلالىترونُت التي جإسق هشحرا من معخػالي هزه الىظاة النافػت وكذ وانذ الجشاة،
ً
ً
إلالىترونُت منغعا ملا جلذمه هزه الخلنُاث الفنُت من منافؼ ٌعخفُذ مجما الناط ،ولزا وان هنان اخخُاؾا من هزه
الجشاة ،ومداولت ملنػها ،وفي ئؾاس الخؿىس والخلذم في الػطش الحذًض والانخلاٌ من امللاًػت ئلى اظخخذام النلىد
والػا اث الىسكُت ئلى الشُياث والعنذاث والىابُاساث ومجما ئلى النلىد إلالىترونُت ووظاة الذفؼ إلالىتروني 1والفحزا
واملاظتر واسد وغحرها .2أ
وغشفذ الخجاسة إلالىترونُت غلى أنما" :هي ئظشاء املػام اث البُػُت والششاةُت من خ اٌ شبىت إلانترنذ ،ظىاء
وانذ الخذمت امللذمت مخطلت حالشبىت Onlineهاظشاء املشاظ اث إلالىترونُت والاظخػ اماث والخػشف ئلى لاظػاس من
خ اٌ الىخالىظاث ،أو غحر مخطلت بشبىت إلانترنذ  Off lineغن ؾشٍم املنخجاث والخذماث أو الدعىٍم دون الششاء
من غلى الخـ املباشش .3أ
للذ اهخاذ منظات لام ،املخدذة " ،"UNماشلت حلجنت لام ،املخدذة لللانىن الخجاسي الذولي لاونعتراٌ
ً
( )Uncitralحاضذاس اللانىن الناىرجي للخجاسة إلالىترونُت في  16دٌعابر  ،41996وَػخبر هزا اللانىن خالُا اللالب
الزي اغخاذجه الذوٌ التي أضذس كىانحن خاضت حالخجاسة إلالىترونُت .5أ
فلذ أضبدذ الخجاسة إلالىترونُت جنافغ الخجاسة الخللُذًت من خُض الحج ،واملضاًا والتي ًخىكؼ الخبراء أن
جخجاوصها خ اٌ العنىاث اللادمت في ظ نعب الناى الػالُت التي حسجلها الخجاسة إلالىترونُت ،ومؼ ظهىس ظاةدت
وىسونا " "couvid -19أضبدذ الحُاة الخجاسٍت غبر إلانترنذ راث أهاُت أهبر في خُاة لافشاد املخػاملحن غبر إلانترنذ،

 -1ذبدر اإلشارة إىل أن وسائل الدفع (األداء) اإللكرتوين تتمثل يف وسائل األداء اإللكرتونية التقليدية ومنها "الكمبيالة اإللكرتونية ،والشيك اإللكرتوين ،والسند ألمر ،والتحويل ادلصريف" ووسائل األداء
اإللكرتونية ادلستحدثة ومنها "البطائق االئتمانية بكافة أنواعها ،والنقود اإللكرتونية والعملة االفرتاضية".
 -2عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،التنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية ،الطبعة األوىل،ادلملكة العربية السعودية –الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد ،2012 ،ص.12
 -3إبراىيم أمحد عبد اخلالق الدوي ،التجارة اإللكرتوين "دراسة تطبيقية على ادلكتبات" ،الطبعة األوىل،ادلملكة العربية السعودية –الرياض،مكتبة ادللك فهد الوطنية ،2010 ،ص32
اإللكرتوين
ادلوقع
على
ادلنشور
1996
لسنة
النموذجي
األونسرتال
قانون
أنظر
-4
التايلwww.uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce :
 -5إن قانون االونسرتال وضح من خالل مواده أن وسائل االتصال ادلستخدمة يف التجارة اإللكرتونية على سبيل ادلثال وليس احلصر ،خبالف التبادل اإللكرتوين للبيانات ،وىي الربيد اإللكرتوين ،والربق،
والتلكس ،والنسخ الربقي ،وحسب ذلك ،فإن شبكة اإلنرتنت تعترب إحدى وسائل االتصال ادلستخدمة يف عمليات التجارة اإللكرتونية وليست الوحيدة ،وىي ىيئة فرعية تابعة لألمم ادلتحدة
( ) UNGAمسؤولة عن ادلساعدة يف تسهيل التجارة واالستثمار الدوليني ،للمزيد أنظر قانون االونسرتال النموذجي على ادلوقع اإللكرتوين التايل:
www.uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
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6

ورلً ساكخناء الحاظُاث غن بػذ حذون جنل لخفادي إلاضاحت حاشع وىسونا ورلً من خ اٌ الخؿبُلاث إلالىترونُت
أو وظاة لاداء إلالىترونُت .7أ

ألامس الري ًثير إشكاليت أشاشيت جخمثل في ،ما مدى جأثير فاًسوس كوزوها " "couvid -19على الخجازة
إلالكتروهيت؟ ويخفسع عنها عدة أشئلت:
-

هل فاًسوس كوزوها ذا أثس إًجابي أم شلبي على العالقاث الخعاقدًت بين ألاطساف في الخجازة إلالكتروهيت؟

-

كيفيت إجمام عمليت الوفاء والوشائل التي ًخم ألاداء بها إلجمام عمليت الخجازة إلالكتروهيت؟

-

هل الدشسيعاث الوطىيت أو الدوليت شازعذ على وضع قواهين جلحق وجيرة الخطوز الخكىولوجي الصسيع؟
لإلظاحت غلى إلاشيالُت العاحلت ،والدعاؤساث املخفشغت غجما ،ظىف نػا غلى جناوٌ املىغىع من خ اٌ مبدشحن

نخدذر في املبدض لاوٌ غن الؿبُػت اللانىنُت للخجاسة إلالىترونُت في ظ ظاةدت وىفُذ  ،19ونخدذر غن جدذًاث
الخجاسة إلالىترونُت في املبدض الشاني ،ورلً غلى الندى الخالي :أ
املبحث ألاول :الطبيعت القاهوهيت للخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوزوها
املبحث الثاوي :جحدًاث الخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوزوها
أ
أ
أ
أ
أ

 -6من ىذه التطبيقات :التجارة التعاونية حيث يتم االلتقاء والتعاون إلكرتونياً ،وىناك التعلم اإللكرتوين حيث يتم تبادل ادلعرفة على الشبكة ،وىناك أيضاً التجارة اإللكرتونية داخل ادلنظمة وتشمل عملية
تبادل السلع واخلدمات وادلعلومات بني الوحدات التنظيمية واألفراد داخل نسس ادلنظمة ،أنظر يف ذلك:
 إيناس خلف اخلالدي والرحاحلة زلمد سعد ،قواعد التجارة اإللكرتونية يف ضوء نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي "رؤية قانونية ربليلية" ،مقال منشور يف رللة البحوث القانونية واالقتصادية ،رللد ،21العدد  ،35السنة  ،2012ص.34
 -7حيث يتم التعاقد ودفع الثمن من خالل عدة أساليب وإجراءات ،وذلك وفق قائمة تتضمن معلومات أساسية عن ادلشرتي وبياناتو وعن السلعة أو اخلدمة ادلتوفرة وادلطلوبة مث وضع بيانات بطاقة
االئتمان اخلاصة بو ،وبإدخال ىذه البيانات واليت سبثل اإلجياب يف العقد ترسل إلكرتونياً من خالل الشبكة للبائع ،وتتم عملية دفع الثمن من خالل اإلنرتنت بأسلوبني ،أوذلما استخدام بطاقات االئتمان،
والثاين الدفع بالنقود أو العملة اإللكرتونية ،أنظر يف ذلك:
 -عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،مرجع سابق ،ص 37وما بعدىا.
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املبحث ألاول :الطبيعت القاهوهيت للخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوفيد 11
ئن ما أفشصجه جىنىلىظُا الاجطاساث واملػلىماث من وظاةـ جلنُت مخؿىسة ،أدث ئلى ئحذاٌ مػظ ،الػالُاث
املطشفُت الخللُذًت بػالُاث مطشفُت ئلىترونُت ،ما أدي ئلى شُىع الخجاسة إلالىترونُت ،والناى املدعاسع ل اكخطاد
الػالمي والشكمي( 8املؿلب لاوٌ) .أ
ملىاظهت الخدذًاث الجذًذة التي فشغتما واكؼ الخجاسة إلالىترونُت ،وان سا حذ من ئًجاد أنظات ئلىترونُت
مخياملت ومخنىغت جشجىض غلى الخىنىلىظُا الجذًذة واملخؿىسة هلاغذة أظاظُت لخنفُز الالتزاماث غن غلىد الخجاسة
ً
إلالىترونُت ،حاا في رلً أنظات الذفؼ والىفاء لخيىن حذً ا للنلىد الخللُذًت ،أو ما أضبذ غلُه حىظاة الذفؼ
إلالىتروني والتي ًاىن اظخػاالها دون ئغاسة أي اهخاام لػاملي الضمان وامليان( 9املؿلب الشاني) .أ
املطلب ألاول :طبيعت الخجازة إلالكتروهيت
ً
ئن الخجاسة إلالىترونُت هي اججاس حالخذمت سا حالبػاتؼ وكذ ضنفذ الخجاسة إلالىترونُت غاملُا ،في ئؾاس مععى
منظات الخجاسة الػاملُت ( )WTOئلى ئًػاح ؾبُػتما وئؾاسها اللانىني ،غان مفهىم الخذماث ،وكذ جلشس رلً في
الخلشٍش الطادس غن مجلغ منظات الخجاسة الذولُت الخاص حالخجاسة في الخذماث حخاسٍخ 1999/3/17م وامللذم ئلى
املجلغ الػام ملنظات الخجاسة الذولُت ( )WTOخُض رهب هزا الخلشٍش ئلى أن "جضوٍذ الخذماث حالؿشق الخلنُت ًلؼ
غان نؿاق الاجفاكُت الػامت للخجاسة في الخذماث (ظاحغ  (GATS-حاغخباس أن الاجفاكُت جؿبم غلى وافت الخذماث
بغؼ النظش غن ؾشٍلت جلذًاها ،وألن الػىام املإزشة غلى جضوٍذ إلالىتروني للخذماث هي نفعها التي جإزش غلى ججاسة
الخذماث ،ومن هنا جخػؼ غالُاث جضوٍذ الخذمت حالؿشق الخلنُت ،ئلى وافت نطىص اجفاكُت الخجاسة الػامت في
الخذماث (الجاحغ) ظىاء في مُذان املخؿلباث أو الالتزاماث ،حاا فحما الالتزام حالشفافُت ،الخنظُ ،الذاخلي ،املنافعت،
الذفؼ والخدىٍ اث النلذًت ،دخىٌ لاظىاق ،املػاملت الىؾنُت والالتزاماث إلاغافُت" .10أ
غنذ خذًصنا غلىػالُاث الششاء غبر إلانترنذ ،فُدبحن أن أصمت وىسونا ظاغذث في اصدهاس كؿاغاث اكخطادًت،
خُض دفػذ م اًحن املعتملىحن خىٌ الػال ،ئلى ششاء معخلضماهم ،الػشوسٍت والاظتم اهُت غبر إلانترنذ للخأكل ،مؼ
ئظشاءاث جلُُذ الحشهت املفشوغت بعبب جفص ي الفحروط ،وحشحر بػؼ الاخطاةُاث الى أن غذد معخخذمي الانترنذ
في الىؾن الػشبي لػام  2018حلغ ندى  4ملُاس معتملً وٍيىن من املخىكؼ أن ًبلغ حج ،الخجاسة الالىترونُت 28.254
جشٍلُىن دوساس وهزا ًذٌ غلى أن الخجاسة الالىترونُت في جضاًذ ملاسنت بػام  2016خُض وض غذد معخخذمي الانترنذ
 -8أدين عل ي حسني احلوثي ،الوفاء اإللكرتوين ومحايتو القانونية ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،القانون اخلاص ،جامعة زلمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،وجدة ،السنة اجلامعية
 ،2011-2010ص.6
 -9موالي حسيظ العلوي القاديري ،وسائل الدفع اإللكرتوين ،مقال منشور يف اجمللة ادلغربية لالقتصاد والقانون ادلقارن ،العدد ( ،)57ادلغرب –مراكش ،2018 ،ص.25
 -10مصطسى يوسف كايف ،التجارة اإللكرتونية ،الطبعة األوىل ،سوريا –دمشق ،دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ،2009 ،ص.17-16
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الى  3.5ملُاس معتملً وبلغ حج ،الخجاسة الالىترونُت خىالي  27.7جشٍلُىن دوساس (جلشٍش ضاس غن مىكعي وي اس ظىشُاٌ
وهىحعىٍذ في غام  .11)2018في خحن ما صاٌ لً ،طذس أي جطشٍذ غن مإجاش لام ،املخدذة للخجاسة (لاونىخاد) أو أي
منظات غاملُت جدذد فحما حج ،الخجاسة إلالىترونُت لعنت  ،2020وخاضت ألنه من الطػب الخنبإ حه ندُجت لظهىس
فاًشوط وىسونا وأزشه غلى ناى خشهت الخجاسة إلالىترونُت ،والتي في منظىسنا أن الخجاس ة إلالىترونُت غلى اسجفاع ظشَؼ
ملاسنت حالعنىاث العاحلت .أ
هاا ضشح أخذ الباخشحن 12في املجاٌ املخػلم حالخجاسة إلالىترونُتً ،جب غلى الحيىماث الػشبُت في منؿلت
ً
الششق لاوظـ أن حػؿي الخجاسة إلالىترونُت خحز مه ،ظذا فهى سا ٌعاوي ش يء ختى آلان في غالُاث البُؼ ،وأن حػؿي
ً
الىصاساث املػنُت هزا اللؿاع املضٍذ ،من خُض حسجُ حُاناث الششواث جفادًا لػالُاث النطب والاخخُاٌ ،مؼ غشوسة
مػشفت هىٍت الششواث الػاملت في اللؿاع .أ
فلذ خللذ الخجاسة إلالىترونُت مياظب غذًذة في ظ وباء وىسونا ،ئر ًلجأ الجاُؼ ئلى الخذماث إلالىترونُت
ً
ولادواث الجذًذة التي حعاذ له ،حالخىُف مؼ الظشوف الاظخصناةُت العاةذة خالُا بعبب اندشاس فاًشوط وىسونا
ً
املعخجذ ،الزي ألضم ندى ملُاس شخظ خىٌ الػال ،حالبلاء في مناصله ،،فػ ا غن حعببه في انمُاس البىسضاث ووغؼ
ً
ً
الششواث الطػب ،ما ًترن أزشا اكخطادًا حالغ الشذة كذ جأحي بػذه جدىساث هبري في الػال ،،ظُيىن املعخفُذ لاهبر
مجما –هاا ًبذو–بػؼ ششواث كؿاع الخىنىلىظُا وإلانترنذ .13أ
حِناا سجلذ املىاكؼ الىبري للدعىق إلالىتروني صٍادة في الؿلباث ،حِناا انخل املعتمليىن في ظ الحجش
الطحي ئلى ششاء املىاد الػشوسٍت غبر إلانترنذ ،وشهذث البىسضاث الػاملُت جشاظؼ أظه ،غا اقي الخىصَؼ لامشٍىُحن
ً
"أماصون" و"ووملاسث" ،غحر أن لاخحرة غادث بػذها ،ونمػذ حنعبت  ،%23هاا انخػشذ أظه" ،أماصون" مجذدا،
وكالذ الششهت" :ن اخظ صٍادة املشترًاث غبر إلانترنذ ،ما أدي ئلى نفار مخضون بػؼ املىاد املجزلُت لاظاظُت
واملعخلضماث الؿبُت" .14أ
لزلً وبناء غلى ظبم ،نػخلذ أن حج ،الخجاسة إلالىترونُت في ظ ظاةدت وىفُذ  19جأخز مندنى الطػىد في
الاظتم ان املتزاًذ غلى البُؼ والششاء غبر إلانترنذ ،وكذ حشي نللت نىغُت فاضلت في جاسٍخ الخجاسة إلالىترونُت ،خاضت
مؼ اججاه أغذاد هبحرة من املعتملىحن ئلى املىاكؼ التي ًخ ،البُؼ من خ الها غن ؾشٍم إلانترنذ .ولىن ه غالذ
 -11علوان أمحد زلمد شعبان ،واقع تطبيق أدوات الدفع االلكرتونية ودورىا يف تطوير األداء ادلصريف :دراسة حالة بنك فلسطني ،حبث قدم استكماالً دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف احملاسبة
والتمويل ،اجلامعة اإلسالمية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،فلسطني -غزة2019 ،م ،ص.19
 -12زلمد حيدر ،تصريح صادر عن قناة الغد ،بتاريخ  ،2020/05/02ادلنشور على ادلوقع اإللكرتوين التايل ،https://www.alghad.tv/ :تاريخ االطالع.2020/08/05 :
 -13عذاب العزير اذلامشي ،اإلضافة اليت حققتها التجارة اإللكرتونية يف ظل كورونا ،مقال منشور على ادلوقع اإللكرتوين التايل:
 .https://www.almayadeen.net/articles/blog/1410931/تاريخ االطالع.2020/08/04 :
 -14عذاب العزيز اذلامشي ،مرجع سابق.
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الدششَػاث غلى وغؼ كىانحن حعاغذ غلى خااًت خلىق لافشاد وجنظُ ،غالُاث البُؼ والششاء فُظ هزا الخؿىس
العشَؼ واملذهش وغلى التزاًذ املعخاش غلى خشهت الخجاسة إلالىترونُت ورلً من أظ الحذ من اندشاس وباء وىسونا؟
ومارا في خاٌ ما اظخاشث الذو أٌ غلى اغخااد غالُاث البُؼ والششاء غبر إلانترنذ فه ظخلحم الذوٌ وخاضت الػشبُت
مجما غلى وغؼ كىانحن جناظب خااًت املػام اث الخجاسٍت التي جدذر غن ؾشٍم إلانترنذ"الخجاسة إلالىترونُت"؟ وما هي
الىظاة التي ًخ ،الخػام من خ الها إلجاام غالُت البُؼ والششاء غبر إلانترنذ؟ وه ظىف ًخ ،اظادة الخػام حه من
كب اللػاء أو لاؾشاف املخػاملحن غن ؾشٍم إلانترنذ خ اٌ غالُت البُؼ والششاء ،و هزه لاظئلت جػؼ الباخشحن في
مجاٌ اللانىن غلى خحرة من أمشه ،وخاضت في خالت غذم اللذسة غلى الخػام مؼ مش هزا املجاٌ والزي ظىف
ًدذر نللت نىغُت وظذًذة غلى الػال ،وغلى وظه الخدذًذ في الىؾن الػشبي ،لزلً ظىف نداوٌ إلاظاحت غلى بػؼ
من هزه لاظئلت من خ اٌ مىغىغنا هزا .أ
املطلب الثاوي :وشائل ألاداء (الدفع) إلالكترووي كأشاس لخىظيم عمليت الخجازة إلالكتروهيت
جخاحز وظاة لاداء الالىتروني حأنما أخذ وظاة الىفاء التي جخ ،غن بػذ ورلً من خ اٌ ئغؿاء أمش الذفؼ غبر
ً
شبىت الانترنذ وفلا ملػؿُاث الىترونُت حعاذ حاساجطاٌ املباشش ححن ؾشفي الػلذ ،وبالخالي فان الذفؼ الالىتروني ٌػخبر
وظُلت فػالت لخنفُز الالتزام حالىفاء حالػلىد الالىترونُت التي جلخض ي جباغذ أؾشاف الػلذ .15أ
فػنذ الحذًض غلى أن لاداء ٌػخبر وظُلت وفاء جخ ،غن بػذ ،فلذ أحشص فاًشوط وىسونا املعخجذ وصاد من
أهاُت الخػام اث إلالىترونُت ،خُض حعاه ،هزه الخػام اث في جللُ فشص الاخخيان مؼ الىظاة الناكلت للفحروط،
وفي ظ ما ٌشهذه الػال ،من ئظشاءاث اختراصٍت للىكاًت من هزا الفاًشوط ،ظاءث وظاة الذفؼ إلالىترونُت
واملػام اث إلالىترونُت بشي غام هد ظشَؼ للجاُؼ لحااًت أنفعه ،وغحره ،،وئجاام مػام اهم ،بعهىلت وَعش .أ
ً
ً
هاا ظاءث وظاة "الذفؼ إلالىتروني" ،التي اندششث بشي ٍ هبحر خ اٌ العنىاث لاخحرة ،لخلذم خ ا ظشَػا
لهإساء الزًن ًلؿنىن مناؾم ًندشش فحما الفاًشوط ،ومن شأن الذفؼ إلالىتروني أن ٌعاه ،في الحذ من اندشاس
وىسونا ،غلى اغخباس أن الناط لن ًػؿشوا ئلى الخػام مؼ بػػه ،البػؼ حاألوساق النلذًت التي كذ جيىن "مىبىءة" .أ
ووانذ منظات الصحت الػاملُت كذ أشاسث ئلى أن أوساق البنىنىث كذ جيىن ناكلت للفاًش أوط وأنه ًفػ
الاغخااد غلى أدواث الخىنىلىظُا املالُت ومجما وظاة الذفؼ ال اج امعُت ،ورلً في ئؾاس الجهىد املبزولت لخللُ فشص
إلاضاحت حالػذويأ .16أ

 -15علوان أمحد زلمد شعبان ،مرجع سابق ،ص.29
 -16ىاين احلويت ،الدفع اإللكرتوين جينب اإلصابة بسايروس كورونا ،تقرير منشور على ادلوقع اإللكرتوين التايل:
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ئن الخىظه ندى املػام اث الغحر نلذًت كذ جضاًذ في الػلىد لاخحرة في الػذًذ من الذوٌ خىٌ الػال ،،أي أنه ل،
ً
ًىن مشجبؿا في لاظاط حخفص ي فحروط وىسونا ،ولىن جفص ي الفحروط أغؿى دفػت هبحرة لهزا النىع من الخػام اث؛
ماا ظػلها جناى بشي لً ،دذر من كب  ،خُض خزسث غذة دوٌ من ئميان اندشاس الػذوي من خ اٌ الػا اث
ً
الىسكُت ،وأن الخلذم في نظ ،الذفؼ إلالىترونُت ًدُذ حذً أهثر أمانا في ظذاد الىشحر من املػام اث ،فلذ جضاًذ خ اٌ
أصمت وىسونا الاكباٌ املدلي غلى لانظات املالُت إلالىترونُت وفخذ مدافظ واغخااد دفؼ الفىاجحر غبر وظاة الذفؼ
ً
إلالىتروني ورلً وفلا لبُاناث البنً املشهضي ،ما ًظهش الضٍادة الىبحرة لفخذ املدافظ إلالىترونُت حالخػام اث املالُت
وهزا ما ًبحن نخاةج ظاةدت وىسونا .17أ
خُض حشحر دساظت خذًشت ئلى أن ندى  %26من املعتملىحن ًفػلىن ججنب اظخخذام النلىد الىسكُت منز
جفص ي ظاةدت وىفُذ  19ما حعبب في نماًت املؿاف في جشاظؼ حنعبت جبلغ ندى  %30في اظخخذام النلىد الىسكُت في
املػام اث النلذًت والاججاه ندى غالُاث الذفؼ غحر الخ امس ي التي جػان منؼ جفص ي الىباء .18أ
لزلً ،نػخلذ أنه لِغ هنان شً أن معخلب الذفؼ وجدىٍ لامىاٌ غحر النلذي ما صاٌ هبحر وأنه سا جضاٌ
الػذًذ من البلذان خىٌ الػال ،مخأخشة في الخنفُز بعبب الػذًذ من الػىام  ،مجما جأخش بػؼ الذوٌ في وغؼ خااًت
فػالت وكىٍت في جدبؼ غالُاث البُؼ والششاء التي جخ ،غبر إلانترنذ ،ظىاء وانذ هزه الحااًت كانىنُت حششَػُت أو جلنُت،
ً
نػخلذ أًػا أنه سا ًىظذ خ اف غلى أن الخذماث إلالىترونُت وبىاحاث الذفؼ إلالىترونُت وانذ را أهاُت كب اندشاس
فاًشوط وىسونا ،ئسا أن أصمت فاًشوط وىسونا صادث من أهاُت لخطبذ خاظت من كب الػا اء الزًن سا صالىا ًفػلىن
الؿشق اللذًات للخػام اث املالُت ،هاا حشصث أهاُتما ألصحاب املشاسَؼ والخجاس ظىاء املدلُحن أو الذولُحن .أ

املبحث الثاوي :جحدًاث الخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوفيد 11
بػذ خذًصنا غن جأزحر فاًشوط وىسأونا غلى الخجاسة إلالىترونُت وغ اكتما حالذفؼ إلالىتروني وما أزاسه من الضٍادة
غلى الخجاسة غبر إلانترنذ ،وصٍادة املبُػاث للششواث املخػاملت غن ؾشٍم إلانترنذ ،ظنخؿشق للحذًض غن مشاو
الخجاسة إلالىترونُت اللانىنُت ،خُض ٌعخلضم لامش جطىس الػالُت من حذاًتما وختى نماًتما بشي غام سا جفطُلي ،ومن
ز ،جىظُه مإشش البدض ندى اظخخ اص غناوٍن الخدذًاث ،ومن ز ،حُان مدخىي الخدذي وما جلشس من خلىٌ ملاسنت
ملىاظهخه (املؿلب لاوٌ) .أ

.2020/08/05

أنظر

االطالع:
تاريخ
.https://www.youm7.com/story/2020/3/8
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus
 -17تقري منشور على قناة ادلملكة بتاريخ  ،2020/06/03أنظر موقع القناة .https://www.almamlakatv.com/ :تاريخ االطالع.2020/08/06 :
 -18ورقة حبثية منشورة على موقع قناة العربية ربت عنوان  PayPalتطور من أدواهتا يف مواجهة كورونا ،بتاريخ 26 :مايو  2020على الساعة  ،10:08على ادلوقع اإللكرتوين التايل:
 https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/2c26ee51-c9db-46f4-b439-3344bbbfc1f6تاريخ االطالع.2020/08/06 :
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حاإلغافت ئلى رلً ،جخاش أحشص مشى اث الخجاسة إلالىترونُت في الجىانب لامنُت التي من حُجما ئميانُت كُام
كشاضنت الىابُىجش حاختراق مىاكؼ الخجاسة إلالىترونُت في بػؼ لاخىاٌ وظشكت املػلىماث املىظىدة بما والتي كذ ًيىن
من حُجما أسكام حؿاكاث الػا اء وٍاىن جخشٍب هزه املىاكؼ أو جذمحرها غن ؾشٍم الفحروظاث أو حغُحر مدخىٍاهما أو
حػؿُلها (املؿلب الشاني) .أ
املطلب ألاول :املشكالث القاهوهيت في ضوء مساحل الخجازة إلالكتروهيت أ
جشحر املشخلت لاولى وهي املشخلت العاحلت غلى الخػاكذ مشى اث وجدذًاث غذًذة ،أولها جىزم املعخخذم أو الضبىن
من خلُلت وظىد املىكؼ أو البػاغت أو الخذمت ،وزانحماا مششوغُت ما ًلذم في املىكؼ من خُض ملىُت مىاد راث
الؿبُػت املػنىٍت (مشى اث امللىُت الفىشٍت) ،وزالثماا جدذًاث خااًت املعتملً من أنشؿت الاخخُاٌ غلى الخـ ومن
املىاكؼ الىهاُت أو املدخىي غحر املششوع للخذماث واملنخجاث املػشوغت ،وسابػها الػشاةب امللشسة غلى غاةذاث
ً
ً
ً
الخجاسة إلالىترونُت غبر الخـ ،ومػاًحر خعابما ،ومذي اغخباسها كُذا مانػا وخادا من اصدهاس الخجاسة إلالىترونُت،
ً
وهزه الخدذًاث 19أًػا جشافم املشاخ الخالُت من خـ نشاؽ الخجاسة إلالىترونُت ،فاملىزىكُت وخااًت املعتملً
جدذًان ٌعحران حخىاص مؼ ظاةش مشاخ أنشؿت الخجاسة إلالىترونُت .20أ
أما املشخلت الشانُت فخخاش في ئحشام الػلذ غبر إلانترنذ ،وجدذًذ هىٍت الصخظ املخػاكذ وأهلُت للخػاكذ ،خُض
جشىس ئشيالُت هنا حػخبر من أحشص إلاشيالُاث التي ؾشخذ في مىغىع الخػاكذ إلالىتروني ورلً أن الػلذ الزي ًبرم غبر
ً
ً
إلانترنذ ،سا ًنػلذ صحُدا ئسا ئرا وان ضادسا غن مخػاكذًن جخىافش فحماا لاهلُت ،فخنفُز و ؾشف سالتزاماجه سهحن
ً
حاػشفخه حالؿشف آلاخش ،حُذ أنه لِغ ظه ا الخدلم من هىٍت الصخظ املخػاكذ بعبب غذم وظىد ميان ل الخلاء ححن
ً
ؾشفي الػلذ ،21ماا كذ ًنج ،غنه أن ًبرم الػلذ كاضشأا .22أ
خُض ئن من وظاة خ هزا الخدذي ئًجاد ظهاث مداًذة جخىظـ ححن املخػاكذًن (ظلؿاث الشهاداث
الىظُؿت) لجهت غاان الخىزم من وظىد و مجماا وغاان أن املػلىماث التي جدبادٌ حُجماا خلُلُت ،وجااسط غالها
غلى الخـ من خ اٌ ئسظاٌ سظاة الخأهُذ أو شهاداث الخىزُم لي ؾشف جإهذ فُه ضفت الؿشف آلاخش .23أ

 -19للمزيد حول التحديات راجع- :إبراىيم أمحد عبد اخلالق الدوي ،التجارة اإللكرتونية "دراسة تطبيقية على ادلكتبات" ،مرجع سابق ،ص.51- 48
 -20عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،التجارة اإللكرتونية والقانون ،الطبعة األوىل ،مصر –القاىرة،دار العلوم للنشر والتوزيع ،2010 ،ص.27
 -21خاصة أنو وإذا كان يف الوقت ادلاضي من ادلمكن لقاء األشخاص بعضهم ببعض إن كان من الضروري ،فسي وقتنا احلايل ومع ظهور جائحة كورونا فأصبح شبو مستحيل القيام باللقاء وذلك ألن
أغلب الدول يف العامل فرضت حالة الطوارئ واحلجر الصحي ،أي أنو ال ديكن معو اخلروج ولقاء األشخاص أصحاب التعاقد.
 -22القاصر حسب التشريع السلسطيين والذي حدد "سن الرشد شباين عشر سنة ميالدية كاملة" دبقتضى ادلادة ( )53من القانون ادلدين السلسطيين رقم ( )4لسنة 2012م ،ادلنشور دبجلة الوقائع
(اجلريدة الرمسية) عدد ممتاز ،بتاريخ أغسطس (آب)  ،2012ص. 15وحسب التشريعادلغريب ىو الذيلم يبلغ شباين عشر سنة مشسية كاملة ،وذلك حسب ادلادة  209من مدونة األسرة مع قانون احلالة
ادلدنية وفق آخر التعديالت ،مطبعة النجاح اجلديدة ،توزيع ادلكتبة احملمدية البيضاء.
 -23عبد الصبور عبد القوي علي ادلصري ،التجارة اإللكرتونية والقانون ،مرجع سابق ،ص.28
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جظهش مشيلت أخشي في حجُت الػلذ إلالىتروني أو اللىد اللانىنُت إلالضامُت لىظُلت الخػاكذ ،وهزه ًػاجما في
الخجاسة الخللُذًت جىكُؼ الصخظ غلى الػلذ املىخىب أو غلى ؾلب البػاغت أو ندىه أو البِئت الصخطُت (الشهادة)
في خالت الػلىد غحر املىخىبت ملن شهذ الىكاتؼ املادًت املخطلت حالخػاكذ ئن في مجلغ الػلذ أو فُاا ًخط حانفار
لاؾشاف ل التزاماث بػذ ئحشام الػلذ ،فىُف ًخ ،الخىكُؼ في هزا الفشع ،وما مذي حجُخه ئن ج ،حىظاة ئلىترونُت،
ومذي ملبىلُخه حِنت في إلازباث ،وآلُاث جلذًاه هبِنت ئن وان مجشد وزاةم وملفاث مخضنت في النظام24؟ أ
ئن حِئت الخجاسة إلالىترونُت جىظذ وظاة جخفم وؾبُػتما ومن هنا وظذث وظُلت الخىكُؼ الشكمي Digital
 25Signatureخُض له وظُفخحن سةِعخحن ،جخاش لاولى في جدلُم وجدذًذ هىٍت الصخظ املخػاكذ ،وجخاش الشانُت في
الخػبحر غن الشغاء حاػاىن ما ج ،الخىكُؼ غلُه .26أ
املشخلت الشالشت جخاش في ئنفار املخػاكذًن سالتزاماهما ،الباتؼ أو مىسد الخذمت امللضم حدعلُ ،املبُؼ أو جنفُز
الخذمت ،والضبىن امللضم حالىفاء حالشان ،ولي التزام مجماا جدذ خاص حه ،فاسالتزام حالدعلًُ ،شحر مشى اث الخخلف
غن الدعلُ ،أو جأخشه ،أو حعلُ ،مد جخخلف فُه مىاضفاث الاجفاق ،وهي جدذًاث مشابمت لخلً الحاضلت في مُذان
لانشؿت الخجاسٍت الخللُذًت ،أما دفؼ البذٌ أو الشان ،فانه ًشحر ئشيالُت وظاة الذفؼ الخلنُت والذفؼ حاىظب
حؿاكاث الاةخاان ،أو جضوٍذ سك ،البؿاكت غلى الخـ ،وهى جدذ نشأ في حِئت الخلنُت وولُذ لها ،ئر ًشحر أظلىب الذفؼ
هزا مشيلت أمن املػلىماث املنلىلت ،وشهاداث الجهاث التي جخىظـ غالُت الىفاء من الغحر الخاسط غن غ اكت الخػاكذ
ً
أض ا ،ئلى ظانب جدذًاث لانشؿت الجشٍات في مُذان ئظاءة اظخخذام حؿاكاث الاةخاان وأنشؿت الاظدُ اء غلى سكاها
وئغادة حناء البؿاكت لغشع غحر مششوع .27أ
فارا وانذ هزه املشى اث ظاحلت الحذور أي كب ظهىس ظاةدت وىسأونا ،فاننا نػخلذ أنه وبػذ ظهىس هزا
الفاًشوط ظىف جضٍذ خذور هزه املشاو وظهىس مشاو أخشي ،خاضت أنه مؼ صٍادة الخػام اث التي جخ ،غبر إلانترنذ
وصٍادة لاشخاص الؿبُػُت أو املػنىٍت التي جلىم حالبُؼ والششاء غبر إلانترنذ ،فانه ظىف جضٍذ لاغباء غلى الششواث
ً
وغلى الذ أوٌ املنظات لػالُاث البُؼ والششاء غبر إلانترنذ ،أًػا ظىف جضٍذ غالُاث التزوٍش والعشكت واللشضنت غبر

24نسس ادلرجع ،نسس الصسحة.
 -25أنظر ادلادة ( )6السقرة ( )3من القانون النموذجي لألونسرتال بشأن التوقيعات اإللكرتونية لسنة  2001واليت جاء فيها على أنو يعترب التوقيع موثقاً إذا كانت بيانات التوقيع وإنشاء التوقيع خاضعة
ومرتبطة بادلوقع وإذا اكتشف أي تغيري يف التوقيع بعد حدوث التوقيع.
 -26حنان دبايل ،عقد التجارة اإللكرتونية ،رسالة لنيل دبلوم ادلاسرت يف قانون التجارة واألعمال ،شعبة القانون اخلاص ،جامعة زلمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،ادلغرب –
وجدة ،السنة اجلامعية  ،2010-2009ص.66
 -27أنظر يف ذلك:
 حنان دبايل ،عقد التجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق ،ص.73-69 -عبد الصبور عبد القوي علي ادلصري ،مرجع سابق ،ص.28
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إلانترنذ ،لزلً ومؼ إلاكباٌ الىبحر غلى الخجاسة إلالىترونُت ًجب الاهخاام حدنظُ ،املػام اث التي جخ ،غبر إلانترنذ
لخجنب خذور املشاو الغحر مخىكػت .أ
أ
املطلب الثاوي :القسصىت إلالكتروهيت والعقوباث الىاججت عنها
ً
سغ ،املداظن التي جىفشها الخلنُاث الشكاُت ف ا ًجب الخفاؤٌ هشحرا ،فاملخاؾش إلالىترونُت كاةات خىلها ،وئن
ً
ً
ً
وان املجشم الػادي جدذ جذاححر الحجش الطحي فان املجشم العُبراني ًخجىٌ ئلىترونُا ،وظىاء وان مختركا مبخذءا
ً
"الهاهشص" ،أو مدترفا "الىشاهض" ،فان اغخذاءه ظىآءا غلى حُاناث امللاوساث ،أو لاظهضة الحيىمُت ،أو املػؿُاث
والبُاناث الصخطُت للاىاؾنحن أو اختراق الحعاحاث إلالىترونُت بغشع العشكت أو الخخشٍب ،أو لغاًت في نفغ
ً
الجاني ،ظُيىن همذًذا لألمن اللىمي املجخاعي هي في هزه الظشفُت الحعاظت ئصاء ظاةدت وىسونا ،وهى ما ًنػىغ
غنذه آزاس ظلبُت غلى الطػُذ الىؾني في شتى املجاساث .28أ
ًلىم كشاضنت إلانترنذ 29حنشش الفحروظاث التي جذمش وحغحر املػلىماث املخبادلت إلظشاء الطفلاث والخ اغب في
ً
ً
وفنُا،30
أ
املػلىماث حاا ًػش الششهت الباتػت ،ز ،ئن الخؿىس املخ اخم في جىنىلىظُا إلانترنذ ًشهم ه اهاا مالُا
ً
والفحروظاث مخػذدة وسا خطش لها ،فػ ا غن أن و ًىم جظهش فحروظاث ظذًذة ،أومن أشهش جلً الفحروظاث:
فحروط الذودة وفحروط خطان ؾشوادة .31أ
هاا أن من شأن خؿش اللشاضنت إلالىترونُحن ئغػاف ظهىد الذوٌ في اللػاء غلى مشع  Couvid 19من
ً
خ اٌ جىظُه الهجااث وظشكت وجخشٍب لاحدار الؿبُت في هزه الفترة الػطِبت غاملُا ،وهى ما ساط في الىساًاث املخدذة
لامشٍىُت ،حأن كشاضنت ًداولىن ظشكت أحدار وملىُاث فىشٍت لها ضلت حاشع وىسونا وللاخاث له ،وظاء في حُان
أ
ً
للخدلُلاث الفُذسالُت ولىوالت لامن إلالىترونُت أنه ج ،جنبُه املنظااث التي ججشي أحدازا خىٌ الىباء من اظتمذاف
ً
ً
مشجح وخشوق للشبىت من ظانب كشاضنت ضِنُحن ،وأغاف البُان أن هزه الاغخذاءاث حشي همذًذا هبحرا في مىاظهت
فاًشوط وىسونا .32أ

 -28أيوب رابح ،احلماية اجلنائية من القرصنة اإللكرتونية يف ظل جائحة كورونا ،مقال منشور يف رللة منازعات األعمال ،العدد  ،52ادلغرب ،يونيو  ،2020ص.164
 -29يقصد بالقرصنة اإللكرتونية يف رلال العلوم القانونية :كل شكل من أشكال االعتداء على ادلنتجات السكرية وادلصنسات الرقمية ،أو احلصول على نسخة منها دون موافقة صاحبها ،وتعرف بنظم
ادلعلومات على أهنا" :سرقة ادلعلومات من برامج وبيانات بصورة غري شرعية ،وزبزينها يف ذاكرة احلاسوب أو نسخ برامج معلوماتية بصورة غري قانونية" .راجع:
 طو عيساين ،القرصنة اإللكرتونية؛ الضرر االقتصادي والسكري ،مقال منشور دبجلة جيل األحباث القانونية ادلعمقة ،العدد  ،5اجلزائر ،يوليو  ،2016ص.107 -30عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،التنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق ،ص.46
 -31سامح عبد الواحد التهامي ،ادلسؤولية ادلدنية من فريسة النظم ادلعلوماتية عرب اإلنرتنت ،مقال منشور دبجلة احلقوق ،اجمللد  ،40العدد  ،3الكويت ،سبتمرب  ،2016ص.378
 -32أيوب رابح ،مرجع سابق ،ص.164
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ًدذر كشضنت إلانترنذ غنذما ًدا حشنامج من إلانترنذ ،ئن اللىاغذ التي ًجب أن جؿبم في ششاء البرامج
لاشياٌ
ورلً غن ؾشٍم Onlineمش غالُاث الششاء الخللُذًت ،خُض ئن اللشضنت غبر إلانترنذ ماىن أن جأخز أ
الخالُت - :33أ
-1

ً
كشضنت ومهاظات مىكؼ وام وبزلً ًطبذ جداُ البرامج مجانا مجما.

-2

ئسظاٌ البرامج غحر اللانىنُت التي سا جدا سخطت بما غبر شبىت  .peer-to-peerأ

كذ ًطػب جدذًذ الصخظ الزي كام حبرمجت الفحروط الزي اندشش غلى شبىت إلانترنذ ،حدُض ئن النظام
املػلىماحي كذ سا ًطاب مباششة من فػ املخؿئ الزي كام حخطنُؼ الفحروط ،ولىن ًطاب غن ؾشٍم شخظ آخش
كام حنل الفحروط دون كطذ ،وهى ما ًإدي ئلى حػذد من كام حالفػ الخاؾئ ،ومن ناخُت أخشي هنان غشس
ظعًُ 34،لحم لانظات املػلىماجُت ملعخخذمي شبىت إلانترنذ من ظشاء الفاًشوظاث التي جطِب هزه لانظات أزناء
الىلىط ئلى املىاكؼ إلالىترونُت للشبىت .35أ
حناء غلى ما ظبم ،جإدي الخجاسة إلالىترونُتواللشضنت التي جدذر غبرها ئلى الػذًذ من املشاو والتي كانا
حزهشها حالعاحم ،حاإلغافت ئلى مشيلت أخشي ،وهي غذم وظىد ئؾاس حششَعي مناظب لهزا النظام من الخجاسة وخاضت
في ظ اندشاس وباء وىسونا ،لزلً ظىف نداوٌ الخؿشق لبػؼ لاخيام التي ظاءث بما الاجفاكُاث الذولُت مليافدت
اللشضنت إلالىترونُت وئلى بػؼ الدششَػاث التي جناولذ الػلىباث التي من املاىن أن جشدع اللشاضنت إلالىترونُحن
غلها جيىن ظبُ في الخخفُف من هجىم اللشاضنت ظىاء غلى لاشخاص الؿبُػُحن أو املػنىٍحن .أ
ئن مخؿلباث حػضٍض الخػاون الذولي في مجاٌ ميافدت إلاظشام املػلىماحي أضبذ الشغ الشاغ الزي ًإسق
املنظااث الذولُت وأصحاب الحلىق غلى املطنفاث الشكاُت ،وكذ كامذ الششواث املنخجت للبرمجُاث حاٌػاص من بػؼ
الذوٌ حاحشام أوٌ اجفاكُت مخخططت في مجاٌ ميافدت ظشاة ،إلانترنذ ،غشفذ حاجفاكُت حىدابعذ مليافدت إلاظشام
املػلىماحي 36وكذ أوسدث الاجفاكُت في فطلها املػنىن ح ـ "الجشاة ،املخػللت حانتمان خلىق املإلف والحلىق املجاوسة"،
ً
وجأهُذا لجهىد الخػاون الذولي سهضث غلى غشوسة ئنشاء مشاهض ل اجطاٌ وظاؼ املػلىماث حخطىص الجشاة ،الجناةُت
ً
املخػللت حالىابُىجش ،أًػا فلذ ظاءث اجفاكُت الجىانب املخطلت حالخجاسة من خلىق امللىُت الفىشٍت )(TRIPSخُض
 -33عصام سعيد صاحل ىنانده ،أثر تطبيق التشريعات والقوانني يف احلد من قرصنة الربرليات يف األردن ،حبث مقدم للمؤسبر العلمي السنوي "العريب اخلامس –الدويل الثاين" االذباىات احلديثة يف تطوير
األداء ادلؤسسي واألكادديي يف مؤسسات التعليم العايل النوعي يف مصر والعامل العريب ،كلية الرتبية النوعية ،جامعة الزرقاء اخلاصة ،مصر –ادلنصورة 15-14 ،أبريل ،2010 ،ص.2256
 -34خيتلف حجم الضرر ادلرتتب على اإلصابات السريوسية باختالف النظام ادلعلومايت للمصاب ،فالضرر يكون كبرياً إذا كان النظام ادلعلومايت للمصاب مملوكاً لشركة كبرية تعتمد يف كل أعماذلا عليو،
وقد يقل الضرر إذا كان النظام ادلعلومايت خاصاً بكمبيوتر شخصي أو ىاتف زلمول ،وإن كان الضرر يف ىذه احلالة ال ديكن ذباىلو ،فسقد البيانات وادللسات ىو ضرر كبري يف نظر ادلضرور نسسو ،فكل
ضرر مرتتب على السريوسات حيق للمضرور ادلطالبة بالتعويض عنو .أنظر يف ذلك:
 سامح عبد الواحد التهامي ،مرجع سابق ،ص.379 -35نسس ادلرجع ،ص.380
 -36صدرت اتساقية بودابست بتاريخ  2001-11-23ادلوقعة من الدول االعضاء يف رللس أوروبا واليت هتدف حلماية اجملتمع من تساقم ظاىرة اجلردية ادلعلوماتية من خالل التعاون الدويل يف إطار
سياسة جنائية موحدة دلالحقة اجملرمني وتقدديهم للعدالة.

مجلت العلوم الصياشيت و القاهون  .العدد ،22املجلد  ،02اكخوبس/حشسين الاول 2020

املسكز الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

121

دوز الخجازة إلالكتروهيت في ظل جائحت كوزوها (كوفيد )11

ط /د فهد جيصير عبد
الكسيم فاخوزي

جبنذ في املادة(" )69مبذأ الخػاون الذولي" هد مليافدت الاغخذاء غلى خلىق امللىُت الفىشٍت حالؿشق املعخدذزت ،مش :
جبادٌ املػلىماث إلاداسٍت بشأن العلؼ أو املىاد التي حشي انتمان لحلىق امللىُت الفىشٍت والخللُذ .37أ
من الدششَػاث التي خططذ لجشٍات اللشضنت الػلىبت امللشسة لها ،والتي ل ،جخؿشق لها حطفت ضشٍدت
املششع املغشبي كذ نظ في
أ
حاظخػااٌ مطؿلح اللشضنت وئناا ظاءث حاجاىغت من لافػاٌ التي جاشلها ،خُض نجذ
الفط  607-03في فلشجُه لاولى والشانُت من اللانىن الجناتي والزي نظ غلى ما ًليٌ" :ػاكب حالحبغ من شهش ئلى
ز ازت أشهش وبغشامت من  2000ئلى  10000دسه ،أو حاخذي هاجحن الػلىبخحن فلـ و من دخ ئلى مجاىع أو بػؼ
ؾشٍم الاخخُاٌ" .38أ
نظام املػالجت آلالُت للاػؿُاث غن أ
هاا غاكب املششع من خ اٌ الفط  607-05و من غشك غاذا ظحر نظام للاػالجت آلالُت للاػؿُاث أو
أخذر فُه خل ا ،حالحبغ من ظنت ئلى ز ار ظنىاث وبالغشامت من  10000ئلى  200000دسه .،وهى ما ًاىن أن ًيىن
ً
الاختراق أو اللشضنت ظببا فُه .أ
ً
لاسدني كذ جدذر غن الػلىباث في خالت خذور اللشضنت إلالىترونُت والتي جخػان
نجذ أًػا املششع أ
الػلىباث جدذ اللانىن الخاص حدفظ خلىق الؿبؼ والنشش غشامت كذسها ز ازت آساف دًناس أسدني أو أهثر ،والحى،
حالسجن ملذة جتراوح ما ححن ز ازت أشهش ئلى ز ازت ظنىاث .39أ
املششع الفلعؿُني من خ اٌ كشاس حلانىن سك )10( ،لعنت  2018بشأن الجشاة،
حاإلغافت ئلى رلً ،فلذ نظ أ
إلالىترونُت 40غلى الػلىبت امللشسة في لللشضنت إلالىترونُت ورلً من خ اٌ املادة ( )20التي نطذ غلى أنه" :و من
ً
ؾشٍم الشبىت إلالىترونُت
انتمً خم من خلىق امللىُت الفىشٍت أو لادحُت أو الطناغُت وفلا للدششَػاث النافزة ،غن أ
أو ئخذي وظاة جىنىلىظُا املػلىماثٌ ،ػاكب حالحبغ مذة سا جضٍذ غلى ظخت أشهش ،أو بغشامت سا جل غن خاعااةت
ً
دًناس أسدني ،وسا جضٍذ غلى ألف دًناس أسدني ،أو ما ٌػادلها حالػالت املخذاولت كانىنا أو حيلخا الػلىبخحن .41أ
ئسا أنه ئصاء جفص ي ظاةدت وىس أوناً ،اىن اغخباس ئجُان لافػاٌ التي جإدي للجشٍات إلالىترونُت التي ظبم وجدذزنا
غجما وافي لخؿبُم الػلىبت لاشذ دون جؿلب الحاساث املشذدة للػلىبت التي نطذ غلحما الدششَػاث ،وهى ما نهجه
الػا اللػاتي املغشبي من خ اٌ ما رهب ئلُه الحى ،الاحخذاتي حاللنُؿشة حخاسٍخ  09أحشٍ  ،2020ملف ظنحي غذد

 -37طو عيساين ،مرجع سابق ،ص112وما بعدىا.
 -38الباب العاشر من اجلزء األول من الكتاب الثالث من رلموعة القانون اجلنائي ادلغريب ربت عنوان "ادلس بنظم ادلعاجلة اآللية للمعطيات" صدر تنسيذه الظهري الشريف رقم  1-03-197بتاريخ 11
نوفمرب  ،2013منشور باجلريدة الرمسية عدد  5171شوال ادلوافق  22دجنرب .2003
 -39عصام سعيد صاحل ىنانده ،مرجع سابق ،ص.2259
 -40قرار بقانون رقم ( )10لسنة  ،2018بشأن اجلرائم االلكرتونية ،منشور دبجلة الوقائع السلسطينية (اجلريدة الرمسية) ،عدد ممتاز  ،16بتاريخ  ،2018/05/3ص.16
 -41أنظر أيضاً ادلادة ( )4وادلادة ( )6وادلادة ( )13من نسس القانون.
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 ،20-2013-495خُناا اغخبر ظندت العشكت في خالت الؿىاسب الصحُت ظناًتً ،شظؼ فُه الاخخطاص لغشفت الجناًاث
حادىات الاظخئناف .42أ
هزلً فان اللػاء الفلعؿُني اغخبر ظندت العشكت في خالت الؿىاسب الصحُت املػلن غجما حخاسٍخ
 2020/03/05ظناًت ،ورلً من خ اٌ خى ،مدىات الطلح حخاسٍخ  ،2020/08/06كػُت جدلُم سك،)2020/268( ،
ًشفؼ فحما الاخخطاص ئلى مدىات البذاًت ،ورلً حناء للاادة ( )405من كانىن الػلىباث سك )16( ،لعنت  ،1960والتي
نطذ غلى ما ًلي "ٌػاكب حاألشغاٌ الشاكت و من اسجىب ظشكت في خالت الػطُان أو إلاغشاحاث أو الحشب أو الحشٍم
أو غشق ظفُنت أو أًت ناةبت أخشي" .وهزلً املادة ( )3الفلشة ( )7من كشاس حلانىن سك )7( ،لعنت 2020م بشأن خالت
الؿىاسبأ ،43والتي نطذ غلى أنه" :غلى الشغ ،من أي خى ،كانىني آخش ،ودون إلاخ اٌ حأي غلىبت أشذ ًنظ غلحما
كانىن آخش-7 :و من ًشجىب أي ظشٍات غذ النظام الػام والعل ،والاظخلشاس لاهلُحن أزناء الؿىاسب ٌػاكب حالحذ
ً
لاكص ى من الػلىبت املنطىص غلحما كانىنا" .أ

الخاجمت
بػذ بعؿنا ملعاة الذساظت والخىع في أزش فاًشوط وىسونا  couvid 19غلى الخجاسة إلالىترونُتً ،دبحن أن
الخجاسة إلالىترونُت في ظ ظاةدت وىسونا شهذث اسجفاع غحر معبىق ،خاضت مؼ الحجش الطحي التي فشغخه الذوٌ
غلى املىاؾنحن ،ومؼ ئغ اق وافت اللؿاغاث الاكخطادًت ،ففي هزه الحالت ًلجأ لافشاد ئلى العبُ الىخُذ لششاء
ً
ً
ملخنُاهم ،ورلً من خ اٌ إلانترنذ ،وهزه الحالت ساكذ سواظا هبحرا غلحما وخاضت أن أغلب الششواث إلالىترونُت صاد
الؿلب غلى ششاء حػاغتما و خذمتما ومجما ششهت أماصون التي نفز مخضونما من املىاد املجزلُت لاظاظُت واملعخلضماث
الؿبُت ،ئغافت ئلى رلً فان وظاة الذفؼ إلالىتروني هي الؿشٍلت الىخُذة ألداء زان البػاتؼ التي ًخ ،ششاءها غبر
إلانترنذ وخاضت أنه غنذ دفؼ النلىد سا ًىظذ ج امغ ماا ًذفؼ رلً ئلى صٍادة الخػام من خ اٌ هزه الىظاة ،
خاضت وأنه في ظاةدت وىسونا جيىن ؾشٍلت مناظبت لػذم انخلاٌ الػذوي وجفص ي الفاًشوط .أ
ئسا أن الخػام حالؿشق إلالىترونُت مدفىفت حاملخاؾش خاضت ومؼ وظىد الػذًذ من املشاو التي حػُم وجإزش
غلى غالُاث الخجاسة إلالىتروني والذفؼ غبر إلانترنذ ،خاضت ومؼ كُام كشاضنت إلانترنذ حاساختراق للاػلىماث الخاضت
حاألفشاد أو الششواث فانه ًجب غلى الذوٌ ظاُػها الػا غلى جنظُ ،كىانحن حعحر غالُاث الخجاسة إلالىترونُت وجضٍذ
من كىة جأزحرها والػلاب غلى اللشاضنت واملختركحن لنظ ،املػلىماجُت .أ
 -42أيوب رابح ،مرجع سابق ،ص.175
 -43قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،منشور دبجلة الوقائع (اجلريدة الرمسية) ،عدد ممتاز  ،21بتاريخ  ،2020/03/25ص.3
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ً
من هنا ًاىن جلذً ،بػؼ الخىضُاث غلها جيىن ظبُ ا ئلى فخذ املجاٌ أمام اللادم من الذاسظحن للاىغىع
ومجما :أ
 غشوسة نشش الىعي والشلافت لذي لافشاد الخػاملحن حنظام املػلىماجُت والخجاسة إلالىترونُت والىظاة التيً
حػخبر مىالت لػالُاث الخجاسة إلالىترونُت ،ورلً لعهىلت الخػام بما واخخطاسا للىكذ.
 دغىة الدششَػاث خاضت الػشبُت مجما غلى وغؼ كىانحن خاضت جنظ ،الخجاسة إلالىترونُت في ظ الخؿىسالعشَؼ ،وحشذًذ الػلىباث الضظشٍت غلى اللشاضت واملختركحن إلالىترونُحن.
 دغىة الدششَػاث الذولُت ئلى جىشُف ظهىدها ومىاهبت الخؿىس العشَؼ واملذهش غلى الخػام غبر إلانترنذ،ورلً من خ اٌ وغؼ اجفاكُاث ظذًذة جخػلم في ظاةدت وىسونا وبُان جأزحرها غلى الخجاسة إلالىترونُت.
 جاىحن اللػاء من الخػام مؼ الجشاة ،املخػللت حاختراق النظ ،املػلىماجُت والخداً والعشكت والنطب. -أ

قائمت املساجع
الكخب:
 الذوي ئحشاهُ ،أخاذ غبذ الخالم ،الخجاسة إلالىتروني "دساظت جؿبُلُت غلى املىخباث" ،الؿبػت لاولى،املالىت الػشبُت العػىدًت –الشٍاع ،مىخبت امللً فهذ الىؾنُت.2010 ،
 وافي مطؿفى ًىظف ،الخجاسة إلالىترونُت ،الؿبػت لاولى ،ظىسٍا –دمشم ،داس ومإظعت سظ ان للؿباغتوالنشش والخىصَؼ.2009 ،
 مطشي غبذ الطبىس غبذ اللىي غلي ،الخنظُ ،اللانىني للخجاسة إلالىترونُت ،الؿبػت لاولى،املالىت الػشبُتالعػىدًت –الشٍاع ،مىخبت اللانىن والاكخطاد للنشش والخىصَؼ.2012 ،
 مطشي غبذ الطبىس غبذ اللىي غلي ،الخجاسة إلالىترونُت واللانىن ،الؿبػت لاولى،مطش –اللاهشة ،داسالػلىم للنشش والخىصَؼ.2010 ،

السشائل وألاطسوحاث:
 خنان دحالي ،غلذ الخجاسة إلالىترونُت ،سظالت لنُ دحلىم املاظتر في كانىن الخجاسة ولاغااٌ ،شػبت اللانىنالخاص،ظامػت مداذ لاوٌ ،ولُت الػلىم اللانىنُت والاكخطادًت والاظخااغُت ،وظذة ،العنت الجامػُت .2010-2009
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 غلىان أخاذ مداذ شػبان ،واكؼ جؿبُم أدواث الذفؼ الالىترونُت ودوسها في جؿىٍش لاداء املطشفي :دساظتً
خالت حنً فلعؿحن ،حدض كذم اظخىااسا ملخؿلباث الحطىٌ غلى دسظت املاظعخحر في املداظبت والخاىٍ  ،الجامػت
إلاظ امُت ،ولُت الاكخطاد والػلىم إلاداسٍت ،فلعؿحن -غضة2019 ،م.
 أًان غلي خعحن الحىسي ،الىفاء إلالىتروني وخااًخه اللانىنُت ،أؾشوخت لنُ الذهخىساه ،اللانىن الخاص،ظامػت مداذ لاوٌ ،ولُت الػلىم اللانىنُت والاكخطادًت والاظخااغُت ،وظذة ،العنت الجامػُت .2011-2010

القواهين واملواثيق الدوليت:
 اللانىن املذني الفلعؿُني سك )4( ،لعنت 2012م ،املنشىس حاجلت الىكاتؼ (الجشٍذة الشظاُت) غذد ماخاص،حخاسٍخ أغعؿغ (آب) .2012
 اللانىن الجناتي املغشبي جدذ غنىان "املغ حنظ ،املػالجت آلالُت للاػؿُاث" ضذس جنفُزه الظهحر الششٍفسك 1-03-197 ،حخاسٍخ  11نىفابر  ،2013منشىس حالجشٍذة الشظاُت غذد  5171شىاٌ املىافم  22دظنبر .2003
 كشاس حلانىن سك )10( ،لعنت  ،2018بشأن الجشاة ،الالىترونُت ،منشىس حاجلت الىكاتؼ الفلعؿُنُت (الجشٍذةالشظاُت) ،غذد ماخاص  ،16حخاسٍخ .2018/05/3
 كشاس حلانىن سك )7( ،لعنت 2020م بشأن خالت الؿىاسب ،منشىس حاجلت الىكاتؼ (الجشٍذة الشظاُت) ،غذدماخاص  ،21حخاسٍخ .2020/03/25
 -اجفاكُت حىدابعذ ضذسث حخاسٍخ  2001-11-23املىكػت من الذوٌ الاغػاء في مجلغ أوسوبا .أ

املقاالث واملؤجمساث:
 الخالذي ئًناط خلف والشخاخلت مداذ ظػذ ،كىاغذ الخجاسة إلالىترونُت في غىء نظام الخػام اثإلالىترونُت العػىدي "سؤٍت كانىنُت جدلُلُت" ،ملاٌ منشىس في مجلت البدىر اللانىنُت والاكخطادًت ،الػذد ،35
العنت  ،2012الطفدت .34
 اللادًشيأ مىساي خفُظ الػلىي ،وظاة الذفؼ إلالىتروني ،ملاٌ منشىس في املجلت املغشبُت ل اكخطادواللانىن امللاسن ،الػذد ( ،2018 ،)57الطفدت .25
 ساحذ أًىب ،الحااًت الجناةُت من اللشضنت إلالىترونُت في ظ ظاةدت وىسونا ،ملاٌ منشىس في مجلت مناصغاثلاغااٌ ،الػذد ً ،52ىنُى  ،2020الطفدت .164
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 غِعاني ؾه ،اللشضنت إلالىترونُت؛ الػشس الاكخطادي والفىشي ،ملاٌ منشىس حاجلت ظُ لاحداراللانىنُت املػالت ،الػذد ً ،5ىلُى  ،2016الطفدت .107
 ظامذ غبذ الىاخذ التمامي ،املعإولُت املذنُت من فحرظت النظ ،املػلىماجُت غبر إلانترنذ ،ملاٌ منشىس حاجلتالحلىق ،الػذد  ،3ظبخابر  ،2016الطفدت .378
 غطام ظػُذ ضالح هنانذه ،أزش جؿبُم الدششَػاث واللىانحن في الحذ من كشضنت البرمجُاث في لاسدن ،حدضملذم للاإجاش الػلمي العنىي "الػشبي الخامغ –الذولي الشاني" الاججاهاث الحذًشت في جؿىٍش لاداء املإظس ي
ولاوادًمي في مإظعاث الخػلُ ،الػالي النىعي في مطش والػال ،الػشبي ،ولُت الترحُت النىغُت ،ظامػت الضسكاء الخاضت،
مطش –املنطىسة 15-14 ،أحشٍ  ،ص  ،2010ص .2256أ
املواقع الالكتروهيت:
 الهاشمي غزاب الػضٍش ،إلاغافت التي خللتما الخجاسة إلالىترونُت في ظ وىسونا ،ملاٌ منشىس غلى املىكؼإلالىتروني الخالي.https://www.almayadeen.net/articles/blog/1410931/ :
 هاني الحىحي ،الذفؼ إلالىتروني ًجنب إلاضاحت حفاًشوط وىسونا ،جلشٍش منشىس غلى املىكؼ إلالىترونيالخاليhttps://www.youm7.com/story/2020/3/8:
 كناة الغذ ،هُف جأزشث الخجاسة إلالىترونُت في صمن وىسونا حخاسٍخ  ،2020/05/02املنشىس غلى املىكؼإلالىتروني الخاليhttps://www.alghad.tv/ :
 جلشٍش منشىس غلى كناة املالىت حخاسٍخ  ،2020/06/03أنظش مىكؼ اللناةhttps://www.almamlakatv.com/ : وسكت حدشُت منشىسة غلى مىكؼ كناة الػشبُت جدذ غنىان  PayPalجؿىس من أدواهما في مىاظهت وىسونا،حخاسٍخ 26 :ماًى  2020غلى العاغت  ،10:08غلى املىكؼ إلالىتروني الخالي:
 https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/2c26ee51-c9db-46f4-b439-3344bbbfc1f6أ
أ
أ

أ
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مريم الحضري.د/ط

مبدأ ربط املسؤوليت باملحاسبت في الخدبير املالي الترابي
The correlation between responsibility and accountability in the
context of territorial financial management.

. املغرب- جامعت محمد ألاول وجدة-  مريم الحضري.د/ط
: امللخص
 وججزًال إلالخمُاجه جم،" غلى ؤن;"الخىظُم الترابي للمملىت جىظُم ال مشهضي ًلىم غلى الجهىٍت اإلاخلذمت3122 ًىق دظخىس اإلاملىت اإلاغشبُت لعىت
 اإلاخػلم223125  اإلاخػلم بالجهاث واللاهىن الخىظُمي222125  منها اللاهىن الخىظُمي سكم،اظخفذاس مجمىغت مً اللىاهحن اإلاخػللت بالخىظُم الترابي
1 اإلاخػلم بالجماغاث224125 بالػماالث وألاكالُم واللاهىن الخىظُمي سكم
ظإكخفش في هزا اإلالاٌ غلى الىكىف غىذ مشجىض سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت باغخباسه مبذؤ مً مبادثالىظام الذظخىسي للمملىت وألاهثر دغما
للحيامت؛ خُث ال مجاٌ للحذًث غً خيامت الخذبحر اإلاالي الترابي ما لم ًداظب اإلاعاوٌ غً جذبحر الؽإن الػام الترابي

1الخذكُم، الحيامت الجُذة، الخذبحر اإلاالي، اإلاداظبت، اإلاعاولُت: كلماث مفخاحيت1

Abstract:
The constitution of the kingdom of Morocco of 2011 stipulates that:The kingdom’s territorial
organization is a decentralized organization based on advanced regionalization, and in order to
comply with its requirements, a set of laws relating to territorial organization have been
promulgated, including regulatory law No.111.14 relating to regions and regulatory Law No.112.14
relating to prefectures and provinces, and regulatory Law No.113.14 relating to collectivity1
In this article, I will limit myself to relying on the principle of the correlation between
responsibility because it is one of the principles of the constitutional system of the Kingdom and the
most favorable to governances, as there is no room to talk about the governance of territorial
financial management unless the responsible for the territorial public affairs management is held
accountable1
Keywords: The resposability, Accounting, Financial measure, Good governance, Checking.
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مقدمت:
بن اهخشاه بالدها لمً معلعل الػىإلات ،ؤغاد الاغخباس للجماغاث الترابُت؛ خُث غاػ اإلاغشب ججشبت
الالمشهضٍت غلى مشاخل ،وفي ول مشخلت سـذث مجمىغت مً الثغشاث والاهشاهاث مهذث إلـالخاث حذًذة ،لىً
اإلاشخلت ألاخحرة واهذ هللت هىغُت ،خملذ جفىسا خذًثا ظىشه دظخىس اإلاملىت لعىت  ،3122وجىج بةـذاس كىاهحن
جىظُمُت جدمل مشجىضاث حذًذة لخذبحر الجماغاث الترابُت ؤظاظها الحيامت1
وجىفب العُاظت الجهىٍت في اإلاغشب خىٌ لشوسة خلم اوسجام لها مؼ الخىىس الػام للبالد ،ومؼ الخىىس
اإلاخىاصن إلاخخلف ميىهاجه ،ومً ؤحل ولؼ خذ ليل الاخخالالث اإلاجخمػُت مجالُا واحخماغُا ،ورلً لً ًخإحى بال غً
وشٍم بسادة ساسخت وحغُحر في اإلاىاكف والعلىواث واللىاهحن وألاوش1
وَػىغ هق الذظخىس الجذًذ ألاؼىاه الهامت التي كىػها اإلاغشب فُما ًخق اإلالخمُاث اللاهىهُت واإلاىاسد
اإلاالُت والبؽشٍت ،بهذف حػل الالمشهضٍت سافػت خلُلُت للخىمُت ،وجىج هزا اإلاعاس بذظترة الجهىٍت اإلاخلذمت وجخفق
للجهاث والجماغاث الترابُت بابا وامال وهى الباب الخاظؼ مً الذظخىس وجممُىه  23ففال مؼ الاسجياص غلى مجمىغت مً
اإلابادت1
وَػخبر الخىظُم الترابي للمملىت جىظُم ال مشهضي ًلىم غلى الجهىٍت اإلاخلذمت ،1الش يء الزي ٌعخذعي الػمل
غلى جىشَغ جذبحر جشابي مدىم مً ؤحل جىمُت هزه الىخذاث الترابُت ،وٍخطح مً خالٌ الفلشة العالفت الزهش مً
هق الذظخىس غلى ؤن الالمشهضٍت في بواس الذولت اإلاىخذة هي ال مشهضٍت بداسٍتً ،مىً ؤن جشقى بلى المشهضٍت ظُاظُت
غىذ جىبُم مفهىم الجهىٍت اإلاخلذمت1
وججزًال إلالخمُاث دظخىس  3122اإلاخػلم بالخىظُم الترابي الجذًذ للمملىت ،فلذ جم اظخفذاس مجمىغت مً
اللىاهحن ،وٍخػلم ألامش باللاهىن سكم  2224125اإلاخػلم بالجماغاث وكىاهحن ؤخشي جخػلم بالجهاث و الػماالث وألاكالُم
1وـاس لضاما معاءلت ومداظبت ؤلاداسة الجماغُت غلى وؽاوها وظلىهُاتها ظىاء في مدُىها الذاخلي ؤو في غالكاتها
باإلاشجفلحن1

1

 الظهري الشريف رقم  1111181الصادر يف  76شعبان  1347ادلوافق  78يوليو  ،7111بتنفيذ نص الدستور ،اجلريدة الرمسية عدد  4853مكرر بتاريخ  41يوليوز  ،7111ص،45111الفصل األول ،الفقرة الرابعة1
 -2الظهري الشريفرقم  1114174الصادريف  71رمضان  6( 1345يوليو  ،)7114بتنفيذ القانون رقم  114113ادلتعلق باجلماعات ،اجلريدة الرمسية عدد  ،5471بتاريخ  5شوال 74( 1345
يوليو  ،)7114ص15551 1
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ؤـبذ مً المشوسي جفػُل ملخمُاث اإلاادة  338مً اللاهىن الخىظُمي سكم1222125اإلاخػلم بالجهاث،
واإلاادة  316مً اللاهىن الخىظُمي سكم  2223125اإلاخػلم بالػماالث وألاكالُم ،واإلاادة  325مً اللاهىن الخىظُمي سكم
 224125اإلاخػلم بالجماغاث ،التي مىدذ اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث مشاكبت مالُت الجماغاث الترابُت وبلا للدؽشَؼ
اإلاخػلم باإلاداهم اإلاالُت ،هزا باإللافت بلى خمىع الػملُاث اإلاالُت واإلاداظبُت للجماغت لخذكُم ظىىي جىجضه بما
اإلافدؽُت الػامت للمالُت ؤو اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت ؤو بؽيل مؽترن بُنهما ،ؤو مً كبل هُئت الخذكُم1
وَؽيل اإلااٌ الشهحزة ألاظاظُت والػمىد الفلشي في بىاء الذولت وجيىٍنها ،والذولت بذوسها جدخاج بلى اإلااٌ ليي
جلىم بىظاثفها وؤدواسها وجدلم ألاهذاف اإلاخىخى منها ،هما ؤن جىفحر اإلاىاسد الػامت الالصمت للذولت إلؼباع الحاحُاث
الػمىمُت وـشفها بؽيل غلالوي ٌعخذعي خعً الخذبحر اإلاالي لهزه اإلاىاسد13
وبرا وان اإلااٌ الػام ًلػب دوسا مهما باليعبت للذولت واإلاجخمؼ ،فةن ألامش ٌعخلضم بخاوخه بىىع مً الشكابت،
ختى ال ًخم الػبث به ظىاء بالخبزًش ؤو الاخخالط ،ؤو بعىء الخذبحر ،إلاا جلػبه الشكابت مً ؤهمُت في خماًت ألامىاٌ
الػمىمُت ،وخعً جذبحرها وحعُحرها1
وَػخبر مىلىع الشكابت غلى مالُت الجماغاث الترابُت را ؤهمُت بالغت ،وؤخذ الػىاـش اإلاشجبىت بخىىس الىظام
الالمشهضي ،هما ؤن الذوس الخىمىي للجماغاث الترابُت مشجبي ؤظاظا بلذستها غلى الخذبحر الترابي لؽاوجها1
وحػذ اإلاعاءلت ؤخذ ؤهم ؤدواث الشكابت غلى الؽإن الترابي ،فهي مػُاس لابي ألداء الجماغاث الترابُت ،وؤداة
جلُُمُت لؤلشخاؿ الػاملحن بها ،غىذما جخم مداظبتهم مً كبل اإلاخىٌ لم بزلً كاهىهُا1
ظإكخفش في هزا اإلالاٌ غلى وشح بؼيالُت سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت باغخباسه مبذؤ مً مبادت الىظام
الذظخىسي للمملىت وألاهثر دغما للحيامت ،خُث ال مجاٌ للحذًث غً خيامت الخذبحر اإلاالي الترابي ما لم ًداظب
اإلاعاوٌ غً جذبحر الؽإن الػام الترابي1
وحػخبر ألاحهضة الشكابُت ؤداة ؤظاظُت لخفػُل وججزًل مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت ،فما هي;
 ألاحهضة التي حعاثل اإلاعاولحن وجداظبهم غلى ججاوصاتهم؟ ماهي الشكابت التي جماسظها اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث وآلُاتها؟ -1الظهري الشريف رقم  1114174الصادر يف  71من رمضان  6( 1345يوليو  )7114بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  111113ادلتعلق باجلهات ،اجلريدة الرمسية عدد  5471بتاريخ  5شوال
 74( 1345يوليو 1)7114
 -2الظهري الشريف رقم  1114173صادر يف  71من رمضان  6( 1345يوليو  )7114بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  117113ادلتعلق بالعماالت واالقاليم ،اجلريدة الرمسية عدد  5471الصادرة
بتاريخ  5شوال  74( 1345يوليو 1)7114
 -3أمحيدوش مدين 9احملاكم ادلالية بادلغرب ،دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ،الطبعة األوىل،ادلغرب9مطبعة فضالة احملمدية ،7114 ،ص145 1
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 هل بةميان مجالغ الجماغت بخذار لجان الخلص ي هألُت لذغم سبي مبذؤ اإلاعاولُت باإلاداظبت؟ هل حؽمل جلاسٍش الخذكُم حمُؼ حىاهب الػملُاث اإلاالُت واإلاداظبُت؟وٍمىً للباخث في اإلاجاالث اللاهىهُت واإلااظعاجُت ؤن ٌعخخذم غذدا مً مىاهج البدث الػلمي ،وبما ؤن
وبُػت اإلاىلىع الزي هدً بفذده هي التي جفشك اإلاىهج اإلاىاظبً ،مىً اظخخذام اإلاىهج الىـفي الخدلُلي في هزه
الىسكت البدثُت ورلً مً خالٌ اظخلشاء وجدلُل الىفىؿ اللاهىهُت ،مؼ الىكىف غىذ الظشوف والػالكاث اإلاىحىدة
بحن مخغحراتها ،مؼ بحشاء ملاسهاث وجلُُم لها1
لزلً،فةن ؤلاؼيالُت اإلادىسٍت للمىلىع ًمىً جلعُمها بلى مىلبحن سثِعُحن;
اإلاىلب ألاوٌ; الشكابت ؤلاداسٍت غلى مالُت الجماغاث الترابُت
اإلاىلب الثاوي; دوس اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث في جفػُل مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت
املطلب ألاول :الرقابت إلاداريت على ماليت الجماعاث الترابيت
اهىلم اإلاغشب بمجشد خفىله غلى الاظخلالٌ لُاظغ جذسٍجُا هظام الالمشهضٍت ؤلاداسٍت واغخبر الجماغت
الترابُت ؤداة مً ؤدواث مماسظت الذًملشاوُت ،وؤداة لخلشٍب ؤلاداسة مً اإلاىاوً ،هما حػخبر وظُلت مً وظاثل جفػُل
وبهجاح الىمىرج الخىمىي1
للذ مش الخىظُم ؤلاداسي للذولت بػذة مشاخل ،ولػل ؤهمها ما وـل بلُه الفىش ؤلاداسي في اإلاجاٌ الذًملشاوي،
فاإلاالخظ ؤهه بجاهب ؤلاداسة اإلاشهضٍت التي جذًش جذبحر دوالُب الحُاة الػامت ،هىان ؤلاداسة اإلادلُت التي جم خللها إلاىاحهت
اإلاؽاول والخدذًاث اإلادلُت ،خُث ؤـبذ مً الفػب غلى اإلاشهض مىاحهت اإلاؽاول اإلادلُت لىخذه ،ظىاء غلى اإلاعخىي
الاكخفادي ؤو الاحخماعي ؤو العُاس ي1
وحػخبر ألاحهضة الشكابُت ؤداة ؤظاظُت لخفػُل وججزًل مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت ،فال ًمىً ؤن جيىن
هىان مداظبت في غُاب ؤحهضة حعاثل وجداظب اإلاعاولحن غلى ججاوصاتهم 1وجخمثل ؤظاظا في هُئاث الخفخِؾ
والخلص ي اإلاُذاوي وماظعت اللماء باغخباسها ؤحهضة لها مً الىظاثل ما ًمىنها مً لػب دوس مهم في الحذ مً
اإلاخالفاث والخجاوصاث في الخذبحر الجماعي1
ظىف ؤجىشق لذوس اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الػامت للمالُت في الفشع ألاوٌ ،زم ؤهخلل للحذًث غً اإلافدؽُت
الػامت لئلداسة الترابُت في الفشع الثاوي1
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الفرع ألاول :املفدشيت العامت للماليت
ؤضحذ الجماغاث الترابُت في آلاوهت ألاخحرة بخذي اإلادذداث الشثِعُت إلاخخلف الخذخالث في مظاهش الحُاة
الػامت ،وحػخبر مفىلح حذًذ ،حاء به الففل  246مً الذظخىس الجذًذ للملىت اإلاغشبُت ظىت  ،3122الزي خذدها
في الجهاث والػماالث وألاكالُم والجماغاث 11وبزلً ؤـبذ للجماغاث الترابُت ظىذ دظخىسي إلاماسظت اخخفاـاتها1
هما ظاهمذ اللىاهحن اإلااوشة للجماغاث الترابُت والظُما ألاخحرة منها في بمياهُت الخذخل غلى حمُؼ
اإلاعخىٍاث الاكخفادًت والاحخماغُت والعُاظُت ،لخدلُم اإلافلحت الػامت وبهجاح الىمىرج الخىمىي1
وحػخبر اإلافدؽُت الػامت لئلداسة اإلاالُت هُئت غلُا للخفخِؾ ،جم بخذاثها في اإلاغشب بملخض ى الظهحر الؽشٍف
الفادس في  25ؤبشٍل  2:71اإلاخػلم باإلافدؽُت الػامت للمالُت ،الزي وسد في ففله ألاوٌ غلى ؤهه; "جاظغ لذي وصٍش
اإلاالُت هُئت غلُا للخفخِؾ جخإلف مً مفدش ي اإلاالُت ،وٍجػل مفدؽى اإلاالُت جدذ بؼشاف مفدؾ ًخمؼ مباؼشة لىفىر
الىصٍش" 12فهي بخذي ؤهم آلُاث الشكابت الخابػت للحيىمت بؽيل غام ،وهي الهُئت الػلُا في الاداسة الػمىمُت خُث
جدخل مياهت هامت وممحزة13
وبىاء غلى الظهحر الؽشٍف سكم  216:137:بؽإن الخفخِؾ الػام للمالُت 4جم جإظِغ هُئت غلُا للخفخِؾ غلى
معخىي وصاسة اإلاالُت ،جخىلى;
 مشاكبت مفالح الفىذوق واإلاداظبت لذي اإلاداظبحن الػمىمُحن ومىظفي الذولت والجماغاث اإلادلُت
بؽيل غام1
 مشاكبت حعُحر اإلاداظبحن والخإهذ مً كاهىهُت الػملُاث اإلاسجلت في خعاباث آلامشًٍ باإلاذاخُل والىفلاث
الػمىمُت وول مخفشفي الذولت1
 اللُام بافخداؿ اإلاؽاسَؼ الػمىمُت اإلامىلت مً وشف الهُئاث ألاحىبُت والبىً الذولي لئلغماس والخىمُت

" ،"BIRDوالبىً الافشٍلي للخىمُت " ،"BADوبشهامج ألامم اإلاخدذة للخىمُت " ،"PNUDوجدبنى اإلافدؽُت في
هزا ؤلاواس ملاسباث حذًذة جخماش ى مؼ جلً اإلاػمىٌ بها غلى الفػُذ الذولي1

 -1دستور ادلملكة ادلغربية،الظهري الشريف رقم  1111181الصادر يف  76شعبان  1347ادلوافق  78يوليو  ،7111بتنفيذ نص الدستور ،اجلريدة الرمسية عدد  4853مكرر بتاريخ  41يوليوز
 ،7111ص(145111الفصل 1)144
 -2الظهري الشريف رقم  11481758الصادر يف  16من شوال  1468بتاريخ  13أبريل  1851ادلتعلق بادلفتشية العامة للمالية ،اجلريدة الرمسية عدد  7367الصادرة بتاريخ  74شوال 1468
( 77أبريل 1)1851
 -3عبد القادر التعاليت 9ادلالية العامة ادلغربية وادلقارنة ،اجلزء األول ،قانون ادليزانية ،الطبعة الثالثة ،ادلغرب ،مطبعة اجلسور وجدة ،7117 ،ص1371 1
 -4الظهري الشريف رقم  11481758الصادر يف  16شوال  1468بتاريخ  13أبريل  1851ادلتعلق بادلفتشية العامة للمالية1مصدر سالف الذكر1
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وجخمؼ جذخالث اإلافدؽُت الػامت للمالُت لبرهامج ظىىي مفادق غلُه مً وشف وصٍش اإلاالُت ،وجىشؤ بػن
الخػذًالث غلى هزا البرهامج خعب اإلاهام اإلاعخعجلت والىاسثت التي جفشك هفعها 1هما ؤن البرهامج العىىي اإلازوىس
ًإخز بػحن ؤلاغخباس ولباث الخذخل اإلاػبر غنها مً وشف مخخلف الىصاساث اإلاػىُت1
وجخمخؼ اإلافدؽُت الػامت للمالُت باخخفاـاث واظػت وغامت ،وٍىق الففل الثاوي مً الظهحر الؽشٍف ؤغاله
الفادس في  25ؤبشٍل  2:71غلى ؤهه; "ٌػهذ بلى مفدش ي اإلاالُت بةحشاء جدلُلاث بخفىؿ مفالح الفىذوق واإلاداظبت
والىلىد واإلاىاد وهزا اإلاداظبحن الػمىمُحن ،وبففت غامت معخخذمي الذولت والجماغاث اإلادلُت واإلااظعاث
الػمىمُت ،فهم ًخدللىن مً الدعُحر الزي ًلىم به هاالء اإلاداظبىن وٍخإهذون مً صحت الػملُاث اإلاذسحت في
خعاباث آلامشًٍ بدعلُم اإلاذاخُل ودفؼ اإلافاسٍف الػمىمُت وهزا في خعاباث حمُؼ اإلاخفشفحن"11
وخعب الففلحن  232و 233مً اإلاشظىم اإلاىظم إلاداظبت الجماغاث الترابُت وهُئاتهاً ،جشي وصٍش اإلاالُت
ؤغماٌ اإلاشاكبت غلى جفشف اللباك في غحن اإلايان وبخفىؿ ألاوساق اإلاداظبُت ،ورلً وفلا لللىاغذ الخاـت بيل
ـىف مً ؤـىاف اإلاداظبحن الشئظاء الدعلعلُىن لهاالء اإلاداظبحن وهُئاث اإلاشاكبت اإلاخخفت واإلافدؽُت الػامت
للمالُت12
وغلُه ،فةن وصاسة اإلاالُت جماسط ظلىتها الشكابُت غلى مالُت الجماغاث الترابُت مً خالٌ اإلافدؽُت الػامت
للمالُت13خُث حؽيل بلى خذ ما ًذ الػىن لىصاسة اإلاالُت ،بدعب اإلاهام الشكابُت والاخباسٍت التي جلىم بها ،فهي جملً
وظاثل ومىاهج دكُلت وماهالث حعمذ لها بةهجاص مهامها في ؤخعً الظشوف 14وجذخل في هىاق الحيامت الجُذة وسبي
إلاعاولُت باإلاداظبت ،الش يء الزي ظِؽيل وفشة حعاغذ غلى الخإظِغ الصحُذ إلافهىم دولت الحم واللاهىن ،ودولت
اإلااظعاث1
وكذ جادي جبػُت اإلافدؽُت الػامت للمالُت لىصاسة اإلاالُت بلى جلضٍم دوسها الفػلي في مشاكبت هزه الىصاسة
واإلافالح الخابػت لها ،مما ًازش غلى دوسها في الخإهذ مً ؤن اإلاؽشوع اإلاالي والػاملحن فُه ٌعحروهه في الاججاه اإلاشظىم،
والبدث غً الاهدشافاث وألاخىاء ومػالجتها ومىؼ الفعاد والخالغب باإلااٌ الػام ،الزي كذ ًفِب هزه الىصاسة ؤو
اإلافالح الخابػت لها15

 -1الظهري الشريف رقم  11481758بتاريخ  13أبريل  1851احملدث "للمفتشية العامة للمالية" ،اجلريدة الرمسية عدد  7367بتاريخ  77أبريل 11851
 -2مرسوم رقم  71651465بتاريخ  4شوال  41 / 1485شتنرب  ، 1865بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاهتا ،اجلريدة الرمسية عدد  bis – 4444بتاريخ  ،1865/11/11الصفحة
14148
 -3مرسوم رقم  71671448بتاريخ  71من ذي احلجة  7( 1487نونرب  )1867بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة ادلالية ،اجلريدة الرمسية عدد  4341بتاريخ  ،1867/17/14الصفحة،41171
(ادلادة 1)6
 -4جنيب جريي 9الرقابة ادلالية بادلغرب بني احلكامة ادلالية ومتطلبات التنمية ،ادلغرب 9دار نشر ادلعرفة ،الرباط ،7117 ،ص1351
 -5جنيب جريي 9الرقابة ادلالية بادلغرب بني احلكامة ادلالية ومتطلبات التنمية ،م1ن ،ص1471
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وغلى الشغم مً اإلاداوالث التي جمذ خالٌ العىىاث ألاخحرة ،ظىاء فُما ًخػلم بىلؼ مخىي اظتراجُجي
لبرامج جذخالث اإلافدؽُت الػامت للمالُت في مجاٌ الخذكُم واإلاشاكبت وجدبؼ الاـالخاث ؤو غلى معخىي الاـالح اللاهىوي
لهزه الهُئت ،وجىلُذ مجاالث جذخالتها وآزاسها اللاهىهُت ،بال ؤن هزه اإلاداولت اـىذمذ بمىاحهاث ظُاظُت غىُفت
خالذ بُنها وبحن ؤي مداولت لئلـالح اإلاىخظش1
بال ؤن ألامش كذ اخخلف ولُا مؼ الخىفُق غلى كىاغذ الحيامت اإلاالُت والخذبحر الجُذ الظخػماٌ ألامىاٌ
الػمىمُت وسبي اإلاعاولُت باإلاداظبت وؼفافُت الحعاباث التي حاء بها دظخىس اإلاملىت اإلاغشبُت؛ خُث ؤـبذ مً
المشوسي بـالح ؤلاواس اللاهىوي للهُئت الخفخِؽُت ومشاحػخه ،في ظل اإلاىالب اإلاىادًت بخفػُل ؤداء اإلافدؽُت الػامت
للمالُت1
بن جفػُل هزا الجهاص الهام للشكابت غلى اإلااٌ الػام ،ال ًخإحى بال مً خالٌ جمخُػه باالظخلاللُت الالصمت ألداء
مهامه غلى ؤخعً وحه ،ومشاحػت بواسه اللاهىوي الزي ؤـبذ مخجاوصا هظشا للذم ملخمُاجه التي لم حػذ حعاًش
الخىىس الحاـل في مجاٌ جذبحر ألامىاٌ الػمىمُت والتي حػىد بلى ظىت  ،2:71وهزا ما ًجػلىا هإهذ غلى لشوسة جلىٍت
وجىىٍش هزا الجهاص اإلاهم في اإلاىظىمت مً خالٌ جمخُؼ اإلافدؽُت الػامت للمالُت لعىت  2:71باالظخلاللُت وـالخُاث
ؤوظؼ ،مؼ لشوسة مشاحػت الظهحر اإلاىظم لها الزي ظُمىذ للمفدؽُت دوسا ؤظاظُا وساثذا في مععى جىشَغ الحيامت
الجُذة في بواس الخذبحر الترابي1
الفرع الثاوي :املفدشيت العامت لإلدارة الترابيت
ؤوؽئذ اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت بمىحب مشظىم ً 27ىهُى  ،2::5وجخجلى مهمتها في اإلاشاكبت والخدلم
مً الدعُحر الاداسي والخلني واإلاداظبي للمفالح الخابػت لىصاسة الذاخلُت والجماغاث الترابُت وهُئاتها ،مؼ مشاغاة
الاخخفاـاث اإلاخىلت للمفدؽُاث الخابػت للىصاساث الاخشي ،1وجماسط اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت مهامها خعب
البرهامج اإلادذد مً وشف وصٍش الذاخلُت ،وتهذف باألظاط بلى الشفؼ مً حىدة الخذبحر الترابي بالىخذاث الترابُت
للمملىت ،والتي حؽيل بخذي ألادواث التي حعاهم مؼ الذولت في الػملُت الخىمىٍت1
وٍدذد وصٍش الذولت في الذاخلُت بشهامج ؤغماٌ اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت بىاء غلى اكتراح مً اإلافدؾ
الػام اإلايلف بةداسة مفالح اإلافدؽُت الػامت12

 -1ادلادة 7من الفصل االول من ادلرسوم رقم  71831111صادر يف  5حمرم  15( 1314يونيو ،) 1883يف شأن النظام االساسي اخلاص بادلفتشني العامني لإلدارة الرتابية ،بوزارة الدولة يف الداخلية،
اجلريدة الرمسية عدد  3753بتاريخ  ،1883/16/71ص111611
 -2ادلادة  3من الفصل األول من ادلرسوم  ،71831111نفس ادلصدر1
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وحعاهم اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت هجهاص سكابي جابؼ لىصاسة الذاخلُت في جخلُم الحُاة الػامت ،غبر
مماسظخه إلاجمىغت مً الاخخفاـاث إلاىاهبت بحشاءاث اإلاىخخب الجماعي ومعاغذجه غلى جذبحر الؽإن الػام اإلادلي في
الػذًذ مً اإلاُادًً11
بلى حاهب غملُاث الشكابت جخىلى اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت واإلافدؽُت الػامت للمالُت مهمت الخذكُم
ظىىٍا في الػملُاث اإلاالُت واإلاداظبُت للجماغت وٍمىً ؤن جيىن غملُت الخذكُم بؽيل مؽترن بُنهما1
بالؤهماٌػابػلىهزهاألحهضةوابػهاالبحروكشاوُىالعُاظُالزًإضحخخػِؽه،والًذلهزاالخىىغىالخػذدفيهزهاألحهضة
ظىًػلىمػفهاوغذمدفشهافُماظعتواخذةوواضحت،وبالخالُخمُِػالفشـالخىمىٍتولُاعحلىكاإلاشجفلحن1
املطلب الثاوي :دور املجالس الجهويت للحساباث في جفعيل مبدأ ربط املسؤوليت باملحاسبت
حػخبر وظاثف اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث غلى اإلاعخىي اإلادلي امخذادا لىظاثف اإلاجلغ ألاغلى للحعاباث،
هما ؤن اإلاعاوش والخىظُم هي بففت غامت ممازلت ،خُث ًلخفش غمل اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث غلى الىىاق
اإلادلي ،بر جشاكب خعاباث الجماغاث الترابُت وهُئاتها وهُفُت كُامها بخذبحر ؼاوجها ،وهي بزلً حضء ال ًخجضؤ مً
اإلاىظىمت الشكابُت الىوىُت بلى حاهب اإلاجلغ ألاغلى للحعاباث وهُئاث الخفخِؾ واإلاشاكبت الذاخلُت التي جذخل في بواس
الشكابت ؤلاداسٍت غلى اإلااٌ الػام1
الفرع ألاول :آلياث املجالس الجهويت للحساباث في الرقابت على جدبير الجماعاث الترابيت
حاء بخذار اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث هخىىة لخجعُذ الشكابت الػلُا غلى اإلااٌ الػام اإلادلي ،لمً بواس
معلعل جلىٍت ودغم ظُاظت الالمشهضٍت و الالجشهحز ؤلاداسي؛ خُث هق دظخىس اإلاملىت لعىت  3122غلى بخذار
اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث ،ليي جخىلى معاءلت ومشاكبت خعاباث وجذبحر الجماغاث الترابُت وهُأتها1وحػخبر الشكابت التي
جماسظها اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث سكابت كماثُت الخلت جخجلى في الفدق والخدلم مً الػملُاث اإلاالُت للجماغاث
الترابُت1
ووبلا إلالخمُاث الففل  :9مً دظخىس ";22::7جخىلى اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث مشاكبت خعاباث
الجماغاث اإلادلُت وهُئاتها وهُفُت كُامها بخذبحر ؼاوجها" 1وفي هفغ ؤلاواس ،ووبلا للففل  25:مً الذظخىس اإلاغشبي

 -1ادلرسوم رقم  7-86-165الصادر يف  13من شعبان  1317بتاريخ  14دجنرب  ، 1886متعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ،اجلريدة الرمسية عدد  ،3447بتاريخ  6شوال 4 / 1317
فرباير  ،1886ص14111
 -2الظهري الشريف رقم  11851146الصادر يف  74من مجادى األوىل  6( 1316أكتوبر  )1885بتنفيذ نص الدستور ادلراجع1
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الحالي;"جخىلى اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث مشاكبت خعاباث الجهاث والجماغاث الترابُت الاخشي وهُئاتها ،وهُفُت
كُامها بخذبحر ؼاوجها 1وحػاكب غىذ الاكخماء ،غً ول بخالٌ باللىاغذ العاسٍت غلى الػملُاث اإلازوىسة"11
وؤظىذث للمجالغ الجهىٍت للحعاباث مجمىغت مً اإلاهام والاخخفاـاث ،جماؼُا مؼ الىسػ الىوني
لئلـالح والخدذًث اإلااظعاحي وجفػُال للجهىٍت اإلاخلذمت في ؼلها الترابي ،خفىـا وهدً وػلم ؤن اإلاغشب ًىاحه
مجمىغت مً الاهشاهاث والخدذًاث في مجاٌ الخذبحر اإلاالي الزي ٌػخبر الػمىد الفلشي لالكخفاد1
وهزا ما ؤبشصه اللاهىن سكم  731::اإلاخػلم بمذوهت اإلاداهم اإلاالُت ،2في الىخاب الثاوي مىه ،لُبحن في الففل
ألاوٌ مىه هزه الاخخفاـاث؛ خُث جلىم اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث بالبذ في خعاباث الجماغاث الترابُت وهُئاتها
واإلااظعاث الػمىمُت الخالػت لىـاًت هزه الجماغاث ،ومماسظت الشكابت اللماثُت غلى اإلاداظبحن الػمىمُحن
ومشاكبت اللشاساث اإلاخػللت بمحزاهُت الجماغاث الترابُت ،وسكابت الدعُحر ،هما ؤظىذث بليها مهمت كماثُت في مُذان
الخإدًب اإلاخػلم باإلاحزاهُت والؽاون اإلاالُت باليعبت ليل معاوٌ ؤو مىظف ؤو معخخذم ٌػمل في الجماغاث الترابُت
وهُئاتها ،وهزا مماسظت الشكابت غلى اظخخذام ألامىاٌ الػمىمُت غلى الفػُذ اإلادلي واإلاعاهمت في مشاكبت الاحشاءاث
اإلاخػللت بدىفُز محزاهُاث الجماغاث الترابُت وهُئاتها1
بن الاخخفاـاث اإلاخىلت للمجلغ الجهىي للحعاباث ،باظخثىاء الاخخفاؿ اإلاخػلم بمشاكبت جىفُز
الاحشاءاث اإلاخػللت بدىفُز اإلاحزاهُت ،جخلاظمها مؼ اإلاجلغ ألاغلى للحعاباث؛ فاإلاجلغ الجهىي للحعاباث ًماسط
اخخفاـه غلى الفػُذ اإلادلي وفي خذود داثشة اخخفاـه ،بِىما اإلاجلغ ألاغلى للحعاباث ًماسط اخخفاـه غلى
الفػُذ الىوني1
وحععى الشكابت التي جماسظها اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث والتي حؽيل ؤخذ الشواثض ألاظاظُت التي ًيبني غليها
ـشح الحيامت الجُذة للؽإن الػام الترابي غلى الخفىؿ بلى جدلُم الػذًذ مً ألاهذاف ،هزهش ؤهمها;
 الشفؼ مً كُمت و مشدودًت الشكابت مً خالٌ الترهحز غلى مىهجُت وجذبحر وبداسة واظخغالٌ الىفلاث للحذمً الاخخالالث وجدلُلا لىخاثج ومشدودًت اإلااظعاث العاهشة غلى جذبحر الؽإن الػام الترابي1
 الجماغاث الترابُت والهُئاث الخابػت لها ،مىلىب منها جدلُم هخاثج حُذة ومشدودًت غلى معخىي اإلاؽاسَؼالخىمىٍت ،اغخمادا غلى اإلاحزاهُت اإلامىىخت لها في بواس الفػالُت1

 -1الظهري الشريف رقم  1111181الصادر يف  76شعبان  1347ادلوافق  78يوليو  ،7111بتنفيذ نص الدستور1
 -2الظهري الشريف رقم  11171173صادر يف فاتح ربيع االخر  14( 1374يونيو )7117بتنفيذ القانون رقم  57188ادلتعلق مبدونة احملاكم ادلالية ،اجلريدة الرمسية عدد  5 ،4141مجادى االخرة
 14( 1374أغسطس  ،)7117ص17783 1
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 الاغخماد غلى ملاسبت الىجاغت بهذف الشفؼ مً ألاداء ورلً مً خالٌ الخىفحر في الاهفاق ،والىفاًتواإلاشدودًت في الخذبحر1
وبزلً ًمىً للشكابت اإلاماسظت مً كبل اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث الحذ مً الاخخالالث الخذبحرًت وجدعحن
ؤداء الجماغاث الترابُت والهُئاث الخابػت لها1

الفرع الثاوي :الخدقيق كآليت قاهوهيت ججسد ملبدأ ربط املسؤوليت باملحاسبت
الخذكُم هى مفهىم مػلذ ومشهب وهى مداه بىثحر مً الالخباط ،وَؽيل دغامت ؤظاظُت لخىىٍش اإلاجخمؼ
وبغادة خُىٍخه ،بدىم آلافاق التي ًفخدها ؤمام الشؤي الػام وؤمام اللُاداث ؤلاداسٍت في ول ما ًخفل بخدذًذ
اإلاعاولُاث واإلاعاءلت والخيىًٍ والخذسٍب و الاؼػاع الػلمي والخىاـل والجىدة11
وٍشجىض الخذكُم غلى مبادت الؽفافُت واإلاعاءلت ،وجشظُخ هزه اإلابادت في مجخمػىا ،سهحن بدبني اظتراجُجُت
بؼػاغُت حػخمذ غلى وؽش زلافت اإلاعاءلت والذفاع غً اإلااٌ الػام باغخباسه ملً للجمُؼ ،فالخذكُم مشجبي
بالذًملشاوُت ،وجىبُله ًخىلب خالت رهىُت ومدُىا مىاظبا لخىىسه ،جىػذم فُه الػالكاث الشثاظُت اإلادؽذدة
والدعلىُت12
بن سبي معاولُت الخذبحر الترابي باإلاداظبتً ،لخض ي مً اإلاعاولحن غلى جذبحر الؽإن الترابي جلذًم جلاسٍش
جففُلُت خىٌ هخاثج هزا الخذبحر ،هزه الحعاباث والىزاثم ًجب جلذًمها بؽيل ظىىي لؤلحهضة التي لها اخخفاؿ
دساظتها وجلُُمها،هما ؤن اإلاجالغ الجهىٍت ووبلا إلالخمُاث اإلاادة  25:مً دظخىس  3122جخىلى مشاكبت خعاباث
الجهاث والجماغاث الترابُت الاخشي وهُئاتها وهُفُت كُامها بخذبحر ؼاوجها 1وٍذخل بخذار هزه اإلاجالغ لمً بواس
معلعل جلىٍت ظُاظت الالمشهضٍت والالجشهحز ؤلاداسي في اإلاغشب1
ومً ؤبشص آلالُاث الشكابُت هجذ آلُت الخذكُم ،هزا الاخخُاس فشلخه مخىلباث جذبحر ؤلاداساث واإلااظعاث غلى
خذ ظىاء وؤلاهشاهاث التي جىاحهها ،بغُت جخفُف الػبء غلى اإلاجلغ ألاغلى للحعاباث ،وجدبؼ اظخػماٌ المشاثب
اإلادلُت ،وجلىٍم اإلاؽاسَؼ واإلافالح الػمىمُت ،وجمىحن اإلاىاوً والشؤي الػام مً الخلُُم المشوسي الظخػماٌ اإلااٌ
الػام اإلادلي1

 -1حممد حركات 9التدبري االسرتاتيجي وادلنافسة ،رهانات اجلودة الكلية بادلقاوالت ادلغربية ،ادلغرب 9مطبعة فضالة ،احملمدية ،1886 ،ص11611
 -2جنيب جريي" 9حتديث الفعل الرقايب رهان السياسات العمومية بادلغرب 9حنو تقوية رقابة احلكامة" السياسات العمومية ورهان تنزيل الدستور ،منشورات جملة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات
الدستورية والسياسية ،العدد األول ماي  ،7114ادلغرب 9مطبعة ادلعارف اجلديدة ،الرباط1
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للذ هفذ اإلاادة  338اإلاخػللت باللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم بالجهاث 1غلى خمىع مالُت الجهت إلاشاكبت اإلاجالغ
الجهىٍت للحعاباث وبلا للدؽشَؼ اإلاخػلم باإلاداهم اإلاالُت 1وجخمؼ الػملُاث اإلاالُت و اإلاداظباجُت للجهت لخذكُم
ظىىي جىجضه بؽيل مؽترن اإلافدؽُت الػامت للمالُت و اإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت ،وٍخم بحشاء هزا الخذكُم في
غحن اإلايان وبىاء غلى الىزاثم اإلاالُت و اإلاداظباجُت1
وٍىجض لهزه الغاًت جلشٍش جبلغ وسخ مىه بلى سثِغ مجلغ الجهت وبلى والي الجهت وبلى العلىت الحيىمُت اإلايلفت
بالذاخلُت ،وهزا بلى اإلاجلغ الجهىي للحعاباث اإلاػني الزي ًخخز ما ًشاه مىاظبا في لىء خالـاث جلاسٍش الخذكُم1
وٍخػحن غلى الشثِغ جبلُغ وسخت مً الخلشٍش اإلاؽاس بلُه ؤغاله بلى مجلغ الجهت الزي ًمىىه الخذاوٌ في ؼإهه
بذون اجخار ملشس1
ؤما باليعبت لللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم بالػماالث وألاكالُم لمً اإلاادة  ،2316فخخمؼ مالُت الػمالت ؤو
ؤلاكلُم إلاشاكبت اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث وبلا للدؽشَؼ اإلاخػلم باإلاداهم اإلاالُت ،وجخمؼ الػملُاث اإلاالُت
واإلاداظباجُت للػمالت ؤو ؤلاكلُم لخذكُم ظىىي جىجضه بؽيل مؽترن اإلافدؽُت الػامت للمالُت واإلافدؽُت الػامت لئلداسة
الترابُت 1وٍخم بحشاء هزا الخذكُم في غحن اإلايان وبىاء غلى الىزاثم اإلاالُت واإلاداظباجُت1
وٍىجض لهزه الغاًت جلشٍش جبلغ وسخ مىه بلى سثِغ مجلغ الػمالت ؤو ؤلاكلُم وبلى غامل الػمالت ؤو ؤلاكلُم
الزي ًمىً له الخذاوٌ في ؼإهه دون اجخار ملشس1
وحهذف الخذكُم بلى الخإهذ مً اخترام العُاظاث وجدبؼ اإلاعاوش والالتزام باإلاػاًحر ،وبلى بظهاس الذوس الهام
الزي ًلػبه مً ؤحل مىؼ خذور ألاخىاء ومػالجت الاهدشافاث لماها لحعً ظحر الػمل بىشٍلت كاهىهُت ومىؼ جالغب
ؤو لُاع ؤو اخخالط للماٌ الػام1
وحعخمذ هُئت الخذكُم مؽشوغُتها اللاهىهُت مً اإلاادة  325مً اللاهىن الخىظُمي للجماغاث 3خُث حاء في
مممىجها خمىغمالُت الجماغت إلاشاكبت اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث وبلا للدؽشَؼ اإلاخػلم باإلاداهم اإلاالُت ،وخمىع
الػملُاث اإلاالُت واإلاداظبدُت للجماغت لخذكُم ظىىي جىجضه بما اإلافدؽُت الػامت للمالُت ،ؤو اإلافدؽُت الػامت لئلداسة
الترابُت ،ؤو بؽيل مؽترن بحن اإلافدؽُت الػامت للمالُت واإلافدؽُت الػامت لئلداسة الترابُت ،ؤو مً كبل هُئت للخذكُم ًخم

 -1الظهري الشريف رقم  1114174الصادر يف  71من رمضان  6( 1345يوليو  )7114بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  111113ادلتعلق باجلهات ،اجلريدة الرمسية عدد  5471بتاريخ  5شوال
 74( 1345يوليو 1)7114
 -2الظهري الشريف رقم  1114173صادر يف  71من رمضان  6( 1345يوليو  )7114بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  117113ادلتعلق بالعماالت واالقاليم ،اجلريدة الرمسية عدد  5471الصادرة
بتاريخ  5شوال  74( 1345يوليو 1)7114
 -3الظهري الشريف رقم  1114174صادر يف  71من رمضان  6( 1345يوليو  )7114بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  114113ادلتعلق باجلماعات1
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اهخذاب ؤخذ ؤغمائها وجدذد ـالخُاتها بلشاس مؽترن للعلىت الحيىمُت اإلايلفت بالذاخلُت والعلىت الحيىمُت اإلايلفت
باإلاالُت1
وٍىجض لهزه الغاًت جلشٍش جبلغ وسخ مىه بلى سثِغ مجلغ الجماغت وبلى غامل الػمالت ؤو ؤلاكلُمىهزا بلى
اإلاجلغ الجهىي للحعاباث اإلاػني الزي ًخخز ما ًشاه مىاظبا في لىء خالـاث جلاسٍش الخذكُم1وٍخػحن غلى الشثِغ
جبلُغ وسخت مً الخلشٍش اإلاؽاس بلُه ؤغاله بلى مجلغ الجماغت الزي ًمىىه الخذاوٌ في ؼإهه دون اجخار ملشس1
وال ًجب الاهخفاء بدعاباث وجلاسٍش الىدُجت العىىٍت ،بل ال بذ مً جلذًم جلاسٍش دوسٍت خىٌ ظحر الػمل
داخل الجماغاث الترابُت إلاىاهبت جدلُم ألاهذاف والحذ مً الاخخالالث والخجاوصاث في الىكذ اإلاىاظب ،وهى ما ؤهذه
اللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم بالجماغاث ،غىذما حػل الجماغت مىالبت باغخماد جلُُم ألاداء واإلاشاكبت الذاخلُت
والافخداؿ وجلذًم خفُلت جذبحرها ،وجلذًم الخلاسٍش لُخم جذاسظها في احخماغاث مجلعها وجلذًم الحفُلت ،وجيؽش
هزه الخلاسٍش بجمُؼ الىظاثل اإلاالثمت لُىلؼ غليها الػمىم11
ودون ؤلاخالٌ باإلالخمُاث الدؽشَػُت والخىظُمُت الجاسي بها الػمل في مُذان اإلاشاكبتً ،مىً للمجلغ ؤو
سثِعه بػذ بخباس غامل الػمالت ؤو ؤلاكلُم ؤو مً ًىىب غىه ؤو بمبادسة مً هزا ألاخحر بخماع جذبحر الجماغت والهُئاث
الخابػت لها ؤو التي حعاهم فيها لػملُاث الخذكُم ،بما في رلً غملُاث الخذكُم اإلاالي 1وجخىلى مهمت اللُام بهزا الخذكُم
الهُئاث اإلااهلت كاهىها لزلً ،وجىحه وحىبا جلشٍشا بلى غامل الػمالت ؤو ؤلاكلُم 1وجبلغ وسخت مً هزا الخلشٍش بلى
ؤغماء اإلاجلغ اإلاػني وسثِعه12
وهىزا؛ فالخذكُم حهذف بلى الخإهذ مً اخترام العُاظاث وجدبؼ اإلاعاوش والالتزام باإلاػاًحر ،هما حهذف بلى
بظهاس الذوس الهام الزي ًلػبه مً ؤحل مىؼ خذور ألاخىاء ومػالجت الاهدشافاث لماها لحعً ظحر الػمل بىشٍلت
كاهىهُت ومىؼ ليل جالغب ؤو لُاع ؤو اخخالط للماٌ الػام ،واللجىء بلُه ال ًشجبي بالمشوسة بىحىد مؽاول جذبحرًت
للماظعت ،بل باإلاىاداة غلى الفاخق ختى في خالت الاصدهاس اإلافشه للماظعت1
وٍفىذم الخىبُم الفػلي لهزه اإلالخمُاث اللاهىهُت بمجمىغت مً ؤلاهشاهاث اللاهىهُت والبؽشٍت واإلاالُت،
باإللافت بلى افخلاس الشكابت والخذكُم لآللُاث الضحشٍت ،وجمحز جلاسٍشهما بػذم الاهخظام ،واوػياط لمػف غذد اإلاىاسد
البؽشٍت الػاملت بها ملاسهت بالػذد الىبحر واإلاتزاًذ للجماغاث 1فهزه ؤلاهشاهاث جدذ مً معاهمت هزه آلالُاث في
جفػُل مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت الزي ًخإظغ غلى غىاـش الاظخلاللُت والؽفافُت وؤًما الضحشٍت1

 -1ادلادة  767من القانون رقم  114113ادلتعلق باجلماعات ،مصدر سالف الذكر1
 -2ادلادة  763من القانون رقم  114113ادلتعلق باجلماعات ،مصدر سالف الذكر1
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الفرع الثالث :لجان الخقص ي كآليت لدعم ربط املسؤوليت باملحاسبت
للذ ؤـبذ بةميان مجلغ الجماغت بخذار لجىت للخلص ي خىٌ معإلت تهم جذبحر ؼاون الجهت ،ورلً بىلب
مً هفف غذد ألاغماء اإلاضاولحن مهامهم غلى ألاكل 1وٍدذد الىظام الذاخلي للمجلغ و هُفُاث جإلُف هزه اللجان
ووشٍلت حعُحرها1
وال ًجىص جيىًٍ لجان للخلص ي في وكاجؼ جيىن مىلىع مخابػاث كماثُت ،ما دامذ هزه اإلاخابػاث حاسٍت،
وجيخهي مهمت ول لجىت للخلص ي ،ظبم جيىٍنها ،فىس فخذ جدلُم كماجي في الىكاجؼ التي اكخمذ حؽىُلها1
وجإظِعا غلى ما ظبم فهزه اللجىت جلىم بةغذاد جلشٍشا خىٌ اإلاهمت التي ؤخذزذ مً ؤحلها في ظشف ؼهش غلى
ألاهثر ،وٍىاكؾ هزا الخلشٍش مً كبل اإلاجلغ الزي ًلشس في ؼإن جىحُه وسخت مىه بلى اإلاجلغ الجهىي للحعاباث،
وجيخهي ؤغماٌ هزه اللجان بمجشد بًذاع جلشٍشها لذي اإلاجلغ11
بن لجان الخلص ي مً آلالُاث الاظخلفاثُت اإلاهمت واإلاعاهمت في دغم سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت ،فخلشٍشها
هى هدُجت لبدث مُذاوي وجذكُم في مهمت مدذدة ،وهى مدي دساظت ومىاكؽت مً كبل ؤغماء اإلاجلغ الجماعي
ؤغلبُت ومػاسلت ،كذ جخدشن غلى بزشه معىشة كماثُت جإدًبُت صحشٍت1
لىً جفػُل الذوس الاظخلفاجي لهزه اللجان ًبلى سهحن بغادة الىظش في جخىٍل اإلاجلغ الجماعي الخلشٍش
بخفىؿ جشهُبتها ووشٍلت ظحر غملها ،هما ًخىلب وحىد ؤغماء هضهاء لهم هفاءة وخبرة ختى حعخىُؼ جلص ي غمل
الجماغت وبغذاد جلشٍش دكُم ًلف غلى ول بخالٌ ؤو ججاوص1
غمىماً ،مىً اللىٌ ؤن جلاسٍش الخذكُم ظخيىن ؤهثر واكػُت وؼمىلُت برا ما كىسهذ مؼ الحعاب ؤلاداسي،
خفىـا وؤن غملُت بهجاص جلشٍش الخذكُم ظُيىن مً وشف ؤحهضة مخخفت وخاسحُت جخمخؼ باظخلاللُت جامت غً
الجماغت ،بل ؤهثر مً رلً ،فالخذكُم ٌؽمل حمُؼ حىاهب الػملُاث اإلاالُت واإلاداظبُت ،غىغ الحعاب ؤلاداسي
الزي وان ًبحن الىدُجت الػامت للىفلاث واإلاذاخُل فلي ،فالػملُاث اإلاالُت واإلاداظبُت تهم معىشة جىفُز اإلاحزاهُت
ظىاء الػملُاث اإلاخػللت بدىفُز اإلاذاخُل ؤو الػملُاث اإلاخػللت بدىفُز الىفلاث ،فخلاسٍش الخذكُم ظدبحن مذي اخترام
معاوش جىفُز هزه الػملُاث وهل هىان جماسب اإلافالح ألغماء اإلاجالغ اإلاىخخبت1
وغلُهً ،مىً اللىٌ بن جلاسٍش الخذكُم ظخيىن ؤهثر فاغلُت مً الحعاب الاداسي ،هظشا لؽمىلُتها ودكتها،
وظخيىن مً بحن آلالُاث اإلاهمت إلاداسبت جبزًش اإلااٌ الػام ،ومً بحن ألاظالُب الحذًثت للشكابت اإلاالُت ،وألاهم مً

 -1ادلادة  777من القانون رقم  114113ادلتعلق باجلماعات ،مصدر سالف الذكر1
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رلً،بن اغخماد جذكُم ظىىي ظُمىً مً جىشَغ مبادت الحيامت اإلاالُت خفىـا الؽفافُت والجزاهت وسبي
اإلاعاولُت باإلاداظبت1

خاجمت
ؤـبذ مً المشوسي جفػُل دوس ؤحهضة الشكابت اإلاالُت وسبي اإلاعاولُت باإلاداظبت في الجماغاث الترابُت مً
ؤحل مشاكبت الخذبحر اإلاالي الترابي ،لخدلُم ألاهذاف وبكامت جذبحر غمىمي حُذ ،خفىـا مؼ جىامي ظاهشة الفعاد
ؤلاداسي واإلاالي التي حػذ مً الظىاهش الخىحرة التي جىاحه الجماغاث الترابُت في اإلاغشب1خُث ؤـبدذ فػالُت ؤحهضة
الشكابت اإلاالُت مىلبا ؤظاظُا لذي اإلاشجفلحن بهذف الحذ مً هزه الظاهشة وغالحها1
وبما ؤن بـالح الخذبحر اإلاالي ٌػذ اإلاذخل ليل بـالح ،فةن الفػل اإلادليً ،يبغي ؤن ًدعم بلُم ومبادت
الحيامت اإلاالُت ،مؼ لشوسة الػمل غلى دغم اإلاجالغ الجهىٍت للحعاباث وبغىائها ـالخُاث ؤهثر اظخلاللُت ،وهزا
جىفحر ول المماهاث لللُام بمهامها والخىفُق غلى بلضامُت وؽش ؤخيامها دون اهخظاس ؤمش مً الشثِغ ألاوٌ للمجلغ
ألاغلى للحعاباث1
ولشوسة بؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي والعاهىت في ولؼ جفىساتهم للخىمُت الاكخفادًت والاحخماغُت الترابُت ،ورلً
في ؤفم لمان الخىشَغ الحلُلي لؤلدواس الجذًذة التي هفلها الذظخىس الجذًذ لهما ،بما ظُادي بلى جبني الخذبحر اإلاالي
الدؽاسوي اإلابني غلى جىصَؼ ألادواس بحن مخخلف الفاغلحن و جفػُل ممامحن دظخىس  3122اإلابني غلى مبذؤ سبي
اإلاعاولُت باإلاداظبت1
وَػخبر الخذكُم آلُت كاهىهُت ججعذ إلابذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت ،وهى مً ؤهجؼ آلالُاث الشكابُت الحذًثت،
ليىهه سكابت خاسحُت ومداًذةٌ ،ععى بلى جلُُم خفُلت الخذبحر اإلاالي للجماغت الترابُت وهزا جلىٍم معاسها ،هما ًبلى
جفػُل الجماغاث الترابُت لهزا الىىع مً الشكابت ًلخميها واكؼ الخذبحر في الجماغاث الترابُت ،باغخباسه وظُلت لخلىٍم
اإلاىجضاث التي جىجضها الجماغاث الترابُت1
وبالشغم مً ول اإلاجهىداث اإلابزولت مً وشف اإلاؽشع الذظخىسي مً ؤحل جثبُذ مبادت خيامت الخذبحر اإلاالي
الترابي ،بال ؤهه جم سـذ مجمىغت مً الاخخالالث واإلاػُلاث والتي جخجلى في حغُِب مؽاسهت وبدماج مخخلف اإلايىهاث
اإلاجخمػُت واإلاجاالث الترابُت في اإلاعاس الخىمىي مؼ غُاب مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت مً وشف اإلاعاولحن غلى
جذبحر الؽإن الػام الترابي ،مما ؤدي بلى جفش ي ظاهشة الفعاد ؤلاداسي هةخذي ججلُاث ظىء الحيامت ،وبالشغم مً
الخىفُق دظخىسٍا غلى مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت وبخذار غذة ماظعاث وهُئاث كماثُت وهُئاث للمشاكبت
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والخذكُم والىظاوت والخيعُم والخدبؼ والخلُُم ،بال ؤن اإلاماسظت ؤباهذ غً غذة بهشاهاث وهىاكق حػترك النهىك
بالخىمُت الؽاملت1
بن جفػُل وبهجاح الىمىرج الخىمىي للجماغاث الترابُت ًشجبي اسجباوا هبحرا بلذستها غلى بشمجت خىىها
ومؽاسَػها الخىمىٍت التي حعخجُب لخىلػاث اإلاىاوىاث واإلاىاهحن ،فاالظخلالٌ اإلاالي اإلاالثم واإلاخىاظب مؼ اإلاهام
والاخخفاـاث ،وبشمجت اإلاؽاسَؼ والػملُاث اإلاداظبُتٌ ،ػضص لماهاث جدلُم ألاهذاف الخىمىٍت اإلاشحىة واإلاعىشة،
وبالخالي ًبذو ؤن خمىع اإلاالُت الترابُت للشكابت ؤهم سهاهاث الخذبحر اإلاالي الترابي ،وؤخذ ؤهم مبادت الحيامت الترابُت
اللاثمت باألظاط غلى الخذبحر الذًملشاوي وسبي اإلاعاولُت باإلاداظبت1
املراجع:
الكخب واملقاالث:
 -2ؤخمُذوػ مذوي; اإلاداهم اإلاالُت باإلاغشب ،دساظت هظشٍت وجىبُلُت ملاسهت ،الىبػت ألاولى ،اإلاغشب; مىبػت فمالت
اإلادمذًت13114،
 -3غبذ اللادس الخػالحي; اإلاالُت الػامت اإلاغشبُت واإلالاسهت ،الجضء ألاوٌ ،كاهىن اإلاحزاهُت ،الىبػت الثالثت ،اإلاغشب;
مىبػت الجعىس وحذة13113 ،
 -4مدمذ خشواث; الخذبحر الاظتراجُجي واإلاىافعت ،سهاهاث الجىدة اليلُت باإلالاوالث اإلاغشبُت ،اإلاغشب; مىبػت فمالت
اإلادمذًت12::8 ،
 -5هجُب ححري; الشكابت اإلاالُت باإلاغشب بحن الحيامت اإلاالُت ومخىلباث الخىمُت ،اإلاغشب; داس وؽش اإلاػشفت الشباه،
13123
 -6هجُب ححري; "جدذًث الفػل الشكابي سهان العُاظاث الػمىمُت باإلاغشب; هدى جلىٍت سكابت الحيامت" العُاظاث
الػمىمُت وسهان ججزًل الذظخىس ،ميؽىساث مجلت الػلىم اللاهىهُت ،ظلعلت الذساظاث الذظخىسٍت والعُاظُت،
الػذد ألاوٌ ماي  ،3124اإلاغشب; مىبػت اإلاػاسف الجذًذة ،الشباه1
الظهائر واملراسيم:
- 2الظهحر الؽشٍف سكم  21221:2الفادس في  38ؼػبان  2543اإلاىافم ً 3:ىلُى  ،3122بدىفُز هق الذظخىس ،الجشٍذة
الشظمُت غذد  6:75مىشس بخاسٍخ ً 41ىلُىص  ،3122ؿ147111
- 3الظهحر الؽشٍف سكم  2126194الفادس في  31مً سممان ً 8( 2547ىلُى  )3126بدىفُز اللاهىن الخىظُمي سكم
 222125اإلاخػلم بالجهاث ،الجشٍذة الشظمُت غذد  7491بخاسٍخ  7ؼىاٌ ً 34( 2547ىلُى 1)3126
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-4الظهحر الؽشٍف سكم  2126195ـادس في  31مً سممان ً 8( 2547ىلُى  )3126بدىفُز اللاهىن الخىظُمي سكم
 223125اإلاخػلم بالػماالث والاكالُم ،الجشٍذة الشظمُت غذد  7491الفادسة بخاسٍخ  7ؼىاٌ ً 34( 2547ىلُى 1)3126
- 5الظهحر سكم  ،2126196بخاسٍخ  31سممان ً 8( 2547ىلُى  ،)3126بدىفُز للاهىن الخىظُمي سكم  224125اإلاخػلم
بالجماغاث ،الجشٍذة الشظمُت غذد  ،7491بخاسٍخ  7ؼىاٌ ً 34( 2547ىلُى  ،)3126ؿ17771 1
- 6الظهحر الؽشٍف سكم  21131235ـادس في فاجذ سبُؼ الاخش ً 24( 2534ىهُى )3113بدىفُز اللاهىن سكم 731::
اإلاخػلم بمذوهت اإلاداهم اإلاالُت ،الجشٍذة الشظمُت غذد  7 ،6141حمادي الاخشة  26( 2534ؤغعىغ  ،)3113ؿ1
133:5
- 7الظهحر الؽشٍف سكم  21:71268الفادس في  34مً حمادي ألاولى  8( 2528ؤهخىبش  )2::7بدىفُز هق الذظخىس
اإلاشاحؼ1
- 8الظهحر الؽشٍف سكم  216:137:الفادس في  28ؼىاٌ  248:بخاسٍخ  25ؤبشٍل  2:71اإلاخػلم باإلافدؽُت الػامت
للمالُت ،الجشٍذة الشظمُت غذد  3589بخاسٍخ  33ؤبشٍل 12:71
- 9اإلاشظىم سكم  3-:8-287الفادس في  25مً ؼػبان  2529بخاسٍخ  26دحىبر  ،2::8مخػلم باخخفاـاث وجىظُم
وصاسة الذاخلُت ،الجشٍذة الشظمُت غذد  ،5669بخاسٍخ  8ؼىاٌ  6 / 2529فبراًش  ،2::8ؿ16111
 - :اإلاشظىم سكم  31:51211ـادس في  7مدشم ً 27( 2526ىهُى ،)2::5في ؼإن الىظام الاظاس ي الخاؿ باإلافدؽحن
الػامحن لئلداسة الترابُت ،بىصاسة الذولت في الذاخلُت ،الجشٍذة الشظمُت غذد  5375بخاسٍخ  ،2::5/18/31ؿ122821
-21مشظىم سكم  3189164:بخاسٍخ  32مً ري الحجت  3( 24:9هىهبر  )2:89بؽإن اخخفاـاث وجىظُم وصاسة اإلاالُت،
الجشٍذة الشظمُت غذد  4561بخاسٍخ  ،2:89/23/24الففدت( ،42291اإلاادة 1)8
-22مشظىم سكم  31871687بخاسٍخ  6ؼىاٌ  41 / 24:7ؼدىبر  ،2:87بعً هظام إلاداظبت الجماغاث اإلادلُت وهُئاتها،
الجشٍذة الشظمُت غذد  bis – 4446بخاسٍخ  ،2:87/21/12الففدت 1414:
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العضل في الفقه إلاسالمي وقاهىن ألاخىال الشخصيت ألازدوي

العضل في الفقه إلاسالمي وقاهىن ألاخىال الشخصيت ألازدوي
Preventing women from marriage in Islamic Fiqh and the
Jordanian Personal Status Law
 صايل أخمد خسن أمازة.د
 فلسطين-أستاذ مساعد بقسم الفقه والتشسيع كليت الشسيعت ـ حامعت الىجاح الىطىيت
: امللخص
ض٢ و،غآهُت بسهىنها٢  وأوعص ههىنا،ُم٨ض اهخم بها الكاعٕ الخ٣ٞ ٪ لظل،ُان ألاؾغة ووخضتها٦  جإزغ ٖلى،لت احخماُٖت٩جىاولذ هظه الضعاؾت مك
٫اهىن ألاخىا٢ هىم الًٗل فيٟذ مل٢ زم جُغ،لت٩ه مً ٖالج هظه املك٣ٟ ال٠٢ وبُيذ مى، واملدضصاث التي جًبُه،هاء٣ٟهىم الًٗل ٖىض الٟكذ م٢ها
لمٞ ،اءةٟ٨حر الٚ هاء٣ٟاهىن لم ٌٗخبر مً مدضصاث ال٣ وزلهذ ئلى أن ال،لت٩اهىن هظه املك٣ ٖالج ال٠ُ٦ و،غبُتٛت الًٟظ في الٞالصخهُت ألاعصوي الىا
كذ املدضصاث التي٢ض ها٢ و، قغعيُٙض مكغوُٖت ًٖل الىلي بىحىص مؿى٢ اض ي ٖىضما٣ضًغ ال٣ مؿاخت لخ٥ ئال أهه جغ،ٌٗخبر والًت إلاحباع وال مهغ املثل
،ضم بضٖىي٣خاة جخٗغى للًٗل أن جخٞ ل٧ ٤ىن مً خ٩ً  وأن،اهىن٣ وٖلُه زلهذ ئلى أهه ًيبغي حٗضًل ال،هاء وبُيذ باألصلت أهه ال اٖخباع لها٣ٟويٗها ال
.ل خالت ٖلى خضة٧ ًاء ًضعؽ٣وال
.اءةٟ٦ ، ولي، ًٖل:الكلماث الدالت
Abstract
This study addressed a social problem affects the unity of the family, therefore it has been
considered in the Holy Qur’an.
It discussed the jurist’s opinions about the concept of (Preventing women from marriage) and
the determinants that control it, and how to solve this issue from the view of Islamic Fiqh.
Then it clarified the concept in the Jordanian Personal Status Law, which is applied in the West
Bank, and how it deals with this problem.
The study concluded that only one of Jurists determinants was considered in the Law which is:
Equity, however it leaves some space to the discretion of the Judge when it districts the legality of
(Preventing women from marriage) by the guardian, with the existence of Legitimate justification,
as a result I suggest to amend the law so that every woman exposed to preventing from marriage
has the right to complain, Where the judge is supposed to study such complaints on a case by case
basis.
Keywords: Preventing women from marriage, Guardian, Equity.
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املقدمت
ل٣ض اهخم إلاؾالم باألؾغة ووخضتها ،وخغم ٖلى جماؾ٨هاٞ ،هي اللبىت الاحخماُٖت ألاولى ،ول٣ىتها ووخضتها أزغ في
٢ىة ووخضة املجخم٘ املؿلم .وختى جبنى هظه ألاؾغة ٖلى أؾـ ٢ىٍت ،خغم الكاعٕ أن ًبنى ٖ٣ض الؼواج ٖلى الغياةُت،
ٞال مجا ٫لإل٦غاه في الخُاة الؼوحُتٞ ،أًً ؾُىحض الخب في زىاًا إلا٦غاه؟
وألن املغأة ـ ٚالبا ـ ًمىٗها خُاؤها أن جباقغ ٖ٣ض الؼواج بىٟؿها٣ٞ ،ض أو٧ل الكاعٕ هظه املهمت بىلحهاٞ ،هى أ٢ضع
ٖلى م٣اعٖت الغحا ٫وٞهمهمٞ ،هى حؼء مً مىٓىمتهم الؿلىُ٦ت ،وٖلى الىلي أن ًباقغ مهمخه بغيا مً مىلُخهٞ ،الىالًت
قغٖذ لخد ٤ُ٣مهالح املغأة ،وهظا امل٣هض ًمثل الغوح املهُمىت ٖلى حكغَ٘ الىالًت ،ئال أن بٌٗ ألاولُاء ًخٗؿ ٠في
اؾخسضام هظا الخ ،٤وٍخسظه وؾُلت لإليغاع باملغأة والاٞخئاث ٖلى خ٣ى٢هاُٞ ،مىٗها مً الؼواج صون مبرعاث ،أو
ملبرعاث ـ في هٓغ الكغٕ ـ واهُت ،و٢ض ههى الكاعٕ ًٖ هظا الؿلى ٥ب٣ىله ":وال حًٗلىهً أن ًى٨دً أػواحهً "ٚ ،حر أهه
ال ًم ً٨الا٦خٟاء بمساَبت الخ٣ىي في ٢لىب ألاولُاءٞ ،مجهم مً ال ًغصٖه هظا ًٖ مماعؾت الٓلم ،لظل٣ٞ ٪ض ٖالج
ال٣ٟه إلاؾالمي هظه الٓاهغة بُغٍ٣ت جًمً خ ٤املغأة ،وجغ ٘ٞالٓلم ٖجها ،م٘ ٖضم ئهضاع خ ٤الىلي ،و٢ض ٢ؿمذ
البدث ئلى زالزت مباخث:
املبدث ألاو :٫مٟهىم الًٗل وخ٨مه
املبدث الثاوي :مى ٠٢ال٣ٟه إلاؾالمي مً الًٗل
املبدث الثالث :مى٢ ٠٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ألاعصوي لؿىت  ( 1976الىاٞظ في الًٟت الٛغبُت )
أهداف البدث
يهض ٝهظا البدث ئلى بُان مدضصاث و٢ىٕ الًٗل مً الىاخُت ال٣ٟهُت ،و٦ظل ٪مً الىاخُت ال٣اهىهُت ،زم بُان
ُُٟ٦ت ٖالج ٧ل مً ال٣ٟه إلاؾالمي ،و٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ألاعصوي لٓاهغة الًٗل.
مشكلت الدزاست
ل٣ض حاءث هظه الضعاؾت لإلحابت ًٖ ألاؾئلت الخالُت :ما امل٣هىص بمٟهىم الًٗل؟ وما هي املدضصاث ال٣ٟهُت
لى٢ىٕ الًٗل؟ وما هي املدضصاث ال٣اهىهُت لى٢ىٕ الًٗل؟ وٖ ٠ُ٦الج ٧ل ال٣ٟه إلاؾالمي و٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت
و٢ىٕ الًٗل؟
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الدزاساث السابقت
لم أٖثر ئال ٖلى صعاؾت واخضة في مىيىٕ الًٗل وهي بٗىىان:
ًٖل املغأة مً الى٩اح صعاؾت ٣ٞهُت م٣اعهت للباخثت ؾهاص خؿً البُاعي
عؾالت ماحؿخحر ـ الجامٗت إلاؾالمُت ـ ٚؼة
جخ٣اَ٘ صعاؾتي م٘ هظه الضعاؾت في إلاَاع ال٣ٟهي ،م٘ ازخال ٝاملىا٢كت والترحُذ ،وجخمحز صعاؾتي في الجاهب
ال٣اهىوي.

مىهجيت الدزاست:
ل٣ض اجبٗذ في هظه الضعاؾت املىهج الاؾخ٣غاتي ،خُث جدبٗذ أ٢ىا ٫ال٣ٟهاء في هظا املىيىٕ ،و٦ظل ٪املىهج
الاؾخيباَي ،خُث اؾخيبُذ ألاخ٩ام مً ألاصلت بىاء ٖلى ٢ىتها.

خدود الدزاست
ها٢ل الباخث الًٗل في ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ألاعصوي لٗام  1976الىاٞظ في الًٟت الٛغبُت ،م٘ إلاقاعة ئلى
الخٗضًالث التي جمذ ٖلى ال٣اهىن.
سبب اختياز املىضىع
ئن مىيىٕ خ٣ى ١إلاوؿان مً أبغػ ما ٌك٩ل الصخهُت إلاوؿاهُت في الٗهغ الخضًثٞ ،أعصث أن أبغػ مضي
اهخمام إلاؾالم و٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت بأخض ججلُاث هظه الخ٣ى ١وهى خ ٤املغأة في الؼواج ،وأال ًمىٗها أخض مً
مماعؾت هظا الخٞ .٤ال ًم ً٨جأؾِـ مجخمٗا صًم٣غاَُا ٌٗنى بد٣ى ١إلاوؿان في ْل مىٓىمت خ٣ىُ٢ت جدغم أخض
َغفي ٖ٣ض الؼواج مً أن ً٩ىن له الغأي الٟهل في ج٣غٍغ هظه املؿألت.

مجلت العلىم السياسيت و القاهىن  .العدد ،22املجلد  ،02اكتىبس/تشسين الاول 2020

املسكز الديمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

145

العضل في الفقه إلاسالمي وقاهىن ألاخىال الشخصيت ألازدوي

د .صايل أخمد خسن أمازة

املبدث ألاول :مفهىم العضل وخكمه
العضل لغت:
" الٗحن والًاص والالم أنل واخض صخُذ ًضٖ ٫لى قضة والخىاء في ألامغ .مً طل ٪الًٗل .والًٗل مً
الغحا :٫ال٣ىي.
ومً الباب :الضاء الًٗا ،٫ألامغ املًٗل ،وهى الكضًض الظي ٌٗيي ئنالخه وجضاع٦ه.
و٢اٖ ٫مغ :أًٖل بي أهل ال٩ىٞت ما ًغيىن بأمحر ،وال ًغياهم أمحر ،أي أُٖاوي أمغهم .واملًٗالث :الكضاةض.
وٍ٣اًٖ :٫لذ ٖلُه ،أي يُ٣ذ في أمغه .وًٖلذ املغأة ًٖال ،وًٖلتها حًُٗال ،ئطا مىٗتها مً التزوج ْلما".1
و٦أن هظه اللٟٓت جدمل مًامحن املى٘ م٘ الكضة.
العضل اصطالخا:
ٖغٞه ال٣ٟه الخىٟي ":املى٘ خبؿا ،بأن ًدبؿها في بِذ وأن ًمىٗها مً أن جتزوج".2
أما املالُ٨ت ٗٞغٞىه ":مىٗها أبىها مً الى٩اح ال ملهلختها بل إليغاعها".3
وٖغ ٝالكاُٗٞت الًٗل ":أن جضٖى ئلى مثلها ُٞمخى٘ٞ ،اطا صٖذ املغأة ولحها ئلى جؼوٍجها ٗٞلُه ئحابتها ،وهى َخ ِغ ٌج
ئن امخى٘ ٢هضا لإليغاع".4
وٖغٞه الخىابلت ":مى٘ املغأة مً التزوٍج بٟ٨ئها ئطا َلبذ طل ،٪وعٚب ٧ل واخض مجهما في ناخبه".5
مً زال ٫اؾخٗغاى حٗغٍ ٠املظاهب ال٣ٟهُت للًٗلً ،دبحن أنهم مخ٣ٟىن ٖلى أهه مى٘ املغأة مً الؼواج مً
٢بل ولحها ،وئن هو املالُ٨ت والكاُٗٞت في حٗغٍٟهم ٖلى جدٖ ٤٣ىهغ إلايغاع٩ٞ ،ل املظاهب مخٖ ٤ٟلى جىٞغ هظا
الٗىهغ في املى٘ لُخد ٤٣وحىص الًٗل ،م٘ ازخالٞاث في جدضًض مُٗاع الًغع ،وؾأجُغ ١لهظا املُٗاع في املبدث الثاوي
ئن قاء هللا.

 1أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة ،دار الفكر 354/4 ،1979 ،ـ 346
 2زلمد بن أمحد السرخسي ،ادلبسوط ،بَتوت ،دار ادلعرفة11/5 ،1993 ،
 3زلمد بن أمحد عليش ،منح اجلليل شرح سلتصر خليل ،بَتوت ،دار الفكر283/3 ،
 4علي بن زلمد ادلاوردي ،احلاوي الكبَت ،الطبعة األوىل ،بَتوت ،دار الكتب العلمية112/9 ،1999 ،
 5عبد الرمحن بن زلمد بن قدامة ،الشرح الكبَت ،دار الكتاب العريب427/7 ،
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خكم العضل
اج ٤ٟالٗلماء ٖلى خغمت الًٗل ،ئال أنهم ازخلٟىا هل ٌٗض مً الهٛاةغ أم مً ال٨باةغ٣ً ،ى ٫البجحرمي في
خاقِخه ":والًٗل مغة أو مغجحن نٛحرة ،وأٞتى الىىوي بأهه ٦بحرة ئطا ج٨غع زالر مغاث باحمإ املؿلمحن٢ ،ا ٫ابً حجغ:
وال ًأزم باَىا ملاو٘ ًسل بالٟ٨اءة ٖلمه مىه باَىا ولم ًُ ْم ِْ ٨ى ُه ئزباجه ،وئٞخاء املهى ٠بأهه ٦بحرة باحمإ املؿلمحن مغاصه
أهه في خ٨مها بانغاعه ٖلُه لخهغٍده هى وٚحره بأهه نٛحرة" ،1وٍ٣ى ٫الؼع٦ص ي ":و٢ا ٫ابً ُٖ٣ل في الًٗل :ال ًٟؿ٤
ئال أن ًخ٨غع الخُاب وهى ًمى٘ ،أو ًٌٗل حماٖت مً مىلُاجه صٗٞت واخضة ٞاطا جهحر الهٛحرة في خ٨م ال٨بحرة".2
ألادلت الشسعيت على خسمت العضل:
 1ـ ٢ىله حٗالىَ ":وئ َطا ََ َّل ُْ ٣خ ُم ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
َْ ْ
وٝ
اليؿ َاء ٞبل ًٛأحل ُهً ٞال حًٗلىهً أن ًى ِ٨دً أػواح ُهً ِئطا ج َغايىا ب ُْج ُه ْم ِباملٗ ُغ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ 3
ط ِلً ٪ىٖٔ ِب ِه مً ٧ان ِمى٨م ًإ ِمً ِبالل ِه والُى ِم ْلا ِز ِغ ط ِل٨م أػ٧ى ل٨م وأَهغ والله ٌٗلم وأهخم ال حٗلمىن" .
وحه الضاللت :الىو ًض ٫بٗباعجه ٖلى خغمت الًٗل ،خُث أن الكاعٕ ههى ٖىه ،والىهي ً٣خض ي الخدغٍم ما لم
جىحض ٢غٍىت جهغٞه ًٖ طل ٠ُ٦ ،٪وئطا ٧اهذ ال٣غاةً حٗؼػ خ٨م الخدغٍم ،وهى ما ؾأط٦غه في ألاصلت الخالُت.
 2ـ ٢ا ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم :ال يغع وال يغاع".4
وحه الضاللت :الىو الىبىي ًىهى ًٖ ئً٣إ الًغع بالىٟـ أو بالٛحر ،وٍىهى ًٖ م٣ابلت الًغع بالًغع ،وال حغم
أن الًٗل ُٞه يغع ٦بحر٣ً ،ى ٫ابً ٖثُمحن عخمه هللا ":الغحل ٌٗغ ٝمً هٟؿه أهه ًغٍض هظه اللظة ،هظه الكهىة ،زم
ًمى٘ الكابت التي جغٍضها مثل ما ًغٍض أو أ٦ثرٞ ،بٌٗ الكاباث لىال الخُاء والخى ٝمً هللا لخهل مجهً مٟاؾض ٦ثحرة،
ً
ً ٠ُ٨ٞمىٗها؟! ٌ ٠ُ٦كب٘ مً الخبز واللخم ،وٍضٕ ابيخه أو أزخه جمىث حىٖا؟! ٞجىٕ الكهىة الجيؿُت ٢ض ً٩ىن أقض
مً حىٕ الكهىة البُىُت ،و٧لخاهما أمغان يغوعٍان لإلوؿان".5
 3ـ املٗ٣ى :٫ل٣ض قغٕ هللا الىالًت ٖلى املغأة في ٖ٣ض الؼواج لخد ٤ُ٣مهلختها وخماًتها ،وهظه هي الغوح املهُمىت
ٖلى حكغَ٘ حمُ٘ أهىإ الىالًت ،لظل ٪ال بض أن ً٩ىن هظا امل٣هض خا٦ما ٖلى الاحتهاصاث الجؼةُت ُٞما ًخٗل ٤بالىالًت،
وٖلُه لى جهغ ٝالىلي ٖلى الهٛحر مثال جهغٞا ًلخ ٤يغعا به ٞان جهغٞه ٌٗض باَال ،لظلٞ ٪ان الخبرٕ مً ما ٫الهٛحر
 1سليمان بن زلمد البجَتمي ،حاشية البجَتمي ،بَتوت ،دار الفكر404/3 ،1995 ،
 2زلمد بن عبد اهلل الزركشي ،شرح الزركشي على سلتصر اخلرقي ،الطبعة األوىل ،دار العبيكان56/5 ،1993 ،
 3سورة البقرة ،اآلية232 :
 4سنن ابن ماجة ،باب من بٌت يف حقو ما يضر جاره 430 /3 :برقم  2340صححو األلباين ،إرواء الغليل408/3 ،
 5زلمد بن صاحل العثيمُت ،الشرح ادلمتع ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي88/12 ،1428 ،
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ٌٗض باَال ،ألن الىالًت ما قغٖذ أللخا ١الًغع بمً وحبذ ٖلُه ،وئهما لخد ٤ُ٣مهلخخه ،وال ق ٪أن الىلي الٗايل
٢ض حٗؿ ٠في اؾخسضام الخ ٤الظي مىده ئًاه الكاعٕ ،واؾخسضمه في ٚحر ما قغٕ له٣ً ،ى ٫الكاَبي٢ ":هض الكاعٕ
مً امل٩ل ٠أن ً٩ىن ٢هضه في الٗمل مىا٣ٞا ل٣هضه في الدكغَ٘" ،1وٍ٣ى ٫أًًا٧ ":ل مً ابخغى في ج٩الُ ٠الكغَٗت ٚحر
ما قغٖذ له٣ٞ ،ض ها ٌ٢الكغَٗت ،و٧ل ما هاً٢ها ٗٞمله في املىاً٢ت باَلٞ ،مً ابخغى في الخ٩الُ ٠ما لم حكغٕ له
ٗٞمله باَل".2

املبدث الثاوي :مىقف الفقه إلاسالمي من العضل
جبحن في املبدث الؿاب ٤أن ال٣ٟهاء مخ٣ٟىن ٖلى خغمت الًٗل ،وفي هظا املبدث ؾأها٢ل مؿألخحن :ألاولى
ً ٠ُ٦خد ٤٣الًٗل؟ والثاهُت ئطا جد ٤٣وحىص الًٗل ٖ ٠ُ٦الج ال٣ٟه إلاؾالمي هظه املك٩لت؟
ختى ه٩ىن أمام خالت ًٖل ،ال بض أن جخىٞغ مدضصاث مُٗىت ،وهظه املدضصاث هي:
 1ـ أال ً٩ىن الٗايل ولُا مجبرا
٢بل مىا٢كت مى ٠٢ال٣ٟهاء مً هظا املدضص ،ال بض مً بُان امل٣هىص بىالًت إلاحباع ،ومىا٢كت مى ٠٢ال٣ٟهاء
مً مكغوُٖتها ،وٖلت زبىتها.
اج٣ٞ ٤ٟهاء املظاهب ألاعبٗت ٖلى زبىث والًت إلاحباع لبٌٗ ألاولُاء ،وٍ٣هض بها خ ٤الىلي جؼوٍج هىٕ مً
اليؿاء صون اٖخباع لهضوع الغيا مً ٢بلهً ،وازخلٟىا في جدضًض ٖلت زبىث هظه الىالًت ،وملً جثبذ.
ٞظهب ال٣ٟه الخىٟي 3ئلى أن ٖلت زبىث والًت إلاحباع هى الهٛغٞ ،خثبذ ٖلى الهٛحرة ب٨غا ٧اهذ أم زِبا ،و٢ض
اؾخضلىا ٖلى هظا الغأي بما ًلي:
ْ
ُ
َ ُ
 1ـ ٢ىله حٗالىَ ":وِئ ْن ِز ُْ ٟخ ْم أال ج ِْ ٣ؿُىا ِفي ال َُ َخ َامى" وهظا الىو في ه٩اح الُخامى ،وال ًخد ٤٣مٗنى الىو ئال بجىاػ
ُ
ه٩اح الُدُمت ،و٢ض ه َِ ٣ل ًٖ ٖاتكت في جأو ٫هظه ْلاًت" :أنها هؼلذ في ًدُمت ج٩ىن في حجغ ولحهاً ،غٚب في مالها وحمالها،
َ
وال ً٣ؿِ في نضا٢هاُ ٞ ،ج ُهىا ًٖ ه٩اخهً ختى ًبلٛىا بهً أٖلى ؾىتهً في الهضا ،"١ومٗلىم أهه ال ًخم بٗض ؾً البلى،ٙ
وبظلً ٪ض ٫الىو ٖلى مكغوُٖت ػواج الهٛحرة ،وخُث أهه ال ٖباعة لها لهٛغهاٞ ،ان ٖباعة الىلي ج٣ىم م٣ام ٖباعتها.
 2ـ جثبذ ٖلى الهٛحرة بُغٍ ٤الىُابت لعجؼها ًٖ الخهغٖ ٝلى وحه الىٓغ واملهلخت بىٟؿها ،وبالبلى ٙوالٗ٣ل
ًؼو ٫العجؼ وجثبذ ال٣ضعة الخُ٣ُ٣ت.
 1ابراىيم بن موسى الشاطيب ،ادلوافقات ،الطبعة األوىل ،دار ابن عفان23/3 ،1997 ،
 2الشاطيب ،ادلوافقات28/3 :
 3السرخسي ،ادلبسوط214/4 :ـ  218عالء الدين بن أمحد الكاساين ،بدائع الصنائع ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية242/2 ،1968 ،
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 3ـ زبىتها للخاحتٞ ،ال٠٨ء ال ًخ ٤ٟوحىصه في ٧ل و٢ذٞ ،لى اهخٓغ بلىٚها عبما أصي لٟىاجه.
وأولىا خضًث " الثِب حكاوع" أن امل٣هىص البالٛت ،ألهه "ٖل ٤به ما ال ًخد ٤٣ئال بالبلى ،ٙوهى املكاوعة ،و٧ىنها
أخ ٤بىٟؿها ،وطل ٪ئهما ًخد ٤٣في البالٛت صون الهٛحرة ،ولئن زبذ أن الهٛحرة مغاصٞ ،املغاص املكىعة ٖلى ؾبُل
الىضب صون الخخم٦ ،ما أمغ باؾدئماع أمهاث البىاث".
ول٨ما ٫ق٣ٟت ْلاباء ٖلى البىاث جثبذ هظه الىالًت لبآباء صون زُاع لها ٖىض البلى ،ٙوٍجز ٫الجض مجزلت ألاب ٖىض
ٖضمه ،وفي ؾاةغ ألاولُاء جثبذ م٘ زبىث الخُاع لهً بٗض البلى.ٙ
أما ال٣ٟه املال٩يٞ 1اٖخبر ٖلت الىالًت الهٛغ أو الب٩اعة٩ٞ ،ل واخض مً الىنٟحن ًثبذ والًت إلاحباع ،وئن ازخلٟىا
في الثِب الهٛحرة ٖلى أ٢ىا ،٫و٦ظل ٪ازخلٟىا في الب٨غ املٗيؿت ،ألن املٗيؿت ًسلو ئلحها مً الٗلم ُٞما ًغاص مً طل٪
مثل ما ًسلو ئلى ّ
الثِب ،م٘ ازخالٞهم في جدضًض ؾً الٗىىؾت وئن أعحٗىها ئلى الٗاصة ٖلى الغاجح.
ِ
وأحابىا ٖلى خضًث ":الثِب أخ ٤بىٟؿها مً ولحها ،والب٨غ حؿخأمغ وئطنها نماتها".2أن امل٣هىص بالب٨غ التي
حؿخأمغ الُدُمت ،للخضًث "الُدُمت حؿخأمغ في هٟؿهاٞ ،ان ؾ٨خذ ٞهى ئطنها وئن أبذ ٞال حىاػ لها".3
ول٣ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم" :ال جى٨ذ الُدُمت ئال باطنها"ٞ .4ض ٫بمٟهىمه ٖلى أن طاث ألاب جى٨ذ بٛحر ئطنها.
أحابىا ـ أًًا ـ ٖلى مٗاعيتهم بدضًث" :والب٨غ ٌؿخأطنها أبىها" بٗضم زبىث ل" ٟٔأبىها" ،والهىاب" :والب٨غ
حؿخأطن في هٟؿها" و٢ض عوي "والب٨غ حؿخأمغ" وعواًخه أزبذ ممً عوي "ٌؿخأطنها أبىها" ،وٍجىػ أن ًدمل اؾدئظان ألاب
ئن صخذ الغواًت ٖلى الاؾدئظان املىضوب.
و٢ض ٢هغ املالُ٨ت هظه الىالًت ٖلى ألاب.
وطهب ال٣ٟه الكاٞعي 1ئلى أن ٖلت زبىتها الب٩اعةٞ ،خثبذ لألب والجض ألب ٖىض ٖضم ألاب ٖلى الب٨غ نٛحرة أو
َّ
الث ِّ ُب َأ َخ ُّ ٤ب َى ْٟؿ َها م ًْ َول ّح َهاَ ،و ْالب ُْ ٨غ ًُ َؼ ّو ُح َها َأ ُب َ
ىها"ٞ ،الىو ٢ؿم اليؿاء
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
٦بحرة ،وحجتهم في زبىث والًت إلاحباع خضًثِ ":
 1خليل بن إسحق بن موسى ،التوضيح يف شرح سلتصر ابن احلاجب ،الطبعة األوىل ،مركز صليبويو للمخطوطات 513 /3 ،2008 ،ـ 515
علي بن زلمد اللخمي ،التبصرة ،الطبعة األوىل ،قطر  ،وزارة األوقاف 1794 /4 ،2011 ،ـ 1997
أمحد بن غاًل النفراوي ،الفواكو الدواين ،بَتوت ،دار الفكر 6 /2 ،1995 ،ـ
 2صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق 1037/2 :برقم 1421
 3صحيح ابن حبان ،كتاب النكاح ،باب نفي جواز عقد الويل نكاح البالغة عليها إال باستئمارىا 396/9 :برقم  4085قال األلباين :حسن صحيح  ،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان،
203/6
 4سنن الدارقطٍت ،كتاب النكاح 332/4 ،برقم 3550
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ئلى ٞغٍ٣حن ،وأزبذ ألخضهما الخ ٤في هٟؿهٞ ،ا٢خض ى أن ً٩ىن ال٣ؿم ْلازغ ال خ ٤له ،وئال لم ً ً٨لهظا الخ٣ؿُم
ٞاةضة.
وخملىا خضًث الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلمَ ":و ْالب ُْ ٨غ ٌَ ْؿ َخ ْأم ُغ َها َأ ُب َ
ىها"ٖ 2لى الىضبٞ ،اؾخدبىا اؾدئظانها ئطا ٧اهذ
ِ
ِ
م٩لٟت ،أما ٚحر امل٩لٟت ٞال ئطن لها ،واؾخدب أن ال جؼوج الب٨غ الهٛحرة ختى جبلٞ ٜدؿخأطن.
وال٣ٟه الخىبلي 3ايُغبذ الغواًاث ُٞهٞ ،خثبذ والًت إلاحباع ٖلى الب٨غ الهٛحرة اجٟا٢ا ،أما الب٨غ البالٛت ٞهىا٥
عواًخان:
ألاولى :زبىث والًت إلاحباع للخضًث":الثِب أخ ٤بىٟؿها مً ولحها ،والب٨غ حؿخأمغ ،وئطنها ؾ٩ىتها"ٞ" ،خ٣ؿُم
اليؿاء ٢ؿمحن ،وئزباث الخ ٤ألخضهما صلُل ٖلى هُٟه ًٖ ْلازغ ،وهي الب٨غ٩ُٞ ،ىن ولحها أخ ٤مجها ،وئال ٞال ٞاةضة مً
الخٟغ٢ت ،وال ً٣ا :٫الٟاةضة الخٟغ٢ت في نٟت إلاطن ،ألها ه٣ىْ :٫اهغ الخضًث أن الظي ٞغُٞ ١ه خ ٤الىلي ،أال جغي أهه
ط٦غ نٟت إلاطن بٗض ،وٖلى هظا ٞاإلطن في خ٣ها ٖلى ؾبُل الاؾخدباب ،وٖلى هظا ٞالٗلت في إلاحباع الب٩اعة".
الثاهُت :ال جثبذ والًت إلاحباع ل٣ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم":ال جى٨ذ ألاًم ختى حؿخأمغ ،وال جى٨ذ الب٨غ ختى
َّ
حؿخأطن"٢ ،الىاً :ا عؾى ٫هللا ٠ُ٦ ،ئطنها؟ ٢ا":٫أن حؿ٨ذ" ،4وًٖ ٖاتكت َ -ع ِض َي الل ُه َٖ ْج َها ٢ ،-الذ٢ :لذً :ا عؾى٫
هللا ،حؿخأمغ اليؿاء في أبًاٖهً؟ ٢ا":٫وٗم" ٢لذٞ :ان الب٨غ حؿخأمغ ٞدؿخحي؟ ٣ٞا :٫ؾ٩اتها ئطنها" 5وًٖ ابً ٖباؽ -
َ َّ َّ َ
َّ
َّ
نلى الل ُه َٖل ُْ ِه َو َؾل َم ٞ -ظ٦غث له أن أباها ػوحها وهي ٧اعهت،
َع ِض َي الل ُه َٖ ْج ُه َما – "أن حاعٍت ب٨غا أجذ عؾى ٫هللا -
َ َّ َّ َ
َّ
نلى الل ُه َٖل ُْ ِه َو َؾل َم –".6
ٞسحرها الىبي -
والٗلت ٖلى هظا ال٣ى ٫الب٩اعة م٘ نٛغ مسهىم.
وهظه الىالًت جثبذ لألب ،وفي عواًت أزغي جثبذ لٛحر ألاب مً ألاولُاء جؼوٍج الهٛحرة ،ولها الخُاع ئطا بلٛذ.
و٢ض ُ٢ض ال٣ٟهاء زبىث والًت إلاحباع بُ٣ىص جًمً ـ في جهىعهم ـ جد ٤٣مهلخت الٟخاة ،وٖضم حٗؿ ٠الىلي في
اؾخسضام هظا الخٞ ،٤اقترَىا ٖضم ٢هض إلايغاع ،وأن ال ً٩ىن بُجها وبِىه ٖضاوة ْاهغة ،ألن اهخٟاء الٗضاوة ً٣خض ي
أال ًؼوحها ئال ممً ًدهل لها مىه مهلخت ،واقترَىا ٦ظل ٪أن ً٩ىن الؼوج ٟ٦إا وأن ً٩ىن مىؾغا بالهضا.١
وم٘ ٢ىلهم بىالًت إلاحباع ئال أنهم اؾخدبىا اؾدئظان الٟخاة زغوحا مً الخال ٝوجُُِبا ل٣لبها.
 1زلمد بن أمحد الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية246/4 ،1994 ،
زلمد بن أيب بكر األسدي ،بداية احملتاج ،الطبعة األوىل ،جدة ،دار ادلنهاج41/3 ،2011 ،
 2سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب يف الثيب 232/2 :برقم  2099صححو األلباين بدون لفظ أبوىا ،إرواء الغليل232/6 ،
 3شرح الزركشي 78/5 :ـ  90إبراىيم بن زلمد بن مفلح ،ادلبدع يف شرح ادلقنع ،الطبعة األوىل ،بَتوت ،دار الكتب العلمية 98/6 ،1997 ،ـ 99
عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،ادلغٍت ،مكتبة القاىرة 41/7 ،1968 ،ـ 43
 4صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال ينكح األب وغَته البكر والثيب إال برضاىا 17/7 :برقم 5136
 5صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه ،باب ال جيوز نكاح ادلكره 21/9 :برقم 6946
 6سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب يف البكر يزوجو أبوىا وال يستأمرىا 232/2 :برقم 2096
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املىاقشت :مً زال ٫اؾخ٣غاء أصلت زبىث والًت إلاحباع ًدبحن أن ٖمضة أصلتهم هي:
 1ـ  ":الثِب أخ ٤بىٟؿها مً ولحها ،والب٨غ حؿخأمغ ،وئطنها ؾ٩ىتها"ٞ" ،خ٣ؿُم اليؿاء ٢ؿمحن ،وئزباث الخ٤
ألخضهما صلُل ٖلى هُٟه ًٖ ْلازغ ،وهي الب٨غ٩ُٞ ،ىن ولحها أخ ٤مجها ،وئال ٞال ٞاةضة مً الخٟغ٢ت.
ًدبحن أن الاؾخضال ٫بمٟهىم الخضًث ،ومً امل٣غع أنىلُا أن املىُى ١أ٢ىي مً املٟهىم ،وٖىض الخٗاعى بُجهما
ً٣ضم املىُى ،١و٢ض زبذ بأ٦ثر مً هو أن املغأة ال ججبر ٖلى الؼواج وأن عياها ع ً٦في هظا الٗ٣ض ،ومً هظه الىهىم
":ال جى٨ذ ألاًم ختى حؿخأمغ ،وال جى٨ذ الب٨غ ختى حؿخأطن"٢ ،الىاً :ا عؾى ٫هللا ٠ُ٦ ،ئطنها؟ ٢ا":٫أن حؿ٨ذ" ،وًٖ
ٖاتكت ٢الذ٢ :لذً :ا عؾى ٫هللا ،حؿخأمغ اليؿاء في أبًاٖهً؟ ٢ا":٫وٗم" ٢لذٞ :ان الب٨غ حؿخأمغ ٞدؿخحي؟ ٣ٞا:٫
ؾ٩اتها ئطنها" وًٖ ابً ٖباؽ "أن حاعٍت ب٨غا أجذ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞظ٦غث له أن أباها ػوحها وهي
٧اعهتٞ ،سحرها الىبي".
 2ـ خضًث "الُدُمت حؿخأمغ في هٟؿهاٞ ،ان ؾ٨خذ ٞهى ئطنها وئن أبذ ٞال حىاػ لها".
ص ٫بمٟهىمه ٖلى أن طاث ألاب جى٨ذ بٛحر ئطنها ،وٍجاب ٖلى هظا الاؾخضال ٫مً وحهحن:
ألاو :٫أن املىُى٣ً ١ضم ٖلى املٟهىم ٦ما ط٦غث ؾاب٣ا.
الثاوي :ملاطا ال ً٩ىن جسهُو الُدُمت نُاهت لخ٣ها في الازخُاع ،زكُت أن ًٟخاث ٖلحها مً أولُائها لٗضم وحىص
ألابٞ ،مىهج الكاعٕ جسهُو الًٟٗاء بمؼٍض ٖىاًت٣٦ ،ىله حٗالى ":الظًً ًأ٧لىن أمىا ٫الُخامى ْلما ئهما ًأ٧لىن في
بُىنهم هاعا" ٞهل أ٧ل ماٚ ٫حر الُدُم مباح؟
 3ـ مكغوُٖت ػواج الهٛحرةٞ ،اطا ٧ان ػواحها صخُدا ،وهي ٞا٢ضة ألهلُت ألاصاء ،ولِـ لها ٖباعةٞ ،ال بض أن
ً٣ىم ولحها م٣امها ،و٢ض أزبخىا مكغوُٖت ػواج الهٛحرة بضلُلحن٢ :ىله حٗالى ":والالتي ًئؿً مً املدٌُ مً وؿاة٨م ئن
اعجبخم ٗٞضتهً زالزت أقهغ والالتي لم ًدًً" ٣ٞض أزبذ الٗضة للتي لم جدٌ ،والٗضة ال ج٩ىن ئال بٗض َال .١والضلُل
الثاوي ػواج الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مً ٖاتكت وهي نٛحرة.
والغص ٖلى هظا الضلُل مً وحهحن:
ألاو :٫ئن اوٗضام ٖباعة الهٛحرة ًترجب ٖلُه ُ٢ام ٖباعة الىلي م٣امها ُٞما ُٞه مهلخت ،لظل ٪لى جبرٕ مً مالها
ٞان جبرٖه باَل ،عٚم أن هظا الخبرٕ ً٨ؿبها الثىاب الُٗٓم ٠ُ٨ٞ ،أبُلىا جهغٞه في مالها ،وأحؼها جهغٞه في هٟؿها،
بالؼامها بؼواج وهي لِؿذ أهال لظل ،٪وصون عض ى مجها.
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الثاويْ :لاًت التي اؾخضلىا بها ٖلى مكغوُٖت ػواج الهٛحر ال جهلح صلُال ،ألن هىا ٥مً اليؿاء مً ج٩ىن بالٛت
وال جدٌُ لٟترة مً الؼمً هخاج زلل هغمىويُٞ ،ىُب ٤الىو ٖلحها ،أما ػواج الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مً ٖاتكت
ٞلى ٞغيىا زبىجه ال بض مً اٖخباعه مً زهىنُاث الىبي ألهه ًخٗاعى م٘ ألاصلت ألازغي.
لظلٞ ٪اهني أعي أهه ال والًت ئحباع في إلاؾالم ،وأعجح الغواًت الثاهُت ًٖ ال٣ٟه الخىبلي الظي هٟى زبىث والًت
إلاحباع ٖلى البالٛت الٗا٢لت ،وأعي ٖضم زبىتها ٖلى الهٛحرة لٗضم مكغوُٖت ػواحها.
أثس ثبىث واليت إلاحباز على العضل
طهب ال٣ٟه املال٩ي ئلى أن الىلي املجبر ال ٌٗض ٖايال م٘ املجبرة ئال أن ًثبذ مىه ٢هض الًغع٣ً ،ى ٫الضعصًغ ":ال
ُْ
ٌٗض ألاب امل ْج ِب ُر ٖايال ملجبرجه بغصه لٟ٨ئها عصا مخ٨غعا ،وطل ٪ملا حبل ٖلُه ألاب مً الخىان والك٣ٟت ٖلى بيخه،
ُ
ولجهلها مهالح هٟؿهاٞ ،غبما ٖلم ألاب مً خالها أو مً خا ٫الخاَب ما ال ًىاٖ ٤ٞلُهٞ ،ال ٌٗض ٖايال بما ط َِ ٦غ ختى
ًخدًٖ ٤٣له".1
أما املظاهب ال٣ٟهُت ألزغي ٞلم جخٗغى لبُان أزغ زبىث والًت إلاحباع ٖلى الًٗل ،لظل ٪ؾأخاو ٫أن أؾخيبِ
طل ٪مً زال ٫الىهىم ال٣ٟهُت وحٗغٍٟهم للًٗل.
لم ٌٗخبر ال٣ٟه الخىٟي والخىبلي أن زبىث والًت إلاحباع ماو٘ مً جد ٤٣الًٗل ،وبالخالي للمغأة خ ٤في اللجىء
ئلى الً٣اء ،حاء في البدغ الغاة ":٤ئطا ٧ان للهٛحرة أب امخى٘ ًٖ جؼوٍجها ال جيخ٣ل الىالًت ئلى الجض بل ًؼوحها
ال٣اض ي"ً ،2ض ٫هظا الىو بمىُى٢ه ٖلى أن الهٛحرة التي ٖلحها والًت إلاحباع ًخدٖ ٤٣لحها الًٗل ،ومً خ٣ها أن جلجأ
ئلى الً٣اء للؼواج.
وحاء في إلاهها ٝفي حٗغٍ ٠الًٗل ":مى٘ املغأة التزوج بٟ٨ئها ئطا َلبذ طل ،٪وعٚب ٧ل مجهما في ناخبه،
ؾىاء َلبذ طل ٪بمهغ مثلها أو صوهه" ،3و٢ض وعص هظا الخٗغٍ ٠في ٦ثحر مً مهىٟاتهم ،و٢ض وعص ل ٟٔامغأة مُل٣ا صون
جٟغٍُٞ ٤دمل ٖلى ئَال٢ه.
أما ال٣ٟه الكاٞعي ٣ٞض ُ٢ض الًٗل باملغأة بالبالٛت الٗا٢لتُٟٞ ،هم مىه أن مى٘ الهٛحرة مً الؼواج ال ٌٗض
ًٖال ،حاء في أؾنى املُالبٞ ":ان ًٖل الىلي ولى مجبرا بالٛت ٖا٢لت مً جؼوٍجها أمغه ال٣اض ي به".4

 1أمحد بن زلمد الدردير ،الشرح الكبَت ( ،مطبوع مع حاشية الدسوقي) دار الفكر232 /2 ،
 2زين الدين بن إبراىيم بن صليم ،البحر الرائق ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب اإلسالمي136/3 ،
 3علي بن سليمان ادلرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،الطبعة الثانية ،دار إحياء الًتاث العريب75/8 ،
 4زكريا بن زلمد السنيكي ،أسٌت ادلطالب يف شرح روضة الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي129/3 ،
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ل٣ض ٧ان ال٣ٟه املال٩ي ميسجما م٘ ما طهب ئلُه مً زبىث والًت إلاحباعٞ ،مىذ ألاب الخ ٤في إلاحباع٣ً ،خض ي
ئُٖاؤه الخ ٤في املى٘ ،أما الجمهىع ٞالخىا ٌ٢واضح في مىٟ٢همٌُٗ ٠ُ٨ٞ ،ى الىلي الخ ٤في إلاحباع بحجت الك٣ٟه،
وأهه ًضع ٥مً مهالح املغأة ما ال جضع٦ه هيٞ ،اطا امخى٘ ًٖ التزوٍج لٗلت هى م٣خى٘ بها ،ال ٌؿخُُ٘ أن ٌٗبر ٖجها ،ألنها ال
جىضعج جدذ ٖىاوًٍ ماصًتٌٗ ٠ُ٨ٞ ،ض ٖايال.
والظي أعاه ـ بىاء ٖلى جغحُحي ٖضم مكغوُٖت والًت إلاحباع ـ أن للمغأة البالٛت ؾً الؼواج الخ ٤في اللجىء ئلى
الً٣اء بضٖىي الًٗل ب ٌٛالىٓغ مً هى الٗايل ،والً٣اء هى الظي ًدضص هل هىاًٖ ٥ل ُٞجزٕ الىالًت أم ال .أما
الهٛحرة ٣ٞض عجخذ ٖضم مكغوُٖت جؼوٍجها ،وبالخالي ال ًثبذ الًٗل ٖلحها.
 2ـ أن ً٩ىن الخاَب ٟ٦إا.
اج٣ٞ ٤ٟهاء املظاهب ألاعبٗت أن الًٗل ال ًخد ٤٣ئال ئطا ٧ان الخاَب ٟ٦إا ،ألن لألولُاء خ٣ا في الٟ٨اءة.1
وملىا٢كت هظا الًابِ ؾأها٢ل مٟهىم الٟ٨اءة ومى ٠٢ال٣ٟهاء مً مكغوُٖتها.
الٟ٨اءة :هي املمازلت بحن الؼوححن في أمىع مُٗىتً ،ترجب ٖلى ٖضمها لخى ١الٗاع بالؼوحت أو أولُائها.2
وهي مٗخبرة في حاهب الغحلٞ ،املغأة ًلخ٣ها الٗاع باالعجباٍ بمً هى صونها بسال ٝالغحل.3
و٢ض طهب حماهحر ال٣ٟهاء مً املظاهب ألاعبٗت ئلى أن الٟ٨اءة قغٍ في ٖ٣ض الؼواج ،م٘ ازخالٞهم هل هي قغٍ
صخت أو لؼوم ،و٦ظل ٪ازخالٞهم في ٖىانغ الٟ٨اءة.4
و٢ض اؾخضلىا بما ًلي:
َّ ْ َ
َ
َّ
َْْ
َ َُّ ُ ّ
الي َؿ َاء ئال ألا ْوِل َُ ُاءَ ،وال ًُ َؼ َّو ْح ًَ ئال ِم ًْ ألاِ َٟ ٦اء".1
 1ـ ما عوي ًٖ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ":ال ًؼ ِوج ِ
 1زلمد أمُت بن عابدين ،رد احملتار على الدر ادلختار ،الطبعة الثانية ،بَتوت ،دار الفكر 82 /3 ،1992 ،مالك بن أنس األصبحي ،ادلدونة ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية107 /2 ،1994 ،
ادلاوردي ،احلاوي الكبَت 112 /9 :ابن قدامة ،ادلغٍت31 /7 :
 2عبد الرمحن بن زلمد داماد أفندي ،رلمع األهنر ،دار إحياء الًتاث العريب339/1 ،
 3داماد أفندي ،رلمع األهنر339/1 :
 4الكاساين ،بدائع الصنائع 317 /2 :السرخسي ،ادلبسوط  23 /5 :زلمد بن يوسف العبدري ،التاج واإلكليل ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية106 /5 ،1994 ،
الشربيٍت ،مغٍت احملتاج272 :

زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،شرح سلتصر خليل ،بَتوت ،دار الفكر205 /3 ،

ادلاوردي ،احلاوي الكبَت100 /9 :

عبد ادللك بن عبد اهلل اجلويٍت ،هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب ،الطبعة األوىل ،دار ادلنهاج 152 /12 ،2007 ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،الكايف يف فقو اإلمام أمحد ،الطبعة األوىل ،دار الكتب
العلمية21 /3 ،1994 ،

ابن مفلح ،ادلبدع يف شرح ادلقنع122 /6 :
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َ ٌَ
ل َب ْٗ ُ
ً ُه ْم َأ ٌْ َٟ ٦اء ل َب ْٗ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ
 2ـ ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمَ ٢ُ ":غَْ ٌ
ٌ ِ ٢بُلت
ٌ بًُ ِببُ ًٍ ،والٗغب بًٗهم أٟ٦اء ِلبٗ ٍ
ِ ٍ
ب َ٣ب َُلت َو ْاملَ َىالي َب ْٗ ُ
ً ُه ْم َأ ٌْ َٟ ٦اء ل َب ْ
ٌ َع ُح ٌل ِب َغ ُح ٍل".2
ٗ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
َْْ
َ َ
َْ
َ ُ ْ
 3ـ ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ":جس َّح ُروا ِل ُىُ ِْ ٨ٟم َوأه ُِ ٨دىا ألاَ َٟ ٦اء َوأه ُِ ٨دىا ِئل ْح ِه ْم".3
َْ َ
اله َال ُة ئ َطا َأ َج ْذَ ،و ْالج َى َاػ ُة ئ َطا َخ َ
 4ـ ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمً ":ا ٖلي زالزت ال جإزغهم َّ
ً َغ ْثَ ،وألا ًِّ ُم ِئطا َو َح َض ْث
ِ
ِ
ِ
ُ
ً ُٟ ٦إا".4
 5ـ " ٢هت الثالزت الظًً زغحىا ًىم بضعٖ ،خبت وقِبت والىلُضٞ ،سغج ئلحهم زالزت مً ٞخُان ألاههاع٣ٞ ،الىا
لهم :اهدؿبىا ٞاهدؿبىا٣ٞ ،الىا :أبىاء ٢ىم ٦غام ،ول٨ىا هغٍض أٟ٦اءها مً ٢غَلٞ ،غحٗىا ئلى عؾى ٫هللا ٞأزبروه بظل،٪
٣ٞا :٫نض٢ىا ،وأمغ خمؼة وٖلُا وٖبُضة بً الخاعر بأن ًسغحىا ئلحهم".5
ٞلما لم ًى٨غ ٖلحهم َلب الٟ٨اءة في ال٣خاٟٞ ٫ي الى٩اح أولى.
َْْ
 6ـ ٢ىٖ ٫مغ بً الخُاب ":ألمىًٗ ٞغوج طواث ألاخؿاب ئال مً ألاِ َٟ ٦اء".6
َ
 7ـ ألن الى٩اح ٌُ ُْٗ ٣ض للٗمغ ،وَكخمل ٖلى أٚغاى وم٣انض مً الصخبت وألالٟت والؿ ً٨واملىصة والٗكغة
َْْ
وجأؾِـ ال٣غاباث ،وطل ٪ال ًخم ئال بحن ألاِ َٟ ٦اء ،وٍجغي بحن الؼوححن مباؾُاث ال ًب٣ى الى٩اح بضون جدملها ٖاصة،
والخدمل مً ٚحر ال٠٨ء أمغ نٗب ًث٣ل ٖلى الُبإ الؿلُمتٞ ،ال ًضوم الى٩اح م٘ ٖضم الٟ٨اءةٞ ،لؼم اٖخباعها،
وال٣اٖضة أن ٧ل ٖ٣ض ال ًدهل الخ٨مت التي قغٕ ألحلها ال ٌكغٕ.
وحه الضاللت في الىهىم الؿاب٣ت واضح ،خُث صلذ الىهىم بٗباعتها ٖلى خهغ الى٩اح بحن ألاٟ٦اء.
وطهب ال٨غخي مً الخىُٟت وابً خؼم ئلى أن الٟ٨اءة لِؿذ قغَا ،ووؿب البٌٗ هظا الغأي ئلى ؾُٟان الثىعي
والخؿً البهغي ،وعوي ًٖ مال ٪أن الٟ٨اءة في الضًً هي املٗخبرة ،و٢ض اؾخضلىا بما ًلي:7
ُْْ َ ْ ٌ
 1ـ ٢ىله حٗالىِ ":ئ َّه َما املإ ِم ُىىن ِئز َىة" ،1و٢ىله أًًا ":ئن أ٦غم٨م ٖىض هللا أج٣ا٦م".2
 1السنن الكربى للبيهقي ،كتاب النكاح ،باب اعتبار الكفاءة 215/7 :برقم  13761قال األلباين :موضوع .إرواء الغليل264/6 :
 2السنن الكربى للبيهقي ،كتاب النكاح ،باب اعتبار الصنعة يف الكفاءة 217/7 :برقم  13769ضعفو األلباين :إرواء الغليل268/6 ،
3
ادلستدرك ،كتاب النكاح 176/2 :برقم  2687ضعفو الذىيب ،قال األلباين بعد أن أورد لو طرق متعددة :فاحلديث مبجموع ىذه ادلتابعات والطرق صحيح  ،سلسلة األحاديث الصحيحة57/3 ،
 4سنن الًتمذي ،باب ما جاء يف الوقت األول من الفضل 238/1 :برقم  ،171قال األلباين :حسن ،مشكاة ادلصابيح192/1 :
 5مصنف عبد الرازق221/9 ،
 6مصنف عبد الرازق 152/6 ،قال األلباين :ضعيف ،إرواء الغليل265/6 ،
الكاساين ،بدائع الصنائع 317/2 :السرخسي ،ادلبسوط 23/5 :علي بن أمحد بن حزم ،احمللى ،بَتوت ،دار الفكر151/9 ،

زلمد بن إمساعيل الصنعاين ،سبل السالم ،دار احلديث،

7

 189/2خلف بن أيب القاسم األزدي ،التهذيب يف اختصار ادلدونة ،الطبعة األوىل ،ديب ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية142 /2 ،2002 ،
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َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
 2ـ ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمَ ":ال َْ ٞ
ً َل ِل َٗ َغِب ّ ٍي َٖلى َع َج ِم ّ ٍيَ ،وال ِل َع َج ِم ّ ٍي َٖلى َٖ َغِب ّ ٍيَ ،وال أ ْخ َم َغ َٖلى أ ْؾ َى َصَ ،وال أ ْؾ َى َص
َٖ َلى َأ ْخ َم َغ ئ َّال ب َّ
الخ َْ ٣ىي" ،3وهظا هو في هظه املؿألت.
ِ ِ
َ
َّ
َْ
 3ـ " َأ َّن َأ َبا ََ ُْ َب َت َز َُ َب ئ َلى َبني َب َُ َ
اي َتَ َٞ ،أ َب ْىا َأن ْ ًُ َؼ ّو ُح ُ
ىه ََ ٣َ ٞ
اَ ٫ع ُؾى ُ ٫الل ِه نلى هللا ٖلُه وؾلم :أه ُِ ٨دىا أ َبا
ِ
ِ
َ َ َ ٌ َ ٌ 4
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ْ َْ
ى ،وٞؿاص ِ ٦بحر" .
َُبت ئن ال جٟٗلىا جِٞ ً٨خىت ِفي ألاع ِ
َّ ْ ُ
َ َّ َ ً َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
اللهْ ٢ُ :ل َل ُه ْم َّ
ئن َع ُؾى َ ٫الل ِه ًَأ ُم ُغْ ٦م
 4ـ أن ِبالال زُب ئلى ٢ى ٍم ِمً ألاهه ِاعٞ ،أبىا أن ًؼ ِوحىه٣ٞ ،
ا ٫له َعؾىِ ٫
َ َ
أ ْن ج َؼ َّو ُحى ِوي".5
ً
ُ ٌ َ ُ َ
َ َ َ َّ
الىب ُّي نلى هللا ٖلُه وؾلم َْ َ َ ْ َ َ ٞ
ـ َو ِه َي َ ٢غ ِق َُّت ِب ِىِ ٩اح أ َؾ َامت َو ُه َى َم ْىلى ِل َّلى ِب ّ ِي نلى هللا ٖلُه
ِ
اَمت ِبيذ ٍ ِ٢
 5ـ "َأمغ ِ
وؾلم".6
َ َ
َ َّ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
اٖ َت ب ْي َذ ُّ
الؼَب ْحر ْبً َٖ ْب ِض ْاملُ َُّ ِلب َو ََ ٧اه ْذ َُ ٢غ ِق َُّ ًت "َ 7و ْ ِامل َْ ٣ض ُاص َل ِْ َ
ـ ِب َُ ٣غ ِش ّ ٍي " ،وأ َّن أ َبا
ِ
 6ـ " أن ِامل٣ضاص جؼوج يب ِ
ِ ِ
َ
ً َ
ْ
َ
َ َ
ُخظ ًْ َٟت َػ َّو َج َؾ ِاملا َم ْىال ُه ِال ْب َى ِت أ ِز ُِه ال َىِلُ ِض ْب ًِ ُٖ ْخ َبت ".8
 7ـ ألن الٟ٨اءة لى ٧اهذ مٗخبرة في الكغٕ ل٩ان أولى ألابىاب باالٖخباع بها باب الضماء ،ألهه ًدخاٍ ُٞه ما ال ًدخاٍ
في ؾاةغ ألابىاب ،وم٘ هظا لم ٌٗخبر ختى ً٣خل الكغٍ ٠بالىيُ٘ٞ ،ههىا أولى.
وحه الضاللت في الىهىم الىبىٍت أن الغؾى ٫أمغهم بالتزوٍج م٘ ٖضم جد ٤٣الٟ٨اءةٞ ،لى ٧اهذ مٗخبرة ملا أمغ،
ألن التزوٍج مً ٚحر ٠٦ء ٚحر مأمىع به.

و٢ض أحاب الجمهىعٖ 1لى بٌٗ أصلت ال٣اةلحن بٗضم املكغوُٖت بأال حجت في الخاالث التي أمغ الغؾى ٫بالتزوٍج
ٖىض اوٗضام الٟ٨اءة" ،ألن ألامغ بالتزوٍج ًدخمل أهه ٧ان هضبا لهم ئلى ألاًٞل ،وهى ازخُاع الضًً ،وجغ ٥الٟ٨اءة ُٞما
ؾىاه ،والا٢خهاع ٖلُه ،وهظا ال ًمى٘ حىاػ الامخىإ.

 1سورة احلجرات ،اآلية 10
 2سورة احلجرات ،اآلية 13
 3ادلعجم األوسط 86/5 ،قال األلباين :صحيح ،غاية ادلرام ،ص190
4
اضةَ ،أَنْ ِك ُحوا أَبَا ِىْن ٍد َوأَنْ ِك ُحوا إِلَْي ِو» قَ َالَ :وَكا َن َح َّج ًاما ،أخرجو احلاكم يف ادلستدرك ، 178/2 ،وكان أبو ىند موىل لبٍت بياضة ،صححو األلباين،
مل أجد احلديث هبذا اللفظ ،وىناك رواية ":يَا بٍَِت بَـيَ َ
صحيح موارد الظمآن504/1 ،
 5ادلراسيل أليب داود :ص  193واللفظ سلتلف
 6صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب ادلطلقة ثالثا ال نفقة ذلا 1114/2 ،برقم 1480
 7صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين 7/7 ،برقم 5089
 8صحيح البخاري ،كتاب ادلغزي 81/5 ،برقم 4000
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وٍدخمل أهه ٧ان أمغ ئًجاب ،أمغهم بالتزوٍج مجهم م٘ ٖضم الٟ٨اءة جسهُها لهم بظل."٪
وأما خضًث " ال ًٞل لٗغبي ٞ ، "...املغاص به أخ٩ام ْلازغة ،ئط ال ًم ً٨خمله ٖلى أخ٩ام الضهُا لٓهىع ًٞل
الٗغبي ٖلى العجمي في ٦ثحر مً أخ٩امها.
والُ٣اؽ ٖلى ال٣هام ٚحر ؾضًض " ،ألن ال٣هام قغٕ ملهلخت الضهُا ،واٖخباع الٟ٨اءة ُٞه ًإصي ئلى جٟىٍذ
هظه املهلخت ،ألن ٧ل أخض ً٣هض ٢خل ٖضوه الظي ال ً٩اٞئهٞ ،خٟىث املهلخت املُلىبت مً ال٣هام ،وفي اٖخباع
الٟ٨اءة في باب الى٩اح جد ٤ُ٣املهلخت املُلىبت مً الى٩اح مً الىحه الظي َب َِّ َّىاٞ ،بُل الاٖخباع".

املىاقشت:
الىهىم التي اٖخمض ٖلحها ال٣اةلحن باقتراٍ الٟ٨اءة أ٦ثرها مىيىٖت ،أو يُٟٗت ال ج٣ىم بها حجت ،وختى التي
خؿجها ألالباوي يٟٗها ٚحره ،وٖلى ٞغى صختها ال بض مً حمٗها م٘ الىهىم ألازغي التي اخخج بها الظًً ال ٌكترَىن
الٟ٨اءة ،وٞهمها في ؾُا٢اث الىهىم ألازغيُٞ ،دبحن أهه قغٍ أًٞلُت ،وال ٖبرة لٛحر الضًً والخل ٤في جدضًض
الٟ٨اءة ،أما اخخجاحهم في املباعػة ًىم بضعٞ ،هى ُ٢اؽ م٘ الٟاعٞ ،١هل ٌٗ٣ل أن ً٩ىن ألاههاع الظًً ههغوا الضًً،
لِؿىا أٟ٦اء ألولئ ٪املجغمحن املخ٨برًً؟
ئن أصلت ال٣اةلحن بٗضم اقتراٍ الٟ٨اءة أ٢ىي مً أصلت الجمهىع ،و٢ض اؾدىضوا ٖلى ههىم صخُدت ج٣غع
املؿاواة بحن املؿلمحن ،بل هجض أن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم أمغ البٌٗ بتزوٍج مً ٧اهىا ٖبُضا أو مىالي ٖىضما عأي
جغٗٞهم ًٖ جؼوٍجهم ،وما طل ٪ئال ج٣غٍغا ملبضأ املؿاواة ،وأن م٣ضاع وُ٢مت إلاوؿان بضًىه وزل٣ه ،وال ًم ً٨أن ج٩ىن
هظه زهىنُاث لهإالء ـ ٦ما عص ٖلحها الجمهىع ـ ٞالخهىنُت جدخاج ئلى صلُل.
ئن أزىة املؿلمحن ،ومؿاواتهم ،جًاٞغث ٖلحها ههىم قغُٖت ٦ثحرة ،ختى باجذ حك٩ل م٣هضا مً م٣انض
الكغٕ الخىُ ،٠أال جغي أن الىبي ًٚب ٖىضما ٖحر أبى طع بالال بلىن بكغجه ،ئن أي احتهاص حؼتي ًسغج ًٖ هظا امل٣هض
ٌٗض زغوحا ًٖ مباصب الكغَٗت ،وم٣انضها الٗامت ،وُ٢مها الٗلُاٞ ،ىخضة املهضع الدكغَعي ج٣خض ي وخضة املىُ٤
َ ْ
ْ
ُ
َّ َّ َ ْ
الدكغَعي" ،و٢ض زُب الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىم ٞخذ م٨ت ٣ٞا ":٫ال َخ ْم ُض ِلل ِه ال ِظي أط َه َب َٖ ْىْ ٨م ُٖ ِّب َُّت ال َج ِاه ِل َُّ ِت،
َ َ َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َّ ُ َ
َ ُ
َ َّ
َ
ُ ْ ٌ َ ٌّ َ ٌ َ َّ
ٍم َٖلى الل ِهَ ،وِ ٞاح ٌغ َق ٌِّ ٣ي َه ِّح ٌن َٖلى الل ِهَ ،م ًْ َؾ َّغ ُه أ ْن ًَ٩ى َن
اؽ َع ُحال ِن ،مإ ِمً ج ِ٣ي ِ ٦غ
وج٨برهاً ،ا أيها الىاؽ ،ئهما الى
َْ
َّ
َ ْ َ َ َّ
اؽ ٞل َُ َّخ ِ ٤الل َه"ٞ ،2جٗل الالخٟاث ئلى ألاوؿاب مً ٖبُت الجاهلُت وج٨برهاٌٗ ٠ُ٨ٞ ،خبرها املإمً ،وٍبني ٖلحها
أ٦غم الى ِ
 1الكاساين ،بدائع الصنائع 317/2 :السرخسي ،ادلبسوط23/5 :
 2سنن الًتمذي ،أبواب التفسَت ،باب ومن سورة احلجرات 242/5 ،برقم  3270حسنو األلباين يف صحيح اجلامع الصغَت1299/2 ،
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خ٨ما قغُٖا؟ وفي الخضًث"َ :أ ْعَب ٌ٘ م ًْ ُأ ُم ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
اب"٣ً ،1ى ٫ابً حجغ:
ِ
ِ
ىع الج ِاه ِلُ ِت ال ًتر٦ها الىاؽ .زم ط٦غ ِمجها الٟسغ ِباألوؿ ِ
"ولم ًثبذ في اٖخباع الٟ٨اءة باليؿب خضًث" ،2وٍ٣ى ٫ابً جُمُت حٗلُ٣ا ٖلى اقتراٍ الٟ٨اءة في اليؿب":ولِـ ًٖ
الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم هو صخُذ نغٍذ في هظه ألامىع" ٠ُ٦ ،3وهدً هجض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم في هو
نغٍذ ًضٖىها أال هلخٟذ لٛحر الخل ٤والضًً ،بل ٢غع أن ٖضم ٗٞل طل٩ً ٪ىن ؾببا للٟؿاص٣ً ،ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه
وؾلم ":ئطا حاء٦م مً جغيىن صًىه وزل٣ه ٞأه٨دىه ،ئال جٟٗلىا جٞ ً٨خىت في ألاعى وٞؿاص" ٢الىاً :ا عؾى ٫هللا ،وئن
٧ان ُٞه؟ ٢ا ":٫ئطا حاء٦م مً جغيىن صًىه وزل٣ه ٞأه٨دىه" زالر مغاث ،4لظلٞ ٪اوي أعي أن الغاجح ٖضم الالخٟاث
لكغٍ الٟ٨اءة ،وأنها ٚحر مٗخبرة ئال في الضًً ،و٢ض ٞؿغ ابً الٗثُمحن امل٣هىص بالضًً ب٣ىله ":أصاء الٟغاةٌ واحخىاب
ً
ً
ً
الىىاهيٞ ،لِـ قغَا أن ً٩ىن الؼوج مإصًا لجمُ٘ الٟغاةٌ ،مجخيبا لجمُ٘ الىىاهيُٞ ،صح جؼوٍج الٟاؾ.٤
وبىاء ٖلى جغحُحي أن الٟ٨اءة لِؿذ قغَا في الٗ٣ض ،ال لؼوم وال صخت ،لظل ٪أعي أن الًٗل ًخد ٤٣ختى لى
٧ان الخاَب لِـ ٟ٦إاَ ،املا أن الٟخاة البالٛت ؾً الؼواج ٢ض ٢بلذ به ،وأن صٖىي الًٗل ًيبغي أن حؿم٘ مً
الً٣اء ،وال٣اض ي ًىٓغ في مالبؿاتها ،وٍ٣ضع هل الًٗل مخد ،٤٣ألن املٗاًحر التي ويٗها ال٣ٟهاء للٟ٨اءة ـ لِؿذ
الضعاؾت مدال لبدثها ـ ٢ض حك٩ل بابا لخٗؿ ٠ألاولُاء في اؾخسضام هظا الخُٞ ،٤ماعؾىا الًٗل جدذ مٓلت ٖضم جد٤٣
الٟ٨اءة ،وٍإ٦ض ما طهبذ ئلُه أن حمهىع ال٣ٟهاء مً الخىُٟت واملالُ٨ت والكاُٗٞت طهبىا ئلى أن الٟخاة ئطا َلبذ
ً
الؼواج مً ٠٦ء ،وأعاص الىلي جؼوٍجها مً ٠٦ء آزغٞ ،اهه ال ٌٗض ٖايال ،ألهه أ٦مل هٓغا مجها ،والٓاهغ مً ق٣ٟخه أهه
ازخاع ألاه ،ٟ٘لخٟاوث ألاٟ٦اء أزال٢ا وأوناٞا ،5وم٘ مالخٓت أن أ٦ثر ٖىانغ الٟ٨اءة ماصًتً ،دبحن أن ال٣ٟهاء أٟٚلىا
الجاهب الىٟس ي للٟخاة ،والظي ٌٗض أ٦بر مُٗاع لىجاح الخُاة الؼوحُت.
 3ـ أال ً٩ىن املهغ أ٢ل مً مهغ املثل
اهٟغص ال٣ٟه الخىٟي بهظا الكغٍٞ ،اٖخبروا أن الىلي ال ً٩ىن ٖايال ئن ٧ان املهغ أ٢ل مً مهغ املثل ،واخخجىا
ب٣ىله حٗالىٞ ":اطا بل ًٛأحلهً ٞال حىاح ٖلُ٨م ُٞما ٗٞلً في أهٟؿهً باملٗغو" ،6"ٝوالباء جهاخب البض٨ٞ .٫أهه ٢ا:٫
بمٗغو ٝفي املهغ؛ وألهه ًلخ٣هم الكحن بى٣هان املهغ ٦ما ًلخ٣هم الكحن بتر ٥الٟ٨اءةٞ .اطا زبذ لهم الاٖتراى في أخض
املىيٗحن ٦ظلْ ٪لازغ؛ وألن الٟ٨اءة ًلخ٣هم بتر٦ها قحن وه٣هان املهغ ًلخ ٤به قحن ويغع ألهه ئطا َالذ املضة لم

 1الصنعاين ،سبل السالم189/2 :
 2أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري ،بَتوت ،دار ادلعرفة133/9 ،1379 ،
 3أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،رلموع الفتاوى ،ادلدينة ادلنورة ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف29/19 ،1995 ،
 4سنن الًتمذي ،ابواب النكاح ،باب إذا جاءكم من ترضون دينو فزوجوه 387/3 ،برقم  ،1085قال األلباين :حسن ،مشكاة ادلصابيح929/2 ،
 5ابن عابدين ،الدر ادلختار 83 /3 :عليش ،منح اجلليل 293 /3 :الشربيٍت ،مغٍت احملتاج 253 /4 :ابن قدامة ،ادلغٍت31 /7 :
 6سورة البقرة ،اآلية 234
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ٌٗلم أن طل ٪ه٣هانٞ .اٖخبر مهغ وؿائها لظلٞ ٪اطا زبذ الاٖتراى ٞألن ًثبذ للكحن والًغع أولى وألن مً زبذ له
الاٖتراى في الٗىى زبذ له م٣ضاع الٗىى ٦مىلى ألامت".1
أما حمهىع ال٣ٟهاء مً املالُ٨ت والكاُٗٞت والخىابلت ٞلم ٌٗخبروا املهغ مً املدضصاث لخد ٤٣الًٗلُٗٞ ،ض الىلي
ٖايال ختى وئن أعاصث املغأة أن جتزوج بأ٢ل مً مهغ مثلها" ،2ألن املهغ زالو خ٣ها ،وٖىى ًسخو بها ٞلم ً ً٨لهم
الاٖتراى ٖلحها ُٞه ٦ثمً ٖبضها وأحغ صاعها ،وألنها لى أؾُ٣خه بٗض وحىبه ؾ٧ ِ٣له ٞبًٗه أولى ،وألن الىبي نلى هللا
ٖلُه وؾلم ٢ا ٫لغحل أعاص أن ًؼوحه " الخمـ ولى زاجما مً خضًض" ،3و٢ا ٫المغأة ػوحذ بىٗلحن " أعيِذ مً هٟؿ٪
بىٗلحن؟ " ٢الذ وٗمٞ :أحاػه الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ،4و٢ىلهم ُٞه ٖاع ٖلحهم لِـ ٦ظلٞ ،٪ان ٖمغ ٢ا :٫لى ٧ان
م٨غمت في الضهُا أو ج٣ىي ٖىض هللا ٧ان أوال٦م به عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌٗني ٚلى الهضا.5"١
والظي ًترجح عأي الجمهىع أن مهغ املثل لِـ مً مدضصاث جد ٤٣الًٗل ل٣ىة أصلتهمٞ ،املهغ خ ٤زالو
للؼوحت ،ولِـ للىلي خُٞ ٤ه ،و٢ض خًذ الكغَٗت ٖلى ٖضم املٛاالة في املهىع.
6

 4ـ ٖضم وحىص ولي آزغ مؿاو للٗايل مىاٖ ٤ٞلى ئحغاء الٗ٣ض

ختى ًخد ٤الًٗل ،وٍ٩ىن بام٩ان املغأة أن جلجأ ئلى الً٣اءً ،جب أال ً٩ىن هىا ٥ولي مؿاو للممخى٘ ًٖ
التزوٍجٞ ،ان وحض ولي مؿاو ٦أن آلذ الىالًت لألزىة أو لألٖمام مثالٞ ،ان امخى٘ أر ًٖ التزوٍج ،بام٩ان أر آزغ أن
ً٣ىم بتزوٍجها ،وال خاحت للجىء ئلى الً٣اء ،ألن امخىاٖه ال جأزحر له بخى ٠٢الؼواج ،حاء في الخاوي ال٨بحرٞ ":ان
ًٖلها ،لم ًسل أن ً٩ىن في صعحخه مً الٗهباث ٚحره ،أم ال ٞ ،ان ٧ان في صعحت ٚحره ٦أهه واخض مً ئزىتها ،أو واخض
مً بني ٖمهاٖ ،ضلذ ٖىه ئلى مً في صعحخه مً ئزىتها ،أو بني ٖمها ،ولِـ للخا٦م مٗهم مضزل ئطا ػوحها ٚحر الٗايل
مً حؿاوا به في اليؿب".
كيفيت عالج الفقه إلاسالمي ملشكلت العضل
إلاؾالم صًً الخ ٤والٗض ،٫وملا قغٕ الىالًت ٖلى املغأة ٢هض جد ٤ُ٣مهالخها ،ونُاهتها ًٖ الازخالٍ بالغحا،٫
وألن الىلي أصعي مجها بدا ٫الغحا ،٫ل٨ىه ما ٢هض بظل ٪الاٞخئاث ٖلى خ٣ها ،وئلخا ١الٓلم بها ،لظل ٪لم ً ٠٣الدكغَ٘
 1أمحد بن زلمد القدوري ،التجريد ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،دار السالم4331 /9 ،2006 ،

ابن عابدين ،الدر ادلختار82/3 :

 2عبد الوىاب بن علي الثعليب ،التلقُت ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية114/1 ،2004 ،
الشربيٍت ،مغٍت احملتاج 253/4 :السنيكي ،أسٌت ادلطالب129/3 :
ابن قدامة ،الشرح الكبَت429/7 :
 3صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب السلطان ويل 17/7 ،برقم 5135
 4معرفة السنن واآلثار ،كتاب النكاح ،باب ما جيوز أن يكون مهرا 215/10 ،برقم 14253
 5ابن قدامة ،الشرح الكبَت على منت ادلقنع 429/7 ،شرح الزركشي56/5 ،
 6السرخسي ،ادلبسوط 26/5 :ادلاوردي ،احلاوي الكبَت 112/9 :ادلرداوي ،اإلنصاف88/8 :
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إلاؾالمي ٖاحؼا ًٖ ٖالج هظه الخالت مً الٓلم ،وئن ازخل ٠ال٣ٟهاء في َغٍ٣ت الٗالج ،وألن الً٣اء قغٕ لغ ٘ٞالٓلم
ًٖ الىاؽ ،وج٨غَـ ُ٢م الٗضٞ ،٫الجمُ٘ مخٖ ٤ٟلى جضزل الً٣اء في هظه الخالت ،ل ً٨الازخال ٝهل ً٩ىن صوع
الً٣اء بٗض الٗايل مباقغة ،أم جيخ٣ل الىالًت لألبٗض زم جإو ٫للً٣اء؟
ل٣ض طهب الخىُٟت والكاُٗٞت واملالُ٨ت في ٢ى ٫والخىابلت في املٗخمض ئلى أن الىالًت جيخ٣ل ئلى ال٣اض ي بالًٗل،
لألصلت الخالُت:1
 1ـ "أن عحال ػوج ابيخه ،وهي ٧اعهت ،وهي جغٍض ٖم نبُانهاٟٞ ،غ ١عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم بُجها وبحن
الظي ػوحها مىه أبىها ،زم ػوحها ٖم ولضها"ٞ .هظا الخضًث صلُل ٖلى أن الىلي ئطا امخى٘ ًٖ التزوٍج ،ػوحها إلامام،
ٞالغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ػوحها في هظه الخاصزت بىالًخه الٗامت ،أي بىنٟه ئماما للمؿلمحن.
َ
َ
ْ َ َ ُ َْ َ َ ْ
الؿ ْل َُ ُ
از َخ َل ُٟىا َُّ ٞ
ان َو ِل ُّي َم ًْ ال َو ِل َّي ل ُه".
 2ـ ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمٞ ":ان اقخجغوا أو ٢ا:٫
 3ـ ِالًٗل ْلم مً الىلي٣ُٞ ،ىم الً٣اء م٣امه في الىالًت لض ٘ٞالٓلم ،ألن مهمت الً٣اء ع ٘ٞالٓلم ًٖ
الىاؽٞ ،ال ً٣اؽ الًٗل ٖلى الؿٟغ في اهخ٣ا ٫الىالًت لألبٗض ،ألن الؿٟغ لِـ ُٞه ْلم.
 4ـ ألن التزوٍج بالًٗل ًدخاج ئلى هٓغ وج٣ضًغ الٓغو ،ٝوالخأ٦ض مً جد ٤٣الًٗل ،وأن ص ٘ٞالىلي لضٖىي
الًٗل ٚحر م٣بى ،٫و٧ل هظا ال بض أن ً٩ىن ًٖ َغٍ ٤الً٣اء.
 5ـ ألن الًٗل لم ًؼ ٫الىالًتٞ ،ال ًجىػ الظهاب لألبٗض م٘ وحىص والًت الٗايل وٖضم ػوالها ،وبالخالي جيخ٣ل ئلى
الً٣اء.
وطهب املالُ٨ت في ٢ى ،٫والخىابلت في املٗخمض ئلى أن الىالًت جيخ٣ل للىلي ألابٗضٞ ،ان لم ًىحض أبٗض اهخ٣لذ
للً٣اء ،واخخجىا باألصلت الخالُت:2
َ
َ
ْ َ َ ُ َْ َ َ ْ
الؿ ْل َُ ُ
از َخ َل ُٟىا َُّ ٞ
ان َو ِل ُّي َم ًْ ال َو ِل َّي ل ُه".
 1ـ ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمٞ ":ان اقخجغوا أو ٢ا:٫

 1السرخسي ،ادلبسوط 26 ، 9 /5 ،ابن صليم ،البحر الرائق 136 /3 ،اخلرشي ،شرح سلتصر خليل 189 /3 ،عليش ،منح اجلليل 293 /3 ،ادلاوردي ،احلاوي الكبَت112 /9 ،
حاشية البجَتمي404 /3 ،
ابن قدامة ،ادلغٍت 30 /7 ،ادلرداوي ،اإلنصاف88 /8 ،
 2أمحد بن زلمد الصاوي ،حاشية الصاوي على الشرح الصغَت ،دار ادلعارف 376 /2 ،عليش ،منح اجلليل 293 /3 ،ابن قدامة ،ادلغٍت 30 /7 ،ادلرداوي ،اإلنصاف88 /8 ،
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ل٣ض ٖل ٤الخضًث اهخ٣ا ٫الىالًت للً٣اء ٖلى ٖضم وحىص الىلي ،وفي خالت الًٗل ًىحض أولُاء ٚحر الىلي
الٗايلٞ ،خيخ٣ل ملً هى أبٗض مىهٞ ،ان اج٣ٟىا حمُٗا ٖلى الًٗل ،أو لم ًىحض أولُاء ٚحره جيخ٣ل ئلى الً٣اء ،وٍض٫
ٖلى طل٢ ٪ىله اقخجغوا ،وهظا ًدىاو ٫الجمُ٘.
 2ـ الًٗل جغجب ٖلُه اوٗضام خ ٤الىالًتٞ ،هاع الٗايل بمجزلت الٗضمُٞ ،يخ٣ل الخ ٤لألبٗض.
 3ـ الًٗل مٗهُت جإصي ئلى ٞؿٞ ٤اٖلها ،وبالٟؿ ٤جيخ٣ل الىالًت ئلى ألابٗض ٦ما لى ٧ان قاعب زمغ.
 4ـ ُ٢اؾا ٖلى الجىىنٞ ،جىىن الىلي جيخ٣ل لألبٗض ولِـ لل٣اض ي.
ال ق ٪أن جد ٤٣الًٗل ًدخاج ئلى هٓغ ،وأن مجغص اصٖاةه ال ًٟ٨ي لى٣ل الىالًتٖ ،الوة ٖلى أن ُ٢اؽ
الًٗل ٖلى ؾٟغ الىلي أو حىىهه ُ٢اؽ م٘ الٟاعٟٞ ،١ي خالت الؿٟغ ًىحض ٖظع لٗضم أزظ عأي الىلي لخٗظعه في الخا،٫
أم في خالت الًٗل ٞالىلي مىحىص ل٨ىه ممخى٘ ألؾباب ًغاهاٞ ،لى اهخ٣لذ الىالًت ملً هى أبٗض مىه ،ألصي طل ٪ئلى خضور
ئق٩االث ٖاةلُت ،ال جخ ٤ٟوم٣انض الكغٕ في الخٟاّ ٖلى جماؾ ٪ألاؾغة ،لظلٞ ٪اوي أعي أن الغاجح عأي الجمهىع في
اهخ٣ا ٫الىالًت ئلى الً٣اء.
املبدث الثالث :مىقف قاهىن ألاخىال الشخصيت ألازدوي لسىت  ( 1791الىافر في الضفت الغسبيت ) من
العضل

ط٦غث ؾاب٣ا أن الًٗل هى امخىإ الىلي ًٖ جؼوٍج مً جدذ والًخه ،لظل ٪خغي أن أط٦غ مى٢ ٠٢اهىن
ألاخىا ٫الصخهُت مً اقتراٍ الىلي في ٖ٣ض الؼواج.
ههذ املاصة (  ) 13مً ال٣اهىن ":ال حكترٍ مىا٣ٞت الىلي في ػواج املغأة الثِب الٗا٢لت املخجاوػة مً الٗمغ زماهُت
ٖكغ ٖاما".
ًض ٫الىو ال٣اهىوي بٗباعجه ٖلى ٖضم اقتراٍ الىلي ٖىض جدُ٢ ٤٣ضًً:
ألاو :٫أن ج٩ىن املغأة زِبا ،أي ؾب ٤لها الؼواج.
الثاوي :أن ج٩ىن مخجاوػة زماهُت ٖكغ ٖاما.
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وٍض ٫الىو بمٟهىمت ٖلى اقتراٍ الىلي ٖىض اهخٟاء أخض الُ٣ضًًٞ ،مً املٗلىم أن الىو ئطا ُ٢ض بُ٣ضٞ ،ان
املؿ٩ىث ٖىه ًأزظ زال ٝخ٨م املىُى ١به ٖىض اهخٟاء الُ٣ض ،لظلٞ ٪ان الىو ًضٖ ٫لى اقتراٍ الىلي ئطا ٧اهذ املغأة
ب٨غا ،أو زِبا صون ؾً الثامىت ٖكغا.
وههذ املاصة (  ) 22مً ال٣اهىن ":ئطا هٟذ الب٨غ أو الثِب التي بلٛذ الثامىت ٖكغة مً ٖمغها وحىص ولي لها،
وػوحذ هٟؿها مً آزغ ،زم ْهغ لها وليٞ ،ان ػوحذ هٟؿها مً ٟ٦إ لؼم الٗ٣ض ولى ٧ان املهغ صون مهغ املثل ،وئن ػوحذ
هٟؿها مً ٚحر ٟ٦إ ٞللىلي مغاحٗت ال٣اض ي بُلب ٞسخ الى٩اح".
ًض ٫هظا الىو بٗباعجه أن املغأة الب٨غ ،والثِب التي لم جخجاوػ زماهُت ٖكغ ٖاما ،ال ًد ٤لها الؼواج بضون ولي،
وأن الىلي قغٍ في جد ٤٣الؼواج ،ل٨ىه لِـ قغٍ اوٗ٣اص وال قغٍ صخت ،خُث لم ًغجب ال٣اهىن ٖلى ٣ٞضاهه بُالن
الٗ٣ض أو ٞؿاصه ،ل٨ىه قغٍ للخد ٤٣مً ٖضم اٖترايه ٖلى ٣ٞضان قغٍ اللؼوم ،أي ٖضم اٖترايه ٖلى ٣ٞضان
الٟ٨اءة ئطا ٧اهذ ٚحر مخد٣٣ت.
وههذ املاصة (  ) 11مً ال٣اهىن ":عياء أخض ألاولُاء بالخاَب ٌؿ ِ٣اٖتراى ْلازغًٍ ئطا ٧اهىا مدؿاوًٍ في
الضعحت ."...
وههذ املاصة (  ) 6مً ال٣اهىن ":أ ـ لل٣اض ي ٖىض الُلب خ ٤جؼوٍج الب٨غ التي أجمذ الخامؿت ٖكغة مً ٖمغها
مً الٟ٨إ في خاًٖ ٫ل الىلي ٚحر ألاب أو الجض مً ألاولُاء بال ؾبب مكغوٕ.
ب ـ أما ئطا ٧ان ًٖلها مً ٢بل ألاب أو الجض ٞال ًىٓغ في َلبها ئال ئطا ٧اهذ أجمذ الثامىت ٖكغ ٖاما و٧ان
الًٗل بال ؾبب مكغوٕ".1
ًدبحن مً املىاص الؿاب٣ت أن مُٗاع جد ٤٣الًٗل في ال٣اهىن هى:

حسب القانون ادلعدل رقم  36لعام 2010

1

مل يعدل القانون عدم اشًتاط م وافقة الويل يف زواج الثيب العاقلة ادلتجاوزة من العمر مثانية عشر عاما ،وبالتايل ال يتحقق العضل على ىذه الفئة من النساء ،ألنو بإمكاهنن أن مباشرة العقد دون موافقة الويل.
أما الثيب اليت دون الثامنة عشرة من عمرىا ،أو البكر ـ مطلقا ـ فإنو يشًتط موافقة الويل حسب مفهوم ادلادة (  ،) 19وبالتايل ميكن أن يتحقق العضل ،لذلك نصت ادلادة (  ) 18على أنو
" يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر اليت أمتت اخلامسة عشرة سنة مشسية من عمرىا من الكفؤ يف حـال عضـل الـويل إذا كـان عضـلو بـال سـبب مشـروع" .وبالتـايل يتبـُت أن العضـل شلكـن أن يتحقـق مـن
أي ويل طادلا أن الفتاة أكملت  15سنة مشسية ،حىت لو كان العاضل أبا  ،أو جدا ،بشرط مراعاة أحكام ادلادة  10إذا كانت دون سن الثامنة عشرة ،واليت نصت على سـن األىليـة يف الـزواج وىـو  18سـنة
مشسية ،وأبقت الباب مفتوحا دلن دون ذلك بناء على موافقة قاضي القضاة وفقا لتعليمات يصدرىا ذلذه الغاية إذا كان يف زواجو ضرورة تقتضيها ادلصلحة.
وقد أضاف القانون يف ادلادة (  ) 20معيارا جديدا لتحقق العضل وىو أال يكون ادلهر دون مهر ادلثل.
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 1ـ أن ج٩ىن املسُىبت ب٨غا٢ ،ض أجمذ الخامؿت ٖكغة مً ٖمغها.
 2ـ ئطا ٧اهذ زِبا أن ً٩ىن ٖمغها زماهُت ٖكغ ٖاما أو أ٢ل.
 3ـ ئطا ٧ان الٗايل ألاب أو الجضِٞ ،كترٍ أن ج٩ىن املسُىبت ٢ض أجمذ الثامىت ٖكغة مً ٖمغها.
 4ـ أن ً٩ىن الخاَب ٟ٦إا ،و٢ض خضص ال٣اهىن في املاصة (  ) 20مُٗاع الٟ٨اءة وهى املا ،٫بأن ً٩ىن الؼوج ٢اصعا
ٖلى املهغ املعجل وه٣ٟت الؼوحت.
 5ـ أن ًمخى٘ الىلي ًٖ املىا٣ٞت ٖلى الخاَب بال ؾبب مكغوٕ.
 6ـ أال ًىحض ولي مؿاو للىلي الٗايل مىاٖ ٤ٞلى ئحغاء الٗ٣ضٞ ،ان وحض ًخىلى هى الٗ٣ض.
 7ـ أن جُلب الب٨غ مً ال٣اض ي جؼوٍجها.1
" وٍالخٔ أن هو املاصة  6لم جبحن الخ٨م في خالت ما ئطا ٧اهذ املغأة زِبا ولم جخم الثامىت ٖكغة ،وهغي أنها جأزظ
خ٨م الب٨غ مً باب أولى" ،2وهظا واضح مً زال ٫ئُٖاء الثِب التي صون الثامىت ٖكغة مً ٖمغها خ٨م الب٨غ خؿب
هو املاصة .22
ئال أهه ًإزظ ٖلى املاصة ٖ 6ضم الىيىح في اقتراٍ أن ً٩ىن الًٗل بال ؾبب مكغوٕٞ ،ما هى الؿبب املكغوٕ
الظي ٢هضه املكغٕ؟ أهى الٟ٨اءة؟ ٩ُٞىن ئياٞت هظه الجؼةُت بال ٞاةضة ،ألن املاصة  6ههذ ٖلى أن ً٩ىن َلب الؼواج
مً الٟ٨إ ،وال٣اهىن هو ٖلى أن الٟ٨اءة قغٍ لؼوم وهي خ ٤لألولُاء ٦ما هي خ ٤للمغأة .أم أهه ًغح٘ للغاجح مً
مظهب إلامام أبي خىُٟت في جدضًض الؿبب املكغوٕ خؿب املاصة ُٞ ،183ضزل مهغ املثل في مٗاًحر جد ٤٣الًٗل؟ وئطا
٧ان مهغ املثل م٣هىصاٞ ،لماطا لم ًىو ٖلُه ال٣اهىن في قغاةِ اللؼومِٞ ،كترَه م٘ الٟ٨اءة؟ وهل جضزل ٖىانغ
الٟ٨اءة ألازغي التي هو ٖلحها ال٣ٟه الخىٟي مً وؿب وخغٞت وٚحرها؟ ٞاطا اٖخبرهاها ه٩ىن ٢ض زالٟىا مىُى ١املاصة
التي خهغث الٟ٨اءة بال٣ضعة املالُت.
وبالغحىٕ ئلى ٢غاعاث مد٨مت الاؾخئىا ٝالكغُٖت ٣ٞض جبحن مً الاحتهاص الً٣اتي أن املؿى ٙالكغعي لالمخىإ
ًٖ التزوٍج هى ٣ٞضان قغٍ الٟ٨اءة ٣ٞ ،ِ٣ٞض حاء في ٢غاعها ع٢م  13564بخاعٍش ٢ ":1964/10/6ضم املؿخأه٠
اؾخئىاٞه ٖلى الخ٨م الهاصع ًٖ املد٨مت الابخضاةُت بمىٗه مً مٗاعيت ابيخه املؿخأهٖ ٠لحها البالٛت ازيخحن وٖكغًٍ

 1انظر عثمان التكروري ،شرح قانون األحوال الشخصية األردين ،الطبعة اخلامسة ،عمان ،دار الثقافة ،1432 ،ص 77
 2التكروري ،شرح قانون األحوال الشخصية األردين ،ص77
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ؾىت في الؼواج مً زاَبها البال ٜمً الٗمغ زالزحن ؾىت ،وبأن لها الخ ٤في الؼواج مىه ما صامذ عاٚبت في طل ،٪بىاء ٖلى
ئزباتها ٟ٦اءة زاَبها ،مً خُث امل٣ضعة ٖلى أصاء املهغ املعجل ،وإلاهٟا ١بالبِىت الصخهُت امل٣ىٗت ...
ولضي الخض ٤ُ٢جبحن أن املؿخأه٢ ٠ض بنى َلبه ٞسخ الخ٨م ٖلى زالزت أؾباب:
 1ـ أن املاصة (  ) 23مً ٢اهىن الٗاةلت لم جدهغ الٟ٨اءة في املهغ والى٣ٟت.
 2ـ أن املد٨مت الابخضاةُت لم جضزل الخاَب شخها زالثا ختى ج٨خمل الخهىمت.
 3ـ أن البِىت الصخهُت لم جثبذ بهىعة م٣ىٗت ٢ضعة الخاَب املالُت.
أما باليؿبت للؿبب ألاوٞ :٫ان املاصة (  ) 23املظ٧ىعة ٢ض خهغث الٟ٨اءة في قِئحن :ال٣ضعة ٖلى املهغ املعجل
والى٣ٟت ،وبظل ٪ألٛذ مغاٖاة الكغوٍ ألازغي ،التي أقاع ئلحها املؿخأه... ٠
لظل٧ ٪ان الخ٨م للمؿخأهٖ ٠لحها ٖلى والضها املؿخأه ٠بٗضم مٗاعيخه لها بالؼواج مً زاَبها  ...بىاء ٖلى
زبىث ٟ٦اءجهٖ ،مال باملاصة (  ) 23مً ٢اهىن خ٣ى ١الٗاةلت1صخُدا مىا٣ٞا للىحه الكغعيٞ ،خ٣غع جهضً٣ه".2
وبالىٓغ في هظه ال٣غاعاث ًدبحن أن الض ٘ٞالىخُض الظي ٌؿخُُ٘ به الىلي أن ًض ٘ٞصٖىي الًٗل هى الًُٗ في
الٟ٨اءة ،والتي خهغها ال٣اهىن في الٟ٨اءة املالُت ،بال٣ضعة ٖلى ص ٘ٞاملهغ املعجل ،والى٣ٟت ٖلى الؼوحت ،ولم جخُغ١
املد٨مت في خُثُاث ال٣غاعاث ئلى أي ص ٘ٞآزغ ،بل ههذ ٖلى بُالن الضٞىٕ ألازغي ،وخهغث الض ٘ٞفي الٟ٨اءة ،لظل٪
٧ان الى٣اف مىهبا ٖلى الٟ٨اءة ،ولثبىث الٟ٨اءة في الخاالث الؿاب٣ت جم الخ٨م للمغأة بالًٗل.
وألن ال٣اهىن املٗض ٫ع٢م  36لٗام ٢ 2010ض هو ٖلى ٖىهغ حضًض لخد ٤٣الٟ٨اءة وهى الخضًً في املاصة ( 21
)٣ٞ ،ض ناعث الضٞىٕ التي مم ً٨أن ًبضيها الىلي في صٖىي الًٗل ٧الخالي:
 1ـ الض ٘ٞبٗضم جد ٤٣الٟ٨اءة بأخض ٖىهغيها ،الخضًً أو املا.٫
 2ـ الض ٘ٞبى٣هان املهغ ًٖ مهغ املثل ٦ما ههذ املاصة ( .) 20
ئال أن الض ٘ٞباوٗضام الٟ٨اءة بؿبب الخضًً ،و٦ظل ٪الض ٘ٞبى٣هان املهغ ًٖ مهغ املثل ٚحر مُب ٤في الًٟت
الٛغبُت ،ألن ال٣اهىن الىاٞظ هى ٢اهىن ؾىت .1976

 1حلت زللها ادلادة (  ) 20من قانون األحوال الشخصية.
 2أمحد داود ،القرارات االستئنافية يف األحوال الشخصية ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار الثقافة647/1 ،432 ،
وينظر القرار االستئنايف رقم  32360ورقم 32002
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وهىا ًبرػ ئق٩ا ،٫وهى أن بٌٗ الً٣اة ًغ ٌٞصٖىي الًٗل مً الٟخاة ،عٚم جد ٤٣الٟ٨اءة ،وٍد٨م بد٤
ألاب في الامخىإ ًٖ التزوٍجٖ ،لى اٖخباع أن املاصة الؿاصؾت لم جدهغ صٞىٕ الىلي بالٟ٨اءة ،بل ههذ ٖلى ( ٖضم وحىص
مؿى ٙقغعي ) وهىا جدباًً ْلاعاء بخٟؿحر املؿى ٙالكغعيُٞ ،م ً٨اٖخباع ؾىء زل ٤الخاَب مؿىٚا قغُٖا المخىإ
الىلي ،وٍم ً٨اٖخباع مغى الخاَب أًًا مؿىٚا قغُٖا ٖىض البٌٗ ،وال ق ٪أن ًىجم ًٖ هظا الالخباؽ في الخٟؿحر
هىٕ مً الٟىض ى في ألاخ٩ام ،جؼو ٫بخٟؿحر مدضص للمؿى ٙالكغعيً ،يسجم م٘ مىاص ال٣اهىن ألازغي.
وبالىٓغ في مٗاًحر جد ٤٣الًٗل في ال٣اهىن ًدبحن أن ال٣اهىن أزظ بغأي الجمهىع في اقتراٍ الٟ٨اءة في الخاَب
لُخد ٤٣الًٗل ،وٖض ًٖ ٫عأي الخىُٟت باقتراٍ أال ً٩ىن املهغ أ٢ل مً مهغ املثل ،و٢ض ٖاص ئلى جبني عأي الخىُٟت في
ال٣اهىن املٗض ،٫وألن ال٣اهىن لم ًىو ٖلى مكغوُٖت والًت إلاحباع ٞاهه ال ًغي لها أزغ ٖلى جد ٤٣الًٗل ،وبهظا ً٩ىن
اوسجم م٘ ال٣ٟه الخىٟي والخىبلي ،ئال أهه زال ٠ال٣ٟه الخىٟي في اقتراٍ أن ج٩ىن الٟخاة ججاوػث الثامىت ٖكغة
لُخدًٖ ٤٣لها مً ألاب أو الجض.
و٢ض أزظ ال٣اهىن بغأي حمهىع ال٣ٟهاء بأن الىالًت جيخ٣ل ئلى ال٣اض ي في الًٗل ،وال جيخ٣ل ئلى الىلي ألابٗض ،و٢ض
أخؿً ال٣اهىن في هظا ألازظ ،خُث أن ه٣ل الىالًت ئلى الىلي ألابٗض ؾُسل ٤يٛاةً بحن ألاولُاء باإلم٩ان صعؤها.
في املبدث الثاوي ها٢كذ املدضصاث التي ط٦غها ال٣ٟهاء لخد ٤٣الًٗل ،وهي أال ً٩ىن الٗايل ولُا مجبرا ٖىض
البٌٗ ،وأن ً٩ىن الخاَب ٟ٦إا ٖىض حمهىع ال٣ٟهاء ،وأال ً٩ىن املهغ صون مهغ املثل ٖىض ال٣ٟه الخىٟي ،و٢ض ها٢كذ
هظه املدضصاث ،وعجخذ ٖضم مكغوُٖت والًت إلاحباع ،وأن الٟ٨اءة قغٍ لم ًغص به هو صخُذ ،وأن املهغ خ ٤زالو
للؼوحت ،ولم ٌٗخبر ال٣اهىن مً هظه املدضصاث ئال الٟ٨اءة ،م٘ ٢هغها ٖلى الٟ٨اءة املالُت ،وئياٞت ال٣اهىن املٗض ٫لها
ٖىهغ الخضًً ،و٢ض اٖخبر ال٣اهىن بىحه ما أال ً٩ىن الٗايل ولُا مجبرا ،وئن لم ًىو ٖلى طل٣ٞ ،٪ض أُٖى ال٣اهىن
ألاب والجض خ ٤املى٘ بضون ط٦غ ؾبب ختى ؾً الثامىت ٖكغة ،ئال أن ال٣اهىن املٗضٖ ٫ض ًٖ ٫طل ،٪ولم ًىو ال٣اهىن
ٖلى مهغ املثل ،وهو ٖلُه ال٣اهىن املٗض.٫
بىاء ٖلى الى٣اقاث التي أحغٍتها في املبدث الثاوي ،أعي أن ألاحضع بال٣اهىن أن ًلغي ٧ل هظه املدضصاث ،وأن
ًغ ٘ٞؾً الؼواج املىهىم ٖلُه في ٢اهىن ؾىت  ،1976وأن ًتر ٥لل٣اض ي ؾلُت ج٣ضًغٍت في ج٣ضًغ الٓغوٝ
واملالبؿاثٞ ،اإلؾالم اخترم املغأة وزُاعاتها ،والؼواج خ ٤زالو لها ،لظلً ٪يبغي ٢ضع إلام٩ان جدغٍغ الٗ٣ض مً ؾُُغة
الٛحر ٖلُه ئال بما ًلخ ٤بهم يغعا ،وجغ ٥الٟسخت للً٣اء لُ٣غع خهى ٫هظا الًغع.
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الىتائج
بٗض الاؾخٗغاى املىحؼ ملؿألت الًٗل وُُٟ٦ت ٖالحها أزلو ئلى أهم هخاةج هظا البدث:
 1ـ أهم م٣هض لدكغَ٘ الىلي في ٖ٣ض الؼواج والغوح املهُمىت ٖلُه هى جد ٤ُ٣مهلخت الٟخاة.
 2ـ ًدغم ٖلى الىلي الخٗؿ ٠في اؾخسضام خ ٤الىالًت بًٗل مىلُخه.
 3ـ ل٣ض وي٘ ال٣ٟهاء مٗاًحر لخد ٤٣الًٗل مجها أن ً٩ىن الخاَب ٟ٦ئا وأال ً٩ىن املهغ أ٢ل مً مهغ املثل ٖىض
الخىُٟت ،وأال ً٩ىن الىلي ممً له خ ٤والًت إلاحباع ٖىض املالُ٨ت ،و٢ض ها٢كذ هظه املٗاًحر وبُيذ أهه ال ًىحض صلُل
ٖلحها.
 4ـ طهب حمهىع ال٣ٟهاء ئلى أن الىالًت جيخ٣ل بالًٗل ئلى ال٣اض ي ولِـ ئلى الىلي ألابٗض نُاهت لخماؾ ٪ألاؾغة.
 5ـ ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت الىاٞظ في ٞلؿُحن ٌُٗي الخ ٤للىلي أن ًمى٘ مىلُخه ئن ٧ان الخاَب ٚحر ٠٦ء،
و٦ظلً ٪دُذ للب والجض ألب مى٘ الٟخاة مً الؼواج صون ئبضاء الؿباب ختى ؾً الثامىت ٖكغة.
 6ـ جيخ٣ل الىالًت في ال٣اهىن لل٣اض ي ولِـ للىلي ألابٗض.
التىصياث
 1ـ نضوع حٗمُم مً مجلـ الً٣اء ألاٖلى لُىضح ُ٢ض ( املؿى ٙالكغعي ) الىاعص في املاصة التي حٗالج مىيىٕ
الًٗل.
 2ـ اؾدبضا ٫مُٗاع املا ٫في الٟ٨اءة بالخضًًٞ ،الىهىم الكغُٖت أ٦ضث أزىة املإمىحن ،وأال ٞغ ١بُجهم ،أما
الخضًً ٞألهه ًهٗب ٖلى الٟخاة املخضًىت الِٗل م٘ ػوج ٚحر مخضًً.
 3ـ حٗضًل ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت لٗام  2010بالٛاء ُ٢ض أال ً٩ىن املهغ أ٢ل مً مهغ املثل لخد ٤٣الًٗل،
ٞاملهغ خ ٤املغأة وال يغع ٖلى الىلي مً ه٣هاهه.
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املساحع


ألاػصي ،زل ،٠التهظًب في ازخهاع املضوهت ،1ٍ ،صبي :صاع البدىر



ألاؾضي ،مدمض ،بضاًت املدخاج ،1ٍ ،حضة :صاع املجهاج2011 ،



ألانبحي ،مال ،٪املضوهت ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت1994 ،



البجحرمي ،ؾلُمان ،خاقُت البجحرمي ،بحروث :صاع ال٨ٟغ1995 ،



الخ٨غوعيٖ ،ثمان ،قغح ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ألاعصويٖ ،5ٍ ،مان :صاع الث٣اٞت1432 ،



ابً جُمُت ،أخمض ،مجمىٕ الٟخاوي ،املضًىت املىىعة :مجم٘ امللٞ ٪هض1995 ،



الثٗلبيٖ ،بض الىهاب ،الخل٣حن ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت2004 ،



الجىٍنيٖ ،بض املل ،٪نهاًت املُلب في صعاًت املظهب ،1ٍ ،صاع املجهاج2007 ،



ابً حجغ،أخمضٞ ،خذ الباعي ،بحروث :صاع املٗغٞت1379 ،



ابً خؼمٖ ،لي ،املدلى باآلزاع ،بحروث :صاع ال٨ٟغ



الخغش ي ،مدمض ،قغح مسخهغ زلُل ،بحروث :صاع ال٨ٟغ



اللخميٖ ،لي ،الخبهغةُ٢ ،1ٍ ،غ :وػاعة ألاو٢ا ٝوالكإون إلاؾالمُت2011 ،



صامضاٖ ،بض الغخمً ،مجم٘ ألانهغ ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي



صاوص ،أخمض ،ال٣غاعاث الاؾخئىاُٞت في ألاخىا ٫الصخهُتٖ ،2ٍ ،مان :صاع الث٣اٞت1432 ،



صاوص ،أخمض ،الً٣اًا وألاخ٩ام في املدا٦م الكغُٖتٖ ،3ٍ ،مان :صاع الث٣اٞت1432 ،



الضعصًغ ،أخمض ،الكغح ال٨بحر ،صاع ال٨ٟغ



الؼع٦ص ي ،مدمض ،قغح الؼع٦ص ي ،1ٍ ،صاع الٗبُ٩ان1993 ،



الؿغزس ي ،مدمض ،املبؿىٍ ،بحروث :صاع املٗغٞت1993 ،



الؿيُ٩ي ،ػ٦غٍا ،أؾنى املُالب ،صاع ال٨خاب إلاؾالمي



الكاَبي ،ئبغاهُم ،املىا٣ٞاث ،1ٍ ،صاع ابً ٖٟان1997 ،



الكغبُني ،مدمض ،مٛني املدخاج ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت1994 ،



الهاوي ،أخمض ،خاقُت الهاوي ٖلى الكغح الهٛحر ،صاع املٗاعٝ



الهىٗاوي ،مدمض ،ؾبل الؿالم ،صاع الخضًث



ابً ٖابضًً ،مدمض،عص املدخاع ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨ٟغ1992 ،



ابً ٖاقىع ،مدمض الُاهغ ،الخدغٍغ والخىىٍغ ،جىوـ :الضاع الخىوؿُت لليكغ1984 ،
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الٗبضعي ،مدمض ،الخاج وإلا٧لُل ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت1994 ،



الٗثُمحن ،مدمض ،الكغح املمخ٘ ،1ٍ ،صاع ابً الجىػي1428 ،



ٖلِل ،مدمض ،مىذ الجلُل  ،بحروث :صاع ال٨ٟغ



ابً ٞاعؽ ،أخمض ،م٣اًِـ اللٛت ،بحروث :صاع ال٨ٟغ.1979 ،



ابً ٢ضامتٖ ،بض الغخمً ،الكغح ال٨بحر ،1ٍ ،ال٣اهغة :هجغ للُباٖت واليكغ



ابً ٢ضامتٖ ،بض هللا ،املٛني ،ال٣اهغة :م٨خبت ال٣اهغة1968 ،



ابً ٢ضامتٖ ،بض هللا ،ال٩افي ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت1994 ،



ال٣ضوعي ،أخمض ،الخجغٍض ،2ٍ ،ال٣اهغة :صاع الؿالم2006 ،



ال٩اؾاويٖ ،الء الضًً ،بضات٘ الهىات٘  ،2ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت1968 ،



املاوعصيٖ ،لي ،الخاوي ال٨بحر ،1ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت1999 ،



املغصاويٖ ،لي ،إلاهها ،2ٍ،ٝصاع ئخُاء الترار الٗغبي



ابً مٟلح ،ئبغاهُم ،املبضٕ  ،1ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت1997 ،



ابً مىس ى ،زلُل ،الخىيُذ في قغح مسخهغ بً الخاحب ،1ٍ ،مغ٦ؼ هجُبىٍه للمسُىَاث



ابً هجُم ،ػًٍ الضًً ،البدغ الغاة ،2ٍ ،٤صاع ال٨خاب إلاؾالمي



الىٟغاوي ،أخمض ،الٟىا٦ه الضواوي ،بحروث :صاع ال٨ٟغ1995 ،
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دزاطت ميدانيت مسحيت
The Political Role Of Professional Syndicates And Its Impact On
The Effectiveness Of Partisan Work In Jordan 2011-2019 Field Study

عبد الحميد علي حمد عليماث أمين طس مجلع نلابت الصيادلت – ألازدن

امللخص :

ه د ؼلدرا ةرلددنداجوددالقد ادداطدة ـددندرةاجالموددندبددفقدلدداؾدراااددادري للددبد ؼاالاوددندرا د ةدرا وال د دا فالبددال در وددند د درااادداد
را وال د د د دنةطققد ـ د دا د درلددامل ر درل د ابدر يددلدناااددالج دبالااو ددنداهالددسدر د فهدر الل د دا جواددندرا ةرلددند ه د رؼ القد ر د فهد
رااصدؽبدراال ويد قد هد فهدال وددادراد ا قد االيودندهالددا،درا ةرلدنقد اهداقدهةااددادرا ةرلدندهدادر ا ددجفقدا فالبدال در ودند ن دلربد
را واللوند د درااالصداندةادالققد اد داايعدادنلدااالةلدةيدندةو دندةةدارووندههالدندهداد )231دهدادنةادالفد د دن دلربد را فالبدال در ودنقد
ألغررضدر االيوندإلا صالووندا درلامل ر د لهندبرهةوال د )SPSSد االيوندراجواللال ,د خ صلدرا ةرلندرلندد ااطدطةاندهاال ندهاد
ر ارؼفندا ىدرؼررطدةو ندرا ةرلندهادري لبوفقد را فالبوفقدد اىدرا ةدرا وال دا فالبال در وند اأثفرهدةيندؼالة وندراااادري للبد د
ألاةطققد قده ددالكدة ـ ددندرةاجالمو ددندرعةالبو ددندب ددفقدل دداؾدرااا ددادري لل ددبد ا دداةد ؼاالاو ددندرا د ةدرا وال د دا فالب ددال در و ددند د دنةطققد
ااطدطةاندهاال ندهدادر ارؼفدنداد ىدرؼدررطدةو دندرا ةرلدندهدادري دلبوفقد را فدالبوفقد داىدراد ةدرا وال د دراؽالةدادا فالبدال در ودند
د دألاةطققد اايد درا ةرلددندبفوددال دؼاالاوددال دهةددارلندبددفقدألا دلربدرا واللددوند را فالبددال دخالصددندؼواددالدعملد در ددالوادر ةددارلندر اا فددند
بال ددالوادر

جو ددندر ةددارلندا دلربد را فالبددال د هدل ددال در ةااددادر د بد رافاددالعالدرا د دةه د درا ددر مدرااددال دنةط ددبدألب درريدؼالة و ددندط ةد

ن لربد هاوندط ةهالد درااا وندرا واللونقدباالدياليدراثفندبالاااادري للب.
الكلماث الدالتد9را ة را وال قدرا فالبال ر ونقراااا ري للب.
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2019-2011 الدوز الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على فاعليت العمل الحصبي في ألازدن

ABSTRACT
The study aimed to show the existence of a correlation between the weakness of Partisan Work and the
effectiveness of the political role of professional Syndicates in political work in Jordan, and the method of
social survey in the sample was used because it is the appropriate approach to the nature of the study and its
objectives, the descriptive and analytical approach, and the approach to systems analysis, to address the
subject of the study, and to form the population of the study. Of those affiliated with professional unions and
political parties in the capital, Amman, and the questionnaire was distributed to a random sample of (142)
members of professional parties and unions. For the purposes of statistical treatment, a (SPSS) software
package was used to process data, and the study concluded that there is a moderate degree of approval of
Members of the study sample from partisans and trade unionists about the political role of professional
unions and its impact on the effectiveness of Partisan work in Jordan, and that there is a positive correlation
between the weakness of party work and the development and effectiveness of the political role of
professional unions in Jordan, and the presence of a moderate degree of approval among the members of the
study sample of partisans and trade unionists about The effective political role of professional Syndicates in
Jordan.
The study recommends the establishment of joint activities between parties: a Political parties and
trade unions, especially with regard to common issues related to the common demands of parties, trade
unions, and civil society institutions, and issues of concern to Jordanian public opinion, to highlight the
effectiveness of the role of parties and the importance of their role in the political process, in a way that
enhances confidence in party work.
Keywords:دPolitical Role , Professional Syndicates ,Partisan Work
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امللدمت
اف ددا دألا دلربدرا والل ددوندب د ةدةومقد د د د دطة د درا عافررمو ددند االر دلدةا و ددندر ة ددالةلندرا والل ددونقدا د ردا ددراج د
طةرلندألا لربدرا واللوندبالاد ةدراد مدعظاادرد قدافدا دبدسدألا دلربد د در ةدالىدرا وال د قد مدؼوادالدعااـداداا دلبدرافودال د
بددسدبالاظ ددجندااوا دداةدرا وال د د ر ةاادداقد وددسديقدريوا دداةدرا وال د ديةددهادهةااةددندها اةددندهددادر صدداليلدرااالهددند
خ
را والل ددوند نـاص ددالطعند ناااالةو ددند راثفالؼو ددنقد لثف دررده ددالدعج د مدراؽ ددرطدطرخ ددادريواالة ددندة د درهاا ددال د ددااةد ا د د
ر جالاللدبال الوادرا واللونقد ـ دعهاقدذاود ب دـصاةدر ا اهال درا داصادياوسد دة د لا ال .)1
لاد د دصد د ةدـ دداللاقدن د دلربدنةط ددبدةـد د د21دا د د ند2881قدة ددالط دري و دداللدري لبو ددندلة ددلفده ددادة دداطلدري و دداللد
خ
خ
خ
را عافررموددنقدرلددا الطردا د ردرافدداللاقدا ددر دألا دلربدبصدداةلدةلدداونقد صددادةد طهالديلددندهددالدعفددالةبد )15د لبددالدلواللددوالد
خ
خ
خ
خ
ا الـص ددلدرل ددند12دد لب ددالدلوالل ددوالد د دة ددال د.1222د ة ددالط داوص ددج(دة د طهالد )13د لب ددالدلوالل ددوالد د دة ددال د.1222د د دة ددال د
خ
 1225د ص ددادة د طدن دلربدرا والل ددوندر ي ددو ندرل ددند )25د لب ددالد لا د دص د ةدـ دداللاقدن دلربداا ددال د1226د ص ددادة د طد
خ
ن دلربدرا واللدوندرا د دانوؽددلدهدادهدارطدرافدداللاقدريو عد د ةلادندةةدرد لبدالقد صدادةد طدألا دلربدةدال د1221ديلددند )12د
خ
خ
خ
لب ددال.د د دة ددال د1224د ص ددادة د طدألا دلربدر ي ددو ند26د لب ددالدلوالل ددوالد ه ددادة ددال د1226د ص ددادة د طدألا دلربدر ي ددو ند
خ
خ
خ
خ
ةلاوالددرلند42د لبالدلواللوال )2قد رج غدة طدن لربد دةال د1228د )38د لبال.د
د اا د د درا فالبد ددال در ود ددندألاةطلود ددندرلي د دردهدل د ددال در ةااد ددادر د د بد د د دألاةطقد اا د د د )24دلفالبد ددنده ود ددنداةد ددااد
ر ا اددفققدألامجددالفدرااادداهوفققد مج ددالفدألال د الققدر لددالهفققدراصددوالطانقدر
ةرب ددندرانا ددالبقدر ارل ددفقد ر ارل ددال قدهد د ـفبدري

ل ددفققدر

لددفقدراددلةرةوفققدرا د ؽوفققد

ددالبال قدر ف ددال افققدراؽ دداللفققدألامج ددالفدراجو ددررفققدريوواا ددااوفق)قد

اااادرا فالبال داا اررد ال فقد ا او دراااادرا فاللبد نةافالفدبالألطرفدر نه دا ا ا جفقدهادخ ىدا او در لاللدرر د
ي
دهادؼاددالىد د د
ر ددداارر د را د ر د ط ةر درااا ددو در دداارد د دهملا ددؾدهةددالال دةا د قد ا دداله درا فالبددال در وددند ةد
خ
خ
خ
رافاالعالدرا د دةهد در ةاادادألاةط دبقدهادالده ل دالدطةادالد داجوالد رلداالقد افد دلدالهالدؼادرلد ـدؾدري وداللدري لبودند د دألاةطقد
خ
خ
ه دةال د2846د ىدرلائ الؼ الدةال د2878د دية الفدرا فالبال در وندط ةردلجفررد دراارـادناااالج د را وال دألاةط بد
ةطعؽالدا ةدألا دلربدرا واللدونقديذدمدالقدا فالبدال دهاـؽ دالدراد رة دارؼدالهدراةدا دألاةط دبد ـادالعالدألاهدندألالاللدونقد ة ودسد
لددالال ىدرا ةرلددندال ودداد رـددادط ةدرا فالبددال در وددندرا وال د د ر اهاللددسدةيددندنط رةدرا د دااالةل د الدن دلربد د دري ودداللد
را واللوند دألاةطقدخ ىدراؽارلد.1228-1222د
مشكلت الدزاطت:
يقدراد ةدرا وال د دا فالبددال در وددندراد مدمدالقدع ددندةيددندراد ةدر نهد د راد مدعدداف

خ
خ
خ
دا فالووددالد اد ةرةوالدهراج ددالد

بف د ةلدألا دلربدرا والل ددوندةي ددنديثج ددال دـ د ةةهالدا د ىدرا ددر مدراا ددال دألاةط ددبقدا د اودؼ د قده ددادراص ددا دراؽص ددادب ددفقدر ددند
()1

هيكل ،خميل .األحزاب السياسية فكرة ومضمون ،القاهرة :مكتبة الطميعة ،9191 ،ص ص .91-91

( )2المشاقبة ،أمين،النظام السياسي األردني ،عمان :مطابع الدستور ،7199 ،ص 939
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را واللدندألقدرا واللددندمعددلدةيددند د ىده ددال دري وداللدناااالةوددند راثفالؼوددند نـاصددالطعنقد قدارراددادراااددادري للددبد
خ
لداؾدرااادادرا وال د دري للددبقد الرعد د ةد رطدر ا دجفقدا فالبددال د ودسدعاةدال يدةد طه د ل دردهداد )422د ادؾدةاددارد
د درا فالبددال قدبالةلددالؼندرلددندراا اددو درا ونيد دأل ةد ندرا فالبددال دراثفالؼوددند را واللددندهاددالد لد د د دبددر يدراد ةدرا وال د د
ا فالبال در وندةيند

البدط ةدألا لربدرا واللوند دألاةطق .)1

هدداده ددالدؼددأقدرا ةرلددندالددال ىدناالبددندةددادراا ددالرىدرااددالل 9دهدداد ثدردراد ةدرا وال د دا فالبددال دةيددندؼالة وددندرااادداد
ري للبد دألاةطقدخ ىدراؽارلد1228-1222؟د راؽر،دةاده ردراا الرىدألالئ ندراؽرةوندرااالاون9
 .2هاد ثردلاؾدراااادري للبد ب د شخص ندراااادري للبقدلاؾدرايررهجدري لبونقدراال ػدةاد
ر ة ددالةلندرا والل ددوند د د دن د دلربقدراف ددارلفقد رااة ددرعاال در اا ددندا اا ددادري لل ددب)دةي ددندط ةدألا د دلربد د د دري و دداللد
را واللوند دراااادري للبد دألاةطقد1228-1222؟
.1

ه ددالدا د دراااره دداد ر اعف درر درا د دل دالهالد د دا دداةدةا ددادرا فالب ددال در و ددند د دنةطقد اؽاو ددادط ةه ددالد

را وال د ر نه د دنةطق؟
أهداف الدزاطت:
ااااده هدرا ةرلندةيندالفوقدألاه رػدرااالاون9
.2

رااارر ددؾدبارـ ددادةا ددادرا فالب ددال در و ددندألاةطلو ددنقد ط ةه ددالد د درااا و ددندرا والل ددونقد ال و ددادراال ددالواد

ألالالاو د مالؼندراظةالمال درا دافا دبهالدرا فالبال در وندألاةطلوند دألاةطق.
.1

بو د ددالقد ال و د ددادراااره د ددادرا د د د ط ديل د ددنددل د دداؾدرااا د ددادري لل د ددبد ي اه د ددال دذا د ددودةي د ددندط ةدن د دلربد

را واللوندد درااا وندرا واللوند دألاةطق.د
.2

ال وددادراااره دداد ر اعف درر درا د دلددالهالد د دا دداةدةا ددادرا فالبددال در و ددند د دنةطقد اؽاو ددادط ةه ددالد

را وال د ر نه د دنةطق.
.3

بوددالقدراا ـددندنةاجالموددندبددفقدلدداؾدراااددادري للددبد ا دداةد ؼاالاوددندراد ةدرا وال د دا فالبددال در وددند

دنةطق.د
أهميت الدزاطت:
ااافزده هدرا ةرلندةادغفرهالدهادرا ةرلال درا البفندبل رثدندمر دالدا جوادندط ةدرا فالبدال د د درااادادرا وال د د
ر اهال دذاودرا ةدةيندمجواندراااادري للبد دألاةطققد ايريد هاوندرا ةرلنددبالاةراد لاللوفققدهاال9د
خ
خ
ألاهميت العلميت :عدهاد قداةهادرا ةرلندري الاوندهرااال دة اوال د اى درا ةدرا وال دا فالبال درا مدعلاىد
خ
بالهااال دلجفردةين در ااى درارلم د راةاب د دألاةطقق د ق داةها درا ةرلن دهرااال دا جال ثفق د ر اافق د دهةالىد
را ةرلال در اا فندبالاااادرا فاللبد ري للبد دنةطق.
( )1الحاج ،حمدان .الحكومات والنقابات من ضد من؟ ،جريدة الدستور األردنية 71 ،تشرين الثاني ،7111 ،ص.1
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ألاهميت العمليت :ااضلده هدرا ةرلند هاوندرا ةدرا مدافا دبسدرا فالبال در وندألاةطلوند ه ىدؼاالاواسد د
دراااف دةين دا اة دراااا دري للب د دنةطق دخ ى دؼارلدرا ةرلنق د ـ دبري دط ة درا فالبال د

ري واللدرا واللونق د ا

راؽالةا د در ةااادنةط ب ده دب رعن داألم ال ده اثارل دغوالب دراااادري للب دـجا دةال د2878ق د لا دةاطل دري واللد
خ
را عافررموند رص رةدـاللاق دألا لربدااال د 2881د ه لدرا فالبال دةطعؽال داااادألا لربدرا درا د طررهالدبالاااؾد
درا فالبال دةين دةالاف ال ده د اون دراااا درا وال

رااال ق د ا او د خ

د باال دعلفق دهصاليل ده ه درا فالبال د هصاليلد

ر ارم فققد ا اودبريدط ةدرا فالبال درا واللوند ةهاد رضلد د ةفالبدهالدي مىدبالاربوادراارلبد ـالهلدبأط رةدلواللوند
ة ع لديخ هندـاالعالدرااما.
فسضياث الدزاطت:
ا

ددقدرا ةرل ددنده ددادراؽرل ددوندراروم ددوندرااالاو ددند9ده ددالكدة ـ ددندرةاجالمو ددندب ددفقدل دداؾدرااا ددادري لل ددبد ا دداةد

ؼاالاوندرا ةدرا وال دا فالبال در وند دنةطقدقد راؽر،دهاده هدراؽرلوندراؽرلوال دراؽرةوندرااالاوند9د
الفسضيت الاولى :دعاا دط ةدلوال دؼالةادذ دطالاندر صالوونددا فالبال در وند دألاةطق.
الفسضيت الثانيت :دعاا دط ةدلوال دؼالةادذ دطالاندر صالوونددا لربدرا واللوند دألاةطق.
الفسضيييت الثالثييت  :اااد دؼددر ؿدذر دطالاددندر صددالووند د دراةالهددال درؼدررطدرااو ددندللددادراد ةدرا وال د دا فالبددال د
ر وند اأثفرهدةيندؼالة وندراااادري للبد دألاةطقدبالخا ػد ر ااىدرااا وم قدنلااالفدري للبقدنلااالفدرا فاللب).
مصطلحاث الدزاطت:
املعنى الاصطالحي للحصب الظياس ي :ري لبد"هادراااال،دةاالىدياا فاقدراافود لدرا واللدوندلؽ د ال"دؼالايرلدالهجد
خ
خ
را وال د داا ددلبدع ا د دط ةردااهررددالد د دهر ددنداألم ددسديذديااددادةيددندالفوددقدراا د اؾدبددفقد ؼ دررطدهاؽددرـفقد ددىدايددريد
نةاجالةر دراا اواوندؼواالد ا .)2د

ً
اصطالحا :اا ط دراااررؽال درا داجفق دهؽ ا درا فالبنق دؼف َّ
دةرؼ ال د"هص ؽى د باد
حعسيف النلابت املهنيت
َّ
ةار َّ
"دبأنهال9د"ه ااندااهاقدب ررفند رلدهادااالةندهادراااالىدةيند اسدطرو د ه ا قداااثواده ته د را ؼال،دةنهالقد
قد ال فقد ارا "

االعندهصالي
ً
ثانيا :الدزاطاث الظابلت:
.1

)1

الدزاطاث العسبيت:

دزاطت (الفضلي )1()2017 ،بعنىان :النظام اللانىني للنلاباث املهنيت و حلها ( :دزاطت ملازنت) ،االف ده هد
رارلالاندل ةرلندهاملصصنقدةها دبةارل دـاللالوندهالهندهراج ندبالا فالبال د ا اوا الدرافاللا بقد خ صلد دنهالعتهالدرلند
()9
ودورها في أنظمة الحكم ،القاهرة :دار الثقافة.9193 .
الخطيب ،نعمان أحمد ،األحزاب السياسية ْ
( )1أبو عمرو ،مصطفى احمد .عالقات العمل الجماعية ،المفاوضات الجماعية ،النقابات العمالية ،اتفاقية العمل الجماعية ،منازعات العمل الجماعية،

(اإلضراب ،اإلغالق ،التحكم ،الوساطة ،المفاوضة ،في ضوء قانون العمل الجديد رقم  21لسنة  ،1002اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة لمنشر،7111 ،

ص.51

مجلت العلىم الظياطيت و اللانىن  .العدد ،24املجلد  ،04اكخىبس/حشسين الاول 2020

املسكص الدًملساطي العسبي  .بسلين املانيا

172

الدوز الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على فاعليت العمل الحصبي في ألازدن 2019-2011

عبد الحميد علي
حمد عليماث

ة لدلاالوجدهالهنقدهاد بريهالد قده الكدعولدبالا صاصدرافاللالوندري الاوند دراهارلد ألاةطقدةاد يادي هالاوندراانووؾد
خ
رافاللا بدي يادرا فالبال قد خرالد عاالدبالاا ع دهادراااصوال قدمالقد بريهالديةالطلدرا اردبالااةرعاال درا دا ا دا خاد
را اند ريو ال دإلاطرةرندذر دراا ـند دةا وندرارـالبندةيند ياده هدرا فالبال .
دزاطت (نصساوين )2()2017،بعنىان :النظام اللانىني لألحصاب الظياطيت في ألازدن :دزاطت ملازنتقده ؼلد
را ةرلندرلند اررفدال وادلف مدا اال درافاللا بداأل لربدرا واللوند دألاةطققدلاالد ةط د دـاللاقدألا لربدرا واللوند
ألاةط بدريو ع دةـ د )28دا ند1224قدلاالداا ال ىده هدرا ةرلندألا هال درافاللالوندريخالصندبااارادألا لربدرا واللوند
دألاةطقق دها دخ ى د لا دهةااةن دها درافواط در الاةون دةين د ق دري لب درا وال

د دا فب دراايرةال د را جال د

را ف عن دها دا ال د م ون د خرى د ا بون .دلاال داااليه ده ه درا ةرلن درا صاص درافاللالون درا الاان دي ا دألا لربد
را واللوند درافاللاقدألاةط بدريو ع قد را د ال ىدهادخ ا الدر ةر،درافاللا بدري دهادرااصالعندري هاهوندةيندهصفرد
ألا لربدرا واللونقد ذاودب ل الطدري قد د

الديلندرافاالفداوهاقدصال

دراو دراا والد دافررردبفالفدري لبدرا وال د

هادة هس.د
دزاطييت (امللييداد .)3()2012 ،بعنييىان :جلييييف فاعليييت أدان النلابيياث فييي الازدنقد وددسدهد ؼلدرا ةرلددندااالددو(د
ر اددالعفرد ر جددالطعدرااالهددندرا د دا ددا دة يهددالدرا فالبددال د ه ددا لهال درانهدداضدرا يهددندااؽاودداد ط رةهددالد ةددهادةددال قد االددو(د
مجواندراا او درا وني دا فالبال در وند راااالاوند دألاةطقد رااـاػدةيدند هد رؼ الد ةررتهدالدإلاصد وند راالد عال درا د د
اارا ددال.د رل ددامل هلدرا ةرل ددندر د فهدر دلق د د ال و ددادرا د ا د ر ي ددلدر و د ر بد إلا ص ددالمبدر ف ددالةقتد ذا ددودااااو ددؾد
ه رؼ الدرااالهن.د خ صلديلندة لدرلاظاالاال د ااصوال دعااثداد بريهدالد د د اداطدة ـدندلد جوندبدفقدرافد ةر در دل دوند
ا فالبال د دألاةطقد راار ػدرااالهندرا داامة الد بفقدؼالة وند ط رةهالدخالصدندة د درا فالبدال دراااالاودندهفالةلدندبالا فالبدال د
ر ون.

()1الفضمي ،محمد عبد اهلل سعد .النظام القانوني لمنقابات المهنية وحمها( :دراسة مقارنة)،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االلبيت ،المفرق ،األردن.7199 ،
() 2نصراوين ،ليث كمال .النظام القانوني لألحزاب السياسية في األردن :دراسة مقارنة ،دراسات الجامعة األردنية ،المجمد  ،1العدد (. 2017.)3
()3المقداد ،محمد أحمد .تقييم فاعمية أداء النقابات في االردن ،المفرق :جامعة آل البيت. 2012.
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.2

عبد الحميد علي
حمد عليماث

الدزاطاث الاجنبيت:

دزاطت  )1 (Wilhelm and Karsten, 2011),بعنىان:
Political Parties: Functions and organization.
ل

درا ةرلندةيندر عالا ند ةأقدريخ د دبدفقدألا دلربد ريوااودال د نالدالطر د را دارطمدناااالةودنقد ـالهدلد

ب د ددرتدة د د لدااررؽد ددال داأل د دلربدرا واللد ددوند رافالل د د در ة د دداركدبود ددنه دم د دالقدلد ددوندري د ددلبدا اصد دداىدا د د ندبارل د د ند
نلاملالبددال قد ل د

دل د اودةيددندلددر ةلد ادداطدـالة د لد دداجونداا ددلبداةدداادمالؼددندألاللددالفد اددم ده ددالمقدهل د طلدط قد

غفرهددالد وددسد قد ةاددالفدري ددلبد طرةاوددسدهد دةودردألالددال دافددالدذاددودري ددلبقد د ط دهةااةددندهددادر اددالعفرداأل دلربد
هنهددال9درااددأثفردةيدندصد اد اةددنوادراددر مدرا وال د د لد دةيددندلددر ةلد الدعهدداقدذاددودرااددأثفردهل خوددالد دهلصدداةد د دـاددوند
هل طلقد قداهاقدألا لربدةجالةلدةادهدل ال ده اف ند طرواندبلودسدالدعةدايداةدنو الديخداضدرلاملالبدال د ر د لدثد د
املاؽد ددبقد ل د د اود لد ددالداا د ددلبدهةااةد ددندهد ددادرااا د ددالوؾدر د ددا دبد ددسدبالفوف د ددالدهنهد ددالدرااة و د د درا وال د د قدرااظةد ددئند
را والل ددوند ا ددووادألاؼ دررطدةي ددندر ة ددالةلند د درااا و ددندرا والل ددونقداة ددنواد ج ددندألاؼ دررطقداة ددنوادري هاه ددند د درا د ا د
خ
را عافررمو د ددنقد ـاله د ددلد عا د ددالدبرص د د دهةااة د ددنده د ددادألالا د ددال داأل د دلربدرا والل د ددوندهنه د ددال9د د دلربدرا د ددالخجفققدألاةا د ددالفقد
ر لالؼانقدرا ويرراونقدن اررلونقدراةواةونقدرافالواندةيند لال دطعن قدراواوظوندر ا رؼند غفره .
طةرلددند( )2 Hamada Abu2011ة ارنهددال9دراااارددادرا د ل دا ادل ددال دألاه وددندراؽ د وظوند ثددرهدةيددندراا اوددند
را واللدوند د دـ دال،دغدللد 1222د) 1222-دطةرلدندهو رلودن .هد ؼلدهد هدرا ةرلدنديلدندرااـداػدةيدندط ةدرااااردادراد ل د
ا ادل ال دألاه وندراؽ

وظونقد هارؼدندادأثفرهدةيدندراا اودندرا واللدوند د دـ دال،دغدللقد رلدامل هند طرلدنلداجاللندةيدند

هةااددادر دل ددال درا اوددند درسراه دهددادر دل ددال دألاه وددندر ل وددندرا د داجظددلدب دررهجدا اارددندلواللددوند ـ د دااص د لد
را ةرلددنديلددندهةااةددندهددادرا اددالوجقدرقدهدداد ها ددال9د قدراااارددادرا د ل دا د دعلفددقد اارددال دراا اوددند د دؼ د فقد ددب د
لاوسديلندالفوقدغالعال دلواللوندا ىدر الللند در ةااادراؽ

ون قد قدر دل ال دألاه وندراؽ

وظوندام دا يهالد

ا لد م وند رض نداةالهد اارال درااااراد ا دا اةو د ةهادهجال ردايررهجد لواللال در الللفقدهاالدر ان د ةهاد
ل ب دةيند رـادراا اوندرا واللون.

(1)Wilhelm, H. and Karsten, G, Political Parties: Functions and organization, (Konrad Adenauer Stiftung, Singapore,).
Retrieved From: http://www.kas.de/wf/doc. 2011.
(2)Abu Hamada, N. The international finance for Palestinian NGOs societies and it its effect on political development in
Gaza strip (2000 – 2010) Field Study, Master research, Faculty of Education: Al Azhar University – Gaza. 2011
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ما ًميز هره الدزاطت عن الدزاطاث الظابلت9
داااف دزدهد د هدرا ةرل ددندبهانه ددالده ددادرا ةرل ددال دنةطلو ددندري عث ددنقد ه دداد ل ددندرا ةرل ددال درا د د داا ددال ىدهال ددا،دط ةد
را فالبال در وندرا وال قد اأثفردذاودةيدندط ةدألا دلربدرا واللدوند د دألاةطقد د دؼادرلداةد داررادادرااادادري للدبد بدر يد
رااا ددادرا ف دداللبد د دألاةطقدقد و ددسداااف دزدة ددادرا ةرل ددال درا ددالبفندرا د دا د دةرل د الدبهانه ددالداا ددال ىدهال ددا،دراا ددالؼ دب ددفقد
راااددادري للددبد راااددادرا فدداللبدقد وددسدةلددل دهاا د درا ةرلددال درا ددالبفندةيددندريوارل د درافاللالوددند دراا اواوددندااادداد
ن لربد درا فالبال دقد دراال عال درا دادثردةيندط ةهاالد درا اندقد ااافزدرا ةرلندبهانهالد ةاا

دةيندنلابوالقد د د

ااادر ا اهال د راجواللال د اىدهالا،درا ةرلند.د
حدود الدزاطت:
لاف

دري

طدةيند ا عاقديهال بد ههال ب9د

الحدود الصمنيت :اع بدرا ةرلندراؽارلدراله ونده درااال د1222د

ىدنهالعندةال د1228د.

الحدود املكانيت :رـاصر ده هدرا ةرلندةيندرا فالبال در وند ألا لربدرا واللوند درااالصاندةاالق-دألاةطق.
منهج الدزاطت:
اااا درا ةرلند دالفوقد ه رؼ الدةيندر الههدرااالاون9
املنهج الىصفي الخحليليُ 9ديانى ده ر در فه دبااررؾ د افار دألاالرف درا دعاهاق دهنهال دراها دألم دـاونق د هاد
لو نداا صاى دةيندهارؼند رلاند ا ع لد اى دهالا،دهافققد ا درلامل ر ده ردر فهد ده هدرا ةرلند دبوالقد
هرر ادا اةدةاادرا فالبال د ن لربدرا واللوند دألاةطقدخ ىدؼارلدرا ةرلن.
منهج املسح الاجخماعي :ا درلامل ر درل ابدر يل دناااالج دبالااو نداهالسدر فهدر الل دا جواندرا ةرلند
ه رؼ القد رانادر يلدناااالج دبالااو نداااد ليردةو دهادراجواللال دةادر ةااادر ررطدبلثسدبأـصرد ـلدهاناد
ـادم ؽنقد ا داصاو درلااالةلدبلثوندا ةرلند ال وادؼالة وندط ةدرا فالبال درا وال د ي اهاللسدةيندراااادري للبد
دألاةطق د1228-1222ق د ا داايعا ال دةين دةو ن دةةاروون دها در ا جفق داأل لرب درا واللون د را فالبال در ون د د
رااالصاندةاالقد.
الطسيلت والاجساناث
مجخمع الدزاطت وعينتها:
اهاق دهةااادرا ةرلندهادر ا جفقدا فالبال در وند ن لربد درااالصاندةاالققد ا داايعادنلااالةلدةيند
ةو ندةةارووندههالندهاد )231دهادنةاالفد دن لربدرا واللوند را فالبال در وند دنةطقد.د ؼواالدعي دةرضد
يخصالو دةو ندرا ةرلند.
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خصائص عينت الدزاطت:
جدول ( :)1الخىشيع النظبي ألفساد عينت الدزاطت حظب الجنع ،العمس ،املظخىي العلمي
املخغير

العدد

النظبت املئىيت

فئاث املخغير

227

65.2

رلالث

23

12.8

املجمىع

142

100.0

14دل ندؼالـا

7

4.5

24-15دل ن

27

15.7

34-25دل ن

21

11.4

رل ردهاد35دل ن

53

34.2

املجمىع

142

100.0

ثاللارندةالهن

2

2.6

بهالااةرا

224

72.2

طةرلال دة وال

15

27.2

املجمىع

142

100.0

ذماة
الجنع

العمس

املظخىي العلمي

ع ظ دها دبواللال دريو ى د  )2ديق د جن دااثوا درا ماة د ليردها د جن دااثوا دنلالث درذ دب عل د جن دااثواد
را ماةد )%65.2دؼواالدب علد جندااثوادنلالثد )%12.8قد هاد وسدراااردلة د قدراظ جندنةيندهاد ؼررطدرا ةرلند
افاد ةاالةه د دراؽئندراااررند ل ردهاد 35دل ند را دب علد )%34.2دث داالف د جندااثوادراؽئندراااررند24-15د
ل ند راجالاعند )%15.7دبم االدب علدرط ىد جندااثوادا ؽئندراااررند 14دل ندؼالـاد را دب علد .)%4.5دؼواالداةفرد
راجواللال در اا فن دبال ااى دراا م دبأق دغالاجون درؼررط درااو ن دها دذ م دراالصوا دراا م دراجهالااةرا دبظ جن دااثواد
)%72.2قدث داالف د جندااثوادري الص فقدةيندرا ةرلال دراا والد راجالاعند )%27.2قدبم االدؼف د )%2.6دهادرؼررطد
رااو ندهادذ مدراالصوادراا م در ا بد–راثاللارندرااالهن.-
أداة الدزاطت:
ماة د طرل دا ةرلن دةين د ها درلابوالق دعلفق د ه رػ درا ةرلن دري الاون دبالةةااالط دةين د اض درا ةرلال د
را البفن د ا دةرض دإلالاجاللن دةين دهةااةن دها در ملاصفق د دهةالى دراا ا درا واللون د دريوالهان دألاةطلون د ه د
ألالاالذدرا لااةدهاليق دراافوي قدرا لااةد او د بادطاجاتقد را لااةدهلا دريخرعةن)د ب خالف دةيندرااا ع دهادـجاد
ر لنافقدا دية رطدنلاجاللندبالاةهادرانهالمبد وسداهاللدهادألاالرفدرااالاون9
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الجصن ألاول :البياناث العامت
ً
أوال :املعلىماث الشخصيت9د ااهاقدهاد ريوظ قدرااارقدر ااىدراا م قدقل ده لدةااراود دري لبقدهاد
رللدةااد دلفالبنقدل ده لدةااراود درا فالبن).
ً
ثانيا :معلىماث عن الاحصاب الظياطيت ودوزها الظياس ي 9ااث ل دبد ها درلل دةاا د د لبقل ده لد
ةااراود دري لب).د
ً
ثالثا :معلىماث عن النلاباث املهنيت ودوزها الظياس ي9د ااث لدبدد هادرللدةااد دلفالبنقدل ده لدةااراود
درا فالبن).د
الجصن الثاني :فاعليت دوز النلاباث الظياس ي وانعكاطه على العمل الحصبي:د اهاللدهادث ثدهةالال د وسد
اا9
املجال ألاول9درا ةدرا وال دا فالبال در وند دألاةطقد اهاقدهاد )22دؼفرل.
املجال الثاني :را ةدرا وال داأل لربدرا واللوند دألاةطقد اهاقدهاد )21دؼفرل.
املجال الثالث :را ةدرا وال

دا فالبال در وند اأثفرهدةيندؼالة وندراااادري للبد دألاةطقد اهاق دهاد )22د

ؼفرر .
اال ع دطةاال در ارؼفن د هفوال
ه ملؽض)قد اهاقدرا ةرلندرةاا

دناةالهال ) دلما داف وان ديلن دث ث ده اارال د هراؽاق دهاال قد

دةيندهفوال داونر دريخاال قدلما دياررفدرااالل 9

رلاملررجده ىدر فوال =درافواندرااامىد 94دهارؼقد ة لقدطرواال)د– درافواندراصعرى د 92غفردهارؼقد ة لقد

خ
ب ر)=د3دـ اندـواندر ىدةيندث ثده اارال 9د2 ÷ 3د=2.22
ب الفدة وسداهاقدر اارال د

در اال ال دري

البون9

ده ملؽض9د-2.22د1.22دهاال 9د2.56-1.23دهراؽا9د4.22-2.57صدق الاداة:
ا درااأل دهادص ؿدألاطرلدرااالهرم دا لابوالقد وسدـال ددراجال سدد ارل ايندهةااةن دهادر لنافقدههالند
هاد )2دهاد ةاالفدرا وئندراا ةع وند دريوالهاال دألاةطلوندري هاهوندقد ب الفدةيندسةرفدر لنافقد دلافده االةه د
ؼف دا دياررف درااا ع

د وس دا دنبااالط دةا در د رر درا دالاا د ل ردها ده ػ د ا داا عا دراؽفرر درا ار ند

ر رلجند رخاصالةهالديلندؼفرر دـصفرلدالاادؼنرلد ر لد.
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الثباث بطسيلت الفاكسونباخ:
ا األ دها دثجال د طرل درا ةرلن دا درلامل ر دهاالطان دلر لجالخ د اؽال د  )Cornobach Alphaدالخاجالةدنا الؿد
در اعفرر دب علد

را رخي دألطرلدرا ةرلن,د ب علدـواندهاالهادلر لجالخدراؽالدبفقدااوادؼفرر دنطرلد )2.778قد

ـواندرط ىدهاالهادثجال د )2.644د ه هدرافو درةيندهادرافواند )2.622د را داا دري دنط ىدرا مديةفردرلندثجال درطرلد
را ةرلن.
جدول ( :)2معامالث الثباث ألداة الدزاطت باطخخدام معادلت كسونباخ الفا
عدد الفلساث

املخغير

كيمت معامل كسونباخ
الفا

الدوز الظياس ي للنلاباث املهنيت في ألازدن

22

2.823

الدوز الظياس ي لألحصاب الظياطيت في ألازدن

21

2.726

الدوز الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على فاعليت العمل الحصبي في

22

2.644

ألازدن
35

جميع فلساث الاطخبيان

0.889

مخغيراث الدزاطت:
-2

املخغيراث الخابعت :را ةدرا وال دا فالبال در وند دنةطق.

-2

املخغيراث املظخللت9دنط رةدرا واللونداأل لربدرا واللوند دنةطقد.

ألاطاليب إلاحصائيت املظخخدمت:
ألغررض در االيون دإلا صالوون دا درلامل ر د لهن دبرهةوال د  )SPSSد االيون دراجواللال  ,د را دا ديطخالا ال ديلند
خ
ري اللاب ,داللاملررج دراانررةر  ,د ر اال ال دري البون ,د نللررؼال در اوالةرن ,د ؼفال دأله رػ د ؼرلوال درا ةرلن,د
ألاخ دبا ااىدرا الاند))a≤ 0.05قد رلامل هلدرا رؿدإلا صالووندرااالاون9


رلامل ر در اال ال دري

البون د نللررؼال در اوالةرن داللاةالبال د ؼررط درا ةرلن دةين دؼفرر د

ن االط.

ري



ا درلامل ر دال وادرااجالعادراث ثبد .)Three- Way ANOVA 2X2X2



رلامل ر درخاجالةدراثجال دب ررفندراؽالدلر لجالخدا ا الؿدرا رخي .



رخاجالةد )دا او ندراار لد )One Sample T-Testدالخاجالة درا الاندن صالووندا ؽرؿ دبفقدراال د

اللبدا ؽرلوال د هاال د طرلدر فوال .
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حمد عليماث

الدوز الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على فاعليت العمل الحصبي في ألازدن 2019-2011

جحليل نخائج أخخباز الفسضياث
ا داايعادنلابوالقدةيندرؼررطدةو ندرا ةرلندهادنةاالفد دن لربد را فالبال در وند درااالصاندةاالقدقد
ا دال وادراجواللال د رلاملررجدرا االوجد ؼواالدعي دةرضدا اود.د
أوال  :العضىيت في الاحصاب والنلاباث
جدول ( :)3الخىشيع النظبي ألفساد عينت الدزاطت حظب العضىيت في الاحصاب والنلاباث ومدة العضىيت
العدد

النظبت املئىيت

فئاث املخغير

املخغير
ا

11

24.4

ال

212

73.4

231

222.2

212

73.4

2-2دل ار

4

2.4

4-2دل ار

2

1.2

رل ردهاد4دل ار

23

8.8

ر ةاا،

231

222.2

ا

216

78.3

ال

24

22.5

231

222.2

الدعاا دةاارن

24

22.5

2-2دل ار

27

21.6

4-2دل ار

6

3.8

رل ردهاد4دل ار

221

62.7

ر ةاا،

231

222.2

العضىيت في الاحصاب

ر ةاا،
الدعاا دةاارن
مدة العضىيت في الاحصاب

العضىيت في النلاباث

ر ةاا،

مدة العضىيت في النلاباث

ع ظدهادبواللال دريو ى د )2د قدغالاجوندرؼررطدرا ةرلندغفرده اافقداأل لربد بظ جند )%73.4دهفالبادؼف د
 )%24.4ده اافق داأل لربق د ها د وس ده ل دنلااالف داأل لرب دل ظ د ق دراظ جن دنةين دهنه ده اافق د ل دالر دةيند
خا دل ار د راجالاعند .)%8.8د ؼواالدعاا قدبالاللااالفدا فالبال در وندل ظدرقدراعالاجونده اافقدا فالبال در وند
بظ جند )%78.3قد راظ جندنةيندهنه ده اافقد لدالر دةادخا دل ار د راجالاعند .)%62.7
ثانيا  :نخائج اخخباز الفسضياث
النخائج املخعللت بالفسضيت ألاولى :ه الك دة ـن درةاجالمون دبفق دلاؾ دراااا دري للب د ا اة دؼاالاون درا ةد
را وال دا فالبال در وند دنةطق.
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عبد الحميد علي
حمد عليماث

جدول زكف ( :)4املخىططاث الحظابيت ,والانحسافاث املعيازيت ,والسجبت ,ودزجت املىافلت على فلساث الدوز
الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على فاعليت العمل الحصبي في ألازدن
الفلسة

زكف الفلسة

املخىطط

الانحساف

الس

دزجت

الحظابي

املعيازي

جبت

املىافلت

.2

ه الاو ده الؼ ن دـارن دها درا فالبال در ون د داأل لرب د دهاالةلند

3.18

1.03

8

مخىططت

.1

راااادرا وال د.
خ
ثردلاؾدراااادري للبديعةالبوال دةينداؽاواد ةال ددرا فالبال د د

3.57

0.84

3

مخىططت

ر ةااادنةط بد.د
.2

ل رلدة طدن لربدرؼف هالدر ص رـوندا ىدر ارمادنةط ب.د

3.92

0.96

1

مسجفعت

.3

لالة دراا او در نه دا فالبال دةيندؼالة وندط ةهالدراامن .د

3.51

0.93

6

مخىططت

.4

يرط دـالدرا فالبال در وند ط ةهالد در ر ندنخفرلدةيند

3.51

0.92

5

مخىططت

البد

ط ةدن لرب.د
لالة

.5

دـارلفق دنلاملالب دةين دارراا دط ة دن لرب داصاليلد

3.54

0.97

4

مخىططت

را فالبال .د
.6

2.85

اااادن لربدةينداالوادد ةالمالةهالد در و رقدرا وال د راةأقد

1.03

10

مخىططت

راامن .د
.7

ااراسدن لربدهةالمادهوه وندادثردةيندط ةهالدرا وال د.د

3.86

0.69

2

مسجفعت

.8

ااالة درا فالبال در وندط ةهالدبلرؼوندهاالديرطدهادط ةهالدرا وال د

2.92

1.07

9

مخىططت

دنةطق.
اااادرا فالبال دةينداا و دصؽاؼ الد درافاالعالدراام ون.د

.22

الدزجت الكليت

3.48

0.99

7

مخىططت

3.43

0.53

---

مخىططت

عاضلدهادبواللال دريو ىدةـ د )3د ااطدطةاندهاال ندهادر ارؼفندا ىد ؼررطدةو ندرا ةرلندةيندرا ةد
را وال دا فالبال در وند اأثفرهدةيندؼالة وندراااادري للبد دألاةطققدؼف دب غدهاال دناالبال دراني د )2.32د
رللررػدهاوالةم د .)2.42د ةينده ااىدراؽفرر دع ظد قدؼفراالقدهنهالداالف دب ةاندهارؼفندهراؽاند دثاالقدؼفرر د
ب ةان دهارؼفن دهاال نق د ماللل درةين درا ةاال دةين دراؽفرل دةـ د  )2دبااال دراالبال د  )2.81د رللررػ دهاوالةمد
)2.85د ا

دةيند ل رلدة طدن لربدرؼف هالدر ص رـوندا ىدر ارمادنةط ب).دؼواالدمالللدرط ىدطةاال در ارؼفندةيند

راؽفرلدةـ د )6دبااال دراالبال د )1.74د رللررػدهاوالةم د )2.22د ا

دةيند اااادن لربدةينداالوادد ةالمالةهالد

در و رقدرا وال د راةأقدراامن ).
الخاجالةدطالاندراؽر ؿدبفقدهاال دناالبال دا ةاندراه وندةيندرا ةدرا وال

دا فالبال در وند اأثفرهدةيند

ؼالة وندراااادري للبد دألاةطقد بفقدهاال در فوال دنؼاررض د )2دا دراررفدرخاجالةد )دا او ندراار ل9
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عبد الحميد علي
حمد عليماث

جدول ( :)5نخائج اخخباز (ث) للعينت الىاحدة
املخىطط الحظابي

مخىطط

كيمت (ث) املحظىبت

امللياض
3.43

3.00

دزجاث الحسيت

كيمت (ث)

الداللت الاحصائيت

الجدوليت
9.752

1.656

*0.000

141

* الفسوق ذاث داللت إحصائيت عند مظخىي (.)0.05≤α
عاضل دها دلاالوج درخاجالة ) دا او ن دراار ل د ااط دؼر ؿ دذر دطالان دي صالوون دة ده ااى د  )2.24≤αدبفقد
را ةان دراه ون د اال دناالبال دةين درا ة درا وال

دا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة ون دراااا دري للب د دألاةطقد

راجالاغد )2.32د بفقدهاال در فوال دنؼاررض د )2قد وسدب علدـواند )در ل ابند )8.641د ا درةيندهادـواند
)دريو اوندة دطةاال د ررند )232د ه ااى دخ أد )2.24د راجالاعند  .)2.545ب اودافجادؼرلوندرا ةرلندن لند
دةيند"ه الكدة ـندرةاجالموندبفقدلاؾدراااادري للبد ا اةدؼاالاوندرا ةدرا وال

را دا

دا فالبال در وند د

نةطق".
النخائج املخعللت بالفسضيت الثانيت :عاا دط ةدلوال دؼالةادذ دطالاندر صالوونددا فالبال در وند دألاةطق.
جدول زكف ( :)6املخىططاث الحظابيت ,والانحسافاث املعيازيت ,والسجبت ,ودزجت املىافلت على فلساث الدوز
الظياس ي الفاعل للنلاباث املهنيت في ألازدن
زكف
الفلسة
.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املخىطط
الفلسة
الحظابي
3.64
ا فالبال در وندط ةدلوال دؼالةادةيندر ااى دراامن د ا دألاـ ةدةيند
رااأثفرد درااا وندرا واللون.
2.85
ااا دبررهجد رض ند رـاوندا فالبال در وند در ةالىدرا وال .د
3.38
ااا و درا فالبال در ون دراف ةل دةين دراااالها دها درااعفرر د راال عال د
را واللوند ناااالةوند نـاصالطعندرا دااراسدنةطق.
3.71
ادثر درا فالبال در ون د ةها دلجفر د درار م درااال در لي د درافاالعالد
راام ون.
3.96
عدثردغوالب در دلاؾ د جهال دراااال ق د ر دريةل در اجالطان دها دهدل ال د
ر ةااادر بدر ملا ؽند اااوال قد ل عنقدرالالطر )دةيندؼالة وندةاادرا فالبال .
3.63
افا درا فالبال در وندباةاوادهصاليلد ر اوالاال د ةاالرهالد ه الصر هالد
راااجفردةنهالدا ىدط روردص ادرافررة.
3.37
ا اله درا فالبال در وند ةهادؼالةاد دةا وندإلاص ت.
خ
3.28
افا درا فالبال در وندب ةدلجفردا ر د دا او دةاادهدل ال در ةاااد
ر بد دنةطق.
خ
2.88
افا درا فالبال در ون دبظةالمال دراااالةون د ا ا دط ةر د داثفوؾد
را الخجفقد ر ارم فقد ةهادةال د اى درا اال را وال د نلاملاللبد اةنوادـو
را واللون رااالهن.
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الانحساف
املعيازي

السجبت

1.06

3

دزجت
املىافلت
هاال ن

1.15
1.10

13
6

هاال ن
هاال ن

0.96

2

هراؽان

0.84

1

هراؽان

1.07

4

هاال ن

1.08
0.98

7
9

هاال ن
هاال ن

1.08

12

هاال ن
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.22
.22
.21
.22

افا درا فالبال در وندبالؽفزدر ارم فقدا اةالةلندرا واللون ب اةلدسةراه د
راةالهالةه درا واللون.
ااا دلواللال دهالاون د ؽالؼن د دا فالبال در ون د دنةطق داالي دههاللتهالد
ا ىدرار مدرااال دنةط بد.
ا ملر درا فالبال د ةهادـامد دـاالعالدر ةااادنةط بدر ملا ؽن.
ااااا درا فالبال در ون دبار لن دمالؼون دا اأـ دها در اة ر درا اوند
إلاـ واوند ر ل ون.
الدزجت الكليت

عبد الحميد علي
حمد عليماث

2.96

1.05

11

هاال ن

3.20

1.10

10

هاال ن

3.44
3.35

1.01
0.99

5
8

هاال ن
هاال ن

3.36

0.73

---

مخىططت

عاضلدهادبواللال دريو ى دةـ د )5د ااطدطةاندهاال ندهادر ارؼفن دا ىد ؼررطدةو ندرا ةرلندةيندرا ةد
را وال دراؽالةادا فالبال در وند دألاةطققدؼف دب غدهاال دناالبال دراني د )2.25د رللررػدهاوالةم د )2.62قد ةيند
ه ااى دراؽفرر دلة د قدؼفراالقدهنهالداالف دب ةاندهارؼفندهراؽاند د )22دؼفرلدب ةاندهارؼفندهاال نقد مالللد
ةين درا ةاال دةين دراؽفرل دةـ د  )4دبااال دراالبال د  )2.85د رللررػ دهاوالةم د  )2.73د ا

دةين د عدثردغوالب در د

لاؾ د جهال دراااال ق د ر دريةل در اجالطان دها دهدل ال در ةااا در ب در ملا ؽن د اااوال ق د ل عنق درالالطر ) دةيند
ؼالة ون دةاا درا فالبال ) .دؼواال دماللل درط ى دطةاال در ارؼفن دةين دراؽفرل دةـ د  )1دبااال دراالبال د  )1.74د رللررػد
هاوالةمد )2.24د ا

دةيند ااا دبررهجد رض ند رـاوندا فالبال در وند در ةالىدرا وال )قد الخاجالةدطالاندراؽر ؿد

بفقدهاال دناالبال دا ةاندراه وندةيندرا ةدرا وال

دراؽالةادا فالبال در وند دألاةطقد بفقدهاال در فوال د

نؼاررض د )2دا دراررفدرخاجالةد )دا او ندراار ل9
جدول ( :)7نخائج اخخباز (ث) للعينت الىاحدة
ر اال د
ري اللب
2.25

هاال د
ر فوال
3.00

ـواند )د
ر ل ابن
5.845

ـواند )د
ريو اون
1.656

طةاال
دري ررن
141

را الاند
ن صالوون
*0.000

* الفسوق ذاث داللت إحصائيت عند مظخىي (.)0.05≤α
عاضل دها دلاالوج درخاجالة ) دا او ن دراار ل د ااط دؼر ؿ دذر دطالان دي صالوون دة ده ااى د  )2.24≤αدبفقد
را ةاندراه وند اال دناالبال دةيندرا ةدرا وال

دراؽالةادا فالبال در وند دألاةطقدراجالاغد )2.25د بفقدهاال د

ر فوال دنؼاررض د )2قد وسدب علدـواند )در ل ابند )4.734د ا درةيندهادـواند )دريو اوندة دطةاال د
ررند )232د ه ااىدخ أد )2.24د راجالاعند .)2.545
ب اودافجادؼرلوندرا ةرلندراثاللوندرا دا

دةيند"دعاا دط ةدلوال

دؼالةادذ دطالاندر صالوونددا فالبال د

ر وند دألاةطق".
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النخائج املخعللت بالفسضيت الثالثت :عاا دط ةدلوال دؼالةادذ دطالاندر صالووندداأل لربدرا واللوند دألاةطق.
جدول زكف ( :)8املخىططاث الحظابيت ,والانحسافاث املعيازيت ,والسجبت ,ودزجت املىافلت على فلساث الدوز
الظياس ي الفاعل لألحصاب الظياطيت في ألازدن
زكف الفلسة
.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.22
.22
.21

املخىطط
الفلسة
الحظابي
4.25
عاا دلاؾد رضلدا ىدألا لربد دراف ةلدةيندصوالغندبررهجد
ه االندا د د ادهةن در ارم فقدنـاصالطعند ناااالةون.
3.94
ألا لربدغفردـالطةلدةيندراااالهادهاد وجدر ةااادألاةط بدرافالو د
ةيند لال دةةالورم.
4.15
شخص ن دألا لرب دها دخ ى دلو رل درافوالطر دري لبون داؽارر د
مار ندد ثردةيندؼالة ونددط ةهالدرا وال .
4.10
رؼافالةدألا لربديلندريخيرلد دةا وندناصالىدباليواالهفرد ثردةيند
ط ةهالدرا وال .
3.92
رـاصالةداارا د ةال دألا لربدرا واللوندةيندرااالصاندةاالقد
ثردةيندط ةهالدرا وال .
4.03
افا دألا لرب دباللارلالف دري هاهن د ة دهاالةلتهال دمااال د د
ه الص دلواللوند رطرةرندافوالطرةهال.
3.83
ة د ااطداارصادهدلق دبفقدرافوالطر دري لبوند مارطةهالد د
راؽر ،د ر لالؼاال د ثردةيندط ةهالدرا وال .
3.96
ثر درااظةئن درا واللون دا اارما دنةط ب دةين دنلا البد
األ لرب.
4.13
ه الك د ااة دا اارما دبأق دنلااالف درااةالورم د ريو ام د ؼااد
هادنلااالفداأل لربد دالفوقدهصالي .
3.94
رهالق دألا لرب دها دراااجفر دةا دسةراهال د د لالوا دإلاة در د
راااموقدة يهالد ده ردنمالةد ثردةيندط ةهالدرا وال .
خ
3.63
ه الك دلواللن دةالهن دا ى دري هاهن دااا دبااابهال دـواطر دةيند
اااوؾدري لبوفقد ة درا االتدا دباف د اضدراااالوؾدرافوالطعن.
3.77
ه ا دألا لرب دها دا وفر در االهرر درا الطؼن ديلن دراااجفر دةاد
ااا ال دراةا د ثردةيندط ةهالدرا وال .
3.97
الدزجت الكليت

الانحساف
املعيازي

السجبت

0.85

1

دزجت
املىافلت
مسجفعت

0.98

7

مسجفعت

0.79

2

مسجفعت

1.00

4

مسجفعت

0.92

9

مسجفعت

0.97

5

مسجفعت

0.90

10

مسجفعت

1.02

6

مسجفعت

0.82

3

مسجفعت

0.97

8

مسجفعت

1.00

12

مخىططت

0.94

11

مسجفعت

0.54

---

مسجفعت

عاضلدهادبواللال دريو ىدةـ د )7د ااطدطةاندهراؽاندا ىد ؼررطدةو ندرا ةرلند اىدر ا ر درا ةدرا وال د
راؽالةاداأل لربد دألاةطققدؼف دب غدهاال دناالبال دراني د )2.86د رللررػدهاوالةم د .)2.43د ةينده ااى دراؽفرر د
لة د قدااوادراؽفرر داالف دب ةاندهارؼفندهراؽاندباللاث الفدؼفرلد ر لداالف دب ةاندهارؼفندهاال نقد مالللد
رةين درا ةاال دةين دراؽفرل دةـ د  )2دبااال دراالبال د  )3.14د رللررػ دهاوالةم د  )2.74د ا
رضلدا ىدألا لربد دراف ةلدةيندصوالغندبررهجده االندا

د د ادهةن
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ؼواالدمالللدرط ىدطةاال در ارؼفندةيندراؽفرلدةـ د )22دبااال دراالبال د )2.52د رللررػدهاوالةم د )2.22د ا
خ
ه الك دلواللن دةالهن دا ى دري هاهن دااا دبااابهال دـواطر دةين داااوؾ دري لبوفق د ة درا االت دا دباف د اضد
دةيند

راااالوؾدرافوالطعن)قد الخاجالةدطالاندراؽر ؿدبفقدهاال دناالبال دا ةاندراه وندةيندرا ةدرا وال دراؽالةاداأل لربد
دألاةطقد بفقدهاال در فوال دنؼاررض د )2دا دراررفدرخاجالةد )دا او ندراار ل9
جدول ( :)9نخائج اخخباز (ث) للعينت الىاحدة
ر اال دري

اللب

هاال در فوال

2.86

ـواند )در ل ابن

3.00

ـواند )دريو اون

21.535

طةاال دري ررن

را الاندن صالوون

141

*0.000

1.656

* الفسوق ذاث داللت إحصائيت عند مظخىي (.)0.05≤α
عاضل دها دلاالوج درخاجالة ) دا او ن دراار ل د ااط دؼر ؿ دذر دطالان دي صالوون دة ده ااى د  )2.24≤αدبفقد
را ةاندراه وند اال دناالبال دةيندرا ةدرا وال دراؽالةاداأل لربد دألاةطقدراجالاغد )2.86د بفقدهاال در فوال د
نؼاررض د )2ق د وس دب عل دـوان د ) در ل ابن د  )12.424د ا درةين دها دـوان د ) دريو اون دة دطةاال د ررند
)232د ه ااى دخ أد  )2.24د راجالاعند  .)2.545ب او دارؼضدؼرلوندرا ةرلندراثالاثندرا دا

دةيند"دعاا دط ةد

لوال دؼالةادذ دطالاندر صالووندداأل لربدرا واللوند دألاةطق".دد
النخائج املخعللت بالفسضيت السابعت :ااا دؼر ؿدذر دطالاندر صالووند دراةالهال درؼررطدرااو ندللادرا ةد
را وال

دا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة ون دراااادري للبد دألاةطق دبالخا ػ د ر ااى دراا م ق دنلااالفدري للبقد

نلااالفدرا فاللب).
جدول زكف ( :)10املخىططاث الحظابيت والانحسافاث املعيازيت للدوز الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على
فاعليت العمل الحصبي في ألازدن حظب :املظخىي العلمي ،الانخمان الحصبي ،الانخمان النلابي
ر اعفر
املظخىي
العلمي
الانخمان
الحصبي
الانخمان
النلابي

راا ط

ر اال الي

بهالااةرا

116

3.43

0.51

طةرلال دة وال
ا

26
22

3.45
3.39

0.60
0.59

ال

120

3.44

0.52

ا

127

3.43

0.53

ال

15

3.47

0.51
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ع ظدهادبواللال دريو ى دةـ د )22د ااطدؼر ؿداالهررنداصاليلدرا ةرلال دراا والدبااال دراالبال د )2.34د
هفالبا دهاال دراالبال دا جهالااةرا د  .)2.3د ل او د ااط دؼر ؿ داالهررن داصاليل داعفردر اافق األ لرب دبااال د
راالبال د )2.33دهفالبادهاال د )2.28دا ا ااو أل لرب.د هاد وسدنلااالفدرا فاللبدع ظدرقده الكدؼر ؿداالهررند
ااواداصاليلدغفردر اافقدا فالبال .
جدول زكف ( :)11نخائج جحليل الخباًن الثالثي ( )Three- Way ANOVA 2X2X2الخخباز الفسوق في الدوز
الظياس ي للنلاباث املهنيت وجأثيره على فاعليت العمل الحصبي في ألازدن باخخالف كل من :املظخىي العلمي ،الانخمان
الحصبي ،الانخمان النلابي
هص ةدرااجالعا

هاال در رلاال

ر ااىدراا م
نلااالفدري للب
نلااالفدرا فاللب
ريخ أ
راني
راني در ا ى

0.393
0.130
0.000
39.152
1713.940
39.618

طةاال دري ررن

هاال در رلاال

ـواند ػ)در ل ابن

را الاند
ن صالوون

2
1
1
137
142
141

0.196
0.130
0.000
0.286

0.687
0.454
0.001

0.505
0.501
0.981

*دراؽر ؿدذر دطالاندي صالووندة ده ااىد .)α≥2.24
عاضل دها دلاالوج دال وا درااجالعا دة د ااط دؼر ؿ دذر دطالان دي صالوون دة ده ااى د  )α≥2.24د درا ةد
دا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة ون دراااا دري للب د دألاةطق دبالخا ػ دما دها 9در ااى دراا م ق دنلااالفد

را وال

ري للبقدنلااالفدرا فاللبقديذدب علدـو د ػ)در ل ابند 2.576قد2.343قد)2.222دةيندرااارل د را الاندن صالووندا الد
ااوا الدرةيندهاد .)2.24
ب اودافجادراؽرلوندرارر ان9دااا دؼر ؿدذر دطالاندر صالووند دراةالهال درؼررطدرااو ندللادرا ةدرا وال د
ا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة ون دراااا دري للب د دألاةطق دبالخا ػ د ر ااى دراا م ق دنلااالف دري للبق دنلااالفد
را فاللب).
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النخائج :
هاد ه درا االوجدرا دااص لدرايهالدرا ةرلندهالدعي د9د


بوظلدرا ةرلندد ااطدطةاندهاال ندهادر ارؼفندا ىدرؼررطدةو ندرا ةرلندهادري لبوفقد را فالبال د

ر ون د اى درا ة درا وال

دا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة ون دراااا دري للب د دألاةطقق دؼف دب غ دهاال د

ناالبال دراني د )2.32د ريريدذاودهادخ ىدل رلدة طدن لربدراااله ند دنةطقدهاالد ؼف هالدر ص رـونقدا ىد
ر ارما دنةط ب د ل د دلاؾ دراثفن د دةا الق د هاون دط ةهال درا وال

د درااا ون درا واللون دخ ى دراؽارلد

1228-1222قد وسداالف دياالبال د ؼررطدرااو ندبااال د اللبدب غد )2.81قدبالاظ جندا اةالمادرا وه وندرا دادثرد
خ
ةيندط ةدألا لربدرا وال د در ةااادنةط بقد هادث د ااطداأثفر داااؾدراااادري للبدهاالد ثرديعةالبوال دةيند
اللبدب غد )2.46قدؼواالد ثر دـارلفقد

اؽاواد ةال درا فالبال د در ةااادنةط بدؼف داالف دإلااالبال دبااال د

نلاملالبدةيندارراادط ةدن لرب داصاليلدرا فالبال قد االف دإلااالبال دبااال د
اأثفرديرالطل دـال درا فالبال در ون د ط ةهال د در ر ن دنخفرل دةين د

اللبدب غد )2.43قد هادث دداالفد

الب دط ة دن لربق د ـ دلالة دراا او در نه د

ا فالبال دةين دؼالة ون دط ةهال دراامن ق د ها دث دـ ةل درا فالبال در ون دةين داا و دصؽاؼ ال د درافاالعال دراام ونقد
االف دإلااالبال دبااال د

اللبدب غد )2.37د بريده الاوده الؼ ندـارندهادرا فالبال در وندداأل لربد دهاالةلند

راااا درا وال ق د االف دإلااالبال دبااال د
بلرؼوندهاالديرطدهادط ةهالدرا وال

اللب دب غ د )2.27ق د ـ ةل درا فالبال در ون دةين دهاالةلن دط ةهالد
اللبدب غد )1.81د راارؼقدذاودهاد

د دنةطققد االف دإلااالبال دبااال د

لاؾدط ةدن لربدرا داالوادد ةالمالةهالد در و رقدرا وال د راةأقدراامن .

را وال

بوظلدرا ةرلند ااطدؼر ؿدذر دطالاندي صالووندبفقدرا ةاندراه وند اال دناالبال دةيندرا ةد
دا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة ون دراااا دري للب د دألاةطق دراجالاغ د  )2.32د بفق دهاال در فوال د

نؼاررض د )2ق د ب او دافجا دؼرلون درا ةرلن دن لن درا دا

دةين د"ه الك دة ـن درةاجالمون دبفق دلاؾ درااااد

ري للب د ا اة د ؼاالاون درا ة درا وال دا فالبال در ون د دنةطق"ق دهاال ديةفرديلن د ق دلاؾ دراااا دري للب دـ د
خ
ل د ةهادهجال رد داؽاواد ةال درا فالبال دمانهالدألال ردا اواالد ااااادبلرؼوسدةالاون.

را وال

الة دلاالوجدراال وا دااااط دطةان دهاال ن دهادر ارؼفن دا ى د ؼررط دةو ندرا ةرلن د اى درا ةد
دراؽالةادا فالبال در وند دألاةطققدؼف دب غدهاال دناالبال دراني د )2.25د ريريدذاودهادخ ىد قد

را فالبال در وندا الدط ةدلوال

دؼالةادةيندر ااى دراامن د ا دألاـ ةدةيندرااأثفرد درااا وندرا واللوند ااطد

بررهج د رض ن د رـاون دا فالبال در ون د در ةالى درا وال

د ـ ةل درا فالبال در ون دةين دراااالها دها درااعفرر د

راال عال درا واللون د ناااالةون د نـاصالطعن درا دااراس دنةطق د اأثفردرا فالبال در ون د ةها دلجفرد درار مد
رااال در لي د درافاالعالدراام ون د لاؾ داأثفرد جهال دراااال ق د ر دريةلدر اجالطان دها دهدل ال در ةااا در بد
مجلت العلىم الظياطيت و اللانىن  .العدد ،24املجلد  ،04اكخىبس/حشسين الاول 2020
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ر ملا ؽن د اااوال ق د ل عنق درالالطر ) دةين دؼالة ون دةاا درا فالبال د ـ ةل درا فالبال در ون دةين داةاوا دهصاليلد
ر اوالاال د ةاالرهالد ه الصر هالد راااجفردةنهالدا ىدط روردص ادرافررةق د را ةدرانجفردا فالبال در وند دةا وند
إلاص ت درا وال ق د ط ةهال رانجفرد دا او دةاا دهدل ال در ةااا در ب د دنةطقق د ـوال درا فالبال در وند
خ
بظةالمال دراااالةون د ا ا دط ةر د داثفوؾ درا الخجفق د ر ارم فق د ةها دةال د اى درا اال درا وال د نلاملاللبد
اةنوادـو درا واللوندرااالهنق د الؽفزدر ارم فقدةيندر ةالةلندرا واللوند ب اةلدسةراه د راةالهالةه درا واللونقد
ااطدلواللال دهالاوند ؽالؼندا فالبال در وند دنةطقدااليدههاللتهالدا ىدرار مدرااال دنةط ب.


بوظلدرا ةرلند ااطدؼر ؿدذر دطالاندي صالووندة ده ااىد )2.24≤αدبفقدرا ةاندراه وند اال د

ناالبال دةيندرا ةدرا وال

دراؽالةادا فالبال در وند دألاةطقدراجالاغد )2.25د بفقدهاال در فوال دنؼاررض د

)2ق د وس دب عل دـوان د ) در ل ابن د  )4.734د ا درةين دها دـوان د ) دريو اون دة دطةاال د ررن د )232د
ه ااى دخ أد )2.24د راجالاعند  .)2.545ب اودافجادؼرلوندرا ةرلندراثاللوندرا دا

دةيند"عاا دط ةدلوال د

ؼالةادذ دطالاندر صالوونددا فالبال در وند دألاةطق".


الة دلاالوج دراال وا درلن د ااط دطةان دهراؽان دها در ا ر درا ة درا وال

دراؽالةا داأل لرب د د

ألاةطقق دؼف دب غ دهاال دناالبال دراني د  )2.86د رللررػ دهاوالةم د  .)2.43د رير دذاو دها دخ ى د ااط دلاؾد
رضل دا ى دألا لرب د دراف ةل دةين دصوالغن دبررهج ده االن دا

د د ا دهةن

در ارم فق دنـاصالطعند

ناااالةون د ة دـ ةةهال دةين دراااالها دها د وج در ةااا دألاةط ب درافالو دةين د لال دةةالورم د اأثفردشخص ند
ألا لربدهادخ ىدلو رلدرافوالطر دري لبونداؽارر دمار ندهاالد ثردةيندؼالة ونددط ةهالدرا وال

د رؼافالةدألا لربد

يلندريخيرلد دةا وندناصالىدباليواالهفرد ثردةيندط ةهالدرا وال دد رـاصالةداارا د ةال دألا لربدرا واللوندةيند
خ
رااالصان دةاالق د ثردةين دط ةهال درا وال د ـوال دألا لرب دباللارلالف دري هاهن د ة دهاالةلتهال دمااال د ده الص د
لواللوند رطرةرندافوالطرةهالد ة د ااطداارصادهدلق دبفقدرافوالطر دري لبوند مارطةهالد دراؽر ،د ر لالؼاال د ثرد
ةين دط ةهال درا وال

د ه ااى داأثفردرااظةئن درا واللون دا اارما دنةط ب دةين دنلا الب داأل لرب د ااط د ااةد

ا اارمادبأقدنلااالفدرااةالورم د ريو ام د ؼاادهادنلااالفداأل لربد دالفوقدهصالي د رهالقدألا لربدهاد
خ
راااجفردةادسةراهالد د لالوادإلاة در دراااموقدة يهالد ده ردنمالةد ثردةيندط ةهالدرا وال د خفررده ادألا لربدهاد
ا وفردر االهرر درا الطؼنديلندراااجفردةادااا ال دراةا دهاالد ثردةيندط ةهالدرا وال د ثفند

ر ارما دبف ةةهالد

ةيندا جوندم جالاس.


بوظلدرا ةرلندة د ااطدؼر ؿدذر دطالاندي صالووندة ده ااى د )α≥2.24د درا ةدرا وال د

ا فالبال در وند اأثفرهدةيندؼالة وندراااادري للبد دألاةطقدبالخا ػدمادها9در ااى دراا م قدنلااالفدري للبقد
نلااالفدرا فاللبقدةيندرااارل د را الاندن صالووندا الدااوا الد ةيندهاد  .)2.24ب اودافجادراؽرلوندرارر ان9دااا د
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ؼر ؿ دذر دطالان در صالوون د دراةالهال درؼررط درااو ن دللادرا ة درا وال

عبد الحميد علي
حمد عليماث

دا فالبال در ون د اأثفره دةين دؼالة وند

راااادري للبد دألاةطقدبالخا ػد ر ااىدراا م قدنلااالفدري للبقدنلااالفدرا فاللب).

الخىصياث
دلافدلاالوجدرا ةرلندؼأنهالدااي دباالدعي 9د


ـؾدرلته رػدرا فالبال در وندهادـجادري هاهال دألاةطلوند.

خ
لر ةل درلاف ى درا فالبال دةا دألا لرب درا واللون د ه ر ديا دهد رر دةا درلاف اون درا فالبال دقد

خ
خ
بالااالل درةاؽال،دطةاندهدل وتهالقدؼه االدمالقد ةال درا فالبندرا وال ده البفال دااالهال دهادااا ال دري لبدرا مدعظام د
ياوسد ةاالفدـوالطلدرا فالبندطىدذاودةينداجاوتهالد بالااالل درلملؽالضدطةاندهدل وتهالداناديذردمالللدراا ـند و ند
بفقد ةال درا فالبند بفقدري لبدر ان دطىدذاودةيندة داجاوتهالد رةاؽال،دطةاندهدل وتهال.
ـوال دؼاالاوال دهةارلن دبفق دألا لرب درا واللون د را فالبال دخالصن دؼواال دعمل

خ
ر اا فندبال الوادر جوندرا دعاب الهالدري لبد اةهاد لاللالد دراااادرا فاللب.


يةالطل درا ارد دراررفر داألم

در الوا در ةارلند

دألا لرب درا واللون دبه ػ درااملؽوؾ دها درافواط د ناررفر د

رافاللالوندر ااندر ااث ند داف ع دم داألم د رلااالةدص ةدـررةده (دإلاذقد راارخو

دهادة هسدهادـجاد

ا ند هاهون.
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الخدبير املالي الجهوي الجدًد في ضوء جقارير املحاكم املاليت باملغرب .
'' الخطاب و ألاعطاب الخدبيرًت ''
The new regional financial measure in light of financial court
“reports “ .Speech and Ordinances

أ/صيدي ابراهيم فعرش /كليت العلوم القاهوهيت و الاقخصادًت و الاجخماعيت الحضن ألاول  -صطاث  ''-املغرب–

امللخص :
ال شً ؤن الضؾخىع اإلاغغبي لعام  2011كض مىذ هظغٍا للجهاث مجمىعت مً اإلاىاعص اإلاالُت  ،و التي ججؿضها اإلااصة  141التي
جمىذ بمىحبها للجهاث  ،مىاعص مالُت طاجُت  ،و مىاعص مالُت مغصىصة مً كبل الضولت .و بالخالي فهي ملؼمت بالخضبحر ألامثل إلاىاعصها
اإلاالُت  ،ججاوػا ليل ألاعؼاب و الاهدغافاث .
على هظا ألاؾاؽ  ،حعل اإلاشغع اإلاغغبي هاجه الجهاث جسظع إلاغاكبت اإلاداهم اإلاالُت بمىحب اإلااصة  149مً الضؾخىع  ،و
اإلااصة  227مً اللاهىن الخىظُمي اإلاخعلم بالجهاث عكم  . 111.14فهل هظه ألاؾـ اللاهىهُت اإلاغجبؼت باإلاداهم اإلاالُت التي ؾنها
اإلاشغع هفُلت لخجاوػ ول ؤعؼاب الخضبحر اإلاالي الجهىي ؟
حؿعى هظه الىعكت إلبغاػ الضوع الظي ًمىً ؤن جلعبه عكابت اإلاداهم اإلاالُت على مؿخىي خيامت الخضبحر اإلاالي الجهىي  ،و
ججاوػ الازخالالث اإلاغجبؼت بخضبحر اإلاىاعص اإلاالُت ؾىاء في مغخلت ؤلاعضاص ؤو الخىفُظ  ،هظلً ببغاػ مضي اللىة اإلالؼمت لخلاعٍغ
اإلاداهم اإلاالُت التي حؿخمضها مً اللاهىن طاجه .
الكلماث املفخاحيت  :الجهت  ،الخضبحر اإلاالي الجهىي  ،الخضبحر اإلاالي للمىاػعاث  ،اللظاء اإلاالي  ،الخصغٍذ ؤلاحباعي للممخلياث .
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صيدي ابراهيم فعرش/أ

. الخدبير املالي الجهوي الجدًد في ضوء جقارير املحاكم املاليت باملغرب

Abstract :
There is no doubt that the Moroccan constitution of 2011 granted the authorities a set of financial
resources, which are enshrined in article 141 , according to which the authorities benefit from self-financing
resources and financial resources allocated by the State.
Consequently, it is required to optimize the management of its financial resources in order to remedy
any malfunctions and discrepancies.
On this basis, the Moroccan legislator subjected these entities to the control of the financial
jurisdictions in accordance with article 149 of the Constitution and article 227 of the regulatory law relating
to the authorities n ° 111.14. Are these legal foundations linked to the control of financial justice, which the
legislator has decreed, sufficient to overcome all the pitfalls of regional financial management?
This document aims to highlight the role that the supervision of financial courts can play in the
governance of regional financial management, and to overcome the imbalances associated with the
management of financial resources both in the preparation and implementation, as well as to underline the
binding force of the reports of the financial courts which arise from the law itself.

Keywords: regionalism , regional financial management, Financial management of disputes, financial
courts ,Compulsory property declaration .
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مقدمت :
حعخبر الجهىٍت مً العىاصغ ألاؾاؾُت التي حاء بها الضؾخىع اإلاغغبي لعام  ، 2011خُث بضؤ زؼاب بصالح
الخىظُم الالمغهؼي  ،مً زالٌ الخىصُص بمىحب اإلااصة ألاولى مً الضؾخىع على ؤن الخىظُم الترابي جىظُم ال مغهؼي ًلىم
على الجهىٍت اإلاخلضمت  ،و مىذ الجهاث هظغٍا الاؾخلالٌ ؤلاصاعي و اإلاالي  ،بطافت بلى جسىٍلها عضة صالخُاث حضًضة .
هما ؤن مىطىع الخضبحر اإلاالي الجهىي باإلاغغب له ؤهمُت هبري  ،ليىهه ًإحي في ؾُاق مىاهبت زؼاب ؤلاصالخاث
الؿُاؾُت الىبري التي ٌعلً عنها ؤلاعالم الغؾمي  ،زصىصا بعض صضوع صؾخىع  2011و اللاهىن الخىظُمي للجهاث عكم
 ،111.14و مجمىعت مً اإلاغاؾُم الخؼبُلُت التي تهم مسخلف ؤوحه الخضبحر اإلاالي الجهىي  ،و التي تهضف جىغَـ مباصت
الخيامت الجُضة  ،هغافعت ؤؾاؾُت لخسلُم مجاٌ جضبحر الشإن العام الجهىي  .فبلضع ما ًخىكف الخضبحر اإلاالي الجهىي على
ؾً ؤؾـ كاهىهُت  ،فهى ٌعخمض هظلً على ملىماث الخضبحر الخضًثت  ،و مضي جفعُلها  .بمعنى الاهخلاٌ مً مغخلت الخؼاب
بلى مغخلت الفعل و الخىفُظ  ،مً ػغف ول اإلاخضزلحن في عملُت جضبحر مؿاعاث الشإن العام الجهىي  .و التي حعخبر اإلاداهم
اإلاالُت ؤخض ؤهم عىاصغها .
على هظا ألاؾاؽ ٌعخبر اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث  ،الجهاػ ألاعلى للغكابت اإلاالُت باإلاغغب بملخض ى الىزُلت
الضؾخىعٍت  ،فهى بظلً « ًخىلى اإلاغاكبت العلُا على جىفُظ كىاهحن اإلاالُت ،و ًخدلم مً ؾالمت العملُاث ،اإلاخعللت بمضازُل و
مصاعٍف ألاحهؼة الخاطعت إلاغاكبخه بملخض ى اللاهىن  ،هما ًلُم هُفُت جضبحرها لشاونها  ،و ًخسظ عىض الخاحت علىباث عً
ول بزالٌ في هظا الشإن  ،هما ًخىلى مهمت مغاكبت و جدبع الخصغٍذ باإلامخلياث  ،و جضكُم خؿاباث ألاخؼاب الؿُاؾُت  ،و
فدص الىفلاث اإلاخعللت بالعملُاث الاهخسابُت.»1
و هظغا للمياهت اإلاهمت للمداهم اإلاالُت في مماعؾت الغكابت على ؤعماٌ الجهاث  ،زاصت الشم اإلاالي منها  ،عمل
اإلاشغع اإلاغغبي على « بصعاحها في الضؾخىع اإلاغغبي ،بط شيلذ مىؼللا لالعجلاء باإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث بلى هُئت صؾخىعٍت،
مع ما لهظا الاعجلاء مً جبعاث على مؿخىي جضعُم ازخصاصاث هظا الجهاػ الغكابي  ،و الخىصُص على بخضار مجالـ
حهىٍت للخؿاباث . »2عهض بليها بمغاكبت خؿاباث الجهاث و باقي الجماعاث الترابُت ألازغي و هُئاتها  « ،مخإزغا بالىمىطج
الفغوس ي  ،و اإلاخمثل في بوشاء غغف حهىٍت للخؿاباث ؾىت  ، »31982و هى ما ٌعخبر « زؼىة بًجابُت في ؾبُل جفعُل الغكابت
العلُا على الشإن العام ببالصها. »4

 - 1املادة  147من الدستور املغريب لعام .2011
 - 2مسرية بوزردة " :دور اجملالس اجلهوية للحسابات يف مراقبة املالية احمللية "  ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة  ،كلية احلقوق الدار البيضاء  ،السنة الدراسية  ، 1998-1999ص . 63

 - 3حممد حركات حممد" :دور اجملالس اجلهوية للحسابات يف تفعيل التدبري اجليد للشأن العام احمللي " ،اسرتاتيجية تنظيم اجلماعات احمللية باملغرب  ،الطبعة األوىل  ،سنة  ، 2002ص . 5
 - 4حممد حركات ":الوصايا العشر الكفيلة بضمان ذماح جتربة احملاكم املالية باملغرب" ،منشورات اجمللة املغربية للتدقيق و التنمية ،سلسلة التدبري االسرتاتيجي ،العدد  ،3سنة  ،2002ص .8
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فؼبلا إلالخظُاث اللاهىن عكم  99.62اإلاخعلم باإلاداهم اإلاالُت  ،جخىلى اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث « مغاكبت
خؿاباث الجماعاث اإلادلُت  ،و هُئاتها و هُفُت كُامها بخضبحر شاونها  .و في هظا ؤلاػاع  ،جلىم هظه اإلاجالـ ،في خضوص صاثغة
ازخصاصها ،بالخضكُم و البذ في خؿاباث الجماعاث اإلادلُت و هُئاتها  ،و خؿاباث ألاحهؼة اإلاىصىص عليها في اإلااصة 126
مً اللاهىن عكم  99.62الؿالف الظهغ  ،هما جخىلى البذ في خؿاباث اإلاداؾبحن بدىم الىاكع و جماعؽ مهمت كظاثُت في
مُضان الخإصًب اإلاخعلم باإلاحزاهُت و الشاون اإلاالُت ججاه ألاشخاص اإلاشاع بليهم في الفلغة الغابعت مً اإلااصة  118مً هفـ
اللاهىن عكم . 99.62هما جماعؽ هظه اإلاجالـ ازخصاص مغاكبت الدؿُحر و مغاكبت اؾخسضام ألامىاٌ العمىمُت ،خُث جلىم
في هظا الصضص و في بػاع بغهامج ؾىىي ،بمغاكبت حؿُحر الجماعاث اإلادلُت و هُئاتها و مغاكبت جضبحر اإلالاوالث اإلاسىلت الامخُاػ
في مغفم عام مدلي  ،ؤو اإلاعهىص بليها بدؿُحرها  ،هظلً الشغواث و اإلالاوالث التي جملً فيها هظه الجماعاث  ،ؤو اإلااؾؿاث
العمىمُت الخاطعت لىصاًتها ؤغلب ألاؾهم ؤو ؾلؼت مغجخت في اجساط اللغاع  .حشمل هظه اإلاغاكبت حمُع ؤوحه الدؿُحر،
بدُث جلُم هظه اإلاجالـ مضي جدلُم ألاهضاف اإلادضصة و الىخاثج اإلادللت  ،و هظا جيالُف و شغوغ اكخىاء و اؾخسضام
الىؾاثل اإلاؿخعملت  .عالوة على طلً  ،فهي جلىم  ،في هفـ ؤلاػاع  ،بمغاكبت اؾخعماٌ ألامىاٌ العمىمُت التي جخللاها
مسخلف الجمعُاث  ،و ول ألاحهؼة ألازغي التي حؿخفُض مً مؿاهمت في الغؤؾماٌ  ،ؤو مً مؿاعضة هُفما وان شيلها مً
ػغف الجماعاث الترابُت  ،باإلاىاػاة مع طلً  ،فهي حؿاهم في مغاكبت ؤلاحغاءاث اإلاخعللت بدىفُظ محزاهُاث الجماعاث اإلادلُت
و هُئاتها  ،هما جخىلى مغاكبت الخصغٍذ ؤلاحباعي باإلامخلياث لبعع مىخسبي اإلاجالـ اإلادلُت ،و الغغف اإلاهىُت و بعع فئاث
اإلاىظفحن و ألاعىان العمىمُحن.»1
جإؾِؿا على ما ؾبم  ،و باعخباع الجهت صاخبت الصضاعة باليؿبت لباقي الجماعاث الترابُت  ،فلض ؤصبدذ الجهت
جسظع لىفـ الغكابت اإلاالُت التي حؿغي على باقي الجماعاث الترابُت ألازغي جؼبُلا للملخظُاث اللاهىهُت و الخىظُمُت
اإلالؼمت  .همضزل هظغي للخضبحر اإلاالي الجهىي الؿلُم و جغؾُسا إلابضؤ ؾُاصة اللاهىن .
جخجلى ؤهمُت هظه الىعكت البدثُت في ببغاػ الضوع الظي ًمىً ؤن جلعبه عكابت اإلاداهم اإلاالُت على مؿخىي خيامت جضبحر
اإلاىاعص اإلاالُت الجهىٍت  ،و ججاوػ بعع الازخالالث اإلاغجبؼت بخضبحر هظه اإلاىاعص ؾىاء في مغخلت ؤلاعضاص ؤو الخىفُظ ،و هظا ببغاػ
مضي اللىة اإلالؼمت لخلاعٍغها.
على طىء طلً فةن حىهغ بشيالُت ملالخىا هظه جدبلىع في ؤلاحابت على الدؿائٌ اإلاخمثل في مفاعكخحن ؤؾاؾِخحن
والخالي:

 - 1التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  ، 2014ص .8-9
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إلى أي حد حضاهم املحاكم املاليت في حكامت الخدبير املالي الجهوي ؟ و ما مدى القوة امللسمت

لخوصياتها ؟
هظغا لخعضص مؿاعاث الخضبحر اإلاالي الجهىي و ازخصاصاث اإلاداهم اإلاالُت  ،ؾىعخمض معالجت ؤلاشيالُت الغثِؿُت مً
زالٌ ألاؾئلت الفغعُت الخالُت :


ؤًً جخجلى ؤهم ازخالالث الخضبحر اإلاالي الجهىي للمىاػعاث ؟



ؤًً جخجلى ؤهم ازخالالث الخصغٍذ ؤلاحباعي إلامخلياث ؤعظاء اإلاجالـ الجهىٍت اإلاىخسبت ؟



ما مضي اللىة اإلالؼمت لخىصُاث اإلاداهم اإلاالُت ؟

حؿدىض هظه الىعكت البدثُت على افتراض ؤؾاس ي ًخجلى في وىن حىصة عكابت اإلاداهم اإلاالُت لها ؤزغ هبحر في ججىٍض
الخضبحر اإلاالي الجهىي  ،هما حؿدىض بلى حؿلُؽ الظىء على مياهت الخضبحر اإلاالي الجهىي في طىء جلاعٍغ اإلاداهم اإلاالُت  ،فلض
فغطذ بهغاهاث الخضبحر اإلاالي الجهىي طغوعة وحىص هظام عكابي ٌؿهغ على حىصة مؿاعاث هظا الخضبحر و الخض مً ول
الازخالالث و ألاعؼاب اإلامىىت .
في ؾبُل جدلُم الهضف اإلايشىص مً هظه الىعكت البدثُت  ،وعخمض على اإلاىهج اللاهىوي  ،مؿدىضًً في طلً على
اإلاىهج الىصفي الخدلُلي هظغا لخىافم هظًً اإلاىهجحن مع مىطىع البدث مً خُث الشيل و اإلاىطىع  .و طلً وفم
الخصمُم الخالي :


املحور ألاول  :الخدبير املالي الجهوي للمىازعاث .



املحور الثاوي  :الخصريح إلاجباري ملمخلكاث أعضاء املجالط الجهويت املىخخبت .
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املحور ألاول  :الخدبير املالي الجهوي للمىازعاث .
للض عغف مىطىع جضبحر مىاػعاث الجماعاث الترابُت باإلاغغب جؼىعا مهما في الؿىىاث ألازحرة  ،زاصت فُما ًخعلم ب
« مىطىعي الخمثُلُت و الضفاع عً مصالح جلً الجماعاث  ،و طلً بغُت بعؾاء و جغؾُش ؤؾـ الالمغهؼٍت و مبضؤ جلُُم ؤصاء
اإلاخضزلحن و جدضًض اإلاؿاولُاث في ول مغخلت مً مغاخل جضبحر اإلاىاػعاث ،و هظا جغشُض الىفلاث.» 1
و بفظل ؤلاصالخاث الؿُاؾُت الجضًضة التي حعلذ الجهت جدبىؤ مغجبت الصضاعة باليؿبت لباقي الجماعاث الترابُت
ألازغي  ،مىذ اإلاشغع اإلاغغبي صالخُت جضبحر مىاػعاث الجهت لغثِـ اإلاجلـ  ،خُث ًخىلى هظا ألازحر بمىحب ملخظُاث اللاهىن
الخىظُمي اإلاخعلم بالجهاث عكم  « 111.14مهمت جمثُل الجهت لضي اإلاداهم  ،فهى اإلاعني بةكامت حمُع الضعاوي اللظاثُت
اإلاخعللت بالجهت ،و مخابعتها في حمُع اإلاغاخل  ،هما ًلُم حمُع الضعاوي اإلاخعللت بالخُاػة و ًضافع عنها  ،بطافت بلى اللُام
بجمُع ألاعماٌ الخدفظُت ؤو اإلاىكفت لؿلىغ الخم  ،و ًضافع عً الخعغطاث اإلالضمت طض اللىاثذ اإلاىطىعت لخدصُل الضًىن
اإلاؿخدلت للجهت ،هما ًلضم بسصىص اللظاًا اإلاخعللت بالجهت  ،ول ػلب لضي اللظاء الاؾخعجالي  ،زم ًخدبع اللظُت عىض
اؾخئىاف ألاوامغ الصاصعة عً كاض ي اإلاؿخعجالث . » 2و « ًؼلع وحىبا اإلاجلـ على ول الضعاوي اللظاثُت التي جم عفعها زالٌ
الضوعة العاصًت ؤو الاؾخثىاثُت اإلاىالُت لخاعٍش بكامتها.»3
فملابل صالخُت جضبحر اإلاىاػعاث التي مىدها اإلاشغع لغثِـ مجلـ الجهت  ،و ججاوػا ليل الازخالالث اإلاغجبؼت
بخدصُل صًىن الجهت التي جضزل في بػاع ازخصاصاث عثِؿها  .ؾً اإلاشغع اإلاغغبي « علىباث ًترجب عنها بخالت الؿلؼت
الخيىمُت اإلايلفت بالضازلُت ألامغ بلى اإلادىمت ؤلاصاعٍت لخىكُف عثِـ مجلـ الجهت عً مماعؾت مهامه بلى خحن البذ في ػلب
عؼله ،و طلً بعض جىصل هظا ألازحر بمغاؾلخه كصض ؤلاصالء بةًظاخاث هخابُت خىٌ ألافعاٌ اإلايؿىبت بلُه و جىصل الؿلؼت
الخيىمُت اإلايلفت بالضازلُت بةًظاخاجه الىخابُت  ،مع بمياهُت مخابعت عثِـ مجلـ الجهت كظاثُا. » 4
و بصضوع اللاهىن الخىظُمي اإلاخعلم بالجهاث عكم  ، 111.14بخاعٍش ً 7ىلُى  ، 2015جم حعىٍع ماؾؿت اإلاؿاعض
اللظاجي بماؾؿت الىهُل اللظاجي ،خُث ًخىلى هظا ألازحر « جدذ ػاثلت عضم اللبىٌ جلضًم اإلاؿاعضة اللاهىهُت للجهاث و
هُئاتها ،و مجمىعاث الجهاث و مجمىعاث الجماعاث الترابُت ،هما ًاهل للترافع ؤمام اإلادىمت اإلاداٌ بليها ألامغ ،و مباشغة
الضفاع عً الجهاث في حمُع الضعاوي التي حؿتهضف مؼالبت الجهاث و هُئاتها ،هظلً مجمىعاتها و مجمىعاث الجماعاث

 - 1نفس املرجع السابق  ،ص . 20
 - 2املادة  237من القانون التنظيمي للجهات رقم .111.14
 - 3املادة  238من القانون التنظيمي للجهات رقم .111.14
 - 4املادة  67من القانون التنظيمي للجهات رقم .111.14
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الترابُت بإصاء صًً ؤو حعىٍع  ،هما ًمىً ؤن جيىن الخضماث التي ًلضمها هظا ألازحر اإلالضمت للجهت و هُئاتها و مجمىعاتها و
مجمىعاث الجماعاث الترابُت مىطىع اجفاكُاث.» 1
بن ألاصل في ازخصاص اإلاؿاعضة اللظاثُت ً ،غحع « بلى ماؾؿت الىوالت اللظاثُت للمملىت اإلادضزت على الصعُض
اإلاغهؼي  ،بط ًىص ظهحر  02ماعؽ  1953في ماصجه ألاولى على بلؼامُت بصزاٌ الىهُل اللظاجي للمملىت في حمُع الضعاوي التي
حؿتهضف الخصغٍذ بمضًىهُت الضولت و ماؾؿاتها  ،باؾخثىاء الظغاثب و ؤمالن الضولت .» 2و هى هفـ ألامغ الظي ؤهضجه اإلااصة 514
مً كاهىن اإلاؿؼغة اإلاضهُت « جدذ ػاثلت عضم كبىٌ الضعىي.»3
على هظا ألاؾاؽ ً ،مىً اللىٌ بإن بخضار حهاػ للمؿاعضة اللظاثُت على اإلاؿخىي الجهىي هى اعتراف طمني مً
اإلاشغع بىحىص ازخالالث على مؿخىي الخضبحر اإلاالي للمىاػعاث  ،و حعبحر عً كىاعخه بإهمُت اإلاؿاعضة اللظاثُت في ججاوػ
ألاعؼاب اإلامىىت  ،بال ؤن هظا الخصىع الىظغي الظي ؾعى بلُه اإلاشغع  ،لم حعمل به حهاث اإلاملىت  ،و الضلُل على طلً  ،جلغٍغ
اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث ألازحر لؿىت  ، 2018الظي ؤشاع بلى « عضم حعُحن الجماعاث الترابُت للىهُل اللظاجي  ،بطافت بلى
عضم جىفغ اإلاخضزلحن في هظا الشإن على بخصاثُاث صكُلت  ،ؾىاء فُما ًخعلم بعضص اللظاًا الغاثجت ؤو ألاخيام  ،زم اللغاعاث
النهاثُت اإلاىفظة منها و الغحر اإلاىفظة  ،خُث ؤعحع اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث ؤؾباب طلً بلى غُاب الخيؿُم و الخإػحر ،و عضم
اعخماص هظام معلىماحي زاص بخضبحر اإلاىاػعاث  .هما ؤشاع هفـ الخلغٍغ بلى عضم جىفُظ وؿبت مهمت مً ألاخيام ،و طعف
الاعخماصاث اإلاالُت اإلابرمجت لخىفُظ ألاخيام و اللغاعاث اللظاثُت النهاثُت ،ػص على طلً جغاهم اإلابالغ اإلاديىم بها  ،و صضوع ؤخيام
جخظمً غغاماث تهضًضًت  ،و ألازؼغ مً طلً ؤن ألامغ وصل بلى خض الدجؼ على ممخلياث و ؤمىاٌ بعع الجماعاث الترابُت . » 4و
هى ما ًاهض التهاون الىاضح لهاالء اإلاىخسبحن  ،و عضم الالتزام باإلالخظُاث اللاهىهُت ،زاصت ما هصذ علُه اإلااصة  237مً
اللاهىن الخىظُمي للجهاث عكم  ،111.14و بالخالي ٌؿخىحب ألامغ جؼبُم ملخظُاث اإلااصة  67مً هفـ اللاهىن الخىظُمي، 5
 -1املادة  242من القانون التنظيمي للجهات رقم .111.14
 - 2ظهري شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة  ،املؤرخ يف  ، 2/3/1953منشور اجلريدة الرمسية عدد  ، 2109بتاريخ  11رجب  ، ( 27- 03-1953) 1372ص
. 1143
 - 3ظهري شريف مبثابة قانون رقم  1-74-447بتاريخ  11رمضان  28) 1394شتنرب  ( 1974باملصادقة على نص قانون املسطرة املدنية  ،جريدة رمسية عدد  32.30مكرر  ،بتاريخ 13
رمضان  30) 1394شتنرب  ، ( 1974ص  ، 2742الذي أضيفت إليو تعديالت بتاريخ  30مارس  ، 2013جريدة رمسية عدد . 6156
 - 4التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنيت  ، 2017 -2016سنة  ، 2018ص .20

 - 5إذا ارتكب عضو من أعضاء جملس اجلهة غري رئيسها أفعاال خمالفة للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل تضر بأخالقيات املرفق العمومي و مصاحل اجلهة قام وا ي اجلهة عن رريق رئيس اجمللس مبراسلة
املعين باألمر لإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال املنسوبة إليو داخل أجل ال يتعدى عشرة ( )10أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
 إذا ارتكب رئيس اجمللس أفعاال خمالفة للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل ،قامت السلطة ا حلكومية املكلفة بالداخلية مبراسلتو قصد اإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال املنسوبة إليو ،داخل أجل اليتعدى عشرة ( )10أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

 جيوز للسلطة احلكومية املكلفة بالداخلية أو لوا ي اجلهة ،بعد التوصل باإليضاحات الكتابية املشار إليها يف الفقرتني األوىل و الثانية أعاله ،حسب احلالة ،أو عند عدم اإلدالء هبا بعد انصرام األجلاحملدد ،إحالة األمر إىل احملكمة اإلدارية و ذلك لطلب عزل عضو اجمللس املعين باألمر من جملس اجلهة أو عزل الرئيس أو نوابو من عضوية املكتب أو اجمللس.
و تبت احملكمة يف الطلب داخل أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ توصلها باإلحالة.
 و يف حالة االستعجال ،ميكن إحالة األمر إىل القضاء االستعجا ي باحملكمة اإلدارية الذي يبت فيو داخل أجل  48ساعة من تاريخ توصلو بالطلب. -يرتتب على إحالة األمر إىل احملكمة اإلدارية توقيف املعين باألمر عن دمارسة مهامو إىل حني البت يف رلب العزل.
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لخىكُف عئؾاء مجالـ الجهاث اإلاعىُحن بهظه الازخالالث عً مماعؾت مهامهم بلى خحن البذ في ػلب عؼلهم  ،مع جدغًٍ
مؿؼغة اإلاخابعت اللظاثُت في خلهم وفم اإلالخظُاث اللاهىهُت اإلاعمىٌ بها في هظا الشإن .
مً اإلاعلىم ؤن الضؾخىع اإلاغغبي لعام « 2011لم ًىخف فدؿب بخسىٍل اإلاداهم اإلاالُت مياهت مغهؼٍت و علُا في
مىظىمت مغاكبت اإلاالُت العمىمُت و بخىؾُع صالخُتها  ،بل بهه  ،مً ؤحل مىذ مبضؤ الشفافُت معىاه اليامل  ،ؤلؼم اإلاجلـ
ألاعلى للخؿاباث  ،باإلطافت بلى الخلغٍغ الؿىىي الظي ًغفعه بلى حاللت اإلالً و الظي ًخظمً بُاها عً حمُع ؤعماله  ،بظغوعة
وشغ ؤعماله بما فيها الخلاعٍغ الخاصت و اإلالغعاث اللظاثُت. »1
جبعا لظلً  ،و في بػاع الخضبحر ؤلاصاعي للمىاػعاث و جإزحره على اجساط اللغاع اإلاالي الجهىي  ،ؤشاع جلغٍغ اإلاجلـ ألاعلى
للخؿاباث لؿىت  ، 2018بلى ؤن « مهمت الخضبحر ؤلاصاعي لهظه اإلاىاػعاث جخم بشيل ؤفلي على مؿخىي حمُع اإلاصالح الجماعُت  ،و
هى هفـ ألامغ باليؿبت إلااؾؿت الىهُل اللظاجي  ، ،خُث ًاهض الخلغٍغ على عضم اعخماص بصاعة اإلاساػغ في مجاٌ اإلاىاػعاث
لخجاوػها و بًجاص الخلىٌ اإلاىاؾبت للخض منها  ،هةبغام اجفاكُاث وصًت مع اإلاضًىحن الخاثؼًٍ على ؤخيام و كغاعاث كظاثُت نهاثُت
مً ؤحل جىفُظها  ،زم الخدؿِـ بالضوع الىكاجي في اإلاىاػعاث لخفاصي اللجىء بلى اللظاء ،و جفعُل آلُاث الاؾدشاعة اللاهىهُت  ،و
اللجىء اإلادضوص إلاؿاػغ الؼعً في ألاخيام و اللغاعاث الصاصعة طضها ،و ببغام اجفاكُاث وصًت مع اإلاضًىحن الخاثؼًٍ على ؤخيام و
كغاعاث كظاثُت نهاثُت مً ؤحل جىفُظها.» 2
طماها للخلىق اإلاالُت للغحر ،و التي جخعلم بمؼالبت الجهت بإصاء صًً ؤو حعىٍع  ،حعل اإلاشغع هظه الضعاوي «
مغفىطت جدذ ػاثلت عضم اللبىٌ مً لضن اإلاداهم اإلاسخصت ،بال بعض بخالت هظه الشياًاث مؿبلا بلى والي الجهت ،الظي ًضعؽ
الشياًت في ؤحل ؤكصاه زالزىن ًىما ابخضاء مً جاعٍش حؿلُم الىصل  .لُبلى للجهت اإلاشخىُت خم الازخُاع بعض طلً بما بغفع
شياًخه هاجه بلى الؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت بالضازلُت التي جضعؾها صازل ؤحل ؤكصاه زالزىن ًىما ابخضاء مً جاعٍش جىصلها
بالشياًت  ،ؤو عفع الضعىي مباشغة ؤمام اإلاداهم اإلاسخصت .»3و هى ما ججؿضه ملخظُاث اإلااصة  118مً صؾخىع  ، 2011خُث
ؤن "ول كغاع اجسظ في اإلاجاٌ ؤلاصاعي ؾىاء جىظُمُا ؤو فغصًا ً ،مىً الؼعً فُه ؤمام الهُئت اللظاثُت اإلاسخصت " .باعخباع
اللظاء ؤلاصاعي اإلاالط آلامً للمىاػىحن مً ول حعؿف كض ًصضع عً بصاعة الجهت ؤو ؤشخاصها .
في هفـ الاججاه  ،وكف جلغٍغ اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث لعام  2018على عضة ازخالالث جمـ بةخضي الخلىق اإلاىدؿبت
للغحر ،و اإلاخمثلت ؤؾاؾا في:
-ال حتول إحالة األمر إىل احملكمة اإلدارية دون املتابعات القضائية ،عند االقتضاء.

 - 1إبراىيم بن بو  " :نظام مسؤولية املدبرين العموميني أمام القاضي املا ي"  ،منشورات اجمللة املغربية للسياسات العمومية  ،الطبعة األوىل  ،مطبعة روب بريس -الرباط  ،ماي – سنة  ، 2017ص
. 17
 - 2التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنيت  ، 2017 -2016مرجع سابق  ،ص .21
 - 3املادة  67من القانون التنظيمي للجهات رقم .111.14
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أوال  :الاعخضاء اإلااصي على ؤعاض ي الغحر  ،و الظي ًدغم الجهاث مً الاؾخفاصة مً مؼاًا مؿؼغة هؼع اإلالىُت  ،و ًدملها ؤعباء
بطافُت .
ثاهيا :التهاون في هلل ملىُت العلاعاث مىطىع ؤخيام و كغاعاث نهاثُت صاصعة في بػاع كظاًا الاعخضاء اإلااصي ،ما ًازغ على
الغصُض العلاعي للجهاث التي جدخل مىكع الصضاعة باليؿبت لباقي الجماعاث الترابُت .
ففي ظل التهاون الخاصل على مؿخىي جىفُظ اإلالخظُاث اللاهىهُت و الازخالالث على مؿخىي الخضبحر  ،ؾخظل
الجماعاث الترابُت و في صضاعتها الجهاث حعاوي مً ؾىء الخضبحر اإلاالي للمىاػعاث اللظاثُت  ،ما ًجعلها حؿخجزف مىاعص مالُت
ؤزغي هي في غنى عنها مً زالٌ الضًىن و الغغاماث اإلاللاة على عاجلها  ،بطافت بلى زؼغ الدجؼ على ممخلياتها  .و هى ما ًازغ
ؾلبا على اؾخلغاعها اإلاالي.
فةطا واهذ حل مىاػعاث الخضبحر اإلاالي الجهىي التي جثاع في هظا الصضص حعىص للصىع في الخضبحر ؤلاصاعي و اإلاالي و عضم
الخلُض باإلاؿاػغ ،فاألمغ ًلخض ي جلضًغ حجم ألازغ اإلاالي الظي جسلفه هظه اإلاىاػعاث و الىكىف على ألاؾباب اإلااصًت لها .فإهبر
جدضي حعِشه الجهاث الُىم  ،هى جدضي جؼبُم اللاهىن عىض مماعؾت ازخصاصاتها و مهامها التي جخلاػع ؤخُاها مع مصالح و
خلىق الغحر  ،زاصت في ظل جىامي الىعي اللاهىوي لضي اإلاىاػً اإلاغغبي .و هى ما ًخؼلب الىكىف على ؤهم ؤلاشيالُاث اللاهىهُت
و الخضبحرًت التي جدض مً هجاعت الخضبحر اإلاالي للمىاػعاث و اوعياؾاث هظه الىطعُت على اإلاالُت الجهىٍت .
فال شً ؤن الازخالالث الؿالفت الظهغ  ،و التي ؤباهذ عنها جلاعٍغ اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث جىضعج طمً مهمت جلُُم
جضبحر اإلاىاػعاث اللظاثُت للجهاث  ،و طلً بمىحب ملخظُاث اإلاىاص  57بلى  57مً اللاهىن عكم  99-26اإلاخعلم بمضوهت اإلاداهم
اإلاالُت  ،ألحل الىكىف على ؤوحه هظا الخضبحر و هظا الىخاثج اإلادللت و جلضًم الؿبل اإلامىىت و اإلاخمثلت في الخىصُاث الىفُلت
بخدؿحن ػغق الخضبحر و الؼٍاصة مً الفعالُت  .لىً ًبلى الؿااٌ اإلاؼغوح هى  :ما مضي فعالُت هظه الخىصُاث و ما مضي كىتها
اإلالؼمت ؟
اهؼالكا مً اإلاالخظاث اإلاسجلت في جلغٍغ اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث بسصىص جلُُم جضبحر اإلاىاػعاث اللظاثُت
للجماعاث الترابُت ً ،لخض ي مىطىع الخضبحر اإلاالي الجهىي للمىاػعاث بعض الدصخُص الضكُم لىاكع هظا الخضبحر  ،و جدضًض ؤهم
معُلاجه  ،العمل -بطن  -على جدضًض اؾتراجُجُت لخضبحر هظه اإلاىاػعاث  ،و طلً عً ػغٍم :
 الوقاًت من املىازعاث  :عبر الخيىًٍ اإلاؿخمغ في مجاٌ جضبحر اإلاىاػعاث و حعل الاؾدشاعة اللاهىهُت في هظا اإلاجاٌؤؾاؾا لخضبحر اإلاىاػعاث إلاعغفت الخُاعاث اللاهىهُت .
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 إًجاد الحلول البدًلت لفض املىازعاث  :عً ػغٍم اإلاؿؼغة الخصالخُت في ول اللظاًا التي جيىن فيها مؿاولُتالجهت زابخت .هظغا للضوع الظي ًمىً ؤن جلعبه هظه اإلاؿؼغة في الخللُص مً حجم اإلاىاػعاث  ،و ؤلاؾغاع في خلها  ،و بالخالي عبذ
الجهض و الىكذ و الخيلفت .
 جوصيع صالحياث الوكيل القضائي للجهت  :بمىده ازخصاصاث ملؼمت بلىة اللاهىن بضٌ صوعه الاؾدشاعي  ،و هظامهمت الضفاع عً الجهاث بشيل جللاجي بضٌ جيلُفه مً الجهت  ،و مىده الىؾاثل و الؿلؼاث الىفُلت لخماًت اإلااٌ العام
الجهىي .

املحور الثاوي  :الخصريح إلاجباري ملمخلكاث أعضاء املجالط الجهويت املىخخبت .
للض عغفذ مىظىمت الخصغٍذ ؤلاحباعي باإلامخلياث باإلاغغب جؼىعا كاهىهُا  ،بضؤ باللاهىن عكم  92.25بخاعٍش  07صحىبر
 1992اإلاخعلم بةكغاع مىظفي و مؿخسضمي الضولت  ،و الجماعاث اإلادلُت  ،و الغغف اإلاهىُت  ،و ؤعظاء الخيىمت  ،و ؤ عظاء
مجلـ الىىاب باإلامخلياث العلاعٍت و اللُم اإلاىلىلت التي ًمليىنها ؤو ًملىها ؤوالصهم اللاصغًٍ  ،و اللاهىن عكم  54.06لعام
 2008اإلاخعلم بةخضار الخصغٍذ ؤلاحباعي لبعع مىخسبي اإلاجالـ اإلادلُت و الغغف اإلاهىُت و بعع فئاث اإلاىظفحن ؤو ألاعىان
العمىمُحن بممخلياتهم  ،هما جم حعؼٍؼ الترؾاهت اللاهىهُت للخصغٍذ ؤلاحباعي باإلامخلياث باإلاغؾىم عكم  02.09.207بخاعٍش 08
صٌؿمبر  2009اإلاخعلم بخدضًض همىطج الخصغٍذ ؤلاحباعي باإلامخلياث و وصل الدؿلم و بالخض ألاصوى لألمىاٌ اإلاىلىلت الىاحب
الخصغٍذ بها  ،هظلً مصاصكت اإلاغغب على الاجفاكُت ألاممُت إلاداعبت الفؿاص لعام  2003و التي وشغث بالجغٍضة الغؾمُت بخاعٍش
ً 17ىاًغ  2008عضص  . 5596و التي وان الخصغٍذ ؤلاحباعي للممخلياث ؤهم عىاصغها  .و الظي حعله اإلاشغع اإلاغغبي مً
ازخصاص اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث بمىحب اإلااصة  147مً صؾخىع  ، 2011و هظاما ملؼما بمىحب ملخظُاث الىزُلت
الضؾخىعٍت  ،خُث « ًجب على ول شخص مىخسبا وان ؤو معُىا ً ،ماعؽ مؿاولُت عمىمُت  ،ؤن ًلضم ػبلا للىُفُاث اإلادضصة
في اللاهىن  ،جصغٍدا هخابُا باإلامخلياث و ألاصىٌ التي في خُاػجه  ،بصفت مباشغة ؤو غحر مباشغة  ،بمجغص حؿلمه إلاهامه  ،زالٌ
مماعؾتها و عىض اهتهائها. »1
على هظا ألاؾاؽ  ،جسظع مالُت الجهاث للملخظُاث اللاهىهُت للمداهم اإلاالُت  ،همثُالتها مً الجماعاث الترابُت .
فهي جسظع بمىحب هظه اإلالخظُاث لغكابت اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث  ،خُث « جسظع العملُاث اإلاالُت و اإلاداؾباجُت لهظه
الجهاث لخضكُم ؾىىي ًخم في عحن اإلايان و بىاء على الىزاثم اإلاالُت و اإلاداؾباجُت  ،جىجؼه بشيل مشترن اإلافدشُت العامت
للمالُت و اإلافدشُت العامت لإلصاعة الترابُت ،و التي جىجؼ بىاءا علُه جلغٍغا جبلغ وسخ مىه بلى عثِـ مجلـ الجهت و بلى والي الجهت و
بلى الؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت بالضازلُت  ،و هظا بلى اإلاجلـ الجهىي للخؿاباث اإلاعني الظي ًخسظ بىاء على زالصاث الخضكُم
 - 1املادة  158من الدستور املغريب لعام . 2011
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ؤلاحغاءاث التي ًغاها مىاؾبت  ،مع جبلُغ هظا ألازحر وسخت مً الخلغٍغ بلى مجلـ الجهت مً ؤحل الخضاوٌ فلؽ صون اجساط ؤي
ملغع في هظا الشإن . » 1ما ًجعل اإلاداهم اإلاالُت هظغٍا و بدىم الازخصاص اإلاغهؼي صاخبت اللغاع طاث اللىة ؤلالؼامُت التي
حؿخمضها مً اللاهىن طاجه ،و طلً خؿب ملخظُاث اللاهىن الخىظُمي للجهاث عكم  ،111.14فظال عً صؾترة ازخصاصها في
مجاٌ الخصغٍذ ؤلاحباعي للممخلياث جفعُال إلابضؤ عبؽ اإلاؿاولُت باإلاداؾبت  ،و مضزال إلاداعبت الفؿاص اإلاالي  .باعخباع ؤن
الخصغٍذ ؤلاحباعي باإلامخلياث هى بحغاء عكابي إلزباث الجزاهت و الشفافُت  ،و اإلاؿاهمت في الىشف عً حغٍمت ؤلازغاء غحر
اإلاشغوع إلاىخسبي الجهاث  ،و الجماعاث الترابُت  .زاصت و ؤن هؼاهت هظه ؤلاحغاءاث ججعل اإلاىخسبحن اإلالؼمحن بخلضًم الخصغٍذ
بممخلياتهم في طُم و زىف مً شضة مغاكبت اإلاداهم اإلاالُت على ول زغوة غحر مشغوعت  ،و بظلً فهظا الىىع مً الغكابت ًدضر
ؤزغا بًجابُا على مؿخىي الخضبحر اإلاالي الجهىي .
فبمىاؾبت ازخصاص اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث فُما ًسص الخصغٍذ باإلامخلياث  ،ؤشاع جلغٍغ هظه ألازحرة بغؾم
ؾىت  ، 2014ؤن « عضص الخصغٍداث ؤلاحباعٍت للممخلياث التي جىصل بها اإلاجلـ الجهىي للخؿاباث بجهت العُىن الؿاكُت
الخمغاء همثاٌ على طلً  ،بغع الىظغ عً ػبُعتها  ،بلغذ  225جصغٍدا 224 ،منها ًسص اإلاىظفحن  ،بطافت بلى جصغٍذ واخض
ًغحع للمىخسبحن .و مىظ صزىٌ كاهىن الخصغٍذ ؤلاحباعي باإلامخلياث خحز الخىفُظ ؾىت  2010جىصل اإلاجلـ الجهىي للخؿاباث
بما مجمىعه  11239جصغٍدا ،منها  10861تهم اإلاىظفحن بمسخلف فئاتهم و 378تهم اإلاىخسبحن  .و ملاعهت بلىاثذ اإلالؼمحن اإلاضلى
بها مً ػغف اإلاصالح اإلاعىُت ،فةن وؿبت جلضًم الخصاعٍذ ججاوػث  55في اإلااثت باليؿبت للمىظفحن و لم جخجاوػ  % 5باليؿبت
للمىخسبحن.»2
في هفـ الؿُاق  ،ؤشاع جلغٍغ اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث بغؾم  ، 2017 -2016بلى ؤن اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث
كض جللذ زالٌ ؾىتي  2016و  « 2017ما مجمىعه  67.552جصغٍدا باإلامخلياث  ،منها  61.396على مؿخىي اإلاجالـ الجهىٍت ،
لُصل بظلً العضص ؤلاحمالي للخصغٍداث التي جللتها اإلاداهم اإلاالُت مىظ ؾىت  2010ما مجمىعه  222.026جصغٍدا.»3
على هظا ألاؾاؽ  ،وؿخيخج ؤن هىان جؼىعا ملمىؾا على مؿخىي الخصغٍداث اإلاصغح بها لضي اإلاجالـ الجهىٍت
للخؿاباث  ،بال ؤن اإلاالخظت التي ًجب بزاعتها هي ؤن جلاعٍغ هظه اإلاجالـ حعىص لؿىتي  2014و  ، 2018في خحن ؤن الخلاعٍغ
هفؿها حشحر على ؤن اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث جىصل بالخصغٍداث الؿالفت الظهغ ما بعض صزىٌ اللاهىن عكم  54.06اإلاخعلم
بةخضار الخصغٍذ ؤلاحباعي لبعع مىخسبي اإلاجالـ اإلادلُت و الغغف اإلاهىُت و بعع فئاث اإلاىظفحن ؤو ألاعىان العمىمُحن
بممخلياتهم خحز الخىفُظ ؾىت  ، 2010بمعنى ؤن اإلالؼمحن بالخصغٍذ كض ػاولىا مهامهم ػُلت اإلاضة الفاصلت بحن صزىٌ اللاهىن خحز
الخىفُظ و صُاغت جلاعٍغ اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث لعامي  ، 2014و .2018
 - 1املادة  227من القانون التنظيمي للجهات رقم .111.14
 - 2التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات  ،برسم سنة  ، 2014مرجع سابق  ،ص . 11
 - 3التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات  ،برسم سنيت  ، 2017 -2016مرجع سابق  ،ص . 4
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فاإلاالخظت ألاولى التي ًمىً اؾخيخاحها ،هي اإلاضة الؼىٍلت التي مغث على اهدشاف  ،ؤو الفصح عً عضم الخصغٍذ
باإلامخلياث مً كبل اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث مع العلم ؤن هظه اإلاجالـ جلىم بصُاغت جلاعٍغ ؾىىٍت  ،و « كض مىدذ لها
ازخصاصاث واؾعت و ؤػغ علُا في مُضان اللظاء و ؤلاصاعة ختى جظمً لها فعالُت اإلاغاكبت.»1
ؤما اإلاالخظت الثاهُت فخخجلى في العؼٌ اإلاخإزغ ٌ  26مىخسبا بالجماعاث الترابُت عً ػغٍم مجمىعت مً اإلاغاؾُم
صضعث مازغا بالجغٍضة الغؾمُت بخاعٍش  26ماي  ،2 2020بؿبب عضم حؿىٍت ؤوطاعهم وفلا إلالخظُاث اإلااصة ألاولى مً
اللاهىن عكم  54.06اإلاخعلم بةخضار الخصغٍذ ؤلاحباعي لبعع مىخسبي اإلاجالـ اإلادلُت و الغغف اإلاهىُت و بعع فئاث اإلاىظفحن
ؤو ألاعىان العمىمُحن بممخلياتهم .
و بالخالي هدؿاءٌ خىٌ مضي بلؼامُت اإلااصة  1مً اللاهىن عكم  54.06الؿالف الظهغ ،3التي جلح على طغوعة جصغٍذ
اإلالؼمحن صازل ؤحل زالزت ؤشهغ اإلاىالُت لإلعالن عً اهخسابهم  ،و التي ًجب ؤن ال جخجاوػ زالزت ؤشهغ جددؿب ابخضاء مً جاعٍش
اهتهاء مهمتهم اإلاظوىعة  ،هظلً اإلاىاص  ، 4 7-8-10مً هفـ اللاهىن  ،مع العلم ؤن بعع اإلاىخسبحن ًخىفغون « على ؤصــىٌ
مملىهت في الخاعج و التي بم ًخؼغق بليها اللاهىن عكم  54.06اإلاخعلم بالخصغٍذ ؤلاحباعي للممخلياث ، » 5فظال على عضم جىفغ
اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث على صالخُاث كاهىهُت للخإهض مً صضق اإلاعؼُاث التي ًضلي بها اإلاعىُىن بالخصغٍذ باإلامخلياث و
التي جخم في ؾغٍت جامت  ،و هى ما مً شإهه هؼع مصضاكُت الضولت في مداعبت الفؿاص اإلاالي و الاهخسابي  ،و التي اهظم و صاصق
اإلاغغب بمىحبها على الاجفاكُت الضولُت إلاداعبت الفؿاص و التي جىمً ؤهم ؤغغاطها في « جغوٍج و جضعُم الخضابحر الغامُت بلى مىع و

 - 1عبد العزيز توفيق ":قانون احملاكم املالية" ،سلسلة النصوص التشريعية املغريب ،الطبعة األوىل  ،مطبعة النجاح اجلديدة -الدار البيضاء  ،سنة  ، 2003ص.7

 - 2ابتداء من مرسوم رقم  282.19.2صادر يف  3شوال  26 (1441ماي  ، ) 2020إىل مرسوم رقم  313.19.2صادر يف  3شوال  26 (1441ماي  (2020اجلريدة الرمسية  :عدد رقم
 ، 6892الصادرة بتاريخ  26شوال  1441املوافق  18يونيو  -سنة . 2020
 - 3القانون رقم  54.06املتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض منتخيب اجملالس احمللية والغرف املهنية و بعض فئات املوظفني أو األعوان العموميني مبمتلكاهتم  ،اجلريدة الرمسية  :عدد رقم ، 5679
الصادرة يوم اإلثنني  3نونرب  -سنة . 2008

 … يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية و القروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أورئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية  ،أن يصرح  ،داخل أجل ثالثة أشهر الموالية لإلعالن عن انتخابو  ،بمجموع أنشطتو المهنية و المهام االنتخابية التي يمارسها  ،عالوة على المهمة
المذكورة أعاله  ،و الممتلكات التي يملكها أو يملكها أوالده القاصرون أو يدبرىا و كذا المداخيل التي استلمها  ،بأية صفة من الصفات  ،خالل السنة السابقة للسنة التي تم انتخابو فيها…
 - 4المادة  : 7يطلع رئيس المجلس الجهوي للحسابات المعني باألمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدارسة تصريحو و يمنحو أجل ستين يوما للرد على مالحظات ىذا األخير.

 -يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليو.

 يمكن لرئيس المجلس الجهوي للحسابات عند االقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات و مداخيل زوجو. المادة  : 8عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الزجرية  ،يحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ملف القضية على السلطةالقضائية المختصة  ،بطلب من رئيس المجلس المذكور.
 المادة  : 10يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في ىذه المادة أو الذي ال يطابق مضمون تصريحاتو أحكام البنود  1و 2و 3و 4أعاله أو الذي أدلىبتصريح غير كامل ولم يسو وضعيتو رغم إنذاره طبقا للبند  6أعاله  ،للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير األول.
 -يتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني باألمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل…

 - 5مؤمتر الدول األرراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ،الدورة العاشرة  ،استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ،مذكرة من األمانة العامة رقم  ، V.19-00574فبينا ،
بتاريخ  28-29أيار  ،مايو  -سنة  ، 2019ص .15/5

مجلت العلوم الضياصيت و القاهون  .العدد ،42املجلد  ،02اكخوبر/حشرين الاول 4040

املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

201

الخدبير املالي الجهوي الجدًد في ضوء جقارير املحاكم املاليت باملغرب .

أ/صيدي ابراهيم فعرش

ميافدت الفؿاص بصىعة ؤهفإ و ؤهجع  ،و حعؼٍؼ الجزاهت و اإلاؿاءلت و ؤلاصاعة الؿلُمت للشاون العمىمُت و اإلامخلياث العمىمُت.» 1
و هى ما ًجعلىا ؤمام بشيالُت حىهغٍت و اإلاخمثلت في مفاعكخحن مفاصهما  :ما مأٌ اإلاالُت العمىمُت و الجهىٍت في ظل التهغب و
الخملص مً الخصغٍذ ؤلاحباعي للممخلياث ؟ و ما مضي بلؼامُت جىصُاث اإلاداهم اإلاالُت في ظل غُاب مبضؤ ؾُاصة اللاهىن؟
على ؤؾاؽ ما ؾبم  ،وؿخيخج عضم فعالُت ؾُاؾت الخصغٍذ باإلامخلياث  ،عغم اعخباعها معُاعا ؤؾاؾُا إلاداعبت
الفؿاص في البلضان التي جامً بؿُاصة اللاهىن و عبؽ اإلاؿاولُت باإلاداؾبت  ،و بالخالي فاللاهىن اإلاخعلم بالخصغٍذ باإلامخلياث
ًبلى مجغص بػاع هظغي ًفخلغ بلى بعاصة ؾُاؾُت خلُلُت  ،ماصام ؤن اإلاشغع اإلاغغبي لم ًجعل مهمت ؤلاشغاف و الؿهغ على هظا
اإلاجاٌ بُض هُئت بصاعٍت مؿخللت  .فلض هشفذ جلاعٍغ اإلاداهم اإلاالُت ؤن اإلاماعؾت اإلاخعللت بالخصغٍذ باإلامخلياث ؤباهذ عً
مجمىعت مً الثغغاث التي حعتري هظا الىظام  ،على هظا ألاؾاؽ فمىظىمت الخصغٍذ ؤلاحباعي إلامخلياث مىخسبي الجهاث و باقي
الجماعاث الترابُت ؤصبدذ بداحت إلاغاحعت عمُلت لجعل مهمت خماًت اإلااٌ العام الترابي ؤهثر هجاعت و فعالُت .
فةطا وان الخىظُم اللاهىوي للمداهم اإلاالُت باإلاغغب ،جدىمه اإلالخظُاث الضؾخىعٍت ،زاصت اإلااصجحن  147و ، 148
هظلً ملخظُاث اللاهىن عكم  12.79اإلاخعلم باإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث الصاصع بدىفُظه الظهحر الشغٍف عكم ، 1.79.175
بطافت بلى ملخظُاث اللاهىن عكـم  62.99اإلاخعلـم بمضوهت اإلاداهـم اإلاالُت  ،الصاصع بدىفُظه الظهحر الشغٍـف عكم  ،1.02.124و
بن وان جلضًغ اللىة اإلالؼمت لخىصُاث اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث و مجالؿه الجهىٍت في عالكتها بمىخسبي مجالـ الجهاث و
الجماعاث الترابُت ً ،غحع ؤوال بلى الىظغ في ػبُعت هظه اإلاداهم و مجاالث جضزلها ،باعخباعها هظغٍا ماؾؿت طاث ازخصاص
كظاجي مالي مؿخلل .فةن الخىصُاث التي جصضعها هظه اإلاداهم  ،حؿخمض كىتها ؤلالؼامُت مً بلؼامُت اللاهىن طاجه وؾُاصجه ،ما
صام الهضف منها هى بعاصة جصغفاث مىخسبي الجهاث و الجماعاث الترابُت بلى صاثغة اإلاشغوعُت و الالتزام باللاهىن الظي ًبلى
ملؼما ليل اإلاىاػىحن على خض الؿىاء  ،فةصعاج ملخظُاث كاهىهُت جمىذ اإلاداهم اإلاالُت صالخُاث اإلاغاكبت و الخإصًب في صلب
الىزُلت الضؾخىعٍت ً ،بحن حجم اإلاؿاولُت اإلاللاة على عاجلها  ،و هى ما جاهضه ملخظُاث اإلااصة  149مً صؾخىع  2011باليؿبت
للؼابع اإلالؼم لخىصُاث هظه اإلاجالـ  ،و التي جىص على ؤن  '' :جخىلى اإلاجالـ الجهىٍت للخؿاباث مغاكبت خؿاباث الجهاث  ،و
الجماعاث الترابُت ألازغي و هُئاتها ،و هُفُت كُامها بخضبحر شاونها .و حعاكب عىض الاكخظاء ،عً ول بزالٌ باللىاعض الؿاعٍت
على العملُاث اإلاظوىعة''  ،و هى ما ًمىً اعخباعه ماشغا و صاللت على مضي طغوعة بلؼامُت جىصُاتها و مصضاكُتها في الخض مً
ازخالالث الخضبحر اإلاالي الجهىي و صُاهخه .

 - 1ظهري شريف رقم  ، 01-07-58الصادر يف  19من ذي العقدة  1428بنشر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املوقعة بنيويورك يف  31أكتوبر  ) 2003ج.ر .بتاريخ  8حمرم – 1429
 17يناير . ( 2008
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الخـ ــاج ـمــت :
اهؼالكا مما ؾبم ً ،مىً ؤن هسلص بلى هدُجت ؤؾاؾُت لهظا اإلاىطىع  ،مفاصها وىن اإلاداهم اإلاالُت الُىم ،
ؤصبدذ فاعال عثِؿُا في بعؾاء معالم شفافُت و خيامت الخضبحر اإلاالي الجهىي  ،ال ؾُما عبر آلُت الخلاعٍغ الؿىىٍت ؤو
اإلاىطىعاجُت ؤو الخاصت  ،مع العلم ؤن ما جخظمىه هظه الخلاعٍغ مً جىصُاث ًبلى عهُىا بالخجاوب معه مً ػغف اإلاساػبحن
بها ،مما كض ًفلضها غاًتها  ،و بالخالي عضم اإلاؿاهمت في بعؾاء اإلاباصت الؿالفت الظهغ و اإلاىصىص عليها في صلب الىزُلت
الضؾخىعٍت .
هما ؤن اللصىع الخاصل على مؿخىي عكابت اإلاداهم اإلاالُت  ،لِـ فلؽ في مضي بلؼامُت الخىصُاث التي جصضعها
هظه ألازحرة  ،بل ًظهغ حلُا مً زالٌ عضم بصعاج الجهاث طمً جلغٍغ اإلاجلـ ألاعلى للخؿاباث ألازحر بغؾم  ، 2017 -2016و
الظي وان ألاخغي به ؤن ًلىم بةهجاػ جلغٍغ زاص بالجهاث  ،زاصت و هدً في مغخلت الجُل الجضًض للىظام الجهىي  ،و طلً
بغغض جلُُم بهجاػاث مجالـ الجهاث على مؿخىي الخضبحر و ألاصاء  ،ججاوػا ليل الازخالالث و بًجاص الؿبل اإلاالثمت لخجاوػها و
التي ججؿضها جىصُاث اإلاجالـ الجهىٍت مً زالٌ مالخظاث و اكتراخاث و خلىٌ واكعُت و ملمىؾت و ملؼمت .
بن واكع الخاٌ ًىضح ؤن جىصُاث هظه الخلاعٍغ ال جفعل و ال جازظ بمدمل الجض  ،ما ًجعل مً هظه الهُئاث
مجغص هُئاث عكابُت ؤزغي ؤوشئذ لخلمُع الىاحهت  ،و ما ًؼٍض الؼُىت بلت ؤن هاجه الهُئت الغكابُت جىفم ؤمىالا ػاثلت لِؿذ
بالِؿحرة  ،فاإلاحزاهُت اإلاسصصت للمداهم اإلاالُت  ،بغؾم ؾىت  ،2014بلغذ ما مجمىعه «  254.607.000.00صعهم ،مىػعت بحن
محزاهُت الدؿُحر التي وصلذ بلى  214.607.000.00صعهم  ،و محزاهُت الاؾدثماع التي بلغذ  40.000.000.00صعهم ، »1ما ًضفعىا
بلى الدؿائٌ اإلاشغوع  :مً ؾحراكب اإلاغاكب ؟  ،و بالخالي فدصُلت مهام اإلاداهم اإلاالُت و مضي كىة بلؼام جىصُاتها و جإزحرها
الفعلي و الىاكعي على مؿاعاث الخضبحر اإلاالي الجهىي ٌ ،عخبر مبرعا وافُا و صافعا إلاىاكشت الىطع الخلُلي للخضبحر اإلاالي الجهىي
ببالصها  ،ماصامذ هظه ألاحهؼة ؾخظل معؼلت ألاصاء و عضًمت الخضزل الفعلي في ججىٍض الخضبحر اإلاالي و ؤلاصاعي الجهىي و الترابي
هيل .
ًخؼلب ألامغ بطن :


الاخترام الصاعم و الخىغَـ الفعلي إلابضؤ ؾُاصة اللاهىن؛



العمل على خصغ و طبؽ اإلاىاػعاث اللظاثُت التي جضبغها مسخلف الجهاث عً ػغٍم بخضار آلُاث

جمىً مً جدبعها و الغفع مً هجاعت جضبحرها ؛


جدُحن اإلالخظُاث اللاهىهُت اإلاىظمت الزخصاصاث الىهُل اللظاجي للجهت  ،و جمىُىه مً الىؾاثل

اللاهىهُت الىفُلت للُامه باإلحغاءاث الخدفظُت طماها لخىفُظ ألاخيام اللظاثُت عىض صضوعها ؛
 - 1التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات  ،برسم سنة  ، 2014مرجع سابق  ،ص . 34

مجلت العلوم الضياصيت و القاهون  .العدد ،42املجلد  ،02اكخوبر/حشرين الاول 4040

املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

203

الخدبير املالي الجهوي الجدًد في ضوء جقارير املحاكم املاليت باملغرب .

أ/صيدي ابراهيم فعرش



بعاصة الىظغ في مىظىمت الغكابت اإلاالُت مً خُث ألاصواع  ،و الىظاثف و الخمىٍل  ،و الاؾخلاللُت؛



حعؼٍؼ صًىامُت مغاكبت اإلاداهم اإلاالُت مً زالٌ الخفعُل اليامل لصالخُاتها في مُضان الخإصًب اإلاالي ؛



جؼىٍغ آلُاث اإلاؿاءلت و بعؼاء الخؿاب ؛



الخىصُص على بلؼامُت وشغ اإلاداهم اإلاالُت لخلاعٍغ ؾىىٍت زاصت بالجهاث ؛



بعضاص بغامج عمل حهىٍت لخعؼٍؼ الجزاهت و ميافدـت الفؿـاص؛



جدغًٍ اإلاخابعاث الجىاثُت في خم مغجىبي اإلاسالفاث اإلاالُت اإلاغصىصة.
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طلعذ رجا العبد السويلميين

واقع ممارست مجلس الىواب الاردوي الثامن عشر للدبلوماسيت البرملاهيت

- دراست جحليليت- واقع ممارست مجلس الىواب الاردوي الثامن عشر للدبلوماسيت البرملاهيت
Analytical study of The Reality of the Jordanian Parliament
Practice of Parliamentary Diplomacy

 الاردن- طلعذ رجا العبد السويلميين.أ
: امللخص
 وحعخذعي ػبُػت الذساظت جىظُف مجمىغت مً مىاهج البدث،هذفذ الذساظت لخدلُل واكؼ مماسظت مجلغ الىىاب الاسدوي للذبلىماظُت البرإلااهُت
 وخلصذ الذساظت الى أن للذبلىماظُت البرإلااهُت الاسدهُت دوس،) ومىهج جدلُل الىظم (اإلاإظس ي، اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ومىهج دساظت الحالت: وهي،الػلمي
 فمجلغ الىىاب الاسدوي غظى فاغل في الاحخماغاث واإلاإجمشاث،فاغل في جىػُذ الػالكاث الاسدهُت الذولُت والاكلُمُت غلى اإلاعخىي البرإلااوي والعُاس ي
 وبُيذ الذساظت أن الذبلىماظُت البرإلااهُت حعهم في حػضٍض الجهىد،الػشبُت والذولُت البرإلااهُت؛ ئر ًدظى بخمشُل واظؼ في اجداداث بشإلااهُت غشبُت ودولُت
 وجىص ي،الذبلىماظُت الاسدهُت في غشض وحهاث الىظش الاسدهُت ججاه الاصماث الاكلُمُت والاكخصادًت ومشاول الالحئحن العىسٍحن واللظُت الفلعؼُيُت
الذساظت بخػذًل الىظام الذاخلي لخمذًذ مذة لجىت الشإون الخاسحُت الى ظيخحن بما ًىفل جشاهم الخبرة لذي لجىت وأن ًخم جىظُؼ اخخصاصاتها الخاسحُت
. وشإون ألاسدهُحن بالخاسج، والخػاون الذولي،لدشمل ول ما ًخػلم بالشإون الخاسحُت
. الذبلىماظُت البرإلااهُت، مجلغ الىىاب الاسدوي، مماسظت، واكؼ:الكلماث الدالت
Abstract
The study aimed to analyze the reality of the practice of the Jordanian parliament (representatives
and senates) of parliamentary diplomacy, the nature of the study requires the recruitment of a set of research
Methodology: the descriptive analytical method, the case study method, and the institutional systems
analysis method, The study concluded that Jordanian parliamentary diplomacy plays an active role in
strengthening Jordanian international and regional relations at the parliamentary and political level. The
Jordanian Parliament is an active member in Arab and international parliamentary meetings and
conferences; It is widely represented in Arab and international parliamentary unions, the study showed that
parliamentary diplomacy contributes to strengthening Jordanian diplomatic efforts in presenting Jordanian
views towards regional and economic crises, such as the Syrian refugees crisis and the Palestinian conflict.
The study recommends amending the internal system to extend the term of the Foreign Affairs Committee to
two years to ensure the accumulation of experience with a committee and that its external competences be
expanded to include everything related to foreign affairs, international cooperation, and Jordanians' affairs
abroad.
Key words: Reality, Practice, Jordanian Parliament, Parliamentary Diplomacy.
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املقدمت:
جلىم الذبلىماظُت بذوس هام في هؼاق الػالكاث العُاظُت الذولُت وجذغُمها والخىفُم بحن اإلاصالح اإلاخػاسطت
ً
ً
ً
ووحهاث الىظش اإلاخباًىت ،فالذبلىماظُت الصحُدت جلػب دوسا هبحرا وأظاظُا في حػضٍض ألامً والاظخلشاس الػالمي وخل
(.)1

اإلاىاصغاث الذولُت وألاصماث الذولُت

خُث حعهم الذبلىماظُت في ئًجاد خل اإلاشىالث أو حعىٍت الخالفاث الذبلىماظُت وئشاغت الىد وخعً
الخفاهم بحن الذوٌ ،وحعخؼُؼ الذولت حػضص مشهض هفىرها في مىاحهت الذوٌ ألاخشي ،فالذبلىماظُت هي بمشابت اللىي
اإلادشهت للحُاة الذولُت ومبػث وشاػها ،وهي بمشابت ؤلاداسة ليل دولت ئرا أخعيذ اظخخذامها فاجها جدصل غلى ول
اإلاصالح التي حععى ئليها ،وأن جدبىأ اإلاشهض الالةم بها في اإلاجخمؼ الذولي ،وٍمىً حػشٍف الذبلىماظُت بأجها" :غملُت
الخمشُل والخفاوض التي ججشي بحن الذوٌ والتي جدىاوٌ غالكاتها ومػامالتها ومصالحها" .والذبلىماظُت الفػالت هي التي
جذغمها ول أدواث العُاظت الخاسحُت ألاخشي التي جملىها الذولت ظىاء واهذ هزه ألادواث ظُاظُت أو دغاةُت أو
هفعُت أو اكخصادًت أو غعىشٍت"( ،)2وَػخبر هذف الذبلىماظُت ألاوٌ هى الخىفُم بحن خالفاث الذوٌ وفخذ أدواث
لالجصاٌ بُنها مً أحل جدلُم هذفها.
وكذ جؼىس غمل الذبلىماظُت وحػذدث أهىاغها وأظالُبها بعبب ظهىس أهماغ حذًذة مخخلفت غً
الذبلىماظُت الخللُذًت/الشظمُت ،ومً بحن هزه ألاهماغ ما غشف "بالذبلىماظُت البرإلااهُت" التي بشصث واظخجابت
للمػؼُاث والخدذًاث الجذًذة التي فشطتها الخؼىساث والخغحراث في شيل الػالكاث الذولُت ،وصٍادة ؤلاغخماد
اإلاخبادٌ بحن ألامم والشػىب في مخخلف اإلاجاالث ؤلاوعاهُت ،فالذبلىماظُت البرإلااهُت والتي هي كىة فاغلت وأداة مهمت
في جىفحر ظبل الاجصاٌ وهلل اإلاػلىماث وجلُحن اإلاىاكف بحن ألاػشاف اإلاخىاصغت في أوكاث ألاصماث ،خُث جيىن مإهلت
لالطؼالع بذوس هبُل في جلشٍب وحهاث الىظش ظىاء في شيل وظاػت خمُمُت أو هصح ساشذ بصذق وئخالص لؼشف أو
أهثر بما كذ ًإدي غلى أكل جلذًش ئلى غذم جصػُذ الخىجش اللاةم أو الخخفُف مً خذجه واجلاء مخاػشة واوػياظاجه
اإلاظشة غلى اإلاصالح اإلاشترهت للمخىاصغحن واخخىاء ،ما كذ ًدمله مً تهذًذاث غلى العلم وألامً الذولُحن ،ومً هىا
اهدعبذ الذبلىماظُت البرإلااهُت دوسها الحُىي في مىذ اإلاضٍذ مً الفاغلُت العُاظُت الخاسحُت للذوٌ وليشاغ
اإلاىظماث الحيىمُت وغحر الحيىمُت في خظم هزا الػالم الجذًذ واإلاخغحر اإلاعاعي هدى ئغادة جشجِب أوساكه ومعاسه
ً
ً
ً
ً
خفاظا غلى ألامً ،وجذغُما للعلم ،وجىشَعا للخػاون وجدلُلا للمصالح الحُىٍت اإلاشترهت(.)3

(1) ski, F K. Organ World Politics, 2ed .New York: Alfred A. Knopf, 1973, p377.

() 2مهنا ،محمد نصر .مدخل إلى عمم العالقات الدولية في عالم متغير .اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث ،1998 ،ص.225
( )3الغفاري ،عمي ،الدبموماسية القديمة والمعاصرة ،دمشق :دار األوائل ،2002 ،ص.24
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وكذ جضاًذ دوس الذبلىماظُت البرإلااهُت في العىىاث اإلااطُت الظُما مؼ حعاسع وجحرة الخػاون الذولي ،وحػلذ شبىت
اإلاصالح بحن الذوٌ ،وحػذد ػبُػت اللظاًا اإلاؼشوخت غلى ألاحىذة الذولُت ،وجىىع أبػادها ومظامُنها ،وأصبذ
للذبلىماظُت البرإلااهُت أزش هبحر ومدىسي في سظم وجىفُز العُاظت الخاسحُت للذوٌ ،وجدىلذ ئلى أخذ اإلادشواث
ألاظاظُت إلداسة اإلاجخمؼ الذولي وكظاًاه العُاظت والاكخصادًت والبُئُت وألامىُت والاحخماغُت ،لزا أدسن مجلغ ألامت
ألاسدوي (الىىاب وألاغُان) أهمُت هزه ألاداة وغمل غلى جىظُفها لذغم الجهىد الذبلىماظُت ألاسدهُت في اإلادافل الػشبُت
ً
ً
والذولُت ،وكذ أظخؼاع مجلغ الىىاب أن ًإدي دوسا ممحزا غلى اإلاعخىي الذبلىماس ي في اإلاىظماث البرإلااهُت الذولُت
وؤلاكلُمُت ومؼ شتى الذواةش الػشبُت وآلاظُىٍت وألاوسوبُت ،مً خالٌ اظخلباٌ الىفىد الذولُت الضاةشة لألسدن وجفػُل
اإلاشاسواث والضٍاساث والخىاصل مؼ البرإلااهاث وبىاء شبىت كىٍت مً الػالكاث مػها ،وغلُه حاءث الذساظت لبُان واكؼ
مماسظت مجلغ الىىاب ألاسدوي للذبلىماظُت البرإلااهُت خالٌ الفترة (.)2019-2016
أهداف الدراست :
تهذف الذساظت بشيل سةِس ي الى:
-

الخػشٍف بالذبلىماظُت البرإلااهُت وأهذافها وأدواتها.

-

جلذًم إلادت غً ػبُػت مماسظت مجلغ الىىاب الاسدوي الشامً غشش للذبلىماظُت البرإلااهُت.

-

جدلُل لىاكؼ مماسظت مجلغ الىىاب ألاسدوي الشامً غشش للذبلىماظُت البرإلااهُت.

البرإلااهُت.

جلذًم مجمىغت مً الخىصُاث التي حعهم في جؼىٍش غمل مجلغ الىىاب في مجاٌ الذبلىماظُت

مشكلت الدراست:
حػذ الذبلىماظُت البرإلااهُت مً الاظالُب الذبلىماظُت الػامت الحذًشت التي حععى الذولت وبشيل داةم الى حػضٍض
غمل الادواث الذبلىماظُت الخللُذًت ،وئن الهذف الزي ًيشذه البرإلاان ألاسدوي (الىىاب والاغُان) ،في غالكاجه مؼ
بشإلااهاث البلذان الشلُلت والصذًلت هى الخػاون لخدلُم أهذاف بشإلااهُت مشترهت مً خالٌ مبادساث هفُلت بخػمُم
الخػاسف وحػضٍض الخػاون والخيعُم والدشاوس في اإلاُذان الدششَعي ،ألن الذبلىماظُت البرإلااهُت هي ألاداة التي جىفل جشكُت
جبادٌ آلاساء ،وحػمُم الدشاوس البرإلااوي الشىاتي أو مخػذد ألاػشاف بما ٌعاغذ الىىاب غلى اللُام بذوسهم في دغم حهىد
الذبلىماظُت ألاسدهُت ،وأن جبادٌ وحهاث الىظش بحن الىىاب حهذف الى بلىسة الخىافم ،ئرا ما حػزس جدلُم الاحماع خىٌ
اإلاعاةل التي تهم وافت ألاػشاف ،وغلُه جىدصش مشيلت الذساظت بالدعاؤٌ الخالي :ما واكؼ مماسظت مجلغ الىىاب
ألاسدوي الشامً غشش للذبلىماظُت البرإلااهُت ؟
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فرضيت الدراست :جىؼلم الذساظت مً الفشطُت الخالُت" :ال جىحذ مماسظت مىهجُت للذبلىماظُت البرإلااهُت
إلاجلغ الىىاب ألاسدوي الشامً غشش".
مفاهيم ومصطلحاث الدراست:
الدبلوماسيت :هي فً جمشُل الحيىمت ،وسغاًت مصالح البالد لذي الحيىماث ألاحىبُت ،والعهش غلى أن جيىن
خلىق البالد مصىهت وهشامتها مدترمت في الخاسج ،وئداسة ألاغماٌ الذولُت بخىحُه اإلافىطاث العُاظُت ،ومخابػت
ً
مشاخلها وفلا للخػلُماث اإلاشظىمت ،والععي لخؼبُم اللاهىن في الػالكاث الذولُت هُما جصبذ اإلابادب اللاهىهُت أظاط
الخػامل مؼ الشػىب(.)1
السلللطت الدش للر عيت :هييي الهُئييت اإلاىييىغ بهييا وطييؼ اللييىاهحن فييي الذولييت فييي خييذود ؤلاػيياس الذظييخىسي ،وهييي مهم ييت
ً
ًظ ييؼلؼ به ييا الش ييػب أو هىاب ييه أو هالهم ييا مػ ييا ،وجخمش ييل الىُاب ييت الش ييػبُت ف ييي هُئ ييت مىخخب ييت ًؼل ييم غليه ييا اظ ييم البرإلا ييان أو
مجلغ ألامت أو هدى رلً(.)2
مجلس ألاعيان :في الىظام العُاس ي ألاسدوي ًخم حػُحن أغظاء مجلغ الاغُان مً كبل اإلالً ،خُث هصذ
اإلاادة  36مً الذظخىس ألاسدوي أن "اإلالً ٌػحن أغظاء مجلغ ألاغُان وَػحن مً بُنهم سةِغ مجلس ي ألاغُان وٍلبل
اظخلالتهم" وله الحم بدل مجلغ ألاغُان أو ٌػفي أخذ اغظاةه مً الػظىٍت ،وجخم غملُت الخػُحن مً خالٌ ئسادة
ملىُت ظامُت جصذس في هزا اإلاىطىع وؤلاسادة اإلالىُت هىا مىكػت مً اإلالً فلؽ فاهه " للملً أن ًدل مجلغ ألاغُان
أو ٌػفي أخذ أغظاةه مً الػظىٍت " حػذًل اإلاادة  40مً الذظخىس في جاسٍخ  .2016/5/5وباليعبت لػذد أغظاء
مجلغ ألاغُان فلذ هصذ اإلاادة  63مً الذظخىس ألاسدوي بلىلها "ًخألف مجلغ ألاغُان بما فُه الشةِغ مً غذد ال
ًخجاوص هصف غذد مجلغ الىىاب" وبمػنى أهه ششغ دظخىسي هدذ أغلى لػذد ألاغظاء في مجلغ ألاغُان بمً فيهم
ً
الشةِغ أن ال ججاوص هصف غذد الىىاب وخعب كاهىن الاهخخاب لػام  2016فان غذد مجلغ ألاغُان هى  65غظىا
ً
بمً فيهم الشةِغ وهى هصف غذد الىىاب البالغ  130غظىا (.)3
مجلس الىوابٌ :ػخبر مجلغ الىىاب الغشفت الاولى مً غشف مجلغ الامت وٍىاغ باإلاجلغ وظُفتي الدششَؼ
ً
والشكابت ,واإلاجلغ اًظا خللت الىصل بحن اإلاىاػىحن والحيىمت ,فهى مً ٌعخلبل همىمهم وػلباتهم ,وَػلذ اإلاجلغ
دوساجه باسادة ملىُت ظامُت ,وٍترأط ظذة سةاظخه سةِغ مىخخب داخلُا في اإلاجلغ مذة ظيخحن شمعِخحن ,وَعاهم

()1فوق العادة ،سموحي .الدبموماسية الحديثة ،بيروت :دار اليقظة العربية لمتأليف والترجمة والنشر ،1973.ص.45
()2عطية اهلل ،احمد ،القاموس السياسي ،ط ،3القاهرة :دار النهضة العربية ،1968 ،ص.628
( )3المشاقبة ،أمين ،النظام السياسي األردني ،عمان :مطابع الدستور ،2019 ،ص.87
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اإلاجلغ معاهمت ملحىظت خالٌ الػلىد ألاخحرة في الشإون الذولُت ورلً هدُجت لضٍادة اإلاصالح اإلاخبادلت بحن ألامم
ً
ً
ً
والشػىب في مخخلف الحلىٌ ؤلاوعاهُت خُث أصبذ ًلػب دوسا هبحرا وفػاال في الذبلىماظُت الحذًشت(.)1
ً
مجلس الىواب الثامن عشر  :ئظدىادا للاهىن الاهخخاب سكم  6لعىت  ،2016الزي اغخمذ غلى ػشٍلت اللاةمت
ً
اليعبُت اإلافخىخت ،وٍجب أن جظم اللاةمت غذدا مً اإلاششححن الًلل غً ( )3وال ًخجاوص غذد اإلالاغذ اإلاخصصت
للذاةشة ،ئر ًلىم الىاخب باإلدالء بصىجه للاةمت واخذة زم ًصىث ليل واخذ مً اإلاششححن طمً اللاةمت أو لػذد
منهم وخعب الىظام الصادس بملخط ى اللاهىن في جاسٍخ  ،2016/5/22جم جلعُم اإلاملىت ئلى ( )23داةشة ئهخخابُت خذد
ً
ً
لها ( )130ملػذا وهى ئحمالي غذد أغظاء مجلغ الىىاب منها  15ملػذا وىجا وعاةُت و 9ملاغذ للمعُدُحن ،وزالزت
ً
ملاغذ للششهغ والشِشان .وجششح  2252مششحا منهم  252ئمشأة مششحت وواهذ اإلاىافعت غالُت بدُث جىافغ 9.6
هيعبت مئىٍت ليل ملػذ واخذ.أحشٍذ ؤلاهخخاباث ًىم  2016/9/20ووصل غذد الزًً ًدم لهم الخصىٍذ ما ًلاسب
 4.25ملُىن ،شاسن منهم ملُىن وهصف وبيعبت ئحمالُت غامت  ،%37.1وغلى معخىي اإلادافظاث سجلذ الػاصمت
أكل اليعب باإلالترغحن ئر وصلذ ئلى ما وعبخه  %23.5وواهذ أغلى وعبت في ؤلاكتراع في البادًت الجىىبُت ئر بلغذ
ً
.%83.39أن اإلاشاسهت العُاظُت واهذ طػُفت حذا بدُث وصلذ  %37.1في أسحاء اإلاملىت وأدهاها في الػاصمت غمان
بيعبت %23.5

()2

الدبلوماسيت البرملاهيت :هي أدواس البرإلااهاث في الىظام الذولي ،والتي جإزش بذوسها غلى ألامً اللىمي واإلاصالح
الاظتراجُجُت للذولت ،فالذبلىماظُت البرإلااهُت هي اليشاػاث التي جماسظها العلؼاث الدششَػُت في الاػاس الذولي ،ألجها
جإزش وجخأزش باللظاًا الخاسحُت في خلبت جللصذ فيها الفجىة التي واهذ جبػذ بحن العُاظت اإلادلُت والخاسحُت(.)3
مىهجيت الدراست
حعخذعي ػبُػت هزه الذساظت جىظُف مجمىغت مً مىاهج البدث الػلمي ،وهي:
 املىهج الوصفي الخحليلي :الزي ّ
ٌػشف بأهه دساظت الىاكؼ العُاس ي وألاخذار والظىاهش مً خالٌ
ً
ً
وصفها وصفا دكُلا وؤلاإلاام بيل ما ًإزش بالظىاهش اإلاذسوظت ،أي أن اإلاىهج الىصفي الخدلُلي هى دساظت الىاكؼ
ً
ً
ووصفه وجدلُله والخػبحر غىه همُا وهُفُا ووصف الظىاهش اإلاذسوظت مً خُث خصاةصها وأظبابها والػىامل
ّ
اإلاإزشة فيها ،و ّ
جبرس الذساظت جىظُفها لهزا اإلاىهج لالػالع غلى وافت ألادبُاث التي جىاولذ مىطىع الذبلىماظُت
ّ
ً
البرإلااهُت وأشيالها وأهىاغها وأهماػها وأهذافها ،ولالػالع أًظا غلى ألادبُاث العابلت التي جىاولذ مىطىع الذساظت.
()1الموقع الرسمي لمحكومة األردنية ( ،)2019نقال عن الرابطhttps://jordan.gov.jo :
( )2المشاقبة ،أمين ،مرجع سابق ،ص.124

( )3عبد القادر ،أشرف .الدبموماسية البرلمانية الخميجية :اآلليات والفاعمية والتفعيل ،مجمة آراء حول الخميج ،مركز الخميج ( ،2011 ،)81ص.18
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مىهج دراست الحالت :وهى ػشٍلت لذساظت وخذة مػُىت مشل مجخمؼ مدلي أو أظشة أو كبُلت أو ميشأة

صىاغُت أو خذمُت دساظت جفصُلُت غمُلت بغُت اظخجالء حمُؼ حىاهبها والخشوج بخػمُماث جىؼبم غلى الحاالث
اإلامازلت لهاّ ،
جبرس الذساظت اظخخذام هزا اإلاىهج لدعلُؽ الظىء غلى دوس مجلغ الىىاب الشامً غشش في جىظُف
الذبلىماظُت البرإلااهُت.


مىهج جحليل الىظم (املؤسس ي)ً :لىم هزا اإلاىهج غلى أن الىظام العُاس ي ًخدشن في داةشة مخياملت

راث ئػي يياس دًىي ييامُيي جبي ييذأ باإلا ي ييذخالث وجيخذي ييي باإلاخشح ي يياث مي ييؼ كُ ي ييام الخغزًي ييت الاظي ييترحاغُت للي ييشبؽ بي ييحن اإلا ي ييذخالث
واإلاخشحيياث ،وحشييحر اإلاييذخالث ئلييى جييأزحراث البِئييت غلييى الىظييام .هييزا اإلاييىهج كذمييه دًفُييذ اٌعييخىن( )1وظييِخم جىظُييف
اإلاىهج في جدلُل هظام غمل اللجان البرإلااهُت في مجاٌ الذبلىماظُت البرإلااهُت.
الدراساث السابقت:
وفُما ًلي غشض للذساظاث راث الصلت بمىطىع الذساظت :
 دساظت (هىسة )2( )2016 ،هذفذ الذساظت لبُان أزش الذبلىماظُت البرإلااهُت في العُاظت الخاسحُت في
مخخلف حىاهبه ،ئلى اظخيخاج مجمىغت مً الخالصاث ،خُذ وان الهذف مىز البذاًت هى البدث غً حىاب
إلشيالُت البدث ،اإلاخػللت بالدعاؤٌ خىٌ أزش الػمل الذبلىماس ي للبرإلاان بمجلعُه في العُاظت الخاسحُت ،مداولت
في مػشفت وطبؽ آلُاث جذخل اإلاإظعت الدششَػُت في العُاظت الخاسحُت للبالد ،باغخباسها اخذ الفاغلحن
واإلاخذخلحن في اإلاجاٌ الذبلىماس ي ،غبر آلالُاث اإلاخاخت واإلاإػشة كاهىهُا مً خالٌ بىىد دظخىس  1996ومىاد
الىظامحن الذاخلحن ليل مجلغ ،وأهه سغم جىفش اإلاجلعحن مػا ،غلى وظاةل سكابت كاهىهُت مخاخت إلاشاكبت العُاظت
الخاسحُت للحيىمت ،وأن اظخخذام هزه الىظاةل ًظل مؼبلا أهثر في مجاٌ العُاظت الذاخلُت باإلالاسبت مؼ
العُاظت الخاسحُت ،ومىه وسجل أن الظػف ال ٌػىد باألظاط ئلى الىظام اللاهىوي اإلاإػش واإلاإظغ للػمل في
مجاٌ العُاظت الخاسحُت ،بل ٌػىد ئلى البرإلااهُحن أهفعهم مً خالٌ غذم جىظُف آلالُاث اإلاخاخت لهم،
 دساظت (اإلاعُػذًً والػىٍمش )3( )2017 ،هذفذ الى جىطُذ دوس مجلغ الىىاب ألاسدوي العابؼ غشش
في العُاظت الخاسحُت ألاسدهُت ،ورلً مً خالٌ الصالخُاث التي اجاخها لها الذظخىس وهظامه الذاخلي ،وكذ أشاسث
الذساظت في زىاًاها ئلى الخدذًاث الاكلُمُت التي واحهها ألاسدن في فترة الذساظت اإلامخذة بحن غامي (،)2016-2013
وهي فترة مجلغ الىىاب العابؼ غشش ،ودساظت ئرا ما وان للمجلغ أي دوس في ظُاظت ألاسدن الخاسحُت ججاه جلً
الخدذًاث ومىاحهتها ،وكذ خلصذ الذساظت الى مجمىغت مً الىخاةج ،مً أهمها طػف دوس مجلغ الىىاب العابؼ
غشش في ظُاظت ألاسدن الخاسحُت ججاه جلً الخدذًاث ومىاحهتها ،ورلً غلى الشغم مً آزاسها العلبُت غلى الذولت،

(1) Eston، david. asystem analysis of political life ،john willy and sons، inc. newyork, 1987, p p17-33.

( 2نورة ،بالل ،أثر الدبموماسية البرلمانية في السياسة الخارجية الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خضير بسكرة ،الجزائر.2016 ،

()3المسيعدين ،يوسف والعويمر ،وليد ،دور السمطة التتشريعية في السياسة الخارجية مجمس النواب األردني السابع عشر دراسة حالة ( ،)2016-2013مجمة العموم
االجتماعية ،جامعة الكويت ،مجمس النشر العممي ،2017 ،)3( 46 ،ص ص .147-114
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واإلاجخمؼ ،وجىص ي الذساظت بخفػُل دوس اإلاجلغ والظُما الشكابي ،في مجاٌ العُاظت الخاسحُت بشيل غام ،خاصت
أن الذظخىس والىظام الذاخلي للمجلغ ٌعمدان بزلً.


دساظت (لشلاس)2017 ،

()1

هذفذ الذساظت الى بُان أن اإلاخدبؼ للشأن البرإلااوي بمجلعُه ًالخظ

مجمىغت مً ألاوشؼت راث الؼابؼ الذبلىماس ي ،منها اظخلباٌ وفىد بشإلااهُت وئًفاد بػشاث الى الخاسج ظىاء في ئػاس
ً
جبادٌ الضٍاساث أو في ئػاس مجمىغاث الصذاكت أو اإلاشاسهت في اإلادافل الذولُت وؤلاكلُمُت وهي ولها مجهىداث دغما
للذبلىماظُت الشظمُت ،ئال أجها الصالذ طػُفت وال جشقى الى معخىي الؼمىخاث اإلاىخظشة مىه.
 دساظت (مشهض اللذط للذساظاث العُاظُت )2( )2013 ،هذفذ الذساظت الى مػشفت الذوس الزي ًلىم
ً
به مجلغ الىىاب في صىاغت العُاظت الخاسحُت ألاسدهُت وجىحيهها ،وهُف له أن ًلىم بهزا الذوس ،اغخمادا غلى ما
هص غلُه الذظخىس والىظام الذاخلي للمجلغ ،وكذ جىصلذ الذساظت الى مجمىغت مً الىخاةج مً أهمها ،طػف
دوس مجلغ الىىاب في العُاظت الخاسحُت ألاسدهُت ،واغخماده في ئػاس خذًشت غً دوس ما في العُاظت الخاسحُت،
ً
غلى ما حعمى غشفا الذبلىماظُت البرإلااهُت ،التي الجمىده صفت الششًٍ للذولت في غملُت صىؼ العُاظت الخاسحُت
ألاسدهُت وجىحيهها.


دساظت (فىهً ،دان  ،)3( )2018هذفذ هزه الذساظت الى اللاء الىظش غلى الخػاون بحن الذبلىماظُحن

البرإلااهُحن والخىفُزًحن في العُاظت الخاسحُت لألجداد ألاوسوبي ،باإلغخماد غلى وحهاث الىظش الػابشة للحذود
الىػىُت  ،وجم جصىٍش البرإلاان ألاوسوبي باغخباسه حهت فاغلت كادسة غلى مخابػت العلىن الذبلىماس ي اإلاعخلل مً
خالٌ ووالت غبر الحذود غلى ممشليها اإلاىخخبحن وبحروكشاػُتها  ،وهزلً مً خالٌ ؤلاجداداث الحضبُت ألاوسوبُت وٍخم
اكتراح ئػاس غمل حذًذ مبني غلى فشطُت أن الجهاث الفاغلت البرإلااهُت والخىفُزًت جخػاون مً خالٌ اإلاىاسد
اإلاإظعُت واإلاػلىماث والششغُت والىصىٌ الى اإلاىاسد مً أحل الىصىٌ الى اهذافها بشيل اهثر زباث هزه الحجت
ً
بشيل ججشٍبي كامذ الذساظت بىدىاوٌ مدادزاث الىظاػت التي كام الاجداد ألاوسوبي بخِعحرها في ملذوهُا ،بىاءا غلى
اإلالابالث شبه اإلاىظمت مؼ  27مً أصحاب اإلاصلحت الشةِعُحن ،ووضح الخدلُل هُف أن الجهاث الفاغلت
الخىفُزًت والبرإلااهُت جدبادٌ خالٌ اإلاشاخل اإلاخخلفت لىظاػت اإلاىاسد الذبلىماظُت الحاظمت مً أحل ابشام وجىفُز
ما ٌعمى باجفاكُاث بشٍىى بفػالُت بحن الحيىمت واإلاػاسطت.

( )1لشقار ،محمد ،أي دور لمدبموماسية البرلمانية في إفريقيا ل خدمة قضية الصحراء المغربية ،مجمة دفاتر القانونية.92-69 ،2017 ،)4( ،

( )2مركز القدس لمدراسات السياسية ،مرصد البرلمان األردني .دور مجمس النواب في صناعة وتوجيه السياسة الخارجية االردنية ،عمان :مركز القدس لمدراسات
السياسية.2013 ،

3

( ) Fonk, Deen, Parliamentary Diplomacy and Legislative-Executive Relations in EU Foreign Policy : Studying the
European Parliament's Mediation of the Macedonian Political Crisis JCMS: Journal of Common Market Studies, 56 (6),
2018, 1305-1322.
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ما يميز الدراست عن الدراساث السابقت:
جخمحز الذساظت الحالُت غً الذساظاث العابلت التي جم غشطها بيىجها جبدث في مىطىع الذبلىماظُت البرإلااهُت
والتي ًماسظها مجلغ الىىاب الاسدوي في مجاٌ حػضٍض الػالكت مؼ البرإلااهاث الػشبُت والذولُت لػشض وحهت الىظش الاسدهُت
ججاه اللظاًا الػشبُت والاسدهُت ،وهزلً جخمحز الذساظت بالفترة التي حغؼيها.

ً
أوال :الدبلوماسيت البرملاهيت
ّ
جؼىسث الذبلىماظي ييُت وأصيبديذ مً أه ييم مي ييا ًمحز غييالك يياث الذوٌ ببػظيهييا ال ييبػع بػذ أن واهذ جلً
الػالكاث جلىم غلى أظاط اللىة ،واظخؼاغذ الذبلىماظُت أن جؼىس لغت الحىاس والخفاوض بحن ألاػشاف اإلاخىاصغت،
وكذ ظاغذ في رلً ظهىس اإلاىظماث الذولُت التي وان لها ٌ
دوس ٌ
هبحر في جؼىٍش الخػاون الذولي ،وخصىٌ ألاػشاف اإلاخىاصغت
مشث الذبلىماظُت ّ
غلى خلىكها دون اظخخذام اللىة ،و ّ
بػذة مشاخل ،فبػذ أن واهذ جخم بحن ػشفحن مخىاصغحن
وكشاساتها الصادسة جخص الؼشفحن اإلاخىاصغحن فلؽ هما حشث الػادة ،ظهش همؽ حذًذ مً الذبلىماظُت ٌُ ّ
عمى
الذبلىماظُت الجماغُت ،ووان مً أبشص أظباب ظهىس هزا الىمؽ مً الذبلىماظُت :جؼىس وظاةل ؤلاغالم ،وظهىس
ّ
ومػلذة وجخص أهثر مً دولت ،وظهىس اإلاىظماث الذولُت اإلاخخصت ،ومً أبشص هزه اإلاىظماث
مشاول دولُت حذًذة
ً
ألامم اإلاخدذة التي ًجخمؼ ممشلى دوٌ الػالم فيها دوسٍا إلاىاكشت اللظاًا الذولُت العُاظُت والاكخصادًت

والاحخماغُت(.)1
مما أظهم في ظهىس الذبلىماظُت الىكاةُت والتي جلتزم بها هُئت ألامم اإلاخدذة غً ػشٍم الاهخلاٌ مً زلافت “سد
الفػل” ئلى زلافت “الىكاًت” ،وصٍادة الجهىد الذبلىماظُت اإلابزولت في ظبُل حػضٍض العالم والامً الذولُحن ،وكذ ّ
غشفذ
ألامم اإلاخدذة الذبلىماظُت الىكاةُت بأجها "ؤلاحشاءاث الذبلىماظُت اإلاخخزة للحُلىلت دون جصػُذ اإلاىاصغاث ئلى هضاغاث،
وللحذ مً اهدشاس الجزاغاث غىذ خذوثها غً ػشٍم حصجُؼ الحىاس والخىصل ئلى خلىٌ جىافلُت وحعىٍت الخىجشاث
بالىظاةل العلمُت"( .)2
ُ
وجخػذد صىس وجؼبُلاث الذبلىماظُت البرإلااهُت ،وأهم صىسها هي جلً التي جماسط مً خالٌ اإلاىظماث
والاجداداث البرإلااهُت ؤلاكلُمُت والذولُت .وٍأحي غلى سأط جلً اإلاىظماث الاجداد البرإلااوي الذولي الزي ًىاصي مىظمت
ألامم اإلاخدذة غلى اإلاعخىي الحيىمي ،باإلطافت ئلى مىظماث بشإلااهُت أخشي حشمل :الاجداد البرإلااوي الػشبي ،والبرإلاان
الػشبي الاهخلالي ،واجداد مجالغ الذوٌ ألاغظاء في مىظمت اإلاإجمش ؤلاظالمي ،والاجداد البرإلااوي ؤلافشٍلي ،وبشإلاان غمىم
()1خميل ،اسماعيل .أثر التكنولوجيا المعموماتية واالتصاالت عمى الدبموماسية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بيروت ،بيروت ،لبنان ،2013 ،ص.14
( )2موقع األمم المتحدة (.https://www.un.org/ar/ )2018
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ئفشٍلُا ،والجمػُت البرإلااهُت لالجداد مً أحل اإلاخىظؽ ،والجمػُت البرإلااهُت اإلاخىظؼُت .فهزه اإلاىظماث البرإلااهُت ولها،
ًلخلي خاللها البرإلااهُىن مً مخخلف دوٌ الػالم مً أحل الخيعُم بحن مىاكف البرإلااهاث واجخار مىكف بشإلااوي ججاه
غذد مً اللظاًا الذولُت ،مشل كظاًا العالم وألامً الذولُحن ،واإلاعاهمت في الذفاع غً خلىق ؤلاوعان ،وهُفُت
جذغُم الذًملشاػُت البرإلااهُت غلى معخىي الػالم ،وغحرها مً اللظاًا راث اإلاصلحت الجماغُت الذولُت(.)1

أهداف الدبلوماسيت البرملاهيت:
ً
ً
جلػب الذبلىماظُت البرإلااهُت دوسا مهما في حػضٍض أدواث الذبلىماظُت الهامت وتهذف الذبلىماظُت البرإلااهُت ئلى
(:)2
 جدلُم أمً واظخلشاس الىظام العُاس ي مً خالٌ جدعحن الػالكاث العُاظُت والذبلىماظُت مؼألغظاء اإلاجخمؼ الذولي.
 جىمُت الاكخصاد اإلادلي غبر الاهفخاح الاكخصادي ،وجدلُم مبذأ خشٍت الخجاسة الذولُت ،وخشٍت اهخلاٌالاظدشماساث وسؤوط ألامىاٌ واللىي الػاملت ،وسفؼ مخىظؽ دخل الفشد ،وجىىَؼ اليشاغ الاكخصادي ومصادس
الذخل اللىمي.
 ئهجاص الخيامل والخػاون مؼ اإلاىظماث والخىخالث الاكخصادًت والعُاظُت والػعىشٍت والشلافُتوالاحخماغُت ،والىصىٌ ئلى مشخلت الخيامل مؼ الهُئاث الذولُت والاكلُمُت والذًيُت والػشكُت.
 خماًت اإلاصالح الىػىُت في الخاسج مً خالٌ الخيعُم مؼ العلؼت الخىفُزًت والخػاون مؼ اإلاىظماثالبرإلااهُت الصذًلت في اإلاجخمؼ الذولي.
 جمشُل الذولت في اإلادافل واإلاإجمشاث والاحخماغاث الذولُت والاكلُمُت.ً
ّ
وأن للذبلىماظُت البرإلااهُت أهذافا مشترهت مؼ اإلاىظماث الاكلُمُت والذولُت ،ومً هزه ألاهذاف وشش كُم
الذًملشاػُت وخلىق الاوعان والحشٍاث العُاظُت وأهمها ما ًلي:
الخيعُم بحن مىاكف البرإلااهاث ،واجخار مىكف بشإلااوي ججاه غذد مً اللظاًا الذولُت ،مشل كظاًا
العالم وألامً الذولُحن ،وؤلاسهاب والجزاغاث ؤلاكلُمُت والذولُت.
 الذفاع غً خلىق الاوعان والذًملشاػُت ،ومداسبت وافت أشياٌ الػىصشٍت ،وحػضٍض الخػاون بحنألامم ،وهزلً البدث غً خلىٌ للمػظالث التي جىاحهها اإلاجخمػاث هي(الخمحز طذ ألاكلُاث ،جلىر البِئت ،ميافدت
()3
اإلاخذساث)
( )1بغورة ،صبحة ( ،) 2012الدبموماسية البرلمانية ،جريدة المثقف العربي ،عدد http//www.amad.ps ،8102

( )2أعمو ،عبدالمطيف ،من أجل دبموماسية برلمانية مؤثرة ونشيطة وفعالة ،2016 ،الموقع الرسمي لممستشار البرلمانيhttp://www.ouammou.net/index ،
( )3المادة  ،1النظام األساسي لالتحاد البرلماني الدولي لسنة .1988
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جدعحن الػالكاث مؼ اإلاىظماث البرإلااهُت ظىاء الذولُت أو ؤلاكلُمُت ،واإلاشاسهت في مإجمشاتها الػامت
واحخ ماغاتها ومىخذًاتها اإلاخخصصت ،والتي تهذف ئلى جؼىٍش أداء اإلاىظماث الذولُت للمعاهمت في الذفاع غً
اللظاًا الىػىُت واللىمُت ،وجلً التي تهخم باإلاجخمؼ الذولي(.)1
(. )2
الػالم .

جدلُم العالم والششاهت بحن اإلاجخمػاث والبرإلااهاث ،وجؼىٍش اإلاماسظاث البرإلااهُت في وافت دوٌ

ً
ثاهيا :آليت حشكيل اللجان الدائمت في مجلس الىواب الاردوي :
ً
ًخم حشىُل اللجان الذاةمت في مجلغ الىىاب ،واظدىادا للىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي ،أشاس ئلى
اللجان الخالُت( :اللاهىهُت ،واإلاالُت والاكخصادًت ،والشإون الػشبُت والذولُت ،وؤلاداسٍت ،والتربُت والشلافت والشباب،
والخىحُه الىػني ،والصحت والبِئت ،والضساغت واإلاُاه ،والػمل والخىمُت الاحخماغُت ،والؼاكت والثروة اإلاػذهُت،
والخذماث الػامت والعُاخت وآلازاس ،والحشٍاث الػامت وخلىق اإلاىاػىحن ،ولجىت فلعؼحن ،ولجىت الشٍف والبادًت).
ً
أما فُما ًخػلم بػذد أغظاء اللجان فلذ خذد الىظام الحذ ألاكص ى وهى أخذ غشش غظىا ،فارا وان غذد اإلاششححن
لػظىٍت ئخذي اللجان أهثر مً رلً فاهه ججشي اهخخاباث الخخُاس ألاغظاء ،وال ٌعمذ كاهىها الػظىٍت ألهثر مً
()3

لجىخحن داةمخحن .هما ًدظش الجمؼ بحن غظىٍت أًت لجىت داةمت وسةاظت اإلاجلغ أو جىلي مىصب هاةب الشةِغ

وحعخمش اللجىت في أغمالها مىز بذء الذوسة الػادًت وئلى جهاًتها ،وفم ما هصذ غلُه اإلاادة ( )35مً الىظام
الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي والتي جلط ي بأنً" :يخخب اإلاجلغ في بذء ول دوسة غادًت أغظاء اللجان" ،ولزا فاهه
ًترجب غلى اإلاجلغ اللُام بهزا الىاحب اللاهىوي ,لىً هزا ال ًمىؼ ئمياهُت الخجذًذ ألغظاء اللجان العابلت آلن
الىظام لم ٌشترغ طشوسة حغُحر أغظاء اللجان وئهما فلؽ حاء هزا الىص مً كبل طشوسة جشبُذ رلً في بذء الذوسة
ً
الػادًت ،أما فُما ًخػلم باللجان الذاةمت إلاجلغ ألاغُان ألاسدوي فان ألامش ال ًخخلف هشحرا مً خُث اللجان التي ًخم
حشىُلها بدُث ئن اإلاششع بػذ أن أشاس لبػع اللجان الشةِعُت مشل اللجىت اللاهىهُت ،اإلاالُت ،ؤلاداسٍت ،الشإون
ً
لجان داةمت غلى أن ًدذد مهامها (للمضٍذ خىٌ
الخاسحُت ،غلى ظبُل اإلاشاٌ ،أوسد خىما مىذ اإلاجلغ أن ًلىم بخػُحن ٍ
ً
اللجان الذاةمت إلاجلغ ألاغُان اهظش اإلاادة  10مً الىظام الذاخلي إلاجلغ ألاغُان ألاسدوي الحالي) ،وغلُه هىان جؼابلا

( )1المادة  ،1ميثاق االتحاد البرلماني العربي لسنة .2016

( )2المادة  ، 1النظام األساسي التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي لسنة .1999

( )3الحسبان ،عيد أحمد ،النظام القانوني لمجان البرلمانية والهيئات النيابية الدائمة في النظام البرلماني اإلسباني واألردني -دراسة مقارنة ،مجمة المنارة ،جامعة آل
البيت ،2006،)3( 12 ،ص.91
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ً
مدخمال لػذد اللجان الذاةمت التي ًخم حشىُلها ،ولىً بالشغم مً هزا الدشابه في أهىاع اللجان الذاةمت لىال اإلاجلعحن
ئال ئن الاخخالف ًمىً أن هلمعه مً صاوٍخحن(:)1
ً
أوال :مً خُث مذة اللجىت الذاةمت فاألصل أن جيىن إلاذة دوسة غادًت واخذة في مجلغ الىىاب بِىما هجذها في
مجلغ ألاغُان إلاذة ظيخحن ،وأغخلذ أن الاخخالف ٌػىد ئلى مذة سةاظت ول مً اإلاجلعحن ،فُترأط مجلغ ألاغُان
الشةِغ الزي ٌػُىه اإلالً إلاذة ظيخحن بِىما ًترأط مجلغ الىىاب الشةِغ اإلاىخخب إلاذة ظىت واخذة وبالخالي ًيسحب
ألامش غلى مذة اللجان الذاةمت في هال اإلاجلعحن.
ً
زاهُا :مً خُث غذد ألاغظاء لخلً اللجان :فىجذ أن مششع الىظام الذاخلي إلاجلغ ألاغُان كذ خذد الحذ
ألادوى لػذد ألاغظاء بأن ال ًلل غً زالزت أغظاء بِىما هجذ أن مششع الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب كذ خذد الحذ
ً
ألاكص ى بأن ال ًخجاوص أخذ غشش غظىا.
وٍخم حشىُل لجىت الشإون الخاسحُت وٍىاغ بها وفم اإلاادة (/44أ) للىظام الذاخلي إلاجغ الىىاب لعىت
:2013
أ .الىظش في ول الشإون التي لها صلت بالعُاظت الخاسحُت.
ب .دساظت اإلاػاهذاث والاجفاكُاث التي جخخص بالعُاظت الخاسحُت.
ج .جىظُم الػالكاث مؼ البرإلااهاث ألاخشي والاجداداث والجمػُاث البرإلااهُت.
د .ئغذاد مشاسَؼ البُاهاث العُاظُت التي ًصذسها اإلاجلغ.
وخذد الىظام الذاخلي إلاجلغ ألاغُان في مهام لجىت الشإون الػشبُت والذولُت واإلاغتربحن اإلاهام الخالُت:
أ .الىظش في حمُؼ ألامىس والاكتراخاث التي لها صلت بالعُاظت الخاسحُت والػالكاث الػشبُت والاظالمُت
والذولُت وشإون اإلاغتربحن.
ب .الىظش في اإلاػاهذاث والاجفاكُاث التي جخػلم بالعُاظت الخاسحُت ودساظت مششوغاث اللىاهحن
اإلاخػللت بها.
ج .ئغذاد مششوغاث البُاهاث العُاظُت التي ًصذسها اإلاجلغ.
د .دساظت العُاظاث واللشاساث الحيىمُت اإلاخػللت باخخصاص غمل اللجىت.
وٍمخذ وشاغ العلؼت الدششَػُت ألاسدهُت في مجاٌ العُاظُت الخاسحُت ألاسدهُت مً اإلاجاٌ الذاخلي الى اإلاجاٌ
الخاسجي فػلى اإلاعخىي الذاخلي جلىم بأوشؼت وجصذس كشاساث جخػلم بالعُاظت الخاسحُت للذولت مً خالٌ جأزحرها
وجىحُه هزه العُاظت في الاججاهاث واإلاىاكف التي حػبر غً سغبت البرإلاان (ممشل الشػب) أما غلى اإلاعخىي الذولي
جماسط البرإلااهاث وشاػها مً خالٌ مىظماث أو اجداداث دولُت ،غلى صػُذ الخػاون الذوٌ مشاٌ غلى رلً الاجداد

( )1المادة  11من النظام الداخمي لمجمس األعيان والمادة ( )44من النظام الداخمي لمجمس النواب األردني.
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البرإلاان الذولي غلى اإلاعخىي الذولي ،وغلى اإلاعخىي ؤلاكلُمي ًلىم الاجداد البرإلااوي الػشبي بالذبلىماظُت البرإلااهُت غلى
اإلاعخىي ؤلاكلُمي اللاةم غلى الحىاس والخيعُم والخػاون بحن البرإلااهاث الػشبُت(.)1
ً
ثالثا  :الدبلوماسيت البرملاهيت ألاردهيت:
جلىم العلؼت الدششَػُت ألاسدهُت مً خالٌ دوسها الذبلىماس ي بمعاهذة العلؼت الخىفُزًت في ئداسة الشإون
الذولُت وصٍادة الخػاون وخل الجزاغاث اللاةمت غلى الصػُذ الذولي ،وئحشاء الحىاساث البرإلااهُت مؼ دوٌ الػالم خىٌ
اللظاًا الذولُت ،خُث ًظهش دوس البرإلاان ألاسدوي بشيل واضح وكاهىوي في ئداسة الشإون الخاسحُت مً خالٌ مصادكخه
ً
غلى الاجفاكُاث واإلاػاهذاث التي جدمل خضٍىت الذولت شِئا مً الىفلاث أو التي جمغ خلىق ألاسدهُحن الػامت
والخاصت(.)2
وٍشاعي البرإلاان ألاسدوي في دوسه في اإلاجاٌ العُاس ي والذبلىماس ي ئػالع الحيىمت غلى اللظاًا التي جذخل في
غالكاث ألاسدن مؼ دوٌ أخشي ،والخيعُم مؼ وصاسة الخاسحُت بخصىص اإلاشاظالث التي جخم مؼ حهاث دولُت غحر
بشإلااهُت ،ئن أهم واحباث العلؼت الدششَػُت ألاسدهُت جىحُه العُاظت الحيىمُت الذاخلُت والخاسحُت ،بما ًدلم
وٍخالءم مؼ سغباث الشػب ،خُث جىدصش مهمت العلؼت الدششَػُت ألاسدهُت في مجاٌ العُاظت الخاسحُت للذولت
()3

بالظغؽ والشكابت والخىحُه غلى أداء وأغماٌ الحيىمت اإلاخػللت في العُاظت الخاسحُت

وٍشأط سةِغ مجلغ الىىاب احخماغاث اللجىت الخىفُزًت في اإلاجلغ ،والتي جخيىن مً اإلاىخب الذاةم وسؤظاء
اللجان الذاةمتُ ،وجدذد الفلشة (/176د) معإولُت اللجىت الخىفُزًت ،خُث جىص غلى" :أجها جخىلى دساظت حمُؼ ألامىس
التي جخػلم باالجداد البرإلااوي اإلاخخص أو الجمػُت أو الهُئت البرإلااهُت اإلاخخصت" ،وجيعب للمجلغ ما جشاه مً كشاساث
ً
واحشاءاث بخصىصها ،ومجلغ ألاغُان ًيخخب مً بحن أغظاةه غذدا مً ألاغظاء لخمشُله في الشػبت الىػىُت في ول
ً
مً الاجداد البرإلااوي الػشبي والاجداد البرإلااوي الذولي ،ظىذا للمادة ( )129مً هظامه الذاخلي ،وَعخمذ سةِغ مجلغ
الىىاب دوسه في مجاٌ الذبلىماظُت البرإلااهُت مً زالزت مصادس جخمشل (:)4
ً
أوال :بمهمخه هشةِغ إلاجلغ الىىاب.
ً
ً
ً
زاهُا :بصفخه غظىا في اإلاىخب الذاةم وسةِعا له.
ً
زالشا :بدىم اإلاعإولُاث التي ًظػها غلى غاجله الفصل الخاص بالشػب البرإلااهُت في الىظام الذاخلي للمجلغ.
( )1الزعبي ،خالد .دور مجمس األمة في السياسة الخارجية ،رسالة مجمس األمة ،)32( 7 ،األمانة العامة لمجمس األمة ،1999 ،ص.25

( )2المصالحة ،محمد .دراسات في الحياة البرلمانية األردنية ،تطبيقات في الديمقراطية البرلمانيةـ عمان :دار الحامد لمنشر والتوزيع ،2000 ،ص.65
( )3الزعبي ،خالد ،الدبموماسية البرلمانية في ضوء التجربة الديمقراطية األردنية ،مجمة رسالة مجمس األمة ،2002 ،)45( 11 ،ص.45
( )4المادة ( )129النظام الداخمي لمجمس النواب األردني لسنة .2013
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فػلى صػُذ مهماث الشةِغ ،فذي جىص في الفلشة ألاولى منها (/8أ) غلى أهه ًخىلى جمشُل اإلاجلغ والخيلم
باظمه ،وهزا ًجػل الشةِغ ٌعخأزش بالللاءاث اإلاهمت التي ًيشذها الذبلىماظُىن الػشب وألاحاهب ،وهزلً الىفىد
الخاسحُت سفُػت اإلاعخىي ،وبخاصت البرإلااهُت منها .ومً الىاخُت الذظخىسٍت فلذ مىذ الذظخىس ألاسدوي العلؼت
الدششَػُت اخخصاصاث دظخىسٍت هامت في العُاظت الػامت للذولت ،فلذ هصذ اإلاادة ألاولى مً الذظخىس غلى أن هظام
الحىم ،هُابي مليي وساسي ،ومً هزا الىص هجذ أن هىان مإظعخحن أظاظِخحن ٌشىالن هظام الحىم ألاسدوي ،هما
اإلاإظعت الىُابُت واإلاإظعت اإلالىُت ،وهما الػمىدًً ألاظاظحن في ظلؼاث الذولت ،وغُاب ئخذي هاجحن اإلاإظعخحن
ًفلذ هظام ششغُخه الشػبُت ،وٍظؼلؼ مجلغ ألامت ألاسدوي بشلُه ألاغُان والىىاب ،وبمىحب الذظخىس والىظام
الذاخلي ليل مجلغ بىظاةف ظُاظُت وحششَػُت ومالُت ،مً شأجها جىحُه ظُاظت الحيىمت الخاسحُت ،وحػخبر
الىظُفت العُاظُت مً أهم وأخؼش وظاةف اإلاإظعت الدششَػُت ،التي ًماسظها البرإلاان ،فُما ئرا جخلى غً هزه
الىظُفت وجشن الحيىمت دون سكابت وجىحُه ،فان رلً ٌػذ جهاًت الذًملشاػُت داخل أي هظام بشإلااوي( )1فلذ مىذ
ً
ً
الذظخىس ألاسدوي البرإلاان مىكػا مإزشا في آلُاث صىؼ الاججاه الػام للعُاظت الخاسحُت ،ئر ًخطح لىا اللىة التي ًخمخؼ
بها مجلت ألامت ألاسدوي " وخاصت مجلغ الىىاب" ،ورلً بمىحب أخيام الذظخىس ،والىظام الذاخلي ليل منهما فُما
ًخػلم بخىحُه العُاظت الخاسحُت ألاسدهُت.
بالشغم مً أن دوس العلؼت الدششَػُت ًىدصش في مجاٌ صىاغت اللشاس العُاس ي الخاسجي ،في جلذًم الىصح
ً
واإلاشىسة ئلى اللاةذ العُاس ي ،أو اإلاىافلت غلى ما ًلشسه هزا اللاةذ معبلا ،ومشىسة العلؼت الدششَػُت غحر ملضمت
ميىن مً مجلس ي ألاغُان والىىاب ألاوٌ ّ
ألامت ّ
له( ،)2ئال أن الذظخىس ألاسدوي الزي هص غلى أن مجلغ ّ
مػحن مً كبل
ً
اإلالً (وَعمى أخُاها مجلغ اإلالً) والشاوي مىخخب مً كبل الشػب .وغذد أغظاء ألاوٌ هصف غذد أغظاء الشاوي،
كذ أغؼى للعلؼت الدششَػُت اخخصاصاث دظخىسٍت في مجاٌ العُاظت الخاسحُت مشل الخصذًم غلى اإلاػاهذاث التي
جمغ خلىق ألاسدهُحن ّ
الػامت والخاصت ،والتي ال جيىن هافزة ئال ئرا وافم غليها مجلغ ألامت(.)3
ً
والعلؼت الدششَػُت ال جماسط دوسا را شأن في ئداسة العُاظت الخاسحُت ألاسدهُت ،وما جلىم به ال ًخػذي ئغؼاء
ً
اإلاششوغاث واللشاساث التي اجخزث فػال صفت اإلاششوغُت(.)4

( )1ليمة ،محمد كامل .مبادئ القانون الدستوري .القاهرة :عالم الكتب ،1978 ،ص.623

2

( ) Hermann, Charles, Decision Structure and Process Influences on Foreign Policy, In, Maurice A. East Stephen A.

Salmore and Charles F. Hermann, eds. Why Nations Act Theoretical Prospective Foreign Policy Studies, Sage
( )3الدستور األردني ،الفقرة  2المادة .33

Publications, Beverly Hills, California, 1978.
4

(( )Jaber, Kamel S. Abu. The Legislature of the Hashemite Kingdom of Jordan; A Study in Political Development, Muslim
World, 59 (3-4). 1969, p 235.
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وكذ هصذ اإلاادة ( )53الفلشة ألاولى مً الذظخىس غلى أن "جؼشح الشلت بالىصاسة أو بأخذ الىصساء أمام مجلغ
الىىاب" ،هما هصذ اإلاادة ( )51مً الذظخىس "سةِغ الىصساء والىصساء معإولىن أمام مجلغ الىىاب معإولُت مشترهت
غً العُاظت الػامت للذولت ،هما أن ول وصٍش معإوٌ أمام مجلغ الىىاب غً أغماٌ وصاسجه" .وحػؼي اإلاادة ( )34مً
الذظخىس ،اإلالً صالخُت خم خل مجلغ ألامت (الىىاب وألاغُان) ،واإلالً ًماسط ظلؼاجه الذظخىسٍت مً خالٌ
وصساةه ،الخاطػحن لشلت مجلغ الىىاب ،ئر ال حػفيهم أوامش اإلالً الشفىٍت أو الخؼُت مً اإلاعإولُت أمام اإلاجلغ،
اإلاادة ( )49مً الذظخىس ،وبزلً فان العلؼت الخىفُزًت حعخؼُؼ مىؼ مجلغ ألامت مً مىاكشت ظُاظاث الحيىمت أو
مشاحػتها أو سفظها ،هما هص الذظخىس ألاسدوي ،ئن للمإظعت الدششَػُت اخخصاصاث دظخىسٍت في مجاٌ العُاظت
الخاسحُت ،مشل الخصذًم غلى اإلاػاهذاث والاجفاكُاث التي جمغ خلىق ألاسدهُحن الػامت والخاصت ،وأجها ال جيىن
هافزة ئال ئرا وافم مجلغ ألامت ،اإلاادة ( )33الفلشة الشاهُت مً الذظخىس .وفي هزا الاججاه ،جم في ول مً مجلغ
ألاغُان ومجلغ الىىاب ،ئوشاء لجىت حػنى في أمىس العُاظت الخاسحُت ،ئر هصذ اإلاادة ( )11مً الىظام الذاخلي
إلاجلغ ألاغُان "ًيخخب مجلغ ألاغُان إلاذة ظيخحن أغظاء اللجان ومنها لجىت الشإون الخاسحُت" ،هما هصذ اإلاادة
( )35مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب " ًيخخب اإلاجلغ في بذء ول دوسة غادًت أغظاء اللجان ومً رلً لجىت
للشإون الػشبُت والذولُت".
ً
رابعا :ممارست مجلس الىواب الثامن عشر للدبلوماسيت البرملاهيت:
وٍماسط مجلغ الىىاب ألاسدوي الذبلىماظُت البرإلااهُت مً خالٌ:
أ .لجان الاخوة وجمعياث الصداقت:
ًبلغ غذد لجان ألاخىة البرإلااهُت في مجلغ الىىاب الشامً غشش ما مجمىغه ( )13لجىت أخىة مؼ البلذان
الػشبُت الخالُت( :الجضاةش ،العىدان ،مصش ،اإلاغشبُ ،غمان ،اليىٍذ ،كؼش ،ؤلاماساث ،جىوغ ،العػىدًت ،البدشًٍ،
لبىان ،والػشاق) ،فُما ًبلغ غذد لجان الصذاكت ( )15لجىت مؼ البلذان الخالُت( :حىسحُا ،اإلاىعًُ ،ػاحىعخان،
اًؼالُا ،البىظىت والهشظً ،البرإلاان ألاوسوبي ،بلغاسٍا ،الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،الهىذ ،جشهُا ،سوماهُا ،سوظُا،
الصحن ،أرسبُجان ،وبشٍؼاهُا) .وفي ما ًخػلم بالشػب البرإلااهُت ،وهي أداة مباششة مً أدواث الذبلىماظُت البرإلااهُت،
فان الفصل الشاوي والػششًٍ مً الىظام الذاخلي ًخخص بخىطُذ ماهُت هزه الشػب البرإلااهُت وآلُت غملها ،خُث
جىص اإلاادة ( )175في فلشتها ألاولى غلى أن مجلغ الىىاب ٌُػخبر شػبت بشإلااهُت لغاًاث الاجداد البرإلااوي الػشبي والاجداد
البرإلااوي الذولي وغحرهما مً الجمػُاث والهُئاث البرإلااهُت ،وجىص الفلشة ألاخشي غلى أن سةِغ اإلاجلغ هى مً ًشأط
الشػبت البرإلااهُت(.)1

( )1موقع مجمس النواب األردنيhttp://representatives.jo/?q=ar ،2019 ،

مجلت العلوم السياسيت و القاهون  .العدد ،42املجلد  ،02اكخوبر/حشرين الاول 4040

املركز الديمقراطي العربي  .برلين املاهيا

219

واقع ممارست مجلس الىواب الاردوي الثامن عشر للدبلوماسيت البرملاهيت

طلعذ رجا العبد السويلميين

في ئػاس جمخحن الػالكاث البرإلااهُت وجفػُل دوس الذبلىماظُت البرإلااهُت ،خشص مجلغ الىىاب الاسدوي غلى ئوشاء
الػذًذ مً حمػُاث الصذاكت ولجان ألاخىة مؼ بشإلااهاث دوٌ الػالم لخيىن غلى جىاصل داةم مػها مً خالٌ
الاحخماغاث والللاءاث التي جظم أغظاء هزه الجمػُاث واللجان مً البلذان اإلاخخلفت التي جشبؼهم غشي ألاخىة
والصذاكت .وكذ وشؽ مجلغ الىىاب الاسدوي في هزا اإلاجاٌ مً خالٌ صٍاساث هزه اللجان والجمػُاث البرإلااهُت ئلى
هشحر مً دوٌ الػالم مما وان له ألازش البالغ غلى الذبلىماظُت البرإلااهُت ألاسدهُت في ششح اإلاىكف ألاسدوي ئصاء الػذًذ مً
اللظاًا اإلاخخلفت وجبادٌ وحهاث الىظش مؼ البرإلااهُحن في الذوٌ ألاخشي ،هما وان مجلغ الىىاب معشخا للػذًذ مً
الضٍاساث البرإلااهُت مً الذوٌ الشلُلت والصذًلت ،وكذ وان إلوشاء هزا الىىع مً اللجان والجمػُاث وجفػُل دوسها
ً
أزش هام في جىػُذ الػالكاث بحن البرإلاان الاسدوي وبشإلااهاث الػالم ألاخشي مما ئوػىغ بالخالي ئًجابُا غلى الػالكاث
العُاظُت بحن خيىمت اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وخيىماث جلً الذوٌ ،ورلً مً خالٌ جلشٍب وحهاث الىظش وجىخُذ
اإلاىاكف وؤلاػالع غلى أخش اإلاعخجذاث في جلً الذوٌ وبُان مىكف البرإلاان ألاسدوي مً حمُؼ اللظاًا اإلاؼشوخت،
وخذد اإلاادة ( )12مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب غلى آلُاث حشىُل الىفىد التي جمشل اإلاجلغ واخخُاس سؤظائها ئال
ئرا وان الشةِغ أو أخذ هاةبُه مً أغظائها فخيىن له الشةاظت وجضوٍذ اإلاىخب الخىفُزي بأظماء الىفىد.
وخشص مجلغ ألامت ألاسدوي غلى اوشاء حمػُاث صذاكت مؼ هشحر مً بشإلااهاث الػالم ،ججخمؼ في مإجمشاث
ً
وللاءاث ًخم مً خاللها جبادٌ وحهاث الىظش ئصاء كظاًا زىاةُت أو جلً اللظاًا التي حشيل جدذًا لألظشة الذولُت .وكذ
وان لجمػُاث الصذاكت ألاسدهُت دوس في جفػُل دوس الذبلىماظُت البرإلااهُت خُث دأب مجلغ الىىاب غلى جأظِغ
حمػُاث صذاكت بشإلااهُت مؼ الىشحر مً بشإلااهاث الذوٌ ،للػمل غلى حػمُم الخفاهم و جىمُت سوح الصذاكت وجيشُؽ
الخػاون في شتى اإلاجاالث بحن البرإلاان ألاسدوي وبشإلااهاث جلً الذوٌ ،وأن مجلغ الىىاب غظى فاغل في الاحخماغاث
واإلاإجمشاث الػشبُت والذولُت البرإلااهُت؛ ئر ًدظى بخمشُل واظؼ في اجداداث بشإلااهُت غشبُت ودولُت ،الفخا بهزا الخصىص
الى أهه ممشل غً اإلاجمىغت الػشبُت في الاجداد البرإلااوي الذولي؛ فهى هاةب سةِغ اللجىت الذاةمت للخىمُت اإلاعخذامت
والخمىٍل والخجاسة ،وملشس اللجىت الذاةمت للعلم والامً الذولُحن.
جمشُل مجلغ الىىاب في الاجداداث البرإلااهُت:
ومجلغ الىىاب ًدظى بخمشُل في(:)1
 الاجداد البرإلااوي الذولي.
 الجمػُت البرإلااهُت لإلجداد مً أحل اإلاخىظؽ.
 الجمػُت البرإلااهُت اإلاخىظؼُت.
 الجمػُت البرإلااهُت إلاجلغ أوسوبا.
( )1النظام الداخمي لمجمس النواب األردني لسنة .2013
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 الجمػُت البرإلااهُت لحف شماٌ ألاػلس ي.
 الشبىت البرإلااهُت خىٌ البىً الذولي وصىذوق الىلذ الذولي.
 البرإلاان الػشبي.
 الاجداد البرإلااوي الػشبي.
 اجداد مجالغ الذوٌ ألاغظاء في مىظمت الخػاون الاظالمي.
 الجمػُت البرإلااهُت آلاظُىٍت.
وفي الجمػُت البرإلااهُت لالجداد مً أحل اإلاخىظؽ ً ،دبىأ اإلاجلغ سةاظت لجىت الؼاكت والبِئت واإلاُاه ،هما أهه
غظى في لجان :الشإون العُاظُت ،والشإون ؤلاكخصادًت واإلاالُت ؤلاحخماغُت والخػلُم ،وجدعحن هىغُت الحُاة
للمجخمػاث اإلاذهُت والشلافت ،وخلىق اإلاشأة .وبخصىص الجمػُت البرإلااهُت اإلاخىظؼُت ،أظهش الخلشٍش أن مجلغ الىىاب
غظى في لجىت الخػاون العُاس ي وألامً ،واللجىت ؤلاكخصادًت وؤلاحخماغُت والبِئت ،ولجىت الحىاس بحن الحظاساث
ً
وخلىق ؤلاوعان ،وفُما ًخػلم بالجمػُت البرإلااهُت إلاجلغ أوسوباٌُ ،ػخبر اإلاجلغ ششٍيا مً أحل الذًملشاػُت مىز غام
ً
 ،2016وهزلً غظىا في لجىت الشإون العُاظُت والذًملشاػُت ،ولجىت الالحئحن والهجشة والشخاث ،ولجىت اإلاعاواة
وغذم الخمُحز ،ولجىت الشإون ؤلاحخماغُت والصحت والخىمُت اإلاعخذامت ،وباليعبت للجمػُت البرإلااهُت لحلف شماٌ
ألاػلس ي  ،فلذ شاسن اإلاجلغ باحخماغاث بشهامج سوص سور في مجاٌ ؤلاصالخاث العُاظُت وؤلاكخصادًت؛ خُث ًدبؼ
للبرهامج لجىت الذفاع وألامً (اللجىت الػعىشٍت) ،واللجىت العُاظُت  ،ولجىت الاكخصاد وألامً ،هما ان اإلاجلغ
غظى في الشبىت البرإلااهُت خىٌ البىً الذولي وصىذوق الىلذ الذولي.
وأن مجلغ ألامت ألاسدوي غظى في البرإلاان الػشبي مىز جأظِعه غام 2005؛ خُث ان مجلغ الىىاب غظى في
لجىت الشإون الخاسحُت والعُاظُت وألامً اللىمي ،ولجىت الشإون الاكخصادًت واإلاالُت ،ولجىت الشإون الدششَػُت
ً
واللاهىهُت وخلىق ؤلاوعانُ ،وَػخبر مجلغ الىىاب غظىا في الاجداد البرإلااوي الػشبي مىز الخأظِغ في غام  ،1974وٍخم
الخمشُل في الاجداد مً خالٌ الشػب البرإلااهُت الػشبُت ألاغظاء ،وٍمشل الشػبت البرإلااهُت ألاسدهُت سةِغ مجلغ الىىاب
هشةِغ للىفذ اإلاشاسن في مإجمش الاجداد وغظىٍت الىىاب ،في اللجان الذاةمت وهي( :اللجىت الخىفُزًت ،واللجىت
اللاهىهُت وخلىق الاوعان ،ولجىت الشإون العُاظُت والػالكاث البرإلااهُت ،ولجىت الشإون اإلاالُت والاكخصادًت،
ولجىت كظاًا اإلاجخمؼ ،ولجىت شإون اإلاشأة والؼفل) ،وبخصىص اجداد مجالغ الذوٌ ألاغظاء في مىظمت الخػاون
ً
ؤلاظالمي ،خظي مجلغ الىىاب بػظىٍت داةمت في لجىت فلعؼحن ،وهى غظى خالُا إلاذة غام في لجىت الشإون
الاكخصادًت وشإون البِئت .هما ان مجلغ ألامت غظى في الجمػُت البرإلااهُت آلاظُىٍت؛ خُث ًخألف اإلاجلغ الخىفُزي
للجمػُت مً مىذوب واخذ مً ول بشإلاان غظى في الجمػُت باإلطافت الى ( )5لجان داةمت للجمػُت وهي( :اللجىت
العُاظُت ،ولجىت العلم وألامً ،واللجىت الاحخماغُت والشلافُت ،ولجىت الخىمُت الاكخصادًت واإلاعخذامت ولجىت
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الؼاكت) .وشيل مجلغ الىىاب والاغُان لجان أخىة  ،وحمػُاث صذاكت مؼ غذة بشإلااهاث غشبُت شلُلت ،ودولُت
صذًلت ،في ئػاس الخيعُم والدشاوس البرإلااوي خذمت لللظاًا اإلاشترهت؛ خُث شيلذ لجان أخىة مؼ بشإلااهاث:
العػىدًت ،ؤلاماساث ،البدشًٍ ،اليىٍذ ،كؼش ،الػشاق ،جىوغ ،لبىانُ ،غمان ،اإلاغشب ،العىدان ،مصش ،جىوغ،
ظىسٍا ،هما حشيلذ حمػُاث صذاكت مؼ بشإلااهاث :أوهشاهُا ،جشهُا ،سوماهُا ،سوظُا ،بلغاسٍا ،بشٍؼاهُا ،أرسبُجان،
البرإلاان ألاوسوبي ،الىالًاث اإلاخدذة ،الهىذ ،الصحن ،اإلااهُا ،اهذوهِعُا ،اظباهُا ،اظترالُا ،الُابان ،كبرص ،حىسحُا،
ئًؼالُا ،واصاخعخان ،اإلاىعًُ ،ػاحىعخان ،الباساغىاي ،هىذا ،جاًلىذ ،بُال سوظُا ،العىٍذ ،البىظىت والهشظً،
البرحغاٌ ،الباهُا ،البراصٍل( .)1وئن مً مهام هزه اللجان ئغذاد مششوغاث البُاهاث العُاظُت التي ًصذسها اإلاجلغ في
هزا الصذد خىٌ الػذًذ مً اللظاًا ومنها:
-

اللظُت الفلعؼُيُت ودغم اإلاىاكف اإلالىُت والجهىد اإلابزولت لىصشة اللذط.

-

ئداهت الاهتهاواث واإلاماسظاث الاظشاةُلُت بدث الشػب الفلعؼُني.

-

اظدىياس الجشاةم الاسهابُت التي حعتهذف ألابشٍاء وآلامىحن.

-

دغىة اإلاجخمؼ الذولي لشفؼ الظلم غً الشػب الفلعؼُني.

-

جدعُذ الجهىد والؼاكاث البرإلااهُت الػشبُت والذولُت لخػشٍت الاهتهاواث ؤلاظشاةُلُت.

-

سفع اإلاداوالث والخصشٍداث واإلاىاكف التي جخجاوص غلى الششغُت الذولُت.

-

سفع الاغتراف ألامشٍيي بعُادة ئظشاةُل غلى أساض ي الجىالن الػشبُت العىسٍت.

حشكيل الوفود البرملاهيت:
ب.
تهذف الىفىد البرإلااهُت مً صٍاستها للخاسج الى حػمُم غالكت مجلغ الىىاب مؼ باقي البرإلااهاث وجؼىٍشها ،ألامش
ً
الزي ًىػىغ اًجابُا غلى الػالكاث ألاسدهُت مؼ باقي الذوٌ ،ورلً ألن مً شأن هزه الللاءاث جلشٍب وحهاث الىظش
وجىػُذ الػالكاث في مخخلف اإلاجاالث ،وجىخُذ اإلاىاكف ججاه مخخلف اللظاًا ،خُث شيلذ هزه الىفىد أظاظُت
الخىاصل مؼ باقي البرإلااهاث للذفاع غً اللظاًا التي جخبىاها العُاظت الخاسحُت ألاسدهُت ،هما أن مً شأن هزه
الللاءاث الاػالع غلى ججاسب الذوٌ في الػمل الىُابي ،ومً حاهب آخش فان اإلاجلغ اظخلبل الػذًذ مً الىفىد
البرإلااهُت ،واإلاعإولحن الشظمُحن ،والذبلىماظُحن اإلاػخمذًً لذي ألاسدن ،بهذف جلىٍت الػالكاث الشىاةُت بحن مخخلف
البرإلااهاث ،وجىىغذ احخماغاث لجىت الشإون الػشبُت والذولُت في اإلاجلغ الىُابي ما بحن احخماغاث مؼ وفىد بشإلااهُت
وأخشي مؼ ظفشاء بػع الذوٌ ،ئطافت الى احخماغاث اللجىت إلاىاكشت الخدذًاث ؤلاكلُمُت التي ًىاحهها ألاسدن ،ولػل
مً أهم هزه الخدذًاث ،اللظُت الفلعؼُيُت ،وػلب معاغذاث دولُت لألسدن لخدمل ألاغباء الاكخصادًت

( )1النظام الداخمي لمجمس النواب األردني ،المادة /44د.
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والاحخماغُت مً حشاء اظخلباٌ الالحئحن العىسٍحن ،والحل العلمي لألصمت العىسٍت ،هما واهذ كظُت ألاظشي ألاسدهُحن
في الخاسج غلى ظلم أولىٍاث الىفىد البرإلااهُت في جلً اللظاًا(.)1
وفي ظُاق مشاكبت بشهامج ساصذ ألداء مجلغ الىىاب الشامً غشش ،غمل فشٍم الػمل غلى جدبؼ الىفىد الىُابُت
ألغظاء ومىظفي مجلغ الىىاب مىز بذء اوػلاد الذوسة الػادًت ألاولى ولغاًت جاسٍخ  2017/3/31أي بما مجمىغه
ً
(ً )145ىم مىز اوػلاد البرإلاان الشامً غشش ،وأظهش الخلشٍش أن مىفذي اإلاجلغ كذ كظىا ما مجمىغه (ً )450ىما
ً
ً
خاسج ألاسدن بخيلفت صادث غً سبؼ ملُىن دًىاس أسدوي ،وٍبحن الخلشٍش أن ( )59هاةبا كذ ظافشوا طمً ( )23وفذا ،فُما
ً
لم ًدظى ( )71هاةبا بأي جمشُل في أي مً الىفىد الىُابُت اإلابخػشت غلى هفلت اإلاجلغ ،وبلغ غذد الىىاب الزًً ظافشوا
ً
َ
إلاشة واخذ ( )49هاةبا ،فُما ظافش مشجحن ما مجمىغه ( )9هىاب بِىما ظافش هاةب واخذ زالر مشاث ،هما جبحن أن ()10
ّ
شاسهً في الىفىد الىُابُت ،وفي ظُاق اإلاصاسٍف التي كام باهفاكها مجلغ الىىاب غلى
ظُذاث مً أصل ( )20ظُذة
الىفىد الىُابُت ،فلذ ججاوصث جيلفتها الاحمالُت سبؼ ملُىن دًىاس أسدوي ،وجىصغذ هزه الخيلفت غلى جزاهش ظفش
ومصاسٍف ًىمُت للىىاب واإلاىظفحن ئطافت ئلى ظلف ًخم جلذًمها مً كبل اإلاجلغ للمىظفحن أو الىىاب اإلاشاسهحن في
الىفىد(.)2
هزا باإلطافت ئلى الػذًذ مً اليشاػاث التي جلىم بػا اللجىت اإلاػىُت بالشإون الخاسحُت في ول مً مجلغ
ألاغُان ومجلغ الىىاب ،ولػل أبشص جلً اليشاػاث ،الالخلاء بالعلؼت الخىفُزًت ،وبخاصت وصٍش الخاسحُت للىكىف
غلى آخش اإلاعخجذاث والخؼىساث العُاظُت الاكلُمُت والذولُت ،هزا باإلطافت ئلى الللاءاث اإلاخػذدة مؼ الىفىد
البرإلااهُت ،ووصساء الخاسحُت الضاةشًٍ لذاس مجلغ ألامت ،والعفشاء اإلامشلحن لذولهم في ألاسدن ،والىفىد الشظمُت مً
الذوٌ الػشبُت الشلُلت ،والذوٌ الصذًلت ،وكذ وان اإلادىس الشةِس ي لليشاغ العُاس ي للجىت اإلاػىُت ،دغم اللظاًا
الػشبُت والاظالمُت ،ودغم الجهىد اإلابزولت لحل الجزاغاث بالؼشق العلمُت ،وهىا ال بذ مً الاشاسة أن جلً الللاءاث
ً
والضٍاساث هشحرا ما واهذ جخىج ببُاهاث ظُاظُت حػبر غً مىاكف البرإلاان ألاسدوي خُاٌ الخؼىساث وألاصماث العُاظُت في
الػالم(.)3
وٍشي الباخث أن مجلغ ألاغُان ألاسدوي لم ًمىذ لجىت الشإون الخاسحُت الحم في اصذاس بُاهاث جصذس
باظمه ،في خحن مىذ الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب للجىت اإلاػىُت في أمىس العُاظت الخاسحُت خم اغذاد البُاهاث
العُاظُت التي جصذس باظم مجلغ الىىاب ،وكذ ٌػىد رلً ئلى أن سةِغ مجلغ ألاغُان هى سةِغ حمُؼ اللجان
ً
الذاةمت في مجلغ ألاغُان ورلً اظدىادا ئلى هص اإلاادة ( )14فلشة /أ مً الىظام الذاخلي إلاجلغ ألاغُان ،أما مجلغ
( )1البدر ،حمود ( .) 2006اإلعالم األمني ودورة في تصحيح المفاهيم الخاطئة ،حمقة عممية من  ،2009/9/20-16بعنوان اإلعالم البرلماني وتجربة مجمس
الشورى بالمممكة العربية السعودية في هذا المجال ،جامعة األمية نايف العربية لمعموم األمنية ،ص 45

( )2تقرير راصد ، 2018 ،نقال عن الرابط االلكتروني https://foresite.jo/ar/project/rased-joradan-website-election-monitoring
( )3النظام الداخمي لمجمس األعيان األردني لسنة .1998
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الىىاب فان سةِغ لجىت الشإون الػشبُت والذولُت  ،وملشسها ًخم اهخخابهما مً طمً أغظاء اللجىت اإلاىخخبت مً كبل
ً
مجلغ الىىاب ،ورلً اظدىادا ئلى أخيام اإلاادة( )44الفلشة /أ مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب.
وَػخمذ الػمل الذبلىماس ي البرإلااوي ألاسدوي غلى ألادواث الخالُت:
-

الللاءاث الشظمُت التي جخم غلى معخىي الػالكاث الشىاةُت مً كبل وفىد بشإلااهُت أسدهُت ئلى دولت

أخشي ،لبدث الػالكاث الشىاةُت بحن الذولخحن ،ودغم الخجشبت البرإلااهُت .خُث ًلىم الىىاب بػلذ للاءاتهم
الذبلىماظُت مؼ ظفشاء الذوٌ الشلُلت والصذًلت ومشاسواتهم الخاسحُت ،مؼ البرإلااهاث الػشبُت والذولُت ،بما
ًخذم كظاًا ألاسدن الشةِعت ،فظال غً اللظُت اإلاشهضٍت (اللظُت الفلعؼُيُت) ،ودغىة البرإلااهاث الذولُت ئلى
دغم الشػب الفلعؼُني في هظاله مً أحل ئكامت دولخه اإلاعخللت غلى جشابه الىػني ،والععي لحشذ الجهىد
والؼاكاث البرإلااهُت إلصذاس كشاساث بشإلااهُت دولُت إلداهت الاظدُؼان وكىاهحن الاخخالٌ الػىصشٍت التي ما جضاٌ
حعتهذف ؤلاوعان وألاسض في فلعؼحن اإلادخلت باإلطافت الى دغم اإلاملىت إلاا جخدمله مً أغباء الالحئحن هُابت غً
اإلاجخمؼ الذولي(.)1
-

اسظاٌ اإلازهشاث وهي سظالت بشإلااهُت ًشظلها سةِغ اإلاجلغ خىٌ كظُت مدذدة.

-

الخصشٍداث الاغالمُت ًؼللها سةِغ اإلاجلغ أو أغظاؤه خىٌ بػع اللظاًا العُاظُت التي تهم

البرإلاان ،وحػمل غلى الخأزحر غلى العُاظت الذولُت والخاسحُت.
-

البُاهاث العُاظُت بُاهاث ًصذسها اإلاجلغ خىٌ كظاًا مدلُت ،أو كظاًا خاسحُت غشبُت واكلُمُت

ودولُت .وٍماسظها مجلغ ألامت ألاسدوي للفذ اهدباه الحيىمت ججاه كظُت ظُاظُت مػُىت ،هما حػخبر البُاهاث مً
وظاةل الذبلىماظُت البرإلااهُت ئرا واهذ مىحهت غلى شيل سظالت ئلى البرإلااهاث ألاخشي وسؤظاء الذوٌ أو الهُئاث
واإلاىظماث الاكلُمُت والذولُت .وفي اػاس مماسظت مجلغ ألامت ألاسدوي للىظُفت العُاظُت فلذ أصذس اإلاجلغ
الىشحر مً البُاهاث العُاظُت اإلاىضحت إلاىكف مجلغ ألامت ألاسدوي مً اللظاًا الػشبُت والاكلُمُت ،وكذ واهذ
أغلب البُاهاث الصادسة غً اإلاجلغ راث ػابؼ ظُاس ي ،وكذ وان مجلغ ألامت ألاسدوي مً خالٌ هزه البُاهاث
ً
معاهذا لللظاًا الػادلت للشػىب والحلىق الػشبُت.
-

اإلاشاسهت في اإلاإجمشاث البرإلااهُت وهي جمشل الخلاء البرإلااهُحن ألاسدهُحن وصمالئهم ،وجبادٌ ألافياس وآلاساء

خىٌ مىاطُؼ زىاةُت أو مشترهت غلى الصػُذ الخاسجي ،ومىاكشت الػالكاث العُاظُت بحن الذولخحن ،وغلذ في
غمان  7 / 2 / 2020أغماٌ الاحخماع الؼاسيء الي  30لالجداد البرإلااوي الػشبيً ،
بىاء غلى دغىة مً سةِغ الاجداد

()1عرار ،ايما ن ،اختصاصات وأدوار السمطة التشريعية األردنية في السياسة الخارجية والدبموماسية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن،

 ،2006ص.136
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البرإلااوي الػشبي ،سةِغ مجلغ الىىاب اإلاهىذط غاػف الؼشاوهت ،بهذف جىخُذ اإلاىكف البرإلااوي الػشبي في سفع
أي حعىٍت تهظم الحم الفلعؼُني ،وفي ملذمت رلً ئكامت الذولت اإلاعخللت وخم الػىدة والخػىٍع لالحئحن(.)1
ً
ً
 الضٍاساث البرإلااهُت الخاصت هي صٍاساث خاصت ال جدمل ػابػا سظمُا ،وكذ شاسهذ وفىد بشإلااهُت مًمجلغ ألامت ألاسدهُت في الػذًذ مً الضٍاساث الخاسحُت ،هما صاس مجلغ ألامت ألاسدوي الػذًذ مً الىفىد البرإلااهُت
مً الذوٌ الشلُلت والصذًلت ،وكذ وان لهزا الىىع مً الضٍاساث دوس هام في جىػُذ الػالكاث العُاظُت بحن
البرإلاان ألاسدوي وبشإلااهيي جلً الذوٌ وبما ًىػىغ بالخالي غلى الػالكاث العُاظُت بحن ألاسدن وخيىماث جلً
الذوٌ ،مً خالٌ جلشٍب وحهاث الىظش وجىخُذ اإلاىاكف والاػالع غلى آخش اإلاعخجذاث العُاظُت في جلً الذوٌ
()2

وبُان مىكف البرإلاان ألاسدوي مً حمُؼ اللظاًا العُاظُت
الخالصت :

ظػذ الذساظت للخشبذ مً صحت الفشطُت التي اهؼللذ منها الذساظت" :ال جىحذ مماسظت مىهجُت للذبلىماظُت
البرإلااهُت إلاجلغ الىىاب ألاسدوي خالٌ الفترة ( ،")2019-2016وجبحن مً خالٌ الذساظت أن أداء مجلغ الىىاب ألاسدوي
ً
في مجاٌ الذبلىماظُت البرإلااهُت وان طػُفا وال ًشجلي ئلى اإلاعخىي اإلاؼلىب ،وٍبرص رلً مً خالٌ اكخصاس دوسه غلى
ئصذاس البُاهاث وغلذ الاحخماغاث البرإلااهُت للجان اإلاخخصت بالذبلىماظُت البرإلااهُت واظخلباٌ الىفىد البرإلااهُت
واإلاشاسهت في اإلاإجمشاث البرإلااهُت الػشبُت وؤلاكلُمُت والذولُت.

الىخائج:
جىصلذ الذساظت الى الىخاةج الخالُت:
 الذبلىماظُت البرإلااهُت هي آلُت مىهجُت في مجاٌ الػالكاث الذولُت مً خُث أجها جخدلم مً خالٌ الػالكاث
الذولُت و الاكلُمُت والشىاةُت والجماغُت بحن اإلاإظعاث والهُئاث البرإلااهُت الىػىُت وؤلاكلُمُت والذولُت لها
كىة جأزحر سظمُت غلى بلُت ظلؼاث الذولت ومىظماث اإلاجخمؼ الذولي ،وحعتهذف ججعُذ اللُم الػاإلاُت و
الاوعاهُت اإلاشترهت وفي ملذمتها حػضٍض العلم وألامً في الػالكاث الذولُت ،وحػل الىظام الذولي الجذًذ أهثر
اوعاهُت وغذالت ومعاواة خلُلُت.
 بُيذ الذساظت أن للذبلىماظُت البرإلااهُت الاسدهُت دوس فاغل في جىػُذ الػالكاث الاسدهُت الذولُت والاكلُمُت
غلى اإلاعخىي الشبلماوي والعُاس ي  ،وأن مجلغ الىىاب الاسدوي غظى فاغل في الاحخماغاث واإلاإجمشاث الػشبُت
والذولُت البرإلااهُت؛ ئر ًدظى بخمشُل واظؼ في اجداداث بشإلااهُت غشبُت ودولُت،
()1الدخيل ،زايد ،طارئة البرلمان العربي :رفض صفقة القرن ومطالبات بتعديل البيان الختامي2020 ،الربط/ https://alghad.com:
( )2الزعبي ،خالد ،مرجع سابق ،ص.48
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 بُيذ الذساظت أن الذبلىماظُت البرإلااهُت حعهم في حػضٍض الجهىد الذبلىماظُت الاسدهُت في غشض وحهاث الىظش
الاسدهُت والاصماث الاكخصادًت ومشاول الالحئحن العىسٍحن واللظُت الفلعؼُيُت .
 بُيذ الذساظت أن مجلغ الىىاب ألاسدوي ًماسط الذبلىماظُت البرإلااهُت مً خالٌ لجان ألاخىة والصذاكت
وغلذ اإلاإجمشاث البرإلااهُت والضٍاساث التي ًلىم بها أغظاء اإلاجلغ للخاسج ،واإلاشاسهت في الخىظُماث البرإلااهُت
الػشبُت والذولُت.
الخوصياث:
وبىاء غلى هخاةج الذساظت فاجها جىص ي بما ًلي:
 ئغادة هُيلت لجىت الشإون الخاسحُت بدُث حشيل غظىٍتها الشةِعُت مً سؤظاء لجان ألاخىة والصذاكت،
وحعخىمل غظىٍت اللجىت وفم مبذأ الخمشُل اليعبي كذس ؤلاميان ،بهزا جصبذ بملذوس لجىت الشإون
ً
ً
الخاسحُت أن جلػب دوسا جىحيهُا إلاجمل لجان ألاخىة والصذاكت ،وأن جنهع غلى هدى أفظل بىظُفتها راث
الصلت بدىظُم الػالكاث مؼ البرإلااهاث ألاخشي والجمػُاث والاجداداث البرإلااهُت.
 حشىُل لجىت هُابُت داةمت لألمً والذفاع ،أو جؼىٍش وظاةف لجىت الشإون الخاسحُت ومعماها ،لدشخمل غلى
ً
وظاةف الجىخحن مػا ،بالىظش الى أن العُاظت الخاسحُت شذًذة الاسجباغ بالعُاظت ألامىُت والذفاغُت.
 حػذًل الىظام الذاخلي لخمذًذ مذة اللجان الذاةمت ئلى ظيخحن بذٌ ظىت واخذة ،ومً طمنها بؼبُػت الحاٌ
لجىت الشإون الخاسحُت بما ًىفل جشهم الخبرة لذي لجىت الشإون الخاسحُت بذا ئغادة حشىُلها وظاةش
ً
اللجان الذاةمت ظىىٍا.
 جىظُؼ اخخصاصاث لجان الشإون الخاسحُت في مجلغ ألامت ئلى ول ما ًخػلم بالشإون الخاسحُت .ومً رلً
الخػاون الذولي ،شإون ألاسدهُحن بالخاسج ،الذفاع الىػني .وأن ًيىن لها دوس اظخؼالعي خىٌ مخخلف
اإلاىاطُؼ التي تهم اإلاجخمؼ أو جخػلم في أوشؼت الحيىمت في اإلاجاٌ الخاسجي .ئطافت ئلى دساظت اإلاىكف الذولي
وؤلاكلُمي والخؼىساث العُاظُت الذولُت ،ومخابػت العُاظت الخاسحُت للذولت والخمشُل الذبلىماس ي ،ومخابػت
اإلاإجمشاث الذولُت ،واكتراح الدششَػاث اإلاىظمت للعلىحن الذبلىماس ي واللىصلي ،ومخابػت الشإون الخاصت
باإلاىظمت الػاإلاُت لألمم اإلاخدذة واإلاىظماث الذولُت وؤلاكلُمُت.
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املراجع:
املراجع العربيت:
الكخب:
غؼُت هللا ،اخمذ ،اللامىط العُاس ي ،غ ،3اللاهشة :داس النهظت الػشبُت.1968 ،
الغفاسي ،غلي ،الذبلىماظُت اللذًمت واإلاػاصشة ،دمشم :داس ألاواةل.2002 ،
فىق الػادة ،ظمىحي .الذبلىماظُت الحذًشت ،بحروث :داس الُلظت الػشبُت للخألُف والترحمت واليشش.1973.
لُلت ،مدمذ وامل .مبادب اللاهىن الذظخىسي .اللاهشة :غالم الىخب.1978 ،
مشهض اللذط للذساظاث العُاظُت ،مشصذ البرإلاان ألاسدوي .دوس مجلغ الىىاب في صىاغت وجىحُه العُاظت
الخاسحُت الاسدهُت ،غمان :مشهض اللذط للذساظاث العُاظُت.2013 ،
اإلاشاكبت ،أمحن ،الىظام العُاس ي ألاسدوي ،غمان :مؼابؼ الذظخىس.2019 ،
اإلاصالحت ،مدمذ .دساظاث في الحُاة البرإلااهُت ألاسدهُت ،جؼبُلاث في الذًملشاػُت البرإلااهُتي غمان :داس الحامذ
لليشش والخىصَؼ.2000 ،.
مهىا ،مدمذ هصش .مذخل ئلى غلم الػالكاث الذولُت في غالم مخغحر .ؤلاظىىذسٍت :اإلاىخب الجامعي الحذًث،
.1998
رسائل جامعيت:
خلُل ،اظماغُل .أزش الخىىىلىحُا اإلاػلىماجُت والاجصاالث غلى الذبلىماظُت ،سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة،
حامػت بحروث ،بحروث ،لبىان.2013 ،
غشاس ،اًمان ،اخخصاصاث وأدواس العلؼت الدششَػُت ألاسدهُت في العُاظت الخاسحُت والذبلىماظُت .سظالت
ماحعخحر غحر ميشىسة ،الجامػت ألاسدهُت ،غمان ،ألاسدن.2006 ،
هىسة ،بالٌ ،أزش الذبلىماظُت البرإلااهُت في العُاظت الخاسحُت الجضاةش ،سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة ،حامػت
مدمذ خظحر بعىشة ،الجضاةش.2016 ،
القواهين واملواثيق الدوليت:
جلشٍش ساصذforesite.jo/ar/project/rased-joradan-website- .2018 ،
الذظخىس ألاسدوي ،الفلشة  2اإلاادة .33
اإلاادة ( )129الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي لعىت .2013
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اإلاادة  ،1الىظام ألاظاس ي الجداد مجالغ الذوٌ ألاغظاء في مىظمت الخػاون الاظالمي لعىت .1999
اإلاادة  ،1الىظام ألاظاس ي لالجداد البرإلااوي الذولي لعىت .1988
اإلاادة  ،1مُشاق الاجداد البرإلااوي الػشبي لعىت .2016
.

اإلاادة  11مً الىظام الذاخلي إلاجلغ ألاغُان واإلاادة ( )44مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي
الىظام الذاخلي إلاجلغ ألاغُان ألاسدوي لعىت .1998
الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي لعىت .2013
.

الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي ،اإلاادة /44د
املقاالث:

البذس ،خمىد ( .)2006ؤلاغالم ألامني ودوسة في جصحُذ اإلافاهُم الخاػئت ،خللت غلمُت مً ،2009/9/20-16
بػىىان ؤلاغالم البرإلااوي وججشبت مجلغ الشىسي باإلاملىت الػشبُت العػىدًت في هزا اإلاجاٌ ،حامػت ألامُت هاًف الػشبُت
للػلىم ألامىُت.
الحعبان ،غُذ أخمذ ،الىظام اللاهىوي للجان البرإلااهُت والهُئاث الىُابُت الذاةمت في الىظام البرإلااوي ؤلاظباوي
وألاسدوي -دساظت ملاسهت ،مجلت اإلاىاسة ،حامػت آٌ البِذ.2006،)3( 12 ،
الضغبي ،خالذ .دوس مجلغ ألامت في العُاظت الخاسحُت ،سظالت مجلغ ألامت ،)32( 7 ،ألاماهت الػامت إلاجلغ
ألامت.1999 ،
الضغبي ،خالذ ،الذبلىماظُت البرإلااهُت في طىء الخجشبت الذًملشاػُت ألاسدهُت ،مجلت سظالت مجلغ ألامت11 ،
(.2002 ،)45
غبذ اللادس ،أششف .الذبلىماظُت البرإلااهُت الخلُجُت :آلالُاث والفاغلُت والخفػُل ،مجلت آساء خىٌ الخلُج،
مشهض الخلُج (.2011 ،)81
لشلاس ،مدمذ ،أي دوس للذبلىماظُت البرإلااهُت في ئفشٍلُا لخذمت كظُت الصحشاء اإلاغشبُت ،مجلت دفاجش
اللاهىهُت.92-69 ،2017 ،)4( ،
اإلاعُػذًًً ،ىظف والػىٍمش ،ولُذ ،دوس العلؼت الدششَػُت في العُاظت الخاسحُت مجلغ الىىاب ألاسدوي
العابؼ غشش دساظت خالت ( ،)2016-2013مجلت الػلىم الاحخماغُت ،حامػت اليىٍذ ،مجلغ اليشش الػلمي،)3( 46 ،
.147-114 ،2017
املواقع الاليكتروهيت:
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صوفُان شعبان/د
 حاج امحمد صالح.د/ط

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت
The scope of state responsibility for the actions of the legislature

 أشخاذ باإلاسكز الجامعي عين جموشيذ، دكخوزاه في القاهون العام،صوفُان شعبان/د
- ظالب دكخوزاه بجامعت أبو بكس بلقاًد – جلمصان، حاج امحمد صالح.د/ط
: اإلالخص
 وفي ؾبُل ُْامها بهظه الىقُُت، خُث أهاؽ بها اإلاشغم الضؾخىعي مهمت ؾً الٓىاهين،اهت هامت في ألاهكمت الضؾخىعٍتٙجدخل الؿلؿت الدشغَهُت م
 َلم ًً٘ مً اإلاؿدؿاى أن جثاع مؿإولُت الضولتنً الٓىاهين،ىن الٓاهىن نمال ؾُاصًا ًُغع بجىاهبه ؤلاًجابُت والؿلبُتٙ ول،َاجها ْض حؿبب غغعا لألَغاص
. هى الؿُؿغة نلى الجمُو مً صون حهىٍؼ-َٕمًؼي الؿُاصة – آهظا، التي جطاصّ نليهاٚالتي حؿنها أو جل
، اهؿالْا مً أن الضولت بطُهها مشغنا لِؿذ مؿإولت،ألاغغاع الىاحمت نً وشاؾها
ٗاهذ اإلاداٖم جغَؼ الانتراٍ بمؿإولُت الضولت نً أ
 ضاع، ومو قهىع اإلاؿإولُت بضون زؿأ، وه٘ظا َان ٗل ؾهً ًؿلب حهىٍػا ٗان ًطؿضم بغَؼ الٓاض ي له،ىن مسؿئاًٙ وأن الٓاهىن ال ًمً٘ أن
" ؾىتLA FLEURETTE"  في خ٘م إلاجلـ الضولت في ْػُت- مغةٛ الؿلؿت الدشغَهُت أوهى ما جدٓٔ – ألوٛان الخضًث نً مؿإولُت الضولت نً أنماٙباإلم
 أ.1937
 أ. اإلاؿإولُت بضون زؿأ، مجلـ الضولت، الخهىٍؼ، مؿإولُت الضولت، الؿلؿت الدشغَهُت:الكلماث اإلافخاحُت
Abstract :
The legislative authority occupies an important place in the constitutional systems, where the
constitutional legislator has entrusted it with the task of enacting laws, and in order to carry out this function
it may cause harm to individuals, and because the law is a sovereign act imposed on its positive and negative
aspects, it was not desirable that the state’s responsibility be raised for the laws it enacted Or the one that
you ratify, the significance of sovereignty - then - is to control everyone without compensation.
Courts were refusing to acknowledge the responsibility of the state for the damages caused by its activity,
on the grounds that the state as a legislator is not responsible, and that the law cannot be mistaken, and so
every appeal that seeks compensation was collided with the judge's refusal to him, and with the appearance
of responsibility without error, it became possible to speak On the responsibility of the state for the actions of
the legislature, which was achieved - for the first time - in a ruling of the State Council in the case of "LA
FLEURETTE" in 1937.
Keywords:Legislative Authority, State Liability, Compensation, State Council, Liability without Mistake.
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2020 حشسًٍ الاول/ اكخوبس،04  اإلاجلد،24 العدد. مجلت العلوم الصُاشُت و القاهون

د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

اإلاقدمت:
جدخل الؿلؿت الدشغَهُت مٙاهت باعػة في الىكم الؿُاؾُت اإلاهاضغة هكغا للضوع ألاؾاس ي وألاضُل الظي
جلهبه في الهملُت الدشغَهُت والغْابت الؿُاؾُت نلى الؿلؿت الخىُُظًت ،وقُُت زىلها ئًاها اإلاإؾـ الضؾخىعي  -في
ئؾاع مبضأ الُطل بين الؿلؿاث -بهضٍ جدُٓٔ اإلاطلخت الهامت ،وفي ؾبُل ُْامها بهظه الىقُُت ْض حؿبب مػاع
جطِب َئت مً ألاشخاص ْض جٙىن ٖثيرة الهضص ٖما ْض جٙىن ْلُلت ،وهظا ما ًمً٘ أن ًثير ُْام مؿإولُهها .أ
لٓض ٗاهذ الُ٘غة الؿائضة ْضًما هي نضم ئمٙاهُت مؿاءلت الضولت نلى أي مً أنمالها ،ئط ٗان الانخٓاص
ؾائضا أن اإلال ٚال ًسؿئ LE ROI NE PEUT MAL FAIREألهه زلُُت ؤلاله في ألاعع ،مو مغوع الؼمً حًيرث ألامىع،
وأناص الُٓه والٓػاء الىكغ في مؿإولُت الضولت ،نلى أن هظه اإلاؿإولُت قلذ بهُضة مً أن حشمل أنما ٛالؿُاصة،
وئن ٗان طل ٚلم ًمىو مً وحىص خاالث ْامذ َيها ؤلاصاعة بخهىٍؼ ألاَغاص نما لخٓهم مً أغغاع ،ئال أن الخهىٍؼ
اإلآضم لم ًً٘ ًخم نلى ؾبُل ؤلالؼام والخٔ ،وئهما نلى ؾبُل الدؿامذ والخبرم ( .)1أ
ؾغنان ما جؿىعث ألامىع ،وهػم الُٓه والٓػاء َ٘غة مؿإولُت الضولت ،ئال أن هظه اإلاؿإولُت قلذ بهُضة
مً أن حشمل أنما ٛالؿُاصة .مو مغوع الؼمً وبخٓغٍغ اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت،أزظ الٓػاء ؤلاصاعي ًخجه هدى مؿاءلت
ؤلاصاعة (الضولت) نً بهؼ ألانما ٛالؿُاصًت ،يير أن البرإلاان ٗان صائما زاعج هؿاّ هظه الٓانضة ،خُث ٗان الانخٓاص
الؿائضأن البرإلاان ًخمخو بالؿُاصة اإلاؿلٓت ،ولهل هظا ما نبر نىه ألاؾخاط ""LAFERRIERفي زػم حهغٍُه إلاًؼي
الؿُاصة أجها "الصُعسة على الجمُع بدون حعوٍض"(َ ،)2لؿاإلاا ٗاهذ الؿُاصة صائما نائٓا في وحه جٓغٍغ اإلاؿإولُت ،ئط
ٗان ًىكغ ئليها نلى أجها هُٓؼ للخؿأ ،بُض أهه وبكهىع اإلاؿإولُت بضون زؿأ َٓض ضاع باإلمٙان-أٖثر مً أي وْذ
مط ى -جٓغٍغ مؿإولُت الضولت نً أنما ٛالؿلؿت الدشغَهُت ،نلى ما ًثيره طل ٚمً مالخكخين:اإلاالحظتألاولى :أن
جٓغٍغ ازخطاص الٓػاء ؤلاصاعي في البث في مؿإولُت الضولت نً أنما ٛالؿلؿت الدشغَهُت مً شأهه اإلاؿاؽ بجىهغ
الهملُت الدشغَهُت ،بالىدُجت ؤلازال ٛبمبضأ الُطل بين الؿلؿاث ،اإلاالحظت الثاهُت :أن اإلاجاػَت بازاعة مؿإولُت
الضولت نً أنما ٛالؿلؿت الدشغَهُت مً شأهه أن ًإصي ئلى نغْلت نمل البرإلاان ،وبالخالي نغْلت اليشاؽ الدشغَعي،
بىاء على ذلك ًثوز الدصاؤل حول ما هي ألاعمال التي ًمكً مصاءلت الدولت عنها والتي حصخوحب الخعوٍض؟ وئلى
أي مدى ًمكً مصاءلت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت؟ ثم على أي أشاس ًخم ذلك ؟.

1

-خلويف رشيد،قانونادلسؤوليةاإلدارية،اجلزائر،ديوانادلطبوعاتاجلامعية ،1994،ص.110

2

 -زليو أمحد -ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد ،ادلنازعات اإلدارية ،الطبعة السابعة ،،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،2005ص  207وما بعدىا.
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وٍقوم البحث هىا على عدة فسضُاث جخمثل في آلاحي :أ
*جخهض ضىع ألانما ٛالدشغَهُت وؾائُت منها َٓـ ًمً٘ أن جخدمل الضولت مؿإولُنها ننها .أ
*جخدمل الضولت اإلاؿإولُت صائما نً ألانما ٛالطاصعة نً ؾلؿاتها هدُجت أزؿاء هظه ألازيرةٖ ،ما ًمً٘ أن
جخدمل طل ٚختى وئن لم ًطضع زؿأ .أ
*ئن جدٓٔ مؿإولُت الضولت صون زؿأ جد٘مه بهؼ الػىابـ ًجب جىَغها .أ
ولإلحابت نً ئشٙالُاث البدث ،وهخمض اإلاىهج الخحلُلي مً أحل نغع اإلاؿائل وصعاؾهها مً الىاخُت
الٓاهىٍىتٖ ،ما وؿخهمل اإلاىهج الاشخقسائي بشأن اؾخٓغاء أخٙام الٓػاء والُٓه خى ٛمىغىم مؿإولُت الضولت نً
ألانما ٛالدشغَهُتَ ،ػال نً اإلاىهج الخازٍخي مً أحل جأضُل اإلاؿألت والىْىٍ نلى اإلادؿاث الخاعٍسُت بهظا الشأن،
باإلغاَت ئلى اإلاىهج اإلاقازن للىْىِْ نلى هٓاؽ الخُاوث والدشابه بين ألاهكمت الٓاهىهُت اإلاسخلُت .أ
وبىاء نلى طلٗ ٚله ،هدىاو ٛهظه الضعاؾت في ئؾاع زالر مباخث عئِؿُت :

اإلابحث ألاول :مدى مصإولُت الدولت عً ألاعمال البرإلااهُت
مً اإلاخُٔ نلُه َٓها وْػاء وحشغَها أن للؿلؿت الدشغَهُت مجمىنت مً الازخطاضاث-في ْمهها وقُُت
الدشغَو -جخم مماعؾهها مً زال ٛما جطضعه هظه الهُئت مً ْىاهين ؤَ الازخطاضاث التي زىلها ئًاها الضؾخىع ،بُض
أهه لِـ ٗل ما ًطضع نً الؿلؿت الدشغَهُت هى نمال حشغَهُا باإلاُهىم الػُٔ لهظا اإلاطؿلر ،ئط أن هىالٚ
ازخطاضاث أزغي جباشغها هظه الؿلؿت مً زال ٛمجمىنت مً ألانما ٛالتي لِـ لها ضبًت ألانما ٛالدشغَهُت ،أي
جطضع أنماال ال ج٘دس ي الُٓمت الٓاهىهُت لألنما ٛالدشغَهُتَ ،اطا ٗان ألاضل الهام هى زػىم الٓىاهين (الدشغَهاث)
للغْابت نلى صؾخىعٍهها َان هىال ٚحاهبا مً ألانما ٛيير الدشغَهُت التي جٓىم بها الؿلؿت الدشغَهُت والتي ال جسػو
للغْابت نلى مشغونُهها .أ
ًثىع الدؿاؤ ٛخىإلاا هي ألانما ٛالتي ًمً٘ مؿاءلت الضولت ننها؟ .أ
ئن جدضًض هظه ألانماٌ ،ٛؿخىحب مىا أوالالخُغْت بين ألانما ٛالبرإلااهُت وألانما ٛالدشغَهُتَ ،ىؿاّ
اإلاؿإولُت نً ٗلهظه ألانما.ٛ
أ
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اإلاعلب ألاول :الخمُيز بين ألاعمال البرإلااهُت وألاعمال الدشسَعُت
للخىع في مؿإولُت الضولت ال بض مً الخُغْت بين ألانما ٛالبرإلااهُت وألانما ٛالدشغَهُت مً زال ٛالبدث
نً اإلاهُاع اإلاهخمض في هظا الخدضًض ،بدُث ًجب الخىىٍه ئلى وحىص مهُاعًٍ عئِؿين هما  :أ
أوال :اإلاعُاز الشكلي أو العضوي ) (le critère formel ou organique
ٌهخمض هظا اإلاهُاع أؾاؾا نلى الجهت اإلاطضعة للهمل لخدضًض هىنه ،وبىاء نلى طلَ ،ٚان مهنى الدشغَو أو
الٓاهىن ٌشمل ٗل ما ًطضع نً الهُئت الدشغَهُت (البرإلاان) – ؾىاء ٗان مٙىها مً مجلـ واخض أو مً مجلؿين –
مً أنما ٛفي هؿاّ الىقُُت الدشغَهُت اإلادضصة في الضؾخىع .أ
وألن ٖال الىىنين مً ألانماً ٛطضع مً طاث الؿلؿت بمهنى الؿلؿت الدشغَهُتَ ،اهه ال ًطلر أؾاؾا
للخُغْت ألانما ٛالبرإلااهُت وألانما ٛالدشغَهُت .أ
ثاهُا  :اإلاعُاز اإلاوضوعي ) (le critère matérielأ
اؾدىاصا للمهُاع اإلاىغىعي َان حمُو الٓىانض الٓاهىهُت التي جخمخو بالهمىمُت والخجغٍض ،بطغٍ الىكغ نً
مطضعها ،حهض أنماال حشغَهُا ،وَهني طل ٚأن اإلاهُاع اإلاىغىعي ًجهل مً مجا ٛالٓاهىن واؾها حضا ،بدُث حهخبر
الٓغاعاث الخىكُمُت التي جطضعها الؿلؿت الخىُُظًت – أي اللىائذ – ْىاهين ،بجاهب ما حؿنها الؿلؿت الدشغَهُت –
ضاخبت الازخطاص ألاضُل–مً حشغَهاث مسخلُت ،ونلُه َان هظا اإلاهُاع ٌؿدىض ئلى حىهغ الهمل وماصجه ،وبالخالي
َاهه ٌهخبر ْاهىها ٗل نمل حهضٍ ئلى وغو ْىانض ْاهىهُت نامت ومجغصة  ،بًؼ الىكغ نً الجهت اإلاطضعة له ،ؾىاء
أٗاهذ ؾلؿت حشغَهُت أم جىُُظًت ( .)1أ
ونلُهَ ،ان الهبرة في الٓاهىن  -بدؿب هظا اإلاهُاع -بالجهت التي أضضعجه ،ئط جسغج حمُو الٓىاهين التي
ٌؿنها البرإلاان مً ازخطاص الٓػاء ؤلاصاعي ،ؾىاء ٗاهذ هظه الٓىاهين مشغنت أو ْانضًت ،بمهنى أجها جخػمً ْىانض
نامت ومجغصةٖ ،ما ه أى الخا ٛباليؿبت لًالبُت الٓىاهين ،أو يير ْانضًت ال جػو ْىانض نامت مجغصة .أ
أما ألاعمال غير الدشسَعُت َهي ٗاَت ألانما ٛالتي ًٓىم بها البرإلاان ؾىاء بىاؾؿت عئِؿه أم لجاهه ،أم هُئاجه،
أم أي حهاػ جابو له في يير مجا ٛالدشغَو ( .)2أ
أ
1
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 بسيوين عبد الغين ،القضاء اإلداري ،مصر،منشأة ادلعارف اإلسكندرية ،1996 ،ص .1-احلسبان عيد أمحد  ،الرقابة على األعمال غري التشريعية ،رللة الشريعة والقانون،العدد  ،20يناير ،2004جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ،،ص  188وما بعدىا.
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

اإلاعلب الثاوي  :ألاعمال البرإلااهُت وهعاق مصإولُت الدولت عنها
ال ًٓخطغ نمل اإلاجالـ الىُابُت نلى ؾً الٓىاهين َٓـ ،وئهما جٓىم أًػا باضضاع الٓغاعاث ،ووغو
اللىائذ ،واجساط ؤلاحغاءاث التي جخهلٔ بىكام الهمل الضازلي ،والهُئاث واللجان اإلاىبثٓت ننها ،وعْابهها نلى الؿلؿت
الخىُُظًت ،وما ًخطل بشإون مىقُيها ،مما اضؿلر نلى حؿمُهها باألعمال البرإلااهُت.
ٌهغٍ ألاؾخاط عُد أحمد الحصبان ألاعمال البرإلااهُت بأجها " جلك ؤلاحساءاث والقسازاث التي جضعها الصلعت
الدشسَعُت في مجال الخىظُم وؤلادازة الداخلُت للمجالض اإلاكوهت للبرإلاان شواء كاهذ هره ؤلاحساءاث والقسازاث
فسدًت أم عامت ،جكمُلُت أم جفصيرًت لألهظمت الداخلُت إلاجلض البرإلاان ،وشواء كاهذ صادزة مً قبل زؤشاء
اإلاجالض الدشسَعُت اإلاسكزٍت أم اإلاحلُت ،أم مً اللجان اإلاخخلفت اإلاشكلت وفقا لألهظمت الداخلُت إلاجلض البرإلاان"
(.)1
بىاء نلى الخهغٍِ الؿابَٔ ،اهه ًمً٘ جٓؿُم ألانما ٛالبرإلااهُت التي ال جسػو ئلى الٓػاء ؤلاصاعي بطُت نامت
ئلى ْؿمين :الٓؿم ألاو ٛوٍػم ألانما ٛاإلاخهلٓت بالخىكُم الضازلي للبرإلاان ،أي ما ًػهه مً لىائذ صازلُت لخىكُم
ؾير نمله ،وآزغ ًخػمً ألانما ٛالتي جٓىم بها الؿلؿت الدشغَهُت في ئؾاع مغاْبهها للؿلؿت الخىُُظًت .أ
الفسع ألاول  :السقابت على ألاعمال اإلاخعلقت بالخىظُم الداخلي للصلعت الدشسَعُت أ
جخهضص ألانما ٛالتي جخهلٔ بدىكُم نمل البرإلاان مً الضازل ،بدُث جخػمً ما ًػهه مً لىائذ صازلُت
لخىكُم ؾير الهمل به مً هاخُت ،وما ًخسظه مً ْغاعاث جخهلٔ بدشُ٘ل لجاجها ونملها ،هُئاجه البرإلااهُت اإلاخىىنت ،وما
ًطضع نً هظه اللجان والهُئاث مً جىضُاث جخطل بهملها مً هاخُت أزغي ،وٖظا ؤلاحغاءاث التي ًخسظها البرإلاان
لخىكُم احخماناجه وجدضًض مىانُضها ،وؤلاحغاءاث ألامىُت الخاضت بالضزى ٛوالخغوج وخػىع الاحخماناث مً هاخُت
زاهُت ،وٗل ما ًبضًه أنػاء البرإلاان مً آعاء وأْىا ٛوبُاهاث ،وما ًٓضمىهه مً اْتراخاث وجٓاعٍغ ئلى اإلاجلـ الىُابي أو
لجاهه اإلاسخلُتٖ .ما جػم هظه الؿائُت مً ألانما ٛالبرإلااهُت حمُو الٓغاعاث التي ًخسظها البرإلاان بشأن أنػائه ،مثل
الُطل في صخت الهػىٍت ،بؿالن الهػىٍت ،ئؾٓاؽ الهػىٍت ،وعَو الخطاهت البرإلااهُت وْبى ٛالاؾخٓالت ( .)1أ
باليؿبت إلاىِْ اإلاشغم الجؼائغي مً الغْابت نلي ألانما ٛاإلاخهلٓت بالخىكُم الضازلي للؿلؿت الدشغَهُت
َلِـ مً الؿهل الىْىٍ نلُه هكغا لهضم جؿغْه لهظا اإلاىغىم الهام ،باؾخثىاء بهؼ ؤلاشاعاث الهابغة أزىاء الخضًث
نً الغْابت نلى أنما ٛؤلاصاعة وفي مهغع الخضًث نً الخمُيز بين ألانما ٛالدشغَهُت وألانما ٛؤلاصاعٍت بهضٍ جدضًض

1

 -أبو زيد مصطفى فهمي ،القضاء اإلداري ورللس الدولة ،الطبعة الثالثة ،مصر،منشأة ادلعارف اإلسكندرية ،1996 ،ص .219
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ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

الىكام الٓاهىوي الظي ًسػو له ٗل هىم مً هظه ألانما ،ٛومً زم جدضًض هىم الغْابت التي ًسػو لها الهمل الٓاهىوي،
ولهل هظا خا ٛأيلب الىكم الضؾخىعٍت الهغبُت .أ
في ألاعصن ،هلخل أن مىِْ اإلاشغم مً الغْابت نلى ألانما ٛيير الدشغَهُت يير واضر ،نلى أهه ومً زالٛ
ألازظ بالخُؿير الىاؾو للُٓغة ألاولى مً اإلااصة الخاؾهت ( )09مً ْاهىن مد٘مت الهض ٛالهلُا عْم  12لؿىت ،1992
ًخطر أن اإلاشغم اججه ئلى ئزػام ألانما ٛالتي ًطضعها البرإلاان بانخباعها أنماال ْاهىهُت ضاصعة نً ؾلؿت نامت
لغْابت ؤلالًاء أمام مد٘مت الهض ٛالهلُا(، )2واؾدثنى مً طل ٚبهؼ ألانما ٛالبرإلااهُت الخالطت والتي حهض مً ْبُل
ألانما ٛالٓاهىهُت اإلادطىت مً الغْابت ٖخل ٚألانما ٛيير الدشغَهُت اإلاخهلٓت بالؿهىن في صخت هُابت الىىاب( ،)1أو
جل ٚاإلاخهلٓت بغَؼ ؾلباث عَو الخطاهت البرإلااهُت نً أخض الىىاب أو ألانُان( ،)2خُث جغٕ الُطل َيها لظاث
اإلاجلـ .أ
في الجؼائغً ،بضو أن اإلاشغم الجؼائغي ؾاع نلى ههج ؾابٓه ،خُث احؿم مىُْه مً الغْابت نلى ألانماٛ
البرإلااهُت بالًمىع ،خُث التزم الطمذ ججاه هظه اإلاؿألت وئن ٗان هظ اإلااصة الخاؾهت ()9مً الٓاهىن الهػىي عْم
ْ 01-98ض ًُخذ الباب أمام مجلـ الضولت للُطل في الؿهىنأ باإللًاء اإلاغَىنت غض الٓغاعاث الخىكُمُت أو الُغصًت
الطاصعة
نً الؿلؿاث ؤلاصاعٍت اإلاغٖؼٍت والهُئاث الهمىمُت الىؾىُت واإلاىكماث اإلاهىُت الىؾىُت (،)3نلى أن الجضًغ
بالظٖغ أن مجلـ الضولت لم ًخهغع – أبضا -إلاثل هظه الخالت ْبال .أ

2

 -جاء يف البند التاسع من الفقرة األوىل من ادلادة التاسعة قوذلا " ختتص احملكمة دون غريىا بالنظر يف الطعون ادلقدمة من ذوي ادلصلحة وادلتعلقة مبا يلي-1 :

..................................................................... .......................
 -9الدعاوى اليت يقدمها األفراد واذليئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية.
1

 -تنص ادلادة  71من الدستور األردين لسنة  1952بقوذلا " جمللس النواب حق الفصل يف نيابة أعضائو ولكل ناخب أن يقدم إىل سكريتريية اجمللس خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إعالن نتيجة

االنتخاب يف دائرتو طعنا يبني فيو األسباب القانونية لعدم صحة نيابة ادلطعون فيو ،وال تعترب النيابة باطلة إال بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء اجمللس".

2

 -جاء يف ادلادة  86من الدستور األردين لسنة  " 1952ال يوقف أحد أعضاء رللسي األعيان والنواب وال حياكم خالل مدة اجتماع اجمللس ما مل يصدر من اجمللس الذي ىو منتسب إليو قرار

باألكثرية ادلطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفو أو زلاكمتو ،أو ما مل يقبض عليو يف حالة التلبس جبرمية جنائية ،ويف حالة القبض عليو هبذه الصورة جيب إعالم اجمللس بذلك فورا.
3

 -راجع ادلواد  123 ،122 ،121من القانون رقم 01-16 :ادلؤرخ يف  26مجادى األوىل عام  1437ادلوافق لـ 06مارس  2016ادلتضمن التعديل الدستوري.
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

باليؿبت للؿهىن اإلاخهلٓت بازباث نػىٍت الىىاب وؾٓىؾهآَ ،ض أخا ٛاإلاإؾـ الضؾخىعي مهمت الُطل
َيها ئلى ٗل مً الًغَخين نلى خضا (ٖ ، )4ظل ٚألامغ باليؿبت لؿلباث عَو الخطاهت البرإلااهُت،هي ألازغي جغٕ أمغ الُطل
َيها للمجلـ الشهبي الىؾني ،ومجلـ ألامت خؿب الخالت ( .)5أ
الفسع الثاوي  :ألاعمال الخاصت بالسقابت البرإلااهُت على الصلعت الخىفُرًت .
جٓىم الؿلؿت الدشغَهُت بالهضًض مً ألانما ٛالتي جىضعج غمً مهامها في الغْابت الؿُاؾُت نلى الؿلؿت
الخىُُظًت وجكهغ هظه الغْابت بىغىح في الضو ٛالتي جأزظ بالىكام اللُبرالي-الظي ًٓىم نلى الخىاػن والخهاون بين
الؿلؿخين الخىُُظًت والدشغَهُت ،هظٖغ منها خٔ أنػاء اإلاجلـ الشهبي الىؾني في جىحُه أؾئلت واؾخجىاب أنػاء
الخٙىمت ،خٔ اإلاجلـ الشهبي الىؾني في سخب الثٓت مً الخٙىمت أو ئًضام ملخمـ الغْابت بهض نغع بُان
الؿُاؾت الهامت ،وله أًػا أن ًٙلِ لجىت مً لجاهه بُدظ وشاؽ ئخضي اإلاطالر ؤلاصاعٍت ،أو اإلاإؾؿاث ،أو
الهُئاث الهامت أو أي حهاػ جىُُظي أو ئصاعي ،أو أي مشغوم مً اإلاشغوناث الهامت مً أحل جٓص ي الخٓائٔ .أ
ئطا أوِْ نػى لؿبب ما زال ٛاإلاضة التي ال ًٙىن مجلـ ألامت مجخمها َيهاَ ،هلى عئِـ الىػعاء أن ًبلٌ
اإلاجلـ اإلاىدؿب ئلُه طل ٚالهػى نىض احخمانه ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مشُىنت باإلًػاح الالػم.
الٓانضة الهامت هي أن الضولت ال حؿأ ٛنً ألانما ٛالبرإلااهُت ،وطل ٚاؾدىاصا ئلى حجج جٓلُضًت جضوع خىَ٘ ٛغة
ؾُاصة البرإلاان وخطاهت أنػائه َُ٘غة الؿُاصة البرإلااهُت حؿدبهض ئمٙاهُت زؿئهَ ،هضا ٗىهه ًخميز بؿابهه الؿُاصي،
وأنماله تهضٍ ئلى جدُٓٔ اإلاطلخت الهامتَ ،ان مبضأ الُطل بين الؿلؿاث ال ٌؿمذ للؿلؿت الٓػائُت بالىكغ في
ألانما ٛالتي ًٓىم بها البرإلاان ،بذجت الُطل اإلاؿلٔ للؿلؿاث ونضم جضزل ؾلؿت في نمل ؾلؿت أزغي ،ئغاَت ئلى
طل ،ٚنضم وحىص ْػاء مسخظ بالىكغ في اإلاؿإولُت نً ألانما ٛالبرإلااهُت .أ
وبالخضًث نً ألانما ٛالخاضت بالغْابت البرإلااهُت نلى الؿلؿت الخىُُظًت ،مىؿُٓا ال ًخطىع أن جُغع مثل
هظه أ
الغْابت نلى هظا الىىم مً ألانما ،ٛوال أن جٙىن مدل مىاػنت ْػائُت بد٘م أجها جىضعج غمً ما ٌهغٍ
بأعمال الحكومت ،هظه ألازيرة خاو ٛالُٓه والٓػاء شغخها وجبرًغها بمىؿٔ وحجج مسخلُت ( .)1أ

4
5
1

راجع ادلواد  128 ،127 ،126من القانون رقم 01-16 :ادلؤرخ يف  26مجادى األوىل عام  1437ادلوافق لـ 06مارس  2016ادلتضمن التعديل الدستوري. زليو أمحد -ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد ،مرجع سابق ،ص .165-164 -اجلوىري عبد العزيز ،القضاء اإلداري دراسة مقارنة ( دعوى اإللغاء -دعوى التعويض) ،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،1983 ،ص .58
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

اإلاعلب الثالث  :اشخثىاءاث عدم مصإولُت الدولت عً ألاعمال البرإلااهُت .أ
ئطا ٗاهذ الٓانضة الهامت هي نضم ئمٙاهُت مؿاءلت الضولت نً أنما ٛالهُئت الدشغَهُت ؾىاء ضضعث في شٙل
ْىاهين أو أنما ٛبغإلااهُتَ ،ان هىإ اؾخثىاءاث جخجؿض في بهؼ ألانما ٛالبرإلااهُت التي اؾخؿام الٓػاء ؤلاصاعي
ئزػانها لغْابخه جضعٍجُا ،وطل ٚباالؾخهاهت باإلاهُاع اإلاىغ أىعي في جمُيز ألانما ٛؤلاصاعٍت بؿبُههها لخسػو لغْابت
الٓػاء ؤلاصاعي ،بهُضا نً ييرها مً ألانما ٛالبرإلااهُت اإلادػت ،وبظل ٚزػهذ الهٓىص التي ًبرمها م٘خب اإلاجلـ،
والٓغاعاث التي جخهلٔ بمىقُي البرإلاان والهاملين ؤلاصاعٍين َُه ،والٓغاعاث التي جطضع بشأن حهُُنهم وجغُْاتهم ،وجىػَو
اإلاهام الىقُُُت وجأصًبهم ،وييرها مً الشإون ؤلاصاعٍت لغْابت الٓػاء ؤلاصاعي نلى مشغونُهها ،نالوة نلى جٓغٍغ
اإلاؿإولُت ننها ،خُث أهه ناصة ما ًخىِْ مؿاءلت ؤلاصاعة نً هظه ألانما ٛالبرإلااهُت الؿالُت الظٖغ باإلاهُاع الظي ٌهخض
إلاهُاع الش٘لي ًإصي ئلى انخباع هظه الٓغاعاث أنماال بغإلااهُت لطضوعها مً البرإلاان في شإون
به ،بمهنى أن ألازظ با أ
جىكُمُت زاضت بمىقُُه ،واله٘ـ َان الانخضاص باإلاهُاع اإلاىغىعي ًترجب نلُه انخباعها ْغاعاث ئصاعٍت ألجها لِؿذ
أنماال مشغنت َهي ال جخػمً ْىانض نامت ومجغصة ( .)2أ
لٓض ٗان مجلـ الضولت الُغوس ي ًٓط ي في أخٙامه بهضم ْبى ٛالؿهً في ْغاعاث البرإلاان  -بمجلؿُه
(الجمهُت الىؾىُت ومجلـ الشُىر)  -الخاضت بشإون مىقُُه ؤلاصاعٍين ٖٓانضة نامت

()3

 ،وطل ٚلٙىن ْاهىن

مجلـ الضولت الُغوس ي الطاصع في ْ 1927/05/24ض اشترؽ لٓبى ٛالؿهً في الٓغاعاث اإلاجاوػة خضوص الؿلؿت excès
de pouvoirجىاَغ شغؾين :أ
 أن ًٙىن مىغىم هظه الٓغاعاث ئصاعٍا. أن جٙىن ضاصعة مً ئخضي الؿلؿاث ؤلاصاعٍت اإلاسخلُت مً هاخُت أزغي .أبُض أن هظا الىغو حهض ٛئزغ جضزل اإلاشغم الُغوس ي باألمغ الطاصع في  17هىَمبر  ،1958خُث أنؿى مجلـ
الضولت الازخطاص بىكغ اإلاىاػناث الُغصًت اإلاخهلٓت بمىقُي البرإلاان مً حهت ،وٖظا صناوي الخهىٍؼ بؿبب

2

 مل يلتزم رللس الدولة الفرنسي هبذه القاعدة العامة على إطالقها ،إذ أنو قرر اختصاصو بالنظر يف دعوى ادلسؤولية عن األعمال الصادرة م ن أحد رللسي الربدلان يف بعض أحكامو ،على أساس ادلعيارادلوضوعي أحيانا ،واألشغال العامة  travaux publicيف أحيان أخرى .
عوابدي عمار ،األساس القانوين دلسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها ،اجلزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،1982 ،ص .82

- l’article 8 de l’ordonnance organique de 17 Novembre 1958 .
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

اإلاؿإولُت الىاشئت نً ألاغغاع التي جدضثها مغأَ الجمهُاث البرإلااهُت parlementaires les services des assemblées
مً حهت أزغي ( .)1أ
في ئؾباهُاً ،بضو أن اإلاشغم ْض اججه مب٘غا ئلى جٓغٍغ الغْابت نلى ألانما ٛيير الدشغَهُت للبرإلاان ،وصنم هظا
الخىحه هظ اإلااصة  42مً الٓاهىن ألاؾاس ي للمد٘مت الضؾخىعٍت الظي صزل خيز الخىُُظ ؾىت  ،1979التي جٓط ي بأن
جٙىن الٓغاعاث وألانما ٛالبرإلااهُت التي جطضعها الجمهُاث الدشغَهُت اإلاغٖؼٍت ،أو أي حهاػ مً أحهؼتها ،أو الهُئاث
الدشغَهُت في ألاْالُم والتي جمـ الخٓىّ والخغٍاث اإلادمُت صؾخىعٍاً ،مً٘ الؿهً َيها أمام اإلاد٘مت الضؾخىعٍت
زال ٛمضة زالزت ( )03أشهغ مً جاعٍش اٖدؿاب هظه ألانما ٛأو الٓغاعاث الضعحت الٓؿهُت ؤَ ألاهكمت الضازلُت لخلٚ
الهُئاث وأحهؼتها (.)2
أ
اإلاعلب السابع :الخمُيز بين ألاعمال البرإلااهُت و ألاعمال الحكومُت
لٓض لجأ الٓػاء ئلى الخُغْت بين الهمل البرإلااوي وبين جىُُظهَ ،اطا ٗان الخىُُظ لهمل بغإلااوي ما مً
ازخطاص ؤلاصاعةَ ،اهه ًمً٘ جدمُلها اإلاؿإولُت نً هظا الهمل نلى أؾاؽ أجها أزؿأث في جىُُظ أ أو جُؿير ْغاع
البرإلاان ،ومً زم جخدمل ؤلاصاعة الخهىٍؼ نً هظا الخؿأ  .أ
وْض اؾخٓغ الٓػاء نلى نضم الخىؾو في مضلى ٛالهمل البرإلااوي ،وجدضًض آزاعهَٓ ،غع أن الخأًُض الؿُاس ي
الطاصع مً البرإلاان لهمل ئصاعي ال ًدى ٛهظا الهمل ئلى نمل بغإلااوي ،وئهما ًكل مدخُكا بؿبُهخه ؤلاصاعٍت نلى الغيم
مً جأًُض البرإلاان لهَُ ،ي خ٘م إلاد٘مت اؾخئىاٍ مطغ في ْ 1930/04/28ػذ بأهه ال ًِ٘ جطضًٔ البرإلاان نلى
نمل مً أنما ٛالخٙىمت أن ٌهخبر هظا الهمل بغإلااهُاٌ ،ؿخُُض مً اإلاىانت (الخطاهت ) البرإلااهُت ،بل ًجب أن ٌهخبر
الهمل البرإلااوي مدػا ،أما ئطا ٗان الهمل مً ؾبُهخه أن ًكل ئصاعٍا أو خٙىمُا عيم اجطاله بالبرإلاانَُ ،ي هظه
الخالت ًصر أن حؿمو نىه الضنىي ،خُث حهلذ هظه اإلااصة ازخطاص مجلـ الضولت شامال لجمُو اإلاىاػناث
الُغصًت إلاىقُي البرإلاان ،في خين أجها حهلذ هظا الازخطاص مشترٗا بين الٓػاء ؤلاصاعي والٓػاء الهاصي خؿب

1

 -عيد أمحد احلسبان ،مرجع سابق ،ص  191وما يليها.

2

 -الطماوي سليمان ،القضاء اإلداري – قضاء اإللغاء ،مصر،دار الفكر العريب ،1976 ،ص  330وما يليها.
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

الخالت باليؿبت لضناوي الخهىٍؼ نً ألاغغاع التي ْض حؿببها الجمهُاث البرإلااهُت ،ألن أؾاؽ مؿإولُت الؿلؿت
الهامت ًٙىن ؾببه نمال مً أنمالها الخٙىمُت أو ؤلاصاعٍت ( .)1أ
ٖما أن جطضًٔ البرإلاان نلى الٓغاعاث بٓىاهين – لىائذ الػغوعة – أو ما ًؿلٔ نليها با أألوامغ ،لِـ مً
شأهه أن ًٓلب الهمل ؤلاصاعي وهى الالئدت لُضزل في ػمغة الٓىاهين ،وْػذ بأن ؾبُهت هظا الهمل ؤلاصاعي  ،ال جخًير
هدُجت جضزل الؿلؿت الدشغَهُت باْغاع هظا الهمل بهض نغغه نليها( .)2أ

اإلابحث الثاوي :هعاق مصإولُت الدولت عً القواهين.
ًٓطض بالدشغَهاث مجمىنت الٓىانض الٓاهىهُت الهامت واإلاجغصة التي جػهها الؿلؿت ضاخبت الازخطاص
ألاضُل في الدشغَو ،اإلاسى ٛلها صؾخىعٍا طل ،ٚممثلت في الؿلؿت الدشغَهُت  .أ
ئن الؿلؿت الدشغَهُت وفي ؾُاّ ؾنها للٓىاهين ْض ًدضر وأن حؿً ْىاهين جلخٔ غغعا باألَغاص -عيم أجها
تهضٍ في نملها ئلى اإلاطلخت الهامتَ -هل ًجىػ مؿاءلهها نً طل ،ٚونلى أي أؾاؽ ًخم طلٚ؟  .أ
ئن ؤلاحابت نلى هظه الدؿاؤالث ًٓخط ي مىا البدث في مغخلت نضم مؿإولُت الضولت نً الٓىاهين ٖأضل نام
(اإلاؿلب ألاو ،)ٛزم جٓغٍغ مؿإولُت الضولت ٗاؾخثىاء مً ألاضل الهام (اإلاؿلب الثاوي) ،وأزيرا أؾاؽ وشغوؽ
مؿإولُت الضولت نً أنما ٛالؿلؿت الدشغَهُت (اإلاؿلب الثالث ) .أ
اإلاعلب ألاول  :عدم مصإولُت الدولت عً القواهين التي جصدزها الهُئت الدشسَعُت كأصل عام
قلذ الضولت ئلى ػمً ْغٍب يير مؿإولت نً وشاؾها الدشغَعي ،ئلى صعحت أن البهؼ أزظ ً٘خب نً
نضم مؿإولُت الضولت اإلاشغنت (َ ،)3لم جً٘ ألاغغاع الىاججت نً الٓىاهين جُخذ الخٔ في الخهىٍؼ ،ولم ٌشظ نلى هظه
الٓانضة ؾىي الخاالث التي هظ الٓاهىن ضغاخت َيها نلى الخهىٍؼ  .أ
لٓض حهضصث مبرعاث نضم اإلاؿإولُت التي اؾدىض نليها لخ٘غَـ هظا اإلابضأ ،هظٖغ منها  :أ

1

 -زليو أمحد ترمجة زلمد عرب صاصيال ،زلاضرات يف ادلؤسسات اإلدارية ،اجلزائر ،الطبعة  ،5ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص .399-392

2

 عوابدي عمار ،مرجع سابق ،ص .2373

- GEORGE VEDEL, PIERRE DELVOLVE, Droit Administrative, 8ème, ed P.U.F. PARIS, 1982, P 548 .
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

 َ٘غة الؿُاصة البرإلااهُت ونضم وحىص الخؿأ َ ،ال ًمً٘ أن ًيؿب ئلى البرإلاان أي زؿأ بمىاؾبتؾىه الٓىاهين ،ختى ئطا ٗان غاعا  ،ألن الٓاهىن بؿابهه الؿُاصي حهضٍ لخدُٓٔ اإلاطلخت الهامت  ،ومً زمت
ال مجا ٛإلاؿاءلت الضولت نلى أؾاؽ الخؿأ في الدشغَو  .أ
 نضم ؾماح الىكام الضؾخىعي اإلاهخمض (في الجؼائغ أو َغوؿا) للؿلؿت الٓػائُت بمىاْشت الٓاهىن أوالشَُ ٚه بهض ضضوعه  ،وختى اإلاجلـ الضؾخىعي َاهه ال ًىكغ ؾىي في مؿألت "الضؾخىعٍت"  ،صون
اإلاؿإولُت أو الخهىٍؼ .أ
 اؾدبهاص الؿابو الهام للٓاهىن جدٓٔ شغؽ الخطىضُت في اإلاؿإولُت وهى الشغؽ الظي ًخجلىبشٙل أٖبر في ؤلازال ٛبمبضأ نضم اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت (. )1
الىـ ــقد:
ئن هظه الدجج الؿابٓت ْابلت للمىاْشت والغص نليهاَُ٘ ،غة الؿُاصة التي ٗاهذ خاحؼا في وحه ُْام
اإلاؿإولُت ٗاهذ صائما مشغوؾت صائما بىْىم زؿأ ،أما الُىم َٓض جٓغع ما ٌهغٍ باإلاصإولُت غير الخعئُتَ ،لم
ٌهض هىإ جىاْؼ بين الؿُاصة البرإلااهُت وبين جٓغٍغ اإلاؿإولُت نً الٓاهىنَ ،الٓاض ي ًضعؽ َٓـ الػغع الظي
لخٔ بالطخُت ،هل هى نبء زاص ال ًيبغي أن جخدمله الطخُت لىخضهاٖ ،ما أن البرإلاان مٙىن مً بشغ،
وهإالء البشغ ٖما ًطِبىن َاجهم نغغت للخؿأ.
أما نً الىكام الضؾخىعي الظي ال ٌؿمذ بمىاْشت الٓاهىنَ ،ان الٓاض ي هىا ال ًُٓم اليشاؽ الدشغَعي
وال ًىاْش ئؾالْا شغنُخهَ ،ضعاؾخه جىطب نلى هخائج هظا الٓاهىن مً خُث ؾبُهت ألاغغاع التي ؾببها وما ئطا ٗاهذ
حشٙل نبئا زاضا نلى الطخُت ،وجإصي باإلزال ٛبمبضأ اإلاؿا أواة أمام ألانباء الهامت  .أ
وأما ًخهلٔ بالؿابو الهام َلِـ بالػغوعة أن ٗل ْانضة ْاهىهُت نامت ومجغصة جيخج أغغاعا نامتَٓ ،ض ًدضر
أن جخػغع مىه َئت زاضت .أ
_ بعض قضاًا زفض اإلاصإولُت :
ألاغغاع التي
ْبل ْغن مً ْغاع ""LA FLEURETTEعَؼ مجلـ الضولت حهىٍؼ اإلاضعي ""DUCHATELETبؿبب أ
أضابخه مً حغاء ْاهىن 1935/05/12الظي مىو ضىانت وجضاو ٛالخبٌ الاضؿىاعي " ، "LETABAC FACTICEصون أن

1

 -زليو أمحد -ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد ،مرجع سابق ،ص .230
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح

هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

ًيؿب هظا الٓاهىن ئلى هظه الطىانت ٗىجها مػغة بالصخت ،خُث ال ًىحضفي هظا الٓاهىن ما ًىظ نلى حهىٍؼ
الطخاًا ،ولهل هظا ما انخمضه مجلـ الضولت ٖمبرع لغَؼ ؾلب الخهىٍؼ(.)2
ٖظلٗ ٚان ألامغ في ْغاع مجلـ الضولت بخاعٍش  ،1875/02/05خُث عَؼ مىذ الخهىٍؼ نً ألاغغاع
الىاججت نً ْاهىن  1875/08/02اإلاخػمً اخخٙاع الضولت لطىانت نُضان الثٓاب ( .)1أ
واؾخمغ هظا الغَؼ في ْغاع مجلـ الضولت بمىاؾبت َطله في ْػُت شغٖت ضىانت ""Absintheالظي هى
شغاب مؿ٘غ لطاخبها " ،" HENRYخُث جػغعث الشغٖت اإلاضنُت مً ْاهىن  16ماعؽ  1915الظي مىو ضىانت هظا
اإلاشغوب وؾالبذ بخهىٍػها نً طل ،ٚيير أن مجلـ الضولت عَؼ صنىاها ،بُض أن مجلـ الضولت لم ًإؾـ عَػه
– ٖما َهل في ْػُت  –DUCHATELETنلى ؾٙىث اإلاشغم ،وئهما نلى هُت هظا ألازير طاجهَٓ ،ض انخبر مجلـ الضولت
أن ْاهىن ٖ 1875/03/16احغاء نام ضضع إلاىو مىاص حشٙل زؿغا نلى الصخت الهامتَ ،ػال نً أهه لم ًىظ نلى أي
حهىٍؼ ،ومً زمت َان هُت اإلاشغم جٙىن ْض اهطغَذ ئلى نضم حهىٍؼ الطخاًا.
أ
اإلاعلب الثاوي  :جقسٍس اإلاصإولُت عً القواهين الصادزة عً الصلعت الدشسَعُت
لٓض جم جٓغٍغ مؿإولُت الضولت نً الٓىاهين التي جطضعها الؿلؿت الدشغَهُت وطل ٚبمىاؾبت الُطل في
ْػُت " ،"LA FLEURETTEالتي جخلخظ وْائهها في ضضوع ْاهىن في ً 1934/06/09دكغ ضىانت وبُو ال٘غٍمت ئال مً
اللبن الخالظ ،وٗان مً هخائج هظا الٓاهىن أن جىُْذ شغٖت مىخجاث الخلُب اإلاؿماة " " LA FLEURETTEنً
ضىانت هىم مً ال٘غٍمت جضعى " ٗ ،"LA GRADINEاهذ جيخجها مً الخلُب وػٍذ الُى ٛالؿىصاوي وضُاع البُؼ ،ألامغ
الظي حهلها جغَو صنىي حهىٍؼ نً ألاغغاع التي أضابهها ،وٖما هى الخا ٛفي ألاخٙام الؿابٓت َان الٓػاء ًدلل هىا
أًػا هُت اإلاشغم لِـ في هظ الٓاهىن َٓـ ،ولً٘ أًػا في أنماله الخدػيرًت ،ومً زال ٛقغوٍ الٓػُت ،و ن٘ـ

2

 -جاء يف منطوق حكم رللس الدولة يف قضية عيدان الثقاب ما يلي :

" L’état ne saurait être responsable des conséquences des lois qui dans un intérêt général , prohibent l’exercice d’une industrie
a moins que des dispositions spécial ne soient pas intervenue dans ce sens".
Marceau Long, Prosper Weil, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 18e édition 2011, p312.
1

 -شيهوب مسعود ،ادلسؤولية عن اإلخالل مببدأ ادلساواة أمام األعباء العامة وتطبيقاهتا يف القانون اإلداري ،اجلزائر،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،2000 ،ص  115وما يليها
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د/صوفُان شعبان
ط/د .حاج امحمد صالح
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ما طهب ئلُه مُىع الخٙىمت ،عأي مجلـ الضولت أن اإلاشغم لم ًٓطض ئؾالْا جدمُل الشغٖت اإلاضنُت هظه ألانباء
التي أوشأها ( . )2أ
ئغاَت ئلى طلَٓ ،ٚض بدث مجلـ الضولت في ؾبُهت وشاؽ الشغٖت اإلاضنُت وما ئطا ٗان مػغا باإلاجخمو،
لُسلظ ئلى ن٘ـ ما ٗان ًسلظ ئلُه ؾابٓا ،وٍٓبل مىذ الخهىٍؼ نلى أؾاؽ مبضأ اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت .أ
ٖما حاء في الٓغاع أن اإلاىو الظي هظ نلُه الٓاهىن لطالر ضىانت مشخٓاث الخلُب أصي ئلى ئلؼام الشغٖت
اإلاضنُت بالخىِْ نً ضىانت ال٘غٍمت اإلاؿماة "  "LA GRADINEوالتي ال حشٙل زؿغا نلى الصخت الهامت ،وأهه لِـ
في هىإ في هظ الٓاهىن هُؿه وال في أنماله الخدػيرًت ما ٌؿمذ باالنخٓاص أن اإلاشغم ْطض جدمُل اإلاضنُت نبئا ال
جخدمله ناصة ،هظا الهبء ْض أوش ئ بهضٍ اإلاطلخت الهامت ،ومً زمت ًيبغي أن جخدمله الجمانت الهامت ( .)1أ
وْض أزاعث ْػُت حهغٍ بٓػُت "أ ،)2( "MOULINحضال واؾها خين عَؼ مجلـ الضولت ؾلبها بالخهىٍؼ في
ْػُت مشابهت هىنا ما لٓػُت " ،"LA FLEURETTEخُث أزاع هظا الٓغاع ئشٙالُت الخالت التي ًٙىن الػغع َيها هاججا
مباشغة نً الىظ الدشغَعي ،والخالت التي ًٙىن الػغع هاججا نً هطىص ئصاعٍت جؿبُٓا للٓاهىنَ ،هل ًخهلٔ ألامغ
باإلاؿإولُت نً الٓىاهين أم اإلاؿإولُت نً اللىائذ اإلاشغونت ؟ .أ

2

 -جاء يف نص قرار رللس الدولة:

" Cons que l’interdiction ainsi édicte en faveur de l’industrie laitière a mis la société requérante dans l’obligation de
cesser la fabrication du produit qu’elle exploitait intérieurement vous le nom de « GRADINE » lequel entrait dans la
définition donnée par l’article de la loi précité et dont , il n’est pas allègue qu’il présentant un danger pour la santé publique
que rien ni dans le texte même de la loi ou dans ses travaux préparatoire , ni dans l’ensemble des circonstance de l’affaire ne
permet de penser que le législateur a entendu faire supporter a l’intéressée une charge qui ne lui incombe pas normalement ,
cette charge grée dans un intérêt général doit être supportée par la collectivité , …….qu’il suit de la quel la société la
fleurette est fonde a demander que l’état soit condamne a lui payer une indemnité " .
Marceau Long, Prosper Weil, Ibid, p313.
1
 قضية "  " MOULINتتلخص وقائعها يف صدور قرار إداري تطبيقا لقانون  1946/05/15ادلتعلق بالتلقيح االصطناعي للحيوانات األليفة ،يرخص للشركة ادلسماة " LA Société ، Civile D’Insémination artificielle du Moulinمبمارسة التلقيح االصطناعي يف عشرة أقاليم يف والية " ،" La Moyenneحيث وجدت ىذه الشركة نفسها يف حال
منافسة مع تعاونية التلقيح االصطناعي يف نفس الوالية ،علما أن قانون  1966/12/28منع أية منافسة يف رلال التلقيح الصناعي عرب ادلنطقة الواحدة.
وتطبيقا لذلك منحت منطقة النشاط القدمية للشركة ادلدنية للتلقيح االصطناعي " " LA MOYENNE" "MOULINإىل تعاونية التلقيح االصطناعي بتاريخ ،1946/05/15
حيث رفض وزير الفالحة طلب شركة " " MOULINبتقدمي رخصة النشاط ذلا ،وىكذا توقفت عن النشاط والعمل ،فرفعت دعوى لتعويض الضرر الناجم عن األضرار اليت سببها قانوين
 1946/05/15و ،1966 /12/28غري أن رللس الدولة قابل طلب التعويض بالرفض رغم توفر الضرر ادلؤكد اجلسيم وادلباشر ،وقابليتو للتقييم نقدا.
Marceau Long, Prosper Weil ,Ibid, p314-315.
2

- Clotilde DEFFIGIER, La responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait de
la loi du 10 juillet 1976, AJDA, 2004, p 3491.
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في ؾبُل ؤلاحابت نلى هظا الدؿاؤ ٛاْترح ٗل مً " "KHANو"  "VEDELو " " JEANNEAUمهُاع
الاخخصاص اإلاسجبغ " "LA COMPETENCE Liéeومإصاه ،أهه مً الؿبُعي انخباع الػغع هاججا نً الٓاهىن في ٗل مغة
ال جٙىن للؿلؿت ؤلاصاعٍت خغٍت الهمل خُث ججض هُؿها مُٓضة في نملها بػىابـ وغهها اإلاشغم ،بمهنى آزغ في ٗل
مغة هٙىن بطضص ازخطاص مغجبـ  .أ
ونلى اله٘ـ نىضما جٙىن لإلصاعة الؿلؿت الخٓضًغٍت في الهمل َاهىا هٙىن ئػاء اإلاؿإولُت نً الٓغاعاث
اإلاشغونت.
في ْػُت أزغي حغث وْائهها ؾىت  ،1992حؿمذ اإلااصة الثالثت مً ْاهىن البِئت الُغوس ي بدماًت ألاهىام
الخُىاهُت يير ألالُُت وجدكغ ْخلها أو حشىحهها ،أو ئػالهها ،أو بُهها بيُت اغؿغابها ،وبمىحب اإلااصة  414مً ْاهىن
الغٍِ خضص الخىكُم ْائمت ألاهىام اإلادمُت ،مضة الخماًت الجًغاَُت لها ومضاها ،في اإلآابل ،حؿمذ اإلااصة الخاؾهت مً
اإلاغؾىم الخىحُهي عْم 409-79 :اإلاإعر في  02أَغٍل  1979واجُاُْت بغن لهام  1979بشأن الخُاف نلى الخُاة البرًت
والىؾـ الؿبُعي في أوعبا للىْاًت مً ألاغغاع الجؿُمت وزاضت إلاطاًض ألاؾمإ ببهؼ ؤلانُاءاث ،بخاعٍش  17أَغٍل
 1981ضضع مغؾىم وػاعي ًػو ؾائغ الًاّ " "Cormoranجدذ الخماًت اإلاؿلٓت نلى حمُو أعاض ي الجمهىعٍت بما
ٌؿمذ بخؿىع هظا الىىم ،يير أن جغٖيزه وجٙازغه حؿبب بأغغاع حؿُمت إلاؼ أاعم ألاؾمإ .أ
بمىحب ألامغ الطاصع في  02هىَمبر  1992ؾمذ بخضمير وْخل ؾائغ الًاّ ،يير أن هظا ألامغ لم ًضزل خيز
الخىُُظ ئال ؾىت  ،1996في خين أهه في  2002جم ئػالت عبو الؿٙان ،مو طل ٚلم جىُظ ئحغاءاث اإلاؿإولُت غض الضولت
مً ْبل مؼاععي ألاؾمإ زاضت حمهُت جىمُت الاشرززاع اإلاائي بمىعقت الوشغ بًؼ الىكغ نً ألاؾاؽ الظي
حؿدىض ئلُه ،ؾىاء ٗان الخؿأ هاحما نً غهِ وهٓظ نمل الؿلؿت الخىكُمُت ،أو نلى أؾاؽ نضم اإلاؿاواة أمام
ألانباء الهامت بؿبب ْاهىن  .1976أ
في خ٘مها الطاصع بخاعٍش  1997/08/29أْغث اإلاد٘مت ؤلاصاعٍت ألوزلُان بسؿأ الضولت ،بُض أجها لم جضجها ولم
جدملها ؾىي زلث ألاغغاع الىاحمت ،خُث َشل مٓضمي الؿلباث في ئزباث أجهم ْضمىا ؾلب جطغٍذ بدىُُظ الخضمير،
بهض طلْ ،ٚامذ مد٘مت الاؾخئىاٍ ؤلاصاعٍت في هاهذ بالًاء هظا الخ٘م باجبام الُ٘غ ال٘الؾُٙي ،خُث عَػذ َ٘غة
وحىص اإلاؿإولُت بضون زؿأ .أ
هظا الٓغاع جم هٓػه مً ْبل مجلـ الضولت لخؿأ في الٓاهىن ،خُث أنؿى الُغضت لُإٖض مجضصا نلى أن
في هظا الطضص جؿبٔ اإلاؿإولُت بضون زؿأ ،ونلُهْ ،امذ مد٘مت الاؾخئىاٍ ؤلاصاعٍت ببوزدو بخٓغٍغ مؿإولُت الضولت
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نلى أؾاؽ اإلاؿإولُت بضون زؿأ مؿخضلت بغأي مجلـ الضولت ،بأوبالخالي أصًيذ الضولت بضَو مبلٌ ًٓضع بـ1490340
َغه ٚمو الُائضة للمخٓضمين ( اإلاؿالبين بالخهىٍؼ) ألاعبهت .أ
بظلٖ ٚغؾذ مد٘مت الاؾخئىاٍ زطىضُت اإلاؿإولُت بُهل الٓىاهين وخضصث الشغوؽ اإلآُضة لخىُُظه،
وبالخالي َان التزام الضولت بالخهىٍؼ ًسػو إلعاصة اإلاشغمَٓ ،ض ًىظ اإلاشغم ضغاخت في الٓىاهين نلى مؿإولُت
الضولت نً ألاغغاع الاؾخثىائُت الىاحمت نً طلٖ ٚما َهل اإلاشغم الجؼائغي في ْىاهين الخأمُم ومنها ْاهىن الثىعة
الؼعانُت ( .)1أ
اإلاعلب الثالث  :شسوط وأشاس اإلاصإولُت عً القواهين .
حؿدىض اإلاؿإولُت نً الٓىاهين ئلى شغوؽ وأؾـ صعج الُٓه نلى حهضاصها خُث ؾىدىاو ٛشغوؽ
الىاحب جىاَغها إلزاعة مؿإولُت الضولت نً الٓىاهين في (الُغم ألاو ، )ٛومً زم ألاؾاؽ الٓاهىوي للمؿإولُت نً
الٓىاهين (الُغم الثاوي ) .أ
الفسع ألاول :شسوط اإلاصإولُت عً القواهين
لُٓام اإلاؿإولُت نً الٓىاهينَ ،اهه ال ًِ٘ جىاَغ الشغوؽ الخاضت بالػغع اإلاهغوَت في اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت
مً غغع أُٖض ،مباشغ وزاضا ،ويير ناصي ،بل ال بض أًػا أن جٙىن هُت اإلاشغم ْض اججهذ ئلى ْبى ٛالخهىٍؼ .أ
 ًجب أن ال جٙىن الطخُت في وغهُت حؿدبهض الخٔ في الخهىٍؼ بدُث أهه نىضما حهضٍ الٓاهىن ئلى مىووشاؾاث يير مشغونت أو زؿيرة أو مػغة باإلاجخموَ ،ان الٓاض ي ًغَؼ مىذ الخهىٍؼ ،في هظه الخالت جٙىن ئعاصة
اإلاشغم ْض اهطغَذ ئلى طل ،ٚألن جٓغٍغ اإلاؿإولُت هى خماًت للطخُت ،وال ًمً٘ للٓاهىن خماًت هظه ألازيرة نىضما
يير أزالقي أو يير مشغوم أو مػغ باإلاجخمو( .)1أ
ًٙىن وشاؾها أ

1

 -عوابدي عمار ،مرجع سابق ،ص .237

1

 -قرار رللس الدولة يف  1938/01/14قضية الشركة العامة للصيد الكبري :دعوى من أجل تعويض الشركة عن الضرر الذي تعرضت لو بفعل تشريع مينع هتريب الكحول يف اجتاه الواليات ادلتحدة،

الذي كان يدر عليها فوائد كبرية أثناء نظام حظر اخلمور ،حيث خلص رللس الدولة إىل أن قصد ادل شرع اجتو إىل مراقبة نقل وتسويق ادلنتجات الروحية هبدف مكافحة االحتيال يف الكحول ،بالتاي
ادلسامهة يف محاية ادلصلحة العامة.
Clotilde DEFFIGIER, Ibid, p1942.
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ًجب أن ًٙىن الػغع اإلاضعى به مدٓٓا  CERTAINبمهنى أهه ْض وْو َهال ،وأهه نلى ْضع مً الجؿامت ٖماًجب أن ًٙىن الػغع مباشغا،زاضا ويير ناصي( .)2أ
 ئزباث نالْت الؿببُت وطل ٚبازباث أن الػغع الىاحم ٗان هدُجت الٓاهىن الطاصع ( .)3أًجب أن ًٙىن الػغع اإلاضعى به زطىضُا ( )spécialػٍاصة نلى الخؿىعة ،ومً ألاهمُت بمٙان مالخكت أن
مجلـ الضولت الُغوس ي لم ً٘غؽ َ٘غة ضاعمت نً زطىضُت الػغع ،وحشهض نلى طل ٚبطُت باعػة ْػُت أًً ٗان
َيها نضص الطخاًا مهخبرا ( . )4أ
وألاهم هى أن جخجه ئعاصة اإلاشغم ئلى ْبى ٛالخهىٍؼ وهظا الشغؽ غغوعي لُٓام اإلاؿإولُت نً الٓىاهين،
وهى ما أشاع ئلُه ْغاع" َ ،"LA FLEURETTEهىضما ال ٌهثر الٓاض ي نلى هُت اإلاشغم في هظ الٓاهىن ،أو أنماله
الخدػيرًتً ،لجأ للبدث ننها في مالبؿاث الٓػُت وقغوَهاٖ .ما ًجب الخىىٍه ئلى أن هظه الشغوؽ ال جىحب صائما
مؿإولُت الضولت .أ
الفسع الثاوي  :أشاس اإلاصإولُت عً القواهين.
لم ًً٘ مجلـ الضولت صائما واضخا بسطىص أؾاؽ اإلاؿإولُت نً الٓىاهين ،ألامغ الظي حهل الُٓه ًؿغح
نضة أَٙاع ،ال جطمض منها – ٖأؾاؽ للمؿإولُت نً الٓىاهين – ؾىي َ٘غة اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت .أ
طهب بهؼ الُٓهاء مثل""JOSS et HOURIOبىظسٍت ؤلاثساء بال شبب ٖأؾاؽ للمؿإولُت نً الٓىاهين خُث
ًغي "  " HOURIOأن اإلاؿإولُت  -التي ًإؾؿها نلى ؤلازغاء بال ؾبب – ال جٓىم ئال في خالت وحىص ْاهىن ًخػمً
اخخٙاع وشاؽ ما ًثري الضولت بضون ؾببَ ،هىا جٓىم مؿإولُت الضولت ،أما نىضما جٓىم الضولت بمىو مماعؾت وشاؽ ما
بهضٍ خماًت ألاشخاصَ ،هىا ال جٓىم مؿإولُت الضولت ألن الضولت ال ج٘دؿب شِئا بمىهها ( .)1أ

2

 قرار رللس الدولة يف  " 1961/12/01قضية الكومب " حرمان من فرصة جدية لإلدماج يف سلك ادلوظفني ،بفعل قانون مثبت إلدماج موظفني آخرين.Idem, p1944.

 يرى "  "DURANTIONأن فكرة قبول المخاطر "  l’idée d’acceptation de RISQUEتصلح أنتكون أساسا للمسؤولية عن القوانني ،فالعيش يف رلتمع يؤدي إىل استفادةكل مواطن من بعض الفرص ،يف ادلقابل إىل حتمل بعض "ادلخاطر" .

3

انتقدت ىذه النظرية على أساس أن التسليم هبا يؤدي إىل تأسيس مجيع حاالت ادلسؤولية اإلدارية  ،كما أن سن القوانني ال يتضمن أية سلاطر .

- DUEZ, La Responsabilité de la puissance public, thèses, Nouvelle Edition Dalloz, Paris, 1938, p87.
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هٓضث هظه الىكغٍت بأجها ال جطلر ٖأؾاؽ للمؿإولُت نً الٓىاهين ،ألهه ًطهب جدضًض الغبذ الظي ججىُه
اإلاجمىنت والخؿاعة التي جلخٔ ألاَغاص ،وبانخباع ؤلازغاء بال ؾبب أؾاؾا للمؿإولُت نً الٓىاهين َاهه ؾُإصي ال
مدالت لخطغ خاالث هظه اإلاؿإولُت في اإلاؿإولُت نً ْىاهين الاخخٙاع الاْخطاصي ،ألامغ الظي خظا بالُُٓه ""DUEZ
للٓى ٛأن ؤلازغاء بال ؾبب ال ًمً٘ أن ًلهب ؾىي صوعا مؿانضا في اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت ،ألن الضوع ألاؾاس ي هى مبضأ
اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت ( .)2أ
أما ألاؾخاط "َٓ "DELVOLVEض انخبر مبضأ اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت هى ألاؾاؽ الىخُض للمؿإولُت
نً الٓىاهين ،لٓض ٗان ٖظل ٚفي ْػُت " ،"LA FLEURETTEئط انخبره مجلـ الضولت ألاؾاؽ لُٓام اإلاؿإولُت نً
الٓىاهين .أ
الخاجمت:
جبٓى مؿإولُت الضولت نً الٓىاهين عيم الانتراٍ بها مؿإولُت مدضوصة ،مغجبؿت بشغوؽ ضاعمت ،وباعاصة
اإلاشغم ،بدُث هجض أن الخاالث التي ْبل َيها مجلـ الضولت الخهىٍؼ حهض نلى أضابو الُض ،وفي هظا الطضص ًٓىٛ
ألاؾخاط شابي """CHAPUSجبضو اإلاؿإولُت بضون زؿأ للضولت بُهل الٓىاهين مىخوحا مً الدزحت ألاولى ال ٌصخعمل
ًومُا".
َُما ًدؿاء ٛألاؾخاط أحمد محُو َُما ئطا ٗان الانتراٍ باإلاؿإولُت نً الٓىاهين هىنا مً ألاَالؾىهُت،
َالٓاض ي ً٘غؽ اإلابضأ ولً٘ ًترصص في اإلاط ي بهُضا لٙي ال ًخضزل في آلازاع الىاججت نً اليشاؽ الدشغَعي ،وخُٓٓت أهه
ئطا َخذ الباب واؾها لخٔ الخهىٍؼَ ،ان الٓاض ي ؾُطل ئلى ججغٍض بهؼ الىطىص الدشغَهُت مً آزاعها ،والخثُٓل
نلى اإلاالُت الهامت التي جخدمل زٓل الخهىٍػاث ( .)1بُض أن نضم الانتراٍ باإلاؿإولُت نً الٓىاهين هى آلازغ مً شأهه
أن ًِإصي باإلزال ٛبمبضأ اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت ،والظي هى مبضأ صؾخىعي ال ًجىػ زغْه .أ
في الجؼائغ،قهغ حاهب مً الُٓه  -ونلى عأؾهم ألاؾخاط عشُض زلىفيً-ىاصي بػغوعة الخُ٘ير في ئْغاع هظه
اإلاؿإولُت ،ومىاٖبت الخؿىعاث الخاضلت في هكام اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت ،خُث ًغي أن ال٘ثير مً الىطىص الدشغَهُت
والاجُاُْاث الضولُت جدؿبب أخُاها في أغغاع جخدملها بهؼ اإلاإؾؿاث الهمىمُت والخاضت ،وختى ألاَغاص ( . )2أ

1
2

 زليو أمحد -ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد ،مرجع سابق ،ص .231 -خلويف رشيد ،مرجع سابق ،ص .235
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هعاق مصإولُت الدولت عً أعمال الصلعت الدشسَعُت

وازخخمها بالٓى" ٛومً أحل هظا َاهىا هىاصي ٗل "الاحههاصاث" لػغوعة بىاء صولت الٓاهىن ،مً زال ٛالخُ٘ير
في ئمٙاهُت ئْغاع مؿإولُت الضولت نً الىطىص الدشغَهُت والخىكُمُت والاجُاُْاث الضولُت ئطا اْخط ى ألامغ ،زاضت
وأن اإلااصة  30مً صؾخىعأٌ 1989ؿمذ بظلٚ

()3

أ
قائمت اإلاساحع:
*باللغت العسبُت:
 /1الكخب:
 أبى ػٍض مطؿُى َهمي  ،الٓػاء ؤلاصاعي ومجلـ الضولت ،ميشأة اإلاهاعٍ ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ ،الؿبهت الثالثت، .1996أ
 بؿُىوي نبض الًني ،الٓػاء ؤلاصاعي ،مطغ،ميشأة اإلاهاعٍ ؤلاؾ٘ىضعٍت .1996 ،أ الجىهغي نبض الهؼٍؼ ،الٓػاء ؤلاصاعيأ صعاؾت مٓاعهت ( صنىي ؤلالًاء -صنىي الخهىٍؼ) ،الجؼائغ،صًىاناإلاؿبىناث الجامهُت .1983 ،أ
 زلىفي عشُضْ،اهىنأ اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،الجؼائغ .1994،أ شيهىب مؿهىص ،اإلاؿإولُت نً ؤلازال ٛبمبضأ اإلاؿاواة أمام ألانباء الهامت وجؿبُٓاتها في الٓاهىن ؤلاصاعي،الجؼائغ ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت .2000 ،أ
الؿماوي ؾلُمان ،الٓػاء ؤلاصاعي – ْػاء ؤلالًاء ،مطغ،صاع الُ٘غ الهغبي .1976 ،أ
نىابضي نماع ،ألاؾاؽ الٓاهىوي إلاؿإولُت ؤلاصاعة نً أنما ٛمىقُيها ،الجؼائغ ،الشغٖت الىؾىُت لليشغوالخىػَو .1982 ،أ
3

 -تنص ادلادة  30من دستور  " 1989تستهدف ادلؤسسات ضمان ادلساواة كل ادلواطنني وادلواطنات يف احلقوق و الواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان ،وحتول دون مشاركة

اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية " .
تقابل ىذه ادلادة ،ادلادة  34من القانون  01-16ادلؤرخ يف  2016/03/06ادلتضمن التعديل الدستوري.
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 مدُى أخمض -جغحمت َائؼ أهجٔ و بُىع زالض ،اإلاىاػناث ؤلاصاعٍت ،الؿبهت الؿابهت ،الجؼائغ،صًىاناإلاؿبىناث الجامهُت .2005 ،أ
 مدُى أخمض جغحمت مدمض نغب ضاضُال ،مداغغاث في اإلاإؾؿاث ؤلاصاعٍت ،الؿبهت ،5الجؼائغ،صًىاناإلاؿبىناث الجامهُت.2009 ،
/2الىصوص القاهوهُت:
 الضؾخىع ألاعصوي لؿىت  .1952أ الٓاهىن عْم 01-16 :اإلاإعر في 06 :ماعؽ  2016اإلاخػمً الخهضًل الضؾخىعي./3اإلاقاالث:
 الخؿبان نُض أخمض ،الغْابت نلى ألانما ٛيير الدشغَهُت ،مجلت الشغَهت والٓاهىن ،الهضص ً ،20ىاًغ ،2004حامهت ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة.
*باللغت الفسوصُت:
1/les ouvrages :
-GEORGE VEDEL, PIERRE DELVOLVE, Droit Administrative, 8ème, ed P.U.F. PARIS, 1982.
-Marceau Long, Prosper Weil, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 18e édition
2011.
--DUEZ, La Responsabilité de la puissance public, thèses, Nouvelle Edition Dalloz, Paris, 1938.
2/les articles :
- Clotilde DEFFIGIER, La responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les
charges publiques du fait de la loi du 10 juillet 1976, AJDA, 2004, p 1943.
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د/عبدالىسيم طالم
علي العلىان

ماهيت املىاشعاث الىاشئت عً علىد الاطدثماز والىطائل الىكائيت للحد مىه
Contentof disputes arising from investment contracts and
preventive means to reduce them

د/عبدالىسيم طالم علي العلىان Lوليت الحلىق  -جامعت العلىم الخعبيليت -مملىت البحسيً
امللخص :

ًدىاوٌ هظا البدث بالضعاؾت ماهُت اإلاىاػغاث الىاشئت غً غلىص الاؾدثماع ألاحىبي والىؾائل الىكائُت للحض منها ،وجيبؼ أهمُت
مىطىع البدث مً أهمُت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباشغ الظي ٌػض أخض اهم أؾباب الخضفلاث اإلاالُت للضولت ،خُث ٌػض أخض الػىامل
الهامت لؼٍاصة مػضالث الىمى مً زالٌ اإلاؿاهمت فى ػٍاصة اللضعاث ؤلاهخاحُت الكخصاص الضولت اإلاظُفت ،وهلل وجىػحن الخىىىلىحُا
ً
الحضًثت وػٍاصة فغص الػمل وجدؿحن مؿخىٍاث اإلاػِشت ،وغالبا ما ًبدث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباشغ غً البِئت التي جخىافغ فيها اإلاىاعص
الؼبُػُت والبشغٍت اإلاىاؾبت لىجاح الػملُاث ؤلاهخاحُت بهضف جدلُم أكص ى عبذ ممىً ،ولظلً فهى ًيخلل ئلى الضوٌ اإلاظُفت التى
ًخىافغ بها مىار الاؾدثماع اإلاالئم الظي ًدلم فُه أهبر غائض صافي بػض حغؼُت وافت الخيالُف ،وؾىف وػالج مىطىع البدث طمً
زالزت مباخث:
ً
ً
ً
املبحث ألاول  :ماهُت الاؾدثماع ألاحىبي :خُث ًبحن البدث حػغٍف الاؾدثماع ألاحىبي لغت وفلها وكاهىها ،وأهىاع هظا الاؾدثماع،
زم بُان أػغاف هظا الػلض وهم الضولت وألاحهؼة الخابػت لها هؼغف أوٌ واإلاؿدثمغ ألاحىبي هؼغف زاوي.
املبحث الثاوي  :أؾباب مىاػغاث غلض الاؾدثماع ألاحىبي :جم البدث في ألاؾباب التي مً اإلامىً أن جإصي ئلى وشىء الجزاع بحن
أػغاف غلض الاؾدثماع وجم جلؿُمها ئلى أؾباب جغحؼ ئلى الضولت اإلاظُفت ،وأؾباب حػىص للمؿدثمغ ،وأؾباب جغحؼ لللىة اللاهغة.
املبحث الثالث  :الىؾائل الىكائُت للحض مً مىاػغاث الاؾدثماع :جمذ صعاؾت بػع الىؾائل الىكائُت لخجىب خضور اإلاىاػغاث
غً غلض الاؾدثماع  ،وهظه الىؾائل هي شغغ الثباث الدشغَعي وشغغ ئغاصة الخفاوض والخأمحن غلى الاؾدثماع.
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Abstract
This research deals with the nature of disputes arising from foreign investment contracts and
the preventive means used to reduce these disputes. The importance of this research stems from the
importance of foreign direct investment (FDI), which is one of the main reasons for a country’s
financial income. Furthermore, it is one of the important factors in accelerating growth rates by
contributing to increase the productive capacity of the host country’s economy, the transfer and
resettlement of modern technology, the increase of employment opportunities and living standards.
FDI often searches for environments in which natural and human resources are appropriate for the
success of productive processes with a view to achieving the maximum profit possible. As such, FDI
moves to host countries where there is an appropriate investment climate that achieves the largest
net return after covering all costs. This research will be addressed within three chapters:
Chapter 1 -The Concept of Foreign Investment :
This chapter explains the definition of foreign investment in terms of language, jurisprudence
and law, along with the types of foreign investment, the parties involved in a foreign investment
contract, the country and its ancillary thereto as the first party and the foreign investor as the
second party.
Chapter 2 - Causes of Foreign Investment contract disputes :
This chapter discusses the reasons that could lead to the conflicts between the parties involved
in the investment contract. These reasons were divided into reasons due to the host country,
reasons attributed to the investor and reasons due to force majeure.
Chapter 3 - Preventive means to reduce investment disputes :
Some preventive means have been studied to avoid the occurrence of disputes on investment
contracts. These means are the requirement of legislative stability, condition of renegotiation and
insurance of investment
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د/عبدالىسيم طالم
علي العلىان

ملدمت :
ً
غالبا ما حػخمض الضوٌ الىامُت غلى الضوٌ اإلاخلضمت فى جمىٍل مشغوغاتها الخىمىٍت ،وطلً هدُجت لصح مصاصع
الخمىٍل اإلادلُت مما أصي ئلى ػٍاصة اإلاىافؿت بحن الضوٌ فى هُفُت حظب جضفلاث عؤوؽ ألامىاٌ الضولُت  ،وَػخبر
الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباشغ أهم أهىاع هظه الخضفلاث ،خُث ٌػض أخض الػىامل الهامت لؼٍاصة مػضالث الىمى مً زالٌ
اإلاؿاهمت فى ػٍاصة اللضعاث ؤلاهخاحُت الكخصاص الضولت اإلاظُفت ،وهلل وجىػحن الخىىىلىحُا الحضًثت وػٍاصة فغص
ً
الػمل وجدؿحن مؿخىٍاث اإلاػِشت  ،وغالبا ما ًبدث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباشغ غً البِئت التي جخىافغ فيها اإلاىاعص
الؼبُػُت والبشغٍت اإلاىاؾبت لىجاح الػملُاث ؤلاهخاحُت بهضف جدلُم أكص ى عبذ ممىً ،ولظلً فهى ًيخلل ئلى الضوٌ
اإلاظُفت التى ًخىافغ بها مىار الاؾدثماع اإلاالئم الظي ًدلم فُه أهبر غائض صافي بػض حغؼُت وافت الخيالُف.
ّ
فخػغف اإلاىاػغاث
لىً جىفُظ غلىص الاؾدثماع ال بض أن جيشأ غىه الػضًض مً اإلاىاػغاث بحن أػغاف الػلض ،
الىاشئت غً غلىص الاؾدثماع بأجها جلً اإلاىاػغاث التي جيشأ بحن أػغاف الػلض الاؾدثماعي (الضولت اإلاظُفت لالؾدثماع
واإلاؿدثمغ) والتي جيىن هدُجت الهتهان أخض ألاػغاف لحلىق الؼغف آلازغ أو زغكه لاللتزاماث الىاعصة في الػلض  ،مما
ً
ًيخج غىه أطغاعا حؿُمت للؼغف اإلالابل ٌؿخلؼم غنها حػىٍع الؼغف اإلاخظغع غما أصابه مً أطغاع بؿبب جلً
الاهتهاواث  ،لظلً فان اإلاشيلت ألاؾاؾُت التي جثاع بمىاؾبت غلىص الاؾدثماع هي هُفُت الخىفُم بحن ألاهضاف الػامت
التي حؿعى الضولت اإلاظُفت لخدلُلها وألاهضاف التي ًيشضها اإلاؿدثمغ  ،وبمػنى آزغ هُف ًمىً زلم خالت مً
الخىاػن بحن أهضاف اإلاؿدثمغ واإلاخمثلت في أن ًظل الػلض هما هى بضون اإلاؿاؽ به مً حهت  ،ومخؼلباث الخىمُت
ً
ً
ألاؾاؾُت التي جدغص الضولت غلى جدلُلها ألكص ى صعحت ممىىت ,خُث ٌػض الخىاػن الػلضي امغا مهما ٍالؾخمغاع
الػالكت الخػاكضًت بحن الؼغفحن.
أهميت الدزاطت :
جيبؼ أهمُت الضعاؾت مً أهمُت ؤلاؾدثماع وصوعه الىبحر في النهىض باإلكخصاص وجدلُم الىمى اإلايشىص وػٍاصة
ؤلاهخاج والضزل اللىمي وعفؼ مؿخىي مػِشت اإلاىاػً وخل مشاول الفلغ والبؼالت  ،وبالخالي مً ألاهمُت بميان
البدث في اإلاىاػغاث التي مً اإلامىً أن جيشأ غً غلىص ؤلاؾدثماع ومً زم ئًجاص وؾائل كاهىهُت وافُت جدىٌ صون
خصىٌ هظه اإلاىاػغاث  ،مما ًسلم بِئت حاطبت لإلؾدثماع حؿاهم في الىمى ؤلاكخصاصي والغفاه ؤلاحخماعي إلاىاػني
الضولت.
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علي العلىان

أهداف الدزاطت :
 .1الخػغف غلى مفهىم ؤلاؾثماع وأهىاغه.
 .2الخػغف غلى أػغاف غلض ؤلاؾدثماع.

ً
 .3الخػغف غلى أؾباب مىاػغاث غلىص ؤلاؾدثماع وزصىصا ؤلاؾدثماع ألاحىبي.
 .4الخػغف غلى أهم الىؾائل الىكائُت للحض مً مىاػغاث ؤلاؾدثماع ألاحىبي.
 .5الىصىٌ ئلى جىصُاث جخػلم بخػضًل كاهىن ؤلاؾدثماع بما ٌؿاهم في زلم بِئت حاطبت لإلؾدثماع
ألاحىبي وجمىذ ألامان اليافي للمؿدثمغ.
إشياليت الدزاطت :
جخػلم ئشيالُت هظا البدث بمضي هفاًت كىاغض كاهىن ؤلاؾدثماعألاعصوي إلاػالجت اإلاىاػغاث التي جخػلم باإلؾدثماع
 ،ومضي جىفحر هظا اللاهىن لىؾائل وكائُت حؿهم في الحض مً هظه اإلاىاػغاث بما ًىفغ بِئت مالئمت حاطبت لإلؾدثماع.
مىهجيت الدزاطت :
اغخمض الباخث في هظه الضعاؾت غلى اإلاىهج الخدلُلي الىصفي لىصىص كاهىن ؤلاؾدثماع ألاعصوي طاث الػالكت
بمىطىع البدث.
خعت الدزاطت :
ً
وغلى هظا الاؾاؽ فأن مً الظغوعي البدث اوال في ماهُت الاؾدثماع ألاحىبي  ،زم البدث غً الاؾباب التي
جإصي الى مىاػغاث الاؾدثماع  ,والتي مً زالٌ مػغفتها ٌؿخؼُؼ الاػغاف اًجاص اهم الىؾائل التي حؿاغضهم غلى ججىب
هظه اإلاىاػغاث  .لظا ؾىلؿم هظه البدث الى زالزت مباخث :
اإلابدث ألاوٌ  :ماهُت الاؾدثماع ألاحىبي
اإلابدث الثاوي  :أؾباب مىاػغاث غلض الاؾدثماع ألاحىبي
اإلابدث الثالث  :الىؾائل الىكائُت للحض مً مىاػغاث الاؾدثماع
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املبحث ألاول :ماهيت الاطدثماز ألاجىبي
كبل الخػغف غلى ماهُت اإلاىاػغاث التي ًمىً أن جيشأ غً الاؾدثماع ألاحىبي ووؾائل فظها  ،ال بض مً الخػغف
غلى ماهُت الاؾدثماع ألاحىبي وطلً مً زالٌ حػغٍف الاؾدثماع ألاحىبي واهىاغه  ،زم الخػغٍف بػلض الاؾدثماع ألاحىبي
وأػغاف هظا الػلض  ،ولظلً هلؿم هظا اإلابدث ئلى مؼلبحن :
اإلاؼلب ألاوٌ :حػغٍف الاؾدثماع ألاحىبي وأهىاغه.
اإلاؼلب الثاوي :أػغاف غلض الاؾدثماع.
املعلب ألاول :حعسيف الاطدثماز ألاجىبي وأهىاعه
ً
في هظا اإلاؼلب ؾيبحن اوال ما هى اإلالصىص باالؾدثماع ألاحىبي زم هبحن أهىاع الاؾدثماع التي جىضعج جدذ هظا
اإلاصؼلح ،وطلً في فغغحن:
الفغع ألاوٌ :حػغٍف الاؾدثماع ألاحىبي.
الفغع الثاوي :أهىاع الاؾدثماع ألاحىبي.
الفسع ألاول  :حعسيف الاطدثماز ألاجىبي
ّ
الخػضص ٌػىص ئلى أن مصؼلح الاؾدثماع
حػضصث الخػاعٍف واإلافاهُم الخاصت باالؾدثماع بشيل غام ،وؾبب هظه
ً
في ألاصل لِـ بمصؼلح كاهىوي بدذ ،وئهما وعص أًظا في مجاالث أزغي في الاكخصاص وأؾىاق اإلااٌ  ،وفي هظا الفغع
ً
ً
ً
ؾىػغض لخػغٍف الاؾدثماع لغت وفلها وكاهىها.
ً
ً
أوال :حعسيف الاطدثماز ألاجىبي لغت :
الاؾدثماع( )1مشخم مً الثمغ ،والثمغ حمػها زماع ومػىاها هى هىع مً أهىاع اإلااٌ ،أما الفػل اؾدثمغ مً
ً
اؾخسضم ماله لُضع غلُه عبدا .أما لفظت الاؾدثماع فهى ٌػني ؤلاهفاق في وحه مً الىحىه لخدلُم عبذ في اإلاؿخلبل
البػُض أو اللغٍب.
ً
لغت ،فهى مشخم مً الفػل ُح ْ
ىب ،فُلاٌ حاع حىب أو الصاخب بالجىب ،فاألحىبي وألاحىب هى
ولفظ أحىبي
ً
الظي ال ًىلاص وهى أًظا الغغٍب(.)2

 -1اإلمام العالمة ابن منظور :لسان العرب ،اجمللد الثاين ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان :دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع1408 ،ىـ 1998 /م ،ص.126
 -2احلسيين ،زلمد مرتضى ،تاج العروس ،اجلزء الثاين ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت ،1966 ،ص.186
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ً
ثاهيا :حعسيف الاطدثماز ألاجىبي في الفله اللاهىوي:
ألاصل في مصؼلح الاؾدثماع أهه مصؼلح اكخصاصي اهخلل ئلى الفله اللاهىوي  ،وكض ازخلفذ آعاء الفلهاء في
ً
ً
ؾىاء واهذ امىالا كصحرة ألاحل
حػغٍفه  ،فػغفه بػظهم باهه جدغًٍ لغؤوؽ الامىاٌ مً أي بلض بغحر جىظُم مباشغ ،
ً
ً
أم ػىٍلت ألاحل  ،وَغلب غليها ػابؼ الاؾخمغاع  ،وجيىن غاصة موحىبت بيُت ئغاصة جدىٍل عأؽ اإلااٌ مؼ غائضه ئلى
مىػىه ألاصلي(.)1
وأشاع حاهب آزغ مً الفله()2ئلى أهه "اؾخسضام أصىٌ مالُت مهما واهذ ػبُػتها أو هىغها مً شخص ػبُعي أو
اغخباعي في وشاغ اكخصاصي زاعج خضوص صولخه ،وؾىاء زىله هظا الاؾخغالٌ الؿلؼت الفػلُت في جىحُه اليشاغ
مجؼ".
الاكخصاصي أم ال ،بهضف جدلُم ٍ
غائض ٍ
وبشيل غام فان الفله اللاهىوي لم ًخفم غلى حػغٍف مىخض لالؾدثماع ألاحىبي  ،ولىً اجفم غلى أن الاؾدثماع
ألاحىبي ٌشخمل غلى زالر غىاصغ وهي(:)3
-1
-2
-3

ً
ً
ً
ؾىاء وان ماصًا أم مػىىٍا بصىعة مػغفت فىُت أو هلل جىىىلىحُا.
عأؽ اإلااٌ ألاحىبي
ً
ً
ً
ً
ً
اإلاؿدثمغ ألاحىبي ؾىاء وان مؿدثمغا ػبُػُا أو مؿدثمغا مػىىٍا أو اغخباعٍا.
وحىص صولت مظُفت لالؾدثماع ألاحىبي خُث أهه بضوهه ال ًخدلم وحىص الاؾدثماع ألاحىبي.

ً
ثالثا :حعسيف الاطدثماز في اللاهىن :
لم ًغص في كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي عكم ( )30لؿىت  2014حػغٍف لالؾدثماع  ،ولىىه ّ
غغف اإلاؿدثمغ في اإلااصة
َ
ً
الثاهُت باهه (الصخص الؼبُعي أو الاغخباعي الظي ًماعؽ وشاػا اكخصاصًا في اإلاملىت وفم اخيام هظا اللاهىن)  ،ومً
هظا الخػغٍف ًمىً الخػغف غلى اإلاػنى الظي كصضه اإلاشغع ألاعصوي بمصؼلح الاؾدثماع بأهه أي وشاغ اكخصاصي
ًماعؽ في اإلاملىت ألاعصهُت الهاشمُت وفم اخيام هظا اللاهىن  ،صون جفغكت بحن الاؾدثماع الىػني وألاحىبي.
الفسع الثاوي :أهىاع الاطدثماز ألاجىبي
ً
ؾابلا أن مجاالث الاؾدثماع مخػضصة ومخىىغت ،لظلً ُ
صىف الاؾدثماع ئلى غضة أهىاع غلى خؿب مػاًحر
هما ّبِىا
ً
مػُىت ،مً هظه اإلاػاًحر مػُاع الجيؿُت فُيىن الاؾدثماع وػىُا ئطا وان اإلاؿدثمغ ًدمل حيؿُت الضولت التي ٌؿدثمغ
ً
فيها ،وٍيىن أحىبُا متى ما واهذ حيؿِخه أحىبُت غً الضولت التي ٌؿدثمغ فيها .اإلاػُاع آلازغ هى مػُاع اإلاضة خُث ئن
هىان هىغحن مً الاؾدثماعاث منها ،الاؾدثماعاث اللصحرة ألاحل والتي جمخض فترتها مً أؾابُؼ أو أشهغ ولىً ال جخجاوػ
 -1النظامي ،مصطفى خالد مصطفى ،احلماية اإلجرائية لالستثمارات األجنبية اخلاصة ،دراسة مقارنة ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2002 ،ص.13
 -2ملحم ،علي حسني ،دور ادلعاىدات الدولية يف محاية االستثمارات األجنبية اخلاصة ،أطروحة دكتوراه ،القاىرة :جامعة القاىرة ،1998 ،ص.77
 -3السامرائي ،ميساء ىشام ،التنظيم القانوين لالستثمار األجنيب ،بريوت :منشورات زين احلقوقية ،الطبعة األوىل ،2018 ،ص.16
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الؿىت ،أما الاؾدثماعاث الؼىٍلت اإلاضة فهي التي جخجاوػ مضتها ؾىىاث غضًضة( ، )1وهظه اإلاػاًحر لِؿذ مخافغة بل
بالػىـ ففي الىىع الىاخض جلخلي غضة مػاًحر(.)2
ومما ججضع ؤلاشاعة ئلُه أن هظه اإلاػاًحر وهظه الخلؿُماث هي مػغوفت غلى أؾاؽ الػغف الضولي ،أما فُما
ً
ًسص اللىاهحن الخاصت التي جىظم الاؾدثماع ،فاجها لم ّجمحز بحن الاؾدثماع ألاحىبي ئطا وان مباشغا أو غحر مباشغ ،فهظه
الدشغَػاث لم حػغ ألاهمُت لهظه الخلؿُماث وطغوعة الخمُحز بُنهما( ،)3ومنها اللاهىن ألاعصوي ،خُث اهه كض ّ
غغف
ً
الاؾدثماع بشيل غام صون جمُحز بحن ما ئطا وان الاؾدثماع مباشغا أو غحر مباشغ ،وؾيبحن بشيل مسخصغ ما اإلالصىص
باالؾدثماع ألاحىبي وغحر اإلاباشغ.
ً
اوال  :الاطدثماز ألاجىبي املباشس:
ًخمثل الاؾدثماع ألاحىبي في جلً اإلاشاعَؼ التي ًلُمها وٍمخلىها وٍضًغها اإلاؿدثمغ ألاحىبي ،أو هدُجت الشتراهه في
ً
عأؽ ماٌ اإلاشغوع بجؼء ًبرع له خم ؤلاصاعة ،وَؿخىي في طلً أن ًيىن اإلاؿدثمغ ألاحىبي فغصا أم شغهت أحىبُت أم
ً
ً
فغغا إلخضي الشغواث ألاحىبُت( ، )4وخؿب اإلاػُاع الظي وطػه صىضوق الىلض الضوليً ،يىن الاؾدثماع مباشغا خحن
ًمخلً اإلاؿدثمغ ألاحىبي وؿبت  25ئلى  %50أو أهثر مً عأؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ(.)5
وفي حػغٍف آزغ هجض أن اإلالصىص به هى اهخلاٌ عؤوؽ ألامىاٌ ألاحىبُت ملترهت بػىصغي الخىظُم وؤلاصاعة ئلى
ّ
الضولت اإلاظُفت ،بدُث ًترجب غلُه ئكامت مشغوغاث مملىهت ملىُت واملت إلاؿدثمغًٍ أحاهب أو ملىُت خصص جمىنهم
مً الؿُؼغة غلى ئصاعة هظه اإلاشغوغاث أو حػؼيهم خم اإلاشاعهت في هظه ؤلاصاعة(.)6
الىىع الثاوي :الاطدثماز غير املباشس:
ًأزظ هظا الىىع شيل جملً ألاحاهب لألؾهم والؿىضاث الخاصت أو الحيىمُت في البلض اإلاظُف بلصض اإلاظاعبت
والاؾخفاصة بالخالي مً فغوق ألاؾػاع ،أو الحصىٌ غلى أعباح جضعها الؿىضاث طاث الفائضة الثابخت وألاؾهم ،بشغغ أن
ال ًمخلً ألاحاهب ألاؾهم التي جسىلهم خم الاهفغاص باصاعة اإلاشغوع ،وٍخمحز هظا الىىع مً الاؾدثماعاث بيىهه كصحر
ً
ألاحل أخُاها ًمخض ألؾابُؼ أو أشهغ كلُلت فلؽ ،وٍخم غاصة مً كبل مإؾؿاث الخمىٍل واإلاصاعٍف أو مً كبل
ألافغاص(.)7
 -1شقري ،زلمد لبيب ،العالقات االقتصادية الدولية ،القاىرة :دار النهضة العربية ،1961 ،ص.198
 -2طعمة ،باسم علوان ،قانون االستثمار العراقي رقم  13لسنة  2006ادلعدل يف ادليزان ،رللة رسالة احلقوق ،جامعة كربالء ،كلية القانون ،العدد الثاين ،السنة اخلامسة ،2013 ،ص.7
 -3السامرائي ،دريد زلمود ،االستثمار األجنيب (ادلعوقات والضمانات القانونية) ،الطبعة األوىل ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2006 ،ص.61
 -4اجلبوري ،غالب عبد حسني ،ادلركز القانوين للمستثمر األجنيب يف التشريع العراقي ،رللة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،اجمللد الثالث ،العدد احلادي عشر ،ص.251
 -5مؤسسة التمويل الدولية ،االستثمار األجنيب ادلباشر ،الدروس ادلستفادة من اخلربات العلمية ،صندوق النقد الدويل ،رقم  ،5واشنطن ،سبتمرب ،1997 ،ص.9
 -6األسعد ،بشار زلمد ،عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة (ماىيتها – القانون الواجب التطبيق عليها – وسائل تسوية منازعاهتا) ،الطبعة األوىل ،بـريوت :منشـورات احللـيب احلقوقيـة،2006 ،
ص.40
 -7اجلبوري ،غالب عبد حسني ،مرجع سابق ،ص.252
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وهظا الىىع مً الاؾدثماع ًلخصغ فلؽ غلى اهخلاٌ ألامىاٌ الىلضًت ،صون أن ًيىن للمؿدثمغ ألاحىبي ملىُت ول
أو حؼء مً اإلاشغوع الاؾدثماعي ،وال ًخمخؼ اإلاؿدثمغ ألاحىبي فُه بالغكابت أو الؿُؼغة واجساط اللغاع في هظا الشيل مً
أشياٌ الاؾدثماعاث(.)1
املعلب الثاوي :أظساف علد الاطدثماز
غلض الاؾدثماع مثل بلُت الػلىص فهى ًخم بحن ػغفحن ،ولىً أػغاف غلض الاؾدثماع طاث ػبُػت مسخلفت مً
خُث الخفاوث في اإلاغاهؼ اللاهىهُت والاكخصاصًت ،ئطافت لىحىص الػىصغ ألاحىبي الظي ًظفي غليها مػاملت زاصت ئطا
ً
وان اإلاؿدثمغ أحىبُا  ،لظلً ؾيبدث في ػغفي غلض الاؾدثماع وطلً في فغغحن:
الفغع ألاوٌ  :الؼغف ألاوٌ (الضولت وألاحهؼة الخابػت لها).
الفغع الثاوي :الؼغف الثاوي (اإلاؿدثمغ ألاحىبي).
الفسع ألاول :العسف ألاول (الدولت وألاجهصة الخابعت لها) :
الضولت وفي ؾبُل جدلُم الخىمُت فهي جلىم بابغام غلىص الاؾدثماع ؾىءا بىفؿها مباشغة أو غً ػغٍم ألاحهؼة
الخابػت لها بصىعة غحر مباشغة ،فترجبؽ بػلىص اؾدثماع أو جضزل في مشغوغاث مشترهت مؼ الشغواث الخاصت أو مؼ
ألافغاص  ،والضولت ئما جبرم جلً الػلىص بصىعة مباشغة غً ػغٍم مً ًمثلها هغئِـ الضولت أو عئِـ الىػعاء أو أخض
ً
الىػعاء وهظا الىىع ال ًثحر أًت صػىبت في مػغفت ما ئطا واهذ الضولت ػغفا في الػلض أم ال .لىً الصػىبت جثىع في خالت
ئبغام هظه الػلىص بصىعة غحر مباشغة غً ػغٍم الهُئاث أو اإلاإؾؿاث الخابػت لها والتي جخمخؼ بصخصُت مػىىٍت وطمت
مالُت مؿخللت غً طمت الضولت ولىنها في هفـ الىكذ جابػت لها(.)2
حاهب مً الفله()3أزظ باججاه أن الػلىص التي جبرمها الضولت بصىعة مباشغة هي غلىص الاؾدثماع ،أما التي جبرمها
الهُئاث واإلاإؾؿاث الخابػت لها ال جضزل طمً غلىص الاؾدثماع ،فالصخصُت اإلاؿخللت التي جخمخؼ بها جلً ألاحهؼة
والظمت اإلاالُت اإلاؿخللت غً الضولتً ،جػلها جخدمل اإلاؿإولُت الياملت لخػاكضها صون أن حشاعهها الضولت بخلً
ً
ّ
اإلاؿإولُت ،فهي التي أبغمذ الػلض ووكػذ غلُه بصخصُت كاهىهُت مؿخللت ،ومً زم ال حػخبر الضولت بىاء غلُه ػغفا في
الػلض.
أما الجاهب الثاوي مً الفله( -)4والظي هإٍضه  -فلض وان مفهىمه لػلىص الاؾدثماع أوؾؼ ،خُث كاٌ بأن الػلىص
 -1عبد اهلل ،عبد اهلل عبد الكـرم ،ضـمانات االسـتثمار يف الـدول العربيـة (دراسـة قانونيـة مقارنـة ألىـم التشـريعات العربيـة وادلعاىـدات الدوليـة مـع اإلشـارة إىل منظمـة الت ـارة العادليـة ودورىـا يف ىـاا اجملـال)،
الطبعة األوىل ،اإلصدار األول ،عمان :دار الثقافة للتوزيع والنشر ،2008 ،ص.21
 -2احلداد ،حفيظة السيد ،العقود ادلربمة بني الدول واألشخاص األجنبية (حتديد ماىيتها والنظام القانوين ذلا)،اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي ،2001 ،ص.44
 -3عرب ،سالمة فارس ،وسائل معاجلة اختالل التوازن يف العالقات التعاقدية يف قانون الت ارة الدولية ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاىرة ،1998 ،ص.98
 -4عطية ،وسام رلدي ،اآلليات القانونية واالقتصادية لتحفيز االستثمار األجنيب ادلباشر بني النظرية والتطبيق ،اإلسكندرية :دار ادلطبوعات اجلامعية ،2012 ،ص.58
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التي جبرمها الضولت أو أخض ألاحهؼة واإلاإؾؿاث الخابػت لها هي غلىص اؾدثماع ،وأن ألاحهؼة الخابػت للضولت غىضما جبرم
جلً الػلىص بصىعة غحر مباشغة ال ٌػني طلً غضم ظهىع الضولت ما صامذ اإلالىماث التي جلىم غلى أؾاؾها الػلىص
مخىافغة فيها.

الفسع الثاوي :العسف الثاوي(املظدثمس ألاجىبي)
ً
ً
ً ً
ً
اإلاؿدثمغ بشيل غام ًمثل مدىعا مهما وعئِؿا بالػملُت الاؾدثماعٍت التي جضوع خىله وحىصا وغضما ،فبلضع هجاح
اإلاؿدثمغ والظي ًخمثل بلضعجه غلى الىفاء بالتزاماجه ججاه الضولت اإلاظُفت لالؾدثماع جىجح الػملُت الاؾدثماعٍت وجدلم
ً
ً
ً
ألاهضاف اإلاغحىة منها والتي جؼمذ ئليها الضولت ،واإلاؿدثمغ ئما أن ًيىن وػىُا أي مدلُا أو ًيىن أحىبُا.
وبالغحىع ئلى كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي هجض أهه لم ًمحز بحن اإلاؿدثمغ الىػني واإلاؿدثمغ ألاحىبي ئال فُما ًخػلم
بخدضًض هىع اليشاغ الاكخصاصي واليؿبت التي ًدم للمؿدثمغ غحر ألاعصوي اإلاشاعهت أو اإلاؿاهمت في خضوصها( ، )1وفي غحر
هظا الىؼاق ٌػامل اإلاؿدثمغ ألاحىبي مػاملت اإلاؿدثمغ ألاعصوي.
َ
ً
ً
ولم ًدضص كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي اإلالصىص باإلاؿدثمغ ألاحىبي والظي كض ًيىن شخصا ػبُػُا أو اغخباعٍا ،
وباليؿبت للصخص الؼبُعي فبالغحىع ئلى كاهىن الجيؿُت ألاعصوي هجض أهه غغف ألاحىبي بأهه (ول شخص غحر أعصوي)
( )2أي أهه ول شخص ال ًخمخؼ بالجيؿُت ألاعصهُت.
ً
و اما باليؿبت للصخص الاغخباعي  -والظي غالبا ما ًيىن شغهت – فىجض أن كاهىن الشغواث ألاعصوي كض بحن
باهه ًلصض بالشغهت الاحىبُت الػاملت ،الشغهت او الهُئت اإلاسجلت زاعج اإلاملىت وٍلؼ مغهؼها الغئِس ي في صولت ازغي
حيؿُتها غحر أعصهُت( ، )3وجلؿم مً خُث ػبُػت غملها الى هىغحن:
 .1شغواث حػمل إلاضة مدضوصة ،وهي الشغواث التي جداٌ غليها غؼاءاث لخىفُظ اغمالها في اإلاملىت إلاضة
مدضوصة ًدىهي حسجُلها باهتهاء جلً الاغماٌ ما لم جدصل غلى غلىص حضًضة ،وغىضها ًمخض حسجُلها لخىفُظ
جلً الاغماٌ ،وٍخم شؼب حسجُلها بػض جىفُظ وامل اغمالها في اإلاملىت وجصفُت خلىكها والتزاماتها.
 .2شغواث حػمل بصفت صائمت في اإلاملىت بترزُص مً الجهاث الغؾمُت اإلاسخصت.
ً
ووفلا لهظا اللاهىن فاهه ال ًجىػ الي شغهت او هُئت احىبُت ان جماعؽ أي غمل ججاعي في اإلاملىت ما لم جىً
مسجلت بملخض ى اخيام هظا اللاهىن بػض الحصىٌ غلى جصغٍذ بالػمل بملخض ى اللىاهحن والاهظمت اإلاػمىٌ بها.

 -1ادلادة ( )10من قانون االستثمار األردين رقم ( )30لسنة .2014
 -2ادلادة ( )6من قانون اجلنسية األردين رقم ( )6لسنة .1954
 -3ادلادة ( )240من قانون الشركات األردين رقم ( )22لسنة .1997
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املبحث الثاوي أطباب مىاشعاث علد الاطدثماز ألاجىبي
ً
الغالب في غلىص الاؾدثماع اجها ػىٍلت اإلاضة  ،هما اجها جخصف بالصفت الضولُت ئطا وان اإلاؿدثمغ أحىبُا  ،وهظا
ٌػني طغوعة الخىفُم بحن أهضاف هال الؼغفحن (الضولت اإلاظُفت واإلاؿدثمغ ألاحىبي) ليي ًإصي الػلض اهضافه اإلاشغوغت
 ،لظلً فان هظه الػلىص جثحر مجمىغت مً اإلاىاػغاث التي جيشأ هدُجت لخغحر الظغوف التي غاصغث مغخلت ئبغام الػلض
 ،وٍغحؼ طلً ألؾباب مخىىغت منها ما ٌػىص ئلى الضولت اإلاظُفت ومنها ما ٌػىص ئلى اإلاؿدثمغ ومنها ما ٌػىص ئلى كىة كاهغة
زاعحت غً امياهُت الؼغفحن  ،وغلى طلً ؾىلؿم هظا اإلابدث ئلى زالزت مؼالب :
اإلاؼلب ألاوٌ  :ألاؾباب التي جغحؼ ئلى الضولت اإلاظُفت
اإلاؼلب الثاوي  :ألاؾباب التي حػىص للمؿدثمغ
اإلاؼلب الثالث  :الاؾباب التي جغحؼ لللىة اللاهغة
املعلب ألاول :ألاطباب التي جسجع إلى الدولت املضيفت

جخمخؼ الضولت اإلاظُفت لالؾدثماع بؿلؼاث اؾخثىائُت هاججت غً اجها صاخبت ؾُاصة وؾلؼان ولها مغهؼ ؾُاصي
ٌػؼيها اللضعة غلى اجساط بػع الخصغفاث أو ؤلاحغاءاث التي جإصي ئلى هيىلها غً حمُؼ أو بػع الالتزاماث اإلافغوطت
غليها  ،مثل اؾخمالن اإلاشغوع الاؾدثماعي  ،أو غضم جىفُظ الػلض وغضم الالتزام بالشغوغ اإلاىصىص غليها فُه ،
ً
وئخضار حغُحراث حشغَػُت غلى اللىاهحن اإلاخػللت باالؾدثماع  ،وؾىلىم بخىطُذ هظه ألاؾباب جباغا :
ً
اوال  :الاطخمالن :كض جلىم الضولت اإلاظُفت لالؾدثماع بجزع ملىُت اإلاشغوع الاؾدثماعي ألغغاض اإلاىفػت الػامت ،
ً
وكض ًإصي طلً ئلى ؤلاطغاع بمصالح اإلاؿدثمغ اإلاخػاكض مػها ،ألامغ الظي كض ًيىن ؾببا لحضور الجزاع بُنهما.
وكض أحاػ كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي في اإلااصة  42مىه هؼع اإلالىُت للمصلحت الػامت والتي حاء فيها (ال ًجىػ هؼع
ملىُت أي وشاغ اكخصاصي أو ازظاغه ألي ئحغاءاث جإصي ئلى طلً ئال ئطا جم اؾخمالهه إلالخظُاث اإلاصلحت الػامت
شغٍؼت صفؼ الخػىٍع الػاصٌ للمؿدثمغ بػملت كابلت للخدىٍل صون جأزحر).
ً
وهظا الىص حاء مخىافلا مؼ هصىص الضؾخىع ألاعصوي( )1وكاهىن الاؾخمالن()2والتي أحاػث اؾخمالن الػلاعاث
وجدىٍلها مً اإلالىُت الخاصت للملىُت الػامت بلغاع ئصاعي هى كغاع ؤلاؾخمالن ،ولىنها كُضث طلً بلُضًً:
الليد ألاول ً :جب أن ًيىن كغاع ؤلاؾخمالن ألغغاض اإلاىفػت الػامت فال مشغوغُت للغاع الاؾخمالن ئال ئطا وان
 -1نصت ادلادة ( )11من الدستور األردين (ال يستملك ملك أحد إال للمنفعة العامة ويف مقابل تعويض عادل حسبما يعني القانون).
 -2نصت ادلادة ( )3من قانون االسستمالك األردين رقم  12لسنة ( 1987ال يستملك أي عقار إال دلشروع حيقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل).
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الهضف مىه جدلُم الىفؼ الػام ،وال ًوح بأي خاٌ مً ألاخىاٌ أن ًيىن هضف كغاع الاؾخمالن جدلُم اإلاصالح
الخاصت ،وٍخمخؼ اللظاء ؤلاصاعي بؿلؼت جلضًغ مشغوغُت كغاع الاؾخمالن بالىظغ ئلى الغاًت مىه ،وعغم جأهُض اإلاشغع
ً
ألاعصوي غلى طغوعة أن ًيىن الاؾخمالن مدضصا بظابؽ جدلُم اإلاىفػت الػامت ،لىً كاهىن الاؾخمالن ألاعصوي كض زال
ً
ً ()1
مً جدضًض اإلاىفػت الػامت التي ألحلها فلؽ ًيىن الاؾخمالن حائؼا ومشغوغا
الليد الثاوي ً :جب أن ًيىن الاؾخمالن في ملابل حػىٍع غاصٌ ٌػؼى للمؿخملً مىه وهى اإلاؿدثمغ في هظه
الحالت.
وهالخظ أن كغاع هؼع اإلالىُت ٌػخبر مً أزؼغ اللُىص التي جلجأ ئليها ؤلاصاعة وطلً إلاا فُه مً ػابؼ الاغخضاء غلى
اإلالىُت الخاصت  ،وغلُه ًمىً اللىٌ بأن كُام الضولت بجزع ملىُت اإلاشغوع الاؾدثماعي مً اإلاؿدثمغ مً صون أن ًجحز
ً
لها اللاهىن طلً أو صون جدلُم الشغوغ الالػمت لجزع اإلالىُت كض ًيىن ؾببا ليشىء الجزاع بحن الؼغفحن(. )2
ً
ثاهيا  :اجخاذ الدولت إجساءاث اهفساديت  :ئن الخىاػن الاكخصاصي ٌػض مً الػىاصغ الهامت في الػلىص بصفت
غامت  ،وجؼصاص أهمُخه في غلىص الاؾدثماع ألاحىبي بصفت زاصت  ،خُث أن هظا الخىاػن ًخأزغ بفػل الخغحراث في
ً
ً
ً
الظغوف التي غاصغث ابغام الػلض  ،هظغا لؼبُػت غلىص الاؾدثماع التي حؿخغغق وكخا ػىٍال لخىفُظها  ،فخلً الظغوف
كض حػغض هظا الخىاػن لالجهُاع أو جصِبه ببػع الخلل  ،وٍترجب غلى هظا الخلل في هثحر مً الاخُان ئزاعة الىثحر مً
اإلاىاػغاث التي جدىىع وجخػضص أؾبابها(.)3
ومً خم اإلاؿدثمغ غلى الضولت اإلاظُفت أن جدترم التزاماتها الخػاكضًت  ،ومً اهم هظه الالتزاماث الػمل غلى
جىفُظ الػلض بمجغص ابغامه  ،واخترام وافت الشغوغ الىاعصة فُه وجىفُظها بدؿً هُت  ،لىً كض جخسظ الضولت اإلاظُفت
ئحغاءاث اهفغاصًت غلى غلض الاؾدثماع هاجهاء الػلض أو غضم الالتزام ببػع الشغوغ اإلاىصىص غليها في الػلض  ،أو كض
ً
جخأزغ في صفؼ اإلالابل  ،أو غضم صفػه جهائُا  ،لظا هجض اغلب غلىص هلل الخىىىلىحُا جخظمً هص ًلؼم الضولت بضفؼ
فائضة مدضصة في خالت الخأزحر غً أصاء اإلالابل في اإلاُػاص اإلاخفم غلُه  ،أو كض ًىص الػلض غلى خم اإلاؿدثمغ في فسخ
الػلض مؼ اإلاؼالبت بالخػىٍع غىض امخىاع الضولت غً أصاء اإلالابل(.)4
ً
وبالخالي فان هظه ؤلاحغاءاث الاهفغاصًت وؤلازالٌ بااللتزاماث الخػاكضًت مً كبل الضولت كض ًيىن ؾببا لحضور
الجزاع بُنها وبحن اإلاؿدثمغ اإلاخػاكض مػها.

 -1ىياجنة ،عبدالناصر زياد ،العدوان ،أشرف امساعيل ،التعـويض العـادل كشـرط دلشـروعية قـرار االسـتمالك يف ضـوء احكـام قـانون االسـتمالك األردين  ،رللـة دراسـات (علـوم الشـريعة والقـانون) – اجلامعـة
األردنية  ،اجمللد  39العدد  ،2012 ،2ص.474
 -2أمحد ،علي غسان ،شن ار ،زلمد عامر ،الوسائل الوقائية لت نب منازعات االستثمار ،رللة كلية احلقوق ،العراق :جامعة النهرين ،العدد  ،18اجمللد  ،2ص.32
 -3عــامر ،رمضــان علــي عبــدالكرم دســوقي ،احلمايــة القانونيــة لالســتثمارات األجنبيــة ادلباشــرة ودور التحكــيم يف تســوية ادلنازعــات اخلاصــة ــا ،الطبعــة األوىل ،القــاىرة :ادلركــز القــومي لرصــدارات القانونيــة،
 ،2011ص.123
 -4ادلرجع السابق ،ص ،38وانظر كالك :زلسن ،صادق زغري ،تنازع القوانني يف عقود نقل التكنولوجيا ،أطروحة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،2011 ،ص.125
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ً
ثالثا  :إحداث حغييراث حشسيعيت على اللىاهين املخعللت باالطدثماز  :وهظه الخغُحراث الدشغَػُت كض جإصي ئلى
خغمان اإلاؿدثمغ اإلاخػاكض مؼ الضولت مً بػع أو حمُؼ اإلاؼاًا التي وان ًخمخؼ بها في ظل اللىاهحن اإلاػاصغة إلبغام
ً
ً
الػلض  ،وٍترجب غلى طلً طغعا للمؿدثمغ  ،لظلً فان اؾخلغاع ألاخيام الدشغَػُت في الضوٌ اإلاظُفت ٌػخبر أؾاؾا
ً
زابخا لخىكػاث اإلاؿدثمغ وخؿاباجه.
ولظمان غضم جأزغ اإلاؿدثمغ بالخغحراث التي جلىم بها الضولت غلى حشغَػاتها الضازلُت وخماًخه مً ؤلاحغاءاث
الاهفغاصًت التي جإصي ئلى حػضًل أو حغُحر بػع اخيام الػلض ٌ ،ػمض غالبُت اإلاؿدثمغًٍ ئلى ئصعاج شغغ مػحن في الػلض
الاؾدثماعي ٌؿمى (شغغ الثباث)  ،والظي مً شأهه مىؼ ؾغٍان الخػضًالث الدشغَػُت التي جلىم بها الضولت غلى غلض
الاؾدثماع( ، )1وؾيخيلم غً شغغ الثباث بش يء مً الخفصُل غىض الحضًث غً الىؾائل الىكائُت لخجىب مىاػغاث
الاؾدثماع في اإلابدث اللاصم.
املعلب الثاوي :ألاطباب التي حعىد للمظدثمس
كض جغحؼ أؾباب مىاػغت الاؾدثماع ئلى اإلاؿدثمغ  ،وٍخدلم طلً بازالٌ هظا اإلاؿدثمغ بااللتزاماث الخاصت التي
ً
ًفغطها غلُه غمله الاؾدثماعي  ،ؾىاء وان مصضعها اللاهىن أم الػلض  ،فاألصل أن أي شخص ًماعؽ غمال أو مهىت
ً
حؿخلؼم صعاًت زاصت ٌػض ملؼما باإلخاػت بأصىٌ غمله أو مهىخه  ،بدُث أن غضم مغاغاة أصىٌ الػمل أو اإلاهىت ٌػض
زؼأ ٌؿخدبؼ اوػلاص مؿإولُخه(.)2
وؾىف هدىاوٌ فُما ًلي بػع صىع الخؼأ التي كض جدصل مً اإلاؿدثمغ والتي كض ًترجب غليها هؼاع مؼ الضولت
اإلاظُفت :
ً
اوال  :إخالل املظدثمس ألاجىبي بعدم جصويد الدولت املضيفت بالىىعيت ألافضل مً املىاد واطخخدام
الخىىىلىجيا املخعىزة :
حشيل غلىص الاؾدثماع فغصت حُضة للضوٌ اإلاظُفت الهدؿاب واؾخػماٌ الخىىىلىحُا الحضًثت  ،إلن اإلاؿدثمغ
ألاحىبي ًلتزم باؾخسضام الخىىىلىحُا الحضًثت في جىفُظ اإلاشغوع مىطىع الػلض  ،بهضف الحصىٌ غلى أفظل أصاء
وئهخاج زضماث طاث حىصة غالُت بأكل ولفت(.)3
وأن الالتزام بىلل الخىىىلىحُا ًخيىن مً الالتزام بدؿلُم غىاصغ الخىىىلىحُا وجلضًم اإلاؿاغضة الفىُت التي
ًخيىن منها خم اإلاػغفت ئلى اإلاخللي وحؿلُمه وافت ألامىاٌ اإلااصًت اإلالحلت بالخىىىلىحُا  ،أما جلضًم اإلاؿاغضة الفىُت
فاهه ًخم باخضي ػغٍلخحن أو بيليهما  ،اما ئًفاص زبراء للمخللي  ،وئما غً ػغٍم جضعٍب بػع افغاص اإلاخللي في
 -1األسعد ،بشار زلمد ،مرجع سابق ،ص.293
 -2زغري ،عقيل كرم ،ادلسؤولية ادلدنية للمستثمر األجنيب ،ادلنصورة :دار الفكر والقانون للنشر ،2015 ،ص.96
 -3زغري ،عقيل كرم ،مرجع سابق ،ص.97
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مشغوغاث ممازلت(.)1
وال ًلخصغ التزام شغهت اإلاشغوع غلى هلل الخىىىلىحُا غلى الخضماث والخجهحزاث وئحغاءاث الاهخاج  ،وئهما ًمخض
لِشمل بىاء اللضعة غلى حشغُل الخىىىلىحُا الحضًثت ووشاػاث البدث والخؼىٍغ(.)2
وبما أن الخىىىلىحُا في جؼىع مؿخمغ لظلً حػض هظه الىلؼت مً الجىاهب اإلاهمت والتي جيشأ غنها غضة زالفاث
ً
لظلً ٌؿخلؼم ؤلاشاعة ئليها وجفؿحرها بضكت جالفُا إلزاعة اإلاشاول التي كض جىجم غً جفؿحر الىؾائل الفىُت والخىىىلىحُا
في اإلاشغوع(.)3
ً
ثاهيا  :جأخس املظدثمس بالخىفير :
غاصة ما جفغض الضولت غلى اإلاؿدثمغ ألاحىبي اإلاخػاكض مػها الالتزام بظغوعة اللُام باؾدثماعاث مدضصة ًخم
حػُحن ملضاعها في زالٌ مضة مػُىت ًخفم غليها  ،والهضف مً هظا الالتزام هى جدلُم فػالُت الاؾدثماعاث.
وحىهغ هظا الالتزام ًخظمً طغوعة التزام اإلاؿدثمغ ألاحىبي باللُام باؾدثماع مدضص  ،أي ًلتزم بخدضًض هؼاق
الاؾدثماع مً خُث اإلايان والؼمان  ،مً خُث اإلايان وطلً مً زالٌ الخدضًض الجغغافي إلاىؼلت اؾدثماعٍت مػُىت  ،أما
فُما ًخػلم بالؼمان فُخم طلً مً زالٌ جدضًض مضة ػمىُت للػلض(.)4
وجسخلف مهل جىفُظ الػلض بازخالف ػبُػت اإلاشغوع مىطىع الػلض  ،ئط أن بػع اإلاغافم جدخاج ئلى وكذ
اػىٌ لبىائها مً مغافم أزغي  ،هما أن مضة الدشغُل جغجبؽ بحجم الاؾدثماعاث التي جدخاج شغهت اإلاشغوع ئلى
جىغَؿها في البىاء والدشغُل  ،وولما ػاصث هظه الاؾدثماعاث ًجب أن جؼٍض مضة الػلض(.)5
ً
ثالثا  :عدم التزام املظدثمس باحترام اللىاعد الفىيت في مجال علد الاطدثماز :
ًلتزم اإلاؿدثمغ ألاحىبي غىض جىفُظه للمشغوع مدل غلض الاؾدثماع اإلاخفم غلُه مؼ الضولت اإلاظُفت باخترام
اللىاغض الفىُت الؿائضة وما ًجغي غلُه الػمل في ئػاع اإلاػامالث الضولُت في مجاٌ الخسصص مدل غلض الاؾدثماع ،
وهى ما جدغص غلُه الضولت اإلاظُفت في أن ًخظمىه غلض الاؾدثماع اإلابرم مؼ اإلاؿدثمغ ألاحىبي  ،وغلى الغغم مً أن
هظا الالتزام ًمىً مصاصفخه في غلىص الخجاعة الضولُت الخللُضًت فمؼ طلً ًظل هظا الالتزام الىاكؼ غلى غاجم
ً
اإلاؿدثمغ ألاحىبي مخمحزا غىه  ،ئط أهه التزام مخفغع مً الالتزام الجىهغي غلى غاجم اإلاؿدثمغ ألاحىبي وهى الالتزام

 -1اإلكيايب ،يوسف عبداذلادي ،النظام القانوين لعقود نقل التكنولوجيا يف رلال القانون الدويل اخلاص ،بال مكان نشر ،1989 ،ص ،180-174شفيق ،زلسن ،نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية،
القاىرة :مطبعة جامعة القاىرة ،1984 ،ص.22
 -2قطب ،مروان زليي الدين ،طرق خصخصة ادلرافق العامة ،الطبعة األوىل ،بريوت :منشورات احلليب احلقوقية ،2009 ،ص.379
 -3زغري ،عقيل كرم ،مرجع سابق ،ص.98
 -4قطب ،مروان زليي الدين ،مرجع سابق ،ص.376
 -5إمساعيل ،زلمد عبداجمليد ،عقود األشغال العامة والتحكيم فيها ،بريوت :منشورات احلليب احلقوقية ،2003 ،ص.376

مجلت العلىم الظياطيت و اللاهىن  .العدد ،42املجلد  ،02اهخىبس/حشسيً الاول 4040

املسهص الديملساظي العسبي  .بسلين املاهيا

261

ماهيت املىاشعاث الىاشئت عً علىد الاطدثماز والىطائل الىكائيت للحد مىه

د/عبدالىسيم طالم
علي العلىان

باإلاؿاهمت في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت للضولت اإلاظُفت(.)1
ً
زابعا  :إخالل املظدثمس بالتزامه باالعالم :
ًلتزم اإلاؿدثمغ بىاحب ؤلاغالم غً الىخائج التي ًخىصل ئليها وول ما ٌؿخجض في هظا اإلاجاٌ في مىاحهت الضولت
اإلاظُفت  ،وهظا الالتزام مهم ًيبغي جىفُظه بدؿً هُت ومياشفت الضولت اإلاخللُت بيافت الظغوف اإلادُؼت باإلاؿائل
مدل الخػاكض بُنهما.
ومً هىا فان هظا الالتزام ٌػؼي للضولت اإلاظُفت غلى اإلاؿدثمغ ألاحىبي الحم في الاؾخػالم والغكابت الضائمت غلى
ً
ؾحر الػملُاث في اإلاشغوع مدل الػلض  ،وبهظا ًيىن اإلاؿدثمغ ألاحىبي ملؼما باغالم الضولت وئزباعها بسصىص هظا
اإلاشغوع بصىعة مخخابػت غً ػغٍم جلضًم ما ًلؼم مً الىزائم واإلاؿدىضاث والخغائؽ وجلضًم جلاعٍغ صوعٍت جفصُلُت
غً الحالت التي جيىن غليها الاغماٌ  ،وجصبذ هظه الىزائم اإلاخىىغت ملً للضولت اإلاظُفت(.)2
ً
خامظا  :مخالفت كاهىن الاطدثماز فيما يخعلم بالظلع والخدماث املعفاة مً الضسائب :
خضصث اإلااصة /4ب مً كاهىن الاؾدثماع مجمىغت مً الؿلؼ والخضماث التي اغفاها اإلاشغع مً الغؾىم
ً
الجمغهُت وطغٍبت اإلابُػاث في خاٌ جم اؾخحراصها أو شغاؤها مدلُا  ،لىً ئطا كام اإلاؿدثمغ بالخصغف بهظه الؿلؼ
والخضماث في غحر الغاًت التي أغفُذ مً احلها مً الغؾىم والظغائب فُترجب غلى اإلاؿدثمغ صفؼ الظغائب والغؾىم
اإلاخدللت وفم اخيام الدشغَػاث الىافظة باإلطافت ئلى الغغاماث اإلاىصىص غليها في جلً الدشغَػاث(.)3
املعلب الثالث :ألاطباب التي جسجع لللىة اللاهسة
كض ًمغ جىفُظ غلض الاؾدثماع ألاحىبي بظغوف كاهغة مثل الحغوب وألاػماث الاكخصاصًت الػاإلاُت  ،وهظه
الظغوف كض جمىؼ أخض ألاػغاف مً جىفُظ التزاماجه الخػاكضًت ،وكض ًلجأ الؼغفان في مثل هظه الحالت ئلى اغاصة الىظغ
ً
في الػلض ليي ًصبذ أهثر اجفاكا مؼ الىاكؼ الجضًض ،وهظه اإلاؿألت جيىن غىـ اللىاغض الػامت اإلاىحىصة في الخالفاث
الػلضًت التي جأزظ بها ألاهظمت اللاهىهُت اإلاسخلفت.
ً
ً
ً
وغالبا ما ًيىن اللاهىن الىاحب الخؼبُم غلى الػلض أو الػلض هفؿه ًخظمً بُاها حامػا لألخضار التي جمثل
ً
كىة كاهغة وهُفُت الخػامل مػها  ،وئطا واهذ اللىة اللاهغة ؾببا إلجهاء الىثحر مً الػلىص التي فيها التزاماث مخباصلت ،
ً
فان ألامغ في الاؾدثماع ألاحىبي مسخلف جماما ،فػلى ألاػغاف جىكؼ خضور كىة كاهغة ووطؼ الػالحاث الالػمت في خالت
خضوثها ،وطلً لظمان اؾخمغاعٍت الػالكت الػلضًت  ،ومً هىا ال بض لىا مً الفصل بحن جدلم خالت اللىة اللاهغة وما
ً
ًترجب غلى الحالت  ،فان اإلاىاػغاث في الػلىص الاؾدثماعٍت ألاحىبُت غالبا ما جيىن غلى ألامىع الفىُت التي جمىؼ جىفُظها
 -1احلداد ،حفيظة السيد ،مرجع سابق ،ص ،206قاسم ،طو أمحد علي ،تسوية ادلنازعات الدولية االقتصادية – دراسة سياسية قانونية

لدور ادلركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ،القاىرة :دار اجلامعة اجلديدة ،2008 ،ص.106

 -2زغري ،عقيل كرم ،مرجع سابق ،ص.100

 -3راجع ادلادة ( )7وادلادة (/12ط) من قانون االستثمار.
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 ،وهظه اإلاؿألت جضفؼ ألاػغاف ئلى اللجىء ئلى الخدىُم في أغلب ألاخُان  ،وئن مهمت اإلادىمحن في هظه الحالت جيىن
ً
صػبت ليىجها جدخاج ئلى مدىمحن طو زبرة غالُت في الخسصص ،وئن حػُحن الجؼاء غالبا ما جثحر مؿألت الىصىٌ ئلى
هخائج جخفم وظغوف الجزاع  ،زاصت وئن أزظها بػحن الاغخباع اللجىء ئلى الخدىُم الظي ًدضر بػض اإلافاوطاث
والاجفاكاث الضولُت.
وفي خالت غضم وحىص أي اجفاق مؿبم غلى مؿألت اللىة اللاهغة فان هُئت الخدىُم جسخص باغاصة طبؽ
()1

الػالكت اللاهىهُت بحن أػغافها وئغاصة الخىاػن مغة زاهُت ئلى الػلض.

املبحث الثالث :الىطائل الىكائيت للحد مً مىاشعاث الاطدثماز
جدؿم غلىص الاؾدثماع بسصىصُت مػُىت وهي الخفاوث في اإلاغاهؼ اللاهىهُت ألػغافها  ،وطلً مغحػه ئلى أن اخض
ألاػغاف (الضولت) هى شخص غام ؾُاصي ًخمخؼ بمؼاًا زاصت وٍخمخؼ بؿلؼت في مماعؾت الىفىط غلى اإلاؿخىٍاث
الدشغَػُت والخىفُظًت واللظائُت  ،والؼغف آلازغ (اإلاؿدثمغ) هى شخص زاص الًخمخؼ بأي ؾُاصة أو محزة  ،وهظا
ألامغ كض ًإصي ئلى ؤلازالٌ بالخىاػن الػلضي بحن الؼغفحن  ،واإلاشيلت ألاؾاؾُت هىا هي هُفُت الخىفُم وجدلُم الخىاػن
بحن ألاهضاف الػامت التي حؿعى الضولت اإلاظُفت لخدلُلها وهي مخؼلباث الخىمُت ألاؾاؾُت  ،والاهضاف التي ًيشضها
اإلاؿدثمغ وهي أن ًظل الػلض هما هى بضون اإلاؿاؽ به(.)2
لظلً مً الظغوعي ئًجاص وؾائل مػُىت ٌؿخؼُؼ مً زاللها أػغاف الػلض الاؾدثماعي ججىب اإلاىاػغاث التي
كض جيشأ بُنهم أو الحض منها  ،وؾىف هضعؽ في هظا اإلابدث بػع هظه الىؾائل التي ؾىف هدىاولها في زالزت مؼالب :
اإلاؼلب ألاوٌ  :شغغ الثباث الدشغَعي
اإلاؼلب الثاوي  :شغغ ئغاصة الخفاوض
اإلاؼلب الثالث  :الخأمحن غلى الاؾدثماع

 -1البيايت ،موسـى إليـاس ،النزاعـات الناشـ ة عـن عقـود االسـتثمار األجنـيب ووسـائل حلهـا يف القـانون العراقـي ،رللـة مركـز دراسـات الكوفـة ،العـدد 100 ،2016 ،43

 ،السـيوي ،عمـر ،العقـد اإلداري والقـوة ،القـاىرة :رللـة

دراسات قانونية ،رللد  ،13سنة ،4بنغازي :قار يونس ،1994 ،ص.25

 -2أمحد ،علي غسان ،شن ار ،زلمد عامر ،مرجع سابق ،ص27

.
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املعلب ألاول :شسط الثباث الدشسيعي
بالىظغ إلمياهُت كُام الضولت الؼغف ألاكىي في غلض الاؾدثماع بخػضًل الحلىق الخػاكضًت  ،وطلً غً ػغٍم
ً
اجساطها ئحغاءاث مػُىت بىصفها ؾلؼت غامت  ،فان مً الؼبُعي أن ًخظمً غضص هبحر مً غلىص الاؾدثماع شغوػا
ً
حػغف بشغوغ الثباث  ،وان وظُفت هظه الشغوغ هي طمان أن ال ًخغحر الػلض وأن ًظل زابخا  ،خُث حػمل هظه
الشغوغ غلى ججمُض الىظام اللاهىوي للضولت اإلاخػاكضة وجمىؼ الؿلؼاث الػامت في هظه الضولت مً اجساط أًت ئحغاءاث
أو ئصضاع أًت كىاهحن أو لىائذ جإصي ئلى ؤلازالٌ بالخىاػن الػلضي وحػغض مصالح اإلاؿدثمغ للخؼغ(.)1
وؾىف هلؿم هظا اإلاؼلب ئلى فغغحن  ،هخيلم في الفغع ألاوٌ غً اإلالصىص بشغغ الثباث الدشغَعي  ،وفي الفغع
الثاوي غً صوع هظا الشغغ في الحض مً اإلاىاػغاث.
الفسع ألاول :امللصىد بشسط الثباث الدشسيعي
ًخم الخمُحز في ئػاع شغوغ الثباث التي ًخم ئصعاحها في غلىص الاؾدثماع بحن شغوغ الثباث الدشغَعي وشغوغ
غضم اإلاؿاؽ بالػلض  ،وطلً واآلحي :
ً
أوال  :شسوط الثباث الدشسيعي ً:لصض بشغغ الثباث الدشغَعي أهه حػهض مً كبل الضولت اإلاخػاكضة مؼ
اإلاؿدثمغ ألاحىبي بخثبِذ الىظام اللاهىوي لالؾدثماع مدل الػلض  ،أي أن ًيىن اإلاؿدثمغ بمىأي غً أي حػضًل حشغَعي
الخم ًمىً أن ًغص غلى اللىاغض اللاهىهُت اإلاىظمت لالؾدثماع( ،)2خُث جخػهض الضولت بملخظاه بػضم ئصضاع حشغَػاث
حضًضة حؿغي غلى الػلض اإلابرم بُنها وبحن اإلاؿدثمغ اإلاخػاكض مػها غلى هدى ًسل بالخىاػن الاكخصاصي للػلض  ،وٍترجب
غلُه ؤلاطغاع بالؼغف آلازغ اإلاخػاكض (اإلاؿدثمغ) وان هظه الشغوغ كض جغص بشيل مؼلم لدشمل أي حػضًالث أو
حغُحراث حشغَػُت الخلت غلى ئبغام الػلض والتي جإزغ غلى خلىق اإلاؿدثمغ  ،أو كض جغص بصىعة مدضصة واالجفاق غلى
شغوغ زباث جخػلم بالتزاماث كاهىهُت مػُىت (هخثبُذ وؿبت الظغٍبت اإلاضفىغت أو التزاماث جخػلم بمػاًحر الؿالمت
البُئُت) (.)3
ومً اهم مبرعاث هظا الشغغ أهه ًإصي ئلى اؾخلغاع الغابؼت الخػاكضًت بحن اإلاؿدثمغ والضولت اإلاظُفت  ،فهى
ٌؿاغض اإلاؿدثمغ غلى اجساط كغاعه باالؾدثماع وهى غلى بِىت مً امغه  ،خُث ًيىن بمأمً مً أًت حػضًالث كض ججغحها
الضولت غلى حشغَػاتها الىافظة وجإزغ غلى مغهؼه اللاهىوي أو مغهؼه ألاكخصاصي(.)4

.

 -1أمحدن ،علي غسان ،شن ار ،زلمد عامر ،مرجع سابق ،ص44
 ،ص.115
 -2السامرائي ،ميساء ىشام ،مرجع سابق
 -3أمحد ،علي غسان ،شن ار ،زلمد عامر ،مرجع سابق ،ص ،45وانظر كالك :الشديفات ،فيصل عليـان إليـاس ،دور العقـود اإلداريـة يف جـاب االسـتثمارات األجنبيـة ،أطروحـة دكتـوراه ،دمشـق :كليـة
احلقوق ،جامعة دمشق ،2010 ،ص 334وما بعدىا.
 -4عامر ،رمضان علي عبدالكرم دسوقي ،مرجع سابق ،ص.173
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ً
ثاهيا :الىص في اللاهىن على عدم املظاض بالعلد :وطلً بان ًخظمً كاهىن الضولت الىص غلى مىذ اإلاؿدثمغ
ألاحىبي وافت اإلاؼاًا الاؾخثىائُت اإلاىصىص غليها في هظا اللاهىن مؼ الخػهض باؾخمغاعها ختى في خالت حػضًل هظا
اللاهىن( ، )1وهظا ما أزظ به كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي الظي هصذ اإلااصة ( )9مىه غلى أهه ( :أ -مؼ مغاغاة ما وعص في هظا
اللاهىن  ،جبلى ألاوشؼت الاكخصاصًت التي جخمخؼ بمؼاًا أو ئغفاءاث حمغهُت أو طغٍبُت بملخض ى أي حشغَػاث ؾابلت
لالؾدثماع وأي كغاعاث صاصعة بمىحبها والىافظة كبل ؾغٍان هظا اللاهىن مؿخفُضة مً جلً ؤلاغفاءاث واإلاؼاًا ختى
جهاًت مضة ؤلاغفاء اإلامىىح لها بمىحب جلً الدشغَػاث وبالشغوغ الىاعصة فيها  ،وال حؿخفُض ألاوشؼت الاكخصاصًت التي
جمخػذ بدىافؼ مغجبؼت بظغٍبت الضزل بمىحب حشغَػاث ؾابلت مً الحىافؼ واإلاؼاًا الىاعصة في اإلااصة ( )5مً هظا
ً
اللاهىن  ،ولهظه الغاًت جماعؽ الهُئت مهام الجهاث واللجان اإلاسخصت وفلا لخلً الدشغَػاث.
ب –  -1ئطا وان اإلاشغوع كض خصل غلى مؼاًا واغفاءاث مً طغٍبت الضزل بملخض ى الدشغَػاث الؿابلت ،
ولم ًىً كض باشغ غمله أو اهخاحه الفػلي  ،فِشترغ لغاًاث جؼبُم خىم الفلغة (أ) مً هظه اإلااصة أن ًباشغ الػمل أو
الاهخاج الفػلي زالٌ ؾيخحن مً جاعٍش هفاط هظا اللاهىن جدذ ػائلت فلضان الحم في جلً اإلاؼاًا أو ؤلاغفاءاث).
فمً هظا الىص هجض أن كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي كض هص غلى غضم اإلاؿاؽ باإلاؼاًا ؤلاؾخثىائُت التي حػؼى
للمؿدثمغ في خاٌ حػضًل اللاهىن الظي مىذ اإلاؿدثمغ هظه اإلاؼاًا ئطا وان الخػضًل ًخظمً ئلغاء هظه اإلاؼاًا أو ئهلاصها
زالٌ فترة ؤلاغفاء اإلامىىخت لهظا اإلاؿدثمغ.
الفسع الثاوي :جلييم شسط الثباث الدشسيعي
ً
ً
اوال  :باليظبت للدولت املضيفت  :وئن وان هظا الشغغ ٌػخبر جىاػال مً كبل الضولت اإلاظُفت غً مظهغ مً
مظاهغ ؾُاصتها الاكلُمُت  ،خُث جظل الضولت غحر كاصعة غلى حػضًل هظه اللىاغض ػىاٌ مضة جىفُظ اإلاشغوع
الاؾدثماعي ،لىىه في ملابل طلً ًدلم مؼاًا للضولت خُثأهه ًمىً أن ًإصي ئلى جضفم عؤوؽ الامىاٌ ألاحىبُت ئلى هظه
الضولت  ،خُث أن اإلاؿدثمغ ٌشػغ باالؾخلغاع والؼمأهِىت بان الضولت اإلاظُفت لً حغحر مً الحىافؼ التي بىاء غليها
اؾدثمغ امىاله في الضولت  ،وهظه الامىاٌ اإلاؿدثمغة في الضولت حؿاغضها غلى جىفُظ زؼؼها الخىمىٍت والنهىض
باكخصاصها(.)2
ً
ً
ثاهيا  :باليظبت للمظدثمس ً :دلم له اؾخلغاع اإلاغهؼ اللاهىوي والظي ًىػىـ ئًجابا غلى اإلاغهؼ الاكخصاصي ،
خُث ٌػمل هظا الشغغ غلى ججمُض الىظام اللاهىوي للضولت اإلاخػاكضة وجمىؼ الؿلؼاث الػامت في هظه الضولت مً
اجساط أًت ئحغاءاث أو ئصضاع أًت كىاهحن أو لىائذ جإصي ئلى ؤلازالٌ بالخىاػن الػلضي وحػغض مصالح اإلاؿدثمغ للخؼغ ،

-1ادلرجع السابق ،ص.173-172
 -2احلداد ،حفيظة السيد ،مرجع سابق ،ص 390وما بعدىا.
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ّ
وهظا الخثبُذ ًمىً أػغاف الػالكت الخػاكضًت مً ججىب اإلاىاػغاث النهائُت التي جظهغ في الغالب هىدُجت لظهىع حشغَؼ
مؿخلبلي أو اجساط ئحغاء جىفُظي ًؼٍض الظغائب أو ًفغض التزاماث أزغي جإزغ غلى الخىاػن اإلااصي الظي اؾدىض ئلُه
()1

جصىع الخىاػن الػلضي.

املعلب الثاوي  :شسط إعادة الخفاوض
هلؿم صعاؾت هظا الشغغ ئلى الىلاغ الخالُت :
ً
اوال  :امللصىد بشسط إعادة الخفاوض :
ٌػغف شغغ ئغاصة الخفاوض بأهه طلً الشغغ الظي ًضعحه ألاػغاف في غلض الاؾدثماع  ،وٍخفلىن بمىحبه غلى
ً
ؾىاء في غلض الاؾدثماع
ئغاصة الخفاوض فُما بُنهم غىضما جلؼ اخضار مً ػبُػت مػُىت ًدضصها ألاػغاف في الػلض ،
في صىعة بىض أو في اجفاق مؿخلل غً غلض الاؾدثماع  ،وجيىن هظه الاخضار مؿخللت غً ئعاصة وجىكػاث ألاػغاف غىض
الخػاكض وٍيىن مً ػبُػتها ؤلازالٌ بخىاػن الػلض وئصابت أخض الؼغفحن بظغع فاصح(.)2
ً
ئطا هظا الشغغ ًخؼلب وحىص اجفاق صغٍذ مً ألاػغاف ًدضص فُه هؼاكه أي الاخضار الضافػت إلغاصة
الخفاوض والتي ًمىً أن جإصي ئلى وحىص هؼاع  ،وبالخالي ال ًؼبم الشغغ صون وحىص مثل هظا الىص الصغٍذ  ،وئزاعجه
مً كبل أخض ألاػغاف ؾىف ًإصي ئلى جؼبُم هظغٍت الظغوف الؼاعئت  ،وجخىلى اإلادىمت أو هُئت الخدىُم الفصل في
اإلاىطىع باغخباعه مىاػغت كاهىهُت هاشئت غً الػلض(.)3
ً
ثاهيا  :أثس شسط إعادة الخفاوض :
ًترجب غلى وحىص شغغ ئغاصة الخفاوض في غلىص الاؾدثماع أزغًٍ :
ً
(أ)ً -فغض غلى اإلاظغوع (أخض أػغاف غلض الاؾدثماع) مً وكىع أخض مىطىغاث الشغغ (وكىع الحاصر) التزاما
بازؼاع اإلاخػاكض آلازغ بىكىع الحاصر وهؼاكه وآزاعه غلى جىفُظ الػلض  ،وٍيىن هظا الازؼاع بمثابت هلؼت البضء في
غملُت جؼبُم الشغغ (ئغاصة مىاكشت بىىص الػلض) وفي اغلب الاخىاٌ ًخظمً شغغ ئغاصة الخفاوض ػغٍلت الازؼاع
ومُػاص الازؼاع.
ً
(ب)ً -فغض غلى اإلاخػاكض آلازغ التزاما بالضزىٌ في الخفاوض ومىاكشت بىىص الػلض وئمياهُت حػضًلها لخىاؾب ما
ػغأ غلى الػلض مً ظغوف حضًضة(.)4
 -1أمحد ،علي غسان ،شن ار ،زلمد عامر ،مرجع سابق ،ص ،45-44إمساعيل ،زلمد عبداجمليد ،مرجع سابق ،ص.115
 -2عل ــي ،غس ــان عل ــي ،االسـ ــتثمارات األجنبي ــة ودور التحك ــيم يف تسـ ــوية ادلنازع ــات ال ــا تثـ ــور بص ــددىا ،رس ــالة دكت ــوراه ،كليـ ــة احلق ــوق ،جامع ــة القـ ــاىرة ،2004 ،ص ،191ع ــامر ،رمض ــان علـ ــي
عبدالكرميدسوقي ،مرجع سابق ،ص.174
 -3غنام ،شريف زلمد ،أثر تغري الظروف يف عقود الت ارة الدولية ومسامهتها يف توحيد شرطي القوة القاىرة وإعادة التفاوض ،القاىرة :دار النهضة العربية ،2000 ،ص.37
 -4الشديفات ،فيصل عليان ،مرجع سابق ،ص.369
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ً
وججؿُضا لىاحب الخػاون بحن ألاػغاف فأجهم ًلتزمىن في مغخلت الخفاوض بما ًلي(: )1
ً
 .1جدضًض ميان مػحن ًجغي فُه الخفاوض  ،وأن ًيىن هظا اإلايان ٌؿحرا غلى اإلاخػاكضًً الىصىٌ ئلُه.
 .2غضم الخأزحر واإلاماػلت في جدضًض اإلاىاغُض لجلؿاث الخفاوض  ،هما ًيبغي غلى اإلاخػاكضًً اخترام
جلً اإلاىاغُض اإلالغعة.
 .3ئبضاء اإلاغوهت اإلامىىت أزىاء الاحخماغاث  ،وغضم الخصلب في مىاكشت الػغوض اإلالضمت مً أخض
ألاػغاف وغضم عفظها مً صون مبرع.
 .4ججىب جلضًم الػغوض اإلابالغ فيها بهضف صفؼ الؼغف آلازغ ئلى عفظها.
 .5غضم الامخىاع غً جلضًم الىزائم واإلاؿدىضاث الالػمت ئلى الؼغف آلازغ صون مبرع.
 .6الالتزام باالؾخمغاع في الخفاوض لححن هجاح اإلافاوطاث والىصىٌ ئلى صُاغت بىىص حضًضة للػلض ،
وفي خالت غضم كضعة ألاػغاف غلى الخىصل ئلى اجفاق حضًض فػليهم ئغالن ئجهاء جلً اإلافاوطاث.
ً
ثالثا  :جصاء مخالفت شسط إعادة الخفاوض :
حهضف شغغ ئغاصة الخفاوض بشيل عئِـ ئلى اإلادافظت غلى الخىاػن الاكخصاصي في الػلض  ،خُث ٌؿمذ
بمغاحػت الػلض غىضما ًإصي حغحر الظغوف ئلى حػضًل أؾاس ي في جىاػن ألاصاءاث الػلضًت  ،ومً حاهب آزغ فان وحىص
ً
مثل هظا الشغغ في غلض الاؾدثماع ال ًإصي ئلى جلضًم خلىٌ مباشغة إلاىاحهت الخغحراث في الظغوف التي ؾببذ ازخالال
في جىاػن أصاءاث ألاػغاف فهى ال ًؼبم بشيل آلي( ، )2وئهما ًجب جىفُظ مظمىن هظا الالتزام باغاصة الخفاوض غلى
بىىص الػلض  ،وٍترجب غلى غضم جىفُظ ما وعص بشغغ ئغاصة الخفاوض أن ًخدمل الؼغف اإلاسالف هدُجت ازالله بظلً ،
ً
وٍىكؼ غلُه الجؼاء اإلاىاؾب  ،ووفلا لللىاغض الػامت ًدم للؼغف غحر اإلاسل أن ًمخىؼ غً الخىفُظ بشيل مإكذ لححن
جىفُظ الؼغف آلازغ اإلاسل اللتزامه  ،وحشترغ اللىاغض الػامت للؼغف غحر اإلاسل الحم في الخمؿً بػضم الخىفُظ
طغوعة جىافغ التزاماث مخلابلت في غلض ملؼم للجاهبحن  ،وٍدم له هظلً ػلب فسخ الػلض مؼ ػلب الخػىٍع(.)3
املعلب الثاوي :الخأمين على الاطدثماز
ألهمُت الاؾدثماع الخاعجي وصوعه الىبحر في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت للضولت اإلاؿخلؼبت لالؾدثماع  ،فلض اججه
الفله ئلى ابخضاع وؾائل كاهىهُت حضًضة لحماًت هظا الىمؽ مً الاؾدثماع مً اإلاػىكاث اإلاسخلفت التي كض جىاحهه ،
ولػل مً اهم جلً الىؾائل هي الخأمحن غلى الاؾدثماع ألاحىبي  ،خُث جلتزم هُئت الخأمحن بخػىٍع اإلاؿدثمغ غً
َ
الخؿائغ التي جلحله هدُجت جدلم أي مً اإلاساػغ اإلاخػللت بالخأمحن  ،وليي ًيىن هظا الظمان مجضًا فاهه ال ًىفي أن
 -1النكاس ،مجال فاخر ،العقود واالتفاقات ادلمهدة إىل التعاقد ،حبث منشور يف رللة احلقوق الكويتية ،السنة  ،2العدد  ،1996 ،1ص.164
 -2أمحد ،علي غسان ،شن ار ،زلمد عامر ،مرجع سابق ،ص.53
 -3عامر ،رمضان علي عبدالكرم دسوقي ،مرجع سابق ،ص.178
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جيىن هُئت الخأمحن جابػت للضولت اإلاؿخلؼبت لالؾدثماع  ،إلن مً شأهه أن ٌػلم هفالت الحم غلى ئعاصة اإلاضًً به ،
وبالخالي فاهه ال ًظُف الىثحر ئٌ خماًت اإلاؿدثمغ ألاحىبي ػاإلاا أن اإلاإمً هفؿه كض ًيىن مصضع الخؼغ الظي مً أحله
ػلب ألامان  ،فالخأمحن الفػاٌ في هظا الصضص هى الظي جظؼلؼ به في الىاكؼ هُئت مداًضة أو مىظمت صولُت حؿاهم
فيها صوٌ غضًضة وجدظى بثلت اإلاؿدثمغًٍ(.)1
لظلً اججهذ هثحر مً الضوٌ اإلاصضعة لالؾدثماع ئلى جأؾِـ هُئاث وػىُت لظمان اؾدثماعاث مىاػىيها
وشغواتها في الخاعج  ،هما أوشئذ مً حهت أزغي هُئاث صولُت لظمان الاؾدثماع بملخض ى اجفاكُاث صولُت بحن الضوٌ
اإلاصضعة لغأؽ اإلااٌ والضوٌ اإلاؿخىعصة له(.)2
ً
ؾىاء واهذ هُئت وػىُت أم صولُت  ،هى في حىهغه
والػلض الظي ًبرمه اإلاؿدثمغ مؼ هُئت الظمان اإلاسخصت ،
حػهض مً حاهب جلً الهُئت بأن جخدمل غً اإلاؿدثمغ اإلاخػاكض مػها الخؿائغ الىاحمت غً هىع مػحن مً اإلاساػغ التي
كض ًخػغض لها اؾدثماعه في الخاعج  ،وٍلىم هظا الػلض غلى زالزت غىاصغ عئِؿُت هي :
ً
اوال  :الخعس :
الخؼغ هى الػىصغ ألاؾاس ي في الػلض اإلابرم بحن اإلاؿدثمغ وهُئت الخأمحن  ،طلً أن اإلاؿدثمغ ًسش ى أن ًلحم
اؾدثماعه في الخاعج زؼغ مػحن  ،فُلجأ ئلى جلً الهُئت لخخدمل غىه ما ًىجم مً زؿاعة في خالت وكىع الخؼغ ،
وألاصل أن ًلخصغ الػلض غلى حغؼُت الخؼغ الظي ًخػظع حغؼُخه غً ػغٍم الخأمحن الخجاعي اإلاػخاص  ،وٍىصف الخؼغ
الظي ٌشمله هظا الػلض بأهه زؼغ غحر ججاعي  ،ومً اهم اإلاساػغ التي ًخم الخأمحن منها في مجاٌ غلض جأمحن
الاؾدثماع(: )3
 .1هؼع اإلالىُت للمىفػت الػامت أو الخأمُم أو اإلاصاصعة.
 .2غضم الاؾخلغاع الاحخماعي  :مثل اغماٌ الحغوب والثىعاث والفتن التي جدضر في الضولت والتي حػُم
غمل اإلاؿدثمغ وحؿبب له زؿائغ غحر مخىكػت.
 .3مساػغ جدىٍل الػملت  :وٍخدلم طلً غىضما جلىم الضولت اإلاظُفت لالؾدثماع بىطؼ مىاوؼ أو كُىص
جدض مً كضعة اإلاؿدثمغ غلى أن ًدىٌ اعباح اؾدثماعه ئلى زاعج هظه الضولت.
 .4ئهتهاء اإلاشغوع بؿبب الحغب أو الاطؼغاباث الضازلُت.
 .5ؤلاحغاءاث التي جخسظها الضولت اإلاظُفت وجإزغ في خلىق اإلالىُت أو خلىق الازتراع أو خلىق البدث
 -1خالــد ،ىشــام ،عقــد ضــمان االســتثمار (القــانون الواجــب التطبيــق عليــو وتســوية ادلنازعــات الــا قــد تثــور بشـ نو) ،اإلســكندرية :دار الفكــر اجلــامعي ،2007 ،ص ،12عــامر ،رمضــان علــي عبــدالكرم
دسوقي ،مرجع سابق ،ص.179
 -2عبد اهلل ،عبداهلل عبدالكرم ،ضمانات االستثمار األجنبية ضد ادلخاطر غري الت ارية ،ورقة عمل مقدمة ضـمن أعمـال ادلـؤ ر القانوينجلاجلديـد يف عمليـات الت مني(الضـمان)جل ،الـاي نظمتـو كليـة احلقـوق
يف جامعة بريوت العربية ،يف الفرتة  26-24ابريل  ،2006ص.3
 -3الــزعيب ،زلمــد يوســف صــاح ،عقــد الت ـ مني – دراســة مقارنــة بــني القــانون الوضــعي والفقــو اإلســالمي ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة القــاىرة ،1982 ،ص ،35عبــد اهلل ،عبــداهلل عبــدالكرم ،مرجــع ســابق،
ص ،18عامر ،رمضان علي عبدالكرم دسوقي ،مرجع سابق ،ص.191-188
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غً اإلاػاصن الالػمت ليشاغ اإلاشغوع.
ً
ثاهيا  :الاكظاط :
جدضص هظه الاكؿاغ بؼغٍلت جدىمُت  ،ئط ال ًغجبؽ ملضاعها بأي خؿاب مؿبم للمساػغ اإلادخملت  ،وٍبرع طلً
ً
بان اللؿؽ ًددؿب غلى أؾاؽ الخؼغ غلى مدل الػلض  ،وفلا إلابضأ غام مؿلم به في الخأمحن هى مبضأ وؿبُت
اللؿؽ باليؿبت ئلى الخؼغ  ،خُث أن الخؼغ الظي ٌغؼُه الػلض اإلابرم بحن اإلاؿدثمغ وهُئت الظمان ال ًلبل اللُاؽ
ً
والخلضًغ ػبلا لألؾـ الفىُت للخأمحن الػاصي(.)1
ً
ثالثا الخعىيض :
جلتزم الهُئت بخػىٍع اإلاؿدثمغ في خالت جدلم الخؼغ مدل الػلض وئصابخه بسؿاعة مً حغاء طلً  ،وَػخبر مبلغ
ً
ً
الخػىٍع صًىا اخخمالُا في طمت الهُئت  ،وهى صًً غحر مدلم الىكىع  ،أي أهه كض ال ًخدلم في أي وكذ في اإلاؿخلبل
ئطا لم ًخدلم أي مً الازؼاع اإلاإمً طضها.

خاجمت
 -1أن الخىاػن الاكخصاصي ٌػض مً الػىاصغ الهامت في الػلىص بصفت غامت  ،وجؼصاص أهمُخه في غلىص
الاؾدثماع ألاحىبي بصفت زاصت ،وئن هظا الخىاػن الاكخصاصي ًخأزغ بفػل الخغحراث في الظغوف التي غاصغث ئبغام
ً
ً
ً
الػلض  ،هظغا للؼبُػت الخاصت لػلىص الاؾدثماع والتي ٌؿخغغق جىفُظها وكخا ػىٍال  ،فخلً الظغوف كض حػغض
هظا الخىاػن لالجهُاع أو جصِبه ببػع الخلل ،وٍترجب غلى هظا الخلل ئزاعة الػضًض مً اإلاىاػغاث التي جدىىع وجخػضص
أؾبابها  ،فلض جغحؼ ئلى كُام الضولت اإلاظُفت باجساط ئحغاء أو جصغف ًسل بالتزاماتها مؼ اإلاؿدثمغ ألاحىبي مثل
الاؾخمالن أو ئجساط ئحغاءاث اهفغاصًت جسل بالػلض أو ئخضار حغُحراث حشغَػُت غلى اللىاهحن اإلاخػللت باالؾدثماع ،
وكض جغحؼ هظه اإلاىاػغاث ئلى اإلاؿدثمغ ألاحىبي هدُجت ئزالله بما جفغطه غلُه كىاهحن الضولت اإلاظُفت أو غلض
الاؾدثماع اإلابرم مػها  ،وكض جغحؼ هظه ألاؾباب ئلى اللىة اللاهغة مثل الحغوب والاػماث الاكخصاصًت الػاإلاُت.
ٌ -2ػض شغغ الثباث وؾُلت مهمت لخجىب اإلاىاػغاث التي كض جيشأ بحن الضولت واإلاؿدثمغ  ،خُث جخػهض الضولت
بملخظاه بػضم ئصضاع حشغَػاث حضًضة حؿغي غلى الػلض اإلابرم بُنها وبحن اإلاؿدثمغ اإلاخػاكض مػها غلى هدى ًسل
بالخىاػن الاكخصاصي للػلض  ،فىحىص مثل هظا الشغغ ًإصي ئلى اؾخلغاع الغابؼت الخػاكضًت بحن اإلاؿدثمغ والضولت
اإلاظُفت  ،فهى ٌؿاغض اإلاؿدثمغ غلى اجساط كغاعه باالؾدثماع وهى غلى بِىت مً امغه  ،خُث ًيىن بمأمً مً أًت
حػضًالث كض ججغحها الضولت غلى حشغَػاتها الىافظة وجإزغ غلى مغهؼه اللاهىوي أو مغهؼه ألاكخصاصي.
 -1عامر ،رمضان علي عبدالكرم دسوقي ،مرجع سابق ،ص.182
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ٌ -3ػخبر شغغ ئغاصة الخفاوض مً أهم الىؾائل التي ًمىً غً ػغٍلها ججىب خضور اإلاىاػغاث في جىفُظ
غلض الاؾدثماع وطلً ئطا خصلذ ظغوف ػاعئت أصث ئلى ازخالٌ الخىاػن الػلضي  ،وازخالف في جىكػاث ػغفي
الػلض باليؿبت لخىفُظه والػىائض التي جيخج غً هظا الخىفُظ.
ً -4لىم الخأمحن غلى الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباشغة بضوع هام في خماًتها  ،وَغؼي هظا الخأمحن مساػغ
الاؾدثماع غحر الخجاعٍت  ،مثل زؼغ الحغب والخأمُم وألاػماث الاكخصاصًت  ،وبالخالي ًلىم بضوع هام في حصجُؼ
الاؾدثماع ئطا جىافغث له فغص ججاعٍت مجؼٍت  ،وٍؼٍض مً هظه ألاهمُت أن الػملُت الاؾدثماعٍت بؼبُػتها ػىٍلت
اإلاضي  ،ومً زم ًصػب غلى اإلاؿدثمغ الخيبإ بما ًمىً أن ًخػغض له اؾدثماعه مً مساػغ غحر ججاعٍت.
الخىصياث :
 -1ئغاصة الىظغ في الدشغَػاث الظغٍبُت وكاهىن الاؾدثماع بهضف زلم بِئت حاطبت بشيل اهبر لالؾدثماع ،
وجمىذ ألامان اليافي للمؿدثمغ ألاحىبي وجإصي ئلى خضور جضفلاث مالُت أحىبُت حؿاهم في النهىض بالخىمُت
ألاكخصاصًت وزلم فغص غمل للحض مً مشيلتي الفلغ والبؼالت.
 -2حػضًل كاهىن الاؾدثماع بما ًفُض ؾغٍان اللاهىن ألاصلح للمؿدثمغ في خاٌ صضع كاهىن حضًض أو حػضًل
غلى كاهىن الاؾدثماع وكىاهحن الظغائب  ،ئطا وان صضوع هظا اللاهىن بػض ابغام غلض الاؾدثماع وكبل الاهتهاء مً
جىفُظه.
 -4حػضًل هص اإلااصة  42مً كاهىن ؤلاؾدثماع ألاعصوي عكم  30لؿىت  2014غلى أن جصبذ غلى الىدى الخالي "أ -ال
ًجىػ هؼع ملىُت أي مشغوع ئال باؾخمالهه للمىفػت الػامت شغٍؼت صفؼ حػىٍع غاصٌ للمؿدثمغ ًخم جلضًغه
زالٌ ؾخت أشهغ مً جاعٍش اجساط ؤلاحغاء غلى أؾاؽ اللُمت الؿىكُت للمشغوع".
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كائمت املساجع
ً
اوال :معاجم اللغت
 .1ؤلامام الػالمت ابً مىظىع :لؿان الػغب ،اإلاجلض الثاوي ،الؼبػت ألاولى ،بحروث ،لبىان :صاع ئخُاء
الترار الػغبي للؼباغت واليشغ والخىػَؼ1408 ،هـ .1998 /
 .2الحؿُني ،مدمض مغجض ى ،جاج الػغوؽ ،الجؼء الثاوي ،اليىٍذ :مؼبػت خيىمت اليىٍذ.1966 ،
ً
ثاهيا :الىخب
 .1ألاؾػض ،بشاع مدمض ،غلىص الاؾدثماع في الػالكاث الضولُت الخاصت (ماهُتها – اللاهىن الىاحب
الخؼبُم غليها – وؾائل حؿىٍت مىاػغاتها) ،الؼبػت ألاولى ،بحروث :ميشىعاث الحلبي الحلىكُت.2006 ،
 .2ئؾماغُل ،مدمض غبضاإلاجُض ،غلىص ألاشغاٌ الػامت والخدىُم فيها ،بحروث :ميشىعاث الحلبي
الحلىكُت.2003 ،
 .3ؤلاهُابيً ،ىؾف غبضالهاصي ،الىظام اللاهىوي لػلىص هلل الخىىىلىحُا في مجاٌ اللاهىن الضولي
الخاص ،بال ميان وشغ.1989 ،
 .4الحضاص ،خفُظت الؿُض ،الػلىص اإلابرمت بحن الضوٌ وألاشخاص ألاحىبُت (جدضًض ماهُتها والىظام
اللاهىوي لها) ،ؤلاؾىىضعٍت :صاع الفىغ الجامعي.2001 ،
 .5زالض ،هشام ،غلض طمان الاؾدثماع (اللاهىن الىاحب الخؼبُم غلُه وحؿىٍت اإلاىاػغاث التي كض
جثىع بشأهه) ،ؤلاؾىىضعٍت :صاع الفىغ الجامعي.2007 ،
 .6ػغحر ،غلُل هغٍم ،اإلاؿإولُت اإلاضهُت للمؿدثمغ ألاحىبي ،اإلاىصىعة :صاع الفىغ واللاهىن لليشغ،
.2015
 .7الؿامغائي ،صعٍض مدمىص ،الاؾدثماع ألاحىبي (اإلاػىكاث والظماهاث اللاهىهُت) ،الؼبػت ألاولى،
بحروث :مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت.2006 ،
 .8الؿامغائي ،مِؿاء هشام ،الخىظُم اللاهىوي لالؾدثماع ألاحىبي ،الؼبػت ألاولى ،بحروث :ميشىعاث
ػًٍ الحلىكُت.2018 ،
 .9شفُم ،مدؿً ،هلل الخىىىلىحُا مً الىاخُت اللاهىهُت ،اللاهغة :مؼبػت حامػت اللاهغة.1984 ،
.10

شلحر ،مدمض لبِب ،الػالكاث الاكخصاصًت الضولُت ،اللاهغة :صاع النهظت الػغبُت.1961 ،

.11

غبض هللا ،غبضهللا غبضالىغٍم ،طماهاث الاؾدثماع في الضوٌ الػغبُت (صعاؾت كاهىهُت ملاعهت

ألهم الدشغَػاث الػغبُت واإلاػاهضاث الضولُت مؼ ؤلاشاعة ئلى مىظمت الخجاعة الػاإلاُت وصوعها في هظا اإلاجاٌ)،
الؼبػت ألاولى ،ؤلاصضاع ألاوٌ ،غمان :صاع الثلافت للخىػَؼ واليشغ.2008 ،
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غامغ ،عمظان غلي غبضالىغٍم صؾىقي ،الحماًت اللاهىهُت لالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباشغة

وصوع الخدىُم في حؿىٍت اإلاىاػغاث الخاصت بها ،الؼبػت ألاولى ،اللاهغة :اإلاغهؼ اللىمي لإلصضاعاث اللاهىهُت،
.2011
.13

غؼُت ،وؾام مجضي ،آلالُاث اللاهىهُت والاكخصاصًت لخدفحز الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباشغ بحن

الىظغٍت والخؼبُم ،ؤلاؾىىضعٍت :صاع اإلاؼبىغاث الجامػُت.2012 ،
.14

غىام ،شغٍف مدمض ،أزغ حغحر الظغوف في غلىص الخجاعة الضولُت ومؿاهمتها في جىخُض

شغػي اللىة اللاهغة وئغاصة الخفاوض ،اللاهغة :صاع النهظت الػغبُت.2000 ،
.15

كاؾم ،ػه أخمض غلي ،حؿىٍت اإلاىاػغاث الضولُت الاكخصاصًت – صعاؾت ؾُاؾُت كاهىهُت

لضوع اإلاغهؼ الضولي لدؿىٍت مىاػغاث الاؾدثماع ،اللاهغة :صاع الجامػت الجضًضة.2008 ،
.16

كؼب ،مغوان مديي الضًً ،ػغق زوخصت اإلاغافم الػامت ،الؼبػت ألاولى ،بحروث:

ميشىعاث الحلبي الحلىكُت.2009 ،
.17

الىظامي ،مصؼفى زالض مصؼفى ،الحماًت ؤلاحغائُت لالؾدثماعاث ألاحىبُت الخاصت،

صعاؾت ملاعهت ،غمان :صاع الثلافت لليشغ والخىػَؼ.2002 ،
ً
ثالثا  :أبحاث في مجالث علميت ومؤجمساث
 .1أخمض ،غلي غؿان ،شىجاع ،مدمض غامغ ،الىؾائل الىكائُت لخجىب مىاػغاث الاؾدثماع ،مجلت ولُت
الحلىق ،الػغاق :حامػت النهغًٍ ،الػضص  ،18اإلاجلض .2
 .2البُاحي ،مىس ى ئلُاؽ ،الجزاغاث الىاشئت غً غلىص الاؾدثماع ألاحىبي ووؾائل خلها في اللاهىن
الػغاقي ،مجلت مغهؼ صعاؾاث اليىفت ،الػضص .2016 ،43
 .3الجبىعي ،غالب غبض خؿحن ،اإلاغهؼ اللاهىوي للمؿدثمغ ألاحىبي في الدشغَؼ الػغاقي ،مجلت حامػت
جىغٍذ للػلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت ،اإلاجلض الثالث ،الػضص الحاصي غشغ.
 .4الؿُىي ،غمغ ،الػلض ؤلاصاعي واللىة اللاهغة ،مجلت صعاؾاث كاهىهُت ،مجلض  ،13ؾىت  ،4بىغاػي:
كاع ًىوـ.1994 ،
 .5ػػمت ،باؾم غلىان ،كاهىن الاؾدثماع الػغاقي عكم  13لؿىت  2006اإلاػضٌ في اإلاحزان ،مجلت عؾالت
الحلىق ،حامػت هغبالء ،ولُت اللاهىن ،الػضص الثاوي ،الؿىت الخامؿت.2013 ،
 .6غبض هللا ،غبضهللا غبضالىغٍم ،طماهاث الاؾدثماع ألاحىبُت طض اإلاساػغ غحر الخجاعٍت ،وعكت غمل
ملضمت طمً أغماٌ اإلاإجمغ اللاهىوي"الجضًض في غملُاث الخأمحن(الظمان)" الظي هظمخه ولُت الحلىق في
حامػت بحروث الػغبُت ،في الفترة  26-24ابغٍل .2006
 .7الىياؽ ،حماٌ فازغ ،الػلىص والاجفاكاث اإلامهضة ئلى الخػاكض  ،بدث ميشىع في مجلت الحلىق
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ماهيت املىاشعاث الىاشئت عً علىد الاطدثماز والىطائل الىكائيت للحد مىه

د/عبدالىسيم طالم
علي العلىان

اليىٍدُت ،الؿىت  ،2الػضص .1996 ،1
 .8هُاحىت ،غبضالىاصغ ػٍاص ،الػضوان ،أشغف اؾماغُل ،الخػىٍع الػاصٌ هشغغ إلاشغوغُت كغاع
الاؾخمالن في طىء اخيام كاهىن الاؾخمالن ألاعصوي ،مجلت صعاؾاث (غلىم الشغَػت واللاهىن) ،غمان:
الجامػت ألاعصهُت ،اإلاجلض  ،39الػضص .2012 ،2
ً
زابعا  :السطائل العلميت
 .1الؼغبي ،مدمض ًىؾف صالح ،غلض الخأمحن – صعاؾت ملاعهت بحن اللاهىن الىطعي والفله ؤلاؾالمي،
أػغوخت صهخىعاه ،اللاهغة :حامػت اللاهغة.1982 ،
 .2الشضًفاث ،فُصل غلُان ئلُاؽ ،صوع الػلىص ؤلاصاعٍت في حظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت ،أػغوخت
صهخىعاه ،ولُت الحلىق ،حامػت صمشم.2010 ،
 .3غغب ،ؾالمت فاعؽ ،وؾائل مػالجت ازخالٌ الخىاػن في الػالكاث الخػاكضًت في كاهىن الخجاعة
الضولُت ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ،حامػت اللاهغة.
 .4غلي ،غؿان غلي ،الاؾدثماعاث ألاحىبُت وصوع الخدىُم في حؿىٍت اإلاىاػغاث التي جثىع بصضصها،
عؾالت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ،حامػت اللاهغة.2004 ،
 .5مدؿً ،صاصق ػغحر ،جىاػع اللىاهحن في غلىص هلل الخىىىلىحُا ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت اللاهىن،
حامػت بغضاص.2011 ،
 .6ملحم ،غلي خؿحن ،صوع اإلاػاهضاث الضولُت في خماًت الاؾدثماعاث ألاحىبُت الخاصت ،أػغوخت
صهخىعاه ،حامػت اللاهغة.1998 ،
ً
خامظا :الدشسيعاث
 .1الضؾخىع ألاعصوي.
 .2كاهىن الاؾدثماع ألاعصوي عكم  30لؿىت .2014
 .3كاهىن الجيؿُت ألاعصوي عكم  6لؿىت .1954
 .4كاهىن الشغواث ألاعصوي عكم  22لؿىت .1997
 .5كاهىن الاؾخمالن ألاعصوي عكم  12لؿىت .1987
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الخموٍل إلاسالمي بالجشائز :البدًل الجدًد في الاستراجُجُت املالُت
The title of the article : Islamic financing in Algeria: the new
alternative to the financial strategy

د.حمُدي فاطُمت  /ولُت الحلوق والعلوم السُاسُت جامعت عبد الحمُد بن بادٌس مسخغاهم – الجشائز
امللخص :

حػخبر الجعاةط مً السوُ الػطبُت التي ػػذ مىص بساًت الالكُت ئلى ئكالحاث ؿاملت مؼذ ًل الهٌاغاث بما قيها الهٌاع
اإلاالي واإلالطفي ،لًٌ بالطؾم مً شلَ جىحس ههاةم بالىظط الى الخسماث البىٌُت التي ال جخماش ى وضؾباث اإلاىاًىحن اإلاخجهت كىب
الخسماث اإلالطقُت ؤلاػالمُت .ال ًىٌط أحس أن بالزها ػمحذ في الدؼػُىاث الهطن اإلااض ي لبىىى داكت جابػت لسوُ غطبُت أو بىىى
غمىمُت ؿطٌٍت مؼ بىىى أحىبُت مً جهسًم دسماث ئػالمُت جخماش ى مؼ أحٍام الـطَػت ؤلاػالمُت .لًٌ الاظماث اإلاالُت الػاإلاُت
الؼابهت وحاةحت ًىضها التي جأزطث بها حمُؼ السوُ بماقيها زولخىا زقػذ الىظاضة ألاولى الُىم الى اغازة الىظط في الانخلاز الىًني يٍل
بما في شلَ الىظام اإلاالي والىهسي  ،والؼماح الُىم للبىىى الػمىمُت  ،البىىى الخاكت ،البىىى ألاحىبُت اإلاىحىزة بانلُم السولت
الجعاةطٍت اػخذسام الٌطم الخمىٍلُت ؤلاػالمُت نلس حلب أيبر غسز ممًٌ مً اإلاؼدثمطًٍ واإلاؼاهمت في دلو زغاةم الانخلاز
ؤلاػالمي .

Abstract :
Algeria is an Arab country that has sought compréhensive reforms in all sectors, including
the financial and banking sectors, since the begining of the millenium. However, there are
shortcomings in terms of banking services that are not in line with the wishes of citizens towards
Islamic banking. No one denies that in the 1990s, Our country allowed private banks belonging to
Arab countries or public banks that partner with foreign banks to provide Islamic services in line
with Islamic law. But the previous global financial crises and Kurna pandemic that affected all
countries, including our state, led the first ministry to reconsider the national economy as a whole,
including the financial and monetary system, and now al low public banks, private banks, foreign
banks in the territory of the Algerian state to use Islamic financing methods in order to bring the
largest number Possible from investors and contribute to the creation of the foundations of the
Islamic economy.
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ملدمت
حػس الجعاةط مً السوُ الػطبُت التي هالذ اػخهاللها في الهطن اإلااض ي وادخاضث هظاما انخلازًا مدـبؼ بأقٍاض
اإلاصهب الانخلازي الجماعي أي هظام الاؿترايُت إلاسة زالزحن ػىت امخسث مً ػىت  1962الى  ،1989زم ؾحرجه ئلى
هظام انخلازي ضأػمالي ناةم غلى الكٌط الكلؼكي الكطزي والصي ماظاُ ػاةسا الى ًىمىا هصا ،اش اكبح الانخلاز
الىًني ًٌبو مبازب انخلاز الؼىم وهصا ما ًخضح حلُا في زػاجحر السولت الجعاةطٍت.
ؾحر أن الاظمت الػاإلاُت التي مؼذ ًل زوُ الػالم جأزطث بها الجعاةط  1أًوا وهصا ما حػل الخٍىمت جبحث غً
حلىُ بسًلت مىص زالر ػىىاث ماهُت غلى مثاُ ؾالبُت السوُ والتي اغخمسث غلى الانخلاز ؤلاػالمي التي بىاػٌخه
اػخٌاغذ أن جحل مـاًلها اإلاالُت وقو مبازب الـطَػت ؤلاػالمُت .2هصه الهىاغس التي حؼاغس السوُ الػطبُت أيثر مً
السوُ الؿطبُت التي أكبحذ الُىم جعاحمها في هصا الادخُاض الانخلازي واإلاالي ؤلاػالمي .ئن اللجىء الُىم الى جٌبُو
مػالم الانخلاز ؤلاػالمي بالجعاةط مؼعى ًخالءم مؼ ؤلاكالحاث التي ؿىهها الىظاضة ألاولى غلى الىظام اإلاالي مىص بساًت
الالكُت واػخجابت إلاٌالب اقطاز اإلاجخمؼ يمىكص باليؼبت اليهم الػخذسام كُـ الخمىٍل ؤلاػالمي بسال مً جلَ
اإلاؼخػملت في الخمىٍل الخهلُسي ئش بازضث الىظاضة الىكُت ػىت  2018بأوُ دٌىة باكساض الىظام ضنم  02-18اإلاإضخ
في 4هىقمبر  2018اإلاخومً اللحرقت ؤلاػالمُت الدـاضيُت  .ؾحر أن هصا الىظام حاء ؾامى باليؼبت للمخػاملحن  ،غلى
هصا ألاػاغ اجذصث الخٍىمت الُىم نطاض بالؿاةه وئكساض مً حسًس الىظام ضنم  02 -20اإلاإضخ في  15ماضغ 2020
اإلاخػلو ب اللحرقت ؤلاػالمُت ونىاغس مماضػهها مً ًطف البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت وحػلُماث لخٌبُهت.
أهمُت الدراست:
ٌػخبر الخمىٍل ؤلاػالمي بسًل للخمىٍل الخهلُسي الصي دلو أظماث مسًىهُت للسوُ داكت وأهه ًهىم غلى مبسأ
اإلاـاضيت في ألاضباح وحصب الاػدثماض الخهُهي اإلابني غلى الػسالت  ،ومً زم أضزها مً دالُ هصا البحث اإلاخىاهؼ
حؼلٍُ الوىء غلى مىهىع الخمىٍل ؤلاػالمي يخىحه حسًس ادخاضجه السولت ػىت  2020بٌطح دسماث كحرقت
ئػالمُت غلى الجمهىض .

1إذلام بوجعدار،البنوك اإلسالمية كبديل عن بنوك تقليدية يف ظل انعكاسات االزمة ادلالية العادلية  ،ص39 .وصدوقي غريسي وبوشيخي زلمد رضا،
دور التمويل اإلسالمي يف تطوير ادلنظمات االقتصادية لعينة من ادلنظمات  ،رللة افاق للعلوم،العدد ،61جوان ،9163اجمللد  ، 10القسم
االقتصادي ،ص. 30.
2سعد بن محد اللحياين  ،مبادئ االقتصاد اإلسالمي  ،ص3.و رفيقة بن عيشوبة ،صناعة التمويل اإلسالمي ودورىا يف تعزيز الشمول ادلايل ،دراسة
حلة الدول العربية ، 9162 ،جامعة مخيس مليانة ،ص.01.
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أهداف الدراست:
 جحسًس اإلابازب التي ًهىم غليها الانخلاز ؤلاػالمي
 جىهُح الىلىق الهاهىهُت اإلاخػلهت بالخمىٍل ؤلاػالمي بالجعاةط ػىت 2020
 بُان اإلاإػؼاث البىٌُت الهازضة غلى ًطح دسماث اللحرقت ؤلاػالمُت
 جحسًس ؤلاحطاءاث الهاهىهُت اإلاخبػت لٌطح مىخجاث اللحرقت ؤلاػالمُت
خطت ومىهج الدراست:
في ػبُل جحهُو أهساف السضاػت نؼمىا البحث ئلى نؼم جمهُسي ًخومىمكهىم الخمىٍل ؤلاػالمي وجحسًس اإلابازب
ألاػاػُت التي ًهىم غليها،زم نؼم اوُ ًحسز الهُئاث اإلالطقُت بالجعاةط اإلاإهلت لخهسًم دسماث اللحرقت ؤلاػالمُت
ونؼم زاوي وـطح قُه أهىاع الخسماث ؤلاػالمُت واغخمسها غلى أػلىب اإلاىهج الىككي لخحلُل ألاهظمت البىٌُت
اإلاىظمت للمىخجاث ؤلاػالمُت ببُان مومىنها وؤلاحطاءاث اإلاخػلهت بها وفي ألادحر نسمىا هخاة اإلاؼخذللت مً هصه
السضاػت.

اللسم الخمهُدي :مفهوم الخموٍل إلاسالمي وجحدًد املبادئ ألاساسُت التي ًلوم عليها
ال ًمًٌ جحسًس وانؼ الخمىٍل ؤلاػالمي بالجعاةط بسون الخسًث غً مكهىم الخمىٍل ؤلاػالمي زم بُان مبازةه ألاػاػُت.
أوال  :مفهوم الخموٍل إلاسالمي
ٌػخبر ؤلاػالم مً ألازًان الؼماوٍت التي ؿطغها هللا لػبازه في ألاضن ، 1اش ًهىم غلى جىظُم الػالناث بحن
الػبس وضبه مً دالُ الػبازاث  ،والػالناث بحن الػباز قُما بُنهم مً دالُ اإلاػامالث لصلَ وحسث الـطَػت
ؤلاػالمُت لخث اإلاجخمؼ البـطي غلى الػمل مً احل اغماض ألاضن  .وَػخبر الخمىٍل ملسض لخىقحر اإلااُ ووػُلت لخىكُص
اإلاـاضَؼ لؤلقطاز همً هظام مالي غازُ ًومً جىقحر قطق الػمل للجمُؼ حؼب نسضاجه واػخؿالُ اإلاسدطاث وحماًت
اإلاللخت الػامت اإلاخكهت مؼ مبازب السًً ؤلاػالمي .غلى هصا ألاػاغ ًهخض ي جحسًس مكهىم الخمىٍل ؤلاػالمي
بالخسنُو في ملٌلخاث اإلااُ والخمىٍل زم ئػالمي .
 امللصود بمصطلح املاٌ:
ًهلس باإلااُ لؿت ما ًملٌه الكطز او الجماغت مً مخاع  ،بِىما اكٌالحا ما ًهؼ غلُه اإلالَ وَؼخكُس به اإلاالَ غً
ؾحره .2
1مالك بن نيب  ،ادلسلم يف عامل االقتصاد ،دار الفكر ادلعاصر  ،سوريا ،6322 ،ص. 611.
2نزيو محاد ،معجم ادلصطلحات ادلالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص.812.
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 امللصود بمصطلح الخموٍل:
ًهلس بالخمىٍل لؿت امسه باإلااُ ومىله جمىٍال أي ظوزه باإلااُ ،بِىما اكٌالحا ًلكت وملسض ألامىاُ وألامىض ويُكُت
اػخػمالها وًطٍهت اهكانها وحؼُحر هصا الاهكام وقو الـطَػت ؤلاػالمُت .1
 امللصود ب مصطلح إسالمي:
ً
حػس ًلمت ئػالمي مـخهت مً ملٌلح ؤلاػالم والصي ٌػني لؿت الاػدؼالم الاههُاز وحؼلُم ألامىض ،وَػني
ً
ً
ً
ً
ً
أًوا أن ًىهاز ؤلاوؼان للٌطف ألانىي وألايثر غظمت ونسضة وحٌمت وأن ًٌُػه وٍصغً لهّ ،أما اكٌالحا قُػني
ّ
محمس كلى هللا غلُه وػلم داجم ألاهبُاء
الساُ غلى السًً الؼماوي الصي هعُ غلى الىبي
ؤلاػالم اإلالٌلح ؤلاػالمي
ٍ
ً
لٍل الىاغ وألانىام والخوا اث قال ٌؼدثني أحسا ،ونس حاء في الهطآن الٌطٍم ّ
واإلاطػلحن وهعُ ّ
"ئن السًً غىس هللا
ض
ً
ً
ؤلاػالم"  ،2بمػنى أهه ال ًُ َ
أحس حاء بػس ؤلاػالم زًىا ؾحره ،وؤلاػالم ؿطغا مػىاه أن ًإزي ؤلاوؼان الػبازاث
هب ُل مً ٍ
التي أمطه هللا بها وأن ًّخلل باألدالم الخمُسة واإلاػاملت الٌُبت مؼ الىاغ. 3
ؾحر أن الكهه غطف الخمىٍل ؤلاػالمي غلى اهه جهسًم زطوة غُيُت او ههسًت بهلس الطبح مً مالٌها الى شخم
ًسًطها لهاء غاةس مباح ؿطغا  ،4يما ٌػٌؽ نُام شخم ما بخهسًم ش يء شي نُمت مالُت لشخم ادط بؿطن
اػدثماضه في الخلىُ غلى أضباح جهؼم بُنهما بيؼبت مخكو غليها وقو ًبُػت الػمل ًل منهما ومسي مؼاهمخه في
ضأػماُ واجذاش الهطاض ؤلازاضي والاػدثماضي  ,بِىما مسلىُ الخمىٍل في الهاهىن الىهعي ًهلس به مجمل الػملُاث
ووػاةل ؤلانطان التي جمًٌ الػىن الانخلازي مً جلبُت حاحُاجه مً ضؤوغ ألامىاُ وحؼمح لهم مً همان
اػخمطاضٍت وـاًهم الانخلازي.5يما ًٌلو غلُه جهسًم زطوة غُيُت او ههسًت مً أصخاب الكاةى اإلاالي الى ًالبيها مً
أصخاب العجع اإلاالي وقو كُـ غسًسة جخماش ى مؼ احٍام وهىابٍ الـطَػت ؤلاػالمُت  ،6ويصا جهسًم اإلااُ مً ًطف
اإلالاضف ؤلاػالمُت إلاً ًٌلب الخمىٍل ػىاء لالػدثماض او الاػههالى غلى ؿٍل غهىز مـاضيت اظ غهىز احاضة او غهىز
بُؼ مطابحت ػلم اػخلىاع او نطون حؼىت او مؼاغساث احخماغُت وقو ألحٍام ؿطَػت ئػالمُت .7بُس أن الخمىٍل

1امحد الشرباصي ادلعجم االقتصادي اإلسالمي ،ص.029.
2منذر قحف ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،ص.69 .
3زلمد زلمود مكاوي ،اسس التمويل ادلصريف اإلسالمي بٌن ادلخاطرة وأساليب السيطرة ،ص.91.
4خاطر سعدية ،التمويل اإلسالمي ومدى فعاليتو يف معاجلة االزمة ادلالية العادلية 9112ن ص.29.
5شكيب باىر العويبوي ،التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل ادلشاريع الصغًنة من وجهة نظر قطاع غزة.08 ،
6زلمد عبد اهلل شاىٌن ،أمهية التمويل واالستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،ص.61 .
7عبد اهلل مكاوي ،التمويالت ادلصرفية البديلة واثرىا يف مواجهة االزمة ادلالية ،ص.90.
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ؤلاػالمي ًذخلل غً الخمىٍل الخهلُسي في حىاهب غسًسة جخػلو باإلالسض ،اإلاىهىع ، 1اإلاسة  ،هُت اإلامىُ وغالنت
اإلامىُ باإلاـطوع .2
ثاهُا :مبادئ الخموٍل إلاسالمي
حػخبر الجعاةط زولت غطبُت ئػالمُت واشا اضازث ازداُ هظام الخمىٍل ؤلاػالمي في الخػامل بحن اإلاىاًىحن
واإلاإػؼاث اإلالطقُت ان جدبنى مبازةه الاجُت:
 ارجباط هظام الخموٍل إلاسالمي بالعلُدة والواكعُت  :ومكازه ان زًيىا ؤلاػالمي ؿطع للػباز احٍام
للمػامالث  3قُما بُنهم باغخباضهم دلكاء هللا في ألاضن وحتى ًخم اغماضها البس الاػدثماض في ألامىاُ اإلاىحىزة بالػمل
غلى احترام نىاغس الػسُ والاهلاف واإلاؼاوة بحن الاقطاز لخحهُو اإلابخغى حؼب ما نطضجه الـطَػت ؤلاػالمُت و
مخٌلباث الاوؼان ووانؼ الخُاة اإلاػاؾ ،ومً هصا اإلاىٌلو شجؼ هللا غعوحل البُؼ وحطم الطبا والؿف والاحخٍاض الصي
ًإزي الى الظلم والكؼاز في الامت.
 جحزٍم الاهخىاس :وٍهلس به الابخػاز غً حبؽ اإلااُ مً نبل اإلاؼدثمطًٍ وججمُسه غً وظُكخه ألاػاػُت اإلاخمثلت
في ؤلاهخاج  ،غلى هصا ألاػاغ ًسغى زًيىا ؤلاػالمي الى ضواج ألامىاُ باألًازي ألنها حػىز بالىكؼ غلى الجمُؼ غلى
الىهُى قان ايخىاظه ًإزي الى حجب اإلاىكػت الػامت وٍيخ غىه الازم وَؼبب الوُو في اإلاجخمؼ

4

.

 اسدبعاد الخعامل بالزبا اخذا وعطاءا :وهصا هاج غً ناغسة ئػالمُت اػاػها حطمت الطبا وحطمت الخػامل جبػا
لهىله غعوحل" :واحل هللا البُؼ واحل الطبا "ٌػخبر هصا اإلابسأ اهم داكُت ًمخاظ بها الخمىٍل ؤلاػالمي غً الخمىٍل
الخهلُسي الن هصا ألادحر ًطجٌع غلى الكىاةس.5
 الالتزام بلاعدة الخزاج بالضمان و مبدأ الغىم بالغزم و :هى محزة ًىكطز بها الخمىٍل ؤلاػالمي غً الخمىٍل
الخكلُسي 6ألهه بمىحبه ًخحمل الكطز ألاغباء والىاحباث بهسض ما ادص مً حهىم ومحزاث قالؿىم ًهلس به الطبح
والؿطم ًهلس به الخؼاضة ولصلَ ًخكو اإلاخػامالن غلى وؼبت ًليهما حؼب الىخاة ان ًاهذ ضبح او دؼاضة..

1سليمان بوفاسة ،متويل االستثمارات عن طريق االقرتاض وانعكاساتو على التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ص01.
2إبراىيم خليل عليان  ،االستثمار ،التمويل ،التمويل اإلسالمي ،ص.68.
3رفيق يوسفي و هبلول لطيفة  ،فعالية البديل الشرعي يف متويل عجز ادلوازنة العامة للدولة ،ص.922 .
4زبًن عياش ومسًنة مناصرة ،التمويل اإلسالمي كبديل متويلي للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة ،ص.661 .
5قتيبة عبد الرمحان العاين ،التمويل ووظائفو يف البنوك اإلسالمية و التجارية  ،ص.21 .
6عمر قدي  ،التمويل يف االقتصاد اإلسالمي  ،ادلفهوم وادلبادئ ،ص. 63 .
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 جىفُذ الالتزام ألاخالقي في ألاوشطت الاسدثمارٍت جهخض ي اإلاػامالث ؤلاػالمُت جىاقط الاحترام اإلاخبازُ بحن
اإلاؼدثمطًٍ ازىاء جىكُص مـاضَػهم وحلىلهم غلى الخمىٍل الٍافي حؼب ما جمُله احٍام الـطغُت بالخالُ
والابخػاز غً الخطام. 1
 مبدأ ارجباط الخموٍل بالجاهب املادي لالكخصاد :وٍهلس به أن الخمىٍل ؤلاػالميٌ 2ػس مىهىغه مطجبٍ
باالنخلاز ولِؽ بالجاهب اإلاالي قهٍ أي ًطجٌع غلى زضاػت مىهىع الخمىٍل واضجباًه الىزُو بالجاهب الانخلازي
غلى ههُى الخمىٍل الخهلُسي الصي يهخم قهٍ بالػالنت اإلاىحىزة بحن مبلـ الهطن وجاضٍر حؼسًسه.

اللسم الاوٌ  :الهُئاث املصزفُت املؤهلت بالجشائز لخلدًم خدماث مصزفُت إسالمُت
جباؿط غملُاث الخمىٍل ؤلاػالمي مإػؼاث ملطقُت اػالمُت في أي زولت جأدص بهصا الىظام بػُسة غً
اإلالاضف الخهلُسًت التي جذخلل غنها ادخالقا ؿاػػا .وغلى هصا ألاػاغ قان بالزها غمسث مىص ػيخحن غلى تهُئت
اإلاىاخ لسغم بىىى حعاةطٍت غمىمُت الػخػماُ كُـ الخمىٍل ؤلاػالمي حؼب ًلباث العباةً  ،بالطؾم مً أن قطوع
بىىى غطبُت نس اػخذسمذ هصا الىظام اإلاالي في الهطن اإلااض ي وبالوبٍ في الدؼػُيُاث  .لصلَ ٌؼخىحب الامط بُان
الهُئاث اإلالطقُت بالجعاةط اإلاإهلت لخٌبُو هظام الخمىٍل ؤلاػالمي زم جحسًس اللُـ اإلاخاحت لخىكُص هصا الىظام
الخمىٍلي.
أوال :مفهوم البىون او املصارف
أزضيذ الخٍىمت الجعاةطٍت أن جىىَؼ الانخلاز الىًني ال ًخحهو ئال بدىىَؼ الخسماث البىٌُت بحن الخسماث
الخهلُسًت و الخسماث الاػالمُت حؼب ضؾباث اإلاىاًىحن وبالىظط الى اإلاإػؼاث البىٌُت اإلاخىاحسة ،وغلى هصا ألاػاغ
ًجب مػطقت هصه البىىى اإلاٍىهت للجهاظ اإلالطفي ببالزها .3
حػىز وـأة اإلالاضف غبر الخاضٍر الى الػلىض الهسًمت  4اًً ادخلكذ الخػاضٍل لٍلمت ملطف بحن الخػطٍل اللؿىي
والخػطٍل الانخلازي زم الخػطٍل الدـطَعي.
قأما الخػطٍل اللؿىي لػباضة ملطف قحؼب اإلاذخلحن حػىز لٍلمت بىَ ًلمت ئًٌالُت مأدىشة مً  Boncoو التي
ًهلس بها اإلاهػس او اإلالٌبت التي ًجلؽ غليها اللطاقىن لخحىٍل الػملت زم جٌىضث لخلبح اإلاىوسة التي ًخم قىنها
غس وجساوُ ألامىاُ زم أكبحذ اإلاٍان الصي جىحس به اإلاىوسة وجحىُ بمىحبه الػمالث ، 5لًٌ باللؿت الػطبُت قٍلمت
ملطف مـخهت مً قػل كطف ،كاضف واكٌطف السهاهحر أي بسلها بسهاهحر واللطاف او اللحرقت هي حطقت اللطاف
1زلمد عبد عبد اهلل شاىٌن ،امهية التمويل واالستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،ص.61
2فؤاد السرطاوي  ،التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص  ،ص.31 .
3عبد اهلل بركاوي ،التمويالت ادلصرفية البديلة واثرىا يف مواجهة االزمة ادلالية دراسة مقارنة ،ص.06.
4صبحي نادرس قريضة ومدحت زلمد العقاد ،مقدمة يف االقتصاد ،ص.823.
5علي سعدي عبد الوىاب ،ص.10 .
مجلت العلوم السُاسُت و اللاهون  .العدد ،24املجلد  ،04اهخوبز/حشزٍن الاوٌ 2020

املزهش الدًملزاطي العزبي  .بزلين املاهُا

279

الخموٍل إلاسالمي بالجشائز :البدًل الجدًد في إلاستراجُجُت املالُت

د.حمُدي فاطُمت

واإلالاضف ًلمت محسزت حػني مإػؼاث الانتران والانطان . 1بِىما الخػطٍل الاكٌالحي لٍلمت ملطف ًكُس انها
غباضة غً مإػؼاث مالُت مهمهها جلهي اًساغاث ههسًت وقخح حؼاباث إلاػامالث مذخلكت لعباةنها وجيـأ اغخمازاث
مذخلكت يما ان ًل مت ملطف حػني مٍان اللطف وٌٍلو غليها ملٌلح بىَ أي اإلاٍان الصي جىهؼ قُه ألامىاُ
والىزاتؼ وججطي قُه الػملُاث اإلالطقُت .2يما حػطف انخلاًا بانها مإػؼاث التي جىقط الاةخمان لسي الاقطاز ،اش
ًهلس باالةخمان بلكت غامت جىاظُ غً ماُ حاهط مهابل الىقاء به في اإلاؼخهبل مؼ قاةسة لًٌ الاةخمان اإلالطفي
هىانطان ملطف ما مبلـ مالي في الىنذ الخاهط الى شخم ًبُعي او مػىىي وهى اإلاهترن او اإلاسًً مهابل حػهسه في
اإلاؼخهبل ب حؼسًس هصا اإلابلـ مؼ زقػه قاةسة مػُىت.3
غلى هصا ألاػاغ ًان غلى السولت الجعاةطٍت بػس هُل الاػخهالُ ان جإػؽ حهاظا ملطقُا  4في الجعاةط داق بها وشلَ
في حسوز ما ٌؼمح به الهاهىن قلهس غطف الدـطَؼ اإلالطف باهه مإػؼت انخلازًت جملَ الشخلُت اإلاػىىٍت
الخجاضٍت وجخػامل مؼ الادطًٍ غلى أػاغ نىاغس ججاضٍت جذوؼ إلابسأ الخىظُم والهسف الطةِس ي لها هى انطان ألامىاُ
بمػسُ قاةسة مػحن ونبىُ الىزاتؼ.
ثاهُا  :جحدًد البىون الجشائزٍت مىذ الاسخلالٌ الى الوكذ الزاهن
 جحدًد البىون الجشائزٍت مىذ الاسخلالٌ
ًالحظ مً دالُ جمحُم جاضٍر وـأة البىىى الجعاةطٍت 5ان اوُ مإػؼت وحسث بػس هُل الاػخهالُ هي الخعٍىت
6

الػمىمُت بخاضٍر  8اوث ، 1962البىَ اإلاطيعي بخاضٍر 13زٌؼمبر1962

اللىسوم الجعاةطي للخىمُت بخاضٍر

7ماي 19637واللىسوم الىًني للخىقحر والاحخُاي بخاضٍر 10اوث 8 1964زم جىالذ الهُئاث اإلاالُت بػس احطاء غملُت
غملُت جأمُم للبىىى ألاحىبُت غلى الىحى الاحي :

1زلمود حسٌن اذلادي وحسٌن زلمد مسحان ،ادلصارف اإلسالمية  ،األسس النظرية والتطبيقات العملية ،ص92..
2زلمد زلمود العجلوين ،البنوك االسالمية ،احكامها ،مبادئها ،تطبيقاهتا ادلصرفية،ص.01.
3صالح الدين ىارون ،االقتصاد السياسي ،توزيع الدخل  ،االئتمان ،النقد  ،ص.699.
4قزويل عبد الرحيم ،النظام القانوين للبنوك التجارية،ص.68.
5زرياحن عبداهلل  ،النظام ادلصريف اجلزائري ودوره يف حتقيق التنمية ،ص.1.
6القانون رقم  600-19ادلؤرخ يف68ديسمرب 6319ادلتضمن إنشاء البنك ادلركزي.
7القانون رقم  612-18ادلؤرخ يف11ديسمرب 6318ادلتضمن انشاء الصندوق.
8القانون رقم  991-10ادلؤرخ يف61أوت 6310ادلتضمن انشاء الصندوق الوطين للتوفًن واالحتياط.
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البىَ الىًني الجعاةطي اوـاء بخاضٍر 13حىان ً 11966خىلى جمىٍل اليـاي العضاعي ،الهطن الـػبي الجعاةطي أػؽ
بخاضٍر 29زٌؼمبر  19662هحلط وظُكخه في جهسًم مجمل الخسماث اإلالطقُت اإلاػمىُ بها في الهٌاع  ،البىَ الخاضجي
الخاضجي الجعاةطي أػؽ بخاضٍر 1ايخىبطً 1966 3هىم بخمىٍل الخجاضة الخاضحُت.
لًٌ هصا الخحطض اإلاالي مً الكترة الاػخػماضٍت لم ًهل هىا بل اػخٌمل الخذٌٍُ إلوـاء بىىى أدطي جسغم الىظام
اإلاالي الىًني ايسها ناهىن اإلاالُت لؼىت  1970اًً ًاهذ الاهٌالنت هحى انترح ئغازة هٍُلت بىٌُحن البىَ الىًني
الجعاةطي والهطن الـػبي الجعاةطي اًً جطجب غنهما بىَ الكالحت والخىمُت الطٍكُت بخاضٍر 13ماضغ 19824وبىَ
الخىمُت اإلاحلُت بخاضٍر30ابطٍل .19855
لًٌ بالطؾم مً الاظمت الػاإلاُت ػىت 1986التي مؼذ مػظم انخلازًاث السوُ بما قيها الجعاةط الا ان هصا الامط لم
ًمىؼ السولت مً اكساض اوُ هم ناهىوي 6ججسز بمىحبه اليـاي الىهسي واإلاالي وٍخػلو اإلاىهىع بهاهىن ضنم 12- 86
اإلاإضخ في 19اوث  1986الصي حسز اإلاذٌٍ الىًني للهطن  ،لًٌ الهاهىن ضنم  01-88اإلاإضخ في 12حاهكي 19887
اإلاىظم للمإػؼاث الػمىمُت الانخلازًت أزي الى ئغازة الىظط في الىظام الهاهىوي اإلاإػؼاث اإلالطقُت مً دالُ
ناهىن ضنم  06-88اإلاإضخ في 12حاهكي81988اإلاخػلو بىظام الهطن والىهس اًً أكبحذ جخمخؼ باػخهاللُت مالُت
وأغٌى للبىىى الخجاضٍت الؼلٌت في مماضػت وـاًهم بٍل حطٍت لخحهُو الطبح .
لًٌ هصا ؤلاكالح لم ًسم هدُجت الطقى الـػبي في جلَ الخهبت العمىُت  .قٍان لعاما غلى السولت الاػخجابت
للمٌالب الـػبُت بازداُ ئكالحاث غمُهت ؿملها زػخىض  . 1989هصا ما اهبثو غىه كسوض ناهىن الىهس والهطن
ضنم  10-90اإلاإضخ في14ابطٍل  9 1990هصا ألادحر حػل البىَ اإلاطيعي بىَ مؼخهل وهى بىَ البىىى اش ػمي ببىَ
الجعاةط .بل ايثر مً شلَ ػمح هصا الىم الهاهىوي بظهىض هُئاث ضنابُت جخمثل في مجلؽ الىهس والهطن لجىت
الطنابت اإلالطقُت ،مطيع اإلاذاًط ومطيع غىاضن السقؼ ويصا ػاهم بكخح الاػدثماض امام الخىاق و ألاحاهب في الهٌاع
اإلالطفي  .ولػل أهم اإلالاضف الخاكت التي ظهطث :
1القانون رقم  612-11ادلؤرخ يف 68جوان 6311ادلتضمن انشاء البنك الوطين اجلزائري.
2القانون رقم  612-11ادلؤرخ يف 68جوان 6311ادلتضمن انشاء البنك الوطين اجلزائري.
3القانون رقم  910-11ادلؤرخ يف16أكتوبر 6311ادلتضمن انشاء البنك اخلارجي اجلزائري.
4ادلرسوم رقم  911-29ادلؤرخ يف68مارس 6329ادلتضمن انشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية.
5ادلرسوم رقم  22-22ادلؤرخ يف81ابريل 6322ادلتضمن انشاء بنك التنمية احمللية.
6اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 91أوت ، 6321عدد  ،80ص.6092 .
7اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 68جانفي ، 6322عدد ،19 ،ص.21.
8اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 68ابريل  ،6322العدد ،19ص.22.
9اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف  62ابريل .6331
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بىَ البريت الجعاةط والصي ٌػس اوُ مإػؼت مالُت مػخمسة بخاضٍر  3هىقمبر 1990مـتريت بحن مجمىغت زلت
البريت الؼػىزًت وبىَ الكالحت و الخىمُت الطٍكُت .
بىَ الخلُكت بىَ وهى غباضة غً ؿطيت اػهم أػؽ بخاضٍر  25ماضغ  ، 1998بىَ مذخلٍ وهى بىَ ٌـترى
بمىحبه البىَ الخاضجي اللُبي مؼ اضبؼ بىىى حعاةطٍت مىاككت أػؽ بخاضٍر11حىان ، 1998بىَ اجحازي بىَ داق
مٍىن مً ضؤوغ أمىاُ دىاق وأحاهب بخاضٍر 7ماي  . 1999البىَ الخجاضي واللىاعي الجعاةطي مػخمس بخاضٍر
24ػبخمبر  1986وهى غباضة غً ؿطيت مؼاهمت مٍىهت مً مؼاهمحن حعاةطٍُحن ،منى بىَ وهى ملطف حعاةطي داق
جحلل غلى اغخمازه بخاضٍر 8اوث  ، 1998الـطيت الػطبُت للبىَ اغخمسث بخاضٍر 24ػبخمبر ، 1998البىَ الػام
للبحط ألابُى اإلاخىػٍ اغخمس بخاضٍر 30ابطٍل ، 2000اإلاجمؼ الجعاةطي البىٍي مػخمس بخاضٍر  20أيخىبط  . 1999بِىما
البىىى اإلاإػؼت بطأػماُ احىبي قخخلخم في:
ػُتي بىَ وهى ملطف امطٍٍي اغخمس بخاضٍر 18ماي  ، 1998اإلاإػؼت الػطبُت اإلالطقُت والتي اغخمسث
بخاضٍر24ػبخمبر  ، 1998هاجٌؼِؽ الجعاةطٍت وهى بىَ اغماُ قطع لىاجٌؼِؽ بكطوؼا اغخمس بخاضٍر  27أيخىبط ،1999
الـطيت الػامت للجعاةط وهى قطع جابؼ بمإػؼت غامت قطوؼا اغخمسث بخاضٍر 4هىقمبر  ، 1999الطٍان بىَ جحلل غلى
اغخمازه بخاضٍر 15ايخىبط  . 2000البىَ الىًني لباضَؽ اوـاء بخاضٍر 31حاهكي .2001
ئال أن الظطوف الانخلازًت التي ؿهستها الجعاةط في ظل الػـطٍت الؼىزاء زقػذ الى احطاء حػسًالث ػىت
 2001هظطا لللػىباث ؤلازاضٍت التي ؿهسها البىَ اإلاطيعي في الهُئاث ؤلازاضٍت الخابػت له اًً جسدل اإلاـطع بمىحب
الامط 1 11-03وأوـأ إلاجلؽ الىهس والهطن مجلؽ ئزاضة داكت به وجأػِؽ حمػُت اإلالطقُحن الجعاةطٍحن التي حػس
هُئت اػدـاضٍت في الجىاهب اإلالطقُت واإلاالُت .وجىاكلذ ػىت  2004بمىحب الىظام 04/01اإلاإضخ في 4ماضغ2004
اإلاحسز للخس ازوى للبىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت ،الىظام ضنم  04/02اإلاخػلو بـطوي جٍىًٍ احخُاًي والىظام ضنم
 04/03اإلاخػلو بىظام همان الىزاتؼ اإلالطقُت .زم أكسض اإلاـطع الجعاةطي الهاهىن ضنم  01/08اإلاإضخ في  21قُكطي
 2008اإلاخػلو بجهاظ الىىغُت إلاٍاقحت غملُت اكساض اللٍىى بسون ضكُس والهاهىن ضنم  04/08اإلاخػلو بالخس ألازوى
لطأػماُ البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت .بِىما جمحزث ػىت  2009باكساض زالر أوامط الامط ضنم  01/09اإلاخػلو ب اضكسة
الػملت اللػبت للمسًىحن ؾحر اإلاهُمحن والامط ضنم 02/09اإلاخػلو ب ئحطاءاث الؼُاػت الىهسًت والامط ضنم 03/09
اإلاخومً وهؼ نىاغس غامت للجهاظ اإلالطفي .اما ػىت  2010غطقذ اكساض ناهىن ئكالحي بمىحب الامط ضنم 04/10
اإلاإضخ في 26أوثٌ 2010ػعظ نسضة البىَ اإلاطيعي في جىكُص الؼُاػت الىهسًت اإلاؼٌطة مً دالُ الدؼُحر اإلاطن لؼػط
اللطف.

1اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 91أوت ، 9118عدد.29
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وحتى ٌؼخٌمل الهٌاع اإلالطفي الجعاةطي اهكخاحه غما وكلذ الُه اإلاإػؼاث اإلالطقُت الػاإلاُتً 1ان لعاما
غلُه ان ًىايب الخٌىضاث في اإلاجاُ الىهسي واإلاالي داكت ما هلذ غلُه اجكانُت باظُ  1و2و 3حىُ الخىظُم
الاحتراظي أهمها الىظام ضنم 03-11اإلاإضخ في 24ماي 2011اإلاخومً مطانبت اإلاذاًط مابحن البىىى  ،الىظام ضنم -11
 04اإلاإضخ في 24ماي 2011اإلاخػلو بخػطٍل ونُاغ وحؼُحر ومطانبت دٌط الؼُىلت بالبىىى ،الىظام ضنم 08-11
اإلاإضخ في 28هىقمبر 2011اإلاخػلو بالطنابت السادلُت بحن البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت  ،الىظام ضنم  01-14اإلاإضخ في
16قُكطي  2014اإلاخومً ليؼبت اإلاالةمت بحن البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت .
 جحدًد البىون الجشائزٍت في الوكذ الزاهن
ًخضح حلُا مً دالُ الػطن الخاضٍخي ليـأة البىىى الجعاةطٍت ان الجهاظ اإلالطفي ببالزها نس ػاًط اإلاؼخجساث
السولُت في مجاُ اإلاػامالث اإلاالُت والىهسًت ،وهصا حؼب ما أؿاز به اجحاز اإلالاضف الػطبُت بالخٌىض الٌبحر 2الصي
حههه اليـاي اإلالطفي للبىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت الؼىىاث ألادحرة الجباغه الخٌىاث اإلاحسزة في الػالناث اإلاالُت
والىهسًت حؼب الاجكانُاث السولُت اإلالازم غليها مً ًطف الجعاةط .حُيئص ًان لعاما غلى السولت ان جذخاض الُىم
اللجىء الى الخػامل باإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاػالمُت حؼب ما جهخوُه احٍام الـطَػت ؤلاػالمُت ومبازب الانخلاز
ؤلاػالمي التي ػبو شيطها أغاله  ،داكت وان اللىسوم الىهس السولي )(3نس اغترف مإدطا باإلابازب ألاػاػُت التي
ًىضها مجلؽ الخسماث اإلاالُت ؤلاػالمي لخىظُم الخمىٍل الاػالمي بخاضٍر 23ماي  2018إلاا حههخه  60زولت غطبُت
واحىبُت مً هخاة ئًجابُت غىس اػخذسامها ألزواجه وغلُه قماهي البىىى الجعاةطٍت اإلاإهلت لخهسًم دسماث الخمىٍل
ؤلاػالمي؟.
لهس حسز محاقظ بىَ الجعاةط بمهخض ى اإلاهطض اإلاإضخ في 2حاهكي  42020ناةمت البىىى اإلاػخمسة بالجعاةط واإلاهسضة
ب 20مابحن  6بىىى غمىمُت و 14بىَ احىبي او مـترى وهي .
البىَ الىًني الجعاةطي ،البىَ الخاضجي الجعاةطي ،بىَ الكالحت والخىمُت الطٍكُت ،بىَ الخىمُت اإلاحلُت ،الهطن
الـػبي الجعاةطي ،اللىسوم الىًني للخىقحر والاحخُاي ،بىَ البريت الجعاةطي ،بىَ ابي س ي الجعاةط ،بىَ البريت
الجعاةطي ،هدٌُؼِؽ الجعاةط ،ػىػُتي حجراُ الجعاةط ،البىَ الػطبي الجعاةط ،بي ان بي باضٍبؽ الجعاةط ،جطػذ بىَ
 1سليمان ناصر و ادم حديدي ،تأىيل النظام ادلصريف اجلزائري يف ظل التطورات العادلية الراىنة أي دور لبنك اجلزائر ،ص،61.اجمللة اجلزائرية للتنمية
االقتصادية ،عدد ،9جوان .9162
2رللة احتاد ادلصارف العربية ،العدد ،023فرباير. 9163
3جريدة اجلزائر اليوم االلكرتونية90 ،ماي.9162
4مقرر صادر عن زلافظ بنك اجلزائر رقم  16-91ادلؤرخ يف 19جانفي  9191ادلتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة ادلؤسسات ادلالية ادلعتمدة يف
اجلزائر  ،اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 96مارس  ، 9191عدد  ،62صفحة . 86
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الجعاةط ،بىَ الخلُ الجعاةط ،بىَ ؤلاػٍان للخجاضة والخمىٍل الجعاةط ،بىَ قطاوؼا الجعاةط ،بىَ نطون الاػدثماض
وؿطًاث العضاغُت الجعاةط ،بىَ الؼالم الجعاةط ،اؾ س ي بي س ي الجعاةط.
بِىما اإلاإػؼاث اإلاالُت قحسزث بثماهُت وهي  :ؿطيت ئغازة الخمىٍل اإلانهي ،الـطيت اإلاالُت لالػدثماض واإلاؼاهمت
والخىظُل ،الـطيت الػطبُت لئلًجاض اإلاالي ،اإلاؿاضبُت لئلًجاض اإلاالي الجعاةط ،ػُدُالم الجعاةط ،اللىسوم الىًني
للخػاهسًت الكالحُت ،الـطيت الىًىُت لئلًجاض اإلاالي ،اًجاض لحزًىـ الجعاةط ،الجعاةط اًجاض.
وفي هصا اللسز ًمحز الكهه اإلاذخم بحن البىىى الخجاضٍت وبىىى ؤلاػالمُت غلى الىحى الاحي:
حػخبر بىىى الىزاتؼ  1وجىكل بالخهلُسًت ،2وتهسف اُ جحهُو الطبح وجىقحر الؼُىلت الالظمت للعباةً ، 3مؼ
حؼهُل الخلىُ غلى نطون بكىاةص ، 4بِىما البىىى ؤلاػالمُت 5هي مإػؼاث مالُت ههسًت حؼعى الى حػبئت اإلاىاضز
وجىظُكها في مـاضَؼ جخىاقو مؼ الـطَػت ؤلاػالمُت ملتزمت في شلَ بػسم الخػامل بالطبا ادصا وغٌاءا وجحهو الخىمُت
الانخلازًت والخٍاقل الاحخماعي والطقاهُت للمجخمؼ ؤلاػالمي.6
لهس ػمحذ الجعاةط لبػى البىىى الػطبُت التي جحىظ قطوع بالجعاةط او مإػؼت بالـطايت مؼ ملاضف
حعاةطٍت مماضػت الخسماث اإلالطقُت ؤلاػالمُت مىص ػىت  1990يبىَ البريت الجعاةط زم اإلاإػؼت الػطبُت اإلالطقُت
ػىت  1998وٍىَ الؼالم ػىت . 2008ؾحر ان بساًت مً ػىت  2017ادخاضث الىظاضة ألاولى بىىى وًىُت للخػامل بلُـ
الخمىٍل ؤلاػالمي للمىاًىحن الطاؾبحن مؼ الػمل غلى اوـاء هُئت ؿطغُت إلاطانبت هصه الػملُاث جخمثل في بىَ الخىقحر
والاحخُاي ،بىَ الكالحت والخىمُت الطٍكُت و بىَ الخىمُت اإلاحلُت .7لًٌ بمىحب الىظام الجسًس اإلاخومً اللحرقت
ؤلاػالمُت قان ًل البىىى اإلاصًىض أغاله ػىاء ًاهذ بىىى حعاةطٍت الػمىمُت منها والخاكت ويصا البىىى ألاحىبُت
اإلاػخمسة ًمٌنها الهُام بهصا اليـاي .8

1العاين اميان  ،البنوك التجارية وحتديات التجارة االلكرتونية  ،مذكرة ماجستًن  ، 9111-9111 ،ص.0 .
2الطاىر لطرش ،تقنيات البنوك ،ص.68.
3مصطفى رشدي شيحة ،الوجيز يف االقتصاد النقدي وادلصريف ،ص.683.
4صبحي تدراس قريصة ،مدحت العقاد ،ص.686.
5هبون علي حفيظ ،خصوصية رقابة البنك ادلركزي على البنوك اإلسالمية ،مذكرة ماجستًن ،9160-9168 ،ص. 12 .
6فارس مسدور ،التمويل اإلسالمي من الفقو اىل التطبيق ادلعاصر لدى البنوك اإلسالمية ، 9111 ،ص.32 .
7الوسط اجلزائرية ،جريدة جزائرية  ،ثالث بنوك تتبىن الصًنفة اإلسالمية 91 ،تشرين. 9161
8العريب اجلديد ،جريدة عربية  ،اجلزائر تفتح الباب إلطالق البنوك خدمات إسالمية1 ،نوفمرب .9162
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املحور الثاوي :جحدًد صُغ الخموٍل إلاسالمي املعموٌ بها بالجشائز وفم الىصوص اللاهوهُت واحيام
الشزَعت الاسالمُت
ًالحظ مً دالُ اػخهطاء ألاهظمت اللازضة غً محاقظ البىَ اإلاطيعي باهه نس حاوُ ألوُ مطة
بمىحب الىظام  02-18اإلاإضخ في 4هىقمبر  2018اإلاخومً اللحرقت ؤلاػالمُت الدـاضيُت جحسًس اللُـ التي ًمًٌ
للمإػؼاث اإلالطقُت بالجعاةط اػخذسامها في غملُاث الخمىٍل ؤلاػالمُت والتي جخمثل في  :اإلاطابحت  ،اإلاـاضيت،
اإلاواضبت ،الاحاضة  ،الاػخلىاع ،الؼلم و الىازتؼ في حؼاباث الاػدثماض بسون حػطٍكها  .لٌىه اػخسضى الكطاؽ اإلاىحىز
بلسوض الىظام ضنم  02-20اإلاإضخ في 15ماضغ  2020اإلاحسز للػملُاث البىٌُت اإلاخػلهت باللحرقت ؤلاػالمُت ونىاغس
مماضػهها مً ًطف البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت  ،و في هكؽ اإلاٌاف ٌؼخىحب البحث أًوا زضاػت مكهىم هصه
اللُـ حؼب مهخُواث الـطَػت الاػالمُت زم بُان ؤلاحطاءاث الىاحب اجباغها مً ًطف البىىى للمماضػهها.
أوال :جحدًد مفهوم الصُغ الخموٍلُت الجدًدة وفم أحيام الشزَعت إلاسالمُت
ٌػخمس الانخلاز ؤلاػالمي 1غلى أزواث ججػله ًذخلل غً الانخلاز الخهلُسي قمنها ما حؼمح باإلاـاضيت في
الطبح والخؼاضة وحـمل هىغحن اإلاواضٍت و اإلاـاضيت وهىاى مً ًيخ غنها جحهُو غاةس زابذ ًاإلاطابحت  ،الؼلم الاحاضة
و الاػخلىاع  ،أما الهطن الخؼً قال ًيخ غىه غاةس هصه اللُـ ًخم بمىحبها اػدثماض ألامىاُ اإلاىزغت حؼب ما
جهخوُه مبازب الـطَػت ؤلاػالمُت.
 .1مفهوم املضاربت
ًهلس باإلاواضبت لؿت  ،بأنها ًلمت مـخهت مً الاػم الوطب أي الؼحر قيها اش ًهاُ هطب في ألاضن اشا ػاض
قيها مؼاقطا قهى هاضب  ،والوطب ًهؼ غلى حمُؼ ألامىاُ اش ًهاُ هاضبه في اإلااُ مً اإلاواضبت وهي الهطان أي ان
حػٌي اوؼان مً مالَ ماًخجط به غلى ان ًٍىن الطبح بِىٌما او ًٍىن له ػهم مػلىم مً الطبح

2

 .بِىما جكُس

اكٌالحا بانها غهس ًخومً زقؼ اإلااُ وما في مػىاه مػحن مػلىم نسضه الى مً ٌػمل قُه بجعء مؼمى ضبح.3

1امحد طو العلجوين ،النظام ادلايل اإلسالمي ادلعاصر 4االطار النظري وامكانية التطبيق العملي ،رللة دراسات  ،العلوم اإلدارية ،اجمللد  ، 81العدد ،9
،9161ص.911 .
2ابن منظور االفريقي ادلصري زلمد بن مكرم ،لسان العرب اجلزء  2الطبعة األوىل ،دار صادر للطباعة والنشر  ،بًنوت ،9111،ص.11 .
3اميان زلمد فاتح اهلل عصر ،وسائل استثمار األموال يف ادلصارف اإلسالمية وتطبيقاهتا ادلعاصرة ،دراسة فقهية مقارنة  ،ص.11 .
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حػس اإلاواضبت ، 1مـطوغت في الهطان الٌطٍم حؼب ما حـحر الُه آلاًت الػاؿطة مً ػىضة اإلاعمل " :وادطون
ًوطبىن في ألاضن ًبخؿىن مً قول هللا " ،وفي الؼىت الىبىٍت ئنطاض الىبي كلى هللا غلُه وػلم اهه هاضب لخسًجت
بمالها الى الـام واهكصث مػه غبسها مِؼطة وباإلحماع.
وغلُه قان اإلاواضبت هي زقؼ ضب اإلااُ الى اإلاواضب ماال لُخاحط به وٍجب ان ًخكو الٌطقحن غلى اإلاـاضيت في
الطبح قُما بُنهما وجٍىن الخؼاضة غلى ضأػماُ 2قهٍ قحؼب البىىى ؤلاػالمُت كاحب اإلااُ هى البىَ واإلاخػامل هى
اإلاواضب قٍُىن الطبح مهؼىما بُنهما الازىحن بِىما الخؼاضة قُخحملها البىَ لىحسه ومً ؿطوًها :
أن ًٍىن ضأػماُ غُىا مػلىما ولِؽ زًىا وَؼلم للمواضبأن ًٍىن هلِب ًل واحس في الطبح حعءا ؿاتػا ال ًخم جىظَػه الا بػس احطاء الهؼمت واػترحاع اإلااُ وادطاجاإلالاضٍل ًبها للهاغسة ال ضبح الا بػس وناًت ضأػماُ
أن ال ٌػمل اإلاواضب لسي ضب اإلااُ وان ال ًخسدل في ئزاضة الـطيتأن جخىاقط كُؿت الخػانس وألاهلُت 3لسي اإلاخػانسًً .2مفهوم املشارهت
ًهلس بٍلمت اإلاـاضيت لؿت  ،الـطيت ًهاُ اؿتريىا بمػنى حـاضيىا ونس اؿترى الطحالن وحـاضًا وؿاضى
احسهما الادط ،والـطيت غهس بحن ازىحن او ايثر للهُام بػمل مـترى ًهاُ ؿاضى قالها في الامط ؿطًا وؿطيت ًان لٍل
منهما هلِب مىه قهى ؿطٍَ والاػم الـطى وهى الىلِب. 4
بِىما حػني اكٌالحا غهس بحن اإلادـاضيحن في ألاكل والطبح اما اإلاـاضيت غىس الانخلازًحن قهي اؿتراى ازىحن
او ايثر في ضأػماُ والطبح بحُث ًٍىن لٍل واحس منهما الخو في الخلطف قُه بحٌم اإلالَ في هلِبه ألحل مػحن وهصا
هى ألاػلىب اإلاؼخذسم في البىىى ؤلاػالمُت  .5وهي مً ألازواث اإلاـطوغت في الٌخاب جبػا لهىله حػالى في آلاًت  28مً
ػىضة الطوم " :هطب لٌم مثال مً اهكؼٌم هل لٌم مً ما ملٌذ اًماهٌم مً ؿطًاء في ما ضظنىايم قاهخم قُه
ػىاء جذاقىنهم يذُكخٌم أهكؼٌم يصلَ هكلل آلاًاث لهىم ٌػهلىن "والؼىت الىبىٍت بما ٌؼمى بـطيت الػىان
ويصا باإلحماع .
ؾحر أن اإلاـاضيت ال جخحهو الا بخىاقط الـطوي الخالُت:
 1مسًن ىربان  ،صيغ وأساليب التمويل بادلشاركة للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة لتحقيق التنمية ادلستدامة  ،مذكرة ماجستًن ، 9162-9160،ص.
.11
2زبًن عياش و مسًنة مناصرة ،التمويل اإلسالمي كبديل متويلي للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة ،رللة ميالف للبحوث والدراسات العدد ، 9161 8
ص.696.
3زلمد زلمود مكاوي ،االستثمار يف البنوك اإلسالمية ،دار الفكر والقانون ،ادلنصورة ،9168 ،ص. 622.
4خاطر سعدية ،التمويل اإلسالمي ومدى فعاليتو يف معاجلة االزمة ادلالية العادلية  ، 9112مذكرة ماجستًن ، 9162-9160 ،ص.611.
 5شكيب باىر العويوي ،التمويل اإلسالمي كبديل لتمويل ادلشاريع الصغًنة من وجهة نظر ادلستفيدين بقطاع غزة ،رسالة دكتوراه  ، 9162 ،ص.18 .
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أن ًٍىن اإلاخػانسان مخمػان بأهلُت الخلطفأن ًٍىن ضأػماُ مػُىا غُىا وحاهطا ولِؽ زًىاًجىظ ان ٌػمل الـطٌٍحن مػاأن ًٍىن الطبح مػلىم ومـاع وجىظع الخؼاضة غلى نسض 1اإلااُ اإلاهسم .جٌبو البىىى ؤلاػالمُت كىكحن مً اإلاـاضيت ،اإلاـاضيت الثابخت 2وٍهلس بها نُام البىَ الاػالمي باالؿتراى
مؼ شخم او ايثر في مـطوع غً ًطٍو الخمىٍل اإلاـترى قِؼخحو ًل ؿطٍَ حهه في ألاضباح حؼب الاجكام اما
بلكت مؼخمطة او مإنخت وهىا جٍىن اإلاحاػبت غىس نهاًت ًل ػىت مالُت  .3أما اللىل الثاوي قُخػلو باإلاـاضيت اإلاىههُت
بالخملَُ نُام البىَ ؤلاػالمي بخمىٍل حعء مً مـطوع مؼ ؿطٍَ او ايثر مؼ الاجكام ان ًٍىن الػاةس اإلاخىنؼ مـترى
قُما بُنهم ضبح او دؼاضة مؼ وغس البىَ بالخىاظُ غً حهىنه بٌطٍهت بُؼ أػهمه للـطًاء مؼ التزامهم بـطاءها
والخلىُ محله في اإلالٌُت ػىاء بسقػت واحسة او غسة زقػاث حؼب ؿطوي الػهس. 4
 .3مفهوم املزابحت
جكُس ًلمت اإلاطابحت لؿت الطبح ًهاُ ضبح في ججاضجه بالٌؼط ضبحا اػدـل والطبح والطباح الىماء في البحط
واإلاطابحت البُؼ بطأػماُ مؼ ظٍازة مػلىمت وٍهاُ أغٌاه ماال مطابحت غلى الطبح بُنهما  5أما اكٌالحا هي بُؼ ػلػت
بالثمً الصي نىمذ به مؼ ضبح مـطوي داكت أي بُؼ الؼلػت بالثمً الصي اؿتراه به الباتؼ مؼ ظٍازة ضبح مػلىم
للباتؼ واإلاـتري وهي مـطوغت في الهطان الٌطٍم جبػا لهىله غع وحل قما ضبحذ ججاضتهم وما ًاهىا مهخسًً وفي الؼىت
الىبىٍت جبػا لخسًث الطػىُ غلُه اللالة والؼالم اشا ادخلل الجيؼان قبُػىا يُل ؿئخم اشا ًان ًس بُس.
حػخبر اإلاطابحت ايثر اللُـ اػخػماال في الاػدثماض اإلاباؿط قهس جٍىن مطابحت غازًت أي جٍىن بحن ًطقحن باتؼ
ومـتري اش ًمههً الباتؼ الخجاضة قِـتري الؼلؼ زون حاحت الى الاغخماز الى وغس مؼبو زم ٌػطن الؼلػت للبُؼ
مطابحت بثمً وضبح مػلىم وهصا ما ًهىم به اإلالطف ؤلاػالمي بلكت غازًت بـطاء الؼلؼ وغطهها غلى العباةً . 6أو
نس جٍىن مطابحت ملطقُت ناةمت غلى الالمط بالـطاء أي أن اإلالطف ؤلاػالمي ًخىلى ؿطاء ػلػت بىاء غلى ًلب مهسم

1اميان زلمد فاتح ،ص.602.
2طارق الطًنة  ،التمويل السالمي ، 9112 ،ص.1 .
3زبًن عياش و مسًنة مناصرة ،ص.690 .
4عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك ،جدة  ،9110 ،ص.612.
5خاطر سومية  ،ص.669 .
6اميان زلمد فتح اهلل عصر ،ص.622.
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مً ظبىن بػس زضاػت اإلاـطوع ًخىلى البىَ ؿطاء الؼلػت وٍهسم العبىن وغس بـطاءها مً البىَ وٍحسز الٌطقان مهساض
الطبح 1وال جخحهو اإلاطابحت الا بخىاقط ؿطوي جخمثل في:
أن بُؼ اإلاطابحت غهس ًجب ان جخىاقط حمُؼ اضًاههأن ًٍىن محل البُؼ مػلىما مـطوغا ومملىًا للباتؼأن ًٍىن الثمً ألاوُ 2مػلىما للمـتري الثاوي في مجلؽ الػهسأن ًٍىن الطبح مػلىما للباتؼ واإلاـتري .4مفهوم السلم
ٌػخبر الؼلم أحس اللُـ الاػدثماضٍت الهلحرة اإلاسي التي حؼخذسمها البىىى ؤلاػالمُت في مـاضَػها وٍهلس
بالؼلم لؿت بمػنى الاغٌاء والدؼلُل والترى اش حاء في لؼان الػطب الؼلم بالخحطٍَ الؼلل وأػلم في الص يء وػلم
وأػلل بمػنى واحس وأػلم الُه الص يء زقػه .3بِىما جكُس اكٌالحا اهه غهس بُؼ ًهىم غلى أػاغ ًٍىن قُه الثمً
عجال والؼلػت مـتراه آحلت حُث ًهىم اإلاـتري بسقؼ الثمً ًامال في الىنذ الصي ًخم قُه الػهس وفي هكؽ الىنذ
ًهىم ًل مً مـتري والباتؼ بىهؼ ؿطوًه.4
وَػس غهس الؼلم مـطوغا في الهطان الٌطٍم جبػا لهىله غعوحل في آلاًت 282مً ػىضة البهطة ً :ا أيها
الصًً امىىا اشا جساًيخم بسًً الى احل مؼمى قايخبىه وفي الؼىت الىبىٍت جبػا لخسًث الىبىي للىبي غلُه اللالة
والؼالم مً اػلل قال ٌؼلل الا في يُل مػلىم ووظن مػلىم يما زغمه احماع الكههاء.5
ٌؼمى الاجكام اإلابرم بالؼلم وٍخم بحن اإلاـتري وهم اإلاؼلم وٍٍىن اإلالطف او العبىن والباتؼ وهى اإلاؼلم الُه،
غلى ش يء نس ًهسم في الخحن او في اإلاؼخهبل وَؼمى اإلاؼلم قُه واإلابلـ الصي ًهسمه البىَ ٌؼمى بطأػماُ اإلاؼلم
وجلىل كُـ الؼلم الى الؼلم البؼٍُ وهى الاجكام الصي ًخم بلكت مباؿطة بحن اإلاإػؼت وظباةنها الصًً ًطؾبىن في
ؿطاء مىخجاتها مؼبها زون جسدل البىىى .6
وهىاى الؼلم اإلاىاظي وٍوم زالزت اًطاف وغهسًً  ،غهس الؼلم ألاوُ بحن الـطيت والعبىن والبىَ وغهس
الؼلم الثاوي بحن الـطيت اإلاىخجت والبىَ ًطؾب العبىن بـطاء البواغت مً الـطيت اإلاىخجت ػلما زم جهىم الـطيت
بػطن ًلباث الـطاء غلى البىَ للخمىٍل .7
1طارق الطًنة  ،ص. 61 .
2اميان زلمد فتح اهلل عصر ،ص.620.
3شكيب باىر العويوي ،ص.11 .
4زبًن عياش و مسًنة مناصرة ،ص.692.
5اميان زلمد فتح اهلل عصر636،ص..
6زلمد زلمود مكاوي ،ص.999.
 7حسين عبد العزيز جرادات  ،الصيغ اإلسالمية لالستثمار يف رأمسال العامل  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،عمان األردن ، 9166 ،ص.616 .
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وغلى هصا ألاػاغ ٌؼخىحب الامط ؿطوي إلهجاظ الػهىز وهي:
ًجب حؼلُم ضأػماُ الؼلم غىس ابطام غهس الؼلم
أن ًٍىن اإلاؼلم قُه وضأػماُ مما ًجىظ قُه الخأحُلأن ًٍىن اإلاؼلم قُه مما ًجىظ جهسًطه بالٌُل والىظن او الػسزأن ًحسز الاحل لدؼلُم بواغت الؼلم بـٍل محسز وناًؼ ومػلىم لٌطفي الػهس .5مفهوم الاسخصىاع
ًهلس باالػخلىاع لؿت ًلب اللىػت ،بِىما ًكُس اكٌالحا باهه غهس ٌـتري بمىحبه في الخاُ ؿِئا مما
ًلىؼ كىػا مما ًلتزم الباتؼ بخهسًمه ملىىغا بمىاز مً ؾحره بأوكاف واضخت وبثمً محسز ،1وجوم الػالنت
الخػانسًت أًطاف اإلاـتري مؼخلىؼ والباتؼ اللاوؼ زم اإلاحل وهى اإلاؼخلىؼ قُه و أدحرا الثمً ٌؼمى غىن .وهى
مـطوع بالٌخاب والؼىت واحماع الػلماء .ؾحر أن الاػخلىاع أهىاع نس ًٍىن الاػخلىاع الػازي وفي هصه الىهػُت
ًٍىن البىَ مؼخلىؼ أي ًخهسم بٌلب مباؿطة الى اللاوؼ للىؼ بواغت مػُىت وٍخم حؼلُمها له في احل الحو وٍخىلى
بُػها بىكؼه او غً ًطٍو الؿحر 2او اػخلىاع مىاظي أي ًخكو البىَ مؼ ظبىن ًخهسم الُه بخىقحر ػلؼ مػُىت
بمىاككاث مػُىت في ونذ محسز لٌىه ًحخاج الى أمىاُ غلى هصا ألاػاغ ًخلل البىَ بالجهت اللاوػت لخىقحر الؼلؼ
في الىنذ اإلاحسز وفي هصه الخالت بػس اهههاء اإلاإػؼت مً الخليُؼ ًخم حؼلُم البواغت الى اإلاخػامل قُيخهي الػهس
وجبهى الػالنت مؼخمطة مؼ اإلاخػامل الى ؾاًت ػساز مبلـ الخمىٍل .3وال ًمًٌ ان ًٍىن غهس الاػخلىاع صخُحا الا
بخىقط ؿطوي الخالُت:
أن ًٍىن الص يء اإلاطاز كىػه مػلىم بجمُؼ مىاككاجهأن ًٍىن الص يء اإلاطاز كىػه مما ًمًٌ الخػامل بهأن ال ًٍىن الص يء اإلاطاز كىػه مطجبٍ بػهس ادط ًالؼلمحػُحن مٍان الدؼلُم في غهس الاػخلىاعجىقحر مىاز اللىؼ مً اللاوؼ.4 .6مفهوم إلاجارة
حػطف ؤلاحاضة لؿت بانها ًلمت مـخهت مً الاحط وهى الػىن ،بِىما ًهلس بها اكٌالحا بانها غباضة غً غهس
اًجاض مؼ ئمٍاهُت ههل الص يء اإلاإحط الى اإلاؼخأحط 1وهي مـطوغت في الٌخاب جبػا لهىله حػالى في ػىضة مطٍم ":نالذ ًا
1صانع سومية  ،ص.698 .
2مصطفى امحد الزرقاء ،عقد االستصناع ومدى أمهيتو يف االستثمارات ادلعاصرة  ،البنك اإلسالمي للتنمية ،الطبعة األوىل  ،9111 ،ص.96.
3زلمد زلمود مكاوي ،التمويل ادلصريف اإلسالمي  ، 9110 ،ص.912.
4صانع سومية  ،ص.692.
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ابذ اػخأحطه أن دحر مً اػخأحطث الهىي ألامحن" وفي الؼىت الىبىٍت جبػا لخسًث هبِىا كلى هللا غلُه وػلم ":زالزت
أها دلُمهم ًىم الهُامت ضحل اغٌى بي زم ؾسض وضحل باع حطا قاًل زمىه وضحل اػخأحط اححر اػخىفى مىه ولم ًىف
حهه "ويصا باحماع اضاء الػلماء .
وَـتري في الاحاضة ؿطوي مػُىت:
حػخبر الاحاضة غهس ًخم بدبازُ الاًجاب والهبىُ بحن اإلاإحط البىَ واإلاؼخأحط 2اإلاخػامل لكترة مػُىت وغلُه نس
ًلبح اإلاؼخأحط مالَ للػحن وهىا هٍىن امام كُؿت الخمىٍل الخأححري اإلاىخهي بالخملَُ  ،او ًٍىن اإلاؼخأحط حاةعا قهٍ
وَػىز ألاكل اإلاإحط إلاالٌه أي البىَ إلغازة جأححره مً حسًس وهٍىن هىا امام كُؿت الخأححر الدـؿُلي .3وغلُه ٌؼخىحب
هصا الاجكام حتى ًٍىن صخُحا جىاقط حمُؼ ألاضًان مً جطاض ي  ،محل وػبب باإلهاقت الى الـٍلُت.
ًجب أن ًٍىن البىَ مالَ للػحن اإلاإحطةأن جٍىن الػحن اإلاإحطة نابلت للخأححرأن جٍىن اإلاىكػت مػلىمت غلما هاقُا للجهالت والثمً محسز مً حُث الجيؽ واللكت والىىعأن جٍىن مسة جأححر الػحن مػلىمت وجدىاػب مؼ غمط ألاكل بسون ان جخػلو اإلاىكػت بحو الؿحر.ولهس حسز الكهه 4هىغحن مً الاحاضة ،ئما الاحاضة اإلاىههُت بالخملَُ أو الاحاضة الدـؿُلُت .وٍهلس باإلحاضة اإلاىههُت
بالخملَُ ان ًهىم اإلالطف ؤلاػالمي بانخىاء اإلاىهىالث او الػهاضاث وٍوػها جحذ جلطف اإلاؼخأحط مهسم الٌلب
لالهخكاع بها دالُ مسة مػُىت غلى ان ًهىم بسقؼ ألاحطة باهخظام مؼ همان اإلاإحط الخىاظُ غنها حؼب اإلاسة اإلاخكو
غليها لكاةسة اإلاؼخأحط نلس جملٌها.5
بِىما الاحاضة الدـؿُلُت قان البىَ ؤلاػالمي ًهخني أمىاُ مىهىلت او غهاضٍت لِؽ بهسف الخىاظُ غنها للؿحر
واهما بهسف الاهخكاع بها قهٍ قُبرم هصا الىىع مً اللُـ الخمىٍلُت لكاةسة اإلاؼخأحط حؼب مسة مػُىت مً احل
اإلاىكػت زم بػس اهههاء الكترة اإلاحسزة ٌػُس جأححرها مً حسًس إلاخػاملحن ادطًٍ حؼب الٌلب.6

1اميان زلمد فتح اهلل عصر ،ص.928.
2زبًن عياش ،مسًنة مناصرة ،ص.691.
3عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان  ،عقد االجارة  ،مصدر من مصادر التمويل اإلسالمي  ،دراسة فقهية مقارنة  ،جدة ، 9111 ،ص.91 .
4طارق الطًنة  ،ادلرجع السابق ،ص.60 .

5شكيب باىر العويوي  ،ادلرجع السابق ،ص.21 .
6اميان زلمد فتح اهلل عصر  ،ادلرجع السابق ،ص.911.
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لًٌ البىَ اإلاطيعي الجعاةطي أهاف الىازتؼ اإلاطجبٌت بحؼاباث الاػدثماض وهي غباضة غً أمىاُ جخلهاها
البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت للخىظُل في ؿٍل مؼاهماث لسي مإػؼاث أدطي وهي جبهى ملَ ألصخابها وال جيخ
قىاةس حؼب اإلاازة  73مً الامط ضنم  11-03اإلاإضخ في 21اوث  2003اإلاخػلو بالىهس والهطن واإلاازة  4مً هظام ضنم
 03-04اإلاإضخ في 4ماضغ 2004اإلاخػلو بىظام همان الىزاتؼ اإلالطقُت .
ثاهُا :جحدًد مفهوم الصُغ الخموٍلُت الجدًدة وفم الىصوص اللاهوهُت
بػس مطوض ػيخحن اػخٌاغذ وظاضة اإلاالُت الاقطاج غً هلىق ناهىهُت جىضح مكهىم الخسماث 1شاث ًابؼ
ئػالمي التي ًمًٌ للبىىى جهسًمها للعباةً ،ئش حػطف بأنها مىخجاث اللحرقت ؤلاػالمُت 2وهي جلَ الػملُاث البىٌُت
التي ال جيخ غنها جحلُل او حؼسًس قىاةس وٍجب أن جٍىن مٌابهت للـطوي اإلاحسزة في الامط ضنم  11-03اإلاخػلو
بالىهس والهطن  ،وجخػلو ب  :اإلاطابحت  ،اإلاـاضيت ،اإلاواضبت ،ؤلاحاضة الؼلم  ،الاػخلىاع ،حؼاباث الىزاتؼ  ،الىزاتؼ
في حؼاباث الاػدثماض.
 حعزٍف مىخج املزابحت
ٌػس مىخ اإلاطابحت 3أحس اإلاىخجاث الخاكت باللحرقت ؤلاػالمُت وهى غباضة غً اجكام بحن البىَ أو مإػؼت
مالُت حؼب الخالت والعبىن لبُؼ ػلؼ مملىيت له مؼ ئهاقت هامف ضبح ًحسزه الٌطقحن .ؾحر أن ػػط الؼلػت ً4بهى
زابذ وهى جٍلكت انخىاء التي ًلتزم بها البىَ ئظاء العبىن وفي هصا اللسز ٌؼخٌُؼ مالَ الؼلػت اؿتراي هماهاث وغلى
ئزط شلَ جيخهل ملٌُت الص يء اإلاهخنى الى العبىن مهما ًاهذ ًطٍهت السقؼ وهصا ما ًخماش ى وئحطاءاث البُؼ الػازًت
اإلاىلىق غليها في الهاهىن اإلاسوي الجعاةطي ،وَػس هصا الىىع مً غهس اإلاطابحت حؼب الكهه ؤلاػالمي بمطابحت الػازًت
حتى وان لم ًصيطها الىظام الؼالل الصيط وفي اإلاهابل هىاى كىل زاوي أؿاضث الُه اإلاازة 9مً الخػلُمت ضنم -01
ٌ 2020ؼمى بػهس اإلاطابحت لؤلمط بالـطاء  ،وهى اجكام بحن البىَ والعبىن ًخػهس بمىحبه البىَ انخىاء ػلػت لآلمط
بالـطاء مً الؿحر وهصا ألادحر ًمض ي محطض بخػهس قُه بالـطاء وٍهسم ألحله وزٌػت همان للالح البىَ .وغلُه هدُجت
له اشا لم ًىف البىَ 5بالتزامه ًمًٌ لؤلمط بالـطاء اػترحاع هماهه .

1النظام رقم  16-91ادلؤرخ يف 62مارس  9191ادلتضمن القواعد العامة ادلتعلقة بالشروط البنكية ادلطبقة على العمليات البنكية ،اجلريدة الرمسية
ادلؤرخة يف 90مارس  ، 9191عدد رقم ، 61صفحة رقم .86
 2ادلادة  9من النظام رقم  19-91السالف الذكر.
 3ادلادة  2من النظام رقم  19-91ادلذكور أعاله.
4ادلادة  0من التعليمة رقم  9191-18ادلعرفة للمنتجات ادلتعلقة بالصًنفة اإلسالمية واحملددة لإلجراءات واخلصائص التقنية لتنفيذىا من طرف البنوك
البنوك وادلؤسسات ادلالية ،الصادرة عن زلافظ بنك اجلزائر  ،صفحة . 60
 5ادلادة  69من التعليمة رقم . 9191-18
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 حعزٍف مىخج املشارهت
حسز الىظام  02-20مىخ اإلاـاضيت 1بأهه اجكام بحن البىَ أو مإػؼت مالُت و وواحس أو غسة اًطاف للمؼاهمت في
ضأػماُ مإػؼت او مـطوع او غملُاث ججاضٍت مً احل جحهُو أضباح ،ؾحر ان الخػلُمت ضنم  2020-01اللازضة غً
محاقظ البىَ بخاضٍر 16قُكطي 2020بُيذ بىهىح ؿٍل اإلاؼاهمت 2ههسًت او غُيُت بالطؾم مً وضوز دٌأ في ًلمت
ؿطيت ألن اإلالٌلح الاكىب غهس مـاضيت ولِؽ غهس ؿطيت 3بالىظط ئلى حؼمُت اللُؿت ؤلاػالمُت الىاضزة في الاحٍام
الـطغُت .وفي هكؽ الؼُام ًلتزم اإلاخػانسون في غهس اإلاـاضيت 4ب جحسًس وؼب جىظَؼ ألاضباح والخؼاضة اإلاحخملت
حؼب نُمت اإلاؼاهمت في ضأػماُ .وأهاقذ أًوا أكىاف اإلاـاضيت 5للبىَ قُمًٌ أن جٍىن مـاضيت زابخت ئشا بهُذ
حلخه مؼخمطة ًىاُ اإلاسة العمىُت اإلاحسزة في الػهس وجٍىن مـاضيت مخىانلت ئشا اوحخب مً اإلاإػؼت او اإلاـطوع
نبل الكترة اإلاحسزة في الاجكام بالخىاظُ غً حلخه لـطٍَ او أيثرٌ .ؼخٌُؼ اإلاـاضًىن 6في الاجكام حػُحن أحسهم
لدؼُحر اإلاإػؼت ألاغواء قيها او حػُحن شخم ادط للهُام بمهمت بمىحب غهس مىكلل مهابل زقؼ ضاجب او مىحه
وؼبت مػُىت مً ألاضباح.

 حعزٍف مىخج املضاربت
حػخبر كُؿت اإلاواضبت 7اجكام ًخم بحن البىَ او مإػؼت مالُت بلكخه كاحب اإلااُ وبحن مهسم اإلاـطوع اإلاهاوُ
بلكخه مواضب اًً بمىحبه ًهطن ضب اإلااُ للمهاوُ نلس جىكُص الػمل اإلاٌلىب مىه والىكىُ للهسف وهى جحهُو
ألاضباح .جٍىن مؼاهمت البىَ 8اإلاالُت ههسًت او غُيُت او الازىحن مػا بيؼبت محسزة .وفي هكؽ اإلاٌاف ًخكو البىَ مؼ
اإلاهاوُ غلى يُكُت الخػامل 9قهس جٍىن مواضبت مٌلهت ال ًخسدل البىَ في غمل اإلاهاوُ واهما ًخلطف بٍل حطٍت ،او
نس جٍىن مواضبت مهُسة اًً ًحسز البىَ ؿطوي للمهاوُ حىُ اليـاي او يُكُت الاػدثماض او أي ًطٍهت ًطاها

 1ادلادة  1منو .
2ادلادة  62من التعليمة رقم  9191-18السابقة الذكر.
3ادلادة  061من القانون ادلدين اجلزائري .
4ادلادة  61من التعليمة .9191-18
5ادلادة  61من التعليمة .9191-18
6ادلادة  62من التعليمة . 9191-18
7ادلادة  1من النظام رقم . 19-91
8ادلادة  63من التعليمة رقم . 9191-18
 9ادلادة  98من التعليمة رقم.9191-18
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مىاػبت لخحهُو الهسف مً الاجكام .ؾحر ان كاحب اإلااًٍُ 1ىن مؼإوُ مؼإولُت ًاملت غً أي دؼاضة محخملت
ػىاء ًان لىحسه او مؼ ؾحره وألحل شلَ ٌؼخٌُؼ قطن هماهاث غلى اإلاهاوُ لخكازي أي دٌا او اهماُ في جىكُص
التزاماجهً .خحلل البىَ او اإلاإػؼت اإلاالُت غلى هلِب مً ألاضباح اإلاحههت حؼب ًطٍهت الخىظَؼ اإلاحسزة مؼبها في
الػهس اإلابرم مؼ اإلاواضب وال ًمًٌ ان جٍىن حؼب الخلت اإلاهسمت في ضأػماُ اإلاـطوع.
 حعزٍف مىخج الاجارة
حػطف الاحاضة 2بأنها مىخ مً اإلاىخجاث اإلاخػلهت باللحرقت ؤلاػالمُت جخم باجكام بحن البىَ او مإػؼت مالُت ٌؼمى
مإحط وظبىن ٌؼمى مؼخأحط لخمٌُىه مً اػخؿالُ ػلػت مىهىلت أو ؾحر مىهىلت مهابل زقؼ هصا ألادحر إلًجاض لكترة
4

ظمىُت مػُىت في الػهس .جبسأ قػلُا 3مً جاضٍر وهؼ اإلاإحط الؼلػت جحذ جلطف اإلاؼخأحطً .ترجب غً غهس الاحاضة

التزاماث في شمت الٌطقحن ئش ًخػهس البىَ بسقؼ جٍالُل الخأمحن وفي اإلاهابل ٌؼهط العبىن غلى كُاهت الؼلػت مهابل
هماهاث ًكطهها اإلاإحط .نس ٌـتري اإلاإحط في الاجكام بأهه في حالت جأدط اإلاؼخأحط غً حؼسًس الاًجاض بسون غصض أن
ًلبح ًل أو حعء اإلابلـ اإلاخبهي مؼخحو أو أن ًلتزم اإلاؼخأحط غً زقؼ وؼبت مػُىت مً مبلـ الاًجاض لكاةسة اغماُ
دحرًت جطانبها الهُئت الىًىُت لئلقخاء لللىاغت اإلاالُت ؤلاػالمُت .وفي هصا اللسز نس جٍىن الاحاضة 5اما حـؿُلُت وٍطاز
بها الاجكام الػازي بحن الٌطقحن اإلاإحط واإلاؼخأحط باالهخكاع مً الػحن اإلاإحطة لًٌ بطزها بػس اهههاء الػهس بِىما اإلاىههُت
بالخملَُ قُهلس بها جمٌحن البىَ اإلاؼخأحط مً اػخؿالُ الػحن اإلاإحطة لًٌ بخملٌها غىس اهههاء غهس الاحاضة.
وإلاا ًان الػهس ؿطَػت اإلاخػانسًً مىح الهاهىن للعبىن 6الؼلٌت في غطن غلى البىَ ؿطاء ػلؼ زم جأححرها له مهابل
ابطام حػهس احازي الٌطف وجهسًم همان ًسعى هامف الجسًت  ،قكي هصه الىهػُت جخػسز الاجكاناث ًلتزم ألاًطاف
بدىكُصها.
 حعزٍف مىخج السلم
اغخبر الىظام الؼالل الصيط الػملُت البىٌُت اإلاؼماة الؼلم 7بأنها اجكام بحن بىَ وظبىن ًلتزم بمىحبه البىَ بلكخه
بمـتري غلى ؿطاء ػلػت مػُىت مً ظبىن حؼلم له الحها مهابل زقؼ مبلـ مالي له ٌ ،ؼخلعم هصا الػهس 8جحسًس

1ادلادة  99من التعليمة رقم .9191-18
2ادلادة  2من النظام رقم . 19-91
 3ادلادة  91من النعليمة رقم . 9191-18
 4ادلادتٌن 92و 93من نفس التعليمة.
 5ادلادة  89من نفس التعليمة.
 6ادلادة  80من نفس التعليمة.
7ادلادة 3من النظام رقم .19-91
8ادلادة  82من التعليمة رقم .9191-18
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مىاككاث الؼلػت بسنت ألنها نابلت للخساوُ ججاضٍا غىس الدؼلُم  .قهس جٍىن هصه الؼلػت 1شاث ًبُػت كىاغُت او
ظضاغُت وغلى هصا ألاػاغ نس ًترجب غً مذالكت أي ؿطي قحخ الػهس باجكام مـترى بحن ألاًطاف.
يما مىح الهاهىن للبىَ أًوا ئمٍاهُت في ان ًبرم غهس ػلم مىاظي مؼ باتؼ ادط لدؼلُم اإلاىخىج في ونذ محسز مٌابهت
للؼلػت مىهىع الػهس ألاوُ بـطي جملَ الباتؼ للبواغت .وبػس اهههاء غهس الؼلم ٌؼخٌُؼ البىَ بلكخه مـتري ان
ٌػُس بُؼ اإلاىخىج لشخم ادط.
 حعزٍف مىخج الاسخصىاع
ًخضح حلُا مً دالُ اػخهطاء الىلىق الهاهىهُت مىهىع السضاػت ان كُؿت الاػخلىاعً 2هلس بها جلَ الاجكام
اإلابرم بحن بىَ او مإػؼت مالُت وظباةنها لـطاء ػلؼ لسي ملىؼ او حػهس بدؼلُمها بسقؼ ػػط زابذ ههسا او غُىا او حتى
جمٌحن اإلاػني باألمط مً الاهخكاع بالؼلػت اإلالىػت إلاسة مػُىت .نس ٌـتري البىَ بمىحب بىىز في الػهس 3غلى زقؼ
حؼبُو او هماهاث في حالت الادالُ بدىكُص الالتزاماث.
وفي هكؽ الؼُام ًخمخؼ البىَ بحطٍت جامت في ابطام غهس اػخلىاع مىاظي 4مؼ ملىؼ زاوي حىُ هكؽ اإلاىخىج مىهىع
اػخلىاع اوُ مؼ جحسًس مؼإولُت الٍاملت للاحب اإلالىؼ في حالت وحىز غُىب دكُت بالؼلؼ اإلالىىغت .
 حعزٍف مىخج حساباث الودائع
ًكُس ملٌلح حؼاباث الىزاتؼ 5ألامىاُ التي ًىزغها أشخاق ًبُػُىن أو مػىىٍىن لسي البىىى مً أحل اػترزازها
غىس الٌلب أو مهابل ؿطوي  ،نس جٍىن بمىحب حؼاب حاضي 6أي حؼاب ًكخحه العبىن بـباى اللحرقت ؤلاػالمُت
وبىاء غلى ًلبه ًمًٌ ان ٌؼترزها او جخم بحؼاب ازداضً 7كخحه العبىن لسي ؿباى اللحرف ؤلاػالمُت ًخمخؼ بالخطٍت
بالخطٍت في الخلطف به ًلُا او حعةُا ً .خٌكل البىَ باػدثماض وزاتؼ العباةً 8مهابل جطدُم للخلىُ غلى أضباح .
 حعزٍف مىخج الودائع في حساباث الاسدثمار

 1ادلادة 09من التعليمة رقم.9191-18
2ادلادة  61من النظام رقم .19-91
3ادلادة  01من التعليمة رقم .9191-18
 4ادلادة  02من التعليمة رقم .9191-18

 5ادلادة 66من النظام رقم .19-91
 6ادلادة  26من التعليمة رقم .9191-18
 7ادلادة  29من التعليمة رقم . 9191-18
8ادلادة  28من نفس التعليمة.
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مً اإلاػلىم ان اإلاـطع الجعاةطي في ناهىن الىهس والهطن نس ػمح للمخػاملحن مؼ البىىى ئًساع أمىالهم وغلى هصا
ألاػاغ ولدؼهُل اللحرقت ؤلاػالمُت مىح للعباةً الطاؾبحن باًساع أمىالهم لسي ؿبابَُ اللحرقت ؤلاػالمُت بمذخلل
البىىى ان ًوػىا جحذ جلطقهم أمىالهم الػدثماضها ألحل مػحن بؿطن جحهُو الطبح  .1جخحهو هصه الػملُاث مً
دالُ دسماث الىزاتؼ في حؼاباث الاػدثماض وٍخم اػخذسامها بٌطٍهخحن اما بمىحب غهس مواضبت او غهس وًالت  .ئش
ًهلس بىزاتؼ الاػدثماض اإلاىهىغت في اًاض غهس مواضبت 2بخلَ الاجكاناث بحن اإلاىزع باغخباضه كاحب اإلااُ واإلاواضب
واإلاواضب اإلاخمثل في البىَ اًً ٌؼخذسمها في محكظاث الاػدثماض لخحهُو الطبح وفي هصه الىهػُت جٍىن وزاتؼ
الاػدثماض مٌلهت بِىما وػني بىزاتؼ الاػدثماض اإلاىهىغت في اًاض غهس وًالت 3حؼاباث ًىِب بمىحبها اإلاىزع البىَ ان
ًخىلى الاػدثماض في أمىاله باػمه ولخؼابه الخاق إلاسة مػُىت وبػمىلت زابخت ًحسزها الٌطقحن او وؼبت مػُىت مً
ألاضباح او الـطًحن مػا والباقي ًبهى للمىزع وهصه الخالت جخلل الىزاتؼ بمحزة الخهُُس .جمىح الىزاتؼ في حؼاباث
الاػدثماض 4للمؼخكُسًً منها الؼلٌت في الخلىُ غلى ألاضباح و جحمل الخؼاةط وفي اإلاهابل ًلتزم البىَ بخىهُح
للعباةً ًطٍهت ػحر الخؼاباث و ًخحمل اإلاؼإولُت الىاحمت غً غسم جىكُصه التزاماجه او الادالُ بها  .ال ًومً
اإلاواضب او الىيُل  5حؼب الخالت للمىزغحن اػترحاع امىالهم الا في حالت اهماُ ظاهط او حػؼل.
ثالثا  :إلاجزاءاث الواجب اجباعها من البىون املؤهلت لخىفُذ الصُغ الخموٍلُت إلاسالمُت
جلتزم البىىى او اإلاإػؼاث اإلاالُت التي جهسم دسماث ملطقُت ئػالمُت الهُام باحطاءاث نبل وبػس الخلىُ
غلى جطدُم لدؼىٍهها للعباةً غلى الىحى الاحي :
 .1إلاجزاءاث املسبلت للحصوٌ على جزخُص لدسوٍم خدماث صيرفت إسالمُت
حسز محاقظ البىَ بمىحب الىظام ضنم  20-02اإلالل الصي ٌؼخىحب غلى البىىى او اإلاإػؼاث اإلاالُت الطاؾبت
جهسًمه للخلىُ غلى جطدُم مؼبو مً بىٍالجعاةط  ،اش ًخومً  :ؿهازة اإلاٌابهت للمىخجاث اإلاػطوهت ألحٍام

1ادلادة  69من النظام رقم . 19-91
2ادلادة  22من التعليمة رقم .9191-18
 3ادلادة  21من التعليمة رقم .9191-18
 4ادلادة  22من التعليمة رقم .9191-18
5ادلادة 23من التعليمة رقم .9191-18
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الـطَػت ؤلاػالمُت  ،بٌانت وككُت للمىخىج  ،احطاء اوـاء ؿباى اللحرقت الاػالمُت ،اغالم العباةً باإلاىخجاث
اللحرقت الاػالمُت.
 الحصوٌ على شهادة املطابلت للمىخجاث املعزوضت للشبائن ألحيام الشزَعت الاسالمُت
ٌؼخىحب غلى البىىى او اإلاإػؼاث اإلاالُت التي جطٍس غطن مىخجاث كحرقت اػالمُت غلى الجمهىض ان
جذوػها لهُئت الـطغُت الىًىُت لئلقخاء  1لللىاغت اإلاالُت ؤلاػالمُت حؼب اإلاازة  14مً الىظام ضنم  . 02-20وإلاا
ًان اإلاجلؽ ألاغلى ؤلاػالمي بالجعاةط هى اغلى هُئت اػدـاضٍت جخىلى الىظط في الهواًا شاث الٌابؼ الـطعي كازم
بخاضٍر 6ابطٍل  22020غلى ئوـاء هُئت ؿطغُت وًىُت لئلقخاء لللىاغُت اإلاالُت ؤلاػالمُت التي ػخلبح ػىس للبىىى
واإلاإػؼاث اإلاالُت باكساضها ؿهازة اإلاٌابهت ًلما نسمذ ًلبها لسيها .
 بطاكت وصفُت للمىخوج
ًخىلى البىَ او اإلاإػؼت اإلاالُت اغساز بٌانت وككُت للمىخجاث ؤلاػالمُت التي ًطؾب في ًطحها للعباةً الى
بىَ الجعاةط لُسغم بها ملكه نلس الخلىُ غلى جطدُم لدؼىٍو هصه اإلاىخجاث حؼب هم اإلاازة  16مً الىظام
ضنم  02-20بسون جحسًس مومىن هصه البٌانت .
 رأي مسؤوٌ ركابت املطابلت للبىً او املؤسست املالُت
ًخضح حلُا مً دالُ اػخهطاء الكهطة الثالثت للمازة  16مً الىظام ضنم  02-20أن اإلاحاقظ البىَ نس
احالىا للمازة  25مً الىظام ضنم  08-11اإلاخػلو بالطنابت السادلُت للبىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت  ،وفي هكؽ الؼُام ًلعم
هصا الىظام الهُئاث اإلالطقُت ببالزها حػُحن مىظكحن مؼإولحن إلاطانبت دٌط غسم اإلاٌابهت ألي غملُت ججاضٍت او مالُت
او ملطقُت وٍخىلى هإالء جحطٍط جحلُل حىُ أي مىخىج حسًس جطؾب أي مإػؼت مالُت او بىَ ًطحه غلى الجمهىض مؼ
ابساء ضأًه يخابُا .
 اوشاء شبان الصيرفت إلاسالمُت
ًهؼ غلى غاجو اإلاإػؼاث اإلالطقُت التي جطؾب الخلىُ غلى جطدُم مً البىَ اإلاطيعي أن جيـأ ؿباى
داق بذسماث اللحرقت الاػالمُت 3التي حػطهها غلى العباةً وهصا لومان اػخهاللُت بحن حؼاباث اإلاخػاملحن بهصا
1ادلادة 9من التعليمة رقم .9191-18
2وكالة االنباء اجلزائرية  ،إ نشاء اذليئة الشرعية إلفتاء للصناعة ادلالية اإلسالمية  ،الفئة اقتصاد ،االثنٌن 1ابريل  ،9191ادلوقع االلكرتوين
 ، www.aps.dzجريدة اجلزائر اونالين ،إنشاء اذليئة الشرعية إلفتاء للصناعة ادلالية اإلسالمية1،ابريل  ، 9191ادلوقع االلكرتوين
 www.eldjaaironline.netوجريدة احلوار دزاد ،إ نشاء اذليئة الشرعية إلفتاء للصناعة ادلالية اإلسالمية9 ،ابريل  ، 9191ادلوقع
االلكرتوين .www.elhiwardz.com
3ادلادة 61من النظام رقم . 19-91
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الىىع مً اللُـ الخمىٍلُت وظباةً ادطًٍ ،يما ان اوـاء هصا الهٍُل ًخٌلب حػُحن مىظكىن مإهلىن ًكطن احطاء
قلل في اإلاحاػبت باغساز محزاهُت مذللت له جبحن اكىله ودلىمه بُس غاملت مخذللت بهصا اإلاجاُ.
 .2إلاجزاءاث الالحلت للحصوٌ على جزخُص من بىً الجشائز على حسوٍم خدماث الصيرفت إلاسالمي
 اعالم الشبائن بمىخوجاث الصيرفت إلاسالمُت الجدًدة
لهس ألعم محاقظ البىَ اإلاطيعي اإلالاضف واإلاإػؼاث اإلاالُت الطاؾبت في اكساض مىخجاث اللحرقت الاػالمُت
ان جحترم الاحٍام اإلاىلىق غليها في الامط ضنم  11-03اإلاإضخ في 21اوث  2003اإلاخػلو بالىهس والهطن وبالوبٍ
اإلاىاز  66و 69التي جحسز مكهىم الػملُاث اإلالطقُت بانها جلهي ألامىاُ مً الجمهىض أي ما ٌؼمى بالىزاتؼ وجهسًم
الهطون ووهؼ وػاةل السقؼ جحذ جلطف العباةً ويصا هم اإلاازة  3مً الىظام ضنم 01-20اإلاإضخ في
15ماضغ 2020اإلاخػلو بخحسًس الهىاغس الػامت اإلاخػلهت بالـطوي البىٌُت اإلاٌبهت غلى الػملُاث اإلالطقُت التي جإيس
مطة أدطي احترام اإلاىاز مً  66الى  . 69وفي هصا اللسز ايسث اإلاازة الطابػت مىه أهه ال ًمًٌ ألي مإػؼت مالُت او
بً ان ٌؼىم مىخىج حسًس بسون جطدُم مً بىَ الجعاةط .وحتى جومً الهُئاث اإلالطقُت الـكاقُت للمخػاملحن مػها
ال بس ان جلطح بمسوهت بىَ الجعاةط بالخسماث الجسًسة باغالم العباةً بـطوي اػخػماُ الخؼاباث الجسًسة
واػػاضها في اجكانُت قخح الخؼاباث اإلابرمت مػهم.
 إوشاء هُئت ركابت شزعُت بالبىً او مؤسست مالُت
ًخػحن غلى البىَ او اإلاإػؼت اإلاالُت حؼب هظام ضنم  02-20لتي جٌطح مىخجاث كحرقت ئػالمُت للجمهىض أن
جيـأ هُئت ضنابت ؿطغُت غلى الخػامل بمىحب هصه اللُـ ومطانبت مٌابههها ألحٍام الـطَػت ؤلاػالمُت جخٍىن مً
أغواء زالزت حػُنهم الجمػُت الػامت للهُئت اإلاالُت اإلاػىُت ،وهصا ماحطي غلُه الػمل في البىىى ؤلاػالمُت الػطبُت
والؿطبُت يبىَ الؼالم وبىَ البريت مثال .
 .3الاثار املترجبت على اسخخدام أدواث الخموٍل إلاسالمي في اللطاع املالي الجشائزي
أيسث جهاضٍط هُئاث زولُت 1ان اػخذسام الخمىٍل ؤلاػالمي في مـاضَؼ ئهماةُت اغٌى زماضه الن اإلابازب التي
ًهىم غليها جهخض ي اندؼام اإلاذاًط ػىاء بخحهو الطبح او الخؼاضة غٌؽ الخمىٍل الخهلُسي  ،حماًت الومان
الاحخماعي  ،جىقحر الُس الػاملت وجحهُو الخىاظن الانخلازي بحن الاقطاز و الخىمُت الانخلازًتٌ . 2ػس هظام الخمىٍل
ؤلاػالمي الىظام ألانىي الُىم اش هى في جٌىض مؼخمط اغخمسث غلُه زوُ غطبُت وؾطبُت و ازبدذ السضاػاث اهه الخل

 1تقرير األمانة العامة الحتاد ىيئات األوراق ادلالية العربية  ،ديب االمارات العربية ادلتحدة  ،9162 ،صفحة  68و رللة البيان  ،العدد، 828
أكتوبر. 9161
2إبراىيم يوسف يوسف  ،النظام االقتصادي اإلسالمي ،جامعة غزة ،ادلكتبة ادلركزية  ، 9191 ،صفحة .961
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ألامثل لالظماث اإلاالُت 1يما هى الخاُ باليؼبت لسولت الاماضاث الػطبُت اإلاخحسة والتي ًبهذ مبازب الانخلاز ؤلاػالمي
واغخمسث غلى هظام الخمىٍل ؤلاػالمي قأكبحذ جخلسض اإلاطجبت الثاهُت همً مإؿطاث الانخلاز الػالمي بكول جىىَؼ
أوـٌهها ؤلاػالمُت بحن :ألاؾصًت الخالُ ،ألاظٍاء اإلاحاقظت ،الازوٍت الخالُ ،مىخجاث الخجمُل الخالُ والاغالم والترقُه
الخالُ . 2ان الخمىٍل ؤلاػالمي ًوم أزواث أدطي جخػلو باللٍىى ؤلاػالمُت ،كىازًو الاػدثماض والخأمحن الخٍاقلي
الى حاهب مىخجاث اللحرقت ؤلاػالمُت  .وغلُه قان اضجٍاظ الىظاضة ألاولى غلى هظام اللحرقت ؤلاػالمُت 3جىحه الؿطن
مىه حشجُؼ اإلاإػؼاث اللؿحرة واإلاخىػٌت غلى جىكُص مـاضَػها الاػدثماضٍت والتي دالُ قترة ظمىُت مخىػٌت اإلاسي
جلبح هصه اإلاإػؼت يبري في مجالها الانخلازي  ،يما حؼاغس غلى حػبئت الازداض بضخ الىهس اإلاخساوُ داضج البىىى
اإلاهسض ب40ملُاض زوالضأي ماٌؼمى بالؼىم اإلاىاظٍت مما ًإزي الى جحهُو الاػخهطاض الانخلازي .

الخاجمت
ٌؼخيخ مً دالُ هسه السضاػت اإلاخىاهػت أن اللُـ الخمىٍلُت اإلاهطضة الُىم وقو أحٍام الـطَػت ؤلاػالمُت
حػخبر مً بحن الخلىُ الىاحػت التي حؿاقلذ غنها السولت الجعاةطٍت دالُ الهطن اإلااض ي لخىمُت الانخلاز الىًني  .وغلى
هصا ألاػاغ بػس أن ًاهذ أمؽ مػخمسة في بىىى غاإلاُت ولسي الػسًس مً السوُ ضأث بالزها هطوضة في الاغخماز غليها
بما ًخماش ى وضؾباث اإلاىاًىحن ً .جب الػخذسام هصه الٌطم الُىم وغلى اإلاسي اإلاخىػٍ جىقحر البِئت اإلاىاػبت للمىاضز
البـطٍت واإلاىاضز اإلاازًت بمػنى أزم جىقحر الُس الػاملت اإلاإهلت في مجاُ الانخلاز والخمىٍل ؤلاػالمي  ،ئش باإلهاقت الى
مإػؼاث الكخىي ًجب أًوا ئوـاء هُئاث اإلاحاػبت الـطغُت اإلاطاقهت لها مسغمت بالىلىق الهاهىهُت الخٌبُهُت
التي حؼمح لها بمماضػت مهامها بسنت وقو أحٍام الـطَػت ؤلاػالمُت.

الىخائج
 ئكساض الىلىق الهاهىهُت الخٌبُهُت التي حؼاغس البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت غلى ًطح مىخجاث اللحرقت
ؤلاػالمُت للعباةً
 حػسًل ناهىن الىهس والهطن بما ًخماش ى وهظام اللحرقت ؤلاػالمُت
 اوـاء هُئت اإلاحاػبت الـطغُت بالبىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت الطاؾبت في جهسًم دسماث بىٌُت ئػالمُت

1التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية  ،9162،صفحة  ، 22تقرير إحتاد ادلصارف العربية  ،التمويل اإلسالمي والصًنفة اإلسالمية عرب العامل ،
العدد  9163 ، 092وجريدة النهار العريب ،كيف يقدم التمويل اإلسالمي دلشكالت االقتصاد ادلعاصر69 ،اكتوبر . 9163
2جريدة اخلليج  ،االمارات تتصدر عادليا 2مؤشرات لالقتصاد اإلسالمي 69 ،نوفمرب . 9163
3وكالة االناضول العربية  ،دلواجهة صدمة النفط اجلزائر تطرح 2منتجات إسالمية 91،مارس. 9191
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 الاػخػاهت بمإػؼاث زولُت لخٍىًٍ الُس الػاملت اإلاإهلت ى هُئت اإلاحاػبت واإلاطاحػت للمإػؼاث اإلاالُت
ؤلاػالمُت ،مجلؽ الخسماث اإلاالُت ؤلاػالمُت.
 الاهومام الت مإػؼاث مالُت زولُت ئػالمُت ًالبىَ ؤلاػالمي للخىمُت  ،الؼىم اإلاالُت ؤلاػالمُت السولُت
واإلاإػؼت السولُت إلزاضة الؼُىلت اإلاالُت ؤلاػالمُت.
 اغالم اإلاىاًىحن بمىخىحاث الخسماث اإلاالُت ؤلاػالمُت لومان هجاحها.

كائمت املزاجع
املزاجع باللغت العزبُت
 .1الىخب


ابً مىظىض الاقطٍهي اإلالطي محمس بً مٌطم ،لؼان الػطب الجعء  8الٌبػت ألاولى ،زاض كازض للٌباغت واليـط  ،بحروث.2000،



ئبطاهُم ًىػل ًىػل  ،الىظام الانخلازي ؤلاػالمي ،حامػت ؾعة ،اإلاٌخبت اإلاطيعٍت . 2020 ،



اًمان محمس قاجح هللا غلط ،وػاةل اػدثماض ألامىاُ في اإلالاضف ؤلاػالمُت وجٌبُهاتها اإلاػاكطة ،زضاػت قههُت مهاضهت 2010 ،

.


الهام بىحػساض،البىىى الػالمُت يبسًل غً بىىى جهلُسًت في ظل اوػٍاػاث الاظمت اإلاالُت الػاإلاُت .2010،



احمس الـطباص ي اإلاعجم الانخلازي ؤلاػالمي. 2000 ،



ئبطاهُم دلُل غلُان  ،الاػدثماض ،الخمىٍل ،الخمىٍل ؤلاػالمي. 2005 ،



الػاوي اًمان  ،البىىى الخجاضٍت وجحسًاث الخجاضة الالٌتروهُت  ،مصيطة ماحؼخحر . 2007-2006 ،



الٌاهط لٌطؾ ،جهىُاث البىىى. 2005 ،



ًاضم الٌحرة  ،الخمىٍل الاػالمي. 2008 ،



بهىن غلي حكُظ ،دلىكُت ضنابت البىَ اإلاطيعي غلى البىىى ؤلاػالمُت ،مصيطة ماحؼخحر.2014-2013 ،



حؼني غبس الػعٍع حطازاث  ،اللُـ ؤلاػالمُت لالػدثماض في ضأػماُ الػامل  ،زاض اللكاء لليـط والخىظَؼ  ،غمان ألاضزن2011 ،

.


داًط ػػسًت ،الخمىٍل ؤلاػالمي ومسي قػالُخه في مػالجت الاظمت اإلاالُت الػاإلاُت  ، 2008مصيطة ماحؼخحر . 2015-2014 ،



ػلُمان بىقاػت جمىٍل الاػدثماضاث غً ًطٍو الانتران واوػٍاػاجه غلى الخىمُت الانخلازًت والاحخماغُت. 2010 ،



ػمحر هطبان  ،كُـ وأػالُب الخمىٍل باإلاـاضيت للمإػؼاث اللؿحرة واإلاخىػٌت لخحهُو الخىمُت اإلاؼخسامت  ،مصيطة

ماحؼخحر. 2015-2014،


ؿٌُب باهط الػىٍىي ،الخمىٍل ؤلاػالمي يبسًل لخمىٍل اإلاـاضَؼ اللؿحرة مً وحهت هظط اإلاؼخكُسًً بهٌاع ؾعة ،ضػالت

زيخىضاه . 2018 ،


ضقُو ًىػكي و بهلىُ لٌُكت  ،قػالُت البسًل الـطعي في جمىٍل عجع اإلاىاظهت الػامت للسولت. 2014 ،
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ضقُهت بً غِـىبت ،كىاغت الخمىٍل ؤلاػالمي وزوضها في حػعٍع الـمىُ اإلاالي ،زضاػت حلت السوُ الػطبُت ،حامػت دمِؽ

ملُاهت. 2018 ،


ظضٍاحً غبسهللا  ،الىظام اإلالطفي الجعاةطي وزوضه في جحهُو الخىمُت. 2015 ،



نعولي غبس الطحُم ،الىظام الهاهىوي للبىىى الخجاضٍت،مصيطة ماحؼخحر ،الهاهىن الخاق مػمو ،حامػت جلمؼان2015-2014 ،

.


نخِبت غبس الطحمان الػاوي ،الخمىٍل ووظاةكه في البىىى ؤلاػالمُت و الخجاضٍت . 2000 ،



قاضغ مؼسوض ،الخمىٍل ؤلاػالمي مً الكهه الى الخٌبُو اإلاػاكط لسي البىىى ؤلاػالمُت.2007 ،



غبس الخمُس غبس الكخاح اإلاؿطبي ،ؤلازاضة الاػتراجُجُت في البىىى ،حسة .2004 ،



غمط نسي  ،الخمىٍل في الانخلاز ؤلاػالمي  ،اإلاكهىم واإلابازب. 2010 ،



ملٌكى ضؿسي ؿُحت ،الىححز في الانخلاز الىهسي واإلالطفي. 2003 ،



محمس محمىز مٍاوي ،الاػدثماض في البىىى ؤلاػالمُت ،زاض الكٌط والهاهىن ،اإلاىلىضة. 2013 ،



محمىز حؼحن الهازي وحؼحن محمس ػمحان ،اإلالاضف ؤلاػالمُت  ،ألاػؽ الىظطٍت والخٌبُهاث الػملُت. 2008،



كالح السًً هاضون ،الانخلاز الؼُاس ي،جىظَؼ السدل  ،الاةئخمان ،الىهس . 2009.

 .2اللواهين واملواثُم الدولُت


الهاهىن ضنم  144-62اإلاإضخ في13زٌؼمبر 1962اإلاخومً اوـاء البىَ اإلاطيعي



الهاهىن ضنم  165-63اإلاإضخ في07زٌؼمبر 1963اإلاخومً اوـاء اللىسوم



الهاهىن ضنم  227-64اإلاإضخ في10أوث 1964اإلاخومً اوـاء اللىسوم الىًني للخىقحر والاحخُاي



الهاهىن ضنم  178-66اإلاإضخ في 13حىان 1966اإلاخومً اوـاء البىَ الىًني الجعاةطي



الهاهىن ضنم  200-66اإلاإضخ في29زٌؼمبر 1966اإلاخومً اوـاء الهطن الـػبي الجعاةطي



الهاهىن ضنم  204-67اإلاإضخ في01أيخىبط 1967اإلاخومً اوـاء البىَ الخاضجي الجعاةطي



اإلاطػىم ضنم  206-82اإلاإضخ في13ماضغ 1982اإلاخومً اوـاء بىَ الكالحت والخىمُت الطٍكُت



اإلاطػىم ضنم  85-85اإلاإضخ في30ابطٍل 1985اإلاخومً اوـاء بىَ الخىمُت اإلاحلُت



ناهىن ضنم  12- 86اإلاإضخ في 19اوث  ، 1986الجطٍسة الطػمُت اإلاإضدت في 20أوث ، 1986غسز  34ق.1425 .



الهاهىن ضنم  01-88اإلاإضخ في 12حاهكي ،الجطٍسة الطػمُت اإلاإضدت في 13حاهكي ، 1988غسز،02ق. 55.



ناهىن ضنم  06-88اإلاإضخ في 12حاهكي ، 1988الجطٍسة الطػمُت اإلاإضدت في 13ابطٍل  ،1988الػسز ،02ق.55.



ناهىن الىهس والهطن ضنم  10-90اإلاإضخ في14ابطٍل ، 1990لجطٍسة الطػمُت اإلاإضدت في  18ابطٍل .1990



الامط  11-03الجطٍسة الطػمُت اإلاإضدت في 27أوث ، 2003غسز.5



الىظام 04-01اإلاإضخ في 4ماضغ 2004اإلاحسز للخس ازوى للبىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت



الىظام ضنم  04-02اإلاخػلو بـطوي جٍىًٍ احخُاًي



الىظام ضنم  04-03اإلاخػلو بىظام همان الىزاتؼ اإلالطقُت



الهاهىن ضنم  01-08اإلاإضخ في  21قُكطي  2008اإلاخػلو بجهاظ الىىغُت إلاٍاقحت غملُت اكساض اللٍىى بسون ضكُس
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الهاهىن ضنم  04-08اإلاخػلو بالخس ألازوى لطأػماُ البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت.



الىظام ضنم 03-11اإلاإضخ في 24ماي 2011اإلاخومً مطانبت اإلاذاًط مابحن البىىى .



الىظام ضنم  04-11اإلاإضخ في 24ماي 2011اإلاخػلو بخػطٍل ونُاغ وحؼُحر ومطانبت دٌط الؼُىلت بالبىىى،



الىظام ضنم  08-11اإلاإضخ في 28هىقمبر 2011اإلاخػلو بالطنابت السادلُت بحن البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت .



الىظام ضنم  01-14اإلاإضخ في 16قُكطي  2014اإلاخومً ليؼبت اإلاالةمت بحن البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت



الىظام ضنم  03-04اإلاإضخ في 4ماضغ 2004اإلاخػلو بىظام همان الىزاتؼ اإلالطقُت



الىظام ضنم 01-13اإلاإضخ في 8ابطٍل 2013اإلاخػلو بخحسًس الهىاغس الػامت اإلاخػلهت بالـطوي البىٌُت اإلاٌبهت غلى الػملُاث

اإلالطقُت.


الىظام ضنم  08-11اإلاإضخ في  28هىقمبر  2011اإلاخػلو بالطنابت السادلُت للبىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت



الىظام  02-18اإلاإضخ في

 4هىقمبر  2018اإلاخومً نىاغس مماضػت اللحرقت ؤلاػالمُت الدـاضيُت مً نبل اإلالاضف و

اإلاإػؼاث اإلاالُت


الىظام ضنم  01-20اإلاإضخ في 15ماضغ  2020اإلاخومً الهىاغس الػامت اإلاخػلهت بالـطوي البىٌُت اإلاٌبهت غلى الػملُاث

البىٌُت.


الىظام ضنم  02-20اإلاإضخ في 15ماضغ  2020اإلاحسز للػملُاث البىٌُت اإلاخػلهت باللحرقت ؤلاػالمُت ونىاغس مماضػهها مً

ًطف البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت.


الخػلُمت ضنم  2020-03اإلاػطقت للمىخجاث اإلاخػلهت باللحرقت ؤلاػالمُت واإلاحسزة لئلحطاءاث والخلاةم الخهىُت لخىكُصها مً

ًطف البىىى واإلاإػؼاث اإلاالُت .

 .3امللاالث


أحمس ًه الػلجىوي ،الىظام اإلاالي ؤلاػالمي اإلاػاكط :الاًاض الىظطي وامٍاهُت الخٌبُو الػملي ،مجلت زضاػاث  ،الػلىم ؤلازاضٍت،

اإلاجلس  ، 37الػسز .2010 ،2


ػلُمان هاكط و ازم حسًسي ،جأهُل الىظام اإلالطفي الجعاةطي في ظل الخٌىضاث الػاإلاُت الطاهىت أي زوض لبىَ الجعاةط،

ق،17.اإلاجلت الجعاةطٍت للخىمُت الانخلازًت ،غسز ،2حىان.


ظبحر غُاؾ و ػمحرة مىاكطة ،الخمىٍل ؤلاػالمي يبسًل جمىٍلي للمإػؼاث اللؿحرة واإلاخىػٌت ،مجلت مُالف للبحىر

والسضاػاث الػسز . 2016 3
 كسوقي ؾطَس ي وبىؿُخي محمس ضها ،زوض الخمىٍل ؤلاػالمي في جٌىٍط اإلاىظماث الانخلازًت لػُىت مً اإلاىظماث  ،مجلت اقام
للػلىم،الػسز ،16حىان ،2019اإلاجلس  ، 04الهؼم الانخلازي ،ق. 94.
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الجىاهب القاهىهيت ملشهلت البطالت وحق العمل
Legal aspects of the problem of unemployment and the right to work
– جامعت الجزيرة-  علي حسين الجيالوي حسين – أسخاذ مشارك مليت القاهىن.د
–  جامعت الجزيرة- مليت القاهىن- بابنر عبدا هلل محمدأحمد رحمت – أسخاذ مساعد.د
: امللخص
أ١ااءتعلقأا ٔيا أيلااعض أٓء االظأم ااءأ رٔ اا٠أرارةِااةشأرا٨أ ا أداال٧ لأراثٌءااالظأمشااا٦حاءت أهميةاالأراسضرػاالأئلااألاأر اطأراااصمأبؼااءمشأيااتأرا ـااطةٔء أطااةأ ـاا
 أٛأماس. لأراثٌءاال٦أتط اقأيِلاهاءأٓ األاأ ـا-أػا ثةلأهمأئ اءيةال-عنأااتأث اءض٦ سأٟءتعلقأ٠أرأي أمحيء رتأمهيءنأرػريطرضيرتظأمرارةِةشأرا١ي ةِةيهءأارأًحرأح
 لأراثٌءااالأمرارٌٔا أٓا أ٦أييـااٝااطيشأمرارٔطياا٥ا أاااتأرأا فأراٜ٥أرػءػااةلأرا ا أتٞااع٠أللؼااءنأطااةأرأيا أيءٓرثااءضاأ ا أرفخ١أي ااٝمااصاأراسضرػاالأئلااألاأرارٔطياا
أتعكا أراسضرػالأئلاألاأ.اءضن٠طرتقأرار ة ةظأمرملةهجأرمل٠أرترهج أراسضرػلأرملةهجأالاػر.  لأراثٌءالأمث ءضمءأٓ ألاأرملارئء٦ءتعتةلأملـ٠لأرفجعرتبأراٛرأي أم ٔط
طأا ااتأرفخيء االأٛ ااتأط ااةأرأي ا أما ااشأت ااع٠ ااسأللؼ ااءنأح٠ٛي ا أٟ لأراثٌءا االظأ٦أرأي ا أم ـ اا١أرضتث ااءيأحرة ا أي ااحنأح اا٢ٓ ااس أتر ااءةيأمتعك ااةء ظأهم ااشأراةر ااءةيأهنأمة ااء
ٕأطاةأشر أالاتااءاأٛرلاءز لأمالاحريءٓةالأ اسٟ لأراثٌءاالأم ءضةالأث ءضماءأالا٦أملٔءفجلأ ـ٨أتاسأهنأراؼعةأراسم٧ لأراثٌءالظأاصا٦ءتعتةلأرالظ لأيطظ أ ـ٠را
أ١أحاا١ثاالأتٌثةااٟةااصأم طرٜءتعتةاالأارةٟ لأراثٌءااالأ ا أمهاإأثاةااء أ٦أي ةيااءأحااءت أهمااشأرارعكااةء أهااطمض أالامريااءاأيئءفجاالأ ـاا.أرأي ا أمحيء راات١اواايءنأحاا
رلااءز لأمراؼةءػااةلأراةءحياالأٟااتأطااةأرأيا ظأالامريااءاأيئءفجاالأ ااءضأالاحريءٓةاالأمالا٠ااحنأللؼااءنأ ا أ يءضػاالأح٥ءتعتةاالأرالظ االأاري٠حرأحيء االأراٛرأيا أمتااع
.ٕأللؼءنأطةأرأي أيءٓرثءضاأحعتأ أرملاري١أمهيءنأح٨لعضأرا ـطةعةأا سم٠ لأراثٌءالأيئءفجلأهمحتأرا٦ٓ أ ـ
. ءتعلقظأرأء ظأكءحبأرأي٠أرأي ظأرارةِةشأرا١ راثٌءالظأح:الهلماث املفخاحيت
Abstract:
The importance of the study came to the impact that legislation contributes to the problem of unemployment,
through the legal regulation of work in general, and what is related to its regulation to frame the right to work, protect it
and ensure its continuity, and the legal regulation may have effects - negative or positive - that cast a shadow on the
unemployment problem. This study aimed at introducing the human right to work as one of the basic rights that
guarantee a decent life for him, introducing the problem of unemployment and unemployment, and knowing the legal
aspects of the unemployment problem and its effects on societies. The study followed the inductive analytical approach
and the comparative approach. The study reached several conclusions and recommendations, the most important
finding is that there is an inevitable link between the right to work and the problem of unemployment. When a person
loses his right to work and does not provide him with the necessary legal protection, the unemployment problem arises.
Therefore, we find that the countries ’endeavor to address the unemployment problem and combat its economic and
social effects pays in the same The trend to guarantee and protect the right to work. While the most important
recommendations were the need to pay attention to addressing the unemployment problem by setting up legal
mechanisms to implement and monitor the implementation of the right to work and to provide the necessary legal
protection to enable people to exercise their right to work, to address the social, economic and political effects resulting
from the unemployment problem by addressing the legislative deficiencies of countries and ensuring the human right to
work. As part of a community.
Key words: unemployment, right to work, legal regulation, worker, employer

أ
303

 برلين املاهيا. املرلز الديمقراطي العربي

4040 حشرين الاول/ الخىبر،02  املجلد،42 العدد. مجلت العلىم السياسيت و القاهىن

د .علي حسين الجيالوي حسين
د .بابنر عبدا هلل

الجىاهب القاهىهيت ملشهلت البطالت وحق العمل

مـقـدمـت:
ح٠ع ٞأللؼءنأٟةيلأئلؼءتةلأضٛةٔلأيي٠روءمءأ ريرٕأ ٤أ٤ءة أئلؼءلقأي ٠ع ٞأًثةٔةلأتنثٕأ أئلؼءت رتظأئمأ
ً
تةجث١أ أ٣طر رتأللؼءتةلظأمٟسأرضتثٌ أزرةيءأي٥ٜطأػةءس أ ر٘حرأح ىأهكثحأيعحتأدءقأ أرمريءاأمةإض أتطت٥عأ
ً
ٓ يهءأمػءة أت ٠ة١أرأعمللأطةأراةِءاأراسملةأرفجس سظأمٟسأتاؼس أيءزبأر طأطةأ ايعٓلأ أراع ءة١أراعًةةلظأمه ءأ
٤ءنأ لسضأرارءضيخةأاهصاأرفخ٠عٞأم ءأًطهأٓ ةتأ ا أتٌعضأزملةأمئ ٟةة ظأٛانأمصاأرفخ٠عٞأبـتر٢أٛةيءأيةنهءأطةأًءبٕأ
مرحسظ أمعأرضتثءًهء أيءاصر أللؼءتةل .أمٟس أهمل أيءأءاش أطة أيسر ل أراٜةل أراثءاثل أ٣ثحرأ

أرملر٘حرر أمرار عال أ

الاٟرلءز لأمالاحريءٓةلظأٛرأ ط أحعرتبأرفخةء أطةأ ِٔشأزم ٨أرأءاشأمت ٠ل أبٔىأرفخ٠عٞظأم أهي أرفخ٠عٞأ
را أت ٠ل أح١أرأي ظأمهٛطظ أمصاأرار عال أُءمط أراثٌءالظأرا أظرز أ ٔسالتهءأطةأراؼةعر أرملةأ أيسر لأ
ً
راٜةلأراثءاثلظأمهدص أهؿ٦ءالأ رٔسز أت ةالأهػثءبأ٣ثحر ظأما٠سأهدصأدبررتأرا٥ٜطأالاٟرلءزمأمالاحريءعةأمرا٠ءتعلقأ
ٓ ألاأٓءت٠هشأمهٕأرفخ ع٨أرأ يةلأرأءز لأاهصاأراِءمط أرملإمللأرا أبٔءلقأ نهءأ ذر ٝأزم٨أرأءاش.
ح١أرأي أ أرفخ٠ع ٞأرػءػةلأاإللؼءنظأمٟسأتل أٓ ةتأالاتٜءٟةء أراسماةلأمراسػءتحرأمرا٠عرتحنظأمياسأ
هػءػتأطةأ ذر ٝأراـطرتٕأراؼيءميلظأمبٔسأراثٌءالأ أرملـ٥ل أرا أت طاأللؼءنأ أمصرأرفخ١ظأ٣يءأهنهءأت طاأ
ً
ً
رملارئء أ أرارةيةلأمرار٠ساظأمةء٢أرا٥ثحرأ أرا ـطةٔء أاهءأزمضأطةأ ـ ٦لأراثٌءال -أئ اءيء أ٤ءنأهاأػ ثء -أمهةأ
ً
يصا ٧أتيث أٓةلطر أ أرأةءكطأرا أُ أبٔةس أٓ أتةءم ٨أرا٥ثحر أاـطحأمصا أرملـ ٦ل أمتةءم ٨أتسرٓةءتهء أمئ اءزأ
رفخ ع٨أملٔءفجلأث ءضمء.
أهميت الدراست:
ئربرأ ٜهعاأراثٌءالأ أرملٜءمةشأرا أهدص أهميةلأ٣برى أطةأرملارئء أرملٔءكط أ أحةثأراث ثأمرار ة ظأ
اصرأرػر عشأ عهعْأراثٌءالأبـ ٦أضة س أٓ ألاأٓةء لأهصخءبأرا٠طرضر أراؼةءػةلظأم٣صا٧أٓ ألاأرمريءاأراثءحثحنأطةأ
رملاء٨أالاحريءعةأمالاٟرلءزمظأحةثأتيث أٟوةلأراثٌءالأطةأراع ٟأراطرم أئحسىأرملـ٥ل أرػءػةلأرا أتعرحتأ
ِٔشأزم ٨أرأءاشظأ٣يءأهتتأالأ ذٜقأر طأراصمأبؼءمشأيتأرا ـطةٔء أطةأ ـ ٦لأراثٌءالظأمشا٧أ أدل٨أرارةِةشأ
را٠ءتعلق أا ٔي أيلعض أٓء لظ أم ء أ رٔ  ١أي ةِةيهء أارأًحرأح ١أرأي أمحيء رت أمهيءن أرػريطرضيرتظ أٛهصر أرارةِةشأ
را٠ءتعلقأٟسأ ٦عنأاتأث ءض-أػ ثةلأهمأئ اءيةل-أتط قأيِلاهءأٓ ألاأ ـ ٦لأراثٌءال.
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مبرراث الدراست:
ت٥ي أ برضر أمصاأراسضرػلأطةأ بق:
/1أ ّ
رارٔطٚأٓ ألاأح١أرأي أيءٓرثءضاأ أهمشأرفخ٠ع ٞأرملةلعقأٓ يهءأطةأراـطرتٕأراس نةلأمرملعر ة١أأمراسػءتحرأ
مرا٠عرتحن.
/2أرارٔطٚأٓ ألاأراثٌءالأمهتعرٓهءأمهػثءبهءظأمرفجعرتبأالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأاهصاأراِءمط .
/3أهميةلأرا٠عرٓسأرا٠ءتعتةلأطةأرفخسأ أ ـ ٦لأراثٌءال.
أهداف الدراست:
تهسٚأراسضرػلأئلألا:
/1أرارٔطيٝأي ١أللؼءنأطةأرأي أيءٓرثءضاأ أرفخ٠عٞأرػءػةلأرا أت ٜ٥أاتأرأ فأرا٥طيش
/2أرارٔطيٝأييـ ٦لأراثٌءالأمرارٌٔ أٓ أرأي .
/3أ ٔطٛلأرفجعرتبأرا٠ءتعتةلأملـ ٦لأراثٌءالأمث ءضمءأٓ ألاأرملارئء .
مىـهج الدراست:
نرهجأراثءحثءنأرملةهجأراعكٜقظأمرملةهجألػر٠طرتىأرار ة ةأ ٕأرملةهجأرارءضيخةأمراطحعْأئلةأرمللءزضأرك ةلأطةأ
را٠ٜتأرا٠ءتعلقظأمرمل٠ءضتلأ ٤يءأ٤ءت أمةء٢أهطمض .
مشهلت الدراست:
ئنأراثٌءالأ أهؿسأردٌءضأرا أ عرحههءأرأء عن أطةأ٣ثحرأ أػءحء أرأي ظأملءأاهءأ أث ءضأٓ ألاأرأء ظأ
يءإلهءٛلأآل ءضمءأٗحرأرملثءؿط أٓ ألاأالاٟرلءزأرا٠ع قأا ثلزظأ٣يءأهنأرا ـطةٔء أهةأردطىأٟسأبؼءمشأطةأتٜص أُءمط أ
راثٌءال أهمأت س أ نهء أ أدل ٨أرا٠عرٓس أرا أتةِش أرأي ظ أم أمةء أ ي ٥أكةءٗل أ ـ ٦ل أراث ث أطة ألحءيل أٓ ألاأ
رػئ لأرارءاةل:
/1أ ءأمعأح١أرأي أم ءأهةأراويءتء أرمل٠طض أفخيء رت؟
/2أ ءأهةأراثٌءالأ ءأهةأ ءضأراؼءاثلأرا أتٜطههءأٓ ألاأرملارئء أمرٛطرز؟
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/3أ ءأمعألًءضأرا٠ءتعلقأملـ ٦لأراثٌءالأمح١أرأي ؟
/4أ ءأهةأرفخيء لأرا٠ءتعتةلأرملٜطمهلأفخ١أرأي أطةأرا ـطةٔء أا يؼءميلأطةأح أ ـ ٦لأراثٌءال؟

املبحث ألاول :مفهىم حق العمل والبطالت
املطلب ألاول :مفهىم حق العمل وأهميخه:
َ
ََ َْ
َ
َ ُّ
ُ
اءلة:أ"مالأت ِج ُؼعرأ
زلقأٓسز1ظأمٟعاتأبٔ
ؽأاتأيةءتأه
مح٠ء ٞأظأما
رفخ ١أطةأرا ٘ل:أت٠ةىأراثءً أظأمحئتأح٠ع ٞأ ِ
ِ
2
َ ّ
َ َْ ُ ْ َ ّ ََ َْ
ْ َ َّ ْ َ
ءً ِ أ
ءً ِ أ" أظأالأتذ ٌعرأرفخ١أيءاثءً أمرالسٞأيءا٥صبأظأم٣صا٧أطةأٟعاتأبٔءلةأ:أ"أي ْ أتِ ٠صِ ٚأيءفخ ِ١أٓ ألاأراث ِ
رفخِ ١أيءاث ِ
ً
َ ً
ُ َ ّ َ ُ ّ َّ ُ ً
" 3أ َ
:أكءضأح ّ٠ء أم ج  4أظأ ٔةءاأ:أمحبأ ابأمحعةء أظأمح١أٓ ةتأرا٠ع ٨أمهح٠٠رتأ
ءأمح٠عٟء
ظأمح ّ ١أر طأ  ١أمي  ١أح٠
ََ ْ َ
َ ََٰ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ
ظأرفخ ّ:١أ أهػيءتأهللاأبٔءلةأهمأ ا أ
أٓ ألاأرا٦ء ِِ ٛطي َ أ"5ظأهمأمحثا أم ث
رب
هتءظأمٟعاتأبٔءلة:أ"أما ِ ٥أح ٠أ ِ ٤يل أرأص ِ
ُ ُ
أمرملء٨أمرمل ُ٧أمرملَ ُ
عحعزأراثءي أُمرال ْس ُٞأمرملع ُ َ
ثنأمه ّسأراثءً أمر ُطأرملَ ْ٠ض ُّ َ
ُ
ُ
أمرفخ ْع ُا.6
أملػلا
أمرأ ْس ُ٨
ِ
ِ
ِك ِٜء ِتتظأمراْ ٠ط ِ
ِ
ِ ِ
ه ءأرفخ١أطةأالاكٌلح:أا٠سأهػرٔي أرا٠ٜهءتأاّٜأرفخ١أطةأ ٔءلقأ ذر ٜلظأمشا٧أٓةسأ٣ل هشأٓ أرملؼءة أ
رفخءكل أرملرٔ ٠ل أيءفخءا ١أػث ءتت أمبٔءلة أمرملرٔ ٠ل أيءملذ عٟحن7ظ أ٣يء أهتت أال أ عحس أملٜهعا أرفخ ١أزالال أمرحس ظأ
ٛلخلعك رتأمرضتثءًتأيءفخوعضأللؼءلقأبٔسز أ ٔءتةتأمتةعٓ ظأمهضتثٍأ ساعاتأيرٌعضأحوءض أرملاريٕأللؼءلقظأ
ً
حن أهنأمصرأرارةعْأراساللةأتاؼشأٛةتأرارٌعضأالاحريءعةظأٛأٓربرأرفخ١أ ءأمعأكعربأمح٠ة٠لظ أمهٓربرأه وء أ ءأ طحٕأ
ئلةأراصر أ٣ةل بأطةأراص تظأمٓبرأرفخ١أٓ أراصر ألاهةلأهمأٓ أهحسمأكٜءتهءأيءٓرثءضأ ءأتيث تأ أمحعزأح١أ
ً
مٓس٨أ ٌ ١ظأمةٔطٚأه وء أياي لأرملثءزبأمرا٠عرٓسأرا أبـطْأا ٜطزأطةأٓلٟرتأيءا٘حرأهنأ  ٜٔأي طيلظأٛةيث أرفخ١أ
يصا٧أحسمزأٛءٓ ةلأراصر أمحطيتهءظأٛءفخ١أبهصرأرملٔن ظأمعأ ـطمْأمٟءتعلق.8
ً
متطمأهتتأ هيءأبٔسز أ ٔءلقأرفخ١أم هيءأرحرع أ أ ٜءضٟء أٛاتيءأ ِ أبٔثحررأٓ أرا٠ةيلظأمٓ أرأسرالأمٓ أ
ً
راـطٓةل أ ٠ءي أراِ ش أمرا٠يٕ أمرأة ٝأرال ـطمْ أ٦ٛءن أيصا ٧أرفخ ١أ ؼرعٓثء أملٔءتء أللؼءن أمث ءات أمًيعحءتتظأ
ً
ً
ً
ً
م٤ءنأرفخ١أيصا٧أتاؼةيءأالخ٠ة٠لأمتاؼةسرأا٠ةيتأمرٓتررٛءأيالؼءتةلأللؼءنأمتأ٣ةسرأاصرتةلأراصر أللؼءتةل.
 1أبن منظور ،حممد بن مكرم  ،لسان العرب ،القاىرة ،دار احلديث2003 ،م . 525/2 ،
 2سورة البقرة  ،اآلية (. )42
 3سورة األنبياء  ،اآلية (. )18
 4أبن منظور  ،لسان العرب  ،مرجع سابق . 526/2 ،
 5سورة الزمر  ،اآلية (. )71
6
الفريوزابادي ،حممد بن يعقوب بن إبراىيم الشريازى  ،القاموس احمليط ،الطبعة اخلامسة ،القاىرة ،شركة فن الطباعة ،د.ت221/3 ،
 7شبكة ،خالد سليمان  ،كفالة حق التقاضي  ،دار الفكر اجلامعي  ،د.ت  ،ص . 21
 8التليلي ،عبد الرمحن ،احلق كإقصاء للعنف  ،الكويت ،إصدارة عامل الفكر  ،اجمللد 2003 ، 31م  ،ص. 64
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ه ء أ لٌلح أح٠ع ٞأللؼءن أ ٛـحرأئلألا أ ايعٓل أرفخ٠ع ٞأرا لة٠ل أيءاصخلةل أللؼءتةل أرا أتل أٓ يهءأ
رملعر ة١أراسماةلأمرا أ ريرٕأبهءأللؼءنظأمالأ اعظأتاطيساأ نهءأألمأػجبأ٤ءنأيلطٚأراةِطأٓ أ ٤أ أ ِءمطأراريةحزأ
ث أراس أمرا ٘لأمرا عنأمرك أمرأطٞأمرفجنؽأمٗحرأشا.1٧أ
ً
ً
ً
وء أ َ َه َ َ
أمك َة َٕظأٓي أٛلنأٓ ألاأرالسٟلأ
مرأي أا٘لأمعأرملهةلأمرا. ٜٔأٓي أٓيل:أٔٛلأٓ أٟلسظأم ٔةءاأه
هم أػعألا أطة أحئهءظ أ ٠ع ٨أػث ءتت أمبٔءلألا :أ(ئتيء أرالسٟء أا ٠ٜطرت أمرملؼء٣حن أمرأء حن أٓ يهء أمرملإاٜل أ ٟعبهش أمطةأ
راطٟءبأمرا٘ءض حنأمطةأػجة أهللاأمهي أراؼجة أٛطيولأ أهللاأمهللاأٓ ةشأمح٥ةش)ُ 2
ظأرأ ْي ل:أهحط أرأي أهمأراة٠سظأ
ً
ُ
مرأ ُيعال:أرملث ٙأراصمأ أدصاأراؼيؼءضأهمأرمللطٚأهحطر أاتأٓ ألاأٟةء تأيئء لأ ءظأرملٔء ل :أهةأرح٦ءاأراـطٓةلأ
رملرٔ ٠لأيأ عضأراستةءأ٤ءاثةٕأمراـطرتأملحءض .3
ً
ً
مرأي أطةأالاكٌلح:أمعأ ٜهعاأ روي أهمأتعْأ أهتعرْأرانـءيأيستةءأ٤ءنأهاأٓ ٠ةءظأمت٠ؼشأرأيء٨أي ؼبأ
ًثةٔتهءأئلألاأٓي أ سممظأمٓي أٓ ٠ةظأمة ؼبأؿ ٦أهزرئهءأئلألاأٓي أئزرضم أمٓي أتةٜةصمظأمحؼبأكٔعةتهءأئلألاأٓي أ
بؼةٍأمٓي أ رذلم.4
ً
ً
ئطٚأرأي أطةأرا٥ٜطأالاٟرلءزمأيأتتأ ٤أحهسأحؼيءلقأهمأٓ ٠ةأ ثصاتأللؼءنأياضرزتتأحطرأ ذرءضرأمي٠لسأي أ
ً
ً
تٜٔء أ ءز ءظأم أمصرأ رطحأهنأرفجهسأراصمأ لسضأٓ أشخمأزمن أمعةأهمأئضرز ظأ٣يءأهنأهمأحهسأ ٠عاأيتأللؼءنأ
ً
ً
ا هعأه وءأالأئسأٓيل5أ.
ه ءأبٔطيٝأح١أرأي :أمعأح٠تأطةأر أرملءزمأهمأالاٟرلءزمأراصمأ ٜطنأٓ ألاأراسمالأمرحبأتعٛحرأرأي أ
رملةري أمرملاعم أات أمةعحعز أرأي أ إ أللؼءن أٓ ألا أ ؼر٠ث ت أميٌيئن أٓ ألا أحءهطا أمةرعٛحرأرأي أرمللةش أت ّٜأ
راسمالأا ٔء أ٣طر رتأئشأتأ تأيـٔطأيأتتأ ان أ يءضأحهساأزمن أهنأ نرِطظأمالأ ٜ٥قأت٠طيطأح١أرأي أي أ ابأهنأ
ً
ً
ت٠عاأراسمالأي ةِةشأؿطميأرأي أييءأ أ تأ اعيءأم لةيءأ ٔٛألاأراسمالأهنأت سزأػءٓء أرأي أمتةِةشألحءظر أظأ
أحةث أ ٦ءن أرأي أمهمٟء أراطرحل أهس أ ذءًطألكءيل أمراعجعأ

مهمٟء أراطرحل أا ٔء أمهن أتوي أػل رت أ
ً
مراـةذعدلأمتيهئأاتأرمل٦ءنأرالة١أصخةء أهمأهنأتطرٟبأراسمالأ ٦ءنأرأي أ أ ٌءي٠رتأا ـطميأمرملعركٜء أرا أ
ت ٜ٥أػل لأرأء أمصخرتأظأمصرأ ءأتل أٓ ةتأ ألٓلنأرأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءنأطةأح١أرأي أمراصمأمعأ أ
٥يل أرفخطيلأراصخلةل6أظ
 1الدليل العريب حول حقوق اإلنسان  ،حترير  /حمسن عوض  ،الطبعة األويل  ،ادلنظمة العربية حلقوق اإلنسان 2005 ،م  ،ص.11
 2سورة التوبة ،اآلية (.)60
 3أنيس ،إبراىيم وآخرون ،ادلعجم الوسيط ،القاىرة ،دار ادلعارف1972 ،م ،ص.638
 4بدوي ،أمحد زكي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بريوت ،مكبة لبنان1977 ،م ،ص.448
 5حممد ،عبد الرمحن سليمان ،رأس ادلال البشري والالمساواة يف توزيع الدخل ،رسالة ماجستري ،جامعة النيلني1999،م ،ص. 5
 6ادلواد ( )24 ، 23من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان .
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رأي أئربرأراعػة لأرػءػةلأاإللؼءنأار ثةلأرحرةءحءتتأمهٛطرزأهػطتتأمرملاريٕأراصمأ ٠عاأيتظأمرأي أح١أ
ً
ً
أرفخ٠ع ٞأا٥ؼبأرأ فظأ٣يءأمعأ ٔ عاأهمشأمهمػٕأرملعرضزأرملرءحلأا ٠ٜطرتأٓ يء أيأنأراٜطزأرأء أٗءاثء أ ءأ ٦عنأ
ً
ً
ٟءزضرأ ءأ ٦عنأٟءزضرأٓ ألاأئٓءتلأه٣ثرأ أشخمأم أمةءأ رطحأر طأراصمأ ةاشأٓةتأمحعزأهٓسرزأ٣ثحر أ أرملرثٌ حنأ
راص ئأراصمأ عيسأ أرضتٜءْأحس أرا٠ٜطأطةأرملاريٕ.1أ
ر٠ض أالآتررٚأيءفخ١أطةأرأي أيءٓرثءضاأ أح٠عٞأئلؼءنظأهنأا ٦أٛطزأ أرٛطرزأرفخ١أطةأرأي ظأٛءفخ١أطةأ
ً
رأي أئن أهمالأرملـءض٣لأطةأئترءجأمدس لأهلـٌلأرملاريٕأللؼءلقأمرفخ١أطةأرملـءض٣لأطةأراٜعرةسأرأءةس أٓ أًطي١أ
ً
ً
مصاأرلـٌلأرملـتر٣لأئلألاأرفخسأراصمأ  ٜ٥أ ؼرعى أ ٔ ـةء أالة٠ءظأمم٥صرأٛانأرفخ١أطةأرأي أ  ٜ٥أٓساأرػ ثٔءزأ
همأٛطزأ أرفخةء أالاٟرلءز ل.أ
ميةِطأئلألاأ ِٔشأح٠عٞأللؼءنأيءٓرثءضمءأئ اءيةلظأ٤ءفخ١أطةأرا٘صرتظأهمأرفخ١أطةأرارٔ ةشظأهمأُطمٚأرأي ظأهمأ
رمل ء٣يلأرأءزالظأهمأحطيلأرارٔثحرظأي ةيءأرفخ١أطةأرأي أ روي أبٔىأرفجعرتبأراؼ ثةلأرملرٔ ٠لأيءإلضمءٞأراةءحشأ
ٓ أرفجهسأرأ ٠ةأهمأراثسلقظأمةءاـ٠ءتظأي أيثٔىأزضحء أرمل٦ءيس ظأ٣يءأهنأرأي أ عحألاأا ٥ثحر أيأتتأهزرتأراعرحبأ
ً
راث٠ة أٓ ألاأراةٜؽظأهمأهتةءأتةِطأئلألاأرأي أيءٓرثءضاأؿ ئءأٓ ةةءأهنأتنهىأيتأح ىأ ٥ربأاةءأراث٠ءت.
املطلب الثاوي :مفهىم البطالت وآثارها:
ً
أوال :حعريف البطالت:
ّ
راثٌءال أا٘ل أحءت أ أ ءز أ"يٌ "ظ أٛءأء أطة أيٌءال أهم أبٌٔ ظ أٛهعأيٌء٨ظ أمةٌ أرأء أهم أتع ٟٝأٓ أ
ّ
ً
رأي أبؼجب أدءضج أٓ أئضرزتتظ أ٣يء أهن أراثٌءال أهة أرأٌءالظ أ٣يء أهنهء أه وء أهةءْ أمتع ٟٝأمػ٠عيظ أٛي أتثٌ أ
ّ
بٌٔ 2ظ أممةء أ اب أ لحِل أهن أراثٌءال أمرأٌءال أطة أرا ٘ل أ طرزٛءن أملٔن أمرحس أٛةيء أت٠لساظ أمةٔن أرارٌٔ أٓ أ
رأي أهمأرارعٟٝأٓةتأألمأػجبأ أرػثءبأدءضجأٓ أئضرز أرأء ظأمطةأشا٧أئمسرضأا٠سضر أرأء ظأمهةءْأفجهساأ
مشرتت.3
ً
ه ءأبٔطيٝأراثٌءالأٞأالاكٌلحأ٠ٛسأبٔسز أي ؼبأ٣ثحرر أ أرا٠ٜهءتأمة ؼبأرفجهلأرا أ ةِطأهايهءأ نهءظأ
ّ
ٔٛط ٛأيأنهء:أرفخءالأرا أ ٦عن أٛيهءأهمائ٧أرٛطرزأرملةريعن أا٠ع أرأي أمراطرٗثعن أٛةتأمرا٠ءزضمنأٓ ةتأمرفخطيلعنأ
ٓ ةتأ ث ثعنأٓةتأا٥نهشأالأ اسمتت.4

 1جالل الدين ،حممد العوض ،إجازات التنمية ادلستدامة ومناىضة الفقر ،اخلرطوم ،جامعة أمدرمان األىلية ،ب.ت ،ص.11
 2أبن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص.160
 3حسن ،صالح علي علي ،تأمني البطالة يف القانون رقم  135لسنة  ،2010اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة2013 ،م ،ص.10
 4م أبو العز ،محد صفى الدين ،مشكلة البطالة يف الوطن العريب ،معهد البحوث والدرسان العربية ،ص.16
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أرا٠ع أرأء ل أيءاطٗش أ

أهنهء أٟءزض أ

مضرٗثلأطةأرفخلع٨أٓ ألاأٓي .1أهمأهةأرفخءالأرا أالأيؼرذساأٛيهءأرملاريٕأٟع أرأي أٛةتأالاػرذسراأر ث .2
مرأءً عنأمشأرٛطرزأرا٠ءزضمنأٓ ألاأرأي ظأمراطرٗثعنأٛةتظأما ٥أالأترعرٛطأاهشأٛطكلأرفخلع٨أٓ ةت.3
٣يء أبٔط ٚأراثٌءال أيأنهء أرارع ٟٝأ(رارٌٔة ( أرفجبرم أفجعت أ أٟعم أرأي أطة أ اريٕ أ ء أٓ أرأي أيءاطٗشأ
مرا٠سض أٓ ةأرأي أملترءجظأٛءألشخءقأدل٨أٟوءئهشأاثٔىأراع ٟأطةأراث ثأٓ أٛطقأا ٔي أرملرءحلأه ء هشأطةأ
ئ ةءتأشا٧أراع ٟأئربرمنأطةأحءالأيٌءال.أرا٠عمأرأء لأ أراؼ٦ءنأمشأحيةٕأراطرٗثحنأمرا٠ءزضي أٓ ةأرأي ظأميرشأ
ٓءز أرػ ثٔءزأرًٜء٨أزمنأػ أ()15أػةلأم٣ثءضأراؼ أمرملر٠ءٓس أمرأءحعي أمضةء أراثةع أمٗحرأراطرٗثء أطةأرأي أ
ً
ً
ً
مراٌلب أيأتعرٓهش .4أبٔط ٚأراثٌءال أيأنهء أبٌٔ أحءتب أ أٟعم أرأي أبٌٔل أٓ أرأي أا يةري رٟرلءز ء أبٌٔلأ
ً
رهٌطرضيءأضٗشأ ـ٠لأرأي أمضٗثرتأٛةت.5
مرملٔ عاأهنأٓةسأ ٤أ اريٕأ ءأيؼةىأيءا٠عى أرأء لأمهةأٓءز أرشخءقأرا٠ءزضمنأٓ ألاأرأي أ ءأيحنأػ أ
ً
رفخء ؼلأٓـط أمرفخء ؼلأمراؼرحنأ أرأيطظأٛاشرأمحسأ أيحنأمإالتأ أالأئي أرٓربرأشا٧أتعٓء أ أراثٌءالظأ
مةءاطٗشأ أؿةعْأرػرذسراأاّٜأ(راثٌءال)أطةأ اء٨أراسضرػء أالاٟرلءز لأمراسضرػء أالاحريءٓةلظأئالأهتتأالأ عحسأ
ً
رتٜءٞأيحنأالاٟرلءز حنأبـأنأت س سأ ءمةتهءظأحةثأ ذر ٝأ ٜهعاأراثٌءالأتثٔء أاِعرمطأٓس س أ٣يءأهنهءأبٔن أهؿةءتأ
ذر ٜلأطةأراثلزأ ذر ٜل.6
ً
تريث أراثٌءالأم٠ٛء أا يٜهعاأراطػة أطةأراٜط ٞأيحنأحجشأرأي أ ٔطمنأمحجشأرأي أرملؼرذساأطةأرملاريٕأ
دل٨أٛتر أظ ةةلأ ٔةةلظأٓةسأ ؼرعيء أرحعضأراؼءةس ظأم أ شأٛانأحجشأراثٌءالأ ريث أطةأحجشأراٜاع أيحنأ ٤أ
أرا٥يةلأرملٔطمهلأ أرأي أمرا٥يةلأرملٌ عةلأ ةتأطةأػعٞأرأي أٓةسأ ؼرعىأ ٔحنأ أرحعض.7
راثٌءالأبٔن أٓساأرػرذسراأهمأٓةلطأ أٓةءكطألترءجأيٌءٟرتأرا٠لعى أممصرأئن أهنأ ٤أٓةءكطألترءجأ
رملرءحلأملاريٕأ ءأبٔءلقأ أمصاأراِءمط أٗحرأهنأرا٠عى أراجـطيلأهةأرا أبـ٦عأ أراثٌءالأألنأاهءأكع أ ي ٥أهنأ
طتٕٜأمت٦عن أاتأث ءضأػ ثةلظأٓ ةتأٛانأاّٜأراثٌءالأهكثحأ ٌ ١أٓ ألاأيٌءالأرا٠عى أراجـطيلأٓ ةتأٛانأرأءً حنأمشأ
رٛطرز أرا٠ءزضمن أٓ ألا أرأي أما ٥أالأترعٛطأاهشأراٜطق أح ى أيءانؼثل أا ص أئي عن أٛان أراثٌءال أهة أرمل٠ءضتل أيحنأ
ً
راع أرملثصم ٨أ ٔٛةء أطة أرأي أمراٜتر أراع ةةل أرا أ طٗب أرأء أي٠وءئهء أطة أرأي أٓ ألا أ ؼرعى أحؼءب أٓسزأ
 1سعععود ،عمععر حممععد الصععادق أمحععد ،البطالععة يف العععامل اإلسععالمي ،ععوث ادلععم ر الععدويل للعلععوم االجتماعيععة ،مركععز صععال عبععدا ا كامععل ،وقسععم االجتمععا بكليععة الدراسععات اإلنسععانية ،جامعععة األزىععر،
1419ىع1998/م ،ج ،5ص.408
 2حممد ،صالح الدين حممد ،مشكلة البطالة ،اجمللة العلمية ،كلية التجارة بنني ،جامعة األزىر ،العدد  ،19ص.344
 3الرباوى ،راشد ،ادلوسوعة االقتصادية ،جدة ،دار الشروق1399 ،ىع  ،ص.94
 4الوازين ،خالد واصف -الرفاعي،امحد ،مبادئ االقتصاد الكلي ،الطبعة الرابعة ،عمان ،دار وائل للنشر ،2001 ،ص .265
 5خصاونو ،صال ،مبادئ االقتصاد الكلي ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،دار النهضة للعربية ،2000 ،ص .163
 6الرماين ،زين حممد،كيف عاجل اإلسالم البطالة ،رسالة ماجستري ،كلية التجارة ،جامعة األزىر1420 ،ىع2000/م ،ص.4
 7جنا ،علي عبد الوىاب ،مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،الطبعة الثانية2015 ،م.10 ،
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رملرٌٔ حن أطة أهم أم ٟأ ي ٥أئحلءت أٓسز أرشخءق أراطرٗثحن أغة أرأي أمرا٠ءزضي أٓ ةت أمًطح أرملؼرذس حن أطةأ
رلـٌلأرملذر ٜل.1
مطةأرارٔطيٝأراـءػٕأا ثٌءالأراصمأهمك أيتأ ةِيلأرأي أراسماةلظأمراصمأ ةمأٓ ألاأهنأ"رأءً أٓ أرأي أ
معأشا٧أراٜطزأراصمأ ٦عن أٛع ٞأػ أ ٔةةلأيلأٓي أممعأٟءزضأٓ ألاأرأي أمضرٗبأٛةتأميث ثأٓةتأٓةسأ ؼرعى أهحطأ
ػءةسأا٥ةتأالأ اسا".2
ئربرأ ٜهعاأراثٌءالأ أرملٜءمةشأرا أهدص أهميةلأ٣برى أطةأرملارئء أرملٔءكط أ أحةثأراث ثأمرار ة ظأ
اصرأرػر عشأ عهعْأراثٌءالأبـ ٦أضة س أٓ ألاأٓةء لأهصخءبأرا٠طرضر أراؼةءػةلظأم٣صا٧أٓ ألاأرمريءاأراثءحثحنأطةأ
ً
رملاء٨أالاحريءعةأمالاٟرلءزمظأيءٓرثءضاأ عهعٓءأ ٜطنأتٜؼتأبـ ٦أزرةشأم لحأٓ ألاأراؼءحلأرأءملةل.
ً
ثاهيا :آلاثار الاقخصاديت والاجخماعيت للبطالت:
ئنأراثٌءالأ ـ ٦لأرحريءٓةلأرٟرلءز لظأي أ طنأدث ثأيهسزأ٣ةءنأرملارئء ظأيءاؼ٠عيأمالانهةءضظأميهسزأ

ً
ه وءأه أرملاريٕأمرػر٠طرضاظأمه ةتأراؼةءس أمالاٟرلءزمظأٛءاثٌءالأتإزمأئلألاأرت ـءضأرا٠ٜطأمرلألاأٓساأرًيئةءنأراٜطزأ
ئلألاأرملؼر٠ث .3
متيث أٟوةل أراثٌءال أطة أراع ٟأراطرم أئحسى أرملـ٥ل أرػءػةل أرا أتعرحت أ ِٔش أزم ٨أرأءاش أيءدرلٚأ
ؼرعيء أت٠س هء أمهتِيتهء أالاٟرلءز ل أمالاحريءٓةل أمراؼةءػةلظ أمأ أهػعه أمهيطظ أػيء أرظ ل أالاٟرلءز ل أرا أ
تعحسأطةأراسم ٨أراةء ةلظأمهةأتٜءٟشأ ـ ٦لأراثٌءالأهمأراتزر سأرملؼريطأرملٌطزأطةأٓسزأرٛطرزأرا٠ءزضي أٓ ألاأرأي أ
مراطرٗثحنأٛةتأمراثءحثحنأٓةتأزمنأهنأئثرمرأٓ ةت.4
٣يءأئنأراثٌءالأ أهؿسأردٌءضأرا أ عرحههءأرأء عنأطةأ٣ثحرأ أػءحء أرأي ظأملءأاهءأ أث ءضأ ثءؿط أا ؽأ
ٓ ألاأرأء أ ٛؼبأي أمٓ ألاأهٛطرزأهػطتتظأيءإلهءٛلأآل ءضمءأٗحرأرملثءؿط أٓ ألاأالاٟرلءزأرا٠ع قأا ثلز.5
تِ أراثٌءالأ أهمشأرا٠وء ءأالاحريءٓةلأرا أبٔ٥طأكٜعأرٛطرزأ أثنأئلألاأثدطأمالأئسأ أػجة أرملثءا٘لأ
را٠ع ٨أيأن أرا٥ثحرأ أرملـء ٤أالاحريءٓةل أمرفجطرةش أرا أبـهسمء أراـٔعب أبٔعز أياصمض أٓية٠ل أئلألا أمحعز أ ـ ٦لأ
راثٌءالأٛهصاأراِءمط أتةٔ٥ؽأطةأتثٔء أػ ثةلأٓ ألاأرملارئء أمتٌ أٓ يهشأطةأؿ ٦أحطرةشأيأتعرٓهءأرملذر ٜلأمطةأ

 1احلاج ،منرية عبدا ا يوسف ،تقييم عالقة السياسات االقتصادية مبعدل البطالة يف السودان ،رسالة ماجستري ،جامعة النيلني2017 ،م ،ص.53
 2زكي ،رمزي ،االقتصادي السياسي للبطالة ،جملة عامل ادلعرفة ،العدد  ،226الكويت ،أكتوبر 2997م ،ص..39
 3سليمان ،سلوى ،البطالة يف مصر ،القاىرة ،دار النهضة العربية1989 ،م ،ص.9
 4أمحد ،عبد الرمحن أمحد ،مدخل إىل إدارة العمال الدولية ،السعودية ،دار ادلريخ للنشر2001 ،م ،ص.30
 5حسن ،صالح علي علي ،تأمني البطالة يف القانون رقم  135لسنة  ،2010اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة2013 ،م ،ص.13
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ؿ ٦أرهٌطريء أتٜؼةلأمٓلجةلأا يرثٌ حنأم ءأئلألاأشا٧أ أ ـء ٤أرحريءٓةلأيحنأرػطأتل أئلألاأحءالأرار٧٥ٜأ
مالاتٜلء٨أمأ ةءأالأتأبقأياس سأححنأت٠ع٨أهنأحطرةشأرا٠ر أمراؼطٟلأحصمضمءأراثٌءال.1
ً
ئشرأ٤ءنأا ثٌءالأث ءضأهدطىأدٌحر أٓ ألاأحةء أرٛطرزأمبؼجبأاهشأحط ءتءأ أهتعرْأهدطىأٛانأت ؼحنأراعهٕأ أ
دل٨أراسٓشأرملءلةأطةأكعض أزد أػة٦عن أ سمزأر طأماس ةءأ٣شأ٣ثحرأ أراـعرمسأٓ ألاأهنأراثٌءالأاهءأترءةيأبٔةس أ
ٗحرأ٠ٛسرنأراسد أييءأطةأشا٧ألهطرضأراةٜؼةلأم٠ٛسرنأحءٛعأرأي أمرملهءض أمراث٠لأطةأراةٜؽأمرظز ءزأرأ أرملطهةلأ(أ
ي أمظيءز أراعٛةء ) أمئٛؼءز أرألٟء أرػطيل أمرفخةء أالاحريءٓةل أمٟؼع أالاػرٔثءز أالاحريءعة أمتٜءٟش أرارعتطر أ
رأطٟةلأمراريةحزأيحنأرفجنؼحن.2
ً
ه ءأيءانؼثلأا سم٨أراةء ةلأٛءاعهٕأه٣ثرأحطحءظأ ٔٛألاأراطٗشأ أٗةءبأرملٔ ع ء أٓ أ ٔسال أراثٌءالأٛيهءظأٛانأ
ً
ٔسال أراثٌءالأبٔسأه٣ثرأرضتٜءٓءظأحةثأئنهءأتطحٕأارذ ٝأٟعى ألترءجأ أتءحةلظأمهٔٝأ ٔسال أالاػ ثيءضأرمل ألاأ
مرتذٜءنأتلةبهءأ أتس٠ٛء أالاػ ثيءضأرحةب أرملثءؿطظأههٝأئلألاأشا٧أئ ٠ء٨أ٤ءم أمصاأراسم ٨أيءاس عن أرفخءضحةلأ
مهٓثءتأمصاأراس عن.3
ميرطحأ أ ٤أشا٧أ ءضأالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأمراؼةءػةلأا ثٌءالأٓ ألاأرملارئء أرملٔءكط ظأالأػةيءأطةأ
ُ أمةيةلأراةِءاأراطهػيءلةأٓ ألاأ ذر ٝأي سرنأرأءاشظأمدوعْأػع ٞأرأي أملإؿطر أرأطنأمراٌ بظأمرارٌعضأ
رار٥ةعاعجةأراهءة أمراصمأهزىأيسمضاأئلألاأالاػر٘ةءتأٓ أ٣ثحرأ أر سمأرأء لأئحل٨أ الأ أرأيءالأرار ٠ةس لظأ
ً
 ٤أشا٧أ ط ىأيِلاتأٓ ألاأرفجعرتبأالاٟرلءز لأا سم٨أمرٛطرزظأياءتبأ ءضأالاحريءٓةلأمراؼةءػةلأمرا أترأ طأتأ حررأ
ً
يءا٘ءأحطرتأ٠ٛسرنأهٛطرزأرملاريٕأاعُءةٜهش.
املبحث الثاوي :إطار القاهىوي ملشهلت البطالت وحق العمل
املطلب ألاول :أثر مشهلت البطالت على حق العمل:
ً
ً
ئنأ ٤أئلؼءنأ  ٥ؼبأح٠عٟء أ ٔةعيلأهػءػةلأا٦عتتأئلؼءتءظأمهةأح٠ع ٞأؿء لأٓطٛهءأللؼءنأيءٓرثءضاأ نرة أ
ئلألاأرفجنؽأراجـطمظأمهةأتط قأئلألاأحيء رتأ أرأةٝأالاػ ثسرزأمراِ شظأمةءارءلةأئلألاأهيءنأح٠تأطةأرفخةء أمشا٧أطةأ
ً
ئًءضأرملللخلأرأء لأظأٛانأللؼءنأيٌثةٔرتأهٔةٝأممفأا ؼ أات-أدلٛءأالخةعرن-أحيء لأًثةٔةلظأممعأ أهح أ
شا ٧أطة أحءحل أئلألا أهيءتء أت يةتأ أهدةت أللؼءن أ٣يءأتةٌ  ١أح٠ع ٞأللؼءن أ أتثص أراِ ش أ هيء أ٤ءن أ أتءاظأ
مةءارءلة أ أمحعب أراسٛءْ أٓ أرملِ عا أار ٠ة ١أ ٤أراويءتء أرا أت يةت أ أراراءمظر أمرا أت٠عا أٓ ألاأرفخطيلأ
ً
مرملؼءمر أمرأس٨أهمأٓ ألاأٟةشأتوي أاإللؼءنأرفخةء أمر أمرارعرظن أمةءارءلةأراؼٔءز أ ءزراأراِ شأٗءاثء أ ءأ لسضأ
 1احلاج ،منرية عبدا ا يوسف ،تقييم عالقة السياسات االقتصادية مبعدل البطالة يف السودان ،مرجع سابق ،ص.57
 2أمارتيا ،سن ،ترمجة شوقي بالل ،التنمية حرية ،عامل ادلعرفة ،مايو 2014م ،ص.122-121
 3صدقي ،سعد حافظ حممود ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية ادلتوقعة لألزمة وتأثريىا على أسواق العمل ،ادلم ر العريب األول لتشغيل الشباب ،اجلزائر2009 ،م ،ص.285
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ٓ أراسم ٨أٛان أراسٛءْ أٓ أح٠ع ٞأللؼءنأهكثح أيهس ٚأيءاسضحل أرملألا أئلألا أحيء ل أرملعرً أ أتاءمظر أمبٔؼٝأ
رفخء٣شظأمشا٧أيرعٛحرأهػؽأٟءتعتةلأتوي أمصاأرفخ٠عٞأ أزمنأهمأتيةحزأيءٓرثءضأللؼءنأمعأطةأشرتتأٟةيلأ ٌ ٠لظأ
مةءارءلةأٛانأ ٤أراةءغأػعرػةلأ هيءأ٤ءت أهحةءػهشأهمأا٘تهشأهمأٓ٠ةستهشظأممصاأرفخ٠عٞأطةأرانهء لأهطمضيلأاإللؼءنأ
ً
ا٦عتتأبـطر أمهنأٗةءبهءأ ٠ٜساأئلؼءت رتأٛه أئشنأ راصض أطةأًثةٔلأللؼءنأيءٓرثءضاأرا٦ءة أراعحةسأراصمأ رلطٚأ
بٔ ٠تأظأمراصمأ ٠عاأتٌعضأرأءاشأمت٠س تأٓ ألاأ ٠سضتتأٓ ألاأرار٥ٜحرأمراري ةمأرار ة أ يءأ يحزاأٓ أي٠ةلأرا٦ءةةء أ
ً
1
ردطىأميأ تأحطيءأيايةٕأرا٠عرتحنأراوء ةلأفخ٠عٟت
ً
رك أحطيلأرأي أزمن أٟةسأهمأؿطيأهمأرػرثةءتأئالأ ءأ عضزاأرا٠ءتعن أمالأ ٦عنأ ذءاٜء أا ةِءاأرأءاأم زربظأ
ٛة٦عن أا صخمأهنأ ذرءضأهمأتعْأ أرأي أئي أم ٕأ أئي أمالأ ابرأٓ ألاأٓي أالأ طيساأيي ىأردرةءضاأمالأ
ٜطنأٓ ةتأهنأئي أٓةع ظأالءحبأرأي أشر أالادرةءضظأٗحرأهنأرملـطْأٟسأ ٜطنأطةأبٔىأرحةءنأرا٠ةعزأرا أ
ت سأ أمصاأرفخطيلأرير٘ءتأت ١٠أ للخلأرأء لأٓ ألاأمحتأرفخلعقأ راؼس أطةأ للخلأٛئعيلأا ٔء أهمأكءحبأ
رأي .2
هنأللؼءنأرا٦ءزحأرملةريأ  ٤أ أٓط ٞأحث ةتأمعأراعحةسأراصمأ ل أئلألاأ طتثلأرفخطيلظأمئشرأ٤ءنأرأي أمعأ
ً
رفخطيل أٛان أرأ٥ؽ أه وء أصخةحظ أٛءاثٌءال أضٞظ أمرا٥ؼ أٓثعز لظ أػعرت أه٤ءن أ ٔهء أ ء ٨أٓطيى أها أ٠ٛطأهة١ظأ
ٛءاثٌءالأ ٕأرملء٨أتذعى أراطهغأ ويطأرا ٠بأمييع أراويحرظأمرا٥ؼ أ ٕأراؼٔلأًطي٠لأرأثعز لأا ٌٔءاأمراـطربأ
مرملذسضر أمراث٘ء ء أم ء أئلألا أشا ٧أ أهاعرن أراؤ ٝأرملرة٥طأطة أ ِهطأراثصخ أمربهلظ أممصر أراؤ ٝأرا٥ثحرأراة٠ٜء أ
ً
ً
مرملٌءابأمعأيسمضاأًطي١أئلألاأالات طرٚأمراص٨أمل أيةساأرمل صر ظأممةءأ رسد أهٓسرتأهللاأحةةء أمهٓسرتأراعً أهحةءتءأ
اةجرءٓعرأش لأمصرأراؤٝأرملة طٚأٛر٦عنأراطز ظأمراةٜءٞظأمرفخةءتلأا ويحرأما عً أمبؼ ةشأر طأاألٓسرتظأمراثٌءالأ
ٕأرا٠ٜطأٓثعز لأهزهةأمه طظأئشأهةأرا أتلةٕأرفخءهٔحنأمرفجثةءتأمرفخـشأمرتثءْظأمهةأرا أتسٕٛأئلألاأرملاريٕأ
ياةعؾأرا لعقأمراةلءيحنأمراؼٜءححنأمرمل ؼعاحنأمرا٠عرز أمرمل ؼٔ٥ء أمراٌءمطر .3
مت ثةلأرفخ١أطةأرأي أالأتر ١٠أيءملـءض٣لأطةأهمأاعن أ أهاعرنأرانـءيأالاٟرلءزمظأما٥نهءأتروي أطةأراعرٕٟأ
ً ً
ح١أ ٤أئلؼءنأطةأهنأترءحأاتأئ ٦ءتةلأ٣ؼبأضظٟتأبٔي أ ذرءضاأهمأ ٠ث تأي طيلظأهمأهنأمةء٢أٓةلطرأ هيءأمعأٓةلطأ
الادرةءضأهمأٟثع ٨أ يءضػلألـءيأرٟرلءزمأ ءأا٥ؼبأراطظٞظأمم٥صرأٛانأرفخ١أطةأرأي أالأ ٠رلطأ ٔةءاأٓ ألاأتعظةٕأ
ً
رأي أي ةث أيؼيح أييـءض٣ل أرفجيةٕظ أي أئن أه وء أهن أرػ عب أراصم أ ٜو ت أراصخم أا٥ؼب أضظٟت أمعأ أ
ً
هيءتء أح٠عٞأللؼءنأه وء.

 1الصباح ،سعاد حممد ،حقوق اإلنسان يف العامل ادلعاصر  ،الكويت  ،الطبعة الثانية ،دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع1992 ،م  ،ص.47
 2خلف اا ،حممد عثمان ،الوسيط يف شرح قوانني العمل والتأمينات االجتماعية يف السودان ،اجلزء األول ،جامعة النيلني ،كلية القانون ،د.ت ،ص. 112
 3البقرى ،أمحد ماىر حممود ،العمل يف اإلسالم ،اإلسكندرية ،دار نشر الثقافة1970 ،م ،ص
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ً
بٔسأراثٌءالأئمسرضأا يعرزأراجـطيلظأمهةءٓءأا ع ٟظأمرفجهسأمراٌءٟلظأحةثأهنأراثٌءالأتإزمأئلألاأٓساأرػر٘ل٨أ
ً
ً
ل ٦ءتةء أراجـطيلأرملرءحل أيءملاريٕأرػر٘لال أ٤ء لظ أ يء أ إزى أئلألا أرتذٜءن أ٣يةء أراؼ ٕ أمرفخس ء أرا أ نراهءأ
ميريرٕأبهءأمصرأرملاريٕ1ظأ٣يءأهنأراثٌءالأتإزىأئلألاأئمسرضأهحسأرفخ٠عٞأرػءػةلأا ٜطزأممعأرفخ١أطةأرأي ظأمشا٧أهنأ
رأي أيـٔطأراٜطزأيأميةرتأطةأرملاريٕأراصمأئ فأٛةتظأمةةءنأشا٧أهتتأت ةالأ ٟلأرأء حنأرملـر٘ حنأمظيءز أٓسزأ
ً
ً
رأيء٨أرأءً حنظأت ٠أراؼ ٕأمرفخس ء أرملةرالأه وء أرملؼته ٥لظأم ٔنىأشا٧أه وء أاعأهنأرملاريٕأمك أئلألاأرأيءالأ
ً
را٦ء لأٔٛل أاعرز أ طم أرملاريٕأظيءز أ٣ثحر ظأحةثأتعزرزأرا٠عى أرالترءحةلأا ياريٕظأظيءز أ٣ثحر ظأٛي أرملي ٥أطةأ
ً
مصاأرفخءالأهنأ ٦عنأ ٤أٓء أ ؼر٘لأطةأرأي أراصمأ ةءػثتظأمراصمأت٦عنأٜ٣ءتتتأطةأهزرةتأه٣برأ ءأ ي2 ٥ظأمئشرأ٤ءنأ
ً
أرملي ٥أطةأمصاأرفخءالأرارعُةٝأرا٦ء ظأالاػرٜءز أ أحيةٕأٟعى أرأي أرػرٜءز أ٤ء لظأٛاتتأ أرملي ٥أه وءأ
ً
ً
ً
ً
طةأمصاأرفخءالأالاػرٜءز أ أبـ٘ة أ ال أبـ٘ةلأ٤ء لأه وءظأاصا٧أهٟط أ ِٔشأزػءتحرأراسم ٨أرملر٠س لأكةءٓةءظأ
ً
ه وء أزػءتحرأراسم ٨أراةء ةلظ أملٓلن أرأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءنظ أح ١أرأي ظ أبٔس أهن أحءت أيت أحيةٕ أراـطرتٕأ
راؼيءميل3ظأ
ً
ً
متِطر أالضتثءي أراثٌءال أطة أحءتب أ٣ثحرأ نهء أيءٓرثءضر أراٌ ب أٓ ألا أر سم أرأء ل أهدصر أطة أالآرثءضأهتت أٓطنأ
ً
رأي أ ٌٔ ظأميرأ طأيءاتر٣ةبأرأيطمأمرارٔ ةة أا ؼ٦ءنظأمة٠ع أرأي ظأميطتثٍأه وءأيءأعر أرا أتإ طأطةأ ٔسال أ
رملعراةسأ ث أرفخلعةلظأم ءأئايهءظأممصاأالآرثءضر أتأ أا ثٔسأالاٟرلءزمأه طأ ءأ٣يءأاِءمط أراثٌءال.4
ً
أمملءأ٤ءنأراٌ بأٓ ألاأرأي أ طتثٌء أيئسال أراةيعأم ٔسال أالاػ ثيءضأطةأركع ٨أراثءيرلأرفجس س ظأاصا٧أٛاتتأ
ي ٥أتةءم ٨أ عهعْأتأ حرأراثٌءالأٓ ألاأراؼةءٞأالاٟرلءزمأيلٜلأهػءػةلأٓ ألاأكٔةسأٓس أتعرحظأمرملر ثٕأملٔسال أ
راثٌءال أٓ ألا أرالٔةس أراسملةظ أ طكس أتط٣عأراؼةءػء أالاٟرلءز ل أطة أ ٦ء ٛل أراثٌءال أراةءحيل أٓ أحءال أراط٤عزأ
الاٟرلءزمأًعي أرح ظأمةلٜلأدءكلأطةأراسم ٨أرالةءٓةلأرملر٠س لظأمالأبؼ ثن أ أت ٧أراِءمط أراسم ٨أرملر٠س لأ
ً
راطة ؼةلظأمه وءأراسم٨أرػةعيلأحس ثلأراةيعظأضٗشأرتذٜءنأ ٔسال أراثٌءالأبهصاأراسم٨أ ٠ءضتلأب٘حرمءأ أراسم٨ظأ
متطحٕأراثٌءالأرملطتٜٔلأطةأراسم ٨أرمضمةةلأيلٜلأهػءػةلظأئهءٛلأئلألاأراط٤عزأًعي أرح ظأأعر أترٔ ١أيءاتر٣ةبأ
ً
رأيطمأا ٦أ أراؼ٦ءنأمٟع أرأي ظأمتطحٔهءأبٔىأرار٠ءضيطأراسماةلأحعةةءأألتيءيأراراءض أرفخءضحةلأراؼءةس .5
مأ أالاضتثءيأيحنأراثٌءالأمح١أرأي أ٤ءضتثءيأراؼجبأيءملؼجبأمرضتثءيأرأ لأيءملٔ ع٨ظأٛهعأرضتثءيأحرة ظأ
ٛي ىأ ءضغأللؼءنأح٠تأطةأرأي أهتر ٜأراثٌءالظأمرأ٥ؽأصخةحظأم أمةءأ ٦عنأرا٠ع٨أيأنأتعٛحرأرفخ١أطةأرأي أ
أحءتبأراسم ٨أمرتِيلأمٜ٣ءارتأمحيء رتأ ي أطةأًةءتتأ ٔءفجلأملـ ٦لأراثٌءالظأمتعٛحرأٛطقأرأي أمحيء تهءأ

 1الربعي ،أمحد حسن ،الوسيط يف التشريعات االجتماعية ،القاىرة ،دار النهضة العربية2000 ،م ،اجلزء الثالث،ص.18
 2سعد ،حب الدين حممد ،النظرية العامة لكينز -دراسة حتليلية ،البيان العريب1955 ،م ،ص.1
 3اخلشن ،إمساعيل فهيم ،تأمني البطالة يف ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعية ،رسالة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة القاىرة2002 ،م ،ص.17
 4صدقي ،سعد حافظ حممود ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية ادلتوقعة لألزمة وتأثريىا على أسواق العمل ،مرجع سابق ،ص.284
 5إحصائيات صندوق النقد الدويل ،IFS ،لعام 2009م ،ص.57
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ألٛطرزأرملاريٕأ ٦عن أٓبرأٓسزأ أرفخٌٍأمرابرر يأمرملـءضةٕأرا أبسخطأرملعرضزأراجـطيلظأئهءٛلأئلألاأمهٕأ اةء أ
فخيء لأح١أللؼءنأطةأرأي أمرملطرٟثلأرأٜءالأمهيءنأرأ فأرا٥طيشأألٛطرزأرملاريٕ.أ

املطلب الثاوي :الحمايت القاهىهيت لحق العمل ومعالجت مشهلت البطالت:
ئن أرفخ٠ع ٞأرأء ل أح٠ع ٞأالة٠ل أيءإللؼءن أتعاس أ ٔت أمت ةء أ ٔتظ أمراةءغ أطة أراريرٕ أبهاصا أرفخ٠ع ٞأئداع أ
اؼءممن1ظأمالأرحترراأالخ١أئالأطةأُ أػةءز أرا٠ءتعنظأمئشرأ٤ءنأ أراوطمضم أهنأ ٦عن أرا٠ءتعن أمعأراؼةسظأٛي أ
ً
راوطمضمأه وءأهالأ ٦عنأُءملءأئنأػةءز أرا٠ءتعنأالأبٔن أت ٥يتظأممةء٢أح٠عٞأهػءػةلأمًثةٔةلأاإللؼءنأ أحةثأ
معأئلؼءنظأمٓ ةأراؼ ٌلأٓساأرملؼءغأبهصاأرفخ٠عٞأألمأػجبأ٤ءن.2
ً
ميلحّ أهن أ ٜهعا أح٠ع ٞأللؼءن أٟس أٓط ٚأهبؼءٓء أ لخعُءظ أئش أاش أ ٠رلطأٓ ألا أراثٔس أراؼةءس أي أيـي أ
ً
ً
٣صا٧أهبٔءزر أرٟرلءز لأمرحريءٓةلأمتطةعيلأم ٠ءٛةلأمةةئةلأٓء٣ؼء أيصا٧أرارٌعضر أرا أ طأبهءأرأءاشأدل٨أرأ٠عزأ
ً
ردحر أمهكث أحةنئصأح٠ع ٞأللؼءنأطةأمصرأرألطأ رٔسز أربٔءزأٛه أٟث أ ٤أش تأػةءػةلأا٦عنهءأت٠عاأهمالأ
مةءاصر أٓ ألا أرفخ٠ع ٞأرملستةل أمراؼةءػةل أهم أٓ ألا أهيءن أر أمراٌيأت ةل أاإللؼءنظ أم٣صا ٧أرفخطيء أهم أرأ٠ةس أ
مراطهمأمرارٔثحرأمالاحريءْأمرارايٕظأئشأهنأمصاأرفخطيء أهطمضيلأاإللؼءنأالأ ي٥ةتأ أزمنهءأرا٠ةءاأيعُةٜرتأ٣الؼءنأ
همأرار٥ٜحرأمرأي أمةءارءلةألترءجأمليسرْأرا صرنأ ٠عاأٓ يهيءأتٌعضأراجـطيلأمت٠س هء3أ.
مصرأراٌءبٕأللؼءلقأراـء أالخ٠عٞأ وٜقأٓ يهءأًءبٔءأهدلٟةءأظأميأ هءأح٠عٟءأٗحرأٟءي لأا رةءظ٨أٓنهءظأمٗحرأ
ـطمٓلأالاتتهء٢أألمأػجبأ أرػثءبأظأمتلثحأمصاأرفخ٠عٞأهةأيصرتهءأ لسضأراـطٓةلأمالأبؼريسأؿطٓةتهءأ أهمأ
تِءاأٟءتعلقأمهعة.أٛاشرأهكسض أراسمالأراعًةةلأبـطةٔءأ ةته٧أح٠ع ٞأللؼءنأملعرًةيهءأيأنأ ط هشأ أحطيءتهشأ
راٌثةٔةلأ ثلأهمأ يحزأيةنهشأبؼجبأراس أهمأرك أهمأرا ٘لأهمأرأط ٞأ٤ءنأمصرأرا٠ءتعن أٓءضيءأ أراـطٓةلأرا٠ءتعتةلأ
م٤ءت أراسمالأرا أهكسضتتأٓءضيلأ أراـطٓةلأراؼةءػةل4أ.أ
ت٠عاأراسمالأطةأٓلطتءأرفخءلةأٓ ةأٓس أ ثءزبأهػءػةلأت ٥شأٓلٟتهءأ ٕأرملاريٕأراسملةأظأمتةِشأٓلٟلأرفخ٥شأ
ٛيهءأظأمهمشأمصاأرملثءزبأمعأ ثسهأػةءز أرا٠ءتعن أظأ٣يءأهنأراسمالأرا٠ءتعتةلأيؼيعأرا٠ءتعن أٛيهءأٓ ةأراسمالأظأٛة تزاأ
يويءنأرفخ٠ع ٞأمرفخطيء أاألٛطرزأطةأ عرحهلأػ ٌءتهءأظأمراسػرعضأيعكٜتأرا٠ءتعن أرٓ ألاأطةأرملاريٕأراؼةءس أهمأ
 1أنظر ديباجة اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان  ،ادلواد . 3-2-1
 2طبليو ،القطب حممد القطب ،اإلسالم وحقوق اإلنسان  ،د.ن ،ص38
 3الغنوشي ،راشد ،احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية  ،الطبعة األويل ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، 1993 ،ص. 41
 4دونللي ،جاك ،حقوق اإلنسان العادلية بني النظرية والتطبيق  ،ترمجة مبارك علي عثمان  ،القاىرة ،ادلكتبة األكادميية 1998 ،م ،ص 24وما بعدىا.
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ً
ايعٓلأرا٠عرٓسأرػءػةلأرا أ رشأم٠ٛء أاهءأتةِةشأراسمالأم يءضػلأرفخ٥شأٛيهءأظأمتريحزأمصاأرا٠عرٓسأراسػرعضيلأ
ٓءز أيءاسمراأظأمبٔ عأٓ ةأحيةٕأػ ٌء أراسمالأ٣ةِءاأٟءتعلقأظأم أمةءأتأبقأراـطٓةلأراسػرعضيلأمػةءزتهءأٓ ةأ
را٠عرتحنأردطىأمؿطٓةتهءأظأم٣صا٧أٓ ةأراؼ ٌء أرأء لأطةأراسمالأظأألنهءأت ٥ؼبأؿطٓةتهءأ أرا٠عرٓسأراسػرعضيلأظأ
ممرٕٟأهنأمصاأراـطٓةلأراسػرعضيلأتهسٚأئلةأحيء لأراٜطزأهسأت ٥شأراؼ ٌلأظأمهيءنأح٠عٟتأمحطيءتتأظأمهةأيصا٧أ
راويءنأرٓ ألاأاؼةءز أرا٠ءتعنأٓ ةأػ ٌء أراسمال.
ممرٕٟأر طأهنأ٥ٛط أح٠ع ٞأللؼءنأبٔبرأٓ أ ٛؼٜلأرا٠ءتعن أراٌثةعةأظأيذلٚأ٥ٛط أرفخ٠ع ٞأمرفخطيء أٛانهءأ
ً
ً
ً
رٓريس أطةأئ س عاعحةتهءأئلةأحسأ٣ثحرأٓ ةأمصاأرا ٜؼٜلظأئالأئنهءأطةأئًءضأراةِءاأرا٠ءتعلقأت ر أًءبٔءأٟءتعتةءأمهٔةءظأ
ميترتبأٓ ةأمصرأراريةحزأهنأتٜؼحرأرفخ٠عٞأمرفخطيء أ ر سزأطةأهعتأرا٠عرٓسأرا٠ءتعتةلأرا أت سزمءأمت ييهءظأيذلٚأ
ح٠ع ٞأللؼءنظأٛاتتأ ؼٕأاةةلطٚأئلةأه س عاعحةتهءأرا٠ءةيلأٓ ةأ ايعٓلأ أرملٔر٠سر أمرا٠ةشأردلٟةلظأ٥ٜٛط أ
ً
رفخ٠ع ٞأرفخطيء أتة ٠أ٥ٛط أح٠ع ٞأللؼءنأ أرملاء ٨أردلقة أئلة أرملاء ٨أرا٠ءتعلقظأهيءتء أالحترر هء أمحيء تهء أطةأ
ً
عرحهل أراؼ ٌلظ أمتعٛة٠ء أيةنهء أمة أ ٠روةء أرار٠سا أرأ ة ظ أمتٔس أهن أتوية أ٣ثحرأ ألٓلتء أراسماةلأ
مل ٟةيةل أزٓع أفخيء ل أح٠ع ٞأللؼءن أرٓريس أ٥ٛط أح٠ع ٞأللؼءن أٓ ة أ ٛؼٜل أػةءػةل أزماةل أيءإلهءٛل أئلةأ
را ٜؼٜلأرا٠ءتعنأراٌثةعة.1
مٓءز أ ءأئطٚأراثءحثعن أح٠ع ٞأللؼءنأيأنهءأ ايعٓلأرفخ٠ع ٞأرا أ ريرٕأبهءأللؼءنأيعكٜتأئلؼءتء.أمصرأ
رارٔطيٝأ اسأػةساأٛةيءأتل أٓ ةتأرملءز أرملألاأ ألٓلنأرأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءنأي٠عاهء:أ" عاسأحيةٕأراةءغأ
هحطرضر أم ؼءمي أطة أرا٥طر ل أمرفخ٠ع .ٞأممش أٟس أممثعر أرأ ٠أمراعحسرن أمٓ يهش أهن أئء عر أبٔوهش أراثٔى أيطمحأ
لدءت"ظأ٣يءأتاسأمصاأرالٜلأللؼءتةلأراـء لأالخ٠ع ٞأػةسمءأه وءأ أتمأرملءز أراثءتةلأ ألٓلنأرا أت٠طضأ
هنأ"ا ٦أئلؼءنأح١أراريرٕأيايةٕأرفخ٠عٞأمرفخطيء أرملص٤عض أطةأمصرألٓلنأزمتيءأتيةحزأ أهمأتعْأمالأػةيءأراريةحزأ
بؼجبأرأةلطأهمأرا عن أهمأرفجنؽأهمأرا ٘لأهمأراس أهمأراطهمأػةءػةءأمٗحرأػةءس أهمأرك أراعًن أهمأالاحريءعةأهمأ
راثرم أهمأرملعاسأهمأهمأمهٕأثدط".2
مطة أٓءا أ1966ا أرٓريس أر ش أرملر س أم ة٠رحن أزماةرحن أتطت٥عرن أٓ ألا أرفخ٠ع ٞأرا أتإزم أبهء أطة ألٓلنأ
رأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءن أميء أرأهس أراسملة أرفخءق أيءفخ٠ع ٞأالاٟرلءز ل أمالاحريءٓةل أمراث٠ءٛةل أظ أمرأهس أراسملةأ
رفخءقأيءفخ٠عٞأرملستةلأمراؼةءػةلأظأمٟسأكسٞأ ثأرملاريٕأراسملةأٓ ألاأمصاأراع ءة١أم٣صا٧أرٓريس أر شأرملر س أ
ً
ً
يطتع٤عالأردرةءضيءأ لخ٠ءأيءأهسأراسملةأرفخءقأيءفخ٠عٞأرملستةلأمراؼةءػةلأ رٔ ١أي ١أراٜطزأطةأرارِ شأئلألاأراهةئلأرا أ
تطرٟبأتةٜةصأرأهسأظأمهةأفجةلأح٠ع ٞأللؼءنأ"أ ا ؽأح٠ع ٞأللؼءنأ"أئشأرتته ٥أح٠عٟهشأ أٟث أح٦ع ءتهشأظأ
1سرور ،أمحد فتحي ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات  ،الطبعة الثانية  ،القاىرة ،دار الشروق 2000 ،م ،ص. 36
 2اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان  ،ادلواد (. )2 -1
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ً
ما ٥أمصاأل ٦ءتةلأترعٛطأٍ٠ٛأئشرأ٤ءت أراسمالأرملٔةةلأٟسأكءز ٟأٓ ألاأرأهسأظأممر ٠ٛأه وءأٓ ألاأرابرتع٤ع٨أظأٓ ألاأ
هنأراـطٓةلأراسماةلأفخ٠ع ٞأللؼءنأًيعحأٟءزضأٓ ألاأالاػراءيلأئلألاأت س ء أٓلطتءأرػءس أظأمة٠قأهنأ ثءزئهءأئلألاأ
رملٔةةحنأبهءأ ثءؿط أمهنأ رشأرحترراأمصاأرملثءزبأ أٟث أرفخ٦ع ء أظأهمأ أٟث أ أئسأتٜؼتأالخ٥شأٓةسمءأٍ٠ٛأظأ
متهيفأرًطمحء أراوة٠لأمأر ساعحةء أراثءٓثلأٓ ألاأرارٔلبأمرا٥طرمةلأمراريةحزأهمأرأةلطأهمأراس أيحنأللؼءنأ
مهدةت أللؼءن أظ أممصا أراع ءة ١ألٓلن أرأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءن أاؼةل أ1948ا أمرأهس أراسماةحن أمرابرتع٤ع٨أ
ً
الادرةءضمأبٔطٚأ ٔءأيءاـطٓةلأراسماةلأفخ٠عٞأللؼءن1أ.
متروي أحطيل أراري ٧أهمأح ١أرمل ٥ةل أراٜطز ل أمحطيل أراراءض أمرالةءٓل أظ أمرفخ٠ع ٞأالاٟرلءز ل أالأٗنى أٓنهءأ
ً
ً
ا ٥طر لأمتيعأللؼءنأحطر أيٜو أرملاهعزأرا٠ع قأمرارٔءمن أراسملةأمشا٧أم٠ٛء أاةِشأم عرضزأ ٤أزمالأظأماصا٧أتمأ
لٓلنأرأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءنأٓ ألاأح١أراصخمأطةأرأي أمطةأردرةءضاأبـطميأٓءزالأم طهةلأمح٠تأطةأتأػ ؽأ
راة٠ءيء أهمأالاتويءاأئايهءأحيء لأمللءفختأظأمح١أراٜطزأطةأراطرحلأطةأهمٟء أراٜطرٖأمح١أطةأ ؼرعىأ ٔ ـلأ٤ءٚأ أ
هح أرمل ءِٛل أٓ ألا أراصخل أمراطٛءمةل أات أمألػطتت أمات أرفخ ١أطة أتأ حن أ ٔ ـرت أطة أحءال أراثٌءال أمرملطن أمراعجعأ
مراتر أمراـةذعدل2أ.
ئنأالااتزراأراةععةأا سمالأييعحبأرفخ١أطةأرأي أ روي أراتزراأراسمالأيءحترراأمحيء لأمٜ٣ءالأئ ٦ءتةلأٟةءاأ ٤أ
شخمأبٔي أا٥ؼبأراطظٞظأمالااتزراأيويءنأحطيلأردرةءضأرأي أهمأٟثعاتظأميابأهالأتس طأراٜطقأرملرءحلأه ءاأ
راٜطزأا٥ؼبأضظٟتأ(راتزراأالاحتررا)ظأميابأهنأت ع ٨أراسمالأزمن أبٔطنأت ٧أراٜطقأا س ءضأٓ ألاأه سمأرا٘حرأ(راتزراأ
ً
رفخيء ل)ظأميابأهنأتعٛطأراسمالأٛطكلأا ٦أٛطزأالأ ريرٕأحءاةء أييث أمصاأراٜطكلأ(راتزراأيءألزرت)ظأ٣يءأ نثػةأئلألاأ
حءتبأشا٧أ ءمالأرأي أٓ ألاأت ثةلأردرةءضر أرٛطرزأألتعرْأرٓيء٨أرا أ ٜو عنهءأٟسضأرملؼرٌءْ.
ه ءأطةأراؼعزرنأحةثأئربرأزػرعضأراؼعزرنأالاتر٠ءلةأاؼةلأ2005اأهحسأترءةيأرتٜءٟةلأراؼلاأراـء أرا أ
حط أيحنأرفخ٦ع لأراؼعزرتةلأمرفخط٣لأراـٔثةلأار طيطأراؼعزرنأطةأتةٜءؿءأرا٥ةنةلأرا أحءتأٛيهءأٓ ألاأهنأ ٦عنأمةءا٧أ
زػرعضأرتر٠ءلةأ ٥شأراؼعزرنأطةأراٜتر أالاتر٠ءاةلأرا أتيرسأئلألاأ2011اأظأمراصمأ ١أٛةتأاـٔبأحةعبأراؼعزرنأهنأ
لعتعرأالػرٜرءتأ أهح أراعحس أهمأالاتٜلء٨أبٔسأشا٧أتشأت٦عي أفجةلأيطةءػلأهية أهاحرأاعهٕأمصرأراسػرعضأمهشأ
يث حنأ أرملإتيطأراعًن أمرفخط٣لأراـٔثةلأمتٔىأرا٠عىأراؼةءػةلأم٤

أحهعزمشأيلسمضأمصرأراسػرعض

ممةء٢أ لحِلأمء لأطةأٓةعرنأمصرأراثءبأحةثأحءتأبٔةعرنأ"م ة٠لأرفخ٠ع"ٞأ شأهحءي أرملءز أ()27أٓ ألاأ
ءمةلأمصاأرفخ٠عٞأي٠عاهءأ:أ

 1قمر ،حسن ،حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق األساسية وتطورىا وضماناهتا ،القاىرة ،دار ادلكتبة القانونية2006 ،م ،ص.30
 2راجع ادلواد ( )25 ،24 ،23 ، 22من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان .
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ً
 -1هنأت٦عن أم ة٠لأرفخ٠ع ٞأٓهسر أيحنأ٤ءٛلأهم أراؼعزرنأمةحنأح٦ع ءتهشأٓ ألاأ ٤أ ؼرعى أمراتزر ءأ أحءتبهشأ
يأنأ تر عرأح٠عٞأللؼءنأمرفخطيء أرػءػةلأمرأسرالأالاحريءٓةلأمرملؼءمر أمراس ي٠طرًةلأطةأراؼعزرن.
 -2ت ة أراسمالأمصاأراع ة٠لأمبٔعظمءأمتوينهءأمتةٜةصمء.
 -3بٔربرأ ٤أرفخ٠ع ٞأمرفخطيء أرملويةل أطة أالاتٜءٟةء أمرأهعز أمرملعر ة ١أراسماةل أرمللءز ٞأٓ يهء أ
ً
حيهعضيلأراؼعزرنأحعتأالأ راعهأ أمصاأراع ة٠ل.

أٟث أ

1

 -4تةِشأرا ـطةٔء أرفخ٠عٞأمرفخطيء أرملويةلأطةأراع ة٠لأمالأتلءزضمءأمالأتة٠مأ نهءأ"

محءت أراسػرعض أي ٥ش أالأتاس أات أ ثة أهمأ ٠ءي أهمأؿجةت أطة أ ٤أراسػءتحرأرملرٔءٟثل أطة أراؼعزرن أييء أطة أشا٧أ
ً
راسػءتحرأرا أح٥ي أراس ي٠طرًةء أراثلثأظأححنأ٤ءنأ ٤أزػرعضأ ةمأٓ ألاأرفخ١أهمأرفخطيلأم٠ٛءأا ٠ءتعنأ شأمياطزأ
ً
ً
رفخ١أراسػرعضمأ أ ويعتتأ ٤ةء أظأمبٔعيعر أاهصاأرفخ٠ع ٞأتل أرملءز أ()48أ أمصرأراسػرعضأٓ ألاأهتتأ:أ( ٕأ طرٓء أ
رملءز أ()211أرملرٔ ٠لأيآلنأحءالأراٌعرضبأأالأ اعظأالاتر٠ءقأ أرفخ٠عٞأمرفخطيء أرملةلعقأٓ يهءأطةأمصاأراع ة٠لأ
ظ أمتلعن أرمل ٥يل أراسػرعضيل أمرمل ء٣ش أردطى أمصر أراع ة٠ل أمت ييهء أمتٌث٠هء أمتطرٟب أ ٜعهةل أح٠ع ٞأللؼءنأ
ً
تٌثة٠هءأطةأراسمالأم٠ٛءأاهصرأراسػرعض).2
اشأ ٥رٝأرملـطْأيءملعرزأ أ( 27أئلةأ)37أرا أتل أٓ ألاأرفخ٠ع ٞأمرفخطيء ظأئتيءأهاع أرملـطْأراسمالأ٣صا٧أ
يايةٕأرفخ٠عٞأمرفخطيء أراعرضز أيءاع ة٠لأظأئشأ أراثءي أ أتمأرملءز أ()3/27أظأمرا أتل أكطرحلأٓ ألاأهنأبٔاربرأ
 ٤أرفخ٠اع ٞأمرفخاطيء أرملويةل أطة أالاتٜءٟةء أمرأهعز أمرملعر ة ١أراسماةل أفخ٠اع ٞأللؼءنأمرمللءز ٞأٓ يهء أ أٟث أ
حيهعضيلأراؼعزرنأحعتأالأ راعهأ أمصاأراع ة٠ل.
مم ة٠لأرفخ٠ع ٞأرا أتمأٓ يهءأمصرأراسػرعضأتر١ٜأ ٕأرملثءزبأرا أتويةتهءأهمشأ ل لأئٓلتء أٓءملةلأهماهءأ
لٓلنأرأءاة أفخ٠ع ٞأللؼءنأرالءزضأطةأرأءؿطأ أزيؼيبرأ1948اأ أر شأرملر س أظأمرأهسأراسملةأرفخءقأ
يءفخ٠عٞأرملستةلأمراؼةءػةلأاؼةلأ1966اأظأمرأهسأراسملةأرفخءقأيءفخ٠عٞأالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأمراث٠ءٛةلأاؼةلأ
1969ا.
ئنأراةلعقأرا٠ءتعتةلأٓ ألاأرملؼرعى أراسملةأمراعًن أٟسأ ٜ ٤أرفخ١أطةأرأي أم ٔءفجلأ ـ ٦لأراثٌءالظأمٟسأ
حءتأشا٧أطةأٓسزأ٣ثحرأ أرا٠عرٓسأرا ـطةٔةلظأ٣يءأهنأمصاأراةلعقأاشأب٘ ٜأٓ أحيء لأمصاأرفخ١أمشا ٧أيعهٕأ
ً
ً
ٓس أثاةء أملطرٟثرتأمهيءنأتٌثة٠تظأ يءأئن أيأنأمةء٢أراتزر ء أح٠ة٠ء أ أٟث أرفجهء أراطػيةلأطةأراسمالأتاءاأ
رملعرًةحن أيرعٛحرأٛطق أرأي أمحيء تهء أمهيءن أرػريطرضيتهءظأممصر أراتزرا أ نـأا أرا٠ءتعن أمرٓطر ٚأمٟعرٓسأرأسرالأ
مراعحسرنأراؼ ةشظأميأبقأشا٧أ٣ة ةالأًثةٔةلأملؼئعاةلأراسمالأٓ أضٓء ءمءأًءملءأُ أٟءةيلأٓ ألاأؿئعنهشظأي ةثأ
 1ادلادة ( )27من دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 2005م .
 2ادلواد ( )211 ، 48 ، 27من الدستور االنتقايل لسنة 2005م.
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ئربرأشا٧أ أهمحبأمرحثء أراسمالأطةأرألطأرفخس ثظأيءإلهءٛلأئلألاأشا٧أٛانأرفخٜءَأٓ ألاأح١أرأي أٛةتأ للخلأ
ـتر٣لأا سم ٨أاسٓشأرٟرلءزمءأمظيءز ألترءجظأميإزىأشا٧أيسمضاأا يؼءميلأطةأالاػر٠طرضأالاٟرلءزمأمراؼةءس ظأ
ياءتبأ للخلأرٛطرزأطةأت ؼحنأهمهءٓهشأالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأمح١أطةأرأ فأرا٥طيش.

الخاجمت:
بٔربرأراثٌءال أ

أهمش أرار س ء أرا أمرحه أرأءاش أا٦عنهء أ ـ ٦ل أشر أهبٔءز أتءضيذةل أمح٘طرٛةل أيي٠سرضأ

رضتثءًهءأييطرح أرارٌعضأالاٟرلءزمظأمٟسأحِقأرملعهعْأيءمريءاأرمل٥ٜطي أٓ ألاأردرلٚأ صرمبهشأمه٦ٛءضمشأ أٛتر أ
ظ ةةلأئلألاأهدطىظأمأ أمصرأرارٔ٠ةسأملـ ٦لأراثٌءالأ أ أ نهءأ ـ ٦لأاهءأحعرتبأٟءتعتةلأترٔ ١أيءا ـطةٕأيءٓرثءضاأمعأ
راصمأ ةِشأرفخ٠ع ٞأميطٓءمءأييءأٛيهءأح١أرأي ظأمةاءتبأتةِةيتأالخةء أالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأطةأرملاريٕظأم أ
مصرأ ةٌ ١أ أبقأراسمضأرا٠ءتعلقأ ريث أطةأرا ـطةٕأياءتبأرارةٜةصأملٔءفجلأ ـ ٦لأراثٌءالأمث ءضمء.
الىخائج:
 -1هن أراثٌءال أمرأي أٟس أهدصتء أححزأ٣ثحرأ

أالامريءا أمراسضرػل أ

أحءتب أرفجهء أراطػيةل أمراـٔثةلأ

مراث ثةلظأما ٥أُ أتةءم ٨أمصرنأرمللٌلخءنأ ة٠لتأراـيع ٨أي ةثأ ةِطأئايهءأ أحعرتبأ ذر ٜلظأممصرأ
يسمضا أهزى أئلألا أتثء أ٣ثحرأطة أٛهش أمصا أرا٠وء ء أمؿطحهء أم ٔءفجل أ ءضأرا أتةاش أٓ أراثٌءال أم٠ٛسرنأ
رأي .
 -2راثٌءالأتإ طأٓ ألاأ ذر ٝأتعرحةأرفخةء أالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأمراؼةءػةلأمٗحرمءظأمالأ ٠رلطأتأ حرمءأٓ ألاأ
ً
رٛطرز أ ٛؼبظ أي أ يرس أتأ حرمء أئلألا أراسم ٨أمرملارئء  .أٛه أرٟرلءز ء أتإزى أئلألا أ٠ٛسرن أرملعرضز أراجـطيلأ
ً
مبٌٔ أٓي ةلألترءجظأمرحريءٓةء أتإزىأئلألاأت٧٥ٜأرػطأمرملارئء أمرت ـءضأرفجطييلظأمػةءػةءأتإزىأئلألاأ
ٓساأالاػر٠طرضأمرلٔسراأر أمٗحرمءأ أ ءضأ يءأ لٔبأحلطا.أ
 -3مةء٢أرضتثءيأحرة أيحنأح١أرأي أم ـ ٦لأراثٌءالظأٟي أ٠ٛسأللؼءنأح٠تأطةأرأي أماشأتعٛطأاتأرفخيء لأ
را٠ءتعتةلأرالظ لأيطظ أ ـ ٦لأراثٌءالظأاصا٧أتاسأهنأراؼعةأراسم٨أملٔءفجلأ ـ ٦لأراثٌءالأم ءضةلأث ءضمءأ
الاٟرلءز لأمالاحريءٓةلأ سٕٛأطةأشر أالاتاءاأاويءنأح١أرأي أمحيء رت.
 -4تل أرملعر ة١أمالاتٜءٟةء أراسماةلأٓ ألاأٓسزأ أرفخ٠ع ٞأمرفخطيء أرا أ ابأهنأ ريرٕأبهءأللؼءنظأميأبقأ
ً
ح١أللؼءنأطةأرأي أمحطيلأردرةءضاأأطةأ ٠س لأمصاأرفخ٠عٞظأمشا٧أتِطر أالضتثءًتأيءا٥ثحرأ أرفخ٠عٞأ
ردطى أمهميهءأرفخ١أطةأرفخةء ظأممصرأئ٥ؽأالامريءاأراسملةأيويءنأح١أرأي أمحيء رتأم ٔءفجلأ ـ ٦لأ
راثٌءالأ أٟث أهٛطرزأرملاريٕأراسملة
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 -5مةء٢أٓسزأ٣ثحرأ أراةلعقأمضز أطةأالاتٜءٟةء أراسماةلأمراسػءتحرأمرا٠عرتحنأراسرد ةلأتةمأٓ ألاأح١أ
للؼءنأطةأرأي ظأياءتبأتلعقأهدطى أتروي أمهٕأ اةء أفخيء لأمصرأرفخ١ظأمراسم ٨أ ع لأييعحبأ
مصاأراةلعقأيءاؼعةأاٜ٥ءالأمصرأرفخ١أملعرًةيهءأمحيء رت.

الخىصياث:
 -1أهطمض أراتر٣حزأٓ ألا أتةءم ٨أح ١أللؼءن أطة أرأي أم ٔءفجل أ ـ ٦ل أراثٌءال أ

أ ةِعض أ ر٦ء  -أٟءتعلقأ

مرٟرلءزم أمرحريءعة أمػةءس  -أح ى أيؼهش أطة أئ اءز أهٛو أراٌط ٞأاويءن أح ١أرأي أمةءارءلة أ ٔءفجلأ
ـ ٦لأراثٌءالظأمشا٧أبؼ أرا ـطةٔء أرمللةيلأممهٕأرفخٌٍأمرابرر يأمتةٜةصمءأم طرٟثتهءأيطؤيلأ ةهجةلأ
ممرضخل.
 -2هطمض أالامريءاأيئءفجلأ ـ ٦لأراثٌءالأ أمهٕأثاةء أٟءتعتةلأارةٜةصأم طرٟثلأتٌثة١أح١أرأي أمتعٛحرأ
حيء لأرا٠ءتعتةلأرالظ لأاري٥حنأللؼءنأ أ يءضػلأح٠تأطةأرأي .
 -3الامريءا أيئءفجل أ ءضأالاحريءٓةل أمالاٟرلءز ل أمراؼةءػةل أراةءحيل أٓ أ ـ ٦ل أراثٌءالأيئءفجل أهمحتأ
را٠لعضأرا ـطةعةأا سم٨أمهيءنأح١أللؼءنأطةأرأي أيءٓرثءضاأحعتأ أرملاريٕ.
 -4هطمض أرحترراأ ءأحءتأطةأالاتٜءٟةء أمرملعر ة١أراسماةلأ أتلعقأتروي أح١أللؼءنأطةأرأي ظأمٟطرضاأطةأ
راسػءتحرأمرا٠عرتحنأراسرد ةلأا سم.٨
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املصادر واملراجع:
القرآن النريم.
ً
أوال :النخب:
 هي أ ةِعضظأ يسأي أ ٥طاظأاؼءنأرأطبظأرا٠ءمط ظأزرضأرفخس ثظأ2003ا. هيعأرأعظأ يسأكٜىأراس ظأ ـ ٦لأراثٌءالأطةأراعً أرأطتقظأ ٔهسأراث عثأمراسضػءنأرأطةةل. هحيسظأٓثسأراطحي أهحيسظأ سد أئلألاأئزرض أرأيء٨أراسماةلظأراؼٔعز لظأزرضأرملطيرأا نـطظأ2001ا. رابررمىظأضرؿسظأرملعػعٓلأالاٟرلءز لظأحس ظأزرضأراـطمٞظأ1399ما. رابرعةظأهحيسأحؼ ظأراعػةٍأطةأرا ـطةٔء أالاحريءٓةلظأرا٠ءمط ظأزرضأرانهولأرأطةةلظأ2000ا. راث٠طىظأهحيسأ ءمطأ يعزظأرأي أطةألػلاظألػ٥ةسضيلظأزرضألـطأراث٠ءٛلظأ1970ا. راساة أرأطتق أحع ٨أح٠ع ٞأللؼءن أظ أت طيطأ/أ ؼ أٓعن أظ أراٌثٔل أرملة أظ أرملةِيل أرأطةةل أفخ٠عٞأللؼءنأظأ2005ا.
 راٜحرمظريءزمظأ يسأي أئ٠عبأي أئيطرمةشأراـحررظىظأرا٠ء عغأرمل ةٍظأراٌثٔلأرفخء ؼلظأرا٠ءمط ظأؿط٣لأ ٛأراٌثءٓلظأز. .
 راٌ٠بأ يسأراٌ٠بأًث ةتأظألػلاأمح٠عٞأللؼءنأظأز.ن. را٘ةعش ظ أضرؿسظ أرفخطيء أرأء ل أطة أراسمال ألػل ةل أظ أراٌثٔل أرملة أظ أيحرم ظ أ ط٣عأزضرػء أراعحس أرأطةةلأظأ1993ا.
 رالثءحظ أػٔءز أ يسظ أح٠ع ٞأللؼءن أطة أرأءاش أرملٔءكطأظ أرا٦عي ظ أراٌثٔل أراثءتةلظ أزرضأػٔءز أرالثءحأا نـطأمرارعظةٕأظأ1992ا.
 راعرظلقظأدءاسأأمرك-ٝأمأراطٛءعةظأرحيسظأ ثءزبأالاٟرلءزأرا ٥ةظأراٌثٔلأراطربٔلظأٓيءنظأزرضأمرة أا نـطظأ2001ا.
 هت ؽظأئيطرمةشأمثدطمنظأرملعجشأراعػةٍظأرا٠ءمط ظأزرضأرملٔءضٚظأ1972ا. يسممظأهحيسأظ٤قظأ عجشأ لٌلخء أرأ عاأالاحريءٓةلظأيحرم ظأ ٥ثلأاثةءنظأ1977ا. زمت ةظأحء٢ظأح٠ع ٞأللؼءنأرأءملةلأيحنأراةِطيلأمرارٌثة١أظأتطحيلأ ثءض٢أٓ ةأٓثيءنظأرا٠ءمط ظأرمل٥رثلأر٤ءز يةلظأ1998ا.
 -ظ٤قظأض عمظأالاٟرلءزمأراؼةءس أا ثٌءالظأ ا لأٓءاشأرملٔطٛلظأرأسزأ226ظأرا٦عي ظأه٣رعةطأ2997ا.
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 حؼ ظأكلحأٓ ةأٓ ةظأتأ حنأراثٌءالأطةأرا٠ءتعنأضٟشأ135أاؼةلأ2010ظألػ٥ةسضيلظأزرضأرفجء ٔلأرفجس س ظأ2013ا.
 حل٨أراس ظأ يسأرأعنظأئحءظر أرارةيةلأرملؼرسر لأم ةءمولأرا٠ٜطظأحء ٔلأه سض ءنأرم ةلظأب. . دلءمتتظأكءفحظأ ثءزبأالاٟرلءز را ٥ةظأراٌثٔلأراثءتةلظأرا٠ءمط ظأزرضأرانهولأا ٔطةةلظأ2000ا. د ٝأهللاظأ يسأٓثيءنظأراعػةٍأطةأؿطحأٟعرتحنأرأي أمرارأ ةةء أالاحريءٓةلأطةأراؼعزرنظأرفجعتأرم٨ظأحء ٔلأراةة حنظأ ٤ةلأرا٠ءتعنظأز. .
 ػطمضظ أهحيس أٛرحةظ أرفخيء ل أراسػرعضيل أالخ٠ع ٞأمرفخطيء أظ أراٌثٔل أراثءتةل أظ أرا٠ءمط ظ أزرضأراـطم ٞأظأ2000ا.
 ؿث٥لظأدءاسأػ ةيءنظأٜ٣ءالأح١أرار٠ءض أظأزرضأرا٥ٜطأرفجء عةأظأز. . ٟيطظأحؼ ظأح٠ع ٞأللؼءنأطةأ اء٨ألـأ أرفخ٠ع ٞأرػءػةلأمتٌعضمءأمهيءتءتهءظأرا٠ءمط ظأزرضأرمل٥رثلأرا٠ءتعتةلأظأ2006ا.
 ػٔسظأ بأراس أ يسظأراةِطيلأرأء لأا٥ةجز-أزضرػلأت ة ةلظأراثةءنأرأطتقظأ1955ا. ػٔعزظ أٓيطأ يس أرالءز ٞأهحيسظ أراثٌءال أطة أرأءاش ألػل قظ أرملإتيطأراسملة أا ٔ عا أالاحريءٓةلظ أ ط٣عأكءفحأٓثسرأهللأ٤ء ظأٟؼشأالاحريءْأي ٦ةلأراسضرػء أللؼءتةلظأحء ٔلأرظمطظأ1419ما1998/ا.
 ػ ةيءنظأػ عىظأراثٌءالأطةأ لطظأرا٠ءمط ظأزرضأرانهولأرأطةةلظأ1989ا. كسقةظ أػٔس أحء ّٛأ يعزظأ ءضأالاٟرلءز ل أمالاحريءٓةل أرملرعٟٔل أاألظ ل أمتأ حرمء أٓ ألاأهػعرٞأرأي ظأرفجعرةطظأرملإتيطأرأطتقأرم٨أا ـ٘ة أراـثءبظأ2009ا.
 تاءظأٓ ةأٓثسأراعمءبظأ ـ ٦لأراثٌءالأمه طأيطتء يألكلحأالاٟرلءزمأٓ يهءظأراٌثٔلأراثءتةلظألػ٥ةسضيلظأراسرضأرفجء ٔةلظأ2015ا.
-

ً
ثاهيا :القىاهين واملىاثيق الدوليت:
 لٓلنأرأءاة أفخ٠عٞأللؼءنأ1948ا. -زػرعضأحيهعضيلأراؼعزرنأالاتر٠ءلةأاؼةلأ2005ا.
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ً
ثالثا :الرسائل الجامعيت:

 راط ءلقظ أظي أ يسظ أ٣ة ٝأٓءفج ألػلا أراثٌءالظ أضػءال أ ءحؼرحرظ أ ٤ةل أراراءض ظ أحء ٔل أرظمطظأ1420ما2000/ا.
 رفخءجظأ ةحر أٓثسر أهلل أ عػٝظ أت٠ةةش أٓلٟل أراؼةءػء أالاٟرلءز ل أيئس ٨أراثٌءال أطةأراؼعزرنظ أضػءالأءحؼرحرظأحء ٔلأراةة حنظأ2017ا.
 رفخـ ظأئػيءٓة أٛهةشظأتأ حنأراثٌءالأطةأُ أرار عال أالاٟرلءز لأمالاحريءٓةلظأضػءالأز٣رعضراظأ ٤ةلأرا٠ءتعنظأحء ٔلأرا٠ءمط ظأ2002ا.
-

يسظ أٓثسأراطحي أػ ةيءنظ أضهغأرملء٨أراجـطم أمرال ؼءمر أطة أتعظةٕأراسد ظ أضػءال أ ءحؼرحرظ أحء ٔلأ
راةة حنظ1999ا.

ً
رابعا :املقاالث:
 ئحلءةةء أكةسمٞأراة٠سأراسملةظأIFSظأأءاأ2009ا. ه ءضتةءظأػ ظأتطحيلأؿعقةأيل٨ظأرارةيةلأحطيلظأٓءاشأرملٔطٛلظأ ء عأ2014ا. رار ة ةظأٓثسأراطحي ظأرفخ١أ٣اٟلءتأا ٔةٝأظأئكسرض أٓءاشأرا٥ٜطأظأرملا سأ31ظأرا٦عي ظأ2003ا. حؼ ظأكلحأٓ ةأٓ ةظأتأ حنأراثٌءالأطةأرا٠ءتعنأضٟشأ135أاؼةلأ2010ظأزرضأرفجء ٔلأرفجس س ظألػ٥ةسضيلظأ2013ا.
-

يسظأكلحأراس أ يسظأ ـ ٦لأراثٌءالظأرملا لأرأ يةلظأ ٤ةلأراراءض أيةحنظأ ا لأحء ٔلأرظمطظأرأسزأ
.19
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قساءاث في أثس فيروس كوزوها على عقود اًجاز املحالث الخجازيت واملهىيت في الدشسيع الجزائسي

د.حمس العين عبد القادز

قساءاث في أثس فيروس كوزوها على عقود اًجاز املحالث الخجازيت واملهىيت في الدشسيع
الجزائسي
Readings on the impact of the Coronavirus on commercial and
professional rental contracts in Algerian legislation

د.حمسالعين عبدالقادز /أشخاذ دائم بكليت الحقوق والعلوم الصياشيت  -حامعت ابن خلدون بديازث  -الجزائس
امللخص :

أدي اهدشاز الىباء العالمي اإلاخمثل في فحروض وىزوها وىفُد ـ ـ19ـ ـ ئلى كُام الظلعاث العلُا في الجصاةس ئلى اجذاذ حملت مً
ؤلاحساءاث ؤلادازٍت بهدف الخد مً اهدشاز هرا الفحروض الخعحر ،وذلً باحساء حجس مجزلي لألشخاص ،وحعلُم معؽم ألاوشعت اإلاهىُت
والخجازٍت ،الشيئ الري ّأزس بالظلب على العالكاث الخعاكدًت ّ
طُما علىد اًجاز اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت ،ئذ مظخأحسي هره العلازاث
ُهم ملصمىن بأعبائهم ؤلاًجازٍت ظبلا للاهىن العلد ،وال ًيخفعىن باألماهً اإلاظخأحسة بحىم كسازاث ئدازٍت طببها وباء صحي.
الكلماث املفخاحيت :فحروض وىزوها ،آلازاز ،ؤلاًجاز ،اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت.

Abstract:
The spread of the global epidemic represented by the Corona Virus Covid 19- led the highest
authorities in Algeria to take a number of administrative measures aimed at curbing the spread of
this dangerous virus by conducting a home quarantine for people and suspending most professional
and commercial activities, something that affected the relations Contractual contracts, especially
lease contracts for professional and commercial stores, as the tenants of these properties are
obligated to their rental charges in accordance with the law of the contract, and they do not benefit
from the rental places by virtue of administrative decisions caused by a health epidemic.
Key words : Corona virus, antiquities, rent, professional and commercial shops.
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مقدمت
ٌعسف ألافساد في معامالتهم العدًد مً العلىد التي جذخلف بادخالف احخُاحاتهم ،وٍحخل ؤلاًجاز مياهت
هامت مً بحن هره العلىد ،وىهه ألاهثر شُىعا واهدشازا بحن ألاشخاص.
فحرغب ماليي ألامىىت مً جأححرها والخصىٌ على مىافعها ،وفي اإلالابل ًيخفع اإلاظخأحس منها ،طىاء بشغلها
ئذا واهذ محال طىىُا ،أو ممازطت أوشعت حعىد علُه بالفاةدة ئن وان مهىُا ،هما أن الخُاة العملُت في ّ
ؼل ممازطت
الخجازة حظخىحب مجمىعت وطاةل جلىم عليها ،ومً بُنها العلاز الري ًُمازض فُه اليشاط الخجازي ،فالغالب أن
أصخاب اإلاشازَع الخجازٍت ال ًمليىهه ،ومً ّ
زم واهذ آلُت ؤلاهخفاع به جخم عً ظسٍم ابسم علىد اًجاز ججازٍت.
وعلد الاًجاز عمىما هى علد بحن اإلاإحس واإلاظخأحسً ،لتزم مً دالله اإلاإحس ظُلت مدة ؤلاًجاز ،أن ًجعل
اإلاظخأحس ًيخفع مً العحن اإلاإحسة ،وهرا إلادة محددة ،وملابل بدٌ اًجاز ًدفعه اإلاظخأحس ،1وٍجب على ألاظساف
اإلاخعاكدة واللاض ي احترم بىىد ؤلاجفاق وفم مبادب كىجه ؤلالصمُت ،ئذ ألاصل أن العلد شسَعت اإلاخعاكدًً وكاهىجهم،
غحر أن ألاوبئت الصخُت وىاكعت مادًت صسفت جيىن لها آزاز طلبُت حلُتً ،مىً زصد مالمحها على السوابغ اللاهىهُت
عمىما ،وعلى العالكاث الخعاكدًت على وحه الخصىص ،حُث جخأزس هاجه العلىد وٍصبح جىفُرها صعبا ئن لم ًىً
ُ
ّ
ولعل حاةجت وىزوها وىفُد ـ  19ـ حعد وباءا عاإلاُا 2دعحرا حهدد حُاة ألاشخاص وىهه عدوي وطسَع
مظخحُال،
ؤلاهدشاز ،هرا ما ّأدي بالظلعاث العلُا في الجصاةس ئلى اجذاذ احساءاث ادازٍت هفُلت بمىع جفش ي هرا الفحروض ،وذلً
باحساء حجس مجزلي لألشخاص وغلم معؽم اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت ،وحععُل مذخلف أوشعت الخُاة العامت عمىما.
وال شً أن هاجه الخدابحر ؤلاحتراشٍت اإلاخذرة مً أحل مىاحهت دعس اهدشاز فحروض وىزوها ـ وىفُد  19ـ طخإزس
حخم ــا بالظ ــلب عل ــى الخُ ــاة ؤلاحخماعُ ــت وؤلاكخص ــادًت باليام ــل ،وعل ــى أص ــخاب اإلاح ــالث اإلاهىُ ــت والخجازٍ ــت اإلاظ ــخأحسة
دصىصـا ،فهــإالء مــً حهــت هــم ُملصمــىن بملخلـ كــاهىن العلـد بالىفــاء بالتزامــاتهم ؤلاًجازٍــت ،طـ ّـُما دفـع بــدٌ الاًجــاز،

ومــً حهــت أدــسي فــان الخؽــس اإلافــسول علــيهم ًجعلهــم ال ًمازطــىن أوشــع،هم اإلاهىُــت والخجازٍــت ،الشــيئ الــري ٌُ جــصهم
عــً جىفُــر التزامــاتهم الخعاكدًــت ،وعلــى ذلــً لىــا أن هدظــاءٌ عــً مــدي جــأزحر حاةحــت وىزوهــا وىفُــد ـ ـ 19ـ ـ باعخبــازه وبــاءا
صخُا على علىد اًجاز اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت الظازٍت ؟
وؤلاحابت عً هرا الدظاؤٌ اعخمدها اإلاىهج اإلاىهج الىصفي الخحلُلي وذلً باطخلساء الىصىص اللاهىهُت
ومىاكش،ها على ضىء ما هى ُمظخجد ،لرلً فلد ّ
جم جلظُم الىزكت البحثُت ئلى الىلاط الخالُت :

 1ـــ ـ املادة  1/764من القانون املدين اجلزائري تنص على أنو " :االجيار عقد مديكّن املؤجر دبقتضاه املستأجر من اإلنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل إجيار مللوم "
2
لرف منظمة الصحة اللاملية الوباء اللاملي باجلائحة ،ويقصد هبا انتشار الوباء بشكل سريع حول اللامل ،وقد متّ اعتبار فريوس كورونا كوفيد ـ ـ ـ 11ـ ـ ـ كونو جائحة ،وىو ينتمي إىل عائلة فريوسات
ـ ـ ـ تم ّ

كورونا ،وتتجلى خطورة ىذا الفريوس كونو عدوي وسريع اإلنتقال دمّا يمضاعف خماطر اإلصابة بالتهابات على مستوى اجلهاز التنفسي ،وظهر ىذا الفريوس يف مدينة ووىان الصينية يف أواخر سنة
 9111ربت تسمية فريوس كورونا املستجد كوفيد ـ ـ  11ـ ـ ـ أنظر ،ابراىيم احطاب ،فريوس كورونا كوفيد ـ ـ ـ ـ  11ـ ـ ـ ـ بني القوة القاىرة ونظرية الظروف الطارئة ،شوىد يف  ، 9191/10/11منشور يف
م
موقعhttps://bit.ly/2RcwJ6M :
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املبحث ألاول :مدى اعخباز فيروس كسوها قوة قاهسة أو حالت طازئت في عقود اًجاز املحالث
املهىيت والخجازيت

1

جلىم فىسة العلد كاهىن اإلاخعاكدًً على زالر أطع أوالهما كاهىوي طىده مبدأ طلعان ؤلازادة ،وزاهيهما
أدالقي كىامه احترام العهىد واإلاىازُم ،وزالثهما ذو ظابع احخماعي واكخصادي ًُجظده وحىب اطخلساز اإلاعامالث ،فهرا
اإلابدأ الدشسَعي ًُىحب احترام مضمىن العلد طىاء مً ظسف اإلاخعاكدًً ،أو مً كبل اللضاء ،لىً ؼسف اوعلاد
العلد كد ًخغحر ُوحظخجد ؼىاهسا وأشُاءا لم ًىً في الخظبان جىكعاّ ،
وحعد ألاوبئت الصخُت أحد هاجه الؽىاهس التي
جإزس طلبا على مبدأ اللىة اإلالصمت للعلد ،وججعل مً جىفُره وحىد الىثحر مً ؤلازهاق ،ئن لم جلخله ؤلاطخحالت،
ولعدالت ألاظساف اإلاخعاكدة ًدبن الفىس اللاهىوي عبر حشسَعاجه اإلالازهت ،آلُخحن حعخبران مً وطاةل الخماًت للمدًىحن
آلالُاث في هؽسٍخا اللىة اللاهسة والؽسوف العازةت ّ
ّ
الرًً ًصبحىن مهددًً باإلفالض أو ُ
وجخجظد هره ّ
اللخان
العظسة،
تهدفان ئلى ئعادة بعض الخىاشن ؤلاكخصادي الري ّ
جم فلده ّ
حساء هره ألاحىاٌ ؤلاطخثىاةُت.
ومع اهدشاز فحروض وىزوها وىفُد ـ ـ 19ـ ـ وىهه وباءا صخُا عاإلاُا ادخلفذ ألازاء حىٌ ما ئذا وان ٌُشيل حالت
ظازةت أو كىة كاهسة ،داصت وأن وىفُد ـ ـ 19ـ ـ ّأزس على الىثحر مً العلىد ّ
طُما علىد اًجاز اإلاحالث الخجازٍت واإلاهىُت
جأزحر مباشسا ،لرلً وحب بُان الفازق بحن هؽسٍت اللىة اللاهسة وفىسة الؽسوف العازةت باعخباز أن وليهما ٌُعد طببا
أحىبُا ًإزس على جىفُر العلد وهى ما طىبُىه جبعا ،فىخعسق ئلى وىن فحروض وىفُد ـ ـ  19ـ ـ كىة كاهسة (اإلاعلب ألاوٌ) ،
وهرا اعخباز فحروض وىزوها حادزا ظازةا ( اإلاعلب الثاوي)
املطلب ألاول :فيروس كوزوها قوة قاهسة
وفُه طِخم الىالم عً اإلالصىد باللىة اللاهسة وشسوظها ،وهرا مدي اهعباق ذلً على حاةحت وىزوها
وىفُد ـ 19ـ
الفسع ألاول ـ املقصود بالقوة القاهسة أو الحادث الفجائي
حعخبر اللىة اللاهسة أو الخادر الفجاتي 2مً أطباب ؤلاعفاء مً اإلاظإولُت وهما حعبحران مذخلفان ًدالن على
معن واحد ، 1ولم ٌُ ّ
عسف اإلاشسع الجصاةسي اللىة اللاهسة ،وئهما أشاز ئليها هظبب أحىبي معفي مً اإلاظإولُتُ ،2وٍجمع

1ـ ـ ـ يقصد باحملالت املهنية اللقارات أو األماكن اليت يتم تأجريىا ملمارسة نشاط مهين كاحملامي والطبيب والشركات املدنية واجلمليات وغريىا وخيضع اجيارىا إىل أحكام القانون املدين،أما احملالت التجارية
فيقصد هبا اجيار اللقار ملما رسة نشاط ذباري أوحريف وزبضع أحكامو للقانون التجاري كأصل عام ،ويف حالة خلوه من احلكم تطبق أحكام القانون املدين بإعتباره الشريلة اللامة طبقا لنص املادة 1
مكرر من القانون التجاري اجلزائري واليت تنص على أنو " يسري القانون التجاري على اللالقات بني التجار ،ويف حالة عدم وجود نص يطبق القانون املدين وأعراف املهنة عند اإلقتضاء "
 2ـ ـ ـ ويقابلها يف فقو الشريلة اإلسالمية مصطلح اآلفة السماوية أو الفجأة أو اجلائحة ،وتطلق على النازلة ،أو األمر غري املتوقع حصولو والذي ال ديكن تالفيو ،جيرب الشخص على اإلخالل بالتزامو ،أنظر،
حممد شلتوت ،اإلسالم عقيدة وشريلة ،دار الشروق ،ط ،1114 ،14ص  ،714وأنظر ،منذر الفضل ،النظرية اللامة لإللتزامات يف الفقو اإلسالمي ،مصادر االلتزام ،دار الثقافة ،ج ،1عمان،
 ،1119ص709
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الفله واللضاء وىن اللىة اللاهسة هي حادر غحر مخىكع وغحر ممىً الدفع ،ال ًد للصخص فُه ،وال ٌظخعُع دفعه،
وٍترجب علُه أن ًصبح جىفُر ؤلالتزام مظخحُال. 3
ومىه فاللىة اللاهسة هي أمس دازجي ال ًمىً جىكعه وال ًمىً دفعهً ،جبر الصخص على ؤلادالٌ بالتزام.4
الفسع الثاوي ـ ـ شسوطها
مً دالٌ جبُان اإلالصىد باللىة كاهسة ًخضح أن لخحللها ًجب جىافس شسوط جخمثـل فـي وىجهـا حـادر دـازجي
ًىعدم فُه الخىكع والدفع ،فضال عً اطخحالت جىفُر ؤلالتزام.
أوال ـ ـ القوة القاهسة حادث خازجي غير ممكن الخوقع والدفع
فاللىة اللاهسة أمس دازجي الًد للصخص فُهً ،خمحز بعدم ئميان الخىكع ،بمعن أن ًيىن الفعل ظازةا بعبُعخه
في حدود اإلاعلىٌ واإلاألىف ،وٍخم جلدًس عدم ئمياهُت الخىكع في اظاز الخعاكد بفترة ئبسام العلد ،وىهه الىكذ الري
ًُلدز فُه اإلادًً ؼسوف جىفُر التزامه وئمياهُت ذلً ،هما ٌشترط في اللىة اللاهسة أن ٌظخحُل دفعها وملاوم،ها
معللا ،فالعابع اللهسي لهرا الخادر ًجعل اإلادًً عاحصا عً جىفُر التزامه.5
وباطلاط ذلً على الىباء العام ـ ـ فحروض وىزوها ـ ـ اإلاىدشس بشيل عدوي واإلاىصىف بيىهه حاةحت ّ
مما أدي
بالظلعاث ؤلادازٍت في الجصاةس ،وعلى غساز دوٌ العالم كاظبت حعلُم اليشاظاث وغلم اإلاحالث وؤلاحباز على البلاء في
اإلاىاشٌ ،الشيئ الري ّ
ٌعد أمسا اطخثىاةُا وكىة كاهسة دازحت عً ازادة وددل ألافساد وال ًمىً جىكعها أو دفعها ،ولم
جىً مىحىدة أزىاء اجفاكهم وحعاكدهم.

 1ـ ـ ـ حاول بلض الفقهاء التمييز بني القوة القاىرة واحلادث املفاجئ ،كون األوىل أمرا خارجيا عن املدعي عليو وعن الشيء املتسبب يف الضرر ،بينما احلادث املفاجئ ىو أمر داخلي للشيء الذي تسبب
يف الضرر كإنفجار عجلة السيارة ،وىناك من يرى أن القوة القاىرة يستحيل دفلها على اإلطالق ،يف حني تكون استحالة دفع احلادث املفاجئ استحالة نسبية فقط ،وىناك من يلتقد أن القوة القاىرة
يستحيل دفلها ،بينما احلادث املفاجئ يستحيل توقلو ،واحلقيقة أن احلادث املفاجئ بإعتباره سببا أجنيب ال خيتلف عن القوة القاىرة ال من حيث شروط وجوده ،وال من حيث اآلثار املًتتبة عليو ،أنظر،
علي فياليل،اإللتزامات ،اللمل املستحق للتلويض ،موفم للنشر ،اجلزائر ، 9119،ص 981
 2ـ ـ ـ املادة  194من القانون املد ين اجلزائري تنص على أنو " :إذا أثب ــت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ ،أو قوة قاىرة ،أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من الغري،كان
غري ملزم بتلويض ىذا الضرر ،ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك"
 3ـ ـ زرويت الطيب ،دفع املسؤولية اللقدية بالقوة القاىرة ،رسالة نيل شهادة املاجسري ،اجلزائر ،1148 ،ص 79

 4ـ ـ ـ وىناك من يلرفها أهنا "أمر ال ينسب إىل املدين ،ليس متوقلا حصولو ،وغري دمكن تفاديو يؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام"  ،أو ىي "حادث غري متوقع وغري دمكن الدفع يكون مصدره خارجيا عن
الشيء الضار" ،أنظر ،محدي باشا عمر ،القضاء املدين ،دار ىومة ،اجلزائر ،9117 ،ص  ،48وأنظر أيضا ،حممود مجال الدين زكي ،مشكالت املسؤولية املدنية ،مطبلة جاملة القاىرة ،ج،1148 ،9
ص 461
 5ـ ـ ـ القوة القاىرة مسألة موضوعية زبضع للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع ،فيقدر مدى عدم توقع احلادث يف ظل الظروف اليت حدثت فيها ،وىل فلال مل يتمكن من درء احلادث أم ال  ،ويتم خالل
ذلك تقييم احللول اليت جلأ إليها املدين أو املسؤول للتخفيف من حدة احلادث وتقليص نتائجو قدر اإلمكان حىت تتم إفادتو من أحكام نظرية القوة القاىرة ،كما جيب على القضاة تسبيب أحكامهم
تسبيبا قانونيا كونو خيضع لرقابة احملكمة اللليا كمحكمة قانون تراقب التطبيق السليم للقانون خبصوص تكييف الوقائع
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ثاهيا ـ ـ اشخحالت الخىفير
ئن اطخحالت الخىفُر التي حعفي اإلادًً ًجب أن جيىن اطخحالت حلُلُت معللت زاحعت لخادزت اللىة اللاهسة ال
لظبب آدس وامخىاع اإلادًً عً الخىفُر ،ففي هره الخالت ًمىً الخىفُر في مىاحهخه حبرا ،وؤلاطخحالت كد جيىن
ظبُعُت ههالن محل ؤلالتزام ،أو كاهىهُت همىع الخعامل في محل ؤلالتزام بمىحب هص كاهىن ،وجخحلم اطخحالت
1

الخىفُر مت اجذر اإلادًً ول ما في وطعه إلاىاحهت اللىة اللاهسة لىىه فشل في دزئها ،ولعل صدوز مساطُم جىؽمُت
ججبر ألاشخاص على ئحساء حجس في هثحر مً الىالًاث الجصاةسٍت ،وما ّ
اهجس عىه مً غلم للمحاالث اإلاهىُت هما هى
الشأن باليظبت للمحامحن واإلاهىدطحن والجمعُاث ودوز ألاظفاٌ وغحرها ،وهرا ألامس باليظبت للمحاٌ الخجازٍت واإلالاهي
واإلاعاعم والصالىهاث التي الغالب فيها أن ُمالهها هم مظخأحسًٍ للعلاز اإلاصاوٌ فُه وشاظهم الخجازي ،فضال عً
ازجباط واطدىاد هاجه الخسف اإلاهىُت والخجازٍت بعىصس ؤلاجصاٌ بالصباةً الري هى كىام هره ألاوشعت ، 2وأمام الدجس
اإلاجزلي اإلافسول على ألاشخاص فان عىصس ؤلاجصاٌ بالعمالء طُلل حخما ئن لم هلل ًىعدم جماما في بعض
ألاوشعت ،وعلُه وأمام ئلصامُت غلم اإلاحالث وحبر ألاشخاص على البلاء في مىاشلهم ،فان اطخحالت جىفُر التزاماث
مظخأحسي هاجه العلازاث كد جخحلم ،فهى مً حهت ال ًيخفع مً العحن اإلاإحسة ،ومً حهت أدسي ال ًمىىه دفع بدٌ
ؤلاًجاز لخىكف وشاظه مصدز الىفاء باألحسة ،ومً ذلً فاهه وفي أحىاٌ هثحرة كد ٌظخحُل له جىفُر التزامه بدفع
ألاحسة ّ
مما ٌشيل اطخحالت لخىفُر التزامه الخعاكدي.
وعلُه ّ
ومما طبم بُاهه هلىٌ أن ول شسط مً شسوط كُام اللىة اللاهسة كد ادخلفذ بشأن جعبُله
الىؽسٍاث الدشسَعُت والفلهُت اإلالازهت ،لىً مبدةُا ًمىً اللىٌ أن اهدشاز وباء صحي هفحروض وىزوها وىفُد ـ ـ  19ـ ـ
كد ًيىن كىة كاهسة ولما وان له جأزحر مباشس أو غحر مباشس على عدم جىفُر ؤلالتزام الخعاكدي مً ظسف اإلادًً ،فاللىة
اللاهسة في حلُلت ألامس لم حعد محصىزة على وكاتع محددة دون غحرها ،ئذ ول واكعت جحللذ في اظازها شسط عدم
ّ
الخىكع والدفع ،وحعلذ الخىفُر مظخحُال ،ئال وأعخبرث حالت مً حاالث اللىة اللاهسة ،بل أهثر مً ذلً فان الؽسوف
اإلاحُعت باهدشاز الىباء ـ ـ وىزوها وىفُد  19ـ ـ أو جلً اإلاخىلدة عىه بصفت مباشسة أو غحر مباشسة كد حشيل بدوزها كىة
كاهسة لراتها ،ومً ذلً وكف العحران اإلادوي الري ٌظخعمل وىطُلت هلل ،أو مىع ؤلاطتراد لبعض اإلاىاد ألاولُت وما
ًترجب عىه مً جىكف لليشاط الخجازي الري ٌظخعمل هره اإلاىاد في أعمالهّ ،
طُما وأصخابه مظخأحسًٍ للعلازاث
ُ
اإلامازض فيها وشاظاتهم.

 1ـ ـ املرسوم التنفيذي  61/91املؤرخ يف  96رجب  1771املوافق ل  91مارس 9191واملتللق بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا ( كوفيد  ) 11ومكافحتو ،ج ر اللدد  10لسنة ،9191
اجلزائر ـ ـ ـ وأنظر أيضا ـ ـ ـ املرسوم التنفيذي  41/91املؤرخ يف  91رجب  1771املوافق ل  97مارس  9191وحيدد تدابري تكميلية للوقاية من فريوس كورونا ( كوفيد  )11ومكافحتو  ،ج ر اللدد 16
لسنة  ،9191اجلزائر
 2ـــ ـ يف اإلجيار التجاري أو ما يسمى اجيار اجلدران فإن مستأجر اللقار املزاول فيو ال نشاط التجاري يكتسب دبرور الوقت قاعدة ذبارية أو حمل ذباري كمال ملنوي منقول يكون أساسو عنصر اإلتصال
باللمالء ( املادة  149و 146من القانون التجاري اجلزائري ) ،وال جمال للكالم عن ملكية حمل ذباري دون وجود عنصر اإلتصال باللمالء والذي يتم فقده بسبب اجراءات احلجر املنزيل من جهة،
وغلق ىذه احملالت من جهة أخرى

مجلت العلوم الصياشيت و القاهون  .العدد ،22املجلد  ،02اكخوبس/حشسين الاول 2020

املسكز الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

327

قساءاث في أثس فيروس كوزوها على عقود اًجاز املحالث الخجازيت واملهىيت في الدشسيع الجزائسي

د.حمس العين عبد القادز

املطلب الثاوي  :فيروس كوزوها حادث طازئ
ُح ّ
عسف الؽسوف العازةت أجها حادر اطخثىاتي عامً ،مع عمىم الىاض وال ًذص اإلاخعاكد وحده ،غحر مألىف
وىهه هادزة الىكىع ،وال ًمىً جىكعه باليظبت للمخعاكدًً ،وٍجعل جىفُر ؤلالتزام مسهلا للمدًً ال مظخحُال ّ
مما ًجعل
اللال ًخددل في العلد إلعادة جىاشهه ؤلاكخصادي اإلافلىد.1
وفي ذلً جىص اإلاادة  107مً اللاهىن اإلادوي الجصاةسي في فلستها الثالثت على أهه " ئذا ظسأث حىادر
اطخثىاةُت عامت لم ًىً في الىطع جىكعها ،وجسجب على حدوثها أن جىفُر ؤلالتزام الخعاكدي وئن لم ًصبح مظخحُال،
صاز مسهلا للمدًً ،بحُث حهدده بذظازة فادحت ،حاش لللاض ي جبعا للؽسوف ،وبعد مساعاة مصلخت العسفحن أن ًسد
ؤلالتزام اإلاسهم ئلى الخد اإلاعلىٌ ،وٍلع باظال ول اجفاق على دالف ذلً ".
ومى ــه فمج ــاٌ جعبُ ــم هاج ــه الىؽسٍ ــت ًي ــاد ًىحص ــس ف ــي العل ــىد الصمىُ ــت 2الط ـ ّـُما عل ــىد ؤلاًج ــاز ،والش ــً أن
الىباء الداهم اإلاخمثل في فحروض وىزوها ًأدر ظابع ؤلاطخثىاةُت والعمىمُت ،فضال عً عدم امياهُت جىكعه عىد اوشاء
العلــد وال دفعــه والخغلــب عليهــا ،همــا أه ــه ًجعــل جىفُــر ؤلالت ـزام فــي هثحــر م ــً ألاحــىاٌ مسهلــا باإلاــدًً وحهــدده بذظ ــازة
فادحت ،وعلُه ففي هرا ؤلاظـاز كـد بـاث مـً اإلاإهـد أن العدًـد مـً ألاشـخاص العبُعُـت واإلاعىىٍـت اإلاظـخأحسًٍ إلاحالتهـم
اإلاهىُــت والخجازٍــت كــد أصــبحذ أعبــائهم ؤلاًجازٍــت جسهــم وــاهلهم فــي ؼــل ئلصامُــت بلــاء شبــاةنهم فــي مىــاشلهم مــً حهــت ،ومــً
حهت أدسي الغلم اإلافسول على الىثحر مً اإلاحالث مً حهت أدسي  ،ومىه ففحروض وىزوها هفُد ـ 19ـ هى حادر ظازب
بامخُـاش ًسجـب امياهُـت الخحلــل مـً ؤلالتزامـاث الخعاكدًــت وحعـدًلها أو الخذفُـف منهـا ،ذلــً أن العدالـت جللـ ي أن ًخحمــل
العسف ــان مع ــا ه ــرا الؽ ــسف الع ــازب ،فُخ ــددل اللاض ـ ي لُع ـ ّـدٌ الغلتزام ــاث الىاش ــئت ع ــً العل ــد بم ــا ًدىاط ــب م ــع ه ــرا
الؽسف ؤلاطخثىاتي.
وعلى ول ،وما ًمىً كىله في هرا الصدد أهه بالسغم مً الدشابه بحن الؽسوف العازةت واللىة اللاهسة في
ّ
شسوط الخعبُم ئال أن معؽم الفلهاء ًرهبىن ئلى الخفسٍم بُنهم مً حُث آلازاز ،ئذ أن الؽسوف العازةت ججعل مً
ؤلاًفاء بالتزاماث اإلادًً مسهلت له وجلخم به دظازة فادحت ،وال ًىفسخ العلد أو ًىلل ي اطدىادا لها ئهما ًخم اإلاىاشهت
بحن مصلخت العسفحن مً اإلاحىمت ،وزد ؤلالتزام اإلاسهم الى الخد اإلاعلىٌ ئن اكخضذ العدالت ذلً ،على دالف اللىة
اللاهسة والتي ججعل جىفُر ؤلالتزام مظخحُال ّمما ججعله ًىفسخ كاهىها.
وبىاءا على ذلً فلد جىعبم الىؽسٍخحن على الؽسوف الخالُت اإلاخعللت بهرا الىباء ـ وىفُد19ـ ـ ئذ هىان علىد
جىعبم عليها هؽسٍت الؽسوف العازةت ،وهىان علىد جىعبم عليها هؽسٍت اللىة اللاهسة ظبلا ألزس هاجه الؽسوف على
1ـ ـ ـ ألكثر تفصيال ،أنظر،علي فياليل ،اإللتزامات ،النظرية اللامة لللقد ،موفم للنشر ،اجلزائر ،9110 ،ص 914وما بلدىا
2ـ ـ ـ مل يقيد املشرع اجلزائري نطاق نظرية الظروف الطارئة بصنف ملني من اللقود ،بل اكتفى بوجود فاصل زمين بني وقت ابرام اللقد ووقت تنفيذه ،وأن حيصل احلادث الطارئ خالل ىاتو الفًتة الزمنية،
فقد يكون اللقد زمنيا ،وقد يكون فوريا وتراخى تنفيذه الحقا ،أنظر،علي فياليل ،النظرية اللامة لللقد ،املرجع السابق ،ص 911
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ظبُعت التزاماث اإلاخعاكدًً ،غحر أن ألاكسب مً حُث الخعبُم على علىد ؤلاًجاز هى هؽسٍت الؽسوف العازةت ،وىن مً
حهت جىفُر ؤلالتزام بدفع بدٌ ؤلاًجاز باليظبت للمظخأحسًٍ أصبح مسهلا لهم ال مظخحُال ،ومً حهت أدسي فان
الخمظً بيىن فحروض وىزوها كىة كاهسة ًجعل العلد مىفسخا ،وهي هدُجت غحر محبرة في مجاٌ ؤلاًجاز ،الطُما
ؤلاًجازاث الخجازٍت اإلاظخدة ئلى مىكعها واطاض لجرب اهبر عدد ممىً مً الصباةً ،وال شً أن ئعماٌ اللىة اللاهسة
هخعبُم لجاةحت وىزها أمس ًضسهم أهثر ّ
مما ًىفعهم.

املبحث الثاوي :أثس فيروس كوزوها كوفيد ـ 11ـ على الالتزاماث الخعاقدًت إلاًجازيت
هثحرة هي علىد اًجاز اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت ،ئذ الغالب أن أصخاب اإلاشازَع اإلاهىُت والخجازٍت ال ًمليىن
ُ
علازاث جمازض فيها أوشع،هم ،ومً ّ
زم واهذ آلُت اًجازه وفم أظس حظمح للمظـخأحسًٍ ؤلاهخفـاع بـالعحن اإلاـإحسة وفـم مـا
ُ
أعــدث لــه ،وملابــل ذلــً فهــم ملصمــىن بــدفع بــدٌ اًجــاز هؽحــر اهخفــاعهم بلــدز معــحن ومُعــاد مخفــم علُــه ،ففــي اظــاز مبــدأ
الل ــىة اإلالصم ــت للعل ــد ٌعخب ــر ه ــرا ألادح ــر بمثاب ــت الل ــاهىن باليظ ــبت للمخعاك ــدًً مت ـ وش ــأ ص ــخُحا ،ف ــال ٌظ ــخعُع أي م ــً
ّ ّ ُ
مما ألتزم به ،وال أن ٌغحر أو ًُبدٌ في أحيام العلد بازادجـه اإلاىفـسدة ،ئذ العلـد شـسَعت اإلاخعاكـدًً
اإلاخعاكدًً أن ًدىصل

وفلــا لــىص اإلاــادة  106مــً اللــاهىن اإلاــدوي الجصاةــسي  ،وال ًيــىن لللاضـ ي همبــدأ عــام أن ٌُعــدٌ أو ٌغحــر مــا اجفــم علُــه
اإلاخعاكــدان ،ئذ ًُلــصم بــاحترام ا ادتهــم الخعاكدًــت فــي شــيلها اإلاصــس بــه ،غحــر أهــه كــد ُحظـ ّ
ـخجد أحــىاٌ حغحــر مــً اإلاععُــاث
ز
والىكاتع التي حسي فيها الخعاكد ،وٍصبح اإلاظاض باللىة اإلالصمت للعلد أمس جلخضُه كىاعد العدالت وؤلاهصاف.
وفي هرا الصدد فلد أطهم فحروض وىزوها وىفُد ـ19ـ ـ في حدور الىثحر مً ؤلاؼعساباث وؤلادخالالث في
مذخلف اللعاعاث اإلاهىُت الخجازٍتّ ،
ومما ال شً فُه أن ؤلاحساءاث اإلاخذرة مً الدولت الجصاةسٍت الغاًت منها الخفاػ
على الىفع البشسٍت عً ظسٍم الخد مً جفش ي الفحروض واهدشاز العدوي ،وجبدو حلُا ألازاز التي زجب،ها جلً ؤلاحساءاث
على اللعاع العلازي في الدولت ،الش يء الري أدي ئلى الخأزحر على علىد ؤلاًجاز عمىما ّ
طُما العلازاث اإلاظخأحسة لللُام
باليشاظاث الخجازٍت واإلاهىُت ،ومدي ازجباظها بصباةنها في ؼل وحىد حجس لألشخاص وغلم للمحالث ،ففي ؼل هاجه
ُ
ألاوضاع فاهه ال ًمىً لىثحر مً مظخأحسي اإلاحالث الىفاء ببدٌ ؤلاًجاز أمام معالبت اإلاالن بالخىفُر العُني.1

وعلُه فىدظاءٌ عً جأزحر الؽسوف الساهىت اإلاخمثلت في فحروض وىزوها وىفُد ـ 19ـ ـ على علىد ؤلاًجاز
الظازٍتّ ،
وعما ئذا وان في مصلخت اإلاظخأحسًٍ الخمظً باللىة اللاهسة أو الخىادر العازةت ،وما ًترجب عنها مً اعفاء
لدفع بدٌ الاًجاز أو جذفُؽه بلدًس ًىلص مً ازهاكه للمظخأحس اإلادًً ،وما هي الخلىٌ اإلالترحت دازج هاجه
الىؽسٍاث هظبُل ًمىً مً دالله أعادة بعض الخىاشن ؤلاكخصادي اإلافلىد في ؼل هرا الىباء العالمي ،ومىه طىدىاوٌ
1ـ ـ ـ الغالب أن ال يتأثر اجيار احملالت السكنية جبائحة كرونا كوفيد ـ ـ  11ـ ـ يف ظل بقاء مستأجريها منتفلني هبا سيّما واحلجر املنزيل املفروض عليهم ،غري أن الكثري من اللمال ذوي الدخل احملدود الذين
يستأجرون حمالت سكنية ،وأمام ىذا الوباء الذي دينلهم من مزاولة نشاطهم الشيئ الذي يًتتب عنو عجزىم عن الوفاء دبستحقاهتم اإلجيارية
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أزس فحروض وىزوها باعخبازه كىة كاهسة أو حادر ظازب في اإلاعلب ألاوٌ ،في ححن هخعسق في اإلاعلب الثاوي الى الخلىٌ
اإلالترحت دازج هره الىؽسٍاث.
املطلب ألاول :أثس فيروس كوزوها باعخبازه قوة قاهسة أو حادث طازئ
في اظاز العالكت الخعاكدًت ؤلاًجازٍت للمحالث اإلاهىُت والخجازٍت ،فان أهم ما ًُلصم به اإلاإحس هى جمىحن
اإلاظخأحس مً ؤلاهخفاع بالعحن اإلاإحسة ،وفي اإلالابل ًلتزم مظخأحسي هاجه اإلاحالث بدفع بدٌ ؤلاًجاز هؽحر هرا ؤلاهخفاع،
غحر أهه وفي ؼل ألاوضاع الساهىت الىاحمت عً جفش ي فحروض هسوها وىفُد ـ19ـ ـ وما هجم عىه مً اجذاذ احسءاث
الدجس اإلاجزلي لألشخاص وئلصامهم عدم الخسوج ،فضال عً حععُل معؽم اليشاظاث الخجازٍت واإلاهىُت في البالد،
الشيئ الري أدي ئلى عدم ؤلاهخفاع بالعحن اإلاظخأحسة بالشيل اإلاعخاد ،ومً ّ
زم عجصهم عً جىفُر التزاماتهم بدفع بدٌ
ؤلاًجاز ،وعلى ذلً وجبعا إلعخبازه حاةحت هسوها وىفُد ـ  19ـ جعبُلا مً جعبُلاث اللىة اللاهسة والخىادر العازةت
لىا أن هدظاءٌ عً امياهُت اعفاء أو جذفُض بدٌ ؤلاًجاز باليظبت إلاظخاحسي هاجه اإلاحالث.
وؤلاحابت عً هرا الدظاؤٌ ًلخل ي ألامس أن هفسق بحن ما اذا ّ
هىا بصدد الخمظً بىؽسٍت اللىة كاهسة ،أو
فىسة الخالت العازةت.
الفسع ألاول ـ الخمصك بأحوال القوة القاهسة
ظبلا ألحيام اإلاادة  106مً اللاهىن اإلادوي الجصاةسي فان العلد شسَعت اإلاخعاكدًً ،لرا فيل ظسف في علد
ؤلاًجاز ًلتزم ظبلا لبىىد العلد بما علُه مً التزاماث ،وعدم جىفُر اإلاخعاكد ّ
طُما اإلاظخأحس إللتزامه بدفع بدٌ
ؤلاًجاز ٌُ ّ
عد كسٍىت على ازجيابه لخعأ ًىحب مظإولُخه الخعاكدًت ،وٍخحمل هخاةج ئدالله بالتزامه العلدي.
فالخعأ في مفهىم اإلاظإولُت العلدًت هى ؤلادالٌ بالتزام حعاكدي ،طىاء بعدم الخىفُر أو الخأدحر فُه على
ُ
دالف ما أجفم علُه ،وباإلالابل فان دفع اإلاظخأحس اإلادًً باللىة اللاهسة اإلاخمثلت في فحروض وىزوها وىفُد هى ئزباث
لعدم ازجيابه لخعأ ،وأن طبب عدم جىفُر ؤلالتزام اإلاخمثل في الىفاء ببدٌ ؤلاًجاز بلدزه وفي مُعاده هى بظبب جددل
ّ
حادر ال ًد له فُه ،والري لىاله ليان هفر التزامه.1
ئذن فمت زبذ أن الىباء ٌشيل كىة كاهسة ،واطخحاٌ مً ذلً على اإلاظخأحس جىفُر التزامه بالىفاء ببدٌ
ؤلاًجاز ،فان ألاصل أن علد ؤلاًجاز ًىفسخ بلىة اللاهىن.2
هما أهه وظبلا لألحيام العامت ئذا واهذ اللىة اللاهسة مإكخت وؼسفُت فاجها ال جحىٌ دون ئعفاء اإلاظخأحس
اإلادًً مً اإلاظإولُت ،ئذ ًمىً لللاض ي ئزحاء الخىفُر حت شواٌ الؽسف مع مساعاة آحاٌ الىفاء.1

1ـ ـ ـ وىذا ما يستخلص من أحكام املادة  146من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أنو  ":إذا استحال على املدين أن ينفذ اإللتزام عينا ،حكم عليو بتلويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذه التزامو،
"
ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد لو فيو
 2ـــ ـ تنص املادة  191من القانون املدين اجلزائري على أنو  " :يف اللقود امللزمة للجانبني ،إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه  ،انقضت ملو اإللتزامات املقابلة لو ،ويمفسخ اللقد حبكم القانون "
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وفي هرا الصدد هلىٌ أن الخمظً بأحيام وىن الىباء اإلاخمثل في فحروض وىزوها وىفُد ـ 19ـ ٌشيل كىة كاهسة
أمس ال ًفُد مظخأحسي اإلاحالث الخجازٍت واإلاهىُت في شيئ ،وىن أزس جعبُم ذلً ًجعل العلد مفظىدا ،وفي أحظً
ألاحىاٌ ًخم ئزحاء جىفُر التزامهم ئلى ما بعد شواٌ اللىة اللاهسة اإلاخمثلت في شواٌ الىباء ،ومً ّ
زم زفع الدجس على
ألاشخاص ،وؤلاذن بفخح اإلاحالث الخجازٍت واإلاهىُت.
فاهفظاخ علد ؤلاًجاز في غحر صالح مظخأحسي اإلاحالث الخجازٍت واإلاهىُت ،ذلً أن الىثحر مً هره اإلاحالث
ًسجبغ وشاظها الخجازي واإلانهي بمىكعها ،فالعلاز اإلاصاوٌ فُه اليشاط ٌُعد الظىد في حرب أهبر عدد ممىً مً الصباةً،
هما هى الخاٌ باليظبت للملاهي واإلاعاعم اإلاىحىدة في الشىازع السةِظُت للمدن الىبري آلاهلت بالظيان ،وال شً أن
فسخ علد ؤلاًجاز طُإدي حخما ئلى فلدهم للعدًد مً الصباةً والري ٌُ ّ
عد أهم عىصس مً عىاصس اإلاحل الخجازي،
ًص ّب في صالح مظخأحسي اإلاحالث الخجازٍت الىبري ،فاهه ال ّ
هما أن ئزحاء دفع بدٌ ؤلاًجاز وئن وان مً شأهه أن ُ
ٌعد

هرلً باليظبت ألصخاب اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت الصغحرة والتي ًياد وشاظها ٌغعي مصازٍف الخُاة الُىمُت
ألصخابها.
الفسع الثاوي ـ الخمصك بأحوال هظسيت الظسوف الطازئت
طبم البُان أن فحروض وىزوها وىفُد ـ19ـ ـ ٌُ ّ
عد ؼسفا اطخثىاةُا ووباءا عاما وغحر مخىكع ،وال ًمىً دفعه ّ
مما
ٌُشيل جعبُلا مً جعبُلاث حالت الخىادر العازةت التي ًجب اعمالها في مجاٌ العلىد الصمىُت ّ
طُما علىد ؤلاًجاز،
ئذ أصبح التزام مظخأحسي اإلاحالث الخجازٍت واإلاهىُت بالىفاء ببدٌ ؤلاًجاز التزاما مسهلا لهم في ؼل بلاءهم ملصمحن
بدفع هاجه ألاحىز دون اهخفاعهم بالعحن اإلاإحسة ّ
حساء ؤلاحساءاث اإلاخذرة مً كبل الظلعاث ؤلادازٍت في البالد ،وذلً
باحساء حجس مجزلي لألشخاص وغلم للمحالث ،بغُت مىاحهت هرا الىباء ،ودشُت اهدشازه على هعاق واطع ،فهره
ّ
ؤلاحساءاث وئن وان هدفها هى الخفاػ على الصالح العام ئال أن هىان مصالح داصت باألفساد والشسواث ًجب
هرلً حماً،ها ،وفي هرا الصدد وجعبُلا ألحيام اإلاادة  107مً اللاهىن اإلادوي الجصاةسي طالفت الرهس ،فاهه وبخىافس
شسوط الخىادر العازةت في وباء فحروض وىزوها وىفُد ـ ـ  19ـ ًُمىً إلاظخأحسي اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت الخمظً
بلىاعدها ،وهىا على اللاض ي أن ًخددل إلعادة بعض الخىاشن ؤلاكخصادي للعلد ،وئزحاع التزام اإلاظخأحس اإلادًً
بالىفاء ببدٌ ؤلاًجاز ئلى الخد اإلاعلىٌ.
ولللاض ي هىا طلعت جلدًسٍت واطعت لخلدًس دظازة اإلاظخأحس وهُفُت زد ؤلالتزام للخد اإلاعلىٌ ،وذلً
باهلاص التزام اإلادًً ّ
للخد الري ًُسحع الخىاشن للعلد ،والخعدًل الري ًجسٍه اللاض ي لسفع ؤلازهاق ًلخصس فلغ حت
 1ـ ـ فيجوز للقاضي إذا رأى أن ىذا الظرف مؤقت احلكم بإرجاء تنفيذ اللقد حىت زوالو إذا مل يًتتب على ذلك ضرر للدائن وىذا طبقا ألحكام املادة  9/981من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على
أنو  " :غري أنو جيوز للقضاة نظرا ملركز املدين ،ومراعاة للحالة اإلقتصادية أن دينحوا آجال مالئمة للظروف دون أن تتجاوز ىذه اآلجال مدة سنة ،وأن يوقفوا التنفيذ ،مع إبقاء مجيع األمور على حاهلا "
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شواٌ الؽسف العازب ،ومً ّ
زم فُمىً لللاض ي اعفاء اإلاظخأحس مً ألاحسة أو جذفُؽها ئلى حدود جدىاطب مع حالت
عدم ؤلاهخفاع باليشاط الخجازي واإلانهي وهرا ظُلت مدة بلاء هرا الخؽس الىاجج عً الىباء ،فاألصل أن اإلاظخأحس ُملصم
باألحسة ملابل ؤلاهخفاع ،واذا لم ًيخفع بظبب ؼسف ظازب فهى غحر ملصم بظداد هاجه ألاحسة.
هرا وحدًس بالرهس أهه باإلضافت ئلى امياهُت جمظً مظخأحسي اإلاحالث الخجازٍت واإلاهىُت بأحىاٌ اللىة
اللاهسة والؽسوف العازةت للخذلص مً التزامهم بالىفاء ببدٌ ؤلاًجاز ،فاهه ًمىً لهإالء اإلاظخأحسًٍ الخمظً بأحيام
اإلاادة  486مً اللاهىن اإلادوي الجصاةسي ،والتي جخضمً امياهُت اإلاعالبت باهلاص بدٌ ؤلاًجاز اذا جسجب هلص هبحر في
ُ
ؤلاهخفاع بالعحن اإلاإحسة بظبب كسازاث صادزة مً الظلعاث العامت 1وهى ما ًىعبم وؤلاحساءاث اإلاخذرة مً كبل الدولت
الجصاةسٍتّ ،
طُما ئلصام ألاشخاص بالدجس اإلاجزلي ،وغلم معؽم اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت.
املطلب الثاوي :الحلول املقترحت خازج هره الىظسياث
وفي هرا الصدد هلىٌ أن ئعماٌ اللىاعد العامت الىازدة في اللاهىن اإلادوي ّطُما أحىاٌ هؽسٍاث اللىة
اللاهسة والؽسوف العازةت وئن وان ًُلدم بعض الخلىٌ التي ًُمىً ؤلاطدىاد عليها مً كبل مظخأحسي اإلاحالث الخجازٍت
ّ
واإلاهىُت للخذلص مً مظإولُ،هم الخعاكدًت في الىفاء ببدٌ ؤلاًجاز وفم ما جم ذهسه آهفا ،ئال أن هرا الىباء العالمي
ّ
اإلاخمثل في فحروض وىزوها ـ وىفُد  19ـ أزس مً الىاحُت اللاهىهُت على الىضع الساهً في العالم عامت وفي الجصاةس
داصت ،فمىضىع الجاةحت وىفُد ـ ـ 19ـ ـ مىضىع عام ،وهى ًإزس على اطخلساز اإلاعامالث على هعاق واطع حدا ،واللضاء
غحر كادز على جحمل هرا الدجم مً الخصىماث بحن مالن العلازاث ومظخأحسحهمّ ،
مما ٌعني ضسوزة جددل الىالًت
ّ
العامت ُممثلت في الظلعاث الدشسَعُت لفض الجزاع ،وهرا لً ًيىن ئال بأوامس طُادًت جخضمً ؤلاعفاء مً ألاعباء
ّ
ؤلاًجازٍت بلدز فىاث اإلاىفعت منها ،فاحساءاث الخؽس هاجه الىاججت عً جفش ي فحروض وىزوها وظابعه العدوي ،شيل
ُ
هاحظا احخماعُا واكخصادًا على معؽم أفساد اإلاجخمع ،طىاء الشسواث الخجازٍت التي حشغل العدًد مً العاملحن في
ُ
وشاظاتها الخجازٍت وجىفيهم أحىزهم وجدفع بدٌ اًجاز باهض مع جىكف أعمالها ،أو باليظبت لألشخاص اإلاهىُحن
والرًً ًياد ددلهم الُىمي ًىفي حاحُاتهم الصخصُت فلغ ،هما أهىا وعخلد أهه وفي ؼل الخعىزاث التي ظسأث على
الخُاة العامت عمىما واهدشاز مؽاهس الخلىر وألاوبئت في ؼل عاإلاُت اإلاجخمعاث بىحىد وطاةل هلل حدًثت ُج ّ
لصس
اإلاظافاث ،وفي اظاز حشابً العالكاث بحن ألافساد بشيل ًجعلهم ًخعاٌشىن في هىف حاحت بعضهم ئلى بعض ،فان
شٍادة جددل اإلاشسع في هعاق العالكاث الخعاكدًت أصبح ضسوزة ّ
البد منها وهرا كصد اكامت الخىاشن بحن اإلاخعاكدًً،

1ـ ـ ـ تنص املادة  786من القانون املدين اجلزائري على أنو " إذا ترتب على عمل قامت بو السلطة اإلدارية دبقتضى القانون ،نقص كبري يف اإلنتفاع باللني املؤجرة ،جاز للمستأجر حسب الظروف أن
يطل ب فسخ اإلجيار ،أو انقاص مثنو ،ولو أن يطالب بتلويضو إذا كان عمل السلطة اإلدارية قد صدر بسبب يكون املؤجر مسؤوال عنو ،كل ىذا ما مل يوجد اتفاق يقضي خبالف ذلك "
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وحماًت العسف الضعُف في السابعت الخعاكدًت هعبلت اإلاظخأحسًٍ وعمالهم في الؽسوف غحر العادًتّ ،
طُما أحىاٌ
الىباء العالمي اإلاخمثل في فحروض وىزوها وىفُد ـ 19ـ ـ
همـا هــسي أهــه مـً الضــسوزي علــى اللاضـ ي فـي هاجــه ألاحــىاٌ الخىطـع فــي مبــدأ حظــً الىُـت فــي جىفُــر العلــىد، 1
فلىاعد حظً الىُت جلخل ي الجزاهـت والخعـاون فُمـا بـحن اإلاخعاكـدًً ،وججظـُد كىاعـد الجزاهـت ًلخلـ ي ّ
أن ألاحـسة جيـىن
ُ
بل ــدز اإلاىفع ــت وملابله ــا ،ومظ ــخأحسو ه ــره اإلاح ــالث ال ًيخفع ــىن به ــا ،ز ــم أن الخع ــاون العل ــدي ًُىح ــب عل ــى ُم ــالن ه ــره
اإلاح ــالث اعف ــاء مظ ــخأحسحهم م ــً بع ــض اعب ــائهم ؤلاًجازٍ ــت ،ط ـ ّـُما وألاوض ــاع ؤلاط ــخثىاةُت الىاجج ــت ع ــً جفش ـ ي فح ــروض

وىزوها وىفُد ـ19ـ ـ وما اطخدبعه مً حؽس أدي ئلى حعلُم وشاظاتهم مصدز زشكهم ووفائهم بالتزاماتهم الخعاكدًت.
همـا وعخلــد بضـسوزة ججظــُد الظــلعاث لعمـل دزاطــاث جلدًسٍــت ومإشـساث ٌظترشــد بهــا اللاضـ ي فــي جلُــُم
فىاث اإلاىفعت ئشاء هاجه الؽسوف ؤلاطخثىاةُت وهرا للعع دابس الجزاع بحن اإلاخذاصمحن.
وفي ذاث الظُاق فان أحيام الشسع في هرا الصدد جلل ي بيىن ؤلاهدشاز الىبحر لفحروض وىزوها وىفُـد ـ ـ19

ـ ـ ٌُعد حاةحت طماوٍت ال ًمىً دفعها وال ددل آلدمي فيها ،وأن علىد ؤلاحازة الىازدة على اإلاىافع ال بد أن جيىن اإلاىفعـت
ملدوزة ؤلاطخفاء حلُلت وشسعا لُخمىً اإلاظخأحس مً ؤلاهخفاع منها ،وحمهىز الفلهاء كالىا بخأزحر الجىاةح الظـماوٍت فـي
علــد ؤلاحــازة بــالخذفُف ،وأن ججزًــل م ــا كــسزه الفلهــاء علــى ه ــره الىاشلــت ـ ـ اهدشــاز فحــروض وىزوه ــا وىفُــد  19ـ ـ ًؽهــس ف ــي
اطلاط ألاحسة حالت عدم اطخفاء اإلاىفعت في علد ؤلاحازة.2
وعلُــه فخعبُــم أحيــام الشــسع فــي هاجــه الؽــسوف أمــس مــً شــأهه عدالــت مظــخأحسي اإلاحــالث اإلاهىُــت والخجازٍــت
واهصافهم.
أدحـرا هلــىٌ أهــه وبعُــدا عــً كىاعــد اللــاهىن والشـسع ،وججظــُدا للىاعــد العدالــت وؤلاوظــاهُت فاهىــا وعخلــد أهــه
وفــي ؼــل الؽــسوف الساهىــت التــي جمـ ُـس بهــا بالدهــا علــى غـساز دوٌ العــالم كاظبــت مــً شــلل شــبه هلــي للخُــاة العامــت ،وجىكــف
معؽــم ألاوشــعت وألاعمــاٌ التــي ٌظــترشق منهــا الىثحــر مــً أفـساد اإلاجخمــع حـ ّـساء هــرا الخؽــس اإلافــسوػ مــً كبــل الظــلعاث
العلُـا للــبالد ،إلاىــع جفشـ ي واهدشــاز هــرا الفحــروض الخعحــر اإلاظــم بيىزوهــا وىفُــد ـ  19ـ فاهــه علــى مــالن اإلاحــالث عمىمــا،
طىاء أواهذ طىىُت أو مهىُت أوججازٍت أن ًدىاشلىا كدز ؤلاطخعاعت على حلهم في بدٌ ؤلاًجاز ،وأن ًخضامىىا مع هـره
الفئت اإلاخضسزة  ،وأن ًخذلى عً الخصىماث اللضاةُت وما ًترجب عنها مً ازهاق واهل مظخأحسي محالتهم ،فضال عً
ّ
الخ ــالف والشـ ــلاق بُـ ــنهم ،فالعل ــد بـ ــالسغم مـ ــً وـ ــىن مص ــالح أظسافـ ــه جذخلـ ــف ،ئال أهـ ــه ًج ــب ئعمـ ــاٌ كىاعـ ــد ألادـ ــالق
وؤلاحظان في جىفُره في ألاحىاٌ العادًت ،فما بالً في ؼسوف اطخثىاةُت ٌُغبن فيها أحد ألاظساف.

 1ـ ـ ـ تنص املادة  1/114من القانون املدين اجلزائري على أنو " جيب تنفيذ اللقد طبقا ملا اشتمل عليو ،وحبسن نية "
2ـ ـ ـ حسام الدين عفانة " ،تأثري انتشار فريوس كورونا على امللامالت املالية" ،شبكة يسألونك اإلسالمية،شوىد يف  ،9191/10/11املوقع www.yasallnak .net
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الخاجمت:
وهذاجمــت إلاــا جـ ّـم ذهــسه هلــىٌ أن جحلُــم الخــىاشن ؤلاكخصــادي للعلــد فــي حــده ألادوــأ ًلخلـ ي اإلالازبــت بــحن مبــدأ
اللــىة اإلالصمــت للعلــد ،وملخضــُاث مبــدأ حظــً الىُــت فــي جىفُــر العلــىد ،وهــي ملازبــت ًجــب العمــل بهــا مــً دــالٌ هؽسٍــت
الؽــسوف العازةــت واللــىة اللــاهسة ،وطــلعت اللاضـ ي للخــددل فــي العلــد ،ففحــروض وىزوهــا وىفُــد ـ ـ 19ـ ال ٌظــخلل بحىــم
محدد ،فخازة ًيىن عدًم ألازس على علـد ؤلاًجـاز فُصـبح واحـب الخىفُـر ط ّـُما اإلاحـالث الخجازٍـت التـي ُطـمح لهـا بمصاولـت
وشاظها ،وجازة أدسي ًجزٌ مجزلت اللىة اللاهسة والري ال ًمىً الخغلب علُه ،وٍجعل جىفُر الالتزام العلدي مظخحُال،
وفــي أحــىاٌ هثحــرة ًضــحى جىفُــر ؤلالت ـزام مسهلــاّ ،
ممــا ًخعــحن جعبُــم أحيــام الؽــسوف العازةــت ،وٍخعــحن علــى اللاض ـ ي زد
ؤلالتزام اإلاسهم ئلى الخد اإلاعلىٌ.
وبعُدا عً الخلىٌ الخللُدًت فُما ًذص مدي جأزحر هرا الىباء على علىد اًجاز اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت
هلىٌ أن فحروض وىوزوها وىفُد ـ ـ 19ـ ـ صخُح أهه ؼسف اطخثىاتي ال ًمىً جىكعه وال دفعه ،ولىً آزازه ودُمت ،لِع
على ؤلالتزاماث الخعاكدًت فحظب ،ولىً على حمُع أصعدة الخُاة ؤلاحخماعُت وؤلاكخصادًت للمجخمع ،فهر الخؽس
الىكاتي الري حهدف ئلى مىع اهدشاز هاجه الجاةحت ّأزس على ول أظُاف اإلاجخمع ومعامالجه اإلاالُتّ ،
طُما مظخأحسي
العلازاث العاملحن في كعاع اإلاهً الخسة والخجازة ،وعلى ذلً فاهىا وظخذلص وهىص ي بالىخاةج الخالُت:
 1ـ ـ ًمىً إلاظخأحسي اإلاحالث اإلاهىُت والخجازٍت الخمظً بأحىاٌ اللىة اللاهسة أو الؽسوف العازةت
حظب أحىاٌ ؤلالتزام ،وما ئذا أضحى مظخحُال أم مسهلا ،ذلً أن فحروض هسوها وىفُد ـ ـ 19ـ ٌُ ُ
عد ؼسفا اطخثىاةُا
ّ ُ
زم حعدٌ
دازج عً ئزادة ألاظساف وال ًمىً جىكعه وال دفعه ،الشيئ الري ًسفع مً مظإولُ،هم الخعاكدًت ،ومً
التزاماتهم الخعاكدًتّ ،
طُما بدٌ ؤلاًجاز اإلاخفم على ملدازه ومُعاده ئلى الخد اإلاعلىٌ لِظىد الخىاشن بحن ظسفي العلد،
أو ًخم فسخه ئذا صاز جىفُره مظخحُال وئن وان الفسخ ال ًذدم مظخأحسي هاجه اإلاحالث لىحىد العلازاث اإلاظخأحسة
في أماهً عامت وآهلت بالظيان ّ
مما ًجعله الظىد ألاهم لجرب أهبر عدد ممىً مً الصباةً أو العمالء ،وهى أطاض
اإلاحل الخجازي ذاجه في بعض ألاوشعت الخجازٍتّ ،
طُما التي حعخمد مىكعها في ذلً هما هى الخاٌ باليظبت للملاهي
واإلاعاعم وغحرها.
 2ـ ـ على اللضاة أن ًيىهىا أهثر مسوهت في حعدًل أحيام العلد اطدىادا ئلى هؽسٍتي الؽسوف العازةت أو
اللىة اللاهسة ،مع مساعاة وىن حاةحت هسوها وىفُد ـ ـ  19ـ ـ وان جأزحرها فاحشا على حمُع أظُاف اإلاجخمعّ ،طُما
العاملحن في اللعاع الخاص واإلاظخاحسًٍ إلاحالث ٌظترشكىن منها ،وكد ٌُشغلىن عماال وٍدفعىن لهم أحىزهم في ؼل
عدم اهخفاعهم باألماهً اإلاظخأحسة ،ومىه فعلى اللاض ي أن ٌعمل على ئعفاء اإلاظخأحس مً ألاحسة أو جذفُؽها ئلى
حدود جدىاطب مع حالت عدم ؤلاهخفاع باليشاط الخجازي واإلانهي ،وهرا ظُلت مدة بلاء هرا الخؽس الىاجج عً الىباء،
فاألصل أن ألاحسة جيىن ملابل ؤلاهخفاع ،وأحيام الشسع جىافم ذلً ئذ جأزحر الجىاةح الظماوٍت في علد ؤلاحازة ًيىن
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بالخذفُف ،وأن ججزًل ما كسزه الفلهاء على اهدشاز حاةحت وىزوها وىفُد ـ ـ19ـ ـ ًؽهس في ؤلاعفاء مً الاحسة حالت عدم
اطخفاء اإلاىفعت في علد ؤلاحازة .
 3ـ ـ هما وعخلد بضسوزة ججظُد الظلعاث لعمل دزاطاث جلدًسٍت ومإشساث ٌظترشد بها اللاض ي في
جلُــُم فــىاث اإلاىفعــت ئشاء هاجــه الؽــسوف ؤلاطــخثىاةُت ،همــا أهــه مــً الضــسوزي علــى اللاضـ ي فــي ّ
دضــم حىمــه علــى هــره
الىك ــاتع أن ًخىط ــع ف ــي مب ــدأ حظ ــً الىُ ــت ف ــي جىفُ ــر العل ــىد ،م ــً د ــالٌ و ــىن العل ــد وط ــُلت إلش ــباع حاحُ ــاث ألاظ ـساف
اإلاخعاكدة ،ال عالكت دصامُت جخعازل فُه اإلاصالح ،فالخعاون والجزاهت طمت حظً الىُت ،وألاحسة جيـىن بلـدز اإلاىفعـت
وال ضسز وال ضساز.
 4ـ ـ وعخلد أن الىباء الصحي اإلاخمثل في حاةحت وىفُد ـ ـ 19ـ ـ مىضىع عام ،وهى ًإزس على اطخلساز
اإلاعامالث على هعاق واطع حدا ،والظلعت اللضاةُت غحر كادزة على جحمل هرا الدجم مً الخصىماث بحن مالن
ّ
العلازاث ومظخأحسحهمّ ،
مما ٌعني ضسوزة جددل الىالًت العامت للبالد ،وهرا لً ًيىن ئال بأوامس طُادًت جخضمً
ؤلاعفاء مً ألاعباء ؤلاًجازٍت بلدز فىاث اإلاىفعت منها.
 5ـ ـ هسي أهه وبعُدا عً كىاعد اللاهىن والشسع ،واطدىادا للىاعد العدالت وؤلاوظاهُت فان الؽسوف
الخالُت التي جمس بها اإلاعمىزة عمىما ،وبلدها الجصاةس دصىصاّ ،
حساء اهدشاز هرا الىباء العالمي اإلاظم بجاةحت وىزوها
وىفُدـ ـ19ـ ـ وما صاحبه مً حجس مجزلي لألشخاص وحععُل شبه هلي للخُاة العامت ،وألاوشعت اإلاهىُت والخجازٍت ،فاهه
ّ
أصبح مً الالشم بملخل ألادالق على مالن اإلاحالث عمىما ،طىاء أواهذ طىىُت أو مهىُت أو ججازٍت ،أن ًدىاشلىا عً
بعض حلىكهم ؤلاًجازٍت ،وأن ًخضامىىا مع أفساد مجخمعهم ّ
طُما الرًً جسبعهم معهم علىد وعهىد.
ودخاما لهرا اإلاىضىع فاهىا وعخلد مجاشا بىحىبُت حعلُم اللىاهحن وما جخضمىه مً حماًت ُ
جمس حخما ،وفي
الغالب بشيلُاث وحعلُداث الخصىمت اللضاةُت ،وهأمل أن هاجه الىاشلت اإلاخمثلت في اهدشاز فحروض وىزوها وىفُد ـ ـ
 19ـ ـ أن ُج ّ
سسخ مبدأ التراحم بحن اإلاظلمحن ،وهى مبدأ شسعي عؽُم ،كامذ علُه ألادلت الىثحرة مً اللسآن الىسٍم،
والظىت الىبىٍت الشسٍفت.
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قائمت املساحع:
أ ـ ـ فئت الكخب:
 1ـ ـ حمدي باشا عمس ،اللضاء اإلادوي ،داز هىمت ،الجصاةس.2004 ،
 2ـ ـ ـ شزوحي العُب ،دفع اإلاظإولُت العلدًت باللىة اللاهسة ،زطالت هُل شهادة اإلااحظحر ،الجصاةس. 1978 ،
 3ـ ـ ـ علي فُاللي ،ؤلالتزاماث ،الىؽسٍت العامت للعلد ،مىفم لليشس ،الجصاةس.2005 ،
 4ـ ـ ـ علي فُاللي،ؤلالتزاماث ،العمل اإلاظخحم للخعىٍض ،مىفم لليشس ،الجصاةس. 2002،
 5ـ ـ ـ محمد شلخىث ،ؤلاطالم علُدة وشسَعت ،داز الشسوق ،ط.1997 ،17
 6ـ ـ ـ محمىد حماٌ الدًً شوي ،مشىالث اإلاظإولُت اإلادهُت ،معبعت حامعت اللاهسة ،ج.1978 ،2
 7ـ ـ ـ مىرز الفضل ،الىؽسٍت العامت لإللتزاماث في الفله ؤلاطالمي ،مصادز الالتزام ،داز الثلافت ،ج ،1عمان،
.1992
ب ـ ـ املواقع إلالكتروهيت:
 1ـ ـ ابساهُم احعاب ،فحروض وىزوها وىفُد ـ ـ  19ـ ـ ـ بحن اللىة اللاهسة وهؽسٍت الؽسوف العازةت ،شىهد في
 ، 2020/05/01ميشىز في مىكعhttps://bit.ly/2RcwJ6M:
 2ـ ـ حظام الدًً عفاهت " ،جأزحر اهدشاز فحروض وىزوها على اإلاعامالث اإلاالُت " ،شبىت ٌظألىهً ؤلاطالمُت ،شىهد في
 ، 2020/05/01اإلاىكع www.yasallnak .net
ج ـ ـ الىصوص الدشسيعيت والخىظميت:
 1ـ ـ ألامس زكم  58/75اإلاإزخ في  26طبخمبر طىت  ،1975اإلاخضمً اللاهىن اإلادوي الجصاةسي ،اإلاعدٌ واإلاخمم
باللاهىن  05/07اإلاإزخ في  13ماي  ، 2007ج.ز العدد  13الصادزة في  13ماي  ،2007الجصاةس .
 2ـ ـ ألامس زكم  59/75اإلاإزخ في  26طبخمبر  1975اإلاخضمً اللاهىن الخجازي الجصاةسي ،اإلاعدٌ واإلاخمم باللاهىن
 02 /05اإلاإزخ في  06فبراًس ، 2005ج.ز العدد  11الصادزة في  09فبراًس  ،2005اإلاعدٌ واإلاخمم.
 3ـ ـ اإلاسطىم الخىفُري  69/20اإلاإزخ في  26زحب  1441اإلاىافم ٌ  21مازض 2020واإلاخعلم بخدابحر الىكاًت مً
اهدشاز وباء فحروض وىزوها ( وىفُد  ) 19وميافحخه ،الجسٍدة السطمُت العدد  15لظىت  ،2020الجصاةس .
 4ـ ـ اإلاسطىم الخىفُري  70/20اإلاإزخ في  29زحب  1441اإلاىافم ٌ  24مازض  2020وٍحدد جدابحر جىمُلُت
للىكاًت مً فحروض وىزوها ( وىفُد  )19وميافحخه  ،الجسٍدة السطمُت العدد  16لظىت  ،2020الجصاةس .
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حلىق الطفل في الجزائر بين الاجفاكياث الذوليت والىظ الذسخىري
Child rights in Algeria between international conventions and the
constitutional text

د .غربي أحسن/كليت الحلىق والعلىم السياسيت جامعت  20أوث  1955سكيكذة (الجزائر)،
امللخظ :

جخمخو شغٍدت ألاؾفاٌ بالهضًض مً الحلىق ؾىاء نلى اإلاؿخىي الضولي ؤو نلى اإلاؿخىي الىؾني ،إط هطذ مهكم اإلاىازُم وؤلانالهاث
الضولُت اإلاخهللت بدلىق ؤلاوؿان نلى خلىق الؿفل  ،زم حاءث اجفاكُت خلىق الؿفل لؿىت  9191مخػمىت الهضًض مً الحلىق
الاؾاؾُت للؿفل ؤما نلى اإلاؿخىي الىؾني فىظ الضؾخىع الجؼابغي نلى الهضًض مً مكاهغ خلىق الؿفل اإلاهترف بها نلى الطهُض
الضولي.
ومً ؤهم الحلىق التي ًخمخو بها ألاؾفاٌ ،الحم في الغناًت الصحُت ،الحم في الخهلُم ،الحماًت مً الهىف بيل اشياله،
الحم في اإلاؿاواة ،الحم في الهىٍت ،الحماًت اللػابُت ويحرها مً الحلىق اإلاهترف بها لشغٍدت ألاؾفاٌ نلى الطهُضًً الضولي
والىؾني.
الكلماث املفخاحيت :خلىق الؿفل ،الاجفاكُت الضولُت ،الضؾخىع ،الحم في الخهلُم ،الحم في الصحت.
Abstract:

Children have many rights, whether at the international level or at the national level, as most of the
international human rights covenants and declarations stipulated the rights of the child, then the
Convention on the Rights of the Child of 1989 included many basic rights for the child. As for the
national level, the Algerian constitution stipulated many A manifestation of internationally
recognized child rights.
Among the most important rights that children enjoy, the right to health care, the right to education,
protection from violence in all its forms, the right to equality, the right to identity, judicial protection
and other recognized rights of the children's segment at the international and national levels.
Keywords: Children's rights, international convention, constitution, right to education, right to

health.
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ملذمت
جػمىذ اجفاكُت خلىق الؿفل الطاصعة نً هُئت ألامم اإلاخدضة ؾىت  ،9191والتي ضاصكذ نليها الجؼابغ
بخدفل 1الىظ نلى الهضًض مً الحلىق التي ًخمخو بها الؿفل ،وهغؾذ الهضًض مً مكاهغ الحماًت ،ما حهلها اجفاكُت
فغٍضة مً هىنها ،هكغا لؿابهها الهالمي ،هما جػمىذ الاجفاكُت الىظ نلى لجىت خلىق الؿفل ومىدها ضالخُت
مغاكبت امخثاٌ الضوٌ لهظه الاجفاكُت.
وجىص ي اللجىت الضوٌ بػغوعة الىظ نلى اإلاطلحت الفػلى للؿفل غمً حشغَهاتها الضازلُت ،إط ٌؿمذ
باالخخجاج بها ؤمام اإلاداهم خُث وعص مثال في بهؼ جلاعٍغها بسطىص بهؼ الضوٌ ؤهه ًخهحن ؤن ًخم اصماج
اإلاطلحت الفػلى للؿفل ،ونضم الخمُحز في الدشغَو الىؾني للضولت ،بالشيل الظي ًجهله ؾىضا ًدخج به ؤمام اإلاداهم
اللػابُت.2
وحؿعى مىكمت ألامم اإلاخدضة حاهضة مً زالٌ ؤلانالهاث واإلاىازُم والاجفاكُاث الضولُت لخجهل مً خلىق
الؿفل مباصا ازالكُت زابخت ومهاًحر صولُت إلاهاملت الؿفل ،إط ؤهضث نلى ؤن جمخو الاؾفاٌ بدم الحُاة وهمىهم
وجيىٍنهم هي شغوؽ ؤؾاؾُت للخىمُت في الهالم وحؼء ال ًخجؼؤ مً الخؿىع البشغي. 3
وجىاولذ مهكم صؾاجحر الهالم خلىق الؿفل بانخباعه فغص مً ؤفغاص ألاؾغة في اإلاجخمو وفم اإلاظهب الؿابض في
الضولت وزطىضا اإلاظهب الاحخماعي الظي جبيخه صؾاجحر الضوٌ اإلاًاعبُت 4ومً بُنها الضؾخىع الجؼابغي،هما خاولذ هظه
الضوٌ بما فيها الجؼابغ مؿاًغة اجفاكُت خلىق الؿفل التي جغجىؼ نلى مطالح الؿفل الفػلى ، 5فهل هفل الضؾخىع

1المرسوم الرئاسي  134-69المؤرخ في  4669-49-46المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية عمى اتفاقية حقوق الطفل ،الجريدة الرسمية رقم ،64
المؤرخة في  92ديسمبر سنة .4669

2عائدة البرماني غربال :مصمحة الطفل الفضمى من خالل بعض المسائل االسرية تونس مثاال ،رسالة ماجستير تخصص حقوق الطفل ،الجامعة المبنانية-9002 ،
 ،9003ص.40 ،6
3جاب دويك :حماية حقوق االطفال الموجودين في نزاع مع القانون ،المنظمات األعضاء في فريق التنسيق بين الوكاالت بشأن قضاء األحداث :برنامجها وتجاربها
في

مجال

الدعوة،

دليل

معد

من

قبل

منظمة

االمم

المتحدة،

منشور

عمى

االنترنت:

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf
تاريخ االطالع 9090-01-02 :عمى الساعة 42720
4المادة  04من دستور المممكة المغربية سنة  4663المعدل والمتمم سنة ، 9044

المادة  42من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  4663المعدل والمتمم،

المادة  49من دستور تونس 9041

5حاج عمي بدر الدين :الحماية الجنائية لمطفل في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص عموم جنائية وعمم االجرام ،جامعة تممسان-9006،
 ،9040ص3

مجلت العلىم السياسيت و اللاهىن  .العذد ،24املجلذ  ،04اكخىبر/حشرٍن الاول 2020

املركز الذًملراطي العربي  .برلين املاهيا

338

حلىق الطفل في الجزائر بين الاجفاكياث الذوليت والىظ الذسخىري

د .غربي أحسن

الجؼابغي خلىق الؿفل نلى الىدى الظي جػمىخه اجفاكُت خلىق الؿفل والاجفاكُاث الضولُت ألازغي ؤم ؤن هىان
1

اهخلاص صؾخىعي لحلىق هظه الفئت اإلاؿخػهفت؟.

لئلحابت نلى هظه الاشيالُتاعجإًىا اجبام اإلاىهج الىضفي الخدلُلي مً زالٌ جدلُلىا لبهؼ هطىص اجفاكُت
خلىق الؿفل والانالهاث والاجفاكُاث ألازغي طاث الطلت التي هغؾذ خلىق للؿفل وجدلُل الىطىص الضؾخىعٍت
التي هغؾذ خلىق الؿفل في الجؼابغ وطلً للىكىف نلى مضي اوسجام هظه ألازحرة مو الاجفاكُاث التي مىدذ خلىق
للؿفل ،وفم اإلاطلحت الفػلى للؿفل ،وطلً نلى الىدى الظي ٌؿمذ لىا بالخغوج بخىضُاث جىغؽ خلىق للؿفل
الجؼابغي بشيل ؤهثر فانلُت.
ونلُه كمىا بخلؿُم هظه الضعاؾت إلى شلحن جىاولىا في الشم ألاوٌ خلىق الؿفل في قل الانالهاث والاجفاكُاث
الضولُت ؤما الشم الثاوي فخىاولىا فُه خلىق الؿفل في قل الضؾخىع الجؼابغي الحالي.
أوال /حلىق الطفل في ظل الاعلهاث والاجفاكياث الذوليت
جػمً الانالن الهالمي لحلىق الاوؿان لؿىت  9199الىظ نلى بهؼ الحلىق اإلاهترف بها صولُا للؿفل،
وحهؼػث خلىق الؿفل بطضوع الههضًً الضولُحن ؾىت  9111زم اؾخلغث نلى ما جػمىخه اجفاكُت خلىق الؿفل ؾىت
.9191
-1الاعلن العاملي لحلىق الاوسان
جػمً الانالن الهالمي لحلىق الاوؿان 2الىظ نلى بهؼ خلىق الؿفل خُث جػمىذ اإلااصة  52مىه الىظ
نلى الغناًت واإلاؿانضة الخاضخحن لشغٍدت الاؾفاٌ ،إط ًخمخو الؿفل بجمُو مكاهغ الحماًت الاحخمانُت ،الؾُما الحم
في مؿخىي مهِش ي البم ،الػمان الاحخماعي ،الغفاهُت ،ألاول واإلالبـ واإلاؿىً ،الهىاًت الصحُت والؿبُت ،وَؿخىي
في طلً الاؾفاٌ الظًً ولضوا في إؾاع شغعي ؤو يحر شغعي ،وٍخمخو الؿفل بالحم في الخهلُم وفم ما هطذ نلُه اإلااصة
 51مً الانالن الهالمي ،إط مىدذ لآلباء نلى ؾبُل الاولىٍت الحم في ازخُاع هىم الخهلُم اإلالضم ألبىائهم  ،هما خضصث
اإلااصة اإلاباصا التي ًلىم نليها الخهلُم ،وهي:
-

مبذأ مجاهيت الخعليم ،إط حشترؽ اإلااصة  51مً الانالن الهالمي مجاهُت الخهلُم وزطىضا في

مغخلتي الابخضاةي وألاؾاس ي.

1
2

االعالن العالمي لحقوق االنسان اعتمد وصدر رسميا بقرار الجمعية العامة 944ألف (د )3-مؤرخ في  40ديسمبر .4615
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مبذأ الزاميت الخعليم ،حشترؽ ؤًػا اإلااصة  51مً الانالن الهالمي حهل الخهلُم الؼامي زالٌ

مغخلتي الخهلُم الابخضاةي وألاؾاس ي.
-

مبذأ املساواةً ،خهحن ؤن ًخاح الخهلُم الفني واإلانهي للجمُو واجاخت الخهلُم الهالي للجمُو نلى كضم

اإلاؿاواة جبها لىفاءة الؿلبت.
ولم جىخف اإلااصة  51بخدضًض اإلاباصا التي ًلىم نليها الحم في الخهلُم فلـ ،وإهما خضصث ؤًػا ألاهضاف
التي ًلىم نليها الخهلُم ،واإلاخمثلت في:
-

الخىمُت الياملت لصخطُت الاوؿان

-

حهؼٍؼ اخترام خلىق الاوؿان والحغٍاث الاؾاؾُت

-

حهؼٍؼ الخفاهم والطضاكت بحن حمُو ألامم وحمُو الفئاث الهىطغٍت ؤو الضًيُت

-

حهؼٍؼ حهىص ألامم اإلاخدضة في خفل الؿالم.

-2العهذ الذولي للحلىق الاكخطادًت والاجخماعيت والثلافيت
هظ الههض الضولي 1نلى بهؼ خلىق الؿفل والحماًت والغناًت الخاضت مثل الحم في التربُت والتي جلو نلى
ناجم ألاولُاء ،إط هظ الههض الضولي في اإلااصة  91نلى الاؾغة بانخباعها الخلُت الاؾاؾُت في اإلاجخمو التي ٌههض إليها
مهمت جغبُت الاوالص ،هما جػمً الههض الضولي ؤًػا الىظ نلى خماًت ومؿانضة الاؾفاٌ وبما فيهم اإلاغاهلحن مً زؿغ
الاؾخًالٌ الاكخطاصي والاحخماعي وزؿغ الاهدغاف وتهضًضهم في خُاتهم ؤو صحتهم ،وؤهضث اإلااصة نلى اإلاؿاواة في
اجساط جضابحر الحماًت مً كبل الضولت ،هما ؤن الضوٌ مؿالبت بخجغٍم هظه الخطغفاث التي حشيل زؿغا نلى ألاؾفاٌ في
كىاهُنها الضازلُت.
وجػمىذ اإلااصة  95مً هفـ الههض الىظ نلى الحم في الصحت وجػمىذ مً زاللها الىظ نلى خم الؿفل
في الغناًت الصحُت مً زالٌ خث الضوٌ نلى زفؼ مهضٌ الىفُاث بسطىص شغٍدت اإلاىالُض الجضص وؤًػا الاؾفاٌ
الغغو وجإمحن همى الؿفل همىا صحُا.
وجػمىذ اإلااصة  91مىه الحم في التربُت ،الحم في الخهلُم ،وٍخهحن ؤن جيىن هظه الحلىق مىحهت إلى الاهماء
اليامل للصخطُت الاوؿاهُت والحـ بىغامتها ،واخترام خلىق الاوؿان  ،ومؿاهمت الفغص في اللُام بضوع هافو في
1

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عميه واالنضمام إليه بقرار الجمعية العامة رقم  9900ألف(د-

 )94مؤرخ في  43ديسمبر  4633تاريخ بدأ النفاذ  02يناير  ،4643المرسوم الرئاسي  ، 34-56الجريدة الرسمية .4656 ،90
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اإلاجخمو الحغ ،باإلغافت إلى جىزُم ؤواضغ الخفاهم والدؿامذ والطضاكت بحن الشهىب بجمُو جىحهاتها الضًيُت
والهغكُت ،وصنم حهىص الامم اإلاخدضة في خفل الؿلم وألامً الضولُحن.
وشضصث اإلااصة نلى غغوعة غمان الضوٌ لخمخو ألاؾفاٌ بشيل جام بدم الخهلُم ،إط جخؿلب اإلاماعؾت الخامت له
اخترام مباصا الالؼامُت واإلاجاهُت واإلاؿاواة ،إط ؤهضث اإلااصة نلى هظه اإلاباصا مً زالٌ هطها نلى ما ًلي":
 حهل الخهلُم الابخضاةي إلؼامُا وإجاخخه مجاها للجمُو-

حهمُم الخهلُم الثاهىي بمسخلف ؤهىانه ،بما في طلً الخهلُم الثاهىي الخلني واإلانهي ،وحهله مخاخا

للجمُو بيافت الىؾابل اإلاىاؾبت وال ؾُما باألزظ جضعٍجُا بمجاهُت الخهلُم
-

حهل الخهلُم الهالي مخاخا للجمُو نلى كضم اإلاؿاواة ،جبها للىفاءة ،بيافت الىؾابل اإلاىاؾبت ،وال

ؾُما باألزظ جضعٍجُا بمجاهُت الخهلُم
-

حصجُو التربُت ألاؾاؾُت ؤو جىثُفها ،إلى ؤبهض مضي ممىً ،مً ؤحل ألاشخاص الظًً لم ًخللىا ؤو

لم ٌؿخىملىا الضعاؾت الابخضابُت".
-3العهذ الذولي الخاص بالحلىق املذهيت والسياسيت
جػمً الههض 1الىظ نلى بهؼ خلىق الؿفل ،واإلاخمثلت في:
-

هطذ اإلااصة  11مً الههض الضولي نلى الحم في الحُاة وزططذ فلغة إلاىو نلىبت الانضام نلى

ألاشخاص ؤكل مً زماهُت نشغ(  )99ؾىت.
-

الحماًت اللػابُت لؤلخضار واإلاىطىص نليها في اإلااصجحن  91و 99واؾخثىاء مً اللانضة التي جلط ي

باإلاؿاوة ؤمام اللػاء ،إط جػمىذ اإلااصة  99اؾخدضار اؾخثىاء بسطىص الخلاض ي لطالح فئت الاؾفاٌ ،إط
ًخهحن ؤن جيىن الاحغاءاث اللػابُت الخاضت بهم مغانُت لؿنهم ومىاؾبت لهم وتهضف إلى اناصة جإهُلهم ،هما
جػمىذ اإلااصة  91خىما زاضا بفئت الاخضار اإلاسجىهحن ،مً زالٌ مهاملتهم مهاملت جخفم مو ؾنهم ومغهؼهم
اللاهىوي مً زالٌ فطلهم نً البالًحن.
-

الحم في التربُت وهى خم مىفىٌ ،وانترفذ اإلااصة  99مً الههض الضولي بدغٍت آلاباء ؤو ألاوضُاء في

جإمحن جغبُت ؤوالصهم صًيُا وزللُا وفم للىانتهم الخاضت.
1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  9900ألف (د)94 -

المؤرخ في  43ديسمبر 4633دخل حيز النفاذ  92مارس سنة  4643وفق ألحكام المادة  16منه ،المرسوم الرئاسي  ، 34-56الجريدة الرسمية رقم 4656 ،90
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خم الؿفل في الحماًت بانخباعه كاضغا وصون ؤي جمُحز ألي ؾبب وان ،وجلو مؿؤولُت خماًت الؿفل

نلى ألاؾغة باإلالام ألاوٌ زم اإلاجخمو باإلالام الثاوي وؤزحرا مؿؤولُت الضولت ،وجػمىذ هظا الحم اإلااصة  59مً
الههض الضولي الخاص بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت.
-

خم الؿفل في الهىٍت مً زالٌ خله في الاؾم الظي ٌهغف به وهى خم مىفىٌ له مىظ والصجه وخله

ؤًػا في حيؿُت الضولت بانخباعها عابؿت كاهىهُت وؾُاؾُت جغبؿه بضولخه لُخمخو مً زاللها بالحلىق وٍخدمل
الالتزاماث.
 -4اجفاكيت حلىق الطفل لسىت 1989
جػمىذ الاجفاكُت 1في صًباحتها الخإهُض نلى ؤن ألاؾغة هي البِئت الؿبُهُت لىمى الؿفل وعفاهُخه ،وهي الخلُت
التي جترنغم فيها شخطِخه بشيل وامل ومخىاؾم والؾُما إطا واهذ ألاؾغة كىامها اإلادبت والؿهاصة والخفاهم ،إط ًخم
جغبُت الؿفل نلى كُم اإلاثل الهلُا واإلاهلىت في مُثاق ألامم اإلاخدضة ،هما جػمىذ مىاص الاجفاكُت الهضًض مً الحلىق
اإلاهترف بها صولُا للؿفل ،والتي ًمىً إحمالها في ما ًلي:
أ-الحم في عذم الخمييز في املعاملت :هطذ اجفاكُت خلىق الؿفل في اإلااصة الثاهُت( )15نلى اإلاؿاواة بحن
ألاؾفاٌ صون الخمُحز بُنهم ألي ؾبب ،هإن ٌهىص الؿبب للجيـ ؤو الهغق ؤو الضًً ؤو اإلاىلض ؤو ؤي ؾبب آزغ وجمخض
اإلاؿاواة لؤلؾفاٌ يحر الشغنُحن ،إط جدفكذ مهكم الضوٌ الاؾالمُت نلى هظه الجؼبُت لخهاعغها مو الشغَهت
الاؾالمُت ،2هما كغعث ؤهه ًخهحن نلى الضوٌ ألاؾغاف ؤن جخسظ الخضابحر اإلاىاؾبت لػمان خماًت ألاؾفاٌ مً حمُو
ؤشياٌ الخمُحز ؤو الهلاب اللابمت نلى ؤؾاؽ مغهؼ ؤولُاء الؿفل ؤو ألاوضُاء اللاهىهُحن نلُه ؤو ؤنػاء ألاؾغة ؤو
آعائهم ؤو مهخلضاتهم ؤو ألي ؾبب وان.
ب-املطلحت الفضلى للطفل :هطذ الفلغة  19مً اإلااصة  11مً الاجفاكُت اإلاخهللت بدلىق الؿفل نلى ؤهه":
في حمُو ؤلاحغاءاث التي جخهلم باألؾفاٌ ،ؾىاء كامذ لها مؤؾؿاث الغناًت الاحخمانُت الهامت ؤو الخاضت ،ؤو اإلاداهم
ؤو الؿلؿاث ؤلاصاعٍت ؤو الهُئاث الدشغَهُتً ،ىلي الانخباع ألاوٌ إلاطالح الؿفل الفػلى".
وهطذ الفلغة  19مً اإلااصة  11نلى ؤهه ":جػمً الضوٌ ألاؾغاف نضم فطل الؿفل نً والضًه نلى هغه

ّ
منهما ،إال نىضما جلغع الؿلؿاث اإلاسخطت ،عهىا بئحغاء إناصة هكغ كػابُت ،وفلا لللىاهحن وؤلاحغاءاث اإلاهمىٌ بها ،ؤن
هظا الفطل غغوعي لطىن مطالح الؿفل الفػلى .وكض ًلؼم مثل هظا اللغاع في خالت مهُىت مثل خالت إؾاءة
1

اتفاقية حقوق الطفلاعتمدت وعرضت لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  52/44المؤرخ في  52نوفمبر  9191تاريخ بدء النفاذ25 :

سبتمبر  ،9112وفقا لممادة .41
2نعيمة ثوامرية :اتفاقية حقوق الطفل بين عالمية الحقوق وخصوصية ا لشعوب ،مجمة العموم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور بالجمفة ،المجمد  ،02العدد
 ،04مارس  ،9045ص.494
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الىالضًً مهاملت الؿفل ؤو إهمالهما له ،ؤو نىضما ٌهِش الىالضان مىفطلحن وٍخهحن اجساط كغاع بشإن مدل إكامت
الؿفل".
هما جػمىذ الهضًض مً مىاص الاجفاكُت الىظ نلى اإلاطلحت الفػلى للؿفل مثل:
-

اخترام اإلاطلحت الفػلى للؿفل بسطىص الؿلباث اإلالضمت مً كبل الؿفل ؤو والضه لضزىٌ صولت

ؾغف ؤو مًاصعتها لجمو شمل الاؾغة ؾبلا للماصة  91مً الاجفاكُت.
-

جغبُت ألاولُاء ؤو الاوضُاء للؿفل وفم مطلحخه الفػلى ؾبلا للماصة  99مً الاجفاكُت

-

جىكم نملُت الخبني في الضوٌ التي جلغه وججحزه ًيىن وفلا للمطلحت الفػلى للؿفل ؾبلا للماصة 59

مً الاجفاكُت.
ونلُه ٌهخبر جبني الاجفاكُت اإلاخهللت بدلىق الؿفل إلابضؤ اإلاطلحت الفػلى للؿفل كبل مطلحت الضولت
والاؾغة هى هللت حضًضة نلى الطهُض الضولي هدى خماًت خلىق الؿفل نامت ،منها فطله نً والضًه خفاقا نلى
مطلحخه اإلاخمثلت في خؿً عناًخه مً كبل الضولت.1
ث-الحم في الحياة والعىاًت والىماء :جػمىذ هظا الحم اإلااصة الؿاصؾت( )11مً اجفاكُت خلىق الؿفل التي
هطذ نلى ما ًلي":
 -9حهترف الضوٌ ألاؾغاف بإن ليل ؾفل خلا ؤضُال في الحُاة
 -5جىفل الضوٌ ألاؾغاف إلى ؤكص ى خض ممىً بلاء الؿفل وهمىه".
وَهخبر الحم في الحُاة اؾمى الحلىق وؤولها بانخباعه عؤؽ الحلىق الؿبُهُت لئلوؿان ، 2إط ال كُمت لباقي
الحلىق مً صون الحم في الحُاة ،فما مً شً ؤن جإمحن خم الؿفل في الحُاة والبلاء والىماء ،إهما ًخؿلب بالضعحت
ألاولى اجساط الخضابحر اللاهىهُت الػغوعٍت في اللاهىن الضازلي بهضف خكغ نلىبت ؤلانضام بطفت ضغٍدت وشاملت ليل
ألاؾفاٌ ألاكل مً  99ناما ،هما ًخؿلب ألامغ اجساط الضولت ما ًجب نليها مً الخضابحر اللاهىهُت بهضف خكغ حغابم
الشغف ،الخدلُم في الجغابم  ،واإلالاغاة نليها فىعا وبضكت ،فػال نً الخضابحر اللاهىهُت والبرامج الخاضت بالىكاًت
مً الحىاصر اإلاجزلُت وخىاصر الؿغكاث التي ًخهغع لها الاؾفاٌ ،ويحر طلً مً الؿُاؾاث اإلاػُلت لحلىق الاؾفاٌ.

1

نعيمة ثوامرية :مرجع سابق ،ص.495 ،494

2مداني هجيرة نجيدة :حقوق الطفل بين الشريعة والقانون ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة الجزائر  ،4سنة  ،9049-9044ص.45
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هما جػمىذ الاجفاكُت الىظ في صًباحتها نلى ما ًلي ...":بإن الؿفل ،وي جترنغم شخطِخه جغنغنا وامال
ومخىاؾلاً ،يبغي ؤن ًيشإ في بِئت نابلُت في حى مً الؿهاصة واإلادبت والخفاهم ...ؤهه ًيبغي إنضاص الؿفل إنضاصا وامال
لُدُا خُاة فغصًت في اإلاجخمو وجغبِخه بغوح اإلاثل الهلُا اإلاهلىت في مُثاق ألامم اإلاخدضة".
ث-الحم في حفظ الهىٍتً :خمخو الؿفل مىظ والصجه بالحم في الهىٍت مً زالٌ خله في خمل اؾم زاص به
ٌهغف مً زالله ،وخطىله نلى حيؿُت ،والخهغف نلى والضًه والحطىٌ نلى عناًتهما ،إط ًخهحن نلى الضوٌ ألاؾغاف
ؤن جىظ في حشغَهاتها نلى خم الؿفل في الهىٍت بهىاضغها اإلاظوىعة ،هما ؤهه ال ًىفي الىظ في الدشغَهاث نلى الحم
في الهىٍت ،وإهما ًخهحن نلى الضوٌ ؤن حهمل نلى اخترام هظا الحم والحفاف نلُه والؾُما الحم في الجيؿُت والاؾم
والطلت بالهابلت.
وٍخهحن نلى الضوٌ الاؾغاف جلضًم اإلاؿانضة والحماًت اإلاىاؾبخحن مً ؤحل الاؾغام بئناصة إزباث هىٍت الؿفل
الظي خغم بؿغٍلت يحر مشغونت مً هىٍخه بشيل هلي ؤو حؼةي ؾبلا للماصجحن  10و 19مً اجفاكُت خلىق الؿفل
لؿىت .9191
ج-حم الطفل في املشاركت واحترام آراءو :هطذ اإلااصة  95مً اجفاكُت خلىق الؿفل نلى ؤهه ":جىفل الضوٌ
ألاؾغاف في هظه الاجفاكُت للؿفل اللاصع نلى جيىًٍ آعابه الخاضت خم الخهبحر نً جلً آلاعاء بدغٍت في حمُو اإلاؿابل
التي جمـ الؿفل وجىلي آعاء الؿفل الانخباع الىاحب وفلا لؿً الؿفل وهطجه.
ولهظا الًغع ،جخاح للؿفل ،بىحه زاص ،فغضت الاؾخمام إلُه في ؤي إحغاءاث كػابُت وإصاعٍت جمـ الؿفل،
إما مباشغة ،ؤو مً زالٌ ممثل ؤو هُئت مالبمت ،بؿغٍلت جخفم مو اللىانض ؤلاحغابُت لللاهىن الىؾني".
إط ًلطض بدم الؿفل في اإلاشاعهت واخترام آعاءه ؤن جخاح له فغص الاؾخمام إلُه في ؤي إحغاءاث وكغاعاث
كػابُت ؤو إصاعٍت جسطه وجمؿه إما بؿغٍلت مباشغة ؤو يحر مباشغة مً زالٌ ممثله اللاهىوي ،1يحر ؤنها جغهذ اإلاؿإلت
للدشغَهاث الىؾىُت.
وَهنى هظا الحم غغوعة ألازظ بغؤي الؿفل في الهضًض مً مخؿلباث خُاجه ألاؾاؾُت والفغنُت ،وَشمل طلً:
-

اإلاشاعهت الحغة في الىضواث الثلافُت وألاوشؿت الغٍاغُت وجدضًض ؤهىام اإلاؿابلاث واإلاشاعواث

اإلاىاؾبت إلاسخلف ؤنماع ألاؾفاٌ.

1عايش العواممة :الدورة الثامنة عشر لمجنة الطفولة العربية ،ورقة عمل بعنوان حقوق الطفل في الدساتير العربية ،جامعة الدول العربية ،بتاريخ ،9049-44-94
ص.92

مجلت العلىم السياسيت و اللاهىن  .العذد ،24املجلذ  ،04اكخىبر/حشرٍن الاول 2020

املركز الذًملراطي العربي  .برلين املاهيا

344

حلىق الطفل في الجزائر بين الاجفاكياث الذوليت والىظ الذسخىري

-

د .غربي أحسن

ًخهحن ؤن جسطظ الصحف ضفداث زاضت إلاشاعهت ألاؾفاٌ لخمىُنها نً ؾغٍلها مً الحم في

الخهبحر نً آعائهم بيل خغٍت ،مو جىفحر الهضًض مً اإلاجالث التي ٌؿهم ألاؾفاٌ ؤهفؿهم في هخابت مىاغُهها وإبغاػ
مىاهبهم ومىاكشت اخخُاحاتهم.
-

إشغان ألاؾفاٌ في البرامج الخلفؼٍىهُت وؤلاطانُت اإلاسخلفت اإلاىحهت لؤلؾفاٌ ؤهفؿهم ؤو مؿؤولي

عناًت الؿفىلت بلًت ألاؾفاٌ .
وجػمىذ اإلااصة  91مً الاجفاكُت الىظ نلى ؤهه ":وىن للؿفل الحم في خغٍت الخهبحر ،وَشمل هظا الحم خغٍت
ؾلب حمُو ؤهىام اإلاهلىماث وألافياع وجلليها وإطانتها ،صون ؤي انخباع للحضوص ،ؾىاء باللىٌ ؤو الىخابت ؤو الؿبانت ،ؤو
الفً ،ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي ًسخاعها الؿفل.
يحر ؤهه ًجىػ إزػام مماعؾت هظا الحم لبهؼ اللُىص ،بشغؽ ؤن ًىظ اللاهىن نليها ،وؤن جيىن اللُىص
غغوعٍت والػمت لخإمحن ما ًلي:


اخترام خلىق الًحر ؤو ؾمهتهم ؛ ؤو



خماًت ألامً الىؾني ؤو الىكام الهام ،ؤو الصحت الهامت ؤو آلاصاب الهامت".

ح-الحم في الصحت والخعليم :جػمىذ اإلااصة  59مً اجفاكُت خلىق الؿفل الحم في الصحت ،وطلً مً زالٌ
ما ًلي:


غغوعة انتراف الضوٌ ألاؾغاف بدم الؿفل في الخمخو بإنلى مؿخىي ضخي ممىً.



خم الؿفل في مغافم نالج ألامغاع وإناصة الخإهُل الطخي ،وهى خم ًلو نلى ناجم الضوٌ

ألاؾغاف التي ًخهحن نليها بظٌ كطاعي حهضها لخمىحن الؿفل مً خله في الحطىٌ نلى زضماث الغناًت
الصحُت.


ًخهحن نلى الضوٌ الاؾغاف مخابهت مؿإلت جمخو الؿفل بالغناًت الصحُت ،هما ًخهحن نليها اجساط

الخضابحر اإلاىاؾبت مً ؤحل:
أ .زفؼ وؿبت الىفُاث لضي ألاؾفاٌ الغغو وألاؾفاٌ
ب .هفالت جىفحر اإلاؿانضة الؿبُت والغناًت الصحُت الالػمخحن لجمُو ألاؾفاٌ مو الدشضًض نلى جؿىٍغ

الغناًت الصحُت ألاولُت والؾُما الجاهب الىكاةي.
ت .ميافدت الضولت لؤلمغاع وؾىء الخًظًت واؾخهماٌ الخىىىلىحُا اإلاخاخت بؿهىلت ونً ؾغٍم جىفحر

ألايظًت اإلاًظًت اليافُت ومُاه الشغب الىلُت مىهها ألي مكهغ مً مكاهغ الخلىر الظي ًغوح ضحُخه الؿفل.
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ث .غمان الغناًت الصحُت اإلاىاؾبت للحىامل و لؤلمهاث بهض الىالة

ج .هفالت جؼوٍض حمُو كؿاناث اإلاجخمو ،وال ؾُما الىالضًً والؿفل ،باإلاهلىماث ألاؾاؾُت اإلاخهللت

بصحت الؿفل وحًظًخه ،ومؼاًا الغغانت الؿبُهُت ،ومباصا خفل الصحت وؤلاصحاح البُئي ،والىكاًت مً
الحىاصر ،وخطىٌ هظه اللؿاناث نلى حهلُم في هظه اإلاجاالث ومؿانضتها في الاؾخفاصة مً هظه اإلاهلىماث.
ح .الهمل نلى جؿىٍغ الغناًت الصحُت في الجاهب الىكاةي وؤلاعشاص اإلالضم للىالضًً ،والخهلُم

والخضماث اإلاخهللت بدىكُم ألاؾغة.
-1اجساط حمُو الخضابحر الفهالت واإلاالبمت لللػاء نلى اإلاماعؾاث الخللُضًت التي جػغ بصحت ألاؾفاٌ
 -9حهؼٍؼ وحصجُو الخهاون الضولي بًغع الىضىٌ جضعٍجُا إلى انلى مؿخىي مً الغناًت الصحُت لؤلؾفاٌ ،مو
الازظ بالحؿبان اخخُاحاث البلضان الىامُت بسطىص الغناًت الصحُت.
وهطذ اإلااصة  59مً الاجفاكُت نلى خم الؿفل في الخهلُم ،إط ًخهحن لحماًت هظا الحم والخمخو به غغوعة ما
ًلي:
 -9انتراف الضوٌ ألاؾغاف بدم الؿفل في الخهلُم ،والؿعي بشيل جضعٍجي هدى الخؿبُم اليامل لهظا الحم،
ونلى ؤؾاؽ جيافؤ الفغص ،وطلً مً زالٌ:
أ .الىظ نلى إلؼامُت ومجاهُت الخهلُم مً زالٌ حهل الخهلُم الابخضاةي إلؼامُا ومخاخا بشيل مجاوي
للجمُو
ب .حصجُو جؿىٍغ شتى ؤشياٌ الخهلُم الثاهىي ،بىىنُه ،وإجاخخه لجمُو ألاؾفاٌ ،واجساط الخضابحر

اإلاىاؾبت مثل إصزاٌ مجاهُت الخهلُم وجلضًم اإلاؿانضة اإلاالُت للهابالث مدضوصة الضزل لخمىحن الاوالص مً مؼاولت
الخهلُم
ت .جىفحر حهلُم الهالي ،باؾخسضام شتى الىؾابل اإلاىاؾبت ،وحهله مخاخا للجمُو نلى ؤؾاؽ اللضعاث

والىفاءة
ث .حهل اإلاهلىماث واإلاباصا ؤلاعشاصًت التربىٍت واإلاهىُت مخىفغة لجمُو ألاؾفاٌ وفي مخىاولهم

ج .اجساط الخضابحر اإلاصجهت نلى خػىع مىخكم للخالمُظ والؿالب للحطظ صازل اإلاضاعؽ والجامهاث

واإلاهاهض والخللُل مً مهضالث جغن الضعاؾت
 -5اجساط الضوٌ ألاؾغاف ليافت الخضابحر اإلاىاؾبت التي جػمً إصاعة الىكام في اإلاؤؾؿاث الخهلُمُت نلى هدى
ًخمش ى مو هغامت الؿفل .
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 -1حهؼٍؼ وحصجُو الخهاون الضولي في ألامىع اإلاخهللت بالخهلُم ،و اللػاء نلى الجهل وألامُت في حمُو ؤهداء
الهالم بلطض الىضىٌ إلى اإلاهغفت الهلمُت والخلىُت ووؾابل الخهلُم الحضًثت مو مغاناة اخخُاحاث البلضان الىامُت
بسطىص الخهلُم.
وهطذ اإلااصة  51مً الاجفاكُت نلى ؤهضاف الخهلُم ،واإلاخمثلت في:
-

جىمُت شخطُت الؿفل ومىاهبه وكضعاجه الخهلُمُت

-

جىمُت اخترام خلىق الاوؿان وخغٍاث الافغاص ومباصا مُثاق الامم اإلاخدضة

-

جىمُت اخترام الؿفل لهىاضغ هىٍخه الثلافُت ولًخه وكُمه الخاضت ،واللُم الىؾىُت لبلضه الظي

ٌهِش فُه والبلض الظي وشإ فُه في ألاضل والحػاعاث اإلاسخلفت نً خػاعجه التي هى فيها.
-

إنضاص الؿفل لحُاة حؿدشهغ اإلاؿؤولُت في مجخمو خغ ،في قل كُم الخفاهم والؿلم والدؿامذ

واإلاؿاواة بحن الجيؿحن والطضاكت بحن حمُو الشهىب بشتى جىىناتها الهغكُت والضًيُت ويحرها
-

جىمُت اخترام الؿفل للبِئت الؿبُهُت ،ويحرها مً ألاهضاف.

إطن للؿفل الحم في الىمى الهللي والجؿضي والاهفهالي ،وَهض حهلُم الؿفل مهم في خُاجه ومؿخلبله وهى خم
مً خلىكه التي هفلها ؤلاؾالم واإلاىازُم الضولُت ،وواحب مً واحباث مً ًغناه ؾىاء الىالضًً ؤو ممثله اللاهىوي ،فال
ًجىػ إلاً ًغعى الؿفل وبساضت والضه ؤن ًدغمه مً الخهلُم بحجت الهىػ ؤو الحاحت ؤو يحرها مً ألاؾباب ،هما ًخهحن
ؤن ًخم حهلُم الؿفل وفم ؤؾالُب مدببت للؿفل ولِـ مىفغة له.1
خ-الحم في الذًن والفكر :جػمىذ اإلااصة  99مً اجفاكُت خلىق الؿفل الىظ نلى هظا الحم وطلً مً
زالٌ:
 -9اخترام الضوٌ ألاؾغاف لحم الؿفل في خغٍت الفىغ والىحضان والضًً
 -5اخترام الضوٌ ألاؾغاف لحلىق وواحباث الىالضًً ؤو ألاوضُاء اللاهىهُحن نلُه ،في جىحُه الؿفل ؤزىاء
مماعؾخه لحله في الخفىحر والضًً بؿغٍلت جيسجم مو كضعاث الؿفل اإلاخؿىعة
 -1مً خم الؿفل الجهغ بالضًً ؤو اإلاهخلضاث  ،إط ال ًجىػ ازػام ؤلاحهاع بالضًً ؤو اإلاهخلضاث ،إال لللُىص
التي ًىظ نليها اللاهىن والػغوعٍت فلـ لحماًت ألامً ؤو الىكام الهام ؤو الصحت الهامت ؤو آلاصاب الهامت ؤو الحلىق

1إلهام عمي كحول :دراسة مقارنة لثقافة حقوق الطفل في الفكر التربوي اإلسالمي والمواثيق الدولية ودرجة انتشارها لدى طمبة تربية الطفولة في جامعة اليرموك
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد الثاني والعشرون ،العدد الثالث ،يوليو  ،9041ص.991-995
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والحغٍاث ألاؾاؾُت لؤلفغاص آلازغًٍ ،وهظه اإلااصة جدفكذ نليها الهضًض مً الضوٌ الاؾالمُت لخهاعغها مو الشغَهت
ؤلاؾالمُت.
د-الحماًت من جميع أشكال العىف :جػمىذ اإلااصة  91مً اجفاكُت خلىق الؿفل الىظ نلى هظه الحماًت
مً زالٌ الىظ نلى ؤهه ":جخسظ الضوٌ ألاؾغاف حمُو الخضابحر الدشغَهُت وؤلاصاعٍت والاحخمانُت والخهلُمُت اإلاالبمت
لحماًت الؿفل مً وافت ؤشياٌ الهىف ؤو الػغع ؤو ؤلاؾاءة البضهُت ؤو الهللُت وؤلاهماٌ ؤو اإلاهاملت اإلاىؿىٍت نلى
إهماٌ ،وإؾاءة اإلاهاملت ؤو الاؾخًالٌ ،بما في طلً ؤلاؾاءة الجيؿُت ،وهى في عناًت الىالض(الىالضًً)ؤو الىص ي اللاهىوي
(ألاوضُاء اللاهىهُحن)نلُه ،ؤو ؤي شخظ آزغ ًخههض الؿفل بغناًخه.
ًيبغي ؤن حشمل هظه الخضابحر الىكابُت ،خؿب الاكخػاء ،إحغاءاث فهالت لىغو بغامج احخمانُت لخىفحر الضنم
الالػم للؿفل وألولئً الظًً ًخههضون الؿفل بغناًتهم ،وهظلً لؤلشياٌ ألازغي مً الىكاًت ،ولخدضًض خاالث إؾاءة
مهاملت الؿفل اإلاظوىعة ختى آلان وؤلابالى ننها وؤلاخالت بشإنها والخدلُم فيها ومهالجتها ومخابهتها وهظلً لخضزل
اللػاء خؿب الاكخػاء".
وجػمىذ اإلااصة  15مً اجفاكُت خلىق الؿفل خم الؿفل في الحماًت مً اشياٌ الاؾخًالٌ الاكخطاصي ومً
الهمل الظي ٌهغغه للخؿغ ؤو يهضع له خله في الخهلُم ؤو ًػغ بصحخه ،إط ًخهحن نلى الضوٌ جدضًض خض ؤصوى مً
الؿً ًخهحن اخترامه في الدشًُل ومهاكبت ول مً ًسالف طلً.
باإلغافت إلىىكاًت ألاؾفاٌ مً الاؾخسضام يحر اإلاشغوم للمىاص اإلاسضعة واإلاىاص اإلاؤزغة نلى الهلل ؾبلا لىظ
اإلااصة  11مً اجفاكُت خلىق الؿفل ،وجخههض الضوٌ الاؾغاف بدماًت الؿفل مً حمُو ؤشياٌ الاؾخًالٌ الجيس ي
والاهتهان الجيس ي ؾبلا للماصة  19مً هفـ الاجفاكُت.
هما جػمىذ الاجفاكُت الىظ نلى مىو حهغع الؿفل للخهظًب واإلاهاملت اللاؾُت واإلاهُىت ؤو نلىبت الانضام ؤو
السجً اإلاؤبض  ،هما ًمىو ازخؿاف الاؾفاٌ والاججاع بهم ؤو بُههم ؾبلا للماصجحن  12و 10مً اجفاكُت خلىق الؿفل.
ه -الحلىق ألادري :جػمىذ اجفاكُت خلىق الؿفل الهضًض مً الحلىق ألازغي ،التي جغجبـ بشيل ؤو بأزغ
بالحلىق والحماًت التي جؿغكىا لىا في الهىاضغ الؿابلت ،ومً ؤهم هظه الحلىق هجض:


خغٍت جيىًٍ الجمهُاث والخجمو الؿلمي ونضم جلُُضهما إال للػغوعة اإلاخهللت بدماًت الىكام

وآلاصاب الهامت وخماًت الحلىق والحغٍاث اإلاىغؾت للًحر ؾبلا للماصة  92مً الاجفاكُت


الحم في الحُاة الخاضت للؿفل ونضم مؿاؾه في شغفه وؾمهخه ،وٍدمي اللاهىن هظه الحلىق

ؾبلا للماصة  91مً الاجفاكُت
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الحم في الحطىٌ نلى اإلاهلىماث وزطىضا التي تهضف إلى حهؼٍؼ عفاهُخه الاحخمانُت والغوخُت

واإلاهىىٍت وصحخه ،وخضصث اإلااصة  90مً الاجفاكُت الخضابحر التي ًخهحن نلى الضولت اللُام بها لدؿهُل خطىٌ
الؿفل نلى خله في اإلاهلىمت ،وهظه الخضابحر هي:
-

حصجُو وؾابـ ؤلانالم نلى وشغ اإلاهلىماث واإلاىاص طاث اإلاىفهت الاحخمانُت والثلافُت للؿفل ووفلا

لغوح اإلااصة  51مً الاجفاكُت.
-

حصجُو الخهاون الضولي في إهخاج وجباصٌ ووشغ هظه اإلاهلىماث واإلاىاص مً شتى اإلاطاصع الثلافُت

والىؾىُت والضولُت
-

حصجُو إهخاج هخب ألاؾفاٌ ووشغها

-

حصجُو وؾابـ ؤلانالم نلى إًالء نىاًت زاضت لالخخُاحاث اللًىٍت للؿفل الظي ًيخمي إلى مجمىنت

مً مجمىناث ألاكلُاث ؤو إلى الؿيان ألاضلُحن
-

حصجُو وغو مباصا جىحيهُت مالبمت لىكاًت الؿفل مً اإلاهلىماث واإلاىاص التي جػغ بمطالحه ،مو

وغو ؤخيام اإلااصجحن 91و  99في الانخباع


خلىق الؿفل اإلاهاق نللُا ؤو حؿضًا ؾبلا للماصة  51مً الاجفاكُت



الحم في الػمان الاحخماعي ؾبلا للماصة  51مً الاجفاكُت



خم الؿفل في مؿخىي مهِش ي مالءم لىمىه البضوي والهللي والغوحي واإلاهىىي والاحخماعي ؾبلا

للماصة  50مً الاجفاكُت


خم الؿفل في الغاخت واللهب وكذ الفغم وٍخهحن نلى الضوٌ اخترام هظا الحم ؾبلا للماصة  15مً

الاجفاكُت

جاهيا /حلىق الطفل في الذسخىر الجزائري
حهخبر مؿإلت إصماج خلىق الاوؿان بطفت نامت وخلىق الؿفل بطفت زاضت في الدشغَو الىؾني طاث
ؤهمُت زاضت ،ألن بضء هفاط اجفاكُت مهىُت بدلىق الاوؿان ؤو خلىق الؿفل باليؿبت للضولت الؿغف ٌهني انها
ؤضبدذ ملؼمت لها ،إط ًخهحن نليها جىُُف حشغَهاتها الضازلُت مو مػمىنها ،إط ال حؿخؿُو الضولت الؿغف التهغب
مً اإلاؿؤولُت بملخط ى كىانض اللاهىن الضولي وطلً بالخظعم بإن ؤخيام حشغَهاتها الضازلُت جبرع نضم ؤصائها
اللتزاماتها اللاهىهُت الضولُت ،وهظا ما جػمىخه اإلااصة  50مً اجفاكُت فُِىا بشإن كاهىن اإلاهاهضاث لهام .19111
هما ؤن مهكم صؾاجحر الضوٌ الهغبُت اصعحذ مىغىم ألاؾغة والؿفل غمً مىاغُهها هكغا ألهمُت ألاؾغة بانخباع
1

برابح السعيد :الحق في التعميم في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية ،المجمد  ،50العدد  ،0505 ،50ص.280
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ؤن هثحرا مً مهاًحر ازالق الؿفل جغحو إلى الخيشئت والبِئت التي زلم فيها مً حهت والىؾـ الظي ًترنغم فُه
الؿفل مً حهت زاهُت ،1لظا جىلي حمُو الضوٌ ؤهمُت زاضت للؿفل بانخباعه الحللت ألاغهف في اإلاجخمو ،وطلً
بالىكغ لخطىضُت مغخلخه الهمغٍت  ،والتي لها ؤزغ نلى همىه الجؿضي والىفس ي نلى انخباع ؤن الؿفل ؤهثر مً
يحره نغغت لالنخضاءاث اإلاباشغة ويحر اإلاباشغة ،هظا الانخضاءاث جىهىـ ؾلبا نلى خُاة الؿفل نلى اإلاضي
اللغٍب وؤًػا البهُض.2
وهظ اإلاؤؾـ الضؾخىعي الجؼابغي نلى غغوعة خماًت الؿفل مً كبل ألاؾغة واإلاجخمو والضولت ؾبلا
لىظ اإلااصة  05مً حهضًل الضؾخىع ؾىت  ،5191هظه اإلااصة ومىاص ؤزغي في الضؾخىع جػمىذ الهضًض مً مكاهغ
الحماًت للؿفل لهل ؤهمها:

 /1مبذأ املساواة و عذم الخمييز في املعاملت
هظ الضؾخىع الجؼابغي لؿىت  9111اإلاهضٌ واإلاخمم نلى الحم في نضم الخمُحز في اإلاهاملت مً زالٌ هظ اإلااصة
 15مىه التي لم جفغص ؤي خىم زاص بفئت ألاؾفاٌ بما ًجهلها جضزل غمً ؤلاؾاع الهام وهى نضم الخمُحز نلى ؤؾاؽ
اإلاغهؼ الاحخماعي ؤو الكغف الخاص ؤو اإلاىلض ؤو ختى الجيـ ؤو اللىن ؤو الضًً ؤو ؤي ؾبب آزغ.
ونلُه لم جخػمً اإلااصة  05مً الضؾخىع الىظ بطىعة زاضت نلى هظا الحم لشغٍدت ألاؾفاٌ خُث ؤهخفذ
بالىظ نلى الحماًت غض ؤشياٌ الهىف ،وهى ما ٌشيل اهخلاص لحلىق هظه الفئت الهامت في اإلاجخمو ،إط ًخهحن نلى
اإلاؤؾـ الضؾخىعي الجؼابغي جضاعهه في اإلاؿخلبل ،يحر ؤهه في الىاكو ًطؿضم مبضؤ نضم الخمُحز بهؼ الطهىباث،
زاضت فُما ًخطل بيل مً :
 الخمُحز غض الفخُاث زطىضا في الخهلُم.
 الخمُحز غض ألاؾفاٌ اإلاىلىصًً زاعج إؾاع الؼواج الشغعي.
 الخمُحز غض ألاؾفاٌ طوي ؤلاناكت زطىضا في الخهلُم.
 الخمُحز غض ألاؾفاٌ الظًً ٌهِشىن في قل الفلغ.
 الخمُحز غض ألاؾفاٌ ألاحاهب.

1عايش العواممة :مرجع سابق ،ص.45
2

القواضي سفيان :إشكالية المصمحة الفضمى لمطفل :قاضي األحداث نموذجا ،المجمة االكاديمية لمبحث القانوني  ،المجمد  ،00العدد  ،0505 ،0ص.284
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 /2الحم في الحياة والعىاًت والىمى
للض هظ الضؾخىع الجؼابغي نلى هظا الحم بطىعة يحر مباشغة مً زالٌ انخباعه ألاؾغة هي ؤؾاؽ اإلاجخمو
وهي الخلُت ألاؾاؾُت للمجخمو وٍخهحن نلى الضولت خماًتها ،يحر ؤن الىظ نلى هظا الحم بطفت زاضت يحر مىحىص
عيم هظ الضؾخىع في اإلااصة  01مً الضؾخىع الجؼابغي نلى إلؼام ألاولُاء بػمان جغبُت ؤبىائهم وعناًتهم جدذ ؾابلت
اإلاخابهاث والهلىباث .وبالخالي ًلو نلى ناجم ألاب وألام عناًت وجغبُت ألابىاء وول تهغب مً هظه اإلاؿؤولُت ًجغهم
للمخابهاث الجؼابُت .هما هظ الضؾخىع ؤًػا في اإلااصة  05نلى خماًت الؿفل مً كبل ألاؾغة واإلاجخمو والضولت مما
ٌهني ؤن الؿفل مً خله ؤن ًدكى بالغناًت والهىاًت في قل الحماًت التي جىفغها له ؤؾغجه ؤوال واإلاجخمو زاهُا والضولت
زالثا.
ومً غمً مكاهغ الغناًت التي جلضمها الضولت اجساط البلضًت في خضوص إمياهُاتها اإلااصًت والبشغٍت ليل الخضابحر
اإلاىحهت لتركُت جفخذ الؿفىلت الطًغي والغٍاع وخضابم ألاؾفاٌ والخهلُم الخدػحري والخهلُم الثلافي والفني 1وهي
جضابحر حؿاهم في همى الؿفل والهىاًت به .هما ٌؿاهم اإلاجلـ الشهبي الىالةي بالخيؿُم مو البلضًت في ول وشاؽ
احخماعي يهضف إلى غمان خماًت ألام والؿفل ،ومؿانضة الؿفىلت بما في طلً ألاؾفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاضت.2
 /3الحم في حفظ الهىٍت
جػمىذ اإلااصة  11مً الضؾخىع الجؼابغي الىظ نلى مىغىم الجيؿُت والتي جيىن مهغفت بلاهىن ًبحن شغوؽ
اهدؿابها ،والاخخفاف بها ،ؤو فلضانها ،ؤو إؾلاؾها ،صون ؤن جخؿغق ألي خىم زاص بفئت ألاؾفاٌ غمً إزباث الهىٍت .
ؤما بسطىص خم الؿفل في الاؾم والحم في مهغفت الىالضًً فترهذ الضؾاجحر اإلاؿإلت للدشغَهاث ؾىاء واهذ اللىاهحن
اإلاضهُت ؤو ألاخىاٌ الصخطُت ( كاهىن الاؾغة ) زالفا للضؾخىع اإلاطغي 3الظي ؤكغ في اإلااصة  91نلى خم الؿفل في الاؾم
وألاوعاق الثبىجُت.
ونلُه بغػ هلظ في الخضابحر بسطىص جإمحن خم حمُو ألاؾفاٌ بضون جمُحز في الجيؿُت ،وبساضت الخمُحز
بسطىص إؾىاص ألام حيؿُتها ألؾفالها ،وهلظ الخضابحر ؤًػا بسطىص جإمحن خم الؿفل في مهغفت والضًه وجللي
عناًتهما ،هدُجت الطهىباث اإلاخهللت بئزباث اليؿب في نضص مً صوٌ منها الجؼابغ.

1

المادة  000قانون  05-00المؤرخ في  00يونيو سنة  ،0500يتعمق بالبمدية ،الجريدة الرسمية رقم  73صادرة في  7يوليو سنة .0500

2

المادة  49من القانون رقم  53-00مؤرخ في  00فبراير سنة  ،0500يتعمق بالوالية ،الجريدة الرسمية رقم  00صادرة في  04فبراير سنة .0500

3

دستور مصر لسنة  9049المعدل والمتمم سنة 9041
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وللض جػمً حهضًل الضؾخىع الجؼابغي لؿىت  5191في اإلااصة  05التزام ًلو نلى ناجم الضولت ًخمثل في هفالت
1

الضولت لؤلؾفاٌ اإلاخسلي ننهم ؤو مجهىلي اليؿب وهظا في إؾاع إزباث الهىٍت.هما ؤن حهضًل كاهىن الجيؿُت في الجؼابغ

ؾىت  5112جػمً حهضًل اإلااصة  1التي ؤضبدذ جىظ نلى ؤههٌ":هخبر حؼابغٍا باإلاُالص مً وان مىلىصا ألب ؤو ألم
حؼابغٍت" ،هما نضٌ اإلااصة  0وؤضبدذ جخػمًٌ ":هخبر مً الجيؿُت الجؼابغٍت بالىالصة في الجؼابغ:
-

الىلض اإلاىلىص في الجؼابغ مً ؤبىًٍ مجهىلحن....

-

الىلض اإلاىلىص في الجؼابغ مً ؤب مجهىٌ وؤم مؿماة في شهاصة مُالصه صون بُاهاث ؤزغي جمىً مً

إزباث حيؿُتها".
وبالخالي وحض اإلاشغم الجؼابغي خال لجؼء مً اإلاشيلت واإلاخهلم بالجيؿُت.

 /4الحم في املشاركت والرأي
لم ًخؿغق الضؾخىع الجؼابغي لهظا الحم مثله في طلً مثل باقي صؾاجحر الضوٌ الهغبُت ،وبالخالي وسجل غهف
آلالُاث اإلاخاخت لخإمحن خم ألاؾفاٌ في الاؾخمام آلعائهم في الجؼابغ والؿبب في طلً عاحو لؿغٍلت الخيشئت اإلاخبهت مً
كبل اإلاجخمو.
 /5الحم في الصحت والخعليم
وعصث هظه الحلىق في الضؾخىع الجؼابغي غمً ؤلاؾاع الهام خُث هجض اإلااصجحن  12و 11مً الضؾخىع
الجؼابغي هغؾخا الحم في الخهلُم والحم في الغناًت الصحُت.
وجخسظ الغناًت الصحُت التي جلضمها الضولت لؤلؾفاٌ ضىعة وكابُت زاضت ،بالىكغ للىغهُت الجؿماهُت للؿفل
الظي ًيىن نغغت لؤلمغاع التي كض ال ًخهغع لها الىباع ،لظا ًدكى الاؾفاٌ بمجاٌ ؾبي مخسطظ باألؾفاٌ 2خُث
هظ اإلاشغم الجؼابغي في كاهىن الصحت 3نلى خماًت صحت الؿفل والام وخماًت صحت اإلاغاهلحن وطلً في اإلاىاص مً
 11إلى  92خُث جػمىذ ؤهم مكاهغ الحماًت ما ًلي:

1

أمررقم،50-50مؤرخفي03فبرايرسنة،0550يعدلويتمماألمررقم89-35المؤرخفي00ديسمبرسنة،0435والمتضمنقانونالجنسيةالجزائرية،
الجريدةالرسميةرقم00صادرةفي03فبراير .0550
2د /براهيم بن داود ،د /جمال عبد الكريم :اآلليات الدولية لتفعيل حقوق الطفل بين النص والممارسة ،مجمة األسرة والمجتمع ،جامعة الجزائر  ، 9المجمد  ،09العدد

 ،04جانفي  ،9041ص.14
3

القانون رقم  00-08مؤرخ في  0يوليو سنة  ،0508يتعمق بالصحة ،الجريدة الرسمية رقم  29صادرة في  04يوليو سنة .0508
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غمان الكغوف الصحُت للؿفل وهمىه ،وؤًػا كبل والصجه بانخباعه حىِىا مً زالٌ الاهخمام باألم

الحامل بطفت صوعٍت وإحباعٍت خفاقا نلى صحت الجىحن وألام مها.
-

حصجُو الضولت للغغانت الؿبُهُت ومىو التروٍج للبضابل نً الغغانت الؿبُهُت والاشهاع لها.

-

ٌؿخفُض الؿفل مً الخللُذ الاحباعي واإلاجاوي

-

إنضاص وػٍغ الصحت بالخهاون مو الجهاث اإلاهىُت لبرامج هىنُت ومىُفت مو الاخخُاحاث الصحُت

للمغاهلحن وَؿهغ الىػٍغ نلى جىفُظها بالخيؿُم مو هظه الجهاث ،هما حؿاهم الهُاول الصحُت وحشاعن في ول
نمل احخماعي وجغبىي وضخي جلىم به ؤلاصاعة اإلادلُت ؤو اإلاؤؾؿاث والجمهُاث اإلاهىُت يهضف إلى خماًت اإلاغاهلحن.
هما ؤن الحم في الخهلُم مً زالٌ اإلااصة ً 12غجىؼ نلى اإلاباصا التي جػمىتها الانالهاث واإلاىازُم والاجفاكُاث
الضولُت واإلاخمثلت في الؼامُت ومجاهُت الخهلُم في ألاؾىاع ألاولى الابخضاةي والاؾاس ي واإلاؿاواة في الالخداق بباقي اإلاغاخل
التي جيىن مخاخت للجمُو.
وبالغحىم إلى اللاهىن الخىحُهي للتربُت الىؾىُت 1هجض ؤن اإلاشغم هظ نلى هظه اإلاباصا مً زالٌ اإلاىاص ،91
 99 ،91 ،95 ،99خُث ؤهض إلاشغم نلى الحم في الخهلُم صون جمُحز نلى اؾاؽ الجيـ ؤو الىاكو الاحخماعي ؤو الجًغافي
وٍخجؿض هظا الحم نً ؾغٍم حهمُم الخهلُم ألاؾاس ي وغمان جيافؤ الفغص فُما ًسظ قغوف الخمضعؽ ومىاضلت
الخهلُم بهض الخهلُم الاؾاس ي خُث خضص اإلاشغم الؿً التي ًخهحن نلى الؿفل الالخداق بالخهلُم وهي  1ؾىىاث
وَؿخمغ هظا الحم إلى ياًت بلىى الؿفل ؾً  91ؾىت واملت ،وزالٌ هظا اإلاؿاع ال ًمىً الخمُحز بحن الظوىع وؤلاهار في
الخهلُم.
هما ان الخهلُم مجاوي في اإلاؤؾؿاث التربىٍت الخابهت لللؿام الهام صون اللؿام الخاص إلى حاهب الاناهت التي
جلضمها الضولت للفئاث اإلادغومت وغهُفت الضزل همىذ صعاؾُت وٍػاف لها خطىٌ هظه الفئاث نلى الىخاب مجاها
واًػا ؤلاؾهام والىلل.
وزظ اإلاشغم ؤًػا فئت الاؾفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاضت بالحم في الخهلُم خُث حؿهغ الضولت نلى جمىُنهم
مً الخمخو بدلىكهم في الخهلُم خُث جيؿم اإلاؤؾؿاث التربىٍت ؤو مضًغٍت التربُت مو اإلاؤؾؿاث الاؾدشفابُت ويحرها
مً الجهاث اإلاهىُت بًغع الخىفل الجُض بهظه الفئت وغمان إصماحها اإلاضعس ي ،ومىذ اإلاشغم هظه الفئت ؾيخحن
إغافُخحن ًػمً زاللها الحم في الخهلُم خُث ٌؿخمغ الخلمُظ اإلاهاق ختى بلىى ؾً  99ؾىت.

1

قانون رقم  52-58مؤرخ في  07يناير سنة 0558ـ ،يتضمن القانون التوجيهي لمتربية الوطنية ،جريدة رسمية رقم  2صادرة بتاريخ  03يناير سنة .0558
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 /6الحم في الذًن والفكر والىجذان
هظ الضؾخىع الجؼابغي نلى الحغٍت في الفىغ والىحضان والضًً بىحه نام صون ؤن جسظ فئت ألاؾفاٌ بدىم
زاص مثل اإلااصة  95مً الضؾخىع الجؼابغي ،هما جػمىذ اإلااصة  01اإلاشاع إليها ؾابلا إلؼام الاولُاء بتربُت ألابىاء،
ونلُه فئن جغبُت الابىاء جيىن وفم ما ٌهخلض ألاولُاء.
هجض بهؼ الضوٌ الهغبُت منها الجؼابغ جدفكذ نلى اإلااصة  99مً اجفاكُت خلىق الؿفل واإلاخهللت بمىغىم
خغٍت الفىغ والىحضان والضًً ألنها جغي فيها مسالفت للشغَهت ؤلاؾالمُت  ،إط جسالف في الجؼابغ اإلااصة الثاهُت مً
الضؾخىع التي جىظ نلى ؤن الاؾالم صًً الضولت وجسالف ؤًػا كاهىن ألاؾغة ،وهظه الضوٌ هي الجؼابغ ،اإلاًغب كبل ؤن
جغفو الخدفل ؾىت  ، 5111الهغاق ،نمان ،ؾىعٍا  ،ألاعصن وؤلاماعاث.1
هما جدفكذ الجؼابغ نلى اإلااصة  91مً الاجفاكُت التي جلغ بدم الؿفل في الخهبحر باإلغافت إلى جدفكها نلى
الحغٍت في الانالم اإلالغعة باإلااصة  90والحم في الحُاة الخاضت ؾبلا للماصة  91مً الاجفاكُت ،خُث ابضث الجؼابغ
الغيبت في جؿبلها مغاناة إلاطلحت الؿفل وغغوعة الحفاف نلى ؾالمخه الجؿمُت والهللُت لىً وفم جفؿحر الحيىمت
والظي ًخهحن ؤن ًغاعي مػمىن كاهىن الهلىباث وكاهىن الانالم في الجؼابغ.2
فػال نً الخدفكاث التي ؤبضتها الجؼابغ واإلاًغب إػاء اإلااصة  99مً الاجفاكُت ،جخمثل ؤهم الطهىباث اإلاهترغت
في نضص مً الضوٌ الهغبُت في نضم اجساط الخضابحر الػغوعٍت لخإمحن خم ألاؾفاٌ مً طوي ألاكلُاث في خماًت
مهخلضاتهم وشهابغهم الضًيُت ،باإلغافت إلى بهؼ اللُىص التي ًمىً ؤن ًفغغها اللاهىن والالػمت لحماًت الؿالمت
الهامت ؤو الىكام الهام ؤو آلاصاب الهامت ؤو الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت لآلزغًٍ.
 /7الحماًت من جميع أشكال العىف
هظ الضؾخىع الجؼابغي في اإلااصة  91نلى الحم في الحماًت غض الهىف البضوي واإلاهىىي والحماًت مً ؤي شيل
مً ؤشياٌ اإلاؿاؽ بىغامت ؤلاوؿان  ،يحر ؤهه خىم نام ًسظ حمُو الفئاث في اإلاجخمو صون ؤن جىعص اإلااصة خىم
ًسظ فئت ألاؾفاٌ.

1د /حاتم قطران :عضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة األمم المتحدة ،بحث بعنوان حقوق الطفل في الدول العربية  92سنة بعد( .بحث منشور في االنترنيت)
https://www.unicef.org/mena/MENA-Child_Rights_in_Arab_States-_20_Nov_2014.pdf
تاريخ االطالع9044-04-09 :
2المرسوم الرئاسي  134-69المؤرخ في  4669-49-46المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية عمى اتفاقية حقوق الطفل ،الجريدة الرسمية رقم ،64
المؤرخة في  92ديسمبر سنة .4669
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وزطذ اإلااصة  05مً صؾخىع الجؼابغ خؿب حهضًل  5191خىم زاص بالحماًت اإلامىىخت لفئت ألاؾفاٌ غض
ول نىف ًماعؽ نلى هظه الفئت مً فئاث اإلاجخمو  ،هما جىفغ الضولت واإلاجخمو والاؾغة الحماًت لجمُو ألاؾفاٌ
إلاماعؾت خلىكهم اإلاهترف بها.
 -8الحماًت من الاسخغلل الاكخطادي
جخمخو شغٍدت ألاؾفاٌ بالحماًت مً الاؾخًالٌ الاكخطاصي ،ؤو مؼاولت ؤي نمل ًػغ بصحتهم ،ؤو ًمىههم مً
مىاضلت حهلُمهم ،ؤو ًػهف مً همىهم الهللي والجؿضي 1خُث هطذ اإلااصة  11مً الضؾخىع الجؼابغي نلى مىو
حشًُل ألاؾفاٌ جدذ ؾً  91ؾىت وحهلها جطغفاث مجغمت ومهاكب نليها باللاهىن .وبهظا الخدضًض ًيىن اإلاؤؾـ
الضؾخىعي الجؼابغي كض اؾخجاب إلى الىطىص الضولُت واإلاىكمت الهاإلاُت للهمل زطىضا الاجفاكُت عكم  919لؿىت
 9101اإلاخهللت بالؿً اللاهىهُت لللبىٌ في الانماٌ الخفُفت خُث ًيسجم ؾً الؿاصؾت نشغ( )91مو اخترام خم
الخهلُم اإلاىغؽ للؿفل والظي جػمىه الضولت 2لًاًت بلىى الؿفل ؾً  91ؾىت مو جمضًض الؿً إلى  99ؾىت باليؿبت
لؤلؾفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاضت هما بِىاه ؾابلا ،يحر ؤن اإلاشغم ؾبم اإلاؤؾـ الضؾخىعي بسطىص جدضًض ؾً
الهمل خُث اشترؽ بلىى الصخظ ؾً الؿاصؾت نشغ ( )91فما فىق للؿماح له بالهمل وهظا ما جػمىخه اإلااصة 92
مً في كاهىن الهمل ،3باؾخثىاء نلىص الخمهحن التي حشترؽ ؾً  92ؾىت إلى ياًت  12ؾىت ،4هما ٌشترؽ لخىقُف
اللاضغ الحطىٌ نلى عزطت مً الىص ي الشغعي لللاضغ ،إط في خاٌ خطىٌ اإلاؿخسضم نلى عزطت ًخهحن نلُه
ججىِب اللاضغ مً حمُو الانماٌ و الاشًاٌ الخؿحرة ؤو التي جىهضم فيها الىكافت ؤو التي جػغ بصحخه ؤو جمـ
بإزالكه.
نلى الغيم مً هظا الىظ الضؾخىعي ومجمىنت مً الىطىص الدشغَهُت التي جدكغ الهمل لؤلؾفاٌ ؤكل مً
ؾً  91ؾىت،إال ؤهه نلى ؤعع الىاكو جىثر قاهغة حشًُل ألاؾفاٌ وجيلُفهم باألنماٌ الشاكت مو خغمانهم مً مىاضلت
الخهلُم زطىضا في ألاؾغ التي حهغف ضهىبت في اإلاهِشت الىاججت نً الفلغ والخسلف والتهمِش ويُاب الىعي بػغوعة
مىاضلت الؿفل إلاشىاعه الخهلُمي ،مو لجىء الهضًض مً اإلاؿدثمغًٍ والحغفُحن لدشًُل ألاؾفاٌ زطىضا في ألانماٌ
اإلاىؾمُت.5

1د /محمود الخطيب :حقوق الطفل المالية في االسالم ،المجمة االردنية في الدراسات االسالمية ،المجمد السادس  ،العدد األول ،9040 ،ص.455
2

خميل درش :الطفل وآليات حمايته في تشريع العمل الجزائري ،مجمة قانون العمل والتشغيل ،المجمد  ،0العدد  ،0سنة  ،0505ص.700

3

القانون رقم  00-45مؤرخ في  00أبريل سنة  ، 0445يتعمق بعالقات العمل ،المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية رقم  03الصادرة في  00أبريل سنة .0445

4

المادة  3من القانون رقم  05-08مؤرخ في  05يونيو سنة  ، 0508يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين ،الجريدة الرسمية رقم  70مؤرخة في  07يونيو سنة

.0508

5طارق عفيفي صادق أحمد :الحماية القانونية لألطفال العمال ،مجمة جيل الدراسات المقارنة ،تصدر عن مركز جيل البحث العممي ،العدد الثاني ،أكتوبر ،9043

ص.96
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داجمت:
زلطىا مً زالٌ هظه الضعاؾت إلى وحىص هلظ واضح في الحماًت الضؾخىعٍت لحلىق الؿفل ونضم هفاًت
الىطىص الضؾخىعٍت اإلاىغؾت لحلىق هظه الفئت في الضؾخىع الجؼابغي ،ما ٌهني نضم ججؿُض اجفاكُت خلىق الؿفل
بشيل هلي هدُجت للخدفل مً حهت وجلطحر اإلاؤؾـ الضؾخىعي بشإن الهضًض مً الحلىق والتي ال ًىحض غضها
جدفل مً حهت زاهُت باإلغافت إلى إزػام هظه الشغٍدت لبهؼ الحلىق مىاضفت مو الفئاث ألازغي صون ؤن ًفغص
لها اإلاؤؾـ الضؾخىعي ؤخياما زاضت بها ،عيم الىلاؽ الاًجابُت التي جػمنها الخعذًل الذسخىري الجزائري سىت
 2016الظي جػمً في اإلااصة  05خماًت لحلىق الؿفل بما فيها ألاؾفاٌ اإلاخسلي ننهم ومجهىلي اليؿب.
وعليه هري ضرورة:
-

حهضًل اإلااصة  05مً الضؾخىع لهضم هفاًتها في جىفحر الحماًت الالػمت لفئت ألاؾفاٌ هما ًخهحن حهضًل

اإلااصجحن  12و 11مً الضؾخىع اإلاخػمىخان الحم في الخهلُم والحم في الصحت ،بمىذ اإلاؼٍض مً الػماهاث
الضؾخىعٍت في ججؿُض الحم في الخهلُم والصحت اإلاضعؾُت ويحر اإلاضعؾُت للؿفل.
-

عيم وحىص الهُئت الىؾىُت لحماًت خلىق الؿفل همؤؾؿت وؾىُت للغضض واإلاخابهت لحلىق الؿفل،

يحر ؤنها وعيم الىظ نلى اؾخلاللُتها ،إال ؤنها يحر فهالت لًُاب ضالخُاث خلُلُت لها ،إط ًٌلب نليها إضضاع
الخىضُاث بضال مً اللغاعاث الفهالت ،مو يُاب جمىٍل خلُلي لها هكغا لخػىنها ولُا لخمىٍل الضولت ما ٌهني ؤنها
جخدىم في ؤنمالها.
-

ً
هإمل ؤن جىفغ الضعاؾت كضعا ممىىا مً اإلاهلىماث نً خلىق الؿفل وخماًتها نلى اإلاؿخىي

الضؾخىعي والهالمي  ،لهلها جفُض الباخثحن واإلاهخمخحن في هظا اإلاجاٌ.
-

هإمل مً الىاخُت الخؿبُلُت ؤن حؿهم هظه الضعاؾت في جؿىٍغ الىطىص الدشغَهاث والخىكُمُت

اإلاخهللت بدلىق الؿفل وخماًتها وجغكُتها ،وؤن جطل هخابجها إلى الجهاث اإلاهىُت.
-

هإمل ؤن حؿاهم هظه الضعاؾت في وشغ الىعي اللاهىوي اإلاخهلم بلػاًا الؿفىلت ومشىالتها ،و ؤن

ً
حشيل خافؼا لخػافغ الجهىص الغؾمُت في الضولت مو الجهىص يحر الغؾمُت والؾُما اإلاجخمو اإلاضوي والانالم
والجمهُاث وألاؾغة بالضعحت ألاولى ،وطلً في مجاٌ خماًت الؿفىلت.
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كائمت املراجع:
أوال /الىطىص اللاهىهيت
-

صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًملغاؾُت الشهبُت  9111اإلاهضٌ واإلاخمم

-

صؾخىع اإلاملىت اإلاًغبُت ؾىت  9111اإلاهضٌ واإلاخمم ؾىت 5199

-

صؾخىع مطغ لؿىت  5195اإلاهضٌ واإلاخمم ؾىت .5199

-

صؾخىع جىوـ لؿىت 5199

-

الانالن الهالمي لحلىق الاوؿان انخمض وضضع عؾمُا بلغاع الجمهُت الهامت 590ؤلف (ص )3-مؤعر في

 91صٌؿمبر .9199
-

الههض الضولي الخاص بالحلىق الاكخطاصًت والاحخمانُت والثلافُت انخمض وفخذ باب الخىكُو

والخطضًم نلُه والاهػمام إلُه بلغاع الجمهُت الهامت عكم  5511ؤلف(ص )59-مؤعر في  91صٌؿمبر  9111جاعٍش
بضؤ الىفاط ً 11ىاًغ  ،9101اإلاغؾىم الغباس ي  ، 10-91الجغٍضة الغؾمُت عكم 9191 ،51
-

الههض الضولي الخاص بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت انخمض ونغع للخىكُو والخطضًم والاهػمام

بمىحب كغاع الجمهُت الهامت لؤلمم اإلاخدضة عكم  5511ؤلف (ص )59 -اإلاؤعر في  91صٌؿمبر 9111صزل خحز الىفاط
 51ماعؽ ؾىت  9101وفم ألخيام اإلااصة  91مىه ،اإلاغؾىم الغباس ي  ، 10-91الجغٍضة الغؾمُت عكم 9191 ،51
-

اجفاكُت خلىق الؿفل اعخمذث وعرضت للخىكيع والخطذًم والاهضمام بمىجب كرار الجمعيت

العامت  25/44املؤرخ في  20هىفمبر  1989جارٍخ بذء الىفار 02 :سبخمبر  ،1990وفلا للمادة .49
-

اللاهىن عكم  99-11مؤعر في  59ؤبغٍل ؾىت ً ،9111خهلم بهالكاث الهمل ،اإلاهضٌ واإلاخمم،

الجغٍضة الغؾمُت عكم  90الطاصعة في  52ؤبغٍل ؾىت .9111
-

ؤمغ عكم  ، 19-12مؤعر في  50فبراًغ ؾىت ٌ ،5112هضٌ وٍخمم ألامغ عكم  91-01اإلاؤعر في 92

صٌؿمبر ؾىت  ،9101واإلاخػمً كاهىن الجيؿُت الجؼابغٍت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  92ضاصعة في  50فبراًغ.5112
-

كاهىن عكم  19-19مؤعر في ً 51ىاًغ ؾىت 5119ـً ،خػمً اللاهىن الخىحُهي للتربُت الىؾىُت،

حغٍضة عؾمُت عكم  9ضاصعة بخاعٍش ً 50ىاًغ ؾىت .5119
-

كاهىن  91-99اإلاؤعر في ً 55ىهُى ؾىت ً ،5199خهلم بالبلضًت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  10ضاصعة في

ً 1ىلُى ؾىت .5199
-

اللاهىن عكم  10-95مؤعر في  59فبراًغ ؾىت ً ،5195خهلم بالىالًت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم 95

ضاصعة في  51فبراًغ ؾىت .5195
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اللاهىن عكم  91-99مؤعر في ً 91ىهُى ؾىت ً ،5199دضص اللىانض اإلاؿبلت في مجاٌ الخمهحن،

الجغٍضة الغؾمُت عكم  12مؤعزت في ً 91ىهُى ؾىت .5199
-

اللاهىن عكم  99-99مؤعر في ً 5ىلُى ؾىت ً ،5199خهلم بالصحت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم 91

ضاصعة في ً 51ىلُى ؾىت .5199
-

اإلاغؾىم الغباس ي  919-15اإلاؤعر في  9115-95-91اإلاخػمً اإلاطاصكت مو الخطغٍداث الخفؿحرًت

نلى اجفاكُت خلىق الؿفل ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  ،19اإلاؤعزت في  51صٌؿمبر ؾىت .9115
جاهيا /الرسائل الجامعيت
-

حاج علي بذر الذًن :الحماًت الجىابُت للؿفل في اللاهىن الجؼابغي ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر،

جسطظ نلىم حىابُت ونلم الاحغام ،حامهت جلمؿان.5191-5111،
-

عائذة البرماوي غربال :مطلحت الؿفل الفػلى مً زالٌ بهؼ اإلاؿابل الاؾغٍت جىوـ مثاال،

عؾالت ماحؿخحر جسطظ خلىق الؿفل ،الجامهت اللبىاهُت.5111-5112 ،
-

مذاوي هجيرة هجيذة :خلىق الؿفل بحن الشغَهت واللاهىن ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ،حامهت

الجؼابغ  ،9ؾىت .5195-5199
جالثا /امللاالث العلميت
-

إلهام علي كحىل :صعاؾت ملاعهت لثلافت خلىق الؿفل في الفىغ التربىي ؤلاؾالمي واإلاىازُم الضولُت

وصعحت اهدشاعها لضي ؾلبت جغبُت الؿفىلت في حامهت الحرمىن مجلت الجامهت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىٍت
والىفؿُت ،اإلاجلض الثاوي والهشغون ،الهضص الثالثً ،ىلُى .5199
-

برابح السعيذ :الحم في الخهلُم في اإلاُثاق الهغبي لحلىق ؤلاوؿان ،مجلت الاؾخاط الباخث

للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت ،اإلاجلض  ،12الهضص .5151 ،19
-

د /براىيم بن داود ،د /جمال عبذ الكرٍم :آلالُاث الضولُت لخفهُل خلىق الؿفل بحن الىظ

واإلاماعؾت ،مجلت ألاؾغة واإلاجخمو ،حامهت الجؼابغ  ، 5اإلاجلض  ،15الهضص  ،19حاهفي .5199
-

دليل درش :الؿفل وآلُاث خماًخه في حشغَو الهمل الجؼابغي ،مجلت كاهىن الهمل والدشًُل،

اإلاجلض  ،2الهضص  ،9ؾىت .5151
-

طارق عفيفي ضادق أحمذ :الحماًت اللاهىهُت لؤلؾفاٌ الهماٌ ،مجلت حُل الضعاؾاث اإلالاعهت،

جطضع نً مغهؼ حُل البدث الهلمي ،الهضص الثاوي ،ؤهخىبغ .5191
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عاٌش العىاملت :الضوعة الثامىت نشغ للجىت الؿفىلت الهغبُت ،وعكت نمل بهىىان خلىق الؿفل في

الضؾاجحر الهغبُت ،حامهت الضوٌ الهغبُت ،بخاعٍش .5195-99-59
-

د /محمىد الخطيب :خلىق الؿفل اإلاالُت في الاؾالم ،اإلاجلت الاعصهُت في الضعاؾاث الاؾالمُت،

اإلاجلض الؿاصؽ  ،الهضص ألاوٌ.5191 ،
-

وعيمت جىامرٍت :اجفاكُت خلىق الؿفل بحن ناإلاُت الحلىق وزطىضُت الشهىب ،مجلت الهلىم

اللاهىهُت والاحخمانُت حامهت ػٍان ناشىع بالجلفت ،اإلاجلض  ،11الهضص  ،19ماعؽ .5199
-

اللىاض ي سفيان :إشيالُت اإلاطلحت الفػلى للؿفل :كاض ي ألاخضار همىطحا ،اإلاجلت الاواصًمُت

للبدث اللاهىوي  ،اإلاجلض  ،99الهضص .5151 ،5
رابعا /الابحاث على مىاكع الاهترهيت
-

جاب دوٍك :خماًت خلىق الاؾفاٌ اإلاىحىصًً في هؼام مو اللاهىن ،اإلاىكماث ألانػاء في فغٍم

الخيؿُم بحن الىواالث بشإن كػاء ألاخضار :بغهامجها وججاعبها في مجاٌ الضنىة ،صلُل مهض مً كبل مىكمت الامم
اإلاخدضة ،ميشىع نلى الاهترهذhttps://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf :
جاعٍش الاؾالم 5151-19-11 :نلى الؿانت 92:21
-

د /حاجم كطران:نػى لجىت خلىق الؿفل بمىكمت ألامم اإلاخدضة ،بدث بهىىان خلىق الؿفل في

الضوٌ الهغبُت  52ؾىت بهض( .بدث ميشىع في الاهترهِذ)
https://www.unicef.org/mena/MENA-Child_Rights_in_Arab_States-_20_Nov_2014.pdf
جاعٍش الاؾالم5190-19-15 :
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احمد محمد سىان.د
الجابري

 قضية الشمال والجىوب:ًاليم

 قضية الشمال والجىوب:ًاليم
Yemen: The Northern and Southern Issues

 صىعاء- كلية العلوم إلادارية جامعة الىاصر، أسحاذ إدارة ألازمات املساعد/احمد محمد سىان الجابري.د
: امللخص
 واإلاخمشلت في هظام ؾُاس ي،بعض ؤهثر مً هطف كغن جم اهدشاؾ ؤن الشىعاث في الُمً كض ؿشلذ في خل اإلاعاصلت ألاؾاؾُت للبىاء الؿُاس ي والاظخماعي
. في هظام ؾُاس ي عاصٌ كاثم على الشغاهت الىؾىُت وؾُاصة اللاهىن.عاصٌ كاثم على الشغاهت الىؾىُت وؾُاصة اللاهىن
ُ
 خؿم كػُت الىخضة لم ًخم بمعاًحر مسخلـت عً جلً التي ؤجبعتها الضوٌ التي ظهغث في الُمً في مسخلف،لم جدل مؿإلت الؿلؿت ؿيشبذ الحغوب
زم جـجغث جلً اللػاًا في خغب ؾاخىت مؿخمغة.ٌ هما حشيلذ معػلت ضعضة في شماٌ الشما، ؿبرػث اللػُت الجىىبُت وهما الاهىؿاع الىؾني.الـتراث
. ؤؿغػث كىي ؾُاؾُت ضاعضة ومىظمت هي ظماعت الحىسي واإلاجلـ الاهخلالي الجىىبي الى ظاهب خيىمت الشغعُت وكىاث الخدالف العغبي،ختى آلان
. اإلاجلـ الاهخلالي، الشغعُت، الحىزُىن، اللػُت الجىىبُت،ً الُم:اليلماث اإلاـخاخُت
Abstract:
After more than half a century, it has been discovered that the revolutions in Yemen have failed
to solve the essential equation of political and social skeleton/structure that reflects a fair political
system based on both national political partnership and the rule of law.
The issue of regime was not resolved which led to civil wars. The Yemeni Unity was not settled
down by positively different standards from those owned by the countries that appeared in Yemen
in previous periods Which led to The southern issue that has taken place, the national loyalty
reduced, and then Saada issue at the north was formed.
Therefore, those issues eventually fired up a horrible war that takes place so far and creates new
and organized political forces specifically Houthis and the Southern Transitional Council, beside the
legitimate government and Arab coalition forces.
Key words: Yemen, Southern issue, Houthis, Sharia, Transitional Council.
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مقدمة:
ً
بغًَ ؿشل مؿاعي بًلاؾ الحغب في الُمً على ؤن اإلاعػلت ألاؾاؾُت في الاػمت الُمىُت شماال وظىىبا
حؿخمض ظظوعَا مً الخجاعب الخاعٍسُت التي مغث بها البالص زالٌ جاعٍسها.
عاصة ما واهذ الحغوب في الُمً جيشب لؿببحن :الخؿلع الى الؿلؿت والؿعي لػم مؼٍض مً ألاعاض ي على
خؿاب الضوٌ اإلاجاوعة باؾم الىخضة ،وجبحن اإلاغاظع ؤن الىخضة بخلً الؿغٍلت لم جضم ؾىٍال ؿؿغعان ما
جخـىً الضولت وجطبع ػىُمت لضولت ؤزغي هاَػت.
وجىمً اشيالُت الىغع الغاًَ ؿُما آلذ الُه زىعة 26ؾبخمبر  1962غض الىظام اإلاليي في الشماٌ وزىعة 14
ؤهخىبغ  1963غض الاؾخعماع البرًؿاوي في الجىىب .للض حعثرجا في جدلُم آلاماٌ الىبحرة منهما ؿلم ًبن هظام ؾُاس ي
عاصٌ كاثم على الشغاهت الىؾىُت والؿُاؾُت ،ولم ًخدلم العضٌ الاظخماعي اإلاىعىص .هما ؤن بكامت صولت الىخضة لم
ً
ًػمً طلً اط ؾغعان ما جطضعذ الىخضة بدغب  .1994وما هجم عنها الخلا ،وٍخطح ؤن اللىي الؿُاؾُت واللىي
الخللُضًت اإلاداؿظت لم حؿخؿع الخسلظ مً ؤلاعر الخاعٍخي التي وعزخه مً ضغاعاث اللغون الؼابغة .وهي حؿخضعي ول
طلً عىض ول مىعؿف وؤػمت.
أهمية الدراسة:
جىمً ؤَمُت الضعاؾت في ؤجها جللي الػىء على ؤَم اإلاشىالث والخىاكػاث اإلاؿيىث عنها في ألاػمت الُمىُت.
تهدف الدراسة جسليط الضوء على:
 بزـاكاث الشىعاث التي شهضتها الُمً،
 ؤزغ لعبت الاهلالباث في الشماٌ والجىىب،
 الخعضصًت الحؼبُت -جدغٍم في الشماٌ وجضمحر في الجىىب،
 بشيالُت الىخضة
 الغاًَ الُمني
إشكالية الدراسة:
جبرػ بشيالُت الضعاؾت في الخىاكؼ بحن شعاعاث الشىعة والىخضة وبحن الخؿبُلاث الىاكعُت لها وؤصواتها اإلاؿخسضمت.
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املبحث ألاول :إخفاق ثحقيق ألاهداف
عىضما جىضلع الشىعاث جػع هطب عُىيها ؤَضؿا عظُمت جبخغي جدلُلها ،وجىضؿع الشعىب معها وزلـها اهما بضاؿع
مً جلً ألاَضاؾ ،لعل ؤَمها جدؿحن الىغع الاكخطاصي واإلاعِش ي للىاؽ والاهخلاٌ بهم مً اإلاشاعهت الؿُاؾُت
والاكخطاصًت والاظخماعُت الى الشغاهت بمـهىمها الىاؾع والعمُم .بمعنى ؤجها ؾخدضر ؿاعكا بًجابُا ملمىؾا في خُاة
الىاؽ.
ظاء في البُان ألاوٌ الشىعة في الُمً ًىم  26ؾبخمبر  1962ؤن َضؾ الشىعة َى الاهخلاٌ الى ضُؼت ظضًضة للحىم "
ؤحها الُمىُىن للض كام ظِشىم الباؾل بشىعة ؤجهذ اإلالىُت الى ألابض ،واكامذ خىم الشعب ليي ًدىم هـؿه بىـؿه
بىاؾؿت ممشلُه الحلُلُحن" [.]1
ومع ؤن ؤَضاؾ زىعة  26ؾبخمبر واهذ ميؿىزت مً ؤَضاؾ زىعةً 23ىلُى  ،1952اإلاطغٍت الا ؤجها في مػمىجها كض
عبرث عً جؿلعاث كؿاعاث شعبُت واؾعت ،ؤظهغث عػبت اللاثمحن عليها في ظمع شخاث الىاؽ في ظبهت واخضة غض
الؿلؿت ألامامُت.
على ؤن جلً ألاَضاؾ في ألازحر لم حعً لؿىاص الشعب شِئا طي مضلىٌ ،ؿالغػبت في الخسلظ مً الىظام الظي
ؤجهً واَلهم باالؾدبضاص والظلم لم جخىط بمُالص هظام آزغ ؤهثر اؾدُعابا لغوح العطغ اإلاخؼحرة.
ؿلض جدىلذ الشىعة الى خغب ؤَلُت ؾىٍلت اإلاضي بحن الجمهىعٍحن والامامُحن امخضث ختى مؿلع ؾبعُيُاث اللغن
العشغًٍ ،لخيخهي بمطالحت اعاصث اإلالُىحن للؿلؿت ألامغ الظي ًػع ؤهخج ؤؾئلت َامت:
إلااطا كامذ الشىعة؟إلااطا جم اػَاق ول جلً ألاعواح؟إلااطا ؤَضعث ول جلً الؿىىاث اإلاىاعص على الحغب وبطا بىا وعُض الىظام الظي اهضلعذ غضٍ الشىعة الى ؾضةالحىم؟
للض واهذ الشىعة منهىت بالخىاكػاث الىشحرة في ؾبُعت اللىي التي جمشلها ،بحن اللىي اإلاشُسُت واللبُلت التي حعِش
ؤضال على اإلاىاعص التي ججىيها مً الحغوب ؤي ؤن الحغوب باليؿبت لها مهىت ومىعص عػق هما ًلىٌ ص/ؿػل ؤبى ػاهم في
هخابه اللبُلت والضولت في الُمً ،وبحن اللىي الىاَػت اللاصمت مً اإلاضن واإلاىاؾم الؼعاعُت اإلاىخجت التي ؤجهىها هظام
الجباًت والاكطاء الاكخطاصي والؿُاس ي .والخىاكؼ بحن الضاعمحن الخاعظحن والغػبت الىؾىُت.
1

عبد اهلل ،الربدوين ،الثقافة والثورة يف اليمن ،الطبعة األوىل ،مطبعة الكاتب العربيدمشق ،1991 ،ص 273
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والخىاكؼ بحن الخىظُماث الؿُاؾُت التي زغظذ للعمل العلني وَى ما ظعلها مىشىؿت ؤمام الؿلؿاث ألامغ الظي
ؾهل معه غغبها وخظغَا الخلا بل وضُاػت صؾخىع ًدغم الحؼبُت اظماال هاًَُ عً الخعضصًت ،وَىظا جم التراظع
عً ؤَم مباصت البُان ألاوٌ للشىعة "خىم الشعب ليي ًدىم هـؿه بىـؿه بىاؾؿت ممشلُه الحلُلُحن".
خؿب عبض هلل البرصووي ؿلض اهلؿم الجمهىعٍىن ؤهـؿهم وبغػث ؿئخان اخضاَما جمشل الخُاع الشىعي الظي ًطغ
على اؾخىماٌ الشىعة ،وجمشل ألازغي الخُاع الخطالحي الظي ؤخـ باإلااامغة الاؾخعماعٍت وؤعاص ؤن ًخىُف مع اإلاغخلت،
وَظٍ الـئت هي التي وضلذ للؿلؿت في ضىعاء عبر اهلالب  05هىؿمبر .1967
مىظ البضاًت ،لم جدل اإلاؿإلت الغثِؿُت في الشىعة ؤي كػُت الؿلؿت والشغاهت الىؾىُت بل وظغث جطـُت ؤػلب
عمىػ الشىعة ؾىاء باالػخُاٌ ؤو الىـي ،وجمحزث الؿلؿت الجضًضة هــ الؿماث بمحزاث اللضًمت:
الاكطاء اإلاغهب.الهُمىت على الىظُـت العامت.اخخياع كُاصة اإلااؾؿاث العؿىغٍت وألامىُت.للض مشلذ مؿخعمغة عضن مغهؼ الحُاة الؿُاؾُت للُمً عمىما .مىظ الاعبعُيُاث وشإث ألاخؼاب والخىظُماث
الؿُاؾُت وصحـها الى ظاهب الىىاصي واإلاىظماث التي مشلذ لِـ ؿلـ الؿلؿىاث واإلاشُساث بل وختى جلً التي
مشلذ اإلاعاعغت للحىم الامامي مشل الجمعُت الُمىُت الىبري (الاجداص الُمني ؿُما بعض) ،وهشحر مً الىىاصي والجمعُاث
الاظخماعُت.
وشهضث َظٍ اإلاضًىت خغواث هشحرة مىاَػت للىظىص البرًؿاوي بعض الحغب العاإلاُت الشاهُت ،ؾبلذ اهؿالق زىعة 14
ؤهخىبغ  1963خُض حؼحرث ؿىغة الىػاٌ غض الاؾخعماع وهُـُت اإلاىاظهت معه.
إلااطا اهضؿعذ اإلاؿخعمغة عضن للشىعة وكض وان ؿيها" صحاؿت وؾباعت وخغٍت...وواهذ ؾىكا ججاعٍت جياص جيىن ليل
شبه الجؼٍغة العغبُت"[ ،]1البض ؤن ؤبىاء عضن واهىا ًيخظغون مً الشىعة ؤن جلضم له ما َى ؤهثر مً طلً ،هظام
صًملغاؾي جىاؿس ي ًدترم خلىق الجمُع وٍىؿغ الـغص الاكخطاصًت والؿُاؾُت اإلادؿاوٍت ليل مىاؾً وَى مالم
ًخدلم ،بل وظضو ؤجهم كض مالىا لخؿاعة ما جم اهدؿابه في العهض الاؾخعماعي.

1أمحد زلمد نعمان ،سرية حياته الثقافية والسياسية ،مراجعة وحتقيقعلي زلمد زيد،الطبعة الثانية ،ادلعهد الفرنسي لألثار والعلوم االجتماعيةصنعاء،2004 ،ص 136
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لم جمشل ؿطاثل الشىعة اإلاؿلحت في الجىىب هخلت ؾُاؾُت واخضة مخجاوؿت ،ؿلض ػلبذ عليها الؿبُعت اإلاىاؾلُت
مً ًىمها ألاوٌ .ؿخىخض مىظمت الخدغٍغ والجبهت اللىمُت لم ًضم ؾىٍال ،بؿبب الؿغٍلت الؼغٍبت التي شابذ طلً
الخىخُض وبؿبب جإزحراث الىـىط الخاعجي على مؿاع العمل الؿُاس ي زطىضا خالت العضاء التي الػمذ العالكت اإلاطغٍت
الؿعىصًت والتي اوعىؿذ ؾلبا على الىغع الُمني عمىما .ؿلض واهذ ميىهاث مىظمت الخدغٍغ جخمخع بعالكاث كىٍت مع
الؿعىصًت ووان مىكف الؿعىصًت واضح العضاء مً خغواث الخدغع .هما ؤن الخىاؿـ بحن الضواثغ العؿىغٍت
والؿُاؾُت اإلاطغٍت كض وان له ؤزغٍ في ظغوؾ الُمً.
في عضن وشإث الىلاباث العمالُت التي احؿمذ بؿبُعتها الشعبُت العامت ؤي اجها غمذ مىدؿبحن مً ظمُع
اإلاشاعب والاججاَاث ومً مسخلف اإلاىاؾم،ججمعهم ؿيها اإلاطالح اإلاشترهت والحلىق الىلابُت واإلاهىُت والىػاٌ
الؿُاس ي .لظلً احؿم اصائَا بالعمل الؿُاس ي الىاضج وؿبُا ،بِىما جإزغث الحغواث والجبهاث في الؿلؿىاث
واإلاشُساث بالبِئت التي وشإث ؤو ظاءث منها ،ولظلً هللذ ؾبُعتها معها الى كىي الشىعة(الجبهت اللىمُت وظبهت
الخدغٍغ).للض ػلب الترهُب اإلاىاؾلي واللبلي على جيىًٍ الجبهت اللىمُت َظا الغهُب ؤصي الى ظهىع اضؿـاؿاث
مىاؾلُت ؤهثر منها ؾُاؾُت .وكض وان لؼلبت الؿابع اإلاىاؾلي واللبلي على كىي الشىعة ؤزغا هبحرا لِـ ؿلـ علىالشغاهت
الشىعٍت ،بل وعلى ؾبُعت الؿلؿت التي حشيلذ بعض الاؾخلالٌ والعملُت الؿُاؾُت الالخلت.

املبحث الثاوي :أثر لعبة الاهقالبات في الشمال والجىوب:
وان العام  ،1967خاؿال باألخضار في الشماٌ والجىىب .ؿـي شماٌ الُمً ظغث ؤعبع اهلالباث :اهلالب 5هىؿمبر
 ،1967واهلالب ً13ىهُى  ،1974واهلالب  11ؤهخىبغ  ،977واهلالب ؤهخىبغ .1978وٍمىً جدلُل جلً الاهلالباث هما
ًلي:
بضؤ كمع الخىظُماث في الجمهىعٍت ألاولى مىظ" عام  65خحن اخخض التراشم بحن عبض الىاضغ وخؼب البعض في بؼضاص
صمشم ،وخحن جدىلذ الخىاكػاث بحن اإلاشلـحن واللُاصة العؿىغٍت في الُمًَ ،ىان جغهؼث الحمالث اللمعُت غض
البعشُحن بعض اإلااعهؿُحن "[،]1و وان البض مً خل طلً الخىاكؼ الحاص الظي شؼل ظمُع الؿامدحن للىضىٌ الى
ُ
الؿلؿت "ختى ؤن ول اللىي العؿىغٍت ؤعاصث ؤن جلُل الغثِـ ألاوٌ ( عبض هللا الؿالٌ)وجغجـ الىاثب وَظا ما جدلم
باهلالب" هىؿمبر" [،]2وظاء عبض الغخمً الاعٍان لُيىن عثِؿا للمجلـ الجمهىعي لخبرػ الجمهىعٍت الشاهُت بىغع
الضؾخىع الظي خغم الحؼبُت ألجها هما وضـها الاعٍاوي جبضؤ بالعمالت وجيخهي بالخُاهت .وخُنها جمذ بعاصة الغوح (لالجداص
الُمني) لُيىن جىظُما للؿلؿت ،ومً الؼغاثب ؤن كُاصاث ظبهت الخدغٍغ التي ػاصعث عضن بعض َؼٍمتها في اإلاىاظهاث مع

1عبد اهلل ،الربدوين،اليمن اجلمهوري ،الطبعة اخلامسة ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع بريوت ،1997ص 397
 2عبد اهلل الربدوين ،ادلصدر السابق ،ص 398
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الجبهت اللىمُت عام  ،67جم اؾدُعابها في ضـىؾ ؤلاجداص الُمني .ووظه الؼغابت ًىمً في ؤن ؤلاجداص الُمني مىظ
جإؾِؿه وان جىظُما شمالُا زالطا ولم ًػم ؤي شخطُت ظىىبُت بالغػم ؤهه جإؾـ في عضن .وٍدبحن ؤن َظا
الاهلالب ؤؾاح لِـ بالغثِـ الؿالٌ بلضع ما ؤؾاح بالهضؾ مً الشىعة هـؿها ؤي (بكامت خىم الشعب).
بدؿب مىؾىعت الُمً عبض هللا البرصووي للض ظاءث الشىعجان في الشماٌ والجىىب " مً ماغُحن مسخلـحن ،ال
ٌشترن ؿيهما الشؿغان الا ػمىُا ،ؿةن اإلاؼاًغة ؤهثر مً اإلاشابهت" ،ألهه "بعض اوشلاق ظبهت الخدغٍغ الى بلى ظبهخحن:
كىمُت وجدغٍغ ،ؾبلذ خغب شىاعع عضن خغب شىاعع ضىعاء بعامحن" وعجحذ هـت الِؿاع في عضن على عىـ
ضىعاء التي واهذ ؤخضاثها الؿخِىُت في ضالح الخطالحُحن (ؤلاضالخُحن) ،وَظا َى وظه الازخالؾ بحن ماض ي
الشؿغًٍ"[ ،]1وكض اؾلؿذ ضىعاء الجمهىعٍت ألاولى عام  ،67واؾلؿذ عضن الجمهىعٍت ألاولى عام ."69
وبعض مغوع زالزت ؤعىام على الاهلالب في الشماٌ ،صب الخالؾ بحن اللىي اإلاىللبت طاتهاَ .ب اإلاشاًش مً بُنهم في
ظه الغثِـ الاعٍاوي مىظهحن له الاتهام بالتهاون مع البعشُحن واللىمُحن والشُىعُحن وجمىُنهم مً ماؾؿاث الضولت.
وواهذ الىدُجت ؤن اخخضام الخالؿاث صؿع عبض الغخمً ؤلاعٍاوي لخلضًم اؾخلالخه وحؿلُم الؿلؿت للملضم ببغاَُم
الحمضي ؿُما ؾمي بدغهت ً13ىهُى  .1974بضؤ عهض الحمضي في الجمهىعٍت الشالشت باللُام بالعضًض مً ؤلاظغاءاث
الهاصؿت للحض مً هـىط مغاهؼ اللىي والـؿاص والبضء ببىاء ماؾؿاث الضولت العطغٍت.
ًلىٌ البرصووي ؤن اللؼـ بغػ في الىشحر مً ألاوؾاؽ خىٌ جلً الحغهت ،واهه "بغػ ؾااٌ هبحر عً غغوعة خغهت 13
ًىهُى  ،74ووؾىُتها وؤن ؤلاظابت على طلً بغػث عام 1977م باػخُاٌ الحمضي "ؿإبغػث جلً اإلااامغة وؾىُت جلً
الحغهت وَىٍتها الشىعٍت مً زالٌ وظىٍ اإلاخأمغًٍ عليها ،ألن معغؿت الىلُؼ ًجلي وظهىلُػه"[ً .]2مشل الاهلالب على
ً
ً
ً
الحمضي همىطظا مشحرا وظضًغا بالضعاؾت لجهت الخلاء اإلاطالح بحن كىي مدلُت وبكلُمُت معُىت في هلؿت مدىعٍت
واخضة.
صزل شماٌ الُمً مغخلت الجمهىعٍت الغابعت بلضوم الغثِـ على عبض هللا ضالح في ً 17ىلُى  ،1978بخدالف
ظضًض غم جُاع ؤلازىان اإلاؿلمحن وشُىر اللباثل وهباع الػباؽ والخجاع الظًً جػغعث مطالحهم هدُجت خغهت 13
ًىهُى ،وشيلىا ظبهت مىخضة بضعم ؾعىصي غض الخُاع الِؿاعي اإلاخمشل في الجبهت الىؾىُت الضًملغاؾُت التي واهذ
جسىع خغبا غض الىظام بضعم مً الجىىب.
وفي الجىىب خضزذ هظلً ؤعبع اهلالباث جدذ ًاؿؿاث ؾُاؾُت مسخلـت وبجىَغ مىاؾلي واخض :اهلالب ً 22ىهُى
 1969اهلالب ً 26ىهُى  ،1978اهلالب  20ابغٍل  ،1980واهلالب ً 13ىاًغ .1986
1عبد اهلل الربدوين ،الثقافة والثورة يف اليمن ،ص 507 -506
2عبد اهلل الربدوين ،اليمن اجلمهوري ،ص408
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ؤػاح الاهلالب ألاوٌ الغثِـ كدؿان الشعبي اإلاىخمي الى مداؿظت لحج،وػط به في السجً ختى وؿاجه بتهمت ؤهه
ًمشل الُمحن الغظعي ،وفي الاهلالب الشاوي جمذ ؤلاؾاخت بالغثِـ ؾالم عبُع علي اإلاىخمي إلاداؿظت ؤبحن ،وخىم علُه
باإلعضام ،بتهمت ؤهه ًمشل الُاؾغ الؿـىلي .ؤما الاهلالب الشالض ؿلض وان ؤبُػا ؤؾُذ ؿُه باألمحن العام للحؼب
الاشتراوي عبض الـخاح بؾماعُل اإلادؿىب على جدالف مداؿظت لحج بعض خضور جىاكػاث عمُلت بُنهم ،وجم هـُه
الى الاجداص الؿىؿُتي .ولىً بغػم العىاوًٍ الؿُاؾُت التي لبؿتها الاهلالباث ؿةن ظىَغَا اإلاىاؾلي وان ؤوضح مً ؤن
ًسـى.
بعض ؤن كغعث بغٍؿاهُا جلضًم مىعض ظالئها مً عضن مً الى  30هىؿمبر  67بضال مً ًىاًغ  ،68اهضلع اللخاٌ ألاَلي
بحن الجبهت اللىمُت وظبهت الخدغٍغ كبل ؤشهغ مً طلً اإلاىعض .واهذ الجبهت اللىمُت ضاخبت الؿىٌ في الغٍف الجىىبي
بِىما واهذ عضن جمشل ؤَم كاعضة لجبهت الخدغٍغ ،التي اعاصث ؤلامؿان بؼمام ألامىع ؿيها بإي زمً ،زطىضا بعض
ؿشل الجبهخحن في الحىاع وغُم هـؿهما الؿُاس ي .ؿباإلغاؿت الى جباًً جىظهاتهما الؿُاؾُت الخاعظُت ؿلض ؤزغث على
ؾلىههما الضازلي هظلً ؾبُعت اللىي اإلاؿُؿغة على اللغاع .ؿةطا واهذ الجبهت اللىمُت كض َُمىذ عليها اللىي
الغٍـُت واللبلُت عضصًا ،ؿةن اللىي الخللُضًت مً الؿالؾحن واإلاشاًش كض ؿغغىا هـىطَم على ظبهت الخدغٍغ.
بضا الـغػ واضحا للؼاًت بحن جدالـحن مىاؾلُحن جيىها في ؤخشاء الجبهت اللىمُت ،وبُنهما جىػعذ اإلاـاضل الغثِؿُت
للؿلؿت ألامغ الظي زلم جىاػها معُىا في الىظام الؿُاس ي وبمجغص ما ًدضر زلل ما في َظا لخىاػن جبرػ صوعاث العىف
ختى ٌعىص الخىاػن زاهُت .بِىما في الشماٌ ؿلض وظضث هخلت كبلُت ضلبت اؾخإزغث بالؿلؿت الؿُاؾُت والعؿىغٍت ،هي
كبُلت خاشض التي ًيخمي اليها ظمُع الغئؾاء واللُاصاث العؿىغٍت العلُا ،بِىما واهذ بلُت اإلاىاؾم جماعؽ اللعب
الؿُاس ي في اإلاىؿلت اإلاُخت .ومع طلً ؿلم ٌؿلم الىظام الؿُاس ي الشمالي بضوعٍ مً صوعاث الضم ،ولىنها صوعاث عاصة
ما ظغث صازل هــ الىخلت الطلبت ،وبالخالي لم ًخإزغ الىظام هيل هدُجت طلً.
ًمىً اعخباع ؤخضار ًىاًغ  1986وخغب  1994هىاجج الهلالباث مشترهت.وٍاهض عبض الىلي الشمحري ضاخب هخاب "
ُ
ؤلف ؾاعت خغب" ،ؤن علي هاضغ مدمض وكع في ضىعاء اجـاكا مع الغثِـ علي عبض هللا ضالح في 1982/08/20م،
إلكامت خلف غض جُاع عبض الـخاح بؾماعُل ،وؤن اظخماعاث اإلاجلـ الُمني الاعلى ،التي واهذ حعلض باؾم الىخضة
ً
الُمىُت لم جخدلم شِئا،ألن"الغظلحن واها ٌشتروان في مؿبش الاعضاص والترجِب إلػاخت وابىؽ الخُاع الـخاحي اإلاعخمض على
كىة عؿىغٍت مخِىت مً ظجرالاث مضًىت لحج في مُالص مبىغ لحغهت ً13ىاًغ ،1986ضاخبت الـػل الىبحر على الىخضة
الُمىُت"[ .]1وهجض جـطُالث صكُلت عً َظٍ الاخضار ،في هخاب علي الطغاؾ الُمً الجىىبي وعً الىُـُت التي

 1عبد الويل الشمريي ،ألف ساعة حرب،الطبعة األوىل ،مكتبة اليسر صنعاء،1995،ص  - 173لالستزادة ميكن مراجعة الصفحات  108-102من الكتاب.
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هـظث بها [ ،]1هما هجض هظ البُان الظي جم بعضاصٍ مؿبلا لئلعالن عً بعضام علي عىتر ،عبض الـخاح بؾماعُل ،علي
شاٌع َاصي وعلي ؾالم البُؼ ،على الترجِب.
اهلالب ًىاًغ  1986في الجىىب لم ٌؿـغ عً بػاخت بعؼ ألاشخاص عً واظهت العمل الؿُاس ي ؿدؿب ،ولىىه
اؿض ى في زاجمت اإلاؿاؾ الى جضمحر الشغاهت الؿُاؾُت اللاثمت في الجىىب بحن الخدالـحن اإلاىاؾلُحن الىبحرًً،ألهه لم
ً
ٌؿتهضؾ زطما ؾُاؾُا مدضصا ،لىىه همىظها مىاؾلُا(ؤبحن شبىة)غض جدالف كباثل بعؼ مضًغٍاث مداؿظت لحج
(الػالع ،عصؿان وٍاؿع)،ؤما بلُت اإلاىاؾم وزاضت عضن وخػغمىث ؿياهذ على َامش َظًً الخدالـحن ،ؿخجض بعؼ
الاؿغاص منها َىا وبعػهم َىان.
ؤما الشاوي ،ؤي خغب ضُف  ،1994ؿلض واهذ هظلً اهلالبا زىاثُا مشتروا بحن الغثِـ علي عبض هللا ضالح وظماعت
الازىان اإلاؿلمحن وؤهطاع الغثِـ الجىىبي الؿابم علي هاضغ مدمض غضا على الشغًٍ الجىىبي في الىخضة .وول ؾغؾ
مً ألاؾغاؾ الشالزت له صواؿعه لخىع َظٍ الحغب غض َظا الشغًٍ ،وله وؤَضاؿه التي ٌؿعى لخدلُلها مً زاللها.
وان علي عبض هللا ضالح ًغٍض الاهخلام للهؼٍمت التي لحلذ بلىاجه عام  1979زالٌ الحغب التي اهضلعذ بحن
الشؿغًٍ وواص هظامه ؤن ٌؿلـ .ووان الازىان اإلاؿلمىن مً ظهت ًخدُىىن الـغضت لالهلػاع على الىظام الجىىبي
بؿبب مىاكـه اإلادشضصة مً الجماعت وؤلاؾالم الؿُاس ي عمىما ،ومً ظهت زاهُت واهذ الحغب باليؿبت لهم ؿغضت إلاض
هـىطَم ظىىبا وعضم جغن الؿاخت الجىىبُت على ؾعتها ومىاعصَا اإلاىدشـت زالُت ألؾغاؾ ؤزغي.
ظل َاظـ الخؼُحر وامىا في هـىؽ الىاؽ في الشماٌ والجىىب على الؿىاء ،لظلً اهضؿع الىاؽ في الخإًُض والضعم
لشىعة  11ؿبراًغ الشبابُت  ،2011وجضاعى لها الجمُع مً الجىىب والشماٌ ولىً وان مألها هشىعة  26ؾبخمبر .1962
للض واهذ زىعة ؿبراًغ حشبه في ظاهب منها اهلالب  1955غض الامام ،وكض وؤشاع ؤخمض مدمض وعمان في مظهغاجه
بلى الطغاع خىٌ الؿلؿت صازل البِذ ؤلامامي ،هما وظضها عىض عبض هللا البرصووي جىضُـا ألوظه الشبه بحن زىعة
ؿبراًغ 2011واهلالب  ،1955الظي عؤي ؤهه "خاصر عاثلي ًخىغع على مغوع العطىع .ؿلم ًىً كُام عبض هللا على ازُه
ػغٍبا على الطغاع الىعاسي .ولىً َل جيىن عىامل َظا الاهلالب عاثلُا ؤم شعبُا ،اهه عاثلي مؼصوط مً عىاثل وغباؽ
على عؤؾها البِذ ؤلامامي هما ان له زىاثُت شعبُت .اط شاعهذ في ضىعه عىاضغ وؾىُت هلُت ،وؾىُت الؼاًت"[.]2
َىان مً شاعن في زىعة ؿبراًغ  2011باعخباعٍ مً اللبُلت الحاهمت وكض شب عً الؿىق وَؿعى إلعاصة جغجِب
الىظام بملخػُاث الحاٌ الجضًض الظي ًخؿلب اكدؿام مغاهؼ الىـىط بلىاعض ظضًضة جغاعي ؤن مً لم ًىً له طهغ
عىض اللؿمت الؿابلت باث الُىم ٌشيل عكما كاثما بظاجه.
 1علي الصراف ،اليمن اجلنويب :احلياة السياسية من االستعمار اىل الوحدة ،الطبعة األوىل ،رياض الريس للكتب والنشر لندن -قربص ،1992ص 345-344
2عبد اهلل الربدوين ،اليمن اجلمهوري ،ص 391
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املبحث الثالث :الحعددًة الحسبية -ثحريم في الشمال وثدمير في الجىوب:
طهغها ؤعالٍ ؤن الخػُِم على الخىظُماث الؿُاؾُت في الشماٌ بضؤ في عام  ،1965ختى وضل بلى خظغَا جماما بعض
اهلالب  5هىؿمبر1967وؾلىؽ الجمهىعٍت ألاولى ،وعىصة جلً ألاخؼاب للعمل الؿغي مً ظضًض .وبظلً الاهلالب
اؾخىلذ اللىي الخللُضًت اللبلُت وهباع الخجاع والػباؽ على الؿلؿت وبعاصة جـعُل الاجداص الُمني الظي اؾخمغ
وىاظهت للىظام الجضًض ختى اؾخلالت الاعٍاوي واهخلاٌ الؿلؿت بلى الحمضي.
عىض حشىُل اإلااجمغ الشعبي العام في  ،1982اججه اإلااؾؿىن هدى جإؾحر شُىر اللباثل وعظاٌ الضًً هباع الػباؽ
واإلاىظـحن باإلغاؿت بلى الجبهت ؤلاؾالمُت ،التي حشيلذ عام ،1979بضعم ؾعىصي إلاىاَػت الىظام الِؿاعي في الجىىب
ومىاظهت ألاخؼاب الِؿاعٍت الؿغٍت الشماٌ ،ولظلً بغػ في جهاًت اإلاؿاؾ هُان ؾُاس ي ججمع ميىهاجه اإلاطالح
الصخطُت ؤهثر مً الؿُاؾُت بدىم َُمىتهم على ول ؤظهؼة الضولت وماؾؿاتها ومىاعصَا ،وبالخالي شيل َظا الىُان
ؤصاة لحماًت طلً الىـىط ؤهثر مىه مظلت للعمل الؿُاس ي.وكض ؤغُف بلى ؤولئً بعؼ الصخطُاث مً اإلايىهاث
الؿغٍت ولىً بطـاتهم الصخطُت.
وواهذ ؿىغة بىاء اإلااجمغ جلىم على ؤن ًػم ول الخىاكػاث [ ]1إلااطا؟
هما كاٌ ألاخمغ في مظهغاجه " وبلائها في الُمً هضولت هبحرة -الضولت ألام – بإعغها الىاؾعت وشعبها الىبحر بضون ؤن
ًيىن لىا ًىاظه الـىغ الشُىعي َى الظي ؤحعبىا وؤغعـىا"[ ،]2وَىا جىمً ظضًت الؼغابت التي جبرػ في زؿاب ألاخمغ ،ؿهى
ٌؿعى ومعه اللىي اللبلُت والاكؿاعُت مىظ بضاًت الشىعة الى بلؼاء ؤي ؿىغ ؾُاس ي ؤزغ كىمي ؤو ٌؿاعي في الؿاخت الُمىُت
ؤؿػذ جلً اإلاؿاعي الى الىظ في الضؾخىع الضاثم للجمهىعٍت العغبُت الُمىُت لعام  1970على جدغٍم الحؼبُت.
ًخطح ؤهالهضؾ مً اوشاء اإلااجمغ الشعبي العام في اإلالام ألاوٌ َى الالخـاؾ على الضؾخىع الظي ًدغم الحؼبُت،3
واإلااجمغ ال ٌعخبرخؼبا وؿلا لغئٍت اإلااؾؿحن ،لىىه ججمع إلاشاعب ؾُاؾُت مسخلـت.ؤما إلااطا ًجب ؤن ًجمع ول
الخىاكػاث في صازلهً -لطض ألاخؼاب الؿغٍت ؾبعا -ؿهىان بخلضًغها زالزت اؾباب:
ً
ؤوال :مىاظهت الىظام الؿُاس ي الِؿاعي اللاثم في الجىىب وؿلا إلاغظعُاث ؤًضًىلىظُت حؿحر بمىاػاة اإلاىاظهت
اإلاؿلحت التي جىضلع بحن الححن وألازغ.
ً
زاهُا :وغع ألاخؼاب الؿغٍت جدذ عحن اإلااجمغ ،بدُض ًخم مىعها مً الخمضص الخىظُمي اإلاؿخلل ،والحض مً وشاؾها
الؿعي لخؼُحر الىظام.
 1عبد اهلل بن حسني األمحر ،قضايا ومواقف ،الطبعة الثانية ،االفاق للطباعة والنشرصنعاء  ،2008ص 243
2عبد اهلل بن حسني األمحر ،قضايا ومواقف،ص 242
 3ادلادة  37من الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية لعام 1970
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زالض :ألن الاهدؿاب لهظٍ ألاخؼاب َى عملُت ؿغصًت ومً مىاؾم مسخلـت .ؤما الاهدؿاب للماجمغ ؿيان ًخم بؿغٍلت
ظماعُت في اإلاعؿىغاث وبعؼ ماؾؿاث الضولت وفي اإلاىاؾم اللبلُت ،ؿةطا اهخمى اللاثض ؤو اإلاضًغ ؤو شُش اللبُلت
للماجمغ ؤو (ؤلاضالح) ؿيل مً ًدبع َاالء مً ألاؿغاص ًطبدىن ؤعػاء في اإلااجمغ بالػغوعة،وَظا ًـؿغ غعف جإزحر
اإلاىابغ اإلاضهُت على جغهُبت وكغاع اإلااجمغ ،وٍـؿغ في هــ الىكذ خالت الخـىً التي اضابخه بعض اخضار.2011
هما ؤن جإؾِـ خؼب ؤلاضالح هـؿه لم ًىً بؼغع بزغاء الحُاة الؿُاؾُت مع كُام الضولت اإلاىخضة عام ،1990
بل وان بهضؾ الخدلل مً الاجـاكاث التي ابغمها ضالح مع كُاصة الجىىب وألاضل ؤن اإلااجمغ وؤلاضالح واها جىظُما
واخضا ،وكض "وعلى َظا ألاؾاؽ اوشإها الخجمع الُمني لئلضالح في خحن وان َىان ؿعال جىظُم وَى جىظُم الازىان
اإلاؿلمحن الظي ظعلىاٍ هىىاة صازلُت في الخجمع لضًه الخىظُم الضكُم والىظغة الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت والتربُت
الـىغٍت"[.]1
وفي الجىىب اهدطغث الؿلؿت والعمل الؿُاس ي بعض الاؾخلالٌ في الجبهت اللىمُت ،مع اؾخمغاع وشاؽ بعؼ
ألاخؼاب طاث الخىظه الِؿاعي واللغٍبت منها ؿىغٍا (البعض ،الؿلُعت الشعبُت واجداص الشعب الضًملغاؾي) ،ولىً َظٍ
ألاخؼاب ما لبصذ ؤن اهضمجذ في بؾاع الجبهت اللىمُت عام  ،1975بعض صوعاث مخعضصة مً الحىاعاث لدشيل " الخىظُم
الؿُاس ي اإلاىخض الجبهت اللىمُت" وشيلذ ؿُما بعض الحؼب الاشتراوي الُمني.
وهدُجت طلً ازخـذ الصحاؿت الحغة والخعضصًت جهاثُا مً الجىىب بِىما هظ صؾخىع الجىىب لعام على ؤن
الضولت جىـل خم الخجمع الازخُاعي في اإلاىظماث الجماَحرًت ،التي جسضم ؤَضاؾ الضؾخىع [ ،]2ؤي اإلاىظماث
الجماَحرًت التي جدبع الىظام هـؿه،وَىظا ًخطح ؤن َُمىت العللُت الشمىلُت على ألاؾغاؾ الحاهمت في الشماٌ
والجىىب وول جلً الخؿىاث التي ؤكضمذ عليها لم حعللً ؤو جلجن ؤو جاؾغ العمل الؿُاس ي في الضولخحن ،بل على
العىـ ،ؿلض ؤؾـغ ول طلً لِـ ؿلـ عً جضمحر البيُت الؿُاؾُت التي وان ًمىً ؤن حؿهم في بىاء ؤهظمت ؾُاؾُت
مؿخلغة ومخجضصة ،بل وعً جـسُش َظٍ ألاهظمت طاتها وظعلها كابلت لالهـجاع في ول لحظت.
جىمً ؤَمُت الخعضصًت الؿُاؾُت الحلُلُت التي جدىاؿـ بغامجُا للىضىٌ الى الؿلؿت وبصاعة الضولت لـترة ػمىُت
مدضصة في ؤجها ججىب الضوٌ الاهؼالق هدى الحغوب والـىض ى وجضمحر اإلااؾؿاث وجػمً الخباصٌ الؿلمي الضوعي
للؿلؿت عبر اهخساباث خغة وهؼحهت .طلً ؤن "ليل خؼب كطخه التي ال جخىغع ،وججغبخه الىؾىُت الخاضت ومع طلً ًىظض

1عبد اهلل بن حسني األمحر ،قضايا ومواقف ،ص251 ،
2ادلادة  63من دستور مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية لعام  ،1978مؤسسة  14أكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع عدن 1979
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ً
ما َى مشترن بُنهما" ...و" وول خؼب صًملغاؾي ًيشـ مىـغصا في ظغوؾ زاضت ،وٍدل مهام جدضصَا زطاثظ جؿىع
َظٍ البالص ؤو جلً"[.]1

املبحث الرابع :إشكالية الوحدة
اليمً مفهوم جغرافي -اجحماعي أكثر منها مفهوم سياس ي
جاهض اإلاطاصع الخاعٍسُت ؤن الُمً الخاعٍسُت كض شهضث كضًما (ؤي كبل اإلاُالص) ظهىع عضة صوٌ:
 .1صولت معحن مً اللغن العاشغ كبل اإلاُالص الى ؾىت  850ق.م ،وواهذ اضمتها(كغهاو) زم (معحن)
 .2صولت خػغ مىث مً ؾىت  1020كبل اإلاُالص الى ؾىت  65ب .م ،وعاضمتها شبىة
 .3صولت ؾبإ مً ؾىت  850ق.م الى ؾىت 115ق.م ،وواهذ عاضمتها ضغواح زم مإعب.
 .4صولت كخبان مً ؾىت  860ق.م الى  540ق.م،وواهذ عطمتها جمىع
 .5صولت ؾبإ وعٍضان وخػغمىث وٍمىاث( ،صولت الخبابعت) مً ؾىت115ق.م الى ؾىت  523ب .م،وعاضمتها ظـاع.
وٍمىً مالخظت ؤن َظٍ الضولت لم جظهغ بطىع مدؿلؿلت ،ؤي ؤن ول صولت لم جلي الضولت ألازغي بل جؼامً ظهىعَا.
ؿلض جؼامىذ صولت خػغمىث مع صولت معحن ،وػامىذ صولت ؾبإ ول مً صولت خػغمىث و كخبان ،وبعض طلً ظهغث
للىظىص صولت الخبابعت التي لم جضم ؾىي  638عاما وؤن َظٍ الضوٌ كض جىؾعذ على خؿاب بعػها البعؼ عبر
الحغوب الؿاخىت التي وشبذ بُنها ،وػالبا ما واهذ جيخهي بؿلىؽ بخضاَا واؾدُالء الضولت اإلاىخطغة على ؤعاض ي
اإلاهؼومت .وَظا ًضخؼ ؿىغة الىخضة خؿب اإلاـهىم اإلاعاضغ لها.
وَشحر اإلااعر الشماحي ؤن الُمً اعجبؿذ في عهض الغؾىٌ (ص)باإلاضًىت اإلاىىعة ،وكؿمذ بلى زمؿت مسالُف:
ضىعاءِ ،هىضة ،خػغمىث ،الجىض ،تهامت وعضن .ؤي ؤن ول مسالؾ ًضًغٍ واٌ ٌعُىه الغؾىٌ ؤو زلُـخه مً بعضٍ [.]2
وكض وشإث في الُمً مىظ اللغن الشالض الهجغي ختى 1962صوٌ هشحرة ،وان ؤَمها  12صولت ،ؤولها صولت بني ػٍاص 203
َـ التي اؾخمغ وظىصَا ختى َ 409ـ وؤزغَا صولت آٌ خمُض الضًً َ1329ـ َ1382 -ـ ( .]3[ )1962-1918وشهضث َظٍ
الضوٌ بضوعَا خغوبا ؿُما بُنها اهدؿبذ ؤعاض ي وزؿغث ؤعاض ي خؿب الحالت التي واهذ عليها مً اللىة ؤو الػعف،
ووان ػالبا ما ًىجم عً غعف الضوٌ اؾخلالٌ خيام الىالًاث وألاكالُم بمىاؾم والًاتهم ،وكض ؤشاع الى طلً خؿحن
1كاساروف .ا .ب ،األحزاب الدميقراطية يف النظام السياسي ،الطبعة األوىل ،جامعة قازان احلكوميةروسيا االحتادية ،1987 ،ص162 ،
2عبد اهلل بن عبد الوهاب اجملاهد الشماحي ،اليمن اإلنسان واحلضارة ،الطبعة الثالثة ،منشورات ادلدينة بريوت  ،1985ص93
 3عبد اهلل الشماحي .اليمن اإلنسان واحلضارة ،ص108 -107
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الؿغاجي في هخابه بلىغ اإلاغام في شغح مؿً الخخام خُض كاٌ " :واعلم ؤهه إلاا غعـذ الضولت اللاؾمُت ،حؼلبذ
اللباثل ،وجؿاولذ الضوٌ الى الُمً ،وملً الاشغاؾ تهامت وحؼلب اَل البالص الىاثُت واهدشغ في البالص ؤَل الـؿاص
ؿخؼلب طو مدمض وطو خؿحن على هشحر مً بالص العت" [.]1وواهذ مىاؾم الجىىب وهدُجت بعضَا عً مغاهؼ جلً الضوٌ
ً
وبؿبب اؾدبضاص عمالها وؿؿاصَم ،هي ؤهثر اإلاىاؾم هؼوعا هدى الاؾخلاللُت .وؾىداوٌ ؿُما ًلي جـطُل ظؼء مً طلً.
للض ؾُؿغث "الُمً على عضن عام  ،1640واؾخمغث الؿُؿغة ختى1729عىضما زاع ممشل ؤلامام في لحج وغم
عضن بلُه وؤؾـ الؿلؿىت العبضلُت"[ .]2ولحج هما ًلىٌ ؤخمض بً ؿػل العبضلي هي "مسالؾ بالُمً ًيؿب الى لحج
بً واثل بً الؼىر بً كؿً بً عغٍب ابً ػَحر بً ؤًمً بً الهمِؿع بً خمحر بً ؾبإ بً ٌعغب بً كدؿان"[ ،]3وؤن
آٌ ؾالم الظًً ًيخمي بليهم العباصلت مً ًاؿع مً اللاعة[]4وَشحر الىاؾعي ؤن عضن واهذ "مً ؤمالن الضولت العشماهُت
اؾما ؿلـ وفي خىػة ؤمحر لحج الظي َى جدذ بمام ضىعاءَ .]5[" .ظا الىالم الجىىبي ًضخؼ ما ًظَب الُه البعؼ
مً ؤن اللباثل الجىىبُت مىـطلت عً الشمالُت.
وٍظَب ؤخمض شغؾ الضًً لللىإلن "عضن اهـطلذ عً الضولت اللاؾمُت عىضما كام ؤَل ًاؿع بمؿاعضة الشُش
ؿػل بً علي العبضلي زىعة غض عامل ؤلامام اإلاىطىع الحؿحن بً اللاؾم"[ .]6وٍػُف في ميان آزغ "ٌعخبر ؿػل بً
علي بً ؿػل بً ضالح بً ؾالم [ ]7ماؾـ اللبُلت العبضلُت وكض ؤشتهغ اؾمه عىضما والٍ بمام الُمً الحؿحن بً
ً
اللاؾم 1744-1722عمالت لحج ولىىه وان مع ألاؾف ؾببا في ؿطل مىؿلت لحج وعضن عً ؤمها الُمً"[ ،]8وكض
ؤشاع اللمىضان ؤن اوؿالر لحج وعضن عً الضولت ؤلامامُت وان في العام للهجغة َ1144ـ [ ،]9وٍظهغ ؤن العباصلت اجسظوا
اجسظوا الحىؾت عاضمت إلالىهم في  1145للهجغة بعض ؤن ؤجسظَا عماٌ ؤلامام [.]10
وٍلىٌ ضاخب هخاب (الُمً عبر الخاعٍش) ؤن ؤخمض بً خؿحن الـػلي ؤوٌ َى مً ؤؾؿعالكت مع الاهجلحز في بالص
الـػلي .وَظا ؿُه صاللت على ؾىء العالكت التي واهذ جدىم الضوٌ اإلاغهؼٍت بالىىاحي ،ألامغ الظي ظعلها جـػل
 1حسني بن امحد السراجي ،بلوغ ادلرام يف شرح مسك اخلتام ،مكتبة الثقافة الدينية القاهرة  ،1939ص75
 2زلمد عمر احلبشي ،اليمن اجلنويب سياسياً واقتصاديا واجتماعيا منذ  1937حىت قيام مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية ،ترمجة خليل أمحد خليل ،الطبعة األوىل ،دار الطليعة للطباعة والنشر بريوت
 ،1968ص9-8

3امحد فضل بن علي زلسن العبديل ،هدية الزمن ،يف أخبار ملوك حلج وعدن ،مطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة  ،1932ص 4
4امحد فضل بن علي زلسن العبديل ،ادلصدر السابق،ص 39
 5عبد الواسع بن حيىي الواسعي ،فُرجة اذلموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن ،ادلطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة  ،1927ص 360
6أمحد حسني شرف الدين ،اليمن عرب التاريخ ،الطبعة الثانية ،مطبعة السنة احملمدية القاهرة ،1964ص25
7يتفق هنا ا أمحد فضل ابن علي (القمندان) مع أمحد شرف الدين يف نسب العبادلة "قلت آل سالم بتشديد الالم فخذ من كلد قريتهم يف يافع تسمى بركات غريب جبل موفجة وهم فيها اىل اآلن منهم
منهم آل سالم العبادلة يف حلج وكان يف حلج مع آل سالم مجاعة من بين السليماين من آل سعد من يافع منهم األمري عبد القادر صاحب حلج وعدن وأبني واألمري مني بن عبد القادر والشيخ حسن ابن
عبد القادر .وهناك من يذهب للقول إن أصل الفضلي من آنس ذمار ،وأن القعيطي الكثريي والعبديل من أرحب .راجع كتاب عبد الرمحن طيب بعكر .الرجل الذي احبه احلرم واذلرم ،الطبعة الثانية ،دار
الشوكاين للطباعة والتوزيعصنعاء  ،1998ص 38
 8أمحد حسني شرف الدين ،اليمن عرب التاريخ،ص 36
9امحد فضل بن علي زلسن العبديل ،ادلصدر السابق،ص 119-118
 10امحد فضل بن علي زلسن العبديل ،ادلصدر السابق ،ص 11
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الهغوب والاخخماء باإلهجلحز وعلض معاَضاث الحماًت معه .ؤما العىالم الؿـلى ؿلض خىمها آٌ ؿغٍض جدذ والًت ؤثمت
الُمً ختى  ،1871عىضما وكع الؿلؿان مىخطغ بً عبض هللا العىللي معاَضة الحماًت مع بغٍؿاهُا[.]1
ً
وباليؿبت لحػغمىث ؿخظهغ َظٍ اإلاطاصع ؤهه "في ؾىت  ٌ1069ظهؼ ؤلامام اإلاخىول على هللا بؾماعُل ظِشا بلُاصة
ؤخمض بً الحؿً لالؾدُالء على خػغمىث وجم لللاثض ازػاع الؿلؿان بضع بً عمغ والاؾدُالء على البالص ،وظلذ
ُ
خػغمىث جدذ خىم اإلاخىول ختى كام عِس ى ابً بضع الىشحري بشىعجه في ظـاع ؾىت  ،ٌ1079بعضَا كؿعذ ول عالكت
لؤلثمت بدػغمىث"[.]2
في زخام َظا اإلابدض ًمىىىا الاعخلاص ؤن الؿبُعت الاؾدبضاصًت للحيام ،والغػبت الجامدت في البؿـ والؿُؿغة
وغم ألاعاض ي باللىة واهذ الؿبب الغثِس ي لعضم كُام صولت مغهؼٍت في الُمً وؿلا لخعاكضاث جلىم على ؤؾـ العِش
اإلاشترن والتراض ي واخترام زطىضُاث ومطالح واؿت اإلاىاؾم .وَظا ظعل الُمً ؾاخت للطغاع اإلاؿخضًم بحن مسخلف
ً
اإلايىهاث .وعخلض ؤن الضولت الطلُدُت هي الىخُضة جلغٍبا التي بؿؿذ ؾُؿغتها وؤهدشغ هـىطَا ختى خػغمىث واؾخمغ
طلً ختى وؿاة اإلالىت ؤعوي ،خحن اهـغؽ علض الضولت لطلُدُت وعاصث ألاكالُم الى وغع الدشغطم.
الوحدة بين الحرب وخيارات املصالح
ً
بطا جدضزىا بمـغصاث الُىم ،هلىٌ بن الُمً زالٌ جاعٍسها كض جىاؿؿها العضًض مً الضوٌ و الضوٍالث ،خُىا
اهػىث ؤظؼاء واؾعت منها في ظل صولت مىخضة ،وؤخُاها ؤزغي جىاػعتها صوٌ مخعضصة ،ؤي ؤن الُمً لم حعش صولت
مىخضة ؾُاؾُا لـتراث ػمىُت ؾىٍلت مخطلت.
للض زػعذ الىخضة الؿُاؾُت للُمً للىة الحاهم وكضعجه على ؤلامؿان بالىغع ؤمام اإلاىاؿؿحن الظًً ٌؿعىن
لللـؼ على ؾلؿخه ؤو اكخؿاع ؤظؼاء مً صولخه لخإؾِـ هُاهاتهم الخاضت ،ؿةطا ما ؾلـ طَبذ صولخه ،هما خطل
ً
لضولت ؤؾعض اليامل ( ،)430-378الظي ٌعخبر ألاؾىٌ عمغا بحن ملىن الضوٌ الُمىُت ،وبؿبب جىؾع مملىخه ؤؾلم على
ً
هـؿه للب "ملً ؾبإ وطو عٍضان وخػغمىث وٍمىذ وؤعغابهم في اإلاغجـعاث والتهاثم" .وكض جىغعث جلً العملُت هشحرا في
الخاعٍش .ولىً الغوابـ الاظخماعُت والاكخطاصًت ظلذ على خالها زالٌ جلً العطىع ،بمعنى ؤن الىاكع الؿُاس ي الظي
وان ٌؿخجض لم ًلض الى اللؿُعت الاظخماعُت والاكخطاصًت النهاثُت بحن مسخلف اإلاىاؾم ،بل عبما عؼػَا ؤهثرَ ،ظا ما
ًمىً ؤن وؿخيخجه مً الهجغاث الضازلُت الضاثمت مً مىؿلت الى ؤزغي ومً صولت ًمىُت الى ؤزغي.

 1أمحد حسني شرف الدين ،ادلصدر السابق ،ص 42-41
 2أمحد حسني شرف الدين ،ادلصدر السابق ،ص 29
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ً
للض واهذ الىخضة خاغغة صاثما لِـ ؿلـ عىض العامت ،بل وعىض الىسب الحاهمت .ؿـي الغبع ألاوٌ مً اللغن
العشغًٍ بغػث مداوالث مً كبل ؤلامام ًديى إلكامت صولت واخضة بحن مملىخه والؿلؿىاث واإلاشُساث الجىىبُت جدذ
ؾلؿخه ،وكض طهغ عبض العؼٍؼ الشعالبي ؤهه ؾعى لحض ألاؾغاؾ في الُمً على جدُض الطـىؾ "وجدلُلا لهظٍ الؼاًت ؾعى
الشُش عبض العؼٍؼ الشعالبي الى علض ماجمغ ًمني عام بغعاًت ؤلامام ًديى لترهحز ؤؾـ الىخضة الُمىُت اإلايشىصة وكض
جمىً مً زالٌ عخلخه الى الُمً مً  13ؤػؿؿـ الى 6ؤهخىبغ 1924مً اكىاع واؿت ألاؾغاؾ بدػىع َظا اإلااجمغ.
ًلىٌ خىٌ َظا اإلاىغىع:
جداصزذ مع هشحر مً ؤكُاٌ الُمً وؤصحاب الؿلؿاث في جلً ألاؾغاؾ ،وولهم كبلىا الـىغة مبضثُا،ولىً هلؿت
الخالؾ على ما ًظهغ لي واهذ ؤجهم ًغٍضون ؤن ًخـلىا مع الُمً في الؿُاؾت الخاعظُت والضؿاع عً البالص ،لىنهم
ًغٍضون ؤن ًبلى لهم اؾخلاللهم الضازلي ،وبعباعة ؤزغيً ،غٍضون بًجاص هظام اجداص ًبشغؽ ؤن حؿخلغ خيىمت الُمً
وَؿخلغ الخعاون مع هظامها الؿُاس ي في شيل صؾخىعي ًػمً ليل البالص خلىكها" [.]1
ً
بطا ،للض ؿشلذ ظمُع مداوالث جىخُض الُمً ؾُاؾُا في صولت مؿخلغة وزابخه لِـ بؿبب العامل الخاعجي هما
ًلىٌ البعؼ زاضت الؿُاؾُىن ،بل بؿبب عضم جىؿغ هظام ؾُاس ي مؿخلغ مىػبـ بضؾخىع وكاهىن.
هما ؤن الاصعاء بإن الىخضة واهذ ظاَغة جاعٍسُت ؾىٍلت هما جؼعم بعؼ اللىي ،ال ٌؿخلُم مع اإلاؿاع الخاعٍخي
الظي ؤوعصهاٍ ،وال ًلل عً طلً ؾؿدُت في الخعامل مع َظٍ اللػُت َى الاصعاء بإن الجىىب لم ًىً ًىما اكلُما
ً
جابعا ألي هظام في الشماٌ بل وان صولت وشعبا ،]2[ "..الا بطا وان اإلالطىص َى الضولت التي وشإث بعض الاؾخلالٌ .هما
ؤن اإلاىاؾم الجىىبُت مىظ اوؿالزها عً الحىم الامامي جـغكذ في ؾلؿىاث و مشُساث ولم حؿع للخىخض في صولت
واخضة ،بل واهذ صاثمت اإلاُل للخدالـاث الظغؿُت.وبعض ظالء الاهجلحز عً اإلاؿخعمغة عضن وؾُؿغة الجبهت اللىمُت على
ول مىاؾم الجىىب جم جىخُضَا في بؾاع صولت واخضة بىــ الؿغٍلت التي وان ًلىم بها الؿابلىن.
للض وان كُام الضولت الُمىُت اإلاىخضة عام  ،1990مسالـا إلاا جم الاعخُاص علُه ؿظهغ طلً مؿخؼغبا على الجمُع،
لم حؿخؿع عللُت الهُمىت كبىٌ َىظا وغع ،لظلً ؾغعان ما جم اؿخعاٌ خغب ،1994لُسغط الشُش ألاخمغ لُعلً
للمالء ؤن (الـغع عاص لؤلضل) والبيذ عاصث لحػً (ألام) [ ]3لُخم اغـاء الؿابع الخللُضي للىخضة على الضولت
الجضًض ،لىً طلً لم ًسلم صولت مؿخلغة مً ظمُع الىىاحي.ومً كغاءجىا للىشحر مً اإلاطاصع وعغؾ ؤن عباعة (ألام) لم
ٌؿخسضمها ألاخمغ ؿلـ ،بل هجضَا عىض ؤخمض شغؾ الضًً في هخابه الُمً عبر الخاعٍش في ضـدت ،36وضـداث
ؤزغي ،هما هجضٍ في ؤهثر مً ميان عىض مدؿً العُني في هخابه (معاعن وماامغاث غض كػُت الُمً) ،للض بنى اإلالً
 1عبد العزيز التعاليب ،الرحلة اليمنية ،تقدمي وحتقيق محادي الساحلي ،الطبعة األوىل ،دار العرب اإلسالمي ،1997ص 149
 2رؤية احللول والضمانات ادلقدمة من احلراك اجلنويب السلمي اىل فريق القضية اجلنوبية ،مؤمتر احلوار الوطين ،صنعاء يوليو  ،2013ص 2
3عبد اهلل بن حسني األمحر قضايا ومواقف ،ص242
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اؾعض ال يامل صولخه ،وامخض هـىطٍ الى مىت ووان ًىس ي الىعبت ،ومع طلً لم ًلل ألاخمغ ؤو ػحرٍ بإن الُمً هي (ؤم)
مىت ،ولم ًلل َى ؤو ػحرٍ ؤو ًؿالبىا بعىصة ول مً عؿحر وهجغان وظحزان الى خػً الُمً (ألام) ،على الغػم ؤن غمها
للؿعىصًت جم في العلض الشالض مً اللغن العشغًٍ علب ؾلىؽ بماعة ؤلاصعَس ي وَؼٍمت ؤلامام ًديى.
وَعخلض ألاخمغ ؤجهم بدغب ،1994كض عىغىا الـغضت التي َُإتها لهم ؤخضار ً13ىاًغ  1986في الجىىب وؤغاعها
عليهم علي هاضغ مدمض "الظي وان مىكـه مخظبظبا ،ووان ًؿلب مىا عضم اللُام بإي جضزل ؤو جدغن وعضم ؤلاؿطاح
عً ؤي خىاع بُيىا وبِىه" ،ولىىه بعض ؤن ًإؽ مً صعم الؿىؿُِذ " عاص الى ضىعاء ًؿلب مىا الضعم لحزخف عليهم
وَعلً الىخضة"[.]1
ً
وَىظا ،واهذ َؼٍمت الجىىبُحن في خغب ،1994بًظاها بالبضء بعملُاث ؿُض واؾعت ليل ؤضىٌ الضولت الجىىبُت
ً
ومىاؾىيها ؿلض ماعؾذ العىاضغ التي جم حعُُنها في مسخلف اإلاىاضب باإلاىاؾم الجىىبُت ؤعماال جدىافى ووظباتها
اللاهىهُت ،خُض "كامذ َظٍ العىاضغ بالؿؿى اإلاؿلح على اعاض ي الجىىبُحن وجهب ممخلياتهم واهتهان خلىكهم
ومطاصعة خغٍاتهم لضعظت ؤن هشحرا مً جلً اللُاصاث الخىـُظًت التي ظاءث مً الشماٌ ظهغث بمظهغ اإلادخل،]2["...وَى
ألامغ الظي عؼػ مً واكع عضم الاؾخلغاع بعض الحغب ،بل وعجل بظهىع الحغواث الاخخجاظُت التي جىامذ لخخدىٌ بلى
كىة مؿالبت باؾخعاصة الضولت الجىىبُت.

املبحث الخامس :الراهً اليمني
بن الىاكع الؿاثض في الُمً الُىم لِـ هخاط اللحظت الخاعٍسُت الغاَىت ،ولىىه اؾخجغاع ليل جـاضُل اإلااض ي
بإؾىاء ما ؿُه مً زلاؿت الؼلبت وؤلالؼاء لآلزغ اإلاسخلف .ؿالحغب هي طلً اللاؾم اإلاشترن الجامع ليل الضوٌ
والؿلؿاث ،وَظٍ الحغب مً خُض هي عملُت مؿخمغة بطىع مخعضصة كض ؿغغذ واكعها وهخاثجها ،لىً عضم الاعتراؾ
ً
بهظا الىاكع وَظٍ الىخاثج ؤزغ ؾلبا على جدضًض آلالُاث الصحُدت لدؿىٍت الىغع.
مً ؤَم هخاثج َظٍ الحغب ؤجها ؤؿغػث زالر كىي عثِؿُت مهُمىت وؤزغي زاهىٍت جبدض عً ازتراكاث معُىت
لالهلػاع على هلؿت غعف ججضَا على َامش ضغاع َظٍ اللىي .وَظٍ اللىي الشالر هي:
ً
 .1حكومة الشرعية:ؤو الحيىمت اإلاعترؾ بها صولُا هما جدب ؤن جىضف .وهي ما هؿلم عليها الىسبت الؿُاؾُت.
ومً خُض جيىٍنها الؿُاس ي ؿهي زلُـ ػحر مخجاوـ مً مسخلف اللىي الؿُاؾُت التي شؼلذ العمُلت الؿُاؾُت
زالٌ ؤهثر مً هطف كغن ،وَظا الخلُـ ًخيىن مً مسخلف جُاعاث ؤلاؾالم الؿُاس ي ،اللىمُحن ،الِؿاعٍحن والبعشُحن
وػحرَم .وهي خاضل ظمع بلاًا الطغاعاث والاهلالباث،التي عطـذ بشؿغي الُمً مىظ ؾخِىاث اللغن العشغًٍ .وهي
1عبد اهلل بن حسني األمحر ،ادلصدر السابق ،ص 250
2عبد اخلالق السمدة ،مستقبل األمن والسلم ،رللة توازن النار (مركز ابعاد للدراسات والبحوث) صنعاء ،العدد :العدد األول أكتوبر ،2011ص 58
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جضعي جمشُل الؿُاصة ولىً الؿُاصة هما ًلىٌ ظان بىصان هي "هي الؿلؿت اإلاؿللت والضاثمت للجمهىعٍت "[ ،]1لىً
الجمهىعٍت هي ماؾؿت والؿلؿت التي جماعؽ الؿُاصة اهما هي حعبحر عً خػىع َظٍ اإلااؾؿت ولِـ حعبحرا عً ػُابها.
ؿالحضًض عً الؿُاصة في ظل وغع البالص جدذ البىض الؿابع ؤو جدذ وضاًت مجلـ الامً الضولي ال معنى له.
وألن َظٍ الشغعُت هما كلىا هي زلُـ ػحر مخجاوـ مً الاججاَاث الؿُاؾُت والاًضًىلىظُت والضًيُت واإلاىاؾلُت
ؿلِـ ػغٍبا ؤن جبضو مخىاكػت ومخىاؿؿت بل ومخطاععت ،ؾىاء على مؿخىي الهُئاث ؤو على ألاعع .ولظلً ًظهغ شعاع
الضولت الاجداصًت ػحر ميسجم مع ؾبُعتها اإلاـخخت بجىَغَا ،ألن ما جؿغخه عً الضولت الاجداصًت ال ًخىاؿم مع مىكـها
الظي عبرث عىه بدغب  ،1994بعض ؤن كػذ وزُلت العهض والاجـاق بخلؿُم الجمهىعٍت مً  7-4وخضاث بصاعٍت حؿمى
مسالُف [ .]2ووان الىغع خُنها مهُإ لظلً مىغىعُا وطاجُا لُام صولت مىخضة ال مغهؼٍت ،ولىنها عؿػذ جىـُظ بىىص
الىزُلت ختى بعض اهخطاعَا في الحغب ،بل طَبذ لىضـها بىزُلت الخأمغ والاهلالب ،وعبر الشُش ألاخمغ عثِـ مجلـ
الىىاب في طلً الىكذ ،عً مىكـه بإهه وان ًغؿػها جماما بطـخه الصخطُت والحؼبُت وختى بطـخه الغؾمُت" ألن
ً
ؿيها اجحاؿا وابتزاػا وزؿىعة واؾدؿالم .وواهذ جضٌ على ؤجها بضًل عً اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت"[.]3
 .2الحوثيون:ظهغوا على َُئت ظماعت مىاَػت لىظام الغثِـ ضالح ،وزاغذ معه ما ؤؾلم عليها خغوب ضعضة
ً
شغٍيا في زىعة ُ 2011
.وٍتهم
الؿخت .وكض زغظذ َظٍ الجماعت مً جلً الحغوب ؤهثر كىة عؿىغٍا وؾُاؾُا ،وواهذ
ً
الغثِـ ضالح وبعؼ ألاؾغاؾ بدؿهُل ؾُؿغة الحىزُحن على العاضمت ضىعاء ومً زم جمضصَا بعض طلً شماال
وظىىبا لدشخعل خغب ظضًضة في البالص جدىلذ ؾاٌ ؤمضَا اهسغؾذ ؿيها كىي بكلُمُت وصولُت مخعضصة حعىـ حعضص
اإلاطالح اإلاخلاؾعت واإلاخعاعغت في البالص.
 .3املجلس الاهحقالي الجىوبي :ؤصث الحغب التي وشبذ في  2015الى جدىٌ ظؼء هبحر مً كىي الحغان الجىىبي
الظي اهؿلم في  2007إلاىاَػت هظام الغثِـ ضالح الى حشىُالث عؿىغٍت مشاعهت في الحغب غض كىاث الحىسي-
ضالح التي اظخاخذ الجىىب في ماعؽً .2015غؿع َظا اإلاجلـ شعاع اؾخعاصة الضولت ،وٍخمخع بلىام عالي الخىظُم مً
الهُاول العؿىغٍت وألامىُت وَؿؿغ على الجؼء ألاهبر مً ؤعاض ي الجىىب وجللى شعاعاجه َىي عىض ؤػلب الجىىبُحن.
وٍمىً اللىٌ بهه الـاعل ألاؾاس ي في الجىىب هما َىخاٌ الحىزُحن في الشماٌ.

 1كريستيان دوالكامباين ،الفلسفة السياسية اليوم ،ترمجة نبيل سعد ،الطبعة األوىل ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانيّة واالجتماعيةالقاهرة  ،2003ص 238
 2وثيقة العهد واالتفاق ،مطابع دار اليمن صنعاء  ،1994ص 17
 3عبد اهلل بن حسني األمحر ،قضايا ومواقف ،ص277
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الخ ـ ـ ـ ــاثم ـ ـ ـ ــة:
مما سبق وسحيحج أن:

ً
الىخضة الؿُاؾُت للُمً التي جدػغ هظغٍا بلىة جـخلض بلى الشغوؽ الىاكعُت لبلائها ،هما ؤن الخـغص بالؿلؿت
واكطاء الازغًٍ محزة صمؼذ الجىىب والشماٌ ،وؾاصث اإلاالخلاث والخىىُل والاعخلاٌ والاػخُاٌ الجىىب والشماٌ،
مع ؿاعق ؤن اللىي الُمُيُت هي مً كام بظلً في الشماٌ ،بِىما في الجىىب كام به الِؿاع .لظلً ؿةن خل مػلت
الىظام الؿاس ي والىخضة ًخؿلب مً اللىي الـاعلت الخسلي ضغاخت عً الغػباث والخطىعاث اللضًمت عً مـهىم
الضولت اإلاىخضة وهظامها الؿُاس ي ،والبدض عً ضُؽ ؤهثر واكعُت وجىاؿلُت.
ً
الحغب الضاثغة في الُمً مىظ  6ؤعىام كض ؿغغذ ؤوغاعا ظضًضة ؤهثر حعلُضا مما واهذ ،ػاصث ألاوغاع ؤلاوؿاهُت
ً
ؾىءا ،وؿلض الىاؽ وامل مضزغاتهم بؿبب الخطخم واجهُاع العملت الىؾىُت واشخضث خالت الـلغ وؾىء الخؼظًت .هما
هضعث ظمُع الخضماث ألاؾاؾُت ،وجـشذ الامغاع بما ؿيها اليىلحرا والحمُاث وحعؼػ ول طلً باهدشاع وىؿُض.19
بغوػ ؤمغاء خغب ٌؿعىن إلؾالت ؤمضَا إلاا جىؿغٍ مً مىاعص مالُت وهـىط ،ؿلض ؤضبدذ الدشىُالث العؿىغٍت حؿمى
بإؾماء كاصتها ،هما ؤن اهسغاؽ ؤعضاص هبحرة مً اإلاىاؾىحن زاضت الشباب في ألاعماٌ العؿىغٍت الى ظاهب َظا الؿغؾ
ً
ؤو طاولِـ هاظما بالػغوعة عً جإًُض إلاىاكف َظٍ ألاؾغاؾ ،بل مغصٍ الى الػاثلت اإلاعِشُت التي ٌعِشها اإلاىاؾً
وحعىؿها الخلاعٍغ الضولُت.
ًبحن محزان اللىي على ألاعع ؤن اإلاغظعُاث واإلالترخاث التي وغعذ كبل الحغب لحل ألاػمت في الُمً وعلى ألازظ
اإلاباصعة الخلُجُت ومسغظاث الحىاع الىؾني كغاعاث مجلـ ألامً 1لم حعض ضالحت للدؿىٍت ألجها واهذ بطىعة مً
الطىع ؾببا مباشغا للحغب ،والدشبض بها َى حشبض بالحغب هـؿها .ولهظا ؿةن بخالٌ الؿالم في الُمً ًدخاط الى
بعاصة الخـىحر بمغظعُاث ظضًضة كاصعة على الحُاة جغاعي ؾبُعت الظغوؾ الجضًضة التي اهبشلذ عً الحغب واإلاإالث
التي ًمىً ؤن جلىص اليها اؾخمغاع الحغب وزؿىعتها اإلادلُت وؤلاكلُمُت.
الحغب جىضح بجالء ،ؤن اللػُت في الُمً هي كػُت مغهبت ومدشابهت اإلادخىي في الشماٌ والجىىب .وليي ًخم
خل اللػُت الجىىبُت بحن شماٌ وظىىب البض كبل طلً مً خل ؤلاشياالث الجىىبُت -الجىىبُت ،والشمالُت-
الشمالُت.ؤي ؤهه ًلؼم جىلُت ألاظىاء في ول ظهت على خضٍ ،كبل الضعىة لحىاع شمالي-ظىىبي.

1

هناك قرارات كثيرة صدرت عن مجلس األمن حول األزمات في اليمن ابتداء من القرارين  424و 439لعام  4444مرورا بالقرارات الالحقة،
وكلها لم تحل األزمات في اليمن.
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اليمً :قضية الشمال والجىوب
قائمة املصادر:

 .1ألاخمغ ،عبض هللا بً خؿحن ،كػاًا ومىاكف ،الؿبعت الشاهُت ،الاؿاق للؿباعت واليشغضىعاء 2008
 .2البرصووي ،عبض هللا،الشلاؿت والشىعة في الُمً ،الؿبعت ألاولى ،مؿبعت الياجب العغبُضمشم1991 ،
 .3البرصووي ،عبض هللا ،الُمً الجمهىعي ،الؿبعت الخامؿت ،صاع ألاهضلـ للؿباعت واليشغ والخىػَع بحروث1997
 .4بعىغ ،عبض الغخمً ؾُب ،الغظل الظي اخبه الحغم والهغم ،الؿبعت الشاهُت ،صاع الشىواوي للؿباعت والخىػَع
ضىعاء 1998
 .5الخعالبي ،عبض العؼٍؼ ،الغخلت الُمىُت ،جلضًم وجدلُم خماصي الؿاخلي ،الؿبعت ألاولى ،صاع العغب
ؤلاؾالمي1997
ً
 .6الحبش ي ،مدمض عمغ ،الُمً الجىىبي ؾُاؾُا واكخطاصًا واظخماعُا مىظ  1937ختى كُام ظمهىعٍت الُمً
الجىىبُت الشعبُت ،جغظمت زلُل ؤخمض زلُل ،الؿبعت ألاولى ،صاع الؿلُعت للؿباعت واليشغ بحروث 1968
 .7صوالوامباوي،هغَؿدُان ،الـلؿـت الؿُاؾُت الُىم ،جغظمت هبُل ؾعض ،الؿبعت ألاولى ،عحن للضعاؾاث والبدىر
ّ
ؤلاوؿاهُت والاظخماعُت اللاَغة 2003
 .8الؿغاجي ،خؿحن بً اخمض ،بلىغ اإلاغام في شغح مؿً الخخام ،مىخبت الشلاؿت الضًيُت اللاَغة 1939
 .9الؿمضة ،عبض الخالم ،مؿخلبل ألامً والؿلم ،مجلت جىاػن الىاع(مغهؼ ابعاص للضعاؾاث والبدىر) ضىعاء،
العضص :ألاوٌ ؤهخىبغ 2011
 .10شغؾ الضًً ،ؤخمض خؿحن،الُمً عبر الخاعٍش ،الؿبعت الشاهُت ،مؿبعت الؿىت اإلادمضًت اللاَغة1964
 .11الشماحي ،عبض هللا بً عبض الىَاب اإلاجاَض،الُمً ؤلاوؿان والحػاعة ،الؿبعت الشالشت ،ميشىعاث اإلاضًىت
بحروث 1985
 .12الشمحري ،عبض الىلي ،ؤلف ؾاعت خغب،الؿبعت ألاولى ،مىخبت الِؿغ ضىعاء1995،
 .13الطغاؾ ،علي ،الُمً الجىىبي :الحُاة الؿُاؾُت مً الاؾخعماع الى الىخضة ،الؿبعت ألاولى ،عٍاع الغَـ
للىخب واليشغ لىضن -كبرص1992
 .14العبضلي ،اخمض ؿػل بً علي مدؿًَ ،ضًت الؼمً ،في ؤزباع ملىن لحج وعضن ،مؿبعت الؿلـُت ومىخبتها
اللاَغة 1932
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 .15واؾاعوؾ .ا .ب ،ألاخؼاب الضًملغاؾُت في الىظام الؿُاس ي ،الؿبعت ألاولى ،ظامعت كاػان الحيىمُت عوؾُا
الاجداصًت1987،
 .16وعمان ،ؤخمض مدمض ،ؾحرة خُاجه الشلاؿُت والؿُاؾُت ،مغاظعت وجدلُم علي مدمض ػٍض،الؿبعت الشاهُت،
اإلاعهض الـغوس ي لؤلزاع والعلىم الاظخماعُت ضىعاء2004 ،
ُ
 .17الىاؾعي ،عبض الىاؾع بً ًديى ،ؿغظت الهمىم والحؼن في خىاصر وجاعٍش الُمً ،اإلاؿبعت الؿلـُت ومىخبتها
اللاَغة 1927
الوثائق والقواهين:
 .1صؾخىع الضاثم للجمهىعٍت العغبُت الُمىُت لعام 1970
 .2صؾخىع ظمهىعٍت الُمً الضًملغاؾُت الشعبُت لعام  ،1978ماؾؿت  14ؤهخىبغ للؿباعت واليشغ والخىػَع عضن
1979
 .3عئٍت الحلىٌ والػماهاث اإلالضمت مً الحغان الجىىبي الؿلمي الى ؿغٍم اللػُت الجىىبُت ،ماجمغ الحىاع
الىؾني ،ضىعاء ًىلُى 2013
 .4وزُلت العهض والاجـاق ،مؿابع صاع الُمً ضىعاء 1994
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زبط الخلىق والالتزاماث بجدول غالء املعيشت في اللاهىن والفله إلاسالمي
Linking rights and obligations to the high cost of living in Islamic law
and jurisprudence

د.هظ ــال جمـال مسعــىد ج ـ ــسادة /الكليت الجامعيت للعلىم الخطبيليت -غزة فلسطين.
امللخص :
جىاوٌ البدث ؤزغ اهسفاى الىلىص ٖلى الخلىق والالتزاماث التي لم ًخم الىفاء بها بٗض ،خُث اؾخٗغى َظا ألازغ ٖلى
ً
الالتزاماث الخٗاكضًت وٖلى مبالغ الخٗىٌٍ في يىء بناباث الٗمل وخىاصر الُغق ،مؿخٗغيا الىهىم اللاهىهُت وألاخيام
اللًاثُت وآلاعاء الفلهُت ،وملاعهت طلً بالفله ؤلاؾالمي ،واهخهى الباخث بلى ٖضالت عبِ الخلىق والالتزاماث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت
وطلً في يىء جغاح٘ كُمت الىلىص واهسفاى اللىة الكغاثُت لها.
الكلماث املفخاحيت :اهسفاى كُمت الٗملت ،حضوٌ غالء اإلاِٗكت ،التزاماث حٗاكضًت ،اناباث الٗمل ,خىاصر الُغق.

Abstract
The research deals with the impact of the depreciation of the currency on the rights and
obligations that have not yet been fulfilled. It shows its impact on the contractual obligations and the
amounts of compensation because of work injuries and road accidents, reviewing legal texts and
judicial rulings and jurisprudence, and comparing that with the Islamic jurisprudence.
The researcher recommends that rights and obligations should be linked to the high cost of
living due to the depreciation of the currency and the decline in purchasing power.
Keywords: depreciation of the currency, the high cost of living, contractual obligations,
work injuries, road accidents.
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ملدمت

ً
الخ ُّ
حلُا ٖىضما ًغجبِ الخم ؤو الالتزام ُّ
ًازغ َّ
بالىلىص ،ؤي ؤن ًيىن مدل
طخم ٖلى الخلىق والالتزاماث ،وٍٓهغ طلً
ً
ً
ً
ً
ً
الالتزام هلىصا ،ؾىاء ؤوان صًىا ؤو كغيا ؤو ؤحغا ؤو حٗىًٍا ،ال ؾُما بطا واهذ َظٍ الخلىق ملضعة بٗملت ًُغؤ ٖلحها
ً
الاهسفاى ،مما ًترجب ٖلُه حىع وخُف جخفاوث خضجه َغصًا م٘ مٗضٌ الخطخم ،فخأول كُمت الىلىص ًاصي بلى جأول
اللىة الكغاثُت لها ،وٍيىن وفاء اإلاضًً بمثل ٖضص الىلىص اإلاُلىب مىه صفٗها ْلم َب َّحن ًلخم بالضاثً ،واغخىاء واضح
ٌغىم به اإلاضًً ،خُث بن الخم الظي صفٗه اإلاضًً ال ٌٗبر ًٖ اإلالابل الخلُلي الظي حٗاكض ٖلُه م٘ الضاثً ،مما
ً
ً
ًجٗل عبِ الخلىق والالتزاماث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت مىفظا ٖاصال لخلم الخىاػن فُما بحن خم الضاثً والتزام اإلاضًً.
ً
ولِـ مً ؤزغ للخطخم بطا ما جم ؤصاء الخم وجىفُظ الالتزام لخٓت اوٗلاص الٗلض ،بال ؤن ؤزغٍ ًبضو مخجلُا بطا وان ؤصاء
الخم وجىفُظ الالتزام ًتراخى ًٖ الىكذ الظي ًيكإ فُه ؾببهما ،بما لىو في نلب ٖلضَما والبُ٘ بالخلؿُِ،ؤو ليىن
الٗلض مً الٗلىص اإلاؿخمغة هٗلىص الٗمل وٖلىص ؤلاحاعة ،وبما إلاماَلت اإلاضًً ،ؤو لبِء احغاءاث الخلاض ي ،مما
ًجٗل الضاثً ٖغيت لإلنابت بضاء اهسفاى اللىة الكغاثُت للىلىص.
مشكلت البحث:
ً
ً
جثحر مكيلت البدث ؾاالا عثِؿُا ًخٗلم بمضي كاهىهُت عبِ الخلىق والالتزاماث اإلاسخلفت بجضوٌ غالء
اإلاِٗكت ،وكضعة اللًاء الفلؿُُني ٖلى اجبإ ههج كًاجي متزن ومىخض بالخهىم.
فسطياث البحث:
 .1ويىح مىكف الدكغَ٘ الفلؿُُني فُما ًخٗلم باهسفاى ؤو اعجفإ كُمت الىلىص في الالتزاماث الخٗاكضًت.
 .2جىاكٌ وحٗاعى ؤخيام مدىمت الىلٌ الفلؿُُيُت في ؤخيامها ،ما بحن ؤخيام ماٍضة للغبِ ،وؤزغي
مىاًَت.
 .3حٗضص آعاء الفله اللاهىوي ،واخخضام الازخالف واقخضاصٍ بحن مظاَب الفله ؤلاؾالمي ،ما بحن مجحز لفىغة
الغبِ ،وآزغ مىاٌَ لها.
أسئلت البحث:
َ .1ل ًىحض مٗالجت حكغَُٗت ههُت إلاؿإلت عبِ الخلىق والالتزاماث اإلاسخلفت بجضوٌ غالء اإلاِٗكت؟
 .2خضوص ؾلُت اللاض ي الخلضًغٍت في الخىم بغبِ الخلىق اإلاديىم بها بجضوٌ غالء اإلاِٗكت؟
 .3مضي الخىاغم والخىافم بحن اللاهىن واللًاء الفلؿُُني مً حهت والفله ؤلاؾالمي مً حهت ؤزغي فُما ًخٗلم
بغبِ الخلىق والالتزاماث اإلاسخلفت بجضوٌ غالء اإلاِٗكت؟
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أهداف البحث:
 .1مضي هفاًت ألاصاة الدكغَُٗت في اللىاهحن الفلؿُُيُت اإلاخهلت ،وكضعتها ٖلى جىفحر هو كاهىوي كاَ٘ الضاللت.
 .2جدلُل الىو اللاهىوي وألاخيام اللًاثُت وآعاء الفله اإلاسخلفت وجغحُذ الهاثب مجها في يىء ملهض اإلاكغٕ
وما جلخًُه الٗضالت وعوخها.
 .3مىكف اللاهىن الفلؿُُني مً آعاء مظاَب الفله ؤلاؾالمي اإلاسخلفت.
 .4جدلُل ألاخيام اللًاثُت واؾدكغاف مضي جىافلها م٘ بًٗها البٌٗ.
مىهجيت البحث:
هدب٘ في َظا البدث اإلاىهج الخدلُلي ،وطلً مً زالٌ جدلُل ههىم اللاهىن اإلاضوي عكم  4لؿىت 2012
وكاهىن الٗمل عكم  7لؿىت  2000وكاهىن الخإمحن عكم  20لؿىت  ،2005واؾخلغاء آعاء الفله بهظا الكإن ،وما كًذ
به اإلاداهم.
خطت البحث:
هلؿم الضعاؾت في َظا البدث بلى زالزت مباخثٖ ،لى الىدى آلاحي:
مبحث جمهيدي /ماهيت زبط الخلىق والالتزاماث بجدول غالء املعيشت.
املبحث ألاول /أزس اهخفاض كيمت الىلىد على الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت في اللاهىن واللظاء والفله.
املبحث الثاوي /أزس اهخفاض كيمت الىلىد على مبلغ الخعىيع.
املبحث الثالث /أزس اهخفاض كيمت الىلىد على الخلىق والالتزاماث في الفله إلاسالمي.
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املبحث الخمهيدي ماهيت زبط الخلىق والالتزاماث بجدول غالء املعيشت
املطلب ألاول :مفهىم زبط العملت الىلدًت
جاصي الخغواث الٗىُفت في اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع في ؤي مً الاججاَحن بلى نىع مً الجىع و الالفٗالُت ،فهي
قبحهت بلُاؽ كماف بملُاؽ مُاٍ ،وفي خالت اإلاضفىٖاث اإلااحلت ًهٗب ٖلى ألاَغاف الخإهض مً كُمتها الخلُلُت
ُ
ٖىضما ًدحن اؾخدلاكها ،لظلً اكترح عبِ الخلىق والالتزاماث اإلااحلت بخغحر ألاؾٗاع هدل إلاثل َظٍ اإلاكىالث،
فغبِ الخلىق والالتزاماث اإلااحلت بخغحر ألاؾٗاع َى هٓام لغبِ اللُمت الاؾمُت ألي مضفىٖاث ماحلت بماقغ
مىاؾب لللىة الكغاثُت للىلىص ،وٖاصة ًىاكل عبِ الخلىق والالتزاماث بخغحر ألاؾٗاع في زالزت ؾُاكاث ،ؤولها :عبِ
ألاحىع والغواجب ،وزاهحها :عبِ الًغاثب واإلاضفىٖاث الخدىٍلُت ،وزالثها :عبِ الضًىن وغحرَا مً اإلاضفىٖاث اإلااحلت.1
وللض ؤوعص الاكخهاصًىن ٖضة حٗغٍفاث لغبِ الخلىق والالتزاماث بخغحر ألاؾٗاع (جدضًض ملضاع ما ٌؿضص ملضاع ما
ً
ٌؿضص وفاء لاللتزام اإلااحلَ ،بلا للخغحر باإلااقغ اإلاىاؾب لللىة الكغاثُت للىلىص) ،خُث ًاصي الخطخم بلى هلو
اللُمت الخلُلُت للىخضاث الىلضًت التي جم بها الالتزام ،2وَٗغف هظلً بإهه (هٓام لغبِ اللُمت الاؾمُت ألي
مضفىٖاث ماحلت ،بماقغ مىاؾب لللىة الكغاثُت للىلىص).3
وَىان ؤعبٗت ؤهىإ للغبِ اللُاس ي :الغبِ باألعكام اللُاؾُت ،والغبِ بالظَب ،والغبِ بؿلٗت مُٗىت ؤو بؿلت ٖمالث،
ً
والغبِ بؿٗغ الفاثضة ،وَٗض الغبِ باألعكام اللُاؾُت ؤهثر ؤهىإ الغبِ اهدكاعا ،خُث ًيىن الغبِ بإعكام كُاؾُت،
ومً ؤَم نىع ألاعكام اللُاؾُت الغكم اللُاس ي ألؾٗاع اإلاؿتهلىحن ،وٍُلم ٖلُه (الغكم اللُاس ي لخيالُف اإلاِٗكت).4

 1منور اقبال ،مزايا ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغري األسعار ومساوئو ،ورقة عمل مقدمة للندوة رقم  ،19ادلوسومة (ربط احلقوق وااللتزامات
ادلؤجلة بتغري األسعار) ،ادلعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،البنك االسالمي للتنمية ،ص.73
 2عبد اهلل عمر حممد السحيباين ،ربط العملة النقدية وأثره يف احلقوق والديون ،جملة كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزىر ،مصر ،العدد،1999 ،19
ص.16
 3حبيب اهلل زكريا ،اآلليات ادلستخدمة يف احلد من ظاىرة التضخم ،جملة دراسات لالقتصاد االسالمي ،العدد األول1436 ،ه2014-م،
ص.114
 4حبيب اهلل زكريا ،مرجع سابق ،ص ،115خالد عبد اهلل ادلصلح ،التضخم النقدي يف الفقو االسالمي ،ص.267
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املطلب الثاوي :الغسض من السبط وطسكه
الفسع ألاول :الغسض من السبط:
حهضف عبِ الخلىق والالتزاماث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت بلى جثبُذ كُمت الضًىن والالتزاماث الخٗاكضًت اإلامخضة،
وجىقي آزاع الخطخم الىلضي ٖلحها ،واإلادافٓت ٖلى الالتزاماث مً الخغحراث التي جلخم الًغع بإصخابها ،فاإلالهىص مً
اؾخٗماٌ عبِ الٗملت الىلضًت ؤو ما ٌؿمى بالغبِ اللُاس ي َى الخفاّ ٖلى اللُمت الخلُلُت للمخغحراث الاكخهاصًت
التي جلاؽ ٖاصة بالىخضاث الىلضًت ،وطلً ًٖ َغٍم عبِ جلً اإلاخغحراث بإعكام كُاؾُت ًمىجها جدىٍل َظٍ اإلاخغحراث
بلى ملاصًغ خلُلُت ٌٗغف بها ما َغؤ مً هلو في اللىة الكغاثُت الخباصلُت وَٗىى طلً الىلو ،وكض اؾخٗمل
الاكخهاصًىن َظٍ ألاصاة في اإلادافٓت ٖلى مؿخىي زابذ للُمت ألاحىع ،والغواجب الخلاٖضًت ،والًغاثب ،وؤلاٖاهاث
الخيىمُت ،واللغوى ،والٗلىص وغحر طلً مما ًخإزغ بالخطخم الىلضي.1
الفسع الثاوي :طسق زبط العملت الىلدًتً :ظهغ الخبراء ؤن ٖملُت عبِ الٗمالث جدهل بإخض َغٍلحن:

الُغٍم ألاوٌ :الغبِ الخٗاكضي :خُث ًخفم ؤَغاف الٗالكت ٖلى الغبِ وصون ؤي جضزل حهاث زاعحُت ،خُث بهه
ً
بحغاء ًخبىاٍ َغفا ٖلض بغياَما؛ ًخفلان فُه ٖلى ؤن الالتزام اإلاالي اإلاترجب ٖلى الٗلض ؾُيىن مغبىَا بماقغ مٗحن
ً
لألؾٗاع ،وٍمىً ؤن ًيىن الخٗضًل في ول ؾىت ،ؤو جبٗا العجفإ ألاؾٗاع ،وٍُلم ٖلى البىض اإلاىٓم لهظا في الٗلض بىض
الخهاٖض ألاحغي ،ؤو بىض غالء اإلاِٗكت.2
الُغٍم الثاوي :الغبِ اللاهىوي :وَى الغبِ الظي ًخم ًٖ َغٍم اللىاهحن واللغاعاث الخيىمُت ،فُهضع بظلً جىُٓم
ُ
ٖام ًلؼم حمُ٘ الىاؽ بالغبِ اللُاس ي في مٗامالتهم ،فتزاص الالتزاماث والاؾخدلاكاث اإلاالُت بيؿبت الغكم اللُاس ي
اإلاٗخمض في الغبِ ،فةطا وان الغبِ بماقغ جيالُف اإلاِٗكت ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ،فةهه بطا ْهغ ؤن اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع
كض ػاص بيؿبت ٖكغًٍ في اإلااثت ،فُلؼم اإلاضًً بىاء ٖلى طلً ػٍاصة ٖلى كضع الضًً بهظٍ اليؿبت ٖىض صف٘ الالتزاماث
للضاثً في الضًىن والٗلىص.3

 1عبد اهلل عمر حممد السحيباين ،مرجع سابق ،ص.6-5
 2عبد اهلل عمر حممد السحيباين ،مرجع سابق ،ص.6-5
 3حممد القري ،الربط القياسي ضوابطو وآراء االقتصاديني اإلسالميني فيو ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،اجمللد الرابع ،العدد الثاين ،ص ،19خالد
عبد اهلل ادلصلح ،ادلرجع السابق ،ص.265
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املبحث ألاول :أزس اهخفاض كيمت الىلىد على الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت في اللاهىن واللظاء والفله
املطلب ألاول مىكف اللاهىن من اهخفاض كيمت الىلىد في الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت
ً
ٖالج اإلاكغٕ الفلؿُُني التزام اإلاضًً بضف٘ مبلغ مً الىلىص بطا وان الالتزام حٗاكضًا ،خُث ٌكترٍ في الالتزام
ً
الىلضي الخٗاكضي –هغحرٍ مً الالتزاماث -ؤن ًيىن مدله مُٗىا بىىٖه وملضاعٍ ،1وكض ؤقاعث بلى حُٗحن اإلادل في خالت
ً
الالتزام الىلضي اإلااصة  133مً اللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني خُث ههذ ٖلى ؤهه( :إذا كان محل الالتزام هلىدا التزم
املدًن بلدز عددها املركىز في العلد دون أن ًكىن الزجفاع كيمت هره الىلىد أو الهخفاطها وكذ الىفاء أي أزس).
وللض جهضي َظا الىو إلاكيلت في غاًت ألاَمُت ،وهي جسو الخالت التي جخغحر فحها كُمت الىلض باالعجفإ ؤو الاهسفاى
في الفترة الىاكٗت بحن ببغام الخهغف اللاهىوي وجىفُظ الالتزام بضف٘ مبلغ مً الىلىص ،وٍفترى َظا الىي٘ ؤن ًمط ي
ػمً بحن اوٗلاص الٗلض وجىفُظٍ بدُث جخغحر كُمت الىلض زالٌ َظٍ الفترة ،ولى واهذ كهحرة ،ألن الىلض كض جخغحر كُمخه
بؿغٖت بدؿب الٓغوف الاكخهاصًت ؤو الؿُاؾُت في الضولت.2
ّ
كغٕ الفلؿُُني عؤي الغالبُت مً الفله ؤلاؾالمي ٖىضما ؤلؼم اإلاضًً بالىفاء بٗضص الىلىص اإلاظوىعة في
وكض جبنى اإلا ِ
الٗلض صون الاٖخضاص بالخغُحر الُاعت ٖلى كُمت الىلىص ٖىض الىفاء ،3وكض ؤزظ اللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني بهظا الكإن
بدىم ؾبلخه بلُه الىثحر مً اللىاهحن الٗغبُت.4
وللض قٗغ فلهاء اإلاظَب الخىفي بةجخاف َظا اإلابضؤ للضاثً ،فخمسٌ الغؤي ٖىضَم ؤهه بطا حغحرث كُمت الىلىص بٗض
ً
ببغام الٗلض (ٖلض البُ٘) وكبل الىفاء ،ؾىاء ؤوان طلً باالعجفإ ؤم باالهسفاى ،فةن اإلاكتري ًلتزم بإن ًضف٘ ٖضصا
مً الىلىص ًدىاؾب م٘ كُمت الٗملت ٖىض ببغام الٗلض ولِـ ٖىض الىفاء بالثمً.5
 1عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،اجلزء األول ،اجمللد األول ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثالثة ،1981 ،القاىرة :دار النهضة
العربية ،ص ،522مسري عبد السيد تناغو ،نظرية االلتزام ،د.ن ،االسكندرية ،منشأة ادلعارف ،ص ،73أمحد حشمت أبو ستيت ،نظرية االلتزام يف
القانون ادلدين اجلديد ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثانية1954 ،م ،مصر ،مطبعة مصر ،ف ،17ص ،197أنور سلطان ،النظرية العامة
لاللتزام ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام ،1962 ،مصر ،دار ادلعارف ،ص.131
 2عدنان السرحان ونوري خاطر ،شرح القانون ادلدين ،مصادر احلقوق الشخصية ،2005 ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2005 ،ص ،173عبد
اجمليد احلكيم ،ادلوجز يف شرح القانون ادلدين العراقي ،اجلزء الثاين ،أحكام االلتزام ،الطبعة الثالثة ،1977 ،بغداد :دار احلرية للطباعة ،ص.442
3
عبد اجمليد احلكيم ،مرجع سابق ،ص.442
 4ادلادة  134من القانون ادلدين ادلصري ،وادلادة  162من القانون ادلدين األردين ،وادلادة  173من القانون ادلدين الكوييت ،وادلادة  135من القانون
ادلدين السوري.
 5عدنان السرحان ونوري خاطر ،مرجع سابق ،ص ،173ياسني اجلبوري وياسني القضاة ،مدى جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغري الشيء
ادلستحق ذاتو يف القانون ادلدين األردين ،جملة ادلنارة ،العدد الثالث ،اجمللد ( ،2014 ،)20ص.104-103
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وٍيبغي إلٖماٌ الىو اللاهىوي اإلاظوىع جىافغ الكغوٍ آلاجُت:
 .1ؤن ًيىن مدل الالتزام صف٘ مبلغ مً الىلىص :خُث ًلؼم اإلاضًً بالىفاء بااللتزام الىلضي بلضع ٖضص الىلىص
ُ ًَ
جؼثا ،وال ًازغ في طلً اهسفاى
اإلاظوىع في الٗلض ،وَٗض التزام اإلاضًً بالىفاء بااللتزام الىلضي الظي التزم به م ِ
كُمت الىلىص ؤو اعجفاٖها.
 .2ؤن ًيىن مهضع الالتزام َى الٗلض :وَظا الكغٍ ًمثل ٖهب الىو اللاهىوي،وٖلى طلً فةن الخلىق
الىاحمت ًٖ مهاصع ؤزغي والفٗل الًاع ؤو الىاف٘ ؤو اللاهىن فال ًُبم ٖلحها الىو.

ً
وبمُالٗت اإلاظهغاث الاًًاخُت لللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني ًدبحن ؤن اإلاكغٕ الفلؿُُني لم ًجٗل َظا الىو آمغا ،بط
ًجىػ لألَغاف الاجفاق ٖلى زالفه.1
وللض ؤوعصث اإلاظهغاث الاًًاخُت لللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني اؾخثىاء ٖلى َظٍ اللاٖضة ،وَى ًخٗلم بدالت جإزغ اإلاضًً
ً
ًٖ الىفاء في مُٗاص الاؾخدلاق هدُجت جلهحر مىه ،فةهه في َظٍ الخالت ًيىن ملؼما بفغق الؿٗغ ،وؤخالذ اإلاظهغاث
بلى اإلاىاص  242-241مً مجلت ألاخيام الٗضلُت ،وهي جخٗلم بكيل زام بٗلض البُ٘.
وبمُالٗت جلً الىهىم هجض ؤهه بطا بُ٘ بىىٕ مً الثمً وكبل ؤن ًاصي اإلاكتري الثمً بلى الباج٘ عزو الثمً ؤو
ً
غال ،فلِـ الباج٘ ؤو اإلاكتري مسحرا ،بل اإلاكتري ملؼم بإن ًضف٘ الثمً بلى الباج٘ مً طلً الىىٕ والباج٘ ملؼم بلبىله،
وال ًلخفذ بلى الغزو الٗاعى بٗض الٗلض ،وهظلً الخىم في اللغى ،لىً بطا اقتري اوؿان مً آزغ بىلض غالب
ً
الغل ؤو ػٍف خُىما وان طلً الىلض عاثجا وكبل حؿلُم الثمً هؿض طلً الىلض ؤو اهلُ٘ مً ؤًضي الىاؽ فغؤي ؤلامام
ؤبي ًىؾف ؤن البُ٘ صخُذ ،وٖلى اإلاكتري ؤن ًضف٘ بلى الباج٘ كُمت طلً الىىٕ مً الثمً –ال مثله -باٖخباع كُمتها ًىم
ً
الٗلض ألهه مًمىن بالبُ٘ ،2فخٗخبر كُمخه في طلً الىكذ واإلاغهىب ،وَظا اللىٌ حاع ؤًًا في اللغى ،وَظا الخىم
هظلً في بضٌ ؤلاحاعة.3
ومما ًخلضم ؤن اإلاكغٕ الفلؿُُني خضص مىكفه مً الىفاء بااللتزاماث الىلضًت الخٗاكضًت ٖلى الىدى آلاحي:
 .1بطا وفى اإلاضًً بالتزامه في مىٖضٍ ،وواهذ الىلىص كض اهسفًذ ،فال ؤزغ لهظا الاهسفاى.
 .2بطا جإزغ اإلاضًً في الىفاء بالتزامه ًٖ اإلاىٖض اإلادضص ،ووان ؾبب جإزحرٍ جلهحر مىه ،وجغجب ٖلى طلً
اهسفاى كُمت الىلىص ،فةهه ًُلؼم بضف٘ فغق الؿٗغ ما بحن كُمتها ًىم البُ٘ ؤو اللغى وبحن ًىم الؿضاص.
 .3عغم ٖضم جإزحر اهسفاى كُمت الىلىص ٖلى التزام اإلاضًً ،بال ؤهه ًجىػ لألَغاف اإلاخٗاكضة جًمحن ٖلضَما ما
ًَ ُ
جبر العجؼ بحن كُمت البُ٘ واللغى ًىم وكىٖهما وكُمخه ًىم الؿضاص.
 1ادلذكرات االيضاحية للقانون ادلدين الفلسطيين ،غزة :ديوان الفتوى والتشريع ،2003 ،ص.144
 2علي حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،اجمللد األول1423،ه2003-م ،الرياض :دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،ص ،223حممد
خالد األتاسي ،شرح اجمللة ،اجلزء الثاين ،بريوت :دار الكتب العملية ،ص.163
 3علي حيدر ،مرجع سابق ،ص.223
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ً
وٍُغح هو اإلااصة ( )133اإلاظوىعة ؾاالا ًخٗلم بالصخو الظي ًخدمل هدُجت الخغُحر الخانل في كُمت الىلض ؤَى
ً
ً
الضاثً ؤم اإلاضًً الظي كض ًيىن فٗاال ومازغا في هثحر مً ألاخُان؟
بن الخمًٗ والخٗمم في مىُىق هو اإلااصة (ً )133اصي بىا بلى اللىٌ بإن الىو اجب٘ َغٍلت في اإلاٗالجت جىحي
بإن ججٗل مً زُغ اهسفاى ؤو اعجفإ ؾٗغ الىلىص ًل٘ ٖلى الضاثً ؤو ٖلى اإلاضًً خؿب ألاخىاٌ ،وطلً مً زالٌ
مىُىق الىو اللاثل بإن اللُمت اللاهىهُت للىلىص هي لِؿذ اللُمت الظاجُت لها ،بل اللُمت الاؾمُت اإلاُٗاة لها مً
كبل الضولت ،وٖلُه ،فلِـ مدل الالتزام َى ماصة الىلىص ،بل كُمتها الٗضصًت اإلادضصة لها بمىحب اللاهىن ،فةطا ػاصث
كُمت الىلىص فةن اإلاضًً َى الظي ًسؿغ وٍىؿب الضاثً في الىكذ طاجه ،ؤما بطا اهسفًذ كُمت الىلىص فةن اإلاضًً َى
ً
جبٗا لظلً الضاثًً ،
وبىاء ٖلى طلً ،فةن واك٘ الخاٌ ًضٌ ٖلى ؤن ملخط ي مبضؤ اللُمت الاؾمُت
الظي ًىؿب وٍسؿغ
للىلىص ًاهض ؤن الضاثً َى الصخو الظي ًسؿغ حغاء ما ًخٗغى له مً يغع هدُجت اهسفاى كُمت الىلىص باليؿبت
بلى كىتها الكغاثُت ،وَى ما ًمىً مالخٓخه الُىم في مسخلف ؤهداء الٗالم.1
ً
ومما ٌٗاب ٖلى هو اإلااصة  133ؤهه ًلخهغ فلِ ٖلى الٗلىص التي ًيىن مدل الالتزام فحها مبلغا مً الىلىص ،وال ًمخض
لِكمل الٗلىص التي ًخدىٌ فحها مدل الالتزام بٗض ابغام الٗلض بلى مبلغ مً الىلىص ،وَى ما ًدهل ٖاصة ٖىضما ًيىن
مدل الالتزام ؤصاء ش يء مً غحر الىلىص ،زم ًمخى٘ اإلاضًً ًٖ الخىفُظُ ،
فُدىم بالخىفُظ بُغٍم الخٗىٌٍ (الخىفُظ
ً
ً
بملابل) ،والظي ًخم بُغٍم (الخٗىٌٍ الىلضي) ،وطلً ٖلى زالف اللاهىن اإلاضوي ألاعصوي الظي ؤوعص هها كاهىهُا قمل
ً
الخالخحن ،خُث ههذ اإلااصة ٖ 162لى ؤن( :بطا وان مدل الخهغف ؤو ملابله هلىصا لؼم بُان كضع ٖضصَا في الخهغف
صون ؤن ًيىن العجفإ كُمت َظٍ الىلىص ؤو الهسفايها وكذ الىفاء ؤي ؤزغ).
وخُث بهه إلاا واهذ اإلااصة  176مً اللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني جىو ٖلى ؤن( :حؿغي ألاخيام الخانت بالٗلىص ٖلى
الخهغف باإلعاصة اإلاىفغصة ،بال ما حٗلم مجها بًغوعة وحىص اعاصجحن مخُابلخحن الوٗلاص الٗلض) ،فةن َظا الىو ًمخض
لِكمل الخلىق اإلاخىلضة ًٖ ؤلاعاصة اإلاىفغصة وطلً بهغاخت الىو اللاهىوي.
املطلب الثاوي :مىكف اللظاء من اهخفاض كيمت الىلىد في الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت
لم جىفىا ألاخيام اللًاثُت الفلؿُُيُت مئىهت البدث ،ومكلت الخىلُب والخدلُل ،بط واهذ ؤكًُتها ؤهثر
ً
ً
بعَاكا مً الىهىم اللاهىهُت ،خُث نضع ًٖ مدىمت الىلٌ ؤخياما جإزظ بفىغة جُىَ٘ الخلىق هدُجت اهسفاى
ً
كُمت الىلىص في الخلىق والالتزاماث الخٗاكضًت ،وؤخياما ؤزغي جغفٌ فىغة عبِ الخلىق بجضوٌ غالء اإلاِٗكت هدُجت
اهسفاى كُمت الىلىص.
 1ياسني اجلبوري وياسني القضاة ،مرجع سابق ،ص.105
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ففي صٖىي خلىكُت مجغصة ؤًضث مدىمت الىلٌ عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،خُث حاء في
ً
خُثُاث خىمها ؤن( :عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت َى مً الٗضالت اإلاُللت ،ألن مً ملً قِئا ملً
زماعٍ ،ومٗلىم بالًغوعة اهسفاى كُمت الٗمالث الىعكُت بٗض الخغوج ًٖ كاٖضة الظَب ،والغبِ بجضوٌ غالء
اإلاِٗكت َى البضًل الكغعي الخالٌ ًٖ الفىاثض الغبىٍت).1
وٍسلو وححز وكاج٘ َظٍ الضٖىي في ؤن اإلاضعي وان كض ؤكام الضٖىي عكم  1994/342لضي مدىمت مغهؼٍت
غؼة ،إلاُالبت وعزت قلُم مىعزه والضٍ (وعزت ٖمه) بدلىق هاحمت ًٖ جهغفاث كاهىهُت جمذ بمىحب ووالت ناصعة مً
مىعر اإلاضعي لكلُله (مىعر اإلاضعى ٖلحهما) خُث كام بمىحب َظٍ الىوالت ببُ٘ بٌٗ كُ٘ ألاعاض ي اإلاملىهت إلاىعر
ً
ً
اإلاضعي (اإلاىول) ،مما عجب خلىكا وصًىها إلاىعر اإلاضعي في طمت مىعر اإلاضعى ٖلحهما ،وكض ؤنضعث مدىمت الاؾخئىاف
خىمها بةلؼام اإلاضعى ٖلحهما بضف٘ مبلغ هلضي م٘ عبُه بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،بال ؤجهما َٗىا في الخىم ،ومً بحن ما
وُٗاٍ ٖلى الخىم عبُه بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،بال ؤن مدىمت الىلٌ عفًذ َٗجهما ،وفُما ًخٗلم بالىعي بغبِ
الجضوٌ بغالء اإلاِٗكت فلض ؤوعصث اإلادىمت ؾببها اإلاظوىع ؤٖالٍ لغص الىعي.
ً ً
وحٗض الضٖاوي الٗمالُت مجاال عخبا ،وجمخاػ َلباتها ٖاصة بالخهاب مً خُث اإلاُالبت بغبِ الخلىق الٗمالُت
ً
ً
بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،ال ؾُما اٖخباعَا ؤهثر اإلاىاػٖاث جإزحرا وجإزغا بٗملُت الاهخاج ،بط ؤن الٗامل وناخب الٗمل َما
َغفي ٖملُت الاهخاج ،وٖماصَا ألاؾاؽ.
وال قً ؤن الخلىق الٗمالُت مً ؤحىع مترنضة وميافإة جهاًت الخضمت والخٗىٌٍ ًٖ الفهل الخٗؿفي ،هي خلىق
هاحمت ًٖ ؾبب واخض َى ٖلض الٗمل.2
وفي َظا الؿُاق لم ًخًمً كاهىن الٗمل الفلؿُُني عكم  7لؿىت  2000ؤي هو ًجحز ؤو ًدٓغ عبِ الخلىق
الىاحمت ًٖ ٖلض الٗمل بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،وعغم طلً بال ؤن زمت جباٖض في اإلاؿافت بحن ألاخيام اللًاثُت في
صٖاوي الٗماٌ ،خُث لم ًُخىج اللًاء بمىكف واخض ،وطلً ٖلى الىدى آلاحي:
ً
أوال :اللظاء املؤيد لسبط الخلىق العماليت بجدول غالء املعيشت:
نضعث ٖضة ؤخيام ًٖ اللًاء الفلؿُُني جاٍض عبِ الخلىق الٗمالُت بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،فلض خىمذ مدىمت
ؤوٌ صعحت في كًُت مٗغويت ٖلحها بغبِ مبلغ الخلىق الٗمالُت (ميافإة جهاًت زضمت وبضٌ بقٗاع) اإلاديىم به بجضوٌ
غالء اإلاٗیكت مً جاعٍش اإلاُالبت وختى الؿضاص الخام ،وؤًضتها فُما بٗض مدىمت البضاًت بهفتها الاؾخئىافُت مً خُث
ُ
الىدُجت فلِ ،وإلاا ًَٗ في الخىم ؤمام مدىمت الىلٌ وحضث مدىمت الىلٌ ؤن الخىم الُٗحن لم ًبحن اإلاضة التي
1

طعـن مدين رقم  2009/1بتاريخ  ،2012/5/15مشار إليو لدى /نضال مجال جرادة :أحكام احملكمة العليا يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،اجلزء
األول ،2014 ،ص.90
 2عبد احلكيم فوده ،التعويض ادلدين ،د.ط ،د.ن ،ص.568
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ًخم فحها عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،مما صٖاَا لىلٌ الخىم لللهىع مً َظٍ الؼاوٍت وبٖاصة
ألاوعاق إلادىمت البضاًت بهفتها الاؾخئىافُت إلحغاء اإلالخط ى اللاهىوي بهظا الكإنَ ،1ظا الخىم ٌٗني ؤن مدىمت
الىلٌ الفلؿُُيُت لم جىىغ ٖلى اإلاداهم ألاصوى صعحت عبِ الخلىق الٗمالُت بجضوٌ غالء اإلاِٗكت.
ً
زاهيا :اللظاء السافع لسبط الخلىق العماليت بجدول غالء املعيشت:
وفي ؤكًُت ؤزغي ،لم ًدىم اللًاء بغبِ الخلىق الٗمالُت بجضوٌ غالء اإلاِٗكت لٗضم وحىص هو كاهىوي ًدىم
اإلاؿإلت ،خُث كًذ مدىمت اؾخئىاف اللضؽ بإهه( :ال ًىحض في كاهىن الٗمل ما ًجبر اإلادىمت ٖلى عبِ اإلابلغ
اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت) ،2وفي خىم لظاث اإلادىمت عفًذ فُه وعي اإلاؿخإهف اإلاخٗلم بخسُئت مدىمت
الاؾخئىاف لٗضم عبُها اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،خُث وعص في خُثُاث الخىم( :وخُث بن اإلاؿخإهف
ً
ًُلب عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت والفاثضة اللاهىهُت مؿدكهضا بلاهىن الخإمحن فةن الاصٖاء الىاعص َى
خلىق ٖمالُت ولِـ مُالبت هاقئت ًٖ ؤيغاع هدُجت خاصر َغق ،وَظٍ اإلاُالبت ًىُبم ٖلحها كاهىن الٗمل عكم 7
لؿىت  2000ولِـ كاهىن الخإمحن ختى ًخم الخىم بما حاء بلاهىن الخإمحن) ،3ؤما ًٖ مدىمت الىلٌ (صاثغحي غؼة
وعام هللا) فلض خىمذ بإن( :كاهىن الٗمل الفلؿُُني عكم  7لؿىت  2000الظي ًىٓم الٗالكت بحن الٗامل وناخب
الٗمل لم ًىو ٖلى حىاػ الخىم بالفاثضة اللاهىهُت وال ٖلى عبِ اإلابلغ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت وىن اإلاُالبت بالخلىق
الٗمالُت زايٗت لهظا اللاهىن الخام ،وؤن اإلاُالبت بالفاثضة وهظلً اإلاُالبت بغبِ اإلابلغ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ال
حؿدىض بلى هو كاهىوي ًبرعَا) ،4وكًذ هظلً بإهه( :لم ًىو كاهىن الٗمل ٖلى عبِ خلىق الٗامل ٖىض اهتهاء الٗمل
بجضوٌ غالء اإلاِٗكت) ،5وفي خىم آزغ كًذ بإهه( :وخُث بن مىيىٕ الضٖىي مدل الًُٗ َى اإلاُالبت بدلىق
ٖمالُه ،وإلاا واهذ ؤخيام كاهىن الٗمل عكم  7لؿىت  2000زلذ مً الىو ٖلى حىاػ الخىم بالفاثضة اللاهىهُت وغالء

 1طعن مدين (رام اهلل) رقم  2009/419بتاريخ  ،2010/05/31موقع قانون ،www.qanon.ps /تاريخ الزيارة 09:37 ،2019/11/14
مساءً.
2استئناف حقوق القدس  ،2017/2بتاريخ  ،2017/05/08موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،www.maqam.najah.eduتاريخ الزيارة  07:25 ،2019/11/16مساءً.
 3استئناف حقوق القدس ،رقم  ،2016/417بتاريخ  ،2016/12/14موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،www.maqam.najah.eduتاريخ الزيارة  07:25 ،2019/11/16مساءً.
 4طعن مدين (رام اهلل) رقم  ،2009/55بتاريخ  ، 2009/5/31مشار إليو لدى /نضال جرادة ،زياد ثابت ،أشرف فارس ،ادلوسوعة العملية يف شرح
منازعات العمل ،الطبعة األوىل1439 ،ه ،2017-ص.222
 5طعـن مدين (غزة) رقم  2010/23بتاريخ  2013/1/30غزة ،نضال جرادة ،زياد ثابت ،أشرف فارس ،مرجع سابق ،ص.222
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اإلاِٗكت ٖلى مبلغ الخٗىًٍاث الٗمالُت اإلاؿخدلت ،ألامغ الظي ًجٗل َظا الكم مً َظا الؿبب غحر واعص ٖلى الخىم
الُٗحن).1
املطلب الثالث :مىكف الفله من اهخفاض كيمت الىلىد في الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت
َ
حٗضصث عئي فلهاء اللاهىن وازخلفذ ،ما بحن مخمؿً بالىو اللاهىوي ُما ٍَ ٌض له ،وما بحن مخمؿً بما ٖلُه
الفخىي لضي اإلاظَب الخىفي ،وطلً ٖلى الىدى آلاحي:
الاججاه ألاول /عدم جأزير اهخفاض كيمت الىلىد على الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت:
ًخمؿً حاهب مً الفله اللاهىوي بدىم الىو اللاهىوي اللاض ي بٗضم جإزحر اهسفاى كُمت الىلىص ؤو اعجفاٖها
ٖلى الخلىق والالتزاماث ،خُث بهه بطا حغحرث كُمت الىلىص في الفترة ما بحن وكىء الالتزام والىفاء به ،فال ًيىن لهظا
الخغُحر ؤي ؤزغ ٖلى ملضاع مدل الالتزام ،بمٗنى ؤهه ٖلى اإلاضًً الىفاء باإلالضاع اإلاٗحن في الٗلض ولى اعجفٗذ كُمت الىلىص،
ولِـ للضاثً اإلاُالبت بإهثر مً اإلالضاع اإلابحن في الٗلض ولى اهسفًذ كُمت الىلىص.2
الاججاه الثاوي /جأزير اهخفاض كيمت الىلىد على الخلىق والالتزاماث الخعاكدًت:

ً
ًغي حاهب مً الفله اللاهىوي ٖضم ٖضالت الىو اللاهىوي الىاْم لاللتزاماث الخٗاكضًت التي ًيىن مدلها مبلغا
مً الىلىص ،مً خُث اهسفاى كُمت الىلىص ؤو اعجفاٖها ٖلى الخلىق والالتزاماث الخٗاكضًت ،وٍظَب لخبني مىكف ؤبي
ً
ًىؾف مً اإلاظَب الخىفي ،وَى ما ٖلُه الفخىي ٖىضَم ،خُث ًغي ؤن الىو اللاهىوي مجخفا ،وؤن عؤي ؤبي ًىؾف
ً
حضًغ باالَخمام وؤولى باالجبإ ألهه ؤوؾ٘ عخمت وؤٖم ٖضال ال ؾُما في وكخىا الخايغ الظي باث فُه اهسفاى كُمت
الٗملت ٌؿحر بمٗضالث عَُبت مجخفت ول الاجخاف بالضاثىحن.3
املبحث الثاوي :أزس اهخفاض كيمت الىلىد على مبلغ الخعىيع
فثم وحه الخٗىٌٍ ،بال ؤهىا في َظا البدث َه ُ
ال جل٘ ألايغاع جدذ خهغ ،فإًىما ًىلي الخُإ وحهه َ
لهغ الخضًث ٖلى
عبِ مبالغ الخٗىٌٍ ًٖ بناباث الٗمل وخىاصر الُغق بجضوٌ غالء اإلاِٗكتٖ ،لى اٖخباع ؤن َظًً الىىٖحن مً
ً
ؤهىإ الخٗىًٍاث جترب٘ ٖلى حضوٌ ؤٖماٌ اإلاداهم الُىمُت ،وؤهثر ؤخيامها –وفم ما ؾجري -بلخاخا للخدلُل في يىء
قمىٌ بًٗها بأفت الخىاكٌ الىبحر.
1

طعن مدين (رام اهلل) رقم  2016/384بتاريخ  ،2016/06/19موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،تاريخ الزيارة  07:12 ،2019/11/15مساءًwww.maqam.najah.edu.
 2عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص ،522أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص ،224يوسف حممد عبيدات ،مصادر االلتزام ،الطبعة األوىل،
1430ه2009-م ،األردن :دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ص ،149جالل علي العدوي ،أحكام االلتزام ،مصر :الدار اجلامعية ،ص.81
 3عدنان السرحان ونوري خاطر ،مرجع سابق ،ص.174-173
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ً
ً
وَضًا بما جلضم مً جدلُل للىحهت اللاهىهُت واللًاثُت والفلهُت ،فةهىا جهخضي بظاث الهضي ،وٖلى الىدى آلاحي جباٖا:

املطلب ألاول :أزس اهخفاض كيمت الىلىد على مبلغ الخعىيع عن إصاباث العمل
الفسع ألاول /مىكف كاهىن العمل من زبط حعىيع اصاباث العمل بجدول غالء املعيشت:
َٖ َّغفذ اإلااصة ألاولى مً كاهىن الٗمل الفلؿُُني بنابت الٗمل بإجها( :الخادر الري ًلع للعامل أزىاء العمل أو
بسببه أو أزىاء ذهابه ملباشسة عمله أو عىدجه مىه ،ويعخبر في حكم ذلك إلاصابت بأحد أمساض املهىت التي ًحددها
الىظام).
وٍخدضص مُضان الخٗىٌٍ في بناباث الٗمل بما ًإحي:
 .1ؤن جل٘ ؤلانابت ؤزىاء الٗمل لضي ناخب الٗمل.
 .2ؤن جل٘ ؤلانابت بمىاؾبت الٗمل وبؿببه.
 .3ؤلانابت التي جل٘ مً وبلى َغٍم الٗمل.
و جىلؿم ؤلاناباث التي جلخم بالٗامل بلى زالزت ؤهىإ هي ٖلى الخىالي :هىٕ ًاصي بلى وفاة الٗامل ,وهىٕ ًاصي بلى عجؼ
ً
ً ً
ً
الٗامل ًٖ الٗمل عجؼا ولُا ,وهىٕ ًاصي بلى عجؼ الٗامل ًٖ الٗمل عجؼا حؼثُا ,وًٍاف بلى َظٍ ؤلاناباث اإلاغى
اإلانهي خُث حٗخبر الانابت بإخض ؤمغاى اإلاهىت اإلادضصة في اللاهىن بنابت ٖمل مىحبت للًمان.
وللض جىاوٌ كاهىن الٗمل عكم  7لؿىت  2000جىُٓم ؤخيام اناباث الٗمل في الباب الخاؾ٘ مىه ،في اإلاىاص ،130-116
وكض زلذ حمُ٘ جلً الىهىم مً ؤي هو ًمىذ اإلادىمت الخم في عبِ مبلغ الخٗىٌٍ اإلاديىم به بجضوٌ غالء
اإلاِٗكت ،وفي اإلالابل لم ًغص ؤي هو ًدٓغ ٖلى اإلادىمت مً الخىم بالغبِ.
الفسع الثاوي /مىكف اللظاء من زبط حعىيع اصاباث العمل بجدول غالء املعيشت:
ً
ًدىاػٕ اللًاء الفلؿُُني اججاَحن بالخهىم ،ؤخضَما ماٍض ،والثاوي عافٌ ،هدىاولهما ٖلى الىدى آلاحي جباٖا:
الاججاه ألاول /جأًيد زبط مبلغ الخعىيع بجدول غالء املعيشت:
ؤنضعث مدىمت الىلٌ (صاثغة غؼة) ٖضة ؤخيام ؤًضث فحها الخىم بغبِ مبلغ الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،وَظٍ
ألاخيام بدؿب الدؿلؿل الؼمني هي:
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ً .1خم عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت لخماًت خلىق الٗامل اإلاهاب مً الاهخلام باٖخباع ؤن
ٖملت الكُيل مً الٗمالث التي َغؤ ٖلحها الاهسفاى في كُمتها ملابل الضوالع والضًىاع.1
 .2عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت َى يماهه وخماًت لخلىق الىعزت اإلاترجبت ٖلى وفاة مىعثهم بطا
ً
ما ؤزظ باالٖخباع ؤن ٖملت الكُيل مً الٗمالث التي ًُغؤ ٖلحها اهسفاى في كُمتها زالفا للٗمالث ألازغي
الضوالع ؤو الضًىاع.2
 .3حغي كًاء مدىمت الىلٌ ؤن ٖملت الكُيل مً الٗمالث التي َغؤ ٖلحها اهسفاى ملابل الضوالع والضًىاع
ً
وؤهه مً الٗضالت ؤن ًغبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،زهىنا بطا ما ؤزظها في الاٖخباع ؤن
الٗامل يُٗف وؤن قغواث الخإمحن ال جضف٘ الخلىق فىع َلبها.3
 .4عبِ اإلابلغ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ؤو ٖضم الغبِ ؤو جدضًض وكذ الغبِ ,ؾلُت جلضًغٍت إلادىمت اإلاىيىٕ ال
جثرًب ٖلحها َاإلاا ؤكامذ كًاءَا ٖلى ؤؾباب ؾاجغت جىفي لخملهملتزمت بلؿُاؽ الخم والٗضٌ.4
 .5عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ًخفم واللاهىن والؿىابم اللًاثُت.5
 1طعــن مدين (غزة) رقم  2007/22بتاريخ  ،2012/2/20وطعـن مدين (غزة) رقم  2008/111بتاريخ  ،2012/4/9مشار إليهما لدى/
نضال مجال جرادة ،أحكام احملكمة العليا يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص ،90جتدر االشارة يف ىذا السياق أن العامل أقام
دعواه لدى حمكمة بداية غزة ،واستحصلت على الرقم  ،2007/113للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل حلقت بو بتاريخ  ،2003/02/17وبالتايل
خضعت اخلصومة من بدايتها لقانون العمل رقم  7لسنة .2000
 2طعن مدين (غزة) رقم  2007/146بتاريخ  ،2012/2/20وطعـن مدين (غزة) رقم  2007/138بتاريخ  ،2012/2/20مشار إليهما لدى/
نضال مجال جرادة :أحكام احملكمة العليا يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص ،32ويف ىذه القضية مل تربط حمكمة أول درجة
ادلبلغ احملكوم بو دجدول غالء ادلعيشة ،ودلا رعرضت القضية على حمكمة االستئناف ،أصدرت األخرية حكماً يقضي بتعديل احلكم ادلستأنف وربط ادلبلغ
احملكوم بو دجدول غالء ادلعيشة ،جتدر االشارة يف ىذا السياق أن العامل أقام دعواه لدى حمكمة بداية غزة ،واستحصلت على الرقم ،2004/345
للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل حلقت بو ،وبالتايل خضعت اخلصومة من بدايتها لقانون العمل رقم  7لسنة .2000
 3طعـن مدين (غزة) رقم  2011/370بتاريخ  ، 2012/4/18مشار إليو لدى /نضال مجال جرادة :أحكام احملكمة العليا يف ادلواد ادلدنية والتجارية،
اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص ،91ويف ىذه القضية مل تربط حمكمة أول درجة ادلبلغ احملكوم بو دجدول غالء ادلعيشة ،ودلا رعرضت القضية على حمكمة
االستئناف ،أصدرت األخرية حكماً يقضي بتعديل احلكم ادلستأنف وربط ادلبلغ احملكوم بو دجدول غالء ادلعيشة من تاريخ ادلطالبة وحىت الوفاء التام،
جتدر االش ارة يف ىذا السياق أن العامل أقام دعواه لدى حمكمة بداية غزة ،واستحصلت على الرقم  ،2007/167للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل
حلقت بو ،وبالتايل خضعت اخلصومة من بدايتها لقانون العمل رقم  7لسنة .2000
 4طعـن مدين (غزة) رقم  2007/147بتاريخ  ،2013/2/4مشار إليو لدى /ن ضال مجال جرادة :أحكام احملكمة العليا يف ادلواد ادلدنية والتجارية،
اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص ،91ويف ىذه القضية مل تربط حمكمة أول درجة ادلبلغ احملكوم بو دجدول غالء ادلعيشة ،ودلا رعرضت القضية على حمكمة
االستئناف ،أصدرت األخرية حكماً يقضي بتعديل احلكم ادلستأنف وربط ادلبلغ احملكوم بو دجدول غالء ادلعيشة من تاريخ ادلطالبة وحىت الوفاء التام،
جتدر االشارة يف ىذا السياق أن العامل أقام دعواه لدى حمكمة بداية غزة ،واستحصلت على الرقم  ،2005/537للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل
حلقت بو ،وبالتايل خضعت اخلصومة من بدايتها لقانون العمل رقم  7لسنة .2000
 5طعن مدين (غزة) رقم  ،2013/156بتاريخ  ،2013/10/2نضال جرادة ،زياد ثابت ،أشرف فارس ،مرجع سابق ،ص.222
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الاججاه الثاوي /عدم زبط مبلغ الخعىيع بجدول غالء املعيشت:
ؤنضعث مدىمت الىلٌ (صاثغحي غؼة وعام هللا) ٖضة ؤخيام عفًذ فحها الخىم بغبِ مبلغ الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء
اإلاِٗكت ،وَظٍ ألاخيام بدؿب الدؿلؿل الؼمني هي:
 .1وخُث وعص في الخىم الُٗحن ؤن اإلادىمت جلغع عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،صون ؤن جبحن
ً
اإلادىمت هو اللاهىن الظي ؤنضعث خىمها ؾىضا له ،فةن َظا الخىم ًيىن مكىبا بُٗب اللهىع في
الدؿبِب ..... ،هما لم ًغص في كاهىن الٗمل عكم  7لؿىت  2000ؤي هو ًجحز الخىم بالفاثضة ٖلى مبلغ
الخٗىٌٍ ًٖ بنابت الٗمل اإلاديىم به وهظلً الخاٌ باليؿبت لغبِ َظا اإلابلغ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت،1
واهتهذ اإلادىمت بلى هلٌ الخىم اإلاُٗىن فُه فُما ًخٗلم بغبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت
والفاثضة اللاهىهُت مً جاعٍش اإلاُالبت وختى الؿضاص الخام.
 .2خضصث اإلااصجحن عكم " "120,119مً كاهىن الٗمل الخٗىٌٍ ًٖ بناباث الٗمل وؤهه -كاهىن الٗمل -كض زلى
مً ؤي ماصة ججحز عبِ اإلابلغ اإلاديىم به ًٖ بناباث الٗمل بجضوٌ غالء اإلاِٗكت.2
ً
ً
 .3وفلا إلاا اؾخلغ ٖلُه احتهاص مدىمت الىلٌ فةهه ال ًجىػ كاهىهُا عبِ اإلابلغ اإلاديىم به بسهىم كاهىن
الٗمل بجضوٌ غالء اإلاِٗكت.3
 .4ال ًىحض ؤؾاؽ كاهىوي في كاهىن الٗمل عكم  7لؿىت  2000اإلاخىحب الخُبُم مً قإهه ؤن ًغبِ اإلابلغ
اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت وبالفاثضة اللاهىهُت.4
وبمطالعت ألاحكام املؤيدة واملىاهظت للسبط ًدبين ما ًأحي:
 .1ؤن الخالف بحن ألاخيام بكإن كبىٌ ؤو عفٌ الغبِ ًىمً في صاثغة مدىمت الىلٌ بغؼة فلِ ،ؤما في صاثغة
مدىمت الىلٌ بغام هللا فلم وٗثر ٖلى خىم واخض ًلط ي بغبِ مبلغ الخٗىٌٍ ًٖ اناباث الٗمل بجضوٌ
غالء اإلاِٗكت.

1طعن مدين (رام اهلل) رقم  2006/109بتاريخ  ،2008/11/03موقع قانون ،www.qanon.ps /تاريخ الزيارة 08:37 ،2019/11/14
مساءً.
 2طعـن مدين (غزة) رقم 2010/87م بتاريخ  ، 2013/1/7مشار إليو لدى /نضال مجال جرادة ،أحكام احملكمة العليا يف ادلواد ادلدنية والتجارية،
اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص.30
3استئناف حقوق القدس رقم  ،2016/437بتاريخ  ،2016/12/14موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،www.maqam.najah.eduتاريخ الزيارة  07:25 ،2019/11/13مساءً.
4طعن مدين (رام اهلل) رقم  2016/557بتاريخ  ،2018/10/07موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،www.maqam.najah.eduتاريخ الزيارة  08:19 ،2019/11/16مساءً.
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ً
ً
 .2اإلاؿخلغ ٖلُه لضي مدىمت الىلٌ بغام هللاٖ ،ضم الغبِ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،كىال واخضا صون جغصص ،وطلً
زابذ مً خُثُاث خىم مدىمت اؾخئىاف اللضؽ في الاؾخئىاف.2016/437
 .3ؤن مدىمت الىلٌ بغام هللا –بيافت للخىم الهاصع ًٖ مدىمت اؾخئىاف اللضؽ -ؤكامذ كًاءَا بكإن
ٖضم الغبِ في حمُ٘ ألاخيام اإلاظوىعة ٖلى ؾبب واخض وَى زلى كاهىن الٗمل مً الىو ٖلى الغبِ.
 .4ؤن ألاخيام الهاصعة ًٖ مدىمت الىلٌ بغؼة واإلااٍضة لفىغة الغبِ حاءث غحر مخىاؾلت في حؿبُبها ،خُث
بن ألاخيام الثالزت ألاولى ؤكامذ كًاءَا بكإن الغبِ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت جدذ مبرع ٖضم زباث ٖملت
الكُيل ،في خحن اٖخبرث مدىمت الىلٌ في الخىم الغاب٘ ؤن مؿإلت الغبِ مً ٖضمه هي ؾلُت جلضًغٍت
للمدىمت ،وَى ما ٌٗني ؤن اإلادىمت غحر ملؼمت بالخىم بالغبِ ،ؤما ًٖ الخىم الخامـ فلض حاء حؿبِبه
ً
مغاًغا إلاا وعص في ألاخيام ألازغي ،خُث بن مدىمت الىلٌ في َظا الخىم اٖخبرث ؤن عبِ اإلابلغ اإلاديىم به
بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ًخفم واللاهىن والؿىابم اللًاثُت ،واؾدىضث في طلً بلى ألامغ الٗؿىغي عكم
 1979/624بكإن الفاثضة وفغوق الاعجباٍ ،وَى ما ًفخذ الباب لُغح ألاؾئلت آلاجُت:
ؤ .هُف ًمىً جُبُم ؤمغ ٖؿىغي ً
ملغى بمىحب هو اإلااصة  190مً كاهىن الخإمحن.
ب .هُف ًمىً الخىفُم بحن َظا الاؾدىاص لألمغ الٗؿىغي وبحن ألاخيام اللًاثُت الهاصعة ًٖ طاث
اإلادىمت واللايُت بغفٌ الغبِ لخلى كاهىن الٗمل مً ؤي ًىو ًجحز عبِ اإلابلغ اإلاديىم به ًٖ
بناباث الٗمل بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،ال ؾُما ؤن الخىم الهاصع بغفٌ الغبِ نضع بخاعٍش
ً
 ،2013/01/07في خحن ؤن الخىم الهاصع بخإًُض الغبِ ؾىضا لألمغ عكم  1979/624نضع بخاعٍش
 ،2013/10/02ؤي ؤهه ال ًمىً الخضًث ًٖ هاسخ وميؿىر ،وبهما ًمىً الخضًث ًٖ جًاعب في
ألاخيام.
الفسع الثاوي /مىكف الفله من زبط حعىيع اصاباث العمل بجدول غالء املعيشت:
وفلا ًلللىاٖض الٗامت فةن اإلادىمت وهي بط جلضع الخٗىٌٍ فةجها جإزظ بٗحن الاٖخباع مبضؤ الخٗىٌٍ اليامل ،ؤي جىاؾب
ً
ً
ً
الخٗىٌٍ م٘ الًغع ،غحر ؤن ٖامال ؤؾاؾُا كض ًضزل ٖلى كُمت الخٗىٌٍ ًجٗله مؿخلبال غحر مخىاؾب م٘ الًغع،
ؤال وَى جيالُف اإلاِٗكت آلازظة في الاعجفإ ،وفي َظا ؤلاَاع ال ًمىً اللىٌ بىحىص يغعًٍ ،ؤخضَما مباقغ هاش ئ ًٖ
ً
العجؼ ًٖ الٗمل مثال ،وزاهحهما غحر مباقغ هاجج ًٖ اعجفإ جيالُف اإلاِٗكت ،ألهه ال ًىحض في الىاك٘ بال يغع واخض َى
فلض اللضعة ٖلى الٗمل،وبٗباعة ؤزغي فلض مهضع الىؿب ،ؤما الغكم اإلاخغحر لهظا الىؿب ،فهى لِـ بال اللُمت اإلاخغحرة
للًغع ،وَظا الًغع الظي وكإ بإهمله مباقغة ًٖ ؤلانابت ًجب ؤن ٌٗىى بهىعة واملت مهما وان مبلغ الخٗىٌٍ،
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ؤيف بلى طلً ؤن الظي ًاصي باإلاهاب بلى الخٗاؾت لِـ َى اعجفإ مؿخىي جيالُف اإلاِٗكت ،وبهما َى عجؼٍ ًٖ
الٗمل ،طلً العجؼ الظي لىالٍ ليان بةميان اإلاهاب ؤن ًدهل ٖلى كىجه الُىمي مهما ػاصث جيالُف اإلاِٗكت.1
ُ
وٍجب ؤال ًفهم مما طهغ ؤٖالٍ ؤن للمدىمت ؤي ؾلُت جلضًغٍت في جلضًغ الخٗىٌٍ ًٖ بناباث الٗمل ،بط هؼٕ اإلاكغٕ
ؤي ؾلُت لللاض ي في جلضًغ الخٗىٌٍ اإلاترجب ٖلى َظا الىىٕ مً ألايغاع ،خُث بن الخٗىٌٍ ًٖ اناباث الٗمل
ً
ملضع ؾلفا في كاهىن الٗمل وفم مٗاًحر مدضصة ال جخفاوث مً شخو آلزغ ،2وفي َظا ؤلاَاع فلض ججلذ ألاخيام
اللًاثُت اإلاخىاؾلت في حجب الؿلُت الخلضًغٍت ًٖ اللاض ي في مثل جلً الضٖاوي ،خُث كًذ مدىمت الىلٌ
اإلاهغٍت بإن( :جلضًغ الخٗىٌٍ الجابغ للًغع مً ؾلُت كاض ي اإلاىيىٕ ما صام ال ًىحض هو في اللاهىن ؤو الٗلض ما
ًلؼمه باجبإ مٗاًحر في زهىنه).3

ً
والىلىص هما هي وؾُلت للخباصٌ فهي هظلً وؾُلت للخلىٍم ،4وصاثما الالتزام بالخٗىٌٍ ًٖ بنابت الٗمل مدله صف٘
مبلغ مً الىلىص ،وَى بهظٍ الهفت الجىَغٍت ًلبل الخىفُظ الُٗني ،ومً زم ال مدل في قإهه باإلاُالبت بالخٗىٌٍ ٖىض

ٖضم الخىفُظ.5
وٍىلي الفله اللاهىوي وحهه بسهىم عبِ مبالغ الخٗىٌٍ قُغ اللىاهحن الىيُٗت ،خُث اهلؿمذ جلً اللىاهحن بلى
ً
كىاهحن جغبِ وافت الالتزاماث التي ًيىن مدلها مبلغا مً الىلىص -وؾىاء وان مهضعَا الٗلض ؤو الاعاصة اإلاىفغصة ؤو
الفٗل الًاع ؤو الفٗل الىاف٘ ؤو اللاهىن -بفاثضة جإزحرًت ٖباعة ًٖ وؿبت مئىٍت نماء ،ومً َظٍ اللىاهحن اللاهىن
اإلاضوي اإلاهغي ،وفي اإلالابل زمت كىاهحن ولذ وحهها قُغ الكغَٗت الاؾالمُت خُث اؾدبٗضث مً ههىنها ما ٌؿمى
ً
َّ
ََُْ
الفىاثض الخإزحرًتَ ،غوبا مً الخغب م٘ هللا (فإطهىا ِب َد ْغ ٍب ِّم ًَ الل ِه َو َع ُؾ ِىل ِه) ،6خُث الفىاثض الخإزحرًت ٖحن الغبا
اإلادغم ،ومً َظٍ اللىاهحن اللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني وألاعصوي.

 1طارق كاظم عجيل ،تطويع التعويض يف ظـل التحوالت االقتصادية ،العراق ،جملة جامعة ذي قار ،اجمللد الثالث ،العدد الثاين،2007/12/31 ،
ص.18
 2حممد ادلرسي زىرة ،ادل صادر غري االرادية لاللتزام يف قانون ادلعامالت ادلدنية لدولة االمارات العربية ادلتحدة،الطبعة األوىل ،2002 ،االمارات:
مطبوعات جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،ص.536
 3طعن مدين مصري رقم  661لسنة  49ق ،بتاريخ  ،1984/02/06وطعن رقم  2522لسنة  57ق ،بتاريخ  ،1992/02/27وطعن رقم
 4861لسنة  1961ق ،بتاريخ  ، 1997/12/28مشار إليو لدى /عز الدين الدناصوري وعبد احلميد الشواريب ،ادلسئولية ادلدنية يف ضوء الفقو
والقضاء ،اجلزء الثاين ،القاىرة :دار حممود للنشر والتوزيع ،ص.1590-1588
 4نضال عطا الدويك ،التعويض عن األضرار ادلادية ادل ستقبلية النامجة عن االصابات اجلسدية ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرط األوسط،2016 ،
ص.64
 5بلحاج العريب ،أحكام االلتزام يف ضوء الشريعة االسالمية،الطبعة األوىل2012 ،م1433-ه،األردن :دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع ،ص.134
6سورة البقرة.279 ،
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وٍلىم مىُم الفىاثض الخإزحرًت في اللاهىن اإلاضوي اإلاهغي ٖلى الؼام اإلاضًً اإلاخإزغ في الىفاء بالتزاماجه بضف٘ فاثضة
جإزحرًت ،هىىٕ مً الخٗىٌٍ ًٖ جإزغٍ في الخىفُظ ،وَكترٍ للخىم بها ؤن ًيىن مدل الالتزام صف٘ مبلغ مً الىلىص،
ً
مٗلىم اإلالضاع وكذ الُلب ،وؤن ًُالب بها الضاثً كًاثُا ،وال ٌكترٍ ازباث الضاثً للًغع الظي َى عهً في بىاء
ً
اإلاؿئىلُت اإلاضهُت ،بل َى في الفىاثض الخإزحرًت مفغوى فغيا ال ًلبل ازباث الٗىـ ،ألن مدل الالتزام مبلغ هلضي،
ً
ً
وؤن الىلىص صاثما كابلت للخىُْف والاؾدثماع ،ؤي صاثما كابلت إلهخاج فاثضة مالُت.1
ً
ً
ً
بطن فىغة الغبِ خايغة مً خُث اإلابضؤ ،لىجها كض جيىن مغفىيت قغٖا وحكغَٗا ،كًاء وفلها ،مً خُث هىٕ
الغبِ ،فالغبِ بفاثضة مئىٍت نماء َى اٖالن للبىٌ الخغب م٘ هللا.
ً
ً
وؾجري الخلا ؤن زمت مبرعاث ٌؿىكها ماٍضو عبِ الخلىق والالتزاماث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت اهُالكا مً ٖضالت
ً
ُ
الكغَٗت الاؾالمُت ،وجىافلا م٘ اإلافتى به لضي مظَب الخىفُت.
ً
وهٓغا ألن الغاًت مً الخٗىٌٍ هي حبر الًغع ،بال ؤن كُمت الًغع طاتها كض جخغحر بٗض نضوع الخىم بالخٗىٌٍ،
بؿبب اعجفإ ألاؾٗاع ووؿبت الخطخم الاكخهاصي.2
ً
وٍفًل اإلاًغوع صاثما ؤن ًدهل ٖلى الخٗىٌٍ صفٗت واخضة ،وكض صعحذ اإلاداهم الفلؿُُيُت ؤن جدىم بمبلغ
ً
الخٗىٌٍ وامال ،لىً اإلاكيلت جىمً في جىفُظ ألاخيام ،بط ًلىم اإلاديىم ٖلُه في الٗاصة بخلؿُِ اإلابلغ كضع كضعجه،
ً
ً
ً
ولم ًً٘ اإلاكغٕ الفلؿُُني ؾلفا ػمىُا مدضصا لؿضاص اإلابلغ اإلاديىم به.
بن جلؿُِ مبلغ الخٗىٌٍ اإلاديىم بضفٗه صفٗت واخضةً ،جٗله كغٍب مً مبلغ الخٗىٌٍ الظي ًخلاياٍ
اإلاًغوع في نىعة بًغاص مغجب ،والظي ًغي فُه بٌٗ الفلهاء يغوعة عبُه بمُٗاع ٖام بدُث ٌؿمذ باعجفإ كُمت َظا
ً
الخٗىٌٍ ولما حغحرث ْغوف اإلاِٗكت ومؿخىاَا حغحرا ًجٗل ملضاع الخٗىٌٍ غحر مىاؾب بَالكا ً إلالضاع الًغع،
ً
وطلً إلاىاحهت الخدىالث الاكخهاصًت ونىال بلى الخٗىٌٍ اليامل الظي َى الهضف ألاؾاس ي الظي حؿعى بلى جدلُله
َ
كىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،فةطا لم ًُُ َىٕ الخٗىٌٍ ،لِـ زمت حٗىٌٍ وامل ًٖ الًغع ،ألن اإلاًغوع ًدهل ٖلى
همُت مً الىلىص ،ؤكل مما ًدهل ٖلُه اكغؤهه بدُث ال ًىفي إلػالت الًغع ،وال ًًٗه في اإلاغهؼ الظي وان ؾُهل
بلُه اإلاًغوع لىال ؤلانابت ،3وفي َظا الؿُاق فلض كًذ مدىمت الىلٌ الؿىعٍت بما ًإحي( :بن مدىمت الىلٌ

 1بلحاج العريب ،مرجع سابق ،ص.134
 2حممد ادلرسي زىرة ،مرجع سابق ،ص.536
 3طارق كاظم عجيل ،مرجع سابق ،ص.21-18
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جىلٌ الخىم اللاض ي بالخٗىٌٍ بطا وان الخٗىٌٍ ال ًجبر الًغع في يىء غالء اإلاِٗكت وجضوي كُمت الىلض(،1
وكًذ هظلً بإن( :في جلغٍغ الخٗىٌٍ ال بض مً مغاٖاة مىيىٕ اهسفاى الىلض).2
بطن -هلاٖضة ٖامتً -جب ٖلى اللاض ي ؤن ًغاعي ٖىض جلضًغٍ للخٗىٌٍ ،ؤي حغحر في كُمت الًغع بدؿب
اعجفإ ألاؾٗاع ؤو اهسفايها ،3ؤي ًجب ؤن ًيىن ملضاع الخٗىٌٍ ٖلى يىء خالت اللىة الكغاثُت للىلىص وكذ الخىم،
ُ
فُجب ؤن ًؼٍض بطا اهسفًذ اللىة الكغاثُت ،طلً ؤن الخٗىٌٍ ًيىن كلُل اللُمت بطا ك ِّض َع ٖلى يىء جاعٍش الخاصر
خُث واهذ اللىة الكغاثُت للىلىص ٖالُت ،بِىما اهسفًذ ٖىض نضوع الخىم ،وَظا ٌٗني ؤن ًغاعي اللاض ي طلً ٖىض
انضاعٍ للخىم.4
املطلب الثاوي /أزس اهخفاض كيمت الىلىد على مبلغ الخعىيع عن حىادر الطسق.
الفسع ألاول /مىكف كاهىن الخأمين من زبط حعىيع اصاباث حىادر الطسق بجدول غالء املعيشت:
َٖ َّغفذ اإلااصة ألاولى مً كاهىن الخإمحن خاصر الُغق بإهه( :ول خاصر هخج ٖىه بنابت شخو بًغع حؿماوي
حغاء اؾخٗماٌ مغهبت آلُت بما في طلً الخىاصر الىاحمت ًٖ اهفجاع ؤو اقخٗاٌ اإلاغهبت ؤو حؼء مً ؤحؼائها ؤو ًٖ ماصة
ؤزغي مً اإلاىاص الالػمت الؾخٗمالها ،هما ٌٗض خاصر َغق ول خاصر وك٘ حغاء بنابت مغهبت واكفت في ميان ًدٓغ
الىكىف فُه ،وال ٌٗض خاصر َغق ول خاصر وك٘ حغاء اؾخسضام اللىة آلالُت للمغهبت لغحر الغاًت اإلاسههت لها
ً
لدؿُحر اإلاغهبت وول خاصر وك٘ حغاء فٗل اعجىب كهضا).
وللض جىاوٌ كاهىن الخإمحن جىُٓم ألايغاع التي حؿخىحب الخٗىٌٍ في الفهل الثامً ٖكغ ،وهٓم في الفهل
الٗكغون الهىضوق الفلؿُُني لخٗىٌٍ مهابي خىاصر الُغق ،وكض زلذ حمُ٘ جلً الىهىم مً ؤي هو ًمىذ
اإلادىمت الخم في عبِ مبلغ الخٗىٌٍ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،وفي اإلالابل لم ًغص ؤي هو ًدٓغ ٖلى
اإلادىمت مً الخىم بالغبِ ،بل ؤهثر مً طلً فةن كاهىن الخإمحن الفلؿُُني عكم  20لؿىت  2005ؤلغى حمُ٘ ألاوامغ
الٗؿىغٍت الهاصعة ًٖ ؾلُاث الاخخالٌ بكإن الخإمحن والتي واهذ جىو ٖلى الفاثضة والاعجباٍ ،خُث ههذ اإلااصة
 190مىه ٖلى ؤن -1( :جلغى حمُ٘ ألاوامغ وألاخيام الهاصعة ًٖ ؾلُاث الاخخالٌ بكإن الخإمحنً -2 .لغى ول ما
ًخٗاعى م٘ ؤخيام َظا اللاهىن).
 1قرار رقم  893أساس  942بتاريخ  ، 1994/02/23مشار إليو لدى /حممد أديب احلسيين ،موسوعة القضاء ادلدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة
النقض السورية ،الغرفة ادلدنية بني عامي  ،2000-1991ص.51
 2قرار رقم  1879أساس  2363بتاريخ  ،1997/12/21ادلرجع السابق ،ص.59
 3حممد ادلرسي زىرة ،مرجع سابق ،ص.481
 4عبد احلكيم فوده ،مرجع سابق ،ص.172
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الفسع الثاوي /مىكف اللظاء من زبط حعىيع اصاباث حىادر الطسق بجدول غالء املعيشت:
بخٗلب ألاخيام اللًاثُت الهاصعة ًٖ اإلاداهم الفلؿُُيُت ،ال ؾُما مدىمت الىلٌٌُ ،ؿخسلو اهُىائها
ٖلى جىاكٌ نغٍذ ،وحٗاعى هبحر في مؿإلت عبِ الخٗىٌٍ ًٖ خىاصر الُغق بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،بط ًدىاػٕ
ً
اللًاء الفلؿُُني اججاَحن بالخهىم ،ؤخضَما ماٍض ،والثاوي عافٌ ،هدىاولهما ٖلى الىدى آلاحي جباٖا:
الاججاه ألاول /جأًيد زبط مبلغ الخعىيع بجدول غالء املعيشت:
ً
ؤنضعث مدىمت الىلٌ (صاثغة غؼة) بخاعٍش  2017/06/21خىما ًلط ي بخدضًض وكذ الغبِ ،خُث كًذ
بإهه( :حغي كًاء مدىمت الىلٌ ٖلى عبِ مبلغ الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت مً جاعٍش الخلاض ي ولِـ مً جاعٍش
الخىم خؿب ملخط ى بىىص الخٗىٌٍ).1
الاججاه الثاوي /عدم زبط مبلغ الخعىيع بجدول غالء املعيشت:
ؤنضعث مدىمت الىلٌ (صاثغحي غؼة وعام هللا) ٖضة ؤخيام عفًذ فحها الخىم بغبِ مبلغ الخٗىٌٍ بجضوٌ
غالء اإلاِٗكت ،وَظٍ ألاخيام بدؿب الدؿلؿل الؼمني هي:
.1

ً
كًذ مدىمت الىلٌ الفلؿُُيُت (صاثغة عام هللا) بدىم مغاًغ جماما إلاا كًذ به

مدىمت الىلٌ (صاثغة غؼة) ،خُث كًذ بإن(:مدىمت الاؾخئىاف كض جىنلذ بلى ؤن اإلاُالبت بالفاثضة
اللاهىهُت وعبِ اإلابلغ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ال ؤؾاؽ لها مً كاهىن الخإمحن ،وخُث بن مدىمخىا جلغ مدىمت
الاؾخئىاف ٖلى طلً لُاإلاا ؤن كاهىن الخإمحن َى الىاحب الخُبُم ولِـ ألامغ الٗؿىغي).2
وكًذ هظلً بإهه( :وفي طلً هجض ؤن ما زلهذ بلُه اإلادىمت مهضعة الخىم اإلاُٗىن
.2
ً
فُه بكإن ٖضم الخىم بغبِ اإلابلغ اإلاديىم به بجضوٌ غالء اإلاِٗكت والفاثضة اللاهىهُت ال ًسالف هها
ً
كاهىهُا ًلؼم اإلادىمت بغبِ اإلابلغ اإلاديىم به بالفاثضة اللاهىهُت وبجضوٌ غالء اإلاِٗكت).3
1

طعن مدين (غزة) رقم  2013/284بتاريخ  ،2017/06/21مشار إليو لدى /نضال مجال جرادة :مبادئ حمكمة النقض يف ادلواد ادلدنية والتجارية،
اجلزء الثاين ،2019 ،ص.42
جتدر االشارة يف ىذا السياق أن ادلصاب أقام دعواه لدى حمكمة بداية غزة ،واستحصلت على الرقم  ،2011/281للمطالبة بالتعويض عن حادث
طرق حلق بو بتاريخ  ،2010/05/02وبالتايل خضعت اخلصومة من بدايتها لقانون التأمني رقم  20لسنة .2005
 2طعن مدين (رام اهلل) رقم  2011/94+2011/87بتاريخ .2012/03/29
3
طعن مدين فلسطيين رقم ( 2016/62رام اهلل) بتاريخ  ،2018/12/11موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،تاريخ الزيارة  09:25 ،2019/11/15مساءًwww.maqam.najah.edu.
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 .3وكًذ بإن( :وفي طلً هجض ؤن مدىمت الاؾخئىاف وحضث ؤن كاهىن الخإمحن الفلؿُُني الىاحب الخُبُم
ٖلى َظٍ الضٖىي زال مً ؤي هو ًخٗلم بالفاثضة وغالء اإلاِٗكت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٖمضث بلى عص َظٍ
اإلاُالبت ،وخُث بن مدىمت الىلٌ جلغ مدىمت الاؾخئىاف ٖلى َظا الىهج اإلاخفم م٘ اللاهىن مما ًخٗحن مٗه
عص َظا الؿبب).1
 .4وكًذ بإن) :في طلً هجض ؤن مدىمت ؤلاؾخئىاف كض ؤنابذ صخُذ اللاهىن بٗضم الخىم بغبِ مبلغ
الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت لٗضم وحىص ؤؾاؽ في كاهىن الخإمحن اإلاخىحب الخُبُم ًىحب الخىم بمثل
طلً وَظا ما اؾخلغ ٖلُه الاحتهاص اللًاجي).2
الفسع الثالث /مىكف الفله من زبط حعىيع اصاباث حىادر الطسق بجدول غالء املعيشت:
اإلاؿافت بحن الخٗىٌٍ ًٖ اناباث الٗمل والخٗىٌٍ ًٖ خىاصر الُغق كغٍبت ،خُث بن اإلاكغٕ في كاهىن الخإمحن
خضص مٗاًحر واضخت الخدؿاب الخٗىٌٍ ،وال جخفاوث مً بوؿان آلزغ ،مً خُث َى بوؿان.
وكض عؤًىا –ٖىض الخضًث ًٖ اناباث الٗمل -وهلاٖضة ٖامت ؤهه ًجب ٖلى اللاض ي ؤن ًغاعي ٖىض جلضًغٍ للخٗىٌٍ،
ؤي حغحر في كُمت الًغع بدؿب اعجفإ ألاؾٗاع ؤو اهسفايها ،3ؤي ًجب ؤن ًيىن ملضاع الخٗىٌٍ ٖلى يىء خالت
اللىة الكغاثُت للىلىص وكذ الخىم ،فُجب ؤن ًؼٍض بطا اهسفًذ اللىة الكغاثُت ،طلً ؤن الخٗىٌٍ ًيىن كلُل
ُ
اللُمت بطا ك ِّض َع ٖلى يىء جاعٍش الخاصر خُث واهذ اللىة الكغاثُت للىلىص ٖالُت ،بِىما اهسفًذ ٖىض نضوع الخىم،
وَظا ٌٗني ؤن ًغاعي اللاض ي طلً ٖىض انضاعٍ للخىم

4

جتدر االشارة يف ىذا السياق أن ادلصاب أقام دعواه لدى حمكمة بداية بيت حلم ،واستحصلت على الرقم  ،2013/81للمطالبة بالتعويض عن حادث
طرق حلق بو بتاريخ  ،2012/09/08وبالتايل خضعت اخلصومة من بدايتها لقانون التأمني رقم  20لسنة .2005
1طعن مدين (رام اهلل) رقم  2016/275بتاريخ  ،2017/07/10موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،www.maqam.najah.eduتاريخ الزيارة  08:49 ،2019/11/16مساءً.
2طعن مدين (رام اهلل) رقم  2016/729بتاريخ  ،2018/12/30موقع موسوعة القوانني وأحكام احملاكم الفلسطينية/
 ،www.maqam.najah.eduتاريخ الزيارة  08:25 ،2019/11/16مساءً.
جتدر االشارة إىل أن الطعن الراىن مقدم لنقض احلكم الصادر عن حمكمة استئناف القدس بتاريخ  2016/04/27يف االستئناف ادلدين رقم
 ،2016/181+2016/141ادلقدمني الستئناف احلكم الصادر يف الدعوى ادلدنية رقم  2015/184للتعويض عن حادث طرق.
 3حممد ادلرسي زىرة ،مرجع سابق ،ص.481
 4عبد احلكيم فوده ،مرجع سابق ،ص.172
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املبحث الثالث :أزس اهخفاض كيمت الىلىد على الخلىق والالتزاماث في الفله إلاسالمي
ً
أوال :اللسوض:

ً
ًغي حمهىع الفلهاء (اإلاالىُت والكافُٗت والخىابلت) ؤن مً اكترى فلىؾا ًغص مثل ما اكترى بطا غلذ ؤو عزهذ ،وَى
كىٌ ؤبي خىُفت ،خُث الىاحب ٖلى اإلالترى ؤن ًغص مثل الفلىؽ –ال كُمتها -وال ٖبرة بغالئها ؤو عزهها ،1ولِـ
للضاثً ؾىاٍ.2
وطَب ؤلامام ؤبى ًىؾف بلى ؤهه ًجب ٖلى اإلاضًً ؤن ًاصي كُمت الىلض الظي َغؤ ٖلحها لغالء ؤو الغزو ًىم زبىجه في
الظمت مً هلض عاثج ،ففي البُ٘ ججب اللُمت ًىم الٗلض ولِـ ًىم الىفاء،3وفي اللغى ججب اللُمت ًىم اللبٌ،4و
َظا اللىٌ ٖلُه الفخىي ٖىض الخىفُت.5
ً
زاهيا :السواجب وألاجىز:
فُما ًخٗلم بغبِ الغواجب وألاحىع بخغحر بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،فلما وان ألاححر الخام (ؤي الٗامل) وألاححر الٗام (ؤي
اإلاىْف) ًخإزغ باعجفإ ألاؾٗاع ،مما صٖاٍ بلى اؾخدضار ٖالوة باؾم (ٖالوة غالء اإلاِٗكت) جمىذ ٖىض اعجفإ ألاؾٗاع،
وال ًىحض ؤي ازخالف ٖلى حىاػ عبِ الغواجب وألاحىع بخغحر ألاؾٗاع بهظا اإلاٗنى.6
وكض زلهذ هضوة عبِ الخلىق والالتزاماث آلاحلت بخغحر ألاؾٗاع بلى حجج اإلااٍضًً واإلاٗاعيحن للغبِٖ ،لى الىدى
آلاحي:7
ً
أوال :حجج املؤيدًن للسبط بجدول غالء املعيشت:
 .1الاؾالم صًً ًلىم ٖلى الٗضٌ والاههاف ،والخطخم (اهسفاى اللىة الكغاثُت للىلىص) ًىتهً َظٍ اللاٖضة،
ّ
خُث بهه ًمىً للىاؽ ؤن ًىؿبىا ٖلى خؿاب آلازغًٍ ،والخطخم ًُ َم ِىً ألاكىٍاء مً اؾخغالٌ الًٗفاء،
ً
والغبِ بخغحر ألاؾٗاع ًسفٌ –ٖلى ألاكل حؼثُا -آزاع َظٍ اإلاماعؾاث.
 1حممد الصديق الضرير ،موقف الشريعة االسالمية من ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغري األسعار ،ندوة ربط احلقوق وااللتزامات ادلؤجلة بتغري
األسعار ،ص ، 170-164صاحل رضا أبو فرحة ،تغري قيمة النقود وأثره يف سداد الدين يف االسالم ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح1426 ،ه-
 ،2005ص.75
 2صاحل رضا أبو فرحة ،مرجع سابق ،ص.75
 3عدنان السرحان ونوري خاطر ،مرجع سابق ،ص ،173صاحل رضا أبو فرحة ،مرجع سابق ،ص.75
 4صاحل رضا أبو فرحة ،مرجع سابق ،ص.75
 5صاحل رضا أبو فرحة ،مرجع سابق ،ص ،76حبيب اهلل زكريا ،مرجع سابق ،ص ،117منجد الصادق حممد احلسني ،أثر التضخم على احلقوق
وااللتزامات اآلجلة ،رسالة ماجستري ،جامعة اخلرطوم ،2009 ،ص.84
 6حممد الصديق الضرير ،مرجع سابق ،ص.160
 7ندوة ربط احلقوق وااللتزامات ادلؤجلة بتغري األسعار ،ادلعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،البنك االسالمي للتنمية ،ص.23-19
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( .2ال يغع وال يغاع)( ،الًغع ًؼاٌ) كاٖضجان ؤؾاؾِخان مً اللىاٖض الفلهُت الٗامت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
ً
وعبِ الالتزاماث بخغحر ألاؾٗاع ٌٗخبر حٗىًٍا ًٖ الًغع الظي ٌؿببه الخطخم.
ً
ً
ً
ً
 .3اللغى ٌٗض ٖلضا بحن الضاثً واإلاضًً ،وٖلى اإلاضًً ؤن ٌُٗض للضاثً كضعا خلُلُا مؿاوٍا إلاا ؤزظن ولِـ
ً
ً
كضعا مىلىنا ،والغبِ بخغحر ألاؾٗاع ًمىىه مً اهجاػ َظا الىاحب.
 .4كض ًاصي ٖضم وحىص هٓام الغبِ بلى ػواٌ اللغى الخؿً في فتراث الخطخم.
 .5عبِ الالتزاماث آلاحلت بخغحر ألاؾٗاع ٌكابه الايافت التي ًدهل ٖلحها الباج٘ الظي ًبُ٘ بالضًً.
ّ
َ ًُ .6م ِىً َظا الىٓام مً بحغاء اإلاٗاصلت بحن اللُمت الخلُلُت للىلىص اإلاسخلفت.
ٌ .7ؿهال لخٗامل بالٗملت ألاحىبُت في ألاؾىاق ،ألن ؤؾاؽ الخباصٌ بحن الٗمالث ال ًخٗحن بال بُغٍم كضعتها ٖلى
قغاء البًاج٘ اإلاسخلفت.
ْ
ََْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
ان ِبال ِل ْؿ ِِ) ،1والىفاء باللؿِ ٌكمل ول ؤهىإ اإلاٗامالث إلاالُت ولِـ الىػن
 .8كىله حٗالى( :وؤوفىا الىُل و ِاإلاحز
ؤو الىُل فدؿب ،واإلاٗلىم ؤن الالتزاماث آلاحلت واللغوى لً جضف٘ بلُمتها الخلُلُت في خالت الخطخم،
والغبِ بخغحر ألاؾٗاع ًؼٍل َظا الًغع ،وَظا مخفم م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ً
 .9ال ًمى٘ الخضًث الىبىي الظي حاء فُه (مثال بمثل) اإلاؿاواة في اللُمت الخلُلُت لألقُاء اإلاخباصلت والىلىص،
والغبِ بخغحر ألاؾٗاع ًدلم َظٍ اإلاؿاواة الخلُلُت.

ً
زاهيا :حجج املعازطين للسبط بجدول غالء املعيشت:

 .1الخؿاعة والًغع اللظان ًىجمان ًٖ الخطخم لِؿا هدُجت اللغى والضًً ،وال َما مً فٗل اإلالترى ؤو
اإلاضًً ،بل َما زاعحان ًٖ بعاصجه وكضعجه ،ولى لم حِٗ َظٍ اإلاضزغاث ٖلى قيل كغى خؿً وؤبلُذ في
نىضوق مالىها ،فةن كُمتها الخلُلُت ؾدىسفٌ زالٌ فترة الخطخم ،زم إلااطا ًُلب مً اإلاضًً ؤن ٌٗىى
الًغع الظي ًل٘ في ؤًام الخطخم بضون بعاصجه وؾُٗه.
 .2لِـ مً الٗضالت ؤن ًلابل الًغع الظي وك٘ ٖلى الضاثً بًغع ًىك٘ ٖلى اإلاضًً ،ؤي ؤن جىاحه الخؿاعة
بالخؿاعة.

ً
ً
 .3مىذ ول فغص خلا في ؤن ًغبِ كغيه شخهُا بخغحر ألاؾٗاع ًفخذ ؤبىاب الغبا ٖلى مهغاٖحها.
ً .4خًمً هٓام الغبِ بخغحر ألاؾٗاع الجهالت والغغع ،خُث ال ٌٗغف الضاثً ملضاع الؼٍاصة التي جل٘ ٖلى كغيه،
وفي اإلالابل ال ٌٗغف اإلاضًً ملضاع الؼٍاصة اإلاُلىبت مىه.
 .5ال جلبل الكغَٗت الاؾالمُت َظٍ الفىغة الغبىٍت الاؾخغاللُت.
وفي َظا الؿُاق ؤنضع مجلـ ؤلافخاء ألاٖلى الفلؿُُني اللغاع عكم  71/1وجًمىذ زالنخه:
1سورة األنعام.152 ،
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ً .1جىػ عبِ ألاحىع والغواجب وبضٌ الاًجاعة بجضوٌ غالء اإلاِٗكت بطا اجفم ألاَغاف ٖلى طلً.
 .2ال ًجىػ عبِ الضًىن واللغوى بجضوٌ غالء اإلاِٗكت إلاا في طلً مً عبا مدغم ،وٖىض جًغع الضاثً بمماَلت
اإلاضًً اإلاىؾغ في ؤحل ؾضاص الضًً ؤو اللغى هدُجت اعجفإ ألاؾٗاع ؤو اهسفاى كُمت الٗملت ،فُجىػ له ؤن
ًإزظ فغق طلً مً اإلاضًً اإلاىؾغ اإلاماَل هٗلىبت له ،للىله نلى هللا ٖلُه وؾلم(َ :ل ُّي ْال َىاحض ًُد ُّل ٖ ْغ َ
ي ُه
ِ ِ ِ ِ
ُ
وٖ ُل َىب َخ ُه) ،1ؾجن ؤبي صاوص -ومً الٗلىبت عبِ الخم بجضوٌ غالء اإلاِٗكت.2
وكض ؾبم ؤن كغع مجلـ مجم٘ الفله ؤلاؾالمي ؤن (الٗبرة في وفاء الضًىن الثابخت بٗملت ما ،هي باإلاثل ولِـ باللُمت
ً
ألن الضًىن جلط ى بإمثالها ،فال ًجىػ عبِ الضًىن الثابخت في الظمت – ؤًا وان مهضعَا – بمؿخىي ألاؾٗاع).3
وكض كغع اإلاجم٘ في كغاعٍ ألازحر باإليافت بلى ما طهغهاٍ ،ما ًإحي:
ً .1مىً في خالت جىك٘ الخطخم الخدىٍ ٖىض الخٗاكض بةحغاء الضًً بغحر الٗملت اإلاخىك٘ َبىَها وطلً بإن
ٌٗلض الضًً بما ًلي( :ؤ .الظَب ؤو الفًت ،ب .ؾلٗت مثلُت ،ج .ؾلت مً الؿل٘ اإلاثلُت ،صٖ .ملت ؤزغي ؤهثر
ً
زباجا .ٌ ،ؾلت ٖمالث) ،وٍجب ؤن ًيىن بضٌ الضًً في الهىع الؿابلت بمثل ما وك٘ به الضًً ،ألهه ال ًثبذ
ً
في طمت اإلالترى بال ما كبًه فٗال ،وجسخلف َظٍ الخاالث ًٖ الخالت اإلامىىٖت التي ًدضص فحها الٗاكضان
الضًً آلاحل بٗملت ما م٘ اقتراٍ الىفاء بٗملت ؤزغي (الغبِ بخلً الٗملت) ؤو بؿلت ٖمالث.
ً
 .2ال ًجىػ قغٖا الاجفاق ٖىض ببغام الٗلض ٖلى عبِ الضًىن آلاحلت بش يء مما ًلي( :ؤ .الغبِ بٗملت خؿابُت ،ب.
الغبِ بماقغ جيالُف اإلاِٗكت ؤو غحرٍ مً اإلااقغاث ،ج .الغبِ بالظَب ؤو الفًت ،ص .الغبِ بؿٗغ ؾلٗت
مُٗىت .ٌ ،الغبِ بمٗضٌ همى الىاجج اللىمي ،و .الغبِ بٗملت ؤزغي ،ػ .الغبِ بؿٗغ الفاثضة ،ح .الغبِ
بمٗضٌ ؤؾٗاع ؾلت مً الؿل٘) ،وطلً إلاا ًترجب ٖلى َظا الغبِ مً غغع هثحر وحهالت فاخكت بدُث ال ٌٗغف
ول َغف ما له وما ٖلُه ،فُسخل قغٍ اإلاٗلىمُت اإلاُلىب لصخت الٗلىص ،وبطا واهذ َظٍ ألاقُاء اإلاغبىٍ
بها جىدى مىحى الخهاٖض فةهه ًترجب ٖلى طلً ٖضم الخمازل بحن ما في الظمت وما ًُلب ؤصائٍ ،ومكغوٍ في
الٗلض فهى عبا.
ً
 .3الغبِ اللُاس ي لألحىع وؤلاًجاعاثً :جىػ الغبِ اللُاس ي لألحىع جبٗا للخغحر في مؿخىي ألاؾٗاع.

 1رواه أبو داود والنسائي.
 2قرار جملس االفتاء الفلسطيين رقم  71/1بتاريخ .2008/12/21
 3قرر جملس جممع الفقو اإلسالمي ادلنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من  1إىل  6مجادي األوىل 1409ىـ 10 /إىل  15كـانون األول (ديسـم )
1988م ،ويف وقت الحق متسك جممع الفقو اإلسالمي الدويل بـذات القـرار ،وذلـك علـى ذمـة القـرار رقـم ( )42/5/4لعـام 1419ه 1998م بدورتـو
اخلامسـة ادلنعقـدة يف الكويـت  ،42وكـذلك يف دورتـو الثانيـة عشـرة بالريـاض يف ادلملكـة العربيـة السـعودية ،مـن  25مجـادى اآلخـرة 1421ى ـ  1-رجـب
1421ىـ ادلوافق  28 – 23أيلول (سبتم )  ،2000على ذمة القرار رقم (.)115/12/9
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ً .4جىػ في ؤلاًجاعاث الُىٍلت لألُٖان جدضًض ملضاع ألاحغة ًٖ الفترة ألاولى والاجفاق في ٖلض ؤلاحاعة ٖلى عبِ
ؤحغة الفتراث الالخلت بماقغ مٗحن قغٍُت ؤن جهحر ألاحغة مٗلىمت اإلالضاع ٖىض بضء ول فترة.
زأي الباحث:
ً
 .1الضًىن التي ًيىن مدلها مبلغ مً الىلىص وجيىن هاقئت ًٖ الٗلضً ،جب ؤن حؿضص بلُمتها ال بٗضصَا ،امخثاال
لللىاٖض اليلُت في مجلت ألاخيام الٗضلُت ،ومجها (ال يغع وال يغاع)( ،الًغع ًضف٘ بلضع ؤلاميان)( ،الًغع
ًؼاٌ) ،ولٗل َظٍ اللىاٖض جدمل بحن خىاًاَا مٗنى الٗضٌ ،خُث بن الخطخم ًدؿبب في الجىع والخُف،
طلً ؤن اهسفاى اللىة الكغاثُت للىلىص ٌٗني ؤجها ٖاحؼة ًٖ اللُام بىُْفتها وىخضة خؿاب ٖاصلت وؤمُىت،
ً
ً
ً
وٍجٗل مجها ملُاؾا حاثغا ومؿخىصٖا غحر ماجمً ٖلى اللُمت ،في يىء اهسفاى كُمت الىلىص بؿبب وىجها
مضفىٖاث ماحلت ،ؤو بؿبب مماَلت وجإزغ اإلاضًً ًٖ صفٗها في مىٖضَا اإلاؿخدم.
 .2جيخمي الىلىص لٗاثلت ألاقُاء اإلاثلُت ،وَٗض الىفاء باإلاثل غاًت الٗضٌ ،بكغٍ ؤن ًخىفغ َظا اإلاثل ،ولىً بطا
ازخلف الخمازل في اإلاثلُاث لٗامل الؼمً بإن اهسفًذ اإلاىفٗت اإلاغحىة مىه واإلالهىصة مً الخٗامل ابخضاء،
ولم ًدبم مً الخمازل بال قيله الٓاَغي فلِ ،خُث ال ًلخفذ اإلاخٗاملىن بلى قيلها الٓاَغي بلضع الخفاتهم
للىتها ،فما ال ًخم الٗضٌ بال به ،فهى ٖضٌ.
ً
 .3بن ٖضم جمازل الىلىص في ػمً الٗلض ملاعهت بؼمً ألاصاء ًُىحب الٗضوٌ ًٖ الضف٘ باإلاثل اإلافلىص ؤنال بلى
اللُمت ألاهثر ٖضالت ،ألن اللُمت هي مثل اإلاثل ،فٗضالت الٗضوٌ ًٖ صف٘ مثل اإلاثل –ؤي اللُمت -جمثل الخـ
الٗضلي لإلوؿان الظي جلفٔ ٖضالخه الخمازل الكىلي بلى الخمازل الخلُلي.
ً
 .4الىلىص ؾلُت في ًض خاثؼَا جمىده مىىت اإلاباصلت كاهىها بلُمتها م٘ الؿل٘ والخضماث ،وؤن الغاًت مً الىلىص
لِؿذ الىلىص في طاتها ،ولىً في الؿلُت اللاهىهُت التي جمىدها الىلىص لخاملها ،ومضي جإزحرَا ٖلى الخباصٌ.
 .5الخُبُم الخغفي لىو اإلااصة ً 133ىُىي ٖلى خُف وْلم جإباٍ الٗللُت اللاهىهُت الؿىٍت ،وؤن الىٓام
اللًاجي الفلؿُُني ًلىم ٖلى فىغة كاض ي الٗضالت ولِـ كاض ي اللاهىن فلِ ،بل الٗضالت بخضي مهاصع
ً
اللاهىن ،وَظا ما ًضٖى اإلادىمت ألن جخضزل بدؿها الٗضلي لخإوٍل الىو عحىٖا لللىاٖض الٗامت الىاعصة في
ً
مجلت ألاخيام الٗضلُت ،وعحىٖا ًٖ خغفُت الىو اإلاُللت ،طلً وله لغف٘ الٓلم الجازم ٖلى الضاثً الظي
ُ
اؾخدلذ خلىكه آلاحلت ،ؤو التي ماَل اإلاضًً في ؾضاص صًىهه اإلاؿخدلت لهالح الضاثً.
ُ
 .6جبنى الٗلىص ٖلى كاٖضة الٗلض قغَٗت اإلاخٗاكضًً ،وَٗض عهً التراض ي الغهً اإلاخحن ألي ٖلض ،خُث جخالقى
ً
ً
بعاصة ألاَغاف ٖلى التزاماث وخلىق مدضصة ؾلفا ،فةطا وان مدل الالتزام الٗلضي مبلغا مً الىلىص ،فةن
ؤَغاف الٗلض ال ًلخفخان بلى قيلها الٓاَغي ،وبهما ًلخفخان بلى كىتها الكغاثُت ال بلى ٖضصَا ،خُث جخجلى
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غاًت ألاَغاف مً الىلىص الخىنل بها بلى بضاثلها الاؾتهالهُت ،فةطا خل ؤحل الضًً وؾضصٍ اإلاضًً للضاثً
ً
ابخضاء ،مما
بٗضصٍ ال بلُمخه ،فةن طلً ٌٗني الؼام الضاثً بلبىٌ ملابل ًسخلف ًٖ اإلالابل الظي اعجًاٍ
َ
ٌٗني مهاصعة بعاصجه الخغة في جيىًٍ الٗلض ،وفي اإلالابل ًيىن اإلاضًً كض غ ِى َم مً جأول اللىة الكغاثُت
للىلىص.
ً .7بضو مً مُالٗت الىهىم اللاهىهُت الخاهمت آللُاث جلضًغ الخٗىٌٍ التي خضصَا اإلاكغٕ ،ؤجها ههىم
ً
حامضة نماء ،ال حؿخجُب للخدىالث الاكخهاصًت ،وطلً عغم ؤن اإلاكغٕ خضص ؾلفا مٗاًحر اخدؿاب
الخٗىٌٍ في بناباث الٗمل وخىاصر الُغق ،خُث لم ًترن اإلاكغٕ طلً لللاض ي ،وَى ما ًفصح ًٖ عغبخه
في جىفحر ؤكص ى صعحاث الخماًت لفئتي الٗماٌ ومهابي خىاصر الُغق ،ألامغ الظي ًضٖى لغبِ الخٗىٌٍ
بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،فدحن ًلضع اللاض ي الخٗىٌٍ وفم جلً اإلاٗاًحر ًيىن اللاض ي كاض ي كاهىن ،وخحن
ًغبِ اللاض ي الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء اإلاِٗكتً ،يىن خُئىظ اللاض ي كاض ي اللاهىن والٗضالت.
ً
 .8مىظ ؾىىاث زلذ ،نضعث –وما ػالذ -ؤخياما كًاثُت يض الهىضوق الفلؿُُني لخٗىٌٍ مهابي خىاصر
الُغق ،وهدُجت الاهلؿام الفلؿُُني ،فةن الهىضوق ال ًضف٘ مبالغ الخٗىٌٍ ،وَى ما ٌٗني ؤن اللىة
الكغاثُت للُمت الخٗىٌٍ خحن جىفُظ الخىم جيىن كض جأولذ.
 .9مجم٘ الفله ؤلاؾالمي ًلغع حىاػ عبِ ألاحىع بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،مما ًثحر الاؾخغغاب ًٖ ٖضم حىاػ عبِ
الضًىن الىاقئت ًٖ ؤلاناباث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،عغم ؤن الخٗىًٍاث الىاقئت ًٖ بنابت الٗمل
وخىاصر الُغق ًخم اخدؿابها وفم ؤحغة اإلاهاب ،ؤي ؤجها مً خُث اإلاىُم ؤحىع بضًلت ًٖ فلض اإلالضعة ًٖ
ً
الىؿب مؿخلبال هدُجت ؤلانابت.
 .11اللًاء مضٖى لالهدىاء للٗضالت ؤمام الاٖخباعاث آلاجُت:
ً
أ .الخٗىٌٍ ًٖ بنابت الٗمل ًدؿب وفلا إلاٗضٌ الضزل ٖىض ؤلانابت ،وٍدؿب للمضة اإلاخبلُت مً
ٖمغ اإلاهاب ختى بلىغه ؾً الؿخحن ،ؤولِـ مً اإلاىُم ؤن الضزل ًإزظ باالعجفإ ولما جلضم
الصخو في الٗمل وَالذ مضة ٖمله وحغحر مغهؼٍ الىُْفي  ..الخ مً الٗىامل التي جاصي العجفإ
ألاحغ ،فىُف ُحهمل عبِ مبالغ الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،عغم ؤن اخخمالُاث ػٍاصة ألاحغ –
ً
فُما لى لم ًُهب اإلاهاب وبلي كاصعا ٖلى الٗمل -جفىق اخخمالُاث بلائها صون حغحر ،وال ًسخلف
ألامغ في اخدؿاب الخٗىٌٍ وفم مٗاصلت ؤحغ ً 3500ىم ،فخىكف همى ألاحغ وجهاٖضٍ هدُجت
ؤلانابت َى مهِبت فىق مهِبت ؤلانابت.
ب .بن الٗامل اإلاهاب في بخضي مٗاصلخُه الخدؿاب الخٗىٌٍ ،ال ًُدؿب له الخٗىٌٍ ٖلى ألاحغ

اليامل ،وبهما ًدؿب ٖلى ما وؿبخه  %80مً ألاحغ ،ؤي ؤن اإلاهاب –ؤو وعزخه -فلض ما وؿبخه
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 %20مً ؤحغٍ اإلاؿخلبلي ،وؤن اؾخمغاع اهسفاى اللىة الكغاثُت للىلىص ؾُازغ ٖلى اليؿبت اإلاخبلُت
ً
ً
مً وؿبت ألاحغ اليامل ،فال ًيىن الخٗىٌٍ مجؼٍا وحابغا للًغع ،مما ًضٖى لخغلُب الٗضالت
والاهخهاع لفىغة عبِ الخلىق بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،ختى ال ججخم٘ ٖلى اإلاهاب مهِبت ؤلانابت -
ؤو ٖلى الىعزت مهِبت الىفاة -ومهِبت زهم ما وؿبخه  %20مً بحمالي كُمت حٗىًٍه ،ومهِبت
اهسفاى اللىة الكغاثُت للىلىص.
ت .في خىاصر الُغق ًُسهم مً كُمت الخٗىٌٍ بضٌ صف٘ فىعي ،فةطا وان ٖمغ اإلاهاب ٖىض وكىٕ

الخاصر  20ؾىت ،فةهه ًُسهم مً كُمت الخٗىٌٍ اإلالغع له ما وؿبخه  %45بضٌ صف٘ فىعي ،وٖلى
ً
طلً ًيىن اإلاهاب كض جأول مبلغ حٗىًٍه بيؿبت  ،%45ولىال ؤلانابت ليان كاصعا ٖلى الٗمل
بمضزىٌ ٌٗاصٌ  ،%100فةطا لم ًُغبِ اإلابلغ بما جبلى مً حٗىٌٍ بٗض زهم بضٌ الضف٘ الفىعي،
فةن طلً ٌٗني بللاء َظا اإلاخبلي فغَؿت لىخل اهسفاى اللُمت الكغاثُت للىلىص ،وٍيىن كض
احخم٘ ٖلى اإلاهاب زالزت مهاثب ،مهِبت ؤلانابت ،ومهِبت زهم بضٌ صف٘ الفىعي ،ومهِبت
اهسفاى اللىة الكغاثُت للىلىص ،مما ًضٖى اللًاء لالهخهاع للمهاب وٖضم مااػعة مهاثبه.
 .11ؤن مجلـ ؤلافخاء الفلؿُُني ًدٓغ عبِ الضًىن بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،بال ؤهه ًبُدها بطا جًغع الضاثً -
هدُجت اعجفإ ألاؾٗاع ؤو اهسفاى كُمت الٗملت -بمماَلت اإلاضًً اإلاىؾغ ،هىىٕ مً الٗلىبت بدله.
الخاجمت
ً
أوال :الىخائج:
 .1عبِ الخلىق والالتزاماث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ٖباعة ًٖ هٓام لغبِ اللُمت الاؾمُت للخلىق والالتزاماث بهظا
اإلااقغ بدُث ًدىاؾب م٘ اللىة الكغاثُت للىلىص.
 .2ؤباح اإلاكغٕ الفلؿُُني في الالتزاماث الخٗاكضًت مُالبت اإلاضًً اإلاىؾغ اإلاماَل بفغق ؾٗغ الضًىن التي في طمخه.
 .3لم ًدٓغ كاهىن الٗمل ؤو كاهىن الخإمحن عبِ مبالغ الخٗىٌٍ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت.
 .4جًاعبذ ؤخيام اللًاء الفلؿُُني بكإن الغبِ بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ،فمجها مً ؤًض وهانغ ،ومجها مً عفٌ
وهاٌَ.
 .5مجلـ الافخاء الفلؿُُني ًبُذ عبِ الخلىق بجضوٌ غالء اإلاِٗكت ٖىض جًغع الضاثً بمماَلت اإلاضًً اإلاىؾغ في
ؤحل ؾضاص الضًً ؤو اللغى هدُجت اعجفإ ألاؾٗاع ؤو اهسفاى كُمت الٗملت.
ً .6غي حمهىع الفلهاء (اإلاالىُت والكافُٗت والخىابلت) عص ٖضص الفلىؽ ال كُمتها وال ٖبرة بغالئها ؤو عزهها ،بِىما ًغي
ؤبى ًىؾف ؤهه ًجب ٖلى اإلاضًً ؤن ًاصي كُمت الىلض الظي َغؤ ٖلُه الغالء ؤو الغزو ًىم زبىجه في الظمت مً
هلض عاثج ،وَى اإلافتى به ٖىض الخىفُت.
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ً
زاهيا :الخىصياث:
ًىص ي الباخث بما ًإحي:
 .7هضٖى اإلاكغٕ الفلؿُُني لخٗضًل هو اإلااصة  133مً اللاهىن اإلاضوي لخهبذ ٖلى الىدى آلاحي( :بطا وان مدل الالتزام
الىلىص التزما إلاضًً بلضع ٖضصَا اإلاظوىع في الٗلضٖ،لى َّؤهه ًجىػ للمدىمت َّ
ؤو ملابله صف٘ مبلغ مً ُّ
الخضزل
ً
يغعا ً
لخصخُذ كُمت ُّ
بِىا).
الىلىص متى اعجفٗذ ؤو اهسفًذ كىتها الكغاثُت بهىعة ًخًغع مجها ؤي مً الُغفحن
ً
ً
 .8هضٖى اللًاء الفلؿُُني ٖمىما ،ومدىمت الىلٌ (صاثغة غؼة) زهىنا لخىخُض ؤخيامها ،وجبني مىكف واخض
بكإن كبىٌ عبِ الخلىق والالتزاماث بجضوٌ غالء اإلاِٗكت في وافت الخٗىًٍاث الىاقئت ًٖ بنابت الٗمل
وخىاصر الُغق.
 .9هضٖى اللًاء الفلؿُُني ٖلى ازخالف صعحاجه ،لغبِ الخلىق والالتزاماث الخٗاكضًت بجضوٌ غالء اإلاِٗكت متى
جبحن لها مماَلت اإلاضًً في ؾضاص الضًىن.
كائمت املساجع:
ً
أوال :الكخب:
 .1ؤخمض خكمذ ؤبى ؾخِذ ،هٓغٍت الالتزام في اللاهىن اإلاضوي الجضًض ،الىخاب ألاوٌ ،مهاصع الالتزام ،الُبٗت
الثاهُت1954 ،م ،مهغ ،مُبٗت مهغ.
 .2ؤهىع ؾلُان ،الىٓغٍت الٗامت لاللتزام ،الجؼء ألاوٌ ،مهاصع الالتزام ،1962 ،مهغ ،صاع اإلاٗاعف.
 .3بلخاج الٗغبي ،ؤخيام الالتزام في يىء الكغَٗت الاؾالمُت ،الُبٗت ألاولى2012 ،م ،ٌ1433-ألاعصن :صاع الثلافت
الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘.
 .4حالٌ ٖلي الٗضوي ،ؤخيام الالتزام ،مهغ :الضاع الجامُٗت.
 .5خبِب هللا ػهغٍا ،آلالُاث اإلاؿخسضمت في الخض مً ْاَغة الخطخم ،مجلت صعاؾاث لالكخهاص الاؾالمي ،الٗضص
ألاوٌ2014-ٌ1436 ،م.
 .6زالض ٖبض هللا اإلاهلح ،الخطخم الىلضي في الفله الاؾالمي.
 .7ؾمحر ٖبض الؿُض جىاغى ،هٓغٍت الالتزام ،ص.ن ،الاؾىىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاعف.
 .8نالح عيا ؤبى فغخت ،حغحر كُمت الىلىص وؤزغٍ في ؾضاص الضًً في الاؾالم ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت الىجاح،
.2005-ٌ1426
َ .9اعق واْم عجُل ،جُىَ٘ الخٗىٌٍ في ْـل الخدىالث الاكخهاصًت ،الٗغاق ،مجلت حامٗت طي كاع ،اإلاجلض
الثالث ،الٗضص الثاوي.2007/12/31 ،
ٖ .10بض الخىُم فىصٍ ،الخٗىٌٍ اإلاضوي ،ص ،ٍ.ص.ن.
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ٖ .11بض الغػاق ؤخمض الؿجهىعي ،الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي ،الجؼء ألاوٌ ،اإلاجلض ألاوٌ ،مهاصع الالتزام،
الُبٗت الثالثت ،1981 ،اللاَغة :صاع الجهًت الٗغبُت.
ٖ .12بض اإلاجُض الخىُم ،اإلاىحؼ في قغح اللاهىن اإلاضوي الٗغاقي ،الجؼء الثاوي ،ؤخيام الالتزام ،الُبٗت الثالثت،
 ،1977بغضاص :صاع الخغٍت للُباٖت.
ٖ .13بض هللا ٖمغ مدمض السخُباوي ،عبِ الٗملت الىلضًت وؤزغٍ في الخلىق والضًىن ،مجلت ولُت الكغَٗت
واللاهىن ،حامٗت ألاػَغ ،مهغ ،الٗضص.1999 ،19
ٖ .14ضهان الؿغخان وهىعي زاَغ ،قغح اللاهىن اإلاضوي ،مهاصع الخلىق الصخهُتٖ ،2005 ،مان :صاع الثلافت
لليكغ والخىػَ٘.2005 ،
ٖ .15ؼ الضًً الضهانىعي وٖبض الخمُض الكىاعبي ،اإلاؿئىلُت اإلاضهُت في يىء الفله واللًاء ،الجؼء الثاوي،
اللاَغة :صاع مدمىص لليكغ والخىػَ٘.
ٖ .16لي خُضع ،صعع الخيام قغح مجلت ألاخيام ،اإلاجلض ألاوٌ2003-ٌ1423 ،م ،الغٍاى :صاع ٖالم الىخب
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.
 .17مدمض ؤصًب الخؿُني ،مىؾىٖت اللًاء اإلاضوي الجضًض في احتهاص مدىمت الىلٌ الؿىعٍت ،الغغفت اإلاضهُت
بحن ٖامي .2000-1991
 .18مدمض زالض ألاجاس ي ،قغح اإلاجلت ،الجؼء الثاوي ،بحروث :صاع الىخب الٗملُت.
 .19مدمض الهضًم الًغٍغ ،مىكف الكغَٗت الاؾالمُت مً عبِ الخلىق والالتزاماث آلاحلت بخغحر ألاؾٗاع ،هضوة
عبِ الخلىق والالتزاماث اإلااحلت بخغحر ألاؾٗاع.
 .20مدمض اللغي ،الغبِ اللُاس ي يىابُه وآعاء الاكخهاصًحن ؤلاؾالمُحن فُه ،مجلت صعاؾاث اكخهاصًت
بؾالمُت ،اإلاجلض الغاب٘ ،الٗضص الثاوي.
 .21مدمض اإلاغس ي ػَغة ،اإلاهاصع غحر الاعاصًت لاللتزام في كاهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت لضولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،
الُبٗت ألاولى ،2002 ،الاماعاث :مُبىٖاث حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.
 .22مىجض الهاصق مدمض الخؿحن ،ؤزغ الخطخم ٖلى الخلىق والالتزاماث آلاحلت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت
الخغَىم.2009 ،
 .23مىىع اكباٌ ،مؼاًا عبِ الخلىق والالتزاماث آلاحلت بخغحر ألاؾٗاع ومؿاوثه ،وعكت ٖمل ملضمت للىضوة عكم
 ،19اإلاىؾىمت (عبِ الخلىق والالتزاماث اإلااحلت بخغحر ألاؾٗاع) ،اإلاٗهض الاؾالمي للبدىر والخضعٍب ،البىً
الاؾالمي للخىمُت.
 .24هضوة عبِ الخلىق والالتزاماث اإلااحلت بخغحر ألاؾٗاع ،اإلاٗهض الاؾالمي للبدىر والخضعٍب ،البىً الاؾالمي
للخىمُت.
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 .25هًاٌ حماٌ حغاصة :ؤخيام اإلادىمت الٗلُا في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت ،الجؼء ألاوٌ.2014 ،
 .26هًاٌ حغاصة ،ػٍاص زابذ ،ؤقغف فاعؽ ،اإلاىؾىٖت الٗملُت في قغح مىاػٖاث الٗمل ،الُبٗت ألاولى-ٌ1439 ،
.2017
 .27هًاٌ حماٌ حغاصة :مباصت مدىمت الىلٌ في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت ،الجؼء الثاوي.2019 ،
 .28هًاٌ ُٖا الضوًٍ ،الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع اإلااصًت اإلاؿخلبلُت الىاحمت ًٖ الاناباث الجؿضًت ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت الكغٍ ألاوؾِ.2016 ،
ً .29اؾحن الجبىعي وٍاؾحن اللًاة ،مضي حىاػ بحباع الضاثً ٖلى كبىٌ الىفاء بغحر الش يء اإلاؿخدم طاجه في
اللاهىن اإلاضوي ألاعصوي ،مجلت اإلاىاعة ،الٗضص الثالث ،اإلاجلض (.2014 ،)20
ً .30ىؾف مدمض ٖبُضاث ،مهاصع الالتزام ،الُبٗت ألاولى2009-ٌ1430 ،م ،ألاعصن :صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘
والُباٖت.

ً
زاهيا :اللىاهين واملركساث إلاًظاحيت:
 .1اللاهىن اإلاضوي عكم  4لؿىت .2012
 .2كاهىن الٗمل عكم  7لؿىت .2000
 .3كاهىن الخإمحن عكم  20لؿىت .2005
 .4اإلاظهغاث الاًًاخُت لللاهىن اإلاضوي الفلؿُُني ،غؼة :صًىان الفخىي والدكغَ٘.2003 ،

ً
زالثا :املىاكع الالكتروهيت:

 .1مىك٘ كاهىن.www.qanon.ps /
 .2مىك٘ مىؾىٖت اللىاهحن وؤخيام اإلاداهم الفلؿُُيُت.www.maqam.najah.edu /
 .3صاع الافخاء الفلؿُُيُت .www.darifta.org/
 .4مجم٘ الفله الاؾالمي الضولي .www.iifa-aifi.org/
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مً وجهت هظر طلبت الدراصاث العليا في الجامعت الاردهيت
The Impact Social Networks has on the Jordanian Cultural and
National Identity
From the perspective of Graduate Students at the University of Jordan
د.عبد الضالم همر العىامرة  /مليتالعلىم التربىيت -الجامعت ألاردهيت  -الاردن
امللخص :

هضفذ الضعاؾت لخىطُذ جأزيراث شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت والشلافُت لضي ػلبت الضعاؾاث الللُا في
الجاملت ألاعصهُت ،وكُاؽ الفغوق في مؿخىي جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت مً وظهت هـغ ػلبت
الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت بازخالف (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل
الاظخماعي) ،واكخمضث الضعاؾت مىهج الضعاؾاث الىصفُت الخدلُلُت ،وجيىن مجخمم الضعاؾت مً ظمُم الؼلبت اإلاسجلين للفصل ألاوٌ
ً
 ،2020/2019والبالغ كضصهم ( )1772ػالبا وػالبت خؿب جلاعٍغ الجاملت ألاعصهُت لللام الضعاس ي  ،2019وجم جىػَم أصاة الضعاؾت
كلى كُىت كشىائُت ميىهت مً ( )248مً ػلبت ولُت الللىم التربىٍت (الضعاؾاث الللُا اإلااظؿخير والضهخىعاه) في الجاملت ألاعصهُت،
وبُيذ الضعاؾت وظىص صعظت جأزيراث مغجفلت إلاخابلت شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت والشلافُت ألاعصهُت مً وظهت هـغ
ً
ئخصائُا في جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت
ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت ،ووظىص فغوق صالت
ً
ئخصائُا في اججاهاث
والشلافُت حلؼي إلاخغير صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي ،فُما أؿهغث الضعاؾت كضم وظىص فغوق صالت
ُ
الؼلبت هدى جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت حلؼي إلاخغير (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت)
وجىص ي الضعاؾت بلُام الجاملت بخفلُل كمل مىاكم الخىاصل الاظخماعي التي جضًغها الجاملت ألاعصهُت مً زالٌ وشغها لألزباع
وألاخضار الؿُاؾُت ووشغ اإلافاهُم الؿُاؾُت التي حلؼػ وعي الؼلبت بالهىٍت الشلافُت والىػىُت.
الهلماث الدالت  :شبياث الخىاصل الاظخماعي ،الهىٍت الشلافُت والىػىُت ألاعصهُت ،ػلبت الضعاؾاث الللُا.
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Abstract
The study sought to clarify the effect social networks have on the national and cultural
identity of postgraduate students at the University of Jordan. Moreover, measuring the different
levels of impact social networking sites have on the cultural and national identity form the
perspective of postgraduate students at the University of Jordan according to the gender, academic
level, academic year, the level to which they use social networking sites. The study adopted the
analytical descriptive approach. The study community was made up of all students registered for
the first semester 2019/2020, 1772 students, according to the University of Jordan 2019 reports.
The study tool was distributed in a random sample of 248 students of the Faculty of Educational
Sciences (Postgraduate Studies, Masters and PhD) at the University of Jordan.
The study showed that following- up with social media networks have a high influence on the
Jordanian national and cultural identity from the University of Jordan postgraduate students’
perspective. It also indicated that there are statistically significant differences for the social
networks’ impact on the Jordanian national and cultural identity which are attributed to the degree
of social networks follow-up variable. Moreover, it revealed that there are no statistically significant
differences in the students’ attitudes towards the impact of social networking sites on the cultural
and national identity which are due to the variables of gender, academic level and academic year.
The study recommend that the University activates the social networking sites run by the
University of Jordan by publishing news, political events and spreading the political concepts which
promote students’ awareness regarding cultural and national identity.
Keywords: Social Networks. Jordanian Cultural and National Identity. Postgraduate Students.
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العىامرة

مقدمت
شهض اللالم في أوازغ اللغن اللشغًٍ جدىالث هبيرة في مجاٌ الاجصاالث والخىىىلىظُا ،هظلً ؤلاكالم ،ئط حلمل
شبىت الاهترهذ واللىىاث الفظائُت كلى بض مىاصها بشيل خغ ججاه اإلاخللي بغع الىـغ كً ميان جىاظضه ،ألامغ الظي
كؼػ كملُت الخباصٌ والاهفخاح الشلافي ،بين صوٌ اللالم .وإلافهىم الهىٍت أبلاص اظخماكُت ال ٌشترغ فُه الاهخماء اإلابني
كلى أؾاؽ وعاسي أو كبلي أو مظهبي ،بل هخلبير خس ي وشلىعي صازلي جسخاعه الظاث ؤلاوؿاهُت ججاه الىاكم الاظخماعي،
اللالم الاظخماعي البالجين ) (Laplatineئلى أن ٌلترف بدلُلت طبابُت بمفهىم الهىٍت بلىله "ئنها مً أهثر
وهظا ما صفم ِ
ً
اإلافاهُم الفلؿفُت فلغا كلى اإلاؿخىي الخظاعي ،لىىه باإلالابل ًخمخم بفاكلُت أًضًىلىظُت هبري( ،)1للض أصبدذ
شبياث الخىاصل الاظخماعي أخض أصواث الغؼو الشلافي والفىغي ،وطلً مً زالٌ ما ًخم وشغه وجضاوله كبر هظه
الشبياث ,والتي جغهؼ كلى مجمىكت مً اإلايىهاث ألاؾاؾُت التي جدضص هىٍت الفغص وحلىـ اهخماءه ووالئه الفىغي
والىػني ،وفي هفـ الىكذ حلمل ألامم والضوٌ بيل ما جمخلً مً ميىهاث فىغٍت وزلافُت وخظاعٍت للمدافـت كلى
هىٍتها الىػىُت ؾىاء مً زالٌ البرامج الخللُمُت أو الشلافُت والؿُاؾُت ،وطلً بهضف الخفاؾ كلى هظه الهىٍت
وغغؾها لضي ألاظُاٌ ،وحشيلذ الهىٍت الىػىُت والشلافُت الاعصهُت هدُجت الـغوف والخؼىعاث التي شهضتها الضولت
الاعصهُت ،وكلُه ظاءث هظه الضعاؾت لبُان أزغ شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت ألاعصهُت مً
وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت.
مشهلت الدراصت:
هدُجت لتزاًض اهدشاع اؾخسضام ػلبت الجاملاث إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي مما كض ًإزغ كلى هىٍتهم الىػىُت
والشلافُت ،وللض أشاع الغامضي ئلى أهه في طىء الخأزير الؿلبي لىؾائل الاكالم كلى اللُم مً زالٌ الشلافاث اإلافخىخت
كلى بلظها البلع وجضاوٌ اللُم الغصًئت ،وؾعي الضوٌ الىبري لفغض زلافتها وكُمها كلى اللالم( ،)2فلض جغجب كلى
طلً جدىٌ في اللُم بصىعة كامت واللُم الاظخماكُت بصىعة زاصت لضي ػالب الجاملاث ،وفُما ًخللم بالخغير في
ً
اللُم ومضلىالتها لضي الشباب الجامعي ،فلض جبين في الضعاؾت التي أظغاها()3أن هىان هشيرا مً اللُم والاججاهاث
الؿلبُت التي اهدشغث بين الشباب الجامعي ومً أهمها اؾخسضام مصؼلخاث غغبُت ،وهي جىشف كً زلل واضح في
مىـىمت كُم الشباب الجامعي .ومً هىا جىمً مشيلت الضعاؾت في جىطُذ وبُان جأزيراث شبياث الخىاصل الاظخماعي
كلى الهىٍت الىػىُت والشلافُت لؼلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت ،وٍخفغق مً هظا الدؿاؤٌ الدؿاؤالث
الفغكُت الخالُت:

( )1ىنتنجتون ،صموئيل .من نحن؟ ،التحديات التي تواجه الهوية األمريكية ،ترمجة حسام الدين خضور ،دمشق :دار احلصاد للنشر ،2005 .ص.37

( )2الغامدي ،ماجد .االعالم والقيم .الرياض :موسسة خالوق ،2009 ،ص.76

( )3خليفة ،عبد اللطيف .التغيري يف نسق القيم لدى الشباب اجلامعي مظاىره وأسبابو .المؤتمر السنوي الثاني بجامعة الزرقاء األهلية بعنوان "الشباا الجبامعيث اقاهتبه وقيمبه هبي علبم مت يبر" ،منن
 29-27يوليو ،االردن.2004 ،
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د.عبد الضالم همر
العىامرة

ما مؿخىي جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت ألاعصهُت مً وظهت هـغ

ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت؟
 هل جىظض فغوق طاث صاللت ئخصائُت كىض مؿخىي صاللت ( )α=0.05في اججاهاث الؼلبت هدى جأزيرمىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت مً وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت
ألاعصهُت بازخالف (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي).
أهميت الدراصت:
جىمً أهمُت الضعاؾت في أنها حؿلؽ الظىء كلى مىطىق جأزير شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت
والشلافُت ,خُض أن الخدضي الظي جىاظهه الضوٌ هى هُفُت اإلادافـت كلى الهىٍت الىػىُت والشلافُت في جؼاًض اهدشاع
شبياث الخىاصل الاظخماعي وؤلاهترهذ والظي ًخمخم فُه اإلاشاهض بدم الازخُاع اإلاؼلم بما ٌؿمله وَشاهضه ،مما ًؼٍض
مً اخخماالث ملضعة شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى ازتراق ميىهاث شخصُت فئت الشباب التي جخلغض أهثر مً
ً
غيرها ،مما كض ًإزغ بشيل ؾلبي كلى هىٍتها ,ألامغ الظي ًىلىـ ؾلبا كلى اإلاجخملاث بشيل كام ،وكلى فئت الؼلبت
بشيل زاص ،وفي طىء جؼاًض وؿب ؤلاكباٌ كلى اؾخسضام شبياث الخىاصل الاظخماعي مً كبل ػلبت الجاملاث ،جبرػ
الخاظت ئلى فهم أبلاص جأزير هظه الشبياث كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت في ؿل ما ًخم وشغه في هظه اإلاىاكم مما كض
ً
ًإزغ كلى شخصُت الؼالب واججاهاجه ومىاكفه اججاه ألاخضار الؿُاؾُت كلى الؿاخت ألاعصهُت ،وبشيل أهثر جدضًضا
جبرػ أهمُت الضعاؾت باآلحي:


ًمىً أن حؿهم هظه الضعاؾت في جىفير مللىماث وبُاهاث للجاملاث ألاعصهُت ووػاعة الخىمُت

الؿُاؾُت وغيرها مً الجهاث خىٌ أزغ شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت لضي الؼلبت.


ًأمل أن حؿهم هظه الضعاؾت في ئزغاء اإلاىخبت ألاعصهُت واللغبُت خىٌ هظا اإلاىطىق الظي ًلم كلى

ظاهب هبير مً ألاهمُت باليؿبت للباخشين والضاعؾين في اإلاجاٌ الاظخماعي والؿُاس ي والتربىي.
أهداف الدراصت:
هضفذ الضعاؾت لبُان جأزيراث شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت والشلافُت لؼلبت الضعاؾاث
الللُا في الجاملت ألاعصهُت ،وٍخفغق مً هظا الهضف ألاهضاف الفغكُت الخالُت:
-

كُاؽ مؿخىي جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت ألاعصهُت مً وظهت هـغ

ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت؟
 كُاؽ فغوق طاث صاللت ئخصائُت كىض مؿخىي صاللت ( )α=0.05في اججاهاث الؼلبت هدى جأزيرمىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت مً وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت
ألاعصهُت بازخالف (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي).
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العىامرة

مصطلحاث الدراصت
الهىيت الثقافيتّ :
حلغف الهىٍت الشلافُت كلى أنها "مجمىكت مً الؿماث الشلافُت التي جخصف بها ظماكت مً
الىاؽ في فترة ػمىُت ملُىت ،والتي جىلض ؤلاخؿاؽ لضيهم باالهخماء ئلى شلب ملين والاعجباغ بىػً ملين ،والخلبير كً
هظا الاعجباغ بمشاكغ الاكتزاػ والافخساع بالشلب الظي ًيخمي ئلُه هإالء ألافغاص"

()1

ً
ائُا كلى أنها :الخصائص والؿماث الشلافُت التي ّ
حلبر كً الشلافت ألاعصهُت التي حلبر
وحلغف الهىٍت الشلافُت ئظغ
كنها اللُم واإلالخلضاث الشلافُت الؿائضة في اإلاجخمم ألاعصوي ،وجم كُاؾها مً زالٌ فلغاث أصاة الضعاؾت.
ً
الهىيت الىطىيت" :هي هخاط اظخماعي زلافي جاعٍخي كام وجمشل كالكت مخياملت ،وحغؼي مضي واؾلا للخصيُف
ً
ً
()2
والخىـير ،وحلؼي الىاؽ شلىعا بأنهم مغجبؼىن ببلظهم بغابؽ مدضص وجخجاوػ أخُاها ول الىالءاث الؼبلُت"
ً
ٌلغف الباخض الهىٍت ئظغائُا كلى أنها :مجمىكت الؿماث التي حلىـ زصىصُت ملُىت ألمت أو فئت جميزها كً
ً
ً
غيرها والتي جسلم لضي ألافغاص خؿً الاهخماء لهظه ألامت وحلؼي ُبلضا مدضصا لصخصُت هظه ألامت مما ًسلم لضيهم
هىٍت جغجبؽ بىػً ملين  ،وجم كُاؾها مً زالٌ فلغاث أصاة الضعاؾت.
شبهاث الخىاصل الاجخماعي:
ً
وحعرف اصطالخا :هي "مجمىكت هىٍاث اظخماكُت ًيشئها أفغاص أو مىـماث لضيهم عوابؽ هدُجت الخفاكل
الاظخماعي ،وٍمشلها هُيل أو شيل صًىامُيي لجماكت اظخماكُت وحلخمض صعاؾت الشبياث الاظخماكُت كلى هـغٍت
الشبياث مؿخسضمت اإلاىدىُاث ،والخدلُل الؿىؾُىلىجي"
وحلغف ئظغ ً
ائُا كلى أنها:زضمت ملضمت كبر شبىت الاهترهذ حؿمذ لألفغاص طمً مىاكلها بخلغٍف أهفؿهم مً
()3

زالٌ بىاء ملفاث حلغٍف شخصُت وفم جصىعاتهم كً طواتهم بىؾاػت الىصىص والصىع والفُضًى والصىث
واإلاؿابلاث اللصيرة والاؾخؼالكاث ،وجم كُاؾها مً زالٌ فلغاث أصاة الضعاؾت.
إلاطار الىظري:
هظريت معالجت املعلىماث :حلخبر هظه الىـغٍت ئخضي هـغٍاث كلم الىفـ التي خاولذ جلضًم ألاؾاؽ الضافعي
للهىٍت وحشيلها مً زالٌ همىطظين هامين هما :هـغٍت اللؼو الاظخماعي ،وهـغٍت الخىافغ أو الخظاص اإلالغفي ،واللخان
عهؼجا كلى كملُخين أؾاؾِخين لىـغٍاث الهىٍت اإلاخمشلت في ؤلاصعان الاهخلائي ،واإلادافـت وؤلابلاء كلى مؿخىي ملين
لخلضًغ الظاث ،فىـغٍت اللؼو الاظخماعي جىاولذ اللملُت التي ٌلمل فيها الفغص كلى اللؼو الؿببي للـىاهغ الاظخماكُت،
()1عبد الكايف ،إمساعيل عبد الفتاح .التعليم والهوية هي العالم المعاصر (مع التطايق على مصر) ،ابوظيب ,مركز االمارات للدراسات االسرتاتيجية ،2001 ،ص ص .23-22

( )2طو ،غسان .المواطنة ومشروع الدولة العادلة هي لانان  ،بحث هي كتا المواطنة والدولة مقاربات واتجاهات ،مجعية ادلعارف اإلسالمية الثقافية  ،بريوت،2010 ،ص.210

( )3الدبيسي ،عبد الكرمي علي ،والطاىات ،زىري ياسني .دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاىات ومواقف لدى طلبة اجلامعات االردنية ،دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية ،عمان،
اجلامعة االردنية،2013 ،)1( 40.ص.69
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د.عبد الضالم همر
العىامرة

خُض أشاعث ألابدار ئلى أهه كىضما ًجغي ألافغاص كغاعاث بىاء كلى كؼوهم فهم ٌؿدؿلمىن للخدغٍفاث اإلالغفُت
واإلاخمشلت بالخديزاث الخاصت بسضمت الظاث ،والخديزاث اإلاغجبؼت بمشاهضة ألافلاٌ في اإلاىاكف التي ًخفاكلىن ملها،
فالخديزاث الخاصت بسضمت الظاث جـهغ كاصة كىضما ٌلؼو الفغص الـىاهغ ؤلاًجابُت الؾخلضاصاث جمشل ؾماث شخصُت
لضًه ،في خين ٌلؼو الـىاهغ الؿلبُت ئلى كىامل مىكفُت ،أما في خالت الخديزاث اإلاغجبؼت بمشاهضة الفلل فان الـىاهغ
الؿلبُت حلؼي للمىاكف ئطا واهذ لها صلت بالصخص اإلاالخف ،وللؿماث اإلاغجبؼت باإلاىاكف كىضما جيىن طاث صلت
بظلً الصخص(.)1
وأن مفهىم الظاث ًخيىن مً الاججاهاث التي ًخم اشخلاكها مً جىـُم أوطاق الجماكت واإلاؿخىٍاث الاظخماكُت
ً
التي ًيخمي ئليها الفغص ،فالهىٍت كباعة كً ججمم مً الاججاهاث ألاهثر أو ألاكل زباجا ،هما أن الضافم الغئِس ي للمدافـت
كلى الهىٍت وؤلابلاء كليها هى جلضًغ الظاث ،فاألفغاص ًداولىن اإلادافـت كلى صىع اًجابُت لىفؿهم ملاعهت باألفغاص
آلازغًٍ ،فاطا جم مً ظهت أزغي تهضًض الاججاهاث الشابخت التي جيىن الهىٍت في الخفاكالث الاظخماكُت ،فان الخىافغ
ً
ًصبذ كائما بين صىعة الظاث الضافلُت واإلاخسُلت .وهىان ازخالف في جدلُل مؿخىي جأزير الخصائص الفغصًت للفغص
في حشىُل جىظهاجه واكخلاصاجه الؿُاؾُت ،وبالخالي حشىُل هىٍخه الؿُاؾُت ،وبين صوع اإلاجخمم بؿُاكاجه اإلاسخلفت في
الخأزير كلى خمل الفغص كلى جيىًٍ وحشىُل جىظهاث واكخلاصاث وهىٍت ؾُاؾُت ملُىت ،خُض أشاعث بلع هظه
الخىظهاث الىـغٍت ئلى صوع الفغص في حشىُل جىظهاجه واكخلاصاجه وهىٍخه الؿُاؾُت ،مشل هـغٍت اإلاسؼؽ وهـغٍاث
ً
ملالجت اإلاللىماث ،في خين أكؼذ هـغٍاث أزغي هىـغٍت الضوع الاظخماعي والىـغٍت البىائُت الاظخماكُت صوعا
للؿُاكاث الاظخماكُت وللخفاكل الاظخماعي في جدضًض شيل الخىظهاث والاكخلاصاث والهىٍت الؿُاؾُت التي ًمىً للفغص
ً
أن ًدملها ،هما وأكؼذ صوعا لخفاكل الفغص بسصائصه وميىهاجه اإلالغفُت مم الؿُاكاث الاظخماكُت وميىهاتها في الخأزير
كلى حشىُل الخىظهاث والاكخلاصاث الؿُاؾُت والهىٍت الؿُاؾُت للفغص ،مشل هـغٍت الخمشُالث الاظخماكُت(.)2
جأزير شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيتً :ىلىـ جأزير شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى ألافغاص
ً
واإلاجخمم كلى مسخلف مجاالث الخُاة (الؿُاؾُت ،الاكخصاصًت ،الاظخماكُت) ،وهـغا ألهمُت هظه الشبياث مً وظهت
هـغ ألافغاص ،أصبذ باميانهم ئوشاء مىاكم زاصت بهم كلى جلً الشبياث للخىاصل مم ألاصضكاء واإلالاعف .هما أن
لىؾائل الاكالم الالىتروهُت والخللُضًت ألازغ الىبير في كملُت الخيشئت الاظخماكُت للفغص بلض صوع ألاؾغة واإلاضعؾت ،فمً
زالٌ اإلالاعف واإلاللىماث التي جلضمها جلً الىؾائل فأنها جإزغ في ملخلضاث اإلاجخمم وكُمه ومُىله واججاهاجه وملاعفه،
وجىمً الازاع الؿلبُت لخلً الىؾائل والشبياث كلى الؼلبت بخأزيرها كلى صختهم اللللُت والبضهُت مً زالٌ الجلىؽ

Kelley, HH. AttributioninSoocialInteraction .Morristown,NJ: general Learning press. 1971.

)(1

()2جوحيننان ،غنندير عرفننات ياسننني ،درجببة هاعليببة برنببامح مقتببر لتنميببة المعرهببة والببوعي السياسببي لببدر طلاببة المرالببة األساسببية العليببا .رسننالة ماجسننتري غننري منشننورة ،جامعننة عمننان العربيننة ،عمننان،
.
األردن2006،
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لفتراث ػىٍلت كلى مخابلتها ،وهظلً ًإزغ كلى الؿلىن الاظخماعي لضيهم بمُىلهم ئلى اللىف واللضوان والاهدغاف
لخللُض أفالم اللىف والجغائم التي حلغطها جلً الشبياث(.)1
وجـهغ الهىٍت الشلافُت همجمىكت مً اإلايزاث والبنى اإلاىطىكُت ،هما هى الخاٌ في الخفىير اللفىي طمً ؤلاػاع
الجمعي ،ؤلاػاع الاظخماعي وؤلاػاع الخاعٍخي .هما أنها جـهغ همبضأ أو كملُت مىطلُت لألشُاء (هما هى الخاٌ في الخفىير
اللفىي في ئػاع "الخبراث اإلالاشت"" ،الىعي والالوعي الفغصي") .بين هظًً اللؼبين اإلاخظاصًً ًـهغ كاصة بلع
الخىافم أو الخباصلُت ،لىً في خاالث ملُىت ًـهغ بُنهما هىق مً الصغاق ً
أًظا .وجىصف الهىٍت الشلافُت كاصة بأنها ما

ٌلبر كً جفغص اإلاجمىكاث ،أفغ ًاصا أو مجخملاث ،وما ًمىلهم مً الصغاق الفىغي أو اللملي ،وما ًمسح ببؿاػت وهلاء
"الخضوص" التي جفصل بُنهم ،وما ًترظم مُل اللالكاث اإلاخباصلت بين الخلائم اللغىٍت ،والخلائم الضًيُت ،وخلائم
اليؿب ،والخلائم الجمالُت بملىاها الىاؾم والخلائم الؿُاؾُت(.)2
الدراصاث الضابقت:
وجمىً الباخض مً عصض الضعاؾاث الخالُت طاث اللالكت اإلاباشغة وغير اإلاباشغة بمىطىق البدض:
الدراصاث العربيت:
 دراصت جعفري ،هبيلت( ،)3( )2017هضفذ هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت ئلى الخلغف كلى اولياؾاث
اؾخسضام مىكم فِـ بىن مً ػغف الشباب الجامعي الجؼائغي كلى ملالم هىٍخه الشلافُت ،بالخؼبُم كلى كُىت
كصضًت ،بلغذ  147مً الشباب الجامعي بجاملت أم البىاقي ،بىاؾؼت اؾخماعة الاؾخبُان ،واكخمضث الضعاؾت
مىهج الىصفي الخدلُلي ،وزلصذ الضعاؾت ئلى اللضًض مً الىخائج أهمها أن أغلبُت اإلابدىزين ًفظلىن اؾخسضام
اللهجت اللامُت في مىكم فِـ بىن ،الظي ٌلخبر اإلاىكم اإلافظل لهم ،وٍفظلىن هخابتها بدغوف أظىبُت أهثر ختى
مً الىخابت باللامُت بدغوف كغبُت ،ومدضصاث الهىٍت الشلافُت لضي الشباب الجامعي كُىت الضعاؾت جخمشل في
ً
ً
ؤلاؾالم أوال ،والجؼائغ زاهُا زم اللغت اللغبُت.
 دراصت الربعاوي ،اخمد ( ،)4( )2017هضفذ الضعاؾت ئلى جدضًض اججاهاث ػلبت الخللُم ما بلض
ألاؾاس ي بؿلؼىت ُكمان هدى الهىٍت الىػىُت ،وجم ظمم البُاهاث بىاؾؼت اؾدباهت ميىهت مً  36فلغة مىػكت
ً
كلى زمؿت مداوع ،وجم الخأهض مً صضكها وزباتها .وكض ػبلذ الضعاؾت كلى  1928ػالبا وػالبت مً ػلبت
الخللُم ما بلض ألاؾاس ي في زمـ مدافـاث .واكخمضث الضعاؾت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،وأؿهغث الىخائج

( )1عبد الغفار ،فيصل .شبكات التواصل االجتماعي ،عمان :دار اجلنادرية.عبد الغفار ،2015 ،ص.145
)(2
indistincts (Paris: Editions du seuil, 1983 Jean-Claude Milner, Les noms,1983

( )3جعفننري ،نبيلننة ،انعكاسننات شننبكات التواصننل االجتمنناعي علننث اذلويننة الثقافيننة للشننباب اجلننامعي اجلزائننري شننبكة فنني بننوك ا و جناً  ،مجلببة العلببوم االنسببانية ،اجلزائننر ،جامعننة العننره بننن م ينندي ام

البواقي.121-81 ،2017 ،)31( ،

( )4الربعاين ،امحد .اجتاىات طلبة التعليم ما بعد االساسي بسلطنة عمان حنو اذلوية الوطنية .مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قاموس ،2017 ،)1( 11 ،ص ص .16-1
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ً
اكتزاػ الؼلبت بالهىٍت الىػىُت ،وخغصهم كلى جمشلها بضعظت كالُت ظضا .هما أؿهغوا عفظهم بشضة ليافت
الؿلىواث التي جدىافى مم الهىٍت الىػىُت ،وئلى جسىفهم بضعظت هبيرة مً بلع اإلاصاصع اإلاهضصة للهىٍت الىػىُت.
 دراصت غضبان ،غاليت ( ،)1( )2018هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الىشف كً أزغ اؾخسضام شبياث
الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت ،وكض جم اجباق مىهج اإلاسح الىصفي باالكخماص كلى أصاة الاؾخبُان لجمم
البُاهاث مً اإلابدىزين الظًً ًمشلىن كُىت مً مؿخسضمي الفِـ بىن مً ظاملت باجىت البالغ كضصهم ()494
ػالب وػالبت .وكض جىصلذ الضعاؾت ئلى مجمىكت مً الىخائج وهي :أن أغلب أفغاص اللُىت ٌؿخسضمىن الفِـ
بىن مىظ ( 4ؾىىاث ئلى  5ؾىىاث) ،هما وٍضزل أغلب أفغاص اللُىت ئلى شبىت الخىاصل الاظخماعي الفِـ بىن
مً الهاجف الظويً ،لض ي أفغاص اللُىت (مً ؾاكت ئلى ؾاكخين) في اؾخسضامهم للفِـ بىن ،هما جىصلذ
الىخائج ئلى أن أفغاص اللُىت ًضزلىن الفِـ بىن باؾم مؿخلاع.
الدراصاث ألاجىبيت:


دراصت مارك وليىجىيً وداي ،)2( )2009( Mark, Qingwen, Day, بعىىان:
Explaining Why Young Adults Use MySpace and Facebook

هضفذ هظه الضعاؾت الخلغف ئلى اؾخسضام الشباب الجامعي إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي بالخؼبُم كلى مىكعي
 ،Facebook ،Myspaceوكض اكخمض الباخض في صعاؾخه الاؾخؼالكُت كلى أصاة مجمىكاث اإلاىاكشت اإلاغهؼٍت كلى كُىت
بلغ كىامها  50مفغصة مً ػلبت  Central Califoniaبالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وجىصلذ الضعاؾت ئلى أن أهم صوافم
اؾخسضام الشباب الجامعي للمىكلين في أنها وؾُلت اجصاٌ ّ
فلالت باالجصاٌ باآلزغًٍ ،وأنها وؾُلت اجصاٌ ؾهلت
لالجصاٌ باألهل وألاصضكاء ،وأن صافم الفظىٌ لضي هإالء الشباب ظللهم ًلبلىن كلى الاشتران فيها الهدشاف
اللالم اإلادُؽ بهم ،وظللهم أهثر شلبُت وظاطبُت في كُىن آلازغًٍ.


دراصت " ًىليس ي"  ،)3( )2010(Ulusuبعىىان:

Determinant factors of time spent on Facebook: Brand community engagement and usage
types

هضفذ الضعاؾت ئلى الىشف كً اللىامل اإلاإزغة في ػىٌ الىكذ الظي ًلظُه اإلاؿخسضمىن لشبىت "الفِـ
بىن" مً زالٌ اؾدباهت جم جىػَلها كلى كُىت مً مؿخسضمي "الفِـ بىن" في جغهُا ،وجيىهذ اللُىت مً ( )199مً
الاهار و( )207مً الظوىع وجغاوخذ أكماعهم ما بين ( )58-18كام ،واكخمضث الضعاؾت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي،
( )1غضنبان ،غالينة .أ نر اسنت دام شننبكات التواصنل االجتمناعي علنث اذلوينة الثقافيننة لندى الطلبنة اجلنامعيني اجلزائنريني يف ظننل العودلنة االعالمينة – دراسنة علنث عينننة منن مسنت دمي الفايسنبوك اامعنة باتنننة
أ و جاً .أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة احلاج خلضري بانتو  ،1اجلزائر.8102.

Mark Urista, A., Qingwen Dong, Day, Kenneth D., Explaining Why Young Adults Use MySpace and Facebook

)(2

.Through Uses & Gratification Theory ,Human Communication, Vol, 12 Issue 2, Summer, 2009.
)(3

Ulusu,Y.Determinant factors of time spent on Facebook: Brand community engagement and usage types ,Journal
of Yasar University,18(5),2010,pp,(2949-2957).
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وواهذ أهم الىخائج التي جىصلذ ئليها الضعاؾت أن الدؿلُت واللالماث والاكالهاث الخجاعٍت وألاوكاث الخغة جؼٍض مً
الىكذ الظي ًلظُه ألافغاص كلى شبىت "فِـ بىن" ،هما أشاعث هخائج الضعاؾت ئلى أن غير اإلاتزوظين واهىا أهثر
ً
ظىىخا للظاء وكذ أػىٌ في اؾخسضام الشبىت مً أظل الدؿلُت ،ملاعهت باإلاتزوظين.
الخعليق على الدراصاث الضابقت:
اجفلذ الضعاؾت الخالُت مم الضعاؾاث الؿابلت في الاكخماص كلى اؾخسضام اإلاىهج الىصفي اإلاؿحي ،ومً زالٌ
اؾخلغاض كىاوًٍ الضعاؾاث الؿابلت هجض أنها عهؼث كلى مىاطُم مخلللت بالهىٍت الىػىُت أو اؾخسضاماث مىاكم
الخىاصل الاظخماعي ،ولم جدىاوٌ أًت منها أزغ شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت ألاعصهُت مً
وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت الاعصهُت ،مما ًميز الضعاؾت الخالُت كً الضعاؾاث الؿابلت مً خُض
مداولتها كُاؽ جأزيراث مخابلت ػلبت الضعاؾاث الللُا لشبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت،
باإلطافت ئلى أنها جغهؼ كلى ػلبت الضعاؾاث الللُا.
وجىمً ؤلافاصة مً الضعاؾاث الؿابلت في كضص مً الجىاهب أهمها :الاؾخفاصة مً الجىاهب اإلاىهجُت للضعاؾاث
اإلاُضاهُت التي ههجتها ملـم هظه الضعاؾاث ،وألاؾالُب وألاصواث اإلاؿخسضمت للُاؽ اإلاخغيراث ،والخىؿُف ألامشل
لألؾالُب الاخصائُت الؾخسغاط الىخائج ،مما ًثري الضعاؾت وَلمم صالالتها في ئػاع اللالكاث اإلاسخلفت بين مخغيراث
الضعاؾت ،هظلً الافاصة في وطم أؾئلت الاؾخبُان وفي ملاعهت هخائج الضعاؾت بالضعاؾاث ألازغي.
هىع الدراصت ومىهجها:
جصىف هظه الضعاؾت طمً الضعاؾاث الىصفُت الخدلُلُت التي حؿتهضف الخلغف كلى ألاوصاف الضكُلت
للـاهغة التي ًلىم الباخض بضعاؾتها مً خُض ػبُلتها وماهُتها ووصفها الخالي واللالكاث بُنهما وبين اللىامل
اإلاسخلفت اإلاإزغة فيها ()1خُض ٌؿمذ للباخض بضعاؾت كضص هبير مً اإلاخغيراث في وكذ واخض ،وجلضًم كاكضة ملغفُت
واخضة للبُاهاث الخاصت بهظا الجمهىعً ،مىً اؾخسضامها في وصف جغهُبخه وبىائه ،وازخُاع اللضًض مً الفغوض
الللمُت الخاصت بين هظه اإلاخغيراث(.)2
مجخمع الدراصت وعيىتها:
ًخيىن مجخمم الضعاؾت مً ظمُم الؼلبت اإلاسجلين للفصل ألاوٌ  ،2020/2019خُض جم جىػَم ألاصاة كليهم،
ً
والبالغ كضصهم ( )1772ػالبا وػالبت خؿب ئخصائُاث الجاملت ألاعصهُت لللام الضعاس ي .2020-2019

) (1

( Wimmer, roger, d and Dominick, joseph, r ( ). Mass media research: an introduction. 3edwadsworth publishing

company, Belmont, California. 1991.

()2عبد احلميد ،حممد ،الاحث العلمي هي الدراسات االعالمية ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،القاىرة ،2004 .ص ص .159-158
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جدول ( :)1مجخمع الدراصت
ماجضخير

دلخىراه

املجمىع الهي

ذلىر

93

208

301

اهار

530

406

936

املجمىع

623

614

1237

وخدة القبىل والدسجيل الجامعت ألاردهيت 2019
جم جىػَم الاؾخبُان كلى كُىت كشىائُت ميىهت مً ( )248مً ػلبت (الضعاؾاث الللُا اإلااظؿخير والضهخىعاه) في
الجاملت ألاعصهُت ،وبيؿبت بلغذ ( )%20مً حجم مجخمم الضعاؾت وفُما ًلي كغض لخصائص افغاص كُىت الضعاؾت:
جدول ( :)2جىزيع افراد عيىت الدراصت خضب الخصائص العامت(ن=)248
املخغير

الفئت

الخنرار

اليضبت املئىيت ()%

الجيط

طوىع

61

24.6

ئهار

187

75.4

ماظؿخير

125

50.4

صهخىعاه

123

49.6

اولى

69

27.8

زاهُت

95

38.3

زالشت

84

33.9

درجت مخابعت مىاقع الخىاصل

بشيل ًىمي

179

72.2

الاجخماعي

بشيل اؾبىعي

49

19.8

غير مدضص

20

8.1

معدل وقذ مخابعت مىاقع

 3-2ؾاكاث

166

66.9

الخىاصل الاجخماعي

 5-3ؾاكاث

53

21.4

الثر مً  5صاعاث

29

11.7

املضخىي الدراس ي
الضىت الدراصيت

جدول (ً :)3ىضح جىزيع افراد عيىت الدراصت خضب مىاقع الخىاصل الاجخماعي املضخسدمت(ن=)248
املىقع

ال

وعم
الخنرار

اليضبت املئىيت ()%

الخنرار

اليضبت املئىيت ()%

فيط بىك

187

75.4

61

24.6

جىيتر

148

59.7

100

40.3

اوضخجرام

93

37.5

155

62.5

ازري

27

10.9

221

89.1
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أداة الدراصت

صمم الباخض أصاة اؾخلصاء جخظمً اإلاخغيراث الغئِؿُت للضعاؾت واللابلت لللُاؽ وجيىهذ ألاصاةمً ()26
فلغة ،وكؿمذ ئلى مدىعًٍ:
املدىر

عدد الفقراث

جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت ألاردهيت

18

جأزير مخابعتشبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت ألاردهيت

10

جميع فقراث ألاداة

26

جصحيذ املقياش
جم الاكخماص كلى ملاصلت ػىٌ الفئت والتي جإصي ئلى جلؿُم مضي اإلالُاؽ ئلى زالر مؿخىٍاث مدؿاوٍت الؼىٌ
والتي بضوعها حشير ئلى صعظت الخأزير ؾىاء ليل فلغة مً فلغاث اإلالُاؽ أو مجمىكت مً الفلغاث واإلاؿخىٍاث الشالر هي
ً
(مىسفظت ،مخىؾؼت ،مغجفلت) ،والظي جم اخدؿابه وفلا للملاصلت الخالُت:
مدي املقياش = (القيمت القصىي-القيمت الدهيا)÷عدد املضخىياث
مدي املقياش = (1.33 = 3÷)1-5
وبىاء كلى طلً ًيىن الخىم كلى صعظت اإلاىافلت كلى الىدى الخالي:
-

 2.33-1.00صعظت مىسفظت

-

 3.67-2.34صعظت مخىؾؼت

-

 5.00-3.68صعظت مغجفلت

صدق املدخىي :كام الباخض بلغض أصاة البدض (الاؾخبُان) كلى مجمىكت مً ألاؾاجظة اإلاسخصين وكضصهم
ً
ّ
( ،)8زم كام باظغاء الخلضًالث الالػمت كلى هظه ألاصاة ػبلا إلاالخـاث الؿاصة اإلادىمين.
الصدق الدازلي:
جم الخدلم مً صضق الاحؿاق الضازلي إلاخغيراث الضعاؾت باؾخسغاط ملامالث اعجباغ ول مخغير مً مخغيري
الضعاؾت مم الضعظت اليلُت ألصاة الضعاؾت ،واؾخسضم ملامل اعجباغ بيرؾىن ( ،)Pearsonوالجضوٌ عكم (ً )4ىضح
طلً:
جدول ( :)4صدق الاحضاق الدازلي ألداة الدراصت بدضاب معامل ارجباط الدرجت الهليت لهل مخغير مع
الدرجت الهليت
املخغير

معامل الارجباط مع الدرجت الهليت

جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت ألاردهيت

*0.989

جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت ألاردهيت

*0.971

مجلت العلىم الضياصيت و القاهىن  .العدد ،24املجلد  ،04الخىبر/حشريً الاول 2020

املرلس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

418

د.عبد الضالم همر
العىامرة

أزر شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت والىطىيت الاردهيت
* الارجباط دال عىد مضخىي (. )0001

ً
اخصائُا ،مما ٌشير
ًخضح مً الجضوٌ عكم ( )4أن ملامالث اعجباغ اإلاخغيراث مم الضعظت اليلُت مغجفلت وصالت
ئلى أنها مىاؾبت ألغغاض الضعاؾتُّ ،
وٍضٌ طلً كلى كىة الخماؾً الضازلي ألصاة الضعاؾت.
زباث أداة الدراصت:
اؾخسضمذ الضعاؾت هغوهبار ألفا ( )Cronbach Alphaللخدلم مً زباث أصاتها بازخباع الاحؿاق الضازلي،
وجتراوح كُمت ملامل ( )Alphaبين ( ،)1 - 0وحشير اللُمت ( )Alpha≤0.6ئلى وظىص صعظت احؿاق ملبىلت .وحشير هخائج
ملامالث هغوهبار الفا ئلى جمخم أصاة الضعاؾت بضعظت زباث مغجفلت.
جدول( :)5معامل زباث لروهبار ألفا لالحضاق الدازلي ملخغيراث وأبعاد الدراصت
املخغير

قيمت ( )αألفا

جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت ألاردهيت

0.967

جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت ألاردهيت

0.964

خميع فقراث الاصخبيان

0.981

ألاصاليب إلاخصائيت املضخسدمت
 لإلظابة ة ة ةةت كة ة ة ةةً أؾة ة ة ةةئلت الضعاؾة ة ة ةةت وازخبة ة ة ةةاع فغطة ة ة ةةُاتها جة ة ة ةةم اؾة ة ة ةةخسضام الغػمة ة ة ةةت ؤلاخصة ة ة ةةائُت للللة ة ة ةةىم
الاظخماكُت) ،Statistical Package for Social Sciences(SPSSخُض ػبلذ ألاؾالُب الخالُت:
 اإلاخىؾةؼاث الخؿةابُت والاهدغافةاث اإلالُاعٍةت والغجةب وصعظةت الخةأزير كلةى ملُةاؽ جةأزير مخابلةت شةةبياث
الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت والشلافُت ألاعصهُت.
 اظغاء جدلُل الخباًً ( ،)ANOVAوجؼبُم ازخباع شُفُه لالزخباعاث البلضًت في خالت وظىص فغوق صالت
ً
اخصائُا.
 هخائج جدلُل الخباًً الغباعي الزخباع صالالث الفغوق في جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت
ً
الشلافُت والىػىُت جبلا إلاخغيراث :الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل
الاظخماعي .
جدليل الىخائج ومىاقشتها:
الاجابت علىى الضىلال ألاول :مةا مؿةخىي جةأزير مىاكةم الخىاصةل الاظخمةاعي كلةى الهىٍةت الشلافُةت والىػىُةت ألاعصهُةت
مً وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت؟
ج ةةم اؾ ةةخسغاط اإلاخىؾ ةةؼاث الخؿ ةةابُت والاهدغاف ةةاث اإلالُاعٍ ةةت والغجب ةةت وصعظ ةةت الخ ةةأزير إلظاب ةةاث أف ةغاص اللُى ةةت كل ةةى
فلغاث مخغيري الضعاؾت والضعظت اليلُت ليل مخغير:
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أزر شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت والىطىيت الاردهيت
 .1جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت ألاردهيت

جدول ( :)6املخىصطاث الحضابيت والاهدرافاث املعياريت والرجب ودرجت الخأزير على مقياش جأزير مخابعت
شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت ألاردهيت
الخأزير

الرقم

املخىصط

الاهد

الحضابي

راف املعياري

الر

درجت الخأزير

جبت

1

جغؾُش وحلمُم مفاهُم الىخضة الىػىُت.

3.94

1.03

2

مغجفم

2

اهدؿاب اإلالغفت خىٌ الخدضًاث التي جإزغ كلى ألاعصن

3.46

1.03

17

مخىؾؽ

3

جظلف صعظت الاهخماء والىالء للىػً.

3.73

1.04

11

مغجفم

4

جدضر حغُير في أشياٌ اللالكاث الاظخماكُت في اإلاجخمم الاعصوي.

3.95

1.12

1

مغجفم

5

أخضار حغُير في أشياٌ اللالكاث ألاؾغٍت.

3.92

1.14

4

مغجفم

6

الخغوط كلى اللاصاث والخلالُض الاعصهُت.

3.48

1.34

15

مخىؾؽ

7

الخباًً في الاججاهاث الؿُاؾُت لضي الؼلبت.

3.45

1.41

18

مخىؾؽ

8

جغؾُش اللُم الفغصًت ملابل اللؼاء والبظٌ للىػً.

3.77

1.12

10

مغجفم

9

الخغُير الؿغَم في اإلالخلضاث الىػىُت.

3.82

1.08

7

مغجفم

10

جغؾُش الؼائفُت في اإلاجخمم الاعصوي.

3.77

1.11

9

مغجفم

11

ؾؼدُت الخفىير لضي الؼالب الجامعي .

3.46

1.22

16

مخىؾؽ

12

جبني مفاهُم وػىُت ظضًضة.

3.72

1.14

13

مغجفم

13

غغؽ كُم بلُضة كً الهىٍت الىػىُت.

3.86

1.15

5

مغجفم

14

وشغ مفاهُم ظضًضة للضًملغاػُت.

3.80

1.11

8

مغجفم

15

وشغ مفاهُم الخغٍت وخلىق ؤلاوؿان.

3.83

1.10

6

مغجفم

16

ػٍاصة اإلالغفت بمجغٍاث ألاخضار الىػىُت.

3.93

1.12

3

مغجفم

17

مىاهبت الخؼىعاث الللمُت الخضًشت في اإلاشاعهت الؿُاؾُت.

3.52

1.13

14

مخىؾؽ

18

جؼىٍغ ػغق للخىاع الىػني بين ػلبت الجاملاث ة

3.72

0.99

2

مغجفم

0.91

---

مرجفع

املخىصط العام

3.73

ًالخف مً الجضوٌ ( )6وظىص صعظت جأزير مغجفلت إلاخابلت شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت
ألاعصهُت مً وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت ،ئط بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي اللام للبلض ( ،)3.73وكلى
مؿخىي الخأزيراث الفغصًت هالخف أن زمـ منها ظاءث بضعظت جأزير مخىؾؼت و( )13ألازغي بضعظت جأزير مغجفلت ،ئط
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جغاوخذ اإلاخىؾؼاث الخؿابُت بين ( ،)3.95-3.45وظاءث في الغجبت ألاولى الغكم ( )4الظي ًىص كلى "جدضر حغُير في
أشياٌ اللالكاث الاظخماكُت في اإلاجخمم ألاعصوي" بمخىؾؽ خؿابي ( )3.95واهدغاف ملُاعي ( ،)1.12وفي الغجبت ألازيرة
ظاء الغكم ( )7الظي ًىص كلى" الخباًً في الاججاهاث الؿُاؾُت لضي الؼلبت "بمخىؾؽ خؿابي ( )3.45واهدغاف
ملُاعي (.)1.41
ومً زالٌ جدلُل الىخائج هجض أن جأزير مخابلت ػلبت الضعاؾاث الللُا لشبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت
ً
الىػىُت ألاعصهُت وان مغجفلا فُما ًخللم بضوع الشبياث بترؾُش وحلمُم مفاهُم الىخضة الىػىُت ،ومً الىىاحي
ؤلاًجابُت لشبياث الخىاصل الاظخماعي صوعها في ػٍاصة اإلالغفت لضي ػلبت الضعاؾاث الللُا بمجغٍاث ألاخضار الىػىُت،
وجؼىٍغها لؼغق ظضًضة للخىاع الىػني بين ػلبت الجاملاث ألاعصهُت ،ئال أنها في هفـ الىكذ حؿهم في ئطلاف صعظت
الاهخماء والىالء للىػً ،وجدضر حغُير في أشياٌ اللالكاث الاظخماكُت في اإلاجخمم ألاعصوي ،وأشياٌ اللالكاث ألاؾغٍت،
وحلمل كلى جغؾُش اللُم الفغصًت ملابل اللؼاء والبظٌ للىػً ،والؼائفُت في اإلاجخمم ألاعصوي ،وجبني مفاهُم وػىُت
ظضًضة بلُضة كً الهىٍت الىػىُت ،ووشغ مفاهُم ظضًضة للضًملغاػُت ،والخغٍاث وخلىق ؤلاوؿان ،أما هخائج اظاباث
الؼلبت فُما ًخللم بخأزير مخابلت ػلبت الضعاؾاث الللُا لشبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت ألاعصهُت والتي
ظاءث بضعظت مخىؾؼت فياهذ كلى صوع الشبياث فُما ًخللم بلضعة الشبياث كلى اهؿاب الؼلبت اإلالغفت خىٌ
الخدضًاث التي جإزغ كلى ألاعصن ومىاهبت الخؼىعاث الللمُت الخضًشت في اإلاشاعهت الؿُاؾُت ،أما مً الىاخُت الؿلبُت
لخأزير الشبياث كلى الؼلبت بضعظت مخىؾؼت فياهذ جخمشل في زغوط الؼلبت كلى اللاصاث والخلالُض ألاعصهُت ،وحلمُم
الخباًً في الاججاهاث الؿُاؾُت لضي الؼلبت ،وؾؼدُت الخفىير لضي الؼالب الجامعي .وهظا ًسخلف مم ما جىصلذ
ً
ئلُه صعاؾت الغبلاوي ( )2017والتي أؿهغث اكتزاػ الؼلبت بالهىٍت الىػىُت ،وخغصهم كلى جمشلها بضعظت كالُت ظضا ،هما
أؿهغوا عفظهم بشضة ليافت الؿلىواث التي جدىافى مم الهىٍت الىػىُت ،وئلى جسىفهم بضعظت هبيرة مً بلع اإلاصاصع
اإلاهضصة للهىٍت الىػىُت.
 .2جأزير مخابعت شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت ألاردهيت
جدول ( :)7املخىصطاث الحضابيت والاهدرافاث املعياريت والرجب ودرجت الخأزير على مقياش جأزير مخابعت
شبهاث الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت الاردهيت
الاهدغاف اإلالُاعي

الغجبت

صعظت الخأزير

1

خضور جىىق زلافي لضي الؼلبت .

3.89

1.13

6

مغجفم

2

حغُير في ػبُلت كالكت الفغص باإلاجخمم.

3.84

1.17

7

مغجفم

3

ؾُاصة الهىٍت الشلافُت اللاإلاُت بضٌ الىػىُت.

3.90

1.08

5

مغجفم

4

شُىق ؤلاكلُمُت الظُلت كلى خؿاب اللىمُت.

3.49

1.28

9

مخىؾؽ

الغكم

الخأزير

اإلاخىؾؽ
الخؿابي
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5

حغلُب اإلاصلخت الصخصُت الفغصًت كلى اإلاصلخت اللامت.

3.73

1.15

8

مغجفم

6

حلؼٍؼ كُم الشلافت الغغبُت بين الؼلبت .

3.93

1.13

4

مغجفم

4.02

1.08

1

مغجفم

3.48

1.33

10

مخىؾؽ

9

وشغ زلافت اللىف بين الؼلبت .

3.98

1.07

3

مغجفم

10

جىغَـ كُم زلافُت اؾتهالهُت لضي الؼلبت.

3.99

1.07

2

مغجفم

7
8

وشة ةةغ كة ةةُم الشلافة ةةت الغغبُة ةةت كلة ةةى خؿة ةةاب اللة ةةُم الشلافُة ةةت
اللغبُت ؤلاؾالمُت.
ػمـ ملالم الهىٍت اللغبُت ؤلاؾالمُت.

اإلاخىؾؽ اللام

3.83

1.00

مر

--جفع

ًالخف مً الجضوٌ ( )7وظىص صعظت جأزير مغجفلت إلاخابلت شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت
الشلافُت ألاعصهُت مً وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت ألاعصهُت ،ئط بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي اللام للبلض
( ،)3.83وكلى مؿخىي الخأزيراث الفغصًت هالخف أن أزىان منها ظاءث بضعظت جأزير مخىؾؼت و( )8بضعظت جأزير مغجفلت،
ئط جغاوخذ اإلاخىؾؼاث الخؿابُت بين ( ،)4.02-3.48وظاءث في الغجبت ألاولى الغكم ( )7الظي ًىص كلى " ًىظض وشغ
كُم الشلافت الغغبُت كلى خؿاب اللُم الشلافت اللغبُت ؤلاؾالمُت" بمخىؾؽ خؿابي ( )4.02واهدغاف ملُاعي (،)1.08
وفي الغجبت ألازيرة ظاء الغكم ( )8الظي ًىص كلى" ػمـ ملالم الهىٍت اللغبُت ؤلاؾالمُت" بمخىؾؽ خؿابي ()3.48
واهدغاف ملُاعي (.)1.33فلض جبين مً زالٌ الخدلُل وظىص جأزير مغجفم إلاخابلت شبياث الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت
الشلافُت ألاعصهُت للؼلبت وواهذ ظمُم اللباعاث التي جلِـ اإلاجاٌ ؾلبُت باؾخصىاء كباعة واخضة اًجابُت وجخللم بضوع
الشبياث في خضور جىىق زلافي لضي الؼلبت ،فُما ظاءث باقي اللباعاث والتي حشير ئلى الضوع الؿلبي للشبياث كلى
الهىٍت الشلافُت لؼلبت الضعاؾاث الللُا في الجاملت فُما ًخللم بخغُير شيل اللالكت بين الفغص واإلاجخمم ألاعصوي،
وؾُاصة الهىٍت الشلافُت اللاإلاُت كلى خؿاب الهىٍت الىػىُت ألاعصهُت ،وحغلُب اإلاصالح الصخصُت الفغصًت كلى
اإلاصلخت الىػىُت اللامت ،وحلؼٍؼ كُم الشلافت الغغبُت بين الؼلبت كلى خؿاب اللُم الشلافت اللغبُت ؤلاؾالمُت ،ووشغ
زلافت اللىف بين الؼلبت ،وجىغَـ كُم زلافُت اؾتهالهُت لضي الؼلبت ،فُما ؿهغ وظىص جأزير مخىؾؽ إلاخابلت شبياث
الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت ألاعصهُت للؼلبت فُما ًخللم بشُىق ؤلاكلُمُت الظُلت كلى خؿاب اللىمُت،
وػمـ ملالم الهىٍت اللغبُت ؤلاؾالمُت.
الاجابت على الضلال الثاوي:هل جىظض فغوق طاث صاللت ئخصائُت كىض مؿخىي صاللت ( )α=0.05في اججاهاث
الؼلبت هدى جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت والىػىُت مً وظهت هـغ ػلبت الضعاؾاث الللُا في
الجاملت ألاعصهُت بازخالف (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي).
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لإلظابت كً ؾإاٌ الض اؾت الشاوي؛ جم خؿاب اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلالُا ٍت ً
وفلا إلاخغيراث
ع
ع
الضعاؾت :الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي ،ومً زم اظغاء جدلُل
ً
اخصائُا:
الخباًً ( ،)ANOVAوجؼبُم ازخباع شُفُه لالزخباعاث البلضًت في خالت وظىص فغوق صالت
 .1الفروق في جأزير مىاقع الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت
جدول ( :)8املخىصطاث الحضابيت والاهدرافاث املعياريت لخأزير مىاقع الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الىطىيت مً وجهت هظر طلبت
ً
الدراصاث العليا في الجامعت ألاردهيت جبعا ملخغيراث :الجيط ،املضخىي الدراس ي ،الضىت الدراصيت ،درجت املخابعت ملىاقع الخىاصل الاجخماعي
املخغير

فئاث املخغير

الجيط

املخىصط الحضابي

الاهدراف
املعياري

املضخىي الدراس ي
الضىت الدراصيت

درجت املخابعت ملىاقع الخىاصل
الاجخماعي

طوىع

3.72

0.97

اهار

3.73

0.89

ماظؿخير

3.80

0.91

صهخىعاه

3.66

0.92

اولى

3.60

0.98

زاهُت

3.82

0.86

زالشت

3.74

0.92

ًىمي

3.67

0.92

اؾبىعي

3.71

0.96

غير مدضص

4.27

0.45

* الفروق ذاث داللت اخصائيت مضخىي الداللت (.)α=0.05
ًالخف مً ظضوٌ ( )8وظىص فغوق ؿاهغٍت في جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت ُحلؼي
إلاخغيراث الضعاؾت (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي) ،جمُل
ً
لصالح ؤلاهار خؿب الجيـ ،ولصالح مغخلت اإلااظؿخير ،وجبلا للؿىت الضعاؾُت جمُل لصالح ػلبت الؿىت الشاهُت،
ومً خُض صعظت اإلاخابلت جمُل لصالح الغير مدضص .والزخباع صاللت الفغوق جم اؾخسضام جدلُل الخباًً الغباعي:
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جدول ( :)9هخائج جدليل الخباًً الرباعي الزخبار دالالث الفروق في جأزير مىاقع الخىاصل الاجخماعي على
ً
الهىيت الىطىيت جبعا ملخغيراث :الجيط ،املضخىي الدراس ي ،الضىت الدراصيت ،درجت املخابعت ملىاقع الخىاصل
الاجخماع
مصدر الخباًً

مجمىع املربعاث

درجاث الحريت

الجيط
املضخىي الدراس ي
الضىت الدراصيت
درجت مخابعت مىاقع الخىاصل
الاجخماعي
النلي

0.024
1.020
2.100
6.126

1
1
2
2

3654.133

مخىصط
املربعاث
0.024
1.020
1.050
3.063

قيمت (ف)
0.030
1.255
1.292
3.769

الداللت
إلاخصائيت
0.864
0.264
0.277
*0.024
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* الفروق ذاث داللت اخصائيت مضخىي الداللت (.)α=0.05
ً
ئخصائُا كىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05في جأزير مىاكم الخىاصل
ًخضح مً ظضوٌ ( )9وظىص فغوق صالت
ُ
الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت حلؼي إلاخغير صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي ،خُض بلغذ كُمت (ف) اإلادؿىبت
( )3.769والضاللت الاخصائُت لها ( )0.024وهي أصوى مً الخض ألاكلى إلاؿخىي الخؼأ الظي ٌلخبر كىضه ًىظض فغوق
ً
ئخصائُا كىض مؿخىي
ظىهغٍت والبالغت كُمخه ( ،)0.05فُما حشير هخائج جدلُل الخباًً ئلى كضم وظىص فغوق صالت
ُ
الضاللت ( )α=0.05حلؼي إلاخغير (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت) ،خُض بلغذ كُم (ف) اإلادؿىبت
( )1.292 ،1.255 ،0.030والضاللت الاخصائُت لها ( )2.77 ،0.264 ،0.864وهي أكلى مً الخض ألاكلى إلاؿخىي الخؼأ
الظي ٌلخبر كىضه ًىظض فغوق ظىهغٍت والبالغت كُمخه (.)0.05
والزخبار داللت الفروق بين درجاث مخابعت مىاقع الخىاصل الاجخماعي ،جم اصخسدام ازخبار شيفيه
لالزخباراث البعدًت:
جدول ( :)10هخائج ازخبار شيفيه لالزخباراث البعدًت الزخبار داللت الفروق في جأزير مىاقع الخىاصل
ً
الاجخماعي على الهىيت الىطىيت جبعا لدرجت املخابعت ملىاقع الخىاصل الاجخماعي
درجت املخابعت (أ)
بشهل ًىمي
بشهل أصبىعي

درجت املخابعت (ب)
بشيل أؾبىعي
غير مدضص
غير مدضص

مخىصط الازخالف
0.03970.59320.5535-

الداللت الاخصائيت
0.963
*0.022
0.071

* الفروق ذاث داللت اخصائيت مضخىي الداللت (.)α=0.05
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ً
اخصائُا بين اإلاخابلين إلاىاكم الخىاصل
ًالخف مً هخائج ازخباع شُفُه لالزخباعاث البلضًت وظىص فغوق صالت
الاظخماعي بشيل ًىمي وبين اإلاخابلت غير اإلادضصة ولصالح اإلاخابلين بشيل غير مدضص ،مما ٌشير ئلى وظىص جأزير إلاىاكم
ً
الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت جبلا لضعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماق وواهذ الفغوق جمُل لضعظت
اإلاخابلت الؼىٍلت وغير اإلادضصة  ،وكض ٌلؼي طلً ئلى اإلاخابلت الؼىٍلت مً كبل الؼلبت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي لها جأزير
ً
كلى الهىٍت الىػىُت وٍـهغ طلً مً جأزير الاهترهذ كلى شخصُت الؼالب وملاعفه وزلافخه التي غالبا ما جيىن مىفخدت
ً
كلى الشلافاث اللاإلاُت مما ؾِىلىـ بشيل ؾلبي كلى هىٍخه الىػىُت ،فُما لم جـهغ فغوق صالت اخصائُا في اظاباث
ُ
الؼلبت ججاه جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الىػىُت والتي حلؼي إلاخغير (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت
الضعاؾُت) وكض ٌلؼي طلً ئلى جلاعب البِئت الشلافُت والاظخماكُت للؼلبت.

 .2الفروق في جأزير مىاقع الخىاصل الاجخماعي على الهىيت الثقافيت
جدول ( :)11املخىصطاث الحضابيت والاهدرافاث املعياريت لخأزير مىاقع الخىاصل الاجخماعي على الهىيت
ً
الثقافيت مً وجهت هظر طلبت الدراصاث العليا في الجامعت ألاردهيت جبعا ملخغيراث :الجيط ،املضخىي الدراس ي،
الضىت الدراصيت ،درجت املخابعت ملىاقع الخىاصل الاجخماعي
املخغير
الجيط
املضخىي الدراس ي
الضىت الدراصيت

درجت املخابعت ملىاقع
الخىاصل الاجخماعي

فئاث املخغير
طوىع
اهار
ماظؿخير
صهخىعاه
اولى
زاهُت
زالشت
ًىمي
اؾبىعي
غير مدضص

املخىصط الحضابي
3.80
3.84
3.88
3.77
3.79
3.90
3.78
3.76
3.83
4.39

الاهدراف املعياري
1.03
1.00
1.00
1.01
1.07
0.94
1.02
0.99
1.12
0.49

* الفروق ذاث داللت اخصائيت مضخىي الداللت (.)α=0.05
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ًالخف مً ظضوٌ ( )11وظىص فغوق ؿاهغٍت في جأزير مىاكم الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت ُحلؼي
إلاخغيراث الضعاؾت (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت ،صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماق) ،جمُل
ً
لصالح الاهار خؿب الجيـ ،ولصالح مغخلت اإلااظؿخير ،وجبلا للؿىت الضعاؾُت جمُل لصالح ػلبت الؿىت الشاهُت،
ومً خُض صعظت اإلاخابلت جمُل لصالح الغير مدضص .والزخباع صاللت الفغوق جم اؾخسضام جدلُل الخباًً الغباعي:
جدول ( :)12هخائج جدليل الخباًً الرباعي الزخبار دالالث الفروق في جازير مىاقع الخىاصل الاجخماعي على
الهىيت الثقافيت جبعا ملخغيراث :الجيط ،املضخىي الدراس ي ،الضىت الدراصيت ،درجت املخابعت ملىاقع الخىاصل
الاجخماعي
مصدر الخباًً
الجيط
املضخىي الدراس ي
الضىت الدراصيت
درجت مخابعت مىاقع الخىاصل
الاجخماعي
النلي

درجاث الحريت

مجمىع
املربعاث
0.001
0.628
0.524
6.515

1
1
2
2

3877.470
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مخىصط
املربعاث
0.001
0.628
0.262
3.258

قيمت (ف)
0.001
0.631
0.263
3.270

الداللت
إلاخصائيت
0.972
0.428
0.769
*0.040

* الفروق ذاث داللت اخصائيت مضخىي الداللت (.)α=0.05
ً
ئخصائُا كىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05في جأزير مىاكم الخىاصل
ًخضح مً ظضوٌ ( )12وظىص فغوق صالت
ُ
الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت حلؼي إلاخغير صعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماق ،خُض بلغذ كُمت (ف) اإلادؿىبت
( )3.270والضاللت الاخصائُت لها ( )0.040وهي أصوى مً الخض الاكلى إلاؿخىي الخؼأ الظي ٌلخبر كىضه ًىظض فغوق
ً
ئخصائُا كىض مؿخىي
ظىهغٍت والبالغت كُمخه ( .)0.05فُما حشير هخائج جدلُل الخباًً ئلى كضم وظىص فغوق صالت
ُ
الضاللت ( )α=0.05حلؼي إلاخغير (الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،الؿىت الضعاؾُت) ،خُض بلغذ كُم (ف) اإلادؿىبت
( )0.263 ،0.631 ،0.001والضاللت الاخصائُت لها ( )0.769 ،0.428 ،0.972وهي أكلى مً الخض الاكلى إلاؿخىي الخؼأ
الظي ٌلخبر كىضه ًىظض فغوق ظىهغٍت والبالغت كُمخه (.)0.05
والزخباع صاللت الفغوق بين صعظاث مخابلت مىاكم الخىاصل الاظخماعي ،جم اؾخسضام ازخباع شُفُه لالزخباعاث
البلضًت:
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جدول ( :)13هخائج ازخبار شيفيه لالزخباراث البعدًت الزخبار داللت الفروق في جأزير مىاقع الخىاصل
الاجخماعي على الهىيت الثقافيت ً
جبعا لدرجت املخابعت ملىاقع الخىاصل الاجخماعي
درجت املخابعت (أ)
بشهل ًىمي
بشهل أصبىعي

درجت املخابعت (ب)
بشيل أؾبىعي
غير مدضص
غير مدضص

مخىصط الازخالف
0.06450.62800.5635-

الداللت الاخصائيت
0.923
*0.030
0.106

* الفروق ذاث داللت اخصائيت مضخىي الداللت (.)α=0.05
ً
اخصائُا بين اإلاخابلين إلاىاكم الخىاصل
ًالخف مً هخائج ازخباع شُفُه لالزخباعاث البلضًت وظىص فغوق صالت
الاظخماعي بشيل ًىمي وبين اإلاخابلت غير اإلادضصة ولصالح اإلاخابلين بشيل غير مدضص .مما ٌشير ئلى وظىص جأزير إلاىاكم
ً
الخىاصل الاظخماعي كلى الهىٍت الشلافُت جبلا لضعظت اإلاخابلت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي وواهذ الفغوق جمُل لضعظت
اإلاخابلت الؼىٍلت وغير اإلادضصة ،وكض ٌلؼي طلً ئلى اإلاخابلت الؼىٍلت مً كبل الؼلبت إلاىاكم الخىاصل الاظخماعي لها جأزير
كلى الهىٍت الشلافُت للؼلبت ،وكض ٌلؼي طلً ئلى أن اإلاخابلت الؼىٍلت لشبياث الخىاصل جإزغ كلى اللُم واإلالخلضاث
الشلافُت للؼالب وؾلىهُاتهم وملخلضاتهم.

الخىصياث:
في طىء هخائج الضعاؾت فأنها جىص ي بما ًلي:
-

كُ ةةام الجامل ةةت بخفلُ ةةل كم ةةل مىاك ةةم الخىاص ةةل الاظخم ةةاعي الت ةةي ج ةةضًغها الجامل ةةت ألاعصهُ ةةت م ةةً ز ةةالٌ

وشغها لألزباع وألاخضار الؿُاؾُت ووشغ اإلافاهُم الؿُاؾُت التي حلؼػ الىعي الؿُاس ي لضي الؼلبت.
-

أهمُ ةةت جبن ةةي وؾ ةةائل الاك ةةالم الىػىُ ةةت الؾ ةةتراجُجُت ئكالمُ ةةت وػىُ ةةت جل ةةىم كل ةةى أؾ ةةاؽ حلمُ ةةم ال ةةىالء

والاهخماء للمىاػً ألاعصوي .
-

الاؾخفاصة مً شبياث الخىاصل الاظخماعي في جىمُت الصخصُت اإلاخىاػهت لضي ػلبت الجاملاث ،مً

زالٌ ئوشاء الصفداث والخؿاباث واإلاجمىكاث كلى جلً الشبياث ،في ئػاع جغبىي مىـم.
أصاة ّ
فلالت في الخىاصل مم آلازغًٍ مً أظل جباصٌ اإلاللىماث ؾىاء في مدُؽ البِئت الخاعظُت مم ألاهل

طغوعة جىكُت الشباب الجامعي باًجابُاث وؾلبُاث مىاكم الخىاصل الاظخماعي ،وأن هظه اإلاىاكم

وألاصضكاء.
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املصادر واملراجع
املراجع باللغت العربيت:
-1النخب


ػ ةةه ،غؿ ةةان .املىاطى ىىت ومش ىىروع الدول ىىت العادل ىىت ف ىىي لبى ىىان  ،بدى ى ف ىىي لخ ىىاب املىاطى ىىت والدول ىىت

مقارباث واججاهاث ،بيروث :ظملُت اإلالاعف ؤلاؾالمُت الشلافُت .2010 ، ،


كب ةةض الخمُ ةةض ،مدم ةةض ،البدى ى العلم ىىي ف ىىي الدراص ىىاث الاعالمي ىىت ،الؼبل ةةت الشاهُ ةةت ،الل ةةاهغة :ك ةةالم

الىخب لليشغ والخىػَم والؼباكت.2004 ،


كبض الغفاع ،فُصل .شبياث الخىاصل الاظخماعي ،كمان :صاع الجىاصعٍت.كبض الغفاع.2015 ،



كبض اليافي ،ئؾماكُل كبض الفخاح .الخعليم والهىيت في العالم املعاصر (مع الخطبيق على مصر)،

ابىؿبي :مغهؼ الاماعاث للضعاؾاث الاؾتراجُجُت.2001 ،


الغامضي ،ماظض .الاعالم والقيم .الغٍاض :مإؾؿت زالىق.2009 ،



هىدىجخىن ،صمىئُل .مً هدً؟ ،الخددًاث التي جىاجه الهىيت ألامرينيت ،جغظمت خؿام الضًً

زظىع ،صمشم :صاع الخصاص لليشغ.2005 .

 -2الرصائل الجامعيت:


ظىٍدان ،غضًغ كغفاث ًاؾين ،درجت فاعليت برهامج مقترح لخىميت املعرفىت والىىعي الضياسى ي لىدي
.

طلبت املرخلت ألاصاصيت العليا .عؾالت ماظؿخير غير ميشىعة ،ظاملت كمان اللغبُت ،كمان ،ألاعصن2006،


غظة ةةبان ،غالُة ةةت .أزة ةةغ اؾة ةةخسضام شة ةةبياث الخىاصة ةةل الاظخمة ةةاعي كلة ةةى الهىٍة ةةت الشلافُة ةةت لة ةةضي الؼلبة ةةت

الج ةةاملُين الجؼائ ةةغٍين ف ةةي ؿ ةةل اللىإلا ةةت الاكالمُ ةةت – صعاؾ ةةت كل ةةى كُى ةةت م ةةً مؿ ةةخسضمي الفاٌؿ ةةبىن بجامل ةةت باجى ةةت
ً
أهمىطظا .أػغوخت صهخىعاه غير ميشىعة ،ظاملت الخاط لخظير باهخه  ،1الجؼائغ.2018.
 -3املقاالث
 ظلف ةةغي ،هبُل ةةت ،اولياؾ ةةاث شة ةةبياث الخىاص ةةل الاظخم ةةاعي كل ةةى الهىٍة ةةت الشلافُ ةةت للش ةةباب الجة ةةامعي
ً
الجؼائةةغي شةةبىت فةةِـ بةةىن اهمىطظةةا" ،مجلىىت العلىىىم الاوضىىاهيت ،الجؼائةةغ ،ظاملةةت اللغبةةي بةةً مهُةةضي ام البةةىاقي،
(.121-81 ،2017 ،)31
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العىامرة

زلُف ةةت ،كب ةةض اللؼُ ةةف .الخغُي ةةر ف ةةي وؿ ةةم الل ةةُم ل ةةضي الش ةةباب الج ةةامعي مـ ةةاهغه وأؾ ةةبابه .املى ىىلجمر

الضىىىي الثىاوي بجامعىت السرقىال ألاهليىت بعىىىان "الشىىباب الجىامهي :زقافخىه وقيمىه فىي علىم مخغيىر" ،مةةً 29-27
ًىلُى ،الاعصن.2004 ،


الضبِس ي ،كبض الىغٍم كلي ،والؼاهاث ،ػهير ًاؾين .صوع شبياث الخىاصل الاظخماعي في حشىُل

اججاهاث ومىاكف لضي ػلبت الجاملاث الاعصهُت ،دراصاث العلىم الاوضاهيت والاجخماعيت ،كمان ،الجاملت
الاعصهُت.)1( 40.


الغبلاوي ،اخمض .اججاهاث ػلبت الخللُم ما بلض الاؾاس ي بؿلؼىت كمان هدةى الهىٍةت الىػىُةت .مجلىت

الدراصاث التربىيت والىفضيت ،ظاملت الؿلؼان كامىؽ.16-1 ،2017 ،)1( 11 ،
املراجع باللغت ألاجىبيت:
-1النخب
Kelley, HH. Attribution in Social Interaction .Morristown,NJ: general Learning press.



Wimmer, roger, d and Dominick, joseph, r ( ). Mass media research: an introduction.



1971.
3edwadsworth publishing company, Belmont, California. 1991.
 -2املقاالث
Indistincts, Paris: Editions du seuil, 1983 Jean-Claude Milner, Les noms,1983
Mark Urista, A., Qingwen Dong, Day, Kenneth D., Explaining Why Young Adults Use





MySpace and Facebook .Through Uses & Gratification Theory ,Human Communication, Vol, 12 Issue 2,
Summer, 2009.
Ulusu,Y.Determinant factors of time spent on Facebook: Brand community engagement



and usage types ,Journal of Yasar University,18(5),2010,pp,(2949-2957).
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جفعيل اللاعدة الخجاريت سيف Cifوأثزه على الزوابط اللاهىهيت في البيع البحزي الدولي
Activating the commercial base in CIf and its impact on legal ties
in interntional maritime sales

د .كزاريت كىيدر /كليت الحلىق والعلىم السياسيت بجامعت أبي بكز بللاًد بخلمسان (الجشائز)
امللخص :

وغهذ غغفت الخجاعة الضولُت حهاعٍف مسخطغة حهغف باإلاطؿلحاث الخجاعٍت الضولُت مً أحل ججىب اإلاشاول ،التي جثىع
بشأن جفؿحر البُىم البدغٍت ومً أهمها اللانضة الخجاعٍت  ، CIfخُث حهض مً أهثر اللىانض اإلاؿخسضمت في البُىم البدغٍت
الضولُت وبملخػاها ًطبذ الباتو ملتزما بخجهحز البػانت للصحً وابغام نلض هللها بدغا ،هما ًلىم بالخأمحن نليها ملابل
زمً احمالي ًضفهه اإلاشتري ًخػمً جيلفت البػانت والخأمحن نليها وأحغة هللها.
الكلماث املفخاحيت:البُو ؾُف،ألاهيىجغمؼ ،الخسطُظ ،الصحً ،هلل اإلاساؾغ،ؾىض الصحً  ،الانخماص اإلاؿدىضي.

Abstract:
The International Chamber of Commerce has set short definitions known as international commercial terms in
order to avoid problems that arise in the interpretation of maritime sales, the most important of which is the
commercial base CIf, which is one of the most common rules used in international maritime sales, according to
which the seller becomes obligated to prepare the goods for shipment and conclude a contract for their carriage by
sea. He insures it in return for a total price paid by the buyer that includes the cost of the goods, insurance and
freight for their transportation.
key words: CIFSale, Assignment, Shipping, Risks transfert ,Bill of lading ,Documentary Credit.
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د .كزاريت كىيدر

ملدمت
بضأث البُىم الضولُت في الكهىع مىظ كغن وهطف وكض واهذ في مهكمها بُىنا بدغٍت ًبرمها الخجاع في مسخلف الضوٌ
،نلى أن ًجغي هلل البػانت اإلابُهت ئلى اإلاشتري بؿغٍم البدغ1والبُو البدغي هى البُو الظي ًىاحه ؾغفاه نلض هلل زاص
بالبػانت اإلابُهت بدغا ،فال ًىفي أن جىلل البػانت بدغا النخباع البُو بدغٍا بل ًجب أن ًيىن نلض البُو ونلض الىلل في
وغو اجطاٌ وجلابل ونلُه فان الباتو لى أعؾل البػانت نلى ؾفُىت مملىهت له إلاا وان البُو بدغٍا ،ألهه ال وحىص لهلض
الىلل بضون نلض البُو ،هما أن البُىم البدغٍت فػال نلى زػىنها لللىانض الهامت فاجها جخمحز بلىانض اؾخلغ نليها اللػاء
فهي جغحو ئلى أن الىاكل شخظ غغٍب نلى نلض البُو ًخللى خُاػة البػانت مً الباتو وٍيص ئ جضزله عوابـ كاهىهُت جإزغ
في نالكت الباتو باإلاشتري ،هظلً جإزغ فيها نلىص أزغي والخأمحن والاةخمان اإلاؿدىضي ،لظلً واهذ صعاؾت البُو البدغي
وزُلت الطلت بضعاؾت نلض الىلل وئن وان ليل مً الهلضًً كاهىها مؿخلال نً الهلض آلازغ.2
في مجاٌ نلىص الخجاعة الضولُت وهكغا الزخالف أنغاف مُىاء الصحً مو أنغاف مُىاء الخفغَغ لىكىنهما في صولخحن
مسخلفخحن مما أصي ئلى قهىع مشيلت جباًً خلىق وواحباث ول ؾغف في نلض البُو البدغي وباألزظ نىضما ًيىن هظا
البُو صولُا والتي جخجؿض غالبا بمؿاةل بالغت ألاهمُت هخدضًض ميان وػمان حؿلُم البػانت ووكذ اهخلاٌ اإلاساؾغ واإلالىُت
وصفو الثمً وهُفُت طلً .و مً أحل جدلُم الاؾخلغاع في اإلاهامالث الخجاعٍت وججىب اإلاشاول التي جثىع خىٌ جفؿحر هطىص
وبىىص البُىم البدغٍت باصعث غغفت الخجاعة الضولُت مً حاهبها أن جػو جدذ عحاٌ ألانماٌ بص يء مً الازخطاع حهاعٍف
إلاطؿلحاث الخجاعة الضولُت التي جغص في نلىص البُىم الضولُت مثل …CAF،Fob،Cif :ومً أحل طلً وغهذ هظه الغغفت
اللىانض الضولُت لخفؿحر اإلاطؿلحاث الخجاعٍت ًؿلم نليها أهيىجغمؼ "،"Incotermsواهذ بضاًتها في ؾىت  1936زم اؾدبضٌ بها
ً
ً
اهيىجغمؼ3،1953خُث ًمثل ول مطؿلح منها نلضا همىطحُا مً نلىص البُىم البدغٍت ً،ىضح أهم الخطاةظ الجىهغٍت
ً
التي جدضص وجفؿغ بىىص هظا الهلض ،لظلً ُؾمُذ أًػا "باللىانض الضولُت لخفؿحر اإلاطؿلحاث الخجاعٍت"،هما أزػهذ غغفت
الخجاعة الضولُت هظه اللىانض ئلى حهضًالث مػؿغصة ليى جخالةم بشيل صاةم مو الؿفغاث الؿغَهت إلالخػُاث الخجاعة
ً
الضولُت .وكض وكهذ الخهضًالث فى الؿىىاث،1976،1980،1990،2000 ،1967:وأزحرا 2010أي بمهضٌ ول نشغ ؾىىاث
ً
جلغٍبا.4

1

-فاروق ملش ،قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن استخدام قواعد مصطلحات التجارة الدولية ،2010األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،ص:15

http://www.shpping.com.jo/files/incoterms%2010%20lecture.ppt.
 -2علي مجال الدين عوض ،القانون البحري ،دار النهضة العربية ،سنة  ،1987ص 315وما يليها.
 -3أمحد حسين ،البيوع البحرية ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية،سنة،1984ص.128
-Yassad Horia, le contrat de vente internationale de marchandises, thèse doctorat en droit, université mouloud Mammeri de
Tizi –Ouzou, anné2008, p283.
 -4فاروق ملش ،ص.13
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للض وان ؾبب الخهضًل ألازحر عاحها ئلى كطىع في البُىم البدغٍت الخللُضًت و الظي جغجب نىه عجؼفي مجاعاة
ملخػُاث الىلل مخهضص الىؾاةـ ،فلم حهض البُىم ،CIfأو،FobأوFASجىاؾب الخؿىع الحضًث في أهماؽ الخجاعة الضولُت
،ولخدلُم هظا الهضف فلض حاءث اإلاطؿلحاث الخجاعٍت لؿىت  2010بطُغت حضًضة جخماش ى أهثر مو ما ًخؿلبه الىلل
مخهضص الىؾاةـ ،هما بُيذ مؿألت حىاػ اؾدبضاٌ الىزُلت الىعكُت بسجل أو ئحغاء الىترووي مؿاو لها ،في خالت ما وافم
نليها ألاؾغاف نلى طلً أو حغث به ناصاث ؾاعٍت. 1باغافت ئلى ازخطاع في اللىانض مً 13كانضة في قل كىانض2000ئلى
11في قل كىانض ، 2010هما خغضذ نلى أن جيىن هظه اللىانض أهثر بؿاؾت وؾهىلت ،ئط ًىفي ؤلاشاعة ئلى أي كانضة في
نلض البُو صولُا أو صازلُا فُخدضص بىغىح التزاماث الؿغفان ،وهى مما ٌؿاهم في جللُل اإلاىاػناث بحن اإلاخهاكضًً في نلض
البُو. 2
خؿب ما حغي به الهغف فان هظه اإلاىغىناث ًمىً جىكُمها مً زالٌ الشغوؽ الطغٍدت التي ًخفم نليها بحن
ً
الباتو واإلاشتري في نلض البُو ،أو ؾبلا إلاا جلض ى به أخيام اللاهىن الىاحب الخؿبُم وٍخىحب نلى أؾغاف نلض البُو أن
ًدىبهىا ئلى مؿأل ت هامت أن هطىص اللىاهحن الىؾىُت ًمىً أن جلغى أو جبؿل أي مً مشخمالث نلض البُو بما في طلً كانضة
Incoterms 2010اإلاسخاعة طاتها،3لىً ئطا ازخاع اؾغفا نلض البُو أخض هماطج اإلاطؿلحاث الخجاعٍت ًترجب نلى طلً التزامهما
باألخيام اإلاهغوفت لظلً الىمىطج ،نلى أن جيىن ؤلاخالت ضغٍدت ،خُث ال حؿغي اللىانض الؿاعٍت بطىعة جللاةُت.4
هما ٌهخبر البُو CIfمً اهثر البُىم اهدشاعا في الخجاعة الضولُت وأخضثها فلض وشأ في الغبو ألازحر مً اللغن ألازحر ،أي
بهض خغب ؾىت  1870و وان اؾخهماله في فغوؿا واهجلترا وملخض ى هظا البُو أهه ًلتزم الباتو في هظا البُو بخجهحز البػانت
وابغام هللها نً ؾغٍم البدغ والخأمحن نليها،فُؿالب ملابل طلً بثمً احمالي ًخػمً الهىاضغ الثالزتوهي جيلفت البػانت
 Costوالخأمحن نليها  Insuranceوأحغة هللها أو شحنها،Freightلظلً ٌهبر نً بطُغت البُو CIfواإلاؿخسلطت مً ألاخغف ألاولى
لليلماث زالر اإلاظوىعة في اإلاطؿلح ؤلاهجلحزي أما اإلاطؿلح اإلالابل له فهى  Cafازخطاعا للمطؿلح الفغوس ي( Cout.Assurance

5).Fretو ًثحر هظا البُو مىغىناث نضًضة فباإلغافت اللتزاماث ول مً الؿغفحن ،جمثل الىزاةم واإلاؿدىضاث في البُو نىطغا
طو أهمُت ًغجبـ بالدؿلُم وباهخلاٌ اإلاساؾغ ،فػال نً اهخلاٌ اإلالىُت،6هظا ما ًضفهىا لؿغح الدؿاؤٌ الخالي :ئلى أي مضي بلغ
جأزحر اللانضة CIfنلى اإلاغاهؼ اللاهىهُت لهلض البُو؟ لإلحابت نلى هظا الدؿاؤٌ وحؿهُال للهغع فلض جم جلؿُم هظا اإلاىغىم

 -1قماز ليلى إلدياز  ،أحكام النقل الدويل متعدد الوسائط  ،رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص  ،جامعة تلمسان  ،السنة اجلامعية . 2014/2013ص.302
-Antoine Villard, Droit maritime, presses universitaire de France, paris 1997, p388.
-3فاروق ملش ،ادلرجع السابق ،ص.63
-4قواعد األنكوترمز ماىي إال قواعد اختيارية ،حيث ال تعترب بذاهتا تنظيما دوليا للبيوع البحرية وال تتمتع بأي صفة آمرة وبالتايل فهي رلرد قواعد مكملة تستمد قوهتا من إرادة طريف عقد البيع يف حالة
النص على اإلحالة إليها يف العقد ادلربم بينهما ومن مث فال ميكن تطبيق ىذه القواعد باعتبارىا عادات جتارية يف بلد ما ،بل البد من توضيح ىذا األمر يف عقد البيع:
-Antoine Villard, op.cité, p389.
-5مسًن مجيل حسٌن الفتالوي ،العقود التجارية اجلزائرية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية –بن عكنون اجلزائر ،طبعة ،،2001ص.98
-6لطيف جرب كوماين ،القانون البحري ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،سنة ،1998ص.180
2
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ئلى مدىعًٍ أؾاؾحن هما :هلل اإلالىُت واهخلاٌ اإلاساؾغ ئلى اإلاشتري (مبدث أوٌ) ،التزاماث ؾغفي نلض البُو البدغي
ؾُف(مبدث زاوي).

املبحث ألاول :اهخلال امللكيت و املخاطز إلى املشتري
وفلا لللىانض الهامت ئطا واهذ البػانت اإلابُهت مىلىال مهُىا بالىىم وهي ألاشُاء اإلاطىفت مً اإلاثلُاث التي ًلىم
ُ ّ
دىٌ
بهػها ملام بهؼ  ،ال جيخلل ملىُت هظه البػانت نً ؾغٍم ابغام الهلض بل نً ؾغٍم فغػها وحهُنها ،ألن الفغػ ً ِ
اإلابُو مً مىلىٌ مهحن بالىىم ئلى مهحن بالظاث ،فالبُو كبل نملُت الفغػ ال ًيص ئ ؾىي التزاماث شخطُت نلى ناجم الباتو
ؾبلا للماصة  361ق م ج ،1ئط اإلاشتري في هظه ألازىاء ال ٌهضو أن ًيىن صاةىا وال ٌهض ماليا ئال بهض أن ًخم فغػ البػانت

2

وٍخم فغػ البػانت وحهُنها بصحً الىمُت اإلابُهت نلى قهغ الؿفُىت ،فاطا واهذ البػانت في ؾغوص أو ضىاصًم جدمل أعكاما
أو نالماث ومً زم ًمىً فغػها نىض الصحً ،ئال أهه باليؿبت للبػانت اإلاصحىهت ضبا صون حغلُف أو في أحىلت غحر مغكىمت
مثل شحىاث الفدم ،البتروٌ واللمذ وواهذ هظه البػانت مبُهت لجملت مً اإلاشترًً فمً البضًهي أهه ال ًىحض فغػ نىض
الصحً ،خُث ًخم الهض أو الىُل أو اإلالاؽ نىض وضىٌ البػانت ومً ًثىع الدؿاؤٌ نً هُفُت هلل اإلالىُت في هظه الحالت
،ئط جطبذ البػانت في هظه الحالت مليا شاتها بحن اإلاشترًً مىظ الصحً وبالخالي ًخلاؾمىن مساؾغ الؿغٍم وٍخم جىػَو
البػانت نليهم نىض الىضىٌ بدؿب خطت ول منهم .3جأؾِؿا نلى ما جلضم فلض جم جلؿُم هظا اإلابدث ئلى مؿلبحن :اهخلاٌ
ملىُت البػانت مدل نلض البُو (مؿلب ألاوٌ)،جدىٍل مساؾغ الىلل ئلى اإلاشتري والشغوؽ اإلاخطلت به(مؿلب زاوي).
املطلب ألاول :اهخلال ملكيت البضاعت محل علد البيع
هكغا لألهمُت البالغت للىزاةم أو اإلاؿدىضاث اإلاغافلت للبػانت اإلابُهت في عخلتها البدغٍت ،ختى وضل بالبهؼ ئلى خض
اللىٌ أن البُو CIfهى بُو إلاؿدىضاث جأؾِؿا نلى أن اإلاشتري ،حهضف ئلى حؿلم اإلاؿدىضاث الغةِؿُت (ؾىض الصحً ،وزُلت
الخأمحن) ،التي ال ٌهىع ننها حؿلم البػاتو ماصًا وٍىاؾب هظا الاججاه الؿبُهت الخجاعٍت لغالبُت اإلاخهاملحن في اليشاؽ
الخجاعي طو الؿبُهت الضولُت ،خُث الهضف اإلاػاعبت للحطىٌ نلى الغبذ وٍخدلم له طلً بدُاػجه للىزاةم بطىعة كاهىهُت
،خُث ًلاٌ بأن اإلاشتري ملؼم بضفو الثمً خاٌ حؿلمه الىزاةم اإلامثلت للبػانت ،ختى ئطا واهذ هظه ألازحرة مفلىصة وَهلم
الباتو بفلضها نىض جطضًغ الىزاةم للمشتري،غحر أهه غحر مجض في هلل اإلالىُت الهلم بخسطُظ البػانت وئهما ًلؼم ئلى حاهب
طلً حؿلُم الىزاةم اإلامثلت للبػاتو للمشتري ،هاحغاء ًمىو جطغف الباتو زاهُت باإلابُو 4ونلُه ؾيخهغع لضعاؾت هظا

ادلتضمن القانون ادلدين اجلزائري.
 -1األمر  58-75ادلؤرخ يف  1975/09/26ادلع ّدل و ادلتّمم بالقانون  10-05ادلؤرخ يف  20جوان  2005و القانون رقم  05-07ادلؤرخ يف 2007/05/13
ّ
،ج رعدد  31الصادر يف .2007/05/13
 -2زلمد سعدي الصربي ،الواضح يف شرح القانون ادلدين ،عقد البيع وادلقايضة ،دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،سنة ،2008ص.191
 -3زلمد عبد الفتاح ترك ،ادلرجع السابق ،ص540وما يليها.
 -4لطيف جرب كوماين ،ص  ،193ص .231
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اإلاؿلب مً زالٌ فغنحن مخخالحن :صوع ؾىض الصحً في هلل اإلالىُت (فغم ألاوٌ) ،جسطُظ البػانت اإلابُهت هشغؽ أؾاس ي
لىلل اإلالىُت(فغم الثاوي) .
الفزع ألاول :وكذ اهخلال ملكيت البضاعت في البيع سيف
مً الخطاةظ ألاؾاؾُت للبُو ؾُف أن ملىُت البػاتو جيخلل للمشتري مىظ الصحً ،1في الىاكو هظا اإلابضأ ال
ًخهاعع مو اللىانض الهامت في البُو ،فالبُو ؾُف غالبا ما ًغص نلى بػاتو مهُىت بىىنها والتي ال جيخلل ملىُتها بمجغص ئبغام
الهلض واهما جيخلل بفغػها وحهلها شِئا مهُىا بالظاث ختى ولى وان طلً كبل الدؿلُم 2ؾبلا للماصة 1/166ق م ج وٍلطض
بالفغػ هى الهملُت التي ًخم بها نؼٌ اإلابُو وجدضًضه ختى ًخمحز نً غحره مً ألاشُاء ألازغي مً هفـ هىنه وجخم نملُت ؤلافغاػ
بالؿغٍلت التي جىاؾب اإلابُو ؾىاءا بالىػن أو الهض ،أو الىُل ،أو اإلالاؽ ،وٍيىن طلً في اإلايان والؼمان اإلاخفم نليهما أو في
ميان الدؿلُم.3
نلى طلً فان حهُحن الص يء اإلابُو اإلاهحن بىىنه ًخم بفغػ همُت مهاصلت مىه للملضاع اإلادضص في نلض البُو بلطض
حؿلُمها للمشتري، 4فاطا جم الخهُحن أضبذ اإلابُو شِئا مهُىا بالظاث واهخللذ ملىُخه ئلى اإلاشتري بهظا الفغػ صون خاحت في
هظا ئلى الدؿلُم وئن وان اإلاألىف في الخهامل هى أن ًيىن فغػ الص يء نىض حؿلُمه ئلى اإلاشتري فُخم الفغػ والدؿلُم في وكذ
واخض ،هما ًخم الخهُحن في خػىع اإلاشتري أو ممثله في ميان الدؿلُم وكض ًخم في غحر خػىعه هما لى ؾلم اإلابُو ئلى الىاكل،
فان هظا الدؿلُم ٌؿخسلظ مىه اجفاق غمني بحن الباتو واإلاشتري نلى أن الخهُحن ًخم بدؿلُم اإلابُو ئلى الىاكل.5وٍظهب
الغأي الؿاةض في الفله فان الخهُحن ًخىكف نلى مهغفت كطض اإلاخهاكضًً فخيخلل اإلالىُت للمشتري مىظ الصحً ئال ئطا
اشترؽ في الهلض نلى أن ًدطل الدؿلُم في مدل الباتو ،وهى ما ًدطل ناصة نىضما ًخػمً الهلض اإلاطؿلح الخجاعي
الضولي ؾُف الظي ًفترع مهه أن البػاتو حؿلم في مُىاء الصحً ونلُه فخيخلل ملىُتها ئلى اإلاشتري مىظ لحكت الصحً.6
الفزع الثاوي :جخصيص البضاعت املبيعت
ٌهخبر البُو ؾُف مً البُىم البدغٍت في مُىاء اللُام والتي جيخلل فيها ملىُت البػاتو فيها مىظ شحً البػانت وختى
هظه اللحكت جكل البػانت في طمت اإلاالُت للباتو وال ًطبذ اإلاشتري ؾُف ماليا للبػانت مدل نلض البُو ئال بالفغػ الظي

 -1وكذلك أخذت هبذا بعض التشريعات العربية من القانون الكوييت يف ادلادة  463مدين كوييت إال أنو ىناك من التشريعات تذىب خالف ذلك ومنها القانون األمريكي الذي فصل بٌن تعيٌن البضاعة
وانتقال ملكيتها ،مبعىن أنو وإن كان التعيٌن ضروريا النتقال ادللكية إال أن وقوع التعيٌن ال يستلزم انتقال ادللكية :أمحد محود رشود ،انتقال ادللكية يف عقد البيع البحري للبضائع  ،دراسة مقارنة بٌن
القانون األمريكي والقانون الكوييت ،رللة احلقوق الكويتية  ،العدد الثالث ،السنة الرابعة والعشرون ،رللس العلمي للنشر جلامعة الكويت، ،سنة ،2000ص.149
 -2أمحد حسين ،البيوع البحرية ،ادلرجع السابق ،ص.138
 - 3زلمد سعدي الصربي ،ادلرجع السابق،ص،193
 -4عمار عمورة ،العقود واحملل التجاري ،دار اخللد ونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،بدون تاريخ نشر،ص.18
 - 5أمحد حسين ،البيوع البحرية ،ادلرجع السابق ،ص.138
 -6مشار إليو لدى ادلرجع السابق ،ادلوضع نفسو.

مجلت العلىم السياسيت و اللاهىن  .العدد ،22املجلد  ،02اكخىبز/حشزين الاول 2020

املزكش الدًملزاطي العزبي  .بزلين املاهيا

434

جفعيل اللاعدة الخجاريت سيف Cifوأثزه على الزوابط اللاهىهيت في البيع البحزي الدولي

د .كزاريت كىيدر

ًخم لطالحه نىض شحنها وحؿخسضم ولمت الخسطُظ spécialisationهمغاصف لخدىٍل الص يء اإلابُو اإلاهحن بىىنه ئلى ش يء
مهحن بظاجه بدُث ًإصي ئلى هلل ملىُخه وليي ًخم الخسطُظ في البُو ؾُف البض مً جىافغ شغؾحن مها:1

الشزط ألاول:
ًخمثل في غغوعة حهُحن البػانت بدُث ٌؿهل جمُحزها نً البػاتو التي لها هفـ الىىم وجخم نملُت الخهُحن نً
ؾغٍم الصحً وطلً في خالت نضم وحىص بػاتو مً هفـ الىىم نلى قهغ الؿفُىت التي ًخم نليها الصحً ،أما في خالت وحىص
بػاتو مً هفـ الىىم فان نملُت الخهُحن جيىن نً ؾغٍم جمُحز البػاتو التي ًخم شحنها بىاؾؿت وغو نالماث أو أعكام
واضحت وممحزة نلى الطىاصًم و ألاحىلت التي ؾدصحً وفي خالت ما ئطا واهذ ول شحىت مخمازلت وؾترؾل ئلى أهثر مً مشتر
ولىً مً ؾغف باتو واخض ،فاهه نً ؾغٍم ؾىض شحً مخمحز وزاص ًخم فُه جمُحز خطت ول مشتري ،وفي خالت ما وان
هىان ازخالف في هىم البػاتو ئال أجها مغؾلت ئلى مشتر واخض فُخم جسطُطها نً ؾغٍم ؾىض شحً احمالي.
أما باليؿبت للبػاتو اإلاصحىهت ضبا in blukففي خالت اعؾالها ئلى مشتر واخض فُمىً جسطُطها نً ؾغٍم حهُحن
اؾم الؿفُىت التي جىللها أو جاعٍش الصحً في ؾىض الصحً وفي ما ًسظ خالت وحىص شحىت جسظ نضة مشترًً فاجهم
ٌهخبرون حمُها شغواء نلى الشُىم في الصحىت ولها ،ئال أن اؾخالم ول مشتر لؿىض الصحً الخاص به ًإصي ئلى كُام نملُت
الخسطُظ وهظا بالغغم مً نضم وحىص أي جلؿُماث أو فىاضل في الصحىت.
الشزط الثاوي:
وهى وحىب ئنالن الباتو نً عغبخه في جسطُظ البػانت اإلاهُىت لخىفُظ نلض البُو بؿغٍلت ًمخىو نلُه الغحىم في
كغاعه هاعؾاٌ زؿاب ئلى اإلاشتري ًبلغه بالخسطُظ.
وكذ الخخصيص:
جبرػ غغوعة الخسطُظ في وحىب اللُام به كبل فخذ نىابغ الؿفُىت وختى جخطح الغؤٍت ؾيؿىق اإلاثاٌ الخالي :كض
ًغؾل الباتو نضة شحىاث مً هفـ البػانت نلى ؾفُىت واخضة ئلى نضة مشترًً بأزمان مسخلفت ،وٍػل مدخفكا بؿىضاث
الصحً وال ًسطظ أي خمىلت منها إلاشتر مهحن ختى جفخذ نىابغ الؿفُىت وجخىشف خالت البػانت ،وكض ًلجأ الباتو ئلى
الغش في هظه الحالت فُسظ البػانت الخالفت للمشترًً الظًً صفهىا زمىا مىسفػا والبػانت الؿلُمت إلاً صفو زمىا
مغجفها ،ولخفاصي هظا الغش اؾخلغ الهغف واللػاء نلى غغوعة انالن الخسطُظ كبل فخذ نىابغ الؿفُىت أي كبل نلم
 -1زلمد عبد الفتاح ترك ،ادلرجع السابق ،ص.542
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الباتو بدالت البػانت وجماشُا مو هظا الانخباع خىم أهه ًمىىه أن ًسطظ البػانت ختى بهض فخذ الهىابغ ئطا أزبذ أهه ال
ًؼاٌ حاهال بمطحر البػانت وخالتها.1
ئن اإلالطىص بفخذ الهىابغ أو اإلاساػن الظي ًىهي ألاحل اإلالغع للخسطُظ هى الظي ًخم نىض الىضىٌ ،أما فخذ اإلاساػن
في الؿغٍم والظي ًلطض به تهىٍت البػانت أو هللها ئلى ؾفُىت أزغي فال ًمىو الخسطُظ بهضه ،فمتى جم الخسطُظ فال
ًجىػ للباتو الغحىم فُه صون عغا اإلاشتري وهظا أمغ مىؿلي ماصام ًجهل اإلاشتري ماليا للبػانت اإلاسططت ،ولظلً ال
ٌؿخؿُو الباتو أن ًلضم بػانت غحر التي جم جسطُطها وفي الجهت اإلالابلت مً خم اإلاشتري أن ًغفؼ اؾخالم ول بػانت
أزغي.2
ثاهيا :دور سىد الشحن في جخصيص البضاعت
لم ًيشأ ؾىض الصحً أضال لُيىن أصاة إلزباث نلض الىلل واهما لُيىن وؾُلت إلزباث نملُت شحً البػانت
بانخباعها مً أولى مغاخل جىفُظ نلض الىلل ،ولظلً ًدغع هظا الؿىض في حمُو ألاخىاٌ بهض شحً البػانت نلى الؿفُىت
وطلً ختى في الفغوع التي ًخم الخهاكض فيها بحن اإلاجهؼ وضاخب البػانت بمشاعؾت اًجاع الؿفُىت ،وهى ٌهض في هظه
الحاالث بمثابت ئًطاٌ مً الىاكل باجمام شحً البػانت.3
بهض طلً جؿىعث وقُفت ؾىض الصحً لُطبذ أصاة إلزباث نلض الىلل في ألاخىاٌ التي ال ًخم الخهاكض فيها بمىحب
مشاعؾت اًجاع وإلاا وان ؾىض الصحً ًضٌ هما ؾبم طهغه نلى شحً البػانت وهى بظلً ٌهخبر حههضا مً الىاكل أو وهُله
بأهه ًدىػ البػانت (بىاؾؿت الغبان) البػاتو اإلاظوىعة في ؾىض الصحً لحؿاب مً ًدمل هظا الؿىض ،فان خُاػة ؾىض
الصحً أضبدذ حهني في الىكذ طاجه خُاػة البػانت الىاعصة فُه. 4
غف ئلى طلً فان ؾىض الصحً ٌهخبر أًػا ئخضي الؿغق التي جمىً الباتو مً جسطُظ البػانت اإلابُهت وئن لم
ًىً الؿغٍلت الىخُضة فؿىض الصحً هما ؾبم اللىٌ ئلُه ًثبذ واكهت حهُحن البػانت حهُِىا صكُلا للبػانت اإلاصحىهت
واإلابُهت ئلى للمشتري هكغا إلاا اشخمل نلُه مً بُاهاث جخهلم بالبػاتو مً خُث هىنُتها ،همُتها ،نالماتها ،أعكامها ،حجمها
واإلامحزاث الخاضت بها 5فػال نً اؾم الؿفُىت وجاعٍش الصحً ونلى طلً فان ؾىض الصحً ًخىافغ فُه الشغؽ ألاوٌ
للخسطُظ وهى حهُحن البػاتو ،ئط أن ؾىض الصحً ال ٌؿلم ئال بهض حؿلم الغبان البػاتو ووضفها نلى قهغ الؿفُىت مما
ٌهض فغػا لها بدُث ًيىن مً الؿهل جمُحزها نً غحرها مً البػاتو اإلاشابهت ،أما الشغؽ الثاوي وهى الهىطغ اللطضي

 -1على مجال الدين ،ادلرجع السابق ،ص.322
 -2على مجال الدين ،ادلرجع السابق ،ص .323
 -3زلمود مسًن الشرقاوي ،عقد نقل البضائع حبرا يف القانون ادلقارن ،رللة إدارة قضايا احلكومة ،العدد الثالث ،السنة التاسعة عشر ،سبتمرب ، ،1975ص .793
-4ادلرجع السابق ،ادلوضع نفسو.
 -5مسيحة القليويب ،موجز القانون البحري ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،سنة ،1969ص .485
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للخسطُظ فان شحً البػاتو نلى قهغ الؿفُىت وجدغٍغ ؾىض شحً ًخهلم بها وئن وان ًىفي لخهُُنها ئال أهه ال ًضٌ وخضه
نلى أن الباتو كض كطض أن ًسظ مشترًا مهُىا بالبػاتو بدُث ًمخىو نلُه أن ًسظ بها مشترًا آزغ ،فاطا وان ؾىض
الصحً كض خغع إلطن الشاخً(الباتو) فال ًخىافغ الهىطغ اللطضي في الخسطُظ ئال مً وكذ جكهحر ؾىض الصحً ئلى
اإلاشتري اإلاهحن ئط ًمخىو نلُه نىضةظ أن ًسظ غحره بالحمىلت ،أما ؾىاٌ اخخفاف الشاخً (الباتو)بؿىض الصحً فُيىن له
الخُاع ئما أن ًدخفل بالبػاتو لىفؿه أو ًسظ بها أًا مً اإلاشترًً.1
أما ّئطا خغع ؾىض الصحً إلطن اإلاغؾل ئلُه (اإلاشتري)فان الخسطُظ ًيىن كض جم مخىافغ ألاعوان ئط ًيىن مً
الطهب نلى الباتو (الشاخً)أن ًغحو في هظا الخسطُظ وبظلً جيىن البػاتو اإلاصحىهت كض زططذ بطفت جهاةُت
للمشتري اإلاهح ن في ؾىض الصحً ،أما ئطا ؾىض الصحً لحامله ،فان الخسطُظ ال ًخم ئال بدؿلُم الؿىض ئلُه أي الدؿلُم
اإلااصي ونلى طلً ئطا وان ضضع ؾىض الصحً باؾم الشاخً (الباتو) فاهه ال ًطلح هأصاة للخسطُظ ئط أن هلل الؿىض في
هظه الحالت للمشتري ًيىن مخهظعا لػغوعة اجبام ئحغاءاث الحىالت اإلاضهُت ونلُه ًبلى الشاخً(الباتو) وخضه ضاخب الحم
في حؿلم البػاتو في مُىاء الخفغَغ . 2
املطلب الثاوي :جحىيل مخاطز الىلل إلى املشتري والشزوط املخصلت به
ٌهخبر اهخلاٌ اإلاساؾغ مً اإلاؿاةل بالغت ألاهمُت و ؾىآءا أوان طلً في البُو صازلُا أو صولُا ،ألهه ًدضص هؿاق
اإلاؿإولُت اإلاللاة نلى الؿغف الظي جيخلل ئلُه جبهت هالن البػانت اإلابُهت ونلُه فان صعاؾت اهخلاٌ اإلاساؾغ في البُو
ؾُف جلخض ي الخهغع ئلُه مً زالٌ فغنحن :اهخلاٌ اإلاساؾغ ئلى اإلاشتري (فغم أوٌ)،جدضًض هؿاق اإلاساؾغ والشغوؽ
اإلاخهللت بها(فغم زاوي).
الفزع ألاول :اهخلال املخاطز إلى املشتري
مً اإلاباصب ألاؾاؾُت في بُو ؾُف وما اجفم نلُه الفله أن ًخدمل اإلاشتري وافت اإلاساؾغ التي جطِب البػانت
ابخضاء مً شحنها متى اهخفى غش الباتو واضابت البػانت بهُب زفي و الاجفاق في الهلض نلى زالف هظا اإلابضأ ٌهض هضما
للبُو ؾُف وٍدىٌ الهلض ئلى بُو مً هىم أزغ وجيخلل اإلاساؾغ ئلى اإلاشتري مىظ اللحكت التي جبضأ فيها مؿإولُت الىاكل
البدغي ،أي بملخض ى نلض هلل ًبرم بالشغوؽ اإلاخفم نليها في نلض البُو ،ولظلً فان الخسطُظ الؿابم نلى الصحً ال
ًىلل اإلاساؾغ وئن وان ًىلل اإلالىُت . 3

 -1أمحد زلمود حسين ،سند الشحن ودوره يف التجارة البحرية ،رللة إدارة قضايا احلكومة ،العدد الثالث ،السنة التاسعة عشر ،سبتمرب  ،1975ص .290
-2أمحد زلمود حسين ،ادلرجع السابق ،ص.291
-3علي مجال الدين عوض ،ص .323
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جظهب اجفاكُت فُىا للبُو الضولي للبػاتو لؿىت  11980ئلى أن اهخلاٌ اإلاساؾغ في بُو البػاتو الهاةمت ًخدلم لضي
اوهلاص الهلض2وهى اججاه ًسخلف نما هى شاتو في هؿاق الخجاعة البدغٍت ،ألن الشاتو أن جيخلل اإلاساؾغ مىظ الصحً مً غحر
أن ًجض هظا الاججاه جفؿحرا مىؿلُا له ؾىي ما ًلاٌ أن هظا الخىحه أهه مً مخؿلباث الخجاعة الضولُت وبظلً جيىن
اجفاكُت فُىا كض أوحضث خال إلاشيلت اهخلاٌ اإلاساؾغ باليؿبت للبػاتو الهاةمت نىض نضم وحىص اجفاق مغاًغ. 3

ًمىً اللىٌ أن اهخلاٌ اإلاساؾغ بما جلغعه الىطىص والهاصاث اإلاشاع ئليها جكل ؾاعٍت ؾىآءا حغي الخهاكض بمىحب
كىانض البُو اإلاهغوفت أو ئطا أغُفذ ئليها شغوؽ بؼٍاصة ألاخغف اإلاؿخسضمت ،نلى أن ال ًإصي ألامغ ئلى حغُحر ؾبُهت البُو
،نىضما جىغو شغوؽ جىاكؼ ما اؾخلغ نلُه الهمل بمىحب ضُغت البُو، CIFوجىحض نضة أهىام مً التي جخػمً شغوؾا
غحر ما حهىُه ألاخغف الثالزت وطلً باغافت خغف أو أهثر وهػغب بهؼ ألامثلت نً طلً:

4

 :and CCIFالظي ٌهني اليلفت ،الخأمحن ،الىلل مػاف ئليها الهمىلت  commissionوهي الهمىلت التي ًخلاغاها مً ًلىم
بشغاء البػاتو زم بُهها بالبُوCIFإلاشتر نبر الحضوص باغافت الهمىلت إلاا ًلغعه البُو.
 and E:CIFوالظي ٌهني اليلفت ،الخأمحن ،الىلل وؾهغ الطغف  Exchangeالظي ًخفم نلى ؾغٍاهه مهما جبضٌ ؾهغ
الخدىٍل ،وٍلاٌ له أًػا  Iand C andCIFوَهني ئغافت ئلى الهىاضغ الثالزت اإلاهغوفت ،الهمىلت والفاةضة .
لظلً ًجب نلى اإلاخهاملحن في الخجاعة البدغٍت الضولُت نىض اؾخسضامهم أي مطؿلح ججاعي صولي الحظع مً أًت
أخغف مػافت ئلُه ألن جلً الؼٍاصة جدمل وعاءها جيالُف أزغي هي لِؿذ في ضالح اإلاشتري.
الفزع الثاوي:جحدًد هطاق املخاطز والشزوط املخعللت بها
بهض الخهغع ئلى وكذ اهخلاٌ اإلاساؾغ ئلى اإلاشتري في الفغم الؿابم وان مً الػغوعي في هظا الفغم جدضًض هؿاق
هظه اإلاساؾغ ،زم ًلُه بهض طلً بُان ما ًخطل بها مً شغوؽ وماال ًضزل في صاةغة اإلاساؾغ.

 -1دخلت حيز النفاذ سنة 1988و مت تعدليها سنة ، 2010هتدف ىذه االتفاقية إىل اسناد بيوع التجارة الدولية لقواعد موحدة من حيث :تكوين عقد البيع ،التزامات البائع وادلشرتي ،تبعة ىالك
البضاعة ،أحكام القوة القاىرة واإلعفاء من ادلسؤولية :زلمود فياض ،ادلعاصر يف قوانٌن التجارة الدولية  ،الطبعة األوىل  ،الوراق للنشر والتوزيع  ،عمان  -األردن ،سنة 2012ص  140وما يليها .
 -2ادلادة  68من اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع لسنة .1980
 -3لطيف جرب كوماين ،ادلرجع السابق ،ص .196
-4لطيف جرب كوماين ،ادلرجع السابق ،ص .197
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أوال :جحدًد هطاق هذه املخاطز
ئطا واهذ اللانضة الخجاعٍت CIFجلض ي بأن اإلاشتري ًخدمل اإلاساؾغ التي جخهغع مىظ الصحً هما ؾبم بُاهه فماهي
جلً اإلاساؾغ؟
جخهضص اإلاساؾغ الالخلت للصحً و مً أمثلتها هجض اإلاساؾغ الىاشئت نً هالن الؿفُىت ،مساؾغ الؿغٍم والتي جإصي
ئلى هالن البػانت ولُا أو حؼةُا أو أن جطل البػانت جالفت أو بها عجؼ وطلً بؿبب خاصر فجاتي أو بؿبب جطغف زاؾئ
مً الىاكل أو جابهُه وبالخالي فان اإلاشتري هى الظي ًخدمل ول هخاةج هظه اإلاساؾغ ،خُث ًجب نلُه أن ًضفو الثمً وامال
ختى ولى هلىذ البػانت أو جلفذ ،أًػا ًخدمل اإلاشتري هخاةج الخأزحر في كُام الؿفُىت بغخلتها والظي وان ؾببه خىاصر
اإلاالخت ،اللىة اللاهغة  ،ألاخىاٌ الجىٍت الؿِئت ،الحطاع البدغي ،الثلىج ،أنماٌ الحغب  ،هظا مو ألازظ في نحن الانخباع
أهه البض أن ًيىن الباتو كض وفى بالتزاماجه باليؿبت لهملُت الصحً وأن الؿفُىت واهذ مؿخهضة مً وافت ألاوحه إلاغاصعة
اإلاُىاء في اإلاضة اإلادضصة لها. 1
ًخدمل اإلاشتري الىخاةج الىاشئت نً الحىاصر الهغغُت ولِؿذ الحىاصر اإلاهخاصة ،مثال كُام بهؼ ؾلؿاث اإلاىاوئ
بفغع كُىص نلى الخجاعة وشأ ننها حغُحر الؿفُىت أزىاء الغخلت  ،هما ًخدمل هخاةج الخأزحر في الغخلت الىاحمت نً حغُحر
الؿغٍم الظي ًلىم به الغبان باإلاسالفت للؿغٍم اإلافغوع أن جدبهه الؿفُىت أو الؿغٍم الظي حغي الهغف نلى اجبانه.2
باإلغافت ئلى ما ؾبم ًخدمل اإلاشتري نبء الاشتران في الخؿاعة اإلاشترهت ،ألن اإلاؿاهمت في هظه الخؿاعة حؿخدم
نلى البػاتو ومً زم ًلتزم بها اإلاشتري بما أهه في الىاكو اإلاغؾل ئلُه الحلُلي ،هما ًخدمل مساؾغ الصحً نلى الؿؿذ
الظي ًلىم به الغبان بضون نلم الباتو وباإلاسالفت لشغوؽ نلض الىلل واإلاساؾغ التي جغحو ئلى ؾبُهت البػانت طاتها والتي
جتزاًض هدُجت قغوف اإلاالخت.3
ثاهيا :الشزوط املخعللت باملخاطز
-1الاجفاق على جحميل املشتري مخاطز سابلت على الشحن
كض ًخفم الؿغفان نلى أن جيخلل اإلاساؾغ ئلى اإلاشتري كبل الصحً ،وٍفهم طلً غمىا مً الشغؽ الظي ًجحز للباتو
أن ًلضم للمشتري ؾىض شحً مباشغ ٌغؿي الىلل مً صازل البالص ئلى اإلاُىاء باإلغافت ئلى الغخلت البدغٍت ،فُخدمل
اإلاشتري اإلاساؾغ مً وكذ أن ٌههض الباتو بالبػانت ئلى الىاكل الظي أضضع ؾىض الصحً اإلاباشغ ،ألن هظا الىاكل ٌؿأٌ أمام
خامل الؿىض مىظ جللُه البػانت وجيخلل صناوي اإلاؿإولُت غضه نً الغخلت ولها ،فال ًخطىع أن ًكل نبء اإلاساؾغ نلى
 -1زلمد عبد الفتاح ترك ،ادلرجع السابق ،ص 572وما يليها.
 -2أمحد حسين ،البيوع البحرية ،ادلرجع السابق ،ص.188
-3ادلرجع السابق ،ادلوضع نفسو.
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الباتو ،هما ًفهم جلضًم هلل اإلاساؾغ نلى وكذ الصحً هظلً مً الشغؽ الظي ًجحز للباتو جلضًم ؾىض بغؾم الصحً أو
مً أحل الصحً ،ألن هظا الؿىض ًلضم للباتو كبل الصحً وٍغجب مؿإولُت الىاكل البدغي نً البػانت مىظ جللُه ئًاها
وٍخدمل اإلاشتري اإلاساؾغ مو أن البػانت كض جيىن لم ُج َس ْ
طظ بهض ،ئط هي ال جسطظ ئال ئطا وان ؾىض الصحً مدغعا ألمغ
اإلاشتري وكض ًخم الخسطُظ أزىاء الغخلت والظي ًجب مغاناجه صاةما هى أن اإلاساؾغ جيخلل مً الباتو ئلى اإلاشتري بملخض ى
نلض البُو نىضما جبضأ مؿإولُت الىاكل أمام خامل ؾىض الصحً( الظي ًجب هلله ئلى اإلاشتري). 1
-2شزط وضع حميع مخاطز الىلل على البائع:
ال ًخفم هظا الشغؽ وبُو  CIFألهه في قله ال ًيىن هىان مهنى ألن ًلتزم الباتو بابغام نلض جأمحن نلى البػانت وئن
فهل فلً ًيىن طلً لحؿاب اإلاشتري بل لحؿابه الخاص ،وال ًيىن هىان مهنى هظلً ألن ًلتزم بىلل ؾىض الصحً ووزُلت
الخأمحن للمشتري ماصام الباتو ؾِخدمل مساؾغ الىلل فهى الظي ًيىن له الحم في الضنىي غض الىاكل واإلاإمً ولظلً ال
ًيىن البُو باؾخسضام اإلاطؿلح الخجاعي CIFأزغ ئال في الؼام الباتو (هكحر الثمً اإلادضص) باًطاٌ البػانت ئلى ميان اإلاشتري
وجؿبم فُما طلً أخيام البُو بؿفُىت مهُىت أو أخيام البُو بؿفُىت غحر مهُىت.2
ثالثا :الشزوط الخارحت عن دائزة املخاطز:
جخػمً نلىص ؾُف أخُاها شغوؾا جبضو للىهلت ألاولى هأجها جخهلم باإلاساؾغ لىنها في خلُلت ألامغ هي غحر طلً وغالبا
ما جضعج هظه الشغوؽ بطُاغت جدؿم بالغمىع وفي هظه الحالت ًجب جفؿحرها بملاعهتها بالشغوؽ ألازغي الىاعصة بالهلض
ختى ًمىً الىشف نلى ؤلاعاصة الحلُلُت لؿغفي نلض البُو ومً هظه الشغوؽ ما ًلي:
أ-شزط الدفع طبلا للىسن الصافي املسلم :
مفاص هظا الشغؽ أن صفو الثمً ًيىن نلى أؾاؽ الىػن والىمُت اإلاؿلمت وخؿب الغأي الغاجح أن هظا الشغؽ
لِـ مً شأهه أن ًجهل مساؾغ الؿغٍم نلى ناجم الباتو واهما ًػو فلـ الفغوق في الىػن الىاججت نً الىلظ أزىاء
الؿغٍم أو نً الؿبُهت الظاجُت للبػانت ،هما هى الحاٌ نلُه في هلل الحبىب التي ججف وجفلض وؿبت مً وػجها أزىاء هللها
،فهظ الشغؽ ًدمي اإلاشتري غض نضم صحت بُاهاث ؾىض الصحً اإلاخهللت بىػن البػانت اإلاصحىهت وغض جفغَغ همُت جلل
الىاعصة باإلاؿدىضاث ونلى طلً فان هظا الشغؽ ال ًخهاعع مو الخطاةظ ألاؾاؾُت للبُو ؾُف وال ٌغحر مً ؾبُهت هظا
البُو وال ٌهضو أن ًيىن مجغص وؾُلت لحؿاب الثمً مً الباتو واإلاشتري صون أن ًيىن له جأزحر نلى اهخلاٌ اإلالىُت واإلاساؾغ
للمشتري مىظ الصحً ،هما ًلُم كغٍىت غض الباتو ًفترع مهها أن الىمُت اإلاؿلمت هي التي شحىذ وهى ما ًللي نلى الباتو
نبء ازباث الفغق في الىػن ًغحو ئلى أخض مساؾغ الىلل ،فخبلى نلى ناجم الباتو اإلاساؾغ التي ال ًمىً ازباث ؾببها أو
- 1علي مجال الدين عوض ،القانون البحري ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،سنة ،1969ص .794
-2ادلرجع السابق ،ص .795
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مطضعها ،فهظا الشغؽ لِـ له مً أزغ ئال كلب نبء ؤلازباث بالؼام الباتو بازباث أن العجؼ ًغحو ئلى أخض خىاصر البدغ
التي ًخهحن أن جبلى صاةما نلى اإلاشتري. 1
ب-شزط الدفع بعد فحص البضاعت في ميىاء الىصىل:
ٌهضٌ هظا الشغؽ مً اإلاباصب اإلاهخاصة للبُو ؾُف اإلاخهللت بىكذ صفو الثمً ،غحر أهه لِـ له أزغ نلى نبء اإلاساؾغ
،فُكل البُو نىض اصعاحه في الهلض بُها نىض الصحً أو اللُام ،فمػمىن هظا الشغؽ هى مىذ اإلاشتري الحم في جأزحر صفو
الثمً ئلى غاًت الىكذ الظي ًمىىه مً الخدلم مً مضي مؿابلت البػانت مو شغوؽ الهلض ،زالفا لألضل في البُو ؾُف
خُث ًلتزم اإلاشتري بضفو الثمً نىض جلضًم اإلاؿدىضاث الُه وهظا كبل أن ًخدلم مً خالت البػاتو ،لىً الفدظ الظي
ًلىم اإلاشتري في مُىاء الىضىٌ في هظه الحالت ٌؿخسضم فلـ إلزباث خالت وهىم البػانت ومؿابلتها لشغوؽ الهلض نىض
شحنها ،ئط ًخدمل اإلاشتري ما ًلحلها مً جلف أزىاء الىلل بدغا. 2
ج-شزط الدفع هظير املسدىداث عىد الىصىل:
الىاكو أن هظا الشغؽ ًظهغ في الهلض لخدضًض وكذ الظي ًجب أن ًضفو في الثمً ولِـ شغؾا ًخىكف نلُه الضفو
،فهظا الشغؽ ال ٌؿمذ للمشتري بفدظ البػاتو كبل الضفو وال ٌهفُه مً صفو الثمً في خالت هالن البػانت أو جلفها

3

فاطا جم شحً البػاتو ولم جطل في ألاحل اإلادضص فُيىن صفو الثمً في هظه الحالت مؿخدلا ملابل مؿدىضاث الصحً
البدغٍت في الىكذ الظي وان ًيبغي أن جطل فُه البػانت وبالخالي فاهه نىضما ًيىن مإهضا نضم وضىٌ البػانت اإلاصحىهت
ئلى اإلاُىاء اإلاخفم نلُه ،ئما لهالن أو ألي ؾبب آزغ الخم للصحً ،فان الثمً ًيىن واحب الضفو في الحاٌ ،هما ًيىن نلى
الباتو جلضًم اإلاؿدىضاث للمشتري فىع جأهضه مً وضىٌ البػانت ختى ًمىً هظا ألازحر مً مباشغة خلىكه غض الىاكل أو
اإلاإمً خؿب ألاخىاٌ.4

املبحث الثاوي :التزاماث طزفي علد البيع البحزي سيف
نلى غغاع ول نلض ملؼم لجاهبحن ًغجب نلض البُو التزاماث مخلابلت نلى ؾغفُه الباتو واإلاشتري وبانخباع ؤلاعاصة هي
ؾُضة الهلىص ؤلاعاصًت وللخهاكضًً الحغٍت في ازخُاع أي كانضة مً كىانض الخجاعة الضولُت ولظلً ؾيخهغع لألزغ الظي ًغجبه

 -1أمحد حسين ،البيوع البحرية ،ادلرجع السابق ،ص 191.وما يليها.
 -2ادلرجع السابق ،ادلوضع نفسو.
3

-George Ripert, Georges Ripert, droit maritime, crédit maritime, fortune de mer, transport maritime, tome II, édition
Rousseau, paris 1930, note 1926.
-4عبد الفتاح ترك ،ادلرجع السابق ،ص.575
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جفهُل اللانضة ؾُف في البُو البدغي مً زالٌ هظا اإلابدث ؾيخهغع لضعاؾت واحباث وخلىق الؿغفحن وفم مؿلبحن
مؿخللحن :التزاماث الباتو في البُو (مؿلب أوٌ )،التزاماث اإلاشتري (مؿلب زاوي).
املطلب ألاول :التزاماث البائع
في البُو البدغي وفم اللانضة ؾُف جلو نلى ناجم الباتو التزاماث نضًضة منها حؿلُم البػانت ،ابغام نلضي الىلل
والخأمحن نلى البػانت اإلابُهت ،حؿلُم اإلاؿدىضاث و نلُه وان البض مً الخؿغق لهظه الىاحباث في زالر فغوم :حؿلُم
البػانت(فغم أوٌ)،الالتزام بابغام نلضي الىلل والخأمحن(فغم زاوي)،حؿلُم اإلاؿدىضاث(فغم زالث).
الفزع ألاول :حسليم البضاعت
ًلتزم الباتو بدؿلُم البػانت اإلابُهت اإلاخفم نليها في الهلض ضىفا وكضعا وفي خالت حُضة مالم ًىً كض اخخفل بدم
حؿلُم همُت ملاعبت إلاا جم الاجفاق نلُه 1أي نلى أن اللضع اإلادضص في الهلض ئهما هى جلغٍبي ومو طلً ًػُم اللػاء مً هظا
أزغ الشغؽ ختى ال ٌؿيئ الباتو اؾخهماله بأن ًؼٍض في اللضع اإلاؿلم ئطا اهسفؼ ؾهغ البػانت أو ًللله ئطا ػاص ؾهغها
،فُلض ى بأن الحض الظي ٌؿمذ للباتو بالحغٍت فُه هى  % 5أو  %10مً اللضع اإلابحن بالهلض وٍىحب نلى الباتو أن ًثبذ
أهه لم ٌؿخؿو حؿلُم اللضع اإلابُو بالػبـ 2و في غحر هظه الحالت ونمىما ئطا أزل الباتو بالتزامه ججاه اإلاشتري بأن واهذ
البػانت اإلاؿلمت مً ضىف أكل حىصة مً الطىف اإلاخفم نلُه أو واهذ همُتها أكل ،فان اإلاشتري ٌؿخؿُو أن ًؿلب فسخ
البُو 3هما ًجىػ له طلً أًػا ئطا واهذ البػانت اإلاؿلمت غحر ضالحت لالؾخهماٌ اإلاهضة له. 4
ً
مىظ قهىع البُىم البدغٍت الخللُضًت أي مىظ هطف كغن جلغٍبا ،غل اهخمام الباتهحن واإلاشترًً في شتى أهداء الهالم

ً
مىطبا نلى مىاوئ شحً البػانت ومىاوئ جفغَغها وفى جلً اإلاىاوئ جغهؼ الاهخمام نلى "الىلؿت الحغحـت" )،(The Critical Point
اإلاخمثلت في ؾىع الؿفُىت )(Ships` Railبانخباعه الحض الفاضل ،الظي جخدضص نىضه ألانباء اللاهىهُت التي ًخدملها أؾغاف ول
مً نلض البُو البدغي ونلض الىلل البدغي 5وخؿب الىكام الخللُضي ،فان اللانضة الخجاعٍت الضولُتCIFواهذ حشحر ئلى أن
الدؿلُم ًخم بمجغص نبىع البػانت ؾىع الؿفُىت وهفـ الص يء باليؿبت اللانضجحن FOB, CFRوهى الفىغة التي جم ججاوػها
كىانض  ،Incoterms 2010لخدل مدلها فىغة الدؿلُم نىض شحً البػانت نلى قهغ الؿفُىت وهظا ألامغ اإلاؿخجض ٌهىـ واكو
الحلاةم الخجاعٍت الحضًثت ،هما أهه ًخفاصي اخخماالث جأعجح اإلاساؾغ نلى حاهبي الخـ الىهمي الظي ًغجىؼ نلى ؾىع

 -1مصطفى اجلمال ،دروس يف القانون البحري ،ادلكتب ادلصري احلديث للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،1968 ،ص .265
 -2حكم زلكمة مرسيليا التجارية :1951مشار إليو لدى علي مجال الدين عوض ،القانون البحري  ،ادلرجع السابق ،ص  607وما يليها .
 -3زلمد السيد الفقي وادلعتصم باهلل الغرياين ،أساسيات القانون التجاري والبحري  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،سنة ،2009ص.287
 -4ادلادة  35من اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع .1980
 -5فاروق ملش ،ادلرجع السابق  ،ص 18وما يليها .
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الؿفُىت التي ًجغي الصحً نليها هما جلىٌ ملضمت كىانض (1.)Incoterms ®2010و بىاءا نلى طلً فان حؿلُم البػانت ئلى
اإلاشتري ًخدلم بمجغص شحنها نلى قهغ الؿفُىت في مُىاء اللُام.
و بالغحىم ئلى الىاكو الهملي فان الباتو ناصة ما ًلجأ نىض الصحً ئلى الىشف نلى البػانت بمهغفت زبراء
مخسططحن والحطىٌ منهم نلى شهاصة بىىنها حؿمى  certificat de qualitéوهى ٌؿعى بظلً ئلى جفاصي مىاػنت اإلاشتري
خىٌ ضىف البػانت نىض اؾخالمه لها ،غحر أن هظه الشهاصة لِؿذ لها حجُت مؿللت بدُث ًجىػ للمشتري فدظ
البػانت نىض الىضىٌ في اإلاُىاء اإلالطىص وازباث نىـ ما جػمىخه الشهاصة الطاصعة للباتو. 2
ججضع ؤلاشاعة ئلى أن اعجباؽ نلض البُو بهلض الىلل كض ًثحر الالخباؽ خُىما ًخهلم ألامغ بالتزام الباتو باإلاؿابلت ئط
ًجب نلى اللاض ي جدضًض أي الهلضًً هى مطضع الالتزام غحر اإلاىفظ  ،ألهه كض ال ًيىن مً الؿهل جدضًض ئن وان نضم
اإلاؿابلت عاحها ئلى البػانت هفؿها أو وان بؿبب نملُت الىلل ،وهى ما ًثحر مؿاةل نضة منها جلاصم الضنىي والشغوؽ
اإلاخهللت باالزخطاص اللػاتي هكغا الزخالف أخيام اإلاؿإولُت في نلض البُو نً نلض الىلل ،فاطا وان نضم اإلاؿابلت ًغحو
الى نلض البُو فان اللاض ي الظي جغفو امامه صنىي اإلاؿإولُت ؾِبدث نً اللاهىن الىاحب الخؿبُم نلى ألاؾاؽ الظي
حاءث به اجفاكُت الهاي ٌ 15حىان 1955ااإلاخهللت باللاهىن الىاحب الخؿبُم نلى البُو الضولي فللمغؾل ئلُه أن ًغفو
الضنىي نلى الشاخً(الباتو) وفم أخيام اجفاكُاث الىلل الضولي البدغي واللىاهحن الضازلُت وجيىن اإلاؿإولُت ججاهه طاث
ؾبُهت نلضًت.3
الفزع الثاوي إبزام علدي الىلل والخأمين لصالح املشتري
ًلىم الباتو بالخهاكض مو الىاكل ومو اإلاإمً وَشمل الثمً فُه ملابل هظه الهملُاث ومً زم فان الباتو ال ٌهخبر
وهُال نً اإلاشتري وئهما ًلىم بدىفُظ التزاماث ًفغغها نلُه نلض البُو طاجه، 4فاطا أزل في اللُام بها وان طلً ازالال بهلض
البُو ًسىٌ للمشتري الحم في فسخه، 5في خحن لى انخبر الباتو وهُال نً اإلاشتري في طلً الكخطغ خله نلى مؿالبخه
بالخهىٍػاث6وما اؾخؿام فسخ نلض ونلُه فان التزام الباتو هى التزام هاجج نً نلض البُو ولِـ نً ووالت مىفطلت نً
نلض البُو. 7

 -1ادلرجع السابق ،ص .44
-2نفس ادلرجع ،ص.288
3
-Sandrine sana-chaillé de néré, la loi applicable a la responsabilité du chargeur, DMF no 699 janvier 2009,p21.
4
- Cour d'appel de paris (Aud.Solenn) 7novembre1990, DMF no 514 Mars 1992,p185.
 -5مصطفى اجلمال ،ادلرجع السابق ،ص .264
 -6علي حسن يونس ،عقد النقل ،دار الفكر العريب ،مصر ،بدون تاريخ نشر ،ص .364
 - 7مسًن مجيل حسٌن الفتالوي ،ادلرجع السابق ،ص  105وما يليها.
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أوال :ابزام علد الىلل
بابغام الباتو نلض الىلل مو الىاكل ًىدؿب ضفت الشاخً فُلو نلى ناجله شحً البػانت اإلابُهت وصفو أحغة هللها
وٍجب أن ًخم الصحً في اإلاُهاص اإلادضص في الهلض ونلى قهغ الؿفُىت التي ًسخاعها الباتو بىفؿه في مُىاء اللُام ، 1وئطا وان
الباتو هى مً ًسخاع الىاكل فان الضوٌ جىصح مىاؾىيها ئطا بانىا أن ًبُهىا ؾُف ،لُمىنهم ئنؿائهم أولىٍت الىلل للىاكلحن
الىؾىُحن نلى زالف الحاٌ في البُو فىب فان ازخُاع الىاكل فُه ًيىن للمشتري. 2
ولهل أهم ما ًثحره ابغام الباتو لهلض الىلل هى الشغوؽ التي ًجغي الخهاكض بمىحبها نلى نلض هلل البػاتو وهي ما
اهطغفذ اليها ئعاصة الؿغفحن في نلض البُو وفي خالت غُاب الاجفاق فهي الشغوؽ التي ًجغي نليها الهمل في مُىاء الصحً
،هما أن الاجفاق نلى حهُحن الؿفُىت ًخػمً حهُحن زـ ؾحرها وهى اإلاالةم ناصة وال ٌهني اإلاالةم ناصة أهه ألاكطغ حغغافُا
،بل اإلاباشغ الظي ال ًخسلله الاهدغاف نً الخـ اإلاهخاص ،إلاا في هظا مً حهغٍؼ البػاتو للمساؾغ ،هما ًلخض ي أن جيىن
الؿفُىت اإلاخهاكض نليها لىلل البػانت ضالحت للمالخت مً هاخُخحن :ضالخُت ججاعٍت ومالخُت ،هظلً ًخػمً نلض الىلل
ما ئطا وان مباشغا أو الؿماح بهلىص مخخابهت ،نىض نضم وحىص زـ مباشغ بحن مُىاتي الصحً والخفغَغ. 3
لِـ للباتو أن ٌصحً نلى ؾؿذ الؿفُىت مالم ًغزظ له الهلض في طلً  ،فاطا شحً الغبان البػانت نلى
ً
الؿؿذ صون عغا مً الشاخً( الباتو) فلض كض ي أن طلً ٌهض زؿأ مىه ًلؼمه بخهىٍؼ الشاخً نً الػغع ،الظي ًترجب
نلى طلً ومىه ما ًطِبه هدُجت عفؼ اإلاشتري البػانت فُما بهض لى جػغعث البػانت هدُجت شحنها نلى الؿؿذ.4
غالبا ما ًدضص الهلض مىنضا للصحً لِؿخؿُو اإلاشتري أن ًدؿب بطفت جلغٍبُت مىنض وضىٌ البػانت وَهخبر
جدضًض مضة الصحً في الهلض التزاما ًجب نلى الباتو جىفُظه بضكت وهثحرا ما خىم بفسخ الهلض حؼاء إلاسالفخه وال ٌهفى
الباتو مً مؿإولُت مسالفخه ئال اللىة اللاهغة ومً حهت أزغي فاهه ئطا شحىذ البػانت في ؾفُىت مفغوع أن حغاصع
اإلاُىاء في اإلاضة ولم جفهل طلً ئال مخأزغة جدمل اإلاشتري هظا الخأزحر ألن اإلاساؾغ هي نلى ناجله مً وكذ الصحً. 5
ًخم ازباث الصحً في اإلاُهاص اإلادضص نً ؾغٍم ؾىض الصحً الظي ٌهُحن فُه هظا ألاحل ،فان لم ًلم الباتو بالصحً
في اإلاُهاص اإلاخفم نلُه حاػ للمشتري فسخ الهلض واإلاؿالبت بالخهىٍؼ صون خاحت ئلى ئنظاع الباتو بدىفُظ التزامه.6

 -1زلمد السيد الفقي وادلعتصم باهلل الغرياين ،ادلرجع السابق ،ص.288
-2علي مجال الدين عوض ،القانون البحري ،سنة  ،1969ادلرجع السابق ،ص.797
-3لطيف جرب كوماين ،ادلرجع السابق ،ص .183
-4استئناف 9 Rouenنوفمرب  :1959مشار إليو لدى علي مجال الدين عوض ،القانون البحري ،سنة  ،1969ادلرجع السابق ،ص.798
-5علي مجال الدين عوض ،القانون البحري ،ادلرجع السابق ،ص.799.
 -6مصطفى اجلمال ،ادلرجع السابق ،ص .264
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ثاهيا :ابزام علد الخأمين على البضاعت
هظلً ًجب نلى الباتو أن ًإمً نلى البػانت غض مساؾغ الؿغٍم وكض كضمىا أن الثمً ؤلاحمالي الظي ًدطل نلُه
الباتو ًخػمً ملابل حهل الخأمحن الظي ًضفهه وال ًلتزم الباتو ئال بالخأمحن نلى الحىاصر الهاصًت واإلاخىكهت أما غحرها مً
الحىاصر الاؾخثىاةُت التي جترجب نلى أخضار غحر مخىكهت هلُام خغب مثال فال ًيلف بالخأمحن نليها ئال ئطا اشترؽ نلى
هفؿه طلً 1والىاحب نلى الباتو الخأمحن نلى البػانت لضي مإمً طو ؾمهت ؾُبت وفلا لشغوؽ الخأمحن FPAأي مو نضم
جدمل شغهت الخأمحن الخؿاةغ الخاضت ،نلى أن ٌغؿي هظا الخأمحن الثمً اإلاظوىع في الهلض أي زمً البػانت في مُىاء
الصحً مػافا ئليها وؿبت مئىٍت كضعها  %10مً هظا الثمً وهى جلضًغ ألاعباح اإلاخىكهت لى أن البػاتو لم جخهغع للهالن أو
الخلف اإلاغؿى بالخأمحن وجدضص كُمت الخأمحن بالهملت اإلادضصة في نلض البُو ولما أمىً طلً.2
ًلخض ي ألامغ أًػا أن ًيىن الخأمحن نلى البػانت اإلاىلىلت لىخضها ،بدُث ال ٌشاعن في غؿاء الخأمحن بػاتو أزغي
في وزُلت الخأمحن ،هما ًإمً الباتو نلى البػانت مدل البُو نلى ول صفهت لىخضها ونضم اللجىء ئلى وزُلت الخأمحن الهاةمت
أو اإلافخىخت بل الىاحب أن ٌهلض الخأمحن بىزُلت كابلت للخضاوٌ ألهه ًؿلب جدىٍلها ئلى اإلاشتري.3
ً
ئن الباتو لِـ ملؼما بأهثر مً الحطىٌ نلى الحض ألاصوى للغؿاء الخأمُنى نلى الىدى الىاعص في الشغؽ Cميشغوؽ
 InstituteCargo Clausesوهما هى واضح فان هظا الخأمحن ٌهخبر مىسفؼ اإلاؿخىي ،لظلً فان اإلاشترًً لبػاتو جامت الطىو،
ٌؿهىن ناصة للحطىٌ نلى مؿخىي أنلى للخأمحن،4فاطا أعاص اإلاشتري عفو خض الحماًت الخأمُيُتفهلُه ئما أن ًخفم مو الباتو
الباتو ضغاخت نلى هظه الؼٍاصة ،أو أن ًخىلى بىفؿه نمل ئحغاءاث الخأمحن ؤلاغافي خؿب ئعاصجه 5وهظا ما ضغخذ به
كىانض الخجاعٍت الضولُتIncoterms 2010وبالػبـ الفلغجان A3, B3مً اللانضجحن الخجاعٍخحن.6CIP CIF:
الفزع الثالث :حسليم املسدىداث
أزحرا ًجب نلى الباتو أن ًغؾل ئلى اإلاشتري اإلاؿدىضاث التي جسىٌ له الخهغف نلى البػانت واؾخالمها مً الىاكل و
الحطىٌ نلى حهىٍؼ الخأمحن في خالت هالن البػانت أو جلفها وهى ما ًخجؿض في اإلاؿدىضاث 7الغةِؿُت ؾىض الصحً،
وزُلت الخأمحن والفاجىعة الخجاعٍت ئ8ال أهه ئػاء هثرة الجزاناث التي ًثحرها الالتزام بدؿلُم بػانت مؿابلت لالجفاق فلض أقهغ
 -1علي حسن يونس ،ادلرجع السابق ،ص.368
 -2زلمد نصر زلمد ،الوجيز يف عقود التجارة الدولية ،مكتبة القانون و االقتصاد ،الطبعة األوىل ،الرياض ،سنة  ،2013ص .143
 -3لطيف جرب كوماين ،ادلرجع السابق ،ص .184
4
-Mohammed ben Amar, les auxiliaires du transport maritime étude comparée, thèse doctorat d'Etat, université d’Aix Marseille,
Marseille, ânée de soutenance1994,p98.
5
-René Rodiére , Emmanuel du Pontavice ,Droit maritime, 12éme edtion Dalloz, paris1997p31.
 -6فاروق ملش ،ادلرجع السابق ،ص .40
 -7نصت ادلادة  34من اتفاقية فينا لسنة  1980على التزام البائع بتسليم ادلستندات ادلتعلقة بالبضاعة ادلبيعة إىل ادلشرتي غًن أهنا مل تبٌن ماىية ىذه ادلستندات.
8
- Yassad Horia, op.cité, p330.
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الهمل مؿدىضاث أزغي جابهت ال ًلتزم الباتو بخلضًمها ئال ئطا اجفم نلى طلً في نلض البُو ،مثل شهاصة الىىم ،وشهاصة
اإلاطضع وشهاصة الىػن وغحرها ومً هاخُت أزغي فان ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت التي جسػو لها نملُاث الخجاعة الضولُت كض أصث ئلى
وشأة ؾاةفت حضًضة مً اإلاؿدىضاث مثل الترازُظ الخطضًغ والاؾخحراص وشهاصة الجماعن.1
ئطا لم ًلم الباتو بدؿلُم اإلاؿدىضاث أو واهذ اإلاؿدىضاث مسالفت لشغوؽ البُو وان للمشتري فسخ البُو مو
اإلاؿالبت بالخهىٍؼ ،هما ًجب نلُه أن ًغؾل اإلاؿدىضاث ئلى اإلاشتري كبل فخذ نىابغ الؿفُىت لخفغَغ البػاتو منها في مُىاء
الىضىٌ ،طلً ختى ال ًخمىً الباتو مً اعجياب غش في خالت حهضص ؾىضاث الصحً بدؿب ما حؿفغ نىه خالت البػانت في
اإلاُىاء اإلاظوىع و ًيىن طلً في خالت ئطا ما وحض بالبػانت هالن أو جلف مً جىػَو ؾىضاث الصحً ،التي جمثل البػانت
الؿلُمت ئلى اإلاشترًً الظًً ًيىهىا كض صفهىا زمىا أنلى وجىػَو الؿىضاث التي جمثل البػانت الهالىت أو الخالفت نلى
اإلاشترًً الظًً صفهىا زمىا أكل2ومما كض ٌصجهه نلى اعجياب الغش أن جبهت الهالن في البُو ؾُف جلو أزىاء الؿغٍم نلى
ناجم اإلاشتري ،فاطا ؾلمذ اإلاؿدىضاث بهض وضىٌ الؿفُىت وجفغَغ البػانت حاػ للمشتري بدؿب ألاخىاٌ أن ًؿلب فسخ
نلض البُو  3،هظلً كض ي بأن البُو ًىللب في هظه الحالت ئلى بُو جدذ الدؿلُم وجلو جبهت الهالن أزىاء الؿغٍم نلى
الباتو.4
أما ئطا واهالباتو كض ؾلم اإلاؿدىضاث الؿالفت كبل اإلاُهاص اإلالغع فله أن ًطلح أي هلظ في مؿابلت اإلاؿدىضاث،
بشغؽ أال ًترجب نلى اؾخهماٌ هظا الحم أي مػاًلت أو مطاعٍف غحر مهلىلت للمشتري ومو طلً ًدخفل اإلاشتري بالحم
في ؾلب الخهىٍػاث ئن جػغع مً هظا ألامغ.5
املطلب الثاوي :التزاماث املشتري
بهض أن جم الخهغع اللتزاماث للباتو بمىحب البُو ؾُف في اإلاؿلب ألاوٌ ،ؾيخهغع في هظا اإلاؿلب اللتزاماث
اإلاشتري والتي جضزل في جىفُظ هظا البُو وبما أن اؾخالم البػانت ماصًا ال ًخدلم ئالفي مُىاء الىضىٌ فُجب نلُه حؿلمها
 ،وال ًىفي هظا بل جػل مؿألت اهخلاٌ الحُاػة الشغنُت لها جغجبـ بدؿلم اإلاؿدىضاث اإلامثلت للبػانت مو الىزاةم الغةِؿُت
الؿالف طهغها مما ٌؿخدبو وحىب صفو الثمً ونلُه فان التزاماث اإلاشتري ال جسغج نً زالر وهبضأها :الالتزام بضفو
الثمً(فغم أوٌ) بانخباعه أهم التزام،حؿلم اإلاؿدىضاث(فغم زاوي)،وأزحرا حؿلم البػانت(فغم زالث).

 -1أمحد حسين ،البيوع البحرية ،ادلرجع السابق ،ص.312
 - 2مصطفى اجلمال ،ادلرجع السابق ،ص .266
 -3حكم صادر عن زلكمة أكس  30مارس  :1943مشار إليو لدى علي حسن يونس ،ادلرجع السابق ،ص.369
-4استئناف سلتلط 13فرباير  :1946مشار إليو لدى ادلرجع السابق ،ادلوضع نفسو.
 -5زلمود فياض ،ادلعاصر يف قوانٌن التجارة الدولية ،الطبعة األوىل ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ااألردن ،،سنة  ،2012ص .185
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الفزع ألاول :الالتزام بدفع الثمن
ًلتزم اإلاشتري بمىحب نلض البُو بضفو الثمً وَشمل هظا الالتزام الىفاء بلُمت البػانت وأحغة الىلل وكؿـ
الخأمحن وبالغحىم ئلى اجفاكُت فُىا لؿىت  1980وزاضت في اإلاىاص مً  54ئلى  59منها خُث نالجذ نضة مؿاةل جخهلم بضفو
الثمً في خالت نضم اجفاق ألاؾغاف نليها منها :
-1نىضنضم جدضًض الثمً في الهلض ٌهخبر الؿغفان أجهما كض أخاال غمىُا ئلى الؿهغ الانخُاصي في وكذ اوهلاص الهلض
لبػاتو ممازلت مً هفـ الىىم.
 -2في خالت الاجفاق نلى أن ًيىن جلضًغ الثمً خؿب وػن البػاتو فىكو زالف خىٌ خؿابه فان الهبرة جيىن نلى
أؾاؽ الىػن الطافي مً البػانت اإلابُهت.
 -3نىضما ال ًىحض التزام ًفغع نلى اإلاشتري صفو الثمً في ميان مهحن أو وكذ مدضص فاهه ًجب نلُه أن ًضفهه
خؿب ألاخىاٌ  :ئما أن ًيىن في ميان الدؿلُم ئطا وان نلض البُو ًخػمً نلض هلل ئط ًيىن الضفو ملابل حؿلُم البػاتو
أو اإلاؿدىضاث ،فُطبذ الثمً مؿخدلا الىفاء بمجغص اؾخالم اإلاؿدىضاث الخاضت بالبػانت ،أو البػانت بظاتها خؿب ما
ًلض ي به الاجفاق وئما في ميان نمل الباتو ،هما أن الاجفاكُت جدمل ػٍاصة في مطاعٍف جيخج نً حغُحر ملغ نمل هظا ألازحر
بهض ابغام نلض البُو وما ًالخل في هظه اإلااصة هى مضي جأزغ الاجفاكُت بالشغَهت الهامت للضوٌ ألاهجلى ؾىؿىهُت.1
 -4جدُذ الفلغة ألازحرة مً هفـ اإلااصة للمشتري فسحت مً الىكذ خُث ال ًلؼم بضفو الثمً ئال بهض أن ًخمىً مً
فدظ البػانت ،بشغؽ أن ال ًخهاعع طلً مو هُفُت الدؿلُم أو الضفو اإلاخفم نليهما بحن الؿغفحن.
في الىاكو أن الثلت فُما بحن الباتو واإلاشتري شبه مفلىصة الؾُما وأن وليهما مً بلضًً مسخلفحن ًفطل بُنهما
البدغ ،ألامغ الظي ًثحر كلم الىاخض منهما مً نضم جىفُظ آلازغ اللتزامه لظا حغي الهمل نلى وحىص وؾُـ ًدىػ زلتهما مها،
هظا الىؾُـ هى البىً ،الظي ًلىم بضوع هام في نملُت الانخماص اإلاؿدىضي ،ئط ًؿلب مً اإلاشتري مً بىً الظي في بلضه أن
ًفخذ انخماصا في خضوص مبلغ ٌهاصٌ كُمت البػانت وأن ًخههض بالىفاء بالؿفخجت،2التي ٌسحبها نلُه الباتو ملابل جلضًم
اإلاؿدىضاث اإلامثلت للبػانت.
بهض طلً ًغؾل البىً ئلى الباتو زؿاب فخذ انخماص لطالحه في خضوص مبلغ مهحن وٍخههض بالىفاء بالؿفخجت لضي
جلضًمها .وبمجغص وضىٌ هظا الخؿاب ئلى الباتو ًلىم بسحب ؾفخجت مؿدىضًت نلى البىً ًغفم بها اإلاؿدىضاث اإلاؿلىبت
1

-Yassad Horia, op.cité, p326.
-2السفتجة ىي عبارة عن سند جتاري حيرر وفقل لشكل معٌن حدده القانون يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب إىل شخص آخر يسمى ادلسحوب عليو بأن يدفع يف مكان زلدد مبلغا معينا من
النقود يف تاريخ معٌن أو قابل للتعيٌن او مبجرد اإلطالع ألمر شخص ثالث يسمى ادلستفيد أو احلامل ،كما ميكن تداول السفتجة من شخص إىل آخر عن طريق تظهًنىا وينت عن ذلك قيام ىذه
السفتجة بدور أو بوظيفة أداة االئتمان ،:مروان عطون ،األسواق النقدية وادلاليةاالبورصات ومشكالهتا يف عامل النقد وادلال، ،اجلزء األول ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،سنة، 2004ص.30
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وٍلىم بسطمها لضي بىً الباتو فُدطل نلى زمً البػانت فىعا ،زم ًخلضم بىً الباتو بالؿفخجت واإلاؿدىضاث اإلاغفلت بها
ئلى بىً اإلاشتري مؿالبا بالىفاء نىض خلىٌ الاؾخدلاق ،فُلىم بىً اإلاشتري بالىفاء بهض فدظ اإلاؿدىضاث والخأهض مً
مؿابلتها لخهلُماث نمُله ،نىضةظ ًيىن بىً اإلاشتري خاةؼا للمؿدىضاث التي جمثل زمً البػانت فُلىم بدؿلُمها لهمُله
ملابل الؿفخجت واإلاطغوفاث والهمىلت. 1
ًالخل أن الانخماص اإلاؿدىضي الظي ٌشترؾه الباتو والظي ًفخده البىً للمشتري كض ًيىن كابال لإللغاء وٍجىػ للبىً
الغحىم فُه ئطا أنؿغ اإلاشتري أو أفلـ ،أو لم ًلضم للبىً ملابل الىفاء الظي حههض به ،أو ألي ؾبب هاش ئ نً الهالكت بحن
البىً واإلاشتري وكض ًيىن غحر كابل لإللغاء فال ٌؿخؿُو البىً الغحىم فُه وٍيشأ نىه خم مباشغ للباتو كبل البىً فُهخبر
البىً مضًىا له شخطُا، 2هما ال ًجىػ أن ًضفو البىً في مىاحهت الباتو بالضفىم التي جيىن له كبل اإلاشتري.3
الفزع الثاوي :حسلم الىثائم او املسدىداث
ًلتزم اإلاشتري بدؿلم الىزاةم اإلاظوىعة والخأهض مً صحتها ومضي مؿابلتها لشغوؽ نلض البُو وله أن ًغفػها ئطا
وحضها غحر مؿابلت لهظه الشغوؽ والغفؼ خم للمشتري  ،هما له أن ًدىاػٌ نىه وَهخبر مخىاػال نً خله في الغفؼ وكابال
للىزاةم ئطا لم ٌهترع نليها زالٌ مضة أكطاها زمؿت مً جاعٍش حؿلمها بغحر نظع خؿب ما وعص في هظ اإلااصة  14مً
اللىانض اإلاىخضة لألنغاف اإلاىخضة لالنخماصاث اإلاؿدىضًت.4
هما ًيىن الانتراع نلى الىزاةم بازؿاع الباتو ومؿالبخه باعؾاٌ وزاةم مؿابلت زالٌ فترة مىاؾبت وئطا فشل في
ئعؾاٌ الىزاةم اإلاؿلىبت زالٌ الفترة اإلادضصة أو اإلاالةمت فللمشتري خم اإلاؿالبت بالفسخ مو الخهىٍؼ وجلض ي الاجفاكُت
،بدم الباتو في مهالجت الىلظ في الىزاةم ،ئطا ؾلمذ كبل الخاعٍش اإلادضص للدؿلُم ولححن الخاعٍش الظي نحن في الهلض. 5
مً حهت أزغي ًيىن خم مً خم اإلاشتري عفؼ اإلاؿدىضاث نىضما ًيىن ازخالف بُنها وبحن شغوؽ البُو ومثاٌ طلً
نضم وفاء الباتو وافت اإلاؿدىضاث اإلاخفم نليها في نلض البُو أو نضم الىفاء الباتو بيافت أو ببهؼ الالتزاماث الىاكهت نلُه
هىا ًيىن مً خم اإلاشتري ؾلب الفسخ مو الخهىٍؼ بهض أن ًيىن كض عفؼ اؾخالم اإلاؿدىضاث ،ئال أهه في اإلالابل ئطا ما

 -1زلمد السيد الفقي وادلعتصم باهلل الغرياين ،ادلرجع السابق ،ص  290وما يليها،ىاين دويدار،الوجيز يف القانون البحري ،دار اجلامعة اجلديد للنشر ،اإلسكندرية ،سنة  ،2001ص 304وما يليها.
 -2مصطفى اجلمال ،ادلرجع السابق ،ص .267
Yassad Horia, op.cité, p338et s.
 -3زلمود مسًن الشرقاوي،القانون البحري ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،سنة  ،1978ص ،329مسيحة القليويب ،ادلرجع السابق ،ص.488
-4األعراف وادلمارسات ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية اليت صدرت ألول مرة يف عام  1933من قبل غرفة التجارة الدولية .وكان الغرض للتغلب على تضارب القوانٌن الوطنية على خطابات االعتماد،
وكذلك لتحقيق التوحيد يف ادلمارسات ادلصرفية ،نقحت عدة مرات .ادلراجعة األخًنة واألعراف وادلمارسات ادلوحدة 600دخلت حيز النفاذ يف 1جويلية :2007
https://infotechaccountants.com/.../6238
-5لطيف جرب كوماين ،ادلرجع السابق ،ص.189
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عفؼ اإلاشتري حؿلم اإلاؿدىضاث بال مبرع بالغغم مً الخؿابم والىغىح بحن اإلاؿدىضاث وشغوؽ نلض البُو فان مً خم
الباتو في هظه الحالت ؾلب الفسخ نلض البُو مو الخهىٍؼ نً ألاغغاع التي أضابخه وهظا جؿبُم مدؼ لللىانض الهامت.1
غحر أن الدؿاؤٌ الظي ًثاع في هظا ؤلاؾاع هُف ًخطغف الباتو في خالت عفؼ اإلاشتري للمؿدىضاث بال مبرع؟
ُ
كض ٌشترؽ في نلض البُو أهه في خالت نضم كُام اإلاشتري بدىفُظ التزاماجه والتي منها عفؼ اؾخالم اإلاؿدىضاث أن
ًخطغف الباتو في البػانت نلى مؿإولُت اإلاشتري وألاضل أهه في خالت عفؼ اإلاؿدىضاث بال مبرع فاهه نلى الباتو أن ٌؿخمغ
في جىفُظ نلض البُو مً حاهبه ،خُث ًخم اؾخالم البػانت في مُىاء الىضىٌ مً حاهب وهُل نً الباتو ،نلى أن ًخم
ئًضانها أخض اإلاساػن زم ًلىم بانظاع اإلاشتري باالؾخالم ،أو ؾِخم بُهها لحؿابه ونلى مؿإولُخه وهىا كض ًلبل اإلاشتري أو
ًغفؼ اؾخالمها ،ففي الحالت ألاولى ؾُهؿى الباتو اإلاشتري ئطن حؿلُم مسحىبا نلى اإلاسؼن البػانت ،أما في الحالت الثاهُت
فؿُلىم الباتو بالخطغف في البػانت بالبُو ونلى مؿإولُت اإلاشتري ،والجضًغ بالظهغ أن نملُت البُو جلً ؾخجهل الباتو
صاةىا بالفغق بحن الثمً الظي جم الاجفاق نلُه والثمً مً بُو البػانت بهض أن عفؼ اإلاشتري اؾخالمها. 2
الفزع الثالث :الالتزام بدسلم البضائع
ئن الهضف اإلاىخكغ مً نلض البُو هى الحطىٌ نلى البػاتو ،أو نلى الغبذ اإلاأمىٌ وهى ال ًخدلم ئال بالحطىٌ اإلااصي
نلى البػاتو ئط ال ًىفي اؾخالم اإلاؿدىضاث التي حهؿي الحم في الخطغف في البػانت وهي في نغع البدغ وليي ًلىم
اإلاشتري بىاحب حؿلم البػاتو ًضا بُض مً الىاكل في مُىاء الخفغَغ اإلاخفم نلُه في الىكذ اإلاىاؾب فاطا حؿلمها نلُه الخأهض
مً مؿابلتها حاءث اإلااصة  38مً اجفاكُت فُىا لؿىت  1980للبُو الضولي لخدضص خاالث هظا الفدظ والاؾخالم نلى الىدى
الخالي :كُام اإلاشتري بفدظ البػاتو بىفؿه أو بىاؾؿت غحره في أكغب مُهاص ممىً حؿمذ به الكغوف ،ئطا جػمً الهلض
هلل البػاتو ًجىػ جأحُل هظا الفدظ لححن وضىٌ البػانت ئلى الىلؿت اإلادضصة الهتهاء مؿإولُت الباتو بالىلل ،أما ئطا
غحر اإلاشتري وحهت البػاتو أو أناص ئعؾالها صون أن جخاح له فغضت مهلىلت لفدطها ووان الباتو ٌهلم ،أو وان مً واحبه أن
ٌهلم وكذ اوهلاص الهلض باخخماٌ حغُحر وحهت البػانت أو ئناصة اعؾالها ،حاػ جأحُل فدطها ئلى خحن وضىلها ئلى اإلايان
الجضًض.3
نلى أن جأحُل فدظ البػانت ئلى خحن وضىلها نلى ما ًخػمىه اؾخلغاع نالكاث البُو الضولي ملُض بشغؾحن:4

-1عبد الفتاح ترك ،ادلرجع السابق ،ص 738وما يليها.
 -2علي عبد الفتاح ترك ،ادلرجع السابق ،ص.738
 -3زلمود فياض ،ادلرجع السابق ،ص .190
 -4أمحد سعيد الزرقد ،أصول قانون التجارة الدولية االبيع الدويل للبضائع ،،ادلكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،ادلنصورة –مصر ،سنة  ،2007ص180وما يليها.
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الشزط ألاول :أال جيىن الفغضت ،كض جِؿغث للمشتري ،أما ئطا أجُذ له ئحغاء الفدظ ،وحب نلُه ئحغاةه وال ٌغحر
مً طلً أن جيىن وحهت البػاتو كض نضلذ ،أو أن اإلاشتري كض أناص ئعؾاٌ البػانت لجهت أزغي ماصام أجُذ له فغضت
مهلىلت للفدظ.
الشزط الثاوي :فهى ًخمثل في نلم الباتو الحلُلي أو اإلافترع مىظ ابغام نلض البُو باخخماٌ حغُحر وحهت البػاتو ،أو
إلناصة ئعؾالها ،فاطا جىافغ الشغؾان مها أمىً جأحُل فدظ البػانت مً ؾغف اإلاشتري ئلى خحن وضىلها ئلى اإلايان الجضًض
،بدُث ال ًؿلب مىه بهض طلً ؾلب الخأحُل .
هما ًخدلم الهلم الحلُلي لضي الباتو بخغُحر وحهت البػاتو ئطا زبذ أن اإلاشتري كض أزؿغ به الباتو ،ؾىآءا جمثل
ؤلازؿاع في اخخماٌ حغُحر وحهت البػانت طاتها أو ئناصة جطضًغها ،أما الهلم الافتراض ي بخغُحر وحهت البػاتو أو اخخماٌ
ئناصة الخطضًغ فُخدلم مً الكغوف و اإلاالبؿاث ،التي جلؿو بافتراع نلم الباتو هأن جيىن البػانت مً الىىم الظي ٌؿغم
ئلُه الخلف والهالن ونلى اإلاشتري نبء ازباث أن الباتو مً اإلافترع نلمه بخغُحر وحهت البػانت أو اخخماٌ ئناصة جطضًغها
،بِىما ًلو نلى الباتو نبء ازباث الهىـ اللتزام اإلاشتري باحغاء الفدظ الفىعي ،مً صون اهخكاع لىضىٌ البػانت ئلى
ميان الىضىٌ الجضًض.1
فػال نً طلً جمىذ اإلاهاهضة للمشتري خم اؾخالم البػاتو أو عفػها في خالُخحن :ألاولى ئطا كام الباتو بدؿلُم
البػاتو كبل الخاعٍش اإلالغع والثاهُت نىضما ٌؿلم الباتو همُت جؼٍض نً الىمُت اإلاخفم نليها ،فاطا كبل اإلاشتري حؿلم الىمُت
الؼاةضة ولها أو حؼءا منها وحب نلُه صفو كُمتها نلى أؾاؽ الؿهغ اإلادضص في الهلض. 2
فاطا لم ًلم اإلاشتري بدؿلم البػاتو فهىضةظ ًدم للباتو ئًضانها لضي شخظ زالث نلى هفلت اإلاشتري ومؿإولُخه
باإلغافت ئلى خله في اإلاؿالبت في بالخهىٍؼ نً الػغع ،أما نً مؿابلت البػاتو لشغوؽ الهلض وئحغاءاث اإلاشتري ،فخػو
اجفاكُت فُىا أخياما لهظا اإلاىغىم جفطُل لِـ له مثُل في اللىانض طاث الاهخمام بالبُىم البدغٍت ،وما جلغعه الاجفاكُت
اإلاظوىعة أن البػاتو التي حؿلم ًلخض ي أن جيىن مؿابلت لشغوؽ البُو وئطا وان فيها نُب ،أي أجها غحر مؿابلت فمؿلىب
مً اإلاشتري أن ًسؿغ الباتو بالهُب اإلادضص وأن ًلىم باإلزؿاع زالٌ فترة مالةمت مً اهدشاف الهُب أو وان مً واحبه
اهدشافه اإلااصة  39مً اجفاكُت فُىا . 3
خغضا مً اإلاهاهضة الؿالفت اإلاظوىعة وختى ال ًبلى ألامغ مهللا نلى ئعاصة اإلاشتري ،في أي وكذ ًىدشف فُه الهُب
بال جدضًض بُيذ الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  39منها أن خم اإلاشتري بالخمؿً بالهُب الظي اهدشفه في البػانت ٌؿلـ ،ئطا
لم ًلم باإلزؿاع زالٌ ؾيخحن مً جاعٍش حؿلمه الفهلي للبػاتو وكض ًخفم الؿغفان نلى مضة أؾىٌ مً مضة ؾيخحن ،فاطا
-1أمحد سعيد الزرقد،ادلرجع السابق.181 ،
 -2ادلادة  52من اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع لسنة .1980
 -3لطيف جرب كوماين ،ادلرجع السابق ،ص191ومايليها.
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اجفلا ًيىن اجفاكهما صحُذ وهى ما واهذ تهضف ئلُه الجملت ألازحرة مً طاث الفلغة ئط هطذ نلى أهه ...":ئطا واهذ هظه إلاضة
ال جخفم مو الػمان التي هظ نليها الهلض "،ولهلها جغجبـ باؾالت اإلاضة ،ألن الىظ خضصها بؿيخحن ،وهأهما هي مضة للخلاصم
مىغىنه إلاطلحت اإلاشتري ،ال ًجىػ اهلاضها بما ًدلم مطلحت الباتو  1وال ٌهخبر نظعا للمشتري ولى أزبذ أهه بضأ باحغاء
الفدظ لىً الهُب لم ًكهغ ئال بهض مض ي مضة ؾيخان ولم ٌؿخثن الىظ ئال نىضما ًىظ الهلض نلى مضي غمان الباتو
لهضم اإلاؿابلت فُدضص مضة مدضصة ؾىآءا أواهذ أكل مً الؿيخحن أم أؾىٌ فُيىن ئنماٌ الىظ الهلضي في هظه الحالت.2
ما ًالخل نلى هظا الىظ أهه عجب حؼاءا كاؾُا نلى اإلاشتري الظي غالبا ما ًيىن مً الضوٌ الىامُت ،فلض ًلىم نظع
ملبىٌ لضًه بؿبب جأزحر اعؾاٌ ؤلازؿاع ،هما لى جؿلب ألامغ اؾخلضام زبحر مً زاعج الضولت أو ًكهغ الهُب زفُفا زم
ًخفاكم بهض مضة مً الاؾخهماٌ ،فىطذ الاجفاكُت نلى خل صون أن ٌؿدثني الحىم الؿالف ،ئط أحاػث للمشتري في هظه
الحالت بدىم اإلااصة  44أن ًؿلب جسفُؼ الثمً وفلا ألخيام اإلااصة  50أو ًؿلب حهىٍػا ال ٌشمل ؾىي الىؿب الظي فاجه
مً حغاء هظا الهُب وليي ًخمىً اإلاشتري مً اللجىء ئلى هظا الحل أن ًلىم لضًه نظع ملبىٌ في جأزحره باعؾاٌ ؤلازؿاع
وهظه مؿألت جسػو لخلضًغ اللاض ي أو اإلادىم وال ٌؿخفُض الباتو مً خله بالضفو ججاه اإلاشتري بالؿلىؽ ئال ئطا وان خؿً
الىُت ،فلى وان ٌهلم بالهُب أو ًيبغي نلُه أن ٌهلم به فال ًجىػ الخمؿً بهظا الضفو ولىىه ًفترع ملضما أهه خؿً الىُت
ونلى اإلاشتري ازباث الهىـ ؾبلا للماصة 40مً اإلاهاهضة.3
ججضع ؤلاشاعة ئلى أن الدؿلم بىضفه نمال كاهىهُا مً شأهه أن ًبرب طمت الباتو نلى ألاكل مً الالتزام بدؿلُم ش يء
نلى خاله وٍىجغ نىه كبىٌ للهُىب الكاهغة للبػانت ،غحر أهه ال ٌهفُه مً غمان الهُىب الخفُت وال ٌشيل الدؿلم ابغاءا
مً الهُىب الكاهغة ئطا وان مصحىبا باختراػ أو جدفل.4

-1ادلرجع السابق ،ص.192
 -2طالب حسن موسى ،قانون التجارة الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان -األردن ،سنة ،2008ص .186
-3ادلرجع السابق ،ادلوضع نفسو.
 -4نذير بن عمو ،العقود اخلاصة االبيع وادلعاوضة ،،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع "رلد" ،بًنوت ،سنة ،2008ص .244
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خاجمت:
بهض أن كمىا بضعاؾت اللانضة الخجاعٍت ؾُف وعأًىا مضي جأزحرها نلى ؾغفي نلض البُو البدغي الضولي فاهه ًخهحن
نلُىا أن هبحن الىخاةج التي جم الخىضل ئليها مً زالٌ هظه الضعاؾت والتي جخمثل في ما ًلي:
أوال :ئن اؾخسضام اللانضة الضولُت ؾُف في البُو البدغي الضولي ججهل مىه بُها مثالُا ،خُث جدلم مطالح لىال
الؿغفان اللظان اجفلا نلى جىقُفها في الهلض اإلابرم بُنهما ،فهي ججىب الباتو جبهت هالن البػانت اإلابُهت مىظ حؿلُمها
للىاكل البدغي وفي الجهت اإلالابلت حؿمذ للمشتري ببُو البػانت اإلاىلىلت بدغا كبل وضىلها ئلُه في مُىاء اإلالغع ،بانخباعه
ماليا لها مىظ شحنها ،هما جسلطه مً نىاء ابغام نلضي الىلل ونلض الخأمحن نلى البػانت في مُىاء الصحً والظي ًيىن
بهُضا نىه في بلض أحىبي ال ٌهغف كىاهِىه وئحغاءاجه.
زاهُا:أهم أمغ أجذ بهاللانضة الخجاعٍت الضولُت CIFاإلاهضلت في ؾىت  2010هى جصحُذ الفىغة الخاؾئت التي جخهلم
بالدؿلُم مً خُث أن ألازحر ًخم بمجغص نبىع البػانت ؾىع الؿفُىت واؾدبضلتها بفىغة أن ًيىن الدؿلُم نىض شحً
البػانت نلى قهغ الؿفُىت وهظا ما وان ًجب فهله ،ألن هؿاق مؿإولُت اإلاشتري ال ًىمً أن جدضص في الفػاء نلى زـ
وهمي ٌؿدىض ئلى ؾىع الؿفُىت الىاكلت والتي واهذ مً ابخضام اللىانض الخجاعٍت الضولُت لؿىت .2000
زالثا :حشيل مؿألت جبهُت نلض البُو لهلض الىلل ضهىبت خُىما ًخهلم بالتزام الباتو باإلاؿابلت ،ئط ًجب نلى اللاض ي
جدضًض مطضع الػغع الالخم بالبػانت ،ئن وان عاحها ئلى البػانت ههُب زفي فيها أو وان مغصه لهملُت الىلل وطلً مً
أحل جؿبُم الىكام اللاهىوي الصحُذ،هظا ألامغ بالغ في ألاهمُت هكغا إلاا ًثحره مً مؿاةل هامت منها بؿحر الضنىي وجلاصمها
والشغوؽ اإلاخهللت باالزخطاص اللػاتي وازخالف أخيام اإلاؿإولُت في نلض البُو نً نلض الىلل ،فاطا وان نضم
اإلاؿابلت ًغحو الى نلض البُو فان اللاض ي الظي جغفو امامه صنىي اإلاؿإولُت ًجب نلُه البدث نً اللاهىن الىاحب
الخؿبُم خؿب ما جلض ي اللىانض الهامت في البُو أو في اجفاكُاث البُو الضولي نىض جىافغ شغوؽ جؿبُلها نلى الجزام
الىاش ئ نً الػغع ،أما ئطا وان الػغع واكها في نملُت الىلل فؿُيىن اللاهىن البدغي الىؾني أو ئخضي اجفاكُاث الىلل
الضولُت هي التي ًدخىم ئليها في الجزام.
عابهاً :جب نلى اإلاخهاملحن في الخجاعة البدغٍت الضولُت الحظع نىض اؾخسضامهم أي مطؿلح ججاعي صولي ًدمل أًت
أخغف مػافت ئلُه ألن جلً الؼٍاصة بال شً جدمل مً وعاءها جيالُف أزغي هي لِؿذ في ضالح اإلاشتري مثل،and CCIF
. and C and ICIF ,and ECIF
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كائمت املزاحع:
أوال :باللغت العزبيت
 -Iالكخب:
- -1مطؿفى الجماٌ ،صعوؽ في اللاهىن البدغي ،اإلاىخب اإلاطغي الحضًث للؿبانت واليشغ ،ؤلاؾىىضعٍت.1968 ،
 -2نلي خؿً ًىوـ ،نلض الىلل ،صاع الفىغ الهغبي ،مطغ ،بضون جاعٍش وشغ.
 -3ؾمُدت الللُىبي ،مىحؼ اللاهىن البدغي ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،ؾىت .1969
-4نلي حماٌ الضًً نىع -:اللاهىن البدغي ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،ؾىت .1969
-5نلي حماٌ الضًً نىع :اللاهىن البدغي ،صاع النهػت الهغبُت ،ؾىت .1987
 -6مدمىص ؾمحر الشغكاوي ،اللاهىن البدغي ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،ؾىت .1978
 -7أخمض خؿني ،البُىم البدغٍت ،ميشأة اإلاهاعف ،ؤلاؾىىضعٍت،ؾىت.1984
 -8لؿُف حبر وىماوي ،اللاهىن البدغي ،الؿبهت الثاهُت ،صاع الثلافت لليشغ والخىػَو ،نمان-ألاعصن ،ؾىت.1998
 -9مدمض نبض الفخاح جغن ،نلىص البُىم البدغٍت الضولُت ،صاع الجامهت الجضًضة لليشغ ،ؤلاؾىىضعٍت ،ؾىت . 2007
-10ؾمحر حمُل خؿحن الفخالوي ،الهلىص الخجاعٍت الجؼاةغٍت ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت –بً نىىىن الجؼاةغ ،ؾبهت
.2001
 -11مدمض هطغ مدمض ،الىححز في نلىص الخجاعة الضولُت ،مىخبت اللاهىن و الاكخطاص ،الؿبهت ألاولى ،الغٍاع ،ؾىت
.2013
 -12مدمض ؾهضي الطبري ،الىاضح في شغح اللاهىن اإلاضوي ،نلض البُو واإلالاًػت ،صاع الهضي للؿبانت واليشغ
والخىػَو ،الجؼاةغ ،ؾىت .2008
مدمىص فُاع ،اإلاهاضغ في كىاهحن الخجاعة الضولُت  ،الؿبهت ألاولى  ،الىعاق لليشغ والخىػَو  ،نمان  -ألاعصن ،ؾىت
.2012
 -13نماع نمىعة ،الهلىص واإلادل الخجاعي ،صاع الخلض وهُت لليشغ والخىػَو ،الجؼاةغ ،بضون جاعٍش وشغ.
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أخمض ؾهُض الؼعكض ،أضىٌ كاهىن الخجاعة الضولُت (البُو الضولي للبػاتو) ،اإلاىخبت الهطغٍت لليشغ والخىػَو
،اإلاىطىعة –مطغ ،ؾىت .2007
-14ؾالب خؿً مىس ى ،كاهىن الخجاعة الضولُت ،صاع الثلافت لليشغ والخىػَو ،نمان -ألاعصن ،ؾىت ،2008ص .186
 -15هظًغ بً نمى ،الهلىص الخاضت (البُو واإلاهاوغت )،اإلاإؾؿت الجامهُت للضعاؾاث واليشغ والخىػَو "مجض" ،بحروث،
ؾىت .2008
 -16مدمض الؿُض الفلي واإلاهخطم باهلل الغغٍاوي ،أؾاؾُاث اللاهىن الخجاعي والبدغي  ،صاع الجامهت الجضًضة
لليشغ ،ؤلاؾىىضعٍت ،ؾىت .2009
 -17مدمىص فُاع ،اإلاهاضغ في كىاهحن الخجاعة الضولُت ،الؿبهت ألاولى ،الىعاق لليشغ والخىػَو ،نمان (ألاعصن) ،ؾىت
.2012
-18مغوان نؿىن ،ألاؾىاق الىلضًت واإلاالُت(البىعضاث ومشىالتها في نالم الىلض واإلااٌ) ،الجؼء ألاوٌ ،صًىان
اإلاؿبىناث الجامهُت ،الجؼاةغ ،ؾىت. 2004
-19هاوي صوٍضاع ،الىححز في اللاهىن البدغي ،صاع الجامهت الجضًض لليشغ ،ؤلاؾىىضعٍت ،ؾىت .2001
 - IIالزسائل الجامعيت:
 كماػ لُلى ئلضًاػ ،أخيام الىلل الضولي مخهضص الىؾاةـ  ،عؾالت صهخىعاه في اللاهىن الخاص  ،حامهت جلمؿان ،الؿىت الجامهُت . 2014/2013
-IIIالاجفاكياث واللىاهين:
أ -الاجفاكياث:
-1اجفاكُت فُىا للبُو الضولي للبػاتو لؿىت  ،1980صزلذ خحز الىفاط ؾىت 1988و اإلاهضلت ؾىت 2010
ب -اللىاهين وألاوامز:
اإلاهضٌ و ّ
 -2ألامغ  58-75اإلاإعر في ّ 1975/09/26
اإلاخمم باللاهىن  10-05اإلاإعر في  20حىان  2005و اللاهىن عكم
ّ
اإلاخػمً اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي، .ج عنضص  31الطاصع في .2007/05/13
 05-07اإلاإعر في 2007/05/13
 -IVامللاالث:
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-1أخمض خمىص عشىص ،اهخلاٌ اإلالىُت في نلض البُو البدغي للبػاتو  ،صعاؾت ملاعهت بحن اللاهىن ألامغٍيي
واللاهىن اليىٍتي ،مجلت الحلىق اليىٍدُت  ،الهضص الثالث ،الؿىت الغابهت والهشغون ،مجلـ الهلمي لليشغ لجامهت
اليىٍذ، ،ؾىت .2000
 -2مدمىص ؾمحر الشغكاوي ،نلض هلل البػاتو بدغا في اللاهىن اإلالاعن ،مجلت ئصاعة كػاًا الحيىمت ،الهضص
الثالث ،الؿىت الخاؾهت نشغ ،ؾبخمبر .1975
 -3أخمض مدمىص خؿني ،ؾىض الصحً وصوعه في الخجاعة البدغٍت ،مجلت ئصاعة كػاًا الحيىمت ،الهضص الثالث،
الؿىت الخاؾهت نشغ ،ؾبخمبر .1975
 -4فاعوق ملش ،كىانض غغفت الخجاعة الضولُت بشأن اؾخسضام كىانض مطؿلحاث الخجاعة الضولُت
،2010ألاواصًمُت الهغبُت للهلىم والخىىىلىحُا والىلل البدغي:
http://www.shpping.com.jo/files/incoterms%2010%20lecture.ppt
ثاهيا :باللغت الفزوسيت:
I-Ouvrages :
1-Georges Ripert, droit maritime, crédit maritime, fortune de mer, transport maritime, tome II, édition Rousseau, paris 1930.
2-René Rodiére , Emmanuel du Pontavice ,Droit maritime, 12éme edtion Dalloz, paris1997.
3-Antoine Villard, Droit maritime, presses universitaire de France, paris 1997.
II-Revues :
1-Sandrine sana-chaillé de néré, la loi applicable a la responsabilité du chargeur, DMF no 699 janvier 2009.
2- Cour d'appel de paris (Aud.Solenn) 7novembre1990, DMF no 514 Mars 1992.
III- Thèses :
1-Mohammed ben Amar, les auxiliaires du transport maritime étude comparée, thèse doctorat d'Etat, université d’Aix
Marseille, ânée de soutenance1994.
2-Yassad Horia, le contrat de vente internationale de marchandises, thèse doctorat en droit, université mouloud
Mammeri de Tizi –Ouzou, anné2008.
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Abstract:
This paper concentrates on the political and social role of the Palestinian woman under
the Zionist occupation. The study concluded that the situation of the Palestinian woman is
different than other women’s situation in Arabic countries, due to the different social and
political circumstances. The Palestinian woman suffered and stills suffering from the reality
of the Zionist occupation, as she is the fighter, the prisoner, the struggle and the martyr who
gave so much for Palestine and The Palestinian cause. The Palestinian woman left her house
in order to participate in social and national activities despite the constraints of Zionist
coercive policies. In addition, she led national and militant manifestations, as she presented
her social and political role through becoming an influential partner in the political life. The
Palestinian woman was able to reach advanced leadership positions, and to achieve success
at different levels towards prosperity and development. This was through enacting laws that
guarantee equal rights for women as men, such as the Palestinian constitution, the Quota
system and CEDAW convention. Women’s participation in the political life is essential to
achieve the political and social system’s objectives which lead to independence.

key words:Israeli Occupation, British Mandate, Gender Resistance, Role of Palestinian
Women, Social Struggle
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Introduction:
Political participation is the basis of democracy and women’s role is important in
the process of political participation as women naturally represent half of the society.
The Palestinian woman was able to express her political opinion by being present along
men, by leading demonstrations and rallies and participating in awareness campaigns
on the importance of political change in the Palestinian state.
Political participation of women
Politics: Formulates and reshapes social power relations and identifies any social
group that dominates and controls the rest of the other social groups, politics also
shapes social groups resources and public resources available in society.
The concept of empowerment in the political sphere is one of the latest concepts
introduced by the modern women movements to expand and add to the concept of
politics. This concept is seen as a process by which oppressed groups have some control
over their lives by creating or engaging in activities and structures that allow them to
participate more in aspects that directly affect their lives. This concept means to use of
force not for the purpose of exercising it on others but to help those oppressed groups to
govern themselves efficiently and to accelerate the process of change at the social level.
This process also gets benefits and services of others or from the state. Based on this, the
concept is linked to many activities and structures carried out by oppressed groups to
strengthen themselves and affect a change in the social sphere – a core of politics1.
There are factors that influence the increased political participation of Palestinian
women. The Palestinian society seeks to achieve independence with a view of
development. Political participation includes various social groups that make up the
society, therefore it is vital to express women’s’ interests and aspirations and for these
to be taken at the highest levels of decision-making and to set goals for achieving these
interests and aspirations.
Importance of the Research
The Palestinian woman is part and parcel of the development process, the
international community is striving to empower women across the developmental
process. The participation of Palestinian women in national, judicial and civil
institutions and at the level of political decision-making and in political and cultural life
are important indicators for women as there are part of the guaranteed international
rights set in the International Covenant on Civil and Political Rights and the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and CEDAW.
International laws governing political action guarantee everyone the right to
political participation irrespective of their demographic characteristics (gender, color,
race). Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights stipulates that
1
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“every citizen has the right to take part in the conduct of public affairs, directly or
through freely chosen representatives”. Article 7 of CEDAW stipulates that “States
Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in
the political and public life of the country ”. Article 8 of the same Convention further
stipulates that “States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women,
on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent
their Governments at the international level and to participate in the work of
international organizations”.1 (CEDAW 1979.2) (United Nations, Convention No. 03
0360793)
The Palestinian Constitution Article 9 stipulates that the Palestinians are equal
before the law and the judiciary, regardless of race, sex, color, religion, political opinion
or disability. Hence, the issue of the Palestinian women participation and their
empowerment are vital in establishing the state and building its institutions to achieve
independence through Palestinian women’s political rights per the Palestinian
Constitution:
- The amended Palestinian law no 12 provides for full equality between the sexes
and that there is no difference in rights and duties because of gender.
- Article 9 of the Constitution stipulates that Palestinians are equal before the law
and the judiciary regardless of race, sex, color, religion, political opinion or disability.
Article (26):
* The right to form unions, syndicates, associations, organizations, clubs and
grassroots organization per the law.
* The right to form and join political parties in accordance with the law.
* The right to vote and to run for election and the right to elect representatives
by law.
* Holding special meetings without the presence of police officers and holding
public meetings, processions and gatherings within the limits of the law.
* The right to hold public office and jobs on the basis of equal opportunities2.
Aims of the Study :
- Analyze the roles and responsibilities of Palestinian women.
- Analyze the status of women in political and social life, both formal and informal.
- Focus on the participation of women in political and social life in light of the 1936
revolution and the Israeli occupation.
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Research Methodology:
- Historical and descriptive and analytical approach.

The research problem
The extent of women’s participation in the political and social sphere under the
occupation.
Literature review
The researcher reviewed previous studies, the most important studies were the
following:
- The study of (kuttab ,Awwad of 2007)1, with a title of “The Palestinian women’s
movement”, aims to help the femenist movement in developing a joint program about
general and common issues. The study focused on not to marginalize the countryside
and the camps because the results of the study showed that there is a gap between the
leading and basicity commissions in terms of knowledge and awareness.
- The study of (Alqam 2005)2, titled “The history of the Palestinian national
movement and the woman’s role in it”. The results were about the multiple roles played
by women in the first intifada and the testimony of women who witnessed the event.
- The study of (Allan 2005)3, titled “From the village to the camp”. The study aimed
to reveal the role of rural Palestinian refugee women in the preservation of the family
from 1948 to 1962. The results summarized that women played an active role in that
period, but this role was marginalized by men, despite that women are the basic in
keeping the family.
There is a point of convergence between the study of the researcher and previous
studies, that women's participation was effective in the national struggle during the first
intifada. But after this period, women's participation became through formal institutions
such as committees and others, without their prominent leadership role as it was before
the Oslo Agreement, such as the effective struggle participations. The point of
disagreement with Allan study was that women were not marginalized from men
because they were a symbol of the 1936 revolution against the British Mandate and the
Israeli occupation.

1

kuttabefw euui , 'nA sinA wdTdiT euaATT nu AaATwe nAwnu unugdain, tuTaAtwwin iT 'nAuoAwdain h wA , hT wdwwwA ub ,
euaATT vww dA , 2uwoTin ub euaATT vww dA z, Bdo4Adw dTd Ao dwm, sinA wdTA W,,s, te oo, te oW
2
Alqam, History of the Palestinian National Movement and the Role of Women in it, Center for Studies of Palestinian
Heritage and Society, Association for the Promotion of the Family Al-Bireh - Palestine 2005, p. 3
3

Allan, from the village to the camp, first edition, Association for the revitalization of the family beer, Palestine 2005 p

2
459

 برلين املانيا. املركز الديمقراطي العربي

4040 تشرين الاول/ اكتوبر،02  املجلد،42 العدد. مجلة العلوم السياسية و القانون

Dr. DANYA M. O
ALSHIAKHAHMED

The Socio-Political Situation of Palestinian Women Under Occupation

Chapter Two: The role of Palestinian women’s struggle under the British
Mandate and Israeli Occupation
It has become common in literature when dealing with the role of women in
society, especially in politics not to isolate this role from the influence of colonialism as
well as nationalism as major elements affecting women especially in third world
countries. The effects of colonialism on women are summed up as follows: the delay of
social struggle because of the dominance of the national cause against social struggles.
Colonialism also strengthens inequality between various social, racial and religious gaps
(divide and conquer strategy). Colonialism also controls the prevailing cultural values
system with the aim of using what establishes the relationship of hegemony and
subordination, it creates confusion, and degrades what stands in the face of this
hegemony. These factors, in turn, impede women's awareness of themselves and
impedes the consideration of the national struggle as a culmination of all types of
oppression be it political or social, especially those that negatively affect women’s
situation. In the Palestinian society, women are not only impeded by the role of the
Israeli occupation.
The political role of women in the British mandate was clear. There is a clear gap
between what the women's political elite organizations in the cities focused on ways to
resist the Zionist movement and the British mandate and the role of women in the rural
areas- the main revolution center after 0933. For the elite’s focus was a role of relief and
protest writing petitions and hosting demonstrations in the cities in addition to
following up on prisoners.
The role of women in the countryside was different. It focused on strengthening
the role of revolutionaries, prolonging the duration of the armed revolution, building
barriers, supplying mountain fighters with food supplies, exploring where the enemy
sites were based. Additionally, women were not reluctant to defend their villages and
families by throwing stones at the soldiers from their rooftops, which lead to killing a
number of women by these forces. Women in the countryside also participated in
protests, demonstrations and military activities.
The role of women has continued especially in the cities since the 1948 defeat,
where dozens of charities have been established in various cities. This time it was not to
recruit women in the political struggle based on the national cause at the time but to
help save the community from a total political and social collapse. During this period
several associations emerged to care for orphans and displaced persons as well as the
refugees and displaced persons from their former villages. The programs focused on
providing health and education services for women and the family, with a greater
emphasis on raising the level of education among females.
The Palestinian woman played a vital role- as reported in the media during the
Intifada- women participated in the violent demonstrations that characterized the
uprising in its early stages, when Israeli soldiers shot many of them dead.
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The role of Palestinian women in the 1936 revolution
- providing supplies
Women in the villages sent food and drink to the rebels in the mountains and
sometimes transported military equipment. One of these methods was to put the
gunpowder in the piles of wood, carried by the women on their heads to the rebels.
The role of women in the rural area was within the economic framework, as the
revolution was of an economic and agricultural infrastructure. With the participation of
many men in the revolution Palestinian women became the main productive force,
especially under the punitive English measures aimed at destroying of food stocks and
raising grain prices. Women are the main agricultural force and a major source of supply
for the revolutionaries. The role played by Palestinian women in the 1936 revolution is a
production line and a seamless supply of arms for the revolutionaries.1
- supporting role
nnmaW iPinPt selaP used to sing as a form of hidden resistance. This pattern was
linked to the support of the direct war effort, the song was a device to pass messages
between the detainees in the Atlit prison and the rebels in the mountains. Song was used
in order to respond to some of the British abuse mechanisms especially the use of
Palestinians as human shields. The women used to sing to warn the rebels against some
military convoys that have taken Palestinian civilians as shields .2
The women practiced revolutionary work in the public space by endorsing
revolutionary discourse in schools, seminars and places of worship. The work of women
did not stop at moral support for the revolutionaries, but was followed by
demonstrations where women led the marches such as the demonstration led by Rabab
al-Husseini in Gaza in 1936 despite the conservative social atmosphere of Gaza . 3
- the role of intelligence communication
The women in cities were carrying news about the army forces stationed in the
cities and passing the information to women in the countryside. Country women would
then take this information and deliver it to the rebels in the mountains. The women’s
role was an endless loop, where women’s role was not only about sharing intelligence
but also creating a network of communication and information.

1

Abdel-Hadi, Fayha (2005), Roles of Palestinian Women in the 1930s: The Political Contribution of Palestinian
Women, Al-Bireh (Palestinian Women's Research and Documentation Center),Palestine: 2005,P33-34
2
Khartabil ,Search for Hope and Homeland: Sixty Years of Struggle of a Woman for the Question of Palestine Beirut,
Besan Publishing and Distribution, 1995,P8,
3

Abdel-Hadi, Fayha (2005), Roles of Palestinian Women in the 1930s: The Political Contribution of Palestinian
Women, Al-Bireh (Palestinian Women's Research and Documentation Center),Palestine: 2005,P46,p49-52
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-Military role
The women in the countryside had a great attachment to the arms. Women would
hide and maintain the weapons as if they were one of their children. The nature of the
Palestinian countryside, which is rich in areas of natural shelters, has played a major
role in facilitating the work of women supporting the resistance. Often women hid
weapons of resistance in the houses’ gardens between wheat or in the wells. Some
women sometimes hid weapons in their loose clothes, this role was not limited to rural
women, but women in the cities had some role in hiding weapons from the eyes of the
British soldiers.

Those who follow the events of the revolution note that a good number of
assassinations of traitors were done by women. For example Shamsa, a well-known milk
seller in Haifa was famous for her good looks. When she sold milk in Haifa she had a gun.
She hid the pistol in her chest-pocket, she moved selling the milk and when it was
needed, she would hand the pistol to the person concerned and he would shoot the
person who is wanted. Shamsa would then hide the pistol in her chest, the people would
flee and she would continue to shout and offer milk for those around.1
The Nakba of 1948
This situation at this stage reflected on the socio-economic nature on many of the
activities carried out by women, the most prominent of which was the formation of
women's associations, which had a role in providing orphanages and relief for the
affected families namely providing food, water, housing and clothing. A popular
women's organization was established in 1965 under the name of the General Union of
Palestinian Women. The Union’s aim was to organize the social and political situation
among the women in the occupied homeland. With the formation of this system, the role
of women extended to include national and social work. This comes after the formation
of the PLO and its awareness of the importance of women's participation in the
workforce be it political or social.
Despite all the international resolutions and the world's preoccupation with the
return of the refugees to their homes, Israel was controlling more land by confiscating
and seizing land by force through wars, surprising the world by the 0967 war “Naksa”or
setback2.
The Naksa “setback”- 1967
At this stage, the role of women was significantly clear, as she faced resiliently on
the ground, just like all men, which gave women a sense of the importance of their
1

Al-Araj, 2015, The Cultural Movement in Palestine: The Arab Revolution as a Model, Birzeit, The Palestinian
Museum.,p107
2
Union of Palestinian Women's Committees, a study on the reality of women in Palestinian leftist political parties and
their impact on the rise of political Islam, Palestine:2017,P17
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presence within the political frameworks and organizations. The formation of women's
frameworks began with the decision of the Palestinian factions in 1978 in agreement
with the leaders of the women’s movement. This decision was made to assure that
women from the different parties in all their places of residence, whether the
countryside or the city or camp are part of the movement. This was to assure that the
segments of society are engaged without having a certain focus on one segment of the
society at the expense of another. Women then were active in various areas of life,
politically, socially, culturally, health sector and the national1.
The 1987 Intifada:
The Intifada allowed space for women to participate on both the social and
political levels. In the past, only active women participated in politics. With the
deterioration of living conditions, the high rate of Israeli violations and the increasing
Israeli sanctions, women's participation increased either by throwing stones or
organizing demonstrations. Women played a role of self-sufficiency by establishing
cooperatives in order to provide the materials that were scarce due to the sanctions. The
importance of the Intifada was prominent; women’s role was effective and integrated- it
cast down the traditional sensitivity to the role and controls placed on women. The
formal differences between women and men in public action dissipated, it gave women a
prominent and advanced role that men can not fulfil, for example, when the soldiers
would try to arrest children and youth in villages, camps and cities and women freed
them from the hands of soldiers. The heroic role played by Palestinian women in the
Intifada has been the same since the occupation of the Palestinian people women
alongside of the men in every location and time. In 1983. There were four women's
fractions representing four political organizations and these became a platform for
women in political frameworks. In 1987, the number of fractions was six. There were
large numbers of women in these fractions, which spread in the cities, villages and
camps, providing services to the Palestinian public and thus they gained the trust of the
community in which they were present.
The Second Intifada 2000-2005
Expanding popular education in the camps and cities, setting up civilian clinics to
treat the wounded as a result of the enemy’s attacks, going to universities and schools
from alternative roads, plowing the land and securing the family's livelihood and
carrying out commando operations in Jerusalem and the West Bank was a summation of
the role of women during Al Aqsa Intifada.

1

Empowering Palestinian Women and the Charter of the Palestinian State (Role and Reality), Ministry of Women's
Affairs, Palestine: 2012.P3
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Chapter Three: The official political work of Palestinian Women
- Women in decision-making positions
Women's political participation and decision-making were the main pillars of the
national strategy for the advancement of Palestinian women, with the aim of promoting
democratic life in civil society institutions and ensuring equal opportunities for women
to participate in building the Palestinian society alongside men across all fields and
levels.
The National Gender Strategy has identified three aspects of women’s participation
political life. These are the general national role of Palestinian women in achieving the
rights of the Palestinian people to independence, freedom and the establishment of their
independent state.
- The Palestinian Women Movement (Women's Charitable Associations, General
Federation of Palestinian Women)
This movement provides a variety of services to women, the various organizational
forms reflects a different diversity in terms of goals, programs and vision, in addition to
awareness and knowledge of the needs of women in their various locations.
Women's Charitable Associations
Most of these associations are based in the West Bank rather than in the Gaza Strip.
Some of these associations were founded in the early 1920s and others were founded in
the mid-1990s. A number of these associations still serve and a big number is being
founded to date. The objectives of these associations vary between providing services to
different groups, be it widows, the disabled, the ill, the poor, sons of martyrs and
detainees. Providing maternal and child health services, caring for chronic diseases,
dental care, physiotherapy, etc.
During the Palestinian uprising Intifada that began in December 1987, these
associations branched and included work with the victims of the Intifada: those who
were disabled, the wounded and families of martyrs. These associations also work to
provide productive services such as embroidery, straw-products (hats, baskets..etc), as
well as providing vocational training and illiteracy services. These associations work on
raising awareness of health, food sector and legal concerns for women1.
General Federation of Palestinian Women
It was founded in 1964 as a grassroots of the Palestine Liberation Organization. It
was founded on the initiative of the women themselves, especially those working at the
time in various charitable societies. The Federation seeks mainly to organize and

1

Feminist Studies Committee. Directory of Palestinian Women's Institutions, Bisan Center for Research and
Development, 1993,P7
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mobilize the Palestinian energies to achieve national democratic liberation. The
objectives of the Union are in article 4, with 13 items as follows :
These goals are proposed to be shortened in the draft new bylaws at the beginning
of 1998, which aims to strengthen the unity of the women's movement in Palestine , in a
step to organize women's efforts and mobilize their energies to achieve the following:
* Arrive at the legitimate national rights of the Palestinian people, including their
right to return, self-determination and the embodiment of the State of Palestine with
Jerusalem as its capital.
* Enhancing the role of women in society and increasing their contribution to the
comprehensive development process and building the institutions of the State of
Palestine through coordinating and unifying the women's efforts in the different fields of
wor
* Struggle to achieve equality between women and men in rights and duties in line
with the provisions of the Declaration of Independence declared by the Palestinian
National Council at its nineteenth session in 1988. By enhancing the role of women in
political, social, economic and development decision-making positions.
* To highlight the personality of Palestinian women by engaging them in all fields
of political, social and developmental work at various levels be it in the Arab or the
international levels and finally to sensitize women to exercise their rights gained by
their long struggle and defend their interests.
The political goals came to match the reality on the ground after the General
Secretariat of the Union returned to the homeland, as well as the focus on the
developmental goals required to build the Palestinian Authority. These goals were
reflected strongly in the Union’s contribution in formulating the national strategy for
Palestinian women, endorsed on the 14th of June 1997 in Ramallah.1
- Palestinian women and the Palestinian Authority (the role of women
politically after the Oslo agreement and its impact on women's movement, women
and elections at the organizational level)
Oslo: From 1991 until now
The Oslo Accords led to issues in the Palestinian political structure that had been
previously defined. The political fractions that rejected these Accords suspended their
membership in the Palestine Liberation Organization and boycotted the decisionmaking bodies associated with them (the PFLP and the Democratic Front withdrew from
the Executive Committee) The entry of the historical leadership of the organization into
the homeland led that the homeland became a center for decision-making and action,
1

General Federation of Palestinian Women, General Secretariat, 1985, Basic Bylaws and Regulations endorsed at the
Fourth General Conference of the General Union of Palestinian Women in Tunis, , 1985 ,P3
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which also led to the further marginalization of the role of the Palestine Liberation
Organization as representative of the Palestinian people in all its places of residence.
This meant that after the first Palestinian legislative elections the process of
representing the Palestinian people became internal to cover representation of the
Palestinian people living in the occupied Palestinian territories, which was dangerous to
those living in the Disapora. This split caused by the Oslo Accords in Palestinian political
construction left its traces not only on the PLO but
also on the Palestinian parties affiliated with it, and left its traces on the general
vision that the organization was taking with regard to the fateful decisions, which was
called (the national consensus) this situation left effects on everyone, including women
and the feminist/women movement.

Oslo and its impact on the women’s movement
One of the most important effects of these agreements on women in general and
women's movement in particular was provoking a strong debate about the relation of
the national tasks in comparison to the social tasks. The state-building process requires
participation and work to involve women in the development process to benefit from
the results, as well as in reviewing the legal framework governing this process. A
number of institutions and women centers were heavily involved in the process of
reviewing the past laws and also the foundations of policies that will be applied. Yet, the
occupation exists, which requires the continuation of the efforts of
women
organizations to continue to resist the occupation and develop a list of demands and
objectives. This means the development of new resistance mechanisms for settlement
expansion and collective punishment policies, in particular the demolition of houses, the
razing of villages and the disruption of the geographic distribution of the Palestinians, in
addition to confronting the policies in Jerusalem namely confiscation of identity from the
Arab population and high taxes imposed on Arab nationals1.
The controversy of this debate intensified after the return of a number of women
leaders of the General Federation of Palestinian Women from the diaspora. This debate
settled down as soon as these women received a number of positions in the Palestinian
Authority, forcing everyone to direct efforts to various areas of development work away
from working to organize the masses and engage women in the national struggle. There
is no doubt that the organized and directed efforts to organize the tasks of the national
struggle against the occupation, whether from the women movement or from the other
social movements have witnessed a significant decline after the signing of the Oslo
Accords and the arrival of the Palestinian Authority to the homeland. When comparing
the women movement, which has come a long way in unifying feminist vision with
another movement such as the labor movement, we find that there is a difference
1

466

Women and Politics: Institute of Women's Studies Op.Cit. ,PP46-47
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between development in each of them. The labor movement, for example, is still looking
for common rules to unite itself for instance with - the existence of a union for each
political faction as it was for women's organizations before Madrid agreements. The
labor movement in Palestine has not yet come to a clear idea of the demands that would
steer it from facing the occupation. This is the same sort of criticism directed at the
women movement, despite the severe situation in which thousands of Palestinian
workers live because of the structural dependence of the Israeli economy, the movement
is not effective at the level of the national struggle either.
Oslo led to a decline in the popularity of the political parties that had formed the
body of the Palestine Liberation Organization, the most important of which are the
radical changes in the vision of these parties on how to liberate Palestine.
Women and elections at the organizational level
The legislative elections tried to reflect the voice and noise of the women’s
movement and organizational weakness at the same time. It showed weakness of the
women's movement which went into the elections disorganized as a result of the
factors that have already been explained. The opposition women’s movement
boycotted the elections and voted in the final moments to support the democratic
party’s candidates. The General Federation of Women did not take a clear position in
the beginning, and this was changed when the head of the branch Ms. Samiha Khalil
decided to run for the presidency. Considering strong opposition was present within
the Federation for this nomination, the position for or against elections was not clear,
especially among the women of the charities. The branch of headed by Khalil is
classified politically as close to the rejectionist front. Thus, Khalil’s last minute
announcement of candidacy for presidency weakened the possibility of organizing
women and even the base of the Federation to support her candidacy more effectively.
The political body, which worked to prepare itself fairly well, was the Women's
Affairs team as it is a coordinating body between three frameworks in addition to
some women's rights center. The team relied mainly on the rest of the women base
and some women laborers to implement the programs and projects of the three
women's frameworks (social work, working women and women in the labor force) as
well as the base of the three political parties (Fateh, Fida, Hizeb Al-Sha’ab). The
Women’s Affairs team relied on the public [both men and women] while also proving
efficient with communication, influence and pressure on the leaders of the various
parties to pressure parties to nominate many women candidates and to introduce
women’s issues and needs in their programs. The Women’s Affairs’ team also worked
to motivate women through a number of different publications and booklets to
register and vote independently of the family and clan ties. This has contributed to an
increase in the number of women participating in elections in general1.

1
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Women and Politics: Institute of Women's Studies. , Op.Cit P46-47 .p51
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Being part of the executive power
Employed women in the public sector civil comprise 11.6% of the general
directors grade A4 and above compared to 88.4% for men at the same grade, 43.4% of
civil public sector employees are women in Palestine compared with 5.6% for men

Table: women and men employed in the civil public,section in Palestine by job title,20181

Job title

Palestine
Female

Male

Both sexes

3

10

11

5

77

88

General director A3

9

007

036

General director A4

77

557

631

Director A,B,C

0.173

1.551

6.183

Employee grade 1-10

36.596

11.819

81.815

No stated

011

118

518

Total

38.873

19.993

88.866

Deputy minister A1
Undersecretary
assistant A2

- Election results and their impact on the Palestinian political system and
women's movement
1- The Quota system and the Legislative Council 2002
It is a system that is used to eliminate the gap in gender equality in political life,
especially in representative councils. In addition, it aims to encourage women to
practice politics and address the problem of exercising their legal right to representation
equally with men. The Quota system aims to strengthen society's culture of belief in
women’s capacities to play their role in political representation on the one hand and
avoid wasting their energies and potential while on the other hand the system allocates
and grants a quota or seats for women in elected bodies and this share can be up to 20%
or 30% or 40% .2
1

Palestinian Central Bureau of Statistics, Women and Men in Palestine Issues and Statistics, State of Palestine,
2018.P58,59
2

Shib, Hadi 2017, Women Parliamentarians under the Quota System Of Women Parliamentary, Berlin - Germany Arab
Democratic Center,P29-P30.
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Women's movements, civil society organizations and the Ministry of Women's
Affairs considered that the call for quotas in the elections guaranteed fair participation
and preserve the right of women’s participation by allocating a minimum quota of 20%
of the quota allocated to the Legislative Council, thus urging political forces and parties
to include women candidates' on their election lists with a percent of no less than 30%
1

8116-selaPtiPt hatni teooW

rFoY

eotF

eFaotF

tatot

0996

83

5

88

8116

005

07

231

The results of the 2006 elections showed the importance of a proportional
representation law that includes the presence of women in decision-making positions,
forcing parties and political currents to choose women for these posts. Regional
differences were not significant in the number of women elected between the West Bank
and the Gaza Strip, that being a 12.1% and a 14.9% respectfully. Gaza Strip is known to
be more conservative towards women's participation. However, the law required
parties, including Hamas, to choose women, which meant that the nature of a
conservative society cannot keep up when legal provisions binds it with a quota
percentage law.2

Role of the Committee for the Development of Women's Participation in
Elections
The Committee for the Development of Women’s Participation in the Elections was
formed in 2003, as a follow-up to matters relating to the quota and elections with the
participation of a committee that consisted of many women's centers such as the
General Federation of Women the Ministry of Women's Affairs and Local Government.
The Commission has worked on several matters:
First: worked on influencing political life and decision-making.
Second: Expand the participation of women in all legislative institutions and local
bodies by supporting women candidates in the elections.

1

Higher Committee for Local Elections 2004, Local Council Elections, Phase I

2

Palestinian Central Bureau of Statistics, Women and Men in Palestine Issues and Statistics, State of Palestine,
2013,p131
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Third : Networking with private institutions on gender issues.
Forth Networking with decision-making institutions at the Palestinian Legislative
Council.
Election results and their impact on the Palestinian political system and women's
movement
- The elections came in order to consolidate the concept of public responsibility
and democratic competition.
- The women’s movements came to a conclusion that political organization such as
the political party is more capable of supporting women and embracing their demands
for change in terms of legislation or policies.
- The elections showed that having women in organizations is not enough to fight
the political power in society. A large percentage of female candidates did not run for
elections only because they are leaders in women's organizations, but because they are
members of political parties and women's organizations. Candidates were favored on
party basis and not on a feminist basis.1

Conclusion:
The involvement of women in the national movement has helped women leaders
with experience at work, it lead to more women participation in the national struggle,
which increased the opportunity to participate in the political process and elections.
The history and struggle of Palestinian women in participation in both the political and
national struggle is still in the face of challenges to the practices of the occupation.
Women have made quite a few achievements on the levels of political, national and
legislative decision-making, which showed flexibility and responsiveness to some of the
requirements of the women’s movement. There is a responsibility on political parties
for without proper attention to women’s issues of national and community struggle
there would be a great gap and limits political participation and participation in public
life and loss of public confidence.

1

Palestinian Women and Participation in (Official Policy) - General Directorate of Planning and Policies - Ministry of
Women, Palestine:2005,P16-P17
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Results
-The Palestinian woman’s participation in the national level and the political life
has a great role in the Palestinian resistance to the Israeli challenges, and woman’s
participation in decision making.
-Increasing the representation of Palestinian women in the ministerial, local and
legislative councils and higher management in the government system, which leads to
making important decisions in the process of social, political and national development.
-The Oslo Accords led to the organizational decline in the work programs and
strategies of various women's organizations, with the collapse and decline of the
intellectual and organizational structure of a number of political parties. This influenced
the rules of feminist frameworks to which they were politically linked, for example,
social solidarity in the Palestinian social institutions and organizations established after
the Oslo Accords was not highly efficient and effective, as it lacked efficiency, integrity
and national sense, compared to institutions and social organizations in the period of the
first intifada, as a support for the Palestinian revolution and as a help for the families of
martyrs and prisoners.
Recommendations
-Enhance the role of women in national parties and institutions with the support of
the the Palestinian government by planning and making a strategic vision in the
democratic revolutionary struggle to ensure the effective participation of women,
especially after the Oslo Accords that led to imposing unjust laws which has restricted
the rights of women and prisoners, and others. Also, to activate its participation in
international diplomatic representation, which enhances its position in international
bodies and represents its performance towards the Palestinian cause and Palestinian
woman.
-Work on developing laws that regulate the work of Palestinian social institutions,
so that they make them more transparent, effective and to ensure the implementation of
Palestinian laws which support the Palestinian woman.
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Abstract
On June 23, 2016, UK’s citizens, by a margin of 52% to 48%, voted in favor of their country’s
exit the 28- member EU after 43 years of membership. Major voter issues included immigration,
closed borders and globalization. The vote for Brexit reflected deep changes in society and the
cleavage in British politics which ultimately resulted in the reconfiguration of British public opinion.
The referendum turnout was the highest ever since the 1992 general election, with more than 30
million people voting. England voted strongly in favor of leaving by 53.4 to 46.6%, as did Wales.
Scotland and Northern Ireland, however, supported remaining in the Union by 62 % and
55.8% respectively. These results shocked the international community and raised questions about
UK’s future outside the Western camp.
After three years of political turmoil, the UK left the EU on January 31, 2020 and it embarked
on into a transition period extending to December 2020. Trade talks with the union started in March
2, 2020, in order to refashion the future relationship between the two parties and to elaborate a free
trade agreement in favor of UK’s economy in very challenging period of transition.
Key words: Brexit, UK, EU, Article 50, Transition Period, Economy, Politics, Anglosphere.
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Introduction
Since World War II, no developed country has decided to leave a major international
institution as the EU. However, the UK did and it left the EU on Friday, January 31, 2020
under a revised divorce agreement deal consisting of a Withdrawal Agreement
accompanied by a Political Declaration on future ties with the bloc and its Member
States. Both sides face huge challenges concerning the future relationships before the
end of the transition period in December 2020. The UK is torn between its desire for
independence and sovereignty and the need to retain access to European markets. The
negotiations’ timeline is very challenging and if no deal could be reached that would be
very costly in terms of economy due to major implications in areas such as agriculture,
trade and employment.
Any “hard Brexit” options can be expected to cause a significant loss of growth by
elevating UK’s poverty rate to 4.9 % by 2029. However, the political challenges of the
withdrawal are just as important as economic ones. By virtue of its EU membership, The
UK is party to many treaties about defence and foreign policy. Moreover, the significant
role played by the UK in the Middle East would be limited as a result of the withdrawal
which narrows UK and EU partnership down and might also have implications on Cyprus
and Gibraltar territories being out of British sovereignty.
In addition to specific repercussions for devolved legislatures with regard to EU
regional funding, Brexit has been described by the Scottish First Minister Alex Salmond
as “the wrong move and is taking us down the wrong path” (House of Commons
Library). Therefore, Scotland witnessed renewed calls for independence and rejoining
the EU. So, this study examines the different issues related to UK’s future outside the EU by
emphasizing political dimensions such as the diminishment of UK’s leverage in the
international arena and the possibility of the Anglosphere’s rebirth as an alternative to
UK membership of the EU which Brexiteershave called for after 2016 referendum.
Statement of the Problem
The decision of the UK to break from the EU after long decades of cooperation and
interdependence was by all accounts a historic event due to the profound implications and
repercussions that the separation between the two entities would entail in the field of economy
and politics. Accordingly, we will review a series of different models of possible future
relationships between the two parties, asking: what would the UK’s divorce from the EU entail in
terms of economy and politics? Will Britain be able to conclude a trade agreement that serves its
interests in a very critical transition period? Which economic scenario will be applied in case no
deal is achieved?
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1-Terminology
1-1 Brexit
The term Brexit is a combination of ‘Britain’ and ‘exit’. It refers to the withdrawal
of the United Kingdom from the European Union. On June 23, 2016, the citizens of the
United Kingdom; England, Scotland, Wales and Northern Ireland took part in a historic
referendum to express their opinion regarding the question of whether the United Kingdom
should remain a member of the EU or it should leave it. This vote commonly referred to as
“Brexit”1.Overseeing negotiationsto leave the EU and establishing the future relationship
were entrusted to the Department for Exiting the European Union (DExEU) which was a
ministerial department from 14 July 2016 to 31 January 2020. It was charged for2:
-Achieving the best possible outcome for the UK’s departure from the EU;
-Building a new ambitious, deep and special future partnership between the UK
and the EU;
-Engaging with Parliament, Member States and interested parties at home and
abroad to shape a successful exit from the EU.
1-2 European Union (EU)
The European Union (EU) is an economic and political union of 28 European
countries (commonly known as EU28). In 1957, Belgium, France, Italy, Luxembourg, the
Netherlands and West Germany signed the Treaty of Rome which led to the
establishment of the European Communities (EC)3, and in 1993, MaastrichtTreaty led
to the establishment of the EU introducing the concept of European Citizenship. The
Treaty of Lisbon2009was the latest major amendment which includes provisions
concerning the withdrawalof a Member State.The union comprises six institutions:
European Union Council, European Court of Justice, European Central Bank, European
Commission, European Court of Auditors, and European Parliament4. To facilitate the
development of the single market, the EU follows a standardized set of obligatory laws
such asfree passage of capital, goods, services, and people.

1

Matthew J. Goodwin, “Brexit: Causes & Consequences,”Recent JEF Activity, SPOTLIGHT,Japan, November/
December, 2017, 59.
2
https://www.gov.uk/government
3
Syed ZaidiHaider et al, “Brexit: a Review of Impact on Future of United Kingdom outside the European
Union”,International Journal of Modern Research in Management, Volume 1, Issue 1 May – June 2017, 16-17
https://www.researchgate.net
4
I bid.,18.
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2-Brexit Background
The UK applied to join the EEC in 1961, but this application was vetoed twice in the
1960s by former French President Charles De Gaulle who argued that a number of aspects of
Britain’s economy had made it incompatible with Europeaneconomies5. In January 1972, the
PM Edward Heath signed the Treaty of Accession, which was followed by ratification of
European Communities Act by UK Parliament. On January 1973 the UK’s membership
was validated in the European Communities6, and only two years after, Britain
witnessed calls for exiting the EU.
2-1 The First National Referendum (1975)
In 1975, the Labor Party government held the first national referendum on issue
of UK continuing in the EEC. At that time, there was political disagreement among the
ranks of the Labor Party over the issue between pro and anti-European, and 7 out of 23
cabinet members voted in favor of departure from EEC. The public referendum was held
on June 5, 1975 and the voters were asked to vote yes or no to the question “Do you
think UK should stay in the European Economic Community?” All the regions,With the
exception of Shetland Islands and Outer Hebrides, voted with yes with the 67.2%
turnout in favor of continuing EEC membership7.
2-2 The Left Behind & the United Kingdom Independent Party (UKIP)
By the 1990s, Britain witnessed a radical change in class structure. New Labor
Party under the leadership of Tony Blair sought to attract the middle class and
university educated professionals. However, the party failed to recruit the white
working class whose gradually lost faith in both Labor and Conservative Party to
represent them8. These white working-class voters commonly referred to as “the left
behind” would go later on to vote for Brexit.9As the referendum date approaches, the left
behind were able to form the nucleus of a new political movement especiallywith the
arrival of the UKIP that campaigned to reduce migration flows and leaving EU.
By thetime of the EU referendum, immigration had been at the top of the political
agendaand the UKIP became the primary vehicle for public opposition to EU membership,

5

Miguel Tell Gremades, Petr Novak, Brexit and the European Union: general institutional and legal
considerations, Study for AFCO committee, European Parliament, January, 2017, 5.
6

Haider et al, op.cit., 14.

7

Miguel Tell Gremades, Petr Novak, op.cit., 7.
Matthew J. Goodwin, op.cit., 60.
9
Ibid.,62.
8
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mass immigration10after wining 2014 European Parliament electionswith 4 million
votes (13% of the national vote). By 2015, under Nigel Farage leadership, the UKIP had
become the most successful party in English politics through its manifesto which claimed
that EU membership cost Britain £350 million per week, enough to build a fully-staffed
NHS hospital every week, and that voters should reject the possible future flows of
migration that could come from states such as Albania, Macedonia, Serbia, and
Turkey11.
2-3 EU Referendum Act 2015 & triggering Article 50
The UK Parliament passed the European Union Referendum Act 2015 to
facilitate the holding of referendum on the continuation of EU membership. It was
presented by Phillip Hammond (Secretary of State for Foreign and Commonwealth
Affairs) to the House of Commons on May 28, 201512. On June 9, 2015 the act was
ratified by the House of Commons, then by the House of Lords on December 14, 2015
and received the Royal Assent on December 17, 2015. Finally, the referendum was held
on June 23, 2016 and the nation voted 51.9% to 48.1 in the favor of exiting EU13.
Based on 2016 referendum results, the Article 50 TEU, regulating the
withdrawal of a Member State from the EU, had only been invoked by former Prime
Minister Theresa May on March 29, 2017 and she agreed a deal with the EU
concerning the divorce bill.14After it was voted down three times, PM May resigned
and the deadline of the UK’s departure was extended to October 31, 2019. Her
successor PM Boris Johnson negotiated changes to the withdrawal agreement and he
was able to get his own deal through Parliament after winning December's, 12, 2019
general elections with 80% majority the House of Commons. This brought to an end
more than three years of political wrangling, unleashed by the 2016 referendum.
Article 50 includes specific measures that should be followed by the seceding
country15:
• Negotiations would involve the 27 remaining Member States, the Commission
and the UK;

10

Haider et al, op.cit., 15.
Miguel Tell Gremades, Petr Novak, op.cit., 5-6.
12
Miguel Tell Gremades, Petr Novak, op.cit.,8.
13
Walt Gardiner and Dennis A. Shields, BREXIT - Implication of the UK’s Decision to Leave the European Union,
Economic Report, Office of Regulatory Policy, July 5, 2016,1.
11

14

Department for Exiting the European Union, https://www.gov.uk/government.
Eva-Maria Poptcheva, Article 50 TEU :Withdrawal of a Member State from the EU, European Parliament
Research Service EPRS, February 2016, 2.
15
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• The UK would need to negotiate a withdrawal and post-exit arrangement with
the EU within two years, then the negotiation period can be extended only by
unanimous agreement among the 27 Members States ;
• The EU treaties continue to apply to the UK until a withdrawal agreement has
entered into force or at the end of the transition period.
The analysis of these procedures leads to the conclusion that the UK will be at
the mercy of EU Member States voting to extend the negotiation period. And if it does
not reach a new deal during the transition period, this means it falls into the WTO’s Most
Favored Nation rules, which represents the worst-case scenario to UK’s economy.
3-The UK –EU Divorce
The UK formally left the EU on January 31th, 2020 at 11p.m. witha withdrawal.
As a result of that, it entered a transition period extending up until December, 31, 2020.
During this period, the UK will effectively remain in the EU's customs union and single
market, but it will be outside the political institutions and there will be no British
members of the European Parliament.
3-1 Withdrawal Agreement Bill
The UK and EU have reached an agreement at European Council on October 17,
The Agreement set out the arrangements for the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and from the
European Atomic Energy Community (EURATOM)16.The Withdrawal Agreement Bill was
passed to the House of Lords on January 22. It was signedby PM Boris Johnson on
January 24, 2020, and approved by the European Parliament on January 29. Under the
ratified withdrawal agreement, the financial settlement, citizens' rights and Northern
Ireland-Ireland border will be protected whatever the outcome of negotiations on future
ties.
3-1-1 Judicial Framework
The Withdrawal Agreement Bill is based on17:

The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks,
2019.
The Withdrawal Act contains transitional arrangements concerning the future
relations with the EU, and the UK’s commitments and disengagements as shown below:
-Disengagement of UK from the EU budget;
2019.

16

Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community, 19 October 2019, Art. 1.
17
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-Decision on the “acquired rights” of British nationals resident in other Member
States;
-Preparing for the exit of British members from the European Parliament, the
European
Court of Justice, the Economic and Social Committee...;
-Winding down UK military involvement from common security and defence policy
missions;
-Establishing new forms of frontier control in Northern Ireland and Gibraltar;
-Disentangling the UK from international treaties signed by the EU.
3-1-2 Political Framework
The Withdrawal Agreement Bill has a political framework which is related to the
Political Declaration and a set of paper policies as follow:

Political Declaration setting out the framework for the future
relationship between the European Union and the United Kingdom.
This declaration establishes the parameters of an ambitious, broad, deep and
flexible partnership across trade and economic cooperation, law enforcement and
criminal justice, foreign policy, security and defence. The new arrangements ensure that
the whole of the United Kingdom will be a single customs territory with control of its
independent trade policy. It also ensures the sovereignty of the United Kingdom, the
protection of its internal market, and the ending of free movement of people between
the Union and the UK. The Political Declaration also allows for additional agreements
such as: aviation, civil nuclear and fisheries18.


The New Ireland/Northern Ireland Protocol and the Political
Declaration on the Future Relationship.
As the UK’s withdrawal from the EU have important implications for Northern
Ireland and Ireland, the UK believes that there are four broad areas to maintain the
peace process in Northern Ireland through negotiating an agreement with the EU that
respects19:
-Upholding the Belfast ‘Good Friday’ Agreement in all its parts;
-Maintaining the Common Travel Area (CTA) and associated rights;

18

Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the
United Kingdom on October 19, 2019.
19

The New Ireland/Northern Ireland Protocol and the Political Declaration on the Future Relationship on
October18, 2019.
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-Avoiding a hard border for the movement of goods;
-Aiming to preserve North-South and East-West cooperation, including energy.


Foreign Policy, Defence and Development.

This paper emphasizes the common goal of a safe and secure world that is
shared between the UK and EU’s Member States. It also stresses the UK’s intention to
remain a committed partner and ally to its friends across the continent because UK and
EU citizens face the same threats. The UK and the EU should remain close partners in
foreign policy issues, and this could be done through regular dialogue and specific
cooperation. This could include cooperation on sanctions listings by sharing
information and aligning policy where appropriate20.

Security, Law enforcement and Criminal Justice: a future partnership
paper.
This paper outlines the mutual interest of new arrangements that enable both
parties to sustain cooperation across a wide range of structures and measures, reflecting
the importance of the extensive collaboration that currently exists. These arrangements
should be based on a commitment to21:
-Building on the strong foundation of existing cooperation against shared threats;
-Cooperating across a range of measures to avoid operational gaps for law
enforcement and judicial authorities in the UK and the EU;
-Assist one another when needed, especially in terrorist attack case.
3-1-3 Content & Scope of the Agreement
The Withdrawal Agreement Bill includes many proposals which cover many areas
as follow:

Investment
Starting from January 1, 2021, UK service providers and businesses will no
longer benefit from EU Treaty Freedoms and will be subject to the national laws of
each EEA state.

20

Foreign Policy, Defence and Development: a Future Partnership Paper.
Security, Law enforcement and Criminal Justice: a future partnership paper.

21
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Scottish fishing

The flagship Fisheries Bill which was introduced into Parliament on January 29th,
2020 included new powers new funding powers enabling the Scottish Government to
provide financial support instead of what was funded by the EU’s Maritime and Fisheries
Fund.


Future Immigration System

Leaving the EU implies checks and restrictions of the number of people who
come to the UK from Europe.22


the European Court of Justice (ECJ)

The Court of Justice of the European Union shall continue to have jurisdiction in
any proceedings brought by or against the UK before the end of the transition period23.


Access to Networks and Databases

At the end of the transition period, the UK shall cease to be entitled to access any
information system and any database established on the basis of Union law.24


EURATOM

At the end of the transition period, the UK shall have responsibility for ensuring
that special fissile materials covered by the EURATOM Treaty are handled in accordance
with relevant and applicable international treaties on nuclear safety and nonproliferation25.


Northern Ireland and Ireland

The UK and Irish government have commitments to maintain the Common
Travel Area (CTA) from January 1, 2021. CTA arrangements mean full protection and
maintenance of the status quo for all journeys for individuals between the UK and
Ireland.26

22
23

Agreement on the withdrawal of the United Kingdom, op.cit., Art., 14.
Ibid.,Art., 86.

24

Agreement on the withdrawal of the United Kingdom, op.cit., Art.,8.
Ibid., Art., 80
26
Position Paper by the United Kingdom. https://www.gov.uk/government
25
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Law Enforcement and Criminal Justice

The European Arrest Warrant (EAW) is a mechanism whereby individuals
wanted in relation to significant crimes are extradited between EU Member States to
face prosecution or to serve a prison sentence. Despite its withdrawal, the UK will
continue to share common objectives in this area, in particular the fight against terrorism
and international crime27.

Foreign Policy and Defence
The UK will maintain strong alliances with EU Member States, alongside partners
beyond Europe, including the US, the Indo-Pacific, the Middle East, and Africa. The UK
will also continue to ensure that NATO remains the cornerstone of its defence policies
and strategies.28
3-2 The Transition Period
3-2-1 Transition Period Timeline
On February 1, 2020, a transition period came into force under the terms of the
exit deal and it is scheduled to December 31, 2020. This period (11months) could be
extended to two years if both parties wanted. During it, the UK will continue to follow
all of the EU's rules including free movement29. After the end of the transition period, the
UK will leave the single market and customs union if, in meanwhile, no new agreement
could be realized. The European leaders have repeatedly warning that the timetable is
extremely challenging to achieve a comprehensive trade deal in 11 months.

27

Security, Law enforcement and Criminal Justice: a future partnership paper. https://www.gov.uk/government

28

Foreign Policy, Defence and Development, a Future Partnership Paper. https://www.gov.uk/government

29

483

Department for Exiting the European Union, op.cit.

4040 تشرين الاول/ اكتوبر،02  املجلد،42 العدد.  برلين املانيا مجلة العلوم السياسية و القانون. املركز الديمقراطي العربي

Dr. Moufida Benlabidi
Mr. Naim Benmerabet

Post Brexit Era & its Implication on UK’s Economy and Politics

Figure N’04: Brexit Timeline

Source: BBC
During the transition period, the UK
will be treated as a Member State for the purposes of EU international agreements with
third countries. As a result, the UKand EEA EFTA States (Norway, Iceland and
Liechtenstein) have signed the EEA EFTA Separation Agreement on January 29, 2020
which protects the rights of 17,000 UK nationals and 15,000 EEA EFTA nationals,
ensuring that at the end of this period they will be able to enjoy broadly the same rights
as they do now30.
3-2-2 Negotiations’ Priorities
In its negotiations with the EU, the UK’s government will be acting on behalf of
the UK Crown Dependencies and Overseas Territories to see a future relationship based
on friendly cooperation between sovereign equals. The question for the rest of 2020 is
whether the UK and the EU can agree a deeper trading relationship on the lines of the
free trade agreement, or it will be based simply on the Withdrawal Agreement deal
agreed in October 2019.


UK’s Priorities

On March 2, 2020, negotiations started with 10 rounds of meetings between the
EU and the UK, once every two or three weeks until Jun. Talks will alternate between
Brussels and London, with more than 200 officials from both sides. The UK government
wants a Comprehensive Free Trade Agreement similar to the one the EU struck with
Canadawith extra agreements covering substantially fisheries, internal security and
30
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civil nuclear cooperation.31
 The Comprehensive Free Trade Agreement (CFTA)
The Agreementshould be on the lines of the FTAs already agreed by the EU with
Canadasupplemented by a range of other international agreements covering, principally,
fisheries, law enforcement and judicial cooperation, transport, and energy. All these
agreements should have their own appropriate governance arrangements with no role
for the Court of Justice as follows32:
o

Trade Remedies &Technical Barriers to Trade (TBT)

The UK and the EU should reaffirm their rights and obligations with regard to
trade remedies, as set out under the WTO Anti-Dumping Agreement and the WTO TBT
Agreement. It should also provide for streamlined customs arrangements covering all
trade in goods, in order to smooth trade between the parties draw on the WTO Trade
Facilitation Agreement and the World Customs Organization (WCO).
o

Agreement on Fisheries

The UK is ready to consider an agreement on fisheries that reflects the fact that it
will be an independent coastal stateand the associated rights that come with thisat the
end of 2020.

o

Law Enforcement and Judicial Cooperation

The UK stands ready to discuss a separate agreement, with its own appropriate
governance mechanism, on law enforcement and judicial cooperation, which must not
constrain the autonomy of the UK's legal system in any way.
o

Nuclear Cooperation Agreement

The UK and EURATOM should conclude a Nuclear Cooperation Agreement
(NCA) for cooperation on civil nuclear matters and maintaining the parties’
commitments to non-proliferation.

31

The Future Relationship between the UK and the EU, Written statement to Parliament, Published 3
February 2020, 4.
32
The Future Relationship between the UK and the EU, op-cit., 6-7.
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Participation in Union Programs

The UK will consider a relationship in line with non-EU Member State
participation with different programs, especially PEACE PLUS program as part of
the UK's unwavering commitment to uphold the hard-won peace in Northern
Ireland.


EU’s Priorities

The main objective outlined in the EU’s negotiating goals is to secure a deal,
covering all aspects of future relations, trade, fisheries ,foreign policy, security cooperation, and development in a single arbitration panel. The EU is insisting that such
“generous” access to a market of 350 million people comes only on condition that the
UK operates a “level playing field”33.
 Disputed Points
The two sides have entered the negotiations with opposing positions on a
number of critical areas. David Frost, the UK’s chief negotiator, has emphasized Britain’s
determination to escape the EU’s regulatory orbit and assert its sovereign rights.
However, Michel Barnier, the EU’s chief negotiator, warned of “very, very difficult” areas
of disagreement with the UK after the first round of negotiations ended in Brussels
including34:
o
The Level Playing Field
Both sides want a free-trade agreement with zero tariffs and zero quotas.
The EU says “zero-zero” is only available if the UK follows EU rules on state aid, social
and employment law, environmental standards and tax. The UK government states that
it will not agree to any alignment with the EU.
o
Fisheries
Unless a mutually satisfactory agreement is found, the EU could block British
fishers from selling their produce into the European market. However, the UK rejects the
EU’s “relative stability” principle within the Common Fisheries Policy, which sets
national shares based on the patterns of catch of the early 1970s.

33

Future
EU-UK
Partnership:
https://ec.europa.eu/commission
34
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o
The European Court of Justice
If there is a dispute about any interpretation of EU law, only the ECJwould be
able to answer the question, yet the UK government favors appropriate governance
arrangements.
o
Security
A non-EU country cannot expect the close-knit arrangement of an EU Member
State, and if the UK chose to quit the European Convention on Human Rights, the Crime
Fighting Agreement would end immediately. However, the UK is neither seeking to join
the EU Police Agency Europol, nor EU Law Enforcement Agency but wants to work with
both.
o
Foreign Policy and Defence
Brussels invites the UK to join its missions and operations on a case-by-case
basis, but the UK merely suggests “friendly dialogue and cooperation” not an
institutionalized relationship claiming its prominence in terms of intelligence and
defence spending.35
4-Post-Brexit Repercussions
Leaving the EU membership will affect the most vital sectors in the UK, especially
economic and political sectors.
4-1 Economic Repercussions
Brexit will heavily impact the UK economy in various areas and at varying
degrees. The Economist Intelligence Unit (EIU) of the Economist Magazine (London) published
a report that concluded that the decision by the UK to leave the EU would have profound
economic consequences for both the UK and the EU.36


Trade

The UK is a service-based economy with the service sector making up almost 80%
of its economy. The EU is one of its biggest partners with 36% of total UK service exports
going to the EU37. The EU is the destination of 44% of UK exports and 60% of total UK
trade is covered by EU membership. After Brexit referendum, the UK has dropped from

35

Brexit: what are the key flashpoints as EU-UK trade talks begin? ttps://www.theguardian.com/politics/2020
Walt Gardiner and Dennis A. Shields,op.cit., 3.
37
Gemma Tetlow, Alex Stojanovic, Understanding the Economic Impact of Brexit, Institute for
Government,October 2018, 12. instituteforgovernment.org.uk.
36
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the top to the bottom of the league table in terms of economic growth among the G7,
group of major advanced economies38.


Foreign Direct Investment(FDI)

The UK is the leading EU destination for FDI because it combines a relatively
flexible labor market with barrier-free access to the EU Single Market (free access to 500
million customers).Outside of the EU, the UK will most likely lose full access to the Single
Market, making it a less attractive destination for companies in terms of investment39.



Stock markets and currencies

In the aftermath of the Brexit referendum, both the London Stock Exchange
FTSE100 index (5% decline) and US Dow Jones Industrial Average (450 points decline)
showed violent fluctuations described as world-wide stock market crash by the experts.
More importantly, Brexit vote caused the deterioration of sterling which raises the price
of imports, and increase inflation by 1.7 percentage points.40


Agriculture and Fisheries

Agriculture and fishing make up a very small share of the UK economy just 0.6%
respectively, but these industries are crucial to some communities, and could be
significantly affected by Brexit. Breaking from the EU would mean departure from the
CAP which would entail drastic impacts and would probably reduce farm incomes, and
consumers would face higher prices41.


Employment

Leaving the EU will negatively affect the GDP which means lower level of
employment and loss of 3.3 million jobs EU citizens living permanently in UK, and 1.2
million British citizens living in different EU Member States42.

38

European Movement International, the Consequences of British Exit from the European Union, 2.
www.europeanmovement.eu
39
Joseph Rountree Foundation, the Impact of Brexit on Poverty in the UK, UK:Cambridge Econometrics,
,September, 2018), 16. www.neweconomicthinking.org
40

LászlóAndor, the Economic and Social Consequence of Brexit, IMK Senior Research Fellow, June 16th
2016, 5.
41
Joseph Rountree Foundation, op.cit., 21.
42

Iain Begg and Fabian Mushövel, the Economic impact of Brexit: Jobs, Growth and the Public Finances,
London: European Institute, London School of Economics, 3.
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Loans

In May 2010, the European Financial StabilizationMechanism (EFSM) was
established, against the backdrop of uncertainty about euro zone public finances, to
provide loans to EU Member States in financial crises. It is not used independently, but
forms part of a loans package, involving another EU facility (the European Financial
Stability Facility) and the IMF. The UK’s budget share is around 12%, while the EFSM’s
total lending will peak at €48.5bn, creating a contingent liability of around €6bn 43.
Leaving the EU deprives the UK from bailouts operations through the EFSM unless
negotiations process includes it.
4-2 Political Repercussions
UK’s exit from the EU will bring about political implications on areas such as;
Foreign Policies, international standing and security.
4-2-1 Impacts of Brexit on UK’s International Clout


Foreign Policies

The UK plays a significant role in the Middle East, drawing upon a wide foreign
policy experience. Most UK policies in the region are conducted with EU partnership
such as sanctions regimes, terrorist designations and arms export control. For example,
sanctions against Iran are based both on UNSC and EU level44. Although the US is the
main actor in the region, it works in conjunction with UK, as it is demonstrated by
experiences ranging from the invasion of Iraq and the occupation of Afghanistan as
part of NATO’s International Security Assistance Force. UK withdrawal would engender
dire consequences on the state’s foreign policy and diminish UK leverage on many
international issues45.


International Standing

The UK has a rich history of being a central actor in the international arena; it is a
member of the G7, G20, NATO and a permanent member of the UN Security Council. A
recent Chatham House report contends that in recent years the UK has three major
channels for international influence: the EU, UK’s economic and security partnerships
with the USA, and other key bilateral and institutional relationships46. The EU allows the

43

House of Commons Library, op.cit.,81-82.

45

Ibid.,83.
European Movement International, op.cit., 9.

46
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UK to leverage the world’s biggest single market to secure the UK’s economic interests.
Leaving the EU would make more permanent the UK’s diminished influence in the global
order.

Security & Defence
Depending on what type of agreement it could negotiate with the EU, the UK
would lose access to the 2004 European Arrest Warrant, the European Criminal Records
Information System, the 2005 EU Counter-Terrorism Strategy, the Schengen Information
System II and the Prum Decisions relating to fingerprints and DNA databases 2017.
Therefore, the UK’s ability to influence the external world is decreasing due to structural
and long-term changes at the same time as it faces substantial security challenges from
“a more assertive Russia”.47
British Overseas Territories
The British Overseas Territories (OTs) are a set of largely self-governing
territories from the Atlantic to the Pacific, the Antarctic to the Caribbean. These
territories are not part of the UK and each has its own constitution, yet the UK has an
obligation under article 73 of the United Nations Charter to provide for the wellbeing of
their inhabitants.48 OTs are associated with the EU under Part VI of the TFEU and the
detailed rules and procedures of association are set out in the Overseas Association
Decision (OAD) which lists over 20 Overseas Countries and Territories associated with
the EU49.


The British Military Bases on Cyprus (SBAs)

Under Article 1 of the treaty of establishment of Cyprus Republic in 1960, SBAs,
known as the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia, enjoy a privileged only
comparable to the United States’ rights in the Panama Canal and the Guantanamo base in
Cuba.50 When the UK joined the EC in 1974, it specifically exempted these territories
from EC jurisdiction, so did Cyprus when joined 40 years later.51 During the Cold War,
47

Prime Minister, the Future Relationship between the United Kingdom and the European Union, Crown
copyright, 2018, www.gov.uk/government/publications55-56.
48

House of Commons, Foreign Affairs Committee, Global Britain and the British Overseas Territories:
Resetting the relationship, Fifteenth Report of Session 2017–19, 13 February 2019, 3.
49

House of Lords, Brexit: Overseas Territories, 13 September 2017, 2. www.parliament.uk/lords

50

AndreasStergiou, the Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus, Middle Eastern Studies,
Vol. 51, No. 2, February 2015, 285. http://dx.doi.org
51

490

Charles P. Ries et al, op.cit., 15.
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Cyprus was a key part of the NATO security mechanism against the Soviet Union and it
became part of the US Middle East strategy towards the so-called rogue states and oil
supplies52. In January 2014, the UK government has offered to return Cyprus about half of
the territories that have nothing to do with military operations. The border between the bases
and Cypriot territory will constitute an external border of the EU; consequently, post Brexit
arrangements required to revise the status of this area.


Gibraltar/Spain

Gibraltar is self-governing territory in all matters except foreign policy and defence.
It is strategically important, standing only 12 miles from the north coast of Africa,
including a UK military base, a port and airstrip53. Its population about 32,000, voted by
96% to remain in the EU, in the 2016 referendum. Although the UK’s administration of
the territory for more than 300 years, Spain claims Gibraltar as sovereign territory and
recently, the EU gave Madrid the power to exclude the British overseas territory from
any trade deal struck with Brussels.54Consequently, in case of no deal between the UK and
EU, no agreement may be applied to the Gibraltar without the approval of Spain, which gives
the latter an effective veto over this territory which witnesses the movement of 12.000 workers
every day.55
4-2-2 Impacts of Brexit on UK’s Devolved Legislatures
The three devolved legislature; Scotland, Wales and Northern Ireland are directly
affected by UK’s departure from the EU in varying degrees.



Scotland

UK withdrawal may lead to separatist tendency at the level of Scotland especially
when we know that 61% Scots think that an independent Scotland should be a member
of the EU. Scotland’s future relationship with the EU has formed a key component of the
debate ahead of the independence referendum.The Scottish Government taking the view
that Scotland would negotiate its membership of the EU from a position as part of the
UK. Pro Unionists have emphasized that a vote for independence would bring
uncertainty both in terms of56:
• whether an independent Scotland would be an automatic member of
the EU or would have to reapply;
52

AndreaStergiou, op.cit., 289.
Brexit: UK to decide on Gibraltar-EU travel deal, https://www.bbc.co.uk
54
Charles P. Ries et al, op.cit.,77.
55
Charles P. Ries et al, op.cit., 79.
56
Ibid.,16.
53
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• What the terms of that membership would be, with issues such as the
UK’s opt-out from the Schengen free travel area and the Euro, and how these
would apply to Scotland.



Wales

Wales could be heavily affected by the UK exit because it has access to considerable
funding opportunities from the EU. For instance, Wales currently receives around 1.9
billion £ from EU Structural Funds for Cohesion Policy, and 350 billion £ from the CAP
support to farmers, in addition to 340 £ million for its rural development plan57.


Northern Ireland

Northern Ireland is the only region of the UK to share a land border with
another EU Member State, and UK withdrawal would mean that an external border of
the EU would run through the island of Ireland. The latter joined the EC in January 1973
and this common membership facilitated the development of improved relations to
resolve the conflict in Northern Ireland. As a result, Brexit might cause the emergence of
a significant strain inUK-Ireland relations following the withdrawal, with possible
implications for Anglo-Irish co-operation in dealing with cross-border crime and
terrorist activity58.
5-Alternatives to EU Membership: Scenarios & Implications
There are many options for the UK to compensate its withdrawal from the EU,
but each option presents a set of challenges. So, can the UK conclude an appropriate
trade formula in the light of a very short transition period, or will it end without
agreement?
5-1 Reached Deal Case


Canada Model (CETA)

On October, 30, 2016, the Comprehensive Economic and Trade Agreement were
signed between the EU and Canada. It included the removal of customs duties, ending
restrictions on access to public contracts. Opening up the services market, preventing

57
58
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Charles P. Ries et al, op.cit., 94.
House of Commons Library, op.cit., 97- 98.
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illegal copying of EU innovations and keeping restrictions on sensitive agricultural
products such as poultry, eggs, beef and cheese59.

The Norway Model ( EEA )
Norway model offers full access to the single market including services.
Moreover, under EEC agreement, UK would retain control over trade, customs, VAT
regime and foreign policy, in addition to the possibility of establishment of
supplementary agreements related to justice and Home affairs policies.60



The Switzerland Model

Switzerland is part of EFTA and Schengen agreement, but it is outside the EU
Customs Union, so it has limited access to the single market. This option is problematic
for the UK because it would be part of the free movement of goods and persons, but not
of services.61
5-2 No deal Case


World Trade Organization model (WTO)

The WTO agreements are legal texts covering a wide range of activities suchas:
agriculture, textiles, banking, industrial standards... These agreements are based on the
principles of Most Favored Nation (MFN), and National Treatment. If no alternative
agreement is reached within the specified time, UK would automatically fall into the
WTO regime. As such, UK would enjoy access to the EU as other members of WTO, but it
would it would raise practical issues with regard to the UK-Ireland border62. The UK’s
strategy for the Irish border stresses no tariffs on Irish goods going to Northern Ireland,
but high tariffsfor products entering Great Britain. Consequently, this differential
treatment of trade may not comply with WTO laws.


The Anglosphere

The Anglosphere is defined by James C Bennett63 as an English-speaking
countries such as the US, Canada, Australia, New Zealand, India, Ireland, the Caribbean
and the Pacific islands which are characterized by English language, Common Law,
59

Ibid., 33-34.
Paul Bowers et al, op.cit. 27-28.
61
Miguel Tell Gremades, PetrNovak,op.cit., 30-31.
62
https://www.wto.org
63
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60
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individualism, democracy, and a strong civil society64. Its aim is to establish deeper ties
in trade, defence, free movement of peoples, and scientific cooperation and to protect
the English-speaking nations that enjoy common values from external threats and
internal fantasies65. Following the Brexit referendum, a number of Commonwealth
countries, including Australia, India and New Zealand, have expressed interest in trade
talks. However, most of the proponents of the Anglosphere are divided into two
categories: those who favor ‘Crown countries’ that comprise of Canada, Australia, New
Zealand and the UK (CANZUK) and those who favor a new Anglo-American alliance reasserting its global dominance66.
If we analyze the cost-benefit of all previous scenarios, we can say that the most
beneficial ones among them are: the Norway model and the Canada model. They enable
Britain to access to the single market without trade barriers, in addition to the possibility of
establishment of supplementary agreements related to varying areas.Nevertheless, the
remaining options raise many problems, for instance, the Swiss scenario excludes the free
movement of services whereas 80% of the UK’s economy is based on service sector.The
WHO scenario, which is the most anticipated one, would end the strong economic ties
between the UK and the EU.
Finally, although the Anglosphere community shared heritage and traditional ties
which might replace the European Union in terms of trade and security cooperation, but
when it comes to national interests and balance of powers, the data changes and take a
different turn, as the former British Prime Minister Palmerston stated in front of the
House of Commons on March 1, 1848: “We have no eternal allies and we have no
perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it
is our duty to follow” (Oxford Essential Quotations, 4 Ed.).

64

Paul Bowers et al, op.cit., 33.

65

Brigadier Andrew Harrison, Brexit and Anglo-Australian Defense Policy: Back to the future? IndoPacificPapers, Commonwealth of Australia, 2016, 18. http://www.defence.gov.au
66
Andrew Mycock, Ben Wellings, the UK after Brexit can and will the Anglosphere Replace the EU?
Foundation Great Debate Paper No. 19/02 2019, 9-10.
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Conclusion
British exit from the EU will inevitably entail large economic and political costs.
It will reduce the UK’s standing in the world and its clout in the international arena.
Moreover, UK’s exit from the EU threatens the European ideal and puts to question the
supranational democracy. None of the previous alternative scenarios presents itself as
more advantageous compared to EU membership especially in case of no deal.
Therefore, the economic and political impact would be much more severe and highly.
Many critics of Brexit argue that negotiations over future ties risk being much
more complicated and harder to resolve in 11 months, however, negotiations with the
union usually take years as was the case of Canada. Failure to secure a trade deal which
is the most anticipated scenario will negatively affect trade relations between the UK
and the EU. As a result, some researchers perceive Brexit as a risky adventure for the UK
that may result in its isolation and weakening. On the other hand, others perceive it as
beneficial to the Anglosphere relationship. It may realize a British free-trade deal with
Australia, Canada and New Zealand which also risks the contradiction of national interests.
However, the issueremains open for further analysis and interpretations and only the
upcoming negotiations will provide us with a clearer vision.
Glossary


Acquired/Vested Rights

The withdrawal agreement is likely to cover many individual rights. But if there
are areas not covered by a withdrawal agreement, or if the UK leaves without an
agreement, would British citizens and businesses in Europe – and European citizens and
businesses in the UK – be able to rely on any ‘acquired rights’, either under EU law or
general international law.


Cherry Picking

A UK’s approach by which the country is trying to retain all the benefits of
European Union membership without the obligations, including payments to the EU
budget, accepting jurisdiction of the European Court of Justice and accepting the free of
movement of people.


Disorderly Brexit

A term used by the Bank of England to describe what could have happened if the
UK left the EU with no deal. The Bank warned that food prices could rise and the
economy could be founder into recession.
495
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Divorce Bill

The UK agrees to pay money to the EU as part of a Brexit deal. It was based on
UK's share of EU budgets up to 2020.The Office for Budget Responsibility (OBR)
estimates that the bill is now around £30bn. Some of that money has been paid as part of
the UK's normal membership contributions already.



Hard Brexit

A hard Brexitor Clean break Brexit means that the existing ties between the UK
and the EU were retained. Therefore, the UK would give up membership of the EU's
single market and its customs union, instead setting up its own trade deals and rules.
Outside of the EU, the UK would no longer be subject to ECJ jurisdiction, EU social and
employment policies and theoretically only firms exporting to the EU would need to
comply with EU regulation.


Level Playing Field

A set of rules that EU countries need to follow when it comes to areas such as:
workers' rights, state aid and competition policy… to ensure that no EU country has an
unfair advantage over another. They are enforced by the European Commission and the
European Court of Justice. However, Mr. Johnson wants to have the option to diverge
from all these rules in the future.


Soft Brexit

It refers to leaving the EU but staying as closely aligned to it as possible, which
could mean keeping the UK in the single market or the customs union or both. It could
involve the maintenance of free movement of people.
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List of Abbreviations and Acronyms
Abbreviations and Acronyms

UK
EU
PM
EC
EEA
EEC
EFTA
CTA
Euratom
NATO
DExEU
OBR
EIU
CAP
CXT
NTB
CTF
EFSM
FDI
TEU
TTIP
TRIPS
MFN
NCA
OSCE
WTO
WCO
OECD
OAD
GDP
EAW
CANZUK
OTs
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Full form

United Kingdom
European Union
Prime Minister
European Communities (the EEC, ECSC and Euratom)
European Economic Area
European Economic Community
European Free Trade Association
Common Trade Area
European Atomic Energy Community
North Atlantic Treaty Organization
Department for Exiting the European Union
Office for Budget Responsibility
Economist Intelligence Unit
Common Agricultural Policy
Common ExternalTariff
Non-Tariff Barrier
Customs and Trade Facilitation
European Financial Stabilization Mechanism
Foreign Direct Investment
Treaty on European Union
Transatlantic Trade and Investment Partnership
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights
Most Favored Nation
Nuclear Cooperation Agreement
Organization for Security and Co-operation in Europe
World Trade Organization
World Customs Organization
Organization for Economic Co-operation and Development
Overseas Association Decision
Goss Domestic Product
European Arrest Warrant
Canada, Australia, New Zealand and the UK
British Overseas Territories
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