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 اإلالخص :

ث الػمىمُت، هظشا لألدواس الجذًذة التي اهدعبها اإلاجخمؼ اإلاذوي في ظل ألاهظمت الذًملشاوُت الحذًثت، مً خالٌ جمىُنها وبؼشاهها في اجخار اللشاسا

 ؤن ٌعحر في هزا الاججاه.   2011فةن اإلاظام اإلاؿشبي خاٌو مً خالٌ دظخىس 

ض ؤدواس اإلاجخمؼ اإلاذوي خُث ؤكش باإلالاسبت الدؽاسهُت بلى حاهب الذًملشاوُت ا لخمثُلُت، مً خالٌ الخىفُق غلى حملت مً آلالُاث حعاهم في حػٍض

، بل جبنى آلُاث في الؽإن الػام الىوني والؽإن اإلادلي، هما خٌى اإلاجخمؼ اإلاذوي بألُاث دظخىسٍت لدعاهم مً خاللها في بغذاد وجلُُم العُاظاث الػمىمُت

ػُت.حذًذة للذًملشاوُت الدؽاسهُت ومىً   اإلاىاوىحن واإلاىاوىاث مً جلذًم الػشاثن بلى العلىاث الػمىمُت وجلذًم اإلالخمعاث للعلىت الدؽَش

ىظُم لزلً خاولذ هزا اإلالالت ؤن جلف بالذسط والخدلُل غلى ؤهم وؤبشص اإلادذداث الذظخىسٍت واللاهىهُت التي جبىاها اإلاؽشع اإلاؿشبي مً ؤحل ج

عي، ختى وبن وان هزا الحم الذظخىسي مً الىاخُت الػملُت ٌؽيل بػن الفػىباث والػشاكُل غلى معخىي وجإوحر بؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في ا لػمل الدؽَش

 ؤلاحشاثاث.

ػُت -جلذًم الػشاثن - -اإلاجخمؼ اإلاذوي اليلماث اإلافتاحُت:       العلىاث الػمىمُت. -اإلالخمعاث الدؽَش

 

Abstract : 

Given the new roles that civil society has acquired under modern democratic systems, by enabling and involving 

them in public decision-making, the Moroccan system has attempted, through the 2011 constitution, to to move 

in this direction. 

He recognized the participatory approach to the representative democracy, by providing for a number of 

mechanisms that contribute to strengthening the roles of civil society in the national public and local affairs, as 

well as empowering civil society with constitutional mechanisms through which to contribute in preparing and 

evaluating public policies, but rather adopting new mechanisms for participatory democracy It enabled citizens to 

submit petitions to public authorities and to submit petitions to the legislature. 

Therefore, this article tried to stand by studying and analyzing the most important and most prominent 

constitutional and legal determinants adopted by the Moroccan legislator in order to organize and frame the 

participation of civil society in the legislative work, even if this constitutional right in practice poses some 

difficulties and obstacles at the level of procedures. 

Keywords : Civil Society -  Submitting Petitions - Legislative Petitions - Public Authorities 
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 ملدمت 

عي ًفترك مً خُث اإلابذؤ ؤن ًفذس مً اإلااظعت البرإلااهُت، باغخباسها امخذادا للعُادة  برا وان الػمل الدؽَش

ػُت بلى حاهب  الؽػبُت، فةن اإلاماسظت العُاظُت ؤزبدذ وحىد ؤحهضة وماظعاث ؤخشي حعاهم في الػملُت الدؽَش

مشخلت بغذادها ؤو جدمحرها ؤو في مشخلت اإلاىاكؽت والخذاٌو ؤو ختى بػذ اإلاىافلت غليها مً كبل البرإلاان، ظىاء في 

 اإلااظعت البرإلااهُت.

ؼ ليل مً البرإلاان والحيىمت، غلى اغخباس ؤنهم اإلاخذخلىن  ِئن وان الذظخىس كذ خذد مجاالث الدؽَش
َ
ول

ػُت، فةن الخجشبت العُاظُت اإلا ؿشبُت ؤزبدذ غلى جذخل غذة ؤحهضة في الػملُت اإلاباؼشون في الػملُت الدؽَش

ػُت لِعذ غملُت بعُىت، بل هي  ػُت، ظىاء بؽيل مباؼش، ؤو ؾحر مباؼش، غلى اغخباس ؤن الػملُت الدؽَش الدؽَش

عي بلى خحز الىحىد، وهزه الػملُت جخىلب جذخل بػن  غملُت مػلذة جدخاج بلى غذة كىىاث إلخشاج ؤلاهخاج الدؽَش

، ؤو ختى بػذ اإلاىافلت غليها ألاحهضة واإلااظع اث، ظىاء في مشخلت بغذادها ؤو جدمحرها، ؤو في مشخلت اإلاىاكؽت والخذاٌو

 مً وشف اإلااظعت البرإلااهُت.

ت غلى ـػُذ اإلافاهُم الىبري للعُاظت، ألامش الزي حػله ٌػمل  وكذ وعى اإلاؽشع الذظخىسي بالخؿُحراث الجاٍس

واإلااظعاث ومىدها مهام مخخلفت لخيىن معاهذة ومعاهمت في الػمل  غلى بكشاس مجمىغت مً ألاحهضة والهُئاث

ػُت. عي، بل جبنى آلُاث حذًذة للذًملشاوُت الدؽاسهُت ومىً اإلاىاوىحن مً جلذًم اإلالخمعاث للعلىت الدؽَش  الدؽَش

عي، وفي ـىاغت العُاظاث الػمىمُت،  مىىذ واهىالكا مً ؤهمُت مياهت اإلاجخمؼ اإلاذوي مً الػمل الدؽَش

اإلاجخمؼ اإلاذوي مً اإلاؽاسهت في ـىاغت اللشاس الػمىمي غبر مجمىغت مً آلالُاث  2011الىزُلت الذظخىسٍت لعىت 

واإلاُياهضماث، في ظُاق غالمي بشصث الذًملشاوُت الدؽاسهُت هبذًل غً جشاحؼ الذًملشاوُت الخمثُلُت، غلى اغخباس ؤن 

دماج اإلاجخمؼ اإلاذوي بمخخلف ؤوُافه في ـىاغت اللشاس الػمىمي، الذًملشاوُت الدؽاسهُت هخُاس اظتراجُجي، وهلىاة إل 

ض الثلت بحن الذولت وماظعاتها ومىاوىيها، وحعهُل وحىد الحلٌى اإلاىاظبت إلاا ٌػاوي مىه اإلاىاوىحن  خُث ًخم حػٍض

اجه وجدلُم واإلاىاوىاث، غلى اغخباس ؤن اإلاىاوً هى الزي مً ؤحله جفىؼ العُاظاث الػمىمُت وتهذف بلى بؼباع خاحُ

سفاهُخه. فالذًملشاوُت الدؽاسهُت تهذف باألظاط بلى بخشاج ألاشخاؿ مً مجشد معاهم في الحُاة العُاظُت مً 

ذ في الاكتراع وبفشاص الىخب العُاظُت، بلى حػل اإلاىاوً هػىفش فاغل ومازش بففت مباؼشة  خالٌ اإلاؽاسهت بالخفٍى

ت وجلذًم اإلالخمعاث، وبالخالي فالػالكت بحن البرإلاان واإلاجخمؼ اإلاذوي في مفذس اللشاس مً خالٌ جلذًمه آلساءه الاظدؽ اٍس

ن دون مخابػت مً وشف اإلاجخمؼ اإلاذوي،  لم حػذ جلخفش غلى اإلاؽاسهت في الاهخخاباث، وغالكت اإلاىاوً الىاخب، وجفٍى

ي فشك وحىده داخل بل بن اإلاىاوً مىز الىهلت ألاولى بمعاهمخه في اإلاؽاسهت في الػمل العُاس ي، وهى ًىمذ ف

 اإلاىظىمت العُاظُت لُيىن حضء ال ًخجضء مً مشهض اجخار اللشاس الػمىمي.
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ل الحشفي للىزُلت الذظخىسٍت الزي ٌؽحر بلى وحىد ؤخيام جدُل مباؼشة غلى مجاٌ الذًملشاوُت  1فالخإٍو

فه غلى وحه  الدؽاسهُت هخإهُذ مً اإلاؽشع غلى ألاهمُت اللفىي التي ًىدعيها هزا اإلافهىم، ختى وبن لم ًخم حػٍش

 الذكت. 

وغلى هزا ألاظاط جم جفىس همىرج دًملشاوي ًجمؼ في هفغ آلان بحن الخمثُلُت البرإلااهُت واإلاؽاسهت الؽػبُت 

جمىً مً الخي اإلاعخمشة في الػمل العُاس ي، غبر جىَشغ مجمىغت مً ؤلاحشاءاث اللاهىهُت واإلااظعاجُت والعُاظُت 

ول مشاخل بلىسة اللشاساث اإلاخػللت بالعُاظاث الػمىمُت، بن غلى اإلاعخىي الىوني ؤو غلى في بؼشان فػلي للمىاوىحن 

 اإلاعخىي الترابي.

عي ملخفشة غلى ول مً اإلالً والحيىمت والبرإلاان، وخذد  2011فذظخىس  الزي حػل ـالخُت الػمل الدؽَش

واللىاهحن الخىظُمُت وألاهظمت  ليل منهم مجاله وخذود اخخفاـاجه، وفم الؽشوه اإلابيُت في ففٌى الذظخىس 

الذاخلُت إلاجلس ي البرإلاان، غمل في اإلالابل غلى فخذ الباب ؤمام اإلاجخمؼ اإلاذوي  في جلذًم الػشاثن بلى العلىاث 

ػُت)الففل15الػمىمُت) للففل  (.14(، واإلابادسة في جلذًم اإلالترخاث الدؽَش

عي مً كبل اإلاجخمؼ ا  ض الذظخىسي للػمل الدؽَش إلاذوي، ٌػني بخذار معاخت حذًذة لفىشة بن الخػٍض

عي خاـت.  اإلاؽاسهت واإلاعاهمت في الػمل البرإلااوي غامت والػمل الدؽَش

ض ؤدواس اإلاجخمؼ  2011ًىلُىص  29فةرا وان الذظخىس اإلاؿشبي ٌ هق غلى حملت مً آلالُاث حعاهم في حػٍض

(، فهل فػال جاظغ الذًملشاوُت الدؽاسهُت 15و 14و 13و 12اإلاذوي في الؽإن الػام الىوني والؽإن اإلادلي)الففٌى 

 هىذظت حذًذة للعلىت جممً اهخشاه اإلاجخمؼ اإلاذوي.

مدى إشران اإلاجتمع اإلادوي اإلاغربي في لزلً فةن ؤلاؼيالُت التي جىشح هفعها بةلحاح مشجبىت بالبدث غً 

عي في ظل دستور   ؟ 2011العمل التشَر

عي،ومً ؤحل ؤلاإلاام باألدواس الجذًذة  ذ  اإلامىىخت إلؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في الػمل الدؽَش ظىداٌو ـس

آلالُاث الذظخىسٍت اإلاخىلت للمجخمؼ اإلاذوي في بغذاد وجلُُم العُاظاث الػمىمُت، ومً بحن هزه آلالُاث هجذ خم 

ؼ)  (.بحث الااوياإلا( والحم في جلذًم الػشاثن بلى العلىاث الػمىمُت)اإلابحث ألاول جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش
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عياإلابحث ألاول: اإلالتمساث هألُت جدًدة إلشران اإلاواظىين في العمل  التشَر

لت مباؼشة في الػمل  ت اإلالاسبت الدؽاسهُت، وبؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي بىٍش بن مً بحن آلالُاث الذظخىسٍت لخلٍى

عي،  ، خُذ ؤهذ غلى ؤخلُت اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن في جلذًم 2011مً الذظخىس اإلاؿشبي  14هجذ ما ؤكشه الففل الدؽَش

ؼ، والتي حػذ مً ؤهم مشجىضاث الذًملشاوُت الدؽاسهُت وبخذي لماهاث اإلاؽاسهت الػمىمُت  ملخمعاث في مجاٌ الدؽَش

بحن اإلاىاوً والذولت، خُث ظػذ هزه اإلالاسبت في الحُاة الػامت، وهزا ماؼشا مً ماؼشاث بغادة جىظُم الػالكت 

ؼ هى الىحه ألاكىي للعُادة  ػُت، غلى اغخباس ؤن الدؽَش الدؽاسهُت بلى الخإظِغ إلدماج اإلاىاوىحن في الػملُت الدؽَش

ؼ الىفىؿ اللاهىهُت غلى البرإلاان لخإخز ب ػذ الؽػبُت، ورلً مً خالٌ مىذ اإلاىاوىحن بمياهُت اإلابادسة في اكتراح مؽاَس

ؼ البرإلااوي.  رلً معاس الدؽَش

، الزي هق غلى ؤهه: "للمىاوىاث واإلاىاوىحن، لمً 2011ًىلُىص  29مً دظخىس  14فخىبُلا ألخيام الففل 

ؼ ، وبىاء غلى ؤلاخالت اإلاؽاس بليها ”ؼشوه وهُفُاث ًدذدها كاهىن جىظُمي، الحم في جلذًم ملخمعاث في مجاٌ الدؽَش

اإلاخػلم بخدذًذ ؼشوه وهُفُاث مماسظت الحم  64.14بـذاس اللاهىن الخىظُمي سكم مً الذظخىس، جم  14في الففل 

ؼ مً وشف اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن خ 2في جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش  .2016ًىلُىص  28، ورلً بخاٍس

ؼ، "ول مب 64.14فدعب مذلٌى اإلاادة الثاهُت مً اللاهىن الخىظُمي   ادسة ًشاد باإلالخمغ في مجاٌ الدؽَش

ؽاس بليها  ػُت، َو ًخلذم بها مىاوىاث ومىاوىىن وفم ؤخيام هزا اللاهىن الخىظُمي بهذف اإلاعاهمت في اإلابادسة الدؽَش

 اإلالخمغ".“باظم 

ومً خالٌ اللاهىن الخىظُمي ؤغاله، ًمىً وشح الدعاٌئ خٌى ما هي الؽشوه والىُفُاث التي ًمىً مً 

ؼ؟ خاللها للمىاوىاث واإلاىاوىىن جلذًم اإلال  خمعاث لذي مجلس ي البرإلاان في مجاٌ الدؽَش

ؼ مً وشف اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن، ًلخض ي مىا  لزلً فلإلإلاام بىُفُاث جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

، مؼ مداولت مػالجت هزه ؤلاحشاءاث خعب ؼشوه وهُفُاث 64.14الترهحز غلى ؤهم ما ؤكشه اللاهىن الخىظُمي سكم 

ؼ) مماسظت الحم في جلذًم ، مً خالٌ الىكىف غلى مخخلف الؽشوه (اإلاعلب الااوياإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

ؼ. ت اإلاشجبىت باإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش  ؤلاحشاثُت ؤو اإلاعىٍش

ػُت ٌػذ مً آلالُاث الحذًثت التي اغخمذها اإلاؽشع  لىً كبل رلً البذ وبدىم وىن جلذًم اإلالخمعاث الدؽَش

الىظام اإلاؿشبي، هشي ؤهه مً ألاحذس الىكىف غلى مفهىم اإلالخمعاث بحن ؤلاسادة اإلاؿشبُت اإلاؿشبي، ومعخجذ دظخىسي في 

 .اإلاعلب ألاول(واللاهىن اإلالاسن)
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ع بين ؤلارادة اإلاغربُت واللاهون اإلالارن   اإلاعلب ألاول: الحم في جلدًم اإلالتمساث في مجال التشَر

ؼ وخلل العُاظاث باإلاىاصاة مؼ اإلاجخمؼ اإلاذوي الزي ؼمله اإلالخض ى  الذظخىسي اسجباوا بدلل الدؽَش

ٌ للمىاوىحن واإلاىاوىاث في  -في بواس الذًملشاوُت الدؽاسهُت– 2011الػمىمُت، فلذ ؤؼاس دظخىس  خىَّ
ُ
بلى الحم اإلا

ماف هزا الحم بلى خم آخش ًخمثل في جلذًم غشاثن بلى العلىاث الػمىمُت؛ بر ًبذو  ؼ، ٍو جلذًم ملخمعاث الدؽَش

همُت هزه ؤلامياهُت اللاهىهُت غلى معخىي جىُُف وبُػت الاخخُاس الذظخىسي اسجباوا بإهماه مماسظت واضحا ؤ

 . 3العلىت ؤو مماسظت الذًملشاوُت، غالكت بمبذؤ بؼشان اإلاىاوىحن في جذبحر الؽإن الػام

(  فةن هزا الحم فةرا وان خم اإلاىاوىحن في جلذًم اإلالخمعاث كذ غشف جىىسا في ألاهظمت اإلالاسهت)الفشع ألا  ٌو

جم حؿُِبه في الىظام اإلاؿشبي في ظل الذظاجحر الخمغ ألاولى، ولم ٌعمذ إلاماسظخه بال في ظل الخػذًل الذظخىسي لعىت 

 )الفشع الثاوي(. 2011

 الفرع ألاول: الحم في جلدًم اإلالتمساث من خالل اللاهون اإلالارن 

ت  ففي ؤؾلب الذٌو الذًملشاوُت، جلىم ألاهظمت غلى مبذؤ ففل العلي، واإلاىاوىت الياملت، ولمان خٍش

م جفػُل الذًملشاوُت  الشؤي والخػبحر واإلاؽاسهت في اكتراح اللىاهحن مباؼشة ؤو بؽيل ؾحر مباؼشة، ورلً غً وٍش

الدؽاسهُت بلى حاهب الذًملشاوُت الخمثُلُت، في بواس غالكت جيامل بحن الؽيلحن هخػبحر غً مماسظت ألاهظمت البرإلااهُت 

 مجاٌ الذًملشاوُت. في

ػُت ًخخلف مً هظام ظُاس ي آلخش، اظخذغخه ؤصمت الىظام  فةؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في الػملُت الدؽَش

الذًملشاوي الخمثُلي، ألامش الزي وحب الخفىحر في بغادة الىظش في غالكت البرإلاان باإلاجخمؼ اإلاذوي. وهى ما ؤهذ غلُه 

ي دلُل اإلاماسظت الجُذة، ورلً بذغىجه بلى جفػُل آلُاث الخىاـل بحن البرإلاان ف 2006الاجداد البرإلااوي الذولي في ظىت 

ػُت  . 4واإلاىاوىحن بىظاثل مخخلفت، بشفؼ الظلم غنهم وبؼشاههم في الىظُفت الدؽَش

ػاث اإلالاسهت، ًمىً الخمُحز بحن اإلابادسة الؽػبُت التي جشوم خٌى اكتراح حػذًالث دظخىسٍت،  ففي الدؽَش

ػُت مجالها اكتراح ؤو حػذًل ؤو بلؿاء كىاهحن غادًت، فمال غً ؤظلىب الاغتراك الؽػبي.ومبادسة   حؽَش

ت ساثذة في مجاٌ الذًملشاوُت، وألاكشب بلى الذًملشاوُت اإلاباؼشة، خُث حػخبر  عٍش وحػخبر الخجشبت العَى

اكتراح كىاهحن هما بةميانها ـُاؾت اإلابادسة الؽػبُت بخذي ؤهثر سواثض الىظام العُاس ي، فهي وظُلت حعمذ ألي مىاوً ب

ؤخيام الذظخىس بلى حاهب البرإلاان، مما ًجػل هزا الىظام ًجمؼ بحن ؤظلىب الذًملشاوُت الخمثُلُت والذًملشاوُت 
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حن اإلاؽاسهت مباؼشة وبفػالُت في ـُاؾت ؤخيام الذظخىس وظً  عٍش اإلاباؼشة، غلى اغخباس ؤهه بةميان اإلاىاوىحن العَى

عشي مً غذمه ٌػىد بلى الؽػب 6. بل بن جىظُم الاظخفخاء5اهب البرإلااناللىاهحن، بلى ح  .7في الىظام العَى

، وما اغخمذتها في مجاٌ اإلابادسة الؽػبُت للمىاوىحن والتي ًمىً اظخيخاحها إلاا هق 8ؤما في الخجشبت ؤلاظباهُت

 جىظُمي كاهىن  غلى ؤهه:" ًدذد ؤكش، الزي 1978مً دظخىس  87غلُه اإلاؽشع الاظباوي في الفلشة الثالثت مً الففل 

 ؤكل جلذًم ألاخىاٌ حمُؼ في وال ًجب  .كىاهحن جلذًم ملترخاث ؤحل مً ورلً وؼشووها الؽػبُت اإلابادسة مماسظت ؤؼياٌ

بُت الخىظُمُت اللىاهحن جىظمها التي اإلاجاالث اإلازوىسة اإلابادسة جخق ًمىً ؤن وال مثبذ. جىكُؼ 500.000 مً  والمٍش

 الػفى". بـذاس ـالخُاث جىاٌ ؤن وال الذولي، راث الىابؼ واللىاهحن

ػُت وكىة اكتراخُه في مجاٌ  بزلً فاإلاؽشع الذظخىسي ؤلاظباوي حػل مً اإلابادسة الؽػبُت هجهت حؽَش

ؼ بلى حاهب البرإلاان والحيىمت، وحػل مً الىاخبحن مؽشغا اظخثىاثُا، وهى ما ًخطح مً خالٌ اإلاادة  مً  87الدؽَش

ظباوي التي خمػها لبُان ألاوشاف التي لها الحم باإلابادسة بلى اكتراح اللىاهحن، وهي الحيىمت، والبرإلاان الذظخىس ؤلا 

 ، واإلابادسة الؽػبُت. )للبرإلااهاث اإلادلُت الخابػت إلاىاوم الحىم الزاحي( بمجلعُه، والبرإلااهاث اإلادلُت

ع  الفرع الااوي: التجربت اإلاغربُت في جلدًم اإلالتمساث في مجال  التشَر

بن اإلاؿشب في جىحهه هدى الاهخشاه والاهذماج في معاس الذٌو الذًملشاوُت، التي جلىم غلى مبذؤ ففل 

ت الشؤي والخػبحر واإلاؽاسهت في اكتراح اللىاهحن مباؼشة ؤو بؽيل ؾحر مباؼشة،  العلي، واإلاىاوىت الياملت، ولمان خٍش

م جفػُل الذًملشاوُت الدؽاسهُت بلى ح اهب الذًملشاوُت الخمثُلُت، خاٌو مً خالٌ مىظىمخه ورلً غً وٍش

ػُت بكشاس هزه اإلابادت الشثِعُت وؤبشصها ما حاء في جفذًش دظخىس  ، خُث هق غلى:" بن اإلاملىت اإلاؿشبُت، 2011الدؽَش

 وفاء الخخُاسها الزي ال سحػت فُه، في بىاء دولت دًملشاوُت ٌعىدها الحم واللاهىن، جىاـل بكامت ماظعاث دولت

خذًثت، مشجىضاتها اإلاؽاسهت والخػذدًت والحيامت الجُذة، وبسظاء دغاثم مجخمؼ مخمامً، ًخمخؼ فُه الجمُؼ باألمً 

م، في هىاق الخالصم بحن  ت والىشامت واإلاعاواة، وجيافا الفشؿ، والػذالت الاحخماغُت، وملىماث الػِؾ الىٍش والحٍش
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 . 1891س نة 

 . . 1111و  1891مدادرة يف ما تني  111إس تفتاء ، يف حني حرى ثبأحِل  116إء مت إحر   1111و   1818ا تني الاغوإم  مف - 7
8  -  Artículo 87  

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los 
Reglamentos de las Cámaras. 
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir 
a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea 
encargados de su defensa. 
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de 
proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en 

materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 
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ولىً ما يهمىا مً لى معخجذاث همذ اإلالاسبت الدؽاسهُت، . هما جم الخىفُق هزلً غ9خلىق وواحباث اإلاىاوىت"

 .10مىه 14، ما هق غلُه الففل 2011ججلُاث الذًملشاوُت الدؽاسهُت في دظخىس 

الزي ؤحاص ألٌو مشة للمىاوىحن واإلاىاوىاث الحم في  اإلالخمعاث في مجاٌ  2011فالذظخىس اإلاؿشبي لعىت 

ؼ، وكذ جم الخىفُق غلى رلً في الباب اإلاخػلم باألخيام الػامت، بلى حاهب الخىفُفاث اإلاشجبىت  الدؽَش

بالذًملشاوُت الدؽاسهُت التي حعمذ للمجخمؼ اإلاذوي باإلاعاهمت في العُاظاث الػامت غلى ؤن جبلى ولمت الففل 

ذًل . هما ؤن اإلالخمعاث الهادفت بلى الخػ11للماظعاث اإلاىخخبت والعلىاث الػمىمُت ال للمجخمؼ اإلاذوي ؤم اإلاىاوىحن

ؤبشص الهُأث التي لها الحم  172الذظخىسي ؾحر حاثضة في الىظام اإلاؿشبي، غلى اغخباس ؤن الذظخىس كذ خذد في الففل 

 .    12في اإلابادسة بخػذًل الذظخىس 

ع   اإلاعلب الااوي: شروط وهُفُاث ممارست الحم في جلدًم اإلالتمساث في مجال التشَر

ػُت الؽػبُت في مجاٌ اكتراح اللىاهحن جدىمها ؼشوه وبحشاءاث، وهزا جدذًذ اإلاجاالث  بن اإلابادسة الدؽَش

اإلاخففت لها بملخض ى الىفىؿ اللاهىهُت، وهزا ما ظيخىلى فدفها غلى الىدى ألاحي: خُث ظىخفق )الفشع 

( للؽشوه راجُت وشخفُت مشجبىت بإصحاب اإلالخمعاث، في خحن ظىدىاٌو خالٌ )الفشع الثاوي( الؽشوه  ألاٌو

ىلىغُت اإلاخػللت باإلالخمغ، ؤما )الفشع الثالث(، هجرهض فُه غلى الؽشوه ؤلاحشاثُت اإلاشجبىت بىُفُاث الؽيلُت واإلا

ؼ.  جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

 الفرع ألاول: شروط ذاجُت وشخصُت مرجبعت بإصحاب اإلالتمساث 

إلالخمعاث في اإلاىاوىحن مً الذظخىس كذ اهخفى بالخىفُق غلى مً لهم الحم في جلذًم ا 14برا وان الففل 

واإلاىاوىاث، جاسوا ؤمش ؼشوه الخلُذ لللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم باإلالخمغ في مجاٌ اللاهىن، فةن هزا ألاخحر مً خالٌ 

الففل الثاوي مىه، كذ خذد ؤصحاب اإلالخمغ في اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن اإلالُمحن باإلاؿشب ؤو خاسحه الزًً اجخزوا 

ىت ؤن ًيىهىا مخمخػحن بدلىكهم اإلاذهُت والعُاظُت وملُذًً في اللىاثذ اإلابادسة إلغذاد اإلالخمغ  ووكػىا غلُه، ؼٍش

الاهخخابُت الػامت، بػذما جم التراحؼ غً ؼشه "الىحىد في ولػُت حباثُت ظلُمت" الزي وان مىفىؿ غلُه في 

؛ في خحن ؤن اللجىت الىوىُت 64.14مؽشوع اللاهىن، والزي جم بلؿائه بػذ اإلافادكت النهاثُت غً اللاهىن الخىظُمي

                                                           
  11/17/1111مكرر، تتارخي  1961منضور ابجلًردة إمرمسَة ػدد .1111إمفلرة إلأوىل من  ثطدٍر إدلس تور إملغريب  - 9

شاكمَة إمنظام إدلإخًل نوربملان يف ضو  10 ف إجلدًدة1111-1961ء إدلس تور إملغريبرش َد إملدور: إؤ  .186، ص: .1116، إمطحؼة إلأوىل -إمرابط-، مطحؼة إملؼاًر

آمَات إدلس تورًة ملسامهة إجملمتع إملدين وإملوإطنني يف إمؼموَة إمترشًؼَة، - 11 ين: إل م إملاهوهَة، ػدد خاص حول إلأدوإر إدلس تورًة نومجمتع إملدين ابملغرب، منشورإت جمةل إمؼوو  سوامين إمتجًر

 .11، ص: .11-18إمرابط،  ص: -، مطحؼة إلأمنَة1111سوسةل إدلرإسات إدلس تورًة وإمس َاس َة، إمؼدد إمثامث 

  ػىل أأن:" نومكل ومرئُس إحلكومة وجملوس إمنوإب وجملوس إملستشاٍرن، حق إختاذ إملحادرة كطد مرإحؼة إدلس تور...." 1111من دس تور  171ًنص إمفطل  - 12
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عي  للحىاس الىوني واهذ كذ خذدث "اإلالخمعىن": في "ول اإلاىاوىحن واإلاىاوىاث اللزًً اجخزوا مبادسة اإلالخمغ الدؽَش

 .13واللزًً ًخىلىن بغذاده وجدبػه وجلذًمه للبرإلاان مً خالٌ "هُئت جلذًم اإلالخمعاث"

في اللىاثذ الاهخخابُت، خُث ًبذو غلى ؤن اإلاىاوىت الياملت واإلاثحر للجذٌ في هزه الؽشوه، هى ؼشه الدسجُل 

ال جىخمل إلاماسظت هزا الحم بال بالدسجُل في اللىاثذ الاهخخابُت، وجم سبي غالكت الذًملشاوُت الدؽاسهُت 

عاث بالذًملشاوُت الخمثُلُت، بػباسة ؤخشي ؤهه مً لم ٌعاهم في بفشاص الىخب الخمثُلُت لِغ له الحم في جلذًم ملخم

: ؤال ًبذو ألامش هإهه ًخػلم ببدث غً مىافز إللفاء الؽشغُت غلى الػمل العُاس ي  ؼ، بدُث ًدم الدعاٌئ في الدؽَش

عي ؾحر مشجبي بالبخت بدىظُم الػملُت الاهخخابُت؟ ؤو وهإهه بلضام باللُذ في اللىاثذ الاهخخابُت بػذ  مً خالٌ هق حؽَش

ي في بؾشاء اإلاىاوىحن والفاغلحن باالهممام بلى اإلاؽاسهت العُاظُت ؤن فؽل العُاس ي هفعه مً خالٌ الػمل الحضب

  14اإلاباؼشة؟

بن غباسة "للمىاوىحن واإلاىاوىاث" ال ًمىً ألاخز بها بؽيل مىلم والتي ًجب ان حعدثني ألاشخاؿ الزًً 

 .15مً مذوهت الاهخخاباث 6واإلاادة  5مىؼ غنهم خم الاكتراع اإلاىفىؿ غليها في اإلاادة 

 حؽمل الجيغ ؾحر ؤن  15ق الففل هما ؤن ه
ً
حاء بفُؿت "للمىاوىحن واإلاىاوىاث" ؤي ؤهه لم ًمؼ كُىدا

هزا اللفظ هل ًمىً ؤن ال ٌؽمل ألاشخاؿ اإلادشومىن مً الحلىق العُاظُت بما بعبب ألاهلُت وألاشخاؿ 

م مً الحلىق العُاظُت واإلاذهُت ؾحر ؤن هاالء  ال ًجب خشمانهم مً خم اإلالبىك غليهم ؤو اإلاديىم غليهم بالخدٍش

 جلذًم غشاثن الخماط الػفى مً الحىم.

ؤما فُما ًخق مذغمى اإلالخمغ، فُخػلم ألامش ؤًما، باإلاىاوىاث واإلاىاوىىن الزًً ٌػبرون غً دغمهم للملخمغ     

الزهش والزًً جخىافش فيهم هفغ الؽشوه العالفت ” الثدت دغم اإلالخمغ“بىاظىت جىكُػاتهم اإلاممىت في الثدت حعمى 

 .16اإلاشجبىت بإصحاب اإلالخمغ

لفذ بالثدت دغم اإلالخمغ، جلً الالثدت التي جخممً جىكُػاث مذغمي اإلالخمغ، وؤظمائهم الصخفُت  ٍو

ً بكامتهم  .والػاثلُت، وؤسكام بىاثلهم الىوىُت للخػٍشف، وغىاٍو

حاب اإلابادسة في جلذًم ؤما لجىت جلذًم اإلالخمغ فهي لجىت ميىهت مً حعػت ؤغماء غلى ألاكل ًخخاسهم ؤص   

ىت ؤن ًىدعبىا بلى زلث غذد حهاث اإلاملىت غلى ألاكل  .17اإلالخمغ مً بُنهم، ؼٍش

                                                           
( 6/6، مضن خمرخات إحلوإر إموطين حول إجملمتع إملدين وإلأدوإر إدلس تورًة إجلدًدة )إمتلٍرر إمرتكَيب لأشغال إمندوإت إمؼومَة إملتؼولة ابلأدوإر إدلس تورًة إجلدًدة نومجمتع إملدينأأهظر  - 13

 .111إملالحق، منشور ضادر غن إموزإرة إمللكفة ابمؼالكة مع إمربملان وإجملمتع إملدين، ص: 

إر إدلس تورًة نومجمتع إملدين ابملغرب، منشورإت جمةل إمؼووم إملاهوهَة، هخِل تومحَدي: "كرإءة يف مرشوغي إملاهوهني إمتنظميَني إملتؼولني ابحلق يف ثلدمي إمؼرإئظ وإملومتسات إمترشًؼَة"، ػدد خاص حول إلأدو  - 14

 .  16إمرابط، ص: -إلأمنَة، مطحؼة 1111سوسةل إدلرإسات إدلس تورًة وإمس َاس َة، إمؼدد إمثامث 

ل  1ضادر يف  1697681إهظر فلدإن إلأىوَة الاهتخاتَة إملنطوص ػوَو يف إمفرع إمثاين من مدوهة الاهتخاابت، ظيري رشًف  رمق  - 15 إملتؼوق مبدوهة الاهتخاابت   9697تتنفِذ إملاهون رمق  1997أأجًر

 .171، ص: 11/11/1997تتارخي  1171حًردة رمسَة ػدد 

 .61611من إملاهون إمتنظميي  1إمحند إمثامث من إملادة  - 16
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ذ غلى دوس الجمػُاث في مماسظت هزا الحم، بال ؤنها ًمىً مماسظت  واإلاالخظ ؤن اإلاؽشع لم ًاهذ بؽيل ـٍش

ً ؤو في بواس لجىت اإلالخمغ التي هزا الحم بىاظىت ؤغمائها هإشخاؿ غادًحن في جلذًم اإلالخمعاث بففتهم مبا دٍس

حػمل غلى حمؼ الخىكُػاث والخىاـل مؼ العلىاث اإلاخخفت، هما ًمىنها ؤن جلػب دوس الىظاوت بحن العاهىت والذولت 

 إلاا جخىفش غلُه مً بمياهاث وكذساث حػضص مً دوسها في اإلاؽاسهت في بغذاد وجىفُز وجلُُم العُاظاث الػمىمُت.

 ط شيلُت وموضوعُت متعللت باإلالتمس الفرع الااوي:  شرو 

مؼ مشاغاة ؤخيام اإلاادة الشابػت مً اللاهىن  غلى ؤهه:" 64.14جىق اإلاادة الثالثت مً اللاهىن الخىظُمي سكم 

ؼ فيها وبلا ألخيام 64.14الخىظُمي سكم  ، ًجب ؤن ًيىن اإلالخمغ مىذسحا لمً اإلاُادًً التي ًخخق اللاهىن بالدؽَش

لىع اإلالخمعاث ًجب ؤن ال ًيىن خاسج هىاق مجاٌ اللاهىن الزي جم الخىفُق غلُه في الذظخىس، ؤي ؤن مى 

والزي خذدث في خىالي زالزحن مجاال هاهًُ غً   71الذظخىس، والزي ؤكش مىالُػه غلى ظبُل الحفش في الففل 

إلاغ بالثىابذ ، مؼ اظخثىاء اإلالخمعاث التي جخممً ا18اإلاىاد اإلاعىذة بلُه ـشاخت بففٌى ؤخشي مً الذظخىس 

 والخػاسك مؼ اإلاىازُم الذولُت التي ـادق غليها اإلاؿشب، واغخبرها مً مبىالث اإلالخمغ.

ومً بحن هزه الؽشوه التي جدٌى دون كبٌى هزه اإلالخمعاث، جلً التي خذدها اإلاؽشع في اإلاادة الشابػت مً   

ُاث، خُث جىق غلى ؤن اإلالخمغ ٌػخبر ؾحر ملب64.14اللاهىن الخىظُمي سكم   ":ٌى برا وان ًخممً اكتراخاث ؤو جـى

* جمغ بالثىابذ الجامػت لألمت، واإلاخػللت بالذًً ؤلاظالمي ؤو بالىخذة الىوىُت ؤو بالىظام اإلاليي للذولت ؤو 

اث والحلىق ألاظاظُت هما هى مىفىؿ غليها في  باالخخُاس الذًملشاوي ؤو باإلاىدعباث التي جم جدلُلها في مجاٌ الحٍش

 .الذظخىس 

* جخػلم بمشاحػت الذظخىس ؤو اللىاهحن الخىظُمُت ؤو كاهىن الػفى الػام ؤو الىفىؿ اإلاخػللت باإلاجاٌ 

 .الػعىشي ؤو جخق ألامً الذاخلي ؤو الذفاع الىوني ؤو ألامً الخاسجي للذولت

ن ؤن في خح .* جخػاسك مؼ اإلاىازُم واإلاػاهذاث والاجفاكُاث التي ـادكذ غليها اإلاملىت ؤو اهممذ بليها"

اإلاؽشع كذ سفؼ مً كُمت اإلالخمغ غىذما ظمذ له بدىاٌو الاخخفاـاث اإلاخػللت بالعُاظت الػامت للذولت. ختى في 

ه اإلاشجبىت باإلالخمعاث، فػلى ظبُل اإلاثاٌ فةن اإلاؽشع اسهت، فلذ ؤكاث بمجمىغاث مً الؽش بػن ألاهظمت اإلال

بُت الخىظُمُت اللىاهحن جىظمها التي اإلاجاالث خقالذظخىسي ؤلاظباوي ؤكش بإن اإلابادسة الؽػبُت ًجب ؤال ج  والمٍش

 مً الذظخىس(. 87الػفى)اإلاادة  بـذاس ـالخُاث جىاٌ ؤن وال الذولي، راث الىابؼ واللىاهحن

                                                                                                                                                                                     
 .61611من إملاهون إمتنظميي  1من إملادة  خلامسإمحند إ - 17

مَو رصإحة تفطول أأخرى من إدلس تور، ابمترشًع يف  71وابمرحوع ندلس تور ولس امي إمفطل  - 18 ىل إملوإد إملس ندة إؤ ضافة إؤ إمؼدًد من إملَادٍن من تُهنا منو جنده ًنص ػىل أأهو خيتص إملاهون، ابلؤ

ة ػوهيا، إمت  حدإث أأضناف خدًدة من إحملامك وهظام إمسجون هظام إلأرسة وإحلاةل إملدهَة، مدادئ وكوإػد إملنظومة إمطحَة، إجلنس َة ووضؼَة إلأخاهة، حتدًد إجلرإمئ وإمؼلوابت إجلاًر نظمي إملضايئ وإؤ

ىل غري ذكل من إمطالحِات .  إؤ
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ؼ فيها، ؤحاص الدعاٌئ  وغالكت بمىلىع اإلالخمعاث، التي ًجب ؤن جيىن لمً مُادًً ًخخق اللاهىن بالدؽَش

 لخمغ، هل ًمىً ؤن ًماهي ملترح اللاهىن في وبُػخه؟ خٌى الىبُػت اللاهىهُت للم

ؼ  ال ؤظً ألامش هزلً، غلى اغخباس ؤن  ؤلاواس اللاهىوي الزي ًخدذر غً اإلابادسة الؽػبُت في مجاٌ الدؽَش

ىػتها اإلاؽشع في مجمىغت مً اإلاىاد ؤنها مجشد  ؼ، ٍو ًخدذر غً اإلالخمعاث، ولم ًخدذر غً اإلالترخاث ؤو اإلاؽاَس

ُاثاكتراخاث  لها بلى ملترخاث كىاهحن، خُث ًمىً لػمى ؤو ؤهثر 19وجـى ، ولِعذ ؤهثر مً رلً، هما ؤنها كابلت لخدٍى

. فباليعبت للخجشبت الفشوعُت 20مً اللجىت البرإلااهُت جبني اإلالخمغ اإلاداٌ بليها، واغخماده ؤظاظا لخلذًم ملترح كاهىن 

ادساث الؽػبُت جفُذ بإن اإلالخمعاث جاوٌ في نهاًت اإلاىاف مً اللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم باإلاب 87ومً خالٌ الففل 

ؼ كىاهحن ًخبىاها البرإلاان ؤو الحيىمت  .21بلى  ملترخاث ؤو مؽاَس

خىس التي غملذ غلى بُان مً الذظ 87فمً خالٌ اإلاادة  ؤما اإلاؽشع الذظخىسي ؤلاظباوي)غلى ظبُل اإلاثاٌ(،

 اهحن، وجم جدذًذها في الحيىمت، والبرإلاان بمجلعُه، والبرإلااهاث اإلادلُتألاوشاف التي لها الحم باإلابادسة في اكتراح اللى 

كذ حػل مً اإلابادسة الؽػبُت ، واإلابادسة الؽػبُت، وبالخالي ًيىن )للبرإلااهاث اإلادلُت الخابػت إلاىاوم الحىم الزاحي(

عي بلى حاهب ول مً البرإلاان والحيىمت،  ت في مجاٌ الػمل الدؽَش ُّ غلى حعمُت اإلالخمعاث وغمل هجهت اكتراخ

ػُت بملترخاث كىاهحن.  الدؽَش

( مً هفغ اللاهىن 05وبالػىدة بلى الؽشوه الؽيلُت اإلاشجبىت بلبٌى اإلالخمغ، وهي ما ؤكشجه اإلاادة الخامعت)

يىن مؽفىغا بالثدت دغم اإلالخمغ، 64.14 ُاث، ٍو ش اإلالخمغ بىُفُت واضحت في ؼيل اكتراخاث ؤو جـى ، بىحىب جدٍش

فاق اإلالخمغ بمزهشة مففلت جبحن ألاظباب الذاغُت بلى جلذًمه وألاهذاف اإلاخىخاة مىه، وملخفا هما ًجب بس 

لالخخُاساث التي ًخممنها، وؤن ًيىن الهذف مً اإلالخمغ هى جدلُم اإلافلحت الػامت، ولىً ما اإلالفىد باإلاػاًحر 

ُاث  .اإلاػخمذة في جدذًذ اإلافلحت الػامت؟ وكذ ًيىن اإلالخمغ ملترخا ؤو جـى

واإلاخػللت باإلالخمغ، ًمىً اغخباسها مػلىلت، غلى اغخباس   وغمىما فةن الؽشوه التي خذدها اإلاؽشع اإلاؿشبي

ُاث اإلاملىت اإلاؿشبُت وؤمنها، وهزا اخخُاسها الذًملشاوي واإلاىدعباث التي خللتها في مجاٌ الحلىق  ؤنها جشاعي خفـى

اث ألاظاظُت مً حهت، ومً حهت زاهُت جمىً اإلاى  اوىاث واإلاىاوىحن مً جدلُم اإلافلحت الػامت، غبر الععي بلى والحٍش

ؼ وجذخل ؤًما لمً اإلاُادًً اإلاػىُت، ألن الػفى الػام وبن وان ٌػخبر مً  ش اإلاجاالث التي جذخل في هىاق الدؽَش جىٍى

ي هزا اإلاُذان، مً الذظخىس، بال ؤن اإلاؽشع مىؼ جلذًم ؤي ملخمغ ف 71اإلاُادًً التي ٌؽشع فيها البرإلاان وبلا للففل 

وهزا بن دٌ غلى ش يء فةهما ًذٌ غلى ؤن اإلاؿشب يهذف بلى جىَشغ مبادت الحيامت الجُذة، ومً بُنها اإلاؽاسهت وألامً 

   والاظخلشاس والفػالُت والخىاصن.
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ع  الفرع الاالث: الشروط ؤلاجرائُت اإلارجبعت بىُفُاث جلدًم اإلالتمساث في مجال التشَر

لت التي ًمىً مً خاللها جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ  64.14مي سكم للذ خذد اللاهىن الخىظُ الىُفُت ؤو الىٍش

ؼ مً وشف اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن.  الدؽَش

بذاًت البذ مً ؤلاؼاسة بلى ؤن بًذاع اإلالخمعاث ًخم لذي مىخب مجلغ الىىاب باظخثىاء الاكتراخاث ؤو 

ُاث التي تهم الجماغاث الترابُت ؤو اللماًا الا  ً.الخـى  حخماغُت، فخىدع لذي مىخب مجلغ اإلاعدؽاٍس

جلذًم اإلالخمغ بجمؼ الخىكُػاث الالصمت،  22، حػمل لجىت64.14فىفم اإلاادة العابػت مً اللاهىن الخىظُمي 

، وؤن جيىن مشفلت 23مً مذغمي اإلالخمغ 25000خُث ًجب ؤن جيىن الثدت دغم اإلالخمغ مىكػت غلى ألاكل مً كبل 

خىلى وهُل لجىت جلذًم اإلالخمغ الزي ٌػخبر هاولا سظمُا باظم بيسخ مً بىاثم الخػٍشف  الىوىُت للمىكػحن، ٍو

اللجىت ومخاوبا لشثِس ي مجلس ي البرإلاان ؤلاؼشاف غلى معىشة جلذًم اإلالخمغ الزي مً الىاحب ؤن ًيىن مذغما 

حن ؤهه برا حػزس غلى مىاوىت ومىاوً، ورلً جمهُذا إلًذاغه لذي مىخب ؤخذ مجلس ي البرإلاان، في خ 25000بخىكُؼ 

  الىهُل اللُام بمهامه ألي ظبب مً ألاظباب، ًلىم هاثبه ملامه.

وفي ألاهظمت اإلالاسهت، فخدذًذ الػخبت لخلذًم اإلالخمعاث جخخلف مً دولت بلى ؤخشي خُث ٌػخمذ في الىظام 

عشي  ذ في خالت اإلاشاحػت الذظخىسٍت، 100000باؼتراه ماثت ؤلف) 24العَى عشي مخمخؼ بدم الخفٍى ( شخق ظَى

باليعبت لللىاهحن الػادًت، وهفغ الػذد باليعبت لخىكُؼ اإلاىاوىحن غلى مػاسلت كاهىن جمذ اإلافاكت غلُه  50000و

جىكُؼ، ؤما في البرحؿاٌ  500000مً وشف البرإلاان)كاهىن، مػاهذة، مشظىم(، ؤما اإلاؽشع ؤلاظباوي فلذ اؼتره 

 .25ؤلف هاخب 50ؤلف هاخب، في بًىالُا ًخىلب  35فُخىلب ألامش 

ؼ في الىظام اإلاؿشبي، فُمىً لىهُل لجىت جلذًم  وبالػىدة بلى هُفُت جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

ل ٌعلم له فىسا ؤو ؤن ًبػث به بلى مىخب مجلغ ال ذ اإلالخمغ ؤن ًىدع اإلالخمغ ملابل ـو م البًر ىىاب غً وٍش

ُاث تهم، غلى وحه الخفىؿ، الجماغاث الترابُت ؤو  ؤلالىترووي، ؾحر ؤن اإلالخمعاث التي جخممً، اكتراخاث ؤو جـى

ت ؤو اللماًا الاحخماغُت ًيبغي بًذاغها ؤو بسظالها مً كبل وهُل لجىت جلذًم اإلالخمغ بلى مىخب مجلغ  الخىمُت الجهٍى

ً)اإلاادة   (. 8اإلاعدؽاٍس
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ل ومب اؼشة بػذ رلً ٌػمل مىخب اإلاجلغ اإلاػني باألمش غلى الخدلم مً وىن اإلالخمغ اإلاىدع لذًه ؤو اإلاخـى

( ًىما ابخذاء مً 60به معخىف للؽشوه الالصمت، كبل ؤن ًخىلى اإلاجلغ اإلاػني البث في اإلالخمغ داخل ؤحل ظخحن )

ل به)اإلاادة الػاؼشة( خ بًذاع اإلالخمغ لذي مىخبه ؤو الخـى  .جاٍس

ومهما واهذ هدُجت الخذاٌو في اإلالخمغ، غلى سثِغ مجلغ البرإلاان اإلاػني، بخباس وهُل لجىت جلذًم اإلالخمغ 

خ البذ فُه، بال ؤهه في خالت 15هخابت بلشاس كبٌى اإلالخمغ ؤو سفمه داخل ؤحل ؤكفاه خمعت غؽش ) ( ًىما مً جاٍس

ت ؤو اإلاىلىغُت التي خالذ دون كبٌى اإلالخمغ غلى غذم كبٌى اإلالخمغ، غلى الشثِغ اإلاػني حػلُل الذوافؼ الؽيلُ

 . 26اغخباس ؤن كشاس سفن اإلالخمغ ال ًلبل ؤي وػً

ػُت اإلاػمٌى بها داخل اإلاجلغ  ففي خالت كبٌى اإلالخمغ، فةن هزا ألاخحر ًخمؼ إلحشاءاث اإلاعىشة الدؽَش

لخه بلى اللجىت البرإلااهُت اإلاخخفت اإلاػني، ورلً بخىصَؼ وسخت مً اإلالخمغ اإلالبٌى غلى حمُؼ ؤغماء اإلاجلغ، وبخا

خعب مىلىع اإلالخمغ، لذساظخه ومىاكؽخه، بزلً ًخدٌى اإلالخمغ بلى ملترح كاهىن خُث مىذ اإلاؽشع ؤلامياهُت ألخذ 

ألاغماء ؤو ؤهثر مً ؤغماء اللجىت البرإلااهُت اإلاػىُت جبني اإلالخمغ اإلاداٌ بليها، واغخماده ؤظاظا لخلذًم ملترح كاهىن، 

ػُت اإلاىفىؿ غليها في الىظام الذاخلي للمجلغ اإلاػني، وهي هفغ ؤلامياهُت باليعبت وبلا لل معىشة الدؽَش

للملخمعاث التي جم سفمها، خُث ًمىً جبىيها مً غمى ؤو ؤهثر مً ؤغماء اللجىت البرإلااهُت اإلاخخفت، في خحن ؤهه 

 . 27ًدم للجىت جلذًم اإلالخمغ ؤن حسحب ملخمعها في ؤي وكذ

عي، سؾم ؤنها جظهش  وغمىما فةهه في هظشها ؤن الخىفُق غلى هثرة الؽشوه اإلافاخبت إلًذاع اإلالخمغ الدؽَش

مػلذة وهىان ـػىبت في جىفشها، فال هظً ؤنها تهذف بلى حػلُذ الاظخفادة مً هزا الحم الذظخىسي، وبهما لخىظُم 

ومذي حذًخه، هما ؤن الخىفُق اإلالخمغ   مدىم مً ؤحل ؼفافُت وولىح الهذف والؿشك اإلالفىد مً وساء جلذًم

عي،  غلى غذد مػحن مً الخىكُػاث، ومذغىما ومعاهذا بػذد مً اإلاىاوىحن، ال ًمىً بال ؤن ٌػىي كُمت للػمل الدؽَش

ػُت، وولما وان غذد اإلاىكػحن مشجفػا ولما واهذ  ختى ال ًخم الخالغب باإلابادت ألاظاظُت اإلااظعت لحم اإلابادسة الدؽَش

ػ  ُت مشهضة وهادفت. اإلالخمعاث الدؽَش

 حم جلدًم العرائض والتشاور العمومي بين التجارب الدولُت والتراهم اإلاغربياإلابحث الااوي: دسترة 

ػُت اإلاىفىؿ غليها في الففل  مً الذظخىس، فلذ جممىذ  14باإللافت بلى آلُت جلذًم اإلالخمعاث الدؽَش

اوىاث للمؽاسهت في العُاظاث الػامت، مً خالٌ جلذًم الىزُلت الذظخىسٍت آلُت ؤخشي جىق غلى خم اإلاىاوىحن واإلاى 

مً الذظخىس: " للمىاوىحن واإلاىاوىاث الحم في جلذًم  15غشاثن بلى العلىاث الػمىمُت، خُث حاء في الففل 

دذد كاهىن جىظُمي ؼشوه وهُفُت مماسظت هزا الحم "   .غشاثن بلى العلىاث الػمىمُت ٍو
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كذ ؤدخل خم جلذًم الػشاثن في ـلب  -اس ما حاء في جلذًم اإلالخمعاثؾش -فةرا وان اإلاؽشع الذظخىسي غلى 

(  فةهه لم ًلذم 139( ؤو غلى اإلاعخىي اإلادلي )الففل 15الػملُت الذًملشاوُت ظىاء غلى اإلاعخىي الىوني )الففل 

ت الالصمت لخىبُله بخالخه غلى كاهىن ، بل فمل 28ؤي حػٍشف للمفهىم، ؤو غلى ألاكل ًفعش ماهُخه وآلالُاث اإلاعىٍش

ًدذد الؽشوه واإلاعاوش اإلاخػللت به، خُث غشف هزا ألاخحر الػٍشمت غلى ؤنها: "ول ولب مىخىب ًخممً  29جىظُمي

ُاث، ًىحهه مىاوىاث ومىاوىىن ملُمىن باإلاؿشب ؤو خاسحه بلى العلىاث الػمىمُت  مىالب ؤو ملترخاث ؤو جـى

بحشاءاث في بواس ؤخيام الذظخىس واللاهىن ووبلا لإلحشاءاث  اإلاػىُت، كفذ اجخار ما جشاه مىاظبا في ؼإهه مً

 .30اإلاىفىؿ غليها في هزا اللاهىن الخىظُمي"

برن فالػٍشمت حػذ مً بحن الىظاثل التي حعاهم في جفػُل ملخمُاث الذظخىس اإلاخػللت بالذًملشاوُت 

اإلاىاوىىن بلى العلىاث الػمىمُت والمؿي الدؽاسهُت، وبالخالي ال ًجب ؤن جختٌز وظُفتها في وىنها مجشد جظلم ًلذمه 

غلى ؤصحاب اللشاس اإلااظعاجُحن اإلاػىُحن بةهخاج اللىاغذ اللاهىهُت، بلذس ما ًيبغي الاسجلاء بها بلى معخىي آلُت 

ت مً ؼانها جفػُل مؽاسهت اإلاىاوىحن في بغذاد وجىفُز العُاظاث الػمىمُت ُّ  . 31اكتراخ

ث والؽشوه اإلاشجبىت بخلذًم الػشاثن لذي العلىاث وبزلً خم الدعاٌئ خٌى هزه ؤلاحشاءا

(، ولىً مً ؤحل ؤلاإلاام ؤهثر بإهمُت وكُمت دظترة آلُت جلذًم الػشاثن، وان البذ مً اإلاعلب الااويالػمىمُت)

(، وهزا آلُت الدؽاوس الػمىمي، باغخباسها آلُت اإلاعلب ألاول الىكىف غىذ جىىس جلذًم الػشاثن في اللاهىن اإلالاسن)

م في العُاظاث الػمىمُت وبغذاد بشامج الخىمُت، ومخفلت باآللُاث اإلاخػللت بالذًملشاوُت الدؽاسهُت، التي ؤكشها حعه

 الذظخىس.

في التجربت اإلاغربُت واللاهون  آلُت التشاور العمومياإلاعلب ألاول: جلدًم العرائض إلى السلعاث العمومُت و 

 اإلالارن 

 

إلؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في خم جلذًم الػشاثن بلى العلىاث الػامت، بحن  ًخخلف الباخثىن خٌى اإلافذس الحلُلي

ىاوي والفشوس ي)الفشع اٌ (، بِىما ًيعب بذاًت ججشبت اغخماد جلذًم الػشاثن في الىظام اإلاؿشبي بلى غهذ ؤول الىظام البًر

ذاد العُاظاث (، فمال غً آلُت الدؽاوس الػمىمي إلؼشان مخخلف الفاغلحن في بغثاويالحماًت)الفشع اٌ

 الػمىمُت)الفشع الثالث(.

                                                           
 .68-67، ص:  خمرخات إحلوإر إموطين حول إجملمتع إملدين وإلأدوإر إدلس تورًة إجلدًدة، مرحع ساتق - 28

ىل إمسوطات إمؼموم  11611تتنفِذ إملاهون إمتنظميي رمق  18/17/1116ضادر يف  16166117ظيري رشًف رمق  - 29 ِة، تتحدًد رشوط وكَفِات ممارسة إحلق يف ثلدمي إمؼرإئظ إؤ

دة إمرمسَة ػدد   .  6171، ص: 18/18/1116، تتارخي 6191إجلًر

 .  11611إمحند إلأول من إمفلرة إلأوىل من إملادة إمثاهَة من إملاهون إمتنظميي رمق  - 30

إملدين ابملغرب، منشورإت جمةل إمؼووم إملاهوهَة، سوسةل إدلرإسات  إمحمد جحايج: مسامهة إجملمتع إملدين يف ثؼٍزز إمحناء إدلميلرإطي ابملغرب، ػدد خاص حول إلأدوإر إدلس تورًة نومجمتع - 31

 .71، ص: .78-11إمرابط. ص:-، مطحؼة إلأمنَة1111إدلس تورًة وإمس َاس َة، إمؼدد إمثامث 
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 الفرع ألاول: جعور جلدًم العرائض إلى السلعاث العمومُت في اللاهون اإلالارن 

وىظُلت كاهىهُت جمىً ألافشاد واإلاجخمؼ  1789اهدعب خم جلذًم الػشاثن هدم دظخىسي مؼ الثىسة الفشوعُت لعىت 

ذ ببذاء جظلماتها ومىذ اإلاىاوً دوسا اًجابُا في الحُاة اإلاذوي مً الخىاـل مباؼشة مؼ العلىاث الػمىمُت كف

العُاظُت، والاهخلاٌ مً هظام ظُاس ي مىلم، بلى مشخلت الخإظِغ لىظام ظُاس ي دًملشاوي حؽاسوي، ٌعمذ فُه 

ت في  ألفشاد الؽػب بالخظلم وجلذًم اكتراخاث تهم العُاظاث الػمىمُت، وؤـبذ الُىم ٌؽيل هزا الحم دغامت كٍى

 لت اللاهىن.بىاء دو 

 1789دحىبر  14مً اإلاشظىم الفادس في  62وهىزا فلذ جم بكشاس خم جلذًم الػشاثن بملخض ى اإلاادة 

واإلاخػلم بدىظُم البلذًاث الزي سخق للفشوعُحن بالخجمؼ بذون ظالح مً ؤحل ـُاؾت الػشاثن، غلى ؤن ًخىلى 

ـذس مشظىم آخش  1791ت. وفي ماًى جلذًمها بلى معاولي البلذًاث، غؽشة مىاوىحن غلى ألاهثر ًيخذبىن لهزه الؿاً

ن ؤو مماسظخه بؽيل حماعي، وفي راث ؤلاواس هق دظخىس  في  1793ًلض ي بإن خم جلذًم الػشاثن ؾحر كابل للخفٍى

ت في جلذًم الػشاثن بففت فشدًت، هما ؤن بغالن خلىق ؤلاوعان واإلاىاوً لعىت  ، بإن للمىاوىحن الحٍش بابه ألاٌو

، دون جلُُذ ماهذا ؤن" خم جلذًم الػشاثن بلى اللاثمحن غلى العلىاث 32ػشاثن، ؼذد غلى خم جلذًم ال1789

ض خم جلذًم الػشاثن مً وشف اإلاؽشع الذظخىسي  الػامت ال ًمىً مىػه ؤو حػلُله ؤو جدذًذه بإي ؼيل". وكذ جم حػٍض

  2008.33ًىلُىص  23الفشوس ي بملخض ى الخػذًل الذظخىسي 

ىاوي اللاثم غلى ألاغشاف الذظخىسٍت، مؼ هما ؤن خم جلذًم الػشاثن جم اغخماد ْبل في الىظام البًر
َ
ه مً ك

، والزي ؤكش خم جلذًم الػشاثن للملً، بر جم حػُحن مجمىغخان مً ألاشخاؿ مً 1215بغالن اإلاُثاق ألاغظم ظىت 

العلىت كبل اإلالً مهمتهم جللي الػشاثن: مجمىغت ميلفت بخللي الػشاثن وؤخشي جخىلى دساظتها و بخالتها غلى 

ىاوي ؤن خم جلذًم الػشاثن مخاح ليل شخق في اإلاملىت  1669. وفي ظىت 34اإلاخخفت ؤهذ مجلغ الػمىم البًر

ىاهُت، وبالخالي باث بةميان ؤي فشد بغذاد الػشاثن وجلذًمها إلاجلغ الػمىم بؽإن جظلم وكؼ غلُه ، غلى ؤن 35البًر

ذاس خىم فيها باللبٌى ؤو الشفن.ًخىلى اإلاجلغ جللي الػشاثن و دساظتها مً خالٌ جدذًذ مىل  ىغها و وبُػتها إـل

وكذ غملذ مجمىغت مً الذظاجحر الذولُت غلى بكشاس الحم في جلذًم الػشاثن، هزهش منها، الذظخىس 

(، 52(، الذظخىس)البرحؿالي)اإلاادة 10(، الذظخىس الُىهاوي)اإلاادة 50(، الذظخىس ؤلاًىالي)اإلاادة 28البلجُيي)اإلاادة 

 (.29(، والذظخىس ؤلاظباوي)اإلاادة 5(، الذظخىس الهىلىذي)اإلاادة17إلااوي)اإلاادةالذظخىس ألا

                                                           
 .61مططفى جن رشًف: إمترشًع وهظم إمركاتة ػىل دس تورًة إملوإهني، مرحع ساتق، ص:  - 32

ضة جسجَل مسبأةل من  إلأوىل ػىل أأن :"إمفلرة  1-71 حِث هص يف إملادة  - 33 ق حق ثلدمي إمؼًر حيدد إملاهون إمرشوط إميت مبوحهبا جيوز نوناخدني يف لك حٌلػة حموَة أأن ًطوحوإ غن طًر

  إختطاضيا يف خدول أأغٌلل إجملوس إلؤكوميي ميذه إدلاػة. 

ذ أأضدر س نة - 34 ػالان 1687مت إمتبأكَد ػىل ىده إملٌلرسة يف غيد إملكل خاك إمثاين إؤ ة  إؤ كامةٌسمح حبًر  إلأساكفةإمشؼائر إدلًنِة، ىذإ إلؤػالن رفظ إمربملان إملطادكة ػوَو فبأمر إملكل رئُس  إؤ

ضة ثلدموإ هبا نومكل ثتضمن إمرفظ ، فؼمل  إلأساكفةرئُس  أأنتتفؼَل إلؤػالن و كرإءثو هجرإ ػىل إملناجر، غري  حاههتم رفظ ىو وس تة من مساػدًو إملِام تذكل من خالل غًر ىلإملكل ػىل إؤ ىَئة  إؤ

 سس ثشلك فؼًل موحود حق ثلدمي إمؼرإئظ.أأ . وىذإ إحلدث "وٌس متنرب"إس تؼمووإ حليم إمطحَؼي، و خدل ىذإ إحلدث تووحة لزإمت يف إمربملان يف  أأهنمإميَئة جرئهتم تدغوى  أأنحموفني ، غري 

 .81، ص: 1111، مطحؼة مَنا، إمطحؼة إلأوىل 1111درإسة ملارهة ػىل ضوء دس تور -إملدينهورإدلٍن كرابل: إملحادرة إمترشًؼَة وإمركاتَة نومجمتع  - 35
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ففي بظباهُا مثال ؤغىى اإلاؽشع الذظخىسي الحم للمىاوىحن في اإلاؽاسهت في الؽاون الػامت، بما بؽيل 

غلى ؤهه "ًدم لجمُؼ ؤلاظبان ؤن ًخلذمىا بػٍشمت  36مً الذظخىس  29مباؼش، خُث هق في الفلشة ألاولى مً الففل 

هخابُت، فشدًت ؤو حماغُت، غلى ؤن ًىابم ؼيل الػٍشمت وآلازاس الىاحمت غنها ؤخيام اللاهىن". ؤو بىاظىت ممثلحن 

ت في  مً الذظخىس ؤلاظباوي(. 23غام)الففل  اكتراع وٍشم غً دوسٍت اهخخاباث مىخخبحن بدٍش

 

ت   اإلاغربُت في جلدًم العرائضالفرع الااوي: التجٍر

ا بػذما ؤظهشث اللىىاث  بن جلذًم الػشاثن مً ؼإهه فخذ اإلاجاٌ ؤمام مؽاسهت ظُاظُت ؤوظؼ خفـى

 .37الخللُذًت جشاحػا ملحىظا في مؽاسهت اإلاىاوً اإلاؿشبي داخل اإلااظعاث العُاظُت الخللُذًت

اإلاؿاسبت مىز صمً، هزهش غلى ظبُل اإلاثاٌ  فباليعبت للىظام اإلاؿشبي، فخلذًم الػشاثن وظُلت غشفها وماسظها

، هزلً ؤًما الػٍشمت اإلالذمت مً وشف خضب الاظخلالٌ وخضب الاجداد 1944غٍشمت اإلاىالبت باالظخلالٌ لعىت 

لللفش اإلاليي بخفىؿ الخذهىس في الحالت الاكخفادًت والاحخماغُت والعُاظُت  1970الىوني لللىاث الؽػبُت ظىت 

 للبالد.

ؤساد اإلاؽشع ؤن  2011وبُػت جلً الػشاثن ظُاظُت فةن بكشاسه هزه آلالُت ألٌو مشة في دظخىس ولئن واهذ 

ت وظُاظُت وهؽيل مً ؤؼياٌ اجخار ومشاكبت حعُحر وجىفُز اللشاساث  ًاظغ لخلذًم غشاثن راث وبُػت بداٍس

 الػمىمُت باإلاىاصاة مؼ جلذًم اإلالخمعاث التي كذ ًمىً جإخز الىابؼ ظُاس ي. 

 آلُت التشاور العمومي إلشران مختلف الفاعلين في إعداد السُاساث العمومُت الاالث:الفرع 

ؼ، وجلذًم الػشاثن لذي العلىاث الػمىمُت، ٌػخبر  باإللافت بلى آلُت جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

ض اهخشاه اإلاى  اوً في اإلاعاهمت في جذبحر الدؽاوس الػمىمي مً بحن ؤبشص آلالُاث لخفػُل الذًملشاوُت الدؽاسهُت، وحػٍض

، غلى اغخباس ؤن الدؽاوس الػمىمي ٌػخبر مً بحن آلالُاث اإلاػخمذة 38الؽإن الػمىمي، وبغذاد وجىفُز العُاظاث الػامت

عي  .39مً وشف ؤؾلب دٌو الػالم مً ؤحل بؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في الػمل الدؽَش

                                                           
36  - Artícle 29 de la constitution Espagnole de 1978.  

1 . Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que 

determine la ley. 

1 . Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este 

derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 

ل -إدلس تور وهظام إحلنك يف إملغرب، مطحؼة إمنجاح إجلدًدة محمد ٍزن إدلٍن: - 37  .181ص:  .1111إدلإر إمحَضاء، إمطحؼة إلأوىل أأجًر

 . 71إمحمد جحايج: مسامهة إجملمتع إملدين يف ثؼٍزز إمحناء إدلميلرإطي ابملغرب، مرحع ساتلـ، ص:  - 38

ين: إ - 39 آمَات إدلس تورًة ملسامهة إجملمتع إملدين وإملوإطنني يف إمؼموَة إمترشًؼَة، مرحع ساتلـ، ص: سوامين إمتجًر  .11ل
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غلى ولؼ ؤلاواس اإلاشحعي واإلااظعاحي مً ؤحل  2011وبزلً غمل اإلاؽشع الذظخىسي اإلاؿشبي في ظل دظخىس 

 .139و 13و 12الخجعُذ الفػلي للدؽاوس الػمىمي، مً خالٌ الففٌى 

مً الذظخىس غلى ما ًلي: "حعاهم الجمػُاث اإلاهخمت بلماًا الؽإن  12فلذ هفذ الفلشة الثاهُت مً الففل 

ؼ لذي اإلااظعاث اإلاىخخبت الػام، واإلاىظماث ؾحر الحيىمُت، في بواس الذًملشاوُت الدؽاسهُت ، في بغذاد كشاساث ومؽاَس

والعلىاث الػمىمُت، وهزا في جفػُلها وجلُُمها. وغلى هزه اإلااظعاث والعلىاث جىظُم هزه اإلاؽاسهت، وبم ؼشوه 

 ."وهُفُاث ًدذدها اللاهىن 

ليها الففل  كفذ بؼشان الزي ًىق غلى ؤهه: " حػمل العلىاث الػمىمُت غلى بخذار هُئاث للدؽاوس  13ٍو

 ."مخخلف الفاغلحن الاحخماغُحن في بغذاد العُاظاث الػمىمُت وجفػُلها وجىفُزها وجلُُمها

غلى ؤهه: " جمؼ مجالغ الجهاث والجماغاث الترابُت ألاخشي آلُاث حؽاسهُت للحىاس  139هما هق الففل 

 ."40خىمُت وبغذادهاوالدؽاوس لخِعحر معاهمت اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن والجمػُاث في بغذاد بشامج ال

فالخىفُق الذظخىسي ًفترك وحىد آلُاث الالتزام مً ؤحل بلىؽ ألاهذاف، غلى اغخباس ؤن الدؽاوس 

ٌؽيل بػذا ؤظاظُا مً ؤبػاد الذًملشاوُت الدؽاسهُت مً خالٌ غملُاث الخىاـل اإلاىخظم والحىاس   الػمىمي

اإلاذوي ومخخلف الفاغلحن الاحخماغُحن  ومىظماث اإلاجخمؼ واإلاىاوىاث واإلاىاوىحن  بحن العلىاث الػمىمُت  اإلااظعاحي 

ؼ  واإلاخىىاث التي جمغ الحُاة الػامت للمىاوىاث واإلاىاوىحن،  خٌى مخخلف اللشاساث والعُاظاث والبرامج واإلاؽاَس

ا ووو  وحهٍى
ً
ت اإلاعخذامت، ومخخلف الخذماث الػمىمُت مدلُا ىُا، واإلاخفلت بدلىق اإلاىاوىحن وؤهذاف الخىمُت البؽٍش

وبال فةن ألامش ظِخىكف غىذ سؾباث العلىاث اإلاػىُت بالدؽاوس، خٌى الظشفُت التي ظِخم فيها بؼشان هُئاث اإلاجخمؼ 

ؼ خاـت، فالخجاسب الذولُت وؤؾلبها بالشؾم مً دظترتها  اإلاذوي في بغذاد العُاظاث الػمىمُت غامت، وفي بغذاد الدؽَش

ها بُذ العلىاث اإلاػىُت، دون وحىد ما ًجبرها غلى اغخماد آلُت الدؽاوس آللُاث الذًملشاوُت الدؽاسهُت ًبلى جفػُل

الػمىمي. وخحر دلُل غلى رلً هى الىمىرج اإلاػمٌى به في الىظام الفشوس ي، خُث هجذ ؾُاب ؤلاواس اللاهىوي الزي 

عي، بال ؤن هزا ال ًمػىه مً مماسظت  الخإزحر ؾحر اإلاباؼش ٌػىي اللذسة للمجخمؼ اإلاذوي غلى الخذخل في الػمل الدؽَش

غلى الذًىامُت البرإلااهُت، خُث ؾالبا ما ًدشؿ البرإلااهُىن غلى مػشفت آساء الخبراء اإلاػىُحن داخل اإلاجخمؼ اإلاذوي ججاه 

عي ت، في بواس ما ٌعمى باإلًداء الدؽَش ، ؤو اإلاىهجُت الخللاثُت في بغذاد الىفىؿ 41ؤي مؽشوع كاهىوي ؤو محزاهُت ظىٍى

ػُت.   الدؽَش

                                                           
آمَات جشاركَة نوحوإر وإمتشاور، متُسري مسامهة إملوإطنات وإملوإطنني وإدلؼَاػىل ما ًًل:"  1111من دس تور  119ًنص إمفطل  - 40 ت ثضع جمامس إجليات، وإدلاػات إمرتإتَة إلأخرى، أ

ػدإد جرإمج إمتمنَة وثتدؼيا.  يف إؤ

درإج هلطة ثدخل يف إختطاضو مضن خدول أأغٌلهل  ."ًُمكن نوموإطنات وإملوإطنني وإدلؼَات ثلدمي غرإئظ، إميدف مهنا مطامحة إجملوس ابؤ

هتاج إمترشًع  - 41 ػدإد إمترشًع يه معوَة جسمح نوساىٍرن ػىل إؤ حرإء إستشارإت كدوَة أأجناء معوَة إمتحضري مع خربإء إكتطادًني وفاػوني إحامتغَني من إلؤحياء إمترشًؼي أأو إملهنجَة إمتولائَة يف إؤ ابؤ

 أأخل إلأخذ ابكرتإحاهتم أأو الاس تؼاهة هبا.
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ػُت، وآلُت فةر ا وان اإلاؽشع كذ غمل غلى بـذاس اللىاهحن الخىظُمُت الخاـت بألُت جلذًم اإلالخمعاث الدؽَش

جلذًم الػشاثن لذي العلىاث الػمىمُت، فةن آلُت الدؽاوس الػمىمي، ما صالذ جفخلذ بلى جدذًذ الىبُػت اللاهىهُت 

تها، فلذ غملذ اللجىت الىوىُت للحىاس خٌى اإلاجخمؼ لهزه الهُئاث ، وفي اهخظاس هق كاهىوي ًبحن وبُػتها واخخفاـا

فه وؤهذافه.  اإلاذوي وؤدواسه الذظخىسٍت غلى جخفُق ما ًىفي مً مخشحاث خٌى مبادت الدؽاوس الػمىمي وحػٍش

، جم حػٍشف الدؽاوس الػمىمي غلى ؤهه:" هى مجمل آلالُاث 42ولزلً فدعب وحهت هظش اللجىت الىوىُت

اولُت التي حعمذ للعلىاث الػمىمُت بالخىاـل وؤلاهفاث وجبادٌ اإلاػلىماث مؼ العاهىت، وألاوؽىت الخذاولُت والخف

كفذ الحفٌى غلى سؤيها واهخظاساتها وخاحُاتها، بخفىؿ مؽشوع ؤو مخىي ؤو ظُاظت غمىمُت خالٌ مشاخل بلىسجه 

 وجىفُزه و جلُُمه.

ؤدواسه الذظخىسٍت، فلذ جم جدذًذ وداثما خعب مخشحاث اللجىت الىوىُت للحىاس خٌى اإلاجخمؼ اإلاذوي و 

مً الذظخىس، غلى ؤنها:" هي الهُأث و اللجان وحمُؼ  13اإلالفىد مً هُأث الدؽاوس اإلاىفىؿ غليها في الففل 

ت الذاثمت ؤو الىظُفُت اإلايلفت بخذبحر وجىفُز مخخلف غملُاث الدؽاوس الػمىمي التي جلىم  البيُاث واإلااظعاث ؤلاداٍس

ت و اإلادلُت كفذ الخىاـل والخفاغل مؼ اإلاىاوىحن بخفىؿ اللشاساث اإلاخػللت بعً وجىفُز بها العلىاث الػمىمُ

 وجلُُم العُاظاث الػمىمُت غلى اإلاعخىي الىوني والجهىي واإلادلي.

وبزلً فالبيُت اإلااظعُت لهُأث الدؽاوس جخىصع بحن هُأث غلى اإلاعخىي الىوني وهُأث ؤخشي غلى اإلاعخىي 

 الترابي".

ُا ث اللجىت الىوىُت للحىاس خٌى اإلاجخمؼ اإلاذوي وؤدواسه الذظخىسي، فةن هُأث الدؽاوس فدعب جـى

الػمىمي غلى اإلاعخىي الىوني، جدذر في ؼيل لجان ؤو مجالغ ؤو ؤًت بيُت ماظعاجُت ؤخشي مً وشف العلىاث 

ت لخذبحر الدؽاوس الػمىمي خٌى العُاظاث واللشاساث  . 43الػمىمُت اإلاشهٍض

 139للجىت، فلذ جم جدذًذ مفهىم آلُاث الدؽاسن والدؽاوس اإلاىفىؿ غليها في الففلوداثما خعب هفغ ا

مً الذظخىس غلى ؤنها "مجمل ؤلاحشاءاث والخلىُاث والىظاثل اإلاىلىغت سهً بؼاسة اإلاىاوىحن وهُأث اإلاجخمؼ اإلاذوي 

مُت والخذاولُت واللجان كفذ حعهُل معاهمتهم في ؤغذاد وجىفُز وجلُُم بشامج الخىمُت مثل: اإلاجمىغاث ؤلاغال 

الدؽاوسٍت وغملُاث ألابىاب اإلافخىخت وغملُاث اظخلشاء الشؤي و مجالغ ألاخُاء وحلعاث الاظخماع الػمىمُت 

 والخخىُي الدؽاسوي واإلاحزاهُت الدؽاسهُت".

                                                                                                                                                                                     
J. Claude Becane : La Loi, Dalloz 1994, page : 117.  ين: إلآمَات إدلس تورًة ملسامهة إجملمتع إملدين وإملوإطنني يف مَو سوامين إمتجًر إمؼموَة إمترشًؼَة، أأشار إؤ

 .11مرحع ساتلـ، ص: 

 .111خمرخات إحلوإر إموطين حول إجملمتع إملدين وإلأدوإر إدلس تورًة إجلدًدة، مرحع ساتق، ص:  - 42

 . 76اتلـ، ص: إمحمد جحايج: مسامهة إجملمتع إملدين يف ثؼٍزز إمحناء إدلميلرإطي ابملغرب، منشورإت جمةل إمؼووم إملاهوهَة، إمؼدد إمثامث ، مرحع س - 43
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بلى الهذف مً الدؽاوس الػمىمي، هى مإظعت فماءاث الخىاـل والحىاس والىلاػ والخػاون بحن العلىاث  ٍو

الػمىمُت واإلاىاوىحن؛ وهزا حػمُم زلافت الخػاكذ بحن ماظعاث الذولت ومىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي، وهزا جشظُخ مبذؤ 

الخذبحر اإلابني غلى الىخاثج، وهزا بؾىاء معلعل اجخار اللشاس الػمىمي مً خالٌ جىظُؼ وحػمُم مؽاسهت العيان في 

ت واللشاساث الاحخماغُت الخىمُت الاحخماغُت والاكخفادًت والثلافُت والعُاظ ُت للبالد، وحػبئت ؤلامياهُاث البؽٍش

ض وجىظُؼ الثلافت والجزاهت ض الحيامت الجُذة وحػٍض ت اإلاعخذامت، وجىوُذ وحػٍض  .44للخىمُت البؽٍش

، اغخماد آلُت الدؽاوس 2011غً دظخىس  45البذ للخزهحر غلى ؤهه كذ ظبم في الخجشبت اإلاؿشبُت العابلت

ػُت اإلامخذة ما بحن  الػمىمي، خُث سجلذ ، ظابلخحن في هزا اإلاجاٌ جىشط اهفخاح 2002بلى  1997الىالًت الدؽَش

خػلم ألامش بالحىاس الػمىمي الزي جم فخده ؤزىاء بغذاد مؽشوع  ػُت غلى الفاغلحن الاحخماغُحن، ٍو اإلااظعت الدؽَش

ً خاـت بةغذاد اإلاؽشوع مً ؤحل سفػه ، خُث جم جخفُق لجىت 46اللاهىن اإلاخػلم باإلاُثاق الىوني للتربُت والخيٍى

بلى حاللت اإلالً، وكامذ اللجىت بةحشاء خىاس مؼ خبراء غلى اإلاعخىي الىوني وخاسج الىوً لُيخهي بها ألامش بلى بغذاد 

ً  .47معىدة مؽشوع جمذ جشحمتها بلى مُثاق ووني للتربُت والخيٍى

 إلى السلعاث العمومُتاإلاعلب الااوي: الشروط الشيلُت واإلاوضوعُت لتلدًم العرائض 

والزي  -مشة ؤخشي فةن الىق الذظخىسي اإلادذد لذوس اإلاجخمؼ اإلاذوي في جلذًم الػشاثن للعلىاث الػمىمُت

ؼ ت بحن جلىُتي الػشاثن واإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش ، غمل غلى حػعحر هزه الفالخُاث، -ٌؽترن في هلي الخلاء كٍى

 عاوش وؤلاحشاءاث والؽيلُاث التي هىسدها غلى الىدى الخالي:مً خالٌ الػمل غلى اؼتراه مجمىغت مً اإلا

(، والؽشوه الؽيلُت واإلاىلىغُت اإلاخػللت  الؽشوه اإلاشجبىت باإلاػىُحن بخلذًم الػشاثن)الفشع ألاٌو

 الثالث(. بالػٍشمت)الفشع الثاوي(، وبالهُأث اإلاػىُت بخللي الػشاثن وبحشاءاث البذ فيها)الفشع

 اإلارجبعت باإلاعىُين بتلدًم العرائضالفرع ألاول: الشروط 

، ٌػىي بؽيل غام للمىاوىحن واإلاىاوىاث الحم في جلذًم الػشاثن، 2011مً دظخىس  15برا وان الففل 

ًظل الدعاٌئ مىشوخا خٌى دوس حمػُاث اإلاجخمؼ اإلاذوي؟ فهزا الففل مً الذظخىس لم ًدذد بؽيل دكُم ما برا 

حن. مما ًدُل غلى بمياهُت جلذًم الػشاثن مً وان هزا الحم ملخفشا غلى اإلاىاوىحن ه إشخاؿ راجُحن ؤم اغخباٍس

 وشف هُأث اإلاجخمؼ اإلاذوي للعلىاث الػمىمُت.

                                                           
 .71هفس إملرحع ، ص:  - 44

ػدإد إلأرضَة إموطنَة نوهنوض تثلافة حلوق الاهتلامَةحوإرإ وطنَا يف جمالت ومِادٍن خمتوفة مثل: ) إلأرسة، إمؼدإةل  11املغرب كد غرف منذ غلد وهطف، أأًزد من مالؤشارة ف - 45 ، إميجرة، إؤ

ػدإد إمتلاٍرر إموطنَة يف جمال حلوق إلؤوسان، إجليوًة، إمحُئة وإمتمنَة إملس تدإمة، إملحادرة إموطنَة نوتمنَة إمخرشًإلؤوسان، إخلطة إموطنَة يف جمال إدلميلرإطَة وح ة، إهمنوذج إجلدًد لوق إلؤوسان، إؤ

ػدإد إمرتإب...  نوتمنَة يف إلأكاممي إجلنوتَة، إحلوإر حول إؤ

ة وثطحَلِة(مسطرة إمترش –إملاهون إمربملاين إملغريب محمد توغٍززي:  - 46  .11، ص: .1116طحؼة  -إحملمدًة -، مطحؼة فضاةل -ًع )درإسة هظًر

آمَات إدلس تورًة ملسامهة إجملمتع إملدين وإملوإطنني يف إمؼموَة إمترشًؼَة، منشورإت جمةل إمؼووم إملاهوهَة، إمؼ - 47 ين: إل  .16دد إمثامث، مرحع ساتلـ، ص: سوامين إمتجًر
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ومً هزا اإلاىىلم، البذ مً الخمُحز بحن جلذًم الػشاثن غلى اإلاعخىي الىوني واإلاعخىي الترابي ؤو اإلادلي، 

ىحن والجمػُاث مػا مً الحم بخلذًم الػشاثن التي ، كذ مىً اإلاىاو2011مً دظخىس  139فبالشحىع بلى الففل 

ت والترابُت بةدساج هلىت جذخل في اخخفاـها لمً حذٌو ؤغمالها ، بزلً ًيىن 48حععى بلى مىالبت اإلاجالغ الجهٍى

(  كذ مىذ  للمىاوىحن واإلاىاوىاث والجمػُاث الحم في جلذًم غشاثن إلدساج هلي في حذٌو ؤغماٌ 139الففل )

ت. غلما ؤن الهُأث اإلاىخخ بت، وهزا ٌػذ بؼشاوا للمىاوىحن في معلعل ـىاغت العُاظاث الػمىمُت اإلادلُت والجهٍى

ت ٌػذ هزلً في خذ راجه مذخال لخىبُم هزه الىلىت وولػها في ألاحىذة. ٍش  ولؼ هلي في حذٌو ؤغماٌ هُئت جلٍش

ىوني، ورلً لػالكتها اإلاباؼشة لزلً ظىداٌو الترهحز خالٌ هزه اللشاءة غلى جلذًم الػشاثن غلى اإلاعخىي ال

، خُث هق هزا ألاخحر غلى ؤلاحشاءاث 44.14بالػمل البرإلااوي، بىاء غلى ما حاء في ملخمُاث اللاهىن الخىظُمي 

الؽيلُت اإلاخػللت بخلذًم الػشاثن بلى العلىاث الػمىمُت، وغمل غلى جدذًذ ؤصحاب الػٍشمت غلى اإلاعخىي الىوني 

واإلاىاوىحن اإلالُمحن باإلاؿشب ؤو خاسحه الزًً اجخزوا اإلابادسة إلغذاد الػٍشمت ووكػىا غليها ؤو اإلاشهضي في اإلاىاوىاث 

ىت ؤن ًيىهىا مخمخػحن بدلىكهم اإلاذهُت والعُاظُت وملُذًً في اللىاثذ الاهخخابُت الػامت . وبزلً فاإلاؽشع مشة 49ؼٍش

ؼ، خُث اؼتره الدسجُل في ؤخشي ًيىن كذ ؤكش هفغ الؽشوه التي اغخمذها في ؤصحاب اإلالخمغ في م جاٌ الدؽَش

اللىاثذ الاهخخابُت، والخمخؼ بالحلىق العُاظُت واإلاذهُت، همػُاس  ًمىنها مً سوح اإلاىاوىت ومىدها خم الاهفشاد بدم 

 جلذًم الػشاثن ؤمام العلىاث الػمىمُت، وبالخالي ًيىن كذ ؤكص ى الجمػُاث مً خم جلذًم الػشاثن.

ن ٌػذ مً الحلىق العُاظُت اللذًمت التي اظخػملها اإلاىاوىىن ألحل ولب لإلؼاسة فدم جلذًم الػشاث

جذخل الحاهمحن بؽإن كمُت خاـت ؤو غامت تهمهم. وجخخلف الذٌو خٌى ؤبػادها هل هي خلىق وبُػُت ًخمخؼ بها 

 ى الذولت؟ول فشد لذًه ما ًذافؼ غىه ؤمام العلىاث الػمىمُت ؤم مذهُت جشجبي باإلاىاوىت و باالهخماء الؽشعي بل

عشا بلافت بلى باقي دٌو الاجداد  وهىزا هجذ دوال مثل ؤإلااهُا وهىذا والذاهماسن وهُىصلىذا واهجلترا وظَى

ىن  50ألاوسوبي حػخبر الحم في جلذًم الػشاثن مً الحلىق الىبُػُت ألاظاظُت ًخمخؼ بها ألافشاد الزاجُىن ؤو الاغخباٍس

 الىظش غً حيعُتهم.  اإلالُمىن بؽيل ؼشعي فىق التراب الىوني بؿن

في خحن هجذ دوال ؤخشي مثل بظباهُا وفشوعا والبرحؿاٌ وبلجُيا وبًىالُا حػخبره مً الحلىق العُاظُت 

 .51اإلاشجبىت باالهخماء اللاهىوي للذولت، ؤي بجيعُتها

 

                                                           
آمَات جشاركَة نوحوإر وإمتشاور، متُسري مسامهة إملوإطنات وإملوإطنني وإدلؼَات ػىل ما ًًل:"  1111 من دس تور 119ًنص إمفطل  - 48 ثضع جمامس إجليات، وإدلاػات إمرتإتَة إلأخرى، أ

ػدإد جرإمج إمتمنَة وثتدؼيا.  يف إؤ

درإج هل  ."طة ثدخل يف إختطاضو مضن خدول أأغٌلهلًُمكن نوموإطنات وإملوإطنني وإدلؼَات ثلدمي غرإئظ، إميدف مهنا مطامحة إجملوس ابؤ

 . 11611إمحند إمثامث من إمفلرة إمثاهَة من إملاهون إمتنظميي رمق  - 49

 .https://europa.eu، إملؼاىدة متوفرة ابملوكع إمرمسي مالحتاد إلأورويب ػىل ش حكة الاهرتهُت1991من مؼاىدة ماسرتخيت  D 118إمفطل  50

 .68، ص:  إجملمتع إملدين وإلأدوإر إدلس تورًة إجلدًدة، مرحع ساتق خمرخات إحلوإر إموطين حول - 51
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 الفرع الااوي: الشروط الشيلُت واإلاوضوعُت اإلاتعللت بالعٍرضت

وىاث واإلاىاوىحن الحم في جلذًم الػشاثن للعلىاث الػمىمُت، فةهه برا وان اإلاؽشع اإلاؿشبي كذ مىذ اإلاىا

ؼذد في كبٌى هزه الػشاثن مً خالٌ جلُُذها بمجمىغت مً اإلاػاًحر والؽشوه مً هاخُت الؽيل واإلاممىن والحذ 

 ألادوى للخىكُػاث.

ى الػٍشمت ؤن جيىن ، ًجب غل44.14فدعب مىىىق اإلاادة الثالثت واإلاادة الشابػت مً اللاهىن الخىظُمي سكم 

يىن الهذف منها جدلُم اإلافلحت الػامت، وؤن اإلاىالب ؤو اإلالترخاث التي جخممنها جيىن  مىخىبت بؽيل واضح، ٍو

مؽشوغت، وال جخػاسك مؼ ؤخيام الذظخىس وال مؼ اإلاىازُم الذولُت التي ـادكذ غليها الذولت؛ وال جمغ بالثىابذ 

المي ؤو بالىخذة الىوىُت ؤو بالىظام اإلاليي للذولت ؤو باالخخُاس الذًملشاوي ؤو الجامػت لألمت، واإلاخػللت بالذًً ؤلاظ

اث والحلىق ألاظاظُت هما هى مىفىؿ غليها في الذظخىس، وال تهم  باإلاىدعباث التي جم جدلُليها في مجاٌ الحٍش

ه في اإلاىالب ؤو اإلالترخاث ؤو كماًا جخػلم باألمً الذاخلي ؤو بالذفاع الىوني ؤو باألمً الخاسجي للذولت؛ هما  ٌؽتر 

ُاث التي جخممنها الػٍشمت، ؤن ال جيىن مىلىع كماًا مػشولت غلى اللماء، ؤو ـذس خىم في ؼإنها، ؤو  الخـى

 جخػلم بىكاجؼ جيىن مىلىع هلن مً كبل اللجان الىُابُت لخلص ي الحلاثم.

ت اإلاشافم الػ مىمُت، ومبذؤ اإلاعاواة بحن اإلاىاوىحن هما ٌؽتره في كبٌى الػٍشمت ؤن  ال جخل بمبذؤ اظخمشاٍس

واإلاىاوىاث في الىلىج بلى اإلاشافم الػمىمُت، وؤن ال جخممً ظبا ؤو كزفا ؤو حؽهحرا ؤو جملُال ؤو بظاءة للماظعاث ؤو 

 ألاشخاؿ، وؤن ال جىدس ي الىابؼ الخمُحزي، ؤو الىلابي ؤو الحضبي المُم.

، ًجب غلى لجىت جلذًم الػشاثن الخدلم مً 52ػشاثنوكبل بًذاع الػٍشمت مً وشف وهُل لجىت جلذًم ال

 5000مىكػت غلى ألاكل مً كبل  53اإلاشفلاث الىاحب جىفشها في الػٍشمت، واإلاخمثلت ؤظاظا في الثدت دغم الػٍشمت

 (. 6، مصحىبت بيسخ بىاثلهم الىوىُت)اإلاادة54شخق مً مذغمي الػٍشمت

 

 

                                                           
، ًؼترب وكَل جلنة ثلدمي إمؼرإئظ انطلا رمسَا ابمس إنوجنة وخماطحا نوسوطات إمؼمومِة، وىو من ًتوىل إلؤرشإف ػىل 11611حسة إملادة إخلامسة من إملاهون إمتنظميي نولاهون إمتنظميي  - 52

 مسطرة ثلدمي إمؼرإئظ.

ف، وغناوٍن 11611حسة إملادة إمثاهَة من إملاهون إمتنظميي  - 53 ضة، وأأسٌلهئم إمشخطَة وإمؼائوَة، وأأركام تطائليم إموطنَة نوتؼًر ضة ثتضمن ثوكِؼات مدمعي إمؼًر ، فاؤن لحئة دمع إمؼًر

كامهتم.   إؤ

ميك حيطل إملوكؼون ػىل ملاتةل مع إنوجنة إمربملاهَة إملس تلدةل نوؼرإئظ، فامي  1111إمتوكِؼات يف  ػدد 1991من إملاهون إملتؼوق ابمؼرإئظ مس نة  11ففي إمربثغال مثال حيدد إمفطل  - 54

ىل  11معد إمفطل  ىل رفع ىذه إمؼتحة إؤ ؼوق ابجملوس يف فروسا فلد حدد إمفطل إخلامس من إملاهون إمتنظميي إملت أأما ؛ثوكِع نوحطول ػىل ثضمَهنا يف خدول أأغٌلل إمربملان 1111من هفس إملاهون إؤ

ضة يف  111يف حني مت حتدًد غتحة إمتوكِؼات يف إجنورتإ يف حدود ؛ أأمف ثوكِع لهؼلاده111غتحة إمتوكِؼات يف  1111الاكتطادي والاحامتغي إمحُيئ مس نة  ثوكِع نوحطول ػىل ثضمني إمؼًر

ذ ميكن ذإ طوة إملوكؼون ملاتةل مع جلنة  فهيم إمس َاح. أأما مبن أأًضا ثوكِؼيا من طرف لك إمللميني يف إمحدل خدول أأغٌلل إمغرفة إدلهَا إؤ ل إؤ ابمنس حة لأملاهَا، فال ًوخد حد أأدىن نوتوكِؼات ػىل إمؼرإئظ إؤ

س تورًة إجلدًدة، مرحع ساتق، من إميَئة إمناخدة.  غن خمرخات إحلوإر إموطين حول إجملمتع إملدين وإلأدوإر إدل (1/1ُُخس) أأمف ثوكِع، أأي مبا ًؼادل حوإيل 11ثولي إمؼرإئظ،حِث ٌشرتط ثوفر 

 .71ص: 
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 وإجراءاث البت فيهاالفرع الاالث: حول الهُأث اإلاعىُت بتللي العرائض  

ػاث الذولُت بلى البرإلاان هعلىت مخخفت في اظخلباٌ الػشاثن بففتها اإلااظعت التي  حؽحر ؤؾلب الدؽَش

 جمثل ؤلاسادة الؽػبُت التي جىبثم منها حمُؼ العلىاث العُاظُت.

خاـت داثمت، وفي هفغ العُاق، فةن الػشاثن اإلاىحهت بلى البرإلاان حعخلبل في ؤؾلبُت الذٌو مً وشف لجىت 

ت البرإلاان هما هى الؽإن في هىذا، في خحن جىحذ دٌو  هما هى الؽإن في ؤإلااهُا و الىمعا و بلجُيا، ؤو مً وشف ظىشجاٍس

بر ًمىً بسظاٌ الػشاثن بلى اللجىت البرإلااهُت  مثل بًىالُا والذاهماسن وهُىصٍلىذا ال جخىفش غلى لجان مً هزا اللبُل،

ت الخػلُم، ؤو الصحت، ؤو العىً...(. فُما جشظل الػشاثن في البرحؿاٌ مباؼشة بلى سثِغ اإلاػىُت بمىلىغها مثل)لجى

 .55مجلغ الىىاب الزي ًدُلها بذوسه غلى اللجان البرإلااهُت اإلاػىُت بالبث فيها

ؤما في الىمىرج اإلاؿشبي، فةهه كبل بًذاع الػٍشمت، ًجب غلى وهُل جلذًم الػٍشمت ؤن ًدُلً بإن مممىن 

ًذخل لمً اخخفاؿ العلىت ؤو الهُئت اإلاخللُت لها؛ والتي خذدها اإلاؽشع الذظخىسي في العلىاث الػٍشمت 

 الػمىمُت.

فةرا وان اإلافهىم الفلهي لػباسة العلىاث الػمىمُت كذ جم جىظُػه، لِؽمل ول شخق مػىىي غام له 

ت ؤو مىخخبت، جخىلى معاولُت مػُىت  ت ؤو مدلُت، بداٍس في بغذاد ؤو جىفُز ؤو جلُُم ظُاظت ـفت هُإة غمىمُت، مشهٍض

ل غباسة "العلىاث الػمىمُت" الىاسدة  44.14غمىمُت، فةن اإلاؽشع خعب اإلاادة الثاهُت مً اللاهىن الخىظُمي  جم جإٍو

ال لُلـا وجم خفشها في سثِغ الحيىمت وسثِغ مجلغ الىىاب وسثِغ مجلغ 2011مً دظخىس  15في الففل  ، جإٍو

ً، سؾم رلً فل ً اإلاؽشع لىهُل جلذًم الػٍشمت ؤو مً ًىىب غىه بًذاع الػٍشمت لذي العلىت اإلاعدؽاٍس
ّ
ذ مى

ت اإلادلُت ت اإلاػىُت، وجخىلى هزه  56ؤلاداٍس ل بًذاع الػٍشمت حعلمه العلىت ؤلاداٍس التي ًلُم في داثشة هفىرها ملابل ـو

خ ؤلاًذاع. 15غؽش) ألاخحرة بخالت الػٍشمت غلى العلىت الػمىمُت اإلاػىُت داخل ؤحل ال ًخػذي خمعت ( ًىما مً جاٍس

ذ ؤو الشظاثل  م البًر هزا فمال غً بمياهُت بًذاع الػٍشمت مباؼشة لذي العلىت اإلاػىُت، هما ًمىً جلذًمها غً وٍش

 .57ؤلالُىتروهُت

فعىاء حػلم ألامش بالػشاثن اإلالذمت بلى سثِغ الحيىمت، ؤو بلى ؤخذ مجلس ي البرإلاان، فةن لجىت الػشاثن 

ً( هي مً جخىلى 58ذي ول مً هزه اإلااظعاث الثالر)سثاظت الحيىمتاإلادذزت ل ، ومجلغ الىىاب، ومجلغ اإلاعدؽاٍس

دساظت الػشاثن، والخدلم مً اظخفاءها للؽشوه اإلاىفىؿ غليها في اللاهىن، وهي مً جخىلى ببذاء الشؤي خٌى 

                                                           
 .71خمرخات إحلوإر إموطين حول إجملمتع إملدين وإلأدوإر إدلس تورًة إجلدًدة، مرحع ساتق، ص:  - 55

 .11611من إملاهون إمتنظميي  7إملادة  - 56

ىل إمسوطات إمؼمومِة.إملتؼوق تتحدًد رشوط وكَفِات ممارسة إحلق يف  11611إملادة إمساتؼة من إملاهون إمتنظميي  - 57  ثلدمي إمؼرإئظ إؤ

حدإث جلنة  إمؼرإئظ دلى إحلكومة، مبرسوم رمق 11611من إملاهون إمتنظميي رمق  9تناء ػىل إملادة  - 58 ، تتحدًد ثبأمَف جلنة إمؼرإئظ 11/11/1117ضادر يف  16166771، مت إؤ

دة رمسَة ػدد   . 1119، ص: 11/16/1117ن تتارخي 6171وإختطاضاهتا وكَفِات سريىا ، حًر
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إلالبىلت ورلً في ؤحل ال ًخػذي الػٍشمت، وحػمل غلى اكتراح ؤلاحشاءاث التي جشاها مىاظبت في ؼإن الػشاثن ا

خ بخالت الػٍشمت غليها. 30زالزحن)  ( ًىما مً جاٍس

ففي خالت اظخىفذ الػٍشمت الؽشوه اللاهىهُت الالصمت، وخمِذ باللبٌى مً وشف اللجىت اإلاػىُت، وبىاء 

سثِغ مجلغ  غلى اكتراخاث هزه ألاخحرة، ًبذ سثِغ العلىت اإلاػىُت)سثِغ الحيىمت، ؤو سثِغ مجلغ الىىاب، ؤو 

جب غلى هزا ألاخحر بخباس سثِغ لجىت جلذًم الػشاثن  بالخذابحر  وؤلاحشاءاث التي  ً( في مىلىع الػٍشمت، ٍو اإلاعدؽاٍس

حػتزم العلىت اإلاػىُت اجخارها في اإلاىلىع. ؤما في خالت ما جبحن للجىت الػشاثن ؤن الػٍشمت ال حعخىفي للؽشوه 

)اإلاداٌ غليها الػٍشمت(  ًخبر وهُل لجىت جلذًم الػشاثن بلشاس مػلل بػذم كبٌى اللاهىهُت، فةن سثِغ العلىت اإلاػىُت

له بشؤي لجىت الػشاثن30الػٍشمت، ورلً في ؤحل ًجب ؤال ًخػذي زالزحن) خ جـى  .59( ًىما مً جاٍس

واإلاالخظ ؤن اإلاؽشع بن وان كذ خذد ؤحل الثالزحن ًىما إلخباس وهُل لجىت جلذًم الػشاثن بػذم كبٌى 

ٍمت، فةهه في اإلالابل لم ًدذد اإلاذة الضمىُت التي ًجب غلى سثِغ العلىت اإلاػىُت ؤن ًخخز فيها اللشاس النهاجي إلاأٌ الػش 

 الػٍشمت والخذابحر التي ظِخم اجخارها في خالت كبٌى الػٍشمت.

 

 خاجمت

وبؼشاهه في اللشاس بن ؤفمل وؤهمل ـىسة للمبذؤ والخىحه الذًملشاوي، هى الػمل غلى الاسجلاء بالؽػب، 

لت مباؼشة ؤو ؾحر مباؼشة.  العُاس ي، وحػل العُادة لألمت جماسظها بىٍش

، خُث هق غلى ؤن " العُادة لألمت، جماسظها مباؼشة باالظخفخاء، 2011وهزا ما ؤكشه الذظخىس اإلاؿشبي 

ففت مباؼشة باإلاؽاسهت في وبففت ؾحر مباؼشة بىاظىت ممثليها". بل غمل غلى فخذ اإلاجاٌ للمجخمؼ اإلاذوي بالخذخل ب

 الػمل البرإلااوي.

، في هزا الباب، 2011وال ؼً ؤن مً بحن ؤهم اإلاعخجذاث التي جىشط لهزا اإلابذؤ حاء بها الذظخىس اإلاؿشبي 

عي مً خالٌ  ل ملخمُاتها، هى بؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في العُاظاث الػمىمُت، والػمل الدؽَش والتي واٌ اهخظاس ججًز

ث، والػشاثن، بال ؤن مً خالٌ ملخمُاث اللىاهحن الخىظُمُت الفادسة في هزا اإلاجاٌ، وهما جدبػىا في جلذًم اإلالخمعا

ت، ؤو  مممىن هزا اإلالاٌ، الزي خاولىا بعىه وجىاوله مً حمُؼ حىاهبه ظىاء غلى معخىي ؤلاحشاءاث اإلاعىٍش

ٌ خٌى مذي جدلُم ألاهذاف اإلاشحىة منها، الهُئاث اإلاػىُت، فلذ ؤـبذ هزا الػمل وهزه اإلابادسة جىشح ؤهثر مً حعائ 

غلى اغخباس ؤن جلذًم اإلالخمعاث جيىن لذي اخذ مجلس ي البرإلاان، وفي خالت ما برا جم اظخدماس ؤلاؼياالث اإلاشجبىت 

ؼ اللىاهحن الحيىمُت غلى خعاب ملترخاث اللىاهحن البرإلااهُت، فةن مفحر هزا الجهذ  ت التي جدض ى بها مؽاَس باألولٍى

                                                           
 .11611من إملاهون إمتنظميي رمق  11، وكذإ إمفلرة إلأخرية من إملادة 11إمفلرة إلأخرية من إملادة  - 59
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ظِىماف بذون ؤدوى ؼً بلى ؤسؼُف سفىف البرإلاان، ألن ؤكص ى ما ًمىً فػله بمفحر هزه اإلالخمعاث، هى  الجاهذ،

جبىيها هملترح كاهىن مً ؤخذ ؤغماء البرإلاان، ؤو الفشق البرإلااهُت، وبالخالي فُمىً اللٌى غلى ؤن هثرة الحىاساث، 

كل فخذ كىىاث خاـت لهزا الىىع مً اإلالخمعاث، والىلاؼاث، واهذ بمثابت جمُِؼ للىكذ وألامىاٌ، ووان غلى ألا

 هةخالتها غلى ألاماهت الػامت للحيىمت مباؼشة، وهي مً ظدخىلى الشؤي في مفحرها، ومذي فػالُتها.

وفي هفغ العُاق، وان ًجب اؼتراه في لجىت جلذًم اإلالخمعاث ولجىت جلذًم الػشاثن ؤن جيىن راث  -

ً كاهىوي، دبلىم الذساظاث الػام  ت غلى ألاكل، ورلً مً ؤحل جفادي لُاع الىكذ والجهذ واإلااٌ بذون حذوي.    جيٍى

 

 

 

 اإلاراجع كائمت

ض البىاء الذًملشاوي باإلاؿشبامدمذ حجاجي: - ، غذد خاؿ خٌى ألادواس الذظخىسٍت للمجخمؼ معاهمت اإلاجخمؼ اإلاذوي في حػٍض

الشباه. -، مىبػت ألامىُت2015 ، 3ع:، ظلعلت الذساظاث الذظخىسٍت والعُاظُت، مجلت العلوم اللاهوهُتاإلاذوي باإلاؿشب، ميؽىساث 

 .78-52ؿ:

عيالؽامي ألاؼهب ًىوغ: - مجلت "، ميؽىساث اإلاجخمؼ اإلاذوي: دساظت في وبُػت جفىس اإلاجخمؼ اإلاذوي اإلاؿشبي"اإلاجاٌ الدؽَش

 .144 -117.  ؿ: 2014الثاوي ، ظلعلت الذساظاث الذظخىسٍت والعُاظُت، الػذد العلوم اللاهوهُت

اإلاجلت اإلاغربُت لإلدارة اإلاحلُت ، -دساظت دظخىسٍت جدلُلُت-بؼيالُت الىظام الذاخلي للبرإلاان في لىء الذظخىس  -سؼُذ اإلاذوس: -

ف الجذًذة2016-111، ظلعلت مالفاث وؤغماٌ حامػُت، الػذد والتىمُت  .2016، الىبػت ألاولى -الشباه-، مىبػت اإلاػاٍس

ني: - عُتظلُمان الخجٍش ، غذد خاؿ خٌى ألادواس آلالُاث الدستورٍت إلاساهمت اإلاجتمع اإلادوي واإلاواظىين في العملُت التشَر

، 2015، ظلعلت الذساظاث الذظخىسٍت والعُاظُت، الػذد الثالث مجلت العلوم اللاهوهُتالذظخىسٍت للمجخمؼ اإلاذوي باإلاؿشب، ميؽىساث 

 .51-28 الشباه،  ؿ:-مىبػت ألامىُت

ض: اللاهىن البرإلااوي اإلاؿشبي  ت وجعبُلُت(–مدمذ بىغٍض ع )دراست هظٍر  .2006وبػت  -اإلادمذًت -، مىبػت فمالت -مسعرة التشَر

ً الذًً:  ل -، مىبػت الىجاح الجذًذةالدستور وهظام الحىم في اإلاغربمدمذ ٍص  .2015الذاس البُماء، الىبػت ألاولى ؤبٍش

ف:  ؼ مفىفى بً ؼٍش ظبخمبر  1الػذد  سلسلت الوعي اللاهووي،ميؽىساث الضمً، وهظم الشكابت غلى دظخىسٍت اللىاهحنالدؽَش

 ظال.-، مىبػت بني اصهاظ2015ً

ػُتهبُل بىخمُذي: " - "، غذد خاؿ كشاءة في مؽشوعي اللاهىهحن الخىظُمُحن اإلاخػللحن بالحم في جلذًم الػشاثن واإلالخمعاث الدؽَش

ظلعلت الذساظاث الذظخىسٍت والعُاظُت، الػذد  مجلت العلوم اللاهوهُت،خٌى ألادواس الذظخىسٍت للمجخمؼ اإلاذوي باإلاؿشب، ميؽىساث 

 الشباه.  -، مىبػت ألامىُت2015الثالث 

عُت والركابُت للمجتمع اإلادويهىسالذًً كشباٌ:  مىبػت لُىا، الىبػت  ،2011دراست ملارهت على ضوء دستور -اإلابادرة التشَر

 .2014ألاولى
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 :الىصوص اللاهوهُت

ف سكم 2011ًىلُىص  29الذظخىس اإلاؿشبي ٌ ذة 2011ًىلُىص  29ـادس في  1.11.91، ظهحر ؼٍش ، بدىفُز هق الذظخىس، حٍش

خ  5964سظمُت غذد   .2011ًىلُىص  30مىشس، بخاٍس

عشي   الذظخىس الاجداد  العَى

 1978الذظخىس ؤلاظباوي 

خذ  مػاهذة  ، ا1992ماظتًر

، 25/05/2017ـادس في  2.16.773، جم بخذار لجىت  الػشاثن لذي الحيىمت، بمشظىم سكم 44.14اللاهىن الخىظُمي سكم 

ذة سظمُت غذد  خ 6574بخدذًذ جإلُف لجىت الػشاثن واخخفاـاتها وهُفُاث ظحرها ، حٍش  . 3409، ؿ: 01/06/2017ن بخاٍس

ف سكم  بخدذًذ ؼشوه وهُفُاث مماسظت الحم  44.14بدىفُز اللاهىن الخىظُمي سكم  28/07/2016ـادس في  1.16.107ظهحر ؼٍش

ذة الشظمُت غذد  خ 6492في جلذًم الػشاثن بلى العلىاث الػمىمُت، الجٍش  .  6074، ؿ: 18/08/2016، بخاٍس

ف سكم  بخدذًذ ؼشوه وهُفُاث مماسظت الحم  64.14اللاهىن الخىظُمي سكم بدىفُز  28/07/2016ـادس في  1.16.108ظهحر ؼٍش

ذة سظمُت غذد  ؼ، حٍش خ  6492في جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش  .6077، ؿ: 18/08/2016بخاٍس

ف  سكم  ل  2ـادس في  1.97.83مذوهت الاهخخاباث، ظهحر ؼٍش  اإلاخػلم بمذوهت الاهخخاباث  9.97بدىفُز اللاهىن سكم  1997ؤبٍش

ذة سظمُت غذد  خ  4470حٍش  570، ؿ: 03/04/1997بخاٍس

ش الترهُبي ألؼؿاٌ الىذواث الػلمُت اإلاخػللت باألدواس الذظخىسٍت الجذًذة للمجخمؼ اإلاذوي، لمً مخشحاث الحىاس الىوني  الخلٍش

 بالػالكت مؼ البرإلاان واإلاجخمؼ اإلاذوي.( اإلاالخم، ميؽىس ـادس غً الىصاسة اإلايلفت 6/6خٌى اإلاجخمؼ اإلاذوي وألادواس الذظخىسٍت الجذًذة )

 مخشحاث الحىاس الىوني خٌى اإلاجخمؼ اإلاذوي وألادواس الذظخىسٍت الجذًذة،.

  J. Claude Becane : La Loi, Dalloz 1994  

 

 اإلاواكع ؤلالىتروهُت

 .https://europa.euاإلاىكؼ الشظمي لالجداد ألاوسوبي غلى ؼبىت الاهترهِذ

  www.mcrp.gov.maاإلاىكؼ الشظمي للىصاسة اإلايلفت بالػالكت مؼ البرإلاان واإلاجخمؼ اإلاذوي،   

 www.sgg.gov.ma اإلاىكؼ الشظمي لألماهت الػامت للحيىمت اإلاؿشبُت 
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 امللخص :

نم حؿعى هظه الضعاؾت لدؿلُـ الػىء نلى الىفىط ؤلاًغاوي وامخضاصاجه الجغغافُت في الخلُج ،فمىظ الىهلت ألاولى لىضىى الؿلؿت الضًيُت للح

اؾخلهام ججغبت الهثماهُحن وؾغى شهاع جطضًغ الثىعة لخدقُق الضولت ؤلاؾالمُت الهاإلاُت التي جمخض عقهتها بقُاصة الخامئُني و ؾقىؽ الشاه ؤلاًغاوي جم 

اػهت ؤصواعها الجغغافُا مً اإلادُـ الهاصي لألؾلس ي  بضءا مً جىاعها ؤلاقلُمي ، فقض خكُذ مىؿقت الخلُج الهغبي باهخمام لبحر مً ؾغف بًغان وؾهذ إلاى 

ها ؤلاقلُمُت و الخهاؾي بظماء في الخهامل مو ؤػماث اإلاىؿقت باؾخغالى قىتها الىانمت التي جهلذ همىطجا مشها في اإلاىؿقت في مغخلت بما ًخىافق مو ؾمىخات

م  ، و مان مً الجلي ؤنها ؾدؿعى الؾخغالى مل فغضت لخدقُق ؤهضافها  2006ما بهض ؾقىؽ الهغاق وؤنلىذ نً هفؿها لقىة بقلُمُت في خغب لبىان ؾىت 

في هظه الضوى هظا ما ؤلضجه مىجت الثىعاث الهغبُت ، واؾخؿانذ بًجاص صوع وقانضة لها وجىؾُو إلاهاهتها في الهضًض مً الضوى  بحجت الضفام نً مطالحها و 

هي الظي لؿاإلاا جمحزث نالقاتها بالشض واإلاض ولما حهغف اله القاث ؤلاًغاهُت الحالُت في قل الخضزل الضولي ألاجىبي لمىافـ صولي في اإلاىؿقت  زاضت ألامٍغ

 فترةمً الخغحراث التي ًطهب ؤن ًخم جدلُل ؤو جىقو عصة الفهل ؤلاًغاوي بػاء ألاخضار اإلاخىالُت نلى الؿاخت ؤلاًغاهُت .

 الــضوع ، جطضًغ الثىعة ، الخلُج الهغبي ، التهضًض ألامني ، البرهامج الىىوي .:الكلماث املفخاحُت

Abstract : 

This study seeks to highlight The Iranian influence and its geographical extensions in the Gulf, from the very 

beginning of the arrival of the religious authority to the rule led by Al-Khamnai and the fall of the Shah of Iran was 

inspired by the experience of the Ottomans and overshadowed the slogan of exporting the revolution to achieve 

the world Islamic State that extends The Gulf region has received great attention from Iran and has sought to 

balance its roles in line with its regional ambitions and to deal intelligently with the region's crises by exploiting its 

soft power, which has made it a model. It was clear that they would seek to exploit every opportunity to achieve 

their goals, and this was confirmed by the wave of Arab revolutions, and was able to find a role and a base for it 

and expand its position in many countries under the pretext of defending Their interests in these countries in light 

of foreign international intervention as an international competitor in the region, especially the American, whose 

relations have always been characterized by tension and tide, as the current Iranian relations are known, a period 

of changes that are difficult to analyze or anticipate the Iranian reaction to the successive events on the ground. 

Iranian. 

Key words  :The role, exporting revolution, the Arabian Gulf, the security threat, the nuclear program 
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 ملــــــذمـت

ؤلاًغاوي واخضا مً ؤهم اإلاىاغُو التي خكُذ باهخمام لبحر في الؿاخت الضولُت والهغبُت بمـا الىفىط ٌهخبر مىغىم 

اث  وزاضــت فــي اإلاجــاى البدصـــي ، فطــهىص القــىة ؤلاًغاهُـــت خمــل مجمىنــت مـــً ًثحــره مــً جــضى واؾـــو نلــى مسخلــ  اإلاؿـــخٍى

سُــت و الؿُاؾــُت اإلاخػــاعبت ألاوجــه ، خُــن ؤن لثحــرا مــً الضاعؾــحن ٌهخقــضون ؤن ؤػمــت الهالقــاث ؤلاًغاهُــت  اإلاهؿُــاث الخاٍع

عاث الضًيُــت للحنــم ، الحالُــت لِؿــذ ولُــضة الكــغوف الغاهىــت بــل حهــىص لفتــرة مــا بهــض ؾــقىؽ الشــاه ؤلاًغاوــي وضــهىص الخُــا

لنــــً ألاػمــــت الهغاقُــــت مــــان لهــــا الــــضوع فــــي الخغؿُــــت نلــــى هــــظه الخػــــاعباث بــــحن بًــــغان و مدُؿهــــا الخــــاع ي ، وجــــاء  خــــخالى 

هي بمثابت ؤلانالن الغؾمي لبروػها للهلً ولم جنً بضاًت البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي بال فطال جضًـضا لطـغام قـاثم مىـظ  ألامٍغ

فاإلاغخلــت التــي جلــذ هـــظا الفطــل هــي هخــاال مــل هــظه الخفـــانالث الؿــابقت التــي جفؿــغ اإلاهؿُــاث التــي شـــابذ  فتــرة ، و بالخــالي

 .2011ؤػماث الحػىع ؤلاًغاوي في مغخلت ما بهض الثىعاث الهغبُت بهض الهام 

 

: اإلاخإمل للؿلىك ؤلاًغاوي في مىغىم جغلحزه نلى مىؿقت الخلُج  الهغبي بانخباعه ؤخض ؤهّم هقاؽ  أهمُت الذساظت

وجىص مخؿلباث جغهً صوعها في ؤلاقلُم وحؿاهم في جضنُم مىقفها ؾىاءفي مىاجهت  و  هخمام الغثِؿُت باليؿبت لها.

نُت.، ًغي ؤن بًغان  وزطىًضا ألاؾغاف ؤلاقلُمُت ألازغي،ؤو في مىاجهت بهؼ القىي الضولُت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ج مً  نخباعاث اإلاطلحُت  ؾهذ بلى مماعؾت صوع وشـ في الشغق ألاوؾـ و  بلى مٍؼ
ً
باالزظ في الخلُج  مؿدىضة

البراغماجُت و نخباعاث اإلاظهبُت و ألاًضًىلىجُت، ومهخمضة نلى الهضًض مً ألاؾالُب وألاصواث التي ًغجبـ بهػها بالقىة 

خُن لهبذ بًغان صوعا باعػا في جغؾُم ؾُاؾتها و صوعها  اججاه  القػاًا  الضولُت .طلبت، وبهػها آلازغ بالقىة الىانمتال

 وؤلاقلُمُت والهغبُت مثل ألاػمت الؿىعٍت  الُمىُت ألالثر بغوػا في الؿاخت الضولُت .

 

ؿقت الخلُج ما بحن اإلاهاهت  ؾتراجُجُت حؿعى الضعاؾت للخؿغق  بلى الخىجهاث ؤلاًغاهُت في مىأهذاف الذساظت :

ومخؿلباث الضوع مً زالى الكغوف ؤلاقلُمُت والضولُت التي ؾانضث بًغان نلى اإلاض ي في مشغونها الخىؾعي زاضت 

وؤنها ؤضبدذ في قغف قطحر مفخاح الخفانالث الؿُاؾُت وألامىُت في اإلاىؿقت الخلُجُت ولها بمخضاصاث في مسخل  صوى 

 ىدها ألافػلُت في الخهامل الضولي في مىؿقت حهخبر ؤؾاؾا مدل ججاطب زاع ي ما بحن القىي الضولُت.اإلاىؿقت ما م

:شهضث نهاًت ألالفُت الثاهُت ومؿلو ألالفُت الجضًضة ؾلؿلت مً ألاخضار والخدىالث ؤؾهمذ  إشكالُت الذساظت

ز الخىفُظ نلى الؿاخت ؤلاقلُمُت الى أي وهظا ما ًضفهىا لؿغح ؤلاشهالُت الخالُت :   في بزغاال الؿمىخاث ؤلاًغاهُت بلى خّحِ

 ؟.مذي ًمكن أن ًخمذد الذوس إلاًشاوي في مىطلت الخلُج الػشبي في ظل ألاحذار املخىالُت 

 الذساظاث العابلت : 

جم  نخماص في هظه الضعاؾت نلى اإلاىهج الىضفي الظي ًقخض ي جىاوى اإلاهلىماث الهلُت والجؼثُت مىهج الذساظت :

اث اإلاخغحراث مابحن اإلادلُت وؤلاقلُمُت والضولُت، ومً زالى الخؿغق  للضعاؾت ، و لظا الهمل نلى جدضًض ؤغلب مؿخٍى

اث ؤلازغ  ،و لإلخاؾت بمسخل  الجىاهب  إلاىغىم الضوع ؤلاًغاوي فةهه ًخؿلب وض  ؾبُهت هظا الضوع وجدضًض مل مؿخٍى

اإلاخضازلت في هظا مىغىم جم  نخماص ؤًػا نلى نضة ؤصواث منها ؤصاة اإلاىهج اليؿقي لخدلُل ؤبهاصها اإلاسخلفت  في قل 
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مجمىنت مً اإلاخغحراث ؤزغث بشهل مباشغ ؤو غحر مباشغ في مىغىم الضوع ؤلاًغاوي وجدضًض ؤهماؽ الخدىى في الؿلىك 

 ًااوي وبناصة جيؿُق ؤفهاع ومفاهُم الضعاؾت بما ًسضم الؿُاق الهام للمىغىم.ؤلا 

 

املحىس ألاول : الامخذاد إلاًشاوي في مىطلت الخلُج الػشبي مابين مخطلباث الذوس وضىابط 

 الفػل.

 إًشان ومىطلت الخلُج الػشبي: دساظت جُىظُاظُت واظتراجُجُت:1.

جخمىقو مىؿقت الخلُج الهغبي في جىىب غغب آؾُا نلى مؿاخت جقضع بؿبو الخلُج الػشبي:املىكؼ الجغشافي ملىطلت .أوال

ؤل  ملم مغبو، ًدضه مً الشغق الؿاخل ؤلاًغاوي الظي جقؿىه قباثل نغبُت  250وحؿهحن ؤل  مُل مغبو ؤي ما ٌهاصى 

غة الهغبُت ختى مػُق هغمؼ، زم ًىفخذ نلى زلُج نما ن جىىبا، ؤما في الشماى فُدضه بًغاهُت، ومً الغغب شبه الجٍؼ

تراوح نغغه ما بحن  800الهغاق، وجبلغ ؤبهاص الخلُج الهغبي  لم  47لم مغبو في قؿمه الجىىبي و 290لم مغبو ؾىال ٍو

صعجت شغقا وزؿي نغع  57صعجت و 48لم وهى ًقو بحن زؿي ؾىى 150نىض مػُق هغمؼ، ومخىؾـ هظا الهغع هى 

 1. صعجت شماال  30صعجت و 54

ذ وإلاماساث ػم مىؿقت الخلُج الهغبي لالمً صوى مجلـ الخهاون الخلُجي الؿختوهي :وج ن والكٍى )البحٍش

ذ و الهغاق في شماى الخلُج من إًشان والػشاق باإلغافت الى مل  وغمان و كطش و العػىدًت ( خُن جقو مل مً  الهٍى

ً ؤما في الجىىب جىجض مل مً صولت نمان الهغبي ؤما مً غغب الخلُج مل مً اإلاملنت الهغبُت الؿهىصًت وقؿغ  والبدٍغ

وؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة ؤما باليؿبت لـخمىقو بًغان باليؿبت للخلُج فهي جقو في القؿم الشغقي اإلاؿل نلى الخلُج 

 .2الهغبي

 بالخلُج تهخم ناإلاُت ؾُاصة نً جبدن صولت مل جهل الظي الهغبي الخلُج صوى  به جؼزغ الظي  ؾتراجُجي ٌهخبراإلاىقو

 ؤهمُت ننها جغجبذ والتي الجغغافُت ألاهمُت هدُجت لبحر اقلُمي و صولي باهخمام خض ي ازغها نلى التي و الهغبي

 الهىاضغ زالى مً  قخطاصًت ألاهمُت جبرػ و الطخمت واخخُاؾاجه الىفـ بةهخاال جمخهه بفػل واقخطاصًت اؾتراجُجُت

 الخالُت :

ت و ؾتراجُجُت باليؿبت للمطالح الغغبُت نمىما أ/ البترول:  حهض مىؿقت الخلُج الهغبي اخضي اهم اإلاىاؾق الحٍُى

نُت بىجه زاص، لِـ بؿبب مىقهها الجغغافي فدؿب واهما ألهمُتها الىفؿُت اط جمخلو الثر مً زلصي  خخُاؾي  وألامٍغ

                                                           
، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية  ، كلية االقتصاد والعلوم  االمريكية"–"حرب الخليج الثانية والعالقات العراقية هنلة حمجوب امحد ، - 1

 .14،ص 2003االجتماعية ، جامعة اخلرطوم ،
مذكرة ماسرت يف العلوم السياسة ختصص ( ''،3112-0991األوروبي  في منطقة الخليج العربي لفترة )–''التنافس األمريكي خبتة مزيان،  - 2

 .39جياليل بونعامة ،مخيس مليانة ، ص حتليل السياسات اخلارجية ، جامعة
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وجقو نلى شاؾئ الخلُج اهم 1.الىمى  قخطاصي الهالمي الهالمي مً الىفـ ؤي الؿلهت  ؾتراجُجُت التي ًخىق  نليها 

ً والتي جنغع زلن اهخاال الؿهىصًت مً الىفـ ، لما جقو نلُه اهم مىاوئ جطضًغ الىفـ وهي  غ بالبدٍغ مهامل الخنٍغ

ا ، ملُىن بغمُل ًىمُ 75ففي الىقذ الظي وضل فُه ؤلاهخاال الهالمي مً الىفـ خىالي  2''نُضان ، البطغة ، الضمام .

ت  نلى الؿلب جبلغ خىالي  اصة ؾىٍى  2010ملُىن بغمُل ًىمُا  ًخىقو ان ًطل الؿلب الهالمي نلى الىفـ نام  5.1وبٍؼ

مما  2020ملُىن بغمُل ًىمُا نام  115ملُىن بغمُل بغافي ًىمُا  وان جغجفو مهضالث ؤلاهخاال الىفؿي الى  30خىالي 

اصة اإلاخىقهت في الؿلب الهالمي نلى الىفـ ٌهني ان صوى الخلُج ؾخهىن اإلاطضع  ؾاس ي  ف  3.ي جامحن الٍؼ

ت : ٌهض مػُق هغمؼ ؤخض ؤهم اإلامغاث اإلااثُت في الهالم وؤلثرها خغلت للؿفً، بط ٌهبره ما ب/ املضائم واملىافز البحٍش

قو مػُق هغمؼ في مىؿقت  6هاقلت هفـ ًىمُا بمهضى هاقلت هفـ مل  3020بحن  الخلُج صقاثق في ؾاناث الظعوة.ٍو

فطل ما بحن مُاه الخلُج الهغبي مً جهت ومُاه زلُج نمان وبدغ الهغب واإلادُـ الهىضي مً جهت ؤزغي. جؿل نلُه  ٍو

ت فُه بانخباع ؤن  مً الشماى جمهىعٍت بًغان ؤلاؾالمُت ومً الجىىب ؾلؿىت نمان التي حشغف نلى خغلت اإلاالخت البدٍغ

 .4ممغ الؿفً ًإحي غمً مُاهها ؤلاقلُمُت

ؿذ اإلااجي باؾم الخلُج الهغبي مىدشغة وبشهل لبحر في ؿن حؿمُت هظا اإلاب:ُا : الخلُج الػشبي أم الخلُج الفاسس يزاه

اإلاىؿقت الهغبُت بغمتها وهي طاث الدؿمُت التي حؿخهملها اإلاىكماث الضولُت و الضوى الهغبُت ؤًػا ، لما ان ألامم اإلاخدضة 

مي ،ومً جهت ؤزغي اًغان جؿلق نلُه الخلُج الفاعس ي هظا ما ولض زالفا حهترف بهظا  ؾم ؤًػا وحؿخهمله بشهل عؾ

 5خىى الدؿمُت بحن اًغان والضوى ألازغي .

جؼنم بًغان ؤن ؾىاخل الخلُج الهغبي الغغبُت ماهذ مؿخهمغاث جابهت إلاملنت الفغؽ قبل  وباليؿبت إلًغان

ؤؾلقذ نلى الخلُج، وجىنغ وجىص ؤي اؾم آزغ لهظا  هي الىخُضة التي " الفاسظُت"ؤلاؾالم، لما ؤنها حهخبر الدؿمُت

ًْ ؤزاع الخالف نلى حؿمُت الخلُج الهغبي  محمذ سضا شاهو ٌهخبر  "الخلُج الفاسس ي"اإلاؿؿذ اإلااجي غحر حؿمُت  ى َم ؤوَّ

، وطلو في ؤنقاب بنالن وػعاء ؤلانالم في صوى الخلُج في ؤواؾـ الؿبهُيُاث نً جإؾِـ 
ً
 وقهغا

ً
وؤضَغ نلى حؿمُخه ػوعا

ت الشاه ,وقغع سحب جمُو ؾفغاثه مً صوى الخلُج. ومان الالفذ آ هظاك "ومالت ؤهباء الخلُج الهغبي"، ما ؤزاع نىطٍغ

وقض 6.مً اؾم الىمالت "الػشبي"مؿاعنت وػعاء ؤلانالم في صوى الخلُج الهغبي بلى نقض جلؿت ؾاعثت خظفىا زاللها ملمت 

با وفي مهكم اإلاهاهضاث والىزاثق الضولُت الحضًثت قبل نام  قل اؾم الخلُج الفاعس ي مؿخسضما في مل الخغاثـ جقٍغ

)إًشان ُت التي ماهذ ؾاثضة في الحقب الؿابقت نىضما ماهذ بالص فاعؽ . ولهل هظا مغصه بلى الىقاجو الجُىؾُاؾ1960

                                                           
، )االمارات العربية ادلتحدة : دار اخلليج العريب للصحافة  المستقبل االستراتيجي للخليج العربي ، التقرير االستراتيجي الخليجيالغفلي علي امحد ، 1

 .231(، ص  2002-2001والطباعة والنشر 
 .25امحد، مرجع سابق الذكر،  ص  جوبحمهنلة  2
 .231علي امحد ، مرجع سابق الذكر ، ص الغفلي 3
 .20(، ص  2013بريوت: دار الفارايب ،،  )مضيق ىرمز والصراع األمريكي اإليرانيعلي ناصر، ناصر  -4
 bit.ly/3bmsUUehttps//::  10/12/2019يف:حممد حممد ، اين يقع اخلليج العريب ، متحصل عليه من الرابط  - 5
 https://bit.ly/2WKmiel 20/2/2020مصطفى حسني ، القبول األمريكي لتسمية اخلليج بـ)الفارسي( ، مت التصفح من الرابط  يوم :   -6

https://bit.ly/3bmsUUe
https://bit.ly/2WKmiel
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وجغي في اإلاطؿلح ألازحر اؾخسضاما مداًضا ًفض ي بلى الخىاػى "الخلُج" " ؤو "الخلُج الػشبيوال حهترف بمطؿلح  حالُا(.

خي للممغ اإلااجي.  1نً  ؾم الخاٍع

 

 .الخىجه إلاًشاوي من مىظىس ملاسبت الذوس .2

اث اإلاهمت في خقل الهالقاث الضولُت والتي القذ احؿانا لبحرا في اإلاجاى الؿُاس ي حهخبر ه ت الضوع مً الىكٍغ كٍغ

والتي ماهذ نباعة نً مقاى  1790.خُن قهغث ؤوى مغة في ؤصبُاث الؿُاؾت الخاعجُت بهض وشغ صعاؾت "هىلؿتي" نام 

فُه نلى فنغة ؤن الخطغفاث الخاعجُت للضولت قاثمت . وعلؼ " مفهىم الادواس الىطىُت في العُاظت الخاسجُت"بهىىان 

ت وصوع الضولت في الىكام الضولي. نلى  2الخطىعاث واإلاهخقضاث التي ًدضصها ضاوو القغاع خىى هٍى

ت الضوع وجىص نضة ؤصواع ًمنً ان جخسظها الضولت في مدُؿها  ؤلاقلُمي فهىاك مً جخسظ الىمـ  وجفترع  هكٍغ

ىمـ القاثض وقض جفغع الكغوف اإلادُؿت همـ مهحن نلى الىخضاث الؿُاؾُت.وقض ؾهذ اإلاؿاوم وهىاك مً جمُل لل

ق مباشغ وغحر مباشغ وبىؾاثل مسخلفه  عغم ؤن  مدىعي اًغان للهب صوع بقلُمي في مىؿقه الخلُج الهغبي  وطلو بؿٍغ

مً القىم  ،و الؿُاؾت وجازغ نلى ألا  هىاك الهضًض مً الخهقُضاث التي جدُـ بمؿخقبل اًغان وصوى الخلُج الهغبي

الخاعجُت ؤبغػ ألاؾـ التي قامذ نليها القىة الىانمت إلًغان في الشغق ألاوؾـ، زاضت و ؤنها جمثل ؾلىك الىكام 

 في جدقُق 
ً
الؿُاس ي ؤلاًغاوي وعصوص ؤفهاله ججاه مسخل  القػاًا ؤلاقلُمُت والضولُت، فهي بال شو ؤلثر ألاؾـ جإزحرا

ت ؤو الضناثُت بلى جاهب ما ألاهضاف واإلاطالح ؤلاًغا هُت التي حؿدثمغ ؤصواث الضبلىماؾُت منها و قخطاصًت ؤو الهؿنٍغ

ؾغوخاث ومباصعاث حهؼػ الهالقاث الثىاثُت ؤلاقلُمُت والضولُت وبؿلؿت شغنُت لحهام وضاوعي القغاع  جمخلنه مً قُم و

 في الجمهىعٍت ؤلاًغاهُت.

جاهلها في بؿـ هفىطها صازل مدُؿها ؤلاقلُمي، بغُت لهب صوع  جداوى بًغان ؤن حؿخغل ما لضيها مً ؤوعاق

خي، وبخضي ؤلاشهالُاث التي واجهذ بًغان في  قُاصي، ٌهنـ قضعاتها و امهاهُاتها الحقُقُت، وزقلها الحػاعي والخاٍع

إلغافت بلى ؤنها بلض . با3ؾُاؾتها الخاعجُت، خُن عاوخذ ؾُاؾتها بحن اإلاثالُت )الهقاثضًت( والىاقهُت، بحن القىى والفهل

هامي جفخقغ بلى ؤلامهاهُاث الهافُت لخىفُظ صوعها الؿمىح، الؾُما ّ ؤن هظا الىفىط ؤلاقلُمي جاء في لثحر مً ألاوقاث نلى 

خؿاب الخىمُت ؤلاًغاهُت الضازلُت واخخُاجاث اإلاجخمو ؤلاًغاوي، زاضت في قل الحطاع اإلاػغوب نليها، ً فػال نً 

بؿبب فشل ؾُاؾاتها  قخطاصًت الضازلُت اإلاهاعغت لؿُاؾت بًغان الخاعجُت الؿمىخت طاث   خخجاجاث الضازلُت

الهلفت الهالُت، وزاضت جضزلها في لبىان والهغاق وفلؿؿحن وغحرها مً اإلاىاؾق وألاقالُم ألازغي، خُن اؾدىفظ طلو 

 مً مىاعصها.

                                                           
1

 https://bit.ly/2vNPjuu: 11/01/2020، مت التصفخ من الرابط :  يوم  تقرير الجزيرة نتعبد العظيم الشيخ،إيران وتسمية اخلليج العريب ، -
2
-Cameron G. thies. « Role theory and foroign policy ».from web sitein  04/01/2020 https://bit.ly/2xlMIYS 

برلني ،ادلركز الدميقراطي العريب ، 04،العدد،التقرير السياسي :القوة الناعمة إليران يف الشرق األوسط  ،ةمجلة مدرات إيراني، هبة غريب ، اجملايل إياد  -3
 .16م ص 2019،يونيو  04أدلانيا، العدد 
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ى ؤن بًغان جدبنى همؿحن الىمـ اإلاىاػن والىمـ وبالخالي فاهه خؿب ؤهماؽ الضوع التي جخسظها الضوى ًمنً القى 

حن الضازلي والخاع ي ،  القاثض مً زالى مداولت الخفانل ؤلاًجابي فهضا الىاقو جفغغه الخؿىعاث الغاهىت نلى اإلاؿخٍى

ومؿاهمت اًغان في القػاًا ؤلاقلُمُت حؿاهم في جثبُذ صوعها في اإلاىؿقت زاضت مىؿقت الخلُج الهغبي التي هي مدل 

ض مً ألاهمُت  ؾتراجُجُت إلًغان في ؤ ت بطفت زاضت  وجٍؼ هكاع اإلاجخمو الضولي إلاقىماتها الجُىاؾتراجُجُت و الؿاقٍى

 الىكام الهالمي .

 

ت املجال الحُىي 3  .الخمذد إلاًشاوي في مىطلت الخلُج الػشبي وفم جصىساث هظٍش

ٍت ظُاظُت:ًمنً حهٍغ   ًٍ حٍيّ بلى مؿاخٍت مً  املجال الحُىي كىظٍش باهه )خاجت الضولت التي انُخبَرث لهاث

غ جىّؾو الضوى النبري نلى خؿاب الضوى ألازغي، لخإمحن خاجاث  ألاعاض ي ؤوؾو ملما همذ ؤلثر( ؤي بمهنى نام: هى جبًر

 1شهبها، صون الىكغ بلى خاجاث الشهىب في هظه الضوى، بال بما ًدىاؾب مو مطلحتها.

اهتهاء الحغب الباعصة وقُام الىكام الضولي الجضًض وما ًىؿىي نلُه مً مباصت وقىانض الخهامل   اهه بهض 

الضولي مبيُت نلى ؤؾاؽ الخإزغ بمهؿُاث الثىعة اإلاهلىماجُت وجىقُ  مسغجاتها فُما ًدضم مطالح الضوى  الؾُما 

نُت لم ٌهض ممنىا او مغجحا نلى ؤلاؾالق ان حهى  ص الضعاؾاث التي جدىاوى مفهىم اإلاجاى الحُىي الىالًاث اإلاخدضة  مٍغ

نلى ؤؾـ جغغافُت بدخت والتي جمثلذ في فطل الهالقاث الؿُاؾُت نً الهالقاث  قخطاصًت والتي مان  لتزام بها 

ت نىه في مجاى اإلاماعؾت الهملُت بحن الجغغافُا و قخطاص مً جهت وبحن مىالبت قاهغة الهىإلات  ؤوضح في مجاى الىكٍغ

ه مً مهؿُاث ؾُاؾُت واقخطاصًت وزقافُتبه ،ونلُه جؿىع مفهىم اإلاجاى في مدىاه ألاضلي )ألاعع( الى 2ل ما جدخٍى

 فػاءاث ؤوؾو اقخطاصًت واجخمانُت في قل جؿىعاث البِئت الهاإلاُت.

الشاه ومً هضا اإلاىؿلق لخخجاوػ بًغان مشاملها الضازلُت جىجهذ هدى صوى الجىاع الجغغافي في مداولت مً هكام 

لِشغل الشهب بمىاػناث زاعجُت فهظا اإلاشغوم ٌغؿي بهباءة الدشُو فُسضم لال مً الجاهب الؿُاس ي والضًني، فلقض 

حهضث ؤهضاف الؿُاؾت الخاعجُت ؤلاًغاهُت في مىؿقت الشغق ألاوؾـ خضوص  هخمام باألمً القىمي وؤلاقلُمي بلى 

ت وجىؾُو هفىطها في اإلاىؿقت  و بؾالمُت، مغخلت الهُمىت وبؿـ الىقىص في مىاؾق نضًضة نغبُت ونملذ بًغان نلى جقٍى

في  وشغ الدشُو لهىطغ مهم لخىلُض القىي الىانمت ؤلاًغاهُت :وزاهيهما جطضًغ الثىعة ؤلاًغاهُت :أولهما نلى بهضًً ؤؾاؾُحن

 3مىؿقت الخلُج.

صواع في اإلاىكىمت الخلُجُت مً زالى ؾغح بدن اإلاسخطىن ؤلاقلُمُىن جىػَو ألا : جىصَؼ ألادواس في املىظىمت الخلُجُت -

ً الىكام الخلُجي، بط خضص مل "الاهضالق" مفهىم  دشش وطاسق إظماغُـل لمفهىم ؤؾاس ي ؾاهم في جهٍى من باًىذس وبٍش

                                                           
 02/02/2020https://bit.ly/2UvwjsVيف متحصل عليه من الرابط ، مركز العراق الجديدسامي اجلنايب ، ايران ونظرية اجملال احليوي ، 1
)الواليات المتحدة االميركية(  والوسائل ألىدافنظرية المجال الحيوي دراسة في االبعاد الجيوسياسية  والة كلية الرتبية للبناتجم شريف ، سراء كعودإ- 2

 .314ص  2014. 25، ، جملد  نموذجا
يوم متحصل عليه من الرابط   مركز الروابط للبحوث  والدراسات االستراتيجيةايران و تأثريها االقليمي يف منطقة الشرق األوسط، ،التجاين  دالل3-
27/02/2020https://bit.ly/3brzjgZ 

https://bit.ly/2UvwjsV
https://bit.ly/2UvwjsV
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 للطغام الهغبي ؤلاؾغاثُلي الظي ًخمغلؼ في القؿام اإلاغلؼي للمىــكىمت الهغبُت ، فةن بحرؾىن 
ً
مغلؼ الىكام الهغبي ؾبقا

Birson  عؤي جطانض الضوع الؿهىصي في مؿاع الؿالم الهغبي ؤلاؾغاثُلي بهض  وسحاب اإلاطغي بزغ جىقُــو اجفاقُت

نلى ؤهه اهؼالق إلاغلؼ الىكام الشغق ؤوؾؿي بلى الخلـُج، وخللـها ؤهضعؾـىن وفـق مفهـىم  1978لمبضاًفُض نام 

 1اؽ مغلؼ الشغق ألاوؾـ نً بقلُم الخلُج  وشقاق" الظي خضر في الىكام الهغبي مً زالى فو اعجب"

 املحىس الثاوي: إًشان والخلُج الػشبي غىاصش الاهفصال والاجصال

 .الشؤٍت إلاًشاهُت ألمن الخلُج الػشبي وصشاع ألادواس.1

نغف ؤمً الخلُج باهه جدقُق  مً و ؾخقغاع والؿمإهِىت بهضم الخهغع لالغؿغاب او أوال. مفهىم أمن الخلُج:

ػشف أمن دول مجلغ الخػاون الخلُجي بأههالخغحر الظي يهضص ألاوغام القاثمت ؾىاء مً الضازل ؤو مً الخاعال،  : َو

ما جقغها القُاصة الؿُاؾُت لضوى الغاًت  ؾتراجُجُت لهظه الضوى، والتي جخفق مو اإلاباصت واإلاطالح الىؾىُت  خؿب

مجلـ الخهاون، لحماًت لُان صوى اإلاىؿقت وخقها في البقاء، وؾُاصتها وهُبتها في اإلاجخمو الضولي، وشاعلتها في جدقُق 

 ًجمو بحنالسلُجي الالمً  مشتركخطوع   في المجلؽ بل ء األنػاى الصوجطل ؤن  مً القىمي الهغبي، ومً اإلاخىقو 

اجه  وجدضًض ؤ و هصُص الخحهُحن مطاصع   ق ؤهصاف الؿُاؿت الصفانُت ـؿخعاخُجُت السلُجُت المودصة لخدقُ وبىاء لٍى

 2السلُجُت.

لقض افغػث الؿُاؾت  الخاعجُت ؤلاًغاهُت الهضًض مً زاهُا. الخىجه الاًشاوي في الامن الاكلُمي ملىطلت الخلُج الػشبي:

ظلذ الجهىص الضبلىماؾُت ؤلاًغاهُت جهىصا لخدقُق الخقاعب مو الخىجهاث في مىؿقت الخلُج الهغبي بشهل نام وقض ب

صوى اإلاىؿقت، وخغضذ نلى ؤن ًهىن حهاملها مو مل صولت نلى خضي وطلو الزخالف جإزحر جىجهاتها نلى مل صولت، لما 

غاعها ؾىاء في  حهض اًغان مً اهم ألاؾغاف الغحر نغبُت  واإلاهىُت باألوغام في مىؿقت الخلُج ، والتي تهضص امنها واؾخق

او في نهض الىكام الجمهىعي ؤلاؾالمي هدُجت ألؾمام الىكامحن في اإلاىؿقت، ومان  الشاه وشاوينهض هكام الحنم اإلالهي 

، غمً مشغونها الخلُج الػشبيالؾخالء اًغان نلى الجؼع الهغبُت الثالر اوى زؿىة فهلُت إلًغان للؿُؿغة نلى 

وقض ؤصث الخؿىعاث الضولُت وؤلاقلُمُت ( 3)امت والخلُج الهغبي بطفت زاضتاإلاغؾىم ججاه مىؿقت الشغق ألاوؾـ ن

واإلاخمثلت في انهُاع  جداص الؿىفُاحي وقهىع الىالًاث اإلاخدضة ألامحرلُت لقؿب مهُمً بزغ اهتهاء الحغب الباعصة، وخغب 

الهغبي و ؾاع الجُىبىلُدُهي لطالح اًغان  الخلُج الثاهُت الى وشىء ازخالى لبحر في الخىاػن  ؾتراجُجي بمىؿقت الخلُج 

ق اؾخغالى الخلل في جىاػن القىي نلى الطهُض ؤلاقلُمي ، خُن حهمل  وخاولذ اًغان لهب صوع خامي الخلُج نً ؾٍغ

                                                           
مقدمة للحصول على شهادة ادلاجستري يف العلوم رسالة ،الباردة" الحرب بعد اوسطي الشرق النظام في اإليراني اإلقليمي "الدورعيساوي ،امنة  -1

 .2010 ،2009 اجلزائر ، باتنة، خلضر اجحلا الدولية،جامعة والعالقات السياسية العلوم قسم السياسية،
، رسالة مقدمة للحصول "3119الى عام0991من عام  منطقة الخليج العربيفي  ليميةالقوى اإلق توازن  واجاألخطار التي توحممد عصام خوجة اكرب ،" - 2

 120، ص 2010على درجة ماجستري يف العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية ، جامعة مؤتة 
3

لى شهادة ، رسالة مقدمة للحصول ع''( 3102-3113''االستراتيجية اإلقليمية لكل من تركيا وايران نخو الشرق االوسط )طايل يوسف عبد اهلل العدوان، _ 
 .142ص، ادلاجستري يف العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشرق األوسط
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ق جنثُ  وشاؾها الؿُاس ي و قخطاصي والهؿنغي و ًضًىلى ي في  الؿُاؾت ؤلاًغاهُت نلى التروٍج لهظا الضوع نً ؾٍغ

 :اججاهحن

باإلبقاء نلى احخىاء الػشاق: ًسخظ بمىؿقت الخلُج مً زالى الهمل نلى زؿحن اؾتراجُجُحن اهمهما: الاججاه ألاول:

وهي ان جقىم بمطالحت مو صوى مجلـ الخهاون، بذء مشحلت من املصالحت: مؿإلت الالخغب والالؾالم بحن الؿغفحن ،و 

   ان جلو اإلاطالحت لم جىجح.

 (1) ججاه الخاص بمىؿقت شماى غغب اؾُا مما ًمىذ اًغان فغضت لالغؿالم بضوع بقلُمي وشُـ.وهى الاججاه الثاوي:

لقض ؾىعث اًغان عئٍت مخهاملت خىى  شهالُت ألامىُت التي  زالثا. أهم الخىجهاث إلاًشاهُت ججاه الامن في الخلُج:

نُت في اإلا بضنىي اإلادافكت نلى  2003ىؿقت بهض نام خضزذ جغاء الخىاجض الهؿنغي النبحر للىالًاث اإلاخدضة  مٍغ

ت، وخماًت امً بؾغاثُل، والقُام بضوع  ت إلاًشاهُت" اإلاطالح الحٍُى لظلو فان اًغان وجهذ في  " املىاصن لللىة الػعكٍش

 2. قض جبلىعث مو جىامي ضغانها مو الىالًاث اإلاخدضة وبغػث فُه  بهاص الخالُت الامن للخلُجعئٍتها إلشهالُت 

مؿالت  مً في مىؿقت الخلُج هي مؿاولُت الضوى الىاقهت نلى شىاؾئه، ومً زم فان ؤي مىكمت او هكام  بن/1

 بقلُمي فغعي ال بض ؤن ًضزل بًغان ؾغفا ؤؾاؾُا فُه.

طلو ان زؿغ الشاه لم ًنً ًخجاوػ خضوص التهضًض الهؿنغي، في خحن ان الثىعة ماهذ جدمل بغافت الى هفـ  /2

ثضًا، جخمثل زؿىعجه في الجزنت الخمُيُت إلخُاء ؤلاؾالم والتي تهضف ؤؾاؾا الي جطضًغ الثىعة الى التهضًض بهضا نقا

.ً  الؿهان الشُهت صازل صوى الخلُج الهغبي، زاضت الخجمهاث طاث ألاغلبُت الشُهُت في الهغاق والبدٍغ

ذ و ماعاث وقؿغ، / 3 و مغ هفؿه في الؿهىصًت والظًً لظلو وجىص انضاص لبحرة اى خض ما مً الشُهت في الهٍى

ت واؾتراجُجُت بدنم قغبها  ًخىاجضون في اإلاىؿقت الشغقُت وبطىعة زاضت في بقلُم  خؿاء وهي مً ؤلثر اإلاىاؾق خٍُى

مً خقىى الىفـ الؿهىصًت. بدُن حؿخفُض مً هظه ألاقلُاث الشُهُت نبر فخذ ؤؾىاق للهمالت  ًغاهُت ولظلو نبر 

 3حؿخفُض منها بًغان لضنم اقخطاصها ووغهها ؤلاقلُمي.مشغوناث اقخطاصًت 

جمثل  ججاهاث ؤلاًغاهُت ألمً الخلُج ؤهمُت لبحرة باليؿبت إلاؿخقبل الىكام ؤلاقلُمي بماؾؿاجه ممثل في  (1

، فخىاػم اإلاشغوناث والغئي ؤلاًغاهُت مجلغ الخػاون الخلُجيوالىكم الفغنُت الخابهت له نلى عاؾها  الجامػت الػشبُت

نُت خىى امً الخلُج الهغبي لً ًسغال في هخاثجه ؾىي اهه ؾُمثل زطما مو الضوع الهغبي والخلُجي في اإلاىؿقت  و مٍغ

 4وقض وغهذ بًغان ؤزغ اججاهاتها خىى امً الخلُج .

                                                           
 . 100( ص ، 2012عصام نايل اجملايل ، تأثري التسلح اإليراين على االمن اخلليجي ،)عمان : دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، ((1
 .143-142طايل يوسف عبد اهلل عدوان، مرجع سابق الذكر، ص  (2)

  .96اجملايل عصام نايل ، مرجع سابق الذكر، ص ((3
،كلية اآلداب والعلوم ،قسم العلوم ''3100-3112''دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ امن منطقة الخليج العربي وضحة ذبيان غنام ادلطريي ، (2)

 .74، ، ص 2011-2010األوسط ،السياسية ، جامعة الشرق 
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قامذ بًغان بةوشاء مىكمت للخهاون ألامني وجىقُو اجفاقُت امىُت للحُلىلت صون وشىب جىجغاث مدخملت، وهى امغ  (2

 (1)  عجح ان جفؿغه صوى الخلُج نلى اهه عغبت بًغاهُت في الخفغص بالؼنامت في اإلاىؿقت. مً

بطا ًمنً القىى ؤن ؾبُهت الخىجهاث في الؿُاؾاث اإلاخبهت مً ؾغف بًغان والضوى الخلُجُت جإزغث بؿبُهت 

ولقض ؤوجضث اإلاخغحراث الهالقاث التي حشهلها هظه الضوى وو غحرها زاضت مً خُن ألاهمُت الجُىاؾتراجُجُت، 

. جػُق في بؾاعه اهخماماث 
ً
 ومدشابها

ً
 مهقضا

ً
 ؾتراجُجُت التي شهضتها اإلاىؿقت الؿىىاث ألازحرة، مجاال جُىؾُاؾُا

ألاهكمت الؿُاؾُت بلى خضوص جغغافُتها الؿبُهُت، في مداولت للحفاف نلى مهىهاث وخضتها. ولنً بىفـ الىقذ، خخمذ 

سُت مخؿلباث ألامً والضوع وا إلاهاهت نلى جلو ألاهكمت، الخمضص بلى الفػاء ؤلاقلُمي اهؿالقا مً انخباعاث جاٍع

وؤًضًىلىجُت جطب في ضلب الهقُضة ألامىُت والؿُاؾُت لهظه الىكم الؿُاؾُت، ألامغ الظي جىلض نىه هىم مً الخىافـ 

 ة.هى في خقُقخه صعجت مً صعجاث الطغام، ؤو همـ مً ؤهماؾه، طو ؾبُهت زاضت وممحز 

 .مالمح الخلاسب و الخباغذ في  الػالكاث إلاًشاهُت الخلُجُت.2

مثلذ الثىعة ؤلایغاهیت بقیاصة آیت اهللا الخمیني جدىال لبحرا في مىؿقت الخلیج الهغبي زطىضا و الشغق ألاوؾـ 

نُت في اإلاىؿقت التي ماهذ جقُمها  واشىؿً في نهض نمىما ، خُن مان لها اوههاؾاث ؾلبُت لثحرة نلى اإلاطالح  مٍغ

والضي مان خلُفا مهما للغغب في الخلُج الهغبي وفي الشغق ألاوؾـ ومان اخض اغالم "محمذ سضا بهلىي "الشاه  

نُت في الحغب الباعة  نحن في صبلىم الغلً 2 ؾتراجُجُت  مٍغ .ولم جنً بًغان والؿهىصًت زطمحن صاثمحن .لقض مان شٍغ

ً ختى مىخط  الهام اإلاؼصوال للىالًاث اإلاخدضة  نُت بضا لالهما ًغي بهػهما لسطىم في حؿهُىاث القغن الهشٍغ  مٍغ

، زفذ اإلاىافؿت الى خض ما خُن بدن الؿغفان  نً مجاى الخهاون ؤلاقلُمي لنً مغاخل الخىافـ ججؿضث 2000

الهغاق جدذ ، خُن مان لؿقىؽ 3مجضصا واضحت بهض خغب الهغاق ؤضبدذ فيها الهغاق مغخلت جضًضة للمىافؿت

هي  هي جدىال بالغ ألاهمُت في البِئت ؤلاقلُمُت إلًغان وؤضبذ مهضصا ازغ لها بؿبب الخىاجض الهؿنغي ألامٍغ ؤلاخخالى ألامٍغ

والتهضًضاث اإلاخخالُت بخىجُه  غغبت لها ، لنً اًغان باإلاقابل ؤضحذ ضاخبت هفىص قىي في الهغاق ومىافؿا للىفىص 

هي فالطغام نلى الىفىص هي ؤلاًغاوي . ألامٍغ  4ونلى مؿخقبل الهغاق هى اخض اهم مالمذ الخىافـ ألامٍغ

واإلاالخل لضوعبًغاهإنها حؿعى  صاثما هدى الخفىق ؤلاقلُمي ومان هظا مً ؾماث ؾُاؾتهاالخاعجُت اإلاؿخمضة مً 

ض لخدضًض  مطحر وشهل اإلاىؿق ل و جغغافُتها ، بط جغي هفؿها ماهلت نلى هدى فٍغ ت ،ونالوة نلى طلو جاعیش بًغان  الؿٍى

منً  لها الخإزحر زاعال  جخطىع هفؿها واخضة مً الضوى الؿبُهُت في الشغق ألاوؾـ بانخباعها امخضاص لحػاعة قضًمت  ٍو

ومو  بضاًت اهؿالق مىجت الخغُحر في اإلاىؿقت الهغبُت  لثىعاث الغبُو الهغبي ، خاولذ بًغان اؾخسضامها لطالح ، خضوصها 

ض قىة ومؿاخت الخدال  الضي جقىصه واؾخغالى حغُحر بهؼ ألاهكمت لنؿب بناصة جغلُب الخدالفا ث ؤلاقلُمُت مما ًٍؼ
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هظام بن غلي التي انخبرجإن ؾقىؽ هكام مباعك اإلاىالي للغغب ومهه  مصشصوى نلى الجاهب  زغ مً الشاؾئ وجدضًضا 

نُت وجضنمها الهضًض مً القىي ؤلاقلُمُت في ًقضم ماشغا نلى فشل الجهىص التي جقضمها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ في جىوغ

الضي  بمحىس املماوػتاإلاىؿقت لفغع نؼلت نلى بًغان مً ؤجل لبذ ؾمىخاتها الىىوٍت وؤلاقلُمُت ونلى اهخطاع ما ٌؿمى 

ً والُمً وؾىعٍا اخخجاجاث ومكاهغاث  2011و زاضت مو اهؿالق الحغاك الهغبي في نهاًت1جقىصه. شهضث البدٍغ

نغغت للخضزل ألاجىبي  فيها خالت الحغاك الؿُاس ي حهضص ألاصواع ؤلثرها ألاػمت الؿىعٍت التي ماهذ ؤلثر ضاصمت  ؤقهغث

ض للىكام الؿىعي غض الثىعة ـىطلو عاجو النخباعاث ؤن  اؾتراجُجي ىعٍا حهخبر شٍغوؾ وؤلاقلُمي و انخبرث بًغان ؤلبر مٍا

 مىاجهت مافت في الؿىعي الىكام بقاء نلى اإلادافكت لؤج مً الؿبل بهل بًغان اإلاىؿقت خُن نملذ في إلًغان مهم

اإلاىؿقت، لقض وقفذ بًغان صاثًما  في بؾتراجُجُتهافي  ؤؾاس ي علً ًمثل خلُفلها هكام ؾقىؽ مً جسش ى ألنها الػغىؾاث

ختى خؼب هللا  ،ؤلبر مجمىنت بالىمالت في بًغان ، وجض ؤنها حؿانض الىكام 2  .بلى جاهب هكام ألاؾض ؾىاى الحغب ألاهلُت

حن في الجِش الؿىعي ب اإلاُلِشُاث اإلاىالُت لألؾض ، وغحرها مً الجماناث اإلاؿلحت والهؿنٍغ و حهخبر  مً زالى جضٍع

 الضنم وقفذ لظا 3ان ألاعاض ي الؿىعٍت طاث ؤهمُت اؾتراجُجُت للجمهىعٍت ؤلاؾالمُت بؿبب اعجباؾها الجغغافي بلبى

الهؿنغي مىإجالؾخمغاعهكاماألؾضواؾدثمغجفُهاملهالقاتهاؤلاقلُمُتوالضولُت،مىإجل  وختى ؤلانالمي و الؿُاس ي و اإلااصي

يُت والُمىُت  فةن اًغان 4ًىم  بهض ًىما الضنم هظا ًؼصاص نلُه،و الػغىؽ جسفُ  و صنمه . نلى ننـ الحالت البدٍغ

فهلها اججاه القػِخحن مهالؿا لغص الفهل في  ػمت الؿىعٍت ماهذ اًغان مخهاؾفت مو وقفا إلاطالحها مان عص 

 خخجاجاث في الُمً وؾهذ بلى جإؾحر جلو  خخجاجاث نلى انها صحىة بؾالمُت  ، اًضث اًغان ما انخبرجه خق الُمً 

وخاوى الخمئُني ؤن  ي الُمًاو الشهب الُمني في طلو الىقىف غض هكام قمعي وصنهذ لهضم جفؿحر  خخجاجاث ف

ًىضح ؤن الحغب ؾُاؾُت ولِؿذ قػُت صًيُت مً جاهب آزغ ماهذ اًغان حهاعع بشضة  الخضزل الهؿنغي الؿهىصي 

الُت بانخباع ؤن الحىزُحن هم ؤلبر اؾدثماع وولُل اؾتراجُجي في الخلُج  .ونلى هدى ممازل للحالت  متهمت بًاها باإلمبًر

يُت  فةن ألاصواع  مغجبؿت بالخىافـ خاولذ بًغان ان جبقي هفؿها اإلاخدنمت في الىغو عغم ؤن عص فهلها مان باعػا البدٍغ

 5ؤلثر نلى شهل زؿاباث .

لظلو اهضفهذ بًغان بلى الحضًن نً والصة شغق ؤوؾـ جضًض في اإلاىؿقت نلى ؤهقاع ألاهكمت التي ؾقؿذ 

الظي جبيخه خُن مان ٌهخمض نلى مدىعًٍ ؤولهما   مىطلت ششق أوظط إظالمي وخاولذ ججؿُض فنغة مشغونها إلقامت

ؤًضًىلى ي ًخمثل في بًمان الىكام ؤلاًغاوي بقُام الحهىمت الهاإلاُت لإلؾالم وبػغوعة اغؿالم اًغان بضوع قىي في الخمهُض 

                                                           
 .  102ص     2005، مركز صناعة الفكر للدراسات واألحباث ،  لبنان ، الستراتيجية اإليرانية في الخليج العربيامربدوي ، اتجنالء مكاوي ، حيي صهيب ، - 1
السياسية ،  والعلوم احلقوق ، ، كلية ماسرت  ، مذكرة"سورياأنموذجا "العربية  الثورات األوسط بعد الشرق منطقة في اإليراني اإلقليمي الدورفؤاد حيوي،''2

 76، ص 2017 / 2018ادلسيلة  –بوضياف جامعةحممد
3- Aditya Raj , Iran And The Great Power Politics Of The Middle East – Analysis , from web sit :  

https://bit.ly/33HKFL9 
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ً بًغان  اإلاداوالث  ًهىن بمثابت خاثـ لهل حضام أمنيلظلو ، ؤما الضوع الثاوي  فهى اؾتراجُجي ًخطل بمداولت بًغان جهٍى

 1التي ًبظلها زطىضا إلزتراقها مً الضازل وبخهام مداضغتها نبر صوى الجىاع.

 .. جطىساث البرهامج الىىوي الاًشاوي وأزاسه غلى  الخىاصهاث ألامىُت في مىطلت الخلُج الػشبي3

الخلُجُت خُن قهغ ٌهض اإلاشغوم الىىوي ؤلاًغاوي الهقبت التي جق  ؤمام هكام ؤمً الخلُج والهالقاث ؤلاًغاهُت 

طلو في خالت  هقؿام التي حشهضها مىؿقت الخلُج الهغبي مً هظا اإلال  الىىوي زاضت مو جضزل الضوى النبري 

بغافت بلى الخسىف مً جإزحر البرهامج الىىوي نلى ؤمً مىؿقت الخلُج الهغبي واؾخقغاعها وهى ما جبحن في مىاق  الضوى 

 .قي إلاؿخقبل هظه الضوى الخلُجُت، وما ٌشهله مً تهضًض خقُ

ففي قل الخالف نلى بغهامج بًغان الىىوي و زخالف في الغئي واإلاىاق  في قػاًا الشغق ألاوؾـ في قل 

الحغب الؿُاؾُت للؿُؿغة نلى الشغق ألاوؾـ  والخلُج الهغبي ما بحن الىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا وخلفائها في اإلاىؿقت 

نُ ت جىقُ  مساوف صوى الخلُج الهغبي مً بًغان وبغهامجها الىىوي بشهل جُض  اؾخؿانذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

واؾخسضام جطانض الخىجغ بحن بًغان و جلو الضوى مً ؤجل صفو ألازحرة بلى مىق  ؤلثر وغىخا وجماؾها، فجاء مىق  

ج مىؿقت زالُت مً الضوى الخلُجُت اإلاهلً صاثما ونبر القمم الخلُجُت مً غغوعة جهل مىؿقت الشغق ألاوؾـ والخلُ

ؤؾلحت الضماع الشامل بما حشمله مً جسلي بؾغاثُل نً قضعتها الىىوٍت . لما اخخىي اإلاىق  الخلُجي نلى غغوعة 

ؿهم في الحفاف نلى ألامً  ت ؾلمُت للمل  الىىوي ؤلاًغاوي بما ًىفغ  ؾمئىان َو وؤهمُت الحىاع والخىضل بلى حؿٍى

لت مً  2ؤهم عماثؼ ؾُاؾت الخلُج الهغبي ججاه طلو اإلال  و ؾخقغاع في اإلاىؿقت وهى ما ٌهض  .و بهض ؾىىاث ؾٍى

ل  2اإلافاوغاث اإلااعازىهُت ومباصعاث نضة خىى اػمت البرهامج الىىوي ، جىضلذ ؾهغان في  مو الضوى الؿذ  2015ؤبٍغ

ت بلى  ؿٍغ ىىوي ؤلاًغاوي. هظ  جفاق ًقىص بلى خل نهاجي إلال  البرهامج ال "اجفاق إطاس"النبري في مضًىت لىػان الؿَى

جاهفي  15وصزل خحز الخىفُظ في  .نلى جسلي بًغان نً ؤجؼاء مً زؿتها الىىوٍت مقابل عفو الهقىباث اإلافغوغت نليها

2016.3 

نُت مو بًغان مىظ الثىعة ؤلاؾالمُت بالهى  اإلاخباصى ونضم   فلؿاإلاا بحؿمذ نالقاث الىالًاث اإلاخدضة  ألامٍغ

لخاؾئت اإلاخهلقت بإغغاع لال الؿغفحن بشهل نام ،لنً بًغان جغي مً جهت ؤزغي ؤن بؾغاثُل هي الثقت واإلافاهُم ا

ؿت خُن ؤن الطغام الظي جطاصفه بِىه وبحن  الهضو ألالبر خُن نغفتها بالشُؿان والظي ًجب قخله ومدىه مً الخٍغ

نُت القىة ألالبر وعاثه بؾغاثُل .وقض واجهذ بًغان اتهاماث في ؾُاؾتها الخاعجُت وؿبتها لها  04 الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

نُت وهي ماآلحي :  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

                                                           
 . 102.103، ص ،ص  مرجع سابق الذكرجنالء مكاوي ، صهيب حيي ، تامر بدوي ،  - 1
  138، ص نفس المرجع سابق  - 2
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بهخاال ؤؾلحت الضماع  -اهتهاك لحقىق ؤلاوؿان  -مىو نملُت الؿالم في الشغق ألاوؾـ  -صنم ألاوشؿت ؤلاعهابُت  -

 1الشامل والهمل مً ؤجل البرهامج الىىوي. 

هي   جىجهاجه في مىاجهت بًغان  ذ جشامبدوهالومو جىلي الغثِـ ألامٍغ
ً
عثاؾت الىالًاث اإلاخدضة قهغ واضحا

و وسحاب مً  جفاق الىىوي الؾُما بهض الحملت الهىُفت التي وجهذ إلًغان  ولقض باث واضحا ؾبُهت جىجهاث 

ً ألاوى نام  ؤلاؾتراجُجُت  ؾبُهت 2017ؾُاؾت  صوهالض جغامب بػاء الهالقاث مو بًغان وهظا ما جهله ًدضص في حشٍغ

نُت في الخهامل مو بًغان مً زالى مىاجهت الضوع ؤلاًغاوي في ؤلازالى باألمً  قلُمي في مىؿقت الشغق ألاوؾـ مً  ألامٍغ

زالى الضوع ؤلاًغاوي في مل مً الهغاق وؾىعٍا والُمً ولبىان ومً جهت ؤزغي  بناصة الىكغ في  جفاق الىىوي مو بًغان 

نُت .ؤو بلغاءه بشهل مامل   2والهىصة لخدقُق اإلاطالح ألامٍغ

اث الغثِـ جغامب   مو ما جقضم ؤضبذ  وسحاب مً  جفاق الىىوي بحن بًغان والقىي النبري ؤخض ؤولٍى
ً
واحؿاقا

 2018ؤًاع  8في جىجهاث ؤلاصاعة الجضًضة، التي ازخلفذ بشهل لبحر نً ؾلفه باعك ؤوباما ، وؤنلً الغثِـ جغامب في 

نُت مً  جفاق الىىوي، ناصة ٕ وا فغع خؼمت نقىباث جضًضة نلى بًغان اشخملذ نلى اوسحاب الىالًا ث اإلاخدضة ألامٍغ

ش البالؿدُت، وماهذ بًغان  نقىباث اقخطاصًت الى جاهب نقىباث مً شإنها عصم اليشاؾاث ؤلاًغاهُت في بهخاال الطىاٍع

،وؤلض جغامب نلى  2017زغمشهغ( في ؤوازغ ؤًلىى ؤنلىذ نً آزغ ججاعبها في هظا ؤلاؾاع مً زالى النش  نً ضاعور )

 3ؾهُه مىو امخالك بًغان للؿالح الىىوي وتهضًض ألامً ؤلاقلُمي والهالمي. 

ػاصث الخىجغاث بحن الؿغفحن وشهضث اًغان  فيها خضزا ػنؼم زؿؿها جاءث واقهت بغخُاى قاؾم  2019مىظ ماي 

ث زاعال الحضوص ؤلاقلُمُت في الحغؽ الثىعي ؤلاًغاوي اإلاهغوف ؾلُماوي قاثض الىخضة الخاضت اإلاؿاولت نً الهملُا

نُت وجاصلىا  بإن غغب قاؾم   باؾم فُلق القضؽ وؤخض قاصة الثىعة ؤلاؾالمُت والتي ؤوضح مؿاولىا ؤلاصاعة ألامٍغ

 باليؿبت للىالًاث اإلاخ4ؾلُماوي مان مداولت لغصم الهضوان ؤلاًغاوي في اإلاؿخقبل
ً
نُت ،ٌهخبر ؾلُماوي شهلُا دضة ألامٍغ

، ومً ألافػل نضم الضزىى مهه في ضغام بطىعة مباشغة، خُن وضفه 
ً
 بعهابُا

ً
، اإلاىق  جىن ماغىاًششخطا

نُت، بإهه "  في مىطلت الششق ألاوظط بشمتها"؛القُاصي في ومالت  ؾخسباعاث ألامٍغ
ً
بط مً اإلافترع  أكىي غمُل حالُا

نُت في الهغاق خُنها، مفاصها:  في بغقُت بلى 2008ؤهه قض لخب بىفؿه في نام  ضي العُذ القاثض ألانلى للقىاث ألامٍغ "غٍض

بتراًىط، ًخػين غلُك أن حػشف أهني أجحكم بعُاظت إًشان الخاسجُت فُما ًخػلم بكل من غضة ولبىان والػشاق 

ىسكش"، بدؿب صحُفت وأفغاوعخان" نُت "هٍُى لما وضفه ؤخض الخبراء باهه هى مغلؼ الثقل الهؿنغي لجهىص  5.ألامٍغ

                                                           
1
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ت الخىكُم والدشغُل اللظًً مً اإلادخمل ؤن ال ًهىن له هكحر في الغجب الهلُا لفُلق  الهُمىت ؤلاقلُمُت ؤلاًغاهُت ونبقٍغ

خطانض الخىجغاث بلى ، ومً اإلادخمل ؤن ج1الحغؽ الثىعي ؤلاؾالمي لما مان القىة الضافهت للؿُاؾت الخاعجُت ؤلاًغاهُت

منً ؤن جخجؿض  ضغام شامل في ؤنقاب مقخل ؾلُماوي، خُن مان الغص ؤلاًغاوي الخههض باالهخقام إلاقخل ؾلُماوي ٍو

نُت اإلاىدشغة في ؾىعٍا والهغاق ؤو  الخضابحر  هخقامُت والتي حشمل حهبئت اإلالِشاث وجضنمها إلاىاجهت القىاث ألامٍغ

نُت ؤو ؤهضاف ؤزغا في الخلُج . وؤًػا شً غغباث نلى ؤفغاوؿخان ت  مٍغ  2اإلايشأث الهؿنٍغ

نُت مىظ  جىلي  اإلاخابو للحالت الؿُاؾُتبن  - في قل ألاخضار  مً زالى ألاخضار اإلاخخالُت و جإػم الهالقاث ؤلاًغاهُت  مٍغ

نُت  نام  سخل  القغاعاث التي وؾُاؾخه الباعػة غض بًغان  ونلى بزغ م 2016جغامب عثاؾت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

هي للخغوال مً  جفاق الىىوي مو بًغان ومً زالى  جقضًم  تهاماث إلًغان   2018اجسظها وؤبغػها  في نام  القغاع ألامٍغ

وانها الؿبب في ؤلازالى بىكام الخىاػن ؤلاقلُمي في مىؿقت الشغق ألاوؾـ وهظا ما ؤزغ نلى ؤمنها واؾخقغاعها مً زالى 

القػاًا ، جالها الحضر ألابغػ والظي ال ػاى ٌشغل الؿاخت الضولُت قخل فُلق القضؽ اللىاء ؤلاًغاوي الخضزل في مسخل  

ه ضىعة اللىاء نُت بمؿانضة اؾغاثُل بلى حشٍى وجمثُله  قاؾم ؾلُماوي والظي لؿاإلاا ؾهذ  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

إلادغلحن ألاؾاؾُحن في الؿُاؾت ؤلاًغاهُت في الشإن بطىعة ؤلاعهابي في هكغ صوى الجىاع ؤلاقلُمي بانخباعه هى اخض ا

ى الغص نلى اغخُاى قاؾم ؾلُماوي ؤهه قض ًهىن مسخل  في خاى لم  الضازلي وؤلاقلُمي لظلو فةهه ًمنً الخيبا بؿىاٍع

ت ؾُاؾُت ؾلمُت بحن ألاؾغاف اإلاخػاعبت وهظا ما ًجهلىا  وؿدبهض هقؿت وجىص اجفاق بقلُمي صولي  ًنً هىاك حؿٍى

 في اإلاىؿقت  لهضم جىفُظ اًغان جضابحرها  هخقامُت إلاقخل ؾلُماوي خا
ً
ا  ونؿنٍغ

ً
لُا في قل الؿاخت اإلاػؿغبت ؾُاؾُا

ق جمؿو بًغان ببرهامجها الىىوي وجقضًم غغباث مباشغة بالؿالح الىىوي والتي  منً ؤن ًهىن الغص مباشغا نً ؾٍغ ٍو

ً القىي في مىؿقت الشغق  ألاوؾـ و زالى باألمً والؿلم وهظا هى مدىع جسىف الضوى  مً شإنها ؤن حغحر مً مىاٍػ

ؤلاقلُمُت مما ًفغع جىؾُو مجاى الخإهب في مهؿنغاث الىالًاث اإلاخدضة في اإلاىؿقت . ونلى الغغم مً طلو فةن جىقُذ 

 لكغوف الضازلُت لحلفائها ف
ً
 ي اإلاىؿقت.الهملُت قض ال ٌؿانض بًغان نلى اؾخغالى هفىطها في اإلادُـ ؤلاقلُمي هكغا

 خاجمت

ؤن الغئٍت ؤلاًغاهُت في مىؿقت الخلُج الهغبي ومىاقفها مً بهؼ القػاًا  مً زالى ما ؾبق ًمنً القىى 

الهغبُت هي اإلاازغ في جلو  الهالقاث التي ٌغلب نليها ؾابو الخىافـ والخىجغ شبه الضاثم لخلو الهالقاث بحن بًغان وغالبُت 

وبساضت زالى ألانىام الخمؿت نشغة   خّققخه بًغان مً جىؾو في هفىطها ؤلاقلُمي،الضوى الهغبُت ، فغغم مل ما 

طه وجضفهه للخقهقغ 
ّ
اإلااغُت بال ؤّن هظا الىفىط ًىاجه جملت مً الخدضًاث الحقُقُت التي قض جىقفه نىض خّض ما، ؤو جقل

جهىن النبا فانال ومازغا في الىكام الضولي   و هدؿاع ونلى  الغغم ؤًػا مً  ؤن بًغان لضيها مً ؤلامهاهُاث ما ًاهلها ؤن

نُت باوسحابها مً  جفاق الىىوي اإلاىقو مو بًغان، وفغع  وؤلاقلُمي  الجضًض    ؤن  قغاع الىالًاث اإلاخدضة  مٍغ

، وؾِىهنـ نلى 
ً

ًضا مً اإلاخانب لالقخطاص ؤلاًغاوي اإلاثقل ؤضال نُت  مجضصا نليها، قض ؾِؿبب مٍؼ الهقىباث ألامٍغ

بق  جضانُاث الغص ؤلاًغاوي نلى مقخل فُلق القضؽ ؾلُماوي ؤمغا الًؼاى  هها  وللحغماث اإلاغجبؿت بها، ٍو ل بًغان إلاشاَع جمٍى

                                                           
1
 - Clayton Thomas , U.S. Killing of Qasem Soleimani: Frequently Asked Questions , Congressional Research 

Service, January 13, 2020  p02  
2
-  Kenneth Katzman Kathleen J. McInnis , Clayton Thomas , op cit .p 03 
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جاث بحن الؿغفحن لنً في النهاًت عصة الفهل ماهذ ؤلثر نقالهُت ، وبالخالي فةن  مبهم اإلاهالم ، فغغم خغب الخطٍغ

الضولُت جسخل  نلى -هىنا ما وهى ما ًضى نلى ؤن خؿاباث اإلاطالح ؤلاًغاهُتاخخماالث اإلاىاجهت اإلاباشغة جبق  بهُضة 

بالخطهُض  والظي قض ًهىن مهضصا خؿاباتها ؤلاقلُمُت ولال منهما ًازغ بشهل ؤو آزغ نلى ؤمً واؾخقغاع صوى الخلُج

مً ألاخضار التي ٌهِشها الهالم وحؿخغله اًغان لطالحها في الىقذ واإلاهان اإلاىاؾبحن . ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن هىاك الهضًض 

بقخطاصًاتها وهظا ما ًجهل ألاصواع واإلاهاهاث غحر واضحت اإلاهالم زاضت إلًغان في  التي جازغ نلى البر القىي الهاإلاُت و

 هكغا لتراجو امهاهُاتها والفترة الحغجت  التي جمغ بها .   2020فترة 
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 امللخص :

وبكػل وحىد جهىُاث غالُت الخهدم قئن خدود الدولت مظدباخت بأنماز الخجظع والبث الكلائي، ولهد جدىلذ وطائل الخجظع مً في غـس اإلاػلىماث 

مت مً خالُ ، ولهد غالج اإلاؼسع ألازدوي هره الجٍس
ً
ناهىن )خماًت اطساز  الوسم الخهلُدًت إلى الوسم ؤلالٌتروهُت خاؿت مؼ اطخخدام ؤلاهترهذ واهدؼازه غاإلاُا

 .2015( لظىت 27، وناهىها )الجسائم الالٌتروهُت( زنم ) 1971( لظىت 50ووزائو الدولت( زنم )

ػاث ألاز  مت )الخجظع الالٌترووي( بالبدث والخكـُل، وبُان مكهىم الخجظع وؿىزة ، ويرلَ مىنل الدؼَس دهُت مً  خالُ هرا البدث جم الخوسم لجٍس

، واخٍامها ومدي نابلُت ازجٍابها 1971( لظىت 50( مً ناهىن )خماًت أطساز ووزائو الدولت( زنم )16إلى )( 14خُث بِىا حسائم الخجظع في اإلاىاد مً )

مت الدخُى او مداولت الدخُى إلى أمايً مدظىزة بهـد الخـُى غلى أطساز جخػلو بظالمت الدولت ، ويرلَ طسنت الا  طساز الي  بىطائل الٌتروهُت وهي حٍس

( لظىت 27لخـُى غليها ، وابالؽ الاطساز اإلاخػلهت بأمً الدولت. يرلَ جىاولىا حسائم الخجظع في )ناهىن الجسائم الالٌتروهُت زنم )جخػلو بظالمت الدولت او ا

 ( مىه، واهتهُىا  بخهُُم اإلاؼسع الازدوي.12( خُث غالج هرا الهاهىن حسائم الخجظع الالٌترووي في اإلاادة )2015

 ٌترووي ، مػلىماجُت ، حسائم الٌتروهُت: الخجظع ، ال اليلماث املفتاخُت

Abstract : 

In the information age and due to the existence of highly advanced technologies, the country's borders are 

permitted by spy satellites and satellite broadcasts, and spy methods have shifted from traditional methods 

to electronic methods, especially with the use of the Internet and its spread globally, and the Jordanian 

legislator has addressed this crime through the Law (Protection of State Secrets and Documents) No. (50) 

for the year 1971, and Law (Cyber Crime) No. (27) for the year 2015. 

Through this research, the crime of (electronic espionage) was discussed by searching and detailing, and 

clarifying the concept of espionage and a picture, as well as the position of Jordanian legislation, where we 

explained espionage crimes in articles (14) to (16) of the Law (Protection of State Secrets and Documents) 

No. (50) for the year 1971, its provisions and the extent of its ability to commit it by electronic means, 

which is the crime of entering or attempting to enter prohibited places with the intention of obtaining 

secrets related to the safety of the state, as well as stealing secrets related to the safety of the state or 

obtaining it, and informing secrets related to state security. We also dealt with espionage crimes in 

(Electronic Crime Law No. (27) for the year 2015), as this law dealt with electronic espionage crimes in 

Article (12) of it, and we ended with an evaluation of the Jordanian legislator. 

Key words: espionage, electronic, information, electronic crime 
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 ملدمت 

أقسش الخوىز الػلم  والخٌىىلىجي الخدًث هماذج حدًدة مً الظلىى ؤلاحسامي، قىدُجت هرا الخوىز الخهن  

ًان في اإلااض   والري ال شالذ  هجد أن ند انخدم اإلاجخمؼ هىع حدًد مً اإلاجسمين بجاهب اإلاجسم الخهلُدي الري 

مت اإلاػلىماجُت ظاهسة مظخجدة جخولب مً اإلاؼسع  جهخـس حسائمه غلى أبػادها  الكسدًت والاحخماغُت، خُث أن الجٍس

 . (1)الخيبه ألهمُت وحجم اإلاخاهس والخظائس الىاججت غنها

ػاث الخهلُدًت غلى هره ألاهمان اإلاظخددزت مً ؤلاحسام غً   وند أطكسث مداوالث جوبُو هـىؾ الدؼَس

ذ أخٍام الهلاء في البلد الىاخد، قـدزث أخٍام جوبو الىـىؾ الخهلُدًت يثير مً اإلاؼٌالث الهاهىهُت، وجلازب

 لم ًسد 
ً
 مباخا

ً
 أخسي قػال

ً
غلى أي قػل ًىوىي غلى اغخداء غلى أهظمت اإلاػلىماث والخاطىب في خين اغخبرجه أخٍاما

لجسائم في ناهىن ، ولم ٌؿكل اإلاؼسع ألازدوي غً مػالجت هره الجسائم، قهد وزدث ؿىز لهره ا(2)بؼأهه هف ًجسمه

اطخػماُ الىطائل الالٌتروهُت في ازجٍاب  2001م، وحسم ناهىن اإلاػامالث الالٌتروهُت لػام 1995الاجـاالث لػام 

ت، ولًٌ  ػاث اإلالٌُت الكٌٍس ػاث أخسي ؾير حصائُت يدؼَس الجسائم، ووزدث بػم ؤلاػازاث لهره الجسائم في حؼَس

ًاهذ غام البداًت الخهُهُت لدخُى هره الجسائم في  ؼ ألازدوي  م غىدما ؿدز ناهىن حسائم أهظمت 2010الدؼَس

اإلاػلىماث اإلاؤنذ، الري حسم الػدًد مً ألاقػاُ الي  حظخؿل جٌىىلىحُا اإلاػلىماث في ازجٍابها، وبهي هرا الهاهىن إلى 

ؼ ألاطاض لجسائم ج2015( لظىت 27أن ؿدز ناهىن الجسائم الالٌتروهُت زنم ) ٌىىلىحُا م، والري ٌػد الدؼَس

 .(3)اإلاػلىماث

، وحسم  1971( لظىت 50ولهد جىاُو اإلاؼسع الازدوي حسائم الخجظع في ناهىن )خماًت اطساز ووزائو الدولت( زنم )

 .2015( لظىت 27( مً ناهىها )الجسائم الالٌتروهُت( زنم )12الخجظع الالٌترووي في اإلاادة )

 ماهُت التجسس إلالىترووي و صىزه : املطلب ألاول 

مت الخجظع الالٌترووي مً أهم وأخوس الجسائم ؤلالٌتروهُت الي  جسجٌب بىاطوت ؤلاهترهذ، وذلَ  حػخبر حٍس

مت الخويرة  ًان ال بد مً مىاحهت هره الجٍس لخوىزة الخجظع ألهه ٌظتهدف أمً الدُو وأمً ألاشخاؾ، وبالخالي 

ؼ نىاهين إلادازبتها، إكاقت إلى الهُام بالػدًد مً ؤلاحساءا ث لخماًت الدولت وألاشخاؾ مً الخجظع بدؼَس

مت الخجظع ؤلالٌترووي، وبُان الـىز  كاث الىازدة غلى حٍس ؤلالٌترووي، مً خالُ هرا اإلاولب طِخم جىاُو الخػٍس

 اإلاخىىغت لجسائم الخجظع الالٌترووي، وذلَ مً خالُ جهظُم هرا اإلاولب إلى قسغين، وذلَ يما ًلي:

 

                                                           
 .8ص ،3004،بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، ، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، عفيفي( كامل عفيفي 1
 .23ص، 3000 املنصورة، دار الفكر والقانون،، ، دور قانون العقوبات ف مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ، غنام ( حممد غنام 2
 .467ص ،3027، جرائم تكنولوجيا املعلومات; شرح األحكام املوضوعية يف قانون اجلرائم اإللكرتونية، عمان، دار وائل للنشر،، النوايسة( عبد اإللو 3
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مت الت: الفسع ألاول   جسسمفهىم جٍس

ال ًىحد حػٍسل مددد للخجظع الالٌترووي قالخجظع في خد ذاجه ًلمت مدؼػبت ال ًمًٌ خـسها بخػٍسل 

 واخد، ومً خالُ هرا الكسع طِخم حػٍسل الخجظع مً شواًا غدًدة، وذلَ غلى الىدى الخالي:

: مفهىم التجسس في اللغت:
ً
 أوال

 وأحدظه: أي مظه وإلاظه، أما الجاطىض،  
ً
هاُ ًجظه حظا الخجظع في اللؿت مً الجع وهى اللمع بالُد ٍو

 .(1)قهى الػين ًخجظع ألاخباز، وحمػها حىاطِع ومىه الجّظاض، وهى وؿل للمبالؿت 

: مفهىم التجسس اصطالخا:
ً
 ثاهُا

ث مىر الهدم وجوىز بخوىزها خيى ٌػخبر الخجظع همى مً أهمان الظلىى ؤلاوظاوي زاقو وؼىء اإلاجخمػا

ػُت مً دولت ألخسي، لرلَ هجد (2) ؾدا له في غـسها الخاكس ػان يبير وأهمُت بالؿت ، وجخخلل الظُاطت الدؼَس

ػاث ذاث الاخخـاؾ في هرا  م في الدؼَس كاث مخباًىت ومخػددة حػخمد غلى هبُػت الظلىى اإلاجسَّ للخجظع حػٍس

زد في حػٍسل الخجظع هى الخػٍسل الري أػاز إلى أهه : "طعي أي شخف أحىب  اإلاجاُ، خُث هجد أن مً أبسش ما و 

ًان ذلَ ًؤدي إلى ؤلاكساز بمـلخت الدولت  .(3)ؿىب الخـُى غلى أطساز الدولت أو حظلُمها ألًت حهت خازحُت ميى 

ت اإلاخػلهت بالىكؼ الظُاس   بأهه: " نُام ألاحىب  بجمؼ الىزائو واإلاػلىماث الظٍس
ً
ػسف أًلا   والانخـادي واإلاىاد َو

ت، والخىظُم الدقاعي، والهجىمي للدولت، وذلَ بهـد حظلُم جلَ الىزائو واإلاػلىماث إلى الدولت ألاحىبُت،  الػظٌٍس

 أو بمهابل
ً
ًان ذلَ مجاها  .(4)طىاء 

 
ً
 غً مػلىماث حامػا

ً
 باخثا

ً
 مظخترا

ً
يما غسقذ "اجكانُت الهاي" الجاطىض بأهه: " ًل شخف أندم مخخكُا

 ههل اإلاػلىماث إلى الوسف له
ً
 هوام غمله دائسة الػملُاث الخسبُت ألخد الوسقين مظتهدقا

ً
 اطخهـائها حاغال

ً
ا ومداوال

 . (5)آلاخس

 

 

 

                                                           
 .:56ص، 2:96دار املعارف ،  القاىرة،  ن منظور ، لسان العرب،ابحممد بن مكرم، (  1
 .76، ص2:95، التجسس وأحكامو يف الشريعة اإلسالمية ، القاىرة، دار السالم،، الدغمي( حممد راكان 2
 .3009، البحرين ، جامعة العلوم التطبيقية، 2علي، الطوالبة، اجلرائم االلكرتونية ، ط(  3
 .2:ص، 9::2، جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البالد من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية، القاىرة، دار النهضة العربية، ، املراغي( جابر 4
 . 2:2ص، 3020عمان، دار وائل للنشر، ، ، اجلرائم الواقعة على أمن الدولة لقانون األردين والقوانني العربيةاجلبور ( حممد عودة، 5
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 ثالثا: مفهىم التجسس إلالىترووي و خصائصه:

ً، وذلَ هدُجت الثىزة الخٌىىلىحُت واإلاػلىماجُت  في حؿيرث أدواث وأطالُب الخجظع في نهاًت الهسن الػؼٍس

ت  ت ؿؿيرة، وأؿبدذ ًل اإلاػلىماث الظُاطُت والانخـادًت وأخُاها الػظٌٍس مجاُ الاجـاالث، قأؿبذ الػالم نٍس

 وذاث ندزاث خازنت مً خالُ 
ً
 وأيثر جهدما

ً
مػلىماث مخاخت للٍاقت، خُث أؿبدذ أدواث الخجظع أيثر جوىزا

الث الوائساث اإلاسجبوت باألنماز الـىاغُت، اطخخدام ألانماز الـىاغُت للخجظع، ومدواث الخىـذ الطخمت، وخام

سي ًل ما ٌؼاء أن ًساه أو ٌظمػه غلى وحه ألازق  .(1)وهرا ًله ًجػل الجالع في مٌخبه أن ٌظمؼ ٍو

مًٌ حػٍسل الخجظع الالٌترووي بأهه ػٍل آخس مً ؤلازهاب ًهىم باطخخدام الخٌىىلىحُا اللازة بؼٍل  ٍو

ز بالؿت ويبيرة إلادواث الخدٌم وأحهصة الٌمبُىجس وػبٍاث الاجـاُ بدواقؼ طلب  مً أحل إخدار آزاز مدمسة وأكسا

 .(2)طُاطُت أو غسنُت أو دًيُت أو ألطباب غدًدة

 بأهه
ً
مخد الخجظع ؤلالٌترووي إلى أبػد مً هرا، خُث غسف أًلا ل أو التهدًد مادًا  :ٍو "الػدوان أو الخخٍى

ا باطخخدام الىطائل ؤلالٌتروهُت، الـادز مً الدُو أو الجماغاث أو ألاقساد غلى ؤلاوظان بؿير خو".   أو مػىٍى

يما جم الخوسم إلى الخجظع ؤلالٌترووي في ناهىن الجسائم ؤلالٌتروهُت ألازدوي بأهه: " دخُى الجاوي إلى 

ًاهذ بهدف الاهالع غلى بُاهاث أو مػلىماث ؾير مخاخت للجمهىز  الؼبٌت اإلاػلىماجُت، أو هظام اإلاػلىماث أو بأي وطُلت 

 .(3)جمع ألامً الىهن  أو الػالناث الخازحُت للمملٌت أو الظالمت الػامت أو الانخـاد الىهن "

)ومً  خـائـه 
4

): 

هرا مما ًـػب غملُت الخػهب إن الخجظع ؤلالٌترووي ال ًترى أي دلُل مادي بػد ازجٍاب حسائمه و  -

مت أطاًطا.  وايدؼاف الجٍس

 طهىلت إجالف ألادلت في خاُ الػثىز غلى أي دلُل ًمٌىه إداهت الجاوي. -

إن مظخخدمي هرا الىىع مً الخجظع ًمخاشون بخلكُاث وخبراث في اطخخدام ألاحهصة والخهىُاث  -

مىُت اإلاػىُت غً يؼل اإلاخوواث الخدًثت، مً حهت أخسي هجد ههف يبير في الخبراث لدي الجهاث ألا 

 ؤلازهابُت السنمُت.

                                                           
 .469مرجع سابق، ص يسة،، النوا( عبد اإللو 1
  https://web.facebook.com/realestateKhal/posts/597750626955720?_rdr(  موقع الكرتوين ،  2
 ( الفقرة )أ(.23املادة )، 3026( لسنة 38( قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين رقم) 3
  https://web.facebook.com/realestateKhal/posts/597750626955720?_rdr (  موقع الكرتوين ،4

 

https://web.facebook.com/realestateKhal/posts/597750626955720?_rdr
https://web.facebook.com/realestateKhal/posts/597750626955720?_rdr
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إن اججظع ؤلالٌترووي ًددر في بِئت هادئت ال جدخاج إلى الهىة والػىل واطخػماُ ألاطلخت وإهما ما  -

 ًدخاحه هى حهاش يمبُىجس وبػم البرامج وػبٌت اهترهذ.

 صىز التجسس إلالىترووي :لفسع الثاويا

ت والخسبُت، أؿبذ الخجظع في الػـس الخالي   إلاخخلل اإلاجاالث قلم ٌػد ًهخـس غلى الىىاحي الػظٌٍس
ً
ػامال

ًان هرا الىىع مً الخجظع ًمثل أهم أهىاع الخجظع وأخوسها، إال أن اإلاػلىمت اإلاولىبت آلان جخخلل غنها في  وإن 

ت )اإلااض  ، قلم حػد أغداد الجُىغ وججهيزاتها الخهلُدًت مً ألامىز الظٍس
1

 خجظع :. ومً اهم ؿىز ال(

 بين الدُو الٌبري، قدظعى هره الدُو للخـُى غلى التجسس العسىسي  -1
ً
: ًٍىن بـىزة غمُهت خـىؿا

، خاؿت بأن جلَ  أطساز خسبُت جٌىىلىحُت، ًي جهل غلى مدي الخهدم الري وؿلذ إلُه ؾيرها مً الدُو

 ..الدُو ًىحد بُنها طبام في الدظلح اإلاخهدم الىىوي والٌُماوي وؤلاػػاعي

إلاػسقت اإلاىانل الظُاطُت لـىاع الهساز في الدولت واإلاػلىماث الي  جخػلو بالظُاطت  السُاس ي: التجسس -2

 لؼػىب 
ً
 وهكظُا

ً
ا الداخلُت والخازحُت اإلاخبػت، أو الي  جىىي الدُو الظير غليها، وند ًٍىن الخجظع مػىٍى

الىخدة والخكسنت، الدُو ونادتها، ومػسقت مىاهً الهىة واللػل في شخـُت أقساد الؼػب، وغىامل 

مت لدي ػػب  والهُم الظائدة في اإلاجخمؼ، والخُازاث الخصبُت والدًيُت، مدي جأزيرها في ألاشماث، ومهداز الػٍص

 . دولت ما

وذلَ إلاػسقت مىازد الدولت وحجم إهخاحها، وميزانها الخجازي والاخخُاهي لديها،  التجسس الاكتصادي: -3

ت لديها ومىانػها، ويرلَ دًىنها الخازحُت.ويرلَ مػسقت اإلاساقو الانخـادًت الخُ  ٍى

ًىـب هرا الىىع مً الخجظع غلى اإلاػلىماث الـىاغُت والػلمُت مً خالُ مػسقت  التجسس الصىاعي: -4

ًاث  ًاهذ هره الـىاغاث جسقد الدقاع الىهن ، قهىاى ػس  إذا 
ً
أطساز الـىاغاث وألابدار الػلمُت خـىؿا

س ألا  طلخت، وند ًٍىن الخجظع الػلم  إلاػسقت الدزاطاث الػلمُت في اإلاجاالث حظاهم في ؤلاهخاج الخسبي وجوٍى

 الصزاغُت أو الهىدطُت أو الصخُت.

ت أو طُاطُت أو انخـادًت مً اإلامًٌ  ًاهذ غظٌٍس ت الظابهت طىاء  سي الباخث أن حمُؼ اإلاػلىماث الظٍس ٍو

ًان هرا اإلادخىي مدان بىط ائل ألامً أإلاػلىماحي، قئن اإلاخصون أن جٍىن غلى ػٍل مدخىي إلٌترووي، وخيى لى 

ؤلالٌترووي اإلاىحىد قُه غسكت للخجظع ؤلالٌترووي غلى جلَ اإلاػلىماث واخترانها والخـُى غليها وإقؼائها، خاؿت 

وأن حمُؼ دُو الػالم بػد الخوىز الخٌىىلىجي الري هسأ غلى أهظمت اإلاػلىماث أؿبدذ حػخمد غلى أحهصة الخاطب 

ت ال ًمًٌ آلالي والؼبٌت اإلاػل ىماجُت في حظُير أمىزها الداخلُت والخازحُت، خُث أؿبذ الخاطب آلالي أداة كسوٍز

                                                           
 وما بعدىا . 470مرجع سابق، ص ، النوايسة،عبد اإللو( 1
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الاطخؿىاء غنها مً أحل  وخكظ البُاهاث واإلاػلىماث والىزائو الخاؿت بٍل دولت، يما أن هره اإلاػلىماث ذاث أهمُت 

 .  يبيرة قه  جمع أمً الدولت وغلى دزحت يبيرة مً الخوىزة

عاث ألازدهُت: ويطلب الثاامل  التجسس في التشَس

بػد ان جم الخدًث غً مكهىم الخجظع الالٌترووي وؿىزة طىدىاُو في هرا اإلاولب ، الخجظع في ناهىن 

، ويرلَ طيخوسم للخجظع الالٌترووي في ناهىن الجسائم 1971( لظىت 50خماًت اطساز ووزائو الدولت زنم )

 ذلَ طِخم جهُُم اإلاؼسع الازدوي غلى كىء ذلَ، وذلَ غلى الىدى الخالي:، وبػد  2015( لظىت 27الالٌتروهُت زنم )

 1791( لسىت 00التجسس في كاهىن خماًت أسساز ووثائم الدولت زكم ) : الفسع الاول 

( لظىت 50مً ناهىن )خماًت أطساز ووزائو الدولت( زنم ) (16)إلى  (14)وزدث حسائم الخجظع في اإلاىاد مً 

مت الد1971 خُى او مداولت الدخُى إلى أمايً مدظىزة بهـد الخـُى غلى أطساز جخػلو بظالمت الدولت ، وهي حٍس

 .(1)، ويرلَ طسنت الاطساز الي  جخػلو بظالمت الدولت او الخـُى غليها ، وابالؽ الاطساز اإلاخػلهت بأمً الدولت 

ت أو وزُهت مً هرا الهاهىن  )ألاطساز والىزائو اإلادمُت( بأنها:  (2)وند غسقذ اإلاادة   " أًت مػلىماث ػكٍى

مٌخبت أو موبىغت أو مختزلت أو موبىغت غلى وزم مؼمؼ أو هاسخ أو أػسهت حسجُل أو الـىز الؼمظُت وألاقالم أو 

)اإلاخوواث أو السطىم أو الخسائى أو ما ٌؼابهها واإلاـىكت وقو أخٍام هرا الهاهىن( 
2

، وغلُه قئن هرا الهاهىن ند (

:ً  حاء لخماًت أمٍس

 : وحىد أطساز ووزائو جخف مؤطظاث الدولت أو إخدي هُئاتها وأن جٍىن هره ألاطساز غلى غالنت بأمً الدولت.ألاول 

ت ومجسد إقؼائها ًلخو اللسز بأمً الدولت الداخلي او الخازجي  الثاوي: أن جٍىن هره اإلاػلىماث غلى دزحت مً الظٍس

(
3

مت هى ال ( ظس، ولًٌ الظس جم جـيُكه في هرا الهاهىن إلى زالزت أؿىاف . وغلى ذلَ قمدىز الخماًت وهوام الجٍس

)وهي
4

): 

: خُث أن طساز ووزائو الدولت اإلاخػلهت بدزحت طسي جخػلو بخوى ألاسساز والىثائم املصىفت بدزجت سسي  .1

ًاقت الىزائو واإلاػلىماث  وجكـُالث الػملُاث الخسبُت واإلاػلىماث والىزائو ذاث الػالنت باألمً الداخلي و

خػلهت بالظُاطت الخازحُت والػالنت الدولُت. ومنها اًلا اإلاػلىماث اإلاخػلهت بىطائل الاطخخبازاث اإلا

 واإلاخابساث وهسم غملها واإلاؼخؿلين بها ، واي مػلىمت جخػلو باألطلخت والرخائس وغخاد الجِؽ ومـادز نىجه.
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لدولت او اخدي هُئاتها والي  ًؤدي : وهي اإلاخػلهت بمؤطظاث األاسساز والىثائم املصىفت بدزجت سسي للغاًت .2

 ،ً اقؼاء اطسازها  اللسز بالدولت، أو جدهُو مىكػت لدولت أخسي، يمػلىماث غً مظخىدغاث الخخٍص

ًاث الهىاث اإلاظلخت واإلاً الػام وحػداد الهىاث وحظلُذ جلَ الهىاث.  وجدس

وهي ألاطساز الي  ًيخج غً إقؼائها إلى اًهاع الدولت بدسج دولي او  الاسساز والىثائم املصىفت بدزجت مددود: .3

ؿػىباث مالُت أو انخـادًت، يظائس اإلاػلىماث والىزائو اإلاخػلهت بخدهُو او مدايمت نلائُت، او اإلاػلىماث 

ًاإلاػلىماث غً مخصوهاث الؿراء ونذ الخؼد  ت للمىاهىين  الي  ًؤدي اقؼائها الى اههاؾ السوح اإلاػىٍى

 خسب.لل

 

الخظ الباخث مً خالُ جـيُل اإلاؼسع ال طساز الدولت ، اهه ػمل ًل الاػُاء والىزائو واإلاػلىماث ذاث الوابؼ  ٍو

ت الثالر )طسي للؿاًت، طسي، مددود( ، يما  الػظٌسي ، يما اهه لم ًلؼ مػُازا واضخا في الخمُيز بين دزحاث الظٍس

دولت وهي هسم جهلُدًت ال جخالءم مؼ الخٌىىلىحُا الخدًثت ، ويرلَ بالـ في الوسم الي  ًخم بىاطوتها خكظ اطساز ال

ت للمػلىمت. م لم ًكسم في الػهىبت اغخمادا غلى دزحت الظٍس  مً خُث الخجٍس

 وطِخم بُان حسائم الخجظع الي  وزدة في هرا الهاهىن ، وذلَ غلى الىدى الخالي:

مت الدخىل او مداولت الدخىل الى اماهن مدظىزة :  مً ناهىن خماًت اطساز ووزائو  (14)ُث هـذ اإلاادة خ_ جٍس

 الدولت غلى اهه :

)مً دخل او خاُو الدخُى الى مٍان مدظىز نـد الخـُى غلى اطساز او اػُاء او وزائو مدمُت او مػلىماث ًجب  

ت خسؿا غلى طالمت الدولت غىنب باألػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت واذا خـلذ هره اإلاداولت إلاىكػت دولت  ان جبهى طٍس

ًاهذ الدولت الاحىبُت غدوة قخٍىن الػهىبت الاغدام(  )احىبُت غىنب باألػؿاُ الؼانت اإلاؤبدة واذا 
1

). 

ٍىن اليؼان الجسمي هىا هى دخُى الكاغل او مداولت الدخُى الى اإلاٍان اإلادظىز دخىله ، وطاوي اإلاؼسع بين  ٍو

ع غلى الىطائل الي  ًخم الخـُى بها غلى الظس. يما الدخُى وبين مداولت الدخُى والؼسوع بالدخُى ولم ًىف اإلاؼس 

 ان اإلاؼسع لم ًددد الامايً اإلادظىزة وجسى جددًدها للظلواث اإلاخخـت خظب الخاُ .

جب ان ًخىقس لدي الجاوي هىا باإلكاقت الى الهـد الجسمي الػام نـد حسمي خاؾ ًخمثل ان جٍىن ؾاًخه مً  ٍو

ت ، قاذا دخل شخف الى مٍان مدظىز لؿاًت اخسي قال مجاُ  الدخُى الخـُى غلى اػُاء او اطساز او  وزائو طٍس

1) (14)لػهابه وقو هف اإلاادة 
). 
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مت سسكت _  مً ناهىن خماًت  (10)خُث هـذ اإلاادة  التي جتعلم بسالمت الدولت او الحصىل عليها : ألاسساز جٍس

 اطساز ووزائو الدولت غلى اهه :

ًالي  ذيسث في اإلاادة الظابهت واطخدـل غليها غىنب  أػُاءاو  أطساز مً طسم -أ او وزائو او مػلىماث 

 باألػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت إلادة ال جهل غً غؼس طىىاث .

ًاهذ الػهىبت باألػؿاُ الؼانت اإلاؤبدة -ب  ألاحىبُتًاهذ الدولت  وإذااذا انترقذ الجىاًت إلاىكػت دولت احىبُت 

2) ؤلاغدامغدوة قخٍىن الػهىبت 
). 

مت ان ًٍىن مدل الظسنت طسا مً جكت اإلاخـلت بظالمت الدولت ، مما ًترجب غلى الخـُى  ألاطساز رق هره الجٍس

غلُت الخام اللسز بأمً الدولت ، ولهد خـس اإلاؼسع اليؼان الجسمي بالظسنت والاطخدـاُ وطاوي بُنهما 

ظخىغب  أوطؼ والخهُهت ان مـولح الاطخدـاُ ٌؿن  غً مـولح الظسنت قهى غام و مً مكهىم الظسنت َو

 ًاقت الىطائل الي  ند ًلجأ لها الكاغل للخـُى غلى الظس بما قُه الظسنت.

مت نـدًت والهـد اإلاولىب قيها هى نـد حسمي غام ، قال بد ان ًٍىن الجاوي غاإلاا بدهُهت قػلت  ان هره الجٍس

 الدولت . أطساز لُت ٌػخبر مً ًأخر او ًدـل غلى ش  ء لِع له خو في الخـُى غلُت وان ما خـل غ بأهت

مت ابالغ  ووزائو  أطساز مً ناهىن خماًت  (16)خُث هـذ اإلاادة  :ئفشاؤهااملتعللت بأمن الدولت او  ألاسساز  _ جٍس

 الدولت غلى اهه :

 أو وزُهت مدمُت بدٌم وظُكخه  أًت أومً وؿل الى خُاشجه او غلمه اي طس مً الاطساز او اإلاػلىماث  - أ

دون طبب  أقؼاها أويمظؤوُ او بػد جخلُه غً وظُكخه او مظؤولُخه ألي طبب مً الاطباب قابلؿها 

 مؼسوع غىنب باألػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت مدة ال جهل غً غؼس طىىاث .

ًاهذ الدولت الاحىبُت غدوة قخٍىن - ب ػانب باألػؿاُ الؼانت اإلاؤبدة اذا ابلـ ذلَ إلاىكػت دولت احىبُت واذا  َو

)الاغدام  الػهىبت
3

). 

، وان لٍل منهما مدلُى  ؤلاقؼاءمً هرا الهاهىن هى الهُام باإلبالؽ او  (16)ان اليؼان اإلاجسم في هف اإلاادة 

مً  أوطؼقهى  ؤلاقؼاءمً شخف الى شخف اخس ، اما  وألاطساز مخخلل غً الاخس، قاإلبالؽ ٌػن  ههل اإلاػلىماث 

و البىح او  ألاطساز ى خُث ًدُذ الكسؿت للػامت باالهالع غل ؤلابالؽ او الٌؼل غما  ؤلاذاغتواإلاػلىماث غً هٍس

)بوً او طتر
4

ػانب اإلاؼسع غلى هرا  ؤلاقؼاء. ولم ًددد اإلاؼسع الىطائل الي  ًخم مً خاللها ( او الخبلُـ ، َو
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مت مً الجسائم الؼٍلُت الي  ال ًخولب قيها  أيخيى لى لم ًترجب غلى ذلَ  ؤلاقؼاءاو  ؤلابالؽ ازس قهره الجٍس

 جدهُو هدُجت كازه.

جب ان ًٍىن  مت ،  ؤلاطساز لظس مً  ؤلاقؼاءاو  ؤلابالؽٍو اإلاخػلهت  بأمً الدولت وهرا الؼسن ًخػلو بمدل الجٍس

جب ان ًخىقس لدي الجاوي الهـد الجسمي الػام الهائم غلى )الػلم   (.وؤلازادةٍو

مً خالُ هرا الهاهىن خماًت حادة ألطساز ووزائو الدولت خُث ند جـل  أككىما طبو ان اإلاؼسع وهالخظ م

ًاهذ  وإذا( غلى ذاث الػهىبت وهي )ألاػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت 16و 15و 14الػهىبت الى ؤلاغدام خُث هـذ اإلاىاد )

 (.ؤلاغدامغدوة قخٍىن الػهىبت  ىبُتألاحًاهذ الدولت  وإذاغىنب باألػؿاُ الؼانت اإلاؤبدة  أحىبُتإلاىكػت دولت 

( من كاهىن 16، 14،10ولىن السإال الري ًساود الباخث هى مدي كابلُت ازجياب الجسائم الىازدة في املىاد )

 املعلىماث ؟ أهظمتووثائم الدولت ، بىسائل الىتروهُت واستخدام  أسساز خماًت 

إن الخجظع اإلاػلىماحي أو الخجظع ؤلالٌترووي والاهالع غلى ألاطساز اإلادمُت ًخم بالىطائل الخهىُت        

و حهاش الٌمبُىجس، قئن هره الىطائل لم جًٌ مخوىزة آهراى، خُث أن هرا الهاهىن زيص غلى  الخدًثت، وغً هٍس

ًاهذ جخم بالوسم اإلاباػسة، خُث ال بد مً الىؿُى  مت الي   إلى هره اإلاػلىماث والىزائو مً نبل أخد الجٍس

ت مً داخل اإلايؼأة أو خازحها  .(1)الػىاؿس البؼٍس

سي الباخث ( هى اهخهاُ الصخف بجظمه وخىاطه الى داخلت 14ان اإلاهـىد بالدخُى الى اإلاٍان في اإلاادة ) ٍو

 إلىبؿم الىلس غً الىطُلت الي  ههلخه الى داخل ذلَ اإلاٍان ، اي ان هره اإلاادة حاءث لخػالج الدخُى اإلاادي 

ت ، وغلُه ال ٌظس  ألاطساز الامايً اإلادظىزة بهدف الخـُى غلى  ( غلى قػل مً 14ي هف اإلاادة )والىزائو الظٍس

ًاإلاىنؼ او  ؼ هره اإلاىاد لدؼمل في هُاتها  أناإلاػلىماث ، والخهُهت  أهظمتًدخل إلاٍان اقتراض    مداولت جوَى

مت  ت باطخخدام جٌىىلىحُا اإلاػلىماث جخػازق مؼ مبدأ ػسغُت الجٍس مت الخجظع غلى اإلاػلىماث الظٍس حٍس

 والػهىبت .

الدولت ، وهسي ان هبُػت قػل الاطخدـاُ ًمًٌ  أطساز ( الاطخدـاُ غلى طس مً 15)وان اإلاؼسع حسم في اإلاادة 

مت  ان ًسجٌب باي وطُلت يما ان اإلاؼسع لم ًددد وطُلت مػُىت لالطخدـاُ وغلُه ًمًٌ ازجٍاب هره الجٍس

 بىطُلت الٌتروهُت .
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ء او الخبلُـ( قٍل الىطائل ممٌىت ( لم ًددد الىطائل الي  ًخم مً خاللها )الاقؼا16يما ان اإلاؼسع في اإلاادة )

ًاألهترهذ او السطائل الالٌتروهُت )اًمُل( او زطائل الجىاُ ، وبالخالي ًخـىز ان  ومنها الىطائل الالٌتروهُت ، 

مت بىطائل الٌتروهُت.  جسجٌب هره الجٍس

 2010( لسىت29التجسس الالىترووي في كاهىن الجسائم الالىتروهُت زكم ): الفسع الثاوي

في غـس اإلاػلىماث وبكػل وحىد جهىُاث غالُت الخهدم قئن خدود الدولت مظدباخت بأنماز الخجظع والبث 

الكلائي، ولهد جدىلذ وطائل الخجظع مً الوسم الخهلُدًت إلى الوسم ؤلالٌتروهُت خاؿت مؼ اطخخدام ؤلاهترهذ 

،  وال ًهخـس الخوس غلي مداولت اخترام الؼبٍاث واإلا
ً
ىانؼ غلي الػابثين مً مخترقي ألاهظمت واهدؼازه غاإلاُا

HACKERS  اث والي  ًمًٌ الخؿلب غليها باطخػازة  غلي الػبث أو اجالف اإلادخٍى
ً
قمخاهس هؤالء مددودة وجهخـس ؾالبا

ت للخـُى  وسخت أخسي مخصهت ، أما الخوس الخهُهي قٌُمً في غملُاث الخجظع الي  جهىم بها ألاحهصة الاطخخباٍز

اث الدولت ومً زم إقؼائها لدولت أخسي جٍىن غادة مػادًت ، أو اطخؿاللها بما ًلس اإلاـلخت غلى أطساز ومػلىم

 الىهىُت للدولت .

مت مً خالُ )      قهد ( 2010( لسىت 29كاهىن الجسائم الالىتروهُت زكم )ومً هىا غالج اإلاؼسع ألازدوي هره الجٍس

)( مىه، خُث جىف هره اإلاادة غلى اهه 12) جىاُو هرا الهاهىن حسائم الخجظع الالٌترووي في اإلاادة
1

) : 

ذ إلى الؼبٌت اإلاػلىماجُت أو هظام - أ ذ أو بما ًخالل أو ًجاوش الخـٍس ٌػانب ًل مً دخل نـدا دون جـٍس

ًاهذ بهدف الاهالع غلى بُاهاث أو مػلىماث ؾير مخاخت للجمهىز جمع ألامً الىهن  أو  مػلىماث بأي وطُلت 

ت أو الظالمت الػامت أو الانخـاد الىهن  بالخبع مدة ال جهل غً أزبػت أػهس الػالناث الخازحُت للمملٌ

د غلى )500وبؿسامت ال جهل غً )  ( خمظت آالف دًىاز.5000( خمظمائت دًىاز وال جٍص

ًان الدخُى اإلاؼاز الُت في الكهسة )أ( مً هره اإلاادة بهـد الؿاء جلَ البُاهاث او اإلاػلىماث او اجالقها او - ب اذا 

رها او حػدًلها وحؿُيرها او ههلها او وسخها او اقؼائها قُػانب الكاغل باألػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت وبؿسامت جدمي

د غلى )1000ال جهل غً )  ( خمظت الاف دًىاز.5000( الل دًىاز ، وال جٍص

مت هى بُاهاث او مػلىماث جٍىن غلى ػٍل مدخىي الٌت12ًخطح مً خالُ اإلاادة ) رووي ؾير / أ( ان مدل هره الجٍس

) مخاخت للجمهىز جمع الامً الىهن  او الػالناث الخازحُت للمملٌت او الظالمت الػامت او الانخـاد الىهن 
2

). 

ومـولح الامً الىهن  ٌؼير الى ًل ش  ء ًخػلو بظالمت الدولت كد الاخواز الخازحُت والداخلُت الي  ند جؤدي بها الى 

(. ونُل ان الامً الىهن  : اإلاجمىع الٌلي للمـالح 3ي او انهُاز داخلي )الىنىع جدذ طُوسة احىبُت هدُجت كؿى خازج

                                                           
 . 23، املادة 3026( لسنة 28( انظر قانون اجلرائم االلكرتونية رقم )1
 .475مرجع سابق، ص النوايسة، عبد اإللو،(  2
 . 442ص ، 0::2 املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت،  ،3ط موسوعة السياسة ، الكيايل، ( عبد الوىاب، 3
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ت للدولت يدماًت  والاطخهالُ ، وهسي ان اإلاػلىماث والبُاهاث غىدما جخػلو باألمً الىهن  ًجب جـيُكها  ؤلانلُمالخٍُى

 .2(1و وزائو الدولت لخوىزتها مً حاهب ولخىقير خماًت حصائُت ايبر لها مً حاهب اخس) أطساز وقها لهاهىن خماًت 

والػالناث الخازحُت للمملٌت حؼمل ًل ما ًخػلو بالظُاطت الخازحُت للمملٌت، وغالنت اإلاملٌت بالدُو الاخسي في 

ت، وغالنتها مؼ اإلاىظماث الدولُت  . ػيى اإلاجاالث الظُاطُت والانخـادًت والػظٌٍس

ًان مـدزه، ومثالها اإلاػلىماث والبُاهاث الي  جخػلو  والظالمت الػامت هي الظُوسة غلى ما ٌؼٍل خوسا غاما أًا 

ب او اهكجاز في مكاغل هىوي اذا خدر حظٍسب او اهكجاز واإلاخاهس الىاججت غً دقً هكاًاث  باإلاخاهس اإلادخملت مً حظٍس

 م طالمت اإلاىاهىين للخوس.خوسة، او ازس خـُى اغخـاماث ومظاهساث غلى حػٍس

ل ما ًخػلو بالىكؼ الانخـادي واإلاالي  اما الانخـاد الىهن  قِؼمل الظُاطت الانخـادًت الداخلُت والخازحُت ًو

 للمملٌت ؾير اإلاػلً للجمهىز.

ذ إلى الؼبٌت اإلاػلىماجُت أو هظام مػلىماث بكػ مت دخُى ؾير مـسح به، أو بما ًخالل أو ًجاوش الخـٍس ل وجهؼ حٍس

مت، وذلَ يما وزد في اإلاادة ) مت هى الىدُجت لهره الجٍس / أ(وبالخالي قان 12الدخُى الري ٌؼٍل السيً اإلاادي للجٍس

مت مً حسائم الىدُجت الن الدخُى هى الىدُجت .  هره الجٍس

مت نـدًت  وال بد مً جىاقس غىاؿس الهـد الجسمي الػلم وؤلازادة. وجخولب اً لا نـدا السيً اإلاػىىي : هره الجٍس

حسمُا خاؿا , قالدخُى بهـد ؤلالؿاء او الاجالف او الخدمير وخظب ما هى وازد في الكهسة)ب( مً هره اإلاادة غانب 

( ػدد الػهىبت ، 12اإلاؼسع غلى الهـد الخاؾ ظسقا مؼددا. وبالخالي هالخظ ان اإلاؼسع في الكهسة )ب( مً اإلاادة )

 ر خيى لى لم ًخم الاجالف الكػلي.إلاجسد الدخُى بهـد ؤلاجالف او لؿاء او جدمي

 ( الكهسجين )ب و ج( غلى الدخُى الى اإلاىنؼ الالٌترووي:12ولهد هـذ اإلاادة )

ٌػانب ًل مً دخل نـدا إلى مىنؼ الٌترووي لالهالع غلى بُاهاث مػلىماث ؾير مخاخت للجمهىز جمع   -ج

أو الانخـاد الىهن  بالخبع مدة ال جهل غً  باألمً الىهن  أو الػالناث الخازحُت للمملٌت أو الظالمت الػامت

 ( خمظمائت دًىاز.500أزبػت أػهس وبؿسامت ال جهل غً )

ًان الدخُى اإلاؼاز الُت في ا -د  أو  إجالقها أواإلاػلىماث  أو جلَ البُاهاث  لؿاءإللكهسة )ج( مً هره اإلاادة بهـد اذا 

كاغل باألػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت وبؿسامت ال جهل غً جدميرها او حػدًلها وحؿُيرها او ههلها او وسخها قُػانب ال

د غلى ) ألل( 1000)  .1دًىاز) أالف( خمظت 5000دًىاز ، وال جٍص

                                                           
 .394ص، 2:74منشأة املعارف، االسكندرية، دراسات سياسية وقومية، بدوي، (  حممد طو،  1
 .476مرجع سابق، ص النوايسة، عبد اإللو،(  2

 



 د. أبى ذز شاهس عبد
ع ألازدوي  التجسس إلالىترووي في ظل التشَس

 

املسهز الدًملساطي العسبي . بسلين  املاهُا    -  2020واهىن الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلىم السُاسُت و اللاهىن . العدد 51  

 
 

وغلُت  هجد أن الكهسة )أ( جخخلل غً الكهسة )ج( في أن الدخُى في الكهسة  )أ( ًٍىن إلى )الؼبٌت اإلاػلىماجُت أو هظام 

اإلاػلىماث(، بِىما في الكهسة )ج( ًٍىن )إلاىنؼ الٌترووي( لالهالع غلى بُاهاث او مػلىماث ؾير مخاخت للجمهىز ، وبالخلى 

با غلى الدخُى الى ًل ما نُل غً الدخُى الى الؼبٌت اإلا ػلىماجُت او هظام اإلاػلىماث  في الكهسجين )أ و ب( ًىوبو جهٍس

 ( مً هرا الهاهىن. 12اإلاىنؼ ؤلالٌترووي في الكهسجين )ج و د(  مً اإلاادة )

 جلُُم املشسع الازدوي: الفسع الثالث 

( لظىت 27ناهىن الجسائم الالٌتروهُت زنم )( مً 12ًسي الباخث ان اإلاؼسع الازدوي لم ًًٌ مىقها في ادزاج هف اإلاادة )

 ، وذلَ لألطباب الخالُت : 2015

 1971( لظىت 50( مً ناهىن )خماًت اطساز ووزائو الدولت( زنم )16و 15و 14ان الػهىبت الىازدة في اإلاىاد ) -1

ًاهذ إلاىكػت دولت  ًاهذ الػهىبت )ألاػؿاُ الؼانت اإلاؤنخت واذا  احىبُت حؼٍل اطاطُاث السدع الػام خُث 

 أن( . بِىما هالخظ ؤلاغدامغدوة قخٍىن الػهىبت  ألاحىبُتًاهذ الدولت  وإذاغىنب باألػؿاُ الؼانت اإلاؤبدة 

حاءث يخخكُل  2015( لظىت 27( مً ناهىن )الجسائم الالٌتروهُت( زنم )12الػهىبت الىازدة في اإلاادة )

ٍو الىظام اإلاػلىماحي ، خُث الػهىبت اإلاػلىماث غً هس  أو  ألاطسازجم الخـُى غلى هره  إذاللػهىبت 

الؼانت اإلاؤنخت ( .  ألاػؿاُ إلى أخسي ، وػدد الػهىبت في قهساث  أػهس  أزبػت)الخبع مدة ال جهل غً 

هت الي  جم بها الاطخدـاُ قه  بىكع الجظامت والخوىزة طىاء  هت  أخرثوبـسف الىظس غً الوٍس بوٍس

 جهلُدًت او بوسم مظخددزت .

 

حسمذ الدخُى الى  1971( لظىت 50ووزائو الدولت( زنم ) أطساز ( مً ناهىن )خماًت 14ة )هالخظ ان اإلااد -2

او اإلاػلىماث وبالخالي هوام اغماُ هره اإلاادة اوطؼ مً  ألاطساز مٍان مدظىز بهـد الخـُى غلى هره 

خُى الى الي  حسمذ الد 2015( لظىت 27( مً ناهىن )الجسائم الالٌتروهُت( زنم )12هوام اغماُ اإلاادة )

الىظام اإلاػلىماحي واإلاىنؼ الالٌترووي قهى . قػلى طبُل اإلاثاُ لى نام اخد الاشخاؾ بالدخُى الى ميؼئت 

ت مخصهت غلى حهاش الخاطب الالي اإلاىحىد داخل هره اإلايؼأة  ت بهدف الخـُى غلى مػلىماث طٍس غظٌٍس

ًان  ( هي14وجم الهاء الهبم غلُت نبل الىؿُى الى الخاطىب قان اإلاادة ) الىاحبت الخوبُو هىا خيى اذا 

 الهدف هى الىظام اإلاػلىماحي.

ند ػددث الػهىبت  1971( لظىت 50( مً ناهىن )خماًت اطساز ووزائو الدولت( زنم )16هالخظ ان اإلاادة ) -3

غلى )اإلاىظل او اإلاظؤوُ( اذا اقش ى اي طس مً الاطساز او اإلاػلىماث او الىزائو اإلادمُت ، بِىما في ناهىن 

مت ، خُث انها  )الجسائم الالٌتروهُت( ال ًىحد هف ٌؼدد غهىبت اإلاىظل او اإلاظؤوُ اذا ازجٌب هره الجٍس

 ( مً هرا الهاهىن.8جخسج مً هوام حؼدًد الػهىبت غلى اإلاىظل ومً في خٌمت الىازد في اإلاادة )

                                                                                                                                                                                     
 فقره ج و د .  23( انظر قانون اجلرائم االلكرتونية، مرجع سابق، املادة 1
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وذلَ بئكاقت مادة  1971( لظىت  50وبالخالي ًسي الباخث ان ًخم حػدًل ناهىن )خماًت اطساز ووزائو الدولت( زنم )

 حظخىغب ازجٍاب حسائم الخجظع باطخخدام اهظمت اإلاػلىماث واإلاىانؼ الالٌتروهُت .

 

 :الخاجمــــــت

ؼ الازدوي " جم اطخػساق مكهىم  وفي نهاًت هرا البدث اإلاىطم بــ " الخجظع ؤلالٌترووي في ظل الدؼَس

ئو الدولت اإلادمُت، يما جم اطخػساق ؿىز الخجظع ، وجم جىكُذ الخجظع ؤلالٌترووي ومـادزه ومكهىم أطساز ووزا

الػىاؿس اإلاٍىهت للظلىى الجسمي للخجظع ؤلالٌترووي في ناهىن الجسائم ؤلالٌتروهُت وناهىن خماًت أطساز ووزائو 

( لػام 27نم )الدولت مؼ الاطدؼهاد بىـىؾ الهىاهين ذاث الػالنت في ألازدن وهي ناهىن الجسائم ؤلالٌتروهُت ألازدوي ز 

 واخيرا جم جهُُم اإلاؼسع الازدوي .1971( لظىت 50، إكاقت إلى ناهىن خماًت ألاطساز ووزائو الدولت زنم )2015
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 جأثير حماًت بزاءة الاختراع على حماًت املستهلك 

The impact of patent protection on consumer protection 
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 :امللخص 

 

بُ٘ اإلاىخج أو جغجبِ بغاءاث  الازترإ باالبخياع وؤلابضإ ، ئط جمثل خلا مُللا ًمىذ للمستٕر ليي ًهى٘ ، ًيخج ، ًىػٕ ، ٍو

ٌؿخسضم َغق ؤلاهخاج التي خهلذ ٖلى البراءة ، وأنبدذ الازتراٖاث في ٖاإلاىا الخالي جإزغ ٖلى ول حىاهب خُاجىا مهما وان مىكٗىا ، 

ً باػصًاص خاحاجىا الُىمُت اإلالخت للخىىىلىحُا التي ججخاح ول مجاالث الخُاة ، ؾىاء البؿُُت ؾىاء هىا مىخجحن أو مؿتهلىحن ، وطل

ؼ جُىع وجلضم الخلىُت ئلى يغوعة جدلُم خماًت أفًل لخلىق أصخاب الازتراٖاث  مجها أو اإلاٗلضة ، وكض صفٗذ الخاحت اإلالخت لخٍٗؼ

اإلاؿتهلً أًًا وجدلُم الغفاه الاحخماعي الظي ًيكضه الجمُ٘ ، خُث ، لِـ مً أحل خماًت مهلخت اإلاستٕر فدؿب ، بل  لخماًت 

ىُت جىفل هظه الخماًت وحٗمل ٖلى حصجُ٘ ناخب الابخياع ،  فخمىده امخُاػا زانا لالؾخغالٌ  ٗاث صولُت وأزغي َو جم ؾً حكَغ

ضفٗه ئلى اإلاض ي أهثر في خغهت الازترإ.  الخهغي الزتراٖه ما ًدفؼه ٍو

 اإلالىُت الهىاُٖت ، بغاءة الازترإ ، اإلاؿتهلً ، اإلاىافؿت ، الاخخياع :  الكلماث املفتاحيت

Abstract: 

Patents are related to innovation and creativity, as they represent an absolute right granted 

to the inventor to manufacture, produce, distribute, and sell the product or use the methods of 

production that obtained the patent, and inventions in our current world affect all aspects of our life, 

whatever our location, whether we are producers or Consumers, with the increase in our urgent 

daily needs for technology that engulf all areas of life, whether simple or complex, and the urgent 

need to promote the development and progress of technology has prompted the necessity to achieve 

better protection for the rights of invention holders, not in order to protect the interest of the 

inventor, but to protect The consumer also achieved the social welfare that everyone seeks, as 

international and national legislations have been enacted to ensure this protection and work to 

encourage the owner of innovation, thus granting him a special privilege for the exclusive 

exploitation of his invention, which motivates him and pushes him to go further in the movement of 

invention. 

key words: Industrial property, patent, consumer, competition, monopoly, 
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      مقدمت :

ٖامال مخىامي ألاهمُت في اإلاىافؿت الضولُت ، زانت باليؿبت إلهخاج الؿل٘ والخضماث التي  أنبدذ الخىىىلىحُا 

حٗخمض بكيل هبحر ٖلى الخلىُاث فاةلت الخُىع ، مما مىجها أن جهبذ أهثر مجاالث الخجاعة الضولُت صًىامُىُت ، وكض 

غ في ا اصة اإلاُغصة في جيالُف البدث والخٍُى لضٌو الهىاُٖت مىظ الؿبُٗيُاث مً اللغن اوٗىـ هظا الخىحه ٖلى الٍؼ

اإلااض ي ، زانت م٘ ؤلاؾهام اإلاتزاًض لللُإ الخام في هظا اإلاجاٌ الظي حٗضي خضوص الىهف مً ئحمالي جيالُف 

  1البدث

ت ،   غ ، ملاعهت بالهىع ألازغي للملىُت الفىٍغ ٗغف هٓام بغاءاث الازترإ همى هبحرا في مجاٌ البدث والخٍُى َو

ٗخبر كاهىن البراءاث مً أهم كىاهحن اإلالىُت الهىاُٖت ، إلاا له التي حٗخب ر مدىع الخُىع الاكخهاصي للضٌو اإلاخلضمت ، َو

ني أو ٖلى اإلاؿخىي الضولي ، بؿبب الضوع الىبحر الظي أنبدذ جلٗبه  مً اهمُت هبحرة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الَى

في همى اكخهاصًاث الضٌو ٖمىما ، خُث واهذ  خماًت الازتراٖاث ، لِـ في جُىع اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت فدؿب ، بل 

ىُت فدؿب ، ئال ٖلى هظه الازتراٖاث جلخهغ  اًت لم جىً وافُت لخدلُم مهالح الضٌو ، أن هطه الدمالخماًت الَى

ظه للضولت التي حٗترف بهالدصوص الجغعافُت زانت الضٌو ألاهثر جُىعا اكخهاصًا ، ألنها خماًت مدضوصة ال ًخجاوػ هُاكها 

بضأث الضٌو الهىاُٖت مىظ نهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ في الؿعي هدى بؿِ خماًت خلىق اإلالىُت لطلن الخلىق ، 

 الهىاُٖت بهفت ٖامت وخماًت الازتراٖاث بهفت زانت .

أنبدذ  وكض أصي الخُىع الهىاعي في الضٌو ألاهثر جلضما في الٗالم ، اللاةم ٖلى الاهخمام اإلاتزاًض باالزتراٖاث التي     

حؿهم بكيل هبحر في همى اكخهاصًاتها ، ئلى جُىع خغهت الخجاعة الٗاإلاُت  وحؿإع خغهت جباصٌ قتى أهىإ الؿل٘ بحن 

مسخلف صٌو الٗالم ، مما أصي ئلى اػصًاص الاهخمام بدماًت اإلاؿتهلً ، وناعث هظه الخماًت يغوعة ملخت جيكض جدلُلها 

ىصة اإلاىخجاث والخضماث التي ًلخىحها ، ولىً أًًا مً هاخُت جأزحرها ٖلى ول اإلاجخمٗاث ، لِـ فلِ فُما ًخٗلم بج

 ؾالمخه وأمىه .

وفي هظا الهضص ًبرػ الدؿاٌؤ الخالي : هل ًمىً أن جإصي الخماًت اللاهىهُت لبراءة الازترإ صوًعا هاما في   

الغل أو الخضإ  والخًلُل التي  خماًت مهالح اإلاؿتهلً والخفاّ ٖلى ؾالمخه ، ومىٗه مً الىكٕى هطخُت لٗملُاث

 ًخٗغى لها مً زالٌ اإلاؿاؽ بدلىق أصخاب البراءاث ، وفي ئَاع جدلُم الغفاه الاحخماعي الظي ًيكضه ؟ .

خماص أؾاؾا ٖلى اإلاىهج الخدلُلي ، مً زالٌ جدلُل الىهىم اللاهىهُت   ولإلحابت ًٖ هظه ؤلاقيالُت اعجأًىا الٖا

دت أو الًمىُت للمؿتهلً مً زالٌ هاجه  التي تهضف ئلى خماًت بغاءة الا  زترإ ، واؾخيخاج  ما ًضٌ ٖلى الخماًت الهٍغ

 الىهىم وغحرها مً الىهىم اللاهىهُت .

                                                           

ة ادللكية الفكرية ، منظمة التجارة العادلية والدول النامية ، اتفاق الرتيبس وخيارات السياسة ، ترمجة السيد أمحد عبد اخلالق ، مراجعكارلوس م . كوريا ، حقوق   1 
 19، ص2002أمحد يوسف الشحات ، دار ادلريخ للنشر ، 
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 املطلب ألاول : دور بزاءة الاختراع في جحقيق رفاه املستهلك

اث التي جلبي اخخُاحاث الهالح تهضف خماًت بغاءة الازترإ ئلى زلم خىافؼ حصج٘ ٖلى ئهخاج اإلاٗغفت ، أو اإلاٗلىم      

 .1الٗام ، وباألؾاؽ جدلُم الغفاه الاحخماعي للمؿتهلىحن

وجخجلى هظه الخىافؼ في  مىذ اخخياع خهغي ومإكذ لهاخب الازترإ ، جًمً في البضاًت ٖضم الىنٌى ئلى الابخياع      

ت اؾخغالٌ الابخياع مً َغف ناخبه ، ئطا وان هظا  مً كبل اإلاىافؿحن غحر الكغفاء ، ومً حهت أزغي خم وخهٍغ

 الاهخفإ أو نىٗه ًمىً ال الازترإ ت أو ؾالمت اإلاؿتهلً ، ئط أنالاخخياع ال ًخٗاعى م٘ اإلاهلخت الٗامت أو ًإزغ ٖلى صخ

ت ألغغاى بُٗه جىػَٗه أو أو به  . 2البراءة مالً مىافلت صون  ججاٍع

ٗاث مً بحن خلىكه      وهًٓغا لخهىنُت صخت وؾالمت اإلاؿتهلً ، فلض جم جهيُفها مً زالٌ الٗضًض مً الدكَغ

لى الغغم مً أن اإلاكٕغ 3ألاؾاؾُت الجؼاةغي ، لم ًىو نغاخت ٖلى خماًت اإلاؿتهلً مً زالٌ كاهىن بغاءة الازترإ  . ٖو

، ئال أهىا ًمىً أن وؿخيخج طلً ، مً زالٌ بٌٗ اإلاىاص التي جإهض ٖلى خماًت البراءة ، وجإصي بالًغوعة ئلى خماًت 

ًدخمل أن ًًغ بصخت  لض ي بلم٘ ول ٖملجاإلاؿتهلً ، هما أن هىان ههىنا كاهىهُت أزغي حؿض هظه الفجىة ،  و 

 وؾالمت اإلاؿتهلً أو بمهالخه ، وتهضف ئيافت ئلى طلً ئلى جدلُم عفاهُخه .

 الفزع ألاول : دور بزاءة الاختراع في حماًت صحت املستهلك

اصة اهخمام الغأي الٗام ، ؾىاء الضازلي أو الخاعجي باللًاًا اإلاخٗللت بصخت اإلاؿتهلً،        ججضع ؤلاقاعة ئلى أهه م٘ ٍػ

وصفإ الجمُٗاث ًٖ مهالخه ، فان اإلاكٕغ ٌؿعى ئلى ؾً كىاهحن تهضف الى جلضًم يماهاث خلُلُت لخماًخه ، ًٖ 

م جىفحر أخؿً اإلاىخجاث له بأفًل حىصة ممىى اًخه الصخُت ، ٍَغ ت ، ولٗل أهم هظه اإلاىخجاث هي جلً التي جخٗلم بٖغ

وئًالء هظه اإلاىخجاث خماًت كاهىهُت حٗىـ أهمُتها في خُاة اإلاؿتهلً ، ومً حهت أزغي جمى٘ اؾخٗماٌ حؿم الاوؿان 

ا للبراءة  . 4أو أًٖاةه ومىخجاجه ، أن ًيىهىا مىيٖى

 ائيت على حماًت املستهلكوالدو  الصيدليت الصناعاث أوال : جأثير إبزاء

 هاخُت مً ؾىاء وهظا مىاحي الخُاة ، ول في أزغها الكاملت جإصي ئلى عفاهُت اإلاجخم٘ ، وجترن الصخُت ئن الخغُُت       

الهىاٖاث اإلاسخلفت والؾُما  خُث جلٗب وؤلاهخاج ، الهىاٖت ٍَغم ًٖ أو والكغاء ، الاؾخحراص ؾبُل ٖلى جىفحر الضواء
                                                           

1  Michel Vivant, Propriété intellectuelle et mondialisation .: La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ? Ed. Dalloz 

2004, page 120. 
،  2عدد  9ية البشرية ، رللد نادية خرخاش :" ربليل وتقييم نظام براءات االخرتاع اجلزائري يف ظل النصوص التشريعية واإلجراءات االدارية " ، رللة االقتصاد والتنم  2

 142، ص 2018
  2009مارس  8صادرة بتاريخ  15ادلتعلق حبماية ادلستهلك ، جريدة رمسية عدد  2009فرباير سنة  25ادلؤرخ يف  09/03السيما القانون رقم   3

4 Stéphane Piedelièvre , Droit commerciale , 10 ème édition Paris  Dalloze , , 2015 , P 244 



 أ. رمضان فزاقـت
 اءة الاختراع على حماًت املستهلكجأثير حماًت بز  

 

املزكز الدًمقزاطي العزبي . بزلين  املانيا    -  2020كانون الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و القانون . العدد 57  

 
 

جدلُم  أؾاؾُا في صوعا -الثلُلت  أو اإلاخىؾُت أو الخفُفت مجها ؾىاء -أهىاٖها وحجمها  ازخالف الضواةُت ٖلىالهىاٖاث 

 الهىاٖاث بحن مً والهُضالهُت ، الضواةُت الهىاٖاث ، وحٗخبر 1والضواةُت والغظاةُت الصخُت والىفغة الظاحي الاهخفاء

ىُت الؿاخت اهدسخذ التي وألاوكُت  ألاهٓمت أن الىاك٘ وبَحَن  الضولُت ، للؿاخت جأزحرها وحٗضي بل الضٌو ،مً  للٗضًض الَى

 هظا في والُٗاء الخلضم ًٖ الازخهام أهل زبِ يُٗفت ، مما وقغوَا أهٓمت واهذ اللاهىهُت التي تهضف ئلى خماًتها ،

ٌ  ول في كللا وزلم  اإلاجاٌ ، ، خُث لم ًدٌ  2الهىاٖت الٗالم خٌى ٖضم هجاٖت الخماًت اللاهىهُت لهظا اللُإ مً صو

لت مً كبل الكغواث مخٗضصة  زانت لؿىىاث ٖضًضة  بدماًت الهىاٖاث مً الىٕى هظا ، ما أصي ئلى اخخياعه إلاضة ٍَى

 اللُإ ، هظا هظا ٖلى ؾُُغث التي الخلىق  ليافت اإلاُلم ، واوٗىـ طلً ٖلى كلت الخىافؿُت والاؾخئثاع 3الجيؿُاث

دمي كاهىهُا ًىٓم هٓاما جً٘ أن الضولُت اإلاىٓىمت ٖلى خخم ألامغ بـ  مً اجفاكُت الاهُالكت فياهذ اللُإ ، هظا ٍو جٍغ

 نىاُٖت ٖملُاث أم مىخجاث أواهذ ؾىاء ازتراٖاث ، ألي الازترإ بغاءاث الخهٌى ٖلى ئمياهُت جخاح ههذ ٖلى: " ... التي

ُت مُاصًً الخىىىلىحُا ، وافت في  4."..الهىاٖت مجاٌ في لالؾخسضام وكابلت ئبضاُٖت ىةزُ ٖلى وجىُىي  حضًضة وىنها قٍغ

، وهى هفـ 5الضواةُت اإلاىخجاث ومجها الخىىىلىحُا ، مجاالث حمُ٘ في الازتراٖاث وافت خماًت الاجفاكُت وكض هغؾذ هظه ، 

بالهىاٖت الضواةُت ، اإلاؿلً الظي اهخهجه اإلاكٕغ الجؼاةغي ، خُث لم ًً٘ كاهىها زانا بدماًت الازتراٖاث التي جخٗلم 

للهىاٖت  الٗام باإلافهىم ، التي أزظث 076-03مً ألامغ  6لالزترإ ، خُث جسً٘ ألخيام اإلااصة  الٗام اإلافهىم في جغهها بل

 الهىاُٖت .  باإلالىُت الخانت 1883اجفاكُت باَعـ لٗام  ههذ ٖلُه  ما وهى ، 

ألازُاء التي ًمىً أن جيىن  باهٓت الثمً ، فال أخض ئن أهمُت كُإ الهىاٖاث الضواةُت ، جىمً في حؿامت  

ب حضا للبُ٘ صون  اث مغجفٗت ، أو ُؾمذ باؾخسضامه في وكذ كٍغ ت لٗلاع جم ئُٖاءه بجٖغ ًمىىه جىك٘ الٗىاكب اإلاأؾاٍو

ضم وحىص أي مًاٖفاث حضًت ٖلى اإلاٍغٌ بٗض جىاوله ، هما كض جدؿبب اإلاٗضاث الؿِ ئت الخأهض مً فٗالُخه الىبحرة، ٖو

 . 7الخهمُم ، في حٍٗغٌ خُاة ٖكغاث ألاشخام أو ٖلى ألاكل صختهم للخُغ

 

 

                                                           
باجللفة ، اجمللد الرابع ، العدد االول  عاشور زيان جامعة واالجتماعية القانونية العلوم رللة التنمية " ، على وأثرىا الدواء توفري يف االخرتاع براءة . ونوغي نبيل : " دورد 1
   371، ص 2019، 
 سبتمرب  21-20مصر ،  لالقتصاديني الزراعيني ، ،عشر  الرابع ادلؤمتر الزراعية" ، التنمية على الفكرية ادللكية تطبيق أثر علي:" الرمحن عبد علي نصار؛ زكي سعد 2

  262ص ، 2002
 372د. ونوغي نبيل ، ادلرجع السابق ، ص  3
  1995جانفي  1يف  التنفيذ حيز ودخلت ، 1994 أفريل 15 مراكش اتفاق عن ادلنبثقة تريبس إتفاقية من 1 فقرة 27ادلادة  4
 .31  ، 2011 احلقوقية ، احلليب منشورات ، لبنان ،1ط ،-مقارنة دراسة – تريبس اتفاقية ألحكام وفقا االخرتاع ءةلربا القانونية احلماية كوثراين ،  زلمود حنان 5

  الصناعة " من نوع أي يف االستخدام أو قابال للصنع موضوعو كان إذا الصناعي للتطبيق قابال االخرتاع على :" يعترب 6تنص ادلادة   6
7  André Cabanis « La législation anti-fraude en Algérie, au Maroc et en Tunisie » faculté de Tunis de droit 

et sciences politiques. Actualités juridiques Tunisienne n°7. Actes du Colloque du 13-14 janvier 1993 concurrence et prix. 

Pages 21 et 22. 
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ت جدًدة   ثانيا :  حماًت بزاءة الاختراع محفز للبحث عن أدٍو

ًٖغف البٌٗ البراءة الضواةُت بأنها عزهت الخماًت اللاهىهُت ، التي ًمىدها اإلاكٕغ للمستٕر ٖلى ازتراٖه  

خه وجسىله صون غحره ، الخم في اؾخغالٌ اإلاىخج الضواتي مدل الخماًت اللاهىهُت ، الضواتي ، والتي جثبذ له ملىُ

 .            1والخهغف فُه َىاٌ مضة الخماًت التي هو ٖلحها اللاهىن 

خُث ًخمثل  الازترإ في هظه الهىعة ، في ابخياع ش يء حضًض له نفاجه وزهاةهه اإلامحزة ًٖ غحره مً   

يىن ألامغ هظلً متى أمىً الخىنل ئلى مىخج صواتي حضًض ، مخمحز في جغهُبخه وقيله وزهاةههالازتراٖاث ألازغي ،   2ٍو

، وازترإ مهل َبُعي إلاغى مٗحن ، أما ئطا اكخهغ الازترإ ٖلى ئصزاٌ حٗضًل أو اؾدبضاٌ وؿبت جغهُبت صواء بيؿبت 

أزغي فال ٌٗض طلً ازتراٖا ئال ئطا اهُىي هظا الاؾدبضاٌ ٖلى ئخضار حغُحر حىهغي في اإلاىخج الضواتي ، فُٗض ٖىضها 

 . 3بٌٗ اإلاىاص الىُمُاةُت فخسغج واةىا مسخلفا ًٖ غحرهازتراٖا حضًضا  ، هما لى جم ئؾدبضاٌ أو حغُحر 

بـ اإلاٗضلت ؾىت  31وكض ٖغفذ اإلااصة         اإلاىخجاث الضواةُت بلىلها : " أي مىخج له بغاءة  2005مىغع مً اجفاكُت جٍغ

ت ، الالػمت إلاٗالجت م كىالث الصخت ازترإ ، أو اإلاىخجاث اإلاهىٗت مً زالٌ ٖملُت بغاءة الازترإ في كُإ ألاصٍو

الن اإلاخٗلم بالصخت الٗامت " 1الٗامت اإلاٗترف بها في الفلغة    . 4مً ؤلٖا

ومً الىاخُت الٗلمُت ٖغف بٌٗ الفلهاء الضواء بأهه :" أي ماصة في مىخج نُضلي حؿخسضم لخغُحر أو اؾخىكاف هٓم      

غف أًًا بأه 5فؿُىلىحُت أو خاالث مغيُت لهالح مخللي هظه اإلااصة " ُٖ ه أي ماصة هُمُاةُت مً أنل هباحي أو . و

 .  6خُىاوي أو مٗضوي، َبُُٗت او جسلُلُت ، حؿخٗمل في ٖالج أمغاى ؤلاوؿان ، أو الىكاًت مجها او حصخُهها

ت مً اإلاىاص اإلاخلضمت ، باٖخباعها جمخلً زهاةو ٖالحُت أو وكاةُت فُما ًخٗلم        فالضواء اطا هى أي ماصة أو مجمٖى

ت أو الخُىاهُت ، وهظلً أي مىخج ًمىً ئُٖاءه للبكغ أو الخُىاهاث ، لغغى ئوكاء حصخُو َبي أو باألمغاى الب كٍغ

لى  تها ، وهى ما ٌكحر ئلى الغوابِ الىزُلت بحن الضواء والصخت الٗامت . وفي الىاك٘ ٖو الؾخٗاصة جصخُذ أو حٗضًل لًٍٗى

ت لها ز هىنُت جسخلف ًٖ غحرها ، خُث أنها تهخم بمهلخت ٖىـ الازتراٖاث ألازغي ، فان جلً اإلاخٗللت باألصٍو

                                                           
 299، ص 2016احلداد ، اآلليات الدوائية حلماية براءة االخرتاع وأثرىا االقتصادي ، االسكندرية ، دار الفكر اجلامعي ،  د . زلمد احلسن عبد اجمليد    1
 172، ص 1999، بريوت ، عويدات للنشر ،  1د . الياس ناصيف ، الكامل يف قانون التجارة ادلؤسسة التجارية ، ج   2
 14، ص 2005ت االخرتاع ومناذج ادلنفعة ، منشأة ادلعارف ، االسكندرية ، عبد اجلليل يسرية ، حقوق حاملي براءا  3
عدد 11ات يف العلوم النسانية واالجتماعية ، رللد نقال عن شريفة قراش :" اثر تطبيق اتفاقية تريبس على براءة االخرتاع الدوائية " رللة دراسات واحباث اجمللة العربية لالحباث والدراس  4

 670، ص 2019، جوان  2عدد 11
 82، ص  2001زلمد رؤوف حامد، ثورة الدواء ادلستقبل والتحديات ، القاىرة ، دار ادلعارف ،   5
 56، ص 2006ورة ، نصر ابو الفتوح فريد حسن ، محاية ادللكية الفكرية يف رلال صناعة الدواء ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، مجعة ادلنص  6
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ت ٖضة  ت وهي صخت ؤلاوؿان أو الخُىان ، وفي هظا الهضص ؾُيىن لخضزل البراءة في مجاٌ نىاٖت ألاصٍو احخماُٖت خٍُى

ت حضًضة ، بغُت الخىفل ألافًل بصخت ؤلاوؿان .      أهضاف ، مجها ٖلى وحه الخهىم الخدفحز والبدث ًٖ أصٍو

ت والخاحت ئلى َب فٗاٌ ًمىً الجمُ٘ مً  لهظا       ال ًؼاٌ الىلاف الضاةغ خٌى بغاءاث الازترإ ، والخهٌى ٖلى ألاصٍو

الىنٌى ئلُه اكخهاصًا ، ًمثل مكيلت في حمُ٘ أهداء الٗالم ، وجتزاًض أهمُخه زانت في الٗهغ الخضًث م٘ الاهدكاع 

كىالث ألامغاى اإلاؿخٗهُت ، مثل مغى هلو اإلاىاٖت اإلاتزاًض لألمغاى الخُحرة ، خُث تهخم حمُ٘ البلضان بم

ؿخجزف ئمياهُاث هاةلت للضٌو . يلف بظٌ حهىص هبحرة َو ت ، الظي ال ًؼاٌ ًبٗث ٖلى الللم ، ٍو  البكٍغ

 و   
ً
 الخم ٖلى 07/03ألامغ  مً 11 اإلااصة ههذ،  1الازترإ ببراءاث اإلاخٗللت الضولُت الاجفاكُاث ألخيام جُبُلا

، ئط  للبُ٘ ٖغيه أو بُٗه ٍَغم ًٖ جىػَٗه اؾخٗماٌ ازتراٖه ، زم أو نى٘ ًسىله الظي البراءة ، لهاخب  الاؾخئثاعي 

لت الهى٘ للبُ٘ ،   اؾخحراص مً ختى الغحر مى٘ بلًدم إلاالً البراءة لِـ فلِ مى٘ الغحر مً بُ٘ أو ٖغى اإلاىخج أو ٍَغ

لت جلً أو اإلاىخج هظا لتو  لِكمل اإلاىخج جىؾ٘ الخماًت في خله أن هما ، مىيٕى الازترإ الٍُغ  وان بٗضما،   نىٗه ٍَغ

لت الهى٘ فلِ ًلخهغ ٘ ْل في ٖلى ٍَغ   ؾُإصي ما هظا ؛ اللضًم الدكَغ
ً
 اإلاؿتهلً ، زانت ٖلى ؾلبُت هخاةج ئلى خخما

 هظه جُبُم قأن مً ئط ، ئهخاحه في الىُماةُت اإلاؿخٗملت اإلاىاص ختى أو ، الضواء مثل خؿاؽ بمىخج ألامغ ًخٗلم ٖىضما

اصة ألاخيام   الٍؼ
ً
م  اخخياعها بؿبب الخؿاؾت اإلاىخجاث هظه في أؾٗاع خخما   2.الازترإ بغاءاث ًٖ ٍَغ

 مً أو ازترإ، ببراءة اإلادمي اإلاىخج نى٘ مً آلازٍغً فلِ ٌؿدثني ٖاصة براءةال جىفغه الظي الاخخياع خم أنئال  

ت ألازغي التي حٗالج الخاالث الُبُت طاتها ، ؾىاء واهذ مدمُت ببراءة  3بُٗه أو اؾخسضامه ، هما ال ًمى٘ مىافؿت ألاصٍو

ٌ ، غحر أن ناخب الازترإ 4ازترإ أم ال ا عبدا ًىؿب أن ؾُداو  مىخجه ، اؾخيؿار مى٘ ٖلى كضعجه ٍَغم ًٖ،  اخخياٍع

ال  وهى ما ًجٗل ألاؾٗاع ،هظا  إلاىخجه ازترإ بغاءة ٖلى ًدهل لم اهه لى له لم جىً لخخىفغ ًجٗله ًفغى أؾٗاعا ما وهظا

 اإلابضئ هظا ٖلى ويٗذ ؤلابغاء ، زم هى جٍغبـ اجفاكُت في اإلابضأ جيىن في مخىاٌو اإلاؿتهلً )زانت في الضٌو الىامُت( ، فيان

 واإلاخٗللت الازترإ ، ببراءاث اإلاىخجاث اإلاكمىلت بدماًت الخانت ألاخيام جُبُم جأزحر في وكُىص ، أهمها الخم اؾخثىاءاث

 .5والؼعاُٖت الىُمُاةُت واإلاىخجاث باإلاؿخدًغاث الهُضالهُت

 خلىق  بضون  الخاعجي ألابدار ، فاهه ال ًمىجها الهمىص أمام الٗالم  ٖلى اإلاٗخمضة الضواء نىاٖت لُبُٗت وهٓغا      

 اإلاىٓمت زالٌ مً الٗاإلاُت اليلُت للخجاعة الخماًت هٓام جُبُم ئلى الدؿُٗىاث بضاًت في اللجىء جم زم ومً ،الفٗالت الخماًت

ت اإلالىُت خلىق  خماًت اجفاكُت وواهذ للخجاعة ،  الٗاإلاُت  Trade Related Aspects of Intellectualبالخجاعة  اإلاخٗللت الفىٍغ

Property Rights (TRIPS) اإلاىٓمت .  اجفاكُاث ئخضي 

                                                           
 « TRIPS »اتفاقية  من 28 وادلادة باريس اتفاقية من 05 ادلادة من 2 الفقرة دبضمون عمال  1

 141، ص  2017لمسان ، النظام القانوين حلماية االبتكارات يف القانون اجلزائري ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ، جامعة أبو بكر بلقايد تحلمر أمحد ،   22
 السابق الذكر. 07-03من االمر  11تريبس وايضا ادلادة  من اتفاقية 28ادلادة   3
 376د . ونوغي نبيل ، ادلرع السابق ، ص   4
 من اتفاقية تريبس  2فقرة  65ادلادة   5
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ٗخبر الخٗامل  غ البدث أوكُت ًٖ الىاججت البراءاث خلىق  م٘ َو  اإلاخٗلم اللؿم مهام مً،  الضواتي والخٍُى

 الاجفاكُت جلض ي هظه الازترإ ، وال ببراءاث اإلادمُت لالزتراٖاث الخماًت جىفحر ئلى الظي يهضف،  الهىاُٖت باإلالىُت

 وكض خضصث، هفؿه  الضواتي اإلاىخج ٖلى أًًا وئهما حضًض ، صواء ئلى الخىنل ٖملُت ٖلى فلِ البراءة هٓام بخُبُم

ٌ  ئمياهُت الاجفاكُت  مُاصًً في وافت نىاُٖت ٖملُاث أو مىخجاث ، في واهذ ؾىاء،  ازتراٖاث ألي البراءةٖلى  الخهى

 للبلضان أحاػث  هما الهىاٖت ، في لالؾخسضام وكابلت ئبضاُٖت  زُىة ٖلى وجدخىي  حضًضة جيىن  أن بكٍغ الخىىىلىحُا ،

ًاء ٌ  اؾخثىاء ألٖا  .1والجغاخت والٗالج الدصخُو لُغق  الازترإ بغاءاث ٖلى الخهى

 الفزع الثاني : جأثير حماًت بزاءة الاختراع على سالمت املستهلك

ملُاث   droit a la sécuritéخم الؿالمت أو خم ألامان  ، هى خم اإلاؿتهلً في الخماًت مً الؿل٘ والخضماث ٖو

جخٗلم بصخخه وؾالمخه ، وبخٗبحر آزغ فان هظا الخم ٌٗني أن اإلاىخج لم ٌٗض  ؤلاهخاج ، التي ًمىً أن جدضر له أيغاعا

لي فلِ في اَاع اإلاؿاءلت اللاهىهُت ، بل ًًاف ئلى طلً أن أصاءه ًخم جدذ كُض  ًماعؽ وكاَه الاهخاجي والدؿٍى

 .2اإلاؿإولُت الاحخماُٖت ججاه اإلاؿتهلً

 أوال : مبدأ ضمان سالمت املستهلك 

إلابضأ خم جىفحر الخماًت والؿالمت مً الؿل٘ والخضماث الًاعة ، التي حؿبب زُىعة ٖلى خُاة اإلاؿتهلً ٌٗني هظا ا     

، لظا ًجب ٖلى الهُئاث ؤلاهخاحُت أن جلىم بفدو وازخباع مىخجاتها ، للخأهض مً ؾالمتها مً الُٗىب كبل ٖغيها في 

 . 3الؿىق 

مبضأ الالتزام بًمان ؾالمت اإلاؿتهلً ، ؾىاء اؾدىاصا ئلى وكض جبنى اإلاكٕغ الجؼاةغي خماًت ألافغاص باكغاعه  

ت ، خُث أهه متى لخم شخو يغع بؿبب ُٖب في مىخىج مٗحن لؼم ٖلى  4اإلاؿإولُت الٗلضًت أو اإلاؿإولُت الخلهحًر

ٌ ، هما وؾ٘ اإلاكٕغ في أهىإ اإلاىخجاث التي تهض الالتزام بالؿالمت بازخالف مهاصع اإلاىخجاث ،  واٖخبر اإلاخضزل الخٍٗى

ُت مبيُت ٖلى أؾاؽ الًغع ولِـ لها ٖالكت بالخُأ ، وبظلً ًيىن كض وؾ٘ اإلاكٕغ  هظه اإلاؿإولُت مؿإولُت مىيٖى

ٌ ٖما كض ًلخله مً أيغاع ، حغاء اكخىاةه واؾخٗماله لهظه اإلاىخىحاث ،  مً فغم اإلاؿتهلً في الخهٌى ٖلى الخٍٗى

لى اإلاخضزل أن ًدغم ٖلى جلضًم ؾلٗت أو زضمت صون   .    5اإلاؿاؽ بؿالمت اإلاؿتهلً ٖو

المي ، واهخمام ول فئاث اإلاجخم٘ وهظا مسخلف هُئاث الضولت ،   وجدخل ؾالمت اإلاؿتهلً خالُا اإلاكهض ؤلٖا

خجلى طلً في الخأهُض والترهحز ٖلى جىفحر مىخجاث آمىت لهالخه ، لظلً فؿالمت اإلاؿتهلً هي أًًا مجاٌ ًمىً  ٍو

                                                           
 .3، ص  2005، ديسمرب  03االقتصادية ، عدد للدواء" ، اجمللة اجلزائرية للتنمية  العادلي السوق توجهات على األصلية لألدوية االخرتاع براءات سقوط حلول :" أثر سامية  1
 4، ص 2010معة اجلزائر ، :" ربليل اليات محاية ادلستهلك يف ظل اخلداع والغش التسويقي حالة اجلزائر "  مداخلة القيت بادللتقى الوطين حول محاية ادلستهلك جبا الدواي الشيخ  2
 101، ص 2016التقليد على ادلستهلك ( ، اجلزائر ، دار اذلدى ،  حفيظة دزيري ، حقوق ادللكية الصناعية ) أثر ظاىرة  3
 مكرر من القانون ادلدين اجلزائري 140ادلادة   4
    65، ص 2017األغواط ،  د. حسني بطيمي ، ط د . نصرية غزايل: " طبيعة وأساس االلتزام بضمان السالمة " ، رللة احلقوق والعلوم السياسية ، العدد الثالث عشر ،  5
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ُت  جدلُله مً زالٌ بغاءة الازترإ ، فاالزترإ الخاةؼ ٖلى البراءة ًيىن كــــض اؾخىفى حمُ٘ اإلاخُلباث الكيلُت واإلاىيٖى

مضي زًٕى البراءة واخترامها للىاٖض وقغوٍ الؿالمت  1التي ًخُلبها اللاهىن ، والتي جغاكب مً زاللها الهُئت اإلاسخهت

وال ًمىً جهىع مىذ جىحُه ازتراٖه لالؾتهالن ،  لخماًت اإلاؿتهلً ، ٖلى أؾاؽ أن اإلاستٕر يهضف في أغلب ألاخُان ئلى

وهظا ما ًجٗلىا وؿخيخج أن بغاءة الازترإ حٗض أصاة خاؾمت في الخفاّ ٖلى  البراءة الزترإ يهضص أمً وؾالمت اإلاؿتهلً ،

 ؾالمت اإلاؿتهلً .

اإلاخضزلحن في  ولهظا فاإلاكٕغ الجؼاةغي ولًمان ؾالمت اإلاؿتهلً ، كام بىي٘ كىاٖض ناعمت ال جدؿامذ م٘  

ٖملُت وي٘ الؿل٘ والخضماث لالؾتهالن ، فأللى ٖلى ٖاجلهم التزاماث جىفل ؾالمت اإلاىخج ، زالٌ مغاخل ؤلاهخاج وختى 

ٖىضما ًيىن اإلاىخج في خىػة اإلاؿتهلً ، والىفاء بها حضًغ باٖاصة الخىاػن اإلافلىص بحن اإلاخضزل واإلاؿتهلً ، ويمان أمً 

   .2خماًت اإلاؿتهلً وكم٘ الغل اإلاؿتهلً اإلالغع في كاهىن 

 ثانيا : دور بزاءة الاختراع في الحفاظ على سالمت املستهلك

م بغاءة الازترإ مً اللُاٖاث ألازغي ، وهي   ئن ؾالمت اإلاؿتهلً ال جلل أهمُت في الخفاّ ٖلحها ًٖ ٍَغ

م  اث التي ًلخىحها ، ختى ال ًىسضٕ أو ًخم جًلُله ًٖ ٍَغ ٖملُاث الخللُض ، التي ٖلى ازخالف جًمً له ؾالمت اإلاكتًر

اث مىٓمت ،  أهىاٖها لم حٗض خاالث فغصًت ًمىً لها ان جسخفي في أي لخٓت ، بل أنبدذ ٖملُت صكُلت جضًغها مجمٖى

ت  .  3جيكِ بكيل هبحر في الضٌو ألاكل كضعة ٖلى جُبُم الىٓم اإلادلُت والضولُت لخماًت اإلالىُت الفىٍغ

لى هدى متزاًض ألاهمُت ،  ًمىً فدو مجاٌ ؾالمت اإلاؿتهلً بكيل ملمىؽ مً زالٌ ٖضة حىاهب ، لىىىا  ٖو

هلخهغ ٖلى طهغ أمثلت مُٗىت فلِ ، جخٗلم بكيل زام ببٌٗ اإلاجاالث التي جغجبِ اعجباَا وزُلا باليكاٍ الُىمي 

 ، ونىاٖت الؿُاعاث وألاحهؼة الىهغومجزلُت .  4للمؿتهلً ، همجاٌ اإلاىخجاث الُبُت اإلاغكىقت

%  في بٌٗ 30%  في البلضان اإلاخُىعة ، وئلى أهثر مً 1باليؿبت للـــضواء فلض بلغذ وؿبت الخللُض أكل مً ف 

ً الخلُلي لها ، ما ٌؿبب  5البلضان الىامُت ت اإلاللضة جدخىي ٖلى مىاص غحر جلً التي جخىاحض ٖاصة في الخيٍى ، هظه ألاصٍو

 ا وان مخىكٗا في خالت أزظ مىخج أنلي .  يغعا لصخت اإلاؿتهلً مً زالٌ ئهخاج جأزحر ٖىس ي إلا

                                                           
 اذليئة ادلختصة ىي ادلعهد الوطين اجلزائري حلماية ادللكية الصناعية  1
 .2009مارس  8الصادرة بتاريخ  15، جريدة رمسية عدد  2009فيفري  25ادلتعلق حبماية ادلستهلك وقمع الغش ، ادلؤرخ يف  09/03من القانون  10ادلادة   2
 123حفيظة دزيري ، ادلرجع السابق ، ص  3
) نظام ادلنظمة العادلي لرتصد  .ادلنتجات الطبية ادلغشوشة: ىي ادلنتجات الطبية اليت تظهر على حنو كاذب ، عن عمد/ عن احتيال ىويتها أو تركيبها أو مصدرىا  4

االلكرتوين: ( عن ادلوقع 1، ص 2018ادلنتجات الطبية ادلتدنية النوعية وادلغشوشة ورصدىا ، ملخص تنفيذي دلنظمة الصحة العادلية ، 
ExecutiveSummary_AR.pdf?ua=1-https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS 

   11/11/2019تاريخ الدخول : 
، مقال منشور على ادلوقع االلكرتوين جلامعة نايف   2السيد الرمادي : "سلاطر االدوية ادلغشوشة وطرق مكافحتها " ، كلية علوم األدلة اجلنائية ،  صد . زلمد   5

  11/11/2019تاريخ الدخول  u.sa/bitstream/handle/https://repository.nauss.edالعربية للعلوم األمنية : 

https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS-ExecutiveSummary_AR.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS-ExecutiveSummary_AR.pdf?ua=1
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
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أما باليؿبت للُإ الؿُاعاث ، فِكهض ْاهغة الغل اإلاتزاًضة في كُ٘ الغُاع بيل أهىاٖها ، والتي ال جىدهغ في وي٘     

ٖالمت مكهىعة ٖلحها ، وئهما ًهل ئلى غاًت ئٖاصة نى٘ اللُٗت بمىاص اكل حىصة ، وبىفـ الكيل واللُاؽ وبضكت 

،  ٌؿخدُل مٗها لغحر اإلاسخو أن ًمحز بحن ألانلُت مً اإلاللضة ، ما ًإصي ئلى ٖضم اللُام باإلاهمت التي جم  مخىاهُت

ت  مىً أن ًدؿبب في خىاصر مغوٍع جهمُمها وبىاءها مً أحلها ، ما كض ٌكيل زُىعة بالغت إلاؿخٗمل الؿُاعة ، ٍو

ت ، هاهًُ ًٖ الخغُحر اإلاؿخمغ للُ٘ الغُاع الظي ًثلل  ض مً مؿافت  1واهل اإلاؿتهلًمأؾاٍو فت جٍؼ ، هما أن الفغامل اإلاٍؼ

ُت كض حؿبب مكاول حضًت في اإلادغن ًمىً أن جإصي ئلى  الفغملت اإلافاحئت ، ومهفاة الهىاء او الٍؼذ عصًئت الىٖى

خم جىػَٗها بىاؾُت قبياث مخس 2اختراكه  فت هظه ًخم جهيُٗها في الٗضًض مً البلضان ، ٍو ههت ، وكُ٘ الغُاع اإلاٍؼ

مً اإلادخالحن ، الظًً ًًللىن اإلاؿتهلً في كُ٘ الغُاع ألانلُت اإلاهىٗت في الكغواث الفٗلُت وفلا إلاٗاًحر الؿالمت 

اإلاُلىبت ، ولهظا فان اإلاؿتهلً باإليافت ئلى وىهه مهضص في ؾالمخه ، باكخىاةه للُ٘ غُاع مغكىقت وال جخىفغ فحها مٗاًحر 

ضف٘ مبالغ مالُت هبحرة ملابل كُ٘ غُاع مللضة أو غحر خاةؼة ٖلى بغاءة ازترإ ومىسفًت ألامان ، فاهه باإلاىاػاة م٘ طلً ً

والخضًث  ،3الجىصة ، ولِؿذ مإهلت لللُام بىفـ اإلاهام اإلاىٍى بها كُ٘ الغُاع ألانلُت الخاةؼة ٖلى بغاءاث ازترإ

نت وؾاةل الخضفئت اإلاغكىقت ، التي أصث في ًدؿ٘ ًٖ خاالث الخىاصر اإلاجزلُت اإلادؿبب فحها آلاالث الىهغومجزلُت ، وزا

  هثحر مً ألاخُان ئلى وفاة ٖاةالث بأهملها.

   املطلب الثاني : حماًت املستهلك من املنافست غير املشزوعت املتعلقت ببراءة الاختراع

        ٌ : "ٖلى اإلاإؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت مىاحهت ألاػماث والٓىاهغ غحر اإلادخملت وطلً بالخل  Bellon  Pierreًلى

 . 4الىخُض وهى الابخياع"

ٍبضو للىهلت ألاولى أن هىان حٗاعى ما بحن كاهىن اإلاىافؿت واللاهىن اإلاخٗلم ببراءاث الازترإ ، وباٖخباعه و   

ت ، فهظ ا ألازحر ٌؿعى ئلى مىذ أصخاب هظه الخلىق ؾلُت الاخخياع حؼء مً كاهىن خماًت خلىق اإلالىُت الفىٍغ

ت اإلاىافؿت التي جلخض ي كىاٖضها خم  والاؾخئثاع بها ، ٖىـ كاهىن اإلاىافؿت الظي ًمى٘ الاخخياع اإلاُلم ، في ْل خٍغ

دلُم فغم ، لىً في خلُلت ألامغ ، فان كاهىن اإلاىافؿت ٌؿعى ئلى ج 5الجمُ٘ في مماعؾت اليكاٍ الخجاعي الظي ًسخاعه

ت ، باخضازه للخىاػن ما ،  بحن مهلخت ناخب الخم الفىغي ومهلخت الؿىق  أفًل ألصخاب خلىق اإلالىُت الفىٍغ

                                                           
 106حفيظة دزيري ، ادلرجع السابق ، ص   1

2  François Eyssette : « contrefaçon, danger immédiat, le droit de la contrefaçon dans la Communauté européenne », acte du 

séminaire de Bordeaux 29-30 janvier 1997, organisé par la Direction centrale de la police de Bordeaux ,P 23 
ية مكافحة الغش بادلديرية العامة للجمارك اجلزائرية يف تصريح جلريدة ادلساء: " أن قطع الغيار ادلغشوشة وادلقلدة أّكد السيد حنون مقران مفتش عميد زلقق يف مدير   3

بادلائة، وىو ما ميثل نصف ما حجزتو اجلمارك ، وأضاف أن ظاىرة الغش يف  47قدرت بنسبة  2007إىل غاية سنة  2002اليت حجزهتا اجلمارك اجلزائرية من سنة 
اصة ما تعلق بنظام يار متس عدة قطع وأنظمة واسعة االستهالك مرتبطة باجلانب األمين للسيارات شلا جيعل الغش فيها يشكل كارثة قد تودي حبياة مستعمليها خقطع الغ

ىا إىل جانب العجالت وكل ما يتعلق الفرملة من أسطوانات الفرملة، وصفائح الفرملة، باإلضافة إىل كل األجهزة ادلشكلة لنظام التعليق من شلتصات الصدمات وغري 
 . 20:40على الساعة  12/11/2019( تاريخ الدخول :  https://www.djazairess.com/elmassa/9843)بنظام ادلفاصل . ادلوقع االلكرتوين : 

4  François Romon , Management de l’innovation,3ème édition, édition Vuibert, France,2013. P37 
5 Stéphane Piedelièvre , Droit commerciale , 10 ème édition Dalloze , Paris , 2015 ,  P 336 

https://www.djazairess.com/elmassa/9843
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التي ههذ ٖلى بُالن الٗلىص اإلاخهلت بالغزهت ، ئطا فغيذ  03/07مً ألامغ  2فلغة  37وهظا ما هلمؿه في هو اإلااصة 

، جدضًضا جمثل اؾخٗماال حٗؿفُا للخلىق التي جسىلها بغاءة ٖلى مكتري الغزهت في اإلاجاٌ الهىاعي أو الخجاعي 

ىُت ، هما مىذ اإلاكٕغ الجؼاةغي للىػٍغ  1الازترإ ، بدُث ًيىن الؾخسضامها ازغ مًغ ٖلى اإلاىافؿت في الؿىق الَى

ت أن نا ت في أي وكذ ٖىضما جغي هُئت كًاةُت أو ئصاٍع خب البراءة اإلايلف باإلالىُت الهىاُٖت ئمياهُت مىذ عزهت ئحباٍع

لت مسالفت لللىاٖض الخىافؿُت  .  2او مً هى مغزو باؾخغاللها ، ٌؿخغل البراءة بٍُغ

ئطا ال ًلخهغ صوع بغاءة الازترإ ٖلى يمان خماًت خلىق اإلاستٕر وصخت وؾالمت اإلاؿتهلً فدؿب ، بل ًلٗب      

التي كض ًيىن لها جأزحر ؾلبي ٖلى اإلاؿتهلً  الٗاصلت ، أًًا صوعا مهما في جىُٓم اإلاىافؿت ، مً زالٌ خٓغ اإلاماعؾاث غحر

 . 

ت جحدًد السعز  الفزع ألاول : القيود الواردة على حٍز

ً ، فاطا أصي   ت الخجاعة وخم الخهغف في ما ًملىه الصخو مً أمىاٌ صون ؤلايغاع باآلزٍغ هفل اللاهىن خٍغ

، خُث جلىم الضولت بالخضزل أخُاها لخدضًض الؿٗغ  3جهغف اإلاالً لإليغاع بهم ، وان لؼاما صف٘ الًغع ًٖ اإلاًغوع

 وئكامت الخىاػن بحن ؤلافغاص في الٗالكت الٗلضًت .

ت ألاسعار      أوال : مبدأ حٍز

لت خغة ، بضون جضزل أي َغف أحىبي اٖخماصا ٖلى كىاٖض اإلاىافؿت        ، فمٗٓم  4ألانل أن ألاؾٗاع جدضص بٍُغ

ٗاث اإلالاعهت جىو ٖلى هظا م أي اجفاق  الدكَغ اإلابضأ زانت جلً التي جدبنى الىٓام الغأؾمالي ، وألاهثر مً طلً ًخم ججٍغ

ت مً زالٌ مى٘ الاجفاكاث التي تهضف ئلى جدضًض ألاؾٗاع أو الاخخياع ، وجبلى كىي الٗغى والُلب  أو جضزل في هظه الخٍغ

. فالدؿٗحر  5ض أؾٗاع اإلاىخجاث أو الخضماثهي التي جلٗب الضوع الغةِس ي في جدضً –في ْل اكخهاص الؿىق  -هأنل ٖام 

ت الخجاعة ، ألن جدضًض الؿٗغ أو الثمً للؿلٗت اإلاباٖت ، ًل٘ في ألانل ٖلى ٖاجم البات٘ ،  6ٌٗخبر اؾخثىاءا ًغص ٖلى خٍغ

، فخماعؽ امخُاػاث الؿلُت 7في الخاالث الاؾخثىاةُت الخانت في مجاٌ جدضًض ألاؾٗاع وم٘ طلً ًمىً للضولت أن جخضزل

الؿلُت الٗامت في الٓغوف الُاعةت ،واعجفإ مفٍغ أو اهسفاى قضًض في ألاؾٗاع ، فخسٌى للهُئاث اإلاسخهت في الضولت 

، وفي هظه الخالت ال ًيىن للٗىن  8خم اجساط ئحغاءاث مإكخت إلاىاحهت هظه الٓغوف ، مً أحل خماًت اإلاؿتهلً

                                                           
 ادلتعلق برباءات االخرتاع السابق الذكر  03/07األمر   1
 السابق الذكر  07-03من األمر  2فقرة  49ادلادة   2
 368، ص2014ديدة ، د . إسالم ىاشم عبد ادلقصود سعد ، احلماية القانونية للمستهلك بني القانون ادلدين والفقو اإلسالمي ، اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجل  3
 ادلتعلق بادلنافسة السابق الذكر 03/03من األمر  4ادلادة   4
 261، ص 2016، ديسمرب  7استثناء على مبدأ حرية األسعار" ، رللة القانون ، العدد زلمد كرمي طالب : " تدخل الدولة يف ربديد األسعار ك  5
 369د . إسالم ىاشم عبد ادلقصود سعد ، ادلرجع السابق ص  6
 2010أوت  18صادرة بتاريخ  46ادلتعلق بادلنافسة ، جريدة رمسية عدد  03-03ادلعدل وادلتمم لألمر  2010اوت  15ادلؤرخ يف  05-10من األمر  5ادلادة   7
 304، ص 2002اإلسالمي ، األردن ، دار رلدالوي للنشر، د. زلمد عبده موفق ، محاية ادلستهلك يف الفقو االقتصادي   8
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غاعي مهلخت  ٖلى أن،  1غاءاث الىكخُت التي جخسظها الؿلُتالاكخهاصي ئال زُاع الغيىر ئلى ؤلاح ًيىن الدؿٗحر ٖاصال ٍو

غاف.   حمُ٘ ألَا

ت  جحدًد سعز الاختراع     ثانيا : حماًت املستهلك من حٍز

غخه في الؿىق ، أو مىذ جغزُو باؾخغالله للغحر       ، 2ئن ناخب البراءة له الخم في اخخياع ازتراٖه في الخهيُ٘ َو

ٗاث اإلاخٗللت باإلالىُت الهىاُٖت والاحتهاصاث اللًاةُت ، وطلً بما ًدم له أن ًجىُه ملابل   مً الدكَغ
ً
وهى ما جلغه  هال

وئن الىكف ًٖ ازتراٖه ٌٗني بكيل واضح أهه كاصع ٖلى جدضًض ؾٗغ بُ٘ مىخجه ،  ولىً لِـ له  .حهىص جفىحره 

ت في طلً ، ألهه ًجب ٖلُه مغاٖاة كُ ىص الؿىق وكىاٖض اإلاىافؿت ، هما هى الخاٌ باليؿبت لجمُ٘ ٖىانغ مُلم الخٍغ

ً في  ت ألازغي ، فخدضًض ؾٗغ الازترإ ملابل ئهخاحه ، ًسً٘ باإليافت ئلى كىاٖض الؿىق ئلى ئعاصة الكٍغ اإلالىُت الفىٍغ

خضه ، والتي ٌٗض ؤلاهخاج أًًا ، أي أن جدضًض ؾٗغ اإلاىخج ًسً٘ لٗىامل أزغي ، ال ًخدىم فحها ناخب الازترإ و 

 الؿىق أهم هظه الٗىامل ئلى حاهب ئعاصة الكٍغً اإلاىخج لالزترإ .

ت جدضًض ألاؾٗاع التي جًمجها مباصب وكىاٖض اإلاىافؿت الخغة   ت لِؿذ 3وبالغغم مً خٍغ ، ئال أن هظه الخٍغ

جفإ اإلافٍغ لألؾٗاع مُللت َبٗا ، فلىاٖض اإلاىافؿت مً حهت أزغي ، حؿمذ للضولت بالخضزل مً أحل وي٘ خض لالع 

، فىجض أن اإلاكٕغ الجؼاةغي كض خٓغ اإلاماعؾاث التي حٗمل  4الظي ًًغ باإلاؿتهلً، والىاجج ًٖ خاالث الاخخياع الُبُُٗت

، هما ؾمذ مً  5حٗمل ٖلى ٖغكلت جدضًض ألاؾٗاع خؿب كىاٖض الؿىق ، بالدصجُ٘ اإلاهُى٘ العجفاٖها أو الهسفايها

ت إلاهلخت مً مهالح الضولت أو للغحر ، ٖىضما هاخُت أزغي  للىػٍغ اإلايلف باإلال ىُت الهىاُٖت ، مىذ عزهت ئحباٍع

ىُت أزغي ، وال  ني ، الخغظًت ، الصخت ، أو جىمُت كُاٖاث اكخهاصًت َو حؿخضعي اإلاهلخت الٗامت وزانت ألامً الَى

ؿبت لألؾٗاع اإلاخىؾُت ؾُما ٖىضما ًيىن ؾٗغ اإلاىاص الهُضالهُت اإلادمُت بىاؾُت البراءة  مسالفا ومغجفٗا بالي

ٗاث الٗغبُت التي اهخفذ بىي٘ أخيام ٖامت بكأن اإلاهلخت الٗامت بما 6للؿىق  ، وهى ؤلاحغاء الظي جفخلضه بلُت الدكَغ

ًُغ  7فحها الصخت الٗامت ، وهي اإلاماعؾاث التي ئن وحضث فهي حؿبب يغًعا زُحًرا للمؿتهلً الظي ًل٘ ضخُت لها ، ٍو

ًُغ ئلى جدمـــــل ٖضص مً آلا ت لفغى أؾٗاع غحر مىاؾبت له . ٍو ـــاع الثاهــــٍى  زـ
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وبالخالي فما وؿخيخجه هى أن اإلاكٕغ ًإهض ٖلى جغن جدضًض أؾٗاع الازتراٖاث  للىاٖض اإلاىافؿت الخغة ،  

ت اإلاىافؿت  ً الخغ لألؾٗاع ئما بخٗمض عفٗها أو زفًها ، ٌٗض فٗال مىاهًا لخٍغ باإلالابل فان أي فٗل ٌٗغكل الخيٍى

 .1جضزل الضولت للخفاّ ٖلى مهلخت اإلاؿتهلً ٌؿخىحب

 الفزع الثاني : جأثير احتكار بزاءة الاختراع على املستهلك

ىاًت بالغت لها ، إلاا لها مً آزاع بالغت الًغع   ٌٗض الاخخياع مً بحن اإلاماعؾاث الؿلبُت التي أولى اإلاكٕغ أهمُت ٖو

ت  مً أحل مى٘ وكٕى أي يغع ٖلى مهالح اإلاؿتهلً ، فىي٘ اإلاكٕغ آلُاث مدضصة بغُت  الخهضي للمٗامالث الاخخياٍع

 كض ًلخم به ، أو عف٘ أي غبن كض ًل٘ فُه .

ٗض الاخخياع مً أزُغ اإلاكىالث التي جىاحه اإلاؿتهلً بكيل مباقغ ، اط ًمثل الجاهب ألاهبر في ؾىق   َو

ًلىم اإلادخىغ بدبـ الؿل٘ أو الخضماث ، اإلاؿتهلً ، وطلً مً زالٌ الخأزحر ٖلى الؿل٘ والخضماث التي ًدخاحها ، خُث 

والامخىإ ًٖ بُٗها ختى ٌغلى ؾٗغها غالء فاخكا بؿبب هضعتها ، أو اوٗضام وحىصها م٘ قضة خاحت الىاؽ ئلحها أو 

    2الضولت أو الخُىان

الٗمل أو وجخٗضص أهىإ الاخخياعاث ، لٗل أهمها هي اخخياع الؿلٗت الظي ٌٗخبر أهثرها قهغة وزُىعة ، واخخياع  

الخغفت، خُث ًمى٘ أصخاب الازخهام غحرهم مً اللُام بيل ما له ٖالكت بمهىتهم أو ٖملهم أو خغفتهم ، ختى ًًُغ 

 .     3الىاؽ ئلى الخٗامل مٗهم وكبٌى أؾٗاعهم

 أوال : مفهوم الاحتكار      

ىعص هي مإؾؿت أو مىخج وحىص ولمت "اخخياع" حٗني  
ُ
 ٌؿخُُ٘ اإلادخىغ الخالت جلً وفي مُٗىت ، لؿلٗت الىخُض اإلا

 ؾلُت للمدخىغ الظي ًًمً ألامغ الؿلٗت ، ؾٗغ ٖلحها بىاء ًخدضص والتي ( ،والُلب الؿىق )الٗغى آلُاث في الخالٖب

  بالًغوعة ًإزغ مما والؿٗغ ، اإلاٗغويت الىمُت جدضًض
ً
 الىاصعة ، اإلاىاعص جىػَ٘ في واإلاخمثل الغةِس ي للؿىق ،  الضوع  ٖلى ؾلبا

  . 4للمؿتهلً الكغاةُت اللىة أو اللضعة لخاليوبا

يي اللًاء ٖغفوكض   ت اللىة ألامٍغ  اإلاىافؿت ، وخؿب اؾدبٗاص ألاؾٗاع أو ٖلى الؿُُغة ٖلى اللضعة بأنها الاخخياٍع

ىُت ، ًىفي الٗلُا اإلادىمت ئلُه جىنلذ ما  ئمياهُت اإلادخىغ اإلاكغوٕ الاخخياع ، مىذ اللضعة ٖلى قأن مً ًيىن  أن ألامٍغ
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الفٗلي  ؤلاكهاء ًٖ اللضعة هظه حؿفغ أن ًلؼم ال أهه الٗلُا اإلادىمت اإلاىافؿت ، وجًُف جفاصي أو ألاؾٗاع في الخدىم

 للمغهؼ الجهاةُت اإلادهلت ٖلى أي مً ٖضمه ، الاخخياع ٖلى اللضعة جىافغ مضي ًٖ بدثها ٖىض جغهؼ بظلً فهي للمىافؿحن ،

ــــت ، أو الخاحغ ئلُه عقي الظي ــ أو  ألاؾٗاع عف٘ ؾلُت في اإلاخمثلت اإلاغهؼ ، لهظا هدُجت لضًه جيىهذ التي اإلالضعة بمٗنى أصق الكغهـ

 ..1اإلاىافؿت جلُُض

 ثانيا : حماًت املستهلك من إحتكار بزاءة الاختراع 

ؿخمغ همىها وجُىعها ،      جلجأ مً أحل أن جدافٔ اإلاإؾؿاث ٖلى مياهتها في اإلاكهض الاكخهاصي َو

، أو ئلى ئبغام اجفاكُاث مً أحل  ٖاصة ئلى الاهضماج ،وي ال جفكل أو ججهاع وجخالش ى ولُت جدذ جأزحر اإلاىافؿت الكضًضة

ىُت أو الضولُت ، اط  غ مىخجاتها ، وجدؿحن كضعاتها الخىافؿُت في الؿىق الَى الخهٌى ٖلى ازتراٖاث حضًضة بهضف جٍُى

 في أي وكاٍ اكخهاصي.ٌٗض الابخياع ٖامال جىافؿُا بامخُاػ 

ض مً الاؾدثماعاث التي جمىلها وبؿبب أن الا    بخياعاث أنبدذ ٖملُت بدث جخُلب الىثحر مً ألامىاٌ ، واإلاٍؼ

هدهت مً الخهو الُٗيُت  ؤلازترإ بغاءة ٖاصة جلضًمالكغواث الاكخهاصًت اإلاسخلفت جدذ جأزحر الٗىإلات ، فلض ًخم 

، بؿبب ٖضم كضعة 2البراءة  الازترإ مدل وبُ٘ نى٘ ،ٖلى  الكغواث لهظه اصيالاكخه ًخمدىع اليكاٍ كغهت ، أًًلل

ت هبحرة ،  له ، وما ًخُلبه هظا الاؾدثماع مً ئمياهُاث ماصًت وبكٍغ اإلاستٕر ٖلى ئوكاء مكغوٕ لخهيُ٘ ازتراٖه وحؿٍى

جلضًم  البراءة هدهت في ، وؾىاء جم ئوكاء مكغوٕ لخهيُ٘ الازترإ ، أو  3ٖاصة ال جخىافغ لضي اإلاستٕر الؾُما اإلابخضأ

ت للكغواث الٗامت لألخيام  سً٘الكغهت ، فانها ج ما ًجٗلها جسً٘ بالًغوعة للاهىن اإلاىافؿت الظي ًدٓغ  ، 4الخجاٍع

ت ول حٗؿف هاجج ًٖ ويُٗت هُمىت أو اخخياع ، كهض الخض مً الضزٌى في الؿىق ، أو في مماعؾت  اليكاَاث الخجاٍع

،  6،  هما ٌٗض ول التزام أو اجفاكُت أو قٍغ حٗاكضي ًخٗلم بأخض هظه اإلاماعؾاث باَال بؿبب جلُُضها للمىافؿت5فحها

التي حٗمل وجإصي ئلى اؾخدىاط حهت وخُضة ٖلى الؿىق ، وبالخالي كضعتها ٖلى فغى هُمىت  جخٗاعى م٘ مهالح 

 اإلاؿتهلً.    

ًت اللاهىهُت لالزتراٖاث هي قٍغ وحىصها ، فال ًمىً ألخض أن ًخىك٘ مً الباخثحن وزانت الكغواث حٗخبر الخما         

، أن ٌؿدثمغوا في البدث الٗلمي ، صون ان ًُمئىىا ئلى أن الابخياعاث التي جىنلىا ئلحها ، ال ًمىً أن ًخم اؾخغاللها مً 

 كبل مىافؿحهم.
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 ئؾاءة اؾخسضام مً الخض إلابضأ واختراما، ؾىاء  خض ٖلى واإلاؿخسضم إلاستٕرا بمهالح ؤلايغاع ٖضم بمبضأ ٖمالو         

 بٌٗ اؾخسضام ًٖ مالً البراءة ًض جىف ئحغاءاث ٖلى اإلاىاص بٌٗ في جٍغبـ اجفاكُت اخخىث مالىها ، َغف مً البراءة

الىو ،  نُاغت ؾُاق مً اؾخيخاحه آلازغ ًمىً وبًٗها،  الاجفاكُت في بالىو الاؾخثىاءاث هظه بٌٗ وعصثئط  خلىكه ،

ا ف ًً مً الىاخُت اللاهىهُت ، ئلى حاهب الؿغ الظي ٌكيل وؾُلت ًمىً جهىعها لخدلُم هظه الخماًت اللاهىهُت ، هجض أً

ا  لالزترإ ،  أن بغاءة الازترإ ٖباعة ًٖ أصاة ًمىً مً زاللها الخهٌى ٖلى خم اإلالىُت ، التي جسٌى اخخياًعا خهغًٍ

 مإك
ً

، جؼوٌ بٗضها أخلُت الاؾخغالٌ الخهغي لهاخب الازترإ ٖلى ابخياعه ،  1ٖاًما 20ًخا له ال جخجاوػ ولىً اؾخغالال

غيه ، صون أصوى  هبذ ليل شخو الخم في اؾخغالله ونىاٖخه وبُٗه ٖو ضزل الازترإ بٗضها في اإلالىُت الٗامت ، ٍو ٍو

 . 2مؿإولُت كض ًغجبها اللاهىن بدله

باؾخغالٌ بالغغم مً ؾلُت الاخخياع الخهغي التي مىدها لهاخب الازترإ   -هما هجض أن اإلاكٕغ الجؼاةغي  

كض أحاػ الخهٌى ٖلى جغزُو ئحباعي باؾخغالٌ البراءة عغما ًٖ ناخبها ، وطلً ئطا  - الازترإ ٖلى وحه ؤلاؾخئثاع

لو في هظا ؤلاؾخغالٌ مً َغف مالً البراءة ، وأًًا جىفغث خاالث مُٗىت جخٗلم بٗضم ؤلاؾخغالٌ لإلزترإ ، أو الى

ني ، الخغظًت ، الصخت ، أو جىمُت كُاٖاث اكخهاصًت  خالت الترزُو ؤلاحباعي للمىفٗت الٗامت ، زانت ألامً الَى

ىُت أزغي ، والؾُما ٖىضما ًيىن ؾٗغ اإلاىاص الهُضالهُت اإلادمُت بىاؾُت البراءة مسالفا ومغجفٗا باليؿبت لألؾٗا ع َو

ت ، أن ناخب البراءة أو مً هى مغزو له باؾخغاللها ،  3اإلاخىؾُت للؿىق  ، أو ٖىضما جغي هُئت كًاةُت أو ئصاٍع

لت مسالفت لللىاٖض الخىافؿُت ، وفي هظه الخالت ًيىن اإلاكٕغ الجؼاةغي كض مىذ للؿلُاث الٗامت  4ٌؿخغل البراءة بٍُغ

ت ، لِـ فلِ بهضف خماًت اإلاهلخت الٗامت  ، بل أًًا  ، خم الخضزل في خالت اخخياع الازترإ بانضاع عزو ئحباٍع

  مً أحل خماًت مهالح اإلاؿتهلً الظي ٌٗخبر الخللت الًُٗفت في الؿىق .
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 خاجمت :  

خض ي مىيٕى بغاءة الازترإ باهخمام الٗضًض مً الاكخهاصًحن واللاهىهُحن بالخهىم ، إلِاا لها مً مىاف٘ هبحرة          

مسخلف الضٌو زانت الهىاُٖت مجها ، باٖخباعها مهضعا للىتها الاكخهاصًت وجفىكها الخىىىلىجي ، وإلاا ٖلى اكخهاصًاث 

 لها مً صوع في خماًت خلىق اإلاستٕر وجدفحزه ٖلى ؤلاهخاج الابخياعي .

ت ، بضءا مً ؤلاياءة الىهغباةُت وكض   امخضث الازتراٖاث اإلاكمىلت بالبراءاث خضًثا ئلى ول هىاحي الخُاة البكٍغ

والبالؾدًُ ئلى أكالم الخبر الجاف وأحهؼة الخاؾىب ، وول آلاالث وألاحهؼة التي ٌؿخٗملها ؤلاوؿان ، مىظ اؾدُلاْه 

ً ٖملُت الابخياع ، التي بالغغم نباخا ئلى غاًت زلىصه ئلى الىىم مؿاءا ، ولم ٌٗض باإل  ميان الاؾخغىاء ًٖ الازتراٖاث ٖو

لها بٗض َغخها  م حؿٍى مً أنها أضخذ ٖملُت ًىمُت ٌؿتهضف مً وعاءها أصخابها جدلُم ٖاةضاث مالُت ، ًٖ ٍَغ

 احي الخُاة .   لٗملُت ؤلاهخاج ، ئال أنها باإلاىاػاة م٘ طلً جدلم عفاهُت اإلاؿتهلً ، وجدؿً مً ْغوف مِٗكخه في قتى مى

ولهظا فالبراءاث أصاة هامت لخدفحز أصخاب الازتراٖاث ، بما جىفغه مً خماًت مً زالٌ ؤلاكغاع بابضاٖاتهم  

لباث البراءاث اهدكاع  وئجاخت ئمياهُت ميافئتهم ماصًا ٖلى ابخياعاتهم . وفي آلان طاجه ًِؿغ اليكغ ؤلالؼامي للبراءاث َو

ؿٕغ مً و  ت بما ٌٗىص باإلاىفٗت ٖلى الجمُ٘ . اإلاٗاعف الجضًضة ، َو  جحرة ألاوكُت ؤلابخياٍع

ُٗت ، ٖلى جأمحن خماًت للمؿتهلً ، ال جلل أهمُت ًٖ    هما حٗمل بغاءة الازترإ اإلاىفىلت بالخماًت الدكَغ

الخماًت اإلاباقغة له مً زالٌ مسخلف الىهىم اللاهىهُت اإلاسههت لظلً ، بالغغم مً أن أغلب مٓاهغ هاجه 

 ت لِؿذ مىهىنا ٖلحها بهفت مباقغة في كاهىن البراءة .الخماً

 وكض جىنلىا مً زالٌ هظا البدث ئلى الىخاةج الخالُت :

  أهه ولما واهذ خماًت البراءة  فٗالت ، وجمذ مغاكبت أزغها ٖلى صخت وؾالمت اإلاؿتهلً ، ولما أصي طلً ئلى

 جدلُم خماًت فٗالت للمؿتهلً. 

  زانت فُما ًخٗلم باالزتراٖاث اإلاىحهت بهىعة مباقغة -ٖلى مىذ بغاءة الازترإ ولما واهذ اللُىص الىاعصة

ناعمت ووفم قغوٍ صكُلت  ،ولما أصي طلً الى خماًت أهثر هجاٖت    -للمؿتهلً والؾُما اإلاىخجاث الُبُت 

 وفٗالُت للمؿتهلً.

 ٍني للملىُت الهىاُٖت صوعا مهما في مغاكبت مضي جىافغ قغو الؿالمت في الازترإ ، ومضي  ًلٗب اإلاٗهض الَى

 وجدلُلها إلاىانفاث ألامان وخماًت اإلاؿتهلً . 
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 كما جوصلنا من خالل هذا البحث الى صياغت التوصياث التاليت :

  ، ٕدت للمؿتهلً في مسخلف الىهىم التي جىٓم خماًت بغاءة الازترا يغوعة جىَغـ خماًت مباقغة ونٍغ

تراى ًٖ حسجُل او ئنضاع زانت في اإلاىاص التي حؿخٗمل مهُلح " ا لغحر " لإلقاعة ئلى مً له الخم في الٖا

البراءة ، وخلهم في اللجىء الى اللًاء لخماًت خلىكهم في مسخلف مغاخل ئنضاع البراءة ، وئيافت أو الاقاعة 

 الى مهُلح  اإلاؿتهلً ، وجمىُىه مً هفـ الخلىق بهفخه أهثر اإلاؿتهضفحن باالزترإ .  

  فٗالُت للمؿتهلً فُما ًسو الازتراٖاث اإلاخٗللت باإلاجاٌ الُبي والهُضالوي ، بؿب أهمُت  جأمحن خماًت أهثر

لت مباقغة ، وأنها أهثر الازتراٖاث التي جىحه  وزُىعة هظه الازتراٖاث ٖلى صخت وؾالمت اإلاؿتهلً بٍُغ

اًت الصخُت به.   لإلهخاج الاؾتهالوي ، وحؿتهضف جدلُم الٖغ

 ني للمل ىـــُت الهىاُٖت نــالخُاث واؾٗت في مغاكبت مضي جىفغ قغوٍ ؾـــالمت وأمــان اإلاؿتهلً مىذ اإلاٗهــض الَى

في الازــترإ ، ويغوعة ؤلاقاعة ئلى هاجه الهالخُاث نغاخت في مسخلف الىهىم اللاهىهُت التي تهضف ئلى 

ٕ وأزغه ٖلى صخت وؾالمت خماًت الازترإ ، باٖخباعه أٖلى هُئت وأهم هُئت ًمىجها مغاكبت مضي فٗالُت الازترا

 اإلاؿتهلً

  املزاجع :

 الكتب : 

 -ت ،  الٗالكاث في اإلاؿُُغ اإلاغهؼ اؾخغالٌ ئؾاءة،  الباقي ٖبض نالح ؾامي أبى ، مهغ  الجهًت الٗغبُت صاع الخجاٍع

2012 

 - ، صاع الفىغ ص. الخضاص مدمض الخؿً ٖبض اإلاجُض ، آلالُاث الضواةُت لخماًت بغاءة الازترإ وأزغها الاكخهاصي

ت ،   2016الجامعي  الاؾىىضٍع

 -1982،الُبٗت الثاهُت الجؼء الخامـ لهىاة٘الىؿاوي أبى الخؿً ، بضات٘ ا، 

  ، ٗاث الضٌو الٗغبُت ص . الٗبس ي ٖهام مالً اخمض ، ملخًُاث اإلاهلخت الٗامت بكان بغاءة الازترإ في حكَغ

ت 1الُبٗت   2011،  مىخبت الىفاء اللاهىهُت ، الاؾىىضٍع

 ت    الغومي ت ، الُبٗت ألاولى،  صاع الفىغ الجامعي  الاؾىىضٍع  ،2018مدمض أمحن، اإلالىُت الفىٍغ

  ت الخىافؿُت في الجؼاةغ، الُبٗت  2014، صاع هىمه ، الجؼاةغ  2جُىعس ي  مدمض ، الًىابِ اللاهىهُت للخٍغ

 2001غة خامض مدمض عؤوف ، زىعة الضواء اإلاؿخلبل والخدضًاث    صاع اإلاٗاعف، اللاه 

  غي خفُٓت، خلىق اإلالىُت الهىاُٖت ) أزغ ْاهغة الخللُض ٖلى اإلاؿتهلً ( ، صاع الهضي الجؼاةغ  2016صٍػ

 ت ، ابً الخلىق - الخجاعي  اللاهىن  في ػعاوي نالح فغخت، اليامل  2006الجؼاةغ  والخىػَ٘ لليكغ زلضون  الفىٍغ
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  ص . ٖبض اإلالهىص ؾٗض ئؾالم هاقم ، الخماًت اللاهىهُت للمؿتهلً بحن اللاهىن اإلاضوي والفله ؤلاؾالمي ، صاع

ت    2014الجامٗت الجضًضة إلؾىىضٍع

  ت  1993ٖمغ أخمض ٖلي ، اإلالىُت الهىاُٖت وبغاءة الازترإ ، الُبٗت الاولى ، مُبٗت الخلمُت ، الاؾىىضٍع

 بـ وزُاعاث وىعٍا واعلىؽ م ، خلىق اإلا ت، مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت والضٌو الىامُت، اجفاق التًر لىُت الفىٍغ

ش لليكغ ، مهغ    2002الؿُاؾت ، جغحمت الؿُض أخمض ٖبض الخالم ، مغاحٗت أخمض ًىؾف الصخاث ، ، صاع اإلاٍغ

 الُبٗت ،-ملاعهت صعاؾت – جٍغبـ اجفاكُت ألخيام وفلا الازترإ لبراءة اللاهىهُت الخماًت مدمىص ،  وىزغاوي خىان 

 2011لبىان  الخلىكُت ،  الخلبي ميكىعاث ألاولى ،

  2002ص. مىفم مدمض ٖبضه ، خماًت اإلاؿتهلً في الفله الاكخهاصي ؤلاؾالمي ، صاع مجضالوي لليكغ،، الاعصن 

  ت ، ج ضاث لليكغ   1ص . هانُف الُاؽ، اليامل في كاهىن الخجاعة اإلاإؾؿت الخجاٍع  1999بحروث ، بحروث، ٍٖى

  ت ت ٖبض الجلُل، خلىق خاملي بغاءاث الازترإ وهماطج اإلاىفٗت ، ، ميكأة اإلاٗاعف  الاؾىىضٍع  2005ٌؿٍغ

  

 النصوص القانونيت :

 ل 15 مغاهل اجفاق ًٖ اإلاىبثلت جٍغبـ ئجفاكُت   1995حاهفي  1في  الخىفُظ خحز وصزلذ ، 1994 أفٍغ

  اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي 

  ضة عؾمُت ٖضص  2009فُفغي  25اإلاخٗلم بدماًت اإلاؿتهلً وكم٘ الغل ، اإلاإعر في  09/03اللاهىن  15، حٍغ

ش   2009ماعؽ  8الهاصعة بخاٍع

  لُت  19اإلاخٗلم ببراءاث الازترإ ،اإلاإعر في  03/07ألامغ ش  44، ج ع ٖضص  2003حٍى لُت  23الهاصعة بخاٍع حٍى

2003 

  لُت  19اإلاخٗلم باإلاىافؿت اإلاإعر في  03/03ألامغ ش  43ج ع ٖضص  2003حٍى لُت  20الهاصعة بخاٍع  2003حٍى

  ضة عؾمُت ٖضص  03-03اإلاٗضٌ واإلاخمم لألمغ  2010اوث  15اإلاإعر في  05-10ألامغ  46اإلاخٗلم باإلاىافؿت ، حٍغ

ش   2010أوث  18ناصعة بخاٍع

 الزسائل الجامعيت

 ،الىٓام اللاهىوي لخماًت الابخياعاث في اللاهىن الجؼاةغي ، اَغوخت لىُل قهاصة الضهخىعاه في  لخمغ أخمض

 2017اللاهىن الخام ، حامٗت أبى بىغ بللاًض جلمؿان ،

  ت في مجاٌ نىاٖت الضواء ، اَغوخت لىُل قهاصة ض خؿً ، خماًت اإلالىُت الفىٍغ ههغ ابى الفخىح فٍغ

 2006ٗت اإلاىهىعة ، الضهخىعاه ، ولُت الخلىق ، حام
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 الدورٍاث وامللتقياث:

 لي خالت الجؼاةغ "  مضازلت  الضواي الكُش :" جدلُل الُاث خماًت اإلاؿتهلً في ْل الخضإ والغل الدؿٍى

ني خٌى خماًت اإلاؿتهلً بجامٗت الجؼاةغ ،    2010اللُذ باإلالخلى الَى

  بًمان الؿالمت " ، مجلت الخلىق والٗلىم ص. بُُمي خؿحن ، ٍ ص . ههحرة غؼالي: " َبُٗت وأؾاؽ الالتزام

 2017الؿُاؾُت ، الٗضص الثالث ٖكغ ، ألاغىاٍ ، 

  2016،  46ص . بً خملت ؾامي: " مفهىم ويُٗت الهُمىت في كاهىن اإلاىافؿت " مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ، ٖضص  

 الجؼا ٘ ةغي" ، مجلت الضعاؾاث بً ٖامغ مدمض   :" ٖلض جلضًم بغاءة الازترإ هدهت في الكغهت في الدكَغ

 2018،  1، ٖضص  3اللاهىهُت ، مجلض 

  ُٗت وؤلاحغاءاث زغزاف هاصًت  :" جدلُل وجلُُم هٓام بغاءاث الازترإ الجؼاةغي في ْل الىهىم الدكَغ

ت ، مجلض  ت " ، مجلت الاكخهاص والخىمُت البكٍغ  2018،  2ٖضص  9الاصاٍع

  م  : " جضزل الضولت في جدضًض ألا ت ألاؾٗاع" ، مجلت اللاهىن ، َالب مدمض هٍغ ؾٗاع واؾخثىاء ٖلى مبضأ خٍغ

  2016،  7الٗضص 

  بـ ٖلى بغاءة الازترإ الضواةُت " مجلت صعاؾاث وابدار اإلاجلت الٗغبُت فت :" ازغ جُبُم اجفاكُت جٍغ كغاف قٍغ

 2019   2ٖضص 11لالبدار والضعاؾاث في الٗلىم اليؿاهُت والاحخماُٖت ، مجلض 

  ت الازترإ بغاءاث ؾلٍى :" أزغلخٌى ؾامُت للضواء" ، اإلاجلت  الٗالمي الؿىق  جىحهاث ٖلى ألانلُت لألصٍو

ت للخىمُت الاكخهاصًت ، ٖضص   2005،  03الجؼاةٍغ

 ت اإلالىُت جُبُم أزغ ٖلي  :" الغخمً ٖبض ٖلي ػوي ؛ ههاع ؾٗض ٖكغ  الغاب٘ اإلاإجمغ الؼعاُٖت" ، الخىمُت ٖلى الفىٍغ

 2002ؾبخمبر    21-20مهغ ،  ُحن ، ،لالكخهاصًحن الؼعاٖ

  والاحخماُٖت اللاهىهُت الٗلىم الخىمُت " ، مجلت ٖلى وأزغها الضواء جىفحر في الازترإ بغاءة ص. وهىغي هبُل:" صوع 

ان حامٗت   2019بالجلفت ، اإلاجلض الغاب٘ ، الٗضص الاٌو ، ٖاقىع  ٍػ

  املواقع إلالكترونيت:

  ُت واإلاغكىقت وعنضها ، ملخو جىفُظي إلاىٓمت هٓام اإلاىٓمت الٗالمي لترنض اإلاىخجاث الُبُت اإلاخضهُت الىٖى

ش الضزٌى :  /https://www.who.int ، ًٖ اإلاىك٘ الالىترووي:2018الصخت الٗاإلاُت ،     11/11/2019جاٍع

  ٌــغق ميافدتهــا " ، ولُــت ٖلــىم ألاصلــت الجىاةُــت ، ملــا ــت اإلاغكىقــت َو ص . مدمــض الؿــُض الغمــاصي : "مســاَغ ألاصٍو

ش الــــضزٌى  https://repository.nauss.edu.sa ميكــــىع ٖلــــى اإلاىكــــ٘ الالىترووــــي لجامٗــــت هــــاًف الٗغبُــــت للٗلــــىم ألامىُــــت : جــــاٍع

11/11/2019   

 إلاىك٘ الالىترووي : ا(https://www.djazairess.com/elmassa/9843  ) : ش الضزٌى  12/11/2019جاٍع

   : ـــــي ــ ــ ــ ــــ٘ الالىترووـ ــ ــ ــ ـــالمُت  اإلاىكــ ــ ــ ــ ــ ٗت ؤلاؾـ ـــــَغ ــ ــ ــ ــــي الكـ ــ ــ ــ ـــاع فــ ــ ــ ــ ــ ــــام الاخخيـ ــ ــ ــ ــــىمان ، أخيــ ــ ــ ــ ـــــاؽ قــ ــ ــ ــ ــــه ٖبـ ــ ــ ــ ـــــض ؤلالــ ــ ــ ــ ـــــاؽ ٖبـ ــ ــ ــ . ٖبـ

https://bfsa.journals.ekb.eg   : ش الضزٌى  11/01/2020، جاٍع

https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS-ExecutiveSummary_AR.pdf?ua=1
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
https://www.djazairess.com/elmassa/9843
https://bfsa.journals.ekb.eg/article_16573_408b4e8d36c1ef1ddaef1815e49fc3c5.pdf
https://bfsa.journals.ekb.eg/article_16573_408b4e8d36c1ef1ddaef1815e49fc3c5.pdf
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 امللخص :

 29في هُاق الخعضًالث الضؾخىعٍت الىاؾعت و العمُلت التي أكغتها اإلاملىت اإلاغغبُت بمىحب الىزُلت الضؾخىعٍت الهاصعة في 

اث العامت، بهضف جغؾُش الاهخلاٌ الضًمىكغاَي اإلايكىص، جم ئخضار 2011ًىلُى  ، و التي جمثلذ في جىؾُع مجاٌ الحلىق و الحٍغ

، و جخمخع اإلادىمت الضؾخىعٍت 1996مدىمت صؾخىعٍت لخدل مدل اإلاجلـ الضؾخىعي الظي عغفخه الىزُلت الضؾخىعٍت لؿىت 

اث اإلاًمىهت لهم صؾخىعٍا   .بهالخُاث أوؾع، و جيىن بالخهىم مفخىخت أمام ألافغاص للضفاع عً الحلىق و الحٍغ

حر احتهاصاجه اللًاةُت على الىظام الؿُاس ي اإلاغغبي و الاهخلاصاث هظا و مً زالٌ مدضوصًت اإلاجلـ الضؾخىعي و مدضوصًت جأز

نها و جىؾُع  اإلاىحهت ئلى اللًاء الضؾخىعي و بهضف جضعُم صولت اللاهىن، صفعذ اإلاكغع ئلى ئخضار مدىمت صؾخىعٍت و حغُحر جيٍى

 .ازخهاناتها

اث ،  الكلماث املفخاحُت  اإلاغغب ، اإلادىمت الضؾخىعٍت .: الضؾخىع ، اللًاء الضؾخىعي ، الحلىق و الحٍغ

Abstract : 

Within the scope of the profound constitutional amendments approved by the Moroccan 

Kingdom brought about by the new constitution issued on July 29th, 2011 –aimedat expanding the 

field of public rights and freedoms to enhance a desire ddemocratic transition- a constitutional court 

was founded to replace the constitutional council that you know by the constitution in 1996. This 

constitution court has muchwider power and itisparticularly open to individuals to defendrights and 

freedoms guaranteed to them constitutionally. This scope of the court’s power is achieved through the 

limited executive of the constitutional council as well as the limited impact of it’s jurisprudence on 

moroccan political system. In addition to this, the aim of strengthening the rule of lawpushed the 

legislator to create a constitutional court, to change its composition and to expanditsfield of interests 

Keywords : the Constitution ,Constitutional Judiciary , Rights and freedoms, Morocco , 

Constitutional Court 
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 مقدمت : 

، الظي أؾىض ئلى " مجلـ الكغفاء " ، باعخباعه  1908ًمىً الغحىع بفىغة اللًاء الضؾخىعي باإلاغغب ئلى مكغوع صؾخىع 

الغغفت غغفت علُا يمً " مىخضي الكىعي " ) البرإلاان (، مهمت مغاكبت اللىاهحن التي ًهضعها " مجلـ ألامت " ، مً خُث هى 

مىً أن ًهضع ألامغ بدىفُظها ئال بعض مهاصكت " مجلـ الكغفاء ". ًُ  الؿفلى للمىخضي اإلاظوىع ، و هو على أن اللىاهحن ال 

له ئلى ؤلاكغاع ، هدُجت لىكىع اإلاغغب في بغازحن الاخخالٌ؛ فاهه لم  لىً، و بؿبب أن مكغوع هظا الضؾخىع لم ًجض ٍَغ

صؾخىعٍت اللىاهحن مىيع الخىفُظ ئال غضاة الاؾخلالٌ ، مع أٌو صؾخىع عغفه اإلاغغب الحضًث ؾىت ًخمىً مً ويع فىغة مغاكبت 

اإلاجلـ ألاعلى ) مدىمت الىلٌ خالُا ( .و كض أؾىض هظا الضؾخىع ، ئلى  2في خظحرة   1، و طلً باخضازه لغغفت صؾخىعٍت 1962

صؾخىعٍت اللىاهحن ، اكخهغث على الغكابت الىحىبُت اللبلُت ليل الغغفت اإلاظوىعة ازخهاناث مدضوصة حضا في مجاٌ الغكابت على 

ؿه بعض طلً ، هُاكا و خضوصا ، في صؾخىعي 4و اللىاهحن الضازلُت للبرإلاان 3مً اللىاهحن الخىظُمُت  و  1970، و هى ما جم جىَغ

1972 . 

لخالي غُاب اللغاعاث الحاؾمت و اإلاإزغة لىً و بؿبب يعف اإلاياهت و آلالُاث اللاهىهُت اإلاخاخت للغغفت الضؾخىعٍت ، و با

 .5ؾُجعل مً هظه اإلاإؾؿت جظهغ بمظهغ " خظع و مؿالم " 

ئن مثل هظه الهعىباث التي ناخبذ عمل "الغغفت " هعضم ازخهانها في هظه اإلاغخلت بمغاكبت اللىاهحن العاصًت ، 

ًها باإلاجلـ الضؾخىعي ، الكبُه م 1992ؾُضفع بضؾخىع  ً خُث الازخهام باإلاجلـ الضؾخىعي الفغوس ي  ، ، بالغائها و حعٍى

 لىىه ًسخلف مً خُث الترهُبت و الهُيلت .

ًدخل اإلاياهت الغابعت في ؾلم اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت   1996و هىظا أنبذ اإلاجلـ الضؾخىعي بعض الخأهُض علُه في صؾخىع 

و ألٌو مغة في اإلاؿلؿل  –للغغفت  –اث الؿابلت ، باعخباعه هُئت مؿخللت عً اللًاء العاصي جخمخع باإليافت ئلى الازخهان

 .1الضؾخىعي اإلاغغبي " بؿلُت الغكابت على صؾخىعٍت اللىاهحن العاصًت "التي حعخبر ازخهانا عةِؿُا ليل كًاء صؾخىعي 

                                                           

. 1963ديسمرب  17كان تنصيب الغرفة الدستورية لدى اجمللس األعلى ، أول مرة بكامل أعضائها، بتاريخ   - 1 
سعد " ، مقال منشور يف كتاب ذبربة اإلصالح الدستوري يف ادلغرب ،نتسيف و تقدمي 2011: " مستجدات القضاء الدستوري ادلغريب يف نطاق دستور  رشيد لمدور  -2

 .97، ص: 2015، منتدى العالقات العربية و الدولية، الطبعة األوىل، الدين العثماني
على ما يلي : " ال ديكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية إال بعد عرضها على الغرفة الدستورية من  2631من دستور  36الفقرة الثالثة من الفصل نصت  -3

 اجمللس األعلى بقصد ادلوافقة .
أن توافق عليو الغرفة على ما يلي : يضع كل جملس قانونو الداخلي و يصادق عليو بالتصويت ، بيد أنو ال ديكن العمل بو إال بعد  من نفس الدستور 36الفصل نص  -4

 الدستورية للمجلس األعلى .
5-Nadia Bernoussi : «  la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » , sous la commentaires : L.G.D.J, 
Extenso édition ,p : 210. 
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 ، َغأ جدٌى هىعي على مؿخىي اللًاء الضؾخىعي باإلاغغب ، و طلً باالهخلاٌ مً اإلاجلـ 2011ئال أهه و بهضوع صؾخىع 

الضؾخىعي  ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت ؛ أي الاهخلاٌ مً الغكابت الؿُاؾُت لضؾخىعٍت اللىاهحن ئلى الغكابت اللًاةُت ، و هى أمغ فُه 

، خُث ؾُهبذ للمىاَىحن اإلاغاعبت ألٌو 2011صاللت و مإقغ على جغؾُش الاهخلاٌ الضًمىكغاَي مً زالٌ الىزُلت الضؾخىعٍت لؿىت 

ٍت بعٌ اللىاهحن أمام اإلادىمت الضؾخىعٍت ، هما أن اإلاؿخجضاث الضؾخىعٍت امخضث ئلى ئعاصة جغهُب و مغة الضفع بعضم صؾخىع 

 هُيلت هظه اإلادىمت.

ُع هظه اإلاؿخجضاث اإلاخعللت باللًاء الضؾخىعي على عملُت الاهخلاٌ الضًمىكغاَي 
ْ
مً زالٌ ما ؾبم، و إلاعغفت وك

باإلاغغب، ؾىلضم هظه اللغاءة للخدلم مً مضي اؾخجابت هظه الخعضًالث للمخُلباث و اإلاعاًحر العلالهُت لؿحر و جىظُم هظا الىعف 

الكغوٍ الالػمت إلعُاء مىخىج بحجم الخُلعاث الحلىكُت التي جُبع مغخلت ما بعض  الضؾخىعي اإلاهم، و معغفت مضي جىفغه على

عً القُمت الىىعُت التي أضافتها مطخجداث القضاء الدضخىري باملغزب ، لىً، و كبل طلً، البض مً الدؿاٌؤ 2011صؾخىع 

 لخحقُق العدالت الدضخىرٍت امليشىدة؟

 فزضُت الىرقت البحثُت :

الىىعي في ازخهاناث اإلادىمت الضؾخىعٍت،  ؾُعُي ؾُمىذ لهظه اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت ئيافت ئن هظا الاهخلاٌ 

اكتراخُت و ئلؼامُت، زانت و أن اإلاكغع الضؾخىعي كض صعم هظا الخدٌى بمجمىعت مً الاقتراَاث، و زهىنا جلً اإلاخعللت 

ت مً صازل اإلادىمت الضؾخىعٍت. ئن هظا الخدىلىاجج ع ً عالكت الخأزحر و الخأزغ بحن وعف اللًاء بىُفُت اهدؿاب العًٍى

 الضؾخىعي و اإلاىدؿباث الضًمىكغاَُت التي حاءث بها الىزُلت الضؾخىعٍت.

و ؾىداٌو مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت جىيُذ أهم اإلاخغحراث التي جضعم مياهت اإلادىمت الضؾخىعٍت صازل اإلاىظىمت 

 اإلاإؾؿاجُت مً زالٌ مدىعًٍ عةِؿُحن :

 ول : املحممت الدضخىرٍت قُمت مسضطاجُت هىعُت هحى جزضُ  الاهخقال الدًمىقزاطياملحىر لا 

ئن الاعجلاء باللًاء الضؾخىعي مً مجلـ صؾخىعي ئلى مدىمت صؾخىعٍت ، ًثحر الؿإاٌ خٌى مىكع هظه اإلادىمت في 

أعًائها باإلالاعهت مع ما وان علُه ألامغ في الخىظُم اللًاتي العاصي ، طلً ، ئْن لم ًلع أي حغُحر على مؿخىي جغهُبتها و عضص 

؟، في زًم هظا الؿإاٌ، ؾىلؿم هظا اإلادىع ئلى فلغجحن : ؾتهخم  2011اإلاجلـ الضؾخىعي فما الخغُحراث التي أحى بها صؾخىع 

الثاهُت في قٍغ  الفلغة ألاولى باإلاؿخجضاث التي حاء بها اإلاكغع فُما ًخعلم بدكىُل اإلادىمت الضؾخىعٍت ، في خحن ؾخضكم الفلغة

 الىفاءة الىاحب جىفغه في اللاض ي الضؾخىعي إلاباقغة مهامه .

 الفقزة لاولى : حشمُل املحممت الدضخىرٍت : مً الخعُين إلى املشاوجت بين الخعُين و الاهخخاب

                                                                                                                                                                                              

 .88، ص :  2016: " ذبربة القضاء الدستوري بادلغرب : دراسة نقدية ربليلية "، جملة العلوم القانونية ، العدد اخلامس ، مطبعة األمنية ، الرباط،  عبد الحق بلفقيه -1
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مً  ، للمدىمت الضؾخىعٍت 134ئلى  129ًىلُىػ ، بفهىله مً  29زهو اإلاكغع الضؾخىعي الباب الثامً مً صؾخىع 

 خُث ئخضاثها و جألُفها و ازخهانها .

دضر مدىمت صؾخىعٍت " ،هما هو الفهل  129و هىظا هو الفهل 
ُ
و اإلااصة ألاولى مً اللاهىن  130على أن " ج

،  على أن هظه اإلادىمت جخألف مً ازني عكغ عًىا ، ٌعُىىن إلاضة حؿع ؾىىاث غحر كابلت للخجضًض 1الخىظُمي للمدىمت الضؾخىعٍت 

 لؿم هإالء ألاعًاء ئلى فئخحن : ، و ًى

: ٌعحن اإلالً زمؿت أعًاء مً هظه الفئت بكيل مىفغص و عًى ؾاصؽ باكتراح مً عةِـ اإلاجلـ العلمي  فئت معُىت -

 ألاعلى.

: زالزت أعًاء منها ًيخسبىن على مؿخىي مجلـ الىىاب ، و زالزت أعًاء على مؿخىي مجلـ فئت مىخخبت  -

م الاكترا ً، عً ٍَغ  .2ع الؿغي بأغلبُت زلث ألاعًاء الظي ًخألف منهم ول مجلـ اإلاؿدكاٍع

بظهحر مً بحن حمُع ألاعًاء الظًً جخألف منهم صون جمُحز بُنهم بدؿب مهضع  3و ٌعحن اإلالً عةِـ اإلادىمت الضؾخىعٍت

يكغ في 4مجلس ي البرإلاان حعُُنهم ، ؾىاء واهىا مً الفئت ألاولى التي ٌعُنهااإلالً هفؿه أو الفئت الثاهُت التي ًيخسبها أعًاء 
ُ
، هما ج

ضة الغؾمُت ظهاةغ حعُحن عةِـ اإلادىمت الضؾخىعٍت و أعًائها اإلاعُىحن مً كبل اإلالً ، و هظا ملخو مدًغي الجلؿت  الجٍغ

 العامت إلاجلس ي البرإلاان اإلاخًمىحن لىخاةج اهخساباث أعًاء ول مجلـ .

ش ئعالن الىخاةج ، على  8ت الضؾخىعٍت صازل أحل و ًمىً الُعً في عملُت و هخاةج اهخساباث أعًاء اإلادىم أًام ، مً جاٍع

 .5أن جبذ اإلادىمت الضؾخىعٍت في الًُ صازل أحل ال ًخعضي زالزت أًام 

م مجلس ي  لت الازخُاع باليؿبت لألعًاء الؿخت الظًً ًيىن حعُُنهم عً ٍَغ هما أن اإلاكغع الضؾخىعي ، بعضما غحر ٍَغ

لت الخعُحن ئ لى أؾلىب الاهخساب ، جىكع أن حعترى  هظا ألاؾلىب بعٌ العغاكُل التي جيخج في الغالب عً زالفاث البرإلاان مً ٍَغ

ؾُاؾُت جظهغ بحن ألاخؼاب اإلامثلت في البرإلاان بؿبب ههاب الثلثحن الىاحب جىافغه للمىافلت على أولئً ألاعًاء ، و ألحل طلً ، و 

ُت التي جخُلب جىافلا كبلُا بحن حمُع الفغق الؿُاؾُت ًىضع خهىله ، هو جدؿبا إلاا ًمىً أن ًلع مً عضم اؾخىماٌ هظه العمل

                                                           

، ادلنشور باجلريدة 2014أغسطس  13بتاريخ  1.14.139، الصادر بتنفيذ الظهري الشريفرقم  المتعلق بالمحكمة الدستورية 333626القانون التنظيمي رقم  -1
 .   6661، ص : 2014سبتمرب  4،  6288الرمسية عدد 

2 قتصادية و االجتماعية ، : " القضاء الدستوري يف التجربة الدستورية ادلغربية " ، رسالة لنيل شهادة ادلاسرت يف القانون العام ، كلية العلوم القانونية و االيونس اسمايون -
.64، ص :  2018-2017اجلامعية  جامعة القاضي عياض ، السنة  

3 ، ليتم االرتقاء هبذه ادلؤسسة الدستورية ، من جملس دستوري إىل حمكمة دستورية تطبيقا  2017أبريل  4و كان ادللك قد عني رئيس احملكمة الدستورية و أعضاؤىا يف  -
.2011دلقتضيات دستور   

 خيتاره ادللك من بني األعضاء الستة الذين يعينهم فقط .  1996أكتوبر  7 من دستور 79حيث كان رئيس اجمللس الدستوري حسب الفصل  -4
ادلتعلق باحملكمة الدستورية. 06.136ادلادة الثانية من القانون التنظيمي رقم  - 5 



 ب, إلُاص املطاوي 
 2011القضاء الدضخىري في ضىء مطخجداث دضخىر 

 

املزكش الدًمقزاطي العزبي . بزلين  املاهُا    -  2020كاهىن الاول /دٌطمبر - 4 مج، 26مجلت العلىم الطُاضُت و القاهىن . العدد 77  

 
 

على أهه " ئطا حعظع على اإلاجلؿحن أو على أخضهما اهخساب هإالء ألاعًاء ، صازل ألاحل اللاهىوي للخجضًض ، جماعؽ اإلادىمت 

ددؿب فُه ألاعًاء الظًً لم ًلع بعض ا ًُ  .1هخسابهم "ازخهاناتها و جهضع كغاعاتها وفم ههاب ال 

ألح اإلاكغع الضؾخىعي على أن ًًمً للمعاعيت البرإلااهُت  2011ًىلُىػ  29جُبُلا إلالخًُاث الفهل العاقغ مً صؾخىع 

ت اإلادىمت الضؾخىعٍت  و أن هُفُت مماعؾت اإلاعاعيت لهظا الحم  خم اإلاؿاهمت في اكتراح و اهخساب ألاعًاء اإلاغشححن لعًٍى

 .2مُت إلاجلس ي البرإلاانؾخدضصه بمىحب اللىاهحن الخىظُ

أعًاء ٌعحن زلثيهم البرإلاان و ٌعحن عةِـ  9و باليؿبت للخجاعب اإلالاعهت ، هجض أن اإلاجلـ الضؾخىعي الفغوس ي ًخيىن مً 

مً الضؾخىع الفغوس ي (،  56الجمهىعٍت الثلث اإلاخبلي ) مع جلُُضاث على هظا الخعُحن مً كبل الغةِـ هما ًىو على طلً الفهل 

عُت ، ألن ألازحرة بغأؾحن ٌؿخدُل بُنهما  هى ما ًًمً اؾخلاللُت اإلاجلـ الضؾخىعي عً الؿلُت الخىفُظًت و عً الؿلُت الدكَغ

 الخىاَإ بالىظغ ئلى جغهُبت مجلـ الكُىر .

عًىا ، أعبعت أعًاء ًسخاعهم مجلـ الىىاب و أعبعت  12أما الضؾخىع ؤلاؾباوي فخخيىن اإلادىمت الضؾخىعٍت مً 

 الكُىر باالهخساب بأغلبُت زالزت أزماؽ و ازىحن جسخاعهما الحيىمت و ازىحن ًسخاعهم مجلـ اللًاء . ًسخاعهم مجلـ 

بِىما هو الضؾخىع الخىوس ي على أن اإلادىمت الضؾخىعٍت جدكيل مً ازني عكغ عًىا ، أعبعت منهم ٌعُنهم عةِـ 

الجمهىعٍت ، و أعبعت ًسخاعهم مجلـ الىىاب ، و أعبعت ًسخاعهم اإلاجلـ ألاعلى لللًاء ، و ًيىن الخعُحن لفترة واخضة مضتها حؿع 

ئهما حعل اإلاكغع طلً مً نالخُاث أعًاء اإلادىمت الضؾخىعٍت ، الظًً لهم خم ؾىىاث ، و ال حعحن أي حهت عةِـ اإلادىمت و 

 .3اهخساب عةِـ اإلادىمت و هاةبه مً بُنهم 

و مً هىا هلمـ الفغق الىبحر بحن الخجاعب اإلالاعهت ، التي جىغؽ ألافًلُت في حعُحن أعًاء اللًاء الضؾخىعي للبرإلااهاث 

فُظًت ، و الضؾخىع اإلاغغبي الظي ًجعل مً اإلاإؾؿت اإلالىُت ) الؿلُت الخىفُظًت (، اإلاىخسبت قعبُا على خؿاب الؿلُت الخى

اإلاهُمً ألاؾاس ي على جغهُبت اإلادىمت الضؾخىعٍت ، و هى ما ٌكيل عاةلا أما اؾخلاللُت هظه اإلادىمت ، و ئمياهُت جهىيها 

 .4باالزخهاناث اإلاىوىلت ئليها 
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ت داخل املحممت الدضخىرٍتالفقزة الثاهُت : الخىصُص الدضخىري على   شزط المفاءة الكدطاب العضٍى

لم ٌكتٍر قغوَا مدضصة باليؿبت لللًاة الضؾخىعٍحن ، فان  -1962 -باؾخثىاء صؾخىع  –و ئطا واهذ الضؾاجحر الؿابلت 

غاف التي لها خم حعُحن أو اهخساب أعًا اع ، جخعلم بالؼام ألَا ء اإلادىمت الضؾخىعٍت الضؾخىع الحالي حاء بايافت مهمت في هظا ؤلَا

ت ، و الظًً  ً عاٌ في مجاٌ اللاهىن و على هفاءة كًاةُت أو فلهُت أو ئصاٍع ، ازخُاعهم مً بحن " الصخهُاث اإلاخىفغة على جيٍى

 .1ماعؾىا مهىتهم إلاضة جفىق زمؿت عكغ ؾىت ، و اإلاكهىص لهم بالخجغص و الجزاهت "

ئؾهاماتها في جغؾُش اإلاىدؿباث الحلىكُت على اإلاؿخىي الضؾخىعي ،  ئط ال ًمىً أن هخدضر عً العضالت الضؾخىعٍت و عً

ئلى عبر كاض ي صؾخىعي هفإ ، ألن الغهان الُىم ، ال ًخعلم بمغاكبت صؾخىعٍت اللىاهحن ، فهظه ًمىً أن هضعحه يمً اإلالاعبت 

 بعاص مسخلفت .الخللُضًت و الًُلت لللاض ي الضؾخىعي ، بيىن الازخهاناث اإلاسىلت له حض مخلضمت و طاث أ

ىُت و الضولُت و اللاض ي الضؾخىعي ، هى  اث ، وفم اإلاخغحراث الَى غ مىظىمت الحلىق و الحٍغ فالضؾخىع الُىم التزم بخٍُى

ت إلاإؾؿت اإلادىمت الضؾخىعٍت ، و  ت في الترهُبت البكٍغ اإلاؿإوٌ ألاٌو عً الضؾخىع ، و هظا ما ٌؿخضعي مؿألت أؾاؾُت و معُاٍع

بخىَغـ و خماًت اإلالخًُاث  2ئت أهدُلُجيؿُت صازل هظه اإلاإؾؿت؛ أي وحىص كاض ي صؾخىعي ال ًىخفي اإلاخمثلت في وحىص ف

اث .  الضؾخىعٍت ، بل ؾِؿاهم أًًا مً صازل مإؾؿخه في ئهخاج ملخًُاث صؾخىعٍت ، حعؼػ مً خماًت مىظىمت الحلىق و الحٍغ

ئحن ، ًخمحزون و بالخالي ففعالُت اللىاعض الضؾخىعٍت مغجبُت ئلى خض هبحر، با قيالُت وحىص كًاة مهىُحن مؿخللحن و حٍغ

ت صازل اإلادىمت  3بالحىمت و الخبهغ . و كض هغؾذ اإلادىمت الضؾخىعٍت اإلاغغبُت قٍغ الىفاءة و اإلاإهالث الهدؿاب العًٍى

ت باإلادىمت الضؾخىعٍت ، ال ًخأحى  الضؾخىعٍت ، في ئخضي كغاعتها بدُث ههذ على أهه ؛ " ...فان ئمياهُت جمثُل اليؿاء في العًٍى

يماهه ئال على مؿخىي الاكتراح و الترقُذ ، صون أن ًفض ي طلً ئلى جسهُو وؿبت مؿبلت للغحاٌ وال لليؿاء في هظه اإلادىمت 

التي جسًع في ازخُاع أعًائها حعُِىا و اهخسابا ، لكغوٍ صؾخىعٍت ال ًجىػ ؤلازالٌ بها اعخماصا على أي معُاع بما في طلً الخمُحز 

 .4ن الجيؿحن اإلادظىع صؾخىعٍا " بح
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و وسجل أًًا أن اإلاكغع الضؾخىعي كض حكضص ألٌو مغة في ازخُاع أعًاء اإلادىمت الضؾخىعٍت، باقتراٍ الىفاء و الجزاهت 

اصة على جىؾُع هامل خاالث الخىافي باليؿبت للمهام ال ًمىً الجمع  ً العالي . ٍػ و الخجغص ، باإليافت ئلى الخجغبت الىاؾعت و الخيٍى

ت اإلادىمت  .1الضؾخىعٍت ، اؾخدًاع لعىامل اؾخلاللُت أعًاء اإلادىمت  بُنها و بحن عًٍى

ئن فغى قغوٍ نعبت لخىلي مىهب اللًاء الضؾخىعي، زانت فُما ًخعلم بعىهغ الىفاء و الخبرة و الخسهو ، 

 ٌكيل عىهغا مً عىانغ الاؾخلاللُت ، ألهه ًللو فغم الخعُحن و ًدهغها في هسبت مسخاعة . 

اء اإلادىمت الضؾخىعٍت أهفؿهم ، هكٍغ العمغ و مضة الخضمت ، و هظلً ما ًخعلم هظه الكغوٍ كض جخعلم بأعً

 بالؿحرة العلمُت لللاض ي الضؾخىعي لُيىهىا أعًاء في اللًاء الضؾخىعي بعٌ ويع يىابِ معُىت.

ىُت، مً اللاهىن اإلاىظم للمدىمت الضؾخىعٍت البلجُ 39ئلى  35على مؿخىي ألاهظمت اإلالاعهت ، هجض أن الفهٌى مً 

" ، اإلادىمت الضؾخىعٍت و اإلاخمثلت في صبلىم عالي في العلىم اللاهىهُت ، ًخم جىظُفهم  référendairٌكحر ئلى مإهالث مؿاعضي " 

ت اإلادىمت الضؾخىعٍت . ب إلاضة زالر ؾىىاث، هما ًمىنهم أن ًترشحىا الخلا لعًٍى  بمباعاة ، و ًيىهىن في ويعُت جضٍع

" للمدىمت الضؾخىعٍت ؤلاؾباهُت ، فخخمثل في صبلىم عالي في  Letradosً اللاهىهُحن " و فُما ًسو مإهالث اإلاؿدكاٍع

العلىم اللاهىهُت و الخىظُف بمباعاة، هما ًىيعىن في ويعُت ئلحاق ئن واهىا مىظفحن ؾابلا ، و ًخم حعُحن ألامحن العام 

 .2للمدىمت الضؾخىعٍت مً بُنهم 

 الدضخىرٍت في مزاقبت دضخىرٍت القىاهين بين القدًم و الجدًداملحىر الثاوي : اخخصاصاث املحممت 

للمدىمت الضؾخىعٍت هي عضًضة و مخىىعت، اعترافا منها  2011الازخهاناث التي زىلتها الىزُلت الضؾخىعٍت لؿىت 

الخُغق باألهمُت التي أضحذ جًُلع بها هظه اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت في الحُاة العامت ، و مً زالٌ هظا اإلادىع ؾىداٌو 

لالزخهاناث التي وعزتها اإلادىمت الضؾخىعٍت عً اإلاجلـ الضؾخىعي مً زالٌ الفلغة ألاولى، في خحن ؾخجُب الفلغة الثاهُت عً 

ل ألامثل للضؾخىع .  ألاصواع الجضًضة التي زىلها اإلاكغع الضؾخىعي و اللىاهحن الخىظُمُت لهظه اإلاإؾؿت التي حؿهغ على الخجًز

 

 

                                                           

ادلتعلق باحملكمة الدستورية ، و ديكن أن نذكر إحدى حاالت التنايف  هبذا اخلصوص ، ما صرح بو اجمللس الدستوري  66.13من القانون التنظيمي  3و  5المادتين  -1
لك بإثبات إعفاء أحد  أعضائو من عضوية اجمللس من تاريخ تعيينو وكيال قضائيا للمملكة ، مع رفع قراره إىل علم ادل 2015ماي  5الصادر بتاريخ  15/958يف قراره رقم 

 حيث يتبني أن العضو ادلذكور من الفئة اليت يرجع أمر تعيينو إىل اختصاص ادللك .
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 خخصاصاث التي احخف ذ اها املحممت الدضخىريالفقزة لاولى : الا 

اخخفظذ اإلادىمت الضؾخىعٍت بمجمىعت مً الازخهاناث التي واهذ جماعؽ مً كبل اإلاجلـ الضؾخىعي في الفترة 

، و ؾىداٌو مً زالٌ هظه الفلغة الخُغق ألهم هظه الازخهاناث التي وعزتها اإلادىمت الضؾخىعٍت عً  2011و  1996اإلامخضة بحن 

 جلـ الضؾخىعي.اإلا

مً الضؾخىع على أن ألاهظمت الضازلُت ليل مً  132هو الفهل مزاقبت لاه مت الداخلُت للمجالظ البرملاهُت :   -1

ً كبل الكغوع في جُبُلها جداٌ ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت لخبذ في مُابلتها  مجلـ الىىاب و مجلـ اإلاؿدكاٍع

ً الضؾخىع الحالي  في فلغجه ألاولى عىضما هو على " أهه ال م1 69للضؾخىع ، و هى ما ؾبم هظلً و أهضه الفهل 

ذ ، ئال بعض أن جهغح اإلادىمت  ًجىػ العمل بالىظام الضازلي ، الظي ًًعه ول مً مجلس ي البرإلاان و ًلغه بالخهٍى

 .2الضؾخىعٍت بمُابلخه ألخيام هظا الضؾخىع "

 132في هظا الهضص هجض أن الفلغة الثاهُت مً الفهل مزاقبت القىاهين الخى ُمُت قبل إصدار لامز بدىفُذها :   -2

مً الضؾخىع الحالي ، ًىو على " وحىب ئخالت اللىاهحن الخىظُمُت كبل ئنضاع ألامغ بدىفُظها ، و جداٌ على اإلادىمت 

 مً هفـ الضؾخىع ، 85الضؾخىعٍت لخبذ في مُابلتها للضؾخىع ، و هى ما ؾبم جأهُضه في الفلغة الثالثت مً الفهل 

خُث ههذ هظه ألازحرة على أهه : " ال ًمىً ئنضاع ألامغ بدىفُظ اللىاهحن الخىظُمُت ، ئال بعض أن جهغح اإلادىمت 

 .3الضؾخىعٍت بمُابلتها للضؾخىع " 

عُت :  -3 مً مؿخجضاث اللًاء الضؾخىعي في هظا الهضص ، هى أن مزاقبت صحت الاهخخاباث الدشَز

، بالبذ في  2011مً صؾخىع  132ت، بمىحب الفلغة ألازحرة مً الفهل اإلادىمت الضؾخىعٍت أنبدذ ملُضة و ملؼم

ش اهلًاء أحل جلضًم  الُعىن اإلاخعللت باهخساب أعًاء البرإلاان اإلادالت ئليها صازل أحل الؿىت ، جبخضب مً جاٍع

ىن الُعىن ئليها ، غحر أهه ًمىً للمدىمت ججاوػ هظا ألاحل بمىحب كغاع معلل، ئطا اؾخىحب طلً عضص الُع

 .4اإلاغفىعت ئليها ، أو اؾخلؼم طلً الُعً اإلالضم ئليها 

و جلعب اإلادىمت الضؾخىعٍت صوع الىؾُِ مزاقبت جىسَع الاخخصاص بين البرملان و الحمىمت :  -4

اإلادىم بحن البرإلاان و الحيىمت، و تهم هظه الغكابت حغُحر ههىم ؾبم نضوعها في قيل كاهىن، بمغؾىم، هما ًخعلم 

                                                           

 .1996من دستور  81الذي تعادلو الفقرة الثانية من الفصل  -1
، بعدم دستورية جمموعة من مواد النظام األساسي  جمللس النواب احملال على  2012فرباير  04الصادر بتاريخ  829/12 يف ىذا الصدد قضى اجمللس الدستوري رقم -2

 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستوري . 21من الدستور و ادلادة  69، تنزيال للفصل  2012يناير  13األمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 
اليت نصت بدورىا على ضرورة إحالة القوانني التنظيمية قبل إصدار األمر بتنفيذىا على  1996أكتوبر  7من دستور  81لو الفقرة الثانية من الفصل ىذا الوضع تعاد -3

 اجمللس الدستوري للبت يف مطابقتها للدستور .
احملكمة الدستورية ، قد أضاف مستجد يف ىذا اإلطار للطرف الطاعن ، فبعدما  ادلتعلق ب 066.13من القانون التنظيمي رقم  32و يف ىذا الصدد نشري إىل أن ادلادة  -4

يوما ،  30( لتنتقل هبذا األجل إىل  32يوما ، جاءت ادلادة ادلشار إليها )  15من القانون التنظيمي ادلتعلق باجمللس الدستوري قد حددت أجل الطعن يف  29كانت ادلادة 
 إلعالن عن نتيجة االقرتاع ادلتعلق بالدائرة االنتخابية ادلتعلق هبذا الطعن .تبتدئ من اليوم ادلوايل لتاريخ ا
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عُت ، و هاجان العملُخان بضفع الحيىمت ب عضم كبٌى اكتراح أو حعضًل جغي أهه ال ًضزل في ازخهام الؿلُت الدكَغ

ًمىً ئصعاحهما في مجاٌ مغاكبت الضؾخىعٍت ، ألهه في الحالت ألاولى جخدلم اإلادىمت الضؾخىعٍت مً أن الىو اإلاغاص 

ع اإلادضص بفهٌى الضؾخىع و أهه ًضزل  ع فُه حغُحره ال ًضزل في مجاٌ الدكَغ في اإلاجاٌ الخىظُمي الظي ًخم الدكَغ

بىاؾُت مغاؾُم ، و في الحالت الثاهُت ، جفدو اإلادىمت الضؾخىعٍت الاكتراح أو الخعضًل مىيىع صفع الحيىمت هل 

عي في يىء اإلادضصاث الضؾخىعٍت اإلاىهىم عليها في الضؾخىع   .1ًضزل في  اإلاجاٌ الدكَغ

 ى دضخىرٍت القىاهين في ظل ججزبت املحممت الدضخىرٍتالفقزة الثاهُت : مطخجداث الزقابت عل

 مزاقبت القىاهين الداخلُت للمجالظ املى مت بمىجب قاهىن جى ُمي :  -1

ت ئخالت اللىاهحن الخىظُمُت للمجالـ اإلاىظمت بمىحب  للض أكغ اللاهىن الخىظُمي للمدىمت الضؾخىعٍت على ئحباٍع

، و  2011كاهىن جىظُمي ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت ، ألحل البذ في مُابلتها مع اإلاباصب التي حاءث بها الىزُلت الضؾخىعٍت لؿىت 

مً اللاهىن  37خهاصي و الاحخماعي و البُئي، مً زالٌ الفلغة ألاولى مً اإلااصة هىظا هجض أن الىظام الضازلي للمجلـ الاك

 ، كض ههذ على يغوعة ئخالخه ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت للبذ في مُابلخه ألخيام الضؾخىع . 2الخىظُمي اإلاخعلم بهظا اإلاجلـ 

لـ ألاعلى للؿلُت اللًاةُت، و وفلا و مً ألاهظمت الضازلُت اإلاكمىلت بهظه اإلاغاكبت ، هجض الىظام الضازلي للمج

مىه كض ههذ على أن " ًًع اإلاجلـ هظامه الضازلي و ًدُله ، كبل  49لللاهىن الخىظُمي اإلاخعلم بهظا اإلاجلـ ، هجض اإلااصة 

اإلااصة  الكغوع في جُبُله ، ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت للبذ في مُابلخه ألخيام الضؾخىع و أخيام هظا اللاهىن الخىظُمي " ، و جىو

ش جىهِب اإلاجلـ  119  . 3على أن هظه ؤلاخالت ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت  جيىن صازل أحل ال ًخعضي زالزت أقهغ مً جاٍع

اإلاخعلم بمجلـ الىناًا ، بضوعه كض زًع لىفـ   90.15ئيافت ئلى هظًً الىظامحن،  هجض أن اللاهىن الخىظُمي عكم 

، الظي  2016ماًى  27) م. ص ( الهاصع في  1000/16، مً زالٌ كغاع  132مً الفهل  اإلاؿُغة اإلاىهىم عليها في الفلغة الثاهُت

                                                           

، نشري إىل أنو مل حيصل أي تغيري على مستوى طبيعة االختصاصات ادلسندة إىل احملكمة الدستورية، دبوجب 1996و بادلقارنة على عما كان عليو الوضع يف دستور  -1
ذبدر اإلشارة إىل أن التغيري حصل على ادلستوى ادلعيارية دلمارسة احملكمة الدستورية الرقابة على تطبيق قواعد توزيع ، لكن 2011من دستور  79و  73الفصلني 

من الدستور ثالثني جماال ،  71االختصاصات التشريعية و التنظيمية ، حيث موقع تطور ملحوظ على مستوى تفصيل جمال القانون، الذي اتسع ليشمل دبوجب الفصل 
 ميادين فقط. 9ا كان يقتصر يف الدستور السابق على بعدم

 . 109 – 108"، مرجع ، سابق ، ص :  2011: " مستجدات القضاء الدستوري يف نطاق دستور  رشيد المدور -
 ادلتعلق باجمللس االقتصادي و االجتماعي و البيئي . 128.12من القانون التنظيمي رقم  37ادلادة  -2
يوليو  27م. د، الصادر بتاريخ 31/ 17و يف ىذا الصدد فقد أسقطت احملكمة الدستورية النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية ، من خالل قرار رقم  -3

ظيميني للمجلس األعلى للسلطة القضائية للدستور والقانونني التن خمالفة سبع مواد من النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، ، بعدما صرحت بأن   2017
 .والنظام األساسي للقضاة

 shorturl.at/xFL79 : 17/31للمزيد من التفاصيل ادلرجو زيارة الرابط التايل لالطالع على قرار  -
 2017أكتوبر  16)  1439من حمرم  25در يف الصا 55.17وقد  اعتمدت احملكمة الدستورية،  النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية من خالل قرار رقم 

. ) 
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أقاع في حعلُله ئلى اإلااصة الؿاصؾت مىه التي خضصث الهُغت التي نضع بها هظا اللاهىن ، و التي أهضث على يغوعة ئخالت اللىاهحن 

 .1إلاغاكبت مضي مُابلتها للضؾخىع الضازلُت للمجالـ اإلاىظمت بلاهىن جىظُمي ئلى اإلادىمت الضؾخىعٍت 

 الزقابت الدضخىرٍت البعدًت أو الدفع بعدم الدضخىرٍت :   -2

ٌعخبر مبضأ الضفع بعضم صؾخىعٍت اللىاهحن آلُت حضًضة للغكابت البعضًت على اللىاهحن في مىظىمخىا اللاهىهُت و اللًاةُت، 

بم علُه في الجزاع اإلاعغوى على ئخضي اإلاداهم ًمـ ئط ؾُهبذ باميان ول مً له الهفت الضفع بأن اللاهىن الظي ؾُُ

اث التي ًًمنها الضؾخىع، و بظلً فدم ئخالت اللىاهحن غحر الضؾخىعٍت على اإلادىمت الضؾخىعٍت علم ٌعض خىغا  بالحلىق و الحٍغ

 .2على الُبلت الؿُاؾُت، بل أنبذ مً خم اإلاخلايحن  أًًا مً زالٌ مؿُغة الضفع بعضم الضؾخىعٍت 

، و الظي وان مدل مُالباث الفاعلحن  2011هظا الازخهام مً أهم الازخهاناث التي حاء بها صؾخىع و ٌعض 

الؿُاؾُحن و حمعُاث اإلاجخمع اإلاضوي ، و على هظا ألاؾاؽ ، حاء اإلاكغع اإلاغغبي لُجُب عً هظه الاهخظاعاث مً زالٌ الفهل 

فع مخعلم بعضم صؾخىعٍت كاهىن، أزحر أزىاء الىظغ في كًُت ، و الظي هو على " جسخو اإلادىمت الضؾخىعٍت بالىظغ في ول ص 133

اث التي ًًمنها الضؾخىع ". غاف بأن اللاهىن الظي ؾُُبم في الجزاع ًمـ بالحلىق و بالحٍغ  طلً ئطا صفع أخض ألَا

مي و ججضع ؤلاقاعة ، ئلى أن جُبُم خم الضفع عهحن بانضاع كاهىن جىظُمي مؿخلل و مىفهل عً اللاهىن الخىظُ

للمدىمت الضؾخىعٍت ، ًىظم هُفُت ئزاعة الضفع بعضم صؾخىعٍت كاهىن ًغاص جُبُله على هؼاع معغوى أمام مسخلف اإلاداهم ، و 

قغوٍ و ئحغاءاث  3مً اللاهىن الخىظُمي للمدىمت الضؾخىعٍت ، على أهه " جدضص بلاهىن جىظُمي الخم  28هظا ما أهضجه اإلااصة 

مً  133مماعؾت اإلادىمت الضؾخىعٍت الزخهانها في مجاٌ الىظغ في ول صفع بعضم صؾخىعٍت كاهىن َبلا ألخيام الفهل 

 الضؾخىع " .

 

 

                                                           

ادلتعلق دبجلس الوصايا على ما يلي : إذا تعلق األمر بقانون تنظيمي أو قانون سبت إحالتو إىل احملكمة  90.15من القانون رقم  6تنص الفقرة األخرية من ادلادة  - 1
 ،يف األمر دبثابة ظهري القاضي بإصدار األمر بالتنفيذ ، إىل قرار احملكمة الدستورية .  من الدستور ، فإنو جيب أن يشار 132الدستورية دبوجب أحكام الفصل 

، ص :  2018أبريل   -، يناير 139: " نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية يف القانون ادلغريب " ، اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية و التنمية ، العدد  يوسف ادريدو -2
164 . 

، يتعلق بتحديد شروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ، صادق عليو الربدلان 86.15يصدر بعد؛ رغم أن احلكومة قامت بإعداد مشروع قانون تنظيمي رقم  مل -3
، بعد أن صرحت بعدم مطابقة  2018مارس  6، بتاريخ  70/18، و بعد إحالتو على احملكمة الدستورية ، أصدرت خبصوصها قرارىا ، رقم :  2018فرباير  6بتاريخ 

 بعض من مواده للدستور.
مايو  28بعد اطالعها على العريضة ادلسجلة بأمانتها العامة يف ، 2018يونيو  12، الصادر بتاريخ  18/80ديكن أن نذكر هبذا اخلصوص قرار احملكمة الدستورية رقم :  -

، حيث صرحت بتعذر البت يف ىذا من قانون ادلسطرة اجلنائية 265لبا فيها التصريح بعدم دستورية ادلادة ، اليت قدمها السيد توفيق بوعشرين، بواسطة دفاعو، طا2018
 الطلب ، نظرا لغياب قانون تنظيمي متعلق بالدفع بعدم دستورية قانون .
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 مزاقبت الترحال الطُاس ي للبرملاهُين :  -3

ٍت ، هى ، ئؾخاص ازخهام حضًض ئلى اإلادىمت الضؾخىع  2011مً مؿخجضاث اللًاء الضؾخىعي في هُاق صؾخىع 

م أو اإلاجمىعت البرإلااهُت ، و هىظا فان الفهل  ذ بكغىع اإلالعض البرإلااوي ، الىاجج عً الخسلي عً الاهخماء الؿُاس ي أو الفٍغ الخهٍغ

مً الضؾخىع، بعضما هو في الفلغة ألاولى ، على أهه " ًجغص مً نفت عًى في أخض اإلاجلؿحن ، ول مً جسلى عً اهخماةه  61

م أو اإلاجمىعت البرإلااهُت التي ًيخمي ئليها " ، هو أًًا في الفلغة الثاهُت ،  الؿُاس ي الظي جغشح باؾمه لالهخساباث ، أو عً الفٍغ

ض ،بىاء على ئخالت مً عةِـ اإلاجلـ الظي ٌعىُه ألامغ، و  هغح بكغىع ملعض البرإلااوي اإلاعني بالخجٍغ
ُ
على أن اإلادىمت الضؾخىعٍت ج

 .1جلـ اإلاعني، الظي ًدضص أًًا آحاٌ و مؿُغة ؤلاخالت على اإلادىمت الضؾخىعٍت طلً وفم أخيام الىظام الضازلي للم

 الخحىل الىىعي الخخصاصاث املحممت الدضخىرٍت في مجال مزاقبت الاجفاقُاث و املعاهداث الدولُت :  -4

عاث الضازلُت للضولت اعجباَا مخِىا، و الهضف مً طلً أن بمىحب مه اصكت الضولت على جغجبِ اإلاعاهضاث الضولُت بالدكَغ

ل ازخهام مغاكبت اإلاعاهضاث و الاجفاكُاث الضولُت للمدىمت 2اإلاعاهضة جهبذ هظه ألازحرة كىة ملؼمت لها  ، و علُه ، فان جسٍى

،  2011مً صؾخىع  19الضؾخىعٍت ، له هىع مً جدمُل اإلاؿإولُت لللًاء الضؾخىعي بسهىم ئعُاء جفؿحر مىُلي للفهل 

ٍت الاجفاكُاث و اإلاعاهضاث الضولُت ، ألن اإلاؿألت جخعلم باقيالُت لُاإلاا قيلذ عاةم للخدٌى اإلاإؾؿاحي أزىاء مغاكبت مضي صؾخىع 

ت اإلادىمت الضؾخىعٍت أنبدذ  الظي حعغفه الضولت اإلاغغبُت ، و اإلاخمثل في زىاةُت " اليىهُت و الخهىنُت " ، و لىً بما أن عًٍى

عبِ اللاض ي الضؾخىعي بملىماث الخفؿحر و الاحتهاص أزىاء مغاكبخه للمعاهضاث  مكغوَت بالىفاءة و الخجغبت ، فبالخالي كض جم

 .3الضولُت 

ت مً حهاث ؾُاؾُت، جلخهغ فلِ في الضؾخىع الؿابم على  للض واهذ الغكابت الضؾخىعٍت التي جماعؽ باخالت ازخُاٍع

، 4طلً ، الالتزاماث الضولُت كبل اإلاهاصكت عليها  أنبدذ حكمل ئيافت ئلى 2011اللىاهحن كبل ئنضاع ألامغ بدىفُظها، و في صؾخىع 

مً اللاهىن الخىظُمي للمدىمت الضؾخىعٍت التي ههذ على أن " جيىن ئخالت الالتزاماث ئلى اإلادىمت  24هفـ الاججاه  ؾلىخه اإلااصة 

الت مً اإلالً أو عةِـ مىه ، بغؾ 55الضؾخىعٍت كهض البذ في مُابلتها للضؾخىع ، َبلا ألخيام الفلغة ألازحرة مً الفهل 

                                                           

.  115" ، مرجع سابق ، ص : 2011: " مستجدات القضاء الدستوري ادلغريب يف نطاق دستور رشيد المدور  - 1 
، ص  2015العدد األول ،  42دراسة مقارنة _ " ، جملة دراسة علوم الشريعة و القانون ، اجمللد  –: " الرقابة على دستورية ادلعاىدات الدولية  فيصل عقلة شنطاوي -2
 :56 . 

. 21: " احملكمة الدستورية قيمة مؤسساتية نوعية " ، مرجع سابق ، ص : صالح أزحاف - 3 
على ما يلي : "  يوقع ادللك على ادلعاىدات الدولية و يصادق عليها ، غري أنو ال يصادق على معاىدات السلم أو االرباد ،  2011من دستور  55و ينص  الفصل  -4

تشريعية ، أو تتعلق حبقوق و حريات  أو اليت هتم رسم احلدود ، و معاىدات التجارة ، أو تلك اليت ترتتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة ، أو يستلزم تطبيقها ازباذ تدابري
 ادلواطنات و ادلواطنني ، العامة أو اخلاصة ، إال بعد ادلوافقة عليها بقانون .

 للملك أن يعرض على الربدلان كل معاىدة أو اتفاقية أخرى قبل ادلصادقة عليها . 
جملس النواب ، أو رئيس جملس ادلستشارين ، أو سدس أعضاء اجمللس األول ، أو ربع أعضاء إذا صرحت احملكمة الدستورية ، إثر إحالة ادللك ، أو رئيس احلكومة، أو رئيس 

الدستور " .  اجمللس الثاين ، األمر إليها ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا خيالف الدستور ، فإن ادلصادقة على ىذا االلتزام ال تقع إال بعد مراجعة  
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ً ، أو بغؾالت أو عضة عؾاةل جخًمً في مجمىعها ئمًاءاث عضص مً  الحيىمت أو عةِـ مجلـ الىىاب أو عةِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع

ً ".  و ًيىن بذ اإلادىمت  أعًاء مجلـ الىىاب ال ًلل عً ؾضؽ ألاعًاء الظًً ًخألف منهم ، أو عبع أعًاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

ش أخالتها ئليها ، و جهحر هظه اإلاضة في  30ت الالتزاماث الضولُت للضؾخىع في أحل ال ًخجاوػ الضؾخىعٍت إلاُابل ًىما ابخضاء مً جاٍع

 .1خضوص زماهُت أًام خاٌ خًىع عىهغ الاؾخعجاٌ 

على أهه "  55ًىو الفهل  1958و على نعُض اإلاماعؾت الضولُت ، هجض في صؾخىع الجمهىعٍت الفغوؿُت الخامؿت لؿىت 

ن للمعاهضاث أو الاجفاكُاث التي جم الخهضًم أو اإلاىافلت عليها كاهىها، مباقغة بعض وكغها ، كىة جفىق كىة اللىاهحن قٍغُت أن ًيى 

 ًُبم الُغف آلازغ هظه اإلاعاهضة أو هظه الاجفاكُت " .

لجمهىعٍت ، أو مً هفـ الضؾخىع على أهه " ئطا نغح اإلاجلـ الضؾخىعي ، ئزغ ئخالت عةِـ ا 54في خحن ًىو الفهل 

الىػٍغ ألاٌو ، أو أخض عةِس ي مجلس ي البرإلاان ، أو ؾخحن هاةبا ، أو ؾخحن عًىا مً مجلـ الكُىر ، ألامغ ئلُه ، أن التزاما صولُا 

ًخًمً بىضا ًسالف الضؾخىع ، فان اإلاهاصكت أو اإلاىافلت على هظا الالتزام الضولي ال ًمىً أن جلع ئال بعض مغاحعت الضؾخىع " و هى 

 . 2011ًىلُىػ  29مً صؾخىع  55هو ممازل في هىضؾخه للفهل 

هما جم حغُحره و جخمُمه خٌى   1958أهخىبغ  7الهاصع في  58.1067و للملاعهت، فان اللاهىن الخىظُمي الفغوس ي عكم 

لت جُبُم إلاؿأ –باإلاغغب  066.13على عىـ اللاهىن الخىظُمي للمدىمت الضؾخىعٍت عكم  –اإلاجلـ الضؾخىعي ، لم ًخُغق 

اإلاكاع  55و  54اللاعضة اللاهىهُت اإلاسالفت للضؾخىع و اإلاىحىصة في معاهضة صولُت . بل جغن طلً يمىُا لىو الضؾخىع في فهلُه 

 .2ئليهما في الفلغجحن الؿابلخحن 

تي ، حاءث هىدُجت إلاجمىعت مً اإلاُالب ال 2011عمىما ًمىً اللٌى أن هظه الخُىة التي زُاها اإلاغغب في صؾخىع 

ىُت للمىازُم الضولُت ، بل ويغوعة جغحُذ ملخًُاث  فغيتها الؿاخت الضولُت الحلىكُت ، منها يغوعة مالءمت اللىاهحن الَى

اإلاىازُم الضولُت على اللىاهحن اإلادلُت ، وكض وان اإلاغغب مُالبا في ئَاع مؿلؿل البىاء الضًمىكغاَي ، بمؿاًغة الضٌو 

 .3الضًمىكغاَُت في هظا اإلاجاٌ 

 مزاقبت املحممت الدضخىرٍت إجزاءاث مزاجعت الدضخىر   -5

                                                           

السالفة الذكر . 066.13للمحكمة الدستورية رقم من القانون التنظيمي  26ادلادة  - 1 
الفرنسي ، وجود تعايش للنظريتني األحادية و الثنائية ، فاألول يفيد بسمو القانون الدويل على القانون  1958من دستور  55و  54و يتبني من خالل ىذين الفصلني  -2

 وجودة يف معاىدة دولية و ادلخالفة للدستور ، ال ديكن أن تصوره إال بإدماجها يف القانون الداخلي للدولة .الداخلي ، بينما الثاين يقول بأن تطبيق القاعدة القانونية ادل
لرباط، من القانون التنظيمي ادلتعلق باحملكمة الدستورية " ،  جملة العلوم القانونية ، العدد اخلامس ، مطبعة األمنية ، ا 27: " قراءة يف ادلادة  جمال الدين أيت الطاهر -

 .127-126، ص :  2016
.  25: " احملكمة الدستورية قيمة مؤسساتية نوعية " ، مرجع سابق ، ص : صالح أزحاف - 3 



 ب, إلُاص املطاوي 
 2011القضاء الدضخىري في ضىء مطخجداث دضخىر 

 

املزكش الدًمقزاطي العزبي . بزلين  املاهُا    -  2020كاهىن الاول /دٌطمبر - 4 مج، 26مجلت العلىم الطُاضُت و القاهىن . العدد 85  

 
 

مً مؿخجضاث الضؾخىع، ئميان عغى اإلالً بظهحر على البرإلاان مكغوع مغاحعت بعٌ ملخًُاث الضؾخىع . و كض أؾىض 

اإلاكغع الضؾخىعي ئلى حهاػ اللًاء الضؾخىعي ازخهاناث حضًضة بهظا الكأن ، فمً حهت ، هو على أن هظه اإلاغاحعت 

ت على عةِـ اإلادىمت الضؾخىعٍت، و مً حهت أزغي، هو على أن صحت للضؾخ ىع ال حعغى على البرإلاان ئال بعض اؾدكاعة خهٍغ

 . 1ؤلاحغاءاث اإلاخعللت بخلً اإلاغاحعت ، جغاكب مً لضن هظه اإلادىمت ، و هي التي حعلً هخاةجها

 خاجمت :

، أن بدىهِب اإلادىمت الضؾخىعٍت ؾىف  غ مفهىم العضالت الضؾخىعٍت في الخجغبت و زخاما ًمىىىا أن هلٌى ًخم جٍُى

اإلاغغبُت مً زالٌ الازخهام الجضًض الظي زٌى للمدىمت الضؾخىعٍت، والظي لم جألفه مىظ أن أؾـ اللًاء الضؾخىعي 

ت، أن ًُعىىا في صؾخىعٍت اللىاهحن التي مً قأجها أن  باإلاغغب، خُث ؾُيىن مخاخا و ألٌو مغة، للمىاَىحن الىظغ صعىي حاٍع

اتهم اإلاسىلت لهم بمىحب صؾخىع  ، ومً قأن هفاط هظا اإلاؿخجض الضؾخىعي أن ًدلم هللت هىعُت في 2011جمـ بدلىكهم و خٍغ

 جُىع ازخهاناث اللًاء الضؾخىعي.

، ًخضح أهه 2020لىً مً زالٌ وكىفىا على حمُع اللغاعاث التي نضعث عً اللًاء الضؾخىعي اإلاغغبي لحضوص ؾىت 

ججغبخه مخلضمت ملاعهت مع وان علُه ألامغ ئبان الغغفت الضؾخىعٍت، ئال أن صوعه لم ًغقى إلاؿخىي الخُلعاث بالغغم مً وىن 

الحلىكُت، بيىهه اؾخمغ في الخعاَي أهثر مع مؿألت الاهخساباث و اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت مً خُث الخىظُم، بضون الاعجلاء بلغاعاجه 

اث ألافغاص.ئلى مىاحهت هظه اإلاإؾؿاث التي حؿعى ئلى اإلا  ـ بدلىق و خٍغ

صحُذ أن اإلادىمت الضؾخىعٍت ؾخيخلل مً ئَاع اإلاغاكبت اللبلُت هدى ئَاع الغكابت البعضًت، أي أن الضؾخىع اإلاغغبي 

م الضفع (، لىً اخخياع مجاٌ الازخهام  أزظ بالغكابت الؿُاؾُت و الغكابت اللًاةُت ) عكابت ؤلالغاء الؿابلت و الغكابت عً ٍَغ

ت (، للمدىمت  ت ، ججاٍع الضؾخىعٍت ، و عضم حىاػ البذ في صؾخىعٍت اللىاهحن مً َغف مداهم اإلاىيىع  ) مضهُت ، حىاةُت، ئصاٍع

ت الغكابت اللًاةُت" ، عغم حضًت هظا الازخهام ئال أهىا وسجل جدفظىا على حعل جسهو  أي أهه جم ألازظ بىظام " مغهٍؼ

عُت و الخىفُظًت عغم ولىج اإلاىاَىحن للعضالت الضؾخىعٍت ملغوها بل اهىن جىظُمي، الظي ال ػاٌ خبِـ صوالُب الؿلُخحن الدكَغ

ض مً حؿع ؾىىاث على بضاًت هفاط الىزُلت الضؾخىعٍت الحالُت.  مغوع أٍػ

 

                                                           

تعرض مشاريع ومقرتحات مراجعة الدستور دبقتضى ظهري، على الشعب قصد االستفتاء. تكون ادلراجعة هنائية على ما يلي : "  2011من دستور  174ينص الفصل  -1
ادق الربدلان، ادلنعقد، ارىا باالستفتاء. للملك بعد استشارة رئيس احملكمة الدستورية، أن يعرض بظهري، على الربدلان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصبعد إقر 

 .بدعوة من ادللك، يف اجتماع مشرتك جمللسيو، على مشروع ىذه ادلراجعة، بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم
 .النظام الداخلي جمللس النواب كيفيات تطبيق ىذا ادلقتضى. تراقب احملكمة الدستورية صحة إجراءات ىذه ادلراجعة، وتعلن نتيجتها حيدد
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 قائمت املزاجع : -

 المخب : 

بت " ، ملاٌ ميكىع في هخاب ججغ 2011: " مؿخجضاث اللًاء الضؾخىعي اإلاغغبي في هُاق صؾخىع  رشُد ملدور   -

، مىخضي العالكاث العغبُت و الضولُت، الُبعت ضعد الدًً العثماويؤلانالح الضؾخىعي في اإلاغغب ،هدؿُف و جلضًم 

 .2015ألاولى، 

، 33: " اإلالىُت و ما ًدُِ بها في الضؾخىع اإلاغغبي اإلاعضٌ " ،"، صفاجغ وحهت هظغ، العضص  عبد الزحُم العالم -

 .2015ولى، مُبعت الىجاح الجضًضة، الُبعت ألا 

ىُت  مصطفى جاري  - : " عىانغ مً أحل ملاعبت ؾىؾُى ؾُاؾُت للضؾخىع اإلاغغبي الجضًض " ، أعماٌ الىضوة الَى

، مً َغف مجمىعت البدث خٌى ؤلاصاعة و الؿُاؾاث العمىمُت ، حامعت اللاض ي  2012هىهبر  29اإلاىظمت ًىم 

 .2013،  40الاحخماعُت بمغاهل ، العضص عُاى ، ميكىعاث ولُت العلىم اللاهىهُت و الاكخهاصًت و 

 الىصىص القاهىهُت :  -

ضة الغؾمُت :  1962صٌؿمبر  14)  1382عحب  17، الهاصع بدىفُظه ًىم  1962الضؾخىع اإلاغغبي لؿىت  - ( . الجٍغ

 .1962صٌؿمبر  19مىغع ،  2616عضص 

ش  1.96.157الهاصع بدىفُظ الظهحر الكٍغف عكم  1996الضؾخىع اإلاغغبي لؿىت  - )  1417مً حماصي ألاولى  23بخاٍع

ضة الغؾمُت عضص  1996أهخىبغ  7 ش  4420(، الجٍغ  . 1996أهخىبغ  10بخاٍع

ش   2011الضؾخىع اإلاغغبي لؿىت  - ضة الغؾمُت عضص  2011ًىلُىػ  29الهاصع بخاٍع ًىلُى  30مىغع في  5964، الجٍغ

2011 . 

 .2014ًىاًغ  26ؾخىع الخىوس ي الهاصع في الض -

 اإلاخعلم باإلادىمت الضؾخىعٍت. 066.13اللاهىن الخىظُمي عكم  -

 اإلاخعلم باإلاجلـ الاكخهاصي و الاحخماعي و البُئي. 128.12اللاهىن الخىظُمي عكم  -

 . 2017الىظام ألاؾاس ي إلاجلـ الىىاب لؿىت  -
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 املجالث : 

مً اللاهىن الخىظُمي اإلاخعلم باإلادىمت الضؾخىعٍت " ،  مجلت  27: " كغاءة في اإلااصة  جمال الدًً أًذ الطاهز-

 2016العلىم اللاهىهُت ، العضص الخامـ ، مُبعت ألامىُت ، الغباٍ، 

: " جُىع الغكابت الضؾخىعٍت باإلاغغب : الغغفت الضؾخىعٍت، اإلاجلـ الضؾخىعي، اإلادىمت الضؾخىعٍت"،  رشُد املدور  -

ً ، اإلاجلض الثالث ، العضص الؿاصؽ ، ًىاًغ مجلت ص  .  2016عاؾاث صؾخىعٍت ،اإلادىمت الضؾخىعٍت بمملىت البدٍغ

 

: " ججغبت اللًاء الضؾخىعي باإلاغغب : صعاؾت هلضًت جدلُلُت "، مجلت العلىم اللاهىهُت ،  عبد الحق بلفقُه  -

 .2016العضص الخامـ ، مُبعت ألامىُت ، الغباٍ، 

: " اإلادىمت الضؾخىعٍت كُمت مإؾؿاجُت هىعُت " ، مجلت اللاهىن اإلاغغبي ، صاع الؿالم للُباعت و  صالح أسحاف -

 .2019،  41اليكغ ، العضص 

صعاؾت ملاعهت _ " ، مجلت صعاؾت علىم  –: " الغكابت على صؾخىعٍت اإلاعاهضاث الضولُت  فُصل عقلت شىطاوي  -

عت و اللاهىن ، اإلاجلض   .2015 العضص ألاٌو ، 42الكَغ

دو - : " هظام جهفُت َلباث الضفع بعضم الضؾخىعٍت في اللاهىن اإلاغغبي " ، اإلاجلت اإلاغغبُت لإلصاعة  ًىضف ادٍر

ل   -، ًىاًغ 139اإلادلُت و الخىمُت ، العضص   .2018أبٍغ

 الزضائل الجامعُت :

لىُل قهاصة اإلااؾتر في اللاهىن : " اللًاء الضؾخىعي في الخجغبت الضؾخىعٍت اإلاغغبُت " ، عؾالت  ًىوظ اضماًىن  -

 .2018-2017العام ، ولُت العلىم اللاهىهُت و الاكخهاصًت و الاحخماعُت ، حامعت اللاض ي عُاى ، الؿىت الجامعُت 

 لفزوطُت : للغت املزاجع با

.-Nadia Bernoussi : «  la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » , sous la commentaires : L.G.D.J, 

Extenso édition.- 
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عاث الوطنُت.  املشاركت السُاسُت للمرأة باملغرب على ضوء املبادئ الدستورٍت والتشَر

The political participation of women in the light of the constitutional 

principles and the national legislation in Morocco. 
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 امللخص :

الضًملغاَُت جخأؾـ في ول بلضان الػالم غلى جىحُه غام ًغوم هدى إكغاع هىع مً الخمشُلُت بحن الغحاٌ واليؿاء في مىاكؼ اللغاع  ًمىً اللٌى أن

وإخضار اللُُػت مؼ الضًملغاَُت الظوىعٍت.فللض اهُلم املؿغب مىظ الاؾخلالٌ في مؿحرة الىًاٌ لبىاء صولت اللاهىن وجغؾُش  الخمشُلُتوصازل املؤؾؿاث 

ظل جدلُم هظا الهضف عهُىا بئعؾاء صولت الخم واللاهىن وجيافؤ الفغم واملؿاواة وكض أفغػث هظه الخدىالث غضة  ى كًاًا إلاملماعؾت الضًملغاَُت، ٍو

ىُت الىاحهت ومً بُنها كًُت املكاعهت الؿُاؾُت للمغأة، فمً زالٌ هظا املىيىع خاولىا إلاحابت غلى إلاقيالُت الخالُت الى أي خض ؾاهمذ ال ػاث الَى دكَغ

ت الترؾاهت اللاهىهُت  واملباصا الضؾخىعٍت في جمىحن املغأة مً املكاعهت الؿُاؾُت؟ وهى الص يء الظي ؾىف ًدُلىا الى اؾخيخاج غام ًضوع خٌى يغوعة جلٍى

ت فغم مكاعهتها ؾُاؾُا، وفي إَاع إلاخاَت بيافت حىاهب املىيىع  ض مً جلٍى ػاث وآلُاث جدترم زهىنُت املجخمؼ املؿغبي وطلً ملٍؼ ؾىف ًخم مً حكَغ

 الاغخماص غلى املىهج الخدلُلي ملا له مً ملىماث جخمشل في عنض وجدلُل واكؼ املكاعهت الؿُاؾُت للمغأة.

 املؿاواة.-الضًملغاَُت-الخدىالث-املكاعهت الؿُاؾُت –اليلماث املفخاخُت: املغأة 

Abstract : 

All over the world, democracy is based on a general direction aimed at establishing a kind of 

representation between men and women in decision-making, within representative institutions, and making 

a rupture with the male-dominant democracy. Morocco has launched, since independence, a march of 

struggle to build a state of law and consolidate democratic practices. Besides, achieving this goal remains 

subject to establishing a state of rights, law, equal opportunities and equality; these transformations have 

rushed several issues to the surface. Among these, we find the issue of women political participation. 

Through this topic, we tried to answer the following problematic: to what extent have national legislation and 

constitutional principles contributed to enabling women to participate in politics? The thing that will refer us 

to a general conclusion revolving around the need to empower the legal arsenal of legislation and 

mechanisms that respect the privacy of Moroccan society. This is meant to give more chances to their 

political participation, and within the framework of briefing on all aspects of the subject, we will rely on the 

analytical approach thanks to its constituents in monitoring and analyzing the fact of women political 

participation. 

Key words: woman - political participation - transformations - democracy - equality. 
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 .مقدمت

التي جضٌ غلى مؿخىي جُىع هظا املجخمؼ فيلما واهذ ٌكيل ويؼ املغأة و مياهتها في أي مجخمؼ مً املؤقغاث املهمت 

فأن ًضعي مجخمؼ ما  أهه ، املجخمػاث مخدًغة و مخلضمت، فهظا ًفسح املجاٌ أمام املغأة ألزظ صوعها اليامل في بىاء املجخمؼ

م الىمى وههفه مهمل ومػُل الىظغ غً أؾباب وغىامل هظا الخُىع ، وحػخبر مكاعهت ا ملغأة في مخلضم أو ٌؿحر في ٍَغ

ت عافػت أؾاؾُت لىمى املجخمؼ وخضور جىاػن  مسخلف حىاهب الخُاة الاحخماغُت والاكخهاصًت والؿُاؾُت والشلافُت والفىٍغ

ػت إلاؾالمُت اغخباعا أن إلاؾالم  فُه، فمً الُبُعي أن ًلترن مىيىع املغأة الػغبُت في أي حاهب مً حىاهبه مباقغة بالكَغ

مت الػغبُت فاإلؾالم هغم املغأة وعفؼ مً كُمتها ًلٌى ؾبداهه و حػالىي ًا أاها الىاؽ اجلىا عبىم هى الضًً الغؾمي لؤلفغاص لا 

 1الظي زللىم مً هفـ واخضة و زلم منها ػوحها وبث منهما عحاال هشحرا ووؿاء.ي

بمؿاواة الغحل واملغأة  2011صؾخىع إلى صؾخىع  1992وغلى هظا الىهج أكغث الضؾاجحر املؿغبُت املخػاكبت مىض صؾخىع 

في الخلىق الؿُاؾُت،بل أن الػىملت وما قهضجه مً جىؾُؼ خلىق املغأة الؿُاؾُت غلى املؿخىي الضولي حػلذ املؿغب 

ت في غملُت الىماء.  2ًهاصق غلى الاجفاكُاث الضولُت التي جىحب الخىمُت الكاملت للمىاعص البكٍغ

لت مباقغة أو ؾحر مباقغة في ومً هىا جخمشل الخلىق الؿُاؾُت املخمشلت أؾ اؾا في خم إلاوؿان في املكاعهت بٍُغ

ىُت وجبىء املىانب  ذ أو خم الترشح للمجالـ املىخسبت املدلُت أو الَى إصاعة الكؤون الػامت، وهظا خم الٍاهخساب أو الخهٍى

ت صازل الخيىمت  .3الىػاٍع

اتها فمفهىم املكاعهت فمً هىا  وحب الخضًث غً  املكاعهت الؿُاؾُت بمفهىمها و أبػاص ها و مسخلف مؿخٍى

الؿُاؾُت أوال ٌػض أخض املفاهُم املشحرة للجضٌ و الخالف في الغأي بحن الباخشحن و الؿُاؾُحن و الىخاب واملهخمحن  بالكأن 

هظا  للمىاَىحن في ازخُاع الىسبت الخاهمت و ًدؿؼالػام غلى خض ؾىاء فالبػٌ ًدضص هظا املفهىم غلى مجغص  ؾلىن ؾُاس ي 

نىؼ الؿُاؾاث الػامت و اجساط اللغاعاث و ازخُاع الىسب  املفهىم لضي البػٌ لِكمل  الؿلىن الؿُاس ي للمىاَىحن في

فه للمكاعهت الؿُاؾُت بحن الؿلىن الؿُاس ي للمىاَىحن غضة  اث هما ًغبِ البػٌ  في إَاع حػٍغ الخاهمت غلى وافت املؿخٍى

هخمام الؿُاس ي لضي لافغاص و هظلً اججاهاتهم و آعامهم إػاء البِ ت الؿُاؾُت مخؿحراث أزغي مؤزغة حكخمل غلى الىعي والا 

املدُُت و ًسلو املضكم في مغاحػت لاصبُاث  الػغبُت و لاحىبُت املػانغة إلى أن هظا املفهىم ًخًمً وافت لابػاص و 

اث الؿابم طهغها في يىء ما ؾبم ًمىً جبني املكاعهت الؿُاؾُت باغخبا عها ؾلىوا ؾُاؾُا ًماعؾه املىاَىىن َىغُت املؿخٍى

اث منها صعحت الىعي و الاهخمام الؿُاس ي و هظا اججاهاث لافغاص  في نىؼ الؿُاؾت الػامت و اجساط اللغاعاث غلى وافت املؿخٍى

 4و آعامهم هدى البِ ت  الؿُاؾُت املدُُت.

                                                           

1سورة النساء اآلية  1 
.8ص  2002"مواقف وآراء حول الوضع القانوين للمرأة ادلغربية" الطبعة األوىل يونيو  :جناة الكص  2 
 1ص 2014-2013العام ادلوسم اجلامعي  " حبث لنيل دبلوم ادلاسرت يف القانون2011"متثيلية ادلرأة يف الربدلان ادلغريب من خالل االنتخابات التشريعية  :يونس زروال-3
 .58ص  2009ادلصرية اللبنانية  الدار القاهرة، 1اإلعالم وادلشاركة السياسية للمرأة رؤية حتليلية واستشرافية ط :لغفارعادل عبد ا4
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 أهمُت املوضوع.

ت وأهمُت واكػُت:ملىيىع الخمشُل الؿُاس ي للمغأة باملؿغب أهمُت كه حن أهمُت هظٍغ  ىي جخجلى غلى مؿخٍى

فُما ًسو لاولى هالخظ أهمشل هظه املىايُؼ َغخذ غلى بؿاٍ الىلاف بحن الباخشحن واملكغغحن والؿُاؾُحن 

غ الضًملغاَُت بػضما  ػاث الاهخسابُت وبما ٌؿاهم في جٍُى املهخمحن بمىيىع املغأة للىنٌى أؾاؾا إلى إنالح الىظم والدكَغ

وطلً بًغوعة هؿغ الخمحز الظي ًُالها أزىاء  أكغث أؾلب املجخمػاث في الػالم الُىم بدم املغأة في جغشخها وجمشُلها الىُابي،

 جمخػها بالخلىق الؿُاؾُت واملضهُت ملاعهت مؼ الغحل.

املغأة أما لاهمُت الىاكػُت فخخجلى أؾاؾا في الػمل غلى فً الخىاكٌ الهاعر و اػصواحُت الىظغة ألصواع 

املؿغبُت زهىنا بػضما فغيذ هضه لازحرة جىاحضها  املؿخمغ غلى املؿخىي الخُاة الاحخماغُت و الاكخهاصًت و الشلافُت غً 

م  إهخاحها الػلمي و املػغفي في خحن بلي كانغا في املجاٌ الؿُاس ي و جضبحر الكأن الػام هظا مً حهت، ومً حهت أزغي  ٍَغ

جضابحر جفغى هفؿها بجضًت غلى املكغع املجخمؼ املضوي ولاخؼاب الؿُاؾُت لخىَغـ   البدث غً خلٌى اؾتراجُجُت و 

الخىنُاث التي زغحذ بها أهثر مً اجفاكُت صولُت وزانت الاجفاكُاث الضولُت الخانت بدلىق املغأة، و هظا الىنٌى إلى 

للمغأة صازل الجماغاث الترابُت باملؿغب  أهمُت ويػُت املغأة صازل املكهض الؿُاس ي مً زالٌ امللاعبت الىمُت والىُفُت

 لًبِ اللُمت املًافت للمغأة في جضبحر الكأن الػام املدلي.

 إشكالــُت املوضوع

ت جفغى هفؿها اهُالكا مً غىىاهه باألؾاؽ إط فبػضما ناصق املؿغب غلى  نللمىيىع إقيالُت مغهٍؼ

 1952اللغاع الاجفاكُت الخانت بالخلىق الؿُاؾُت للمغأة الػضًض مً املػاهضاث الهاصفت إلقغان املغأة في غملُت نىؼ 

ػاث التي جىفل خم املغأة في  1979اجفاكُت اللًاء غلى حمُؼ أهىاع الخمُحز يض املغأة ؾىت  واجساط مجمىغت مً الدكَغ

 املكاعهت الؿُاؾُت، فهل اؾخُاغذ فػال املغأة املؿغبُت أن جهل إلى مغهؼ اللغاع؟

 .على ضوء املبادئ الدستورٍتاركت التمثُلُت للمرأة في املجالس املنتخبتاملطلب ألاول: املش

سُت التي أبضغذ في الخأؾِـ للنهىى  قيل الخػضًل الضؾخىعي الجضًض مدُت هامت مً املدُاث الخاٍع

هظا امللخًُاث بأوياع املغأة املؿغبُت وطلً بؿبب املخؿحراث الاحخماغُت والاكخهاصًت والشلافُت التي ناخبذ هظا الخػضًل و 

الجضًضة التي جىظم ويػُت املغأة غبر الخىهُو غلى الخم في مؿاهمتها في جضبحر الكأن الػام والؿُاس ي غلى وحه  الضؾخىعٍت

، ومً اهم امللخًُاث املؿاغضة غلى ويؼ الغوابؼ لاؾاؾُت للمكاعهت الخمشُلُت للمغأة هجض مجمىغت مً املباصا 5زام

 مً زالٌ: لاؾاؾُت ًمىً إلاخاَت بها

                                                           
 .175، ص1998، السنة اخلامسة 1431حممد معروف الدقايل: أخوات الصفا تنظيم نسائي رائد يف تاريخ احلركة الوطنية، جملة األمل، عدد 5



ًاسير بوكالطت -ب  
عاث الوطنُت.املشاركت   السُاسُت للمرأة باملغرب على ضوء املبادئ الدستورٍت والتشَر

 

املركس الدًمقراطي العربي . برلين  املانُا    -  2020كانون الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلوم السُاسُت و القانون . العدد 91  

 
 

 الفقرة ألاولى: املشاركت التمثُلُت للمرأة من خالل مقاربت النوع.

للض غمل الضؾخىع الجضًض غلى ويؼ غضة مباصا مؿاهما بها في فخذ آفاق غلى مسخلف املجاالث، ان ول 

الاحخماعي باغخباعها آلُت هظه املباصا الضؾخىعٍت أغُذ للمغأة خلها في املكاعهت الؿُاؾُت هجضها أوال في ملاعبت الىىع 

ؾخمىً مً جمىحن املغأة ؾُاؾُا و هى ما ؾىف هداٌو جدلُله غبر إلاخاَت بملاعبت الىىع مً الجاهب الؿُاس ي وبالخالي،إن 

املؿاواة بحن الجيؿحن هي حجغ لاؾاؽ ليل مجخمؼ ًخىق إلى الػضٌ الاحخماعي وخلىق إلاوؿان، فاملؿغب خغم غلى جمىحن 

خلىكها مىظ الاؾخلالٌ وطلً ججاوػا لآلعاء الجامضة و الخلالُض املًغة بها لظلً ظل مىيىع ملاعبت الىىع  مً  املغأة مً وافت

اع خؿم املكغع كًُت جدؿحن ويػُت املغأة  اللًاًا التي اخخضم الهغاع بكأنها بحن جهىع جللُضي وآزغ خضاسي و في هظا إلَا

اث مكغوغه املجخمعي، وطلً باغخبا عها املضزل الخلُلي لترؾُش كُم الػضٌ و املؿاواة بحن الغحل و املغأة  فخم في كمت أولٍى

جغحمت طلً في الىزُلت الضؾخىعٍت الجضًضة خُذ مً بحن مداوعها الػكغة هجض املدىع الشالث املخػلم باملؿاواة بحن الجيؿحن 

حل و املغأة في الخلىق املضهُت وطلً في إَاع خُذ ههذ غلى صؾترة املىازُم الضولُت هما ناصق غليها املؿغب وبحن مؿاواة الغ 

اخترام أخيام الضؾخىع وكىاهحن اململىت املؿخمضة مً الضًً إلاؾالمي، وهظا بحن املؿاواة بُنهما في وافت الخلىق الؿُاؾُت 

 6والاكخهاصًت والاحخماغُت و الشلافُت والبُئُت واخضار آلُاث للنهىى باملىانفت بحن الغحل واملغأة.

هم ما حاء به الضؾخىع الجضًض زهىنا في مجاٌ إلاههاف واملؿاواة بحن الجيؿحن هجض أوال، مً فمً أ

، لىً في الضؾخىع الجضًض  الىاخُت الكيلُت للىزُلت الضؾخىعٍت أن ولمت املغأة املؿغبُت جم طهغها في الضؾاجحر غبر زالزت فهٌى

نُاؾت الىزُلت الضؾخىعٍت هػًىة مكاعهت في لجىت لهُاؾت جم طهغها في حؿػت فهٌى هما أن املغأة املؿغبُت ؾاهمذ في 

أما مً خُث مًمىن الىزُلت الضؾخىعٍت فلض حاء  7الضؾخىع وهممشلت لؤلخؼاب الؿُاؾُت والىلاباث واملجخمؼ املضوي.

 الضؾخىع الجضًض مً الخلىق والىاحباث لفابضة املغأة املؿغبُت وعصث هما ًلي:

  اث والؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماغُت والخفافُت مبضأ املؿاواة بحن الغحل واملغأة في الخلىق والىاحباث والخٍغ

 والبُئُت وفم الاجفاكُاث الضولُت هما ناصق غليها املؿغب وطلً في هُاق أخيام الضؾخىع وزىابذ اململىت وكىاهُنها.

 ٌؿعى في هظا الهضص الضؾخىع الجضًض إلى جدلُم مبضأ املىانفت بحن الغحا واليؿاء، بدُث أنها ؾخدضر لهظه  َو

 الؿاًت هُ ت للمىانفت وميافدت ول أقياٌ الخمُحز.

  وكض جم الخىهُو في الػضًض مً الفهٌى غلى الخمُحز الاًجابي لهالح اليؿاء في مجاٌ الىلىج إلى الىظابف

 8الػمىمُت واملكاعهت في الخُاة الاكخهاصًت والشلافُت.

 ؼ وجلضًم غغابٌ إلى الؿلُاث الػمىمُت خُذ ًدم فلض أنبذ لها الخم في جلضًم اكت راخاث في مجاٌ الدكَغ

 للؿلُاث الػمىمُت.9للمغأة املؿغبُت غلى ؾغاع الغحل املؿغبي جلضًم غغابٌ 

                                                           

.2011يونيو 30 70.40جريدة ادلنعطف العدد ’امينة اركلمة:ادلرأة يف الدستور ادلغريب اجلديد  6 
.16امينة اركلمة:ادلرأة يف الدستور ادلغريب اجلديد مرجع سابق ص   7 
.2011من الدستور ادلغريب لسنة  19والباب الثاين الفصل  6الباب األول الفصل   8 
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  وهمشاٌ جُبُلي غلى اصماج ملاعبت الىىع فلض اعجأًىا الى مػالجت همىطج وػاعة الىظُفت الػمُت ومضي جُبُله غلى

 .10أعى الىاكؼ

 انخراط وزارة الوظُفت العمومُت في مقاربت النوع.نموذج 

غغف الؿُاق الضولي خملت واؾػت للنهىى بىيػُت املغأة، وشجػذ إلاعاصة امللىُت والؿُاؾاث الخيىمُت غلى ههج 

ؿع ى إنالخاث ؾُاؾُت واحخماغُت واكخهاصًت جسٌى املغأة املؿغبُت ولىج مُاصًً مخىىغت واهذ إلى خـحن خىغا غلى الغحل، َو

ؿا  املؿغب إلى إصماج ملاعبت الىىع الاحخماعي في مسُُاث الؿُاؾاث الػمىمُت، يماها للمؿاواة بحن الجيؿحن، وجىَغ

ملأؾؿت هظه امللاعبت وحػلها عافضا في إكغاع ويػُت غاصلت ومىهفت، ويماها لخمشُلُت قاملت للمىاَىحن لخدلُم مؿغب 

 مخُىع.

الػمىمُت وجدضًث إلاصاعة بلىة في هظا املؿاع الخىمىي، خُث حػمل غلى جشمحن  وفي هفـ الؿُاق، جىسٍغ وػاعة الىظُفت 

ت وهي حؿعى حاهضة  ؼ جغوم إصماج ملاعبت الىىع الاحخماعي في الدؿُحر الُىمي للمىاعص البكٍغ ت، مً زالٌ مكاَع املىاعص البكٍغ

، بخػاون مؼ قغواء جلىُحن ومالُحن مجمىغت مً أحل مأؾؿت املؿاواة بحن الجيؿحن في كُاع الىظُفت الػمىمُت، وكض أهجؼث

ؼ، باغخباعها آلُاث لخفػُل وجدلُم التزاماث هظه الىػاعة أمام الخيىمت مً حهت، وإػاء الكغواء مً حهت  مً البرامج واملكاَع

 11أزغي.

 

س املشاركت السُاسُت للمرأة.  الفقرة الثانُت: دور مبدأ املناصفت في جكَر

 

بمفهىم الخهت في اجساط اللغاع الؿُاس ي باغخباعهما ًغجبُان بخسهُو غضص مدضص مً اعجبِ مبضأ املىانفت 

امللاغض صازل هُ ت جمشُلُت لف ت مدضصة في أؾاؽ اكلُمي أو لؿىي أو غغقي أو مجخمعي مً أحل جدلُم الخمشُل اليؿبي 

 .12لاوؿب لهظه الف ت للخػبحر غً مهالخها وآعامها صازل املجالـ املىخسبت

ؼ جيافؤ الفغم بحن الجيؿحن غلى أعى الىاكؼ ، بما ٌؿاهم في أما مف هىم املىانفت بحن الجيؿحن اهضف إلى حػٍؼ

وفي الترقي للمىانب اللُاصًت التي ًخم مً زاللها املؿاهمت في اجساط  إجاخت فغم املكاعهت الخلُلُت في الخُاة الػامت

ِ وبغامج لاحهؼة الخيىمُت غلى اللُام  بئحغاءاث و جضابحر جسٌى اللغاعاث املؤزغة في الخُاة الُىمُت هما ًيبغي لضفؼ زُ

للمغأة فغنا أهبر لىُل خلىكها ملكاعهتها في الؿلُت و في وافت مغاخل اجساط اللغاع ،و ٌػمل غلى إغُاء صفػت هبحرة للجهىص 

                                                                                                                                                                                                 

.2011لدستور ادلغريب لسنة من ا 16-15الباب األول الفصل   9 
 .5،برنامج دعم البحث العريب،ص2016ادريس الكريين: "التمكٌن السياسي للمرأة ادلغاربية يف ضوء احلراك: دراسة حاالت تونس وادلغرب وليبيا"، يناير 10

11 http://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=8&r=194   
 .52، الصفحة ص 1994مطبعة تونس قرطاج الطبعة الثانية منذر عنبتاوي "االنسان قضية وحقوق"، 12
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ت غلى مؿخىي  أحهؼة اللغاع  ليل مً الغحل  املؤؾؿاجُت املبظولت مً أحل جفػُلها و يمان خًىع و جىاحض و مكاعهت مدؿاٍو

ػخبر املؿغب مً البلضان الللُلت في الػالم الظي ًىو نغاخت غلت مبضأ املىانفت في  و املغأة بكيل ًًمً املىانفت،َو

 الضؾخىع باإليافت الى مبضأ املؿاواة و جيافؤ الفغم بحن الجيؿحن.

الخىاحض في نلب املباصعاث الىاػهت التي جمىنهم مً وهظا املبضأ ٌػبر غً عؾبت املكغع املؿغبي في مىذ اليؿاء فغنت 

 .13اخخالٌ أقىاٍ مخلضمت في وافت املجاالث زهىنا الؿُاؾُت منها

هما أن صؾترة هظا املبضأ ٌػخبر إحغاء جصخُدُا ٌػُض الخىاػن إلى املجخمؼ غلى أؾاؽ جدلُم إلاههاف والػضٌ ألن  

الغحل واملغأة غلى أعى الىاكؼ وجمىً مً الخفػُل الخلُلي والترحمت الفػلُت له املىانفت حػُض الاغخباع إلى مبضأ املؿاواة بحن 

ت والشلافُت والاحخماغُت  هما جًمً هؿغ الخللت املفغؾت التي جيذ الخفاوث والازخالٌ الظي جىغؾه آلالُاث البيٍُى

ي حؿعى الضولت إلى جدلُم مً الضؾخىع املؿغب19وهظا ما حاء في الفهل  14والاكخهاصًت التي تهمل وجلص ي املغأة.

يحػمل  31املىانفت بحن الغحاٌ واليؿاء وههبذ لهظه الؿاًت هُ ت املىانفت وميافدت ول أقياٌ الخمُحز، هظلً الفهل 

الضولت واملؤؾؿاث الػمىمُت والجماغاث الترابُت غلى حػب ت ول الىؾابل املخاخت لخِؿحر اؾخفاصة املىاَىاث وملىاَىحن غلى 

 مً الىلىج إلى مسخلف الىظابفي.كضم املؿاواة 

مً هىا ًخم اؾخيخاج مفاصه أن آفاق املكاعهت الخمشُلُت للمغأة في املجالـ املىخسبت مً زالٌ الضؾخىع حاء  

غ هظه املكاعهت والػمل  بشىعة في هظا املجاٌ مً زالٌ املباصا الضؾخىعٍت التي فخدذ آفاق واغضة في الخلل اليؿىي لخٍُى

اع املؿاواة بحن الغحل باصا غلى أعى الىاكؼ مً زالٌ جىَغـ غلى جفػُل هظه امل ذ والترقُذ جفػُال إَل الخم في الخهٍى

ذ والترشح لالهخساباث قٍغ بلىؽ ؾً الغقض اللاهىوي والخمخؼ بالخلىق املضهُت  واملغأة اط ًدم ليل مىاًَ أو مىاَىت الخهٍى

ىو اللاهىن غلى امللخًُاث مً قأنها حصجُؼ جيافؤ الفغم بحن اليؿاء والغحاٌ في ولىج الىظابف الاهخسابُت  والؿُاؾُت ٍو

 غبر لازظ باملًامحن الخالُت التي حػخبر مىدؿباث مهمت للغقي باألصواع الُالةػُت للمغأة املؿغبُت وهي غلى الىدى الخالي:

ذ والترقُذ:- ذ ففي إَاع املؿاواة بحن الغحل واملغأة ًدم ليل مىاًَ أو مىا الخم في الخهٍى َىت الخهٍى

ىو اللاهىن غلى امللخًُاث مً  والترشح لالهخساباث قٍغ بلىؽ ؾً الغقض اللاهىوي والخمخؼ بالخلىق املضهُت والؿُاؾُت ٍو

 قأنها حصجُؼ جيافؤ الفغم بحن اليؿاء والغحاٌ في ولىج الىظابف الاهخسابُت.

                                                           
ادلغاربياة، جملاة العلاوم  عبد الرحيم خالص،عزيزة اخلراجي،سعيد بوطيب:" ادلرأة احلركاتية" حبث يف الشروط الذاتية وادلوضوعية النبثاق حركة نسوية يف اجملتمعاات 13

 .36،37،38،39،40القانونية، العدد السابع، مطبعة األمنية الرباط،ص:
 .42ص  24-23عدد مزدوج  االقتصادو ةالسياسالفكر و يف مسالكمبدأ ادلناصفة:التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل جملة  :فاطمة الزهراء بابا امحد 14
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باملىانفت ومداعبت حمُؼ غلى إخضار هُ ت ميلفت  164هما هو الضؾخىع الجضًض مً زالٌ الفهل -

اث املىهىم غليها في الضؾخىع مؼ مغاغاث  19أقياٌ الخمُحز بمىحب الفهل  مً مهامها الخغم غلى اخترام الخلىق والخٍغ

ني لخلىق إلاوؿان.  15الازخهاناث املؿىضة إلى املجلـ الَى

عاث الوطنُت.  املطلب الثاني: املشاركت التمثُلُت للمرأة على ضوء التشَر

كاهىن لاخؼاب وكاهىن اهخساب أغًاء الجماغاث الترابُت مً بحن أهم اهفخاح املجالـ املىخسبت غلى  ٌػخبر 

ػخبر الخػضًل الظي َاٌ كاهىن لاخؼاب َفغة هىغُت في املجاٌ  مسخلف اللىاهحن املخػللت بخضبحر الكأن الػام املدلي،َو

ً جم وحب إلاملام بها وإلاخاَت بها زهىنا غلى مؿخىي آفاق الخؼبُىما ٌػخبر جىظُم اهخساب أغًاء الجماغاث الترابُت وم

 .16هظه املكاعهت الخمشُلُت للمغأة صازل املجالـ املىخسبت

 الفقرة ألاولى: على مستوى قانون ألاحساب.

 

 ٌكيل كاهىن لاخؼاب آفاق مهمت غلى مؿخىي املكاعهت الخمشُلُت للمغأة وهظا ما ؾِخم إبغاػه مً زالٌ: 

 جد املرأة في القرار الحسبي.ضماناث جوا-

ان الخضًث غً مياهت املغأة في لاخؼاب الؿُاؾُت ًلىصها الى عنض بػٌ الظىاهغ التي جدىم غالكت املغأة باألخؼاب  

املخمشلت أؾاؾا في وىن لاؾلبُت الػظمى مً اليؿاء اللىاحي ًلتزمً مؼ لاخؼاب الؿُاؾُت الؾُما كبل اهخلاها الى الؿلُت هً 

الفخُاث اللىاحي هلً صعحاث ال بأؽ بها مً الخػلُم وممً ؾاغضتهً الظغوف الاحخماغُت غلى طلً لهظا فأؾلب الخؼبُاث مً 

 17هً مً الُالباث أو لاؾخاطاث.

وال حؿخمغ املغأة املتزوحت في الؿالب صازل الخؼب إال إطا واهذ الظغوف املدُُت بها حصجػها غلى طلً واهخماء الؼوج 

ظا مً حهت، ومً حهت أزغي فان الالتزام الخؼبي باليؿبت للمغأة هى في هشحر مً لاخُان خضر َاعا كض ًؼوٌ لىفـ الخؼبه

مؼ أٌو جدٌى أؾغي أو شخص ي في خُاتها لظلً هجض الُالباث ؾالبا ما ًترهً الػمل الخؼبي غىض جسغحهً أو الخداكهً 

لاغباء كض جدٌى بحن املغأة وبحن املماعؾت الؿُاؾُت الجض بالػمل أو غىض مىاحهت أي مؿؤولُت احخماغُت والؼواج فهظه 

 فػالت.

                                                           
 .45-44ص  2013 24-23جملة مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد عدد مزدوج  2011اركلمة:تأصيل مقاربة النوع يف دستور امٌن 15
 .1، ص2009يونيو 24بتاريخ  2678رشيد أوجيا: مقاربة النوع االجتماعي يف اخلطاب والواقع الرتبويٌن بادلغرب، احلوار ادلتمدن، العدد 16

 

72.-73مقاربة النوع يف الوظيفة العمومية، مرجع سابق ص  بشري التيجي:إدماج 17 
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ياص ًىػضم في بػٌ  وكض جخفاوث جمشُلُت اليؿاء صازل لاخؼاب الؿُاؾُت لىً غلى الػمىم ًبلى جىاحضها يػُفا،ٍو

ت لؤلخؼاب ٍغ  .18املىانب واألمحن الػام أو الياجب الػام أوفي باقي لاحهؼة الخلٍغ

خؼاب الجضًض ويؼ غضة آفاق لظلً منها أهه أوحب غلى الخؼب أن ًىو في هظامه لاؾاس ي غلى فمً زالٌ كاهىن لا 

 وؿبت اليؿاء والكباب الىاحب إقغاههم في لاحهؼة املؿحرة.

و هىا ما أهض غً جدٌى في َبُػت الخػاَي مؼ املكاعهت الؿُاؾُت للمغأة و التي اغخبرث أخض لاؾـ الضًملغاَُت  

اع فلض جم عبِ هظه املكاعهت بالخىمُت الضًملغاَُت،وأنبذ مً لخدهحن وجدضًث ا لىظام الؿُاس ي الخضًث ،وفي هظا إلَا

ت في نىاغت اللغاع و  الهػب جهىع أي جىمُت صًملغاَُت إط لم ًهاخبها جىؾُؼ خلُلي لفغم مؿاهمت ول املىاعص البكٍغ

،والظي ًمىً اغخباعه اًجابُا  2006ؿغب بضءا مً ؾىت ،لىً غلى الغؾم مً هظا الخدٌى الظي قهضه امل 19غلى عأؾها اليؿاء

فان بػٌ الفاغلحن ووكُاء املجخمؼ املضوي اغخبروا أن املاصة التي جدضزذ غً يغوعة مكاعهت اليؿاء حاءث فًفايت و لم 

ت التي ًيبغي أن جسهو للمغأة صازل الهُ اث امللغعة و لىً هظا ما جم اؾخضعاهه مً زال ٌ اللاهىن جدضص اليؿبت الًغوٍع

 الجضًض الظي خث أن ٌؿعى ول خؼب لبلىؽ وؿبت الشلث لفابضة اليؿاء صازل هُاوله.

غلى جدضًض مباصا جىظُم لاخؼاب الؿُاؾُت وحؿُحرها مغجىؼا غلى مبضأ  11-29كض غمل كاهىن لاخؼاب الؿُاؾُت 

 جضغُم مكاعهت املغأة في الخؼبي والؿُاس ي.

لتي ًجب أن جخىفغ في الهُأة الخؼبُت املىخسبت خؿب كاهىن لاخؼاب هي الشلث هدض ان اليؿبت الُبُػُت لػضص اليؿاء ا

جي ملبضأ املىانفت فأخيام املاصة  فخدذ للمغأة بابا واؾػا مً أحل  11-29مً كاهىن 20 26أصوى في أفم الخدلُم الخضٍع

 اهذ وؿبت خًىعها مً كبل يئُلت.الاهسغاٍ في حؿُحر وجضبحر مسخلف أحهؼة الدؿُحر صازل لاخؼاب الؿُاؾُت بػضما و

 11-29فمػظم لاخؼاب املؿغبُت غملذ غلى حػضًل أهظمتها لاؾاؾُت بكيل ًخىُف مؼ مؿخجضاث كاهىن لاخؼاب

فػملذ غلى إصزاٌ جضابحر الخمُحز الاًجابي صازل هُاول الدؿُحر مً أحل جدؿحن الخمشُلُت املغأة صازل أحهؼة حؿُحرها،ومً 

ف اللىاهحن لاؾاؾُت أؾلب لاخؼاب الؿُاؾُت في املؿغب ًخضح أن هظه لاخؼاب اهخللذ إلى مغخلت أزغي زالٌ اللغاءة ملسخل

.حػبر فيها غً هضجها في الخػامل مؼ الجيـ لاهشىي و طلً بالخػامل مؼ املغأة بىىع مً الخفًُل زالٌ غملُت جدضًض لاحهؼة 

 جابي ازخلفذ وؿبت جُبُله مً خؼب آلزغ:فالخمُحز الاً امللغعة و املؿحرة وطلً بكيل مخفاوث،

مً غضص  %25مً كاهىهه لاؾاس ي غلى أن ًسهو لليؿاء وؿبت ال جلل غً  17*خؼب الػضالت والخىمُت: جىو املاصة 

ت والخىفُظًت للخؼب. ٍغ  أغًاء املىخسبحن في الهُ اث الخلٍغ

                                                           
 .76ص  2005رشيد أقجي: "ادلغرب وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان" مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،الرباط طبعة أوىل 18

 .25/01/2007ليوم-ادلغربية-التمثيلية النسائية مقال منشور يف جريدة.ميلود بالقاضي مقاربة قانونية وسياسية لتعامل القوانٌن االنتخابية مع 19.
 .2011أكتوبر  24 5989ادلتعلقة باألحزاب السياسية اجلريدة الرمسية عدد 11-29من قانون  26الفصل  20
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ت والخىفُظًت لليؿاء مً غضص لاغًاء املىخس %30كض زهو وؿبت  *خؼب الخغهت الكػبُت: ٍغ بحن في الهُاول الخلٍغ

 21لخؼبه،مؼ الؿعي لخجؿُض مبضأ املىانفت بحن الغحاٌ واليؿاء.

مً هىا أنبدىا هلمـ الخُىع الظي لخم مياهت املغأة في أحهؼة الدؿُحر والخضبحر الخؼبي مىظ خهٌى املؿغب غلى 

ا هظه آلالُت لت مً إصزاٌ  الاؾخلالٌ إلى الُىم وطلً عاحؼ إلى جُبُم آلُت اليَى التي مىىذ الضٌو بما فيها الضًملغاَُت الػٍغ

املغأة إلى الخُاة الؿُاؾُت بكيل عؾمي وحػلها مؤزغة في نىؼ اللغاع وطلً مً زالٌ وؿبت الشلث،وؿبت الشلث التي مىدذ 

 لليؿاء مً ويؼ جهىعاتهً والػمل غلى جُبُلها.

 - التأطير الحسبي للقطاع النسوي: 

الاؾخلالٌ اهخماما هبحرا لؤلخؼاب الؿُاؾُت اججاه اللُاع اليؿىي خُث اغخبرث كًُت املغأة كًُت غغفذ فترة 

مجخمػُت جغتهً زهىنُاتها بلُمت وجُىع املجخمؼ خُث واهذ اؾتراجُجُت لاخؼاب مىحهت أؾاؾا للنهىى باملجخمؼ هيل 

جمػىي مخأزغا فان مسخلف الخُاعاث الخؼبُت ػ وهظغا أن املجخمؼ املؿغبي غغف الفػل ال22وجىظُف اللًُت لهظا الؿغى.

 طلً هضفا في الخدىم في ملالُض الخُىع الؿُاس ي ومؿاع الفػل الىًالي.

فهىان زماهُت أخؼاب ؾُاؾُت جخىفغ غلى قػب وؿابُت والخاٌ أهه بالىظغ إلى املؿاعي الؿُاؾُت ولاًضلىحُت لهظه 

 زظ جىحهاث مسخلفت.لاخؼاب فان لاهضاف واليكاَاث الخانت بكػبها جأ

 على مستوى املجتمع املدني. الفقرة الثانُت:

ان املجخمؼ املضوي ًشحر بهىعة قاؾػت إلى الىحىه الؿحر الؿُاؾُت للىظام الاحخماعي املػانغ بدُث ًمىً مشال 

 مىاككت ما إطا وان هىان اجفاق بحن املجخمؼ املضوي والضولت.

في أوعبا الؿغبُت ليىهه ًدُل إلى مفهىم خيىمت مدضوصة املجاٌ واملجخمؼ في الىاكؼ ًىدس ي زهىنُت ملخىظت 

ت، ؤهض فىغة الخفىًُ  والهالخُاث في أفم أػمت الضولت الىجًز دُل ؾُاب الخىظُم والًبِ والخىاؾم والاوسجام ٍو ٍو

ت غغكُت حضًضة  ت مً هىع Neo copropativismeوالدكدذ ومً هىا فىغة يغوٍع حضًض  وهي ملىلت جًغ بىحىب جبني هظٍغ

 .23مغجىؼة حضًضة غلى مؤؾؿاث غغكُت هلابُت جسٌى ؾلُاث اكخهاصًت واحخماغُت وؾُاؾُت

 .استثمار املجتمع املدني من طرف املرأة 

غملذ اليؿاء املؿغبُاث زالٌ ؾىىاث الشماهِىاث غلى البدث غً اهفخاح أهثر غلى الػالم وغً اهخمام أوؾؼ صازل 

 فًاءاث زانت بهً وأن ًهغن مؿخلالث في ازخُاعهً وكغاعاتهً.املجخمؼ فياهذ إعاصتهً في زالق 

                                                           

معلومات مستخرجة من ادلواقع االلكرتونية حلزب العدالة والتنمية واحلركة الشعبية.- 21 
22

ELMOSSADEQ RKIA : LES FORCES POLITIQUES MAROCAINES FACE AU PROBLEME DE LA 

DEMOCRATISATION DU Régime THEZD’Etat paris 2.1981 p 83 
 .116مغيزول لور: حقوق ادلرأة اإلنسان يف لبنان،" اللجنة الوطنية لشؤون ادلرأة، مؤسسة جنيف مغيزول، بًنوت لبنان،بدون تاريخ، ص23
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مىً  وهظا ما كاص إلى جغقي الخُاب اليؿاةي خٌى املغأة إلى الالتزام باملُالبت بدلىكهً وجدؿحن قغوٍ خُاتهً ٍو

 :24جلؿُم الخغهت اليؿابُت باملؿغب إلى أعبػت مجمىغاث هبري 

في حكاوع مؼ مهالح الضولت مً أحل اللُام بأغماٌ مكترهت غلى جضزل  *الجمػُاث اليؿابُت املػترف بها عؾمُا،

ني أو املدلي.  املؿخىي الَى

 *الكػب اليؿابُت في لاخؼاب الؿُاؾُت وهي جُبم غمىما ؾُاؾت أخؼابها باخشت غً اهخمام ؾُاس ي لضي اليؿاء.

 للف اث املدغومت. *حمػُاث خماًت لاؾغة التي جىلي أهمُت زانت لليؿاء زهىنا اللغوٍاث واملىخمُاث

*مجمىغت البدىر والضعاؾاث اليؿابُت التي حؿعى إلى مػغفت أفًل بىيػُت املغأة خؿب ملاعباث مخىىغت جىضمج 

 فيها مسخلف الػلىم.

 

 - .ت النسائُت املغربُت  حدود عمل الحركت الجمعٍو

ت اليؿابُت بمػىاها  الىاؾؼ وإطا واهذ الىخاباث جؤهض جىمُت إطا واهذ إلاخهابُاث حكحر إلى جهاغض في الخغهت الجمػٍى

مجخمؼ مضوي كاصع غلى املؿاهمت في جدؿحن الكغوٍ الاكخهاصًت والشلافُت لليؿاء فئهىا وسجل خضوصا في غمل هظه الخغهت 

 :25ومً بُنها

 خُث ال جًم الا وؿبت مً لاغًاء اليكُُحن، *خضوص مغجبُت بالخىظُم الضازلي للجمػُاث والجماغاث اليؿابُت:

حن ًبلا مبهما إال هاصعا ما ًخم جلضًم أعكام خلُلُت.ه هما أن الخغهت اليؿابُت طاث َابؼ خًغي بكيل  ما أن غضص املىسَغ

 هبحر.

باإليافت إلى أن بيُت الجمػُاث اليؿابُت ممازلت لاخؼاب الؿُاؾُت فهي بيُت زلُلت ومخهلبت ال حؿمذ بضزٌى  

 لى إكامت حؿُحر حماعي وصًملغاَي صازل هظه الجمػُاث.حمهىع واؾؼ مً اليؿاء هما أنها ال حؿاغض غ

غلى مىيىع الخغهت  الاًضولىحُا خُث حؿعى هُمىت *خضوص مترابُت باهضعاج الجماغت اليؿابُت في الؿُاق الاحخماعي:

الفػلُت جدذ الؿلُت  ثليؿاء باغخباعهً كانغاث فاغال  اليؿابُت جدذ وناًت الضولت أو خؼب ؾُاس ي و بالخالي فان جمشُال

ت لؤلب  . ،ٌػغكل اهبشاق وجىمُت اًضلىحُت وؿابُت صازل هظه الجمػُاث.…أو الؼواج أي الغمٍؼ

                                                           
 .101، ص1993النسائية واجملتمع ادلدين، مالحظات أولية، جملة آفاق، العدد األول، لبىن الشافعي: احلركات 24

25
Philippe richarde « droit De l’homme un concept universel, formule de différentes matières », actes des travaux de 

l’université d’Etat sur « droit de l’homme : Normes et mécanismes de protection « organisé par l’association marocaine 

des droit humains, publication solidarité, 1997 P7. 
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ت ؾحر مفهىمت مً كبل اليؿاء، أما الؿُاؾت فهي غىض  فهي ؾالبا مدكبشت بالػمل الاحخماعي، هما أن الخغهت الجمػٍى

ب غً خُلتهً الُىمُت،  فهي خلل طوىعي.ومهالخهً املباقغة  الػضًض مً اليؿاء ش يء ؾٍغ

إن الىناًت الؿُاؾُت الظاهغة أو الخفُت غلى بػٌ الجمػُاث  +خضوص مغجبُت باإلخاَت غلى الىناًت الؿُاؾُت:

فالػمل لضي اليؿاء ًىضعج غىض البػٌ  جسلم مباصعتها وجؤزغ بغامجها وجىحهاتها وحػغكل الخيؿُم بحن مسخلف الجمػُاث،

 .26مً أحل حػبئ أهبر غضص مً اليؿاء هدى أخؼابهً ؤجمغاث،منهً في الفتراث إلاهخاحُت أو إبان امل

ت اليؿابُت جأزظ مياهتها قِ ا فكِ ا في املكهض املدلي   .وعؾم ول اللُىص واملىاوؼ فان الخغهت الجمػٍى

 خـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــمــــــــــــت

الجيؿــــحن مخفاوجــــت وواملــــخت هــــى املجــــاٌ الؿُاســــ ي وطلــــً عاحــــؼ إلــــى الخلؿــــُم لػــــل أبــــغػ مجــــاٌ جبــــضو فُــــه الػالكــــت بــــحن 

ــــي  ــــىهغ فـــ ــــىا أن الجـــ ـــل وجىاؾـــ ــ ـــــام بالغحـ ــــابي زــ ـــــ ي والىلـــ ـــاٌ الؿُاســ ــ ـــاع املجـ ــ ـــحن واغخبــ ــ ـــً الجيؿــ ــ ـــــل مــ ــــت بيـ ـــ ـــؤلصواع املىَى ــ ـــــضي لــ ُـ الخلل

خبـــاع أن املجخمػـــاث الضًملغاَُـــت هـــى يـــغوعة خًـــىع املـــغأة فـــي املكـــهض الؿُاســـ ي بدُـــث أنهـــا غىهـــغ أؾاســـ ي فـــي املجخمـــؼ غلـــى اغ

ؼ الخىمُت.  املخلضمت الؿبب في همىها هى إقغان املغأة في الخلل الؿُاس ي وفي مكاَع

أما غلى املؿخىي الخؼبي فاملالخظ هى أن َبُػت مكاعهتها في هُاولها جبلى لخأزِث املكهض صازل لاخؼاب صون أن ًيىن 

جيـــىن خايــــغة بلـــىة مــــً زــــالٌ اللـــىابذ الاهخسابُــــت وهـــى مــــا جــــم  لهـــا ؾــــلُت فـــي اجســــاط اللــــغاع، وهـــى الصــــ يء الـــظي ًمىػهــــا مــــً أن

 الخىنل الُه مً زالٌ صعاؾت ججغبت املغأة املؿغبُت مً صازل لاخؼاب.

ني أو الػغبـي والػـالمي مـً هجـاح وهفـاءة وجمىـحن،   اطن فان حل ما ونلذ الُه املغأة املؿغبُت ؾىاء غلى الهـػُض الـَى

ػلً ٌػاهحن مً التهمِل والاكهاء والخمُحز في مسخلف وقتى املجاالث، وطلً ما ًىحـب غلـى  الا أن هىان الػضًض مً اليؿاء ال 

ــض مــً الجهــىص مــً أحــل يــمان مبــضأ املؿــاواة وجيــافؤ الفــغم، خُــث ًجــب جًــمحن مبــضأ غــضم الخمُحــز فــي  الــضٌو أن جلــىم باملٍؼ

ـــؼ مكـــا ىُـــت، وجمىُنهـــا الفػلـــي فـــي اجســـاط اللـــغاعاث وحػٍؼ ػاث الَى عهت اليؿـــاء فـــي الػمـــل الؿُاســـ ي، باغخمـــاص ملاعبـــت وافـــت الدكـــَغ

 خلىكُت غماصها البػض اليىوي والػالمي.

ىُــت الهاصفــت الــى مكــاعهت املــغأة الؿُاؾــُت الا أنهــا  ػاث الَى وفــي لازحــر ًمىــً اللــٌى غلــى أن بــالغؾم مــً مىاهبــت الدكــَغ

نُاؾتها الفًفايت أو غلى مؿخىي أحغبتها غلى جبلى ؾحر وافُت هظغا الخخىامها غلى مجمىغت مً الىلابو ؾىاء غلى مؿخىي 

ىُت وهظا غضم صعاؾت لابػاص الاحخماغُت لهاجه الترؾاهت اللاهىهُـت  أعى الىاكؼ لػضم اخترام بػٌ املًامحن للخهىنُت الَى

خىي وهـــى الصـــ يء الـــظي ًجـــب غلـــى نـــىاع اللـــغاع ووافـــت الفـــاغلحن واملخـــضزلحن مػالجخـــه ؾـــىاء غلـــى املؿـــخىي الخؼبـــي أو غلـــى مؿـــ

 املجخمؼ املضوي.

                                                           
 .65، ص:2013حممد سالم شكري:"األخالق واجملتمع ادلدين"،منشورات احتاد كتاب ادلغرب،الطبعة األوىل، الرباط،26
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 الئحت املصادر واملراجع.

 املراجع باللغت العربُت:

ش، .1 ىُت لكؤون املغأة، مؤؾؿت حىُف مؿحزوٌ، بحروث لبىان،بضون جاٍع  مؿحزوٌ لىع: خلىق املغأة إلاوؿان في لبىان،ي اللجىت الَى

مىخبت صاع الؿالم للُباغت واليكغ والخىػَؼ، الغباٍ َبػت أولى عقُض أكجي: ياملؿغب والالتزاماث الضولُت في مجاٌ خلىق إلاوؿاني - .2

2005. 

ف عكم  .3  الضؾخىع. ( بدىفُظ هو2011ًىلُى  29) 1432مً قػبان  27ناصع في  1-11-91ظهحر قٍغ

ضة .4 -ؿغبُتامل-مُلىص باللاض ي ملاعبت كاهىهُت وؾُاؾُت لخػامل اللىاهحن الاهخسابُت مؼ الخمشُلُت اليؿابُت ملاٌ ميكىع في حٍغ

 .25/01/2007لُىم

ل مجلت مؿالً غضص مؼصوج - .5  .24-23فاَمت الؼهغاء بابا اخمض مبضأ املىانفت: الخأؾِـ الضؾخىعي وعهاهاث الخجًز

 .2013 24-23مجلت مؿالً في الفىغ والؿُاؾت والاكخهاص غضص مؼصوج  2011ولمت:جأنُل ملاعبت الىىع في صؾخىع  امُىاع .6

ضة املىػُف الػضص ’الضؾخىع املؿغبي الجضًضولمت:املغأة في  امُىاع .7  .2011ًىهُى 30 70.40حٍغ

ت في  .8 ُب:ي املغأة الخغواجُتي بدث في الكغوٍ الظاجُت واملىيىغُت الهبشاق خغهت وؿٍى ؼة الخغاجي،ؾػُض بَى غبض الغخُم زالو،غٍؼ

 ٍ.املجخمػاث املؿاعبُت، مجلت الػلىم اللاهىهُت، الػضص الؿابؼ، مُبػت لامىُت الغبا

ىُت، مجلت لامل، غضص  .9 ش الخغهت الَى  .1998، الؿىت الخامؿت 1431مدمض مػغوف الضكالي: أزىاث الهفا جىظُم وؿاةي عابض في جاٍع

حن باملؿغب، الخىاع املخمضن، الػضص  .10 جا: ملاعبت الىىع الاحخماعي في الخُاب والىاكؼ التربٍى ش  2678عقُض أٍو  .2009ًىهُى 24بخاٍع
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Financial governance in light of The organizational law of the 

regions No. 111.14 in Morocco. 
`` Legislative foundations and administrative defects. '' 
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 امللخص :

 امللخص :

عُت       ا للجهاث مجمىعت مً المماهاث الدؽَش مً خالٌ اإلاخعللت بديامت الخذبحر اإلاالي الجهىي الجذًذ ال ؼً ، ؤن اإلاؽشع اإلاؼشبي كذ مىذ هٍٍش

ىدة مً كبل التي جمىذ  بمىحبها للجهاث ، مىاسد مالُت راجُت، و مىاسد مالُت  141و التي ججعذها اإلاادة ،  2011ممامحن الىزُلت الذظخىسٍت لعام  مـش

 .الذولت

ىدة للجهاث ، ًمىً اللٌى بإن هزه ألاخحرة كذ ؤـبدذ جخىؿش على ؤظغ دظخىسٍت جمىنها مً      غ الذظخىسي للمىاسد اإلاالُت اإلاـش ؿبهزا الخىَش

و   .وصا  ليل الاخخالالث و الاهدشاؿاث اإلامىىت الاظخـادة مً مىاسدها الخاـت ، و بالخالي ؿهي ملضمت باعخماد مبادت الخيامت الجُذة لخذبحر مىاسدها اإلاالُت ججا

ؿهل هزه ألاظغ اللاهىهُت التي ظنها  . ، و بعن اإلاشاظُم الخىبُلُت 111.14هى ما هشظه اإلاؽشع اإلاؼشبي مً خالٌ اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم 

 اإلاؽشع هـُلت لخجاوص ول ؤعىاب الخذبحر اإلاالي الجهىي ؟ 

عُت الجذًذة اإلاخعللت بديامت الخذبحر اإلاالي الجهىي،و هزا ؤهم الاخخالالث و ظبل  -برن -ىسكت ظترهض هزه ال    على ببشاص ؤهم المماهاث الدؽَش

 .الخجاوص 

ت للىكاًت مً الشؼىةالكلماث املفتاحُت :   …الجهت ، الخيامت اإلاالُت ، اإلاجلغ ألاعلى للخعاباث ، الهُئت اإلاشهٍض

Abstract : 

    There is no doubt that the Moroccan legislator has theoretically granted the authorities a set of legislative 

guarantees related to the governance of the new regional financial measure through the content of the 2011 

constitutional act, which is enshrined in article 141 according to which the authorities are granted self-financing 

resources and financial resources allocated by the State. 

    With this constitutional consecration of the financial resources allocated to the authorities, we can say that 

these have become available for constitutional reasons which allow it to benefit from its own resources, and that it is 

therefore obliged to adopt the principles of good governance. to manage its financial resources, bypassing all possible 

imbalances and deviations. And this is what the Moroccan legislator has inscribed through the organic law on organs n ° 

111.14, and some implementing decrees. are these legal foundations enacted by the legislator sufficient to overcome all 

the shortcomings of regional financial management ? 

   This document will focus - then - on highlighting the most important new legislative guarantees related to the 

governance of regional financial measure, as well as the most important imbalances and the means to overcome.  

Keywords : The Region , Financial Governance , The Supreme Board of Accounts , Central Authority for the 

Prevention of Corruption … 
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 املقدمت :

كـضة هىعُت ، خُث حعل هزا ألاخحر مً  2011ؼيل الاسجلاء الذظخىسي الزي ؼهذجه الجهت في ٌل دظخىس       

ت ؤظاظا للخيامت الترابُت  ت اإلاالُت بالخيامت اإلاخعللت و اهبخه مجمىعت مً ؤلاحشاءاث .الجهٍى  ؤبشص  ، و التي حعذ مً الجهٍى

اإلاؼشبي ججعُذا إلالخمُاث الىزُلت  اإلاؽشع بها حاء التي ،111114سكم  بالجهت اإلاخعلم الخىٍُمي اللاهىن  معخجذاث

وامخذاد وبُعي لإلـالخاث العُاظُت الىبري  ، 111.14ؿلذ حاء اللاهىن الخىٍُمي للجهاث سكم  . 1111الذظخىسٍت لعام 

الخاث التي حاء بها الذظخىس الجذًذ لعام  ا جلً ؤلـا ، و التي ػاًتها هي النهىك  2011التي عشؿها اإلاؼشب ،خفـى

يا سثِعُا في الخىمُت ي الـىشة العامت التي ؤعلً عنها سثِغ الذولت  مدمذ العادط ًىم و ه  .بالجهاث ،و حعلها ؼٍش

عُت  1111ؤهخىبش  14الجمعت  ،في خىابه اإلاىحه بلى ؤعماء البرإلاان بمجلعُه في اؿخخاح الذوسة ألاولى مً العىت الدؽَش

عُت الثامىت في الفُؼت الخالُت :''و  في هزا الفذد ، ٌعذ بسظاء ا ت اإلاخلذمت مً ألاوساػ الخامعت مً الىالًت الدؽَش لجهٍى

ً ،و لىً باألظاط إلاا جدُده مع  الاظتراجُجُت إلاؼشب الخالش و اإلاعخلبل ، لِغ السجباوها بةكامت مجلغ اإلاعدؽاٍس

ت و  الالجمشهض  ؤلاداسي ، مً خيامت جشابُت حُذة و كشب مً اإلاىاوً و مً بمياهاث و آؿاق واعذة ، لخدلُم جىمُت بؽٍش

ت الجذًذ حاء  للخذ مً ول 1ُت مخىاصهت و مخمامىت و معخذامت''اكخفادًت و احخماع 1 على اعخباس ؤن خُاس الجهٍى

خُت التي مش منها الخىٍُم الترابي ، و الاهىالكت الـعلُت لخىٍُم جشابي حذًذ ؤظاظه  الاخخالالث التي ؤؿشصتها الخجاسب الخاٍس

 .  الخيامت

للذ عشؾ الىٍام الجهىي باإلاؼشب معاسا مخىىسا اهىالكا مً ؿترة ما كبل الخماًت الـشوعُت و  ؤزىاء ؿترة       

عُت » كبل الخماًت  ؿخالٌ مشخلت ما .الخماًت ، زم مشخلت ما بعذ ؤلاظخلالٌ  ت ػحر ملىىت على ؤظغ حؽَش واهذ الجهٍى

ت حعخمذ ؤـىلها و جى ُاث الجؼشاؿُت و اللبلُت بلذس ما واهذ هىان هضعاث حهٍى   .« 2ٍُمها مً الخفـى

الاعخباساث » ، واهذ مبرساث اعخماد الىٍام الجهىي جشحع ٌ  1912و في ؿترة الخماًت الـشوعُت بذءا مً عام      

ت اإلاخمثلت في لشوسة بخماع ول مىاوم و حهاث البالد بلى ظلىت الخماًت  و  مع خفٌى اإلاؼشب على    .«3الععىٍش

الٌ لجإث الذولت  بلى بعي هـىرها على واؿت اإلاجاٌ الترابي ، و هى ما جشحمه مممىن الٍهحر الؽٍشف اإلاخعلم الاظخل

ت اللشاس  4  1959بؽإن الخلعُم ؤلاداسي للمملىت لعام  ، و الزي حاء لخللُق الـىاسق بحن الجهاث و الخخـُف مً مشهٍض

الخبني الذظخىسي للجهت ، » لُخم بعذ رلً  .ًا للجهاث و اصدهاسها الاكخفادي و الاحخماعي باعخباس الجهت مذخال اكخفاد

                                                           
 .1144سنة  –أكتوبر  41الثامنة ، بتاريخ اخلطاب ادللكي :  مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية اخلامسة من الوالية التشريعية  - 1
، سنة  6اجلماعات احمللية ، العدد  ، سلسلة الالمركزية و ''ادلتعلق بتنظيم اجلهات 47.96التنظيم اجلهوي بادلغرب : دراسة حتليلية للقانون ''ادلهدي بن مري :  - 2

 . 7، ص  1998
 –يوليوز  87-87التجربة اجلهوية بادلغرب  و إمكانية اإلصالح على ضوء مشروع احلكم الذايت ، اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية والتنمية ، عدد مزدوج ''محيد أبوالس ،  - 3

 . 71، ص  2009أكتوبر ، سنة 
 

 9، بتاريخ  3060ادلتعلق بإحداث ادلناطق ، منشور باجلريدة الرمسية عدد  ) 1971يونيو  16)  1391ربيع الثاين   22بتاريخ 1.71.77الظهري الشريف رقم -  4 
 . 1352، ص  ) 1971يونيو   23) 1391ربيع الثاين 
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، و اإلاخمثل في الجهت التي ظترجلي «1بمعخىي زالث مً الجماعاث اإلادلُت باإلاملىت  1992خُث حاء الذظخىس اإلاشاحع لعىت 

هٍام الخمثُلُت في بواس  الزي عمل على بدماج الجهت في اإلاجاٌ العُاس ي بىاظىت»   1996مياهتها بعذ رلً بمىحب دظخىس 

ً هماظعت دظخىسٍت جماسط العُادة بفـت ػحر مباؼشة وؿلا  للـفل الثاوي مً الذظخىس  ، و  الزي « 2مجلغ اإلاعدؽاٍس

اإلاخعلم بالجهاث ، و  اإلاشظىم اإلاخعلم   47.96واهبخه عذة بـالخاث كاهىهُت ؤخشي ؤبشصها جلً التي حاء بها اللاهىن سكم 

   . 1997لعام   2.97.246كم  بالخلعُم الجهىي س 

ت        و مع اهىالق ؼشاسة الشبُع العشبي و جىىس ؤصمت كمُت الصخشاء ، وان البذ مً بخذار حُل حذًذ مً الجهٍى

الخاث وان ؤبشصها  اإلاياهت الذظخىسٍت الجذًذة التي خٍُذ بها الجهت في دظخىس  ، و  2011ججعذ في مجمىعت مً  ؤلـا

، بلاؿت بلى  2.17.618  ، و اللاهىن اإلاخعلم بالالجمشهض ؤلاداسي سكم  111.14ي للجهاث سكم ـذوس اللاهىن الخىٍُم

الخاث  .مجمىعت مً اإلاشاظُم  اإلاخعللت بخذبحر مخخلف معاساث الؽإن الجهىي  بؽلُه اإلاالي و ؤلاداسي  التي عبر  و هي ؤلـا

ذ سثِغ الذولت في خىبه اإلالىُت باعخباسه ؤعلى ك  .مت هشم اإلااظعاث العُاظُت بالذولت عنها بؽيل ـٍش

ت مىا البدث ؤوال في الخدذًذ اإلاـاهُمي إلافىلخاث البدث      ؿمـهىم  . ًلخض ي مىلىع الخيامت اإلاالُت الجهٍى

ـه  ت ًمىً حعٍش باإلاىلىع الزي هخىحه بلُه و هلفذه ، و جخخلف الجهت عً اإلاىىلت التي هي » الجهت مً الىاخُت اللؼٍى

ا ؤو ػحره ، و عً الىاخُت التي جىلم على اججاه كىبي حؼشافي ػحر  سكعت جشابُت معُىت مصخفت زلاؿُا ؤو ظُاظُا ؤو ععىٍش

ت  والخالي : ؤما مً الىاخُت .« 3مدذد جشابُا   اللاهىهُت ؿُلخض ي ألامش مىا الخمُحز بحن زالر همارج مً الجهٍى

ت الوظُفُت : ت خعب هزا الىمىرج  الجهٍو ؿماء جشابُا لدعُحر مهمت مدذدة مً مهام الذولت دون » حعخبر الجهٍى

ت و الاظخلاللُت الزاجُت   .«  4ؤن ًلخض ي ألامش جمخعها بالصخفُت اإلاعىٍى

ت إلاداٍر - خلم بواس مً الخيامل و الاوسجام و الخىاصن ، مً » ٌععى هزا الىمىرج الجهىي بلى  ت :الجهٍو

خالٌ ما ًـشله اإلاىىم اإلااظعاحي الزي يهذؾ جدلُم الىخذة ، و في هـغ الىكذ جدلُم الخىمُت على اإلاعخىي 

 .« 5اإلادلي

ت الطُاضُت : - ت في بواس » ًدُل هزا الىمي بلى  الجهٍو الذولت اإلاىخذة دون  ؤكص ى دسحت الالمشهٍض

ٌى بلى معخىي الذولت الـُذسالُت ، خُث جخىؿش ؿيها الجهت على ظُادتها ، و بالخالي ؿهي وظُلت لخدذًث  الـى

ت على هزا الؽيل حععى بلى هذؿحن سثِعُحن :  الذولت دون ججضثت ظُادة الذولت ، ؿالجهٍى

 .حعمُم الخعذدًت العُاظُت و الثلاؿُت  أولهما :

 .« 1لخشؿ على الاهذماج الاحخماعي و الخمامً اإلاجخمعيا ثاهيهما :

                                                           

، سنة  61اجلزء األول ، منشورات اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة ، العدد  – ''القانون اإلداري ادلغريب''زلمد األعرج :  1  
 . 143، ص  2009

 . 12، ص  998، سنة  16خالد الشرقاوي : ''البعد السياسي للجهة'' ، منشورات اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية و التنمية ،  سلسلة مواضيع الساعة ، العدد  - 2
 . 45، ص  2001سنة ،  45ادلغرب ، العدد  –عبد اهلل ادلتوكل : ''موقع اجلهوة يف النسق الالمركزي ادلغريب'' ، اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية و التنمية ، الرباط  - 3
 . 86، ص مرجع سابق ذايت'' ، محيد أبوالس : ''التجربة اجلهوية بادلغرب و إمكانية اإلصالح على ضوء مشروع احلكم ال - 4
 30 . ص ، 2006حسن صحيب  : اجمللة الدولية ،''اجلهة بني الالمركزية اإلدارية و الالمركزية السياسية''، العدد الثاين، سنة  - 5
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ـه على ؤهه بمثابت       ت في ـىع اللشاس و الخذبحر الجُذ للؽإن » ؤما مفىلح الخيامت ،ؿُمىً حعٍش ملاسبت عفٍش

ها لؽاون العام ،حعخذ باإلاـاهُم الخللُذًت اإلاعخعملت في مجاٌ الخذبحر ،و هي حعبر عً مماسظت العلىت العُاظُت و بداست

م مىهجُت للعمل اإلاخعذد ألاوشاؾ  اجه الترابُت ، الىوىُت و العاإلاُت ،و اإلاىاسد اإلاخخلـت عً وٍش ظلىاث  (اإلاجخمع بمعخٍى

م آلُاث للـعل حعخمذ معاًحر خىماجُت مً كبُل و اإلاعاولُت ،و رلً  )عمىمُت ،كىاع خاؿ و مجخمع مذوي ، و عً وٍش

إبعادها العُاظُت و الاكخفادًت و الاحخماعُت و الثلاؿُت ، و البُئُت ،و هي بزلً لهذؾ عام هى جدلُم ؼشه الخىمُت ب

عباسة عً آلُت ،جخىلب حعذد ألاوشاؾ اإلاخذخلت، و الخىىع في ألاظغ و اإلاشحعُاث اإلاعخمذة التي جلىم مً حاهب على ولع 

     .«  2مبادت للخيامت الجُذة

 أهمُت البحث :     

ت اعخباس في البدث ؤهمُت جىمً      ض ؤظاظُا سهاها الخيامت  اإلاالُت الجهٍى لماها  و حهىي ظلُم ، مالي جذبحر لخعٍض

اللشاس ؤلاداسي و اإلاالي ،ؿهى  مىاسد مالُت و اظخلالٌ جىؿش ًخىلب اإلاالي للجهاث الخذبحر وان ؿةرا . إلاعاساجه للدعُحر ألامثل

عُت لخي هزلً ًلخض ي ل مجمىعت مً اإلاشجىضاث الدؽَش  امت هزا الخذبحر  و الخذ مً هـىاجه 1ججًز

مً هزا اإلاىىلم ، جبرص ؤهمُت اإلاىلىع مً خالٌ الذوس الشثِس ي الزي جلعبه الخيامت اإلاالُت ، باعخباسها ـمام     

ت اإلايؽىدة   .ؤمان لخدلُم مبخغى الخىمُت الجهٍى

 

 إشكالُت البحث :     

جإظِعا على ما ظبم ، وكع اخخُاسها على بؼيالُت مدىسٍت مخمثلت في زالر مـاسكاث ؤظاظُت على الؽيل       

 : آلاحي 

  لقواعد حكامت التدبير  111.14إلى أي حد أضظ القاهون التىظُمي املتعلق بالجهاث رقم

 ججاوسها ؟ املالي الجهوي ؟ و ماهي الاختالالث التي ٌشهدها هذا التدبير ؟ و ماهي ضبل

 ألاضئلت الفزعُت :     

 :  إلاعالجت ؤلاؼيالُت الشثِعُت ظىعخمذ ؤلاحابت على بعن الدعائالث الـشعُت و التي جإحي ملخفت هما ًلي         

ماهي ؤهم كىاعذ خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي التي حاء بها اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم  -

 ؟ 111114

 عىاثم خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي ؟ؤًً جخجلى ؤهم  -

 الفزضُاث :     

  : لخدلُم ألاهذاؾ العلمُت و العملُت  للبدث اكترخىا وشح الـشلُاث الخالُت      

                                                                                                                                                                                           
أبريل ،سنة  -  8-7 ادلغرب ، عدد مزدوج –لإلدارة احمللية و التنمية ، الرباط عبد احلق ادلرجاين : ''اجلهوية يف بعض الدول ادلتقدمة و  واقعها و آفاقها بادلغرب '' ، اجمللة ادلغربية  -  1
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،  111114جٍل كىاعذ خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي التي حاء بها اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم  -

 . ب جىبُم مبذؤ ظُادة اللاهىن راث ؤزش بًجابي وعبي في ٌل ػُا

ت جدٌى دون جىَشغ مىلب الخيامت اإلاالُت للجهاث -   .جىحذ عذة ؤعىاب جذبحًر

 مىهج البحث :     

عُت لخيامت  لخدلُم ؤهذاؾ البدث ، اعخمذها اإلاىهج اللاهىوي ،      و رلً بهذؾ جدذًذ ؤهم اإلاشجىضاث الدؽَش

، و مً جم جدلُلها ، معخمذًً في رلً 111114ىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم الخذبحر اإلاالي الجهىي التي حاء بها اللاه

   .بؼشك هؽف اللثام عً ؤهم ؤعىاب خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي ، و بًجاد ظبل الخجاوص اإلامىىت  ملاسبت جدلُلُت ،

 

عُت للحكامت املالُت في ضوء الق املحور ألاول   .111.14للجهاث رقم اهون التىظُمي : ألاضظ التشَز

ًلخض ي الىكىؾ على اخخالالث خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي و حعثراتها اظخدماس ؤهم اإلاشجىضاث و المماهاث        

عُت  التي ظنها اإلاؽشع  هلىاعذ  كاهىهُت ملضمت  ججاوصا  ت  الدؽَش   .ليل الاهدشاؿاث و الهـىاث الخذبحًر

اإلاخعلم بالجهاث لعذة  111114ٍا مً خالٌ ممامحن اللاهىن الخىٍُمي سكم ؿلذ ؤظغ اإلاؽشع اإلاؼشبي هٍش         

ل مبادت خيامت الخذبحر ، ججاوصا ليل الاهدشاؿاث و  الهـىاث ، و  اإلاخمثلت في ما ًلي:  بحشاءاث حذًذة هذؿها اعخماد و ججًز

آلامش بلبن  مذًش العامللسثِغ مجلغ الجهت هى آلامش بالفشؾ إلاحزاهُت الجهت ، و ًمىىه هزلً ؤن ًـىك »  -

 مذاخُل الجهت و ـشؾ هـلاتها ؛

 ًخم جىـُز اإلاحزاهُت مً وشؾ آلامش بالفشؾ و الخاصن لذي الجهت ؛ -

ًثبذ في بُان جىـُز اإلاحزاهُت اإلابلؽ النهاجي للمذاخُل اإلالبىلت و الىـلاث اإلاإمىس بفشؿها و اإلاخعللت بىـغ العىت  -

 ؛و جدفش في الىدُجت العامت للمحزاهُت 

 جخىؿش الجهت على مىاسد راجُت و مىاسد مالُت مدىلت بليها مً وشؾ الذولت ؛ -

ل اإلاىاسد اإلاىابلت لهزا الىلل ؛ -  ًيىن هلل الاخخفاؿ مً الذولت بلى الجهت ملترها بخدٍى

ىت العامت للملىت جىدع ؿُه عاثذاث الجهت ؛ -  اعخماد الجهت خعابا لإلًذاع بالخٍض

داظباجُت  للجهت لخذكُم  ظىىي جىجضه  بؽيل مؽترن اإلاـدؽُت العامت للمالُت،  بخماع العملُاث اإلاالُت و  اإلا -

 ؛الجهتو اإلاـدؽت العامت لإلداسة الترابُت مع بمياهُت بخذار مجلغ الجهت لجىت للخلص ي خٌى ول معالت تهم جذبحر ؼاون 

ب ٌعخمذ على البرامج و  - ع في بواس الخذبحر اإلاشجىض على بسظاء هُيلت حذًذة إلاحزاهُت الجهت جلىم على جبٍى اإلاؽاَس

 الىخاثج ؛

في خالت امخىاع سثِغ اإلاجلغ عً ـشؾ هـلت و حب حعذًذها ًلىم الىالي باظخـعاسه زم بعزساه ، و في خالت  -

ذ بجىاص خلٌى الىالي مدل الشثِغ في ـشؾ الىـلت  .«1عذم الخىـُز ًخم اللجىء بلى اللماء لىلب الخفٍش
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في اللعم الثامً مىه على  111114و لماها لخـعُل هزه ؤلاحشاءاث هق اللاهىن الخىٍُمي للجهاث سكم       

كىاعذ الخيامت اإلاخعللت بدعً جىبُم مبذؤ الخذبحر الخش 1 و التي ًشاد بها خعب ملخمُاث  اللاهىن الخىٍُمي سكم 

لت في اإلاعاواة بحن اإلاىاوىحن في ولىج اإلاشاؿم العمىمُت الخابعت العمل على اخترام مجمىعت مً اإلابادت و اإلاخمث» ،   111.14

ت في ؤداء الخذماث مً كبل الجهت و لمان حىدتها، و  جىَشغ كُم الذًملشاوُت و الؽـاؿُت و  للجهت، و  الاظخمشاٍس

ع«1اإلاداظبت و اإلاعاولُت، و جشظُخ ظُادة اللاهىن، و الدؽاسن و الـعالُت و الجزاهت ا إلابخغى الجُل الجذًذ ، و رلً جىَش

ت ؤداة لخل ول اإلاعادالث العُاظُت و  الاحخماعُت و  الاكخفادًت الفعبت التي  ت الزي ٌععى بلى حعل الجهٍى للجهٍى

    .حعِؽها البالد 

ؿعلى معخىي اخترام اللاهىن و الخدلي بالجزاهت و جىَشغ الؽـاؿُت و سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت، جلضم       

ول مً مجلغ الجهت و سثِعه و الهُأث الخابعت للجهاث و  111114اإلاخعلم بالجهاث سكم  اهىن الخىٍُميملخمُاث الل

باجخار مجمىعت مً ؤلاحشاءاث مً ؤحل لمان اخترام ملخمُاث الىٍام الذاخلي للمجلغ الجهىي ، و  »مجمىعاتها  

خمىس و مؽاسهت ؤعماء اإلاجلغ الجهىي في ، و هزا الاهخٍام على معخىي  الخذاٌو خالٌ حلعاجه بىُـُت دًملشاوُت

ذ و  مذاوالجه ، و الؽـاؿُت ؿيها مع اعخماد آلُاث الذًملشاوُت الدؽاسهُت و اخترام اإلالخمُاث اإلاخعللت بىلع و الخفٍى

اثف بداسة الجهت اتها و هُئاتها و مجمىع جىـُز اإلاحزاهُت ، و هزا اإلالخمُاث اإلاىٍمت للفـلاث و الؽشوه اإلاخعللت بىلىج ٌو

باث اإلاخلت باإلاىاؿعت الجزيهت ، و هزا الالتزام  ، مع بعماٌ كىاعذ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت و الخذ مً اظخؼالٌ الدعٍش

ذ باإلامخلياث و ججاوص آؿتي عذم جىاصع اإلافالح  خي العلبي « 2و اظخؼالٌ مىاكع الىـىر بالخفٍش ، ججاوصا  للىاكع الخاٍس

 .و مىاوً العلل في الجعذ الجهىي الجذًذ للخىٍُم الترابي و ميامً الخلل 

ت ؿعالُت الخذبحر الجهىي ، هـغ اللاهىن الخىٍُمي العالف الزهش ًاهذ على لشوسة      اعخماد سثِغ » مً صاٍو

جدذًذ اإلاهام و ولع دالثل  مجلغ الجهت لإلحشاءاث و ألاظالُب الالصمت و الـعالت لخذبحر الجهت ، و رلً مً خالٌ 

ت، و جبني هٍام الخذبحر خعب للمعاوش اإلاخ عللت باألوؽىت و اإلاهام اإلاىىوت بةداسة الجهت و بإحهضتها الخىـُزًت و الخذبحًر

ع و البرامج مع جدذًذ ألاهذاؾ و ماؼشاث الـعالُت ، و رلً بهذؾ الخدٌى مً «3ألاهذاؾ ، و ولع مىٍىمت لخدبع اإلاؽاَس

 .ًذ  ًخذم جىىس الذولت و اصدهاسها هٍام حهىي ٌؽيل عبئا على الذولت بلى هٍام حهىي حذ

اإلاخعلم  اعخماد جلُُم ألاداء و اإلاشاكبت الذاخلُت و الاؿخداؿ ، جاهذ ممامحن اللاهىن الخىٍُمي و  في ظُاق    

اعخماد الجهت جدذ بؼشاؾ سثِغ اإلاجلغ الجهىي آللُاث الخلُُم و اإلاشاكبت و  » على لشوسة  111114بالجهاث سكم 

ش في هزا الؽإنالاؿخداؿ، عً وش  ، و ولع هزه  ، و جلذًم خفُلتها في حذٌو ؤعماٌ اإلاجلغ ٍم بشمجت دساظاث جلاٍس

ش سهً بؼاسة العمىم 1 مع بمياهُت بخماع جذبحر الجهت و الهُئاث الخابعت لها ؤو التي حعاهم ؿيها خعب ملخمُاث  الخلاٍس

اهلت كاهىها لزلً ، و رلً بىلب اإلاجلغ ؤو سثِعه مً هـغ اللاهىن لعملُاث الخذكُم مً كبل الهُئاث اإلا 148اإلاادة 
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، بذاؿع جلُُم الخذبحر الجهىي على معخىي ألاداء و ؤلاهجاص و معالجت « 1بعذ بخباس  والي الجهت ؤو بمبادسة مً هزا ألاخحر

ت الىاججت عً ماظعت    .الجهت و ؤشخاـها  ؤلاهشاهاث و ججاوص العلبُاث الخذبحًر

 111.14خفٌى على اإلاعلىمت ،ؿخاهذ ملخمُاث اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم ؤما على معخىي ال     

بعذاد اللىاثم اإلاداظبُت و اإلاالُت اإلاخعللت بدعُحر الجهت و ولعُتها اإلاالُت و بوالع العمىم عليها، و رلً مً » على لشوسة 

ت الخالعت لللاه ىن العام ؤو الخاؿ و التي جلىم بدعُحر مشؿم كبل سثِغ اإلاجلغ الجهىي، و هزا ألاشخاؿ الاعخباٍس

لت ؤلالىتروهُت 1 جدذد بمشظىم ًخخز باكتراح مً العلىت الخيىمُت  في خحن  عمىمي جابع للجهت 1 مع بمياهُت اليؽش بالىٍش

ًاهذ هزا ، خُث  « 2اإلايلـت بالذاخلُت ـالخُت اخخُاس اإلاعلىماث و اإلاعىُاث و هزا هُـُاث بعذاد هزه اللىاثم و وؽشها

وؽش اللىاثم اإلاداظبُت و اإلاالُت اإلاؽاس بليها في اإلاادة ؤعاله على ألاكل باإلالش » اإلاشظىم مً خالٌ مادجه الثالثت على لشوسة 

ت العامت للجماعاث اإلادلُت ، هألُت ؤظاظُت حعمذ  «3ؤلاداسي الشثِس ي لإلداسة اإلاعىُت و بالبىابت الالىتروهُت للمذًٍش

مع اإلاذوي بمشاكبت الخذبحر اإلاالي الجهىي ، و  اإلاعاهمت بأسائهم في ـىع اللشاس اإلاالي الجهىي و  بالخالي للمىاوىحن و اإلاجخ

، باعخباس ؤن ؿعالُت و  مشدودًت الجهاث و  اظخلاللُتها ال ًمىً  ؤن جخدلم دون بسادة  هعب اإلافذاكُت الذًملشاوُت

  .اإلاىاوىحن 

ت ؤخشي ، ؿاإلاؽشع اإلاؼشب      عُت  جمىع ؤعماء اإلاجلغ الجهىي و سثِعه مً صاٍو ي لم ٌؼـل عً ولع مشجىضاث حؽَش

باث اإلاخلت باإلاىاؿعت الجزيهت ، خُث  ؤعىى الخم إلامثل العلىت الخيىمُت اإلايلـت  »مً جماسب اإلافالح و الدعٍش

ٌض اإلاعني مً ؤعماء بالذاخلُت و والي الجهت خم الاظخـعاس خٌى ألاؿعاٌ اإلايعىبت وؿم مذة مدذدة ،و هزا سؿع ولب ع

ت خعب مذلٌى الـلشة ألاولى و الثاهُت و الثالثت مً اإلاادة  مً اللاهىن  67اإلاجلغ ؤو الشثِغ مً وشؾ اإلاداهم ؤلاداٍس

،مع بعىاء ـالخُت جىكُف اإلاعني باألمش بلى خحن البذ في ولب العٌض للمداهم  111.14الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم 

ت خعب مذلٌى ال ـلشة العادظت ،مع بمياهُت اإلاخابعاث اللماثُت عىذ الاكخماء خعب مىىىق الـلشة العابعت ؤلاداٍس

ؿلذ باث ألامش ًلخض ي بعادة الىٍش في ظبل اظخخذام ألامىاٌ العمىمُت و عللىتها  . العالـت الزهش 67مً هـغ اإلاادة 

لُت ألاداء في جذبحر معاساث الؽإن الجهىي ، و بخدلُم حىدة و  ؿعا )ماظعت الىالي  (بإظالُب حعمذ لإلداسة الالممشهضة 

ؤعماء اإلاجالغ  مىع» ٌؽذد على  و هى ما حعل اإلاؽشع اإلاؼشبي  .رلً عبر الخىحُه و اإلاشاكبت و الجضاء بن اكخض ى الخاٌ

ت  مً سبي مفالح خاـت ، ؤو ببشام ؤعماٌ ؤو علىد ؤو اكخىاء ؤو جبادٌ ؤو ؤعماٌ جشجبي بإمالن الجهت ؤو ـ ـلاتها ، الجهٍى

ت مع الجهاث ؤو مجمىعاتها ؤو مع  ؤو علىد الامخُاص ؤو الىوالت ، ؤو ؤي علذ مشجبي بخذبحر اإلاشاؿم العمىمُت الجهٍى

الجماعاث الترابُت التي جيىن هاجه الجهاث عمىا ؿيها، ؤو ختى الهُئاث ؤو اإلااظعاث العمىمُت ؤو ؼشواث الخىمُت الخابعت 
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 باجلهات. ادلتعلق  111.14رقم  التنظيمي القانون من 249 ادلادة يف عليها ادلنصوص
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ت  مً مماسظت ؤي وؽاه كذ ًادي بلى جىاصع اإلافالح ،مع جىبُم هـغ بل ؤهثر مً رلً ًمىع ؤع  .لها ماء اإلاجالغ الجهٍى

ع الجمعُاث التي هم ؤعماء ؿيها1 مع جىبُم ملخمُاث اإلاادة  ل مؽاَس ؤعاله على  67ألاخيام على علىد الؽشواث و جمٍى

باث اإلاخلت باإلاىاؿعت الجزيهت ،ؤو  اظخؼالٌ مىاكع الىـىر و الامخُاص ؤو اسجىب ول عمى زبدذ معاولُخه في اظخؼالٌ الدعٍش

 «1 1مخالـت راث وابع مالي جلخم لشسا بمفالح الجهت

لمان خعً جذبحر اإلااٌ العام الجهىي » و هى هـغ ألامش الزي حعل اإلاؽشع ًلضم الجهاث و هُئاتها بمشوسة 

،و هى ما جىشق بلُه «2ُت اإلاىبلت عليهاهُئاتها و باإلاداظبت العمىم ،خاـت ألاهٍمت اإلاخعللت بمشاكبت هـلاث الجهت و

اللىاعذ اإلاىبلت على جىـُز عملُاث اإلاذاخُل و » ،خُث جم الخعم في جدذًذ   2.17.449بالخـفُل في اإلاشظىم سكم

ىت ت و هزا عملُاث الخٍض ، و اللىاعذ اإلاخعللت بخفـُت اإلاحزاهُت و جلذًم الخعاباث و اإلاشاكبت بلاؿت بلى  الىـلاث الجهٍى

العالـت الزهش،  146امخذادا للمادة  117، هما حعل اإلاادة «3كىاعذ ؤخشي حاء بها هزا اإلاشظىم في ؤبىاب ؤخشي عذة 

اإلاخعلم بالجهاث على بلضامُت خمىع العملُاث اإلاالُت  و  111114مً اللاهىن الخىٍُمي سكم  117خُث ًاهذ هق اإلاادة 

يل مؽترن بحن اإلاـدؽُت العامت للمالُت ، و اإلاـدؽُت العامت اإلاداظبُت للجهاث لخذكُم ظىىي ًىجض بهزه الجهاث بؽ

عُت جدذد ظبل ـشؾ  لإلداسة الترابُت بىاءا على الىزاثم اإلاالُت و اإلاداظبُت 1 و بزلً ًيىن اإلاؽشع ؤظغ لهىذظت حؽَش

 اإلااٌ العام الجهىي و خماًخه مً ول ؤؼياٌ الاهدشاؾ  و الـعاد ؤلاداسي و اإلاالي 1

ت ؿملابل ا      إلاىاسد و الاخخفاـاث و اإلاعاولُاث التي خق بها اإلاؽشع اإلاؼشبي مجالغ الجهاث ، ؿالذولت اإلاشهٍض

لم جخخلى على عً مىاهبت و معاهذة هزه الجهاث لبلىػها خيامت حُذة في مماسظت اخخفاـاتها ، خُث خذد اإلاؽشع  

 111114مً اللاهىن الخىٍُمي سكم  151خالٌ اإلاادة آلالُاث و ألادواث الالصمت التي جلىم بها الذولت في هزا الؽإن مً 

 ، الزي خذد هزه آلالُاث و ألادواث في ما ًلي : 2.17.304 اإلاخعلم بالجهاث 1 و كام بخـفُلها مً خالٌ اإلاشظىم سكم

دالثل خٌى اخخفاـاث الجهت و ـالخُاث اإلاجلغ و الشثِغ ، و الظُما جلً اإلاخعللت بالىٍام اإلاالي و »  -

ً اإلاعخمش و بعذاد ال ت و الخفمُم اإلاذًشي الجهىي للخيٍى خفمُم الجهىي إلعذاد التراب و بشهامج الخىمُت الجهٍى

ت ؛  جذبحر اإلاىاسد البؽٍش

 ؛ مىهىػشاؿُت الجهت -

مىٍىمت لخلذًم الاظدؽاسة لشثِغ مجلغ الجهت في مجاٌ ـالخُاجه ، على معخىي مفالح العلىت الخيىمُت  -

 .«4اإلايلـت بالذاخلُت

                                                           
 ادلتعلق باجلهات . 444.41القانون التنظيمي رقم  من  68 ادلادة رقم  -  1
 ادلتعلق باجلهات . 444.41القانون التنظيمي رقم  من  72 ادلادة رقم -  2
 ادلتعلق باجلهات . 444.41القانون التنظيمي رقم  من  215-213 رقمتني ادلاد -  3

 
 ممارسة شؤوهنا  و تدبري يف جيدة حكامة لبلوغ اجلهة دلواكبة لالزمةا و األدوات (، بتحديد اآلليات1143، )يوليو 4165شوال   65يف صادر 2.17.304 رقم ادلرسوم -  4

 إليها.. ادلوكولة االختصاصات
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اهىالكا مما ظبم ، ًيىن اإلاؽشع اإلاؼشبي بملخض ى هزه الىفىؿ التي حاء بها اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم      

ا مبادت الخيامت اإلاالُت على اإلاعخىي الجهىي ، و كام بخإظِغ زلاؿت ؼـاؿُت  111.14بالجهاث سكم  كذ هشط و لى هٍٍش

ض مبذؤ سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت و اإلاعاثلت في بعذها الجهىي 1 لىً العااٌ الزي ًىشح هـعه ، هل جبلى  الخذبحر و حعٍض

ت على معخىي واكع الخيامت اإلاالُت للجهاث ؟  عُت واؿُت بالىٍش لخعذد ألاعىاب الخذبحًر هزه ألاظغ و اإلالخمُاث الدؽَش

 لزلً البذ مً اجخار بحشاءاث مىاهبت مً خالٌ جدذًذ اإلاعبباث و  ججاوص الاوعياظاث 1

 .املحور الثاوي : أعطاب حكامت التدبير املالي الجهوي و ضبل التجاوس 

ججعذ سػبت  111.14الؼً ؤن اإلالخمُاث اللاهىهُت التي حاء بها اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم     

ؿديامت الخذبحر  .حر واؿُت اإلاؽشع اإلاؼشبي في ججاوص ول اخخالالث و هـىاث الخذبحر اإلاالي الجهىي ، بال ؤنها سػم رلً جبلى ػ

اإلاالي الجهىي لِعذ معإلت هفىؿ و معاوش  و هُاول بلذس ما هي زلاؿت ؤخالكُت جدخىم على الثلت التي ًىليها اإلاىاوىىن 

ت اإلاىخخبت و  ؤؿشادها و باقي الـاعلحن في جذبحر الؽإن الجهىي ، و التي جخىلب سبي ''اإلاعاولُت  في اإلااظعاث الجهٍى

و'' اخترام اللاهىن'' ،همبادت ملذظت للخذبحر و مىهجُاث و ملاسباث مـاهُمُت جخلم كىُعت ؿعلُت مع ول  باإلاداظبت''

ؤؼياٌ الاهدشاؾ و  الـعاد اإلاالي ، على اعخباس  ؤن هىان عالكت حذلُت بحن بهشاهاث خيامت الخذبحر اإلاالي الترابي ، و ؤصمت 

        .ظُادة اللاهىن 

خعللت بديامت الخذبحر اإلاالي الجهىي التي حاء بها اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجهاث سكم  بن اإلاعخجذاث اإلا     

ت مً ؼإنها ؤن حعمل على جدعحن الجىدة و  ألاداء ، لم جىً واؿُت  111.14 عُت هٍٍش ، و التي هي بمثابت هىذظت حؽَش

ت الجذًذة  .ي و اإلاالي للخذ مً اخخالالث و  هـىاث الخذبحر  الجهىي و  الترابي بؽلُه ؤلاداس  ؿلذ ؤباهذ اإلاماسظت الجهٍى

العذًذ مً اإلاؽاول و العىاثم خالذ دون جىىس العمل الجهىي و معاًشجه للىاكع الزي جـشله مخىلباث الجُل الجذًذ 

ت ، و  هى ما ًجعلىا ؤمام بؼيالُت الخىاكن بحن الخىاب و اإلاماسظت  كلُم و  لعل بشهامج الخىمُت اإلاجالُت إل .للجهٍى

، و التي على بزشها ؤعـى سثِغ الذولت مدمذ العادط مجمىعت مً  الخعُمت مىاسة اإلاخىظي و  ألاخذار التي هخجذ عىه

خ ، خحر دلُل على وحىد ميامً   2017ؤهخىبش 24 الىصساء و  اإلاعاولحن و  اإلاىخخبحن بىاءا على بالغ  للذًىان اإلاليي بخاٍس

 الي الجهىي 1للخلل على معخىي خيامت الخذبحر اإلا

ملُاس دسهم همعاهمت 1,2 مبلؽ » ؿشػم حجم ؤلامياهُاث اإلاالُت التي خففتها الاجـاكُت ؤلاواس ، و التي بلؼذ       

ملُىن دسهم مً وصاسة اإلاالُت لـاثذة مجلغ الجهت ،  600 مً وصاسة الذاخلُت لـاثذة اإلاجلغ ؤلاكلُمي  للخعُمت و  مبلؽ

ل هزه ألام لها بىاظىت هزه اإلاعاهماث ، هما جبحن ؤن وصاسحي جبحن ؤهه جم جدٍى ع اإلاضمع جمٍى ىاٌ دون جدذًذ اإلاؽاَس

الذاخلُت و اإلاالُت لم جلىما بةعذاد بشامج الظخعماٌ هزه اإلاعاهماث بالدؽاوس مع اإلاجلعحن ؤلاكلُمي و  الجهىي ، بلاؿت 

لذ بمبلؽ الُت ، ٌل مجمذا إلاذة ظىت واملت في ػُاب ملُىن دسهم مً وصاسة اإلا  250بلى ؤن حهت جىىان الخعُمت جـى

ل بشهامج وشقي بلافي لىصاسة الخجهحز له بلى ووالت جىمُت الؽماٌ مً ؤحل جمٍى   .بشهامج لالظخعماٌ ، لُخلشس بعذ رلً جدٍى
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ؤلاواس هفذ على بخذار لجىت -و  مً حاهب خيامت البرهامج ،جبحن للمجلغ ألاعلى للخعاباث ؤن الاجـاكُت     

ش اإلاجلغ مدلُت  ت للخدبع دون جدذًذ سثِعها ،هما ؤؼاس جلٍش للخدبع ،و الخيعُم ًترؤظها عامل بكلُم الخعُمت و لجىت مشهٍض

ألاعلى للخعاباث ؤن اللجىت اإلادلُت للخدبع و الخيعُم لم جخمىً مً حعبئت حمُع اإلاخذخلحن للمعاهمت الـعلُت الالصمت 

ع اإلابرمجت ؤو  الهىالق البرهامج على ؤظغ مخِىت ،في خحن ؤن ت لم جخىشق بلى الجذٌو الضمني إلهجاص اإلاؽاَس اللجىت اإلاشهٍض

  . ؤلاواس -ؼهشا مً جىكُع الاجـاكُت 16 ، ؤي بعذ 2017 اإلاحزاهُاث اإلاخعللت بها ، بال خالٌ احخماعها ألاٌو اإلاىعلذ في ؿبراًش

ش اإلاجلغ ألاعلى للخعابا      ث ؤهه مىز الخىكُع على الاجـاكُت ؤلاواس في ؤما بخفىؿ بهجاص البرهامج ،ؤؼاس  جلٍش

ع مً كبل ؤػلبُت  2017 ، و  بلى ػاًت ؼهش ؿبراًش  2015 ؤهخىبش ، لم جٍهش  ؤًت مبادسة ؿعلُت للؽشوع في بهجاص اإلاؽاَس

حن اإلاشهضي و اإلادلي ، بر ؤهه مً بحن ظىي بهجاص  2016 مؽشوعا مبرمجا لم حسجل خفُلت ظىت 644 اإلاخذخلحن على اإلاعخٍى

ع بلُمت 5   .«1ملُىن دسهم 565 مؽشوعا آخشا بلُمت  45 ملُىن دسهم و  البذء في بهجاص 146,8 مؽاَس

ش جدُلىا على خلُلت واخذة ،ؤال و هي ؤهه سػم ألاظغ اللاهىهُت التي ظنها اإلاؽشع لخيامت       بن معىُاث الخلٍش

ت  الخذبحر اإلاالي الجهىي بال ؤنها جبلى ػحر واؿُت ملابل مٍاهش لعف خيامت هزا الخذبحر ،و التي جخدمل ؿيها ؤلاداسة اإلاشهٍض

ش اإلازوىسة ؤعاله مفذسها اإلاجلغ  اإلاعاولُت بلى حاهب ؤلاداسة الالممشهضة ،و  الذلُل على رلً ؤهه سػم ؤن خُثُاث الخلٍش

ؿخداؿ ،بال ؤن هزا ألاخحر ال ًضاٌ ألاعلى للخعاباث بدىم اخخفاـه الجهىي و الترابي في مجاٌ الخلُُم و  اإلاشاكبت و الا 

ػحر كادس على بلىسة ؤدواسه ألاظاظُت بلى واكع ملمىط في مجاٌ حىدة ؤداء جذبحر  محزاهُاث الجماعاث الترابُت و ظبل 

ت ؤن ًدشوىا ظاهىا بال بلشاساث  ـشؿها و في ملذمتها الجهاث ، خُث ال ًمىً للمجلغ ألاعلى للخعاباث و  مجالعه الجهٍى

ُاث هزه اإلاجالغ ًبلى سهُىا بُذها ـادسة  اًت في اإلالـاث التي جلشس بخالتها علُه ، هما ؤن العمل بخـى عً ظلىاث الـى

ش اإلاخعلم ببرهامج الخىمُت اإلاجالُت إلكلُم الخعُمت مىاسة اإلاخىظي و اعخباساجه . و هى ما ًاهذه الٍشؾ الضمني للخلٍش

خ  ش ـذس  بخاٍس ،في خحن ؤن الاجـاكُت ؤلاواس جم جىكُعها ؤمام سثِغ  2017ؤهخىبش     25العُاظُت ، خُث ؤن هزا الخلٍش

خ  ،باإللاؿت بلى ؤن كشاس العٌض الزي ؼمل مجمىعت مً الىصساء و  اإلاعاولحن و اإلاىخخبحن  2015ؤهخىبش    17الذولت بخاٍس

ظىذها في ـلب الىزُلت الذظخىسٍت لم ًىاهبه ؤي هىع مً اإلاداظبت الجىاثُت في بواس سبي اإلاعاولُت باإلاداظبت التي ججذ 

 ، ما ًجعلىا هدعاثل عً مذي حىدة ؤداء اللماء اإلاالي ؟ و  مذي اظخلاللُخه عً باقي ماظعاث اللشاس العُاس ي الشظمي ؟ 

على لىء ما ظبم ، ًمىىىا اللٌى ؤن معاولُت آلاؿاث التي حعشؿها خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي هي معاولُت       

و  ألاخضاب العُاظُت ) معاولُت اإلاىخخبحن ( 1 ما ًجعلىا  )معاولُت الىصساء  (جمامىُت ليل مً العلىت الخىـُزًت 

ً على ؤلاخاوت باألظباب و الاوعياظاث الخل  ُلُت لهزه الاخخالالث جم البدث عً بعن العبل لخجاوصها 1      مجبًر

                                                           
 6و1ص،  1143 سنة - أكتوبر ،"ادلتوسط منارة احلسيمة إلقليم اجملالية التنمية بربنامج ادلتعلق التقرير ادللك زلمد السادس خبصوص إىل ،''مذكرة مرفوعة اجمللس األعلى للحسابات -  1

. 
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 للىكىؾ على ألاظباب اإلاىلىعُت لهزه الاخخالالث ًمىً ؤن وعخخلفها مً خالٌ اإلاٍاهش الخالُت :       

 ظبت ؛عذم الالتزام بخىبُم مبذؤ ظُادة اللاهىن و  الدعاهل في اإلاخابعاث اللماثُت في بواس سبي اإلاعاولُت باإلادا -

 جذوي معخىي الخإهُل اللاهىوي للمىخخبحن ؛»  -

 الشػبت اإلالخت لالػخىاء و  جدلُم اإلافالح الصخفُت ؤو  لـاثذة اإلالشبحن ؛ -

 احعاع داثشة الؽىي في اظخعماٌ العلىت ؛ -

 الدعاهل و عذم الخىم باظترحاع اإلابالؽ اإلاىابلت للخعاثش اإلاترجبت عً اإلاخالـاث اإلاشجىبت ؛ -

 اث الجىاثُت لذ مشجىبي اإلاخالـاث ؛هضالت اإلاخابع -

 .«1جذوي واصع اإلاىاوىت و جشاحع آزاس اللُم ألاخالكُت على اإلاماسظاث و  اإلاعامالث اإلاجخمعُت -

  .كفىس ألادواس  الخىـُزًت للهُئاث الشكابُت   -

ب ؤن جترحم ؤعىاب خيامت الخذبحر اإلاالي الترابي على اإلاعخىي الجهىي        على لىء هزه ألاظباب ، لِغ مً الؼٍش

بلى بشوص عذة مماسظاث ػحر مؽشوعت ، مً كبُل جماسب اإلافالح و ؤلازشاء الؼحر اإلاؽشوع و جبذًذ و اخخالط ألامىاٌ 

مىخخبا و مىخخبت باإلاجالغ الجماعُت و   26»ًاهذه كشاس العٌض ألاخحر ٌ الىـىر ،و هى ما  العمىمُت و  اظخؼالٌ العلىت و 

ذ باإلامخلياث ت  و الؼشؾ اإلاهىُت بعبب عذم الخفٍش ، خالؿا إلاا  ًىق علُه البىذ «2مجالغ اإلالاوعاث و  اإلاجالغ الجهٍى

ذ ؤلاحباسي لبعن مى 54.06مً اللاهىن سكم  1العادط مً اإلاادة   خخبي اإلاجالغ اإلادلُت و اإلاخعلم بةخذار الخفٍش

ـحن ؤو ألاعىان العمىمُحن بممخلياتهم  . الؼشؾ اإلاهىُت و  بعن ؿئاث اإلاٌى

ؿـي ٌل لبابُت جىبُم مبذؤ ظُادة اللاهىن و ػُاب بشامج و جفىساث واضخت إلاياؿدت الـعاد على اإلاعخىي     

على معاساث الخذبحر اإلاالي الجهىي بن لم  ًخم الترابي ، مً الىبُعي ؤن جىعىغ ول ألاظباب العالـت الزهش  بؽيل ظلبي 

  .جذاسن ألامش بص يء مً الفشامت و  الخضم ، مً خالٌ بلىسة ظبل لإلـالح و  بذاثل لخجاوص  الاخخالالث 

ت مً ـىاع اللشاس العُاس ي باإلاؼشب ؿخذ عذة  ؤوساػ لإلـالح مً خالٌ   -برن  –ًلخض ي   هعب سهان الجهٍى

 آلاحي :

 

 لُق الحُاة الطُاضُت :شفافُت و جخ

م  - مشاحعت اإلالخمُاث الشادعت للـعاد اإلاخممىت باإلاىٍىمت الخضبُت و الاهخخابُت مً خالٌ جبني مُثاق » عً وٍش

 ؛  ووني لألخالكُاث مً وشؾ ألاخضاب العُاظُت و العمل على وؽش ممامُىه

                                                           
 .    19 -15، ص  1148 سنة - ماي ادلركزية للوقاية من الرشوة،''حنو بناء منظومة للحكامة اجليدة''، دراسة بطلب من رللس ادلستشارين،اذليئة  - 1

 )1111ماي  13) 4114شوال  6صادر يف  646.49.1( ، وصوال إىل مرسوم رقم  1111ماي  13)  4114شوال  6صادر يف  151.49.1ابتداء من مرسوم رقم  -  2
   . 1111يونيو  45ادلوافق  4114شوال  13، الصادرة بتاريخ  3591اجلريدة الرمسية : عدد رقم 
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ض ؼـاؿُت ؤلاداسة الترابُت مً خالٌ ههج ظُاظت بعالمُت إلخباس  - اإلاىاوىحن باألوؽىت و البرامج مع لمان حعٍض

 ؛ اخترام خم اإلاىاوىحن في الىلىج بلى اإلاعلىماث

جىلُذ بحشاءاث اعخماد اإلاحزاهُت ، و اعخماد آلُاث اإلاحزاهُت اإلاـخىخت مع الالتزام بىلع بحشاءاث إلاىع ؤي جداًل  -

 ؛ على معاوش جىـُز اإلاحزاهُت

 «11اث العمىمُت للذولت و اإلااظعاث العمىمُت و الجماعاث اإلادلُتجىخُذ اإلابادت و اللىاعذ اإلاخعللت بالفـل -

 ججوٍد أهظمت املزاقبت و  املطاءلت املالُت :

 عبر : 

اًت ، بخـعُل اإلاشاكبت البعذًت بذٌ اإلاشاكبت اللبلُت، مع الاخخـاً باإلاشاكبت الؽشعُت و  »  - الخخـُف مً خذة الـى

ذ باإلامخلياث سكم جذعُم ؿعالُتها ، مع لمان جـعُل ملخمُاث  مً وشؾ اإلاعاولحن عً  54116اللاهىن اإلاخعلم بالخفٍش

 «21جذبحر الؽإن اإلادلي

 عبر  : الحد من ظاهزة الفطاد إلاداري و  املالي :

اث ؛»  - ً على مخخلف اإلاعخٍى  بدماج مـاهُم الجزاهت و اللُم اإلاهىُت في مخىىاث التربُت و الخيٍى

ت و اإلاالُت لخبادٌ آلاساء و اإلالترخاث و ألاخيام الفادسة ؛  -  لمان سبي عالكاث مىخٍمت بحن اإلاداهم ؤلاداٍس

ُـت  18اظخفذاس كاهىن لخماًت الؽهىد و الطخاًا و اإلابلؼحن و مشاحعت الـفل  - مً الىٍام ألاظاس ي العام للٌى

ـحن اإلادلُحن في الخدالف اإلاى   لىعي إلاياؿدت الـعاد ؛العمىمُت لخِعحر اهخشاه اإلاٌى

 «31حصجُع اإلاؽاسهت اليؽىت للمجخمع اإلاذوي في مداسبت الـعاد -

 اعتماد ضُاضت جىائُت جدًدة ملكافحت الفطاد املالي :

 مً خالٌ : 

ُـي لللماء اإلاالي ؛   -  الاظخلالٌ الٌى

 جدفحن الجهاص اللماجي هيل مً الـعاد ؛ -

 جبني كماء مخخفق في مجاٌ مياؿدت الـعاد 1 -

 

 خاجمت :

ت 1       اهىالكا مما ظبم ، ًدبحن لىا ؤن خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي ، جىحي بلى كلم ؼذًذ خٌى مفحر الجهٍى

عُت التي حاء بها الذظخىس و اللاهىن الخىٍُمي للجهاث سكم  مً ؤظاط كاهىوي  111.14ؿبلذس  ما جمثله اإلالخمُاث الدؽَش

                                                           
 . 14 ص،   1141 سنة  -مارسب ، غر ادلاذليئة ادلركزية للوقاية من الرشوة ، ''اجلهوية ادلوسعة و مستلزمات احلكامة اجليدة والوقاية من الرشوة'' ،  -  1

 . 22 نفس ادلرجع السابق ، ص -  2

 . 23ص، نفس ادلرجع  -  3
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ن ؤحشؤة هزه اإلاشجىضاث على معخىي اإلاماسظت جىاحه عذة هلاثق ، مادام هىان لخيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي ، بال ؤ

كفىس في جىبُم مبذؤ ظُادة اللاهىن ، و  هى ما ًجعل باقي اإلالخمُاث اللاهىهُت اإلاشجبىت بديامت الخذبحر اإلاالي الجهىي 

  .معىلت الىـار و  عذًمت الجذوي 

ؿخجاوص ول اخخالالث و هىاكق خيامت الخذبحر اإلاالي الجهىي ، ًخىلب كبل ول ش يء ظُادة اللاهىن و  بعادة      

ت  ت  .الىمش في ؤهمُت دوس الىخب العُاظُت الجهٍى ت مىخخبت كٍى ؿمهما واهذ اللىاهحن مخلذمت ؿةن بسظاء ماظعاث حهٍى

ت ،  ؤهذاؾ الخىمُتكادسة على الخذبحر الجُذ للمىاسد اإلاالُت و جدلُم  ًبلى سهُىا بىىعُت هزه الىخب ، و هي  الجهٍى

ً و مشاكبت و مىاهبت هزه الىخب ، هما ؤن  معاولُت مللاة على عاجم ألاخضاب العُاظُت و العلىاث اإلاعىُت بخإهُل و جيٍى

ت  ، و مىذ ظلىت اللماء مياهخه  )الىالة  (ألامش ًخىلب بعادة الىٍش في معىشة حعُحن ألاشخاؿ اللاثمحن باإلاشاكبت ؤلاداٍس

الخلُلُت بجعله ـاخب الاخخفاؿ الىخُذ في ؿن ول اإلاىاصعاث اإلاشجبىت بمعاساث الخذبحر اإلاالي الجهىي ، و  رلً بىاءا 

1 ؿبلذس ما ًشجىض الخذبحر اإلاالي الجهىي على جىؿش اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت و كذس معلٌى مً ’’كاعذة ؿفل العلي’‘على 

 .ت ، بال ؤن الخذبحر العلُم لهزه اإلاىاسد ًبلى سهُىا باللاثمحن على جذبحرها الاظخلاللُ

 

 

 

 

 املزاجع : قائمت 

 الكتب : 

ت ، الىبعت ألاولى ، مىبعت ولُلي  -   2010مشاهؾ ، ظىت  –اإلاهذي بىمحر : الخيامت اإلادلُت باإلاؼشب و ظااٌ الخىمُت البؽٍش

. 

الجضء ألاٌو ، ميؽىساث اإلاجلت اإلاؼشبُت لإلداسة اإلادلُت و الخىمُت ، ظلعلت  –مدمذ ألاعشج : اللاهىن ؤلاداسي اإلاؼشبي  -

 . 2009، ظىت  61مىالُع العاعت ، العذد 

 املجالث العلمُت :

الح على لىء مؽشوع الخىم الزاحي ، اإلاجلت اإلاؼشبُت لإلداسة  - ت باإلاؼشب و بمياهُت ؤلـا خمُذ ؤبىالط : الخجشبت الجهٍى

 . 2009ؤهخىبش ، ظىت  –، ًىلُىص  88-87، عذد مضدوج ، اإلادلُت و الخىمُت 

ت العُاظُت''، اإلاجلت الذولُت ، العذد الثاوي - ت و الالمشهٍض ت ؤلاداٍس  1  1116، ظىت  صخُب خعً :''الجهت بحن الالمشهٍض

،  45خىمُت ، العذد عبذ هللا اإلاخىول ، مىكع الجهىة في اليعم الالمشهضي اإلاؼشبي ، اإلاجلت اإلاؼشبُت للاهىن و اكخفاد ال -

 . 2001ظىت 

ت  47.96اإلاهذي بً محر: الخىٍُم الجهىي باإلاؼشب: دساظت جدلُلُت لللاهىن  - اإلاخعلم بدىٍُم الجهاث ، ظلعلت الالمشهٍض

 . 1998، ظىت  6والجماعاث اإلادلُت ، العذد 

ظلعلت مىالُع العاعت  ميؽىساث اإلاجلت اإلاؼشبُت لإلداسة اإلادلُت و الخىمُت ، خالذ الؽشكاوي: البعذ العُاس ي للجهت ،  -

 . 1998، ظىت  16، العذد 
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ت في بعن الذٌو اإلاخلذمت و واكعها و آؿاكها باإلاؼشب '' ، اإلاجلت اإلاؼشبُت لإلداسة اإلادلُت و  - اإلاشحاوي عبذ الخم : '' الجهٍى

ل ، ظىت  -  8-7عذد مضدوج ، الخىمُت   1 1994ؤبٍش

 القواهين :

ف سكم  -  111114(،بدىـُز اللاهىن الخىٍُمي سكم  1115ًىلُى  7) 1416مً سممان  11ـادس في  1115181الٍهحر ؼٍش

 اإلاخعلم بالجهاث1

ف سكم  - خ 1.71.77الٍهحر الؽٍش اإلاخعلم بةخذار اإلاىاوم ، ميؽىس  ) 1971ًىهُى  16)  1391سبُع الثاوي   22بخاٍس

ذة الشظمُت عذد  خ  3060بالجٍش  . 1352، ؿ  ) 1971ًىهُى   23) 1391سبُع الثاوي  9، بخاٍس

ىال بلى مشظىم سكم  1111ماي  16)  1441ؼىاٌ  1ـادس في  18111911ابخذاء مً مشظىم سكم  -  1ـادس في  11111911( ، ـو

ذة الشظمُت : عذد سكم  )1111ماي  16) 1441ؼىاٌ  خ  6891الجٍش  1 1111ًىهُى  18اإلاىاؿم  1441ؼىاٌ  16، الفادسة بخاٍس

 (، بعً هٍام اإلاداظبت العمىمُت للجهاث و مجمىعاتها1  2017هىؿمبر23 سبُع ألاٌو ، ) 4الفادس في   2.17.449اإلاشظىم سكم -

خدذًذ آلالُاث و ألادواث الالصمت إلاىاهبت الجهت لبلىغ (، ب1117، )ًىلُى 1418ؼىاٌ  18ـادس في  2.17.304 اإلاشظىم سكم -

 خيامت حُذة في جذبحر ؼاونها  و مماسظت الاخخفاـاث اإلاىوىلت بليها1

(، بخدذًذ وبُعت و هُـُاث بعذاد و وؽش  2017ًىهُى 9) 1418مً سممان  14ـادس في  2.17.288 اإلاشظىم سكم -

اإلاخعلم   111.14مً اللاهىن الخىٍُمي سكم  249 اظبُت و اإلاالُت اإلاىفىؿ عليها في اإلاادةاإلاعلىماث و اإلاعىُاث اإلاممىت في اللىاثم اإلاد

 بالجهاث1

 الخطب امللكُت :

خ  - عُت الثامىت ، بخاٍس عُت الخامعت مً الىالًت الدؽَش الخىاب اإلاليي ، بمىاظبت اؿخخاح الذوسة ألاولى مً العىت الدؽَش

 .1111ظىت  –ؤهخىبش 14

 

ز و   الوثائق الزضمُت :التقاٍر

ش اإلاخعلم ببرهامج الخىمُت اإلاجالُت  - اإلاجلغ ألاعلى للخعاباث ،''مزهشة مشؿىعت بلى اإلالً مدمذ العادط بخفىؿ الخلٍش

 1 1117ظىت  -إلكلُم الخعُمت مىاسة اإلاخىظي"، ؤهخىبش 

م العذالت و الخىمُت،'' اللىاهحن الخىٍُمُت الخاـت بالجماعاث الت - ت مجلغ الىىاب : ؿٍش ل الجهٍى رابُت و سهان ججًز

ع اللىاهحن اإلاخعللت بالجماعت الترابُت على لىء ملخمُاث دظخىس  ، 1111اإلاخلذمت''،خفُلت مىاكؽت ؿشق ألاػلبُت بمجلغ الىىاب إلاؽاَس

 1  1115ظىت 

ت للىكاًت مً الشؼىة ،''هدى بىاء مىٍىمت للخيامت الجُذة''، دساظت بىلب مً مجلغ اإلاعد - ً ، ماي  الهُئت اإلاشهٍض  -ؽاٍس

 1    1115ظىت 

ت اإلاىظعت و معخلضماث الخيامت الجُذة و الىكاًت مً الشؼىة '' ،ماسط - ت للىكاًت مً الشؼىة، '' الجهٍى   -الهُئت اإلاشهٍض

 1  1111ظىت 
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 امللخص :

مت اؾخغالٌ الىفىط مً ازُغ نىع الفؿاص ؤلاصاعي اإلاجغمت ليىهه ًلىم ٖلى اإلاخاحغة بالىفىط وما ًترجب ٖليها مً أزاع حٗخبر    حٍغ

خُث جسلم  ٖضم زلت اإلاىاًَ في اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الوٗضام الدؿاوي أمام اإلاغافم  ؾلبُت حٗىص ٖلى ؤلاصاعة الٗامت بهفت زانت،

لى هُبت الضولت واخترامها في هٓغ ألافغاص بهفت ٖامت.   الٗامت و اكخهاعها ٖلى أشخام مُٗىحن، ٖو

ت مً ؤلاحغاءاث زغوحا ًٖ     حن ) الفغوس ي واإلاهغي( بمجمٖى مت فلض زهها اإلاكٕغ الجؼائغي واإلاكٖغ وهٓغا لخهىنُت هظه الجٍغ

ُفت. ُفت ومى٘ اؾخغالٌ الْى ت مً الؿلىواث اإلاىافُت لها وؤلاججاع بأٖماٌ الْى ُفت ؤلاصاٍع  اللاٖضة الٗامت ، وطلً مً احل خماًت الْى

غهؼ هضا البدث ٖل   مت اؾخغالٌ الىفىط وأعوانها والٗلىباث اإلالغعة لها في ول مً اللاهىن الجؼائغي ٖلى يىء ٍو ى ئًًاح مفهىم حٍغ

  ، واللاهىهحن )الفغوس ي واإلاهغي(. 06/01كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه عكم 

ت غحر مؿخدلت    -اؾخغالٌ الىفىط   الكلماث املفخاخُت: ىم ال  –الاججاع بالؿلُت    –مٍؼ   -ىفىط اإلاٖؼ

ABSTRACT: 

the crime of influence peddling is one of the most dangerous forms of administrative corruption 

criminalized because it is based on trading in influence and its negative effects on public 

administration in particular, as it creates the citizens' mistrust of public institutions because of the 

inequality before the public utilities and be limited to certain persons, and the reputation of the 

state and it respect in the eyes of individuals in general. 

Given the specificity of this crime, the Algerian legislator and the legislators (French and 

Egyptian) singled them out for a set of measures deviating from the general rules, in order to protect 

the civil service from behaviors that are incompatible with it, trafficking in functions and preventing 

the abuse of the function. 

this research focus on clarifying the concept of the crime of influence peddling, its elements 

and the penalties prescribed for it in both the Algerian law in accordance with the law of  preventing 

and combating corruption No: 06/01 and the two laws (French and Egyptian). 
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 ملدمت: 

صازل الضولت بكيل ملحّى  واؾخغالٌ الىفىط في  للض اهدكغث في الىكذ الحايغ وؾائل اإلادؿىبُت والىؾاَت   

في قتى مجاالث الحُاة، وأنبدذ مً بحن مكىالث الفؿاص ؤلاصاعي طاث الخُىعة ٖلى وحه الخهىم في مجاٌ جىلي 

ائف الٗامت، خُث أنبذ ألامغ وهأهه واك٘ البض أن ٌٗترف به الجمُ٘، وؾُف ؾلِ ٖلى عكاب البؿُاء مً الىاؽ،  الْى

ُفت الٗامت صون أن ًدباصع ئلى الظهً ؾإاٌ ؾاطج، وهى، هل لضي اإلاخلضم للخُٗحن أو فال وؿخُُ٘  أن هخدضر ًٖ الْى

ت واؾُت أم أن أمغه هلل أن قاء حٗله ًخلضم في  التركُت  أو لخللض اإلاىانب اللُاصًت أو ختى الؿاعي في الجهت ؤلاصاٍع

ُفت الؿعي للخُٗحن صون أن ًىاله، وئن قاء حٗله ال ًفىغ في طل م الْى له في ؾلىن ٍَغ ً ولُت، وفي ولخا الحالخحن فٍُغ

 1الٗامت قبه مغلم، اللهم ئال ئطا واهذ هىان معجؼة.

وئطا جفدهىا هظه الٓاهغة بص يء مً الخأمل وحضهاها جىثر في اإلاجخمٗاث الٗغبُت بهفت زانت ووافت الضٌو   

اإلاالُت والاؾدُالء ٖلى ألامىاٌ الٗامت وجفص ي مغى الغقىة الىامُت بهفت ٖامت، والتي جخجؿض في ول مً الازخالؾاث 

ائف الٗامت ُفي والتربذ مً الْى  .2والاؾخغالٌ الْى

لى هظا   البدث هماًلي:  ئقيالُتجُغح  ألاؾاؽٖو

مت اسخغالل الىفىذ  وما هي الجصاءاث امللسزة مً  ؟كُف عالج املضسع الجصائسي واملضسعين املصسي والفسوس ي جٍس

 اجل زدعها.

 :آلاجُتهُغح الدؿاؤالث  ؤلاقيالُتو لإلحابت ٖلى هظه 

مت اؾخغالٌ الىفىط  -1  .؟ما مفهىم حٍغ

مت اؾخغالٌ الىفىط أعوانماهي   -2  .؟حٍغ

 .ماهي الجؼاءاث اإلالغعة مً احل ميافدتها ؟ -3
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مت اسخغالل الىفىذ في كل مً اللاهىن الجصائسي واللاهىهين  املبدث ألاول: ألاخكام املىطىعُت لجٍس

 )الفسوس ي واملصسي(.

ني مما ألؼم الضٌو    مت اؾخغالٌ الىفىط طاث زُىعة هبحرة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضولي أو الَى للض أنبدذ حٍغ

 الخىخل إلاٗالجتها وعصٖها، إلاا لها مً جأزحر ؾلبي وهخائج  هضامت ، ٖلى ؤلاصاعة الٗامت ومإؾؿاث الضولت. 

ف الٗام ولِؿذ    ُفت الٗامت ما هي ئال جيلُف للمْى فا أو امخُاػا ًدم أن ًخهغف بها هُفما طلً أن الْى حكٍغ

واؾخغالٌ الىفىط هى أخض مٓاهغ الفؿاص ؤلاصاعي اإلاجغمت، لحخه الخانت ٖلى اإلاهلحت الٗامت،قاء، بدُث ًلضم مه

 فىثحر مً أصحاب الؿلُاث والىفىط وىهىا زغوة َائلت هدُجت مماعؾتهم للفؿاص ؤلاصاعي.

مت، اعجأي ول  حن اإلاهغي والفغوس ي وصلً بٗض مهاصكتهم  وهٓغا لخُىعة هظه الجٍغ مً اإلاكٕغ الجؼائغي واإلاكٖغ

ئلى جلىحن كاهىهيهما الضازلي، وصلً مً احل مىاهبت الخُىعاث الحانلت ٖلى  الفؿاص ٖلى اجفاكُت ألامم اإلاخدضة  إلايافدت

 .اإلاؿخىي الضولي

مت اسخغالل الىفىذ. املطلب ألاول: ف جٍس  حعٍس

مت اؾخغالٌ الىفىط البدث     فها اللغىي والانُالحي، زم بُان مجاٌ الخفغكت بُنها  أوال جلخط ي صعاؾت حٍغ في حٍٗغ

 وبحن الجغائم اإلاكابهت لها.

 الفسع ألاول: حعٍسف اسخغالل الىفىذ لغت

 ئن مً الًغوعي الخٗغف ٖلى اإلاغاص باؾخغالٌ الىفىط في اللغت إلاٗغفت اإلالهىص مىه انُالخا.  

مت اؾخغالٌ الىفىط اإلاؼم٘ صعاؾتها جترهب مً ولمخحن هما   هفىذ  – اسخغاللئن حٍغ

والغلت واخضة  الفائضة ًمىً أن ًظعه الىفىط لهاخبه مً فائضة، وهى أزض غلت الص يء أو  وهى ما: لغت اسخغالل

 1الغالث

 .2ازترق وجسلل، واإلالهىص به ألامغ الىافظ، أو اإلاُإ أي-هفر  -: واإلالهىص به في اللغت لغت الىفىذ

مت اسخغالل الىفىذ اصطالخا:  الفسع الثاوي:   ف جٍس  حعٍس

لصد باسخغالل الىفىذ ف بحن ػمالئه والٗاملحن مٗه، واللىة اصطالخا ٍو : صعحت الخأزحر التي ًخمخ٘ بها اإلاْى

 3مهضع كاهىوي أو ؾىض  أيهظا  لخأزحرهًيىن  أنواللضعة ٖلى اجساط ؤلاحغاءاث بُغق غحر كاهىهُت ومً صون 
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ت مًو   مفغوى الؿلُت الٗامت  بأهه اإلاخاحغة بالىفىط للحهٌى أو مداولت الحهٌى لهاخب اإلاهلحت ٖلى مٍؼ

ُفخه  .1بضاًت أهه ال قأن لها بأي ٖمل  أو امخىإ صازل في خضوص ْو

ه الىفىط لضي البٌٗ   اٌ حمً ع  هما ٌٗغف بأهه هٕى مً ؤلامياهُت والخلضًغ، ول منهما حؼء مً اليل الظي ًدٍى

ؾلُت وجأزحر  أًًاى هفوجلضًغ  ئمياهُتوىهه  ئلىيافت الؿلُت الٗامت الظي بُضهم كًاء مهالح طوي الكأن، فالىفىط بال 

 2.وكىة ووحاهت

مت اسخغالل الىفىذلثالفسع الثا ف جٍس  في الفله الجىائي: : حعٍس

ٗاث الجىائُت، وهي مً نىع الفؿاص   مت اؾخغالٌ الىفىط مً الجغائم اإلاٗاكب ٖليها مً مسخلف الدكَغ حٗخبر حٍغ

مت الغقىة.  اإلاؿخدضزت واإلاؿخللت ًٖ حٍغ

مت، فلض ٖغفها الضهخىع  فلض ، ٖلى أنها: "اججاع في 3الدًً عبد الىهاب صالححٗغى فلهاء اللاهىن لهظه الجٍغ

ُفي".  ؾلُت خلُلُت أو مىهىمت للجاوي ٖلى اإلاسخو بالٗمل  الْى

الؿعي لضي الؿلُاث الٗامت أو الجهاث الخايٗت  "، ٖلى أنها:4الدسىقي علي إبساهُممدمد هما ٖغفها الضهخىع 

ُفت الؿاعيلق  ."غافها لخدلُم  غاًاث أو الىنٌى ئلى مىاف٘ جسغج ًٖ صائغة ْو

م ئؾاءة اؾخسضام الىفىط هي الحُلىلت صون وكٕى ألايغاع اإلاترجبت خخما أو اإلاخىكٗت   وهدً هغي ئن الغاًت مً ججٍغ

 مً مباقغجه واللجىء ئلُه لخدلُم مىاف٘ ومؼاًا غحر مكغوٖت.

واإلاهلحت اإلاغاص خماًتها بالىهىم اللاهىهُت التي ججغم ئؾاءة اؾخٗماٌ الىفىط جخمثل في اإلادافٓت ٖلى هؼاهت    

فا ٖاما، ونُاهت الثلت  ُفت الٗامت ئطا وان الجاوي مْى الٗمل، واليكاٍ الظي جباقغه ؤلاصاعة، ومى٘ اؾخغالٌ هفىط الْى

فحن الٗمىمُحن.الٗامت في الجهاػ ؤلاصاعي ئن وان الىفىط الحلُل ىم مً غحر اإلاْى  ي أو اإلاٖؼ

مت اسخغالل الىفىذ وما ٌضابهها مً الجسائم. سابعالفسع ال     : الفسق بين جٍس

 وؤلازالًٌلهض بالجغائم اإلاكابهت الؾخغالٌ الىفىط ول ما ًضزل في خىم اؾخغالٌ الىفىط مً اججاع بالىُْفت   

ف الخدلي ب ًمىً الخلِ بحن هظا اإلاهُلح وما ٌكابهه مً مهُلحاث حٗىص  ئطها، بىاحب الجزاهت الظي وان ٖلى اإلاْى

مت الغقىة جم جمُحزها وصاعس ي اللاهىن  ألافغاصٖليها ول مً  ُفت ًٖ حٍغ مت اؾخغالٌ الْى لى هظا وان لؼاما جمُحز حٍغ ، ٖو

مت   اؾخغالٌ الىُْفت. ئؾاءةًٖ حٍغ
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مت اسخغالل أوال مت السصىة الىفىذ: جمُيز جٍس  .عً جٍس

مت اؾخغالٌ الىفىط، ب    مت الغقىة ًٖ حٍغ ُفخه  ن الغقىةأجخمحز حٍغ ف الٗام بأٖماٌ ْو ٖباعة ًٖ اججاع اإلاْى

ضا به أو فائضة أو ُُٖت هٓحر أصاء أو امخىإ ًٖ أصاء ٖمل ًضزل في هُاق  ف أو ما ًللى ٖو م ما ًخللاه اإلاْى ًٖ ٍَغ

ُفخه ف الٗام ٖلى اللُام بٗمل  ،1ْو ىم مدمله اإلاْى في خحن أن اؾخغالٌ الىفىط ًلىم ٖلى اؾخغالٌ هفىط خلُلي أو مٖؼ

 .2مٗحن

مت ًجب   السكً املعىىي .  –  السكً املادي  - السكً املفترض الثالزت وهي : ألاعوانًخىافغ فيها  أنومثلها مثل أي حٍغ

مت الغقىة  فالغهً اإلافترى   ف الٗام ومً في خىمه، فك أن فُجبفي حٍغ مت أنها قأجخىافغ في مغجىبيها نفت اإلاْى ن حٍغ

ف مسخو بالٗمل الظي جللى اإلالابل مً أحل اللُام به.اؾخغالٌ الىفىط،  يبغي أن ًيىن هظا اإلاْى  ٍو

مت الغقىة في هو واخض، وطلً في الفلغة ) مً  ،3(25( مً اإلااصة )02خُث هجض أن اإلاكٕغ الجؼائغي كض خهغ حٍغ

ف  كاهىن الىكاًت مً الفؿاص و ميافدخه، خُث اقتٍر باليافت أن ًخىافغ في مغجىب الغقىة الؿلبُت نفت اإلاْى

ف  ف مسخو بالٗمل الظي جللى اإلالابل مً أحل اللُام به، طلً أن ازخهام اإلاْى الٗمىمي، ًيبغي أن ًيىن هظا اإلاْى

م ُفت هأؾاؽ بأصاء ٖمل أو الامخىإ ٖىه بملابل هى قٍغ للُام حٍغ ت الغقىة الؿلبُت، طلً ألن فىغة الاججاع بالْى

مت ف غحر مسخو بالٗمل اإلاُلىب مىه، وبالخالي ال جلىم الجٍغ م جيخفي ئطا وان اإلاْى  .4الخجٍغ

( مً 11-432،و اإلاكٕغ الفغوس ي في اإلااصة )5(111ئلى 103هظلً هو ٖليها كاهىن الٗلىباث اإلاهغي ٖليها في اإلاىاص مً ) 

( مً كاهىن الٗلىباث الفغوس ي 182ختى  177ٗلىباث الجضًض، خُث حم٘ في هظه اإلااصة ههىم اإلاىاص مً )كاهىن ال

 اللضًم.

ف بأزظوفي الغهً اإلااصي  َلب فائضة ماصًت،أو كُامه بٗمل مٗحن أو امخىاٖه ًٖ اللُام بٗمل مً  أو كبٌى  أو  ًلىم اإلاْى

ُفخه، وؾىىضح في الىلاٍ الخالُت الهىع اإلاسخلفت ليكاٍ اإلاغحص ي.  أٖماٌ ْو

مت الغقىة لصخو مٗحن ًخًمً مباصلت  طلب الفائدة:   الُلب هى ئبضاء الغغبت مً أخض اإلاساَبحن بىهىم حٍغ

ذ أو مؿخيخ ج هأن ٌٗمل أو ًإزغ أو أن ًمخى٘ ًٖ أصاء ٖمله لحمل الغحر ٖلى ٖغى أو جلضًم الهضًت أو الفائضة بكيل نٍغ

ض بأخضهما  .1اإلاىفٗت أو الٖى

                                                           
 .422، ص 4119 لبنان، ، منشورات احلليب احلقوقية،تحليل ظاهرة الفقرعبد الرمحن زلمد العيسوي،  -1

.451مرجع سابق، ص زلمد إبراىيم الدسوقي علي،  - 2 
، الفساد ومكافحته المتعلق بالوقاية من، 4112فرباير  41ىـ ادلوافق لـ  0248زلرم عام  40ادلؤرخ يف  10/ 12القانون رقم  ( من42دلادة )من  الفقرة الثانية -3

اجلريدة الرمسية  4101أوت  41، ادلؤرخ يف 01/12،ادلعدل وادلتمم مبوجب األمر رقم 4112مارس  18، الصادر يف 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد 
ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اجل4100أوت  14، ادلؤرخ يف 00/12، وادلعدل مبوجب القانون رقم 4101سبتمرب  10مؤرخ يف  21للجمهورية اجلزائرية، عدد 

 .     4100أوت  01ادلؤرخ يف  22عدد 
 .022ص  مرجع سابق،حاحة عبد العايل،  -4
 .12، ص 4100وادلراجع، القاىرة،  ، ادلركز ادلصري للبحوثجريمة رشوة الموظف العامرشا فاروق أيوب،   -5
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ف آطاها ناغُت لضي الُغف آلازغ فاهه بالخأهُض ؾُجض نضي لُلبه لضي اللاهىن الظي  وفي خاٌ لم ًجض اإلاْى

 .2ا اخخُاَُاٖاكب ٖلى الُلب صون اؾخجابت مً الُغف آلازغ بىنفه حغم

ف  ُفي وافخلاصه للخدضًض، هأن ًُلب اإلاْى كتٍر في مًمىن الُلب أن ًيىن مُٗىا مً خُث الٗمل الْى َو

مت الهخفاء اليكاٍ ؤلاحغامي، هما أن الفائضة  عقىة إلاؿاٖضة الغاش ي في ول ما ًخهل بكإون ٖمله، فال جلىم الجٍغ

كابلُتها للخدضًض وئن وان اإلاخللي للفائضة شخها آزغ غحر بدؿب ألانل ًدبلى أن جيىن مٗغفت في الُلب لىً جبلى 

ف للفائضة  اإلاغحص ي ًفترى هىا جدلم مهلحت ما للمغحص ي مً جللي هظا ألازحر للفائضة ئلى حاهب طلً ال ًإزغ َلب اإلاْى

مت  .3لغحره ٖلى صوعه هفاٖل للجٍغ

 أخر الفائدة وكبىل الىعد بها:

اإلاُلىبت في خُاػة اإلاغحص ي ئطا واهذ طاث َبُٗت ماصًت )أو ًباقغ اإلاغحص ي هى صزٌى الفائضة اإلاٗغويت أو  ألاخر 

 ٖليها ؾلُتها ئطا واهذ طاث َاب٘ مٗىىي( م٘ ئصاعة الخهغف فيها.

فُخدلم بمىافلت اإلاغحص ي ٖلى ٖغى مالئم ملضم مً الغاش ي بفائضة الخلت، ؾىاء واهذ هظه اإلاىافلت  أما اللبىل 

دت اللٌى أو الىخابت أو ؤلا  ف باللُام بملابل نٍغ ف هما لى ٌكٕغ اإلاْى قاعة أو مىافلت يمىُت ًجؿضها ؾلىن اإلاْى

 .4الفائضة

مت  واإلاهم في هاجحن الهىعجحن مً نىع اليكاٍ ؤلاحغامي أن الغاش ي هى مً ًأزظ ػمام اإلاباصعة وجىخمل الجٍغ

ٗنى أن ئحجام الغاش ي ًٖ جلضًم الُُٗت بالخىافم، وبهغف الىٓغ ًٖ جىفُظ ول مً الغاش ي واإلاغحص ي إلاا جىافلا ٖلُه، بم

مت  .أو جىىب اإلاغحص ي ًٖ جىفُظ ملابل الفائضة ًل٘ زاعج ئَاع ماصًاث الجٍغ

مت اؾخغالٌ الىفىط ًٖ الغقىة في أن ملابل الفائضة في اؾخغالٌ الىفىط هى اؾخغالٌ الىفىط خلُلي  وجسخلف حٍغ

ىم للحهٌى أو مداولت الحهٌى ٖلى محزة ما، أما   ملابل الفائضة في الغقىة كُام بٗمل مً أٖماٌ الىُْفت.أو مٖؼ

مت الغقىة في  ُفت م٘ حٍغ مت اؾخغالٌ الْى الٗامت، فهي مً الجغائم التي  ؤلاصاعةٖلى جل٘  أنهاوبظلً جدكابه حٍغ

ُفُت مً   أماهتجسل باإلاهالح الٗامت فىالهما جمـ بمهلحت اإلاجخم٘ والضولت، وهما مً الجغائم اإلاسلت بالىاحباث الْى

ُفت  ئلىواهدغاف ٖما ٌٗهض به اللاهىن  ت في مماعؾت الْى ف مً ؾلُت جلضًٍغ ف  ئلى ئيافتاإلاْى نفت الجاوي وهى اإلاْى

 الٗام.

 

                                                                                                                                                                                           
 .429، ص 4100ادلركز ادلصري للبحوث وادلراجع القاىرة، ، الجديد في جرائم المال العامرفيق زلمد سالم،  -1
 .421، ص سابقرفيق زلمد سالم، مرجع  -2
 .094ص  .4119اجلنزوري، جرمية الرتبح، دار النهضة العربية، القاىرة،  السيد زلمد أمحد -3
 .22، ص 4100القاىرة،  ، دار النهضة العربيةلمسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل اإلعالم، ارأفت جوىري رمضان -4
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مت اسخغالل الىظُفت :ثاهُا:   مت اسخغالل الىفىذ عً جٍس  جمُيز جٍس

ُفت مت اؾخغالٌ الْى ُفخه أو مىهبه  حٗغف حٍغ ف لهالخُاث وؾلُاث ْو ٖلى أنها اهدغاف وئؾاءة اؾخٗماٌ اإلاْى

ت غحر مؿخدلت لىفؿه أو لغحره مت ،ٖلى هدى ًسغق اللىاهحن والخىُٓماث بغغى جدلُم مٍؼ مت اؾخغالٌ الىفىط وحٍغ  وحٍغ

مخان جمؿان بيل مً الثلت وهؼاهت الؿلُت الٗامت والتي  ئؾاءة ُفت هما حٍغ جخهغف وفلا  أنًفترى فيها اؾخغالٌ الْى

 لىهىم اللاهىن.

مخحن التي ًهٗب الفهل بُنهما،  ئلىوؾىداٌو الخُغق  مت اؾخغالٌ الىفىط  ئطالخمُحز بحن الجٍغ هىان مً عبِ حٍغ

ُفت وعبُها بها،  مت اؾخغالٌ الْى ُفت بجٍغ مت اؾخغالٌ الىفىط واؾخغالٌ الْى ٗاث التي جىاولذ حٍغ وهىان بٌٗ الدكَغ

مت الغ   قىة في فهل واخض.وحٍغ

مت اسخغالل الىظُفت: أوجه -1 مت اسخغالل الىفىذ وجٍس  الدضابه بين جٍس

مت اؾخغالٌ الىفىط واؾخغالٌ الىُْفت  م ول مً حٍغ ُفت  أنحٗخبر الٗلت مً ججٍغ ف والْى ولهما تهبِ بىغامت اإلاْى

جٗله ًخجه فُما بٗض  ئهغامُاثمً ًخلاض ى مً الىاؽ  مجزلت وججٗله فيالٗامت،   ئلىهٓحر مجهىصه الظي اؾخفاصوا مىه ٍو

ُفي ًمىً  أنالغقىة خُىما ًدبحن له  ًسالن بالثلت الٗامت،  أنهما أيغحر اإلاكغوٕ،  ؤلازغاء ئلىًيىن ؾبُال  أنالٗمل الْى

 جخهغف وفم اللاهىن. أنهاوهؼاهت الؿلُت التي ًفترى فيها 

مت اسخغالل الىظُفت: أوجه -2 مت اسخغالل الىفىذ وجٍس  الاخخالف بين جٍس

مت    ف هى الحهٌى ٖلى مىاف٘ غحر اإلاؿخدلت، والظي ًهٗب  أنجلخط ي الجٍغ ًيىن الغغى مً الؿلىن اإلااصي للمْى

،  ئزباجه مت اؾخغالٌ الىُْفت هى ماو في غُاب ول مً الُلب واللبٌى مت اؾخغالٌ الىفىط ًٖ حٍغ ال ٌكتٍر  ئط، ًمحز حٍغ

مت  ت، بل جلىم ٖىض اللُام بٗمل  أو ًُلب الجاوي  أن ألازحرةفي الجٍغ بغغى الحهٌى مً  أصاءهالامخىإ ًٖ  أو ًلُل مٍؼ

ت غحر مؿخدلت.  اإلاؿخفُض مً ؾلىهه ٖلى مٍؼ

ف الٗام الظي ججاوػ ال جل٘   ُفت ئال مً اإلاْى مت اؾخغالٌ الْى مت  أماخضوص ؾلُخه الظي خضصها له اللاهىن،  حٍغ حٍغ

فا ٖاما  اؾخغالٌ الىفىط ال يهم يىن هظا الصخو ًخمخ٘ بىفىط خلُلي  أو فيها نفت الصخو وان مْى ىم ،  أو ال، ٍو مٖؼ

ؿخٗمل هظا الىفىط لجلب  ت غحر مؿخدلت.  أو َو  مً احل جدلُم مٍؼ

مت اسخغالل الىفىذ املطلب الثاوي:  أزكان جٍس

مت مً عهً ماصي ومٗىىي، وفي بٌٗ ا  لحاالث ٌكتٍر اإلاكٕغ جىافغ نفت مدضصة أو واكٗت مدضصة كبل جخيىن أي حٍغ

 وكٕى عهنها اإلااصي.

مت اؾخغالٌ الىفىط،وهظا ًُبم ٖلى  أعوان هظه  ووافت حغائم اإلااٌ الٗام، ولظلً في الىلاٍ الخالُت ؾىداٌو جىيُذ حٍغ

مت  .الجٍغ
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مت الفسع ألاول: الضسط املفترض  اسخغالل الىفىذ لجٍس

خضاء ٖلى اإلااٌ الٗام ؾىاء  هالخٔ أن اإلاكٕغ حن  )اإلاهغي أو الفغوس ي(، في وافت حغائم الٖا الجؼائغي واإلاكٖغ

، ٌكتٍر جىافغ قٍغ مفترى مً مسخلف الجغائم اؾخغالٌ الىفىط، وحغائم الازخالؽ والاؾدُالء والتربذ والغضع وغحر طلً

مت ؾىاء اإلااصي أو اإلاٗىىي، ولظلً ؾيخُغق   .ئلى حٍٗغف الكٍغ اإلافترى كبل وكٕى أعوان هظه الجٍغ

فاث ٌٗغف الضهخىع عأفذ حىهغي  ٖلى أهه :"ٖمل كاهىوي أو واكٗت كاهىهُت أو  الضسط املفترضومً بحن الخٍٗغ

مت بضونها مت بمجغص اهخماٌ ، خُث نفت كاهىهُت ال جلىم الجٍغ ًخدمل الجاوي اإلاؿإولُت الجىائُت الىاحمت ًٖ وكٕى الجٍغ

متعهنها اإلااصي واإلاٗىىي، و   .1لىً في بٌٗ الحاالث اإلاكٕغ أوحب جىافغ ٖىانغ أزغي زاعج هُاق الجٍغ

مت وهظه  ت ومٗانغة للجٍغ مت وكض جيىن زاهٍى وكض جيىن ئعاصًت أو نفت في الجاوي أو واكٗت ؾابلت ٖلى وكٕى الجٍغ

ختى ًىنف وكاَه  ، أي ألاعوان التي ًفترى جىافغها وكذ مباقغة الفاٖل ليكاَهباألزكان املفترطتالٗىانغ حؿمى 

مت  .2بٗضم اإلاكغوُٖت وجلىم به الجٍغ

مت اؾخغالٌ الىفىط، والجغائم ألازغي اإلاغجبُت باإلااٌ الٗام قٍغ مفترى ًلؼم جىافغه كبل  واقتٍر اإلاكٕغ في حٍغ

مت.  وكٕى الجٍغ

ب مً كاهىن الىكاًت مً الفؿاص  /فلغة 2اإلاكٕغ الجؼائغي هو في اإلااصة  أناللاهىن الجؼائغي هجض  ئلى بالغحٕى

ف الٗمىمي، وطلً يمً اللاهىن عكم  ، وطلً ٖلى 2006فبراًغ  20اإلاإعر في  06/01وميافدخه، ٖلى اإلالهىص باإلاْى

 3الىدى آلاحي:

ا أو كًائُا، أو ًٖى في أخض اإلاجالـ الكٗبُت اإلاىخسبت،  -أ ُٗا أو جىفُظًا أو ئصاٍع ول شخو ٌكغل مىهبا حكَغ

 مُٗىا أو مىخسبا صائما أو مإكخا، مضفٕى ألاحغ أو غحر مضفٕى ألاحغ، بهغف الىٓغ ًٖ عجبخه أو أكضمُخه.ؾىاء وان 

ؿاهم بهظه الهفت في زضمت هُئت  -ولى مإكخا-ول شخو آزغ ًخىلى -ب ُفت أو ووالت بأحغ أو بضون أحغ، َو ْو

أؾمالها، وأًت مإؾؿت أزغي جلضم ٖمىمُت أو مإؾؿت ٖمىمُت، أو أًت مإؾؿت أزغي جملً الضولت ول أو بٌٗ ع 

 زضمت ٖمىمُت.

٘ والخىُٓم اإلاٗمٌى بهما. -ج  ف ٖمىمي أو مً في خىمه َبلا للدكَغ  ول شخو آزغ مٗغف بأهه مْى

خضاء ٖلى ألامىاٌ الٗامت،  ف الٗام في زهىم حغائم الٖا فا مدضصا للمْى أما اإلاكٕغ الجىائي الفغوس ي لم ًً٘ حٍٗغ

ف الٗاممىخفُا ببُان اإلالهىص  مت ٖلى خضا، هظا بسالف الفله واللًاء اللظًً اججها هدى جدضًض  باإلاْى بهضص ول حٍغ

ف الٗام في هظه الجغائم  .خُث أُُٖا له مضلىال واؾٗا نفت اإلاْى

                                                           

.  232رأفت جوىري رمضان، مرجع سابق، ص  - 1 
 .412، ص 4112، دار النهضة العربية، القاىرة،  شرح قانون العقوباتسيد عتيق،  -2
 الفقرة/ ب من قانون الفساد ومكافحتو اجلزائري، السالف الذكر. 14ادلادة  -3



صاوش زفُم د. ع امللازن   ع الجصائسي والدضَس مت اسخغالل الىفىذ في الدضَس  جٍس

 

املسكص الدًملساطي العسبي . بسلين  املاهُا    -  2020دٌسمبر/كاهىن الاول  - 4 مج، 26مجلت العلىم السُاسُت و اللاهىن . العدد 122   

 

ؿخىي أن ًيىن هظا الٗمل اإلاؿىض ئلُه بمىحب  فا ٖاما ول مً أؾىض ئلُه ٖمال له نفت الٗمىمُت،َو فُٗخبر مْى

فحن الٗمىمُحن خيام ألاكالُم والٗمض واإلاكاًش وعحاٌ البىلِـ اللىاهحن أواللى  ت، فُٗخبر مً اإلاْى ائذ أو اللغاعاث ؤلاصاٍع

والٗاملحن بمجاٌ الخمٍغٌ،ومأمىعي الجماعن والٗاملحن بأمً السجىن واإلايلفحن بدغاؾت ألامىاٌ الٗامت ومفدص ي 

حن  .1الصحت واللًاة واللاصة الٗؿىٍغ

ف الٗام ومً في خىمه وباؾخلغاء الىهىم اللا  هىهُت في كاهىن الٗلىباث الفغوس ي، والتي جىاولذ مهُلح اإلاْى

ف الٗام وئهما ازخلف ألامغ مً هو حىائي  وؿخُُ٘ أن هبحن أن اإلاكٕغ الجىائي الفغوس ي لم ٌٗخىم مفهىما واخضا للمْى

ف الٗا جب ليي ًخم جُبُم هظا الىو الىكىف بضءا ٖلى اإلالهىص باإلاْى م في ول خالت أو في ول هو مً جلً ئلى آزغ، ٍو

 الىهىم.

ف الٗام في الجغائم اإلااؾت بجزاهت الىُْفت الٗامت   مت مدل وبالغحٕى ئلى مفهىم اإلاْى ، وبالخدضًض في الجٍغ

فىن في كاهىن الٗلىباث الفغوس ي صعاؾدىا ، هجض أن اإلاكٕغ الجىائي الفغوس ي كض جىؾ٘ في ألاشخام الظًً ٌٗضون مْى

مت الغقىة واؾخغالٌ الىفىط ٖلى الىدى الىاعص بىو اإلااصة  مً كاهىن الٗلىباث الجضًض 2(432/11)ٖمىمُىن في هُاق حٍغ

ههذ اإلااصة اإلاظوىعة ٖلى مً كاهىن الٗلىباث اللضًم(، خُث  182ئلى  177)وهى الىو الظي ًلابل ههىم اإلاىاص مً 

في الؿلُت الٗامت، أو ميلف  1000000أهه: " ٌٗاكب بالحبـ مضة ٖكغة أٖىام والغغامت  ًىعو ول شخو مً مْى

م مباقغ أم غحر مباقغ،  بمهام مغفم ٖام، أو ناخب جمثُل هُابي ٖام، َلب، أو كبل بضون وحه خم، وؾىاء بٍُغ

ىصا أو مىدا، أو ممحزاث مً  ُفخه، أو مهمخه، لى ٖغويا، أو ٖو : ؾىاء الهجاػ أو لالمخىإ ًٖ ٖمل مً أٖماٌ ْو أي هٕى

ُفخه، أو مهمخه...."   م ْو  هُابخه، أو حؿهُله بٍُغ

ف الٗام في اإلااصة ) ٌ  (مىغع 119-111وهو اإلاكٕغ اإلاهغي في كاهىن الٗلىباث ٖلى مفهىم اإلاْى  مىه خُث جىاو

مت ألاشخام اإلاساَبىن   واآلحي: شباًجا اسخغالل الىفىذ بجٍس

 

 

 

                                                           
وما  409، ص 4102)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاىرة،  العدوان على المال العام،األحكام العامة لجرائم زلمد سامي العواين، -1

 بعدىا.
2
-  Article 432/11 modifiè par Loi N° 2011- 1117 du 6 décembre 2011 Art 6"Est puni de dix ans d'emprisonnement 

et d'une amende de 1 000 000 EURO dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, 

par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat 

électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des 

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa 

Fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une 

autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision 

favorable". 
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 أشخاص جخىافس صفت املىظف العام بدسب ألاصل: -1

وهم اللائمىن بأٖباء الؿلُت الٗامت والٗاملىن في الضولت ووخضاث ؤلاصاعة اإلادلُت ومىهىم ٖليهم في الفلغة 

 .1مىغع( مً كاهىن الٗلىباث119ألاولى مً اإلااصة )

ف ف الٗام، ومً زم لم واإلاالخٔ مما وعص الىو ٖليهم في هظه الفلغة ٌٗضون مْى حن ٖمىمُحن في الخٍٗغف ؤلاصاعي للمْى

ف الٗام.  ججئ هظه الفلغة بمفهىم حضًض أو مًاف ئلى حٍٗغف اإلاْى

 أشخاص جخىفس فيهم صفت املىظف العام خكما: -2

فحن ٖمىمُحن بدؿب ألانل الٗام، ولىً اٖخبرهم اإلاكٕغ الجىائي هظلً في زهىم حغائم اإلااٌ  وهإالء ال ٌٗخبرون مْى

مىغع( مً كاهىن 119الٗام في كاهىن الٗلىباث وحكمل هظه الُائفت وافت ألاشخام الىاعصة ببلُت فلغاث اإلااصة )

 .2الٗلىباث

ٗمل في حهت اٖخبر   ف الٗام بأهه :" ول مً ًإصي زضمت ٖامت لُضًغ مغفلا ٖاما َو وزالنت إلاا ؾبم ًمىىىا حٍٗغف اإلاْى

 ."اإلاكٕغ مالها ٌٗض ماال ٖاما

مت اسخغالل الىفىذ:الفسع   الثاوي: السكً املادي لجٍس

مت، والتي ًجٗل لها  جخيىن   مت مً عهً ماصي ومٗىىي، أما ًٖ عهنها اإلااصي فهى الىُان اإلادؿىؽ في الجٍغ أي حٍغ

 .3هُان مدؿىؽ في اإلاجخم٘

هجضهما اوحبا مً احل جدلم الغهً اإلااصي ول مً اللاهىن الجؼائغي واللاهىهحن اإلاهغي والفغوس ي،  ئلىوبالغحٕى 

مت اؾخغالٌ الىفىط،  ت غحر مؿخدلت لهالحه  أيًلبل  أو ًُلب الجاوي  أنلجٍغ ليي ٌؿخغل  أزغ لهالح شخو  أو مٍؼ

ف الٗام هفىطه الفٗلي او اإلافترى بهضف الحهٌى مً   ؾلُت ٖامت ٖلى مىاف٘ غحر مؿخدلت. أي أو ئصاعةطلً اإلاْى

مت   ٖضة نىع هخىلى جفهُلها في الٗىانغ الخالُت: ًأزظوبهظا فان الغهً اإلااصي في هظه الجٍغ

 :طلب الفائدةاوال:   -

مت اؾخغالٌ الىفىط الُلب هى ئبضاء الغغبت مً أف لصخو مٗحن ًخًمً مباصلت الفائضة خض اإلاساَبحن بىهىم حٍغ

ذ أو مؿخيخج هأن ٌٗمل أو ًإزغ أو أن ًمخى٘ ًٖ  أصاء ٖمله لحمل الغحر ٖلى ٖغى أو جلضًم الهضًت أو اإلاىفٗت بكيل نٍغ

ض بأخضهما  .1أو الٖى

                                                           
 .422، ص  مرجع سابق رفيق زلمد سالم، -1
 :حيث تشمل كل من -2
 رؤساء وأعضاء اجملالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغريىا ممن ذلم صفة نيابية سواء كانوا معينني أو منتخبني. -أ  
 ادلسلحة.أفراد القوات  -ب  
 ( مكرر ، من قانون العقوبات ادلصري.009، ادلادة )كل من فوضتو إحدى السلطات العامة يف القيام بعمل معني يف حدود العمل ادلفوض فيو  -ج  
 .12، ص مرجع سابقرشا فاروق أيوب، -3
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ف آطاها ناغُت لضي الُغف آلازغ فاهه بالخأهُض ؾُجض نضي لُلبه لضي اللاهىن الظي ٖاكب  وفي خاٌ لم ًجض اإلاْى

 .2ٖلى الُلب صون اؾخجابت مً الُغف آلازغ بىنفه حغما اخخُاَُا

كتٍر في مًمىن الُلب ف عقىة  َو ُفي وافخلاصه للخدضًض، هأن ًُلب اإلاْى أن ًيىن مُٗىا مً خُث الٗمل الْى

مت الهخفاء اليكاٍ ؤلاحغامي، هما أن الفائضة بدؿب  إلاؿاٖضة الغاش ي في ول ما ًخهل بكإون ٖمله، فال جلىم الجٍغ

لفائضة شخها آزغ غحر اإلاغحص ي ألانل ًدبلى أن جيىن مٗغفت في الُلب لىً جبلى كابلُتها للخدضًض وئن وان اإلاخللي ل

ف للفائضة لغحره ٖلى  ًفترى هىا جدلم مهلحت ما للمغحص ي مً جللي هظا ألازحر للفائضة ئلى حاهب طلً ال ًإزغ َلب اإلاْى

مت  .3صوعه هفاٖل للجٍغ

 :الخعسف في اسخعمال الىفىذثاهُا :-

ىم،  أو بىفىطه الحلُلي  الُُٗت الغحر مؿخدلت ألازظأن ًخظٕع الجاوي في الُلب أو اللبٌى أو  وان الىفىط  فاطااإلاٖؼ

ُفخه  ىما فان الجاوي ًجم٘ بحن  وئطانفخه، أو خلُلُا فان الجاوي ٌس يء اؾخٗماٌ الىفىط الظي جىؿبه ْو وان الىفىط مٖؼ

مت الىهب  ئلىًغقى  أنالغل الظي ال ٌكتٍر   بالثلت الىاحبت في اإلاهالح الحيىمُت لإليغاع الُغق الاخخُالُت لجٍغ

ىم باؾخٗماٌ  .الىفىط اإلاٖؼ

 الغسض مً اسخعمال الىفىذ  ثالثا:

ىما هى الحهٌى  أو وان خلُلُا  ؾىاءالغغى مً اؾخٗماٌ الىفىط  ئن ت غحر مؿخدلتأو مٖؼ  مداولت الحهٌى ٖلى مٍؼ

ت بأههاإلاجني ٖلُه  ئيهاممً ؾلُت ٖامت، ومداولت   .4ؾُدلم له هظه اإلاٍؼ

مت اؾخغالٌ  كتٍر للُام حٍغ ًماعؽ الجاوي هفىطه مً احل الحهٌى ٖلى مىفٗت لغحره ولِـ مً احل  أن الىفىط،َو

مت الغقىة الؿلبُت،وهىظا كط ي في فغوؿا  مت اؾخغالٌ الىفىط ًٖ حٍغ مت اؾخغالٌ  ئنهفؿه، وهظا ما ًمحز حٍغ حٍغ

مت الىؾُِ  الىفىط  .intermediariesهي حٍغ

ًلىم الجاوي بؿلىهه مً الحهٌى  أنمً كاهىن الفؿاص الجؼائغي التي حكتٍر  32/2وهظا ما ٌؿدكف مً هو اإلااصة   

 .5ؾلُت ٖامت ٖلى مىاف٘ غحر مؿخدلت أو  ئصاعةمً 

 .هي صسوطها وما ؟فما امللصىد باملىافع

 ألاولىالفلغة / 32اإلااصة  وفي كاهىن الفؿاص وميافدخه في ه الجؼائغي  اإلاكٕغ أناللاهىن الجؼائغي هجض  ئلىوبالغحٕى 

ت غير املسخدلتمهُلحاث طاث مظلٌى واؾ٘ فاؾخٗمل "  ئصعاج ئلى ألج منها، والثاهُت  .1"املىافع غير املسخدلت" و " املٍص

                                                                                                                                                                                           
 .429رفيق زلمد سالم، مرجع سابق، ص  -1
 .421رفيق زلمد سالم، ادلرجع نفسو، ص  -2
 .094، ص 4110، مرجع سابقأمحد السيد اجلنزوري، زلمد -3

. 367، دار العدالة ، القاىرة، دون سنة نشر، ص -الغدر –االستيالء الرتبح  –االختالس  –أنور العمروسي،جرائم األموال العامة والرشوة  - 4  
.211أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -  5 
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 أوامغوالؿلُاث الٗمىمُت مً  ؤلاصاعاثًهضع ًٖ  ما ؾلُت ٖامت ، ول أو  ئصاعةالتي ًدهل ٖليها مً  املىافع فمٗنى

 في مهلحت ناخب الحاحت. وأخيام وكغاعاث

مت وهما: 32/2وبهظا فان اإلااصة  حن مً احل كُام الجٍغ  مً كاهىن ميافدت الفؿاص الجؼائغي حكتٍر يغوعة جىافغ قَغ

 ؾلُت ٖامت. أو  ئصاعةًخم الحهٌى ٖلى اإلاىاف٘ مً  أن -1

 جيىن اإلاىاف٘ غحر مؿخدلت. أن -2

مت اسخغالل الىفىذ -3  الفسع الثالث: السكً املعىىي لجٍس

اهخهى ٖهغ اإلاؿإولُت الجىائُت اللائمت ٖلى الؿلىن اإلااصي البدث، خُث ًلؼم للُام مؿإولُت الجاوي جىافغ ؾلىن 

 ئحغامي، باليافت ئلى جىافغ خالت مً خاالث مُٗىت جيىن فيها ؤلاعاصة مخجهت هدى الؿلىن وهظا هى الغهً اإلاٗىىي.

ؤلاعاصة ٖىض اججاهها هدى الؿلىن ؤلاحغامي، وبالخالي فاطا اججهذ ؤلاعاصة فالغهً اإلاٗىىي هى الحالت الىفؿُت التي جيىن فيها 

مت ٖمضًت، أما ئطا اججهذ ؤلاعاصة هدى الؿلىن ؤلاحغامي صون الىدُجت  اإلاٗخض بها هدى الؿلىن والىدُجت فخيىن الجٍغ

مت غحر ٖمضًت، أما ئطا اججهذ صون ئعاصة مٗبرة كاهىها فال جخىافغ اإلاؿإولُ الق، باليافت ئلى أن فخيىن الجٍغ ت ٖلى ؤلَا

مت غحر ٖمضًت. ىانغه التي ًلؼم جىافغه ليي ًيىن بهضص حٍغ  الخُأ غحر الٗمضي له نىعه ٖو

مت. لؼم لخىافغه جىافغ مٗه الٗلم بٗىانغ الجٍغ ٗض اللهض الجىائي أي الخٗمض هى اإلالابل للخُأ غحر الٗمضي، ٍو  َو

ولىً كض ٌكتٍر اإلاكٕغ جىافغ ٖىانغ أزغي ئلى حاهب الٗىانغ ألاؾاؾُت في هظا ئلى حاهب أن اللهض الٗام واإلاباقغ، 

 اللهض الٗام، وهظا ما ٌؿمى باللهض الخام.

ف الٗام، وهظا ما ؾىىضحه في الىلاٍ الخالُت:  وهظه اللىاٖض الٗامت جُبم ٖلى وافت حغائم اإلاْى

ف الٗاماوال  : الخٗمض في حغائم اإلاْى

ف الٗام.ؤلاعاصة في حغائم اإلا :ثاهُا  ْى

 : الخعمد في جسائم املىظف العاماوال:

مت، ئط ًيبغي أن  حٗغيىا فُما مط ى لٗىانغ الغهً اإلااصي، ولىً جدلم جلً اإلالىماث ال ًىفي في طاجه لللٌى بلُام الجٍغ

غوعي جخٗانغ م٘ هظه الٗىانغ ئعاصة ئحغامُت اؾخُاٖذ أن جبٗث هظه الٗىانغ ئلى الىحىص، طلً ألهه ئطا وان مً الً

أن جيىن واكٗت ئحغامُت لها ماصًتها، فان الؿلىن ؤلاوؿاوي الظي ؾببها ًجب أن ًيىن آزما أو ًخىافغ في خله ٖلى ألاكل 

 .2الخُأ غحر الٗمضي، ختى ًيىن هىان وحه للمؿاءلت الجىائُت

                                                                                                                                                                                           
من قانون العقوبات ادللغاة جند أن ادلشرع اجلزائري أورد مصطلحات عديدة إلبراز الغرض من استغالل النفوذ نذكر منها: احلصول على  239ادلادة  وبالرجوع إ إىل -1

 ميزات ومكافآت أو وظائف وخدمات....، الخ .أنواط،أو أومسة أو 
 .011، ص ادلرجع نفسو، رمضان رأفت جوىري -2
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الى ٖىانغ اللهض الجىائي عاصة لضي الجاوي، ولظلً ؾيخُغكوؾبم أن أوضحىا أن لخىافغ الٗمض البض مٗه جىافغ الٗلم وؤلا 

ف الٗام وهى الٗلم وؤلاعاصة وطلً ٖلى الىدى الخالي:  في حغائم اإلاْى

ف الٗام1 مت اإلاغجىبت مً اإلاْى  .: ٖىانغ الٗلم بٗىانغ الجٍغ

خضاء2  .: الٗلم بٗىانغ الٖا

مت املسجكبت مً املىظف العام1  .: عىاصس العلم بعىاصس الجٍس

جب أن ٌكخمل ٖلمه ٖلى الىكائ٘ التي جخيىن  الٗلم ً اللظًً ًخىافغ لهما اللهض الجىائي لضي الجاوي، ٍو هى أخض الٗىهٍغ

مت  .1منها الجٍغ

 .2وبٗباعة أزغي ًخدلم اللهض الجىائي ئطا جدلم ٖلم الجاوي بالفٗل والىدُجت م٘ ئعاصة الفٗل وجىك٘ الىدُجت

التي ًخٗحن أن ًدُِ بها الجاوي، ختى ٌٗض اللهض الجىائي مخىافغا، ولم ًخًمً  فضعاؾت الٗلم هي جدضًض للىكائ٘ وألامىع 

اللاهىن ههىنا جدؿم طلً ومً زم لم ًىً مفغ مً الاخخيام ئلى اللىاٖض الٗامت، وجلط ي هظه اللىاٖض بىحىب ئخاَت 

مت، ولىً هظا ألانل لِـ مُللا، فثم ت ما ًسغج مً ٖىانغ الٗلم بيل واكٗت أو جىُُف طي أهمُت في بُان الجٍغ

مت ًٖ هُاق الٗلم، وهظا الخغوج هى ٖلى ؾبُل الاؾخثىاء وجبرعه اٖخباعاث زانت بهظه الٗىانغ  .3الجٍغ

ف الٗام واإلااٌ الٗام،  مت، الٗلم بهفت اإلاْى ف الٗام فهي ًلؼم فيها كُام حٗمض الٗلم بٗىانغ الجٍغ أما حغائم اإلاْى

خض اء ٖلى اإلااٌ الٗام، ولىً هىان مً الٗىانغ التي ال ًلؼم جىافغ الٗلم بها لىكٕى وهظلً الٗلم باالزخهام، والٗلم بااٖل

مت   ، وهظا ما ؾىىضحه في آلاحي:4الجٍغ

 الٗلم بالهفت الٗمىمُت والازخهام -1

خضاء -2  الٗلم بااٖل

 :العلم بالصفت العمىمُت والاخخصاص - 1

الجاوي بهفت اإلااٌ ووىهه ماال ٖاما مملىوا للضولت،  ًىهغف ٖىهغ الٗلم ئلى الٗىانغ اإلايىهت للىاكٗت، فال بض مً ٖلم

ُفُت بِىه وبحن  ف ٖام، وهظلً ًجب أن ًثبذ بهظه الهفت ووحىص الغابُت الْى وهظلً بىحىب ٖلمه بهفخه همْى

 .5الٗمل

                                                           
 .422ص  ،4118جرمية الرتبح يف التشريع ادلصري وادلقارن، دار النهضة العربية، القاىرة ،  زلمد أبو علم، أمين -1
 .220رفيق زلمد سالم، مرجع سابق، ص  -2
 .481زلمود جنيب حسين، مرجع سابق، ص  -3
 (.0987ديسمرب -ية، العدد الثاين، السنة العشرون)يوليوعبيد،القصد اجلنائي اخلاص ، دراسة حتليلية تطبيقية، حبث منشور يف رللة القضاة الفصل إبراىيمحسنني -4
 .418زلمد أمحد السيد اجلنزوري، مرجع سابق، ص  -5
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ف ال ظي فاطا اهخفى الٗلم لضي الجاوي بهظه الهفت وكذ اعجياب الؿلىن ؤلاحغامي اهخفى اللهض لضًه، ومثل طلً اإلاْى

ُفت زم نضع كغاع بخُِٗىه بٗلض مإكذ إلاضة مدضصة واعجىب هظا الفٗل اإلاإزم صون  أخُل للمٗاف واهلُٗذ نلخه بالْى

 أن ًضعي بهضوع كغاع الخُٗحن.

جب أن ًخىافغ لضي الجاوي ُفي ؾىاء ججضص هظا  -فًال ًٖ ٖلمه بهفخه الىُْفُت -ٍو الٗلم بازخهانه الْى

خٗحن أن ًخىافغ هظا الٗلم وكذ اعجياب  الازخهام بمىحب كاهىن أو الئدت أو كغاع ئصاعي أو جيلُف قفىي أو هخابي، ٍو

مت فال  الؿلىن ؤلاحغامي، فاطا اهخفى ٖلم الجاوي بأهه مسخو بالٗمل أو بجؼء مىه وكذ اعجيابه اليكاٍ اإلااصي للجٍغ

مت ال ُبم هظا ٖلى حٍغ غقىة بدُث ًلؼم لخىافغ اعجيابها جىافغ جخدلم مؿإولُخه ًٖ فٗله الهخفاء اللهض الجىائي لضًه، ٍو

ف ٖام، وأهه مسخو أو ٖلى ألاكل له نلت بالٗمل أو  ف ٖاإلاا بأهه مْى ُفُت، أن ًيىن اإلاْى ٖىهغ الٗلم بالهفت الْى

ض بأصائه ملابل اإلاىفٗت  .1الامخىإ الظي ٖو

ُفُت، ووان هظا الجهل عاحٗا  للىكائ٘ أو الٓغوف اإلااصًت التي أخاَذ أما ئطا جىافغ لضي الجاوي الجهل بالهفت الْى

مت الغقىة. ُفت، فال جخىافغ أعوان حٍغ  بالْى

مت  خضاء ٖلى اإلااٌ الٗام )الازخالؽ، التربذ، الغضع، أزض فىائض بهفت غحر  اؾخغالٌ الىفىطوجدكابه حٍغ م٘ حغائم الٖا

ىت جلبل ئزباث الٗىـ وأن الجاوي كاهىهُت( بىحىب جىافغ الٗلم بالهفت الٗمىمُت، ولىً مً اإلاخفم ٖلُه أن هىا ن كٍغ

لى مً ًضعي ٖىـ طلً ٖلُه ؤلازباث.  ٌٗلم بهظه الهفت ٖو

 العلم بعىاصس الاعخداء: - 2

ئن صعاؾت الٗلم هى جدضًض الىكائ٘ وألامىع التي ًخٗحن أن ًدُِ بها ختى ٌٗض اللهض الجىائي مخىافغا، وجمُحزها ٖما 

به، ولم ًخًمً اللاهىن ههىنا لحؿم طلً، ولظلً ًلؼم الغحٕى ئلى اللىاٖض ٌؿخىي في هُغ اللاهىن الٗلم والجهل 

 الٗامت، وكض ًيىن الٗلم واك٘ و طاث هُان ماصي، وكض ًيىن مدله مجغص جىُُف.

ف الٗام مت اؾخغالٌ الىفىط -وهظلً في حغائم اإلاْى هىالً مً الىكائ٘ التي ًلؼم جىافغ الٗلم بها ووكائ٘ ٌؿخىي ٖلم  -حٍغ

 بها، أو حهله بملىماتها لثبىث جىافغ اللهض الجىائي. الجاوي

وحٗض الٗىانغ التي ًلؼم جىافغ الٗلم بها هي الٗىانغ ألاؾاؾُت التي حٗبر ٖلى ئنغاع ؤلاصاعة ٖلى ؤلاحغام عغم جىافغ هظه 

 ٌٗض اٖخضاء ٖلى الحم الظي ًدمُه. الٗىانغ، وجإهض ٖلى أن الجاوي ٖلى صعاًت وافُت بأن هظا

مت فُيبغي  ؤلاعاصةٖىهغ  أما ض بها، ولِـ مً  أو كبٌى الُُٗت  آو َلب  ئلىناخب الىفىط  ئعاصةجخجه  أنفي الجٍغ الٖى

ت اإلاُ أو اؾخٗماٌ الىفىط للحهٌى  ئلىجخجه هُت الفاٖل  أنالًغوعي  لىبت فال ًإزغ في كُام إلاداولت الحهٌى ٖلى اإلاٍؼ

مت   .اؾخٗماٌ هفىطه لضي الؿلُت الٗامتٖضم  ًيىن الفاٖل كانضا مىظ البضاًت ئنخغهت الجٍغ
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مت اسخغالل الىفىذ في كل مً اللاهىن الجصائسي واللاهىهين  املبدث الثاوي: العلىباث امللسزة لجٍس

 )الفسوس ي واملصسي(.

مت بضون ٖلاب، وال ًىحض ٖلاب ئال بىاء ٖلى هو في اللاهىن، والٗلىبت هي  مً اإلاخٗاعف ٖلُه أهه ال جىحض حٍغ

مت ئلُه  ىكٗه اللاض ي باؾم اإلاجخم٘ وطلً ٖلى مً زبذ وؿبت الجٍغ الجؼاء، أو ؤلاًالم الظي ًىو ٖلُه اللاهىن ٍو

 .1ٖنها ومؿإولُخه

مت اسخغالل الىفىذ في اللاهىن لجصائسي واللاهىهين )املصسي  املطلب ألاول: العلىباث ألاصلُت امللسزة لجٍس

 والفسوس ي(.

جلؿم الٗلىباث ئلى أكؿام مخٗضصة خؿب ألاؾاؽ الظي ًخسظ همُٗاع للخلؿُم، ومً يمً هظه الخلؿُماث 

 جلؿُمها مً خُث أنالتها وجبُٗتها ئلى ٖلىباث أنلُت وجىمُلُت وجبُٗت.

الجؼاء ألاؾاس ي اإلالغع  أنها"ٖلى خُث ٖغفها البٌٗ ،ألانلُتٍعف التي جىاولذ حٍٗغف الٗلىبت االخٗ حٗضصث للض   

مت، جب ٖلى اإلادىمت الىُم به للجٍغ  2."ٍو

مت وهو ٖلُه في كاهىن الٗلىباث أو اللىاهحن "، أنها ٖغفها ٖلى ألازغ  والبٌٗ ما حٗله اللاهىن حؼاء للجٍغ

 3."بدُث ًجىػ الاهخفاء به صون خاحت ئلى جضُٖمه بجؼاء أزغ ،اإلاىملت

حن  لُه فلض هو ول مً اإلاكٕغ الجؼائغي، واإلاكٖغ ت مً (اإلاهغي والفغوس ي)ٖو الٗلىباث ألانلُت لخيىن  ٖلى مجمٖى

خضاء ٖلى اإلااٌ الٗام بهفت زانت واإلاهلحت الٗامحؼاء عاصٕ  ف ٖام أومً في خىمه، حؿٌى له هفؿه الٖا ت ليل مْى

 ٖمىما.  

ع الجصائسي.  الفسع ألاول: العلىباث ألاصلُت في الدضَس

ؾيخُغق أوال ئلى الٗلىباث اإلالغعة للصخو الُبُعي، زم هدىاٌو الٗلىباث اإلالغعة للصخو اإلاٗىىي في خالت 

 اعجياب الجغائم اإلاىهىم ٖليها في كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه.

 الطبُعي:العلىباث امللسزة للشخص  أوال:

هى جسلُه ًٖ الٗلىباث الجىائُت، واؾدبضالها بٗلىباث  الجؼائغي  ئن أهم ما ًمحز كاهىن ميافدت الفؿاص 

 حىدُت، وجىُبم هظه اللاٖضة ٖلى وافت نىع حغائم الفؿاص.

متؤلاصاعي، وبالغحٕى ئلى  وللض خضص اإلاكٕغ الجؼائغي ٖلىبت أنلُت ألغلب نىع الفؿاص  مدل الضعاؾت،  الجٍغ

 هجض أن اإلاكٕغ كض وخض الٗلىباث اإلالغعة لهظه الجغائم.
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مت يمً كاهىن عكم خُث  (، مىه وهي هفـ 32ٖاكب ٖليها بمىحب اإلااصة ) ، خُث06/01جُغق اإلاكٕغ ئلى هظه الجٍغ

 صج .1000.000صج ئلى 200.000ؾىىاث وغغامت مً  10الٗلىبت اإلالغعة لؿائغ حغائم الفؿاص، وهي: مً ؾيخحن ئلى 

، مً كاهىن الٗلىباث الجؼائغي اإلالغى كض كام بدكضًض الٗلاب ؾىاء 1(128ئن اإلاكٕغ الجؼائغي، ملاعهت م٘ اإلااصة )  

 باليؿبت للحبـ أو الغغامت.

 ثاهُا:العلىباث امللسزة للشخص املعىىي:

خباعي ًيىن ( مً اللاهىن اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه، 53للض ههذ اإلااصة )   ٖلى أن الصخو الٖا

مؿإوال حؼائُا ًٖ الجغائم اإلاىهىم ٖليها  في كاهىن الفؿاص، بما فيها الجغائم مدل الضعاؾت،  وطلً وفم اللىاٖض 

 اإلالغعة في كاهىن الٗلىباث.

ؿأٌ حؼائُا َبلا لىو اإلااصة )  ر في اإلاإع  23-06( مىغع مً كاهىن الٗلىباث اإلاٗضٌ واإلاخمم باللاهىن عكم51َو

ت الخايٗت 2006صٌؿمبر  20 ت باؾخثىاء الضولت والجماٖاث اإلادلُت وألاشخام اإلاٗىٍى ، ول ألاشخام اإلاٗىٍى

يىن الصخو اإلاٗىىي مؿإوال حؼائُا ًٖ الجغائم التي جغجىب لحؿابه مً َغف أحهؼجه أو ممثلُه  لللاهىن الٗام، ٍو

ُحن ٖىضما ًىو اللاهىن ٖلى طلً، وللض ههذ الفلغة ا لثاهُت مً هفـ اإلااصة ٖلى أن اإلاؿإولُت الجؼائُت الكٖغ

ً في هفـ ألافٗاٌ.  2للصخو اإلاٗىىي ال جمى٘ مؿاءلت الصخو الُبُعي هفاٖل أنلي أو هكٍغ

ا إلاؿاءلت الصخو اإلاٗىىي، وهىظا فان وفاة    ا يغوٍع وهظلً فان مخابٗت الصخو الُبُعي لِؿذ قَغ

مت التي اعجىبها ألاٌو لحؿاب الثاوي الصخو الُبُعي ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال ًدٌى صون   .3مخابٗت الصخو ًٖ الجٍغ

وللض افغص اإلاكٕغ الجؼائغي للصخو اإلاٗىىي اإلاضان في ئخضي حغائم الفؿاص ؤلاصاعي ٖلىبت أنلُت وخُضة   

 ( مىغع مً كاهىن الٗلىباث.18جخمثل في الغغامت، خُث جىاٌو اإلاكٕغ هظه الٗلىباث في اإلااصة )

( مىغع الفلغة ألاولى مً كاهىن الٗلىباث 18ومً زم فان اإلااصة ) تمدل صعاؾدىا هي حىد ٍمتلجغ وباٖخباع أن ا 

 جىو ٖلى أهه: "الٗلىباث التي جُبم ٖلى الصخو اإلاٗىىي في مىاص الجىاًاث والجىذ هي: الجؼائغي والتي 

الُبُعي في اللاهىن الظي  ( مغاث الحض ألاكص ى للغغامت اإلالغعة للصخو05( ئلى )01الغغامت التي حؿاوي مً )

مت".  4ٌٗاكب الجٍغ

صج، ومً ألاؾباب التي  500.000صج ئلى 1000.000جخمثل ٖلىبت اؾخغالٌ الىفىط في الغغامت اإلاالُت مً   

ت، وهى هدُجت الُبُٗت الخانت  حٗلذ اإلاكٕغ الجؼائغي ًلخهغ ٖلى الٗلىبت اإلاالُت صون الٗلىبت الؿالبت للحٍغ
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ن اإلاكٕغ الجؼائغي كض قضص في الٗلىبت للصخو اإلاٗىىي والتي جفغى ٖضم نالخُاجه لهظه الٗلىبت، وهظلً هجض أ

اإلاالُت في حغائم الفؿاص و طلً مً أحل اإلاىاػهت بحن ٖلىبت الصخو الُبُعي اإلاضان في حغائم الفؿاص ؤلاصاعي، والتي 

ت والثاهُت في الغغامت اإلاالُت، و باٖخباع أن الٗلىبت الؿالبت  جخمثل في ٖلىبخحن جخمثل في ول مً الٗلىبت الؿالبت للحٍغ

ت ال ًمىً جُبُلها ٖلى الصخو اإلاٗىىي فلض عأي أن ملخًُاث اإلادافٓت ٖلى اإلاهلحت الٗامت والاؾخلغاع، ول  للحٍغ

 هظا ًخُلب مًاٖفت مبالغ الغغامت اإلاديىم بها ٖلى الصخو اإلاٗىىي.

ع املصسي.  الفسع الثاوي: العلىباث ألاصلُت في الدضَس

مت الغقىة، وحغائم ألامىاٌ الٗامت:خضص اإلاكٕغ اإلاهغي ٖلىبت أنلُت ليل الجغائ  م التي جل٘ ٖلى ول مً حٍغ

مت اؾخغالٌ الىفىط بحن فغيحن :  للض محز اإلاكٕغ اإلاهغي فُما ًسو بخدضًض ٖلىبت حٍغ

فا ٖاما، وفي هظه الحالت جُبم ٖلُه الٗلىبت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة ألاول  : أن ًيىن مؿخغل الىفىط مْى

ض به، مً كاهىن الٗلىباث، و  104 ض ٖلى ما أُٖى أو ٖو هي السجً اإلاإبض والغغامت التي ال جلل ًٖ ألفي حىُه وال جٍؼ

 1مً فاهىن الٗلىباث. 25فًال ًٖ اإلاهاصعة والٗلىباث الخبُٗت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

مخه حىدت ٌٗاكب ٖليها باالثاوي فا ٖاما، وفي هظه الحالت حٗخبر حٍغ لحبـ : أن ًيىن مؿخغل الىفىط لِـ مْى

ض ٖلى زمؿمائت حىُه، أو باخضي الٗلىبخحن فلِ فًال ًٖ اإلاهاصعة  وبغغامت ال جلل ًٖ مائتي حىُه وال جٍؼ

ف ال ًدمل  25والٗلىباث الخبُٗت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  لت الخسفُف هىا الن غحر اإلاْى مً كاهىن الٗلىباث، ٖو

ف الٗام مً واحباث ُفت ٖامت وال ًلؼم به اإلاْى  ، ومً زم وان حغمه ازف واكل في زُىعجه ٖلى اإلاجخم٘. أماهت ْو

ع الفسوس ي.  الفسع الثالث: العلىباث ألاصلُت في الدضَس

مت  ت مً الٗلىباث ألانلُت ٖلى ول مً حٍغ و الجغائم اؾخغالٌ الىفىط، للض زهو اإلاكٕغ الفغوس ي مجمٖى

 التي جل٘ ٖلي ألامىاٌ الٗامت.  

مت اؾخغالٌ الىفىط،  مً كاهىن الٗلىباث الجضًض، هجض أن  11-432واإلاىهىم ٖليهما في اإلااصة باليؿبت لجٍغ

مت ٖلىبت جتراوح مضتها ٖكغة أٖىام وبغغامت جلضع  . 2ًىعو 1.000.000اإلاكٕغ الفغوس ي كض زهو لهظه الجٍغ

مت، ملاعهت باللاهىن الؿابم،   وطلً واإلاالخٔ أن اإلاكٕغ الفغوس ي كام بغف٘ مبلغ الغغامت اإلاسهو لهظه الجٍغ

لى  مت، واهدكاعها بكيل هبحر، وما جسلفه مً هخائج ؾلبُت ٖلى الاكخهاص مً هاخُت ٖو بؿبب زُىعة هظه الجٍغ

 اإلاهلحت الٗامت مً هاخُت أزغي.

مت الغقىة واؾخغالٌ الىفىط في كاهىن    وهظلً هجض أن اإلاكٕغ الفغوس ي كض حم٘ ههىم ول مً حٍغ

مً كاهىن  182-177للاهىن اللضًم خُث واهذ مىػٖت بحن اإلاىاص الٗلىباث الجضًض في هو واخض،  ملاعهت با

 الٗلىباث الفغوس ي اللضًم.
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مت اسخغالل الىفىذ.  املطلب الثاوي:  العلىباث الخكمُلُت امللسزة لجٍس

الٗلىباث الخىمُلُت، هي ٖلىباث مىملت للٗلىباث ألانلُت، ال ًمىً الىُم بها وخضها ئال ئطا واهذ اإلادىمت كض 

 بٗلىبت أنلُت، وئطا ما أعاصث اإلادىمت جىكُٗها ٖلى اإلاضان ًجب أن جىُم بها في الحىم.هُلذ 

ع الجصائسي.  الفسع ألاول: العلىباث الخكمُلُت في الدضَس

( مً اللاهىن اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص و ميافدخه ٖلى أهه: ًجىػ الحىم ٖلى الجاوي بٗلىبت 50للض ههذ اإلااصة )

  الٗلىباث الخىمُلُت اإلاىهىم ٖليها في كاهىن الٗلىباث.أو أهثر مً 

 العلىباث الخكمُلُت امللسزة للشخص الطبُعي: أوال:

مت اؾخغالٌ الىفىط، ومسخلف ًجىػ لهُئت اإلادىمت جىكُ٘ الٗلىباث الخىمُلُت ٖلى الجاوي اإلاغجىب حغائم الفؿاص  لجٍغ

( نغاخت مً كاهىن الىكاًت 50باث، وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة )( مً كاهىن الٗلى 9ؤلاصاعي اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة )

 مً الفؿاص وميافدخه، وجخمثل الٗلىباث الخىمُلُت في:

 جدضًض ؤلاكامت. -1

 اإلاى٘ مً ؤلاكامت.  -2

ىُت واإلاضهُت والٗائلُت. -3  الحغمان مً مباقغة بٌٗ الحلىق الَى

 اإلاهاصعة الجؼائُت لألمىاٌ. -4

 وكاٍ.اإلاى٘ اإلاإكذ مً مماعؾت مهىت أو  -5

 ئغالق اإلاإؾؿت. -6

 ؤلاكهاء مً الهفلاث الٗمىمُت. -7

 الحٓغ مً ئنضاع الكُياث أو اؾخٗماٌ بُاكاث الضف٘. -8

 حٗلُم أو سحب عزهت الؿُاكت أو ئلغائها مً اإلاى٘ مً اؾخهضاع عزهت حضًضة. -9

 سحب حىاػ الؿفغ. -10

 1وكغ أو حٗلُم خىم أو كغاع ؤلاصاهت.-11
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 ة للشخص املعىىي:العلىباث الخكمُلُت امللسز  ثاهُا:

"جُبم ٖلى الصخو اإلاٗىىي واخضة أو أهثر مً الٗلىباث  ( مىغع بلىلها:18للض هو ٖليها البىض الثاوي مً اإلااصة )

 الخىمُلُت آلاجُت:

 خل الصخو اإلاٗىىي. -

 ؾىىاث. 05غلم اإلاإؾؿت أو فٕغ مً فغوٖها إلاضة ال جخجاوػ  -

اإلاى٘ مً مؼاولت وكاٍ أو ٖضة أوكُت مهىُت أو احخماُٖت بكيل مباقغ أو غحر مباقغ، نهائُا إلاضة ال جخجاوػ  -

 ؾىىاث.  05

مت أو هخج ٖنها. -  مهاصعة الص يء الظي ٌؿخٗمل في اعجياب الجٍغ

 وكغ وحٗلُم خىم ؤلاصاهت. -

ٖلى مماعؾت اليكاٍ الظي ؾىىاث، وجىهب الحغاؾت  05الىي٘ جدذ الحغاؾت اللًائُت إلاضة ال جخجاوػ  -

مت بمىاؾبخه. مت أو الظي اعجىبذ الجٍغ  أصي ئلى الجٍغ

ع املصسي. الفسع الثاوي:  العلىباث الخكمُلُت في الدضَس

الغسامت اليسبُت باليافت ئلى الٗلىباث ألانلُت ٖلىبخان جىمُلُخان هما للض اكغ اللاهىن اإلاهغي،   

مت الغقىة، ئيافت ئلى  وهظا واملصادزة مت اؾخغالٌ الىفىط وباقي حغائم  علىبت العصل باليؿبت لجٍغ باليؿبت لجٍغ

خضاء ٖلى ألامىاٌ الٗامت،  مً كاهىن الٗلىباث اإلاهغي. 118وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  الٖا

لغعة للجغائم ( مً كاهىن الٗلىباث اإلاهغي والتي ههذ: "فًال ًٖ الٗلىباث اإلا118بالغحٕى ئلى هو اإلااصة )و 

(، ٌٌٗؼ الجاوي مً 114/115مىغع فلغة أولى مىاص ) 113( فلغة أولى وزاهُت وعابٗت 112/113اإلاظوىع في اإلااصة )

ت للُمت ما ازخلؿه أو اؾخىلى  ُفخه أو جؼوٌ نفخه هما ًدىم ٖلُه في الجغائم ؾابلت الظهغ بالغص وبغغامت مؿاٍو ْو

 1ٖلى أن ال جلل ًٖ زمؿمائت حىُه ". ٖلُه أو خهله أو َلبه مً ماٌ أو مىفٗت

 :وبظلً جيىن جلً اإلااصة كض ههذ ٖلى زالزت مً الٗلىباث الخىمُلُت وهي

 الٌٗؼ والغغامت اليؿبُت والغص. 

ع الفسوس ي:  الفسع الثالث : العلىباث الخكمُلُت لجسائم العدوان على املال العام في الدضَس

( ٖلى الٗلىباث الخىمُلُت لجغائم 432/17هو اإلاكٕغ الفغوس ي، في كاهىن الٗلىباث الجضًض في اإلااصة )  

خضاء ٖلى ألامىاٌ الٗامت، وهي هفؿها اإلالغعة في اللاهىن اللضًم، والتي ًجب ٖلى اللاض ي أن ًىُم بها في خالت  الٖا
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ما هى له نفت الجىاػ، والتي هٓمتها ول مً اإلاىاص)  خىمه بالصاهت، وهظه الٗلىباث منها ما ًدؿم بالىحىب ومنها

 1(  مً كاهىن الٗلىباث الفغوس ي الجضًض. 27/ 131( واإلااصة )  26/ 131( واإلااصة )  21/ 131

، فىجض أن اإلاكٕغ كض هو ٖلى ٖلىبخحن  جخمثل في ول مً: اإلاهاصعة الخكمُلُت الىجىبُتأما الٗلىباث  

 2والغص.

 

 

 

 الخاجمت:

مت اؾخغالٌ الىفىط في اللاهىن الجؼائغي واللاهىهحن  هخائج  ئلىهسلو  (اإلاهغي والفغوس ي)مً زالٌ هظه الضعاؾت لجٍغ

 :فُماًليوجىنُاث هىحؼها 

 الىخائج:  -أوال 

للض أنبدذ ْاهغة اؾخغالٌ الىفىط في الٗهغ الحضًث مً ازُغ نىع الفؿاص ؤلاصاعي التي حٗاوي 

ُفت الٗامت منها اغلب الضٌو ، إلاا  جسلفه مً ازأع حؿُمت ٖلى خؿً أصاء ؤلاصاعة، والٗبث بالْى

 وؤلازالٌ بالثلت ، وؤلايغاع بمهالح الضولت.

 ٗاث مدل ال مت هي الحفاّ ٖلى هؼاهت  ضعاؾتاجفاق الدكَغ في أن اإلاهلحت اإلاغاص خماًتها في هظه الجٍغ

ُفت الٗامت.  الْى

 ٗاث مدل الضعاؾت ٖلى اقتراٍ از ُفي لخدمُله اإلاؿإولُت اجفاق الدكَغ ف بالٗمل الْى خهام اإلاْى

مت اؾخغالٌ الىفىط.  الجؼائُت ًٖ حٍغ

  مت مً الجغائم مدل الضعاؾت ٖلى غ ٖلىبت أنلُت ليل حٍغ ٗحن اإلاهغي والفغوس ي في جلٍغ اجفاق الدكَغ

٘ الجؼائغي في طلً، طلً ليىن اإلاكٕغ الجؼائغي هو ٖلى ٖلىبت أنلُت واخضة  خضة ئال أنهما ًسخلفان م٘ الدكَغ

خضاء ٖلى اإلااٌ الٗام.   ألغلب حغائم الٖا

 ُٗحن اإلاهغي والفغوس ي(، خ ٘ الجؼائغي، ًٖ ول مً) الدكَغ هجضه كض افغص هها زانا  ثازخالف الدكَغ

٘ اإلاهغي  مت الغقىة، وهظلً الدكَغ ٘ الفغوس ي الظي هو ٖليها ئلى حاهب حٍغ مت، وهظا ملاعهت بالدكَغ لهظه الجٍغ

 الظي اٖخبرها نىعة مً نىع الغقىة.   

                                                           
 .722زلمد أمحد السيد اجلنزوري، مرجع سابق، ص   - 1
  .492أمين زلمد أبو علم، مرجع سابق، ص   - 2



صاوش زفُم د. ع امللازن   ع الجصائسي والدضَس مت اسخغالل الىفىذ في الدضَس  جٍس

 

املسكص الدًملساطي العسبي . بسلين  املاهُا    -  2020دٌسمبر/كاهىن الاول  - 4 مج، 26مجلت العلىم السُاسُت و اللاهىن . العدد 134   

 

  ،ٗاث مدل اإلالاعهت باليؿبت للٗلىباث الخىمُلُت: هالخٔ ازخالف في الٗلىباث اإلالغعة باليؿبت للدكَغ

كٕغ الجؼائغي اؾخدضر ٖلىباث جىمُلُت حضًضة، بمىحب كاهىن الفؿاص وهظا باليافت ئلى اإلاىهىم ٖليها في فاإلا

 ٘ مت اؾخغالٌ الىفىط ، ٖلى زالف الدكَغ كاهىن الٗلىباث، خُث هو ٖلى ٖلىباث جىمُلُت حؿغي ٖلى حمُ٘ حٍغ

مت الغقىة وملحلاتها ٖلىباث جىمُل خضاء ٖلى ألامىاٌ الٗامت اإلاهغي والفغوس ي اللظان خضص لجٍغ ُت، وحغائم الٖا

 ٖلىباث جىمُلُت أزغي.

 

 الخىصُاث: -ثاهُا

  الضكت والىيىح في جدضًض مفهىم اؾخغالٌ الىفىط الظي  مدل الضعاؾت اللىاهحنجخىدى  أن مً الًغوعي

م والٗلاب.  ًسً٘ للخجٍغ

  الٗلىبت  بحن ناخب الىفىط وناخب  مً كاهىن الفؿاص ،  مغاحٗت 32ٖلى اإلاكٕغ الجؼائغي في اإلااصة

، الن ناخب الىفىط ٌٗخبر َغف كىي ملاعهت بهاخب الحاحت الظي يهضف الى  الألمؿاواةالحاحت ألنها فيها هٕى مً 

ت   ؿخدلت كاهىها مً الؿلُاث الٗامت.اإلاالحهٌى ٖلى اإلاٍؼ

  ؼ مت اؾخغالٌ الىفىط  آلُاث حٍٗؼ ُفت الٗامت. بىاحباث وؤلازالٌميافدت الفؿاص ومنها حٍغ  الْى

  يغوعة الخأهُض ٖلى أهمُت الخُبُم الفٗلي لىهىم الخانت باالكغاعث الخانت باإلامخلياث والظمم اإلاالُت

ائف الٗلُا واإلاىانب الؿُاؾُت  إلاخللضي الْى

 ضم الخٗضي ٖلى هؼاهت ُفت الٗامت  وكغ زلافت ؤلازالم ٖو اإلاجخم٘، وألنها ش يء ملضؽ  بحن افغاصالْى

 اإلاجخم٘ ووكغ الٗضٌ واإلاؿاواة .    الؾخمغاع
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 كائمت املساجع واملصادز:

 أوال: املساجع باللغت العسبُت:

م-1  اللسآن الكٍس

 :واللىامِس معاجم اللغت - 2

 أبى الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغم بً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع اإلاٗاعف اللاهغة، صون ؾىت وكغ. -أ 

 الىصىص اللاهىهُت والخىظُمُت:-3

ضة الغؾمُت، الٗضص 2006فُفغي  20اإلاإعر في:  06/01اللاهىن عكم:  - أ لؿىت  14، اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 26/08/2010اإلاإعر في  10/05، اإلاٗضٌ واإلاخمم بمىحب ألامغ عكم:2006 ، واإلاٗضٌ 2010لؿىت  50، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 02/08/2011، اإلاإعر في، 11/15واإلاخمم بمىحب اللاهىن عكم:   .   2011لؿىت  44، الجٍغ

 الكخب-4

 .1985أخمض فخخي ؾغوع، الىؾُِ في كاهىن الٗلىباث، اللؿم الخام، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة،  -1

٘ اإلاهغي واإلالاعن، صاعالنهًت الٗغبُت، اللاهغة،  -2 مت التربذ في الدكَغ  .2008أًمً مدمض أبى ٖلم، حٍغ

 .2007أخؿً بىؾلُٗت، الىححز في اللاهىن الجؼائي الخام، الجؼء الثاوي، صاع هىمت الجؼائغ،  -3

 .2007أخؿً بىؾلُٗت، الىححز في اللاهىن الجؼائي الخام، الجؼء الثاوي، صاع هىمت الجؼائغ،  -4

صاع الٗضالت ، اللاهغة، صون ؾىت ، -الغضع –الاؾدُالء التربذ  –الازخالؽ  –أهىع الٗمغوس ي،حغائم ألامىاٌ الٗامت والغقىة  -5

 وكغ،

خضاء ٖلى اإلاهلحت الٗامت، صاع الىفاء اللاهىهُت  -6 بىغي ًىؾف بىغي ًىؾف، كاهىن الٗلىباث اللؿم الخام، حغائم الٖا

ت، اللاهغة   .2014للُباٖت واليكغ، الُبٗت ألاولى، ؤلاؾىىضٍع

ً الضًً، ْاهغة الفؿاص ؤلاصاعي في الضٌو الٗغبُت -7 ت،  بالٌ أمحن ٍػ ٘ اإلالاعن، صاع الفىغ الجامعي، ؤلاؾىىضٍع  .2009والدكَغ

 .2011عفُم مدمض ؾالم، الجضًض في حغائم اإلااٌ الٗام، اإلاغهؼ اإلاهغي للبدىر واإلاغاح٘ اللاهغة،  -8

الم، صاع النهًت الٗغبُت اللاهغة،  -9  .2011عأفذ حىهغي عمًان، اإلاؿإولُت الجىائُت ًٖ أٖماٌ وؾائل ؤلٖا

ف الٗام، اإلاغهؼ اإلاهغي للبدىر واإلاغاح٘، اللاهغة،  عقا فاعوق أًىب، -10 مت عقىة اإلاْى  .2011حٍغ

 .2005ؾُض ٖخُم، قغح كاهىن الٗلىباث ، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة،  -11

 .2009 لبىان ،ٖبض الغخمان مدمض الِٗؿىي، جدلُل ْاهغة الفلغ، ميكىعاث الحلبي الحلىكُت،  -12

مت  -13  .2009التربذ، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة، مدمض أخمض الؿُض الججزوعي، حٍغ

 .2015مدمض ئبغاهُم الضؾىقي ٖلي، الفؿاص ؤلاصاعي، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة،  -14

 .2005مدمىص هجُب خؿني، قغح كاهىن الٗلىباث، اللؿم الخام، صاع النهًت الٗغبُت اللاهغة،  -15
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 السسائل العلمُت: -3

ٖبض الٗالي، آلالُاث اللاهىهُت إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي في الجؼائغ، أَغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق، حامٗت بؿىغة،  خاخت -1

2013/2012. 

الحلىق،    ت ملاعهت(، أَغوخت صهخىعاه، ولُت   مدمض ؾامي الٗىاوي، ألاخيام الٗامت لجغائم الٗضوان ٖلى اإلااٌ الٗام، )صعاؾ -2

 .2013حامٗت اللاهغة، 

 6-امللاالث العلمُت والدوزٍاث:

-اللهض الجىائي الخام، صعاؾت جدلُلُت جُبُلُت، مجلت اللًاة الفهلُت، الٗضص الثاوي، الؿىت الٗكغون)ًىلُى ،ئبغاهُمخؿىحن  - 1

 (.1987صٌؿمبر 

ً، اإلاجلض  -2  .2014آطاع الٗغاق ،، 4، الٗضص 16مِؿىن زلف خمض، حغائم اؾخغالٌ الىفىط، مجلت حامٗت النهٍغ

 



عائشت حىاهت-ب   
 11حكم جصسف الىاهب مٍسض املىث وإمكاهُت جعبُله على الىاهب املصاب بكىفُد 
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ض املىث وإمكاهُت جعبُله على الىاهب املصاب بكىفُد   11حكم جصسف الىاهب مٍس

Provisionof Donator Last Ill behavior and the ability of its 

Implementation on the donator Infected with COVID-19 

 

س ي جامعت محمد الخامع املغسب  -عائشت حىاهت-ب   كلُت العلىم اللاهىهُت والاكخصادًت والاجخماعُت الظَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص :

ال ؼً أن الىاهب هى الخاظش واإلاخمشس الحلُلي مً غلذ الهبت ألجها جفلحر لزمخه وال ًىاٌ فحها الػىك، الش يء الزي حػل ول مً 

خه اإلاىللت في اللُام بأغماٌ الفله واللاهىن ًدؽذدان في  أهلُت الىاهب بىلؼ مجمىغت مً الؽشوه واللُىد التي جدذ مً خٍش

وجفشفاث جبرغُت في بػن الحاالث الاظخثىاةُت التي بعببها ًمىؼ الصخق مً الخفشف في ملىه. لػل مً أهم هزه الحاالث خالت 

ٌ، خُث جلُذ جفشفاث الىاهب مٍشن اإلاىث وجىبم غلُه أخيام مشك اإلاىث، وحػذ هزه ألاخحرة بمثابت مشبي الفشط في هزا اإلالا

ُت ختى ال ٌػبث بدلىق الىسزت والذاةىحن. هما خاولىا في هزا اإلالاٌ مػالجت ئؼيالُت مذي ئمياهُت جىبُم خىم الىاهب مٍشن  الـى

صخق اإلافاب بالفحروط كذ همشك معخجذ خلف أصمت صحُت في الػالم بأظشه، فال 19اإلاىث غلى الىاهب اإلاٍشن بفحروط وىفُذ 

ًلىم بأغماٌ وجفشفاث كاهىهُت غىلُت واهذ أو غحر غىلُت، بُذ أن الخفشفاث الػىلُت ًجشحها دون اغتراك مً أخذ ؼشه أال 

ُت هما هى الحاٌ لذي مٍشن اإلاىث.  جيىن فحها مداباة، في خحن جخمؼ الخفشفاث الغحر غىلُت اإلاخػللت بالهبت ألخيام الـى

 .19وىفُذ  -مشك اإلاىث-الىاهب-: خىم جُحالكلماث املفا

 

Abstract: 

Undoubtedly, the donator is the loser and the real aggrieved of the engagement of donation; since it is 

impoverishment for his protection, and he get no compensation of it, what makes both jurisprudence and law 

intensify in the donator's capacity making a set of conditions and restrictions limits his absolute freedom for 

prosecuting donative actions and behaviors in some extraordinary cases which is because of it person is 

prohibited from acting in his property. Perhaps, the most important case of those is extremis, this latter is 

considered as the point of this essay, since the donator's acts restrict the bedfast and implement the 

provision of will on him in order not to mess the rights of heirs and creditors. In this essay, we have also tried 

to problematize the extent of possibility to sentence the bedfast donator's provision to the Covid_19 diseased 

donator as an emerging disease left behind a hygienic deadlock in entirely world, a person infected with the 

virus may engage in both compensational and non-compensational legal behaviors, still he carries the 

compensational behaviors out with no objection provided that there is no discrimination in it, when the non-

compensational behaviors concerning thedonation submit to the provision of will as in the case of a last 

illness.  

Key words: Provision -donator – last illness - Covid 19. 
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 ملدمت:

حػخبر الهبت مً غلىد الخبرع والخملًُ خاٌ الحُاة بما ًملىه الىاهب مً خلىق غُيُت أوغلاساث بغحر غىك، 

الاهخلاٌ الخام للملىُت دون هُل ملابل غلحها، وهي خُث حػذ )الهبت( ظبب مً أظباب هعب اإلالىُت؛ التي ًيخج غجها 

والفذكت في رلً غحر أجها جخخلف غجها في اغخباس هزه ألاخحرة جملًُ اإلاىفػت مً أحل الخلشب ئلى هللا وهُل ألاحش 

والثىاب غلى ـذكخه، في خحن أن اإلاشاد مً الهبت الخلشب مً اإلاىهىب له وهُل مشلاجه فلي دون أخز غىك غلى 

لي الخبرعي. الهبت  ختى ال جخشج هزه ألاخحرة غً مػىاها ألـا

لفذ بالهبت وبلا للمادة ]  [ مً اللاهىن اإلاذوي الفشوس ي "بأجها جفشف ًخخلى به الىاهب خاال وبفىسة 894ٍو

مً [ 273. أما اإلاؽشع اإلاغشبي فلذ غشف الهبت في اإلاادة ]1ال جلبل الشحىع غً اإلاىهىب لفالح اإلاىهىب له الزي كبلها"

 مذوهت الحلىق الػُيُت بأن: "الهبت جملًُ غلاس أو خم غُجي غلاسي لىحه اإلاىهىب له في خُاة الىاهب بذون غىك".

وبالخالي فاإلاالً الؽشعي ألؼُاةه وأمىاله بلذس ما له مً خم في الخفشف فحها واظخغاللها واظخػمالها أو غىغ  

ما ٌؽاء وإلاً ٌؽاء دون دخل أًا وان أو ختى اغتراله مادام اإلاالً رلً له أًما خم الخبرع بها وهبتها، فله أن َحَهَب 

فخفشفاجه جيىن -باغخباس الهبت مً غلىد الخبرع التي جيىن بحن ألاخُاء- 2جفشف في ملىه كُذ خُاجه ووان ظلُما

 صحُدت وهافزة في خم الىسزت ولِغ لهم خم الاغتراك أزىاء أو بػذ هلل اإلالىُت ئلى اإلاىهىب له.

ت  هه جىحذ اظخثىاءاث ًمىؼ فحها الصخق مً الخفشف في ملىهغحر أ خُث كُذ الفله وهزا اللاهىن مً خٍش

ا غلى خلىق الىسزت والذاةىحن مً الػبث بها،  الىاهب في بػن الحاالث الاظخثىاةُت مً الخفشف في ملىه، ورلً خـش

الخفشف في أمىاله وممخلياجه زم  ومً أهم هزه الحاالث مشك اإلاىث، خُث أن الصخق مٍشن اإلاىث كذ ًلذم غلى

حهب بػمها أو ولها، غحر أهه في خالخه هزه ال ًمش بىفعه ألهه كذ ًمىث ولً ًدخاج أمىاله ظىاء وهبها ولها أو بػمها، 

 بل اإلاخمشس الحلُلي مً جفشفه هم روي الحلىق مً وسزت وداةىحن.  

ذ ًفىش بؽيل حعلىي بدُث ًلٌى مادام ومً هزا اإلاىىلم فان ئخعاط اإلاٍشن بذهى أحله سبما ًجػله ك

الخبرع  ئلى وسزخه أو ألاغُاس فان هزا ألامش غحر معخدب لذًه وبالخالي ًلذم غلى ظُمىث وأمىاله وول ما ًملً ظخيخلل

م  زم حهب أمالهه ولها أو بػمها ختى ًدشمهم مً خلهم الؽشعي في ؤلاسر، لهزا جم مػاكبخه بىلُن كفذه غً وٍش

ي مشك اإلاىث، غلى اغخباس أن مشك اإلاىث حعشي غلُه أخياما مخخلفت غً جلً التي حعشي غلى جلُُذ جفشفاجه ف

 اإلاشك الػادي.

                                                           
1
-  Art 894 «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et 

irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qu’il accepte ».  

سلٌما تعنً معافى صحته سلٌمة لٌس به مانع من سفه أو عته، أو جنون، كامل األهلٌة راشد لٌس فً حالة إفالس أو مستغرق  - 2

 من مدونة الحقوق العٌنٌة[. 280و 278و 276و 275بدٌن أو مرٌض مرض الموت ]انظر المواد 
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لزلً جىحذ أمشاك حػخبر مً ألامشاك اإلامُخت خاـت جلً التي لم ًىحذ لها  غالج  لحذ العاغت هما  ئلافت 

ت خُث ٌػخبر مً ففُلت الفحروظاث اللا 19هى الحاٌ باليعبت إلاشك وىفُذ  جلت، هزا الفحروط الذخُل غلى البؽٍش

ل ختى آلان ئلى غالج فػاٌ له  ، خاـت وأن الػلم لم ًخـى فلذ اهدؽش بؽيل هبحر معببا الهلؼ والخىف لذي ول الذٌو

غلى اللُام بأغماٌ وجفشفاث كاهىهُت ومجها الخفشفاث  فاإلافاب به غالبا ما ًمىث،وبالخالي فهزا ألاخحر كذ ًلذم

 ه ألاخحرة ججػله ًخخلى غً ملىه مجاها أي بغحر غىك الش يء الزي كذ ًلحم المشس بالىسزت والذاةىحن. الخبرغُت،ئر هز

خىم جفشف اإلاٍشن  19وغلُه فان ؤلاؼياٌ اإلاثاس لذًىا هى هل ًأخز جفشف اإلافاب بفحروط وىسوها وىفُذ 

هبت مٍشن اإلاىث غلى هبت  مشك اإلاىث؟ بمػجى آخش وهدً هىا هذسط جفشف الهبت ئلى أي خذ ًمىً جىبُم خىم

 ؟19اإلافاب بفحروط وىسوها وىفُذ

 هزه ؤلاؼيالُت جخفشع غجها أظئلت فشغُت وهي غلى الؽيل الخالي:

 ما هى مفهىم مشك اإلاىث؟ وما خىم جفشف الىاهب مٍشن اإلاىث؟-

 اإلاعخجذ؟  19ما اإلالفىد بفحروط وىسوهاوىفُذ-

 اإلاىث؟ مشك مخىف ًفىف لمً مشك 19هل ٌػذ فحروط وىفُذ -

 هفغ خىم جفشف الىاهب مٍشن اإلاىث؟ 19هل ًىبم غلى الىاهب اإلافاب بيىفُذ -

تهذف دساظت اإلاىلىع ئلى اظخيباه واظخخالؿ ألاخيام اإلاخػللت بخفشفاث مٍشن اإلاىث، ظىاء جلً  

ٌى ئلى مػشفت اللىاغذ الخاـت  اإلاىحىدة في الفله ؤلاظالمي أو في اللاهىن، ورلً مً أحل الاظخػاهت بها للـى

 .19اإلاىلىغت للمخفشف مٍشن اإلاىث ختى هخمىً مً جىظُفها غلى اإلاخفشف اإلافاب بفحروط وىفُذ 

اإلاٍشن  الزي ًيخهي باإلاىث وبالخالي فان هبتاإلاشك جىىلم الذساظت مً الفشلُت الخالُتمشك اإلاىث هى  

ُت، هما أن اإلاٍشن بفحروط وىسها وىفُذ  عشي  19مشك اإلاىث حعشي غلحها أخيام الـى ًلحم كُاظا بمٍشن اإلاىث َو

 غلُه هفغ الحىم.
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 : ماهُت مسض املىثاملعلب ألاول 

فه وجمُحزه غً اإلاشك الػادي   ًلخض ي دساظت مىلىع اإلالاٌ الىكىف غلى ماهُت مشك اإلاىث مً خالٌ حػٍش

 )أوال( زم جدذًذ ؼشووه والىظاةل التي ًخم بها ئزباجه )زاهُا(.

ف مسض   املىث وجمُيزه عن املسض العاديأوال: حعٍس

مً البذًهي في أي مىلىع أن جىىلم دساظخه بخدذًذ اإلافاهُم التي ًذوس اإلاىلىع خىلها وباغخباس مشك  

 اإلاىث هى مشهض الذساظت فاهه ًدخم غلُىا ئغىاء حػٍشف له وأًما جمُحزه غً اإلاشك الػادي.

ف مسض املىث-أ  حعٍس

هشي أن اإلاؽشع اإلاغشبي لم ًلم بخػٍشف مشك اإلاىث وخعً فػل ئر لِغ  بالشحىع ئلى مذوهت الحلىق الػُيُت

فاث وئهما ًترن رلً ألهل الاخخفاؿ، خُث هجذه في مذوهت الحلىق الػُيُت اهخفى فلي  مً مهامه ئغىاء الخػٍش

فه. 3بدىظُم ألاخيام التي حعشي غلى الهبت في مشك اإلاىث  دون حػٍش

فهم إلاشك بِىما اإلاىث باللٌى هى ما خىم أهل الىب بأهه ًىثر اإلاىث في مثله ولى لم  رهب اإلاالىُت في حػٍش

ل في اغخباسه مشك مىث وفلا للفله اإلااليي أن ًدىم أهل الاخخفاؿ بزلً، فلِغ ول مشك هى مشك 4ٌغلب . فاأـل

 للمىث.مىث بل الػبرة مً رلً أن ًىثر اإلاىث مىه ختى ًفحر اإلاٍشن به في خىم مٍشن اإلاىث زم ًيخهي به الحاٌ 

فهم ًلفذون اإلاشك اإلاخىف ألن اإلاشك ٌػذ مخىفا غىذما ًخفل باإلاىث؛ أي أن اإلاىث  فاإلاالىُت في حػٍش

مخىكؼ مىه وال ًخعجب مً ـذوسه ولى لم ٌغلب اإلاىث به. هما كاٌ الؽافػُت أن اإلاشك اإلاخىف هى الزي ًيىن 

اخبه ال ًفمذ هثحرا غلى فشاػ اإلاىث زم ًمىث  . ألاغلب مىه اإلاىث ـو

فهم ب ئلى خذ ما مً حػٍشف اإلاالىُت باغخباس  واإلاشك اإلاخىف هى اإلاخفل باإلاىث خعب الحىابلت وحػٍش كٍش

خفل به، خُث كاٌ ابً جُمُت: "لِغ مػجى اإلاشك اإلاخىف الزي ٌغلب  مشك اإلاىث مشك مخىف ًدفل مىه اإلاىث ٍو

ما الغشك أن ًيىن ظببا ـالحا للمىث فُماف غلى الللب اإلاىث مىه أو ًدعاوي في الظً حاهب البلاء واإلاىث... وئه

جىص خذوزه غىذه وأكشب ما ًلاٌ: ما ًىثر خفٌى اإلاىث مىه، فال غبرة بما ًىزس وحشد اإلاىث مىه" ال ظُما أن  ئلُه، ٍو

مىث غلى رلً الحاٌ كبل مشوس ظىت  اإلاٍشن ًيىن غاحضا خذ الهالن غحر كادس غلى سؤٍت مفالحه خاسحا غً داسه ٍو

 ـاخب فشاػ أم ال، وهزا هى حػٍشف الحىفُت للمشك اإلاخىف ألن الحىفُت غشفىا اإلاٍشن ولِغ اإلاشك. ظىاء أوان

                                                           
 من مدونة احلقوق العينية. 280انظر ادلادة  -3

 .384جزي الكليب الغرناطي القوانني الفقهية، الدار العربية للكتاب، ص محد بن أمحد بن -4
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الخظ أن الفلهاء ًجمػىن غلى اغخباس مشك اإلاىث هى اإلاشك اإلاخفل واإلاىخهي باإلاىث، وران هى اإلاشك  هزا ٍو

اإلاشك مشك مىث هى أن ًيىن اإلاخىف خُث لى لم ًىً مخىفا إلاا ظمي مشك اإلاىث، هما أن أهم ؼشه الغخباس 

مخىفا ال ًشجى مىه ؼفاء، في خحن أن اإلاشك غحر اإلاخىف ال ًفل لذسحت اإلاىث بل باميان اإلاٍشن مخابػت أغماله 

فه للمشك غحر اإلاخىف  ومفالحه أو ختى اللُام بخفشفاث الهبت دون أن ًمىػه اإلاشك مً رلً، كاٌ الدعىلي في حػٍش

ضمىت اإلاخىاولت والفال  وخمى الشبؼ والجشب والعػاٌ اإلاضمً فدىمه في رلً وله "وأما غحر اإلاخىف واألمشاك اإلا

  .5والصحُذ"

ال ؼً أن مشك اإلاىث ًذخل اإلاٍشن في دوامت جيبؼ مجها ساةدت اإلاىث أي ًيىن ؼبه مُذ، وبالخالي ال جيىن 

ظشألاهه ًيىن في خالت هفعُت جفشفاجه الخبرغُت ملبىلت ألن مً ؼشوه صحت الهبت أال ًيىن الىاهب في مشك مىث ه

 ممىشبت بعبب خؽِخه مً الهالن واإلاىث فخبرغه في مشله غحر حاةض في خالخه، ئر حاء في جدفت ابً غاـم:

 مىث وبالدًن املحُغ حعترض صدكت ججىش إال مع مسض 

يىن بزلً كذ جشن ألامش الحتهاد  اللماة   وهما كلىا فاإلاؽشع اإلاغشبي لم ٌػشف اإلالفىد مً مشك  اإلاىث ٍو

خُث حاء في خىم ـادس غً ابخذاةُت الخمِعاث في حػٍشف مشك اإلاىث أهه:"هى رلً اإلاشك الزي ًشجح مػه هالن 

خخل بزلً  جػله في ولؼ ال ًلذس فُه مفالحه أما لى وان مػافى ٍو ىؼً غلى الدعلُم باهلماء أحله، ٍو ـاخبه، ٍو

وأولاغه مً اإلااٌ، وبالخالي فهى: اإلاشك الزي ًالصم فُه الخىاصن الزي ًلُمه الصخق الػادي بحن خاله مً الصحت 

وفي كشاس آخش  .6اإلاٍشن الفشاػ، وال ٌعخىُؼ مػه الذخٌى والخشوج واللُام بالخفشفاث الػادًت في ؼإوهه وأمىسه"

"...اإلاشك الزي كىؼ  7ـادس غً اإلاجلغ ألاغلى )مدىمت الىلن خالُا( بخفىؿ مفهىم مشك اإلاىث حاء فُه أهه هى

خ  8238/99وباء بػذم سحاء البرء مىه..". أًما غشفخه اظخاىافُت البُماء في كشاس ـادس غجها في ملف مذوي سكم ألا  بخاٍس
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إدي خخما 21/11/2002 ىلذ في هفغ اإلاٍشن سهبت وخىفا ٍو ، بأهه هى "اإلاشك الزي ٌغلب فُه اظخمشاس خالت اإلاشك ٍو

 .8ئلى اإلاىث"

ع اإلاغشبي مشك اإلاىث فالفله واللماء لم ًبخلىا غلى هزا اإلافهىم ؼِئا وغلُه فان ختى وئن لم ٌػشف اإلاؽش  

مً الخػٍشف والخىلُذ ولػل بػن ما جىشكىا له ظابلا خحر دلُل غلى رلً، خاـت الفله ؤلاظالمي باغخباسه اإلاىبؼ 

ػاث اغخمذث غلى الفله ؤلا  ظالمي في اللماًا واإلاشحؼ ألاظاط لػلىد الخبرع وأخيامها، واإلاؽشع اإلاغشبي وباقي الدؽَش

 اإلاخػللت بمشك اإلاىث وألاخيام التي حعشي غلى اإلاٍشن الىاهب.

وغلُه ختى وئن حػذدث الخػاٍسف فاإلاػجى واخذ، وال ٌعػىا اللٌى ئال أن مشك اإلاىث هى رلً اإلاشك الؽذًذ  

ش أهل الاخخفاؿ مً ألاوباء،  اإلاخىف الزي ٌغلب فُه الهالن بدُث ٌؽػش اإلاٍشن بذهى أحله وبؽهادة وجلٍش

لت أي كبل  فاإلاٍشن به ًفبذ غاحضا غً سؤٍت مفالحه اإلاػخادة خاسج بِخه، خُث ًبلى غلى خاله مذة لِعذ بىٍى

[ مً مجلت ألاخيام الػذلُت خُث هفذ غلى ما ًلي: "مشك اإلاىث هى 1595مشوس ظىت زم ًمىث. وهى ما هشظخه اإلاادة ]

عجض مػه اإلاٍشن غً س  ؤٍت مفالحه خاسحا غً داسه ئن وان مً الزوىس، وغً سؤٍت الزي ٌغلب فُه اإلاىث، َو

مىث غلى رلً الحاٌ كبل مشوس ظىت، ظىاء وان ـاخب فشاػ أو لم ًىً،  مفالحه داخل داسه ئن وان مً ؤلاهار، ٍو

وئن امخذ مشله وممذ غلُه ظىت وهى غلى خاٌ واخذة وان في خىم الصحُذ، وجيىن جفشفاجه هخفشفاث الصحُذ 

خغحر خاله، ولىً لى اؼخذ مشله وحغحر خاله، وماث كبل مض ي ظىت ٌػذ خالهما لم ٌؽخذ  اغخباسا مً وكذ -مشله ٍو

 مشك اإلاىث"، -الخغحر ئلى الىفاة

 جمُيز مسض املىث عن املسض العادي-ب

[ مً كاهىن الالتزاماث والػلىد هجذ اإلاؽشع اإلاغشبي لم ًبحن اإلالفىد بمشك اإلاىث، 54بالشحىع ئلى الففل ] 

[ هجذه 54ختى الحاالث التي كذ جأخز خىمه، باغخباس الخػاٍسف هي مً اخخفاؿ الفله، فارا سحػىا للففل ]أو 

ًىق فلي غلى أن: "أظباب ؤلابىاٌ اإلابيُت غلى خالت اإلاشك والحاالث ألاخشي اإلاؽابهت متروهت لخلذًش اللماة"، 

ؼ دغىي ئبىاٌ الػلذ فهى لم ًىً بيامل ئسادجه وهزا ال ًذخل في ئواس مشك اإلاىث ألن الصخق اإلاخػاكذ هى مً ًشف

ت لللماء، في خحن أن مشك اإلاىث  أزىاء الخػاكذ وكذ وكؼ في غبن اظخغاللي، وجدذًذ رلً ساحؼ للعلىت الخلذًٍش

ًخخلف ولُا غً اإلاشك اإلاىفىؿ غلُه في الففل أغاله فالفله ال ًفىف مشك اإلاىث لمً هزا الففل، وكذ حاء 

مدىمت الىلن خالُا أن: "غلىد الخبرع جخمؼ للىاغذ الفله ولِغ لىفىؿ  -إلاجلغ ألاغلى ظابلافي كشاس ـادس غً ا
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معخللت غً  54كاهىن الالتزاماث والػلىد. دغىي ؤلابىاٌ لعبب خاالث اإلاشك والحاالث اإلاؽابهت وبلا للففل 

 .9إلبىاٌ بعبب غُىب الشض ى"مً كاهىن الالتزاماث والػلىد اإلاخػللت با 311الذغاوي اإلاىفىؿ غلحها في الففل 

[ مً ق ٌ ع 479ئلافت ئلى رلً فاهىا وحذها أن جفشفاث مٍشن اإلاىث جذخل لمً مىىىق الففل ]

شحؼ ظبب ئخشاج مشك اإلاىث مً مىىىق الففل 345[ و]344والزي أخالىا غلى الففلحن ] [ مً هفغ اللاهىن، ٍو

ِخه54] والتي ججػل جدلله ال ًخم ئال بؽشوه وبأدلت ووزاةم التي ًىفشد بها  -مشك اإلاىث-[ مً ق ٌ ع ئلى خفـى

ًدىم فحها أهل الاخخفاؿ مً ألاوباء وأن اإلاٍشن فػال هى في مشك اإلاىث، لزلً فان الخفشفاث التي ًلىم بها 

حؽيل لشسا غلى روي الحلىق وهم مً لذحهم الحم في سفؼ دغىي ئبىاٌ هزا الخفشف ألن ألادلت والازباجاث اإلالذمت 

ت لللاض ي في اكخىاغه بىظاةل لللماء  حؽحر ئلى أهه وكؼ في مشك اإلاىث الزي جدللذ ؼشووه وجبلى العلىت الخلذًٍش

 ؤلازباث اإلاػشولت أمامه.

 جاهُا: شسوط جحلم مسض املىث ووطائل إجباجه

 كبل الخىك في وظاةل ئزباث مشك اإلاىث ال بذ أوال مً الخىشق للؽشوه التي ًخدلم بها: 

 املىثشسوط جحلم مسض -أ

[ غلى أن: "مشك 509[ ومؽشوع اللاهىن اإلاذوي اإلاىخذ في اإلاادة ]543هق اللاهىن اإلاذوي ألاسدوي في اإلاادة ] 

مىث غلى جلً الحاٌ  اإلاىث هى اإلاشك الزي ٌعجض فُه ؤلاوعان غً مخابػت أغماله اإلاػخادة هما ٌغلب فُه الهالن ٍو

 اصدًاد ظىت أو أهثر، جيىن جفشفاجه هخفشفاث الصحُذ". كبل مشوس العىت. فان امخذ مشله وهى غلى خاله دون 

الؽشوه الخالُت: ًجب أن ًلػذ ـاخبه غً  ٌؽتره في مشك اإلاىثمً خالٌ هزا الخػٍشف وعدؽف أهه 

 مفالحه وأن ًيىن مشلا مخىفا ومخفال باإلاىث ومىتهُا به زم ٌؽتره أن ًمىث اإلاٍشن به كبل مشوس العىت. مخابػت

 ًلعد صاحبه عن مخابعت مصالحهالشسط ألاول: أن -

اإلالفىد مً هزا الؽشه أن ًفاب الصخق رهشا وان أو أهثى بالعجض حشاء مشك اإلاىث وال ٌػىد كادسا غلى  

عجضه غً اللُام  مىاـلت ومخابػت أغماله الاغخُادًت التي وان ًلىم بها كُذ الصحت، فمشك اإلاىث ًلػذ الصخق َو

ػذ مٍشن مشك اإلاىث بل البذ مً ئزباث وبي ًإهذ بأغماله وهزا الخفشفاث الخبرغُت. و  ٌُ لِغ ول مً أكػذه اإلاشك 

صحت هزا ألامش، ئلافت لزلً ال ٌػخبر ألاشخاؿ الهشمحن الزًً جلػذهم الؽُخىخت غً سؤٍت مفالحهم مشض ى 

 وئهما هم في ملام ألاصحاء وجفشفاتهم اللاهىهُت جيىن صحُدت ختى ًثبذ اوػلادها في خالت مشك اإلاىث.

 الشسط الثاوي: أن ًكىن املسض مخىفا-
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ئن اإلاشك اإلاخىف هى الزي ًىثر اإلاىث به وخىم بزلً أهل الاخخفاؿ مً ألاوباء، وظمي مشك اإلاىث  

باإلاشك اإلاخىف ألهه ًلىد اإلاٍشن للمىث ولى لم ًىً مخىفا إلاا أولم غلُه مشك اإلاىث وأكػذ ـاخبه غً سؤٍت 

جبرغُت وخاـت جفشف الهبت، وفي رلً كمذ مدىمت الىلن في أخذ  مفالحه وُمىؼ هزلً مً اللُام بخفشفاث

كشاساتها بما ًلي: "لىً خُث أهه مً الثابذ فلها وكماء أن أهم ؼشوه اغخباس اإلاشك مشك مىث هى أن ًيىن هزا 

ئلى اإلاشك مخىفا أي أهه مً ألامشاك الخىحرة التي ال ًشجى مجها ؼفاء مً الىاخُت الىبُت وجإدي بفاخبها غالبا 

، ومً ألامشاك اإلاخىفت التي ـىفها ألاوباء هزهش مشك العُذا ومشك العشوان اإلاعخدىم في حعم اإلاٍشن 10الىفاة"

زم مشك العل وغحرها مً ألامشاك الخىحرة اإلاىتهُت باإلاىث. وجىحذ ئلافت ئلى هزه أمشاك أخشي وئن لم جىً أمشاك 

أحله واإلاديىم غلُه باإلغذام أو اإلاىخدش أو ألاظحر في لىجها جذخل لمً هىاق مشك اإلاىث إلخعاط الصخق بلشب 

 الحشب فيلها خاالث جىبم غلحهم أخيام اإلاٍشن مشك اإلاىث.

 الشسط الثالث: أن ًكىن املسض مخصال باملىث ومىتهُا به -

مفاد رلً أن الصخق اإلاٍشن مشك اإلاىث ًجب أن ًيخهي به مشله للمىث ختى ٌػخبر في خىم مٍشن  

 ًىفي أن ًيىن اإلاشك مخىفا بل ًلضم أن ًيىن هزلً مخفال باإلاىث. وؼشه الاجفاٌ ٌػجي أن ًيىن اإلاىث، هما ال 

با مىه غحر بػُذ ، خُث ٌؽتره في الاجفاٌ أن ًيىن في العىت التي مشك فحها مشلا مخىفا خذ اإلاىث، فلى أهه 11كٍش

اإلاشك اإلاخىف وبالخالي جيىن جفشفاجه كام بخفشف الهبت وكذ اإلاشك وصاد هزا ألاخحر غً العىت ال ٌػىد في خىم 

 صحُدت.

ض كبل مسوز طىت على مسطه-  الشسط السابع : أن ًمىث املٍس

عجضه   ٌُ أحمؼ الفلهاء غلى أن اإلاٍشن ليي ٌػخبر في خىم مٍشن اإلاىث وهما ظبم ؤلاؼاسة لزلً ًجب أن 

لػذه غً مخابػت أغماله زم ًيىن مشله مخىفا بدُث ًبلى غلى خاله ئ لى أن ًيخهي به للمىث كبل مشوس اإلاشك ٍو

، واإلاٍشن الزي ألمَّ به مشك اإلاىث بذحهُا ًلاٌ غىه أهه مشك مخىف لحىم أهل الىب بىثرة اإلاىث به لهزا 12ظىت

اؼتره الفله واللماء أال ًيىن اإلاشك مىىال أي ًمىث به كبل مشوس العىت، وهىان مً خذده في أكل مً رلً خُث 

"أن مشك اإلاىث هى اإلاشك الزي ال ًخػذي مذة زالزت أؼهش" بِىما رهب آخشون ئلى  13حاء في كشاس حػلُبي جىوس ي

ه مٍشن اإلاىث بػذ مشوس العىت غلى مشله هى جفشف صحُذ،  جدذًذ اإلاذة في ظىت واغخبروا أن الخفشف الزي ًجٍش
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بلى غلى خاله ئلى أن ًمىث كبل مض ي العى خفل به ٍو ت، بدُث ًيىن مدللا ألن الػبرة هي أن ًيخهي اإلاشك باإلاىث ٍو

لؽشووه التي بخىفشها ًبىل جفشف الهبت اإلاػلىد خالٌ اإلاشك، زم ئن اللٌى بخالف رلً ال ًأخز به اللماء إلبىاٌ 

خىم اإلاٍشن مشلا مضمىا حاء فُه أن: " 214الخفشف، ألامش الزي هشظه كماء مدىمت الىلن في كشاس له جدذ غذد 

ال والصحُذ، وإلاا زبذ للمدىمت أن  ، ولم ًخىف ئال في ظىت 1997الهبت التي غلذها الهالً لىالذًه واهذ ظىت وٍى

وفي  14."وكذ جم حسجُلها بالشظم الػلاسي في خُاة الىاهب، فان الادغاء بىكىغها في مشك اإلاىث ال أظاط له 2003

خ الىفاة  ظىت وظبػت حاء فُه ما ًلي: "  595كشاس آخش ـادس غً هفغ اإلادىمت غذد  خ غلذ الهبت وجاٍس إلاا وان بحن جاٍس

ش اإلازوىس بأن اإلاشك بفلش  ش الىبي بأن ظشوان الذم ال ٌػخبر مشك مىث، وكذ زبذ مً الخلٍش أؼهش، وإلاا أفاد الخلٍش

ال خاوئا وبيذ كم ش الىبي جأٍو اءها غلى الذم لِغ هى ظبب الىفاة، وإلاا اغخبرجه اإلادىمت مشك مىث فاجها أولذ الخلٍش

 .15"مجشد الخخمحن مما غشله للىلن

ججذس الاؼاسة ئلى أن مشك اإلاىث ًجب أن ًيىن مشلا مدللا لؽشووه، واغخباس اإلاشك مشك مىث ًجب أن  

هم مً ًدذدوا مذي اغخباسه  -ألاوباء-ًخدلم فُه ؼشه اإلاىث والهالن كبل مشوس العىت غلى مشله، وأهل الاخخفاؿ

ث وال ًىٌى الحاٌ باإلاٍشن أهثر مً ظىت، لهزا فان مدىمت الاظخاىاف الفادس غجها اللشاس مشلا مخىفا ًىثر مىه اإلاى 

اإلاىػىن في اللشاس اإلازوىس أغاله جيىن كذ خشكذ ؼشوا مهما لخدلم مشك اإلاىث وهى ؼشه غذم مشوس العىت، ئلافت 

ش الىبي الزي ًثبذ أن ظشوان الذم ال ٌػخبر مشك مىث، وأًما الخبرة أزبذ غذم وفاة  ئلى أجها لم جىلي أهمُت للخلٍش

اإلاٍشن بزان اإلاشك، فالؽهادة الىبُت في خاالث اإلاشك  اإلاػشولت غلى اللماء ًخم اللجىء فحها ألهل الاخخفاؿ 

ش الىبي وكشسث  واإلاجاٌ مً ألاوباء، الش يء الزي وان غلى اإلادىمت أن جأخز به في بىاء كمائها، لىجها لم تهخم بالخلٍش

 ىث وهى ألامش الزي غشك كشاسها للىلن.اغخباسه مشك م

وحذًش بالزهش أن هزه الؽشوه غحر وافُت بل ال بذ مً ئزباث وكىع جفشف الهبت في مشك اإلاىث بيل وظاةل  

 ؤلازباث.

ض املىث-ب  وطائل إجباث هبت مٍس

 مً البذًهي أن وػشف أن ئزباث مشك اإلاىث ًلؼ غلى أصحاب الحلىق الؽشغُت، فهم مً ًلىمىا بشفؼ 

دغىي ئبىاٌ جفشف الهبت هظشا لىكىغه في مشك اإلاىث وهى واكػت مادًت ًجىص ئزباتها بيل الىظاةل والحج  اإلامىىت، 

والبِىت وؼهادة الؽهىد وئكشاس الخفم زم اللشاةً والخبرة الىبُت التي جإهذ مشك اإلاىث والحالت التي وان غلحها كبل 

ف( دوسا مهما في ئزباث مشك اإلاىث ورلً مً خالٌ لجىء الىسزت ئلى مغادسجه الحُاة؛ ئر جلػب ؼهادة البِىت )اللفُ

ؼهادة الؽهىد أزىاء وػجهم في جفشف الهبت الزي كام به مىسثهم أزىاء مشله بمشك اإلاىث، وفي رلً رهبذ مدىمت 
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ف الزي "وخُث وان ظاهش ؼهادة الؽهىد الزي سهً الحىم ئلى أكىالهم ًفُذ أن الخفش  16الىلن العىسٍت ئلى ما ًلي:

ـذس غً اإلاىسزت اإلافابت بمشك العشوان كذ خفل كبل اهلماء ظىت غلى اؼخذاده بفىسة معخمشة ئلى أن اهخهى 

بالىفاة... وخُث أهه مً اإلالشس أن مً خم كاض ي اإلاىلىع أن ٌعخخلق مً أكىاٌ الؽهىد وظاةش الػىاـش اإلاىشوخت 

بما ًإدي ئلُه اكخىاغه، وأن ًىشح ما ًخالفه مً أمامه غلى بعاه البدث الفىسة الصحُدت لىاكػت الذغىي خع

 ـىس أخشي ما دام اظخخالـه ظاتغا ومعدىذا ئلى أدلت ملبىلت ولها أـلها في الذغىي". 

خ الزي أغلبه وفاة اإلاٍشن بفترة  ش غلذ الهبت في الخاٍس ئلافت ئلى البِىت هىالً اللشاةً خُث ٌػخبر جدٍش

ىت وافُت إلزباث رلً. وأًما وظُلت ؤلاكشاس خُث رهبذ مدىمت الىلن في كشاس لها وسد فُه  أهه:  لِعذ بىثحرة كٍش

ئرا زبذ ظبب ئكشاس اإلاٍشن في اإلاشك اإلاخىف فهى ئكشاس صحُذ ظىاء وان اإلالش له واسزا أو مالوفا أو غحرهما، وئرا لم "

 . 17كشاس ألحىبي أو لىاسر"ًدبحن ظبب ئكشاس اإلاٍشن في اإلاشك اإلاخىف فخىبم غلُه اللىاغذ الػامت مً خُث ـذوس ؤلا

، وهدً أمام 66ئلى  59وحػخبر الخبرة مً ؤلاحشاءاث اإلاػمٌى بها في كاهىن اإلاعىشة اإلاذهُت خعب اإلاىاد مً 

واكػت مادًت جخػلم بمشك اإلاىث فان اللجىء ئلى الخبرة الىبُت مً أحل ئزباتها هى ما ًجب ألاخز به ألهه ال ًمىً 

 مشك مىث ئال بالخبرة الىبُت غلى أظاط أن مً ًدىم في جدذًذ ألامشاك وحصخُق الخأهذ مً أن اإلاشك هى فػال 

ت للمدىمت والكخىاع اللاض ي في ألاخز بؽهادة  خىىسجه اهم أهل الاخخفاؿ مً ألاوباء، وجبلى العلىت الخلذًٍش

م الخبرة  اللفُف والؽىاهذ الىبُت وول واللشاةً اإلاعخخلفت مً الظشوف التي جم خاللها ئبشام الػلذ زم غً وٍش

ومسض الىظاةل اإلامىىت إلزباث وكىع جفشف الهبت خالٌ فترة مشك اإلاىث، كاٌ الفلُه غبذ الشصاق العجهىسي: "

املىث بالشسوط املخلدمت الركس واكعت مادًت ًجىش إجباتها بجمُع ظسق إلاجباث ومنها البِىت واللسائن، وأكثر ما 

 ".الت املٍسض في أواخس أًامه كرلك ًثبت بشهادة الشهىدًثبت بالشهاداث العبُت الدالت على ح

هما أن اإلادىمت ال حػخذ باالدغاءاث التي جلٌى بىكىع جفشف الهبت في مشك اإلاىث بل ًلضم اإلاذعي أن ًثبذ 

رلً بيل وظاةل ؤلازباث وأن ئسادة اإلاٍشن واهذ مػُبت وهى ما هلمعه في ئخذي اللشاساث التي اؼتروذ ئزباث أن 

ادغاء الىاهب ـذوس الهبت غىه لضوحخه جدذ جأزحر مشك أـابه وكػذ جدذ جأزحر اإلاشك خُث حاء فُه أن: "الهبت 

وهفغ الش يء باليعبت إلاً وكؼ له جفشف  .18ًلخض ي ئزباث فلذان ئسادجه أزىاء غلذ الهبت وئال وان الادغاء مجشدا"

صحت حُذة، خُث ًمىىه ئزباث رلً بجمُؼ الهبت والزي ًذعي أن الخفشف وكؼ كبل مشك اإلاىث وأن الىاهب وان ب

ت للمدىمت للترحُذ بحن وظاةل ؤلازباث ومذي اكخىاع اللاض ي بها.  وظاةل ؤلازباث اإلامىىت وجبلى العلىت الخلذًٍش

ض املىث  الفلسة الثاهُت: حكم جصسف الىاهب مٍس
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جفشف الهبت في مشك بػذ حػشفىا غلى مشك اإلاىث وؼشوه جدلله زم الىظاةل ؤلازباجُت التي جفُذ بىكىع 

ه مٍشن اإلاىث، فال ؼً أن اإلاٍشن مشك اإلاىث كذ  اإلاىث ظيخىشق في هزه الفلشة لحىم هزا الخفشف الزي ًجٍش

خؽىا فلذاهه خُث ًفبذ غاحضا لِغ هعابم غهذه،  ًيىن في خالت ال ًدعذ غلحها واإلالشبىن مىه ًخدعشون غلُه ٍو

ئخعاظه بذهى أحله ومىجه غاحال غحر آحل، وكذ  ًلذم في خالخه مما  كذ  ًإزش غلى  هفعِخه التي جمىشب بمجشد 

غُجي لصخق ما ظىاء وان واسزا أو غحر واسر زم  أو خم هزه غلى جفشفاث جبرغُت، أو باألخشي ٌػمذ ئلى هبت غلاس

و ختى جفمُله غلى غحره وهى أمش كذ ًيىن ظببا في خلم الػذاوة والبغماء بحن الىسزت، وهزا أمش ال ًدببه الفله أ

اللاهىن ألن اإلاٍشن في ولػه اإلاشض ي ال ًمش بىفعه وئهما ًمش بغحره خُث ٌػبث بدلىق الىسزت والذاةىحن، وجفادًا 

 لزلً وحب المشب غلى ًذه وجلُُذه في خالخه هزه بالحجش غلُه.

إلاٍشن هزا وهجذ أن الفلهاء اإلاالىُحن ًجمػىن غلى اغخباس مشك اإلاىث مشك مخىف مخفل باإلاىث ال ًيىن ا 

به مهخما بأؼُاةه فاخعاظه بلشب مىجه ًجػله ملخىػا أجها لً جىفػه هى ظىاء وهبها ولها أو بػمها، أو سبما ًلىم 

بزلً غمذا لحشمان الىسزت مً خلهم الؽشعي،  وختى ال ًدفل هزا ألامش جم مىػه مً رلً خُث خذد له الفله 

ُه بدذًث وسد غً الىبي ـلى هللا غلُه وظلم حاء فُه الىفاب الزي ًدم له الخفشف فُه وهى الثلث معخذلحن غل

]سوي غً غمش بً ظػذ غً أبُه سض ي هللا غىه كاٌ: غادوي سظٌى هللا ـلى هللا غلُه وظلم في حجت الىداع مً أهه: 

ة، أفا وحؼ أؼفُذ مىه غلى اإلاىث، فللذ: ًا سظٌى هللا بلغجي مً الىحؼ ما جشي، وأها رو ماٌ وال ًشزجي ئال ابىت لي واخذ

أجفذق بثلث مالي؟ كاٌ: ال، كاٌ كلذ: أفا أجفذق بؽشوه؟ كاٌ: ال، كلذ: فالثلث؟ كاٌ: والثلث هثحر، ئهً ئن جزس 

 .19وسزخً أغىُاء خحر مً أن جزسهم غالت ًخىففىن الىاط[

اإلاىث وخشي بالبُان أن اإلاؽشع اإلاغشبي كذ ظاس غلى هه  الفله اإلااليي في اظخخالؿ أخيام الهبت في مشك  

ختى بفذوس مذوهت الحلىق الػُيُت، الظُما أن اإلاؽشع كذ اكخبغ ول ألاخيام والمىابي الؽشغُت والفلهُت اإلاىظمت 

بها في اللالب الزي ًإوش اإلاىلىع.  للهبت ـو

 مجها جىق غلى أهه: 280وبالشحىع ئلى مذوهت الحلىق الػُيُت هجذها في اإلاادة 

ُت."حعشي غلى الهبت في مشك اإلاىث أخيا   م الـى

 ئال أهه ئرا لم ًىً للىاهب واسر صحذ الهبت في الش يء اإلاىهىب بيامله".

ُت جىبم غلى الهبت في مشك اإلاىث، فاإلاٍشن مشك اإلاىث في الخبرغاث لِغ له   مفاد رلً أن أخيام الـى

خعب خم الخفشف في أمىاله دون غىك ظىي في خذود الثلث، خُث ئرا وهب في مشله فان هبخه جخأسجح غلى 

ُتوهى ما هق غلُه اإلاؽشع في  خاله بحن الصحت واإلاىث؛ فان هى صح صحذ هبخه وئن ماث خشحذ هبخه مخشج الـى

 اإلازوىسة أغاله. 280الفلشة ألاولى مً اإلاادة 
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م بحن  خُث ظاس اإلاؽشع غلى هه  ُت، ولىً ًجب الخفٍش الفله في وىن هبت مٍشن اإلاىث جخشج مخشج الـى

 إلاذًً أو غحر مذًً. سر أو واهذ لىاسر أو واهذالهبت ئرا واهذ لغحر وا

 

 أوال: هبت املٍسض مسض املىث لغير الىازث وللىازث

 هبت املٍسض مسض املىث لغير الىازث-أ

مً مذوهت الحلىق الػُيُت أهه ئرا لم ًىً للىاهب واسر  280هق اإلاؽشع اإلاغشبي في الفلشة ألاخحرة مً اإلاادة  

اإلاىهىب بيامله. فالصخق غحر الىاسر ًيىن له الحم في اإلاىهىب دون اغتراك أو مىؼ مً أخذ صحذ الهبت في الش يء 

ألن الىاهب لِغ له وسزت، هزا في خالت خاص اإلاىهىب كبل خفٌى اإلااوؼ اإلاخمثل في مىث الىاهب، خُث أن هبت 

ذكخه ال ججىص ئال ملبىلت فارا كبمذ حاص ىهىب اإلاخىلب فلها ٌؽتره ، وئلى حاهب الحىص الفػلي للم20اإلاٍشن ـو

اإلاؽشع أن ًخم الحىص اللاهىوي ختى ًخمىً اإلاىهىب له مً خُاصة اإلاىهىب بؽيل كاهىوي ورلً بدسجُله في الشظم 

جذ هزا ألامش ظىذه في اإلاادة  مً مذوهت الحلىق الػُيُت خُث ًخم جلُُذ اإلالً اإلاىهىب في الشظم  274الػلاسي، ٍو

لاهىوي غً الحىص الفػلي، وهى أمش وبُعي خُث بمجشد حسجُل الػلاس اإلاىهىب في الػلاسي فُغجي بزلً الحىص ال

فبذ  الشظم الػلاسي فاهه ًخشج مً رمت وملىُت الىاهب الزي مباؼشة بػذ جلُُذه وئؼهاسه ال ٌػىد خاةضا له ٍو

جي بها ماليا بفشف اإلاىهىب له ماليا له، ألن غملُت الخدفُظ هي ظىذ كاهىوي وافي بدذ راجه الغخباس الصخق اإلاػ

العالف رهشها ئرا وان الػلاس  274، فدعب اإلاادة 21الىظش غما ئرا وان أو لم ًىً ماليا أو ـاخب خم في اإلااض ي

ت ٌغجي غً خُاصجه وختى جلذًم مىلب الخدفُظ ٌغجي غً  مدفظا أو في وىس الخدفُظ فان الخلُُذ بالسجالث الػلاٍس

 خُاصجه.

أما لى ماث كبل حعلُم الهبت فاجها جبىل خُث ال ٌػخذ بها ظىي ملبىلت، هزا في خالت وان الىاهب خُا  

فمً ؼشوه الهبت أن جخم بالحىص الفػلي كبل خفٌى اإلااوؼ الزي هى مشك اإلاىث. خُث حاء في الفله الؽافعي: "فأما 

ئال باللبن، وئن  ئرا وهب ألحىبي في مشله الزي ماث فُه هبت فان لم ًلبمه ختى ماث فالهبت باولت، ألجها ال جخم

شد مجها ما غحر الثلث، وهىزا لى وهب في  أكبمه كبل مىجه صحذ الهبت، وواهذ مً الثلث جمض ي ئن اخخملها الثلث ٍو

 . 22صحخه وأكبن في مشله واهذ في زلثه ألهه في اللبن باإلاشك جمذ ففاسث هبت في اإلاشك"
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 23[279زا ما جبىاه اإلاؽشع اإلاغشبي في اإلاادة ]وفي خالت جىفي اإلاىهىب له كبل أن ًلبل الهبت بىلذ هزلً، وه

مً م ح  274ألن الهبت غلذ ال ًىػلذ وال ًصح ئال بخىابم ؤلاًجاب واللبٌى زم خُاصة اإلاىهىب خُاصة كاهىهُت )اإلاادة 

 72فأهه لِغ لغحر الىاسر الحم في الىػً في الهبت بعبب غذم الحىص وهى ما وسد في اللشاس غذد  ع(. ئلافت لزلً

فادس غً مدىمت الىلن التي حاء فحها: "مً لِغ بىاسر وال داةً ال مفلحت له في الىػً في الهبت بعبب غذم ال

 .24الحىص، واإلادىمت إلاا كمذ بخالف رلً فلذ غشلذ كشاسها للىلن"

 إذا كان للىاهب وزجت-ب

، أما ئن صاد غً 25سزتئرا وان للىاهب وسزت فان وان اإلاىهىب أكل مً الثلث، أو الثلث هفز ولى لم ًجض الى  

الثلث فمً خم الىسزت الاغتراك غلى جلً الهبت، ولهم هزلً مىؼ الهبت للىاسر التي جمذ في مشك اإلاىث باغخباسها هي 

ول ما ًملً الىاهب فهى خم لهم حمُػا وللمىهىب له الحم في الثلث وسد الثلثحن للىسزت وهى ما وسد غً الفله ئر 

. 26داسا فلبمها زم ماث وال ماٌ له غحرها حاءث الهبت في زلثها وسد الثلثحن ئلى الىسزت"حاء أهه: "ئرا واهذ الهبت 

ُت وهزلً جأخز  فالفلهاء ٌػخبرون أهه غىذما ًلىم مٍشن اإلاىث باغىاء هبت لىاسر فان هبخه ججٌز مجٌز الـى

 خىمها، فال جصح مهما كلذ أو هثرث ئال في خالت ئحاصتها مً الىسزت.

بت لىاسر والهبت لغحر واسر هى أن هزه ألاخحر جيىن مىكىفت غلى ؼشه غذم ججاوصها الثلث الفشق بحن اله 

 بِىما الهبت لىاسر مىكىفت غلى ئحاصة الىسزت ظىاء ججاوصث الثلث أو لم جخجاوصه.

 جالثا: هبت املٍسض املدًن وغير املدًن

 هبت املٍسض املدًن:-

م ح ع[،  278مدُىا بماله فان هبخه غحر صحُدت ]اإلاادة ئرا وان الىاهب مٍشما مشك اإلاىث ووان الذًً  

. 27خُث ال جىفز هبخه ئرا وان معخغشكا ليل جشهخه ظىاء أوان اإلاىهىب له أحىبُا أم واسزا ئال ئرا أحاصها الذاةىىن 

 فاألخم باإلسر كبل الىسزت هم الذاةىىن ئال ئرا أحاصوا للىسزت جىفُز الهبت.
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 من م ح ع أنه: "إذا توفً الواهب قبل أن ٌقبل الموهوب له الملك الموهوب بطلت الهبة. 279تنص المادة -

 ال ٌعتد إال بتارٌخ تقٌٌد إراثة الواهب إذا تعلق األمر بعقار محفظ.

 ، وال حق لورثة الموهوب له فً المطالبة به".إذا توفً الموهوب له قبل أن ٌقبل الملك الموهوب بطلت الهبة كذلك

24
. أورده: إبراهٌم بحمانً، عقود التبرع فً الفقه والقانون والقضاء، 556/2/1/2012، ملف شرعً عدد: 04/02/2014، المؤرخ فً: 72قرار عدد:  -

 .515، ص 2018سنة السالم، مكتبة دار الرباط، الطبعة الثانٌة، 

، ص 4وما بعدها، الشرح الكبٌر بهامش حاشٌة الدسوقً، ج  426، ص 6ابن قدامة، المغنً، ج  – 412، ص 10 3فتح القدٌر، جالكمال بن الهمام،  - 25

427. 

26
 .400، ص 4الفتاوى الهندٌة، ج - 

27
لمها ثم توفً فألصحاب الدٌون إبطال من مجلة األحكام العدلٌة أنه: "إذا وهب من استغرقت تركته بالدٌون أمواله لوارثه أو لغٌره وس 880جاء فً المادة  - 

 الهبة وإدخال أمواله فً قسمة الغرماء". 
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ئبىاٌ هبت اإلاذًً في خالت زبذ وحىد الذًً كبل الهبت، خُث حاء في كشاس هما ًدم للذاةً أهحرفؼ دغىي 

خ:  160غذد  أهه: "ًجىص  522/2/1/2008ملف ؼشعي غذد:  30/03/2010الفادس غً مدىمت الىلن والفادس بخاٍس

ق ٌ  مً 1241للذاةً ولب ئبىاٌ جفشف مذًىه ئرا وان دًىه مىحىدا وزابخا كبل وكىع الخفشف ورلً وبلا للففل 

 ع وللفله اإلاىبم غلى الىاصلت".

وججذس ؤلاؼاسة أن العبب وساء غذم حىاص هبت اإلاٍشن اإلاذًً هى الخفذي إلاداولخه خشمان الذاةً مً خله  

 سبما غً ظىء هُت ًلىم بخفشف الهبت لهزا وحب مػاكبخه بىلُن كفذه.

 هبت املٍسض غير املدًن:-

حر مً غلُه الذًً فجاةض أًما ئرا أرن له باللبن وكبمه وسد في بذاتؼ الفىاتؼ: وأما هبت الذًً لغ 

اظخدعاها واللُاط أهه ال ًجىص وئن أرن له باللبن وحه اللُاط أن اللبن ؼشه حىاص الهبت وما في الزمت ال 

 .28ًدخمل اللبن...وحه الاظخدعان أن ما في الزمت ملذوس الدعلُم واللبن"

غحر معخغشق لترهخه ًيىن خىم الهبت الفادسة غىه هدىم هبت  ئن اإلاٍشن مشك اإلاىث غحر اإلاذًً أو دًىه 

. هما ال ٌػخذ بالهبت ئال ئرا واهذ مدشسة بؽيل 29الباقي غً الذًً وبالخالي جذخل في خىم الترهت الخالُت مً الذًً

 سظمي وفلا إلاا حاءث به مذوهت الحلىق الػُيُت ألن مً ؼشوه الهبت أن جبرم في مدشس سظمي.

ًفذسها اإلاٍشن مشك اإلاىث حػخبر حاةضة ئرا وان غحر مذًً أو وان الذًً ال ٌعخغشق الترهت، ألهه  فالهبت التي 

ُت وجىفز لغحر الىاسر في الثلث ئرا واهذ  ئرا وان هزلً ال جيىن هبخه صحُدت، وبالخالي حػذ الهبت في مشك اإلاىث ـو

 خغشكت للثلث جىكفذ غلى ئحاصة الىسزت.جامت بيل الؽشوه اإلاخػللت بالهبت كُذ خُاة الىاهب، وئن واهذ مع

مىث بمشله حػخبر هبخه باولت ئلى أن ٌؽهذ ألاوباء واإلاخخفىن   وفي الحالت التي حهب فحها اإلاٍشن للىسزت ٍو

 .30باألمشاك بأن مشله خحن وهب لِغ بمشك مخىف

جلً اإلاخػللت وغلُه وعدؽف أن اإلاؽشع اإلاغشبي خزا خزو الفله في جلُُذ جفشفاث مٍشن اإلاىث خاـت  

بالهبت مىلىع الذساظت، ولػل العبب وساء هزا الخلُُذ ومىؼ اإلاٍشن مً الخفشف في أمالهه وأؼُاةه هى الفُغت 

الخبرغُت لػلذ الهبت ووؽىئها بغحر غىك،وليىن جفشفه كذ ًمش بالىسزت والذاةىحن مما ًترجب غلُهحشماجهم مً 

ً ئن هى خلىكهم الؽشغُت ظىاء أوان رو هُت خعىت أو ظِئت . لهزا فالهبت التي ٌػلذها مٍشن اإلاىث جخأسجح بحن أمٍش

                                                                                                                                                                                     
 على الساعة الثالثة مساء. 2020غشت  17اطلع علٌه ٌوم االثنٌن  /https://maqam.najah.edu/legislation/158الموقع اإللكترونً:   

28
 .  119م، ص1986، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، سنة 6عالء الدٌن أبً بكر بن مسعود الكاسانً الحنفً، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، جزء  - 

29
 .237أورده: عبد السالم فٌغو، مرجع سابق، ص -

30
، أورده: عبد السالم أحمد فٌغو، 555والمحفوظات بتطوان تحت رقم  ، مخطوط بالمكتبة العامة55نوازل وأجوبة البن لب ألبً الفضل ابن طراكات، ص -

 .238مرجع سابق، ص 

https://maqam.najah.edu/legislation/158/
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ان هزا  ُت وأخزث خىمها. وهزا ًجػلىا هىشح ئؼياال ًخػلم بامياهُت ظٍش صح صحذ وئن ماث حشث مجشي الـى

 ؟19الحىم غلى اإلافاب بفحروط وىسوها وىفُذ 

 11املعلب الثاوي: حكم جصسف الىاهب املصاب بفيروض كىزوها كىفُد

، 19راوان الفله واللاهىن كذ هظما وكُذا جفشفاث اإلاٍشن مشك اإلاىث، فاجهم لم ًىظمىا مشك وىفُذ ئ 

شحؼ العبب ئلى حذة هزا اإلاشك الزي اهدؽش مإخشا في الػالم بأظشه وأودي بدُاة الىثحر مً الىاط، والصخق  ٍو

غىلُت واهذ أو غحر غىلُت، فأي مثل اإلاٍشن مٍشن اإلاىث كذ ًلىم بخفشفاث كاهىهُت  19اإلافاب بمشك وىفُذ 

( خاـت جفشفاث الهبت مدي الذساظت. 19كاهىن ًىظم هزه الخفشفاث التي جفذس غً اإلاٍشن بهزا اإلاشك )وىفُذ 

 هل ٌعشي غلُه هفغ خىم هبت مٍشن اإلاىث؟

ًجب أوال أن هخػشف غلى هزا الفحروط ختى هخمىً مً  19كبل الخىشق لحىم هبت اإلافاب بفحروط وىفُذ  

 ُُف اإلاىلىع أظاط الذساظت.جى

ف فيروض كىزوها كىفُد   11الفلسة ألاولى: حعٍس

هى مشك جدعبب به ظاللت حذًذة مً الفحروظاث الخاحُت ]وىسوها[ الاظم ؤلاهجلحزي للمشك  19ئن وىفُذ 

( و virusهما أٌو خشفحن مً ولمت فحروط ) «vi»(، و coronaهما أٌو خشفحن مً ولمت وىسوها )«Co»مؽخم والخالي: 

«D»  هى أٌو خشف مً ولمت مشك«disease»وأولم غلى هزا اإلاشك ظابلا اظم .novel 2019 coronavirus»  أو
312019-nCoV. 

وهى فحروط اهخلل غً  ،2019ظهش أٌو مشة بمذًىت ووهان الفِىُت في دٌعمبر  19وفحروط وىسوها وىفُذ

م الخفافِؾ لإلوعان وهزا ألاخحر هأٌو مفاب هى مً و م ألاهف وٍش ؽش الػذوي في الىظي اإلاىحىد فُه سبما غً وٍش

ػىبت  19أو الفم أو الػُىحن، خُث جم جدذًذ الػىاسك ألاولُت ليىفُذ  والتي جفِب ألاشخاؿ بالحمى والعػاٌ ـو

الخىفغ وألم الػمالث وؤلاسهاق، لخخىىس الحاالث ألاهثر خىىسة ئلى الالتهاب الشةىي الحاد ومخالصمت الماةلت 

عُت الحادة. لزلً فان خبراء الصحت مىز ظهىس هزا الفحروط هبهىا الذٌو بالخعجُل ئلى اجخار الخذابحر الىكاةُت الخىف

للحذ مً اهدؽاسه، وهزا الخدزًش مً الاخخاله باإلافابحن وغذم الاظتهاهت بهزا الفحروط خاـت وأهه كذ كخل آلاالف 

 مً ألاشخاؿ غبر الػالم.
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 .0202والسٌطرة علٌه فً المدارس، فً مارس  91-لٌسا بٌندٌر، رسائل وأنشطة رئٌسٌة للوقاٌة من مرض كوفٌد -

 الموقع اإللكترونً:  

https://www.unicef.org/media/65871/file 

https://www.unicef.org/media/65871/file
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هجاةدت. وجلىم  19أجها ـىفذ وىفُذ  2020( في ماسط WHOإلاُت )أغلىذ مىظمت الصحت الػا وكذ 

( ومىظمت CDCاإلاجمىغاث اإلاخخفت بالصحت الػامت مثل: مشاهض ميافدت ألامشاك والىكاًت مجها في الىالًاث اإلاخدذة )

جمىغاث ( بمشاكبت الجاةدت ووؽش الخدذًثاث غلى مىاكػها غلى ألاهترهذ، هما أـذسث هزه اإلاWHOالصحت الػاإلاُت )

ُاث خٌى مىؼ اهدؽاس الفحروط  .32جـى

وهىزا فان وباء وىسوها مىز أن ظهش واؼتهش أزاس الللم لذي دٌو الػالم هظشا لخىىسجه وظهىلت اهدؽاسه، 

ٌ -الش يء الزي الىشها الجخار جذابحر وكاةُت للخفذي لهزا الفحروط الفخان. ومً هزه الذٌو اإلاملىت اإلاغشبُت  -الذو

ت وئهلارها مً هزا الػذو. فلذ اغخمذث الذولت مجمىغت مً التي مىز ظهىس أو  لى الحاالث اهتزث لحماًت زشوتها البؽٍش

ت الخىلل في ألاماهً الػامت باكشاس خالت  م الحذ والخلُُذ مً خٍش ت لىكف اهدؽاسه، ورلىػً وٍش ؤلاحشاءاث الاختراٍص

حنالىىاسب الصحُت، الشامُت ئلى الحُلىلت دون ظهىس بإس للفحروط ها . وبالىبؼ هي 33ججت غً الخىلل والخجمؼ البؽٍش

 خلٌى هاحػت لىجها خلفذ أزشا هبحرا غلى اإلاجخمؼ والاكخفاد هيل.

 11الفلسة الثاهُت: حكم جصسف الىاهب املصاب بفيروض كىزوها كىفُد

مشك لم ٌعبم لللىاهحن أن جىاولذ وبُػخه أو ختى جلم باغىاةه الخىُُف  19ئن فحروط وىسوها وىفُذ  

ت في لحظت جاسوا الحيىماث جخخبي في ئًجاد ظبل  اللاهىوي الزي ًىاظبه، ألهه مشك معخجذ حعلي غلى البؽٍش

للخفذي له وئهلاد الىاط مً لػىخه، فالىلؼ باث أهثر خىىسة مً ري كبل، خُث اسجفؼ غذد ألاشخاؿ اإلافابحن 

خغلب غلُه الىباء زم ًيخهي  به للمىث، خُث أزبذ الخبراء أهه فحروط غالبا بالفحروط وهىان مً ال ًىٌى به الحاٌ ٍو

ش الىبُت الفادسة غً مىظمت الصحت الػاإلاُت كذ أهذث صحت رلً. لهزا فان  ًإدي للمىث، ئلافت لزلً فان الخلاٍس

الصخق اإلافاب بفحروط وىسوها كذ ًلىم بخفشفاث كاهىهُت في خالخه اإلاشلُت هزه، وغالكت بمىلىع اإلالاٌ أظاط 

ٌ سبي مشك وىسوها باغخباسه مشك مخىف بمشك اإلاىث مً أحل مػالجت خىم جفشف اإلافاب الذساظت ظىداو 

 بفحروط وىسوها خاـت جفشف الهبت.

 أوال: فيروض كىزوها مسض مخىف

يىن مخفل اجفاال   كلىا ظابلا أن اإلاشك اإلاخىف هى اإلاشك اإلامُذ الزي خىم أهل الىب بىثرة اإلاىث به، ٍو

با باإلاىث، واإلاشك اإلاخ  ىف ؼشه مً ؼشوه جدلم مىث اإلاىث. لىً هل ٌػخبر فحروط وىسوها مشلا مخىفا؟كٍش
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  وكٌف ٌمكننً حماٌة نفسً منه؟ 19الدكتور برتش كٌه توش، ما هو كوفٌد -

20478727-coronavirus/faq-answers/novel-conditions/coronavirus/expert-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases 

 مساء. 21h46على الساعة:  23/08/2020اطلع علٌه ٌوم:   

( بمثابة قانون ٌتعلق بوجوب التصرٌح ببعض األمراض 1967ٌونٌو  26) 1387ربٌع األول  17بتارٌخ  65-554المرسوم الملكً رقم  - 33

 .1967ٌولٌو  5بتارٌخ  2853واتخاذ تدابٌر وقائٌة للقضاء على هذه األمراض. الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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لخل اإلافابحن به، لىً  19في بذاًت ظهىس فحروط وىسوها وىفُذ   كُل ئهه مشك مخىف لحذ ال ؼفاء مىه ٍو

بيىفُذ  في اإلااةت هي مً أزبدذ غىغ رلً، فلِغ ول اإلافابحن 80باسجفاع وعب الخػافي مً الفحروط التي جفل ئلى 

كذ ماجىا خُث أن وعبت الخػافي واهذ مشجفػت، وهزا ال ٌػجي أهه لِغ مشلا خىحرا ومخىفا، فاهخلاٌ الػذوي  19

واهدؽاس الفحروط ًجػله مخىفا، ئلافت ئلى أن الخبراء وروو الاخخفاؿ كذ أهذوا أن أهثر مً ًمىث بهزا اإلاشك وان 

ي ئواس اإلاشك غحر اإلاخىف الزي كُل أن اإلاٍشن به لِغ في خىم ٌػاوي مً كبل مً مشك مضمً وهزا ألاخحر ًىذسج ف

فاب بفحروط وىسوها ًفحر في خىم اإلاشك  مٍشن اإلاىث، لهزا  فالصخق الزي ٌػاوي مً أخذ ألامشاك اإلاضمىت ٍو

اإلاخىف خُث غالبا كذ ًيخهي به الحاٌ للمىث، مفاد رلً أن اإلاشك غحر اإلاخىف كذ ًفحر مخىفا، كاٌ ابً غشفت: 

 .34غحر اإلاخىف ئرا أغلبه مىث ـاس مخىفا""و 

مشلا مخىفا أم غحر مخىفا أمش  19وفي ألاخحر ال بذ مً ؤلاؼاسة أن جدذًذ ما ئرا وان فحروط وىسوها وىفُذ  

ت لللماة مً أحل الحىم في اللماًا اإلاىوٌى ئلحهم الىظش  ساحؼ ئلى أهل الاخخفاؿ مً ألاوباء وللعلىت الخلذًٍش

جضم خالُا بأمىس هي ماصالذ ولُذة العاغت والػالم بأظشه مشغىب مً ظهىس هزا الفحروط الجذًذ فحها، وال ًمىً ال

 الزي ظشغان ما جدٌى ئلى حاةدت.

 11جاهُا: حكم جصسف الىاهب املصاب بفيروض كىزوها كىفُد 

اإلاإهذة  ال ًيىن في خالت هفعُت حُذة، فهى بمجشد غلمه باًجابُت الخدالُل 19ئن اإلاٍشن بفحروط وىفُذ  

ابخه بالفحروط ًفاب بىىبت هلؼ وخىف مً اللادم هل فػال ظِؽفى مً اإلاشك أم أهه ظُمىث؟ هزه فشلُاث  إـل

ش والىؽىفاث الىبُت هي مً جثبذ مذي خىىسة اإلاشك، خاـت  ًىشخها اإلاٍشن ألهه ممىشب الىفعُت، لىً الخلاٍس

شهم أن أغلب مً ً وان مٍشما باخذي ألامشاك  19مىث بفحروط وىفُذ وأن خبراء الصحت الػاإلاُت أهذوا في جلاٍس

اإلاضمىت فلذ ًيىن مفابا بعشوان أو لغي الذم أو مشك العىشي أو أمشاك جىفعُت مضمىت...أو غحرها مً ألامشاك 

اإلاضمىت، ئلافت ئلى رلً فلذ أهذث مىظمت الصحت الػاإلاُت أن ألاشخاؿ اإلاعىحن ًيىهىن أهثر غشلت لإلـابت 

مػف مىاغتهم وكلت جدمل أحعامهم إلاثل هزه الفحروظاث الخىحرة، هما جىحذ خاالث وفُاث بالفحروط هظشا ل

 ألشخاؿ لم ًيىهىا ٌػاهىن مً أي مشك وأـِبىا بالفحروط زم ماجىا أي كخلهم الفحروط.

كذ ًلىم بػذة جفشفاث كاهىهُت غىلُت أو غحر غىلُت، لهزا وغالكت  19هما أن اإلاٍشن بفحروط وىفُذ  

 ؟ 19فاهىا هدعاءٌ غً خىم جفشفاث الىاهب اإلاٍشن بيىفُذ  بالػىىان

كذ جأخز خىم هبت مٍشن اإلاىث غىذما جخدلم وافت  19في هزه الحالت هلٌى ئن هبت اإلافاب بيىفُذ  

با مىه  ؼشوه مشك اإلاىث؛ أي ًجب أن ًلػذه اإلاشك غً مخابػت أغماله وأن ًيىن مخىفا ومخفال باإلاشك اجفاال كٍش

                                                           
لبنان، دار -ولً، البهجة فً شرح التحفة، بهامشه شرح أبً عبد هللا التاودي، الطبعة الثالثة، بٌروتبً الحسن علً بن عبد السالم التسأ -34

 (.241/2، ص )1977المعرفة سنة 
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خاـت الزي ٌػاوي مً مشك مضمً وهلفان  19شوس العىت، وهزه الؽشوه جخىفش في اإلاٍشن بيىفُذ زم ًمىث كبل م

يخهي به للهالن واإلاىث، وغىذما ًلىم بخفشف  في اإلاىاغت، فهى ٌػذ في خىم اإلاشك اإلاخىف وكذ ال ًىٌى به الضمً ٍو

ُت، خُث أن هبت اإلافاب جل ُت، ئر هفذ اإلاادة الهبت في هزه الحالت فاهه ًىىبم غلُه خىم الـى حم كُاظا بالـى

ُت" 206 . 35مً مذوهت ألاخىاٌ الصخفُت الخىوعُت أجها: "ئرا ـذسث الهبت خالٌ مشك مخفل باإلاىث اغخبرث ـو

مػجى رلً أن اإلاٍشن بفحروط وىسها في الحالت التي ًيىن فحها مشله مخىفا ٌعمذ له بهبت الش يء اإلاىهىب لغحر 

ح جش غلُه فُما صاد غلى رلً ئال ئرا أحاصها الىسزت بػذ مىث مىسثهم )الىاهب( أو الىاسر فلي في خذود الثلث ٍو

الذاةىحن ئرا وان مذًىا، ولػل العبُل مً هزا الحجش غلى اإلاٍشن اإلاخفل باإلاىث هى الخىف مً اإلاعاط بدلىق 

ام الىاهب بهبت غلاس ( فان هبخه جلؼ صحُدت، وفي خالت ك19الىسزت والذاةىحن، أما لى ؼفي مً هزا اإلاشك )وىفُذ 

زم جذهىسث خالخه وبػذ مذة كفحرة جىفي فان الهبت حػخبر  19ًملىه وكبل الاؼهاد أـِب الىاهب بفحروط وىفُذ 

 باولت.

واكػت مادًت ًجىص ئزباتها بيل وظاةل  19وبخفىؿ وظاةل ؤلازباث التي ًمىً اغخمادها فان فحروط وىفُذ  

للجىء ئلحها هي الؽىاهذ الىبُت ألن ألاوباء هم أؼشفىا غلى خالت اإلافاب ؤلازباث، وأكىي وظُلت ئزباجُت ًمىً ا

شهم أن ظبب الىفاة ساحؼ لإلـابت بفحروط وىفُذ   .19بالفحروط وأهذوا في جلاٍس

 خاجمت:

ٌعشي غلُه ما ٌعشي غلى الىاهب اإلاٍشن مشك  19خخاما وعخيخج مما ظبم أن الىاهب اإلاٍشن بيىفُذ  

لذ ئلحها الذساظت:اإلاىث، ومً هىا هخشج   بأهم الىخاةج التي جـى

  الخبرغاث بىحه غام والهبت بىحه خاؿ مً جىظُم الفله ؤلاظالمي وهى اإلاشحؼ ألاظاط في ول اللماًا

اإلاخػللت بالهبت خاـت كماًا هبت مٍشن اإلاىث، وباغخباس الفله اإلااليي هى اإلاشحؼ ألاظاط للمؽشع اإلاغشبي 

 الهبت مىه ختى بػذ ئـذاس مذوهت الحلىق الػُيُت.فلذ وان والصاٌ ٌعخلي أخيام 

  اإلاؽشع اإلاغشبي مً خالٌ ئـذاسه إلاذوهت الحلىق الػُيُت وجىظُمه لػلذ الهبت وأخيامها لم ًخىشق لخػٍشف

 مشك اإلاىث واهخفى فلي بالىق غلى الحىم الزي ٌعشي غلى هبت مٍشن اإلاىث.

  خفل به اجفاال با زم ًمىث اإلاٍشن كبل مشوس العىت.مشك اإلاىث هى الزي ًخاف مىه اإلاىث ٍو   كٍش

  اإلاٍشن بمجشد ئخعاظه بذهى أحله وأهه بػذ مىجه ظخيخلل ول أمالهه لىسزخه، ًلىم غمذا ئلى هبت أمالهه

ولها أو بػمها ظىاء ألخذ وسزخه أو ألحىبي كاـذا خشمان الىسزت مً ؤلاسر، وهى أمش ًىحب مػاكبت اإلاٍشن 

 خفشف في ملىه خفاظا غلى خلىق الىسزت والذاةىحن مً الػبث.بىلُن كفذه وجلُُذ خله في ال

                                                           
35

الهبة، مجمع األطرش للكتاب المختص، الطبعة الثانٌة، تونس، سنة -الكراء -المعاوضة البٌع و-خلٌفة الخروبً، العقود المسماة : الوكالة - 

 .338ص ،2013
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  شاعى فحها ئرا جمذ لىاسر أو لغحر واسر، ئر جخىكف في ألاولى غلى ُت، ٍو الهبت في مشك اإلاىث جخشج مخشج الـى

 ئحاصة الىسزت بِىما في الثاهُت ٌؽتره أال جخجاوص الثلث.

 الهبت ئرا وان مٍشن اإلاىث مذًىا أو معخغشكا لزمخه  خلىق الذاةىحن جلذم غلى خلىق الىسزت لهزا ال جىفز

 اإلاالُت.

  اإلاؽشع اإلاغشبي فػل خعىا إلاا اؼتره الشظمُت في ئبشام الهبت ألجها غلذ هباقي الػلىد وول ألاخيام اإلاخػللت بها

 ًجب أن جدشس بؽيل سظمي.

 ا.مشك اإلاىث واكػت مادًت ًمىً ئزباتها بيل وظاةل ؤلازباث اإلاػمٌى بها كاهىه 

  مشك معخجذ ومخىف لعشغت اهدؽاسه زم ـػىبخه غلى أصحاب ألامشاك اإلاضمىت  19فحروط وىسوها وىفُذ

خُث في هزه الحالت خعب أهل الاخخفاؿ ًلحم بمشك اإلاىث ألن خالت اإلاٍشن جيىن غحر معخلشة وال 

ت غلى جفشف الهبت  ٌػشف هل ظِؽفى أم ظُمىث، وبالخالي فان جفشفاجه غحر الػىلُت خاـت جلً اإلاىىٍى

ُت.  حعشي غلحها هفغ أخيام مٍشن اإلاىث وجخشج مخشج الـى

  خ اإلاشك الزي هفغ ؼشوه جدلم مشك اإلاىث والىظاةل ؤلازباجُت التي ًثبذ بها كُام جفشف الهبت في جاٍس

 .19أغلبه اإلاىث هي أًما جخدلم في اإلاٍشن بفحروط وىسوها وىفُذ 

 جىصُاث:

  فا واضحا  غلى اإلاؽشع اإلاغشبي أن ٌػُذ الىظش مؼ له حػٍش في اإلاادة اإلاخففت لحىم الهبت في مشك اإلاىث، ٍو

 ورلً بخجاوص ألامش الزي ًلٌى أن الخػاٍسف لِعذ مً اخخفاؿ اإلاؽشع وئهما مً مهام الفله واللماء.

  ًجب غلى اللماء أن ًشجح الؽهادة الىبُت غلى ؼهادة الػذٌو غىذ ئزباث مشك اإلاىث، باغخباس اهدؽاف

 هى مً اخخفاؿ ألاوباء ولِغ الػذٌو أو اإلاىزلحن.ألامشاك 

  ىضحىا اللبغ الزي ٌعىد هزا اإلاىلىع  19هأمل أن ًدىاٌو الفلهاء مىلىع هبت اإلاٍشن بفحروط وىفُذ ٍو

 ألن أخيام الخبرغاث هيل مً وحي الفله.
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 معاء. 21h46غلى العاغت:  23/08/2020اولؼ غلُه ًىم: 

 /https://maqam.najah.edu/legislation/158مجلت ألاخيام الػذلُت :  -

 .2020والعُىشة غلُه في اإلاذاسط، في ماسط  19-لِعا بِىذًش، سظاةل وأوؽىت سةِعُت للىكاًت مً مشك وىفُذ-

 https://www.unicef.org/media/65871/file  

 

 

  

 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://maqam.najah.edu/legislation/158/
https://www.unicef.org/media/65871/file
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ّ-دراست جدليليت- جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ في الدشزيع الفلسطينيّ 

The Crime of Issuing a Cheque Without Balance in the Palestinian 

Legislation   An analytical study 

ّ

ّفلسطينمىدسب إلى هلابت املدامين الفلسطيييين، هللا الشياح مدمذ سامي عبذ-أ
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ّامللخص :

ثاي   ث   ٓث   م ٗائس ألاصاصية في املهامالت الحجارية، حيث  يهلثع ن ثس جضثعيع نل يثات الايثو ءالشثراي، ٖلثا يهثا  ألاه َء ٓثا  القٓثا، ءمهلثع يهحبر الشيٚ من الر

ا  غُى الٓا  ن الُ ضؿيني حلا ة ءغلا   ل شيٚ. د ءالجعا ءالحٙ ُة، ْء ير الْ   ن س ثَ 

إلنؿثثاي كثثيٚ  ثثاءن رضثثيا، ء لثثٚ لػثثلان نثثا  اللثثرءن نثثن  ؾثثار الٓثثا       ثثساي  َثثرأل الٓثثا  ن حلا ثثة  سائيثثة ل شثثيٚ ء لثثٚ مثثن  ثثالٛ ءغثثو ٖلثثا

نثثن  ءن يث  ْضثثل الااحثث  الاراصثثة ة ثثس رالرثة مااح :ثحثثاذ فثثي املاحثث  الحلعيثثا  حيث  ءغثثهد مجل نثثة مثثن الجثثسايات ن ثس مثثن  ءثثالِ  ء ي ثث يي اصثثحهلال .

ٗانها،   حٙا  الشيٚ  جهريِ الجريلة ء ر
ً
من حي  جهريُ  ء طائط  ءكرءؾ  ء   ان ، ءفي املاح  ألاٛء ثحاذ نن  ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا مايقا

 ثحثارا فثي املاحث ض ر  ريلثة ةضثاار كثيٚ  ثاءن رضثيا، الثا   للحا   نن  ءمن رل ا حٓ قا ة س املاح 
ً
 لج ء  يثرا

ً
ريلثة الثالث  نثن الهٓ تثات املٓثرره ْا   ثا

 ةضاار كيٚ  اءن رضيا، ءفي نها ة الاح  ث ضع الااح  ا س ناه  حائج ءث ضيات.

ّكيٚ،  ريلة، الضاحب، املسح ب ن ي ، الاقٚ، نٓ تة.ولماث مفخاخيت:

Abstract 

The cheque is a key pillar in business transactions, it facilitates sales and purchases, it is also a loyalty 

tool because it serves as the denominator, Saves time, effort and cost, Palestinian law has provided protection 

and guarantee to the cheque. 

The law also provided criminal protection to the cheque through a situation A penalty for a cheque 

without credit, this is to ensure that no derogation from the legal framework in which a group has been 

established Sanctions against those who violate or abuse.The researcher then divided the study into three 

mabahith: In the preliminary search, talk about the tightness of the cheque in terms of definition Its 

characteristics, conditions and types, In the first, he spoke of the crime of issuing a cheque without a balance 

We have outlined the definition and elements of the crime, We then moved to the second research to talk 

aboutcrimeimages Issue a cheque without credit.  Finally, in the third research, we talked about the legally 

established penalties for the crime of issuing a cheque without credit. At the end of the research, the 

researcher reached several conclusions and recommendations. 

Key words: Cheque, Crime, Drawer,Drawee, Bank, Punishment.  
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 :لذمتامل

ٗائس ألاصاصية في املهامالت الحجارية ع الشيٚ  هلية ٖايره في الحياه الاْحطاأل ة لٙع مجحلو، حي  ي  ث حح ها من الر

اي ثٓ   مٓا  القٓا في ٖثير من املهامالت، حي   املشرم حلا ة ْا   ية ثػلن اصحٓرار الهلع بها   َرأل ل ٗ     ألاه َء

 ة.مجثاٛ ألانلثاٛ الحجارييلثا َث  في  ليو مجاالت الحياه الص

اثع الاقثثٚ  الحالثة الُ ضثؿيةية الراهقثة جهثا   مثن ارثُثام نثاأل الشثيٙات ل  نَلثن املالحث ْا التثي  ثحل ا انعثا مثن 

ٍا لعا الهثثثثا  ء ثثثث أل رضثثثثي الحطثثثثار املُثثثثرءع مثثثثن ْاثثثثع الاحثثثثحالٛ  صثثثثرائي ي   خيجثثثثة  اضثثثثة فثثثثي املحاَكثثثثات الجق تيثثثثةٗثثثثا

 ، شثثيٙات  ثثاءن رضثثياالًاكثثل، ملثثا  ألى ة ثثس ةضثثاار الحجثثار ل
ً
ن ثثس لج ثثة الاْحطثثاأل الُ ضثثؿيني،  ءالثث    ثثاءرر  رثثر صثث اا

 ألامر ال    ق ر  لضألة  ؿيره ْا ثلحا لتهاأل ألامن الٓ م .

بهثثثؼ ألاَثثثراأل ةلثثثى ةصثثثايه اصحهلثثثاٛ الشي٘ثثثات بًيثثثة الح ضثثثع نثثثن  دألَثثثهءالجثثا ر  الثث ٖر  ن مثثثع ث ثثٚ الحثثاالت 

ثثاي لثثاى املسحثث ب ن يثث ، ءال كثثٚ  ححريثثر كي٘ثثات ليثثط لعثثا مٓا ثع ل  مثث اٛ الًيثثر، ء لثٚ ؾريٓعثا ةلثى الاصخيثالي ن ثثى   َ

ثثثاي ءثجه ثثث  ييثثثر ْثثثاألر يثث ن ةصثثثايه اصحهلثثثاٛ الش ن ثثثى ثٚ ن ثثثى هثثث ا القحثثث   ثثث أل  ةلثثثى َٓثثثاان ألاَثثثراأل ل ثٓثثثة َيثثث  ٖثثثأألاه َء

 الحث  ء ثا مثن ا  عثا. ألاي ءقائُث  الاْحطاأل ثة ء 

اثجثثث  ةلثثثى ثجريثثثل َهثثثع ةضثثثاار كيثثثٚ  ثثاءن هثث ا الُهثثع ء  -الخشثثرمهاتًٖيثثرر مثثن  -الُ ضثثؿيني الخشثثرمونالج لثث ا

نلرضيثا،  ٗانهثا اللاضثة بهثا، ءهث ا   الجثساي الجقائث ، ءبهث ا  هع ه ا الُهع هث ا الخشرمثو ءأل   ريلثة ْائلثة   اتهثا لعثا  ر

ٗانهثا  يثان ّر لجريلثة ةضثاار كيثٚ ألءن رضيثا مثن حيث   الحؿث َث  هث هالاراصةمثا صقهالجث   ماهيحث  هث ر الجريلثة ء ر

 ءنٓ تتها.

 ريلثة ماهيثة قث  صثةححاذ نثن ءملألا املاحث  الحلعيثا  ماهيثة الشثيٚ، ءفثي املاحث  َثث   صيخقاٛء الااح حيث  

ٗانهثثثا  ، رضثثيا ريلثثة ةضثثاار كثثثيٚ  ثثاءن  ضقبيقطثث ر الثا ياملاحث، ءفثثي ةضثثاار كثثيٚ  ثثاءن رضثثيا ء ر
ً
صثثقخقاٛء فثثثي  ء  يثثرا

 الجساي الجقائ  املترثب ن س  ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا ء نُاي من الهٓ تة.الثالثاملاحث

ّأهميت الذراست:

: ٛا  ث٘لن  هلية الاارصة َيلا ه  ثا

  مثن  هليثة ن ثس ن مثع ه ر الاراصات ثحكثى  اهحلثا  ءاصثو مثن ْاثع الاثاحثين الٓثا   ين ملثا ثحح ثة .1

 .ْحطاأل املضح ى الا

ثثثث لٚ املعحلثثثثين  لثثثثثع هثثثث ر الاراصثثثثات  ات الاهثثثثا الٓثثثثا    ، ء ثثثثحن رضثثثثيا  .2 ةرثثثثراي امل٘حاثثثثة الهرتيثثثثة ٖء

 الااحثين به ر امله  مات الحا ثة. 



 بذون رصيذ في الدشزيع الفلسطينيّ جزيمت إصذار شيً  مدمذ سامي عبذهللا الشياح-أ

 

  . بزلين  املاهيااملزهش الذيملزاطي العزبي     -  2020ديسمبر/واهون الاٌو  - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العذد 861

 

 .حاة الُ ضؿيةية  لثع ه ر الاراصاتثسءيا امل٘ .3

 أهذاف الذراست:

جض يـ الػ ي ن س  من  الٛ  يان الحقكيل الٓا     لجريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا تهاٍ ه ر الاراصة ة س

ٗانهثثثاتيثثثان ء  ،مُعثثث    ريلثثثة ةضثثثاار كثثثيٚ  ثثثاءن رضثثثيا ٖثثث لٚ ، ء ءالهٓ تثثثات املٓثثثرره ملٓترفثثثي ث ثثثٚ الجثثثرائل ،ءضثثث رها ، ر

  كٙاليات امل   أله في القط ص الخشرمهية به ا اللط ص.جض يـ الػ ي ن س 

ّمشيلت الذراست:

ةضثثاار كثثثيٚ  ثثاءن رضثثثيا ريثثل حاارثثثة الخشثثرمو الثثث     ريلثثة رثٙثثثابا فثثي ارثُثثثام مهثثاٛ الاراصثثثةث٘لثثن مشثثٙ ة 

ٗان  ريلة ةضاار كيٚ  ثاءن رضثيا، ءمثاى   َهاليثة قكل الحلا ة الجسائية ل شيٙات، ألامر ال    اَهقا ل اح  في  ر

الخشثرمو الجا ثا فثي نال ث  لعثث ر الجريلثة ءثحٓيثٔ ماثا  الثثرألم، لث ا  ثايت هث ر الاراصثثة لحجيثب ن ثس الخضثاٛ  الثثرئيط 

  الحا ي:

جزيمىىت إصىىذار شىىيً بىىذون رصىىيذا وهىى  وفىىم الفلىى   وفىىم املشىىزف الفلسىىطيني فىىي بيىىان أخيىىام إلىىى أم مىىذ 

ّان هذه الجزيمتاأرواللاهووي في بيان 

 :من  اللعا صقطع ة س ة ا ة نن الض اٛ الرئي  ي    صئ ة الُرنيةءيقارن ثحد ه ا الض اٛ ناه 

 ؟ثحريرركرءؽ هي ما ما مُع   الشيٚ ء  .1

ٗان  ر  .2  يلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا؟ما  ر

 ن س ارثٙاب  ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا؟ ما هي الهٓ تات املُرءغة .3

ّمىهجيت الذراست:

ءتاللطثث ص  طثث ص ْثثثا  ن ،الٓا   ية املقهج الحح ي ثثي مثثثن  ثثالٛ ثح يثثثع القطثثث صالاراصثثةهثثث ا  اثاثثو الااحثث 

ل )الحجاره ال ث لٚ ي املحاَكثات الجق تيثة ن ثس هث ر الجريلثة، انحاارر الٓا  ن املؿأ فث  2014( لها  2ُ ضؿيني ْر  ٖء

ثثثثل )الُ ْثثثثا  ن الهٓ تثثثثات   ة ثثثثس ثح يثثثثع  طثثثث ص، " تيثثثثة"املؿاثثثثٔ فثثثثي املحاَكثثثثات الجق  1936( لهثثثثا  74ضثثثثؿيني ْر
ً
 ءضثثثث ال

ل ) اصثحءالص ألاحٙثا    ع ء لٚ "،   "املؿأ في املحاَكات الشلالية1960( لها  16ْا  ن الهٓ تات الُ ضؿيني ْر

ٗانها ءضث رها ء الحهٍر ن س  ضٛ  ل لٓط أل  جريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا ء  لءاملااألئ   ة ثس  يثان  ر
ً
الهٓ تثات ضث ال

ل قط ص الٓا   يثة التثي ثح يع ألْئ   ٓ    ار ة  صاصية ن س، حي   ن ه ا املقهج ء صااب ا ٓػا ها املترثاة ن يها

 .جهالج ه ر الجريلة
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ّماهيىىىىىىت الشيىىىً :الخمهيذم املبدث

 ة ثس  يثان    انث ، ءصقٓضثل هث ا  مُع  ةححاذ في ه ا املاح  نن ص
ً
الشيٚ، ءمن رثل صثةاين كثرءؾ ، ءضث ال

 املاح  ة س ناه مؿالب ن س القح  الحا ي:

ٌّ املطلب ّمفهوم الشيىىىً )حعزيف الشيً وخصائصى ( : ألاو

ٌّ الفزف ّحعزيىىىف الشيىىىىىً ألاو

:أوال: حعزيف 
ً
ّالشيً لغت

ثثا  مطثؿل  الشثيٚ مثثأ    مثن ال ًثثة الهرتيثة َعثث  ألاْثرب لً يثا ءمقؿٓيثثا مثن املطثثؿل  الهر ث  )الطثثٚ( ملثا  ٖ 

 .(1) ن الهرب  ٛء من اصحهلع الطٕٙ 

: حعزيف 
ً
:زاهيا

ً
ّالشيً اصطالخا

محثثاأل لثث  أل فثثي ءغثثو جهريثثِ ألامثثر الثث   ألَثثو الُٓثث  ءالٓػثثاي لال تهثثا الشثثيٚجهثثٍر الخشثثرمهات الُ ضثثؿيةية لثثل 

ٖلثثا ء الحثثل  ن  ،(2)الٓثثا     الحهريُثثات مثثن ا حطثثاص الُٓثث  غثثو   ء  اضثثة ا فثثي الخشثثرمهات مثثر ال يهثثا  ٓطثثءهثث ا ألا 

ثل  فثي املحاَكثات الجق تيثةْا  ن الحجثاره الُ ضثؿيني املؿاثٔ    2014لضثقة (2)ْر
ً
مثن جهريثِ الشثيٚ ءهث ا ال   ثاي  اليثا

 الٓيلة الٓا   ية ل شيٚ. ةهاار يهني 

ثث  بهثثثؼ الُٓثث   أ ثثث : "ءرْثثة ثحػثثلن  ثثا نَر  مثثن  ثثثلظ يضثثإل الضثثاحب ة ثثثس  ثثلظ   ثثثر هثث  املسثثثح ب ْء
ً
 مثثثرا

  أن  اَو  لجر 
ً
يا   ء ضيَر

ً
ا  .(3)ن يها ما ٌ مهين من القٓ أل لشلظ ه  املضحُيا  ء  مر  ء للحامع" الاؾالمن ي  مطَر

ء هثثثب  ا ثثثب   ثثثر مثثثن الُٓثثث  الهر ثثث   أ ثثث : "ضثثثٚ  ثثثأمر  ل  اثثث  محثثثررر الضثثثاحب  ثثثلظ   ثثثر املسثثثح ب ن يثثث  

 
ً
 من املاٛ آلمرر  ء  مر  لظ   ر يهيق   لجر   ٙ ن يالاا

ً
 .(4)"الاؾالممطٍر  ن  اَو ما ًا

                         
 .456ابن منظور، لسان العرب، اجمللد العاشر، ص(1)
 .7، ص2015، األشرم، تسبيب األحكام اجلزائية يف التشريع الفلسطيين، غزة، مركز الدراسات العربية، 86ساىر الوليد، شرح قانون اإلجراءات، ص(2)
 .247، ص1980فالس، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، مصطفى كمال طو، القانون التجاري، األوراق التجارية واإل (3)
 .499، ص1979جاك احلكيم، احلقوق التجارية، اجلزء الثاين، دمشق،  (4)
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ل يهثثثٍر الشثثثيٚ صثثث اي فثثثي الٓثثثا  ن الحجثثثار   ء فثثثي ْثثثا  ن الهٓ تثثثات الثثث    ثثثظ ن ثثثس  مثثثا املشثثثرم املطثثثر  َ  ثثث  لثثث

تهاألاث  في ءغو  ا  ٓ  الٓا     املطر  صا ه ر الُج ه ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا، ءه ا  اءرر  ء ب ن س الُ

 .(1)جهريِ ل   حُٔ مو ما اصحٓر ن ي  الهٍر في  حٙا  الشيٚ

ثثثٔ كثثثرائـ مثثث ٗ ره فثثثي الٓثثثا  ن "ه س جهريثثثِ الشثثثيٚ  أ ثثث : املشثثثرم ألارأل يقطثثثءالجثثثا ر  الثثث ٖر    محثثثرر م٘حثثث ب َء

 
ً
ا هثثث  املسثثثح ب ن يثثث   ثثثأمثثثن  ثثثلظ هثثث  الضثثثاحب ة ثثثس  ثثثلظ   ثثر  ٙثثث ن ضثثث ءيحػثثلن امثثثر  ضثثثاألرا ن  ثثثاَو لشثثثلظ يَر

 الشيٚ ءه  املضحُيا ما ً لحامعال   ء  مرر  ء ر
ً
 مهيق ا

ً
 .(2)" لجرأل الاؾالم ن س الشيٚ ا

ءن يثث   خاثثين مثثن الحهثثثاريِ الضثثا ٓة  ن الشثثيٚ  ءح ثثثِ فثثي كثثٙ   نثثن ال٘لايالثثثة ءييرهثثا مثثن ألاءراّ الحجاريثثثة، 

ثثثثاي َٓثثثثـ، َعثثثث  يضثثثثححٔ الثثثثاَو  لجثثثث  لالصثثثثححٓاّ لٙ  ثثثث   ألاه َء
ً
رأل سثثثثحا   ءثثثثالٍ ألاءراّ ء لثثثثٚ   ثثثث  ال  حػثثثثلن مهيثثثثارا

اي  ألاه ائحلان في  الحجارية التي ثٓ    جا ب   ن ءاحا.ٗ نها  ألاه َء

ّ: بأه  لشيًا حعزيف ويمىً للباخث

 ءرْثثة ثجاريثثة ثٓثث   مٓثثا  القٓثثا، ثحػثثلن هث  
ً
 مهيقثثا

ً
اَو ما ثثٌ لثث  الضثثاحب  ثثأن  ٓثث   الاقثثٚ  ثثمثثن  ال  ثثأمر كثث٘ال

 .ن ي  جرأل الاؾالم،  لشيٚا  ء  مرر  ء لحامع ال ٓا  ل لضحُي

ّخصائص الشيً : الثاوي الفزف

، ءهثث ر اللطثثائظ  حلحثو الشثثيٚ بهثثاأل مثثن اللطثثائظ ءهثثي التثثي  ثثاءرها ثليثثرر نثثن ييرهثثا مثثن ألاءراّ الحجاريثثة

اللطائظ التي  قُرأل ضةححاذ نن الُرن، ء الٛ ه ا  ين  ليو ألاءراّ الحجاريةاملٙا ة ه ر هي التي  نؿد الشيٚ 

ءهثي  الشيٚ َٓـ(، ء طائظ   رى نامة ثحلير بها ألاءراّ الحجارية بشٙعا نا   لا َيها الشيٚ، بها الشيٚ ) اضة 

 ٗالحا ي:

 

 

: خصائص يسخل  بها الشيً:
ً
ّأوال

                         
 .10،ص2005حسام عوض، ادلسؤولية القانونية ادلرتتبة على اصدار شيك بدون رصيد، رسالة ماجستري، جامعة بريزيت، (1)
 .م1966( لسنة 12ون التجارة األردين رقم )/أ( من قان123راجع ادلادة )(2)
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 أداة وفىىاء: .1

اي، املشثرم  نلثع ثاءرر  ءال  ةن الشيٚ ٗ رْة ثجارية  ٓ   مٓا  القٓا ءمضحءا   ار ة  صاصية ٗ رْة ل َ 

 مثث  ن ثثس حلا حثث  ملثثا ثٓامثث
ً
ثث ن الشثثيٚ املهثثامالت ا فثثي ن  امثثة ثٓثث   مٓثثا  القٓثثا فثثي صثثااأل الثثا  ن ء ط ضثثا لحجاريثثة، ٗء

اي َ  ّ.(1)ن  لٚ يهني ةمٙا ية الحطٛ  ن س ْيلح  بضع لة ءمضر نقا ثٓا ل  ل لسح ب ن ي  )الاقٚ( ألاه َء

ّمسخدم الذفع بمجزد الاطالععلي : .2

اي َ ر الاؾالم ن ي ، ءال  ج  ٗان الشرؽ ييثر مهحبثر ٙ ن الشيٚ مضححٔ الَ  ،ٖلثا (2) ز جه يٓ  ن س كرؽ ءةال 

ثؼ ألَثو ْيلثثة الشثيٚ ل لضثحُيا  ء حامثثع الشثيٚ َ .ءةن (3)عث  ءا ثثب الثاَو  لجثرأل الاؾثثالمال  جث ز ل لسثح ب ن يثث  َر

ما  حل ثااءل  الي    ين الحجار ءألا لاص الهاأل ين من ثحريركيٚ ثحد مضإل )كثيٚ الػثلان( ءجه يٓث  ن ثس كثرؽ 

 ٗاصحال  
ً
 .الاػانة ءييرها من الشرءؽ امله ٓة  خقافس مو حٓيٓة ه ا الشرؽ ءيل  ي  اؾال

: خصائص جخمخع بها جميع ألاوراق الخجاريت بما فيها الشيً:
ً
ّزاهيا

ّإمياهيت الخذاٌو بالطزق الخجاريت:

  رى، ألءن  ءهي اللاضية ألاء س ءت   ألها ثححٓٔ الطُة الحجارية ل شيٚ، َالحااٛء يهني ثقٓ   من  ا ة س  ا

   زيثثثثثثثاأله  ء  ٓثثثثثثثظ، ءألءن  ن  حثثثثثثثأرر  طثثثثثثثُح  ءرْثثثثثثثة ثجاريثثثثثثثة الهطثثثثثثثرية ءيثثثثثثثا ع الشثثثثثثثيٚ الحثثثثثثثااٛء  حلثثثثثثثا  نل يثثثثثثثة 

 .(4) ضاار

ءال  ٓحطثر ءقيُثثة الشثثيٚ ٖثثأألاه لخضثث ية الثا  ن فثثي الهالْثثة  ثثين الضثثاحب ءألائقثة،  ثثع  ضثثا   لٓثثاءر املضثثحُيا 

ثث لٚ ل ثثاائن ةنثثاأله اصثثحءاام  لخضثث ية اصثثحءاا  الشثثيٚ مثثن  ثثالٛ  ٓثثع حٓثث  الثا ثثد فثثي الشثثيٚ ة ثث س ألائقثثة، ٖء

اي  املا ٌ  (5).أل      ء مٓامة ل اقٚ  طُح  حامع ل شيٚ ل لؿالاة  الَ 

ّغير مسبب:

                         
 .22طو سعد، مرجع سابق ، ص(1)
 (، مرجع سابق.384/2003أنظر الطعن رقم )  (2)
 م.2014سنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 535راجع ادلادة )(3)
 .21، ص2017طو سعد، جرمية إصدار شيك بدون رصيد، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، (4)
 .16،  ص2016سامي طو جزمو، ادلعارضة يف وفاء الشيك، رسالة ماجستري، جامعة بريزيت، (5)
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اي ثٓ   مٓا  القٓا ءلل  خشرؽ ْا  ن الحجاره  ال  حؿ ب ةضاار كيٚ  ٖر صبب َي   لٚ ٗ ن الشيٚ  ألاه َء

 .(1)املؿأ في املحاَكات الجق تية  ٖر الضبب

  ء 
ً
الجثثا ر  الثثث ٖر  ن الٓػثثاي رثثثثب الثثاؿالن فثثثي حثثاٛ جضثثثايب الشثثيٚ  ء جه يٓثثث  ن ثثس    كثثثرؽ صثث اي ٗثثثان ءاُْثثثا

 
ً
 .(2)َاسلا

ّالشيً يلوم ملام الىلذ:

الشثثيٚ  ٓثث   مٓثثا  القٓثثا،  الحثثا ي ال ثثا  ن  ٙثث ن ألامثثر الطثثاألر مثثن الضثثاحب ل لسثثح ب ن يثث  هثث   ألاي ما ثثٌ مثثن 

ثا  ٖثا ن ثس  لثٚ ْثا  ن الحجثاره املؿاثٔ فثي املحاَكثات الجق تيثة  ثالقظ ن ثس القٓ أل ءةال انحبر الشثيٚ  ثاؾال ، ْء

ثثثثا  َثثثان الهبثثثثره ثٙثثث ن نقثثثثا الا ثثثحالٍ  ثثثثاملا ٌ امل٘حثثثث ب    ثثث  ة ا ا ح ثثثثِ ما ثثثٌ الشثثثثيٚ امل٘حثثث ب فثثثثي الحثثثرءٍ ءتا ْر

 .(3) الحرءٍ

ّشىىىزوط الشيىىىىً : املطلب الثاوي

 ءالشٙ ية ال ا ب ث اَرها في ال رْة الحجارية )الشيٚ(: صةححاذ نن الشرءؽ امل غ نية في ه ا املؿ ب

ٌّ ّالشىىىىىزوط املوضوعيىىىىت :الفزف ألاو

ثثثثثِ ن يهثثثثثا  ثثثثثحة الالترامثثثثثات القاكثثثثثئة نثثثثثن الشثثثثثيٚ، ٗثثثثثالترا  الضثثثثثاحب  ال  ثثثثثا  ن ثحثثثثث اَر كثثثثثرءؽ م غثثثثث نية ثحْ 

هالْثثثثثثات ثح٘لعثثثثثثا كثثثثثثرءؽ ءاملكعثثثثثثرين ءالهالْثثثثثثة  ثثثثثثين املكعثثثثثثرين ءالضثثثثثثاحب،  ء  ثثثثثثين املكعثثثثثثرين بهػثثثثثثعل  ثثثثثثاهؼ، ءهثثثثثث ر ال

م غثثث نية ثحه ثثثٔ  الرغثثثثا ءألاه يثثثة ءاملحثثثثع ءالضثثثبب ءا حٓثثثثاي هثثث ر الشثثثثرءؽ  ء بهػثثثعا ْثثثثا  ترثثثثب ن يثثثث   ؿثثثالن الالتثثثثرا  

ٗالحا ي(4)القاش ئ ننها  :، ءصةحهرع لعا 

: ألاهليىىىىىىىىت:
ً
ّأوال

ءلث ا ء ثب ن يقثا  ةن ألا لاص   نان؛   لاص ؾايهي ن ء  لاص انحااري ن، ءلٙع منهلا  ه ية  اضة  ث ،

  ن  ححاذ نن جهريِ ألاه ية، ءمن رل  حهٍر ن س  ه ية الشلظ الؿايعي.

                         
 م.2014سنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 506راجع ادلادة )(1)
 م، نقض غزة، منشور على موقع مقام.17/2/2004( جبلسة 384/2003أنظر الطعن رقم ) (2)
 م.2014سنة  2قانون التجارة الفلسطيين رقم  ( من509راجع ادلادة )(3)
 .33. طو سعد، مرجع سابق ، ص4سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(4)
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  ن ثثبد ل  الحّٓ   ء 
ً
ءن ي   ل٘ن جهريِ ألاه ية  أنها: ضُ   حاألها الشارم في الشلظ ثجهع مق  ضالحا

ات، ثقٓضل ألاه ية ة س  ه ية ء  ب ء ه ية   ألاي،  مثا ألاء ثس َحثبثد لا ضثان ثثبد ن ي  الالترامات، ءثص  مق  الحطَر

ات الٓا   يثة امل٘ضثاة للحثٔ  ء املحل ثثة   ة ثس حثين م ثث ، ءالثا يثة َ ثي ْثثاره الشثلظ ن ثس ة ثرا  الحطثَر
ً
مقث  ءالألثث  حيثا

 .(1)ل   االلترا 

ل )  ، لل  خشرؽ كثرءؽ  اضثة  الةضثاة  ه يثة 2014( لها  2ءالجا ر  ال ٖر  ن ْا  ن الحجاره الُ ضؿيني ْر

 .(2)ع في ألاءراّ الحجارية، َٓـ ثؿ ب  ه ية ثجارية نامة، ءه ا ما  ٖا ن ي  ْا  ن  قيِ امل حا ل شيٚالحهام

ثثثا حثثثثاأل الٓثثثثا  ن الُ ضثثثثؿيني الضثثثثن لمه يثثثة الحجاريثثثثة الهامثثثثة فثثثثي رلا يثثثثة نشثثثر صثثثثق  ميالأل ثثثثة، مثثثثو  لثثثثٚ  آثثثثى  ْء

 ٓثثثة  الشثثثيٚ  ثثثحيحا ثجثثثار الًيثثثر ريثثثل الحطثثثٍر الثثث    طثثثار نثثثن  اْنثثث ي ألاه يثثثة ملثثثن ليضثثث ا  حجثثثار فثثثي املضثثثائع املحه

 .(3) ؿال    الةضاة ةليهل

ءتؿثثالن الالتثثرا  مثثن القاحيثثة املا يثثة ال  ثث رر ن ثثس املضثث ءلية الجسائيثثة ءال  ثث رر ن ثثس  ثثحة الشثثيٚ ٗ  ثث   حػثثلن 

 .(4)الاَو  لجرأل الاؾالم ما  جه   ثٓ   مٓا  القٓ أل

: الزضىىا:
ً
ّزاهيا

امثثث   راأله، ء راأله ْثثثا ثٙثثث ن مهاءمثثثة    ييثثثر م  ثثث أله ءفثثثي هثثث ر الحالثثثة الالتثثثرا   الشثثثيٚ هثثث  نلثثثع ْثثثا     ْ  

ا ثٙ ن  راأله م   أله ءل٘نها مهياة بهيب من الهي ب، ءثٙ ن  راأله مهياة ة ا      يير م   أل، ْء
ً
يهحبر الالترا   اؾال

ٗامع ألاه ية ال   كاب رغار نيب من ني ب الرغا.  ضارت من 

راأله  االلترا ،     ن الرغا هي  راأله الحره ءاللالية من    نيب من ني ب  راأله ءمُع   الرغا ه  ْاٛ    

 .(5)ءهي  ٖرار ءالحًرير ءالًبن ءالً ـ

 نثثثن ةراأله  ثثثثحيحة حثثثثره  اليثثثة مثثثثن    نيثثثب مثثثثن نيثثثث ب 
ً
ءن يثثث   جثثثثب  ن  ٙثثث ن التثثثثرا  صثثثثاحب الشثثثيٚ ضثثثثاألرا

 ملطثلحة الضثاحب، الرغا، َ  ا حرر الضاحب الشيٚ  قاًي ن س نيب مثن هث ر 
ً
  ضثبيا

ً
  ؿال ثا

ً
الهيث ب ٗثان الترامث   ثاؾال

                         
 .19عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(1)
 .8سيف الدين البلعاوي، ادلرجع السابق ، ص(2)
 ( من القانون ادلدين.55( )53م، وادلواد )2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 11( )512راجع ادلواد ) (3)
 .9سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(4)
 .70، ص1987أنور سلطان، مصادر االلتزام يف القانون ادلدين األردين، منشورات اجلامعة األردنية، الطبعة األوىل، عمان،  (5)
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،  ء    حامثثثع قثثث يي القيثثثة، ن ثثثس  ن الثثثاؿالن  ٓحطثثثر ن ثثثس  ءيجثثث ز لثثث  الحلضثثثٚ بهثثث ا الثثثاؿالن فثثثي م ا عثثثة املضثثثحُيا ألاٛء

  لاا  اصحٓالٛ الح اْيو
ً
هين ن س الشيٚ، ء لٚ نلال  .(1)الترا  الضاحب ءحار ألءن الترا  صائر املْ 

ثثثثٔ الٓ انثثثثا ءاملٓثثثث رر  أ ثثثث  متثثثثل لحٓثثثثد ةراأله الضثثثثاحب نيثثثثب يشثثثث ب  راأله َثثثث ن الشثثثثيٚ  ٙثثثث ن ْثثثثا ال لم ؿثثثثاٛ َء

 .(2)الهامة ل اؿالن

ءالجا ر  ال ٖر  ن انتراع الرغا  أحا ني ب  راأله ال  لقو ْيا  املض ءلية الجقائية متل ٗثان ةضثاار الشثيٚ 

 ءث اَر الٓطا الها  لٓيا  الشيٚ، ءه  اله ل
ً
    أل مٓا ع )الرضيا الٙافي الٓا ع ل سحب(  ما نيب  ٖرار   حيحا

ةن ء ثثثا ثةحُثثث  املضثثث ءلية الجسائيثثثة، فثثثي حثثثين لثثث  ٗثثثان  ٖثثثرار ال  ثثث رر ن ثثثس ةراأله الضثثثاحب ال ثةحُثثث  املضثثث ءلية الجسائيثثثة 

ثثثث لٚ الً ثثثثثـ املثثثثاأل  فثثثثثي ثحريثثثثثر ما ثثثثٌ الشثثثثثيٚ  ء فثثثثثي مه  مثثثثات ثءثثثثثظ رضثثثثيا الضثثثثثاحب فثثثثثي الاقثثثثٚ ال  رثثثثثثب املضثثثثث  ءلية ٖء

ر َيها الٓطا الجقائ   .(3)الجسائية الن  ريلة الشيٚ  ريلة نلا    ةاغي  ن  حَ 

: الىمدىى :
ً
ّزالثا

محثثع الالتثثرا  هثث  مثثا  حهعثثا املثثا ن الٓيثثا   ثث ، َيٙثثث ن ةمثثا ةنؿثثاي شثث يي ٖقٓثثع امل ٘يثثة،  ء ثرثيثثب حثثٔ نينثثي ن ثثثس 

م نثثثن نلثثثع ٗثثثالترا   ثثثائو املحجثثثر  االمحقثثثام نثثثن مساءلثثثة شثثث يي، ءةمثثثا الٓيثثثا  بهلثثثع ٗثثثالترا  مٓثثثاٛء  بقثثثاي كثثثٓة، ءةمثثثا الامحقثثثا

 ، ه ا مُع   املحع بشٙع نا .(4)الحجاره  ُضعا في الجعة الٙائن َيها املحجر

،  مثثثا ةن ٗثثثان محثثثع 
ً
 ما ثثثٌ مثثثن القٓثثث أل، ءيجثثثب  ن  ٙثثث ن هثثث ا املا ثثثٌ محثثثاألا

ً
 مثثثا محثثثع الالتثثثرا   الشثثثيٚ َعثثث  ألائلثثثا

.الالترا  في الشيٚ من يير القٓ أل َُ  ه
ً
  ر الحالة  ُٓا ضُح  ٖشيٚ، ٖأن  ٙ ن املحع  ػانة مثال

  ثثاَو ما ثٌ مثثن القٓثث أل مثن الضثثاحب ة ثس الاقثثٚ لطثثال  املضثحُيا، َلحثثع الشثثيٚ 
ً
ءال ثا  ن  حػثثلن الشثيٚ  مثثرا

 من القاحية املا ية ءالجسائية
ً
ع ثطٍر  الٍ  لٚ  ٓو  اؾال  .(5)ه  ما ٌ  ٓا  ال  ج ز  ن  ٙ ن ش يي يير القٓ أل، ٗء

 

 

                         
 .85، ص 1967أدورد عيد، الشيك، بريوت، (1)
 .35ص طو سعد، مرجع سابق،(2)
 .9، ص10سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص (3)
 .93أنور سلطان، مرجع سابق، ص (4)
 م.2014لسنة   2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 506، انظر ادلادة )10، البلعاوي، أركان جرائم الشيك، ص300فوزي حممد سامي، مرجع سابق ، ص (5)
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: السبب:ّر
ً
 ابعا

 ييثثر مءثالِ ل قكثا  الهثثا  ء ألاب 
ً
ال ثا  ن  ٙث ن    التثرا  صثثبب ْثائل، ءيجثب  ن  ٙثث ن هث ا الضثبب مشثرءنا

:  ألَه ا  ل  ب ه ا الشيٚ  مر َالن ما ٌ من القٓ أل لٓاي رلن  ػانة  ء 
ً
الهامة، ءالضبب في الشيٚ ٖأن   ٖر مثال

، َُ  ه ر الحالة يهحبر صبب  ٗان صثبب الالتثرا  ييثر مشثرءم ٖثأن  ٓثاٛ "لٓثاي لٓاي ْرع ن ي  ،  ما ةن 
ً
الالترا  مشرءنا

 مثن 
ً
أل ن ْلار" َُ  ه ر الحالة يهحبر الضبب يير مشرءم ملءالُح  ل قكا  الها  ء ألاب الهامثة، ءمهحبثر الشثيٚ  ثاؾال

 ، ءصبب الترا  في الشيٚ  ج ز ةرااث   ٙاَة ؾّر  راات.(1)القاحية املا ية

 

ّالشىىىزوط الشيلىىىىىيت ثاويالفزف ال

ثثاي ثٓثث   مٓثثثا   ٓثثٔ لثث  ث ثثٚ الطثثُة، ٗ  ثث   ألاه َء هثثي مجل نثثة الايا ثثات التثثي  ةاغثثي ث اَرهثثا فثثي الطثثٚ حتثثثل  حح

ثثا  ثثظ ْثثا  ن الحجثثاره الُ ضثثؿيني املؿاثثٔ فثثي املحاَكثثات الجق تيثثة ن ثثس ء ثث ب ثثث اَر  يا ثثات فثثي الشثثيٚ لٙثث  (2)القٓثثا .ْء

  ظ الٓا  ن املؿأ في املحاَكات الشلالية ن س  لٚ.ثطا  ال رْة كيٙا  حيحا ء  ػا 

ءتلرا هة ه  ن الٓا   ين  خاين لقا  ن الشثيٚ  جثب  ن  حث اَر  ث  مجل نثة مثن الشثرءؽ الشثٙ ية، صثةححاذ 

 ننهل بشٙع م  س:

 ومخضمً ليلمت شيً بىفس لغخ :
ً
: أن يىون الصً مىخوبا

ً
ّأوال

 
ً
، ءلل يشترؽ الٓا  ن  ن  ٓ   الضاحب  ٙاثاة الشيٚ  لٓا  ٖا الٓا  ن ن س ه ر الشرءؽ ٗ    محررا

ً
م٘ح تا

 قُضثث ،  ثثع  ل٘ثثن  ن  ٓثث    ححريثثرر  ثثلظ   ثثر ييثثر الضثثاحب،  ء   اصثثؿة الحاصثث ب ءمثثن رثثل  ٓثث   الضثثاحب   معثثار 

يهثث  ن يثث ، ءالجثثا ر  الثث ٖر  ن الهثثٍر  ثثرى  ن ثٓثث   الاقثثٕ    نؿثثاي الهلثثالي ألَثثاثر كثثيٙات مؿا نثثة ءثححثث   ن ثثس  ثْ 

ا ثثاري   -  مخض ض ة، ءثٙ ن مقٓ ضة من بهؼ الايا ات  ح  س الضاحب جهائتها، ءه ر الايا ثات هثي )اصثل املضثحُيا ْر

 نن  ن هقإ بهؼ الٓ ا ين  لسمد الاقٕ  ٖحا ة اصل الشلظ ال   جض ل  -املا ٌ -السحب
ً
يو الضاحب(، َػال ثْ 

 .(3)ألَتر الشيٙات

                         
 .1976( لسنة 43دلدين األردين رقم )( من القانون ا165راجع نص ادلادة ) (1)
 .113سيف الدين البلعاوي، أركان جرائم الشيك، دراسة يف القانون الفلسطيين مع ادلقارنة، جملة جامعة األقصى، ص(2)
 .297ص 1999فوزي حممد سامي، األوراق التجارية، اجمللد الثاين، عمان، دار الثقافة والنشر، (3)



 بذون رصيذ في الدشزيع الفلسطينيّ جزيمت إصذار شيً  مدمذ سامي عبذهللا الشياح-أ

 

  . بزلين  املاهيااملزهش الذيملزاطي العزبي     -  2020ديسمبر/واهون الاٌو  - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العذد 868

 

 فثثي الصحراي،ءاكثثترؽ  َالٓثثا  ن ال يهثثٍر كثثيٙا كثثُ يا َثث  ا لثثل  حثثرر 
ً
ٖحا يثثا َعثث  فثثي معثثب الريثثاس، ءيل ثث ي صثثرا ا

 .(1)لسء  ال٘حا ة لحاءين  ليو الايا ات  لسامية التي  ؿ بها الٓا  ن في الشيٚ

ا  ن الحجاره الُ ضؿيني  ء ب ٖحا ة ٗ لة كيٚ في متن ال رْة الحجارية ء ن ثٙث ن  ثقُط ال ًثة التثي ٖحبثد  ْء

نثثثثن ألاءراّ الحجاريثثثثة ألا ثثثثرى، ٖلثثثثا اء ثثثثب الٓثثثثا  ن  ن  ٙثثثث ن الشثثثثيٚ املحثثثثرر ن ثثثثس  لثثثث  ن  َيهثثثثا الشثثثثيٚ ء لثثثثٚ لحليرهثثثثا

 (، ءيل٘ن  ن  ؿ ٔ ن يها اصل    ءرْة ثجارية   رى ألءن الشيٚ.2املطٍر املسح ب ن ي  ءةال ال يهحبر كيٙا)

: أمز غير معلم على شزط بذفع مبلغ معين مً الىلود:
ً
ّزاهيا

ثثع ثثثااٛء  جثثب  ن ال  ٙثث ن الشثثيٚ مه ثث ٔ ن ثثس كثثرؽ،  ن هثث ا  ءثثالِ ماثثا  الضثثرنة فثثي ألاءراّ الحجاريثثة ءمهْر

 اَو ْيل  من القٓ أل َال  ل٘ن  ن  ٙ ن  ػانة، ءثٙ ن ه ر الٓيلة م ضح  (3)الشيٚ
ً
.ءال ا  ن  حػلن الشيٚ  مرا

ا  ءنقا ا حالَعل       لا ه  ماءن  الحرءٍ  .(4) الحرءٍ ءألاْر

يثثثو الضثثثاحب ن ثثثس  يثثثا ع ألءن ةألران ْيلثثث  الشثثثيٚ التثثثي  حثثثٔ ل لضثثثحُيا  ن يضثثثح لعا مثثثن الاقثثثٚ ال  ثثث رر ءةن ثْ 

 .(5)ن س  حة الشيٚ ءه ا  ُيا ثقاٛز الضاحب ل لضحُيا في ثاءين ْيلح 

: هخابت اسم البىً املسحوب علي :
ً
ّزالثا

ثثثثل )  ن الشثثثثيٚ   ، املؿاثثثثٔ فثثثثي املحاَكثثثثات الجق تيثثثثة ن ثثثثس2014( لهثثثثا  2اكثثثثترؽ الٓثثثثا  ن الحجثثثثاره الُ ضثثثثؿيني ْر

املسثثح ب ال ثثا  ن  ٙثث ن مسثثح ب ن ثثس  قثثٚ، ءال  ثثا  ن  ٙثث ن ن ثثس القلثث  ن اللثثاص  ثثقُط املطثثٍر ءةال يهحبثثر الشثثيٚ 

 .(6) اؾال

حث  بضثع لة، ءهقثا ال محثع لٓاثٛ  الاقثٚ  ا  ء ثب  ن  ٙث ن اصثل الاقثٚ ءاضث  لٙث   ثحل٘ن املضثحُيا مثن مهَر ْء

 ةال فثثثي حثثثاال 
ً
ت مهيقثثثة حثثثاألها الٓثثثا  ن، ءل لضثثثحُيا الر ثثث م ن ثثثس الضثثثاحب  ء ءيترثثثثب ن ثثثس  لثثثٚ نثثثا  مؿالاحثثث  ْػثثثائيا

ُالئهل ةن ء اءا  .(7)املكعرين ٖء

                         
 م، نقض غزة، منشور على موقع مقام.17/2/2004( جبلسة 384/2003وكذلك أنظر الطعن رقم ) (1). 29طو سعد، مرجع سابق ، ص(1)
 م2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 508( )506راجع ادلواد )(2)
 .300فوزي حممد سامي، مرجع سابق ، اجمللد الثاين، ص(3)
 م.2014لسنة  2رقم  ( من قانون التجارة الفلسطيين506راجع ادلادة )(4)
 .14،  ص2012عبد القادر جرادة، جرائم الشيك يف التشريع الفلسطيين، غزة، مطبعة آفاق، (5)
 .302م، فوزي  حممد سامي، األوراق التجارية، اجمللد الثاين، ص2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 508راجع ادلادة )(6)
 .302ق ، اجمللد الثاين، صفوزي حممد سامي، ادلرجع الساب(7)
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: ميان الوفىىاء:
ً
ّرابعا

ا  ظ الٓا  ن الُ ضؿيني املؿأ في املحاَكات الجق تيثةن س   ث  ة ا  اي ْء  جب  ن  حػلن الشيٚ مٙان الَ 

اي في املٙ اي انحبر مضححٔ الَ  س الرئي  ي ل لطٍر املسح ب ن ي  ال الشيٚ من مٙان الَ   .(1)ان ال      ا    املٖر

ثاي  ثالٛ  اي جثب ثٓا لث  ل َ  ءالجا ر  ال ٖر  ن الٓا  ن حاأل  ن الشيٚ املسح ب في َ ضثؿين ءاملضثححٔ الَ 

ثثاي َيهثا  جثثب ثٓا لثث   ثثاي،  مثثا الشثيٚ املسثثح ب فثثي      ثا   ثثر  ثثارن َ ضثؿين ءمضثثححٔ الَ  رالرثة  كثثعر مثثن ثثاري  الَ 

ايل َ   .(2)اي  الٛ  ر ه   كعر من ثاري  الَ 

: جاريخ وميان إوشاء الشيً:
ً
ّخامسا

ثثد ةضثثاار  هثث   جثثب  ن  ثثاءن فثثي الشثثيٚ ثثثاري  ثحريثثر ثثة  ه يثثة الضثثاحب ْء ة شثثا ر حيثث   ترثثثب ن ثثس  ٖثثرر مهَر

ثثثاي  ال(3)الشثثثيٚ ثثثاي، ء  ثثثاز  ن  ثثثحل الَ  شثثثيٚ فثثثي حثثثاٛ . ء جثثثا  ن املشثثثرم الُ ضثثثؿيني َثثثّر  ثثثين ثثثثاري    شثثثاي ءثثثثاري  الَ 

 . (4)ثٓا ل  ْاع م نا ة شاير

ثثثة الٓثثث ا ين  ءالجثثثا ر  الثثث ٖر  ثثثأن  ٖثثثر مٙثثثان ة شثثثاي الشثثثيٚ لثثث   هليثثثة  الًثثثة ث٘لثثثن فثثثي حثثثاٛ ثقثثثازم الٓثثث ا ين ملهَر

ال ا ثثثب الحؿايثثثٔ، الصثثثيلا ء ن نثثثثا   ٖثثثر مٙثثثان ة شثثثاي الشثثثثيٚ ال  ثثث رر ن ثثثس  ثثثحة الشثثثثيٚ، ءيٙثثث ن مٙثثثان   شثثثاي هثثثث  

 .(5)م ؾن الضاحب

ّ
ً
ّ: اسم وجوكيع الساخب:سادسا

يهثثث ، ء لثثثٚ لخضثثثعيع ال ضثثثٛ  ة ثثثس الضثثثاحب،   ٖثثثا الٓثثثا  ن ن ثثثس ء ثثث ب  ن  حػثثثلن الشثثثيٚ اصثثثل الضثثثاحب ءثْ 

يثو يهحبثر مثثن   حيث   ٓث   الاقثثٚ  ؿاانثة اصثل الضثاحب ءنق ا ث  ن ثس ألَتثثر الشثيٙات ث ٓائيثا، ءالحْ 
ً
ءهث ا  حثاذ ث ٓائيثا

ا  ٙ ن  ةراأله الضاحب  االلترا   لا  اي في الشيٚ، ءال  اي  ٓيلة الشيٚ ةال بها مؿا ٓة الح اْيو، ْء  ٓ   الاقٚ  الَ 

يو  اإلمػاي  ء اللحل  ء الاطلة، ءنقا نا  مؿا ٓة الح اْيو ال  ٓ   الاقٚ  اَو ْيلة الشيٚ  .(6)الحْ 

 

                         
 .304م، سامي، األوراق التجارية، اجمللد الثاين، ص2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 507راجع ادلادة )(1)
 م.2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 536راجع ادلادة )(2)
 .31طو سعد، مرجع سابق ، ص(3)
 م.2014لسنة  2نون التجارة الفلسطيين رقم ( من قا535راجع ادلادة )(4)
 .308، ص307فوزي حممد سامي، مرجع سابق ، ص(5)
 .308، ص307فوزي حممد سامي، مرجع سابق ، ص(6)
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ٌّ ّماهيت جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ وأروانها : املبدث ألاو

  املشثثثثرم الُ ضثثثثؿيني  ن  ػثثثثو القطثثثث ص يهحبثثثر الشثثثثيٚ  لثا ثثثثة ءرْثثثثة ثجاريثثثثة لعثثثا ْيلثثثث
ً
ة ماليثثثثة ءلثثثث لٚ ٗثثثثان حريثثثا

ثل ) ، حيث   ٖثثا  لثٚ فثثي ْثا  ن الحجثاره الُ ضثثؿيني ْر   نقثاما  ٖثثر 2014( لهثثا  2الٓا   يثة التثي ثجثثر  ٗثع َهثثع  ء ثثٕر

 ن ثس ال رْثثة الحجاريثة التثي جهحبثثر  لثا ث
ً
ثثاي نثاه  َهثاٛ مثثن كثأنها  ن جهحبثر  ريلثثة مثن  ثثرائل الشثيٚ ءثث رر صثث اا ة  ألاه َء

 ثحع محع القٓا.

ٌّ ّمفهوم جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: املطلب ألاو

 ٛ للحثثا   نثثن جهريثثِ الجريلثثة،ءمن رثثل  صثثيٓ   الااحثث   حٓضثثيل هثث ا املؿ ثثب ة ثثس َثثرنين،  ءطثثظ الُثثرم ألاء

 نن جهريِ  ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا. الُرم الثا   صةححاذ في

ٌّ ّحعزيف الجزيمىت: الفزف ألاو

:
ً
: أوال

ً
ر ،  لهنل الحها  الجزيمت لغت  .(1)ثأج  من ال ُل   

:
ً
: الجزيمت اصطالخا

ً
ّزاهيا

ثثثثل )  ، املؿاثثثثٔ فثثثثثي املحاَكثثثثثات الجق تيثثثثة  جثثثثثار   ثثثثث  1936( لضثثثثثقة 74 ثثثثالر  م ة ثثثثثس  طثثثث ص ْثثثثثا  ن الهٓ تثثثثثات ْر

 .(2)ا  ن جهرع لحهريِ لُل ) ر ( حي  نَر ؛  الُهع  ء املحاءلة  ء التٕر ال   يضح  ب الهٓاب  ح٘ل الٓ

ّحعزيف جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: الفزف الثاوي

ثثثة  ثثثين ةضثثثاار الشثثثيٚ ءا شثثثا ر، حيثثث  يهحبثثثر ة شثثثاي الشثثثيٚ  لثا ثثثة م ثثث  الايا ثثثات الالزمثثثة فثثثي  ء ثثثب ن يقثثثا الحُْر

الشثثثيٚ حتثثثل ثحثثث اَر َيثثث  ضثثثُة الشثثثيٚ، حيثثث  جهثثثا مرح ثثثة   شثثثاي مثثثن املراحثثثع التثثثي جضثثثأ نل يثثثة  ضثثثاار،  ءثثثالٍ 

 من  رء   من حيازه الضاحب )محرر الشيٚ( ءال   ال يضحؿيو ةلًاير  ء  ضاار ا
ً
ل    ححٓٔ  حااٛء الشيٚ  ايا

اي ة س حامع الشيٚ  لجر  ضاار اي، حي      ثةحٓع م ٘ية مٓا ع الَ    أ    ألاه َء
ً
 .(3)ةثالَ ، ء لٚ ٖلا  يقا صا ٓا

                         
 .2/91ابن منظور، لسان العرب، م (1)
 م "ادلطبق يف احملافظات اجلنوبية".1936لعام  74( من قانون العقوبات 5انظر ادلادة ) (2)
 . 43ر جرادة، مرجع سابق، صعبد لقاد (3)



 بذون رصيذ في الدشزيع الفلسطينيّ جزيمت إصذار شيً  مدمذ سامي عبذهللا الشياح-أ

 

  . بزلين  املاهيااملزهش الذيملزاطي العزبي     -  2020ديسمبر/واهون الاٌو  - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العذد 878

 

، ءتءطثثثثثثث ص لُثثثثثثثل  ثثثثثثثاءن رضثثثثثثثيا َثثثثثثثيل
ً
قثثثثثثثار صثثثثثثثا ٓا ٘ن اصحءالضثثثثثثث  مثثثثثثثن ْثثثثثثثا  ن الحجثثثثثثثاره  مثثثثثثثا الشثثثثثثثيٚ َٓثثثثثثثا نَر

ثثل ) ، نثثالءه ن ثثس (1) ، ء لثثٚ مثثن  ثثالٛ ثح يثثع الحثثاالت التثثي يهحبثثر الشثثيٚ َيهثثا  ثثاءن رضثثيا2014( لهثثا  2الُ ضثثؿيني ْر

 لٚ َ  قا صق ٖر بهؼ ا تهاألات الُٓ  التي ثحثارد حثٛ  هث ا املُعث  ، ءصثارحي الحثا   نثن  لثٚ نقثا حثا  قا نثن 

ن املاأل  في  ريلة ةضاا  ر كيٚ  اءن رضيا.الٖر

ّأروان جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: املطلب الثاوي

ثثثثثثثان، ءتح اَرهثثثثثثثا ثٓثثثثثثث   الجريلثثثثثثثة، ءيٙثثثثثثث ن هقثثثثثثثإ صثثثثثثثبالن  صثثثثثثثااب الهٓثثثثثثثاب صثثثثثثث اي  الخشثثثثثثثا ا  ء  لٙثثثثثثثع  ريلثثثثثثثة  ٗر

ن الشثثر ي، ءهثث  ء ثث أل  ثثظ  ثثان ءهثثل: الثثٖر الحءُيِ،ءن يثث  َثث ن  ريلثثة ةضثثاار كثثيٚ  ثثاءن رضثثيا ثٓثث   ن ثثس رالرثثة  ٗر

ن املهقثث        جثثر  هثث ا ثث م الُهثثع ن ثثس ضثث ره مثثن الطثث ر املقطثث ص ن يهثثا، ءالثثٖر ن املثثاأل  ءيحلثثثع فثثي ْء الُهثثع، ءالثثٖر

  . الٓطا الجقائ 

 

ٌّ ّالزهً الشزعي لجزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: الفزف ألاو

ن الشثثثثر ي فثثثثي املاثثثثا  الٓثثثثا     الٓائثثثثع "ال  ريلثثثثة ءال نٓ تثثثثة ةال  ثثثثقظ"،  لهنثثثثل  ن املشثثثثرم  رثثثثثب ن ثثثثس  حلثثثثثع الثثثثٖر

 من  صااب   احة.
ً
ٗان هقإ صباا  ء  أل القظ الحجريإي ْيا  الهٓاب، ءةال 

ن الشثثر ي، ءل٘ثثن  لضثثإل الطثثُة ييثثر املشثثرءنة املحلث ثثة فثثي  ءيثثرى  ا ثثب مثثن الُٓثث  الهر ثث   ػثثرءره ء ثث أل الثثٖر

 ثثثثثأن الطثثثثثُة ييثثثثثر ، ءيثثثثثرأل ن يثثثثث   ا ثثثثثب   ثثثثثر مثثثثثن الُٓثثثثث  الهر ثثثثث  (2)الح٘ييثثثثثِ الٓثثثثثا     ل ُهثثثثثع فثثثثثي غثثثثث ي ْثثثثثا  ن الهٓ تثثثثثات

املشرءنة ثححاأل في غ ي  ل  ن الجريلة ال ارأل في ْا  ن الهٓ تات ءتالحا ي َ ي نالْة  ثين الُهثع ءال ضثِ الٓثا     

 َيها
ً
 .(3)ل لٚ، َ ي ث٘شِ نن الجريلة ءال جهحبر  سيا

 (4)ء حُثٔ مثو ر   الااحث 
ً
ن الشثر ي  ثسيا مثن الُهثثع  :  ن مثا  هثب ةليث  الثاٖح ر  حلثا صثرءر فثي نثا  ٗث ن الثٖر

املجر ، ءاْحطارر ن س     نالْثة  ثين الُهثع ءال ضثِ املحثاأل، ءن ثة  لثٚ  ن الجريلثة ثحٙث ن مثن   ثساي ييثر مشثرءنة 

ن الجا ثثثب الٓثثثا     ل ُهثثثع املجثثثر ، ءالثثث    حلحثثث ر فثثثي ْانثثثاه "ال  ريلثثثة ءال نٓ تثثثة ةال  ثثثقظ"، ءالتثثثي  ءيلثثثثع هثثث ا الثثثٖر

 جهٍر  لاا  الشرنية الجقائية.

                         
 م.2014لعام  2من قانون التجارة الفلسطيين رقم  506راجع نص ادلادة  (1)
 .48، مشار إليو يف رسالة ماجستري الباحث: طو سعد، مرجع سابق، ص 63حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص (2)
 .48، مشار إليو يف رسالة ماجستري الباحث: طو سعد، مرجع سابق، ص 42-39العام، ص أمحد فتحي سرور، شرح قانون العقوبات القسم (3)
 .48طو سعد، مرجع سابق، ص  (4)
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ّالزهً املادم لجزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: ويالفزف الثا

: السلون إلاجزامي في جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ:
ً
ّأوال

ن املهقثث  ،   ثث   لثثثع الٓاصثثل املشثثتٕر  ثثين  ليثثو   ثث ام الجثثرائل َثثال ْيثثا   الضثث ٕ    رامثث   هثثل نقاضثثر الثثٖر

ن املاأل  للجريلة ة ا ثء ِ الض ٕ   ل َيث  الُثرأل  يحث   رلثة فثي الهثالل اللثارحي َيطثا ، ءه  الحهايثر الث    تثر (1)ل ٖر

 الٓيثثثثثثثثثثثا   ثثثثثثثثثثث ، ءالٓانثثثثثثثثثثثاه الهامثثثثثثثثثثثة "ال  ريلثثثثثثثثثثثة  ثثثثثثثثثثثاءن 
ً
َهثثثثثثثثثثثع ءضثثثثثثثثثثثِ الحجثثثثثثثثثثثريل  ء  ٓثثثثثثثثثثث    ثثثثثثثثثثثالتٕر لُهثثثثثثثثثثثع   سمثثثثثثثثثثث  ْا   ثثثثثثثثثثثا

" ٔ ما   ي:(2)ص ٕ   ،الض ٕ   قٓضل ة س ْضلين،  حاهلا ة جا   ءألا ر ص بي ءيٙ ن الض ٕ    رام  َء

ّزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: )السلون إلايجابي(.الفع  إلاجزامي في ج1

  ثثثث لٚ الٓثثثثثا  ن 
ً
ثثثثة نػثثثثث ية مقثثثث ، مءالُثثثثثا يهثثثثٍر  أ ثثثث : جهايثثثثثر ضثثثثاألر نثثثثثن ةراأله الجثثثثا   فثثثثثي الهثثثثالل اللثثثثثارحي،  حٖر

 .(3)الجسائ ، ص اي ثٕر  رار ماأل ة    لل  تٕر

ثثثات ألانػثثثاي فثثثي الجضثثثل   ثثثع ثثثة نػثثث ية ةراأل ثثثة ثطثثثار مثثثثن حٗر ثحٓيثثثٔ  رثثثار ماأل ثثثثة  ءالضثثث ٕ    جثثثا   هثثث  حٖر

ر في الُهع   رام  نقطران معلان:(4)مهيقة    لٚ ْاناه  سائية،  الحا ي  جب  ن  حَ 
ً
 مءالُا

ثثثثة نػثثثث ية ضثثثثاألره نثثثثن  ضثثثثل   ضثثثثان ثحثثثثاذ  رثثثثر  ثثثثارحي م لثثثث ش: ءيحلثثثثثع فثثثثي ْيثثثثا  الضثثثثاحب  .   حٖر

ي  . ة ل لضحُيا  ء ٖء   خض يل الشيٚ ال   ال  ل٘ن ضَر

ثثة ال . ب حثث الطثثُة  راأل ثثة للحٖر ، ءيحلثثثع  لثثٚ  ن ةراألثثث  هثثي التثثي (5)هػثث ية     ن ةراأله الجثثا   هثثي حٖر

 ألَهح  ل ٓيا    لٚ الُهع.

ءالجا ر  يا    أن  ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا  جب  ن  حلثع الض ٕ    رام  ال   ثححٓٔ    الجريلثة 

. ء ن الضثثثث ٕ  (6)صثثثث ي  يحثثثث  حلثثثثثع فثثثثي سثثثثحب كثثثثيٚ ال  ل٘ثثثثن ل لضثثثثحُيا  ن  ٓثثثث    ححطثثثثي   لضثثثثبب  ر هثثثث  ل ضثثثثاحب ء 

يثو ن ثس الشثيٚ ءجضث يل   يو ن ي ، ءيححٓٔ الض ٕ   لجرأل الحْ   حٙ ن نقاما  حرر الجا   الشيٚ ءيحل ثااءل  ءالحْ 

 ل لجني ن ي   ء ثااءل  في ألاص اّ ألءن  ن  ٙ ن لا   رضيا  قٙ .

                         
 .139عبد القادر جرادة، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيين، ص(1)
 .40عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص  (2)
 .41 "مرجع سابق" صعبد القادر جرادة، جرائم الشيك يف التشريع الفلسطيين (3)
 .374،  ص1989حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات "لقسم العام"، الطبعة السادسة، القاىرة، دار النهضة،  (4)
 .139عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(5)
 .11، البلعاوي، مرجع سابق ، ص43عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(6)
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ّ.الترن إلاجزامي في جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ: )السلون السلبي(2

  تٕر الٓيا  بهلع مهين.ءه   
ً
 مر  األر الحاءذ، ة   ن ألاضع الها  في الٓ انا الجسائية  نها ثُرع التراما

ء هثثب الُٓثث  فثثي جهريُثث    ثث : ةنجثثا   ثثلظ مثثن ةثيثثان َهثثع ة جثثا   مهثثين ٗثثان الشثثارم  ةحكثثرر مقثث  فثثي قثثرءٍ 

 .(1)يا    مهيقة بشرؽ  ن    ا ءا ب ْا        ب  الُهع ءيٙ ن  اصحؿانة امللحقو الٓ

ءالحٓيٓة  ن ض ره التٕر ثححٓثٔ مثن  ثالٛ امحقثام الجثا   نثن ءغثو رضثيا مثا ي فثي حضثا   حتثل  ل٘ثن املجنثي 

ن يثثث  مثثثن ضثثثٍر الشثثثيٚ، ءةن ةنجامثثث  ءامحقانثثث  نثثثن ألَثثثو املا ثثثٌ فثثثي حضثثثا   الاقٙثثث  ْاثثثع ثثثثاري  اصثثثححٓاّ الشثثثيٚ هثثثي 

 ض ره من ض ر الض ٕ    رام .

يا َثثث ن الضثثث ٕ  الضثثث بي ييثثثر محطثثث ر،ء لٚ  ن هثثث ر الجريلثثثة ثاثثثا   لجثثثرأل ءفثثثي  ريلثثثة ةضثثثاار كثثثيٚ  ثثثاءن رضثثث

  حثثثاري  الحثثثٔ، ة   ن الٓثثثثا  ن   ثثثاز ضثثثٍر الشثثثيٚ ْاثثثثع 
ً
ثثثاي، ءحتثثثل لثثث  ٗثثثثان ضثثثاألرا ةضثثثاار كثثثيٚ ال  ٙثثث ن لثثث  مٓا ثثثثع ل َ 

ير مٓا ثثثثع ال(2)الحثثثاري  املاثثثثين َيثثثث  ٖحثثثثاري    شثثثثاي ثثثثاي فثثثثي حضثثثثاب ،  الحثثثا ي َثثثث ن ةضثثثثاار الشثثثثيٚ  حثثثثاري  الحثثثثٔ ءنثثثا  ثثثثثَ   َ

، ة   ن الجريلثثثثثة ثلثثثثثد  لجثثثثثرأل اٖحلثثثثثاٛ َهثثثثثع  ضثثثثثاار ءن ثثثثثل 
ً
ثثثثثا الضثثثثثاحب  ثثثثث   اصثثثثثححٓاّ الشثثثثثيٚ َثثثثث ن  لثثثثثٚ ال يهثثثثثا ثٗر

الضاحب بها  ةمٙا ية ضٍر الشيٚ ْاثع الحثاري  املاثين َيث ، ءال يهثاء  ن ثٙث ن مضثالة نثرع الشثيٚ ن ثس املسثح ب 

 منها.
ً
ٗاكُ  للجريلة ءليضد  سيا  ن ي  ةال 

ّالسلون إلاجزامي لجزيمت إصذار شيً بذون رصيذ:.عىاصز 3

  حٙ ن الض ٕ    رام  من نقطرين هلا:

 ٛ  .(3) ( ةضاار الشيٚ    ثء ي الضاحب نق    راألث  نهائيا ءأل  ل  في حيازه املضحُيا  لا  ُيا ؾرح  ل حااء

   بهثثا الضثثاحب فثثي ب( اصثثححالة اصثثخيُاي الٓيلثثة بضثثبب  ر ثثو ة ثثس الضثثاحب ءثحهثثاأل الطثث ر التثثي  ل٘ثثن  ن  ٓثث

 .(4)صبيع حرمان املضحُيا من اصخيُاي ْيلة الشيٚ

                         
 .276العقوبات "القسم العام"، مرجع سابق، ص حممود جنيب حسين، شرح قانون(1)
 م.2014( لسنة 2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم )535)راجع نص ادلادة  (2)
 .43عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص (3)
 .46 - 43عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص (4)



 بذون رصيذ في الدشزيع الفلسطينيّ جزيمت إصذار شيً  مدمذ سامي عبذهللا الشياح-أ

 

  . بزلين  املاهيااملزهش الذيملزاطي العزبي     -  2020ديسمبر/واهون الاٌو  - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العذد 871

 

ثثثا  ثثثظ الٓثثثا  ن الُ ضثثثؿيني املؿاثثثٔ فثثثي املحاَكثثثات الجق تيثثثة ن ثثثس  لثثثٚ  ٓ لثثث : "يهاْثثثب  ثثثالحبط ء ًرامثثثة ال  ْء

  ء   حثثاى هثثاثين الهٓثث تحين ٗثثع مثثن 
ً
 ثجثثاءز نشثثره  الٍ أل قثثار  رأل ثث   ء مثثا يهاأللعثثا  الهل ثثة املحااءلثثة ْا   ثثا

ً
ارث٘ثثب نلثثاا

 :(1) حا ألاَهاٛ  ثية

  . . اي ْا ع ل طٍر  ةضاار كيٚ ليط ل  مٓا ع َء

اصترألاأل ٗع الرضيا  ء بهػ   ء الحطٍر َي  بها ةضاار الشيٚ  حي   طا  الااقي ال  ُ   ٓيلثة  . ب

 الشيٚ.

. . ت
ً
 ةضاار  مر ل لسح ب ن ي  بها  ضٍر الشيٚ في يير الحاالت املٓرره ْا   ا

 يو ن ي  بض ي  ية ن س  ح   حٛ  ألءن ضَر .ثحرير كيٚ  ء الحْ  . ذ

)  ءن ي  صقٓ   بشرس ٗع َهع من ألاَهاٛ ن س حاا: )ض ر الض ٕ 

ّالصورة ألاولى: إعطاء شيً للمسخفيذ كاب  للصزف وليس ل  ملاب :

  ثثس الٓثثا  ن الُ ضثثؿيني مثثن مثثاه ثٓثثا ل الشثثيٚ ل لسثثح ب ن يثث  )الاقثثٚ(،  ثثع  ل٘ثثن ثٓثثا ل الشثثيٚ فثثي ثثثاري  

 .(2)اءرر، ءثٓ   الجريلة ؾاملا اصح فس الشرءؽ الٓا   ية ل شيٚ )امل غ نية ءالشٙ ية(الحٔ لط

ءنثثاأله مثثا  ٓثث   الضثثاحب  خضثث يل الشثثيٚ ل لضثثحُيا، ءيٙثث ن  لثثٚ  ءثثرءن الشثثيٚ مثثن حيثثازه الضثثاحب ءؾرحثث  

ن املثاأل  ءةال  ٙث ن الخضث يل ثثل ن ثس صث بيع ال أليهثة َثال ل حااٛء ءيةاغثي  ن  ثحل  لثٚ  ر ث ل الضثاحب حتثل  ححٓثٔ الثٖر

 .(3) ا ل خض يل  ن  ٙ ن نهائ  ال ر هة َي 

 ما ة ا  رن الشيٚ من حيازه الضاحب  برا نق   ء  خيجة ثطٍر مش ب  الًش  ء  ٖرار، َ ن ال ا ب هقا 

ن املثثثثاأل  ءثقهثثثثا   ثثثث لٚ املضثثثث ءلية  هثثثث  ثؿايثثثثٔ الٓ انثثثثا الهامثثثثة املضثثثث ءلية الجسائيثثثثة َثثثث  ا ا هثثثثامد  راأله  قهثثثثا  الثثثثٖر

 ة ا لثل  ٘ثن لعث ا الشثيٚ 
ً
الجسائية، َلثن   شثأ كثيٚ رثل صثّر مقث   ء َٓثار ألءن ةهلثاٛ  ء نثا  حيؿثة ال يضثأٛ  قائيثا

ة   هلثثثثثثاٛ مثثثثثثن الضثثثثثثاحب ءنثثثثثثا  حيؿثثثثثثة  ٓثثثثثثو الضثثثثثثاحب ثحثثثثثثد املضثثثثثث ءلية  رضثثثثثيا مٓا ثثثثثثع،  مثثثثثثا لثثثثثث  ٗثثثثثثان الُٓثثثثثثا  ء الضثثثثثثْر

 .(4)الجسائية

 

                         
 م.2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 566راجع ادلادة ) (1)
 .13سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(2)
 .50عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص (3)
 .14سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ،ص(4)
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 خصزف ب  بعذ إصذار الشيً:الصورة الثاهيت: استرداد ملاب  الوفاء أو بعض  أو ال

 ثثثظ ن يثثث  املشثثثرم الُ ضثثثؿيني فثثثي ْثثثا  ن الحجثثثاره  ٓ لثثث " اصثثثترألاأل ٗثثثع الرضثثثيا  ء بهػثثث   ء الحطثثثٍر َيثثث  بهثثثا 

. ءيُترع هقا ء  أل رضيا  رقاي ة شاي ءةضاار الشيٚ ل٘ثن (1)ةضاار الشيٚ  حي   طا  الااقي ال  ُ   ٓيلة الشيٚ"

ثد املحاأل،ءالجثا ر  ٖثرر  ن  ثرائل الضاحب ْا   اصترألاألر  ء  سي مق   حي   ال  حل ضٍر الشيٚ ل لضحُيا فثي الْ 

ثث م الُهثثثع املثثاأل  ءاصثثترألاأل الضثثثاحب  ثثد ْء حيثثة التثثي ثٓحقثثث ي  ن  ححٓثثٔ الٓطثثا الجقثثثائ  ْء الشثثيٙات مثثن الجثثثرائل الْ 

 ة ا  ايت ه ر الط ره
ً
اي  ء بهػ   مرا الحٓا  .(2)مٓا ع الَ 

ٚ رضثثيا ٗثثافي ْا ثثع ل سثثحب ءة لثثا   تثثر   اصثثحلرار هثث ا الرضثثيا الٙثثافي َالضثثاحب ال   تثثر  َٓثثـ  ثثأن  ٙثث ن ل شثثي

ثان املضثحُيا يه ثل  ن  ث لٚ ثثحل الجريلثة ة ا لثل  ٘ثن ل ضثاحب رضثيا نقثا ةضثاار الشثيٚ ٗء ءث ٚ الٓا  ية ل سحب، ٖء

 ْائلة
ً
 .(3)الضاحب ليط لا   رضيا ثٙ ن املض ءلية الجسائية   ػا

و الضاحب ن س  ياع؟  ث ر هقا جضاٛ  هع ثٓو  ريلة ةضاار   كيٚ  اءن رضيا ة ا ْء

ال    ا في الٓا  ن الُ ضؿيني ما   س   ن  ٙ ن  يا ات الشيٚ محثرره  ءثـ الضثاحب، َٓثـ  حهثين  ن  حلثع 

يو الضاحب ءةال  ٙ ن ءرْة ال ْيلة لعا.  الشيٚ ثْ 

:الصورة الثالثت: إصذار أمز للمسحوب علي  بعذم صزف الشيً في غير الحاالث امللزّر
ً
ّة كاهوها

ءهثث ا يهنثثي  ن  طثثار هثث ا ألامثثر ْاثثع ةضثثاار الشثثيٚ  ء بهثثار، ملثثا  ترثثثب ن يثث  نثثا  ْثثاره املضثثحُيا ن ثثس ضثثٍر 

ي ثثث ،  مثثثا ة ا ضثثثار هثثث ا ألامثثثر مثثثن  عثثثة   ثثثرى ال  ْيلثثثة الشثثثيٚ، ءألامثثثر بهثثثا  الثثثاَو ال  طثثثار ةال مثثثن الضثثثاحب  ء مثثثن ٖء

ثثا (4)لٚ، َثث ن الضثثاحب يهُثثى مثثن املضثث ءلية الجسائيثثةنالْثثة ل ضثثاحب بهثثا ٖجعثثة ةألاريثثة ألءن ن ثثل مثثن الضثثاحب  ثث  . ْء

ث لٚ القيا ثة الهامثة  ح  ء لثٚ  ث  الى الاقثٚ ٖء ِ الشيٚ  قاًي ن س  مر الضثاحب فثي حثاٛ َٓثاان الشثيٚ  ء صثْر  ٙ ن ْء

 ٖء لٚ املح٘لة من  الٛ ؾ ب  ٓا  لٓا  ي ألام ر املضحعج ة.

 

 

                         
 م.2014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 566راجع ادلادة )(1)
 .14سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ،ص (2)
 .8، ص2014ر شيك بدون رصيد وفق القانون ادلقارن،ىداية بوعزة، جرمية إصدا(3)
 .15سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(4)
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ّيت على هدو يدٌو دون صزف :الصورة الزابعت: جدزيز شيً أو الخوكيع علي  بسوء ه

يثثو املهحلثثا لثثاى املطثثٍر  ء  حثثرر الشثثيٚ ن ثثس  يو ن ثثس الشثثيٚ بًيثثر الحْ   ٓثث    لثثٚ نقثثا ْيثثا  الضثثاحب  ثثالحْ 

ءرّ نثثاأل  مثثو ن لثث   ثثأن جه يلثثات املطثثٍر ث  ثثب بهثثا  الطثثٍر ةال  الةضثثاة ة ثثس الشثثيٙات املحثثرره ن ثثس ءرّ مؿاثث م 

، ءرلثثثثة حالثثثثة   ثثثثرى ثحلثثثثثع فثثثثي  ن ثثثثس  مثثثثن ْاثثثثع املطثثثثٍر
ً
ثثثث   حيثثثث   ضثثثثا  ثلسيٓثثثث  أللثثثثيال سثثثثحب الضثثثثاحب الشثثثثيٚ رثثثثل مْس

 .(1)ا طراٍ ةراأله الضاحب ة س ةلًاي الشيٚ، ءتؿايهة الحاٛ  لحقو الاقٚ نن ألَو ما ٌ الشيٚ

ءالحٓيٓثثثثة  ن ن ثثثثس املشثثثثرم الُ ضثثثثؿيني  غثثثثاٍ  ثثثث م  ثثثثامط لجثثثثرائل الشثثثثيٚ  ال ءهثثثث  ةضثثثثاار كثثثثيٚ ن ثثثثس صثثثثبيع 

اي  الػلان، حي   ن ةضاار الشيٚ ن س مثع ه ر الط ره يهحبر  ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا ٗ ن الشيٚ  ألاه َء

 ءليط  ألاه ائحلان، ءه ا ما اصحٓر ن ي  ْػاي مح٘لة القٓؼ الُ ضؿيةية في الها ا من  حٙامعا.

: الىديجت إلاجزاميت:
ً
ّزاهيا

 
ً
، ءلعثثا مثثال الن ألاٛء هثث   جهثثٍر القخيجثثة   راميثثة  ثثا رر املترثثثب ن ثثس الضثث ٕ    رامثث  صثث اي  ٗثثان َهثثال

ً
ثثا    ثٗر

، ءيححٓٔ في (2)مالٛ  ماأل  ءه  الض ٕ    رام ، ءالثا   الٓا     ال    قاٛ مطلح   ء حٔ ُٖ   الٓا  ن  الحلا ة

ه ر الجريلة نقاما  لط الجا   املطثلحة التثي  حليهثا الٓثا  ن ءهثي حثٔ املجنثي ن يث  مثن اصثححٓاّ  م الث  فثي الحثاري  

 غرر  لحٔ  املجني ن ي .املحاأل ألءن 

اي ْاثع  ءالقخيجة في  ريلة ةضاار الشٚ  اءن رضيا هي نا  ثل٘ين املضحُيا من ضٍر الشيٚ، ٖلا  ن الَ 

ثثثثثثان  ريلثثثثثثة ةضثثثثثثاار كثثثثثثيٚ  ثثثثثثاءن رضثثثثثثيا مثثثثثثا ألا   ن الضثثثثثثاحب لثثثثثثل يضثثثثثثترألر مثثثثثثن  ثثثثثثثاري  الاصثثثثثثححٓاّ ال  ثثثثثثقٓظ ثثثثثثث اَر  ٗر

حية ءيُ٘   لٓيامعثا  ن  طثار الضثاحب الشثيٚ بضث ي  يثة ءن ثل بهثا  ء ث أل املضحُيا،ءجهحبر  رائل الشيٙات  رائل ْء

 .(3)رضيا في حضا  

: العىالكت السببيىىت:
ً
ّزالثا

ءهثثث  ء ثثث أل ثثثثرا ـ ْثثثائل  ثثثين الضثثث ٕ    رامثثث  ءالقخيجثثثة   راميثثثة،  لهنثثثل  ن  ٙثثث ن الضثثث ٕ  الثثث   اْتثثثٍر هثثث  

ن الثثث    ألى ة ثثثس حطثثثٛ  القخيجثثثة،      ثثث  لثثث ال الضثثث ٕ  ملثثثا حثثثارد القخيجثثثة ، ءنالْثثثة الضثثثابية هثثثي ةحثثثاى نقاضثثثر الثثثٖر

                         
 .16سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(1)
 .281، ص280حممود جنيب حسين، مرجع سابق ،ص(2)
 .62عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(3)
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املثثثثاأل  ءال ثحثثثث اَر ةال فثثثثي الجثثثثرائل املاأل ثثثثة التثثثثي ثحؿ ثثثثب حثثثثاءذ  خيجثثثثة  ات  رثثثثر م لثثثث ش فثثثثي الهثثثثالل اللثثثثارحي،  اثجثثثثة نثثثثن 

ن املاأل .   نج نقاضر الٖر
ً
 الض ٕ  ال   ه    ػا

ن املثثثاأل   ن ثحثث اَر را ؿثثثة الضثثابية  ثثثين الضثث ٕ    رامثثث   مثثن  احيثثثة ءالقخيجثثة   راميثثثة مثثثن ءي ثثس  لٓيثثثا  الثثٖر

 .(1) احية   رى ء لٚ  أن  ثبد  ن ه ا الض ٕ  ه  صبب القخيجة

 ة ثثس حطثثٛ  
ً
ثثا   ء ثٗر

ً
ءفثثي  ريلثثة الشثثيٚ  ثثاءن رضثثيا ثٙثث ن الهالْثثة نقثثاما  ثث أل  صثث ٕ  الجثثا   صثث اي  ٗثثان َهثثال

ٛ  هثثثث ر القخيجثثثثة َححٓثثثثٔ القخيجثثثثة   راميثثثثة  ال ءهثثثثي نثثثثا  ضثثثثٍر ْيلثثثثة الشثثثثيٚ ء لثثثثٚ  ن الضثثثث ٕ   َقثثثث ل ة ثثثثس حطثثثث

الهالْة الضابية كرؽ لححٓٔ املض ءلية الجقائية  ما ة ا ا حُد نالْة الضابية  ين الض ٕ  ء خيجة الض ٕ  ء خيجثة 

 .(2)َال ثٓ   املض ءلية نن الجريلة

 

: املداولت والاشتران في جزائم الشيً:
ً
ّرابعا

لل  ثقظ الٓثا  ن الُ ضثؿيني املؿاثٔ فثي املحاَكثات الجق تيثة ن ثس محاءلثة فثي  ثرائل الشثيٚ َالضث ٕ  الجقثائ  

ء ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا ثحل  لجرأل ةنؿثاي الضثاحب الشثيٚ ل لضثحُيا مثو ٗ لثة نثا  ء ث أل رضثيا ءيؿرحث  

اي ثٓ   مٓا  القٓا  .(3)ل حااٛء ن س انحاارر  ألاه َء

ثل )ل٘ق   ثظ ضثراحة ن ث   2014( لضثقة 2س الاكثترإ فثي  ريلثة ةضثاار كثيٚ  ثاءن رضثيا فثي ْثا  ن الحجثاره ْر

و الجثثثثسايات املٓثثثثرره للجثثثثرائل املقطثثثث ص ن يهثثثثا فثثثثي املثثثث األ ) ( مثثثثن هثثثث ا الٓثثثثا  ن ن ثثثثس ٗثثثثع مثثثثن 567، 566، 565 ٓ لثثثث :"ثْ 

 فثي  ريلثة مثن هث ر الجثرائل ثحه ثٔ ب
ً
  ء كثريٙا

ً
  جه ث  َثانال

ً
شثيٚ مسثح ب ن ثس مطثٍر فثي  رث٘ب  ارن َ ضؿين َهثال

و َيها" ٗان ه ا الُهع يير مهاْب ن ي  في الاءلة التي ْء  .(4)َ ضؿين، ءل  

ء هاثثد بهثثؼ الُٓثث  ة ثثس  ن مثثن يضثثح ل كثثيٚ  ثثاءن رضثثيا مثثو ن لثث   ثث لٚ َعثث  محثثا ع يضثثححٔ الهٓثثاب ٗ  ثث  

يثثع الثث    ضثثار الشثيٚ نثثن مٗ  ثث  َثان ال  ضثثيال للجريلثثة ٗثث ن ال صثانا الضثثاحب ن ثثس الجريلثة، ةغثثاَة ة ثثس انحاثار الٖ 

ٗالة في الجرائل  .(5)ء

                         
 .213صحممد صبحي جنم، قانون العقوبات " القسم العام"، (1)
 .63عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(2)
 .69، جرادة، مرجع سابق ، ص16سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(3)
 م.2014( لعام 2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم )570راجع نص ادلادة ) (4)
 .60طو سعد، مرجع سابق ، ص(5)
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ّالزهً املعىوم لجزائم إصذار شيً بذون رصيذ: الفزف الثالث

ن املهقثثثثث   ل هقاضثثثثثر القُضثثثثثية للجثثثثثا   َعثثثثث   لثثثثثثع ألاضثثثثثٛ  القُضثثثثثية ملاأل ثثثثثات الجريلثثثثثة ءالضثثثثثيؿره   حػثثثثثلن الثثثثثٖر

ماأل ثثات الجريلثثة ء ُضثثيح  ء لثثٚ غثثلان القُضثثية ن يهثثا ة ا ال يضثثأٛ  ثثلظ نثثن  ريلثثة ةن لثثل  ٘ثثن هقثثإ نالْثثة  ثثين 

 .(1)ل هاالة ءكرؽ لححٓئ الهٓ تة

: اللصذ إلاجزائي في جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ:
ً
ّأوال

ن املهقثث   فثثي الجثثرائل املٓطثث أله فثثي الٓثثا  ن الُ ضثثؿيني ضثث ره الٓطثثا   رائثث  ءيؿ ثثٔ ن يثث  الُٓثث    حءثث  الثثٖر

ثثا اصثثحءا  الُٓثث   صثثالم  (2) الُهثثع محهلثثاا ءهثث  يه ثثل  أ ثث  مجثثر الٓثثا     الٓطثثا الجقثثائ  ءهثث   ن  ٓثث   املجثثر   ، ْء

 .(3)مطؿل  )ْطا الهطيان(    نطيان  مر الشارم

ءالجثثا ر  الثث ٖر  ن  ثثرائل الشثثيٚ املثث ٗ ره فثثي ْثثا  ن الحجثثاره هثثي  ثثرائل نلا ثث  التثثي  حؿ ثثب َيهثثا ثثث اَر الٓطثثا 

 .(4)  الُانع إلراألث   ح  الُهع املجر   ٓطا ثحٓئ القخيجةالجقائ ، ءالٓطا الجقائ  في الجرائل الهلا ة ه  ث  ي

 ءيحٙ ن الٓطا الجقائ  من نقطرين هلا )اله ل ء راأله( القح  الحا ي:

ّ. العلم:1

  جليثثثثو الهقاضثثثثر 
ً
لحثثثث اَر اله ثثثثل الثثثث    ٓثثثث    ثثثث  الٓطثثثثا الجقثثثثائ  ة ثثثثس  ا ثثثثب  راأله ال ثثثثا  ن  حثثثثيـ الجثثثثا   ن لثثثثا

ه ثثل  ل غثث م الحثثٔ املهحثثا  ن يثث ، ءاله ثثل  طثثالحية الضثث ٕ  إلحثثااذ القخيجثثة   راميثثة(، الٓا   يثثة للجريلثثة ءهثثي: )ال

ر الٓطثا الجقثائ  فثي ةضثاار    ء ال  ثرأل ن ثس ءرْثة ثجاريثة َثال  حثَ 
ً
َ  ا انحٓثا الجثا    ن صث ٖ   ال  ثرأل ن ثس محثع مؿ ٓثا

و ن س ءرْة مهحٓا  نها صقا أل ن رل ثاين  نها كيٚ  كيٚ  اءن رضيا ةال ة ا ن ل  ن ص ٖ    قظ ن س كيٚ َلن ْء

يه  ن يها د ثْ   .(5)ال رضيا ل  َان الٓطا  حء ِ لا       ال يه ل  طُة ال رْة الحجارية ْء

َالجثثرأل ن ثثل الضثثاحب بهثثا  ثثث اَر الرضثثيا الٓثثائل املهثثا ل ثثاَو يهثثا ْريقثث  ل ثثاَو ن ثثس صثث ي القيثثة ءيُ٘ثث   لثثٚ 

 .(6)ب التي ألَهح  ة س ةضاارر الشيٚلٓيا  الٓطا الجقائ  الها ، ءال نبره  ا صاا

                         
 .501حممود جنيب حسين، مرجع سابق، ص(1)
 .203در جرادة، مرجع سابق ، صعبد القا(2)
 .409عبد القادر عوده، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارن بالقانون الوضعي، اجمللد األول، بريوت دار الكتاب العريب، بدون سنة نشر، ص(3)
 م.014لسنة  2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم 566راجع ادلادة )(4)
 .73عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(5)
 .326فوزي حممد سامي، مرجع سابق ، ص(6)
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ء هثثب الثثاهؼ ة ثثس نثثا  الاٖحُثثاي  لجثثرأل اله ثثل ءغثثرءره ا طثثراٍ ةراأله الجثثا   ة ثثس الحثثاليط    ة ثثس نثثا  ء ثث أل 

د اصححٓاْ   .(1)رضيا ْائل ْا ع ل سحب ْء

ّ. إلارادة:2

يثرع ييثر مشثرءم نثن  جهحبر  راأله الهقطر الثا   ل ٓطا   رام  َ ي نااره نن  شاؽ  ُ  ي اثج  لححٓيثٔ

ؾريثثٔ ءصثثي ة ءهثثي  ضثثثل   ضثثان  ء  نػثثاير، َ ثثي ْثثث ه  ُضثثية يضثثحهين بهثثثا   ضثثان ل حثثأرير ن ثثس مثثثا  حثثيـ  ثث  إلثاثثثام 

ٗان الًرع يير مشرءم ثٙ ن  ما  الٓطا الجقائ   .(2)حا اث  َ ي ثطار نن ء ي ءةألرإ، َ  ا 

ٗافي ءريل  لٚ  ن ٗان الضاحب يه ل     ليط ل  رضيا   ل لضحُيا َان يهحبر ق يي القية  ما ل  َلتل 
ً
ؿى كيٙا

ثائل  ٙث ن حضثن القيثة ءال ثٓث   املضث ءلية الجقائيثة ْا ث  ءلث  ٗثان اللؿثأ   ْء
ً
ٗاَيا ٗان الضاحب يهحٓا  ؿأ  ن رضيار 

 .(3) شأ نن ةهلاٛ، ءص ي  ية مُترع ءن س حضن القية ةراات  لٚ  ما  املح٘لة

: وكذ جوفىز اللصذ الجىائي وإز
ً
ّباج :زاهيا

ر الٓطا الجقائ  املرثاـ  اله ل، ٖلا  كر ا صا ٓا  ن  رائل الشيٚ من الجثرائل الهلا ثة ءهثي  د ثَ  ءمهحبر ْء

يثثو ن ثثس كثثيٚ مثثو اله ثثل  ر فثثي  ريلثثة ةضثثاار كثثيٚ  ثثاءن رضثثيا  لجثثرأل الحْ  حيثثة َالٓطثثا الجقثثائ   ثثَ  مثثن الجثثرائل الْ 

 .(4)بها  ء  أل رضيا

ال  قُثث  املضثث ءلية الجسائيثثة ءال  ثثاٛ ن ثثس حضثثن القيثثة، َضثث ي القيثثة فثثي  ٖلثثا  ن ألَثثو ْيلثث  الشثثيٚ بهثثا ةضثثاارر

 ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا  ح اَر  لجرأل ن ل الضاحب ءنا  ء  أل مٓا ع ل  في ثاري  ةضاارر ءه  ن ل مُترع 

 .(5)ل ضاحب

ن املهقثثثثث   ءل٘ثثثثثن مل٘ثثثثثن  ن يهاضثثثثثر بهثثثثث ؼ هثثثثث ر َا ضثثثثثع  ن  تثثثثثرامن الٓطثثثثثا   رامثثثثث  مثثثثثو  ليثثثثثو نقاضثثثثثر الثثثثثٖر

الهقاضثثر ألءن ألا ثثثرى، ٖثثثأن يهاضثثثر الضثثث ٕ  ألءن القخيجثثثة ٖلثثثا لثثث   ضثثثار كثثثيٚ  ثثثاءن رضثثثيا رثثثل  ثثثا  بهثثثا  لثثثٚ ء هثثثب 

                         
 .20سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(1)
 .608حممود جنيب حسين، مرجع سابق ،ص(2)
 .63عبد القادر جرادة، مرجع سابق ، ص(3)
 .80، جرادة، مرجع سابق ، ص22سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(3)
 .23سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(4)
 .81عبد القادر جرادة، مرجع سابق ،ص(5)
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ل اقٚ ليػو مٓا    َحُاح   ن املضحُيا ْام  ل لطٍر ء حل ن ي   لا  ُيا نا  ء  أل رضيا، هقا ثٓ   املض ءلية 

 (1).الجقائية

ثثثث م الجريلثثثة َعثثث   ٓثثثثو ن ثثث س نثثثثاثٔ القيا ثثثة الهامثثثة  نهثثثثا ضثثثاحا  الا حطثثثثاص ألاضثثثيع فثثثثي  مثثثا نثثثن نثثثثبي ةراثثثات ْء

ر الٓطثا الجقثائ  لثاى الضثاحب ءنثا  ء ث أل رضثيا فثي املطثٍر يضثانا القيا ثة  الاناءى الهامثة لث لٚ ن يهثا ةراثات ثثَ 

. ءاصثثحءالص الٓطثا الجقثائ  فثثي  ثرائل الشثيٚ مضثثألة م غث نية  ححث  ثءػثثو (2)الهامثة ن ثس الحثاليع ن ثثس صث ي القيثة

، ءمضحؿيو الضاحب ثٓا ل الاليع ن س ا حُاي الٓطا (3) ؿة الحٓا رية ل لح٘لة حضب ما  ٓ   لايها من الاالئعل ض

الجقائ   أن ص ي القية في  رائل الشيٚ  مر مُترع  ٓاع ةراات اله٘ط ءيترثب ن س ةراات حضن  ية الضاحب ا حُاي 

 .(4)املض ءلية الجسائية

ضثحُيا بهثا  ء ثث أل رضثيا فثي الشثثيٚ لثاى الاقثٚ  ن الح٘لثثة لثيط هثي حلا ثثة ءال  قُث  الٓطثا الجقثائ  ن ثثل امل

ثثثا ناْثثثب املشثثثرم الُ ضثثثؿيني املضثثثحُيا ل ثثث    حطثثثا ن ثثثس كثثثيٚ لثثثيط لثثث  (5) َثثثراأل ة لثثثا حلا ثثثة الثٓثثثة فثثثي الشثثثيٙات ، ْء

 .(6)رضيا بض ي  ية

ّصور جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ املبدث الثاوي

 في ه ا املٓا   ل٘ن ثٓضيل الجرائل التي ثٓو ن س الشيٚ ة س ْضلين هلا:ثحهاأل الط ر ءالجريلة ءاحاه، ء 

  رائل ثٓو من:

 الضاحب  ء املكعرين  ء املضحُيا  ء املسح ب ن ي . .1

يو ءألا ؿاي املاأل ة في الشيٙات. .2  ثسءير الحْ 
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 .88، جرادة، مرجع سابق ، ص25سيف الدين البلعاوي، مرجع سابق ، ص(4)
 .327فوزي حممد سامي، مرجع سابق ، ص(5)
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ٌّ ّاملسحوب علي  املسخفيذ أو أو املظهزيً جزائم جلع مً الساخب أو: املطلب ألاو

ّجزائم جلع مً الساخب أواملظهزيً: ٌّالفزف ألاّو

 ءثحلثع ه ر الجرائل في الحاالت الحالية:

 :(1) ريلة ةضاار كيٚ  اءن رضيا ءلعا ناه  ء  ، ءهي ن س القح  الحا ي .1

. . أ اي ْا ع ل حطٍر  ةضاار كيٚ ليط ل  مٓا ع َء

 اصترألاأل ٗع الرضيا  ء بهػ ،  ء الحطثٍر َيث  بهثا ةضثاار الشثيٚ  حيث   طثا  الاثاقي ال  . ب

  ُ   ٓيلة الشيٚ.

. . ت
ً
 ةضاار  مر ل لسح ب ن ي  بها  ضٍر الشيٚ في يير الحاالت املٓرره ْا   ا

ة. . ث يو ن ي  بض ي  ية ن س  ح   حٛ  ألءن ضَر  ثحرير الشيٚ  ء الحْ 

ثكعير الشيٚ بشٙع  اْع ل ل ٘ية  ء جض يل كثيٚ مضثححٔ الثاَو لحام ثة مثو اله ثل بهثا   . ج

ٗافي  ء     يير ْا ع ل .ء  أل رضيا    طٍر

ا ثٓو ه ر الجريلة من ْاع   رين .2  .(2) ريلة الاألناي  ترءير الشيٚ، ْء

ّجزائم جلع مً املسخفيذ : الفزف الثاوي

ءثحلثثثثثع هثثثث ر الجثثثثرائل فثثثثي الحالثثثثة التثثثثي  ٓاثثثثع َيهثثثثا املضثثثثحُيا كثثثثيٚ مثثثثو ن لثثثث  املضثثثثأ بهثثثثا  ثثثثث اَر مٓا ثثثثع لٓيلثثثثة 

اق ي من الحجريل يير محه ثٔ  حلا ثة املضثحُيا ءة لثا الشيٚ، ءفي ه ا ْػد مح٘لة القٓؼ املطرية  أن الًرع ألاص

 .(3)ه  حلا ة الثٓة في الشيٙات حتل يضعع الحهامع بها  ين ٗع من الضاحب ءاملسح ب ن ي  ءاملضحُيا

ّجزائم جلع مً املسحوب علي  : الفزف الثالث

 :(4)ءثحلثع ه ر الجرائل في الحاالت الحالية

ثاي ل شثثيٚ  ء    ث أل مٓا ثثع الحالثة التثي  طثثرس َيهثا م قثِ الاقثثٚ ن .    ثس  ثثالٍ الحٓيٓثة بهثا  ء ثث أل مٓا ثع َء

اي  ْع من ْيلح .  َء

                         
 م.2014لعام  2من قانون التجارة الفلسطيين رقم  566أنظر ادلادة  (1)
 م.2014لعام  2من قانون التجارة الفلسطيين رقم  568أنظر ادلادة  (2)
 م.2014ام لع 2من قانون التجارة الفلسطيين رقم  567أنظر ادلادة  (3)
 م.2014لعام  2من قانون التجارة الفلسطيين رقم  565أنظر ادلادة  (4)
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ٗامع  ء  سئ ، ءلل  ٓا  بشأ   انتراع ضري . . ب اي  اي بشيٚ ل  مٓا ع َء ؼ بض ي  ية الَ   الَر

. . ت
ً
 جض يل  حا الهلالي ألَتر كيٙات ال يشحلع ن س الايا ات املقط ص ن يها ْا   ا

 الاَو ن س ءرْة الشيٚ.الامحقام نن ةراات نا   . ذ

ّجشويز الخوكيع وألاخطاء املاديت في الشيياث : املطلب الثاوي

يثثثو  ثثثِ الاقثثثٚ ضثثثٍر الشثثثيٚ لثثثيط لهثثثا  ء ثثث أل رضثثثيا فثثثي الحضثثثاب، ءة لثثثا ل  ثثث أل   ؿثثثاي ماأل ثثثة فثثثي ثْ  ْثثثا  ْ 

يثثثو فثثثي الشثثثيٙات  الشثثثيٚ  ء ل٘شثثثـ  ء ييرهثثثا مثثثا يضثثثبب ثثثثأ ير ضثثثٍر الشثثثيٚ،  اإلغثثثاَة ة ثثثس   ثثث  ْثثثا  حثثثاذ ثسءيثثثر ل حْ 

ٗان من ْاع الاقٚ  ء املح٘لة، ءيج ز ةراات  لٚ  ٙاَة ؾّر  راثات املٓثرره  ِ ضٍر الشيٚ ص اي   ء ضابها  حل ْء

.
ً
 ْا   ا

ٌّ ّألاخطاء املاديت في الشيً: الفزف ألاو

 حثثاذ اللؿثثأ فثثي ثحريثثر الشثثيٚ ملثثا يضثثبب ر ثث م الشثثيٚ مثثن ْاثثع الاقثثٚ ءنثثا  ضثثَر ، ءهثث ر ألا ؿثثاي ثححثثان 

ٗا ثثد هثث ر ألا ؿثثاي بضثث ي  يثثة مثثن ْاثثع الضثثاحب ث  ثثب ن يثث  الهٓ تثثة ثثثا ع مطثثا ر الشثثيٚ لحثثع اللثثالٍ، ءفثثي حالثثة 

 حضب ْا  ن الحجاره الُ ضؿيني، ءهقإ  صااب ٖثيره ء  ؿاي ث أل  لها  ضٍر الشيٚ ءهي:
ً
 ٖلا ثل كرحعا صا ٓا

ؼ ضٍر الشيٚ ءاصتر ان  من ْاع الاقٚ .1  :(1) صااب َر

يو ن س  .   يو املحُ ف في  يا ات ضاحب الحضاب لاى الاقٚ.نا  مؿا ٓة الحْ   الشيٚ ل حْ 

 جهر ع الشيٚ ل ح ِ  ء ء  أل كؿب  ء   ؿاي في ضياية الشيٚ. . ب

 .نا  ثؿا ٔ  يا ات حامع الشيٚ مو  ؿاْة الع ية اللاضة    . ت

 ل طٍر من  لظ حضا   الاقٙ  مً ٔ . ذ
ً
ٗان الشيٚ ضاألرا  .ة ا 

أل ن س الشيٚ ص اًي  . ن يو املطار.جًيير الحاري  املحا    القٓظ  ء الحٓاأل  ألءن ثْ 

 .ء  أل مشاٗع  ء ني ب في ثكعير الشيٚ . س

ا   ء  الحرءٍ . خ  .ء  أل  ؿأ في ٖحا ة املا ٌ ص اي  ا ْر

يو ضاحب الحضاب. . أل  نا  ء  أل ثْ 

                         
 .103عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص (1)
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ؼ   لثثثَر
ً
 رئيضثثثيا

ً
ة ءامل غثثث نية لطثثثٍر الشثثثيٚ ْثثثا  ٙثثث ن صثثثباا ءالجثثثا ر  الثثث ٖر ةن نثثثا  ثثثث اَر الشثثثرءؽ الشثثثٙ ي 

ْاثثع الاقثثٚ، ءل٘ثثن  ل٘ثثن ثجقثثب  لثثٚ مثثن  ثثالٛ الٓيثثا   ءؿثث ات بضثثيؿة ٖلرا هثثة  يا ثثات الشثثيٚ ضثثٍر الشثثيٚ مثثن 

 .ءالحأٖا من ء  أل رضيا في حضاب ضاحب الشيٚ

ثثا  ثثحل ثصثثحي  ألا ؿثثاي الضثثا ٓة مثثن  ثثالٛ محثثرر الشثثيٚ ء لثثٚ  ححريثثر كثثيٚ  ا ثثا ءةثثثالٍ الشثثيٚ الٓثثا ل  ْء

يثو ْثا  ؿ ثب م قثِ الاقثٚ مثن الضثاحب  ن من ْاع الاقٚ، ء لٚ  ؿ ب  ٓا  ة س الاقٚ ءفي حال ة نثا  ثؿثا ٔ الحْ 

يثثثثو، ءفثثثثي حثثثثاٛ ربثثثثد ل لح٘لثثثثة  ن اللؿثثثثأ فثثثثي  يا ثثثثات الشثثثثيٚ  ء  ثثثثو مثثثثره   ثثثثرى ن ثثثثس الشثثثثيٚ ليحأٖثثثثا مثثثثن ثؿثثثثا ٔ الحْ   ْ 

 
ً
يو بضبب محهلا من الضاحب َ     ا ع في  ريلة الشيٚ  اءن رضيا ٖلا ثل  ٖرها صا ٓا  .(1)الحْ 

ّالخوكيع في الشيىً جشويّز :الفزف الثاوي

ثِ ءال  ثحل ضثثَر   يثو َثث ن الشثيٚ  حْ  يثو ييثر مؿثا ٔ ءؾهثثن الضثاحب  ترءيثر الحْ  فثي حثاٛ ثاثين ل اقثثٚ  ن الحْ 

يثثثثثثثو،  يثثثثثثثو كثثثثثثثيٚ ءهقثثثثثثثا  ثثثثثثثحل الححٓثثثثثثثٔ  املػثثثثثثثاهاه حثثثثثثثٛ  الحْ  فثثثثثثثي هثثثثثثث ر الحالثثثثثثثة  ٙثثثثثثث ن  طثثثثثثثاأل  ثثثثثثثريلحين ألاء ثثثثثثثس: ثسءيثثثثثثثر ثْ 

ثثثِ حتثثثل  ثثثحل  يثثثو ء لثثثٚ مثثثن الثا ية: ريلثثثة ةضثثثاار كثثثيٚ  ثثثاءن رضثثثيا ثْ  الححٓثثثٔ مثثثن مثثثاى  ثثثحة الؿهثثثن  ترءيثثثر الحْ 

يثو َث ن  لثٚ مثاناه ءصثبب   الٛ ألَو الجثا   فثي  ريلثة الشثيٚ  ثاءن رضثيا  أ ث  مثسءر ءة ا ربثد ل لح٘لثة ثسءيثر الحْ 

يثثو ن يثث ، لثث ا  جثثب  ن املثثاأل  املحلثثثع فثثي ةضثثاار الشثثيٚ ءالحْ  لبثثرايه املثثتهل مثثن  ريلثثة الشثثيٚ  ثثاءن رضثثيا ال حُثثاي الثثٖر

يون   .(2)س املح٘لة ْاع ةضاار الٓرار في  ريلة الشيٚ  اءن رضيا الُطع في مضألة ثسءير الحْ 

ّالجشاء الجىائي املترجب على جزيمت إصذار شيً بذون رصيذ وإلاعفاء مً العلوبت:  املبدث الثالث

ٌّ ّالعلوباث امللزرة في اللواهين املطبلت في املدافظاث الجىوبيت: املطلب ألاو

ل  ظ ْا  ن  ٗالحا ي:2014لضقة  2الحجاره الُ ضؿيني ْر    ن س الهٓ تات التي ثءظ  رائل الشيٚ 

  ء   حثثثاى 1
ً
. يهاْثثب  ثثالحبط ء ًرامثثة ال ثجثثاءز نشثثثره  الٍ أل قثثار  رأل ثث   ء مثثا يهاأللعثثثا  الهل ثثة املحااءلثثة ْا   ثثا

  حا ألاَهاٛ  ثية
ً
 :(3)هاثين الهٓ تحين ٗع من ارث٘ب نلاا

.ةضاار كيٚ ليط ل   .   اي ْا ع ل طٍر  مٓا ع َء

                         
 .164حسين اجلندي، شرح قانون العقوبات القسم اخلاص يف جرائم األموال، بدون سنة نشر، ص (1)
 .94عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص  (2)
 م.2014لسنة  2( من قانون التجارة رقم 566راجع ادلادة ) (3)
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اصترألاأل ٗع الرضيا  ء بهػ   ء الحطٍر َي  بها ةضاار الشيٚ  حي   طا  الااقي ال  ُ   ٓيلثة  . ب

 الشيٚ.

. . ت
ً
 ةضاار  مر ل لسح ب ن ي  بها  ضٍر الشيٚ في يير الحاالت املٓرره ْا   ا

يو ن ي  بض ي  ية ن س  ح   حٛ  ألءن ضَر . . ذ  ثحرير كيٚ  ء الحْ 

 ل ل ٘يثة،  ء صث ل  . يهاْب  ال2
ً
  ثاْال

ً
 ثكعيثرا

ً
هٓ تة املقط ص ن يها في الُٓثره الضثا ٓة ٗثع مثن قعثر لًيثرر كثيٙا

.  الاَو لحام   مو ن ل   أ   ليط ل  مٓا ع  ُ   ٙامع ْيلح   ء     يير ْا ع ل طٍر
ً
 مضححٓا

ً
 كيٙا

 فثثثي    . ءة ا نثثثاأل الجثثثا   ة ثثثس ارثٙثثثاب ةحثثثاى هثثث ر الجثثثرائل  ثثثالٛ  لثثثط صثثثق ات مثثثن ثثثثاري  ا3
ً
لح٘ثثثل ن يثثث  نهائيثثثا

.
ً
 منها، ثٙ ن الهٓ تة الحبط ءالًرامة التي ال ثجاءز نشرين  لِ أل قار  رأل    ء ما يهاأللعا  الهل ة املحااءلة ْا   ا

ي ثثث  اللثثثاص فثثثي الجثثثرائل املقطثثث ص ن يهثثثا فثثثي هثثث ر املثثثاأله  ن  ؿ ثثثب مثثثن القيا ثثثة الهامثثثة  ء 4 . ءل لجنثثثي ن يثثث  ءلٖ 

ٗا د ن يها الان ى ةراات ضلح  مو املتهل. ءيترثب ن س الطل  ا ٓػاي الان ى املح٘لة  حضب ألاح اٛ ءف ي   ة حالة 

ثثثثِ ثقُيثثثث  الهٓ تثثثثة ة ا ثثثثثل الطثثثثل   رقثثثثاي  ٗا ثثثثد مَر نثثثثة  ؿريثثثثٔ الاألنثثثثاي املااكثثثثر ءثثثثثأمر القيا ثثثثة الهامثثثثة  ْ  الجقائيثثثثة ءلثثثث  

 ثقُي ها ءل  بها ضاءر الح٘ل.

ٗالحا ي:ةغاَة ل لٚ َٓا  ظ املشرم ن س نٓ تة ث٘لي   ية   ازي  ء لٚ 

( مثن هث ا الٓثا  ن،  ثثاز 596. ة ا ْػثد املح٘لثة  اإلألا ثة فثي ةحثثاى  ثرائل الشثيٚ املقطث ص ن يهثا فثثي املثاأله )1

لعا  ن ثأمر  ةشثر الح٘ثل ن ثس  ُٓثة املحٙث   ن يث  فثي  ثحيُة   ميثة ءيجثب  ن  حػثلن هث ا الةشثر اصثل املحٙث   ن يث  

 ي  بها.ءم ؾق  ءمعقح  ءالهٓ تة املحٙ   ن 

. ءيج ز ل لح٘لة في حالة اله أل  ن ثأمر بسحب ألَتر الشيٙات من املحٙ   ن ي  ءمقو ةنؿائ  ألَاثر كيٙات 2

 .(1) ا اه ملاه جهينها ءثح  س القيا ة الهامة ثا يٌ ه ا ألامر ة س  ليو املطاٍر

 الٓا  ن. ( من  ُط270ءالجا ر  يا    ن الشريٚ يهاْب   ات الهٓ تات املٓرره في املاأله )

     ن س املشرم الُ ضؿيني     لل   ض  هع  ريلة ةضاار كيٚ  ثاءن رضثيا  قحث      قا ثة، ء لثٚ ٗث ن 

 .(2)املشرم الُ ضؿيني لل  ُّر  ين السجن املهاْب َي  ن س الجقا ات ءالحبط املهاْب َي  ن س الجق  ءاملءالُات

                         
 م.2014لسنة  2( من قانون التجارة رقم 569راجع ادلادة )(1)
 .91طو سعد، مرجع سابق ، ص(2)
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ة نقا ثحا ا ماه ثٓاأل  الان ى الجس  ٗالجقا ات    ءثبرز  هلية الحُْر ائية في  رائل الشيٚ هع نشر صق ات 

ٗالجق   .(1)رالذ صق ات 

ّالعلوباث امللزرة في اللواهين املطبلت في املدافظاث الشماليت : املطلب الثاوي

( مثثثثن ْثثثثثا  ن 421َيلثثثثا  حه ثثثثٔ  ثثثثالجساي الجقثثثثائ  املٓثثثثثرر لجريلثثثثة ةضثثثثاار كثثثثيٚ  ثثثثاءن رضثثثثثيا َٓثثثثا  طثثثثد املثثثثاأله )

ل ) ل )17املهالة  لٓحق ل املاأله ) - 1960( لضقة 16الهٓ تات ألارأل   ْر  ن س  ن: - 1988( لضقة 9( من الٓا  ن ْر

يهاْب  الحبط مار ال ثٓع نن صق  ءال ثسيا ن س رالذ صق ات ء ًرامة ال ثٓثع نثن مائثة أل قثار، ءال  .1

 ثسيا ن س مائتي أل قار ٗع من  ْا  بض ي  ية ن س ارثٙاب  حا ألاَهاٛ  ثية:

  .  
ً
. ة ا  ضار كيٙا  ءليط ل  مٓا ع ْائل ل طٍر

ائ   ء بهػ   حي  ال  ُ  الااقي  ٓيلح . . ب  ة ا  صترأل بها ةضاار الشيٚ ٗع املٓا ع لَ 

 ة ا  مر املسح ب ن ي  بها  ةضاار الشيٚ. . ت

 مضثثثححٔ الثثثاَو لحام ثثث  ءهثثث  يه ثثثل  ن لثثثيط لثثث  مٓا ثثثع  . ذ
ً
  ء صثثث ل  كثثثيٙا

ً
ة ا قعثثثر لًيثثثرر كثثثيٙا

. ُ   ٙامع ْيلح   ء يه ل     يير   ْا ع ل طٍر

و ن ي   ط ره ثلقو ضَر . . ن   ء ْء
ً
 ة ا حرر كيٙا

ثثا ثػثثثلن مشثثرءم ْثثثا  ن الهٓ تثثات الُ ضثثثؿيني املٓثثر  ثثثالٓرايه ألاء ثثس  حثثثاري    ثحه ثثثٔ 14/04/2003ْء
ً
 ،  ط ضثثا

ل )  ( مق  ن س  ن:356 جريلة ةنؿاي كيٚ  اءن رضيا، حي   طد املاأله ْر

ار  ء   حثثثثاى هثثثثاثين الهٓثثثث تحين ٗثثثثع مثثثثن  ْثثثثا  بضثثثث ي  يثثثثة ن ثثثثس يهاْثثثثب  ثثثثالحبط ء ًرامثثثثة ال ثحجثثثثاءز  لثثثثِ أل قثثثث -1

 ارثٙاب ألاَهاٛ  ثية:

ٗان الرضيا  ْع من ْيلة الشيٚ.   ا ع ل سحب  ء   ال  ٓا    في الحاري  ال ارأل َي  رضيا ْائل ْء
ً
 .  نؿى كيٙا

اع ضَر  ٗع الرضيا  ء بهػ   حي   ضا  الااقي ال  ُ   ٓي ب  لة الشيٚ.. سحب بها ةنؿاي الشيٚ ْء

 .  مر املسح ب ن ي  الشيٚ بها  الاَو. ت

و ن ي  ن س  ح   حٛ  ألءن ضَر . ذ  . ْء

                         
 م.2001لسنة  3( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 12راجع ادلادة )(1)
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 مضححٔ الاَو لحام   ءه  يه ل بها  ء ث أل  -2
ً
  ء ص ل  كيٙا

ً
ءمهاْب   ات الهٓ تة ٗع من قعر لًيرر كيٙا

.  مٓا ع  ُ  لٙامع ْيلح   ء     يير ْا ع ل طٍر

ّجزيمت إصذار شيً بذون رصيذ وإلاعفاء مً العلوبتخاالث اهلضاء  : املطلب الثالث

 هقإ حاالت ال ٓػاي  ريلة الشيٚ  اءن رضيا ٖء لٚ  نُاي من الهٓ تة ءهي: 

ٌّ  في املدافظاث الجىوبيت:  الفزف ألاو
ً
ّخاالث الاهلضاء امللزرة كاهوها

  ظ ْا  ن الحجاره الُ ضؿيني ن س حاالت ا ٓػاي  ريلة الشيٚ  اءن رضيا ءهي:

 ظ الٓا  ن ن س  ن ألن ى الشيٚ  اءن رضيا ثحٓاأل   لق ي  جلىادم دعىىو  الشيىً بذون رصيىىذ: .1

مثثاه صثثحة  كعر"ثحٓثثثاأل  ألنثثثاءى ر ثثثث م حامثثثع الشثثثيٚ ن ثثثثى الضثثثاحب ءاملكعثثثرين ءييثثثثرهل مثثثن امل حثثثسمين  ثثثثاَو ْيلثثثة 

اي  ء من ثاري  ا ٓ  .(1)ػاي ميهاأل ثٓا ل "الشثيٚ  لػثث  صحة  كعر من ثاري  ثٓا ل  ل َ 

ثثث م الطثثثل  "ءل لجقثثثث   وكىىىىوف الصلىىىىذ: .2  ثثثظ الٓثثثا  ن ن ثثثس   ثث  ثقٓقثثث ي الثثثان ى فثثثي  ريلثثة الشثثثيٚ لْ 

ي ث  َث  الجثرائل املقطث ص ن يهثا َث  هث ر املثاأله  ن  ؿ ب مثن القيا ثثة الهامة  ء املح٘لة  حضثب ألاحث اٛ  ن يث  ءلٖ 

ٗا ثد ن يهثثا الثثان ى  ٗا ثثد ءفي   ثة حالثة  ةراثثات ضثثلح  مثثو املثثتهل.  ترثثب ن ثثى الطثثل  ا ٓػثثاي الثثان ى الجقائيثثة ءلثث  

ثثِ ثقُيثث  الهٓ تثثة ة ا ثثثل الطثثل   رقثثاي ثقُيثث ها ءلثث  بهثثا  مَر نثثثة  ؿريثثثٔ الاألنثثاي املااكثثثر ءثثثثأمر القيا ثثثة الهامثثثة  ْ 

 .(2).ضاءر الح٘ل"

 في : الفزف الثاوي
ً
ّاملدافظاث الشماليت خاالث الاهلضاء امللزرة كاهوها

ل ) ل )17 ، املهالة  لٓحق ل املاأله )1960( لضقة 16 ظ ْا  ن الهٓ تات ألارأل   ْر ( لضقة 9( من الٓا  ن ْر

 :(3)  ن س  ن1988

 . ج ز ل لح٘لة ةنُاي الجا   من الهٓ تة ة ا ربد      ءفس  ٓيلة الشيٚ ْاع ضاءر الح٘ل النهائ -1

َاي  ٓيلة الشيٚ بها ضاءر الح٘ل النهائ ،  از ل لح٘لة  قاي ن س ؾ ب املحٙ   ءة ا ربد ْيا  الجا    ال   - 2

ي    ن ثأمر    ٓاٍ ثقُي  الهٓ تة املٓق ي بها، ءمهرع الؿ ب ن س املشار ةلي  ن س املح٘لة التي  ن ي   ء ٖء

 . ضارت الح٘ل ءيحل الُطع َي   الٛ رالرة   ا  من ثاري  ثٓا ل 

                         
 م.2014( لعام 2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم )563راجع نص ادلادة ) (1)
 م.2014( لعام 2( من قانون التجارة الفلسطيين رقم )4( الفقرة )566راجع نص ادلادة ) (2)
 م.1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )357ادلادة ) (3)
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ّالخاجمت:

ير الحلا ة الجسائيثة ل شثيٚ، ء لثٚ ءفي  حا  ه  ر الاراصة،  جا  ن املشرم الُ ضؿيني لل  ٘حار    عا في ثَ 

 في صبيع اصحلرار الهلع    ءزياأله رٓة الهام ين    ءثحٓئ الرألم الها .

ثد الثراهن ء اضثة فثي  ءريل الحلا ة الجسائية َ ن الجرائل ثسألاأل ءثحؿ ر مو مرءر السمن، ءت ًثد  رءتهثا فثي الْ 

املحاَكثثات الجق تيثثة )ْؿثثام يثثسه(،  خيجثثة الحطثثار املُثثرءع مثثن ْاثثع الاحثثحالٛ  صثثرائي ي الًاكثثل، ألامثثر الثث    ُثثرع 

 ن س املشرم  ن  ؿ ر  ط ض  الخشرمهية  لا  ُ٘ع نا  الحهرع ملحع الحلا ة ءيحٓٔ يا اث  املحلث ة  الرألم الها .

ىخىىىائج والخوصىىىياث مىىىً شىىىأنها جدليىىىم غايىىىت ومىىىً خىىىالٌ هىىىذه الذراسىىىت جوصىىى  الباخىىىث إلىىىى مجموعىىى  مىىىً ال

ّاملشزف في الزدف العام وسيادة زلت املخعاملين بالشيً وهذا على الىدو الخالي:

ّالىخائج:

 ا حالٍ الٓ ا ين التي ثح٘ل  ات املضألة في املحاَكات الجق تية ءاملحاَكات الشلالية. .1

  ل  ثثثثب ءغثثثو املشثثثرم فثثثثي املحاَكثثثات الجق تيثثثثة حلا ثثثة  كثثثثا مثثثن الحلا ثثثة  .2
ً
ٗا ثثثد مٓثثثثرره صثثثا ٓا التثثثثي 

ل )   .1936( لضقة 74ْا  ن الهٓ تات ْر

لل  قظ املشثرم الُ ضثؿيني ضثراحة ن ثس الٓطثا اللثاص فثي  ريلثة ةضثاار كثيٚ  ثاءن رضثيا ة لثا  .3

 اٖحُى   ٖر ص ي القية.

اي الضاحب  ٓيلة الشيٚ بها ةضاارر ال  قُ  املض ءلية الجسائية. .4  َء

 يٚ  اءن رضيا  التٕر   رام .ةمٙا ية ْء م  ريلة ةضاار ك .5

 الخوصياث:

 غرءره الهلع ن س ث حيا الٓ ا ين الُ ضؿيةية  ين كٓ   ال ؾن. .1

   ص ي املشرم  الححٛ  نن جشا ا الهٓ تة ة س الااائع املا ية )الحه يؼ(. .2

  ص ي صث ؿة القٓثا  حهثا ع كثرءؽ الحطثٛ  ن ثس ألَتثر كثيٙات  حيث  ثأ ث  غثلا ات  ا ثة ثُ٘ثع  .3

 ءاام .نا  ةصايه اصح

ن ثثثثثثس املشثثثثثثرم الُ ضثثثثثثؿيني ةغثثثثثثاَة  ثثثثثث م  ثثثثثثامط لجثثثثثثرائل الشثثثثثثيٚ  ال ءهثثثثثث  ةضثثثثثثاار كثثثثثثيٚ ن ثثثثثثس صثثثثثثبيع  .4

الػلان، حي      ةضاار الشيٚ ن س مثع ه ر الط ره يهحبر  ريلة ةضاار كثيٚ  ثاءن رضثيا ٗث ن الشثيٚ  ألاه 

اي ءليط  ألاه ائحلان.  َء
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ّكائمت املزاجىىىع

: اللزآن الىزيم.
ً
ّأوال

: الى
ً
ّخب العزبيت:زاهيا

 ا ن مقك ر، محلا  ن م٘ر   ن ن ي، لضان الهرب،  يرءت: ألار ضاألر.

: الىخب اللاهوهيت:
ً
ّزالثا

 .1967 ألءرأل نيا، الشيٚ،  يرءت،  .1

   ر ص ؿان، مطاألر الالترا  في الٓا  ن املا   ألارأل  ، مةش رات الجامهة ألارأل ية، الؿاهثة ألاء ثس،  .2

 .1987نلان 

 . 1979حجارية، الجسي الثا  ، ألمشٔ  إ الح٘يل، الحّٓ  ال .3

 حضني الجقا ، كرس ْا  ن الهٓ تات الٓضل اللاص في  رائل ألام اٛ،  اءن صقة  شر. .4

 .2015صام   هيل ألاكر ، جضايب ألاحٙا  الجسائية في الخشرمو الُ ضؿيني، يسه،  .5

س الاراصات ا .6  .2015لهرتية، صاهر ة راهيل ال ليا، كرس ْا  ن   رايات الُ ضؿيني، يسه: مٖر

. يسه: مؿاهة  َاّ، .7  .2010ناا الٓاألر  راأله، مااألئ ْا  ن الهٓ تات الُ ضؿيني، املج ا ألاٛء
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 امللخص :

لتنمُىة هضقت الضعاؾة ئلى التػغف غلى صوع الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الؿُاؾُة، وتويُذ أجغ املكاعية الؿُاؾُة لضى الكباب غلىى غملُىة ا

عاؾىىة قغيىىُة  كاصهىىا  الؿُاؾىىُة، وؾىىػت الضعاؾىىة للٌكىىل غىىج  ىىضى ئص ىىا  
أنم هنىىاى غةنىىة اعتباَُىى  الكىىباب فىىي غملُىىة التنمُىىة الؿُاؾىىُةل وغاسةىىت الضم

لمىىىا ػاص  نؿىىىبة املكىىىاعية الؿ ُاؾىىىُة ؾىىلبُة نىىىون غىىىؼوف الكىىىباب غىىىج املكىىىاعية الؿُاؾىىىُة، وتدهُىىىو غملُىىىة التنمُىىة الؿُاؾىىىُة فىىىي ةىىىش الةىىىغوف الغاهنىىىة ، ًو

ة ناؾىتسضاا املىىنال الونىىكي التدلُلىي فىىي ئَىىاع تدهُىىو ملُىىة التنمُىة الؿُاؾىىُة، الكاغلىة للكىىباب ػاص  قىىغم تدهُىو أهىىضاف غ ُم وغلُىى  ازتوىص   ىىفة الكغيىى

ػغىىىتس غلىىىى غُنىىىة غكىىىوا ُة غلىىىى  ؿىىىتوى اململٌىىىة، نوانىىىؼ   ( َالىىىث، جىىىا نىىىاا الباخىىىا ن مىىىؼ 555أهىىىضاف الضعاؾىىىةل يمىىىا اغتمىىىض الباخىىىا غلىىىى أصا  لؾىىىنباعة، ووة

أن  ونىؼ الكىباب ألاعصنىي (و ج جا غغيت وعونكتلونض زلهت الضعاؾة ئلىى غىضص  ىج النتىا ج والتونىُا  أهمهىا: SPSSعا ج  املػلو ا  وتدلُلها نواؾُة نغ 

ًىىان خايىىىغا يىىمج زُىىىِ غمىىىش املػنُىىونع غلىىىى الىىغؾا  ىىىج غىىىؼوف الكىىباب ملؼاولىىىة ال كىىاٍ الؿُام بلوأونىىىت الضعاؾىىىة ئلىىى يىىىغوع  لهتمىىاا نالكىىىباب يىىىمج 

نُة واضفة إلص اجه  ا في غملُة التنمُة الؿُاؾُةلؾُاؾة َو

 ل: الكباب،صوع، التنمُة الؿُاؾُة، املكاعية الؿُاؾُة، ألاعصنالكلماث املفخاحيت

 

ABSTRACT 

This study aimed at recognizing the Jordanian youth role in the political development 

process, clarifying the impact of youth political participation on the political development process, it 

sought to revel the youth integration extant in the political development process. This study 

hypothesis stated that "There is a negative correlation between youth political participation 

reluctance and achieving the political development process during current circumstances, the more 

youth actively and politically participate, the more chances of achieving the political development 

process goals. Adopting the descriptive analytical method and the questioner to test the hypothesis. 

The questioner was distributed to  a 500 students random sample across the kingdom, then was 

collected and analyzed using SPSS, then presented and discussed. This study revealed a number of 

results, mentioning the most prominent of them: that youth political participation is present in 

decision makers plans. This study recommended the importance of emphasizing youth role in a 

clear national policy of youth  integration in the political development process. 

 

Keywords: Youth, Role, political development, political participation Jordan. 
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 امللدمت

ؿُاؾُة وجتماغُة واًة صنتهايبوص  ا   ًتػغى لتدضًا لم تمػاا ج يؿوص  عي عصألالم تمؼ ا ئن الكباب في 

الؿُاؾُة ، وخه  في املكاعية في نُاؾة ها، وتةهغ هنا نًُة ها ة نتمدوع في  صوع الكباب في غملُة التنمُة ؾُغو

ًا  الوانؼ الها ا  نُة وغلمُة نا مة غلى قها وتدلُش الوانؼع نأؾلوب أيثص نضع  غلى  دا ات  وقو  ناةُة َو أولٍو

أؾاًؾا غلى  ػغقة الكباب نالويػُة املٍاعُة الضًموؾغاقُة التب ًتوػع قيها، والتب أص  ئلى تباًج أوياغها 

 نتهاصًة والثهاقُةللجتماغُة ول

وتدتا التصيُبة الضًموؾغاقُة للم تمؼ ألاعصني والتب ًمثش قيها الكباب اسةؼء ألايبص يغوع  ئقغاى الكباب في 

غملُة التنمُة الؿُاؾُة، ٍو ث التػا ش  ؼ هظا التوج  بكٍش قػلي وجاصع ندُا ًغيؼ غلى يغوع  ئخضاث تؿُوص في 

نُة املكاهُا وألاقٍاع وألاخضاث في غهو  ُ الكباب، واتباع  ناةُة التكٌوص الظي ًبضأ نالتػا ش  ؼ الكباب يهًُة َو

ا ًتونل  ؿتهبش الضولة غلى  ضى  ا اؾنثماعًٍ ًُ ن ا ً ث التػا ش  ػ  نغوح الػهغ والػلا، و كغوًغا َو ًً ها ة، وتدضم

 الهضع  غلى لؾنثماع اسفهُهي ن ل

ًاعت غملُة التنمُة الؿُاؾُة جؼء ال ًت ؼ   أ  ج التنمُة الكا لة املتٍا لة والتب تهضف ئلى تؿُوص الهُا، وئطا 

غ النةاا الؿُام ب، قة نض  ج أن ًٍون صوع الكباب  ؼ الضوع واملكاعية الؿُاؾُة، وتٍُو ولت اها  الؿُاؾُة، وتػٍؼ

للمنانث الػا ة،  خايًغاع انتضاًء  ج لعنؿاب لألخؼاب الؿُاؾُة وامل الـ الُةنُة والنهانا  املهنُة ئلى التصشح

واملكاعية في لعتسانا ، واسفمة ، واملإتمغا ، واملناةغا  والكػالُا  الؿُاؾُة، وطلَ  ج أجش تدهُو 

 الضًمهغاَُة وع اح غملُة التنمُة الؿُاؾُةل 

 مشكلت الدراست:

وئقٍالُة  الؿُاؾُة، خُو تونُل وتدلُش صوع الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الضعاؾة تتمدوع  كٍلة 

الغاهنة، والتدضًا   الؿُاؾُة ألاوياع قغيتها التب الػوا ش زةُ تدلُش ن ُة التنمُة الؿُاؾُة في ألاعصن  ج

لنتهاصًة، وؾُاب الت كئة الؿُاؾُة التب تؿها  إلا ٍاعُا  نًػل اعتبِ طلَ  ا صا ما الضازلُة واسخاعجُة، ئط

 لكاغشلبكٍش أؾام ب في ئنغاػ صوع الكباب اسفهُهي وا

 ئن الكباب في ألاعصن ًواجهون تدضًا  و كاًش  تصايمةع عنُ ة غض  غوا ش صازلُة وزاعجُة ؾُاؾُة و

واجتماغُة وؾوصها  نظ غهوص، وتضني قغم الػمش، ونلة تواقغ لختُاجا  واملتُلبا  في ةش اعتكاع نؿث  انتهاصًة

وأصى الى غؼوق  غج  ماعؾة ال كاٍ الؿُام ب،  ما ايُغ  الكهغ والبُالة، وهظا  ا ػاص  ج  ػاعا  الٌثوص  ج الكباب

 ئلى التكٌوص صا ًما في لؾتصاب والاةغ   ج البةصل
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 أهميت الدراست:

تٌمج أهمُة الضعاؾة  ج الناخُة الػلمُة في الٌكل غج  ونؼ الكباب في غملُة التنمُة الىاحيت العلميت: -

 في الكباب، و ضى ئص اجها في غملُة التنمُة الؿُاؾُة في ألاعصنلالؿُاؾُة، وتوقوص  ػلو ا  غلمُة طا  غةنة 

تبصػ أهمُة الضعاؾة املويوغُة  ج زةُ التػغف غلى صوع الكباب ألاعصني في غملُة  الىاحيت املوطوعيت: -

  التنمُة الؿُاؾُة، ًون الكباب ٌكٍش نو  قاغلة في امل تمؼ ألاعصني ؾوص  ؿنثمغ  بكٍش جُض، وهظا  ا ؾتوضف

 هظه الضعاؾةل

ؼ صوع الىاحيت العمليت: - أ ا غلى نػُض ألاهمُة الػملُة، قان  ا ؾُهضا  ج تونُا  في هظه الضعاؾة لتػٍؼ

الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُة نض ٌؿتكاص  ن   ج نبش املػنُون ونناع الهغاع والها مون غلى نُاع الكباب في 

 ألاعصنل 

ِـ للضعاؾة في التػغف غلى  ونؼ الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة ًتمثش الهضف الغ أهداف الدراست:

الؿُاؾُة وتويُذ أجغ املكاعية الؿُاؾُة لضى الكباب غلى غملُة التنمُة الؿُاؾُة، وتؿعى الضعاؾة لتدهُو 

 أهضاف قغغُة وهي:

 الٌكل غج  ضى ئص ا  الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُةل -

 لتب تإجغ في غملُة ئص ا  الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُةلالٌكل غج أها الػوا ش ا -

ة ع ِؿة  كاصها:فزطيت الدراست: ُم  تنُلو الضعاؾة  ج قغي

ة نون غؼوف الكباب غج املكاعية الؿُاؾُة وتدهُو غملُة التنمُة الؿُاؾُة  - ُم ة ؾلب ُم وجوص غةنة اعتباَ

ة  ُم ة ولجتماغ ًم ة ولنتهاص ُم لما ػاص  نؿبة املكاعية الؿُاؾُة الكاغلة للكباب والثهاقُةلفي ةش الةغوف الؿُاؾ ًو

 لػاص  قغم تدهُو غملُة التنمُة الؿُاؾُة، وتدهُو أهضاقها في ألاعصن

 الؿإاُ الغ ِـ الظي ًهضا تكؿوًصا ملكٍلة الضعاؾة:أسئلت الّدراست:

نبثو غج هظا الؿإاُ غضص  ج ألاؾئلة الكغغُة  - أ  ا صوع الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُة، ٍو

 وأهمها: 

  ا  ضى ئص ا  الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُةل -1

 هش هناى غؼوف للكباب غج املكاعية الؿُاؾُةل -2

 ةل ا هي املػُها  التب تواج  الكباب في لػث صوع قاغش في غملُة التنمُة الؿُاؾُ -3

 

 

 

 

 

 



أ.عبد هللا حمدان 

خىميت السياسيت: دراست اسخطالعيتلشباب ألاردوي ودوره في عمليت الا عبيد هللا الشغيالث  

 

املزكش الدًملزاطي العزبي . بزلين  املاهيا    -  2020كاهون الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العدد 193  

 
 

 الدراساث السابلت:

 الدراساث باللغت العزبيت: -1

وشومز )- بعىوان: الشباب ألاردوي والخىميت السياسيت: دراست مسحّيت للخحوالث،  (1)(2018دراست ساٍر

ؾػت هظه الضعاؾة ئلى الٌكل غج  ضى الوعي للكباب ألاعصني نالتدوال  واملتؿوصا ،  الاججاهاث واملمارساث.

ولت اها ، والتػغف غلى ألاقػاُ واملماعؾا  الكبانُة،  ج خُا اتهاالتها نالؿُاؾة والتنمُة، وتهُُا املوانل 

( 1554واغتمض  الضعاؾة عموط  الػُنة الػكوا ُة البؿُُة غلى   والػةنة والتضازش نون غلا لجتماع والثهاقة،

ة    ج امل تمؼ ألاعصني و ج ية اسة ؿون ويمج الكئة الػمٍغ
ً
ل واغتمض  هظه الضعاؾة لؾتٌكاقُة  34-18قانأ

ً
غا ا

املنال املؿحي،  ج زةُ املسح نواؾُة الػُنة، وتا جمؼ البُاعا  ناؾتسضاا أصا  لؾتبُان، وتا اسفهُو غلى 

 (لSPSSالنتا ج ناالعناا نواؾُة إلاخهاء الونكي ناتباع عةاا  

هضقت الضعاؾة ئلى  لسياسيت للشباب.بعىوان: أهميت املشاركت ا (2 (2016دراست سليمان ومحمود ) -

التػغف غلى أهمُة املكاعية الؿُاؾُة للكباب يمهوا ع ِس بم صاغا للمواَنة والضًمهغاَُة في امل تمػا  اسفضًثة، 

غ النةاا لجتماعي والؿُام ب، واملؿاهمة في غملُة  ؼ َانا  الكباب، وتٍُو ئط تػض  ضزش ع ِس ب لتػبئة وتػٍؼ

اَُة، والتػغف غلى املكاعية الؿُاؾُة في قٍلها البؿُِ، وئؾهاا الكغص في  ماعؾة اسفهوم التنمُة وبناء الضًمهغ 

املضعُة والؿُاؾُةع انتضاًء  ج لعنؿاب لألخؼاب الؿُاؾُة، ولتداصا  الُةنُة، والنهانا  املهنُة، ئلى التصشح 

عاؾة  كهوا املكاعية الؿُاؾُة، للمنانث الػا ة، واملكاعية في لعتسانا  واسفمة  واملإتمغا ل واؾت
ػغيت الضم

وأقٍاُ املكاعية الؿُاؾُة، واملكاهُا املتػلهة قيها، وزلهت نتونُا  تنُذ للكباب قغم لعُةم، واؾنثماع 

 الُانا ، واملهاعا  الكبانُة في هظا امل اُ، وطلَ  ج زةُ آلُا  تنكُظ  دضصهل

  (3 (2016دراست البصزاحي ) -
ّ
مكين السياس ي للشباب في فاعليت الخىميت السياسيت في بعىوان: دور الخ

ؾػت الضعاؾة لبُان أجغ تُبُو تمٌون الكباب غلى الكباب والضولة ناغتباعهما أؾاؽ التنمُة الؿُاؾُة، مصز. 

ويظلَ يمضزش لتدضًض الػةنة نون  كهوا التنمُة  ج جاعث والتمٌون  ج جاعث آزغل ئياقة لوجوص تدضًا  

عا
ؾة تؿلُِ الًوء غليها وتدلُلهاع  ج زةُ صعاؾة غوا ش التأجوص في التمٌون الؿُام ب للكباب يمضزش تداُو الضم

للتنمُة الؿُاؾُة، ونض اؾتػغى الباخا بػٌ املداوع  ج زةلها الونوف غلى  ضى ؾعي الضولة لضغا التمٌون 

 ا في غملُة التنمُة الؿُاؾُةلالؿُام ب للكباب، وآلُا  الونُو ئلى غةنة قغاية نون الضولة والكباب تؿه

 

                                                           
.8118، 137الشارقة، العدد -ماراتساري، سامل، وتوفيق شومر، الشباب األردين والتنمية السياسية: دراسة مسحية للتحوالت: االجتاهات واملمارسات، جملة شؤون اجتماعية، األ (1)  

 .8116(، 151سليمان، مسري وحممود، "أمهية املشاركة السياسية للشباب"، جملة التنمية االدارية، العدد )(8)
(. 5ة، العدد )البصرايت، حممد نور، دور التمكني السياسي للشباب يف فاعلية التنمية السياسية يف مصر، جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولي (3)

8116. 
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 الدراساث باللغت ألاجىبيت: -2

 بعىوان:  (1 (Amoush, 2016)دراست  -

Political participation of Jordanian youth (2008-2015) :a case study of a political 

participation program. 

لهضقت هظه رهامج املشاركت السياسيتدراست حالت لب 2015-2008املشاركت السياسيت للشباب ألاردوي 

(،  ج زةُ  ػاسةة بػٌ الهًاًا 2515-2558الضعاؾة ئلى تدلُش املكاعية الؿُاؾُة للكباب ألاعصني نون الكتص  

املُغوخة في الضعاؾا  املتػلهة نالكباب، الؾُما خُو يُكُة ئقغاى الكباب نبصا ج املكاعية الؿُاؾُة، ولتدهُو 

ضاا املنال الونكي التدلُلي، وطلَ  ج أجش جمؼ وتدلُش البُاعا  وازتباع الكغيُا ، هضف الضعاؾة تا اؾتس

ًاعت الكئة املؿتهضقة للضعاؾة الكباب ألاعصني  ج اسة ؿون والظًج تتصاوح أغماعها نون   ج جمُؼ  داقةا   33-16و

نضوم ألاعصني الهاقمب للتنمُة (  ؿتكُض  ج  غايؼ تنمُة امل تمؼ التابػة لله132ألاعصن، وتا ازتُاع غُنة  ج  

ة املننكغ  في جمُؼ  داقةا  اململٌةل وأةهغ  عتا ج الضعاؾة غضا وجوص تأجوص يبوص للكباب وأزظ  الضعاؾة  البكٍغ

ة، ونؿبة  نتدلُش غض   داوع  نها: املهاعا  الصخهُة، واملهاعا  الثهاقُة، واملهاعا  املػغقُة، واملهاعا  النةغٍم

غ α = 0.05  - 55ل5 ج البصا ج الؿُاؾُة في ألاعصن غلى  ؿتوى املكاعيون الكباب  (ل وأونت الضعاؾة نأهمُة تٍُو

اص  املكاعية الؿُاؾُة للكباب في ألاعصنل  ؾُاؾا  جضًض  لٍؼ

 بعىوان:  (2  (Flanagan and Sherrod, 2010)دراست -

Youth Political Development           

ا  الضعاؾة في بػٌ املكاهُا و للكبابلندثت هظهالتنمُة الؿُاؾُة   لجتماغُة نالتنمُة املتػلهة النةٍغ

ة امل تمعي،  النكـ غلا في وال كاٍ لجتماعي نالتؿُوص املتػلو وألاجغ التمٌون غلى الناقئة والؿُاؾُة، والنةٍغ

املػغقة  بها ألاقغاص ًٌنؿث التب الػملُة قُما نُنها، و الثهاقة و والتدغع  الههغ و النهضي الوعي و كاهُا أزغى  ثش

ة واملهاعا   التدلُلُة، والػاَكُة،والهضع غلىالػملكُاملإؾؿاتالؿُاؾُةولجتماغُةالةػ ةو هاو ةالةلا، وعٍؤ

الهمؼل قٍش هظه املكاهُا لا ٌكضص غليها في صعاؾا  التؿُوص لجتماعي في غلا عكـ امل تمؼ  لةغوف وبضا ش التدغع،

ٍي، ة سخلو   تمؼ غاصُل ألا ٍغ  ج وجهة عةغ الباخا، وأن التنمُة لجتماغُة والؿُاؾُة أ غ خُوي للتنمُة البكٍغ

  

 

 

                                                           
(1) Amoush, Mohammad, Political participation of Jordanian youth (2008-2015): a case study of a political participation 

program, Master thesis not published, University of Jordan, Amman, Jordan. 2016. 
(2)  Flanagan, Sherrod,Youth Political Development, The Journal of Social Issue, Issue (3): 2010, 447-456. 
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 بعىوان: (3 (Harvard University institute of politics, 2001دراست ) -

Campus attitudes towards politics: a survey of a sample of university students. 

ت الضعاؾة غلى غُنة هضقت   الضعاؾة ئلى جمؼ نُاعا  خُو  وانل الكباب وآعائها  ج الؿُاؾة، ئط أجٍغ

ا  املكاعية الؿُاؾُة نون الُلبة 1255 ٍوعة  ج   ٌُة، ووضفت الضعاؾة أن  ؿتٍو ( في الوالًا  املتدض  ل ٍغ

تصاتُ ُا  جضًض  تٍون أيثص قاغلُة هبُت ئلى أصنى  ؿتوى، ولظلَ قهض أونت الضعاؾة ئلى يغوع  ئً اص نغا ج واؾ

في تكػُش الػمش الؿُام ب نون الُلبة،  ؼ ئً اص أجواء  ة مة تػؼػ توانش الُلبة  ؼ املإؾؿا  ألاهلُة والُةنُةع 

 للخوى في اسفُا  الؿُاؾُة  ج زةُ  إؾؿا  املػنُة للتػا ش  ؼ الهًاًا الؿُاؾُة نأؾلوب تُبُهيل

 ما ًميز هذه الدراست: 

ا هظه الضعاؾة تناُو بػٌ  ةاهغ النهو الواعص  في الضعاؾا  الؿانهة  ج زةُ تؿُُة التدضًا  تتؿ  ُم

التب تواج  ئص ا  الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُة في ألاعصن، زانة، أنها تؿُي قتص  ػ نُة عاهنة تمتض ختى غاا 

آعُة و لفة ًتكاغش  ػها املػنُون، وتمهض (، وتبدا في أها نًُة في امل تمؼ  قئة الكباب(، وهي نًُة 2519 

 ملغخلة جضًض  ناص ة ًتُلؼ ئليها نانؼ الهغاع واملواَج غلى خض ؾواءل

  مىهجيت الدراست:

اؾتسضاا الباجا املنال الونكي التدلُلي، ئط ًتموز هظا املنال نالوانػُة في التػا ش  ؼ  كٍلة البدا، عةًغا 

املنال الونكي التدلُلي ًتًمج صعاؾة اسفها و الغاهنة املتػلهة نُبُػة املكٍلة، لوجوص الباخا في املُضان، وألن 

وطلَ للٌكل غج الػوا ش واملتؿوصا  التب تإجغ غلى صوع الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الؿُاؾُةل و ج جا 

ب الظي اسفهُو غلى الونل الٌُكي الظي ًتمثش في الؿلوى اسخاعجي للمكٍلة ئلى اسفهُو غلى الون ل الٌمم

ًتمثش في الونُو ئلى أعناا وبُاعا  تتػلو ناملويوع، أو أعناا لها صاللة في غةنة املويوع نالةواهغ الؿُاؾُة 

 لولجتماغُةل

 مجخمع الدراست:

ٌكمش   تمؼ الضعاؾة غلى َلبة اسةا ػا   ج زمـ جا ػا  خٍو ُة وزانة وػغة غلى جةجة أنالُا: 

ب، ملغخلتب البٍالوعٍوؽ والضعاؾا  الػلُا، خُا نلـ غضص الُلبة الٌلي في اسةا ػا  غلى الوؾِ، والكماُ، واسةنو 

البة للكهش ألاُو لػاا  (1 (319.135 هاغض الضعاؾة    ل2525\2519َالث َو

(  ج الظًوع وألاعاث  وػغون خؿث ال ؿث غلى 555وتا ازتُاع غُنة غكوا ُة  ج الُلث وغضصها   

ًان عهِث ا ( وجا ػة الػلوا 83( وجا ػة  إتة  162( وجا ػة الوص وى  211سةا ػة ألاعصعُة  اسةا ػا ، و

(، وتػظع ازتُاع جا ػة زانة إلنلُا اسةنوبع لػضا وجوص 18( وجا ػة جغف اسخانة  26التُبُهُة اسخانة  

 جا ػا  زانة في هظا إلانلُال
                                                           

(3)  Harvard University, The campus attitudes toward  politics and service (Capps) survey, An Annual Survey by and of 
College Students, United States of America. 2001. 

.9112األردن. -وزارة التعميم العالي والبحث العممي، احصائية اعداد طمبة الجامعات الحكومية والخاصة، عمان (1)  
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م وأؾالُث للونُو ئلى املػلو ا  تؿتسضا الضعاؾة ًش  ا توقغ  ج َغ  أدواث جمع البياهاث وجحليلها:

و اؾتسضاا ًش الوؾا ش املتاخة سةمؼ البُاعا  وتدلُلها، و نها:  وإلاملاا بها وطلَ غج ٍَغ

 الٌتث واملغاجؼ  والغؾا ش والضوعٍا ل -

 الضعاؾا  الؿانهةل -

 املإلكا  وألانداث امل كوع  غلى  وانؼ إلاعتصعتل -

ًاعت  ألاؾنباعة، خُا ناا الباخا نتهمُا اؾنباعة  ٍوعة جؼ ون: اسةؼء أ ا ألاصا  الغ ِؿة سةمؼ البُاعا  

تًمج البُاعا  الصخهُة والضًموؾغاقُة، واسةؼء الثاني ًتًمج أعبػة  داوع:   موغة الػنانغ الؿُاؾُة،  ألاُو ٍو

ًاعت  غلى ولنتهاصًة، ولجتماغُة، والثهاقُةل و ج جا أجغى الباخا قدونا  الهضم والثبا  لةؾنباعة و

 الكٍش التالي:

 صدق أداة الدراست:

هة نضم املدتوى، وطلَ  ج زةُ غغى أصا  الضعاؾة  للتدهو  ج نضم أصا  الضعاؾة تا اؾتسضاا ٍَغ

ًاصًمب والػمش الكبابي، ألاؾاتظ  في  نهوعتها ألاولُة غلى غضص  ج املدٌمون  ج املتسههون واسخبصاء في امل اُ ألا

ةا ػا  ألاعصعُة والوػاعا  واملإؾؿا  الغؾمُة الػا لة  ؼ نُاع الكباب، بهضف أنؿاا الػلوا الؿُاؾُة في اس

اتها وقهغاتها للمويوع الظي ؾوف ًهُاؽ، ناإلياقة لتصتُبها، وغضصها، وتمثُلها  ئنضاء آعائها في صعجة  ُانهة  دتٍو

 لضعجة ألاهمُة و ج جا 
ً
  ج توجيها  نضعجة جُض  لٍاقة اسةواعث وألابػاص املغاص صعاؾتها وقها

ً
ألازظ نما ًغوع   ناؾبا

دهو أهضاف الضعاؾةل 85و هتصخا  وتػضًة ، وتا ألازظ ن ؿبة    %(  ج  ةخةا  املدٌمون نما ًسضا ٍو

 ثباث أداة الدراست:

( قغص  ج   تمؼ الضعاؾة غلى قتصتون 55تا التدهو  ج جبا  أصا  الضعاؾة، نتُبُو ألاصا  غلى       

 ، وتا خؿاب لتؿام الضازلي املتمثش ناؾتسضاا  ػاصلة  يغون نار ألكا( يما في اسةضُو التالي: تباغضتون نأؾبوغون

 (: معامل الثباث ألفا كزوهباخ ملجاالث الدراست1جدول ركم )

 الزكم املجال معامل الثباث ألفا كزوهباخ

  ل1 الػنانغ الؿُاؾُة 73ل5

  ل2 الػنانغ لنتهاصًة 82ل5

  ل3 لجتماغُةالػنانغ  62ل5

  ل4 الػنانغ الثهاقُة 69ل5

 لؾنباعة يٍش 88ل5
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ًاعت  ػا ة  الثبا  88ل5ًةخظ  ج اسةضُو الؿانو أن  ػا ش الثبا  للضعاؾة لؾتُةغُة هو  ، يما و

 ، وجمُػها  ناؾبة إلجغاء الضعاؾةل82ل5 - 62ل5مل اال  الضعاؾة تتصاوح نون 

 املعالجاث إلاحصائيت:

تا تدلُش البُاعا  ناؾتسضاا إلاخهاء الونكي والتدلُليع ناؾتسضاا الغػ ة إلاخها ُة للػلوا      

ة، SPSSلجتماغُة   ، قإلجانة الؿإاُ ألاُو تا خؿاب التٌغاعا  وال ؿث املئٍو
ً
( في  ػاسةة البُاعا  ئخها ُا

ةولإلجانة غج الؿإاُ الثاني تا خؿاب املتوؾُا  اسفؿانُة، ولعدغاق  لا  املػُاٍع

 حدود الدراست:

 اململٌة ألاعصعُة الهاقمُةلالحدود املكاهيت:

ة التب 2519-2511تنناُو هظه الضعاؾة الكتص  الؼ نُة  ا نون غا ي الحدود الشمىيت: ، وطلَ للتدوال  اسةظٍع

أتي في  هض تها ةاهغ  الغبُؼ الػغبي التب اعضلػت نضاًة غاا ، خُا تػغى 2511 َغأ  غلى بػٌ الضُو الػغبُة، ٍو

ألاعصن وؾوص   ج الضُو في املنُهة الػغبُة ملتؿوصا  صازلُة جػلت  ًواج  خالة  ج غضا لؾتهغاع الؿُام ب وألا نب في 

إلانلُا، والتب نضوعها  هض  لتنا ي تهضًضا  وتدضًا  غضًض ، نالتزا ج  ؼ املُالث الكػبُة ناإلنةخا  الؿُاؾُة، 

ؼ نغا ج التنمُة، و   ػاسةة  ويوع البُالة التب نمػةمها لضى الكبابلوتػٍؼ

 عزض وجحليل هخائج الدراست

تًمج هظا الكهش غغى وتدلُش لنتا ج الضعاؾة التب هضقت ئلى التػغف غلى الكباب ألاعصني و ونػ  في 

( اؾنباعة وػغت غلى غُنة الضعاؾة، غج 555غملُة التنمُة الؿُاؾُة، والتب تونش ئليها الباخا  ج زةُ تدلُش  

ًاقة أنالُا اململٌة  ٍَغو لؾتُةع مل تمؼ الضعاؾة واملتمثلة نُلبة اسةا ػا  ألاعصعُة اسفٍو ُة واسخانة  ج 

ا  والضعاؾا  الؿانهة،  ؼ تدضًض أنغػ التونُا  التب زلهت ئليها ألاعصعُة الهاقمُةل  في يوء عبُها نالنةٍغ

ولتبؿُِ غملُة الػغى الضعاؾة، وطلَ وقها لألهضاف والنؿاؤال  التب اعُلهت  نها الضعاؾة وخؿث تؿلؿلها، 

 خا عتا  ة في  دوعٍج غلى الكٍش التالي:والتدلُش، عتث البا

 الخصائص الدًموغزافيت والاجخماعيتالسؤال ألاول: 

ة لٍش  تؿوص  ج  تؿوصا  الضعاؾةل  تمت إلاجانة غج هظا الؿإاُ  ج زةُ خؿاب التٌغاعا  وال ؿث املئٍو

ت ملخغير الجيس2جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

تاليسبت  العدد الجيس الزكم  املئٍو

 31.2 156 الظًوع   -1

 68.8 344 إلاعاث  -2

 100.0 500 املجموع
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 ج زةُ اؾتػغاى اسخها و الضًموؾغاقُة ولجتماغُة  البُاعا  لؾاؾُة( ألقغاص غُنة الضعاؾة قهض 

ة  هضاعها  344تبون أن ؾالبُة أقغاص غُنة الضعاؾة  ج إلاعاث هو   ًان غضص 8ل68( وب ؿبة  ئٍو الظًوع في %(، نِنما 

ة  هضاعها  156الضعاؾة هو   %(، وطلَ ألن غضص إلاعاث ًكوم غضص الظًوع في اسةا ػا  ألاعصعُة 2ل31( وب ؿبة  ئٍو

( وغضص 575ل16(، وبلـ غضص طًوع في اسةا ػة ألاعصعُة  676ل139( وغضص الظًوع  459ل179ئط ئن غضص لعاث الٌلي  

( 617ل23( وغضص إلاعاث  552ل13َلبة جا ػة الوص وى نلـ غضص الظًوع   (، أ ا368ل48( وامل موع  293ل32إلاعاث  

(، 927ل18( وامل موع  393ل15( وغضص إلاعاث  534ل8(، نِنما َلبة جا ػة  إتة نلـ غضص الظًوع  119ل37وامل موع  

(، نِنما جا ػة 872ل5( وامل موع  716ل2( وإلاعاث  156ل3وأ ا جا ػة الػلوا التُبُهُة اسخانة نلـ غضص الظًوع  

(، هظه نُاعا  الُلبة املسةلون 977ل3( وامل موع  439ل1( وغضص إلاعاث  538ل2جغف اسخانة نلـ غضص الظًوع  

 ل(1 (2525\2519للكهش ألاُو لػاا  

 

ت ملخغير العمز3جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

 

 

وع  35-18ازتوص  ألاغماع  ج قئة   كؿغ طلَ نان هظا الػمغ الظي ًضزش قُ  الُالث ئلى اسةا ػة ًو ( غاا ٍو

ة للكباب في ألاعصن   ،  وػغون غلى أعبؼ قئا  (2 ( غاا35-12غُنة الضعاؾة  ج َلبة اسةا ػا ، وخضص  الكئة الػمٍغ

ة   -18غاا قأيثص(،  تبون أن الػضص ألايثص في غُنة الضعاؾة  مج أغماعها  ج   -31( غاا،  35-23( غاا،  22-18غمٍغ

ة  هضاعها  22 ًاعت لُلبة  غخلة 451%( نوانؼ  2ل95( ؾنة وب ؿبة  ئٍو ػوص طلَ ألع  ال ؿب  ألايبص  ( قغص، َو

 36%( نوانؼ 2ل7( ؾنة وبما نؿبت    35-23ا  ج أغماعها  (، ًليه4ل1البٍالوعٍوؽ وؾِتا  نانكة طلَ في الؿإاُ  

ًان غضصها   31قغص، أ ا  ج أغماعها   ة  هضاعها  13قأيثص( قهض   %(ل6ل2( قغص وب ؿبة  ئٍو

 

 

 

 

                                                           
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، املرجع السابق. (1)
 .15، ص 8119األردن، -، عمان8185-8119وزارة الشباب األردنية، االسرتاتيجية الوطنية للشباب  (8)

ت العدد العمز الزكم  اليسبت املئٍو

1-  18 - 22 451 90.2 

2-  23- 35 36 7.2 

 2.6 13 قأيثص 31  -3

 100.0 500 املجموع
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ت ملخغير الجيسيت4جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد الجيسيت الزكم  اليسبت املئٍو

 99.2 496 أعصني  -1

 5.8 4 ؾوص أعصني  -2

 100.0 500 املجموع

 

غنض توػَؼ لؾنباعة تا ئنةؽ الُلبة أنها  وجه  لألعصعُون نالغؾا  ج التأيُض غليها تبون  ج وجوص غضص  ج 

ة  هضاعها  4اسة ؿُا  ألازغى ؾوص ألاعصعُة   %(، وطلَ لوجوص ؾإاُ زُاع اسة ؿُة في الؿإاُ 8ل5( وب ؿبة  ئٍو

ة 496ة ألاعصعُة ألاغلى غضصا نوانؼ  الغ ِـ ألاُو  البُاعا  ألاؾاؾُة(، أ ا  ج ًدملون اسة ؿُ ( قغص وب ؿبة  ئٍو

 %(ل 2ل99 هضاعها  

 

ت ملخغير املسخوى الخعليمي5جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد املسخوى الخعليمي الزكم  اليسبت املئٍو

 90.6 453 نٍالوعٍوؽ  -1

 9.4 47 صعاؾا  غلُا  -2

 100.0 500 املجموع

 

ة  هضاعها  453البٍالوعٍوؽ في الضعاؾة هو  تبون أن غضص خملة  ًان 6ل95( َالث وب ؿبة  ئٍو %(، نِنما 

ة  هضاعها  47غضص خملة الضعاؾا  الػلُا في الضعاؾة هو    %(ل4ل9( َالث وب ؿبة  ئٍو

 

 

 

ت ملخغير الجامعت6جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد الجامعت الزكم  اليسبت املئٍو

 42.2 211 ألاعصعُة  -1

 32.4 162 الوص وى  -2

 16.6 83  إتة  -3

 5.2 26 الػلوا التُبُهُة اسخانة  -4

 3.6 18 جغف اسخانة  -5

 100.0 500 املجموع
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وػغت ال ؿث  ج غُنة الضعاؾة غلى اسةا ػا  نناًء غلى غضص الُلبة الٌلي في ًش جا ػة، وأزظ  اسةا ػة 

( َالث، تليها جا ػة الوص وى 211%( نوانؼ  2ل42 املؿت ُبون( ن ؿبة  ألاعصعُة النهِث ألايبص  ج غُنة الضعاؾة 

ة  162%( نوانؼ  4ل32ن ؿبة   ( َالث، أ ا غلى  ؿتوى 83%( نوانؼ  6ل16( َالث، تليها جا ػة  إتة ن ؿبة  ئٍو

ة   ة %(  وػغة غلى جا ػتون هما اسةا ػة الػلوا التُبُهُة 8ل8اسةا ػا  اسخانة قٍاعت ال ؿبة املئٍو ن ؿبة  ئٍو

ة  هضاعها  26%( نوانؼ  2ل5 هضاعها   ( َالث، ويما 18%( نوانؼ  6ل3( َالث، وجا ػة جغف اسخانة ن ؿبة  ئٍو

 أيض الباخثة غلى أع  تػظع ازتُاع جا ػة زانة إلنلُا اسةنوب وطلَ لػضا وجوص جا ػا  أهلُة في هظا إلانلُال

 

ت ملخغير 7جدول )  املىح الدراسيت(: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد املىح الدراسيت الزكم  اليسبت املئٍو

 42.8 214 نػا  -1

 57.2 286 ال  -2

 100.0 500 املجموع

 

ًاعت لؿوص املؿتكُضًج  ج املنذ الضعاؾُة نوانؼ   ( َالث وب ؿبة 286تبون أن ال ؿبة ألايبص للُلبة في الضعاؾة 

ة  هضاعها   ًان غضص 2ل57 ئٍو ة  هضاعها  214املؿتكُضًج  ج املنذ الضعاؾُة  %(، نِنما  %(، 8ل42( وب ؿبة  ئٍو

  وػغون غلى أيثص  ج جهة  نها  ٌغ ة اسةِل واملػلمون وؾوص طلَل

 

ت ملخغير العمل8جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد هل حعمل الزكم  اليسبت املئٍو

 11.6 58 نػا  -1

 88.4 442 ال  -2

 100.0 500 املجموع

 

ًاعت نؿبة الػا لون  442%( نوانؼ  4ل88أةهغ  الضعاؾة أن نؿبة ؾوص الػا لون   %( 6ل11( َالث، نِنما 

( َالث، ًبصع طلَ لوجوص الُلبة غلى  هاغض الضعاؾة وانكؿالها قُما ًتػلو نضواا اسةا ػة والػملُة 58نوانؼ  

%( في الغبؼ ألازوص لػاا 4ل18لكباب والتب سةلت  التػلُمُة، نالغؾا  ج اعتكاع  ػضال  البُالة نون نكوف ا

 ل (1 (2518 

                                                           
، معدل البطالة يف األردن، موقع الدائرة االلكرتوين، دائرة االحصاءات العامة(1) http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar ،8118..  
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ت ملخغير مكان إلاكامت9جدول )  (:الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد مكان إلاكامت الزكم  اليسبت املئٍو

 64.8 324  ضًنة  -1

ة  -2  32.8 164 نٍغ

 5.4 2 ناصًة  -3

 2.0 10  سُا  -4

 100.0 500 املجموع

 

%(، ًليها  ج ٌؿٌنون 8ل64( َالث وب ؿبة  324املؿت ُبون  مج ٌؿٌنون في املضن نوانؼ  تبون أن أيثص 

ة وغضصها   ليها  ج ٌؿٌنون في الباصًة وغضصها  8ل32( َالث ن ؿبة  164الهٍغ %(، 4ل5( َالث ن ؿبة  2%(، ٍو

ة   ليها و ج ٌؿٌنون املسُا ن ؿبة  ئٍو  %(،  ج زمـ جا ػا  خٍو ُة وزانةل5ل2ٍو

 

ت ملخغير الاهدساب إلى مىظمت مجخمع مدوي10) جدول   (: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد إلاجابت الزكم  اليسبت املئٍو

 9.0 45 نػا  -1

 91.0 455 ال  -2

 100.0 500 املجموع

 

( 455%( نوانؼ  91نلؿت ال ؿبة ألايبص  ج غُنة الضعاؾة لؿوص  ننؿبب  نةما  امل تمؼ املضني و هضاعها  

ًاعت نؿبة املننؿبون   ( َالبا، طلَ ًضُ غلى تضني جهاقة املكاعية املضعُة  ج زةُ 45%( نوانؼ  9َالث، نِنما 

ون في تن كُظ نكاَا  وخمة  و باصعا  صون لعنؿاب لعنؿاب ملنةما  امل تمؼ املضني، بػٌ الكباب ٌكاًع

ة أو الػا ة للمنةمة أو املإؾؿةل ة الهُئة إلاصاٍع  لػًٍو

 

ت ملخغير الاهدساب إلى حشب سياس ي11جدول )  (: الخكزاراث واليسب املئٍو

ت العدد إلاجابت الزكم  اليسبت املئٍو

 1.2 6 نػا  -1

 98.8 494 ال  -2

 100.0 500 املجموع
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ًاعت ؾوص  ننؿبة ألي خؼب ؾُام ب و هضاعها  تبون أن نؿبة  ( 494%( نوانؼ  8ل98يبوص   ج غُنة الضعاؾة 

ًاعت نؿبة املننؿبون ئلى خؼب ؾُام ب   ( َةب، ًضُ طلَ غلى غؼوف الكباب غج 6%( نوانؼ  2ل1َالث، نِنما 

ألخؼاب الؿُاؾُة، واملساوف إلاعسغاٍ ناألخؼاب الؿُاؾُة ٌػوص لػض  غوا ش أنغػها: غضا نناغة الكباب ناالعنؿاب ل

 املتػلهة نالكأن ألا نب وزانة في اسفغا اسةا عي يما ٌػتهضونل

 

 ؟الشباب ألاردوي في عمليت الخىميت السياسيتالسؤال الثاوي: ما دور 

غغى النتا ج والتدلُش  ج زةُ املداوع ألاعبػة:  دوع الػنانغ الؿُاؾُة و دوع الػنانغ            

 لنتهاصًة و دوع الػنانغ لجتماغُة و دوع الػنانغ الثهاقُة:

ًاعت الػنانغ لجتماغُة، ًلُ   دوع الػنانغ لنتهاصًة، ًلُ             زلهت الضعاؾة ئلى أن أغلى املداوع 

 دوع الػنانغ الثهاقُة، ًلُ   دوع الػنانغ الؿُاؾُة، ونض ٌػؼى طلَ ئلى أن اسةؼء ألايبص في ئص ا  الكباب في 

غ  غملُة التنمُة الؿُاؾُة ٌػتمض غلى اسفُا  لجتماغُة، والتب تبضأ  ج لؾغ  والػكوص  والػاصا  والتهالُض وألَا

ٍش اؾام ب غلى صوع الكباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُة، و ج جا لجتماغُة، وأن هظه الػوا ش، والةغوف تإجغ بك

تدؿون الةغوف املػِكُة وئً اص وةُكة  ناؾبة للكاب  ج الػوا ش لنتهاصًة التب لُاملا ًكٌغون بها الكباب، 

انغ ًضُ طلَ أًًا غلى اعتكاع  ػضال  الكهغ والبُالة في امل تمؼ ألاعصني وزهونا نون نكوف الكباب، أ ا الػن

الثهاقُة ٌػؼي طلَ ئلى نلة الوعي الؿُام ب وبغا ج الت كئة والتثهُل الؿُاؾُة املوجه  للكباب، أ ا الػنانغ 

الؿُاؾُة والتب اختلت املدوع الغابؼ وطلَ ًبصع غؼوف الكباب غج املكاعية الؿُاؾُة واملػُها  التب تواجهها  ج 

 لػث صوع قاغش في اسفُا  الؿُاؾُةل

 

ت والترجيب جىاسليا واملسخوى ملحور العىاصز 12)جدول ركم  (: املخوسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياٍر

 السياسيت

 محور العىاصز السياسيت الزكم
املخوسط 

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 
 املسخوى  الترجيب

  توؾِ 3 1.13 3.47 ًلػث الكباب ألاعصني صوعا قاغة في اسفُا  الؿُاؾُةل -1

  غتكؼ 1 5775 4.33 مة لتدهُو غملُة التنمُة الؿُاؾُةلهاملكاعية الؿُاؾُة   تػتبص  -2

3- 
ة لتمٌُنها  تًؼ الؿُاؾا  اسفٍو ُة اسفالُة الكباب في ألاولٍو

 ؾُاؾُال
3.14 1.13 5 

  توؾِ

ؼ قاغلُة اسفُا  الؿُاؾُةل -4 ػض  كاعية الكباب غا ش  ها في تػٍؼ
ة
  غتكؼ 2 5781 4.33 ت

  توؾِ 6 1.09 2.98 ألاخؼاب الؿُاؾُة نغا ج يكُلة ناؾتهُاب الكباب ئليهالتمتلَ  -5

  توؾِ 4 1.12 3.44 ًمتلَ الكباب ألاعصني الوعي الٍافي إلصعاى  هاسف  الوَنُةل -6

  توؾِ  5.59 3.62 امل موع الٌلي
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( 59ل5وإلاعدغاف املػُاعي  ( 62ل3( أةهغ  عتا ج الضعاؾة ملدوع الػنانغ الؿُاؾُة أن املتوؾِ الػاا  1-2 

ة  33ل4-98ل2وبمؿتوى  توؾِ، يما تغاوخت املتوؾُا  اسفؿانُة للكهغا  نون   ( 13ل1-75ل5( وإلاعدغاقا  املػُاٍع

مة لتدهُو غملُة التنمُة الؿُاؾُة  هتػتبص املكاعية الؿُاؾُة  وبمؿتوى  توؾِ و غتكؼ، وأن أغلى الكهغا  هي  

(، وطلَ لهناغة املؿت ُبون أن املكاعية الؿُاؾُة هي الػا ش املها 75ل5غاف  ػُاعي  ( وئعد33ل4نمتوؾِ خؿابي  

في تدهُو التنمُة الؿُاؾُة، وال قَ أن  هوا التنمُة الؿُاؾُة هي املكاعية الؿُاؾُة الكاغلة وعسو نالظيغ هنا 

ػض
ة
ة ألايبص في امل تمؼ ألاعصني، تليها قهغ   ت ؼ  الكباب  ج ًونها الكئة الػمٍغ  كاعية الكباب غا ش  ها في تػٍؼ

( وبمؿتوى غالي للكهغتون، ًضُ طلَ غلى 81ل5( وئعدغاف  ػُاعي  33ل4قاغلُة اسفُا  الؿُاؾُة  نمتوؾِ خؿابي  

ؼ اسفُا  الؿُاؾُة، وأن ؾُاب الكباب غج املكاعية نض ًإجغ ؾلبا غلى اسفُا  الؿُاؾُة بكٍش غاا،  أع   إقغ لتػٍؼ

ًاعت  تمتلَ ألاخؼاب الؿُاؾُة نغا ج يكُلة ناؾتهُاب الكباب ئليها  نمتوؾِ خؿابي أ ا أنش الكهغا  قه ض 

(، وطلَ بؿبث الهناغا  املوجوص  لضى الكباب والتب ًهانلها يػل البصا  ُة لضى 59ل1( واعدغاف  ػُاعي  98ل2 

ة لتمٌُنها تًؼ الؿُاؾا  اسفٍو ُة اسفالُة األاخؼاب وؾُاب الكباب غج نغا  ها، تليها قهغ    لكباب في ألاولٍو

( وبمؿتوى  توؾِ للكهغتون، وطلَ نالغؾا  ج وجوص 13ل1( واعدغاف  ػُاعي  14ل3ؾُاؾُا  نمتوؾِ خؿابي  

نُة تػنى نالكباب وتمٌُنها ؾُاؾُا ئال أن أؾلبها لا تتصجا غلى أعى الوانؼ ولا ًلمؿها الكباب ألاعصنيل  ؾُاؾا  َو

 

ت والترجيب جىاسليا واملسخوى ملحور العىاصز  (: املخوسطاث13جدول ركم ) الحسابيت والاهحزافاث املعياٍر

 الاكخصادًت

املخوسط  محور العىاصز الاكخصادًت الزكم

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

 املسخوى  الترجيب

 مزجفع 1 1.07 3.88 ًإجغ الويؼ لنتهاصي الغاهج ؾلبا غلى  كاعيتب في اسفُا  الؿُاؾُةل -7

 مخوسط 5 1.18 3.16 الويؼ املالي ألؾغتي ال ًمٌننب  ج  ؼاولة ال كاَا  الؿُاؾُةل -8

 مخوسط 4 1.12 3.62 انكؿالي ناأل وع املػِكُة ًًػل  ؿتوى  كاعيتب الؿُاؾُةل -9

 مزجفع 2 1.07 3.87 تدبِ البُالة الػالُة لضى قئة الكباب عؾبتب ناملكاعية الؿُاؾُةل -10

 مخوسط 3 1.13 3.62 ناأل ان لنتهاصي ٌػُو  كاعيتب في الػمش الؿُام بلقػوعي قهض  -11

 مخوسط  0.75 3.63 املجموع الكلي

 

( 75ل5( وإلاعدغاف املػُاعي  63ل3أةهغ  عتا ج الضعاؾة ملدوع الػنانغ لنتهاصًة أن املتوؾِ الػاا  

ة  88ل3-16ل3نون وبمؿتوى  توؾِ، يما وتغاوخت املتوؾُا  اسفؿانُة للكهغا   ( 18ل1-57ل1( وإلاعدغاقا  املػُاٍع

ًإجغ الويؼ لنتهاصي الغاهج ؾلبا غلى  كاعيتب في اسفُا  وبمؿتوى  توؾِ و غتكؼ، وأن أغلى الكهغا  هي  

ًضُ طلَ غلى انكؿاُ الكباب ألاعصني نالويؼ (، 57ل1( واعدغاف  ػُاعي  88ل3الؿُاؾُة  نمتوؾِ خؿابي  
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لنتهاصي وتدؿِن ، ٌػاني امل تمؼ ألاعصني  ج ؾةء املػِك  واعتكاع  ػضال  الكهغ، تإجغ وبكٍش ؾلبب غلى 

 تدبِ البُالة الػالُة لضى قئة الكباب عؾبتب ناملكاعية الؿُاؾُة   كاعيت  في اسفُا  الؿُاؾُة، تليها قهغ  

( وبمؿتوى غالي للكهغتون،  ػضال  البُالة نتزاًض قهض أنضع  57ل1( واعدغاف  ػُاعي  87ل3نمتوؾِ خؿابي  

غها الغبعي خُو  ػضُ البُالة في ألاعصن للغبؼ الثاني  ج غاا   ( خُا أقاع  2519صا غ  ألاخهاءا  الػا ة تهٍغ

اص  غج الػاا املاض ب   دة ألاي(1 %(5ل5النتا ج ئلى أن  ػضُ الٍؼ بص التب تتأجغ ناعتكاع  ػضُ البُالة ها ، وأن الكٍغ

ة،  ما ٌؿبث غؼوف الكباب غج املكاعية  الكباب لظلَ ًولي الكباب البدا غج وةُكة لهتماا وألاولٍو

ًاعت  الويؼ املالي ألؾغتي ال ًمٌننب  ج  ؼاولة ال كاَا  الؿُاؾُة  نمتوؾِ  الؿُاؾُة، أ ا أنش الكهغا  قهض 

(، قالبُالة والكهغ وجهان لػملة واخض  و سغجاتهما واخض  قمج الهػث 18ل1ُاعي  (، واعدغاف  ػ16ل3خؿابي  

غلى الكباب  ؼاولة ولهتماا نال كاَا  الؿُاؾُة بكتى أقٍالها، و ج ًوع  ألاؾغ  اللبن  ألاؾاؾُة للم تمؼ وئطا 

ا  بػُضا غج ال كاٍ الؿُام ب،  انكؿالي ناأل وع تليها قهغ   ًان الويؼ املالي  تضني  ج الًغوعي أن تهث ألاولٍو

( وبمؿتوى  توؾِ 12ل1( واعدغاف  ػُاعي  62ل3  نمتوؾِ خؿابي  املػِكُة ًًػل  ؿتوى  كاعيتب الؿُاؾُة

 عتث قُ  اسفاجا  ألاؾاؾُة لإلنؿان في ناغض  
ة

للكهغتون، ٌػؼي طلَ َغح  اؾلو نما ٌؿمى هغا اسفاجا ، خُا

تها، وتضع  خا  ألولٍو
ً
جا  الكغص ختى الونش ئلى التهضًغ غلى ؾبُش املثاُ، غضا توقغل وع املػِكُة الهغا وطلَ تبػا

أو يما ؾُمونها ؾبش الػِل ملؿتوى  ػون،  ما ًهلش  ج انكؿاُ بػٌ الكباب في هظه ألا وع غويا غج املكاعية 

 الؿُاؾُةل

ت والترجيب جىاسليا 14جدول ركم ) واملسخوى ملحور العىاصز (: املخوسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياٍر

 الاجخماعيت

املخوسط  محور العىاصز الاجخماعيت

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

 املسخوى  الترجيب

 مزجفع 4 1.10 3.79 لتكٍش الػاصا  والتهالُض ئَاعا  غجػُا ال ًمٌج ت اوػه -12

 مزجفع 2 1.03 3.92 تإجغ الػكوص  غلى صوع الكباب في التنمُة الؿُاؾُةل -13

وؾا ش لتهاُ لجتماعي  ج أها صغا ا قاغلُة املكاعية  -14

 الؿُاؾُةل

 مزجفع 1 5795 4.14

أيُغ الزتُاع  غشح الػكوص  في لعتسانا  تدت الًؿٍو  -15

 لجتماغُةل

 مخوسط 5 1.38 2.89

ٌؿها صوع الكباب في التنمُة الؿُاؾُة ئلى تغؾُش  بضأ التػضصًة  -16

نُةل  والوخض  الَو

 مزجفع 3 5.90 3.90

 مزجفع  0.60 3.73 املجموع الكلي

 

                                                           
http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar،معدل البطالة يف األردن، موقع الدائرة االلكرتوين، االحصاءات العامة(دائرة 1)

،
8119. 



أ.عبد هللا حمدان 

خىميت السياسيت: دراست اسخطالعيتلشباب ألاردوي ودوره في عمليت الا عبيد هللا الشغيالث  

 

املزكش الدًملزاطي العزبي . بزلين  املاهيا    -  2020كاهون الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العدد 205  

 
 

( 65ل5( ولعدغاف املػُاعي  73ل3أةهغ  عتا ج الضعاؾة ملدوع الػنانغ لجتماغُة أن املتوؾِ الػاا  

ة  14ل4-89ل2وبمؿتوى  غتكؼ، يما وتغاوخت املتوؾُا  اسفؿانُة للكهغا  نون   ( 38ل1 - 95ل5( ولعدغاقا  املػُاٍع

ةخظ أن أغلى الكهغا    وؾا ش لتهاُ لجتماعي  ج أها صغا ا قاغلُة املكاعية وبمؿتوى  توؾِ و غتكؼل يما ٍو

(،  ج هنا ًمٌج الهُو أن وؾا ش التوانش لجتماعي 95ل5( واعدغاف  ػُاعي  14ل4الؿُاؾُة  نمتوؾِ خؿابي  

ة واملػنُون ونض قٍلت اهتماا وتأجوص يبوص لضى الكباب، تػتبص  ج انغػ التكاغة  لجتماغُة ات اه الؿلُة الؿُاؾُ

ؼ املكاعية الؿُاؾُة الكاغلة لضى الكباب ألاعصني،  وأضفت وؾا ش التوانش لجتماعي  ج الضغا ا لؾاؾُة في تػٍؼ

( 53ل1( واعدغاف  ػُاعي  92ل3ًليها قهغ   تإجغ الػكوص  غلى صوع الكباب في التنمُة الؿُاؾُة  نمتوؾِ خؿابي  

وبمؿتوى غالي للكهغتون، ًمٌننا الهُو هنا أن صوع الػكوص  يغوع  ال ًمٌج لؾتؿناء غن ، وأن الػكوص  تإجغ غلى 

، أ ا أنش الكهغا  قهض (1 صوع الكباب في التنمُة الؿُاؾُة لظلَ تػتبص ئخضى  ػونا  غملُة التنمُة الؿُاؾُة

( واعدغاف 89ل2تدت الًؿٍو لجتماغُة  نمتوؾِ خؿابي  ًاعت  أيُغ الزتُاع  غشح الػكوص  في لعتسانا  

(، ًبصع طلَ وجوص  ػُها  أ اا الكباب للػث صوع قاغش في اسفُا  الؿُاؾُة و نها أن الػكوص ، خُا 38ل1 ػُاعي  

ا أزظ   ٍان التنةُما  الؿُاؾُة و نها ألاخؼاب وطلَ لهضعتها غلى اسفكض والتػبئة الػا ة وبكٍش ؾلبب نض ال ًسض

لبب  ا  تواج  الكباب  ج ازتُاع  غشح ًمثلها ٍو أهضاف التنمُة الؿُاؾُة، وبضءا  ج ألاؾغ  قهناى يؿَو

تكٍش الػاصا  والتهالُض ئَاعا  غجػُا ال ًمٌج ت اوػه  َموخاتها ولضً  املػغق  ناختُاجاتها و ُالبها، تليها قهغ   

توؾِ وغالي للكهغتون غلى التصتِث، الػاصا  والتهالُض ( وبمؿتوى  15ل1( واعدغاف  ػُاعي  79ل3نمتوؾِ خؿابي  

ا  وتدهُو َموخات  وؾوصها  ج  الؿا ض  تكٍش ئَاًعا ًهػث غلى الكباب تسُُ ، و ج عاخُ  أزغى قوض ى لولٍو

التدضًا  التب تػُو  كاعية الكباب الكاغلة في اسفُا  الؿُاؾُة وتبنب توجهاتها الؿُاؾُة صون يؿٍو أو تأجوصا  

 ألاهش ولناعبل ج 

ت والترجيب جىاسليا واملسخوى ملحور العىاصز 15جدول ركم ) (: املخوسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياٍر

 الثلافيت

املخوسط  محور العىاصز الثلافيت

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

 املسخوى  الترجيب

ة تبنب لضى الكباب اسخوف  ج لعسغاٍ  -17 الت كئة ألاؾٍغ

 اسفُا  الؿُاؾُةلفي 

 مزجفع 5 1.08 3.73

 مخوسط 7 1.13 2.87 لًوجض  ج ًنوب غج الكباب في اسفُا  الؿُاؾُة -18

زوف الكباب  ج لعسغاٍ في اسفُا  الؿُاؾُة ٌػُو  -19

 ئص اجها في غملُة التنمُة الؿُاؾُةل

 مزجفع 3 5.99 3.81

 مخوسط 6 1.10 3.34 أجض نػوبة نكها املكاهُا الؿُاؾُة التب تػبص غج -20
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  هالحيل

ًههُ  يػل  ؿتوى الثهاقة الؿُاؾُة لضى الكباب  -21

 غج لػث صوعا  هما في اسفُا  الؿُاؾُةل

 مزجفع 1 5.97 3.96

نغا ج التثهُل الؿُام ب لضى  إؾؿا  الضولة  -22

 وألاخؼاب الؿُاؾُة يػُكة أو قب   ػضو ةل

 مزجفع 2 5.92 3.88

في امل تمؼ ألاعصني تػؼػ غؼوف الثهاقة الؿُاؾُة  -23

 الكباب غج املكاعية الؿُاؾُةل

 مزجفع 4 5.96 3.77

 مخوسط  0.54 3.62 املجموع الكلي

  

( 54ل5( ولعدغاف املػُاعي  62ل3أةهغ  عتا ج الضعاؾة ملدوع الػنانغ الثهاقُة عةخظ أن املتوؾِ الػاا  

ة  96ل3 -87ل2وبمؿتوى  توؾِ، يما وتغاوخت املتوؾُا  اسفؿانُة للكهغا  نون   -92ل5( ولعدغاقا  املػُاٍع

ًههُ  غج هاقة الؿُاؾُة لضى الكباب ( وبمؿتوى  توؾِ و غتكؼ، أن أغلى الكهغا   يػل  ؿتوى الث13ل1

(، أن املؿتوى املػغفي للكباب 97ل5( واعدغاف  ػُاعي  96ل3  نمتوؾِ خؿابي  لػث صوعا  هما في اسفُا  الؿُاؾُة

خُو  ػغقتها غج ألاخؼاب واملإؾؿا  والؿُاؾُون، ويظلَ لصعاى اي اصعاى الكباب لنةا ها الؿُام ب و ٍوعات  

، وفي خالة تضني  ؿتوى الثهاقة الؿُاؾُة لضى الكباب ألاعصني قظلَ (1 وؾا ش لتهاُ  ػ و ضزةت  و سغجات  و 

نغا ج التثهُل الؿُام ب لضى  إؾؿا  الضولة ًإجغ غلى  ونػ  في غملُة التنمُة الؿُاؾُة وئص اجها قيها، تليها  

( وبمؿتوى غالي 92ل5 ػُاعي  ( واعدغاف 88ل3  نمتوؾِ خؿابي  وألاخؼاب الؿُاؾُة يػُكة أو قب   ػضو ة

ؼ  للكهغتون، تػضص  اسةها  املػنُ   ج  إؾؿا  عؾمُة وؾوص الغؾمُة وألاخؼاب الؿُاؾُة نننكُظ نغا ج و كاَع

نُة  ج ئَةم اؾتصات ُا  وزُِ لتمٌون الكباب  تػؼػ  كاعية الكباب في اسفُا  الؿُاؾُة، ويظلَ اسةهوص الَو

تلبب َموخا  الكباب، و ج عاخُة أزغى قكش ألاخؼاب الؿُاؾُة نتوغُة وتثهُل  ئال أنها نالوانؼ ؾوص  لموؾ  وال 

ًاعت  ًوجض  ج ًنوب غج الكباب في اسفُا  الؿُاؾُة   الكباب وئً اص ننوا  اتهاُ  ػها، أ ا أنش الكهغا  قهض 

وغضا نضع  (، ؾُاب الكباب غج املكاعية الؿُاؾُة الكاغلة 13ل1( واعدغاف  ػُاعي  87ل2نمتوؾِ خؿابي  

وجض  ج  ة ٍو ؼ صوعها في اسفُا  الؿُاؾُة نض ًبنب تهوع لضيها أن  كاعيتها ؾوص يغوٍع اسةها  املػنُة  ج تػٍؼ

( 34ل3  نمتوؾِ خؿابي  ًنوب غنها، تليها قهغ   أجض نػوبة نكها املكاهُا الؿُاؾُة التب تػبص غج  هالحي

التصتِث، نالغؾا  ج ان هظه الكهغ  ازظ  انش  ؿتوى ل ( وبمؿتوى  توؾِ للكهغتون غلى 15ل1واعدغاف  ػُاعي  

ان جؼء  ج الكباب ً ض نػوب  نكها املكاهمُا الؿُاؾُة و ػغقة خهون  الضؾتوعٍة ويغوع  صوعه و ؿإولُت  

 الوَنُةل

                                                           
 .77، ص 8117راسات والبحوث االجتماعية ،  مصر: عني للد -، القاهرة1مشاقبة، أمني، وشقري،دينا، نظريات التنشئة السياسية والثقافة السياسية، ط (1)



أ.عبد هللا حمدان 

خىميت السياسيت: دراست اسخطالعيتلشباب ألاردوي ودوره في عمليت الا عبيد هللا الشغيالث  

 

املزكش الدًملزاطي العزبي . بزلين  املاهيا    -  2020كاهون الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلوم السياسيت و اللاهون . العدد 207  

 
 

ة في املغخلة اله  اص ة،ان الضوع لؾام ب واملدوعي لكئة الكباب ًٌمج في اسفُا  اسفؼبُة، قة نض أن ًٍون أولٍو

، ؾواًء  كاعيتها ةؾنبهى يػُكة و تظنظن خُا تػضص  اقٍاُ املكاعية الؿُاؾُة لضى الكباب في ألاعصن و ؼ طلَ

ا، التػبوص غج آعاها  ًُ في امل الـ الُةنُة والنهانُة واعسغاَها في الهُئا  واسةمػُا  التب تػنى في تمٌُنها ؾُاؾ

والظي  2516دلُة، في خون لا ًتا تػضًش ناعون لعتساب ألاعصني لػاا واقٍاعها و وانكها ئػاء الهًاًا الؿُاؾُة امل

، خُا ػاص  خهة الكباب املكاعيون في لعتسانا ، يما 2525ًنةا لعتسانا  النُانُة مل لـ النواب التاؾؼ غكغ 

ش (  ج الهاعون  ًدو لٍش أعصني نلـ جماني غكغ  ؾنة قمؿُة  ج غمغه نبش تؿػون ًو 3تكوص املاص      ج التاٍع
ً
 ا

منذ هظا النو الهاعوني اسفو في لعتسانا  لٍش  ج نلـ (1 املدضص إلجغاء لنتصاع اعتساب أغًاء   لـ النواب( ، ٍو

اص  نؿبة  18 ؾنة قمؿُة في الُوا ألاُو  ج الكهغ ألاُو في ؾنة لعتساب، نض تٍون  ج  هلفة اسفٍو ة لٍؼ

ًاءل والوانؼ ًهُو أن يػل املكاعية اسفؼبُة لضى الكبابلنتصاع وهظا ألا غ ً ػش  ج الكباب اص عنُ ة  وا  ال قغ

لًػل الثهاقة الؿُاؾُة واملضعُة، وؾُاب  كهوا امل تمؼ املضني لضيها، وباإلياقة ئلى وجوص  ساوف خُو لعنؿاب 

 قئة ألايبص ؾ نا  ج الكباب و نها الوالضًج، يما أن ألاخؼاب ؾوص ناصع  غ
ً
لى اؾتهُاب الكباب، ئط لألخؼاب وزهونا

تكتهغ ئلى نغا ج  هنػة سةظب الكباب ئليها، وبكٍش غاا تكتهغ أؾلث ألاخؼاب ئلى ا تةى نغا ج ؾُاؾُة وانتهاصًة 

واجتماغُة، وبػٌ الكباب ًغون أن ألاخؼاب ال تػاسل الهًاًا املتػلهة نالكباب، وأن ألاخؼاب الؿُاؾُة  صخهنة 

ة، وأن لعنؿاب ئلى ألاخؼاب نض تػغمى  ؿتهبلها للخُغ، نالغؾا  ج بػٌ النصةُؼ والتُمون  ج  ولِؿت جماهوًص

 ل(2 نناع الهغاع، واملػنُون للكباب واملماعؾا  إلاً انُة غلى أعى الوانؼ

 

 

 الخاجمت

 لضوع الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الؿُاؾُة، وتا ئجغاء  تناولت الضعاؾة تونًُكا و  
ً

تدلُأل

اؾتُةغُة لػُنة  ج َلبة اسةا ػا  ألاعصعُةع للتػغف غلى  ونؼ الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الؿُاؾُة صعاؾة 

وتويُذ أجغ املكاعية الؿُاؾُة لضى الكباب غلى غملُة التنمُة الؿُاؾُة، ئط تػض املكاعية الؿُاؾُة للكباب أها 

  الكباب، تمؼ واملضزش اسفهُهي لتضغُا َاناُة للم  هو ا  التنمُة الؿُاؾُة، وصغا ة املواَنة، والضًمهغاَ

 وت ضًض الض اء في النةاا الؿُام بل 

واغتمض  الضعاؾة غلى املنال الونكي التدلُليع ألن الضعاؾة تُبُهُة، وألن املنال الونكي   

التب تإجغ غلى صوع  التدلُلي ًتًمج صعاؾة اسفها و الغاهنة املتػلهة نُبُػة املكٍلة للٌكل غج الػوا ش واملتؿوصا 

الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الؿُاؾُة، ونض تونش الباخا ئلى أعناا وبُاعا  تتػلو نضوع الكباب في غملُة 

التنمُة الؿُاؾُة، سةمؼ أيبص نضع  ج املػلو ا  قُما ًسو  ويوع الضعاؾة  ج زةُ اؾت انة واؾػة  ج نبش 
                                                           

 .8116( الدوائر االنتخابية، 75( نظام رقم )6قانون االنتخاب األردين رقم )(1)
-واملشاركة-واألحزاب-عبيدات، حممد طالب، الشباب واألحزاب واملشاركة السياسية، صحيقة الدستور، املوقع االلكرتوين، الشباب (8)

 .https://www.addustour.com/articles/45834 ،8116السياسية

https://www.addustour.com/articles/45834
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التب تواج  الكباب  ج لػث صوع قاغش في اسفُا  الؿُاؾُة، وتناولت  الُلبة بهضف الونُو ئلى تدلُش املػُها 

 الضعاؾة  ج خُا  كاهُمها وأبػاصها وأقٍالها، وزها هها و وزاتها و بصعاتهال

وتػغف الباخا غلى  ونؼ الكباب ألاعصني في غملُة التنمُة الؿُاؾُة،  ج زةُ الٌكل غج   

ؼ صوعه في اسفُا  الؿُاؾ ُةع ألن الكباب ها الكئة ألايبص نون قئا  امل تمؼ ألاعصني وطو نو  قاغلة  ضى ئص ا  وتػٍؼ

ؾوص  ؿنثمغ  بكٍش جُض، وئً اص تكؿوصا  للػوا ش التب قغيتها ألاوياع الؿُاؾُة والتدضًا  الغاهنة، واؾتُاغت 

ؼ صوع الكباب في غملُة التن مُة الؿُاؾُة، ونض الضعاؾة  ج زةُ اسةاعث الػملي تهضًا جملة  ج التونُا  لتػٍؼ

 ٌؿتكاص  نها  ج نبش املػنُون، ونناع الهغاع، والها مون غلى نُاع الكباب في ألاعصنل 

وأجانت الضعاؾة غلى النؿاؤال  الغ ِؿُة والكغغُةع ئط تمٌنت الضعاؾة لؾتُةغُة  ج الونُو   

ٍالوعٍوؽ والضعاؾا  الػلُا، والونوف غلى الى امل ُبون  ج غُنة الضعاؾة املتمثل  نُلبة اسةا ػا   ج املغخلتب الب

أؾباب غؼوف الكباب غج املكاعية الؿُاؾُة، وأها املػُها  التب تواج  الكباب  ج لػث صوع قاغش في غملُة 

 التنمُة الؿُاؾُةل

نما ًتػلو نكغيُة الضعاؾة قهض أجبنت الضعاؾة  فة الكغيُة أن هناى غةنة اعتباَُ  ؾلبُة   

غج املكاعية الؿُاؾُة وتدهُو غملُة التنمُة الؿُاؾُة في ةش الةغوف الؿُاؾُة نون غؼوف الكباب 

لما ػاص  نؿبة املكاعية الؿُاؾُة الكاغلة للكباب ػاص  قغم تدهُو غملُة التنمُة  ولنتهاصًة ولجتماغُة، ًو

 الؿُاؾُة وتدهُو أهضاقها في ألاعصنل

 

 الىخائج:

 لُة:تونلت الضعاؾة ئلى النتا ج التا  

ة نون  -  74ل3( ؾنة، ئط نلـ غضصها خوالي 34-15أةهغ  عتا ج الضعاؾة ىج جلا ؾٍان ألاعصن  ج الكئة الػمٍغ

كٍلون  ا نؿبت    %(  ج الػضص الٌلي وطلَ وقها للتهضًغا  إلاخها ُة لنهاًة 2ل36 لُون أي جلا ؾٍان ألاعصن َو

 ل2518غاا 

الكباب في اسفُا  الؿُاؾُة والتب تػوص ئلى بػٌ الػوا ش نُ ت عتا ج الضعاؾة أن أؾباب غضا  كاعية  -

ًاآلتي: يػل الوعي الؿُام ب لضى الكباب، وؾوء الويؼ  الؿُاؾُة ولنتهاصًة ولجتماغُة والثهاقُة، وهي 

ا  الثهاقة  ا  لجتماغُة التب تواج  الكباب، وأ ا الػا ش الثهافي ٌػوص الى تضني  ؿتٍو لنتهاصي، ويظلَ الًؿَو

 الؿُاؾُةل

أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن املكاعية الؿُاؾُة للكباب أها  هو ا  التنمُة الؿُاؾُة في ألاعصن، وصغا ة  -

  الكباب وت ضًض الض اء في النةاا الؿُام ب غُا َانااملواَنة والضًمهغاَُة للم تمؼ واملضزش اسفهُهي لتض

 ألاعصنيل
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 الؿُاؾُة التب خهلت غلى  ؿتوى  غتكؼ هي:  أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ  -

 مة لتدهُو غملُة التنمُة الؿُاؾُةلهتػتبص املكاعية الؿُاؾُة   -

ؼ قاغلُة اسفُا  الؿُاؾُةل  - ػض  كاعية الكباب غا ش  ها في تػٍؼ
ة
 ت

 أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ الؿُاؾُة التب خهلت غلى  ؿتوى  توؾِ هي: 

 الكباب ألاعصني صوعا قاغة في اسفُا  الؿُاؾُةلًلػث  -

نُةل -  ًمتلَ الكباب ألاعصني الوعي الٍافي إلصعاى  هاسف  الَو

ة لتمٌُنها ؾُاؾُال  -  تًؼ الؿُاؾا  اسفٍو ُة اسفالُة الكباب في ألاولٍو

 تمتلَ ألاخؼاب الؿُاؾُة نغا ج يكُلة ناؾتهُاب الكباب ئليهال -

 أن قهغا   دوع الػنانغ لنتهاصًة التب خهلت غلى  ؿتوى  غتكؼ هي:أةهغ  عتا ج الضعاؾة  -

 ًإجغ الويؼ لنتهاصي الغاهج ؾلبا غلى  كاعيتب في اسفُا  الؿُاؾُةل  -

 تدبِ البُالة الػالُة لضى قئة الكباب عؾبتب ناملكاعية الؿُاؾُةل -

 هلت غلى  ؿتوى  توؾِ هي:أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ لنتهاصًة التب خ -

 قػوعي ناأل ان لنتهاصي ٌػُو  كاعيتب في الػمش الؿُام بلقهض  -

 لانكؿالي ناأل وع املػِكُة ًًػل  ؿتوى  كاعيتب الؿُاؾُة -

 الويؼ املالي ألؾغتي ال ًمٌننب  ج  ؼاولة ال كاَا  الؿُاؾُةل -

 التب خهلت غلى  ؿتوى  غتكؼ وهي:  أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ لجتماغُة -

 وؾا ش لتهاُ لجتماعي  ج أها صغا ا قاغلُة املكاعية الؿُاؾُةل -

 تإجغ الػكوص  غلى صوع الكباب في التنمُة الؿُاؾُةل  - 

نُةل -  ٌؿها صوع الكباب في التنمُة الؿُاؾُة ئلى تغؾُش  بضأ التػضصًة والوخض  الَو

 لَاعا  غجػُا ال ًمٌج ت اوػهتكٍش الػاصا  والتهالُض ئ -

 أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ لجتماغُة التب خهلت غلى  ؿتوى  توؾِ وهي:  -

 أيُغ الزتُاع  غشح الػكوص  في لعتسانا  تدت الًؿٍو لجتماغُةل -

 كؼ هي:اةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ الثهاقُة التب خهلت غلى  ؿتوى  غت -

 ًههُ  غج لػث صوع  ها في اسفُا  الؿُاؾُةليػل  ؿتوى الثهاقة الؿُاؾُة لضى الكباب  -

 لنغا ج التثهُل الؿُام ب لضى  إؾؿا  الضولة وألاخؼاب الؿُاؾُة يػُكة أو قب   ػضو ة -

 زوف الكباب  ج لعسغاٍ في اسفُا  الؿُاؾُة ٌػُو ئص اجها في غملُة التنمُة الؿُاؾُةل -

 الثهاقة الؿُاؾُة في امل تمؼ ألاعصني تػؼػ غؼوف الكباب غج املكاعية الؿُاؾُةل -

ة تبنب لضى الكباب اسخوف  ج لعسغاٍ في اسفُا  الؿُاؾُةل -  الت كئة ألاؾٍغ

 أةهغ  عتا ج الضعاؾة أن قهغا   دوع الػنانغ الثهاقُة التب خهلت غلى  ؿتوى  توؾِ هي: -
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 كاهُا الؿُاؾُة التب تػبص غج  هالحيلأجض نػوبة نكها امل -       

 ًوجض  ج ًنوب غج الكباب في اسفُا  الؿُاؾُةل -

 الخوصياث: 

 نناء غلى النتا ج الؿانهة قان الباخا ًوص ب غض  تونُا  وهي:

نُة واضف ، قالضولة ا - اتها يمج ت ػشلتي يغوع  لهتماا نالكباب يمج ؾُاؾة َو تُوًغ نناء و أولٍو

ػض طلَ نمثانة ئلكبالغغاًة ا  تٍا لة قا لة  ناةُة زُة يمج تؿوص انهاالقَ الكباب  ن غةب وتنمُتها، َو

نُة الػلُاللمهالذ هضاف واأللتدضًض ا اا واضحلتؼوا  الَو

يغوع  الػمش اسةاص غلى تظلُش املػُها  التب تواج  الكباب  ج لػث صوع قاغش في غملُة التنمُة  -

 الؿُاؾُةل

ؼ خهُهُة و لموؾ  تنكظها الػمش غلى ئص ا  ال - كباب في غملُة التنمُة الؿُاؾُة  ج زةُ نغا ج و كاَع

  إؾؿا  الضولة الغؾمُة وبالتػاون املباقغ  ؼ  إؾؿا  امل تمؼ املضنيل 

تةاقغ اسةهوص الوَنُةع  ج أجش تنمُة اسفُا  اسفؼبُة ختى ًنؿنى للكباب لعسغاٍ ناألخؼاب الؿُاؾُة،  -

 غ اسخوف غنضها غج الػمش اسفؼبيلوأهمها ئػالة  ةاه

اص   ؿتوى املكاعية غنض الكباب  غهون نمػاسةة  - الػمش غلى تدؿون ألاوياع لنتهاصًة للكبابع ألن ٍػ

 ألاوياع لنتهاصًة املدُُة بهظه الكئةل
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 املصادر واملزاجع 

 مزاجع باللغت العزبيت:

 الكخب-

ا  -1  هغ: غون للضعاؾا  والبدوث  -، الهاهغ 1الت كئة الؿُاؾُة والثهاقة الؿُاؾُة، ٍ كانبة، أ ون، وقهوص،صًنا، عةٍغ

 ل2517لجتماغُة، 

 ل2519ألاعصن، -وػاع  التػلُا الػالي والبدا الػلمب، اخها ُة اغضاص َلبة اسةا ػا  اسفٍو ُة واسخانة، غمان -2

نُة للكباب  -3  ل2519ألاعصن، -، غمان2525-2519وػاع  الكباب ألاعصعُة، لؾتصاتُ ُة الَو

 اللواهين واملواثيم الدوليت -

 ل2516( الضوا غ لعتسانُة، 75( عةاا عنا  6ناعون لعتساب ألاعصني عنا   -

 امللاالث -

البهغاتي،  دمض عوع، صوع التمٌون الؿُام ب للكباب في قاغلُة التنمُة الؿُاؾُة في  هغ،   لة جُش الضعاؾا  الؿُاؾُة  -1

 ل2516(ل 5الػةنا  الضولُة، الػضص  و 

الهغاًغ ، غلي،  ػونا  التنمُة الؿُاؾُة في ألاعصن: صعاؾة  ُضاعُة في لواء املؼاع اسةنوبي، عؾالة  اجؿتوص ؾوص   كوع ،  -2
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 امللخص :

 

ُٗت في اٖخباع اللخل مً مىاو٘ ؤلاعر وفم كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي الىافظ في  جىاولذ َظٍ الضعاؾت اإلاهلخت الدكَغ

ا مً زالٌ جدضًض ماَُت مىاو٘ اإلاحرار واللىاٖض فلؿُحن، َاصفت بلى الخٗغف ٖلى َبُٗت َظٍ اإلاهلخت  واإلاُٗاع اإلاازغ في اٖخباَع

الفلهُت الىاْمت لظلً في اإلافهىم الكغعي، وبُان عؤي الفلهاء في خىم محرار اللاجل ومً زم الغؤي الفلهي واللاهىوي في جدضًض اللخل 

ُٗت في مى٘ اللاجل مً اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي،  اإلااو٘ مً اإلاحرار، وجبحن للباخث ؤن َىان ٖضة مٓاَغ جازغ في جدلم اإلاهلخت الدكَغ

ا في الخهٌى ٖلى اإلااٌ مً  جخمشل بخدلُم الؿلم الاحخماعي واإلادافٓت ٖلى خُاة ؤفغاص الٗاثلت، وعٖاًت الىغامت ؤلاوؿاهُت وؾمَى

 زالٌ ؤلاعر وفم مٓاَغ وجفهُالث ٖالجتها َظٍ الضعاؾت.

ُٗت، الفغوى، ؤلاعر، ألاخىاٌ الشخهُت، اللاهىن ألاعصوي.اإلاهل الكلماث املفخاخُت:  خت الدكَغ

 

ABSTRACT: This study deals with the legislative interest in considering murder as an 

impediment to inheritance according to the Jordanian Personal Status Law in force in Palestine, 

aiming to identify the nature of this interest and the criterion affecting its consideration by 

determining what the impediments to inheritance and the jurisprudential rules regulating this in 

the legal concept, and stating the opinion of the jurists in the ruling The inheritance of the murderer, 

and then the jurisprudential and legal opinion in determining the impediment of killing from 

inheritance, and the researcher found that there are several aspects that affect the achievement of 

the legislative interest in preventing the killer from inheriting in the legal concept, represented by 

achieving social peace and preserving the life of family members, and caring for human dignity and 

its name in obtaining On money through inheritance according to aspects and details dealt with in 

this study. 

Key Words: Legislative interest, assumptions, inheritance, personal status, Jordanian law 
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 مقدمت

لى آله وصخبه ومً اكخضي بؿيخه  الخمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى ؾُض الخلم ؤحمٗحن ٖو

 بٗض؛بةخؿان بلى ًىم الضًً، ؤما 

الكاث الىاؽ اإلااصًت الخانت واهذ  ٗاث ؤلاؾالمُت اإلاخٗللت بدىُٓم ؤخيام اإلاحرار ٖو فةن اإلالهىص مً الدكَغ

ت منها ؤو مً الخاحُت ؤو الخدؿُيُت، فمً اإلالغع ؤهه  ُت الًغوٍع ؤم الٗامت ال بض وؤن ًيىن لخدلُم اإلاهالر الكٖغ

٘ فشم جدلم اإلاهلخت في اإلافهىم الكغع ُت خُاة الىاؽ خُث وحض حكَغ ٘ ؤخيام اإلاحرار كض كهض مىه ٖع ي، وبن حكَغ

خضاء ٖلى ؤعواح الىاؽ و ٗاث ؤلاؾالمُت  والخفاّ ٖلى الؿلم الاحخماعي وؤلاوؿاوي، ووكٕى الٖا مخٗللاتهم حٗل الدكَغ

اق جلف ٖىض طلً فلغعث مى٘ مً ًلىم مً الىعزت بلخل مىعزه مً ؤن ًإزظ قًِئا مً اإلاحرار، وبُيذ ؤن اللخل وب َػ

الىافظ في فلؿُحن، وم٘ اجهاف  61/76ألاعواح مً مىاو٘ ؤلاعر في الفله ؤلاؾالمي وكاهىن ألاخىاٌ الشخهُت عكم 

ُت والىاكُٗت ومً خُث جدضًض َظٍ ألاخيام مً زالٌ  ُت الخانت باإلاحرار بالٗضالت واإلاىيٖى ألاخيام الكٖغ

ُت بال ؤن اٖخباع اإلاهالر وؤن اإلالهض الٗام ٘ حاء لجلب اإلاىاف٘ وصعء اإلافاؾض ومً طلً  الىهىم الكٖغ مً الدكَغ

املصلحت  جدلُم اإلاهالر بمى٘ اللاجل مً اإلاحرار، ومً َىا حاءث َظٍ الضعاؾت لخىاٌو َظا اإلاىيٕى جدذ ٖىىان: "

عُت في اعخباز القخل من مىاوع إلازث في القاهىن ألازدوي الىافر في فلسطين"  الدشَس

قٕغ َظا الخىم اإلاخٗلم باٖخباع اللخل مً مىاو٘ ؤلاعر ال ًسلى ؤن ًيىن مً اإلالهىص مً وطلً لبُان ؤن 

ٗاث مً خفٓه  ٘ مً الدكَغ ت اإلاخٗللت باألنٌى وهي َىا خفٔ الىفـ الظي لم ًسُل ؤي حكَغ كبُل اإلالانض الًغوٍع

٘ الفلهي وكاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي عكم  اًخه ومىه الدكَغ  .61/76والٗمل ٖلى ٖع

  املىطىع وأسباب اخخُازه:أهمُت 

 وجبرػ ؤَمُت اإلاىيٕى وؤؾباب ازخُاٍع فُما ًإحي: 

ُٗت في اٖخباع اللخل مً مىاو٘ اإلاحرار وفم  .1 حٗلم َظا اإلاىيٕى بمؿاثل اإلاحرار مً خُث جدضًض اإلاهلخت الدكَغ

 اإلاىٓىع الكغعي واللاهىوي.

ا مً زالٌ جدضًض ماَُت مىاو٘ اإلاحرار بْهاع ؤَمُت الىكىف ٖلى جدضًض َبُٗت َظٍ اإلاهلخت واإلاُٗاع اإلا .2 ازغ في اٖخباَع

 في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي

 بُان اللىاٖض الفلهُت الىاْمت لُبُٗت اللخل اإلااو٘ مً  اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي. .3

 ار.جدضًض عؤي الفلهاء في خىم محرار اللاجل ومً زم الغؤي الفلهي واللاهىوي في اللخل اإلااو٘ مً اإلاحر  .4

ُٗت في مى٘ اللاجل مً اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي. .5  الىكىف ٖلى اإلآاَغ التي جازغ في جدلم اإلاهلخت الدكَغ

ُٗت في اٖخباع اللخل مً مىاو٘ ؤلاعر مً اإلاؿاثل اإلاهمت للباخشحن واإلاسخهحن مً زالٌ  .6 بُان ؤن مٗغفت اإلاهلخت الدكَغ

 ما حٗالجه مً كًاًا في الىاك٘ اإلاٗاف.  
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ُت مؿاؽ َ .7 ُت جىحب ٖلى الضعاؾاث الكٖغ ظا اإلاىيٕى بالىاك٘ اإلاٗانغ، وؤَمُت ما ًغجبِ به مً اعجباواث مىيٖى

 واللاهىهُت ؤن جلف ٖلى َظٍ اإلاؿاثل بهضف اإلاٗالجت الٗلمُت. 

ٗاث. .8 لت ملاعهت م٘ ازخالفاث اللىاهحن والدكَغ  جىاٌو حؼثُاث الفله ؤلاؾالمي بٍُغ

 

  أهداف البدث:

 ًإحي:وهي مخمشلت بما 

ُٗت في مى٘ اللاجل مً اإلاحرار في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي. .1  جدضًض ماَُت اإلاهلخت الدكَغ

 بُان اللىاٖض الىاْمت في مى٘ اللاجل مً اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي وكاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي .2

ُٗت في مى٘ اللاجل مً .3  اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي واللاهىوي. صعاؾت اإلآاَغ التي جازغ في جدلم اإلاهلخت الدكَغ

 الىكىف ٖلى عؤي الفلهاء واللاهىن ألاعصوي في جدضًض اللخل اإلااو٘ مً اإلاحرار بلهض الخٗغف ٖلى طلً بضكت وويىح. .4

 وهي مخمشلت بإمىع هي:  مشكلت/ أسئلت البدث:

 ما خلُلت مىاو٘ اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي؟ .1

 مً اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي واللاهىوي؟َل ًىحض ؤي كىاٖض هاْمت للمى٘  .2

 هُف اهلؿمذ آلاعاء الفلهُت واللاهىهُت في جدضًض اللخل اإلااو٘ مً اإلاحرار؟ .3

ُٗت في مى٘ اللاجل مً اإلاحرار في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت  .4 ما هي َبُٗت مٓاَغ جدلم اإلاهلخت الدكَغ

 ألاعصوي الىافظ في فلؿُحن؟

 

 مىهجُت البدث: 

 ج البدث واآلحي:وللض وان مىه

خماص ٖلى اإلاىهجحن الىنفي والخدلُلي، وطلً ببُان ماَُت مىاو٘ اإلاحرار واللىاٖض الىاْمت لظلً وهظلً َبُٗت  .1 الٖا

ا بهضف الىكىف ٖلى  ُٗت في اٖخباع اللخل مً مىاو٘ اإلاحرار، ومً زم جدلُل َظٍ الُبُٗت ومٓاََغ اإلاهلخت الدكَغ

 مخٗللاث البدث بضكت وويىح.

اث البدث.الغحٕى  .2  بلى اإلاغاح٘ اإلاخسههت في مىيٖى
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 املبدث ألاول: ماهُت مىاوع امليراث والقىاعد الفقهُت الىاظمت لرلك في املفهىم الشسعي

مى٘ اهخلاٌ اإلااٌ مً اإلاىعر بلى الىاعر  ً ٍو جضوع ماَُت مىاو٘ اإلاحرار خٌى وحىص وي٘ خض ًفهل بحن ؤمٍغ

والىاْغ في مٗجى اإلاى٘ ًجض ؤن طلً ًخمشل بمى٘ الىاعر مً اإلاحرار وله بؿبب وحىص ونف ًفىث م٘ جىفغ ؤؾبابه، 

ؤَلُت الىاعر بدُث ًجٗله غحر مؿخدم لؤلعر، وختى ًخضر اإلالهىص بظلً ال بض مً الىكىف ٖلى جفهُالجه وبُان 

 اللىاٖض اإلاىٓمت له في اإلافهىم الكغعي وطلً فُما ًإحي مً مُالب: 

 ول: خقُقت مىاوع امليراث في املفهىم الشسعياملطلب ألا 

ى  املىاوع في اللغت: ؿمَّ ٌُ ى الخاحؼ والخاثل بحن قِئحن، ووّل ؤمٍغ ًدٌى بحن شخيء وشخيء آزغ  حم٘ ماو٘، َو

.
ً
، واإلااو٘ : ألامغ الظي (1)َى ما ًلؼم مً وحىصٍ الٗضم، وال ًلؼم مً ٖضمه وحىص وال ٖضم لظاجه وفي الاصطالح: ماوٗا

ى ؤمٌغ زاعٌج ًٖ الخىم، ٌؿخلؼم وحىصٍ ٖضم الخىم م٘ وحىص  ًترجب ٖلى وحىصٍ ٖضم الخىم ؤو بُالن الؿبب، َو

؛ فةنَّ جإزحٍر مً حاهب الٗضم.  ى َىا ًازغ مً حاهب وحىصٍ؛ فُىٗضم الخىم بىحىص اإلااو٘، بسالف الكٍغ  ؾببه، َو

 باإلااصة عكم ونف في الشخو جفىث به ؤَلُت اإلاحرار، م٘ ك واملاوع في امليراث:
ً
ُام ؾببه وجىفغ قغوَه، ٖمال

ؿمى اإلامىٕى مدغوًما، واإلاى٘ 46) : "بطا حٗاعى اإلااو٘ واإلالخضخى ًلضم اإلااو٘"، َو ( مً مجلت ألاخيام الٗضلُت التي جلٌى

 مً خُث ألانل، ال ما 
ً
مى٘ الىاعر مً اٖخباٍع واعزا ًفىث به خغماًها، واإلااو٘ مً اإلاحرار َى ما جفىث به ؤَلُت ؤلاعر ٍو

ى ال ًازغ  ؤلاعر فلِ ألن َظا ًلاٌ له خاحب ال ماو٘، خُث بن اإلامىٕى مً ؤلاعر ال ٌٗخبر مىحىًصا مً خُث ألانل، َو

 مً جغهخه 
ً
 ًفلض ألاَلُت ألن ًيىن واعزا

ً
في محرار غحٍر مً الىعزت، بسالف اإلاذجىب، ومشاله: ؤن مً ًلخل ؤباٍ ٖمضا

صٍ ما اكخًاٍ ؾبب ؤلاعر )اللغابت( وؤوحبه، وؤما ٖضم اٖخباع ابً الابً مؿخدًلا وطلً لخدلم اإلااو٘ الظي اهخفى بىحى 

خلضم ٖلُه فُه، فهظا مٗجى الدجب ال اإلاى٘ لبلاء ؤَلُخه  لئلعر مً حضٍ خاٌ خُاة ؤبُه الظي ًذجبه مً ؤلاعر ٍو

م بحن الدج ٓهغ للمحرار م٘ ؤهه غحر واعر مً زالٌ الدجب، وبالخالي ًٓهغ َظا هُفُت الخفٍغ ب واإلاى٘ مً اإلاحرار، ٍو

هظلً ؤن اإلامىٕى مً اإلاحرار َى في خىم اإلاٗضوم، فال ًغر وال ًازغ ٖلى ههِب غحٍر مً الىعزت بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، 

ى كض ًازغ في ههِب   مً اإلاحرار لىحىص ألاولى مىه مً الىعزت َو
ً
بسالف اإلاذجىب مً اإلاحرار خُث ال ٌؿخدم قِئا

ً في بٗ  ٌ الخاالث ؤلاعزُت.الىعزت آلازٍغ

                                                           
، عباس فضل، وأبو البصل، عبد 275م، ص2009، 1داود، أمحد حممد علي، احلقوق ادلتعلقة بالرتكة بني الفقو والقانون، دار الثقافة، عمان، األردن، ط - 1

 . 80م، ص2013(، جامعة القدس ادلفتوحة، 2الناصر، فقو أحوال شخصية )
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لغت: مً حجب حجًبا: ؤي مىٗه، وكُل: حجب فالًها: مىٗه مً اإلاحرار، ومىه الخاحب  والدجب مً اإلاحرار:

ى(1)ؤي خاعؽ الباب؛ ألهه ًمى٘  الضزٌى ٖلى اإلالً ، ؤي مى٘ مً كام به ؾبب ؤلاعر مً اإلاحرار (2)اإلاى٘ :انُالًخا ، َو

مى٘ الشخو الظي كام به ؾبب ؤلاعر وقغوَه، واهخفذ مىاوٗه مً . وكُل: (3)وله، ؤو مً بًٗه ؤي مً ؤوفغ خُٓه

اإلاحرار وله ؤو بًٗه بؿبب وحىص شخو آزغ، هذجب ألار مً اإلاحرار باالبً، والجض باألب، وحجب الؼوحت بالفٕغ 

 .(4)مً الغب٘ بلى الشمً

 عر.وجىمً ؤَمُت الدجب؛ في ؤال ًىعر مً ال بعر له وال ًدغم مً له الخم في ؤلا 

 املطلب الثاوي: القىاعد الىاظمت للمىع من امليراث في املفهىم الشسعي

 وؤما واللىاٖض الىاْمت إلاىاو٘ اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي فمنها ما ًإحي:

 :
ا

خُث بطا وان للصخيء الىاخض، ؤو الٗمل الىاخض، مداطًغ حؿخلؼم مىٗه، إذا حعازض املاوع واملقخض ي ًقدم املاوع، أوًل

غجر مىٗه، إلاا فُه مً صعء اإلافؿضة، وصعء اإلافؿضة ملضم ٖلى حلب ووان  غه، فلض حٗاعيا، ٍو له صوإ جلخضخي حؿَى

 واألوناف التي جلخضخي ٖضم ؤلاعر م٘ كُام ؾببه. ،(5)اإلاىاف٘

 مً غحر مٗاعى، خُث 
ً

ومشاله: اللخل الظي ًمى٘ جغجب الخىم اإلاغجبِ باإلاحرار م٘ جدلم ؾببه واللغابت مشال

 مً اإلاحرار ًمى٘ ْهىع خىمه وجىعٍشهبهه بط
ً
 للمىعر فةن طلً ٌٗض ماوٗا

ً
ظا، ا كام اللخل بإن وان الىاعر كاجال ألن  َو

                                                           

، الفيومي، أمحد 344م، ص2004بيت األفكار الدولية، عمان، األردن، الرياض، السعودية،  لمحيط،القاموس االفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب،  - 1
ادلكتبة اإلسالمية،  المعجم الوسيط،، إبراىيم، مصطفى وآخرون، 76م، ص2003ه/1424دار احلديث، القاىرة،  المصباح المنير،بن حممد بن علي، 

 .156، ص1972، 2استانبول، تركيا، ط

كفاية . احلصين، أبو بكر بن حممد احلسيين، 4/423م، 1982/ ى1402دار الفكر، بريوت، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ويت، منصور بن يونس، البه - 2
أسهل المدارك شرح . الكشناوي، أبو بكر بن حسن، 2/376م، 2002/ ى1423بريوت،  ،1دار إحياء الرتاث العريب، طاألخيار في حل غاية االختصار، 

 .3/294، بريوت، 2عيسى البايب احلليب وشركاه، ادلكتبة العصرية، طإرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك، 

 .111م، حتقيق: إبراىيم األبياري، ص1996/ ى1417، بريوت، 3دار الكتاب العريب، طالتعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد بن علي،  - 3

 .454صم، 2007/ ى1428، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، اإلصدار الثالث، طالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، داود،  أمحد حممدداود،  - 4

 1/244م، 2006، 1الزحيلي، حممد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعة، دار الفكر، دمشق، ط - 5
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اٖخىاء الكإع باإلانهُاث ؤقض مً اٖخىاثه باإلاإمىعاث لخضًث: "ما نهُخىم ٖىه فاحخيبٍى وما ؤمغجىم به فإجىا مىه ما 

 .(1)"اؾخُٗخم

يبغي ؤن ًلُض بَالق كاٖضة جلضً ا هما ٍو م اإلااو٘ ٖلى اإلالخضخى بما بطا لم ًغب اإلالخضخي ٖلى اإلااو٘ بإن حؿاٍو

في مؿإلت الخغوج ٖلى ؤلامام الجاثغ بطا وان ًترجب ٖلى الخغوج ٖلُه مفؿضة ؤٖٓم مً حىعٍ فةهه خُيئظ ًلضم اإلااو٘ 

بطا لم ًجض ما ًضف٘ به الهالن  ؤما بطا عبا اإلالخضخي ٖلى اإلااو٘ فالٓاَغ ؤهه ًلضم اإلالخضخي بضلُل ما طهغوا في اإلاًُغ 

 ٖلى اإلاالً فُه جغحُذ 
ً
م الخىاٌو حبرا َؼ ًمىه له وججٍى  ٖلُه ٍو

ً
ًٖ هفؿه بال َٗام الغحر فةهه ًجىػ له جىاوله حبرا

 ٖلى اإلااو٘ فةن 
ً
ى وىن الُٗام ملً الغحر وما طان بال ليىن اإلالخضخي عابُا ى بخُاء اإلاهجت ٖلى اإلااو٘ َو للملخضخي َو

 (2)ؤٖٓم مً خغمت اإلااٌ خغمت الىفـ

وهما لى ؤوصخى ألحىبي وواعر ؤو ألحىبي وكاجل فلؤلحىبي ههفها وبُلذ في خم آلازغ ؤي ٖلى جلضًغ ٖضم  

ؤلاحاػة وكىلهم في اللاٖضة اإلاظوىعة بطا حٗاعى ٌكحر بلى َظا فةهه ال حٗاعى ٖىض اهفياههما بط ًمىً مغاٖاة اإلالخضخي 

ٕ الىنُت لؤلحىبي والىاعر م٘ فٕغ ؤلاكغاع لهما الؿابم خُث صخذ الىنُت باليؿبت بضون ؤن ًلؼم اإلااو٘ وال ٌكيل فغ 

لؤلحىبي وبُل ؤلاكغاع باليؿبت بلُه هما بُل في خم الىاعر ألن الىنُت جملًُ مبخضؤ مًاف إلاا بٗض اإلاىث والكاج٘ 

بزباع ًشبذ به ما ؤزبر ٖىه َبم ما ًلبله وبُالن الخملًُ ألخضَما ال ٌؿخلؼم بُالن الخملًُ لآلزغ ؤما ؤلاكغاع فةهه 

 ٖلى الكُٕى فُشبذ هظلً فُيىن ما مً حؼء ًإزظٍ ألاحىبي بال وللىاعر خم اإلاكاعهت فُه فُهحر هإهه 
ً
ؤزبر به مكتروا

 (3)بكغاع للىاعر فُبُل

ا: من اسخعجل الش يء قبل أواهه ُعىقب بدسماهه ُا  :(5)، وكض وعصث َظٍ اللاٖضة بإلفاّ ؤزغي منها(4)ثاه

 كبل ؤواهه ٖىكب بدغماهه. -
ً
 مً اؾخعجل قِئا

 كبل ؤواهه ولم جىً اإلاهلخت في زبىجه ٖىكب بدغماهه. -
ً
 مً اؾخعجل قِئا

 مً حعجل الصخيء كبل ؤواهه ٖىكب بدغماهه. -

                                                           

، بيت 6896، ح برقم باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،  صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  - 1
 .2004، 4األفكار الدولية، عمان، األردن، ط

 .1/240شرح القواعد الفقهية، مصطفي، الزرقا،  - 2

 .1/245شرح القواعد الفقهية، مصطفي، الزرقا،  - 3

 ( من جملة األحكام العدلية العثمانية.99ادلادة ) - 4

 1/414الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعة،  - 5

http://hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=33
http://hadithportal.com/index.php?show=chapter&chapter_id=96&book=33
http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=3802&chapter_id=96&book=33
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 اإلاٗاملت بىلٌُ اإلالهىص الفاؾض. -

 مً حعجل خله، ؤو ما ؤبُذ له، كبل وكخه، ٖلى وحه مدغم، ٖىكب بدغماهه. -

 اعيت بىلٌُ اإلالهىص.اإلاٗ -

 مً اؾخعجل ما ؤزٍغ الكٕغ ًجاػي بغصٍ. -

لب الخهٌى ٖلُه كبل  ظٍ اللاٖضة حٗجي ؤن الظي ٌؿخعجل الصخيء الظي وي٘ له ؾبب ٖام مُغص، َو َو

، بل ٖضٌ ٖىه، وكهض جدهُل طلً الصخيء  ؤواهه، ؤي وكذ خلٌى ؾببه الٗام، ولم ٌؿدؿلم بلى طلً الؿبب اإلاىيٕى

 له، ألهه افخاث  بغحر طلً الؿبب
ً
دغم مً الىف٘ الظي ًإحي مىه ٖلابا كبل طلً ألاوان، فةهه ٌٗاكب بدغماهه، ٍو

وججاوػ، فُيىن باؾخعجاله َظا ؤكضم ٖلى جدهُله بؿبب مدٓىع فُٗاكب بدغماهه زمغة ٖمله التي كهض جدهُلها 

م الخال ٌ، فةهه ٌٗامل بىلٌُ كهضٍ بظلً الؿبب الخام اإلادٓىع، وهظلً مً اخخاٌ ٖلى جدلُل الخغام ؤو جدٍغ

ُت في اللم٘ وؾض الظعاج٘  .ٖلىبت له ظٍ اللاٖضة مً باب الؿُاؾت الكٖغ ضزل فيها خغمان اللاجل مً اإلاحرار، َو ٍو

م الخُل   .(1)وجدٍغ

ُه ومن ألامثلت على هره القاعدة: 
َ
خله ل

َ
اَن ك

َ
ُه َؾَىاء و

َ
و مً ؤوصخى ل

َ
لف كخل ُمَىِعزه ؤ

َ
ي
ُ ْ
ى َباقغ اإلا

َ
َى َما ل َُ ٖمضا، َو

و قبه ٖمض،
َ
ت مفغكت لؤلحؼاء، ؤ

َ
ِوٍل يغبه ِبأل

ْ
إ
َ
 ج

َ
 خم َوال

َ
ض ِبال مَّ َٗ ن ًَخ

َ
َى  ؤ َُ ت مفغكت  :َو

َ
ْحر آل

َ
ِلً ِبغ

َ
ظ

َ
ض يغبه ه مَّ َٗ ن ًَخ

َ
ؤ

ت. َوؤ َُّ َىِن
ْ
ْعر َوٍْبُل ال ِ

ْ
ِةن هال اللخلحن ًْمَى٘ ؤلا

َ
ُمىث مً يغبه. ف َُ اِلبا فَ

َ
ِىً ِبَما ًلخل غ

َ
ن لؤلحؼاء َول

َ
إ
َ
ْخل زُإ، ه

َ
ل

ْ
ما ال

ـَ  ِْ لَ
َ
لخله، ف

َ
حٍر ف

َ
لب ٖلى غ

َ
ل

ْ
اِثم اه

َ
إ، هميلف ه

َ
ُ

َ
خ

ْ
و ِبَما حغي مْجغي ال

َ
ا، ؤ ًُّ ِهِب آَصِم ُُ لف نُضا مشال فَ

َ
ي
ُ ْ
ْغِمي اإلا مً  ًَ

َباقغَ 
ُ ْ
لف ِفُِه لُىُحىص اإلا

َ
ي
ُ ْ
َما اْمخى٘ ِبْعر اإلا ُهىع الاؾخعجاٌ ِفُِه، َوِبهَّ

ُ
َضة لٗضم ْ ِٖ ا

َ
ل

ْ
 فغوٕ ال

َ
ه، َوال َٗ ة ِمْىُه بلخل ُمَىِعزه َم

مًضا َٗ ن ًيىن ُمَخ
َ
َباقغ ؤ

ُ ْ
ة اإلا

َ
ازظ

َ
ٍر ِفي ُما

َ
ت
ْ

 .(2)ٌك

 املبدث الثاوي: زأي قاهىن ألاخىال الشخصُت ألازدوي في القخل املاوع من امليراث

الىافظ في فلؿُحن بدث خىم محرار  61/76ًخمشل الىكىف ٖلى عؤي كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي عكم 

 اللاجل بطا كخل الىاعر اإلاىعر، ومً زم جدضًض عؤي الٗلماء في َبُٗت اللخل اإلااو٘ مً اإلاحرار وبُان طلً فُما ًإحي: 

 املطلب ألاول: خكم ميراث القاجل في املفهىم الشسعي 

                                                           

 1/415، الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعة، 1/471شرح القواعد الفقهية، مصطفي، انظر: الزرقا،  - 1

 .1/472قواعد الفقهية، شرح المصطفي، الزرقا،  - 2
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م مباقغ ؤو بالدؿبب، واللخل بما ؤن ًيىن ٖمًضا ـل: القخ اق عوح شخو ًٖ ٍَغ  إلَػ
ً
َى فٗل ما ًيىن ؾببا

وغحر ٖمض، وبىاء ٖلى ما جم طهٍغ في اإلاُلب الؿابم مً جُبُلاث اللىاٖض الىاْمت إلاى٘ اللاجل مً اإلاحرار ًٓهغ ؤهه بطا 

للخل ًمى٘ اللاجل مىه بسالف اإلالخٌى فلض ًغر مً اللاجل كخل الىاعر مىعزه فاهه ًدغم مً اإلاحرار، ٖلى اٖخباع ؤن ا

 بغحٍر مً الىعزت، ومً اإلاٗغوف فلًها خغمان اللاجل مً اإلاحرار في 
ً
بطا ماث كبله ألي ؾبب َاإلاا لم ًىً مذجىبا

 الجملت بطا ؤكضم ٖلى كخل مىعزه.

 ومن ألادلت على ذلك ما ًأحي:

 . (1)ل قِئا"كىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ال ًغر اللاج .1

 .(2)كىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: "لِـ للاجل شخيء" .2

 .(3)اوٗلاص ؤلاحمإ ٖلى خغمان اللاجل مً اإلاحرار في الجملت .3

م ٖلُه زكُت ؤن  .4 ُت ًلًُان خغمان اللاجل مً اإلاحرار؛ لغغى كُ٘ الٍُغ ؤن اإلاىُم الٗللي واإلاهلخت الكٖغ

ى  ٌؿخعجل الىاعر ٖلى كخل مىعزه عغبت في الخهٌى ٖلى اإلاحرار، وألن جىعٍث اللاجل ًفضخي بلى جىشحر اللخل َو

مً الفؿاص اإلاظمىم وهللا ؾبداهه وحٗالى ال ًدب اإلافؿضًً خُث ٌؿخعجل الىاعر ألامغ فُلىم بلخل مىعزه، 

: "مً اؾخعجل الصخيء كبل ؤواهه ٖىكب بدغماهه"  .(4)واللاٖضة جلٌى

ٖضٍ ٖلى الخب والٗكغة والىهغة والىالًت والُٗف، كض بجى كىا ؤن اإلاحرار في ؤلاؾالم نلت وبخؿان خُث .5

جدلًُلا مىه للىة الغوابِ الاحخماُٖت، وجىمُت الٗاَفت الُبُُٗت فُما بحن الىاؽ. وخهٌى اللخل كُ٘ لهظٍ 

ُم  ٍُ َحَهىَّ ُ
َجَؼائ

َ
 ف

ً
ضا ّمِ

َٗ  ُمَخ
ً
ِمىا

ْ
ْلُخْل ُما ًَ  ًْ َب  الهلت، وكض كاٌ هللا حٗالى: "َوَم ًِ

َ
 ِفيَها َوغ

ً
اِلضا

َ
ُه  ز

َ
ضَّ ل َٖ َ

َىُه َوؤ َٗ َ
ِه َول ُْ لَ َٖ ُه 

َّ
الل

"
ً
ُما ِٓ

َٖ  
ً
ابا

َ
ظ َٖ(5)" َخّمِ

ْ
 ِبال

َّ
ُه ِبال

َّ
َم الل ِتي َخغَّ

َّ
ـَ ال ْف ىا الىَّ

ُ
ْلُخل

َ
، وكٌى عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُه (6)، وكىله ؾبداهه: "َوال ج

ةخضي زالر : الىفـ بالىفـ، والشِب وؾلم: "ال ًدل صم امغت مؿلم ٌكهض ؤن ال بله بال هللا وؤوي عؾٌى هللا بال ب

. وال ٌٗض مً كبُل طلً كخل الىاعر اإلاىعر، وزانت ٖىضما وٗلم ؤن (7)الؼاوي، واإلااعق مً الضًً الخاعن للجماٖت"

٘ ؤلاؾالمي كض وي٘ مؿاثل مدضصة جىاولذ الىاعزحن وههِب ول واخض منهم خؿًما ألؾباب  هٓام اإلاحرار في الدكَغ

ىعر، وجدلًُلا لىىإػ الفُغة ؤلاوؿاهُت اإلاخمشلت بدب الخملً وؾيي ؤلاوؿان بليها وعغبخه في الجزإ بحن ؤكاعب اإلا

                                                           
 . 2004، بيت األفكار الدولية، عمان، الرياض، د.ط، 4564أبو داود، سنن أيب داود، كتاب اآليات، باب ديات األعضاء، ح برقم  - 1
م، 1999–ىـ 1420، 2بريوت، طاإلمام مالك، ادلوطأ، برواية حيىي بن حيىي الليثي، ضبط وتوثيق وختريج صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر،  - 2

م، حتقيق حممد عبد القادر عطا، 1994، البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكربى، مكتبة دار الباز، مكة ادلكرمة، 625ص
6/219. 
 .7/161ىـ، 1405، 1ابن قدامة، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد ، ادلغين، دار الفكر، بريوت، ط - 3
 ( من جملة األحكام العدلية.99نصت عليها ادلادة ) - 4
 .  93سورة النساء: آية  - 5
 .33سورة اإلسراء: آية  - 6
 .3/327، 6878البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: أن النفس بالنفس، ح - 7



الاخمد سهُل. د   
عُت في اعخباز القخل من مىاوع إلازث في القاهىن ألازدوي الىافر في فلسطين  املصلحت الدشَس

 

املسكز الدًمقساطي العسبي . بسلين  املاهُا    -  2020كاهىن الاول /دٌسمبر - 4 مج، 26مجلت العلىم السُاسُت و القاهىن . العدد 219  

 
 

ؤن ًسلفه في ماله ؤكغب الىاؽ بلُه، ول طلً وفم ؤخيام الكٕغ وجدلًُلا إلالانضٍ بدفٔ الىفـ واؾخلغاع 

 الىٓام الاحخماعي في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي. 

 

 ىوي في جددًد القخل املاوع من امليراثاملطلب الثاوي: السأي الفقهي والقاه

ٌ٘ مً مىاو٘ ؤلاعر، بال ؤنهّم ازخلفىا في هٕى اللخل الظي ًمى٘ مىه  وم٘ ؤن الفلهاء لم ًسخلفىا في ؤّن اللخل ماو

  ٖلى ؤكىاٌ هي:

: مظَب الخىفُت
ً

 فلض كؿمىا اللخل مً خُث مىٗه للمحرار مً ٖضمه بلى كؿمحن َما:( 1)ؤوال

 :  اللخل اإلااو٘ مً اإلاحراراللؿم ألاٌو

كمل َظا ما ًإحي:  َى ٖىضَم اللخل اإلاىحب  لللىص "اللهام" ؤو الىفاعة، َو

ى ما وان بألت كاجلت .1 ىحب اللهام، وؤلازم، صون  اللخل الٗمض: َو ًُ ٖلى ؾبُل اللهض والخهمُم، فهى 

اعة التي فيها مٗجى  كٕغ فُه الىفَّ
ُ
مت آزمت، لم ح  الٗباصة.الىفاعة. وليىهه فاخكت وحٍغ

م  فّغِق ألاحؼاء؛ هؿالح، ؤو ما ًجغي مجغاٍ في جفٍغ
ُ
وآلالت اللاجلت ٖىض ؤبي خىُفت هي التي لها خّض ج

ى ما  ؛ َو
ً
لخل به غالبا ًُ ألاحؼاء؛ والىاع، واإلادّضص مً الخكب، ؤو الدجغ، ؤو الؼحاج. وهي ٖلى عؤي ناخبُه ما 

 والؿُف ؤو الؿ
ً
صا ص؛ هذجغ ُٖٓم، وزكب ُٖٓمال جُُله البيُت؛ ؾىاء ؤوان مدضَّ  .(2)ىحن، ؤم غحر مدضَّ

ه، ؤو حجغ  .2 ى ما حٗمض به الفاٖل الًغب بما ال ًلخل غالًبا والًغب بُضٍ، ؤو ؾَى اللخل قبه الٗمض: َو

ىت، ؤو ما ؤقبهها، فُمىث مىه. فهظا اللخل لم ًجب فُه اللهام، ووحبذ فُه الىفاعة،  ُّ نغحر، ؤو ٖها ل

ٓت ٖلى الٗ
َّ
 اكلت، م٘ ؤلازم. والضًت اإلاغل

ي َظا الىٕى "قبه ٖمض"؛ ألنَّ فُه مٗجى الٗمضًت، باٖخباع كهض الفاٖل بلى الًغب، ومٗجى  وُؾّمِ

كبه  ٌُ  
ً
الخُإ، باٖخباع ٖضم كهضٍ بلى اللخل؛ ألنَّ آلالت التي اؾخٗملذ فُه لِؿذ آلت كخل ، فيان زُإ

ه الٗمض، وفي َظا الىٕى ًل٘ بزم الًغب؛ لىحىص اللهض بلُه، و  ، ال بزم اللخل؛ ألهَّ
ً
ا م قٖغ اعجياب ما َى مدغَّ

ىحب الضًت ٖلى الٗاكلت، والىفاعة، م٘ ؤلازم ًُ  .(3)لم ًلهضٍ، ولظا؛ فهى 

                                                           
م، حتقيق عادل أمحد عبد ادلوجود وعلي 1994، 1صار، دار الكتب العليمة، بريوت، طابن عابدين، رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األب - 1

 .6/767حممد معوض، 
، ابن عابدين، رد احملتار، 50-30/46م، د.ط، 1971انظر: السرخسي، حممد بن أمحد، ادلبسوط، مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية،  - 2
7/358-359. 
 .50-30/46انظر: السرخسي، ادلبسوط،  - 3
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ى بّما ؤن  .3 ى ما كهض فُه الفٗل صون الشخو همً عمى نًُضا فإناب بوؿاًها فُلخله، َو اللخل الخُإ: َو

،
ً
 ًّٓىه خُىاها

ً
ا ؤن ًيىن زُإ في الفٗل؛ هإن  ًيىن زُإ في اللهض؛ هإن ًغمي قبدا فةطا َى بوؿان. وبمَّ

ىحب الضًت ٖلى الٗاكلت، والىفاعة، وال بزم ٖلُه. ًُ ظا اللخل  ، َو
ً
هِب بوؿاها ُُ  ف

ً
 ًغمي َاثغا

ىحب : ما حغي مجغي الخُإ ؤو ملخم به ؤو قبه زُإ .4 ًُ ظا اللخل  همً هام واهللب ٖلُه بوؿان فلخله، َو

ى صون بزم كهض اللخل. الضًت ٖلى الٗاكلت، والىفاعة، ذ، َو ػ واإلابالغت في الخشبُّ  وفُه بزم جغن الخدغُّ

 

 :(1)القسم الثاوي: القخل الري ًل ًمىع من امليراث، وهرا على أهىاع كما ًأحي

ا، ؤو ؤن  القخل بالدسبب: .1 ًٖ م مىعزه فىك٘ فُه فماث، ؤو خبؿه في ميان فماث حى همً خفغ بئًرا في ٍَغ

كاعن اللاجل بغؤي، ؤو بٖاهت، ؤو جدٍغٌ، ؤو ٌكهض قهاصة ػوع جاصي بلى الخىم  ٌُ ًً٘ الؿّم في الُٗام، ؤو 

ى  ًُ غاكب اإلايان ؤزىاء مباقغة اللخل(. فهظا اللخل  ًُ ى مً  ضام، ؤو ًيىن عبِئت )َو حب الضًت ٖلى الٗاكلت، باإٖل

ىن للمى٘ مً اإلاحرار ؤن ًيىن اللخل باإلاباقغة .  وال هفاعة، وال كهام فُه. ألن الخىفُت ٌكتَر

ا، .2 ا القخل قصاصا ضام باللاجل أو زجما ظ خىم ؤلٖا ىّفِ ًُ ا  .والجالص  ًُ ا ًٖ الىفـ، ؤو بطا وان اللاجل نب ًٖ ؤو صفا

 ؤو مجىىًها، اللخل ألحل الؼها.

ظا ما ؤزظ  ( مىه، خُث ًىو ٖلى: "ماال طهغ له 183به كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت خؿب ما حاء في اإلااصة )َو

وبُان طلً ؤن اللخل الظي ًخٗلم به خىم اللهام ؤو  ".في َظا اللاهىن ًغح٘ فُه بلى الغاجر مً مظَب ؤبي خىُفت

ى بما ٖمض وفُه ؤلازم واللهام، ؤو قبه ٖمض وفُه الىفاعة وؤلازم والضًت اإلاغلٓت ال اللىص، ؤو زُإ مشل  الىفاعة، َو

ؤهه عمى نًُضا فإناب بوؿاًها وفُه الىفاعة والضًت، ففي َظٍ ألاخىاٌ ال ًغر اللاجل اإلالخٌى بطا لم ًىً اللخل بدم. 

ا ًٖ هفؿه فال خغمان مً ؤلاعر، وهظا لى وان اللخل حؿبًبا بال مباقغة، ؤ ًٖ و وؤما بطا كخل مىعزه كهاًنا ؤو خًضا ؤو صفا

ا ؤو مجىىًها؛ لٗضم حٗلم خىم اللهام ؤو الىفاعة بظلً ًُ  .(2)وان اللاجل نب

سي املالكُت ا: ٍو ُا بغحر خّم، وبضون ٖظع ؾىاء  القخل العمد العدواناللخل الظي ًمى٘ اإلاحرار َى  أن (3)ثاه

ظا ٖىضَم ال ًغر مً ماٌ مىعزه وال مً صًخه.  وان حؿببا ؤو مباقغة، َو

ؤو اللخل بٗظع، ؤو الظي وك٘ مً نبي ؤو  القخل الخطأ أو الدفاع عن الىفسمً هٕى وؤما بطا وان اللخل 

ما ًمى٘ مً بعر الضًت؛ ألنَّ الضًت واحبت ٖلُه، 
ّ
مجىىن، فاهه كخل ٖمض لىىه غحر ٖضوان، وال ًمى٘ مً بعر اإلااٌ، وبه

 كض وحب ٖلُه. وبالخالي فهى ال ًمى٘ اإلاحرار. 
ً
 فىُف ًغر قِئا

                                                           
 . 50-30/46، السرخسي، ادلبسوط، 359-7/358انظر: ابن عابدين، رد احملتار،  - 1
 .359-7/358، ابن عابدين، رد احملتار، 50-30/46انظر: السرخسي، ادلبسوط،  - 2
 .4/486، د.ط، د. ت، حتقيق حممد عليش، الدسوقي، حممد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار الفكر، بريوت - 3
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ا: وعىد 
ا
ؾىاء ؤوان بدم )مشل كاى خىم ٖلى ؤبُه القخل بجمُع أهىاعه ًمىع امليراث ؤن  (1)الشافعُتثالث

 مىحًبا لللهام ؤم ال،  باللخل،
ً
فال ًغر مً باب ؾّض الظعاج٘(، ؤو ؤهه بغحر خّم باإلاباقغة، ؤو الدؿّبب، ٖمًضا ؤم زُإ

،
ً
، ٖاكال

ً
، ؤو نبُا

ً
ا، بالغا ًَ . وؾىاء ؤوان اللاجل مسخاًعا ؤم مىغ

ً
 . (2)فال ًغر، لُتهمت الاؾخعجاٌ باإلعر ؤو مجىىها

قىل الحىابلت ا: ٍو ؤي ما ؤوحب  القخل املظمىن بقصاص أو دًت أو كفازةؤن اللخل اإلااو٘ للمحرار َى  (3)زابعا

ت )هما في اللخل الخُإ(، واللخل  َُّ ٖلىبت ٖلى اللاجل؛ ؾىاء ؤواهذ ٖلىبت حؿمُت )هما في اللخل الٗمض(، ؤو مال

ٗت، ولئال ًّضعي   لؿّض الظَع
ً
ظا حٗمُما ب وقبه الٗمض، وما حغي مجغي الخُإ، واللخل الهاصع مً غحر اإلايلف، َو بالدؿبُّ

 .. و
ً
َخل زُإ

َ
: اللخل كهاًنا وخًضا، القخل غير مظمىن بش يء من ذلك فهى ًل ًمىع من امليراث، مثلأما الٗاِمض ؤهه ك

 ؤو خاٌ الضفإ ًٖ الىفـ... 

اخخُاٍ هبحر  والىاظس في أقىال الفقهاء في خكم القخل املاوع من امليراث ًجد أن في املرهب الشافعي

ا 
ً
الظًً جغوىا سغغة ًىفظ مً زاللها الىاعر فحرر  للحىفُتلهىن الضماء، خُث حٗل اللخل ماوٗا بجمُ٘ ؤهىاٖه، زالف

ى الدؿبب، وللض حٗل  م غحر مباقغ َو يابُهم في طلً الًمان فما  (4)الحىابلتاإلالخٌى م٘ اهه ؤكضم ٖلى كخله بٍُغ

اَب بلى َى ؤكغب اإلاظ :(5)مرهب املالكُتوان مًمىها فُمى٘ اإلاحرار وما لم ًىً هظلً فال ًمى٘ اإلاحرار، ومً َىا فةن 

ت  ظا خم وبه ؤزظث بٌٗ كىاهحن الضٌو الٗغبُت واللىاهحن اإلاهٍغ الخم خُث كُض اإلاى٘ باللخل الٗمض الٗضوان. َو

 .(6)والؿىعٍت

 

عُت في مىع القاجل من امليراث في قاهىن ألاخىال  املبدث الثالث: مظاهس جدقق املصلحت الدشَس

 الشخصُت ألازدوي الىافر في فلسطين

٘ ألاخيام بكيل ٖام ؤم بمى٘ مً بن اإلالهض  ٘ في اإلافهىم الكغعي ؾىاء ؤوان طلً في حكَغ الٗام مً الدكَغ

 .ًلخل مىعزه مً اإلاحرار َى مً خُث ألانل مغجبِ بجلب اإلاهالر للىاؽ وصعء اإلافاؾض ٖنهم

                                                           
 .3/25حممد الشربيين، مغين احملتاج، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت، اخلطيب،  - 1
نعون  تلو؛ كّل ىؤالءفالقاتل خطأ، والقاضي الذي حكم بالقتل، واجلالد الذي نفَّذ القتل، وادلدافع عن نفسو، وادلنتقم لشرفو، واألب يضرب ولده للتأديب فيق  - 2 ُيم

 من ادلرياث عن الشافعية لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانو عموقب حبرمانو.

 .4/545، البهويت، كشاف القناع، 7/162ادلغين، ابن قدامة،  - 3
 .4/545، البهويت، كشاف القناع، 7/162ادلغين، ابن قدامة،  - 4
 .4/486الدسوقي، حاشية الدسوقي،  - 5
 .83فقو األحوال الشخصية، صعباس، وأبو البصل،  - 6
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 ًٖ الخىمت بط
ً
ِغُص بالخىم زلُا ًَ ألاخيام بهما  حاء في هخاب ؤلاخيام لآلمضي: "ٖلمىا مً خاٌ الكإع ؤهه ال 

م الىحىب، بل بالىٓغ بلى حغي الٗاصة اإلاإلىفت مً قٕغ ألاخيام" ذ إلاهالر الٗبُض، ولِـ طلً بٍُغ خُث  (1)قٖغ

 .ًيىن طلً مً زالٌ اؾخلغاء ألاخيام

ً باليؿبت بلى الٗبض وطلً ألن  "اإلالهىص مً قٕغ الخىم بما حلب مهلخت ؤو صف٘ مًغة، ؤو مجمٕى ألامٍغ

 للٗبض ألهه مالثم له ومىافم لىفؿه"لخٗالي الغب حٗا
ً
 .(2)لى ًٖ الًغع والاهخفإ، وعبما وان طلً ملهىصا

 

 أل 
ً
وبظلً وٗلم ؤن اإلاهلخت جغجبِ بيل  ،(3)ن وي٘ الكغاج٘ بهما َى إلاهالر الٗباص في الٗاحل وآلاحل مٗا

ظٍ مؿإلت ًجضَا ول بهحرة وطي ٖلل ؾلُم، خُث بن زفُذ ٖلُه فةًماهه ًلٌى له: ؤهه ال  خىم ؤهؼله هللا حٗالى، َو

ض بظلً بال  ت التي ًلهضَا الكٕغ الخىُم مً طلً، وبن هللا حٗالى ال ًٍغ ٗاث بالخحًر بض مً اعجباٍ ول َظٍ الدكَغ

ظا ما ًلغعٍ الٗلم الكغعي بلىله: ؤن وعاء ول خىم قغعي مهلخت، ومً طلً الِؿغ، وال ٌكٕغ  له بال الخم، َو

ُٗت اإلاخٗللت بمى٘ الىاعر مً اإلاحرار وفم كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت ألاعصوي عكم ) ( الىافظ في 61/76اإلاهلخت الدكَغ

 فلؿُحن، خُث ًإحي بُان َظٍ اإلآاَغ فُما ًإحي:  

عُت بخدقُق السلم الاجخماعي واملدافظت على خُاة أفساد العائلت املطلب ألاول: املصلحت  الدشَس

: مً اؾخعجل الصخيء كبل ؤواهه ٌٗاكب بدغماهه ، وطلً بةٖماٌ مبضؤ نُاهت خلىق (4)فاللاٖضة جلٌى

وان وكٕى الفٗل الجغمي م٘ صواف٘ الٗضوان لخهىله مً ؤؾباب ٖضم  ٖلُه، ومى٘ الخٗؿف في اؾخٗمالها، و (5)الىاؽ

، (6)هخٓام الٗالكاث اإلاالُت والاحخماُٖت في ألاؾغة، للىله هللا حٗالى:" وال ًلخلىن الىفـ التي خغم هللا بال بالخم"ا

، ولظلً فةن مً ٌٗمل ٖلى جدلُم الؿلم ألاؾغي (7):" لِـ لللاجل شخيء"نلى هللا ٖلُه وؾلموللٌى عؾٌى هللا 

                                                           
 3/260اآلمدي، علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، ادلكتب اإلسالمي، بريوت، د.ط، د.ت،  - 1
 3/271اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،   - 2
 .2/3وت، د.ط، حتقيق عبد اهلل دراز، الشاطيب، إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلالكي، ادلوافقات يف أصول الشريعة، دار ادلعرفة، بري  - 3
، إشارة إىل القاعدة: "من استعجل شيئا قبل 153ىـ، ص1403، 1عبد الرمحن بن أيب بكر، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط السيوطي،  - 4

 أوانو عوقب حبرمانو".
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مخى٘ ًٖ الٗضوان  ى مً الىعزت اإلاؿخدلحن؛ فةهه ًإزظ الىهِب اإلاكغوٕ بمدافٓخه ٖلى ؤفغاص ألاؾغة ٍو ٖليهم َو

ُت، والٗىـ صخُذ.   واإلافغوى له وفم هٓم اإلاحرار الكٖغ

اًت الهلت الاحخماُٖت بحن ؤفغاص ألاؾغة، ُٗت إلاى٘ اللاجل مً محرار مىعزه جدلُم ٖع فلض  ومً اإلاهالر الدكَغ

 مً محرار
ً
فّغِق بحن الخمل في  حٗل الىٓام ؤلاؾالمّي للىلض الهغحر ههِبا ًُ ى لم  ؿاوي ههِب ؤزُه الىبحر؛ َو ٌُ ؤبُه 

فّغِق بحن الىلض البىغ وغحٍر مً ألاوالص، ولبُان َظٍ اإلاؿإلت ًلٌى  ًُ ه ال  بًُ ؤمه، وبحن الىلض الىبحر في الٗاثلت، هما ؤهَّ

غَ 
ْ
ك
َ
َىاِلَضاِن َوألا

ْ
َغَن ال

َ
ا ج مَّ ٌب ّمِ ِِ ه

َ
ٌِ ه لّغَِحا ِ

ّ
لَّ هللا جباعن وحٗالى: "ل

َ
ا ك َغُبىَن ِممَّ

ْ
ك
َ
َىاِلَضاِن َوألا

ْ
َغَن ال

َ
ا ج مَّ ِهٌِب ّمِ

َ
َؿاء ه ِ

ّ
ُبىَن َوِللي

"
ً
ْفُغويا  مَّ

ً
ِهِبا

َ
َر ه

ُ
ث
َ
ْو ه

َ
 .(1)ِمْىُه ؤ

ا مً هفـ واخضة وؤهه  ً ألاؾغة واٖخباَع ٘ ؤلاؾالمي ًغاعي في الخىعٍث ؤنل جيٍى ظا ًضٌ ٖلى ؤن الدكَغ َو

اإلااصي واإلاٗىىي في ٖالكت ؤفغاصَا بًٗهم م٘ بٌٗ، وبالخالي فهى بظلً ال ًدغم  ًجب بث عوح نلت الغخم والاعجباٍ

 وال نغحًرا إلاجغص ألاهىزت ؤو الهغغ خُث ؤلؼم بالخىػَ٘ اإلابجي ٖلى الخىانل مما كل مً الترهت ؤو هثر واٖخبٍر 
ً
امغؤة

اخضة بال جمُحز لفغص ٖلى فغص بال بلضع مفغوًيا إلاً وحض مً الغحاٌ ؤو اليؿاء، مغاٖاة مىه مبضؤ الىخضة في الىفـ الى 

نها، وبدهٌى  بُٗت جيٍى ؤٖباثه في الخيافل ألاؾغي والاحخماعي وجدلًُلا للمهالر الٗملُت اإلاٗخبرة في بىاء ألاؾغة َو

ٌ ؤوانغ الهلت اإلاُلىبت بحن ؤفغاص  ٗمل ٖلى جلٍى اًت َو خضاء ٖلى ؤفغاص ألاؾغة مً زالٌ اللخل ًفؿض َظٍ الٖغ الٖا

 .(2)الىاخضةألاؾغة 

عُت بسعاًت الكسامت إلاوساهُت وسمىها في الحصىل على املال من خالل إلازث   املطلب الثاوي: املصلحت الدشَس

اًتها والٗمل ٖلى بىائها في  ٘ ؤلاؾالمي بٖغ ا مً اللىاٖض ألاؾاؽ التي حاء الدكَغ الىغامت ؤلاوؿاهُت وؾمَى

ت، خُث بطا  لم ًخىكف الكٕغ ٖىض َظٍ اإلاداوع وحٗل ؤمغ طلً وفم عغباث َظٍ الىٓام اإلاالي في اإلاجخمٗاث الخًاٍع

ماٌ الٗىف والخلخُل بحن ؤفغاص  ا إٖل ًٗ ا لهظٍ الغغباث وبالخالي وان مشج ًٗ الىفـ ؤلاوؿاهُت؛ ألنبذ هؿب اإلااٌ زاي

هٓم  اإلاجخمٗاث وزانت ؤفغاص ألاؾغة الىاخضة، ولظلً ولخدلُم َظٍ الغؾالت في الؿمى وبٖالء كُمت ؤلاوؿان؛

٘ ؤلاؾالمي الٗالكاث اإلاالُت وفم ههىم واضخت وكىاٖض ماهضة مً زالٌ َظٍ الىهىم، وبُان طلً فُما  الدكَغ

 ًإحي: 

:
ا

ؤن هللا ٖؼ وحل كض حٗل ؤلاوؿان زلُفخه في ألاعى، وهٓم له َغق الخىنل بلى هؿب اإلااٌ والغػق،  أوًل

ٗاث التي ؤ خباع ؤن اإلااٌ َى الًامً خُث حٗلها ٖامت مىٓمت جلتزم بالىهىم والدكَغ عاصَا هللا حٗالى، وطلً اٖل

                                                           

 .7، آية سورة النساء  - 1

، داود، أمحد حممد علي، احلقوق ادلتعلقة بالرتكة بني 18ص، القاىرة، 2004، 1حممد طو أبو العال، أحكام ادلواريث، دار السالم للطباعة والنشر، طخليفة،  - 2
 .25م، ص2009، 1الفقو والقانون، دار الثقافة، عمان، األردن، ط
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اإلااصي لبلاء ؤلاوؿان وجدلُم مهمت الاؾخسالف في ألاعى، خُث ال غجى له ًٖ طلً ما صام ٖلى كُض الخُاة، فةطا ماث 

ٌَ شخو ًدىػ اإلااٌ  ًٌ حضًٌض، لم ًُجٗل ؤو اهلُٗذ خاحخـه بلُه، ولظلً وان مً الًغوعي ؤن ًسلفه في ماله مال

ي بلى الخىإػ والازخالف بحن الىاؽ، وبالخالي حغضو اإلالىُت خُنها جابٗت لللىة والبُل،  ؿخىلي ٖلُه، وطلً ختى ال ًاصَّ َو

ٌَ ألكاعب اإلاُذ، ختى ًُمئّن الىاؽ ٖلى مهحر ؤمىالهم؛ بط َم مجبىلىن  ٗت ؤلاؾالمُت الٗالكت م٘ اإلاا بل حٗلذ الكَغ

ت مً كغابت ؤو ؾبب، خُث ًيىن الخىانل اإلاالي بٗض الىفاة مً زالٌ ٖلى بًهاٌ الىف٘ إلاً جغبُهم بهم عابُ ت كٍى

 .(1)اإلاحرار

ا: ُا   ثاه
ً

ُٗض جىػَٗها مً حضًض، مما ال ًضٕ مجاال اإلاحرار َى الظي ٌٗمل ٖلى جفخِذ الثروة اإلاخجمٗت َو

ى بهظا ؤصاة مازغة فٗالت في بٖاصة الخى ُٓم الاكخهاصي في ألاؾغة، لخضخُم الثروة وجىضؾها في ؤًض َبلاث كلُلت، َو

خضاٌ صون جضزل مباقغ مً الضولت، فمً وان مً الٗاثلت له خهت في ؤلاعر، بما ًًمً جفخذ الثروة  وعصٍ بلى الٖا

ا بحن ألافغاص  بحن ألاغىُاء، ؤو في صاثغة الٗاثلت الىاخضة، وبالخالي ال جدغم ألاهثى (2)واهدكاَع
ً
، وبالخالي ال ًبلى اإلااٌ صولت

 ؤو ؤوالص ألام مً غحر ٖاثلت اإلاخىفى ألحل َظا اإلالهض. اإلاتزوحت

ا:
ا
اَا؛ وال ُبّض َىا مً وؿٍب صخٍُذ، ؤو ػوحُت،  ثالث ؤن الىٓام ؤلاؾالمّي حٗل اإلاحرار في صاثغة ألاؾغة ال ًخٗضَّ

ل ؤلاؾالم في صاثغة ألاؾغة ألا ِ
ًّ ف ًُ كغَب وبظلً ال ًغر ولض الؼوى، وال اإلاىلىص مً هياح باَل ؤو فاؾض، خُث 

 في الىحىص لشخو اإلاُذ؛ واألوالص وألاب ومً ًليهما في صعحت 
ً
ٗخبر شخهه امخضاصا ٌُ ى ممً 

ّ
فاألكغَب بلى اإلاخىف

 اللغابت.

وجلضًم ألابىاء وآلاباء ٖلى ألاػواج وهظلً جلضًم ألام ٖلى الؼوحت لخىمت ُٖٓمت وهي ؤن نلت 

بٌٗ ألاب وألام، بسالف ألاػواج فهلتهما ؾببُت،  آلاباء وألابىاء وألامهاث نلت مباقغة وؿبُت ألن الابً

 .(3)واإلاٗغوف ؤن الهلت اليؿبُت ؤكىي مً الهلت الؿببُت

وؤما جىعٍث ألاػواج مً بًٗهم فلض قٕغ ألن هال منهما ٖىن لآلزغ في جدمل مخاٖب الخُاة، فلض ال 

مشال ؤو لغحر طلً، ولهظا وان ًيىن للؼوحت ما ٌٗىلها غحر جغهت الؼوج، وهي كض ال جهلر للؼواج لىبر ؾً 

 الخىاعر بُنهما ًدلم مبضؤ الٗىن ٖلى مهاٖب الخُاة.

وبىاء ٖلى َظٍ اللىاٖض اإلاازغة في خفٔ هٓام ألاؾغة اإلاالي؛ فةن خهٌى اللخل بحن ؤفغاص ألاؾغة ومً ججمٗهم 

٘ ٖالكت اليؿب واإلاهاَغة ًازغ ؾلًبا ٖلى اؾخلغاع ألاؾغة بكيل زام واإلاجخمٗاث بكيل ٖا م، ولظلً حاء الدكَغ

                                                           

، مؤسسة 1986ه، 1406، 1األخرى، ط  دل يف اإلسالم بني ادلواريث القدُية واحلديثة ومقارنتها مع الشرائعالعا العجوز، أمحد حميي الدين، ادلرياث  - 1
 .22ادلعارف، بريوت، لبنان، ص

 . 299ص ، نظرات اقتصادية يف حكمة توزيع ادلرياث يف اإلسالم،كمال توفيق حممد احلطاب،  - 2

 .22م، ص2003بدران أبو العينني، أحكام الرتكات وادلواريث، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة،   - 3
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ُٗت مانلت ومدضصة اإلاٗالم فمى٘ مً حؿٌى له هفؿه اللًاء ؤو الخإزحر ٖلى َظٍ  ؤلاؾالمي بخضابحر وكاثُت وؤزغي حكَغ

اكبه بىلٌُ كهضٍ، فلغع ؤن مً ًخىؾل  اإلاغجىؼاث الاحخماُٖت خُث مىٗه مً الخهٌى ٖلى اإلااٌ مً زالٌ ؤلاعر ٖو

ى اإلاحرار، ؤن ٌٗامل يض  بالىؾاثل غحر اإلاكغوٖت وهي َىا  مىه للخهٌى ٖلى ملهىصٍ اإلاؿخدم له َو
ً
اللخل، حعجال

 .(1)ملهىصٍ، حؼاَء فٗله واؾخعجاله

الكٕغ وههىنه  وبالخالي فال ًلبل محرازه وال ٌٗترف بةوؿاهِخه في جدهُل الخلىق اإلاالُت ؤلاعزُت وفم كىاٖض

٘ مً كبُل   خباع َظا الدكَغ اإلاهالر التي جضوع في فلً ملانض الكإع التي ؤزظث مً ؤخيامه ومباصثه الؿامُت، اٖل

ى اإلاُلىب  ُت ومٗىاَا َو ومنها: ملانض خفٔ الىفـ واإلااٌ، وألازظ بهظٍ اإلاهالر بٖماٌ إلالانض الىهىم الكٖغ

ا ًٖ  .(2)قغ

 : خاجمت

عُت في اعخباز القخل من مىاوع امليراوبٗض َظٍ اإلادُت في جىاٌو مىيٕى " ث في قاهىن ألاخىال املصلحت الدشَس

 فةهه ًمىً جلخُو ؤَم ما حاء في َظا البدث مً هخاثج وطلً فُما ًإحي: "61/66الشخصُت ألازدوي زقم 

 

  مى٘ اهخلاٌ اإلااٌ مً اإلاىعر بلى الىاعر ً ٍو جضوع ماَُت مىاو٘ اإلاحرار خٌى وحىص وي٘ خض ًفهل بحن ؤمٍغ

ًخمشل بمى٘ الىاعر مً اإلاحرار وله بؿبب وحىص ونف  والىاْغ في مٗجى اإلاى٘ ًجض ؤن طلًم٘ جىفغ ؤؾبابه، 

 ًفىث ؤَلُت الىاعر بدُث ًجٗله غحر مؿخدم لؤلعر.

 .جىمً ؤَمُت الدجب؛ في ؤال ًىعر مً ال بعر له وال ًدغم مً له الخم في ؤلاعر 

  ًلضم اإلااو٘، مً اللىاٖض الىاْمت إلاىاو٘ اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي واللاهىوي؛ بطا حٗاعى اإلااو٘ واإلالخضخي

 ومً اؾخعجل الصخيء كبل ؤواهه ٖىكب بدغماهه.

  بطا كخل الىاعر مىعزه فاهه ًدغم مً اإلاحرار، ٖلى اٖخباع ؤن اللخل ًمى٘ اللاجل مىه بسالف اإلالخٌى فلض ًغر

 بغحٍر مً الىعزت، ومً اإلاٗغوف فلًها خغمان اللاجل 
ً
مً اللاجل بطا ماث كبله ألي ؾبب َاإلاا لم ًىً مذجىبا

 ً اإلاحرار في الجملت بطا ؤكضم ٖلى كخل مىعزه.م
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  م ٖلُه زكُت ُت ًلًُان خغمان اللاجل مً اإلاحرار؛ لغغى كُ٘ الٍُغ ؤن اإلاىُم الٗللي واإلاهلخت الكٖغ

ؤن ٌؿخعجل الىاعر ٖلى كخل مىعزه عغبت في الخهٌى ٖلى اإلاحرار، وألن جىعٍث اللاجل ًفضخي بلى جىشحر 

ى مً الفؿاص اإلاظمىم   وهللا ؾبداهه وحٗالى ال ًدب اإلافؿضًً.اللخل َو

  مً مىاو٘ ؤلاعر، بال ؤنهّم ازخلفىا في هٕى اللخل الظي ًمى٘ مىه ٌ٘ م٘ ؤن الفلهاء لم ًسخلفىا في ؤّن اللخل ماو

 .ٖلى ؤكىاٌ

  ،ؤزظ كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت بمظَب ؤبي خىُفت في ؤن اللخل الظي ًخٗلم به خىم اللهام ؤو الىفاعة

ى بما ٖمض  وفُه ؤلازم واللهام، ؤو قبه ٖمض وفُه الىفاعة وؤلازم والضًت اإلاغلٓت ال اللىص، ؤو زُإ مشل َو

ؤهه عمى نًُضا فإناب بوؿاًها وفُه الىفاعة والضًت، ففي َظٍ ألاخىاٌ ال ًغر اللاجل اإلالخٌى بطا لم ًىً 

ا ًٖ هفؿه فال خغما ًٖ ن مً ؤلاعر، وهظا لى وان اللخل بدم. وؤما بطا كخل مىعزه كهاًنا ؤو خًضا ؤو صفا

ا ؤو مجىىًها؛ لٗضم حٗلم خىم اللهام ؤو الىفاعة بظلً ًُ  .اللخل حؿبًبا بال مباقغة، ؤو وان اللاجل نب

  ًألاخيام بكيل ٖام ؤم بمى٘ م ٘ ٘ في اإلافهىم الكغعي ؾىاء ؤوان طلً في حكَغ بن اإلالهض الٗام مً الدكَغ

 .بِ بجلب اإلاهالر للىاؽ وصعء اإلافاؾض ٖنهمًلخل مىعزه مً اإلاحرار َى مً خُث ألانل مغج

  ُٗت في مى٘ اللاجل مً اإلاحرار في اإلافهىم الكغعي، جخمشل ؤن َىان ٖضة مٓاَغ جازغ في جدلم اإلاهلخت الدكَغ

ا في الخهٌى  بخدلُم الؿلم الاحخماعي واإلادافٓت ٖلى خُاة ؤفغاص الٗاثلت، وعٖاًت الىغامت ؤلاوؿاهُت وؾمَى

  ؤلاعر. ٖلى اإلااٌ مً زالٌ

؛ فةهجي ؤجىحه بلى هللا ؾبداهه بسالو الضٖاء ؤن ًىفلجي لخدهُل الٗلم، وؤن ٌٗلمجي ما ًىفٗجي، وؤن 
ً
وؤزحرا

، بهه ؾمُ٘ مجُب الضٖاء.
ً
 ًىفٗجي بما ٖلمجي، وؤن ًؼصوي ٖلما
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 م.1982/َ 1402كىإ، صاع الفىغ، بحروث، البهىحي، مىهىع بً ًىوـ، هكاف اللىإ ًٖ متن ؤلا 
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 امللخص :

لىترووي حؿعى هظه الضعاؾت بلى الخٗغف ٖلى الىٓام اللاهىوي لجهاث الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي، وطلً مً زالٌ بُان مفهىم حهاث الخهضًم ؤلا

غاف اإلاخٗاكضة بُغق بلىتروهُت وجًمً ؾالمت اإلاغاؾالث وآلُت ٖملها والكهاصاث التي  ت ألَا جهضعها، فجهاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت جلىم بالخإهض مً هٍى

 اإلاخباصلت بُنهم، وجىفير بِئت بلىتروهُت آمىت للمخٗاملين في اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت.

ٗاث الضولُت والٗغبُت بلى وي٘ التزاماث ًجب ٖلى ملضمي زضماث وؤمام الضوع الهام الظي جلىم به حهاث الخهضًم ؤلالىترووي ٖمضث الٗض ًض مً الدكَغ

ٗاث بلى ؤهمُت جىُٓم مؿاولُت هظه الجهاث فإفغصث لها ههىنا زانت لٗض م الخهضًم الخلُُض بها هظا مً حهت، ومً حهت ؤزغي جىبهذ بٌٗ الدكَغ

 صعاؾدىا هظه الالتزاماث واإلاؿاولُاث التي جل٘ ٖلى هظه الجهت بكيل مفهل.هفاًت اللىاٖض الٗامت بدىُٓمها، لهظا وان البض مً ؤن هىضح في 

حهاث الخهضًم ؤلالىترووي، ، قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت، قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت، التزاماث ملضمي زضماث الكلماث املفتاحيت: 

 الخهضًم، مؿاولُت ملضمي زضماث الخهضًم.

Abstract: 

This study aims to introduce the regulations governing digital signature authentication authorities, by 

explaining the concept of digital signature authentication authorities, their work mechanisms and the 

certificates they issue. Digital authentication authorities verify the identity of the contracting parties 

electronically, ensure safety of correspondence exchanged between them, and provide a safe electronic 

environment for parties to the digital transactions. 

Due to the important mission assigned to digital signature authentication authorities, many international and 

Arab legislations have laid out responsibilities which the authentications service providers must adhere to on 

one hand, and on the other hand, some legislations have paid attention to the importance of regulating the 

responsibility of such entities and have issued special relevant laws considering that the general laws were 

not enough for regulating them. Therefore, it was necessary for us in this study to explain the commitments 

and responsibilities which should be assumed by such entities in details. 

Key words: digital signature authentication authorities, digital signature authentication certificate, foreign 

digital signature authentication certificate, commitments of authentication service providers, responsibility 

of authentication service providers. 
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 :املقدمت

ا في جىى ٌكهض الٗالم وبكيل هبير جُىعا هائال و لىحُت ٖالم الاجهاالث ختى ؤنبدذ وؾائل ى مدؿاٖع

لى عؤؾها ؤلاهترهذ وؾائل ال ًمىً الاؾخٛىاء ٖنها، فبٗض ؤن  واهذ الاجهاالث حٗخمض ٖلى الهاجف الاجهاالث الخضًثت ٖو

غح٘  زم الفاهـ والخلىـ، ْهغث قبىت ؤلاهترهذ وؤنبدذ الىؾُلت اإلاثلى في الاًهاٌ وهلل اإلاٗلىماث وجلضًمها، ٍو

ت نٛيرة ًمىً ألي شخو ؤن  طلً للخلضم الٗلمي الهائل في قبياث الاجهاٌ الغكمُت، ختى ؤنبذ الٗالم مجغص كٍغ

برم جهغفا م٘ آز  غ في ؤي ميان في الٗالم في لخٓاث مً زالٌ الخاؾب آلالي .ًداوع ٍو

ت، وان  فثىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث ٖاصث بفائضة هبيرة ٖلى الٗالم، ولخدلُم اللضع ألاهبر مً الفائضة للبكٍغ

 البض مً جىُٓم الخهغفاث اإلابرمت بين ألافغاص، وبًجاص كىاٖض كاهىهُت مىاؾبت لها.

ت، وان مً الُبُعي ؤن ًهاخبها ْهىع وؾائل حضًضة ؤو بضائل مبخىغة وفي ْل هظه الخُىعاث ال كضًضة الؿٖغ

ٚير ماصًت جدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاٗامالث التي ججغي ٖبر وؾائِ بلىتروهُت، فٓهغ الخىكُ٘ ؤلالىترووي هبضًل للخىكُ٘ 

ضًت اإلااصًت وهي بدم وؾائل الىخابي الخللُضي واهدكغث اإلادغعاث ؤلالىتروهُت هبضًل للمدغعاث ؤو ألاوعاق الخللُ

 .1وؤصواث الخيىمت ؤلالىتروهُت ؤو ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت التي جضاع بال ؤوعاق

وبىحىص ؤؾالُب مخُىعة الزتراق قبىت "ؤلاهترهذ"، واهذ الخاحت ماؾت بلى خماًت هظه اإلاٗلىماث واإلادافٓت 

تها فيلما ػاصث اإلاٗامالث ٖبر الكبىت وان مً الًغوعي  والىاحب خماًتها، وهظلً وان الؿعي وعاء ابخياع ٖلى ؾٍغ

ىُت يغوعة بًجاص َغف زالث مداًض،  ٗاث الضولُت والَى َغق لخماًت الخىكُ٘ ؤلالىترووي، لظا فلض اعجإث الدكَغ

ُفخه جىزُم الٗالكاث التي جخم بين ألاشخام الظًً ٌٗخمضون ٖلى الىؾائِ ؤلالىتروهُت زانت قبىت ألاهترهذ  ْو

هم، وهظا الُغف هى حهت الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي، خُث جلىم هظه الجهت بخىزُم اإلاٗامالث إلبغام ٖلىص

ؤلالىتروهُت والبُاهاث اإلاخباصلت بها، وبهفت زانت جلىم بخىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي لدكهض بصخت هظا الخىكُ٘ صون 

وي آلامً ًخُلب َغكا ووؾائل جامً جدلُله ؤن جيىن لها مهلخت شخهُت بظلً، بط ؤن اؾخسضام الخىكُ٘ ؤلالىترو

ائف اإلاُلىبت وجثبذ مهضاكُخه، وول طلً جلىم به هظه الجهت  .2للْى

 

 

                                                           
، حبوث مؤدتر األعمال ادلصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون  -تعريفو، مدى حجيتو يف اإلثبات -صلوى أبو ىيبة، التوقيع اإللكرتوين -1

 .429، اجمللد االول، ص: 2003-12-10وصناعة ديب ،جامعة االمارات العربية ادلتحدة،وغرفة جتارة 
  

، جامعة النجاح،كلية آالء أمحد زلمد حاج علي، التنظيم القانوين جلهات التصديق على التوقيع اإللكرتوين، رسالة قدمت لنيل دبلوم ادلاسرت يف القانون اخلاص -2
 .1، ص: 2013ني، السنة اجلامعية الدراسات العليا ، نابلس، فلسط
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 إشكاليت البحث:

ًثير مىيٕى الضعاؾت بقياال كاهىهُا ًخمثل في، صوع ماؾؿت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت  في خماًت الخىكُ٘ ؤلالىترووي 

ؼ الثلت وألامان في اإلاٗامالث ؤلا لىتروهُت  في ْل الاهدكاع الىبير للخٗامل ٖبر قبىت ؤلاهترهذ واؾخدضار اؾالُب وحٍٗؼ

خفٕغ ٖنها ٖضة ؤؾئلت:  مخُىعة الزتراكها؟ ٍو

 ماهي َبُٗت ٖمل الجهاث التي جلىم بالخهضًم ؤلالىترووي؟ -

 ما هي الكهاصاث التي جهضعها، ومضي حجُت قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت في الازباث؟ -

ماهي الالتزاماث التي جل٘ ٖلى ٖاجم حهاث الخهضًم ؤلالىترووي، وما هى هُاق اإلاؿاولُت اإلاترجبت ًٖ ؤلازالٌ  -

 بهظه الالتزاماث؟

 مىهج البحث:

ُت، ؾِخم بجبإ اإلاىهج الخدلُلي واإلالاعن،  لغنض ومٗالجت ؤلاقيالُت التي ًثيرها اإلاىيٕى ولإلحابت ٖلى الدؿائالث الفٖغ

ت، والىهىم اللاهىهُت اإلاىٓمت للمىيٕى وجدلُلها، وملاعهتها بين الٗضًض مً بدُث ًخم حم٘  اإلاٗلىماث الىٍٓغ

يرهم وهظا بٌٗ الاجفاكُاث واللىاهين  ٘ الفلؿُُني واإلاهغي واإلاٛغبي وؤلاماعاحي ٚو ٗاث اإلاسخلفت والدكَغ الدكَغ

 ألاحىبُت هلاهىن ألاووؿُتراٌ وؤخيام الخىحيهاث ألاوعوبُت.

 

 ألاول: ماهيت جهاث التصدًق إلالكترووي املبحث

خم       للخدلم مً صخت الخىكُ٘ فالبض مً وحىص حهت مىزىق بها لغبِ شخو ؤو هُان بُٗىه بالخىكُ٘، ٍو

، 1طلً باؾخسضام َغف زالث مداًض ًُلم ٖلُه ملضم زضماث الخهضًم ؤو مىعص زضماث الخهضًم ؤو حهت الخىزُم

خجلى صوع هظه الجهاث في جدضًض ت اإلاخٗاملين في الخٗامالث ؤلالىتروهُت وهظلً الخدلم مً مًمىن هظه  ٍو هٍى

، لظا ؾىدىاٌو هظا اإلابدث مً زالٌ بُان مفهىم حهت الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي 2الخٗامالث وؾالمتها وحضًتها

(، وهظلً الخضًث ًٖ قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت وحجُتها  والكهاصاث التي جهضعها ) اإلاُلب ألاٌو

 )اإلاُلب الثاوي(.
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 إلالكترووي والشهاداث الصادرة عنها املطلب ألاول: مفهوم جهت التصدًق

حٗغف حهت الخهضًم ؤلالىترووي بإنها : حهت ؤو مىٓمت ٖامت ؤو زانت مؿخللت ومداًضة جلىم بضوع الىؾُِ بين 

ُلم ٖلى هظه الجهت اإلاخٗاملين، لخىزُم مٗامالتهم ؤلالىتروهُت، وطلً بةنضاع  قهاصاث الخهضًم الالػمت لهم، ٍو

 .1ملضم زضماث الخهضًم

، هي هُئت Certification service providerؤو ملضم زضمت الخهضًم Certification-Authorit فجهت الخىزُم 

اث مسخلفت مً   مً زالر مؿخٍى
ً
الؿلُت جإحي في ٖامت ؤو زانت حٗمل جدذ بقغاف الؿلُت الخىفُظًت، وجخيىن ٚالبا

غاف اإلاغزو لهم  اإلاغجبت الٗلُا "الؿلُت الغئِؿت"، وهي جسخو بالخهضًم ٖلى جىىىلىحُا ومماعؾاث حمُ٘ ألَا

بةنضاع ؤػواج مفاجُذ الدكفير ؤو قهاصاث جخٗلم باؾخسضام جلً اإلافاجُذ، جليها في اإلاغجبت الثاهُت "ؾلُت الخهضًم" 

اإلافخاح الٗام ألخض اإلاؿخسضمين ًىاْغ بالفٗل اإلافخاح الخام لظلً وهي حهت زانت بٗملُاث الخهضًم ٖلى ؤن 

اإلاؿخسضم، وفي مؿخىي ؤصوى جإحي "ؾلُت حسجُل مدلُت" ومهمتها جللي الُلباث مً ألاشخام  الغاٚبين في الخهٌى 

ت وشخهُت هاالء اإلاؿخسضمين ومىذ قهاصاث ج -الٗام والخام -ٖلى ؤػواج مفاجُذ الدكفير هضًم والخإهض مً هٍى

 .2جفُض جىكُ٘ الٗمالء

وكض ٖغفذ كىاٖض كاهىن ألاووؿُتراٌ الىمىطجي بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ملضم زضماث الخهضًم بإهه: " 

جىػ ؤن ًلضم زضماث ؤزغي طاث نلت بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت "  .3شخو ًهضع قهاصاث، ٍو

اع ألاوعوبي للخىكُ٘ ؤلالىتر ووي فلض ٖغفه بإهه " ول شخو كاهىوي َبُعي ؤو ؤما الخىحُه ألاوعوبي بكإن ؤلَا

 .4مٗىىي ًهضع قهاصاث جىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي، ؤو ًخىلى زضماث ؤزغي مغجبُت بالخىكُ٘ ؤلالىترووي "

غفها في اإلاغؾىم عكم  في خين ؤن اإلاكٕغ الفغوس ي ؤَلم ٖلُه ؤؾم "اإلايلف بسضمت الخىزُم ؤلالىترووي" ٖو

بإنها": ول شخو ًهضع قهاصاث بلىتروهُت او ًلضم زضماث ؤزغي مخٗللت  2001ماعؽ  30( الهاصع في 272/2001)

 .5بالخىكُ٘ ؤلالىترووي"

ٗاتها التي جخٗلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت بمؿإلت جىُٓم حهاث  ؤما بسهىم الضٌو الٗغبُت فلض اهخمذ حل حكَغ

لخىكُ٘ ؤلالىترووي، وبوكاء هُئت جىمُت نىاٖت الخهضًم ؤلالىترووي، وبالغحٕى بلى اللاهىن اإلاهغي الخام بدىُٓم ا

 مً ؤي حٍٗغف لجهت الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي بال ؤن الالئدت الخىفُظًت
ً
 6الخىىىلىحُا اإلاٗلىماث، هجضه زالُا
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( حهاث الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي بإنها:" الجهاث اإلاغزو لها بةنضاع 1/6لهظا اللاهىن ٖغفذ في اإلااصة )

 هاصة الخهضًم ؤلالىترووي وجلضًم زضماث جخٗلم بالخىكُ٘ ؤلالىترووي".ق

ؤما اإلاكٕغ الفلؿُُني، فلض ٖغف في اإلااصة ألاولى مً مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني 

خ 2004لؿىت  ؿخلم ٍو هغف في مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بإهه:" ول شخو َبُعي ؤو اٖخباعي ًيش ئ َو

لضم زضماث ؤزغي طاث ٖالكت بالخىكُ٘ ؤلالىترووي"  .1قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ٍو

لؿىت  83هما ٖمل اإلاكٕغ الخىوس ي ٖلى جىُٓم ٖمل مؼوصي زضماث اإلاهاصكت بكيل مفهل في اللاهىن 

ىُت للمهاصكت ؤلا 2000 لىتروهُت" هجهت بقغافُه اإلاخٗلم باإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت، بط ؤوكإث "الىوالت الَى

وعكابُت ٖلى ٖمل مؼوصي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت، خُث ٖغفها الفهل الثاوي مً هفـ اللاهىن بإنها:" ول 

ؿضي زضماث ؤزغي طاث  خهغف في قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت َو ؿلم ٍو شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًدضر َو

 .2ٖالكت باإلمًاء ؤلالىترووي"

، وؤهخفى 53.053ٕغ اإلاٛغبي لم ًلم بخٍٗغف ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت في اللاهىن ؤما باليؿبت للمك

خماص الهدؿاب هظه الهفت.  بخدضًض الكغوٍ الىاحب جىافغها في َالب الٖا

هظه اإلاهام بالىوالت الىَىُت لخلىين اإلاىانالث بٗىـ اإلاكٕغ  53.05وكض ؤهاٍ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في اللاهىن 

ىُت لخلىين اإلاىانالث جبلى الفغوس ي ا خماص الفغوؿُت للخهضًم، خُث ؤن الىوالت الَى لظي ُٖنها وؾماها بلجىت الٖا

ت والاؾخلالٌ اإلاالي ؤخضزذ لضي الىػٍغ ألاٌو بملخط ى اللاهىن عكم  ، 24.96ماؾؿت ٖمىمُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

، وبظلً فهي حٗض بمثابت الجهاػ الؿاهغ ٖلى جىُٓم هظه 4ُتومهمتها جخجلى في جضبير مجاٌ ؤلاهترهذ وباإلاهاصكت ؤلالىتروه

ت ، وطلً باإلقغاف ٖلى ٖملهم والخإهض مً مضي التزامهم بلغاع الترزُو 5هظه اإلاهام مً الىاخُت الخىُٓمُت وؤلاصاٍع

 والامخثاٌ لبىىصه.

بلُه مً  بن الهضف الغئِس ي مً بوكاء حهاث مسخهت بةنضاع قهاصاث جهضًم بلىتروهُت هى جمىين اإلاغؾل

ت اإلاغؾل ونالخُت جىكُٗه، فمً ؤهم واحباث ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت هى بنضاع  الخإهض مً هٍى

 قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت.

فكهاصة اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت هي جلً الكهاصاث التي جهضع مً حهت مٗخمضة ومغزهت مً كبل الضولت إلزباث 

شخو مٗين اؾدىاصا الى بحغاءاث جىزُم مٗخمضة، وهظه الكهاصاث ًلهض مً الخهٌى  وؿبت الخىكُ٘ ؤلالىترووي بلى
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ٖليها جإهُض وؿبت عؾالت البُاهاث ؤو الٗلض ؤلالىترووي بلى مهضعه، وؤن الخىكُ٘ ؤلالىترووي هى جىكُ٘ صخُذ وناصع 

 .1ممً وؿب بلُه

ىكُٗاث ؤلالىتروهُت قهاصة الخهضًم وكض ٖغفذ اإلااصة الثاهُت مً كاهىن ألاووؿُتراٌ الىمىطجي بكإن الخ

 ؤلالىترووي بإنها: " عؾالت بُاهاث ؤو سجال آزغ ًاهضان الاعجباٍ بين اإلاىك٘ وبُاهاث اوكاء الخىكُ٘ ".

ؤما الخىحُه ألاوعوبي فلض ٖغف في اإلااصة الثالثت الكهاصة ؤلالىتروهُت بإنها: جغبِ بين ؤصاة الخىكُ٘ وبين شخو 

( وجلىم بمىذ هظه الكهاصة 1الخىكُ٘ مً زالٌ اؾدُفاء الكغوٍ الىاعصة باإلالخم عكم ) مٗين وجاهض شخهُت ناخب

 .2(2حهت مسخهت بخلضًم هظه الخضماث بٗض اؾخفاء الكغوٍ اإلالضمت باإلالخم عكم )

ؤما اللاهىن الفغوس ي والظي ؤَلم ٖليها الكهاصة ؤلالىتروهُت فٗغفها بإنها: " وزُلت في قيل بلىترووي جاهض 

 .3ت بين بُاهاث الخدلم مً الخىكُ٘ واإلاىك٘ "الهل

في اإلااصة ألاولى بإنها: " الكهاصة التي جهضع  2004لؿىت  15وكض ٖغفها كاهىن الخىكُ٘ ؤلالىترووي اإلاهغي عكم 

 مً الجهت اإلاغزو لها بالخهضًم وجثبذ الاعجباٍ بين اإلاىك٘ وبُاهاث اوكاء الخىكُ٘ ".

اإلااصة ألاولى مً مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت قهاصة اًًا ٖغف اإلاكٕغ الفلؿُُني في 

 اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بإنها: " عؾالت بُاهاث ؤو ؤًت وزُلت ؤزغي ًاهضان الاعجباٍ بين اإلاىك٘ وبُاهاث بوكاء الخىكُ٘ ".

اللاهىهُت قهاصة اإلاهاصكت اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث  53.05ولم  ٌٗغف اإلاكٕغ اإلاٛغبي في كاهىن 

ُفتها في اإلااصة الٗاقغة، بيىنها الىؾُلت التي جثبذ الٗالكت بين اإلاُُٗاث التي جمىً مً  ؤلالىتروهُت وبهما هو ٖلى ْو

 ، وؤياف اإلاكٕغ بإن هظه الكهاصة حٗض ٖلى ؾىض بكيل بلىترووي.4الخدلم مً الخىكُ٘ ؤلالىترووي واإلاىك٘

 :5ين مً قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُتو اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٌٗغف هٖى

قهاصة مامىت، ٌكتٍر فيها ؤن حؿلم مً ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت مٗخمضة مً الؿلُت الخيىمُت  -

ت مً اإلاُُٗاث.  اإلايلفت بالخىىىلىحُاث الخضًثت وجخًمً مجمٖى

قهاصة بؿُُت، وهي التي جهضع مً حهت جهضًم ٚير مٗخمضة، ؤو مً حهت جهضًم مٗخمضة وال جخًمً ول   -

 ؤو بٌٗ اإلاُُٗاث التي هو ٖليها اللاهىن.
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 في إلاثباث املطلب الثاوي: شهاداث املصادقت إلالكتروهيت ألاجىبيت وحجيتها

، لظلً وان مً الًغوعي جيكإ الخهغفاث ؤلالىتروهُت في وؾِ افتراض ي ال ٌٗترف        بالخضوص الجٛغافُت للضٌو

تراف بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت وبكهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت، ألهه صون طلً ؾًُُغ مؼوصو زضماث  الٖا

، وألحل جفاصي مثل هظه 1الخهضًم ٚلى الخهٌى ٖلى جغازُو مً بلضان مخٗضصة، وهى ؤمغ ٌؿخدُل الالتزام به ٖملُا

تراف بخلً الخىكُٗاث والكهاصاث الهاصعة ؤلاقيا ٗاث اإلالاعهت ٖلى جىُٓم مؿإلت الٖا لُاث فلض ٖملذ مسخلف الدكَغ

ملذ ٖلى وي٘ قغوٍ ومٗاًير لالٖتراف بها.  بكإنها، ٖو

هظه  2001مً كاهىن ألاووؿتراٌ الىمىطجي الخام بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت لؿىت  12فلض هٓمذ اإلااصة 

ٖلى  12ٖتراف بالكهاصاث والخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ألاحىبُت، خُث ههذ الفلغة ألاولى مً اإلااصة اإلاؿإلت ماهضة ٖلى الا 

غ ما بطا واهذ الكهاصاث ؤو الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؾاعي اإلافٌٗى كاهىهُا، ؤو مضي  وىنهما هظلً، ال ًىلى  ؤهه:" لضي جلٍغ

 اٖخباع إلاا ًلي:

 ؤو ًيكإ ؤو ٌؿخسضم فُه الخىكُ٘ ؤلالىترووي.اإلاىك٘ الجٛغافي الظي جهضع فُه الكهاصة  -

 اإلاىك٘ الجٛغافي إلايان ٖمل اإلاهضع ؤو اإلاىك٘". -

ًخطح مً هظه الفلغة ؤن كاهىن ألاووؿُتراٌ بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت، لم ٌُٗي ؤي اٖخباع إلايان وبلض 

 لهظه ال
ً
 صولُا

ً
كهاصة والخىكُ٘ ؤلالىترووي وي جخالءم م٘ نضوع الكهاصة والخىكُ٘ ؤو ميان اؾخٗمالها، بل ؤُٖى َابٗا

ٗاث مغاحٗت هظه  َبُٗت اإلاٗامالث اإلابرمت ٖبر قبىت ؤلاهترهذ الضولُت، لىىه وي٘ بٌٗ الخدفٓاث التي جدُذ للدكَغ

الكهاصاث إلاضي اؾدُفائها لٗىانغ الثلت وألامان للبىلها، وطلً ما ههذ ٖلُه  الفلغة الثاهُت مً هفـ اإلااصة ٖلى 

ت" الظي للكهاصة ؤهه:" ًي ت"اإلافٌٗى اللاهىوي هفؿه في "الضولت اإلاكتٖر ىن للكهاصة التي جهضع زاعج "الضولت اإلاكتٖر

ل". ا مً كابلُت الخٍٗى ت" بطا واهذ جدُذ مؿخىي ميافئا حىهٍغ  التي جهضع في" الضولت اإلاكتٖر

ٗاث هظه اإلاؿإلت منها مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة  ؤلالىتروهُت الفلؿُُني لؿىت وكض جبيذ مٗٓم الدكَغ

مً اإلاكغوٕ " حٗخبر الكهاصاث الهاصعة مً اإلاؼوص في ؤي بلض آزغ هكهاصاث ناصعة مً  84، خُث ههذ اإلااصة 2004

تراف بظلً في بَاع اجفاكُت اٖتراف مخباصٌ جبرمها الهُئت " ، في خين ؤن اإلاكٕغ 2اإلاؼوص اإلاىحىص في فلؿُين بطا جم الٖا

ف بحجُت الكهاصاث ألاحىبُت صون الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ألاحىبُت وفلا للماصة الؿابم طهغها، بال الفلؿُُني كض ؤٖتر 

( ؤٖترف بحجُت الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت 42-40-39في اإلاىاص ) 2017( لؿىت 15ؤهه م٘ نضوع كغاع بلاهىن عكم )

ئت مً اإلاكٕغ الفلؿُُني هٓغا إلاا لهظه ا  إلاؿإلت مً ؤهمُت كهىي.ألاحىبُت، وهظه حٗخبر زُىة حٍغ

                                                           
1
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تراف اإلاكغوٍ  2005ؤما اإلاكٕغ اإلاهغي فلض ؤكغ في الالئدت الخىفُظًت لؿىت  بكإن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الٖا

 .1بكهاصاث الخىزُم ألاحىبُت

وكض ؤٖخبر اإلاكٕغ الخىوس ي قهاصاث اإلاهاصكت الهاصعة ًٖ مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اإلاىحىصة بضولت 

والكهاصاث الهاصعة ًٖ مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اإلاىحىص بالجمهىعٍت الخىوؿُت، وطلً متى جم ؤحىبُت 

ىُت للمهاصكت ؤلالىتروهُت م٘ الضٌو ألازغي،  تراف يمً اجفاكُت اٖتراف مخباصٌ جبرمها الىوالت الَى جىُٓم هظا الٖا

 .2000لؿىت  83لىتروهُت الخىوس ي عكم مً كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلا 23وهظا ما هو ٖلُه الفهل 

و هظلً ؾاوي اإلاكٕغ اإلاٛغبي بين هظه الكهاصاث اإلاؿلمت مً كبل ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت 

مً كاهىن الخباصٌ ؤلالىترووي  22اإلاىحىصًً في الخاعج وبين اإلاؿلمت مً مؼوصًً صازل اإلاٛغب وطلً في اإلااصة

تراف بالكهاصة ؤو ملضم زضمت اإلاهاصكت في بَاع اجفاق ، ولى53.05للمُُٗاث اللاهىهُت  ىه اقتٍر للبىلها يغوعة الٖا

تراف اإلاخباصٌ بين اإلاٛغب وبلض بكامت ملضم الخضماث  فُه، ؤو اجفاق زىائي بااٖل
ً
غاف ٌٗخبر اإلاٛغب َغفا ، 2مخٗضص ألَا

ت راف بالخىكُٗاث ألاحىبُت، وبن وان وهالخٔ ؤن ول مً اإلاكٕغ اإلاٛغبي والخىوس ي واإلاهغي لم ًخُغكا إلاؿإلت الٖا

ٗاث الضولُت التي  تراف بالكهاصة ألاحىبُت هى اٖتراف بالخىكُ٘ ؤلالىترووي ألاحىبي، فهىان الٗضًض مً الدكَغ الٖا

دت  .3ؤقاعث الى طلً بىهىم نٍغ

 جهاث التصدًق إلالكترووي املبحث الثاوي: واجباث ومسؤولياث

ٗاث ٖلى جىُٓم ٖمل حهاث الخهضًم ؤلالىترووي والكهاصاث التي جهضعها، وهظلً ويٗذ  ٖملذ الٗضًض مً الدكَغ

ٗاث  الٗضًض مً الالتزاماث التي ًجب ٖلى ملضمي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي الخلُُض بها، وكض جىبهذ بٌٗ الدكَغ

طلً لٗضم هفاًت اللىاٖض الٗامت بدىُٓمها، في بلى ؤهمُت جىُٓم مؿاولُت هظه الجهاث فىيٗذ لها ههىنا زانت و 

ٗاث ًٖ طلً،  لظا ؾىدىاٌو هظا اإلابدث مً زالٌ بُان التزاماث ملضمي زضماث الخهضًم خين ؤٚفلذ بٌٗ الدكَغ

(، وهظلً الخضًث ًٖ اإلاؿاولُت اإلاترجبت ٖليهم )اإلاُلب الثاوي(.  ؤلالىترووي )اإلاُلب ألاٌو

 خدماث التصدًق إلالكترووياملطلب ألاول: التزاماث مقدمي 

بن ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي ًًمً جىفير ألامان اللاهىوي للمؿخسضمين وهى ألامغ الظي مً قإهه ؤن  

اصي بلى اػصهاع الخجاعة ؤلالىتروهُت. ضا مً الثلت في اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت، ٍو  ًًفي مٍؼ

ت مً ؤهم الالتزاماث الغئِؿُت التي جل٘ ٖلى ٖاجم هُئا ث الخىزُم ؤلالىترووي، وهى الالتزام بالخفاّ ٖلى ؾٍغ

 لخهىنُت هظه البُاهاث واعجباَها بالُاب٘ الصخص ي، فال ًجب وكغها بال 
ً
البُاهاث الصخهُت للمىك٘، وطلً هٓغا

                                                           
 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع ادلصري وبإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ادلعلومات. 2005لسنة  109، من قرار 21راجع ادلادة  -1
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الث وفلا إلاا ٌؿمذ به اللاهىن، وهظا وله لضٖم الثلت بين اإلاخٗاملين بالىؾائل ؤلالىتروهُت، زانت وؤن مٗٓم اإلاٗام

ؤلالىتروهُت جخم بين ؤشخام ال ًخٗاعفىن فُما بُنهم، فلىال هظه الًماهاث إلاا ؤكبل ألاشخام ٖلى ببغام الٗلىص 

 .1واجمام الهفلاث وحؿلُم بُاهاتهم الصخهُت للٛير

لتزم ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي َبلا للخىحُه ألاوعوبي  بكإن الخىكُ٘ ؤلالىترووي،  99/93هظا ٍو

مال بى ت اإلاٗلىماث الصخهُت، هما ًجب ٖلُه ؤن ًخللى اإلاٗلىماث طاث ٖو و اإلااصة الثامىت مىه بالخفاّ ٖلى ؾٍغ

ده مىه، بكٍغ ؤن جيىن هظه  الُاب٘ الصخص ي بكيل مباقغ مً الصخو اإلاٗني هفؿه، ؤو بىاء ٖلى مىافله نٍغ

ت الؾخسغاج قهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت ؤو خفٓها   .2اإلاٗلىماث يغوٍع

اليؿبت للمكٕغ الفغوس ي فلم ًىعص ؤي هو ًخٗلم بالتزاماث ملضمي زضمت الخهضًم ؤلالىترووي ولم ًدضص ؤما ب

هُاق مؿاولُتهم، لىً هظا ألامغ ال ًسغج ًٖ هُاق ألاخيام الىاعصة في الخىحُه ألاوعوبي اإلاخٗللت باإلاؿاولُت، وىن 

 .3ؤخيام الخىحُه حكمل صٌو الاجداص ألاوعوبي ومنها فغوؿا

ؤلؼم اإلاكٕغ الفلؿُُني حهت الخىزُم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي بالخفاّ ٖلى اإلاٗلىماث التي جدهل ٖليها  وكض

مً مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث  36مً اإلاكترهين، خُث ال ًجىػ لها بفكاء ما فيها مً ؤؾغاع، هظا ما ؤهضجه اإلااصة 

" ًجب ٖلى اإلاؼوص اؾخٗماٌ وؾائل مىزىق بها ، خُث جىو ٖلى ؤهه:2004والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني لؿىت 

 لىغاؽ الكغوٍ 
ً
إلنضاع وحؿلُم وخفٔ الكهاصاث، واجساط الىؾائل الالػمت لخماًتها مً التزوٍغ والخضلِـ وفلا

 مً هظا اللاهىن". 34اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

غي ؤخض  ُت اإلاٗلىماث التي ال ًجىػ بفكائها، ٍو : ؤن اإلاٗلىماث التي 4الباخثينفي خين لم ًدضص اإلاكغوٕ ، هٖى

ًدٓغ بفكائها هي اإلاٗلىماث طاث الُاب٘ الصخص ي التي جدهل ٖليها هظه الجهت مً اإلاكترهين، واإلاٗلىماث طاث 

فها بإنها: " ول مٗلىمت حؿمذ بالخٗغف ٖلًُ ؤو ٖلى ويُٗخً ؤو ٖاصاجً او جدغواجً،  الُاب٘ الصخص ي ًمىً حٍٗغ

ذ وهي مُُٗاث مً خلً الاخخفاّ ب ها لىفؿً ؤو مضها لٛيرن ولىنها جبلى ملىً وخضن فال ٌؿمذ اللاهىن بالخفٍى

 .5فيها للٛير"

، ؤهه ًجىػ لجهت الخهضًم ؤن 2004هما ًبين مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني لؿىت 

اإلاىافلت الىخابُت الىعكُت ؤو جيكغ بٌٗ اإلاٗلىماث الصخهُت التي خهلذ ٖليها مً اإلاكترهين، بكٍغ الخهٌى ٖلى 
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ؤلالىتروهُت الىاضخت اإلاباقغة مً اإلاكترن، فال ًىفي ليكغ جلً اإلاٗلىماث مجغص الخهٌى ٖلى اإلاىافلت الًمىُت مً 

 .1اإلاكترن

( 53.05مً كاهىن الخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت عكم ) 21ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي، فلض ؤقتٍر في اإلااصة 

 باهه:" ٌكت
ً
خماص ماؾؿا خماص الهدؿاب نفت ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ؤن ًيىن َالب الٖا ٍر مً ؤحل الٖا

 ٖلى قغوٍ جلىُت جًمً:
ً
 في قيل قغهت ًىحض ملغها الاحخماعي بتراب اإلاملىت وؤن ًيىن مخىفغا

ت  ُت والىزىق بسضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت التي ًلضمها، والؾُما ما ًخٗلم بالؿالمت الخلى - ؤ الدكفيًر

ائف التي جلىم بها هٓم ووؾائل الدكفير اإلالترخت مً لضهه.  الخانت بالْى

ت اإلاُُٗاث اإلاخٗللت بةوكاء الخىكُ٘ ؤلالىترووي التي ًلضمها اإلاىك٘. - ب  ؾٍغ

وللض وي٘ اإلاكٕغ اإلاهغي التزاما ٖلى ٖاجم حهت الخهضًم ًخًمً وي٘ مخُلباث فىُت وجلىُت مامىت جخفم 

ٖلى هٓم جإمين وخماًت  مً الالئدت الخىفُظًت 12ىكُ٘ ؤلالىترووي وكىاٖض البُاهاث، خُث ههذ  اإلااصة م٘ خماًت الخ

اإلاٗلىماث الىاحب جىافغها لضي مؼوص زضماث الخهضًم، وبِاؾخٗغاى الىو ًدبين يغوعة جىافغ الخجهيزاث اإلااصًت 

مخياملت لٗىانغ الخىكُ٘ ؤلالىترووي، خُث ههذ مً ألاحهؼة و اإلاخسههين اإلاخٗاملين ٖلى جلً ألاحهؼة وفم مىٓىمت 

ٖلى ؤهه ًجب ؤن جخىفغ لضي َالب الخهٌى ٖلى جغزُو بةنضاع قهاصاث الخهضًم ؤلالىترووي ؤهٓمت زانت بخإمين 

 .2اإلاٗلىماث، وخماًت البُاهاث، وجىُٓم زام بةنضاع الكهاصاث وبصاعة اإلافاجُذ وفلا إلاٗاًير فىُت وجلىُت

مً كاهىن الخىكُ٘ ؤلالىترووي اإلاهغي، بىهها ٖلى ؤن بُاهاث الخىكُ٘ ؤلالىترووي  21اإلااصة هظا ما ؤهضث ٖلُه 

ت وال ًجىػ إلاً كضمذ بلُه ؤو  واإلاٗلىماث التي جلضم بلى الجهت اإلاغزهت بةنضاع قهاصاث الخهضًم ؤلالىترووي ؾٍغ

مً احله، وطلً جدذ َائلت حؿلُِ  ؤجهل بها بدىم ٖمله بفكائها للٛير ؤو اؾخسضامها في ٚير الٛغى الظي كضمذ

 ٖلىباث حىائُت.

وكض ؤلؼم اللاهىن الخىوس ي للمباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت، مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اؾخٗماٌ 

وؾائل مىزىق بها إلنضاع وخفٔ الكهاصاث واجساط الىؾائل الالػمت لخماًتها مً الخللُض والخضلِـ، خُث ههذ اإلااصة 

لى ؤهه:" ًخٗين ٖلى مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بنضاع وحؿلُم وخفٔ الكهاصاث واجساط الىؾائل مىه ٖ 13

 .3مً هظا اللاهىن" 12الالػمت لخماًتها مً الخللُض والخضلِـ وفلا لىغاؽ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلُه بالفهل 

ت واإلاٗلىماث طاث الُاب٘  بلى حاهب التزام مؼوص ؤو ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بالخفاّ ٖلى الؿٍغ

 الصخص ي، جىحض ٖضة التزاماث جل٘ ٖلى ٖاجله هظهغ منها:
                                                           

 ، منشور على ادلوقع:2016نوفمرب ، 29شادي عبد الفتاح، قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية الفلسطينية،  -1
www.mohamah.com  5/7/2020، تاريخ االطال.  

 .154فهمي، مرجع سابق ، ص: خالد مصطفى  -2
أوت 11يتعلق بادلبادالت والتجارة اإللكرتونية التونسي ، ادلنشور يف الرائد الرمسي   اجلريدة الرمسية،، يف  2000اوت  9مؤرخ يف  2000لسنة  83قانون عدد  -3

2000. 

http://www.mohamah.com/
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  .الالتزام بالخدلم مً صخت البُاهاث اإلالضمت 

ًلتزم ملضم زضماث الخهضًم ؤلالىترووي بالخدلم مً صخت البُاهاث اإلالضمت مً ألاشخام اإلاهضع لهم 

ٗخبر هظا الالتزام ؤهثر قهاصاث الخهضًم ونفاتهم اإلاميزة والتي جمذ ا إلاهاصكت ٖليها وجًمُنها في الكهاصة، َو

ُفي  الالتزاماث صكت ووحىبا للخدلم مىه باليؿبت لٗمل ملضم زضماث الخهضًم ؤلالىترووي وهى ًدخاج بلى َاكم ْو

 .1وفني مالئم ومخسهو لظوي الخبرة للخدلم مً البُاهاث اإلالضمت وؤهلُت الصخو الهاصعة له الكهاصة

  الم والىصح.الا  لتزام باإٖل

ؼ زلت  امًت، ومً ؤحل حٍٗؼ بن الخىكُ٘ ؤلالىترووي وؤلاحغاءاث الخلىُت اإلاٗضة لخُبُله حٗض بحغاءاث مٗلضة ٚو

اإلاخٗاملين بالخىكُ٘ ؤلالىترووي، ًل٘ ٖلى ٖاجم ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت الالتزام بةٖالم اإلاخٗاملين مٗه 

لت اؾ  .2خٗماٌ زضماجه وبىُفُت بوكاء الخىكُ٘ وهُفُت الخدلم مىهبكيل واضح وحلي بٍُغ

   التزام حهاث الخهضًم ؤلالىترووي بخٗلُم الٗمل بكهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت ؤو بلٛائها بطا ما جىفغ ؾبب

 ًىحب طلً.

ٗاث اإلالاعهت طلً الالتزام اإلاخٗلم بخٗلُم الٗمل بالكهاصة   مً الالتزاماث الغئِؿُت اإلاكترهت بين مٗٓم الدكَغ

ؤلالىتروهُت ؤو بلٛائها ٖىض خضور ؾبب ًلُني ًدخم طلً، فلض ًىحض خاالث مُٗىت ًيىن مً الىاحب فيها ٖضم 

 و الٛائها الٛاء وامال.التراخي في وكف الٗمل بالكهاصة ؤلالىتروهُت لفترة ماكخت ؤ

الث هلضًت ؤو سخب  وعٚم ؤن ؤلازالٌ بهظا الالتزام كض ًترجب ٖلُه آزاع زُيرة هٗلض نفلاث ؤو بحغاء جدٍى

ٗاث كض ؾىخذ  ؤمىاٌ ؤو انضاع ؤوامغ قغاء ؤو بُ٘ بكهاصاث بلىتروهُت ٚير صخُدت ؤو مكيىن بها، فةن بٌٗ الدكَغ

ذًٖ جىُٓم ؤخيامه، في خين جىاولخه حكَغ  .3ٗاث ؤزغي بكيل نٍغ

 ٖلى َالب الكهاصة ؤلالىتروهُت التزاماث لخدلُم الخىاػن اججاه ملضمي زضماث اإلاهاصكت 
ً
في اإلالابل جل٘ ؤًًا

 ؤلالىتروهُت هلخهها فُما ًلي:

ت البُاهاث واإلاُُٗاث اإلاخٗللت بالخىكُ٘ ؤلالىترووي واٖخباع ول  - التزام ناخب الكهاصة ؤلالىتروهُت بؿٍغ

 اصع ٖىه بلى ؤن ًثبذ ٖىؿه.جهغف ن

 لأليغاع بالٛير  -
ً
بباٙل ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ًٖ ؤي حُٛير للمٗلىماث التي جًمىتها الكهاصة مىٗا

 الظي حٗللذ خلىكهم ومهالخهم بخلً الكهاصة.

                                                           
ت شهادة ماسرت أكادميي يف احلقوق والعلوم السياسية، شعبة احلقوق، ختصص معيزي ندا، النظام القانوين للتصديق اإللكرتوين، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبا -1

 .10، ص: 2016-2015قانون العالقات الدولية اخلاصة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، السنة اجلامعية 
اإللكرتوين، رسالة قدمت للحصول على درجة ادلاجستري يف القانون اخلاص، جامعة الشرق االوسط عبري ميخائيل الصفدي، النظام القانوين جلهات توثيق التوقيع  -2

 .80، ص: 2009للدراسات العليا، كلية احلقوق ،عمان، السنة اجلامعية 
  .141زيد محزة مقدم، مرجع سابق ، ص:  -3
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ت اإلاٗ - ُُاث اإلاخٗللت هما ًدم لُالب الكهاصة بلٛاء الكهاصة ؤلالىتروهُت ٖىضما ًثاع بقياٌ خٌى بلاء ؾٍغ

بةوكاء الخىكُ٘ هدالت ؤولى وفي خالت زاهُت خين ًىٗضم فيها مُابلت اإلاٗلىماث اإلاًمىت في الكهاصة، وفي ٚير هاجين 

الخالخين فةن ول َلب زاعحها واٖتراى الٛير ٖليها، البض مً  اؾخهضاع خىم كًائي بىكف ؤلالٛاء َبلا لللىاٖض 

 الٗامت.

 .1ؤلالىتروهُت مىتهُت الهالخُتٖضم اؾخٗماٌ الكهاصة  -

 املطلب الثاوي: مسؤوليت مقدمي خدماث التصدًق إلالكترووي

اللىاٖض الٗامت لم جىٓم مؿاولُت الجهاث التي جهضع قهاصاث الخهضًم ؤلالىترووي ؾىاء فُما ًخٗلم 

ٌ لظلً جضزل اإلاكغ  ٌ ؤو ملضاع الخٍٗى ٖىن وويٗىا كىاٖض بكغوٍ كُام اإلاؿاولُت ؤو ألايغاع التي جىحب الخٍٗى

زانت لخىُٓم مؿاولُت هظه الجهت ًٖ ألايغاع التي جلخم بالٛير الظي اٖخمض ٖلى قهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت، 

غق الخسلو منها وألايغاع التي ٌٗىى ٖنها ، ولبُان جلً اإلاؿاولُت 2خُث هٓمىا كىاٖض زانت للُام اإلاؿاولُت َو

ٗاث ا  لضولُت والٗغبُت التي هٓمتها.بكيل مً الخفهُل ؾيخُغق بلى الدكَغ

( للخىكُٗاث ؤلالىتروهُت 99/1999بالغحٕى بلى الفلغة ألاولى مً اإلااصة الؿاصؾت مً الخىحُه ألاوعوبي عكم )

هجضها كض هٓمذ مؿاولُت حهاث الخهضًم في خالت ٖضم صخت البُاهاث التي جًمىتها قهاصة اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت 

زضماث الخهضًم مؿاوال ًٖ الًغع الظي ًخٗغى له الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗىىي  الهاصعة ٖنها، خُث ًيىن ماصي

 الظي اٖخمض ٖلى قهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت فُما ًخٗلم في الخاالث الخالُت:

ش الظي ًخم بنضاعها فُه، واقخمالها  -1 يمان صخت وافت البُاهاث اإلاخًمىت في الكهاصة اإلاىنىفت مً الخاٍع

 إلالغعة بسهىم قهاصة مٗخمضة )مىنىفت(.ٖلى وافت البُاهاث ا

ت في الكهاصة اإلاٗخمضة خاػ ٖلى  -2 الخدلم زالٌ لخٓت بنضاع الكهاصة مً ؤن ناخب الخىكُ٘ اإلادضص الهٍى

البُاهاث الخانت بةوكاء الخىكُ٘ اإلاُابم للبُاهاث الخانت بفدو الخىكُٗاث اإلالضمت ؤو اإلادضصة في 

 الكهاصة.

ت بةوكاء الخىكُ٘ وبفدو الخىكُ٘ ًمىً اؾخسضامها بهىعة جىمُلُت في الخدلم مً ؤن البُاهاث الخان -3

ين مً البُاهاث، بال بطا بغهً ٖلى ؤهه لم ًغجىب ؤي  خالت حؿُير ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي لىٖى

 زُإ.

 .3وجىٗلض مؿاولُت ماصي زضماث الخهضًم الظي ًهضع الكهاصة ؤلالىتروهُت إلاجغص زبىث مسالفت ألخض البىىص

                                                           
 .53.05من ق.ت.إ.م.ق رقم  27راجع ادلادة  -1
 .215القواعد اخلاصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين، مرجع سابق، ص: مرتضى عبد اهلل خريي،  -2
ة اجاية، كلية عليلوشتسعديت، عيطشطيطم، مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين، مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف القانون اخلاص، جامعة عبد الرمحن مري  -3

 87، ص: 2017-2016احلقوق، اجلزائر، السنة اجلامعية 
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ؤما كاهىن اإلاٗامالث والخجاعة ؤلالىتروهُت إلماعة صبي فلض هٓم الىاحباث التي جترجب ٖلى مؼوصي زضماث الخهضًم 

( ٖلى ؤهه " بطا خضزذ ؤًت ؤيغاع هدُجت لٗضم 24/4وخضص مؿاولُتهم ٖىض خضور ؤًت ؤيغاع، خُث هو في اإلااصة )

 لخهضًم مؿاوال ًٖ الخؿائغ التي ًخىبضها:صخت الكهاصة ؤو هدُجت ألي ُٖب فيها ًيىن مؼوص زضماث ا

 ول َغف حٗاكض م٘ مؼوص زضماث الخهضًم خٌى جلضًم الكهاصة. ( ؤ)

 ؤي شخو ؤٖخمض بهىعة مٗلىلت ٖلى الكهاصة التي ؤنضعها مؼوص زضماث الخهضًم.  ( ب)

مً زالٌ هظا الىو ًيىن مؼوص زضماث الخهضًم مؿاوال ًٖ ألايغاع التي جلخم بالصخو الظي حٗاكض مٗه 

 إلنضاع قهاصة مهاصكت ؤو ؤي شخو ؤزغ ؤٖخمض بهىعة مٗلىلت ٖلى هظه الكهاصة في خالخين:

 ٖضم صخت قهاصة اإلاهاصكت.-1

 وحىص ُٖب بها. -2

مؿاولُت زضماث الخهضًم جىٗلض ججاه ول َغف حٗاكض مٗه إلنضاع قهاصة اإلاهاصكت ؤو ؤي شخو اٖخمض بهىعة 

ان مً اإلاؿاولُت التي جلام في وحه مؼوص زضماث الخهضًم مٗلىلت ٖلى الكهاصة التي ؤنضعها، لظلً فة ن هىان هٖى

ألاولى: مؿاولُت ٖلضًت لىحىص ٖالكت )ٖلض( م٘ الصخو الظي جلضم بلُه بُلب إلنضاع الكهاصة، والثاهُت: مؿاولُت 

ت لٗضم وحىص ٖالكت بين مؼوص زضماث الخهضًم والٛير الظي اٖخمض ٖلى قهاصة اإلاهاصكت بهىعة م ، 1ٗلىلتجلهيًر

خماص ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو 21/3وكض ؤخالذ اإلااصة ) ( مً اللاهىن مؿإلت جدضًض مٗلىلُت ؤو ٖضم مٗلىلُت الٖا

خباعاث وهي جخمثل في الاحي:  الكهاصة ؤلالىتروهُت بلى بٌٗ الٖا

ؼها بالخىكُ٘ ؤلالىترووي. -1  َبُٗت اإلاٗاملت اإلاٗىُت والتي كهض حٍٗؼ

 اإلاٗىُت بطا وان طلً مٗغوفا. كُمت ؤو ؤهمُت اإلاٗاملت -2

ما بطا وان الصخو الظي اٖخمض ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة ؤلالىتروهُت كض اجسظ زُىاث  -3

خماص ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة ؤلالىتروهُت.  مىاؾبت لُلضع مضي بمياهُت الٖا

اصة كض ٖغف ؤو وان ٖلُه ٌٗغف ؤن ما بطا وان الُغف الظي ؤٖخمض ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكه -4

 الخىكُ٘ ؤلالىترووي والكهاصة كض جم ؤلازالٌ بها ؤو ؤلُٛذ.

 بًه اجفاكُت بين اإلايش ئ و الُغف الظي اٖخمض ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة او ؤي ٖغف ججاعي ؾائض. -5

 كُام مؿاولُت مؼوص زضماث الخهضًم:-

 لخهضًم:( ٖلى ؤن مؼوص زضماث ا24/1جىو اإلااصة )

 ًخهغف وفلا للبُاهاث التي ًلضمها بسهىم مماعؾخه. ( ؤ)

                                                           
.217-216رتضى عبد اهلل خريي، القواعد اخلاصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين، مرجع سابق، ص: م - 1 
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ت طاث نلت بالكهاصاث ؤو   ( ب) ًماعؽ ٖىاًت مٗلىلت لًمان صكت واهخماٌ ول ما ًلضمه مً بُاهاث حىهٍغ

انها.  مضعحت في َُلت ؾٍغ

فاء مً اإلاؿاولُت: -         ؤلٖا

 ًٖ ؤي يغع: ( ٖلى ؤهه ال ًيىن مؼوص زضماث الخهضًم مؿاوال 24/5جىو اإلااصة )

 ؤصعج في الكهاصة بُاها ًلُض هُاق ومضي مؿاولُخه ججاه ؤي شخو طي نلت.بطا  ( ؤ)

 بطا ؤزبذ ؤهه لم ًلترف ؤي زُإ ؤو بهماٌ، ؤو ؤن الًغع وكإ ًٖ ؾبب ؤحىبي ال ًض له فُه.  ( ب)

كاهىن مً  22وهفـ الاججاه جبىاه اإلاكٕغ الخىوس ي فُما ًسو مؿاولُت حهاث اإلاهاصكت خُث هو في اإلااصة 

اإلاباصالث والخجاعة الخىوس ي ٖلى ؤهه ًيىن مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت مؿاوال ًٖ ول يغع خهل ليل 

 مً هظا اللاهىن. 18شخو وزم ًٖ خؿً هُت في الًماهاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

يغع ًدهل ليل  ومً هىا وؿخيخج ؤن اإلاكٕغ الخىوس ي خمل مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت مؿاولُت ول

شخو وزم ًٖ خؿً هُت في الًماهاث اإلاىهىم ٖليها بكهاصة اإلاهاصكت، لىً ٌكتٍر في الصخو مضعي الًغع 

بلى بزباث ؾىء الىُت مدمىال ٖلى مؼوص الخضماث.  ؤن ًيىن ٖلى خؿً الىُت وكذ الخٗاكض ٍو

مٌى ٖلُه بمغاكبت مً ؾلمهم وؤؾاؽ جدمل مؼوص الخضماث مؿاولُت الًغع الخانل هى بزالله بااللتزام اإلاد

 .1مً هفـ اللاهىن الؿالف الظهغ 20و  19قهاصاث اإلاهاصكت َبلا للفهٌى 

ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي فلض حٗغى للمؿاولُت الٗلضًت إلالضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم وهظلً 

ت.  اإلاؿاولُت الخلهيًر

ؤن مؿاولُت ملضمي زضماث اإلاهاصكت  35-05مً كاهىن عكم  24ًخطح مً زالٌ ملخًُاث الفلغة الثاهُت مً اإلااصة 

ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم كض جبنى ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الٗلضًت، ومؿاولُت ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت 

ومؿخسضميهم كض ًيىن ؤؾاؾها الخُإ الٗلضي في مؿاولُتهم ًٖ ؤٖمالهم الصخهُت، وبطا ؤؾخسضم ملضمى زضماث 

كت ؤلالىتروهُت الٛير في جىفُظ التزاماتهم ولخم يغع بالٛير واهىا مؿاولين مؿاولُت ٖلضًت ًٖ زُإ هاالء اإلاهاص

 .2اإلاؿخسضمين والظي جغجب ٖىه يغاعا ؤناب الضائً في الالتزام الٗلضي

ت إلالضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم جخطح خؿب ملخًُاث الفلغة  الثاهُت ؤما اإلاؿاولُت الخلهيًر

مً هفـ اللاهىن الؿالف الظهغ بط ههذ ٖلى ؤهه "... ًخدملىن وفم اللىاٖض الٗاصًت مؿاولُت تهاونهم  24مً اإلااصة 

ُاع.  ؤو كلت هفاءتهم ؤو كهىعهم اإلانهي ؾىاء ججاه اإلاخٗاكضًً مٗهم ؤو ججاه ألٚا

                                                           
، كلية العلوم القانونية سعيد سللص، اإلثبات باحملررات اإللكرتونية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة ادلاسرت يف قوانني التجارة واألعمال، جامعة زلمد األول -1

 .67،ص:2010-2009ادلغرب، السنة اجلامعية  –ماعية، وجدة واالقتصادية واالجت
.68سعيد سللص، اإلثبات باحملررات اإللكرتونية، مرجع سابق،ص: - 2 
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 الخاجمت:

إلاىيٕى الىٓام اللاهىوي لجهاث الخهضًم ٖلى بٗض ؤن قاعفىا ٖلى الاهتهاء مً بهجاػ هظا البدث والظي زههىاه 

خجلى هظا  ٗاث والاجفاكُاث اإلاٗانغة ؤهخمذ به، ٍو الخىكُ٘ ؤلالىترووي، ًخطح لىا بكيل حلي ؤن ؤٚلب الدكَغ

الاهخمام بةُٖائه كىاهين زانت به جىٓمه وحٗالج حمُ٘ ألاخيام الخانت به، هٓغا إلاا له مً ؤهمُت في الخهغفاث 

لجىء بلى وؾُلت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت حٗخبر مً ؤهم الىؾائل إلاىذ الثلت وألامان في هفىؽ اإلاخٗاملين اللاهىهُت ، فال

باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت، وطلً بةؾىاص هظه اإلاهام بلى ماؾؿت وؾُُت ومغزو لها، مً زالٌ اإلاهاصكت ٖلى الخىكُ٘ 

اتهم، ويمان ؾالمت اإلاغاؾالث ا  إلاخباصلت بين اإلاخٗاملين.ؤلالىترووي لألشخام لخدضًض هٍى

ولىً اطا واهذ ٖملُت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت جدُذ فٗالُت ٖالُت في جإمين اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت فةهه ًجب ؤزظ الخُُت 

والخظع فالخٗامل بالُغق ؤلالىتروهُت ًبلى مدفىفا باإلاساَغ،فيلما جُىعث الخلىُاث اإلاؿخسضمت في خماًت اإلاٗلىماث 

 الاحغام اإلاٗلىماحي مً َغف ؤٖضاء الخىىلىحُا. جلىُاث الازتراق و ولما جُىعث مٗها

 مً هىا ًمىً جلضًم بٌٗ الخىنُاث ٖلها جيىن ؾبُال بلى فخذ اإلاجاٌ ؤمام اللاصم مً الضاعؾين للمىيٕى ومنها:

 والتزوٍغ.يغوعة حكضًض الٗلىباث ٖلى الجغائم التي جمـ هٓم اإلاٗامالث التي جخم بلىتروهُا مثل اللغنىت  -

يغوعة كُام وافت الجهاث اإلاٗىُت ؾىاء مدلُا ؤو صولُا، بيكغ الىعي والخثلُف بإهمُت اللجىء بلى الخٗامالث  -

ؤلالىتروهُت وببغام الهفلاث ؤلالىتروهُت، إلاا لها مً مميزاث هثيرة في وكخىا الخالي، وطلً لؿهىلت الخٗامل 

 مٗها وازخهاعا للجهض والىكذ.

ني ٖلى بؾىاص ازخهام بنضاع قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بلى حهاث خيىمُت ، خث اإلاكٕغ الفلؿُُ -

اصة الثلت في هفىؽ اإلاخٗاملين باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت.  وطلً لٍؼ

ٗت ؾىاء  - صٖىة الضٌو وزانت الٗغبُت بلى ٖلض هضواث ٖلمُت جىىلىحُت مً ؤحل مىاهبت الخُىعاث الؿَغ

امالث ؤلالىتروهُت وجباصٌ الخبراث في هظا اإلاجاٌ بين طوي الازخهام، اللاهىهُت ؤو الخلىُت الخانت باإلاٗ

غ اإلاٗامالث والخىكُٗاث ؤلالىتروهُت.  والاهًمام بلى الاجفاكُاث الضولُت التي جسو جٍُى
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 قائمت املصادر واملراجع:

 الكتب:

ـ الىىاػلي، خماًت ٖلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت في اللاهىن اإلاٛغبي - ىُت، الُبٗت ألاولى، -ملاعهت صعاؾت -بصَع ،اإلاُبٗت والىعاكت الَى

 .2010مغاهل، 

ٗاث الٗغبُت، واللاهىن  - لؿىت  15زالض مهُفى فهمي، الىٓام اللاهىوي للخىكُ٘ ؤلالىترووي في يىء الاجفاكُاث الضولُت والدكَغ

ت، 2004  .2007، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

 .2011، صاع الفىغ الجامعي، الُبٗت الثاهُت، -صعاؾت ملاعهت-لىترووي زالض ممضوح ببغاهُم، ببغام الٗلض ؤلا -

، ٖلض البُ٘، مُبٗت ألامىُت، الغباٍ، الُبٗت الغابٗت،  - اعي، الٗلىص الخانت، الىخاب ألاٌو  .2017ٖبض اللاصع الٖٗغ

 الرسائل وألاطروحاث:

 

ىكُ٘ ؤلالىترووي، عؾالت كضمذ لىُل صبلىم اإلااؾتر في آالء ؤخمض مدمض خاج ٖلي، الخىُٓم اللاهىوي لجهاث الخهضًم ٖلى الخ -

 .2013اللاهىن الخام، ، حامٗت الىجاح، هابلـ،ولُت الضعاؾاث الٗلُا، فلؿُين، الؿىت الجامُٗت 

بًاص ُٖا ؾضه، مضي حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث، صعاؾت ملاعهت، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام،  -

 .2009الىجاح،ولُت الضعاؾاث الٗلُا ، هابلـ، فلؿُين، الؿىت الجامُٗت  حامٗت

م، الخىزُم ؤلالىترووي واإلاؿاولُت اإلاضهُت لهُئاث الخىزُم، مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم اللاهىهُت، حامٗت  - بغوان هٍغ

غة، الجؼائغ، الؿىت الجامُٗت الٗلُض ؤهلي مدىض ؤولخاج،ولُت الخلىق والٗلىم لؿُاؾُت كؿم اللاهىن الخام،   .2015البٍى

ماٌ، حامٗت  - ؾُٗض مسلو، ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت، صعاؾت ملاعهت، عؾالت لىُل قهاصة اإلااؾتر في كىاهين الخجاعة وألٖا

، ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت، وحضة   .2010-2009اإلاٛغب، الؿىت الجامُٗت  –مدمض ألاٌو

، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في كاهىن الٗلىص والٗلاع، -صعاؾت ملاعهت-ُمان اإلالضاص ، حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباثؾل -

،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت، وحضة، الؿىت الجامُٗت   .2009-2008حامٗت مدمض ألاٌو

جىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي، عؾالت كضمذ للخهٌى ٖلى صعحت اإلااحؿخير في ٖبير مُسائُل الهفضي، الىٓام اللاهىوي لجهاث  -

 .2009اللاهىن الخام، حامٗت الكغق الاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا،ولُت الخلىق، ٖمان، الؿىت الجامُٗت 

 َُُم، مؿاولُت ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي، مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر في اللاهىن  حؿٗضًذ، ُُٖل ٖلُلىف -

 .2017-2016الخام، حامٗت ٖبض الغخمً ميرة بجاًت، ولُت الخلىق، الجؼائغ، الؿىت الجامُٗت 

ىُت والضولُت، مظهغة لىُل صعحت اإلااحؿخير في اللاهىن  - ٗاث الَى م، الازباث في مٗامالث الخجاعة الالىتروهُت بين الدكَغ إلالىم هٍغ

 .2011ي وػو،ولُت الخلىق، الجؼائغ، الؿىت الجامُٗت جيز  -فٕغ ) كاهىن الخٗاون الضولي(، حامٗت مىلىص مٗمغي 

مٗيزي هضا، الىٓام اللاهىوي للخهضًم ؤلالىترووي، مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة ماؾتر ؤواصًمي في الخلىق  -

ٗلىم والٗلىم الؿُاؾُت، قٗبت الخلىق، جسهو كاهىن الٗالكاث الضولُت الخانت، حامٗت كانضي مغباح ،ولُت الخلىق وال

 .2016-2015الؿُاؾُت، وعكلت، الجؼائغ، الؿىت الجامُٗت 

ًاث، حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث  - ، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام، -صعاؾت ملاعهت–وحضي ٍٖى

،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ، وحضة، الؿىت الجامُٗت   .2019-2018حامٗت مدمض ألاٌو
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ض اإلاغئي(  - ،ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاه في اللاهىن -صعاؾت ملاعهت-بللىِش ي خبِب، بزباث الخٗاكض ٖبر ؤلاهترهذ ) البًر

 .2010-2011الؿاهُت، الجؼائغ، الؿىت الجامُٗت  -الخام، حامٗت وهغان،ولُت الخلىق 

 القواهين واملواثيق الدوليت:

 .13/12/1996اإلاخٗلم بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت الهاصع في  99/93الخىحُه ألاوعوبي عكم  -

 في قإن اإلاٗامالث والخجاعة ؤلالىتروهُت في صولت الاماعاث اإلاخدضة. 2006( لؿىت 1اللاهىن الاجداصي عكم ) -

 (.2001كاهىن ألاووؿُتراٌ الىمىطجي بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ) -

 ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت اإلاٛغبي.اإلاخٗلم بالخباصٌ  53.05كاهىن عكم  -

 ًخٗلم باإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الخىوس ي. 2000اوث  9ماعر في  2000لؿىت  83كاهىن ٖضص  -

 بكإن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الفلؿُُني. 2017( لؿىت 15كغاع بلاهىن عكم ) -

دىُٓم الخىكُ٘ ؤلالىترووي وبإوكاء هُئت جىمُت نىاٖت الخام ب 2004( لؿىت 15الالئدت الخىفُظًت لللاهىن اإلاهغي عكم ) -

 .2005( لؿىت 109الخىىىلىحُا اإلاٗلىماث، الهاصعة بمىحب اللغاع عكم)

 .2004مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني، لؿىت  -

 

 املقاالث واملؤجمراث:

ؼ الثلت في اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت، مجلت الٗلىم اللاهىهُت  حمُلت خمُضة، الؼهغة بغه، قهاصة الخهضًم ؤلالىترووي هألُت - لخٍٗؼ

ل 1، الٗضص10والؿُاؾُت، اإلاجلض   .2019، ؤفٍغ

ض خمؼة ملضم، الىٓام اللاهىوي للخىزُم الالىترووي - ٗت واللاهىن والضعاؾاث الاؾالمُت، الٗضص -صعاؾت ملاعهت-ٍػ ، مجلت الكَغ

24 ،2014. 

الخانت بخىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي، صعاؾت في كاهىن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الؿىصاوي لؿىت  مغجط ى ٖبض هللا زيري، اللىاٖض -

ٗاث الٗغبُت وألاحىبُت، مجلت الٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض  2007  .2018،حىان 2، الٗضص 9ملاعهت بالدكَغ

، اٖماٌ اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ، -تصعاؾت ملاعه -َاعق همُل، حجُت قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت الاحىبُت، -

، حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مغهؼ 20/5/2009الخيىمت ؤلالىتروهُت(،  -اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت )الخجاعة ؤلالىتروهُت

بي. –الضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت   ؤبْى

فه، مضي حجُخه في ؤلا -هجىي ؤبى هُبت، الخىكُ٘ ؤلالىترووي - ماٌ اإلاهغفُت ؤلالىتروهُت بين  -زباثحٍٗغ ، بدىر ماجمغ ألٖا

غفت ججاعة ونىاٖت صبي ،حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ٗت واللاهىن ٚو ٗت واللاهىن، ولُت الكَغ ، اإلاجلض 2003-12-10الكَغ

.  الاٌو
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 امللخص :

غها مباصت وكُم  للض ؤصث الهجغة بلى جىاحض ٖىهغ ؤحىبي فىق جغاب صولت ؤزغي، لها ؾُاصتها وهُانها اإلاؿخلل جَا

ت وصًيُت جسخلف فحها الضٌو فُما بُجها ازخالفا هبحرا، زانت بحن الضٌو  ألاوعوبُت وؤلاؾالمُت، التي ًىحض بُجها قغر مغحعي. خًاٍع

ومً هظا الازخالف ًبرػ جىإػ اللىاهحن ٖلى اٖخباع ؤن ول َغف ًخمؿً بمباصثه وكُمه، ألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع فىغة الىٓام 

ت هٓغا العج باَها الكضًض بالخلل الضًني الٗام، هألُت لخماًت هظه اإلاباصت . وجٓهغ فىغة الىٓام الٗام بجالء في الغوابِ ألاؾٍغ

واإلاباصت التي ًلىم ٖلحها اإلاجخم٘، وزانت ٖىضما ًخٗلم ألامغ بالضٌو ؤلاؾالمُت التي ٌٗغف فحها الىٓام الٗام الاؾخلغاع ٖلى مؿخىي 

باإلاىازُم مفهىمه وؤهضافه، وؤزغي والضٌو ألاوعوبُت التي ٌٗغف فحها هظا ألازحر جُىعا هبحرا وخغهُت صاثمت، بط ًغجبِ ؤؾاؾا 

ت الفغصًت التي ججض ؤؾؿها في ألاهٓمت الالثىُت.  الضولُت لخلىق ؤلاوؿان ، هما اهه جإزغ بلى خض هبحر بمباصت الخٍغ

٘ لفىغة الىٓام الٗام التي حكهضها الضٌو ألاوعوبُت اإلاؿخلبلت للجالُت اإلاٛغبُت  وهدُجت لهظه اإلاخٛحراث، وهظا الخُىع الؿَغ

ت للجالُت اإلاٛغبُت اإلالُمت بإوعوبا، والتي جضف٘ اللاض ي ألاوعوبي بلى ٖضم  ْهغث خاالث قاطة وان لها جإزحر في الٗالكاث ألاؾٍغ

ت ألفغاص الجالُت اإلاىؾىمت بالهبٛت الضًيُت، ؤو جىغؽ ٖضم  تراف بالٗضًض مً اإلااؾؿاث التي لها ٖالكت بالغوابِ ألاؾٍغ الٖا

 م٘ الىٓام الٗام ومؿخلؼماث خلىق ؤلاوؿان.اإلاؿاواة بحن الجيؿحن، اؾدىاصا بلى ؤنها جخٗاعى 

 جىإػ اللىاهحن.-اللاهىن ألاوعوبي -اللاهىن ألاؾغي  -الىٓام الٗام -: الهجغةالكلماث املفخاحيت
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ABSTRACT 

Immigration has led to the presence of a foreign element on the soil of another country, with its 

sovereignty and independent entity framed by principles and civilizational and religious values in 

which countries differ greatly among themselves, especially between European and Islamic countries, 

among which there is a reference cleavage. From this difference, conflict of laws emerges as each party 

adheres to its principles and values, which led to the emergence of the idea of public order, as a 

mechanism to protect these principles. 

 The idea of public order is evident in family ties due to its strong connection to the religious field and 

the principles upon which society is based, especially when it comes to Islamic countries in which 

public order is known to settle at the level of its concept and goals, and others such as European 

countries in which the latter is known for great development and permanent mobility, as It is mainly 

related to international human rights covenants, and has been largely influenced by the principles of 

individual freedom that find their foundations in the angelic systems. 

As a result of these changes, and this rapid development of the idea of public order witnessed by 

European countries receiving the Moroccan community, there were anomalies that had an effect on the 

family relations of the Moroccan community residing in Europe, which pushes the European judge not 

to recognize many institutions related to the family ties of members of the community marked by the 

character Religious, or perpetuate gender inequality, based on their inconsistency with public order 

and human rights requirements. Thus, we wonder about the extent to which the Moroccan family law 

has the opportunity to apply before the European judge 

Key Word: Immigration - Idea of public order- family law - European judge - conflict of laws 
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 ملدمت

غها مباصت  للض ؤصث الهجغة بلى جىاحض ٖىهغ ؤحىبي فىق جغاب صولت ؤزغي لها ؾُاصتها وهُانها اإلاؿخلل، جَا

ت وصًيُت، جسخلف فحها الضٌو فُما بُجها ازخالفا هبحرا زانت بحن الضٌو ألاوعبُت وؤلاؾالمُت، التي ًىحض  وكُم خًاٍع

ت للىٓام اللاهىوي الظي ًجض  بُجها قغر مغحعي ًجض ؤؾاؾه في وىن ألاولى حكترن فُما بُجها في ألاؾـ الجىهٍغ

خي في اللاهىن الغوماوي وحٗالُم الضًاهت اإلاؿُدُت، والثاهُت التي حٗخمض في جىُٓم مؿاثل ألاخىاٌ  مهضعه الخاٍع

 الصخهُت ٖلى اإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت باألؾاؽ.

الخُاة والىٓام الاكخهاصي والاحخماعي  ومً هظا الازخالف مً خُث الضًاهت، وألافياع اإلاهُمىت وفلؿفت

وألازالقي، ًيب٘ جىإػ اللىاهحن ٖلى اٖخباع ؤن ول َغف ًخمؿً بمباصثه وكُمه، ألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع فىغة الىٓام 

هألُت لخماًت هظه اإلاباصت، ٖلما ؤهه مً اإلاؿلم به في مجاٌ اللاهىن الضولي الخام، ؤن اللاض ي بمجغص ما  1الٗام

ىُت.حٗغى ٖ  لُه هاػلت طاث ٖىهغ ؤحىبي ٖلُه ؤن ٌؿخدًغ كاٖضة ؤلاؾىاص الَى

ني بلى ؤن كاهىها ؤحىبُا هى اإلاسخو لخىم الٗالكت اللاهىهُت التي حكخمل ٖلى  لُه كض ًخىنل اللاض ي الَى ٖو

مخى٘ ًٖ جُبُله ليىهه ًخٗاعى وألاؾ -ؤي الٗالكت الضولُت -ٖىهغ ؤحىبي م مً طلً ًىهغف ٖىه ٍو لى الٚغ ـ ٖو

ت واإلاباصت ألاؾاؾُت التي ًلىم ٖلحها اإلاجخم٘ في صولت اللاض ي ؤي م٘ الىٓام الٗام.  الجىهٍغ

، خُث محز بحن ألاخىاٌ  ٌٗىص الفًل في وي٘ البظعة ألاولى لفىغة الىٓام الٗام للفلُه ؤلاًُالي باعجٌى

اإلاضًىت التي ويٗذ فحها، وؤهه ًجب اإلاؿخدؿىت وألاخىاٌ اإلاؿخهجىت، كاثال بإن هظه ألازحرة ال ًمىً ؤن جُبم زاعج 

كض ْلذ ٖلى خالها ٚامًت َىاٌ اللغون الخالُت اإلاضعؾت  -فىغة الىٓام الٗام–ؤن جبلى خبِؿت بكلُمها، بال ؤنها 

ٖىضما كغع هلاٖضة ٖامت امخضاص اللىاهحن الهاعزت والٛحر  18ؤلاًُالُت بلى ؤن عصصها الفلُه بىهُه زالٌ اللغن 

غح٘ الفً ل في ْهىع فىغة الىٓام الٗام بخىحهها الخالي بلى الفلُه ألاإلااوي ؾافُني الظي هاصي بفىغة ٖاصلت، ٍو

الاقتران اللاهىن التي ٖلى ؤؾاؾها ًمىً للضٌو التي حكترن في اإلاغحُٗت اللاهىهُت والضًيُت ؤن جُبم كىاهحن بًٗها 

 .2البٌٗ فىق بكلُم ؤي مجها، بسالف الضٌو التي ًًمجها هظا الاقتران"

ت، هٓغا العجباَها الكضًض بالخلل الضًني واإلاباصت التي ًلىم  وجٓهغ فىغة الىٓام الٗام بجالء في الغوابِ ألاؾٍغ

ا مً الاؾخلغاع ٖلى  ٖلحها اإلاجخم٘، وزانت ٖىضما ًخٗلم ألامغ بالضٌو ؤلاؾالمُت التي ٌٗغف فحها الىٓام الٗام هٖى

التي ٌٗغف فحها هظا ألازحر جُىعا هبحرا وخغهُت صاثمت، بط ًغجبِ  مؿخىي مفهىمه وؤهضافه، وؤزغي والضٌو ألاوعبُت
                                                           

، مطبعة دار 9424عز الدين عبد اهلل، في تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدوليين، الجزء الثاني، الطبعة الثامنة،  -1
 .035النيضة العربية مصر، ص: 

 القانون.كما أن القانون الوطني لمشخص الواجب التطبيق قد يستبعد نتيجة لتحايل أحد اطراف العالقة القانونية عمى  -2
مطبعة األمنية  9443راجع أحمد زوكاغي، تنازع القوانين في الزمان دراسة في القانون الدولي الخاص المغربي الطبعة األولى  

 .991الرباط، ص: 
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اث ألاؾاؾُت لؿىت  ؤؾاؾا باإلاىازُم الضولُت لخلىق ؤلاوؿان، وزانت الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان والخٍغ

19503. 

ت الفغصًت التي ججض ؤؾاؾها في ألاهٓمت الالثىُت.  هما ؤهه جإزغ بلى خض هبحر بمباصت الخٍغ

٘ لفىغة الىٓام الٗام التي حكهضها الضٌو ألاوعبُت اإلاؿخلبلت  وهدُجت لهظه اإلاخٛحراث، وهظا الخُىع الؿَغ

ت للجالُت اإلاٛغبُت اإلالُمت بإوعوبا، التي جضف٘  للجالُت اإلاٛغبُت ْهغث خاالث قاطة وان لها جإزحر هبحر في الٗالكاث ألاؾٍغ

تراف بالٗضًض مً ت ألفغاص الجالُت اإلاىؾىمت  اللاض ي ألاوعبي بلى ٖضم الٖا اإلااؾؿاث التي لها ٖالكت بالغوابِ ألاؾٍغ

بالهبٛت الضًيُت، ؤو جىغؽ ٖضم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن اؾدىاصا بلى ؤنها جخٗاعى م٘ الىٓام الٗام ومؿخلؼماث خلىق 

 ؤلاوؿان،.

ي للضٌو ألاوعبُت ًبلى كاثما وهىظا فةن الخٗاعى بحن الىٓام اللاهىوي ألاؾغي اإلاٛغبي والىٓام اللاهىوي ألاؾغ 

ما صام ألامغ ًغجبِ اعجباَا قضًضا باإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت، واإلاغحُٗت الٗلماهُت اللخان ًيخج ٖجهما جىإػ فىغي وزلافي، ؤصي 

ج بلى اػصواحُت اإلاغاهؼ اللاهىهُت لألفغاص زانت ألفغاص الجالُت اإلاٛغبُت الغافًت للمباصت الٗلماهُت والغاٚبت في الاهضما

ت  ىُت اإلادكبٗت باإلاباصت الفغصًت والخٍغ تها الَى ىُت، ؾُما ؤن اإلاداهم ألاوعبُت جيخهغ لجٖز وفم الخهىنُت الَى

اإلاُللت التي لها اجهاٌ مباقغ بالىٓام الٗام ألاوعبي، وحؿخسضمه هخلىُت الؾدبٗاص اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي بما بهُٛت 

 ىغتها لىفـ الٛغى.مباقغة، وبما في زىب يىابِ بؾىاص حضًضة ابخ

وججضع ؤلاقاعة بلى اهىا ال هيىن امام هظا الخالف بال بطا واهذ هخاثج كىاٖض ؤلاؾىاص في البلض اإلاهضع للخىم  

 .4مسخلفت الىخاثج ًٖ كىاٖض ؤلاؾىاص للبلض الظي ًىفظ ٖلى جغابه

ذ هما ان اللاٖضة الٗامت اإلاؿلم بها في ول ألاهٓمت اللاهىهُت جلغع ؤن ألاخيام ال لًاثُت حكيل الخٗبحر الهٍغ

ترجب ًٖ طلً ؤن الاخيام اللًاثُت ًىدهغ مفٗىلها وحجُتها  والفهُذ ًٖ ؾُاصة الضولت التي نضعث باؾمها، ٍو

 ، 5بدضوص الضولت التي نضعث فحها، صون ان ًخٗضاها بلى جغاب صولت ؤزغة

ٍمخض ٖلى ٌَى ما له ٖالكت وإلالاعبت اإلاىيٕى مً بٌٗ حىاهبه، وهٓغا ألن خلل الىٓام الٗام قاؾ٘ و 

بماؾؿت ألاؾغة، وبما ؤن اللاض ي اإلاٛغبي ال ٌؿدبٗض اللاهىن ألاحىبي لٗضم بٖماله إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاثل، فةهىا 

ؾىلخهغ ٖلى صعاؾت بٌٗ الجىاهب التي ًخضزل فحها الىٓام الٗام ألاوعبي الؾدبٗاص اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي إلاا 

 ٗترى ؤفغاص الجالُت.ًُغخه مً مكاول ونٗىباث ح

                                                           
 .9403شتنبر  3، ودخمت حيز التنفيذ بتاريخ 9405نوفمبر  9تم التوقيع عمى ىذه االتفاقية في روما في  -3
دعوى تذييل الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم  عبال بن أعرموا، - 4

 .27ص  1554/1595القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 
رب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم نادية البوهالي، تذييل االحكام االجنبية بالصيغة التنفيذية بالمغ - 5

 .95ص  1592/1593القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 
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 أهميت الدراست:

ت ألفغاص الجالُت اإلاخىاحضون فىق جغاب صولت ؤحىبُت  جىدس ي هظه الضعاؾت ؤهمُت زانت العجباَها بالهٍى

ٖلماهُت، وبالخالي ًٓهغ جىإػ اللىاهحن ولما وان اإلاىيٕى ًخٗلم باإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت واإلاغحُٗت الٗلماهُت، خُث ًاصي 

 بلى فىغة الىٓام الٗام لغفٌ جُبُم اللاهىن الاؾغي طو اإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت. هظا بلى الاؾدىاص

 إشكاليت الدراست:

ىبثم ًٖ هظه ؤلاقيالُت هدؿاءٌ ًٖ مضي  خضوص اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي في الخُبُم ؤمام اللاض ي ألاوعوبي؟ ٍو

ُت الخالُت:  الغثِؿُت الدؿائالث الفٖغ

ني ٖىض  -  بوكاء الٗالكت الؼوحُت ؟ما مضي جُبُم اللاهىن الَى

 بلى ؤي خض ًثحر مىيٕى الخٗضص جىإػ اللىاهحن ؟ -

ماهي الًىابِ اللاهىهُت اإلاغجبُت بالىٓام الٗام في اعجباٍ بماؾؿت الُالق باإليافت بلى ما له ٖالكت  -

 باليؿب والخًاهت؟ 

 فرضياث الدراست:

بُم اللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي مً زالٌ بن هظه الضعاؾت ويٗذ فغيُت مفاصها اللاض ي ألاوعوبي ٌؿدبٗض جُ

 اؾدىاصه بلى حٗاعى اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاٛغبُت طاث اإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت م٘ الىٓام الٗام الاوعوبي.

 املنهج املعخمد في الدراست: 

 اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الىنفي لخدلُل فىغة الىٓام الٗام مً حىاهبه اللاهىهُت وطلً للُاؽ

مضي فٗالُت هظه الفىغة  في عفٌ جُبُم اللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي، هما اٖخمضث الضعاؾت اإلاىهج الىلضي واإلالاعن مً 

 زالٌ الىكىف ٖلى جىإػ اللىاهحن بملاعهت اللاهىن الاؾغي ؤلاؾالمي واللاهىن الاحىبي.
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 املطلب ألاول: الدفع بالنظام العام على مسخوى الحم في الخعدد

حٗضص الؼوحاث مً اإلاىايُ٘ التي ًثاع بكإنها الضف٘ بالىٓام الٗام، ٖلى ؤؾاؽ ؤهه مسالف إلابضؤ  مىيٕىٌٗض 

اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وال ًخىافم وما حاءث به الاجفاكُاث الضولُت اإلاخٗللت بهظا اإلاجاٌ؛ ألهه ًىغؽ امخُاػ لُغف ٖلى 

ة الىٓغ في اإلالخًُاث اإلاخٗللت بالخٗضص كهض يمان اللىة خؿاب آلازغ، ألامغ الظي ؤصي باإلاكٕغ اإلاٛغبي بلى بٖاص

الخىافؿُت إلاضوهت ألاؾغة ؤمام اللًاء ألاوعوبي وطلً باالكتراب به بلى خض اإلاى٘، ولضعاؾت واك٘ الخٗضص ؾىلؿم هظا 

 بي.اإلاُلب بلى فلغجحن هخٗغى في ألاولى إلاىكف اللًاء اإلاٛغبي مً الخٗضص وفي الثاهُت إلاىكف اللًاء ألاوعو 

 الفلرة ألاولى: موكف اللضاء املغربي من حعدد الزوجاث

ٗت ؤلاؾالمُت، بط ؤن ؤلاؾالم لم ًيص ئ هظا   بن هٓام حٗضص الؼوحاث لِـ مؿإلت حضًضة حاءث بها الكَغ

، خُث ؾمذ للغحل بإن ًتزوج ؤهثر مىت ػوحت واخضة 6الىٓام بل وحضه في اإلاجخم٘ الجاهلي فىٓمه بًىابِ مدضصة
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جدلُم الٗضٌ بحن اليؿاء وطلً بإصاة هفي جياص جفُض مى٘ الخٗضص بط كاٌ ٖؼ وحل: )َول

ْى َخَغْنُخْم(
َ
َؿاء َول ِ

ّ
 .8َبْحَن الي

وباٖخباع مضوهت ألاؾغة طاث مغحُٗت بؾالمُت، فةنها خافٓذ ٖلى مبضؤ الخٗضص بال ؤنها طهبذ به بلى خض بُٗض 

ُت وقيلُت صكُلت حؿهغ اإلادىمت ٖلى مغاكبت مضي  واصث ؤن جلترب به مً اإلاى٘، وطلً بملخط ى قغوٍ مىيٖى

 .9جىفغها في َالب الخٗضص

لُه فلض احؿم الخٗامل اللًاجي م٘ اإلالخًُاث اإلاىٓمت للخٗضص بىٕى مً اإلاىاػهت بحن الخم في الخٗضص  ٖو

ُت في َالبها، وهىظا طهبذ  بٌٗ اإلاداهم بلى اٖخباع اإلاؿىً مً الىاحباث اإلاللاة ٖلى ويغوعة جىفغ الكغوٍ اإلاىيٖى

ٖاجم الؼوج ًخٗحن جىفحره للؼوحت ختى ًدؿنى له الخهٌى ٖلى الخم في الخٗضص، خُث حاء في خىم مً خُثُاجه ما 

ًلي:"وخُث... بن اإلاضعي لم ًثبذ جىفغه ٖلى ؾىىُحن... ًيىن الُلب ٚحر مؿخىف للكغوٍ اإلابرعة للخٗضص، مما 

 .10ىحب ٖلى هظه اإلادىمت عفٌ هظا الُلب..."ٌؿخ

                                                           
ركز ، مطبعة م9443دراسة مقارنة بين المغرب العربي، الطبعة األولى  -إدريس الفاخوري، أحكام في مدونة األحوال الشخصية -6

 .971الخدمات المتعددة، ص: 
  .3سورة النساء، اآلية:  -7
 .914سورة النساء، اآلية:  -8
 من مدونة األسرة. 71إلى  75انظر المواد من  -9

 .)غير منشور( 1553نونبر  53، صادر بتاريخ 9757حكم المحكمة االبتدائية قسم قضاء األسرة بالناظور، رقم  -10
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هىظا فخٗضص الؼوحاث ًسً٘ لخلضًغ اللًاء بدُث بطا اكخىٗذ اإلادىمت بما ؤبضاه الؼوج مً ؤؾباب ؤطهذ له 

بالخٗضص وبطا لم جلخى٘ عفًذ ؤلاطن له، وهظا ما حاء في بٌٗ ألاخيام الهاصعة ًٖ ابخضاثُت وحضة، خُث حاء في 

ي: "خُث يهضف اإلاضعي في صٖىاه ؤلاطن له بالخٗضص والتزوج بثاهُت... وخُث بن اإلادخج به مً خىم مً خُثُاجه ما ًل

ضم كُامها بىاحباتها ججاهه لم حٗخبره اإلادىمت ما صام لم  غ الخٗضص واإلاخمثل في بؾاءة الؼوحت له ٖو كبل الُالب لخبًر

 .11ًلم الضلُل ٖلى طلً..."

ؿا لالؾخثىاء ٖلى ؤعى الىاك٘ ؤي جمحز بىٕى هىظا فمىكف اللًاء اإلاٛغبي مً الخٗضص ال   ٌٗضو ؤن ًيىن جىَغ

ض الخٗضص زانت بطا لم ٌؿخىمل ول الكغوٍ اإلاخُلبت في اإلااصة  مً مضوهت ألاؾغة، بال ؤهه  41مً الدكضص في خم مٍغ

ت مً ألامىع زاعحت ًٖ مغاكبت اللًاء؛ ألنها وحضاهُ م مً يبِ جدلم الكغوٍ الٓاهغة جبلى مجمٖى ت بالٚغ

ٖاَفُت وهفؿُت، خُث جيخج ٖجها مكاول احخماُٖت ٖضًضة هدُجت الٛحرة بحن الؼوحاث ألامغ الظي ًىعر الٗضاوة 

 .12والبًٛاء بحن الًغاثغ

 الفلرة الثانيت: موكف اللضاء ألاوروبي من حعدد الزوجاث

مبضؤ ؤخاصًت الؼواج  للض احؿم مىكف اللًاء الفغوس ي بالٗضاء والدكضص ججاه ماؾؿت الخٗضص؛ ألنها جدىافى م٘

الظي ٌٗض كاٖضة جيسجم واإلاؿاواة بحن الجيؿحن. وبالخالي ًغي في اللىاهحن التي حٗترف بالخٗضص بإنها مسالفت للىٓام 

الٗام الفغوس ي، وفي هظا الهضص طهبذ مدىمت ؤوعلُان بلى ؤهه: "اٖخباعا ألن اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة مً اإلاباصت 

حؼءا مً الىٓام الٗام الفغوس ي، فةهه ًخٗحن اؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي اإلاسخو بملخط ى الضؾخىعٍت التي حكيل 

ش   ألن اللاهىن اإلاظوىع ال ٌٗخبر الؼواج الثاوي والثالث  1981ٚكذ  10الاجفاكُت اإلاٛغبُت الفغوؿُت اإلااعزت بخاٍع
ً
هٓغا

 ًىُىي ٖلى زغق ز
ً
اث ٌكيل يغعا ُحر للىاحباث والالتزاماث الىاقئت ًٖ الظي ٌٗلضه عحل مٛغبي م٘ مٛغبُاث ؤزٍغ

ػواحه م٘ امغؤة مٛغبُت... خُث ًخٗحن الخظهحر، م٘ طلً ؤن اإلااصة الغابٗت مً الاجفاكُت اإلاكاع بلحها مً كبل، جلط ي 

بإن اللاهىن اإلاسخو بمىحب الاجفاكُت اإلاظوىعة ًخٗحن ٖلى اإلادىمت اإلاٗغوى ٖلحها الجزإ ؤن حؿدبٗضه بطا وان 

عة حلُت م٘ الىٓام الٗام... خُث بن ألازالق والخهىع الفغوس ي للىٓام الٗام الضولي جخٗاعى والخالت ًخٗاعى بهى 

تراف بخٗضص الؼوحاث  .13هظه م٘ الٖا

                                                           
، )غير 1551 -99 -15بتاريخ  51/ 9099في ممف رقم  51 -7341ألسرة بوجدة، عدد حكم صادر عن قسم قضاء ا -11

 منشور(.
 ، )منشور(.92 -52 -51بتاريخ  51/ 302في ممف رقم  3957حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بوجدة، عدد  - 

، 1551مطمعة الجسور، وجدة، طبعة إدريس الفاخوري، الزواج والطالق في مدونة األحوال الشخصية وفقا آلخر التعديالت،  -12
 .912صك 

، أورده أحمد أزوكاغ، القضاء الفرنسي والجالية المغربية، مجمة الممحق 9437ماي  92قرار محكمة الدرجة الكبرى لورليان بتاريخ  -13
 .951، ص: 9440أكتوبر  35القضائي، العدد 
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 لضي اللًاء ؤلاصاعي الفغوس ي، 
ً
 ؤًًا

ً
ٚحر ؤن هظا الٗضاء لم ًلخهغ فلِ ٖلى اللًاء اإلاضوي، بل وان خايغا

عي الفغوس ي في كغاع له طهب فُه بلى: "بن قغوٍ خُاة ٖاثلُت ٖاصًت هي التي وفي هظا الاججاه كغع اإلاجلـ الضؾخى 

ت بىاهذ في خىم لها بلى: "ؤن ألاحىبي 14حؿغي في فغوؿا بلض الاؾخلباٌ، والتي جيبظ الخٗضص" . هما طهبذ اإلادىمت ؤلاصاٍع

 .15فاصة مً الجيؿُت الفغوؿُت"اإلاخٗضص الؼوحاث ٌٗخبر ٚحر مىضمج في اإلاجخم٘ الفغوس ي، وبالخالي ال ًدم له الاؾخ

واإلاالخٔ مً زالٌ هظه اللغاعاث ؤن اللًاء الفغوس ي ًغي في حٗضص الؼوحاث جمُحزا في خم اإلاغؤة ال ٌؿخلُم 

واإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة اإلاىغؽ صؾخىعٍا وهظا م٘ فلؿفت ألاوفاق الضولُت الغامُت بلى حٗل ماؾؿت ألاؾغة جدذ 

اًت الؼوححن بوكاء وجىٓ  باإلاغؤة واإلاجخمٖ٘ع
ً
 .16ُما؛ ألهه ًلخم ؤيغاعا

ٚحر ؤن هظا الاججاه ختى وبن وان ناثبا ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي فةهه ال ًخىافم والىاك٘ الٗملي ٖلى اٖخباع ؤن  

اللىاهحن ألاوعبُت باألؾاؽ، ٖىضما حٗلذ مً مبضؤ ؤخاصًت الؼواج كاٖضة ٖامت لِـ لها اؾخثىاء، وجم مىذ الخٗضص 

ا بهفت  الكغعي فلِ تراف بالخلُلت بمٗنى ؤن الخٗضص لِـ ممىٖى الظي ًخم في بَاع ماؾؿت الؼواج ملابل الٖا

 نهاثُت، بل مى٘ مىه الكم الظي ًخم في بَاع قغعي مىٓم ؤما الٛحر الكغعي فهى حاثؼ.

تراف بالخٗضص جترجب ٖلُه هخاثج ٖضًضة مً بُجها خغمان الؼوحت الثاهُت مً الخم ولهظا فةن ٖضم في الخجم٘  الٖا

م الخىم لها بالىفلت  الٗاثلي مما ًجٗلىا هدؿاءٌ ًٖ بمياهُت بههاف هظه اإلاغؤة مً كبل اللًاء الفغوس ي ًٖ ٍَغ

تراف باليؿب ألبىائها زانت ألهه كض هغم الخلُت ونان لها خلىكها ختى في خالت وحىص الؼوحت، وهظا  ٌ والٖا والخٍٗى

ىم في خىم له ٌ للؼوحت والخلُلت مؿدىضة في طلً بلى: "ؤن الًغع ما طهبذ في اججاهه مدىمت ٍع ا كًذ بالخٍٗى

ُفه وهالهما ال ججهل طلً"  .17اإلااصي واإلاٗىىي كض لخلهما مٗا ألن الضخُت وان ًلؿم بُجهما خُاجه ٖو

ت "بن مجخمٗىا الظي ًلىم ٖلى ؤخاصًت   ألامغ الظي صف٘ الفلُه حان صًبري بلى اللٌى في نُٛت مً السخٍغ

م ؤهه ٌٗغف جماما هُف ٌٛمٌ ُٖيُه ًٖ حٗضصه هى"  .18الؼواج ًغفٌ الخٗضص اإلالجن في مجخمٗاث ؤزغي، ٚع

بال ألنها جخم مً صازل ماؾؿت  والغؤي فُما وٗخلض ؤن اللًاء الفغوس ي ًىً الٗضاء إلااؾؿت الخٗضص، ال لص يء

ت الفغصًت حغص ماؾؿت ألاؾغة في الٛغب مً َابٗها ألازالقي مٗا اوٗىـ ؤًًا  ُت ألن الٛلى في الخٍغ ؤزالكُت وقٖغ

                                                           
ي، وضعية االسرة المغربية في ضوء تطورات ضوابط اإلسناد ، أورده موحى أو لحسن ميمون9443غشت  93قرار صادر بتاريخ  -14

 .913، ص:  1557السنة  7مجمة الممف العدد 
 .913، أورده موحى أو لحسن ميموني، مرجع سابق، ص: 9445ماي  13قرار صادر بتاريخ  -15
، ص: 1559طنجة، الطبعة األولى،  عبد السالم حادوش، إدماج المرأة في التنمية في محك السياسة الشرعية، مطبعة الطوبريس، -16

317. 
 وما بعدىا. 14، أورده محمد الشافعي، م. س، ص: 9424نونبر  4حكم صادر بتاريخ  -17

18- Jean Deprez « Note cassation du 8 mars 1990 », Revue critique d droit international privé, N° 4, 
1991, p : 703. 
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ت الفغصًت ال خضوص لها، ألن  ٖلى َبُٗت الىٓام الٗام اللاثم ٖىضهم ألهه ؤنبذ حض مُاٍ وبضون مدضصاث؛ ألن الخٍغ

 .19لخٗضص اإلالجن، بل في حٗضص الخلُالث والٗىىؾت والخُاهت الؼوحُتؤلاقياٌ ال ًىمً في ا

ؤما ٖلى مؿخىي الخلىحن اإلاضوي ؤلاؾباوي فىجضه ٌؿحر في هفـ مىحى اللاهىن الفغوس ي، بط ؤهه اجسظ مً الؼواج 

إلاؿاواة بحن ألامغ الظي ؤنبذ مٗه الخٗضص مسالفا إلافهىم ا 46ألاخاصي مبضؤ وطلً بملخط ى الفلغة الثاهُت مً الفهل 

الجيؿحن وبالخالي ًمـ الىٓام الٗام ؤلاؾباوي هما هاصا بظلً الفلحهان ؤلاؾباهُان "فغها هضًغػ عوؾاؽ" و"ؾاوكحز 

ت الضف٘ بالىٓام الٗام اإلاُلم واإلاسفف خؿب اإلايان الظي ًخم فُه الخٗضص، ؤي  لىعٍجز" َالبا الفلحهان بةٖماٌ هٍٓغ

لٗام بهفت مُللت. ؤما بطا جم بالخاعج ؾِخضزل الىٓام الٗام بهفت مسففت ، ؤهه بطا جم بةؾباهُا جضزل الىٓام ا

ش  طهب بلى ؤهه: "إلبغام ػواج في الكيل اإلاضوي، فةهه مً الًغوعي جلضًم  1981صحىبر  23وهظا ما حاء في كغاع بخاٍع

 .20وؾُلت إلزباث اهدالٌ الؼواج الؿابم"

ٗضص الؼوحاث ٌٗض مً اإلاجاالث التي حٗىـ ٖضم اإلاؿاواة بحن وفي هظا الهضص ًغي ؤخض الفلهاء اإلاٛاعبت بإن ح

الغحل واإلاغؤة وطلً بلى حاهب الُالق باإلعاصة اإلاىفغصة للؼوج، ٖلى اٖخباع ؤن هظه اإلااؾؿت هي بمثابت هلُت الانُضام 

ت بحن ألاهٓمت الالثُىُت والضًيُت التي حٗترف بالخٗضص  .21الجىهٍغ

م مً اكتراب مضوهت  لُه فبالٚغ ألاؾغة بالخٗضص بلى خض اإلاى٘ بال ؤنها ؤبلذ ٖلُه واؾخثىاء، مما ٌٗني ؤن ٖو

بمياهُت الخٗضص واعصة في مً جخىفغ فُه الكغوٍ اإلاخُلبت كاهىها، ألامغ الظي ؾُدغم مىه اإلاٛاعبت اإلالُمحن بالخاعج، ألهه 

ني مً مضوهت ألاؾغة ٖلى ؤ 14ال ًمىً لهم ببغام ػواج الخٗضص وفم ملخًُاث اإلااصة  ؾاؽ ؤهه مسالف لللاهىن الَى

ض الخٗضص كض عح٘ بلى  لًابِ الخالت اإلاضهُت ألاوعبي هظا ٖلى مؿخىي ؤلاوكاء، وختى لى افتريىا ؤن الؼوج اإلاٛغي مٍغ

تراف بهظا الؼواج مً كبل اللًاء  اإلاٛغب وخهل ٖلى هظه الغزهت فةن ؤلاقياٌ ًُغح ٖلى مؿخىي بمياهُت الٖا

 ألاوعبي ؤم ال؟

ن اللًاء ألاوعبي بطا ؾاع ٖلى الىهج اللضًم ؤي هما وان في ْل مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت ؾِؿدبٗض بال قً ؤ

مضوهت ألاؾغة مً الخُبُم في هظا اإلاجاٌ؛ ألنها جسالف مبضؤ ؤخاصًت الؼواج وبالخالي مسالفت الىٓام الٗام؛ ألن اللًاء 

اهىن ألاخىاٌ الصخهُت اإلاٛغبي ألامغ الظي ؤصي بإخض الفغوس ي باألؾاؽ وان ًضف٘ بالىٓام الٗام ولما ؤعاص جُبُم ك

ٚكذ  10الفلهاء بلى اللٌى بإهه ما صام اللًاء الفغوس ي ال ًدترم الاجفاكُت الثىاثُت اإلابرمت بحن اإلاٛغب وفغوؿا لـ 

الن بإن الاجفاكُت هفؿها ٖضًمت الجضوي  1981  .22فةهه ٌؿخدؿً ؤلٖا

                                                           
الشريعة والقانون المغربين أطروحة لنيل دكتوراه في الشريعة، كمية الشريعة، جامعة القرويين، فاس،  كنزة حرشي، حقوق المرأة بين -19

 .371، ص: 155/1559سايس، السنة الجامعية 
20 .992 أورده عبد المنعم الفموس، مرجع سابق، ص: -  
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- Moulay Rachid (A) : « la femme la loi au Maroc éditions » le fennec, Casablanca 1991, p : 64.  
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 في كضاًا الحضانت والنسب والطالق املطلب الثاني: اسدبعاد اللانون الشخص ي

ت في بَاع اللاهىن الضولي الخام جُغح ٖضة مكاول ٖلى مؿخىي اللاهىن الىاحب  إلاا واهذ الغوابِ ألاؾٍغ

الخُبُم في خالت وكٕى هؼإ بحن َغفحن مٛغبحن صازل صولت ؤحىبُت ؤو بحن َغف مٛغبي وآلازغ ؤحىبي صازل هفـ 

ولي الخام إلًجاص  كاٖضة كاهىهُت مً قإن جُبُلها خل جىإػ اللىاهحن وهي زًٕى اللاهىن الض 23ؤلاكلُم، جدغن فله

ني.    الصخو للاهىهه الَى

ٓهغ هظا الخىإػ بجالء ٖلى مؿخىي اللًاًا اإلاخٗللت باإلاهلخت الفًلى للُفل والتي ًمىً ازتزالها في  ٍو

ت للُفل، م  بلى الاهخهاع الخًاهت واليؿب باٖخباعها مً الخلىق ألاؾاؾُت والجىهٍغ
ً
ما ًضف٘ باإلاداهم ألاوعبُت ؤؾاؾا

 ليل الجزاٖاث التي ًمىً ؤن جُغح في هظا الكإن، باٖخباعه ًخىافم واإلاباصت 
ً
ني خُث جغي فُه خال مباقغا بلاهىنها الَى

 ألاؾاؾُت لخلىق ؤلاوؿان التي ججض ؾىضها في الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان. 

زغي جدٓى باالهخمام مً كبل اللًاء ألاوعبي إلاا ًترجب ٖجها مً مكاول زانت هما ؤن كًاًا الُالق هي ألا 

ٖىضما جتزاخم ٖضة كىاهحن لخىم الٗالكت، وججض في اللاهىن الصخص ي ما ًخٗاعى م٘ الىٓام ألاوعوبي بط ال جخىاوى ًٖ 

ت التي ًلىم ٖلحها  اؾدبٗاصه في بَاع مبضؤ صولي ًلط ي بٗضم جُبُم اللاهىن ألاحىبي ٖىض حٗاعيه م٘ ألاؾـ الجىهٍغ

 مجخم٘ اللاض ي.

ولخبُان مضي بٖماٌ آلُت الىٓام الٗام في هظا الهضص اعجإًىا مٗالجت اإلاىيٕى في مُلبحن هسهو ألاٌو للضف٘ 

 بالىٓام الٗام ٖلى مؿخىي الخًاهت واليؿب وهخُغق في الثاوي الؾدبٗاص اللاهىن ألاحىبي في كًاًا الُالق.

 اسدبعاد اللانون الوطني في كضاًا الحضانت والنسبالفلرة ألاولى: 

خباعاث  للض اؾخُإ اللًاء ألاوعبي ؤن ًجٗل مً اإلاهلخت الفًلى للُفل يابُا ًلفؼ ٖلى مسخلف الٖا

ىُت ني للصخو،  24اللاهىهُت الَى باٖخباعها وحه زفي للىٓام الٗام الظي هى آلُت مً آلُاث اؾدبٗاص اللاهىن الَى

ت واإلاؿاواة في ول ش يء، ختى بحن اإلاغشح وفلا للىاٖ  ليىن الضولت ألاوعبُت مدكبٗت بمباصت الخٍغ
ً
ض ؤلاؾىاص، وهٓغا

الُفل الكغعي والُفل الُبُعي التي جدمي وؿبه بلىاٖض كاهىهُت ومباصت خلىكُت حٗض مً الىٓام الٗام وبالخالي فةن 

مياها للخُبُم وإلالاعبت هظا اإلاىيٕى ؾىلؿمه ؤي كاهىن ًغص ٖلى ؾاخت اللًاء ألاوعبي ًسالف هظه اإلاباصت لً ًجض 

 :ٖلى الكيل الخالي
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- Niboyet, trait de droit international, privé, confit des lois s’autorité et de juridictions T. III librairerie de recueil sirey 1944, 
p : 154. 
- Henri Batiffol, Droit international privé Tome 2, 1976 librairie général de droit et de jurisprudence, Paris, p : 300. 
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 أوال: اسدبعاد اللانون الوطني في كضاًا الحضانت

ت،  حٗض الخًاهت مً ؤهم وؤصق مؿاثل ألاخىاٌ الصخهُت وؤهثرها مؿاؾا بالخلىق والىاحباث ألاؾٍغ

ً مٗا، مما حٗلها  ني باٖخباعها جخهل بدلىق الُفل اإلادًىن وألابٍى حن الَى اث مؿخمغة ٖلى اإلاؿخٍى مثاع مىاٖػ

ً ؾُاؾت ؤلاصماج جاث اإلاسخلُت واٖخماص الضٌو اإلاؿخلبلت للمهاحٍغ  في بَاع اػصًاص ٖضص الٍؼ
ً
، 25والضولي، زهىنا

والتي حٗخبر اللُم واإلاباصت التي بني ٖلحها مجخمٗها فحها مً الًماهاث ما ًىفل اخترام خلىق الُفل، التي مً بُجها 

 في الخًاهت .الخم 

م الفلؿفت الجضًت التي حاءث بها مضوهت ألاؾغة في مجاٌ الخًاهت مً خُث جغجِب الخايىحن  ولظلً فٚغ

ً ٖىض كُام الغابُت الؼوحُت، ؤما بطا جفىىذ هظه الٗالكت فدؿىض لألم 26ومؿخدلحها ، بط اٖخبرتها مً واحباث ألابٍى

ٗاث ألا  ت زم ألاب، وطلً بسالف بٌٗ الدكَغ وعبُت، خُث هجض مثال اللاهىن الهىلىضي ال ٌؿىض الخًاهت ال بلى باألولٍى

، فاللاض ي الهىلىضي  ألام وال بلى ألاب وبهما وفلا إلاهلخت اإلادًىن باٖخباعها كاٖضة مً الىٓام الٗام في هظه الضٌو

لى ؤؾاؽ هظه  ، ال ًلتزم بال بمغاٖاة مهلخت اإلادًىن فلِ، ٖو اإلاهلخت ٖىضما ٌٗغى ٖلُه هؼإ مً هظا الىٕى

 .27حؿىض الخًاهت بلى ألاب ؤو بلى ألام صون جغجِب

ٗت ؤهه ال ًىفغ الخماًت اليافُت   وهىظا اؾدبٗضث اإلادىمت الهىلىضًت بإمؿترصام جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي بظَع

بلذ اللاهىن الهىلىضي بضال مىه بةؾىاصها لألم الهىلىضًت، وبالخالي ؤن خّٓى جىفُظ مثل هظا الخىم  للمدًىن، َو

في اإلاٛغب مىٗضمت، لِـ ألهه ؤؾىض الخًاهت مباقغة لألم، وبهما الؿبب ًىمً في ؤن اللاهىن اإلاٛغبي، ٌٗمل ٖلى 

ت بضون ؤًت ٖغاكُل مً زالٌ ملخًُاث  ، وجفاصي جغبُت اإلادًىن ٖلى ٚحر صًاهت ؤصبُت28يمان ألاب لؿلُخه ألابٍى

 مً مضوهت ألاؾغة. 173الفلغة الثالثت مً اإلااصة 

ش وهى اإلا ىهج الظي اٖخمضه اللًاء الفغوس ي هظلً خُث حاء في كغاع ناصع ًٖ مدىمت الىلٌ الفغوؿُت بخاٍع

.." ًٖ بؾىاص الخًاهت بٗض الُالق اٖخماصا ٖلى مٗاًحر مدضصة مؿبلا وبكيل مبضجي، ولِـ اهُالكا 1979ًىاًغ  30
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ُت جسضم مهلخت الُفل ٌٗض مسالفا للىٓام الٗام الفغوس ي ، هما ؤن اللًاء البلجُيي بضوعه 29مً مٗاًحر مىيٖى

ني، ٖلى اٖخباع ؤن اللاهىن اإلاٛغبي  -فغوؿُت الجيؿُت -كط ى بةؾىاص الخًاهت للمضعى ٖلحها  اؾدىاصا بلى كاهىهه الَى

ب في ألامغ ؤن اللًاء 30مسالف للىٓام الٗام البلجُيي بط ال ًىفغ الخماًت اليافُت للُفل مىيٕى اللًُت  ،والٍٛغ

مثل هظا الخىم ٚحر مسالف للىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت، اؾدىاصا بلى ؤن اللاهىن اإلاٛغبي ًجحز بؾىاص اإلاٛغبي اٖخبر 

ٗخبر مغوٖا.  الخًاهت في مثل هظه الخالت َو

الخٔ مما ؾبم ؤن اللًاء ألاحىبي ٚالبا ما ٌٗخمض ٖلى آلُت الىٓام الٗام الؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي، الظي  ٍو

اًت الضًيُتٌكتٍر يغوعة جىافغ مج ت مً الكغوٍ في الخايىحن مً بُجها قٍغ الٖغ مً اإلاضوهت  173َبلا للماصة  مٖى

ت ؤلاؾالمُت للُفل اإلاىحىص جدذ الخًاهت ، ٖىـ ما هى ٖلُه ألامغ في الضٌو 31، الظي ًفُض اإلادافٓت ٖلى الهٍى

ت، ولهظا فةن ألاوعوبُت طاث اإلاغحُٗت الٗلماهُت، التي ال حٗحر للضًً ؤي اٖخباع في ؾً  اللىاٖض اإلاىٓمت للغوابِ ألاؾٍغ

اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي لم ًدٔ بفغنت الخُبُم ؤمام اللاض ي ألاوعوبي في مثل هظه اللًاًا، ليىهه ال ًىفغ الخماًت 

ٗىيه جللاثُا بلاهىن صولخه.  اليافُت للُفل مً مىٓىع هظا ألازحر َو

 بثانيا: اسدبعاد اللانون الوطني في كضاًا النس

ٌٗض اليؿب مً اإلاؿاثل اإلاىخمُت بلى ألاخىاٌ الصخهُت مما ًجٗل اللاهىن الصخص ي هى الىاحب الخُبُم 

ت التي ًيبػي اإلادافٓت ٖلحها32ٖلُه ، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن جدضًض اللاهىن الىاحب 33، باٖخباعه مً اإلالانض الًغوٍع

ع ؤن اليؿب له ٖالكت بثالزت ؤشخام ألاب وألام، بط هىان الخُبُم ٌٗخبر مً اإلاؿاثل التي ازخلف خىلها الفله ٖلى اٖخبا

اججاه ًلٌى بالخمُحز بحن اليؿب الكغعي واليؿب الُبُعي، ألاٌو ًسًٗه لللاهىن الظي ًدىم آزاع الؼواج، ؤما اليؿب 

ا ٌؿمى الُبُعي فُسًٗه للاهىن حيؿُت الُفل لٗضم مؼاخمخه مً َغف اللاهىن الظي جسً٘ له ألاؾغة؛ ألهه ال ًىحض م

 باألؾغة الُبُُٗت.

مه الفلُه الفغوس ي "فغاوـ ؾياهيي " ًلٌى بخُبُم كاهىن حيؿُت الُفل ٖلى  ىحض هىان اججاه زاوي ًتٖز ٍو

ىحض بلى حاهب هظًً الاججاهحن، اججاه زالث ًغي  ُه اؾدىاصا بلى ؤن اليؿب ًخٗلم بدالت الُفل الصخهُت ٍو اليؿب بىٖى
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ألام ٖلى اٖخباع ؤنها في ٚالب ألاخُان اإلادىع ألاؾاس ي ليل الضٖاوي اإلاخٗللت باليؿب يغوعة بزًإ اليؿب للاهىن حيؿُت 

 هما ؤهه مً الىاصع ؤن جيىن مجهىلت بسالف ألاب.

 

وهظا ما ًضف٘ بلى الدؿاٌئ ًٖ خّٓى اللاهىن اإلاٛغبي ؤمام اللاض ي ألاوعبي في الخُبُم؟ ٖلما ؤن اللىاهحن 

ً الكغعي، والابً الُبُعي، بل جلغ باإلاؿاواة بُجهما في حمُ٘ الخلىق مً بُجها الخم في ألاوعبُت ال جلُم جمُحزا بحن الاب

مً مضوهت ألاؾغة  148اليؿب، بسالف اللاهىن اإلاٛغبي الظي ال ٌٗترف بالبىىة الُبُٗت باليؿبت لألب، بط جىو اإلااصة 

ُت باليؿبت لألب ؤي ؤزغ مً آز ُت" واٖخبر في اإلااصة ٖلى اهه: "ال ًترجب ٖلى البىىة ٚحر الكٖغ مجها ؤن  144اع البىىة الكٖغ

ُت باليؿبت لألب بال في خالت كُام ؾبب مً ؤؾباب اليؿب، اإلاظوىع بملخط ى اإلااصة  في  152البىىة ال جيىن قٖغ

 الفغاف وؤلاكغاع والكبهت.

ط ى كاٖضة وهظا ما ًضف٘ اللاض ي ألاوعبي بلى اؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي لألخىاٌ الصخهُت اإلاسخو بملخ

 بلى مٗاعيخه للىٓام الٗام ألاوعبي اإلاؿخمض باألؾاؽ مً اإلاباصت 
ً
ني، اؾدىاصا ؤلاؾىاص، وبخالٌ مدله كاهىهه الَى

 اإلاًمىت في الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان، التي ما فخئذ اإلادىمت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان جضاف٘ ٖجها باؾخماجت،

بلى صعحت بصاهت فغوؿا لٗضم مؿاواتها بحن الُفل الكغعي والُفل  01/02/2000في بط طهبذ في بخضي كغاعاتها الهاصع 

، وهظا مً قإهه ؤن ًضف٘ باللًاء ألاوعبي ٖامت واللاض ي الفغوس ي زانت بلى عفٌ جُبُم ول 34الُبُعي في ؤلاعر 

 كاهىن ؤحىبي بسغق مبضؤ اإلاؿاواة بحن الابً الكغعي والُبُعي .

ى اإلاداهم ألاوعبُت ألازظ بمبضؤ اإلاؿاواة في البىىة بحن الُفل الكغعي والُفل بل ألاهثر مً طلً فغيذ ٖل

الُبُعي في مؿاثل ألاخىاٌ الصخهُت لألحاهب، ٖىضما حٗغى مثل هظه اللًاًا ؤمامها، ٖلى اٖخباع ؤن كىاهحن 

ُت باليؿبت لألب  ألاخىاٌ الصخهُت لألحاهب زانت في الضٌو ؤلاؾالمُت، ال حٗترف باليؿب الىاجج ًٖ ٖالكت ٚحر  قٖغ

 لخٗاعيه م٘ الىٓام الٗام ألاوعبي.

ت للجالُت اإلاٛغبُت ؾىاء ٖىضما ًغاص الخمؿً بلاهىن  وهظا مما القً فُه ؾِىٗىـ ؾلبا ٖلى الغوابِ ألاؾٍغ

 بطا ٖلمىا ؤن مٗٓم 
ً
ؤخىالهم الصخهُت، ؤو في بَاع َلب جظًُل خىم ناصع ًٖ كًاء بخضي الضولخحن، زهىنا

فاٌ الُبُُٗحن لدكمل اإلالُمحن ٖلى ؤعايحهااإلاداهم ألا   .35وعبُت حٗمل ٖلى جمضًض كاهىنها اإلادلي اإلاخٗلم بدماًت ألَا
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ش  ، جُبُم اللاهىن 2000/ 12/ 12وفي هظا الهضص اؾدبٗضث مدىمت الاؾخئىاف بلُىن في كغاع لها ناصع بخاٍع

ً في مياهه، ومً خُثُاجه هظا  بلذ كاهىن اإلاَى اللغاع، ما ًلي: "... وبما ؤهه ًترجب ًٖ جُبُم اإلاٛغبي اإلاسخو، َو

ىُت، خغمان الُفل اإلالُم بفغوؿا مىظ والصجه مً خله في  اللاهىن اإلاٛغبي اإلاغشح بملخط ى كاٖضة ؤلاؾىاص الَى

 .الاؾخفاصة مً وؿبه لألب، فةهه ًخٗحن اؾدبٗاصه ألهه ٌٗاعى الىٓام الٗام"

 وا
ً
للاٖضة اإلالغعة مً َغف مدىمت الىلٌ الفغوؿُت، التي ومىكف مدىمت الاؾخئىاف هظا حاء اوسجاما

ٖبرث في ؤهثر مً مىاؾبت ًٖ حكبثها بخُبُم اللاهىن الفغوس ي، ٖىضما ًخٗلم ألامغ بيؿب َفل ًلًُ في فغوؿا، 

ت ال ًمىً ؤن ًىنف بال ؤهه مسالف للىٓام الٗام، وهظا ما  اًت ألاؾٍغ  بلى ؤن خغمان هظا الُفل مً الٖغ
ً
اؾدىاصا

مً بخضي كغاعاتها الظي حاء فُه: "... بن اللاهىن ألاحىبي الظي ًدغم ماؾؿت البىىة الُبُٗت مبضثُا، لِـ  ٌؿدكف

ت هى الظي  اًت ألاؾٍغ مٗاعيا إلافهىم الىٓام الٗام الفغوس ي، ولىً خغمان الُفل، الظي له اعجباٍ بفغوؿا، مً الٖغ

 .36ٌٗاعى الىٓام الٗام الفغوس ي.."

ش وهى اإلاىهج الظي اٖخمض وخىم اإلادىمت 37 1984جه مدىمت "الىماع" الهىلىضًت في خىمها الهاصع بخاٍع

الابخضاثُت ألجٍغسذ خُث َبلذ ٖلى الٗالكت الضولُت الخانت للجالُت اإلاٛغبُت في ماصة اليؿب الُبُعي، اللاهىن 

 الهىلىضي.

ىن اإلاٛغبي، فخاعة ًخم حؿبُده وهىظا ًدبحن ؤن اللًاء ألاوعبي ٌٗخمض ٖلى الىٓام الٗام همُٗاع الؾدبٗض اللاه

باإلاهلخت الفًلى للُفل وؤزغي بًغوعة يمان ؤخلُت الُفل في وؿبه ألبُه، ألحل خىم الٗالكت الضولُت في ماصة 

خُاصًت، الظي ًيىن في ؤٚلب الخاالث كاهىن اللاض ي، وهى اهخهاع إلابضؤ  ً ؤو ؤلاكامت الٖا اليؿب بىاء ٖلى كاهىن اإلاَى

ا ًترجب ٖىه ٖضة مكاول، مً كبُل ؤن بؾىاص البىىة الُبُُٗت لألب اإلاٛغبي، التي ًغفًها كاهىهه بكلُمُت اللاهىن، مم

ُا لألب  ني، وال ٌٗترف لٗا بإي آزاع ًاصي بلى اػصواحُت اإلاغهؼ اللاهىوي للُفل وألاب مٗا، بط ٌٗخبر الُفل ابىا قٖغ الَى

لُه فةن اللاض ي اإلاٛغبي ًخٗظع اإلاٛغبي فىق ألاعاض ي ألاوعبُت بِىما ال ٌٗخبر ابىه في هٓ غ اللاهىن اإلاٛغبي ؤو الٗىـ، ٖو

ٖلُه مىذ مثل هظا الخىم الهُٛت الخىفُظًت باٖخباع ؤهه ٌُٛي ًٖ وؿب ًجٗله اللاهىن اإلاٛغبي، طو ألانٌى 

 ؤلاؾالمُت، وهى البىىة الُبُُٗت اإلاسالفت للىٓام الٗام.

ش وفي هظا الاججاه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه نضع كغاع  اث الىبري بمىلىػ بخاٍع ، 2000 10/07ًٖ مدىمت اإلاىاٖػ

ًلط ي اؾدىاصا بلى صعاؾت الضم وجدلُه، بإن اإلاضعى ٖلُه )بلخضًم( لِـ ؤبا للُفلت ؤهِؿت، وكط ى اإلاجلـ الٗلى في 
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هفـ اللًُت بإن الُفلت ابيخه، فمً زالٌ هظه اللًُت ًخضح بجالء ؤن الضف٘ بالىٓام الٗام ًسلم اػصواحُت 

ت التي ًلىم ٖلحها مجخمٗهاإلا  .38غاهؼ اللاهىهُت فيل َغف ًخمؿً باألؾـ الجىهٍغ

 

 ثالثا: اسدبعاد اللانون الوطني في كضاًا الطالق

بن الهٗىباث التي جىاحه جُبُم اللاهىن الصخص ي ٖلى مؿخىي الؼواج لها ما ًىاػيها ؤًًا ٖلى مؿخىي 

 مً الىاخُت الٗملُت خ
ً
 ل مكيل الخىإػ اؾدىاصا إلاُٗاع مىخض. بنهاثه، فلض ال ًيىن مِؿغا

طلً ألن الخباًً اللاثم بحن اللىاٖض التي جىٓم ألاخىاٌ الصخهُت ألخض الُغفحن ؤو لىحهما كض جهُضم م٘ 

غة لىفـ اللًاًا في صولت اللاض ي مما ًفغى ٖلُه اؾدبٗاصها وجُبُم اللىاٖض اللاهىهُت في بلضه.  اإلاباصت اإلاَا

غة للًاًا ألاخىاٌ الصخهُت التي ًدملها مٗه وما ؤصي بلى وحىص هظا  الخباًً هى ازخالف اإلاغحُٗاث اإلاَا

الصخو ؤًىما خل واعجدل، وحٗض كًاًا الُالق مً ؤهم الىىاٌػ التي جُغح مكاول ونٗىباث ؤمام ؤفغاص الجالُت 

جها ؤو مدل اإلاٛغبُت اإلالُمت بالضٌو ألاوعبُت، هٓغا ليىنها جسً٘ بدىم حيؿُتها للاهىن ألاؾغة اإلاٛ غبي، وبدىم مَى

بكامتها في صولت ؤحىبُت للاهىن هظه الضولت طي الهبٛت الٗلماهُت، مما ؤزغ ٖلى مغاهؼها اللاهىهُت هما ؤن مٗٓم الضٌو 

 .39ألاوعبُت ناصكذ ٖلى الاجفاكُاث الضولُت وزانت الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان

الىماطج ألاهثر صاللت ٖلى جضزل الىٓام الٗام ألاوعبي، مً احل بكهاء بط ؤن مجاٌ بنهاء الٗالكت الؼوحُت مً 

، ٖلى اٖخباع ؤهه ال ًدلم اإلاؿاواة بحن 40اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي الظي جدُل ٖلُه كاٖضة ؤلاؾىاص في صولت اللاض ي

ب غ ٚع خه في بنهاء الٗالكت الؼوححن في هظا الهضص، ألن ؾلُت الؼوج في بًلإ الُالق واؾٗت حضا فهى ٚحر مجبر بخبًر

 .41الؼوحُت هما ؤن ؾلُت اللاض ي ال جخجاوػ جلضًغ وجدضًض اإلاؿخدلاث
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مما ٌٗني ؤن ماؾؿت الُالق الاهفغاصي التي ال ٌٗترف بها اللًاء ألاوعبي ما ػالذ كاثمت في الىٓام اللاهىوي 

ًٖ طلً خاالث حض مٗلضة، اإلاٛغبي وهى ما مً قإهه زلم ٖضم الاؾخلغاع فُما ًسو ويُٗت ألاشخام، بط ًىجم 

 .42خُث ًمىً ألخض الُغفحن ؤن ًخدلل مً عوابِ الؼواج فُما ًٓل آلازغ مٗللا بها

لى اإلاٛغبي جظًُل خىم ؤحىبي ناصع ًٖ مدىمت ؤإلااهُت اؾدبٗضث   وهى ما خضر بالفٗل خحن عفٌ اإلاجلـ ألٖا

ٗت انُضامه بالىٓام الٗام زالله اللاهىن اإلاٛغبي اإلاغشح لخىم كًاًا ألاخىاٌ الصخهُت إلاٛاعبت  مؿلمحن بظَع

 ألاإلااوي، خُث حاء في هظا اللغاع ما ًلي:

م ؤن الجزإ ًخٗلم باألخىاٌ  "...ؤهه إلاا ههذ اإلادىمت ألاإلااهُت ٖلى ٖضم بمياهُت جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي ٚع

 .43لىٓام الٗام.."الصخهُت إلاٛاعبت مؿلمحن، فةن الخىم مُلىب جظًُله بالهُٛت الخىفُظًت ٌٗخبر مسالفا ل

هما ؤن الُالق في هظه الضٌو لم ٌٗض ًخىكف ٖلى وحىب بزباث وكاج٘ مدضصة ؤمام اللًاء، هثبىث زُإ ؤخض 

ىما جم التراح٘ ًٖ ول اللُىص اإلافغويت وؤنبذ مً خم ؤي مً الؼوححن 44الؼوححن ؤو ؾبب الخُاهت الؼوحُت ، ٚو

. 45ُلب خلها وطلً في بَاع مبضؤ اإلاؿاواة اإلاُللت بحن الؼوحُتالغاٚب ف ٌٗضم الاؾخمغاع في الغابُت الؼوحُت ؤن ً

ٖلى زًٕى الُالق لللاهىن الفغوس ي ٖىضما ًيىن  310ؤيف بلى طلً ؤن اللاهىن اإلاضوي الفغوس ي ًىو في الفهل 

ً الؼوححن بفغوؿا هما ؤن اللًاء الفغوس ي ًخجاهل ملخًُاث الاجفاكُت اإلاٛغبُت الفغوؿُت لؿىت  ٚكذ  10مَى

ت خّٓى جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي مً َغف اللاض ي الفغوس ي  1981 التي خاولذ جلُُض ملخًُاث هظا الفهل وجلٍى

ُبم اللاهىن الفغوس ي ىُت ٍو خه الَى ، اؾدىاصا آللُت الىٓام الٗام الضولي الؿاثض في 46بال ؤن هظا ألازحر ًيخهغ لجٖز

 ؤوعبا.
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مً  107ُت لخماًت هٓامه الٗام، بط كغع في الفهل وهى ما ههجه اإلاكٕغ ؤلاؾباوي الظي ؤوحض كاٖضة كاهىه

اللاهىن اإلاضوي، ؤهه بطا وان الُالق ًخٗلم بُغف ؤحىبي وآزغ بؾباوي ؤو ٚحر بؾباوي، والخاٌ ؤنهما ملُمان بةؾباهُا 

خُاصًت، مما ٌٗني اؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي ال مداٌ، ٖلى اٖخباع ؤ ن فةن اللاهىن اإلاسخو هى كاهىن ؤلاكامت الٖا

التي ًملحها ٖلُه اللاهىن، وهىظا وهدُجت إلاا  -التي هي مً الىٓام الٗام –اللاض ي الاؾباوي ؾُُبم اللاٖضة آلامغة 

ؾبم، عفًذ بٌٗ اإلاداهم ألاوعبُت جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي وىهه ًسالف الىٓام ألاوعبي، ؾىاء في ْل مضوهت 

 ألاخىاٌ الصخهُت ؤو ختى بٗض نضوع مضوهت ألاؾغة.

اهه وان لهظا اللاهىن نضي واؾ٘ الىُاق ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي كبل نضوعه مما ٌٗني ؤن  ٖلما

اللاض ي ألاوعبي لم ًىً ًجهل اإلالخًُاث الجضًضة التي حاءث بها اإلاضوهت، بط ًىٓغ بلى هظه ألازحرة ٖلى ؤنها ما ػالذ 

 جدخفٔ للغحل بىيُٗت مخمحزة في الخم في الُالق.

نضعث مدىمت الىلٌ الفغوؿُت كغاعا اؾدبٗضث مً زالله اللاهىن اإلاٛغبي، الظي حاء فُه ما ًلي: خُث ؤ 

وبحن  1981ٚكذ  10مً الاجفاكُت الفغوؿُت اإلاٛغبُت لـ  13"ٌؿخيخج مً حهت، مً جىفُم بحن الفلغة ألاولى مً اإلااصة 

ٛغبُت اإلاثبخت ؤو اإلاٗلىت ًٖ اهدالٌ الغابُت ؤن ألاخيام اإلا 1957ؤهخىبغ  15مً اجفاكُت  16اإلالُ٘ ب مً اإلااصة 

الؼوحُت ال ًخمسٌ ٖجها في فغوؿا ؤي ؤزغ بال بطا وان الُغف اإلاضعى ٖلُه اؾخضعى ؤو جم جمُله بىُفُت صخُدت، ومً 

مً الاجفاكُت ألاوعبُت  7ومً البىض عكم  1984هىهبر  22مً البروجىوٌى اإلااعر في  5حهت زاهُت، ٌؿخسلو مً اإلااصة 

خٗللت بدلىق ؤلاوؿان ؤن الؼوححن ٌٗامالن ٖلى كضم اإلاؿاواة باليؿبت للخلىق واإلااؾؿاث ًٖ اهدالٌ الغابُت اإلا

تراف في فغوؿا بالُالق الاهفغاصي الهاصع بهىعة ٚحر خًىعٍت" ، 47الؼوحُت ألامغ الظي ًترجب ٖلُه ٖضم بمياهُت الٖا

 ححن مٛغبحن بٗض اؾدبٗاصها للُالق الىاك٘ في اإلاٛغب.وهىظا ٖمضث اإلادىمت بلى جُبُم اللاهىن الفغوس ي ٖلى ػو 

ش  ؤي بٗض صزٌى مضوهت ألاؾغة خحز  48 2004فبراًغ  17وحاء في كغاع آزغ ناصع ًٖ هفـ اإلادىمت بخاٍع

تراف بُالق واك٘ في اإلاٛغب بحن ػوححن مٛغبُحن ٖلى اٖخباع ؤهه ًجؿض الالمؿاواة 49الخُبُم ، طهب في اججاه ٖضم الٖا

رعة مىكفها بيىن اللًاء اإلاٛغبي ال ًخمخ٘ بال بؿلُت جدضًض اإلاؿخدلاث اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى الُالق ما صام بُجهما، مب

 ؤن اٖتراى الؼوحت ٖلى الُالق ال ًغجب ؤي ؤزغ كاهىوي.

ني ختى ولى وان الُغفحن مً حيؿُت مٛغبُت وهى ما كًذ به  هما ؤن اللًاء ألاإلااوي ًُبم كاهىهه الَى

 بلى وىنهما ٌِٗكان ٖلى اهفهاٌ اإلادىمت الاب
ً
خضاثُت بلفِؿبايً خُث خىمذ بالُالق بحن ػوححن مٛغبُحن اؾدىاصا

مىظ بضاًت الؼواج وكض جم جظًُل هظا الخىم مً َغف اإلادىمت الابخضاثُت بىحضة بحجت ؤهه ال ًدىافى م٘ ما كغعجه 

                                                           
 .31، ص: 1552الرباط  -أحمد زوكاغي، القضاء الفرنسي وانحالل الرابطة الزوجية بين المغاربة في فرنسا، مطبعة الكرامة -47

48- Cass- civil- 17 Janvier 2004, arrêt N° 259 le 2- 15- 766. 
 وما بعدىا. 21راجع خالد البرجاوي، م. س، ص:  - -49
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وؤٖاصث جإهُضه اإلادىمت الىبري بكاعلىعوا  50هامج 99مضوهت ألاؾغة إلنهاء الٗالكت الؼوحُت ؾُما ما جًمىخه اإلااصة 

ش  كط ى بالُالق بحن ػوج مٛغبي وػوحت ؤحىبُت بىاء ٖلى اللاهىن  2006/ 06/ 27)بلجُيا( في خىم ناصع بخاٍع

 .51البلجُيي وهى آلازغ خٓي باللبٌى مً َغف اللًاء اإلاٛغبي

ً آلُت الىٓام الٗام ألحل اؾدبٗاص  ومً ول ما ؾبم ًبضو واضخا ؤن اللاض ي ألاوعبي ال ًخىاوى ًٖ جدٍغ

اللاهىن اإلاٛغبي الظي جىو كاٖضة ؤلاؾىاص ٖلى ازخهانه ؤو مً ؤحل الخُلىلت بحن ألاخيام الهاصعة في اإلاٛغب 

 بلى هفـ اللاهىن وبحن جغجِب ؤي ازغ؛ ألن جُبُم هظا الخىم
ً
ًىاػي جُبُم اللاهىن الظي نضع في ْله. مما  اؾدىاصا

ٌٗني ؤن آلُت الىٓام الٗام ؾُف طو خضًً، فخاعة ٌؿخٗمل الؾدبٗاص اللاهىن ألاحىبي مً خىم الٗالكت، وجاعة ؤزغي 

ام الُغف اإلاٛغبي ٖلى اللجىء بلى اللًاء ألاوعبي، ختى ًجض هظا الخحر مىفظا لخُبُم كاهىن صولخه طو  ىه إلٚع ًخم جدٍغ

ت، وهظا ما ألا  نٌى الٗلماهُت، فالىٓام الٗام بطن في هظه الضٌو ٌؿخمض ؤؾاؾه مً كُم الالثىُت واإلاؿاواة والخٍغ

الىاعصة في مضوهت  -مً خلبت اإلاىافؿت في بَاع جىإػ اللىاهحن –ًترجب ٖىه خلا بكهاء بٌٗ اإلااؾؿاث اللاهىهُت 

تراف بها ًخدضص ٖلى ؤؾاؽ  ألاؾغة التي جمـ بمبضؤ اإلاؿاواة، ومجها ماؾؿت الُالق التي ًجٗل اللًاء ألاوعبي الٖا

  ملاعهتها باإلاباصت الثابخت في كاهىهه.

  خاجمت

ت  في زخام هظا البدث وؿخيخج ؤهه بطا وان الضف٘ بالىٓام الٗام ًلىم بضوع الخفاّ ٖلى ألاؾـ الجىهٍغ

حر واضخت وال ًىحض فحها  واللُم ألاؾاؾُت إلاجخم٘ اللاض ي فةن اللُم التي ًيبني ٖلحها اإلاجخم٘ ألاوعبي ٚحر مدضصة ٚو

فانال بحن ما هى ؤزالقي وال ؤزالقي، ألامغ الظي ًاصي بلى انُباٙ الىٓام الٗام في هظه اإلاجخمٗاث باإلاُاَُت 

خضاٌ ألهه ًخًمً حاهبا زابخا ال ًمىً  والالؤزالق ٖىـ الىٓام الٗام في الضٌو ؤلاؾالمُت الظي ًدؿم باألزالكُت والٖا

 لخُٛحر فُه وآزغ مخٛحر وفم مخُلباث الٗهغ.ا

ومً زالٌ مىاككت اإلاىيٕى والىكىف ٖلى ؤهم اإلاىايُ٘ التي جسلم جىإػ اللىاهحن، وهظا الًماهاث اللاهىهُت 

التي وعصث في اللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي وبُان مضي حٗاعيها م٘ اللىاهحن الاوعوبُت، جىنلذ الباخثت بلى ٖضص مً الىخاثج 

 ُاث.والخىن

 

 

                                                           
 )غير منشور(. 1551 -50 -11بتاريخ  51/ 325حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بوجدة، ممف رقم  -50
، 3947/1، عدد 1552 -59 -90بتاريخ  52/ 33، ممف رقم حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بوجدة -51

 )غير منشور(.
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 النخائج -1

ًترجب ًٖ الضف٘ بالىٓام الٗام في اإلاجاٌ ألاؾغي مً كبل اللًاء ألاوعبي زانت، الخللُو مً مجاٌ  -

 زًٕى ألاحاهب للاهىنهم الصخص ي؛

ت الفغصًت التي ججض ؾىضها في  - ؤن اللاض ي ألاوعبي ًغي في هظه اللىاهحن جمُحزا مً قإهه جلُُض الخٍغ

اٚت كىاهُجها بضون ألازظ بالضًً، وهى ما ًىٗىـ مباقغة ٖلى َبُٗت اإلاىازُم مغحُٗت ؤؾاؾُت في نُ

غها يىابِ زابخت ومدضصة بل  هٓامها الٗام وهظا ٖلى مؿخىي مدضصاجه، بدُث ؤن الضٌو الٗلماهُت ال جَا

ت الخامت؛  جامً باإلاؿاواة اإلاُللت والخٍغ

 بخُبُم اللاهىن ألاحىبي؛ؤن بٖماٌ فىغة الىٓام الٗام ًيىن اؾخثىاء مً اإلابضؤ الظي ًلط ي  -

ىُت  - ؤن جُىع يىابِ ؤلاؾىاص ألاوعبُت حٗل الضف٘ بالىٓام الٗام مبضؤ ولما عشخذ كىاٖض ؤلاؾىاص الَى

 لللاض ي ألاوعبي، كاهىها طو مغحُٗت بؾالمُت؛

ٗالُم ؤن هظه اللىاهحن ما ػالذ مدخفٓت ببٌٗ اللُىص الىابٗت مً الضًً، ٌٗخبرها اللاض ي ألاوعبي اإلادكب٘ بخ -

ني في حمُ٘ الخاالث،  ت اإلاُللت مسالفت للىٓام الٗام ختى ًدؿنى له جُبُم كاهىهه الَى  اإلاؿاواة والخٍغ

ً جخجه بلى بصماج ألاحاهب وهظا جللُو مبضؤ شخهُت اللىاهحن لهالح  - ؤن هُت الضٌو اإلاؿخلبلت للمهاحٍغ

 مبضؤ بكلُمُت اللىاهحن.

 :الخوصياث-2

الاوعوبي للمؿخجضاث التي حاءث بها مضوهت ألاؾغة ختى ًخدلم الخلاعب بحن يغوعة اؾدُٗاب اللًاء  -

 الىٓام اللاهىوي الاوعوبي واللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي؛

غة للىاهحن  - بصزاٌ هٕى مً اإلاغوهت ٖلى الىٓام الٗام مً زالٌ ؤلاًمان باالزخالف في اإلاغحُٗاث اإلاَا

 ألاؾغة؛

فُٗل بٌٗ اإلالخًُاث زهىنا التي ال ًىحض هو كُعي مضوهت ألاؾغة حؿخلؼم مغاحٗت مؿخعجلت لخ -

 خىلها؛ 

 ججمُ٘ اإلاىاص اإلاخٗللت باللاهىن الضولي الخام اإلاٛغبي في كاهىن واخض. -
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لىم الضعاؾاث الٗلُا في اللاهىن الخام، حمُلت ؤوخُضة، هٓام ألاخىاٌ الصخهُت بجالُت اإلاٛغبُت باألعاض ي اإلاىسفًت، عؾالت لىُل صب -

 ،1994/ 1995ولُت الخلىق، ؤهضاٌ، حامٗت مدمض الخامـ، الغباٍ، 

ٖبال بً ؤٖغمىا، صٖىي جظًُل الخىم ألاحىبي بالهُٛت الخىفُظًت، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام، ولُت الٗلىم اللاهىهُت  -

 74م  2009/2010للاض ي ُٖاى مغاهل الؿىت الجامُٗت والاكخهاصًت والاحخماُٖت، حامٗت ا
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صهخىعاه في اللاهىن الخام، ولُت الخلىق، حامٗت مدمض  -مدمض الٗبىصي، ويُٗت الؼوحت في ألاؾغة واإلاجخم٘، بني وعٍاٚل همىطحا -

 200/2001الخامـ، ؤهضاٌ، الغباٍ، الؿىت الجامُٗت 

ًاء الاوعبي ؤًت بمياهُت للخُبُم ، عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗملت في اللاهىن مىحر الكُٗبي،كاهىن الاؾغة اإلاٛغبي ؤمام الل -

   2005/2006الخام، حامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض هللا، ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت فاؽ، الؿىت الجامُٗت 

ًت باإلاٛغب، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام، ولُت الٗلىم اللاهىهُت هاصًت البىهالي، جظًُل الاخيام الاحىبُت بالهُٛت الخىفُظ -

 .10م  2017/2018والاكخهاصًت والاحخماُٖت حامٗت ابً ػهغ ؤواصًغ، الؿىت الجامُٗت 

بلىم الضعاؾاث الٗلُا هكام ؤنيُب، يابِ ؤلاعاصة في ألاخىاٌ الصخهُت وآزاعه ٖلى الجالُت اإلاٛغبُت بإوعبا الٛغبُت، عؾالت لىُل ص -

 2003 -2002اإلاٗملت في اللاهىن الخام، ولُت الخلىق، فاؽ، حامٗت مدمض بً ٖبض هللا، الؿىت الجامُٗت 
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 امللخص :

ه 
ّ
ت  هى خّل الخالفاث لخىـُم الّظىق  لِع بخدىُم هالطُيي او كظاتي،جـهس أهّمُخه بأه

ّ
ت اإلاظخلل جدىُم الّظلؼاث ؤلاداٍز

س اللؼاق واإلادافـت كلى الخىاشن الللدي ٌلخمد كلى  ئحساء حدًد ابخدكخه  هره الّظلؼاث لخىحُه الللىد باوشاء كىاكد لخؼٍى

ً الاحاهب فالهدف مً الدزاطت  جىىىلىحُت كاهىهُت حدًدة مظخىزدة مً الّدٌو الّسأطمالُت  هفسوظا للدفاق كً مصالح اإلاظدثمٍس

 جىطُذ ان الخدىُم هى جىـُم

الى  ئّن فهم اإلاىطىق ٌظخىحب مىهج جدلُلي ملازن مم الّدٌو ألاوزوبُت  لخببن الخىـُم باالهخلاٌ مً وطم الاخخياز في الظىق 

 وطم حشازوي لهرا ًيبغي ان ًيىن اإلادىمحن  مسخّصحن  جلىُا وكاهىهُا، مم جىكُم اإلاظإولُت  كلى كسازاتهم

 : الّخدىُم ؛خّل الخالفاث ؛ الللد ؛ الّخىـُم ؛ اإلاظإولُت . الكلمات املفتاحية

Abstract : 

The arbitration of independent administrative authorities is the solution of 

disputes to regulate the market, not by classical or judicial arbitration, the importance 

of which appears to be a new procedure that these authorities have invented to direct 

contracts by establishing rules for sector development and maintaining a contractual 

balance based on a new legal technology imported from capitalist countries such as 

France to defend the interests of foreign investors as the goal of The study shows that 

arbitration is an organization. 

    Understanding the subject requires a comparative analytical approach with 

European countries to adopt regulation by moving from a monopoly position in the 

market to a participatory position. Therefore, the arbitrators should be technically 

and legally competent, with responsibility signed for their decisions . 

Key words : Arbitration; conflicts ; contracts ;  regulation ; responsibility 
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  ملدمة :

ت هى         
ّ
ت اإلاظخلل لت الّدولت في  خّل الخالفاث مً ػسف الّظلؼاث ؤلاداٍز الّخىـُم فهى همؽ لخغُحر ػٍس

ظُحر بخدلُم الخىاشن بحن اإلاىافظت و مصالح اإلاخلاملحن الاكخصادًحن 
ّ
مخلاملحن حدد، فخـهس أهمُت  بادزاٌالد

الّدزاطت في زكابت اللىي اللمىمُت مً زالٌ الّخدىُم ، و الري ًسخلف كً ذلً اإلاخلازف كلُه الّخللُدي أو 

ل لخبراء مسخّصحن ملّمحن 
ّ
ه مىو

ّ
ه أهثر هجاكت بما أه

ّ
الىالطُيي  او اللظاء اإلاسجىص كلى اللىاكد اللاّمت أله

زاق
ّ
اإلاؼسوح ، جـهس فّلالُخه بدزحت اطخلاللُتهم ، و ئلى الّىـام الّظُاس ي الّظاةد ،  بالخصىصُاث الّخلىُت للج

ُبرالُت ، لِظذ هخلً 
ّ
فافُت و الّدًملساػُت الل

ّ
ت اإلايشأة في هـام هفسوظا التي حظىده الش

ّ
ت اإلاظخلل فالّظلؼاث ؤلاداٍز

 ً كىاكد جىـُمُت مً زالٌ خل الخالفاث  شاءباو ألاحاهباإلايشأة بالجصاةس  ؛ لهرا فهى ًدافم كً مصالح اإلاظدثمٍس

 بحن اللاهىن اللام والخاص. جخأزجح

تهدف الّدزاطت ئلى ئبساش ئطتراجُجُت الّدولت الحدًثت في الحىهمت في الجصاةس ملازهت بالّدٌو ألاوزوبُت           

ت واإلاخلاملحن ملا فسوظا بالخصىص للخدزل غحر اإلاباشس للدولت بىاطؼت طلؼاث الظبؽ لدظُحر مصالح الدول

م طماهاث هخلً التي ًدللها اللظاء، فما كالكت الخدىُم بالخىـُم؟ طِخم  وفلا  ؤلاحابتبخدلُم اللدالت كً ػٍس

ل اللالكت الللدًت ئلى كساز  جدىُمي ) اإلابدث ألاّوٌ( ، و  ت آلاجُت:  جىطُذ مدي ازجباغ الّخدىُم بالّخىـُم لخدٍى
ّ
للخؼ

 هاجه ؤلاحساةُت ) اإلابدث الثاوي ( .ذهس جىُُف الّخدىُم و طما

ىظيم: املبحث ألاول:
ّ
حكيم بالت

ّ
 عالكة الت

ت ٌظاهم في جىـُم الّظىق ، ازس جدلُم الّخىاشن بحن اإلاصالح    
ّ
ت اإلاظخلل ئّن خّل الخالفاث في الّظلؼاث ؤلاداٍز

ت لظمان كدم اخخي
ّ
ت اإلاظخلل ظىق  مً أخد اإلاخلاملحن اإلاخظازبت للمخلاملحن الاكخصادًحن و الّظلؼت ؤلاداٍز

ّ
از ال

لغسض جدلُم مىافظت فّلالت، هما أّن خّل ول زالف ًىجّس كىه ابخياز كاكدة حدًدة جىاهب الّخؼىزاث في الّظىق، 

(، و أن خّل  اث الّظىق ألهه ًدزض الخالفاث خالت بدالت )اإلاؼلب ألاٌو ولهرا فاّن اللساز الّخدىُمي ًىـم مجٍس

ت لظلؼتها ألاصُلت أال وهي الّخىـُم )اإلاؼلب الثاوي( .الخالفاث لِع بخدىُم بل 
ّ
ت اإلاظخلل  ممازطت الّظلؼاث ؤلاداٍز

 املطلب ألاول: مدى ارثباط التحكيم بالتىظيم:

ت كد ال جخظّمً بىىدا     اّن الللىد اإلابرمت مً ػسف اإلاخلاملحن الاكخصادًحن أو هإالء و الّظلؼت ؤلاداٍز

طلىُت و 
ّ
صاالث الّظلىُت والال

ّ
بىاطؼتها هظمً الّخىـُم في اإلاظخلبل؛ ففي الجصاةس و فسوظا و همثاٌ في كؼاق الاج

صاالث في الللىد اإلابرمت بح
ّ
م ألامس باالج

ّ
صاالث الىهسباء، أو الهاجف مم اإلاخلاملحن ًإّدي كىدما ًخلل

ّ
ن مظّحر شبىت اج

ب الخدىُم
ّ
 . 1خخما ئلى الجّزاق فُما ًسص جددًد الدظلحرة أو الىفاذ الى الشبياث الري ًخؼل
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لت الّخلامل بحن اإلاخلاملحن الاكخصادًحن، الري ًىلل    جفظس اللالكت اإلاىحىدة بحن الّخدىُم و الّخىـُم بؼٍس

اللالكت الّخلاكدًت ئلى كساز جدىُم ازس خّل الخالفاث بُنهم؛ أي جدلُم جىـُم ، فاحساءاث الّخلاكد جخّم بسغبت أػساف 

محن زىاص دازل الّظلؼاث الللد ئلى أن جيخهي بلساز جدىُمي لِع لإلزادة 
ّ
ألاػساف مدّل فُه، مدّسزا مً ػسف مدى

ت  محن جابلحن للّظلؼاث ؤلاداٍز
ّ
ت ًىّحهىن الللد. أّما في اللدًم فللد وان الّخدىُم مظدىد ئلى مىـ

ّ
ت اإلاظخلل ؤلاداٍز

طلىُت أو ئلى اإلاىاحم .
ّ
صاالث الّظلىُت و الال

ّ
ت مثال للؼاق ؤلاج

ّ
 اإلاظخلل

ّظلىُت و اللع الفسوس ي مىذ  طلؼت الّخدىُم للهُئت اإلايئّن مجلع الىّ    
ّ
صاالث ال

ّ
فت باالج

ّ
طلىُت زاّصت ل

ّ
ال

لت باإلاىافظت في الّظىق ألّن اللاهىن ؤلادازي و كاهىن الّخىـُم في فسوظا غحر واف 
ّ
ظلحرة والخدماث اإلاخلل

ّ
م بالد

ّ
فُما ًخلل

 
ّ
زاكاث الّىاشئت و الّىاججت كً غصازة الي

ّ
شاػاث اإلاخىّىكت ؛ وكلُه، أصبذ ًإزر بالّخدىُم و مداولت وشس لحّل وّل الج

ما في اإلاجاالث الاكخصادًت الري ٌظخلص ى كليها جدلُم اإلالادلت بحن  ُّ كسازاجه لُؼّبم كلى باقي الحاالث اإلامازلت ط

 اإلاىافظت مً حهت، و الحفاؾ كلى الّىـام اللام مً حهت أزسي.

ّىصىص اللاهىهُت اوللاد   
ّ
الازخصاص الّخدىُمي في الّظلؼاث، ففي كؼاق الاجصالث في فسوظا جددد ال

بياث، 
ّ

ل طلؼاث الّظبؽ مً أحل طمان الّىفاد ئلى الّظىق لالطخسدام الشبىت بشيل ػبُعي و الّسبؽ  بحن الش
ّ
جخدز

، و طلؼت و جددًد الّظلس فُما بحن اإلاخلاملحن الاكخصادًحن، ، و في الجصاةس بسصىص لجىت جىـُم كملُاث البىزصت

د واإلاىاصالث  طلىُت طابلا والان ا صبدذ  طلؼت الاجصالث الالىتروهُت، و في طلؼت البًر
ّ
صاالث الّظلىُت و الال

ّ
الاج

ت الّخىـُم )الفسق   في هره الّظلؼاث زالر ، و ًدبّحن أّن خّل الخالف ميش يء لىـٍس
ّ
اطخثىاءا ، ألن الّخدىُم ال ًجد ئال

( لُصبذ في ألازحر مىخج  للساز ٌلخبر هّص كاهىوي جىـُمي )الفسق الثاوي( .  ألاٌو

ل ئال هىكا مً الّخىـُم؟
ّ
 ..و في هرا ؤلاػاز، هدظاءٌ ئذا وان الّخدىُم ال ًمث

ىظيم : 
ّ
حكيم هظرية للت

ّ
 الفرع ألاول : الت

س اللؼاق اإلاساد جىـُمه     ُم خّدا ، فُظم الخدى 1 اإلالصىد بالّخىـُم هى ئًجاد كىاكد و كسازاث جظمً جؼٍى

م اللؼاق في آن واخد، مّما ًجلله في جؼّىز مظخمس، ففي فسوظا وفي اللؼاق 
ّ
للخالف بحن اإلاخلاملحن الاكخصادًحن و ًىـ

م الّخدىُم مّما ًإّدي ئلى دًمىمت اطخلساز اللؼاق البىيي ؛  زاق ما بحن اإلادًىحن ال ًدّل ئال كً ػٍس
ّ
البىيي هجد أن الج

حىدة بحن الّخىـُم و الّخدىُم، فهى الىطُلت اإلاخمّحزة للمخلاملحن الاكخصادًحن لحّل هصاكاتهم وكلُه ، هالخف اللالكت اإلاى 

بصفت كاحلت و لظمان الّخىاشن في اللالكاث الللدًت، ئذ  أّن في بلع اللؼاكاث ًىحد مخلامل اكخصادي مظُؼس 

                                                                                                                                                                                     
1.Marie Anne FRISON ROCHE , «  le droit de la régulation » , D.2001, chron.  pp. 610-616. 
 

 
1 .E. Rousseau , « les marchés peuvent-ils s’auto régulariser ? » , in  B. Ferrandon (dire.), concurrence 

et régulation des marchés, la Documentation française,2003, pp. 64-70. 
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ً في ؛  .E.D.Fكلى الّظىق مثال في طلؼت " الىهسباء بفسوظا " اإلاظّماة بــــ  اذ ًلخط ي الخىـُم وحىد مخلاملحن آزٍس

ّظىق ًمىنهم ئخدار جىاشن اللىي فُه ولِع طُؼسة أخدهم كلى الّظىق ما ًفظس أن الّخىـُم لِع له ػابم جلني 
ّ
ال

ما ذو ػابم كاهىوي ميش يء للىاكد كاهىهُت.
ّ
 فلؽ و ئه

 ـُم اللؼاق و اإلاخلاملحن الاكخصادًحن ملا، فاّن كسازاث الخدىُم في هرا اإلاجاٌ حلىد بالفاةدة كلى جى وكلُه   
ما ًمىىه ئبؼاٌ بىد غحر مشسوق في الللد؛ و بالّخالي  1

ّ
؛ فالّخدىُم ال ًؼّبم كلىباث كلى اإلاىافظاث غحر اإلاشسوكت ، ئه

ه طامىا الطخلساز الّىـام اللام، مّما هخج كىه طىق 
ّ
أوزوبُت فاّن الّخلاكد في مجاٌ اإلاىافظت ًـّل زاطلا للّخدىُم أله

زاكاث و إلاساكبت اإلاىافظاث غحر اإلاشسوكت، و مً أحل 
ّ
مّىخدة، وللد اكترف ؤلاجداد ألاوزوبي بالّخدىُم وىطُلت لحّل الج

ؽ بلع اإلاخلاملحن الاكخصادًحن
ّ
 .  2الّخللُل مً حظل

ًدسض الّخىـُم كلى طبؽ اللؼاق في مجاالث كدًدة، منها ئمياهُت الّىفاذ ئلى الّظىق، وازظاق اللسازاث    

لً اللظاتي لظمان فّلالُخه أمام مدىمت الّىلع بباَزع في مجاٌ الللىد ، و في الجصاةس جسظم 
ّ
الّخدىُمُت للؼ

 
ّ
لً أمام اللظاء ؤلادازي، هما ًمىً لللاهىن اللام أن ًسز

ّ
ت الاطخلاهت بالّخدىُم للؼ

ّ
ت اإلاظخلل ص للّظلؼاث ؤلاداٍز

 ًىاكع اللاهىن اللام الحامي لحلىق اإلاىاػىحن كمىما ؛ و مىه ، فاّن اإلالادلت اإلاىحىدة بحن 
ّ
لرلً ًيبغي كلىه أال

لخاص مً الّخدىُم و الّخىـُم هي أهه وطُلت جلىُت بدازل اللؼاكاث الّظابؼت و هى مجاٌ  ًلم بحن اللؼاق اللام و ا

ً ألاحاهب .  أحل الّدفاق كً اإلاظدثمٍس

طامً للّخلهداث اإلاّخسرة مً  و ملنى هرا ، أّن الخدىُم ًىحد بحن فظاء اللاهىن الخاص و اللام    

جىت ألاوزوبُت بهدف الحفاؾ كلى مصالحهم باإلاىاشاة مم جدلُم الّصالح 
ّ
اإلاإطظاث الحاصلحن كلى ززص مً الل

دىُم وحد مً أحل ئلصام الّدٌو الّدفاق كلى مصالح اإلاظدثمٍسً ألاحاهب، كصد اطخلساز اللام. ؛ و مىه ،  فالخ

 ،ً اطدثمازاتهم ؛ و لهرا، فان الاطدثماز ًىاشن بحن اإلاصلحت اللامت و اإلاصلحت الخاصت، و باألزّص مصالح اإلاظدثمٍس

ؼاهُا فان اللاهىن الخاص هى الري ًدل الخالفاث في الّظلؼت ؤلا  ت اإلاظخللت أّما في بٍس وكد اجضح أهه ٌلُم  3داٍز

 . اإلاىافظت

ج بحن اللاهىن اللام و الخاص أي بحن اإلاخلاملحن في اللؼاق اللام و      هما أّن كاهىن الّخىـُم في الجصاةس مٍص

زاكاث،
ّ
لت مسهت لحّل الج ه ػٍس

ّ
وحظُحر  اإلاخلاملحن الخىاص اإلايلفحن بدظُحر اللؼاق اللام، و أهه ًخمّحز كً اللظاء في أه

                                                           
 
1.M.Canto-Sperber,« philosophie morale et éthique professionnelle », in secrets professionnels, 

Autrement,1999, p.p..103-117. 
2.M.Bazex,« Entre concurrence et régulation : la théorie des facilités essentielles », revue 

Concurrence, n° 199, janv. 2001,p.1. 

 
3.Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-
Uni, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011, p.207. 
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ل جىـُما 
ّ
لت كادًت لحل الازخالٌ ذو الؼابم الخلاكدي، فهى ًمث مصالح الّدولت بىاطؼت الللىد؛ و لهرا ، أصبذ ػٍس

ل 
ّ
ه ًمث

ّ
للللد في خّد ذاجه. فاذا واهذ الللىد جدخّل اإلاسجبت ألاولى في اللؼاكاث الّظابؼت مثل اللؼاق الىالطُيي فاه

الّىفاد ئلى شبياث الّخىصُل هى الخىـُم براجه، ومىه هظمً جىـُم اللؼاق  طُاطت هاحلت للّخىـُم، ألّن جىـُم

  .1الاكخصادي باكؼاء فسص كادلت ليل اإلاخلاملحن الاكخصادًحن للّدزٌى ئلى الّظىق وجدلُم اإلاىافظت 

حكيم كاهون ثىظيمي:    
ّ
 الفرع الثاوي: الت

كلى جدلُم اإلاىافظت اإلاشسوكت بىاطؼت جىـُم ئّن اللالكت بحن الّخدىُم واللىاهحن ألازسي مسجىصة     

صاالث 
ّ
اللؼاكاث الاكخصادًت وزصىصا في كؼاكاث ؤلاهخاج الّصىاعي؛ وهرا، اإلاىاحم و كؼاق الّظمعي البصسي و الاج

ظُاطت اللاّمت للّدولت، و لهرا فاّن الّخىـُم
ّ
ه ًجب أن ًخىافم مم ال

ّ
ِع ل 2 أي مهما وان هىق اللؼاق اإلاساد جىـُمه، فاه

ه مىحىد ما بحن 
ّ
ب مً الّىـام اللام، ئذ أه ه كٍس

ّ
ظبب فاه

ّ
له ػبُلت جلىُت مدظت، بل ًخالءم وطُاطت الّدولت ولهرا ال

وكلُه جـهس فلالُت الخدىُم في أهه ًساعي هاذًً اللاهىهحن، بخدلُم كاهىن جىـُمي فّلاٌ،  اللاهىن اللام و اإلاىافظت

 لخاصت.ًىاشن بحن اإلاصلحت اللامت و اإلاصلحت ا

اّن كاهىن اإلاىافظت ال ًخالءم وملالجت الّظلىهُاث الخاػئت أو فسض طلىهُاث ملُىت مً أحل فخذ      

اللؼاق وئهما ٌلالج فلؽ الّظلىهُاث اإلاخلللت باإلاىافظت و لِع له أن ًفسض التزاماث اًجابُت للمخلاملحن في الّظىق 

زاكاث ألهه غحر  وال ًمىىه أن ًلدز الجىدة أو التزاماث اإلاسفم اللام.  ئّن 
ّ
كاهىن اإلاىافظت ال ٌظخؼُم وخده الّخىفل بالج

ه ال 
ّ
 أه

ّ
املت، ئال

ّ
شازن في وطم الّظُاطت الش مسن، أّما في اهجلترا  فِظخلان به للملاكبت كلى اإلاسالفاث طد اإلاىافظت َو

 .3 ًمىىه مً  جدلُم أهداف اإلاىافظت و لرا فهى غحر مالةم لحل هرا ؤلاشياٌ

 : خصائص التحكيم:املطلب الثاوي

فافُت، ئال اهه ًصؼدم      
ّ

الّخىـُم يهدف ئلى  جىحُه اللؼاكاث مثال بخىصُل اإلاللىماث، وهى ما ٌظّمى بالش

م ألامس بالّخىـُم.و ًجب أن ًيىن الّخدىُم مىافلا 
ّ
أخُاها مم الّظس اإلانهي ازس الّخبلُغ كً مظمىن الّخدىُم كىدما ًخلل

بت للّخىـُم
ّ
م بالّصفلاث اللمىمُت ًساعي فيها خفف اإلاللىماث التي جمّع مصلحت للمهلت اإلاخؼل

ّ
، فمثال فُما ًخلل

ه يهخم بالّخىـُم الّخلني و اإلاالي للمىافظت  بىاطؼت 
ّ
اللؼاق دون غحرها، للمدافـت كلى حّدًت اإلالامالث الاكخصادًت أله

                                                           
1. Marie Anne FRISON ROCHE ,  Actualité du droit de la régulation , Revue Lamy de la Concurrence, 
2007, n° 11. 
  
2 . Arekian., Recherches sur la notion de régulation en droit administratif français (le cas des services 
publics en réseaux), Thèse dactyl. Lille II, 2003, p. 514. 
 
3 . Thomas PERROUD, op. cit ,  p.251. 
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(، وجـهس الؼبُلت اللاهىهُت للّخدىُم مً ز الٌ اطخىشاف اللىاصس اإلايىهت لللساز الّخدىُمي كساز ئدازي )الفسق ألاٌو

 )الفسق الثاوي(. 

تحكيم: :الفرع ألاول 
ّ
م كساز ئدازي، و أّن الّىصىص  الطابع إلاداري امللتصم بلرارات ال الّخدىُم ًخم كً ػٍس

فت بدّل الخالفاث حشحر ئلى ممازطت وؿُفت الّخدىُم فُما بحن اإلا
ّ
خلاملحن في كؼاق اللاهىهُت اإلايشأة للّظلؼاث اإلايل

، و أهه ًخم بدشىُلت اإلادىمت و ٌلخمد كلى ئحساءاث مإشس كليها في الللد، و جصل بالىدُجت ئلى ئصداز كساز  1 الظبؽ

ولرا، ذهس .ذو ػابم ئدازي، ًصدزه مدىمحن مسخصحن في اللاهىن الخاص، مهمتهم الفصل في الجزاكاث مثل اللظاة 

و أهد أّن كسازاجه كابلت للّىلع؛ ألّن اللسازاث التي جصدزها طلؼاث الّظبؽ لها الخدىُم مً ػسف اإلاشّسق الجصاةسي، 

 ػابم ئدازي ولِع كظاتي.

و ًـل الفسق فُما بحن ألاخيام الصادزة كً اللظاء وجلً الصادزة كً طلؼاث الّظبؽ، ئذ أنها ال  جسجلي   

زاكاث في مسخلف اللؼاكاث
ّ
ئذا ما واهذ الىكاتم مخمازلت بلىع ألاخيام  أن جيىن احتهاداث  ٌلخمد كليها لحل الج

أّما الخدىُم في طلؼت الظبؽ ، فاهه ٌلخمد طىي في  الصادزة كً اللظاء، فاهه مأزىذ بها بخلدًس مً اللظاء.

مً كاهىن  7001هص اإلااّدة  خظب 2خاالث الخالف بحن مإّطظت جخلامل في ئػاز مُدان طلؼت الظبؽ ، أو بملاهدة 

ت في فسوظا  .ؤلاحساءاث اإلادهُ  ت و ؤلاداٍز

مً هفع اللاهىن جىّص كلى أّن الّخدىُم الىالطُيي ٌشترغ للُامه اجفاق مظبم بحن أػساف  7077أّما اإلااّدة 

ظبؽ ال ًخؼلب اجفاق ألاػساف كلُه، وهرا مىافي 
ّ
زاق في اإلالاهدة. باإلالازهت فاّن الخدىُم الري جلىم به طلؼت ال

ّ
الج

ت فُما ًسص اجفاق ألاػساف مظبلا للُام الخدىُم . للمبادب التي ًىّص كليها  كاهىن ؤلاحساءاث اإلادهُت و ؤلاداٍز

 الفرع الثاوي: طبيعة التحكيم:

ت في الجصاةس ال      ت ووفم كاهىن ؤلاحساءاث اإلادهُت وؤلاداٍز
ّ
ت اإلاظخلل زاق في الّظلؼاث ؤلاداٍز

ّ
ئن ػبُلت خّل الج

ُه اجفاق ألاػساف؛ فدظب البروفِظىز زشُد شواًمُت اكخبر وؿُفت الّخدىُم ًمىً أن جيىن جدىُما بما اهه ال ًىحد ف

ا  ت جدفلا لغٍى
ّ
ت اإلاظخلل فف ال ًإّدي ملنى الّخدىُم   (excès de langage)اإلامازطت مً ػسف الّظلؼت ؤلاداٍز

ّ
أي أن الل

ه وؿُفت جلل
ّ
ت في الجصاةس،أله ُدًت ممازطت مً ػسف اللاض ي، فهل اإلاخلازف كلُه في كاهىن ؤلاحساءاث اإلادهُت وؤلاداٍز

زاكاث؟ 
ّ
ت حلمل ههُئت كظاةُت كىد كُامها بدل الج

ّ
ت اإلاظخلل  . 3هرا ٌلني أن الّظلؼاث ؤلاداٍز

                                                           
1. Yakout AKROUNE, le modes alternatifs de règlent des différents : un phénomène en constante 
expansion en Algérie , RASJEP, n° 4 , 2008,p. 30. 
 
2.Loi n°08-09 du 25 févier 2008 portant code de procédure civile et administrative, JORA  n°21 du 23 

avril 2008. 
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ت مً كبل اللاهىن حشبه ئلى خّد ما جلً اإلاسّىلت   
ّ
ت اإلاظخلل ئّن مهمت الّخدىُم اإلاظىدة للّظلؼاث ؤلاداٍز

ري ًدىم هره الّظلؼاث، ئذ أصبدذ كملُت الّخىـُم بمثابت جلاض ي مً لللظاة كمىما هاجج كً جؼّىز الخىـُم ال

 زالٌ أداء مهمتها والللىباث وئكادة الىـام وخل الخالفاث .

زاكاث ًخم  بىاطؼت كساز   
ّ
فت بدّل الج

ّ
 أّن خّل الخالفاث لهُئاث اإلايل

ّ
في خحن أن صفت الخلاض ي جخظمً  1ئال

ت اإلاظخللت وي ولخبره جلاض ي؛لدي الّظل 2وحىد هُيل و مهمت الخلاض ي  و كلُه، فاّن ئحساءاث خّل  ؼاث ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت جيىن كىدما جمىذ هفع الصالخُاث لللاض ي، وكلى هرا ألاطاض اإلاهمت  الخالفاث أمام الظلؼاث ؤلاداٍز

ت ال جسقي ئلى ملنى الخلاض ي 
ّ
ت اإلاظخلل ت   3التي جلىم بها الّظلؼاث ؤلاداٍز ت أزسي حلخبر أن الظلؼاث ؤلاداٍز هـٍس

ت الهُئت اللظاةُت. مسهٍص
ّ
ت ما هي ئال ؿاهسة لال

ّ
 اإلاظخلل

ت اإلاظخللت جـهس بشسوغ ال ًمىً جىُُفها كلى أطاطها بأنها كظاةُت. و مىه     ، فان الظلؼاث ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت هُئاث كظاةُت ألن كسازاتها فُما     لهخه الاطباب ومً أحلها، ال ًمىىىا اكخباز الظلؼاث ؤلاداٍز

ظلىُت و الالطلىُت ، 
ّ
ًسص خل الخالفاث لِع لها هفع كّىة أخيام اللظاةُت، و مثاٌ ذلً في كؼاق اإلاىاصالث ال

جزاق لهم الخُاز في خمل هصاكاتهم طىاء لدي 
ّ
ت اإلاظخللت أو اللظاء اللادي، هرا ألازحر فان أػساف ال الظلؼاث ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت فان  زاق بدىم ًخظمً كىة الش يء اإلالط ي به، أّما ئذا وان هفع الخالف لدي الظلؼاث ؤلاداٍز
ّ
ًفصل في الج

ٍت اإلاظخللت و مً حهت أزسي، فان وان اإلاشسق مىذ الظلؼاث ؤلاداز   ، كساز خل الجزاق ال ًخظمً كىة الش يء اإلالط ي به

مً الدطخىز الجصاةسي والتي هصذ كلى أن البرإلاان ٌشّسق في  8-711ازخصاصاث زاصت باللظاء، فدظب اإلاادة 

كىاكد ؤلاحساءاث اإلادهُت. فاّن الظلؼاث اإلايلفت بمهمت خل الجزاكاث ال ًمىً أن جىُف كلى أنها طلؼاث كظاةُت، الن 

لؼاث غحر مدّددة كاهىها، مثل ئحساءاث الخلاض ي اإلادددة مً كبل اللىاكد ؤلاحساةُت اإلاخبلت مً ػسف هره الّظ 

ت اإلاظخللت كامذ بخددًد هره ؤلاحساءاث لحل الجزاق أمامها ، مثلما كامذ به  اإلاشسق. ولهرا؛ فان الظلؼاث ؤلاداٍز

  .اللجىت البىىُت فُما ًسص ؤلاحساءاث الللابُت

د والاجصاالث الظلى   ،  4ُت والالطلىُت فُما ًخللم بالخالفاث اإلاخلللت بالخىصُل وفي الجصاةس و في طلؼت البًر

م  و باليظبت لغسفت الخدىُم بجاهب لجىت جىـُم الىهسباء و الغاش ، فانها جسظم للىاكد ئحساةُت مدّددة كً ػٍس

                                                                                                                                                                                     
3. Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Belkeïse édition, Alger, 2013, p. 145. 
1. Roger PERROT , institution juridiciaires  , Monchrestien , paris 2002 , n°91. 
2.Sonia BENHADJ YAHIA, « la nature juridictionnelle des autorités de régulation , droit prospectif » , 

revue de la recherche juridique n° 04 / 2004 , p.2510. 
3. Rachid ZOUAIMIA, le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien, 

IDARA, n° 36, 2008 p.45. 

4. Décision, n°03/SP/PC/2002 du 08 juillet 2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 

d’interconnexion  et en cas d’arbitrage, wwww.arpt.dz. 
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ُىما في الىاكم ، هىان زلؽ بحن الىؿُفت اللظاةُت و وؿُفت خل الجزاكاث، هما أكّسه مجلع الّدولت خ .1الخىـُم 

جىت البىىُت بالىؿُفت اللظاةُت ، خُىما خىمذ كلابُا بللىبت
ّ
 .      2اكترف لل

ت و كظاةُت في        و ملنى هرا أهه اذا ما كدز مجلع الدولت الفسوس ي أن للجىت البىىُت ازخصاصاث ئداٍز

هُئت كظاةُت. هما آن بلع مُدان الظلؼت الللابُت، فاللجىت البىىُت هُئت ذاث ػابم ئدازي ولِظذ مىُفت كلى أنها 

ً هُفىها كلى أطاض أنها شبه كظاةُت  .3الفلهاء هُفىها بأنها جخمخم بالىؿُفت الخدىُمُت بِىما  آزٍس

و في الحلُلت أن وؿُفتها جخجلى في خل الجزاكاث، اذن فان اللسازاث الصادزة مً الهُئاث كىدما جدل   

ت فلؽ الجزاكاث لِظذ بخدىُم و ال أخيام كظاةُت بل أنه . فىؿُفت خل الجزاكاث مً كبل هره 4ا كسازاث ئداٍز

ت اإلاظخللت جدزل طمً مهمت الخىـُم لهاجه الظلؼاث  .الظلؼاث ؤلاداٍز

اوي: ممارسة التحكيم وظيفة ثىظيمية:
ّ
 املبحث الث

ت اإلاظخللت لرلً فاّنها جلىم بدىـُم الّظىق مً وطم     ئّن جدلُم اإلاىافظت  مً اإلاهام ألاولى للظلؼاث ؤلاداٍز

الاخخياز ئلى وطم حشازوي بادزاٌ مخلاملحن حدد و جددًد ألاطلاز، أي جسفُع الّظلس و جدلُم حىدة اإلاىخىج اذ تهخم 

سوغ الّخلىُت والاكخصادًت التي
ّ

ًجب أن جيىن مخىافلت ما بحن اإلاخلامل الّخللُدي واإلاخلامل  طلؼت الّظبؽ بالش

، ئّن  « marché pertinent géographique »الاكخصادي الجدًد ازس جلدًم كسوض لشسوغ ملابلت و هى ما ٌلسف بـــــ 

ت بالجمم بحن مفهىم الخىـُم مخللم باإلافهىم الجدًد لىؿُفت الّدولت في اللاهىن أي ممازطت الّظبؽ في دولت لُبرالُ

 الّظبؽ وزدمت اإلاسفم اللام ازس جلدًم زدماث.                                           

ئن جظازب اإلاصالح بحن اإلاخلامل الخللُدي واإلاخلامل الاكخصادي الجدًد جخدزل فُه طلؼت الظبؽ لحله     

جزاق لظمان اإلاىافظت خفاؿا كلى الخىـُم، ومىه فان هره الىؿُفت هي الخّ 
ّ
(، و أّن هرا ال ىـُم بدّد ذاجه )اإلاؼلب ألاٌو

ًجب أن ًيىن مىطىكه مددد ًخللم بالّىفاد ئلى الظىق وازخالٌ الخىاشهاث الللدًت، خُنها جلدز طلؼت الظبؽ 

لت جدزل الدولت بىاطؼت طلؼت الّظبؽ )اإلاؼلب الثاوي(.  جدزلها مً كدمه، هما أن الخدىُم همؽ لخغُحر ػٍس

 

                                                           
1.Rachid ZOUAMIA, les autorités de régulation indépendante face aux exigences de la gouvernance, 

op. cit. p.148. 

 2. C.E., 15 mars 2005, Bousbia Naâmane c/Gouverneur de la Banque d’Algérie , n°019598.. 
3.Robert METTOUDI, les fonctions quasi-juridictionnelles de l’autorité de régulation des 

télécommunications, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Nice-Sophia-Antipolis, 2004. 

 
4 . M’hamed Toufik AUTIN, «  du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un 

autre mode de régulation », RDP, p.1213. 
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 ل: ثكييف التحكيم:املطلب ألاو 

ت في كدة        ئن وؿُفت الّخدىُم جسخلف كً الّخدىُم اإلاخلازف كلُه في كاهىن ؤلاحساءاث اإلادهُت وؤلاداٍز

ت اإلاظخللت ، و اخترام مبدأ اللدالت  بحن  (، و في الظماهاث ؤلاحساةُت، هدُاد الظلؼاث ؤلاداٍز كىاصس) الفسق ألاٌو

زاق )الفسق الثاوي(.
ّ
 أػساف  الج

نزاع موضوع التحكيم:
ّ
 الفرع ألاول: ثكييف ال

ت ًبدو كلى أهه وؿُفت كظاةُت، في خحن أنها جلىم       
ّ
ت اإلاظخلل خل الجزاق ؤلادازي مً كبل الّظلؼاث ؤلاداٍز

 بمهمت خل الجزاق بغُت الخىـُم ال غحر ػبلا إلاا ولفها به اللاهىن.

ل      ظُاطت الحالُت لخدٍى
ّ
الىؿاةف اإلامازطت جللُدًا مً ػسف الظلؼت الخىفُرًت ئن هرا الخدٌى فسطخه ال

ل الظلؼت الخىـُمُت الخؼبُلُت لللاهىن، مً  أو الظلؼت اللظاةُت لصالح طلؼاث الخىـُم الجدًدة. هىرا، جم جدٍى

، و لرا؛ هالخف جىاٌش اللاض ي الجىاتي كً جىحيهه كلىباث ذاث ػابم 1الظلؼت الخىفُرًت ئلى طلؼاث الخىـُم

ت اإلاظخللت بدىصُص مً اإلاشسق لظلؼت الللاب طىاء أوان كلاب ئدازي أو جأدًبياكخصادي   2و جسهها للظلؼاث ؤلاداٍز

. 

اّن هُئاث الخىـُم لللؼاكاث الاكخصادًت، لهم هدف مسافلت اللؼاكاث الخابلت لظلؼتهم مً أحل     

د واإلاىاصالث  اإلاىافظت، هما أن هره الهُئاث طامىت إلاهمت الخىـُم، مثال وطم اللساز مً كبل طلؼت جىـُم البًر

جب كليها أن جيش يء مخلاملحن حدد وحظاهم في ألامس الري أوضح بأّن الّظلؼاث ً 3 1007" في طىت ARPTاإلاظّماة بــ"

س زدماث الظىق لغسض الاطدثماز و  جؼٍى

س مسخلف اللؼاكاث الاكخصادًت، ومىه، فانها جدلم الخىاشن بحن مبدأ اإلاىافظت و مبادب أزسي    .جؼٍى

طلىُت، مً بحن هره الخدماث ما جدمل كىاصس زدمت اإلاسفم اللام مثل و طاةل  الاجصاالث الظلىُت والال    

 00والؼاكت الىهسباةُت و اإلااء، مثال ذهس اللاهىن اإلاخللم بالىهسباء و جىشَم الغاش كبر اللىىاث خُث ًخظمً في اإلااّدة 

ً بمادة الىهسباء  مىه أّن جىشَم الغاش كبر اللىىاث هى زدمت مسفم كام، و أهه ًلدم  زدمت كمىمُت لها هدف الخمٍى

سوغ ممخاشة، و جدلُم ألامً و حىدة و ألاطلاز و اخترام الخىـُماث الخلىُت و البُئُت والغاش كبر وافت اللؼس الىػني بش

                                                           
 
1.Rachid ZOUAIMIA, « les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op. Cit. p. 149. 
2.Rachid ZOUAIMIA, « droit de la responsabilité disciplinaire  des agents économiques, l’exemple du 

secteur financier», OPU- Alger, 2010. 

 
3 .  Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, rapport 2001, www.arpt.dz. 
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س لها فان طلؼت ) د مم اإلاخلاملحن الخىاص   1000(  في طىت ARPT، و في جلٍس جفظس أن الدولت جخلاطم طىق البًر

د ال ًجب فُه ئهماٌ بدون أن جخسلى كً مهمتها في زدمت اإلاسفم اللام، و بهرا اإلافهىم؛ فان مبدأ جدٍس س كؼاق البًر

 مبدأ زدمت اإلاسفم اللام، ومىه فان خاحت اإلاظتهلىحن جلىم بالخىافم مم مفهىم زدمت اإلاسفم اللام.

ت اإلاظخللت أّنها جخمخم بظلؼاث     مً بحن الصفت اإلاخلددة ألابلاد إلاظالت الخىـُم التي جمازطه الظلؼت ؤلاداٍز

ت اإلاظخللت ال جصدز أخيام جللُدًت، ئذ أن كسازاث خل الجزاكاث، وبالخالي فاهه زال  فا لللاض ي فان الظلؼاث ؤلاداٍز

 خل الجزاكاث حلخبر وؿُفت كاهىهُت أطاطُت باليظبت لها .

ت اإلاظخللت جلصم اإلاخلاملحن بشسوغ للىفاذ  ئلى الظىق     و لرا فاهه زالفا لللاض ي؛ فان الظلؼاث ؤلاداٍز

؛ خل الجزاكاث هرا، ًإدي ئلى الحفاؾ  «.facilités essentielles »  1ام اإلاسفم لظمان مىافظت خسة وحظهُل اطخسد

م مخىاشهت و مخلادلت ملصمت للمخلاملحن  ؼت ػٍس كلى مصالح اهبر مً مصالح ألاػساف اإلاخىاشكت أي زطم زٍس

 الاكخصادًحن.

زاكاث بحن مسخلف اإلاخلاملحن الاكخصادًحن، هى مإشس لخىـُم الظى    
ّ
      . ق ئّن خل الج

اكت اإلاظّماة    
ّ
ففي كؼاق جىـُم الؼاكت بفسوظا ًدبحن أهه ئذا وان خل الجزاكاث مً ػسف طلؼت جىـُم الؼ

" جـهس كلى أنها كلىد كظاةُت ئذ لِع الغسض  منها خل الجزاق بحن ألاػساف بلدز ما هى طمان مىافظت في CREبـــ"

 . 2ملحن في شسوغ شفافت و دون أي جمُحزالظىق، وذلً ازس طمان الّىفاذ ئلى الشبياث للمظخل

م اللظاء أو       لىً، اإلاالخف أن اللاهىن ال ًجسد اللاض ي اللادي مً ئمياهُت أػساف الجزاق ازخُاز ػٍس

ت اإلاظخللت لحل الجزاق.   الظلؼاث ؤلاداٍز

ضماهات إلاجرائية : الفرع الثاوي:    
ّ
 ال

ت اإلاظخللت جمازض ازخصاصاث في مجاٌ الخدىُم هي في ألاصل مً صالخُاث     بما أّن الظلؼاث ؤلاداٍز

 اللاض ي، فُمىىىا الاطخفهام خٌى مدي جىفس الظماهاث لألشخاص اإلالىُحن ػُلت ئحساءاث خل الجزاق ؟.

ت اإلاظخلل    ت، و اخترامها مبدأ اللدالت الدظاٌؤ اإلاؼسوح في هره الحالت، هى خٌى مدي خُاد الظلؼاث ؤلاداٍز

زاق،
ّ
ت اإلاظخللت فُما ًسّص خّل  ما بحن أػساف الج لىن التي جصدزها الظلؼاث ؤلاداٍز

ّ
أطف ئلى ذلً كملُت تهُئت الؼ

زاق؟ 
ّ
 الج

                                                           
 

1. Michel BAZEX, « entre concurrence et régulation, la théorie d0.es facilités essentielles », Revue 

concurrence – consommation , 2001 , pp.37-44 .  
2.Décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996 portant sur la loi de règlementation des 

télécommunications, JORF, 27 juillet 1996 , p.11. 
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ت اإلاظخللت وززذ هره الظلؼت كً اللاض ي، الا أّن الللاب التي جصدزه      ئذا ما جصىزها أن الظلؼاث ؤلاداٍز

  Alain SEBANE  Didier 1اإلادافف البىً ، ًجب أن ًيىن مداػا بظماهاث مثل خّم الّدفاق. في فسوظا، ففي  كظُت

 ي ، مصدزها كلابي .فاّن الللىباث اإلاالُت اإلالصم مً كبل اإلاجلع الظىق اإلاال

 املطلب  الثاوي: التحكيم همط لتغيير طريلة ثدخل الدولة:

م ؤلاشساف والىصاًت بل أصبدذ مىحىدة ازس طغؽ طلؼاث  لم حلد الدولت    جخدزل مباشسة كً ػٍس

لت جلىُت بىاطؼت هُئاث  الظبؽ كلى اإلاخلاملحن، وهأن هره الظلؼاث جلىم بالدوز الخللُدي للّدولت لىً بؼٍس

لت أهثر جدسزا للظىق، ومىه فان طلؼاث الظبؽ جدل الجزاكاث بغُت جدلُم اإلاىافظت )الفسق  مخسصصت وبؼٍس

(، وأّن جدلُم اإلاىافظت ًإدًه  دوز زدمت اإلاسفم اللام بخلدًم الخدماث في الظىق)الفسق الثاوي(.  ألاٌو

 الفرع ألاول: عىاصر التىظيم:

ت اإلاظخللت والتي حلخبر هىدطت دطخىزٍت، والخىـُم ان ول اإلافاهُم ججمم الخىـُم و ؿهىز     الظلؼاث ؤلاداٍز

" ذهس زالزت كىاصس جمحز Jacques CHEVALLIER" . بسصىص  ملىاه مجمىكت اإلاهماث اإلايلفت بها هره الظلؼاث

صادًحن، و الخىـُم أال وهي كدم جدزل الدولت مباشسة، واللدزة كلى الخدىُم بحن اإلاصالح اإلاخلازطت للمخلاملحن الاكخ

ت في اللمل .  الاطخمساٍز

 الفرع الثاوي: مفهوم التحكيم و خدمة املرفم العام:

ظبؽ وزدمت اإلاسفم    
ّ
ت اإلاظخللت مً زالٌ الخىـُم جلىم بال ت بما أّن الظلؼت ؤلاداٍز خىـُم وؿُفت ئداٍز

ّ
ئن ال

ظبؽ أوحد ل
ّ
حفف  الّىـام اللام دون خل اللام وخل الخالفاث، وأّن الّظبؽ وخل الخالفاث ًسخلفان الّن ال

ت الظىق ،  الخالف، أّما الخدىُم فاهه ًدل الجزاق ومً زالٌ ذلً فان الللد ًدٌى أو ًىحه فخىـم الظلؼت ؤلاداٍز

كاهىن الخىـُم يهخم باللؼاكاث اإلاىفخدت كلى اإلاىافظت وجثبُذ الخىاشن بحن اإلاصالح اإلاخلازطت مثال في كؼاق 

ُت لإلًجاد الخىاشن بحن أهداف الحصٌى كلى اإلاىافظت و ألاهداف غحر الخىافظُت، أي الاجصاالث الظلىُت والالطلى

فالخىـُم مهم لظمان الحلىق والالتزاماث  2اإلاىاشهت بحن اإلاصالح اإلاخلازطت، ألامس الري ًلىدها ئلى ئًجاد اإلاىافظت 

 ..اإلاجخمم مم الدولتليل شخص خظب اللاهىن؛ بملنى جدلُم زؤٍت واضحت وصحُدت ممىهجت لخفاكل 

                                                           
1. C.E. , Ass. Plen ; 03 décembre 1999, Didier , RFDA, 2000 , p. 584. 
2 . G. Clamour, Intérêt général et concurrence : essai sur la pérennité du droit public en économie de 

marché, Dalloz, Coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, tome 51, 2006, n°1241, p. 711. 
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خىـُم هى    
ّ
طىق مساكب مً الدولت كىع مفهىم الظىق ًدىم في الّدولت أًً  اإلاىافظت جدىم  ملني ال

 فاإلاىافظت ًىحدها الخىـُم بفخذ اإلاجاٌ واًجاد كىاهحن مخىافلت ولِع السطىر للىاهحن الظىق. الّظىق،

م أي خىهمت مً أحل الّظىق ولِع  أي أنها جدلم مىخج، ئذ أن الخىـُم ًيشا كاهىن للمجخمم  بدون حشَس

ن طلؼت خل الخالفاث لها دوز زةِس ي في ألامس و فسض اللىاكد لغسض الىفاد ئلى الظىق خالت بدالت 
ّ
بظبب الّظىق. ئ

احل اطخلماٌ الشبياث ، و مىه جىحُه بىاطؼت الللىد وخل الخالفاث كلى خظاب كاهىن الللىد و خم  اإلالىُت مً 

 اإلاىافظت اللادلت، هما أّن خل الخالف ًدد الّظلؼت الخاصت إلاالً الشبىت  .الللىد ئلى 

ئّن وؿُفت الخىـُم مخلللت بالظىق أي جدلم الجىدة الاكخصادًت التي  جـهس في شيل كىاكد بملنى أن     

ىفاد الى الظىق، و طلؼت الللاب جظمً اخترام اإلاخلاملحن إلاهامهم. ئن 
ّ
خل الخالفاث طلؼت خل الخالفاث جظمً ال

خظب اللاهىن واللظاء جدل زالفاث التي جيشأ كً الللىد ذاث ػبُلت زاصت بأوامس مً طلؼت الظبؽ فهي هدُجت 

مً ئال مً طلؼت الظبؽ. 
ّ
 اطخلماٌ خم اإلالىُت مً الغحر وجمىم جددًد الث

وهفع اإلابدأ  في فسوظا اللاهىن ًإهد أن طلؼت خل الخالفاث ما هي في الحلُلت ئال شيل مً الخىـُم   

ؼاهُا بخأهُد مً اللظاة   magistrature " بلظاء اكخصادي Claude Champaud، طماه الفلُه  iأزرث به في بٍس

économique  أي الخلاء زاصُت اللظاء مم ؤلادازة بملني  أن خل الخالف ًساعى فُه اللدالت بما أن الظلؼاث ، "

ت اإلاظخللت جخصسف مثل اللاض ي.   ؤلاداٍز

 : خاثمة

مً زالٌ ما طبم فان  خل الخالفاث  لِع بخدىُم اإلاخلازف كلُه في اللىاكد اللامت للاهىن ؤلاحساءاث    

ت و  لد جىـُما مسٌى لظلؼاث الظبؽ ألهه مً مهامها السةِظُت ، ذو ػبُلت ئداٍز ت  ألهه مسخلف َو اإلادهُت وؤلاداٍز

 لِظذ كظاةُت .

جىء ئلى جدىُم  طلؼت الّظبؽ جفسطها طسوزة طبؽ الّظىق دون اجفاق ؤلاػساف ألهه        
ّ
ئّن ئلصامُت الل

ت الخلاكدًت لهرا ًجب الخىاشن بحن مصلحت اإلاخلاملحن الاكخصادًحن و  ت لخىـُمه، لىً باإلالابل كد ًمع بالحٍس أولٍى

 لام . اإلاصلحت اللامت، أي اإلاىافظت في الّظىق فسدمت اإلاسفم ال

ئّن فلالُت الّخدىُم في بلدان اللالم  جـهس مً زالٌ جمّخم كسازاجه بامخُاشاث الّظلؼت اللاّمت ؛ فهى فىزي      

 ًـّل هافرا مّما ًثحر ئشياٌ مشسوكُخه لدي طلؼت طبؽ 
ّ
الّخىفُر ال ًّىكف جىفُره ئال بالّخىصُص كلُه صساخت ، و ئال

 الىهسباء والغاش في الجصاةس مثال.
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ل طلؼت الظبؽ أخُاها في مظمىن الللد باكادة جىحيهه زدمت للصالح اللام و    
ّ
وشحر أًظا ئلى وحىب جدز

 لصالح اإلاخلاملحن اإلالىُحن مً زالٌ جددًد الدظلحرة اإلاىاطبت. 

ت اإلاظخللت وجازة أزسي طلؼاث الظبؽ و ألاصل أنها  طلؼاث    اإلاالخف اهه جازة أوؿف  لفف طلؼاث ؤلاداٍز

الجصاةس لِع لها الؼابم ؤلادازي  و اطخلاللُتها وظبُت في ول دٌو اللالم ، أوشأث مً أحل الخىـُم فهي  طبؽ ففي

و أّن فلالُت الخدىُم جدباًً في فسوظا مم بلدان اللالم خظب اللىاصس اإلاروىزة والىـام اللاهىوي  طلؼاث جىـُم

 الظاةد.

خلاملحن الاكخصادًحن لهرا فاهه ًيش ئ اللىاكد لخىـُم الخدىُم ًىا شن بحن جدلُم اإلاىافظت ومصالح اإلا    

 الظىق بخىحُه الللىد لهرا ًجب ان جيىن طمً حشىُلت اإلادىمحن جلىُحن اكخصادًحن وكظاة مخيىهحن في الظىق.

جسفُف طُؼسة اإلاخلامل الخللُدي اي الدولت في الظىق بفخذ مجاٌ للمخلامل الاكخصادي إلاىافظت اإلاىخج 

ت فيها.زدمت للمسفم الل  ام اي جدلُم الخدمت مم جدلُم الجىدة والاطخمساٍز

، لىً كىاكده غحر ؤلادازي الخىـُم خلم هجاخا في فسوظا ذاث الىـام اللُبرالي ملخمدة كلى اطخلاللُت اللساز 

ت اللساز  تالدولت كلى الظلؼاث  وئشساف ؤلادازي مخىافلت مم هـام الجصاةس اإلالخمد كلى مسهٍص اإلاظخللت ، لهدا  ؤلاداٍز

 الحىهمت. أيًجب اكادة الىـس في هـام الجصاةس 

جب في ألازحر  ػسح ئشيالُت  ما  ػبُلت مظإولُت طلؼاث الظبؽ كً كسازاث الخدىُم  ؟   ٍو
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