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 امللخص :

واكخصاصًت جؼبُلا للمىازُم الضولُت والىصىص ًخمخم اللماٌ واإلاىؿفىن في الجؼاةغ بلؼلت نهاًت ألاؾبىق مضفىكت ألاحغ الكخباعاث احخماكُت وصًيُت 

م الجؼاةغي طلً باكخباٍع خلا مشتروا ليل اإلاىاػىحن ٌؿمذ لهم الخم خم به مً جدلُم الضؾخىعٍت التي أكغث َظا الحم في كؼلت نهاًت ألاؾبىق، وهـم الدشَغ

 حن في الـغوف اللاصًت.الخىمُت الاحخماكُت والاكخصاصًت فظال كً وىهه ًىم عاخت أؾبىعي لللماٌ واإلاىؿف

لاث اإلالاعهت فلام بخدضًض الُىم اإلالغع للؼلت نهاًت ألاؾبىق مبِىا ػبُلت جلً اللؼ لت ومضتها اهخهج اإلاشغق الجؼاةغي َظا الىهج هوحٍر مً الدشَغ

حن والُىم اإلالغع لها وألاخيام الخاصت بها، وبالغهم مً أن اإلاشغق كض خضص ًىم الجملت عاخت كاهىهُت أؾبىكُت  مىخضة ، ئال أن اللماٌ واإلاىؿفحن الجؼاةٍغ

خي والاكخصاصي صوعا هبحرا.  كاشىا حوُحراث في جدضًض كؼلت نهاًت ألاؾبىق مىظ الاؾخلالٌ ئلى الُىم وان فيها للبلض الضًني والخاٍع

 اليلماث اإلافخاخُت: عاخت، ؾاكاث، جىـُم، أؾبىق ،كؼلت.

Abstract :  

All workers and employees in Algeria benefit from the weekend’s paid vacation for social 

,religious and economic purposes as an application of international agreements and constitutional 

texts that approved this right shared by all citizens the thing that urges the Algerian legislator to its 

application since this common right allows social and economic development moreover it is a day 

off for labourers and employees in ordinary situations. 

The legislator showed the type the duration, its official day and its legal provisions, despite the 

fact that Friday was programmed as a day off ,the Algerians have witnessed a change for the 

weekend since independence for its religious, historic and economic role. 

Keywords: rest, hours, organizing, week, vacation. 
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 مقدمت 

م  الجؼاةغي كؼلت نهاًت ألاؾبىق ليافت اإلاىاػىحن وليل ملُم صازل التراب الىػني وخضصَا بُىم هـم الدشَغ

ىفغ لهم ألاحىاء  الجملت لِؿمذ ليافت َإالء بالخمخم بها كلى هدى ًىفل خاحاتهم الاحخماكُت والضًيُت واللاةلُت ٍو

ؿاَمت في جدلُم الخىمُت الاحخماكُت الاخخفالُت مم كاةالتهم وهالبُت اإلاىاػىحن وكظاء أهغاطهم مً أحل اإلا

والاكخصاصًت، وإلجمام طلً كلى هدى مفُض لللماٌ واإلاىؿفحن خضص عاختهم ألاؾبىكُت ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق، 

ؾاكت في ألاؾبىق لوغض جدلُم أَضاف أؾاؾُت  24فأصبذ اللماٌ واإلاىؿفىن ًخمخلىن بلؼلت ال جلل مضتها كً 

ؿخجملىا كىاَم بلض أؾبىق وامل مً اليشاغ  حغاء طلً جمىنهم مً الاهلؼا دىا مً الخلب َو ق كً اللمل ختى ٌؿتًر

 والخفغن للظاء خاحاتهم اإلاسخلفت.

والبلع آلازغ ًؼلم  repos légalحلضصث مؿمُاث كؼلت نهاًت ألاؾبىق، فمنهم مً ٌؿميها  بغاخت كاهىهُت 

لاث اإلالاعهت َى كؼلت نهاًت ، والاؾم ألاهثر ج repos hebdomadaireكليها عاخت أؾبىكُت  ضاوال وشُىكا في الدشَغ

ى اهجلحزي اإلايشأ واللوت. weekendألاؾبــــىق   َو

لها مً ػغف الضولت ألنها جمثل كً ؾُاصتها وصوعَا في الحفاؾ كلى ملىماتها  ألاصل أن جلً اللؼلت ًخم حشَغ

تها التي جمح سُت وزىابذ ٍَى م. الصخصُت والاحخماكُت والضًيُت والخاٍع  ز أفغاص الشلب كً هحَر

 مً اللماٌ 
ًّ
أما ليىنها عاخت أؾبىكُت فهي كؿم مً أكؿام الغاخت اللاهىهُت أًً كامل اإلاشغق فيها هال

واإلاىؿفحن كلى هدى مىخض وفم مبضأ اإلاؿاواة خُث ؾمذ لهإالء حمُلا في الاهخفاق بخلً الغاخاث اللاهىهُت والخمخم بها 

 اللمل ًىما مً ول أؾبىق مم بلاء الحم في ألاحغ، هأًام عاخت ًىلؼم فيها اللامل واإلاىؿف كلى خض ؾىاء كً 

وهـغا الشتران ول مً كؼلت نهاًت ألاؾبىق والغاخت ألاؾبىكُت في اإلالنى واإلاظمىن، فان كؼلت نهاًت ألاؾبىق 

سُت وصًيُت جخصف  حلخبر عاخت كاهىهُت، لىنها جسخلف كنها بؿبب ما جدمله مً أبلاص اكخصاصًت واحخماكُت وجاٍع

لاث اإلاخلللت بها، هما بالحؿاؾُت ، ألامغ الظي حللها جمغ بلضة حوُحراث ولم حؿخلغ بلض كلى وطم زابذ ًىخض الدشَغ

 أن وطلها ًجللها بداحت لخىـُم زاص ًىـم أخيامها.

وفي الؿُاق طاجه اكترف اإلاشغق الجؼاةغي بدم اللماٌ واإلاىؿفحن بلؼلت نهاًت ألاؾبىق كلى وحه الخدضًض  

ا عاخت مض لت مفصلت و في مغاخل مخلضصة باكخباَع تها ًىم وامل مً ول أؾبىق، ولم ًىخف بظلً بل هـمه بؼٍغ

لت مواًغة ؾاَمذ في بلىعجه كىامل اكخصاصًت وأزغي احخماكُت وصًيُت وحؿبب في وشىء حضٌ واؾم ججاطبخه  بؼٍغ

م كؼلت نهاًت ألاؾبىق جيخـم خالُا كىض ا للاؾم اإلاشترن لهظٍ أبلاص اكخصاصًت وأزغي اًضًىلىحُت حللذ حشَغ

 ألاػغاف.
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 : إشكاليت البحث

لاث  الغؤي وألابلاص التي اؾتهضف بها ما هي اإلاشغق الجؼاةغي جىـُم كؼلت نهاًت ألاؾبىق ملاعهت بالدشَغ

 اللغبُت؟

 فرضياث البحث:

 فغوؿا. اكخماص اإلاشغق الجؼاةغي بلض الاؾخلالٌ كلى كؼلت نهاًت ألاؾبىق اإلاىافلت للىـام اإلالمٌى بها في-1

والشلىب اللغبُت التي جدشاعن في  طغوعة حوُحر كؼلت نهاًت ألاؾبىق بما ًخىافم وملىماث الشلب الجؼاةغي -2

 اللوت والضًً واإلاىعور الثلافي ومؿخىي الىمى الاكخصاصي.

 أسئلت البحث:

لاث اللغبُت؟-1  هُف هـم اإلاشغق الجؼاةغي كؼلت نهاًت ألاؾبىق ملاعهت بالدشَغ

 امل التي جظبؽ جدضًض الُىم اإلاسصص للؼلت نهاًت ألاؾبىق؟ماهي اللى -2

 ماهي الاخيام اإلاخلللت بلمل اإلاىؿفحن واللماٌ في كؼلت نهاًت ألاؾبىق؟-3

 :أهميت البحث

مغص ازخُاع َظا اإلاىطىق ًغحم بالضعحت ألاولى ئلى خؿاؾِخه بالىـغ ئلى ازخالف ألابلاص الاكخصاصًت 

م الجؼاةغي كلى جدضًض جىـُم والاًضًىلىحُت وما صاخب طلً  مً حضٌ هبحر خىله وؾبب في كضم اؾخلغاع الدشَغ

كؼلت نهاًت ألاؾبىق بضعحت وافُت الؾُما في اإلاإؾؿاث والاصاعاث اللمىمُت، ًظاف ئلى طلً ما لهظا اإلاىطىق مً 

لاث لظوىغ اكخصاصًت أطلفذ اإلايىهاث الثلافُت وا لضًيُت للشلىب، ووان أبلاص كاإلاُت جأزغث فُه الىثحر مً الدشَغ

للجؼاةغ أًظا هصِب مً الخأزحراث كلى مؿخىي الخباصٌ الاكخصاصي بُنها وبحن والضٌو الوغبُت، وجدشاعن مم الضٌو 

اللغبُت في مؿألت كؼلت نهاًت ألاؾبىق بؿبب الاشتران في الضًً واللوت والثلافت واإلاؿخىي الاكخصاصي وختى الحؼام 

 الجوغافي.
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 أهداف البحث:

الىـغ في مضي مالءمت ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق في الجؼاةغ لألبلاص الاكخصاصًت والاحخماكُت والضًيُت -1

 والثلافُت لألفغاص ومضي اؾخفاصة اللماٌ واإلاىؿفحن مً الغاخت في َظا الُىم.

ٌ اللغبُت الخلغف كلى اللُم اإلاشترهت للشلىب اللغبُت اإلادضصة لُىم اللؼلت ألاؾبىكُت في هالبُت الضو  -2

 والغؤي اإلاسخلفت في حولُب اللىامل الاكخصاصًت في البلع منها.

م الجؼاةغي. -3  جدضًض الؼبُلت اللاهىهُت لللؼلت ًىم الؿبذ باليؿبت للدشَغ

 : مىهجيت البحث

ولخمض كلى جدلُل الىصىص اللاهىهُت مؿخضلحن بها كلى ألاخيام اإلاؿخسلصت منها التي جبحن هـغة اإلاشغق 

اصة كلى اإلاىهج الخدلُلي -وألابلاص التي ؾاكخه ئلى طلً في مسخلف اإلاغاخل مؿخلملحن في طلً الجؼاةغي  اإلاىهج  -ٍػ

خي الظي ٌؿمذ بضعاؾت جؼىع مىطىق كؼلت نهاًت ألاؾبىق في الجؼاةغ واإلاىهج اإلالاعن أًً جىمً اإلالاعهت بحن  الخاٍع

لاث اللغبُت مً حهت أزغي.  الىصىص الىػىُت مً حهت والدشَغ

 خطت البحث: 

 جخىػق زؼت البدث كلى مدىعًٍ كلى الىدى الخالي:

: كؼلت نهاًت ألاؾبىق عاخت كاهىهُت  اإلادىع ألاٌو

 أوال: جىـُم الغاخت اللاهىهُت 

م ًىم الجملت هلؼلت نهاًت ألاؾبىق  زاهُا: حشَغ

 اإلادىع الثاوي: جؼىع كؼلت نهاًت ألاؾبىق وألاخيام اإلاخلللت بها

 نهاًت ألاؾبىقأوال: جؼىع كؼلت 

 زاهُا: ألاخيام اإلاخلللت بلؼلت نهاًت ألاؾبىق

 

 



مهدي بخدة  
  دراست مقارهت بين الدشريع الجسائري والدشريعاث العربيت -الخىظيم القاهووي لعطلت نهايت ألاسبوع 

 

املركس الديمقراطي العربي . برلين  املاهيا    - 2021حسيران/يوهيو، - 5مج، 28مجلت العلوم السياسيت و القاهون . العدد 5  

 
 

 عطلت نهايت ألاسبوع راحت قاهوهيتاملحور ألاول: 

ا كؼلت صوعٍت مضفىكت ألاحغ  هغؾذ الىصىص الضولُت خم اللماٌ واإلاىؿفحن في كؼلت نهاًت ألاؾبىق باكخباَع

ليل شخص الحم في الغاخت ووكذ فغان، »كلى أن: مً الاكالن اللالمي لحلىق ؤلاوؿان  24خُث هصذ اإلااصة 

شمل طلً جدضًضا مللىال لؿاكاث اللمل وكؼالث صوعٍت مضفىكت ألاحغ ؛ هما أكغ اللهض الضولي للحلىق «1َو

حلترف الضٌو ألاػغاف في » ف ص مىه كلى ما ًلي:  07الاكخصاصًت والاحخماكُت والثلافُت َظا الحم ئط هصذ اإلااصة 

الغاخت ووكذ الفغان،  الحالُت بدم ول شخص في الخمخم بـغوف كاصًت ومىاجُت لللمل جىفل بىحه زاص:الاجفاكُت 

 «.2وخض مللٌى لؿاكاث اللمل واللؼالث الضوعٍت بأحغ، وهظلً ميافأة لللؼالث اللامت

التي وعصث  مً حهخه أكغ الضؾخىع الجؼاةغي خم اللماٌ واإلاىؿفحن في الغاخت كمىما ومنها كؼلت نهاًت ألاؾبىق

م الجؼاةغي باللؼلت ألاؾبىكُت خُىما ًخللم ألامغ بيافت اإلاىاػىحن وبالغاخت ألاؾبىكُت خُىما ًخللم  حؿمُتها في الدشَغ

الحم في »مً الضؾخىع الجؼاةغي الحم في الغاخت بشيل كام هما ًلي:  66ألامغ باللماٌ واإلاىؿفحن خُث جىاولذ اإلااصة 

دضص اللاهىن   «.3شغوغ مماعؾخه الغاخت مظمىن، ٍو

اإلاخللم جدضًض  76/77ألٌو مغة مً زالٌ ألامغ  4اؾخلمل اإلاشغق الجؼاةغي مصؼلح كؼلت نهاًت ألاؾبىق

ًدضص ًىم اللؼلت ألاؾبىكُت للغاخت في مجمىق التراب » حاء في اإلااصة ألاولى مىه: اللؼلت ألاؾبىكُت للغاخت خُث

  الىػني بُىم

 «.5الجملت

                                                           
المصادق علٌه من 1948دٌسمبر  10( بتارٌخ 3أ) 217من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة بالقرار رقم  24المادة 1

 .1963سبتمبر  10المؤرخة فً  64الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد:   1963من دستور  11قبل الجزائر بالمادة 
2

 200القرار ف د من االتفاقٌة الدولٌة )العهد الدولً ( بشأن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الصادرة عن األمم المتحدة ب 07المادة  

 .1966دٌسمبر  16( بتارٌخ 21أ)

المتضمن الموافقة على العهد الدولً الخاص  1989أبرٌل  25المؤرخ فً  89/08صادقت الجزائر على هذه االتفاقٌة الدولٌة بموجب القانون 

وتوكول االختٌاري المتعلق بالعهد الدولً للحقوق بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والبر

المؤرخة فً  17، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: 1966دٌسمبر  16المدنٌة والسٌاسٌة الموافق علٌه من طرف الجمعٌة العامة ٌوم 

 .450صالجزائر  1989أبرٌل 26

3
الصادر بالمرسوم الرئاسً رقم  2020لى االستفتاء الشعبً بتارٌخ أول نوفمبر المطروح ع 2020من دستور الجزائر لسنة  4ف  66المادة - 

 .03، ص2020دٌسمبر  30المؤرخة فً  82، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: 2020دٌسمبر  30المؤرخ فً  20/442
 
4

 ظهرت عطلة نهاٌة األسبوع ألول مرة فً برٌطانٌا فً أوائل القرن التاسع عشر، وكانت فً بداٌتها تتأسس وفق مبدأ سلطان االرادة حٌث ٌتم 

ا بٌن أصحاب المصانع والعمال وكانت تبدأ منذ ظهر ٌوم السبت وتستمر طوال األحد لٌبدأ العمل من جدٌد ٌوم االثنٌن؛  ًٌ هذا  وقبلاالتفاق علٌه ود

 .أٌام فً التقوٌم الفرنسً القدٌم 10التارٌخ كانت العطلة تحدث كل ثمانٌة أٌام فً روما القدٌمة، وكل 

، بعدها بدأت تتبعها والٌة أمرٌكٌة بعد أخرى حتى 1929أما أول عطلة أسبوعٌة مدتها ٌومٌن فحصل علٌها عمال المالبس فً اتحاد أمرٌكا عام  

ساعة وتم تبنً عطلة نهاٌة األسبوع لمدة  40ن العمل العادل الذى ٌنص على أن الحد األقصى ألسبوع العمل هو أٌن تم إقرار قانو 1938عام 

. عطلة نهاٌة األسبوع، الموقع االلكترونً: 2018اوت  06جرٌدة الٌوم السابع االلكترونٌة الصادرة بمصر ٌوم -.ٌومٌن على مستوى البالد

www.youm7.com  - 18:30على الساعة  2018سبتمبر  4ٌل ٌوم االطالع و التحم. 
5

ٌتضمن تحدٌد ٌوم العطلة األسبوعٌة للراحة، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة  1976اوت  11المؤرخ فً  76/77األمر المادة األولى من  

 .1016، ص1976أوت  17المؤرخة فً  66الجزائرٌة العدد: 
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مً اللاهىن  33عٍت، وألن ألامغ ًخللم بدىـُم عاخت اللماٌ واإلاىؿفحن أهضث اإلااصة جؼبُلا للىصىص الضؾخى 

اإلاخللم بلالكاث اللمل َظا الحم لللماٌ واصفت ئًاٍ بالحم في الغاخت ألاؾبىكُت وخضصث مضجه والُىم  90/11

خت الاؾبىكُت اللاصًت في خم اللامل في الغاخت ًىم وامل في ألاؾبىق، وجيىن الغا»اإلاسصص له خُىما هصذ كلى أن: 

 .«1الجملت ؿغوف اللمل اللاصًت ًىم

ؿمُه  06/03هما هص ألامغ  اإلاخللم باللاهىن ألاؾاس ي اللام للىؿُفت اللمىمُت كلى َظا الحم للمىؿفحن َو

للمىؿف » مىه كلى أن: 191بُىم الغاخت ألاؾبىعي أخُاها وأخُاها أزغي بالُىم ألاؾبىعي للغاخت، ئط هصذ اإلااصة 

م اإلالمٌى به، هحر أهه ًمىً أن ًإحل الُىم ألاؾبىعي للغاخت في ئػاع  الحم في ًىم وامل للغاخت أؾبىكُا ػبلا للدشَغ

 .2«طلً جىـُم اللمل ئطا اكخظذ طغوعة اإلاصلحت

 جىظيم الراحت القاهوهيت: أوال

عاخت كاهىهُت كىضما ؾماَا أكغ اإلاشغق اللمالي والىؿُفي في الجؼاةغ بأن كؼلت نهاًت ألاؾبىق حلخبر بمثابت 

بالغاخت ألاؾبىكُت ليىنها عاخت للظًً ًلىمىن بأشواٌ ؾىاء طمً كاهىن اللمل أو طمً كاهىن الىؿُفت اللمىمُت 

م َظا الحم  لترف بأخلُت اللامل فيها، مما ٌلني جضزل الضولت في حشَغ صاللت مىه كلى أن اللاهىن َى مً ًدضصَا َو

لجأ ئلُه أػغاف كالكت اللمل أو جخجه ئلُه ئعاصة اإلاؿخسضم ًلط ي بسالف طلً ٌلخبر واكخباع أي اجفاق ًمىً أن ً

ًدضص اللاهىن أًام الاكُاص واللؼل اإلاضفىكت » كلى أهه:  90/11مً اللاهىن  34وفي طلً جىص اإلااصة  ،باػال وال أزغ له

 «.ألاحغ

                  اللام للىؿُفت اللمىمُت كلى ما ًلي: اإلاخللم باللاهىن ألاؾاس ي 06/03مً ألامغ  192مً حهخه هصذ اإلااصة 

م اإلالمٌى به»  «.للمىؿف الحم في أًام الغاخت واللؼل اإلاضفىكت ألاحغ اإلادضصة في الدشَغ

م اللمالي ٌلخبر ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق طمً اللؼل اإلاضفىكت الاحغ  مً زالٌ َظًً الىصحن ًدبحن أن الدشَغ

م ال ىؿُفي أًام ألاكُاص طمً اللؼل اإلاضفىكت الاحغ بالغهم مً أن الغاخت اللاهىهُت بمسخلف بِىما ٌلخبر الدشَغ

 أهىاكها حشيل كؼال مضفىكت ألاحغ ؾىاء واهذ في شيل كؼلت نهاًت ألاؾبىق أو أًام ألاكُاص الغؾمُت.

                                                           
دٌسمبر  21المؤرخ فً  91/29المتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم بالقانون  1990ل أبرٌ 21المؤرخ فً  90/11من القانون  33المادة  1

المؤرخ فً  97/02واالمر  1996جوٌلٌة  09المؤرخ فً  96/21واألمر  1994ابرٌل  11المؤرخ فً  94/03والمرسوم التشرٌعً  1991

 23المؤرخ فً  15/01واألمر ، 2015قانون المالٌة لسنة المتضمن  2014دٌسمبر  30المؤرخ فً  14/10، والقانون 1997ٌناٌر  01

، 1990أبرٌل  25المؤرخة فً 17الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: .2015المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة   2015جوٌلٌة

ٌناٌر  12المؤرخة فً  03،  1996 جوٌلٌة10المؤرخة فً  43، 1994أبرٌل  13المؤرخة فً  20، 1991دٌسمبر  25المؤرخة فً  68

 .2015جوٌلٌة  23المؤرخة فً  40و  2014دٌسمبر  31المؤرخة فً  32، 1997
2

ٌتضمن القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة  2006جوٌلٌة  15المؤرخ فً  06/03األمر من  191المادة  

 .03، ص2006جوٌلٌة  16المؤرخة فً 46الجزائرٌة العدد:  
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م طاجه بالخىفل باكخباع الغاخت ألاؾبىكُت عا 34جؼبُلا للماصة  خت كاهىهُت خُث الؿابلت الظهغ نهع الدشَغ

 «.ٌلخبر ًىم الغاخت ألاؾبىعي وأًام ألاكُاص واللؼل أًام عاخت كاهىهُت»كلى أهه:  90/11مً اللاهىن  35هصذ اإلااصة 

ًىم الغاخت ألاؾبىعي وأًام اللؼل اإلاضفىكت ألاحغ أًام »كلى أن:  06/03مً الامغ  193مً حهتها هصذ اإلااصة 

 «.عاخت كاهىهُت

مظمىن الىصحن الؿابلحن ًدبحن أن اإلاشغق الجؼاةغي وبشيل مىخض ًجلل الغاخت مً زالٌ ما حاء في 

اللاهىهُت حشمل ول مً كؼلت نهاًت ألاؾبىق التي ًدضص الُىم اإلاسصص لها في ؿغوف اللمل اللاصًت ، وأًام ألاكُاص 

ش اإلاىاؾب لها وهي ولها كؼل مضفىكت الاحغ، ولى أن كؼ م بخدضًض الخاٍع لت نهاًت ألاؾبىق ئلى حاهب التي ًسخص الدشَغ

سُت وجفاكالجه  خه الضًيُت والخاٍع ٍى أًام ألاكُاص حلخبر مً أَم جلً الغاخاث ألنها حشيل حؼء مً زلافت اإلاجخمم َو

الاكخصاصًت وجخىغع بصفت صوعٍت ول أؾبىق هدُجت أن جىـُم ؾاكاث اللمل ًيىن وفم ألاؾبىق بسالف ألاكُاص التي 

 جخىغع ول ؾىت.

ما ؾبم فان ًىم الغاخت ألاؾبىعي ٌشيل عاخت كاهىهُت ًخلؼل فُه اللامل واإلاىؿف كً اللمل في اهؼالكا م

نهاًت ألاؾبىق لضوافم احخماكُت وصًيُت واكخصاصًت حؿخضكيها اإلادافـت كلى صحت اللماٌ اهؼالكا مً جىـُم اللمل، 

ها جلم في ًىم مدضص ألؾباب مسخلفت فدُث ًجب جىػَم مضة اللمل ًجب وكف صوعي أؾبىعي لللمل ًغاَا اإلاشغق أن

 .1ًظمً لللماٌ عاخت وافُت مم اؾدُفاءَم لألحغ

بملنى أن الغاخت اللاهىهُت بأهىاكها حشيل فترة الػمت لالهلؼاق كً اللمل لُىم أو ًىمحن مخىاصلحن كلى أهثر 

فىا مجهىصاتهم في 
ُ
ى ذ اللماٌ واإلاىؿفىن مً أحلاب اللمل وٍَ ىمي كُض الاطحى( لِؿتًر جلضًغ )ًىمي كُض الفؼغ ٍو

شاعوىن اإلاجخمم وهظا كاةالتهم في الخـاَغاث الاحخماكُت والاخخفاء باإلاىاؾباث الىػىُت والضًيُت واللاإلاُت  الاؾترزاء َو

 والخفغن لخضبحر الاوشواالث الصخصُت واللاةلُت في كؼلت نهاًت ألاؾبىق وفي أًام الاكُاص. 

فهي بهظا الشيل اهلؼاق صوعي كً اللمل ؾىاء زالٌ نهاًت ول أؾبىق مً أحل الاؾخجابت لىفـ الضواعي التي 

ل مً اللمل 2اكاث اللمل ألاؾبىكُتاؾخىحبذ جىـُم ؾ ذ فيها اللماٌ واإلاىؿفىن بلض أؾبىق ػٍى خُث ٌؿتًر

لظىن أوكاجا مم اللاةلت، هما ًإصون فيها واحباث  ؿخجملىن مً زالٌ كؼلت نهاًت ألاؾبىق كىاَم وأوشؼتهم ٍو َو

اص ًلىم كلى الاؾخجابت لضواعي صًيُت واحخماكُت ومجزلُت مسخلفت؛ أو زالٌ صوعان اللام أًً هجض جدضًض اإلاشغق لألكُ

مشترهت ًخلاؾمها حمُم اإلاىاػىحن وحشيل أًامه ؾاكاث مخىاصلت ًلظيها اللماٌ واإلاىؿفىن في أحىاء ملُئت باألفغاح 

جظمً اؾخمغاع اإلاـاَغ الاحخماكُت وصًمىمت الخىمُت في حىاهبها الاحخماكُت والضًيُت والىػىُت واإلاهىُت التي جبنى كلى 

اص فُما بُنهم وحلاونهم، وهي بهظا الىصف حشيل كامل وخضة جلىي أواصغ اللحمت وجلم وخضة ألامت جيافل ألافغ 
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 .222ص 1984جالل مصطفى القرشً، شرح قانون العمل الجزائري، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 
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 .223ص 1987حمدي عبد الرحمان ومحمد ٌحٌى مطر، قانون العمل ، االسكندرٌة ،الدار الجامعٌة، 
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ش الىػً وألامت وجغؾم مصحرا مشتروا لألفغاص لِـ مً زالٌ  وجماؾىها بدُث حلض ألاكُاص مغاخل َامت في جاٍع

م للحُاة اللاةلُت واإلاجخملُت اهلؼاكهم كً اللمل فدؿب، وئهما لدشاعههم في اخخفاالث جلً ألاًام والاهظما

 1وؤلاوؿاهُت بصفت كامت.

لاث الىػىُت بالغاخاث اللاهىهُت لللماٌ واإلاىؿفحن َى ئطفاء  الوغض مً اَخمام الىصىص الضولُت والدشَغ

أَضاف طاث أبلاص ئوؿاهُت ووػىُت لخىمُت اللضعاث الصحُت واإلالياث اإلاهىُت واإلاشاكغ الضًيُت وألاخاؾِـ الىػىُت 

م جمىُنهم مً اهلؼاق لُىم واإلا م كً ػٍغ الطاث اللاةلُت لللماٌ واإلاىؿفحن، والؿماح لهم باإلايىر مم أفغاص أؾَغ

م ميشولىن في جىفُظ أكمالهم.  وامل كً اللمل ًخفغهىن فُه لهظا الوغض بدُث ال ًمىنهم جدلُله َو

ذ كلى خؿاب اللمل بالغهم مً أن ًجؿض َظا الازخُاع هـغة اإلاشغق ومغاَىخه كلى جدلُم جلً ألابلاص ولى واه

ت  ت لغفم الىمى وهؿب الاهخاج، لىً ػوُان خماًت اللضعاث الصحُت والىفؿُت وجلٍى َظا ألازحر ًمثل خاحت طغوٍع

ت جـل هخاةجه أهثر فاةضة وكملا مً ئهخاج اللمل ألن الحفاؾ كلى اإلاجخمم في َظٍ  الغوابؽ الضًيُت والىػىُت وألاؾٍغ

اصة الاهخاج ال جغجبؽ ببلاء اللامل  الحالت ًيىن أولى مً خماًت مصلحت اللمل فظال كلى أن الخجاعب أزبدذ أن ٍػ

اث مغجفلت ومؼاج مؿخلغ جمىىه مً  غص بىحىص اللامل في ؿغوف صحُت وملىٍى
َّ
ؼ

َ
أػٌى مضة في ميان كمله بلضع ما ج

 ُت أمغا في هاًت ألاَمُت.بظٌ مجهىص مظاكف لخدصُل مخخىج أهثر، الص يء الظي ًجلل جىـُم الغاخت اللاهىه

ؿمذ بخىاحض اللماٌ  مما الشً أن جيلُف اإلاشغق بخدضًض الغاخت اللاهىهُت ًفغض جىخُض جلً ألاًام، َو

ىؾم مً صاةغة الاؾخفاصة لضي هالبُت أفغاص  واإلاىؿفحن كلى خض ؾىاء زاعج ميان اللمل في الـغوف اللاصًت، ٍو

حشاعوي أهبر مً وىنها جسص اللماٌ واإلاىؿفحن ليىنها حشمل ول أفغاص اإلاجخمم، ألن الغاخت اللاهىهُت طاث مفهىم 

وجضزل في ازخصاص الؿلؼت الخىـُمُت التي جؼلم بمهام جىـُم ؾاكاث اللمل وجدضًض أوكاث الغاخت  اإلاجخمم،

 اللاهىهُت طماها منها للحفاؾ كلى كالكاث اللمل مً حهت، واإلادافـت كلى صحت اللماٌ واإلاىؿفحن وعفاَُتهم

الضًيُت والاحخماكُت واإلاهىُت ولخدلُم الهضف ألاؾمى اإلاخمثل في مشاعهت حمُم أفغاص اإلاجخمم في الاخخفاء بأًامها مً 

 حهت زاهُت.

ولئن وان مبضأ ؾلؼان الاعاصة مً زالٌ الاجفاكُاث والاجفاكاث الجماكُت ٌؿمذ بدىـُم أوكاث ئطافُت للغاخت 

ت أو للوُاباث الخاص ت إلاىاػم الجىىب، فان الغاخت اللاهىهُت أو لللؼلت الؿىٍى ت أو ًجبر كليها هما في اللؼل الؿىٍى

م الظي ًخىفل بخدضًض ًىم كؼلت  بىىكيها كؼلت نهاًت ألاؾبىق وأًام ألاكُاص ًلم جدضًضَا خصغا كلى كاجم الدشَغ

ت وهظا بمؿمُاتها سها اإلاُالصًت أو الهجٍغ سُت  نهاًت ألاؾبىق وأًام ألاكُاص الغؾمُت بخىاٍع وفم ما جخظمىه ألاخضار الخاٍع
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جوان  08عن معهد العلوم القانونٌة واالدارٌة، المركز الجامعً غلٌزان العدد مهدي بخدة، النظام القانونً لألعٌاد، مجلة القانون الصادرة 
 .54ص 2017



مهدي بخدة  
  دراست مقارهت بين الدشريع الجسائري والدشريعاث العربيت -الخىظيم القاهووي لعطلت نهايت ألاسبوع 

 

املركس الديمقراطي العربي . برلين  املاهيا    - 2021حسيران/يوهيو، - 5مج، 28مجلت العلوم السياسيت و القاهون . العدد 9  

 
 

،فال ًمىً لالجفاكُاث أو 1أو الضًيُت أو الثلافُت لخلً ألاًام كؼلا الزخالف ألافغاص خٌى آحالها وجىخُضا لالخخفاٌ بها

الاجفاكاث الجماكُت أو الللىص الفغصًت أو لىصىص الىـام الضازلي للمإؾؿاث الاكخصاصًت واإلاإؾؿاث والهُئاث 

ت أن  جدضص ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق أو جدضص كاةمت ألاكُاص الغؾمُت. الاصاٍع

وجىخفي اإلاإؾؿت الاكخصاصًت أو الاصاعة في اؾخضكاء اللامل أو اإلاىؿف لللمل في ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق أو في 

ظُت ومً امخُاػاث ألاحغ ػبل ا ًىم كُض ئطا جؼلبذ مصلحت اللمل طلً بشغغ أن ٌؿخفُض َإالء مً عاخت حلٍى

اإلاخللم باللاهىن  06/03مً ألامغ  193و  191اإلاخللم بلالكاث اللمل واإلااصة  90/11مً اللاهىن  37و 36للماصة 

 ألاؾاس ي اللام للىؿُفت اللمىمُت.

 حشريع يوم الجمعت كعطلت نهايت ألاسبوع ثاهيا:

م الجؼاةغي ًىم الجملت باكخباٍع كؼلت نهاًت ألاؾبىق وفم ما هصذ  كلُه اإلااصة ألاولى مً ألامغ اكخمض الدشَغ

 «.ًدضص ًىم اللؼلت ألاؾبىكُت للغاخت في مجمىق التراب الىػني بُىم الجملت» خُث حاء فيها:  76/77

مفاص طلً أن كؼلت نهاًت ألاؾبىق جيىن بشيل كام بُىم الجملت ليافت اإلاىاػىحن بما فيهم اللماٌ واإلاىؿفىن 

ىم عاخت كاهىوي وكؼلت مضفىكت ألاحغ ًخالقى خٌى الخفغن له مما ًجلل ًىم الجملت َى ًىم كؼلت أؾبىك ُت مىخضة ٍو

والاؾخفاصة مً الغاخت فُه حشاعن حمُم اإلاىاػىحن بما فيهم ألاحاهب اإلالُمحن اإلاخىاحضًً كلى التراب الىػني، وبالخالي 

ا فترة ٌشيل مظمىن َظا الىص صاللت كؼلُت كلى أن اإلاشغق الجؼاةغي ًىخض كؼلت نهاًت ألاؾبىق  لِـ باكخباَع

سُت  اهلؼاق كً اللمل بل بما جدمله مً أَضاف احخماكُت واكخصاصًت وزلافُت ػوذ كليها الاكخباعاث الضًيُت والخاٍع

حن مىظ كغون ئًماها منهم بأهه ًىم كـُم في الاؾالم الظي ٌلخبٍر الضؾخىع صًً  2الضولت. وإلاا ًمثله ًىم الجملت للجؼاةٍغ

ق كً اللمل، فلض هـم اإلاشغق الجؼاةغي كؼلت نهاًت ألاؾبىق مً زالٌ جدضًض الُىم أما فُما ًسص الاهلؼا

اإلاسصص لها وكضص ؾاكاتها، هما طمىذ هصىصه الحم لجمُم اإلاىاػىحن ومً َى ملُم كلى التراب الىػني واللماٌ 

 واإلاىؿفحن الخمخم به.

اللماٌ واإلاىؿفحن فلؽ بل ٌشمل  أًا واهذ الدؿمُت فان ًىم الجملت ال ٌلني بالظغوعة أن ًسصص لفئت

ًؼلم فلؽ كلى خالت اهلؼاق اللماٌ واإلاىؿفحن كً  -كؼلت-حمُم ألافغاص صازل الاكلُم بالغهم مً أن مصؼلح 
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 المرجع  السابق الذكر. 2020التً تجعل االسالم دٌنا للدولة، دستور الجزائر لسنة  2020من الدستور الجزائري لسنة  02المادة انظر 
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فىق ألابلاص اإلاهىُت بيل  اللمل، طلً أن جىـُم اإلاشغق إلاىطىق اللؼلت ألاؾبىكُت أهبر مً أن هدصٍغ في فئت بلُنها ٍو

ىُت وؾُاصًت جسص ول ألافغاص، وبالخالي ًمىً اللٌى جبلا لللىاكض الفلهُت أن حؿمُت طلً ما ًخظمىه مً أبلاص وػ

 باللؼلت زغج مسغج الوالب. 

َظا ٌلني أن جدضًض اإلاشغق لُىم الجملت مسصص للجمُم مً أحل الترفُه والخبظم والخمخم به مم اللاةلت 

باليؿبت لللماٌ الؾترحاق كىاَم وكضعاتهم، وابخواء لألَضاف لجمُم اإلاىاػىحن والغكاًا ألاحاهب، ئطافت ئلى وىهه عاخت 

طاث اللُم الىػىُت الهاصفت لخدلُم الوغض الدشاعوي الظي ٌشيل اللاكضة اللامت في مىطىق اللؼلت ألاؾبىكُت، 

ا  صون وىهه يهضف ئلى جدلُم أَضاف وػىُت ًدشاعن فيها حمُم اإلاىاػىحن للظاء خاحاتهم الضًيُت والاحخماكُت وهحَر

 أن هدصغ طلً في اهلؼاق اللامل كً كمله.

أما باليؿبت لللمل زالٌ ًىم الجملت فال ًخللم طلً بالىـام اللام، ماصام أن اللامل ًـل في ألاؾاؽ مىاػىا 

مىىخه الىصىص مً اإلاشاعهت في الاؾخمخاق بُىم الجملت وىهه كؼلت أؾبىكُت مىخضة هلاكضة كامت، خُث ؾمدذ 

لاث لاث الىؿُفت اللمىمُتوحش 1اللمل حشَغ مً مسالفت طلً في الـغوف هحر اللاصًت أو ئطا اكخظذ طلً طغوعة 2َغ

 اإلاصلحت.

غ كملُت الخىـُم جلً ًخمثل في جدضًض ًىم الجملت واكخباٍع كؼلت كاصًت لنهاًت ألاؾبىق أي في الـغوف  حَى

اللماٌ واإلاىؿفحن ًىم الجملت بشغغ اللاصًت، بِىما ًسخلف الحاٌ في ؿغوف اللمل هحر اللاصًت، ئط ًمىً حشوُل 

ط ي ممازل في كضص ؾاكاجه.  اؾخفاصتهم مً ًىم عاخت حلٍى

خم »اإلاخللم بلالكاث اللمل كلى مضة كؼلت نهاًت ألاؾبىق:  90/11مً اللاهىن  1ف 33وفي طلً أكغث اإلااصة 

 «.اللامل في الغاخت ًىم وامل في ألاؾبىق

ؾاكت واملت ػاإلاا أن الُىم اليامل  24اللؼلت في آزغ ألاؾبىق َى خؿابُا وباكخباع الؿاكاث جيىن مضة َظٍ 

دؿب الشهغ كلى أؾاؽ  7ًدؿب كلى أؾاؽ َظا اللضص مً الؿاكاث، هما ًدؿب ألاؾبىق كلى أؾاؽ   30أًام، ٍو

 ًىما. 365ًىما، وجدؿب الؿىت كلى أؾاؽ 

وجيىن الغاخت ألاؾبىكُت »حاء فيها: الؿابلت فدضصث الُىم بالظبؽ خُث  33أما الفلغة الثاهُت مً اإلااصة 

، بِىما أزبدذ هصىص كاهىن الىؿُفت اللمىمُت خم اإلاىؿف في ًىم «اللاصًت في ؿغوف اللمل اللاصًت ًىم الجملت

للمىؿف الحم في ًىم وامل للغاخت أؾبىكُا »مىه كلى أن:  191وامل للغاخت بلض نهاًت ول أؾبىق كمل ػبلا للماصة 

م اإلالمى   «.ٌ بهػبلا للدشَغ
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 المتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم السابق الذكر. 90/11من القانون  37المادة  
2
 ن األساسً العام للوظٌفة العمومٌة السابق الذكر.ٌتضمن القانو 06/03األمر من  191المادة  
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م اإلالصىص َى ألامغ  اإلاخللم بُىم اللؼلت ألاؾبىكُت للغاخت، الظي ًصىف ًىم الجملت ًىم  76/77والدشَغ

 كؼلت أؾبىكُت للغاخت في وامل التراب الىػني.

طلً أن الاؾخفاصة مً الخىكف كً اللمل فيها أو فُما ًمازلها َى خم ال ًمىً الخىاٌػ كىه، ففي الـغوف 

جدخم كلى الهُئت اإلاؿخسضمت اؾخضكاء اللماٌ أو اإلاىؿفحن لللمل ًيىن ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق َى اللاصًت التي ال 

 ًىم الجملت.

ا كؼلت نهاًت ألاؾبىق مؿألخحن جخللم اإلاؿألت ألاولى بخلمُمها كلى  كملُا ًؼغح جؼبُم ًىم الجملت باكخباَع

الُىم ؤلاطافي للغاخت ومضي اكخباٍع هلؼلت نهاًت ألاؾبىق  وافت اإلاخىاحضًً كلى التراب الىػني وجغجبؽ الثاهُت بىطلُت

 ملترهت بُىم الجملت.

اجباكا لظلً، ًمىً اللىاٌ بأن مشغكىا خضص كؼلت نهاًت ألاؾبىق بُىم وامل وحلله مىافلا لُىم الجملت ليل 

واضحت ئلى أن الغكاًا  وهي ئشاعة -في مجمىق التراب الىػني–اإلاىاػىحن وليل ملُم بالجؼاةغ، طلً ما بُيخه كباعة 

ألاحاهب الظًً ًخىاحضون بالجؼاةغ ألؾباب مسخلفت ٌشيل ًىم الجملت عاخت أؾبىكُت لللماٌ ألاحاهب بدُث 

ٌؿخفُضون فُه مً ًىم وامل للغاخت بالغهم مً أهه ال ًدلم لهم ألاهغاض الاحخماكُت والضًيُت والثلافُت مما ًجلل 

م إلاً ٌشتروىن حؿمُخه كؼلت نهاًت ألاؾبىق باليؿبت  لهم أمغا بلُض اإلاىاٌ، طلً أن كؼلت نهاًت ألاؾبىق خضصَا الدشَغ

ت واإلاصحر اإلاشترن. ش والثلافت والضًً والهٍى  في وخضة الىػً والخاٍع

أما اإلاؿألت الثاهُت هي هدُجت خخمُت إلاىطىق جدضًض ًىم الجملت باكخباٍع كؼلت نهاًت ألاؾبىق والظي خؿمخه 

لاث الجؼ  لت كؼلُت، ألامغ الظي ًفغض الدؿاٌؤ خٌى ػبُلت ًىم الؿبذ لؿببحن ازىحن: هصىص الدشَغ ت بؼٍغ اةٍغ

أًام كمل في ألاؾبىق، وزاهيهما ئلؼام الىصىص  5أولهما اكخماص أهلب اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت كلى حشوُل اللماٌ مضة 

، فهل ٌلخبر الؿبذ في َظٍ الحالت الخىـُمُت للمىؿفحن في الاصاعاث اللمىمُت اللمل مً ًىم ألاخض ئلى ًىم الخمِـ

 كؼلت نهاًت ألاؾبىق أو ًىم عاخت أؾبىعي؟

م الىؿُفي فان كؼلت نهاًت ألاؾبىق مدصىعة في ًىم الجملت فلؽ ػبلا  م اللمل والدشَغ وفم هصىص حشَغ

ألاًام ألازغي،  ومضتها ًىم وامل ووفلا إلاا ًدمله مً مىاصفاث ال جىحض في هحٍر مً 76/77لىص اإلااصة ألاولى مً ألامغ 

لُا ووؿُفُا لُيىن كؼلت نهاًت أؾبىق مىخضة صون أن  ل حشَغ طلً ٌلني بما ال ًضق للشً أن ًىم الجملت وخضٍ اإلاَإ

 ٌؿدبضٌ أو ًلترن بُىم آزغ.

اؾخلغاء لهظا الؼغح، ًمىً اللٌى بأن ًىم الؿبذ َى ًىم عاخت زان باليؿبت لللماٌ اكخظخه كملُت جىـُم 

أًام( وفم الـغوف اللاصًت لللمل ألن اإلااصة  5ؾاكت كمل في ألاؾبىق مىػكت كلى  40غعة كاهىها)ث اللمل اإلالاؾاك

أًام كلى  5ؾاكت في ألاؾبىق مم الاشاعة ئلى أن جإصي زالٌ  40جدضص اإلاضة اللاهىهُت لللمل ب  97/03مً ألامغ  02
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، في خحن أوكؼث ئلى الىصىص 1جماكُتألاكل جاعهت جىػَم جلً الؿاكاث وجىـُمها لالجفاكُاث والاجفاكاث ال

الخىـُمُت مؿألت جدضًض جىـُم جلً الؿاكاث وجىػَلها كلى أًام ألاؾبىق ألن اللالكت الىؿُفُت هي جىـُمُت ًسظم 

لُت والؿلؼت الخىـُمُت( وال جسظم الجفاق ألاػغاف.  جىـُمها لللاهىن)الؿلؼت الدشَغ

ًدضص جىـُم ؾاكاث اللمل مً ًىم » كلى أهه: 09/244ظي مً اإلاغؾىم الخىفُ 03جؼبُلا لظلً هصذ اإلااصة 

 «.ألاخض ئلى الخمِـ

م الاجفاق وأًظا للمىؿفحن الظًً  5خؿابُا، ًبلى لللماٌ الظًً ٌشخولىن مضة  أًام في ألاؾبىق كً ػٍغ

م الخىـُم ًىم ئطافي آزغ ال ٌلملىن فُه، مم الللم أن ًىم الج 5ٌشخولىن مضة  ملت َى ًىم أًام في ألاؾبىق كً ػٍغ

 عاخت وكؼلت باليؿبت لللماٌ واإلاىؿفحن.

مهما ًىً الُىم ؤلاطافي للغاخت فاهه ال ًمىً بأي خاٌ مً ألاخىاٌ اكخباع َظا الُىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق  

weekend  ُوِطم لظغوعاث جخللم بىفـ ألاَضاف اإلاىخـغة مً ًىم الجملت، وئهما َى ًىم عاخت زان هدُجت جىػَم

 أًام فال ًىحض ًىم ئطافي للغاخت لضي اللماٌ. 6ل، أما ئطا ُوػكذ كلى ؾاكاث اللم

وبالخالي ال ًمىً وصف ًىم الؿبذ بأهه كؼلت نهاًت ألاؾبىق باليؿبت للمىؿفحن اإلالؼمحن باللمل مً ًىم ألاخض 

 ئلى الخمِـ بما ٌلؼيهم عاخت زاهُت ًىم الؿبذ.

ؾاكت كلى  40هفـ الحىم ًىؼبم كلى أي ًىم آزغ جدضصٍ الاجفاكُاث والاجفاكاث الجماكُت ئطا جم جىػَم مضة 

 أًام باليؿبت لللماٌ صازل اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت فال ًمىً أن ولخبٍر كؼلت نهاًت ألاؾبىق بل بىم عاخت زاوي.  5

كت في ألاؾبىق باللمل ًىم الؿبذ بىصفها ؾا 40ولم ًمىً اؾخضكاء اإلاىؿف واللامل بلض اؾدىفاطٍ إلاضة 

ا ؾاكاث ئطافُت وفم ما  ؾاكاث ئطافُت ولِـ ًىم كؼلت، بملنى أهه ًخلاض ى ؾاكاث كمله ًىم الؿبذ باكخباَع

ًلغعٍ اإلاؿخسضم أو الاصاعة اللمىمُت شأنها في طلً شأن أي ؾاكت ئطافُت أزغي بلض ؾاكاث اللمل ألًام اللمل 

 واجفاكُا. الخمؿت اإلالغعة جىـُمُا

زالصت اللٌى جلىصها ئلى الُلحن بأن اإلاشغق الجؼاةغي ٌؿخلغ خالُا كلى ئكغاع ًىم الجملت كؼلت نهاًت ألاؾبىق 

ا َظا الُىم بما لم ًىحض في هحٍر مً  سُت التي ًىفَغ بالىـغ ئلى ألاَضاف الاحخماكُت والثلافُت وألابلاص الضًيُت والخاٍع

لاث اللغبُت التي اكخمضث ًىم الجملت أًام ألاؾبىق ألازغي، الؾُما ال بلض الضًني الظي ٌشترن فُه مم هالبُت الدشَغ

 َى كؼلت نهاًت ألاؾبىق ليىنها عاخت لللماٌ بالىـغ ئلى مضة اللمل ألاؾبىكُت.

                                                           
1

 الجزيدة الزسمية للجمهورية الجزائزية العدد:يحدد المدة القانونية للعمل،  1997ينايز  11المؤرخ في  97/03األمز من  03المادة 

 .1997ينايز  12المؤرخة في  3
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لاث اللغبُت، خضصث هالبُت َظٍ لاث ملاعهت مم الدشَغ ؾاكت  48مضة اللمل في الـغوف اللاصًت ب  1الدشَغ

أًام كلى ألاهثر مما ًيخج كً طلً ًىم للغاخت  6ؾاكاث في الُىم مىػكت كلى  8ٌ ألاؾبىق أو كمل فللي زال

 ؾاكت مخخالُت. 24ألاؾبىكُت مضجه 

 40أو  3ؾاكت 44أو  2ؾاكت45بِىما ًظَب البلع آلازغ ئلى الاكخماص كلى مضة كاصًت لللمل الفللي جلضع ب

لاث اللغبُت. في ألاؾبىق هأكل مضة كمل أؾبىكُت طمً ول 4ؾاكت  الدشَغ

لاث اللغبُت ًىم عاخت  اهؼالكا مً خؿاب مضة اللمل وجىػَلها كلى أًام ألاؾبىق، أكغث الىثحر مً جلً الدشَغ

م 5أؾبىعي وخضصجه بُىم الجملت م  1الخىوس ي مالم جخؼلب ؿغوف أو جىـُم اللمل هحر طلً، باؾخثىاء الدشَغ والدشَغ

 ؾبىكُت بُىم الجملت أو ًىم الؿبذ أو ًىم ألاخض أو في ًىم الؿىق ألاؾبىعي.اللظًً خضصا ًىم الغاخت ألا  2اإلاوغبي

                                                           
1

بتارٌخ  4113الجرٌدة الرسمٌة رقم ، 2004لسنة  11معدل بالقانون رقم ال 1996لسنة  8من قانون العمل األردنً رقم  56المادة  -انظر:  
 .1173ص  16/4/1996

 .1980لسنة  8قانون العمل االماراتً االتحادي رقم من  65المادة  -
سمٌة لمملكة بإصدار قانون العمل فً القطاع األهلً، الجرٌدة الر 26/07/2012المؤرخ فً  2012لسنة  36رقم  القانونمن  51المادة  -

 .14ص 2012اوت  02المؤرخة فً  3063البحرٌن العدد 
 30/04/1966المؤرخ فً  1966لسنة  27المعدل للقانون عدد  1996جوٌلٌة  15المؤرخ فً  1996لسنة  62من القانون عدد 79الفصل  -

 .1966لسنة  20المتعلق بإصدار مجلة الشغل التونسٌة، الرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة العدد 
بتارٌخ  24ه المعدل بالمرسوم الملكً رقم م/ 1426شعبان  23بتارٌخ  51بالمرسوم الملكً رقم م/نظام العمل السعودي الصادر من  98المادة  -

 28ً المؤرخ ف 4068العدد :  82ه، أم القرى السنة  1436جمادي الثانٌة 5بتارٌخ  46ه والمرسوم الملكً رقم م/ 1434جمادي االولى  12
 .2005اكتوبر 

 .01/01/1997المؤرخ فً  1997لسنة قانون العمل السودانً من  42المادة  -
تنظٌم العمل فً القطاع الخاص والتعاونً والمشترك المتعلق ب 12/04/2010المؤرخ فً  2010لسنة  17رقم القانون من  106المادة  -

 السوري.

 . 09/11/2015بتارٌخ  4386منشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة العدد  2015لسنة  37من قانون العمل العراقً رقم  67المادة  -
 9المتعلق بإصدار قانون العمل القطري، الجرٌدة الرسمٌة لقطر العدد 19/05/2004المؤرخ فً   2004لسنة 14 القانون رقممن  73المادة  -

 .229ص 
 963منشور فً الجرٌدة الرسمٌة: الكوٌت الٌوم العدد: فً شأن العمل فً القطاع األهلً الكوٌتً.  2010لسنة  06من القانون رقم  64المادة  -

 .2010فبراٌر  12الصادرة فً  56السنة 
 .24/7/1996المؤرخ فً  536المعدل بالقانون رقم  1946سبتمبر  23قانون العمل اللبنانً المؤرخ فً  من 31المادة  -
المؤرخة فً  7المتعلق بإصدار قانون عالقات العمل اللٌبً، الجرٌدة الرسمٌة عدد  2010ٌناٌر  28المؤرخ فً  12من القانون رقم  13المادة  -

 .2010ماي 18
جرٌدة الرسمٌة الالمتضمن قانون العمل المصري،  2003/ 10/06المؤرخ فً  2003لسنة  12قانون العمل المصري الموحد رقم  80المادة  -

 .2003أبرٌل7المؤرخة فً  14عدد
 5بشــأن قانون العمل الٌمنً الصادر بالقــرار الجمهوري، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الٌمنٌة العدد  1995لسنة  5القانون رقم  71المادة  -

 .1995لسنة
2
 انظر: - 
المتعلق  2003أبرٌل  26المؤرخ فً  2003لسنة  35لسلطانً رقم لمرسوم االمعدل ل 113/2011من المرسوم السلطانً رقم  68المادة  - 

 .28ص  742بإصدار قانون العمل، الجرٌدة الرسمٌة لسلطنة عمان، العدد 
 .25/11/2001بتارٌخ  39الوقائع الفلسطٌنٌة العدد  30/04/2000المؤرخ فً  2000لسنة  7قانون العمل الفلسطٌنً رقم من  68المادة  -
3
. 2003سبتمبر  11الصادر فً  1.03.194للظهٌر الشرٌف رقم المنفذ طبقا المتعلق بمدونة الشغل المغربٌة 65.99من القانون  184لمادة ا

 .3969ص  2003دٌسمبر  11المؤرخة فً  5167الجرٌدة الرسمٌة عدد
4
 ٌحدد المدة القانونٌة للعمل السابق الذكر.  97/03من األمر  02المادة  -انظر:  
الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة مورٌتانٌا المتضمن مدونة الشغل،  06/07/2004الصادر بتارٌخ  017/2004القانون رقم من  170المادة -

 .2004سبتمبر  30بتارٌخ  1079اإلسالمٌة، العدد 
5

 انظر:
 معدل، المرجع السابق.ال 1996لسنة  8من قانون العمل األردنً رقم  60المادة  - 
 قانون العمل االماراتً االتحادي، المرجع السابق.ن م 70المادة  -
 ف أ منقانون العمل فً القطاع األهلً البحرٌنً، المرجع السابق. 57المادة  -
 المعدل، المرجع السابق. 51بالمرسوم الملكً رقم م/نظام العمل السعودي الصادر من  1ف  104المادة  -
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م م اللماوي3الؿىعي بِىما جغن الدشَغ تي4والدشَغ م اليٍى م5والدشَغ مؿألت جدضًض ًىم الغاخت 6اإلاصغي  والدشَغ

ؾاكت مخخالُت  24ألاؾبىعي ألػغاف كالكت اللمل واهخفذ بالخأهُض كلى طغوعة اؾخفاصة اللامل مً ًىم وامل مضجه 

م اللبىاوي م الؿىصاوي 36بأن ال جلل كً 7بأحغ وامل؛ بِىما خضص مضتها الدشَغ لم 8ؾاكت مخىاصلت، في خحن أن الدشَغ

 ًدضص ال ًىمها وال مضتها وال أخلُت الاؾخفاصة منها مىخفُا بخدضًض مضة اللمل ألاؾبىكُت.

 املخعلقت بهاجطور عطلت نهايت ألاسبوع وألاحكام املحور الثاوي: 

ؾبم الحضًث أن اإلاشغق الجؼاةغي اؾخلغ خالُا كلى اكخباع ًىم الجملت َى كؼلت نهاًت ألاؾبىق ليل فغص 

م الجؼاةغي ؾىاء  ًخىاحض صازل ئكلُم التراب الىػني، ئال أن َظا لم ًىً صاةما بل زظم لخؼىعاث َامت مغ بها الدشَغ

اللمل وما جغجب كً طلً مً حوُحر في الغاخاث الخابلت لُىم  مً خُث جدضًض ًىم اللؼلت طاجه أو جىػَم ؾاكاث

اللؼلت ألاؾبىعي؛ هما أن ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق باكخباٍع ًىما وامال ال ٌلض مً الىـام اللام ئط ًمىً اللمل فُه 

اللمل، مما ًجلل مؿألت كؼلت نهاًت ألاؾبىق بالغهم مً ألاَضاف التي جأؾؿذ مً أحلها ال جثبذ أمام طغوعاث 

 وبالخالي ًمىً جأحُلها واللمل فيها. 

 جطور عطلت نهايت ألاسبوع أوال:

حلغض مىطىق كؼلت نهاًت ألاؾبىق في الجؼاةغ لخوُحراث واحهذ مً زاللها مؿألت جدضًضٍ مشاول هثحرة إلاا 

اكخصاصَا مم الىثحر ٌشيله مً ججاطباث صًيُت جخللم أؾاؾا بُىم الجملت وأزغي اكخصاصًت جخللم بخلامل الجؼاةغ في 

 مً الضٌو التي حلخمض كلى كؼل مسخلفت لنهاًت ألاؾبىق.

                                                                                                                                                                                     
 من قانون العمل العراقً، المرجع السابق.  70المادة  -
 قانون العمل الفلسطٌنً، المرجع السابق.من  73المادة  -
 قانون العمل القطري، المرجع السابق. من 75المادة   -
 من قانون عالقات العمل اللٌبً، المرجع السابق. 14المادة  -
 مدونة الشغل المورٌتانٌة، المرجع السابق. من 174المادة  -
 قانون العمل الٌمنً، المرجع السابق. من 77المادة -
 
1

الراحة األسبوعٌة بٌوم الجمعة أو السبت أو األحد  95المنظم للراحة األسبوعٌة  فً األعمال الفالحٌة بٌنما ٌحدد الفصل  106الفصل   -انظر:   
جوٌلٌة  15المؤرخ فً  1996لسنة  62المعدلٌن بالقانون عدد  106والفصل  95ال غٌر الفالحٌة؛ الفصل دون ٌوم السوق األسبوعً فً األعم

 المتعلق بإصدار مجلة الشغل التونسٌة. 1996
2

 المرجع السابق.من مدونة الشغل المغربٌة،  206المادة   
3
 رجع السابقتنظٌم العمل السوري، المالمتعلق ب2010لسنة  17رقم القانون  109المادة  
4

 ، المرجع السابق.من قانون العمل العمانً 71المادة   
5

 من قانون العمل فً القطاع األهلً الكوٌتً، المرجع السابق. 67المادة   
6
 قانون العمل المصري الموحد، المرجع السابق.من  83المادة  
7

 من قانون العمل اللبنانً ، المرجع السابق. 36المادة   
8
 ، المرجع السابق.من قانون العمل السودانً 42المادة  
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حن كؼلت نهاًت ألاؾبىق اإلالخمضة في فغوؿا والتي جدضص  وفي ؿل الاؾخلماع الفغوس ي واهذ جؼبم كلى الجؼاةٍغ

لضي  أًام كمل 5ؾاكت زالٌ  40ًىمي الؿبذ وألاخض هأًام لخلً اللؼلت مم طمان مضة كاهىهُت أؾبىكُت ب

 صاعاث اللمىمُت.اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت وؤلا 

 
ً
لاث الفغوؿُت كضا جلً التي جمـ بالؿُاصة الىػىُت ُمصضعة وبلض الاؾخلالٌ كغعث الجؼاةغ اللمل بالدشَغ

ما  1اإلاخللم بخمضًض اللمل باللىاهحن الفغوؿُت 62/157بظلً اللاهىن  فأبلذ بظلً كلى ًىمي الؿبذ وألاخض باكخباَع

 ؾىت. 14ألاؾبىق مضة ما ًلاعب  كؼلت نهاًت

ش   هجغي، كام اإلاشغق الجؼاةغي  1396اإلاىافم لــ الاٌو مً شهغ عمظان ؾىت  1976أوث  27وبضاًت مً جاٍع

ش  76/77بدىفُظ ألامغ  اإلاخظمً جدضًض ًىم اللؼلت ألاؾبىكُت للغاخت مللىا بظلً  1976أوث  11الصاصع بخاٍع

 .2وأكلً أن ًىم الجملت َى كؼلت نهاًت ألاؾبىق في الجؼاةغاللؼُلت مم مىعور الثلافت الوغبُت 

سُا إلاا ًمثله ًىم الجملت مً زصىصُت لضي اللالم  بالخأهُض واهذ صوافم الخوُحر جدمل ػابلا صًيُا وجاٍع

ش البضء  الاؾالمي والشلىب التي حلخلض بضًاهت الاؾالم ومنها الشلب الجؼاةغي فظال كما ًدمله شهغ عمظان جاٍع

ش َظٍ الشلىب وعوخاهُاث اًماهُت فُاطت في كلىب بالل مل بخلً اللؼلت مً صالالث كـُمت ومغاخل مظِئت في جاٍع

 اإلاإمىحن.

لضُّ كُضا  ٌُ وبالخالي ؿهغ َظا الاهخلاٌ واضحا مً حهت اكخماص ًىم الجملت كؼلت نهاًت ألاؾبىق وىهه 

ش اإلاؿُدُحن بأهه 3للمؿلمحن  كُض لهم وهظا ًىم الؿبذ باليؿبت للضًاهت اليهىصًت.،بسالف ًىم ألاخض اإلالغع في جاٍع

لاث الفغوؿُت في بضاًت الاؾخلالٌ كضا ما  ت مضصث اللمل بالدشَغ لاث الجؼاةٍغ ًظاف ئلى طلً أن الدشَغ

ًخلاعض مم الؿُاصة الىػىُت، وألن مىطىق كؼلت نهاًت ألاؾبىق ًغجبؽ باإلاىعور الثلافي والضًني والاحخماعي للشلب 
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 2الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: المتعلق بتمدٌد العمل بالقوانٌن الفرنسٌة،  1962دٌسمبر  31المؤرخ فً  62/157القانون  

، الجرٌدة الرسمٌة 62/157لمتضمن إلغاء القانون ا 1973جوٌلٌة  05المؤرخ فً  73/29، وألغً بواسطة األمر 1963ٌناٌر  11المؤرخة فً 

 .1973أوت  3المؤرخة فً  62للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: 
2
 ٌتضمن تحدٌد ٌوم العطلة األسبوعٌة للراحة السابق الذكر. 76/77األمر من  03المادة  
3

إلى ٌوم الجمعة فقد روى أبو هرٌرة )ض( أن رسول هللا )ص( جاء فً السنة النبوٌة أن إرادة هللا شاءت أن تهتدي البشرٌة فً أدٌانها الثالث  

اس لنا فٌه نحن اآلخرون السابقون ٌوم القٌامة بٌد أنهم وتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا ٌومهم الذي فُِرض علٌهم فاختلفوا فٌه فهدانا هللا له فالن» قال: 

 رواه مسلم«. تبع الٌهود غدا والنصارى بعد غد

االسالم تسمً ٌوم الجمعة بــ: ٌوم الَعُروبة والسبت شبار واألحد أول واإلثنٌن أهون والثالثاء جبار واألربعاء دبار والخمٌس وكانت العرب قبل 

ع، اإلثنٌن مؤنس؛ أما التسمٌات العربٌة الحالٌة فجاءت بسبب ترتٌب االٌام ألنها مرتبة على النحو التالً: االحد باعتباره الٌوم األول من األسبو

ناس كانوا و ثانً ٌوم، الثالثاء ثالث ٌوم، األربعاء رابع ٌوم، الخمٌس خامس ٌوم، الجمعة ٌجتمع الناس فٌه وفق الدٌانة االسالمٌة، السبت ألن الوه

ْسِبُتوَن( عن العمل وفق الدٌانة الٌهودٌة؛ وأول ما سمً بٌوم الجمعة كان لدى اجتماع االنصار وهم ٌترقبون قدوم ا ٌَ لرسول مهاجرا ٌمتنعون فٌه)

ءان من مكة إلى المدٌنة المنورة فجمعهم الصحابً أسعد بن زرارة وصلى بهم فً هذا الٌوم فسمً ب: ٌوم الجمعة الجتماعهم فٌه، وأقر ذلك القر

ن ٌوم الجمعة فاسعوا ٌأٌها الذٌن ءامنوا إذا نودي للصالة م» الكرٌم حٌن فرض هللا تعالى صالة الجمعة على المسلمٌن فً هذا الٌوم بقوله تعالى:

من سورة الجمعة. اإلمام أبو زكرٌا بن شرف النووي، صحٌح مسلم بشرح  11اآلٌة «. إلى ذكر هللا وذروا البٌع ذلكم خٌر لكم إن كنتم تعلمون

 .131ص2001، 1، القاهرة، دار التقوى للنشر والتوزٌع،ط 6ج 3النووي مجلد 
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خه ولى أن الجؼاةغي  ٍى لها وفم ملىماث الشلب َو فاهه خخما ٌشيل كامال مً كىامل الؿُاصة التي جدخاج ئلى حشَغ

 طلً خصل لىىه جأزغ لضواعي اكخصاصًت. 

الـاَغ مً ازخُاع الجملت هلؼلت نهاًت ألاؾبىق َى جغن اإلاىاػىحن ًخمخلىن بالغاخت وكظاء خاحاتهم اإلاسخلفت 

بالظَاب ئلى اإلاؿاحض وجأصًت صالة الجملت اإلافغوطت، أو الاحخماكُت التي جفغطها ؾىاء الضًيُت اإلاخمثلت أؾاؾا 

اعة ألاكاعب وػٍاعة اإلالابغ والصضكاث والؿُاخت، بل ختى  ت هٍؼ اتهم الضًيُت واللوٍى اللاصاث والخلالُض الىابلت مً ٍَى

م والخصضق صون أن هيس ى الخفغن اعجضاءَم مالبـ زاصت بالغاخت والترفُه والخىفل باألكباء الاكخصاصًت والخبظ

لللاةلت وألاوالص والجحران وألاصضكاء لخدلُم الخيافل ألاؾغي والاحخماعي مم جسصُص البلع ألوكاث مدضصة في َظا 

الُىم لحاحاث حللُمُت أو أكماٌ جؼىكُت أو مجزلُت زاصت في ؿل بلاء الىثحر مً اللماٌ زاعج اإلاإؾؿاث التي ٌلملىن 

 ت َى عاخت باليؿبت للىثحر منهم.بها ألن ًىم الجمل

مً َظا اإلاىؼلم ًـل ازخُاع ًىم الجملت ٌولب كلُه الؼابم الضًني اإلاغجبؽ أؾاؾا بمجمىكت مً اللاصاث 

ل لخجض لها مياها في َظا الُىم، وكلُه زلص اإلاشغق الجؼاةغي ئلى اكخماصٍ هلؼلت  والخلالُض جىلضث مىظ وكذ ػٍى

ً ألاَضاف ولِـ فلؽ اعجباغ جلً اللؼلت باهلؼاق اللماٌ كً اللمل الظي أؾبىكُت مً أحل جدلُم مجمىكت م

غ َظٍ اللؼلت في ًىم الجملت كلى هدى ٌؿاكض اللماٌ في  دت لالؾخجابت لألَضاف اإلاغحىة مً جلٍغ ًـل وؾُلت مٍغ

 كظاء اوشواالتهم اإلاسخلفت صون أن ًمىلهم اللمل مً جدلُلها. 

 82/184الجملت هلؼلت نهاًت ألاؾبىق في ول جغاب الجؼاةغ، صضع اإلاغؾىم وبلض ما اكخمض اإلاشغق الجؼاةغي 

اصة كً ًىم الجملت،  هـغا ئلى  1اإلاخللم بالغاخاث اللاهىهُت الظي اكخمض كلى جمضًض عاخت اللماٌ واإلاىؿفحن ئلى ًىم ٍػ

مً َظا  03كظذ اإلااصة  أًام مما ًظُف ًىما آزغ للغاخت زالٌ ألاؾبىق، فبلضما 5أن أًام اللمل في ألاؾبىق هي 

، هصذ اإلااصة «ًىم الجملت َى الُىم اللاصي للغاخت ألاؾبىكُت اإلاؼابم لشغوغ اللمل اللاصًت» اإلاغؾىم كلى أن: 

جدضص أًام الغاخت ألاؾبىكُت جبلا للمخؼلباث الاكخصاصًت والاخخُاحاث الاحخماكُت للمىاػىحن » الغابلت مىه كلى أن:

 التي ًىػق فيها جىكُذ اللمل ألاؾبىعي كلى زمؿت أًام؛ وفي َظا الاػاع ًيىن ما ًأحي:  واللماٌ في كؼاكاث اليشاغ

ت اإلافخىخت للجمهىع.-  الخمِـ َى الُىم الثاوي للغاخت ألاؾبىكُت في اإلاصالح ؤلاصاٍع

 «. الؿبذ َى الُىم الثاوي للغاخت ألاؾبىكُت في الىخضاث الاكخصاصًت اإلاىخجت-

اصة كً ًىم الجملتمً َظا الىص وؿخسلص أن  مضفىكا بما ًمىً أن  مشغكىا أطاف ًىما آزغ للغاخت ٍػ

أًام مما ٌؿمذ بخىفحر ًىم آزغ للغاخت، لىً َظا  5ًدبلى مً ألاًام الؿبلت التي ٌشخول اللامل واإلاىؿف فيها مضة 

 الُىم ًسخلف بحن اإلاىؿفحن واللماٌ.
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 18المؤرخة فً  20تعلق بالراحات القانونٌة، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: الم 1982ماي  15المؤرخ فً  82/184المرسوم 
 .1056ص1982ماي 
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ؾاكت  44لظي أكغ بمضة كاهىهُت أؾبىكُت جدضص ب اإلاخللم بلالكاث اللمل ا 90/11وبلض طلً صضع اللاهىن 

اإلاخللم باإلاضة  97/03اإلاخللم بالغاخاث اللاهىهُت ئلى خحن صضوع ألامغ  82/184في ألاؾبىق ممضصا اللمل باإلاغؾىم 

أًام كمل كلى ألاكل  5ؾاكت كمل، والتي جىػق كلى  40اللاهىهُت لللمل الظي كلص ؾاكاث اللمل ألاؾبىكُت ئلى 

 جغاٍ الاجفاكُاث والاجفاكاث الجماكُت في اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت. وفم ما

أًام ًيخج لىا كؼلت ئطافُت جدضصَا الاجفاكُاث أو  5بلملُت خؿابُت، ئطا جم جىػَم َظٍ اإلاضة ألاؾبىكُت كلى 

 الؿبذ.الاجفاكاث الجماكُت لللمل باليؿبت للمإؾؿاث الاكخصاصًت والتي ال جسغج كً وىنها ًىم الخمِـ أو ًىم 

 40هحر أن أكىان اإلاإؾؿاث والاصاعاث اللمىمُت ًسظلىن لىفـ اإلاضة اللاهىهُت ألاؾبىكُت التي جدضص ب 

ض كليها أو هىلص منها ئطا واهذ  40ؾاكت في ألاؾبىق في ؿل الـغوف اللاصًت، أي باكخباع خض  ؾاكت كخبت ًمىً أن هٍؼ

 .1كاصًت ؿغوف اللمل هحر

التي جمىذ خم جىـُم وجىػَم ؾاكاث اللمل ألاؾبىكُت  97/03مً الامغ  03 وفي َظا الصضص وػبلا للماصة

ت، صضع اإلاغؾىم الخىفُظي الظي هص كلى ما ًلي: ًدضص جىـُم ؾاكاث اللمل  97/59للؿلؼت الخىـُمُت بصفت خصٍغ

 مً ًىم الؿبذ ئلى ألاعبلاء هما ًأحي:

 صباخا: مً الثامىت ئلى مىخصف النهاع.-

 والا ئلى الغابلت والىصف.مؿاء: مً الىاخضة ػ 

 2( لالؾتراخت بحن مىخصف النهاع والىاخضة ػوالا.1جسصص ؾاكت واخضة )

حن في الُىم جلضع ب  ؾاكاث مم اخدؿاب هصف  8ًجب الخىبُه ئلى أن كضص ؾاكاث كمل اإلاىؿفحن الاصاٍع

اإلاخللم باإلاضة  97/03مغ مً ألا  06ؾاكت اؾتراخت في هـام الضوام اإلاؿخمغ همضة كمل فللي جؼبُلا لىص اإلااصة 

اللاهىهُت لللمل التي جؼبم كلى الهُئاث اإلاؿخسضمت التي ًدىمها كاهىن كالكاث اللمل وجؼبم كلى اإلاإؾؿاث 

 .3والاصاعاث اللمىمُت
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المتعلق بالقانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة اللتٌن تجٌزان تقلٌص المدة القانونٌة  06/03من األمر  189والمادة  187انظر المادة 
من  %20ة جدا أو الخطٌرة، وكذا زٌادة تلك المدة عن طرٌق تكلٌف الموظف بأداء ساعات عمل إضافٌة فً حدود األسبوعٌة فً النشاطات المتعب
 ساعات إضافٌة كحد أقصى فً األسبوع(. 8المدة القانونٌة )أي فً حدود 

2
دارات قطاع المؤسسات واإل ٌحدد تنظٌم ساعات العمل وتوزٌعها فً 1997مارس  9المؤرخ فً  97/59من المرسوم التنفٌذي  03المادة 

جوٌلٌة  22المؤرخ فً  09/244والمعدل بالمرسوم التنفٌذي  2007جوٌلٌة  24المؤرخ فً  07/226العمومٌة المتمم بالمرسوم التنفٌذي 

 2007جوٌلٌة  25المؤرخة فً  47؛ عدد 24ص 1997مارس  12المؤرخة فً  13. الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد: 2009

 .28ص 2009جوٌلٌة  26المؤرخة فً  44؛ عدد 13ص
3

 ٌحدد المدة القانونٌة للعمل السابق الذكر. 97/03المادة األولى من األمر 
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ملنى طلً أن اإلاىؿف ٌؿخفُض مً ًىم زاوي لللؼلت ًصاصف ًىم الخمِـ مً ول أؾبىق، ألن اللمل اإلايلف 

يخهي ًىم ألاعبلاء.به ًيىن ول أؾبىق ابخض  اء مً ًىم الؿبذ ٍو

اؾخثىاء مً طلً فان اإلاىؿف في والًاث الجىىب وهي: اصعاع، جامىوؿذ، اًلحزي، جىضوف، بشاع، وعكلت، 

هغصاًت، الاهىاغ، بؿىغة والىاصي ًلتزم بىفـ أًام ألاؾبىق اإلالغعة مم حسجُل ازخالف في جىكُذ اللمل الُىمي 

 ؾبخمبر هما ًلي: 30ئلى هاًت  أٌو ًىهُى )حىان( بدُث جدضص فترة كمله بضء مً

 مً الؿاكت الؿابلت ئلى الؿاكت الثاهُت كشغ.

مً الؿاكت الثاهُت كشغ والصىف ئلى الؿاكت الثالثت ػوالا، وجسصص هصف ؾاكت لالؾتراخت بحن الؿاكت 

 1لي.الثاهُت كشغ والؿاكت الثاهُت كشغ والىصف وحلخبر هفترة كمل لخدضًض مضة اللمل الفل

صباخا ئلى هاًت الثالثت  7طلً ٌلني أن مشغكىا مىذ جىكُخا صُفُا مسخلفا إلاىؿفي الجىىب ًمخض مً الؿاكت 

 مؿاء في ئػاع هـام الضوام اإلاؿخمغ.

وؾغكان ما اعجأث الؿلؼت الخىـُمُت جىػَلا آزغ لؿاكاث اللمل بدُث حوحر أًام اللمل في اإلاإؾؿاث 

كغاع اللمل اإلاىؿفحن بضء مً ًىم ألاخض ئلى ًىم الخمِـ مم الابلاء كلى هفـ والاصاعاث اللمىمُت فلمضث ئلى ئ

ى ما اؾخلغ كلُه جىـُم ؾاكاث اللمل ألاؾبىكُت أزحرا بىاؾؼت اإلاغؾىم الخىفُظي   09/244الخىكُذ الُىمي، َو

مً ًىم ألاخض ئلى  ًدضص جىـُم ؾاكاث اللمل»كلى الىدى الخالي:  97/59مً اإلاغؾىم الخىفُظي  03الظي كضٌ اإلااصة 

 ًىم الخمِـ هما ًأحي:

 صباخا: مً الؿاكت الثامىت ئلى الؿاكت الثاهُت كشغ.-

 2«.( ئلى الؿاكت الغابلت والىصف13مؿاء: مً الؿاكت الىاخضة بلض الؼواٌ ) -

وكلُه ٌؿخلغ هـام الخىكُذ الحالي باليؿبت للمل اإلاىؿفحن كلى اللمل مً ًىم ألاخض ئلى ًىم الخمِـ بما 

ا كؼلت نهاًت  ًيخج كىه أن ًىم الؿبذ َى عاخت ئطافُت مظمىمت ئلى ًىم الجملت، وفي ول الحاالث ال ًمىً اكخباَع

أؾبىق بما جدمله َظٍ ألازحرة مً مىاصفاث وأَضاف مشترهت ال جخىكف كً الاهلؼاق كً اللمل فدؿب بِىما ال 

 حلبر الغاخت ئال كً جغن اللمل.

 

                                                           
1

الذي  1997مارس  9المؤرخ فً  97/59ٌتمم المرسوم التنفٌذي  2007جوٌلٌة  24المؤرخ فً  07/226من المرسوم التنفٌذي  02المادة 
 25المؤرخة فً  47توزٌعها فً قطاع المؤسسات واالدارات العمومٌة. الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد :  ٌحدد تنظٌم ساعات العمل

 .24ص 1997مارس  12المؤرخة فً  13، عدد13ص 2007جوٌلٌة 
2

 السابق الذكز. 97/59من المزسوم التنفيذي  03المادة 
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 بعطلت نهايت ألاسبوعألاحكام املخعلقت  ثاهيا:

اإلاخللم  06/03مً ألامغ  191اإلاخللم بلالكاث اللمل واإلااصة  90/11مً اللاهىن  33ة ًخطح كىض جدلُلىا للماص

باللاهىن ألاؾاس ي اللام للىؿُفت اللمىمُت أن الغاخت ألاؾبىكُت هي ًىم وامل وجيىن ًىم الجملت في الـغوف 

 اللاصًت.

وحر كاصًت ال ًجب كلى اللامل أن ًخمخم بلؼلت نهاًت ألاؾبىق في الُىم اإلادضص َظا ٌلني أهه زالٌ الـغوف ال

 كاهىها.

ً للؼلت نهاًت ألاؾبىق 191واإلااصة 33مً زالٌ طلً وؿخسلص أن الىصىص الؿابلت )اإلااصة ( محزجا كىصٍغ

ما: مضة كؼلت نهاًت ألاؾبىق، الفترة اإلاسصصت للؼلت نهاًت ألاؾبىق.  َو

 ألاسبوع / مدة عطلت نهايت1

م مً زالٌ ما وعص في اإلااصة كض خضص مضة كؼلت نهاًت  90/11مً اللاهىن  33للض ؾبلذ ؤلاشاعة ئلى أن الدشَغ

خم اللامل في الغاخت ًىم وامل في ألاؾبىق، وجيىن الغاخت ألاؾبىكُت اللاصًت في ؿغوف اللمل » ألاؾبىق بُىم وامل:

 «.اللاصًت ًىم الجملت

م خضص مض » ة للغاخت باكخباع الُىم، فان الخىـُم ًدضص هفـ اإلاضة ولىً بالؿاكاث ئط ٌشحر:فاطا وان الدشَغ

ظا بضافم اإلالابلت الظي 1«أؾبىق ( مخىاصلت ول24ول كامل له الحم في عاخت أؾبىكُت مضتها أعبم وكشغون ؾاكت) ،َو

 ث. ًجلل الغاخت جلاؽ هظلً بالؿاكاث كلى هغاع أصاء اللمل اإلالاؽ َى أًظا بىخضة الؿاكا

وكلُه فان وكذ اللامل أزىاء الحُاة اللملُت ملؿم بحن وطم حهضٍ لؿاكاث جدذ جصغف مؿخسضمه وبحن  

 الخفغن لحاحاجه في ؾاكاث أزغي.

عي الؿابم أن اإلاضة التي ًىلؼم فيها اللامل كً اللمل ول  اهؼالكا مً َظا الخلابل، ًدبحن مً الىص الدشَغ

 2ؾاكت. 24أؾبىق هي ًىم وامل مضجه 

ا  عي والخىـُمي جدضص الفترة اإلاؿدىفظة لللؼلت ألاؾبىكُت بىخضة كضَع ؾاكت 24وبملخط ى الىصحن الدشَغ

ل وال ٌؿدبضٌ بوحٍر مً ألاكضاص ألازغي، مما ًجلل مبضأ  مثل َظا اللضص هما مىفصال ال ًلبل الخأٍو مخىاصلت، ٍو

 الالتزام بخلً الفترة ًمثل اللاكضة اللامت.

                                                           
1
 المتعلق بالراحات القانونٌة السابق الذكر. 82/184من مرسوم  2المادة  
2

، أما قبل ذلك فظل التحدٌد 90/11من القانون  33السابق والمادة  78/12من القانون  79لم ٌرد تحدٌدا جامعا ومانعا إال من خالل المادة  - 
 لملغى.ا 75/31من األمر 199مانعا ٌعٌن الحد األدنى فقط بموجب المادة 
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 ٌ مضة اؾتراخت اللامل آزغ ألاؾبىق بؿبب الغاخت الُىمُت اإلاظافت ئلى الغاخت  هحر أهه ًمىً أن جؼى

ؾاكت هدض أكص ى لللمل  12ألاؾبىكُت ألن بلاء اللامل في ميان كمله ًىمُا ًخلُض بدض أكص ى في ول ألاخىاٌ)

غ ألاؾبىق ئلى عاخت الُىمي( مما ًىفغ هـحر جلً اإلاضة هدض أصوى للغاخت الُىمُت، وكلُه جإوٌ اؾخفاصة اللامل في آز

.  1أػٌى

اؾخلغاء للىصىص الؿابلت فان الحم في كؼلت نهاًت ألاؾبىق ال ٌلضو أن ًيىن التزاما ًلم كلى كاجم صاخب   

أًام مخىاصلت في ؿغوف اللمل اللاصًت، وكىـ طلً ًجىػ  6اللمل، مما ًدـغ كلُه حشوُل كامله أهثر مً 

ُث ال جىحض كالكت كمل الاشخواٌ شخصُا في ًىم اللؼلت وال ًىكف ألصحاب اللمل ومً ٌؿاكضونهم مً كىاةلهم خ

 2وشاػهم ئال الولم ؤلالؼامي للمإؾؿت ولِـ واحب الغاخت.

ومً حهت زاهُت فان اشتراغ الخىاصل لؿاكاث الغاخت ًترجب كنها مىم صاخب اللمل مً ججؼةت ؾاكاث جلً 

لاث اللمل اللغبُت ًفهم مىه وجلؿُمها كلى أًام ألاؾبىق ألن اشترا لؼلت ألاؾبىكُتال غ الخىاصل في هالبُت حشَغ

 ججمُلها. 

م ججمُم فتراث الغاخت والاؾخفاصة منها كلى مضاع أًام مخىاصلت، هحر أن  وفي ملابل طلً ًجحز الفله والدشَغ

 الازخالف ًـهغ في كضص ألاؾابُم اإلاجملت.

م اللمل الجؼاةغي ًجحز جأحُل كؼلت نهاًت ألاؾب لاث فاطا وان حشَغ ىق مؼللا صون كُض فان حمُم الدشَغ

 اللغبُت حؿمذ بخأحُلها متى اكخظذ مصلحت أو طغوعة اللمل طلً.

 / اليوم املخصص لعطلت نهايت ألاسبوع2

في ؿغوف اللمل اللاصًت جيىن كؼلت نهاًت ألاؾبىق مىخضة لجمُم اإلاىاػىحن بما فيهم اللماٌ واإلاىؿفىن، وفي 

هحر طلً ًىحض اؾخثىاءاث خُث جدخم ؿغوف اللمل هحر اللاصًت أن ال ًخىكف اللماٌ واإلاىؿفىن كً اللمل ًىم 

ا الُىم َى ًىم كؼلت بضٌ ولِـ كؼلت نهاًت الجملت، بل ٌؿخمخلىن بلؼلهم في ًىم آزغ وفي َظٍ الحالت ًيىن َظ

 ألاؾبىق.    
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 ساعة. 36ٌستفٌد العامل الجزائري فً آخر األسبوع من راحة ال تقل عن 
 .223، ص1984جالل مصطفى القرشً، شرح قانون العمل الجزائري، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 2
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 عطلت نهايت ألاسبوع موحدة  أوال:

بشأن الغاخت  1921الصاصعة كً مىـمت اللمل الضولُت ؾىت 14ػبلا إلاا اشخملذ كلُه الاجفاكُت الضولُت عكم

م الصىاكُت ضة لها خؿب جلالُض وكاصاث والتي هصذ كلى وحىب مؼابلت الغاخت لألًام اإلال1ألاؾبىكُت في اإلاشاَع

 البلضان وصًنها.

مً كاهىن كالكاث اللمل الُىم اللاصي لخلً الغاخت بُىم الجملت بالىص كلى  2ف 33فلض زصصذ اإلااصة  

مً  1ف 191، ومً حهتها هصذ اإلااصة «جيىن الغاخت ألاؾبىكُت اللاصًت في ؿغوف اللمل اللاصًت ًىم الجملت» أن:

م اإلالمٌى بهل» كلى أن: 06/03ألامغ   «.لمىؿف الحم في ًىم وامل للغاخت أؾبىكُا ػبلا للدشَغ

اللاكضة اللامت في الاؾخفاصة مً كؼلت نهاًت ألاؾبىق جفغض أن ًدصل اللامل واإلاىؿف كلى كؼلتهما 

لالُضٍ أًام كمل كلى ألاهثر ووفلا لخصىصُاث البلض الضًيُت وج 6أو  5ألاؾبىكُت في الُىم الؿابم اإلالض لظلً أي بلض 

 الاحخماكُت.

وجدلُلا لألَضاف الاحخماكُت وجمىُىا لللماٌ واإلاىؿفحن مً اللُام بىاحباتهم الجماكُت والخفغن لحاحُاتهم، 

م الىؿُفي الجؼاةغي َى جسصُص ًىم الجملت لللؼلت ألاؾبىكُت في الـغوف  م اللمالي والدشَغ ؿل اإلابضأ في الدشَغ

 اللاصًت لللمل.

اث جخللم باللامل وخضٍ فلؽ ، بل الكخباعاث لها كالكت بؿُاصة الضولت واَخمامها ولم ًخم طلً الكخباع  

اث مىاػىيها الاحخماكُت والضًيُت، ألن ًىم الجملت َى ًىم عاخت للضولت ولوالبُت اإلاىاػىحن ألاهثر  بداحُاث وطغوٍع

َظا الُىم مثل: ًىم الجملت في ،والتي هالبا ما ًدضص اللاهىن وفلها 2مالءمت لألَضاف اإلالصىصة ولخلً الىاحباث

ىم ألاخض لوالبُت الضٌو ألاوعوبُت هالبُت البلضان التي جضًً باإلؾالم والجؼاةغ   .3ٍو

ئطافت ئلى طلً، ًخفم الفله واللظاء كلى وحىب التزام عب اللمل وهظا الاصاعة بالُىم الظي ٌلُىه اللاهىن،   

ٌلخبر مسالفت مً اإلاؿخسضم أو الاصاعة حلغطه للمؿإولُت  وبالخالي فان مىذ اللماٌ ًىما آزغ مً هحر طغوعة

ت  .5،وأن كبٌى اللماٌ باللمل في ًىم الغاخت اإلاىخضة ال ًبرع جلً اإلاسالفت4الخلصحًر

                                                           
 .1962أكتوبر  19فً المتعلقة بالراحة األسبوعٌة  1921الموقعة سنة 14صادقت الجزائر على االتفاقٌة الدولٌة رقم  - 1
2
 .157، ص1998عبد الواحد كرم، قانون العمل فً التشرٌع األردنً، ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزٌع،  
3

 cjce 12nov1996:رقررت محكمة العدل األوروبٌة بأن األحد هو ٌوم للراحة األسبوعٌة لدول االتحاد األوروبً. أنظ
4

، ص 1992الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  -عالقة العمل الفردٌة-لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري،احمٌة سلٌمان، التنظٌم القانونً 
158. 

5
Crim 5 dec 1999,RJS /2000,n30. 

ة قررت محكمة النقض الفرنسٌة أن قاضً الموضوع دون مجاوزته لسلطاته ودون النٌل من مبدأ فصل السلطات ٌلزم المستخدم بإغالق المؤسس

 .Soc.14/6/1989,D1989.589أنظر:  L.221-5ٌوم األحد بسبب مخالفته ألحكام المادة
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ـهغ مما ؾبم أن ًىم الغاخت اإلاىخضة ًمثل مصلحت كامت الؾُما ئطا ألحم حوُحٍر طغعا باللامت مً  ٍو

مجلـ الضولت الفغوس ي بىحىب ئزظاق كغاعاث اإلادافف اإلاخلللت بمسالفت الغاخت اإلاىاػىحن، وفي َظا اإلاجاٌ كغع 

 اإلاىخضة إلاغاكبت اللاض ي ؤلاصاعي الظي ًضكم وبصفت زاصت في الظغع الظي ٌؿببه الخوُحر للمىاػً وكلى هؼاَت

 .1اإلاىافؿت

لمل، ولم ٌلض زمت فغق بحن هما ًؼبم مبضأ الغاخت اإلاىخضة كلى وافت اللماٌ واإلاىؿفحن في الـغوف اللاصًت لل

ا وآزغ ًخلاطاٍ ًىمُا أو أؾبىكُا أو باللؼلت، فالجمُم أصبذ لهم الحم في ًىم وامل ول  كامل ًخلاض ى أحٍغ شهٍغ

 .2الُىم ؾخت أًام مً اللمل كلى أهثر جلضًغ مم كضم خغمانهم مً أحغ طلً

اللماٌ بما فيهم اللماٌ الظًً ال ٌلملىن مً حهخه كغع اللظاء الفغوس ي بأن مىم اللمل ًىم ألاخض ًسص ول 

ؿدثنى منهم اللماٌ الظًً ٌلملىن باإلاىاوبت في آزغ  .3ألاؾبىق في اإلاإؾؿاث ئال في ًىم ألاخض َو

لاث اللمل في الجؼاةغ كلى ألازظ بُىم الجملت وجأَُله ألن ٌلض ًىما للغاخت  وفي طاث الؿُاق جخفم حشَغ

الـغوف اللاصًت، وبالخالي ًىدس ي َظا الخدضًض الصفت اللاهىهُت اإلالؼمت فلؽ  اإلاىخضة ليافت اللماٌ واإلاىؿفحن في

 أزىاء الـغوف اللاصًت لللمل.

أما في هحر َظٍ الـغوف أًً ًخؼلب جىـُم ؤلاهخاج أو الظغوعة الاكخصاصًت أو طغوعة اإلاصلحت حوُحر َظا الُىم 

كامت ول طغوعة في اللمل ججلل مً الخىكف لوغض أو ٌؿخضعي جىـُم اللمل ألازظ بىـام اللمل الخىاوبي وبصفت 

 الغاخت والخمخم بها في ًىم الجملت أمغا هحر مىاؾب. 

 عطلت نهايت ألاسبوعثاهيا: العمل يوم

جدخم الـغوف هحر اللاصًت لللمل زغوحا كً هـام الغاخت لجمُم اللماٌ مما ٌؿخضعي ئما اللُام باللمل 

 جأحُلها أو حللها جىاوبُت:زالٌ ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق أو 

 / جواز العمل يوم عطلت نهايت ألاسبوع1

ى ما ٌلني  م اللمل الجؼاةغي أخلُت اللامل في اإلالابل خالت كمله في ًىم الغاخت اللاهىهُت كمىما، َو ًمىذ حشَغ

 .4حىاػ اللمل في ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق ألن اللاهىن صىفها بأنها عاخت كاهىهُت

                                                           
1
 C.E 17/01/1997,2esp,RJS 4/1997,n426 

2
 .383. ص2001أحمد علً عوض، مختصر الوجٌز فً شرح قانون العمل، االسكندرٌة، دار الفكر الجامعً، ،  

3
Crim 5dec 1989,RJS 12/1989,n933; crim26oct1993,RJS 1/1994,n95 

4
 المتعلق بعالقات العمل السابق الذكر.  90/11من القانون 35المادة  - 

 المتعلق بالقانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة السابق الذكر. 06/03من األمر  193المادة  -   
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ًدم لللامل الظي ٌشخول في ًىم الغاخت اللاهىهُت » :90/11مً اللاهىن  36كظذ اإلااصة وفي َظا الصضص 

اصة ؾاكاث ئطافُت ػبلا ألخيام َظا اللاهىن  يخفم بالحم في ٍػ ظُت ممازلت لها، ٍو ؛ ومً حهتها «الخمخم بغاخت حلٍى

للمىؿف الظي » لمىمُت كلى ما ًلي:اإلاخللم باللاهىن ألاؾاس ي اللام للىؿُفت ال 06/03مً ألامغ  2ف 193جىص اإلااصة 

م الخىـُم ظُت لىفـ اإلاضة، جدضص هُفُاث جؼبُم َظٍ اإلااصة كً ػٍغ  «.كمل ًىم عاخت كاهىهُت الحم في عاخت حلٍى

ومً َىا فان اإلالصىص َى التزام عب اللمل وهظا الاصاعة اللمىمُت بمىذ اللامل واإلاىؿف الظي ًإصي كمله 

لم ت َو ؾاكت في ًىم آزغ باإلطافت ئلى ألاحغ ؤلاطافي الىاجج كً 24ل في ًىم الجملت عاخت مً وفلا إلاخؼلباث ُمِلحَّ

 ؾاكاث اللمل ؤلاطافُت.

اإلاشغق الجؼاةغي وان واضحا في الاكخماص كلى ألاحغ ؤلاطافي البضًل ألحغ اللامل اإلالخاص مم اؾخفاصجه بغاخت 

ظُت خللم بلالكاث اللمل بِىما ال ٌؿخفُض اإلاىؿف ؾىي اإلا 90/11مً اللاهىن  36خُث هصذ كلى طلً اإلااصة 1حلٍى

ظُت ػبلا لىص اإلااصة   اإلاخللم باللاهىن ألاؾاس ي اللام للىؿُفت اللمىمُت.  06/03مً ألامغ  193مً عاخت حلٍى

أما كؼلت نهاًت ألاؾبىق في مإؾؿاث الخجاعة بالخجؼةت، فان الىالي َى مً ًدضصَا لجمُم كماٌ اإلاإؾؿت أو 

ًدضص الىالي بلغاع ًىم » التي جىص كلى أهه:90/11ً اللاهىن م 38غ ئلى خاحاث اإلاؿتهلىحن بمىحب اإلااصة لبلظهم بالىـ

أزظ بلحن الاكخباع طغوعاث  الغاخت ألاؾبىكُت لجمُم اللماٌ أو لبلظهم في الهُاول أو مإؾؿاث الخجاعة بالخجؼةت، ٍو

ظمً جىاوب َُاول ول فئت ومإؾؿاتها ً اإلاؿتهلىحن وخاحاث ول مهىت، ٍو  «.جمٍى

ؿاث الخجؼةت والهُاول اإلالىُت باللمل ػىاٌ بما ٌلني أن كؼلت نهاًت ألاؾبىق اإلاىخضة ال جىؼبم صازل مإؾ

ألاؾبىق وىن اللمل ًيىن ختى ًىم الجملت، ألامغ الظي ًجلل اؾخفاصة اللماٌ في َظٍ الحالت ًيىن جىاوبُا وفي أًام 

ل اإلاىاػىحن وجىفحر مخؼلباتهم الُىمُت التي ال ًمىً الاؾخوىاء كنها ختى في ًىم الجملت،  مسخلفت مً أحل طمان جمٍى

لم جىـُم مؿأـلت اؾتهالن اإلاىاػىحن كلى كاجم والي الىالًت الظي ًدضص ًىم كؼلت بضٌ لجمُم اللماٌ أو للبلع ٍو

 منهم بما ًظمً جىفحر اإلاىاص الاؾتهالهُت للمىاػً.

ظُت للمىؿفحن جـل مً مهام الؿلؼت الخىـُمُت ػبلا لفلغة  مً  3في خحن أن مؿألت جىـُم الغاخت الخلٍى

 والتي لم جبث فُه لحض آلان. 06/03ألامغ مً  193اإلااصة 
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شرٌع، ترى بعض االجتهادات القضائٌة والفقهٌة إمكانٌة استحقاق العامل إذا عمل فً ٌوم عطلة نهاٌة األسبوع أجرا إضافٌا مضاعفا لما قدره الت 
ذلك أن العناء والجهد غٌر العادي ٌكون فً ٌوم العطلة االسبوعٌة مضاعفا، أي أنه فوق حرمان العامل من عطلته ٌحرم من مراعاة شؤونه 

لة األسبوعٌة لخاصة سواء الدٌنٌة او االجتماعٌة أو حتى حاجاته المنزلٌة التً اعتاد القٌام بها فً هذا الٌوم، وزٌادة على استحقاقه األجر عن العطا
لو  أٌام متواصلة فإن عمله فً ٌومها هو عمل إضافً ٌحصل من خالله على األجر اإلضافً الذي ٌفوق عما سٌحصل علٌه6بمجرد اشتغاله مدة

 اشتغل ساعات إضافٌة فً األٌام المعتادة للعمل مالم ٌحصل على راحة تعوٌضٌة.
  أنظر:     

                         .                                                                                                                            159عبد الواحد كرم المرجع السابق ص -
.                                                                                                468ص 2003محمد همام أحمد الزهران، قانون العمل، االسكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة،  -
المكتبة االنجلو   7منازعات العمل والضمان االجتماعً ج ، عصمت الهواري قضاء النقض ف17/11/1985ًق جلسة 51س2128طعن رقم -

،  2، عصمت الهواري  ج30/5/1988ق جلسة 52س27طعن رقم -.                                            93ص 1976مصرٌة القاهرة 
 .998المرجع السابق ص
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 / جأجيل عطلت نهايت ألاسبوع:2

وفلا إلاا جخؼلبه اإلاصلحت اللامت أو ػبُلت اللمل أي في ؿغوف اللمل هحر اللاصًت، ًدضص اإلاؿخسضم ًىم آزغ 

ى ما حشحر ئلُه اإلااصة ًمىً جأحُل :» 90/11مً اللاهىن  37للؼلت نهاًت ألاؾبىق بسالف ما كلُه هالبُت اللماٌ، َو

هما ،«الغاخت ألاؾبىكُت أو الخمخم بها في ًىم آزغ ئطا اؾخضكذ طلً الظغوعاث الاكخصاصًت أو طغوعاث جىـُم ؤلاهخاج

م الىؿُفي الجؼاةغي ئمياهُت جأحُل كؼلت نهاًت ألاؾبىق اؾخجابت لظغوعة اإلاصلحت، خُث هصذ اإلااصة  أكغ الدشَغ

ً أن ًإحل الُىم ألاؾبىعي للغاخت في ئػاع جىـُم اللمل ئطا اكخظذ طغوعة ًمى»ما ًلي:  06/03مً ألامغ  2ف 191

 «.اإلاصلحت طلً

ل اإلاؿتهلىحن أو اكخظتها مصلحت اللمل أو لظغوعة اكخظتها أؾباب  وؾىاء أواهذ الظغوعة جلخظيها كملُت جمٍى

م اإلاخمثل في كؼلت نهاًت اكخصاصًت أو جىـُم الاهخاج فان هدُجتها واخضة هي مسالفت أصل كام مً أصٌى الدشَغ

ألاؾبىق اإلاىخضة ليل اإلاىاػىحن صازل الضولت، ألامغ الظي ًدخم الخغوج كً جلً اللاكضة وكضم الالتزام بلؼلت نهاًت 

ألاؾبىق اإلالغعة كاهىها، وبالخالي جأحُلها ئلى ًىم آزغ ئطا وان جىـُم اللمل ؤلاهخاجي أو الخجاعي أو واهذ طغوعة اإلاصلحت 

 حؿخضعي اللمل ًىم الجملت. اللمىمُت في الاصاعة

م في الـغوف هحر اللاصًت باؾخسضام اللماٌ ًىم الجملت وكضم اهخفاكهم  مً زالٌ ما ؾبم، ٌؿمذ الدشَغ

ت للمؿخسضم،  بلؼلت نهاًت ألاؾبىق وطلً باللمل فيها هوحٍر مً أًام اللمل ألازغي وفم ما جلغعٍ الؿلؼت الخلضًٍغ

ظُت مضتها  ىن باعاصؾاكت؛  24بشغغ أن جمىذ عاخت حلٍى ة صاخب اللمل والاصاعة اللمىمُت فهما وول طلً مَغ

جىػ لهما حوُحر طلً مً صون أن ًدم  اإلالىُان بازخُاع ًىم كؼلت بضٌ كً ًىم الجملت وفلا إلاخؼلباث اللمل، ٍو

 .1لللامل أو اإلاىؿف الاكتراض كلى طلً ئال ئطا زبذ حلؿف مً حاهب صاخب اللمل

للُىم اإلادضص كاهىها ٌلىص ئلى ؾلؼت صاخب اللمل وفي الىاكم حلُحن ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق مسالف   

صاعة اهؼالكا مً صالخُتهما في جىـُم أوكاث اللمل في الـغوف هحر اللاصًت لللمل وفم ما حؿخضكُه وجدخمه وؤلا 

لا مً اللماٌ عاخت في  مخؼلباث اللمل فلؽ، وهما ًمىً للهُئت اإلاؿخسضمت الخمُحز في طلً فُجىػ له أن ًمىذ فٍغ

مى ً ًىما آزغ، وول ما ًخلُض به َى مبضأ الغاخت في أكلاب ول كمل مخصلًىم ٍو  .2ذ آلازٍغ

اصة في  وال ًترجب كً جأحُل كؼلت نهاًت ألاؾبىق ؾىي جمخم اللامل بها في ًىم آزغ هحر الُىم اإلادضص لها صون ٍػ

هىن، هما أن ػغصٍ بؿبب أحغ ؾاكاث اللمل وأي مىم لللامل مً الاؾخفاصة مً كؼلت ممازلت ٌلض زغكا ألخيام اللا
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 .193ص1970ٌنات االجتماعٌة، القاهرة حسن الفاكهانً المدونة العمالٌة للتأم26/11/1953تحكٌم االسكندرٌة- 

 .472محمد همام أحمد الزهران، المرجع السابق ص-    
2
 .222.ص1987حمدي عبد الرحمان ومحمد ٌحٌى مطر، قانون العمل، االسكندرٌة، الدار الجامعٌة،  - 
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دا حلؿفُا في هـغ امخىاكه كً اللمل في اللؼلت ألا  ؾبىكُت أو ًىم اللُض صون أن همىده كؼلت ممازلت ٌلض حؿٍغ

 .1اللظاء اإلاوغبي

 / عطلت نهايت ألاسبوع جىاوبيت:3

ٍمىذ للهُئت ًسٌى اللاهىن ئمياهُت الخغوج كً كؼلت نهاًت ألاؾبىق اإلاىخضة وحللها جىاوبُت بحن اللماٌ و  

اإلاؿخسضمت في اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت والاصاعة اللمىمُت صالخُاث طلً، وىنها جملً ؾلؼت جىـُم أوكاث اللمل 

ل اإلاؿتهلىحن.  والغاخت، وهظا ًمىً لىالي الىالًت اللُم بظلً في الهُاول واإلاإؾؿاث ليي ًظمً جمٍى

ؾبىق جىاوبُت ئطا وان كضم الخىكف كً اللمل جفؿحرا لظلً ًمىً للهُئت اإلاؿخسضمت أن ججلل كؼلت نهاًت ألا 

ًىمها حؿخضكُه ػبُلت اللمل، أو جفغطه اللملُت الاهخاحُت طاتها، أو وان الضافم َى جفاصي ئلحاق الظغع باإلاىاػىحن، 

ى ما جإهضٍ الفلغة  37مً اإلااصة  2ففي َظٍ الحاالث ًجىػ لصاخب اللمل أن ًمىذ كؼلت أؾبىكُت جىاوبُت لللماٌ َو

دم للهُئاث واإلاإؾؿاث ألازغي أن ججلل الغاخت ألاؾبىكُت جىاوبُت، ئطا وان الخىكف كً اللمل :»90/11كاهىن  مً ٍو

 «.فيها ًىم اللؼلت ألاؾبىكُت ًخلاعض مم ػبُلت وشاغ الهُئت أو اإلاإؾؿت أو ًظغ باللمىم

مدصىعة في هلؼخحن َما: ػبُلت اللمل التي جدىافى  37َظا ٌلني أن الـغوف هحر اللاصًت اإلاظوىعة في اإلااصة 

والخىكف كً اللمل ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق هما َى الشأن في اللمل اإلاؿخمغ الظي ًيىن اللمل فُه ػىاٌ ألاؾبىق 

وعة اإلالحت التي جدخم اللمل ًىم الغاخت ألاؾبىكُت بما فُه ًىم الغاخت؛ أما الىلؼت الثاهُت فخخىكف كلى الظغ 

لخجىِب اإلاىاػىحن الظغع، ووؿخؼُم أن وؿخضٌ كلى طلً بيل اليشاػاث التي جخم الحاحت ئلى ئهخاحها أو زضماتها ول 

 ًىم مثل اللمل في ألافغان واإلاؿدشفُاث وجؼوٍض اإلاىاػً باإلاُاٍ والؼاكت وهحر طلً. 

أن ًدضص كؼلت أؾبىكُت لللماٌ صازل مإؾؿاث الخجاعة بالخجؼةت، وكىض مً حهت أزغي، ًمىً للىالي 

ً اإلاؿتهلىحن بملخط ى اإلااصة مً كاهىن  38الاكخظاء ًظمً جىاوب َإالء اللماٌ أو اإلاإؾؿاث اإلالىُت بظمان جمٍى

ظمً جىاوب َُاول ول فئت ومإؾؿاته» كالكاث اللمل، زاصت في فلغتها ألازحرة التي جىص كلى ما ًلي:  «.     اٍو

وفي فغوؿا ًمىً للمدافف الترزُص بمسالفت الغاخت اإلاىخضة بىاؾؼت كغاع بلض اؾدشاعة اإلاجلـ البلضي 

 .2وهغفت الخجاعة والىلاباث اإلالىُت وال ًصح َظا اللغاع ئال بلض اجفاق أهلبُت أكظاء اإلاهىت اإلالىُت

اكبت اللاض ي ؤلاصاعي الظي ًضكم زاصت فظال كً طلً، اؾخلغ اللظاء الفغوس ي كلى ئزظاق كغاع اإلادافف إلاغ 

 .1في الظغع الظي ًلحم اللمىم وفي هؼاَت اإلاىافؿت هدُجت الخغوج كً هـام الغاخت اإلاىخضة
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.     عمر اوزكار، 5/1/2010رخ فً مؤ 1521، ملف اجتماعً عدد 2011/ 12/ 29المؤرخ فً  1998قرار محكمة النقض المغربٌة عدد 

 .272ص 2014،  الدار البٌضاء، مطبعة النجاح الجدٌدة، 1، ط4قضاء محكمة النقض فً مدونة الشغل، ج

 
2
C.E. 23/11/1938, DS 1939 p.194. 
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 خاجمــــت:

هشفذ الضعاؾت اللاهىهُت إلاىطىق كؼلت نهاًت ألاؾبىق كً جأزغ َظٍ اللؼلت بمجمىكت مً اللىامل 

سُت والاحخ ماكُت والاكخصاصًت، مما ًفغض كلى اإلاشغق ملالجتها بشيل شامل ًغاعي في الاًضًىلىحُت والثلافُت والخاٍع

 طلً جدلُم أبلاص جلً اللؼلت والوغض منها ألنها مىحهت ليل اإلاىاػىحن.

فاألصل في كؼلت نهاًت ألاؾبىق حشاعن حمُم اإلاىاػىحن في حى مً الاخخفاٌ باكخباع أن َظا الُىم ًمثل كُضا 

ت( بلض أؾبىكُا، زم ًظاف ئليهم ش دت هبحرة مً الؼبلت اللاملت)في اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت أو اإلاإؾؿاث الاصاٍع ٍغ

اهلؼاكها كً اللمل ألحل مشاعهت أفغاص الشلب في الاؾخمخاق بخلً اللؼلت وجلبُت اوشواالتهم وخاحاتهم الضًيُت 

ا.  والاحخماكُت والاكخصاصًت وهحَر

مً صٌو اللالم هملُاع في جدضًض كؼلت نهاًت ألاؾبىق جلً التي وللل أبغػ جلً الاوشواالث التي جخسظٍ الىثحر  

ؼغى كلى اللىامل  تها ٍو جدمل بلضا اًضًىلىحُا حوظًه كىامل الاهخماء الضًني الظي ٌشيل أخض ملىماتها ومباصب ٍَى

مىنها أ  باث الاكخصاصًت.ججمم بحن البلض الاًضًىلىجي وما ًخالءم واإلاخؼل خُاها أن جيىن لها عؤٍت اكخصاصًتألازغي، ٍو

م كؼلت نهاًت ألاؾبىق شيل َاحؿا لضي اإلاشغق الجؼاةغي وكض ؿهغ طلً حلُا في حضٌ  ومهما ًىً فان حشَغ

ؼالب بجلل ًىم ألاخض كؼلت نهاًت ألاؾبىق وبحن مً ًغاعي الجاهب الضًني  هبحر بحن مً ًغاعي الجىاهب الاكخصاصًت ٍو

اإلادضص ًىم الجملت كؼلت نهاًت ألاؾبىق وحلل  66/77خافف كلى ألامغ الظي  09/244ختى صضوع اإلاغؾىم الخىفُظي 

 الؿبذ ًىم عاخت زاوي.

ت هىدشف أَمُت اإلاىطىق وأبلاصٍ الضًيُت والثلافُت والاكخصاصًت مً زالٌ  وفم َظٍ الضعاؾت الىـٍغ

                         اؾخسالص الىخاةج الخالُت:                                                          

م الجؼاةغي للؼلت نهاًت ألاؾبىق ٌلخبر كمال مً أكماٌ الضولت ػاإلاا أن طلً -1   لاث ومنها الدشَغ جدضًض الدشَغ

ً حمُم اإلاىاػىحن مً الخمخم به  ِ
ّ
مى سُت والثلافُت، ٍو تها في الجىاهب الاحخماكُت والضًيُت والخاٍع ٍى ٌلبر كً ملىماتها َو

لُت وجلبُت خاحاتهم الؾُما الخبظم والىاحباث الضًيُت واللاةلُت واإلاجزلُت، وهي بهظا الىصف طاث بلض في أحىاء اخخفا

 جىمىي شامل أهثر مىه اكخصاصي أو صحي.

م الجؼاةغي  1976كؼلت نهاًت ألاؾبىق في الجؼاةغ جىافم ًىم الجملت مىظ ؾىت -2 ئلى الُىم ًدشاعن فيها الدشَغ

لاث ا اإلاىؿفحن فلؽ هدُجت الخىػَم  للغبُت، بِىما ٌلض الؿبذ ًىم زاوي للغاخت في الجؼاةغ ًسصمم الىثحر مً الدشَغ

                                                                                                                                                                                     
1
 C.E. 17/01/1997,2esp,RJS 4/1997,p426. 
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أًام مً ًىم ألاخض ئلى ًىم الخمِـ وهظا اللماٌ ئطا وان الخىػَم الاجفاقي ًلط ي  5الخىـُمي لؿاكاث اللمل كلى 

 بظلً.

م الجؼاةغي إلاضة -3 حن وجسخلف كما َى كلُه ؾىت في ئكغاع كؼلت نهاًت أؾبىق زاص 14جأزغ الدشَغ ت بالجؼاةٍغ

م الفغوس ي، بالغهم مً أن طلً ٌلبر كً ميىهاث الشلب الجؼاةغي بالىـغ لحاحت الضولت لخباصالث اكخصاصًت  الدشَغ

 وخاحتها للخبرة في اللؼاق الصىاعي والىفؼي والؼعاعي واإلالامالث اإلاالُت مم بلع الضٌو الوغبُت.

ت لللماٌ واإلاىؿفحن في الجؼاةغ ختى حلم الفاةضة بجمُم أبلاصَا لجمُم حلخبر كؼلت نهاًت ألاؾبىق عاخ-4

اإلاىاػىحن، وفي َظٍ الحالت لِؿذ مً الىـام اللام، ئط ًمىً اللمل فيها ئطا اكخظذ طلً طغوعة اللمل وحؿدبضٌ 

لت الاؾ الم التي لم جدغم بُىم آزغ باكخباٍع ًىما للغاخت ولِـ ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق، وال ٌلض طلً مسالفت لشَغ

اللمل ًىم الجملت بل فغطخه كلى ول مً ًلضع كلُه صون أن جدضص له وكخا كضا أزىاء صالة الجملت في هحر طغوعة 

 «.ًأيها الظًً ءامىىا ئطا هىصي للصالة مً ًىم الجملت فاؾلىا ئلى طهغ هللا وطعوا البُم» للىله حلالى:

م الجؼاةغي خضص كؼلت ن هاًت ألاؾبىق بالتزامً مم ًىم الغاخت ألاؾبىعي في الـغوف وبالغهم مً أن الدشَغ

 اللاصًت لللمل كمال بأبلاص وأَضاف اللؼلت فاهه ًإازظ في مجمىكت مً الىلاةص هىعصَا طمً الاكتراخاث الخالُت:

م الجؼاةغي حشوُل اللصغ واليؿاء في ًىم اللؼلت ألاؾبىكُت اإلاىافلت لُىم الجملت بالىـغ -5  لم ًدـغ الدشَغ

إلاا حشيله الغاخت في َظا الُىم مً فىاةض صحُت وهفؿُت حؿاكض كلى همى اللاصغ بشيل ػبُعي وجىفغ لألػفاٌ 

 مالطَم اللاةلي اإلاخمثل في اإلاغأة التي ًدخاج ئليها الجمُم في ًىم كؼلت نهاًت ألاؾبىق.

مغاكاة وكذ صالة لم ًىـم اإلاشغق الجؼاةغي ؾاكاث اللمل ًىم الجملت للمىؿف ولم ًىص كلى طغوعة -6

الجملت لللامل في خالت ما جؼلبذ مصلحت اللمل أو اكخط ى جىـُم اإلاإؾؿت أن ٌلمل اإلاىؿف أو اللامل ًىم 

لاث اللغبُت ألن أصاء فٍغظت صالة الجملت هي مً أَم ألابلاص التي جلغع مً  الجملت مثلما فللخه الىثحر مً الدشَغ

ا كؼلت نه م ًىم الجملت باكخباَع  اًت ألاؾبىق. أحلها حشَغ

عي وجفاصًا للومىض الظي لحم بدىـُم كؼلت نهاًت ألاؾبىق وان كلى اإلاشغق الجؼاةغي -7 جدلُلا لألمً الدشَغ

أن ًىص صغاخت كلى أن ًىم الؿبذ ًىم عاخت زاوي طمً هصىص اللمل وهصىص الىؿُفت اللمىمُت، باإلطافت ئلى 

كلى أن ًىم الجملت َى ًىم الغاخت ألاؾبىكُت كىض الاشاعة  06/03مً ألامغ  191الىص صغاخت صون ئٌلاػ في اإلااصة 

م اإلالمٌى به.   ئلى الدشَغ

هـم اإلاشغق الجؼاةغي مىطىق الغاخت اللاهىهُت والتي حلض كؼلت نهاًت ألاؾبىق حؼء منها في الىثحر مً -8

إلاىؿف واللامل في طلً كضا الىصىص اإلاسخلفت وأخُاها ًلجأ الى حلضًلها في وكذ وححز بالغهم مً أهه ال فغق بحن ا

م زاص بها.  اإلاؿاةل الخىـُمُت، ووان مً ألافظل أن ًخم جصيُفها في حشَغ
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 06/03مً ألامغ  193صكىة الؿلؼت الخىـُمُت ئلى الخعجُل في ئصضاع اإلاغاؾُم الخؼبُلُت الخاصت باإلااصة -9

 ألاؾبىق. التي جىـم اللمل في ًىم الغاخت اللاهىهُت ومنها اللمل ًىم كؼلت نهاًت

 املــــــــــــــراجع:

 / مراجع باللغت العربيت:1

 : الكخب-1

م-1  اللغءان الىٍغ

ا بً شغف الىىوي، صحُذ مؿلم بشغح الىىوي مجلض -2 ، اللاَغة، صاع الخلىي لليشغ والخىػَم، ، 1، غ6،ج 3ؤلامام أبى ػهٍغ

2001. 

ت، صاع الفىغ الجامعي، أخمض كلي كىض، مسخصغ الىححز في شغح كاهىن  -3  .2001اللمل، الاؾىىضٍع

م الجؼاةغي -4 كالكت اللمل الفغصًت، الجؼاةغ، صًىان اإلاؼبىكاث -اخمُت ؾلُمان، الخىـُم اللاهىوي للالكاث اللمل في الدشَغ

 .1992الجاملُت، 

 .1984الجاملُت،حالٌ مصؼفى اللغش ي، شغح كاهىن اللمل الجؼاةغي، الجؼاةغ، صًىان اإلاؼبىكاث -5

ت، الضاع الجاملُت، -6  .1987خمضي كبض الغخمان ومدمض ًديى مؼغ، كاهىن اللمل، الاؾىىضٍع

 .1970خؿً الفاههاوي اإلاضوهت اللمالُت للخأمُىاث الاحخماكُت، اللاَغة-7

ت، صاع الجاملت الجضًضة، -8 غان، كاهىن اللمل، الاؾىىضٍع  .2003مدمض َمام أخمض الَؼ

م ألاعصوي، كمان، صاع الثلافت لليشغ والخىػَم، كبض الىاخض -9  .1998هغم، كاهىن اللمل في الدشَغ

 .272ص 2014،  الضاع البُظاء، مؼبلت الىجاح الجضًضة، 1، غ4كمغ اوػواع، كظاء مدىمت الىلع في مضوهت الشول، ج -10

ت  كصمذ الهىاعي كظاء الىلع في مىاػكاث اللمل والظمان الاحخماعي، اللاَغة، ا-11  .1976إلاىخبت الاهجلى مصٍغ

 القواهين واملواثيق الدوليت:-2

 القواهين:-أ

 / القواهين الوطىيت:1
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 الىصوص الدسخوريت:-أ

ش أٌو هىفمبر  2020صؾخىع الجؼاةغ لؿىت -  20/442الصاصع باإلاغؾىم الغةاس ي عكم  2020اإلاؼغوح كلى الاؾخفخاء الشلبي بخاٍع

ضة2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  ت اللضص:  ، الجٍغ  .2020صٌؿمبر  30اإلاإعزت في  82الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ

 الىصوص الدشريعيت والخىظيميت:-ب

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت اإلاخللم بخمضًض اللمل باللىاهحن الفغوؿُت،  1962صٌؿمبر  31اإلاإعر في  62/157اللاهىن -1 الجٍغ

ت اللضص:   .1963ًىاًغ  11اإلاإعزت في  2الجؼاةٍغ

لُت  26اإلاإعر في  63/278اللاهىن -2 حىان  08اإلاإعر في  66/153اإلاخللم بلاةمت ألاكُاص الغؾمُت واإلاخمم باألمغ  1963حٍى

ل  26اإلاإعر في  05/06واللاهىن  1968حىان  26اإلاإعر في  68/419وألامغ  1966 ؛ 2018ًىلُى  02اإلاإعر في  18/12واللاهىن  2005ابٍغ

ضة الغؾمُت للجمهى  ت، اللضص: الجٍغ لُت  12اإلاإعزت في  56، 1966حىان  17اإلاإعزت في  52، 1963أوث  2اإلاإعزت في  53عٍت الجؼاةٍغ حٍى

ل  27اإلاإعزت في  30، 1968 لُت  29اإلاإعزت في  46و  2005أبٍغ  .2018حٍى

لُت  05اإلاإعر في  73/29ألامغ -3 ضة الغؾمُت للجمه62/157اإلاخظمً ئلواء اللاهىن  1973حٍى ت، اللضص: ، الجٍغ  62ىعٍت الجؼاةٍغ

 .1973أوث  3اإلاإعزت في 

ل  29اإلاإعر في  75/31ألامغ -4 اإلاخللم  90/11اإلاخللم بالشغوغ اللامت لللمل في اللؼاق الخاص اإلالغى باللاهىن  1975ابٍغ

ت، اللضص:  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .1975ماي  16اإلاإعزت في  39بلالكاث اللمل؛ الجٍغ

ت،  1976اوث  11اإلاإعر في  76/77ألامغ -5 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ًخظمً جدضًض ًىم اللؼلت ألاؾبىكُت للغاخت؛ الجٍغ

 .1976أوث   17اإلاإعزت في  66اللضص: 

 اإلاخللم بلالكاث 90/11ًخظمً اللاهىن ألاؾاس ي اللام لللامل اإلالغى حؼةُا باللاهىن 1978اوث  05اإلاإعر في  78/12اللاهىن -6

ت، اللضص:  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .1978أوث  8اإلاإعزت في  32اللمل؛ الجٍغ

ت، اللضص 1982ماي 15اإلاإعر في 82/184مغؾىم -7 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  20اإلاخللم بالغاخاث اللاهىهُت؛ الجٍغ

 .1982ماي  18اإلاإعزت في 

ل  21اإلاإعر في  90/11اللاهىن -8 صٌؿمبر  21اإلاإعر في  91/29م بلالكاث اللمل اإلالضٌ واإلاخمم باللاهىن اإلاخلل 1990افٍغ

عي  1991 ل  11اإلاإعر في  94/03واإلاغؾىم الدشَغ لُت  09اإلاإعر في  96/21وألامغ  1994أبٍغ ًىاًغ  01اإلاإعر في  97/02والامغ  1996حٍى

لُت 23اإلاإعر في  15/01وألامغ ، 2015لؿىت اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت  2014صٌؿمبر  30اإلاإعر في  14/10واللاهىن  1997  2015حٍى

ت اللضص: .2015اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ل  25اإلاإعزت في 17الجٍغ اإلاإعزت  68، 1990أبٍغ

ل  13اإلاإعزت في 20، 1991صٌؿمبر  25في  لُت 10اإلاإعزت في  43، 1994أبٍغ اإلاإعزت في  32، 1997ًىاًغ  12زت في اإلاإع  03،  1996حٍى

لُت  23اإلاإعزت في  40و  2014صٌؿمبر  31  .2015حٍى
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ًدضص جىـُم ؾاكاث اللمل وجىػَلها في كؼاق اإلاإؾؿاث والاصاعاث  1997ماعؽ  9اإلاإعر في  97/59اإلاغؾىم الخىفُظي -9

لُت  24اإلاإعر في  07/226اللمىمُت اإلاخمم باإلاغؾىم الخىفُظي  لُت  22اإلاإعر في  09/244واإلالضٌ باإلاغؾىم الخىفُظي  2007حٍى حٍى

ت اللضص: 2009 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ لُت  25اإلاإعزت في  47؛ 24ص 1997ماعؽ  12اإلاإعزت في  13؛ الجٍغ ؛ 13ص 2007حٍى

لُت  26اإلاإعزت في  44  .2009حٍى

لُت  15اإلاإعر في  06/03ألامغ -10 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ًخظمً اللاهىن ألاؾ 2006حٍى اس ي اللام للىؿُفت اللمىمُت، الجٍغ

ت، اللضص:   لُت  16اإلاإعزت في 46الجؼاةٍغ  .2006حٍى

 / القواهين العربيت)مرجبت جرجيبا أبجديا حسب الدول(:2

ضة الغؾمُت عكم  ،2004لؿىت  11لضٌ باللاهىن عكم اإلا 1996لؿىت  8كاهىن اللمل ألاعصوي عكم -1 ش4113الجٍغ  بخاٍع

16/4/1996. 

 .1980لؿىت  8كاهىن اللمل الاماعاحي الاجداصي عكم -2

ضة الغؾمُت إلاملىت  26/07/2012اإلاإعر في  2012لؿىت  36عكم  اللاهىن -3 باصضاع كاهىن اللمل في اللؼاق ألاَلي، الجٍغ

ً اللضص   .2012أوث  02اإلاإعزت في  3063البدٍغ

لُت  15اإلاإعر في  1996لؿىت  62اللاهىن كضص  -4  30/04/1966اإلاإعر في  1966لؿىت  27اإلالضٌ لللاهىن كضص  1996حٍى

 .1966لؿىت  20اإلاخللم باصضاع مجلت الشول الخىوؿُت، الغاةض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت اللضص 

ش  51هـام اللمل الؿلىصي الصاصع باإلاغؾىم اإلاليي عكم م/-5 ش  24ٌ اإلالضٌ باإلاغؾىم اإلاليي عكم م/ 1426شلبان  23بخاٍع بخاٍع

ش  46ٌ واإلاغؾىم اإلاليي عكم م/ 1434حماصي ألاولى  12  28اإلاإعر في  4068اللضص:  82ٌ، أم اللغي الؿىت  1436حماصي الثاهُت 5بخاٍع

 .2005اهخىبغ 

 .01/01/1997اإلاإعر في  1997كاهىن اللمل الؿىصاوي لؿىت -6

 دىـُم اللمل في اللؼاق الخاص والخلاووي واإلاشترن الؿىعي.اإلاخللم ب 12/04/2010اإلاإعر في  2010لؿىت  17اللاهىن عكم -7

ضة الىكاتم اللغاكُت، اللضص:  2015لؿىت  37كاهىن اللمل اللغاقي عكم -8 ش  4386ميشىع في حٍغ  . 09/11/2015بخاٍع

ل  26اإلاإعر في  2003لؿىت  35عكم  لمغؾىم الؿلؼاوياإلالضٌ ل 113/2011اإلاغؾىم الؿلؼاوي عكم -9 اإلاخللم باصضاع  2003أبٍغ

ضة الغؾمُت لؿلؼىت كمان، اللضص:   .28ص  742كاهىن اللمل، الجٍغ

ش  39الىكاتم الفلؿؼُيُت، اللضص:  30/04/2000اإلاإعر في  2000لؿىت  7كاهىن اللمل الفلؿؼُني عكم -10  .25/11/2001بخاٍع
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 اإلالخص

ًي الضولي وؤزغه في الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت،في زالزت ؤقٍاُ:  تهضف هظه الضعاؾت بلى جىيُذ مكهىم الاؾخهُاب الؿلى

الاؾخهُاب الؿُاس ي، والجُىؾتراجُجي، و الػؿٌغي. واؾدىضث الضعاؾت بلى قغيُت ماصاها: بإن لهظا الاؾخهُاب بإقٍاله اإلاظًىعة 

اإلاىهج  خمضث الضعاؾت غلى زالزت مىاهج ؾاغضث في الغبِ بحن مداوعها:ؤغاله جإزحر يبحر غلى الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت. واغ

غ الاؾخهُاب 
َّ
ًان مً ؤبغػها ألاحي: ؤز خي، واإلاىهج الىنكي الخدلُلي، واإلاىهج اإلاهاعن. وجىنلذ الضعاؾت بلى مجمىغت هخائج ،  الخاٍع

َت، والخضزل مً زالُ الًؿٍى الضبلىماؾُت؛ خُث الؿُاس ي في ؤػماث مدضصة في الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت مً هاخُت الىؾا

 ًان إلاهلخت الهىض غلى خؿاب بايؿخان.

ي الضولي، حُىؾتراجُجي، حؿلح هىوي، بايؿخان، الهىض.الهلمات اإلافحاحية:   الاؾخهُاب الؿلًى

Abstarct : 

This study aims to clarify the concept of international behavioral polarization and its impact 

on Pakistani-Indian relations, in three forms: political, geostrategic, and military polarization. The 

hypothesis of the study is: that the polarization in its aforementioned forms has a great impact on 

the Pakistani-Indian relations. The study depends on three approaches to explain:  historical, 

descriptive analytical, and comparative approache. The study reached a set of results, the most 

important of them is: The political polarization affected Pakistani-Indian relations in terms of 

mediation and diplomatic pressures, where it was in India's interest at the expense of Pakistan. 

Key words: international behavioral polarization, geostrategic, nuclear armament, Pakistan, 

India. 
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 مقدمة

 ،
ً
ا ، وغؿٌٍغ

ً
في يىء الىظام الضولي الخالي، وما ًخًمىه هظا الىظام مً جُىعاث غلى مسخلل الهػض: ؾُاؾُا

 في اجساط الهغاعاث مً ؤحل 
ً
ُػض جهخهغ غلى صولها خهغا

َ
، قةن الػالناث بحن صولخحن لم ح

ً
، وجٌىىلىحُا

ً
واؾتراجُجُا

 بلى جدهُو مهالخها وؤهضاقها الا 
ً
ؾتراجُجُت، بل ؤنبدذ جخإزغ سؿلىى الضُو ألازغي ججاهها، الخدغى والخإزحر ونىال

يبؼ جإزحر جلَ الضُو مً اغخباعاث مخػضصة جغاها  زانت الضُو الٌبري طاث ألازغ اإلالمىؽ في ؾُاؾاث الىظام الضولي. ٍو

ي صولت ما ؤن جلَ الضُو طاث غالنت بمهالخها واؾتراجُجُاتها اإلاسخلكت، ومً طلَ: اغخباع اإلاٍاهت الضولُت، بدُث جغ 

مٍاهتها الضولُت حؿمذ لها بالخإزحر في الػالناث بحن صولخحن، ؾىاء لٍليهما ، ؤو ألخضهما في يىء خؿاباث ؾُاؾُت 

ًان لضي صولت ؤو  واؾتراجُجُت مػُىت ؾىاء في بَاع بنلُمي ؤو صولي. ًىحض يظلَ الاغخباع الجُىؾتراجُجي، وزانت بطا 

 ُ بُنها نغاغاث، زانت في الجاهب الػؿٌغي. غضة صُو جماؽ حؿغافي مباقغ مؼ صو 

وفي خاُ وحىص هؼاغاث بحن صولخحن طواحي اجهاُ حؿغافي مباقغ، ووحىص نىة صولُت يبري بالهغب منهما، بياقت 

 في ؾُاؾتهما الخاعحُت ججاه 
ً
 مهما

ً
بلى امخاليهما الؿالح الىىوي، قةن للجىاهب الؿُاؾُت والجُىؾتراجُجُت صوعا

وهظا هى الىيؼ بحن ًل مً الهىض وبايؿخان؛ طلَ ؤن ؤي ؤػمت بُنهما نض جمخض لخهبذ ؤػمت بنلُمُت،  سػًهما البػٌ،

وعبما صولُت، زانت غىض التهضًض باؾخسضام الؿالح الىىوي، وهظا ما خهل بُنهما في ؤػماث مخػضصة. وألهمُت 

ًي الضولي اإلاخػلو بهما مً زالُ الضوعًٍ  الجىاهب اإلاظًىعة ؤغاله، ؾِؿلِ هظا البدث الًىء غلى الاؾخهُاب الؿلى

ٍي والهُني.  ألامٍغ

ي الضولي في الػالناث  جخػلو مكٍلت البدث بدؿاُئ مدىعي مكاصه: بلى ؤي مضي ًازغ الاؾخهُاب الؿلًى

ًالخالي: ما اإلاههىص بمكهىم  يبني غلى هظه اإلاكٍلت مجمىغت مً الدؿائالث الكغغُت  البايؿخاهُت الهىضًت؟ ٍو

غاف الكاغلت قُه، وما هي اإلاخؿحراث التي ٌػخمض غليها الاؾخهُاب ا ي الضولي، وما هي ؤقٍاله، وما هي ؤصواع ألَا لؿلًى

ي الضولي في الجاهب الؿُاس ي غلى الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت، وما  غاف؟ يُل ؤزغ الاؾخهُاب الؿلًى جإزحر جلَ ألَا

ًان  ي الضولي في الجاهب هي ألالُاث التي جم جىظُكها في هظا الؿُام؟ يُل  الضوع الظي لػبه الاؾخهُاب الؿلًى

ي الضولي في حاهب الدؿلح الىىوي وحاهب  الجُىؾتراجُجي في الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت؟ هل ؤزغ الاؾخهُاب الؿلًى

ت غلى الاؾخهغاع الاؾتراجُجي في الػالناث البايؿخاهُت  الهىضًت؟  جٌىىلىحُا الكًاء طاث ألاسػاص الػؿٌٍغ

جيبؼ ؤهمُت هظا البدث مً زالُ نُامه بىيؼ جكؿحر وجىيُذ لُبُػت الػالناث بحن بايؿخان والهىض في 

ي الضولي بُنهما . ؤما مً هاخُت  ت، في يىء الاؾخهُاب الؿلًى حىاهب طاث ؤسػاص ؾُاؾُت، وحُىؾتراجُجُت، وغؿٌٍغ

ي الضولي ألاهضاف،قيهضف هظ البدث بلى مجمىغت ؤمىع ًمًٌ بحمالها بما ًلي: جى  يُذ مكهىم الاؾخهُاب الؿلًى

ومخػلهاجه.جدلُل الجىاهب الؿُاؾُت وألازاع اإلاترجبت غليها في ؤػماث مدضصة في الػالناث بحن بايؿخان والهىض حغاء 

ي الضولي في مجاالث حُُىؾتراجُجُت مدضصة،  ًي الضولي بُنهما. جىيُذ صوع الاؾخهُاب الؿلًى الاؾخهُاب الؿلى

ت في الػالناث بحن بايؿخان والهىض في قتراث ومجاُ الدؿلح ال ىىوي، وجٌىىلىحُا الكًاء طاث ألاسػاص الػؿٌٍغ

 مدضصة.
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ي الضولي صوعا   مً قغيُت ماصاها ما ًلي: ًلػب الاؾخهُاب الؿلًى
ً
ًىُلو الخدلُل للمكٍلت اإلاُغوخت ؾابها

راجُجُت. في الجاهب اإلانهجي، اغخمض البدث مازغا في الػالناث  بحن بايؿخان والهىض؛ جبػا الغخباعاث ؾُاؾُت وحُىؾت

ًالخالي:  غلى زالزت مىاهج 

خي: خُث ؾِؿاغض هظا اإلاىهج في جدبؼ وصعاؾت سػٌ ألاخضار وألاػماث الخُحرة في الػالناث  - :اإلاىهج الخاٍع
ً
ؤوال

ًي الضولي قيها.  ًان صوع الاؾخهُاب الؿلى  بحن بايؿخان والهىض، ويُل 

:اإلاىهج الىنكي  -
ً
الخدلُلي: قمً زالُ هظا اإلاىهج، ؾخهىم الضعاؾت بجمؼ وجدلُل البُاهاث اإلاخىقغة في زاهُا

اإلاجاالث الؿُاؾُت ، والجُىؾتراجُجُت، والدؿلح الىىوي، وجٍىلىحُا الكًاء طاث البػض الػؿٌغي، والتي جمسًذ 

ًي الضولي.  غً الاؾخهُاب الؿلى

:اإلاىهج اإلاهاعن: بمؿاغضة هظا اإلاىهج ؾخهى  -
ً
م الضعاؾت بخىيُذ وحىه الكبه وؤلازخالف في مًامحن زالثا

ي الضولي في اإلاجاالث اإلاظًىعة ؤغاله.  الاؾخهُاب الؿلًى

 قُما ًخػلو بالضعاؾاث الؿابهت خُى مىيىع البدث، قهض جُغنذ صعاؾت ؾابهت لىكـ اإلاىيىع، وهي: 

Study of Alka,Jauhari ,”India-Pakistan reltions:International implications”,Asian 

Social Science Journal,Vol 9,No.1,Canadian Center of Science and Education,Canada,2013 

هانكذ هظه الضعاؾت الهغاع الثىائي بحن الهىض وبايؿخان وما جاله مً ظهىع للتهضًضاث الػاإلاُت. يما هانكذ 

لذ الضعاؾت بلى ؤن جُبُؼ الػالناث الثىائُت بحن بايؿخان يظلَ مساَغ التهضًض الىىوي اإلاتزاًض ونًاًا ؤلاعهاب. وجىن

ا مؿبها وؤؾاؾُا لًمان الؿالم وألامً في اإلاىُهت، وؤًًا إلعاخت اإلاجخمؼ الػالمي مً الخىجغاث  والهىض ٌػض قَغ

 اإلاتزاًضة بُنهما.

مكهىم  ؤما باليؿبت للبدث الخالي، قهض جُغم بلى حىاهب لم جخػغى لها الضعاؾت الؿابهت، في يىء

ي الضولي، ؾىاء طلَ في الجاهب الؿُاس ي، وجدضًضا في زالر ؤػماث بحن بايؿخان والهىض: ؤػمت  الاؾخهُاب الؿلًى

. بياقت بلى الجاهب الجُىؾتراجُجي، في مجاالجه الثالزت: الجُىؾُاس ي، 2008، ؤػمت بىمباي 2001ًاعحُل، ؤػمت 

 الجُىانخهاصي، والجُىغؿٌغي.

ي الضولي: في حاهب مدضصاث الضعا  غلى صولخحن في بَاع الاؾخهُاب الؿلًى
ً
ؾت، ؾخهخهغ هظه الضعاؾت جدضًضا

الىالًاث اإلاخدضة، والهحن. ألاولى، بدٌم مٍاهتها الضولُت، ونضعتها غلى الخإزحر في الىظام الضولي وؾُاؾاث الضُو 

في حػاملها مؼ ًل مً بايؿخان الخاعحُت ألازغي يمً اغخباعاث وخؿاباث مػُىت، والثاهُت، بدٌم البػض الغئِس ي 

والهىض، ؤال وهى البػض الجُىؾتراجُجي. ؤما مً خُث ؤقٍاُ الاؾخهُاب، قؿِخدضص طلَ في ما ًلي: الاؾخهُاب 

ًاعحُل غام  . وفي 2008في يكمحر، وؤػمت مىمباي غام  2001، ؤػمت غام 1999الؿُاس ي في يىء زالر ؤػماث: ؤػمت 

البايؿخاوي، ومُىاء حىاصاع.  -قؿِخدضص طلَ مً زالُ: اإلامغ الانخهاصي الهُنيحاهب الاؾخهُاب الجُىؾتراجُجي، 

ت، قؿِخدضص طلَ مً زالُ جىيُده في الػهض  ؤما الاؾخهُاب في مجاُ الدؿلح الىىوي وجٌىلىحُا الكًاء الػؿٌٍغ
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ً. اما اإلابرع لىيؼ هظه اإلادضصاث: ق هى ؤن الاؾخهُاب ألاُو وبضاًاث الػهض الثاوي مً الهغن الخاصي و الػكٍغ

ي الضولي ظهغ حلُا وبكٍل نىي قيها ؤيثر مً ؾحرها مً الهًاًا بحن بايؿخان والهىض.  الؿلًى

 ثقسيم البحث: 

ًاألحي:  جبػا إلاكٍلت البدث وقغيِخه، وؤهضاقه، ؾِخم جهؿُمه 

 ؤوال: مضزل مكاهُمي -

 زاهُا:الاؾخهُاب الؿُاس ي والجُىؾتراجُجي -

ت.زالثا:الاؾخهُاب في  -  مجاُ الدؿلح الىىوي وجٌىىلىحُا الكًاء طاث ألاسػاص الػؿٌٍغ

ىهاث اإلاؿخهبلُت للػالناث بحن بايؿخان والهىض.-  عاسػا: الؿِىاٍع

 هخائج البدث. -

 أوال: مدخل مفاهيمي

ًي الضولي: اإلاكهىم وألاقٍاُ  )ؤ( الاؾخهُاب الؿلى

 مفهوم الاسحقطاب السلومي الدولي 

بلى جإزحر الىخضاث الثالثت غلى الؿُاؾاث الخاعحُت لىخضجحن صولُخحن بػاء  (Polarization)ًىهغف الاؾخهُاب 

، ال جخدضص باإلاؿاقت اليؿبُت بحن مهغ واؾغائُل 
ً
ت بػاء اؾغائُل مثال سػًهما البػٌ. قالؿُاؾت الخاعحُت اإلاهٍغ

 بىمِ جضزالث الىالًاث اإلاخدضة يُغف زالث. قهض حؿخُُؼ الى 
ً
 قهِ، ولًٌ ؤًًا

ً
خضة الضولُت الثالثت ؤن جازغ بًجابُا

 في همِ الؿُاؾاث الخاعحُت للىخضجحن الضولُخحن ألاولى والثاهُت ججاه سػًهما.
ً
 ؤو ؾلبُا

: أشهال الاسحقطاب السلومي الدولي -
ً
 ثاهيا

 لػضص 
ً
ي الضولي في جإزحره غلى الؿُاؾت الخاعحُت للضُو زالزت ؤقٍاُ جبػا غاف اإلاازغة:ًإزظ الاؾخهُاب الؿلًى  ألَا

 (Monopolarism))ؤ( الاؾخهُاب ألاخاصي 

ًالىالًاث اإلاخدضة باليؿبت للػالناث التريُت الُىهاهُت،  -وطلَ بإن ًٍىن الُغف الثالث وخضة صولُت واخضة 

 (.1975-1974ألازُىبي) –والاجداص الؿىقُتي باليؿبت للهغاع الهىمالي 

 (Bipolarism))ب(الاؾخهُاب الثىائي  

ًٍىن الُغف اإلاازغ في هظه الخالت ؤيثر مً وخضة صولُت واخضة، يخإزحر الىالًاث اإلاخدضة والاجداص  خُث

ؤلاؾغائُلُت في قترة الخغب الباعصة. بُض ؤن صعحت جضزل ًل مً الُغقحن الثالثحن نض  -الؿىقُتي في الػالناث الػغبُت

لُغقان الثالثان سكٍل مخٍافىء إلاؿاغضة خلكائها في جٍىن مخٍاقئت، ونض الجٍىن يظلَ. قكي الخالت ألاولي ًخضزل ا

ُلو 1967ؤلاؾغائُلي ؾىت  –الهغاع. ومً طلَ، جضزل الىالًاث اإلاخدضة والاجداص الؿىقُتي في الهغاع الػغبي  . وٍُ

حن . اما في الخالت الثاهُت، قةن ؤخض الُغق(Symmetrical Bipolarism)غلى هظه الخالت الاؾخهُاب الثىائي اإلاخٍافىء
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الثالثحن ًخضزل بضعحت ؤنىي مً ألازغ إلاؿاغضة خلُكه. ومً طلَ، مؿاغضة الىالًاث اإلاخدضة إلؾغائُل زالُ 

ُلو غلى هظا الىيؼ الاؾخهُاب الثىائي ؾحر   بمؿاغضة الاجداص الؿىقُتي للػغب. وٍُ
ً
الؿبػُىاث مهاعهت

 (.Asymmetrical Bipolarism)اإلاخٍافىء

 (Multi-Polarism))ج( الاؾخهُاب اإلاخػضص

ض ًل مً ؤَغاف الجزاع غلى خضة. ومً طلَ، جإًُض الىالًاث  في هظه الخالت، ًىحض ايثر مً َغف زالث ًٍا

، ؤو جإًُض الهحن والاجداص الؿىقُتي لكُدىام الكمالُت في 1971اإلاخدضة والهحن لبايؿخان في نغاغها مؼ الهىض ؾىت 

 (1)(.1973-1965نغاغها مؼ قُدىام الجىىبُت )

 أدوار ألاطراف الثالثة في الاسحقطاب السلومي الدولي 

ي الضولي واخضا مً الضوعًٍ الخالُحن: غاف الثالثت في الاؾخهُاب الؿلًى  بهكت غامت، جلػب ألَا

غاف اإلاخىاػغت بهضف الخسكُل مً خضة الخىجغ بُنهما. وهظا هى الضوع التي جهىم  - : نىعة الىؾاَت بحن ألَا
ً
ؤوال

ًي به الخىظُماث ال الُىهاوي مىظ  –ضولُت بهكت غامت، وبػٌ الضُو الٌبري ًىؾاَت الىالًاث اإلاخدضة في الجزاع التر

 البايؿخاوي في الؿخِىاث. -جهاًت الخغب الػاإلاُت الثاهُت، ؤو وؾاَت الاجداص الؿىقُتي في الجزاع الهىضي

، ؤ -
ً
و مضهما مػا : نىعة الخضزل في جىحُه ؾُاؾاث الُغقحن غً ٍَغ

ً
و مض ؤخضهما باإلاػىهت الانخهاصًت زاهُا

غاف الثالثت  و اإلاػىهت، حؿخُُؼ ألَا ت، والخإًُض اإلاػىىي؛ بما ًاصي بلى الخإزحر في ؾُاؾتها الخاعحُت. قػً ٍَغ والػؿٌٍغ

اصة غاف اإلاخىاػغت لهضعتها اليؿبُت، ومً زم الخإزحر في ؾلىيها الػضائي هدى سػًهما، وبالخالي؛ ٍػ  ؤن جازغ في بصعاى ألَا

غاف الثالثت غلى الخدٌم في الؿلىى الخاعجي للضُو اإلاخلهُت للمػىهت في اججاه مهالح الُغف الثالث.  (2)نضعة ألَا

 اإلاحغيرات التي ٌعحمد عليها ثأثير ألاطراف الثالثة

غاف الثالثت غلى غضة مخؿحراث، ًمًٌ بحمالها بالخالي:  ٌػخمض جإزحر ألَا

غاف الثالثت:1)  ( الػالناث بحن ألَا

ض مً نضعتها غلى الخإزحر غلى الؿُاؾاث الخاعحُت للىخضاث اإلاخىاػغت، بما في طلَ  غاف الثالثت ًٍؼ قخػاون ألَا

غاف الثالثت، ؤو بدالت مً الاؾخهُاب  ت غليها. ولظلَ، قةن الهغاغاث الضولُت التي جخمحز بخػاون ألَا قغى حؿٍى

ت الؿلمُت م  بلى الخدغى هدى الدؿٍى
ً
غاف الثالثت، ؤو ألاخاصي، ؤيثر مُال ً جلَ الهغاغاث التي جخمحز بهغاع بحن ألَا

 بدالت مً الاؾخهُاب الثىائي، ؤو اإلاخػضص.

غاف :2)  ( همِ جىػَؼ اإلاهضعاث بحن ألَا

                                                           
(

1
 340-339، ص1991مصر: مكتبة النهضة المصرية،  –، الجيزة 2، ط.تحليل السياسة الخارجيةسليم، محمد السيد،  (

(
2

 341-340المرجع السابق، ص (
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غاف اإلاخىاػغت طاتها. قةطا ػاصث مهضعاث بخضي   بىمِ جىػَؼ اإلاهضعاث بحن ألَا
ً
غاف الثالثت ؤًًا ًخإزغ هكىط ألَا

اصة يبحرة غلى خؿاب الىخضاث ألازغي اإلاخىاػغت مػها، قةن طلَ نض ًٌؿبها اؾخهاللُت الىخضاث الضولُت اإلا خىاػغت ٍػ

صجػها بالخالي غلى جهػُض ألاغماُ الػضائُت. ومً ؤمثلت طلَ، الىكىط  ضة لها، َو مػُىت غً جإزحر الهىة الػظمى اإلاٍا

 إلؾغائُل غً الىالًاث اإلاخدضة بدٌم ازخالُ محزان 
ً
 الهىي الػغبي لهالح اؾغائُل.اإلاؿخهل وؿبُا

 ( حجم الخإًُض الظي ٌػُُه الُغف الثالث:3)

غ قبٌت يثُكت مً  غاف الثالثت غلى الؿُاؾت الخاعحُت لألَغاف اإلاخىاػغت ًلما هجخذ في جٍُى ًؼصاص جإزحر ألَا

غاف اإلاخىاػغت، بدُث جضعى ألازحرة ؤن نضعتها غلى خؿم الجزاع لهالخها ًغجبِ باؾخمغاع غالنتها مؼ  الػالناث مؼ ألَا

، بدُث ًضعى ألازحر ؤن 
ً
ًان الخإًُض اإلااصي الظي ٌػُُه الُغف الثالث للُغف اإلاخىاػع يِئال الُغف الثالث. ؤما بطا 

 .
ً
هظا الخإًُض لً ًمٌىه مً خؿم الجزاع؛ قةن اؾخػضاصه لخهبل الخإزحر والخضزل مً الُغف الثالث ًٍىن مدضوصا

غاف الثا ض ألَا مًٌ ؤن جٍؼ و ؤصواث مخػضصة، منها:ٍو غاف اإلاخىاػغت غليها غً ٍَغ  لثت مً اغخماص ألَا

ت للُغف اإلاخىاػع. -1  اإلاػىهت الػؿٌٍغ

حن، ؤو نىاث مؿلخت، ؤو نىاغض  -2 ً غؿٌٍغ و مؿدكاٍع الخىاحض الػؿٌغي في الُغف الثالث، بما غً ٍَغ

ت.  غؿٌٍغ

اصة الاعجباٍ الؿُاس ي للُغف اإلاخىاػع بالُغف الثالث  -3 و الضزُى في مػاهضاث نضانت، ؤو ؤخالف ٍػ غً ٍَغ

ت.  ؾُاؾُت ؤو غؿٌٍغ

 (1)اإلاػىهت الانخهاصًت لألَغف اإلاخىاػغت، ؤو ألخضهما. -4

 ثاهيا:الاسحقطاب السياس ي والجيوستراثيجي 

 الاسحقطاب السياس ي ■

ٍي - : الاؾخهُاب الؿُاس ي مً زالُ الضوع ألامٍغ
ً
 ؤوال

 

 

ًاعحُل1)  ( ؤػمت 

ًاعحُل ػخبر 
ُ
و ألاهم وألاوخض وألايثر ؾغغت وؾهىلت والظي  ح طاث ؤهمُت بؾتراجُجُت، خُث ؤجها جُل غلى الٍُغ

ت التي نضعث مؿاختها  ًغبِ الجؼء الهىضي مً يكمحر بمىُهت الصار الجبلُت في الؿغب، يما جهؼ هظه اإلاىانؼ الخٍُى

ىاحاع الػانمت الهُكُت إل 220يم مغبؼ، غلى سػض  500بـ بضؤث الػملُاث  (2)نلُم يكمحر.يم مً مضًىت ؾٍغ

ت بً الُغقحن البايؿخاوي والهىضي في قهغ ماًى لػام  ، مً زالُ صغم الجِل البايؿخاوي للمخمغصًً 1999الػؿٌٍغ

                                                           
(

1
 343-341المرجع السابق، ص  (

(
2
(Adnan, Mubeen, “The Kargil Crisis 1999 and Pakistan’s Constraints”, Journal of Political Studies, 

Vol.22, Issue.1, University of the Punjab, Lahore-Pakistan, 2015,pp:133 
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(. زم جُىعث الػملُاث سػض طلَ سكٍل مباقغ بحن الجِكحن LOCوصقػهم زلل زِ الؿُُغة بحن الضولخحن )

نىىف ألاؾلخت الخهلُضًت. واؾخمغث اإلاػاعى واإلاىاوقاث ختى قهغ ًىلُى مً  البايؿخاوي والهىضي، باؾخسضام مسخلل

 هكـ الػام. 

: موقع مىطقة مارحيل 1-الشهل                                          
(1) 

 

ًاعحُل مهخل خىالي  ًان مً ؤهم هخائج خغب  قغصا مً الجاهبحن، بياقت بلى حػلُو الثهت في الػالناث  1200و

 (2)البايؿخاهُت الهىضًت سػضما ؤزظث مؿاعا بًجابُا في الػامحن الؿابهحن للػملُت.

 * أسباب الحرب وأهدافها

 ألاؾباب: -1

ًاعحُل، والؿبب مً مىظىعه؛ ؤهه نض حاءث الػضًض مً   بضزُى 
ً
 طاجُا

ً
لهض اجسظ الجِل البايؿخاوي نغاعا

يكمحر، لٌنهم لم ٌؿخكُضوا مً هظه الكغم، ولم ًهم الجِل الكغم بلى ؤًضي الهُاصة الؿُاؾُت الؾخػاصة حامى و 

 (3)ختى بةبالؽ عئِـ وػعاء بايؿخان بما ؾُهضم غلُه.

 ألاهضاف: -2

ًاعحُل لخدهُو مجمىغت مً ألاهضاف، ؤهمها ما ًلي:  نام الجِل سػملُت 

                                                           
(
1
)vayu sena –Maps,Retrieved on 15/1/2020 from: http://vayu-sena-aux.tripod.com/kargil-maps1.html 

(
2
)Maira ul Hamidj, Kargil War: Causes And Consequnces,p:5 Retrieved on 17/1/2020 from: 

https://www.academia.edu/9297946/kargil_war_causes_and_consequences 

(
3
(Ibid,p:3 
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ل( لخل هؼاع يكمحر، ؤو غلى ألانل الخهُى غلى التزام هىضي مدضص •  مداولت زلو يؿٍى صولُت )جضٍو

 الىنذ مً زالُ جضزلل َغف زالث. 

ت.•   (1)الؿعي للخُلىلت صون حكٌُل بحماع غلى جهؿُم يكمحر سكٍل صائم غلى َُى زِ الدؿٍى

 الححرك ألاولي للوالًات اإلاححدة●

ًان  ا غً جهضًم في بضاًت ألاػمت،  ًً عص قػل الىالًاث اإلاخدضة ألاولي مىسكًا؛ قهض امخىػذ الىالًاث اإلاخدضة ؤً

 مً جهضًم ؤي مً اإلاؿاعي الخمُضة لدؿهُل اإلاداصزاث، قضصث غلى اإلاداصزاث 
ً
ؤي صوع وؾاَت إلجهاء ألاػمت. وبضال

اؾم وػاعة الخاعحُت غىضما ناُ:" اإلاباقغة بحن البلضًً لخل الهًُت. ونض ؤوضح طلَ بُان حُمـ عوبً، اإلاخدضر ب

بن الىالًاث اإلاخدضة جضغم بهىة اإلاداصزاث بحن الهىض وبايؿخان لخل هظا الجزاع، والتي ًجب ؤن جخم في ؤنغب ونذ". 

ًاعحُل  بياقت بلى طلَ، قهض خظع الضولخحن مً اجساط ؤي زُىاث مً قإجها جىؾُؼ هُام الجزاع زاعج مىُهت 

 (2)الخالُت.

هي الححول في ا●  إلاوقف ألامٍر

ٍي 1   ( الخدغى الضبلىماس ي ألامٍغ

ٍي ؾاهضي بحرحغ بغئِـ الىػعاء الهىضي قاحباَي في  مؼ جهاغض ألاػمت، الخهى مؿدكاع ألامً الهىمي ألامٍغ

ٍي ًلُيخىن، جىهل نىعة الىيؼ في يكمحر. وهضص قاحباَي في زىاًا  حىُل، وؾلمه عؾالت وحهها بلى الغئِـ ألامٍغ

اتها التي اؾخىلذ غلى الباع الاؾدُُاهُت الهىضًت الغؾالت بإن الهىض نض جًُغ بلى مهاحمت بايؿخان بطا لم حسخب نى 

في بنلُم يكمحر اإلاخىاػع غلُه. في ؤغهاب هظا اإلاىنل الهىضي، نغعث الىالًاث اإلاخدضة لػب صوع ؤيبر في ألاػمت؛ قهض 

ني بغئِـ الىػعاء البايؿخاوي هىاػ قٍغل في  ٍي ٍػ ًان ا 1999ًىهُى  25الخهى الججراُ ألامٍغ لؿغى مً في بؾالم ؤباص، و

ًاهذ اإلاُالبت بهظا  ًاعحُل بلى حاهبهم مً زِ الؿُُغة. و اعجه بزباع الهُاصة البايؿخاهُت بًغوعة سخب نىاتها مً  ٍػ

 الهضص سكٍل ناَؼ. 

ٍي2  ( جإزحر ماؾؿاث الىظام الؿُاس ي ألامٍغ

 ًتهم بايؿ 
ً
ٍي، بإؾلبُت ؾاخهت، نغاعا خان بالدؿبب في جبيذ لجىت الػالناث الخاعحُت بمجلـ الىىاب ألامٍغ

ًاالث ؤلانغاى ما لم ًخم  الب الغئِـ ًلُيخىن بغاصة الىظغ في اإلاؿاغضاث اإلاالُت لبايؿخان مً و ًاعحُل، َو هؼاع 

ًاعحُل. يما ؤبُلذ لجىت الػالناث الخاعحُت بإؾلبُت   8نىًجا مهابل  20سخب الهىاث التي جضغمها بايؿخان مً 

وؿغؽ الجمهىعي صاها عوهغابازغ، والظي َالبذ مً زالله الىالًاث ؤنىاث الخػضًل الظي جهضمذ به غًىة الٍى 

                                                           
(
1
(Adnan, Mubeen, The Kargil Crisis 1999 and Pakistan’s Constraints,p:137 

(
2
)Siddiqi, Rashid Ahmed, “A Study of Post-1998 India-Pakista Deterrence Stability in Nuclear South 

Asia, Conflict and the US Role”, Unpublished PhD thesis, The University of Auckland: USA, 2011, 
pp:97-98 
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اإلاخدضة بدصجُؼ الهىض وبايؿخان غلى بحغاء اؾخكخاء في حامى ويكمحر، وقًها لهغاعاث مجلـ ألامً الضولي لػام 

1948.(1) 

هي السابق  ●  أسباب ثحول اإلاوقف ألامٍر

ًاعحُل  حاء مً مىُلو الاغتراف بالهىض  ض للهىض زالُ ؤػمت  ًمًٌ الهُى ؤن مىنل الىالًاث اإلاخدضة اإلاٍا

يضولت مهمت في ؤهضاف ؾُاؾتها الخاعحُت في قترة ما سػض الخغب الباعصة، واغخبرتها الضولت الغئِؿُت في اإلاىُهت )حىىب 

ٍي آؾُا( في خؿاباتها الاؾتراجُجُت في اإلاجاُ الجُىؾُاس  ي ججاه الهحن؛ طلَ ؤن الهحن ؤنبدذ مً اإلاىظىع ألامٍغ

الاؾتراجُجي حكٍل نىة مىاقؿت لها غلى الهػُض الضولي. ومً هظا اإلاىُلو، جغي الىالًاث اإلاخدضة الهىض يدلُل 

 حؿخُُؼ مً زالله ؤن حكٍل مدىع اخخىاء حُىؾُاس ي للهحن مؿخهبال. 

 ٍهي الححرك ألاولي لبالسحان ثجاه اإلاوقف ألامر ●

ٍي، اججهذ الؿُاؾت الخاعحُت البايؿخاهُت نىب الهحن، آملت في الخهُى غلى  في مىاحهت اإلاىنل ألامٍغ

ٍي. بال ؤن الهحن غلى غٌـ الىالًاث اإلاخدضة، لم حكاعى في ؤي صبلىماؾُت  الضغم الهُني إلاىاػهت الًؿِ ألامٍغ

ًاعحُل ولم جهضم ؤي صغم للمىنل البا ًاعحُل، وخاولذ جبني مىنل عقُػت اإلاؿخىي زالُ ؤػمت  يؿخاوي مً ؤػمت 

مداًض زالُ ألاػمت. يما لم جهضم الهحن ؤي صوع وؾاَت لُغف زالث في هؼع قخُل الخىجغاث، وؤيضث باؾخمغاع غلى 

ت الجزاع زالُ ألاػمت.  (2)يغوعة يبِ الىكـ واإلاداصزاث اإلاخباصلت لدؿٍى

هي على بالسحان في أزمة ●  مارحيلهحائج الححرك ألامٍر

: جم بنضاع بُان مكترى في جهاًت اإلاباخثاث بحن الىالًاث اإلاخدضة وبايؿخان، ٌؿمى بُان واقىًُ، ونض  ♦
ً
ؾُاؾُا

 هو غلى ما ًلي:

ًاعحُل،قهض بضؤث الهىاث  -ؤ واقو عئِـ الىػعاء البايؿخاوي قٍغل غلى سخب الهىاث البايؿخاهُت مً 

غ غليها سػض طلَ الجِل الهىضي. وسخبذ بايؿخان آزغ البايؿخاهُت باالوسخاب مً مىانػها التي ؾُُ

ًاعحُل في   .1999ًىلُى  16نىاتها مً 

 الىنل الكىعي لألغماُ الػضائُت، واجساط زُىاث ملمىؾت الؾخػاصة زِ الؿُُغة وقًها الجكانُت قُمال. -ب

الهًاًا الػالهت بحن  لخل حمُؼ 1999اؾخئىاف الخىاع البايؿخاوي الهىضي الظي بضؤ في الهىع في قبراًغ  -ج

 بايؿخان والهىض.

( وجم الاجكام غلى مىاقضة اإلاهاجلحن DCCًىلُى، جم غهض احخماع للجىت الضقاع الخاسػت إلاجلـ الىػعاء ) 9في  -ص

ًاعحُل، وبجاخت الكغنت للمجخمؼ الضولي للػب صوع  حن للمؿاغضة في خل الىيؼ الخالي ألػمت  الٌكمحًر

ؼ الؿالم والخىمُت في حىىب آؾُا.وكِ في جدهُو الخُلػاث اإلا  كغوغت للكػب الٌكمحري وحػٍؼ

                                                           
(
1
) Ibid,pp:100-102 

(
2
) Ibid,pp:103-104 
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ًاعحُل. قُما  ♦ َض الجِل البايؿخاوي سػٌ اإلاىاَو سػض الاوسخاب في مىانؼ صعاؽ وباجالَُ وقُىى في 
َ
ه

َ
: ق

ًّ
ا غؿٌٍغ

خل خىالي 
ُ
خ 1714ًخػلو سػضص الخؿائغ غلى يال الجاهبحن، قهض ن

ُ
ا زالُ الخغب، بِىما ن ًً ا هىض ًً  772ل خىالي حىض

.
ً
ا بايؿخاهُا ًً   (1)حىض

 في يكمحر  2001( ؤػمت غام 2) 

 

 هظرة إحمالية على ألازمة ●

، هاحم زمؿت مؿلخحن حمػُت والًت حامى ويكمحر والبرإلاان الهىضي ونخلىا حؿػت مً 2001صٌؿمبر  13في 

غلى الهػُض الػؿٌغي، عصث الهىض غلى ؤقغاص ألامً. قهامذ الهىض باتهام بايؿخان بغغاًت هظه الػلملُت ؤلاعهابُت. 

( مؼ بايؿخان، وهضصث بخضمحر مػؿٌغاث جضٍعب LOCالهجىم بإن خكضث نىاتها غلى َُى زِ الؿُُغة في يكمحر )

اإلاؿلخحن في يكمحر الخايػت لإلصاعة البايؿخاهُت. اجسظث بايؿخان بحغاءاث ممازلت وقها للىيؼ اإلاؿخجض؛خُث 

غلى زِ الؿُُغة في يكمحر. ؤصث هظه الػملُت بلى وؿل مباخثاث غملُت الؿالم نامذ بيكغ نغابت ملُىن حىضي 

 (2)قُما ًخػلو بهًُت حامى و يكمحر. بحن البلضًً،زانت

 

نية مع أطراف ألازمة  ●  دبلوماسية اللقاءات الثىائية ألامٍر

 في الخُىعاث هدى النهاًت النهائُت لألػمت. 
ً
 خاؾما

ً
َىاُ ألاػمت، ظلذ الىالًاث لػبذ الىالًاث اإلاخدضة صوعا

ت بيكاٍ في بصاعة الىيؼ ونامذ بدملت مكخىخت لدصجُؼ الهىض غلى التراحؼ غً جهػُض اإلاىنل بلى  اإلاخدضة مىسَغ

  (3)نغاع مكخىح، مؼ مماعؾت يؿِ يبحر غلى بايؿخان للػمل يض اإلاىظماث اإلاؿلخت.

 مً الاحخماغاث مؼ مكغف وخٍىمخه وعئِـ الاؾخسباعاث 
ً
ٍي باُو غضصا في بايؿخان، غهض وػٍغ الضقاع ألامٍغ

البايؿخاهُت وؾحره مً اإلاؿاولحن البايؿخاهُحن اإلاهمحن إلاىانكت خُثُاث ألاػمت. وفي الُىم الظي ونل قُه باُو بلى 

لى اإلاىانؼ البايؿخاهُت مما حؿبب في ؤيغاع بايؿخان، حػغى زِ الؿُُغة بحن البلضًً لههل هىضي زهُل غ

 حؿُمت في ألاعواح واإلامخلٍاث غلى الجاهب البايؿخاوي. 

                                                           
(
1
) Ibid,pp:105,107 

(
2
)Ahmed, Mughees, “Pak-India Relations during Musharraf Era, Behavioral Study of Leadership”, 

Berkeley Journal of Social Sciences,Pakistan, Vol. 3, Fall 2013,pp:5-6 
See also: Adekoye ,Abimbola Raquel, “The Impact of the Kashmir Conflict on Indo-Pakistani Relations 

and its Security Implications for the South Asian Region”, MA Dissertation of Social Sciences 

(International Relations)  ,the University of KwaZulu-Natal, South Africa,2014p:69.See also: The 

Library of Congress, Congressional Research Service, “Pakistan-U.S. Relations”,p:12-13,10 

March 2002, CRS Issue Brief for Congress, Order Code IB94041. 

(
3
) Siddiqi, Rashid Ahmed, A Study of Post-1998 India-Pakista Deterrence Stability in Nuclear South 

Asia, Conflict and the US Role:pp:151-152 
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ا يبحرة غلى بايؿخان إلجهاء حؿلل اإلاهاجلحن غبر زِ الؿُُغة 
ً
مً هاخُت زاهُت، ماعؾذ الىالًاث اإلاخدضة يؿَى

 
ً
ًان ًدضر في طلَ الىنذ. لهض جم حؿلُِ الًىء غلى هظا مغاعا ىظغ بلى هظا اإلاىنل الظي  ًُ ًان   ؤزىاء ألاػمت. 

ً
وجٌغاعا

ٌُت، مما ؤزاع الٌثحر مً الاؾدُاء في بايؿخان. ض للهىض في الؿُاؾت ألامٍغ ٍي في بؾالم ؤباص غلى ؤهه مُل مٍا   (1)ألامٍغ

نية مع ألازمة السابقة  ●  الىحائج اإلاترثبة على الدبلوماسية ألامٍر

ٌُت ججاه ألاػمت اإلاظًىعة، التزم الغئِـ بغوٍؼ مكغف للىالًاث اإلاخدضة   ًاث الضبلىماؾُت ألامٍغ سػض الخدغ

ت سكٍل صائم  بىنل حمُؼ غملُاث الدؿلل غبر زِ اإلاغانبت، وونل الضغم غبر الخضوص لجماغاث اإلاهاومت الٌكمحًر

غبر الخضوص" سكٍل صائم، قةجها ؾخٍىن غلى اؾخػضاص  مهابل التزام مً اإلاؿاولحن الهىىص بإهه بمجغص "جىنل ؤلاعهاب

 (2)لكخذ خىاع مؼ بايؿخان في حمُؼ الهًاًا بما في طلَ يكمحر. 

 2008)ج( ؤػمت بىمباي  

 هظرة إحمالية على ألازمة ●

ب والدؿلُذ الدؿلؿل الى  26/11/2008في مؿاء الاعبػاء الىانؼ في  هجخذ مجمىغت نؿحرة غالُت الخضٍع

الهىض الانخهاصًت مىمباي ونامذ سؿلؿلت هجماث صامُت في غكغة مىانؼ. ؤلهذ الهىض باللىم في الخاصر غلى غانمت 

ِهضث سػٌ الثهت التي ُبىِذ بحن 
ُ
غىانغ مً بايؿخان، واجسظث الهىض مىنكا غضائُا ججاه بايؿخان. وهدُجت لظلَ ق

وهي حماغت قٍلتها مجمىغت غؿٌغ َُبت سػض  -( JuDالبلضًً زالُ غملُت الؿالم. ػغمذ الهىض ؤن حماغت الضغىة )

ًاهذ وعاء هجماث مىمباي. يما َالبذ الهىض بدؿلُم ألاشخام اإلاخىعَحن في هجماث  -خظغها مً نبل بايؿخان 

ت، ههلذ الهىض  مىمباي وؾحرها مً ؤغماُ الػىل في الهىض التي جهُى ؤجهم مىحىصون في بايؿخان. مً الىاخُت الػؿٌٍغ

تها بلى اإلاىانؼ ألامامُت في الخضوص مؼ بايؿخان، والتي ؤصث لخهاغض الخىجغاث بحن الضولخحن. جم حؿلُِ حؼًءا مً نىا

 غىضما اهتهٌذ َائغجان خغبِخان هىضًخان اإلاجاُ الجىي البايؿخاوي 
ً
الًىء غلى الخىجغاث اإلاتزاًضة في اإلاىُهت زانت

 (3).2008صٌؿمبر  14في مىنػحن مسخلكحن في 

 اإلاوقف ألاولي للوالًات اإلاححدة من ألازمة ●

ًالت الاؾخسباعاث البايؿخاهُت، مً زالُ   و
ً
اتهمذ الهىض بايؿخان في الًلىع بهجماث بىمباي، وجدضًضا

مؿاغضتها للمهاحمحن. ومؼ بضاًاث ألاػمت، وفي مداولت إلاىاػهت مىنكها ججاه الهىض وبايؿخان قُما ًسو ؤػمت بىمباي، 

اإلاخدضة جإًُض وحهت الىظغ الهىضًت بإن الخٍىمت البايؿخاهُت مخىعَت في الهجماث. ونالذ اإلاخدضزت عقًذ الىالًاث 

 ًهُى بن الخٍىمت البايؿخاهُت مخىعَت." يما نللذ مً قإن 
ً
ىى: " لم ؤؾمؼ قِئا باؾم البِذ ألابٌُ صاها بحًر

ًاالث الاؾخسباعاث البايؿخاهُت مخىعَت في ه جماث مىمباي، ؤو ؤن بايؿخان ال ًمًٌ الكغيُت بإن بايؿخان ؤو و

 الىزىم بها للخدهُو في الهجماث. 

                                                           
(
1
) Ibid,pp:152-153,156-157 

(
2
) Ibid,pp:159-161 

(
3
)Ibid, pp:193-194 
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 متزاًضة غلى بايؿخان مً ؤحل الػمل يض الجماغاث التي 
ً
ا
ً
مً حاهب آزغ، ماعؾذ الىالًاث اإلاخدضة يؿَى

ػخهض جىعَها في هجماث مىمباي.  ٌُ  لها، والتي 
ً
  (1)جخسظ مً بايؿخان مهغا

 

 رد بالسحان ●

 للًؿِ اإلاتزاًض مً هُىصلهي وواقىًُ، بضؤث بايؿخان خملت ناعمت غلى مؿخىي البالص يض 
ً
اؾخجابت

حماغت الضغىة، وؤؾلهذ مٍاجبها وويؼ نُاصتها، بما في طلَ عئِؿها خاقظ مدمض ؾػُض وػاًىع عخمان لخكي، 

في ونذ الخو الجماغت غىضما  اإلاُلىبحن مً نبل الهىض قُما ًخػلو هجماث مىمباي في السجً. يما خظغث بايؿخان

مىنػت غلى مُثام ألامم اإلاخدضة، والخٍىمت ملؼمت بدىكُظ  -ؤي بايؿخان –ؤغلىذ ؤجها مىظمت بعهابُت، نائلت بجها

 الهغاعاث الضولُت واجساط بحغاءاث يض الضغىة. 

 انترا
ً
خحن لجزع قخُل وفي الىنذ هكؿه، يغعث بؾالم آباص صغىتها للخكاوى وونل الخهػُض مؼ الهىض، مبِىت

ص ي:  الخىجغاث الىاحمت غً هجماث مىمباي جهضم بهما وػٍغ الخاعحُت البايؿخاوي نَغ

ت ألامامُت التي جم جكػُلها.  -1   بلؿاء جيكُِ الهىاغض الجٍى

 بغاصة ههل الهىاث بلى مىانؼ ػمً الؿلم. -2

مً حاهب آزغ، حػهضث بؾالم آباص بةحغاء جدهُهاث في هجماث مىمباي بمىحب الهىاهحن البايؿخاهُت 

 مىيؼ جغخُب. يما َلبذ مً هُىصلهي 
ً
بىاؾُت اإلادههحن البايؿخاهُحن، في خحن ؤن اإلادههحن الهىىص ؾٍُىهىن ؤًًا

 مت البكػت، قؿدخم مدايمخه. جهضًم ؤصلت ملمىؾت ونالذ بهه بطا زبدذ بصاهت ؤي شخو بالخىعٍ في الجٍغ

ؤحغي الغئِـ بىف مداصزاث مىكهلت مؼ الؼغماء الهىىص والبايؿخاهُحن في الكهغ الخالي لبضاًت ألاػمت )ؤوازغ 

( إلاىانلت الخسكُل مً خضتها. بىاًء غلى هظه اإلاداصزاث، اجكو الجاهبان مؼ الغئِـ بىف غلى ججىب ؤي 2008صٌؿمبر 

ًاث مً قإجها جهػُض   (2)الخىجغ بحن الجاعجحن.جدغ

مً زالُ الؿُام الؿابو لألػماث اإلاظًىعة بحن بايؿخان والهىض، هجض ؤن الهىض جبيذ ؤؾلىب التهضًض والخهػُض يض 

ٍي في طاث الؿُام. قما خهل مً ألاػماث اإلاظًىعة ؾابها، ؤصي بلى  بايؿخان، يما اجها اؾخكاصث مً اإلاىنل ألامٍغ

ض مً ؤلايغاع باألمً الهىمي الهى ضي، وغلُه،قمهالح بإهمُت ألامً الهىمي للضولت غىضما جٍىن في زُغ، ال بض وؤن جٍؼ

ًان التهضًض ًغمي الى جإمحن سػٌ اإلاهالح، التي ال جغقى في  قاغلُت التهضًض، ويظلَ مهضانُخه، بسالف الخاُ في ما بطا 

 ؤهمُتها بلى هظا اإلاؿخىي مً الخُىعة وألاهمُت.

                                                           
(
1
) Ibid,pp:196-197 

(
2
) Ibid,pp:198-200:  
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هػُض الهغاع الظي ًضوع مؼ الخهم بلى مؿخىي ؤغلى مً الخُىعة والتهضًض ألمىه الهىمي ؤو بياقت بلى طلَ، قةن ج

مهالخه الػلُا نض ًٍىن آلالُت الكػالت إلحباعه غلى الخىنل ؤو التراحؼ غً اإلاؿاع الظي ًخدغى قُه، وهظا ما نامذ 

 به الهىض ججاه بايؿخان.

ٍي، اجج هذ بايؿخان هدى زُاع الاخخىاء والتهضئت؛ خُث ٌػخبر لجىء مً حاهب آزغ، وبػض الًؿِ الهىضي وألامٍغ

الضولت بلى اهتهاج زُاع الاخخىاء والتهضئت إلخٍام الؿُُغة غلى مىنل الهغاع الظي جٍىن َغقا قُه ماقغا  غلى جىاقغ 

ًا منها إلاا ًمًٌ ؤن ًهىص بلُه  الىُت لضحها سػضم الخهػُض، ؤو صقؼ اإلاىنل بلى مؿخىي ؤغلى مً الخُىعة والػىل، بصعا

سغج اإلاىنل مً صائغة الؿُُغة غلُه، وطهابه في اججاهاث ًهػب الخٌهً بها الخها.
ُ
 هظا الخهػُض مً جضاغُاث، نض ج

-  :
ً
 الاؾخهُاب الؿُاس ي مً زالُ الضوع الهُنيزاهُا

 )ؤ( الضبلىماؾُت الهِىُت مً الخُاص بلى اإلاكاعيت

 في 
ً
ًاعحُل بالخُاص يما جم بُان طلَ ؾابها احؿم اإلاىنل الهُني في بضاًاجه ججاه بايؿخان قُما ًخػلو بإػمت 

ًاعحُل. بال ؤهه سػض طلَ حغي جدُى في  ٍي مً ؤػمت  الخدغى ألاولي للؿُاؾت الخاعحُت البايؿخاهُت ججاه اإلاىنل ألامٍغ

ًاعحُل، ؤ ٍي منها، وهي:اإلاىنل الهُني، ؾىاًء قُما ًخػلو بإػمت   و ألاػماث التي جم جىيُذ اإلاىنل ألامٍغ

ًمًٌ بحماُ الخدُى في اإلاىنل الهُني مؼ ألاػماث اإلاظًىعة مً زالُ  (1).2008، وؤػمت بىمباي غام 2001ؤػمت غام 

 ألاحي:

 

ًاعحُل:1  ( ؤػمت 

 ( واؾخئىاف اإلاكاوياث في LOCخثذ الهحن بايؿخان والهىض غلى اخترام زِ الؿُُغة )
ً
ونذ مبٌغ وقها

ض مً الخهػُض في ؤػمت  ًان هكىط الهحن غلى بايؿخان مكُضا في مىؼ اإلاٍؼ إلاًامحن بغالن الهىع. قكي هظا الؿُام، 

 ًاعحُل.

 :2001( ؤػمت غام 2

ش   بت الظي حلب ملُىن حىضي ونىاٍع ى الخغب الهٍغ  بلى الجهىص الضولُت إلاىؼ ؾِىاٍع
ً
اهًمذ الهحن ؤًًا

ألاؾلخت الىىوٍت بلى الخضوص في ؤغهاب هجىم للمدكضصًً البايؿخاهُحن غلى البرإلاان الهىضي في  هىضًت ناصعة غلى خمل

؛ خُث ؾاغضث الىالًاث اإلاخدضة في جيؿُو الىؾاَت بحن عئِـ الىػعاء الهىضي قاحباَي والغئِـ 2001 غام

 
ً
، لٌنهم هصخىا يال البلضًً البايؿخاوي بغوٍؼ مكغف. ويكل قاحباَي في مهابلت ؤن الهِىُحن لم ًلػبىا صوعا

ً
مهما

هت ؾلمُت. ؤعؾلذ بٌحن عئِـ مجلـ الضولت حكى عووـ جى بلى الهىض، وقاعيذ في  ت حمُؼ الهًاًا بٍُغ بدؿٍى

ٌُت إلعؾاُ ناصة ؤحاهب بلى يال البلضًً لغصغهم غً الخغب.  ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ

                                                           
(
1
)Waqas, Syed. Bukhari, Haider and Parveen, Tahira, “China’s Approach Towards Kashmir Conflict: 

A Viable Solution”, Journal of Professional Research in Social Sciences “JPRSS”, Vol.1,No.1, 
Minhaj University:Lahore – Pakistan, ,July 2014,pp: 17-18,22 
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 :2008( ؤػمت بىمباي غام 3

؛ قهض غمل  2008لىماؾُت مٍىيُت ؾحر مؿبىنت سػض هجماث مىمباي غام اهسٍغ اإلاؿاولىن الهِىُىن في صب 

هائب وػٍغ الخاعحُت الهُني زه ًافي يمبػىر زام في عخالث مٍىيُت بحن هُىصلهي وبؾالم ؤباص وخث غلى الخىاع في 

لهىض الهحن مداولت إللؿاء ألاغماُ الػضائُت سػض ؤن وؿو ونىع هجماث مخػضصة في مسخلل ؤهداء مىمباي. وهاقضث ا

بالًؿِ غلى بايؿخان لخهضًم اإلادكضصًً اإلاتهمحن بلى الػضالت. وخثذ بٌحن بؾالم ؤباص غلى بلهاء الهبٌ غلى 

.
ً
 (1)اإلادكضصًً ومهاياتهم، وهى ما قػلخه بايؿخان الخها

لضًلىماؾُت، ًمًٌ جكؿحر مىنل الهحن مً ألاػماث ألاهكت الظيغ، ؾىاء بالخُاص في البضاًت، او اؾخسضام ألاؾالُب ا

ًان مً حاهب الىالًاث اإلاخدضة في يىء غاملحن:  والتي لم جخًمً ؤقٍاال مً الًؿِ والتهضًض يما 

خػلو بسىف الهحن مً اهخهاُ الخُغف الاؾالمي مً بايؿخان بلى الهحن،  - : غامل حُىؾُاس ي: ٍو الػامل ألاُو

بت مً الخضوص مؼ بايؿخان، في خاُ خىلذ وجدضًضا بلى مؿلمي ؤلاٌؿىع في ؾغب الهحن في مهاَػت ؾٌُُاوـ  الهٍغ

 الهحن الًؿِ او اؾخسضام ؤلايغاه ججاه بايؿخان في اػماتها مؼ الهىض.

الػامل الثاوي: غامل ؾُاس ي صولي: وطلَ مً زالُ جإزحر الهىض والىالًاث اإلاخدضة في الاؾخجابت الضولُت الػامت  -

ًاعحُل؛ خُث  ًضا إلاىنل الهىض  لألػماث اإلاظًىعة ، زانت في ؤػمت  بضا الغؤي الػالمي مخدحًزا سكٍل واضح ، و مٍا

غ ألاولُت اإلاخػلهت باألػماث. وهظا ما صقؼ الهحن لخبني ألاؾالُب التي جم طيغها ؾابها بحن  بالىظغ مً زالُ الخهاٍع

 بايؿخان والهىض.

 الاسحقطاب الجيوستراثيجي ■

جُىؾتراجُجي بإسػاصه الثالزت: الجُىانخهاصي، الجُىؾُاس ي، ؾِؿلِ الجؼء الخالي الًىء غلى حاهب الاؾخهُاب ال

والجُىغؿٌغي، وؤزغ طلَ في الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت. يما ؾِخدضص هظا الاؾخهُاب مً زالُ الضوع الهُني 

 خهغا .

-  :
ً
 ( ”China-Pakistan Economic Corridor”CPEC)مكغوع اإلامغ الانخهاصي الهُني البايؿخاوي: ؤوال

 )ؤ( الخػٍغل باإلاكغوع وؤهمُخه 

غ الُغم، CPECالبايؿخاوي ) -ٌػض اإلامغ الانخهاصي الهُني   بحن الهحن وبايؿخان لخٍُى
ً
 مخباصال

ً
( مكغوغا

اصة قغم ألاغماُ في بايؿخان. ٌؿمذ  غ الهضعة غلى الاجهاُ،  CPECوالؿٌَ الخضًضًت، واإلاىاوئ بهضف ٍػ بخٍُى

، حهضف هظا اإلاكغوع، وهى مكغوع نُمخه والُانت للمغايؼ الانخهاصًت اإلاخ
ً
 46ػُكت للُانت في بايؿخان. حؿغاقُا

ٍي، بلى عبِ   Gwadarبلى مُىاء  Gilgit-Baltistanفي الهحن مً زالُ  Xinjiang، في مهاَػت Kashgarملُاع صوالع ؤمٍغ

الهحن باإلادُِ  CPECوع . ؾحربِ مكغ 2030مؿاقت زالزت آالف يُلىمتر وؾٌُخمل في غام  CPECفي بايؿخان.، ٌؿُي 

                                                           
(
1
)I-wei Jennifer, Chang, China’s Kashmir Policies and Crisis Management in South Asia”, Peace 

Brief, United State - Institute Of Peace: Washington-D.C, February 2017,pp:2-3 
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ًان مًُو ملها  لىاعصاث الُانت بطا 
ً
 زاهُا

ً
ها مىذ ٍَغ ٌػاوي مً الخىجغاث اإلاتزاًضة بحن الىالًاث اإلاخدضة  (1)الهىضي ٍو

الكٍل الخالي ًبحن  (2).في ؾغب الهحن Xinjiangبالىنُى بلى ألاؾىام اإلاكخىخت إلاهاَػت  CPECوالهحن. يما ٌؿمذ 

 ؤغاله بامخضاصجه الجؿغاقُت بحن الهحن وبايؿخان.اإلاكغوع اإلاظًىع 

للصين وبالسحان  ” CPEC ”اإلامر الاقحصادي 2-الشهل
(3)

 

 

 

 

 

 

 

)ب( جإزحر 

 اإلاكغوع في الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت:

 قُما ًخػلو بالهًُت  CPECؾٍُىن لـِ 
ً
سػٌ الاوػٍاؾاث في الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت، وجدضًضا

ت في الجؼء اإلاخىاػع غلُه بحن الهىض وبايؿخان؛ خُث ؾٍُىن الاوػٍاؽ الغئِس ي مً زالُ ؤن اإلامغ ًمغ سكٍل  الٌكمحًر

ػض مىُهت هؼاع  ؤؾاس ي غبر مىُهت حُلجُذ بالدؿخان في قماُ بايؿخان التي جيخمي بلى مىُهت حامى 
ُ
ويكمحر التي ح

بحن الهىض وبايؿخان؛ وهظا ما ٌػُي بايؿخان قػالُت ؤيبر مً الىاخُت الجُىؾتراجُجُت في نًُت يكمحر. وؾدؿكُض 

 مً نبل الهحن، وؾخػمل غلى صغم CPECبايؿخان سؿماخها للهحن بةوكاء 
ً
ا  ومػىٍى

ً
؛ خُث ؤجها ؾدخلهى الضغم ماصًا

 (4)ها بهىة في حضُو ؤغماُ الؿُاؾت الضولُت..نًُت يكمحر اإلاخىاػع غلي

: الخػاون الهُني -
ً
 (Gwadarالبايؿخاوي في مُىاء حىاصاع) -زاهُا

                                                           
( ممر مائي يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة األندونيسية، يصل بين بحر أمدان في المحيط 1)

 الهندي من جهة الشمال الغربي، وبين بحر الصين من جهة الجنوب الشرقي. 
(
2
) Arif , Malik, Ahmad and Hussain, “China-Pakistan Economic Corridor: Impact on Regional Stability 

of South Asia”, International Journal of Political Science and Development”, Academic Research 

Journals Publishers,Vol. 5(6), October 2017 ,:Delta State, Nigeria,pp: 194-195 

 

(
3
)Massive Chinese investment is a boon for Pakistan(Sep 9th 2017),analysis The Economist, 

Retrieved on 4/1/2020 from:  

https://www.economist.com/asia/2017/09/09/massive-chinese-investment-is-a-boon-for pakistan 

(
4
)VarShney, Shere (March-2018), “How CPEC Affected The Indian Economy”, International Journal of 

Scientific & Engineering Research,Volume 9,Issue 3,942 ISSN 2229-5518 IJSER © 

2018,Retrieved on 19/1/2020 from: http://www.ijser.org pp:951-952 

 

https://www.economist.com/asia/2017/09/09/massive-chinese-investment-is-a-boon-for-pakistan
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 )ؤ( ألاهمُت الجُىؾتراجُجُت إلاُىاء حىاصاع في الخػاون البدغي بحن الهحن وبايؿخان:

بلىقؿخان. ايدؿبذ حىاصاع  ًهؼ مُىاء حىاصاع في الؿاخل الجىىبي الؿغبي للبدغ الػغبي في مىُهت حىاصاع في

و عئِس ي إلمضاص الىكِ في الػالم.. غىض ايخماله، ؾٍُىن عنًُضا  ت يبىابت إلاًُو هغمؼ، وهى ٍَغ مٍاهت الهُػت اإلاغيٍؼ

ا مهما لبايؿخان يمُىاء بضًل ؛ خُث حػغى مُىاء يغاحص ي لتهضًض مؿخمغ بالخهاع مً نبل الهىض في  ًُ اؾتراجُج

 غً يغاحص ي ؤنل غغيت ألي تهضًض هىضي. 470ن مُىاء حىاصاع الظي ًبػض اإلااض ي. مً هاخُت ؤزغي، قة
ً
 يُلىمترا

 )ب( أهمية اإلايىاء لبالسحان في عالقتها مع الهىد من الىاحية الجيوستراثيجية

( ًىقغ اإلاُىاء لٍل مً الهحن وبايؿخان خماًت ؤوعانهما اإلاالُت والانخهاصًت ججاه الهىض؛ خُث ؾُهلل 1

اجُجي بحن الهحن وبايؿخان في حىاصاع في جهاًت اإلاُاف مً هُمىت الهىض وجكىنها في اإلاىُهت الخػاون الاؾتر 

ت في بدغ الػغب.  ت الخجاٍع  مً الىاخُت الجُىانخهاصًت؛ وطلَ بالؿُُغة غلى خغيت اإلاالخت البدٍغ

ؿخٌمل اإلاُىاء بإياقت وخضة صقاع حىي خضًثت، ومُاع صولي مً الضعحت ألاولى ناص2 ٌُ ع غلى الخػامل ( ؾىف 

 يض الهىض .
ً
ا  غؿٌٍغ

ً
 مؼ زضمت بًغبام. وهظا ما ًىقغ لبايؿخان صغما

ت 3 ت في الجاهب البدغي مً وحهت هظغؾالح البدٍغ  مً الىاخُت الجُى غؿٌٍغ
ً
 مثالُا

ً
( ًهضم مُىاء حىاصاع مٍاها

ب والخلُج الػغبي، البايؿخاوي، بط ٌؿاغض في الخدهو مً مغانبت الخهامُم الخىؾػُت الهىضًت في بدغ الػغ 

ت مؼ الهىض. ت البدٍغ  والتي جازغ ؾلبُا غلى بايؿخان في خاُ اإلاىاحهت الػؿٌٍغ

ملُىن صوالع مؼ الهحن، والتي حكمل بىاء ؤعبؼ قغناَاث مً  600( ونػذ بايؿخان غلى نكهت صقاع بهُمت 4

غ عنُل مُىاء حىاصاع ويغاحص ي وههل جٌ F-22Pَغاػ  ت البايؿخاهُت، وجٍُى ىىلىحُا ؤلاهخاج ألانلي للبدٍغ

لألؾُُى البايؿخاوي الخضًث؛ قهظا الخػاون البدغي الهُني البايؿخاوي اإلاكترى ؾٍُىن بضوعه نىة 

 (1)هائلت إلاىاحهت الىكىط الهىضي في اإلادُِ الهىضي وبدغ الػغب.

ة   ثالثا: الاسحقطاب في مجال الخسلح الىووي وثنىولوحيا الفضاء ذات ألابعاد العسنٍر

 الاسحقطاب في مجال الخسلح الىووي ■ 

: الاجكانُت الىىوٍت بحن الىالًاث اإلاخدضة والهىض غام  -
ً
 2008ؤوال

خي لالثفاقية  )أ( اإلاسار الحاٍر

ٍي غلى الاجكانُت الىىوٍت اإلاضهُت التي حؿمذ للهىض سكغاء 2008ؤيخىبغ  1في  ، واقو مجلـ الكُىر ألامٍغ

ٍي حىعج صبلُى بىف غلى 2008ؤيخىبغ،  8الىالًاث اإلاخدضة. في الىنىص الىىوي والخٌىىلىحُا مً  ، ونؼ الغئِـ ألامٍغ

ُلو  ٍي، لُهبذ ناهىًها، ٍو ٌُت، والظي واقو غلُه الٍىوؿغؽ ألامٍغ ؼ الخام بالهكهت الىىوٍت الهىضًت ألامٍغ الدكَغ

                                                           
(
1
)Khan, Zahid Ali and Ahmad, Shabir, “New Trends in Sino-Pak Defence and Strategic Relations 

since 9/11: Indian Concern”, Journal Of South Asian Studies, Vol.30,No.2,Centre for South Asian 
Studies,University of Punjab:Pakistan, July – December 2015, pp:251-252 
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اع ألاؾلخت الىىوٍت، لبىاء مكاغالث غلُه في الىالًاث اإلاخدضة والهىض ناهىن اإلاىاقهت غلى الخػاون الىىوي وغضم اهدك

ٌُت مً ؤحل الػمل غلى بىاء اإلاكاغالث 2009هىوٍت في الهىض. في ًىلُى  ًاث ألامٍغ ، ازخاعث هُىصلهي اإلاىنػحن للكغ

 (1)الىىوٍت.

 

 

 )ب( جسليط الضوء على الاثفاقية:

 الخالُت:جٌمً ؤهم مًامحن الهكهت الىىوٍت بحن الىالًاث اإلاخدضة والهىض في الجىاهب 

ت. -1  الاجكام غلى غضم غغنلت، ؤو الخضزل في بغهامج الهىض الىىوي ألؾغاى غؿٌٍغ

ت مً ؤحل ببغام اجكام  -2 ًالت الضولُت للُانت الظٍع ؾدؿاغض الىالًاث اإلاخدضة الهىض في الخكاوى مؼ الى

 بمضاصاث الىنىص الخام بالهىض.

غ اخخُاَُاث اؾتراجُ -3 جُت مً الىنىص الىىوي للىناًت مً حػُل الامضاصاث ؾخضغم واقىًُ هُىصلهي بخٍُى

 في اإلاؿخهبل.

 اجكو البلضان غلى حؿهُل الخجاعة الىىوٍت بُنهما بما ًسضم الهىاغاث واإلاؿتهلٌحن. -4

 جخكو الهىض والىالًاث اإلاخدضة غلى ههل اإلاىاص، واإلاػضاث الىىوٍت وؾحر الىىوٍت. -5

غ، و  -6 الخهمُم والبىاء، والدكؿُل والهُاهت، واؾخسضام اإلاكاغالث ٌكمل هُام الهكهت البدث والخٍُى

 الىىوٍت، وججاعب اإلاكاغالث، وبًهاف الدكؿُل.

ؾٍُىن للىالًاث اإلاخدضة الخو في َلب بغاصة الىنىص الىىوي والخٌىىلىحُا، لٌنها ؾخػىى الخٍالُل التي  -7

 جٌبضتها هدُجت لهظا ؤلاػالت.

اى مجمىغت مىعصي اإلاىاص الىىوٍت إلاؿاغضة الهىض غلى الىنُى الٍامل بلى حػمل الىالًاث اإلاخدضة غلى بقغ  -8

ًاث في  ؾىم الىنىص الضولي، بما في طلَ الىنُى اإلاىزىم واإلاؿخمغ واإلاخىانل بلى بمضاصاث الىنىص مً قغ

.  غضة صُو

ض مً ال -9 غ مٍؼ خػاون في هظا نُام يال البلضًً بدكٌُل لجىت مكتريت لخىكُظ الاجكام الىىوي اإلاضوي وجٍُى

 اإلاجاُ.

ًمًٌ ههل الخٌىىلىحُا الىىوٍت الخؿاؾت واإلايكأث الىىوٍت واإلاٍىهاث الغئِؿُت الهامت سػض حػضًل  -10

 الاجكانُت.

ىُت حضًضة مسههت إلغاصة مػالجت اإلاىاص الىىوٍت اإلادمُت بمىحب يماهاث  -11 ؾخيص ئ الهىض ميكإة َو

ت. ًالت الضولُت للُانت الظٍع  (2)الى

                                                           
(
1
)Nazir, Yassir and Ahmad Bhat, Sameer, “post 9/11 Indo-US Strategic Relationship: An Analysis”, 

International Journal of Research in Social Sciences”IJRSS”,Vol.1,Issue.5, Pakistan-Islamabad, 
February 2015, p:365 

(
2
) Ibid,p:366 
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 )ج(آلاثار اإلاترثبة على الصفقة بشأن الهىد:

 اؾتراجُجُت للهىض. منها:
ً
ػخبرالاجكانُت ؤيثر مً مجغص الُانت الىىوٍت للهىض، طلَ ؤن لها آزاعا

ُ
 ح

ً ولضحها صوع 1 ( الاجكانُت هي هخاج اغتراف الىالًاث اإلاخدضة بإن الهىض نىة عئِؿُت في الهغن الخاصي والػكٍغ

اع الاؾ تراجُجي آلاؾُىي الىاش ئ. مً اإلاخىنؼ غلى هُام واؾؼ ؤن ًٍىن الهغن الخاصي خُىي في ؤلَا

ً هى الهغن آلاؾُىي، وؤن الهىي الغئِؿُت في هظا الهغن ؾخٍىن الىالًاث اإلاخدضة والهحن وعوؾُا  والػكٍغ

ت ووا  ؾػت مؼ الهىض. والُابان والهىض. وبالخالي، مً اإلاهم اؾتراجُجُا للىالًاث اإلاخدضة ؤن جٍىن لها غالنت نٍى

ٌُت جإحي في مهلخت الهىض، مً زالُ اغتراف الهكهت بالهىض يهىة  -( بن الاجكانُت الىىوٍت الهىضًت2 ألامٍغ

ٌُحن إلاىؼ الاهدكاع الىىوي.  ًاهذ مهضع نلو يبحر للمؿاولحن ألامٍغ  هىوٍت والتي 

الىىوي، قهض عقًذ الهىض صائًما الخىنُؼ ( حؿدبػض الاجكانُت اؾخثىاء الهىض مً الىظام الضولي إلاىؼ الاهدكاع 3

غلى مػاهضة غضم اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت ألجها مػاهضة ؾحر مخٍاقئت، ولًٌ مً اإلاكاعناث ؤن هظه الهكهت 

 (1)حػؼػ قٌغة الؿغب اإلاخمثلت في بمٍاهُت نُامها باؾخثىاءاث مً اإلاػاهضة.

ؾخمًٌ الهىض مً الخهُى غلى ًىعاهُىم مسهب لتزوٍض ( حػىص الاجكانُت الىىوٍت بالكائضة غلى الهىض ألجها 4

مكاغالتها الىىوٍت بالىنىص، والخهُى غلى مكاغالث هىوٍت مً الؿىم الضولُت، واإلاكاعيت في البدث 

غ الىىوي الضولي.  (2)والخٍُى

 )د( اوعهاسات الاثفاقية على بالسحان ودور الاسحقطاب الصيني في الحعامل معها.

 ( الاوػٍاؾاث: 1

وضح اإلاؿاولىن البايؿخاهُىن بإن الاجكانُت ؾخدغع الُىعاهُىم اإلادلي الهىضي لألؾلخت، مما ًخُلب مً بايؿخان 

ىُت  ت للمداقظت غلى الخىاػن في هظا اإلاجاُ. ونض ؤغلىذ هُئت الهُاصة الَى اصة نضعتها غلى بهخاج اإلاىاص الاوكُاٍع ٍػ

الاؾخهغاع الاؾتراجُجي بحن الهىض وبايؿخان؛ ألهه ؾُمًٌ الهىض مً  البايؿخاهُت في ؤن الاجكانُت ؾٍُىن لها آزاع غلى

ت وألاؾلخت الىىوٍت مً اإلاكاغالث الىىوٍت ؾحر اإلادمُت.  (3)بهخاج يمُاث يبحرة مً اإلاىاص الاوكُاٍع

، هى يمان ؾالمتها ؤلانلُمُت يض ؤي تهضًض  
ً
ًان الهضف ألامني ألاؾاس ي لبايؿخان صائما بياقت لظلَ، قهض 

صي مً حاعتها الكغنُت. قهض عؤث بايؿخان ؤن هظا التهضًض جًاغل سؿبب الكغايت الاؾتراجُجُت بحن الهىض وحى 

ٌُت، والتي ؾٍُىن له جإزحر ياع غلى اؾخهغاع الغصع في  والىالًاث اإلاخدضة ، سؿبب جكػُل الهكهت الىىوٍت الهىضًت ألامٍغ

                                                           
(
1
) Ibid,pp:367-368 

(
2
) Jaspal, Zafar Nawaz, “The Indo-US Strategic Relationship and Pakistan's Security”, Research 

Report, south asian strategic stability institute,UK ,pp:23-24 
(
3
)Squassoni, Sharon, The U.S-Indian Deal and Its Impact (2010), Arms Control Association,Retrieved 

on 6/1/2020 from: https://www.armscontrol.org/act/ 

2010_7-8/squassoni 
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ت حمُؼ الخُاعاث اإلاخاخت، بما في طلَ جدالل اؾتراجُجي حىىب آؾُا. وفي هظه الخالت، ؾخًُغ بايؿخان بلى مماعؾ

 (1)في هُام ممازل مؼ الهىي الٌبري ألازغي مثل عوؾُا والهحن.

: الدور الصيني في مساعدة بالسحان في الخسلح الىووي -
ً
 ثاهيا

اعة الغئِـ البايؿخاوي آهظاى، بغوٍؼ  ًاهذ ٍػ سػض جىنُؼ الاجكانُت الىىوٍت بحن الهىض والىالًاث اإلاخدضة، 

ٍي  مكغف، للهحن، بمثابت جإيُض إلخُاء الخػاون الىىوي بحن البلضًً. يما لم جغخب الهحن باالجكام الىىوي ألامٍغ

ُاؾُت في اإلاىُهت. وهٌظا، واقهذ الهحن غلى الهىضي بدماؾت يبحرة؛ ألن الهكهت نىيذ َمىخاث الهحن الؿ

ىُت الىىوٍت الهِىُت  ذ قغيت الهحن الَى تهضئت مساوف بايؿخان سكإن الخىاػن الىىوي ؤلانلُمي اإلاخؿحر. اهسَغ

(CNNC :التي جضًغها الضولت في الهحن في بىاء مكاغالث هىوٍت لبايؿخان )(2) 

. ونض جم بىاء هظه اإلاكاغالث بمىحب Chashma 4و Chasma 3قهض نامذ ببىاء مكاغلحن هىوٍحن في بايؿخان، 

غلى الخىالي، وجضًغها هُئت الُانت  2003و 1991اجكانُاث الخػاون الىىوي بحن الهحن وبايؿخان اإلاىنػت في غامي 

ت البايؿخاهُت )  CNNC، والتي بمىحبها جهىم 2009ؾبخمبر  30(. جم جىنُؼ اجكانُت ؤزغي بحن البلضًً في PAECالظٍع

ٍي. وبالخالي، قةن الهحن لً جؼوص  1.7مُجا واث بخٍلكت  320بخىقحر الىنىص لهظًً اإلاكاغلحن بُانت  ملُاع صوالع ؤمٍغ

ا. مً هاخُت زاهُت، جم جىنُؼ نكهت ؤزغي بحن هُئت الُانت  ًً ونىص اإلاكاغالث بالىنىص قدؿب، بل جمُى بىائها ؤً

ت البايؿخاهُت ) اعة الغئِـ ػعصاعي للهحن،  2010( في ماعؽ ZECلهىضؾُت )( وقغيت حكىوـ ًىان اPAECالظٍع زالُ ٍػ

 لهظه الهكهت:
ً
 ووقها

مُجاواث في بايؿخان. هظه الهكهت هي عص مباقغ غلى  1وغضث الهحن ببىاء مكاغل هىوي آزغ بهضعة  - 

 الاجكانُت الىىوٍت بحن الهىض والىالًاث اإلاخدضة. 

 ؾِخم جؼوٍض بايؿخان بهغوى وجٌىىلىحُا ومغاقو للتريُب.  -

، غىضما ؤغلىذ الهحن غً  بُؼ 2010خضر جُىع آزغ في الػالناث الاؾتراجُجُت بحن البلضًً في ؾبخمبر 

في اإلاائت مً  82مكاغلحن بياقُحن إلهخاج اإلاُاه الثهُلت للبلىجىهُىم بلى بايؿخان؛ خُث نضمذ الهحن 

ل   ؾىت. 20ملُاع صوالع لبايؿخان يهغوى مِؿغة مضتها  1.912البالـ بحمالي الخمٍى

ؼ الُانت الىىوٍت في يغاحص ي. يما  6.5مً حاهب آزغ، نامذ الهحن بخهضًم نغى بمبلـ  ملُاع صوالع لبىاء مكاَع

ىُت للخػاون الىىوي ) ؼ بمكاغلحن حضًضًً ؾحر CNNCنامذ قغيت الهحن الَى ل اإلاكاَع  Chasma 3( بخمٍى

مُجاواث؛ خُث ؾخٍىن َانت ًل مً الازىحن ؤيبر مً الُانت اإلاجمػت  1100.  ، جبلـ َانت ًل منهما Chashma 4و

                                                           
(
1
)Kumar, Ajay and Kalis, Naseer Ahmed, “Pakistan and Chinese Response to Indo-US Nuclear Deal”, 

American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences”AIJRHASS”, 
Vol.3 ,Issue.9, Georgia-USA, 2015,,pp: 261-262 

(
2
)Alka,Jauhari ,”India-Pakistan reltions: International implications”,Asian Social Science Journal,Vol 

9,No.1,Canadian Center of Science and Education,Canada,2013,p:45 
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نكهت لبىاء مكاغلحن هىوٍحن حضًضًً في  CNNC، ونػذ 2011وفي قبراًغ  (1)لجمُؼ اإلاكاغالث الػاملت في بايؿخان.

 (2)مُجاواث. 300بايؿخان بُانت 

 

ة ■  الاسحقطاب في مجال ثنىولوحيا الفضاء ذات ألابعاد العسنٍر

:  الوالًات اإلاححدة والهىد  -
ً
 أوال

واقهذ الىالًاث اإلاخدضة غلى مؿاغضة الهىض في مجاُ جٌىىلىحُا الكًاء وعزهذ ؤهظمت الهمغ الهىاعي 

ىج بمىظمت ؤبدار الكًاء الهىضًت إلوكاء ؾاجل اجهاالث. خهلذ هُىصلهي غلى ما ؤعاصث غىضما  الخاسػت لكغيت بٍى

الم الكًائي، وفي ؾاخت الكًاء  نغعث الضولخان بىاء غالناث ؤوزو في اؾخٌكاف الكًاء واإلاالخت الكًائُت وؤلَا

ت. وانًػا، مً اإلاؿخدُل الكهل بحن بغهامج بَالم الكًاء "اإلاضوي" الهىضي  سها البالِؿدُت  -الخجاٍع  -خايىت نىاٍع

ًمًٌ عئٍت الخػاون في مجاُ الدؿلح طو الػالنت بخٌىلىحُا الكًاء مً زالُ الجىاهب غً بغهامجها الػؿٌغي. 

 الخالُت:

( ؤصي الخػاون الخٌىىلىجي الػالي مؼ الىالًاث اإلاخدضة في مجاُ جٌىىلىحُا الكًاء ومجاالث جٌىىلىحُت 1 

ش بالِؿدُت مخىؾُت اإلاضي.   ؤزغي، بلى ان جُىع الهىض ؤؾلخت هىوٍت ونىاٍع

ًا2 ش مخىؾُت اإلاضي حػاوي مً سػٌ الؿلبُاث، قمؼ (  الم الكًائُت الهىضًت والهىاٍع هذ مغيباث ؤلَا

الناث الكًائُت في جدؿحن  الخػاون مؼ الىالًاث اإلاخدضة، ًمًٌ ؤن جهضم اإلاؿاغضة الهىضؾُت في ؤلَا

ش الهىضًت.  مىزىنُت الهىاٍع

ش ( ؾِؿاغض الخػاون مؼ الىالًاث اإلاخدضة في هظا 3          اصة اهخمام الهىض اإلاػلً خُى خمىالث الهىاٍع اإلاجاُ في ٍػ

ل سػٌ غىانغ جٌىىلىحُا ألانماع الهىاغُت بلى الاؾخسضام الػؿٌغي.   بغئوؽ خغبُت هىوٍت مخػضصة مً زالُ جدٍى

( بن جهضًم اإلاؿاغضة للهىض في ؤهىاع مػُىت مً جٌىىلىحُا ألانماع الهىاغُت، مثل اليكغ آلالي للهُاًل في 4

لت اإلاضي. وفي  ش الهىض الٍُى غ وؾائل الازترام اإلاؿخسضمت في نىاٍع الكًاء، ًمًٌ ؤن ٌؿاغض في جٍُى

الم، ؤو مغخلت  ش الخهم في مغخلت ما نبل ؤلَا ض نضعة الهىض غلى جضمحر نىاٍع الىنذ هكؿه، ؾتًز

ؼ.  (3)الخػٍؼ

 

 

                                                           
(
1
) Khan, Zahid Ali and Ahmad, Shabir, New Trends in Sino-Pak Defence and Strategic Relations 

since 9/11: Indian Concern, pp:254-255 
(
2
) Alka,Jauhari, India-Pakistan reltions:International implications,p:45 

(
3
)Jaspal,Zafar Nawaz,The Indo-US Strategic Relationship and Pakistan's Securit,pp:26-27 
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: الصين وبالسحان  -
ً
 ثاهيا

ٍي   غلى الخػاون ألامٍغ
ً
ُ في مجاُ الدؿلح طو الػالنت بخٌىىلىحُا الكًاء، وما ٌػٌؿه الهىضي في مجا –عصا

هظا الخػاون مً ؤزاع ؾلبُت مً الىاخُت الاؾتراجُجُت غلى بايؿخان، قهض نامذ الهحن بخهضًم اإلاؿاغضة لبايؿخان؛ 

غ نضعتها في اإلاجاُ اإلاظًىع؛ إلاىاحهت تهضًضاث الهىض في خاُ ونىع مىاحهاث بُنهما:  مً ؤحل جٍُى

غ اجهاالث بايؿخان الكًائُت، زانت الهمغ الهىاعي ؾاهم - ذ الهحن يثحًرا في صغم بايؿخان في جٍُى

PAKSAT-IR،  ًوهي وسخت مُىعة مPAKSAT-1  واؾخمغ الخػاون بلى ان جم  بَالم نمغ 2008في ؤيخىبغ .PAKSAT-IR  في

. ًبلـ َُى صوعة خُاة هظا Sichaunفي مهاَػت  Xichangمً نبل الهحن بىجاح ، مً مغيؼ بَالم  2011ؤؾؿُـ  11

ىهل البُاهاث الؿُبراهُت، بلى  15الهمغ الهىاعي   ىهل ؤلاقاعاث ٍو ػمل غلى بث اإلاػلىماث اإلاخلكؼة، ٍو غاًما، َو

هُا. ونض جم جهيُػه  ت وؤلاهترهذ وقبٍاث الٍابل، مً زالر ناعاث: آؾُا وؤوعوبا وؤقٍغ ىهاث والهىىاث الغاصًٍى الخلكٍؼ

بالخيؿُو مؼ بايؿخان في ماؾؿت  -وهي ماؾؿت صقاغُت  - (CGWIC)ؾىع الهحن الخػاون الهىاغت  مً نبل ماؾؿت

 .2011، في ًىلُى (SUPARCO)ؤبدار الكًاء والؿالف الجىي الػلىي 

ًدخىي هظا الهمغ الهىاعي غلى محزاث مغانبت مضمجت غلى اإلاؿخىي الػؿٌغي، ًخم الخدٌم قيها مً زالُ  - 

 . (1)التي ؤوكإتها بايؿخان بمؿاغضة الهحن. (SGS)ىاغُت مدُت ألانماع اله

ؾُىقغ الخػاون مؼ الهحن في مجاُ جٌىلىحُا الكًاء طاث البػض الػؿٌغي مؼاًا اؾتراجُجُت للهىاث  - 

 باإلااؾؿاث ألازغي في بايؿخان مثل  SUPARCOاإلاؿلخت البايؿخاهُت؛ بط جغجبِ 
ً
 وزًُها

ً
ا
ً
اإلاظًىعة ؾابها، اعجباَ

ًاهىجا  ش  (،KRL)مسخبراث ؤبدار  ش البايؿخاهُت بإهىاغها اإلاسخلكت، زهىنا الهىاٍع اإلاؿاولت غً بغهامج الهىاٍع

 (2)البالِؿدُت الهاصعة غلى خمل عوئؽ هىوٍت

وهات اإلاسحقبلية للعالقات بين   بالسحان والهىد.رابعا: السيىاٍر

ًي  ىهاث في الػالناث اإلاؿخهبلُت بحن الهىض وبايؿخان في يىء الاؾخهُاب الؿلى ى ؤو ؾِىاٍع بضاًت، ونبل ويؼ ؾِىاٍع

ى في مؿخهبل الػالناث بحن الضُو سكٍل غام:   الضولي، ججضع ؤلاقاعة سكٍل مىحؼ بلى ؤقٍاُ الؿِىاٍع

ى ؤلاججاهي ؤو الخُي: وهى الظي ًهغ 1 باإلاداقظت غلى الىيؼ الهائم للظاهغة الضولُت في اإلاؿخهبل، مما  ( الؿِىاٍع

 ًخُلب بؾهاٍ زُي للهىعة الغاهىت للظاهغة غلى اإلاؿخهبل.

                                                           
(
1
) Khan, Shabir, Zahid Ali and Ahmad, , New Trends in Sino-Pak Defence and Strategic Relations 

since 9/11: Indian Concern, pp: 255-256 
(
2
)Ali, Ghulam(9 September 2011), China-Pakistan space technology cooperation, East Asia Forum, 

Retrieved on 11/1/2020 from: https://www.eastasiaforum.org /2011/09/09/china-pakistan-space -

technology-cooperation/ 

 

https://www.eastasiaforum.org/
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ى الؿابو،ألهه ًغيؼ غلى قٌغة بخضار سػٌ ؤلانالخاث غلى الظاهغة 2 ى ؤلانالحي: وهى غٌـ الؿِىاٍع ( الؿِىاٍع

جلَ ؤلانالخاث بغاصة جغجِب في الهغمُت الؿلمُت للمخؿحراث اإلاخدٌمت  الضولُت اإلاضعوؾت يمُا وهىغُا.مما نض ًىجم غً

 في ؾُاناث جُىع الظاهغة مدل الضعاؾت والخدلُل.

ىهحن 3 ض بخضار نُُػت مؼ الؿُاناث التي جخًمنها الؿِىاٍع ى الظي ًٍغ ى الخدىلي ؤو الغاصًٍالي: وهى الؿِىاٍع ( الؿِىاٍع

ىيؼ الهائم ؤو بصزاُ سػٌ الخػضًالث ؤو ؤلانالخاث غلى الظاهغة اإلاضعوؾت، آلاهكتي الظيغ. بط ًغقٌ البهاء غلى ال

بل ًظهب بلى ؤسػض مً طلَ جماما. خُث ًغيؼ غلى قٌغة الخؿُحر الجظعي الػمُو للظاهغة اإلاضعوؾت صازلُا وزاعحُا مً 

ا  الؿُام الػام للظاهغة مدل زالُ ؤزظه سػحن الاغخباع اإلاخؿحراث الهلُلت الاخخماُ، والتي بةمٍاجها ؤن حؿحر حظٍع

.)الضعاؾت في خالت خضوثها
1

( 

ى )الاججاهي ؤو الخُي( غلى الكٍلحن الثاوي والثالث في  بىاء غلى ما ؾبو، ًمًٌ جغحُذ الكٍل ألاُو مً الؿِىاٍع

ي الضولي؛ وطلَ ببهاء الىيؼ الهائم بحن  الضولخحن مؿخهبل الػالناث بحن بايؿخان والهىض في يىء الاؾخهُاب الؿلًى

ت جبػا لالغخباعاث ألاجُت: اجُت، والػؿٌٍغ اث الؿُاؾُت والهٍى  مً زالُ الخىاقـ والهغاع غلى اإلاؿخٍى

دل بلى آلان، وهي نًُت ظلذ مىيؼ زالف مىظ  ًُ )ؤ( الجزاع اإلاؿخمغ خُى يكمحر، مىظ اؾخهالُ بايؿخان، والظي لم 

ًان هظا الجزاع هى الؿبب الغئِس ي لثالر خغو  (  بحن البلضًً. وال ًمًٌ ألي مً 1971و 1965و 1948ب )طلَ الخحن. 

الجاهبحن الخىاُػ غً يكمحر؛ قالجاهب الهىضي، ًغي بإن الؿماح بدضور الاهكهاُ في يكمحر نض ًبرع الخُىة ألاولى 

ػت لألنلُاث ألازغي باإلاُالبت باالهكهاُ . ؤما الجاهب البايؿخاوي ، قةهه هدى الخكٌَ الضازلي للهىض؛ بدُث ًهبذ طَع

ت اإلاؿلمت في اإلاىاَو اإلاخازمت لبايؿخان في يكمحر، قةهه  ًغي وبؿبب الًؿٍى الكػبُت الكضًضة، ووحىص ألايثًر

ًجب يمها بلى بايؿخان. وبالخالي، لم جًٌ ؤي مً الضولخحن غلى اؾخػضاص لخهضًم جىاػالث سكإن يكمحر سكٍل حؼئي 

 ؤلاًضًىلىحُت الكغغُت التي جإؾؿذ غليها الضولخان.ألؾباب بؾتراجُجُت، ؤو سكٍل يلي، ألن هظا ؾيهضص 

ت، وهي مضقىغت اليدؿاب  )ب( مؿإلت اإلاػًلت ألامىُت: قالضُو حكػغ بالهلو بػاء ؤمنها في البِئت الضولُت الكىيٍى

جبرهم  ض مً الهىة مً ؤحل جإمحن هكؿها. وهظا بضوعه ًجػل الجحران والخهىم ًدؿىن ؤيثر باوػضام ألامً، ٍو اإلاٍؼ

ػخبر الترايُب غل
ُ
ى الاؾخػضاص لألؾىؤ؛ مما ًاصي بلى جالخو الخلهت اإلاكغؾت لترايم ألامً والؿلُت. مً حاهب آزغ، ح

حن الخهلُضي والىىوي مً زهائو اإلاػًلت ألامىُت، وهظا ًظهغ حلُا في  ت وؾباناث الدؿلح غلى اإلاؿخٍى الػؿٌٍغ

ًاف بلى طلَ في هظا الؿُام، وهى مً الػالناث بحن بايؿخان والهىض، زانت في  مجاُ ؾبام الدؿ لح الىىوي. ٍو

ض الضًىامُاث ألامىُت في حىىب آؾُا، وحىص ازىحن مً مىاقس ي ألامً: ألاُو هى الهىض وبايؿخان،  الػىامل التي حػّهِ

بُل وآلازغ الهىض والهحن. بطا نامذ الهحن ببىاء الؿالح ؤو الضقاع مً ؤحل جإمحن هكؿها يض الىالًاث اإلاخدضة غلى ؾ

اإلاثاُ، قؿىف ًىظغ بليها غلى ؤجها تهضًض مً حاهب الهىض التي نض جغص مً زالُ حػضًل نضعاتها الهجىمُت ؤو الضقاغُت. 

وهظا بضوعه ؾيهضص بايؿخان التي ؾترص مً زالُ حػضًل مىنكها ونضعاتها. وباإلاثل، قةن الخدالل البايؿخاوي الهُني 

                                                           
 23-11،ص 1991وليد عبد الحي،الدراسات المستقبلية في العالقات الدولية،ا لجزائر،باتنة،شركة الشهاب للنشر والتوزيع، 1))
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ض  ُلو غلُه جإزحر حهضص الهىض، والتي نض جغص مً زالُ مٍؼ ًُ ؼاث الخهلُضًت والخُىعاث الىىوٍت، وهظا ما  مً الخػٍؼ

 اإلاخخالُت  في البِئت ألامىُت.

 هحائج البحث●

ي الضولي وؤزغه في الػالناث البايؿخاهُت  سػض الػغى الظي نضمه البدث خُى نًُت الاؾخهُاب الؿلًى

ًي الهىضًت ، ًمًٌ الهُى ؤهه جم بزباث صخت قغيِخه مً زالُ  جدلُل البُاهاث اإلاخػلهت بإزغ الاؾخهُاب الؿلى

الضولي غلى الػالناث البايؿخاهُت الهىضًت في مجاالجه التي جم قغخها في متن البدث. وغلُه، قهض جىنل البدث بلى 

 حملت مً الىخائج ًمًٌ بحمالها بما ًلي:

ي الضولي في الجاهب الؿُاس ي في الػالناث م1) غ الاؾخهُاب الؿلًى
َّ
ا بحن بايؿخان والهىض في ألاػماث ( ؤز

ًاعحُل غام  ًان 2008في يكمحر، وؤػمت مىمباي غام  2001، ؤػمت غام 1999اإلاظًىعة في متن الضعاؾت: ؤػمت  . خُث 

و الًؿٍى مً نبل الىالًاث  لهالح الهىض. ونض حاء طلَ مً زالُ نىعة الىؾاَت، ونىعة الخضزل غً ٍَغ

بلى عيىر بايؿخان لُلباث الىالًاث اإلاخدضة، والتي نبذ في مهلخت الهىض، ؾىاء اإلاخدضة. ونض ؤصي هظا الاؾخهُاب 

 ًاهذ هظه اإلاُالب مً الجاهب الهىضي، ؤو مً حاهب الىالًاث اإلاخدضة.

ي الضولي في الجاهب الؿُاس ي في ألاػماث اإلاظًىعة ؾابها، مً زالُ الضوع الهُني 2) ًان الاؾخهُاب الؿلًى  )

ٍي؛ خُث انخهغث الجهىص الهِىُت في هظا الؿُام غلى غلى نىعة الىؾاَت والضبلىماؾُت ؤنل جإزحرا مً الضوع  ألامٍغ

 للخسكُل مً ؤزغ خضة جلَ ألاػماث بحن بايؿخان والهىض.

ًي الضولي في الجاهب الجُىؾتراجُجي في ًل م3ً) ، ومُىاء حىاصاع لهالح CPEC( حاء الاؾخهُاب الؿلى

اصة قػالُت بايؿخان الجُىؾُاؾُت في مىُهت يكمحر. ؤما مً   CPECع بايؿخان يض الهىض؛ قهض غمل مكغو  غلى ٍػ

ت في بدغ الػغب، والتي  الىاخُت الجُىانخهاصًت، ًهضم مُىاء حىاصاع لبايؿخان الؿُُغة غلى غلى خغيت اإلاالخت الخجاٍع

اإلاظًىع ؾٍُىن مهما  ؾخسكل بضوعها مً الخكىم الهىضي في هكـ اإلاىُهت. وفي الجاهب الجُىغؿٌغي، قةن اإلاُىاء

ت يض الهىض في بدغ الػغب.  لبايؿخان، خُث ؾِؿاغضها يىهُت مغانبت غؿٌٍغ

ت مً 4) ي الضولي في مجاُ الدؿلح الىىوي، وجٌىلىحُا الكًاء طاث ألاسػاص الػؿٌٍغ ( ؤصي الاؾخهُاب الؿلًى

غ الػالناث مػها في اإلاجاالث اإلاظًىع  غاف الثالثت، وجٍُى ًان طلَ مً زالُ الخىنُؼ زالُ الخػاون مؼ ألَا ة، ؾىاء 

الىالًاث اإلاخدضة والهىض مً حاهب، والهحن وبايؿخان مً  -غلى اجكانُاث، ؤو جهضًم الضغم اإلاباقغ في طاث الؿُام 

 بلى الخإزحر ؾلبا غلى الاؾخهغاع الاؾتراجُجي بحن بايؿخان والهىض، واعجكاع مؿخىي التهضًض ألامني بُنهما. –حاهب آزغ 
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 ملخص

ت ولما  ت ًيىن الىهً. وال ائن ؤلاوظان ًصداد حٍس ت ػمع ًجب أن حؼسق في ول هفع، فحُض ما جيىن الحٍس ، والحٍس
ً
شداد ُلما

ت، وهي كدًمت كدم ؤلاوظان في هره الحُاة، فاإلوظان بوبُِخه  ت جداٌو اإلاِلىماث ذاث أزس هبير في ُمم الحُاة البؼٍس ػً أن لحٍس

جبّ ؤلاوظان مخخلف احـٌى ُلى اإلاِلىمت، وهللها وجداولها، وكد ٌظعى بيل ما لدًه مً ئمياهُاث ووطاةل مخاحت ُبر الِـىز لل

جـاٌ، الىطاةل لىلل وجداٌو اإلاِلىماث حتى وؿل الى ما وؿل ئلُه في ًل الخلدم الِلمي والخىىىلىجي في مجاٌ اإلاِلىماث والا

ىٌمه، اُخباز اللاهىن ًاهسة اوب فيان مً الوبُعي أن جخوىز كىاُد ظخماُُت ًسجبى وظىده بىظىد وجوىز اإلاجخمّ الري ًحىمه ٍو

 في الظىىاث ألاخيرة، ئذا ئن مىكَى الحماًت لحلىق ؤلاوظان اللاهىن الدولي، الا
ً
ا  مدظاُز

ً
زجباهها باإلاجخمّ الدولي، الري ُسف جوىزا

ت جداٌو اإلاِلىماث  اجه ألاطاطُت، وحٍس ت التي جسجىص ُليها هي اإلاجاٌ السةِس ي لهره الدزاطت باُخبازها ال والاجـاٌبـفه ُامه وحٍس حٍس

اث ألاخسي. اظمُّ الحلىق والحٍس

 الكلماث املفتاحيت: الحريت، جداول املعلوماث، حلوق إلاوضان، جكىولوجيا املعلوماث، الجرائم املعلوماجيت.

Abstract : 
The more freedom a person becomes, the more he learns and the freedom the sun must shine 

in every soul, wherever freedom is home. There is no doubt that the freedom of information has a 

great impact in the depth of human life, which is as old as man in this life, man by nature seeks all 

the possibilities and means available through the ages to obtain information, and transfer and 

circulation, has followed the various means of transmission and circulation of information even 

Reached its status in light of scientific and technological progress in the field of information and 

communication, As the law is a social phenomenon whose existence is linked to the existence and 

development of the society that governs and regulates it, it is natural that the rules of international 

law evolve because of their association with the international community, which has developed 

rapidly in recent years. The main area of study is freedom as the foundation of all other rights and 

freedoms. 
 

Key words: freedom, information circulation, human rights, information technology, 

information  
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 ملدمت

ئن الحم في الىؿٌى الى اإلاِلىمت أمس أطاس ي لظير الدًملساهُت في اإلاجخمِاث وزفااه وال فاسد، وهاى حام مىاسض 

اص اإلاؼاازهت واإلاىاهىات وممازطات الحلاىق الاظخماُُات  19في اإلاادة  الن الِالمي لحلىق ؤلاوظان، ٌظاُد ُلاى حٍِص مً ؤلُا

داء الاكخـادي ًىىي ظِل مً الظلواث الىهىُت ُمحاطبت ًُ والاكخـادًت والظُاطُت، ألامس الري ٌِصش الخىمُت وألاا

 باليظاااااابت ل فااااااساد 
ً
ااااااً ئدازلهااااااا اإلاالُاااااات الِاماااااات، همااااااا أن الحاااااام فااااااي الحـااااااٌى ُلااااااى اإلاِلىماااااات أمااااااس حخمااااااي أًلااااااا أُمالهااااااا ُو

ِخبااار حااام الحـاااٌى ُلاااى  واإلاجخمِااااث ومإطظااااث اإلاجخماااّ اإلاااادود فاااي طاااِيها لااادي الااادٌو لخحظاااين الصااادماث الِامااات، َو

اث التي جىاد ًبها ألامم اإلاخحدة. اإلاِ ت لجمُّ الحٍس الىمت حم أطاس ي مً حلىق ؤلاوظان، وحجس الصاٍو

 البحث أهمية
جبرش لىا أهمُت البحض في مىاظهت الدٌو ألاخواز الىاججت ًُ الخلىُاث الحدًشت، وهره حِخبار حالات ماً الخحادي 

هدُجت للشىزة الِلمُت، والخىىىلىظُت فاي ظمُاّ اإلاُاادًً، وماا هجام ُاً ذلاً ماً حِلاد مهمااث الادٌو ومخولبااث أدا هاا، 

ااااات اإلاِلىمااااااث وىهاااااه السهيااااا ة ألاطاطاااااُت    همُااااات حٍس
ً
ااااااث ألاخاااااسي، وإلااااااا حؼااااايله ماااااً أهمُااااات هبيااااارة، وهٌاااااسا للحلاااااىق والحٍس

وبا خف في ًل اإلاخٔيراث والخوىز اإلادظاَز لىطاةل الاجـاٌ وهلل اإلاِلىماث في ئهااز ماا ٌِاسف بخىىىلىظُاا اإلاِلىمااث 

اااااات جااااااداٌو اإلاِلىمااااااااث، والاطااااااخِماٌ الظااااااا لبي والاجـاااااااٌ، وااااااان ماااااااً الااااااالشم الخِااااااسف ُلاااااااى اإلاِاااااااًير الدولُاااااات اإلاىٌمااااااات لحٍس

ت جداٌو اإلاِلىماث.  الخىىىلىظُا اإلاِلىماث، وآلازاز الظلبُت الىاججت ًُ ؤلافسان بحٍس

 البحث إشكالية
ات جاداٌو اإلاِلىمااث فاي اللااهىن الاادولي،  جىماً ئػايالُت البحاض فاي  ماا مادي الحادود اإلافسوكات ُلااى الحام فاي حٍس

اااااااث  ًاااااال جىىىلىظُاااااااا اإلاِلىماااااااث وم هاااااااا الجاااااااساةم وماااااااهي اللاااااااماهاث اللاهىهُاااااات الدولُااااااات مااااااً اه هاااااااان الحلاااااااىق والحٍس فاااااااي 

ااإلاِلىماجُت، والخحدًاث ألامىُت اإلاـاحبت لىطاةل الاجـاٌ الحدًشت. 

 البحث منهجية
بالىٌس للصـىؿُت التي ًخمي  بها جداٌو اإلاِلىماث السكمُت والاهخمام الري ًحٌا  باه ماً كبال اإلاجخماّ الادولي، 

إلاىكااَى ُلاى اإلاااىتح الخحلُلااي والاطااخلساتد باُخبازهاا ألاوظااب بحىاام الخوااسق حُاض طااخِخمد الدزاطاات فاي مِالج هااا لهاارا ا

ااات جاااداٌو   مااادي العااا ام الااادٌو بالِمااال وفااام اإلاِااااًير الدولُااات لحٍس
ً
، مبِىاااا الاااى مخخلاااف الاجفاكُااااث اإلاخِللااات بهااارا اإلاىكاااَى

ااإلاِلىماث السكمُت. 

 البحث هيكلية
ااااات جاااااداٌو اإلاِلىا ُااااات لبُاااااان مىكاااااَى اللاااااماهاث الدولُااااات لحٍس مااااااث الهامااااات فاااااي البِاااااات السكمُااااات ُبااااار الؼااااابىت الدول

اللمِلىماث، وجلدًما لحلٌى إلاِالجت ئػيالُاث هرا البحض، طىلظم هرا البحض ُلى مبحشين، وهي ماًأحد:

ت جداٌو اإلاِلىماث : الخىٌُم اللاهىود الدولي لحٍس ااإلابحض ألاٌو

اث في ًل  اجىىىلىظُا اإلاِلىماث.اإلابحض الشاود: الحماًت اللاهىهُت للحلىق والحٍس

ا

ا
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 التىظيم اللاهووي الدولي لحريت جداول املعلوماث : املبحث ألاول 

 

اث الِامت، ولِع هرا باا مس الحادًض وئهماا   أزاز الجدٌ اللاهىود مشلما أزازه مىكَى الحٍس
ً
ا ال هياد هجد مىكُى

الفسد والدولت بما جىواىي ُلُاه هاره الِالكات ٌِىد ذلً الى الىكذ الري جفخحذ فُه ألاذهان ُلى مىكَى الِالكت بين 

اااث ال صـااُت  اااث، الحٍس مااً حلااىق جىفلهااا الدولاات للفااسد وواظباااث الدولاات ججاااه الفااسد، ومااً بااين جلااً الحلااىق والحٍس

ااااااث الفسدًاااات أو الظُاطااااُت  للخمخااااّ فٔيرهااااا مااااً الحٍس
ً
 أطاطااااُا

ً
. ئذ حِخباااار هااااره الحلااااىق محاااال اهخماااااام (1)التااااي حِااااد ػااااسها

ت ل ماااام اإلاخحاااادة التااااي اظخمِااااذ فِااااد اه هاااااء اإلاااااإجمس أن ًي اااا   اإلاجلااااع اإلاجخمااااّ الاااادوا لي حُااااض أوؿااااذ اللجىاااات الخحلاااايًر

ااص حلااىق ؤلاوظااان، وهااى مااا فِلااه اإلاجلااع ُااام  ، باوؼاااء لجىاات حلااىق ؤلاوظااان 1946الاكخـااادي والاظخماااجي لجىاات حٍِص

 للمادة 
ً
 لخِصا 68جوبُلا

ً
ا.(2)ٍص حلىق ؤلاوظانمً اإلاُشاق التي جىف أن للمجلع أن ًي    لجاها

وهرلً الاجفاكُاث واإلاِاهداث الدولُت فلد هسطذ مٌِم جلً الاجفاكُاث مً أظل حماًت جلً الحلىق، وماً 

 
ً
 هبيااارا

ً
ااات جاااداٌو اإلاِلىمااااث ئذ أُوااا  اإلاجخماااّ الااادولي ئهخماماااا جلاااً الحلاااىق ماااا هحاااً بـاااددها وهاااي اإلاِااااًير الدولُااات لحٍس

هللهاااا وجاااداولها وهىاااان الِدًاااد ماااً الااادٌو الٔستاااد والِسبُااات كاااد ُملاااذ ُلاااى  للحااام فاااي الحـاااٌى ُلاااى اإلاِلىمااااث وهُفُااات

جلىاااين الحااام فاااي الحـاااٌى ُلاااى اإلاِلىمااااث ووكاااِذ اللاااىاةب واللاااىاهين الالشمااات لااارلً بماااا ًخىافااام ماااّ اللاااىاهين الدولُااات 

الدولُاات وهاارا حِااددث روجىوااىالث ممشلاات فااي ألاماام اإلاخحاادة واإلاىٌماااث الدولُاات، وكااد أبسمااذ الِدًااد مااً الاجفاكُاااث والب

يرها مً اإلاإجمساث الدولُت ألاخسي.الاا اظخماُاث الدولُت واإلاإجمساث ومً أهم جلً اإلاإجمساث مإجمس ظىُف ٓو

وجأحد أهمُت الحم في الحـٌى ُلى اإلاِلىماث وجداولها مً خالٌ جوبُم اللااهىن وهارا ماا طااهمذ باه اإلاحىمات 

ات الاسأي والخِبيار األاوزتد لحلىق ؤلاوظان في جفظير اإلاىاد وجوبُلها. ومىكف البرإلاان ألاوزتد في  ات حٍس جخاذ كسازاث هحٍى

ٍاا ُلااى ػاابىت ؤلاهعرهااذ، خااخالف أهىاُهااا فهااى ُاماال أطاساا ي اص ودُاام ممازطاات الحلااىق ُلااى ئذ حِخباار أحااد أهاام تلُاااث حِص

ل هُااات طااُاق وبِااات ُاماات جحعاارم وجحمااي الحلااىق طااىاء ُلااى مظااخىي ألافااساد الاارًً ًومحااىن  ن ًيىهااىا مااىاهىين لهاام 

اث دون  لى مظخىي اإلاجخمّ هيلاوامل الحلىق والحٍس ُلى . هما أن الحم في الحـٌى (3)هخلاؾ أو جمُي  أو لهمِؽ، ُو

اب فاي ئزبااث اإلاِلىماث والحم في الاا  حاظت أطاطُت  ًت حيىمات جٓس
ً
هاَل ال ٌِخبر حاظت للمىاهً فحظب، بل هى أًلا

 ماً أزواان الحىام الـاال ، وال ًاأحد 
ً
 أطاطاُا

ً
ؿالحها فاؿاال  مإطظااث الدولات وظِلهاا أهفار هفااءة وػافافُت ٌِخبار زهىاا

ا.(4)ئليهائال مً خالٌ جىفير اإلاِلىماث وحظهُل الىؿٌى 

 لالا
ً
اات جااداٌو اإلاِلىماااث والحاام فااي الحـاااٌى ُليهااا وهخاظااا   همُاات حٍس

ً
هخمااام الاادولي، طىلظاام دزاطاات هااارا وهٌااسا

ااإلابحض ُلى مولبين، وهما ما ًأحد:

                                                           
 .5، ص1992أحمد محمد هنداوي: القانون الدولي العام والحريات الشخصية، القاهرة، دار النهضة العربية، د. حسام (1)
أحمد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوو  اننسوان فوي ر وار مناموة انموم الماحودة والودوايت الدوليوة الماخصصوة، القواهرة، دار د.  (2)

 .14، ص2005النهضة العربية، 
 .7، ص2011حسين: برنامج الح  في المعرفة، حرية اداول المعلومات، القاهرة، مؤسسة حرية الفدر والاعبير، د. حازم (3)
 لحقووو  المسوواقلة الفلسوو ينية الهيئووة فلسوو ين، المعلومووات، علوو  الحصووول حريووة أو اإل وو   فووي الحوو : البرغووو ي بوو ل. د(4)

 .2004أيلول  20مشرو  ا وير القوانين،  سلسلة اإلنسان،
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ت جداٌو اإلاِلىماث في الاجفاكُاث واإلاإجمساث الدولُت : حٍس ااإلاولب ألاٌو

األاوزتد مً جداٌو اإلاِلىماث ُبر ؤلاهعرهذاإلاولب الشاود: مىكف اإلاحىمت ألاوزبُت والبرإلاان 

 حريت جداول املعلوماث في الاجفاكياث واملؤجمراث الدوليت :املطلب ألاول 

 

عاااراف بلُمااات الفاااسد فاااي اإلاجخماااّ الااادولي كبااال وؼاااىك الحاااسك الِاإلاُااات ألاولاااى، ُىااادما جمىىاااذ الااادٌو   للاااد ظااااء الُا

ت للمظخىهىين في فِم  ت الدًيُت واللٍٔى ت مً اإلاِاهداث لحماًت ألاكلُاث الِىـٍس ألاوزبُت والٔسبُت مً ئبسام مجمُى

لع ام بخوبُم الِدالت واإلاظاواة في مِاملات ألاكلُااث، هماا واهاب ألاكالُم الِشماهُت، ووان الهدف مً جلً اإلاِاهداث الا

م ئوظاهُت الفسد وحماًخه كد الاا ا.(5)ه هاواثذلً الِدًد مً اإلاِاهداث التي حظاُد ُلى جىٍس

ات الخِبيار والىؿاٌى الاى اإلاِلىمااث واحادة ماً أهفار الحلاىق التاي جام مىاكؼا ها خاالٌ اإلافاوكااث التاي  هماا أن حٍس

الهااااث فؼاااأن جىىىلىظُاااا اإلاِلىمااااث، 2003اللمااات الِاااالمي التاااي ُلااادث فاااي ظىُاااف فاااي وااااهىن ألاٌو طااابلذ ماااإجمس  ، وؤلُا

ااات الخِبيااار حااام ماااً حلاااىق ؤلاوظاااان ألاطاطاااُت، هماااا  ُخبااااز اب  فاااي ظمُاااّ الـااايىن الدولُااات اأن حٍس
ً
جخااارث ميا هاااا أًلاااا

ا.(6)السةِظُت بهدف حماًت حلىق ؤلاوظان

  همُات جلااً اإلاىازُام والا
ً
 هٌاسا

ً
الهااث الدولُات فلااد هاسي كاسوزة أن هخـااف لهاا مولبااا جفاكُااث واإلاااإجمساث وؤلُا

 ب
ً
اااااث ألاخااااسي والااااري امظااااخلال اااات جااااداٌو اإلاِلىماااااث والحلااااىق والحٍس ُخبازهااااا اللبىاااات ألاولااااى وألاطاااااض اللاااااهىود ألاٌو لحٍس

لُاه ومماا ج الهااث، ُو لادم طىلظام دزاطات هارا اإلاولااب طاِخم الخواسق ماً خاللاه الاى أهام جلاً اإلاىازُام واإلااإجمساث وؤلُا

ين، وهما ما ًأحد: اُلى فُس

ت جداٌو اإلاِلىماث في الا : حٍس اجفاكُاث الدولُتالفَس ألاٌو

الهاث الدولُت ت جداٌو اإلاِلىماث في اإلاإجمساث وؤلُا االفَس الشاود: حٍس

 الفرع ألاول 

 جفاكياث الدوليتحريت جداول املعلوماث في الا

اااث ألاطاطااُت،   كاهىهُاات مىٌماات لخلااً الحلااىق والحٍس
ً
حِااد الاجفاكُاااث الدولُاات الصاؿاات بحلااىق ؤلاوظااان أُماااال

ااااث، حُاااض جلاااىم ألامااام اإلاخحااادة باُااادادها  وكاااد جياااىن مجااااٌ مِاااين ومحااادد، أو فاااي فِااام اإلاجااااالث لخلاااً الحلاااىق والحٍس

 للمياهااات التاااي جحخلهاااا فاااي الحُااااة ئليهاااا، وحِخبااار  هلااامامالاا وجلااادًمها الاااى الااادٌو للخىكُاااّ ُليهاااا أو 
ً
اإلاِاهاااداث الدولُااات هٌاااسا

الدولُاااات، هااااي الِالماااات اإلامياااا ة ل وؼااااوت اللاهىهُاااات الصازظُاااات التااااي ًمازطااااها، همااااا ًمىااااً أن ًمازطااااها أ ااااصاؾ اللاااااهىن 

سها ا. (7)الدولي، وهي ألاداة اإلاشالُت لخحلُم الخىمُت الدولُت وجوٍى

                                                           
 .37، ص1997لازام الدولي بحقو  اإلنسان، القاهرة، دار النهضة العربية، د. صالح محمد بدر الدين: اي(5)

(6) Rikke Frank Jorgensen: The Right to Express Oneself and to Seek Information, MIT press, 
2006, p.53.  

 .34الوفا: مصدر ساب ، صد. أحمد أبو (7)
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ت ألامااام اإلاخحااادة بأ هاااا مـاااول  دولاااي ٌِبااار ُاااً  جفااااق زىااااتد أو مخِااادد ألاهاااساف اوالاجفاكُااااث هماااا ُسف هاااا مىطاااُى

 للااادٌو ألاخاااسي، همااا ُسف هاااا اإلاااادة )
ً
، بأهاااه اجفااااق 1969( ماااً اجفاكُااات فُِىااا للمِاهاااداث لِااام 2ًمىااً أن ًياااىن مفخىحااا

ا.(8)يدولي مِلىد بين الدٌو بـىزة خوُت وخاكِت لللاهىن الدول

ت جداٌو اإلاِلىماث، وهي ما ًأحد:ومً جلً الا  اجفاكُاث التي جوسكذ لحٍس

: معاهدة ألامم املتحدة ملىاهضت الفضاد لعام 
ً
 :2003أوال

أهمُاااات الىؿاااٌى الاااى اإلاِلىمااااث فااااي  2003ماااً مِاهااادة ألاماااام اإلاخحااادة إلاىاهلااات الفظااااد لِاااام  13ُالجاااذ اإلااااادة 

ااص اإلاؼااازهت الِاماات ومحازباات الفظاا لاااء ؤلاظااساءاث مااً كبُاال ااد، وجااىف هااره اإلاِاهاادة ُلااى أهمُاات حٍِص جخاااذ الاادٌو ألُا

اااااات البحااااااض، وجللااااااد، ووؼااااااس، وحِمااااااُم وافاااااات حعرامابااااااكاااااامان وؿااااااٌى فِاااااااٌ للِاماااااات الااااااى اإلاِلىماااااااث  ااااااص وحماًاااااات حٍس ، وحٍِص

ا.(9)اإلاِلىماث واإلاِوُاث اإلاخِللت بالفظاد

: الاجفاكيت ألاوربيت لحلوق إلاوضان وحمايت 
ً
 1550الحرياث الشخصيت لعام جاهيا

( مااً الاجفاكُاات ألاوزبُاات لحلااىق ؤلاوظااان مِباارة ُااً الحلااىق ال صـااُت حُااض أكااسث  حاام واال 5ظاااءث اإلاااادة )

ت وألامً ل صـه  ومً كمً الحاالث التي وزدث في هره اإلاادة  حم احعرام حُاجاه الصاؿات والِاةلُات  ئوظان في الحٍس

اات 10الاجفاكُات ألاوزبُاات لحلاىق ؤلاوظااان فاي مادلهااا ) . هماا أهاادث(10)ومظاىىه ومساطااالجه....  ( باأن لياال فاسد الحاام فاي حٍس

اااات  ؼاااامل هاااارا الحاااام حٍس ُخىاااااق آلازاء وجلاااادًم اإلاِلىماااااث وألافياااااز دون جاااادخل مااااً الظاااالوت الِاماااات وبـااااسف االخِبياااار َو

اىن والظاِىما، وجلا ااث الىٌس ًُ الحدود الدولُت في هلب جسخُف بيؼاان مإطظااث ؤلاذاُات والخلفٍص ً الحلاىق والحٍس

لىباااااث ًحااااددها اللاااااهىن  جخلاااامً واظباااااث ومظااااإولُاث، التااااي ًجااااب ئخلاااااُها لؼاااايلُاث ئظساةُاااات وػااااسون وكُااااىد ُو

ً ومىّ ئفؼاء ألاطساز أو جدُُم الظلوت وحُادة الللاء مت واحعرام حلىق آلاخٍس ا.(11)وحفٍ الىٌام ومىّ الجٍس

ااث ل فاساد وظِلاذ  1950هما خــذ الاجفاكُت ألاوزبُات لحلاىق ؤلاوظاان لِاام  ات ماً الحلاىق والحٍس مجمُى

ااث، ا( اإلاحىمت الجهاش الللاتد اإلاظإوٌ ًُ مالحلت الادٌو وا19وفم ما ظاء في اإلاادة ) ه هاوااث لحلاىق ؤلاوظاان والحٍس

خخـاؿاااها، وملسهاااا فاااي مدًىااات افِاااد كباااٌى زمااااود دٌو الاااى  1959حُاااض ولااادث اإلاحىمااات ألاوزبُااات لحلاااىق ؤلاوظاااان ُاااام 

خخـااااؾ ئلصاماااد، لِظاااد بااارلً الاااىلف الاااري ازْ الفسوظاااُت، وأؿااابب الىٌاااام الِاااام ألاوزتاااد بللااااء أوزتاااد لاااه طخاطااابىا

جحااااااد ألاوزتاااااد فاااااي الجهااااااش الللااااااتد ماااااً حُاااااض الحماًااااات وؿاااااُاهت حلاااااىق ؤلاوظاااااان ألاوزتاااااد واللااااااهوين فاااااي دٌو ٌِاهُاااااه الا

ا. (12)جحادالا

                                                           
افاقية انمم الماحودة، رسوالة ماجسواير، جامعوة نواير العربيوة للعلووم انمنيوة، اأحمد بن عبد هللا بن سعود الفارس: اجريم الفساد في (8)

 .9، ص2008دلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 
، ودخلوت حيوز 2003اشورين انول  31ابناها الجمعية العاموة لمموم الماحودة باواري  معاهدة انمم الماحدة لمناهضة الفساد، والاي (9)

 .2005الانفيذ في دانون انول 
 .42د. حسام أحمد محمد هنداوي: مصدر ساب ، ص(10)
 .1950ايافاقية انوربية لحقو  اإلنسان: اافاقية حقو  اننسان في ن ا  مجلس أوربا، روما في اشرين ال اني (11)
، منشوور عبور الوراب  European Court of Human a Rightsالموسووعة العربيوة: المحدموة انوربيوة لحقوو  اإلنسوان (12)

 .  ency.com/index.php-http://www.arab اناي:

http://www.arab-ency.com/index.php
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اااث ألاطاطااُت حياا   ِااد دخااٌى البرجىوااٌى السافااّ ُؼااس اإلاِاادٌ لالجفاكُاات ألاوزبُاات لحماًاات حلااىق ؤلاوظااان والحٍس َو

 في تلُت حماًت حلىق ؤلاوظاان التاي أوؼاألها هاره الاجفاكُات، ئذ أحادزذ الاجفاكُات 1/6/2010الخىفُر في 
ً
 ظدًدا

ً
، جوىزا

ااااث ألاطاطاااُت زااا حعااارام االر هُاااااث لحماًااات الحلاااىق التاااي هـاااذ ُليهاااا ولسكابااات ألاوزبُااات لحماًااات حلاااىق ؤلاوظاااان والحٍس

لع امالها التي فسك ها ُليها، وهي اللجىات ألاوزبُات لحلاىق ؤلاوظاان، واإلاحىمات ألاوزبُات لحلاىق ؤلاوظاان، ولجىات الدٌو ال

ٌ الولباااث الااىشزاء، ووااان الهاادف ألاطاساا ي مااً البروجيااٌى السافااّ ُؼااس هااى جحظااين فِالُاات حماًاات حلااىق ؤلاوظااان للبااىا

ا.(13)الفسدًت وئدخاٌ هٌام اللاض ي اإلاىفسد

ظخماُُت والشلافُات، الحام ( الىٌام ألاوزتد لحلىق ؤلاوظان والحلىق الاكخـادًت والاا29وظاء في الىحدة زكم )

( ماً الاجفاكُات 10في الحـٌى ُلى اإلاِلىماث وألاخر بسأي ؿاحب الحم، وباإلكافت الاى ذلاً ًمىاً الاسبى باين اإلااادة )

اات الخِبياار ومااا وزد فااي اإلاُشاااق الاظخماااجي ألاوزتااد فؼااأن الحاام فااي ألاا اجااه ألاطاطااُت فؼااأن حٍس وزبُاات لحلااىق ؤلاوظااان وحٍس

 ماااً ألاحيااام م هاااا الحااام فااي الحـاااٌى ُلاااى اإلاِلىمااااث 
ً
الحـااٌى ُلاااى اإلاِلىمااااث وفااي الدؼااااوز، هماااا جلاامً اإلاُشااااق ُاااددا

م مماااا وفسجاااه الا طاااخٔىاء الجمااااجي ُاااًجخااااذ ؤلاظاااساءاث لالااوالدؼااااوز فاااي  لاااى الااآس جفاكُااات ماااً حماًااات للحلاااىق الِمااال. ُو

اااات جااااداٌو اإلاِلىماااااث، ئال أ هااااا أوزدث فِاااام الخحفٌاااااث، وأهااااه ًجااااىش ئًااااساد اللُااااىد ُلااااى هااااره  اااااث، وبااااا خف حٍس والحٍس

اااااث، وم هااااا  ػااااعران جىافلهااااا مااااّ اللاااااهىن ومااااّ مااااا جملُااااه اللااااسوزة فااااي مجخمااااّ دًملساهااااد لـااااال  ألامااااً االحلااااىق والحٍس

ماااات، وحماًاااات ال ااااحت الِاماااات ا للااااىمد وطااااالمت الجمهااااىز أو السخاااااء الاكخـااااادي للمجخمااااّ أو حفااااٍ الىٌااااام ومىااااّ الجٍس

الهم ً وحٍس ا.(14)وآلاداك وحماًت حلىق آلاخٍس

: الا
ً
 1595جفاكيت ألامريكيت لحلوق إلاوضان جالثا

م  يد ُلى هتح الخىٌُم الادولي ألاوزتاد فاي جحاٍس ه هاوااث حلاىق ؤلاوظاان فأؿادز اللد طاز الخىٌُم ؤلاكلُمي ألامٍس

ىُااااات لحلاااااىق ؤلاوظاااااان ً الشااااااود لِاااااام  22. التاااااي جااااام ئبسامهاااااا فاااااي (15)الاجفاكُااااات ألامٍس فاااااي مدًىااااات طاااااان ظىشٍااااات  1969حؼاااااٍس

يا، ودخلذ حي  الىفاذ في  ا.(16)الاجفاكُت دًباظت وازيخين وزماهين مادة ، وجلمىذ1978جمىش  18بيىطخاٍز

( مااً الاجفاكُاات همااا أن 13وفُمااا ًخااف اإلاحخااىي وهواااق الحاام فااي الحـااٌى ُلااى اإلاِلىماااث التااي جحميهااا اإلاااادة )

اات التااي هااي ذاث أهمُاات خاؿاات لخىهُااد ُملهااا  الحاام فااي الحـااٌى ُلااى اإلاِلىماااث هااى مٌهااس مِااين مااً مٌاااهس هااره الحٍس

ات فاي الالخماااض وهلال اإلاِلىمااث وألافياااز والحفااي ُلاى أهٌماات  اات الخِبيار حؼامل الحاام والحٍس الحىام الدًملساهُات، وحٍس

ىُاات لحلااىق ؤلاوظااان.  اات اإلاِلىماااث، والحلااىق اإلاىـااىؾ ُليهااا فااي الاجفاكُاات ألامٍس مااً ظمُااّ ألاهااىاَ أي أهااه ٌؼاامل حٍس

اات اإلاِلىماااث هااي حاام فااي حااد ذاجاه، ولااِع مجااسد مٌهااس مااً مٌاااهس ا اات الخِبياار التااي هااي ظااصء م هااا هماا أن حٍس لحاام فاي حٍس

                                                           
أمام المحدموة انوربيوة لحقوو  اإلنسوان، بحوو منشوور فوي مجلوة د. رياض العج ني: ا ور رجراءات النار في ال لبات الفردية (13)

 .2، ص2012، 2،  28جامعة دمش  للعلوم ايقاصادية والقانونية، مج
 .45د. حسام أحمد محمد هنداوي: مصدر ساب ، ص(14)
القواهرة، دار النهضوة  د.  ار  عزت رخا: قانون حقو  اإلنسان بين النارية والا بي  في الفدر الوضعي والشوريعة اإلسو مية،(15)

 .18، ص2005العربية، 
 .56، ص2009د. عبد الدريم عوض خليفة: القانون الدولي لحقو  اإلنسان، مصر، دار الجامعة الجديدة، (16)
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ؼامل 1/ف13اإلاادة ) ات الفىاس والخِبيار َو ىُات فاي هارا الـادد أن  ليال ئوظاان الحام فاي حٍس ( حُض جاىف الاجفاكُات ألامٍس

خه في الخماض وجللد وهلل اإلاِلىماث وألافياز مً ظمُاّ ألاهاىاَ، دوهماا  ُخبااز للحادود، طاىاء بااللبٌى أو اهرا الحم حٍس

ا.(17)واحد   خخُازاخسي مً أت أو موبَى أو في كالب فني أو بأي وطُلت الىخاب

 حريت جداول املعلوماث في املؤجمراث وإلاعالهاث الدوليت: الفرع الثاوي

 

ت جداٌو اإلاِلىماث والا الهاث الدولُت فُما ًخف حٍس اجـاٌ، وهرهس م ها ما ًلي:هىان ُدد مً اإلاإجمساث وؤلُا

: اإلاإجمس الصاؾ 
ً
ت اإلاِلىماث في ظىُف أوال ا1948بحٍس

اث ألاطاطُت التي جىسطها ألامم اإلاخحدة، وا ت اإلاِلىماث هي اإلاحً لجمُّ الحٍس  لللساز زكام ائن حٍس
ً
 59/1طدىادا

ااااات  1946جلااااادمذ دولااااات الفلباااااين فاااااي السافاااااّ ماااااً ًىااااااًس لِاااااام  بملعااااار  الاااااى الجمُِااااات الِامااااات لِلاااااد ماااااإجمس دولاااااي ًبحاااااض حٍس

لااء وبىااء ُلاى ذلاً أؿادزث الجمُِات الِامات كسازهاا الاى اإلاجلاع اإلاِلىماث وكد حٌ  هرا اإلا لعار  بمىافلات ظمُاّ ألُا

ـاااادي والاا اااات اإلاِلىماااااث، وفااااي ُااااام الاكخ ُلااااد اإلاااااإجمس  1948ظخماااااجي لُخااااىلى مهماااات الاااادُىة الااااى ُلااااد مااااإجمس خاااااؾ بحٍس

ااات اإلاِلىمااااث فاااي ظىُاااف فاااي الفعااارة اإلامخااادة ماااً  ااال ماااً  21ماااازض وحتاااى  23الصااااؾ بحٍس هفاااع الِاااام وجااام فاااي اإلااااإجمس أبٍس

ااااات اإلاِلىماااااث، وخسظاااااذ الىزُلااااات جبااااادٌ وظهااااااث الىٌااااس حاااااٌى الحلاااااىق والا لع اماااااث وؤلاظاااااساءاث التاااااي جاااادخل كااااامً حٍس

ت اإلاِلىماث، ئكافت الى ئؿداز  الصخامُت للمإجمس بدبني زالر مظىداث أولُت حٌى مؼسوَ مِاهداث دولُت خاؿت بحٍس

ات اإلاِلىمااث هاي حام أطاسا ي للؼاِب وهاي اإلاحاً ُدد مً الخىؿُاث، أهمهاا الخىؿاُت زا كام واحاد والتاي ظااء فيهاا،  حٍس

اث التي جىسطها ألامم اإلاخحدة، والتي مً دو ها ال ًمىً للظلم الِالمي أن ًحافٍ ُلى هفظه فؼيل ظُد،  لجمُّ الحٍس

ِخبار هارا اوكد  اإلااإجمس هماا ًلاٌى الفلُاه ػخملذ ُلى الحم في ظمّ وهلل ووؼس اإلاِلىماث في أي ميان وفاي أي شماان، َو

(rojer pinto اااات جداولااااه، وجبلاااا  الىزُلاااات ( مااااً أهباااار ألاحاااادار التااااي لفخااااذ الجماُاااات الدولُاااات الااااى أهمُاااات اإلاِلىماااااث وحٍس

الصخامُااات للماااإجمس حتاااى ًىمىاااا هااارا بمشابااات مـااادز هاااام ماااً اإلاـاااادز التاااي حظعرػاااد بهاااا ألامااام اإلاخحااادة فاااي وكاااّ اللىاُاااد 

ت اإلاِلىماث ا.(18)الصاؿت بحٍس

اادم الحااد  وهااسي مااً ظاهبىااا ًجااب الِماال مااً كباال الاادٌو فااي مخخلااف دٌو الِااالم الِماال ُلااى جااىفير اإلاِلىماااث ُو

ات جاداٌو اإلاِلىمااث.  م ها ووكّ أي كُىد جمىاّ ماً الىؿاٌى ئليهاا،   هاا أؿابحذ ماً أهام السوااةص ألاطاطاُت الباازشة لحٍس

االبروجىوىالث الدولُت والاجفاكُاث واإلاِاهداث الدولُت. وهرا ما أهدجه ألامم اإلاخحدة مً خالٌ اللجىت الِامت ومً

: ئُاااااالن الؼاااااساهت الجدًااااادة ُلاااااى الدًملساهُااااات والحىااااام الظُاسااااا ي والا
ً
ُخمااااادها اكخـاااااادي والؼاااااسواث التاااااي زاهُاااااا

لد الا ا2002جحاد ألافٍس

                                                           
(17)

Organization of American States: Office of the Special Rapporteur For Freedom of Expresion, 
Interamerican Commission on Human Rights, the right of access to information, REPORT2009,p.1. 

، دراسوة مقارنوة، 2007لسونة  47عمر محمد سو مة العليووي: حو  الحصوول علو  المعلوموات فوي ضووء القوانون انردنوي رقوم (18)
 .26، ص2011ر روحة دداوراه، جامعة عين شمس، دلية الحقو ، 
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دف الااااى ظاااااء فُااااه أن الدًملساهُاااات جخولااااب الخىمُاااات ألامااااس الااااري ًخولااااب باااادوزه حلااااىق ؤلاوظااااان أن جحعاااارم، ولهاااا

خولااب مااً زظاااٌ الدولاات البااازشًٍ اللُااام ب طااخِساق للدؼاااوز همااا امساظِاات الىٌااساء لخلُااُم الحىاام الظُاساا ي الجُااد، ٍو

ااص وحماًاات حلااىق ؤلاوظااان،  اات الخِبياار مإهاال  لخٍِص ااالم بااين اللواُاااث ألاخااسي، وئن الحاام فااي حٍس جوااسف الااى وطاااةل ؤلُا

ت الخِبير اإلاظإوٌ، اهما  ت ال حافت جفلا ُلى... كمان حٍس ا.(19)بما في ذلً حٍس

: إعالن بشأن جكىولوجيا املعلوماث والاجصاالث 
ً
 2001جالثا

اااالن الاااى بِاااات مإاجُاااه للىماااى الخىىىلاااىجي واإلاِلىمااااحد والاجـااااالث فاااي اإلاىولااات ولاااه جاااأزير ُلاااى طاااىء  يهااادف هااارا ؤلُا

ااااات الخِبيااااار وكلااااا اااااالح جىىىلىظُاااااا الخٔرًااااات وفاااااي الظُاطااااااث واللاااااىاهين الىهىُااااات ئال أهاااااه ًخجاهااااال حٍس اًا الصـىؿاااااُت، ُو

ا. (20)جـاالث هما لى واهذ مظألت فىُت بحختاإلاِلىماث والا

لُا  ت الخِبير في أفٍس : ئُالن مبادب حٍس
ً
ا2002زافِا

اات الخِبياار فااي الاادوزة الشاهُاات والشالزااين ُااام  لُاات لحلااىق ؤلاوظااان والؼااِىك ئُااالن مبااادب حٍس جبيااذ اللجىاات ألافٍس

الن2002  وأهم ما ٌُِبه  ، وأًد هرا ؤلُا
ً
بىكى  الحم في ئجاحت اإلاِلىماث في ئهاز اللىاهين واللىاةب، ئال أن هىان ُُبا

ائحالت جىٌُم ممازطت هرا الحم الى كىاهين ول دولت.

: ئُالن باماوى 
ً
ا 2002خامظا

ات الخِبيار والىؿاٌى الاى اإلاِلىماا إهاد ُلاى حٍس ث الِامات، وزاء وان اإلاىحى الى اللمت الِاإلاُت إلاجخمّ اإلاِلىمااث، ٍو

لُت، والاا ىهُت ألافٍس لُت ألاخباز، الخلفٍص لُت وؤلاهخاط اإلاظخلل طدشماز دُىاث لخبادٌ ألافٍس ا.(21)في اإلاحخىي ألافٍس

ىُت  يد لحلىق وواظباث ؤلاوظان مىٌمت الدٌو ألامٍس الن ألامٍس : ؤلُا
ً
ا1948طادطا

ىُاااات ُااااام جخااااره اإلاااااإجمس الاااادولي الخاطااااّ للاااادوااالااااري  30ظاااااء فااااي اللااااساز زكاااام  ئن واااال البؼااااس ًىلاااادون 1948ٌ ألامٍس

ً ألاٌو ُاااام  ً فاااي الىسامااات وفاااي الحلاااىق. وفاااي حؼاااٍس  ومدظااااٍو
ً
، وفاااي جواااىز هاااام ؿاااادكذ اللجىااات ُلاااى ئُاااالن 2000أحاااسازا

ت الخِبير فاي الىٌاام  ت الخِبير، والري ٌِخبر الىزُلت السطمُت ألاهفر ػمىلُت حٌى حٍس ىُت البِات حٌى حٍس اإلابادب ألامٍس

اات اإلاِلىماااث وبمااا فاي ذلااً الحاام فاي الحـااٌى ُلااى اإلاِلىماااث، وأن ألاا ياد وكااد أهاادث اإلاباادب فؼاايل ال لاابع فُاه بحٍس مٍس

ت وبادون أي ؿاِىبت طاىاًء واهاذ  ًخمخّ ول  صف بحم الحـٌى ُلى اإلاِلىماث حٌى هفظه أو هفظها أؿاىلها وتظاُس

حها أو حِااادًلها ئذا دُاااذ اللاااسوزة، وأن حااام مىظاااىدة فاااي كىاُاااد بُاهااااث أو  اااجالث ُامااات أو خاؿااات وجحااادً ها وج اااحُ

الحـااااٌى ُلااااى اإلاِلىماااات حاااام أطاساااا ي لياااال فااااسد ولاااادي الاااادٌو الع اماااااث لخحلُاااام ذلااااً، حُااااض ٌظاااامب هاااارا اإلاباااادأ بلُااااىد 

ا(22)طخصىاةُت ًيبغي وكِها مً كبل اللاهىن في حاٌ وظىد خوس حلُلد مً ػأهه لهدًد ألامً الىهنيا

                                                           
 (.2002عل  الديمقرا ية والحدم السياسي وايقاصادي والشردات )الاي اعامدها اياحاد انفريقي رع ن الشرادة الجديدة (19)
 .187، ص2018د. عبد الملك علي محسن: المعايير الدولية لحرية اداول المعلومات، مصر، دار الفدر الجامعي، (20)
 .187المصدر نفسه، ص(21)

(22)
 Toby Mendel: Freedom of Information, Comparative Legal Survey, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, Regional Communications and Information Office, UNESCO 
Headquarters, India, 2003, p. 32. 
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 ألاوربيت والبرملان ألاوربي مً حريت جداول املعلوماث عبر إلاهترهتموكف املحكمت : املطلب الثاوي

 

اااالم الجدًاااد، وكاااد أؿااابحذ هاااره ألاػاااياٌ  اااالم الِدًاااد ماااً اإلاٌااااهس وألاػاااياٌ التاااي ًخجلاااى فيهاااا ؤلُا للاااد أخااار ؤلُا

الهاااث التااي حظااخلوِها، ومااً جلااً ااالم الخللُدًاات، طااىاء فااي ُاادد ظمهىزهااا أو فااي وظاابت ؤلُا الىطاااةل،  جىااافع وطاااةل ؤلُا

مىاكّ الخىاؿل الاظخماجي: وهي ُبازة ًُ مىاكّ حظخِمل مً هسف ألافساد مً الخىاؿل الاظخماجي وئكامات الِالكااث، 

ً ؿاااااداكاث حاااااٌى الِاااااالم وبىااااااء ظماُااااااث   الااوالخِاااااازف وجياااااٍى
ً
مىاااااً اهخمامااااااث أو فعراكاااااُت وفلاااااا هخمااااااءاث مؼاااااعرهت، ٍو

 أو مإطظااث للمظخِمل أن ًىخب ملاالث وهـىؾ، واإلادوهاث ؤلا
ً
لىعروهُت: وهاي مىاكاّ ئلىعروهُات ًمخلىهاا أفاساد ٓالباا

اات وظماُاااث، ًااخم الىخاباات فيهااا بأطااالُب مخخلفاات، ًلعاارك مٌِمهااا ل ا طاالىك ال ااحفد، والدوهاات هااي مىـاات إلامازطاات حٍس

اااات اليؼااااس فااااي اإلااااادوهاث الفسؿاااات لىشياااار مااااً الىاااااض ُااااً الىااااالم ُااااً واااال مااااا هااااى مم ، الخِبياااار والااااسأي، فلااااد أجاحااااذ حٍس ىااااَى

ت، والىَى آلاخس مىاكّ باض ال وِدام السكابت ُليها فُما ًيؼس مً مِلىماث، وهي برلً أداة فاُلت للخِبير ًُ السأي بحٍس

الم، بل وحتى هره ألاخيرة جلىم  ت مً ملامُ ها لىطاةل ؤلُا الفُدًى: وهي مىاكّ جدُب ئمياهُت بض ملاهّ فدًى مظمُى

ت الخِبير وئباداء ببض بسامجها ُبر هره اإلاىاكّ، ومىه أ الم الجدًد حؼيل الُىم مىـاث إلامازطت حٍس ؿبحذ وطاةل ؤلُا

 (23)الااسأي، وهااى مااا أدي الااى ًهااىز ظُاال ظدًااد مااً حلااىق ؤلاوظااان، حِااسف بااالحلىق السكمُاات
ً
. وأن أٌو مااً ُماال ظاهاادا

اإلاحىمات ألاوزبُات لحلاىق لـُاهت حلىق ؤلاوظان مً خالٌ جوبُم اللاهىن مما ظِلها جخمي  بالخفسد في هرا اإلاجاٌ هاى 

اااات الااااسأي والخِبياااار كُماااات  ؤلاوظااااان، وال هيساااا ى مىكااااف البرإلاااااان ألاوزتااااد مااااً ئؿااااداز فِاااام اللااااسازاث للخأهُااااد ُلااااى أن حٍس

اجحاد ألاوزتد.أطاطُت لدي ول الدٌو في الا

ين، وهما ما ًأحد: لُه ومما جلدم طىدىاٌو دزاطت هرا اإلاولب ُلى فُس اُو

: مىكف اإلاحىمت ت جداٌو اإلاِلىماث ُبر ؤلاهعرهذ الفَس ألاٌو األاوزبُت مً حٍس

ت جداٌو اإلاِلىماث ُبر ؤلاهعرهذ االفَس الشاود: مىكف البرإلاان ألاوزتد مً حٍس

 

 موكف املحكمت ألاوربيت مً حريت جداول املعلوماث عبر إلاهترهت: الفرع ألاول 

 

وحِمااال ُلاااى جفظاااير اإلااااىاد وجوبُلهاااا، مماااا طااااهمذ اإلاحىمااات ألاوزبُااات بخوبُااام اللااااهىن ألاوزتاااد لحلاااىق ؤلاوظاااان 

 فااي مجاااٌ حماًاات حلااىق ؤلاوظااان، بحُااض 
ً
ِخباار أهفاار ألاهٌماات جوااىزا ظِال البرإلاااان ألاوزتااد ًخمياا  بااالخفسد فااي هاارا اإلاجاااٌ َو

ااإزس ُلااى مخخلااف آلالُاااث الللاااةُت الدولُاات، فِلااى طاابُل اإلاشاااٌ ًااسي الاا طااخاذ حِاادي أزااسه لُخِاادي اإلاجلااع الااىشازي، ٍو

ِااااين الااAntonio Cassasseى هأطااااِع )أهوىهُاااا ُاااات الدولُاااات كااااد أخاااارث ف ُخباااااز ( بااااأن فِاااام الهُااااااث الللاااااةُت الجىاة

ظ هااااد الللااااتد للمحىمااات ألاوزبُااات لحلاااىق ؤلاوظاااان، وفاااي هفاااع الظاااُاق فاااان لجىااات حلاااىق ؤلاوظاااان الخافِااات ل مااام باالا

خااااسي مشاااال أا الخااااأزير لِؼاااامل هُااااااث دولُاااات مخاااد هااااراظ هاااااد اإلاحىماااات ألاوزبُاااات لحلااااىق ؤلاوظااااان، همااااا ااإلاخحااادة أخاااارث ب

                                                           
، أداديمية ناير العربية للعلوم ت، رسالة ماجسايرعبد الدريم قاسم السبي : مدى اسافادة انجهزة انمنية من خدمات شبدة اإلنارن (23)

 .1، ص2003انمنية، الرياض، 
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لُااات لحلاااىق ؤلاوظاااان والؼاااِىك، أكاااف الاااى ذلاااً حلاااىز الاا ظ هااااد الللااااتد للمحىمااات فاااي ُمااال الىوااااالث اللجىااات ألافٍس

خجظاد ذلاً  الدولُت اإلاخخــت، هرا ماً ظهات وماً ظهات أخاسي فاان مٌِام الادٌو ألاوزبُات جخمخاّ بىفاىذ فاي الِاالم، ٍو

ت هام في أُلى الهُااث الدول لى زأطها مجلع ألامً حُض ئن زالزت أُلاء مً بين الصمع الدٌو الداةمت الِلاٍى ُت ُو

واهُااااا وزوطاااُا وهاااي فااااي هفاااع الىكاااذ أُلاااااء باالجفاكُااات واإلاحىمااات ألاوزبُاااات  مشلاااىن فسوظاااا وبٍس ماااً دٌو مجلاااع أوزبااااا ٍو

يرها ا.(24)لحلىق ؤلاوظان ٓو

مااااداز الظااااىىاث ماااااً بىاااااء فلدااااي ٓناااااي هااااف جحااااذ اإلااااااادة همااااا جلاااامىذ اإلاحىماااات ألاوزبُااااات لحلااااىق ؤلاوظااااان ُلاااااى 

ااات الخِبيااار فاااي مىاطاااباث الِاػاااسة ماااً الا جفاكُااات ألاوزبُااات لحلاااىق ؤلاوظاااان وكاااد أهااادث اإلاحىمااات ألاوزبُااات ُلاااى أهمُااات حٍس

ااات  ي مجخماااّ وأحاااد  ااات الخِبيااار أحاااد ألاطاااع الجىهٍس ُااادة مؼااايرة فاااي أحاااد ألاحياااام الـاااادزة ُ هاااا الاااى ماااا ًلاااي: حؼااايل حٍس

اات الخِبياار ال 10/2ألاطاطااُت لخوااىز وهمااى واال  ااصف فااي اإلاجخمااّ، حظااب الفلااسة الشاهُاات مااً اإلاااادة ) الؼااسون ( فااان حٍس

اات الخِبياار هاارلً  جىوباام فلااى ُلااى اإلاِلىماااث أو ألافياااز اإلاالةماات أو التااي حِخباار ٓياار مإذًاات أو ٓياار هاماات وئهمااا جىوباام حٍس

لدولااااات أو أي كوااااااَ ماااااً الظااااايان ُلاااااى طااااابُل اإلاشااااااٌ اإلاوالبااااات ُلاااااى اإلاِلىمااااااث وألافيااااااز التاااااي جاااااإذي أو جـااااادم أو جاااااص ح ا

بالخِددًااات والدظاااامب والاهفخاااا  الِللاااي التاااي بااادو ها لاااً ًياااىن هىاااان مجخماااّ دًملساهاااد، هماااا أهااادث اإلاحىمااات ألاوزبُااات 

اااالم فاااي  هااارلً فؼااايل مظاااخمس ُلاااى الااادوز الباااازش لل اااحافت فاااي الدولااات التاااي جحىمهاااا طاااُادة اللااااهىن حظاااخحم وطااااةل ؤلُا

ماًت خاؿت فظبب دوزها في حؼىُل اإلاِلىماث وألافياز الِامت حٌى الللاًا التي لهاخم فاي الؼاأن الِاام فلاِع فلاى ح

طاخالم جلاً اإلاِلىمااث وألافيااز ماا اُلى ال حافت مظإولُت وؼس جلً اإلاِلىماث وألافياز وئهما مً حم الجمهاىز هارلً 

ا.(25)كابُت إلاـلحت الؼِبلً جيىن ال حافت كادزة ُلى لِب دوزها الحُىي هجهت زا

لاااى طاااابُل  ااات جااااداٌو اإلاِلىمااااث فاااي الِدًاااد ماااً أحيامهاااا ُو هماااا فظاااسث اإلاحىمااات ألاوزبُااات لحلاااىق ؤلاوظاااان، حٍس

ت الـادز في  ، حُض 2009اإلاشاٌ الحىم الـادز في الدُىة اإلالامت مً ئحدي مىٌماث حلىق ؤلاوظان كد دولت هىياٍز

اااات بخلاااادًم ػاااايىي الااااى اإلاحىماااات الدطااااخىزٍت جخِلاااام بلاااااهىن  جلصااااف الىكاااااتّ بخلاااادًم أحااااد أُلاااااء البرإلاااااان بدولاااات هىياٍز

ااااات بااااارلً  اإلاخاااادزاث اإلاواااااسو  أمامهاااااا كباااال دخاااااٌى حيااااا  الخىفُاااار، وكاااااد ُلماااااذ ئحاااادي مىٌمااااااث حلاااااىق ؤلاوظااااان الهىياٍز

الؼاايىي فخلاادمذ الااى اإلاحىماات الدطااخىزٍت للحـااٌى ُلااى ولااصت مااً مؼااسوَ اللاااهىن طااالف الاارهس ووااان الااسفم مااً 

إلاحىمت لهرا الولب وأطظذ زفلها أن ؤلافـا  ًُ أي مِلىماث ًخولب ئذن مظبم مً ملدم هره اإلاِلىماث كبل ا

 أماااام مىٌمااات حلاااىق ؤلاوظاااان فاااي ماااا 
ً
والىزااااةم، وكلاااذ اإلاحىمااات ألاوزبُااات لحلاااىق ؤلاوظاااان بااااأن هااارا اللاااساز ٌِخبااار ُاةلاااا

اجاه 10)  ًخِلام بحلهاا فاي الحـاٌى ُلاى اإلاِلىمااث اإلاىـاىؾ ُليهاا فاي اإلااادة ( ماً اإلاُشااق ألاوزتاد لحلاىق ؤلاوظاان وحٍس

ا.(26)ألاطاطُت الالشم لخمىُ ها مً اللُام بدوزها همساكب لحالت حلىق الاوظان

 

                                                           
بو حملة دو ر: دور الحماية انوربية لحقو  اإلنسان فوي ا ووير القوانون انوربوي لحقوو  اإلنسوان، رسوالة ماجسواير، جامعوة بون (24)

 .5، ص2010يوسر خدة، دلية الحقو  بن عدنون، الجزائر، 
 .181علي محسن: مصدر ساب ، ص د. عبد الملك(25)
 .23حازم حسين: مصدر ساب ، صد.  (26)
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 موكف البرملان ألاوربي مً حريت جداول املعلوماث عبر إلاهترهت: الفرع الثاوي

اات الااسأي والخِبياار ُلاى ػاابىتا  هحااى حٍس
ً
اات مااً الحلاااةم  جخار البرإلاااان ألاوزتااد كااسازا ؤلاهعرهااذ، أهااد فُااه ُلااى مجمُى

ت السأي والخِبير لها كُمات أطاطاُت لادي وال الادٌو فاي الا ليهاا أهمها: الخأهُد ُلى حلُلت أن حٍس جخااذ اجحااد ألاوزتاد، ُو

لاااء اإلاىافلاات ُلااى بُااان مؼااعرن للخأهُااد ىاػااد البرإلاااان فااي هاارا الظااُاق الاادٌو ألُا  الصوااىاث اإلالمىطاات للاادفاَ ُ هااا، ٍو

ااات الاااسأي والخِبيااار هماااا أُاااادة الخأهُاااد ُلاااى اُلاااى  اااص حٍس لعااا ام اإلاباااادب الع امهاااا لحماًااات حلاااىق مظاااخخدمد ؤلاهعرهاااذ، وحٍِص

اإلاِلىااااات باللمااااات الِاإلاُااااات إلاجخماااااّ اإلاِلىمااااااث بخاااااىوع، اإلاخمشلااااات فاااااي بىااااااء مجخماااااّ مِلىمااااااحد ُلاااااى أطااااااض حلاااااىق ؤلاوظاااااان 

اث ألاطاطُت، ومىاهلت الخمُي  في الحـٌى ُ  والحٍس
ً
 وجمشُال

ً
 وحِددًا

ً
س تلُاث ؤلاهعرهذ ألاهفر جىاشها لى اإلاِلىماث، وجوٍى

يار ذلاً، هماا هادًً وتؼادة اللُاىد اإلافسوكات ماً  للدٌو اإلاؼازهت، إلاىاهبت الخحدًاث الخىىىلىظُت، وحماًت البُاهااث ٓو

ااااكبااال الااادٌو ُلاااى محخاااىي ؤلاهعرهاااذ، طاااىاء وؼاااس اإلاِلىمااااث أو  ااادًً طاااخلبالها والتاااي جخِاااازق ماااّ حٍس ت الاااسأي والخِبيااار ٍو

ً ممااااً ٌِباااارون ُاااااً زأيهاااام ُلااااى ؤلاهعرهااااذ، هماااااا ًىاػااااد اإلاجلااااع ألاوزتاااااد  اللااااجً والخلااااُِم ُلااااى ال اااااحفُين، وآلاخااااٍس

ظخماجي كخـادي والااجحاد ألاوزتد وبا خف مّ اإلاجلع الاجخاذ مىكف مىحد ومؼازهت فِالُت الااواإلافىكُت ألاوزبُت 

ت ألامم اإلاخحدة للعربُت والِلىم والشلافت والبرهامج ؤلاهماتد ل مم اإلاخحدة، هما هاػد جـاالث ومىٌمجحاد الدولي لالوالا

طااااخخدام حااااس اُخبااااازهم حاظاااات مااااىاهني دٌو الِااااالم الشالااااض الااااى ابااااأن ًأخااااروا فااااي  اإلاجلااااع ألاوزتااااد واإلافىكااااُت ألاوزبُاااات

اااات الااااسأي لإلهعرهااااذ أزىاااااء الىٌااااس فااااي بسهااااامج الاااادُم اإلالاااادم لاااادٌو الِااااالم الشالااااض، همااااا زحاااا الن اإلاؼااااعرن حااااٌى حٍس ب باااااإُل

حاادود والااري ًإهااد مظااإولُت الؼااسواث التااي جدااُب خاادماث البحااض أو الدزدػاات أو  والخِبياار إلابااادزة مىٌماات مساطاالىن بااال

س هرا اللساز الى اإلاجلع ألاوزتد واإلافىكُت ألاوزبُت وحيىماث وبسإلااهاث الدٌو ألاهساف يرها، وأوص ي بخمٍس ا.(27)اليؼس ٓو

 

 هتهاك الحلوق والحرياث في ظل جكىولوجيا املعلوماثاالحمايت اللاهوهيت مً : الثاوي املبحث

 

جخااااىلى الاااادٌو مظااااإولُت جلاااادًم أهااااىاَ مخخلفاااات مااااً الصاااادماث لظاااايا ها، بمااااا فااااي ذلااااً خاااادماث الخِلااااُم وال ااااحت 

 لحماًاات حلااىق ؤلاوظااان
ً
ِااد جلاادًم جلااً الصاادماث أطاطااُا اًاات الاظخماُُاات، وَُ ُااالم . ئذ طاااهم (28)والُس حِاادد وطاااةل ؤلا

ااث ها، مً ػبياث الخىاؿل الاظخماجي ومدوهاث ومىاكّ مؼازهت الـاىز والفُادًىهاث ومجمُى الحاىاز،  الجدًد وجىُى

 ُلاااى ال اااحفُين اإلاحعااارفين فحظاااب، وئهماااا 
ً
ااادث مظااااحاث أخاااسي للباااى ، هماااا لااام حِاااد هاااره الىطااااةل حىاااسا واليؼاااس، ٓو

، فٌ
ً
هس ماا ٌِاسف ب احافت اإلاىاهىات التاي أجاحاذ للىشيار ماً الىااض الخِبيار أؿبب باميان ول واحد مً أن ًيىن صحفُا

، وكد ال ًخىكف ألامس ُىد هرا الحد، وئهما كد ًمخد الى 
ً
ت، وبـىزة كد جخجاوش الحدود أحُاها ًُ تزا هم وأفيازهم بحٍس

ات ا ُص لاىهني وطاُادلها، ماً طاخلساز الادٌو ولهدًاد أم هاا ااطخخدام هره الىطاةى لخىفُر أٓاساق ئظسامُات لهادف الاى ُش

                                                           
د. محمود خليل: حرية اداول المعلومات في مصر والعالم العربي، المفهوم واإلشداليات وان ر الاشريعية، مصر، مؤسسة حرية (27)

 . 24الفدر والاعبير، ب  سنة نشر، ص
(28)

Good Governance Practices for the Protection of HUMAN Rights (United Nations publication, Sales 
No. E.07.xIv.10), p.38. 
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خالٌ وؼس أخباز ومِلىماث شاةفت وجسوٍجها بهدف الىُل مً هُبت الدولت وطمِ ها واإلاظاض بالىٌاام الِاام فيهاا وهاى ماا 

ا.(29)طخخدام الؼبىت الدولُت للمِلىماثاجلجأ ئلُه الجماُاث اإلاخوسفت ب

 إلاااا جمشلااه الخىىىلىظُااا الحدًشاات للمِلىماااث والا
ً
ن لحلااىق ؤلاوظااان، والااري ٌِخباار مااً أهاام ه هااااجـاااٌ مااً وهٌااسا

 للخوىز اإلاظخمس واإلادظاَز لىطااةل الا
ً
جـااٌ الخحدًاث التي ًىاظهها اإلاجخمّ هيل والجهاث ألامىُت فؼيل خاؾ، هخاظا

اات ومىاكاااّ الخىاؿااال الاظخماااجي ُلاااى الؼااابىت الدولُااات  واإلاِلىماااث وماااً أهمهاااا فلاااةُاث الباااض اإلاباػاااس، واإلاىاكاااّ ؤلاخباٍز

 ااث ؤلاهعرهذ والىاكّ ألاخسي ُلى جلً الؼبياث، التي كاماذ بادوز هبيار فاي وؼاس وحظاهُل للمِلىم
ً
زجيااك الجاساةم، وهخاظاا

جـاااااااالث، إلاااااااا جلدمااااااه جلااااااً الىطاااااااةل مااااااً حظااااااهُل للعاااااارابى بااااااين جلااااااً الجااااااساةم، والخىىىلىظُااااااا الحدًشاااااات للمِلىماااااااث والا

جماُاااث أو مااً كباال جلااً الىطاااةل هفظااها، ُلااى اإلاظااخىي جياااك جلااً الجااساةم طااىاًء مااً كباال ألافااساد أو الزاومظاااُدة، الا

 لخلً اإلاخاهس التي لهادد الظالم وألاماً الادولُين، ولهادد اإلاجخماّ فؼايل ُاام وألافاساد 
ً
الىهني أو اإلاظخىي الدولي، وهخاظا

اإلاه وحم الحاهم وأظهصة حىمه في  فؼيل خاؾ، حُض ئن الخىاشن بين حم اإلاىاهً في أٌِسف ما ًجسي داخل وهىه ُو

احجب اإلاِلىماث ًُ مىاهىيهم مً أظل جأمين الىهً كد ما يهدده مً الداخل والصازط، والِالكت بُ هما، 

 هتهاكاث حلوق إلاوضانادور الىظم املعلوماجيت في مكافحت الجرائم املعلوماجيت والحد مً  : املطلب ألاول 

 

ازجبان بالجساةم اإلاِلىماجُت، وهي واآلحد:اكبل الخوسق الى اإلاىكَى البد مً بُان فِم اإلاـولحاث التي لها 

ت بسامج وأدواث مِدة إلاِالجت وئدازة البُاهاث واإلاِلىماث. االىٌام اإلاِلىماحد: هى مجمُى

ااات ماااً الخِلُمااااث وألاواماااس كابلااات للخىفُااار ب الحاطاااىك آلالاااي ومِااادة إلهجااااش طاااخخدام االبرهاااامج اإلاِلىمااااحد: مجمُى

اما.مهمت

ازجبان بين أهفر مً هٌام مِلىماحد للحـٌى ُلى اإلاِلىماث اإلاخبادلت.االؼبىت اإلاِلىماجُت: 

ىاااه ومِالجخااه وجىلُااده وهللااه بىاطااوت الحاطاااىك آلالااي، وا زكااام والحااسوف والسماااىش  البُاهاااث: واال مااا ًمىااً جخٍص

ا.(30)وما ئليها

 ظااااااساةم اإلاِلىماااااااث: فِااااااد أن أؿاااااابحذ اإلاِلىماااااااث مخاحاااااات للجمُااااااّ، وأؿاااااابب حاااااام الحـااااااٌى ُليهااااااا مىفااااااىا
ً
 وفلااااااا

ً
ال

 لىظااىد جىافاام دولااي محىاام فااي مجاااٌ 
ً
ذ ذلااً، وهٌااسا للمىازُاام الدولُاات واللااىاهين الىهىُاات، لاابِم الؼااِىك التااي ػااُس

 لخلاً الظاهىلت 
ً
الحم في اإلاِلىماث ُلى وظه الصـىؾ مً طهىلت حسهت اإلاِلىمااث فاي أهٌمات جلىُات اإلاِلىمااث، وهٌاسا

م حاطىك ألاأؿبب باإلميان  مت ًُ هٍس ي مىظاىد فاي دولات مُِىات بِىماا ًخحلام هجاا  هارا اليؼاان فاي دولات زجياك ظٍس

ظخلصم مشل هرا الجسم وظىد حِاون دولي، مً أظل حماًت حلُلات أهٌمات الا جـااٌ البِدًات التاي جماس بالِدًاد أخسي، َو

                                                           
 .737د. عبد الملك علي محسن: مصدر ساب ، ص(29)
( من القانون العربي اإلسارشادي لمدافحة جرائم اقنية أنامة المعلومات وما في حدمها، الشبدة القانونية العربي، 1المادة ) (30)

2004.  
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، ومماا الػاً فُاه أهاه ًىظاد  جات لارلً خاخالف باين اللاىاهين الىهىُات والصاؿات بخلىُات هٌام اإلاِلىمااث، وهدُامً الدٌو

ت حسهت اإلاِلىماثالاا ا.(31)خخالف طىف ًيىن له هدُجت ُىظُت في ؿىزة كُىد ُلى حٍس

 لصوىزة جلً الجساةم وا
ً
هدؼازها، جبرش اللُمت السةِظُت للسؿد اإلاظخمس لخلً الجاساةم، وجلُاُم اإلاِلىمااث اوهٌسا

همُات وظاىد حِااون دولاي، وظماّ اإلاِلىمااث كعارا  طابل جحظاين هٌام اإلاِلىمااث،  اااإلاخاحت وئباساش ألاماىز ٓيار اإلاِسوفات، وا

، وا طاااخىماٌ ماااا لاااديهم ماااً هلاااف فاااي اإلاِلىمااااث، اُاااً حالااات ؤلاججااااز بالبؼاااس فاااي وااال دولااات، لخباااادٌ اإلاِلىمااااث باااين الااادٌو

ا.(32)ُخماد كىاهين مىاطبت، والخفىير بمؼيلت ؤلاججاز بالبؼس والخدابير الالشمت إلاىاظه هاوح جُّ الدٌو الا

، ماااً أن وؼاااس مىٌىمااات وهااارا ماااا أهدجاااه الجم جـااااالث ؤلاهعرباااٌى الؼاااسهت الِاإلاُااات، ٌؼااامل اُِااات الِامااات لإلهعرباااٌى

لاء والى أهمُت جىطُّ هوااق ماً مىٌىمات الاجـااالث الؼاسهُت الِاإلاُات وأن الخِااون الؼاسهد الادولي  ظمُّ الدٌو ألُا

اإلاىٌماث ؤلازهابُت حظخفُد مً هلاف ُامل حاطم في مىاظهت ؤلازهاك والجساةم اإلاخـلت ُلى الـُِد الدولي، هما أن 

، وئن الخواااىز لصدمااات البُاهااااث لاااه أهمُااات فاااي أظهاااصة الؼاااسهت الدولُااات ئكاااافت الاااى  البُاهااااث باهخٌاااام باااين مخخلاااف الااادٌو

 وؿاٌى أظهاصة مساكبات 
ً
جىطُّ هواق الىؿٌى الى كىاُد البُاهاث لِؼمل ظمُّ أظهاصة ئهفااذ اللااهىن الاىهني، خـىؿاا

ا.(33)بُاهاث الصاؿت بىزاةم الظفس اإلاظسوكت واإلافلىدةالحدود الى كاُدة ال

اااسي فِااام الفلااااه أن اإلاِلىمااااث والبُاهااااث حؼاااايل هلوااات البداًااات وال هاًاااات للحاااد ماااً  ه هاواااااث حلاااىق ؤلاوظااااان اٍو

ااااث التاااي ًلاااىم بهاااا   للؼاااً أهمُااات اإلاِلىمااااث والخحٍس
ً
مااات وماااً خاااالٌ ماااا أطااالفىا ًخ ااا  بماااا ال ًااادَ مجااااال وميافحااات الجٍس

ُف جلً اإلاِلىماث التي جم ظمِها، بهدف مالحلت ألامىاٌ الىاججت ُ ها، ومِسفت زظاٌ الؼ سهت ًُ جلً الجساةم، وجًى

ُت ومـاااادزلها، وجحلُااام  مـااادزها، بهااادف ميافحااات ٓظاااُل ألاماااىاٌ، ومالحلااات مسجىبيهاااا وكااابى جلاااً ألاماااىاٌ الٔيااار ػاااُس

هااا، هماا ًإهااد كااسوزة هٌاام اللاُادة ألامىُاات، التااي جىظاب ُلااى زظاااٌ ألامااً، الِمال ُلااى الللاااء ُ لاى الجااساةم كباال وكُى

 
ً
اإلاِلىمااااث، فاااي الجهااااش ؤلادازي للؼاااسهت، التاااي ماااً خاللهاااا ًاااخم الخىاؿااال وجباااادٌ اإلاِلىمااااث ماااّ ألاظهاااصة ألاخاااسي، داخلُاااا

ُت، فاي الاداخل والصاازط، وجحسوااث مسجىبيهاا، ، بهدف ظمّ اإلاِلىماث والبُاهاث ًُ جحسوااث ألاماىاٌ الٔيار ػاُس
ً
 وخازظُا

                                                           
، 2002د. عبد هللا حسين علي محمود: سرقة المعلومات المخزونة في الحاسوب اآللي، القاهرة، دار النهضة العربية،  (31)

.403ص  
، غير أنه دان باع اً عل  2003لم يبدأ نفاذ بروادول منع وقمع ومعاقبة اإلاجار بانشخاص ري في دانون انول/ ديسمبر (32)

% من الدول وانقاليم الاي قدمت 63رعامدت نسبة  2008ل الاشريعي وحا  اشرين ال اني/ نوفمبر رساجابة واسعة الن ا  في المجا
دولة ورقليم، قوانين لمدافحة اإلاجار بانشخاص ااناول أشدال اإلاجار الرئيسية، ورعامدت دول  155معلومات لهذا الاقرير وعددها 

لم  2003صار عل  بعض عناصر الاعرير الوارد في البراودول، وفي عام % قوانين لمدافحة اإلاجار بإقا16وأقاليم أخرى نسبة 
بلغت هذه  2008ازداد نسبة الدول الاي لديها اشريعات لمدافحة اإلاجار بالبشر عل   لو الدول المشمولة بالاقرير وافي أواخر عام 

% 54حة اإلاجار بالبشر بأد ر من الضعر، ونشأة النسبة أربعة أخماس الك الدول وهدذا زاد عدد الدول الذي لديها اشريعات لمداف
من الدول المجيبة وحدة الشر ة خاصة بمدافحة اإلاجار بالبشر. ينار: مداب انمم الماحدة المعني بالمخدرات والجريمة: الاقرير 

 .2ص، 2009العالمي عن اإلاجار بانشخاص، مبادرة انمم الماحدة العالمية لمدافحة اإلاجار بالبشر، شبا  
اشرين  10ال   7( في سانت بار سبورغ، روسيا، من 77رناربول، المنعقد في دوراها )-قرار الجمعية العامة لممم الماحدة ش ج(33)

 .2008انول/ أداوبر 
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مت، والجساةم ألاخسي اإلاسجبوت بها مشل ظساةم ؤلازهاك وؤلاججاز بالبؼس بهدف مالحلت مسجىبيهاا  بهدف ميافحت جلً الجٍس

ا.(34)واللبم ُلى اإلاجسمين

 التدابير الواجبت ملكافحت ألاخطار الىاججت عً التلىياث الحديثت :املطلب الثاوي

 

 للحُااة الصاؿات. لارا ًيبغاي ُلاى الؼاِىك فاي 
ً
مت وجفاكم خوسها ُلاى اإلاجخماّ ٌِخبار لهدًادا ادة حجم الجٍس ًُ ٍش

لاااى اإلاجخماااّ الااادولي بياملاااه أن ًخحمااال اإلاظاااإولُت  الدزظااات ألاولاااى أخااار الحُوااات والحااارز ماااً جلاااً اللىاااىاث الفلااااةُت، ُو

ها الِمل مً ُلى أزاكيها، وئن ُلى اإلاجخماّ وماً زام الدولات ججاه ما جلىم به جلً اللىىاث والدٌو التي جدُمها وجبُب ل

المُات، وأن اومً زم اإلاجخمّ الدولي  جخاذ فِم الخدابير وجحمل اإلاظإولُت ججااه جلاً الجاساةم والصسوكااث الدولُات وؤلُا

لااى الاادٌو والحيىماااث  ت خازظُاات ه هاااط طُاطاااجخخاار ؤلاظااساءاث الىفُلاات للحااد مااً جلااً الجااساةم ومحاطاابت مسجىبيهااا. ُو

ا.(35)مخىاشهت حِمل ُلى دُم الاطخلساز ؤلاكلُمي والِالمي بالخِاون مّ الدٌو الـدًلت واإلاىٌماث ؤلاكلُمُت والدولُت

طادُِاك الـاىز اإلاخخلفات إلاجااالث الخِااون، )وم هاا هما ًجب أن هىٌس الى الخِاون بمفهىم ػامل، حُض ًدظّ الا

ُِت والللاااااةُت، والؼااااسهُت( مااااّ ؤلادزان أن أطاااااض الخِاااااون الاااادولي ًلااااىم ُلااااى مفاااااهُم مااااً الظااااُادة اليظاااابُت  الدؼااااَس

مات وجلاادًم اإلاجااسمين للِدالاات   الااى الهادف اإلايؼااىد مااً هاارا الخِااون، واإلاخمشاال فااي ميافحاات الجٍس
ً
للادٌو اإلاخخلفاات، وؿااىال

ُاااادم ئفاااااالث الجىاةُاااات، وهاااارا ال ًااااأحد ئال مااااً خااااالٌ هٌااااام كاااااهىود مؼاااااسوَ، يهاااادف الااااى جفُِاااال الخِاااااون الاااادولي فٔااااسق 

ٌا لاااى ظمُااّ الاادٌو أن جخخاار الخااادابير (36)اإلاجااسمين مااً الِلاااك، وحظااالُم اإلاجااسمين مااً أهاام تلُااااث الخِاااون بااين الاادو . ُو

ُِت إلاىاّ وجالفاي  طاخخدام اإلاىجاصاث الِلمُات والخىىىلىظُات ل كاساز بحلاىق ؤلاوظاان االفِالت بما في ذلً الخدابير الدؼاَس

اث ألاطاطُت وبىسامت ال صف  ا. (37)البؼسياوالحٍس

ُااالم ًجاااب أن ًىـاااب ُلااى وكااااتّ وأخباااز صاااحُحت وأن ًخلُااد هااارا الحااام  همااا ًيبغاااي الخأهااد ماااً أن الحاام فاااي ؤلا

ُت الم الا(38)باإلاىكُى لى ؤلُا طخٔالٌ جلً الىطاةل في وؼس الع ام والحفاي ُلى اللٔت الِسبُت ووؼس البرامج الدًيُت وا. ُو

المُااات والبااارامج اااالن الصااااؾ ب(39)التاااي جاااخالءم ماااّ فىاااس اإلاجخماااّ الااادًً وئُاااداد الياااىادز ؤلُا طاااخخدام ا. وهااارا ماااا أهاااده ؤلُا

الخلدم الِلمُت والخىىىلىجي لـال  الظالم وإلاىفِت الجايع البؼاسي، أن ُلاى الادٌو أن جخخار ؤلاظاساءاث اإلاىاطابت إلاىاّ 

ااااااث طااااخخدام الخوااااىزاث الِلمُاااات والخىىىلىظُاااات فاااااي الخللُاااال مىااااه أو الخاااادخل فااااي جمخاااااّ الفااااسد بحلااااىاا ق ؤلاوظااااان والحٍس

ا.(40)ألاطاطُت

                                                           
 .757د. عبد الملك علي محسن: مصدر ساب ، ص(34)
والاشوريعات الداخليوة، الريواض، مدابوة القوانون  محمد نصر محمد: ح  اإلنسان في حماية حيااه الخاصوة فوي القوانون الودوليد.  (35)

 .66، ص2013وايقاصاد، 
 .5، ص2006، القاهرة، دار النهضة العربية، 1هشام عبد العزيز مبارك: اسليم المجرمين بين الواقع والقانون،   د. (36)
 .228ص ،2004د. وائل أنور بند : الانايم الدولي لحقو  اإلنسان، مصر، دار الفدر الجامعي، (37)
 .65د. محمد نصر محمد: مصدر ساب ، ص(38)
 .109، ص1997د. محي الدين عبد الحليم: الرؤية اإلس مية لإلع م، الرياض، منشورات المنامة اإلس مية، (39)
 .56د. أحمد أبو الوفا: مصدر ساب ، ص(40)
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 لصوااىزة جلااً الجااساةم وا
ً
ماات هٌااسا  مااا أهااده مىخااب ألاماام اإلاخحاادة اإلاِنااي باإلاخاادزاث والجٍس

ً
هدؼااازها، جىمااً اوأًلااا

كعااارا  طااابل االلُمااات السةِظاااُت للسؿاااد اإلاظاااخمس لخلاااً الجاااساةم، وجلُاااُم اإلاِلىمااااث اإلاخاحااات وئباااساش ألاماااىز ٓيااار اإلاِسوفااات، وا

لىمااااث،  همُااات وظاااىد حِااااون دولاااي، وظماااّ اإلاِلىمااااث ُاااً حالااات ؤلاججااااز بالبؼاااس فاااي وااال دولااات، لخباااادٌ جحظاااين هٌااام اإلاِ

، وا ُخمااااد كاااىاهين مىاطااابت، والخفىيااار اطاااخىماٌ ماااا لاااديهم هلاااف فاااي اإلاِلىمااااث، وح اااجُّ الااادٌو بااإلاِلىمااااث باااين الااادٌو

 .(41)جخاذ الخدابير الالشمت إلاىاظه هاابمؼيلت ؤلاججاز بالبؼس وا

عي أن ٌِاالح كااهىن وا ا   مات فاان اإلالاسز الصااؾ جاسي أهاه ًيبغاي ُلاى الـاُِد الدؼاَس وبالىٌس الاى خواىزة الجٍس

ُااات للمِلىماااااث بىؿااافه اوػاااامل فاااي هااارا اإلاجاااااٌ   اطاااخٔالٌ ألاهفااااٌ فااااي اإلااااىاد ؤلاباحُااات ُلااااى الؼااابىت الدول
ً
 خوياااارا

ً
ه هاواااا

يبغي أال ًأخر في الاا مت. ٍو  ًلال ُخباز لحلىق الوفل والجٍس
ً
الظً الدهُا إلكامت  صف لِالكت ظيظُت بسكاه  ن هفاال

طااااخٔالٌ ألاهفاااااٌ فااااي اإلاااااىاد اطااااخٔالٌ ظيساااا ي مااااً كبُاااال طااااىت ال ًملااااً طاااالوت اإلاىافلاااات ُلااااى الخِااااسق الا 18ُمااااسه ُااااً 

جاااب اإلاِاكباات ُلاااى ظمُاااّ ألاػااياٌ، وحؼااادًد الِلىبااااث اإلافسوكاات، وهفالااات  حعااارام الحُاااة الصاؿااات للوفااال اؤلاباحُاات، ٍو

حخُاظاث الوفل ومىاظهت ما ًخِسق له مً اجخاذ جدابير للحماًت واإلاـاحبت وجيىن وافُت ومىُفت لخلبُت ا حُت، واال

ا.(42)مخاهس

ااادم اجفااااكهم باااالسأي ماااّ ماااا  المُااات الاااى مخاااالف هم ُو اااسي فِااام ماااً الىخااااك والبااااحشين فاااي جحلاااُلهم للمؼااايلت ؤلُا ٍو

ااالم فااي الااىهً الِستااد ُلااى وظااه ا  ُلااى ٌؼاااَ أن مؼاايلت ؤلُا
ً
 زكابُااا

ً
لصـااىؾ جيااخج فظاابب فااسق ألاهٌماات الِسبُاات هىكااا

ااالم الِستااد ال ًلااسأ الِااالم وجوااىزه ئال فِااد  اات م هااا أن ؤلُا الِلااٌى وألازكااام، وئهمااا هىااان مؼاااول أخااسي، مخِااددة ومخىُى

 بحالاااات جساظُِاااات مخخلفاااات ُااااً فهاااام حاااااالث الخوااااىز التااااي جحـاااال فااااي
ً
ااااالم الِستااااد ًفىااااس داةمااااا بىاااااء  حااااين، ممااااا ًجِاااال ؤلُا

اسي فِام الفلاه فاي هارا الؼااأن مخىافام ماّ هارا الاسأي فااي أن  اإلاِلىمااث وهبُِات جاداولها وجىاولهاا لىطااةل الاجـاااالث. ٍو

لااااى الِلاااٌى وألاكااااالم،  ن جلااااً  اااالم ُو اإلاؼااايلت السةِظااااُت لإلُاااالم ال جيااااىن فظااابب فااااسق ألاهٌمااات كُااااىد زكابُااات ُلااااى ؤلُا

 ماااً ُىامااال الخخفُاااف 
ً
اااالم، التاااي السكابااات كاااد جياااىن ُاااامال ااات اإلافسهااات لىطااااةل ؤلُا ودزء جلاااً اإلاؼااااول الىاججااات ُاااً الحٍس

 ولهدد اإلاجخمّ في ػتى الىاىايي ألاخالكُات وألامىُات والظُاطاُت والاا
ً
كخـاادًت، أي ظخماُُات والشلافُات، والاجىِىع طلبا

 ٌؼمل ظمُّ ظىاهب الحُاة
ً
ا.(43)ئن خوسها ًيىن ُاما

خ   مما جلدم ومً أظل مىاظهت الخحدً الم والاٍو جخاذ جدابير اجـاٌ الحدًض ًجب اث اإلاـاحبت لىطاةل ؤلُا

اإلاُت ماً خاالٌ مساظِات الاجفاكُااث الدولُات واإلاوالبات فظاً كاىاهين ومِاهاداث  ِاث الىهىُت، ُو وهىُت هخِدًل الدؼَس

الم. اظدًدة بخـىؾ هلل الخىىىلىظُا، وئُادة الخىاشن الِالمي في مُدان ؤلُا

                                                           
 .791د. عبد الملك علي محسن: مصدر ساب ، ص(41)
مع  مجيد" المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع ان فال وبغاء ان فال واساغ ل ان فال فوي الموواد اقرير مقدم من السيدة "نجاة (42)

اإلباحية: اعزيز وحماية جميع حقو  اإلنسان المدنيوة والسياسوية وايقاصوادية وايجاماعيوة وال قافيوة، بموا فوي ذلوك الحو  فوي الانميوة: 
 .2من جدول انعمال، ص 3اإلنسان الدورة ال انية عشر البند  انمم الماحدة، الجمعية العامة، مجلس حقو 

 .792د. عبد الملك علي محسن: المصدر الساب ، ص(43)
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ا

 الخاجمت

: الا 
ً
 صتيتاجاث:أوال

ااث .1 ت، التاي جسجىاص ُليهاا ظمُاّ الحٍس ااث اللاسوٍز ات جاداٌو اإلاِلىمااث ماً الحٍس جىؿلذ دزاطت البحض أن حٍس

اات اإلاِلىماااث والحاام فااي الىؿااٌى ال ٌظااخوُّ الفااسد مباػااسة مٌِاام حلىكااه ألاخااسي م هااا الحلااىق الظُاطااُت  ودون حٍس

 ظخماُُت والشلافُت.كخـادًت، والااوالا

 حظااااااخدجي الحاظاااااات الااااااى حماًخااااااه اُعاااااارف اإلاااااااىٌم الاااااا.2
ً
دولي بااااااالحم فااااااي الحـااااااٌى ُلااااااى اإلاِلىماااااااث باُخبااااااازه حلااااااا

ت الخِبير.  وممازطخه بما فيها الحم في حٍس

 لحلىق ؤلاوظان هى الجُل السكمي الري ًدبّ الجُل الشالض مً .3
ً
 ظدًدا

ً
هما جىؿلذ الدزاطت أن هىان ظُال

 دة هرا الجُل مً الحلىق.الحلىق، والشىزة الخىىىلىظُت هي اإلاظإولت ًُ والا

: التوصياث:
ً
 جاهيا

ااااات الحـاااااٌى ُلاااااى .1 ًجاااااب أن جياااااىن هىاااااان ئزادة طُاطاااااُت ظاااااادة حتاااااى ًاااااخم جاااااىفير اللاااااماهاث اليافُااااات لحااااام حٍس

 اإلاِلىماث.

جخاذ ئظساءاث مً كبل اإلاإطظااث الحيىمُات وألاهلُات ومإطظااث اإلاجخماّ اإلاادود ليؼاس زلافات الاىجي اكسوزة .2

ص  ت الحـٌى ُلى اإلاِلىماث والخأهُد ُلى أهمُت هرا الحم.في اإلاجخمّ لخٍِص  حم حٍس

ااات اإلافسهااات لىطااااةل .3 ااات اإلاِلىمااااث وجااادفلها، والحاااد ماااً الحٍس الِلااام ُلاااى ئًجااااد اجفاكُااات دولُااات جاااىٌم ُمااال حٍس

الم ووطاةل الخىاؿل الاظخماجي ُبر الؼبىت الدولُات للمِلىمااث ؤلاهعرهاذ وماا جلاىم ببشاه ماً أفاالم ووؼاساث ه دامات ؤلُا

يرها دون زكُب جـل الى ول الدٌو بدون  طاداران، أو كُاىد، وهاسي أن جخحمال اإلاىٌمااث الدولُات اإلاظاإولُت الياملات آو

ِاث والخاادابير الالشماات للحااد مااً جلااً الجااساةم وألاخواااز ووكااّ اللااىابى واللااىاهين التااي ججااسم ذلاااً،  وأن حظااً الدؼااَس

كاّ اللاىابى والخادابير الالشمات للادٌو التاي جمخلاً ألاكمااز الـاىاُُت ومحاطبت الجهاث التي حظمب ببض جلً اإلاىاكّ ووا

ااىود، بحُااض ال جـاال جلااً اإلاىاكااّ واللىااىاث ؤلاباحُاات الااى الاادٌو الٔياار  الفلاااةُت اإلاظااخخدمت للفلاااةُاث والبااض الخلُفٍص

ازآبت بدخىلها الى أزاكيها.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 املصادر

 بعد اللران الكريم:

 املصادر العربيت: - أ

: الكتب: 
ً
 أوال

 أحمااد أبااى الىفااا: الحماًاات الدولُاات لحلااىق ألاوظااان فااي ئهاااز مىٌماات ألاماام اإلاخحاادة والىواااالث الدولُاات اإلاخخــاات،د.  .1

 .2005اللاهسة، داز ال هلت الِسبُت، 

ىسد: الحم في الاا .2 ت الحـاٌى ُلاى اإلاِلىمااث، فلظاوين، الهُاات الفلظاوُيُت اإلاظاخللت لحد. بالٌ البٓر لاىق هاَل أو حٍس

س اللىاهين،   .2004أًلٌى  20ؤلاوظان، طلظلت مؼسوَ جوٍى

ت الفىس والخِبير،  .3 ت جداٌو اإلاِلىماث، اللاهسة، مإطظت حٍس  .2011د. حاشم حظين: بسهامج الحم في اإلاِسفت، حٍس

اث ال صـُت، .4  .1992اللاهسة، داز ال هلت الِستد،  د. حظام أحمد محمد هىداوي: اللاهىن الدولي الِام والحٍس

 .1997اللاهسة، داز ال هلت الِسبُت،  لع ام الدولي بحلىق ؤلاوظان،د. ؿال  محمد بدز الدًً: الا .5

ِت ؤلاطااالمُت، .6 اات والخوبُاام فااي الفىااس الىكااعي والؼااَس اللاااهسة،  د. هااازق ُااصث زخااا: كاااهىن حلااىق ؤلاوظااان بااين الىٌٍس

 .2005داز ال هلت الِسبُت، 

م ُىق خلُفت: اللاهىن  .7  .2009مـس، داز الجامِت الجدًدة،  الدولي لحلىق ؤلاوظان،د. ُبد الىٍس

 .2002اللاهسة، داز ال هلت الِسبُت،  د. ُبد هللا حظين ُلي محمىد: طسكت اإلاِلىماث اإلاخصوهت في الحاطىك آلالي، .8

ت جداٌو اإلاِلىماث، .9  .2018مـس، داز الفىس الجامعي،  د. ُبد اإلالً ُلي محظً: اإلاِاًير الدولُت لحٍس

ِاث الداخلُااات،مد.  .10 ااااق،  حمااد هـاااس محماااد: حااام ؤلاوظاااان فاااي حماًااات حُاجاااه الصاؿااات فاااي اللااااهىن الااادولي والدؼاااَس الٍس

 .2013كخـاد، مىخبت اللاهىن والا

ُِت، مـاااس،  .11 ااات جاااداٌو اإلاِلىمااااث فاااي مـاااس والِاااالم الِستاااد، اإلافهاااىم وؤلاػااايالُاث وألاهاااس الدؼاااَس د. محماااىد خلُااال: حٍس

ت الفىس والخِبير، بالا   طىت وؼس.مإطظت حٍس

اق، ميؼىزاث اإلاىٌمت ؤلاطالمُت،  د. محي الدًً ُبد الحلُم: السؤٍت ؤلاطالمُت لإلُالم، .12  .1997الٍس

ااااس الِااااالمي ُااااً ؤلاججاااااز با  ااااصاؾ، مبااااادزة ألاماااام اإلاخحاااادة  .13 ماااات: الخلٍس مىخااااب ألاماااام اإلاخحاااادة اإلاِنااااي باإلاخاااادزاث والجٍس

ا.2009الِاإلاُت إلايافحت ؤلاججاز بالبؼس، ػبان 

ص مبازن: حظلُم اإلاجسمين بين الىاكّ واللاهىن، ن د. .14  .2006،اللاهسة، داز ال هلت الِسبُت، 1هؼام ُبد الٍِص

 .2004مـس، داز الفىس الجامعي،  د. واةل أهىز بىدق: الخىٌُم الدولي لحلىق ؤلاوظان، .15

 

: الرصائل وألاطاريح الجامعيت:
ً
 جاهيا

م الفظاااااد فاااي  .1 ظامِااات هاااااًف  جفاكُااات ألامااام اإلاخحااادة، زطاااالت ماظظاااخير،اأحماااد باااً ُباااد هللا باااً طاااِىد الفاااازض: ججاااٍس

اق،   .2008الِسبُت للِلىم ألامىُت، ولُت الدزاطاث الِلُا، كظم الِدالت الجىاةُت، الٍس

س اللاااهىن ألاوزتااد لحلااىق ؤلاوظااان، زطااالت ماظظااخير،بااى حملاات وااىزس: دوز الحماًاات  .2  ألاوزبُاات لحلااىق ؤلاوظااان فااي جوااٍى

ظامِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً ًىطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة، ولُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الحلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىق باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً ُىىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىن، اٌ

ط .3

 .2010شاةس،  .4

م كاطاام الظاابُم: ماادي  .5 أوادًمُاات ، طااخفادة ألاظهااصة ألامىُاات مااً خاادماث ػاابىت ؤلاهعرهااذ، زطااالت ماظظااخيراُبااد الىااٍس

اق،   .2003هاًف الِسبُت للِلىم ألامىُت، الٍس

، دزاطااات 2007لظاااىت  47ُماااس محماااد طاااالمت الِلُاااىي: حااام الحـاااٌى ُلاااى اإلاِلىمااااث فاااي كاااىء اللااااهىن ألازدواااد زكااام  .6

ا.2011ظامِت ُين ػمع، ولُت الحلىق،  هسوحت دهخىزاه،املازهت، 
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: البحوث العلميت:
ً
 جالثا

اق العجالود: جوىز ئظسا .1 ءاث الىٌاس فاي الولبااث الفسدًات أماام اإلاحىمات ألاوزبُات لحلاىق ؤلاوظاان، بحاض ميؼاىز د. ٍز

 .2012، 2، 28َفي مجلت ظامِت دمؼم للِلىم الاكخـادًت واللاهىهُت، مج

: الاجفاكياث:
ً
 رابعا

ً  31مِاهاادة ألاماام اإلاخحاادة إلاىاهلاات الفظاااد، والتااي جبى هااا الجمُِاات الِاماات ل ماام اإلاخحاادة بخاااٍز   .1 ، 2003ألاٌو حؼااٍس

ا.2005ودخلذ حي  الخىفُر في واهىن ألاٌو 

ً الشاود  .2  .1950الاجفاكُت ألاوزبُت لحلىق ؤلاوظان: اجفاكُت حلىق ألاوظان في هواق مجلع أوزبا، زوما في حؼٍس

لداكخـادي والؼسواث )التي ئُالن الؼساهت الجدًدة ُلى الدًملساهُت والحىم الظُاس ي والا .3  ُخمدها الاجحاد ألافٍس

ا(.2002

: التلارير
ً
 واللراراث: خامضا

ااس ملاادم مااً الظااُدة  هجاااة مِااال مجُااد  اإلالااسزة الصاؿاات اإلاِىُاات بمظااألت بُااّ ألاهفاااٌ وتٔاااء ألاهفاااٌ وا .1 طااخٔالٌ اجلٍس

ص وحماًت ظمُّ حلىق ؤلاوظان اإلادهُت والظُاطُت والا ي ذلاً ظخماُُات والشلافُات، بماا فاكخـاادًت والااألاهفاٌ في اإلاىاد ؤلاباحُت: حٍِص

ماٌ. 3الحم في الخىمُت: ألامم اإلاخحدة، الجمُِت الِامت، مجلع حلىق ؤلاوظان الدوزة الشاهُت ُؼس البىد   مً ظدٌو ألُا

، اإلاىِلد في دوزلها )-كساز الجمُِت الِامت ل مم اإلاخحدة غ ط .2  10الاى  7( في طاهذ بعر طبىزْ، زوطُا، مً 77ئهعربٌى

/ أهخىبس  ً ألاٌو  .2008حؼٍس

 
ً
 : اللواهين:صادصا

ا.2004طعرػادي إلايافحت ظساةم جلىُت أهٌمت اإلاِلىماث وما في حىمها، الؼبىت اللاهىهُت الِستد، اللاهىن الِستد الاا .1

: املصادر املتاحت عبر الشبكت الدوليت للمعلوماث )إلاهترهت(
ً
 صابعا

ت الِسبُت: اإلاحىمت ألاوزبُت لحلاىق ؤلاوظاان  .1 ، ميؼاىز European Court of Human a Rightsاإلاىطُى

 .ency.com/index.php-http://www.arab السابى ألاحد: ُبر
 
 املصادر ألاجىبيت: - ب
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ُملخص
اؾخػغاى وجدلُل عئٍت الكباب الجامعي الػغبي الفلؿُُجي للضوع الظي لػبخه ؤخضار اإلاىُلت الػغبُت اإلاؿماة هضفذ هظه الضعاؾت بلى 

اث  مً زالٌ  الىًاٌ الفلؿُُجي في اإلاغخلت اإلالبلتبالغبُؼ الػغبي في جدٍغً مؿاع وجىحهاث اللًُت الفلؿُُيُت بما ًسضم بغاصة جغجِب ؤولٍى

ألاخضار التي ؤصث بلى كُام ما ( اؾخبُان مىػع غلى الجامػاث الفلؿُُيُت ألاعبؼ الىبري غامت وزانت وؤهلُت، وكض جىنلذ الضعاؾت بلى 2227)

اصة ؤغباء ما جبلى مً غغب ُؾميَّ بالغبُؼ الػغبي كض ؤزغث في كضعة الػغب غلى صغم اللًُت الفلؿُُيُت، لخإحي ؤخضار ا لغبُؼ الضحاٌ بٍؼ

 وخيىماث ال جؼاٌ فلؿُحن وكًُتها الاؾتراجُجُت
ً
، هما جىنلذ بلى صاغمحن لللًُت الفلؿُُيُت, بال ؤن بىنلت الىثحر مً الضٌو الػغبُت قػىبا

 والحهاع الخاهم الظي ًفغيه الىُان الههُىوي غلى باقي ؤن
ً
مً ؤبغػ الػىامل ٌػخبر ألاعاض ي الفلؿُُيُت  الاخخالٌ الههُىوي لفلؿُحن غمىما

 بلى اإلاازغة في غضم جمخؼ الكباب الجامعي الفلؿُُجي بدلىكهم غلى ؤعيهم
ً
، عغم امخالههم لضعحت غالُت مً الىعي الؿُاس ي، وجىنلذ ؤًًا

ت طاث صاللت بخهائُت في عئٍت ؤفغاص الػُىت إلكامت الضٌو الػغبُت لػالكاث مؼ  الىُان الههُىوي ألامغ الظي ًاهض اليؿب وحىص فغوكاث حىهٍغ

ت طاث صاللت بخهائُت  وبلى وحىص التي ؤقاع بليها جدلُل الاؾخبُان  فغوكاث حىهٍغ
ً
في عئٍت ؤفغاص الػُىت لضوع الضٌو الػغبُت في اللًُت ؤًًا

 .الفلؿُُيُت كبل وبػض الحغان الػغبي

ُاليلمات الفحاحية: الشبيع العشبي _ اللضية الفلسطييية.

Abstract: 

This study aimed to review and analyze the Palestinian Arab university youth’s vision of the role played 
by the events of the Arab region called the Arab Spring in moving the direction of the Palestinian issue in a 
way that serves the re-prioritization of the Palestinian struggle in the next phase. 

The results of the study were accessed through (2227) questionnaires distributed among the four 
major Palestinian universities, public and private universities, we found that the events that led to the 
establishment of the so-called Arab Spring had affected the ability of the Arabs to support the Palestinian 
issue. The events of the Antichrist Spring came to increase the burdens of the remaining Arabs who support 
the Palestinian issue. The strategy also concluded that the Zionist occupation of Palestine in general and the 
suffocating siege imposed by the Zionist regime on the rest of the Palestinian territories are among the most 
prominent factors affecting the failure of Palestinian university youth to enjoy their rights on their land, 
despite their possession of a high degree of political awareness. It also found that there are substantial 
differences of statistical significance in the sample's view of the Arab countries establishing relations with the 
Zionist regime, which confirms the percentages indicated by the analysis of the questionnaire and the 
existence of substantial differences of statistical significance in the sample's perception of the role of Arab 
countries in the Palestinian issue before and after theArab movement. 

 
Key words: Arab Spring, Palestinian issue. 
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ُاللذمة:

حػخبر فلؿُحن كبلت اإلاؿلمحن ألاولى، وكًُت الػغب الغئِؿت التي َاٌ اهخظاع زالنها، بػض ؤن اغخهبها 

لها، غلبتهم البراءة والبؿاَت مً حهت، واوكغالهم باإلادخل الظي ؾلبهم ؤعاييهم مً حهت  الههاًىت مً ؤًضي ؤزىة

الُت الػاإلاُت الضاغمت   بػض حُل، ألامغ الظي صفؼ باإلمبًر
ً
ؤزغي، فخىاعزذ الكػىب الػغبُت اإلاخػاكبت هظه اللًُت حُال

ت الغخُاٌ ما جبلى في هفىؽ للحغهت الههُىهُت بخفخِذ قمل الػغب وبقغاٌ ما جبلى منهم ومً اإلاؿلم حن في كًاًا زاهٍى

 قػىبهم مً صغم لللًُت الفلؿُُيُت، وبؾلاٍ خم الػىصة وحغُِب اللضؽ غً واحهت الهغاع.

ُأهمية البحث:

 جيبؼ ؤهمُت البدث مً الىلاٍ الخالُت:

الػغبُت جدذ الحالت ؤلاًجابُت التي جغكبها الكباب الػغبي الفلؿُُجي مً الحغان الظي قهضجه بػٌ الضٌو  -

مؿمى زىعاث، لخغضوا فُما بػض هظه الحالت والحغان هباع للفىض ى اإلاىحهت والػىف والحغوب وؤلاعهاب، ألامغ الظي 

اث في اهخمام الكاعع الػغبي والاهخمام الػالمي  ؤفلض اللًُت الفلؿُُيُت ؾلم ألاولٍى

غلىص مً الهمذ والخظالن والخأمغ غلى خالت الثباث ؾلبي الاججاه الظي ؾاص اإلاىُلت والكاعع الػغبي زالٌ  -

 كًُت الػغب واإلاؿلمحن ألاولى فلؿُحن.

الضوع الظي ٌكيله الكباب الفلؿُُجي في خمل ؤماهت اللًُت الفلؿُُيُت هإخض ؤصواث الحغوب اللىحؿدُت  -

 في كًاًا الخىمُت الؿُاصًت في اإلاغخلت اإلالبلت.

 هذف البحث:

ئٍت الكباب الجامعي الػغبي الفلؿُُجي للضوع الظي لػبخه ؤخضار يهضف هظا البدث بلى اؾخػغاى وجدلُل ع 

اث  ً مؿاع وجىحهاث اللًُت الفلؿُُيُت بما ًسضم بغاصة جغجِب ؤولٍى اإلاىُلت الػغبُت اإلاؿماة بالغبُؼ الػغبي في جدٍغ

 الىًاٌ الفلؿُُجي في اإلاغخلت اإلالبلت. 

ُمشيلة البحث:

 دؿاٌئ الخالي:ًمىىىا نُاغت اإلاكيلت الغئِؿت للبدث بال

ما هي آلازاع التي زلفتها ألاخضار التي قهضتها اإلاىُلت الػغبُت بمؿمى زىعاث غلى اللًُت الفلؿُُيُت مً وحهت 

 هظغ الكباب الجامعي الفلؿُُجي؟

ُفشضيات البحث:

 جخجلى الفغيُت الغئِؿت للبدث بما ًلي:

 في صغم اللًُت الفلؿُُيُت. ًغي َلبت الجامػاث الفلؿُُيُت ؤن الضٌو الػغبُت فاغلت ومازغة
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 ومً الفغيُت الؿابلت جىبثم الفغيُاث الفغغُت الغئِؿت الخالُت:

ت في عؤي َالب الجامػاث الفلؿُُيُت خٌى صغم الضٌو الػغبُت لللًُت الفلؿُُيُت في  - ًىحض فغوكاث حىهٍغ

 إلاخغحراث ]الجيـ، الػمغ، اليلُت التي ًضعؾىن بها، الجام
ً
ػت التي ًضعؾىن بها، ٌَى فترة بلائهم الؿىىاث الؿابلت وفلا

 فًائُاث([ –ؤخؼاب-بالجامػت، مدضصاث حكىُل الىعي الؿُاس ي لضي الُلبت)صحف

ت في بحاباث الُلبت خٌى مىاكف الضٌو الػغبُت مً)بكامت غالكاث جباصٌ ججاعي مؼ  - ًىحض فغوكاث حىهٍغ

 إلاخغحراث الضعاؾت]الجيـ، صغم خم الػىص –هلل الؿفاعة الههُىهُت لللضؽ  –الىُان الههُىوي 
ً
ة للفلؿُُيُحن )وفلا

الػمغ، اليلُت التي ًضعؾىن بها، الجامػت التي ًضعؾىن بها، ٌَى فترة بلائهم بالجامػت، مدضصاث حكىُل الىعي 

 فًائُاث([. –ؤخؼاب  -الؿُاس ي لضي الُلبت)صحف

ت في عؤي الُلبت غلى ؤن صٌو الغبُؼ الػغبي كض غحرث م - ىاكفها ججاه اللًُت الفلؿُُيُت ًىحض فغوكاث حىهٍغ

 إلاخغحراث الضعاؾت ]الجيـ، الػمغ، اليلُت التي ًضعؾىن بها، الجامػت 
ً
هدُجت ؾلىهُاث الفلؿُُيُحن اإلالُمحن بها وفلا

 –ؤخؼاب  -التي ًضعؾىن بها، ٌَى فترة بلائهم بالجامػت، مدضصاث حكىُل الىعي الؿُاس ي لضي الُلبت)صحف

 فًائُاث([

ُ:ملاسبات البحث

يي مىظ بضاًت ألالفُت  - لم جضعج الػغاق والهىماٌ في كائمت الاؾخبُان، ألن الػغاق زًؼ لالخخالٌ ألامٍغ

الجضًضة، ؤما الهىماٌ ألنها منهىت في فىض ى ؤلاعهاب والهغاغاث الضولُت كبُل ؤخضار الغبُؼ الػغبي. هما لم هدىاٌو 

الفلؿُُيُت غً واحهت ألاخضار الضولُت ولفذ ألاهظاع غنها ألهه مً اللغاعاث التي خاولذ بكهاء اللًُت  334اللغاع 

 .1973إلاىيىع بًلاف الحغب التي هؼمذ فيها مهغ وؾىعٍت الىُان الههُىوي في غام 

غىض وعوص ولمت )اؾغائُل( في غىىان مغحؼ فلض خافظىا غلُه هما وعص، بال ؤهىا في متن البدث لم وؿخسضم  -

 هما ؤَللىا غلُه الىُان الههُىوي.هظه اليلمت لئلقاعة بلى اإلادخل، وب

ُمصطلحات البحث

غ ؾىعٍت 1كاهىها مداؾبت ؾىعٍت ىُت مً ؤحل خهاع ؾىعٍت 1وجدٍغ : كاهىهان ؤكغتهما الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يي واإلالاوماث في لبىان  وتهضًضها بؿبب مىاكفها اللىمُت الضاغمت لحغواث اإلالاومت في الػغاق يض الاخخالٌ ألامٍغ

                                                           
على أن سٌاسة  3004عضو، وعارضه خمسة أعضاء فقط فً شهر ماٌو  493ساحقة حٌث وافق علٌه أقره مجلس النواب بأغلبٌة 1

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تجاه سورٌا هً:
تي تحتلها سوريا من أن سوريا تتحمل مسؤولية كل الهجمات التي يشنها حزب اهلل وباقي التنظيمات اإلرهابية التي لها مكاتب في دمشق أو قواعد في المناطق ال -1

 -3طوير أو حيازة أسلحة دمار شامل.أن الواليات المتحدة ستعمل على حرمان سوريا من القدرة على مساندة أعمال اإلرهاب الدولي، وكذلك جهودها لت -2لبنان.
استضافة تلك المنظمات  ستواصل واشنطن إدراج سوريا على الئحة الدول التي ترعى اإلرهاب إلى أن توقف دعمها لحزب اهلل والجماعات اإلرهابية األخرى، وتتخلى عن

أن سوريا انتهكت قرار مجلس األمن الدولي  -5مصلحة القومية للواليات المتحدة.أن استعادة لبنان لسيادته الكاملة ووحدة أراضيه أمر يدخل في نطاق ال -4في دمشق.
أن التزام سوريا باالنسحاب من أراضي لبنان ال يرتبط بتحقيق تقدم في المفاوضات السورية أو اللبنانية مع  -6بمواصلتها احتالل لبنان. 1982الصادر عام  525رقم 
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-2003وفلؿُحن يض الىُان الههُىوي، وجمؿىها بمىخب ملاَػت الىُان الههُىوي )اؾغائُل( ونضعا في الػامحن 

2005ُ

دا للحىم الظاحي، ؤو اجفاق  –: هى اجفاق غؼة اثفاق أوسلى اإلاغاخل الاهخلالُت إلاىاَم خىم طاحي جلىص ؤٍع

الفلؿُُيُحن ؤو مً ًمثلهم هدى جفاوى مؼ الىُان الههُىوي وحؿلِ مػها الالءآث الثالزت ال نلح وال اغتراف وال 

 مؼ الػضو الههُىوي كبل ؤن ٌػىص الحم ألصحابه. جفاوى

ا هى الػىصة باألمىع بلى َبُػتها وؾابم غهضها، ؤما الحطبيع  في هظا البدث فةن الخُبُؼ مؼ الىُان : لغىًٍ
ً
بحغائُا

 مً اجفاكُت وامب 
ً
الههُىوي هى ؤخض ؤهىاع الاؾدؿالم للىُان الههُىوي، وكض بضؤ هظا الىىع مً الاؾدؿالم اهُالكا

ت واؾخمغ بػضها الجفاق ؤوؾلى وما ػاٌ ٌؿحر بإقياٌ مسخلفت.  صًفُض اإلاهٍغ

اٌ غبض الىانغ غلى الضٌو الػغبُت اإلادُُت بفلؿُحن اإلادخلت، : مهُلح ؤَلله الؼغُم حمدول الطىق العشبي

 وهي ؾىعٍت ولبىان وألاعصن ومهغ.

 بلى  الشبيع العشبي:
ً
ا  هى مهُلح ؤَلم غلى الحغان الظي خضر بالضٌو الػغبُت جدذ قػاعاث حكحر ظاهٍغ

ً
بحغائُا

ت والكباب والخىمُت والىمى، وؤَلم غلُه اؾم زىعة بغٌ الىظغ غً مد ضصاجه، لىىه ما لبث ن جدٌى بلى ؤصاة الحٍغ

 جضزل زاعحُت في ؤغلب الضٌو التي خّل بها.

ش  194جىنُت ناصعة غً الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة جدمل الغكم  حم العىدة: جىو غلى  1948(12)11جاٍع

يبغي ؤن ًَُضفؼ لالح ئحن الغاغبحن في الػىصة "ًجب ؤن ًخم الؿماح لالحئحن الفلؿُُيُحن بالػىصة في ؤكغب وكذ ممىً، ٍو

ًاث غً ممخلياتهم اإلاغخهبت، ؤو ألايغاع التي لحلذ بهم وؤن ٌػِكىا بؿالم. لىً هظه الخىنُت لم  بلى صًاعهم حػٍى

ُغب. ًُ ؿمؼ وال  ٌُ  
ً
ىفظ لآلن، وبلُذ مؼماعا

ُ
 ج

 

ُالذساسات السابلة واللسم الىظشي:

ُالذساسات السابلة:

بـ" الخدىالث الؿُاؾُت الفلؿُُيُت وجإزحرها غلى الػالكاث مؼ مهغ ( اإلاىؾىمت 2018صعاؾت )ؤبى مظوىع، .1

2006-2014." 

                                                                                                                                                                                     
أن سوريا انتهكت كذلك قرار  -8لدمار الشامل والصواريخ الموجهة يهدد أمن الشرق األوسط والمصالح القومية للواليات المتحدة.أن حيازة سوريا ألسلحة ا -7إسرائيل.

ستقيد الواليات المتحدة المساعدات  -9، وكذلك قرارات الحقة للمجلس بقيامها بشراء البترول من العراق.1995الصادر عام  661مجلس األمن رقم 
لسوريا، وستعارض تقديم مساعدات دولية لها حتى تسحب قواتها من لبنان، وتوقف تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الموجهة، وتلتزم األمريكية 

 بقرارات مجلس األمن.
قرار أمرٌكً ٌشدد من العقوبات المفروضة على سورٌة وٌجعلها إقلٌمٌة، وٌحرض فً الوقت نفسه على صناعة رأي عام داعم 1

 رب ضد سورٌة عبر بعض المنخرطٌن خلف األوهام األمرٌكٌة.للح
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 ( اإلاىؾىمت بـ "الػىامل الخاعحُت والثىعاث الػغبُت: ؤعبؼ بقيالُاث للبدث"2019صعاؾت )ماض ي،.2

3.، اإلاىُلت ( اإلاىؾىمت بـ "غانفت الخغُحر الغبُؼ الػغبي والخدىالث الؿُاؾُت في 2018صعاؾت )ألاؾضي والكبٍى

 الػغبُت"

( اإلاىؾىمت بـ "الػىامل الغئِؿُت وعاء اهضالع الاخخجاحاث والثىعاث التي قهضتها بلضان 2016صعاؾت )غُانغة،.4

 "2011_2009الغبُؼ الػغبي 

 "ماطا خل بالغبُؼ الػغبي؟" اإلاىؾىمت بـ (2016.صعاؾت )ألاقلغ،5

الػغبُت الغاهىت غلى الؿلىن الؿُاس ي وألامجي ( اإلاىؾىمت بـ "ؤزغ جُىعاث الثىعاث 2015صعاؾت )الخىالضة،.6

 "2015_2011ؤلاؾغائُلي 

 "إلااطا وػخبر الثىعاث الػغبُت زىعاث خلُلُت: الىخائج والخىكػاث؟"اإلاىؾىمت بـ ( (Goldstone, 2014صعاؾت.7

 "الغبُؼ الػغبي: جدلُل الىمي"مت بـ اإلاىؾى ( (Korotayev et al, 2014.صعاؾت8

 أهم الىلاط الؤجشة في ثطىسات اللضية الفلسطييية حتى نهاًة اللشن العششيً:

 هجم غىه  -1
ً
 كاهىهُا

ً
ؤيفذ غهبت ألامم اإلاخدضة غلى الاصغاءاث الههُىهُت اإلاخػللت بفلؿُحن َابػا

ً مً مُثاق غهبت ألامم مً حهت، وصون ببغام نً الاهخضاب وجىكُؼ غهبت ألامم له بما ًسالف اإلااصة  الثاهُت والػكٍغ

 (4:ع1999مىافلت ؤصحاب البالص ألانلُحن )الفلؿُُيُحن( ويض عغبتهم مً حهت ؤزغي.)مجلت ألاعى، 

ش  181اللغاع  -2 والظي ؤوص ى الاهخضاب  29/11/1947الهاصع غً الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة جاٍع

ُاوي بكإن صولخحن غغبُت ) (، وكضص غاعيه 287: 2003% مىُلت فهل صولُت)نالح، 1%( و54%( ويهىصًت )45البًر

ذ له، في خحن ؤغلً الههاًىت جإًُضهم وفغخهم باللغاع بالػلً،  الفلؿُُيُىن ومػهم الػغب الظًً امخىػىا غً الخهٍى

 ألهه لم ًمىدهم وامل فلؿُحن.)السحاع، 
ً
 (2008واهؼغاحهم مىه ؾغا

جي غام ؤلاغالن ألاٌو الؾخلالٌ ص -3  .1948ولت فلؿُحن في غؼة ؤزىاء اوػلاص ماجمغ اإلاجلـ الَى

الهــــاصع غــــً الجمػُــــت الػامــــت لؤلمــــم اإلاخدــــضة واإلاخًــــمً بوكــــاء لجىــــت جىفُــــم جابػــــت لؤلمــــم  194اللــــغاع  -4

ـــغ ويـــؼ  اللـــضؽ فـــي هظـــام صولـــي صائـــم، وجلحـــر خـــم الالحئـــحن فـــي الػـــىصة بلـــى صًـــاعهم فـــي ؾـــبُل حػـــضًل ألاويـــاع اإلاخدـــضة وجلٍغ

ــى جدلُــــم الؿــــالم فــــي فلؿــــُحن فــــي اإلاؿــــخلبل. صولــــت منهــــا الــــضٌو  15صولــــت، وغايــــخه  35وكــــض جبيــــذ اللــــغاع  بدُــــث جــــاصي بلــ

ذ لــه مــً بُنهــا بًغان.)مىكــؼ الجمػُــت  الػغبُــت )ؾــىعٍت، مهــغ، الؿــػىصًت، الػــغاق، لبىــان، الــُمً( وامخىػــذ غــً الخهــٍى

 ( https://undocs.org/en/A/RES/194(III)الػمت لؤلمم اإلاخدضة:

غ الفلؿُُيُت غام  -5  1964جإؾِـ مىظمت الخدٍغ

غ  242اللغاع عكم  -6 الهاصع غً مجلـ ألامً الضولي والظي خّغف مىيىع اللًُت الفلؿُُيُت مً جدٍغ

غ بػٌ ألاعاض ي الت ( وبظلً ًيىن 1967ي اخخلتها )في غضوان فلؿُحن التي اغخهبذ بلغاع مً الجمػُت الػامت بلى جدٍغ

 بخُبُله هما هى صون حػضًل، وكض وافم 
ً
مىيىع الىُان الههُىوي )اؾغائُل( ؤمغ واكؼ، زانت ؤن اللغاع وان مكغوَا

https://undocs.org/en/A/RES/194(III)
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( ووافلذ مهغ 773: 1990غلى اللغاع ألاغًاء الخمؿت غكغ الضائمحن وغحر الضائمحن آهظان في مجلـ ألامً )الىُالي، 

غ الفلؿُُيُت وؾىعٍت.وألاعصن غل  ى اللغاع في خحن اغترى غلى اللغاع مىظمت الخدٍغ

عغم ؤن ؤوعوبا واهذ جىظغ بلى اللًُت الفلؿُُيُت مً مىيىع الالحئحن – 242ؤما اإلاىكف ألاوعوبي مً اللغاع 

 (:2011فلض جبلىع في مىكفحن هاحمحن غً نُاغخحن مسخلفخحن لللغاع ًغجبُان بــ)البرنان،  -فلِ

يي بإن اللغاع هى اوسحاب مً بػٌ ألاعاض ي التي جم )اإلا - ُاوي وهى صاغم للمىكف ألامٍغ ػؿىغ الغغبي( بٍغ

 مؼ بحغاء لػٌ الخػضًالث للحضوص. 1967اخخاللها غام 

)اإلاػؿىغ الكغقي( فغوس ي ٌكحر بلى الاوسحاب مً وامل ألاعاض ي الػغبُت اإلادخلت، وكض ؤًضجه بػٌ الضٌو  -

 مً اإلاػؿىغ الكغقي.ألاوعوبُت التي اكتربذ ال 
ً
 خلا

غاف اإلاخداعبت )ؾىعٍت  1973ؤهخىبغ  22: هى كغاع ناصع غً مجلـ ألامً في 338اللغاع  -7 ًضغى فُه ألَا

وان  338بيل ؤحؼائه، وخلُلت بن اللغاع  242ومهغ( مؼ )الىُان الههُىوي( لىكف بَالق الىاع والػىصة لخىفُظ اللغاع 

رة ألهه وان ًخػغى لخؿاعة اإلاػغهت مؼ الضولخحن الػغبِخحن، وكض جبحن فُما بػض ؤهه لخضمت الىُان الههُىوي في جلً الفت

 وان قماغت للتهغب مً خلىق الكػب الػغبي الفلؿُُجي.

  1987الاهخفايت الفلؿُُيُت .8
ً
والتي هجم غنها اغتراف الىُان الههُىوي )اؾغائُل( بُاؾغ غغفاث ممثال

الههُىوي )بؾغائُل( غلى خلُلخه، بإهه مدخل ًماعؽ اللمؼ وؤلاعهاب يض للفلؿُُيُحن، هما ؤظهغث الىُان 

حن يض قػىب الضٌو التي واهذ جدخلها  الفلؿُُيُحن، خُث كاعهذ وؾائل ؤلاغالم الغغبُت مماعؾاجه بمماعؾاث الىاٍػ

ت.)اإلاىؾىغت الفلؿُُيُت: مىكؼ الىترووي(  ؤإلااهُا الىاٍػ

 .1988حن في الجؼائغ غام ؤلاغالن الثاوي الؾخلالٌ صولت فلؿُ.9

ض للؿالم .10 الظي ًمىىىا اغخباعه اللكت التي كهمذ ظهغ البػحر الػغبي في اللًُت  1991ماجمغ مضٍع

 (2016( )هىا، 2009( )ػملِ، 2011الفلؿُُيُت، خُث: )ػغغب، 

ض مً الخىاػالث ؤمام مفاويهم  - الىُان وان اإلاىكف الػغبي مً الًػف ما ًجػلهم مهُئحن لخلضًم اإلاٍؼ

 مً جفىً اإلاىظىمت الاقتراهُت اإلاخمثلت باالجداص الؿىفُتي ومػؿىغها الكغقي، وجؼاًض الهُمىت 
ً
الههُىوي، اهُالكا

ذ. ىُت غلى مىُلت الخلُج الػغبي هىدُجت للغؼو الػغاقي لليٍى  ألامٍغ

ت التي واهذ ججغي بحن بػٌ الضٌو الػغبُت والىُان الههُىوي بلى ا - لػلً ومنهم مهغ هلل اإلافاوياث الؿٍغ

 وألاعصن.

عغم مػاعيتها الكضًضة لضزىلها ؤو صزٌى -مىافلت ؾىعٍت غلى الضزٌى في مفاوياث مؼ الىُان الههُىوي  -

هدُجت جبضالث ألاوياع الضولُت وجؼاًض الًغٍى الػغبُت والؿىفُدُت غلى ؾىعٍت، فياهذ -الضٌو الػغبُت في اإلافاوياث

 واللغاع  242اللغاع  مىافلتها غلى الخفاوى جبضؤ مً جُبُم
ً
، ألامغ الظي الخف غلُه الىُان بالخضعج في  338وامال

ً
وامال

 جُبُم هظه اللغاعاث، ففكل الخفاوى.
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الظي ًّىو غلى الاوسحاب الههُىوي مً ألاعاض ي  425صزٌى لبىان الخفاوى باهخمام وخُض فلِ هى اللغاع -

 للبىاهُت.

غ الفلؿُُيُت التي -  جابػذ اإلافاوياث ختى ونلذ بلى مػاهضة ؤوؾلى. اغتراف صولي بمىظمت الخدٍغ

 اهلؿام الػغب بلى مدىعًٍ مماوػت واغخضاٌ، وحكغطم الخًامً الػغبي. -

ش حػامل اإلاغحػُاث ألاممُت مؼ هًاٌ قػبىا الفلؿُُجي  مً زالٌ اؾخػغايىا للمدُاث الؿابلت مً جاٍع

ُاهُت واهخا مهُمى ىُت وخلُفتها البًر خان بكيل ؤو بإزغ غلى اججاهاث اللغاعاث ألاممُت ؾىاء مً هالخظ ؤن ؤلاصاعة ألامٍغ

 ً  لللغاٍع
ً
بمػٌؼ غً  242و 338خُث الهُاغت ؤو مً خُث الخىفُظ، خُث الخػامل مؼ اللًُت الفلؿُُيُت ًخم وفلا

ت ال ىُان باقي اللغاعاث ألازغي التي نضعث غً الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة ومجلـ ألامً، ألامغ الظي ًضغم غىهٍغ

ًػف مىاكفه مً حهت ؤزغي. سُت للكػب الفلؿُُجي وٍُ ا بالحلىق الخاٍع
ً
كيل اجحاف  مً حهت، وَُ

ُواكع اللضية الفلسطييية مىز بذاًات اللشن الىاحذ والعششيً:

لم جىً الخدىالث الاكخهاصًت والؿُاؾُت التي قهضها الػالم في خلبت الاهخلاٌ بلى ألالفُت الجضًضة صون ؤزغ في 

 كض جىكف للػُان في اللًُت 
ً
 وجلىُا

ً
الفلؿُُيُت والهغاع مؼ الىُان الههُىوي، بال ؤن ؤزغ هظه الخدىالث اكخهاصًا

وكذ الخم مً زالٌ الاؾخدىاط الىبحر غلى الخىىىلىحُا واإلاسترغاث الخلىُت، ؤما ألازغ الؿُاس ي وما ًغجبِ به مً ؤفػاٌ 

ت فلض واهذ ؤخضار الحاصي غكغ مً ؾبخمبر هي ا إلاازغ ألابغػ في مدىع الهغاع الػغبي الههُىوي، وفم مدىعًٍ غؿىٍغ

 مخىاكًحن:

لىم غلى اكغاع بىف للمغة ألاولى بًغوعة وحىص صولت فلؿُُيُت، وؤن ؤي خل ؤو هضوء في  : آوي ٍو اإلادىع ألاٌو

وحغُحر وامل  اإلاىُلت البض ؤن ًبضؤ مً فلؿُحن، وكض جًمً هظا اإلادىع بمالءاث غلى الفلؿُُيُحن منها وكف الػىف،

(  )ؤبى الُغابِل، 2013. )ؤبى عخمت، 1في هُيلُت الؿلُت الفلؿُُيُت واهخساب كُاصاث حضًضة وغضم مؿاغضة اإلالاومت

2008) 

لىم غلى ما ًلي:  اإلادىع الثاوي ٍو

ت  - ضالهض( في ملالت ؤقاع فيها بلى حعجبه مً اغخباع اللًُت الفلؿُُيُت مغهٍؼ ما هخبه الصحفي  )حىهازان فٍغ

وهامت باليؿبت للػغب واإلاؿلمحن في الػالم وبهماٌ الػغب واإلاؿلمحن لىًالهم يض الحىم الضًىخاجىعي  وألاهظمت 

اللمػُت)خؿب ػغمه( الظي ًخػغيىن له في بالصهم مخجاهال الاعجباَاث الػغبُت وؤلاؾالمُت بفلؿُحن مً حهت،) مجلت 

غ،   الباب غلى غىهغ بضًل 2ٌ: 2015َللت جىٍى
ً
كيل اإلادىع الثاوي اللائم غلى بقغاٌ الػغب بكاونهم ( وفاجدت

 مً اللًُت الفلؿُُيُت، فابخضؤث ألاخضار مً جىحُه التهم للمؿلمحن باإلعهاب، ومً زم بقغاٌ الػغب 
ً
الضازلُت بضال

                                                           
ورد باإلمالءات عدم مساعدة اإلرهاب، لكننا كتبنا ضمن البحث عدم مساعدة المقاومة ألن أمرٌكا كانت تقصد حركات المقاومة 1

 وتطلق علٌها اصطالح حركات إرهابٌة.
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اكاتهم هما في خغان ألاز ىان واإلاؿلمحن في صعء تهم ؤلاعهاب غنهم لُخم بغغاكهم في كًاًا فغغُت حؿخجزف حهىصهم َو

وهفاًت وغحرها مً الحغواث في مهغ، وكاهىن احخثار البػث في الػغاق وتهضًض ؾىعٍت ومالختها بػضص مً اللغاعاث التي 

اكاتها.  حؿخجزف مىاعصها َو

ىُت التي  - ىُت لِكمل ختى اإلالاوماث الَى جىؾؼ وجباًً مفهىم ؤلاعهاب الظي عوحذ له الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ  ؤعاييها.)اهظغ: اإلاىكؼ الالىترووي لؤلمم اإلاخدضة( وػج الػغب في مخاهت اإلاهُلحاث التي ؾاعغىا بلى الخلُض حؿعى لخدٍغ

 بها.

بخضار حغُحراث حُبىلخُىُت في اإلاىُلت جغجىؼ غلى جمضص وجىؾؼ الىُان الههُىوي لُيىن مغهؼ الػملُاث في  -

ع اللىي اإلاازغة في صغم الىًاٌ الفلؿُُجي مىُلت قغق اإلاخىؾِ غبر جىفُظ مسُِ الكغق ألاوؾِ وحػُُل صو 

غ ؾىعٍت ومداؾبت ؾىعٍت وغضوان جمىػ )حىالي( والاغخضاءاث اإلاخىغعة غلى  هؿىعٍت والػغاق والتي ٌكيل كاهىها جدٍغ

 (2008غؼة ؤبغػ ماقغاث ألاخضار الالخلت التي خلذ باإلاىُلت.)هُالهت، 

يي ججلى ف ي جدُُض الػغق وبقغاٌ مهغ وؾىعٍت واهدكاف مىاًَ مما ؾبم هالخظ ؤن مدىع الفىغ الههُىؤمٍغ

 اللىة في ؾىعٍت الؾخجزافها ؤو جدُُضها غً كًاًا اإلاىُلت الاؾتراجُجُت، وفي ملضمتها اللًُت الفلؿُُيُت.

ُمجحمع وعيىة الذساسة:

( 54121جمثل مجخمؼ الضعاؾت مً الُلبت بالجامػاث الفلؿُُيُت )ؤهلُت، خيىمُت وزانت( والبالغ غضصهم )

البت، ؤما الػُىت فخيىهذ مً ) (، وكض جم جىنُف زهائو ؤفغاص الػُىت للمخغحراث والتي اقخملذ غلى 2227َالًبا َو

 ميان اإلاُالص، الجامػت، الخسهو()الجيـ، الػمغ، اإلادافظت، 

ُمىهجية الذساسة:

جم بهجاػ هظا البدث باالغخماص غلى اإلاىهجحن الىنفي الخدلُلي والاؾخيخاجي غبر اؾخبُان ميىن مً ؤعبػت ؤكؿام 

جدىاٌو مدضصاث الىعي الؿُاس ي لضي اإلابدىزحن، ومً زم آلُت فهمهم للحغان الػغبي، زم عئٍتهم للحغان الػغبي 

ضوي غلى 2227وكض جم جىػَؼ )باإليافت بلى كؿم اإلاػلىماث الػامت اإلاػغفت باالؾخبُان،  ( اؾخبُان بكيل الىترووي ٍو

%، هما جم اغخماص ملُاؽ 100% وجم اغخماصها حمُػها بيؿبت 4.115( بيؿبت 54121مجخمؼ البدث اإلايىن مً )

لُىغث الخماس ي لخيىن صعحت الىاخض لئلحابت "غحر مىافم وبكضة" وصعحت زمؿت لئلحابت "مىافم وبكضة" ومً ؤحل 

الاؾخبُان ومضي مالئمخه للمجخمؼ اإلاضعوؽ وجم غغى الاؾخبُان غلى مجمىغت مً اإلادىمحن اإلاسخهحن مػغفت نضق 

، خُث ؤقاع مػامل الثباث بلى SPSSفي ؾىعٍت وفلؿُحن، ومً زم جمذ صعاؾخه وجدلُله بىاؾُت البرهامج ؤلاخهائي 

 نضق الاؾخبُان وفم مػامل الفا هغوهبار اإلاىضح بالجضٌو الخالي:
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 كُمت اإلاػامل غضص الػباعاث إلادىع ا

 0.6973 5 الىعي السياس ي

 0.7355 13 الحشان العشبي

 

 

 

 الحىس الثالث الحشان العشبي

 0.9482 0.952 18 1ؽ

 0.9058 18 2ؽ

 0.9241 18 3ؽ

 0.9478 18 4ؽ

 0.9063 18 5ؽ

 0.9325 7 6ؽ

وامل اإلادىع      97  

 0.9497 115 الاسحبيان

 

اصة غضص  بن كُمت مػامل ؤلفا هغوهبار حُضة فُما بحن ألاؾئلت ليل فلغة، وبحن الفلغاث هيل، خُث ؤن ٍػ

مَّ الىنٌى بلى نضق مدخىي مغجفؼ، والضلُل غلى طلً كُمت ؤلفا 
َ
 ؤقاع بلى قمٌى ؤهثر للمدخىي، ومً ز

ً
الفلغاث غمىما

الفلغاث، وهي صاللت حُضة غلى نضق وزباث اإلالُاؽ، ألامغ ، ولم ًخم اؾدبػاص ؤي فلغة مً  0.9497 للملُاؽ هيل

 نضق الاحؿاق الضازلي بحن فلغاث الاؾخبُان خُث مػامل الاعجباٍ بحن مخىؾُاث اإلاجمىغاث صالت 
ً
الظي ًاهضه ؤًًا

.
ً
 بخهائُا

 وكض جىػغذ هُيلت بحاباث الاؾخبُان غلى الىدى الخالي:

 %( مً ؤفغاص الػُىت مً الظوىع.55.59) -

 %(.79.25ؾىت وما فىق ) 21ؤغلب ؤفغاص الػُىت مً غمغ  -

%( مً ؾيان غؼة، جليهم زان ًىوـ زم قماٌ غؼة والىؾُى وألاكل عفذ بيؿبت 41ؤغلى وؿبت ألفغاص الػُىت ) -

5.48.% 

 %(.81.8ؤغلب ؤفغاص الػُىت مً مىالُض فلؿُحن بيؿبت ) -

(، زم 36.4%جليها الجامػاث الخانت بيؿبت )(، 48.2%ؤغلب ؤفغاص الػُىت مً الجامػاث الحيىمُت بيؿبت ) -

 ( واهذ للجامػاث ألاهلُت.15.4%اليؿبت ألاكل )

 (.51.7%ؤغلب ؤفغاص الػُىت واهىا طوي اليلُاث ؤلاوؿاهُت بيؿبت ) -
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غ فلؿُحن 31.66ًىدؿب ؤفغاص الػُىت بلى خغهت فخذ  - % وجإحي خماؽ 25.33%، والجبهت الضًملغاَُت لخدٍغ

غ فلؿُحن بيؿب جتراوح بحن )والجهاص والجبهت الك  % ال ًيخمىن بلى ؤي فهُل فلؿُُجي.6.74(%، و7-4ػبُت لخدٍغ

ً ؤلازباعي، زم جإحي في اإلاغجبت الثاهُت مىكعي قهاب 50بن  - % مً ؤفغاص الػُىت ًخابػىن مىكؼ صهُا الَى

 والاجداص الضًملغاَي.

ىن فلؿُحن في ملضمت اهخماماث ؤفغاص الػُىت بيؿبت جل - % 14.5%، جلُه كىاة اللضؽ بيؿبت 43اعب ًإحي جلفٍؼ

غة التي ال جدظى ؾىي بـ   %.9.16ومً زم باقي اللىىاث الفًائُت بما فيهم الجٍؼ

ت 13.43% والحُاة 19.53% واللضؽ 24.5جإحي صحف فلؿُحن  - % في مضمت اهخماماث ؤفغاص 12.3% الحٍغ

 الػُىت.

  غلى اللًُت الفلؿُُيُت بن غالبُت ؤفغاص الػُىت ًغون ؤن ألاخضار اإلاؿماة بالغ 
ً
بُؼ الػغبي لم جىػىـ بًجابا

 غلى مؿخىي حمُؼ الضٌو الػغبُت.

  ذ هي التي وكفذ مػاعيت هلل بن ؤهثر مً ههف ؤفغاص الػُىت ًغون فلِ ؤن الجؼائغ وؾىعٍت وجىوـ واليٍى

ىُت لللضؽ)  -لبىان  –الثاهُت اإلاغغب %( غلى الترجِب، جليهم في اإلاغجبت 51.23-%51.45-%56.85-%67.90الؿفاعة ألامٍغ

ىُت  ذ لم حػاعى هلل الؿفاعة ألامٍغ ألاعصن، في خحن ؤن اليؿبت الىبري مً ؤفغاص الػُىت ًغون ؤن صٌو الخلُج صون اليٍى

 لللضؽ.

  بن ؤهثر الضٌو التي الػالذ جضغم خم الػىصة للفلؿُُيُحن هي بالترجِب الجؼائغ وجىوـ وألاعصن وؾىعٍت جليها في

هُت مهغ والُمً ولبىان، في خحن جإحي صٌو الخلُج الػغبي كاَبت في مهاف ؤهثر الضٌو التي ال جضغم خم اإلاغجبت الثا

 الػىصة للفلؿُُيُحن مً وحهت هظغ الكباب الجامعي الفلؿُُجي في غؼة.

 بيؿبت  بن ؤهثر الضٌو التي جلُم آلان غالكاث مؼ الىُان الههُىوي هي باإلاغجبت ألاولى اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت

الق هي الجؼائغ.50% جليها بيؿب جفىق الـ55.77  % ول مً الاماعاث الػغبُت اإلاخدضة وكُغ ومهغ، وؤكلها غلى ؤلَا

  ًبن بحاباث ؤفغاص الػُىت حكحر بلى ؤن الضٌو الػغبُت التي جإزغث فُما ؾميَّ بالغبُؼ الػغبي لم حغحر مىافلها م

 صغم اللًُت الفلؿُُيُت.

 بما ٌكحر بلى بحابتهم "غحر مىافم" و "غحر مىافم  3اباث ؤفغاص الػُىت واهذ ؤكل مً بن ؤغلب مخىؾُاث بح

 بكضة" باؾخثىاء:

 ؤؾئلت الحلىق والىاحباث والخثلُف الظاحي في مدىع الىعي الؿُاس ي. -

ذ وألاعصن مً نفلت اللغن  - ؤلاحاباث اإلاخػللت بمىكف ول مً ؾىعٍت وجىوـ ولُبُا والجؼائغ واإلاغغب واليٍى

 ومػاعيتهم لها.

 جىوـ ومهغ وؾىعٍت والُمً ولُبُا والجؼائغ واإلاغغب وألاعصن هي التي جضغم خم الػىصة -

 مهغ وكُغ والؿػىصًت وؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة بإنها جلُم الػالكاث مؼ الىُان الههُىوي. -
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  واهذ بحاباتها جفىق حمُؼ ؤلاحاباث اإلاخػللت بمىكف الضٌو الػغبي مً هلل الؿفاعة الههُىهُت بلى اللضؽ

ؤي واهذ باإلاىافلت غلى مىكف الضٌو اإلاػاعى لىلل الؿفاعة الههُىهُت بلى اللضؽ باؾخثىاء بػٌ الضٌو  3اإلاخىؾِ 

 الخلُجُت هلُغ وغمان وؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة واإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت.

 ُُيُحن اإلالُمحن بالضٌو التي قهضث ؤخضار بن حمُؼ بحاباث ؤفغاص الػُىت خٌى الؿااٌ اإلاخػلم بخإزحر الفلؿ

ما ؾمي بالغبُؼ الػغبي في حغُحر مىكف هظه الضٌو اإلاً اللًُت الفلؿُُيُت واهذ بغحر مىافم، لىً الالفذ للىظغ ؤن 

 ؤغلى مخىؾِ وان لؿىعٍت، ألامغ الظي ٌكحر بلى بصعان ؤفغاص الػُىت للضوع الظي لػبه الفلؿُُيُحن في ؤخضار ؾىعٍت.

 ت غلى الفغيُاث الفغغُت هجض:ولئلحاب

 فُما بخػلم بالفغيُت الفغغُت ألاولى، ٌكحر جدلُل بلى ما ًلي: -

حمُؼ ؤلاحاباث اإلاخػللت بمدىع حكيل الىعي الؿُاس ي لضي ؤفغاص الػُىت حكحر بلى وحىص فغوكاث  (1

 إلاخغحراث الضعاؾت التي ؤوعصهاها با
ً
ت طاث صاللت بخهائُت بحن بحاباث ألافغاص وفلا  لفغيُت باؾخثىاء:حىهٍغ

 لجيـ ؤفغاص الػُىت واليلُت التي ًضعؾىن  -
ً
ت وفلا ؾااٌ الىعي الؿُاس ي مً زالٌ الىضواث والجلؿاث الحىاٍع

 بها.

 إلايان الىالصة والجامػت واليلُت التي ًضعؽ بها ؤفغاص الػُىت. -
ً
 ؾااٌ مػغفت وامل الحلىق وفلا

الكباب الجامعي الفلؿُُجي ًخمخؼ بضعحت غالُت ٌكحر ازخباع مخىؾُاث مدىع الىعي الؿُاس ي بلى ؤن  (2

 مً الىعي الؿُاس ي بال ؤهه ال ٌكػغ بإهه ًخمخؼ بيامل خلىكه هكاب مىاًَ في اإلاجخمؼ الفلؿُُجي.

 باللًُت الفلؿُُيُت ؤقاعث بلى  (3
ً
حمُؼ ؤلاحاباث اإلاخػللت بإي الضٌو الػغبُت التي حػخبرها ألاهثر جإزحرا

ت طاث صاللت  إلاخغحراث الضعاؾت. وحىص فغوق حىهٍغ
ً
 بخهائُت وفلا

 لجيـ ؤفغاص الػُىت حكحر بلى كبٌى الفغى  (4
ً
حمُؼ ؤلاحاباث اإلاخػللت بمدىع الحغان الػغبي وفلا

ت طاث صالالث بخهائُت باؾخثىاء الؿاالحن اإلاخػللحن باؾخالم خغهت ؤلازىان  البضًل الظي ٌكحر بلى وحىص فغوكاث حىهٍغ

 .اإلاؿلمحن للؿلُت في مهغ وجىوـ

ت طاث صاللت بخهائُت  (5  للػمغ بحن غضم وحىص فغوكاث حىهٍغ
ً
جباًيذ بحاباث ؤفغاص الػُىت وفلا

 لللًُت الفلؿُُيُت، 
ً
باؾخثىاء الػباعاث اإلاخػللت اغخباع الحغان في الضٌو الػغبُت ؾىعٍت ومهغ ولُبُا وجىوـ صاغما

 وألامغ هفؿه باليؿبت لدؿلم خغهت ؤلازىان اإلاؿلمحن في مهغ فلِ.

ُؼ ؤلاحاباث اإلاخػللت بمدافظت ؤلاكامت ألفغاص الػُىت والجامػت التي ًضعؾىن بها واإلاىاكؼ حم (6

الالىتروهُت والحغواث الؿُاؾُت التي ًمُلىن لها ؤو ًىدؿبىن لها والؿىت الضعاؾُت التي ًضعؾىن بها حكحر بلى وحىص 

ت طاث صاللت بخهائُت فُما ًخػلم بمدىع الحغان الػغبي.  فغوكاث حىهٍغ

ت طاث صاللت  (7 بن بحاباث ؤفغاص الػُىت خؿب ميان الىالصة حكحر بلى غضم وحىص فغوكاث حىهٍغ

 بخهائُت باؾخثىاء غباعحي الاهلالب غلى خىم ؤلازىان في مهغ وألاخضار التي كامذ بؿىعٍت.
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ت طاث صاللت بخهائُت بيامل غباعاث اإلادىع  (8 بن بحاباث ؤفغاص الػُىت حكحر بلى وحىص فغوكاث حىهٍغ

غلى خىم ؤلازىان ًسضم  ؾخثىاء غباعحي "اؾخمغاع هظام الحىم في ؾىعٍت ًسضم اللًُت الفلؿُُيُت" و" الاهلالببا

 اللًُت الفلؿُُيُت"

 

 فُما ًخػلم باإلحابت غلى الفغيِخحن الفغغُخحن الثاهُت والثالثت، هجض:

ت مؼ - ت وغحر ججاٍع الىُان الههُىوي فةن بحاباث ؤفغاص  في صالالث الػباعة ألاولى غً بكاماث غالكاث جباصٌ ججاٍع

ت طاث صاللت بخهائُت في عئٍتهم إلكامت الضٌو الػغبُت لػالكاث مؼ الىُان  الػُىت ؤقاعث بلى وحىص فغوكاث حىهٍغ

 الههُىوي ألامغ الظي ًاهض اليؿب التي ؤقاع بليها جدلُل الاؾخبُان.

بحاباث ؤفغاص الػُىت غلى ؤغلب الػباعاث وفم ول فُما ًخػلم في جإزحر الضولفي اللًُت الفلؿُُيُت فةن  -

ت طاث صاللت بخهائُت في عئٍتهم لضوعها في اللًُت الفلؿُُيُت كبل وبػض  اإلاخغحراث حكحر بلى وحىص فغوكاث حىهٍغ

الحغان الػغبي، والخباًىاث البؿُُت في ؤلاحاباث مغصوصها جباًىاث بحاباتهم غً مدىع الىعي الؿُاس ي والتي ٌػىؿها 

 ىؾُاث كُم ملُاؽ لُياعث الخماس ي باإلحاباث.مخ

ُالىحائج:

 ًمىىىا بًجاػ الىخائج التي جىنلىا بليها في متن البدث بما ًلي:

للض ؤزغث ألاخضار التي ؤصث بلى كُام ما ُؾميَّ بالغبُؼ الػغبي في كضعة الػغب غلى صغم اللًُت  -1

اصة ؤغباء ما  جبلى مً غغب صاغمحن لللًُت الفلؿُُيُت، بال ؤن بىنلت الفلؿُُيُت، لخإحي ؤخضار الغبُؼ الضحاٌ بٍؼ

 وخيىماث ال جؼاٌ فلؿُحن وكًُتها الاؾتراجُجُت.
ً
 الىثحر مً الضٌو الػغبُت قػىبا

م والحهاع والخػمُت  -2 ىُت بلضعة هائلت غلى اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخٍُى جمخاػ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ه مً زالٌ بقغاٌ غحر اإلاخدالف ج غً ؤهضافهم والخمٍى  وبالخضٍع
ً
حن مػها بةقيالُاث ججػلهم ًىهغفىن وؿبُا

ً غلى جدلُم -وال ًؼالىن  –الاؾتراجُجُت مً حهت، ومً حهت ؤزغي ًبضو ؤن الػغب في الػلض اإلااض ي واهىا غحر كاصٍع

 ؤهضافهم الاؾتراجُجُت ؤو الضفاع غنها غلى ؤكل جلضًغ.

ً الغؤي حػخبر ماؾؿت فلؿُحن ؤلاغالمُت ومىكؼ صهُا ا -3 ً مً ؤبغػ اإلادضصاث اإلاؿاهمت في جيٍى لَى

 بضعحت هبحرة بهاطه 
ً
ت الغئٍت للكباب الفلؿُُجي مخإزغا الؿُاس ي لضي الكباب الجامعي الفلؿُُجي. ألامغ الظي ًجػل ػاٍو

 
ً
 .الىؾائل ؤلاغالمُت، زانت في الخػاَي مؼ ألاخضار في ؾىعٍت ومىكف ؾىعٍت مً اللًُت الفلؿُُيُت خيىمت وقػبا

 والحهاع الخاهم الظي ًفغيه الىُان الههُىوي غلى باقي  -4
ً
ٌػخبر الاخخالٌ الههُىوي لفلؿُحن غمىما

 ألاعاض ي الفلؿُُيُت مً ؤبغػ الػىامل اإلاازغة في غضم جمخؼ الكباب الجامعي الفلؿُُجي بدلىكهم غلى ؤعيهم.

ي يمً الكباب الجامعي، حػخبر خغهت فخذ بىُانها ألانُل ؤخض ؤبغػ مدضصاث نىؼ اللغاع الفلؿُُج -5

 لجهض الكباب في ملاومت الاخخالٌ.
ً
 ألامغ الظي ًجػل الاهلؿام صازلها يُاغا
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حػخبر في الىكذ الحالي الجؼائغ مً ؤبغػ الضٌو الضاغمت لللًُت الفلؿُُيُت جليها جىوـ وؾىعٍت. في  -6

 لللًُت الفلؿُُيُت مً وحه
ً
 ت هظغ الكباب الفلؿُُجي.خحن حػخبر صٌو الخلُج الػغبي مً ؤكل الضٌو صغما

 حػخبر بػٌ صٌو الخلُج الػغبي مً ؤبغػ الضٌو التي جلُم غالكاث مؼ الىُان الههُىوي. -7

بن غضم اغخباع ؾىعٍت، وهي بخضي صٌو الُىق التي لم جىكؼ مػاهضاث ؤو اجفاكُاث ؾالم ؤو  -8

مً كبل الىُان الههُىوي هفؿه، اؾدؿالم ؤو حػاون وجباصٌ مؼ الىُان الههُىوي، ووحىص ؤعاى لها الجؼاٌ مدخلت 

 في الؿىىاث اإلاايُت ومً زم اؾتهضافها بػضوان ما ؾميَّ الغبُؼ الػغبي لضغمها لحغواث 
ً
ىُا ومدانغتها ومػاكبتها ؤمٍغ

اإلالاومت يض الىُان الههُىوي غلى وحه الخهىم، ٌكحر بلى الهُمىت غحر اإلاباقغة لئلغالم الػالمي غلى وؾائل ؤلاغالم 

ىُت، وبلى غضم كضعة ألازحرة غلى جلضًم الحلائم بهىعة واضحت ألؾباب مخػضصة، ألامغ الظي الػغبُت وا لفلؿُُيُت الَى

جي لضي حُل الكباب الفلؿُُجي.  ً وعي ؾُاس ي َو  ًًػف صوعها في جيٍى

ت طاث صاللت بخهائُت في عئٍت  -9 بن ازخباع الفغيُت الفغغُت الثاهُت ٌكحر بلى وحىص فغوكاث حىهٍغ

ُىت إلكامت الضٌو الػغبُت لػالكاث مؼ الىُان الههُىوي ألامغ الظي ًاهض اليؿب التي ؤقاع بليها جدلُل ؤفغاص الػ

 الاؾخبُان.

ت طاث صاللت بخهائُت في عئٍت  -10 بن ازخباع الفغيُت الفغغُت الثالثت ٌكحر بلى وحىص فغوكاث حىهٍغ

الحغان الػغبي، ؤما الخباًىاث البؿُُت في ؤلاحاباث  ؤفغاص الػُىت لضوع الضٌو الػغبُت في اللًُت الفلؿُُيُت كبل وبػض

ً الىعي الؿُاس ي والتي ٌػىؿها مخىؾُاث كُم ملُاؽ لُياعث باإلحاباث وفم  فمغصوصها بلى مدضصاث مدىع جيٍى

 ازخباع اإلاخىؾُاث.

ُُالحىصيات:

جي لضي الكباب الفلؿُُجي ابخضاًء مً مغاخل  (1 الخػلُم ألاولى الػمل غلى جمىحن الىعي الؿُاس ي الَى

 مؼ مغاغاة كىة جإزحر ؤلاغالم الػالمي.

 واللًُت الفلؿُُيُت غلى وحه  (2
ً
اؾخػغاى مىاكف الضٌو الػغبُت الضاغمت لللًاًا اللىمُت غمىما

 الخهىم، بهىعة مؿخللت بػُضة غً مىاف الشخهُاث التي جضًغ الػمل الؿُاس ي الفلؿُُجي.

غ ألاعى اإلادخلت مً حهت، وألن مدهلت الاؾخمغاع في اإلالاومت اإلاؿلحت ألنها وخض (3 ها الىفُلت بخدٍغ

 اللغاعاث ألاممُت الؿابلت واهذ هدُجت جًغع الىُان الههُىوي اإلادخل مً هظه اإلالاومت. 

ً مػامل جإزحر مخباصٌ بحن ول صولت مً الضٌو الػغبُت  (4 في اإلاجاٌ ألاواصًمي هىص ي بػمل صعاؾاث لخيٍى

 واللًُت الفلؿُُيُت.
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 الالحم:
اللضية الفلسطييية مً وحهة هظش أجش ألاحذاث السماة بالشبيع العشبي في مسحلبل ( الاؾخبُان اإلاػخمض لبدث 1اإلالحم عكم )

ُالشباب الجامعي الفلسطيني

م البدث:  بن هظا الاؾخبُان مىحه لخضمت البدث الػلمي ولِـ له ؤي هضف ؤزغ، فٍغ

 أ. سمش العبادلة، . حسين أبى ليلهدد. ًحيى سواج ، : الباحثىُن

 ؤهثى                                                                  طهغ                          : الجيس

 ؾىت فإغلى  21     ؾىت 20_  18                  :      العمش

 زاهُىوـ                عفذ      الىؾُى          :        غؼة            قماٌ غؼة      الحافظة التي ثليم بها

  زاعج فلؿُحن    صازل فلؿُحن                             ميان الىالصة:   

 ؤهلُت      زانت                      الجامػت:  خيىمُت

 بوؿاهُت    غلمُت                  اليلُت التي جضعؽ بها:

                         عابػت                  زالثت                        زاهُت                                                ؤولى                     الؿىت الضعاؾُت:      

ج  زٍغ

 الحغهت الؿُاؾُت الفلؿُُيُت التي جيخمي لها:

خغهت اإلالاومت 

 ؤلاؾالمُت )خماؽ(

غ  خغهت الخدٍغ

جي الفلؿُُجي  الَى

 )فخذ(

خغهت 

 ؤلاؾالميالجهاص 

الجبه

ة الكػبُت 

غ  لخدٍغ

 فلؿُحن

الجبهت 

الضًملغاَُت 

غ فلؿُحن  لخدٍغ

زغي 
ُ
 ؤ

      

 الحغواث الؿُاؾُت الفلؿُُيُت التي جمُل لها:

خغهت اإلالاومت 

 ؤلاؾالمُت )خماؽ(

جي  غ الَى خغهت الخدٍغ

 الفلؿُُجي )فخذ(

خغهت 

 الجهاص

 الاؾالمي 

الجبهت 

غ  الكػبُت لخدٍغ

 فلؿُحن

الجبهت 

غ  الضًملغاَُت لخدٍغ

 فلؿُحن

زغ 
ُ
ؤ

 ي

      

ت والؿُاؾُت التي جخابػها:  اإلاىاكؼ الالىتروهُت ؤلازباٍع

صهُا 

ً  الَى

ووالت 

 ؾما

الاجداص  قهاب

 الضًملغاَي

 ؤزغي 

     

 اللىىاث الفًائُت التي جخابػها:

ىن فلؿُحن كىاة  جلفٍؼ
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"How effective is the official mortgage attached to bail before the 

Algerian judge" A comparative study 

 

 الجزائر شيدي بالعباس -جياللي اليابضجامعة  -كلية الحلوق والعلوم الصياشية  -د. ثيرس مراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص :

ومً بحن هسه اللىاغس اللاهىهُت  ًبحث ول زاةً غلى كاغسة كاهىهُت مخاحت جمىىه مً حفظ حلىكه و حماًتها اججاه اإلاسًً،

ع الثلت   هأهم ما هص غلُه اللاهىن اإلاسوي اإلاخاحت ًبرظ زوض الطهً الطػمي اإلالترن بىفالت الجعاةطي في مجاٌ الخأمُىاث الػُيُت لخػٍع

س بىفالت كس جىلص فػالُخه بمىاػبت الىصٌى الى  بحن الساةً و اإلاسًً و حماًت حلىق الساةً . غحر أن الاحخيام الى الخأمحن الػُني اإلاٍإ

 و هى ما نهسف الى زضاػخه في هسا البحث. مطحلت الخلاض ي فخظهط بػع الىلاةص،

 الحأميىات العييية  الكفالة، ملفحاحية: الرهً الرشمي،الكلمات ا

 

Abstract:   

Each creditor searches for an available legal basis that enables him to preserve and protect his 

rights towards the debtor, among others. 

These available legal rules highlight the role of the official mortgage associated with a 

Guarantee, as the most important provision of the Algerian civil law in the field of in-kind Insurance 

to enhance confidence between the creditor and the debtor and protect the rights of the creditor.  

However, resorting to in-kind insurance supported by bail may decrease its effectiveness on 

the occasion of reaching the litigation stage, and some deficiencies appear, and this is what we aim 

to study in this research. 

Keywords: official mortgage, guarantee, in-kind insurance. 



مراد ثيرس. د  "مــدى فعــاليــة الــرهــً الرشمــي امللــرون بكفــالة أمــام اللــاض ي الجزائري" دراشة ملارهة 

 

املركز الديملراطي العربي . برلين  املاهيا    - 2021حزيران /يوهيو - 5 مج، 22مجلة العلوم الصياشية و اللاهون . العدد 98  

 
 

 امللدمة: 

اللاهىهُـت التي وطػتها الؼلؼت ئن الخػامل بحن ألافطاز في أي مجخمؼ، البس أن ًخم وفلا إلاا جطجظُه اللاغسة 

ا، فاهه ال بس مً طىابؽ ًذظؼ لها حتى ال  الؼاهطة غلى جىظُم هصا اإلاجخمؼ، وػىاء وان الخػامل مسهُا أو ججاٍض

ن الفطز جحىمه هعغت جحلُم ًخحٌى هصا الخػامل ئلى حػؼف مً كبل أحس اإلاخػاكسًً في هصا الخػامل، ػاإلاا أ

 ــالح الغـُــط.ولــى غلى حـؼــاب مص مصالحه

ومـً هــصا اإلاىـؼـلم وجــسث طمـاهـاث غــسًسة في اللــاهىن اإلاــسوي الجــعاةطي لحمــاًـت اإلالسمحن غلى الخػــامل 

ــً، هــالىفــالت والطهــً الطػمــي وحــم الخذصُص ولىـــً هــصه الظمـــاهــاث ولهــا، ال ًمىــ  ً أنبـأمــىالهــم مــؼ أشخــاص آدٍط

ًــا ػــطحــذ غـلُــه.    جلــاغ كُمتهــا ئال بػــس مــالحظــت فػــالُــــتهــا أمــام ػــاحــت اللظــاء بمىــاػبــت كظــا

 : أهمية الدراشة

جىمً أهمُت هسا اإلاىطىع في وىهه ٌػالج كُمت كاغسة كاهىهُت أوجسها اإلاشطع الجعاةطي غلى غطاض باقي اإلاشطغحن 

ػاإلاا أن الىص اللاهىوي ال  ً دالٌ مالحظت ما بػتريها مً هلاةص بمىاػبت غططها غلى اللظاء،م في زٌو الػالم،

أطف الى زلً هلص السضاػاث اللاهىهُت التي ججمؼ بحن  صساضه،جخأهس فػالُخه الا ازا حلم الهسف السي وان زافػا ل 

 الجاهب الفلهي و الجاهب اللظاتي فُما ًذص الخأمُىاث الػُيُت.

 : الدراشةمىهج 

و مػطفت الغاًت وضاء اصساضها ومس ي  اغخمسها غلى اإلاىهج الخحلُلي السي مىىىا مً جحلُل الىصىص اللاهىهُت،

 زم اغخمسها غلى اإلاىهج اإلالاضن للملاضهت بحن اللاهىن الىػني الجعاةطي و اللاهىن ألاجىبي.  كسضتها في جحلُم هسه الغاًت،

 اشكالية الدراشة:

و لىً  الساةً بػطاكُل اجطاةُت ضغم امخالهه لظماهاث كاهىهت جبسو وافُت في بازب الامط، غالبا ما ًصؼسم

ومــً هىــا بــطظث لىــا ئشــــيالُت البحث في مـسي فػــالُــت  ػطغان ما جىلص فػالُتها بمجطز اػخػمالها في ػاحت اللظاء،

  ــت الخلــاض ي؟  الــطهــً الــطػمــي اإلالــطون بىفــالــت غـىــس غمـــلُ

 الفرضيات:  

اغخباضا مً أن اإلاىطىع ًطجبؽ  كس ًصازف مىطىع بحثىا حػترا في اػخجابت اإلاشطع الجعاةطي ألهم ما ػطحىاه،

و هى ألامط الغحر مخىفط في الاكخصاز  ه الحطهُت مً ػطغت و اةخمان،صبحطهُت واػػت لطؤوغ ألامىاٌ و ما جلخظُه ه

ججازباث الؼُاػت الاكخصازًت اإلااطُت التي ػمحذ للسولت بالخسدل اللىي في زوالُب  الجعاةطي السي الًعاٌ ضهحن 

ػُت جىحي بسلً. الاكخصاز في جمُؼ مفاصله،  وبحن محاولت السدٌى الكخصاز الؼىق زون وجىز جطأة حشَط

 :ًلي ما خـػــطض ئلىولإلجابــــت غـلى شلـــً ػي
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 جـعريف الـرهً الرشمي امللرون بكفالة:: أوال

اإلالصىز بالطهً الطػمي اإلالطون بىفالت، أن الىفالت التي ًخػهس بملخظاها الىفُل بظمان السًً الصي غلى 

حمل جصطفه وصف  اإلاسًً اججاه الساةً، ًيىن مظمىنها غلاضا مملىوا له، فهى بهصا الخصطف ًصبح هفُال غُيُا ٍو

ا ئشا وكؼ غلى غلاض أو مىلٌى أو ضهىا ضػمُا ئشا وكؼ غلى غلاض ومً ، 1الطهً الطػمي، فالطهً ئما أن ًيىن ضهىا حُاٍظ

أجل هصا حؼدبػس الىفالت الػُيُت مً هؼاق الىفالت الشخصُت فاإلاـلـصـىز بالـطهـً الطػمـي اإلالـطون بىفـالـت، أن 

فُـل بظمــان الـسًـً الـصي غلى اإلاـسًـً اججـاه الـساةـً، ًىـىن مظمـىهـهـا غـلـاضا الىفـالـت الخـي ًخػهس  بملخظـاهـا الى

ـــام ممـلـىهـا لـه، ئشن هـىـىن أمـام ضهـً ضػـمـي غـىـسمـا ًـىـىن جـابػـا لـسًــً مـظمــىن، فـهــى ضهــً ضػمــي ال ًلـــىم ئال بـلُ

صلــً أن ًــىــىن الــسًــً الخــعامــا مـسهـُـــــا صـحـُحــا حــخــى ًـىــىن الــطهــً الــطػمــي صحُــحـا، الــسًــً اإلاـظمــىن، و ال بــس جـبـػـا لــ

ًؼـــاٌ، فان الــطهــً الـطػمــي ًذخــفي بادــخفــاء الــسًــً الــمظمــىن، وئشا أمــا ئشا هــان الــسًــً اإلاظمــىن بــاػــال أو كــابــال لال 

لــت أدــطي مــً ػـطق الاهلــظــاء، فان الطهـً الـطػمــي ًىتهــي باهتهاهخ  2ـــاء الــسًــًــهــى الــسًــً اإلاـظمــىن بالــىفــاء أو بأًــت ػــٍط

ى ًيشــأ ئن الـطهـً الطػمـي اإلالـطون بـىفالت ما هـى في حـلـُلـت ألامـط ئال وػـُـلـت مً وػــاةـل الخأمُىــاث الػُيُــت، وهــ

 بمــىجــب غــلــس همــا هــى الحاٌ في الخـأمُىـاث الشخـصُـت، ولىـً شهــسث الـخـأمُـىــاث الػـُيُــت جفــىكــا غلى الخـأمُىـاث

الشخـصُـت ألػـبـاب مـىطـىغُـت جخـػـلـم أهـمهـا، بـىـىن الخـأمُىـاث الشخصُـت حـػـني اجـحـاز شمــت ئلى شمـــت أدـطي، وكــس 

 جــىـىن هــال الــصمـخُـً مـػـؼـطة، فـخظحي جـلً الخأمـُىـاث غـُـط مـالةمت وال جحـلـم طـماها وافـُا لحم الـساةـً.

ي ــا غلى فــىــطجــغــُــط أهــه جـجــسض ؤلاشاضة، ئلى أن الــخأمــُىــاث الػُـيُــت و حــخــى جــىــىن فــػــالــت ال ًــجــب  الاكـخصـــاض فـيه

غـخبـــاضا مـً أن حــم الـخـــلــسم وحــم الخخـبــؼ، بـمىــاػبــت جـذصُــص جــعء مـً مــاٌ اإلاــسًــً للــىفــاء بما غـلُـه اججـاه الــساةــً ا

ـحـمــي الــساةــً مــً دــؼــــىضة أن ًــلــؼ اإلاــسًــً مػــؼطا شاث ًــىم، بــل ًجــب أن ًـىــىن هـىــان ضهـًـ  هــصا اإلااٌ هــى مــلً لــه ٍو

ــازة غلى  مــا لـػلــاض غــىض جـذصــــُص مـبـلغ مـً اإلاـــاٌ ًـذـصص للــسًً ألن الػـلــاضاث و بمــا لهــا مـً أهـمُــت جــفــطض ٍظ

ـــــجاضها أو أي جــصــطف آدـــــط ًــلــؼ غــليهــا، ئلى حشـىــلــه مـً كُمــت جصــاغـــــسًــت في الؼــىق، طــطوضة أن ًـذـــــظــؼ ببــــُػهــا أو ئًـ

 الشـىـــلُــت اإلاىـصىص غـليهــا كــاهىهــا، وفــي هــصا حـمــاًــت هــافـُــت لـمصـلحــت الــساةــً.

ـــــىز  ـــ غــلــس هــفــالــت بمىــاػبــت ضهـــً ضػـــــمــي لــػـلــاض غــُــط أن الحمــاًــت ألاهـثــط فــػــالُــت في الخــأمُىـــاث الػــُيُـــت، هــي وجـ

ــىن الــساةــً أمــام ًــملــىــه ػــىاء اإلاــسًــً أو الــىفـُــل اإلاؼخــػـس لىفــالــت مـا غلى اإلاــسًــً مــً زًــىن، فـمـً هــصه الحــالــت ًـى

ـفُــل والثــاهُــت باإلاــسًــً، ال ػُمــا ئشا هــان غــلــس الـىفــالت في هــصا الـصـــسز زضجـخــُــً مً الخىفُص، جخـػــلم ألاولــى بالى

الــطجــىع مــىضحــا لإلجــطاءاث الــىاجــب احــترامهــا ػـبــلــا للـلـاهــىن حــاٌ الشــطوع في جىفُص ملخظُاث غــلــس الىفــالـت، وزون 

ــس الــصي ًمـىـً للىــفُــل أن ًــسفــؼ بــه، وطــطوضة أن جــىطـح مؼبــلــا في غـلــس الىـفــــالـت، فان الــطهــً ئلى أحىــام حــم الخــجــــٍط

ه اللــاهىن الطػمــي اإلالــطون بىـفــالت ٌشـىـل في ضأًىــا طمــاهــا هــافُــا للــساةــً ئشا مــا هــى أحؼـًـ اػخػمـاٌ مــا ًىـص غــلُــ
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ــت واضجفــاع وجُــطة الاػدثمـاض ومــا ًــطافلهاإلا ــا مــً طــطوضة ــسهــي الجــعاةــطي، ال ػُمــا في ظــل جىــامــي ظهــىض الشــطهــاث الخجــاٍض

ــت اإلاذخلـفت، و هــصا مــا ًــسفػىــا لــسضاػــت فــىاةــ س الــطهــً الطػمــي اإلالــطون البــحــث غــً الظمــان الىـــــافي للػملُــاث الخجــاٍض

ٍــا في الػــىصـط الثـاهـي لهــصا البحـث.  بىـفـالت هــظــط

 فوائـــــد الرهً الرشمـــي امللــــرون بكفالــــة هظريــــا: :  ثاهيا

،  882هّص اإلاشطع الجعاةطي في اإلاازة 
ً
 غُيُا

ً
مً اللاهىن اإلاسوي غلى: "الطهً الطػمي غلس ًىؼب به الساةً حلا

غلى غلاض لىفاء زًىه، ًيىن له بملخظاه أن ًخلسم غلى الساةىحن الخالُحن له في اإلاطجبت في اػدُفاء حله مً زمً شلً 

 لىفاء زًىه هى حم غُني غلاضي ًترجب غلى الػلاض في أي ًس وان "فُخطح أن الحم الػُني الص
ً
ب للساةً طماها

ّ
ي ًترج

الػلاض اإلاذّصص لىفاء السًً، و ًيىن للسًً بمىجبه حم الخلّسم في اػدُفاء زًىه مً زمً الػلاض اإلاطهىن. و ًخلّسم 

 غلى الساةً بمىجب هصا الحّم الػُني لِؽ فحؼب غلى الساةىحن الػازًحن إلاالً هصا الػلاض اإلاطهىن، ب
ً
ل أًظا

الساةىحن الصًً لهم حم غُني آدط غلى هصا الػلـاض، مً زاةىحن مطتهىحن و أصحاب حلىق ادخصاص أو أصحاب 

ر كُس الساةً اإلاطتهً         ً في اإلاطجبت أي ملُسًً بػس جاٍض  حلىق امخُاظ، ئشا وان هإالء الساةىىن مخأدٍط

ـــف  غلى: " ال ًىػـــلــس الطهً 883وجىـــص اإلاــازة  ئال بػلــس ضػمـــي أو حىـــم أو بملخظــى اللاهـــىن. وجىــىن مصاٍض

 الػلــس غلى الطاهــً ئال ئشا اجفـــم غلى غُــط شلً".

ـــــس   فىاضح أن الطهــً هــى غلـــس ضػمـــي ًذظــؼ لشيلُـــت مػُىـــت، جظفـــى غلُــه الحماًــت الالظمـت فــي حػامـــل ًٍط

ُــه كــسض ؤلامىــــان ال ػُـــما ئشا حػلـــم ألامـــط ببىــــً مصطفـــي كـــسم كططـــا لفاةـــــسة شخـالساةـــ ــص أو ـً أن ًظمـً حلىكـــه ف

 مإػؼــــت.

ــــً الىصُـــً أن الحــم الػُىـــي الـــصي ًترجـــب للساةــــً طمـاها لىفـــاء زًىـــه، هــى حـ  ًـ ـم ومـا ٌؼدشـــف أًظــا مً هاش

ىـىن للسًــــً بمىجبــــه حــم الخـلـــــسم فـــي اػدُفــ اء زًىــــه مً ــغُىـــي غلــــاضي ًترجـب غلى الػلـــاض اإلاذصـص لىفـــاء السًـــً، ٍو

خلــــسم الساةــــً بمىجـــب هــــصا الحـــم الػُىـــي لُـــؽ فحؼـــب غلى الساةيُـــــً الػاز ُــــً إلاالـــً هـــــصا زمـــً الػلـــاض اإلاطهــــىن، ٍو ً

ُــــً وأصحــاب الػلـــــاض اإلاطهــــىن، بــل أًظــا غلى الساةيُــــً الصًـــً لهـــم حــم غُىــي آدــــط  ُــــً مطتهى غلــى هصا الػلـاض، مــً زاةي

ــــً في اإلاطجبـــت أي ملُــــــسًـــً بػــس ـــر  حلـــىق ادخصـاص وأصحـاب حلــىق امخُــاظ، ئشا هــان هإالء الساةىــــىن مخأدـــــٍط جاٍض

ـــهــً  .1كُـــس الساةــً اإلاطجـ

حلــه في مىاجهـت زاةــً آدـــط مؼ بلــــاء الػلــاض فــي ًــس مــــــالىه، ػـمي هصا جلسمـــا، أما فاشا اػخىفــى الساةــً اإلاطتهـًـ 

ــً و ئشا اػخىفـــاه و كــس اهخللـــذ ملىـــُت الػلــاض اإلاطهــــىن ئلى غُـــط اإلاالـــً، فان شلــً ٌؼــمــى جلسمـــا غلــى الساةيُ ــــً آلادٍط

ـــا  ــ ـــ ُــــت هصا الػلــــاض.جدبػـ  فــي ًــس مً اهخللـــذ ئلُــه ملى

                                                           
 .267الدكتــــــور عبــــد الــرزاق أحمـــد السنهـــوري، سابق اإلشارة إلٌه، ص 1
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لجــــأ الساةــــً اإلاطتهـــً غــازة، في اػدُفــاء زًىــه مً زمــً الػلــاض اإلاطهــىن ئلى الخىفــُص غلى هصا الػلــاض  و ًبُػــه  ٍو

ــــــس الػلىـــي، فُيخلـــل حــم الساةـــً اإلاطتهــً ئلى كُمـــت هصا باإلاعاز الػلىــي، و لىــً الػلـــاض اإلاطهــىن كــس يهلــً كبــل بُػـــ ه باإلاٍع

ـــع في حالـت حػـــسي الغُــــــط غلى الػلـــاض اإلاطهـــــىن، أو مبلـــغ الخأمُــــــً في حالـــت الخأ ـــاض الػلـــاض همبلـــغ حػٍى مُـــً غلى الػلــ

ـــــس ئحــــسي شطهـــاث ا ُــــً.غىــ  لخأم

ًخظــح ئشن أن الساةـــً بحؼـــب مــا هـــــص غلُــه اللاهــىن اإلاسهـــي الجعاةــــــطي، ًصبح مخمخػـــا بظـــمان وافـــي،     

بػــسه غً دؼـــط جملــص اإلاسًـــً مــً التزامــــاجه، و شلــً بػــس أن ًبــطم غلــــس ضهــــً ضػمـــي غلى الػلــاض اإلا ملــىن للمسًـــً أو ٍو

فان اللاهىن  ٌػترف بىجىز الطهً الطػمي الا ازا وكؼ غلى غلاض، للىفُــل الصي ًىفلـــه، و ان وان اإلاشطع الجعاةطي ال

مً اللاهىن اإلاسوي الىىسي حػطف الطهً  2660ال ًبُح أن ًيىن الطهً الطػمي غلى غلاض آو مىلٌى فاإلاازة ثالىىسي م

مً اللاهىن اإلاسوي الىىسي  2672غُني ًلؼ غلى ماٌ ػىاء وان مىلىال أو غلاضا " ،و جىص اإلاازة الطػمي بأهه " حم 

وهى  و ًلؼ صحُحا ػىاء بجزع اإلالىُت أو بسون هعغها، غلى أن اإلاىلٌى ًحخفظ بؼبُػخه همىلٌى و لى وان جابػا للػلاض،

 .1يُتما ًسفؼ الى الاكطاض بازداٌ الطهً غلى اإلاىلٌى طمً الحلىق الػُ

مياهُت أن ًلؼ الطهً االفلطة ألاولى ب 2397و اما اللاهىن اإلاسوي الفطوس ي فىجسهاه   ٌؼمح  في هص اإلاازة 

ا ال ًيىن للساةً اإلاؼخفُس مً الطهً أن ًخصطف في الػلاض وامال ،و اهما صو به الطػمي فلؽ غلى حم الاهخفاع الػُني ،

لطهً ،و أن الطاهً اإلاسًً صاحب حم الاهخفاع الػُني ال ًحم له فلؽ غلى حم الاهخفاع الػُني السي وكؼ غلُه ا

  .2جىكُؼ أي ضهً غلى الػلاض باغخباضه مليا للغحر ،و ًلؼ باػال ول اجفاق ًجػل مىه ماليا في وكذ الحم

ئن وصلذ ألامـىض بُـًـ ولىــــً ًبلـــى الدؼـــــــاٌؤ مؼطوحا فُما ئشا هــان شلــً وافـــُا في مىاجهـــــت غلبــت اللظــاء، 

 حـــىاٌ؟ ًسًـه ومـا ًؼطحـــه هــصا اللظـــــاء مً حخمُــت اإلاــطوض باجـــــطاءاث كــس ال جــىـــىن فـي صالــح الساةـــــً فـي هــل ألا 

 هــصا مـا ػىالحظــه فـي الػىـــصط اإلاىالــــي.

 في حصم هزاع كضائي مححمل : الرشمـي امللـرون بكفالـة ن فعاليــة الرهـن مــدى :ثالثا

ال ًمىً لىطؼ ضػم كاهىوي مػحن أو باألحطي كاغسة كاهىهُت لغؼاء الحلىق و فطض الالتزاماث، زون وطؼ 

ئجطاءاث جىظُمُت لفع أي دالف ًمىً أن ًؼطأ بمىاػبت جؼبُم هصه اللاغسة اللاهىهُت، فال ًذفى غلى أي باحث 

عة ال ًمىً الاػخغىاء غنها، و مً كاهىوي، ططو  ضة ألادص بػحن الاغخباض أهاهُت الفطز بؼبػه وحاجخه لالجخماع بغحره هغٍط

زمت واهذ الجزاغاث الساةطة بحن ألافطاز، ًخحخم غططها غلى الؼلؼت اللظاةُت للفصل فيها و لىً بالخظىع للاهىن 

ًذص اإلاسغـــى أو اإلاسغــى غلُــه أو اللاطــي اإلاىـــىغ بــه مهمـــت ؤلاجطاءاث اإلاسهُت، الصي ًىظم غملُت الخلاض ي ػىاء فُما 

 الفصـــل فـي اإلالــــــف اإلاػـــطوض غلُـــه.

                                                           
النظرٌـــــة العامــــة للتعســـف فـً استعمـال الحـق اإلجـرائً، دراسـة الدكتـــــور أحمــــد ابراهٌـــم عبـــد التــــواب محمــــد،  1

 .990، ص 2006-2002تأصٌلٌة مقارنـة، دار النهضة العربٌـة الطبعة األولـى 
2
 Gerard memeteau :  droit des biens ,meme ouvrage , page 232. 
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ًـــً و جىصلـــه مــً  وإلاـــا واهـــذ الخأمُىـــــاث الػُيُـــــت جـــــإزي وظُفـــت حفــظ حلـــىق الساةـــــً و طمـــان غــــــسم ـــسض اإلاس غـ

ــم  التزامـــه، فان الطهـــً الطػمــي اإلالـــطون بىفالـــت اإلاىصب غلــى غلاض، كس جيىن نهاًت غلس الىفالت بشأهـــه غـــً ػٍط

ـــ ُــــت الطهـ ُـــؼ باإلاــــعاز الػلــــىـي، و هــي ؤلاجـطاءاث الخـــي ًخظـــح مً داللـــها مسي كــــىة و فػال ـي اإلالـــطون ً الطػمــئجـــطاءاث الب

ُـــــً الساةـــً مـــً حلىكــــه اججــاه الىفُـــل، وهــىا البــس مً غــطض  أهــم مـا  –ولــى بادخصـــاض  -بىفالـــت، مً دــالٌ ػطغـــت جمى

ُـــؼ باإلاــــعاز الػلىـــي مً صػىبـــاث ڪ:  ٌػخـــطض غملُـــت الب

يخلــل إلاسًىــت أن ًجــس الىفُـــل هفؼـــه فـي وطػُ -1 ــت الىــــازم غلـى مـا الخــــعم بــه غىسمـــا ًحــسر أن يهـــــطب اإلاسًــً ٍو

ــً، ولــم ًخــم الػثـــىض غلُــه بالطغــم مً جلسًــم ش ىـــىي أدـطي وجالحلـه زًـــىن أدـــطي، و مخابػـــاث كظاةُـــت لساةيُـــً آدٍط

 طــسه.

ُــأن اإلاػؼُــاث الخاص -2 ط أمــام ــت باػخػـــساز الىفُـــــل لخحمــل مـا الخـــعم بــه ًــىم جلـــسمه لىفالـت اإلاسًــً، جخغ

شػــىضه بخلصُــط اإلاسًــً أو غــــسم اػدشػـــاضه باإلاؼإولُـت، ًسفػـــــه للبحــــث بىـــل الىػاةــــــل  ػاحـت اللظــاء، فبمجطز

ـــ ًــــً.لللـــاء جبػـــت السًــ  ً غلـى صاحبــه ألاصلــي وهـى اإلاس

بىــل الؼــطق، لفؼـــاز غملُـــت البُــؼ باإلاـــعاز الػلىــي، ألن ألامــــــط ًخػلـــم بػلـــــاض مملـىن لــه، ال  أن ٌؼػــى الىفـــُل -

ـــأ ئلــى  ُــــل اللظُـــــتػُمــا ئشا هــان ٌؼخػملـــه للؼـــىـً، فُلجـ  (.   4إلاطاث غسًسة) جأج

ــــم ؤلاشىــاالث فـي الخىفُص، وضفـــؼ  -4 أن ًخماػــل كــسض ؤلامــيان فـي ئػالــت جلؼـــاث البُـــؼ باإلاــعاز الػلىــي، غـً ػٍط

ــت مّمــا ًإدــط بشىــل هبُــط اػدُفـاء الس ألامـــــط مخػللــا ببىـــً جـعزاز طـــطضا ئشا هــــان  اةــً لسًىهـــه، والحالتزغــاوي مىاٍظ

ــا فــي هماةـــــه. مصطفـي ًحاٌو اػترجاع ما  جم حؼلُمه مً كطوض، و ًلػــب غىصــط العمً زوضا جىهٍط

حُث اغخبرث الغطفت  promesse d,hypothèqueهجس أن اللظاء الفطوس ي ٌػترف بالىغس بالطهً الطػمي  – 5

أن ئبؼاٌ الاجفاق السي بمىجبه جسدل  1987ًىاًط  07ي كطاض لها مإضخ في إلاحىمت الىلع الفطوؼُت ف الثالثتاإلاسهُت 

و كطضث ضفع الؼػً طس حىم   xاإلاىاجم باغخباضها مسًىت لفاةسة الؼُس  لظمان ضهً اججاه مإػؼتyالعوجان 

مً جم محىمت زًجىن السي اغخبر أن اللٌى بػسم صحت اجفاكُت الظمان بحن ألاػطاف ال ًىفي وجىز وغس بالطهً ،و 

 أًسث الحىم و أكطث بصحت الىغس بالطهً .

حُث الشيل  فىاضح أن اغخساز اللظاء الفطوس ي بالطهً وىػُلت طمان لم ًخىكف غىس الطهً اللاةم مً

و اهما ظبازة غً زلً الىغس بالطهً ،مما ًىػؼ مً أهمُت الطهً بذالف اللظاء الجعاةطي السي لم هجس له     واإلاحل،

 فُه الىغس بالطهً . حىما أو كطاض ًجحز 
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 :خـاثمـة

 :ًلي فـي بحثىا هصا، هصل ئلى مامً دالٌ اػخػطاطىا ألهم ما جىاولىاه 

غلـى بػــث الثلــت لــسي  الجاهــب الىظـــطي و كسضجـــه بالطغـــم مـً فػالُــت الطهــً الطػمـــي اإلالــطون بىفالـــت مًـ -1     

و اهخـهاء  الساةــً فـي ؤلاكـــسام غلــى ئبـــطام مػاملــت مالُــت مـؼ اإلاسًــً، فــان شلــً الشػــىض ًخللـــص بمجــــطز جملــص الىفُــل

َــؼ ًحؼــً جىظُ ـطاءاث كــس جمىح الحــم ئلـى مًألامـــط بػططـه غلـى اللظـاء و مـا ًفططــه مـً ئجــ فهـــــا، فلحظـــت حشط

ُـــت جذخلــف غـً لحظــت غططهـــا غلـى اللظــاء.  اللاغـــسة اللاهىه

ُـــؼ باإلاـــعاز الػلىــــي، مـً حُـــث ادخصاصـــاث اإلاحظــط  -2 البــس مـً ئغــازة الىظــط فـي هُفُــت حؼُِـــط جلؼـــاث الب

لـى البُــــؼ باإلاـــعاز الػلىـــي، و هُفُــت ضػــّىه، و هُفُـــت الاغتراض غلـى كاةمـــت الشــطوغ اللظاةـــي، و شـــطوغ غــطض الػلــاض غ

ُــط وػاةــل  اٌ اإلامىىحـت، ػــىاء اإلاخػللــتو آلاجــ بػملُــت الاغخـطاض غلـى البُــؼ شاجــها أو اإلاخػللــت باإلاخذاصمُــً فـي جحظ

 زفاغهمــــا

ــط اكخصازهــــا وئدظاغــأن ضغبــت الجعاة - للىمــؽ الطأػمالـي، ًلخظــي الاػخمــطاض فـي جثمُــًـ  هــط فـي جؼٍى

ــً، و ٌشىـــل اللاهــــىن اإلاسهــي فـي هـصه الحالــت الطهُـــعة ألاػاػُـــت الخــي البــــــ س مـً مػطفــت الظماهـــاث اإلامىىحــت للمؼدثمٍط

  لخؼــىض اإلاجخمـــؼ ومــا ًفططــــه مـً جحسًــاث. مىاهبـــت أجعاةـــها ئن واهــذ ال ظالـــذ هــل

 يلي:  ما و مً الحوصيات التي هرى ثوجيهها،

ومخىاةمت مؼ ما  بجػلها أهثر مطوهت، ئغازة الىظط في مىاز اللاهىن اإلاسوي الجعاةطي الخاصت بالطهً الطػمي،– 1

 و لى وان زلً غبر فلطاث غسًسة في اػاض هفؽ اإلاازة.  أفطظه الخػامل اللظاتي،

مؼ مىاز كاهىن الاجطاءاث اإلاسهُت و  ،الطػمي بالطهً الخاصت الجعاةطي  اإلاسوي اللاهىن  مىازجىُُف  – 2

ت،  ال ػُما غبر الخػؼف في اػخػماٌ الحلىق الاجطاةُت.  بشيل ال ٌؼمح بظُاع حلىق الساةىحن اإلاطتهىحن، ؤلازاٍض
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 و املراجع :  كائمة املصادر 

 الكحـب: 
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 الخىقيع الالكترووي كآليت مً الياث الاثباث الالكترووي

Electronic signature as a mechanism of electronic evidence 
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 : امللخص

 ؤن   شلٗ لخىزُِها حؼخلمل هاحلت وػُلت كً البحث ططوضة بلى الالٕتروهُت اإلالامالث في والخِني الخٕىىلىجي الخؼىض  ؤزي     

ٔي ال ؤصبحذ الخِلُسًت الىػائل ُم بزدا٘ اػخىحب مما ، ت الخٕىىلىحُ الؼٌطة جحا ُم محل الالٕترووي الخُى  لُخىاًّ الخِلُسي الخُى

اث ػبُلت مم صا الِاهىهُت الخصًط  مهمت حلسًالث بحسار بلى ؤزي ما وهى ، الخسًثت الخِىُت الىػائل باػخلما٘ جىٌص التي اللِىز ماببط  ٓو

ت الِىاهين كلى اث بجمام في ٌلخمسان اللصًً والخجاضي، اإلاسوي الِاهىن  الػُما الؼاٍض ُم كلى الخصًط  لدؼاًط الىضقي واإلاؼدىس الٕخابي الخُى

ُم و الالٕترووي اإلاؼدىس ًٕطة  ؤن بلى و ، الخجاضي  و اإلاسوي باإلزباث اإلاخللِت الِىاهين حلسًل بلى بالخبلُت ألامط ؤزي ٓما الالٕترووي، الخُى

ُم كلى ٌؼبوها التي الِاهىهُت الِىة اإلاـطق ًِطض   . الالٕترووي الخُى

 

 .الخىقيع, إلاثباث, الحدًثت الخقىيت الىسائل, الالكتروهيت املعامالث   : الكلماث املفخاحيت

 

Abstract : 
 

electronic  transactions has led to the necessity of searching for an effective method to be used 

to document it, as the traditional means no longer simulate the technological boom. This 

necessitated the introduction of the electronic signature in place of the traditional signature to 

comply with the nature of legal actions, as well as the conclusion of contracts that are implemented 

using modern technical means, which led to significant amendments to the laws in The technological 

and technical development in force, especially the civil and commercial law, which depend in 

completing actions on the written signature and the paper document to keep pace The electronic 

document and the electronic signature, as well as the consequence, led to the amendment of the 

laws related to civil and commercial evidence, and until the legislator decided the legal force that it 

bestows on the electronic signature. 

 

Key words:  Electronic transactions, modern technical means, proof, signature. 
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 مقدمت

ها اللالم الُىم، حُث جٕىىلىحُا اإلاللىماث ؤصبحذ حـٖل كصب       مُت التي ٌلًط في دظم الثىضة الُط

ذ اللملُاث الخلاُسًت مجمىكت مً الخويراث مؼذ هـامها  وبِىتها الِاهىهُت، ًإصبح ببطام اإلاجخملاث الخسًثت، كًط

ّ وػ ضحا٘ الِاهىن. ًِس ؤزي الاهدـاض اإلاخىامي لهصه  الاجصا٘ الخسًثت ًثير اهخمامائل اللِىز الصي ًخم كً ػٍط

ؤلاؿٖاالث الِاهىهُت، ال  ديرة باجذ الُىم جؼط  مجمىكت مًالـاهطة بلى ؿُىق ما ٌؼمى باللِىز ؤلالٕتروهُت هصه ألا 

ػُما الـّ اإلاخللّ باإلزباث، وشلٗ بالىـط لخلِس اللالُاث الىاحمت كً مثل هصا الىىق مً اللِىز، وادخال٘ 

ً بىىزه. ط اللِس و جسٍو  الىػُؽ اإلاازي الصي ًخم مً دالله جحٍط

ُم بلى بحاحت ًةنها اإلاخلاملين بين ؤلالٕتروهُت اإلالامالث جىزُّ ؤحل مً و  ال التي الخسًثت البِئت وهصه ًخالءم جُى

ُم ًٕطة مم جخٌّ ت مجا٘ لإلحطاءاث ًال ، الخِلُسي بمٌهىمه الخُى  لصلٗ بسًل هحى الاججاه جم ًِس ، ؿلها في الُسٍو

ُم ُم ٌلطي هى ما و ، الخِلُسي الخُى  .ؤؿٖاله ادخالي كلى ؤلالٕترووي بالخُى

ُم ألهمُت ًىـطا  اإلاخلاملين بين الثِت لبىاء اإلاصساُُت اإلاؼلىبت إلاىحه ؤلالٕتروهُت و  اإلالامالث في ؤلالٕترووي الخُى

ير و اللِىز ابطام في ػطكت مً به جخميز إلاا همىا مخصاكسا حـهس التي ؤلالٕتروهُت الخجاضة في داصت ذ و اإلاا٘ جًى  و الُى

ُم اإلاذخلٌت الجىاهب جىـُم ، ًةن الجهس ا ؤصبح ؤلالٕترووي للخُى  جعاًس مم به دصىصا الاهخمام ًبسؤ ، ططوٍض

 الالٕتروهُت الخجاضة بـإن ألاوهِؼترا٘ ُاهىن  ؤًً وطم ، الاهترهذ ؿبٕت اػخذسام ػٍطّ كً آلدط ًىم مً اػخذسامه

م 1996 لؼىت اهىن ألاوهِؼترا٘ ، 85 ُض ُلاث بـإن ُو  اإلاخحسة كً ألامم مىـمت ػطي مً 2001 لؼىت الالٕتروهُت الخُى

 مً اللسًس ُامذ ٓما ، 2000 الالٕتروهُت لؼىت للخجاضة ألاوضوبي الخىحُه ُاهىن  ٓصا و ، السولُت للخجاضة لجىتها ػٍطّ

 ٘ لاتها في حلسًالث بةزدا٘ السو لاث و حـَط ُم داصت بحسار حـَط  ؤلازباث في ٓسكامت جخبىاه حللها بما ؤلالٕترووي بالخُى

 هيرهم. و ألاضزوي و اإلاصطي  و الٌطوس ي اإلاـطق الجعائطي و  كلى هطاض الخسًث

ُم همُتؤو   ًمًٕ التي الازلت ان دال٘ مً شاجه ًاضطا الالٕترووي السلُل كماز اهه في جٕمً الالٕترووي الخُى

ُلا الٕتروهُا. جحمل الٕتروهُت ازلت في جخمثل ومظمىنها الالٕتروهُت اإلالاملت وحىز زباثإل كليها الاكخماز  جُى

ُم  ُم في هـط الجمُم ، الا ؤهًللي الطهم مً ؤن الخُى ؤزبذ وحىز ػَط حسًثت ه بالُس هى ؤًظل ػَط الخُى

م شلٗ باالكخماز كلى الصىث ؤو الـٌاه ؤو  ُم الخؼي ؤمىا و ؤماها, داصت في الساللت كلى الصخص اإلاُى جٌَى الخُى

ِت ؤو الىػُل ُم.ُعحُت اللين ؤو هيرها ، ؤو باالكخماز كلى وػائل ؤدطي مذخلٌت بادخالي الؼٍط   1ت اإلاخبلت في الخُى

ُم الالٕترووي  جخللّ السضاػت هصه بؿٖالُت بن      ،زضاػت ؿطوػه و دصائصه ،زم جحسًسؤػاػا بخحسًس مٌهىم الخُى

ُم ؤلالٕترووي بها ًخمخم التي الثبىجُت الِىة  ٘  كً ؤلاحابت ًخلين كلُه و .ؤلازباث في الخُى  : في ًخمثل ضئِس ي حؼائ

                                                           
1
   2009، دار الراٌة للنشر و التوزٌع عمان  ، األردن   ، 1عبد هللا أحمد عبد هللا غراٌبة ،"حجٌة التوقٌع االلكترونً فً التشرٌع المعاصر" ط، - 

 .  37، ص 
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ُم اإلاِصىز ما ُم حجُت مسي ما، و  صىضه ؤو ؤؿٖاله ؤهم هي وما ؤلالٕترووي  بالخُى  بزباث في الالٕترووي الخُى

اث  ؟ الِاهىهُت الخصًط

 و الخحلُلي اإلاىهج اضجإًىا ادخُاض ، السضاػت هصه مً اإلاطحىة ألاهساي جحُِّ و اإلاىطىق ؤهمُت جىطُح ؤحل و مً

ُم الالٕترووي لـطوغ جحلُل مً اإلاىطىق ػبُلت جِخظُه إلاا شلٗ ىجه حجُخه مسي و الخُى  جٌططها ازباث ٔىػُلت ُو

 بمىاهج اػخلىا اهىا ٓما ، الىػُلت هصه جىـم التي الِاهىهُت الىصىص جحلُل ٓما ًخم ، الخسًثت الخٕىىلىحُت الخؼىضاث

َ  كىس اإلاِاضن  ٔاإلاىهج مؼاكسة ؤدطي  لاث الى الخؼط ُم الالٕترووي جمُيز اإلاِاضهت و الدـَط ُم كً الخُى  .الخِلُسي الخُى

 الخىقيع الالكترووي, مفهىمه وخصائصه. -أوال

ت ،ألهه ًمخاظ           ُم الالٕترووي ؤحس الؼَط اإلاؼاهمت في ازباث و اولِاز اللِىز و اإلالامالث الخجاٍض ٌلس الخُى

ت و ألاماهت بين اإلاخلاملين ا في اإلاحطض و بسوهه 1بالؼٍط ًٌِس اإلاحطض حجُخه في ، و هى ٓصلٗ ؿطػا ؤػاػُا و حىهٍط

ٔامال ُم الالٕترووي و مً ؤحل الاكتراي  2الازباث و بالخالي ال ًٖىن زلُال  لاث اإلاخللِت بالخُى في حين هالبُت الدـَط

ُت ًُه. ُم ألاحىبي ًجب ؤن جخىاًط ملاًير مخٌّ كليها زولُا مً ؤحل بطٌاء اإلاىزُى  بذجُت الخُى

 حعريف الخىقيع الالكترووي. -1-1

ُم لوت :حمم جىاُُم , وهى الامظاء .      3ٌلطي الخُى

م. ُم، ًهى مُى م ، جُى م الصخص الىزُِت ،وحلني ٓخب اػمه في اػٌلها امظاءا  واًظا ًِا٘ :ُو لها  ًُِا٘ ُو

 4او الاُطاض بها .

م كلى مظمىن اإلاحطض و ٓصا ازباث ه ُم  وػُلت إلزباث مىاًِت اإلاُى خه و اما اصؼالحا ،كمىما ٌلخبر الخُى ٍى

ُم الالٕترووي ٓمٌهىم حسًس و الصي ًطض هٌؼه داصت في ؿل اهدـاض الخجاضة  ُم الُه  . هـطا لـهىض الخُى وؼبت الخُى

ٍ 5الالٕتروهُت  م ؤو في الٌِه ، و ُس حلسزث الِىاهين و ٓصا الٌِه في وطم حلٍط ٌاجه ػىاء في الدـَط ، ادخلٌذ حلٍط

ُم الالٕترووي .   ؿامل للخُى

ُم الالٕترووي، لًٕ ضهم حلسزها الا ؤنها جسوض ٔلها في اما ًِها ًِ ٌاث الٌِهُت إلاٌهىم الخُى س   حلسزث الخلٍط

ُم الالٕترووي بإهه  محمس ًىاظ و محمس اإلاصالِتػخاش محىض واحس، حُث كطي البلع مً الٌِهاء ومنهم ألا  الخُى

م ؤو ضمع ؤو بؿاضة ؤو ص ىث ؤو ؿٌطة داصت و مميزة ، ًيخج كً اجباق "بُان مٕخىب بـٖل الٕترووي ًخمثل بحطي ؤو ُض

                                                           
1
"  ، مذكرة ماستر  ،كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة  ، 04-15عزولة  طموش و عالوات فرٌدة  ،"التوقٌع االلكترونً فً ظل القانون رقم  - 

 .  6.، ص2016جامعة عبد الرحمان مٌرة بجاٌة ،  
2
رة االلكترونٌة"  ، مذكرة ماستر ، كلٌة الحقوق و شكرون ساسٌة و سٌد عبد القادر جهٌدة  ،"مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً  فً عقود التجا  -

 .  6، ص 2015العتوم السٌاسٌة  ،جامعة عبد الرحمان مٌرة بجاٌة، 
3
 .174، ص 02 20القاموس المدرسً ، الطبعة الثالثة ، دار الشمال للنشر والتوزٌع ، لبنان ،  -
 -

4
 . 7على الساعة  04/06/2020اطلع علٌه فً   www.almaany.comانظر قاموس المعانً ,  

5
،   2002، دار النهضة  العربٌة , القاهرة  ،1"، ط–دراسة مقارنة  -سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال ، "التعاقد عبر تقنٌات االتصال الحدٌثة  - 

  .205ص
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م كلى اإلاحطض و  ت اإلاُى وػُلت آمىت و هصا البُان ًلخّ ؤو ًطجبؽ مىؼُِا ببُاهاث اإلاحطض الالٕترووي للساللت كلى هٍى

 1الططا بمظمىهه .

ّ الطمىظ ؤو ألا    ام، و ُس كطي  بإهه  " مجمىكت مً ؤلاحطاءاث و الىػائل التي ًدُح اػخذسامها، كً ػٍط ُض

ادطاج ضػالت الٕتروهُت جخظمً كالمت مميزة لصاحب الطػالت اإلاىِىلت الٕتروهُا ًجطي حـٌيرها باػخذسام مجمىكت 

 .2مً اإلاٌاجُح، واحس مللً و آلادط داص بصاحب الطػالت

اوـاء هى شلٗ الخلٍطٍ الصي ًبرظ ٌُُٓت   وفي ؿل هصا الخباًً اجٌّ البلع كلى حلٍطٍ ًمُل الى الاحماق    

م ال ٔا للدـَط ُم جاض ُم الالٕترووي بإهه "مجمىكت مً  ُِام بخحسًس الصىض اإلاذخلٌت له،الخُى و الصي ٌلطي الخُى

الاحطاءاث لخِىُت التي حؼمح بخحسًس شخصُت مً جصسض كىه هصه الاحطاءاث و ُبىله بمظمىن الخصطي الصي ًصسض 

ُم بمىاػبخه"   . 3الخُى

عي ل ُم الالٕترووي و  و باليؼبت للخلٍطٍ الدـَط لاث السولُت لخُى ُاهىن هجد اهمها   ًُما ًخللّ بالدـَط

ُلاث الالٕتروهُت   .4ألاوهِؼترا٘ الىمىشجي بـإن الخُى

ه بمىحب هص اإلاازة الثاهُت الٌِطة     مىه كلى ؤهه " بُاهاث في ؿٖل الٕترووي مسضحت بطػالت  1الصي كًط

م باليؼبت لهصه الطػالت و بُاهاث ؤو مظاًت اليها ؤو مطجبؼت بها مىؼِ ت اإلاُى ُا حُث ًمًٕ ؤن حؼخذسم لبُان هٍى

 . 5لبُان مىاًِخه كلى اإلاللىماث الىاضزة في ضػالت البُاهاث" 

ُم  الالٕترووي لًٕ ؤوضزه  مً دال٘ هصا الخلٍطٍ هالحف ؤن ُاهىن ألاوهِؼترا٘ الىمىشجي لم ًُِس مٌهىم الخُى

ت ملُىت و ًخطر شلٗ مً دال٘ ُىله " بُاهاث في ؿٖل الٕترووي مسضحت في بـٖل مىػم لم ًخُِس بىػُلت جٕىىلىحُ

 .ضػالت بُاهاث ..."

م كلُه الطػالت الخاصت بالبُاهاث ُم الالٕترووي ، و هي حلُين اإلاُى            و ًخطر ؤن هصه اإلاازة حسزث وؿائٍ الخُى

ُمو زاللخه كلى التزامه و مىاًِخه كلى اإلاللىماث الىاضزة في هصه            الطػالت ، و هي الىؿائٍ التي ًِىم بها الخُى

 6الخِلُسي.

                                                           
1
 .173، ص 2008، دار الثقافة  ،األردن ،  1مصالقة، "الوجٌز فً عقود التجارة االلكترونٌة"  ،طمحمد فواز و محمد ال - 
2
،  -تبسة–صالحً الٌاس و عبد المالك نوح ، "التوقٌع االلكترونً" ، مذكرة ماستر ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، جامعة العربً التبسً  - 

 . 11، ص 2017الجزائر ، 
3
،  2، العدد  5"  ، مجلة جامعة الخلٌل للبحوث   د ب ،المجلد  -دراسة مقارنة–مارٌة ، "التوقٌع االلكترونً و مدى قوته فً االثبات علً أبو  - 

 . 109، ص  2010
4
 . 2001ل لسنة قانون االونسترال النموذجً بشان التوقٌعات االلكترونٌة الصادر عن لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولٌة االونسترا - 
5
   –النص بالفرنسٌة  

 ( le terme «  signature électronique » désigne des donnes sous forme électronique  contenues dans un message 
de donnes ou jointes ou logiquement associes audit message , pouvant être utilisées pour identifier  le signateure 
 dans le cadre du message de donnes et indiquer qu’il approuve l’information qui est contenue ) . 

6
 . 6صالحً الٌاس و عبد المالك نوح، مرجع سابق ، ص  - 
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ذ اإلاازة  في حين م  1الٌِطة  2كًط ُم الالٕترووي بإهه " ب 1993بؼىت  99مً الخىحُه ألاوضوبي ُض ُان ؤو الخُى

التي جصلر ٔىػُلت لخمُيز الصخص و  لىماث ؤو بُاهاث الٕتروهُت ؤدطي،جطجبؽ مىؼُِا بمل مللىمت ملالجت الٕتروهُا،

خه" .    وهى الخلٍطٍ البؼُؽ. 1جحسًس هٍى

ُم الالٕترووي اإلاخِسم والبؼُؽ.  ُم وهما الخُى  واإلاالحف مً هصا الخلٍطٍ ؤهه ًميز بين هىكين مً الخُى

ُم الالٕترووي اإلاخِسم )او اإلاحمي(هى الصي ًٖىن ملخمسا مً ؤحس مِسمي دسماث الخصسًّ الا   لٕترووي, الصي ًالخُى

ُم الى صاحبه .  ُم بلس الخحِّ مً وؼبت الخُى ومً ؿطوػه حؼبما هصذ كلُه  2ًمىح ؿهازة جٌُس صخت هصا الخُى

 :ًلي مً هصا الِاهىن ما 2 /2اإلاازة 

م.
 
س باإلاُى ا بـٖل ًٍط

ً
 ًجب ؤن ًٖىن مطجبؼ

م.
 
ت اإلاُى  ًجب ؤن ًٖىن ُازًضا كلى جحسًس هٍى

م بمىحب ػُؼطجه الىحُسة ًجب ؤن ًخم بوـائه 
 
باػخذسام البُاهاث اإلاخاحت لالػخذسام مً ُبل اإلاُى

ٍ٘ مً الثِت.  وبمؼخىي كا

ِت ًمًٕ مً داللها الٕـٍ كً ؤي حوُير الحّ في البُاهاث .    لت بؼٍط
 
ا بالبُاهاث اإلاُى

ً
 ًجب ؤن ًٖىن مطجبؼ

ُم الالٕترووي البؼُؽ اؿترغ ًُه ؤن ًٖىن مميزا، و     تؤما الخُى م، و ما ًمًٕ مالحـخه ؤن  ُازضا كلى جحسًس هٍى اإلاُى

ُم الالٕترووي البؼُؽ ٌـبه حلٍطٍ ألاوهِؼترا٘   . 3حلٍطٍ الخُى

لاث السادلُت الاحىبُت ُم الالٕترووي في الِاهىن الٌطوس ي  ، بىصىص ,  و ًُما ًذص الدـَط ًِس كطي الخُى

م   4ًِطة  1316حسًسة في الِاهىن اإلاسوي حُث هصذ اإلاازة  ُم 4 2000كام  230اإلاظاًت بالِاهىن ُض ، كلى ؤن الخُى

ت صاحبه ، ٓما ٌلبر كً ضطا ألاػطاي بااللتزاماث الىاؿئت  الظطوضي الٓخما٘ الخصطي الِاهىوي ًجب ؤن ًميز هٍى

ت بها ، لخم ِت مىزُى ُيز كىه ، و اشا ُام به مىؿٍ كام، ًاهه ًٌٕل الطػمُت لللمل الِاهىوي كىسما ًخم اػخذسام ػٍط

ت صاحبه و طمان اضجباػه باللمل الِاهىوي اإلاِصىز .  هٍى

ه في الٌِطة الثاهُت مً اإلاازة الؼالٌت الصٓط   ُم الالٕترووي ُس كًط ،و ًالحف مما ػبّ،  ؤن 5حُث ؤن الخُى

ُم الالٕترووي ُم الخِلُسي ؤو الخُى ُم ، حُث ٌـمل ٔل مً الخُى و لم  اإلاـطق الٌطوس ي حاء بخلٍطٍ كام و مىػم للخُى

 1ًٌَط بُنهما .

                                                           
مذكرة إجازات المدرسة العلٌا للقضاء ، المدرسة العلٌا للقضاء الجزائر، الدفعة   شٌف محمد،  "حجٌة التوقٌع االلكترونً" ، - 1

 .   7، ص 2009-2006السابعة عشر ، 
، توزٌع المنشورات الحلبى الحقوقٌة بٌروت ، لبنان ،  1الٌاس ناصٌف، العقود الدولٌة، العقد االلكترونً فً القانون المقارن ، ط - 2

 .  237ص  ، 2009
،  دار الثقافة ، عمان ،األردن ، 1" ، ط –دراسة مقارنة  –ء محمد عٌد نصٌرات، "حجٌة التوقٌع االلكترونً فً االثبات عال - 3

 . 24، ص 2005
4

-  La loi N 2000-230c code civil du 13 mars 2000 portant adoption du droit de la preuve aux 
technologies de l’information et relative à la signature électronique JORF N62 , 14 mars  , 2000  
www.journal.officiel.goov.fr  2015-04-04تم االطالع علٌه ٌوم .  

5
 . 27عالء محمد عٌد نصٌرات، مرجع سابق، ص -  

http://www.journal.officiel.goov.fr/
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ُم الالٕترووي في هصىص مذخلٌت منها ما حاء  به اإلاـطق الاماضاحي   لاث اللطبُت حلٍطٍ الخُى س ُسمذ الدـَط ُو

ُم الالٕترووي  بـإن اإلالامالث و الخجاضة الالٕتروهُت بإهه "  2002مً الِاهىن لؼىت  02، في اإلاازة  2لخلٍطٍ الخُى

ا ُم مٖىن مً حطوي ؤو ؤُض م ؤو ضمىظ ؤو صىث،  ؤو هـام ملالجت بـٖل الٕترووي  و ملخّ ؤو مطجبؽ مىؼُِا جُى

 "3بطػالت الٕتروهُت، و ممهىض بيُت الخىزُّ و اكخماز جلٗ الطػالت 

ُم الالٕترووي في اإلاازة و في القاهىن املصري فقد  م  1كطي اإلاـطق اإلاصطي الخُى لؼىت  15مً الِاهىن ُض

ُم الا 2004 لٕترووي ، و اوـاء هُئت جىمُت صىاكت جٕىىلىحُا اإلاللىماث بإن " ما ًىطم كلى محطض بـإن جىـُم الخُى

ام ؤو ضمىظ ؤو بؿاضاث ؤو هيرها و ًٖىن له ػابم مىٌطز و ٌؼمح بخحسًس الصخص  الٕترووي و ًخذص ؿٖل حطوي ؤو ؤُض

م و ًميزه كً هيره.  "4اإلاُى

م ُم الالٕترووي في الدـَط ، هصذ اإلاازة  الجعائطي، و  في الِاهىن اإلاسوي الجعائطي  اما باليؼبت لخلٍطٍ الخُى

ّ الـطوغ اإلاصٔىضة في اإلاازة  5)ملسلت ( مً الِاهىن اإلاسوي الجعائطي  2ًِطة   327 ُم الالٕترووي ًو لخس بالخُى " َو

 ؤكاله " .  1مٕطض  323

ٔاإلزباث مً هٌؽ الِاهىن ، ًىصذ كلى ؤهه " ٌلخبر الازباث با 1مٕطض  323ؤما اإلاازة     لٕخابت في الـٖل الالٕترووي 

ت الصخص الصي ؤصسضها و ؤن جٖىن ملسة و محٌىؿت في ؿطوي  بالٕخابت كلى الىضَ ، بـطغ بمٖاهُت الخإٓس مً هٍى

 جظمً ػالمتها ".

ضَ مً دال٘ هصه اإلاازة هالحف ؤن اإلاـطق الجعائطي في الِاهىن اإلاسوي  ؤكؼى هٌؽ مٖاهت الازباث بالٕخابت كلى الى    

 لإلزباث في اإلاـٖل الالٕترووي .

م  اما كً ُم الالٕترووي مً دال٘ اإلاطػىم الخىٌُصي ُض و في اإلاازة الثالثت مً باهه "  162-07حلٍطٍ الخُى

ُم الالٕترووي هى ملؼي ًىجم كً اػخذسام اػلىب كمل ٌ مٕطض و  323ن ؼخجُب للـطوغ اإلاحسزة في اإلاازجيالخُى

ُم الٕترووي طاًت الى الٌِمٕطض باإل  323 خه كلى اهه " جُى ُم اإلاامً وكًط طة الثاهُت مً هصا اإلاطػىم جظمىذ الخُى

م .  ًٌي باإلاخؼلباث الخالُت  _ ان ًٖىن داص باإلاُى

ت  ابخه الخصٍط م جحذ ُض  _ ًخم اوـائه بىػائل ًمًٕ ان ًحخٌف بها اإلاُى

                                                                                                                                                                                     
1

، دار النهضة العربٌة، القاهرة  1دراسة بٌن القانون المصري و الفرنسً "، ط-عبد التواب أحمد محمد بهجت، "ابرام العقد االلكترونً  - 
 .  218، ص 2009

2
 .212، د.ج ، دار النهضة العربٌة ، مصر،  د.س،  ص 1،  "التعاقد عبر تقنٌات االتصال الحدٌثة" ، ط  سمٌر حامد عبد العزٌز جمال - 
3

، بشأن المعامالت و التجارة  2002, لسنة  2أصدر هذا القانون الشٌخ مكتوم بن راشد آل مكتوب بصفته حاكما فً امارة دبً ، القانون رقم  - 
  . 38، دبً ، ص  2002-2-26فً  36السنة  277االلكترونٌة ، و المنشور فً ج ر ، عدد 

4
 -ام البواقً-االلكترونً" ، مذكرة ماستر  ،كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، جامعة العربً بن مهٌدي  حكٌمة شٌبان ، "   دور الكتابة فً العقد - 

 .54، ص 2016، الجزائر ، 
5

ماٌو  13المؤرخ فً  05-07، المتضمن القانون المدنً ، المعدل و المتمم باألمر رقم  1975-09-26، مؤرخ فً  58- 75أمر رقم    - 
 .31د ، ج ر ،العد 2007
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 .  1بال للٕـٍ"_ ًظمً مم الٌلل اإلاطجبؽ به صلت، بحُث ًٖىن اي حلسًل الحّ للٌلل ُا

ٔان شلٗ مً  ب في هصا اإلاجا٘ و الخصسي لالهخِازاث اإلاىحهت الُه و  س حا٘و اإلاـطق الجعائطي اللخاَ بالٓط ُو

دال٘ بصساضه إلاجمىكت مً الِىاهين للٌصل ًُما ًسوض مً دالًاث و ما ٌلطض مً مىاظكاث كلى الِظاء ، و للل 

ُم و الخصسًّ الالٕتروهُيناإلاحسز للِ 2015الصازض في   04-15ؤهمها ُاهىن   . 2ىاكس اللامت اإلاخللِت بالخُى

ُم الالٕترووي اللازي في اإلاازة    اهاث مً الِاهىن اإلاصٔىض ؤكاله بإهه "بُ 1الٌِطة  02حُث كطي اإلاـطق الجعائطي الخُى

ِت ؤو مطجبؼت مىؼُِا ببُاهاث الٕتروهُت ؤدطي  الٕتروهُت في ؿٖل الٕترووي،  ٔىػُلت جىزُّ "،  حؼخلمل  مًط

ذ اإلاازة  ُم الالٕترووي اإلاىصىي. 07في حين كًط ٌاث   3مً هٌؽ الِاهىن  الخُى و ما ًمًٕ اػخذالصه مً الخلٍط

م لىػائل الاجصا٘ ُم الالٕترووي التي جم كططها هى كسم وحىز حلٍطٍ ؿامل له ، شلٗ بؼبب الخؼىض الؼَط           الخُى

ُم الالٕترووي كلى اهه ازاة هامت للخىزُّ جىطم كلى  و الخٕىىلىحُا و جىىكها وبىاءا كلى ما ػبّ ًمًٕ حلٍطٍ الخُى

 اإلاحطض الالٕترووي جخذص ؿٖل ملين شو ػابم مىٌطز جظٌي حجُت في الازباث .  

 خصائص الخىقيع الالكترووي.  -1-2

ُم الالٕترووي بجملت مً الخصائص ال      ُم اللازي منهاًخميز الخُى و شلٗ  ،الخصىصيت تي جميزه كً الخُى

ُم الالٕترووي محٌىؾ كلى بؼاُت شُٓت ال ٌوازضها ؤبسا و  بحماًت البُاهاث طس الاػخذسام الوير اإلابا ، بما ؤن الخُى

لت الٕتروهُا بما ال ٌؼمح ألي شخص ال ًمخلٗ  محمى بٖىز ػطي ٓما ًخم حـٌير البُاهاث ؤزىاء اضػالها مُى

 الصالحُاث بالخالكب ؤو الخوُير .

م ، و باليؼبت للمخلاملين ، و داصت مؼخذسمي ً   ت في وؼبخه للمُى حِّ ٓصلٗ ألامان و الخصىصُت و الؼٍط

ّ ؿهازة  و ًِصس بها4ؿبٕت الاهترهذ . ت اإلاؼخذسم ؤو الخلطي كلى مصازض البُاهاث كً ػٍط كملُت الخحِّ مً هٍى

ت مصط للمِاصت اإلاطدص لها مً هُئ ت جىمُت صىاكت جٕىىلىحُا اإلاللىماث ، الخصسًّ الالٕترووي اإلاصسضة مً ؿٓط

م و ًميزه كً هيره ُلاث   5ٓصلٗ هى ًحسز شخصُت اإلاُى  .6،و مً زم حماًت اإلااػؼاث مً كملُاث جعوٍط الخُى

                                                           
1
 2001ماي  09المؤرخ فً  123-01المعدل والمتمم للمرسوم التنفٌذي رقم  2007ماي 30المؤرخ فً  162-07المرسوم التنفٌذي رقم  - 

المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نون من انواع الشبكات بما فٌها الالسلكٌة الكهربائٌة وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكٌة 
  . 37،عدد  والالسلكٌة، ج ر

2
عة جٌاللً بلحسٌن حمزة ، "الحماٌة القانونٌة و الفنٌة للتوقٌع االلكترونً فً مجال البٌئة الرقمٌة" ، مجلة العلوم القانونٌة و اإلدارٌة ، جام - 

 . 74لٌابس سٌدي بلعباس، الجزائر ، د.س ، ص
3
 ونً الموصوف هو التوقٌع االلكترونً الذي تتوفر فٌه المتطلبات اآلتٌة ، المرجع السابق .. بأنه "  التوقٌع االلكتر 04-15نون رقم القا - 
 أن ٌنشأ على أساس شهادة تصدٌق الكترونً موصوف . -
 أن ٌرتبط بالموقع دون سواه . -
 أن ٌمكن من هوٌة الموقع . -
 أن ٌكون مصمما بواسطة آلٌة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقٌع اإللكترونً . -
 اسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع .أن ٌكون منشأ بو -
 أن ٌكون مرتبطا بالبٌانات الخاصة به،  بحٌث ٌمكن الكشف عن التغٌرات الالحقة بهذه البٌانات -
4
دة ، ،  دار الجامعة الجد1ٌثروت عبد الحمٌد ، " التوقٌع االلكترونً "  ، ) ماهٌته, مخاطره, و كٌفٌته و مدى حجٌته فً االثبات ( ، ط - 

 . 62، ص  2007اإلسكندرٌة ، مصر، 
5
 . 17عزولة طٌموش و عالوات فرٌدة ، مرجع سابق ، ص -  
6
 . 38ثروت عبد الحمٌد ، مرجع سابق ، ص  - 
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ٓما ًخميز بىحسة البُاهاث و كسم الِسضة كلى الاهٖاض  و هى  حماًت البُاهاث طس الخوُير، باػخذسام جِىُت 

ُم الالٕترووي الطئِؼُت هي حـٌير البُاهاث و مِاضهت  بصمت الطػالت اإلاطػلت ببصمت الطػالت اإلاؼخِبلت ، ًىؿٌُت الخُى

 1الخٌاؾ كلى مظمىن اإلاحطض الالٕترووي و جإمُىه مً الخلسًل .

ازة كلى كسم الِسضة كلى الاهٖاض  ، إلاا جم الُِام به ، و ٓصلٗ كسم ُسضة مؼخلم  الطػالت كلى اهٖاض   ٍظ

 وحىز ػطي زالث ، ؤي الخماًت مً التزوٍط .صساُُتها في طل م

 اهىاع الخىقيع الالكترووي و جطبيقاجه.  -ثاهيا

ُم الالٕترووي الى ؿهىض اهىاق مذخلٌت ًلٖل جِىُت     ازي ادخالي الخِىُت اإلاؼخذسمت في حـوُل مىـىمت الخُى

ُم الٕترووي ًٖىن لها مىـىمت حـوُل جذخلٍ كً الادطي .  حؼخذسم في احسار جُى

ُم الالٕترووي باليسبت ألهىاع الخىقيع الالكترووي. -2-1 اإلاؼخلملت و للل  خِىُتحؼب الاهىاق مذخلٌت ً للخُى

 : اؿهطها

 الخىقيع الكىدي -

م الؼطي والبؼاُت اإلاموىؼت ، ا٘و ؿٖل اؿهطجه الخٕىىلىحُا في ما  ُم بىاػؼت الُط ُم الٖىزي هى جُى الخُى

ُم الالٕترووي و ُم كبر ازدا٘ بؼاُت مموىؼت في ؤلت مىاػبت زم   ، 2الآثر ؿُىكا  ًذص جِىُاث الخُى ًخم هصا الخُى

م الؼطي و الظوؽ كلى ظض اإلاىاًِت إلجمام اللملُت اإلاؼلىبت  حسخب الىِىز و جىزق ؤو جسًم الٕتروهُا  3،  ازدا٘ الُط

لٕترووي اإلاىحىزة في اإلاحالث مً دال٘ حهاظ آلي جامىه البىْى لللمالء ٓجهاظ الصطاي آلالي ؤو ؤحهعة السًم الا

ت .  4الخجاٍض

ام والخطوي ؤو     ِت، باػخذسام مجمىكت مً ألاُض ًخم جىزُّ اإلاطاػالث والخلامالث الالٕتروهُت بهصه الؼٍط

ُم لخحسًس شخصِخه ، وال جٖىن مللىمت الا له هى ًِؽ وإلاً ًبلوه بها،   باػخذسامها ملا ذخاضها صاحب الخُى ٍو

ُم الؼطي بالبؼاُاث البالػدُُٕت والبؼاُاث اإلاموىؼت، وهيرها مً البؼاُاث الخسًثت وهالبا ما ًطجبؽ ه صا الخُى

 اإلاـابهت واإلاعوزة بصآطة الٕتروهُت .

 الخىقيع بالقلم الالكترووي. -

ًخم ًُه الاكخماز كلى ُلم مخذصص ٌؼخلمل كلى حاػب آلي معوز بماسر طىئي لِطاءة اإلاللىماث التي     

ُم بالِلم الالٕترووي كلى هٌؽ الخاصُت التي  ُله حُث ٌلخمس الخُى ُم ممثلت في جُى ًظلها الصخص صاحب الخُى

ُلاث الخؼُت الخِلُسًت . كليهاجِىم    5الخُى

                                                           
1
 274ص ، 2010، دار الثقافة للنشر و التوزٌع ، األردن،   2بشار محمود دودٌن ، " االطار القانونً للعقد المبرم  عبر شبكة األنترنٌت ، ط - 
. 
2
 .58، ص2012، دار الثقافة ، عمان ، 2عٌسى غسان رٌضً، "القواعد الخاصة بالتوقٌع االلكترونً "، ط  - 
3
 .191،  ص 2009منانً فراح، "العقد االلكترونً وسٌلة اثبات حدٌثة فً القانون المدنً الجزائري" ، د ط ، دار الهدى ، الجزائر  ، - 
4
 . 149، ص  2009، دار الثقافة ، عمان ،  2/ اصدار  1ت المحرر االلكترونً" ، طلورنس محمد عبٌدات، "اثبا - 
5
 .2009،منشورات الحلبً ، لبنان ،  1محمد سعٌد احمد اسماعٌل، اسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة االلكترونٌة دراسة مقارنة ، ط  - 
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ُله .ًٖىن شلٗ بىِل الخُى     ط باإلااسر الظىئي وهِلها الى اإلالٍ اإلاطاز جُى ّ الخصٍى  1ُم الخِلُسي كً ػٍط

ُم ًخم اػخذسام ما ٌلطي بالِلم الالٕترووي حُث ًِىم الصخص اإلاطاز جىزُّ  في هصه الصىضة مً الخُى

ُله ا ُله الصي ًحسزه هى كلى ؿاؿت الٕمبُىجط . و بلس ؤن ًخإٓس الصخص مً جُى ُله بٕخابت جُى إلاحٌىؾ لسًه و جُى

ّ اػخذسام بطهامج ملين ًِىم هصا البرهامج بىؿٌُخين، ُم ، و الثاه شلٗ كً ػٍط ُت دسمت ألاولى دسمت الخِاغ الخُى

ُم ، ِت جدؼبب في كسة مـٕالث اش بةمٖان اإلاطػل الُه الاحخٌاؾ   الخحِّ مً صخت الخُى و مم شلٗ ًان هصه الؼٍط

ُم التي وصلذ كلى ؤ حس اإلاحطضاث ، زم ٌلُس وطلها كلى ؤًت وزُِت محطضة كبر وػُؽ بيسخت مً صىضة الخُى

ُم الٌللي .          الٕترووي،  و ًسعي ؤن واطلها هى صاحب الخُى

ُلاث ًاهه لِؽ مً الؼهل ُُام الؼاَض    م الؼطي في هصا الىىق مً الخُى ت البؼاُت و الُط في حالت ػُط

ُم، التي ػُٕدـٍ البرهامج كسم مؼاب بلملُت ِتها لىٌؽ اللملُت اإلاحٌىؿت كلى ُاكسة بُاهاث الخاػب آلالي و الخُى

 2بالخالي ًان هصا الىىق مً الخىاُُم ًظٌي هىكا مً الخماًت للخلامالث الالٕتروهُت اإلابرمجت كبر ألاهترهذ .

 الخىقيع البيىمتري 

ُم البُىمتري الخحِّ مً شخصُت اإلاخلامل ، باالكخماز كلى احسي الخىاص  الصاجُت والؼبُلُت ًِصس بالخُى

ُت لألًطاز . ٔالبصمت الصخصُت ، مسر  3والؼلٓى ائُت للصخص ،  ُم الصي ًخم بةحسي الخصائص الٌيًز ؤو هى الخُى

ت ، الخحِّ مً هبرة الصىث و الخلطي كلى الىحه .   4اللين البـٍط

خه ، وهص   ُت لإلوؼان لخمُيزه وجحسًس هٍى ُم ًِىم و هى ٓصلٗ اػخذسام الصٌاث الجؼسًت والؼلٓى ا الخُى

كلى حُِِت كلمُت مٌازها ان لٖل ًطز صٌاجه الجؼسًت الخاصت به والتي جذخلٍ مً شخص الى ادط، والتي جخميز 

ُم   .5والازباث  بالثباث اليؼبي الصي ًجلل لها ُسضا ٓبيرا مً الدجُت في الخُى

 الخىقيع الرقمي.

ُم الالٕترووي مً دال    خماث ًخم اكساز هصه الصىضة مً الخُى اطُت و باػخذسام اللىهاٍض ، 6٘ ملازالث ٍض

ام هير مٌهىمت اإلالنى و ال ًمًٕ ازضآها ال بملازلت حؼابُت ؤدطي.   7التي جح٘ى الىص اإلإخىب بالخطوي الى اُض

ِت      ت وػٍط ّ الدـٌير الصي ًخم باػخذسام مٌاجُح ػٍط ُم وإلاحخىي اإلالاملت كً ػٍط مُت للخُى جخم الٕخابت الُط

مُت هير مِطوءة وهير مٌهىمت مالم  حؼابُت ملِسة جخح٘ى بىاػؼتها اإلالاملت مً ضػالت مِطوءة ومٌهىمت الى ضػالت ُض

                                                           
1
 . 13، ص2009رونٌة الحدٌثة "، د ط , دار الجامعة الجدٌدة للنشر ، االسكندرٌة  ، االنصار حسن النٌدانً ،"القاضً والوسائل االلكت - 
2
 .37, ص 2010زٌنب غرٌب ، "إشكالٌة التوقٌع االلكترونً و حجٌته فً االثبات" ، مذكرة ماستر ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ،  - 
3
 .22عالء محمد عٌد نصٌرات ، مرجع سابق ، ص - 
4
،  2013، بجاٌة ،  أسقونن أحمد و مٌري سارة ،"حجٌة الكتابة فً االثبات " ، مذكرة ماستر ، كلٌة الحقوق  ، جامعة عبد الرحمان مٌرة  - 

 .22ص
5
 .342الٌاس ناصٌف ، مرجع سابق ، ص - 
6
،  2002، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  1سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال ، " التعاقد عبر تقنٌات االتصال الحدٌثة" ، دراسة مقارنة ، ط - 

 .205ص
7
، دار النهضة  1"، ط –دراسة مقارنة بٌن القانون المصري و القانون الفرنسً  –أحمد عبد التواب محمد بهجت ، "لبرام العقد االلكترونً  - 

 .20، ص , 2009العربٌة ، القاهرة ، 
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ٔان الدـٌير ًخم في اإلااض ي باػخذسام الىـام الؼُمتري الصي  ًخم ًٗ حـٌيرها ممً ًملٗ مٌخا  شلٗ الدـٌير ، و

صلٗ  ًٗ هصا الدـٌير ، وهـطا الن ٓال مً مطػل اإلالاملت ٌلخمس كلى مٌخا  واحس ًخم بمِخظاه حـٌير اإلالاملت ، ٓو

ط ػالمت كملُت الخىزُّ جماما.  ومؼخلمها ًملٗ اإلاٌخا  هٌؼه ، ان هصا الىـام لم ًًٕ ًًى

لصلٗ اػدبس٘ هـام الدـٌير باػخذسام مٌخا  واحس بىـام ادط هى هـام الدـٌير اإلالخمس كلى مٌخاحين    

ؼمى مٌخا  الخاص  ؼمى اإلاٌخا  اللام، ولصا اصؼلر حؼمُت هصا الىـام احسهما لدـٌير َو ، والثاوي لٌٗ الدـٌير َو

ام الخؼابُت ،الاصٌاض والاحاز ُم الالٕترووي ًُدـٖل مً ػلؼلت مً الاُض ،ومً  بىـام اإلاٌخا  اللام .اما الخُى

مي. ُم الُط  مجمىكها ًخٖىن الخُى

ام مؼبىكت إلاحخىي اإلالاملت التي ًخم بها مُت هى كباضة كً اُض ِت شاتها وجخم الٕخابت الُط ُم كليها بالؼٍط  الخُى

ت وػَط حؼابُت ملِسة بحُث ال ًمًٕ  ّ الدـٌير الصي ًخم اػخذسام مٌاجُح ػٍط ُم بمحخىي اإلالاملت كً ػٍط للخُى

     1ًهمها او ُطاءتها الا بلس ًٗ الدـٌير.

ُم الالٕتروهُت. -2-  جؼبُِاث الخُى

بةمٖان الخاحط كطض و بُم مىخجاجه و بةمٖان ألاشخاص اُخىاء حاحاتهم زون ؤن  بىاػؼت ؿبٕت الاهترهذ ؤصبح     

ُم الالٕترووي اش  2ًخؼلب شلٗ الخِابل اإلاازي لألػطاي و هصه ميزة الخجاضة الالٕتروهُت  ، و مً هىا ًبرظ لىا زوض الخُى

ُم الالٕترووي إلجمام كملُت السًم . ط ؿٖل ملين مً ؤؿٖا٘ الخُى  البس مً جًى

 الخىقيع الالكترووي في بطاقاث الدفع الالكترووي والبطاقاث املمغىطت. *

 بطاقاث الدفع. -

اء ، و هي بؼاُاث حلخمس كلى وحىز ضصُس لخاملها لسي البىٗ اإلاؼَى لها في     و حؼمى ؤًظا ببؼاُت الًى

ت بوطض مؼاواة سخىباث اللمُل ؤوال بإ٘و ، ومً هصه البؼاُاث البؼا ُت العضُاء في ًطوؼا و صىضة حؼاباث حاٍض

بؼاُت الٌيزا الٕترون في مصط و جذ٘ى هصه البؼاُت لخاملها ػساز زمً الؼلم و الخسماث التي ًحصل كليها مً بلع 

ل زمً الؼلم  ت التي جِبل السًم الٕتروهُا بمىحب اجٌاَ مم البىٗ اإلاصسض للبؼاُت ، و ًخم شلٗ بخحٍى اإلاحالث الخجاٍض

 .  3ل الى حؼاب البائمو الخسماث مً ضصُس اللمُ

 البطاقاث املمغىطت. -

ان اػخذسام البؼاُاث اإلاموىؼت ُس اهدـطث في الؼىىاث ألاديرة  بـٖل ٓبير في مجا٘ اإلالامالث البىُٕت ؤو   

ت و ؤصبحذ آلان حؼخذسم في كالم الاهترهذ ٔىػُلت للسًم ، و ؤصبحذ هصه البؼاُاث جحل محل الىِىز و  الخجاٍض

                                                           
1
  .56حكٌمة شٌبان، مرجع سابق، ص - 
2
 .14، ص 2008،  1طا المنان، "االطار القانونً و الصٌارفة االلكترونٌة فً القانون السودانً" ،  دون دار نشر ، دون بلد ط الواثق ع - 
3

عاطف عبد الحمٌد حسن، "التوقٌع االلكترونً، )مفهومه، صوره، حجٌته فً االثبات فً نطاق المعامالت المدنٌة("،   د ط ، دار النهضة   -
 .86، ص  2009رة ، العربٌة ، القاه
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م الؼطي و لٕنها  .1جذخلٍ مً حُث الىؿائٍ التي جِىم بها جِىم في ؤػاػها كلى هـام واحس باػخذسام الُط

منها  بؼاُت السخب آلالي التي   حلخبر مً ؤٓثر ؤهىاق البؼاُاث الالٕتروهُت ؿُىكا و اػخذساما. و هصه البؼاُت حؼمح 

اث  لخاملها بسخب مبالى هِسًت مً ضصُسه و بحس ؤُص ى ًخٌّ كلُه في البساًت مم البىٗ اإلاؼَى لها حتى في داضج ؤُو

ل ٔل السوا م الطػمي و اللؼل الطػمُت. ٓما جمٕىه مً الاػخٌؼاض كً ضصُسه و ػلب ٓـٍ حؼاب مذخصط و جحٍى

 . 2و بًساق الىِىز  ؤو حعء مً ضصُسه الى ضصُس شخص آدط 

و حؼمى ؤًظا بالبؼاُت البىُٕت، الىِىز البالػدُُٕت، الىِىز الالٕتروهُت ؤو بؼاُت السًم  نوبؼاُت الائخما

ُمالالٕتروهُت،   و هي كباضة كً بؼاُت مؼخؼُلت مً البالػدُٗ ، جحمل اػم البىٗ اإلاصسض لها و ؿلاضها و جُى

ر اهتهاء صالحُتها، و بمِخط ى هصه البؼاُت ٌؼخؼُم حاملها ؤن   ،حاملها م حؼابه و جاٍض مها و اػم هصا ألادير و ُض و ُض

ٔاث اء إلاا ًحخاحه مً ػلم دسماث لسي الـط        ٌسخب مبالى هِسًت مً ؤحهعة الصطاي آلالي، ؤو ؤن ًِسمها ٓإزاة ًو

اء  و ًجب ؤن ًٖىن حامل البؼاُت كمُال للبىٗ مصسض  بثمنها ًىضا،و الخجاض اإلاخلاملين بهصه البؼاُت بسال مً الًى

، و ؤن ًِسم طماهاث ملُىت للخص٘ى كلى هصه البؼاُت، 3البؼاُت، ؤن ًٖىن لسًه حؼاب مصطفي لسي هصا البىٗ 

ظ طه له البؼاُت ، و ٌلؼي اللمُل جٌٍى ا للخس ألاُص ى لالئخمان الصي جًى ا ٓإن ًىزق اللمُل في حؼابه مبلوا مؼاٍو

للبىٗ بإن ًذصم مً هصا الخؼاب ٔل ما ًيـإ في شمخه مً التزاماث مالُت بؼبب اػخلما٘ البؼاُت و جصسض البؼاُت 

ِا لـطوغ ًظلها البىٗ و جٖىن ملسة ػلٌا ، و جٖىن البؼاُت في حسوز مبلى مالي ملين ال ًجىظ لللمُل ؤن  ًو

 .4ًخجاوظه 

 *  الشيكاث الالكتروهيت 

كملذ بلع البىْى كلى ابخٖاض ؿٖل حسًس مً الـُٖاث ػمُذ بالـُٖاث الالٕتروهُت، و حلخبر           

ُٕت مً ؤوائل البىْى في اللالم التي ؤصسضث هصه الـُٖاث، و الـُٗ الالٕترووي كباضة كً " بُاهاث  البىْى ألامٍط

س الالٕترووي اإلاامً ؤو الخلٕؽ  ّ البًر . و جخظمً 5ؤو ؤي وػُلت الٕتروهُت ؤدطي "ًطػلها اإلاـتري الى البائم كً ػٍط

ر  هصه الـُٖاث شاث البُاهاث التي ًخظمنها الـُٗ البىٖي مً اػم اإلاؼخٌُس و البىٗ اإلاسخىب كلُه و اإلابلى و جاٍض

مه اإلاصطفي.  ُم الؼاحب و ُض  الصطي و ؤديرا اػم و جُى

 الخىقيع الالكترووي في أجهزة الاجصال الحدًثت.

عة الاجصا٘ الخسًثت في اللسًس مً اإلاجاالث ػىاء لىِل البُاهاث ؤو ؤزواث للسًم ؤو اػخذسمذ ؤحه      

ً و اإلاللىماث و إلحطاء اللِىز بين ألاًطاز و اإلااػؼاث إلاا جخمخم به هصه الىػائل مً مميزاث ٓثيرة، و هى ؤمط ما  لخذٍع

ُم :ًِلل مً حسور التزوٍط ، و مً بين هصه الىػائل الالٕتروهُت ٌؼخذسم ًيه  ا الخُى

                                                           
1
 . 41عالء محمد عٌد نصٌرات، المرجع السابق، ص - 

2
 .113، ص 2009محمد أمٌن الرومً، التعاقد االلكترونً عبر األنترنت ، دار المطبوعات الجدٌدة ، سنة  - 

3
 .26عزولة طٌموش و عالوات فرٌدة ، المرجع السابق ، ص - 

4
 .41، ص  عالء محمد عٌد نصٌرات ، المرجع السابق - 

5
 .17، ص  2010شرٌف محمد غنام ، "النقود الرقمٌة " ، دار النهضة العربٌة ، مصر ،  - 
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 الخلكس. 

ٌلخبر الخلٕؽ مً وػائل الاجصا٘ الخسًثت التي ؤصبحذ حؼخذسم في كسة مجاالث ، منها احطاء الصٌِاث و     

اللِىز بين ألاًطاز و اإلااػؼاث ، و ٌلطي الخلٕؽ بإهه "حهاظ ػباكت الٕترووي مبَر مخصل ببسالت ًؼبم البُاهاث 

هاث الصازضة مً اإلاطػل الُه باللىن ألاػىز ، ًِؼخؼُم اإلاـتْر بصلٗ الاجصا٘ الصازضة مً اإلاطػل بلىن ؤحمط و البُا

ٔان زادل البلس ؤم داضحه ، و شلٗ  مباؿطة مً ؤي مـتْر آدط ًملٗ الجهاظ هٌؼه و اضػا٘ بحابت ، و حؼلم ضزه ػىاء 

م اإلاذصص اإلاـتْر اإلاؼلىب ًخـهط البُاهاث مٕخىبت بؼطكت دال٘ زىان في ٓال  ً ، ًلٖل مـتْر  بتزوٍس الُط الجهاٍظ

م و ضمع الىساء مً الجهاظ اإلاطػل الُه   .1ُض

 الاهترهت

حلخبر ؿبٕت ألاهترهذ مً ؤضخم الـبٖاث اللاإلاُت لخباز٘ اإلاللىماث و البُاهاث حُث ؿهطث هصه الـبٕت    

و بميزاجه اللسًسة و هدُجت جالقي جِىُاث اإلاللىماث و الاكالم و الاجصا٘، ًبلس ؤن ؿهط الخاػب آلالي الالٕترووي 

بةمٖان الطبؽ بين هصه ألاحهعة كبر دؼىغ اجصا٘ مؼخِلت ؤو مً دال٘ ؤػالْ الهاجٍ ألامط الصي وـإ كىه ما ٌؼمى 

بىْى اإلاللىماث اإلاخذصصت، جؼىض ألامط مً دال٘ هـام حسًث للطبؽ بين ؤحهعة الخاػب كلى مؼخىي اللالم و هى 

   ما كطي " باألهترهذ".

 ت القاهىهيت للخىقيع الالكترووي في الاثباث. الحجي -ثالثا

ُم الالٕترووي ال بسللخسًث كً الدجُت الِاهىه    ط في اإلاؼدىس اإلاطاز مجمىكت مً  ُت كلى الخُى ان جخًى

 الـطوغ. 

ُم الالٕترووي. الـطوغ اللامت لالحخجاج -3-1   بالخُى

ُم زلُال جِلُسًا لإلزباث، اضجبؽ بالسلُل الٕخابي  والاحخجاج به  ال بس مً جىاًط  الـطوغ        باكخباض الخُى

خه. ،  و ؤولها مِطوئُت السلُل2الىاحب جىاًطها لخحُِّ السلُل الٕخابي  و اػخمطاٍض

ه ، وهصا الـطغ ًخلين لخمخم السلُل الٕخابي بالدجُت في الازباث ان ًٖىن مِطوءا ملبرا كً محخىا حُث

مخحِّ في اإلاؼدىساث الالٕتروهُت ، اش ال ٌـترغ ان جخم ُطاءة السلُل مً الاوؼان مباؿطة بل ًمًٕ ان جخحِّ 

ّ هير مباؿط باػخذسام الخاػب الالي لصلٗ لم ٌلس زلُل لإلزباث محصىضا في الٕخابت الخؼُت او  الِطاءة كً ػٍط

ت ، بل امخس لِـمل الٕخابت الالٕتروهُت وشلٗ إلاىآبت الخؼىض الخِني وما اًطظه مً حلامالث الٕتروهُت حلخمس  الُسٍو

 .                                                 3كلى وػائؽ هير وضُُت 

                                                           
1
 .32عزولة طٌموش و عالوات فرٌدة ، المرجع السابق ، ص - 
2
،  2000، القاهرة، حسن عبد الباسط جمٌعً، "اثبات التصرفات القانونٌة التً ٌتم ابرامها عن طرٌق االنترنت"، د ط ، دار النهضة العربٌة - 

 .  20ص
3
 . 30، ص 2007، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة ،  1، ط محمد أمٌن ، "المستند االلكترونً"  - 
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ت السلُل او الٕخابت ُسضة السلُل كلى الاحخٌاؾ باإلاللىماث التي ًخظمن  لت اما  اإلاِصىز باػخمطاٍض ها لٌترة ػٍى

ذ الخاحت، وهصا الـطغ مخحِّ بسوضه في اإلاؼدىساث الالٕتروهُت مىص ان جم  مً العمً حتى ًمًٕ الطحىق الُه ُو

 اػخذسام وػائل ووػائؽ الٕتروهُت مخؼىضة ًخحِّ ًيها كىصط الثباث والاػخمطاض باليؼبت للمللىماث التي جحخىيها.

ًل ،  بملنى ان ًٖىن السلُل ُازضا كلى مِاومت اي محاولت الحطاء حلسًل او و زاوي الـطوغ كسم ُابلُت السلُل للخلس

  1حوُير في مظمىهه ، و ال ًخم هصا الخلسًل الا بةجالي السلُل ، او بتْر ازط واضر كلُه .

ُم الالٕترووي بظطوضة جىاًط ؿطوغ ملُىت  لاث التي اطٌذ الدجُت الِاهىهُت كلى الخُى و جخٌّ حمُم الدـَط

ُم ًىٌطز به حلعظ  ط الثِت ًُه حتى ًخمخم بالدجُت ،  وجسوض هصه الـطوغ ح٘ى ٔىن الخُى ُم وجًى مً صخت هصا الخُى

مًٕ الخحِّ مً صخخه، هصا باإلطاًت الى اضجباػه صاحبه بالبُاهاث التي  ، وان ًٖىن داطلا لؼُؼطجه اإلاؼلِت ، ٍو

 2وزِها.

 .البسيط و املىصىف الالكترووي الخىقيع حجيت  -3-2

ُلاث       اإلاسوي الخِىين مً 01مٕطض  323 اإلاازة لىص جؼبُِا ججاهلها ًمًٕ ال بلٕتروهُت البؼُؼت ان الخُى

م الِاهىن  مً 09 اإلاازةو   "...الىضَ كلى بالٕخابت ٔاإلزباث ؤلالٕترووي الـٖل ؤلازباث في ٌلخبر " ؤهه بىصها  15/04 ُض

ُم اللامت للِىاكس اإلاحسز س ًمًٕ ال ؤهه كلى ؤٓسث بش ، ؤلالٕتروهُين الخصسًّ و للخُى ُم ججٍط  مً ؤلالٕترووي الخُى

ظه ؤو الِاهىهُت ًلالُخه ؤلالٕترووي  الخصسًّ ؿهازة كلى ٌلخمس ال ؤهه ؤو ؤلالٕترووي ؿٖله بؼبب الِظاء ٓسلُل ؤمام ًض

ُم إلوـاء مامىت آلُت بىاػؼت بوـائه ًخم لم ؤهه ؤو اإلاىصىي  .ؤلالٕترووي الخُى

 اإلاحطضاث بين الىؿٌُي الخلاز٘ مبسؤو هما   للُىوؼترا٘ الخىحُهي الِاهىن  واضزًً في مبسؤًً ٓطػخا ًِس كلُه و 

ُم بـإن الخِني الخُاز مبسؤ و ، الىضُُت و ؤلالٕتروهُت   .3 ؤلالٕترووي الخُى

ُم ؤلالٕترووي اهٖاض حالت كلى اهه في ُم ؤن ًسعي مً كلى ؤلازباث كبء ًصبح بلُه وؼب ممً الخُى  الخُى

 مؼلِت حجُت شي ًٖىن  اإلاحطض  صخُحا ًةن ججلله التي الـطوغ حمُم كلى ًخىاًط  اهه و دصمه، مً ؤلالٕترووي صازض

 .اإلاسوي الِاهىن  مً 327اإلاازة  لىص ػبِا

 اإلاازة مً ألاولى الٌِطة في بالٕخابت حُث وضز زبىث بسء اإلاحطض  شلٗ اكخباض ًمًٕ شلٗ بزباث كسم حالت في ؤهه هير

 . 4اإلاسوي الِاهىن  مً 335

 ٔل بها ًخمخم التي الخصىصُت مطاكاة مم الخِلُسًت و الالٕتروهُت اإلاحطضاث بين الىؿٌُي الخلاز٘ إلابسؤ و جؼبُِا

ُت الخِلُسًت حٕم اإلاحطضاث جإدص ؤلالٕتروهُت اإلاحطضاث ؤن اكخباض كلى و ، الـٖلين مً  327 اإلاازة هص مً ًخطر ، اللًط

ُت ؤن :ؤكاله اإلاصٔىضة اكتراي  بمسي جخللّ الدجُت هصه ؤن هير مؼلِت حجُت شاث و ، ٔامال زلُال حلخبر اإلاحطضاث اللًط

                                                           
1
 .45عمرو احمد عبد المنعم دبش ، مرجع سابق ،ص - 

2
 -  UTAH Digital signature legislative facilitation commit tee , EDI law Review , 1995 -2- 185 . 

3
 592.،ص مرجع سابق ، ، غراٌبة هللا عبد أحمد هللا عبد -  

4
 الفرنسً المدنً التقنٌن من 1347 المادة و اإلثبات قانون من 21 المادة التشرٌع المصري فً ٌقابلها و - 
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ُله الخصم له، ممً صسوضه حُث مً حجُت للمحطض ً كلُه و .بًاها بهٖاضه ؤو بصبله بصمت ؤو ًسه دؽ ؤو بخُى           ُو

ائم و مظمىن  مً به وضز صخت ما حُث مً وحجُت   .ُو

٘  و كلُه ًمًٕ  م بيؼبخه مؼلِت حجُت شو ٔامال زلُال ٌلس ؤلالٕترووي اإلاحطض  ؤن الِى  ، مظمىهه صخت ، و للمُى

َ  بةحسي ًُه ًؼلً لم ما  .الجهالت ؤو  باالهٖاض  السًم، ٔ  ُاهىها اإلاِطضة الؼلً ػط

م اإلاحطض  بين و في حا٘ الخلاضض   اإلاـطق هجس اإلاِاضن  الِاهىن  في بالىـط، الخِلُسي اإلاحطض  و بلٕتروهُا اإلاُى

 بين اجٌاَ ؤو هص هىاْ ًًٕ لم بشا ": ؤهه 1316 اإلاازة مً الثاهُت الٌِطة هص في و اإلاىطىق، جذص مازة ؤوضز ُس الٌطوس ي

 كً الٕخابُت، بين ألازلت الِائم الخىاظق في ًٌصل ؤن الىػائل ٔل مؼخذسما الِاض ي كلى ًةهه ؤدطي  ؤػؽ ألاػطاي ًحسز

ىه في السكامت اإلاؼخذسمت ٔاهذ ؤًا الاحخما٘، بلى ألاُطب الؼىس جطحُح ػٍطّ   ''جسٍو

٘  ًمًٕ الجعائطي  الخِىين في و ح  ًمًٕ الٕخابت ؿٕلي جىاظق بين اإلاىؼّ ًللٌصل بةكما٘ الِى  بمسي ؤوال الخصٍط

ٖىن  1 مٕطض  323 اإلاازة ؿطوغ جىاًط ُم و الٕخابت في اإلاؼخذسمت الخِىُت هجاكت مؼإلت في بالىـط ٍو ، 1ؤلالٕتروهُين  الخُى

 .آلادط كً ٓخابت ؿٖل ًطجر اجٌاَ وحىز كسم ؤو وحىز مً الخإٓس زم 

 البس ًهىا آلادط؛ الؼطي ًحخج بها التي الٕخابت مظمىن  كلى ألاػطاي مً واحس ٔل كاضض و اجٌاَ، ًىحس لم بن و

ىه في اإلاؼخذسمت السكامت الىـط بلى زون  الاحخما٘، بلى ألاُطب الؼىس اإلاحٕمت جطجر ؤن  .جسٍو

ُم بين اإلاصطي  اإلاـطق و ُس ػاوي  ُم الالٕترووي الخُى  في حاء حُث الِاهىهُت الدجُت حُث مً الخِلُسي والخُى

ُم مً / 14 /          اإلاازة م الالٕترووي ُاهىن الخُى ُم " 2004 لؼىت / 15 / ُض  اإلاسهُت اإلالامالث هؼاَ في الالٕترووي للخُى

ت ت والخجاٍض ُلاث الدجُت شاث وؤلازاٍض ت، اإلاسهُت اإلاىاز في ؤلازباث ُاهىن  في اإلاِطضة للخُى  بوـائه في ضوعي بشا والخجاٍض

 لهصا الخىٌُصًت الالئحت جحسزها التي والخِىُت الٌىُت الِاهىن والظىابؽ هصا في كليها اإلاىصىص الـطوغ وبجمامه

 ." الِاهىن 

ني اما اإلاـطق ني الالٕتروهُت اإلالامالث ُاهىن  مً الؼازػت اإلاازة في ؤٓس البحٍط ُم حجُت البحٍط  الالٕترووي الخُى

  : ًيها       ًجاء

ُم الِاهىوي ألازط ًىٕط ال-   ٓلي وضوزه إلاجطز بمىحبه اللمل وبمٖان صخخه حُث مً الالٕترووي للخُى
ً
  حعئي ؤو ا

ً
 في ا

 . الٕترووي ؿٖل

                                                           
 تضمن ظروف  فً حفظ و أعد قد كان المحرر إن كذا و أصدرها، الذي الشخص هوٌة من التأكد الممكن من كان إذا ما بتحدٌد  - 1

 حفظ أو إعداد فً المستخدمة التقنٌة جدوى عدم للمحكمة تبٌن فإن .المحرر االلكترونً عناصر شروط توافر مدى أي سالمته
 إن أّما الورقً، المحرر فً هو ثابت بما أخذت و الحال بطبٌعة استبعدت مصدرها؛ هوٌة تحدٌد إمكانٌة عدم أو المحرر االلكترونً

 بالتعوٌل كفٌلة المستخدمة التقنٌة أن من ضًالقا تأكد
 .الثانٌة المرحلة إلى ٌنتقل فإنه للشروط مستوفٌة ككتابة علٌها
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ُم الِاهىن  ؤوحب بشا -   ُاهىوي ًض  ا ؤر ضجب ؤو اإلاؼدىس كلى الخُى
ً
ُم مً دلىه كلى ا  سجل في اػخلمل بشا ًةهه الخُى

ُم ًةن هصا الـإن في الٕترووي  . الِاهىن  هصا مخؼلباث ًٌي كلُه الالٕترووي الخُى

م ُم ًمىح ألاضزوي و الدـَط  ُاهىن  في كليها اإلاىصىص الـطوغ اػخىفى بشا ؤلازباث في الدجُت الالٕترووي الخُى

ذ الالٕتروهُت ألاضزوي اإلالامالث م اإلاُا م الٌِطة في حاء حُث م 2001 للام 85 ُض  " : الِاهىن  هصا مً / 10 / اإلاازة مً 1 ُض

م اػخىحب بشا - ؤ ُم حـَط   هاًص جُى
ً
ُم مً دلىه كلى ؤزط جطجِب كلى هص ؤو اإلاؼدىس كلى ا ُم ًةن الخُى  الالٕترووي الخُى

م شلٗ بمخؼلباث ًٌي السجل الالٕترووي كلى  . " الدـَط

ُم اما باليؼبت لدجُت        15/14 الِاهىن  مً 8 اإلاازة هصذالالٕترووي اإلاىصىي، في الِاهىن الجعائطي  الخُى

ُم ؤن ُم وحسه ٌلخبر 1اإلاىصىي ؤلالٕترووي الخُى  مً اللامت الـطوغ بزباث بلى ًحخاج ال ؤهه بملنى اإلإخىب، ممازال للخُى

م بصخص حللِه  الٕـٍ كً ًمًٕ التي الصخصُت ببُاهاجه حللِه ٓصا و بوـائه مىـىمت كلى ألادير هصا وػُؼطة اإلاُى

م ٌؼخـهط ؤن ما ؤلالٕترووي اإلاحطض  في حلسًل ؤو حوُير ؤي   الخصسًّ ؤلالٕترووي. بـهازة اإلاُى

م الِاهىن  مً 09 اإلاازة هصذ ٓما ُم یجطز یمًٕ ؤن اهه ال كلى الصٓط الؼابّ 15/04ُض  مً ؤلالٕترووي الخُى

ظه ٓسلیل ؤو ًلالُخه ت، بلٕتروهیت  جصسی ؿهازة كلى ال یلخمس لٖىهه ؤو ؿٖله، بؼبب ًض  بوـائه یخم لم ألهه ؤو مىصًى

 .آلیت مامىت بىاػؼت

م الِاهىن  مً 12 اإلاازة هصذ ٓما ت جٖىن  ان یٌترض  وػیلت الخصسیّ ؤن كلى الصٓط الؼابّ  15/04 ُض  بلى مىزُى

م ٔاهذ متى وشلٗ اللٕؽ، بزباث هایت ت اإلاُى  .مظمىهت اإلاحطض  وػالمت ؤٓیسة هٍى

 بلٕتروهیا اإلاطػلت الىزیِت جخمخم اهههصذ كلى  منها ألاديرة الٌِطة في الِاهىن  هٌؽ مً 10 ًاإلاازة شلٗ كلى كالوة

لالیت بصخت ِا للـطوغ جمذ بشا  ألاصلیت،  الىزیِت  ًو  .الِاهىهیت وؤلاحطاءاث ًو

 الالكترووي في الاثباث.وظائف الخىقيع -3 -3

ُم الالٕترووي، و ال ًخحِّ    اث الِاهىهُت ٌلخبر الهسي ألاػاس ي مً الخُى ان اصبان الِىة الثبىجُت كلى الخصًط

ُم الالٕترووي.   شلٗ الا بخحسًس وؿائٍ الخُى

                                                           
1
 :اآلتٌة المتطلبات فٌه تتوفر الذي التوقٌع االلكترونً هو الموصوف االلكترونً التوقٌع" :ب  من نفس القانون  07عرفته المادة  -  

  .الكترونً تصدٌق شهادة أساس على ٌنشا ان -

 .سواه دون بالموقع ٌرتبط ان -

 .الموقع هوٌة تحدٌد من ٌمكن ان - )

 .االلكترونً التوقٌع بإنشاء خاصة مؤمنة آلٌة بواسطة مصمما ٌكون ان -

 .للموقع ألحصري التحكم تحت تكون وسائل بواسطة منشأ ٌكون ان -

 ."البٌانات بهذه التغٌٌرات الالحقة عن الكشف ٌمكن بحٌث به، الخاصة بالبٌانات مرتبطا ٌكون ان -
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ُم الُسوي بصىضة واضخت ألن  ت، و هصه الىؿٌُت جخحِّ في الخُى ُم و ا٘و هصه  الىؿائٍ جحسًس الهٍى الخُى

م.   1الُسوي مً ؿإهه ابطاظ شخصُت اإلاُى

ُم الخؼي او الخِلُسي كً ػٍطّ الامظاء او الخخم او البصمت,  ًهي جخحِّ اًظا كً     وهي التي جخم مم الخُى

ِت  م او الامظاء ، ولٕىه ًخم بؼٍط م او ضمع ػطي ، او ؿٌطة داصت باإلاُى ُم الالٕترووي هى كباضة كً ُض ّ الخُى ػٍط

خه .الٕتروه م حلبر كً شخصِخه وجحسز هٍى  ُت ، وحمُم هصه الىػائل لٖىنها داصت باإلاُى

م جمًٕ    ُم ٓسلُل ُاهىوي في الازباث ًجب ؤن ًٖىن كباضة كً كالمت مميزة للصخص اإلاُى حتى ٌلخس بالخُى

خه و جمُيزه كً هيره . مً  2جحسًس هٍى

م ، و مسكمت بـهازاث    ت داصت بٖل مُى ام ػٍط ًاهه في ؿل ما ًخميز به مً ُسضة جِىُت حلخمس كلى ؤُض

ٔاهذ الصىضة التي ًخذصها داصت  مصازُت مً ُبل حهاث الخصسًّ محاًسة حـهس كلُه و كلى زبىجه لصاحبه ،ؤًا 

مي اإلالخمس كلى جِىُاث الدـٌير و الش يء هٌؼه باليؼبت ل ُم الُط ُم البُىمُتري اإلالخمس كلى جِىُاث حس مم الخُى لخُى

ُم الخؼي، هير ؤن شلٗ لم ًمىم البلع مً الِ٘ى بإهه جظل هىاْ مـٖلت  مخؼىضة جٌَى حتى الثِت اإلاخىىكت في الخُى

ُل كىه ؤو ولي ؤو وصُا  ه لخؼاب شخص آدط ٓإن ًٖىن ٓو ت الصخص في حا٘ جصًط في الخالت اإلاخللِت في جحسًس هٍى

م باػمه شخصُا . و ال كلى ُاصط ؤو مم خه بإن ًُى ثل كً شخص ملىىي اش ًجب كلُه في هصه الخاالث ؤن ًحسز هٍى

ُله . ُل ؤو الِاصط ؤو ؤن ًِلس جُى م باػم الٓى ُل الىلي ؤو الىص ي هىا ؤن ًُى  3ًجىظ للٓى

ُم الالٕترووي ًحِّ الىؿٌُت ألا    ُم الخِلُسي،ان الخُى م ولى للخُى وجحسًس  وهي الخلبير كً شخصُت اإلاُى

مي، بٌظل الخِسم الخِني مً الصلب جعوٍطه او  ُم الُط ُم الالٕترووي وبصٌت داصت الخُى خه، بل اصبح الخُى هٍى

ُم الُسوي.  جِلُسه، وجٌَى في شلٗ كلى الخُى

ُم كلُه، ُم شاجه، ًمجطز  اما الىؿٌُت الثاهُت ًهي زاللت الططا والالتزام بما جم الخُى و حؼخذلص مً الخُى

ُم ً له. وكلى الطهم مً ان الىؿائٍ التي ًِىم بها الخُى ُم الى مً ُو ٌُس الططا والالتزام مازام مً اإلامًٕ وؼبت الخُى

طحم  بىله في الازباث لم ًًٕ امط ػهال ، ٍو ُم الالٕترووي، ًان الاكتراي به ُو ُم الُسوي الخِلُسي جخىاًط في الخُى الخُى

ُم ، وشلٗ أله ه في الٕثير مً جؼبُِاجه ًخم الُا او الٕتروهُا . لصلٗ ًحين ًإدص شلٗ الى طلٍ الثِت في هصا الخُى

ت ؤو الطمىظ محسزة و جحٌف في حىظة صاحبها و مً زم ال ٌللمها هيره ، ًاشا  ام ػٍط ُم اإلاللىماحي ؿٖل ألاُض الخُى

                                                           
1
 .  2001لسنة  85من قانون المعامالت االلكترونٌة  األردنً المؤقت رقم  2أنظر المادة رقم  - 
2
 . 67عبد هللا أحمد عبدهللا غراٌبة ، مرجع سابق ، ص - 
3
، دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،  2االثبات بٌن التداول و االقتباس" ، ط ، ماهٌته , صوره، حجٌته فً سعٌد السٌد قندٌل ، "التوقٌع االلكترونً ,  - 

 .  343-342، ص 2006اإلسكندرٌة ، 
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ُله هصا ًس٘ كلى مىاًِخه كلى البُاهاث  م بها صاحبها ًان مجطز جُى ام ، ؤي ُو و اإلاللىماث التي اػخذسمذ هصه ألاُض

م كليها و التي ًطهب بااللتزام بها .  1ُو

 

 : الخاجمت

ُم ًٕطة ؿهىض  ان     ُم مٌهىم مً هيرث الالٕترووي الخُى ٘  بلس الادير جطاحم هصا اش الخِلُسي الخُى ُم زدى  الخُى

 حسًثت وػُلت ٌلس ألهه الالٕتروهُت اإلالامالث مذخلٍ لخىزُّ ٓإزاة واػخذسامه اإلاذخلٌت، الخُاة مجاالث الالٕترووي

ته لخحسًس ُم صاحب ٍى م بما الالتزام الى ضازجها   واهصطاي الخُى اث اإلالامالث لىىكُت اػخجابت و هصا ، كلُه ُو  والخصًط

اث جبرم ًحُث ، الٕتروهُت وػائؽ دال٘ مً او كبر الاهترهذ جخم التي الِاهىهُت  الٕتروهُا الِاهىهُت واإلالامالث الخصًط

ُم ان ًخم وحب ُم ان وبما ، الٕتروهُا كليها الخُى ًِس  ، الٌٕط الِاهىوي في اإلاؼخحسزت اإلاٌاهُم مً الالٕترووي الخُى

لاث صسضث ُم احٖام جىـم ووػىُت و اُلُمُت زولُت حـَط كام  الالٕترووي بىحه و الازباث داص بـٖل الالٕترووي الخُى

ُم كام بخلٍطٍ حاءث الِاهىهُت الىصىص هصه ُلا ٔان ػىاء للخُى ُلا او جِلُسًا جُى  ًـهط ادط ؿٖل اي الٕتروهُا او جُى

 . اإلاؼخِبل في

ُم ًٕدؼب و لٖي ط ان ًجب به، داصت ؿطوغ وطم جم الازباث في حجُت الالٕترووي الخُى  ًٕدس ي لٖي ًُه جخًى

لاث حل اليها اؿاضث ًِس الثبىجُت، الِىة ُم الالٕترووي الاوضوبي والخىحُه ، الاوهِؼترا٘ ُاهىن  منها الدـَط  . للخُى

ُم حجُت و مىح ٍ الازباث في الالٕترووي الخُى طها التي الامان زضحت كلى مخُى  التي الخسًثت الاجصا٘ جِىُت جًى

 والخماًت والثِت، ، الامً جحِّ احطاءاث لىطم الدـَطلاث مً ٓثير حؼعى ولهصا اإلاخلاُسة، الاػطاي حؼخذسمها

ُم الِاهىهُت ٖىن  الخصسًّ ؿهازاث جصسض ملخمسة حهت ُبل مً وجىزُِه حسجُله، دال٘ مً الالٕترووي للخُى  مىزكا ٍو

ت الؼلؼت وضُابت مخابلت وجحذ بتردُص حلمل وهي ، لسيها م ًحسزها ازاٍض  . ئطي االجع  اإلاـطق ًلل ٓما حـَط

ُم إلاىطىق بحثىا دال٘ ومً  : الاجُه الىخائج بلى جىصلىا ؤلازباث في وحجُخه الالٕترووي الخُى

ُم ؤن  -  ُم وؿائٍ جحُِّ كلى الِسضة له الالٕترووي الخُى ت مً الخِلُسي، الخُى م جحسًس هٍى  كلى الخسلُل و اإلاُى

َ  و بضازة، كً الخلبير ُم كلى ًخٌى  في ؤلالٕترووي اإلاحطض  مٖىهاث في ًسدل و اإلاحطض  ػالمت ًحِّ ٔىهه في الخِلُسي الخُى

 .به ًلخّ حوُير ؤو ٔل حلسًل كً ًٕـٍ و شاجه حس

ُم جِىُاث ؤن  - ُم هى الُىم ؤًظلها و للل جؼىض  حالت في هي و ؤؿٖا٘ و صىض  كسة لها ؤلالٕترووي الخُى  الخُى

مي لاث ٔل هـمذ و وحسزث          الُط ُم مؼإلت الدـَط عة كلى ؤلالٕترووي الخُى  الخٌف طمان و الخِىُت ؤمان مٓط

طه ؤزىاء للمحطض  الؼلُم ىهحين  و هِله وػائؽ في و جحٍط  .جذٍع

ُم ٌلس -   الالٕترووي الخُى
ً
  ؿطػا

ً
ُت لظمان اػاػُا  .الالٕتروهُت اإلالامالث مىزُى

                                                           
 . 23عزولة طٌموش و عالوات فرٌدة ، مرجع سابق ،  - 1
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ُم ًخمخم -  الخِلُسًت والخىاُُم الخِلُسًت والؼىساث الخِلُسًت للٕخابت ما حؼاوي  ُاهىهُت بذجُت الالٕترووي الخُى

ٔاهذ الازباث، في ُىة مً ُت متى   .بها الخاصت الِاهىهُت للـطوغ مؼخًى

ُم ًلبي -    اإلاخلاُسًً حاحت الالٕترووي الخُى
ً
ازة في الٕتروهُا  .الِاهىهُت ملامالتهم في والظمان الثِت ٍظ

 . ًيبغي ٓما واضخت كامت هير ؿطوغ جحسز حسا ُلُلت بمىاز ؤلازباث في الالٕترووي اإلاحطض  حجُت ملالجت -

 : الخىصياث

اث مهط ٌؼخؼُلىن  ججللهم آلُاث مً اإلاىزِين الؼازة جمٕين - ىا الٕخابت حلس الِاهىهُت التي الخصًط  في ٓض

اث حمُم اهماغ في حؼىز ؤن ؤلالٕتروهُت للخِىُت للؼما  شلٗ و اولِازها م بِاء زون  ؤهىاكها و الخصًط  كائِا الدـَط

 .ؤمامها

 التي و ؤلالٕترووي الاُخصازًت للخصسًّ بالؼلؼت اإلاخللِت الخىـُمُت اإلاطاػُم ًصسض ؤن الجعائطي  اإلاـطق كلى - 

 بلى اللجىء كلى الدصجُم مىه و ؤلالٕترووي الخصسًّ ؿهازاث مً بصساض لُمٕنهم الخصسًّ دسماث إلاازي جطدُص جمىح

ُم ؤلالٕترووي ُم مً بسال اإلاىصىي الخُى  .البؼُؽ ؤلالٕترووي الخُى

يُت زوضاث كِس - ٘  الِظاء حهاظ مؼاكسي و الِظاة لٌائسة مٕثٌت جٍٖى  و ، الالٕترووي ؤلازباثمجا٘  جدىاو

ً بألُت اإلاخللّ الخِني الجاهب داصت ُم مىـىمت حـوُل ؤلالٕترووي و اإلاحطض  جٍٖى  مىآبت شلٗ و ، الالٕترووي الخُى

ت في الخاصلت للخؼىضاث  ؤلالٕتروهُت. الخلامالث الخجاٍض
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  قائمت اهم املراجع

  : باللطبُت

 : الكخب  -1

 . 2020الِامىغ اإلاسضس ي ، الؼبلت الثالثت ، زاض الـما٘ لليـط والخىظَم ، لبىان ، -

،  1"، غ –زضاػت مِاضهت بين الِاهىن اإلاصطي و الِاهىن الٌطوس ي  –ؤحمس كبس الخىاب محمس بهجذ ، "لبرام اللِس الالٕترووي  -

 .2009زاض النهظت اللطبُت ، الِاهطة ، 

ت  ، الاهصاض حؼً الىُساوي ، -  .2009"الِاض ي والىػائل الالٕتروهُت الخسًثت "، ز غ , زاض الجاملت الجسًسة لليـط ، الاػٕىسٍض

ّ وػائل الاجصا٘ الٌىضي و حجُتها في الازباث اإلاسوي ، ) زضاػت مِاضهت ( ، ػبلت  - ، زاض الثِاًت لليـط و  1اللبىزي كباغ ، ػٍط

 .1997الخىظَم ، لبىان ، 

ُت بيروث ،  1لِىز السولُت ، اللِس الالٕترووي في الِاهىن اإلاِاضن ، غالُاغ هاصٍُ ، ال - ، جىظَم اإلايـىضاث الخلبى الخُِى

 .2009لبىان ، 

 .2010، زاض الثِاًت لليـط و الخىظَم ، ألاضزن،   2بـاض محمىز زوزًً ، " الاػاض الِاهىوي لللِس اإلابرم  كبر ؿبٕت ألاهترهِذ ، غ - 

ُم الالٕترووي "  ، ) ماهُخه , مذاػطه , و ٌُُٓخه و مسي حجُخه في الازباث ( ، غ زطوث كبس الخمُس ، - ،  زاض الجاملت 1" الخُى

ت ، مصط،   .2007الجسًسة ، ؤلاػٕىسٍض

ّ الاهترهذ" ، ز غ ، زاض النهظت اللطبُت ،  - اث الِاهىهُت التي ًخم ابطامها كً ػٍط حؼً كبس الباػؽ حمُعي ، "ازباث الخصًط

 .2000،   الِاهطة

 .2010ضؤًذ ضطىان ، "الخجاضة الالٕتروهُت" ، زاض النهظت اللطبُت ، مصط ،  -

ُم الالٕترووي , - ، زاض  2، ماهُخه , صىضه، حجُخه في الازباث بين الخسا٘و و الاُخباغ" ، غ ػلُس الؼُس ُىسًل ، "الخُى

ت ،   .2006الجاملت الجسًسة لليـط ، ؤلاػٕىسٍض

ع الجما٘ ، " الخلاُس كبر جِىُاث الاجصا٘ الخسًثت" ، زضاػت مِاضهت ، غػمير حامس كبس  - ، زاض النهظت اللطبُت ،  1اللٍع

 .2002الِاهطة ، 
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 .2009، الِاهطة 

ُم الالٕترووي في الازباث  - ،ألاضزن ، ،  زاض الثِاًت ، كمان 1" ، غ –زضاػت مِاضهت  –كالء محمس كُس هصيراث ، "حجُت الخُى

2005. 

ُم الالٕترووي "، غ  - ط ي ، "الِىاكس الخاصت بالخُى  .2012، زاض الثِاًت ، كمان ، 2كِس ى هؼان ٍض

 .2009، زاض الثِاًت ، كمان ،  2/ اصساض  1لىضوؽ محمس كبُساث ، "ازباث اإلاحطض الالٕترووي" ، غ -

 .2010ت " زاض الجاملت الجسًسة ، مصط،  محمس الؼلُس ضؿسي , "الاػاض الِاهىوي للملامالث الالٕتروهُ -

ت ،  1، غ محمس ؤمين ، "اإلاؼدىس الالٕترووي"  -  .2007، زاض الٌٕط الجامعي ، ؤلاػٕىسٍض

 .2009محمس ؤمين الطومي ، الخلاُس الالٕترووي كبر ألاهترهذ ، زاض اإلاؼبىكاث الجسًسة ، ػىت  -
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 .31، ج ض ،اللسز  2007

م  - م  2007ماي 30اإلااضخ في  162-07اإلاطػىم الخىٌُصي ُض ماي  09اإلااضخ في  123-01اإلالس٘ واإلاخمم للمطػىم الخىٌُصي ُض

اإلاخللّ بىـام الاػخوال٘ اإلاؼبّ كلى ٔل هىن مً اهىاق الـبٖاث بما ًيها الالػلُٕت الٕهطبائُت وكلى مذخلٍ دسماث اإلاىاصالث  2001

 . 37الؼلُٕت والالػلُٕت ، ج ض ،كسز 

م  - ُ 2015ًٌُطي  01اإلااضخ في  04-15الِاهىن ُض  .06م والخصسًّ ؤلالٕترووي.ج ض قاإلاحسز للِىاكس اللامت اإلاخللِت بالخُى

م  -  . 2018ماي اإلاخللّ بالخجاضة الالٕتروهُت 16الصازضة في  28.ج ض ق  2018ماي  10اإلااضخ في  05-18الِاهىن ُض

 11الصازضة في  64ًخللّ باإلابازالث والخجاضة الالٕتروهُت الخىوؼُت. ج ض ق  2000ؤوث  09ماضخ في  2000لؼىت  83ُاهىن كسز  -

 .2000اوث

م  - م 2004لؼىت 15الِاهىن اإلاصطي ُض ُم الالٕترووي الصازض بمىحب الِطاض  ُض  . 2005لؼىت109الخاص بدىـُم الخُى
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  : املقاالث  -3

ت ،  - مُت" ، مجلت الللىم الِاهىهُت و ؤلازاٍض ُم الالٕترووي في مجا٘ البِئت الُط بلخؼين حمعة ، "الخماًت الِاهىهُت و الٌىُت للخُى
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 امللخص

ت  الًىء حؿلُِ بلى الضعاؾت هظه حؿعى في  الىكف ًٖ صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت وصوعها في الؿُاؾت الخاعحُت ، وجىمً ألاهمُت الىٍٓغ

ُف اإلااؾؿت الحؼبُت هميىن ؤؾاس ي في حكىُل الحيىماث وزهىنا بؾغاثُل ً ً بلى ؤن جْى لٗب صوعا الٗلمُت لهظه الضعاؾت في اٖخلاص الىثحر مً اإلافىٍغ

ؾُت والاهخمام في الٗالكت بحن الحؼب الؿُاس ي وصوعه في الخإزحر ٖلى الؿُاؾت الخاعحُت ، هُف ال وميىن حكىُل الحيىماث عثِؿا في كىة الىخضة الؿُا

زهىنا ٌٗخمض ٖلى هجاح خؼب ؾُاس ي بإٚلبُت صازل الىىِؿذ مهض حكىُل الحيىماث ، وجخفاوث ؤًضلىحُاث ألاخؼاب الؿُاؾُت بمىدنى الخإزحر وؤفياعه 

ؤو  ًت التي ال جدخمل الخىاٌػ وطلً لىؿب الخإًض الجماهحري لها ، وما لها مً ؤهمُت لخدلُم اإلاهلحت اللىمُت إلؾغاثُل ؾىاء في خالت الحغباللًاًا اإلاهحر 

 اإلاغجبِ  .   ُتالؿلم، وبالخالي جىمً ؤهمُتها في الخدلُل مً زالٌ الغبِ بحن كىة ألاخؼاب الؿُاؾُت وؤزغها في عؾم مالمذ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُل

 زم ومً ،الترهحز ٖلى ألاخؼاب الؿُاؾُت وصوعها في عؾم ؾُاؾاث بؾغاثُل زالٌ مً صعاؾت الضازل إلؾغاثُل بخُاء بٖاصة بلى الضعاؾت تهضف هما

 .الضوليًً ؤلاكلُمي و الهُٗض ٖلىها جدغوات فهم

 الىظام السياس ي إلاسرائيلي.  الخارجيت،السياست  ألاحساب السياسيت إلاسرائيليت، كلماث مفخاحيت: إسرائيل،

Abstract:  

This study seeks to shed light in revealing the role of the Israeli political parties and their role 

in foreign policy, and the scientific theoretical importance of this study lies in the belief of many 

thinkers that employing the party institution as a basic component in forming governments, 

especially Israel, plays a major role in the power of political unity and interest in The relationship 

between the political party and its role in influencing foreign policy, how and why the formation of 

governments does not depend on the success of a political party with a majority in the Knesset, the 

cradle of government formation. It is of importance to achieve the national interest of Israel, 

whether in the event of war or peace, and therefore its importance lies in the analysis by linking the 

strength of political parties and their impact on charting the contours of Israeli foreign policy. 

The study also aims to revive the study of the interior of Israel by focusing on political parties 

and their role in shaping Israel's policies, and then they understand their movements at the regional 

and international levels. 

Key words: Israel, Israeli political parties, foreign policy, the Israeli political system. 
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 قدمتم

جىُلم هظه الضعاؾت في مدخىاها في حؿلُِ الًىء ججاه ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت ججاه نى٘ الؿُاؾت 

الخاعحُت ،في الىكذ الظي ٌكحر فُه البٌٗ ؤن لألخؼاب الؿُاؾُت صوع وؤزغ ؤؾاس ي وىن َبُٗت الىٓام الؿُاس ي 

لبُت الحؼبُت ، بمٗنى ؤن  الحؼب الفاثؼ في الاهخساباث للىىِؿذ هى الظي ًلىم إلؾغاثُل باألؾاؽ بغإلااوي كاثم ٖلى ألٚا

 بدكىُل الحيىمت وبالخالي جُبُم بضًهي لبرامج الحؼب ٖلى الهُٗضًً الضازلي والخاعجي . 

ومً هىا حاءث هظه الضعاؾت للُاؽ مضي التزام هظه ألاخؼاب الؿُاؾُت وكضعتها ٖلى جىفُظ بغامجها 

ا يٗف الىىِؿذ  ت وألاًضًىلىحُت في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت ، هظا بطا ما افتريىا هٍٓغ ومىُللاتها الفىٍغ

ي ؤونله بلُه ، وان خيىمت الاثخالف ؤلاؾغاثُلي في مغاكبت الحيىمت ، وىن الىاثب الحؼبي ملتزم بىالثه للحؼب الظ

لبُت حؿعى لٗضم الخٗاعى ججاه مسخلف اللًاًا ، وان وان البٌٗ ٌكحر بإن مً ؾلبُاث الىٓام  اإلاكيلت باأٚل

 الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي هى وحىص ما ٌؿمى الاثخالف الحيىمي هدُجت جفاوث وجباًً اإلاىُللاث والخىحهاث الحؼبُت . 

ب ؤن الحُاة  لت مىظ وكإة بؾغاثُل ٖام ولِـ بالٍٛغ م ، والتي 1948الحؼبُت في بؾغاثُل مخجظعة ولها زبرة ٍَى

ُاوي وبٗض حكىُل وجإؾِـ الضولت اججهذ بلى الحُاة  ت حاءث م٘ الاؾخٗماع البًر واهذ باألؾاؽ جىُٓماث قبت ٖؿىٍغ

 اإلاضهُت والٗمل الؿُاس ي . 

بؾغاثُل وكضعتها في الخدغن صازل صواثغ نى٘ اللغاع  حؿعى هظه الضعاؾت إلاٗغفت مضي ؤزغ ألاخؼاب الؿُاؾُت في

الؿُاس ي ، ومً زم الخفؿحر والخدلُل لهظا الخدغن في يىء مخٛحراث الٓغوف الؼمىُت واإلاياهُت ، جم اؾخسضام مىهج 

 نى٘ اللغاع باإليافت بلى اإلاىهج اإلااؾس ي لهظه الضعاؾت . 

الؿُاؾُحن واإلاهخمحن بالكاون ؤلاؾغاثُلُت، وباألزو في خحن تهضف هظه الضعاؾت في جلضًم مٗغفت للباخثحن 

 ألاخؼاب الؿُاؾُت ، آمال ؤن جسضم التراهم اإلاٗغفي ولى بللُل .  

 Significance of Research الدراست أهميت

 جبرػ ؤهمُت الضعاؾت مً حاهبحن ؤؾاؾُحن:

 أوال: الجاهب الىظري العلمي :

خمثل في ٖضة اٖخباعاث ؤهمها ؤن الضعاؾت حؿعى للىكف ًٖ صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت  ومكاعهتها في نى٘  ٍو

اع الغؾمي ، في  الؿُاؾت الٗامت للضولت، في خحن ٌكحر البٌٗ بلى ؤن نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت للضولت جضزل يمً ؤلَا

في عؾم خحن ًغي البٌٗ ؤن ألاهٓمت الضًملغاَُت جيكِ لضيها وافت الفىاٖل الغؾمُت والٛحر عؾمُت ولها صوع حكاعوي 

ً بلى ؤن ألاخؼاب  ت الٗلمُت لهظه الضعاؾت في اٖخلاص الىثحر مً اإلافىٍغ الؿُاؾت الٗامت للضولت ، وجىمً ألاهمُت الىٍٓغ

الؿُاؾُت حٗمل ٖلى الؿُاؾاث الضازلُت ومىحت هدى الىٓام الؿُاس ي و مداولت منها في الخإزحر ٖلى كُاٖاث الكٗب 

ىسبت الؿُاؾُت للمكاعهت في نى٘ الؿُاؾت الٗامت للضولت بُٗضا ًٖ اللىىاث اليكُت واإلاثلفت والتي ًُلم ٖليها ال
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الغؾمُت ، وطلً مً زالٌ ؤن جلً ألاخؼاب ؤًًا وؾُلت للُام اللىي اإلاؿُُغة ٖلى اإلاجخم٘ بةًهاٌ زبرتها ووحهت 

 هٓغها وخىمتها لهاو٘ اللغاع الؿُاس ي بل كض ًيىن حؼء مً مىٓىمت ألاخؼاب الؿُاؾُت . 

هما جىمً ؤهمُتها في الخدلُل إلاضي كضعة هظه ألاخؼاب  في اإلاكاعهت ججاه الؿُاؾت الٗامت زهىنا اللًاًا 

الضولُت وجدلُل الىاك٘ الؿُاس ي للضولت ، بالتزامً م٘  َبُٗت هظا الىٓام الؿُاس ي الظي ٌؿمذ بهظا الىٕى مً 

، بل ؤن َبُٗت وبيُت الىٓام الؿُاس ي لها صوع في  اإلاكاعهت يمً مىٓىع الغبِ والدكاعن في حكىُل  ونى٘  اللغاعاث

بفؿاح اإلاجاٌ لهظه ألاخؼاب في الخفاٖل م٘ الىٓام الؿُاس ي  وفم عؤي البٌٗ وزهىنا ألاهٓمت الضًملغاَُت ، هما 

جىمً ؤهمُتها في عنض اؾخٛالٌ ناو٘ اللغاع لهظا اإلايىن وما ًخٗلم بها مً ؤبٗاص وزهاثو في جدضًض ألاهضاف 

ث اإلاغاص جدلُلها ٖلى اٖخباع ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت  هي بمثابت ماؾؿاث مىٓمت ولها بغامج ومغشححن وحؿعى والٛاًا

 للىنٌى للؿلُت ، ولِـ مجغص ؤخؼب ؾُاؾُت قيلُت والتي حؿىص في ألاهٓمت الؿُاؾُت الكمىلُت والضهخاجىعٍت  . 

 ثاهيا : الجاهب العملي : 

ت في ؤنها حكحر بلى مضي مٗغفت مالمذ صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت  وفي هظا الجاهب جخمثل ؤهمُت الضعاؾ

ت التي  جلىم ٖليها هظه ألاخؼاب، وما جدخىيها  في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت  وبالخدضًض خٌى ألاؾـ واإلاىُللاث الفىٍغ

ت  حؿعى مً زاللها الخإزحر في مغاهؼ نى٘ اللغاع ، ومضي كىتها في الخإز حر ، ومً هىا جبرػ ؤهمُت الضعاؾت مً جُاعاث فىٍغ

في كُاؽ مضي كضعة جفاٖل وحكاعن َبُٗت الىٓام الؿُاس ي وهىا هى بؾغاثُل بالخٗاَي وبفؿاح اإلاجاٌ لهظا اإلايىن في 

اإلاكاعهت والخفاٖل  ، ٖلى اٖخباع ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت حؼء عثِس ي مً ميىهاث الىٓام الؿُاس ي ، ومً هىا حاءث 

الًىء ٖلى كضعة وؤزغ هظه ألاخؼاب في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت وحؿاهم في جلضًم هخاثج  هظه الضعاؾت لدؿلِ

 وجدلُالث حؿاٖض مخسظي اللغاعاث ٖلى الخيبىء ومٗالجت اإلاىاكف . 

هما تهضف الضعاؾت هىا في ؾٗيها هدى كُاؽ مضي اؾخجابت وجلبل مغاهؼ نى٘ اللغاع لهظا اإلايىن ومضي 

اٌ لهظه ألاخؼاب الؿُاؾُت في جلضًم هفؿها همكاعهت كاصعة ٖلى جلضًم عئي وجهىعاث اؾدىاصه وحضًت بةفؿاح اإلاج

 إلاا ًجب ؤن جيىن ٖلُه الؿُاؾت الخاعحُت ججاه مسخلف اللًاًا .

  Objectives of Researchأهداف الدراست 

 حؿعى هظه الضعاؾت بلى جدلُم ٖضص مً ألاهضاف ًمىً بحمالها فُما ًلي : 

 . مٗغفت مضي ؤزغ ألاخؼاب الؿُاؾُت وكضعتها  في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت  . 1

. عنض وجدلُل و اؾخجابت الىٓام الؿُاس ي في بفؿاح اإلاجاٌ إلاثل هظه ألاخؼاب في ببضاء جىنُاتها ووحهاث 2

ت الٗامت إلؾغاثُل ،  وبالخالي وصوعها هٗامل في عؾم اؾتراجُجُاث الؿُاؾ ف اللًاًا ومً زالٌ بغامجهاهٓغها إلاسخل

ُف لخدلُم مهالح الضولت الؿُاؾُت .   صعاؾت ؤزغها في الخْى

لت ٖمل ألاخؼاب الؿُاؾُت وؤزغها في الٗملُت الدكاعهُت لهى٘ اللغاع الؿُاس ي 3 . حؿلُِ الًىء ٖلى ٍَغ

ىم ال الحهغ ٖملها ًيىن مً زالٌ الخاعجي، وباإلالابل مٗغفت آلالُت التي حؿدىض بليها في ببغاػ صوعها ٖلى ؾبُل الٗم
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اثخالف الحؼب الؿُاس ي )الفاثؼ بإٚلبُت اإلالاٖض( م٘ بلُت ألاخؼاب للبدث في كًُت ما يمً هفـ الخىحهاث ؤو ختى 

بت مً هفـ الاججاه هدى كًاًا مُٗىت.   اللٍغ

 Problem of Research مشكلت الدراست

في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت،  الؿُاؾُت جىمً مكيلت الضعاؾت في مداولت مٗغفت صوع ألاخؼاب

وبىنفها صعاؾت حٗنى في كُاؽ مضي جإزحرها وؤصواتها ججاه نى٘ اللغاع ٖلى نُٗض الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت، 

ها وبالخالي عنض وجفؿحر ألافٗاٌ التي جيخهجها الضولت ٖلى الهُٗض الخاعجي، وماهُت اإلاخٛحراث واإلاىايُ٘ التي جدىاول

إل ٖليها بالخىاػي م٘ مهلحتها اللىمُت.    ألاخؼاب والتي جضٖى ؤحهؼة نى٘ اللغاع لالهخمام والَا

وىنها مدىع البدث ومً زم جؼوٍض الباخثحن الؿُاؾُحن  الؿُاؾُت وبالتزامً خٌى صعاؾت َبُٗت صوع ألاخؼاب

اإلاٗالم ألاؾاؾُت لهظه اإلااؾؿاث في  لىهظه الضعاؾت في حؿلُِ الًىء ٖ بجملت مً الٗىانغ اإلاهمت التي ؾىف حؿعى

عؾم الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت، وبالخالي اؾخسالم ما ًمىً اؾخسالنه مً هخاثج كض حؿاهم ٖلى هدى ما في 

ألاخؼاب  مً زالٌبسهىم وي٘ الاؾتراجُجُاث اإلاؿخلبلُت للضٌو  يىاء التي حٗالجها هظه الضعاؾتبللاء بٌٗ ألا 

 الؿُاؾُت . 

وكضعتها ٖلى  ،همخٛحر ومياهتها في نى٘ اللغاع للؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت الؿُاؾُت صوع ألاخؼابوببغاػ 

غ وجدلُل وجفؿحر الٓىاهغ الؿُاؾُت ٖلى اإلاضي البُٗض وزهىنا ما ًخٗلم باإلؾتراجُجُت اللىمُت الكاملت  مً جٍُى

في الؿُاؾت  الؿُاؾُت ىؼاث ومىُللاث ألاخؼابمً زالٌ الؿااٌ الخالي ما هي مغج هىا جإحي وجبرػ مكيلت الضعاؾت

 الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت؟

 Questions of Research حساؤالث الدراست

التي حؿدىض بليها في الخإزحر والخفاٖل وهٗامل في وي٘ هفؿها يمً  الؿُاؾُت ما هي مىُللاث وؤؾـ ألاخؼاب

مىٓىمت الدكاعن في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت؟  باٖخباعها خللت مً خللاث نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت، 

 الضولت في وافت الىىاحي وزهىنا الىاخُت الؿُاؾُت.    ثوتهخم بسُِ واؾتراجُجُا

 ت باإلحابت ًٖ الدؿائالث الخالُت: هما وحؿعى هظه الضعاؾ

اع الفىغي ، اللُم ( التي حؿدىض بليها ألاخؼاب الؿُاؾُت  ٖىض الخٗامل م٘ 1 . ما هي ألاؾـ والغئي )ؤلَا

لت جىاولها لها ومضي مالثمتها لضي ناو٘ اللغاع الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي ؟   ٍغ  اللًاًا اإلاُغوخت َو

إلاٗالجتها صون ٚحرها ، لها ٖالكت   وجيكِ ألاخؼاب الؿُاؾُت. هل هىالً كًاًا ومىاكف مُٗىت حؿعى 2

مباقغة في اإلاهلحت اللىمُت الٗلُا زهىنا اإلاخٗلم بالؿُاؾت الخاعحُت واٖخباعها ؤؾاؾا، لبىاء ووي٘ الخُِ 

 وؤلاؾتراجُجُت لخدلُم ألاهضاف والٛاًاث للضولت  ؟ 

الكتها بالؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت؟  الؿُاؾُت لتي حؿعى بليها ألاخؼاب. وبكيل ٖام ما هي اإلاىُللاث ا3  ٖو
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 جىُلم الضعاؾت مً فغيُت عثِؿُت وجخمثل فُما ًلي: 

 وؤزغها في صواثغ نى٘ اللغاع الؿُاس ي.  الؿُاؾُت هىالً ٖالكت اعجباَُت بحن صوع ألاخؼاب

ُت جخمثل فُما ًلي:   هما ًخمسٌ ًٖ الفغيُت الغثِؿُت ٖضة فغيُاث فٖغ

الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي حؿاٖض ٖلى بفؿاح اإلاجاٌ لألخؼاب في اإلاكاعهت وبُٖاء ؤن َبُٗت  -

جهىع واضح اإلاٗالم ٖىض وي٘ الخُِ وجدضًض مٗالم ؤلاؾتراجُجُت اللىمُت الٗلُا لضي ناو٘ اللغاع في 

 الؿُاؾت الخاعحُت .

ولما ػاص اعجباٍ الحؼب الؿُاس ي بالؿلُت ازغ طلً بكيل َغصي ؤمام كضعتها ٖلى جلضًم عئٍت  -

 لهاو٘ اللغاع في الؿُاؾت الخاعحُت.  

ت مدضصة ؤزغ طلً بكيل َغصي ٖلى الخإزحر  - ولما ػاص اعجباٍ ألاخؼاب الؿُاؾُت بمىُللاث فىٍغ

 .  واإلاكاعهت  ججاه  الجهاػ الخىفُظي في الؿُاؾت الخاعحُت 

  Variables of Research مخغيراث الدراست

مً زالٌ ٖىىان الضعاؾت وحؿائالتها وبالخالي الفغيُاث ؾالفت الظهغ، ًٓهغ ول مً اإلاخٛحر اإلاؿخلل 

لى الىدى الخالي:  واإلاخٛحر الخاب٘. ٖو

 اإلاخٛحر اإلاؿخلل: صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت.  -

 اإلاخٛحر الخاب٘: الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت.  -

  Methodology of Research  مىهجيت الدراست

في نى٘  جدىاٌو صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت بىاء ٖلى الدؿائالث والفغيُاث التي َغختها الضعاؾت، ووىن الضعاؾت

ي  خُث ٌٗخمض في هظا اإلاىهج ٖلى صعاؾت مىهج نى٘ اللغاع الخاعج –لظا فةن اإلاىهج اإلاالثم   –الؿُاؾت الخاعحُت  

الىُفُت التي جخٗامل فيها الضٌو وما فيها مً ؤحهؼة مً زالٌ جفاٖلها م٘ اإلاازغاث واإلاخٛحراث في البُئخحن الضازلُت 

والخاعحُت ، وجغهؼ ٖلى مخسظي اللغاعاث الخاعحُت في جهىعه للمىاكف التي ٌكيل َغفا فاٖال فيها بحن مالمذ الىٓام 

 ( 181، م:1987اس ي اللىمي ومالمذ الىٓام الضولي هيل .)مللض ،الؿُ

كما يقوم املنهج إىل دراسة عمليات التحضري لصنع القرار وتستمر بعد صدوره مث تنفيذه وتقوميو ، ووفق منهج صنع القرار 
قرار ، أو قيادة مؤسسة أو مجاعة ، فأن دائرة البحث تدور عادة حول رئيس الدولة واجملموعة حمدودة العدد املشاركة معو يف صنع ال

أو منظمة وما حييط هبا من جمموعة مؤثرة تتوىل صنع القرارات ، وما ميثلو ىؤالء من تفضيالت وقيم وادراكات، أو ردود أفعال إزاء 
جهزة الدولة البيئة احمليطة وما تفرزه من ضغوط وتأثريات ، وقد تتسع لتشمل عمليات توفري املعلومات وإتاحتها ، وقد تلعب أ

ومؤسساهتا دورا مركزيا يف العملية ، كما ترتبط القرارات اإلسرتاتيجية بدور أجهزة املعلومات واألمن فضال عن املؤسسات ذات 
 (. 212، ص: 2002األمهية .) القصييب ، 
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داة ال ي ميكننا ويقوم منهج صنع القرار على تفسري السياسة اخلارجية للدول وربطها ربطا شامال متكامال، ويعترب األ
قف دولية بواسطتها أن نتعرف على العوامل واملتغريات الرئيسية ال ي تسهم يف صنع السياسات اخلارجية سواء بشكل عام أم يف موا

ايدر يف منهج صنع القرار أنو األداة ال ي تساعد يف حتديد العوامل واملتغريات ال ي تتفاعل ىذه العملية حمددة ، ويف ىذا يقول سن
 على أساسها يف أي موقف من مواقف السياسة اخلارجية .

وكض اهخم ؾىاًضع في صعاؾخه للؿُاؾت الخاعحُت بالبٗض ؤلاصعاوي ٖىض ناوعي اللغاع بٗىـ حكاعلؼ هحرمان 

وباجغن مىعحان وهىلؿتي الظًً نىعوا ناو٘ اللغاع مً زالٌ حٗاملهم م٘ البِئت بمىحب بصعاههم الحس ي لهظه البِئت 

الٗىامل البُئُت جبٗا لخهىعاتهم وبصعاههم لها ولِـ م٘  والخهىعاث اإلايىهت في مسُلتهم ٖنها بط ؤن هاالء ًخٗاملىن م٘

 خلُلتها في الىاك٘ الفٗلي . 

اث التي جالقي اهخماما في صعاؾت الٗالكاث الؿُاؾُت الضولُت ،  ت اجساط اللغاعاث مً ؤهثر الىٍٓغ َبٗا حٗخبر هٍٓغ

ض بنضاعهم كغاعاث مُٗىت ، وعاثض وتهخم بخدلُل ول الٗىامل واإلاازغاث التي جدُِ بىايعي الؿُاؾت الخاعحُت ٖى

دكاعص ؾىاًضع   ت جًم الىخضاث اإلاؿاولت  Synder  Richardهظا اإلانهاج في الخدلُل هى بالخإهُض ٍع وهظه البِئت اللغاٍع

غاف اإلاخفاٖلت ٖضص مً الٗىامل مثل : الضواف٘ ، ومجاالث الخبرة  ازغ في هظه ألَا ًٖ اجساط اللغاع الخاعجي ، ٍو

غق جفؿحر البُاهاث ...الخ .)مللض ، والازخهام ، و   ( 34، م: 2010همِ الاجهاالث اإلاؿُُغ ، َو

وول طلً ًدضر بالُب٘ في بَاع الخدضًض اللاثم بالىؾاثل وألاهضاف ، ومً زالٌ الخفاٖالث التي جدضر بحن 

خباعاث ولها ًيخج كغاع الؿُاؾت الخاعحُت في النهاًت بهىعة ؤو ؤزغي .   هظه الٖا

 في همىطحه الظي ًخيىن مً الٗىانغ الغثِؿُت الثالزت آلاجُت :  ٌكحر ؾىاًضع 

 (.   External Setting. البِئت الخاعحُت ) 1

 (.  Internal Settingن. البِئت الضازلُت ) 2

 ( 233،م :1987(.  )مللض،   Organizational Unit. الىخضة الخىُٓمُت اإلاؿاولت ًٖ اجساط اللغاع الخاعجي ) 3

جىاٌو اإلاىهج اإلااؾس ي في هظه الضعاؾت وىنها جدىاٌو ألاخؼاب الؿُاؾُت، َبٗا ًلىم اإلاىهج اإلااؾس ي هما ؾِخم 

ل   وهي: الخىُف ، الخٗلُض، الاؾخلاللُت ، الخماؾً .  هىخجخىن  ٖلى ٖضة مغجىؼاث خضصه نمٍا

ؿعى بلى ٖضة مىُللاث بسهىم اإلااؾؿت وهي  خُث ٌكحر هىخجخىن  ٖلى الىدى وهى عاثض هظا اإلاىهج  َو

 ( 120، م:1997)قلبي،   آلاحي:

ً اإلااؾؿت بمٗنى هل جإؾؿذ لخدلُم ٚغى ٖام ، ؤم لخدلُم ؤٚغاى زانت  .1  . الهضف مً جيٍى

 . مغاخل جُىعها ، وما هي ألاصواع التي جلٗبها للخإزحر ججاه ألابيُت واإلااؾؿاث ألازغي .2
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ًاء ومغحُٗاتهم . 3 ًاء في اإلااؾؿت ، بمٗنى الىُفُت التي ًخم فيها ازخُاع ألٖا  . ججىُض ألٖا

 . الىؾاثل التي حؿخسضمها اإلااؾؿت مً ؤحل الحفاّ ٖلى بلائها . 4

 . الخىُٓم الضازلي للماؾؿت وجىػَ٘ ألاصواع فيها .5

 كيفيت جوظيف املىهج 

اللغاع ؾِخم جىاٌو  صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت  وىنها جىمً يمً  البِئت في اإلاىٓىع لىُفُت اؾخسضام مىهج نى٘ 

الضازلُت لهاو٘ اللغاع ، ومً زم صعاؾت ؤزغها في جفاٖلها  ومضي ؤهمُتها في صاثغة الدكاعن مً زالٌ ؤصواتها اإلاسخلفت 

الم  ( وج دلُلها م٘ طهغ ٖلى ؾبُل الٗمىم ال الحهغ مثل  ) حكىُل الىسب الؿُاؾُت ، اؾخسضام وؾاثل ؤلٖا

الخهاثو التي جدخىيها وصوعها وجدلُلها وفم عئٍت جلىم ٖلى هُفُت جىاٌو ؤحهؼة نى٘ اللغاع واهخمامه بما جلضمه 

ٖملُت  هظه ألاخؼاب الؿُاؾُت  مً مٗلىماث ووؾاثل حؿعى ؤو حؿاهم في نى٘ اللغاع الؿُاس ي الخاعجي ، وؤًًا

اع الفىغي الظي حٗمل به ألاخؼاب الؿُاؾُت  ومضي اهخمام ؤحهؼة الضولت اإلاٗىُت  حؿلُِ الًىء ٖلى اللُم وؤلَا

باجساط كغاعاث الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت  ، وبالخالي الىكىف ٖلى بْهاع اإلاالمذ الٗامت التي اهُللذ منها هظه 

ُاؽ يمً ؾُاق ألاخؼاب  للخفؿحر والخدلُل ، ومً زم جإحي مغخلت الخلُُم مً زالٌ الىخاثج لضوعها ومداولت الل

الخغوج بخلضًم عئٍت واضحت اإلاٗالم حؿعى مً زاللها ٖلى ؤبغاػ هظا اإلايىن ) ؤي ألاخؼاب الؿُاؾُت  ( ججاه نى٘ 

 الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت  . 

م٘ الترهحز ٖلى  الؿُاؾُت باليؿبت للمىهج اإلااؾس ي في هظه الضعاؾت ؾىف ًخم جىاٌو بيُت وهُيل ألاخؼاب

وبالخالي كُاؽ مضي كضعتها ٖلى الخفاٖل بما ًسضم مىُللاث  ،ؿت لها جإزحر وجفاٖل م٘ اإلااؾؿاث ألازغي ؤصواعها هماؾ

 هظه الضعاؾت. 

 

 

  Review of Literature السابقت الدراساث

هىالً الٗضًض مً الضعاؾاث اإلايكىعة التي هاككذ مىيٕى الضعاؾت، خُث جىاولذ طلً مً زالٌ صعاؾاث 

مخسههت، ؤو حؼثُت حٗغيذ لها الضعاؾاث مً زالٌ جىاٌو ؤصواع ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت، وهُفُت جدغهها 

 ع . وجفاٖلها في البِئت الضازلُت وما جلىم به مً جإزحراث ججاه ناو٘ اللغا

ؿخٗغى الباخث صعاؾاث صولُت وبكلُمُت، طاث ٖالكت مباقغة باإلاكيلت البدثُت، وهي في مٗٓمها ميكىعة  َو

ُفي، واإلاىهج الىنفي، واإلاىهج  –في مجالث مدىمت، اؾخسضم الضاعؾىن فيها مىاهج مسخلفت منها اإلاىهج البىاجي  الْى

خي، وفُما ًلي ٖغى لهظه الضعاؾاث:  الخاٍع
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)الٗلىي،  " ألاحساب وأثرها في رسم السياست إلاسرائيليت "خث مدمض الٗلىي بٗىىان . صعاؾت للبا1

 ( 46-27،م م: 2009

اع الفىغي  مل ٖلى جهيُفها مبِىا ؤلَا جىاٌو الباخث في صعاؾخه َبُٗت ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت ٖو

ت ، ألاخؼاب اإلااعهؿُت ، ألاخؼاب الٗغبُت ( ، هما وألاًضلىجي بليها ) ؤخؼاب الٗماٌ ، ؤخؼاب اإلادافٓحن ، ألاخؼاب الضًيُ

جُغق بلى ْاهغة الخٗضص الحؼبي في الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي ، هما زلو بلى هدُجت مفاصه وحىص همِ خٌى الخىخل 

م ، 2006والاوكلاق الحؼبي زهىنا ٖىض حكىُل خيىمت الاثخالف ، هما جُغق بلى هخاثج الاهخساباث للىىِؿذ لٗام 

اؾخٗغى البرامج الحؼبُت في الاهخساباث ، وزلو بلى هدُجت ؤزغي بىحىص ٖملُت هلل وبلىعة ألفياع وبغهامج  هما

 الحؼب الفاثؼ في الاهخساباث في عؾم الؿُاؾت الٗامت إلؾغاثُل . 

ألاحساب الديييت إلاسرائيليت : القوة الاهخخابيت والاعخباراث بٗىىان"  . صعاؾت للباخث اخمض زلُفت2

 (.237-231، م م : 1992".)زلُفت ، ئخالفيت الا 

ؤقاع الباخث يمً صعاؾخه بلى صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت الضًيُت في عؾم الؿُاؾت الخاعحُت إلؾغاثُل ، 

 ؤهم ألاخؼاب الؿُاؾُت الفاٖلت ومنها خؼب اإلافضاٌ 
ً
ت التي جغفٌ الىحىص الٗغبي  مؿخٗغيا ومىُللاجه الفىٍغ

والخمؿً باللضؽ ٖانمت بؾغاثُل ، باإليافت بلى مداعبت ؤلاعهاب واٖخباع صولت بؾغاثُل هي الجهت اإلاؿاولت مً 

ت في خفٔ ألامً والىٓام والاؾخلغاع ، هما اؾخٗغى الباخث ابغػ ؤصواث وؤؾالُب هظه  زالٌ اإلااؾؿت الٗؿىٍغ

للخإزحر ٖلى ناو٘ اللغاع الؿُاس ي وكضعتها ٖلى الخفاٖل بكيل حٗلها جمغع الٗضًض مً اللًاًا وفم  ألاخؼاب الؿُاؾُت

اع ألاًضًىلىجي لها وزهىنا ٖالكت صولت بؾغاثُل ججاه الٗغب .   ؤلَا

".)  أحساب أقص ى اليمين في إسرائيل: سماث ايديولوجيت وسياسيت. صعاؾت للباخث اخمض زلُفت بٗىىان " 3

 (347-338، م م : 1991زلُفت ،

ت  ت الحؼبُت وؤبغػها خؼب اللُيىص مبِىا اإلاىُللاث الفىٍغ جُغق الباخث في صعاؾخه باؾخٗغاى الخاَع

وؤؾالُبها في جىفُظ ؾُاؾتها مىي٘ الخُبُم في الؿُاؾت الٗامت للضولت، هما ؤقاع بلى كىة ؤخؼاب   .وألاًضًىلىحُت

ػ اللاصة والىسب الؿُاؾُت التي لٗبذ صوعا باعػا في الخإزحر ونى٘ اللغاع الُمحن في الضولت ؤلاؾغاثُلُت مؿخٗغيا ابغ 

م ، وزلو في صعاؾخه بلى مضي 1948الؿُاس ي الخاعجي إلؾغاثُل يمً مغاخل ػمىُت مخٗاكبت مً وكإث الضولت ٖام 

 كىة ألاخؼاب الؿُاؾُت ٌٗىص بلى َبُٗت الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي . 

إل ٖلى الض ت وألاًضًىلىحُت لألخؼاب مً زالٌ الَا عاؾاث الؿابلت جبحن ؤنها جُغكذ بلى اإلاىُللاث الفىٍغ

الؿُاؾُت، صون ؤن جخُغق بكيل مباقغ بلى صوعها في الخإزحر ٖلى نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت، وهظا ما ؾىف 

الًىء ٖلى هظا اإلايىن، وهل  حؿعى بلُه الضعاؾت للُاؽ مضي جإزحر ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت، وبالخالي حؿلِ

ًمىً بعحإ هظا الضوع بلى َبُٗت الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي؟ ، مً هىا جبرػ ؤهمُت الضعاؾت في بْهاع مالمذ 

 اإلاىٓىمت الحؼبُت ؤلاؾغاثُلُت مً زالٌ مٗغفت صوعها في الؿُاؾت الخاعحُت إلؾغاثُل . 



               برهم حسين محمد هادي. د

املبيضين الرحيم عبد ثائر محمد. د     دور ألاحساب السياسيت إلاسرائيليت في صىع السياست الخارجيت 

 

املركس الديمقراطي العربي . برلين  املاهيا    -   2021 حسيران/يوهيو - 5 مج، 22مجلت العلوم السياسيت و القاهون . العدد 134  

 
 

اإلاازغة في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت مً زالٌ اؾخٗغاى  هما حؿعى الضعاؾت بلى ببغاػ ؤهم ألاخؼاب الؿُاؾُت

ت، للىكىف ٖلى مضي جإزغ الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي بميىن ألاخؼاب الؿُاؾُت  ؤصواتها وؤؾالُبها ومىُللاتها الفىٍغ

البيُت ووفم البِئت الضازلُت لهاو٘ اللغاع الؿُاس ي، ووفم مىهج نى٘ اللغاع ، بالتزامً م٘ اإلاىهج اإلااؾس ي لضعاؾت 

 الهُيلُت لهظه ألاخؼاب . 

 ألاحساب السياسيت إلاسرائيليتاملحور الاول :

ؾِخم جلؿُم  هظا الفهل مً الضعاؾت بلى مبدثحن عثِؿُحن ، لدؿلُِ الًىء ٖلى ألاخؼاب الؿُاؾُت  في 

خؼاب الؿُاؾُت  التي بؾغاثُل  ويمً جىاٌو وافت الجىاهب اإلاخٗللت بها مً هاخُت مىُللاتها ألاًضًىلىحُت ، وؤهم ألا 

لها صوع فاٖل في الحُاة الٗامت ، للىكىف ٖلى ؤهم جفانُل اإلاالمذ الٗامت لهظه الخىُٓماث  وبما ًسضم الضعاؾت 

 البدثُت بكيل ٖام ، وجماقُا م٘ الضعاؾت ، فلِ جم الخلؿُم بلى مبدثحن هما : 

 

 طبيعت ووشأة ألاحساب السياسيت في إسرائيلأوال: 

كبل ؤن اجُغق بلى َبُٗت ووكإة ألاخؼاب الؿُاؾُت في بؾغاثُل البض ؤن ؤُٖي هبظه ًٖ َبُٗت هٓام الحىم ، 

ت  اث البرحىاٍػ اث قيلُت ال جخٗضي الحٍغ ت جمخاػ بخىػَ٘ الؿلُاث ووحىص خٍغ خُث حٗخبر بؾغاثُل حمهىعٍت بغحىاٍػ

ضًملغاَُت البرإلااهُت ، وال ًىحض  في بؾغاثُل صؾخىع الضًملغاَُت ، هما جترهؼ الؿلُت في ؤًضي هسبت ، جلىم ٖلى ال

دل مدل الضؾخىع هىا  ُاهُت ، ٍو مىخىب وحٗبر صواثغ الحىم ازخفاء الضؾخىع اإلاىخىب بإهه اكخباؽ مً الخلالُض البًر

ً ماؾؿاث الضولت ، وهىظا ومً هظه  كىاهحن ؤؾاؾُت ، جدضص ؤؾـ هٓام الضولت وجىػَ٘ الؿلُاث وهٓام جيٍى

م ، واللاهىن اإلااكذ 1949فبراًغ ؾىت  16ن التي جدل مدل الضؾخىع ، اللاهىن الخىُٓمي اإلااكذ الهاصع في اللىاهح

ل ؾىت  12لالحخمإ الثاوي الهاصع في  م ، واللاهىن 1955فبراًغ ؾىت  17م ، وكاهىن واحباث الغثِـ الهاصع 1951ؤبٍغ

م 1964ًىهُى ؾىت  16هىن ألاؾاس ي لغثِـ الضولت الهاصع في م ، واللا1958فبراًغ ؾىت 12ألاؾاس ي للبرإلاان الهاصع في 

 (    54-52.) هُىُخِىا،ص.ؽ.ن،م م: 

بن اللىاهحن التي ًخسظها اإلاجلـ ) الىىِؿذ ( ال ٌؿغي مفٗىلها بال بٗض الخهضًم ٖليها مً عثِـ الىػعاء 

ٗحن والىػٍغ اإلاسخو ؤما فُما ًسخو بالؿُاؾت الخاعحُت فإن الغثِـ هى الظي ًىك٘  الاجفاكُاث الضولُت َو

اللىهلُاث والضبلىماؾُحن وفلا لخىنُاث وػٍغ الخاعحُت ، وفي الحلُلت ؤن مٗٓم الؿلُت في بؾغاثُل في ًض 

الحيىمت ) مجلـ الىػعاء ( فهى ؤٖلى ؾلُت جىفُظًت جسً٘ عؾمُا لؿلُت البرإلاان ومؿاولت ؤمامه ، الن البرإلاان هى 

ُم الظي ًىافم ٖلى كُام الحيىمت و  هى الظي ٌسحب الثلت منها ، وحكيل الحيىمت بخيلُف مً الغثِـ ًهضعه لٖؼ

الحؼب الظي ًدهل ٖلى ؤماهً ؤهثر في البرإلاان ، ومً خم الىػعاء حُٗحن هىاب لهم ) هاثب ؤو هاثبحن ( م٘ جمخٗهم بجؼء 

 مً نالخُت الىػٍغ. 
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الىىاحي اإلاالُت والاكخهاصًت ، وجدضص  وجىحه الحيىمت الؿُاؾت الخاعحُت ، وحٗض اإلاحزاهُت ، وحكغف ٖلى

ماء الحؼب الحانلحن ٖلى  الؿُاؾت الحغبُت ، وحكغف ٖلى جىفُظ اللىاهحن ، َبٗا ًدكيل مجلـ الىػعاء مً ٖػ

ماٌ هفـ البرإلاان .   ؤٚلبُت ٖٓمى في البرإلاان وهى ٌٗخبر هُئت كاثضة ومىحهت أٖل

، وان مٗٓم ألاخؼاب الؿُاؾُت كض وكإث في بٌٗ   باليؿبت إلؾغاثُل فهي جإزظ هٓام الخٗضصًت الحؼبُت

ً اإلاجخم٘ 1948الضٌو ألاوعوبُت كبل كُام بؾغاثُل ٖام  غح٘ طلً بلى جيٍى م ، هدُجت للحغواث الضًيُت والههُىهُت ٍو

مىً جهيُف ألاخؼاب ؤلاؾغاثُلُت ٖلى ؤؾاؽ مباصئها ) اججاهاتها الؿُاؾُت ( هما ًلي :   ؤلاؾغاثُلي ، ٍو

 الٗماٌ .. ؤخؼاب 1

 . ؤخؼاب اإلادافٓحن . 2

 . ألاخؼاب الضًيُت . 3

 . ألاخؼاب اإلااعهؿُت . 4

 . ألاخؼاب الٗغبُت . 5

 وأهم خصائص الىظام الحسبي إلاسرائيلي هي: 

. ْاهغة الخٗضصًت الحؼبُت : هىالً ٖضة ٖىامل ؾاٖضث ٖلى الاججاه هدى الخٗضصًت الحؼبُت في بؾغاثُل ومنها 1

الخباًً والازخالف في َبُٗت الترهُبت اإلاخىاكًت للمجخم٘ ؤلاؾغاثُلي ، وطلً للخفاوث الٓاهغ بحن مسخلف َبلاجه 

اليهىصي ) ؤًام الاهخضاب ( ججغي ٖلى ؤؾاؽ خؼبي ، وبٗض  وفئاجه ، والؿبب آلازغ هى ؤن الاهخساباث للمجلـ اللىمي

كُام صولت بؾغاثُل فان الاهخساباث الٗامت ؤحٍغذ ٖلى ؤؾاؽ خؼبي ؤقترن فيها ٖضص هبحر مً ألاخؼاب منها الٗماٌ 

لت الاهخساباث كاثمت ٖلى ؤؾاؽ الخمثُل اليؿبي ٖ ؼػث هدى اإلادافٓحن ،  الضًيُت ، اإلااعهؿُت ، الٗغبُت ، هما ؤن ٍَغ

لت حٗمل ٖلى يمان بلى خض ما جمثُل ألاخؼاب الهٛحرة جمثُال ًدىاؾب م٘  الاججاه هدى الخٗضصًت الحؼبُت فهظه الٍُغ

م مً هثرة ألاخؼاب الؿُاؾُت بال ؤنها جخفم ٖلى ألاؾـ الٍٗغًت لألفياع الههُىهُت  لى الٚغ ٖضصها في الىىِؿذ ، ٖو

 ( 46-27، م م : 2009في زلم هُان ومجخم٘ حضًضًً .)الٗلىي ، 

ؼ  وهما طهغث في الؿابم ؤن ٖضم وحىص اللاهىن الظي ًدضص حكىُل مجلـ الىػعاء في بؾغاثُل وبمياهُت حٍٗؼ

م جىؾُ٘ نالخُاتهم ، ول طلً ٌٗخبر وؾُلت فٗالت للًِٛ  ؾلُت بٌٗ الىػعاء وزانت عثِـ الىػعاء ًٖ ٍَغ

اصة الىًاٌ هغ هظا الىًاٌ حلُا  الؿُاس ي مً الحؼب الحاهم مما ًاصي بلى ٍػ بحن ألاخؼاب للحهٌى ٖلى الؿلُت ، ْو

 ٖىض ول حكىُل حضًض للحيىمت . 

لبُت اإلاُللت في  ازظ ٖلى الخٗضصًت الحؼبُت في اهه ًهٗب  خهٌى اخض ألاخؼاب ٖلى اإلاخىافؿت ٖلى ألٚا ٍو

ان ما جيخهي بلى الخالفاث البرإلاان ، مما ًضفٗها كُام خيىماث اثخالفُت ال ًخىفغ فيها ٖىهغ الاوسجام والخجاو ـ وؾٖغ

 ما بحن ألاخؼاب ، وهظا بضوعه ًاصي بلى ٖضم الاؾخلغاع الحيىمي . 

 ؤما الٓاهغة ألازغي التي جخمحز بها ألاخؼاب الؿُاؾُت في بؾغاثُل فهي:
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. ْاهغة الاوكلاق والخىخل، خُث حٗض هظه الٓاهغة مً ؤهم زهاثو الىٓام الحؼبي ؤلاؾغاثُلي، وجيىن مً 2

الٌ اهضماج بٌٗ ألاخؼاب م٘ بًٗها ميىهه هخله )وان الاججاه ٖىض الخىخل في بؾغاثُل إلاىاحهت ألازُاع( ؤو ز

لت الاهخساباث، وكض الػمذ هظه الٓاهغة وافت الاهخساباث التي حغث في  الاهلؿام صازل هظه ألاخؼاب هىدُجت لٍُغ

خؼب واصًما ) الظي ؤؾؿه اعثُل قاعون بٗض م، خُث لىخٔ جىخل 3/2006/ 28بؾغاثُل ، والتي وان آزغها في 

لىصه ؤيهىص اوإلاغث بالىوالت ( م٘ خؼب الٗمل وخغهت قاؽ .   اوسحابه مً خؼب اللُيىص  ٍو

ت وناخبت الىفىط هي باألؾاؽ ؤوعوبُت اإلايكإ وجلاص مً هسب ؤوعوبُت )اليهىص  هما ًالخٔ بإن ألاخؼاب اللٍى

 خؼاب بإػماث ألنها جخدغن في البِئت الجضًضة في اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثُلي. ، ومً الُبُعي ؤن جمغ هظه ألا (اإلادافٓحن

بن مٗٓم ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت جخللى اإلاؿاٖضاث اإلاالُت مً الخاعج ؤي مً اإلاىٓماث اليهىصًت زانت 

ىُت، هما حٗمل ألاخؼاب فًال ًٖ وكاَها الؿُاس ي فهي حٗمل ٖل ى اللُام مً ؤوعوبا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٗلي مً قإنها لضي اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثُلي،  باألوكُت الاحخماُٖت والاكخهاصًت وهظا وله ٌٗؼػ مً قإن الحُاة الحؼبُت َو

هما جخمحز ألاخؼاب الؿُاؾُت بالؿُُغة ٖلى ؤًٖائها، وبسانت ممثليها في الىىِؿذ ، وان الىاثب ٌٗض هفؿه مضًىا 

 للحؼب الظي ًيخمي بلُه . 

 اث وأسس ألاحساب السياسيت إلاسرائيليتمىطلقثاهيا: 

في الاؾخٗغاى الٗام ألهم اإلاىُللاث التي جلىم ٖليها ألاخؼاب الؿُاؾُت البض مً جىاٌو البرامج الاهخسابُت ، 

ً ألازحرة  وىنها اإلاُٗاع ألاؾاس ي للحىم ٖلى جىحهاث خؼب صون آزغ وؾأزظ في الخُبُم الهخساباث الىىِؿذ الٗكٍغ

ت خؼب17/3/2015التي حغث في  ُت حضًضة ، خُث بن الاهخساباث بغػث فيها مباصت م ، وؤؾفغث هخاثجها ًٖ زاَع

امت بيُامحن هخيُاهى جفىق الحؼب بدهىله  ت ، فمثال خؼب اللُيىص هدؼب ًمُني بٖؼ يهىصًت الضولت والخفىق والٗىهٍغ

ملٗضا ؤي ؤهثر بٗكغة ملاٖض مً زلله في الىىِؿذ الؿابم ، وجغح٘ هظه الىدُجت بلى ٖىامل جخٗلم بالبِئت  30ٖلى 

ُيُت الؿاثضة والى ؤؾالُب الحؼب في ؤلاكىإ ، فلض ؤصاع هخيُاهى خملخه جدذ قٗاع " الىخُض اللاصع ٖلى يمان الُم

ؤمً بؾغاثُل " وخاٌو جفُٗل الٗىجهُت الههُىهُت باإلاىاهفت م٘ الغثِـ اوباما والضًملغاَُحن وم٘ ؤوعوبا الٛغبُت في 

ً، مؿإلت صٖم الؿلُت الفلؿُُيُت وملاَٗت مىخجاث اإلاؿ غ ًٖ اهخساباث الىىِؿذ الٗكٍغ ىاث .) جلٍغ ، 2015خَى

 (. 35-34م م :

ُم خؼب اللُيىص هخيُاهى قٗاع نهاًت خل الضولخحن، في ٖملُت َمإهت للُمحن هما ؤهض في بغهامجه ٖلى  هما عف٘ ٖػ

يُت ، وهظا ما شج٘ الثالر: ال اوسحاب ، ال جىاٌػ ، ال لخلؿُم اللضؽ ، وهظه عواثؼ عفًه للُام صولت فلؿُُ ثالالءا

الىازبحن الُمُيُحن بإن هخيُاهى هى الُمحن الحلُلي ، هما جُغق هخيُاهى في بغهامجه الاهخسابي خٌى مٗالجت مؿاثل 

لى عؤؾها اإلاكغوٕ الىىوي ؤلاًغاوي ، وطلً بالدؿاًغ م٘  اث اإلاِٗكُت ، ٖو وحىصًت وقاون ؤمىُت ؤهثر زُغا مً اإلاىيٖى

 و "خماؽ " و " خؼب هللا " .  الترهُب مً ؤزُاع " صاٖل "
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إزظ مياهت مغمىكت هإكىي ؤخؼاب الُمحن، فمثال اهسفٌ خؼب "  وبالخالي اؾخُإ خؼب اللُيىص ؤن ًدهض ٍو

امت لُبرمان مً  في الىىِؿذ الجضًضة )بخإزحر فًاثذ الفؿاص(،  6في الىىِؿذ الؿابلت بلى  11بؾغاثُل بُدىا " بٖؼ

امت الٗىهغي بُيُذ مً واهسفٌ خؼب " البِذ اليهىصي " ب  .  8بلى  12ٖؼ

امت ًدسحاق  هغحؿٙى ،  ؤما باليؿبت لحؼب " اإلاٗؿىغ الههُىوي " وهى خؼب وؾِ جيىن مً خؼب الٗمل بٖؼ

امت حؿُبي لُفني خهل ٖلى  ا " بٖؼ امت ؤًمً  24وخؼب " هخىٖى ملٗضا ، في خحن خهل خؼب " اللاثمت اإلاكترهت " بٖؼ

 ملٗضا .  13ٖىصة ٖلى 

ملاٖض  7ملٗضا بلى  11ؤما ألاخؼاب الضًيُت فلض اهسفٌ خؼب " قاؽ " ) الكغكُحن اإلاخمؿىحن بالخىعاة ( مً 

ضم جمىً خؼب " ًاخض " الظي ؤؾؿه ؤًلي ٌكاي اإلاىفهل ًٖ "قاؽ " مً ججاوػ وؿبت الحؿم  بخإزحر اهلؿامه ، ٖو

امت ًاوىف لُدؿمان ٖلى ملاٖض، فُما خهل خؼب " يهضوث هخىعاه " للمخضًىحن الٛ 4ٖلى هدى  ملاٖض ،  6غبُحن بٖؼ

م اإلاًامحن الاحخماُٖت والاكخهاصًت  امت ػهافا ٚالاون في جدؿحن مىكٗها ٚع ت بٖؼ ؤما خؼب " محرحـ " الِؿاٍع

 ملاٖض .   5لبرهامجها وخهل ٖلى 

امت اللُيىصي اإلايكم مىش ي هدلىن  ؤما الحؼب ألاوفغ خٓا بٗض خؼب اللُيىص هى خؼب " وىالهى " الُمُني بٖؼ

 ملاٖض ، وبالخالي ًدُذ له ؤلامياهُت في حكىُل الاثخالف الحيىمي .  10وخهل ٖلى 

ً هم مً الُمحن اإلاخُغف ،  ٌكحر البٌٗ مً زالٌ الاؾخُإل ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاكيلت للىىِؿذ الٗكٍغ

اللُيىص كض اٖخبر مىيٕى امً فمثال في صعاؾت بؾغاثُلُت خٌى مىاكف ألاخؼاب بمىيٕى امً الضولت ، ووان خؼب 

اث بغهامجه الاهخسابي ، ؤما خؼب اإلاٗؿىغ الههُىوي ؤٖلً الحؼب ؤهه ؾُٗؼػ كضعة الغصٕ ؤلاؾغاثُلُت  اؾغثُل مً ؤولٍى

الكاث بؾغاثُل ؤلاؾتراجُجُت م٘ خلفائها  التي حؿدىض بلى كىة وجفىق الجِل ؤلاؾغاثُلي وكىة بؾغاثُل الاؾخسباعاجُت ٖو

لى عؤؾهم ال ىُت ، هما جُغق بلى ؤن بؾغاثُل ملؼمت بمى٘ حؿلح خؼب هللا واإلاىٓماث ؤلاعهابُت ٖو ىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ؼلهم مً  ض الحؼب بةًجاص عصٕ ملابل خماؽ واإلاىٓماث ؤلاعهابُت وبالٗمل ٖلى بيٗافهم ٖو في ؾىعٍا ولبىان ، هما ٖو

ملُاجُت بالخٗاون م٘ الؿ ت وؤوؾاٍ بكلُمُت ؤحل هٕؼ ؤؾلحتهم بمكاعهت ؾُاؾُت ٖو لُت الفلؿُُيُت والحيىمت اإلاهٍغ

ض في بغهامجه بخدؿحن كضعاث الجِل ؤلاؾغاثُلي مً زالٌ صٖم اإلاحزاهُت ألامىُت ، وفي مىيٕى بًغان  وصولُت ، هما ٖو

ت صاثمت بُنها وبحن اإلاجخم٘ الضولي ، هما  ًلٌى الحؼب بإهه ؾُمى٘ بًغان مً الىنٌى بلى ؾالح هىوي بىاؾُت حؿٍى

غ ًٖ اهخساباث الىىِؿذ  ىُت وؤوعوبا . )جلٍغ ؼ الٗالكاث ؤلاؾتراجُجُت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ جدضر الحؼب ًٖ حٍٗؼ

 ،ً  (.  138، م 2015الٗكٍغ

باليؿبت بلى خؼب ) البِذ اليهىصي ( : اهُلم الحؼب في بغهامجه ٖلى الاهخمام بالجِل ؤلاؾغاثُلي ويغوعة 

 مىُت ، مً ؤحل اللُام بىاحباتهم في جىفُظ اللىاهحن وخماًت ؤمً واؾخلغاع الضولت .جدؿحن ألاويإ لألحهؼة ألا 
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ؤما خؼب ) ٌل ٖخُض ( : خؼب ًاثحر لبُض ٌكحر الحؼب في بغهامجه بةصاعة هًاٌ يض مدىع ؤلاعهاب ؤلاؾالمي 

خدضر بغهامج الحؼب ؤًًا ًٖ ح ؼ الغصٕ ملابل خماؽ الغاصًيالي ، ومى٘ بًغان مً ؤن جخدٌى بلى صولت هىوٍت ، ٍو ٍٗؼ

وخؼب هللا واإلاىٓماث ؤلاعهابُت ألازغي ، وبكإن كُإ ٚؼة َاإلاا ؤن خماؽ جغفٌ مباصت الغباُٖت الضولُت التي 

حىهغها الامخىإ ًٖ الٗىف وؤلاعهاب وحؿخمغ في ؾُاؾت الخدٍغٌ وال حٗترف بدم بؾغاثُل في الىحىص فإهه ًيبغي 

ىاعا مباقغا ومؿخمغا م٘ ؾلُت خماؽ في ٚؼة ، وؾخٗمل وفم بغهامجها ٖلى حٗل ٖلى بؾغاثُل ؤال جخٗاون ؤو جلُم خ

اصة ؾُاؾت الحهاع والخًُِم ٖليها .   بؾغاثُل حٗؼػ الغصٕ ججاه خماؽ مً زالٌ ٍػ

ؤما فُما ًخٗلم باإلاؿإلت ؤلاًغاهُت حاء في البرهامج الؿُاس ي للحؼب مً زالٌ صٖم الىالًاث اإلاخدضة وصٌو 

جب ٖلى  الٛغب في بصاعة اإلافاوياث م٘ بًغان بهضف اإلاداولت مً مى٘ امخالهها بلى الؿالح الىىوي بُغق صبلىماؾُت ٍو

ض وجضٖم ٖملُت صولُت في فغى ٖلىباث وخهاع بًغان ، ؤما فُما ًسو ما ًدضر في ؾىعٍا ولبىان  بؾغاثُل ؤن جٍا

جبؤقاع الحؼب في بغهامجه بلى الغصٕ الفٗاٌ ججاه اإلاىٓماث ؤلاعهابُت ،  ٖلى بؾغاثُل بالخٗاون م٘ الحيىمت  ٍو

ً َغق الًِٛ الضولي هٕؼ ؾالح خؼب هللا وؤن إلؾغاثُل الحم في الغصٕ بلىة  اللبىاهُت وبىاؾُت ألامم اإلاخدضة ٖو

 وخماًت مىاَىيها . 

ض الكغق ألاوؾِ بما في طلً بؾغاثُل  مً ؤما خؼب ) اللاثمت اإلاكترهت ( وهى الحؼب الٗغبي فلض ؤقاع بلى ججٍغ

 الؿالح الىىوي ومً ول ؤؾلحت الخضمحر الكامل . 

ؼ الجِل ؤلاؾغاثُلي والهُئاث ألامىُت  مه "هدلىن" ًغي بًغوعة حٍٗؼ باليؿبت لحؼب ) وىالهى ( والظي ًتٖز

داٌو  ت الٗمل يض ؤي ٖضو ٌٗمل يضها ٍو غي الحؼب ؤن لضولت بؾغاثُل خٍغ اإلالؼمحن بدماًت الضولت ومىاَىيها ، ٍو

ض مً جفغى جدؿحن مِٗكت الجىىص في الجِل ؤلاؾغاثُلي مً زالٌ صٖم اإلاؿاؽ بمىا َني بؾغاثُل ، هما ؾحًز

   .اإلاحزاهُت ألامىُت

ىف اًمىهُم، وجدُا، وحؿىمذ، ومىلُضث، َبٗا حمُ٘ هظه  ؤخؼاب ؤكص ى الُمحن في بؾغاثُل وهي : وار، ٚو

 ( 339، م:1991ألاخؼاب حكترن فُما ًلي :)زلُفت،

 ٖلى اعى بؾغاثُل واملت جدذ الؿُاصة هى اإلادىع ألاؾاس ي والظي ًجب الترهحز ٖلُه . . ؤن اإلادافٓت 1

. الخُغف ججاه الفلؿُُيُحن وطلً مً زالٌ َغصهم وجهجحرهم واللًاء ٖليهم ، الن بؾغاثُل هي للكٗب 2

 اإلاسخاع بدؿب اصٖائهم. 

ُمُيُت جسخلف في الاؾتراجُجُاث بال ؤن هظه ألاخؼاب بما فيها خؼب اللُيىص الظي ًدؿب مً ألاخؼاب ال

وألاؾالُب لخىفُظ بغامجها في الخىفُظ ، خُث جضٖى ألاخؼاب الخمؿت ؾالفت الظهغ بالخىفُظ فىعا لخدلُم ألاهضاف ؤما 

 خؼب اللُيىص فهى ًضٖى للخىفُظ خاإلاا جىضج وجتهُإ الفغنت لظلً .
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غ ًٖ فُما ًلي حضٌو ًبحن اإلالاٖض التي خهلذ ٖليها ألاخؼاب الؿُاؾُ ت في الىىِؿذ ؤلاؾغاثُلي : ) جلٍغ

 ،ً  (.  152، م 2015اهخساباث الىىِؿذ الٗكٍغ

 

 20ألاحساب املكوهت للكىيست الـــ  

 20الىىِؿذ  الغثِـ اؾم الحؼب

 

 19الىىِؿذ 

 20 30 بيُامحن هخيُاهى اللُيىص

 21 24 ًدسحاق هغحؿٙى اإلاٗؿىغ الههُىوي

 11 13 ٖىصةؤًمً  اللاثمت اإلاكترهت

 19 11 ًاثحر لبُض ٌل ٖخُض )ًىحض مؿخلبل (

 0 10 مىش ي هدلىن  وىالهى ) ولىا (

 12 8 هفخالي بُيُذ البِذ اليهىصي

ُه صععي قاؽ  11 7 ؤٍع

 7 6 ًاوىف لُدؿمان يهضوث هخىعاه

 11 6 ؤفُٛضوع لُبرمان بؾغاثُل بُدىا

 6 5 ػهافا ٚالاون محرحـ
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 (م )موقع الكىيست إلاسرائيلي الالكترووي2020إلاسرائيلي  23السياسيت في الكىيست جوزيع ألاحساب 

 

 

ٗض خؼب اللُيىص مً ؤخؼاب الُمحن ومً يمً  الخٔ هىا في الجضٌو الؿابم ومضي ؾُُغجه ٖلى الىىِؿذ َو

ىاث في ألاعاض ي الفلؿُُيُت اإلادخلت واٖخباع اللضؽ ٖانمت بؾغاثُل وهظا ما هجح  مغجىؼاجه الخىؾ٘ في بكامت اإلاؿخَى

ىُت لالٖتراف بها . بيُامحن هخيُاهىباللُام به بلُاصة   وصف٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت طاث جىحهاث اقتراهُت  ٗض مً ألاخؼاب الِؿاٍع ؤما خؼب اإلاٗؿىغ الههُىوي الظي هى امخضاص لحؼب الٗمل َو

ؤما في  ،، بإخُائها اليهىصًت هي الٗانمت ألابضًت لضولت بؾغاثُلاللضؽ ٍىو بغهامج الحؼب ٖلى ؤنو  بٗىانغ لُبرالُت ،

يان وخىى اللضؽ، فُُغح الحؼب جُبُم هٓام زام ٌٗبر ًٖ زهىنُت اإلا البلضة اللضًمت ألاخُاء ألازغي، في

ؿعى خؼب الٗمل مً ؤحل  ،باليؿبت بلى ألاصًان الثالزت، م٘ ببلاء ألاماهً اإلالضؾت اليهىصًت جدذ الحىم ؤلاؾغاثُلي َو

تراف الضولي باللضؽ هٗانمت إلؾغاثُل في اإلادافٓت ٖلى  الؿلُت الفلؿُُيُت كتٍر الحؼب يمان التزامَو ،هُل الٖا

كضص ٖلى ؤن بؾغاثُل لً جسلي ؤي مىاَم مً ص والاؾخلغاع ألامً  ت ؾلمُت، َو  .ون يمان ؤمً مىاَىيهافي ؤي حؿٍى

 

 املحور الثاوي : دور ألاحساب السياسيت إلاسرائيليت في صىع السياست الخارجيت

ؾِخم  جىاٌو صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت ، مً زالٌ اللُاؽ والخدلُل  دىع في هظا اإلا 

لبُ الحيىمت كض التزم في جُبُم بغامجه ،واللُاؽ خٌى فٗالُت ت الظي ٌكيل ٖلى اعى الىاك٘ باٖخباع ؤن خؼب ألٚا

ألاخؼاب وصوعها في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت إلؾغاثُل،  وبىاء ٖلى طلً جم جلؿُم  هظا الفهل مً الضعاؾت بلى 

مبدثحن عثِؿُحن ، لدؿلُِ الًىء ٖلى ؤزغ ألاخؼاب الؿُاؾُت في عؾم ؤلاؾتراجُجُت الٗلُا للضولت، وؤهم ألاخؼاب 

فُما  تلؿُاؾُت  التي لها صوع فاٖل في هظا اإلايىن ، للىكىف ٖلى ؤهم جفانُل اإلاالمذ الٗامت لألخؼاب الؿُاؾُا

جُغخه ومضي واكُٗتها  وبما ًسضم الضعاؾت البدثُت بكيل ٖام ، وجماقُا م٘ الضعاؾت ، فلِ جم الخلؿُم بلى 

 مبدثحن هما: 

 ت في صىع السياست الخارجيتجقييم دور ألاحساب السياسيت إلاسرائيليأوال: 

ٖىض الخىى في جلُُم صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت ججاه نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت البض ؤلاقاعة بلى خؼب 

اإلااباي وهى مً ؤكضم ألاخؼاب الؿُاؾُت  وله حؿمُاث ؤبغػها خؼب الٗمل َبٗا مً ابغػ اإلااؾؿحن لهظا الحؼب مىظ 

ش وكإة بؾغاثُل صًفُض بً  ٚىعًٍ وهى خؼب اقتراوي ٚحر ماعهس ي ًلىم ٖلى حصجُ٘ الحغواث الخٗاوهُت واإلاؿاواة جاٍع

اث الهجغة وألاعى ؤلاؾغاثُلُت وجدلُم فىغة  بحن الغحل واإلاغؤة والىالء اإلاُلم لألمت اليهىصًت هما يهخم الحؼب بمىيٖى

ٗىص طلً بلى ؾُُغة بؾغاثُل الىبري ؤهثر مً ؤي خؼب آزغ ولهظا فإن ؾُاؾت بؾغاثُل الخاعحُت هي  ؾُاؾت اإلااباي َو

خدضص مفهىم اإلااباي الخخُاحاث بؾغاثُل  لت ، ٍو سُت ٍَى الحؼب ٖلى وػاعحي الضفإ والخاعحُت ٖلى مضي فتراث جاٍع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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غ حِكها ، ومً ألامثلت ٖلى كىة هظا الحؼب فلض قيذ بؾغاثُل خغوبها  ؼ كىة بؾغاثُل وجٍُى الضفاُٖت ومً زالٌ حٍٗؼ

م ، فلض اؾخُإ هظا الحؼب جدلُم مسُُاجه وؤهضافه الظي 1982ٗغب باؾخثىاء ٚؼو لبىان ٖام الٗضواهُت م٘ ال

سُت مخٗاكبت وان ٚاب ًٖ الؿاخت الؿُاؾُت  سُت لؿُاؾت بؾغاثُل الخاعحُت ٖلى مضي فتراث جاٍع جغن بهمخه الخاٍع

 ( .23، م2011هدُجت ْاهغة الاوكلاكاث والاهضماحاث الحؼبُت )لٗبُضي ، 

كُاؽ مضي اعجباٍ وحضًه الحؼب في َغخه لبرهامجه مىي٘ الخُبُم، فمثال ونٌى خؼب اللُيىص بلى البض  

م وان الخإزحر في الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت لِـ بغهامج الحؼب ، بل ؤفياع وشخهُت قاعون ومىكفه مً 2003الؿلُت ٖام 

غخه زُت الفهل التي جًمىذ  م ( ، َو ت الٍُغ ت الضاثم ) زاَع الاوسحاب ؤخاصي الجاهب مً مكغوٕ الدؿٍى

ىاث ؤلاؾغاثُلُت في كُإ ٚؼة ، وجىغع طلً في ٖام  م ٖىضما ونل بلى خؼب واصًما بلى الؿلُت .)الٗلىي 2006اإلاؿخَى

 (  27، م:2009، 

بن الخىافـ بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت لِـ فلِ مً ؤحل الىنٌى بلى الؿلُت بل اًًا مً ؤحل 

باصت والؿُاؾاث التي جخبىاها في بصاعة الضولت الخاعحُت والضازلُت والخٗامل م٘ الهغإ الفلؿُُني جُبُم ألافياع واإلا

ت، وهظا الخىافـ بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت ًمخض بلى الحؼب الؿُاس ي هفؿه وبالخالي لِـ  – ملُت الدؿٍى ؤلاؾغاثُلي ٖو

ب ؤن جدضر ْا وحكىُل ؤخؼاب حضًضة مثل ما فٗل قاعون ٖىضما اوكم  هغة الاوكلاكاث هما طهغث بالؿابمبالٍٛغ

 ًٖ خؼبه اللُيىص وؤؾـ خؼب واصًما . 

وبالخالي كض ال ًلتزم الحؼب بما ًُغخه ؤخُاها في بغهامجه الاهخسابي في ؾُاؾت الخاعحُت ومً هىا جبرػ 

لبُت ٖىض حكىُله خيىمت الاثخالف م٘ ؤخؼ  اب ؤزغي جسخلف مٗه في الخالفاث، هظا بطا ما اٖخبرها بن خؼب ألٚا

 الخىحهاث وألاهضاف والخُلٗاث إلاا ًجب بن جيىن ٖلُه الؿُاؾت الخاعحُت للضولت . 

م والتي فاػ فيها خؼب اللُيىص ؤو هما ٌؿمىنهم باليهىص 2015وان واهذ كغاءاث الاهخساباث للىىِؿذ في ٖام 

ضًم ) اليهىص الكغكُحن ( وجًم خغهت  % لليهىص12% مً اإلالاٖض، في ملابل هدى 75الههُىهُحن ٌؿخدىط ٖلى  الحٍغ

با للجمهىع الٗغبي 11ٌؿغاثُل، وهدى   بُدُىى و ؤٚىصًذ قاؽ و ٌؿغاثُل  الههُىوي واإلاخمثلت بدؼب اللاثمت  –% جلٍغ

 ( 132، م:2015اإلاكترهت .)ٖاًض ، 

له وزالٌ الفترة ألازحرة وبالخالي اهفغاص خؼب اللُيىص الظي ٌٗخبر مً ألاخؼاب الُمُيُت اإلاخُغفت ؾٗذ مً زال

اهتهاج ؾُاؾت زاعحُت ٖضواهُت ججاه الٗغب الفلؿُُيُحن ، ووكُذ مىيٕى اللضؽ ٖلى اٖخباع ؤن اللضؽ ٖانمت 

ً البضًل وعفٌ  ؤبضًت إلؾغاثُل وجهجحر الؿيان الٗغب ، هما ؤزاعث كًاًا ومىاكف ٖضًضة ؤطهغ منها اإلاىكف مً الَى

ترا ضم الٖا لى اٖخباع ؤن الضٌو الٗغبُت هي اإلاؿاوله  نف بالالحئحن الفلؿُُيُحفىغة خل الضولخحن ، ٖو ً ٖو زاعج الَى

 ٖنهم ولِـ بؾغاثُل وبهياع خلىكهم في فلؿُحن .  
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 الخالصت والىخائج

زلهذ هظه الضعاؾت ويمً مىٓىع مكيلت الضعاؾت والفغيُاث والدؿائالث التي ؾٗذ بلى كُاؾها وجدلُلها 

مىً بحمالها ٖلى الىدى الخالي: وجفؿحرها، بلى ٖضة ه  لاٍ عثِؿُت ٍو

ؼ صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت باٖخباع 1 . بن َبُٗت الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي البرإلااوي ؾاهم بكيل ؤو بإزغ في حٍٗؼ

لبُت هى مً ًلىم بدكىُل الحيىمت، وكض ًلجإ بلى الاثخالف في اٚلب الحاالث، وبالخالي هىا جىمً اإلاكيلت  ؤن خؼب ألٚا

 في ازخالف الخىحهاث والغئي وباألزو ججاه الؿُاؾت الخاعحُت . 

. مً زالٌ جىاٌو صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت وٗم لها صوع وازغ هبحر وقىاهض ٖضًضة 2

اع الٗام للؿُاؾت الٗامت  ٖلى اٖخباع ؤن وكإة بؾغاثُل ٖلى ؤؾاؽ البرإلااهُت الحؼبُت ؾاهمذ بكيل هبحر في وي٘ ؤلَا

حؿمُخه خؼب الٗمل بلُاصة صًفُض بً ٚىعًٍ الظي  للضولت وكض الخٓذ طلً مً زالٌ ججغبت خؼب اإلااباي ؤو وفم

 ؤُٖى ؤهمُت هبري للؿُاؾاث الضفاُٖت والترهحز ٖلى الجىاهب ألامىُت وكًاًا ألامً والحفاّ ٖلى الاؾخلغاع . 

. َبُٗت اإلاىٓىمت الحؼبُت ؤلاؾغاثُلُت وما جدخىيها مً ميىهاث مً هاخُت الفئاث اإلايىهت لها ؤو ختى 3

الاًضولىحُا وألافياع واللُم التي جخمحز بها ؾاهم في جإَحر ْاهغة الخٗضصًت الحؼبُت في بؾغاثُل وهظا بضوعه حٗل 

 للضولت .  ألاخؼاب حِٗل خالت مً الفىض ى اوٗىؿذ ٖلى الؿُاؾت الخاعحُت

ت، واطهغ مثاٌ ٖلى طلً 4 . مٗٓم الىسب الؿُاؾُت اإلايىهت لألخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت مغحُٗتها ٖؿىٍغ

اعثُل قاعون جغؤؽ خؼب اللُيىص وؤؾـ خؼب واصًما ووان مً الججرالاث الؿابلت التي زضمذ في الجِل ؤلاؾغاثُلي 

ُم خؼب بؾغاثُل بُدىا وان ٌكٛل 1982ٖام  وال هيس ى اإلاجاػع التي اعجىبها بدم الٗغب في لبىان م، ولُبرمان ٖػ

 بالؿابم مىهب عثِـ هُئت ؤعوان الجِل ؤلاؾغاثُلي. 

. َبٗا مً زالٌ الاؾخُإل لبرامج ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت واهذ جغهؼ ٖلى كًاًا ألامً والضفإ 5

غ ل ت والخٍُى ت، وواهذ حؿاوم في والترهحز ٖلى الؿُاؾاث اإلاخٗللت باإلااؾؿت الٗؿىٍغ لضعاث بؾغاثُل الٗؿىٍغ

ؤَغوخاتها ٖلى الؿعي في جدلُلها وهظا ما ؾعى بلُه خؼب اللُيىص ؤزغه فىػه في اهخساباث الىىِؿذ ألازحرة ٖام 

 م   2005
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 اإلالخص بالعربيت

 قتى، زاصت في الخاالث هحر اإلاظمىهت، إلاا جٕثر في 
ً
مً الىاخُت اللملُت هجض ؤن كملُت الكغاء كبر ؤلاهترهذ جمثل مساػغا

غ خ٘ى مكأل الكغاء كبر ؤلاهترهذ  ض وعص هىاْ اللضًض مً اإلاِاالث والخِاٍع كملُاث الكغاء واإلاضًىكاث الؼَغ الاخخُالُت والىصب. ُو

ُت، والتي ال بض لها ؤن تهُإ لها الِىاهحن اإلاخجاوبت لخماًت اإلاؿتهلٕحن. وكلى الغهم ؾىاء مً ُبل ألاًغاص ال لاصًحن ؤو اإلااؾؿاث اإلاصًغ

مً ٔل الاهخمام والخجاوب، بال ؤهىا هجض الٕثحر مً الخجاوػاث كلى صلُض البُىق الالٕتروهُت وما جاو٘ بالٕثحر بلى اإلاؿاثلت الجىاثُت 

ُت وبػاعه الِاهىوي واللِضي، واإلاضهُت. وما وؿلؽ الظىء  كلُه في صعاؾدىا هى جؼبُِاث هـام الضًم الالٕترووي آلامً للبؼاُت اإلاصًغ

 ّ ُت، زم ًخلِى الباجم اإلاا٘ كً ػٍغ مي، باؾخسضام بؼاُخه اإلاصًغ خُث ًخسظ اإلاكتري ُغاع الضًم بؼَغ قتى ؤهمها، الىـام الُغ

 وجدخاج بلى ملاملت بىُٕت كلى خؿابه. ًمً الىاخُت الخِىُت 
ً
جخم اللملُت بوظىن زىان، ولًٕ الىاُم ًبحن ؤن اإلاكأل جثىع ٓثحرا

ُت، مىضخا مٌهىمه اللام وهـامه  ّ البؼاُاث اإلاصًغ البدث في هظه الظماهاث، ؤال وهي طماهاث الضًم الالٕترووي كً ػٍغ

 وجؼبُِاجه. 

ت، اإلاصغي، الِاهىن الؿلىصي، الِاهىن الٌغوس ي الضًم الالٕترووي، البؼاُت الالٕتروهُت، ألاكما٘ كلماث مفخاحيت:  . الخجاٍع

 

Le résumé en français 

En pratique, nous constatons que le processus d'achat en ligne présente divers risques, 
notamment dans les cas non garantis, lorsque les achats frauduleux, les paiements et les méthodes 
frauduleuses abondent. Il y a eu de nombreux articles et rapports sur les problèmes d'achat sur 
Internet, que ce soit par des particuliers ou des institutions bancaires, qui doivent y être préparés 
par des lois réactives pour protéger les consommateurs. Malgré toute l'attention et la réponse, nous 
constatons de nombreuses violations en termes de ventes électroniques, ce qui conduit à beaucoup 
de responsabilité pénale et civile. Ce que nous soulignons dans notre étude, ce sont les Applications 
du système de paiement électronique sécurisé de la carte bancaire et de son cadre légal et 
contractuel, où l'acheteur prend la décision de payer de différentes manières, dont la plus 
importante est le système numérique, en utilisant sa carte bancaire, puis le vendeur reçoit l'argent 
via une transaction bancaire sur son compte. Techniquement parlant, le processus se déroule en 
quelques secondes, mais la réalité montre que les problèmes se posent beaucoup et doivent être 
discutés dans ces garanties, à savoir les garanties du paiement électronique par carte bancaire, en 
expliquant son concept général, son système et ses applications. 

Mots clés: Paiement électronique, carte électronique, entreprise, banque, droit saoudien, droit français. 
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 ملذمت

جدىلذ الخجاعة الالٕتروهُت طاث اإلاىصاث اإلادكلبت والخٕىىلىحُت بلى وكاغ قبه ًىمي لجمُم ًئاث اإلاجخمم 

، متزامىت مم 
ً
 وكاإلاُا

ً
ُت مم اللمالء في بهجاػ ملامالتهم، بالضًم الالٕترووي وػىُا غ اللالُاث الخلاُضًت واإلاصًغ جؼٍى

ُت هي قٖل مً ؤقٖا٘ الىِىص الالٕتروهُت والتي جخم بها كملُت الضًم،   البؼاُاث اإلاصًغ
ً
للىِىص الالٕتروهُت، وكملُا

ُت بلض الىص٘ى للمىخج اإلاغهىب والظي جم ازخُاعه مً حهت، وجدُِّ التراب ؽ بحن ألاهـمت الِاهىهُت واإلالامالث اإلاصًغ

ض وؿبت  مً حهت ؤزغي، بما ًخماش ى مم اخِاَ الجىصة اللالُت في الخلامل بحن اإلاؿتهلٕحن والخجاع واإلاصاعي، بما ًٓا

الغطا وجدُِّ ألامان في بحغاء هظه اإلالامالث بحن ُؼاكاث الخُاة الِاهىهُت واإلاالُت والاُخصاصًت كلى خض ؾىاء، 

مما ًدْغ كصب الخُاة مً حؿاعق للملامالث بالٕثرة والؿغكت، في مؿاخاث اًتراطُت واؾلت إلبغام كِىص جىجؼ و 

ذ، ُض ال ًخلضي الضُاثّ مً البدث كً اإلاىخج واكخماصه وصًم ُُمخه وؾغكت الخص٘ى كلُه بلى وصىله لُض  بإؾغق ُو

لُىم هي الىؾُلت اإلاغجبؼت بالخلاُضاث كلى اكخباع ؤن اإلاكتري، باؾخسضام بؼاُاث الضًم الالٕتروهُت، التي ؤصبدذ ا

ّ الاهترهذ في البُىق والخضماث جخم بمِابل هِضي ًدغع الان بهظه البؼاُاث البىُٕت ٔىؾاثل  ٔل اإلالامالث كً ػٍغ

احغ للضًم، والتي هخمنى ؤن جٖىن آمىت في لجمُم ألاػغاي، ؾىاء بحن اإلاصغي اإلاصضع للبؼاُت واإلاؿتهلٗ، ؤو بحن الخ

 واإلاصغي لٌخذ خؿابه.

 الخعريف بمىضىع البحث:

في وئطاره اللاهىوي والعلذًللبطاكت اإلاصرفيت جطبيلاث هظام الذفع الالكترووي آلامً  كىىان البدث هى:

ُت والتي ال اللاهىن الصعىدي واللاهىن الفروس ي.  ت واؾخسضام البؼاُاث البىُٕت ؤو اإلاصًغ ولٕثرة اإلالامالث الخجاٍع

بض منها في ٔل ملاملت جخم، ًهي مً لىاػم اللِض ولً ًخم اللِض صون وحىص هظه ألاصاة التي جىٌظ اللِض وجٕمله بةجمام 

 كلى مماعؾت هظه الخلامالث وعًم مؿخىاها والا 
ً
هخمام بها بةزباث ؤمنها وطمان الكغاء بضًم الٕترووي آمً، وخغصا

ت اإلاالُت والاهخلاف الاُخصاصي الظي ٌلىص  اصة الخٓغ  كً الىصب والاخخُا٘، ًةهىا بالىدُجت هصل بلى ٍػ
ً
بهجاػها بلُضا

ض ازترث اإلاِاعهت بحن الِاهىن الؿلىصي والٌغوس ي إلاا وحضث مً زال٘  بالىٌم كلى مؿخىي ألاًغاص الجماكاث. ُو

اث ووؿب اؾخسضام الضًم الالٕترووي لضي الٌغوؿُحن ٓبحر مِاعهت مم الؿلىصًحن، وإلاا ٌلخبر اػالعي كلى اخصاثُ

ظلٗ لٕثرة اإلالالجاث الِاهىهُت والىصىص التي هـمها اإلاكغق  ت الاُخصاصًت، ٓو ا غي الاهخلاف اإلالخىؾ في الخٓغ طغوٍع

ت الِاهىهُت  مٌاهُم الضًم مً الخجغبت الٌغوؿُت. مم جىطُذ الٌغوس ي، ؤمال بةحغاء اإلاِاعهت بكٖل كلمي وحلمُّ اإلالًغ

ِت  ىالث اإلالامالث آلامىت، والخِىُاث اإلالغوطت والخىاصم للخجاعة مً ازخُاع ػٍغ الالٕترووي ووؾاثله بخظمحن بغوجٔى

 الضًم والخاالث اللملُت التي جصمً الضًم آلامً.
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 أهميت البحث:

ض قولذ الٕثحر مً الباخثحن في ٓخاباتهم ُض هجض الٕثحر مً الٕخاباث التي جدضزذ كً الخج اعة الالٕتروهُت، ُو

ت في ؤوؾم هؼاَ مً خُث الٕخابت في اللِىص الالٕتروهُت ؤو  ٔاهذ حمُلها مثًر مضوهحن ككغاث الٕخب وألابدار، و

ؤو حجُت الالتزاماث اللِضًت ؤو قغوغ البُم الالٕترووي ؤو ػَغ الدسجُل لللِض الالٕترووي ؤو اإلاكٕالث الخلاُضًت 

ت والُِام  ؤلازباث، ... الخ. بال ؤن زصىصُت هظا البدث جخللّ بدصجُم ألاًغاص الُِام باألكما٘ الالٕتروهُت والخجاٍع

ّ الاهترهذ وطلٗ مً زال٘ طمان الضًم الالٕترووي آلامً، الظي ًِلل مً اإلاساػغ في كملُاث الضًم  بالكغاء كً ػٍغ

ُما ًجب كليهما ًلله مً آلُت الخص٘ى الالٕتروهُت. والبدث ًُما ًثحر اإلاسا وي لضي الباجم واإلاكتري مً اإلاصغي، ًو

حن. ًالباجم ٌلتزم بُم مىخجاجه كبر ؤلاهترهذ   هحر مباقغ بحن الؼًغ
ً
كلى البؼاُاث واؾخسضامها لٖىن اإلاصغي ًدِّ كمال

ي جثبذ للمكتري وحىص ػَغ وبما ٌؿبِه مً بوكاء خؿاب جاحغ مم ؤخض اإلاصاعي ؤو البىْى ؤو في بصزا٘ وؾاثل ؤزغ 

 وزِت لدصجُله كلى الخلاُض والاخخٌاؾ بسضماث ملالج الضًم.
ً
 ؤٓثر اماها

 حصاؤالث البحث

ٔاهذ الٌٕغة جخمدىع خ٘ى اإلاِاعهت وبًجاص الٌغوَ بحن الِاهىهحن الؿلىصي والٌغوس ي،  في مغخلت ازخُاع البدث 

ؤن ؤصل بلى ما ًدِّ طماهاث الضًم الالٕترووي، ًٕثرث  ولًٕ ؤصبدذ الواًت مىه ؤٓبر مً ٔىنها صعاؾت مِاعهت هى 

 الدؿائالث خ٘ى اإلاىطىق بؼَغ جدضًض الضًم آلامً ٓما ًلي:

ُت ًٌي بالوغض لخدُِّ ؤمً الضًم  .1 ت في اإلالامالث اإلاالُت واإلاصًغ هل جدُِّ ألامان والؿٍغ

 الالٕترووي وػٍاصة مؿخىي الؿالمت وخماًت اإلاؿتهلٗ.

ُاهىهُحن ٌُٓل بخدُِّ الضًم آلامً، ؤم ًلىمىا وبالخالػم زبراء ًىُحن  هل الاؾخلاهت بسبراء .2

 ًخٌِىا كلى هٌـ اإلاظمىن والهضي.

هل هـام الضًم آلامً له جإزحر بًجابي كلى اإلاؿتهلٗ ببُم ٓمُاث ٓبحرة مً الؿلم  .3

ض مً الِىة الكغاثُت وجدؿً مً الـغوي الاُخصاصًت؟  والخضماث كلى ؤلاهترهذ جٍؼ

ُت طاث هل ؤهـمت ا .4 ّ البؼاُاث اإلاصًغ ِت الضًم كً ػٍغ لضًم اإلاسخلٌت ؤهم مً ػٍغ

 ّ  ومالءمت، ؤو بملنى آزغ ما هى جإزحر اللملُاث كً ػٍغ
ً
ُلاث ؤلالٕتروهُت ؤم البؼاُاث ؤٓثر ؤماها الخُى

 اإلاصاعي في اؾدبلاص الاخخُا٘ وطمان اإلاضًىكاث صون اخضار الخسىي والخؼغ؟

 

 

 

 

 



شىان خليل د. 

 الشطىاوي 

 هظام الذفع الالكترووي آلامً للبطاكت اإلاصرفيت جطبيلاث

 في اللاهىن الصعىدي واللاهىن الفروس ي وئطاره اللاهىوي والعلذي 

 

اإلاركز الذًملراطي العربي . برلين  اإلااهيا       2021حزيران / ًىهيى، - 5مج، 22مجلت العلىم الصياشيت و اللاهىن . العذد 148  

 
 

 هظام الذفع الالكترووي آلامً وؤلاطار اللاهىوي والعلذيجطبيلاث : اإلابحث الاول 

جخم زضمت الضًم آلامىت بةحغاء الخباصالث الخاصت بحن الاًغاص في هـام مغاؾلت ملحن، بط ًِىم الصخص 

ت ما، ُض  باؾخسضام خماًت الضًم آلامىت في اإلالامالث وطلٗ باؾخسضام ًمًٕ الىص٘ى الى الضًم الامً بالخضمت بكٓغ

حن والاكتراي بالىؾاثل آلامىت، وجؼبُِها بحن الاًغاص في هـام ملحن. ًاإلاكتري ًِىم بسضمت جغاعي  ٔل ؿغوي الؼًغ

 ؤو الب جىب ؤو الجهاػ اللىحي. 
ً
 مدمىال

ً
ٔان هاجٌا الضًم والدؿلُم آلامً مً زال٘ اؾخسضامه الجهاػ الالٕترووي ؾىاء 

ت مً البُم مسجال بظلٗ كىىاهه واؾمه واإلااصة التي ؾِكتريها، ًهى بالىِغ كلى ػع الكغاء، ًاهه ًِىم بازخُاع الؿلل

ض الالٕترووي الظي ًبحن مً زال٘ عؾالت الضًم، بإهه ُض جم اؾخالم ػلب  ِت باؾخسضام البًر وكاصة ما جٖىن هظه الؼٍغ

ض  غ بٍغ كام ًخىلى بعؾا٘ الضًم بلض جدضًض الِؼلت اإلاكاع بليها ولكغائها كبر الاهترهذ. باإلطاًت الى طلٗ ًةهه ًخًى

 
ً
ض مسصصا ٔان البًر ض اإلاسجل، لًٕ في خا٘  ض اللاصي ؤو البًر الغؾاثل والؼغوص مً شخص بلى ؤزغ خُث ٌؿمى بالبًر

ّ خؿاب الباجم بإن  حن ًةن اإلاللىماث التي ًدباصالنها كً ػٍغ حن ؤو هحر مدتًر ٔاهىا مدتًر حن ؾىاء  لبُم جم بحن ػًغ

غ كلى ػع الكغاء كلى ؤخض ؤلاكالهاث وبالىِغ ًَى " قغاء " مً ؤخض ؤلاكالهاث. ًِضم لٗ كغًطا للبُم مً زال٘ الىِ

 ووًِا 
ً
مًٕ للباجم اؾخسضام وؾاثل الضًم ٓؼَغ وضخىاها ؾابِا خم ازخُاع هىق الدؿلُم الظي ًِضمه الباجم ٍو ٍو

اث اللملُت لظلٗ، ومً ألخٖام الِاهىن، ًةهه ًبِى اإلاىطىق ًلٌه الىِص بن لم هىضر ٌُُٓت الضًم آلامً والخؼبُِ

 هىا ؾىِىم بضعاؾخه ًُما ًلي:

 الذفع آلامً عً طريم البطاكت اإلاصرفيت على ؤلاهترهذاإلاطلب الاول : 

غحم هظا ؤؾاًؾا  ؤٓثر مً هصٍ مؿخسضمي ؤلاهترهذ لم ٌكتروا ؤو لم ًبضو عهبتهم وال هُتهم في الُِام بظلٗ، ٍو

ٔا ن مً اإلاؿخدُل الِظاء كلى اإلاساػغ جماًما، في الخُاة الُىمُت ٓما هى بلى مكٖلت ؤمان الضًم كبر ؤلاهترهذ. وبطا 

ب، ًمً الؿهل مم طلٗ جِلُلها بلى مؿخىي مِب٘ى جماًما. وللُِام بظلٗ، ًٌٕي اخترام بلع الِىاكض  الخا٘ كلى الٍى

ض1البؿُؼت وبؿهاع الخض ألاصوى مً الُِـت والخيبه، للبضء كىض ازخُاع الخاحغ ؤلالٕترووي جخم الىعػت بالكغاء ولًٕ  . ُو

م L132-2 ٌلاوي مً جسىي بةلواء اللملُت وهىا جٕمً الخؼىعة ٓظلٗ. ومما وعص بىص اإلااصة  مً ُاهىن الىِض واإلاا٘ ُع

 . ئن ألامر أو2001هىفمبر  16الجريذة الرشميت بخاريخ  34في اإلاادة  2001هىفمبر  15اإلاإرخ في  2001لصىت  1062

ّ بؼاُت الضًم هحر ُابل لإللواء ت ؤو  .الالتزام بالضًم كً ػٍغ وال ًمًٕ بًِاي الضًم بال في خالت الٌِض ؤو الؿُغ

الاخخُا٘ في اؾخسضام البؼاُت ؤو البُاهاث اإلاخللِت باؾخسضامها ؤو بةكاصة الخىـُم الِظاجي لها ؤو بخصٌُت خؿاب 

 .2اإلاؿخٌُض

                                                           
1
 HUET. (J). Traité de droit civil sur les principaux contrats spéciaux, 2éme édition LGDJ 2001, p. 396. ; 

LUHUMBU OMBA. (M) Le défi du droit face au commerce électronique. Mémoire à l’université de KINSHASA, 

UNIKIN. 2005. 
http://www.memoireonline.com/07/09/2445/m_Le-defi-du-droit-face-au-commerce-electronique4.html. 

2
 (.11.644-16) 2017أكتوبر  25الصادر فً  1327الؽرفة التجارٌة والمالٌة واالقتصادٌة. الحكم رقم  –محكمة النقض  -

http://www.memoireonline.com/07/09/2445/m_Le-defi-du-droit-face-au-commerce-electronique4.html
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ً مً ُ ِت لٕؿب زِت اإلاكتًر  مً الخجاعة ؤلالٕتروهُت هي ؤًظل ػٍغ
ً
حن في ألاكما٘ الالٕتروهُت بضال بل اإلادتًر

آلُت الضًم التي ًجب ؤن جظمً ؾالمت الاجصاالث التي جدضر ؤزىاء اإلالاملت. هظا هى اللىصغ الغثِس ي لألمان في 

حن. لظ ا ًةن ؤمان وؾاثل الخجاعة كبر ؤلاهترهذ. ًجب ؤًًظا خماًت ؾالمت الضًم مً الاخخُا٘ مً ُبل ؤي مً الؼًغ

يذ ؤهه "في خالت  L132-5 ًٌي اإلااصة .الضًم طغوعي للخٌاؾ كلى الثِت في الؿضاص ُّ مً ُاهىن الىِض واإلاا٘ ب

ع خاملها. حمُم الغؾىم L.132-1 3الاؾخسضام الاخخُالي للبؼاُت اإلاظٔىعة في اإلااصة ، ًِىم ُمصضع البؼاُت بخلٍى

ُت التي جدملها"  وبىاًء كلُه ل .4اإلاصًغ
ً
خىقي وخماًت اإلاؿتهلٗ ًةن الىـام الظي ًدٕم جلٗ اللالُت ال بض ؤن ًٖىن هـاما

اء بكٖل مباقغ للؼغي اإلاِابل في ٔل ملاملت جم اؾخسضام  خم بها الضًم والًى ُاثما بظاجه ًدمي ؤػغاي اللالُت ٍو

 البؼاُت ًيها، ومً هىا ؾىىضر الىـم اإلاخبلت في الضًم في الٌغوق الخالُت:

 ألامان بىشيط وبذون وشيط هظام  ول:الفرع ألا 

ا للكغوغ  ًِ ُت الخالُت لضًله، والتي ًجب ؤن ٌؿخسضمها ًو ىا، ًةن اإلاكتري ٌؿخسضم البؼاُت اإلاصًغ ِّ ٓما ب

الِاهىهُت والخلاُضًت. ًجب كلُه ؤًًظا اجساط الاخخُاػاث الالػمت لظمان ؤمان الضًم والامخىاق بكٖل زاص كً 

. ًجب كلى اإلاؿخسضم ؤًًظا ببالن البىٗ 5للواًت، وال ٌللم كىه بال صاخبه ٌؿهل آدكاًهازخُاع عمؼ ؾغي للبؼاُت 

ٔاث زاػئت جخللّ بدؿابه. باإلطاًت بلى طلٗ، ًجب كلى اإلاؿخٌُض، في خالت طُاق ؤو  كىض وحىص ملامالث ؤو اهتها

ض  ّ البًر  ؤو كً ػٍغ
ً
ت بؼاُخه الاثخماهُت، بزؼاع بىٕه كلى الٌىع بما ٓخابت ؤلالٕترووي. ومم طلٗ، ًٌترض ؾُغ

بط ًىحض ؤعبلت ؤػغاي وكىاصغ لٖل صوعه في بجمام هظه  .6اإلاؿخسضم كىاُب اؾخسضام البؼاُت مً ُبل آلازٍغً

اإلالاملت وهم، مؿخسضم ؤلاهترهذ )اإلاكتري(، والخاحغ ؤلالٕترووي )الباجم(، وؾلؼت الخصضًّ، وبىٗ الخاحغ ؤلالٕترووي. 

ِىم الخاحغ ؤلالٕترووي بةٓما٘ كِض الضًم كً بلض مم  ًُخم الضًم كبر ؤلاهترهذ ُت، ٍو ّ البؼاُت اإلاصًغ كً ػٍغ

ُت ؤزىاء اإلالاملت مً هاخُت صالخُت  ه الخابم له البؼاُاث اإلاصًغ ه الظي ًخلامل مله. بدُث ًظمً مصًغ مصًغ

ملُىت مً الخاحغ  البؼاُت، وكضم وحىص زلل في البؼاُت ؤو كملُت الضًم. وكاصة ما ًِىم اإلاصغي بإزظ وؿبت

مبر  15الصاصع في  7ؤلالٕترووي واإلاصغي الظي ًخلامل مله. في ًغوؿا، ًدخىي ُاهىن ألامً الُىمي ، كلى 2001هًى

ُت مً مساػغ الاخخُا٘. بط جىص اإلااصة  مً هظا الِاهىن كلى  L 132-4بلع ألاخٖام التي جدمي خامل البؼاُت اإلاصًغ

ُ ِت اخخُالُت، وكً ُبلض، صون ؤن "مؿاولُت خامل ]البؼاُت اإلاصًغ ت[ ال جِم بطا جم الؿضاص اإلاخىاػق كلُه بؼٍغ

                                                           
3
 Article L132-1 du Code Monétaire et Financier 

Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une 
institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de 
transférer des fonds. 
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service 
mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds. 

 2001نوفمبر  16الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  37مادة  2001نوفمبر  15المؤرخ فً  2001لسنة  1062بالقانون رقم 4
 . 55م، ص 1999فداء الحمود، النظام القانونً لبطاقة االئتمان، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 5

6
 LEFER. (S). Sécurité et confiance : maître mot du commerce électronique. Lamy. Droit de 

l'informatique, n° 1999, janvier 1998, p. 1. 
7
La loi sur la Sécurité quotidienne du 15 novembre 2001. 
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ا كلى بحغاء  ًُ اؾخسضام ماصي لبؼاُخه". وجىص الٌِغة الثالثت مً هٌـ اإلااصة ؤًًظا كلى ؤهه "بطا اكترض اإلاالٗ ٓخاب

لاص بلى خؿابه مً ُبل حهت بصضاع البؼاُت
ُ
لاص، مجاًها، كلى ؤبلض  صًلت ؤو سخب، ًةن اإلابالى اإلاخىاػق كليها ح

ُ
ؤو ح

ش اؾخالم الجزاق  ."جِضًغ في ًترة قهغ مً جاٍع

ؿابِت ُظاثُت، ًِض ُظذ مدٕمت الىِع الٌغوؿُت ً ألا٘و  2في  8ٓو بإن خامل  2007ؤٓخىبغ / حكٍغ

ت للبىٗ الظي ًت ٌترض ؤهه مؿاو٘ كً الاؾخسضام الاخخُالي الظي جمذ بها وؤنها مملٓى ًُ ُت لم  همه، البؼاُت اإلاصًغ

ُت، لخِضًم صلُل  م الغمؼ الخاص ببؼاُخه اإلاصًغ ت ُع له بهما٘ الخٌاؾ كلى ؾٍغ ٔان كلى مٔى ولًٕ صون بزباث ؤهه 

له ُض ؾهل هظا الاؾخسضام الاخخُالي  9.كلى ؤن مٔى

وكلُه ًةن طماهاث الضًم آلامىت حلخمض في الخجاعة ؤلالٕتروهُت كلى اإلالاًحر الضولُت مثل قهاصة ملُاع ألامان 

ٔاعث وبلى ص ٔاعث وماؾتر  ون وؾُؽ وهى ملُاع مٕخىب بكٖل مكتْر بىاؾؼت البؼاُاث البىُٕت اإلالغوًت مثل ًحزا 

ام  ٔاث، مثل ؤُع ت التي جدخٌف بها الكغ ٔاعث.  ًهى ًجمم بحن الخىصُاث لظمان ؤمً اإلاللىماث الؿٍغ ىعو  ٔاعث ٍو

ما جىحض خماًت زالزُت ألابلاص بط ُام ُت. ٓو . يهضي بلى 2008ذ ًغوؿا بخٌلُل ملُاع ؤمني حضًض في البؼاُاث اإلاصًغ

ُت كىض الضًم كبر ؤلاهترهذ. بالخدِّ مً اإلاللىماث اإلالغوًت ًِؽ مً ُبل  ت خامل البؼاُت اإلاصًغ الخدِّ مً هٍى

ُت )مثل الغمؼ اإلاٖىن مً  ام( والتي ًؼلبها البىٗ الظي ًخلامل مله ؤزىاء اإلالامالث كل 4خامل البؼاُت اإلاصًغ ى ؤُع

ب. ٓما ؤن مؿخسضم زضمت الضًم الظي ًخصغي بةهما٘ حؿُم ملؼم بخدمل ٔل الخؿاثغ التي جٕبضها، ٓما حغي  الٍى

في ُظُت ؾابِت ؤن خالت اؾخسضام وؾُلت الضًم للملُاث الكغاء كلى قبٕت ؤلاهترهذ باؾخسضام بُاهاث هحر مىحىصة 

ع  .10في بؼاُت الضًم هٌؿها ؤصث بلى الخلٍى

ا  بىظام ألامان بىشيطؤما ما ًخللّ 
ً
غ ؤمان  –ًةهه وفي خالت، بط ٌؿخضعي الخاحغ ؤلالٕترووي وؾُؼ ًضعى مًى

٘ى كلى زاصم الخاحغ، بخىػَم الكهاصاث ؤلالٕتروهُت كلى الخاحغ ؤلالٕترووي )جم  غ ألامان بدىٌُظ البروجٔى ِىم مًى ٍو

 
ً
غ ألامان ممثال مًٕ ؤن ًٖىن مًى  هحر مصغفي، ُاثم كلى قغائها مً ػغي زالث مىزَى به(. ٍو

ً
ا، ؤو ممثال ًُ مصًغ

ٔاث  الخىاًـ ٓما هى الخا٘ في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت مً ّ قغ زال٘ جدضًض ؤهـمت الضًم الالٕترووي كً ػٍغ

مدضصة. وبه ًظمً الىؾُؽ وؿٌُخحن عثِؿِخحن، ؤوالهما وحىص الخاحغ ؤلالٕترووي، وله وؿبت ؤعباح مىه. والثاهُت ؤهه، 

ُت إلاؿخسضم ؤلاهترهذ. بدُث جٖىن الىدُجت هي جِلُل مساػغ  ًخلهض بلضم ببالن الخاحغ ؤلالٕترووي باإلاغاحم اإلاصًغ

ُت ؤزىاء اإلالاملت. ُم بلٕترووي لخامل البؼاُت اإلاصًغ  الاخخُا٘ مً حاهب الخاحغ ؤلالٕترووي هـًغا للضم وحىص جُى

 الفرع الثاوي: هظام ألامان مع الخىكيع الالكترووي

                                                           
8
 Chambre de Commerce, le 2 octobre 2007 n° 04-19899. 

9
 Jérôme Lasserre Capdeville, sous Com. - 12 novembre 2008. Semaine juridique, éd générale, n° 51-

52, 17 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10211, p. 44 à 46, « Utilisation frauduleuse, à distance, 
d'une carte bancaire». 

 (.18.102-15) 2017ٌناٌر  18المؤرخ  108ة والمالٌة واالقتصادٌة الحكم رقم الؽرفة التجارٌ –محكمة النقض  -10
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 مىؼُِا بالبُاهاث )الغؾاثل( التي مً اإلاٌترض ؤن 
ً
ٖىن مغجبؼا اعجباػا مي ٍو ُم ؤلالٕترووي ًٖىن في قٖل ُع الخُى

ُم له وؿٌُخان ُاهىهِخان  جب ؤن تهضي بلى طمان ُب٘ى مدخىي الغؾالت، وهى ؤمغ مىؼِي ألن الخُى لها. ٍو ًُى

ًخم حلُحن الخض ألاصوى مً اإلاخؼلباث: ًجب عبؽ ؤؾاؾِخان: جدضًض مالٌه وصاخبه واإلاىاًِت كلى الٌلل. ولًٕ 

، ًجب ؤن 
ً
ت، وؤزحرا جب ؤن جـل وؾاثل بوكاثه جدذ ؾُؼغجه الخصٍغ م ًِؽ وهى الؿماح بخدضًضه، ٍو ُم باإلاُى الخُى

ُم والخدِّ مىه خم طلٗ مً زال٘ 11ًظمً ؾالمت الغؾالت )وؿٌُت الخدٕم(. ٓما جم جدضًض آلُاث بوكاء الخُى . ٍو

 لي:كاملحن ٓما ً

: اإلاصادكت الفاعلت
ً
 أوال

ٔاهذ كملُت  اإلاصادكت مما ًجلل مً اإلامًٕ جدضًض هظه مصادكت فاعلت للعميل بظمان لٖل ملاملت. ًةطا 

ٔاًُت ًةهه وبالىدُجت جتزكؼق ؤهـمت الضًم ؤلالٕترووي، لظا مً ألاًظل الخإٓض مً حلبئت  اإلاصاصُت هحر ًاكلت و

م بكٖل  ت ؤٓثر ؤماًها مً ػَغ اإلاصاصُت الخالُت. كىضما 12حُضالبُاهاث ومصاصُتها في اإلاُى لخِض ؤن اإلاصاصُت الٍِى ٌُ  .

جِضم ػلًبا كلى ؤخض مىاُم الخجاعة ؤلالٕتروهُت، جخلِى عمؼ جإُٓض كبر عؾالت هصُت ُصحرة ًجب كلُٗ بصزاله في 

م ل الخؼبُّ ًلىض جِضًم ػلب، ًـهغ بقلاع مً البىٗ الظي جخلامل مله  .صٌدت الضًم الخاصت باإلاُى  ججًز
ً
)ًجب ؤوال

ؼلب مىٗ البىٗ بلض طلٗ بصزا٘ عمؼ الىص٘ى الخاص بٗ بلى  مً البىٗ الظي جخلامل مله(، ًثبذ كلى الهاجٍ. ٍو

ٔي ٌؿمذ بظلٗ(. وبالخالي، ًةن الخدِّ  ٔان هاجٌٗ الظ الخؼبُّ ؤو بصمت ؤلاصبم )ؤو الخلغي كلى الىحه بطا 

  .ا مً كىصغ واخض ًِؽباؾخسضام كىصغي مصاصُت ًٖىن ؤٓثر ؤماهً 
ً
ت بؿُؽ حضا  .بملنى ان مبضؤ اإلاصاصُت الٍِى

ُت ًإهذ بداحت بلى كىصغي مصاصُت كلى ألاُل )مً بحن اللىاصغ الثالزت  وللخدِّ مً صخت ملاملت ؤو كملُت مصًغ

ها ؾىي اإلاؿخسضم، وحهاػ الهاجٍ، وبؼاُت طُٓت، وما بلى طلٗ مً ان ًمخلٗ اإلاؿخسضم  الخالُت(: ٔلمت مغوع ال ٌلًغ

لِـ الخاحغ ؤلالٕترووي هى مً  زاصُت شخصُت زاصت به مثل بصمت ؤلاصبم، الخلغي كلى الىحه، بلخ. مم الللم ؤهه

ع( ُت )البىٗ اإلاصّضِّ ت ؤن ال، وبهما حهت بصضاع البؼاُت اإلاصًغ ٔان ؾُؼبّ مصاصُت ٍُى  .ًِغع ما بطا 

: ضمان الخىكيع الالكترووي:
َ
 ثاهيا

ُم ؤلالٕترووي زمؿت كىاصغ وؤػغاي وهم، خامل البؼاُت مً هاخُت ؤزغي، ًجمم  هـام ألامان مم الخُى

والخاحغ ؤلالٕترووي واإلاصاعي الخاصت بهم )مصغي الخاحغ الالٕترووي ومصغي اإلاؿخٌُض اإلاؿخسضم( ومؼوص ألامان. وال 

                                                           
بشأن التوقٌع اإللكترونً ٌعرؾ التوقٌع اإللكترونً بمفهومٌن. أوالً، تعرٌؾ  1999دٌسمبر  13التوجٌه األوروبً الصادر فً 11

كترونً مع البٌانات فً شكل إلكترونً، والتً ٌتم إرفاقها من التوجٌه: "ٌتوافق التوقٌع اإلل 1-2عام للتوقٌع اإللكترونً فً المادة   
أو ربطها منطقٌاً ببٌانات إلكترونٌة أخرى والتً تعمل كوسٌلة" للمصادقة ". ثم، التوقٌع اإللكترونً المتقدم الذي ٌعرؾ بأنه ٌجب أن 

ٌتم إنشاؤها من خالل الوسائل التً ٌمكن للموقع  ٌفً بالمتطلبات التالٌة "أن تكون مرتبطة بالموقع فقط؛ السماح بتحدٌد هوٌة الموقع؛
أن ٌظل تحت سٌطرته الحصرٌة؛ أن تكون مرتبطة بالبٌانات التً تتعلق بها بطرٌقة تجعل أي تعدٌل الحق للبٌانات قابالً لالكتشاؾ ". 

هوٌة المؤلؾ وٌضمن سالمة بالمعنى الدقٌق للكلمة، سٌكون هذا األخٌر هو التوقٌع اإللكترونً كما هو مفهوم، أي الذي ٌحدد 
 الموافقة.

12
https://fatora.io/blog/everything-about-online-payment/ 
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ى ُاعت بؼاُت آمً بطا جخم اللملُت بال بىحىص كىصغ مهم وهى ُاعت البؼاُت، ًُجب كلى خامل البؼاُت الخص٘ى كل

ؼُت مموىؼت(. وباإلاِابل، ًدصل الخاحغ ؤلالٕترووي  ٔان لضًه بؼاُت، ؤو قهاصة بلٕتروهُت )وخامل ؤحىبي ببؼاُت قٍغ

ُت. ه جسىله ُب٘ى الضًم ببؼاُت مصًغ  كلى قهاصة بلٕتروهُت مً مصًغ

ا به، مما ٌلٕـ كبء بزبا
ً
ُم ؤلالٕترووي آلامً مىزُى ٌترض ؤن ًٖىن الخُى ذ الجزاق ًُ ُم في ُو ُت الخُى ث مىزُى

ُم ؤلالٕترووي الظي ًجمم 2001ماعؽ  30ؤمام الِاض ي. ووًِا إلاغؾىم  ُم آمً هى الخُى   12، جُى
ً
مخؼلبا مظٔىعا

م؛ : ".... ؤن جٖىن زاصت باإلاُى  بالىص، في الِؿم ألا٘و

ت؛1 ِه وؤن ًدخٌف بها وجبِى جدذ ؾُؼغجه الخصٍغ  . ًخم بوكائها كً ػٍغ

 م الٌلل الظي ًغجبؽ به آدكاي ؤي حلضًل الخّ لهظا الٌلل؛. ًظمً م2

م: ؤي شخص ػبُعي، ًخصغي هُابت كً هٌؿه ؤو هُابت كً الصخص الؼبُعي ؤو الاكخباعي الظي  .3
ّ
اإلاُى

ُم ؤلالٕترووي؛ ّ حهاػ زاص إلوكاء الخُى  ًمثله، والظي ًِىم بدىٌُظه كً ػٍغ

ُم ؤلالٕترووي جدخىي  .4 م، مثل مٌاجُذ الدكٌحر الخاصت، التي بُاهاث بوكاء الخُى كلى اللىاصغ الخاصت باإلاُى

ُم ؤلالٕترووي  .ٌؿخسضمها إلوكاء الخُى

ُم ؤلالٕترووي .5 ُم ؤلالٕترووي هي ألاحهؼة ؤو البرامج اإلالضة لخىٌُظ بُاهاث بوكاء الخُى  .حهاػ بوكاء الخُى

ُم بلٕ .6 ُم بلٕترووي هى حهاػ إلوكاء جُى مً  1ترووي ًٌي باإلاخؼلباث اإلادضصة في الٌِغةحهاػ آمً إلوكاء جُى

 ؛3اإلااصة 

ُم ؤلالٕترووي جدخىي كلى اللىاصغ، مثل مٌاجُذ الدكٌحر اللامت، اإلاؿخسضمت  .7 بُاهاث الخدِّ مً الخُى

ُم ؤلالٕترووي  .للخدِّ مً الخُى

ُم ؤلالٕترووي هي ؤحهؼة ؤو بغامج لخىٌُظ بُاهاث الخدِّ مً .8 ُم ؤلالٕترووي حهاػ الخدِّ مً الخُى  .الخُى

ُم  .9 الكهاصة ؤلالٕتروهُت هي وزُِت بكٖل بلٕترووي حكهض كلى الاعجباغ بحن بُاهاث الخدِّ مً الخُى

م  .ؤلالٕترووي واإلاُى

ُت للكغوغ اإلادضصة في اإلااصة 10  .6.الكهاصة ؤلالٕتروهُت اإلااهلت هي قهاصة بلٕتروهُت مؿخًى

ُم  . مِضم زضماث الخصضًّ ؤلالٕترووي هى 11 ؤي شخص ًصضع قهاصاث بلٕتروهُت ؤو ًِضم زضماث جُى

 .بلٕترووي ؤزغي 

لغي 12 ٌُ ّ الٌلل الظي ٌكهض بمىحبه ػغي زالث،  غي زضماث الخصضًّ ؤلالٕترووي هى كً ػٍغ . جإهُل مًى

ا إلاخؼلباث حىصة مدضصة ". ًِ  باؾم هُئت الخإهُل، وؤن مِضم زضماث الخصضًّ ؤلالٕترووي ًِضم زضماث ًو

ًخىاًّ مم هص اإلااصة الغابلت ككغة مً الِاهىن الؿلىصي في هـام الخلامالث ؤلالٕتروهُت الؿلىصي  وهظا ما

م م/ 1428 ش  18هـ، مغؾىم ملٖي ُع  . خُث حاء ًيها ؤهه:"1428/  3/  8بخاٍع
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ِا لهظا  -1 ُم ؤلالٕترووي الظي ًخم ًو ُم زؼي كلى مؿدىض ؤو كِض ؤو هدىه، ًةن الخُى بطا اقترغ وحىص جُى

ُم الخؼي، وله آلازاع الىـامُت هٌؿها ُم ؤلالٕترووي بمثابت الخُى لض الخُى ُا لهظا الكغغ، َو  .الىـام ٌلض مؿخًى

ِا ألخٖام هظا الىـام والظىابؽ والكغوغ  -2 ُم بلٕترووي ؤن ًِىم بظلٗ ًو ًجب كلى مً ًغهب في بحغاء جُى

 :واإلاىاصٌاث التي جدضصها الالثدت، وكلُه مغاكاة ما ًلي

ُم، ؤو اإلالضاث الصخصُت ؤ(  اجساط الاخخُاػاث الالػمت لخالفي ؤي اؾخلما٘ هحر مكغوق لبُاهاث بوكاء الخُى

ُله، وجدضص الالثدت جلٗ الاخخُاػاث  .اإلاخللِت بخُى

ّ ؤلاحغاءاث التي جدضصها الالثدت ُله ًو  .ب( ببالن مِضم زضماث الخصضًّ كً ؤي اؾخلما٘ هحر مكغوق لخُى

ُم  - 3 ما لم ًثبذ اللٕـ ؤو جخٌّ ألاػغاي  -بلٕترووي في ؤي بحغاء قغعي ؤو هـامي؛ ًةن ألاصل بطا ُضم جُى

 :صخت ألامىع الخالُت -اإلالىُت كلى زالي طلٗ 

مي. ُم الصخص اإلادضص في قهاصة الخصضًّ الُغ ُم ؤلالٕترووي هى جُى  ؤ( ؤن الخُى

ُم ؤلالٕترووي ُض وطله الصخص اإلادضص في قهاصة الخصض مي، وبدؿب الوغض اإلادضص ب( ؤن الخُى ًّ الُغ

 .ًيها

ُم ؤلالٕترووي كلُه  .ج( ؤن الخلامل ؤلالٕترووي لم ًؼغؤ كلُه حوُحر مىظ وطم الخُى

ُم ؤلالٕترووي الظىابؽ والكغوغ اإلادضصة في هظا الىـام والالثدت، ًةن ؤصل الصخت  - 4 بطا لم ٌؿخىي الخُى

ُم وال للخلامل ؤلالٕترووي اإلاغجبؽ به ( مً هظه اإلااصة ال ًِىم3اإلاِغع بمىحب الٌِغة )  .للخُى

ُم ؤلالٕترووي لصخص آزغ ؤن ًبظ٘ اللىاًت الالػمت للخدِّ مً صخت  -5 ًجب كلى مً ٌلخمض كلى الخُى

ّ ؤلاحغاءاث التي جدضصها الالثدت." ُم ؤلالٕترووي ًو ُم، وطلٗ باؾخسضام بُاهاث الخدِّ مً الخُى  الخُى

: كيمت الخىكيع
ً
 ثالثا

ُم الالٕترووي ؾىاء ؤما بس الِاهىن الٌغوس ي ؤو في الِاهىن الؿلىصي وإلاا لهما مً خف ًُصىص ُُمت الخُى

ُلاث  ٔاهذ اإلاىـماث الضولُت ملىُت بالخلغي والخلٍغٍ بالىزاثّ والخُى لت،  ٓبحر في الخظىع الضولي ومً ًترة ػٍى

. في ؤكِاب الِاهىن 13الخجاعي الضولي )ألاووؿُترا٘(ؤلالٕتروهُت. ٓما حاء الاهخمام مً لجىت ألامم اإلاخدضة للِاهىن 

ت ألمً الخباصالث  ُلاث ؤلالٕتروهُت، الكخباعها حجغ الؼاٍو الىمىطجي، ُغعث اللجىت مىاصلت كملها في مجا٘ الخُى

ُم" 7ؤلالٕتروهُت. بط حاء بىص اإلااصة  ُم شخص 1الِاهىن الىمىطجي كلى ما ًلي:" 14"جُى ( كىضما ًِخط ي الِاهىن جُى
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ت الصخص اإلالني م ِت لخدضًض هٍى لحن، ًخم اؾدٌُاء هظا الكغغ في خالت عؾالت البُاهاث: ؤ( بطا جم اؾخسضام ػٍغ

ٔاًُت ًُما  ِت  ُت هظه الؼٍغ ٔاهذ مىزُى وؤلاقاعة بلى ؤهه ًىاًّ كلى اإلاللىماث الىاعصة في عؾالت البُاهاث ب( ما بطا 

صُلها مً ؤحله، مم مغاكاة حمُم الـغوي، بما في طلٗ ؤي اجٌاَ ًخللّ بالوغض الظي جم بوكاء عؾالت البُاهاث ؤو جى 

ٔان الهضي مً الخىحُه ألاوعوبي الصاصع في  ُلاث ؤلالٕتروهُت هى الخإٓض  1999صٌؿمبر  13في هظا الكإن. و بكإن الخُى

ُلاث ؤلالٕتروهُت كلى ؤنها "الُِمت الِاه ُم بسؽ مً ؤن الض٘و ألاكظاء، في الِاهىن اإلادلي، حلتري بالخُى ىهُت للخُى

ِت الخىاُُم  ُلاث ؤلالٕتروهُت " مِبىلت ٓضلُل في اإلادٕمت بىٌـ ػٍغ الُض". كالوة كلى طلٗ، ًجب ؤن جٖىن الخُى

ُلاث ؤلالٕتروهُت في 15اإلإخىبت بسؽ الُض " . ومً هاخُت ؤزغي جم اكخماص الخىحُه الخاص بةػاع كمل اإلاجخمم للخُى

مبر  30 ُم طغوعي إلجمام كمل 4-1316. ؤما اإلااصة 2امؿت ًِغة ، ٓما في اإلااصة الخ1999هًى . ًِض خضصث ؤن الخُى

ُاهىوي للصخص الظي ًخصل به. ًخجلى مىاًِت ألاػغاي كلى الالتزاماث الىاقئت كً هظا الٌلل. ٓما ؤن اإلاغؾىم 

ُم الظي ًٌغض اخترام بلع الِىاكض للخص٘ى كلى ج 2001ؤطاع للام  30اإلااعر في  2001لؿىت  272كضص  ُى

. جىص اإلااصة  لخمض ختى ًخم بزباث  2بلٕترووي مىزَى
ُ
ُم ؤلالٕترووي ح ُت كملُت الخُى ٌترض ؤن مىزُى ًُ مىه كلى ؤهه "

ُم بلٕترووي وؤن  ا آمًىا، ًخم بوكائه باؾخسضام حهاػ آمً إلوكاء جُى ًُ ًُلا بلٕتروه اللٕـ كىضما جىٌظ هظه اللملُت جُى

ُم ٌلخمض كلى اؾخ  ." سضام قهاصة بلٕتروهُتالخدِّ مً هظا الخُى

م م/ 1428وهى ما وعص بىٌـ اإلالنى في هـام الخلامالث ؤلالٕتروهُت الؿلىصي  ش 18هـ، مغؾىم ملٖي ُع                           بخاٍع

ُلاث ؤلالٕتروهُت حجُتها  -1. في اإلااصة الخامؿت خُث هصذ كلى: "8/3/1428 ًٖىن للخلامالث والسجالث والخُى

 ًجىػ هٌي صختها ؤو ُابلُتها للخىٌُظ وال مىم جىٌُظها بؿبب ؤنها جمذ ٔلُا ؤو حؼثُا بكٖل بلٕترووي بكغغ اإلالؼمت، وال 

ُلاث ؤلالٕتروهُت بدؿب الكغوغ اإلاىصىص كليها في هظا الىـام ال  -2 .ؤن جخم جلٗ الخلامالث والسجالث والخُى

ٔان الاػالق كلى جٌاصُلها مخاًخا  جٌِض اإلاللىماث التي جيخج مً الخلامل ؤلالٕترووي حجُتها ؤو  ُابلُتها للخىٌُظ متى 

ُم  طمً مىـىمت البُاهاث ؤلالٕتروهُت الخاصت بميكئها وؤقحر بلى ٌُُٓت الاػالق كليها". مً هىا البض مً احغاء الخُى

ُم الالٕترووي آلامً ٓما هى واضر ًُما اقترغ اإلاغؾىم كلى وحه الخصىص بإن ًخىاًّ الجهاػ الخاص بةوكاء  الخُى

 مم مخؼلباث ًىُت وملضاث ملخمضة.

 الفرع الثالث: الحاالث العمليت للمذفىعاث الالكتروهيت

م: كلى ؤن "خامل البؼاُت هحر مؿاو٘  L.132-6 و L.132-4 ًىص الِاهىن اإلاالي والىِضي الٌغوس ي في ماصجُه ُع

ّ الاخخُا٘ كً ُبلض وصون اؾخسضام  ماصي لبؼاُخه. وؤن "الٌترة الِاهىهُت التي بطا جم الؿضاص اإلاخىاػق كلُه كً ػٍغ

ش اإلالاملت اإلاخىاػق  جخاح زاللها لخامل بؼاُت الضًم ؤو السخب ًغصت جِضًم قٖىي مدضصة بؿبلحن ًىًما مً جاٍع

حن، وصون ؤن جخجاوػ  ا باجٌاَ الؼًغ ًً  " .ًىًما مً اإلالاملت اإلاخىاػق كليها 120كليها. بط ًمًٕ جمضًضها حلاُض

                                                           
وهً اآلن بعد  2000آذار / مارس  13من القانون المدنً الواردة فً القانون الصادر فً  4-1316وهنا نجد أن المادة السابقة 15

من القانون المدنً. بشأن تكٌٌؾ قانون اإلثبات مع تكنولوجٌا المعلومات والمتعلقة بالتوقٌع  1367التعدٌل أصبحت المادة رقم 
 اإللكترونً بأنه "استخدام موثوق لعملٌة تحدد وتضمن ارتباط وصلة الفعل بالذي قام به ".



شىان خليل د. 

 الشطىاوي 

 هظام الذفع الالكترووي آلامً للبطاكت اإلاصرفيت جطبيلاث

 في اللاهىن الصعىدي واللاهىن الفروس ي وئطاره اللاهىوي والعلذي 

 

اإلاركز الذًملراطي العربي . برلين  اإلااهيا       2021حزيران / ًىهيى، - 5مج، 22مجلت العلىم الصياشيت و اللاهىن . العذد 155  

 
 

ع للضًىن والخٖالٍُ ًٌي خالت الا  ُت، ًمًٕ لخامل البؼاُت الخص٘ى كلى حلٍى خخُا٘ كلى البؼاُت اإلاصًغ

ّ الاجصا٘ باإلاصغي الظي ًخلامل مله. كلى اإلاؿتهلٗ ًجب ؤن ًؼلً، في الٕخابت، والخصم  التي جٕبضها كً ػٍغ

ه، بلض  ش اإلالاملت، ؤو ختى  70اإلاباقغ في مصًغ ٔان الل 120ًىما مً جاٍع ؼلب ًىما بطا  ُُ غ بظلٗ. ؾ ِض ملؼما له ألهه ًًى

 .مً البىٗ بلض طلٗ بًضاق الخؿاب في هظىن قهغ واخض مً اؾخالم الجزاق

اث  16اإلاخللّ بإحهؼة الٕمبُىجغ 1978ًىاًغ  6ٓما ؤن الخماًت اإلاِغعة للمؿتهلٗ جإحي مً ُاهىن  واإلالٌاث والخٍغ

جت ؤي مللىماث جخللّ بصخص ػبُعي مدضص ؤو ًمًٕ لخماًت اإلاؿتهلٕحن مً ملالجت البُاهاث الصخصُت، ؤي ملال

م الخلٍغٍ ؤو كىصغ واخض ؤو ؤٓثر زاص به. مً ؤحل  خه، بكٖل مباقغ ؤو هحر مباقغ، بالغحىق بلى ُع جدضًض هٍى

خه اإلاخاخت   للخدضًض، ومً الظغوعي الىـغ في حمُم الىؾاثل بهضي جمٕحن جدضًض هٍى
ً
ٔان الصخص ُابال جدضًض ما بطا 

 .ًٕ للمغاُب ؤو ؤي شخص آزغ الىص٘ى بليهاؤو التي ًم

باإلطاًت بلى طلٗ، "ًدّ ألي شخص ػبُعي الاكتراض، ألؾباب مكغوكت، كلى ملالجت البُاهاث الصخصُت 

ومغاُبى البُاهاث لضيهم التزاماث ملُىت لالمخثا٘ لها. ًُجب  .(1978ٔاهىن الثاوي  6مً ُاهىن  38اإلاخللِت به. )اإلااصة 

ت مغاُب البُاهاث، ووحهت كليهم في ؤهلب ألا  جب ببالههم بهٍى خُان الخص٘ى كلى مىاًِت ألاشخاص اإلالىُحن، ٍو

 .البُاهاث، والوغض منها، والخَِى اإلامىىخت لهم بمىحب الِاهىن 

ًُما ًخللّ باإلابُلاث كبر ؤلاهترهذ، ًمًٕ ؤن ًخم الضًم كىض الؼلب ؤو الصخً ؤو ختى الدؿلُم )بعؾا٘ و

ت الىِل(. في الخالت ألازحرة، ؾِخم ػلب جٖالٍُ بطاًُت: في "الضًم هًِضا كىض ا لدؿلُم"، زم ًخم الضًم في ؤًضي قٓغ

ذ ببغام اللِض، ؤي كىضما ًظم اإلاؿتهلٗ ػلبه  ًبا الضًم في ُو مماعؾت الخجاعة ؤلالٕتروهُت، ًؼلب الخاحغ صاثًما جٍِغ

اء بااللتزامكبر ؤلاهترهذ. هظا قٖل مً ؤقٖا٘ الضًم اإلاؿبّ ألهه ًدضر ُبل ا  .لًى

ُت كلى ؾبُل اإلاثا٘( بمجغص جإُٓض الؼلب. ال  ٓما ًمًٕ للخاحغ جدصُل الضًلت )الخصم مً البؼاُت اإلاصًغ

ًىحض هص ًخؼلب مىه الُِام بظلٗ بال بلض بعؾا٘ الؼلب. ومم طلٗ، ُض ًـهغ هظا الالتزام في الكغوغ اللامت للبُم: 

هذ. كلى ؾبُل اإلاثا٘: "ال ًخم الخصم مً البؼاُت ختى ًخم بعؾا٘ الؼلب". بلض طلٗ ًجب ؤن ًدترمه الخاحغ كبر ؤلاهتر 

 ."في خالت الضًم بكُٗ، ًةن الكغغ اإلالخاص هى لخجىب طُاق الكُٗ: "ؤن ًخم صغي الكُٗ كىض اؾخالم الكُٗ
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 La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés protège le 
consommateur contre le traitement des données à caractère personnel. 
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: الخأخر في الصذاد
ً
 أوال

 ألخٖام اإلااصة
ً
م L.441-6 17 اؾخٕماال مً ُاهىن الخجاعة الٌغوس ي ، خضص ُاهىن اللىاثذ الاُخصاصًت الجضًضة ُع

ما ًلي: "ما لم ًىص كلى زالي طلٗ في قغوغ البُم ؤو الاجٌاَ بحن  2001ماًى  15اإلااعر في  2001لؿىت  420

ش اؾخال  ت اإلابالى اإلاؿخدِت في الُىم الثالزحن مً جاٍع حن، ًخم جدضًض اإلاىكض النهاجي لدؿٍى م البظاكت ؤو ؤصاء الؼًغ

الخضمت اإلاؼلىبت. ٓما هص الِاهىن كلى هغاماث الؿضاص اإلاخإزغ وزصىصا جدىاؾب هظه الخالت مم وؾُلت الضًم كً 

حن،  ػٍغّ الاكخماص اإلاؿدىضي. ًللى ؾبُل اإلاثا٘: "كىضما ال ًخم اخترام اإلاىكض النهاجي للضًم اإلاخٌّ كلُه بحن الؼًغ

جب  ًىص الِاهىن كلى هغاماث جإزحر  ش الضًم وملض٘ هغاماث الخإزحر ٍو الؿضاص. لظا، ًجب ؤن حكحر الٌاجىعة بلى جاٍع

ؤن جدضص ؤُص ى ًترة ؾضاص ُاهىهُت في خالت كضم وحىص اجٌاَ. بطا لم ًدضص اإلاىعص ًترة الضًم في كِضهما الالٕترووي 

 مً ج 30باجٌاَ بحن اإلاكتري والباجم، ًِض ًخم جؼبُّ ًترة ؤُصاها 
ً
ش اؾخالم البظاجم ؤو جىٌُظ الخضمت ًىًما مثال اٍع

 هِترخه في خالت الخإزحر  .اإلاؼلىبت ٓىص ُاهىوي هِترخه في هظه الخالت
ً
لاُب بىص ُاهىوي اًظا ٌُ وباليؿبت للمكتري، 

 .كً الضًم وػاإلاا خضص الضًم بمىكض نهاجي بوغامت جدؿب بيؿبت الضًً ؤلاحمالي ٓلكغة باإلائت

: شرط الاحخفاظ باإلالكي
ً
 تثاهيا

لظمان الؿضاص الٖامل للؿلغ كىض مىذ البُم باالثخمان، ًجىػ للباجم بصزا٘ قغغ الاخخٌاؾ بدّ اإلالُٕت كلى 

اكخباع ؤن الباجم ؾِبِى مالٗ الؿللت اإلاباكت ختى لى جم حؿلُمها بالٌلل، ختى ؾضاص الثمً بالٖامل. بهه ٌلٕـ 

خم الخص٘ى كلى اإلامخلٖاث مً الِاهىن اإلاضوي التي جىص كلى ؤن "ا 1583ؤخٖام اإلااصة  حن ٍو  بحن الؼًغ
ً
ٔامال لبُم ًٖىن 

بدّ مً اإلاكتري ًُما ًخللّ بالباجم بمجغص ؤن ًٖىن الص يء والؿلغ كلى الغهم مً ؤن الص يء لم ًدضر. بلض 

 .حؿلُمها، وال الثمً اإلاضًىق ". جم جإحُل هِل اإلالُٕت هىا

ًٖىن مىطىق اللِض قًِئا هحر ُابل لالؾدبضا٘، ؤي ال ًمًٕ جؼبُّ قغغ الاخخٌاؾ بدّ اإلالُٕت بال كىضما 

ش يء ًمًٕ جسصُصه وجدضًضه في مِغ اإلاكتري. وال ًمًٕ الاخخجاج به بال طض اإلاكتري. وللضم اعجباػه بدّ بكاصة 

اص البُم، ًال ًمًٕ مماعؾت اإلاؼالبت في ًض مكتٍر ًغعي. مً خُث اإلابضؤ، ال ًمًٕ للباجم، اإلاؿخٌُض مً هظا البىض، اؾترص

البظاجم هحر اإلاؿضصة مً جلِاء هٌؿه. ًجب ؤن ًدصل كلى بطن مً الِاض ي. بطا لم ًًٕ اإلاضًً مىطىًكا إلحغاءاث 

ا كىض اؾدٌُاء  ًُ حماكُت، ًُجب كلى الضاثً الخص٘ى كلى بطن مً الِاض ي اإلاؿخعجل الظي ؾُصضع ؤمًغا بًجاب

ٔان اإلاضًً في ػىع بحغاءاث  قغوغ الصخت. ؤلاًالؽ هجض هًصا مدضًصا  بمىحب قغوغ جؼبُّ وفي خالت ؤزغي بطا 

ذ ًخذ بحغاء ؤلاًالؽ، ًةن البظاجم اإلاباكت .  »18مً الِاهىن الخجاعي  L624-16 اإلااصة ًمًٕ ؤًًظا اإلاؼالبت في ُو

ذ الدؿلُم كلى ؤبلض  حن ٓخابت في ُو بكغغ الاخخٌاؾ بملٕها. ًجب ؤن ًٖىن هظا البىض ُض جم الاجٌاَ كلُه بحن الؼًغ

                                                           
مادة.  - 2010 جوٌلٌة 23المؤرخ فً  2010لسنة  853من القانون التجاري الفرنسً. معدل بالقانون عدد  L441-6 المادة17

ٌُنص على خالؾ ذلك فً شروط البٌع أو المتفق علٌه بٌن الطرفٌن، فإن الموعد النهائً لدفع المبالػ المستحقة 1. "35 . ... ما لم 
 .محدد فً الٌوم الثالثٌن الذي ٌلً تارٌخ استالم البضاعة أو أداء الخدمة. طلب

فبراٌر  15إلى  2006مارس  24ة المعدلة )النسخة سارٌة المفعول من من القانون التجاري الفرنسً. الماد L624-16المادة 18
 2006مارس . JORF 24)(  48مادة.  - 2006آذار  23مؤرخ فً  2006لسنة  346(. معدل بموجب مرسوم عدد 2009
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حنجِضًغ ت اإلاخٌّ كليها بحن الؼًغ  بدٕم مجمىكت مً اللملُاث الخجاٍع
ً
 بإن ًخم  .» . ؤي ؤن ًٖىن مٕخىبا

ً
ًهى قاجم خِا

ا للباجم ختى الؿضاص الٖامل للؿلغ.
ً
 جظمحن مثل هظا الكغغ في اللِض بإن جـل اإلاىخجاث ملٖ

: التراجع عً الذفع
ً
 ثالثا

ٖل ملمىؽ، كىضما ًضزل اللمُل عمؼه ًصبذ الؼلب هحر ُابل ال ًمًٕ التراحم كً ؤمغ الضًم كىض جِضًمه. بك

ػلبا مً  .لإللواء. ػاإلاا لم ًِم اللمُل بالخدِّ مً صخت بصزا٘ الغمؼ، ًمً اإلامًٕ بلواء اللملُت وبضون عؾىم

مًٕ الؼلً بالضًم في خالت وحىص هؼاق، وللبىٗ جِضًم صلُل كلى  . ٍو اإلاصغي ؤو بلض وص٘ى البظاكت له خّ اللض٘و

ذ للجزاق هى  ش الخصم ولضي البىٗ  8الجزاق والخض ألاُص ى للُى ؤًام مً اؾخالم ػلب اللمُل  10ؤؾابُم مً جاٍع

ظه. في الخالت ألاولى، ًجب ؤن حؿضص لللمُل زال٘ الٌترة اإلاظٔىعة ؤكاله. في الخالت  للمىاًِت كلى ػلب اللمُل ؤو ًع

 .الثاهُت، ًجب ببالن اللمُل بِغاعها

 طرق الذفع آلامىت للمعامالث الذوليت راث الليمت الكبيرة الفرع الرابع:

ىا في الِاهىن الٌغوس ي والِاهىن الؿلىصي الظًً اكخمضا كضة  ِّ ٔاث اإلالخمضة ٓما ب جِىم بلع اإلاصاعي والكغ

 ػَغ ووؾاثل للضًم الالٕترووي مً جِضًم مجمىكت مً ؤصواث الخدىغ إلصاعة هظه اإلاساػغ

: الدصليم اإلاصدىذي:
ً
 أوال

اثمت الخلبئت  وهى ما ٌلهض اإلاصضع بلى بىٕه باإلاؿدىضاث اإلاؼابِت لصخىخه مً الٌىاجحر ومؿدىضاث الىِل ُو

 .وبىلُصت الخإمحن وقهاصة اإلايكإ، ... بلخ، مم جدضًض حللُماجه الخاصت بالسخب

ألزغ مِابل خُث ًخم بعؾا٘ اإلاؿدىضاث بلى البىٗ الظي ًخلامل مله اللمُل، مم ببضاء حللُماث لدؿلُمها 

ش مخٌّ كلُه لخُاػة البظاجم  .الضًم الٌىعي ؤو في جاٍع

ما ًبضوا لىا ؤن هظه اللملُت اإلاؿماة بالدؿلُم اإلاؿدىضي ال حكٖل طماها مً طماهاث الضًم. التي جِغها في  ٓو

ُل. وهى  مٌترض مم خاالث ؤزغي إلاا لها مً زصىصُت إلاصلخت البىٗ ألهه ال ًخدمل ؤي التزام بىدُجت، ًهى مجغص ٓو

 .وحىص الثِت مله وبحن اللمُل واإلاىعص الخاص به

: الاعخماد اإلاصدىذي:
ً
 ثاهيا

ض خصل كلى اكتراي كالمي ألهه  ٌلخبر الاكخماص اإلاؿدىضي وؾُلت مً وؾاثل الضًم والظمان البىٖي، ُو

 باالثخما
ً
ض ٌؿمى ؤخُاها ن اإلاؿدىضي. ًهى ؤٓثر مؿخسضم في هالبُت البلضان، ٓما ؤن مؿخىي اإلاساػغ ًُه مدضوصة. ُو

وؾاثل الضًم ًلالُت لخإمحن الخباصالث الضولُت. خُث ًخلهض البىٗ الظي ًخلامل مله اللمُل بضًم زمً البظاجم 

اإلاكتراة مً اإلاىعص. كلى قغغ ؤن هظا الالتزام هحر ُابل لإللواء ومكغوغ بدؿلُم اإلاؿدىضاث اإلاخللِت بالُِمت 

 .والصخً
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ما هى ملغوي ؤن كملُت الا  كخماص اإلاؿدىضي جمغ كبر بىٗ مدلي لخؿاب شخص ي او ججاعي للمُل ما، وجٖىن ٓو

 للمبالى 
ً
في اإلاِابل اجصاالث مم كمُل ؤزغ بدؿاب ؤزغ كلى مؿخىي مدلي ؤو صولي. خُث ٌلخبر هظا الىـام طماها

ًبا بكٖل منهجي للملامالث الخاعحُ ض زبدذ ًلالُخه كلى  .تالٕبحرة في البلضان طاث اإلاساػغ اللالُت وهى مؼلىب جٍِغ ُو

 مؿخىي ٓبحر مً اإلالامالث وهى ما ًظمً خّ اإلاؿخىعص واللمُل مً صًم مبلى صخم مم صمان وص٘ى البظاجم.

: خطاب الاعخماد الاحخياطي:
َ
 ثالثا

وهى طمان بىٖي كلى ػلب الىزاثّ ألا٘و لظمان جىٌُظ كِض ؤو التزام. بهه مكابه لالكخماص اإلاؿدىضي مً زال٘ 

لالدؿلُ كٖل طماًها للضًم في خالت جِصحر اإلأى ومً محزجه ؤهه ًخلهض بكٖل نهاجي  .م ؤلاحباعي للمؿدىضاث اإلاخىاًِت َو

ت بىجاح مم  ت كِىص اللمُل الخجاٍع ع اإلاىعص الخاص به ؤي اللمُل. وؤن البىٗ ٓظلٗ ًخإٓض مً بجمام وحؿٍى بخلٍى

ت ت قٓغ ت ؤزغي. ما، والتي جغبؽ الخضماث اإلاالُت واللىحؿدُت لكٓغ  اللمُل مم قٓغ

ت جظمً وؾُلت الضًم وهي مً الظماهاث اإلالم٘ى بها  ٔل هظه الظماهاث اإلاخاخت لضًىا في اإلالامالث الخجاٍع

كلى مؿخىي صولي مما ًدُذ احغاء بصاعة الخىالاث اإلاؿدىضًت والاكخماصاث اإلاؿدىضًت وزؼاباث الاكخماص الاخخُاػُت 

 مباقغة كبر ؤلاهترهذ بإمان جام.

ا للخطىاث الخاليتر 
ً
: ًخم جىظيم عمليت الذفع اإلابصطت وفل

ً
 19:ابعا

 بلضة زؼىاث ٓما ًلي: 20جىحض ػَغ جِىُت
ً
 مً هاخُت كملُت ًخم الضًم الٕتروهُا

اجه. ًِىم بالىِغ ًَى الؼع الظي . 1 ًغهب مؿخسضم ؤلاهترهذ في بحغاء كملُت قغاء كبر ؤلاهترهذ مً ؾلت مكتًر

 .(PSP. Prestataire de Services de Paiement) مؼوص زضمت الضًمؾُلُض جىحيهه بلى زاصم 

                                                           
موقع التجارة  | إنشاء 2018أكتوبر  2بواسطة ؼٌوم دٌفو |   .شرح أنظمة الدفع للتجارة اإللكترونٌة من األلؾ إلى الٌاء19

 .اإللكترونٌة
https://www.mission-internet.fr/2018/10/02/les-systemes-de-paiements-e-commerce-expliques-de-a-a-z/ 

لمختلفة عبر اإلنترنت التً تمت عن طرٌق الخبراء المتخصصٌن تستخدم من ناحٌة تقنٌة قد نجدها بعٌدة عن حلول الدفع ا20
دراستنا القانونٌة لكننً أحببت التنوٌه إلٌها وتفعل عادة عندما ٌحٌن الوقت إلضافة نظام دفع إلى موقع الوٌب الخاص بالعمالء، 

 وهذه األنظمة هً: .نتتوفر العدٌد من الحلول للتجار اإللكترونٌٌ
نظام الدفع الخاص بالبنك: ٌمكنه الذهاب إلى مؤسسة مصرفٌة والتً ستعرض علٌه توقٌع عقد بٌع عن بعد، مما ٌمنحه حالً للدفع  .1

، أو فً شكل MagentoوPrestashopوWoocommerceإما فً شكل وحدات دفع لألنظمة األكثر شٌوًعا، بشكل عام
ا بواسطة مطور ،(API) توثٌق مع خدمات الوٌب ًٌ تتمثل .PHP وهذا ٌعنً مجموعة من الترمٌز لٌتم دمجها فً كود الموقع ٌدو
بشكل عام فً المقدار المعتدل لعموالت المعامالت، من أجل بضعة سنتات ؼالًبا ما ٌنخفض بٌن  PSPمٌزة الحل المصرفً و

، وهً القدرة على عرض شعار بنك فرنسً كبٌر ٪ على سبٌل المثال. مٌزة أخرى ملحوظة 0.3جزء ثابت وجزء متؽٌر بنسبة 
 .على موقع التجارة اإللكترونٌة الخاص به ٌطمئن المعتاد علٌه

الحل اآلخر، الذي أفضله دائًما عند إطالق متجر تجارة إلكترونٌة، هو االنتقال من خالل مزود : نظام الدفع الخاص بمزود مستقل .2
عموالت التً ٌتم تحصٌلها هو فً رأًٌ باهظ لجعله أساسٌاً. ولكن ٌوجد ولكن مقدار الPaypalخدمة مستقل وأشهرها هو

بدٌل رائع عنه. ٌمكن الوصول إلى النظام فً ؼضون دقائق وسٌتمكن موقعك من استالم الدفعات األولى فً ؼضون Stripeنظام
وإثبات هوٌتك بالطبع. مقدار العموالت دقٌقة. سٌتعٌن علٌك بعد ذلك تقدٌم المستندات الداعمة لتتمكن من استرداد المدفوعات  15

أعلى قلٌالً من البنوك التقلٌدٌة ولكنه معتدل إلى حد ما. تم تبسٌط التنفٌذ التقنً قدر اإلمكان بفضل 
 .الجاهزة لالستخدام المجانPrestashopًأوWoocommerceوحدات

االمتدادات" ثم ابحث عن االمتداد الذي ترٌد ، ٌجب أن تذهب إلى عالمة التبوٌب "WordPressعملٌة تركٌب وحدة الدفع: فً  .3
 إضافته. قم بتثبٌت البرنامج المساعد وفعلّه. ثم ٌجب تهٌئتها بالمعلومات األساسٌة.

https://www.mission-internet.fr/2018/10/02/les-systemes-de-paiements-e-commerce-expliques-de-a-a-z/
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ذ الظي ًخم ًُه بكاصة جىحُه مؿخسضم ؤلاهترهذ بلى صٌدت الضًم التي جدخىي كلى الىمىطج، 2 . في هٌـ الُى

م الخجاعة ؤلالٕتروهُت بلى اث كً )مؼوص زضمت الضًم(. ًخم حكٌحر هظه اإلاللىم PSP ًخم ؤًًظا هِل اإلاللىماث مً مُى

 ٘ ى ّ بغوجٔى جبضو  -باليؿبت ألولئٗ الظًً لِـ لضيهم مٌخاح الدكٌحر  -، وهظا ٌلني ؤن هظه اإلاللىماث SSL21 ػٍغ

ام بضون ملنى ّ ملاملت آمىت حلخمض كلى جِىُت ؤما .ٓؿلؿلت مً ألاخغي وألاُع ّ بؼاُت الاثخمان، كً ػٍغ  ؤي كً ػٍغ

SSL ُت كبر خم الخدِّ مً صخت البؼاُت اإلاصًغ خم الخدِّ مً صخت ، ٍو ؤلاهترهذ مم البىٗ اإلاصضع للبؼاُت، ٍو

ّ ػلب عمؼ  .اإلاؼبىق كلى ؿهغ البؼاُت CVV خامل البؼاُت كً ػٍغ

بٌٗ حكٌحر هظه اإلاللىماث وهي  ( le prestataire de service de paiement)مزود خذمت الذفع PSP. ًِىم3

لاملت، وعبما جٌاصُل الكغاء، واؾم اإلاكتري وكىىاهه، وبالؼبم البُاهاث ألاؾاؾُت الالػمت لدسجُل اإلالاملت: مبلى اإلا

ت الباجم  .جدضًض هٍى

ّ زىاعػمُاث ٓكٍ الاخخُا٘(، ًخم بكاصة جىحُه اللمُل بلى 4 .بمجغص حسجُل الضًم )وعبما جدلُله كً ػٍغ

م الخجاعة ؤلالٕتروهُت. ًِىم ّ  PSP مُى م بإن اإلالاملت ُض جم جىٌُظها كً ػٍغ الاجصا٘ بلىىان مدضص بةزؼاع اإلاُى

 .للخاحغ ؤلالٕترووي كملُت البُم -مىصت الخجاعة ؤلالٕتروهُت وهـام اإلاغاُبت ؤلاخصاثُت  -بدُث ٌسجل الىـام 

 ؤلاطار اللاهىوي والعلذي لبطاكت الذفع الالكترووياإلاطلب الثاوي : 

والِاصعة كلى بصضاع  22ؤلالٕتروهُتًخمثل اليكاغ الغثِس ي لٖل ماؾؿت جِىم في مجالها كلى ألاكما٘ والىِىص 

 الىِىص ؤلالٕتروهُت لٖىنها مغزصت، ًهي ماؾؿاث ُاثمت كلى الضًم ولضيها ؤوكؼت جِخصغ كلى جِضًم زضماث الضًم.

مم ؿهىع مصؼلر حضًض ًضعى بسضمت الضًم ًةهىا هدًُِ ؤن اللملُت التي جِىم بها هظه اإلااؾؿاث والبىْى مم 

ًسؼغ بظهً اإلاخلِي ؤنها مجاهُت ٓسضمت جِضم ألحل حؿُحر وحؿهُل ألاكما٘، بال ؤهىا وبالبدث زضمت الضًم وهى ؤ٘و ما 

ٌه الِاهىوي وحضها ؤن اإلااصة ًذ زضمت الضًم بإنها "مجمىكت  L.133-4 كً حلٍغ مً ُاهىن الىِض واإلاا٘ الٌغوس ي كغَّ

ٔاهذ مجاهُت ام ال، بحغاءاث مخٌّ كليها بحن مؿخسضم زضمت الضًم ومؼوص الضًم إلكؼاء ؤمغ صً م" ولم ًمحز ما بطا 

وبن لم جًٕ مجاهُت ًجب كىض اولِاص اللِض مم اللمُل ؤن ًبحن البىٗ ػل ما ًخللّ بمىطىكاث الغؾىم والضًلاث 

                                                           
21

 Secure Sockets Layer (SSL) est un protocole de sécurité qui assure la confidentialité, 
l'authentification et l'intégrité des communications sur Internet. SSL a finalement évolué vers Transport 
Layer Security (TLS). 

النقود اإللكترونٌة هً قٌمة نقدٌة مخزنة فً شكل إلكترونً، بما فً ذلك المؽناطٌسٌة، تمثل مطالبة؛ ٌتم إصداره مقابل تحوٌل 22
ا.قداألموال لؽرض معامالت الدفع. إنه نوع من المكافئ الرقمً للن ًٌ تسمى وحدات النقود اإللكترونٌة وحدات ذات قٌمة تشكل  - .ثان

 .كل منها مطالبة مدمجة فً ورقة مالٌة
Code monétaire et financier. Article L315-1. Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5. I. 
– La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y 
compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds 
aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne 
physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. 
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance 
incorporée dans un titre. 
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ُت مجاهُت، لُدؿنى 23والخبصحر . ولًٕ هإمل هىا ؤن مً طماهاث الضًم ؤن جٖىن زضماث اؾخسضام البؼاُاث اإلاصًغ

ؤزغي مم اكخباع زضمت اإلاصغي  ػصًاص الِىة الكغاثُت لضي اإلاؿتهلٗ مً حهت والباجم مً حهتللجمُم اؾخسضامها وا

هي وكاغ اُخصاصي ًغحم بالٌاثضة كلى البىٗ وكلى اللمالء. ًِض ًخِاض ى البىٗ كمىلت مً اإلادالث التي حلاُض ملها 

إًُض هظه الؼَغ والىؾاثل التي ، مم كضم ج24% مً ُُمت اإلابُلاث التي جمذ بهظه البؼاُت 5% بلى 3بيؿبت مً 

ا  خبظا لى اؾخونى كً الخضمت اإلاضًىكت بسضمت مجاهُت. ًخلامل بها البىٗ مم كمالثه، ٍو

 في زضمت الضًم بخِضًم البىْى بصاعة ألامىا٘ وهى خٕغ كليها، لًٕ الخضا٘و ًصبذ ؤؾهل 
ً
ما هغاه ٓظلٗ ؾلبُا

ل ألامىا٘، وؤٓثر جىاًؿُت متى ُامذ بالضًم باؾخسضام الخؿاباث  ُت للمؿخسضم، ٓما في خالت زضماث جدٍى اإلاصًغ

ًهي مجغص وؾُؽ بحن اإلاغؾل واإلاخلِي. وماؾؿاث الضًم هي ماؾؿاث جغهب كمىًما في جىؾُم زضماتها مً زال٘ 

. ّ الهاجٍ اإلادم٘ى  جِضًم زضماث الضًم، كلى ؾبُل اإلاثا٘ ما اؾخجض مً الضًم كً ػٍغ

 هى 
ً
ؤن ماؾؿاث الىِىص ؤلالٕتروهُت ال ًِخصغ وكاػها كلى جِضًم الخضماث مً الجضًغ الاهخمام به ؤًظا

ّ الهاجٍ  غ زضمت الضًم الالٕترووي كً ػٍغ حر ؤو بصاعة الىِىص ؤلالٕتروهُت واهما ًجب ؤن جًى اإلاخللِت بةصضاع ؤو جًى

خم بكٖل ُاهىوي بر كً اللمالء وبىصىص حل 25اإلادم٘ى مً )اإلادٌـت ؤلالٕتروهُت، الضًم في مىاٍُ الؿُاعاث( ٍو

الكخباعها ماؾؿاث اثخمان جِضم اللضًض مً ألاوكؼت مً بصضاع وبصاعة الىِىص  .وزضمت ألامىا٘ بؼَغ آمىت

ُت التي حكمل جلِي ألامىا٘ مً ألاًغاص، مم زضماث  حر زضماث الضًم، ٓما جِىم باللملُاث اإلاصًغ ؤلالٕتروهُت وجًى

ُت  .الضًم اإلاصًغ

 طُذ ؤلاػاع الِاهىوي واللِضي مً الضًم الالٕترووي باإلاؼلبحن الخالُحن، وهما:بىاًء كلى ما ؾبّ، ؾىِىم بخى 

 

 

 

                                                           
بشأن خدمات الدفع. لقد تم تطبٌقه  2007نوفمبر  13الصادر عن البرلمان األوروبً والمجلس بتارٌخ  EC / 2007/64التوجٌه 23

. وٌتعٌن على البنوك االمتثال اللتزام بإبالغ عمالئها عن أسعارهم على وجه الخصوص، فٌتم تحدٌد 2009نوفمبر  1فً فرنسا منذ 
تطالبان البنوك بإبالغ من القانون النقدي والمالً   L314-13و L312-1-1 األسعار بحرٌة من قبل البنوك. ومع ذلك، فإن المادتٌن

عمالئها بالشروط العامة والتسعٌرٌة المطبقة على العملٌات المتعلقة بإدارة حساب إٌداع أو حساب. الدفع المحتفظ به داخل البنوك 
مؤسسة. ٌجب تقدٌم معلومات عن أسعار وخدمات المنتجات والخدمات المرتبطة بهذه الحسابات عن طرٌق النشر ومن خالل كتٌبات 

 وٌجب إبالغ العمٌل بهذه التؽٌٌرات قبل توقٌع أي عقد  .سعار المتاحة فً الفروعاأل
من قانون المستهلك، ٌقع على عاتق المصرفً واجب إبالغ وتحذٌر العمٌل  L111-1 من القانون المدنً والمادة 1147وفًقا للمادة 

استصواب المعاملة التً ٌرؼب فً تنفٌذها. فواجب تقدٌم  العادي. بتقدٌم المشورة من المصرفً )موظؾ البنك( إبالغ العمٌل بمدى
المشورة هو التزام قانونً ٌقدمه وٌثبته بكل الوسائل، أي أن األمر متروك للمستهلك إلثبات أن المصرفً لم ٌحترم التزامه التعاقدي 

نذار. إذا لم ٌحترم البنك التزاماته من القانون المدنً على البنك واجب اإلعالم والنصح واإل 1147تفرض المادة .أو قد احترمه
 .التعاقدٌة، فٌمكن للمستهلك أن ٌلجأ إلى المحكمة للحصول على تعوٌضات فً حالة الضرر الذي لحق به

 .20م، ص  1999عوض بدٌر الحداد. تسوٌق الخدمات المصرفٌة، البٌان للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  24
. "تقدٌم الخدمات المرتبطة 2003ٌناٌر / كانون الثانً  10من المرسوم الصادر فً  11قد نجد أصال لهذه الفكرة فً المادة 25

 بإصدار أو توفٌر أو إدارة النقود اإللكترونٌة"
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 لذفع الالكتروويبطاكت االفرع ألاول: ؤلاطار اللاهىوي ل

بكٖل كام، جخضازل في هظا اإلاىطىق كضة حؿائالث، جخمدىع خ٘ى الِىاهحن التي حلالج ؤي هؼاق في الضًم 

ٔان حىهغ ؤلاػاع الِاهىوي جٖامل الىصىص وكضم وحىص الالٕترووي مً الىاخُت اللملُت والخؼب ظلٗ ًُما بطا  ُُِت، ٓو

 هٌىاث ُاهىهُت جاصي بلى كضم اخترام ُىاكض الضًم الالٕترووي آلامً.

ٔاهذ البُاهاث الصخصُت للمكتري في بؼاُخه الالٕتروهُت مدمُت بكٖل حُض  ومً بحن هظه ألاؾئلت، هى ما بطا 

ظلٗ ألاؾاؽ الِاهىوي للضًم الالٕترووي؟ؤم ال؟ وهل خضصث الىؾاثل ا  لِاهىهُت للضًم آلامىت بىصىص الِاهىن؟ ٓو

 أوال: الىصىص اللاهىهيت التي حعالج ما ًرد على بطاكت الذفع الالكترووي

لاث الىػىُت الخاصت بالخجاعة ؤلالٕتروهُت هي مجا٘ ؤلاػاع الِاهىوي للضًم كلى  الاجٌاُاث الضولُت والدكَغ

 لي وهىا ؤًظا كلى اإلاؿخىي اإلادلي الِاهىن الؿلىصي والِاهىن الٌغوس ي:اإلاؿخىي الضو 

 اإلاإشصاث والاجفاكاث الذوليت .1

بلع اإلااؾؿاث الضولُت مثل: ُاهىن ألاووؿترا٘ الىمىطجي اإلاخللّ بكإن الخجاعة ؤلالٕتروهُت الصاصع في 

. الخىحُه 1987صٌؿمبر  18، واللجىت الاُخصاصًت ألوعوبا، ولجىت اإلاجمىكت ألاوعوبُت في جىصُاتها الصاصعة في 1996

ُم  1999صٌؿمبر  13ألاوعبي في  "ُاهىن الثِت في الاُخصاص  21/06/2004ؤلالٕترووي. ُاهىن بكإن ؤلاػاع ألاوعوبي للخُى

مي". ش  EC 2002/58الخىحُه  الُغ بكإن ملالجت البُاهاث  2002ًىلُى  12للبرإلاان ألاوعوبي واإلاجلـ ألاوعوبي بخاٍع

الصاصع كً اإلاٌىطُت  EC 2002/77الخىحُه  الصخصُت وخماًت الخصىصُت في ُؼاق الاجصاالث ؤلالٕتروهُت.

ش ألاو  بكإن اإلاىاًؿت في ؤؾىاَ قبٖاث وزضماث الاجصاالث ؤلالٕتروهُت. الخىحُه بكإن  2002ؾبخمبر  16عوبُت بخاٍع

اإلاٌىطُت  . ٓما ؤن.EC (DME2)/  2009/110جم بلوائه بمىحب الخىحُه  EC (DME1)/  2000/46الىِىص ؤلالٕتروهُت 

. الخف هظا اإلااجمغ ألاهمُت 2003ؾبخمبر  16ي بغوٓؿل في ألاوعوبُت، التي ُضمذ هخاثجها في ماجمغ هـمخه اإلاٌىطُت ف

الاُخصاصًت اإلاتزاًضة لهظه اإلالامالث واؾخلغض الخل٘ى الخٕىىلىحُت اإلاسخلٌت التي حؿمذ إلاكولي الضًم واإلاؿخسضمحن 

 .26للبِاء في صضاعة اإلاجغمحن واإلادخالحن

 . اللىاهين الىطىيت2

، مجمىكت 2018ًىاًغ  13اث الضًم، الؿاعي في الاجداص ألاوعوبي مىظ بكإن زضم الثاوي الخىحُه ألاوعوبي ًخظمً

ؼ ؤمً اإلاضًىكاث، والتي جِم طمً ازخصاص بىٗ ًغوؿا كلى اإلاؿخىي  مً ألاخٖام الخىـُمُت التي تهضي بلى حلٍؼ

 .الىػني

ل الخىحُه كلى وحه الخصىص كلى ؤن ًِىم مِضمى زضماث الضًم بةزؼاع بىٗ ًغوؿا  (PSP) ًىص جدٍى

ىق ؤخضار ملُىت  :بُى

                                                           
، المدفوعات اإللكترونٌة: مؤتمر ودراسة المفوضٌة ٌركزان على القضاٌا األمنٌة وتقٌٌم تصورهم 2003سبتمبر  18بروكسل، 26

 .العام
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 للماصة
ً
الىص٘ى بلى خؿاب  PSP مً الِاهىن الىِضي واإلاالي، كىضما ًدـغ مضًغ خؿاب L. 133-17-1 ؤ( جؼبُِا

 بؿبب وص٘ى هحر مصغح به ؤو اخخُالي؛ PSP صًم كبر ؤلاهترهذ ًضًغه بلى ػغي زالث

ا للماصة ًِ ًِىم مِضم زضماث الضًم كلى الٌىع مً الِاهىن الىِضي واإلاالي، كىضما ال  L.133-18 ب( جؼبُ

ع ملاملت صًم هحر مصغح بها كلى ؤؾاؽ ؤهه ٌكدبه في اخخُا٘ اإلاؿخسضم؛  بخلٍى

ابت الضازلُت، الخىاصر ألامىُت  1-249مً ُاهىن الىِض واإلاا٘ واإلااصة  L. 521-10 ج( جؼبُِا للماصة مً ُغاع الُغ

 .الٕبري 

ض ؤلالٕترووي  ؤ(الٌِغة ) زؼاعاث بمىحبًجب ؤلاكالن كً الا  بىاؾؼت مؼوص زضمت الضًم الظي ًخم كبر البًر

 : france.fr-UT@banque-NOTIFICATIONS-2323كلى اللىىان الخالي

لُت في الضًم الالٕترووي ًِض ما هجض ؤن الِاهىن الؿلىصي ُض اهخم مً الىاخُت الدكَغ هجض الٕثحر مً  ٓو

لاث مثل: هـام اإلاللىماث الاثخماهُت اإلايكىع ؾىت   1428وهـام الخلامالث ؤلالٕتروهُت الؿلىصي  10/02/2016الدكَغ

ُت، والثدت بحغاءاث اللمل والخِاض ي ؤمام لجىت الىـغ في  ىاكض كمل لجان اإلاىاػكاث واإلاسالٌاث اإلاصًغ هـ، ُو

ُت في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت ا مسالٌاث هـام اإلاللىماث الاثخماهُت. ٔالت اإلاصًغ لِىاكض اإلاىـمت إلاؼاولت وكاغ الى

 .05/03/2019اإلايكىع ؾىت 

: ًىفر اللاهىن الىلذي واإلاالي في اللاهىن الفروس ي ئطاًرا كاهىهًيا مخطىًرا للغاًت للذفع عً طريم 
ً
ثاهيا

 .البطاكت

ض جم جىُِذ الِاهىن الىِض ً الثاوي وبمىحب الِاهىن الٌغوس ي، ُو ٔان اإلااصة2009ي واإلاالي في ألا٘و مً حكٍغ  . 

L133-4 مً ُاهىن الىِض واإلاالُت "ألهغاض هظا الٌصل: 

. حهاػ ألامان اإلاسصص هى ؤي وؾُلت جِىُت ٌلُنها مؼوص زضمت الضًم إلاؿخسضم ملحن الؾخسضام وؾُلت 1

 كهضجه بلى جىزُِه؛الضًم. يهضي هظا الجهاػ الخاص بمؿخسضم زضمت الضًم واإلاىحىص في 

ام ؤو الغمىػ اإلاكاع بليها إلاؿخسضم زضمت الضًم بىاؾؼت 2 ض مجمىكت مً ألاخغي ؤو ألاُع ِصض باإلالّغي الٌٍغ ًُ  .

ت  مؼوص زضمت الضًم، والتي ًجب كلى مؿخسضم زضمت الضًم جِضًمها مً ؤحل جمٕحن ؤو بكٖل جغآمي جدضًض هٍى

 الضًم الخاص به للملُت الضًم؛ملُىت إلاؿخسضم زضمت الضًم آلازغ ومً خؿاب 

 مً طلٗ ؤو بكٖل جغآمي ، ؤي حهاػ شخص ي ومجمىكت بحغاءاث مخٌّ كليها بحن 3
ً
. وؾُلت الضًم حلني ، بضال

 .27مؿخسضم زضمت الضًم ومِضم زضمت الضًم والتي ًلجإ بليها مؿخسضم زضمت الضًم إلصضاع ؤمغ صًم

                                                           
 .2009نوفمبر  1، منذ 2012فبراٌر  19النسخة سارٌة فً  .L133-4 المادة27
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اهىن الىِض الٌغوس ي بلض طلٗ التزاماث مؼوص الخضمت. باإلطاًت بلى هظه الخٌاصُل الاصؼالخُت، ًدضص ُ

ترجب كلى اإلااصة   L133-15 ٍو
ً
ًجب ؤن ًظمً مؼوص زضمت الضًم الظي ًصضع ؤصاة  -مً الِاهىن الىِضي واإلاالي ؤن "ؤوال

ألشخاص  ،ال ًمًٕ الىص٘ى بليهاL. 133-4 صًم ؤن محزاث ألامان الصخصُت لهظه ألاصاة كلى الىدى اإلادضص في اإلاــــاصة

 .بسالي اإلاؿخسضم اإلاصغح له باؾخسضام هظه ألاصاة

بٌِغتها ألاولى مً الِاهىن اإلاضوي الٌغوس ي، كلى ؤن الٕخابت ؤلالٕتروهُت لها هٌـ الدجُت اإلاإزىط  1316اإلااصة 

نها جام  وخٌـها بكٖل بها في اإلادغعاث الٕخابُت، كلى قغغ ؤن ًخم جدضًض الصخص واإلاصضع بكٖل صُُّ وؤن ًخم جضٍو

 .وطمان طلٗ

: حماًت البياهاث الشخصيت للمشتري 
ً
 ثالثا

ت باالمخثا٘  ّ الاهترهذ بإن جخلهض الكٓغ ت التي جخم كً ػٍغ كاصة ما هجض في ملـم اإلالامالث وألاكما٘ الخجاٍع

ت للِىاهحن واللىاثذ اإلالم٘ى بها ًُما ًخللّ بدماًت البُاهاث، ؤي البُاهاث الصخصُت التي ًغؾلها اإلاكتري وا لظغوٍع

خم اؾخسضامها ًِؽ ألهغاض  ، ٍو
ً
ت حضا لٌخذ خؿابه الصخص ي والاقتراْ في الخضماث. هظه البُاهاث الصخصُت ؾٍغ

ً في مكغوق ما ٔاث ؤو ٓظلٗ لألهغاض ؤلاخصاثُت ؤو الاجصا٘ للمكتًر ٔل هظا  .بصاعة الخؿاب الصخص ي ؤو الاقترا

ت مىظ  ا للىاثذ خماًت البُاهاث اللامت، الؿاٍع ًِ م 2018ماًى  25ًو اهىن خماًت البُاهاث ُع ًىاًغ  6اإلااعر  17-78، ُو

، بط ًدّ للمكتري الىص٘ى بلى البُاهاث الصخصُت اإلاخللِت به وجصخُدها وخظًها، ٓما ًمًٕ للمكتري 1978

ض بلٕترووي. في الِاهىن  ّ بعؾا٘ بٍغ م، طمً ُؿم مسخص ِٓؿم "اجصل بىا" ؤو كً ػٍغ مماعؾت هظا الخّ كلى اإلاُى

م ال ، اللىىان، ُع جب ؤلاكالن كً ؤي ملالجت للبُاهاث الصخصُت )اللِب، الاؾم ألا٘و اثُت. ٍو ٌغوس ي، جىحض ؤهـمت ُو

اث )  Commission nationale de l'informatique et desبؼاُت الضًم، بلخ( بلى اللجىت الىػىُت للمللىماجُت والخٍغ

libertés) ُغاع. تهضي ملالجت البُاهاث الصخصُت بلى حمم اإلاللىماث وال ًمًٕ جىٌُظها بال بلض بصضاع بًصا٘ ؤلا

الصخصُت ؤو حسجُلها ؤو اؾخسضامها ؤو هِلها ؤو هِلها باإلطاًت بلى ؤي اؾخوال٘ للملٌاث ؤو ُىاكض البُاهاث. ؤي 

ا ِت كاصلت ُو هىهُت كملُت ججاعة بلٕتروهُت حلني الامخثا٘ لهظه الِىاكض. ًجب حمم هظه البُاهاث وملالجتها بؼٍغ

ٔاًُت وطاث صلت وهحر مٌغػت ًُما ًخللّ بهظه ألاهغاض. وجىص  دت وقغكُت. ًجب ؤن جٖىن  ألهغاض مدضصة وصٍغ

م  30اإلااصة   2004لؿىت  801اإلالض٘ بالِاهىن كضص  1978ًىاًغ  6اإلااعر في  17-78مً الِاهىن الٌغوس ي الِاهىن ُع

وؾاثل الدكٌحر مجاوي".   ًصغح هظا الىص باؾخسضام كلى ؤن "اؾخسضام  2004.28LCENؤهؿؼـ / آب  6اإلااعر في 

ٔاهذ مذجىػة جِلُضًا  مِضمي الخضماث الخاصحن للىؾاثل الخِىُت التي ججلل مً اإلامًٕ جإمحن جباص٘ البُاهاث التي 

ً البُاهاث ؤو هِلها، مً زال٘ بجاخت  لإلعؾا٘ اللؿٕغي. الوغض الغثِس ي مً هظه الىؾاثل هى طمان ؤمً جسٍؼ

تها ؤو جىزُِها ؤو الخدٕم في ؾالمتهابمٖاهُت   .خماًت ؾٍغ
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 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. 
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في اإلاِابل وعصث الٕثحر مً اإلاىاص في الِاهىن الؿلىصي التي جخىلى خماًت البُاهاث الصخصُت في الالثدت 

ش مثل اإلااصة الخامؿت والثالزىن مم مغاكاة 10/02/2016الخىٌُظًت لىـام اإلاللىماث الاثخماهُت الؿلىصًت اإلايكىع بخاٍع

ُت اإلالم٘ى بها في اإلاملٕت؛ ا٘ ًجىػ ؤلي مً الجهاث ألاه ت اإلاللىماث الاثخماهُت، والِىاكض اإلاصًغ ـمت اإلاخللِت بؿٍغ

ٔاث بما جؼلبه مً بُاهاث ومللىماث  الؿابِت اإلاكاع بليها في اإلااصة الثاهُت والثالثحن مً الالثدت الامخىاق كً جؼوٍض الكغ

واإلاىاص الخالُت وهما اإلااصة الؿابلت والثالزىن التي جىص  .والثدخه الخىٌُظًتاثخماهُت كً اإلاؿتهلٕحن ؤهغاض الىـام 

ٔاث الخاطلت ألخٖام هظا الىـام والثدخه الخىٌُظًت، بًكاء ؤي  كلى: )ًدـغ كلى اإلاىؿٌحن واللاملحن في الجهاث والكغ

هم الخضم ظلٗ اإلااصة الثامىت  ت(.مللىماث اثخماهُت جصل بليهم بدٕم وؿاثٌهم ؤو الاخخٌاؾ بها ختى بلض جٓغ ٓو

ت اإلاللىماث الاثخماهُت كلى آلاحي - 1 :والثالزىن التي جىص كلى: )حؿغي ألاخٖام اإلاكاع بليها في اإلاىاص اإلاخللِت بؿٍغ

ؤي - 2 .اإلاللىماث اللامت، وجٕدؿب اإلاللىماث صٌت اللمىمُت كىض ؤلاكالن كنها ووكغها في وؾاثل ؤلاكالم اإلاسخلٌت

 .ث ؤزغي جدضصها اإلااؾؿت(خاالث ؤو مللىما

غ الخضمت  - 1كلى ؤهه: ) 2019ٓما جىص اإلااصة الخامؿت مً هـام الخجاعة الؿلىصي للام  ما لم ًخٌّ مًى

غ الخضمت الاخخٌاؾ ببُاهاث إلاؿتهلٗ  واإلاؿتهلٗ كلى مضة ؤزغي، وصون بزال٘ بما ًِط ي بـه هــام آزغ، ال ًجىػ إلاًى

جب اجساط الصخصُت ؤو اجصاالجه ؤلالٕتروهُت ب ال في اإلاضة التي جِخظيها ػبُلت الخلامل بالخجاعة ؤلالٕتروهُت، ٍو

 كً خماًت 
ً
ـغ الخضمت مؿاوال ٕـىن مـًى الىؾاثل الالػمت لخماًتها والخٌاؾ كلى زصىصُتها زال٘ مضة اخخٌاؿه بها، ٍو

الجهاث التي ًخلامل ملها  ذ ؾُؼغةالبُاهاث الصخصُت للمؿتهلٗ ؤو اجصاالجه ؤلالٕتروهُـت الـتي جـٕـىن في كهضجه ؤو جد

ِا ألهمُتها.  الئها، وجدضص الالثدت البُاهاث الصخصُت التي ًجب اإلاداًـت كلى زصىصُتها ًو غ 2ؤو مم ٓو . ال ًجىػ إلاًى

الخضمت اؾخلما٘ بُاهاث اإلاؿتهلٗ الصخصُت ؤو اجصاالجه ؤلالٕتروهُت ألهغاض هحر مصـغح لهـا ؤو مؿمىح بهـا، ؤو 

ا لجهـت ؤزـغي، بمِابـل ؤو بضون مِابل الا بمىاًِت اإلاؿتهلٗ الظي جخللّ به البُاهاث الصخصُت ؤو بطا ؤلاًصاح كنهـ

 اُخظذ ألاهـمت طلٗ(.

: ألاشاس اللاهىوي لبطاكت الذفع الالكترووي
ً
 رابعا

هىن لخدضًض ؤصل وؤؾاؽ ألاخٖام الِاهىهُت التي جدٕم بؼاُت الضًم الالٕترووي وبكٖل عثِـ هي ُىاكض الِا

ت الاقتراغ إلاصلخت الوحر،  اث، وهي هـٍغ اإلاضوي بالضعحت ألاولى ومً زم ُىاكض الِاهىن الخجاعي. وهي حكمل كضة هـٍغ

ت الٌٕالت. اللىاحي هجض  ٔالت وهـٍغ ت الى ت الخل٘ى الاجٌاقي، وهـٍغ اء، وهـٍغ ت ؤلاهابت في الًى ت خىالت الضًً، وهـٍغ وهـٍغ

لبؼاُت الضًم الالٕترووي كالُاث بحن ؤػغاًه. الكخباعها ٓبؼاُت ازتركذ  مصضعهً في الِاهىن اإلاضوي الظي حلل

اث كالُت ُاهىهُت زاصت لها هـام  . ولٖل منهً هظه الىـٍغ
ً
اء الخضًثت ؤًظا  لخٖىن وؾُلت مً وؾاثل الًى

ً
خضًثا

ؿتهلٗ ؤو الخاحغ، ُاهىوي زاص بها، وألنها كباعة كً كِىص مبرمت بحن البىٗ اإلاصضع للبؼاُت وخامل البؼاُت ؤو اإلا

ا في اللِض، وكلى ؾبُل اإلاثا٘: هجض في خاالث ما ؤن اللِض اإلابرم بحن الخاحغ والبىٗ   ػًغ
ً
كلما ؤن البىٗ ًٖىن صاثما
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ض جخىضر الصىعة ؤٓثر بضعاؾت الٌغق  اء، وهىالٗ ؤمثلت ٓثحرة كلى طلٗ، ُو ٔالت ؤو ؤلاهابت في الًى جؼبّ كلُه ؤخٖام الى

ٔاآلحي:الثاوي وهى ألاخٖام ا  للِضًت 

 الفرع الثاوي: ألاحكام الخعاكذًت

ىا ؤنها جصضع  ِّ ما ب  كلى اؾخسضام البؼاُاث كلى ازخالي ؤهىاكها، ٓو
ً
 ُاثما

ً
ٌلخبر هـام الضًم الالٕترووي هـاما

ٔاًت الالتزاماث واإلاؿاولُت باخترام اللالُت بحن ؤػغاًها الظًً جغبؽ بُنهم جلٗ اإلالامالث  مً حهت مغزصت جخدمل 

ع البؼاُت والخاحغ ؤو مصضع البؼاُت وخاملها. واللالُاث  ت ًهي طاث اعجباغ كِضي بحن مصّضِّ ت وهحر الخجاٍع الخجاٍع

ٔان اللِض مً التراض ي واإلادل والؿبب، باإلطاًت بلى  اللِضًت بكٖل كام جيكإ بخىاًّ الاًجاب مم الِب٘ى وبةجمام ؤع

حن. وهي لِؿذ مىط ىق هِاقىا وصعاؾدىا ولٕىىا ؾىىضر هظه اللالُاث الخاصت الكغوغ اإلاخٌّ كليها بحن الؼًغ

 بكٖل مبؿؽ.

هـ كلى ؤهه:  1428ًِض بّحن الِاهىن الؿلىصي في اإلااصة اللاقغة مً هـام الخلامالث ؤلالٕتروهُت الؿلىصي 

ابال  .ًجىػ الخلبحر كً ؤلاًجاب والِب٘ى في اللِىص بىؾاػت1) لض اللِض صخًُدا ُو  للخىٌُظ متى الخلامل ؤلالٕترووي، َو

ا ألخٖام هظا الىـام ًِ واخض ؤو  سجل بلٕترووي .ال ًٌِض اللِض صخخه ؤو ُابلُخه للخىٌُظ إلاجغص ؤهه جم بىؾاػت2 .جم ًو

 .ؤٓثر(

آلُت ؤو  مىـىماث بُاهاث بلٕتروهُت . ًجىػ ؤن ًخم الخلاُض مً زال1٘ٓظلٗ اإلااصة الخاصًت ككغة مىه بما ًلي: )

ا للُِام بمثل هظه اإلاهماث بىصٌها ممثلت  اث بلٕتروهُتبُاه مباقغة بحن مىـىمتي ًِ ؤو ؤٓثر جٖىن ملضة ومبرمجت مؿب

ٖىن الخلاُض صخُدا وهاًظا ومىخجا آلزاعه الىـامُت كلى الغهم مً كضم الخضزل اإلاباقغ ألي  كً ػغفي اللِض. ٍو

آلُت وشخص  بُاهاث بلٕتروهُت مىـىمت .ًجىػ ؤن ًخم الخلاُض بحن2 .شخص طي صٌت ػبُلُت في كملُت ببغام اللِض

ٔان ٌللم  ؤهه ًخلامل مم مىـىمت آلُت ؾدخىلى مهمت ببغام اللِض ؤو  -ؤو مً اإلاٌترض ؤهه ٌللم  -طي صٌت ػبُلُت، بطا 

 .جىٌُظه(

حن، بال ؤن الواًت   ووؾاثل حؿخسضم ألهغاض ؤٓبر مً ٔىنها كالُت حلاُضًت بحن ػًغ
ً
ا وكلى اكخباعها ػُغ

اء بال ؤنها ؤًظا ُاثمت كلى  والهضي الظي ؤوحضث مً ؤحله في هاًت ألاهمُت، ًهي مم ٔىنها ؤصاة مً ؤصواث الًى

اء  ظلٗ ٔىؾُلت ًو ت مً زِت وؤماهت ٓو  مم ُىاكض اإلالامالث الخجاٍع
ً
الاثخمان، ووؿعى لدسخحرها لُٖىن الضًم مخىاًِا

 وصًم آمىت.

لىا في خاالث احغاء البُم الٕتروهُا هجض الصُوت الخالُت لٖل م ىاُم ومىصاث البُم الالٕتروهُت وهي: "مُى

م اإلابُلاث كبر ؤلاهترهذ وآمىت  . خُث29 "زاطم لىـام ؤمني ًخم الضًم كبر ؤلاهترهذ كلى مىصت مىٌصلت كً مُى
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 :مثال ذلك: استخدام نظام سوق للدفع اآلمن
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ٓظلٗ، هظا ٌلني ؤن ؾالمت الضًم مظمىهت باؾخسضام الدكٌحر. ٓما ؤن ؤلاحغاءاث اإلاؿخسضمت في اإلالامالث مىسٌظت 

الث الٕبحرة بحن البىْى ؤو جلٗ التي جخم هُابت كً الضًاق الىػنيالُِمت هي هٌ  .30ؿها اإلاؿخسضمت للخدٍى

ُت لللمُل. بل ٌؿخسضم كملُت  ض مً ألامان، ال ٌؿخؼُم الباجم الىص٘ى بلى اإلاللىماث اإلاصًغ للخص٘ى كلى مٍؼ

ت اإلالامالث واإلاللىماث حكٌحر جمغ كبر البىٗ. كاصة ما ًخم جدضًض كملُت الدكٌحر مً زال٘ طمان الخٌاؾ ك لى ؾٍغ

ت بُاهاجٗ  خم ؤًًظا جىٌُظ بحغاءاث ألامان الٌىُت والخىـُمُت لظمان ؤمان وؾٍغ الصخصُت، باؾخسضام جِىُت خضًثت ٍو

ه ؤو الخلٍ ؤو وص٘ى ؤػغاي زالثت هحر مصغح لها بليها.  الصخصُت وكلى وحه الخصىص إلاىلها مً الدكٍى

جدلُل اإلاؿاولُاث اإلاخباصلت للبىٗ وللمخلاُضًً مً الباػً، وكلى وحه لخإمحن وؾاثل الضًم، مً الظغوعي 

 ّ اء بالتزاماتهم، وؤنهم ًضًغون ؤوكؼتهم في ًو الخصىص الخإٓض مً ؤن هظا ألازحر، الظي لضًه الِضعة اإلاالُت للًى

ٔاًُت. ومً هىا جإحي ؤهمُت جدضًض ماقغاث الجىصة وجؼب ُِها بكٖل مىخـم، اللىاثذ وبإن زضمتهم طاث حىصة كالُت و

ت وازخباعها باهخـام. لظلٗ، ًةن البىْى لها مصلخت في  ظلٗ الخإٓض مً ؤن مِضم الخضمت ُض وطم زؼت اؾخمغاٍع ٓو

ا حًُضا  ًِ صمج بحغاءاث جُُِم وؾاثل الضًم هظه في زغاثؽ اإلاساػغ الدكوُلُت الخاصت بها، ألامغ الظي ًخؼلب جيؿُ

. 32غ اإلاؿاو٘ كً وطم هظا اإلالخّ ًُما ًخللّ بةحغاءاث مغاُبت اإلاساػغواإلاضً 31بحن مضًغ اإلاساػغ الدكوُلُت

ُت، والتي ًخم جىٌُظها كبر  باإلطاًت بلى طلٗ، ًِىم البىٗ بةبغام كِىص همىطحُت ألصاء مسخلٍ الخضماث اإلاصًغ

                                                                                                                                                                                     
ٌعتبر نظام الدفع اآلمن فً سوق.كوم أن الدفع لشراء بضائع من الموقع ٌمكن أن ٌتم عبر االنترنت كلٌا أو جزئٌاً من خالل  .1

أو أي طرؾ أخرى للدفع  " COD " أو نقداً عن االستالم ( MyWallet) خواص للدفع تابعة لسوق.كوم تسمى محفظتً
 .ٌوفرها سوق.كوم على الموقع من حٌن آلخرقد 

إن توفٌر سوق.كوم لخدمة الدفع عبر محفطتً أو نقدا عند االستالم هو تسهٌال للمشترٌن إلتمام عملٌات الدفع عبر  .2
 .االنترنت ٌشرؾ علٌها سوق.كوم فً حٌن أن سوق.كوم ال ٌشارك فً عملٌات البٌع والشراء على الموقع

راء على الموقع مستمرة فً كونها تتم وفق عقود ثنائٌة بٌن البائع والمشتري لسلعة معٌنة، جمٌع عملٌات البٌع والش .3
وسوق.كوم لٌس مسؤوالً عن أي عملٌة ال ٌتم استكمالها، و ؼٌر مسؤول عن أي مطالبة تنتج عن أي عقد ٌتم إبرامه بٌن 

 .المشترٌن والبائعٌن
ة أي مستخدم. وعلى البائع والمشتري أخذ الحٌطة والحذر سوق.كوم لٌس علٌه مسؤولٌة تجاه التأكد من مصداقٌ .4

بالتعامالت. وأنت تعلم وموافق على أن سوق.كوم ٌحملك األخطار التً قد تلحق بأموالك ال سمح هللا خالل تجارتك و 
 .الموقع تداوالتك على

30
 MILZA. (P). « La politique économique de Napoléon III », in Napoléon III, Perrin éd, 2004, p 386 et 

s. 
ٌّن مشكالت المهن التشؽٌلٌة والمخاطر المصرفٌة ما ٌلً:31  من األشكال التً تب

 .والسلطة المحلٌة واإلدارة العامة وبنوك االستثمار والخدمات والمشورة الشركات تموٌل :الشركات تموٌل -
 .وأخذ مركز للحساب الخاص والخزٌنة هو نشاط السوق مع مراعاة السوق وبٌع األسهم التفاوض والبٌع: هذا -
 .بنك خاص البطاقات؛ .هو النشاط لألفراد: القرض والودائع التجزئة المصرفٌة: هذا -
 التأجٌر والقروض. ٌوفر التموٌل للصادرات والتجارة؛ :البنك التجاري -
 ... تحوٌل األموال والمقاصة والتسوٌة .للعمالء الخارجٌٌن :الدفع والتسوٌة -

32
 Le règlement (UE) n° 2020/59 relatif aux statistiques de paiement modifiant le règlement (UE) n° 

1409/2013 a été publié au journal officiel de l’Union Européenne. Il est disponible sur le site Internet 
de la BCE à l’adresse suivante. 
: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/consultations/ht
ml/pc_payment_statistics.en.html. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/consultations/html/pc_payment_statistics.en.html.
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/consultations/html/pc_payment_statistics.en.html.
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ُحن ماهلحن للخلا ض كلى جىاًغ مىؿٌحن مصًغ مل مم اللمالء قبٖاث الاجصا٘ ؤلالٕتروهُت. ٓما ًجب كلى البىٗ ؤن ًٓا

 .مً زال٘ هظه الكبٖاث، مم جدضًض ؾاكاث جِضًم هظه الخضماث

حر ؤماهخه مً ُبل  بمىحب الِاهىن الٌغوس ي، ؤوكإ ُاهىن ألامً الُىمي مغصًضا لخإمحن بؼاُاث الضًم، ًخم جًى

ضة الغؾمُت  ِت جىـُمها في مغؾىم وكغ في الجٍغ ش بىٗ ًغوؿا. هظه الهُئت، التي جم جدضًض ػٍغ ، لها 2002ماًى  4بخاٍع

جمثُل مً حمُم ألاػغاي اإلالىُت. وهٕظا ؤٓض الِاهىن وؤوضر صوع بىٗ ًغوؿا مً زال٘ جدضًض صوعه صغاخت في 

ا لىؾاثل الضًم اإلاخاخت للمؿخسضمحن ًِ ا ومخلم ًُ . 33مغاُبت وؾاثل الضًم. في هظا الصضص، ؾُجغي البىٗ ًدًصا مىهج

 .34ىض ُُامه بةحغاء كملُت الكغاء الخثبذ مً بُاهاث الخاحغومً الىاحب باإلاِابل كلى الخاحغ ك

في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت هجض ؤنها اجسظث اخخُاػاث للخص٘ى كلى ؤمً وؾاثل الضًم كلى ؤلاهترهذ مً 

ِت مباقغة وهحر مباقغة. مً الىاخُت  ٔاهذ مىطم زِت لخدُِّ وطمان اإلاضًىكاث بؼٍغ زال٘ بُغاع حهاث زاصت 

خم طمان ؤمً اإلاضًىكاث ؤلالٕتروهُت مً زال٘ الخٌاصُل الخلاُضًت. ًِض هصذ اإلااصة الخاصًت ككغة مً اللملُت، ً

. ًجىػ ؤن ًخم الخلاُض مً زال٘ مىـىماث بُاهاث 1" :هـ، كلى ؤهه 1428هـام الخلامالث ؤلالٕتروهُت الؿلىصي للام 

ا للُِام بمثل هظه اإلاهماث بلٕتروهُت آلُت ؤو مباقغة بحن مىـىمتي بُاهاث بلٕتروهُت ؤو ؤ ًِ ٓثر جٖىن ملضة ومبرمجت مؿب

ٖىن الخلاُض صخُدا وهاًظا ومىخجا آلزاعه الىـامُت كلى الغهم مً كضم الخضزل  بىصٌها ممثلت كً ػغفي اللِض. ٍو

ت . ًجىػ ؤن ًخم الخلاُض بحن مىـىمت بُاهاث بلٕتروه2ُ .اإلاباقغ ألي شخص طي صٌت ػبُلُت في كملُت ببغام اللِض

ٔان ٌللم  ؤهه ًخلامل مم مىـىمت آلُت ؾدخىلى مهمت  -ؤو مً اإلاٌترض ؤهه ٌللم  -آلُت وشخص طي صٌت ػبُلُت، بطا 

 ببغام اللِض ؤو جىٌُظه".

وهىا ًٌهم مً الىص ػاإلاا ؤن الخلاُض ًخم بىؾاثل الٕتروهُت ًةن الخىٌُظ ٓظلٗ ًخم بىؾاثل الٕتروهُت وهى 

ض   عؾمذ البىْى ؾُاؾاتها في الخلامل مم البؼاُاث البىُٕت مثل ًحزا الٕالؾُُٕت،صخُذ وهاًظ ومىخج آلزاعه. ُو

ٔاعص ٓالؾُٗ، ٔاعص الظهبُت، ماؾتر  ما هالخف مسخلٌت في الدؿمُت  ًحزا الظهبُت، ماؾتر  ًحزا الظهبُت جىاًّ، ًهي ٓو

ت في الوغض والهضي الظي ؤصي بلى ب ع الظي ؤوكإها ولٕنها في اإلاِابل مكتٓر حر هظه واإلاصّضِّ بغامها، وكلُه ًةن جًى

ِت صًم خضًثت ؤُغها الِاهىن بخلاُضاث بحن البىٗ ؤو اإلاصغي مم هحره  اء واثخمان وػٍغ حر ؤصاة ًو البؼاُت ما هى بال جًى

اء كً بلض. ًاللالُاث ُاثمت كلى:  ِت آمىت والُِام بالًى ع البؼاُت، لُِىم ألازحر باؾخسضام البؼاُت بؼٍغ البىٗ مصّضِّ

مً هىا ًمًٕ الِ٘ى وبىاًء كلى ما ؾبّ، ؤن كِض الضًم ؤلالٕترووي هى ؤو اإلاكتري خامل البؼاُت، والخاحغ.  واإلاؿتهلٗ

                                                           
33

 Bulletin de la Banque de France. Numéro  101 .mai 2002.  
مع عدم اإلخالل بالتزامات المعلومات األخرى المنصوص علٌها فً ":19التزامات فعلٌة واردة فً المادة  LCEN ٌعط34ً

توفٌر السلع أن ٌضمن لمن ٌقصد  14النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة السارٌة، ٌتعٌن على أي شخص ٌقوم بالنشاط المحدد فً المادة 
 :أو الخدمة لهم سهولة الحصول على الخدمات، الوصول المباشر والدائم باستخدام معٌار مفتوح للمعلومات التالٌة

ا ، اسم شركته ؛ " ًٌ ا ، اسمه واسمه األول ، وإذا كان شخًصا اعتبار ًٌ العنوان الذي تم إنشاؤه فٌه وعنوان برٌده "إذا كان شخًصا طبٌع
إذا كانت تخضع إلجراءات التسجٌل فً سجل التجارة والشركات أو فً دلٌل التجارة ، رقم التسجٌل ورأس "اتفه؛ اإللكترونً ورقم ه

مكرراً ثانٌاً من  286إذا كانت خاضعة لضرٌبة القٌمة المضافة ومحددة برقم فردي تطبٌقاً للمادة "مالها وعنوان مكتبها المسجل؛ 
 إذا كان نشاطه خاضًعا لنظام ترخٌص ، اسم وعنوان السلطة التً أصدرته"."ي؛ قانون الضرائب العام رقم تعرٌفها الفرد
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ّ البؼاُت  كِض بحن الخاحغ والبىٗ بدُث ًمًٕ للخاحغ الىص٘ى بلى الخضماث التي حؿمذ له بِب٘ى اإلاضًىكاث كً ػٍغ

ُت. ًالخاحغ مجهؼ بإصواث وؤحهؼة مثل حهاػ ب ٌؿمذ بةحغاء اإلالامالث ؤو م TPE اإلاصًغ م ٍو آُىت الصغاي آلالي ؤو مُى

خم ابغام كِض لٖل كملُت صًم، ؾىاء بما ًخم صًله بمٖان اإلالاملت  ُت وهي مىطىكىا. ٍو ّ البؼاُاث اإلاصًغ كً ػٍغ

ُامه باإلاضًىكاث  ، ؤو بالضًم إلاا ُام اإلاكتري بؼلبه وابغام كِضه كً بلض ُو
ً
كً بلض بالكغاء مً اإلاخجغ مباقغة مثال

م الؿغي في  ؤًظا، ومً هاخُت ؤزغي ًال بض مً جىاًغ ؤحهؼة الصغاي آلالي إلجمام كملت الضًم التي بمجغص اصزا٘ الُغ

 لخد٘ى الىِىص بلى خؿاب الباجم
ً
ؼي ؤو باإلاالمؿت، ؤو الؼَغ التي وضخىاها ؾابِا ، وبكاصة 35اإلالاملت ؤو اإلاسر الكٍغ

 .شخً اإلادٌـت ؤلالٕتروهُت، وما بلى طلٗ

 الخاجمت

ِت هبحن مً زاللها جلخُص اإلاىطىق مً حهاث مخلضصة جغمي بلى ًهم الىخاثج  ؾإجبم لهظه الخاجمت ػٍغ

 والخىصُاث بأن واخض ٓما ًلي:

:
ً
ًمًٕ جٌؿحر اللىاثّ التي جد٘ى صون اؾخسضام الخجاعة ؤلالٕتروهُت في البلضان الىامُت مً زال٘ كضة  أوال

ا مً كضم جىاًِها مم اإلاىاصٌاث، والؿلىصًت كلى كٕـ الض٘و  ؤؾباب، ُلت الاهخمام بكغاء الؿلم كً بلض زًى

لت الىعي بما ًمًٕ ؤ ن جِضمه جٕىىلىحُا اإلاللىماث والخجاعة الىامُت التي حلاوي مً اهسٌاض مؿخىي صزل الٌغص ُو

ؤلالٕتروهُت والثِاًت وهِص ألاكما٘ اإلاىٌخدت كلى الخوُحر والكٌاًُت. وكلى الغهم مً ؤن البيُت الخدخُت في الض٘و 

ٔاًُت لالجصاالث الؿلُٕت والالؾلُٕت والىص٘ى بلى ؤلاهترهذ جسؼي مكٖلت الخٖلٌت اللالُت  اللغبُت ٔلها ؤصبدذ 

تي الصخصُت لم جًٕ مخىاؾبت ومخلاصلت مم  للىص٘ى بلى ؤلاهترهذ، بال ؤن ألاػغ الِاهىهُت والخىـُمُت كلى خض ملًغ

ذ واكؼذ اللملُاث امخُاػاث واهخمام ؤٓبر.  غث الجهض والُى ابت التي ًو ص٘و ؤوعوبا مً ٓثرة ألاػغ والصالخُاث والُغ

ت الت ي جخم كلى ؤلاهترهذ، ججلل اليؿبت ُلُلت للخلامل ملها، ًلِلت ؤو كضم وحىص ؤهـمت صًم حؿمذ باإلالامالث الخجاٍع

ت  ٓما ؤن اللىامل الثِاًُت للخجاعة ؤلالٕتروهُت كلى ؤلاهترهذ لم جًٕ ؾهلت لضي ٓباع الؿً، كلى كٕـ الٌئاث اللمٍغ

ٔاث اإلاخسصصت في الخجاعة ؤلالٕتروهُت التي جضكم جٕخب مد ظلٗ بٌاَع ٓبحر في كضص الكغ خىي في ًغوؿا مثال.  ٓو

. ومما ال قٗ ؤن اللىاثّ لضي بلع الخجاع باالًخِاع بلى البرمجت وػَغ جصمُم 
ً
بظاكتها باللوت اللغبُت ُلُلت حضا

 اإلاخاحغ ؤلالٕتروهُت.

:
ّ
ض وعصث بلع  ثاهيا ت هحر اإلاغهىب ًيها كلى ؤؾـ كلمُت. ُو جِىم خماًت اإلاؿتهلٗ طض الاجصاالث الخجاٍع

لٕحن بها، وهي ما ُام به مىخضي خَِى ؤلاهترهذ في ًغوؿا بخظٓحر مؿخسضمي ؤلاهترهذ ألاخٖام التي وؿعى بخيبُه اإلاؿته

 بالُِـت والخيبه بما ًلي:

                                                           
معتز نزٌه محمد المهدي. الطبٌعة القانونٌة لبطاقات االئتمان االلكترونٌة والمسؤولٌة المدنٌة الناشئة عنها، دار النهضة العربٌة،  35

 .21، ص 2006القاهرة، 
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اث الصخصُت( بالىِغ ًَى اعجباغ - ُت، واإلالًغ م البؼاُت اإلاصًغ كضم ؤلابالن ؤبًضا كً بُاهاث خؿاؾت مثل )ُع

ض ؤلالٕترووي.  جم بعؾالها كبر البًر

م ُبل بصزا٘ اإلاللىماث اإلاؼلىبت.الخدِّ الضاثم في قٍغ-  ؽ كىىان اإلاخصٌذ مً كىىان اإلاُى

م للىص٘ى بلى الصٌداث ألازغي، ال ؾُما جلٗ التي جخؼلب - الخدِّ الضاثم مً الصٌدت الغثِؿُت للمُى

اث.  ملًغ

ُت كلى ؾبُل اإلاثا٘(، ًجب الخإٓض مً جيكُؽ حكٌحر البُا-  هاثكىض اؾدكاعة اإلاىاُم آلامىت )اإلاىاُم اإلاصًغ

م بـ)  .(http ولِـ بـ https ًجب ؤن ًبضؤ كىىان اإلاُى

ت اإلالىُت )البىٗ الظي جخلامل مله، مؼوص زضمت ؤلاهترهذ الخاص بٗ، بلخ( - في خالت الكٗ، الاجصا٘ بالكٓغ

 مباقغة لإلبالن كً الغؾالت اإلاكبىهت.

: ال بذ مً وضع هلاط هحذد بها ضماهاث الذفع الالكترووي آلامً بالي
ّ
 صبت للمخجر وهي كما ًلي:ثالثا

جبُان مٖان اإلاخجغ ؤلالٕترووي والخىزّ مً وحىصه الٌللي مً جغازُص وؾىابّ، باإلطاًت بلى اؾمه وكىىاهه -

 .ووكاػه

مضي الالتزام بدماًت البُاهاث الصخصُت وزصىصُتها لٖل مؿتهلٗ ٓما ًِغ بىطىح مؿاولُخه الٖاملت في -

 خا٘ مسالٌت ؤخٖام الِاهىن.

مٕىه جِضًم ًجب كل- ى صاخب اإلاخجغ ؤلالٕترووي اخترام حمُم خَِى اإلاؿتهلٗ في الخجاعة ؤلالٕتروهُت، ٍو

 مؼاًا بطاًُت لٕؿب عطا وزِت اإلاؿتهلٗ.

ش كملُت الكغاء والخلاُض في  7مًٕ للمؿتهلٗ اؾترصاص البظاجم ؤو ما ُضمه مِابل الخضمت زال٘ - ؤًام مً جاٍع

اؾخسضام الخضمت ؤو هحر طلٗ، ًخدمل الخاحغ جٖالٍُ وهٌِاث كملُت الاؾترصاص، خالت ًكل اؾخسضام اإلاىخج ؤو كضم 

ا اللِض كلى زالي طلٗ.  ما لم ًخٌّ ػًغ

: ومً جهت البائع، فان لذًه أًضا التزاماث مثل ضمان وجأمين الذفع آلامً بما ًلي:
ً
 رابعا

 ٓما ًجب ؤن ٌكاْع في آلُت الضًم ؤلالٕترووي ببؼاُت الاثخمان.-

خل- ت ٍو هض باخترام ػَغ اؾخسضام البؼاُت، ًخمثل صوعها بكٖل ؤؾاس ي في بصضاع ًاجىعة لٖل ملاملت ججاٍع

 للمؿخسضم كبر بؼاُت الاثخمان.

ُم اإلاالٗ.- ش واإلابلى اإلاؿخدّ وجُى ت اإلاؿخسضم والخاحغ باإلطاًت بلى الخاٍع  ًجب ؤن جخظمً الٌاجىعة هٍى

اجه ًجب جىٌُظ الضًم بؿغكت وبال ؾُساػغ اإلاكتر - ي بالخسلي كً الصٌِت ؤو البدث كً جاحغ آزغ إلاكتًر

 اإلاؿخِبلُت.

 ازباث وحىص ؤمان لىِل البُاهاث واإلاضًىكاث كبر ؤلاهترهذ.-

ؤن ًٖىن الخاحغ ُاصًعا كلى الاخخٌاؾ ببُاهاث اإلاؿتهلٗ، وبالخالي ججىب الخاحت بلى ملء الىمىطج لٖل كملُت -

 .قغاء
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 حل مناشعاث الجسف اللازي بين دول البحس املخوطط أمام محكمت العدل الدوليت

Continental shelf disputes resolution between Mediterranean 

countries before the International Court of Justice 
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 ملخص:

هرا، . طخوال٘ اإلاىازد الؼبُلُت التي جصخس بها ؤكماَ البداز التي جبظؽ طُادتها كليهاآدشاي و احظعى ٔل دولت طاخلُت بلى    

ت التي جبىاها اإلاجخمم الدولي بلد نهاًت الخسب اللاإلاُت الشاهُت مىظت مً اإلاىاشكاث بحن الد٘و  و ُد صاخبذ ظملت حلُحن الخدود البدٍس

الظاخلُت كبر اللالم لم حظلم منها ؤي مىؼِت، بما في ذلٗ مىؼِت البدس اإلاخىطؽ، و التي لجإث ًيها الد٘و اإلاخىاشكت في هالب ألاخُان 

ٔان لها دوز  هـسا للؼابم اإلالِد لللالُت التي ججمم بُنها بلى الِظاء الدولي ممشال بصىزة ؤطاطُت في مدٕمت اللد٘ الدولُت التي 

٘ ما ؤصدزجه مً ؤخٖام و ُسازاث بخصىص مىطىق الجسي الِازي في جىطُذ ملالم اإلاٌهىم، و جصوٍد اإلاجخمم الدولي ؤطاس ي مً خال

ت لخلُحن خدود هره اإلاىاػّ.  باألدواث الظسوٍز

 الجصز. -5ؤلامخداد الؼبُعي؛ -4مبادت اللدالت؛ -3مدٕمت اللد٘ الدولُت؛ -2الجسي الِازي؛ -1 الٖلماث اإلاٌخاخُت:

 

ABSTRACT: 

   Each coastal State seeks to discover and exploit the natural resources that abound in the deep 

seas, and that extend its sovereignty over them. Effectively, the set of maritime boundaries adopted 

by the international community after the end of the Second World War was accompanied by a wave 

of disputes between coastal states across the world from which no region was spared, including the 

Mediterranean region, and which the conflicting countries often resorted to due to the complex 

character of the relationship between them to the international judiciary, represented mainly by the 

International Court of Justice, which played a fundamental role through its judgements and 

decisions on the issue of the continental shelf in clarifying the elements of the concept, and 

providing the international community with the necessary tools to define the boundaries of these 

areas. 

Key words: 1-continental shelf; 2- The International Court of Justice; 3- Principles of justice; 4- 

Natural prolongation; 5- islands 
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 ملدمت:

خظِذ البداز مىر الِدم باهخمام الد٘و هـسا إلاا جىؼىي كلُه مً محزاث حظخٌُد منها هره ألاخحرة، طىاء    

ُخصادي إلاا جخمخم به البداز و كلى اإلاظخىي ؤلاطتراجُجي ؤو اللظٕسي ؤو الظُاس ي، و بشٖل خاص كلى الصلُد الا

ت اإلاخخلٌت مً بترو٘ و هاش. ؤكماُها مً زسواث خُىاهُت و هباجُت و ملدهُت، باإلطاًت بلى  اإلاىازد و اإلاصادز الؼاٍُى

با جظاكٍ للمىاشكاث خ٘ى مىاػّ الجسي الِازي بحن الد٘و الظاخلُت، هره ألاخحرة التي  مالخـت لرلٗ لم ًًٕ هٍس

ت بُنها و بحن هحرها مً الد٘و  جلجإ في هالب ألاخىا٘ بلى الِظاء الدولي مً ؤظل زطم اإلالالم التي حشٖل الخدود البدٍس

ت، جخمحز بلدم الظاخلُت ألاخسي، خاصت بذا ؤخرها بلحن الا  ت، و كلى خالي الخدود البًر كخباز ؤن الخدود البدٍس

 جبادلها، و بخوحرها اإلاظخمس في هالب ألاخُان بٌلل كىامل ػبُلُت، وفي بلع الخاالث بٌلل ؤلاوظان.

ٔان إلاخخلٍ ألاخٖام و آلازاء التي ؤصدزتها جللب مدٕمت اللد٘ الدولُت في هرا اإلاجا٘ دوزا هاما، خُ    ض 

س اإلابادت اإلالم٘ى بها للٌصل في هرا الىىق مً اإلاىاشكاث، ت الٌظل في بزطاء و جؼٍى  بخصىص اإلاىاشكاث البدٍس

 أهميت الدزاطت: 

جىؼىي الدزاطت الساهىت كلى ؤهمُت بالوت و ذلٗ مً هاخُخحن مخمحزجحن؛ ًمً الجهت الِاهىهُت حظلؽ     

ت الِظاثُت لهرا الىىق مً اإلاىاشكاث، طىاء مً  الظىء كلى اإلاٖاهت التي جللبها مدٕمت اللد٘ الدولُت في مجا٘ الدظٍى

جٌاُُاث الدولُت ذاث الصلت، ؤو جٌظحر ألاخٖام التي جىؼىي كليها و اإلاخللِت بخددًد هؼاَ الجسي خُض جؼبُّ الا

، ؤ ما كلى اإلاظخىي اللملي جبحن الدزاطت ألاطع اللملُت اإلالخمد كليها الِازي، و ما ًىجس كىه مً مىاشكاث بحن الد٘و

ها في  في جددًد هؼاَ مىؼِت الجسي الِازي باليظبت للدولت الظاخلُت في خد ذاتها ؤو الد٘و اإلاجاوزة التي حشتٓر

 الظاخل.

 أهداف الدزاطت:

ت، ًمًٕ خصسها     ًُما ًلي: جصبى الدزاطت الساهىت لخدُِّ ظملت مً ألاهداي الجىهٍس

حظلُؽ الظىء كلى مٌهىم الجسي الِازي مً الىاخُت الِاهىهُت، و كلى الصلُد اللملي طُما مً خُض -

ها في جددًد ملالم هره اإلاىؼِت، و الخَِى و الا لتزاماث التي جدىشها ٔل مً الدولت الظاخلُت، و الد٘و التي حشآز

 الظىاخل؛

 ظإلت الجسي الِازي، طىاء كلى الصلُد الدولي ؤو ؤلاُلُمي؛الٕشٍ كً اإلاىـىمت الِاهىهُت التي جىـم م-

ببساش دوز مدٕمت اللد٘ الدولُت في خل هرا الىىق مً اإلاىاشكاث بالىـس بلى ما جخمخم به هره الجهت الِظاثُت -

 خخصاصاث بمىظب هـامها ألاطاس ي.االدولُت مً 

ٔان مىؼُِا ػسح ؤلاشٖالُت الخالُت:   ت العدل الدوليت في حل املناشعاث البحسيت ما مدى نجاعت محكملرلٗ 

 املخعللت بالجسف اللازي في منطلت البحس ألابيع املخوطط؟
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د    كخماد في بكداد هرا اإلاِا٘ كلى ظملت مً اإلاىاهج، للل ؤهمها: اإلاىهج الىصٌي اإلالخمد كلُه في جم الا  ُو

ِا إلاا وزد في هص  طدىاد كلى اإلاىهج جٌاُُاث الدولُت، ٓما جم الا الاطُاَ حلٍسٍ الجسي الِازي، وجددًد مىاصٌاجه ًو

خي بملسض الخؼَس للِظاًا التي حلسطذ لها مدٕمت اللد٘ الدولُت، والتي ؤزحر  كخماد خخصاصها بشإنها، وجم الا االخاٍز

ً كخمدث كليها الجهت الِظاثُت الدولُت في خل هرا الىىق ماؤخحرا كلى اإلاىهج الخدلُلي بخصىص دزاطت ألاطع التي 

 اإلاىاشكاث.

 إلاطاز اللانوني للجسف اللازي في اللانون الدولي للبحاز  املبحث ألاول:

ًخم زطم الخدود بمخخلٍ ؤشٖالها ِٓاكدة كامت مً ُبل ألاًساد و بىظه خاص مً ُبل اإلاظاولحن    

ٔاًت الخاالث كلى ببسام الظُاطُحن بىاًء كلى دزاطاث طابِت م   ٌاُُاث اجاطظت كلى ملؼُاث كلمُت دُُِت جٌض ي في 

بهرا الشإن. جمشل هره اإلابادزة الخؼىة ألاطاطُت التي ال مٌس منها مً ؤظل جىشَم كاد٘ للثرواث الؼبُلُت بحن الد٘و 

، ًلم ًًٕ مً ُالظاخلُت اإلاخجاوزة ؤو اإلاخِابلت. و لٖىن هره الخؼىة جخمدىز ؤطاطا خ٘ى اإلاصالح الا خصادًت للد٘و

ب ؤن جٖىن ؤخد ؤهم مىاػً الخالي كلى الصلُد الدولي، وبالخالي مدل  هخمام ؤكظاء اإلاجخمم الدولي الرًً االوٍس

ت بشٖل كام ىا إلاظالت حلُحن الخدود البدٍس و بصىزة خاصت زطم هؼاَ الجسي الِازي في كدد مً الىصىص  ،جؼُس

)املطلب كخماد كليها مً ؤظل وطم مٌهىم دُُّ للجسي الِازي إلالالم التي ًمًٕ الا الدولُت، خاولذ في بػازها بزطاء ا

َ ألاول( ال٘ مشل هره اإلاىاػّ وطخاو ما كليها مً واظباث بخصىص  ،، و ما ًٖىن للد٘و الظاخلُت اإلالىُت مً خِى

 .)املطلب الثاني(

 حعسيف الجسف اللازي  املطلب ألاول:

ت اإلا    خللِت بالجسي الِازي بشٖل خظاض بلد نهاًت الخسب اللاإلاُت الشاهُت، و لم جصاًدث اإلاىاشكاث البدٍس

حظخثن ؤي مىؼِت مً اللالم. جٌؼً ؤكظاء اإلاجخمم الدولي بزس ذلٗ بلى طسوزة جىـُم هره اإلاظاثل، طىاء مً ؤظل 

ا الصدد جظاكٌذ بًجاد خل مِىم لهره اإلاىاشكاث ؤو مً ؤظل جٌادي وشىب مىاشكاث ممازلت في اإلاظخِبل. و في هر

الجهىد كلى الصلُد الدولي لخددًد هؼاَ الجسي الِازي، طُما كلى اإلاظخىي الِاهىوي، للل ؤبسشها اإلابادزة اإلاخظمىت 

، و التي خا٘و واطلىها بزطاء ملالم مٌهىم الجسي الِازي مً 1982جٌاُُت ألامم اإلاخددة لِاهىن البداز لظىت افي 

ٌه )الٌسق ألا س  لخال٘ الخ ،، و اللىاصس اإلاٖىهت له )الٌسق الشاوي،، باإلطاًت بلى ػبُلخه الِاهىهُت التي ًمًٕ ض لخلٍس ٘و

 جٌاُُت )الٌسق الشالض،.طخخالصها مً مخخلٍ ألاخٖام التي جخظمنها الاا

: الخلٍسٍ الِاهىوي للجسي الِازي   الٌسق ألا٘و

ًٖىن مىطىكا لها، جظاكٌذ ظهىد ؤكظاء ىؼىي كليها، طُما ًُما ًخص الجزاكاث التي ًهـسا لألهمُت التي    

ٍٍ للجسي الِازي؛ و بالٌلل ًالخف في هرا الصدد جٌاوث الىصىص الِاهىهُت الصادزة  اإلاجخمم الدولي لىطم حلٍس

ُاق البدس، و ألازض التي جدصس ملنى الجسي الِازي في: " 1958بهرا الشإن في الدُت، بدًءا باجٌاُُت ظىٍُ للام 
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بدس، في اإلاظاخاث اإلااثُت للشاػئ، الٖاثىت خازط مىؼِت البدس ؤلاُلُمي، و ذلٗ ختى كمّ مئتي الىاُلت جدذ ُاق ال

 متر، ؤو ؤٓثر جبلا للمّ اإلاُاه اإلاخاخمت، و بِدز ما ٌظمذ ذلٗ باطخوال٘ اإلاىازد الؼبُلُت لخلٗ اإلاىاػّ.

ت اإلاخامشلت، اإلاجاوز   .1"ة لشىاػئ الجصز )ب، ُاق البدس، و ألازض التي جدخه في اإلاىاػّ البدٍس

ٔاًت ؤكظاء اإلاجخمم الدولي هـسا لخلدد الا     هخِاداث التي وظهذ له بدٕم لم ًدض ى هرا الخلٍسٍ بةظماق 

طدشماز مً ظهت، و مً ظهت ؤخسي وظبُت اإلالاًحر التي ٌلخمد كليها في جددًد الجسي الِازي، ؤال و هي الِدزة كلى الا 

ٔاًت كلى ُدم اإلاظاواة باكخباز بمٖاهُت حوُحرها و الخإزحر كليها بشٖل ٌظس مً ملُاز اللمّ، و هي ملاًحر ال جظم الد ٘و 

ها الِازي بشٖل شاطم ُد  ُبل الد٘و اإلاخِدمت جٕىىلىظُا. بذ ٌظمذ جدٕم الدولت في الخِىُاث الهىدطُت بمد ظًس

ٔاهذ هحر مخمخلت براث الِدزاث، بل و ُد جادي بلى مى اشكاث في هرا اإلاجا٘ خا٘ ًازس كلى مصالح د٘و الجىاز بن 

جظازب اإلاصالح، ؤما ًُما ًخص ملُاز اللمّ باكخبازه كىصسا ال ًدظم بالشباث، ًالـسوي الجُىلىظُت جدباًً مً 

 .2دولت بلى ؤخسي مما ُد ًٖىن في مصلخت بلع الد٘و كلى خظاب د٘و ؤخسي 

 1958خ٘ى الجسي الِازي لظىت جٌاُُت هخِاداث اإلاىظهت للخلٍسٍ اإلاخبنى في بػاز الاخمل جظاكٍ الا    

ؤكظاء اإلاجخمم الدولي بلى حوُحر اإلاِازبت اإلاخبىاة ؤكاله، و هى ألامس الري زبذ كلُه هاالء في بػاز اإلااجمس الشالض لِاهىن 

 19823البداز اإلاىلِد طىت 
 
 ، و الري ٔ
 
واًس للجسي الِازي ٌظدبلد اإلالاًحر اإلاشاز بليها ؤكاله، ؤخرث بىطم حلٍسٍ م   ل  ل

ت في وطم  ما  3و  76/1التي ظاء في هص مادتها  19824جٌاُُت ألامم اإلاخددة لِاهىن البداز لظىت ابه الد٘و اإلاشآز

وزاء بدسها  ٌشمل الجسي الِازي ألي دولت طاخلُت ُاق و باػً ؤزض اإلاظاخاث اإلاومىزة التي جمخد بلى ما-1 ًلي:"

ت، ؤو في ظمُم ؤهداء الا  ؤلاُلُمي لى كمخداد الؼبُعي إلُلُم جلٗ الدولت البري ختى الؼسي الخازجي للخاًت الِاٍز

مُل بدسي مً خؼىغ ألاطاض التي ًِاض منها كسض البدس ؤلاُلُمي بذا لم ًًٕ الؼسي الخازجي للخاًت  200مظاًت 

ت ًمخد بلى جلٗ اإلاظاًت)...،  الِاٍز

ت للدولت الظاخلُتحشم-3 ت ؤلامخداد اإلاومىز مً الٕخلت البًر و جخإلٍ مً ُاق البدس و باػً  ،ل الخاًت الِاٍز

زجٌاكاث مخؼاولت و ال باػً ازجٌاق، و لٕنها ال حشمل الِاق اللمُّ للمدُؽ بما ًُه مً ألازض للجسي و اإلاىددز و الا 

 ؤزطه".

                                                           
 ما ٌلً: 1958للمادة األولى من اإلتفاقٌة حول الجرف القاري لسنة  ورد فً النص األصلً-1

« For the purpose of these articles, the term “continental shelf” is used as referring (a) to the seabed 
and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a 
depth of 200 meters or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the 
exploitation of the natural resources of the said areas; 
(b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands.” 

، ص 2013حسنً موسى محمد رضوان، القانون الدولً للبحار، الطبعة األولى، مصر، دار الفكر و القانون للنشر و التوزٌع، -2
 .79-78ص، 

 .1982إتفاقٌة األمم المتحدة حول قانون البحار، جنٌف، - 3
 .79حسنً موسى محمد رضوان، المرجع السابق، ص - 4
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ٌاُُت خاولىا ُدز اإلاظخؼاق زطم ملالم الجسي الِازي، و جؤكاله بإن واطعي الا 76ٌظدشٍ مً هص اإلاادة    

  ِ هؼالُا مً الظاخل باججاه اإلاُاه، و بخلبحر آخس هي جلٗ اإلاىؼِت التي جمخد مً اىىا ؤهه جلٗ اإلاظاخت التي ًخم خظابها ب

ٍ كىدما ًصل اللمّ بلى                    الظاخل هدى البدس، بدُض ال جمخد هره اإلاىؼِت بشٖل هحر مخىاه، و بهما جخُى

 .1، متر200مئتي )

 الفسع الثاني: عناصس الجسف اللازي 

طخخالص اللىاصس اإلالخمد كليها في جددًد هؼاَ الجسي اليها ؤكاله ًمًٕ بهؼالُا مً الخلاٍزٍ اإلاشاز ا   

ت في  ىد اإلاشآز جٌاُُاث جبني الاالِازي، و التي ًمًٕ خصسها في الىطم الساهً في زالر كىاصس حشتْر ًيها زئي الًى

اإلارٔىزة آهٌا؛ ًةلى ظاهب اللىصس الجُىمىزًىلىجي الري ًخمشل في البلد الشٕلي للجسي الِازي اإلاىصىص كلُه في 

جٌاُُت ألامم اإلاخددة لِاهىن البداز لظىت امً  3و  76/1و اإلاادة  1958جٌاُُت الجسي الِازي لظىت ااإلاادة ألاولى مً 

 ـهس الخازجي للجسي الِازي، حشمل هره اللىاصس ٓرلٗ:التي جسطم بشٖل كام اإلا 1982

 عنصس املظافت:-أوال

مُل بدسي جددظب مً خؼىغ ألاطاض التي ًِاض  200زؤًىا ًُما طبّ ؤن الجسي الِازي ًمخد بلى مظاًت    

ت بلى  ، هحر ؤهه ًمًٕ ؤن جِسز الدولت الظاخلُت الؼسي الخازجي للخاًت2منها كسض البدس ؤلاُلُمي ِٓاكدة كامت الِاٍز

مُل بدسي، و ٌلخمد في جددًد الخؽ الري ًاخر به ٓمللم في هرا اإلاجا٘ بما خؽ مسطىم ًجمم  200ما ًخجاوش 

% مً ؤُصس مظاًت مً هره 1ؤبلد الىِاغ الخازظُت الشابخت التي ال ًِل طمٗ الصخىز السطىبُت كىد ٔل منها كً 

ِا لخؽ3الىِؼت بلى طٌذ اإلاىددز الِازي  ا مً خاًت  60مسطىم ًجمم هِاغ زابخت ال جبلد ؤٓثر مً  ، و بما ًو مُال بدٍس

طٌذ اإلاىددز الِازي كىد الىِؼت التي ًددر كىدها  ، و في خالت هُاب ؤي ملالم زابخت وواضخت ًددد4اإلاىددز الِازي 

 .5رخدظاب الخؽ كىد ُاكدة هِؼت الخوح  اهدداز كلى ؤن ًبدؤ حوحر خظاض في الا 

كخماد كلى هِاغ خازظُت زابخت في جددًد طٌذ اإلاىددز ججدز اإلاالخـت في هرا الصدد ؤهه كىدما ًخم الا    

ا كً خؼىغ  350ٓثر مً إٌشترغ بإال ًبلد ب‘، 2’و ‘ 1’/ؤ 4)76الِازي ٓما هى مىصىص كلُه في اإلاادة  مُال بدٍس

الُا مً هِؼت جالقي هِاغ مىظىدة في ؤكماَ البداز هؼاألاطاض التي ًِاض منها كسض البدس ؤلاُلُمي، و بما ؤن ًددد 

باطم الدظاوي اللمِي، كلى ؤال ًبلد الظٌذ كً  الاجٌاُُتمتر في خؽ مظخُِم، و اإلاشاز بليها في  2500ًبلى مداها 

 .6مُل بدسي كً هرا الخؽ 100

                                                           
، 7، العدد 4، السنة دراسات إقلٌمٌةالٌونانً على بحر إٌجة فً ضوء القانون الدولً للبحار"، -أحمد، "النزاع التركً ولٌد محمود -1

 .11، ص 2007كانون الثانً 
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  76/1المادة -2
 .1982لسنة  من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار‘1’)أ( 76/4المادة -3
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة ‘2’)أ( 76/4المادة  -4
 .1982)ب( من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  76/4المادة  -5
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  76/5المادة  -6
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 العنصس الجيولوجي:-ثانيا

كخباز كخماد كلى وطاثل جٕىىلىظُت جإخر بلحن الا ًخم الا  وفي خا٘ هُاب اللىامل اإلاظاكدة اإلاشاز بليها ؤكاله   

د ػىلها كً  مُل بدسي جسبؽ بحن  60بخدازُاث اللسض و الؼ٘ى جخجظد في خؼىغ مظخُِمت ًخم زطمها، و ال ًٍص

مُل بدسي جسبؽ بحن هِاغ زابخت  200هِاغ زابخت مخخلٌت كىدما ًمخد الجسي الِازي للدولت اإلالىُت كلى ؤٓثر مً 

هؼالُا مً خؼىغ ألاطاض التي امُل بدسي  200ت كىدما ًمخد الجسي الِازي للدولت اإلالىُت كلى ؤٓثر مً مخخلٌ

 .1ِاض منها كسض البدس ؤلاُلُميً  

 الفسع الثالث: الطبيعت اللانونيت للجسف اللازي 

ذ الر    ي ًإخر به ظاهب جباًيذ آلازاء كلى اإلاظخىي الٌِهي خ٘ى الؼبُلت الِاهىهُت للجسي الِازي؛ ًٌي الُى

ت الا  كخباز الجسي الِازي ما ال حظخؼُم الدولت الظاخلُت ؤن جمازض اطدُالء التي ًخمدىز مٌادها خ٘ى مً الٌِه بىـٍس

ت باكخباز  هوالًتها كلُ ماال هحر مملْى ألخد، هحر ؤهه، و زهم ٔىهه ٓرلٗ ًةن ذلٗ ال ًمىم في ؤي خا٘ مً  هبٖل خٍس

. ٌلخمد ظاهب 2ألاخىا٘ واظب الدولت الظاخلُت اإلالىُت في اخترام خَِى الد٘و اإلاجاوزة ألاخسي في اإلاالخت و الصُد

ت الِسب ؤو الجىاز التي ًٌُد  آخس مً الٌِه الدولي في جإطِع خّ الدولت الظاخلُت كلى الجسي الِازي كلى هـٍس

ملىاها خّ الدولت الشاػئُت باالطخئشاز باإلاىاػّ اإلاجاوزة لظاخلها دون هحرها مً الد٘و ألاخسي باكخباز ؤن هره 

هحر ؤن جؼبُِها كلى ؤزض الىاُم ًىؼىي كلى  ،3مخدادا للٕخلت ألازطُت للدولت الظاخلُتااإلاىاػّ جمشل في هـسهم 

ؼىزة التي جخظمنها بٌلل جظازب اإلاصالح الخخمي الري ًِم في مشل هره الخاالث هدُجت كساُُل ظظُمت مسدها الخ

ت، و هى ألامس الري دًم الِظاء الدولي بلى  ت كلى االومىض الري ًٕخىٍ الىـٍس طدبلاد بمٖاهُت جؼبُّ هره الىـٍس

، خُض جِض ي 1969ؤزض الىاُم بشٖل ما جىصلذ بلُه مدٕمت اللد٘ الدولُت في ُظُت بدس الشما٘ لظىت 

بخصىص الومىض الري ًمع اإلاظإلت بإن كدم دُت اإلاصؼلخاث اإلاظخلملت، طىاء كلى الصلُد الٌِهي في مخخلٍ 

 .4جٌاُُاث و ملاهداث دولُتااإلاالٌاث الصادزة في هرا الصدد، ؤو في بػاز ما زبدذ كلُه الد٘و ًُما جبيخه مً 

 مخداد اللازي تشرككت في ل حلوق وواحباث الدول الظاحليت امل املطلب الثاني:

لدولت ما بدّ كلى ظسي ُازي في ؤي خا٘ مً ألاخىا٘ جمخلها بدَِى مؼلِت كلى هره  الاكترايال ًٌُد    

هخماما بالوا في جىـُم هره اإلاظإلت جٌادًا ألي جظازب في ااإلاىؼِت، بل وباللٕع ًِد ؤولى ؤكظاء اإلاجخمم الدولي 

طخوال٘ هره اإلاىاػّ. و بالٌلل، و باإلطاًت بلى ما جخمخم به الدولت الظاخلُت مً ااإلاصالح الري ُد ًؼسؤ بٌلل 

ها الِازي  ، ًسجب واطلى بجٌاُُت ألامم اإلاخددة لِاهىن البداز بلتزاماٍث جٌسض )الفسع ألاول(خَِى طُادًت كلى ظًس

                                                           
 .1982لقانون البحار لسنة  من إتفاقٌة األمم المتحدة 76/7المادة  -1
، مجلة الدراسات الحقوقٌةمحمدي محمد أمٌن و قوسم الحاج غوثً، "األمتداد القاري على ضوء القانون الدولً الجدٌد للبحار"، -2

 .15-14، ص ص، 2018، 2، العدد 5المجلد 
 .82-81حسنً موسى محمد رضوان، المرجع السابق، ص ص، -3
 للمزٌد حول هذه المسألة:-4

CIJ, affaire du plateau continental de la mer du nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark ; 
République Fédérale d’Allemagne/ Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, recueil des arrêts, 1969, p 30, 
para.30. 
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لخا٘ باليظبت لخّ الد٘و اإلاجاوزة كليها ؤلاُدام كلى بلع الخىاشالث مً شإنها خدمت الصالح اللام الدولي ٓما هى ا

س مشال الٖابالث ت اإلاٌل٘ى  ،في جمٍس و ألاهابِب كبر هره اإلاىاػّ، والتي ججد ؤصلها في ؤهلب الخاالث في ألاكساي الظاٍز

 .)الفسع الثاني(دولُا 

 الفسع ألاول: حلوق الدول الظاحليت

الدولت الظاخلُت ال  هرا اإلاىطىق ؤن  طخِساء مخخلٍ الىصىص الِاهىهُت الصادزة بخصىص اًـهس مً    

ِا لىص اإلاادة  ها الِازي، و بهما جىدصس ًو جٌاُُت الجسي الِازي لظىت امً  2/1جدىش كلى خَِى مؼلِت كلى ظًس

جٌاُُت ألامم اإلاخددة لِاهىن البداز كلى خَِى طُادًت، خُض ظاء في هص هره امً  77/1ؤو مً هص اإلاادة  ،1958

طخغالل اطخكتشافيت و ازض الدولت الظاحليت على الجسف اللازي حلوكا طيادًت ألغساض جماألاخحرة ما ًلي: "

طخوال٘ ا، و مٌاد ذلٗ ؤهه ًدـس كلى ؤي دولت ؤن حظخٕشٍ الجسي الِازي للدولت الظاخلُت ؤو 1"موازده الطبيعيت

. و في هرا 2جِىم برلٗ ًلالمىازدها الؼبُلُت بذا لم جخدصل مظبِا كلى مىاًِت هره ألاخحرة التي زبذ بإنها ال 

ها الِازي االصدد ال ٌلني في ؤي خا٘ مً ألاخىا٘ كدم ُُام الدولت الظاخلُت باطخوال٘ هره اإلاىازد ؤو  طخٕشاي ظًس

طخوال٘ اإلاىازد الؼبُلُت ؤو ا، ٓما ًٌُد مً ظهت ؤخسي ؤن بُدام ؤي دولت ؤخسي كلى 3طِىغ خّ هره ألاخحرة

ً  طخٕشاي الجسي الِازي للدولت ا ادي بلى بزازة مظاولُتها الدولُت باكخبازها مخالٌت الظاخلُت مً دون مىاًِتها 

 .4لِاكدة مً ُىاكد الِاهىن الدولي آلامسة

ها الِازي زبىث خِها في وطم الٖابالث و ًترجب كً الا     كتراي للدولت الظاخلُت بدّ الظُادة كلى ظًس

ها الِازي بهدي الا  ن مظاز 5طخوال٘ الخجازي خؼىغ ألاهابِب اإلاومىزة كلى ظًس ، ٓما ال حظخؼُم ؤي دولت ؤخسي ؤن حلح 

            ،6خؼىغ ؤهابُبها الخاصت كبر الجسي الِازي للدولت الظاخلُت دون الخص٘ى كلى اإلاىاًِت اإلاظبِت لهره ألاخحرة

             ِب التي وطلتها وجِىم برلٗ دون اإلاظاض بىالًت الدولت الظاخلُت التي جمازطها كلى الٖابالث و خؼىغ ألاهاب

ها الِازي ؤو اوحظخخدمها بهدي  طخوال٘ مىازدها، ؤو ختى طمان الدشوُل الِظس إلاا جدىش كلُه مً اطخٕشاي ظًس

ُباثالصؼىاكُت، ؤو ميشأث، ؤو اظصز  التي جمازض كليها الدولت الظاخلُت والًت خالصت، بلُدا كً ؤي جدخل مً  7تٓر

                                                           
 ال ما ٌلً:ورد النصٌن متطابقٌن، حٌث جاء فً نص األولى مث-1

« The coastal State exercices over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it 
and exploiting its natural resources”. 

 .1958نة من إتفاقٌة الجرف القاري لس 2/2و  1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  77/2نص المادتٌن -2
 .22محمدي محمد أمٌن و قوسم الحاج غوثً، "اإلمتداد القاري على ضوء القانون الدولً الجدٌد للبحار"، المرجع السابق، ص -3
سٌد إبراهٌم الدسوقً، الوسٌط فً القانون الدولً العام، الكتاب الرابع: قانون البحار، مصر، دار النهضة العربٌة، دون ذكر سنة -4

 .103النشر، ص 
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  79/1المادة  -5
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  79/3المادة  -6
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  79/4المادة  -7
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ٔاهذ، و بخلبحر آخس  جمازض كليها الدولت الظاخلُت ذاث الظلؼاث التي جمازطها كلى بُلُمها الظسي؛ ًخؼبّ  ؤي ظهت 

بُت و الصخُت...بلخ ُت و الظٍس  .1كليها مشال ُىاهُنها الىػىُت و ؤهـمتها الجمٓس

للدولت الظاخلُت ؤخحرا بدِها في بصداز  1982جٌاُُت ألامم اإلاخددة لِاهىن البداز لظىت اٌلتري واطلى    

ُد جم  هن بالخٌس في الجسي الِازي كىدما ًٖىن لها في ذلٗ ؤي مصلخت، و الجدًس بالرٓس في هرا الصدد ؤهؤلاذ

ا ًِخض ي ألامس باليظبت آلزازه كلى خِا خالصً  ٌلخبر  هرا الخّ بإن جٌاُُاث الدولُت ذاث الصلتكتراي في مخخلٍ الاالا 

التي جِدم كلى هٕرا جصسي بشٖل مخٕسز في بػاز خِها  2البِئت الؼبُلُت طسوزة جىـُمه مً ُبل الدولت الظاخلُت

ّ خٌس ألاهٌاَ بوع الىـس كً افي   .3زجٌاق اإلااء ًَى باػً ألازضاطخوال٘ باػً ؤزاطيها كً ػٍس

 لرزاماث الدولت الظاحليت على الجسف اللازي االفسع الثاني: 

م الجسي الِازي بصىزة هحر مباشسة لخىـُ بػازها التي حلسض في الدولُت جٌاُُاثمخخلٍ الا واطلى جؼَس    

ها الِازي. جخمشل هره الاالتزاماث اإلاىطىكت كلى كاجّ الدولت الظاخلُت في بػاز لال  في: التزاماث ؤطاططخواللها لجًس

طخوال٘ مىازدها الؼبُلُت باإلاداًـت كلى اإلاىازد الخُت، اجلتزم الدولت الظاخلُت ؤزىاء ممازطتها لخِها في ؤن -

 ؛4خال٘ جددًد طلؼاتها اإلادلُت اإلاظبّ لٕمُت الصُد اإلاظمىح بها، بما في ذلٗ في مىؼِت الجسي الِازي طُما مً 

هخٌاق ألامشل باإلاىازد الخُت، و بخلبحر آخس جلتزم الدولت الظاخلُت كىدما ال ًِم كلى الدولت الظاخلُت حصجُم الا -

بها )ؤي الٕمُت اإلاظمىح صُدها بإٓملها،، الظماح للد٘و حظخؼُم ظني الثروة الظمُٕت التي جصخس بها اإلاىؼِت الخاصت 

 ر لتزام الٖاثىاث الخُت دون اإلاىازد اإلالدهُت ؤو هح، و ٌشمل هرا الا5ألاخسي بالخص٘ى كلى ٓمُت الصُد اإلاخبُِت

ت، ؤي اإلاخصلت مادًا بشٖل داثم بِاق ال ت اإلاىظىدة كلى ُاق البدس ؤو جدخه، ؤو هحر ُادزة كلى الخٓس بدس ؤو اإلاخدٓس

 ؛6بباػً ألازض

جلتزم الدولت الظاخلُت باخترام ألاكساي و اإلابادت ألاطاطُت التي ًِىم كليها الِاهىن الدولي للبداز، و الطُما -

ت ؤو في الخحز الجىي في الا لتزام بدّ الد٘و ألاخسي في اإلاسوز البريء ؤو اإلاسوز الخس البدسي ؤو الجىي ًَى اإلاُاه الللٍى

 ؛7لى الجسي الِازي اإلاىؼِت التي حل

خخما٘ ٓبحر في بخدار جلىر بُئي، لرلٗ جلتزم اجخظمً كملُاث الخٌس التي جِدم كليها الد٘و الظاخلُت كلى -

ٔاًت الخدابحر الالشمت لخداش ي مشل هره اإلاخاػس، و اإلاداًـت كلى البِئت بصىزة كامت ، و ما ًِا٘ 1هره ألاخحرة بدبني 

 كملُاث وطم خؼىغ ألاهابِب و الٖابالث و صُاهتها في هره اإلاىاػّ؛ كلىكملُاث الخٌس ًىؼبّ ٓرلٗ  كلى

                                                           
 .1982لسنة من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار  60/2المادتٌن: -1
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  81المادة  -2
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  85المادة  -3
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  61المادة  -4
 .1982 من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 62المادة  -5
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  77/4المادة  -6
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  78المادة  -7
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خترام خّ الد٘و ألاخسي في وطم الٖابالث و ألاهابِب اإلاومىزة التي ًمس خؼها كبر اًِم كلى الدولت الظاخلُت -

مً دون ؤي  ،الجسي الِازي لألولى، ٓما جدترم خِها في صُاهت هره الٖابالث و ألاهابِب كىدما ًِخض ي ألامس ذلٗ

 ؛2جدخل ُد جِدم كلُه في الشاون الداخلُت للشاهُت

جلتزم ؤخحرا الدولت الظاخلُت بخِدًم مدًىكاث مالُت ؤو مظاهماث كُيُت كىدما جِىم باطخوال٘ اإلاىازد هحر -

إلاا  ،الخُت للجسي الِازي ٓما هى الخا٘ باليظبت للملُاث الخىُِب كً مخخلٍ اإلالادن التي ًصخس بها الجسي الِازي 

. و 3مُل بدسي كً خؼىغ ألاطاض التي ًِاض منها كسض البدس ؤلاُلُمي 200ًخم ذلٗ في اإلاىاػّ التي جبلد ؤٓثر مً 

ِت دًلها إلالاًحر مدددة ٓما ًلي:  في هرا الصدد ًخظم جِدًس هره اإلادًىكاث وػٍس

م الخلدًً بلد خمع- طىىاث مً ؤلاهخاط في  جِدم اإلادًىكاث ؤو اإلاظاهماث ٔل طىت كً ٔل ؤلاهخاط في مُى

م ؤلاهخاط؛  مُى

ّ وظبت ماوٍت، ؤي  بخداءً اًِدز اإلابلى ؤو اإلاظاهمت - % مً ُُمت ؤو حجم ؤلاهخاط في 1مً الظىت الظادطت ًو

م الخلدًً؛  مُى

د وظبت هره اإلادًىكاث 1ًظاي بلى هره اليظبت - % كً ٔل طىت الخِت ختى الظىت الشاهُت كشسة كلى ؤال جٍص

 .4%7ً ؤو اإلاظاهماث ك

املبحث الثاني: حل املناشعاث البحسيت املخعللت بالجسف اللازي أمام محكمت العدل الدوليت: 

 حتهاداث اللظائيتعخبازاث النظسيت ول بين ل 

ت في مىؼِت البدس ألابُع اإلاخىطؽ ببداًت مخإخسة و ملِدة؛ و بالٌلل ؤًظذ     ز حلُحن الخدود البدٍس جمح 

سق ًيها بلد الخسب اللاإلاُت الشاهُت في ببسام بلع الا
 

جٌاُُاث اإلاخللِت بهرا الخصىص في اإلاىؼِت اللملُت التي ش

ت بحن د٘و اإلاىؼِت ػوذ كلى ٓثرة ا الىطؼى خال٘ الظبلُىاث مً الِسن اإلااض ي، بال ؤن   إلاىاشكاث خ٘ى الخدود البدٍس

ُت بشٖل الجزاق الداثس بحن  لتها بشٖل ظىهسي، طُما جلٗ التي وشبذ بحن الد٘و في اإلاىؼِت الشُس اللملُت، و كُس

ُا اإلاخىاشكت خ٘ى الجسي الِازي الرلها كالُاث دبلىماطُت ختى، ؤو البطساثُل و لبىان التي ال ججم ي ُىهان و جٓس

ىكت ؤمام مخخلٍ الجهاث الِظاثُت الدولُت اإلاخخصت  ٔان ًُه. ؤدي ألامس الىاُم بدوزه بلى جصاًد الشٖاوي اإلاًس حشتر

للٌصل في هرا الىىق مً اإلاىاشكاث بشٖل ما سجلخه مصالح مدٕمت اللد٘ الدولُت التي جؼَس ُظاتها للمىاشكاث 

ت اإلاخللِت بالجسي الِازي في كدد مً الِظاًا  ٔاهذ إلاىاٌُهم في مخخلٍ هره الِظاًا دوز )املطلب ألاول(البدٍس ، و 

س الِاهىن الدولي للبداز في هرا اإلاجا٘، خُض اكخمدوا في ٔل ُظُت كلى مبدؤ ملحن ؤو مجمىكت مً  خاطم في جؼٍى

                                                                                                                                                                                     
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  79/2المادة  -1
 .1982 من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 87المادة  -2
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  82/1المادة  -3
 .1982من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  82/2المادة  -4
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ِا لخصىصُت ٔل ُظُت  ُت ، بل و خملهم في بلع الخاالث بلى جىؿٍُ كدة ملاًحر في ُظ)املطلب الثاني(اإلابادت ًو

 .)املطلب الثالث(واخدة هـسا لؼابلها اإلالِد 

 خخصاص محكمت العدل الدوليت باملناشعاث البحسيت املخعللت بالجسف اللازي ااملطلب ألاول: مدى 

ًخمشل حلُحن خدود الجسي الِازي مً الِظاًا ألآثر حلُِدا التي ًٖىن ألي ظهت ُظاثُت الٌصل ًيها،    

وذلٗ بالىـس بلى الومىض الري ًٕخىٍ اإلاظإلت؛ بدُض ال ًخم اللشىز في مخخلٍ الىصىص الدولُت التي صدزث بهرا 

٘ كلى هرا ألاطاض كلى الِظاء الدولي الشإن ؤي بشازة لألطالُب الىاظب جؼبُِها مً ؤظل جدُِّ هرا اإلاب خغى. كى 

كخماد كليها في حلُحن خدود هره اإلاىاػّ بىاًء كلى ما ًخمخم به ُظاة هره الجهاث مً ؤظل وطم ملالم ًمًٕ الا 

ٔان إلادٕمت اللد٘ الدولُت دوز بازش في هرا اإلاجا٘، خُض ؤصدز ُظاتها كددا  ت. و لِد  الِظاثُت مً طلؼت جِدًٍس

، ؤو )الفسع ألاول(خخصاصاث ُظاثُت اث و آلازاء خ٘ى مىاشكاث الجسي الِازي بىاًء إلاا خ٘ى لها مً مً الِسازا

ت اخخصاصاث ا خت ا، ؤو ختى طلؼاث في )الفسع الثاني(طدشاٍز ، و التي مشلذ في )الفسع الثالث(جخاذ الخدابحر اإلاُا

 مخخلٍ الخؼىاث التي ؤُدمذ كليها جؼىزا ًللُا في هرا اإلاجا٘.

 خخصاص اللظائيسع ألاول: ل الف

خخصاص مدٕمت اللد٘ الدولُت لِع مخاخا لٖاًت ؤشخاص الِاهىن اججدز ؤلاشازة في البداًت بلى ؤن بزازة    

م دكىي ؤمام الجهت الِظاثُت الدولُت مً ُبل ألاًساد اللادًحن ؤو اإلاىـماث  ،ؤو الهُئاث ،الدولي؛ بذ ال ًمًٕ ؤن جًس

ٔاهذ ػبُلتها، و بهم ٘ ؤًا  ألاكظاء في مىـمت ألامم اإلاخددة، و التي حلخبر لٖىنها  1ا جىدصس هره الصالخُت كلى الدو

ٓرلٗ ؤػساًا في الىـام ألاطاس ي إلادٕمت اللد٘ الدولُت، باإلطاًت بلى الد٘و هحر ألاكظاء في اإلاىـمت الدولُت اللاإلاُت، 

الدولي، و و لًٕ كظى في اإلادٕمت الدولُت بمىظب شسوغ جدددها الجملُت اللامت بىاء كلى جىصُت مً مجلع ألامً 

ّ شسوغ ًظلها  ،الد٘و التي لِظذ ختى كظى في الجهت الِظاثُت الدولُت و التي حلسض هصاكا كلى هره ألاخحرة ًو

 .2ألامً الدولي       مجلع

ججدز ؤلاشازة في هرا الصدد ؤن الىـام ألاطاس ي إلادٕمت اللد٘ الدولُت ال حظدبلد في ؤي خا٘ مً ألاخىا٘    

ىن للجهت ا ت، ػاإلاا ؤن واطلُه ٌلتًر خخصاص الجهت الِظاثُت الدولُت بالىـس في الِظاًا الخاصت باإلاىاشكاث البدٍس

ٔاًت الِظاًا اإلالسوطت ؤمامها مً ُبل ألاػساي اإلاخىاشكت دون      طخصىاء االِظاثُت الدولُت باخخصاص الىـس في 

 .3مظإلت ملُىت

ت؛ و بخلبحر آخس ال ااججاه الِظاًا اإلالسوطت ؤمامها ِٓاكدة كامت  حلخبر والًت مدٕمت اللد٘ الدولُت    خخُاٍز

خخصاص الجهت الِظاثُت الدولُت بخصىص ُظُت ملُىت بال بذا زبذ اججاه بزادة ألاػساي اإلاخىاشكت اًمًٕ بزازة 

                                                           
 .1945من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لسنة  34/1المادة -1
 .1945 من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لسنة 35المادة -2
 .1945من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لسنة  36/1المادة -3
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ٍ زطمي جخخره الد٘و اإلالىُت و ًٌُد ُب٘ى هره ذ مً خال٘ مُى ألاخحرة  لبلىن هرا اإلابخغى، طىاء بشٖل صٍس

باخخصاص مدٕمت اللد٘ الدولُت، ؤو بصىزة طمىُت مً خال٘ جصسي بًجابي ًدبادز كً اإلادعى كلُه في الِظُت 

و مً ذلٗ مشال خظىز ممشلي الدولت اإلادعى كليها  ،مدل هصاق و ًٌُد مىاًِتها باخخصاص الجهت الِظاثُت الدولُت

طخصىاًء كلى اوزد واطلى الىـام ألاطاس ي إلادٕمت اللد٘ الدولُت . ؤ1الجلظاث التي ولِد ؤمام الجهت الِظاثُت الدولُت

ا في الخاالث الخالُت:االِاكدة اللامت باكخباز   خخصاص هره ألاخحرة بظباٍز

لتزاماث حلاهدًت كلى مدٕمت اللد٘ اجٌاَ ألاػساي اإلاخىاشكت كلى بخالت اإلاىاشكاث التي جشىز بُنها بظبب خَس ا-

 ولُت جبرمها بشٖل مظبّ؛الدولُت في بػاز ملاهدة د

 جٌاَ ألاػساي اإلاخىاشكت كلى بخالت مىطىق الجزاق كلى مدٕمت اللد٘ الدولُت؛ا-

ت لهره ألاخحرة ًُما - ذ الد٘و ألاػساي في الىـام ألاطاس ي إلادٕمت اللد٘ الدولُت بِبىلهم الىالًت الجبًر جصٍس

ؤو الخدِّ مً واُلت حشٖل  ،ثل الِاهىن الدوليؤو ؤي مظإلت مً مظا ،ٌلسض كليها مً ُظاًا خاصت بخٌظحر ملاهدة

ا اللتزام دولي؛  خُس

جٌاُُاث الخاصت بةوشاء اإلاىـماث الدولُت اإلاخخصصت التي جىص جٌاُُاث الىصاًت والاااإلاىاشكاث اإلاترجبت كً -

 كلى بخالت هصاكاتها كلى مدٕمت اللد٘ الدولُت؛

 خد ذاتها؛اإلاىاشكاث الخاصت بىالًت مدٕمت اللد٘ الدولُت في -

جٌاُُاث الدولُت اإلاىلِدة جدذ بشساي ألامم اإلاخددة، و التي جخظمً في مدخىاها خل اإلاىاشكاث اإلاىجسة كً الا-

 .2كلى الؼابم الجبري لىالًت مدٕمت اللد٘ الدولُت

 طدتشازي ملحكمت العدل الدوليتخخصاص ل الفسع الثاني: ل 

طدشازي جلٗ الظلؼت اإلامىىخت إلادٕمت اللد٘ خخصاص الا الا  ججدز ؤلاشازة بادت ذي بدء بلى ؤهه ًِصد مً   

، و التي جخص في هالب ألاخُان حًخاثُت خ٘ى اإلاظاثل الِاهىهُت التي الدولُت في جِدًم آلازاء ؤلا  لسطها كليها الد٘و

ًشاز هرا ؤو هؼاَ جؼبُِه، ٓما الجزاكاث التي جشىز بُنها بشإن اإلالنى الري جيظبه للخٕم الصادز في ُظُت ملُىت 

مً  96خخصاص بىاء كلى ػلب مىظه مً الجملُت اللامت و مجلع ألامً الدولي بالشٖل اإلاظخٌاد مً هص اإلاادة الا 

ً السثِظُحن إلاىـمت ألامم اإلاخددة بزازة  جحز واطلىها للجهاٍش  ً خخصاص الجهت الِظاثُت امُشاَ ألامم اإلاخددة التي 

. هرا، و ال جِخصس مٕىت جِدًم الؼلب 3في ًئت ملُىت ؤو مىطىق ملحنالدولُت بشإن ؤي مظالت ُاهىهُت دون خصسها 

كلى الد٘و ؤو ألاظهصة السثِظت إلاىـمت ألامم اإلاخددة )الجملُت اللامت و مجلع ألامً الدولي،، بل جمخد لدشمل ٓرلٗ 

ٔاالث اإلاخخصصت اإلاسجبؼت بها ،طاثس ًسوق الهُئت  .5اإلاخىلت لها ثاخخصاصالتي جِدم كلى ذلٗ في خدود الا  4و الى

                                                           
 .26-25، ص ص، 2011شابو وسٌلة، الوجٌز فً قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولٌة، الجزائر، دار هومة، -1
، ص 2009ة األولى، األردن، دار الثقافة، سهٌل حسٌن الفتالوي وغالب عواد حوامدة، القانون الدولً العام، الجزء الثانً، الطبع -2

194. 
 .1945من مٌثاق األمم المتحدة لسنة  96/1المادة -3
 .1945من مٌثاق األمم المتحدة لسنة  96/2المادة -4
 .1945من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لسنة  65و المادة  1945من مٌثاق األمم المتحدة لسنة  96/2المادة -5
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ت إلادٕمت اللد٘ الدولُت ػبُلتها هحر ؤلالصامُت، بدُض ال ًِم ؤهم الخصاثص اللصُِت باآلزاء الا  ومً    طدشاٍز

ا في ُظُت ما اكلى ؤي ظهت جؼلب زؤًا  لتزام بالخُِد بالىخاثج اإلاخىصل بليها مً ُبل ُظاة الهُئت الِظاثُت اي ؤطدشاٍز

ٔاملت في بجباق ًدىاها ؤو الا الدولُت؛ بذ ًملٗ هاالء الخٍس طدشازي مخىاق كً بجباكها. بال ؤن هرا ال ًجزق كً السؤي الا ت 

خترامه في ؤزوُت مىـمت ألامم اإلاخددة، بل و ًٌترض كلى الد٘و ألاكظاء في اإلاىـمت اُُمخه ألادبُت التي جٌسض 

 .1كخباز مدخىاه ملصمااالدولُت اللاإلاُت 

 ل الدوليت في اجخاذ الخدابيك املؤكختالفسع الثالث: طلطت محكمت العد

طخعجالُت جلجإ اطدشازي و الِظاجي، كلى طلؼت خخصاصيها الا اجدىش مدٕمت اللد٘ الدولُت، و بلى ظاهب    

خت كىدما ال اؿسوي  في بليها طخصىاثُت، و بخلبحر آخس حظخؼُم الجهت الِظاثُت الدولُت اللجىء بلى ألامس بالخدابحر اإلاُا

لتزاماتها الِاهىهُت، و ًٖىن الهدي مً جىؿٍُ مشل هره الظلؼت الخٌاؾ كلى خّ ٔل االد٘و اإلالىُت بجخُِد بخدي 

. و ٌشترغ في هرا الصدد ؤن جِىم بدازة مدٕمت اللد٘ الدولُت بةبالن الد٘و ألاػساي في الِظُت بلى ظاهب 2ػسي

ت اإلاٌل٘ى بلى هاًت صد  .3وز خٕم نهاجي ًٌصل في الِظُت مدل الجزاقمجلع ألامً الدولي، و جبِى هره الخدابحر طاٍز

طخخدام مدٕمت اللد٘ الدولُت إلاشل هره الظلؼت ُظُت هصاق الخدود بحن مالي و بىزُٓىاًاطى، اومً ؤمشلت    

ا التي ؤصدزث في بػازهما ؤمسا بىطم خد لألكما٘ الِخالُت، و  ٔامحرون و هُجحًر ت بحن  ت و البًر و ُظُت الخدود البدٍس

ىاث ألاػساي اإلاخىاشكت، وبرلٗ ًـهس ؤن لجىء اإلادٕمت الدولُت إلاشل هره الظلؼت ال ًمًٕ ؤن ًخم بال كلى باوسخاب ُ

ٍ ؤو   .4حظاق هؼاَ الجزاق ؤٓثر ًإٓثرا ؤطاض مىم جٌاُم اإلاُى

املطلب الثاني: مبادئ حل املناشعاث البحسيت املخعللت بالجسف اللازي أمام محكمت العدل الدوليت في طوء 

 هاداث اللظائيتحتل 

ت كلى ؤهمُت بالوت باليظبت للد٘و الظاخلُت، إلاا جخظمىه البداز مً     جىؼىي كملُت جددًد الخدود البدٍس

هخمام هره الُٕاهاث الدولُت التي جظاكٌذ ظهىدها بلد نهاًت الخسب اللاإلاُت الشاهُت و ما ازسواث مخىىكت خاشث كلى 

جٕىىلىجي الري طهل الخىُِب كً هره اإلاىازد و بٓدشاًها، و بالخالي بطخواللها صاخب هره الخِبت الصمىُت مً جؼىز 

كخماد مً ُبل الد٘و اإلالىُت. و ما ًالخف في هرا الصدد ؤن اإلاشسق الدولي لم ًخلسض بػالُا لألطالُب التي ًجب الا 

ظتهاد الِظاجي إلادٕمت الا  و بشٖل خاص ،ظتهاد الِظاجيالا  كليها في زطم ملالم هره الخدود. للب في هرا اإلاجا٘

                                                           
، ص 2011حسن ٌوسف، المحاكم الدولٌة وخصائصها، الطبعة األولى، مصر، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة،  ٌوسف -1

26. 
 .1945من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لسنة  41/1المادة  -2
 .1945من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لسنة  41/2المادة  -3
القضٌتٌن: مصطفى بن بودرٌو، دور محكمة العدل الدولٌة فً شؤون نزاعات الحدود، مذكرة لنٌل شهادة لإلستزادة حول هاتٌن -4

؛ راجع كذلك: فٌصل عبد 14، ص 2015-2014الماجستٌر، تخصص قانون دولً، جامعة باجً مختار، عنابة، كلٌة الحقوق، 
، ص 1999، دار األمٌن للطباعة و النشر و التوزٌع، ، مصر2الرحمان علً طه، القانون الدولً و منازعات الحدود، الطبعة 

241. 
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ت للجسي الِازي ٓما ًـهس مشال في ُظُت الجزاق الداثس  اللد٘ الدولُت دوزا هاما في بزطاء ُىاكد حلُحن الخدود البدٍس

 .)الفسع الثاني(، ؤو في ُظُت لُبُا طد مالؼت )الفسع ألاول(بحن جىوع طد لُبُا 

 

 طد ليبيا نموذحا(مخداد الطبيعي )كظيت جونع الفسع ألاول: مبدأ ل 

ذ برلٗ بىالًت الدولت وطلذ مدٕمت اللد٘ الدولُت ألاطع الِاهىهُت إلابدؤ الا     مخداد الؼبُعي، واكتًر

ً في ُظُتي  ها الِازي؛ و بالٌلل ٓسطذ الجهت الِظاثُت الدولُت هرا اإلابدؤ في خٕميها الصادٍز الظاخلُت كلى ظًس

مخدادا ػبُلُا إلُلُمها البري اؤٓدث ًيهما ؤن الجسي الِازي ًمشل  اللران 1969الجسي الِازي لبدس الشما٘ لظىت 

جدذ البدس، و ًاخر لخددًد هؼاَ الجسي الِازي في هرا الصدد بملُاز الِسب الجوسافي، و بخلبحر آخس حلُحن الجسي 

ِا للمىاػّ التي جٖىن ؤُسب لظاخلها. ال ًمشل هرا اإلابدؤ في مىـىز ُظاة الجهت الِظاثُت   الِازي للدولت الظاخلُت ًو

الدولُت زهم ذلٗ مبدؤ مؼلِا؛ ًهم ًجدون بإن جؼبُِه ًخخلٍ مً ُظُت بلى ؤخسي و مً مىؼِت بلى ؤخسي، و ؤن 

مخداد الؼبُعي للؼسي آلاخس، ًاإلابدؤ ًمشل في آزازه ًجب ؤن جدصس في خدود ال حظمذ ألي ػسي بالخلدي كلى الا 

ٔاشٍ لخّ ؤصلي، هـسهم مٌه ٔان، و بهما ًىؼىي هرا اإلابدؤ كلى ؤزس  ىما ُاهىهُا ال ًيشإ خِا ظدًدا ألي ػسٍي 

 .1ػبُعي، و مٕدظب بالٌلل مً ُبل الدولت كلى ما مىدخه الؼبُلت مظبِا لهره ألاخحرة

     ُ ٓدث ؤ؛ و 2الشإنىت دالت بهرا ًمشل في هرا الصدد الجزاق الري زاز بحن جىوع و لُبُا خ٘ى الجسي الِازي ك

مخداد الؼبُعي ٔىطُلت في جددًد مىاػّ مدٕمت اللد٘ الدولُت في بػازه كلى الدوز السثِس ي الري ًللبه مبدؤ الا 

ٔاًُت لخلُحن  الجسي الِازي، هحر ؤنها و كلى السهم مما جىؼىي كلُه مً مالثمت مم الهدي اإلاسظى، بال انها جظل هحر 

ٔاهذ الـسوي الجوساًُت هحر مىاطبت الخدود الخاصت بدولت ملُىت اججاه  خَِى دولت ؤخسي بشٖل دُُّ، خاصت بذا 

لىطم هرا اإلابدؤ مدل جؼبُّ. و هى ألامس الري جىصلذ بلُه مدٕمت اللد٘ الدولُت بالٌلل في الِظُت التي ججمم 

حن دكما الدكاءات1982جىوع و لُبُا طىت  ها في الِظُت ، خُض ُظذ بإن الخدالُل الجُىلىظُت اإلاِدمت مً الؼًس

حن اإلاخىاشكحن، و جم الخىصل بلى هره الىدُجت كلى ؤطاض ما االساهىت جبحن بإن اإلاىؼِت حشٖل  مخدادا ػبُلُا للؼًس

 .3في اإلااض ية طدبلاد اإلالؼُاث ذاث الصلت اإلاظخِاامم طسوزة  ،جبِىه ؤوطاق ُاق البدس الساهىت

                                                           
 لتفاصٌل أكثر حول القضٌة:-1

XIAOLU Li, The application on international law principle in practice of the delimitation on continental 
shelf, master of science in maritime affairs (maritime law and policy), world maritime university, 
Sweden, 2013, pp, 19-20. 

 لإلطالع على إدعاءات كل من تونس و لٌبٌا فً القضٌة الراهنة:-2
FELDMAN B. Mark, the Tunisia-Libya continental shelf case: Geographic justice or judicial 
compromise? The American Journal of International law, Vol.77, N°02, 1983, United States of 
America, p 225. 
3
-C. HODGSON Douglas, The Tuniso-Libyan continental shelf case, Case Western Reserve Journal 

of International Law, Vol.16, Issue 01, 1984, p9. 
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 وظىد الهِؼاق واضح في ُاق البدس ًسطم الخدود خلص ُظاة الجهت الِظاثُت الدولُت ؤخحرا بلى ؤهه ال    

ٔان في ظسي ُازي واخد، و ؤن اللىامل الجوساًُت في الِظُت الساهىت هحر  الٌاصلت بحن الدولخحن، وبهما الدولخحن حشتر

حر خخٖام بلى ملأًاًُت لخددًد اإلاىاػّ التي جخص ٔل ػسي مً ألاػساي اإلاخىاشكت، و ؤن الىطم الساهً ًدًم بلى الا 

 .1ؤخسي ًدددها الِاهىن الدولي مً ؤظل جدُِّ هرا اإلابخغى

 الفسع الثاني: مبادئ العدالت )كظيت ليبيا طد مالطت نموذحا(

ها الِازي، خُض     مً بحن ألامشلت البازشة كلى الصلُد اإلاخىطؼي الجزاق الري زاز بحن لُبُا و مالؼت خ٘ى ظًس

كخمادا كلى ادكاءاث ألاػساي اإلاخىاشكت؛ و بالٌلل جاطع لُبُا خِها كلى الجسي الِازي اجمحزث الِظُت بخظازب 

ِا مبدؤ الا  مخداد الؼبُعي بملىاه اإلاادي، و الري ًسطم خدود اإلاىؼِت التي جمازض كليها الدولت الظاخلُت طُادتها ًو

ً  لللىاصس الجوساًُت و الجُىلىظُت التي جخمحز بها اإلاىؼِت، بِىما جدًم ما لخّ الشباث بلملُت لؼت بملُاز اإلاظاًت الري 

د ًيها هؼاَ امخداد الؼبُعي للدم جددًد هؼاَ الجسي الِازي مظدبلدة برلٗ ملُاز الا  جٌاُه بال مم الخاالث التي ًٍص

 .2مُل بدسي  200الجسي الِازي كلى 

كخماد كلى ؤي واخد منهما ًخظمً اإلابدؤًً اإلادًىق بهما مً ُبل ألاػساي اإلاخىاشكت هِاثص ال ٌظمذ الا    

الىص٘ى بلى هخاثج دُُِت، و بالخالي بلى بهصاي ألاػساي اإلاخىاشكت في ؤي ُظُت؛ ًِد خلص ُظاة  مً ؤظل بمٌسده

مخداد الؼبُعي بٌٕسة اإلاظاًت بشٖل مؼلّ هـسا بلى ؤن طدبدا٘ ًٕسة الا امدٕمت اللد٘ الدولُت بإهه مً هحر اإلامًٕ 

ّ ًٕسة اإلاظاًت، لرلٗ مخداد الؼبُعي في خد ذاجالا  ججه هاالء هدى جبني مِازبت اه ًخم جددًده بصىزة ظصثُت كً ػٍس

ُُِت جسمي بلى  ُخض ى ألامس ذلٗ. و بالسظىق بلى الِظُت اكخباز اإلابدثحن مخٖاملحن، بدُض ًؼبّ ٔل واخد منهما ٔلما اجًى

ها مدل الدزاطت اطدبلدث مدٕمت اللد٘ الدولُت كىصس اللىامل الجُىلىظُت في  جددًد خّ ٔل دولت كلى ظًس

حن  ، لرلٗ 3مُل بدسي  200الِازي، ٓما اطدبلدث مبدؤ اإلاظاًت، بدُض ؤن جؼبُِها ال ٌظمذ بإن ًٖىن لٖلخا الؼًس

سة "ًلٌلت"  الصوحرة هحر اإلاظٖىهت في حلُحن  (FILFILA)بكخبرث بإهه، و بمخشاال إلابادت اللدالت، ال بد مً ججاهل ظٍص

حن ا سة جِم كلى ب  الخدود بحن الؼًس سة مالؼت، و ؤن مظاختها جبلى إلاخىاشكحن زهم ؤن هره الجٍص  5لد زالزت ؤمُا٘ مً ظٍص

سة مالؼت ،ُٓلىمتر مسبم  .4و جمشل هِؼت مً الىِاغ اإلالخمد كليها في زطم خؽ ؤطاض ظٍص

                                                           
الدولٌة فً تطوٌر وظٌفة منظمة األمم المتحدة، الطبعة األولى، لتفاصٌل أكثر: ناٌف أحمد صاحً الشمري، دور محكمة العدل -1

 .217-216، ص ص، 2015بٌروت، لبنان، منشورات الحلبً الحقوقٌة، 
 لإلطالع على تفاصٌل إدعاءات األطراف المتنازعة:-2

CIJ, affaire du plateau continental (Jamahiriya Arabe Libyenne/Malte), requête de l’Italie à fin 
d’intervention, arrêt du 21 mars 1984, pp,9-10, para.10. 

 لتفاصٌل أكثر حول المسألة: -3
HUANG Yao and LIAO Xuexia, Natural prolongation and delimitation of the continental shelf beyond 
200mm : Implications of the Bangladesh/Myanmar case, Asian Journal of International Law, Vol.04, 
Issue02, July 2014, p 284. 

لإلستزادة حول الموضوع: سٌد إبراهٌم الدسوقً، الوسٌط فً القانون الدولً العام، الكتاب الرابع: قانون البحار، المرجع السابق، -4
تطوٌر وظٌفة منظمة األمم المتحدة، ؛ راجع كذلك: ناٌف أحمد صاحً الشمري، دور محكمة العدل الدولٌة فً 109-108ص ص، 

 .191المرجع السابق، ص 
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لخاالث ًـهس مً خال٘ ما طبّ ؤن جؼبُّ مبادت اللدالت في جددًد هؼاَ الجسي الِازي جِخض ي في بلع ا   

 كخباز ػبُلت اإلادُؽ الظاثد في مىؼِت ملُىت.جؼبُّ مجمىكت مً اإلابادت جإخر بلحن الا 

 املطلب الثالث: معياز "الطسق العمليت املالئمت"

ٌلخمد ُظاة مدٕمت اللد٘ الدولُت في خل اإلاىاشكاث التي حشىب بحن الد٘و بصىزة كامت، و اإلاىاشكاث    

ت بصىزة خاصت كلى ملاًحر مدددة جاطع كليها ألاخٖام و الِسازاث التي ًخسظىن بها. و في هرا الصدد جؼَس  البدٍس

ت التي ًخمحز هـام خلها بؼابله ش ت اإلاىاُظاة الجهت الِظاثُت الدولُت في ؤٓثر مً مِام بلى مظإلت خصىصُ كاث البدٍس

اإلالِد، و الري ًاخر في بػازه بجملت مً الـسوي الجُىلىظُت، و الجوساًُت، بلى ظاهب كىامل ؤخسي. ًـهس مً خال٘ 

طخِساء الىخاثج التي خسط بها ُظاة مدٕمت اللد٘ الدولُت في كدد مً آلازاء و الِسازاث الصادزة بهرا الشإن ؤن ا

ت بحن دولخحن ؤو ؤٓثر  ، وذلٗ )الفسع ألاول(بلع اإلاىاشكاث جِخض ي جؼبُّ ؤٓثر مً ملُاز واخد لخلُحن الخدود البدٍس

، والري ؤكخمد في خله كلى ظملت 1984بشٖل ما جم الخىصل بلُه في ُظُت الجزاق الري ظمم بحن لُبُا و مالؼت طىت 

 .)الفسع الثاني(مً اللىامل 

 د على الطسق العمليت املالئمتعخمال الفسع ألاول: 

جىصل ُظاة مدٕمت اللد٘ الدولُت في بػاز دزاطتهم إلالٍ ُظُت الجزاق الري ظمم بحن ٓىدا و الىالًاث     

ت لخلُج  ُٕت بخصىص حلُحن الخدود البدٍس ، بلى هدُجت ؤهه ال جىظد ملاًحر ُاهىهُت كادلت (Maine)اإلاخددة ألامٍس

ٔاًت الخاالث، بل بن جىىق الِظاًا و ػابلها اإلالِد ًٌترض كلى مظخىي براتها، و ًخم جؼبُِها بشٖل م ؼلّ في 

الِاهىن الدولي مىاشهت اإلالاًحر اإلاخخلٌت التي جبدو ألآثر مالثمت مم الِظُت مىطىق الدزاطت، و ٌظؼس في هرا الصدد 

ت هحر مخٖاًئت بدظب ما ح للّ ألامس بخلُحن الجسي الِازي ؤو بذا كلى ؤن اإلالاًحر اإلالخمد كليها في حلُحن الخدود البدٍس

ُخصادًت الخالصت؛ ًاإلالاًحر اإلااطظت كلى مبادت ظوساًُت جٖىن مىاطبت حللّ ألامس بخددًد هؼاَ اإلاىؼِت الا

زجباػها بالـىاهس اخخٖاما بلى هرا اإلاىؼّ بلى جددًد ملالم الجسي الِازي بظبب جمخلها بصٌتها الؼبُلُت، و ا

ن و جؼىز هرا الىىق مً اإلاىاػّالؼبُلُت التي جدٕم   .1جٖى 

وفي هرا الصدد ًمًٕ ؤلاشازة بلى اللىامل الجوساًُت التي ؤخر بها ُظاة مدٕمت اللد٘ الدولُت ٓلىامل    

، و اللخان بِىىا ًيها بإن 1969حلُحن خدود الجسي الِازي بالشٖل اإلاالخف في ُظُتي الجسي لبدس الشما٘ كام 

مخدادا ػبُلُا لإلُلُم ألازض ي لهره ألاخحرة، اال ًخجصء مً ؤلاُلُم البري للدولت بمشابخه  الجسي الِازي ًمشل ظصًءا

ووطلىا في ذاث اإلاِام بإن اللىامل الجوساًُت حلخبر كامال ؤطاطُا في حلُحن خدود الجسي الِازي، بدُض ًاخر بلحن 

                                                           
1
-CIJ, Affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine 

(Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 12 octobre 1984 rendu par la Chambre constituée par 
ordonnance de la cour du 20 Janvier 1982, Recueil. 1984, Para.37, p 29. 
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خاصت هحر كادًت في جددًد الجسي الِازي  كخباز في هرا الظُاَ الشٖل اللام للشىاػئ، باإلطاًت بلى ؤي ؿىاهس الا 

ا خاصا لخدُِّ هرا اإلابخغى  .1للدولت، حشٖل هره اللىاصس في هـس ُظاة الجهت الِظاثُت الدولُت ؿًس

ُخصادًت، و لًٕ في هؼاَ ؤٓثر جددًدا؛ و جىدزط طمً الؼَس اللملُت اإلاالثمت اإلاشاز بليها ؤكاله اللىامل الا   

ت في مىؼِت  1984الدولُت كام بالٌلل ُظذ مدٕمت اللد٘  في خٕمها بشإن الِظُت اإلاخللِت بخلُحن الخدود البدٍس

ُٕت بلى ؤن اللىامل الا (Maine)خلُج  ُخصادًت جدخل مٖاهت هامت في كملُت حلُحن بحن ٓىدا والىالًاث اإلاخددة ألامٍس

للجىء بلى مشل هره اللىامل ال ، بال ؤن ا« Georges »خدود الجسي الِازي براث ؤهمُت مصاثد ألاطماْ في خىض 

كخماد كلى هره اللىامل بال بذا ًشلذ اللىامل و ًمًٕ ؤن ًسد بال في ؤطُّ الخدود، و بخلبحر آخس ال ًمًٕ الا 

ٍ لالخخالي في اإلاظخىي الاالا  ُخصادي الٖامً في هالب ألاخُان بحن ألاػساي كخبازاث ألاخسي، و ًٌظس هرا اإلاُى

ُٕت التي اإلاخىاشكت، و الري لم ًىؼ كخبرث ؤهه ال ًٌصل بُنها ًاَز ابّ كلى الجزاق بحن ٓىدا و الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 .2ُخصادي ظىهسي ًرٓس لدظدبلد هره اللىامل مً الخؼبُّا

 اجطبيم الطسق العمليت املالئمت في اللظيت بين ليبيا و مالطالفسع الثاني: 

الجسي الِازي في الِظُت التي هـس ًيها ُظاة مدٕمت اللد٘ كخماد كلى هرا ألاطلىب في حلُحن خدود جم الا    

مخداد الؼبُعي هحر ُابل للخؼبُّ في ، و التي ظملذ ٔل مً لُبُا و مالؼت، و بِىىا ًُه ؤن ملُاز الا 1985الدولُت طىت 

خلُحن هرا الىىق كخماد كليها لالِظُت الساهىت، بال ؤن ذلٗ ال ٌلني في ؤي خا٘ مً ألاخىا٘ هُاب ألاطع التي ًمًٕ الا 

مخداد اطدىاد كلى ػَس كملُت بدًلت جخمشل في الِظُت الساهىت "؛ بذ ًمًٕ جدُِّ ذلٗ مً خال٘ الا 3مً الخدود

ها الِازي جمخد اإلاىؼِت الا ُخصادًت" الري ًدّ ألي دولت طاخلُت ؤن جدكُه، ًالخَِى التي جخمخم بها الدولت كلى ظًس

لُت الثرواث اإلاخىاظدة كلى ُاق البدس و ما جدذ البدس في الخحز الري جمخد لدشمل خظب ُظاة الجهت الِظاثُت الدو 

ٍ الري زبذ كلُه ُظاة مدٕمت به اإلاىؼِت الا ا ُاهىهُت. ال ًٌُد اإلاُى ُخصادًت التي جدىش ًيها الدولت اإلالىُت خُِى

زىان زي، بل ًظل الاُخصادًت الخالصت مٌهىم ٌشمل مٌهىم الجسي الِااللد٘ الدولُت زهم ذلٗ ؤن اإلاىؼِت الا

كخماد كلُه في جددًد ملالم اإلاٌهىمحن ال مخباًىحن، و ما ًؼبّ في الىطم الساهً هى ملُاز اإلاظاًت الري ًجىش الا 

 .4باكخبازه ملُازا زابخا ًؼبّ في ظمُم الخاالث، و بهما ٓـ "ؿسي خاص مهم" و كىصس ؤطاس ي للمٌهىمحن

الِظاثُت الدولُت ظملت مً الـسوي الخاصت لخددًد الجسي هؼالُا مما طبّ ذٓسه الجهت اكخمدث ا   

طخوىاء كً اللىامل الِازي في الِظُت الساهىت. وبالٌلل جىصل ُظاة مدٕمت اللد٘ الدولُت بلى ؤهه ًمًٕ الا 

الجُىلىظُت في جددًد ملالم الجسي الِازي، و ؤهه جُِدا باإلالؼُاث الِاهىهُت التي بدىشة ُظاة الجهت الِظاثُت، 

                                                           
1
 - CIJ, affaire du plateau continental de la mer du nord (République Fédérale 

d’Allemagne/Danemark ; République Fédérale d’Allemagne/ Pays-Bas), Op.cit, Para.19, p22. 
2
 - CIJ, Affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine 

(Canada/Etats-Unis d’Amérique), Op.cit, Para.232, p98. 
3
- CIJ, affaire du plateau continental (Jamahiriya Arabe Libyenne/Malte), Op.cit, Para.36, p 25. 

4
 - CIJ, affaire du plateau continental (Jamahiriya Arabe Libyenne/Malte), Op.cit, Para.50, p32. 
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ها الِازي بلى هاًت ًُ ؼالُا مً طاخل الدولت اإلالىُت بوع اهمُل بدسي ًبدؤ خظابه  200مًٕ للدولت ؤن جمد ظًس

 الىـس كً الخصاثص الجُىلىظُت التي ًمخاش بها ُاق البدس ؤو اإلاىؼِت اإلاىظىدة جدذ ُاق البدس.

كخبازاث الجُىلىظُت في الا  طدبلاداًـهس مً خال٘ ما طبّ ذٓسه ؤن ُظاة مدٕمت اللد٘ الدولُت ُسزوا    

ت ألُالُم الدولخحن، و حلُحن خدود الجسي الِازي بحن لُبُا و مالؼت، ًـلىا الا  كخبازاث الجوساًُت مشل الىاظهت البدٍس

حن الا  ت بحن طىاخل الؼًس خخالي في ػ٘ى ؤظصاء الظىاخل وزُِت الصلت بمىؼِت حلُحن الخدود و اإلاظاًت البدٍس

ا وزُّ الصلت بخلُحن هرا الخدكخباز ؤن اإلاىؼِت الااإلاخىاشكحن ؤخرا بلحن الا   .1ُخصادًت الخالصت جمشل ؿًس

 

 :خاجمت

ت التي     ًـهس مً خال٘ ما طبّ ذٓسه ؤهمُت الدوز الري جللبه مدٕمت اللد٘ الدولُت في خل اإلاىاشكاث البدٍس

في الٌصل في مىاشكاث جخخلٍ باخخالي كخماد كليها ُد جشىز بحن الد٘و الظاخلُت هـسا لوُاب مبادت زابخت ًمًٕ الا 

ٍ الري ًشبذ كلُه ُظاة الجهت  كىامل ال ًد لإلوظان ًيها في هالب ألاخُان، و هى ألامس الري ًٌظس لُىهت اإلاُى

س  ِا إلاا جخًى الِظاثُت الدولُت، هاالء الرًً ًداولىن جإطِع ُىاكتهم في ٔل ُظُت مً الِظاًا اإلالسوطت كليهم ًو

 كخماد كليها في بهصاي ألاػساي اإلاخىاشكت بشٖل كاد٘.ملالم ًمًٕ الا  كلُه ٔل مىؼِت مً

جٌاُُاث الدولُت بخصىص جددًد هؼاَ الجسي الِازي هرا، و ًمًٕ مالخـت الِصىز الري محز مخخلٍ الا   

خاصت في طىء الخؼىز الخٕىىلىجي الري ؤخسشجه بلع الد٘و في مد هؼاَ هره اإلاىؼِت بشٖل هحر  ،دُُّ بشٍٖل 

 مخىاه ػملا في الثرواث التي جصخس بها هره ألاخحرة.

 مً خال٘ ما طبّ ذٓسه جم الخىصل بلى مجمىكت مً الىخاثج، للل ؤهمها:   

في هص مادتها ألاولى،  1958جٌاُُت ظىٍُ للام ا ٍسٍ الجسي الِازي اإلاِدم في بػازكلى السهم مما ًمشله حل-

ٍ الري زبذ كلُه ظاهب مً ؤكظاء اإلاجخمم الدولي مدظما بؼابم وظبي الخخالي اإلالاًحر التي جسجًٕ بليها  ًبِى اإلاُى

ُخصادًت، ومً ٌلخمد كلى اإلالاًحر الجُىلىظُت، ؤو ختى اإلالاًحر هره الد٘و ؤو جلٗ، بحن مً ًإخر باإلالاًحر الا

 وساًُت؛الج

مخدادا لإلُلُم البري للدولت، وبالخالي خاطلا لظُادة هره ألاخحرة، بال اكخباز الجسي الِازي اكلى السهم مً -

ؤن ذلٗ ال ٌلني في ؤي خا٘ مً ألاخىا٘ ؤنها جمازض طلؼت مؼلِت كلى هره اإلاىؼِت؛ ًةلى ظاهب الخَِى التي جخمخم 

ماث، طُما اججاه الد٘و الظاخلُت اإلاجاوزة ٓما هى الخا٘ باليظبت لتزابها كلى هره اإلاىؼِت، جخظم لجملت مً الا

س الٖابالث في هره اإلاىؼِت؛  لخِها في جمٍس

                                                           
1
 - CIJ, affaire du plateau continental (Jamahiriya Arabe Libyenne/Malte), Op.cit, Para.61, pp, 37-38. 
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ت بحن الد٘و - س هـام خل اإلاىاشكاث اإلاخللِت بالخدود البدٍس ا في جؼٍى جللب مدٕمت اللد٘ الدولُت دوزا ظىهٍس

ِازي بصىزة خاصت مً خال٘ جٌظُلها طبل ملُىت في بصىزة كامت، وخل اإلاىاشكاث اإلاخللِت بخلُحن خدود الجسي ال

كخباز خصىصُت ٔل واخدة منها للدظؼحر خل ُظاًا مخخلٌت، ؤخر في بػازها ُظاة الجهت الِظاثُت الدولُت بلحن الا 

 كخماد كلُه.كلى الدوز الخاطم للـسوي الظاثدة في ٔل ُظُت في جددًد اإلالُاز الىاظب الا 

طخخالص بلع الخىصُاث مً شإنها طد الشوساث التي جٕخىٍ اإلاىطىق ٓما اً هؼالُا مما طبّ ذٓسه ًمٕا   

 ًلي:

ٌاُُاث الدولُت التي جم طنها في هرا اإلاجا٘ بلى الِىة ؤلالصامُت التي جٌسض كلى الد٘و الخُِد ججٌخِس الا-

؛ بذ جٌخِس هره ألاخحرة  بإخٖامها، طُما ًُما ًخص ألاطع اإلالخمد كليها في حلُحن الخدود اإلاخىاشق خىلها بحن الد٘و

ا في هـسها حلدًل اكخماد كليها في خا٘ لخدابحر زدكُت ًمًٕ الا  هتهاْ ألاػساي ألخٖامها ذاث الصلت، لرلٗ ًبدو طسوٍز

ت لهرا الىىق مً الخجاوشاث؛الا  جٌاُُاث الدولُت اإلاشاز بليها ؤكاله بةلخاُها بلِىباث جٌسض كلى الد٘و اإلاِتًر

ت - ، لرلٗ ًبدو مىؼُِا جمشل الخؼىة الظسوٍز ألاولى لىٌاذ اإلالاهداث الدولُت ذاث الصلت هي مصادُت الد٘و

حصجُم الد٘و كلى اإلاصادُت كلى الىصىص الدولُت ذاث الصلت مً خال٘ كِد ماجمساث دولُت ٌظؼس في بػازها كلى 

 طسوزة بُدام الد٘و الظاخلُت كلى مشل هره الخؼىة بالىـس بلى اهمُتها؛

جٌاُُاث الدولُت ذاث الصلت وظُما مً خال٘ بدزاط اطالُب ُُاض الجسي الِازي الخدًشت طسوزة حلدًل الا-

التي حلخمد كلى الىطاثل الخٕىىلىظُت الخدًشت ٓخلٗ التي حلخمد كلى الِمس الصىاعي التي جظٌي الدُت كلى كملُت 

ا٘.  جددًد ملالم هره اإلاىاػّ بشٖل ًل 
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أامللخص
ٗخبر زغ٢ا ٞاخكا إلاباصت و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي -مً اهتها٧اث حؿُمت جغج٨بها ٢ىاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ال٣ضؽ بن ما ًجغي آلان في مضًىت  الضولي وال٣اهىن  ٌُ

 ٞغى ؾُاؾتها اإلاسالٟت لل٣اهىن الضولي. بؾغاثُل ، وطل٪ هٓغا إلاداوالثؤلاوؿاوي

غبُت وصولُت، ٖبر الخإ٦ُض ٖلى ال٣ُمت ال٣اهىهُت ل٣غاعاث وهى ما ًخُلب مى٢ٟا ُت، والتي  اإلاخدضة ألامم وآلُاث ٢اهىهُت ٞلؿُُيُت ٖو ب٩اٞت ؤحهؼتها الغثِؿُت والٟٖغ

 ال٣ضؽ ب٣غاع مً ال٨ىِؿذ.ال حٗتٝر بالؿُاصة ؤلاؾغاثُلُت ٖلى مضًىت ال٣ضؽ، وال باإلحغاءاث ؤلاؾغاثُلُت التي تهضٝ بلى حُٛحر الىي٘ ال٣اثم مً زال٫ يم مضًىت 

٣ا الجٟا٢ُت -اإلاخسظة مً ٢بل بؾغاثُل ٦ضولت مدخلت-و٧ل هظه ؤلاحغاءاث في مضًىت ال٣ضؽ   1907لٗام  الهاي حٗخبر باَلت، وال جترجب ٖليها ؤًت آزاع ٢اهىهُت ٞو

 .1949الغابٗت لٗام  حى٠ُ واجٟا٢ُت

٫ بى٣ل الؿُاصة ٖلى الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ال ًم٨ً ؤن ًغجب لؿلُاجه ؤًت خ٣ى١ ؤو آزاع ٖلى خ٤ الؿُاصة ألانلي للكٗب الٟلؿُُ بن ِّ
ني، ألن الاخخال٫ ال ًسى 

٣ا ل٣غاعاث ألامم اإلاخدضة.  ال٣ضؽ بلى الضولت اإلادخلت، ألهه ما٢ذ ومدضوص ألاحل ٞو

 مجلـ الٗاإلاُت؛ ٣ٞض ؤنضع الههُىهُت واؾدىاصا بلى ؤلاحغاءاث ؤلاؾغاثُلُت الباَلت في مضًىت ال٣ضؽ، و٢غاع ؾلُاث الاخخال٫ بًم اإلاضًىت، وبؿبب جإزحر الخغ٦ت

ش  ألامحر٧ي الكُىر ً ألاو٫  23)بخاٍع  بى٣ل الؿٟاعة ألامحر٦ُت بلى ال٣ضؽ.1995ؤ٦خىبغ/حكٍغ
ً
 ( ٢غاعا

ٗخبر هظا ال٣غاع اٖتراٞا مً  صوهالض ب٣غاع الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي يم مضًىت ال٣ضؽ اإلادخلت بلى بؾغاثُل، و٢امذ ؤلاصاعة ألامحر٦ُت بغثاؾت اإلاخدضة الىالًاث وَُ

تراٝ بال٣ضؽ ٖانمت إلؾغاثُل، وه٣ل ؾٟاعتها مً جل ؤبِب بلى ال٣ضؽ. جغامب  بةٖالن ٖؼمها الٖا

ٗخبر مسالٟا لل٣غاعاث الهاصعة ًٖ -بن نضع بالٟٗل-بن هظا ال٣غاع ألامحر٧ي  بكإن ألاعى اإلادخلت ومنها ال٣ضؽ،  ألامً ومجلـ اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ٌُ

غ مىٓمت بحن ؤوؾلى الجٟا١ ومسالٟا  وبؾغاثُل. الٟلؿُُيُت الخدٍغ

أ الاحتالل الاشرائيليالكلماث املفتاحيت: مدينت القدس، الصفارة الامريكيت، 
Summary:    

The grave violations committed by the Israeli occupation forces now in Jerusalem are considered a gross 
violation of the principles and rules of international law and international humanitarian law, due to Israel's attempts to 
impose its policy in violation of international law. This requires a Palestinian, Arab and international legal position and 
mechanisms, by affirming the legal value of the United Nations resolutions in all its main and subsidiary organs, which 
do not recognize Israeli sovereignty over the city of Jerusalem, nor the Israeli measures that aim to change the status 
quo by annexing the city of Jerusalem by a decision of the Knesset. 

All these measures in the city of Jerusalem - taken by Israel as an occupied country - are considered null 
and do not have any legal effects according to the Hague Convention of 1907 and the Fourth Geneva Convention of 1949. 

The Israeli occupation cannot arrange for its authorities any rights or effects on the original right of sovereignty of 
the Palestinian people, because the occupation does not authorize the transfer of sovereignty over Jerusalem to the 
occupied state, because it is temporary and limited in time according to United Nations resolutions. 

And based on the invalid Israeli measures in the city of Jerusalem, the decision of the occupation authorities to 
annex the city, and the influence of the global Zionist movement; The US Senate issued (on October 23, 1995) a decision 
to move the US embassy to Jerusalem. 
This decision is considered a recognition by the United States of the Israeli occupation’s decision to annex the 
occupied city of Jerusalem to Israel, and the US administration headed by Donald Trump announced its intention to 
recognize Jerusalem as the capital of Israel, and to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. 

This decision is considered a recognition by the United States of the Israeli occupation’s decision to annex the 
occupied city of Jerusalem to Israel, and the US administration headed by Donald Trump announced its intention to 
recognize Jerusalem as the capital of Israel, and to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. 

This American decision - if actually issued - is considered to be contrary to the decisions issued by the United 

Nations General Assembly and the Security Council regarding the occupied territories, including Jerusalem, and in 

violation of the Oslo Agreement between the Palestine Liberation Organization and Israel. 

Key words: Jerusalem, the US embassy, the Israeli occupation 
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ش ال٣ضؽ بلى ؤ٦ثر مً زمؿت آالٝ ؾىت، وؤَل٣ذ ٖليها ألامم التي ؾ٨ىتها ؤؾماء مسخلٟت، ٣ٞض  ًغح٘ جاٍع

الُم، وحٗني مضًىت الؿالم، وحٗض مضًىت قالظًً هاحغوا بليها في ألال٠ الثالثت ٢بل اإلاُالص اؾم ؤوع ؤَل٤ ال٨ىٗاهُىن 

 للىبىاث، ٣ٞض جىاوبذ 
ً
ىا  للىحي ومَى

ً
سها مهبُا ال٣ضؽ مً ؤ٢ضم مضن الٗالم، ٣ٞض ٧اهذ زال٫ ٢ؿم ٦بحر مً جاٍع

ت ٖلى اخخاللها.  ألامم في الؿُُغة ٖليها، وجباصلذ الجُىف اإلاخهاٖع

ولل٣ضؽ وي٘ صًني ممحز لضي مٗخى٣ي الضًاهاث اليهىصًت واإلاؿُدُت وؤلاؾالمُت، وهظه الهبٛت الٗاإلاُت 

سُت بلى صولت ٞلؿُُيُت وصولت بؾغاثُلُت، م٘ الاخخٟاّ  للمضًىت او٨ٗؿذ ٖلى ٢غاع الجمُٗت بخ٣ؿُم ٞلؿُحن الخاٍع

 بال٣ضؽ ٨٦ُان مؿخ٣ل ومىٟهل.

لت  ٖلى الضو٫ لى٣ل ؾٟاعاتها بلى ال٣ضؽ؛ في خحن ٌٗخبر الٟلؿُُيُىن ٣ٞض يُٛذ بؾغاثُل مىظ ٞترة ٍَى

و٦ثحرون مً اإلاجخم٘ الضولي ال٣ضؽ الكغ٢ُت ٖانمت لضولت ٞلؿُُيُت في اإلاؿخ٣بل. الىالًاث اإلاخدضة هي مً يمً 

ً ؾىت. ل و٢بل ؤ٦ثر مً ٖكٍغ  الضو٫ التي ها٢كذ مىيٕى ه٣ل ؾٟاعتها في بؾغاثُل بلى ال٣ضؽ مىظ ػمً ٍَى

٩ي صوهالض  ٩ي لالخخال٫ الههُىوي مىظ مجيئ الغثِـ الخالي ألامٍغ اصة حجم الاهدُاػ ألامٍغ  ٍػ
ً
و٢ض ٧ان واضخا

 ؤن جغامب ًىىي حُُٗل الضولت الٟلؿُُيُت، ٞهى ال ٌٗتٝر بىحىص ٢ًُت ٞلؿُُيُت ؤو 
ً
جغامب بلى الخ٨م، و٧ان واضخا

 خل صولخحن.

٩ي صوهالض جغامب في  اٖتراٞه بال٣ضؽ ٖانمت لضولت الاخخال٫  ٧2017اهىن ألاو٫  6و٢ض ؤٖلً الغثِـ ألامٍغ

 إلاا له مً او٩ٗاؾاث ٖلى بم٩اهُت الخىنل بلى خل 
ً
ٗخبر هظا ال٣غاع زُحرا ٨ُت بليها، َو ؤلاؾغاثُلي وه٣ل الؿٟاعة ألامٍغ

 ٖاص٫ لل٣ًُت الٟلؿُُيُت.

 ؤهمُت الضعاؾت:

 جٓهغ ؤهمُت الضعاؾت مً زال٫: 

نُت ويٗها في اإلاٟاوياث و٢ًاًا الخل النهاجي بحن الٟلؿُُيُحن ؤهمُت مضًىت ال٣ضؽ وزهى  ●

 وؤلاؾغاثُلُحن. 

تراٝ بمضًىت ال٣ضؽ ٖانمت لضولت الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ٌٗخبر جدضي وججاوػ  ● ٩ي بااٖل ؤن ٢غاع الغثِـ ألامٍغ

 لل٣غاعاث الضولُت والاجٟا٢ُاث التي ههذ ٖلى ؤن ال٣ضؽ ٦ُان مؿخ٣ل

 أهدف الدراشت: 

 ضعاؾت بلى:تهضٝ ال

سُت والضًيُت والاؾتراجُجُت(  ●  الخٗٝغ ٖلى ؤهمُت مضًىت ال٣ضؽ )ألاهمُت الخاٍع

الخٗٝغ ٖلى الىي٘ في مضًىت ال٣ضؽ مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى وي٘ مضًىت ال٣ضؽ في الاجٟا٢ُاث واإلاٟاوياث،  ●

 الىي٘ ال٣اهىوي إلاضًىت ال٣ضؽ، والىي٘ الؿُاس ي إلاضًىت ال٣ضؽ.
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٨ُت ٖلى اإلاٟاوياث الٟلؿُُيُت الاؾغاثُلُت، والٗال٢اث الضولُت  الخٗٝغ ٖلى جإزحر ٢غاع  ● ه٣ل الؿٟاعة ألامٍغ

 بحن ٞلؿُحن والضو٫ ألازغي، ومى٠٢ الضو٫ الٗغبُت مً ال٣ًُت الٟلؿُُيُت

 منهجيت الدراشت:

خي واإلاىهج الىنٟي الخدلُلي   اجب٘ الباخث اإلاىهج الخاٍع

 

أالدوليت وضع مدينت القدس في الاجفاقياث واملفاوضاث : املبحث لاولأ

 املطلب لاول: مدينت القدس في الاجفاقياث واملفاوضاث

لم جخم ؤي اجٟا٢ُت صون ؤن ج٩ىن مضًىت ال٣ضؽ ؤخض بىىصها، و٦ظل٪ ٣ٞض نضعث الٗضًض مً ال٣غاعاث 

 الضولُت واإلاخٗل٣ت بمضًىت ال٣ضؽ، ومنها: 

: ال٣غاع )
ً
ش )2253ؤوال ت لألمم اإلاخدضة بخاٍع ُالب ال٣غاع بؾغاثُل 4/7/1967( الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗام  ( ٍو

بى٠٢ وبلٛاء الخضابحر التي ٢امذ بها في مضًىت ال٣ضؽ، والتي ؾٗذ مً زاللها لخُٛحر مغ٦ؼ اإلاضًىت واٖخباع هظه الخضابحر 

 ٚحر صخُدت. 

: ال٣غاع ع٢م )
ً
ش )( الهاص2254زاهُا ت في ال٣غاع 14/7/1967ع بخاٍع ت الٗام   ُ ُه ججضًض إلاُالب الجمٗ ( ٞو

ً جىُٟظ ال٣غاع. ُلب ال٣غاع ؤن مً ألامحن الٗام، بٖالم الجمُٗت الٗامت ومجلـ ألامً ًٖ الخالت ٖو اب٤، ٦ما ٍو  (1)الؿ 

: ال٣غاع ع٢م )
ً
ش )242زالثا اصع بخاٍع ٗخبر هظا ال٣غاع ؤهم ال٣غ 22/11/1967( اله  ٌُ اعاث اإلاخٗل٣ت بال٣ًُت (، 

ُاوي في ألامم اإلاخدضة " اللىعص ٧اعاصون"، و٢ض  م بمكغوٕ ال٣غاع اإلاىضوب البًر غان، و٢ض ج٣ض  الٟلؿُُيُت بٗض خغب خٍؼ

 ها٫ مكغوٕ ال٣غاع مىا٣ٞت حمُ٘ ؤًٖاء مجلـ ألامً.

اث ؤلا  ضٖى ال٣غاع بلى يغوعة ب٢امت ؾالم ٖاص٫ وقامل في الكغ١ ألاوؾِ واوسخاب ال٣ى  ؾغاثُلُت مً ٍو

غان ٦ما َالب ال٣غاع بةنهاء حمُ٘ خاالث الخغب، واٖتراٝ مخباص٫ بؿُاصة واؾخ٣ال٫  ألاعاض ي التي اخخلتها في خغب خٍؼ

ة ؤو  ضم اؾخسضام ال٣ى  ٧ل صولت ووخضة ؤعاييها، وخ٤ ٧ل صولت بالِٗل بإمان يمً خضوص آمىت ومٗتٝر بها، ٖو

ىو  ال٣غاع ٖلى ؤ هه ًجب ٖلى ألامحن الٗام حُٗحن ممثل زام مً ؤحل الظهاب للكغ١ التهضًض باؾخسضامها، ٍو

 ألخ٩ام ومباصت 
ً
٣ا ت ٖاصلت وصاثمت للجزإ، ٞو ألاوؾِ، ٧ي ٣ًىم بةحغاء اإلاٟاوياث والاجهاالث للىنى٫ بلى حؿٍى

 (2)ال٣غاع.

                                                           
 29-28)( العرقان، عبد هللا راشد، قضٌة القدس فً التسوٌة للصراع العربً اإلسرائٌلً، مرجع سابق، ص 1
-96، ص 2002جاسر، القدس بٌن مشارٌع الحلول السلٌمة والقانون الدولً، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، )( العنانً، 2

97 
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: ال٣غاع ع٢م )
ً
ش )250عابٗا ضٖى ال٣غاع بؾغا27/4/1968( الهاصع ًٖ  مجلـ ألامً بخاٍع ثُل بلى ٖضم (، ٍو

ش )   ٖلى ٢ُام صولت 2/5/1968ب٢امت الٗغى الٗؿ٨غي في مضًىت ال٣ضؽ بخاٍع
ً
ً ٖاما (، وطل٪ بمىاؾبت مغوع ٖكٍغ

 ٖلى طل٪ نضع ٢غاع آزغ مً مجلـ ألامً، وهى ال٣غاع ع٢م )
ً
( 251بؾغاثُل، ول٨ً بؾغاثُل لم جلتزم بهظا ال٣غاع وبىاءا

ر ُٞه مجلـ ألامً ًٖ ؤؾٟه إل٢ ضم التزامها ب٣غاعاث مجلـ ألامً.الظي ٌٗب   امت بؾغاثُل للٗغى الٗؿ٨غي ٖو

: ال٣غاع )
ً
ش )267زامؿا (، خُث ًا٦ض هظا ال٣غاع ٖلى ال٣غاعاث الؿاب٣ت التي نضعث 3/7/1969( الهاصع بخاٍع

ٌ ؤلاحغاءاث ؤلاؾغاثُلُت التي تهضٝ بلى حٛحر وا٢٘ ومغ٦ؼ  مضًىت مً الجمُٗت الٗامت ومجلـ ألامً، واإلاخٗل٣ت بٞغ

ُٗت، التي ٢امذ بها بؾغاثُل مً ؤحل حُٛحر وا٢٘  ت والدكَغ ما٫ ؤلاصاٍع كحر ال٣غاع بلى ُبُالن حمُ٘ ألٖا ال٣ضؽ، ٦ما َو

ص في هظا ال٣غاع مُالبخه إلؾغاثُل  مضًىت ال٣ضؽ، بما في طل٪ مهاصعة ألاعاض ي، بياٞت بلى طل٪ ٞةن مجلـ ألامً ًجض 

 (1)بى٠٢ ؾُاؾاتها في مضًىت ال٣ضؽ. 

: ال٣غاع )ؾ
ً
ش )271اصؾا ٤ الظي حٗغ ى له اإلاسجض 15/9/1969( الهاصع ًٖ مجلـ ألامً بخاٍع ضًً الخٍغ (، ٍو

جضص ال٣غاع مُالبخه إلؾغاثُل بى٠٢ ؤلاحغاءاث التي مً قإنها حٛحر وا٢٘ مضًىت ال٣ضؽ.  الا٢ص ى ٍو

: ال٣غاع )
ً
ش )476ؾابٗا ا٦ض ال٣غا30/6/1980( الهاصع ًٖ مجلـ ألامً بخاٍع ه ال٣غاعاث ( ٍو ع ٖلى ما جدخٍى

ُت ما ج٣ىم به بؾغاثُل، ٦ما ٌكحر ال٣غاع بلى البٗض الضًني  ضم قٖغ الؿاب٣ت، زانت ما ًخٗل٤ بىي٘ مضًىت ال٣ضؽ، ٖو

لب ال٣غاع مً بؾغاثُل الاوسخاب مً  ضم الخٗغى هظه اإلا٣ضؾاث، َو إلاضًىت ال٣ضؽ ويغوعة اخترام هظا الجاهب، ٖو

غان ٖام )حمُ٘ ألاعاض ي التي اخخلتها   ( بما في طل٪ مضًىت ال٣ضؽ. 1967بٗض خغب خٍؼ

: ال٣غاع )
ً
ش )478زامىا ًه لل٣اهىن ألاؾاس ي 20/8/1980( الهاصع ًٖ مجلـ ألامً بخاٍع ا٦ض ال٣غاع ٞع (، ٍو

الظي نىث ٖلُه ال٨ىِؿذ ؤلاؾغاثُلي، والظي ٌٗلً ًٖ حُٛحر إلاٗالم مضًىت ال٣ضؽ وؤقاع ال٣غاع ؤن هظا ال٣اهىن 

و٫ التي ؤ٢امذ بٗثاث صبلىماؾُت في مضًىت ال٣ضؽ بلى سخب هظه ؾُازغ ؾل ضٖى ال٣غاع الض   ٖلى ٖملُت الؿالم. ٍو
ً
با

 (2)البٗثاث مً اإلاضًىت اإلا٣ضؾت. 

م مً بلؼامُت  لى الٚغ ًالخٔ بٗض ٖغى ؤهم ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة واإلاخٗل٣ت بال٣ضؽ: ؤهه ٖو

ل لم جلتزم بهظه ال٣غاعاث، ٦ما ؤن مجلـ ألامً ا٢خهغ ٖلى الضٖىاث الؿُاؾُت ٢غاعاث مجلـ ألامً، بال ؤن بؾغاثُ

لى بصاهت بحغاءاتها صون ؤن ٌؿخسضم وؾاثل ؤ٦ثر ٢ىة للًِٛ ٖلى بؾغاثُل، وهظا ًض٫ ٖلى ؤن مجلـ  إلؾغاثُل، ٖو

خٔ ؤن مجلـ الامً ألامً ٌؿخسضم ؾُاؾت ال٨ُل بم٨ُالحن في حٗامله م٘ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ هال 

 في الخٗامل م٘ بؾغاثُل. 
ً
 (3)ؤ٦ثر خؼما

ض للؿالم )  (1991ماجمغ مضٍع

                                                           
 74-73، ص 1987)( ربابعة، غازي، القدس فً الصراع العربً اإلسرائٌلً، دار الفرقان للنشر والتوزٌع، 1
، رسالة ماجستٌر، 2010-2000مٌة  للصراع العربً اإلسرائٌلً )( عمر،  زٌد فهٌم محمود ، القدس فً مشارٌع التسوٌة السل2

 .73، ص2011الجامعة االردنٌة، 
 .73)(عمر،  زٌد فهٌم محمود ، القدس فً مشارٌع التسوٌة السلمٌة  للصراع العربً اإلسرائٌلً، مرجع سابق، ص3
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ُتي، و٢ض ٧اهذ مكاع٦ت 1991-10-30وفي ) اًت الىالًاث اإلاخدضة والاجداص الؿٞى ض جدذ ٖع ٣ض ماجمغ مضٍع ُٖ  )

ُت   ألامم اإلاخدضة بهٟت مغا٢ب، وطل٪ هٕؼ ًٖ اإلااجمغ نٟخه الضولُت، ٦ما ؤن ٖملُت الؿالم بظل٪ ال ج٣ىم ٖلى الكٖغ

م مً الخإ٦ُض ٖلى ٢غاع مجلـ الامً ) ٤ مٗاًحر الضو٫ الٗٓمى، بالخالي ٞةن 242الضولُت، ٖلى الٚغ ( وبهما حؿحر ٞو

ت في  ُتي و٢ض جم بُٖاء الاولٍى ال٣ًاًا التي ًُغخها اإلااجمغ ًخم جدضًضها مً حاهب الىالًاث اإلاخدضة والاجداص الؿٞى

اإلااجمغ إلال٠ الخ٨م الظاحي، م٘ جإ٦ُض الىالًاث اإلاخدضة ٖلى وخضة ال٣ضؽ وؤن مً خ٤ ؾ٩ان ال٣ضؽ الكغ٢ُت 

ض ؤحل ؤهم ٢ًاًا الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي بلى حىالث ا إلاكاع٦ت في اهخساباث الخ٨م الظاحي، بالخالي ٞةن ماجمغ مضٍع

 (1)اإلاٟاوياث. 

ض والظي ًمثل بضاًت  ض زالر مغاخل للخٟاوى: اإلاغخلت ألاولى هي ٣ٖض ماجمغ مضٍع ل٣ض خضص ماجمغ مضٍع

ٟه مً ال٣ًاًا التي جًمىتها زُاباث الًماهاث اإلا٣ضمت مً اإلاٟاوياث، خُث ٣ًىم ٧ل َٝغ بالخٗبحر ًٖ مىا٢

الىالًاث اإلاخدضة، واإلاغخلت الثاهُت هي مغخلت اإلاٟاوياث الثىاثُت والتي جبضؤ بٗض اهتهاء اإلااجمغ، ؤما اإلاغخلت الثالثت هي 

غاٝ والتي جدىاو٫ ٢ًاًا الخٗاون ؤلا٢لُمي، وفي هظه اإلاغخلت ج دؿ٘ صاثغة اإلاكاع٦حن مغخلت الخٟاوى اإلاخٗضصة الَا

ً ٧الُابان و٦ىضا.   (2)لخًم ؤَغاٝ آزٍغ

 (1792معاهدة الصالم املصريت إلاشرائيليت )كامب ديفيد 

ش ) (، ولم ًخم الخُغ١ بلى ٢ًُت ال٣ضؽ في 1979-3-26و٢ٗذ مٗاهضة الؿالم بحن مهغ وبؾغاثُل بخاٍع

٤ ٢غاعي مجلـ الامً )اإلاٗاهضة، و٢ض ؤ٦ض  الجاهبان ٖلى يغوعة بخال٫ الؿالم في الكغ  ( و٢ض ١338،242 ألاوؾِ، ٞو

جمذ ؤلاقاعة بلى ٢ًُت ب٢امت خ٨م طاحي في الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة، ول٨ً ٖضم ط٦غ ال٣ضؽ الكغ٢ُت باٖخباعها 

  .
ً
 ٦بحرا

ً
 مً الًٟت الٛغبُت آزاع ٚمىيا

ً
 (3)حؼءا

٪ الجاهب اإلاهغي بمى٢ٟه بإن  ال٣ضؽ الكغ٢ُت حؼء مً الًٟت ا جب ؤن ٌكملها ال٣غاع وبخمؿ  لٛغبُت ٍو

حر ٢ابلت للخ٣ؿُم وؤنها ٖانمت بؾغاثُل؛ ا٢خهغث ٧امب 242) (، في خحن ًغي الجاهب ؤلاؾغاثُلي ؤن ال٣ضؽ واخضة ٚو

حن مً ٢ًُت ال٣ضؽ صون الخُغ١ بلى ويٗها النهاجي، ٖلى اٖخباع ؤن مٗاهضة  صًُٟض ٖلى حسجُل مىا٠٢ الُٞغ

ت بؾغاثُلُت  ُٞما ًخٗل٤ بال٣ضؽ.  الؿالم مٗاهضة مهٍغ
ً
 مىٟهال

ً
 وؤن مهغ ال جلٗب صوعا

 اجفاقاث أوشلو

ش )  1993-9-13جم الخى٢ُ٘ ٖلى الاجٟا١ في واقىًُ بخاٍع
ً
ٗخبر هظا الاجٟا١ مً ؤ٦ثر الاجٟا٢اث حضا (، َو

 ٤ ض، والتي ونلذ بلى ٍَغ غ وبالتزامً م٘ اإلاٟاوياث الثىاثُت التي ؤَل٣ها ماجمغ مضٍع وؤهمُت، وطل٪ ألهه ولض بالؿ 

                                                           
(، رسالة جامعٌة، منشورات 1995-1967ئٌلً ))( العرقان، عبد هللا راشد، قضٌة القدس فً التسوٌة للصراع العربً اإلسرا1

 .167-166، ص 1997الجامعة األردنٌة، 
 32، ص 1994)( عبد المنعم، بكر، دولة فلسطٌن مؤتمر السالم من مدرٌد  إلى أوسلو، دار الشروق عمان، 2
، عمان، 2اسات الشرق األوسط، ط)( أبو جابر، إبراهٌم ، وآخرون، قضٌة القدس ومستقبلها فً القرن الحادي والعشرٌن، مركز در3

 248-247، ص 2002
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 مً الجاهب
ً
دا  نٍغ

ً
الٟلؿُُني بةؾغاثُل، وؤهم الى٣اٍ التي جًمنها بٖالن  مؿضوص، ٦ما ؤن اجٟا١ ؤوؾلى ٌٗض اٖتراٞا

 (1)اإلاباصت: 

ب٢امت ؾلُت خ٨م طاحي في الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة، وج٩ىن ؾلُت اهخ٣الُت ال جخجاوػ مضتها الخمـ  .1

٤ ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة ) ت نهاثُت ٞو ( م٘ 338،242ؾىىاث، ٖلى ؤن ًخم زال٫ هظه الٟترة الخىنل بلى حؿٍى

دا.   الخإ٦ُض ٖلى ؤن مضة الخمـ ؾىىاث جبضؤ بٗض الاوسخاب مً ٚؼة وؤٍع

ة مً ؤحل جم٨حن الكٗب مً خ٨م ًخم ب .2 ؼ  حغاء اهخساباث في مىا٤َ الخ٨م الظاحي في الًٟت الٛغبُت ٚو

 هٟؿه بىٟؿه، وؾمدذ بؾغاثُل ألهالي ال٣ضؽ الكغ٢ُت باإلاكاع٦ت في اهخساباث الخ٨م الظاحي.

ٍت ٣٦ًُت ال٣ضؽ والالحئحن بٗض اه٣ًاء  .3 مً ؾىىاث ٖلى ألا٢ل  3جبضؤ اإلاٟاوياث خى٫ ال٣ًاًا الجىهغ 

 مضة الٟترة الاهخ٣الُت.

 حك٨ُل لجىت ٞلؿُُيُت بؾغاثُلُت مً ؤحل جُب٤ُ ما اج٤ٟ ٖلُه في بٖالن اإلاباصت. .4

 الخٗاون الا٢خهاصي بحن الٟلؿُُيُحن وبؾغاثُل. .5

ش ) ( و٢ض جم في هظه اإلاٗاهضة الخإ٦ُض ٖلى الضوع الاعصوي 1994-10-26ل٣ض جم جى٢ُ٘ مٗاهضة واصي ٖغبت بخاٍع

اًت اإلا٣ ( جدذ خ٨م ألاعصن، و٢ض ؤقاع 1967ضؾاث في مضًىت ال٣ضؽ، زانت وؤن مضًىت ال٣ضؽ ٧اهذ ٖام )في ٖع

بٖالن واقىًُ الظي ؾب٤ جى٢ُ٘ اإلاٗاهضة بلى يغوعة اخترام الضوع الاعصوي في  ال٣ضؽ، ٦ما ؤن مٗاهضة الؿالم ؤ٢غ ث 

ؾت بال٣ضؽ وػٍاعتها. بيا ؼ خىاع ألاصًان بد٤ مىاَني ٧ل َٝغ بالىنى٫ بلى ألاما٦ً اإلا٣ض  ض الجاهبحن بخٍٗؼ ٞت بلى حٗه 

٤ بىي٘ ال٣ضؽ ؤزىاء 
 
ت ٦بري ُٞما ًخٗل وع الاعصوي ؤولٍى بحن الضًاهاث الثالر، ٦ما وحٗضث بؾغاثُل بةُٖاء الض 

 (2)مٟاوياث الىي٘ النهاجي. 

 مً حاهب
ً
ضث به بؾغاثُل لألعصن ُٞما ًخٗل٤ بال٣ضؽ اهتها٧ا بؾغاثُل،  اٖخبر الجاهب الٟلؿُُني ما حٗه 

وطل٪ ألن ال٣ضؽ ؤعى مخىإػ ٖليها، وال ًد٤  إلؾغاثُل ؤن حُٗي ؤي التزاماث بكإنها، ؤما الجاهب الاعصوي ٣ٞض عؤي ؤهه 

٤ اإلاٟاوياث وبحن اؾخمغاع الىالًت الضًيُت  ال ًىحض جىا٢ٌ بحن اؾترحإ الؿُاصة ٖلى ال٣ضؽ الكغ٢ُت ًٖ ٍَغ

 (3)ؽ.لألعصن ٖلى اإلا٣ضؾاث ؤلاؾالمُت في ال٣ض

 املطلب الثاني: الوضع القانوني ملدينت القدس

، الكهحر بٗىىاهه "٢غاع الخ٣ؿُم" 29/11/1947ؤيخى ال٣غاع الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في 

ُاوي في 181و٦ظل٪ بغ٢مه )  (4). 15/5/1948( اإلآلت الضولُت ال٣اهىهُت إلاؿخ٣بل ٞلؿُحن بٗض اهتهاء الاهخضاب البًر

                                                           
-144، ص 1994)( الدجانً، برهان، مفاوضات السالم المسار والخٌارات واالحتماالت، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة بٌروت، 1

145-148 
 503، ص 2004، عمان، 2)( الهزاٌمة، محمد عوض، القدس فً الصراع العربً الصهٌونً، دائرة المكتبة الوطنٌة، ط2
 249)( أبو جابر، إبراهٌم ، وآخرون، قضٌة القدس ومستقبلها فً القرن الحادي والعشرٌن، مرجع سابق، ص 3
 54، ص 2002(، 253(، عدد )22)( الحوت، بٌان نهوٌض، القدس هً القضٌة ،  مركز دراسات الوحدة العربٌة، المجلد )4
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نبدذ بٗض ا
ً
خخال٫ ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت للجؼء الٛغبي إلاضًىت ال٣ضؽ، واخخٟاّ الٗغب بالجؼء الكغقي منها ا

ش اإلاضًىت التي تقسم فيها إلى قسمين،  ال٣ضؽ م٣ؿمت ٖلى هظا الىدى بلى ٢ؿمحن، و٢ض ٧اهذ هظه اإلاغة ألاولى في جاٍع
سها زايٗت لؿلُت الضولت ؤو الضو٫   (1)التي آ٫ بليها ؤمغ ٞلؿُحن.بطا ْلذ ال٣ضؽ َىا٫ جاٍع

ل مضًىت ال٣ضؽ بٗض ٢ُام صولت بؾغاثُل  ً ًا٦ضان جضٍو و٢ض ؤنضعث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٢غاٍع

ت في194، وخمل الغ٢م ٧1948اهىن ألاو٫/صٌؿمبر  11: ألاو٫ في 1948ٖام   ، خُث ا٢ترخذ الضو٫ صاثمت الًٍٗى
٤ُ الخانت  زانت، وؤن  بٟلؿُحن، ٦ما هو في هظا ال٣غاع ٖلى ؤن "جخمخ٘ بمٗاملتمجلـ ألامً حك٨ُل لجىت الخٞى

والظي ؤنضعجه الجمُٗت الٗامت  303جىي٘ جدذ الغ٢ابت الٟٗلُت لألمم اإلاخدضة" ؤما ال٣غاع الثاوي: ٞهى ال٣غاع ع٢م 

ش  ٤ُ الٟلؿُُيُت الخابٗت ل٧1949اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر  9بخاٍع غ لجىت الخٞى ألمم اإلاخدضة ، خُث صعؾذ ُٞه ج٣اٍع

  (2)ؾال٠ الظ٦غ. 194اإلاالٟت بمىحب ال٣غاع 

لى يغوعة وي٘ هٓام صاثم ًجض  وؤ٦ض هظا ال٣غاع الثاوي ٖلى وحىب ٢ُام مجلـ الىناًت بةصاعة اإلاضًىت، ٖو

 (3)الًماهاث اإلاالثمت لخماًت ألاما٦ً اإلا٣ضؾت صازل ال٣ضؽ وزاعحها.

ًجٗل ال٣ضؽ  ٧1949اهىن ؤو٫/ صٌؿمبر  11اع ٢غاع في ٚحر ؤن الخ٩ىمت ؤلاؾغاثُلُت عصث ٖلى طل٪ بةنض

 مً جل ؤبِب، ووا٣ٞذ ال٨ىِؿذ 
ً
ٖلى بٖالن ال٣ضؽ ٖانمت صاثمت إلؾغاثُل في  -بٗض طل٪–ٖانمتها الغؾمُت بضال

 (4).٧1950اهىن زاوي/ ًىاًغ  23

ل  5وفي  لىٓام الخام بمضًىت ، ؤ٢غ مجلـ الىناًت الخاب٘ لألمم اإلاخدضة الهُٛت النهاثُت ل1950هِؿان/ببٍغ

 مً ألاعصن وبؾغاثُل بلى الخٗاون مً ؤحل جىُٟظ هظا الىٓام
ً
 ٦ال

ً
 (5)ال٣ضؽ صاُٖا

وإل٦ؿاب هظه ؤلاحغاءاث الُاب٘ ال٣اهىوي الضولي ٖمضث الضولت اإلاىخضبت ٖلى اؾخهضاع ٢غاع مً الجمُٗت 

ٗال نض ش  181ع هظا ال٣غاع الظي ًدمل ع٢م الٗامت لألمم اإلاخدضة ٣ًط ي بخ٣ؿُم ٞلؿُحن بحن الٗغب واليهىص، ٞو بخاٍع

مبر  29 ت مً الخىنُاث جخلخو ٧اآلحي:1947هٞى  (6)، والظي جًمً مجمٖى

 ج٣ؿُم ٞلؿُحن بلى صولخحن مؿخ٣لخحن ج٩ىن اخضاهما ٖغبُت وألازغة  يهىصًت. -

مىٓمت بوكاء ٦ُان مؿخ٣ل في مضًىت ال٣ضؽ، وال٣غي اإلادُُت بها ٖلى ؤن ًسً٘ لىٓام خ٨م ٖالمي جضًغه  -

 ألامم اإلاخدضة.

ُاوي ٖلى ٞلؿُحن. -  بنهاء الاهخضاب البًر
                                                           

، رسالة ماجستٌر، 1995-1967االسرائٌلً -فً التسوٌة السلمٌة للصراع العربً)( العرقان، عبد هللا راشد سالمة، قضٌة القدس 1
 .20، ص1997جامعة آل البٌت، 

 .77، ص1995، المكتبة الوطنٌة، عمان، 1948)( عواد، محمود، القدس فً قرارات األمم المتحدة منذ عام 2
 .77، ص1993)( الرشٌدي، أحمد، حل مستقبل القدس، مجلة شؤون عربٌة، 3
 .99-94)( الرشٌدي، أحمد، حل مستقبل القدس، مرجع سابق، ص4
 207-200، ص1997)( الكسوانً، سالم، المركز القانونً لمدٌنة القدس، جمعٌة عمال المطابع األردنٌة، عمان، 5
 .29/11/1947الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ  181)( القرار  رقم 6
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و٢ض ؤوص ى هظا ال٣غاع بإن ج٩ىن ال٣ضؽ مضًىت مىٟهلت ًٖ الضولخحن الٗغبُت واليهىصًت، ٖلى ؤن حكمل 

.
ً
 وقٟٗاٍ، قماال وبحن لخم، حىىبا

ً
 بلى ٖحن ٧اعم، ٚغبا

ً
 (1)ال٣غي اإلادُُت بها مً ابى صٌـ، قغ٢ا

 ل٣غاع 
ً
م، ٢بل ًىم واخض مً اهتهاء 1948ماًى  14الخ٣ؿُم ؤٖلً اليهىص ًٖ ٢ُام صولت بؾغاثُل في جىُٟظا

ُُتي اٖتراٞهما بها.  ٨ُت والاجداص الؿٞى ان ما ؤٖلىذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ُاوي ٖلى ٞلؿُحن وؾٖغ الاهخضاب البًر

 واٖتراى  33والجضًغ بالظ٦غ ؤن ٢غاع الخ٣ؿُم ٢ض خاػ 
ً
 وام 13نىجا

ً
 (2)ؤًٖاء. 10خىإ ًٖىا

ُاوي، لالؾدُالء ٖلى ؤعاى  و٢ض اؾخٛلذ بؾغاثُل خالت الٟىض ى التي ؤ٣ٖبذ اوسخاب ٢ىاث الاهخضاب البًر

خُا ٖغبُا ج٣٘ في الجؼء الٛغبي مً ال٣ضؽ، مما ؤصي بلى جضزل الجُىف الٗغبُت  لىجضة ٞلؿُحن،  12ٖغبُت جًم 

م مً هظا الخضزل ٢ض اؾخ٣غ الخا٫ ًٖ و٢ لى الٚغ ٕى الكُغ الٛغبي مً مضًىت ال٣ضؽ بُض ؤلاؾغاثُلُحن والكُغ ٖو

 (3)الكغقي بُض ألاعصهُحن.

، ؤنضعث الجمُٗت الٗامت 181وفي زُىة للخإ٦ُض ٖلى الى٢٘ ال٣اهىوي لل٣ضؽ الظي ؤ٢غه ال٣غاع ألاممي ع٢م 

ش  ال٣ضؽ ًيبغي ؤن جىي٘ جدذ ، الظي ؤٖاصث الخإ٦ُض ُٞه ٖلى ؤن 303م، ال٣غاع ع٢م 9/12/1949لألمم اإلاخدضة بخاٍع

هٓام ٖالمي صاثم، ٖلى ؤن ًخىلى مجلـ الىناًت الخاب٘ لألمم اإلاخدضة بًجاص ٢اهىن ؤؾاس ي لهظه اإلاضًىت والٗمل ٖلى 

ش  ًها لظل٪، ؤٖلىذ بخاٍع م، ؤن ال٣ضؽ حؼء ال ًخجؼؤ مً 26/12/1949جىُٟظه، ٚحر ؤن بؾغاثُل التي ؤٖغبذ ًٖ ٞع

ش بؾغاثُل واٖخبرتها ٖانمت له م، ؤنضع ال٨ىِؿذ ؤلاؾغاثُلي ٢غاع ٣ًط ي بى٣ل ٖانمت بؾغاثُل 23/1/1950ا وبخاٍع

مً جل ؤبِب بلى الكُغ الٛغبي مً مضًىت ال٣ضؽ و٢ض اٖخبرث ألامم اإلاخدضة هظا ؤلاحغاء ٚحر ٢اهىوي إلاسالٟخه ٢ىاٖض 

 (4)وب٣ُت ال٣غاعاث الالخ٣ت له. 181ال٣اهىن الضولي و٢غاع الخ٣ؿُم 

ش وفي ؤ٣ٖاب اه ما٫ الخغبُت بحن ألاعصن وبؾغاثُل والخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُت الهضهت بخاٍع ، جم 3/4/1949تهاء ألٖا

وي٘ الكُغ الكغقي مً مضًً ال٣ضؽ بُض ألاعصن، وبٗض ؾلؿلت مً الاحخماٖاث الكٗبُت واإلااجمغاث التي او٣ٗضث 

الن ًٖ الى 1948بدًىع مئاث الشخهُاث الٟلؿُُيُت في نهاًت ٖام  خضة بحن الًٟت الٛغبُت بما ٞيها م. جم ؤلٖا

ش   ًٖ يمها للًٟت الٛغبُت بما ٞيها ال٣ضؽ 24/10/1950ال٣ضؽ م٘ ألاعصن. وبخاٍع
ً
م، ؤٖلىذ اإلامل٨ت ألاعصهُت عؾمُا

٣ب اهضإل الخغب الٗغبُت ؤلاؾغاثُلُت 7/6/1967الكغ٢ُت، وب٣ُذ اإلاضًىت اإلا٣ضؾت جدذ الخ٨م ألاعصوي بلى ٚاًت  م، ٖو

ت بؿِىاء، و٢٘ الجؼء الكغقي مً اإلاضًىت جدذ 1967حىان  5في  ت اإلاهٍغ م، بالهجىم ؤلاؾغاثُلي ٖلى ال٣ىاث الجٍى

 (5)الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي.

                                                           
، الطبعة -دراسة لممركز القانوني لممدينة واالنتهاكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان الفمسطيني بها-، القدس والقانون الدولي)( الدويك، موسى القدسي1

 61، ص2002الثانية، جامعة القدس، 
رسالة المتعلقٌن بالقضٌة الفلسطٌنٌة،  194و 181) )أبو جعفر، أحمد، دراسة نقدٌة فً قراري الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 2

 26، ص2008ماجستٌر، جامعة النجاح الوطنٌة، كلٌة الدراسات العلٌا، نابلس، 
 .17)( الدوٌك، موسى القدسً، القدس والقانون الدولً، مرجع سابق، ص3
 .17)( الدوٌك، موسى القدسً، القدس والقانون الدولً، مرجع سابق، ص4
  www.aljazeere.netKور على الموقع )( النكسة، إسرائٌل تهزم العرب فً ستة أٌام، مقال منش5

http://www.aljazeere.netk/
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ش  غان  ٦26ما ؤحغث وػاعة الضازلُت بخاٍع م، ٖملُت بخهاء لؿ٩ان مضًىت ال٣ضؽ، مىدتهم ٖلى 1967خٍؼ

ت ؤلاؾغاثُلُت، واٖخباع ال٣ىاهحن ألاع  ُت، ٦ما ٢امذ الخ٩ىمتبزغها بُا٢ت الهٍى ت ٖلى اإلاضًىت اٚل  صهُت التي ٧اهذ ؾاٍع
اإلسرائيمية بإلحاق المحاكم التي كانت تخضع لمقانون االردني، إلى المحكم اإلسرائيمية، كما ألغت البنوك 
ت الٗغبُت ًٖ مضًىت  غيذ الًغاثب ٖلى ؾ٩انها، و٧اهذ حؿتهضٝ مً وعاء هظه الؿُاؾت، مدى الهٍى الٗغبُت ٞو

 (1)ؽ وحُٗحر ويٗها ال٣اهىوي والضًمٛغافي.ال٣ض

، ؤي ما بحن الخغبحن 1967و 1948وه٨ظا، وكإ وي٘ ٢اهىوي وا٢عي باليؿبت بلى ال٣ضؽ ما بحن ٖامي 

 
ً
ٞخىػٖذ الؿُاصة ٖلى اإلاضًىت ما بحن الضولخحن: ؤلاؾغاثُلُت والاعصهُت، ولم ٌٗض ٢غاع الخ٣ؿُم باليؿبت بلى ال٣ضؽ واعصا

غان/ًىهُى لضي ؤي مً الٍٟغ ، وؤزظث ٣1967حن، الٗغبي ؤو ؤلاؾغاثُلي. حٛحر الىي٘ ال٣اهىوي في ؤ٣ٖاب خغب خٍؼ

  7/6/1967بؾغاثُل مىظ بضاًت اخخاللها ل٩ل ال٣ضؽ في 
ً
٣ا حٛحر مً مٗالم اإلاضًىت وجهضع ال٣ىاهحن وال٣غاعاث ٞو

اإلاغخلت ٖلى بْهاع هٕى مً  الاخترام إلاهالخها صون ؤي اٖخباع ٞٗلى ال٣ىاهحن الضولُت، وبن ج٨ً ٢ض خغنذ في جل٪ 

 (2)الك٨لي لخل٪ ال٣ىاهحن.  

ًىا هظا الىي٘ الجضًض الظي ؤٞغػه ٢غاع الخ٣ؿُم لم ٣ًغئوا حُضا جضاُٖاجه   ؤن الٗغب الظًً ٞع
ً
بضو ؤًًا ٍو

ً ال٣ىي اإلاسخلت بحن البلضان الٗغبُت والضولت الٛغبُت ضة  ٖلى مؿخ٣بل ٞلؿُحن التي جإزغث بك٩ل ٦بحر بمىاٍػ اإلاٍا

إلؾغاثُل، مما ؤيإ ٞغنت الخٟاّ لِـ ٖلى ال٣ضؽ ٞدؿب ول٨ً ٖلى ٞلؿُحن بإ٦ملها، وب٣ضع ما ٧ان 

حر الٗاص٫ ب٣ضع ما لم ٌؿخُٟضوا مً هظا ال٣غاع في الخهى٫ ٖلى  الٟلؿُُيُىن ؤ٦بر ضخُت ل٣غاع الخ٣ؿُم الجاثغ ٚو

اؾخدىط ٖلى ال٣ضؽ، واؾخىلى ٖلى ألاعاض ي صولت طاث ؾُاصة ٖلى ٚغاع بؾغاثُل، هظا ال٨ُان اإلادخل الظي 

 
ً
 في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة، ٖاث٣ا

ً
ضها، وؤضخذ بؾغاثُل التي ؤنبدذ ًٖىا الٟلؿُُيُت واهخهج ؾُاؾت ممىهجت لتهٍى

انمتها ال٣ضؽ الكٍغ٠. ٤ بوكاء صولت ٞلؿُحن ٖو  (3)في ٍَغ

 املطلب الثالث: الوضع الصياس ي ملدينت القدس

ضًىت ال٣ضؽ في اإلاى٢ذ الٟلؿُُني وؤلاؾغاثُلي ججاه اإلاضًىت والؿُاؾاث التي اجبٗها جمثل الىي٘ الؿُاس ي إلا

م٨ً بحما٫ اإلاى٠٢ الٟلؿُُني بالى٣اٍ الخالُت:   ٧ل منهم اججاهها، ٍو

 ٘ غ الٟلؿُُيُت بالغ ٌٞ ال٣اَ٘ ل٣غاعاث الامم اإلاخدضة ومكاَع  بمىٓمت الخدٍغ
ً
بضؤ اإلاى٠٢ الٟلؿُُني ممثال

غان، و٢ض ؤقاع ؤخمض الك٣حري عثِـ "م ث ٝ " في ٧لمخه في ماجمغ الؿالم التي َغ  خذ في الٟترة التي جلذ خغب خٍؼ

ىم ٖام ) ٣ض في الخَغ ُٖ ٌ 1967ال٣مت الٗغبُت الظي  (، "ؤن حىهغ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت  ٌؿدىض بلى ٖضة مباصت منها ٞع

تراٝ باخخال٫ ؤعاض ي ٖام ) ضم الٖا ٖضم الخىاػ٫ ًٖ ٢ُإ ٚؼة ومى٣ُت الخمت، (، و 1948اإلاٟاوياث  م٘ بؾغاثُل، ٖو

                                                           
 .19)( الدوٌك، موسى القدسً، القدس والقانون الدولً، مرجع سابق، ص1
 54)( الحوت، بٌان نهوٌض، القدس هً القضٌة، مرجع سابق، ص 2
من نقل السفارة األمرٌكٌة إلٌها واالعتراف بها عاصمة إلسرائٌل،  )( محمد، عبٌدي، الوضع القانونً للقدس وموقف األمم المتحدة3

 .325، ص2018رسالة ماجستٌر، جامعة زٌان عاشور بالجلفة، 
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م٘ الخإ٦ُض ٖلى الاهخمام الخام بٗغوبت ال٣ضؽ" وختى بٗض جىلي اإلاىٓماث اإلاؿلخت ٢ُاصة " م ث ٝ" ٞةن مى٢ٟها لم 

ت الؿلمُت.  غ ٧امل التراب الٟلؿُُني وعٌٞ اإلاكاع٦ت في الدؿٍى  (1)ًخٛحر وهى جدٍغ

بضؤ الجاهب الٟلؿُُني في ٞترة الؿبُٗىاث بالخىحه بلى الىهج الؿُاس ي و٢ض ؤزغ طل٪ ٖلى مؿخىي اإلاُالب 

هذ الجمُٗت الٗامت  لألمم اإلاخدضة  الٟلؿُُيُت، والتي بضؤث في التراح٘، و٢ض حاءث بضاًت الىهج الؿُاس ي ٖىضما وح 

اث عثِـ اللجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدٍغ ش )صٖىاتها لُاؾغ ٖٞغ ( و٢ض صٖذ 1974-11-13غ إلل٣اء ٧لمت ٞيها بخاٍع

( ؤٖلىذ 1974الجمُٗت الٗامت إلقغا٥ " م ث ٝ" في حهىص الؿالم في الضوعة اإلا٣بلت، بياٞت لظل٪ ٟٞي الغباٍ ٖام )

ال٣مت الٗغبُت اٖخباع "م ث ٝ" اإلامثل الكغعي الىخُض للكٗب الٟلؿُُني،  ٦ما مىدذ حامٗت الضو٫ الٗغبُت "م ث 

ت ٧املت وطل٪ ٖام )ٝ"   ٖلى ؤعى الىا٢٘ جمثل في ججاهل 1967ًٍٖى
ً
( و٢ض جغجب ٖلى هظا ؤلاهجاػ الؿُاس ي جغاحٗا

ني الٟلؿُُني الظي ؤٖلً ؤن "م ث ٝ" ٦ٛحرها مً ألاهٓمت الٗغبُت  ني الٟلؿُُني مً ٢بل اإلاجلـ الَى اإلاُثا١ الَى

 (2) اإلاٗخضلت ٖلى اؾخٗضاص للخٟاوى.

م مً الخىاػالث الؿُاؾُت التي ٢ضمتها "م ث ٝ"، بال ان هىا٥ ه٣ُت ال بض مً ؤلا  قاعة بليها وهي ؤهه ٖلى الٚغ

اؾتهضاٞها ومً حاهب بؾغاثُل اؾخمغ، ٩ٞاهذ ؤقهغ الضالثل ٖلى طل٪ بزغاج ؤًٖاء اإلاىٓمت مً بحروث، خُث ٢امذ 

 ٖلى الثىعة  بؾغاثُل باخخال٫ بحروث مً ؤحل ال٣ًاء ٖلى اإلاىٓمت، ٦ما ؤن ؤخض ؤهم الٗىامل التي
ً
ؤزغث ؾلبا

 (3)الٟلؿُُيُت جى٢ُ٘ مٗاهضة ٧امب صًُٟض بحن مهغ وبؾغاثُل.

اث ًٖ ٢ُام صولت ٞلؿُحن، و٧ان طل٪ في 1988في ٖام ) ( ؤٖلً الغثِـ الٟلؿُُني الغاخل ًاؾغ ٖٞغ

٤ ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة، وبضؤث بٗض طل٪ حىالث الخٟاوى بحن الىالًاث  الجؼاثغ، ٦ما ؤٖلً ٢بىله بدل الضولخحن ٞو

إة ْغوٝ صولُت  ض، و٢ض ٧ان الجاهب الٟلؿُُني ٣ًب٘ جدذ َو اإلاخدضة و"م ث ٝ" وبؾغاثُل، ختى جم  ٣ٖض ماجمغ مضٍع

ذ مً الجاهب الٟلؿُُني بةؾغاثُل م٣ابل  ض باجٟا٢ُت ؤوؾلى، والتي حاءث باٖتراٝ نٍغ ٖهبُت. و٢ض ؤجب٘ ماجمغ مضٍع

 (4) ؾلُت خ٨م طاحي جدذ ؾُُغة بؾغاثُل.

: املوقف إلاشرائيلي:
ً
 ثانيا

ت الؿلمُت، واضح مىظ خغب  ٘ و٢غاعاث الدؿٍى بن اإلاى٠٢ ؤلاؾغاثُلي مً ال٣ضؽ ومً مى٢ٗها في مكاَع

ضة إلؾغاثُل، و٧اهذ بؾغاثُل جُالب باؾخمغاع بخإحُل مل٠ ال٣ضؽ بلى  غان، وهى ؤن ال٣ضؽ ٖانمت مىخ  خٍؼ

م مً ؤن مى٠٢ بؾ لى الٚغ غاثُل مً ال٣ضؽ ٢ض ْهغ بك٩ل واضح في ٧لماث ٢اصتها، بال مٟاوياث الخل النهاجي، ٖو

خبر  ُٖ ؤن الجاهب الٗغبي ٧ان باؾخمغاع ًىا٤ٞ ٖلى جإحُل مل٠ ال٣ضؽ، ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن بسخا١ عابحن الظًً ؤ

                                                           
 126)( العرقان، عبد هللا راشد، القدس فً المواقف الدولٌة والعربٌة واإلسالمٌة، مرجع سابق، ص 1
 .56، ص2010(، 41ول العدد ))( القلقٌلً، عبد الفتاح، صحٌفة حق العودة، كانون أ2
 126)( العرقان، عبد هللا راشد، القدس فً المواقف الدولٌة والعربٌة واإلسالمٌة، مرجع سابق، ص 3
 .56، ص2010(، 41)( القلقٌلً، عبد الفتاح، صحٌفة حق العودة، كانون أول العدد )4
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ضة إلؾغاثُل جدذ ؾُاصتها  ٢ا٫ في خٟل جى٢ُ٘ ؤوؾلى: "ؤن بب٣اء ال٣ضؽ ٖانمت مىخ 
ً
مً  ؤ٦ثر ٢اصة بؾغاثُل اٖخضالا

  (1)ال٣ًاًا الغثِؿُت إلؾغاثُل". 

٢امذ بؾغاثُل بالٗضًض مً ؤلاحغاءاث التي ٖملذ بك٩ل ٦بحر ٖلى حُٛحر وا٢٘ مضًىت ال٣ضؽ، خُث 

ا١ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن  ؤيهىص اوإلاغث   ُ اؾخُاٖذ ٦ؿب الى٢ذ مً ؤحل  ٞغى ألامغ الىا٢٘ ٖلى ألاعى، وفي هظا الؿ

 لبلضًت ال٣ضؽ
ً
٢ا٫: "بن اإلاجلـ البلضي وي٘ هٟؿه في ؾبا١ م٘ الؼمً الؿُاس ي وطل٪ ٖلى ٢اٖضة  ٖىضما ٧ان عثِؿا

ت لضولت بؾغاثُل ٖليها"، ومً هظه ؤلاحغاءاث:   ً  (2)٢ُ٘ الك٪ بال٣ُحن ٖلى ؤن وخضة ال٣ضؽ والؿُاصة ؤبض

عث وؿبت ألاعاض ي التي 1967مهاصعة الاعاض ي و٢ض بضؤث ٖملُاث اإلاهاصعة مىظ ٖام ).1
(، وما ػالذ بلى الُىم و٢ض ٢ض 

%( مً اعاض ي ال٣ضؽ الكغ٢ُت، و٢ض اؾخٛلذ بؾغاثُل هظه الاعاض ي في بىاء 72ناصعتها بؾغاثُل بدىالي )

ىاث، و٢ض ؾا٢ذ بؾغاثُل الٗضًض مً الظعاج٘ لل٣ُام بمهاصعة الاعاض ي ٞمً طعاجٗها: مهاصعة الاعاض ي بحجت  اإلاؿخَى

ىاث، ٦ما ؤن هىا٥ ؤعاض ي ُنىصعث بحجت ؤنها ؤنبدذ  ان ما جخدى٫ ُٞما بٗض بلى مؿخَى ب٢امت مىاٞ٘ ٖامت ؾٖغ

غان.   جدذ الؿُاصة ؤلاؾغاثُلُت، بٗض ؤن ٧اهذ جابٗت للممل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ٢بل خغب خٍؼ

 بلى الخ٤ًُِ.2
ً
٤  لجإث بؾغاثُل ؤًًا ت ؤو ًٖ ٍَغ ٖلى ؾ٩ان مضًىت ال٣ضؽ، وطل٪ مً زال٫ ؤلاحغاءاث الاؾخٟؼاٍػ

 بزالء البُىث وهضمها، بالخالي بحباع ؤهالي ال٣ضس ي الكغ٢ُت ٖلى مٛاصعتها.  

 

 املبحث الثالث جأثير قرار نقل الصفارة لامريكيت

 املطلب لاول: جأثير القرار على املفاوضاث الفلصطينيت الاشرائيليت

٣ٞض جم بعحاء الخباخث في ٢ًاًا  1993جى٢ُ٘ اجٟا١ ؤوؾلى في الثالث ٖكغ مً اًلى٫/ ؾبخمبر ٖام  مىظ

ىاث والالحئحن والاوسخاب بلى خضوص الغاب٘ مً جمىػ/ًىهُى ٖام  ، بلى ما بٗض ٢ُام الضولت 1967ال٣ضؽ واإلاؿخَى

الن ٖنها خؿب الاجٟا١ في الغاب٘ مً ؤ  ؤلٖا
ً
ولم ٌكتٍر الُٝغ  1999ًاع/ماًى مً ٖام الٟلؿُُيُت التي ٧ان م٣غعا

غ ٞغنت طهبُت للمدخل  ىاث مما ٞو الٟلؿُُني  في الاجٟا١ بب٣اء بٌٗ ألامىع ٖلى خالها مثل ال٣ضؽ واإلاؿخَى

هبذ ٢اب ٢ىؾحن مً بهجاػ  م مً ٖضم مكغوُٖخه ٍو ؤلاؾغاثُلي ٧ي ًخىؾ٘ في مهاصعة ألاعاض ي والاؾدُُان، ٖلى الٚغ

 (3).2020الظي ؤٖلً ٖىه ُٞما بٗض وؤنبذ ٌٗٝغ بال٣ضؽ  مكغوٖه "ال٣ضؽ ال٨برة"

 في ٧ل ٖملُت 
ً
وق٩لذ ٢ًُت ال٣ضؽ التي حٗخبر حىهغ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت الٗملُت ألانٗب وألا٦ثر ح٣ُٗضا

الخٟاوى بحن الجاهبحن. ومً اإلاٗلىم ؤن هًا٫ الؿلُت الٟلؿُُيُت لبىاء الضولت ما ٢بل ؤوؾلى ٧ان مً اإلاىٟى ؤي بحن 

                                                           
 .57)( المرجع نفسه، ص1
 85-84العربً الصهٌونً، مرجع سابق، ص )( الهزاٌمة، محمد عوض، القدس فً الصراع 2
)( الشب، محمد أمٌر، القدس فً مفاوضات الحل النهائً من االنتداب البرٌطانً إلى قرار إدارة الرئٌس ترامب نقل السفارة 3

 96، ص2018، 21األمرٌكٌة وتداعٌاته المحتملة، مركو جٌل البحث العلمً، مجلة جٌل الدراسات السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، عدد
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 1994، ؤما بٗض ؤوؾلى ٣ٞض اهخ٣لذ جل٪ الؿلُت بلى ألاعاض ي الٟلؿُُيُت اإلادخلت م٘ بضاًت الٗام 1993-1969 ٖامي

 إلاسغحاث ؤوؾلى.
ً
٣ا  (1)ٞو

حن يهضٝ بلى جإحُل   الجٟا١ نهاجي، بل ٧ان مجغص اجٟا١ بحن الُٞغ
ً
بن بٖالن مباصت ؤوؾلى لم ٨ًً بٖالها

خمثلت بال٣ضؽ والالحئحن والاؾدُُان والترجِباث ألامىُت الخانت بالخضوص البدث في ال٣ًاًا الؿُاؾُت الغثِؿُت اإلا

والخٗاون م٘ صو٫ الجىاع، و٢ض هو الاجٟا١ ٖلى مغخلت اهخ٣الُت جمخض زمـ ؾىىاث جخًمً مٟاوياث وجغجِباث 

 هدى خل ال٣ًاًا النهاثُت.
ً
جي ٌك٩ل حؿغا  (2)اهخ٣الُت للىنى٫ ألؾلىب جضٍع

٨ُت للمٟاوياث وعبما  اًت ألامٍغ ٠ًٗ الٖغ ٨ُت في اإلاى٣ُت ٍو  ًم٨ً ان يهضص اإلاهالح ألامٍغ
ً
وال٣غاع ٖملُا

ًٟجغها ٖبر الاهجغاع بلى مىحت حضًضة مً الٗى٠ وهظا ما ؾُىجغ الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها في اإلاى٣ُت، 

٨ُت، بط مً اإلاٗلىم والخ٣ُ٣ت ؤن ؤهم صواٞ٘ اجساط هظا ال٣غاع هى بعياء ال لىبي الههُىوي صازل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىص   بٗض ٖو
ً
مضي اهدُاػ اإلالُاعصًغ اليهىصي "قُلضون ؤصًلؿىن" بلى حاهب الغثِـ جغامب في حملخه الاهخسابُت وزهىنا

ً ملُىن صوالع ل  (3)هالح الخملت.ألازحر بى٣ل ؾٟاعة الىالًاث اإلاخدضة بلى ال٣ضؽ، بط جبٕر "ؤصًلؿىن" بمبلٜ ٖكٍغ

٨ُت بلى ال٣ضؽ زال٫ خملخه  ٤ قٗاع ه٣ل الؿٟاعة ه٣ل ألامٍغ ٩ي جغامب خاو٫ ًٖ ٍَغ ٦ما ؤن الغثِـ ألامٍغ

٨ُت وهى خهل 25الاهخسابُت اؾخمالت الىازبحن ؤلاهجلُحن الظًً ًمثلىن  % مً الىازبحن في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ٖلى ؤنىاث 
ً
 % منهم.80ٞٗال

ذ مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة بإن بن ه٣ل الؿٟاعة  ٨ُت مً جل ؤبِب لل٣ضؽ هى اٖتراٝ ٧امل ونٍغ ألامٍغ

غى الؿُُغة بك٩ل ٧امل، وهظا ٌٗني  اإلاضًىت هي ٖانمت للضولت ؤلاؾغاثُلُت ب٩ل ما جدمله مً ٢اهىهُت الاخخال٫ ٞو

 بالهغإ الٟل
ً
 مباقغا

ً
ا ؿُُني ؤلاؾغاثُلي بل ٧اهذ حُٛحر وي٘ ٢اهىوي ٢اثم بال٣ىة مً ٢بل صولي ٖٓمى لِؿذ َٞغ

 مسال٠ لل٣اهىن الضولي وللٗضًض مً ال٣غاعاث الضولُت التي نضعث 
ً
ت، وهظا ؤًًا غاٝ اإلاخىاٖػ اًت للؿالم بحن ألَا ٖع

ت  ٖلى مضاع ؤٖىام ٖضًضة بسهىم الىي٘ صازل اإلاضًىت، ٖلى اٖخباع ؤن ال٣ضؽ الكغ٢ُت هي ؤعى مدخلت ؤن الدؿٍى

ىياث بحن الجاهبحن، ؤي ؤهه مسال٠ إلحمإ اإلاجخم٘ الضولي خى٫ بُالث اخخال٫ بؾغاثُل النهاثُت ٞيها هي عهً باإلاٟ

غان/ًىهُى ٖام   (4).1967لل٣ضؽ الكغ٢ُت في خٍؼ

٩ي ؤن ًاصي بلى ؤن ج٣ىم الؿلُت  وبما ؤن ال٣ضؽ حٗخبر حىهغ اإلاٟاوياث النهاثُت ٞةن مً قإن ال٣غاع ألامٍغ

٤ مؿضوصالٟلؿُُيُت بدل هٟؿها والٗىصة بلى ال٨  ٟاح اإلاؿلح، وطل٪ بطا ما قٗغث الؿلُت ؤنها ونلذ بلى ٍَغ

                                                           
)( عبٌدي، محمد، الوضع القانونً للقدس وموقف األمم المتحدة من نقل السفارة األمرٌكٌة إلٌها واالعتراف بها عاصمة، مجلة 1

 .320، ص2018(، 2(، العدد )11الحقوق والعلوم السٌاسٌة، المجلد )
 97)( الشب، محمد أمٌر، القدس فً مفاوضات الحل النهائً، مرجع سابق، ص2
(، مؤسسة األهرامن 0211أبو طالب، حسن، صفقة القرن المتخٌلة ومستقبل الدولة الفلسطٌنٌة، مجلة السٌاسة الدولٌة، العدد  )(3

 .117، ص2018
 99)( الشب، محمد أمٌر، القدس فً مفاوضات الحل النهائً، مرجع سابق ، ص4
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٨ُت وبانها لً حٗتٝر بها بٗض آلان ٧ىؾُِ مداًض في مٟاوياث   هضصث ب٣ُ٘ اجهاالتها م٘ ؤلاصاعة ألامٍغ
ً
والؿلُت ٞٗلُا

 (1)الخل النهاجي.

ٓهغها ٦  ؤن ٌٗؼػ صوع بؾغاثُل في اإلاى٣ُت ٍو
ً
٩ي ؤًًا ٣ىة ؾُاؾُت جدٓى بخإًُض ومً قإن ال٣غاع ألامٍغ

٩ي بما ًسضم مهالح الاخخال٫.  الىالًاث اإلاخدضة ٦ما ؾُٓهغ ٢ضعة اللىبي الههُىوي ٖلى الخإزحر في ال٣غاع ألامٍغ

ض ال٣ضؽ، وال٣ًُت الٟلؿُُيُت ؾخهبذ ٖلى مٟتر١ َغ١  وال٣غاع هى ج٨ث٠ُ بجمام ٞٗالُاث مكغوٕ تهٍى

٩ي ًماعؽ بحغاءاث ؤخاصًت في جىُٟظ بحن مجخم٘ صولي ال ًمل٪ ال٣ضعة ٖلى اجساط  ال٣غاع، وبحن جدال٠ نهُىوي ؤمٍغ

ض والاؾدُُان، ٦ما ؾُضزل الخُاع الٗغبي الاؾتراجُجي الىخُض اإلاخمثل بالخل الؿلمي واإلاباصعة الٗغبُت  ٘ التهٍى مكاَع

 للؿالم في خالت ٞغاٙ ؾُاس ي خاص.

 فلصطين والدول لاخرىأاملطلب الثاني: جأثير القرار على العالقاث الدوليت بين 

ت، في ٧اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر  ، ٖىضما ٧اهذ ال٣اهغة 2016ؤزحرث ٨ٞغة "اله٣ٟت" النهاثُت م٘ الغثاؾت اإلاهٍغ

 2334حؿخٗض لُغح مكغوٕ ال٣غاع 
ً
 للىالًاث اإلاخدضة( خُنها هاجُٟا

ً
، وجدضر جغامب )الظي ٧ان ٢ض اهخسب للخى عثِؿا

ب مكغوٕ ال٣غاع، وحاء في بُان مهغي عؾمي ؤن اإلاىا٣ٞت حاءث بؿبب م٘ الغثِـ الؿِس ي الظي وا٤ٞ ٖلى سخ

٣ت قاملت م٘ الجىاهب اإلاسخلٟت لل٣ًُت الٟلؿُُيُت  ٨ُت الجضًضة ٧ي جخٗامل بٍُغ ؤهمُت بُٖاء ٞغنت لإلصاعة ألامٍغ

 ً اة آزٍغ ثرث ٖلى ٖع ًذ ال٣ُاصة الٟلؿُُيُت الخإحُل اإلاهغي لُغح مكغوٕ ال٣غاع، ٖو لل٣غاع مً صو٫ وفي اإلا٣ابل ٞع

 (2)ٚحر ٖغبُت.

تر ؤن الىالًاث اإلاخدضة ؤػاخذ مضًىت ال٣ضؽ  2018في ؤوازغ ٖام   -نغح جغامب ٖلى خؿابه في مى٢٘ جٍى

مً حضو٫ ؤٖما٫ اإلاٟاوياث الٟلؿُُيُت ؤلاؾغاثُلُت، وهى ما ٌٗني ؤن ال٣ضؽ ال ٖال٢ت لها  -الجؼء ألانٗب

 مً ؾلى٦ه الؿُاس ي في و٢ذ الخ٤ بالٟلؿُُيُحن ؤو الٗغب ؤو اإلاؿلمحن مً وحه
ً
  (3)ت هٓغ جغامب، وهظا ما بضا واضخا

٨ُت ٢الذ الغثاؾت الدك٨ُُت ؤن الدكُ٪ واإلاجغ وعوماهُا ُٖلذ جبني  بُٗض الاخخٟا٫ بى٣ل الؿٟاعة ألامٍغ

٨ُت مً جل ؤبِب بلى ال٣ضؽ، وهظا بالُب٘ ٌكحر بلى ؤن زمت   ٚغبُت م٣بلت بٖالن ؤوعوبي ًيخ٣ض ه٣ل الؿٟاعة ألامٍغ
ً
صوال

 ؾٟاعتها في ال٨ُان الههُىوي مً 
ً
٨ُا ه٣لذ ٚىاجُماال عؾمُا ٖلى ه٣ل ؾٟاعتها بلى ال٣ضؽ مً جل ؤبِب، ٞبٗض ؤمٍغ

هغحؿُال ٢غب جل ؤبِب اإلادخلت بلى مبنى الخض٣ًت الخ٨ىىلىحُت ٚغبي ال٣ضؽ اإلادخلت، بدًىع ٚىاجُماال حُمي 

خيمىعالِـ وعثِـ الىػعاء الههُىوي بيُامح  ن هخيُاهى، وون٠ مىعالِـ ه٣ل الؿٟاعة لل٣ضؽ اإلادخلت بإهه ًىم جاٍع

                                                           
 99)( المرجع نفسه، ص1
العرب وحاربه اإلسرائٌلٌون، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، مجلة الدراسات  )( عزم، أحمد جمٌل، صفقة القرن: وهم اخترعه2

 8،  ص2018، 116الفلسطٌنٌة، مقالة، عدد 
 .43، ص2018(، 374)( دلول، أحمد، قراءة فً نقل السفارة األمرٌكٌة إلى القدس، مجلة البٌان، العدد )3
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 بلى ؤن ٚىاجُماال ٧اهذ 
ً
خاٞل في الٗال٢اث بحن بالصه وبؾغاثُل، في الى٢ذ الظي ؤقاص ُٞه هخيُاهى بهظه الخُىة مكحرا

  (1)زاوي صولت حٗتٝر بةؾغاثُل 

بلى ال٣ضؽ اإلادخلت بدًىع عثِؿها، وبظل٪ جهبذ ؤما صولت باعاٚىاي ٞهي ألازغي ؤ٢ضمذ ٖلى ه٣ل ؾٟاعتها 

ىاجُماال    (2)بالصه زالث صولت جخسظ زُىة مثحرة للجض٫ بٗض الىالًاث اإلاخدضة ٚو

مان بٗض ٢غاع جغامب بُىم  ؤما حمهىعٍت الدكُ٪ ٞلها ؤ٦ثر مً مى٠٢، خُث نغح الغثِـ الدك٩ُي مُلىف ٍػ

ؼمها ه٣ل ؾٟاعتها لل٣ضؽ، ٌ  بخإًُض بالصه لل٣غاع ٖو ه بابِـ بٞغ وفي الُىم الخالي نغح عثِـ الخ٩ىمت الدك٩ُي ؤهضٍع

داث ًجٗلىا هٟترى ألاؾىء مً هاخُت، وهىٓغ  ضم هُتها ه٣ل الؿٟاعة وهظا الخًاعب في الخهٍغ خ٩ىمخه ٢غاع جغامب ٖو

  (3)بلى َبُٗت الٗال٢اث التي جغبِ البلضًت مً هاخُت ؤزغي 

ذ ومباقغ، و٧اهذ ٧ان حىهغ اإلاى٠٢ في بؾغاثُل ٚحر مغخب  ٌ نٍغ ب٨ٟغة اله٣ٟت، ل٨ً مً صون ٞع

 
ً
ض ٖلىا ٤ نهُىوي مٍا اإلاؿاعي هي الؾخٛال٫ الخٗا٠َ ال٨بحر ٚحر اإلاؿبى١ مٗها في بصاعة جغامب م٘ وحىص ٍٞغ

تراٝ بها ٖانمت إلؾغاثُل لثني جغامب ًٖ الخ٨ٟحر ُٞما ٌؿمى  ٨ُت ٖلى ال٣ضؽ والٖا لالؾدُُان ولى٣ل الؿٟاعة ألامٍغ

٣ت" وب٢ىاٖه بان ٨ٞغة "ؤله٣ٟت النهاثُت" لِؿذ وا٢ُٗت، وؤن ألاًٞل، وؤن ألاًٞل هى الخضًث ًٖ ٖملُت "ؤلهٟ

 (4)مخضعحت.

، ؤي ٧2017اهىن الثاوي / ًىاًغ  19في و٢ذ مب٨غ ومثلما ٦كٟذ صخُٟت ًضٌٗىث ؤخغوهىث ؤلاؾغاثُلُت في 

ُم خؼب البِذ اليهىصي ، بضؤ ٖػ
ً
، الًٗى في الاثخالٝ الخ٩ىمي، هٟخالي بُيُذ وي٘ بٗض مً جىلي جغامب مىهبه عؾمُا

 (5)زُت و٢اهىن لًم مؿخٗمغة مٗالُه ؤصومُم الطخمت، قغقي ال٣ضؽ، ٖلى الؿُاصة ؤلاؾغاثُلي.

٨ُت  الؽ بلىمُٟلض، اإلاؿدكاع والىاقِ الباعػ في لجىت الكاون الٗامت ألامٍغ ؤلاؾغاثُلُت  –وون٠ صٚو

لىالًاث اإلاخدضة، في م٣الت في "ححروهالم بىؾذ" ٨ٞغة اله٣ٟت النهاثُت بإنها ههج )بًبا٥( وهي اللىبي ؤلاؾغاثُلي في ا

 مً 
ً
 و٢غوها

ً
 صًيُا

ً
 بكإن ألاعى، بط ؤهه ًخًمً بٗضا

ً
خي الظي هى حؼثُا ؾُخي للٛاًت في الخٗامل م٘ الخالٝ الخاٍع

ت. والالٞذ  باألعى، مً َٝغ الجاهبحن، ولِـ ن٣ٟت ٣ٖاٍع
ً
 ٖم٣ُا

ً
،  2017ؤن بلىمُٟلض في آطاع / ماعؽ  اإلاأس ي واعجباَا

 وا٢ُٗت، ولِـ ن٣ٟت ال٣غن، وبهما 
ً
و٢بل جضاو٫ اإلاهُلح ٢ا٫: "بن الخدضي الخ٣ُ٣ي ؤمام جغامب ؤن ًً٘ ؤهضاٞا

 إلاهُلح "ن٣ٟت ال٣غن".
ً
 هاصعا

ً
 ًٖ ألايىاء"، و٧ان هظا اؾخسضاما

ً
 (6)ٖملُت مخضعحت، بُٗضا

                                                           
، موقع الكترونً، 27/11/2018ست بنقل سفارة بالده للقدس، )( الجزٌرة نت، بصالحٌات رمزٌة.. رئٌس التشٌك ٌعد الكن1ٌ

https://www.aljazeera.net 
، موقع 5/9/2018، باراغواي تعلن إعادة سفارتها فً إسرائٌل إلى تل أبٌب بعد أشهر من نقلها إلى القدس24)( وكالة فرانس 2

  .https://www.france24.comالكترونً،  
 .45)( دلول، أحمد، قراءة فً نقل السفارة األمرٌكٌة إلى القدس، مرجع سابق، ص3
 8: وهم اخترعه العرب وحاربه اإلسرائٌلٌون، مرجع سابق، ص)( عزم، أحمد جمٌل، صفقة القرن4
ول فً المقاربة األمرٌكٌة لتسوٌة الصراع العربً اإلسرائٌلً والمطلوب عربٌاً، مركز )( مجلة دراسات شرق أوسطٌة، التح5

 .8، ص2018(، 22(، المجلد )83دراسات الشرق األوسط، العدد )
 8)( مجلة دراسات شرق أوسطٌة، التحول فً المقاربة األمرٌكٌة لتسوٌة الصراع العربً ، مرجع سابق،  ص6

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.france24.com/
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 ل٨ٟغة 
ً
 اإلاى٠٢ ؤلاؾغاثُلي مٗاعيا

ً
ًٟل اإلاط ي بدسجُل بهجاػاث بطا اجٟا١ قامل )ن٣ٟت نهاثُت( ٍو

اؾدُُاهُت  وؾُاؾت مخخالُت، وفي اإلا٣ابل ٧ان الٟلؿُُيُىن في ألاقهغ ألاولى مً ٖهض جغامب، مخٟاثلحن بإهه ؾِؿحر 

هغ ٖليها.  باله٣ٟت ، ٍو

وجإحُل مىيٕى مٗالُه  عبما ٧اهذ بىاصع جغاح٘ ؤلاصاعة ألامحر٦ُت ًٖ جىُٟظ ٢غاع ه٣ل الؿٟاعة بلى ال٣ضؽ،

اعة واقىًُ، مً يمً بقاعاث نىٗذ  ؤصومُم، واجهاالث جغامب الهاجُٟت م٘ الغثِـ الٟلؿُُني وصٖىجه بلى ٍػ

ؿخدث ؤلاهخمام.  مً َٝغ هظه ؤلاصاعة مم٨ً َو
ً
 (1)جى٢ٗاث لضي الغثاؾت الٟلؿُُيُت، ٞدىاها ؤن جدغ٥ ؾالم حاعصا

ٖىضما الخ٣ى الغثِـ ٖباؽ بترامب، زال٫ احخماٖاث  2017/ؾبخمبر وبلٜ الخٟائ٫ الٟلؿُُيُت مضاه في ؤًلى٫ 

ىع٥، ٞدُنها ٢ا٫ الغثِـ الٟلؿُُني زال٫ اؾخ٣با٫ جغامب له: "بن ص٫ هظا  الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في هٍُى

٫ ٖلى ش يء ٞةهما ًض٫ ٖلى حضًت ٞسامت الغثِـ ؤهه ؾُإحي به٣ٟت الٗهغ في الكغ١ ألاوؾِ زال٫ الٗام ؤو زال

 (2)ألاًام ال٣اصمت بن قاء هللا".

 لخغاثِ ووزاث٤ -وبدؿب بٌٗ اإلاُلٗحن ٖلى ل٣اء ٖباؽ
ً
جغامب، ٞةن الغثِـ الٟلؿُُني اؾخسضم نىعا

٨ُت، في الًٟت  ش الهغإ والٗملُت الؿلمُت، و٠ُ٦ ؤهه مؿخٗض ل٣بى٫ ٢ىاث صولُت ؤو ؤمٍغ سُت حكغح لترامب جاٍع جاٍع

، بلى الٛغبُت، لخ٣ضًم يماهاث لألمً 
ً
ؤلاؾغاثُلي، ل٨ىه ٚحر مؿخٗض ل٣بى٫ "بؾغاثُلي واخض" و٧ان مى٠٢ جغامب بًجابُا

صعحت الخضًث م٘  مؿاٖضًه، في ؤزىاء الاحخمإ، ًٖ يغوعة بضء صعاؾت ٨ٞغة بعؾا٫ ٢ىاث، وخضًث جغامب لٗباؽ 

 (3)مىا٢كت هظه الى٣ُت( ًٖ زبرجه بمىيٕى جباص٫ ألاعاض ي )مً وا٢٘ ٖمله في ال٣ٗاعاث، وؤهه ؾِؿاٖض الغثِـ ٖىض

 املطلب الثالث: جأثير القرار على موقف الدول العربيت من القضيت الفلصطينيت

 ،
ً
 ب٢لُمُا

ً
ىا م مً ؤن جٟانُل ن٣ٟت ال٣غن لم ج٨ك٠ بٗض، بال اهه ًم٨ً ال٣ى٫ بنها جخًمً ج٩ٍى ٖلى الٚغ

مى٠٢ ٖغبي عؾمي مٗلً بًجابي  ًٟترى ؤن جضٖم ي ؾُا٢ه صو٫ ٖغبُت مٗخضلت اله٣ٟت، وم٘ طل٪، ٞلِـ هىا٥ 

٨ٗـ هظا اإلاى٠٢ الٛمىى الظي جىُىي ٖلُه اله٣ٟت طاتها.  (4)ؤوؽ لبي بػاء اله٣ٟت، َو

 في الخىاػن لهالح 
ً
وجظهب بخضي الخدلُالث بلى ؤن ؤي زُت ؾالم ًغي الغؤي الٗام الٗغبي ؤنها حك٩ل زالال

ُت ؤو ؤلاؾالمُت، ٞةنها جدمل في َُاتها مساَغ ٦بحرة بؾغاثُل ٖلى خؿاب الٟلؿُُيُحن، ؤو جمـ بالخ٣ى١ الٟلؿُُي

ضها.  (5)حٗضص مهالح الضو٫ الٗغبُت التي ؾخٍا

غ بلى وحىص جدٟٓاث ؤبضتها بٌٗ الضو٫ الٗغبُت بػاء ن٣ٟت ال٣غن، ٣ٞض  وفي هظا الؿُا١ ؤقاعث ج٣اٍع

اإلاغج٣بت، ٦ما ٖاعى ألاعصن ؤوضخذ مهغ جدٟٓها ٖلى اؾدبضا٫ ال٣ضؽ الكغ٢ُت ٦ٗانمت للضولت الٟلؿُُيُت 

                                                           
 9القرن: وهم اخترعه العرب وحاربه اإلسرائٌلٌون، مرجع سابق ، ص)( عزم، أحمد جمٌل، صفقة 1
 9)( المرجع نفسه، ص2
 9)(عزم، أحمد جمٌل، صفقة القرن، مرجع سابق، ص3
 .56، ص2018(، 175)( كٌالً، ماجد، صفقة القرن بٌن الوهم والواقع، مجلة شؤون عربٌة، العدد )4
(، 22الصراع أم تدشٌن لمرحلة جدٌدة فٌه، مجلة دراسات شرق أوسطٌة، المجلد ))( معال، عبد السالم، صفقة القرن، وصفة لحل 5
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 ًٖ مٗاعيخه الىي٘ اإلاٟترى الظي ؾخاو٫ بلُه 
ً
مداوالث ؤلاب٣اء ٖلى ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت في واصي ألاعصن، ًٞال

غ الٟلؿُُيُت،   للغئٍت التي جخبىاها اله٣ٟت. وهى ما ؤ٦ضه ؤمحن ؾغ اللجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدٍغ
ً
٣ا مضًىت ال٣ضؽ ٞو

٣اث، بىحىص ٣اث  ناثب ٍٖغ ٣ها. بط ٢ا٫ ٍٖغ ٌ ن٣ٟت ال٣غن التي جداو٫ الىالًاث اإلاخدضة حؿٍى بحمإ ٖغبي ٖلى ٞع

ٌ ن٣ٟت ال٣غن، وان الغثِـ اإلاهغي ٖبض الٟخاح الؿِس ي، ؤبلٜ مؿدكاع جغامب   لىحىب ٞع
ً
 ٖغبُا

ً
بن هىا٥ بحماٖا

يبالث، بهه ال ًم٨ً ال٣بى٫ بال بضولت ٞلؿُُيُت مؿخ٣ ، 1967لت ٖلى خضوص الٗام ٧ىقىحر، ومبٗىزه خِؿىن ٍٚغ

 الٗاهل ألاعصوي اإلال٪ ٖبضهللا الثاوي، ٖىضما 
ً
ض الٟلؿُُيُىن. وؤياٝ ؤن "هظا ما ٢اله جماما انمتها ال٣ضؽ ما ًٍغ ٖو

طهبىا بلى ألاعصن، بل وعٌٞ ه٣ل الؿٟاعة واٖخباع ال٣ضؽ ٖانمت إلؾغاثُل، و٦ظل٪ الٗاهل الؿٗىصي اإلال٪ ؾلمان  

ؼ، ٢ا٫ لهم ذ الٗباعة بن بىنلت الؿٗىصًت جخلخو بما حاء ب٣مت الٓهغان. بً ٖبض الٍٗؼ  (1)بهٍغ

وطل٪ ٖلى زالٝ مهاصع بؾغاثُلُت جغوج ٖلى الضوام بإن مٗٓم الضو٫ الٗغبُت ٢ض وا٣ٞذ ٖلى اله٣ٟت، 

٤ هاعحـ. بل وبن بٌٗ الضو٫ الٗغبُت  ٨ُت ؤلاب٣اء ٖلى مى٢ٟها هظا َي ال٨خمان ٞو ٢ض وؤنها َلبذ مً ؤلاصاعة ألامٍغ

 ٖلى عثِـ الؿلُت الٟلؿُُيُت مدمىص ٖباؽ ٧ي ٣ًبل باله٣ٟت اإلاظ٧ىعة، وهي ؤزباع جىضعج في 
ً
ا ماعؾذ يَٛى

٤ اله٣ٟت، مىخُت بإن ال٩ل ٢ض وا٤ٞ ٖلى اله٣ٟت ؤو بٗباعة ؤزغي بإن "٧ل ال٣إل ٢ض  ؾُا١ الؿعي ؤلاؾغاثُلي لدؿٍى

. ؾ٣ُذ" وال ًىحض حضوي مً مٗاعيت اله٣ٟت ٖلى ؤي مؿخىي ٧ان
ً
 ؤو قٗبُا

ً
 (2)عؾمُا

 بمهالخها ٞةم٩انها الى٢ٝى في وحه 
ً
الوة ٖلى طل٪، وفي خا٫ عؤث الضو٫ الٗغبُت في ن٣ٟت ال٣غن يغعا ٖو

 وجخجىب اإلاكاع٦ت 
ً
 ؾلبُا

ً
٣خحن: ؤولهما ؤن جخسظ مى٢ٟا بهجاح اله٣ٟت وبٖا٢تها في الؿاخت الٟلؿُُيُت مً زال٫ ٍَغ

 حشجُ٘ في الخُت بك٩ل ٞاٖل، مما ؾِؿمذ للٟلؿ
ً
ا تراى ٖلى ج٣ضمها. و٦ظل٪ بةم٩ان جل٪ الضو٫، هٍٓغ ُُيُحن بااٖل

حر ٢ابلت للمؿاومت. وفي الؿُا١ طاجه، ٞةن الضو٫ الٗغبُت ٢اصعة ٖلى   ٚو
ً
الٟلؿُُيُحن ٖلى جبني مىا٠٢ ؤ٦ثر حكضصا

ؼ اله٣ٟت مً زال٫ َلب بقغا ت الضوع اإلاغ٦ؼي وال٣ُاصي للىالًاث اإلاخدضة في نُاٚت وحٍٗؼ ٖؼ ٥ حهاث ؤوعوبُت ٖػ

م٨نها ٦ظل٪ الٗمل زال٫ اإلاٟاوياث يض بؾغاثُل في الهُئاث  حرها في الٗملُت الؿلمُت، ٍو وعوؾُت ونِىُت ٚو

 (3)الضولُت.

جغامى ٖلى هامـ احخمإ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة، و٧ان  –بٗض ا٢ل مً زالزت ؤقهغ ٖلى ل٣اء ٖباؽ 

ض جد٤ُ٣ م٩اؾب ٖلى  –وحهت الىٓغ ؤلاؾغاثُلي  مىيٕى "اله٣ٟت النهاثُت" ٢ض خؿم إلاهلخت الههُىهُت، التي جٍغ

ت، والشخو الظي ًٚب بؿبب ٢غاع  غ طل٪ بإهه خؿم ل٣ًاًا اإلاٟاوياث، وبالخالي ا٢تراب مً حؿٍى ألاعى، م٘ جهٍى

غان/ ًىهُى  والظي  ب،ام( ٧ان اإلالُاعصًغ الضاٖم ألاؾاس ي لخملت اهخساباث جغ 2017جغامب جإحُل ه٣ل الؿٟاعة )في خٍؼ

ىصه في الخملت الاهخسابُت. ً ٖو  (4)واْب ٖلى ؾاا٫ جغامب وبًٛب، ًٖ ؾبب الخإحُل، ٖو

                                                           
 http://bit.ly/2QIFY1t،  2018( الدول العربٌة رفضت صفقة القرن 2018)( عرٌقات )1
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 24انًرجغ َفسّ، ص)( 
4
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ٖلى حمُ٘ الخى٢ٗاث ؤلاًجابُت لضي الغثِـ  2018ؤحى ٢غاع جغامب  بكإن ال٣ضؽ في ٧اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر 

ل بلى خضا ما، زُِ ؤلاصاعة الٟلؿُُني، وؤْهغ اإلاٗنى الخ٣ُ٣ي ل٨ٟغة "اله٣ٟت النهاثُت/ن٣ٟت ال٣غن" ٦ما ُٖ

.
ً
لىُا  ٖو

ً
اث اإلاى٣ُت، بجٗل بًغان الٗضو ألاو٫ للضو٫ الٗغبُت، عؾمُا ٨ُت لخُٛحر ؤولٍى  ألامٍغ

غ ٨ٞغة ؤن  ٧ان هىا٥ ٦ثحر مً الاجهاالث م٘ الضو٫ الٗغبُت، ٢بل ٢غاع جغامب بكإن ال٣ضؽ، وبٗضه لخمٍغ

 ألامً ال٣ىمي إلصاعة بؾغاثُل لِؿذ مك٩لت في اإلاى٣ُت، وبهما ؤلاعهاب ؤلاؾ
ً
المي وبًغان، وهى ما لخهخه اؾتراجُجُا

جغامب، التي ؤٖلىذ بٗض اًام مً ٢غاع ال٣ضؽ لٗضة ؤحُا٫ ٧ان الهغإ بحن بؾغاثُل والٟلؿُُيُحن، ًغي باٖخباعه 

التهديد من المنظمات الجهادية اإلرهابية، و  اإلاؿاو٫ ًٖ مى٘ الؿالم والاػصهاع في اإلاى٣ُت، ؤما الُىم ٞالتهضًض مً
بًغان، ًسل٣ان ؤلاصعا٥ ؤن بؾغاثُل لِؿذ ؾبب مك٨الث اإلاى٣ُت، وؾخجض الضو٫ بك٩ل متزاًض مهالح مكتر٦ت م٘ 

 (1)بؾغاثُل في مىاحهت التهضًضاث اإلاكتر٦ت.

وم٘ جغوٍج بؾغاثُلي ٦بحر لخدال٠ ٚحر ٖلني م٘ صو٫ ٖغبُت، وؤمىُاث بؾغاثُلُت بٓهىع هظا الخل٠ بلى الٗلً، 

ضمان، التي جدظع مً اإلاُالبت ٖالوة  تراٝ بال٣ضؽ، ومىا٠٢ الؿٟحر ألامحر٧ي لضي بؾغاثُل صًُٟض ٍٞغ ٖلى مؿإلت الٖا

 (2)بخ٨ُٟ٪ اإلاؿخٗمغاث، ومً زُغ طل٪ ٖلى ألامً الضازلي ؤلاؾغاثُلي.

 ملخاوف لدى القيادة الفلصطينيت في مصألتين:
ً
 (3)شكلت مصدرا

ىاث، والالحئىن، بلخ(  ؤن ما ٌؿمى "ن٣ٟت ال٣غن" هى ٖباعة. 1 ج )ال٣ضؽ واإلاؿخَى ًٖ ؾُاؾاث ًخم جىُٟظها بالخضٍع

لفرض األمر الواقع الجديد، وفي هذا السياق خمص  بدُث ال ًب٣ى ش يء للخٟاوى ٖلُه، بل جهبذ اإلاٟاوياث
غ مً  ٣اث، في ج٣ٍغ غ الٟلؿُُيُت ناثب ٍٖغ ٘ بلى ال 92ؤمحن ؾغ اللجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدٍغ غثِـ نٟدت ٞع

ىاث، وجدىلىا بلى ؾلُت  جٗلىا وٗتٝر باإلاؿخَى الٟلؿُُني بلى ؤن جُب٤ُ اإلاباصعة اإلام٨ىت "ؾ٨ُغؽ الىي٘ ال٣اثم، ٍو

 ٞالغثِـ جغامب ؾُتراح٘ ًٖ ٨ٞغة اله٣ٟت النهاثُت  4خ٨م طاحي.
ً
  ًٞٛ مثل هظا الاؾخيخاج ًبضو مى٣ُُا

ً
ملُا ٖو

٣ٍت للًِٛ ٖلى الٟلؿُُيُحن ؤو ب٢ىاٖهم ب٣بى٫ الىا٢٘ الجضًض وهى )اإلاخ٩املت( إلاهلخت ٞغى ألامغ الىا٢٘ وبًجاص َغ 

 ما ؤ٦ضجه جُىعاث الخ٣ت.

 ٖلى ٖال٢اث ٖلىُت 2
ً
 ٖلى الٟلؿُُيُحن ل٣بى٫ هظا الىي٘، ؤو ٢ض جىا٤ٞ ٞٗال

ً
ا  ٖغبُت عبما ؾخماعؽ يَٛى

ً
.ؤن صوال

ضٖى بلى طل٪، ووكغث ٢بُل ال٣مت م٘ بؾغاثُل. وما صٖم مثل هظه الخ٨هىاث م٣االث ْهغث في الصخ٠ الؿٗىصًت ج

 (5)الٗغبُت في الٓهغان.

                                                           
1
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ني زالض آ٫ زلُٟت الظي  داث وػٍغ الخاعحُت البدٍغ داث إلاؿاولحن ٖغب جضٖى بلى طل٪، مثل جهٍغ وجهٍغ

َلب الخ٣لُل مً الاهخمام بال٣غاع ألامحر٧ي بكإن ال٣ضؽ، باٖخباع ؤن الٗغب "ًُالبىن بال٣ضؽ الكغ٢ُت ٖانمت 

 ؤن مً خ٤ بؾغاثُل الغص ٖلى بًغان بال٣ى٫" لٟلؿُحن ولِـ 
ً
 التر٦حز ٖلى اإلاىيٕى ؤلاًغاوي، ومٗخبرا

ً
الٛغبُت" َالبا

 "َاإلاا ؤن بًغان ؤزلذ بالىي٘ ال٣اثم في اإلاى٣ُت.

 املوقف الفلصطيني

 جبيذ عثاؾت الؿلُت الٟلؿُُيُت  مىا٠٢ مخباًىت بػاء ن٣ٟت ال٣غن ٧ان ؤولها ؤلاقاصة بها، ٣ٞض الخ٣ى عثِـ

 ً الؿلُت الٟلؿُُيُت مدمىص ٖباؽ الغثِـ جغمب ٖلى هامل احخماٖاث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في الٗكٍغ

، وق٨غه ٖلى صٖمه وؤقاص بجضًخه لخىُٟظ الغئٍت التي جخًمنها ن٣ٟت ال٣غن، وؤٖغب ًٖ 2017مً اًلى٫/ؾِخمبر 

 بلى ؤن "
ً
ب ال٣اصمت، مكحرا ض ٧ىقىحر وحاٌؿىن ؤمله في ؤن جخد٤٣ في ألاقهغ ال٣ٍغ  حاٍع

ً
مٟاوض ي بصاعة جغمب زهىنا

 م٘ ٧ىن 
ً
ً مغة زال٫ زماهُت ؤقهغ"  ًإحي هظا اإلاى٠٢ ميسجما يبالث ٢ض الخ٣ىا الٟلؿُُيُحن ؤ٦ثر مً ٖكٍغ حٍغ

ض جغمب بال٣ُام بىؾاَت   في مؿحرة البدث ًٖ خل ؾُاس ي للهغإ مً حهت، وفي يىء ٖو
ً
 ؾُاؾُا

ً
٩ا الؿلُت قٍغ

تراٝ بال٣ضؽ ٖانمت إلؾغاثُل، مخىاػهت بػاء ٖم لُت الؿالم مً حهت ؤزغي. ل٨ً وفي مغخلت جالُت وبٗض ٢غاع جغمب الٖا

ًذ الؿلُت ن٣ٟت ال٣غن وال٣غاع اإلاظ٧ىع. ٨ُت بليها ٞع ؼمه ٖلى ه٣ل الؿٟاعة ألامٍغ  (1)ٖو

 ٌ ، ٚحر ؤن ٢ُمت هظا الٞغ
ً
جغجبِ ال ق٪ ؤن مى٠٢ الؿلُت الٟلؿُُيُت الغاٌٞ لله٣ٟت ٌٗخبر بًجابُا

 ؤن مدضصاث ؤوؾلى التي ج٣ُض الؿلُت، وججٗلها عهُىت القتراَاث مالُت 
ً
بمضي ٞاٖلُخه وآلازاع اإلاترجبت ٖلُه، زهىنا

 ًٖ ما ًم٨ً ؤن جىاحهه مً 
ً
٩ي اإلاباقغ، ًٞال وا٢خهاصًت وؾُاؾُت، جًٗها في مىاحهت الًِٛ ؤلاؾغاثُلي ألامٍغ

ٌ ن٣ٟت   (2)ال٣غن.يٍٛى حهاث ؤزغي في خا٫ بنغاعها ٖلى ٞع

 الخاجمت: 

سُت، ألاهمُت الضًيُت، ألاهمُت  جىاولىا في الهٟداث الؿاب٣ت ؤهمُت مضًىت ال٣ضؽ مً خُث الاهمُت الخاٍع

الاؾتراجُجُت، زم جىاولىا وي٘ مضًىت ال٣ضؽ، الىي٘ ال٣اهىوي والؿُاس ي إلاضًىت ال٣ضؽ، زم اهخ٣لىا للخضًث ًٖ جإزحر 

لى مى٠٢ الضو٫ الٗغبُت مً ٢غاع ه٣ل الؿٟاعة ٖلى اإلاٟاوياث ال لى الٗال٢اث الضولُت، ٖو ٟلؿُُيُت ؤلاؾغاثُلُت، ٖو

 ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، وفي نهاًت هظا البدث جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت: 

 اإلا٣ضؽ وملخ٣ى ؤ٢ُاعه ً  ٧ان إلاى٢٘ مضًىت ال٣ضؽ اإلاخمحز في ؤعى ٞلؿُحن، الظي حٗل منها ؾغة الَى

  سُت والؿُاؾُت لهم مؿلمحن ًغج٨ؼ الٟلؿُُيُىن في مى ٢ٟهم ججاه ال٣ضؽ ٖلى الخ٣ى١ الضًيُت والخاٍع

 ومؿُدحن في اإلاضًىت

  ،مً حاهب بؾغاثُل 
ً
ضث به بؾغاثُل لألعصن ُٞما ًخٗل٤ بال٣ضؽ اهتها٧ا اٖخبر الجاهب الٟلؿُُني ما حٗه 

 . بكإنهاوطل٪ ألن ال٣ضؽ ؤعى مخىإػ ٖليها، وال ًد٤  إلؾغاثُل ؤن حُٗي ؤي التزاماث 
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 24-24يرجغ ساتك جى ذكرِ، صيؼال، )( 
2

  http://bit0ly/2oUvLXKيا خيارات انسهطة انفهسطيُية، انجزير َث ..صفمة انمرٌ( 4108) انؼدو، يحًد )( 

http://bit0ly/2oUvLXK
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 ملخص:
 ألاعُان لهزٍ دولُت خماًت بمىحبه جخىؿش ان ًخىلب اوعاوي، بىاحب وجلىم الفشاع، مىاوم في اإلاخىاحذة ألاعُان ؤَم مً الىبُت وألاعُان الىبُت الىىاكم حعخبر

 ؤلاوعاوي، الذولي اللاهىن  لىء في الىبُت لألعُان الذولُت الخماًت على الخعشؾ الى الذساظت َزٍ َذؿذ َىا ومً الفشاعاث، مً ؤي في اؼشاهها وعذم عليها والخـاً

ـي اإلاىهج على باالعخماد ورلً جىبُلها، واكع وما الذولي اللاهىن  في الخماًت َزٍ جىؿش مذي ودساظت لذ وكذ الخدلُلي، الـى  : ؤبشصَا وان هخاثج عذة بلى الذساظت ـو

ٌ  ألاسبع حىُف اجـاكُاث ولعذ-1  مجاٌ في العاملين وخاـت الىبُت، وألاعُان اإلاذهُين لخماًت عامت وؤهٍمت كىاعذ ؤظاط على 1977 لعام الخىمُلي والبروجىوى

 .عام بىحه الصخت

ًْ  معاكبت على الىق ًخم لم ؤهه الا الىبُت، ألاعُان لخماًت ؤخيام جىؿير بمياهُت عذم سػم -2  .ًىتهىها َم

 مً معين عذد على جلخفش العاإلاُت العُاظت ؤن   وعلم دمىا ما خاـت العاإلاُت، بالعُاظت مشجبىت واهذ واإلاا ملُذة ػير الذولُت الاجـاكُاث حمُع ظخٍل -3

 .العٍمى اللىي  ؤي البلذان؛

 .اللشاس َزا لخىـُز الخىـُزًت العلىت جذعمها ؤْن  ًجب ولىً العام، الذولي اللاهىن  بهجاصاث ؤعٍم ؤخذ هي الذولُت الجىاثُت اإلادىمت -4

ُاث بعذة الباخث ؤوص ى وكذ  لشوسة -2 .ؿيها اللفىس  ؤوحه إلاعالجت ؤلالاؿُت والبروجىوىالث ألاسبع حىُف اجـاكُاث بعادة بلى الخاحت -1 :ًلي ما ؤبشصَا وان جـى

ض ادة الجهىد بزٌ ًيبغي -3 .الىبُين اإلاهىُين عمل لىبُعت وؿًلا الىبُت اإلايؽأث خماًت حعٍض ما وال اإلاجخمعاث، في اللاهىن  زلاؿت ووؽش الىعي، لٍض ُّ  اإلاجخمعاث في ظ

 .العالم ؤهداء حمُع في العذًذة الذولُت الجشاثم مشجىبي إلاداهمت الذولي الذعم خؽذ لشوسة-4 .اإلاخىاصعت

 جيييف اجفاقياث – الدوليت الجرائم – الشارة– الدولي القاهون  – الطبيت ألاعيان: املفخاحيت الكلماث

ABSTRACT:  
Medical personnel and medical objects are among the most important notables present in the conflict areas, 

numbers with a humanitarian duty, letters according to which international protection and preservation of these 
objects, and hence the purpose of this study, and its inclusion in the International Association of Medical Objects. This 
study provides good provision in international law and perspective, according to the discretion of the descriptive and 
analytical approach, and this study reached the results of this study: 

1. The four Geneva Conventions and the 1977 Supplementary Protocol are based on general rules and regulations 

for the protection of civilians and medical objects, especially health workers in general. 

2.  Although it is not possible to provide provisions for the protection of medical objects, no provision has been 

made for the punishment of those who violate them. 

3.  All international agreements will remain unconstrained as long as they are related to global politics, especially 

as long as we know that global politics is limited to a certain number of countries; That is, the superpowers . 

4.  The International Criminal Court is one of the greatest achievements of public international law, but the 

executive authority must support it to implement this decision. 

The researcher recommended several recommendations, the most prominent of which were the following: 

1.  The need to restore the four Geneva Conventions and their additional protocols to address their shortcomings. 

2.  The need to strengthen the protection of medical facilities according to the nature of the work of medical 

professionals. 3.Efforts should be made to increase awareness and spread the culture of law in societies, especially in 

conflict societies.4. The need to mobilize international support to prosecute the perpetrators of the numerous 

international crimes in all parts of the world. 

Key words: medical objects - international law - the emblem - international crimes - Geneva Conventions 
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 :  مقدمت

ً  ؿُه ؤن  الشخَق  مىً الخفٌى علُه  مما ال ؼ ً، ٍو مذوٌي بىبُعخه، والخاحت بلى ما َى في ؤًذي آلاخٍش

مىً  ُت، وما بلى رلً، ٍو اث والهذاًا و الـى م علذ، مثل: البُع واإلاؽتًر الخفٌى علُه بفىسة كاهىهُت عً وٍش

 باإلهشاٍ والاػخفاب اللعشي.

اث الذٌو والىُاهاث الذولُت، وكذ جخىق  زا ال ًىىبم على اإلاعخىي الـشدي ؿدعب، بل ؤًًما على معخٍى َو

 . 1دولت بلى جإًُذ دولت ؤخشي، ومً َىا خلم الفشاعاث والخشوب

وبما ؤن  الخشب ظمت  ـُت ؤلاهماجي،وألامم اإلاخدذة هي البلذ الىخُذ في العالم الزي بلؽ حذٌو ؤعماٌ ألال

اَشة جدذر في خُاة ؤلاوعان اإلاعاـش، ؿةن  اللاهىن الذولي حعل مً مهمت ولع معاًير واجـاكُاث دولُت  ؤظاظُت ٌو

 جدىم ألاعُان اإلاذهُت وجدميها، ومً ؤَم اإلاهاحمين اإلاذهُين ألاعُان الىبُت.

 مشكلت الدراست:

ُت آلُاث الخماًت لألعُان الىبُت في ؤوكاث الخشوب والنزاعاث اإلاعلخت، جىمً مؽيلت الذساظت في مذي ؿعال

واهتهان كىاعذ اجـاكُاث حىُف ألاسبع والبروجىوىلين ؤلالاؿُين، خُث جىق على لشوسة جىؿير خماًت خاـت لألعُان 

ٌى بلى الهذؾ مً البدث  اإلاذهُت عامت ولألعُان الىبُت على وحه الخفىؿ ؤزىاء النزاعاث اإلاعلخت. ومً ؤحل الـى

ًمىً جدذًذ اإلاؽيلت في العااٌ الشثِغ آلاحي: ما مذي ؿعالُت آلُاث الخماًت اإلالشسة لألعُان الىبُت في اللاهىن 

 الذولي ؤلاوعاوي؟

زا العااٌ الشثِغ ًلىدها بلى حملت مً ألاظئلت الـشعُت آلاجُت:  َو

 ما مـهىم ألاعُان الىبُت؟ -1

 لألعُان الىبُت في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي؟ ما الخماًت العامت اإلالشسة -2

 ما كىاعذ الخماًت الخاـت لألعُان الىبُت وؤؿشاد الخذماث الىبُت في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي؟ - 3

 ما مذي جىبُم كىاعذ الخماًت الخاـت لألعُان الىبُت وؤؿشاد الخذماث الىبُت؟ -4

 أهداف الدراست:

 في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، والخعٍشف بإؿشاد الخذماث الىبُت. ببشاص مـهىم ألاعُان الىبُت -1

 بیان كىاعذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في خماًت ألاعُان الىبُت اإلاذهُت ؤزىاء النزاعاث اإلاعلخت. -2

حعلُي المىء على كىاعذ الخماًت العامت والخاـت لألعُان الىبُت وؤؿشاد الخذماث الىبُت ؤزىاء النزاعاث  -3

 إلاعلخت في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي.ا

 جىلُذ الخماًت الخاـت لألماهً اإلااؼشة في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي. -4

 ؼشح آلُاث الخماًت لألعُان الىبُت وؤؿشاد الخذماث الىبُت على الفعُذ الىوني والذولي. -5

                                                           
1

(.الحماية الدولية لألعيان الطبية من منظور القانون الدولي اإلنساني، رسالة ماجستير منشورة في جامعة األقصى 6102العكلوك، هاشم زكريا.)
 (. 6،غزة ، فلسطين، )ص
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 أهميت الدراست:

جداٌو الذساظت حعلُي المىء على جىدعب َزٍ الذساظت ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلاىلىع الزي جدىاوله، ؿهي 

الىفىؿ واللىاعذ وألاخيام اللاهىهُت الىاسدة في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي التي جدذزذ عً الخماًت العامت والخاـت 

ا لها م
َ
ىا ظىؾ هشهض على ألاعُان الىبُت؛ إلِا الث النزاعاث اإلاعلخت.لبعن الـئاث، َو  ً دوس في الخخـُف مً ٍو

 مىهجيت الدراست:

ـي الخدلُلي، ورلً مً خالٌ جىاٌو الىفىؿ اللاهىهُت في اللاهىن  حعخمذ َزٍ الذساظت على اإلاىهج الـى

 الذولي وؤخيام اإلاداهم الذولُت متى جىؿشث وجدلُلها لخدلُم ؤَذاؾ الذساظت.

 جقسيم الدراست:

اإلافىلخاث اإلاخعللت بالبدث، وباللاهىن ؤلاوعاوي الذولي، زم هذسط الخماًت الذولُت ظِخم حعٍشف بعن 

للمشاهض الىبُت، وما ًإحي مع الخماًت الذولُت والخماًت العامت للمشاهض الىبُت، زم هخعشؾ بلى آلُاث جىـُز الخماًت 

الخُاتها، وبعذ رلً الذولُت للمشاؿم الىبُت، وؤخيًرا جخعلم اللجىت الذولُت للخدلُم في الخلا ثم ووبُعت عملها ـو

وؤخيًرا ظىؾ هخعشؾ بلى اللجىت الذولُت للخدلُم في  ظىؾ هخعشؾ بلى آلُاث جىـُز الخماًت الذولُت للمشاؿم الىبُت،

الخُاتها في زالزت جدلُلاث على الىدى آلاحي:  الىكاجع ووبُعت عملها ـو

 

 مفهوم ألاعيان الطبيت وحمايتها في القاهون الدولي إلاوساوي : املبحث ألاول 

 

ألن  الخىم على الش يء ؿشع عً جفىسٍ؛ ال ُبذ  لىا مً جىلُذ بعن اإلاـاَُم اإلاخعللت باللاهىن الذولي 

، ومً زم ظىؾ هخىشق بلى مـهىم ؤؿشاد الخذماث  والنزاعاث اإلاعلخت وألاعُان الىبُت، ورلً وله في اإلاىلب ألاٌو

 الىبُت.

 

 حعريف ألاعيان الطبيت املطلب ألاول 

زا ما ظيىاكؽه في  عُانًىىبم حعٍشف ألا  ـاث اإلامازلت راث الفلت واإلاالثمت، َو الىبُت على العذًذ مً الخعٍش

 َزا اإلاىلب.

 اللاهىن ؤلاوعاوي الذولي: َى مجمىعت مً اللىاعذ الشامُت بلى الخخـُف مً آزاس النزاعاث اإلاعلخت التي حؽمل

 اإلاعاعذة ؤلاوعاهُت.
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ـشك كُىًدا على ألادواث وألاظالُب  دمي اللاهىن العمل الععىشي ؤو ًخىكف عً الخذخل في َزٍ الخشب، ٍو ٍو

عشؾ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ؤًًما باظم "كاهىن الخشب" ؤو "خم النزاع اإلاعلح"  . 1اإلاعخخذمت في الخشب. َو

ت مً اللىاهين التي حؽمل اللاهىن الذولي العشفي واإلاعاَذاث واللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان َى: مجمىع

ا. ًُ  كاهىه
ً

ا مً الفيىن؛ مما ٌعىي خلىق ؤلاوعان الىبُعُت ؼىال  الذولُت لخلىق ؤلاوعان وػيَر

اللاهىن الجىاجي الذولي: مجمىعت مً اللىاهين الذولُت العامت التي جدذد اإلاعاولُت الجىاثُت الـشدًت، وحؽتره 

الجىاثُت عً الجشاثم التي ًىق عليها اللاهىن الذولي، مثل: حشاثم الخشب، والجشاثم لذ ؤلاوعاهُت،  اإلاعاولُت

 2وؤلابادة الجماعُت، والخعزًب.

خم جذٍسب  ألاعُان الىبُت: جلذم َزٍ اإلاشاهض الخذماث والاظدؽاساث الىبُت للمشض ى الذاخلُين واإلاخىللت، ٍو

واإلامشلين واإلاخىىعين على البدث عً اإلافابين واإلافابين إلهلارَم، وهزلً حمُع وظاثل الىلل الىبي وألاوباء 

ين لخلذًم الخذماث الىبُت إلاً َم بداحت بليها  .3ألاؿشاد الععىٍش

شث اجـاكُاث حىُف ألاسبع لعام 
ّ
 لهزٍ الخذماث 1949وكذ وؿ

ً
، والبروجىوٌى الخىمُلي ألاٌو جىًٍُما ؼامال

 جشحى، وال جلذم بال على ؤظاط الخلذم الىبي، وجىؿش الخماًت الذولُت لهزٍ الـئت.الىبُت، التي ًيبغي جلذًمها لل

ًخـم الجمُع على ؤن  مفىلح ألاعُان الىبُت ٌؽمل الىخذاث الىبُت والىلل، وظىؾ هدىاولها على الىدى 

 آلاحي:

: الوحداث الطبيت
ا

 أوًل

بؽإن اجـاكُاث حىُف ألاسبع،ورلً في اإلاادة  1977عشؿذ الىخذاث الىبُت في البروجىوٌى ؤلالافي ألاٌو لعام 

 :4الثامىت مىت الـلشة )ٌ( خُث حاء بىق

ت ؤو مذهُت ؤخشي مىٍمت ألػشاك وبُت، مثل: عملُاث  "الىخذاث الىبُت" هي مشاؿم ووخذاث ععىٍش

 الخـخِؾ ؤو ؤلاحالء ؤو الدشخُق ؤو العالج للمشض ى والجشحى في البدش.

ا مً الىخذاث، ومشاهض هلل الذم، ومشاهض ومعاَذ الىب الىكاجي، وكذ جيىن مثل اإلاعدؽـُاث وػي َر

 واإلاعخىدعاث الىبُت والفُذالهُت، والىخذاث الىبُت لهزٍ الىخذاث، داثمت ؤو مخدشهت ؤو داثمت ؤو ماكخت.

 

 

                                                           
لنهضة العربية، . أبوالخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة األولى، دار ا1

 . 26، ص0991القاهرة، 
 .26، ص0916جانبكيه، القانون الدولي اإلنساني، تطور ومبادئ، معهد هاريترالن، جليف 2
فرنسواز بوشيهسولينييه، القاموس العلمي للقانون اإلنساني، ترجمة: أحمد مسعود، مراجعة، عامر الزمالي، مليحة مسعود، دار العلم 3

 .313، ص6116طبعة األولى، للماليين، لبنان، ال
 .1أمينة حمدان، رسالة ماجستير بعنوان: "حماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة"، فلسطين، جامعة النجاح ،ص 4
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ا: وسائل الىقل الطبي  ثاهيا

سد في اإلاادة الثامىت مً الـلشة، ، الزي و 1977جم  جدذًذ اإلاشهباث الىبُت في البروجىوٌى الخىمُلي ألاٌو عام 

 وهفه هما ًلي: "الىلل الىبي"

ها خماًت الجشحى واإلاشض ى والطخاًا في البدش، والعاملين الصخُين، واإلااظعاث الذًيُت، واإلاعذاث  "بن 

، ظىاًء وان ًخم على البر ؤو اإلاُاٍ ؤو في الهىاء زا اإلالخم َى بشوجىوٌى  .وؤلامذاداث الىبُت بمىحب العلذ، َو

والخىمت مً ولع بشوجىوٌى بلافي هي جىلُذ العذًذ مً اإلاـاَُم التي كذ جيىن مثيرة للخالؾ بين الذٌو ؤو 

 اإلاىٍماث الذولُت.

ومً الجذًش بالزهش ؤن  الىلل الىبي مً الىلل البري ؤو البدشي ؤو الجىي، بؽيل مباؼش ؤو ػير مباؼش، والزي 

 ًشحع ؤًًما بلى البروجىوٌى ؤلالافي

ل الىبي ألاسض ي: حمُع اإلاشهباث اإلافممت واإلاخففت مً كبل ؤوشاؾ النزاع لىلل الجشحى واإلاشض ى، وبىاة الىل

 العـً واإلافابين بالخشب بىاظىت ظُاسة بظعاؾ ؤو العىً الخذًذًت.

لى الىلل الىبي في اإلاُاٍ: حمُع اإلاشهباث التي ًلفذَا الىشؿان ؤزىاء النزاع لىلل اإلاشض ى والجشحى مً الجىىد ع

 متن العـً، لألػشاك الىبُت في البداس واإلادُىاث واإلاُاٍ العزبت.

الىلل الىبي في الجى: حمُع اإلاشهباث التي ـممتها وكفذتها ألاوشاؾ خالٌ النزاع لىلل اإلاشض ى والجشحى مً 

 اإلاذهُين والجىىد والطخاًا حًىا، مثل الىاثشاث.

 مفهوم أفراد الخدماث الطبيت:  املطلب الثاوي

باإلؼاسة بلى اجـاكُاث حىُف ألاسبع، وعخلذ ؤن  العلىد جخمع لخعٍشف ؤو مـهىم الخذماث الىبُت، وؤن  

الىبُت وحشحى الخشب، في خين ؤن  البروجىوٌى الخىمُلي ألاٌو في  الاجـاكُاث ألاسبع جشهض على لشوسة خماًت ألاعُان

 خذد مـهىم العاملين الىبُين. 1977عام 

لى ؤن  مـهىم العاملين الىبُين ال ًلخفش على العاملين في اإلاجاٌ الىبي، بل ٌؽمل الىخذاث وججذس ؤلاؼاسة ب

 الىبُت اإلاخـشػت، ومؽؼلي الىلل الىبي، والعاملين الصخُين.

ها ما الـلشة ج، ؿةن  ُّ ، وال ظ ذ على مـهىم  وبالشحىع بلى هق اإلاادة الثامىت مً البروجىوٌى الخىمُلي ألاٌو هف 

 ذمت الىبُت هما ًلي:ؤؿشاد الخ

ا مً اإلازوىس في  ـىن الىبُىن" َم ألاشخاؿ الزًً ٌعُنهم ؤخذ وشفي النزاع ألػشاك وبُت دون ػيَر "اإلاٌى

الـلشة الـشعُت )َـ( ؤو إلداسة ؤو حؽؼُل ؤو بداسة الىلل الىبي، وكذ جيىن َزٍ الخعُِىاث داثمت ؤو ماكخت، وحؽمل ما 

 1ًلي:

                                                           
 بوغفالة  بوعيشة ، حماية أفراد وأعيان الخدمات الطبية، رسالة ماجستير، جامعة الداجل خضر باتنة، كلية الحقوق،1

 .011، ص  6101الجزائر، 
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ـىن  - 1 ن اإلاٌى عي  الىبُىن الزًً ًيخمىن بلى كىة هضاع، بمً ؿيهم ألاشخاؿ اإلاذسحىن في الاجـاكُت ألاولى ٌُ

 والثاهُت، وؤولئً اإلاخففين ألحهضة الذؿاع اإلاذوي.

بن  ؤعماء الذواثش الصخُت الخابعت لجمعُاث الفلُب ألاخمش الىوني )الهالٌ ألاخمش، وألاظذ والؽمغ  - 2

ا مً حمعُاث ؤلاظ ٌى مً حاهب ؤخذ الخمشاء( وػيَر عاؾ الىوىُت الىىعُت، معترؾ بهم ومخمىىين خعب ألـا

 ؤوشاؾ النزاع.

 العاملىن الىبُىن ؤو الىلل الىبي للىخذاث الىبُت اإلادذدة في الـلشة الـشعُت الثاهُت مً اإلاادة الخاظعت. -3

 حمايت ألاعيان الطبيت في القاهون الدولي إلاوساوي : املبحث الثاوي

 

اكُاث حىُف ألاسبع وبشوجىوىالتها ؤلالاؿُت ألاعُان الىبُت مً العذوان والخشب، وظيىٍش في للذ خمذ اجـ

 وبُعت الخماًت الذولُت لخماًت ألاعُان الىبُت.

 الحمايت العامت للمرافق الطبيت : املطلب ألاول 

 اإلاذهُت، التي حؽيل حضًءاحؽيل الخماًت الؽاملت للمشاؿم الىبُت حضًءا ال ًخجضؤ مً الخماًت الؽاملت للمشاؿم 

 مهًما مً الخماًت الؽاملت للمشاؿم الىبُت.

ولعل  اإلاادة الثاهُت والخمعين مً البروجىوىالث ؤلالاؿُت ألاولى هي اإلافذس الشثِغ لهزٍ الخماًت، خُث هّفذ 

 :1َزٍ اإلاادة على

ت، هما َى مبين في الـلشة الثاهُت -1 ا ععىٍش
ً
ت. ألاعُان اإلاذهُت لِعذ ؤَذاؿ ا ععىٍش

ً
 التي لِعذ ؤَذاؿ

ت اإلاشجبىت باإلاىاكع على َمً ٌعهمىن  -2 ت، وجلخفش ألاَذاؾ الععىٍش جلخفش الهجماث على ألاَذاؾ الععىٍش

 في العمل الععىشي مً خُث الىىعُت ؤو اإلاىكع ؤو الؼشك ؤو الاظخخذام، والزًً ُدمشوا ؤو ـىدسوا ؤو 
ً

بظهاًما ؿعاال

ا ف ًُ  ي ٌشوؾ رلً الىكذ.ؤوكـىا بؽيل عام ؤو حضث

عًُىا ال حعخخذم عمىًما ألػشاك مذهُت، مثل: ميان العبادة ؤو البِذ ؤوعين ؤخشي ؤو مذسظت،  -3
 
ًـترك ؤو

لت، مما ًىحي بىحىد ؼيىن خٌى ما برا واهذ حعخخذم للمعاَمت بـعالُت في العمل  ولىنها ال حعخخذم بهزٍ الىٍش

 الععىشي.

ما اجـاكُاث حىُف ألاسبع وهخلق ؤعالٍ بلى ؤن  َىان اجـاك ُّ ُاث دولُت بؽإن الخماًت الؽاملت لللادة، وال ظ

 والبروجىوىالث ؤلالاؿُت التي جىمل الاجـاكُاث وجىضخها.

 

 

                                                           
1
J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 161. 
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 الحمايت العامت للعاملين في املجال الطبي : املطلب الثاوي

    للاهىن الذولي والاجـاكُاثًممً اللاهىن الذولي الخماًت العامت للعاملين في اإلاجاٌ الىبي، وؤَم ما ًـشله ا

 الذولُت َى:

: مً واحبىا اخترام وخماًت العاملين في اإلاجاٌ الىبي.
ً

 ؤوال

ـين الىبُين اإلاذهُين العاملين في اإلاىاوم التي  ا: ظخلذم ول اإلاعاعذة اإلامىىت خعب الخاحت بلى اإلاٌى ًُ زاه

 حعىلذ ؿيها الخذماث الىبُت بعبب الخشب واللخاٌ.

ا:
ً
ت ؤْن جلذم الخذماث الىبُت، وؤْن حعاعذ العاملين الىبُين في العمل الزي ًجب  زالث على الذولت الؼاٍص

 ًشػبىن ؿُه.

ما العاملين في مجاٌ الصخت، الزَاب بلى خُث ًـترك ؤْن ًادوا  سابًعا: ُّ مً خم الخلذم الجُذ، وال ظ

 واحباتهم، ولىً وؿًلا إلحشاءاث ألامً والشكابت التي جخعاسك مع رلً.

 حمايت ألاعيان وألافراد الطبيت بواسطت الشارة : املبحث الثالث

 بن  خماًت ألاعُان اإلاذهُت وخاـت الىبُت ًلع على عاجم حهاث معُىت ؤؼاس بليها اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي،

ًت َاالء وُبؼُت جىؿير الخماًت للمزوىسًٍ ؤعالٍ، ًيبغي جىؿير الخماًت لللاثمين على خماًتهم، وؤهجع وظُلت لخما

جخجعذ في اظخخذامهم للؽاسة اإلاميزة؛ لخيىن بمياهت عالمت جذٌ على ؤنهم ًلىمىن بعمل بوعاوي؛ ألامش الزي ًىحب 

ا جلذم، وعخىُع ؤْن هلٌى بإن  الؽاسة اإلاميزة في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي جادي دوًسا
َ
 ببعادَم عً الاظتهذاؾ. وؿًلا إلِا

ا في جىؿير الخماًت لطخاًا النزاعاث اإلاعلخت؛ ألامش الزي ًلخط ي الىكىؾ على الخىٍُم مهًما، بْن لم ًىً دوًسا مدىسًٍ 

اللاهىوي للؽاسة اإلاميزة في اللاهىن اإلازوىس، وبرا وان مىلىع الخىٍُم اللاهىوي للؽاسة اإلاميزة ًذخل بفـت عامت في 

الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش والؽاساث اإلاميزة  بواس اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، بال ؤن  هىاق بدثىا ظُلخفش على ؼاسحي

ت  ألاخشي، دون ؤْن ًمخذ بلى العالماث اإلاخعللت بالذؿاع اإلاذوي، ؤو جلً اإلاخعللت باألؼؼاٌ الهىذظُت واإلايؽأث اإلادخٍى

 .1على كىي خىشة ؤو عالمت ألاعُان الثلاؿُت، والتي جخمع حمُعها لخىٍُم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي

 

 الخطور الخاريخي للشارة:  ألاول  املطلب

جضامً ٌهىس ؿىشة الؽاسة هعالمت مميزة لخماًت ؤؿشاد الخذماث الىبُت بٍهىس ؿىشة العمل ؤلاوعاوي اإلاداًذ 

ا لخمُيز خذماجه الىبُت،  ـً ؤزىاء النزاعاث اإلاعلخت، وكبل اللشن الخاظع عؽش وان ول حِؾ في ؤوسوبا ٌعخخذم لىًها خا

مت بين ؿُالم وؤظلخت الجِؾ الىاخذ، في خين واهذ العشباث التي جدمل الجشحى واإلاشض ى ال وكذ ًخخلف لىن العال 

ا عً بلُت عشباث الجُىػ ألاخشي، هما لم جىً َىان وظاثل للخعشؾ عً ُبعذ بلى ؤؿشاد  جدمل عالماث خاـت لخمُيَز

ذ جىلع في مىالع بعُذة عً الخذماث الىبُت. ومً ؤحل الخـاً على عشباث ؤلاظعاؾ مً مذي هيران العذو واه
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ه مً العهل علُىا ؤْن هخخُل الىخاثج العلبُت التي حعىد على ؤؿشاد الخذماث الىبُت وؤعُانهم  كلب اإلاعشهت، لزا؛ ؿةه 

ؤهـعهم؛ ألامش الزي ًادي بلى اظخدالت بػازت  مً الخعشك لللفف اإلاذؿعي، ظىاًء مً وشؾ الخفم ؤو مً اإلاداسبين

ذ ًيخٍش وٌى َزٍ اإلاذة في اهخٍاس اهتهاء اإلاعشهت؛الجشحى واإلاشض ى بال  مما ًازش ظلًبا  بعذ ؤْن جيخهي اإلاعشهت، وبلاء الجٍش

ىله بلى  ذ دون عالج ًادي بلى حعـً الجشح، وال ًيىن َىان مً بذًل عىذ ـو على خالخه الصخُت؛ ألن  بلاء الجٍش

 .1اإلاعدؽـى ظىي بحشاء عملُت بتر ألوشاؿه

عشي َنري 1859مً ًىهُى  24وفي  ، وبِىما واهذ خشب الىخذة ؤلاًىالُت في ؤوحها وان سحل ألاعماٌ العَى

ىى، خُث ؼاَذ اإلاإظاة التي خلـتها جلً الخشب التي ؤودث بدُاة  ا بين كخُل  40. 000دوهان في سخلت بلى ظىلـاٍس ًً حىذ

ًْ ٌععـهم؛ ألامش الزي ؤدي به في ظىت  ذ دون ؤْن ًجذوا َم ىى" الزي اكترح  بلى جإلُف 1862وحٍش هخاب "جزکاسظىلـاٍس

عنى بالجشحى وكذ الخشب، وخث البلذان على اإلاىاؿلت 
ُ
لم ح ً مجمىعاث مً اإلاخىىعين في ول بلذ وكذ الّعِ ؿُه جيٍى

على جىؿير الخماًت إلاخىىعي بػازت الجشحى في مُذان اللخاٌ. وكذ ؤدي الاكتراح ألاٌو بلى بوؽاء الجمعُاث الىوىُت 

 ًُ عذ عليها اإلاىحىدة خال
ّ
 .2دولت ختى ًىمىا َزا 192ا، بِىما ًمثل الاكتراح الثاوي ألاظاط الجـاكُاث حىُف التي وك

ل  17وفي  احخمعذ لجىت ميىهت مً خمعت ؤعماء، والتي ؤـبدذ ؿُما بعذ حعشؾ باللجىت الذولُت  1863ؤبٍش

ؿها اعخماد عالمت مميزة مذعمت بلىاعذ للفلُب ألاخمش؛ للىٍش في اكتراخاث "َنري دوهان"، والتي وان مً بين ؤَذا

كاهىهُت للذاللت على اخترام الخذماث الىبُت الخابعت الجِؾ واإلاخىىعين الخابعين لجمعُاث ؤلاػازت وضخاًا النزاعاث 

مىذوًبا  14جم  علذ اإلااجمش الذبلىماس ي الذولي ألاٌو للمشة ألاولى الزي ؼاسن ؿُه  1863ؤهخىبش  26اإلاعلخت. وفي 

 ًُ عمى خيىم
ُ
ا، واعخمذ اإلااجمش عؽشة كشاساث جىق على بوؽاء حمعُاث ؤلاػازت للجىىد الجشحى التي ؤـبدذ ؿُما بعذ ح

ؤخمش على خلـُت  ـلیب حمعُاث الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش، هما اعخمذث ؼاسة مىخذة للخمُيز عباسة عً

( على 7ىُف ألاولى، والتي هّفذ في مادتها )اعخمذ اإلااجمش الذبلىماس ي اجـاكُت ح 1864بُماء، وفي ؼهش ؤػعىغ 

يبغي ؤْن جيىن مصخىبت  اعخماد ساًت مميزة ومىخذة للمعدؽـُاث وظُاساث ؤلاظعاؾ وعملُاث بحالء الجشحى. ٍو

ـين اإلادعمين بالخُاد على ؤْن ًيىن حعلُمها  بالعلم الىوني في حمُع ألاخىاٌ، هما جم  اعخماد عالمت ظاِعذ للمٌى

ـلًُبا ؤخمش على ؤسلُت بُماء. وهًٍشا للخشؿ على لشوسة ؤْن  اد، وجدمل ول مً الشاًت وعالمت العاعذلهاالء ألاؿش 

ًشمض َزا الؽعاس بلى خُاد الخذماث الىبُت في اللىاث اإلاعلخت والخماًت اإلاىـىلت لها، ؿهى ًخيىن مً مللىب العلم 

عشي   . 3العَى

ب التي كامذ بين ؤلامبراوىسٍت العثماهُت وسوظُا في ولم ٌعخلش العمل على وخذة َزا الؽعاس، ؿـي الخش 

ؤعلىذ جشهُا ؤّنها مع اخترامها لؽاسة الفلُب ألاخمش التي جدمي ظُاساث ؤلاظعاؾ الخابعت  1878 - 1876ظىىاث 
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ذ 
ّ
 عالمت الهالٌ ألاخمش على ؤسلُت بُماء لخماًت ظُاساث ؤلاظعاؾ الخاـت بها. وؤه

ً
للعذو، ظىؾ حعخمذ معخلبال

ذ خّتى آلان عاحضة عً مماسظت خلىكها الىابعت مً الاجـاكُت، ورلً هدُجت لىبُعت العالمت البا
ّ
ب العالي ؤن  جشهُا ٌل

 . 1اإلاميزة التي ؤكّشتها الاجـاكُت، والتي واهذ جخذػ مؽاعش الجىىد اإلاعلمين"

دعا اإلااجمش  لخشب العاإلاُت ألاولى،وكذ جّمذ اإلاىاؿلت على اظخخذام الهالٌ ألاخمش ماكًخا ؤزىاء ؿترة النزاع، وبعذ ا

بلى مشاحعت اجـاكُاث حىُف، وولبذ بعثاث جشهُا وبالد ؿاسط ومفش الاعتراؾ بالهالٌ ألاخمش  1929الذبلىماس ي لعىت 

لت واؿم اإلااجمش على الاعتراؾ بها هعالماث مميزة جماؾ بلى الفلُب  ً، وبعذ مذاوالث وٍى وألاظذ والؽمغ ألاخمٍش

العماح باظخخذامها على البلذان الثالزت التي حعخخذمها بالـعل ججىًبا الهدؽاس اظخخذامها على  ألاخمش، واكخفش 

ا واخًذا للؽاساث الثالر اإلاميزة واإلاعترؾ بها ًُ  .2هىاق ؤوظع، وجىـل اجـاكُاث حىُف ولًعا كاهىه

الذبلىماس ي إلعادة جإهُذ ُعِشَلذ زالزت ملترخاث على اإلااجمش 1949نهاًت الخشب العاإلاُت الثاهُت، عام  وفي

ش اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، جخمثل في:  وجىٍى

 اكتراح مً َىلىذا مً ؤحل اعخماد ؼاسة حذًذة. -1

ى الفلُب ألاخمش. -2  الاكتراح بالعىدة بلى اظخخذام سمض واخذ ؿلي َو

 الاعتراؾ بؽاسة حذًذة، وهي دسع داود ألاخمش. اكتراح بظشاثُلُب -3

اث الثالزت كىبلذ بالشؿن، وعاسك اإلااجمش َزٍ الاكتراخاث الثالزت، وهدُجت لللب هٍام الخىم بال ؤن  الاكتراخ

جىاصلها عً خلها في اظخخذام ألاظذ والؽمغ  1980ؤعلىذ حمهىسٍت بًشان ؤلاظالمُت ظىت  1978في بًشان ظىت 

ً، وؤّنها ظدخخز الهالٌ ألاخمش کشیملض مميز في اإلاعخلبل  . 3ألاخمٍش

زيرث معإلت خُاد اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش مً خالٌ بعن النزاعاث الفعبت؛ مما وفي الدعع
ُ
ُيُاث ؤ

باإلاىالبت بةعذاد ؼاسة بلاؿُت خالُت مً ؤي مذلٌى ووني  1992ؤدي بشثِغ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في ظىت 

وهًٍشا لخمعً ػالبُت الذٌو بؽاسحي  ؤو دًني ؤو ظُاس ي، وجمذ اإلاىاؿلت اإلابذثُت مً وشؾ اإلااجمش الذبلىماس ي،

ل بلى خل ًشض ي ألاوشاؾ َى اعخماد ؼاسة بلاؿُت  لت الىخُذة للخـى الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش، واهذ الىٍش

الجـاكُاث  زالثت جخلى مً ؤي مذلٌى ووني ؤو دًني ؤو ظُاس ي؛ مما ؤدي في ألاخير بلى اعخماد البروجىوٌى ؤلالافي الثالث

واإلااظغ لؽاسة حذًذة جماؾ بلى ؼاسحي  2005إلااجمش الذبلىماس ي اإلاىعلذ في حىُف في دٌعمبر حىُف خالٌ ا

الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش حعمى ؼاسة البروجىوٌى الثالث، وؿم الـلشة الثاهُت مً اإلاادة الثاهُت التي جىق على: 

وؤسلِخه بُماء وؿًلا للشظم الىاسد في ملخم َزا كاثًما على خذة  "جيىن َزٍ الؽاسة اإلاميزة ؤلالاؿُت مشبًعا ؤخمًشا

عمى َزٍ الؽاسة
ُ
، وح  . 4اإلاميزة في َزا البروجىوٌى ؼاسة البروجىوٌى الثالث" البروجىوٌى

                                                           
 .36التنظيم الدولي للشارة المميزة في القانون الدولي االنساني، كاظم علي أحمد سلمان، ص1
وس العلمي للقانون ، القام\فرنسواز بوشيه سولينييه2

 . 1، ص6116اإلنساني،ترجمة:أحمدمسعود،مراجعة:عامرالزمالي،مليحةمسعود،دارالعلمللماليين،لبنان،الطبعةاألولى، 
 . 36التنظيم الدولي للشارة المميزة في القانون الدولي اإلنساني، كاظم علي أحمد سلمان،ص3
 .6116( من البروتوكول اإلضافي الثالث 6المادة )4
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: شارة البروجولول الثالث )الكريسخالت الحمراء(
ا

 أوًل

/ دٌعمبر  8في  الجذًذ الجـاكُاث علذ ماجمش في حىُف، وهخج عىه البروجىوٌى الثالث  2005واهىن ألاٌو

ذ.18( ؿُما امخىع )54( ـىًجا ملابل )237، وجمذ اإلاىاؿلت علُه بـ )1949حىُف عام   ( وشؿت عً الخفٍى

وجم  بملخماٍ اعخماد الؽاسة الجذًذة التي حاءث على ؼيل مشبع ؤخمش كاثم على خذة على ؤسلُت بُماء، 

ًْ ٌعخخذمه ؤْن ًمع ف ا ًشجمُه، ؤو ٌعخخذمه على خاله.ومـشغ مً داخلت، خُث ًيىن بىظع َم  ي داخلت سمًضا زاهىًٍ

( على ؤن  اظخخذام الؽاسة الجذًذة مخاح ؤمام حمُع ميىهاث الخشهت، 3،4، 2وهّفذ مىاد البروجىوٌى الثالث )

ورلً مخاح ؤمام وخذاث الخذماث الىبُت لللىاث اإلاعلخت وكىاث ألامم اإلاخدذة التي جلىم بمهام بوعاهُت. ومً َىا 

اًـخذ الباب على مفشاعُه ؤمام َزٍ الؽاسة الجذًذة ليي ج
ً
خ ا دـش لىـعها جاٍس ًُ ا ؤمام معخخذميها. وفي  زلاؿ ًُ وعاوـ

شان/ ًىهُى  22/ 21لُلت  عخالت الخمشاء سظمُت وزالث ؼاسة للخشهت الذولُت للفلُب ألاخمش  2006خٍض ؤصخبذ الىَش

ا بها.  ًُ  والهالٌ ألاخمش، واعترؿذ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش سظم

 لشارةالوضع القاهووي ل : املطلب الثاوي

 

لذاسظت الؽاسة هعالمت مميزة لخماًت ؤؿشاد وؤعُان الخذماث الىبُت ؤزىاء النزاع اإلاعلح، ظىلخفش في َزٍ 

الذاسظت على ؼاسة الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش؛ ليىنهما ؤنهما مثاٌس للجذٌ وؤػلب الخجاوصاث والاهتهاواث واهذ 

اعذ اللاهىهُت التي حاءث بها اجـاكُاث حىُف ألاسبعت والبروجىوىلين جخعلم بهاجين الؽاسجين، وهداٌو الترهيز على اللى 

 على 1977ؤلالاؿُين لعىت 
ً
ادة ؛ وىن ما حاء في َزٍ الاجـاكُاث ٌعذ خالـت ول ما حاءث به الاجـاكُاث ألاخشي، ٍص

مُت اإلاخخفت البروجىوٌى ؤلالافي ألاٌو الزي وّظع مً هىاق اظخخذام الؽاسة للخماًت، خُث ؤعىى العلىاث الشظ

، وولعذ 1949بمياهُت مىذ خم َزا الاظخخذام لـئاث مً ألاشخاؿ وألاعُان لم حؽملها اجـاكُاث حىُف لعام 

اجـاكُاث حىُف هٍاًما لخماًت الؽاسة على ؤظاط الخمُيز بين اظخخذام ؼاسة الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش وىظُلت 

ا وىظُلت للخماًت. ًُ ، وزاه
ً

 للذاللت ؤوال

 
ا

 : الشارة لوسيلت للدًللتأوًل

ا للؽاسة بذًءا مً اإلاادة ) ـً  خا
ً

( 44( وبؽيل خاؿ اإلاادة )44( بلى )38خففذ اجـاكُت حىُف ألاولى ؿفال

ا ؤو ؤعُاًها ما جشجبي بالفلُب  ـً التي مّيزث اظخخذام الؽاسة وىظُلت للذاللت، ورلً عىذما حعخخذم لخىضح ؤن  ؤشخا

َزا الاسجباه ػير مؽمٌى بدماًت اجـاكُاث حىُف. وجخميز ؼاسة الذاللت بفؼش حجمها،  ألاخمش ؤو الهالٌ ألاخمش، لىً

 
ّ

 حعشك الؽاسة على عالمت الزساع، وؤال
ّ

ُدٌى دون ؤًاخخماٌ للخلي. ؿعلى ظبُل اإلاثاٌ ًجب ؤال ًَ وحعخخذم بؽيل 

مّيز بؽيل
ُ
جب ؤْن جدشؿ الجمعُاث الىوىُت على ؤْن ج معخمش وواضح بين َزًً  جشظم ؿىق ظىذ ؤخذ اإلاباوي، ٍو

 عً رلً؛ ؿةن  ألاوؽىت التي 
ً

لم. وؿمال الاظخخذامين للؽاسة مً خالٌ اظخخذام ؼاساث ـؼيرة الدجم في وكذ الّعِ

( مً اجـاكُت حىُف ألاولى، مع اإلابادت ألاظاظُت للفلُب 44حعخخذم ؿيها الؽاسة الُبذ  ؤْن جيىن بمىحب اإلاادة )
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الىاضح ؤن  َزًً الاظخخذامين للؽاسة مخخلـان جماًما ولهما معىُان مخخلـان، في خين  ألاخمش والهالٌ ألاخمش، ومً

ؤن  الؽاسة ال جخؼير بال مً خُث حجمها، وخّتى ًمىً ججىب ما ًادي بلُه رلً مً اهىباع خاوئ سؤي بعن الخبراء 

ه مً ألاؿمل اظخخذام ؼاسجين مخخلـخين؛ واخذة وىظُلت للخماًت، وألاخشي وى 
ّ
ظُلت للذاللت، وؼاسة للجمعُاث ؤه

 مً اإلااجمش اإلاىىي للفلُب ألاخمش 
ً

الىوىُت، ولإلظهام في خل َزٍ اإلاؽيلت، خثذ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش هال

على اعخماد الثدت اظخخذام ؼاساث الفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش بىاظىت  1965الذولي وماجمش ؿُِىا في عام 

جم  اعخماد ـُؼت مىلدت لهزٍ الالثدت بفـت ماكخت في دوسة مجلغ اإلاىذوبين التي علذث في  الجمعُاث الىوىُت. وكذ

 .1991عام 

 

ا : الشارة لوسيلت للحمايت  ثاهيا

ا العالمت  بن  الهذؾ ألاظاس ي للؽاسة َى كُمتها الخماثُت، وهي حؽيل عالمت الاجـاكُت في وكذ الخشب، باعخباَس

ا الاجـاكُت على ألاؿشاد ؤو ألاعُان. والؽاسة في الىاكع ال جمـي الخماًت في خذ راتها. وعلى اإلاشثُت للخماًت التي ؤظبؼته

ه ال ًمىً 1خذ حعبير ؤخذ اإلاخخففين ، ؿةن  الؽاسة هي مجشد "عىفش جإظِس ي عملي في الخماًت". وفي خلُلت ألامش به 

ذ ؤي وخذة وبُت حعشك بؽيل واضح ؼاسة الفلُب ألاخمش مً الخما ه برا ؤدسن العذو بإي وظُلت  ًت الياملت؛ججٍش أله 

ؤخشي ؤنها وخذة وبُت ًجب علُه اخترامها، ؿالىخذاث الىبُت التي ال حعخخذم ؼاسة الخماًت ال جيىن في مإمً جام ما 

شي  دامذ لم حعخعمل ؼاسة الخماًت بالشػم مً الىفىؿ واللىاعذ التي وسدث في ؼإنها، ؿالؽاسة حعذ العىفش الجَى

م مً اإلالاجلين. وؼاسة الخماًت جخق بؽيل ؤظاس ي الذٌو في جم ُيز ؤؿشاد وؤعُان الخذماث ؤلاوعاهُت عً ػيَر

وخذماتها الىبُت في اللىاث اإلاعلخت، والُبذ  ؤْن جيىن مشثُت بؽيل واضح ليي حعىي الخماًت الياملت، لزلً الُبذ  ؤْن 

، وم ً ؤمثلت رلً الفلبان وألاَلت الطخمت اإلاشظىمت ؿىق جيىن راث ؤبعاد هبيرة مىاظبت مع الش يء الزي جميٍز

ـىن  ؤظىذ اإلاعدؽـُاث ؤو على ٌهش العـً واإلاعدؽـُاث، وعالمت ألارسع، وظتراث الٍهش التي ًشجذيها اإلاٌى

 اإلادمُىن، والؽاسة جدمي:

 الىخذاث الىبُت اإلاخدشهت واإلايؽأث الىبُت الثابخت الخابعت للجِؾ. -1

 والعاملين في الخذماث الىبُت الخابعين لجمعُاث بلذان مداًذة ألخذ ؤوشاؾ النزاع.الىخذاث الىبُت  -2

ؽمل رلً  -3 ـي الخذماث الىبُت والذًيُت العاملين بؽيل داثم في الجُىػ وحمعُاث ؤلاػازت، َو مٌى

ين . ـين ؤلاداٍس  اإلاٌى

م ًدملىن العاملين اإلااكخين في الخذماث الىبُت الخابعت لللىاث اإلاعلخت ؤزىاء ك -4 ُامهم بمهام وبُت، َو

 عالماث ألارسع.

                                                           
، 616يب سليم ، حماية شارتي الهالل األحمر والصليب األحمر وقمع إساءة استخدامها المجلة الدولية للصليب األحمر عدد حب1

 .666ص



مبارك أحمد وسيم. د  
 إلاوساوي الدولي القاهون  ضوء في الطبيت لألعيان الدوليت الحمايت

 

املرلز الديمقراطي العربي . برلين  املاهيا     2021حزيران/هوفمبر، - 5 مج، 22مجلت العلوم السياسيت و القاهون . العدد 222  

 
 

اإلاهماث الىبُت الخابعت للجِؾ وحمعُاث ؤلاػازت ووظاثل الىلل الىبُت ؤو اإلاشهباث والىاثشاث الىبُت  -5

 واإلاىٍماث اإلاخىلت باظخخذام ؼاسة الخماًت ؤزىاء ألاعماٌ العذاثُت.

 

 الخاجمت:

لاثم واإلاعاسؾ، وولعىا سئٍت حذًذة لللاهىن ؤلاوعاوي الذولي وهجضء مً َزٍ الذساظت، ؤوؽإها العذًذ مً الخ

بؽيل عام، ومىلىع ألاعُان الىبُت بؽيل خاؿ، وظىؾ هفىغ سئي ومعخلذاث حذًذة للباخث بىاًء على 

ُاث.  اظخيخاحاث وجـى

: الىخائج
ا

 أوًل

 خلق الباخث بلى ما ًلي:

على ؤظاط كىاعذ وؤهٍمت عامت لخماًت  1977عام ولعذ اجـاكُاث حىُف ألاسبع والبروجىوٌى الخىمُلي ل -1

 اإلاذهُين وألاعُان الىبُت، وخاـت العاملين في مجاٌ الصخت بىحه عام.

ًْ ًىتهىها. سػم عذم بمياهُت جىؿير ؤخيام لخماًت ألاعُان الىبُت، الا ؤهه لم ًخم الىق -2  على معاكبت َم

واهذ مشجبىت بالعُاظت العاإلاُت، خاـت ما دمىا وعلم ظخٍل حمُع الاجـاكُاث الذولُت ػير ملُذة واإلاا  - 3

 ؤن  العُاظت العاإلاُت جلخفش على عذد معين مً البلذان؛ ؤي اللىي العٍمى.

بن  اإلادىمت الجىاثُت الذولُت هي ؤخذ ؤعٍم بهجاصاث اللاهىن الذولي العام، ولىً ًجب ؤْن جذعمها العلىت  -4

 الخىـُزًت لخىـُز َزا اللشاس.

ا  : الخوصياثثاهيا

 ؿيها. الخاحت بلى بعادة اجـاكُاث حىُف ألاسبع والبروجىوىالث ؤلالاؿُت إلاعالجت ؤوحه اللفىس  -1

ض خماًت اإلايؽأث الىبُت وؿًلا لىبُعت عمل اإلاهىُين الىبُين. -2  لشوسة حعٍض

ما في اإلاج -3 ُّ ادة الىعي، ووؽش زلاؿت اللاهىن في اإلاجخمعاث، وال ظ  خمعاث اإلاخىاصعت.ًيبغي بزٌ الجهىد لٍض

 لشوسة خؽذ الذعم الذولي إلاداهمت مشجىبي الجشاثم الذولُت العذًذة في حمُع ؤهداء العالم. -4
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The Role of Israeli Voter in Determining the Political Trends in Israel 
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 ملخص

جمحزث بها اهخساباث الىىِؿذ ألاعبػت اإلاايُت، وخالت اؾخػهاء في حكىُل خيىمت حكهض بؾغاثُل ؤػمت ؾُاؾُت صازلُت غحر مؿبىكت 

ت مىظ غام  ت في اججاهاث الهىث الاهخسابي ؤلاؾغاثُلي، جتزامً ؤًًا 2019ؤهثًر غمُلت  مؼ جدىالث ختى الُىم، هاججت غً حغحراث بيٍُى

ُت ًىً احؿاع عكػت الخُبُؼ والخلاعب الػغبي مؼ بؾغاثُل بمػٌؼ  الكغق ألاوؾِ وؾلىن الالغبحن ؤلاكلُمُحن في اإلاىُلت، لم في زٍغ

غوخاث الػغبُت التي جىاولذ الخفاغالث ؤلاؾغاثُلُت مؼ بلضان الكغق ألاوؾِ )ؾىاء جلً اإلاخػللت  غنها. ومؼ طلً بُض ؤن الغئي وألَا

ت في ؾحروعة  ٌغلبَغا(  ألا بضٌو اإلاىاظهت والجىاع ؤو صٌو الىؾِ ؤو صٌو  غليها بخضي الجزغخحن: اللىمُت ؤو الضًيُت، هإصاة مػُاٍع

 .نغاع نفغي، صون الىظغ في ُبيُت الػلل الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي ؤو الؿُاكاث التي مً زاللها ًدكيل ؾلىهه الؿُاس ي

لُخه، اؾحر الجزغخحن، كضم لىا الؿلىن ؤلاؾغاثُلي 
ُ
ُمػُى مؿبم، صون ؤن ًجُبىا غلى ؾااٌ:  باغخباعهوهظا ؤلاصعان الػغبي الجمعي في و

 متى وهُف ًيىن اإلاىاًَ ؤلاؾغاثُلي فاغل في الهغاع؟ ومتى وهُف ًيىن فاغل في الخػاون؟

ت مً جلً الىلُت جغهؼ هظه الضعاؾت غلى عنض وجدضًض جىظهاث الهىث الاهخسابي ؤلاؾغاثُلي باغخباعه ؤخض كىي  اإلادضصة  الضفؼ اإلاغهٍؼ

وختى الىىِؿذ الشالض  1949اس ي ؤلاؾغاثُلي وجدضًض الجزغت الؿُاؾُت في بؾغاثُل، مىظ الىىِؿذ ألاٌو في غام إلاؿاعاث الػلل الؿُ

ً في غام   ، مما ًللى بػٌ ألايىاء غلى مؿاعاث مؿخلبل الهغاع الػغبي ؤلاؾغاثُلي.2021والػكٍغ
 

 الؿُاؾُت، بؾغاثُل. الىازب ؤلاؾغاثُلي، الىىِؿذ، الُُف الؿُاس ي، الجزغتالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
Israel is witnessing an unprecedented internal political crisis that characterized the past four 
Knesset elections, and an intractable situation in forming a majority government since 2019. This 
crisis arose from structural changes in the trends of the Israeli electoral vote, which also coincide 
with profound changes in the map of the Middle East and the behavior of regional players in the 
region. The expansion of the area of normalization and Arab rapprochement with Israel wasn't 
isolated from the crisis. 
Nevertheless, the Arab studies that analyzed Israeli interactions with the Middle East countries 
(neighboring, countries of the center, and the periphery) are dominated by two trends: nationalist 
or religious. Both of these trends fall within normative framework of zero-sum conflict and both fail 
to consider either the structure of the Israeli political mind or the contexts that shape the holistic 
political behavior of Israel. 
The collective Arab perception, influenced by both of these trends, takes the Israeli behavior as a 
given, without answering the questions: when (and how) can the Israeli voter be an actor in the 
conflict; and when (and how) can he be effective in cooperation in the region? 
This research focuses on monitoring and defining Israeli electoral vote trends as one of the central 
driving forces determining Israel's political behavior, from the first Knesset in 1949 to the 23rd 
Knesset in 2021. Finally, this study attempts to shed light on the future of the Arab-Israel conflict. 
 

Key Words: Israeli Voter, Knesset, Political Spectrum, PoliticalTrends, Israel. 
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 مقدمة

وختى بيُامحن هاجيُاهى  1949ماعؽ،  10مىظ الخيىمت ؤلاؾغاثُلُت اإلاُىخسبت ألاولى بغثاؾت صًفُض بً ظىعٍىن في 

ش الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت  2021 - 2015عثِـ الىػعاء الخالي )  ، اغخمضث بؾغاثُل غلى هظام خىم بغإلااوي، وزالٌ جاٍع

غبر بخضي وغكغون صوعة بغإلااهُت )هىِؿذ ، هي غمغ الخجغبت البرإلااهُت خيىمت  34عثِـ وػعاء  12اإلاخػاكبت، قيل 

هخسابي ؤلاؾغاثُلي فاغل عثِس ي في بصاعة قاون الخىم  ،وان فيها الهىث الا 2021 – 1949ؤلاؾغاثُلُت زالٌ الفترة )

ن بؾغاثُل وجفاغالتها والؿلُت في بؾغاثُل، هما وان ؤصاة كىة ؤو يغِ، جلػب ؤصواع جتراوح بحن الضفؼ والىبذ في ؾلى 

 الخاعظُت مؼ صٌو الكغق ألاوؾِ.

هخسابي ؤلاؾغاثُلي في جدضًض مً جلً الىلُت، جىُلم هظه الضعاؾت هدى الؿعي لخدضًض غالكت الهىث الا 

هخسابي غبر خاالث الخػاون ؤو الهغاع صازل ؤلاكلُم، مً زالٌ عخلت بدشُت جبضؤ بغنض وجدبؼ مسغظاث الهىث الا 

اكبت، زم جدلُل مأالث طلً غلى حكىُل الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت اإلاخالخلت ومػغفت هؼغتها الؿُاؾُت، خلب ػمىُت مخػ

والاؾخضالٌ غً الغابِ بُنها وبحن الُُف الؿُاس ي الغؾمي اإلاهمحن غلى ول خلبت وزالٌ ول مؿاع جفاغلي، ختى 

في زلم الخػاون؟ ومتى وهُف ًيىن  ًمىىىا ؤلاظابت غلى حؿاٌئ بؿُِ: متى وهُف ًيىن الىازب ؤلاؾغاثُلي فاغل

 فاغل في زلم الهغاع؟

 أهمية الدراشة

جىمً ؤهمُت الضعاؾت مً جفؿغ ألازغ اإلاترجب غلى جىظهاث الىازب ؤلاؾغاثُلي وهخاثج اهخساباث الىىِؿذ 

ش  الخجغبت وصوعها في حكىُل الخيىماث اإلاخػاكبت ومأالث طلً غلى همِ ومؿاع الخفاغل ؤلاؾغاثُلي مً زالٌ جاٍع

 البرإلااهُت ؤلاؾغاثُلُت.

طلً ؤن فهم هظه الػالكت وجدضًض ؤزغها ال ًؼاٌ مدل بقياٌ مػغفي، فال ًؼاٌ هىان كهىع في مفهىمُت 

ؼ ؤو  وجدلُل بيُت الخفاغل لضي هشحر مً مخسظي اللغاع الؿُاس ي، بةغخباع نىث الىازب ؤلاؾغاثُلي فاغل مازغ غلى حػٍؼ

ٌ خاالث: الخػاون والهغ  اع بحن بؾغاثُل وبلضان ؤلاكلُم، الؾُما وؤن مىُلت الكغق ألاوؾِ حكهض جدىالث جلٍى

 اؾتراجُجُت في بصعاة الهغاع الػغبي ؤلاؾغاثُلي.

 إشكالية الدراشة

هخسابي ؤلاؾغاثُلي ومسغظاجه وبحن همِ ومؿاع جبدض هظه الضعاؾت غً عنض وجدلُل الػالكت بحن الهىث الا 

ً زالٌ الفترة )الُُف الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي   ، مً 2021 - 1949مىظ الىىِؿذ ألاٌو وختى الىىِؿذ الشالض والػكٍغ

وطلً مً ؤظل مداولت  ؤظل اؾخىكا( صوع الىازب ؤلاؾغاثُلي في جدضًض اججاهاث الجزغت الؿُاؾُت في بؾغاثُل،

وكض  فاغل في الخػاون؟ ؤلاظابت غلى ؾااٌ: متى وهُف ًيىن اإلاىاًَ ؤلاؾغاثُلي فاغل في الهغاع؟ ومتى وهُف ًيىن 

اع آلاحي:  جم جدضًض اإلافاهُم واإلاخغحراث وخضوص الضعاؾت وفم ؤلَا
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 التحديد املفاهيمي

)للاهىن ألاؾاس ي: الىىِؿذ ، الفلغة  1958ًدضص اللاهىن ألاؾاس ي ؤلاؾغاثُلي لػام  الناخب إلاشرائيلي: -أ

ذ، خهغا "ليل مىاًَ بؾغاثُلي ًبلغ مً الػمغ ؤهثر الخامؿت، ماهُت الىازب ؤلاؾغاثُلي الظي ًمخلً الخم في الخ هٍى

ذ في اهخساباث الىىِؿذ، ما لم جدغمه اإلادىمت مً هظا الخم ُبىظب  18مً  ض غً طلً الخم في الخهٍى غاًما ؤو ًٍؼ

 . 1)ؤي كاهىن"

ذ في ، صازل هظه الضعاؾت، مً زالٌ جلؿُم هخاثج الخهٍى
ً
 هما جم جدضًض نىث الىازب ؤلاؾغاثُلي همُا

ًمحن؛ -  الىؾ2ِ  الىؾِ؛ )1اهخساباث الىىِؿذ بلى زمؿت اججاهاث عثِؿُت للىخل الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت؛ وهم: )

 غلى همىطط "هاهؼ آًؼهً" لخدضًض الُُف الؿُاس ي5ٌؿاع؛ )-  الىؾ4ِ  الُمحن؛ )3)
ً
 Political  الِؿاع. وطلً اغخماصا

Spectrum ؿدبػض . مؼ  2)للىخل وألاخؼاب الؿُاؾُت الاغترا( ؤن هظا الُُف ال ًمشل الىخل الؿُاؾُت خهغا، َو

 بػٌ الىخل مدضوصة الخإزحر.

 مً زالٌ )مخرحات الصوت الانتخابي:  -ب
ً
، 1949  خيىمت بؾغاثُلُت ُمىخسبت مىظ غام 34جم جدضًضها همُا

ؤكص ى الِؿاع بلى ؤكص ى   خؼب وهخلت ؾُاؾُت )مً 110  مً ؤنل )61وهىغُا مً زالٌ وؿب الخمشُل اليؿبي لـ )

 ٌ  . 3)الُمحن ، قاعهذ في حكىُل الخيىماث اإلاخػاكبت في بؾغاثُل مىظ الىىِؿذ ألاو

جم جىمُِ الخفاغل بحن بؾغاثُل وبلضان الكغق ألاوؾِ بلى همُحن؛ وهما: الهغاع نمط التفاعل:  -ج

؛ مدضصاث مفهىم الهغاع والخػاون في خلل الػ الكاث الضولُت، بط ًخدلم في الخفاغل والخػاون. وفلا إلادضصًً: ألاٌو

ؤلاؾغاثُلي مؼ بلضان ؤلاكلُم الىمُحن مػا، خُض ًىظض حػاعى في اإلاهالح ونضام في اللىي ًداٌو فُه ول َغ( 

جدلُم ؤغغايه وؤهضافه ومهالخه ومىؼ الُغ( آلازغ مً جدلُم طلً غبر هؼاغاث ومماعؾاث غضاثُت جإزظ ؤقياٌ 

ًا، كىىاث اجهاٌ وعوابِ ومهالح مكترهت واجفاكُاث ومػاهضاث ومظاهغ للخػاون في غىُفت وؾلمُت؛ هما ًىظض ؤً

.
ً
 بػٌ اإلاجاالث ألازغي. وؤما اإلادضص الشاوي؛ فهى مؿاعاث الخفاغل التي جغنضها الضعاؾت وحؿعى للُاؾها همُا

اصي؛ ُخضصث بؿخت مؿاعاث غامت؛ وهي: نغاع ؾُاس ي؛ نغاع غؿىغي؛ نغاع اكخه مصارات التفاعل: -د

 حػاون اكخهاصي؛ حػاون ؤمجي؛ حػاون ؾُاس ي.

ُخضصث الجزغت الؿُاؾُت للخيىمت )والتي حكحر هىا في الضعاؾت بلى ؤهماٍ اإلاخغحر  النزعة الصياشية: -ه

يىن جمىيىغها في ؤكص ى ًمحن الُُف الؿُاس ي؛ 1ؤهماٍ عثِؿُت؛ وهي: ) 3الىؾُِ  بـ    الجزغت اللىمُت / الضًيُت ٍو

                                                           
(1)

 Israeli Basic Law: The Knesset (1958), Ha-Chukkim (Book of Laws), Official English Translation by 
Israel Ministry of Foreign Affairs (MFA), 1987. 
(2)

 Hans Eysenck, Sense and Nonsense in Psychology, Penguin Books Ltd., London, United Kingdom, 
1970, pp. 281-283. 

 مصدر المعلومات؛ بٌانات مجمعة بواسطة الباحث من مصدرٌن8(3)
. رابط مختصر. 0202ٌولٌو  42انتائج انتخابات الكنٌست، موقع الكنٌست اإلسرائٌلً؛ تارٌخ التصفح8  -

https://bit.ly/2NTui6K 

 .https://bit.ly/2PVjLdC. رابط مختصر0202ٌولٌو  42التصفح8  آرشٌف المكتبة االفتراضٌة الٌهودٌة؛ تارٌخ -

https://bit.ly/2NTui6K
https://bit.ly/2NTui6K
https://bit.ly/2PVjLdC
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يىن 3للُبرالُت / الػلماهُت وجخمىيؼ في مىخهف الُُف الؿُاس ي؛ )  الجزغت ا2) ت ٍو   الجزغت اإلااعهؿُت/ الِؿاٍع

جمىيىغها في ؤكص ى ٌؿاع الُُف الؿُاس ي. وجم جدضًض الجزغاث الشالر بظغاثُا وفم مًامحن الاكخهاص الؿُاس ي، 

ت  الؿىق والخجاعة الضولُت والاغخماص اإلاخباصٌ خُض ججزع الخيىمت اللُبرالُت هدى جبجي ؾُاؾاث اهفخاح كاثمت غلى خٍغ

ت هدى جبجي  والخباصٌ الاكخهاصي والؿالم اإلاصجؼ غلى الاؾدشماع، بِىما ججزع ول مً الخيىماث اللىمُت والِؿاٍع

جي والخماثُت الاكخهاصًت، بِىما  ؾُاؾاث اهىماقُت، خُض تهخم ألاولى ُبؿاثل ألامً اللىمي والخهيُؼ والاهخفاء الَى

 . 4)الشاهُت اهخمام صازلي هدى الػضالت والغغاًت الاظخماغُت وجللُو الفجىة بحن الُبلاث في اإلاجخمؼجىلي 

 حدود الدراشة

جخلُض هظه الضعاؾت بغنض وجدلُل جإزحر الىازب ؤلاؾغاثُلي في خاالث: الخػاون  الحدود الزمانية: - أ

ٌ 2021 – 1949والهغاع زالٌ الفترة الؼمىُت: ) ً.   مىظ الىىِؿذ ألاو  وختى الىىِؿذ الشالض والػكٍغ

هخسابي للهىث ؤلاؾغاثُلي وجدلُل الُُف الؿُاس ي جخلُض هظه الضعاؾت بغنض ألازغ الا  الحدود املكانية: -ب

 للخيىماث ؤلاؾغاثُلُت صازل بؾغاثُل.

 أهداف الدراشة

غخباعه اؤلاؾغاثُلي بًخمدىع الهض( الغثِس ي مً هظه الضعاؾت البدشُت خٌى مػغفت مدضصاث جإزحر الىازب 

ً الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت غلى مؿاعاث الخفاغل: الهغاعي )الػؿىغي والؿُاس ي ؛ والخػاووي  فاغل عثِس ي في جيٍى

زخباع فغيِخحن مغهبخحن، جمغ بخفاغل زالسي بحن: ا)الاكخهاصي وألامجي  بحن بؾغاثُل وبلضان الكغق ألاوؾِ؛ مً زالٌ 

  همِ ومؿاع الخفاغل، مؼ ججاوػ الخإنُل اإلاػغفي 3اع ؤلاؾغاثُلي الخاعجي؛ و)  اللغ 2هخسابي؛ و)  الهىث الا 1)

خي لللًُت الفلؿُُيُت، وجخًمحن اإلاىكف الفلؿُُجي صازل هظا الخفاغل، غلى اغخباع ؤن اللًُت  والخاٍع

 كلُم.الفلؿُُيُت بغمتها كًُت ُميِكئت، وؤن اإلاىكف الفلؿُُجي ظؼء مً همِ الخفاغل وفاغل صازل بلضان ؤلا

وغلى الغغم مً وخضة الهض( الظي حؿعى الضعاؾت بلى بلىغه، بال ؤن هىان زمت ؤهضا( فغغُت، جخهل ُبكيلت 

 الضعاؾت وحؿائلها اإلاغهؼي؛ ؤهضا( حؿعى الضعاؾت بلى جدلُلها ؤًًا:

نها وفم كغاءاة بىاثُت ظضًضة. -1  جفخِذ ميىهاث الخفاغل وبغاصة جيٍى

بحن: الهىث ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي، والخيىمت ؤلاؾغاثُلُت، مغاظػت همُُت الخفاغل الشالسي  -2

 والجزغت الؿُاؾُت

 جفؿحر الاججاهاث )الػامت والفغغُت  الخاهمت ألظىضة الهىث ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي. -3

 

 

                                                           
روبرت غٌلبٌن، االقتصاد السٌاسً للعالقات الدولٌة، ترجمة8 مركز الخلٌج لألبحاث، الطبعة األولى، مركز الخلٌج لألبحاث، (4)

 .43 – 02، ص 0222اإلمارات، دبً، 
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 فرضيات الدراشة

يخظغ منهما ؤن ًدضصان ماهُت الغابِ والػالكت  ًُ اإلاخىكػت جغجىؼ هظه الضعاؾت غلى نُاغت فغيِخحن مغهبخحن، 

بحن مسغظاث الهىث ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي وؾحروعة همِ ومؿاع الخفاغل بحن الُغفحن: ؤلاؾغاثُلي وبلضان ؤلاكلُم مً 

غا(: الهىث ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي، الخيىمت  زالٌ مكاهضاث مىخظمت لىاكؼ الخفاغل. يمً مؿاع جفاغلي زالسي ألَا

 فم الهُاغاث آلاجُت:ؤلاؾغاثُلُت، وخاالث: الخػاون والهغاع. و 

ذ  الفرضية ألاولي: هدى الخمغهؼ في الىؾِ الؿُاس ي، ولما جبيذ  هخسابيالا ولما ػاصث هخلت الخهٍى

 الخيىمت ألظىضة ؾُاؾاث لُبرالُت واهفخاح غلى الخاعط، ولما ػاص الخػاون.

ذ الا  الفرضية الثانية: هخسابي في اججاه ؤخض ؤَغا(: الُمً ؤو الِؿاع ولما ػاصث هخلت الخهٍى

 وػؼالُت واوغالق غلى الضازل، ولما ػاص الهغاع.االؿُاس ي، ولما جبيذ الخيىمت ألظىضة ؾُاؾاث 

 املنهجية

خُض جىُلم مً جهىع بىاجي Constructivitحػخمض هظه الضعاؾت بكيل عثِس ي غلى اؾخسضام اإلالاعبت البىاثُت 

ىه بحن مفغصاث الضولت؛ وغلُه،  ماِؾـ؛ وهى: ؤن مسغظاث اللغاع الؿُاس ي للضولت هى خهُلت جفاغل بىاجي ًخم جيٍى

فةن اللغاع الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي الخاعجي فُما ًخػلم بالخفاغل )الخػاووي ؤو الهغاعي  مؼ بلضان ؤلاكلُم هى هدُجت 

خسابي في الىظام البرإلااوي ها الهىث الا لخفاغل مفغصاث اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي الفاغلت )الىشحرة واإلاخغحرة ، بما فيه

 ؤلاؾغاثُلي.

 دبية للدراشات الصابقةاملراحعة ألا 

بن اإلاغاظػت الىلضًت آلصبُاث الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ الخفاغالث ؤلاؾغاثُلُت مؼ بلضان الكغق ألاوؾِ 

ؤلاكلُم ، حكحر بلى جىىع ظهىص الباخشحن، )ؾىاء جلً اإلاخػللت بضٌو اإلاىاظهت والجىاع ؤو صٌو الىؾِ ؤو صٌو ؤَغا( 

ش؛ وبن غلب غليها بخضي الجزغخحن: اللىمُت  ا الخػاَي ومجاالث الاهخمام وخُصُاث الخاٍع بهُالكا مً جىىع الغئي وػاٍو

ؤو الضًيُت؛ وبن غاب غنها ؤًًا اإلايىن الاكخهاصي. هظلً فةن هىان زمت وفغة وؿبُت في آلاصبُاث التي جىاولذ الكإن 

غوخاث ؤلا  ؾغاثُلي مً خُض بىِخه وجفاغالجه الضازلُت وغملُت نىؼ اللغاع الؿُاس ي. ومؼ طلً، ال جىظض الىشحر مً ألَا

الجاصة في الخىلُب غً الغابِ بحن ما هى صازل البىاء ؤلاؾغاثُلي وصوهه وبحن ما ًخمسٌ غىه وبحن ما هى زاعظه مً 

ٍ ومؿاعاث، بدىم مدضصاث الىاكؼ ومدغواث الخجغبت ال بدىم ُبيُاث، وبحن جفاغالتها ظمُػا ومأالتها وفم ؤهما

 اإلاإمٌى ؤو اإلاىغوه.

للض ؤهخج الاهلُاع في الُبيُاث اإلادللت، غبر الضعاؾاث ألاواصًمُت، لضوافؼ وُمؿبباث غضًضة، بهخاط مػغفي مخماًؼ 

 اإلاػغفت، ًمىً جمُحزه وفم زالزت اججاهاث عثِؿُت:

 ؤلاؾغاثُلي-الهغاع الػغبيصعاؾاث مخػللت بخإنُل  -ؤ

 صعاؾاث مخػللت بالبيُت الؿُاؾُت للمجخمؼ ؤلاؾغاثُلي -ب
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 صعاؾاث مخػللت بضًىامُىُاث الخفاغل ؤلاؾغاثُلي الضولي -ط

للض اههب الجؼء ألاهبر مً الجهض البدثي لألواثل والؿابلحن غلى جإنُل نغاع الػغب مؼ بؾغاثُل، والترهحز 

ش الهغاعي ب ؤو   7) 1987و)عبابػت،   6) 1976و)عبُؼ،   5) 1970حن الُغفحن هما في صعاؾاث )عفػذ، غلى عنض الخاٍع

و)ًاؾحن   9) 1999و)فخىوي،   8) 1992ختى في صعاؾاث ؤزغي الخلت جبيذ طاث الىهج هما في صعاؾت )صي بُلي، 

سُت وكاهىهُت مً ؤظل جدبؼ ألاخضار و   10) 1999وآزغون،  حن: اؾخسضمذ ظمُػها ملاعباث جاٍع الىكاجؼ غلى اإلاؿخٍى

والبضء في قم مؿاع  1973الػالمي، مىظ الجظوع ووكإة الهغاع وختى ما بػض خغب -ؤلاكلُمي والضولي-اللىمي

خي غجي، بال  الضبلىماؾُت واإلافاوياث ومػاهضاث الؿالم. وعغم ما كضمخه هظه الضعاؾاث مً ػزم مػغفي وجإنُل جاٍع

فاصه: ؤن همِ الخفاغل بغمخه ٌؿحر صازل مؿاع وخُض )نغاعي  جدضصه ؤجها واهذ جىُلم مً بفتراى مهُمً؛ م

ىُا؛ ولػلها واهذ ؤكغب بلى صعاؾاث كىمُت  ملىماث اللىة الىاكػُت بحن َغفحن: غغبي مدكغطم، وبؾغاثُلي مضغىم ؤمٍغ

ىُت  وؤَغوخاث لجلض الظاث الػغبُت.  )َو

سُت واللاهىهُت في جإنل اللًُت  الفلؿُُيُت خفؼث هشحر مً الباخشحن لخغُحر كبلت بن وفغة الضعاؾاث الخاٍع

ت اب تُالبدض وباعة الاهخمام ألاواصًمي في خلل الػالكاث الضولُت مً اللًُت الفلؿُُي ىُت مغهٍؼ غخباعها كًُت َو

غخباع بؾغاثُل َغ( وفاغل في الهغاع ووخضة كُاؽ ًيبغي جفىُىها وجدلُلها. ابلى الترهحز هدى البيُت ؤلاؾغاثُلُت ب

وجدىاٌو ؾماث الخغهت   11)إنبذ هىان صعاؾاث ونفُت جدلل زهاثو الىمىطط ؤلاؾغاثُلي في مماعؾت الؿُاؾتف

ً باؾخسضام ؤؾالُب مىهجُت مخُىعة وؤَغ وهماطط   12)ؼ ؤلاؾغاثُليمالؿُاؾُت في اإلاجخ غها الخلا غلى ًض آزٍغ جم جٍُى

 خىم وغملُت نىؼ اللغاع ؤلاؾغاثُلي.ؤهثر كضعة غلى فهم ميىهاث وملىماث الضازل الؿُاس ي وهظام ال

غ الخدلُلُت الخضًشت مىظ زماهُيُاث اللغن اإلااض ي بلى بهخاط مػغفت مؿخدضزت، لم  للض ؤصي الاغخماص غلى ألَا

ىُت واللىمُت ألاولى، فػلى ؾبُل اإلاشاٌ وفغ اؾخسضام اإلاىهج اإلااؾس ي َغاثم مىهجُت مغاًغة  جىفغها الضعاؾاث الَى

ىم في بؾغاثُل ومػغفت ؾلُاث الىىِؿذ والخيىمت وغالكاتها اإلاخباصلت. هما ؾاغض الاغخماص لضعاؾت ماؾؿاث الخ

ت الجماغت وجدلُل الىظم في مػغفت َمً ًدىم   15)وهكف مىابؼ اللىي   14)وعنض الىسب الخاهمت  13)غلى هظٍغ

                                                           
 .4752رفعت، تطور القضٌة الفلسطٌنٌة8 تارٌخٌا وبشرٌا، الناشر غٌر معروف، رشٌق (5)
 .4754حامد ربٌع، تأمالت فً الصراع العربً اإلسرائٌل8ً المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، (6)
لحدٌثة8 دار الكرمل للنشر، (، مكتبة الرسالة ا4766 - 4726غازي ربابعة، القضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً اإلسرائٌلً )(7)

 .4765عمان، 
 .4770سٌدنً دي بٌلً، الحروب العربٌة اإلسرائٌلٌة، ترجمة8 إلٌاس فرحات؛ دار الحرف العربٌة، بٌروت، (8)
 .4777اإلسرائٌلً، دار الفارابً، بٌروت، -علً عبد فتونً، المراحل التارٌخٌة للصراع العربً(9)
قرن8 الصراع العربً مع الصهٌونٌة وإسرائٌل عبر مائة عام، مؤسسة عبد الحمٌد شومان، السٌد ٌاسٌن، وآخرون، صراع ال(10)

 .4777 األردن،
حامد ربٌع، النموذج اإلسرائٌلً للممارسة السٌاسٌة، جامعة الدول العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات (11)

 .4753العربٌة، 
 .4756سٌاسٌة فً المجتمع اإلسرائٌلً، دار الفكر العربً للطباعة والنشر، حامد ربٌع، إطار الحركة ال(12)
حامد ربٌع، من ٌحكم فً تل أبٌب8 حول تحلٌل عالقة التماسك فً النظام اإلسرائٌلً ومتغٌرات الحركة السٌاسٌة فً الشرق (13)

 .4767األوسط، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، 
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ىؼ اللغاع في مفهىمُت ومفغصاث الخإزحر في بصاعة الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت؛ هما ؾاهم اؾخسضام ملاعباث وهماطط ن

مضزالث اإلاُبش الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي وفي جدضًض مسغظاجه الخاعظُت وما ًدُِ بهما مً غىامل ومازغاث، حػض صعاؾت 

غوخاث في هظا الاججاه.  16) 2019)الجىضي،   واخضة مً ؤخضر ألَا

لطخم، فياهذ غلى عصاص الباخشحن لم جىً الخُاة البرإلااهُت والاهخساباث ؤلاؾغاثُلُت زاعط هظا التراهم اإلاػغفي ا

اإلاهخمحن بالكإن ؤلاؾغاثُلي. هما خفؼ الُغح الابؿخمىلىجي لليهىص واليهىصًت والههُىهُت في مىؾىغت )اإلاؿحري، 

ض مً الخىلُب صازل البيُت ؤلاؾغاثُلُت.  17) 2003 ً هدى مٍؼ  الكهحرة صعاؾاث الىشحًر

ثف مً وهاث الىظام البرإلااوي في بؾغاثُل؛ بط عهؼث بػٌ وجىىغذ اللغاءاث الخدلُلُت مً مىظىع بىاجي لىظا

  20) 2004و)اإلاداعمت،   19) 2001و)البضعي،   18) 1999الضعاؾاث غلى ُبجى اإلايىن الضًجي هما في صعاؾت )ماض ي، 

  22) 1996بِىما عهؼ البػٌ آلازغ غلى فاغلُت الهىث الػغبي هما في صعاؾت )صعوَل،   21) 2006و)قغغت، وبغواث، 

غلى الخُاة الؿُاؾُت الخؼبُت ومأالتها غلى الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت   23) 2006وغحرها، ؤو جإزحر الػىهغ الجىضعي )غىاهمت، 

 اللىمُت.

وؤزحرا، فةن زمت اججاه مػانغ ًىظغ بلى هىاجج الخفاغل بحن اإلاخغحراث الخللُضًت، ؤي ظظوع الهغاع والبيُت 

ظضًضة في مؿخىي جفاغلي غبر كىمي؛ وؤن هظا الخفاغل ال ٌؿحر وفم همِ وخُض: ؤلاؾغاثُلُت غلى اغخباع ؤجهما مضزالث 

نغاعي، بل طو همُحن، لِكمل مؿاعاث مخباًىت لهالح ول مً الخػاون والهغاع غلى الؿىاء. خُض ٌكخم الخػاون 

 مً خُض ٌكخض الهغاع.

ىؽ،  جي بلضان الكغق ألاوؾِ مىظ ًاهض ؤن الخػاون ؤلاؾغاثُلي الضولي لم ٌؿدش  24) 1960ففي صعاؾت )بٍغ

ؤن اؾتراجُجُت الخفاغل ؤلاؾغاثُل صازل ؤلاكلُم ال جلخهغ غلى   25) 1966البضاًاث. هما حكحر صعاؾت )في ؤوعوهِذ، 

                                                                                                                                                                                     
 .4760نظام بركات، النخبة الحاكمة فً إسرائٌل، منشورات فلسطٌن المحتلة، بٌروت،  (14)
(8 دورها فً صنع السٌاسة الخارجٌة اإلسرائٌلٌة، دار الجلٌل، عمان، 4761 - 4741نظام بركات، مراكز القوى فً إسرائٌل )(15)

 .4761األردن، 
العوامل، والمؤثرات(، مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات، الطبعة كرٌم الجندي، صناعة القرار اإلسرائٌل8ً )اآللٌات، (16)

 .0247الثانٌة، بٌروت، 
 .0221عبد الوهاب المسٌري، موسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة )الموسوعة الموجزة(، دار الشروق، (17)
 .4777الدٌنٌة؛ مكتبة مدبولً، القاهرة، عبد الفتاح ماضً، الدٌن والسٌاسة فً إسرائٌل8 دراسة فً األحزاب والجماعات (18)
 .0224جمال البدري، الجسر8 األحزاب الدٌنٌة اإلسرائٌلٌة، مدبولً الصغٌر، القاهرة، (19)
 .0222علً المحارمة، وآخرون، تصاعد القوى الدٌنٌة اإلسرائٌلٌة، دار اإلعالم، عمان األردن، (20)
ها فً السٌاسة الخارجٌة فً إسرائٌل8 دراسة خاصة للموقف من قضاٌا محمد شرعة، نظام بركات، األحزاب الدٌنٌة ودور(21)

 .0224، المجلد األول، 00الصراع العربً اإلسرائٌلً، أبحاث الٌرموك8 سلسلة العولم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، عدد 
اسات الفلسطٌنٌة، دائرة مروان دروٌش، الفلسطٌنٌون فً إسرائٌل8 الصوت العربً وانتخابات الكنٌست، مركز البحوث والدر(22)

 .4774الدراسات اإلسرائٌلٌة، 
(، أبحاث الٌرموك8 سلسلة 0221 - 4726نرمٌن غوانمة، ومحمد الشرعة، الدور السٌاسً للمرأة اإلسرائٌلٌة8 دراسة تارٌخٌة )(23)

 .0224، المجلد الرابع، 00العولم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، عدد 
(24)

Walter Preuss, Co-operation in Israel and the world, R. Mass, 1960. 
(25)

MerkazVe-Ironit, Regional Cooperation in Israel, Translated by Hanna Shmorak, Jerusalem: Sivan 
Press, Israel, 1966. 
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ػض هظا الاججاه صعاؾاث )لُا،  اإلاسخُت   27) 2005و)هاعجلي، ووىؾالـ،   26) 2002بلضان اإلاىاظهت والجىاع وخضها، َو

 لغنض الىكاجؼ وألاخضار الخفاغلُت بحن الػغب وبؾغاثُل.

هما جغهؼ صعاؾاث ؤزغي غلى كُاؾاث الخػاون اإلاخباصٌ في ؤلاكلُم، ًدخل اإلايىن الاكخهاصي اإلاؿاع ألاضخم 

ث َبُػُت التي في خالت ؾالم )باعص  وغالكا  28)فيها، ؾىاء جلً الػالكاث الاكخهاصًت ؤلاؾغاثُلُت مؼ الضٌو الػغبُت

مجلـ الخػاون الخلُجي،  هما الخاٌ مؼ مهغ وألاعصن، ؤو مؼ البلضان التي ال جغبُها غالكاث عؾمُت مباقغة مؼ بؾغاثُل في ؤلاكلُم مشل بلضانعؾمُت 

غليها في الخالت الؿػىصًت، ؤو ؾىاء جلً الػالكاث الخػاوهُت مؼ اللىي ؤلاكلُمُت   29) 2003هما ًاقغ )وىعصؽ مان، 

ؤو مً زالٌ الخيامل الاكخهاصي والترابِ غحر اإلاباقغ لالكخهاصًاث   30) 2017ػغبُت مشل جغهُا )الؼغتري، غحر ال

ت في ؤلاكلُم هما ًُغح جلً الغئٍت ول مً )فاًلغ،  ً،   31) 2013اإلاػىإلات واإلاهالح الخجاٍع زانت في   32) 2018و)عاٍػ

بجاهب اللُاغاث الخللُضًت مشل اإلادانُل   33)ث اإلاخلضمتاللُاغاث الجضًضة والىاقئت في مجاٌ جىىىلىظُا اإلاػلىما

 الؼعاغُت واإلاىخجاث الغظاثُت والىلل والُاكت.

بن ؤلاهياع الػغبي للخػاون مؼ بؾغاثُل، عغم وظىصه ومالخظخه وجىامُه، ٌغظًه الػؼو( في الضعاؾاث الػغبُت 

ججمؼ في غىىاجها ؤو بحن َُاتها غلى ولماث: حػاون؛ غً جدلُل الخفاغالث غحر الهغاغُت، بط ًياص ال جىظض صعاؾت غغبُت 

 الػغب؛ وبؾغاثُل، في ؾُاق ظملت مفُضة.

 املبحث ألاول: النظام الصياس ي البرملاني في إشرائيل

لهض بالىظام الؿُاس ي مجمىغت مً الظىاهغ والػالكاث  الىظام الؿُاس ي في بؾغاثُل هى هظام بغإلااوي. ٍو

 . 34)بلىعتها واهخظامها في كىاغض ومهالح وكُم واججاهاث مخماًؼةوالُبجى الاظخماغُت التي ًخم 

والىظام في نىعجه الهُيلُت ؤو اإلااؾؿُت هى غباعة غً مجمىغت اإلااؾؿاث التي جخىػع بُنها غملُت نىؼ اللغاع 

ػُت والخىفُظًت  . 35)الؿُاس ي وهي اإلااؾؿاث الدكَغ

                                                           
(26)

David Lea, Survey of Arab-Israeli Relations (1947-2001), Europa Publications Limited, 2002. 
(27)

Cathy Hartly, and Paul Cossali, Survey of Arab-Israeli Relations, Europa Publications Limited, 
Taylor & Francis Group, 2005. 

 .0244اإلسرائٌلً، مركز دراسات الشرق األوسط، األردن، -أحمد البرصان، وآخرون، مستقبل وسٌنارٌوهات الصراع العربً(28)
(29)

 Anthony Cordesman, Saudi Arabia Enters the Twenty-first Century, Center for Strategic and 
International Studies, Washington D.C., US, 2003. 

 .0245(، مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات، بٌروت، 0244 - 0220أحمد الزعتري، العالقات التركٌة اإلسرائٌلٌة )(30)
(31)

 Gil Feiler, From Boycott to Economic Cooperation: The Political Economy of the Arab Boycott of 
Israel, Routledge, UK, 2013. 
(32)

 Assaf Razin, Israel and the World Economy: The Power of Globalization, The MIT Press, US, 
2018. 
(33)

 David Rosenberg, Israel's Technology Economy: Origins and Impact (Middle East in Focus), 
Palgrave Macmillan, US, 2018. 

موسوعة السٌاسة )الجزء السادس(، تحرٌر عبد الوهاب الكٌالً، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، لبنان، تارٌخ النشر غٌر (34)
 .362معروف،ص

، 0244ت الدٌمقراطٌة8 دراسة تأصٌلٌة للنظم البرلمانٌة والرئاسٌة، دار النهضة العربٌة، جمال علً، النظام السٌاسً والحكوما(35)
 .12ص 
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لهض بالىظام البرإلااوي هى طلً الىظام الؿُاس ي الظي ًىلؿم فُه الخىم )الؿلُت  بحن هُئخحن اخضهما  ٍو

م الاهخساباث  . 36)البرإلاان وزاهيهما الخيىمت )ؤو مجلـ الىػعاء  غً ٍَغ

مىً ونف الاهخساباث ؤلاؾغاثُلُت بإجها خغة ومىخظمت، فلم ًخم جإظُل الاهخساباث ؾىي مغجحن فلِ في  ٍو

ش بؾغاثُل بؿبب خغبي غام   . 37)ا الخالخحن وان الخإزحر لبًػت ؤقهغ فلِ، وفي ولخ1973وغام  1948جاٍع

وبُبُػت الخاٌ، في ظل هظام بغإلااوي، فةن البرإلاان )الىىِؿذ  ًلػب صوعا بالغ ألاهمُت في جدضًض اججاهاث 

الضولت وؾُاؾاتها الػامت: الضازلُت والخاعظُت، بجاهب الؿلُخحن: الخىفُظًت واللًاثُت، هما جخىشف صازله زٍُى 

 هؼ اللىي الفاغلت صازل الىظام الؿُاس ي.الىشحر مً مغا

ومؼ طلً، جبضو بؾغاثُل وهإجها خالت مً الخىاكًاث، فهي جدبجى هظام خىم بغإلااوي صًملغاَي غغبي وؾِ 

اث  ؼ كىمُت الضولت ولضحها مجخمؼ مخػضص الهٍى ت، وهي حػخمض غلى حػٍؼ بكلُم قغقي ًجىذ هدى جبجي ألاهظمت الؿلٍُى

ي صولت هُابُت ولم حؿخُؼ الخىافم غلى مؿىصة صؾخىع ًاؾـ هظام الخىم وكىاغض الػالكت . وه 38)ومسخلف الشلافاث

 بحن الؿلُاث صازل الضولت.

)اإلاؿدكاع الؿُاس ي لضًفُض بً  Leo Kohnبن الجضٌ الظي ازاعجه مؿىصة لجىت اللاهىهُحن بغثاؾت لُى وىهحن 

، َغخذ الػضًض مً الدؿإوالث واللًاًا اإلاػلضة، 1948 - 1947ظىعٍىن ، اإلايلفت مً الىوالت اليهىصًت بحن غامي: 

 . 39)التي الجؼاٌ غاللت ختى الُىم

ت مىاَىيها ومضلٌى )اليهىصًت الػاإلاُت ، والتي جخجاوػ مىيىع هظه الضعاؾت  جلً التي جخػلم بـيهىصًت الضولت وهٍى

ؤًًا، جًمىذ الػضًض مً اإلاباصت  وكض ًيىن مً الهام مػالجتها في صعاؾاث ؤزغي. بال ؤن جلً اإلاؿىصة، وعغم طلً

 الػامت التي اؾدىضث بليها اللىاهحن ألاؾاؾُت فُما بػض.

 املطلب ألاول: ألاشاس الدشتوري

لِـ إلؾغاثُل صؾخىع عؾمي؛ هما لضي غالبُت بلضان الػالم. ومؼ طلً، فلض جمذ بالفػل هخابت )فهٌى 

؛ 2019كاهىن ؤؾاؽ ختى غام  13ؤؾاؾُت، بلغ مجمىغها صؾخىعٍت ، وجم ؾنها بىاؾُت الىىِؿذ باغخباعها كىاهحن 

 : 40)وهي

  .1958كاهىن ألاؾاؽ: الىىِؿذ، لؿىت ) .1

                                                           
 .363مرجع سابق، موسوعة السٌاسة )الجزء السادس(، ص (36)

(37)
 Ehud Eiran, Advancing Democracy in the Eastern Mediterranean Region: An Israeli Perspective, 

Netanya Academic College Press, Israel, 2018, p.37-38. 
(38)

 Gregory Mahler, The Knesset: Parliament in the Israeli Political System, Fairleigh Dickinson 
University Press, New Jersey, U.S., 1981, p.13. 
(39)

AmihaiRadzyner, A Constitution for Israel: the Design of the Leo Kohn Proposal 1948, Journal: 
Israel Studies, Volume 54, No.1, 2010, p.16. 

 https://bit.ly/35NsnYY. 0247نوفمبر  12موقع الكنٌست اإلسرائٌل8ً القوانٌن األساسٌة، تارٌخ التصفح8 (40)

https://bit.ly/35NsnYY
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  .1960كاهىن ألاؾاؽ: ؤعاض ي بؾغاثُل، لؿىت ) .2

  .1964كاهىن ألاؾاؽ: عثِـ الضولت، لؿىت ) .3

  .2001  واإلاػضٌ في ؾىت )1992  واإلاػضٌ في ؾىت )1968كاهىن ألاؾاؽ: الخيىمت، لؿىت ) .4

  .1975هىن ألاؾاؽ: اكخهاص الضولت، لؿىت )كا .5

  .1976كاهىن ألاؾاؽ: الجِل، لؿىت ) .6

  .1980كاهىن ألاؾاؽ: اللضؽ غانمت بؾغاثُل، لؿىت ) .7

  .1984كاهىن ألاؾاؽ: اللًاء، لؿىت ) .8

  .1988كاهىن ألاؾاؽ: مغاكب الضولت، لؿىت ) .9

ت الػمل، لؿىت ) .10   .1994)  واإلاهضق غلُه في ؾىت 1992كاهىن ألاؾاؽ: خٍغ

ت والىغامت ؤلاوؿاهُت، لؿىت ) .11   .1992كاهىن ألاؾاؽ: الخٍغ

  .2014كاهىن ألاؾاؽ: الاؾخفخاء، لؿىت ) .12

  .2018صولت كىمُت للكػب اليهىصي، لؿىت ) –كاهىن ألاؾاؽ: بؾغاثُل  .13

 املطلب الثاني: الكنيصت

  فةن الىىِؿذ هى مجلـ 1958الىىِؿذ هى بغإلاان بؾغاثُل؛ وفم وزُلت اللاهىن ألاؾاس ي: )الىىِؿذ لػام 

ػُت، ومهضع ؾلُت الخيىمت اإلاؿاولت ؤمامه  . 41)هىاب الضولت ًلىم ُبماعؾت الؿلُت الدكَغ

ت )هىىِؿخه ش اليهىصي  –التي حػجي  HaGdolaظضوال   وؤقخلذ ولمت هىِؿذ مً اللفظت الػبًر  –وفلا للخاٍع

ش اليهىصي اإلاجلـ ألاهبر ؤو الجمػُت الىبري؛ هما ُخضص غضص ؤغًاء ال ىىِؿذ هما وان غلُه )اإلاجلـ ألاهبر  في الخاٍع

 . 42)ؤو خىُم Rabbiخازام  120اللضًم الظي وان ًدكيل مً 

  ول ؤعبؼ ؤغىام، بال بطا ُخّل الىىِؿذ كبل اهتهاء مضة غمله مً زالٌ 120ًخم اهخساب ؤغًاء الىىِؿذ )الـ 

 . 43)اغخماص كاهىن لهظا الغغى ًلغه ؤغلبُت ؤغًاء الىىِؿذ

ومً الىاخُت اإلااؾؿُت، ًخإلف الهُيل الخىظُمي للىىِؿذ مً غضة هُئاث، والتي ًمىً جدضًض َبُػت 

 : 44)زهاثهها الػامت وفم ؤعبػت هُئاث عثِؿُت؛ وهي

دضص ظضٌو ؤغماٌ  الغثاؾت: -1 غؤؽ ٍو وجًم عثِـ الىىِؿذ الظي ًضًغ قاون الىىِؿذ ٍو

ػلً هخا ذ َو ُغح اللغاعاث للخهٍى ذ.الجلؿاث ٍو  ثج الخهٍى

                                                           
(41)

 Israeli Basic Law: The Knesset (1958), Ha-Chukkim (Book of Laws), Official English Translation by 
Israel Ministry of Foreign Affairs (MFA), 1987. 
(42)

 David Halivni, Breaking the Tablets: Jewish Theology after the Shoah, Rowman &Littlfield 
Publisher Inc., U.S., 2007, P.49. 

 (.14 ،13 ،12(، فقرات المواد رقم )The Knesset, 1958مرجع سابق، وثٌقة القانون األساس8ً الكنٌست )(43)
 https://bit.ly/2NTui6K.0202نوفمبر  12موقع الكنٌست اإلسرائٌلً، تارٌخ التصفح8 (44)

https://bit.ly/2NTui6K
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 وجًم ؤغًاء الىىِؿذ اإلاىخسبحن. هُئت الىىِؿذ الػامت: -2

ؤهىاع مسخلفت مً اللجان التي حػمل باهخظام؛ وهي: )ؤ  اللجان الضاثمت؛ )ب  اللجان  4وجًم  : 45)اللجان -3

جدكيل فلِ غىض الخانت؛ )ط  لجىت الخدلُم الػامت؛ )ص  لجىت اللُم وألازالكُاث. بيافت بلى هىغحن مً اللجان 

 الًغوعة لها؛ وهي: )ؤ  لجىت الخفؿحر والُػىن؛ )ب  اللجان الػامت.

وهي وخضاث فغغُت جدبؼ عثاؾت الىىِؿذ؛ وجًم: مغهؼ البدض واإلاػلىماث؛ اإلاضكم  الىخضاث الفغغُت: -4

ت  )اإلاغاكب  الضازلي؛ ؤلاصاعة اللاهىهُت؛ كؿم الكاون الضولُت؛ كؿم ؤلاغالم والػالكاث الػامت؛ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت؛ ؤلاصاعة اإلاالُت؛ كؿم الدكغُل الفجي؛ كؿم ألامً الضازلي.  والكاون ؤلاصاٍع

 وؤما مً الىاخُت الىظُفُت، فُمىً الخمُحز بحن زالر وظاثف عثِؿُت للىىِؿذ؛ وهي:

 حكىُل الخيىمت .1

 مغاكبت الؿلُت الخىفُظًت .2

ؼ .3  الدكَغ

 املطلب الثالث: الانتخابات البرملانية

، بط جىو اإلااصة الغابػت مً 1958ُخضص الىظام الاهخسابي ؤلاؾغاثُلي ُبىظب اللاهىن ألاؾاس ي )الىىِؿذ  لؿىت 

ت، جىاؾبُت، وفلا للاهىن اهخساباث  ت، ؾٍغ ت، مباقغة، مدؿاٍو اللاهىن بإن "ًيخسب الىىِؿذ في اهخساباث غامت، كٍُغ

 . 46)الىىِؿذ"

 : 47)وفم مدضصاث بظغاثُت، بدُض جيىن الػملُت الاهخسابُتهخسابي وهظا ٌػجي ؤن ًيىن الىظام الا 

ذ، وليل اإلاىاَىحن فىق ؾً  18ؤي ًدم لجمُؼ اإلاىاَىحن فىق ؾً  غامت: -1  21غاما اإلاكاعهت في الخهٍى

 غاما الخم في الترشح لالهخساباث.

ت: -2  مىُلت اهخسابُت واخضة.ؤي ججغي الاهخساباث في ًىم واخض غلى مؿخىي البلض بإهمله، الظي ًمشل  كٍُغ

ذ لها مً صون وؾُِ. مباقغة: -3  ؤي ًهىث الىازب بكيل مباقغ لللاثمت التي ًغغب في الخهٍى

ت: -4  ؤي ؤن ليل مىاًَ الخم في نىث اهخسابي واخض. مدؿاٍو

ت: -5  ؤي ال ٌؿمذ ألي شخو ُبػغفت إلاً ؤغُى الىازب نىجه الاهخسابي. ؾٍغ

 في ول كاثمت بدؿب وؿبت ألانىاث التي جدهل غليها.ؤي ًخدضص غضص اإلالاغض  وؿبُت:-6

وهظا الىظام الاهخسابي ؤلاؾغاثُلي اللاثم ؤؾاؾا غلى الخمشُل اليؿبي لألخؼاب في الىىِؿذ، غؼػ الاججاه هدى 

 . 48)حػضص ألاخؼاب وهثرة الاهضماظاث والاوكلاكاث الؿُاؾُت

                                                           
(45)

 The Knesset Rules of Procedure (Approved on May 30, 2012), Knesset, Israel, 2012. 
 (.2(، المادة رقم )The Knesset, 1958مرجع سابق، وثٌقة القانون األساس8ً الكنٌست )(46)
 .53، ص 0244، تحرٌر كمٌل منصور، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروت، 0244دلٌل إسرائٌل عام (47)
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ؿمذ باالثخالفُت، وؤوظض مػًلت ؾُاؾُت ؤمام مما اوػىـ ؤًًا غلى َبُػت الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت التي اح

 ألاخؼاب الىبري في اللضعة غلى الخهٌى غلى وؿبت الخؿم لدكىُل خيىمت مىفغصة.

 املبحث الثاني: الطيف الصياس ي إلاشرائيلي

الُُف الؿُاس ي هى هظام )كُاس ي  لخهيُف اإلاىاكف وألاًضًىلىظُاث وألاخؼاب الؿُاؾُت، مً ؤكص ى الُمحن 

 . 49)الِؿاع، غبر َُف واؾؼ مً الخضعظاثبلى ؤكص ى 

خىؾِ هظا الُُف ما ًمىً ؤن ٌؿمى اإلاىكف الىؾُِ ؤو اإلاػخضٌ ؤو الىؾُي الظي كض ال ًدبجى وال ًيخمي  ٍو

 . 50)ولُت لػلُضة وؤًضولىظُت ؤخض الُغفحن، ؤو بػباعة ؾُاؾُت ؤزغي، ما ًُلم غليهم هخل ؤو ؤخؼاب الىؾِ

سُت    2019وختى  1949غام )مىظ  70للخجغبت الؿُاؾُت البرإلااهُت ؤلاؾغاثُلُت لـ ومً زالٌ اإلاالخظت الخاٍع

ت لألخؼاب الؿُاؾُت؛ وهم: الِؿاع؛ الُمحن؛ الىؾِ. جيخج فُما بُنها  ؤَُا(  5ًمىً الخمُحز بحن زالر مىاكف مغهٍؼ

ت؛ وهي: ) الىؾِ -  الىؾ4ِ) الِؿاع؛-  الىؾِ ٌؿاع3الىؾِ ٌؿاع؛ )-  الىؾ2ِ  الىؾِ؛ )1ؾُاؾُت، ؤكل مغهٍؼ

 الُمحن.-  الىؾِ ًمحن5ًمحن؛ )

ُت ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت التي واهذ ظؼء مً الىظام الؿُاس ي  وفُما ًلي، هى مداولت لغؾم زٍغ

ً )1951 - 1949والؿلُت في بؾغاثُل مىظ الىىِؿذ ألاٌو )   باؾخسضام 2019 - 2015  وختى الىىِؿذ الػكٍغ

 ىخل وألاخؼاب الؿُاؾُت.ملُاؽ الُُف الؿُاس ي لل

ُت ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت مػلضة ومدكابىت بلى خض هبحر، بدُض ًهػب جدضًض الفىانل  بن زٍغ

الضكُلت فُما بُنها. ومؼ طلً فةن جدضًض مػاًحر كُاؾُت مً قإهه ؤن ًِؿغ اظغاء هظه اإلاداولت. ومً جلً الىلُت 

 هظا الكإن؛ وهي:ًيبغي جدضًض ظملت مً اللىاغض اإلااِؾؿت في 

 ؤن الههُىهُت هي غلُضة ؤولى حؿبم الػلاثض ألاًضًىلىظُت ألغلب اللىي ؤلاؾغاثُلُت. -1

ت هي التي تهُمً غلى الخٍغُت الؿُاؾُت في بؾغاثُل؛  3ؤن هىان  -2 ؤَُا( نهُىهُت مغهٍؼ

 لضًيُت.وهي: ألاخؼاب الههُىهُت الاقتراهُت؛ وألاخؼاب الههُىهُت الخدغعٍت؛ وألاخؼاب الههُىهُت ا

ؤَُا( غحر نهُىهُت، طاث وػن ؤكل لىً طاث فاغلُت في الػملُت  3ؤن هىان ؤًًا  -3

ت غحر  الاهخسابُت ومماعؾت الؿلُت؛ وهي: ألاخؼاب الضًيُت ألاعزىطهؿُت غحر الههُىهُت؛ وألاخؼاب الِؿاٍع

 الههُىهُت؛ وألاخؼاب الػغبُت ؤلاؾغاثُلُت غحر الههُىهُت.

                                                                                                                                                                                     
نرمٌن غوانمة، األحزاب السٌاسٌة فً إسرائٌل ودور حزب العمل فً السٌاسة اإلسرائٌلٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً (48)

 .21، ص 4771التارٌخ، جامعة الٌرموك، كلٌة اآلداب، 
(49)

A Dictionary of the Social Sciences, Oxford University Press, London, 1967, p. 416. 
فً مؤلفHans Eysenck  8للمزٌد حول نماذج وتطبٌقات الطٌف السٌاسً للكتل واألحزاب، ٌمكن الرجوع إلى "هانز إٌزنك" (50)

 ,Hans Eysenck, Sense and Nonsense in Psychology, Penguin Books, UK) المعقول والالمعقول فً علم النفس8
1970.) 
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غلُه: الغباغُت الخاهمت، والتي ؤكهض بها عباغُت اللًاًا ؤن هىان ما ًمىً ؤن ؤَلم  -4

ُا( الؿُاؾُت في بؾغاثُل، بسال( الههُىهُت وألاًضًىلىظُت؛  ت التي جمشل ظىهغ الازخال( بحن ألَا اإلاغهٍؼ

 وهي:

 ؤلاؾغاثُلي.-الفلؿُُجي-الهغاع: ؤي اإلاىكف مً الهغاع الػغبي -

 الضولت.الضًً: ؤي جمىيؼ الضًً واللىي الضًيُت صازل  -

بُػت الفغص صازلها. -  الضولت: ؤي َبُػت الضولت َو

 الاكخهاص: ؤي َبُػت الؿىق واللًاًا الاظخماغُت. -

ت، ًمىىىا الاؾخضالٌ غلى  واهُالكا مً الغئي واإلاىاكف التي ًخبىاها ول خؼب ؾُاس ي ججاه جلً اللًاًا اإلاغهٍؼ

ُت الُُف الؿُاس ي، والخمُحز بحن ؤخؼاب هخلت الِؿاع وؤخؼ   اب هخلت الُمحن وؤخؼاب الىؾِ.زٍغ

 املطلب ألاول: النزعة اليصارية

جًم هخلت ؤخؼاب الِؿاع الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي ول مً ألاخؼاب الههُىهُت الاقتراهُت وألاخؼاب غحر الههُىهُت 

ت وألاخؼاب غحر الههُىهُت الػغبُت.  الِؿاٍع

، ففي ؾىىاث بؾغاثُل ألاولى، ؾاصث ؤفياع فلض وان اإلاكغوع الههُىوي مىظ الخإؾِـ طو َابؼ مغهؼي وقمىلي

 . 51)ومماعؾاث طاث َابؼ ًمخاػ فُه الفىغ الاقتراوي، بغػ فيها الخيافل والخػايض الاظخماعي والاكخهاصي

في مػالجاتها  –بضعاظاث مخفاوجت  –والُىم، حكترن الخُاعاث الشالر اإلايىهت لىخلت ؤخؼاب الِؿاع ؤلاؾغاثُلي 

ت في الجزاع مؼ صٌو الجىاع وجضغم لللًاًا الغباغُت. فه ي مً خُض مىكفها مً الهغاع، ال جضغم هشحرا الخلٌى الػؿىٍغ

خل الضولخحن. ومً خُض مىكفها مً اللىي الضًيُت في اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي، فهي حػاعى وظىص اللىي الضًيُت في الخُاة 

ًيُت مً بغاهاث وبغفاءاث مً ؤصاء الخضمت الػامت الؿُاؾُت وجيخلض الامخُاػاث التي جدهل غليها الجماغاث الض

ت. هظلً، فةن ؤخؼاب الِؿاع جدبجى فلؿفت صًملغاَُت للضولت غلى غغاع ؤلاقتراهُت ألاوعوبُت جلىم غلى  الػؿىٍغ

ت في بغامجها  الخػضصًت والخىىع، مػاعيت نبغ اإلاجخمؼ والضولت بلىمُت واخضة. هما جىلي للغغاًت الاظخماغُت ؤولٍى

 الؿُاؾُت.

ش الخُاة البرإلااهُت الؿُاؾُت هما ًخطح و  ٍىضعط جدذ هظا الخهيُف غضص هبحر مً ألاخؼاب الؿُاؾُت في جاٍع

وختى الخؼب الضًملغاَي ؤلاؾغاثُلي اإلااؾـ في  1930مىظ غام  Mapai  بضاًت مً خؼب ماباي1 -1مً ظضٌو )عكم 

 .2019غام 

 

                                                           
 .14، ص 4756المجتمع اإلسرائٌلً، دار الفكر العربً للطباعة والنشر، حامد ربٌع، إطار الحركة السٌاسٌة فً (51)
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 طبقا للطيف الصياس ي املتدرج من الوشط حتى اليصار( أحزاب كتلة اليصار الصياس ي في إشرائيل 1 - 1حدول )

 الايديولوحيا الطيف الصياس ي التأشيض الحزب

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Mapai 1930 ماباي

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع Mapam 1948 مابام )الػماٌ اإلاىخض 

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع Ahdut HaAvoda 1954 ؤهضوتهافىصا

 ٌؿاع Maki 1965 الكُىعي ؤلاؾغاثُلي
ٌؿاع غحر 

 نهُىوي

 نهُىوي جدغعي ٌؿاع-وؾِ Rafi 1965 عافي

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Labor 1968 الػمل

 نهُىوي جدغعي ٌؿاع-وؾِ Ratz 1973 خغهت الخلىق اإلاضهُت –عاجؼ 

 ٌؿاع غحر نهُىوي ٌؿاع Hadash 1977 هاصاف )الجبهت 

 اقتراوينهُىوي  ٌؿاع Meretz 1992 محرحـ

جي الضًملغاَي  ٌؿاع Balad 1995 الخجمؼ الَى
غغبي بؾغاثُلي 

 غحر نهُىوي

 ٌؿاع-وؾِ Ta'al 1996 الخغهت الػغبُت اإلاىخضة
غغبي بؾغاثُلي 

 غحر نهُىوي

 ٌؿاع-وؾِ United Arab List 1996 الازخُاع الضًملغاَي
غغبي بؾغاثُلي 

 غحر نهُىوي

 مُاماص )الضولت الضًملغاَُت 
Democratic 

Choice 
 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع 1999

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Meimad 1999 بؾغاثُل واخضة

ً واخض  نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ One Nation 1999 َو

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Independence 2011 الاؾخلالٌ

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Gesher 2018 ظِكحر

 ؤلاؾغاثُليالضًملغاَي 
Israel Democratic 

Party 
2019 

 ٌؿاع-وؾِ
 نهُىوي اقتراوي

 ؛ واإلاػهض Knesset ؛ ومىخبت الىىِؿذ )JVLاإلاهضع: مً بغضاص الباخض اغخماصا غلى بُاهاث: آعقُف اإلاىخبت الافترايُت اليهىصًت )

جىعي مىلغ )IDIالضًملغاَي ؤلاؾغاثُلي )   .Gergory Mahler, 1981 ؛ وظٍغ

ً، ألاٌو ًمشل  ألاخؼاب الههُىهُت غلى الؿُاؾت في بؾغاثُل، تهُمً سُا ًىلؿمىن بلى زالزت مػؿىٍغ وهم جاٍع

اإلاػؿىغ ألاهبر: الههُىهُت الػمالُت والههُىهُت الخصخُدُت والههُىهُت الضًيُت، بيافت بلى الػضًض مً ألاخؼاب 

ت الػلم اهُت غحر الههُىهُت، فًال غً ألاخؼاب الػغبُت الضًيُت ألاعزىطهؿُت غحر الههُىهُت، والجماغاث الِؿاٍع

 ؤلاؾغاثُلُت غحر الههُىهُت واإلاىاهًت للههُىهُت.
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، خىمذ بؾغاثُل مً كبل خيىماث اثخالفُت 1977ختى اهخساب ماًى  1948ومىظ جإؾِـ بؾغاثُل في غام 

، يمذ خيىمت الىخضة 1970بلى غام  1967 ،ومً غام 1967مخػاكبت بلُاصة جدالف الػمل )ؤو ماباي كبل غام 

ىُت ظمُؼ ألاخؼاب ؤلاؾغاثُلُت باؾخصىاء فهُلي الخؼب الكُىعي ؤلاؾغاثُلي.  الَى

، ونلذ هخلت اللُيىص الههُىهُت الخصخُدُت )اإلايىهت آهظان مً خحروث، 1977وبػض اهخساباث غام 

ً.واللُبرالُحن، وخؼب الم ألانغغ  بلى الؿلُت، وقيلذ اثخالفا مؼ الخؼب الضًجي الل  ىمي، ؤظىصاث بؾغاثُل، وآزٍغ

 املطلب الثاني: نزعة الوشط

ٌؿاع، -ًمحن ختى مىُلت الىؾِ-ؤخؼاب الىؾِ في بؾغاثُل هي جلً ألاخؼاب اإلامخضمت مً مىُلت الىؾِ

ض هؼغتها الخدغعٍت لخبجي مًامحن الػلماهُت ولما جمغهؼث في اإلاىخهف.  وجٍؼ

 يمين(-يصار( وحتى )الوشط-إشرائيل طبقا للطيف الصياس ي املتدرج من )الوشط( أحزاب كتلة الوشط الصياس ي في 2-1حدول )

 الايديولوحيا الطيف الصياس ي التأشيض الحزب

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Mapai 1930 ماباي

 نهُىوي جدغعي ًمحن-وؾِ Israeli Liberal 1961 اللُبرالي ؤلاؾغاثُلي

 نهُىوي جدغعي ٌؿاع-وؾِ Rafi 1965 عافي

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Labor 1968 الػمل

 نهُىوي جدغعي ٌؿاع-وؾِ Ratz 1973 خغهت الخلىق اإلاضهُت –عاجؼ 

 نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ Likud 1973 اللُيىص

 نهُىوي جدغعي وؾِ Shinui 1974 قِىىي )الخغُحر 

 الخغهت الضًملغاَُت للخغُحر
Democratic Movement 

for Change 
 نهُىوي جدغعي وؾِ 1976

 غغبي بؾغاثُلي غحر نهُىوي ٌؿاع-وؾِ Arab Democtatic Party 1988 الضًملغاَي الػغبي

 غغبي بؾغاثُلي غحر نهُىوي ٌؿاع-وؾِ Ta'al 1996 الخغهت الػغبُت للخغحر

م الشالض  نهُىوي جدغعي وؾِ Third Way 1996 الٍُغ

 نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ Yisrael BaAliya 1996 بؾغاثُل بػالُا

 نهُىوي جدغعي وؾِ Israel in the center 1999 بؾغاثُل في الىؾِ

 نهُىوي جدغعي ٌؿاع-وؾِ Meimad 1999 مُاماص )الضولت الضًملغاَُت 

جي  نهُىوي صًجي ًمحن-ػؾِ National Union 1999 الاجداص الَى

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ One Israel 1999 بؾغاثُل واخضة

 ً  نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ One Nation 1999 واخضَو

 نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ Yisrael Beiteinu 1999 بؾغاثُل بُدىا

 نهُىوي جدغعي وؾِ Kadima 2005 واصًما

ً اليهىصي  نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ The Jewish Home 2008 الَى

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Independence 2011 الاؾخلالٌ

 نهُىوي جدغعي وؾِ Hatuna 2012 هخىىغا
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 نهُىوي جدغعي وؾِ YeshAtid 2012 ًاقاجُض )اإلاؿخلبل 

 نهُىوي جدغعي ًمحن-وؾِ Kulanu 2014 وىالهى

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Gesher 2018 ظِكحر

 نهُىوي جدغعي وؾِ Resilience 2018 الهمىص ؤلاؾغاثُلي

 نهُىوي اقتراوي ٌؿاع-وؾِ Israel Democratic Party 2019 الضًملغاَي ؤلاؾغاثُلي

 ؛ واإلاػهض Knesset ؛ ومىخبت الىىِؿذ )JVLاإلاهضع: مً بغضاص الباخض اغخماصا غلى بُاهاث: آعقُف اإلاىخبت الافترايُت اليهىصًت )

جىعي مىلغ )IDIالضًملغاَي ؤلاؾغاثُلي )   .Gergory Mahler, 1981 ؛ وظٍغ

الىؾِ في بؾغاثُل ٌكىبه الػضًض مً الًبابُت وغضم الاحؿاق مؼ الخهيُف الكاجؼ ومؼ طلً، فةن مفهىم 

ػىص طلً ألؾبلُت الػلُضة الههُىهُت غلى مفهىم الػلماهُت هػلضًت في  ألخؼاب الىؾِ في اإلاماعؾت الؿُاؾُت، َو

 . 52)بؾغاثُل، طلً ؤن وافت ألاخؼاب ؤلاؾغاثُلُت التي جلاعب مىُلت الىؾِ الؿُاس ي هي نهُىهُت

وخؼب الخغهت الضًملغاَُت  Shinuiوعغم جبجي الػضًض مً ألاخؼاب إلاًامحن الػلماهُت مشل خؼب قِىىي 

م الشالض وخؼب بؾغاثُل في الىؾِ وخؼب واصًما وخؼب هخىىغا وخؼب ًاقاجُض وختى خؼب  للخغُحر وخؼب الٍُغ

ماهُت مً الضعظت الشاهُت، ال جغفٌ الُمحن مازغا، بال ؤجها غل Benny Gantzالهمىص ؤلاؾغاثُلي بؼغامت بُجي ظاهدـ

الضًجي ولُا. وهى ما ًخطح ؤًًا مً الجزوع الىبحر لخُاع الىؾِ الؿُاس ي هدى ؤخض ؤَغا(: الُمحن ؤو الِؿاع، ؤهثر مً 

، جمغهؼه في الىؾِ. وهظا الاهتزاػ في جمغهؼ ألاخؼاب الههُىهُت الخدغعٍت، جلً التي ًفترى ؤجها جمشل الخُاع الػلماوي

ؤلاؾغاثُلي وجلً اإلاخػللت بىيػُت اإلااؾؿاث –ؤصي بلى غضم ويىح ؤظىضتها في اللًاًا اإلاخػللت بالهغاع الػغبي 

 الضًيُت في اإلاجخمؼ وكىمُت الضولت.

 املطلب الثالث: النزعة اليمينية

ؤخؼاب  ًمىً جدضًض ؤخؼاب الُمحن في بؾغاثُل بإجها جلً ألاخؼاب الىاػخت مً اججاه الىؾِ الؿُاس ي هدى 

 في اإلاماعؾت الؿُاؾُت. -مخفاوجت  –الُمحن الضًجي، واللظان ٌكتروان في جبجي هؼغت كىمُت صًيُت 

وؤما، الخُاع الضًجي في بؾغاثُل، فُىلؿم في ألاؾاؽ بلى كؿمحن؛ هما: اإلاخضًىىن الههُىهُىن، واإلاخضًىىن 

مشل يخمي هالهما بلى الخُاع ألاعزىطهس ي اليهىصي. ٍو اللؿم ألاٌو في الؿاخت الؿُاؾُت ؤلاؾغاثُلُت خؼب  اإلادكضصون، ٍو

مشل اللؿم آلازغ خؼب ؤظىصاجِؿغاثُل وخؼب صًجالهخىعاه وخؼب قاؽ، بجاهب  البِذ اليهىصي )اإلافضاٌ الجضًض ، ٍو

 . 53)بػٌ ألاخؼاب طاث الخإزحر اإلادضوص

خت مً مىُلت الىؾِ، مشل   ًالخظ ألاػصواط في ماهُت بػٌ ألاخؼاب الىاػ 3 – 1وهما ًخطح مً ظضٌو )عكم 

اللُيىص وبؾغاثُل بُدىا، في اججاه الُمحن. فمً ظهت، جلضم هظه ألاخؼاب هفؿها بةغخباعها ؤخؼاب جدغعٍت ومىفخدت؛ 

                                                           
 .462، ص 0244مرجع سابق، دلٌل إسرائٌل عام (52)
إٌناس خطٌب، تأثٌر األحزاب الدٌنٌة والحرٌدٌة على المشهد السٌاسً فً إسرائٌل، المركز العربً للدراسات االجتماعٌة التطبٌقٌة (53)

 .5 – 2، ص8 0243ٌل، )مدى الكرمل(، حٌفا، إسرائ
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 -الفلؿُُجي-ومً الجهت ألازغي، فةجها جدكاعن مؼ الُمحن الؿُاس ي في جبجي هفـ اإلاىاكف والغئي ججاه الهغاع الػغبي

 ولخحن، وجضزل مػه في جدالفاث ؾُاؾُت، وجضغم مهالح اإلااؾؿاث الضًيُت في اإلاجخمؼ.ؤلاؾغاثُلي وعفٌ خل الض

 ( أحزاب كتلة اليصار الصياس ي في إشرائيل طبقا للطيف الصياس ي املتدرج من الوشط حتى اليمين.3 - 1حدول )

 الحزب
التأشي

 س

الطي

 ف الصياس ي
 الايديولوحيا

 ًمحن Agudat Yisrael 1912 ؤظىصوث بؾغاثُل
صًجي ؤعزىطهس ي غحر 

 نهُىوي

 نهُىوي صًجي ًمحن Herut 1948 خحروث

جي الضًجي  نهُىوي صًجي ًمحن National Religious 1956 الَى

 نهُىوي جدغعي ًمحن-وؾِ Israeli Liberal 1961 اللُبرالي ؤلاؾغاثُلي

 نهُىوي صًجي ًمحن Kach 1971 وار

 صًجينهُىوي  ًمحن-وؾِ Likud 1973 اللُيىص

 نهُىوي جدغعي وؾِ Shinui 1974 قِىىي )الخغحر 

 نهُىوي صًجي ًمحن Tehiya 1979 هخدُا )الصخىة 

 نهُىوي صًجي ًمحن Shas 1984 قاؽ

م الػبىع   نهُىوي صًجي ًمحن Tzmet 1984 حؿمُذ )ٍَغ

 ًمحن DegelHattorah 1988 صًجُلهاجىعاه
صًجي ؤعزىطهس ي غحر 

 نهُىوي

 نهُىوي صًجي ًمحن Moledet 1988 مىلُضًذ

 نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ Yisrael BaAliyah 1996 بؾغاثُل بػالُا

 نهُىوي صًجي ًمحن Tkuma 1998 جيىما )الىجاة 

جي  نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ National Union 1999 الاجداص الَى

 نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ Yisrael Beiteinu 1999 بؾغاثُل بُدىا

ً اليهىصي  نهُىوي صًجي ًمحن-وؾِ The Jewish Home 2008 الَى

غىحؿماحهىصًذ )الػظمت 

 اليهىصًت 
Otzma Yehudit 2012 

 نهُىوي صًجي ًمحن

 Yachad 2014 ًاقاص
صًجي ؤعزىطهس ي غحر  ًمحن

 نهُىوي

 نهُىوي جدغعي ًمحن-وؾِ Kulanu 2014 وىالهى

 نهُىوي جدغعي ًمحن The New Right 2018 الُمحن الجضًض

 ؛ واإلاػهض Knesset ؛ ومىخبت الىىِؿذ )JVLاإلاهضع: مً بغضاص الباخض اغخماصا غلى بُاهاث: آعقُف اإلاىخبت الافترايُت اليهىصًت )

جىعي مىلغ )IDIالضًملغاَي ؤلاؾغاثُلي )   .Gergory Mahler, 1981 ؛ وظٍغ

اإلاخضًىىن والءهم للضولت اهُالكا للض قيل اإلايىن الضًجي كىة صافػت في كُام بؾغاثُل، وكض ؤغُى الههاًىت 

مً مػخلضاتهم الضًيُت، فهم ًامىىن بإن الضولت اليهىصًت اللىمُت، ؤي بؾغاثُل، اؾخمغاع إلاُشاق الػالكت بحن هللا 
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والكػب اليهىصي، ؤما الجىاح ألانىلي وعغم جدفظه غلى مظاهغ الػلماهُت صازل بؾغاثُل بال بهه كبل بها واهسٍغ في 

 . 54)خىم وماؾؿاث الضولتبصاعة قئىن ال

 

 املبحث الثالث: الحكومات إلاشرائيلية

الخيىمت ؤلاؾغاثُلُت ؤو )مجلـ الىػعاء ، هما ٌػغفها كاهىن ألاؾاؽ: الخيىمت، هي الؿلُت الخىفُظًت للضولت، 

الؿُاؾاث واؾػت للغاًت اإلايلفت بةصاعة الكاون الضازلُت والخاعظُت، ُبا في طلً اإلاؿاثل ألامىُت. ونالخُاتها في نىؼ 

 . 55)ومهغح لها باجساط بظغاء بكإن ؤي مؿإلت ال ًفىيها اللاهىن بلى ؤي ؾلُت ؤزغي 

وهما طهغها ؾابلا، فةن الىىِؿذ ًلىم بىظُفت حكىُل الخيىمت، مىظ بضاًتها وختى ؤصاء اللؿم ؤمامها. فبػض 

ذ وفغػ اللىاثم وبغالن هخاثج الاهخساباث،  ًجغي عثِـ الضولت مكاوعاث مؼ الىخل البرإلااهُت اهتهاء غملُاث الخهٍى

مىده عثِـ  لخدضًض اإلاغشح ألاهثر كضعة غلى حكىُل الخيىمت )والظي ًيىن غاصة ػغُم الخؼب ألاغلبُت في البرإلاان ، ٍو

 ًىما إلجمام مهمخه. 28الضولت 

لف بالدكاوع والاجفاق مؼ الىخل الغاغبت ف
ُ
ي الاثخال( مػه زالٌ اإلاضة وبػض ؤن ًلىم ػغُم خؼب ألاغلبُت اإلاي

اإلادضصة لظلً، غلُه غغى بغهامج خيىمخه وجىػَؼ الخلاثب فيها غلى الىىِؿذ، والخهٌى غلى الشلت اٌ بغإلااهُت 

 غًىا غلى ألاكل. 61بإغلبُت 

وبؿبب غضم جمىً خؼب مً ألاخؼاب في الخهٌى غلى ألاغلبُت اإلاُلىبت في الىىِؿذ، فةن حكىُلت الخيىمت، 

ن اثخالفا بحن ؤخؼاب مخػضصة جمىذ ألاخؼاب الهغحرة وػها وخظىظا في ؤن جيىن ظؼء مً الخيىمت غلى غاصة، جيى 

 . 56)خؿاب ألاخؼاب ألاهبر

فدتى آلان، اغخمضث ظمُؼ الخيىماث غلى جدالفاث مً غضة ؤخؼاب، خُض لم ًدهل ؤي خؼب غلى غضص 

ً خيىمت ُبفغصه. وهى ما ًفؿغ غضم ججاوـ وحػضص الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت غلى مضاع  وا( مً ملاغض الىىِؿذ لخيٍى

ش الخُاة البرإلااهُت في بؾغاثُل. وفُما ًلي هى جدضًض للخيىماث ؤلاؾغاثُلُت زالٌ الفترة )  ، وفم 2019 - 1949جاٍع

 مفهىم الجزغت الؿُاؾُت.

 

 

                                                           
محمد شرعة، ونظام بركات، األحزاب الدٌنٌة ودورها فً السٌاسة الخارجٌة فً إسرائٌل، أبحاث الٌرموك8 سلسلة العلوم (54)

 .064، ص 0224، المجلد األول، 00اإلنسانٌة واالجتماعٌة، عدد 
(55)

Israeli Basic Law: The Government (2001), Book of Laws, Official English Translation by Israel 
Ministry of Foreign Affairs (MFA), 2003. 

 .442، ص 0244مرجع سابق، دلٌل إسرائٌل عام (56)
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 (2021-1141( مقاربة نزعة الحكومات إلاشرائيلية بالكنصيت )4 - 1حدول )

سُت غض الخلبت الخاٍع

 ص الخيىماث

 هخلت ألاغلبُت الخيىمت

 جدالف /)خؼب

الخمشُل اليؿبي 

 ملػض 61مً 

 الجزغت

ا

 لىىِؿذ

 ٌؿاع وؾِ ًمحن اإلاهُمً الخػايضي الفترة الؼمىُت

 ٌؿاع - - %7544 %2446 ماباي بً ظىعٍىن  ألاولى 2 49-1951 1

 ٌؿاع - - ماباي بً ظىعٍىن  الشاهُت

 ٌؿاع - - %7347 %2643 ماباي بً ظىعٍىن  ألاولى 4 51-1955 2

 ٌؿاع - - ماباي بً ظىعٍىن  الشاهُت

ذ الشالشت  ٌؿاع - - ماباي مىقُه قاٍع

ذ الغابػت  ٌؿاع - - ماباي مىقُه قاٍع

 ٌؿاع - - %6546 %3444 ماباي بً ظىعٍىن  ألاولى 2 55-1959 3

 ٌؿاع - - ماباي بً ظىعٍىن  الشاهُت

 ٌؿاع - - %77 %23 ماباي بً ظىعٍىن  1 59-1961 4

 ٌؿاع - - %6849 %3141 ماباي بً ظىعٍىن  ألاولى 3 61-1965 5

ٌ  الشاهُت  ٌؿاع - - ماباي لُفي اقيى

ٌ  الشالشت  ٌؿاع - - ماباي لُفي اقيى

ٌ  ألاولى 3 65-1969 6  ٌؿاع وؾِ - %7347 %2643 جدالف خؼب الػمل لُفي اقيى

 ٌؿاع وؾِ - جدالف خؼب الػمل بًجاٌ آلىن  الشاهُت

 ٌؿاع وؾِ - جدالف خؼب الػمل ظىلضا ماثحر الشالشت

 ٌؿاع وؾِ - %9148 %842 جدالف خؼب الػمل ظىلضا ماثحر 1 69-1973 7

 ٌؿاع وؾِ - %8346 %1644 جدالف خؼب الػمل ظىلضا ماثحر ألاولى 2 73-1977 8

 ٌؿاع وؾِ - جدالف خؼب الػمل عابحنبسخاق  الشاهُت

ً %7045 %2945 لُيىص مىاخم بُجحن 1 77-1981 9

 محن

 - وؾِ

1

0 

ً %7847 %2143 لُيىص مىاخم بُجحن ألاولى 2 81-1984

 محن

 - وؾِ

ً لُيىص بسخاق قامحر الشاهُت

 محن

 - وؾِ

1

1 

ؼ ألاولى 2 84-1988  ٌؿاع وؾِ - %72 %28 جدالف خؼب الػمل قُمىن بحًر

ً لُيىص بسخاق قامحر الشاهُت

 محن

 - وؾِ

1

2 

ً %6546 %3444 لُيىص بسخاق قامحر ألاولى 2 88-1992

 محن

 - وؾِ

ً لُيىص بسخاق قامحر الشاهُت

 محن

 - وؾِ

1

3 

 ٌؿاع وؾِ - %72 %28 لُيىص بسخاق قامحر ألاولى 2 92-1996

ؼ الشاهُت  ٌؿاع وؾِ - لُيىص قُمىن بحًر

1

4 

5 %4746 لُيىص هخيُاهى 1 96-1999

244% 

 - وؾِ -

1

5 

جدالف  بحهىص باعان ألاولى 2 99-2003

 بؾغاثُل واخضة

57% 4

3% 

ٌ وؾِ -

 ؾاع

ً لُيىص قاعون الشاهُت

 محن

 - وؾِ

 - وؾِ -6 %3743 لُيىص-واصًما قاعون ألاولى 2 103-2006
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 - وؾِ - %243 واصًما احهىص ؤوإلاغث الشاهُت 6

1

7 

4 %5245 واصًما احهىص اوإلاغث 1 06-2009

745% 

 - وؾِ -

1

8 

4 %5547 لُيىص هخيُاهى 1 09-2013

443% 

ً

 محن

 - وؾِ

1

9 

 %49 بؾغاثُل بُدىا-لُيىص هخيُاهى 1 13-2015

 

 

5

1% 

ً

 محن

 - وؾِ

2

0 

4 %51 لُيىص هخيُاهى 1 15-2019

9% 

ً

 محن

 - وؾِ

2

1 

2 %74 ؤػعق ؤبٌُ-لُيىص هخيُاهى 1 2019

6% 

ً

 محن

 - وؾِ

2

2 

2 %74 لُيىص-ؤػعق ؤبٌُ هخيُاهى 1 19-2020

6% 

ً

 محن

 - وؾِ

2

3 

2 %7045 ؤػعق ؤبٌُ-لُيىص هخيُاهى 1 2020

945% 

ً

 محن

 - وؾِ

  .Knessetاإلاهضع: مً بغضاص الباخض اغخماصا غلى بغالهاث هخاثج اهخساباث الىىِؿذ )

 املطلب ألاول: حكومات النزعة اليصارية

ت مىظ خيىمت الىىِؿذ ألاٌو ) ًمىً جدضًض   بغثاؾت 1951 - 1949الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت طاث الجزغت الِؿاٍع

  بغثاؾت لُفي اقيٌى غً خؼب ماباي؛ الظي 1965 - 1961بً ظىعٍىن وختى الخيىمت الشالشت في الىىِؿذ الخامـ )

ملػض )اإلاُلىبت  61% مً  7544ملػض  وبيؿبت جمشل  120ملػض مً بظمالي ملاغض الىىِؿذ ) 46اؾخدىػ غلى 

، وغلى  % مً وؿبت  68،9ملػض مً بظمالي ملاغض الىىِؿذ بيؿبت جمشل  42لدكىُل الخيىمت  في الىىِؿذ ألاٌو

 الخؿم اإلاُلىبت في الىىِؿذ الخامـ.

ت في حكىُلت الخيىمت بضؤث في التراظؼ مً 4 – 1وهما ًخطح مً زالٌ ظضٌو )عكم    فةن الجزغت الِؿاٍع

ت ا  - 1969  والىىِؿذ الؿابؼ )1969 - 1965لِؿاع هدى الجزوح في اججاه الىؾِ زالٌ الىىِؿذ الؿاصؽ )مغهٍؼ

  .1977 – 1973  والىىِؿذ الشامً )1973

 املطلب الثاني: حكومات النزعة الليبرالية

زالٌ هظلً، ًمىً جدضًض جمغهؼ الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت طاث الجزغت اللُبرالُت بكيل واضح، هما ًخطح مً 

  بغثاؾت ول مً قاعون واحهىص اوإلاغث غً خؼب 2006 - 2003  في الىىِؿذ الؿاصؽ غكغ )4 – 1)ظضٌو عكم 

 واصًما بػض الاوكلاق غً خؼب اللُيىص.

ومؼ طلً، فةن الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت الؿابلت للىىِؿذ الؿاصؽ غكغ والالخلت له، لم جسلى مً الجزغت 

ُلت الخيىماث. وبةؾخصىاء الخيىماث ألاولى إلؾغاثُل، ًخطح ؤن جُاع الىؾِ الػلماهُت لخُاع الىؾِ صازل حكى

ؤلاؾغاثُلي وان صاثم الخًىع في حكىُلت الخيىماث، ؾىاء جلً التي جىضعط جدذ جُاع الِؿاع ؤو جلً التي ًمىً بصعاظها 

 يمً جُاع الُمحن.
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 املطلب الثالث: حكومات النزعة اليمينية

الُمُيُت في بؾغاثُل مً زالٌ خيىمت اللُيىص ألاولى بغثاؾت مىاخم بُجحن زالٌ  ًمىً جدضًض خيىماث الجزغت

ً )1981 - 1977الىىِؿذ الخاؾؼ )   بغثاؾت وػغامت بيُامحن 2021 – 2015  وختى الىىِؿذ الشالض والػكٍغ

 هخيُاهى.

ت طاث الجزغت الُمحن )اللُيىص ؤؾاؾا  الافالث مً هُمىت ألاخؼاب الاقتراهُ-فلض اؾخُاغذ ؤخؼاب وؾِ

ت الضًيُت، وبغالء  ت غلى الؿاخت الؿُاؾُت وحكىُل الخيىماث، مً زالٌ الجىىح مً الىؾِ هدى الهٍى الِؿاٍع

.  ؤهمُت كىمُت الضولت اليهىصًت، وبغاصة اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي بلى مغبؼ الههُىهُت ألاٌو

سُا، اإلابرع الضًجي وألازالقي لخغظً ً ؤلاؾغاثُلي صازل وظضان للض ؤوظضث الخغهت الههُىهُت جاٍع ت فىغة: الَى

ل الىهىم الىاعصة في الترار الضًجي اليهىصي هما ًغص، غلى  اليهىص في قتى الػالم، اغخماصا غلى كىة الخإزحر الغوحي وجإٍو

ً: "اها الغب الظي ازغظً مً اوع اليلضاهُحن لُػًُُ هظه الاعى  ؾبُل اإلاشاٌ، في الىخاب اإلالضؽ في ؾفغ الخيٍى

ت في ًمُيُت الضولت.   57)ا"لترثه  وغحرها مً الىهىم الخىعاجُت اإلالضؾت التي حكيل حجغ الؼاٍو

وهى ما ًخطح ؤًًا مً هو افخخاخُت وزُلت بكامت بؾغاثُل التي نضعث غً اظخماع ممشلى الاؾدُُان اليهىصي 

ُاوي في مضًىت جل ؤبِب في  . جلً التي ؤللاها صًفُض بً 1948ماًى واإلاىظمت الههُىهُت الػاإلاُت بػض اهتهاء الاهخضاب البًر

 : 58)ظىعٍىن كاثال

تهم الغوخُت والضًيُت  "ؤعى بؾغاثُل واهذ مهض الكػب اليهىصي. هىا جم حكىُل هٍى

ىُت وغاإلاُت وؤغُىا  والؿُاؾُت. وهىا ونلىا ؤوال بلى الضولت، وزللىا كُما زلافُت طاث ؤهمُت َو

كؿغا مً ؤعيهم، خافظ الىاؽ غلى زلتهم به َىاٌ فترة الػالم هخاب ألابضًت. بػض ؤن جم هفيهم 

تهم الؿُاؾُت".  الكخاث ولم ًخىكفىا ؤبضا غً الهالة وألامل في غىصتهم بليها واؾخػاصة خٍغ

غام غلى جلً اليلماث، بال ؤجها ال جؼاٌ خايغة في غلل الىظام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي، فال  70وعغم مغوع ؤهثر مً 

ججاوػها هدى مًامحن غلماهُت جلىم غلى بػاخت الضًً، هما ال ًلىي جُاع اقتراوي غلى ملاعغتها ًلىي جُاع ؾُاس ي غلى 

ُبًامحن اظخماغُت حػضصًت. ألامغ الظي ؤغُى وػن وؿبي لألخؼاب الههُىهُت الضًيُت صازل الخُاة الؿُاؾُت وكضعة 

اإلاخػاكبت، ختى وبن واهذ خيىماث حؿىق  غلى اإلاغاوغت واإلاؿاومت صازل الىىِؿذ وفي حكىُل الخيىماث ؤلاؾغاثُلُت

 هفؿها غلى ؤجها خيىماث وؾِ.

                                                           
 .5، فقرة 43الكتاب المقدس، أسفار العهد القدٌم، سفر التكوٌن، إصحاح (57)
 .4، ص 4726ماٌو  42األول، تل أبٌب، وثٌقة إعالن قٌام دولة إسرائٌل، الجرٌدة الرسمٌة، )باإلنجلٌزٌة(، العدد (58)
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والظي ًيىن فُه البلض بإهمله صاثغة  -وهما ًالخظ، فةن الىظام البرإلااوي ؤلاؾغاثُلي اللاثم غلى الخمشُل اليؿبي 

مجمىغت مً  ٌصجؼ غلى حكىُل غضص هبحر مً ألاخؼاب الؿُاؾُت، وغالبا ما ًضافؼ غً مباصت -اهخسابُت واخضة 

 .59اإلاهالح الخانت

هظلً ؤًًا فةن الخىاػن الؿاثض بحن ألاخؼاب الىبحرة ٌػجي ؤن ألاخؼاب الهغحرة ًمىً ؤن ًيىن لها جإزحر كىي ال 

ُا( الؿُاؾُت اإلاخباًىت صازل  ًدىاؾب مؼ حجمها، هظغا للضعتهم غلى الػمل هلىاَؼ للغبِ الؿُاس ي بحن ألَا

 بؾغاثُل.

غي، فةن غضص ألاخؼاب اإلاخىافؿت في اهخساباث الىىِؿذ ٌػض مغجفؼ وؿبُا بالىظغ بلى حجم وملاعهت بالضٌو ألاز

ػُت مجؼؤة، خُض ًيىن لألخؼاب الهغحرة جمشُل في الىىِؿذ وال ًىظض خؼب  الؿيان؛ وبالخالي هخج غً طلً هُئت حكَغ

 ملػضا الالػمت لدكىُل خيىمت بمفغصه. 60لضًه ؤهثر مً 

ظام ؤًًا لألخؼاب الهامكُت التي لضحها وظهاث هظغ زاعط ؤلاظماع الؿُاس ي الػام وبالخالي ٌؿمذ هظا الى

ضًت، وهي ألاخؼاب التي جمشل  الؿاثض ؤن ًيىن لها جمشُل في الىىِؿذ، ومً ألامشلت غلى طلً ألاخؼاب الضًيُت الخٍغ

ىُت ؤو ؤخؼاب طاث ظضٌو ؤغماٌ مدضوص مشل ظُل ) مشلذ اإلاخلاغضًً في اهخساباث  ، التي Gilألاخؼاب الضًيُت الَى

 .2006غام 

ضة وغالبا ما جخدضي الخهيُف البؿُِ مً خُض  وهما ًخطح فةن الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت جسًؼ لظغو( فٍغ

الُُف الؿُاس ي، وجغجبِ الجماغاث ؤخُاها بالِؿاع الؿُاس ي ؤو الُمحن، زهىنا في ألاوؾاٍ الضولُت، بدؿب 

 لػغبي ؤلاؾغاثُلي.مىكفها مً اللًاًا اإلاهمت للهغاع ا

 الخالصة

بُض ؤن هظام الخىم البرإلااوي )الضًملغاَي  في بؾغاثُل، هظام قبه بؾخصىاجي، صازل بكلُم ًجىذ في غالبِخه 

ت غمُلت في الخىم، ؾىاء صازل ؤهظمت ظمهىعٍاث الخؼب الىاخض ؤو الخؼب الؼغُم،  )بةؾخصىاءاث مخفاوجت  هدى مغهٍؼ

غؾت صًملغاَُا في بلضان الكغق ألاوؾِ؛ وؤن هظا الازخالٌ في الُبجى الضازلُت في ؤو صازل ؤهظمت ؾُاؾُت غحر مخم

غملُت نىؼ اللغاع صازل بؾغاثُل مً ظهت؛ ومً الجهت ألازغي، بلضان الكغق ألاوؾِ، وّىن ازخالٌ في مىظىمت 

 الخفاغل بحن الجهخحن.

ىازب ؤلاؾغاثُلي اللُام بضوع ًفىق مشُله مً طلً ؤن الىظام البرإلااوي والخُاة الضًملغاَُت في اؾغاثُل ؾمذ لل

ً صازل بلضان ؤلاكلُم. وبهغ( الىظغ غً ألاؾباب اليامىت وعاء غُاب ؤو حغُِب صوع هاالء الىازبحن  الىازبحن آلازٍغ

                                                           
مالٌٌن رئٌس  1(، مازحة فً هذا الشأن أن "فً إسرائٌل، ٌوجد 4752 - 4747تقول غولدامئٌر، رئٌسة وزراء إسرائٌل )(59)

 وزراء".
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في بلضاجهم، فةن الىدُجت هي طاتها: اخخياع ؾلُت اللغاع الؿُاس ي مً كبل الىسب الؿُاؾُت الخاهمت، صون وظىص بىاء 

ت في نىاغت اللغاع الؿُاس ي اإلاخػلم بخفاغالث بلضاجهم الخاعظُت مؼ بؾغاثُل.مى  ظم فػاٌ ًدخىي اللاغضة الجماهحًر

وبالخالي، فةن جفػُل صوع الىازب ؤلاؾغاثُلي بؿبب جبجي الىظام البرإلااوي، لم ًمشل غىهغ )كىة ؤو يغِ  ججاه 

خسظو اللغاع الؿُاس ي والؿلُاث الغؾمُت صازل بلضان الخيىمت ؤلاؾغاثُلُت فدؿب، بل وّىن بقيالُت ؤًًا لضي م

ؤلاكلُم غىض جفاغلها مؼ بؾغاثُل، صون بصعان مباقغ؛ بط ؤنبذ هىان زمت جفاغل غحر مباقغ بحن ول مً الىازب 

ؤلاؾغاثُلي، ومخسظو اللغاع الؿُاس ي في بلضان ؤلاكلُم؛ فالهىث ؤلاهخسابي هى الظي ًإحي بالخيىمت، والىازب 

ي هى الظي ًيخسب ؤظىضة الضولت الغؾمت، ُبا فيها كًاًا الهغاع والخػاون صازل ؤلاكلُم؛ بِىما جلػب ؤلاؾغاثُل

الخيىمت ؤلاؾغاثُلُت صوع الىؾُِ اإلاىاوع، ؤو الالغب ألاوؾِ بحن الغب زلفي صازلي والغب ؤمامي زاعجي يمً بيُت 

غا(.  جفاغل زالزُت ألَا

سُت ألهثر مً   حػؼػ هظا الاججاه، وجضلل بلى ؤن هظا 2021 – 1949ؾبػحن غاما ) هظلً، فةن اإلاالخظت الخاٍع

الىمىطط الخفاغلي اإلاغهب، ًدؿم بالىمُُت والشباث )اليؿبي  في صًىامُىُخه الػامت، وبن ازخلفذ مأالجه )في وؿبِخه 

 الخانت  لهالح ؤخض مغبعي: الهغاع ؤو الخػاون غلى خؿاب آلازغ، ؤو لهالخهما مػا.

ضة  صازل ؤلاكلُم الجؼاٌ مدل بقياٌ مػغفي، فال ًؼاٌ هىان كهىع في مفهىمُت بن هظه الظاه غة )الفٍغ

ٌ خاالث: الخػاون والهغاع بحن  ؼ ؤو جلٍى وجفؿحر بيُت الخفاغل الشالسي، بةغخباع الىازب ؤلاؾغاثُلي فاغل مازغ غلى حػٍؼ

 بؾغاثُل وبلضان ؤلاكلُم.

لكفافُت في سجل جفاغل بلضان ؤلاكلُم مؼ بؾغاثُل غبر ههج ؤيف بلى طلً، ؤن الخسبِ ؤلاؾتراجُجي وغضم ا

ؾُاؾاث مؼصوظت ومخػضصة ألاوظه، هـ )الػضاء في الػلً والخػاون في الخفاء  في بػٌ ألاخُان، ؤو الخًاعب في 

ت الضًيُت ؤو اللىمُت في آخُان ؤزغي، صون وظىص ُمؿبباث غلالهُت جماما،  ًمىً الخفاغالث الىاجج غً هُمىت اإلاػُاٍع

ت صازل اإلاؿاع الشالسي الظي جخبىاه هظه الضعاؾت، ًلىم غلى فهم جإزحر  عصه بلى غُاب جدلُل بىاجي لفهم الػالكت الخإزحًر

الهىث ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي في صًىامُىُاث الخػاون والهغاع، ال باغخباع الؿلىن ؤلاؾغاثُلي ُمػُى ؾابم ألي جفاغل 

 مؼ بلضان ؤلاكلُم.

َبُػت ووجحرة الخػاون والهغاع ؤلاؾغاثُلي التي كض ًخًمنها الػلل الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي في ؾلىهه وبالخالي فةن 

الؿُاس ي والاكخهاصي مؼ بلضان اإلاىُلت لِؿذ ُبػٌؼ جام غً جىظهاث الهىث ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي؛ طلً الخىظه 

ؾغاثُلُت ألظىضة ؾُاؾاث لُبرالُت واهفخاح ؤلاهخسابي الظي ولما جمغهؼ هدى الىؾِ الؿُاس ي، ولما جبيذ الخيىمت ؤلا 

 غلى الخاعط، ولما ؤًًا ػاصث وجحرة الخػاون وزُاب اإلاهالح اإلاكترهت مؼ بلضان الكغق ألاوؾِ.
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ذ ؤلاهخسابي ؤلاؾغاثُلي في اججاه ؤخض ؤَغا(: الُمً ؤو الِؿاع الؿُاس ي،  في خحن ؤهه ولما ػاصث هخلت الخهٍى

ألظىضة ؾُاؾاث بوػؼالُت واوغالق غلى الضازل، ولما ؤًًا ػاصث جمظهغاث الخُاب  ولما جبيذ الخيىمت ؤلاؾغاثُلُت

 الهغاعي والخػاعى في اإلاهالح مؼ بلضان ؤلاكلُم.

 املراحع

 الكتب الصماوية

ً، بصخاح   1  .15الىخاب اإلالضؽ، ؤؾفاع الػهض اللضًم، ؾفغ الخيٍى

 املصادر ألاشاشية )العربية(
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 اليكغ غحر مػغو(.
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 .2015الخُبُلُت )مضي الىغمل ، خُفا، بؾغاثُل، 
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 .1978عبُؼ، خامض، بَاع الخغهت الؿُاؾُت في اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي، صاع الفىغ الػغبي للُباغت واليكغ،   10
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 ملخص

ورلً مً خالٌ جىلُذ مفهىم الىٍام الّالمي  ،جإزحر ألاخذار الذولُت ِلى خلىق ؤلاوعانتهذف هزه الذساظت بلى بُان 

(، وهزلً حعلُي 2020-2001الجذًذ ودوس اللىي الفاِذة فُه، وؤهم ألاخذار الحاـلت ِلى العاخت الذولُت في الفترة ما بحن )

وجإزشها بما المىء ِلى الخىىساث الحاـلت في مىٍىمت خلىق ؤلاوعان هدُجت السجباه خلىق ؤلاوعان الىزُم مْ مخخلف اإلاجاالث 

 والعُاس ي. مثل اإلاجاٌ الاكخفادي ًدفل بها

لذ الذساظت بلى ؤن الىالًاث اإلاخدذة لم حّذ  في، وكذ جـى ٌى بلى ؤهذاف واكُّت اظخخذم الباخث اإلاىهج الـى وفي ظبُل الـى

الذولُت مثل الاجداد ألاوسوبي هي اللىة الىخُذة الٍّمى في الّالم، وبهما هىان كىي ـاِذة بلى حاهبها لها جإزحر مهم في الّالكاث 

ت فلي، بل ؤـبذ لللىة الاكخفادًت والعُاظُت والخلذم الّلمي دوس مهم  والفحن. هما ؤن اللىة لم حّذ جلخفش ِلى اللىة الّعىٍش

شوسة مْ الخإهُذ ِلى ل في محزان اللىة الّالمي. باإللافت بلى ؤن مىٍىمت خلىق ؤلاوعان جخإزش بما ًدفل ِلى العاخت الذولُت،

 اخترام الجُل الثالث لحلىق ؤلاوعان، والّمل ِلى جدلُم ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت.

 الكلماث املفتاحيت: حقىق إلاوسان، أحيال حقىق إلاوسان، الىظام العاملي الجديد، القىي الصاعدة.

Abstract 

This study aims to show the impact of international events on human rights by clarifying the 

New-World System concept and the role of rising powers in it. The study also indicates the most 

important events taking place on the international scene in the period (2001-2020),as well as 

highlighting human rights development due to the strong correlation between human rights and 

various fields, such as economic and political fields. 

In order to reach realistic objectives of the study, we rely on the descriptive approach. The 

study found that the United States is no longer the only superpower in the world, but there are 

rising powers besides it that have an important influence on the international relations, such as the 

European Union and China.  

Also, this study found that power is no longer confined to military power only, but economic, 

political power and scientific progress have become an important role in the global balance of 

power. In addition, the human rights system is affected by what is happening in the international 

arena, with an emphasis on the need for the third generation to respect human rights, and work to 

achieve the goals of sustainable development. 
 

Key words: Human Rights, Human-Rights Generations, New-World System, Rising Powers. 
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 مقدمت

جدٌى هُيل الىٍام الّالمي، فالبّن ًشي  1991بّذ اهتهاء الحشب الباسدة وانهُاس الاجداد العىفُتي في ِام 

 هٍام مخّذد ألاكىاب.ؤهه جدٌى مً هٍام زىاجي اللىبُت بلى هٍام ؤخادي اللىبُت، والبّن آلاخش ًشي ؤهه جدّىٌ بلى 

وكذ ٌهشث في هزه الفترة مىالُْ واهخماماث حذًذة ِلى الفُّذ الذولي منها ما ًخّلم بالبِئت والخىمُت 

اإلاعخذامت وألامً والعلم وؤلاسهاب الذولي وخلىق ؤلاوعان، باإللافت بلى بشوص الؽشواث مخّذدة الجيعُاث ِلى 

ت وجإزحرها الزي ال ٌعتهان  ُّ .العاخت الذول  به ِلى الفُّذ الاكخفادي والخجاسي والّالكاث بحن الذٌو

( بّذ انهُاس الاجداد 2020-2001فُخبّحن هزه الذساظت ؤبشص مالمذ جىىس هُيل الىٍام الّالمي في الفترة) 

العىفُتي وبشوص الىالًاث اإلاخدذة هلىة ٍِمى ووخُذة في البذاًت، ومً زم بشوص بّن الذٌو راث الخإزحر بمخخلف 

 جاالث ِلى الفُّذ الذولي مثل اإلاجاٌ الاكخفادي والّعىشي والعُاس ي، والتي غّحرث محزان اللىي الذولُت.اإلا

هما تهخم هزه الذساظت بخىلُذ مفهىم خلىق ؤلاوعان وخفاثفها، وهزلً ؤهم مفاهُم ومىالُْ خلىق 

ت التي ؤزشث ُّ بؽيل ِام،  ِلى جىىس هزه الحلىق  ؤلاوعان مىز ٌهىسها. باإللافت بلى ؤهم ألاخذار اإلاففلُت الذول

هىس حُل زالث لحلىق ؤلاوعان الزي يهخم بالبِئت والخىمُت اإلاعخذامت واللاثم ِلى الخّاون والدؽاسن ما بحن  ٌو

، ورلً مً خالٌ زالزت مباخث.  الذٌو

 إشكاليت الدراست: 

الىٍام الّالمي مْ خلىق  ٌغفل البّن ًِ سبي ألاخذار الحاـلت في اإلاجخمْ الذولي وحغحر محزان اللىي في

ِلى اِخباس ؤن هزا الخىىس هى هدُجت للخغحراث ِلى  ؤلاوعان وجىىسها، فخىمً اإلاؽيلت ببُان جىىس خلىق ؤلاوعان

ىام  ت الحاـلت في ألِا ُّ ت وإلاىاهبت الخىىساث الحاـلت، فخّالج هزه الذساظت ؤهم ألاخذار الذول ُّ العاخت الذول

 ت ِليها فُما ًخّلم بدلىق ؤلاوعان.( والخبّاث اإلاترجب2001-2020)

 أهميت الدراست:

الجذ دساظاث ؤخشي مىالُْ خلىق ؤلاوعان  جىاولذ الّذًذ مً الذساظاث مفهىم الىٍام الّالمي الجذًذ، ِو

والخغّحراث في الىٍام الّالمي  وجىىسها، وما ًمحز هزه الذساظت ؤنها جلىم بخىلُذ الّالكت ما بحن ألاخذار الذولُت

وبالخالي، فةنها جلىم بالشبي ما بحن الىٍام الّالمي الّذًذ مً اإلافاهُم وألافياس اإلاخّللت بدلىق ؤلاوعان. وجىىس 

 وجىىس مىٍىمت خلىق ؤلاوعان. الجذًذ

 فزضيت الدراست:

خلىق ؤلاوعان والخغّحراث في الىٍام جىىلم هزه الذساظت مً الفشلُت الخالُت: ؤن هىان ِالكت اسجباوُت بحن 

 الّالمي وألاخذار الذولُت.
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 أهداف الدراست:

تهذف هزه الذساظت بلى ؤلاحابت ِلى العااٌ الشثِغ الخالي: ما هى ؤزش الخغحراث في الىٍام الّالمي وألاخذار 

 الذولُت ِلى مىٍىمت خلىق ؤلاوعان؟ 

ُت الخالُت:  ولإلحابت ِلُه ٌعخلضم رلً ؤلاحابت ِلى ألاظئلت الفِش

-2001الىٍام الّالمي الجذًذ وما هي ؤبشص ألاخذار اإلاففلُت في الفترة)ما هى مفهىم  -1

 (؟2020

 متى بذؤ الاهخمام بمىالُْ خلىق ؤلاوعان؟ -2

 ما هي ؤبشص الخىىساث الحاـلت ِلى مىالُْ خلىق ؤلاوعان؟ -3

 مىهجيت الدراست:

بحن خلىق ؤلاوعان  جداٌو هزه الذساظت ؤلاحابت ِلى الدعائالث العابلت مً خالٌ البدث في الّالكت ما

م بُان ؤبشص ألاخذار الحاـلت في جلً الفترة والخبّاث 2020-2001والخغّحراث في الىٍام الّالمي في الفترة ) ( ًِ وٍش

في اإلاترجبت ِليها وؤزشها ِلى ف  خلىق ؤلاوعان، ورلً مً خالٌ اجباُ اإلاىهج الـى الزي ًلىم بؽيل سثِغ ِلى الـى

ُت. الذكُم والحُادي لىاكْ الحاٌ ٌى بلى هخاثج جمخاص بالذكت واإلاىلِى  وجدلُل بّن ألافياس للـى

 الدراساث السابقت:

بر بنها دساظت اظدؽشافُت للخيبا بالىٍام الّالمي، بدُث ًدبّحن مً ؤخذار  1(2019دساظت )وامل، -

ً، ظُيىن مخّذد اللىبُت خ ؤن الهُمىت ؤمش صاثل ال مدالت وؤن اللشن الحادي والّؽٍش والثلافاث،  الخاٍس

ىُت هى مً كبُل ألاوهام التي ًفّذكها لّاف الزاهشة، ىذ المىء ِلى اللىة التي  وبلاء الهُمىت ألامٍش
ّ
وظل

ذ في اظخّادة مجذها اللذًم وسوظُا التي جبلى  ، والفحن التي ؼِش
ً
ظخلّب دوسها في الىٍام الذولي معخلبال

لها مً  سغم ول الفّىباث التي جىاحهها اللىة الىىوٍت الىخُذة اللادسة ِلى التهذًذ، وؤوسوبا فلذ ؼّلذ وٍش

م الخدشس.  خالٌ الاجداد ألاوسبي ومعاساتها العُاظُت والاكخفادًت واإلاجخمُّت، والُابان التي جخجه هدى وٍش

خي، وفئاث هزه  2(2016دساظت)بؽحر، - خُث جىاولذ الذساظت مفهىم خلىق ؤلاوعان وجىىسها الخاٍس

لذ بلى ؤهه ـّ ٌى بلى حٍّشف مدذد لحلىق ؤلاوعان، وؤن خلىق ؤلاوعان  الحلىق، وجى مً الفّب الـى

 جدٍى باهخمام متزاًذ ولها خفاثق جمحزها ًِ غحرها.

ش  3(2014دساظت)الُاظشي، -
ّ
ِالجذ ؤزش الىٍام الذولي الجذًذ ِلى جىبُم خلىق ؤلاوعان، خُث ؤز

لذ الذساظت بلى ِذم وحىد حٍّشف ماوْ لهزا  هزا الىٍام ِلى اللىاِذ اللاهىهُت ومنها خلىق ؤلاوعان، وجـى

                                                           
المستقبل: رؤٌة استشرافٌة"، مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة كامل، عالء فاهم، "النظام العالمً الجدٌد: احتماالت 1

 .2019، 66والدولٌة،ع
 .2016، 72بشٌر،هشام،"حقوق اإلنسان: المفهوم والتطور التارٌخً والفئات"، المجلة المصرٌة للقانون الدولً،مج2
"،رسالة ماجستٌر، جامعة -دراسة قانونٌة-ن الٌاسري، حٌدر ٌاسٌن،"اثر النظام الدولً الجدٌد تطبٌق فً قانون حقوق اإلنسا3

 .2014النهرٌن، كلٌة الحقوق، 
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ش هزا الىٍام ِلى خلىق ؤلاوعان فخّم الخىّظْ في بّن اإلافاهُم والخذ
ّ
خل الىٍام وؤهه رو وابْ ماكذ، وؤز

 ؤلاوعاوي، ومفهىم العُادة، وؤضحذ هزه الحلىق معإلت دولُت ولِعذ معإلت داخلُت بدخت.

، 4(2014دساظت)ؤبى دًت، -
ً
عي لإلسهاب ومفهىم ؤلاسهاب اـىالخا خي الدؽَش جىاولذ الخىىس الخاٍس

ت، فلذ اخخل مىلُى ؤلاسهاب الذولي ال ُّ فه مً وحهت هٍش ألامم اإلاخدذة والاجفاكُاث الذول فذاسة وحٍّش

ّشف ب ٌُ / ظبخمبر.  11وباألخق بّذ ؤخذار ما   ؤًلٌى

والخغّحراث في الىٍام  جإزحر ألاخذار الذولُت ما ًمّحز هزه الذساظت ًِ الذساظاث العابلت: ؤنها كامذ بذساظت

م فالّذًذ مً الذساظاث جىاولذ مفهىم الىٍا (.2020-2001ىرلً بؽيل مىّظْ في الفترة )الّالمي ِلى خلىق ؤلاوعاه

 وكامذ بّن الذساظاث بشبي جىىس  الّالمي الجذًذ وما سافله مً ؤخذار، وؤخشي جىاولذ جىىس خلىق ؤلاوعان.

 خلىق مُّىت مْ ألاخذار الذولُت، فهزه الذساظت سبىذ جىّىس مخخلف الحلىق مْ ألاخذار الذولُت. 

 الدولّيتمفهىم الىظام العاملي الجديد وأبزس ألاحداث على الساحت املبحث ألاول: 

ًخّشك هزا اإلابدث إلافهىم الىٍام الّالمي الجذًذ وحغحر محزان اللىي بّذ انهُاس الاجداد العىفُتي في ِام 

ى 1991  ت هلىة ٍِمى وخُذة في العاخت الذولُت، وؤبشص ألاخذار الحاـلت فيُومً زم بشوص الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 ( ورلً لمً مىلبحن.2020-2001في الفترة )اإلاجخمْ الذولي راث الخإزحر ِلى خلىق ؤلاوعان 

 املطلب ألاول: مفهىم الىظام العاملي الجديد

الدعُّىاث؛ ورلً للخّبحر ًِ هُى الّالكاث الجذًذ  ؼاُ اظخخذام مفهىم الىٍام الّالمي الجذًذ في بذاًت

 ًِ هُى الّالكاث التي واه
ً
 ذ كبل انهُاس الاجداد العىفُتي.الزي بذؤ بالٍهىس ِلى العاخت الذولُت، والزي بذا مخخلفا

ىُت آهزان، فلذ ؤِلً في  وكذ اظخخذم هزا اإلافىلح ألٌو مشة حىسج بىػ سثِغ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

يي في آراس  ُمت  1991احخماُ اليىوغشط ألامٍش ذ، "بإن الىالًاث اإلاخدذة ِص بّذ بخشاج اللىاث الّشاكُت مً اليٍى

ُمت الّالم والذولت الىخُذة التي ظدخدىم وجلشس وجذًش. للذ ظلىذ الاؼتراهُت  الّالم الشؤظمالي ؤـبدذ مىز آلاهِض

لى الىالًاث اإلاخدذة ؤن جدمل هزا الّبء. ىحذ اإلااظعاث  وجمضق الاجداد العىفُاحي بلى حمهىسٍاث معخللت، ِو
ُ
وؤن ج

 ًِ كُام هٍام دولي حذًذ جترؤظه الىالًاث اإلاخدذة".
ً
 5والهُئاث وجمْ اللىاِذ إلداسة هزا الّالم. مّلىا

 وان ًخفف بالخىاصن 
ً
ً كىي  فالىٍام الذولي ظابلا في  مخىاظبت ألن اللىبان الشثِعان واها ًخمخّان بمىاٍص

هي الىٍام الّالمي اللذًم اللاثم ِلى زىاجي اللىبُت، ؤي وحىد لىً الىٍام الجذًذ حاء لُى مخخلف اإلاجاالث.

                                                           
فً ضوء قانون حقوق اإلنسان الدولً"، رسالة ماجستٌر، جامعة آل  1999أبو دٌة، نبٌلة محمد،"اتفاقٌة قمع تموٌل اإلرهاب لعام 4

 .2014البٌت، كلٌة القانون،
، 1994، دمشق: األهالً للطباعة والنشر والتوزٌع، 1طوالقضاٌا العربٌة الراهنة،محمد سعٌد، طالب، النظام العالمً الجدٌد 5

 11ص
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، مْ وحىد جىافغ داثم ومعخمش فُما بُنهم الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىفُتي
ً
في وافت اإلاجاالث  هلىي ٍِمى دولُا

 بهذف البروص هلىة ٍِمى وخُذة وبخيام العُىشة ِلى محزان اللىة في الّالم. 

ب، والذِاًت اإلامادة وكذ اجخزث هزه اإلاىا ت ومنها: الحفاس الاكخفادي، والخخٍش  مخخلفت ومخىِى
ً
فعت ؤؼياال

شكلت الخلذم الخلني، وبزاسة  اإلاىثفت، وفشك كُىد ِلى الخجاسة، وجفذًش الخىىىلىحُا، والخدٍشن لذ الاؼتراهُت، ِو

الم اللىمُاث زم ظُاظاث الخدالف والىفاق لخلم ؤحىاء الهذهت الياربت، في الىكذ ا لزي حعخمش فُه وظاثل ؤلِا

م ظباق الدعلح.  6والحشب ألاًذًىلىحُت في هجىمها ِلى الاؼتراهُت، وبسهاق محزاهُت الاجداد العىفُتي ًِ وٍش

ذ ؤؼياٌ الخىافغ ما بحن الاحشاءاث العُاظُت، والاكخفادًت، وألاًذولىحُت بال ؤنها لم جخممً  فلذ جىِى

بانهُاس  1991بالحشب الباسدة". واهتهذ هزه الحشب في ِام  بُنهم لزلً ظمُذ"اجخار ؤي بحشاء ِعىشي مباؼش فُما 

فُتي وجفىىه بلى ِذة دٌو مً بُنها سوظُا، ولم جىً ؤي مً هزه الذٌو بلىة الاجداد  الاجداد العٍى

ىُت هلىة ٍِمى في مُذان الّالكاث الذولُت.7العىفُتي.  وبالخالي، جفّشدث الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

، ففي بال 
ً
ال خ في الّالكاث الذولُت جاهذ ِلى ؤن مثل هزه الٍاهشة ال ًمىً ؤن حعخمش وٍى ؤن ججاسب الخاٍس

 ما جلخدم مْ بّمها لخىاحه اللىة اإلاهُمىت الجذًذة، وباألخق في خاٌ واهذ 
ً
الىاكْ فةن كىي الفف الثاوي ِادة

 8لىة الٍّمى.هزه اللىة معدبذة، في مداولت منها إلًجاد جىاصن ومّادلت هزه ال

ً اللىي، ورلً   إلاىاٍص
ً
بنى وفلا

ُ
بن الّالكاث الذولُت ِملُت جفاِلُت معخمشة، ومً اإلاّلىم ؤن هزه الّالكاث ج

ت ت،  ال ًلخفش ِلى اللىة الّعىٍش فلي، "فاللىة في الّالكاث الذولُت مشهب مخّذد الّىاـش مً اللىة الّعىٍش

فالذٌو التي جشغب  9خُت وألاًذولىحُت، وألامت وخفاثفها وسجاًاها".والعُاظُت، والاكخفادًت، والثلافُت، والخاٍس

.
ً
 ؤن جيىن را جإزحر في اإلاُذان الذولي وجخمخْ باللىة ًجب ؤن جىاصن ما بحن هزه الّىاـش، وؤن جثبذ رلً دولُا

ت التي ًخم الىٍش منها، لىً ال فاث الىٍام الّالمي الجذًذ بدعب اإلاّاًحر والضاٍو خٍّشف وكذ حّذدث حٍّش

ذج هى ؤن مفىلح اإلاخّمذ في معجم  الىٍام الّالمي الجذًذ هى مىكف ؤو ولْ ظُاس ي لم حّذ فُه دٌو الّالم وامبًر

بعبب دِمها للىالًاث اإلاخدذة ؤو الاجداد العىفُتي، ورلً بعبب انهُاس الاجداد العىفُتي واهفشاد الىالًاث  مىلعمت

 مً خال
ً
 لحل اإلاؽىالث اإلاخدذة ِلى العاخت الذولُت، وبذال

ً
ت الاهلعام العابلت فةن ِلى الذٌو ؤن حّمل مّا

 10الذولُت.

                                                           
 149طالب، مرجع سابق، ص1
 149طالب، مرجع سابق، ص7
، المملكة العربٌة السعودٌة: 1مكتب اآلفاق المتحدة لإلستشارات العلمٌة والتقنٌة، النظام الدولً الجدٌد وقضاٌا المنطقة العربٌة، ط8

 157، ص1995فاق المتحدة، مكتب اآل
 162طالب، مرجع سابق، ص9

10
Cambridge dictionary, “the new world order”, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/new-

world-order 
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بن اإلاخابْ واإلادلل لألخذار ِلى العاخت الذولُت ًشي ؤن الىالًاث اإلاخدذة بشصث هلىة ٍِمى في الحلبت ما بّذ 

وما  2001فمىز ِام  الحشب الباسدة واظخمشث ِلى هزا الىهج لفترة مً الضمً، لىنها لم جبلى هزلً ختى هزا الىكذ.

ىسن 11ؼهذجه مً ؤخذار ؤهمها هجماث  ، والخىىس الخىىىلىجي 11ظبخمبر التي اظتهذفذ مشهض الخجاسة الّالمي في هٍُى

وصٍادة الخّاون والّالكاث بحن الذٌو في مخخلف اإلاجاالث، وهزلً اهدؽاس اإلاىٍماث الذولُت بىثرة وصٍادة الخبادٌ 

ة والاكخفاد بالعُاظت وجإزحرها ِلى الّالكاث بحن الذٌو لمً ما ٌّشف باالكخفاد الخجاسي بحن الذٌو وسبي الخجاس 

العُاس ي، باإللافت بلى الاهخمام الىبحر بمىالُْ خلىق ؤلاوعان. فلذ حغحرث الىٍشة الخللُذًت اإلاخفىسة ِلى ؤن 

الذولُت جلخفش ِلى اللىة  الىالًاث اإلاخدذة هي اللىة الىخُذة في الّالم، وؤن ؤدواث الخإزحر في وعم الّالكاث

ت.  الّعىٍش

ومً ألادلت ِلى وحىد كىي مهمت وراث جإزحر في الّالكاث الذولُت في الىكذ الحالش هى "خم الىلن" اإلامىىح 

ت في مجلغ الامً ، فلم حّذ الىالًاث اإلاخدذة في الىكذ الحالي مىفشدة في الخإزحر ِلى 12للذٌو الخمغ داثمت الّمٍى

ت، وبهما ٌؽمل هزا اإلافهىم اللىة  اللشاساث راث الؽإن  لم ٌّذ ًلخفش ِلى اللىة الّعىٍش
ً
الذولي. فمفهىم اللىة خالُا

ت في مجلغ ألامً خم الخإزحر ِلى  ت والثلافُت والعُاظُت. فخمخلً هزه الذٌو الذاثمت الّمٍى الاكخفادًت والخجاٍس

 ؤو مّاسلتها.اللشاسث اإلاهمت ِلى اإلاعخىي الذولي ظىاء باإلاىافلت ِلى اجخارها 

يا ًىحذ  فهىان الّذًذ مً الذٌو راث الخإزحر في العاخت الذولُت مْ اخخالف كذساتها وكىتها، فةلى حاهب ؤمٍش

وجخمحز هزه الذٌو بامخالهها هُى مّحن مً اللىة والزي ٌّخبر ؤخذ  ِلى ظبُل اإلاثاٌ الاجداد ألاوسوبي، سوظُا، والفحن،

، وكذ صاد هزا الخإزحر هدُجت الّىإلات 13وحعمى هزه الذٌو باللىي الفاِذة ؤدواث الخإزحر ِلى العاخت الذولُت،

 14والاهفخاح والخىىىلىحُا واإلاىاـالث والاهخمام بدلىق ؤلاوعان.

ل بلى ؤن مفهىم الىٍام الّالمي الجذًذ الزي ٌهش بّذ انهُاس الاجداد العىفُتي وبشوص  وبالخالي، ًمىً الخـى

وخُذة في الّالم لم ٌعخمش ختى وكخىا الحالي. فالىٍام الّالمي الحالي لم ٌّذ هٍام الىالًاث اإلاخدذة هلىة ٍِمى 

ؤخادي اللىبُت باإلافهىم الخللُذي، وبهما هىان بلى حاهب الىالًاث اإلاخدذة الّذًذ مً اللىي الفاِذة راث جإزحر في 

ذة جىخالث في وعم الّالكاث الذولُت، باإللافت بلى و  حىد فاِلحن دولُحن غحر الذٌو في اإلاُذان محزان اللىة الذولُت ِو

ل ؤن ًلىم هزا الىٍام ِلى مبذؤ الّاإلاُت والخمامً  الذولي وهم اإلاىٍماث الذولُت وؤهمها ألامم اإلاخدذة. وألـا

 ألهمُتها في ِملُت الخىمُت 
ً
، وكذ بذؤث هزه اإلابادت بالٍهىس في الّفش الحالي هٍشا والخّاون ما بحن هزه الذٌو

 الؽاملت ووعم الّالكاث الذولُتت اإلاعخذام

                                                           
11

Drew Angerer, and Getty Images, “September 11 Attacks”, https://www.history.com/topics/21st-
century/9-11-attacks, 25/1/2021تارٌخ االطالع   

 ( من مٌثاق األمم المتحدة.23المادة )12
، رسالة 2008/2017ً فضٌل، الخوالدة، أثر التغٌرات فً النظام الدولً على القوى الصاعدة: روسٌا نموذجا من سمٌا مفض13

 80، ص2019ماجستٌر، جامعة آل البٌت، معهد بٌت الحكمة،
 .308-303كامل، مرجع سابق،ص14
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 (2020-2001أهم ألاحداث املفصليت التي أثزث على حقىق إلاوسان في الفترة ) املطلب الثاوي:

هىس مفاهُم وؤفياس حذًذة  خفلذ الّذًذ مً ألاخذار التي ؤزشث ِلى الاهخمام بمىالُْ خلىق ؤلاوعان ٌو

الذولُت راث الفلت بخلً اإلاىالُْ وولْ الخىي وجدذًذ مشجبىت بها، فإدث بلى ببشام الّذًذ مً الاجفاكُاث 

لى اإلاعخىي الذولي. ض خلىق ؤلاوعان داخل الذٌو ِو  اإلاماسظاث الالصمت لخٍّض

ّشف بهجماث  ٌُ ىسن وؤظفشث  11ؤبشص هزه الاخذار ما  ظبخمبر والتي اظتهذفذ مشهض الخجاسة الّالمي في هٍُى

بُت ؤدث بلى بشوص وجذاٌو مفىلح ؤلاسهاب ِلى العاخت الذولُت وصٍادة ًِ ِذد مً اللخلى والجشحى، وهي هجماث بسها

ىُت  الّذاء ججاه ؤلاظالم واإلاعلمحن وؤزشث ِلى وعم الّالكاث الذولُت في مخخلف اإلاجاالث. وواهذ سدة الفّل ألامٍش

ىُت في ؤفغاوعخان في ِام  ش ، 2001ِلى رلً ؤن كامذ بغضو ؤفغاوعخان فُما ٌّشف بالحشب ألامٍش يا جبًر وخاولذ ؤمٍش

ىسن.  15رلً ِلى ؤظاط ؤن ؤفغاوعخان وجىٍُم اللاِذة اإلاخىاحذ بها له ِالكت باألخذار التي خفلذ في هٍُى

يا بغضو الّشاق واخخاللها في ِام ) ( بحجت وحىد ؤظلحت دماس ؼامل 2003هما جشجب ِلى رلً ؤن كامذ ؤمٍش

يا للّشاق وهى العُىشة ِلى خلٌى ومىاسد الىفي مً اخخال ،لىىه ال ًخفى ِلى ؤخذ الهذف الشثِغ16فُه ٌ ؤمٍش

يا كىة اكخفادًت ٍِمى في الؽشق ألاوظي والّالم ؤحمْ وىن الىفي مً اإلاىاد  اإلاىحىدة فيها، وبالخالي بلاء ؤمٍش

ّخبر الىفي اإلاىحىد في الّشاق مً ؤهم وؤهبر اإلاىاسد للّالم ؤحمْ.  ألاظاظُت  ليافت الذٌو وفي ول اإلاجاالث َو

وال ًمىً بهياس الىخاثج اإلاترجبت ِلى هاجحن الحشبحن التي ما صالذ ؤلاوعاهُت حّاوي مً آزاسهما لغاًت الُىم، فلذ 

 مً اللخلى والجشحى، وؤدث بلى دماس خماسة هاجحن الذولخحن. باإللافت بلى آلازاس العلبُت اإلاترجبت ِلى 
ً
 هبحرا

ً
فذ ِذدا

ّ
خل

الّذًذ مً ألاشخاؿ مً خلىكهم ألاظاظُت في مخخلف اإلاُادًً وؤهخجذ  مخخلف اإلاجاالث والىىاحي، فلذ ُخشم

 ّاث.مالاهلعاماث الىاثفُت داخل اإلاجخ

الّذًذ مً ألاخذار ِلى العاخت الذولُت ؤبشصها حّّشك الىالًاث اإلاخدذة الهخلاداث  2005هما ؼهذ ِام 

ذث الذٌو ألاوسوبُت بعبب اّدِاء وحىد اهتهاواث لحلىق ؤلاوعان ؼملذ ؤِماٌ حّزًب لذ مّخل ّّ لحن، هما ـ

لغىوها ِلى بًشان بؽإن بشهاماحها الىىوي وجخفِب الُىساهُىم ومً زم فشلذ ِلىباث ِليها، وفي راث الىكذ 

 17بكشاس وىسٍا الؽمالُت بامخالن ؤظلحت هىوٍت.

ت ؤزشث ِلى ؼهذ الّالم ما ٌّشف باألصمت اإلاالُت الّاإلاُت وهي ؤظىء اصمت اكخفادً 2009و 2008وفي ِامي 

فذ آزاس ظلبُت ِلى الذٌو 
ّ
يا وزم الذٌو ألاوسوبُت والتي ؤللذ بٍاللها ِلى باقي الذٌو وخل  مً ؤمٍش

ً
الّالم بذاًت

                                                           
15

Drew Angerer, and Getty Images,“September 11 Attacks”, https://www.history.com/topics/21st-
century/9-11-attacks 25/1/2021،تارٌخ االطالع   
16

Sarah Left, “Iraq war 'waged on false intelligence'”, 
https://www.theguardian.com/world/2004/jul/09/usa.iraq2, 26/1/2021تارٌخ االطالع   

،تارٌخ االطالع www.aljazeera.net"، موقع الجزٌرة اإللكترون2005ًحسٌن، وأصالن أشرف، "أبرز أحداث عام كرٌم17
26/1/2021 
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الىامُت، وؤدث بلى سوىد في الّذًذ مً اإلاجاالث واسجفاُ في ألاظّاس وغالء اإلاِّؽت، وكذ صادث مً وعبت الفلش 

.  18والخطخم في مخخلف الذٌو

بذؤث اإلاىىلت الّشبُت حؽهذ خشواث اخخجاحُت راث ظلف مىالب مشجفْ ومخخلف ًِ  2010م وفي ؤواخش ِا

الّادة ظمُذ "بالشبُْ الّشبي" والتي بذؤث في جىوغ، وزم اهخللذ بلى الّذًذ مً البالد الّشبُت اإلاجاوسة مثل مفش 

ُجت ظىء ألاولاُ اإلاِّؽُت ولُبُا وظىسٍا. ووان ؤبشص مىالب هزه الثىساث بظلاه ألاهٍمت الحاهمت فيها هد

ذم خفىلهم ِلى الّذًذ مً الحلىق ألاظاظُت، وكذ هجحذ بّن  19والالىهاد والٍلم الىاكْ ِلى اإلاىاوىحن، ِو

 هزه الاخخجاحاث في بنهاء ؤهٍمت اظخمشث في الحىم ظىىاث ِذًذة.

ادة وعي الىاط بدلىكهم وواحباتهم وجإزشهم بما ًشوه في  ولّل ؤبشص ؤظباب خفٌى مثل هزه الاخخجاحاث هى ٍص

الذٌو اإلاخلذمت هدُجت الاهفخاح والّىإلات. فال ؤخذ ًىىش ؤن مىاوني ول دولت ؼهذث مثل هزه ألاخذار كذ جإزشوا بما 

يهم بدلىكهم وهُض الخىف مً هفىظهم وسفْ ظلف مىالبهم.  ادة ِو  خفل مً اخخجاحاث ظبلتها وؤدث بلى ٍص

، حعّبب ٌهىس مشك وىفُذ
ً
ا ٌّشف بفحروط وىسوها بدبادٌ الاتهاماث بحن الفحن والىالًاث ؤو م 19-وماخشا

 للفحن بإن هزا الفحروط مفّىْ ولِغ وبُعي مما ؤزش ِلى الّالكاث بُنهم اإلاخدذة،
ً
يا اتهاما ، فلذ 20فىحهذ ؤمٍش

ها هزا بالبذاًت في الفحن ومً زم اهخلل ليل دٌو الّالم، فالُىم ال ًمىً بًجاد دولت ال ًىحذ ب اهدؽش الفحروط

 الفحروط.

وبشص في هزا الؽإن دوس مىٍمت الصحت الّاإلاُت في جىٍُم الجهىد وسظم العُاظاث والخىي إلاىاحهت هزه 

فذ هخاثج ظلبُت في مخخلف الىىاحي واإلاجاالث الصحُت 
ّ
الجاثدت، والتي ؤزشث بؽيل هبحر ِلى ول الذٌو وخل

 والاكخفادًت والاحخماُِت والىفعُت والعُاظُت.

 
ً
بحن ِذم جإزش الّالكاث الذولُت بالىىاحي  وجإظِعا

ُ
ل بلى ؤنهزه ألاخذار ج ِلى ما ظبم، فةهه ًمىً الخـى

ت فلي، وبهما ؤـبدذ وافت اإلاجاالث راث جإزحر بالّالكاث الذولُت ومحزان اللىي ِلى اإلاعخىي  العُاظُت والّعىٍش

يذ بّن ألاخذار لشوسة الخّاون والخيافل بحن الذٌو وواف ُّ ت الالِبحن ِلى اإلاعخىي الذولي إلاىاحهت آلازاس الذولي، وب

الىاججت ِنها والتي ال حعخىُْ حهت واخذة بمفشدها مىاحهتها فهي راث جإزحر ممخذ ِلى اإلاعخىي الذولي هجاثدت 

 وىسوها، فذوافْ ومفالح ؤلاوعاهُت ؤهم وؤظمى وؤؼمل مً مفالح ول حهت مىفشدة.

 

                                                           
، 2009، 2، العدد17زمة المالٌة العالمٌة: األسباب والتداعٌات"، المجلة المصرٌة للتنمٌة والتخطٌط، مجلدمرٌم رؤوف فرح، "األ18

 186ص
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Amanda Onion, Missy Sullivan and Matt Mullen, “Arab Spring”, 
https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring, 26/1/2021تارٌخ االطالع   
20

ShayanSardarizadeh and Olga Robinson, “Coronavirus: US and China trade conspiracy theories”, 
https://www.bbc.com/news/world-52224331, 2/2/2021تارٌخ االطالع   
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 ووشأجه وبدايت الاهتمام العاملي بهمفهىم حقىق إلاوسان املبحث الثاوي: 

 مىلبحن. ًىضح هزا اإلابدث ماهُت خلىق ؤلاوعان ووؽإجه وبذاًت الاهخمام الّالمي به ورلً لمً

 املطلب ألاول: مفهىم حقىق إلاوسان وحذوره التاريخيت

 لىً
ً
ىساث ؼاُ اظخخذامه بىثرة في الضمً الحالي، هدُجت للخى خلىق ؤلاوعان مفىلح لِغ بجذًذ وعبُا

 والاولاُ الشاهىت وما مّش به الّالم مً ؤخذار اظخذِذ ولْ كُىد ِلى ظلىاث الذٌو وبلضامهم بىاحباث مُّىت.

فه بال ؤنهم   مً كبل الذاسظحن والباخثحن، وسغم اخخالف الفُغ في حٍّش
ً
 هبحرا

ً
وكذ خاص هزا اإلافىلح اهخماما

لهزا اإلافىلح، فلذ ِّشفذ خلىق  خدذة بىلْ حٍّشفمخفلحن ِلى ِىاـشه ألاظاظُت. وكذ كامذ هُئت ألامم اإلا

ؤلاوعان ِلى ؤنها "خلىق مخإـلت في حمُْ البؽش، مهما واهذ حيعُتهم، ؤو ميان بكامتهم، ؤو هُى حيعهم، ؤو ؤـلهم 

الىوني ؤو الّشقي، ؤو لىنهم، ؤو دًنهم، ؤو لغتهم، ؤو ؤي ولْ آخش. بن لىا حمُْ الحم في الحفٌى ِلى خلىكىا 

 21ؤلاوعاهُت ِلى كذم اإلاعاواة وبذون جمُحز. وحمُْ هزه الحلىق مترابىت ومخأصسة وغحر كابلت للخجضثت".

الخَ مً هزا الخٍّشف ؤن خلىق ؤلاوعان هي خلىق وبُُّت لجمُْ البؽش، جثبذ لهم ليىنهم بوعان ولِغ  وٍُ

ُت ِاإلاُت تهذف بلى خماًت ؤلاوعان مً ألي ظبب آخش، ودون ؤي جمُحز. فدلىق ؤلاوعان حّخبر بمثابت لماهاث كاهىه

اث ألاظاظُت وفي راث الىكذ جلضمها اللُام باجخار بحشاءاث وجذابحر مً ؤحل الحفاً ِلى  جذخل العلىاث في الحٍش

 الىشامت ؤلاوعاهُت.

مىً بًجاص خفاثق  :22خلىق ؤلاوعان هما ًلي ٍو

ولِعذ مىدت مً وبُُّت: فهي جيؽإ مىز خلم ؤلاوعان وجثبذ للصخق ليىهه بوعان،  .1

 ؤخذ.

ؼمىلُت: فهي جىٍم الحلىق في وافت اإلاجاالث وؼاملت للجمُْ، ولِعذ خاـت بضمان ؤو  .2

 ميان مّحن.

لشؤ وىخذة واخذة. .3
ُ
 جياملُت: فهي ال جلبل الخجضؤة، وج

اإلاُت الخىبُم، وزبدذ للجمُْ دون اظخثىاء. .4  ِاإلاُت: فهي خلىق ِاإلاُت اإلايؽإ ِو

 الخىاٌص ِنها ؤو ًِ حضء منها. غحر كابلت للخفشف: فال ًمىً .5

ت الذولُت لحلىق ؤلاوعان، ًمىً مالخٍت كُام  اُل ِلى مُثاق ألامم اإلاخدذة وهزلً الؽِش
ّ
ومً خالٌ الاو

ت. هزه الحلىق ِلى مبادت ؤظاظُت مدذدة وهي:  الىشامت، الخمامً والدعامذ، الّذالت، اإلاعاواة، والحٍش

                                                           
depth/human-https://www.un.org/ar/sections/issues-"حقوق اإلنسان"، الموقع اإللكترونً لهٌئة األمم المتحدة 21

rights/4/2/2021 تارٌخ االطالع 
 ،2012، مصر: مؤسسة شباب الجامعة، 1عبدالحمٌد أحمد رشوان، حقوق اإلنسان دراسة فً علم االجتماع القانونً، طد.حسٌن -22

 77ص
 436بشٌر، مرجع سابق، ص -

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/
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فّىف خلىق ؤلاوعان بلى زالزت ؤحُاٌ 
ُ
 إلامامُنها والدعلعل الضمني لٍهىسها ِلى الىدى وج

ً
ورلً اظدىادا

 :23الخالي

ت مً الحلىق ؤهمها  الجُل ألاٌو وهى حُل الحلىق اإلاذهُت والعُاظُت .1 خممً مجمِى ٍو

ت الشؤي  ت وألامً، الحم في اإلاعاواة والّذالت، خٍش ذم الخّشك للخّزًب، الحم في الحٍش الحم في الحُاة، ِو

ّخبر الىاحب الىاكْ ِلى الذٌو في بِماٌ هزه الحلىق هى واحب والخّبحر والذًً  والاؼتران في الجمُّاث. وَُ

ؤي ِمل كذ ًازش ِليها،  ظلبي؛ ؤي ًجب ِلى الذٌو ِذم الخذخل في هزه الحلىق والامخىاُ ًِ اجخار

لى كذم اإلاعاواة بحن الجمُْ.  24وجىفُزها واملت دون اهخلاؿ ِو

خممً الحم في  الجُل الثاوي وهى حُل الحلىق  .2 الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت ٍو

ّخبر  ً الىلاباث، الحم في اإلالىُت، والخّلُم، والحم في جىفحر معخىي مِّش ي مىاظب والثم. وَُ الّمل وجيٍى

الىاحب الىاكْ ِلى الذٌو في بِماٌ هزه الحلىق هى واحب بًجابي؛ ؤي ًجب ِلى الذٌو اجخار ما ًلضم مً 

ماٌ ه جي لها؛ ؤي ؤن جلىم بةِمالها لمً مىاسدها جذابحر إِل زه الحلىق، ولممان الخمخْ الفّلي الخذٍس

 25وؤلامياهُاث اإلاخاخت لها.

ؽمل  .3 ت )حُل الخمامً( َو الجُل الثالث وهى حُل الحلىق البُئُت والثلافُت والخىمٍى

ت مً الحلىق منها الحم في الخىمُت، الحم في ظلم داثم، الحم في بِئت ظلُمت، والحم في الخمخْ  مجمِى

خي وؤلاوعاوي والثرواث الىبُُّت.  بالترار الثلافي والخاٍس

الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان في ِام  بجهىد مً مىٍمت ألامم اإلاخدذة التي جإظعذ بّذ  1948وكذ ـذس ؤلِا

 لم جىً ِلى ِلم ؤ
ً
و جماسط خلىق اهتهاء الحشب الّاإلاُت الثاهُت، لىً رلً ال ٌّني بإن الذٌو والحماساث ظابلا

 ؤلاوعان.

الخَ الباخث بإن الحماساث  ًُ فمً خالٌ الاواُل ِلى وؽإة اللاهىن الذولي وخلىق ؤلاوعان في اللذم، 

 مً خلىق ؤلاوعان مثل 
ً
مذ بّما

ّ
ت اللذًمت كذ هٍ اللذًمت الؽشكُت مثل خماسة بالد الشافذًً والحماسة اإلافٍش

خمىسابي البابلي هٍم في سظاثله ما ٌعمى آلان باللاهىوي الذولي الحم في الّمل والخلاض ي، هزلً "كاهىن اإلالً 

، لىً لم جىً هزه الحلىق جلىم ِلى اإلابادت ألاظاظُت 26ؤلاوعاوي مً خُث العماح بافخذاء ألاظشي في الحشوب"

ذم الخمُحز فياهذ فئت مُّىت جخمخْ بهزه الحلىق  التي جلىم ِليها خلىق ؤلاوعان في الىكذ الحالش مثل اإلاعاواة ِو

وهي جلً التي جخمخْ بالعلىت. "هما اخخىي كاهىن ماهى الهىذي ِلى بّن اللىاِذ الخاـت باإلاّاملت ؤلاوعاهُت 

 27لطحاًا الجزاِاث اإلاعلحت وبخاـت ألاظشي".

                                                           
 85رشوان، مرجع سابق، ص23
 راجع العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة24
 عٌة والثقافٌةراجع العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتما25
 47، ص2015، األردن: دار وائل للطباعة والنشر والتوزٌع، 1د. مخلد إرخٌص الطراونة، الوسٌط فً القانون الدولً العام، ط26
 47الطراونة، مرجع سابق، ص27
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وفي الّفىس الىظىى فلذ اظخمش ألامش ِلى وعم الحماساث اللذًمت مً مماسظت بّن خلىق ؤلاوعان لىً 

ؤما ًِ بذاًت الاهخمام بدلىق ؤلاوعان وفم الخىٍُم الحذًث فعِخم جىلُده في اإلاىلب 28ِلى ؤظاط الخمُحز،

 الثاوي.

 املطلب الثاوي: الاهتمام العاملي بمىاضيع ومجاالث حقىق إلاوسان

 مً اللخلى والجشحى وبّذ اهتهاء هزه الحشب  1914كامذ الحشب الّاإلاُت ألاولى في ِام 
ً
 هبحرا

ً
فذ ِذدا

ّ
وخل

ِىاث بلى لشوسة بوؽاء مىٍمت دولُت مً ؤحل خفَ العلم وألامً الذولُحن وهي بخذي خلىق ؤلاوعان جىادث الذ

 بلى اجفاكُت فشظاي بال ؤنها  1919ألاظاظُت )الحم في الحُاة وألامً( فخم بوؽاء ِفبت ألامم اإلاخدذة في ِام 
ً
اظدىادا

 1939اإلاُت الثاهُت في ِام ورلً لّذة ؤظباب ؤهمها كُام الحشب الّ في جدلُم ؤهذافها فؽلذ
ً
، والتي ؤهخجذ دماسا

خ ؤلاوعاوي اظخخذام ؤظلحت الذماس الؽامل.   ؤهبر مً اللخلى والجشحى، وؼهذث ألٌو مشة في الخاٍس
ً
فذ ِذدا

ّ
 وخل

ً
هاثال

مما اظخذعى ِىذ نهاًت الحشب الذٌو اإلاىخفشة بلى لشوسة بًجاد مىٍمت دولُت جلىم ِلى مبادت ؤظاظُت ومدذدة 

وجم الخىكُْ ِلى مُثاق هزه  1945دلُم ؤهذاف مُّىت فخم الاجفاق ِلى بوؽاء مىٍمت ألامم اإلاخدذة في ِام ولخ

 29الهُئت في ماجمش ظان فشاوعِعيى.

ومً ؤحل ججىب جىشاس الىخاثج العلبُت التي خفلذ بدم ؤلاوعاهُت في جلً الفترة كامذ ألامم اإلاخدذة 

ُاث. باالهخمام بمىالُْ خلىق ؤلاوعان وجىى   ٍشها، فإبشمذ الّذًذ مً الاجفاكُاث واإلاّاهذاث وؤـذسث الخـى

الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان والزي ٌؽيل الفً ألاظاس ي لحلىق ؤلاوعان في الّالم  فبالبذاًت جم بـذاس ؤلِا

الن خلىق ؤلاوعان ألاظاظ م هزا ؤلِا
ّ
 وىهه ـادس بفُغت بِالن، وهٍ

ً
 ؤدبُا

ً
ّخبر الالتزام به التزاما ُت جدذ مبادت وَُ

ذم الخمُحز وخفَ الىشامت ؤلاوعاهُت، وكذ ؼمل حمُْ الفئاث.  30اإلاعاواة ِو

مً حاهب مىٍمت ألامم اإلاخدذة بّمها مخخفق بفئت مُّىت والبّن  هما ـذس حعْ اجفاكُاث ؤظاظُت

لّام  آلاخش مخخق بدلىق مُّىت. فإبشمذ ألامم اإلاخدذة الّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت

ش هزًً الّهذًً لماهاث 1966والّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت لّام 1966
ّ
ىف . وٍُ

لحلىق مُّىت فاألٌو مخخق بالحلىق اإلاذهُت والعُاظت مثل الحم في الحُاة وألامً وحؽىُل ألاخضاب والاهممام 

ش لماهاث خاـت بالحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت ؤما الّهذ الثاوي ف بليها وخم الترشح والاهخخاب،
ّ
ُىف

 31مثل الحم في الّمل واإلالىُت والخّلُم.

بشمذ اجفاكُت خلىق الىفل والتي دخلذ خحز الىفار في ِام 
ُ
ش خماًت لفئت مُّىت وهي ألاوفاٌ،  1991وؤ

ّ
وجىف

وخاحتهم لخىفحر خماًت خاـت لهم، وهّفذ هزه وكذ جم الاهخمام بهم بؽيل خاؿ لّذم هطجهم البذوي والّللي 

                                                           
 66الطراونة، مرجع سابق، ص28
 203، ص2002، لبنان: دار الفكر العربً، 1د. سهٌل حسٌن الفتالوي، الوسٌط فً القانون الدولً العام، ط29
 راجع اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان 30
 راجع العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والعهد الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 31
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ذم خشماهه منها  الاجفاكُت ِلى الّذًذ مً الحلىق الخاـت بالىفل والحم في الخّلُم والصحت والِّؾ مْ ؤظشجه ِو

. هما ؤوحبذ 
ً
ذم الخمُحز ومشاِاة مفلحت الىفل الفملى داثما وجىمُت حعذه وشخفِخه ورلً ِلى ؤظغ اإلاعاواة ِو

ماٌ هزه الحلىق.الاجفاكُت اجخ  32ار وافت ؤلاحشاءاث والخذابحر الالصمت إِل

، 1992باإللافت بلى اجفاكُت اللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشؤة )ظُذاو( ودخلذ خحز الىفار في ِام 

ٌى بلى اإلاعاواة الخامت بحن الشحل واإلاشؤة، والخخلق مً الخمُحز لذ  اإلاشؤة والهذف ألاظاس ي لهزه الاجفاكُت هى الـى

 33اللاثم ِلى ؤظاط الجيغ.

وهذفها ألاظاس ي هى الخخلق  1991هما جم ِلذ اجفاكُت مىاهمت الخّزًب والتي دخلذ خحز الىفار في ِام 

لى كذم اإلاعاواة  مً الخّزًب واإلاّاملت اللاظُت والالبوعاهُت، وخماًت ألاشخاؿ مً الخّزًب واإلاّاملت اإلاهُىت ِو

 34ودون جمُحز.

الّىفشي الزي ِاوى مىه الىثحر في اللذم، خاـت في الذٌو ألاوسوبُت والحماساث الغشبُت  وبخفىؿ الخمُحز 

، والتي دخلذ خحز 1969اللذًمت فلذ جم ببشام الاجفاكُت الذولُت لللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخمُحز الّىفشي لّام 

 دولت ِليها. 27بّذ مفادكت  1974الىفار في ِام 

لذم لماهاث ِاإلاُت لهم للخإهُذ ِلى هما جم الاهخمام باألشخاؿ ر
ُ
بشمذ اجفاكُت دولُت ج

ُ
اكت وؤ وي ؤلِا

اكت. اًت الالصمت لهم وهي اجفاكُت خلىق ألاشخاؿ روي ؤلِا اتهم وجىفحر الِش  35خلىكهم ولحماًت خٍش

ّخبر جللُذًت 
ُ
الخَ ؤن اجفاكُاث خلىق ؤلاوعان في جلً الفترة كذ هٍمذ مجاالث وحىاهب ح ًُ فالباخث 

، لخىفحر الحماًت اإلاىلىبت فيها، مْ بدخاٌ بّن الخىىساث والخّذًالث إلاىاهبت اإلاعخجذاث ومىاثمت الٍشوف وؤظاظُت

 الشاهىت. 

أبزس التطىراث الحاصلت في مجاالث حقىق إلاوسان وعالقتها باألحداث على الساحت  املبحث الثالث: 

 الدولّيت

( ورلً مً 2020-2001مىٍىمت خلىق ؤلاوعان في الفترة )ٌّالج هزا اإلابدث ؤبشص الخىىساث التي خفلذ في 

ًدىاٌو ألاٌو الخىىساث اإلاخّللت بالجُل ألاٌو والثاوي لحلىق ؤلاوعان، ؤما الثاوي فُّالج  خالٌ جلعُمها بلى مىلبحن،

 الحلىق اإلاشجبىت بجُل الخمامً.

 

 

                                                           
 لاتفاقٌة حقوق الطف32
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 املطلب ألاول: التطىراث املتعلقت بالجيل ألاول والثاوي لحقىق إلاوسان

بذؤ الاهخمام بدلىق ؤلاوعان بّذ اهتهاء الحشب الّاإلاُت الثاهُت وبوؽاء هُئت ألامم اإلاخدذة، ووان الاهخمام 

اث الخللُذًت وألاظاظُت. وهإي ِلم آخش له اسجباواجه مْ الّلىم ألاخشي جإزشث خلىق  بالبذاًت مشجبي باإلاىلِى

دخلذ مفاهُم حذًذة في هزا اإلاجاٌ، هما ؤلاوعان بالّذًذ مً ألاخذار والٍشوف الحاـلت ِلى اإلاعخ
ُ
ىي الذولي فإ

 جم حغُحر الىٍشة الخللُذًت لبّن اإلافاهُم ألاخشي. 

 لخلعُماث خلىق ؤلاوعان فةن الحلىق اإلاذهُت والعُاظُت جم جىٍُمها لمً الجُل ألاٌو لحلىق 
ً
واظدىادا

الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان. ووؽإث هزه الحلىق وبذؤ الاهخمام بها بّذ اوؽاء هُئت ألام م اإلاخدذة، فخم بـذاس ؤلِا

ت ؤلاوعان  وهزلً الّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت، هفىحن دولُحن سثِعُحن ًىٍمان هزه اإلاجمِى

 مً الحلىق. 

فخىافلذ هزه الحلىق مْ الٍشوف وألاخذار الحاـلت في جلً الفترة، وجم الترهحز ِلى الحلىق واإلافاهُم 

ش اإلافحر، ِذم الخّشك للخّزًب، وخٍش الّشق والاججاس ألاظاظ ُت في هزا اإلاجاٌ مثل الحم في الحُاة، خم جلٍش

ت الفىش والىحذان  بالشكُم بجمُْ ـىسها. هما جم الىق ِلى الحم في جىفحر لماهاث اإلاداهمت الّادلت، وهزلً خٍش

ً الجمُّاث والىلاباث والاهم  36.مام بليها والحم في الجيعُت والاهخخابوالذًً، باإللافت بلى الحم في جيٍى

ت مً الحلىق بخغحر الٍشوف لخخىاثم مْ اإلاعخجذاث؛ فٍهشث مفاهُم حذًذة في  وكذ جىىسث هزه اإلاجمِى

 لخىاهب ول حذًذ. ورلً مً خالٌ ببشام 
ً
ش الخىٍُم اللاهىوي للحلىق اإلاىحىدة ظابلا هزا اإلاجاٌ، هما جم جىٍى

بكلُمُت، واجخار ما ًلضم مً بحشاءاث ِلى الفُّذ الذاخلي لخخىاءم مْ هزه الاجفاكُاث اجفاكُاث حماُِت ِاإلاُت ؤو 

ّاث حذًذة ؤو بلغاء اللاثم منها ؤو حّذًله. م ظً حؽَش  ًِ وٍش

ظبخمبر، 11ومً ؤهم الخىىساث في هزا الؽإن هى ٌهىس مفهىم ؤلاسهاب وؤلاسهاب الذولي وخاـت بّذ هجماث 

ل ؤلاسهابُحن. "فخم ببشام مما دفْ اإلاجخمْ الذولي بل ى اجخار الّذًذ مً ؤلاحشاءاث إلاىاحهت خىش ؤلاسهاب ومىْ جمٍى

ل ؤلاسهاب، وهزلً اجفاكُت ِام  1999الاجفاكُت الذولُت لّام  ماٌ غحر اإلاؽشوِت اإلاخّللت  2010للمْ جمٍى للمْ ألِا

ماٌ اإلاشجىبت لخّذًل الاجفا 2014باإللافت بلى بشوجىوٌى ِام  بالىحران اإلاذوي الذولي، كُت الخاـت بالجشاثم وبّن ألِا

 37واِخمذث الجمُّت الّامت اظتراجُجُت ألامم اإلاخدذة الّاإلاُت إلايافدت ؤلاسهاب". ِلى متن الىاثشاث.

باإللافت بلى الاهخمام بجشاثم الحشب فخم اوؽاء اإلادىمت الجىاثُت الذولُت والتي دخل هٍامها ألاظاس ي خحز 

كذ اخخفذ هزه اإلادىمت بالىٍش في ؤسبْ حشاثم هي: حشاثم الحشب وؤلابادة الجماُِت والّذوان ، و 2002الىفار في ِام 

 38والجشاثم لذ ؤلاوعاهُت.

                                                           
 انظر العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة36
legal-www.un.org/counterterrorism/ar/international-مكتب مكافحة اإلرهاب،  الصكوك القانونٌة الدولٌة،37

instruments  5/2/2021تارٌخ االطالع 
 نظام روما األساسً 38

http://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments
http://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments
http://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments
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 بّذ خىت ِمل الشباه، وهى مفىلح  2013هما ؼاُ اظخخذام مفىلح خىاب الىشاهُت بّذ ِام 
ً
وجدذًذا

 ِلى الخمُحز ؤو الّذواهُت 
ً
ما خذاخل هزا فمفاك ٌؽمل ؤي ِباسة جخممً جدٍش ؤو الّىف ؤو ول ما ًيخج ِىه لشس، ٍو

ت الشؤي والخّبحر؛ بر ٌّخبر ؤخذ اللُىد ِلى هزا الحم مً ؤحل الحفاً ِلى ؤمً واظخلشاس  اإلافهىم مْ الحم في خٍش

ذم حّشلهم للمشس. فلامذ الذٌو ِلى اإلاعخىي الىوني  ً ِو اإلاجخمْ والّالكاث اللاثمت فُه ولمان خلىق آلاخٍش

ىاب الىشاهُت لخىىسجه وآزاسه العلبُت ِلى اإلاجخمْ الذاخلي والذولي. وجىص ي الخىت بجملت ؤمىس منها بمداسبت خ

لابُت مً ؤحل اإلايافدت الفّالت للخدٍشن ِلى  ّاث ووىُت ؼاملت إلايافدت الخمُحز مْ بحشاءاث وكاثُت ِو اِخماد حؽَش

 39الىشاهُت، وجمىحن ألاكلُاث والفئاث المُّفت.

ال ًمىً بهياس الذوس الزي لّبخه الثىساث الحاـلت في البلذان الّشبُت فُما ظمي بالشبُْ  وفي هزا العُاق

، وحّشك الىثحر مً مىاوىيها  الّشبي، بر حاءث هزه الثىساث هشد فّل ِلى الٍلم والالىهاد الحاـل في هزه الذٌو

ت الشؤي والخّبحر. فلام اث وخاـت خٍش مىاوىى هزه الذٌو باإلاىالبت بدلىكهم  بلى اهتهاواث في خلىكهم، وجلُُذ الحٍش

اتهم اإلاىفىؿ ِليها في اإلاىازُم ذم الخمُحز. وكذ وان للخىىس  وخٍش الذولُت وجىبُلها ِلى ؤظاط اإلاعاواة ِو

اث ألاظاظُت. مما جشجب  ادة وعي وزلافت الىاط بمفاهُم خلىق ؤلاوعان والحٍش الخىىىلىجي والاهفخاح دوس هبحر في ٍص

ّاتها ومماسظاتها اإلاخّللت بدلىق اإلاىاوىحن وواحباتهم. ِلُه كُام الّذًذ  مً هزه الذٌو بمشاحّت حؽَش

ّشف ؤما فُما ًخّلم
ُ
 فلذ بالجُل الثاوي لحلىق ؤلاوعان، بالحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت والتي ح

الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان   بّذ اوؽاء هُئت ألامم اإلاخدذة، وبـذاس ؤلِا
ً
والّهذ الذولي الخاؿ بذؤ الاهخمام بها ؤًما

ت مً الحلىق.   بالحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت، هفىحن دولُحن سثِعُحن ًىٍمان هزه اإلاجمِى

فخم الترهحز ِلى الحلىق واإلافاهُم ألاظاظُت في هزا وألاخذار الحاـلت في جلً الفترة،  فخىافلذ هزه الحلىق 

ً والاهممام بليها وبوؽاء الاجداداث، والحم في  ً الىلاباث باالؼتران مْ آخٍش اإلاجاٌ مثل الحم في الّمل، وجيٍى

بلى الحم ؤلالشاب، والممان الاحخماعي. هما جم جىٍُم الحم في الخّلُم ظىاء الابخذاجي ؤو الثاهىي ؤو الّالي، باإللافت 

ت البدث الّلمي  في اإلاؽاسهت بالحُاة الثلافُت والخمخْ بفىاثذ الخلذم الّلمي وجىبُلاجه. هما جم الخإهُذ ِلى خٍش

 40واليؽاه ؤلابذاعي.

ت مً الحلىق بخغحر الٍشوف لخخىاثم مْ اإلاعخجذاث الحالُت؛ فٍهشث مفاهُم  وكذ جىىسث هزه اإلاجمِى

ش   لخىاهب ول حذًذ.  حذًذة في هزا اإلاجاٌ، هما جم جىٍى
ً
 الخىٍُم اللاهىوي للحلىق اإلاىحىدة ظابلا

                                                           
، مكتب المفوض السامً لألمم  المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان وخطة عمل الرباطرٌة التعبٌر مقابل التحرٌض على الكراهٌة: ح39

 5/2/2021تارٌخ االطالع  /www.ohchr.org/ARالمتحدة 
 انظر العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة40

http://www.ohchr.org/AR/
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، وهزا ًذٌ ِلى اهخمام الذٌو بهزه 2013وكذ دخل البروجىوٌى الاخخُاسي لهزا الّهذ خحز الىفار في ِام 

 للحلىق 
ً
ضا الىاسدة  الحلىق في هزا الىكذ مما دفّهم بلى اإلافادكت والاهممام لهزا البرجىوٌى والالتزام بما حاء به حٍّض

 41في الّهذ.

ت، ورلً هدُجت ألاصمت  ومً ؤهم الخىىساث في هزا اإلاجاٌ هى الاهخمام اإلاتزاًذ بالّمل والاجفاكُاث الخجاٍس

هىس الؽشواث مخّذدة  2008الاكخفادًت الحاـلت في ِام  والخىىس الخىىىلىجي وصٍادة الخّاون والخبادٌ الخجاسي ٌو

بشمذ الّذًذ مً 
ُ
الاجفاكُاث مً حاهب مىٍمت الّمل الذولُت ومً هزه الاجفاكُاث "اجفاكُت مىٍمت الجيعُاث، فإ

ت 2001الّمل الذولُت بؽإن العالمت والصحت في الضساِت لّام  ، اجفاكُت مىٍمت الّمل الذولُت بؽإن وزاثم هٍى

ت والصحت اإلاهىِخحن لّام ، اجفاكُت مىٍمت الّمل الذولُت بؽإن ؤلاواس التروٍجي للعالم2003البداسة )مشاحّت( لّام 

 42".2007، اجفاكُت مىٍمت الّمل الذولُت بؽإن الّمل في كىاُ ـُذ ألاظمان لّام 2006

ُت مىٍمت الّمل الذولُت بؽإن خماًت ألامىمت  ُاث في هزا الؽإن ومنها: " جـى ـذسث الّذًذ مً الخـى
ُ
وؤ

ُت مىٍمت الّمل الذولُت بؽإن العالمت والصحت في الضسا2000 ُت مىٍمت الّمل الذولُت بؽإن 2001ِت ، جـى ، جـى

، جىـُت مىٍمت الّمل الذولُت 2002كاثمت ألامشاك اإلاهىُت وحسجُل الحىادر وألامشاك اإلاهىُت وؤلاخىاس بها لّام 

ب والخّلُم اإلاخىاـل  ت: الخّلُم والخذٍس  43".2004بؽإن جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

فلذ جم حُّحن ملشس خاؿ في مجاٌ الحلىق الثلافُت في ِام  لفترة؛وكذ صاد الاهخمام بالّلم والثلافت في هزه ا

هشث بّن الحلىق في هزا اإلاجاٌ مثل الحم في الحفٌى ِلى اإلاّلىمت، وجم الترهحز ِلى الحم في 2009.44 ٌو

ادة الاهخمام بهزه الحلىق سبما بلى الخىىس الخىيىلىجي والاه ّضي العبب في ٍص فخاح الاظخفادة مً الخلذم الّلمي. َو

ت ـغحرة، وهزلً صاد الاهخمام بالحلىق الاحخماُِت.  والّاإلاُت فالّالم ؤـبذ هلٍش

اِخمذ مجلغ  2011في ِام فؤما فُما ًخّلم بالحلىق الاكخفادًت والخجاسة وجإزحرها في مجاٌ خلىق ؤلاوعان 

ت  ماٌ الخجاٍس وخلىق ؤلاوعان لخىفُز بواس ألامم خلىق ؤلاوعان الخابْ لألمم اإلاخدذة اإلابادت الخىحيهُت اإلاخّللت باأِل

 إلاىْ مخاوش الخإزحراث الماسة راث الفلت 
ً
 ِاإلاُا

ً
اإلاخدذة اإلاّىىن "الحماًت والاخترام والاهخفاف"، التي جىفش مُّاسا

 45باليؽاه الخجاسي ِلى خلىق ؤلاوعان والخفذي لها.

بر دِىة ِاإلاُت لحماًت وىهب ألاسك والتي حّخ 2030جم اِخماد ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت لّام  2015وفي ِام 

بّن ألاهذاف راث الفلت بالحلىق  والّمل ِلى اظخذامت اإلاىاسد فُه مً ؤحل ألاحُاٌ اللادمت، وكذ جممىذ

                                                           
 للعهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة انظر البروتوكول االختٌاري41
تارٌخ االطالع www.hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html اتفاقٌات العمل الدولٌة، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منٌسوتا42
5/2/2021 
تارٌخ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.htmlالعمل الدولٌة، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منٌسوتاتوصٌات منظمة 43

 5/2/2021االطالع 
تارٌخ www.ohchr.org، موقع المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان 2009( لعام 10/23قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم )44

 6/2/2021االطالع 
تارٌخ االطالع www.ohchr.orgمبادئ توجٌهٌة بشأن األعمال التجارٌة وحقوق اإلنسان، موقع المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان 45
6/2/2021 
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، والخّلم الجُذ، والّمل الالثم  الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت مثل اللماء ِلى الفلش، واللماء الخام ِلى الجُى

 وهمى الاكخفاد. هما 
ً
ٌى بلى الصحت الجُذة والشفاه وهى ما ًدخاحه الّالم خالُا سهضث هزه ألاهذاف ِلى الـى

للخفذي لجاثدت وىسوها ِلى ؤظغ الخمامً والخيافل في ٌل اإلاجخمْ الذولي. باإللافت بلى الترهحز ِلى الفىاِت 

 46والابخياس.

 ظهىر الجيل الثالث لحقىق إلاوسان املطلب الثاوي: 

ؤلاوعان جىىساث هبحرة في الفترة ألاخحرة هدُجت لّذة ِىامل منها ألاخذار العُاظُت ؼهذث خلىق 

، مما ؤدي بلى بحشاء جىىساث ِلى هزه الحلىق.
ً
 والاكخفادًت والاحخماُِت والخىىساث الخىىىلىحُت الحاـلت دولُا

ن وهى حُل الخمامً، ومً ؤبشص الخىىساث الحاـلت في هزا اإلاجاٌ هى ٌهىس الجُل الثالث مً خلىق ؤلاوعا

ت مً ألاظغ واإلابادت ؤهمها الخمامً والخيافل والخّاٌؾ وؤلاوعاهُت بحن حمُْ الفاِلحن ِلى  الزي ًلىم ِلى مجمِى

 منهم بمشوسة الّمل اإلاؽترن والخّاون بهذف اإلادافٍت ِلى  47اإلاعخىي الذولي وبحن حمُْ ألامم والؽّىب.
ً
ورلً بًماها

إلاخاخت لألحُاٌ اللادمت لُخمىىىا مً الِّؾ ِليها والاظخفادة مً حمُْ اإلاىاسد بؽيل وىهب ألاسك ووافت اإلاىاسد ا

ىن الىشامت ؤلاوعاهُت وخلىق ؤلاوعان للجمُْ.  صحُذ وظلُم ًممً الخىمُت اإلاعخذامت لهزه اإلاىاسد مْ خفَ ـو

خىلب جىبُم هزه الحلىق جدلُم الخلاسب والخمامً بحن الؽّىب، وجدىُم الفىاسق بحن  الذٌو اإلاخلذمت ٍو

فخم الاهخمام في هزه الفترة ِلى الّذًذ  والبلذان الىامُت، مً خالٌ الترهحز ِلى كماًا مؽترهت تهم ؤلاوعاهُت حمّاء.

مثل الخغحر اإلاىاخي، واإلادافٍت ِلى البِئت ظلُمت،  جازش ِلى الجمُْ مً اللماًا الجذًذة ِلى اإلاعخىي الذولي، والتي

خي وؤلاوعاوي والثرواث والخىمُت، وميافدت الفل ذم الخمُحز، والحم في الخمخْ بالترار الثلافي والخاٍس ش، واإلاعاواة ِو

 الىبُُّت.

ت مً ألاهذاف التي تهم اإلاجخمْ الذولي ؤحمْ، ظمُذ بإهذاف الخىمُت   ِلى مجمِى
ً
هما جم الاجفاق ِاإلاُا

وكذ ولذ هزا الجُل مً  48ً خلىق ؤلاوعان.اإلاعخذامت، حغىي مخخلف اإلاجاالث وجمثل هزه ألاهذاف الجُل الثالث م

 ِلى اإلاعخىي الذولي ومالخٍت الّذًذ للخإزحر اإلاخبادٌ 
ً
سخم اإلاّاهاة هدُجت للٍشوف وألاخذار التي خفلذ ماخشا

ت جبادٌ اإلاّلىماث، وبًمانهم بمشوسة الّمل اإلاؽترن للمدافٍت ِلى ألامً  الحاـل بحن الذٌو هدُجت الاهفخاح وظِش

 والِّؾ بىشامت.والاظخلشاس 

ماء ألامم اإلاخدذة وبّن اإلاىٍماث 2030وكذ ظبم بِالن ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت لّام  ، بِالن الذٌو ألِا

ت مً ألاهذاف بدلٌى ِام  ، ورلً مً 49ظمُذ باألهذاف ؤلاهماثُت لأللفُت 2015الذولُت الاجفاق ِلى جدلُم مجمِى

ذٌو الفلحرة وكذ جممىذ زماهُت ؤهذاف، لىنها واحهذ الّذًذ مً خالٌ جدعحن الٍشوف الاكخفادًت والاحخماُِت لل

                                                           
 6/2/2021تارٌخ االطالع www.undp.orgرنامج األمم المتجدة اإلنمائً فً الدول العربٌةأهداف التنمٌة المستدامة، ب46
 85رشوان، مرجع سابق، ص47
 8/2/2021تارٌخ االطالع  www.undp.orgأهداف التنمٌة المستدامة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً الدول العربٌة 48
 7/2/2021تارٌخ االطالع www.un.org (،55/2الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم )قرار 49
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. مما دفْ الذٌو بلى الاجفاق ِلى خىت الخىمُت 2015الخدذًاث ؤظهمذ في ِذم جدلُم هزه ألاهذاف بدلٌى ِام 

غاًت لألهذاف العبّت  169وكامىا بىلْ  هذف(، 17، وؼملذ ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت )2030اإلاعخذامت لّام 

 .ِؽش

 وهزه ألاهذاف وسدث ِلى اإلاىكْ ؤلالىترووي لبرهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماجي في الذٌو الّشبُت بالترجِب آلاحي:

اللماء ِلى الفلش، اللماء ِلى الجُى الخام، الصحت الجُذة والشفاه، الخّلم الجُذ، اإلاعاواة بحن الجيعحن، اإلاُاه 

ملبىلت، الّمل الالثم وهمى الاكخفاد، الفىاِت والابخياس والهُاول الىٍُفت والىٍافت الصحُت، واكت هٍُفت وؤظّاس 

ألاظاظُت، الحذ مً ؤوحه ِذم اإلاعاواة، مذن ومجخمّاث مدلُت معخذامت، الاظتهالن وؤلاهخاج اإلاعاوالن، الّمل 

لذ الؽشاواث لخ ت، ِو  دلُم ألاهذاف.اإلاىاخي، الحُاة جدذ اإلااء، الحُاة في البّر، العالم والّذٌ واإلااظعاث اللٍى

بن ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت العبّت ِؽش مخياملت، ؤي ؤن الّمل في مجاٌ ما ظُازش ِلى الىخاثج في مجاالث 

 ؤخشي، وؤن الخىمُت ًجب ؤن جىاصن بحن الاظخذامت الاحخماُِت والاكخفادًت والبُئُت.

 ِلى
ً
 وهى حاثدت وىسوها، ٌّخبر ماؼشا

ً
لشوسة الخّاٌؾ والخيافل والخّاون بحن  ولّل ما ٌّاوي مىه الّالم ماخشا

ًازش  حمُْ الذٌو واإلاىٍماث لممان اظخمشاس الِّؾ والخمخْ بيافت الحلىق، فإي خذر ؤو ٌاهشة جدفل في ميان ما

 ِلى خلىق ؤلاوعان بيل ميان وىن هزه الحلىق ِاإلاُت 
ً
شجب آزاسا بؽيل مباؼش ؤو غحر مباؼش ِلى الذٌو ألاخشي، ٍو

 جاالث الحُاة.وجخذاخل في ول م

ىُت  وبهزا ًيىن الّالم كذ خشج مً الىٍام الّالمي اإلاخفىس، وهى هٍام الخبُّت للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

لىخذها، فُمىً مالخٍت ؤن هىان الّذًذ مً الفاِلحن ِلى اإلاعخىي الذولي سبما ًيىهىا بالفّل ؤكل كذسة مً 

ىُت هدُجت المخالهها الّذً ذ مً ؤدواث الخإزحر في وعم الّالكاث الذولُت وؤهىاُ مخخلفت مً الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

اللىة، بال ؤهه ال ًمىً بهياس ؤن هىان الّذًذ مً الذٌو واإلاىٍماث التي لها جإزحر ال ٌعتهان به ِلى الفُّذ الذولي، 

ٌى والخإزحر ِلى ألاشخاؿ بغن الىٍش ًِ ميان  خاـت في ٌل الاهفخاح والّىإلات والخىىس الخىىىلىجي وظهىلت الـى

 جىاحذهم وهى ما ًىلم ِليهم اللىي الفاِذة.
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 الخاجمت:

وبّذ بُان مفهىم الىٍام الّالمي الجذًذ وؤبشص ألاخذار الحاـلت ِلى العاخت الذولُت في الفترة ما بحن 

خذزذ  (، وهزلً جىلُذ مفهىم خلىق ؤلاوعان وبذاًت الاهخمام به، باإللافت بلى ؤبشص الخىىساث التي2001-2020)

 يمكن الخزوج بالىتائج التاليت:في هزا الجاهب، 

 خلىق ؤلاوعان والخغحراث في الىٍام الّالميصحت الفشلُت بإن هىان ِالكت اسجباوُت بحن  -

 وألاخذار الذولُت.

ىُت لم حّذ هي اللىة الٍّمى الىخُذة راث الخإزحر في وعم الّالكاث  - ان الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ش  الذولُت، هما ًخطح وحىد جإزحر مخبادٌ بحن الذٌو هدُجت الّىإلات والخىىىلىحُا والاهفخاح بحن الذٌو وجىٍى

 ؤظالُب الاجفاٌ واإلاىاـالث.

ت، وبهما حؽمل اللىة الاكخفادًت والعُاظُت والثلافُت  - ان اللىة لم حّذ جلخفش ِلى اللىة الّعىٍش

 والخلذم الّلمي والخىىىلىجي.

اللىة في اإلاُذان الذولي بشصث الّذًذ مً اللىي الفاِذة مثل هدُجت الحعاُ وؼمىلُت مفهىم  -

 سوظُا والفحن، التي لها جإزحر في العاخت الذولُت.

ان اإلاىٍماث الذولُت ؤـبذ لها دوس مهم في الّالكاث الذولُت، واالمم اإلاخدذة ومىٍمت الصحت  -

 الّاإلاُت.

 ت ومىٍىمت خلىق ؤلاوعان.هىان جإزحر مخبادٌ بحن ألاخذار الحاـلت ِلى العاخت الذولُ -

 في الّالكاث الذولُت خُث ؤنها جذخل في ول اإلاجاالث  -
ً
 مهما

ً
جدخل مىٍىمت خلىق ؤلاوعان مياها

وجخإزش بالّذًذ مً الٍىاهش وألاخذار ِلى الفُّذ الذولي. باإللافت بلى وىنها خلىق مشهت جىاهب 

الذولُت، مما ًخىلب الحاحت اإلاعخمشة اإلاعخجذاث وجخالثم مْ الٍشوف وألاخذار الذاثشة ِلى العاخت 

 إلحشاء مشاحّاث دوسٍت لها للىؽف ًِ الثغشاث ومىاوً الىلق واللفىس ومّالجتها.

ماصاٌ هىان بّن الجىاهب التي لم جخّشك لها مىٍىمت خلىق ؤلاوعان ِلى اإلاعخىي الذولي، فّلى  -

 ظبُل اإلاثاٌ جفخلش هزه اإلاىٍىمت بلى اجفاكُت جخّلم بىباس العً.

 ؤهمُت الّمل لخدلُم ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت، واخترام مبادت الخمامً والخيافل والِّؾ بعلم. -

جفخلش اإلاىٍىمت الذولُت بلى آلُاث بلضام الذٌو بدلىق ؤلاوعان واخترامها لممان الخللُل مً  -

 الاهتهاواث الحاـلت في هزا الؽإن.
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 التىصياث:

ت وجدلُم العلم وألامً الّمل ِلى الاظخفادة واظخغالٌ الخىظْ  - في مفهىم اللىة لخذمت البؽٍش

 لهم، والابخّاد ًِ الاظخخذاماث راث آلازاس العلبُت. 

 مً الاهلعام والخدالفاث المُلت. -
ً
 دِىة الذٌو بلى الخىخذ والّمل ِلى خل اإلاؽىالث الذولُت بذال

ث خلىق ؤلاوعان ورلً مً جىبُم اجفاكُا جفُّل دوس آلالُاث الخّاهذًت وغحر الخّاهذًت في مشاكبت -

 خالٌ لجانها.

 ولشوسة جىبُم جلً اإلابادت دِىة الذٌو لغشط مبادت خلىق ؤلاوعان والذًملشاوُت لذي ألاوفاٌ -

ورلً مً خالٌ حّذًل اإلاىاهج الذساظُت والترهحز ِلى ؤهذاف الخىمُت اإلاعخذامت وؤهمُتها ِلى الفُّذ 

 الذولي والىوني.

 همخىلب في الجامّاث.جذَسغ مادة خلىق ؤلاوعان  -

ش الذوسٍت اإلاخّللت بدلىق ؤلاوعان - ش اإلاخّللت باآللُاث  و خث الذٌو ِلى جلذًم الخلاٍس هزلً الخلاٍس

ش، ومّالجت  ُاث الىاسدة خالٌ مىاكؽت جلً الخلاٍس غحر الخّاهذًت وخث الذٌو ِلى الالتزام بجمُْ الخـى

 اللفىس الحاـل بها ومىاهبت ما ٌعخجذ مً ؤخذار.

وجممحن رلً  ة الخىافم ِلى حٍّشف لخىاب الىشاهُت والابخّاد ًِ اإلافىلحاث الفمفالتلشوس  -

ت الشؤي والخّبحر.  باجفاكُت؛ إلاا لها مً جذاخل وجإزحر ِلى خٍش

الاهخمام باإلاىالُْ والجىاهب التي ماصالذ ال جدٍى باالهخمام الذولي في مجاٌ خلىق ؤلاوعان مثل  -

 اجفاكُاث ألامم اإلاخدذة الشثِعُت الجفاكُت جىٍم خلىق هزه الفئت.خلىق هباس العً، فخفخلش 
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 قائمت املصادر واملزاحع:

 املزاحع العزبيت: . أ

 الكتب ورسائل املاحستير:

ل ؤلاسهاب لّام  ؤبى دًت، هبُلت مدمذ، - سظالت  ،في لىء كاهىن خلىق ؤلاوعان الذولي 1999اجفاكُت كمْ جمٍى

 .2014ولُت اللاهىن، البِذ،حامّت آٌ  ماحعخحر،

، ألاسدن: داس واثل للىباِت واليعش والخىصَْ، 1، هالىظُي في اللاهىن الذولي الّامالىشاوهت، د. مخلذ بسخُق،  -

2015 

 2002، لبىان: داس الفىش الّشبي، 1، هالىظُي في اللاهىن الذولي الّامالفخالوي، د. ظهُل خعحن،  -

سظالت  ،-دساظت كاهىهُت-الذولي الجذًذ جىبُم في كاهىن خلىق ؤلاوعان ازش الىٍام  الُاظشي، خُذس ًاظحن، -

ً، ماحعخحر،  .2014ولُت الحلىق،  حامّت النهٍش

، مفش: ماظعت 1، هخلىق ؤلاوعان دساظت في ِلم الاحخماُ اللاهىويالحمُذ ؤخمذ،  سؼىان، د. خعحن ِبذ -

 2012ؼباب الجامّت، 

، دمؽم: ألاهالي للىباِت واليؽش 1، هذ واللماًا الّشبُت الشاهىتالىٍام الّالمي الجذًوالب، مدمذ ظُّذ،  -

 1994والخىصَْ، 

ؤزش الخغحراث في الىٍام الذولي ِلى اللىي الفاِذة: سوظُا همىرحا مً الخىالذة، ظمُا مفض ي فمُل،  -

 .2019، سظالت ماحعخحر، حامّت آٌ البِذ، مّهذ بِذ الحىمت، 2008/2017

، اإلاملىت 1، هالىٍام الذولي الجذًذ وكماًا اإلاىىلت الّشبُتدؽاساث الّلمُت والخلىُت، مىخب آلافاق اإلاخدذة لإلظ -

 1995الّشبُت العّىدًت: مىخب آلافاق اإلاخدذة، 

 املىاثيق الدوليت:

الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان لّام  -  .1948ؤلِا

 والثلافُت.البروجىوٌى الاخخُاسي للّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت  -

 .1979اجفاكُت اللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشؤة  -

 .1989اجفاكُت خلىق الىفل  -

اكت  -  .2006اجفاكُت خلىق ألاشخاؿ روي ؤلِا

 .1984اجفاكُت مىاهمت الخّزًب وغحره مً لشوب اإلاّاملت ؤو الّلىبت اللاظُت ؤو الالبوعاهُت ؤو اإلاهُىت  -

 .1966ذهُت والعُاظُت لّام الّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلا -

 .1966الّهذ الذولي الخاؿ بالحلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت لّام  -

 مُثاق ألامم اإلاخدذة. -

 .1998هٍام سوما ألاظاس ي   -

 

 

 

 



املىمني محمد هاوي عزيبط/د   
 (2020-2001العاملي الجديد )حقىق إلاوسان والىظام 

 

املزكش الديمقزاطي العزبي . بزلين  املاهيا    - 2021حشيزان/يىهيى - 5 مج، 22مجلت العلىم السياسيت و القاهىن . العدد 270  

 
 

 املقاالث:

خي،"خلىق ؤلاوعان: اإلافهىم والخىىس  هؽام بؽحر، - ت لللاهىن الذولي،مج والفئاث"، الخاٍس  .2016، 72اإلاجلت اإلافٍش

ت للخىمُت والخخىُي، مج - م سئوف، "ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت: ألاظباب والخذاُِاث"، اإلاجلت اإلافٍش ، 2، 17ُفشح، مٍش

2009 

ت للذساظاث  وامل، - ِالء فاهم، " الىٍام الّالمي الجذًذ: اخخماالث اإلاعخلبل: سئٍت اظدؽشافُت"، مجلت اإلاعدىفٍش

 .2019، 66الّشبُت والذولُت،ُ

م خعحن، وؤ - شة ؤلالىترووي 2005ـالن ؤؼشف، "ؤبشص ؤخذار ِام هٍش  www.aljazeera.net"، مىكْ الجٍض
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 امللخص

أنهزززايتززز مقيمززز ييل يزززألايت زززراةيص   ظززز ويء  ة مزززألايصج  مزززألاي زززاص يتتميزززريمة مزززألايوازززذيتيزززاصةي تصتلزززألايباقزززألاجيتئت زززىي ززز ي زززا  يص  زززةص  يتبزززة جي  ي

.ي ألنيظززاةةويواززذيصءاط لزألايأ يصء  ءلززألاي صءتزايتتززا  تيأ فز آلاهايمزز ية نززألايتبيزووين ززةصيء ت زاوصتيصجتملخلززألايمز ي  ززا ذيصج  ايززاتي  تتزاةي   ززا ذي نتلزاة

 ييئت ززىيل ةيصء ززاء جيمززانييزز يصءاززة و يياصميآلاهززايوفززرذيظ  ا ززةي طظل آلاهززايص  اقززألا.يتيززاصةيأقززظدهيظززاةةوي مةصيلززألايياززتد كألايتممززذيصءقميززوييزز يصءل زز يمزز

 يويءزززتءايتايزززهيصء  ظززز ييززز يصء فزززةد اتيصجد لزززألاي ت ززز ظذينتاقزززيايص   ا لزززألايء ازززتا ةيأم زززاةيةزززتبيص  ة مزززألاي م اتزززةي   هزززاييززز يبزززملةيأبزززتةاي  خرزززا ي تززز ص

 ص  ة مألايصج  مألا. تفاتلاتيصء  ءلألايجرامدألايص  ةص  يصءتايت  وجيم ي طاوي

ي نيص خزز ظعي زز يمة مززألايوازززذيتيززاصةيظلتازز ايختمزززايلوص ززألاي  ايهززايصءلزززانا قجي صءززت ييفززالبييزززايراززت ايويصءزز  يص   زززا قيءللززا يص  ة مززألايتانانزززاجي   

اي لز يص  ة مزألاي مززالصيأ يرفزمذي ءزايملزريتومزانيصءقمل ززلقلألاجي زذييزايتز يظتاززم ويصءز  يأخلانزاييز ي زة ريأ ءلززألايأ ي  اقزةييفأو زألايظز كةيتاصمةةززايأ يتئ فيز

   يا.ي ةايياير ةفيم يمة مألايواذيتياصةي ا  ة مألايتق لألايأ يصءةك يصجفأوض.

 بزز ي نيلوص زألايص  ة مززألايتقز لألاي  ة مززألايوازذيتيززاصةي  زا ي لزز ييزايتد ززلي زوييزز يطزاو يل بزز ي جزايتئت ززىي زوي زز ي زا  يص  ززةص  يتبزة ي ززافيظز م  اي

ل يايم ي صت يةزتبيصء وص زألا.يءزتءايمزانيءاصيزاي  ل زايأنيظ تزةيصةتماي زاي لز يتد لزذيصءلاص ز يصءلانانلزألايصجا زا لألايصج  مزألايص  اضيم ي  راءلاتيكميوويتدذي م

 ء  ة مألايتق لألايءللا يمة مألايواذيتياصةيتد لمليلتللاي م يصءلاصنينيصء  ءلألاي صءاط لألاي يلاونآلاهاي اءلانانيصجغةبق.

 

 تياصةي_يص  ة مألايتق لألاي_ي تفاتلاتيصء  ءلألاي_يصءلاصنينيصءاط لألامة مألايواذيكلمات مفتاحية: املغسب _ 

Abstract 
The crime of money laundering is different in nature from other crimes. Whether it is national or 

international, it comes at the forefront of the newly -organized crimes with increasing activities. Such 
activities are  performed due to the successive development of information and communication, as well as 
means of transportation. As  a matter of fact, it has pushed several countries towards adopting a new strategy 
to tackle it. In addition, many local legislations have amended their criminal texts in attempt to accommodate 
the acts of this crime and to punish them by implementing the provisions and the measures of international 
conventions that abide by the framework of organized crime.  

Resolving the crime of money laundering requires studying its legal structure. It is ordered by the 
criminal text for the legally occurring of the crime, and this does not involve just the classic elements, but 
what may be included in the text of the initial conditions or presumed elements whether availability or 
failure affects the crime or not. This is what it is referred as the original crime or the supposed element. The 
resolution of the money laundering crime entangles one into many overwhelming problems.  Therefore, my 
focus is shifted towards examining the objective legal rules that govern the predicate offense for the money 
laundering crime so that it is in accordance with international and national laws, and with Moroccan law as 
well. 

Key words :  Morocco _  money-laundering _ predicate offence _ international conventions _ national 

law 

. 
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 املقدمة

ياززتل ألاجيظلتاز ايصكتمززاةي الانهززايصءلززانا قي تززاىيمة مززألايأبززة ي ززا لألايم تبزويمة مززألايواززذيتيززاصةيمة مززألايتظ لززألاي

ظ  زز ي   هزززايص  ة مزززألايتقززز لألاجيأ يأنيص خززز ظعي ززز ي مزززاليمة مزززألايواززذيتيزززاصةيظززز م  اي بززز ي زززة وويصءتدلززز ييززز يتلزززا ي

يصءزززةك يصجفأزززوضيصءزززت يظلزززا ي لززز يمة مزززألاي زززا لألاجي أنيظتدتزززذيي هزززاييدزززذيمة مزززألايوازززذيتيزززاصةجي  ززز يصء ا ززز صتيصءغيزززو 

"ي فزاري  ز اإي مةصيزقي ظيزابقيأ ي ز عاي تز ييز يصءفا زذي دلزعيي1صجفة  ألايصجةصليوا يا.ي ت ي ةميزايصءزظ عي لز يأنهزا

 ظفا اي ب ييتدتملتيأ يأياصةجي اص يت ي  ة لألاييظا ةويأ يويوييظا ةوجي صءت يظممذييدذيمة مألايواذيتياصة"يي

ء  ززةص  يتقز لألاجيممز يصء فزةد اتييز يم تبززويأنييووز يوازاطألايصجفيزا جيتئت زىيصء فززةد اتيمز يتظ زاين زا يياخز 

ص  ةص  يتق لألاي  يمذيص  ةص  يصءتايتتويأيا ي ل يقاخبهاجيم يخينيتة يمفةد اتيأبة يأنيص  ةص  يتق لألاي  ة مألاي

وازززذيتيزززاصةيظيزززةيأنيترزززانييدززز لويمززز يتا مزززألايتاززز يأةززز يص  زززةص  يص   يزززووي صجززز وويءؤليزززاصةجي تزززة يمفزززةد اتيأبزززة ي

 زززززيني تيززززاةين.ي  مايزززززايمززززانيص  ة مزززززألايتقزززز لألاي  ة مزززززألايواززززذيتيزززززاصةيت بززززتيتاميزززززاتيكملكززززألايخازززززةيصبزززززتملفيص  مزززز ي

 صء فةد اتجي ينيت  ابيص ختة جيت  ابيصج   جيت  ابيصجئت ر.

ظتضززأيأنيص  ة مززألايتقززز لألايتزز  ويخززاةيييما زززألاييزز يصءتاميزززاتيصءتززايتئت ززىيمززز يت ظلليززاجي ةززايتيزززةيصءززت يتززز ي

 ألايي يث راءلاتجيبتاقايملمايظت   ي اتاىيص  ةص  يتق لألايباوجيصء  اقيثت لمايء   ءألاجي دلعييايظ ةحيييما 

 م تبوبيصء  ءألايصءتايت يواذيتياصةيء يهايمة مألايأق لألاي يم تبويصء  ءألايتبة يكتءا.ي

امدززألايةززتصيصء ززاىييزز يظةمزز يةززتصي بززتملفي بزز يأ ززظابي  ظزز وجيأةميززاييززايظت  زز ي ززاإلوصلويصءالا ززلألايء   ءززألايمزز يير

ص  ةص  جيخلعيي يصء فزةد اتييز يت از ي اءتزةصيألاي ص خزا يمز يتيزة  يمزذيص  زةص  يصءتزايتزتويأ يلبزذييزاب جييمزايظي  يزاي

 صضخألايم ي  نييرامدألايواذيتياصةجيم يخينيني يو عيصء فةد اتيتبة يتدتةيتية  يواذيتياصةيملريخيني

 صييايظد ثيصبتملمايظاتجي  ويو عيث راءلاتيكماي افينة .ظرانييت وبيو عيص  ةص  يص   يوويملر.ي ةت

 إشكالية البحث

 ر ا جيةتصيصء مذي  راءلألا

"ييززز  يتززز كيوي بزززتملفي زززينيصءلزززاصنينيصء  ءلزززألاي صءاط لزززألايمززز يتد ظززز يثطزززاويصءلزززانا قيء  ة مزززألايتقززز لألاي لززز يييييييييي

 صءالا ألايصء  ءلألايجرامدألايواذيتياصةي"

 

 

                                                           
ص  2005_ محمد علً العرٌان، عملٌات ؼسل األموال والٌات مكافحتها، الدار الجامعٌة الجدٌدد  للشردر، اكسدكشدرٌة، ة عدة سدشة 1
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 فسطية البحث

ةززتصيصءظدززعيصن ملتززاييزز يمة ززلألايأنيصءتدزز ظاتي ث زرا تيصءتززايت ةخيززايص  ة مززألايتقزز لألايم ززالي األ ززا يظلزا ي

 ب ي بزتملفيص خاقزذيمز يصء فزةد اتيصء  ءلزألاي صءاط لزألايمز يتد ظز يثطزاويصءلزانا قيء  ة مزألايتقز لألاجي  يأنيةزتصيصءا ز ي

 صءلانانلألاي صءاصت لألا.يرايذي ل يوا ل يتياصةيتدلل ينتا يي يثمةصيلألايي يصء اخلألا

 أهمية املوطوع:

تقم يأةملألايصجا اىيم يب زاوويمة مزألايوازذيتيزاصةي يزايتئ فزوييز يأ زةصويصتتتزالظألاي صمتما لزألاي  لا زلألاجي

 بازز ةيأظاززاييززايتاتيززوييزز يصبأززوصقي ت ا ززعي ماززاليءيلامززذيصء  ءززألا.ي ةززايأيززةييهزز لييزز يميززألاجي تتتززاليصجيلرززذي صجزز   ي

ج امازززززألاي ياا زززززوي اءملزززززألاي زززززينيصجت زززززاي ينجي يززززز يميزززززألايأبزززززة يظازززززةي اءل ا زززززاتيصجازززززآلاه مألاي ززززز يطة ززززز ي بملءزززززوي مظززززز أيص

  اءغاذجي اإل امألاي ب يت كيوبي ل يناصةألايصج  ااتيصجاءلألا.ي

كمززززايتزززز كةيمة مززززألايواززززذيتيززززاصةي زززز ظاي مظزززز أيصء  صءززززألاي متما لززززألاجي اإل ززززامألاي بزززز يص ززززآلاه صميايصء  ززززا يصءالا زززز اي

ذيخززززاماصيء للززززا ي ا  ة مززززألايتقزززز لألايي اقززززفيايطة لززززاييغة ززززاجي  اءتززززاب يماززززة ي  اءيززززايمزززز ي يدا ءززززألاي  زززز امو.يكمززززايأنهززززايمفززززر

 صجيتم يم ويءل خ ي ويص   ةي صءاةو.ي

  اءتزززاب يمزززانيترامزززذيص  يزززاليصء  ءلزززألاي صءاط لزززألايمززز ييرامدزززألايص  ة مزززألايتقززز لألايةزززايتمززز يء ا لزززألايص  زززةص  يصءتزززايتزززتوي

 ا ظلألايصءتايتئ فيايمة مألايواذيتياصة.يأيا يتتووجي ةايم ينفسيصءاتهيت  يءآلكاويصء

 أهداف البحث

 ما ي يأة صفيصءظدعيي يث را تيصج ة خألاجي تتممذي األ ا يم :ي

 لوص ززززألايثطززززاويصءلززززانا قيصءزززز  ب ي صءززززاط اي ثت لمززززايء  ة مززززألايتقزززز لألاي  ة مززززألايواززززذيتيززززاصةي هزززز في

 صءاتافي ل يي  يص س ا يصءلاصنينيم ييرامدألايواذيتياصةي

 لوص زززززألايتزززززز كيوي تفاتلزززززاتيصء  ءلززززززألاي لزززززز يصء فزززززةد اتيصءاط لززززززألايمززززز يتظ ززززززاين ززززززا يتزززززانا قيي ززززززينييرامدززززززألاي

 ص  ة مألايتق لألاي  ة مألايواذيتياصة.ي

 ماززززز لريصءازززززا ي لززززز يأةززززز يصءمغزززززةصتيصءلانانلزززززألايصءتزززززايرازززززتغ يايوا زززززل يتيزززززاصةييززززز يبزززززملةي بزززززتملفي

 ألايتق لألاي  ة مألايواذيتياصةيص خاقذي ينيصء فةد اتيم يتد ظ يثطاويصءلانا قيء  ة م

 املىهجية

 ني  تمالي ل يصجلاو ألايصء ال ألايم يلوص ألايمة مألاييةكظزألايكية مزألايوازذيتيزاصةيويزوييمل ز .يمزت صيمانزهيلوص زألاي

صءلززانانيص   ززا قي   ززز ي متمززاىيكفل زززيني تمقززينيصءظززاخمينييززز يميزز يصء زززاصةةيثمةصيلززألايصء الظززألاييمزززذيمة مززألايصءة زززاوي ي

 لذيصجمزززاةجيمززززانيمة مززززألايوازززذيتيززززاصةي دقزززز يبتا تزززيايصجت زززز لوي صجئت فززززألايك او يزززايصءزززز  ب ي مانهززززايصءازززةتألاي لزززز ي زززز
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مة مززززألايي  مززززألاي  ززززا ةويء خزززز  لجيمتنهززززايتت  ززززةي  تمززززالي لزززز ييلاو ززززألاييةكظززززألايظتزززز صبذيم هززززاييززززايةززززايتززززاناني ط ززززاي ل بزززز ي

 تي لزززززألاجيل ني وفزززززاةيصءت زززززا نيصءزززززز  ب ي يلزززززاونجي اإل زززززامألاي بززززز يلوص ززززززألايتو زززززالي تتتزززززالظألاي صءالا زززززلألاي  متما لززززززألاي

  ثت لما.

   لوجي   تم يم يةتصيصجا اىي ل يءغألايتانانلألاييفتلألايي ي تفاتلاتيصء  ءلألاي صء فةد اتيصءاط لألايصج طةوي

جرامدززززألايوازززززذيتيزززززاصةجيخلزززززعيتزززز م  ايةزززززتبيصجتزززززالويصجت ززززز لوي بززززز يص ززززتئ ص ييتززززز  خاتيتانانلزززززألاي يفزززززاةل ييةتظ زززززألاي

ةا.ي د تبزويةزتصيص  انزةيةزايتلمزألاييازامألايأبزة يمز يةزتصيصجلزاةيألن زاي ز دا ةييلاو زألايصجفزاةل يصء  ءلزألايوازلاتياي  متز و 

  صءاط لألاجي ةتبيصجلاو ألاي ت م  اي ب يوق ي بتملماتيص خاق ألاي ينيصءلاصنين.

 ألحل ذلك ًفسض هرا املوطوع اعتماد مجموعة من املىاهج على الىحو التالي:

 هجيصءاقزفقيأ ا زويمز يةززتصيصء مزذيمز ي قزىيص  ة مززألايتقز لألايء زاةةويوازذيتيززاصةي:يظيز يصجززاملنىهج الوصنفي

ي يخلعييفيايياي ت اءلةيصجد لويءياجي  قىيكتءايصءلاصنينيصء  ءلألاي صءاط لألاي صءلاصنينيصجلاونألايتبة يصج طةوي

 ء مل يء ما اى.ءيا.ي صجةصليي ي ءايص تدااويصجاصوليصء  ملألايصءراملألايصءتايتمق  ايي يصءتد لذيص

:يتم ايي يبملةيةتصيصج هجي تفايوي تفقلايمذيص  اصنةيصءتايتتيا بييا اىيصءظدعي   صيي ياملىهج التحليلي

يفيا يص  ة مألايتق لألاي  ة مألايواذيتياصةجيخلعيتم زايوفزةخياي زةخايلتللزايوفزرذيظميزريبتاقزلآلاهاي اإل زامألاي بز ي

وي صضخألاي  زاي ألايء وص زألاييا زاىيصءظدزع.يكمزاي زل ايييما زألاييز يص  اصنةيصجدل ألاي هاجي  ءايي يأمذي   ا يقاو 

صء وص زززززاتي ت دزززززاثيصجت  لزززززألاي ما زززززاىيصءظدزززززعييمزززززذيصء وص زززززاتيصءتزززززالووي ززززز يصج  مزززززاتيصء  ءلزززززألايأ ييةصكزززززايت دزززززاثي

صء  ءلألاجي ت يتد ل ياي م ييا اىيصءظدعييمايتظينيء ايأنيصجا اىييدزذيصء وص زألايم ةت زويييما زألاييز يصجاص زل يصءتزاي

ظت زززيني لزززز يصء فزززةد اتيصء  ءلززززألاي صءاط لزززألاي ءتفززززاتي ء هزززاييزززز يميتززززينجيت بززز ي لزززز يصجازززتا يصء  ززززة جي  ءزززاييزززز يبززززملةي

 قززملحيتززانا قيتزز يأ ززةناي بزز ييرززاي يص   ززذيملززو.يأيززايص  يززألايصءمانلززألايملزز يتم ززاي تد لززذيصجلتاززلاتيصءلانانلززألاي لزز يأوضي

 اتيكظيوويتد يي يصجاصميألايصج ياءألايجرامدألايواذيتياصةيصءاصت ييمايتظينيء ايأظاايأنيصجا اىير ةت وي  راءل

ي يأمذي كةص ييا اىيصءظدعي تا ل يتا  تويصء  ملألاجيمانيي يصءاصمةي  ل ايأني  تمز يأظازايياملىهج املقازن:

صجززز هجيصجلزززاونجي تززز ي ززز صي ءزززاييززز يبزززملةيص تدازززاويمم زززألاييززز يصء فزززةد اتيتبزززة ي ي اتفزززآلاهاي مززز يخل لزززاتيصجا زززاىي

نآلاهزززاي اء فزززةد اتيأظازززاي اء فزززةد اتيصء  ءلزززألاييززز يأمزززذيصءاقزززاةي بززز يتزززاويصج  ايزززألاي صء مززز يمززز يصءتد لزززذي صء وص زززألاجي يلاو 

  صءاقاةيأظااي ب ينتا جيمغ اييا ا  اييدذيصءظدع.ي
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املحوز ألاول: الجسيمة ألاصلية بين ألاشلوب الحصسي و املطلق واملختلط في القاهون الدولي والقاهون 

 املقازن 

 ألاول: ألاشلوب الحصسي  في ثحدًد الجسيمة ألاصلية  الاثجاه

ظد ليةتصي تيابيص  ةص  يتق لألاي  ا صي ل يتياصةيصجتدت ألايي يمةص  يي ل ألاي يدز لوي لز ي ز لذيص ختزةجي

 يكيززةص  ي تيزززاويويزززويصجفززة ىي اجئززز وصتيأ يصجززز كةصتيصء ل لزززألاييززممل.ي م  زززويأنييزززايل نيةزززتبيص  ززةص  ي صءتزززايتزززتويأيزززا ي

ت بذيم ين زاقيتيزاصةيصجدزت ويواز ياجي ءزايأنهزايأيزاصةيويزوييفزة  ألا.ي نيز يأنيةزتصيصءتامزويرازيوي مز ييزاينتزهي  لزوي

صتفاتلززززززألايتيزززززز يصجتدزززززز ويجرامدززززززألاي تيززززززاويصءغيززززززوييفززززززة ىيمزززززز يصجئزززززز وصتي صجزززززز كةصتيصء ل لززززززألاجي  يأنيم اززززززفألاي مززززززاليةززززززتبي

أكزةبيمزز يصء زة فيصءتزايمانزهيأنزز صإجي يزاي ز ظوي تيزاوي اجئزز وصتي تفاتلزألاي  ز ةيتةكيرةزاي لز يمة مززألايصجئز وصتجيظيز ي

 صج كةصتيصء ل لألايي يأكاوي  ظلألايم ذيصجيتم يصء  ب يظية يةتصي تياوي  ية يختويصءت ايذي األياصةيصءتزايتتز وي  زو.ي

 ي1  اءتاب يمانيةتصيت  ابيأ ختة يأقظذييتيا زصجيبتاقاي   يايظةكاي ل يمة مألاي صخ و.

م يةتصيصءت لي  يأن ايني يو عيصء فةد اتيت بتي األ  ابيص ختة ي ءقز ي مفيايزويصجا ز جي م  زويأني فيوي

صء فززةد اتيصءتززايت بززتي هززتصيصءتامززوي يتدتززةيمة مززألايواززذيتيززاصةيملززريمزز يمة مززألاي تيززاويصءغيززوييفززة ىيمزز يصجئزز وصتي

 نمززاي  ززامألاي بزز يةززتبيص  ة مززألايتزز بذيييما ززألاييزز ي صجزز كةصتيصء ل لززألايكمززايمززانيص خززاةي  لززوي ززا لايمزز يصتفاتلززألايمل  ززاجي  

مزةص  يأبززة يوفزرذيظ  ا ززةييز ييرامدززألايةززتبيصء زاةةوييزز ييئت زىيي امززتةايثمةصيلززألاجي  ءزايتما ززلاييز ييززايت صوكتززوي

صءتايق وتيو  يصتفاتلألايمل  اي صءتاي   هيي يلص ةويص  ةص  يتقز لألاجيكمزايأءايزهيصءز  ةيي2 تفاتلاتيصء  ءلألايتبة  

  تءا.ييت اا 

جيصتئززت صينفززسيصجزز هجيمزز يي4 صجتززة  ي3  اءااززظألايء  فززةد اتيصءتززايت بززتي األ زز ابيص ختززة جينيزز يصجفززةىيصجغةبززق

 لا ززآلاه يص   ا لززألاجي  ءززاي دتززةي  دززألاييدزز لويء  ززةص  يتقزز لألاجيملزز ينزز يصءلززانانيصجتززة ييجرامدززألايواززذيتيززاصةي

وييفززززة  ألاجيممززز يناخلززززألايصءقززز جيمتن ززززاينيززز ي طظلززززايء  تززززا ي لززز ي  دززززألاييززز يص  ززززةص  يصءتزززايم تبززززوييتززز وصيءؤليززززاصةيصءغيززز

ص  ةص  ي اجلاونألاييصج  مألاي ةنىي كةةاجيأنيصجفةىيصجتة يت ي   يي ين اقيص  ة مألايتق لألايء فرذي  لصيأكبويي 

تصيص  ةص  يي يصجفةىيصجغةبقيصءتايت  يي يلص ةويص  ةص  يتق لألاجيءق يكمليصء فةد ينيت يص تبو صيأنوي اإل امألاي ب ية

صجدتاووجيمانيأظايي يص  ةص  يصج تا ي   هايم ي تفاتلاتيصء  ءلألايصءتايترانيصء  ءألايطةمايم هايم تبويمة مألايأق لألاي

 طظلايءلانانييرامدألايواذيتياصةيصء صبل .ييييي

                                                           
 .32، ص 2013_ أحمد ال دري، األحكام الموضوعٌة واكجرائٌة لجرٌمة ؼسل األموال، الة عة األولى، 1
_ وشقصد  ها اتفاقٌة األمم المتحد  لمكافحة الجرٌمة المشظمة ع ر الوةشٌة، واتفاقٌة األمم المتحد  لمكافحدة الفسداد، ومجموعدة العمدل 2

 المالً،  اكضافة إلى اتفاقٌة المجلس األورو ً حول ؼسٌل األموال. 
 المؽر ً لمكافحة ؼسل األموال 43.05من قاشون  574.2_  الفصل 3
 لمكافحة ؼسل األموال  2002لسشة  80_ الماد  الثاشٌة من القاشون المصري رقم 4
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تززز ىي ووزز يمزززذي ءززاجيمزززتني  زززراءلألايت زز ابيص ختزززة يتقمززز يمزز يأنهزززايختزززوي ءززايص تمززز تي زززاجفيا يصءاص زز يمتنهزززاي

ييما ززززألاييزززز يص  ززززةص  ييبتاقززززايصجاززززتد كألاي ص   ظزززز ويبززززاوجيصءزززز  يصءامززززة ي  ة مززززألايواززززذيتيززززاصةجييمززززايراززززت   ي

 لوصمياي م يصءلا مألايم يمذي خ ألايظياوةاجيتيةيصءت يظلتا اي تظاىييااطةيمفةد لألايءت  ظذيصءلانانجي يايظاتجي  هاي

 ولابيصء  يصءلانا قيصج طة.يي يطاةيصءاتهي ص تفالويص   اويم ي تهيصوترابيص  ة مألايي ي

 الاثجاه الثاوي: ألاشلوب املطلق في ثحدًد الجسائم ألاصلية 

 ئزملفيت ز ابيص ختززة جيمانزويظزز بذيمز ين زاقيت زز ابيصج  ز يتيززة  يوازذيتيزاصةيصجتدتزز ألاييز يص  ة مززألاي

 ل ززززألايأ ي  زززز ي  دززززألايوفززززرذي ززززا جي داززززموي ززززاج   ي  ززززآلاه صموييتدتززززملتيص  ة مززززألاي تززززفألاي ايززززألايل نيصنتلززززا يمززززةص  يي

 ا تمززالبي لز ييظزز أيصءتيزة  يصءقلزز يجئت زىيتم ززاةيي1ختزة ألاجي دلزعيظازز يمامزألايأ ززراةيص  ة مزألايكلفمززايمانزهيطظل آلاهزا

 صج تبوويم يخق يتم اةيصءغيوييفة  ألايي يم اظاتي م ذيأ ييئاءفات.

أ ززراةيص  ة مززألايكلفمززايظتميززريةززتصيت زز ابي تا ززل ي صضززأيء  ززاقيص  ة مززألايتقزز لألاجي دلززعيظازز يمامززألايقززاوي  

مانزززهيطظل آلاهزززاجي م  زززويأنيأ يمة مزززألايب فزززهي وص ةزززايأيزززاصةي  ة لزززألاييظا زززةويأ يويزززوييظا زززةوجيوازززل ألايأ يب يزززووجيترزززاني

يدزززذيتلزززا يمة مزززألايوازززذيتيزززاصةيمززز يخاءزززألاي ولينلزززألايواززز يا.ي يززز يصج لزززاةيصءلزززاةيأنيةزززتصي تيزززابيأ يةزززتصيت ززز ابييززز ي

 متيء   اويي ي  تفالويي ي ا  صتيص  ة مألايأظايمانيناىيةتبيتبيوو.ت اءلةيصءف اءألايصءتايمغ  يمذيصج ا

ي يصء فةد اتيصءتايأبتتي هتصيصءتاموجيني يصء فةد يصءفة س اي   ظا قجي يةم لآلاه يم ي ءايصتفاتلزألاييي زسي

تيززاصةي ز ي مما ززألايأ و  زايصجات زألاي ا أوص ززظاولجيم لز ينز يصء فززةد يصءفة سز ايمزز يتانانزويص   زا قي لزز يأنيمة مزألايوازذي

صء اززززيلذي يملزززز يصءا ززززا ذي صءتبوظززززةيصءرززززا بيألقززززذييزززز يتقززززاةيأ يصءزززز بذيصءززززت ير ززززالي فا زززز وي  ة لززززألاييظا ززززةويأ يويززززوي

 ي2يظا ةوجيظرانييت وبيصوترابيم اظألايأ يم دألا.

صءلزاناني تي ويث اووي ب يأنزويووز يتظ زايصجفزةىيصءفة سز ايصءتيزة  يصءقلز يألقزذيوازذيتيزاصةجي  يأنزويأ لزلي لز ي

-222صءت يظية يواذيتياصةيصجتدت ألايي ي تياويويويصجفة ىيم يصجئ وصتي صج كةصتيصء ل لألايطظلايجامانيصجزاصلي

ي يصءلانانيص   ا قيصءفة س اجي  ءايتت ي  تمةصويمز يصءلاص ز يثمةص لزألايصجتميزروي ص  اقزألاي مرامدزألايي38-222 ب يي34

يز يتزانانيصجاز ةويص   ا لزألايصءفة سز ايصجت  لزألايي33-607 بز يي26-607ايمز يصجزاصليةتصيصء اىيي يص  ةص  ي صج تزا ي   هز

  اجتاو ألايم ييالوي تياويويويصجفة ىيم يصجئ وصتجي بتاقاي مةص يصءتفت شيأك ا يصء لذجيتم ظ يص خةص ألايصء  ة ألا.ي

يززززاصةي صجتدتزززز ألاييزززز ي  اإل ززززامألاي بزززز ي ءززززايخززززام يصجفززززةىيصءفة سزززز اي لزززز يصء لا ززززألايصجفزززز لويمزززز يمة مززززألايواززززذيت 

ظززززاو ي   مززززايصء لا ززززألاي لزززز يمة مززززألايواززززذيتيززززاصةيي750.000 زززز اصتي وةصيززززألايتزززز وةايي10مززززةص  يصجئزززز وصتي اءسزززز  يجزززز وي

 ظاو .ي375.000صجتدت ألايي يم اظألايأ يم دألايم يقاوتهايصء ايألاي  يصءس  يج ويبمسي  اصتي وةصيألايياءلألايت وةاي

                                                           
   45ص .الر اة -، مة عة األمشٌة2014_ حسن أدرٌ لة، مكافحة ؼسل األموال  ٌن التررٌع والتة ٌق، ة عة  1
 من القاشون الجشائً الفرشسً 324-1_ اشظر الماد   2
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 تبزززويمة مزززألايوازززذيتيزززاصةي ءزززايصءف زززذيصءزززت يظةيزززقي بززز ي بفزززا يأ ينفزززسيتيزززةيص تمززز بيصجفزززةىي  زززظا قي  ززز يايص

تدا ززذيأ ينلززذييمت رززاتييتزز وةاي فززاري مةصيززقجيخلززعيءزز يظميززريصجفززةىي  ززظا قي ززينينززاىيص  ة مززألايصءتززايم تبززوييتزز وصي

ويصجفزززةىي  ة مزززألايوازززذيتيزززاصةجييمزززمملي زززتءاي ايتلزززازيت ززز ابيأ يصجززز هجيصج  ززز يمززز يتد ظززز يص  زززةص  يتقززز لألا.ي ءلززز يتظ ززز

 اإل امألاي بز يتزانانييرامدزألايوازذيي1  ظا قيةتصيصءتاموي   يي ا  تويءغاذيتياصةيوفرذي ا يم يصءلانانيص   ا قج

 ي2تياصةي تما ذيثوةاب.

 زززززاءةماىي بززززز يصتفاتلزززززألاييي زززززسيأ و  زززززاينيززززز ةايتززززز يتازززززم هينفزززززسيصءتامزززززوي ا زززززاحجي  ءزززززايمززززز يم ة فيزززززايء  ة مزززززألاي

ءزتءايظلتاز ايصءلزاةيأنييي3 مألايتاتجي  هاي ا  صتيت يتتظذييدملي  ة مألايواذيتياصة.تق لألاجيخلعيص تبوتهايمذيمة 

صءززز  ةيت و  لزززألايواءظزززاييزززايص تمززز تي خززز ويصءتامزززويمززز يتد ظززز يص  زززةص  يتقززز لألاجيص تمزززالصي لززز ي مايلزززألايصءتيزززة  ي  ززز  ي

 زا  يمز يتيزاصةييدزذيبتاقايأنينفسيةتصيصءتامويصتئتبيصجفزةىيصءظ  لرزقيأظازاجيخلزعي، ختةةايم يمةص  يي ل ألا

مة مززألايصءغاززذي ززينيأنيترززانييتدتزز ألاييزز يم اظززألايأ يم دززألايأ ييئاءفززألا.ي  ءززاي ا ززتئ صيوييتزز  أيصءافززاريثمةصيززقي

 ي4م ظيوصي  يص  ةص  يتق لألاجي صءت يظفل يمذيأناصىيص  ةص  .

دزألايمزةص  يوازذيظتضأييز يبزملةييزاي زظ يأنيت ز ابيصج  ز يمز يتد ظز يص  زةص  يتقز لألايأكفزويم اءلزألايمز ييرام

تياصةجيمانويرفمذيتية  يممل يتيزاصةيصجت تلزألاييز يأظزألايمة مزألايوغزعيصء  زةي ز ينا يزاي يز  يب اوتهزاجي  ي ا تمزالي

ةززتصيصءتامززويتظلززليمززذيص  ززةص  يي  لززألاي مرامدززألايتيززاصةيصء ا زز ويي هززاجي ةززاييززايظدلزز يياصميززألاي م اءلززألاي ززاي ألايجاصميززألاي

 مةص  يواذيتياصة.

جينة يي يميت اجيأنيص تماليصء  ةيءؤل  ابيصج  ز يمز يتد ظز يص  زةص  يتقز لألاجيأيزةيظلزقييز ي اإل امألاي ب ي ءا

صءززز باةيمززز يييما زززألاييززز يث زززراءلاتيمززز ي ززز نييرامدزززألايوازززلذيتيزززاصةجيبتاقزززاي  ززز يايتةتقزززةيص  زززةص  يتقززز لألايمززز ي

 ل ءألاجي  ت يواذيتياصةيصجتدتذيي هايم يل ءألايأبة .

 ملختلط  في ثحدًد الجسائم ألاصلية الاثجاه الثالث : ألاشلوب ا

ظيمززز يةزززتصي تيزززابييزززاي زززيني تيزززابيت ةي صءمزززا قجيخلزززعيظ بزززتي  زززاىيي زززينييززز يص  زززةص  يل نيتد ظززز ييراناتزززويأ ي

كتد ظزز يص   اظززاتيوفززرذي ززا جي مزز ينفززسيصءاتززهيختزةيو ززعيص  ززةص  يتبززة ي تيززة  ي م لززألايصءغاززذيصءتززايي5يدتا اتزوج

                                                           
 قاشون الجشائً االس اشً من ال 301- 1_اشظر الماد   1
 أ رٌل،  رؤن مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اكرهاب. 28 تارٌخ  10/2010_ اشظر الماد  الثاشٌة من القاشون االس اشً رقم  2
_ اشظر الفقر  الخامسة من الماد  األولى مدن اتفاقٌدة مجلدس أورو دا  ردؤن ؼسدل وتعقدب ومصدادر  العائددات المتؤتٌدة مدن الجرٌمدة  3

    مدٌشة ستراس ورغ  فرشسا 1990شوش ر  8 رمة فً الم
 لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اكرهاب.  2017س تم ر  19الماد  الثاشٌة من القاشون ال لجٌكً   4
 _ حسب المررع الجشائً المؽر ً فإن الجرائم  تقسم  إلى جشاٌات أو جشح تؤدٌ ٌة أو جشح ض ةٌة أو مخالفات. 5

_ الجشاٌة هً الجرٌمة التً تكون عقو تهدا اكعددام، السدجن المإ دد، السدجن المإقدت مدن خمدس سدشوات إلدى ثاثدٌن سدشة، اكقامدة     

 اكج ارٌة، التجرٌد من الحقوق الوةشٌة.

 _ الجشحة التؤدٌ ٌة هً الجرٌمة التً تكون عقو تها  الح س الذي ٌزٌد حده األقصى عن سشتٌن       

 جشحة الض ةٌة هً الجرٌمة التً تكون عقو تها الح س حده األقصى سشتان أو أقل أو  ؽرامة تزٌد عن مائتٌن درهم._ ال      
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 م  ززويأنهززايم تمزز ي لزز يت زز ابيصج  زز يتيززابينززاىيي ززينييزز يص  ززةص  ييمززذيص   اظززاتجيي1 هززا.تلزز ي لزز يتيززاصةيصجتدتزز ألايي

مت تبويأ يأياصةيقالوويي يأ يم اظألايأياصةيويوييفة  ألايتئا يءلانانيواذيتياصةجي ي يميألايأبة يم تم يأظازايي

يززاصةيمزز ي طاوةززاي  ي  صيم  زز يت ز ابيص ختززة يتيززابيو ززعيص  ززةص  يتبززة ييمززذيص  زز ذي صءتززاي يتلززا يمة مززألايواززذيت 

 ي2تيةي ظ عيص  ةص  ي ل ي  لذيص ختة.

يزز ي تفاتلززاتيصء  ءلززألايصءتززايأكزز تي لزز يةززتصيصءتامززوجيصتفاتلززألاي ززاءيويايجرامدززألايص  ة مززألايصج  مززألاي بززويصءاط لززألاجي

أنيمزززذيخلزززعيخةقزززهي لززز يخزززعيصءززز  ةيتطزززةصفييززز يأمزززذيتد ظززز يص  زززةص  يتقززز لألايص   يزززوويوفزززرذي زززا جي لززز يص تظزززاوي

ب يززوويخاززةيةزززتبي مة مزززألا  ت ظيززو مة مززألايب يززوويظيززةيأنيتزز بذي ا ززز صتهايمزز ي طززاويمة مززألايوازززذيتيززاصةجي  لتزز 

 تلذ   ج و ص خة ألا ي  صءتا   ا خةيان   لو ظماو يم ي طاويمما ألاي مةصيلألايي  مألاير اتة  تفاتلألاجيةاي  اإي مةصيق

مت بذيم ين اقيواذيتياصةيمذي ا ز صتي فزاري مةصيزقيظتزامةي لز يةزتبيصءفزة ر.يي3أ  . و لا ألا   اصتيأ  أوب    

 ي4 اإل امألاي ب يختةيو عيص  ةص  يتبة جي تية  يصءغاذيصءت يظل ي ل يصجتدتملتيي ها.

مزززز يتبيززززوينملخزززز يأنيصبززززتملفيصء فززززةد اتيمزززز يص تمززززالييفيززززا ي صضززززأي  ززززايذيء  ة مززززألايتقزززز لألاجيظزززز م يوغا ززززل ي

صءظدعي  يصج امتي صءمغةصتيصءلانانلألايم ي ز ني م لزاته يصجت  لزألايوغازذيتيزاصةجيممزايم تبزوي خز صةايمة مزألايتياصةي ب ي

 أق لألاي  ة مألايواذيتياصةي  ا ي ل يأخ يت اءلةجي يم تبويتبة يكتءاي  ا يأظااي ل يأخ يت اءلة.

اب يت ي م هي ل يو  يةزتبيصءمغزةصتجي  ءزايكمايتي ويث اوويم يةتصيصجلا ي ب يأنيتاقلاتيييما ألايصء مذيصج

 تاقززلألايصءزز  ةيصجفززاوكألايبتاقززايصج تمزز وي لزز يت زز ابيص ختززة جي لوصجيو ززعيص  ززةص  يصجيمززألاي ص   يززوويصءتززايظرززاني

 يدتاءياييدذيصءغاذ.ي

 بزز يتلة ززةييفززأوإيءتاقززلاتيصء مززذيصجززاب يج  لززألايصءفززةقيت  ززريي2007 مزز يةززتصيثطززاويبازز يصجغززةبيمزز ي زز ألاي

ماةي مة للززززاجي خلززززعيأ ززززاويةززززتصيصءتلة ززززةي بزززز يأنيتززززانانييرامدززززألايواززززذيتيززززاصةيصجغةبززززقير تمزززز يت زززز ابيص ختززززة جي  زززز

  ززتءاي مظزززهي زززة ووييمل مززألاي ززز ليص  زززةص  يتقزز لألايصجدتزززاووي صءا زززالويمزز ي ززز لةاجييززز يأمززذيمغ لزززهيمملززز يص  زززةص  ي

صجغةبزقيصكزةيةزتصيصءتلة زةييز ي ز ليص  زةص  يتقز لألايي  اءف ذيمل ي   يصجفزةىي5تق لألايصجيمألايم ييرامدألايواذيتياصة.

                                                                                                                                                                                     
درهدم. أشظدر  1200إلدى  30_ المخالفات هً الجرائم التً ٌعاقب علٌهدا القداشون  االعتقدال لمدد  تقدل عدن ردهر والؽرامدة مدن       

 لجشائً المؽر ً.من القاشون ا 18و  17و  16و  111الفصول 
_ عدشان العدوشً، جرٌمدة ؼسدٌل األمدوال : المفهدوم والخصوصدٌة، مشردورات مجلدة العلدوم القاشوشٌدة، العددد األول، مة عدة األمشٌدة 1

            153، ص  2015
 .52_ أحمد ال دري، األحكام الموضوعٌة واكجرائٌة لجرٌمة ؼسل األموال، م س، ص 2
   الٌرمو. لخامسة من اتفاقٌة األمم المتحد  لمكافحة الجرٌمة المشظمة_ اشظر الماد  الثاشٌة وا3
 من شفس االتفاقٌة . 23و  6_ اشظر المواد 4
_ تقرٌر التقٌٌم المرترك حدول مكافحدة ؼسدل األمدوال ومكافحدة اكرهداب لمجموعدة العمدل المدالً، مشةقدة الردرق األوسدة وردمال 5

  http://www.menafatf.orgً للمجموعة  الموقع االلكتروش 02/11/2007إفرٌقٌا فً 

http://www.menafatf.org/
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ي24ء فزمذي  دزألاييا ز ألاييز يص  زةص  يصءتزايأ قزهي هزايييما زألايصء مزذيصجزاب يءتتزذي بز يي1ي13-10 مامةيصءلانانيوتز ي

 2مة مألايأق لألايو  يايمانهي  لةاي ظ ألايملر.ي

 زاص يمانزهيم اظزألايأ م دزألايأ ييئاءفزألاجييي-يت ويصجزاةيصءغيزوييفزة ىي-ظمق يصءلاةيم يتبيويأنيص  ة مألايتق لألا

 زز ي مما ززألايصجدززةإيت ةيء ا اززذيخ لززاتيصءف ززذيثمةصيززقيصءززت يظاتجززايوغاززذيتيززاصةجيمية مززألايواززذيتيززاصةين ليززألاي

ءيزاجي  يأنيييأوتظألاي  يص  ة مزألايت بز جي يزخلذيأنيمة مزألايوازذيتيزاصةيمة مزألاييازتل ألاي ءيزايأومانهزاي  لا اتهزايصجلزةوو

ايصءززت يظللميززاجيةززايصءززةك يصجفأززوضجيأ يص  ة مززألايتقزز لألايصءتززايتئ ززىي  هززاييززاةيويززوييفززة ىيةززاييدززذيصءفززةريت ا زز 

 3مة مألايواذيتياصة.

 املحوز الثاوي: إلاشكاالت املسثبطة بالجسائم ألاصلية

تقززز لألا.يكمزززايوأظ زززاي زززا لاجيمزززانيمة مزززألايوازززذيتيزززاصةي يتقتمزززذي  ي للزززا يصءزززةك يصجفأزززوضيصجتممزززذيمززز يص  ة مزززألاي

ت ززةحيةززتبيتبيززووي  ززرا تي  ظزز وجيأ ءيززاييازز ءألايثكظززاتجيبتاقززايمزز يخاءززألاي زز  يتدة ززايصءزز  ا يصء مايلززألاي زز ةاي

 أ يم يخاءألايص خق ي اءبوص وي ل ييةتقبهايأ م يخاءألاي ماويصجآلاه .يي4ي يتظذيصء لا ألايصء ايألاجيأ يم يخاءألايخف يصءفراظألاج

ألايواذيتيزاصةي ي يرانلزألاييتاو زألايصءصز  يصءزت يصوتقبهزاجيأ يأنيةتبيص خا تيت م  ايء  ااؤةي  يتدل يمة م

ةتززويص  ة مززألاي يتتدلزز ي  ي  صيقزز ويخقزز يتاززا قيظزز ظ يصءفا ززذييةتقززةيص  ة مززألايتقزز لألاي ي ييززاييززخألاي  زز  الي لزز ي

 ص خق ي اءبوص ويم يص  ة مألايتق لألايء فقيتلا يمة مألايواذيتياصةيم يخ يش  يآبةي 

                                                           
المتعلدق  تؽٌٌدر  13.10(  تشفٌدذ القداشون رقدم 2011ٌشداٌر 20)1432من صدفر  15صادر فً  1.11.02_ الظهٌر الررٌؾ رقم 1

 26)  1382مدن جمدادا ارخدر   28 تدارٌخ  1.59.413وتتمٌم مجموعدة القداشون الجشدائً المصدادق علٌدظ  دالظهٌر الردرٌؾ رقدم 

مدن  25 تدارٌخ 1.02.255المتعلق  المسدةر  الجشائٌدة الصدادر  تشفٌدذ الظهٌدر الردرٌؾ رقدم  22.01( والقاشون رقم 1962شوفم ر 

المتعلددق  مكافحددة ؼسددل األمددوال الصددادر  تشفٌددذ الظهٌددر الرددرٌؾ رقددم  43.05( ، والقدداشون رقددم 2002أكتددو ر  3)  1423رجددب 

)  1432صدفر  19 تدارٌخ  5911(، الجرٌدد  الرسدمٌة، عددد 2007أ رٌدل  17)  1428مدن ر ٌدع األول،  28 تارٌخ  1.07.79

 .196( ص 2011ٌشاٌر  24
خٌاشة األماشة، االشتماء إلى عصا ة مشظمة أشرئت أو وجدت للقٌدام  إعدداد أو ارتكداب فعدل إرهدا ً _ الجرائم األصلٌة المضافة هً: 2

 ٌة، االستؽال الجشسً، الشصب، الجرائم التدً تمدس  الملكٌدة الصدشاعٌة، الجدرائم التدً تمدس  حقدوق المإلدؾ والحقدوق أو أفعال إرها

المجاور ، إخفاء أرٌاء متحصلة من جشاٌة أو جشحة، الجرائم المرتك دة ضدد ال ٌئدة، القتدل العمددي أو العشدؾ أو اكٌدذاء العمددي، القتدل 

مددي، السدرقة واشتدزاع األمدوال، تهرٌدب ال ضدائع، الؽدب فدً ال ضدائع وفدً المدواد الؽذائٌدة، التزٌٌدؾ العمدي أو العشؾ أو اكٌذاء الع

والتزوٌر واشتحال الوظائؾ أو األلقاب أو األسماء أو استعمالها  دون حق، تحوٌل الةائرات أو السفن أو أٌة وسٌلة أخرا من وسدائل 

أو ال حرٌة أو ال رٌة أو تعٌٌب أو تخرٌب أو إتاؾ وسائل االتصال، الحصول أثشداء الشقل أو إتافها أو إتاؾ مشرآت الماحة الجوٌة 

مزاولددة مهشددة أو القٌددام  مهمددة علددى معلومددات متمٌددز  واسددتخدامها كشجدداز عملٌددة أو أكثددر فددً السددوق، المددس  ددشظم المعالجددة ارلٌددة 

 MO/2011-2990، رقم اكٌداع القداشوشً، 2011ة عة  ،2010تقرٌر وحد  معالجة المعلومات المالٌة المؽر ٌة، سشة للمعةٌات. 

 . http://www.utrf.gov.maالموقع الرسمً للوحد ،  10ص 
 136. ص 2014_ ع د الفتاح  ٌومً حجازي، جرٌمة ؼسل األموال  ٌن الوسائة االلكتروشٌة وشصوص التررٌع، الة عة االولى 3
حفظ الركاٌة هو أمر تصدره الشٌا ة العامة  صفتها سلةة اتهام، ٌتمثل فً عدم تحرٌك الدعوا العمومٌة لمجموعة من _ مقرر 4

األس اب، أهمها اشعدام الدلٌل، او أن األمر ٌتعلق  اختصاص القضاء المدشً ولٌس الزجري. راجع ال اب الثاشً من الكتاب التمهٌدي 
 وما ٌلٌها.  2، الماد  لقشون المسةر  الجشائٌة المؽر ٌة

http://www.utrf.gov.ma/
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تميززويص  ة مزألايتقزز لألاي  زراءلألايأبززة يتت  ز ي اء  ززاقيثت لمزايء  ة مززألاجيم  ز يايتةتقززةيي اإل زامألاي بز ييززاي زظ ج

ص  ة مزززألايتقززز لألايمززز يل ءزززألاييزززاجي مة مزززألايوازززذيتيزززاصةيمززز يل ءزززألايأبزززة جيجززز يظ  لززز ي بتتزززا  ييززز يميزززألايأبزززة يظ زززةحي

:يةذيظ ا يتدل يمة مألايواذيي  راةيصتداليقفألايص  ا قيم يص  ة مألايتق لألاي مة مألايواذيتياصةيصء ااؤ تيصءتاءلألا

تيزاصةيأنيظرززانييةتقبهززايةززايويزويص  ززا قييةتقززةيص  ة مززألايتقز لألاي يأ يأنززويظيززازيأنيظرززانيص  زا قيمزز يص  ة مززألايتقزز لألاي

 ةاينفاويص  ا قيم يمة مألايواذيتياصة .ي

 أوال: إشكاليات إلاثبات في الجسيمة ألاصلية

قيظ غز يص خز ظعي ز ي  زراءلألايثكظزاتجي  اءتزاب يمزانيأومزانيمة مزألاي نيتلا يص  ة مألايتق لألاي كظاتهاي دقز يتازا 

وازززذيتيزززاصةية زززايترزززانييتراي زززألا.يءقززز يث زززراةيظ زززةحي  ززز ياي يظتزززامةيخقززز يظززز ظ يص  ة مزززألايتقززز لألايمززز ينفزززسيصءاتزززهي

 صءت يتتاو يملويصءا  اتيصجئتتألايتياصةيصجفراإيم ييفة  لآلاها.يي

هيصجدقمزألاي ززاءبوص ويمز يص  ة مززألايتقزز لألاييتز ويتيززاصة يةزذيتاتفززقي هززتصيكمزايظ يززةيث زراةيمزز يخاءزألاييززاي  صيتازز

 مة مألايواذيتياصة يأ يأنويي يصءاة و يأنيتت ويصجدقمألايخق ي اتي اإللصنألايم يص  ة مألايتق لألاي 

يتززز  يصتفاتلززززألايتيزززز يصجتدززز ويجرامدززززألاي تيززززاويويززززويصجفزززة ىيمزززز يصجئزززز وصتي صجزززز كةصتيصء ل لزززألاينيزززز ةايمزززز يصءفلززززةو

 لزز يأنززوي"ظيززازي  ززت  ةييزز يصء ززة فيصءاصت لززألايصجا ززا لألاي لزز يصء  زز يأ يصء لززألايأ يصءلتزز يي1صءماءمززألاييزز يصجززالويصءماءمززألاي

 م  ويأنيصتفاتلألايمل  زايأمزازتيياز ءألايي2ي يةتبيصجالو".يي1صج  ابيءلرانيوك ايي يص  ةص  يصج تا ي   هايم يصءفلةوي

ل يتلءزززززألايص   ا لزززززألاجي ص تبزززززوتيأنيتزززززاصمةيصء  ززززز يأ يصء لزززززألايي زززززاألياصةيصءغيزززززويصءتم زززززهييززززز يص  ة مزززززألايتقززززز لألاي ززززز يطة ززززز يتللززززز

يفة  ألاي   يصءص  يصءت يظ مقيأخ يت ف ألايثمةصيلألايصءازاءفألايصءزتكةيلءزلمليماملزاي قزاووييز يقزاويصءف زذيصجزال ي

 3ءللا يمة مألايواذيتياصة.

ج  مزززألاي بزززويصءاط لززألاجيص ينتزززهيمززز يصءفلزززةوينفززسي تيزززابي زززاوتي  لززويصتفاتلزززألايتيززز يصجتدززز ويجرامدززألايص  ة مزززألايص

تبيزززووييززز يصجزززالويصءاال زززألاي لززز يأنزززوي"يرازززت ةي لززز ي  تزززةيصء  ززز يأ يصءلتززز يأ يصءغزززةضيصءزززت يظ زززا يتزززاصمةبيمززز يأ يمزززة ي

ي يةتبيصجالويي يصجملوااتيصءاصت لألايصجا ا لألا".ي م  زويأنيمة مزألايوازذيتيزاصةيتلزا يملزري لز يي1يظينيم يصءفلةوي

 4 نيتياصةيصجةصليوا ياييت وةايمة مألايي يص  ةص  يتق لألايل نيص خامألاي ب يصكظاتهاي دق يتاا ق.ي   يص  ا قي 

                                                           
 _  الماد  الثالثة من اتفاقٌة األمم المتحد  لمكافحة االتجار فً المخدرات والمإثرات العقلٌة1
و الرجوع إلى الماد  المذكور  فان من  ٌن هذه الجرائم جرٌمة تحوٌل األموال أو شقلها مع العلم  ؤشها مستمد  مدن أٌدة جرٌمدة أو مدن 2

علٌها فً هذه الفقر ، أو إخفاء أو تموٌظ حقٌقة األموال وما إلى ذلك من األفعال التً تدخل فً دائر  جرٌمة ؼسل الجرائم المشصوص 

 األموال،
3
 _CESAR MARTINEZ, Julio, El delito de blanqueo de capitales, Tesis doctoral, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 2017, p. 98. 
 _ املادة السادسة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.4
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أيزززايملمزززايظئززز يصءلزززانانيصجلزززاونيءززز يتاضزززأيمفزززةد اتيمزززذييززز يمة ازززاي ص زززظانلاي صءا ظزززاتيصجتدززز ويتية قلزززألاي ي

ألايص   ءلزألاي زيني كظزاتيص  ة مزألايتقز لألاي تلزا يصجانلايم ييلتالاتيتانانهايصجت   ي مرامدألايمة مألايوازذيتيزاصةيصء ملتز

مة مألايواذيتياصة.ي  يأني مآلاهالصتيصءلاا لألايءيتبيصء  ةيصتئتتيتامياتييئت فألايم ي كظاتيص  ة مزألايتقز لألاي زيني

 صءتلل ي اء  ي صءتا  يم يتفايوب.

مزز يص  ة مززألايتقززز لألاي يب زز يصءلاززا يصءفة سزز ايمزز يصءلازززاظايصجت  لززألاي ية مززألايواززذيتيززاصةيأنيص خقززز ي ززاءبوص وي

ظاتزىيتلززا يمة مززألايوازذيتيززاصةجي ززاص يمانزهيةززتبيصءبززوص وييةتقززاوي لز يصنتفززا يصجازز  ءلألايمزاإلكةصبيأ ي زز  ي  ززاليصءازز ي

كماي يظ كةي ل يتلا يمة مألايواذيتياصةيأنيظرانيصءفا ذيم يص  ة مزألايتقز لألاييييزا يأ يي1يص   ا قيأ يتلال يصء  ا .

يتزام يأ يءزز يتلزز  ي ززرا يأ ا ززايمزز يصجا ززاىي ءزز يتدززذي بزز يصءلاززا .ي ينفززسيصءءزز ا ي  صيقزز ويخقزز ي ززاءبوص ويمزز يص  ة مززألاي

 2يترا ويأ ي   يكفاظآلاها.   يتامةيتلءألاي ل يصو  تق لألايصجظ اي ل ينفقيصءفا ذيصوترا ويصءف ذيأ 

أنيمة مزألايوازذيتيزاصةيي3 هتصيص  تا يتاهييدقمألايصءز لعيصءفة ازلألايمز يتازلألايتت  ز ي زاءآلاهةبيصءازة عاج

يزز يي324.1مة مزألايياززتل ألاي ز يص  ة مززألايتقز لألاجي أنهززاي يتئاز يءؤلخرززا يصج  مزألايء لززانانيصءازة عاجي  تظززاويأنيصجزالوي

ءززز سي زززةطايأنيترزززاني مزززةص صتيص  ة مزززألايتقززز لألايتززز ي ززز أتييززز يتظزززذجيأ يتززز ييصءلزززانانيص   زززا قيصءفة سززز ايتززز  ي لززز يأنزززو

خقززز يقزززالوي اإللصنزززألايمززز يمة مزززألايأ يم دزززألايء ختزززاةي لززز يتيزززاصةيصءتزززايتززز يواززز ياجي  نمزززايظقفزززقيتزززامةيصجدقمزززألايء   اقزززةي

 ي4صءترا الألايء  ة مألايتق لألا.

أني كظزززاتيص  ة مزززألايتقززز لألايي5ذيتيزززاصة لززز ينفزززسيصءززز هجييتازززهيصجدقمزززألايصء  لزززايت زززظانلألايمززز ينازءزززألايتت  ززز يوغاززز

  خرززززا يتاززززا لألاييزززز ي زززز نويأنيظدززززاةيل نيتلززززا يمة مززززألايواززززذيتيززززاصة.ي   لززززويمانززززوييزززز ييتمزززز ويتبززززتيو ززززيني  تظززززاوي

صء ززززة في تلءززززألايصجاززززتئ يألايصءتززززايت  ززززسي  ة مززززألايواززززذيتيززززاصةجيمززززت صيصتت  ززززهيصجدقمززززألايأنيصجززززآلاه يتزززز يتززززا يوازززز اإي

                                                           
 .36_ أمحد البدري، األحكام املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، م س، ص 1
ة، يف عصر العوملة، اععقد ككيية الرريعة والقاعون، عظ م م ن _ غنام حممد غنام، مكافحة ظاهرة غسل األموال يف عصر العوملة، حبث مقدم إىل مؤمتر الوقاية من اجلرمي2

 .62، الكتاب الثاين، ص 1002مايو  8إىل  3طرف جامعة اإلمارات العركية املتحدة وأكادميية عايف العركية ليعيوم األمنية من 
غس ل األم وال، ف ان املر رع الفرعس رب يعتربه ا م ن ك   اجل رائم األق يية لقي ام  _ خبالف املررع املغريب ال يي   يعت رب جرمي ة الت  رب ال  ريمي كأرمي ة أق يية لقي ام جرمي ة3

 جرمية غسل األموال، وكدي رب أن تكوذ كيلك  عتماد املررع الفرعسرب األسيوب املختيط لقيام اجلرائم األقيية.
-http://www.etudesمدؤخوذ مدن موقدع   07-82977، رقدم 2008ف راٌدر  20_ قرارا محكمة الشقض الفرشسٌة، صادر فً 4

fiscales-internationales.com 05/04/2018/  تارٌخ 
، 04/12/2013 تدارٌخ   300/2013، والقدرار  1931/2006تحت رقدم  2007ٌوشٌو  4_ قرار المحكمة العلٌا االس اشٌة، فً 5

 orghttp://espana.leyderecho.  La Web de Référencia sobre Derecho Español. Bibliotecaمؤخوذ مدن موقدع  

Virtual Legal  05/04/2018 تارٌخ 

http://espana.leyderecho.org/
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اةيصجيةيألايم يواذيتياصةجي أنيتياصةيصءتاي  ييدذيص  ة مألاي اءف ذي  ي ا  صتيص  ةص  جي مةصيقيظ  ا ي ل يتم 

 1مانيمة مألايواذيتياصةيظيةيأنيتلا ي ي يتدتاجي ب يأ يخق ي لصنتويء  ة مألايتق لألا.

أخززز يأيزززايصءلازززا يتية رزززقيملززز يتا ززز يمززز يطزززةقي كظزززاتيص  ة مزززألايتقززز لألاجيخلزززعير تبزززويأنزززويظقفزززلي  ززز ييززز يظززز مقي

تم اةيصجرانألاي  ة مألايواذيتياصةيأنيصجزاةييتدتزذييز يم اظزألايأ يم دزألا.يمفزقينازءزألايب تزهيصجدقمزألايأنزوي  زا ي لز ي

صج  ايززاتيصءتززايأظيززةتي زز  يت ا ززةيلبززذيصءفا ززذييزز ينفلاتززويصءظاة ززألاينلزز صجيمززاني ءززاير زز يلءززلملي زز نيء فا ززذييززةل لصي

 2يت وبيمة مألاي تياويويويصجفة ىيم يصجئ وصت.

 ئملفيصءتامياتيصءلاا لألايصجتماووجي ةةيصءلاا يتجا قي ب يص تظاويأني ختماةي اتاىيص  ة مألايتق لألايويوي

مززززافيءللززززا يمة مززززألايواززززذيتيززززاصة.يي  ززززملي ءززززاي تزززز ا ألاي ززززظريأومززززانيمة مززززألايواززززذيتيززززاصةجي يأنيصءتا زززز يمزززز ي كظززززاتي

يز يث زملني11 مملي اء  تاويتجا قي ص ز  الصي بز يصجزالوييص  ة مألايتق لألايظ كةي  ظاي ل يخ يصجآلاه يم يصمأوصضي ةص توج

صء ززاءماي خلززاقيث اززانيصءتززايتزز  ي لزز يأنززوي"يمززذيشزز  ييززآلاه ي ية مززألاير تبززوي ة هززاي بزز يأنيظم ززهيصوترا ززويءيززايتانانززايمزز ي

 3يداكمألاي   لألايترانيت ي مةتيءويم هايممل يصءاماناتيصءملزيألايء  ماىي  ينفاو".

مدززألايوغاززذيتيززاصةيصجغةبززقجينئ زز ي بزز يأنيصجفززةىيصجغةبززقي زز  وبيءزز يظاضززأيصء ملتززألاي ززيني  وص زز  ايءلززانانييرا

 كظززززاتيص  ة مززززألايتقزززز لألاي تلززززا يمة مززززألايواززززذيتيززززاصةجي  يصكتفززززلي ززززاء  يمزززز يصجززززالويصءمانلززززألاييزززز يتززززانانييرامدززززألايواززززذي

ياي  صيمانهيةاتويص  ة مألايظاظغز يتياصةي ل يأني م لاتيصءغاذيظاظغ يأنيترانيناتيألاي  يص  ةص  يصجد لوجي ء يظظيني

 أنيترانيكا تألاي دق يتاا قيأ ي .ي

أياي اءااظألايءملمآلاهالصتيصءلاا لألايصجغة لألاجيما   الصي ب يأخ يتةصوصتييدقمألايصء لعيصجغة لألايم يتازلألايمة مزألاي

 واذيتياصةيصءتاير اليأق ياي ب يتياوويصجئ وصتجيص تبوتيصجدقمألايم يأخ يملةصتهاييايظل :ي

"ي خلزززعي نيصجدقمزززألايصءتزززالوويء لزززةصويصج  زززانيملزززوي يظيزززةيأنيتظ زززايتةصوصتهزززاي لززز ي  زززتاتاجي صءتئمزززينييييييييييي

  مأززوصضيأيزززا يقزززةصخألايصءلا ززز ويصءلانانلزززألايصءتززايمفزززرذييفتزززاحيتزززانانيصجاززز ةويص   ا لززألاجي صءتزززايتلاززز ايأنيصءبزززوص وي ززز ي

ظزززاتيأنيتيزززاصةيصج  زززابييتزززالوتهاجي ززز ييززز ييتززز ويويزززويتقزززذجييمزززايظت زززينيي زززويتزززاصمةيصءززز ءلذيصءلزززاط ي ص  زززاز ي لززز يك

 4يفة ى".ي

                                                           
1  _Roberto Durrieu Figueroa, El delito de lavado de dinero y su difícil prueba , noviembre 23, 

2013 https://robertodurrieu.wordpress.com/2013/11/23/el-delito-de-lavado-de-dinero-y-su-

dificil-prueba/   
عدن عدادل محمدد السدٌوي،  53_ حسدن أدر ٌلدة مكافحدة ؼسدل األمدوال فدً القداشون المؽر دً  دٌن التردرٌع والتة ٌدق، م  س، ص  2

.ص 2008القواعد الموضوعٌة واكجرائٌة لجرٌمة ؼسل األموال، دراسة، شهظة مصر للة اعة والشرر والتوزٌدع، القداهر ، مصدر، 

73 
 55_ حسن أدر ٌلة مكافحة ؼسل األموال فً القاشون المؽر ً  ٌن التررٌع والتة ٌق، م  س، ص  3
  6834/2013، ملؾ جشحً عدد 04/06/2014المإرخ ب  1/533_ قرار محكمة الشقض المؽر ٌة عدد  4

https://robertodurrieu.wordpress.com/
https://robertodurrieu.wordpress.com/
https://robertodurrieu.wordpress.com/2013/11/23/el-delito-de-lavado-de-dinero-y-su-dificil-prueba/
https://robertodurrieu.wordpress.com/2013/11/23/el-delito-de-lavado-de-dinero-y-su-dificil-prueba/
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  ص تم تييدقمألايصء لعيم يةتبيصءلالألايتا  وييفالةايأن:

تةمزز يجتزز ويويززوييفززة ىييتممززذيمزز ي تيززاويمزز يصجئزز وصتجي يي1" زز  يكظززاتيمززانيتيززاصةيصجم اكززألايءؤلظ ززانيييييييي

 تهزا يءزز يتظزينييتز ويتيززاصةيصءتزايتز   يمانهززاييتدتز ألاييزز يظئزاةيء مدقمزألاييتززالوويت زايتيزاصةيبتاقززايأنيميزألاي

 2 تياويم يصجئ وصتجيتيةيصءت يظلا اي اءبوص ويصءتايم تبوي  يتقذ."ي

ي يبملةيةتصيصءلةصوجي ي مفيا يصجئاءفألايظتضأيأنوي  صيك هيء مدقمألاي مايظ لذيءيايصءت ك يي يبملةيصءلةص  يأ ي

اصةييتز وةايويزوييفززة ىجيمزانيتلزا يمة مززألايوازذيتيزاصةيظرززاني لز يأ زا يتززانا قجيصءز   ذيصجازتئ يألايأنيةزتبيتيزز

  هتصيمتنيصجدقمألايء اهيي ايألاي تكظاتيص  ة مألايتقز لألاي دقز يتازا قيختزويظ از ويءيزاييتاو زألايمة مزألايوازذيتيزاصةجي

 3صجفأوض.ي ذييتويتامةيء مدقمألايصتت اىي  نيةتبيتياصةي ا  ويي يمة مألايترانيت يتامةيء يهايصءةك 

 اتئ  ييماي ظ يأنيق  ويخق ي اإللصنألاي ل يش  ي تصتويمز يص  ة مزألايتقز لألاي يظممزذي زةطايءللزا يةزتبي

  يظمقززز يأنيظرزززانيصءفا ززززذيمززز يص  ة مزززألايتقززز لألايش تززززاجي تزززا يطزززةفيأ يأطزززةصفيأبززززة ي األم زززاةيصءتزززايم تبززززويي؛ص  ة مزززألا

 يصجازز  ءلألايكتززغةيصءازز جيأ يص   ززانيأ يثكزززةصبجيأ يقززاوصييزز يقززاويواززذيتيززاصةجيأ يأنيظرززانية ززاإييززا  ييزز يياص زز

كمزززايأنيصنلاززا يصءزز  ا يص   ا لززألاي اءتلززال يمززز ي زز نيص  ة مززألاييتزز ويتيززاصةيصءغيزززويي4قزز  وي فززاي زز ييةتقززةيص  ة مززألا.

يفة  ألاي يظاتىي   يخاةيي يتخاصةيتلا يمة مألايواذيتياصةييالص يأنيةتبيتبيوويء يتتلال يو  .يكماي يظداةي

 يتدة ززززايصءزززز  ا يص   ا لزززززألايصء مايلززززألاي زززز ييةتقعززززايص  زززززةص  يتقزززز لألاي زززز  يتلززززا يمة مزززززألايواززززذيتيززززاصةييالصيزززززهي زززز 

  اقةةايت يصكتم هجيكمايأنيص خق ي اءبوص وي    ص يكفاظألايتلءألايأ يء   يي ةمألايصءفا ذجي يظ فقيص  ة مألايتق لألاجي

 5  ي ير  ايأنيةتبيص  ة مألايويويتا مألا.

واذيتياصةي  ة ووي مالةايظلىي ل يتلا يص  ة مألايتق لألاي ص تظاويةتبيتبيوويوك يي يوو يتظ لألايمة مألاي

أومززانيمة مززألايواززذيتيززاصةجي  يأنززوي يرفززأوري كظززاتيصءززةك يصجفأززوضي دقزز يقززالوي اإللصنززألاجي  نمززايتلززا يةززتبيص  ة مززألاي

 ة مألا.ي هتصيص  تزا يمزتني ختمزاةي اتزاىييتويصتت  هيصجدقمألاي األلءألايصجتامةويء يهايأنيةتبيتياصةي  ي ا  صتيص 

ص  ة مألايتق لألايويويمافجي  يأنيصءتئفلىيأ يصء ااةذيم يثكظاتيأ يصءتا  يملويظ كةي  ظاي ل يخ يصجآلاه يم يصمأزوصضي

 ي1 ةتصييايص تم توييدقمألايصء لعيصجغة لألايم يخقميايصءاا  .ي6 ةص توي)صءتاي  يتقذ(ج

                                                           
 حقٌق_ األضشان مفرد الظشٌن، هو الرخص المتهم الذي ٌكون  ٌن ٌدي الشٌا ة العامة أو قاضً الت 1
  6834/2013، ملؾ جشحً عدد 04/06/2014المإرخ ب  1/533_ قرار محكمة الشقض المؽر ٌة عدد  2

3 _ José Manuel Gómez-Benítez, El delito previo al delito de blanqueo de capitales a vueltas con el 

delito fiscal , Análisis GAP  Mayo 2014, p 1, fundación Fernando Pombo, sitio web 

http://www.gomezacebo-pombo.com. 05/04/2018 
_ زكٌة عومري، جرٌمة ؼسل األموال وحدود آلٌات مكافحتها، دراسة تحلٌلٌة، علدى ضدوء القداشون المؽر دً والمقدارن، أةروحدة  4

الخامس، السوٌسً، الر اة، كلٌة العلوم  القاشوشٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،  السشة الجامعٌة  لشٌل الدكتوراه فً الحقوق، جامعة محمد

 195ص،  2011/2012
 56_ حسن أدر ٌلة، مكافحة ؼسل األموال  ٌن التررٌع والتة ٌق، م س ، ص  5

6
  _Andre Romero Gonzales, La autonomía del delito de lavado de activos y la afectación al principio 

de imputación necesaria, Pueblo Cont. Vol. 28[1] enero - junio 2017, p 207 

http://www.gomezacebo-pombo.com/
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يزز يميززألايأبززة جيظمقزز يأنيماززاة ي ززةص ويص  ة مززألايتقزز لألايمزز ي ظلززافيتلززا يمة مززألايواززذيتيززاصةجي  تدزز لي ءززاي

  ززا ي لزز يأ ززظابيةززتبيصءبززوص وجيمززت صيمانززهيةززتبيت ززظابييا ززا لألايك زز  ي مززاليمة مززألاجيأ ي زز  يكظززاتيصءف ززذيصجزززال ي

تاصمةيأومانيمة مألايواذيتياصةيصجتدت ألاييصجرانيءيايأ يء   يباا يايء  يصءتية  جيمانيةتبيت ظابيتداةيل ن 

يزززز يث ززززملنيصء ززززاءماي11يزززز يةززززتبيص  ززززةص  .ي ةززززتصييززززايظتماتزززز وييزززز يي  زززز يصء فززززةد اتيص   ا لززززألايصء  ءلززززألاي  مززززا ي اجززززالويي

 خلززاقيث اززانيصءززت يظزز  ي لزز يأنيمززذيشزز  ييززآلاه ي ية مززألاير تبززوي ة هززاي بزز يأنيظم ززهيصوترا ززويءيززايتانانززايمزز ييداكمززألاي

ت ي مةتيءويم هايممل يصءاماناتيصءملزيألايء  ماىي  ينفاو.ي يكتصييظ أيصءلانانيص   ا قيصجغةبزقيصءلا ز اي   لألايتراني

 2  ني ي لا ألاي  يمة مألاي ب ي   .

 ثاهيا: إشكالية صفة الجاوي والىطاق إلاقليمي للجسيمة ألاصلية 

تتممززززذيمزززز يصتدززززاليقززززفألايص  ززززا قيي اإل ززززامألاي بزززز ي  ززززراةيثكظززززاتير أززززو يتد ظزززز يص  ة مززززألايتقزززز لألاي  ززززرا تيأبززززة  

 اءااززظألايء  ة مززألايتقزز لألاي مة مززألايواززذيتيززاصةجي  ززامألاي بزز ي  ززراةيصوترززابيص  ززةص  يتقزز لألايبززاوجيصء  ززاقيثت لمززاي

 ء   ءألا.

 اثحاد صفة الجاوي في حسيمة غصل ألاموال والجسيمة ألاصلية - أ

ألايص  زا قيمز يص  ة مزألايتقز لألاي مة مزألاي نيث راةيصءت يظ ةحيم يةتصيصءت ليةايمزاصزيأ ي ز  يمزاصزيصتدزاليقزف

واززززذيتيززززاصةيءللززززا يةززززتبيتبيززززوو.يأ ي  صيصوتقززززةيشزززز  يمة مززززألايأقزززز لألاي تززززامةتيءززززوي ا زززز صتيياءلززززألاييزززز يبززززملةيةززززتبي

ص  ة مزألاجي تزا ي  فاززويو م لزألايصءغاززذجيةزذير زز ييةتقظزاي  ة مزألايواززذيتيزاصةيأ يأنززويظاظغز يأنيظرززانيصءصز  يصءلززا  ي

 ش ا يصءتظ يء يظةتقظاصي  فاي يص  ة يتقل  و م لاتيواذيتياصةيي يت

 نيص  اصبي ل يةتصيصء ااؤةي  يصتتاةي كل ي اإل راةيصجت   ي م  يص تلملءلألايمة مألايواذيتياصة.يمت صيياي

تمهييتاو ألاييةتقةيص  ة مألايتق لألايوغاذيتياصةيميايت كلز ي لز يص زتلملءلألايةزتبيص  ة مزألاجيألنيصجتاو زألايماز   ي لز ي

ازززتل يني ززز يو ازززيمايتمايزززا.يأيزززاي  صيءززز يظزززت يثتزززةصوي هزززتبيثيرانلزززألايمم  زززوي ءزززايأنيمة مزززألايوازززذيتيزززاصةي ززز يم  زززينيي

 يزززز ي ءززززايظيززززةتيي3صيتزززز صليء  ة مززززألايتقزززز لألاجي  اءتززززاب ي يظتززززاو ي هززززاي  ييزززز يءزززز يرفززززاوإيأ يراززززاة يمزززز يص  ة مززززألايتقزززز لألاج

 تامياتييتظاظ ألايم يةتصيثطاو.ي

 صءاط لززألاي هززتصيص  تززا ي ززينيمهززألايتييززريصتدززاليةززتبيصءتززفألايء ميززة يمزز يص  ززة متينجيصبت فززهيصءلززاصنينيصء  ءلززألاي

  أبة يمفأوري  نيظرانيصءفا ذيم يص  ة مألايتق لألايش تايآبةيويوييةتقةيمة مألايواذيتياصة.

                                                                                                                                                                                     
1

 م، س 1/533_ قرار محكمة الشقض المؽر ٌة عدد 
2

عاق تدظ  عقو دات _ ٌشص الفصل الثالث من القاشون الجشائً المؽر ً على أشظ " ال ٌسوغ مإاخذ  أحد على فعل ال ٌعد جرٌمة  صدرٌح القداشون وال م

 لم ٌقررها القاشون"
 196_ زكٌة عومري، جرٌمة ؼسل األموال وحدود آلٌات مكافحتها، م، س، ص  3



  الترفوس أًوبط/د 
 -: دزاشة مقازهة بين القواهين الدولية الوطىية  إشكالية ثحدًد الجسيمة ألاصلية لجسيمة غصل ألاموال

 –املغسب هموذحا 

 

املسكز الدًمقساطي العسبي . بسلين  املاهيا    -  2021حزيسان /ًوهيو، - 5 مج، 22مجلة العلوم الصياشية و القاهون . العدد 285  

 
 

ظتةةي تيابيت ةي ب يماصزيصتداليقفألايما ذيص  ة مألايتق لألاي مة مألايواذيتياصةجي دلعيظمق يأنيظراني

ا قيصءززت يصتأززوفيص  ة مززألايتقزز لألايصءتززايت تززهيي هززايتيززاصةيةززاينفاززويصءززت يتززا ي األ فزز ألايصجرانززألايء ف ززذيصجززال يمزز يص  زز

مة مزألايوازذيتيززاصة.يمز يةزتصيصءتزز لينتزهيصتفاتلززألاي زأوصتظاولي ب زعيصء فززةد اتيصءاط لزألاييمزذيصء فززةد ي  زظا قيمزز ي

 مدألايواذيتياصةي تما ذيثوةابي ل يأن:صءفلةويص  اياألايي يصءفتذيت ةيء لاناني  ظا قيجرا

"صجفاوكألايم يأ يي يت ف ألايصجتماوويم يصجاصليصءازا لألاجي   زأوصإيمز يصوترزابيةزتبيتنزاصىييز يت مزاةجيييييييي

 يدززا  تيصوترا هززاجي يصجازززا  ويأ يصءتدززة عيأ يصء ازززأيءصزز  ييزززايءت فلززتةايأ يمازززيلذيت فلززتةا.يظرزززانية ززاإيوازززلذي

 زز يايظززت يت فلززتيصءازز اكلاتيصجاقززامألايمزز يصجززاصليصءاززا لألاييزز يتظززذيصءصزز  يأ يتشزز ا يصءززتظ يصوتقظززاصيأيززاصةيختززوي 

 يي1صءافاريثمةصيقيصءت يأنتجيصء ا  صتيصجالظألا."يي

 

 م  ويأنيص  ا قيصءت يأمليمة مألايواذيتياصةيظمق يأنيظرانيةايي يتزا ي زا  ةص  يتقز لألايصءتزاي زالتي  لزوي

 صءغاذ.ي هتبيتياصةييدذي

قززز لألايش تزززايآبزززةيويزززوي
 
يززز يميزززألايأبزززة يظزززة ي تيزززابيصءمزززا قيأنزززوييززز يصءازززة و يأنيظرزززانيصءفا زززذيمززز يص  ة مزززألايت

صءصزززز  يصجةتقززززةي  ة مززززألايواززززذيتيززززاصةجي ا تظززززاويأني فززززاطويثمةصيززززقيمزززز يصءغاززززذيةززززايصيتزززز صليءافززززاطويمزززز يص  ة مززززألاي

 تق لألايصءتاي التي  لوي األياصة.

جتد ويجرامدألايصءفاالي ل يةتصيصء هجيخلعينتهيم يصجزالويصءاال زألاي لز يأنزوي"ي  صي ت ي اوتيصتفاتلألايتي يص

مانززهيصجظززالايت ا ززلألايء لززانانيصءزز صبل يء   ءززألايصء ززةفيتلتازز اي ءززايظيززازيصءزز  ي لزز يأنيص  ززةص  يصجظ  ززألايمزز يصءفلززةوي

ويآنيصءصز  يصءزت يصوتقزةيمة مزألايت ب يي يةتبيصجالوجي يت ظ ي ل يتش ا يصءتظ يصوتقظزاصيص  زة يتقزل ."يي م  ز

  تياويم يصجئ وصتي تا يو  ةايوغاذيتياصةيصجت تلألايي هايمانوي يظتاو ي  ي ية مألايواذيتياصة.

أيزززايمززز ييزززايظئززز يتزززانانييرامدزززألايوازززذيتيزززاصةيصجغةبزززقجيم ززز سية زززاإييزززايظفازززةي ملتزززألايصتدزززاليقزززفألايص  زززا قيمززز ي

ر  زززايأنيثما زززألاي لززز يةزززتصيث زززراةيظززز م  اي بززز ي  ززز  الي لززز يصءلاص ززز ييص  ة مزززألايتقززز لألاي مة مزززألايوازززذيتيزززاصة.ي ةزززتص

 ي يصءلانانيص   ا قيصجغةبقيني بيظ  ي ل يأنوي:120مظلةص ويصءفتذيي2يصء ايألايء لانانيص   ا ق.

"مزز يخاءززألايم زز ليص   اظززاتيأ يص  زز ذي  صين ززةتيمزز ي تززهي صخزز يأيززا ييدقمززألاي صخزز وجيظدقزز ي لا ززألاي صخزز وييييييييي

ء خة ززألاي يتتيززا زييزز تهايتتقزز ويصجلززةويتانانززايج اتظززألايص  ة مززألايت زز .يأيززاي  صيقزز ويوفزز نهاي زز ويأخرززا ي ززاءظألاي ززاءظألاي

ء خة زززألاجيواززز ةيم ززز ليصجتاو زززاتجيمزززانيصء لا زززألايت ززز ي ززز يصءتزززايت فزززت.يويزززويأنيصء لا زززاتي  صيمانزززهييززز ينزززاىي صخززز جيمزززازي

 3أ يتتيا زيص خ يتتق ويصجلةويم يصءلانانيء  ة مألايت  .ي"ء لا  اي لةصويي  ذيأنيظ يةي اميايم يايأ يو ايايوفةري

                                                           
 _ الفقر  الخامسة من الفصل األول للقاشون االس اشً لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اكرهاب  1
 _ شقصد  ظ مجموعة القاشون الجشائً المؽر ً والمسةر  الجشائٌة. 2
 من القاشون الجشائً المؽر ً 123الى  118لقد شظم المررع المؽر ً تعدد الجرائم فً الفصول من _  3
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  صيم ززز لتجيمزززانيي1  زززا ي لززز يةزززتصيصءززز  يظتضزززأيأنزززويمززز يييمزززذيص  زززةص  ي ا زززت  ا يصجئاءفزززاتي صء لا زززاتيصجاءلزززألاج

ا قيص خق يراتلذيواءظاي ا  ة مألايت  يل نيص خق ي ل يص  ة متينجي نفسيتيةيظ  ظ ي ل ي  راءلألايصتداليقفألايص  ز

 ينيص  ة مألايتق لألاي مة مألايواذيتياصةجي  يأنييةتقةيمة مألاي تيزاويمز يصجئز وصتي صجز كةصتيصء ل لزألاي اإل زامألاي بز ي

 ي يصءلانانيص   ا قيصجغةبق.ي120صوترا ويمة مألايواذيتياصةيصء ا  ويي يصجئ وصتيت ظ ي  لويأخرا يصءفتذي

ألاييتاو زززألاينفزززسيص  زززا قيمززز يص  ة مزززألايتقززز لألاي يمة مزززألايوازززذي ازززتاتجييمزززاي زززظ يأنيصءتامزززويصءلا زززذيو ززز  ي يرانلززز

 ءزايأني  ز ييي-أ يم افآلاهايم يص خ يي يصوترابيص  ةص  يتق لألا-تياصةيي ايظفةليمة مألايواذيتياصةيي ييدتاصةاجي

ابير ززز يخزززامايويزززوييظا زززةي وترزززي-أ ييتاو تزززويملزززريمززز يمة مزززألايوازززذيتيزززاصة-ص  زززا قيو ززز  ييتاو تزززويمززز يص  زززة متينيي زززاي

مة مززألايواززذيتيززاصةجيبتاقززاي  صيمانززهيصء لا ززألايصجلززةوويء  ة مززألايتقزز لألايص زز ييزز يصء لا ززألايصجلززةووي  ة مززألايواززذي

تيززاصة.يءززتءاينززة يأنيمة مززألايواززذيتيززاصةي ص  ة مززألايتقزز لألاييظيززةيظرانززايمززة متينيياززتل تينجي يظزز كةي لزز يتلاييمززاي

 ي ايصتداليقفألايص  ا ق.

 الىطاق إلاقليمي للدولةالجسائم ألاصلية خازج  - أ

ظ زززةحييا ززززاىي بتتززززا يثت لمززززايء ززز  ةيمزززز يص  ززززةص  يتقزززز لألاي مة مززززألايوازززذيتيززززاصةي  ززززرا يآبززززة.يم  زززز ياي

 تةتقةيص  ة مألايتق لألايم ي ت ل يل ءألاي مة مألايواذيتياصةيم يل ءألايأبة جيج يظ  ل ي بتتا  

ىيمززز يصجئزززز وصتي صجززز كةصتيصء ل لززززألاي صتفاتلزززألاييرامدززززألايتززز  يصتفاتلزززألايتيزززز يصجتدززز ويجرامدززززألاي تيزززاويويززززويصجفزززة  

ص  ة مألايصءاط لألاي بويصءاط لألاي صتفاتلألاييرامدألايصءفاالجي ل يخ يصء  ةيم يتية  يواذيتياصةيختزويمز يخاءزألايصوترزابي

انيةتبيص  ة مألايتق لألايصجتدتذيي هايتياصةيم يصء فا يثت لمايء  ءألايأبة .ي  يأنيةتوي تفاتلاتيص أوطهي  نيتر

ص  ززةص  يتقزز لألايصجةتقظززألايبززاوجين ززاقيصء  ءززألاي زز يأم ززاةيييةيززألايأظاززاي ملتازز ويصءلززانانيصءزز صبل يء   ءززألايصءتززايصوتقظززهي

 ي2يم هايمة مألايواذيتياصة.

 مداةيصجالويصءاال ألايي يصتفاتلألايتي يصجتد ويجرامدألايص  ة مألايصج  مألاي بويصءاط لألا:

"يمفمذيص  ةص  يتق لألايص  ةص  يصجةتقظألايلصبذي باوجيصءا ظألايصءلاا لألايء   ءألايصء زةفيصج  لزألاجيويزويأنييييييييي

ص  زززززةص  يصجةتقظزززززألايبزززززاوجيصءا ظزززززألايصءلازززززا لألايء   ءزززززألاي يترزززززانيمزززززةص  يأقززززز لألاي  ي  صيمزززززانيصءف زززززذي  يقززززز ألاي مةصيلزززززألايم زززززملي

  رانيم ملي مةصيلاي ملتا ويصءلزانانيصءز صبل يء   ءزألايصء زةفيصءتزاي ملتا ويصءلانانيصء صبل يء   ءألايصءتايصوتقةيم هاجي

 ي3ت ف يأ يت ظ يةتبيصجالوي  صيصوتقةيم ها"

                                                           
 التً اعت رت ضم العقو ات المالٌة والمخالفات لزومً. 123و121_ هشا شرٌر الى الفصول  1
 لمإثرات العقلٌة_ الماد  الرا عة من اتفاقٌة األمم المتجد  لمكافحة االتجار ؼٌر المرروع فً المخدرات وا 2

 _  الماد  السادسة من اتفاقٌة األمم المتحد  لمكافحة الجرٌمة المشظمة ع ر الوةشٌة    

 من اتفاقٌة األمم المتحد  لمكافحة الفساد   23_ الماد      
 _ الفقر  )ج( من الماد  السادسة من شفس االتفاقٌة 3
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 نيتامززوي تفاتلززاتيصء  ءلززألاي صضززأيمزز يةززتصيصجا ززاىجي  يأنيصءفززةريمزز ي بتتززا يصءززاط ايمزز ييتاو ززألايمة مززألاي

ة يةزايأنيترزانيص  ة مزألايتقز لألايصءتزاي ت زهيمز يل ءزألايواذيتياصةيصجت ق ألاي  يص  ة مألايتق لألايصجةتقظألايمز يل ءزألايأبز

 ي ل ألاي  يأظاايمة مألايم يصء  ءألايصج  لألاي مرامدألايمة مألايواذيتياصة.

  يأنيةزززتصيصءفزززةريتززز يظاززز ىييززز ي لا زززاتييرامدزززألايوازززذيتيزززاصةجي  تظزززاويأنيصجيزززةيينيظمقززز يأنيظلايزززاصي

 تدتذي   هايم يل ءألايأبة ي يتية يصءف ذيتقل . ا  ةص  يتق لألايم يل ءألايك يظظدماني  يواذيتياصةيصج

 نيأ زززززا يةزززززتبيث زززززراءلألايةزززززايصبزززززتملفيصءتاميزززززاتيصء فزززززةد لألايمززززز يتد ظززززز يص  ة مزززززألايتقززززز لألاجيخلزززززعيأنيصءززززز  ةي

صج تم ويءؤل  ابيأ ختة جيتدتةيص  ةص  يتق لألايم ي  دألاييد لوجيتيةيصءت يظدفايصجيةييني ل يصوترزابيص  زةص  ي

م يةتبيصءمل دألا.يم يخينيأنيت  ابيصج   يظي ذيي يمذيص  زةص  يصجز وويأليزاصةيمزةص  يأقز لألايتز بذيمز يصءغيويصج ومألاي

 ي1ن اقييرامدألايواذيتياصة.يتيةيصءت ير ازيي ييرامدألايمة مألايواذيتياصةي ل يصجاتا يصء  ب ي صءاط ا.

ص تبزززويأنيص  زززةص  يتقززز لألايترزززانييدزززذيصتئزززتيصء فزززةد يصجغةبزززقينفزززسيتامزززوي تفاتلزززاتيصء  ءلزززألايصجزززتماووجيخلزززعي

يز يي574.2 م  زويأنيص  زةص  يصج تزا ي   هزايمز يصءفتزذيي2صجتاو ألايم يمة مألايواذيتياصةيختوي ءايصوتقظهيم يص  زاوج.

تانانييرامدألايواذيتياصةيم تبويمة مألايأق لألايتترانيي هايمة مألايواذيتياصةجيختوي ءايء يتةتقةيم ين اقيصء  ءألاي

قز يص تمزاليصجفزةىيصجغةبزقي لزز يت ز ابيص ختزة يمز يتد ظز يص  زةص  يتقزز لألايظدز ييز ييتاو زألايمزةص  يواززذيصجغة لزألا.يء

 ي3تياصة.يم يخينيصن ظويصجفةىي  ظا قي صءفة س ايءيتصيصءفةصليي ا تمالة يت  ابيصج   .

                                                           
1
  _François falletti, a confiscation de l'argent sale ou les nouveaux instruments de l’action 

internationale a l’egard du ressort des activités criminelles, Revue internationale de droit pénal, Site 

Web, www.editions-eres.com, date 10/04/2018 
 من قاشون مكافحة ؼسل األموال المؽر ً  574.2_ الفصل  2
 من القاشون الجشائً الفرشسً. 324-1الماد   اشظر_  3

 أ رٌل،  رؤن مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اكرهاب. 28 تارٌخ  10/2010_ اشظر الماد  الثاشٌة من القاشون االس اشً رقم     

 وال وتموٌل اكرهابأ رٌل لمكافحة ؼسل األم 28 تارٌخ  10/2010_الفقر  الثاشٌة من الفصل األول من القاشون االس اشً رقم     

( قد أكددت علدى أن " 708و  707_ فً هذا اكةار شرٌر إلى أن مقتضٌات قاشون المسةر  الجشائٌة فً القاشون المؽر ً ) المادتٌن 

كل فعل لظ وصؾ جشاٌة أو جشحة، ارتكب خارج المملكة المؽر ٌدة مدن ةدرؾ مؽر دً ٌمكدن متا عتدظ مدن أجلدظ والحكدم علٌدظ فٌدظ فدً 

ر أشظ ال ٌمكن أن ٌتا ع الفاعل وٌحداكم إال إذا عداد إلدى األراضدً المؽر ٌدة، ولدم ٌث دت أشدظ صددر فدً حقدظ حكدم  الخدارج المؽرب، ؼٌ

مكتسب لقو  الرًء المقضً  ظ، وأشظ فً حالة الحكم  إداشتظ ٌكون قدد قضدى العقو دة المحكدوم  هدا علٌدظ، أو تقادمدت، أو حصدل علدى 

 عفو  رؤشها...

الذي اقترؾ هذه األفعال خارج أراضً المملكة كما لو ارتك ها داخل المؽرب. كما أشظ ٌمكن إجراء المتا عة  ٌعاقب الرخص المؽر ً 

أو إصدار الحكدم ولدو لدم ٌكتسدب الجداشً الجشسدٌة المؽر ٌدة اال  عدد ارتكا دظ الجشاٌدة أو الجشحدة، كمدا ٌحداكم حسدب مقتضدٌات القداشون 

تظ فداعا أصدلٌا أو مسداهما أو مرداركا فدً تزٌٌدؾ أو تزوٌدر شقدود أو أوراق  شكٌدة المؽر ً، كل أجش ً خدارج أراضدً المملكدة  صدف

 من قاشون المسةر  الجشائٌة(  711وةشٌة متداولة  المؽرب  صفة قاشوشٌة". ) الماد  
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عيو زززريمة مزززألايوازززذيخلزززي1 ص زززت وإيصجفزززةىيصجغةبزززقيةزززتصيصءفزززةصليو ززز يتي ظززز بيءلزززانانييرامدزززألايوازززذيتيزززاصةج

و زززز ليكظيززززوييزززز يص  ززززةص  يتقزززز لألاي يتقللفززززوييزززز يمززززذيأ ززززراةيصجماو ززززاتيصءتززززايتهزززز ي م لززززاتيي2تيززززاصةيمزززز يصءلززززانانيص   ظزززز 

 ي3 اص يصءتما ويأ يصجاا  ويأ يويوةاجيص   الصي ب يتاقلاتيييما ألايصء مذيصجاب ي  تفاتلاتيصء  ءلألا.-صءغاذي

مة مززززألايل ءلززززألايي  مززززألاجي أنهززززايتلزززا ي لزززز يمززززةص  يب يززززوويظتزززز ةيي يززززاينئ ززز ي بزززز يأنيمة مززززألايواززززذيتيززززاصةي ززز ي

 ياصميآلاهاي  ظ ياجي ةاييايرات ا يصءت ا ني ينيصء  ةيي يأمذيثخاطألاي هتبيص  ة مألا.ي

 نيصءت ا نيصج  ابيم يةتصيصءت ليةزايصنيتاخز يصء فزةد اتيصءاط لزألايأ ي لز يتتزذيأنيتتلزاوبيمز ي

للززاتيصءتززايتدززاةيل نيصءت ززا نيمزز ييرامدززألايةززتبيص  ة مززألاي  اءتززاب ي ءززاجيتيززةيصءززت يظززا ةيي ززويأو ززةيصج 

 ص تغملةيصءمغةصتيي يتظذيوا ل يتياصة.ي

 الئحة املساحع

  القواهين الدولية والوطىية 

_صتفاتلزززألايتيززز يصجتدززز ويجرامدزززألايصءتيزززاوويمززز يصجئززز وصتي صجززز كةصتيصء ل لزززألاجيأ ةيزززهيمززز ييززز تمةي"نزززا يةامظزززاول"يصءرزززا  ي -

جيكز يلب زهي1988لم بزويي20جي مزتذي زابيصءتاتلز ي   هزايمز ي1988لم بزويي19 ص تم تيمز يي1988   ءألايصء ماايم يلم بويي م ظ ألايمل  ا

 .Res. 1267/1989/2253.ي ملايء لةصويتيما1990نانبويي11خيريصءت فلتيم ي

 م ظ ززألاي ززاءيوياي اظ اءلززاييمزز يصتفاتلززألايتيزز يصجتدزز ويجرامدززألايص  ة مززألايصج  مززألاي بززويصءاط لززألاجيأ ةيززهيمزز يصجزز تمةيصج  لزز ي -

 .يRES/55/25ج ملايء لةصويتيماي2003   بويي29 لب هيخيريصءت فلتيم يي2000لم بويي15

جي ملزايء لزةصويأأليمزاي ز لي2003لم بزويي11صتفاتلألايتي يصجتد ويجرامدألايصءفااليص  ل تي م ظ ألايييولصي اجقالايمز ي -

RES/58/4. 

   ي مرامدألايواذيتياصةصجت ي43.05صءلانانيصجغةبقيوت ي -

                                                           
 جداء فٌدظ" إضدافة إلدى مدا ذه دت إلٌدظ المحكمدة مدن وجدوب مصدادر  2003_ فً هذا اكةار، صددر قدرار لمحكمدة الدشقض  لسدشة 1

االستثمارات التً شفذت  واسةة األموال المحصل علٌها من تروٌج المخدرات وذلك فً إةار ما ٌسمى  ت ٌٌض األموال ٌعوزه الشص 

القاشوشً حالٌا، ومن المقرر قاشوشا أشظ ال عقو ة إال  شص، وكان علٌها أن ت رز فً قرارها كل عملٌات تروٌج المخدرات التً ث ت لها 

لةاعن وأن تحدد الم الػ التً حصل علٌها مشها وأن تحصرها وترملها وحدها  المصادر ، وأشهدا مدا لدم تقدم  دذلك ارتكا ها من ةرؾ ا

ٌكون قرارها المةعون والحالدة هاتدظ فٌمدا قضدى  دظ مدن مصدادر  جمٌدع ممتلكدات الةداعن العقارٌدة والمشقولدة والسدائلة  اسدتثشاء دار 

ومشعدم األسداس القداشوشً، األمدر الدذي  1974ماٌو  21من الظهٌر المإرخ فً  11صل السكشى لفائد  الدولة، قد خرق مقتضٌات الف

 .23593/96فً الملؾ الجشحً عدد  22/01/2003صادر  تارٌخ  201/9ٌعرضظ للشقض  هذا الخصوص" قرار عدد 
المتعلدق  تؽٌٌدر  13.10(  تشفٌدذ القداشون رقدم 2011ٌشاٌر 20)1432من صفر  15صادر فً  1.11.02_ الظهٌر الررٌؾ رقم  2

 26)  1382مدن جمدادا ارخدر   28 تدارٌخ  1.59.413وتتمٌم مجموعدة القداشون الجشدائً المصدادق علٌدظ  دالظهٌر الردرٌؾ رقدم 

مدن  25 تدارٌخ 1.02.255المتعلق  المسدةر  الجشائٌدة الصدادر  تشفٌدذ الظهٌدر الردرٌؾ رقدم  22.01( والقاشون رقم 1962شوفم ر 

المتعلددق  مكافحددة ؼسددل األمددوال الصددادر  تشفٌددذ الظهٌددر الرددرٌؾ رقددم  43.05( ، والقدداشون رقددم 2002أكتددو ر  3)  1423رجددب 

)  1432صدفر  19 تدارٌخ  5911(، الجرٌدد  الرسدمٌة، عددد 2007أ رٌدل  17)  1428مدن ر ٌدع األول،  28 تارٌخ  1.07.79

 .196( ص 2011ٌشاٌر  24
قاشوشٌدة مإسسداتٌة وقضدائٌة، أةروحدة لشٌدل الددكتوراه فدً القداشون العدام، جامعدة  _ شجا  العمراشً، مكافحة ؼسدل األمدوال، مقار دة3

 198، ص 2012/2013سٌدي محمد  ن ع د هللا، كلٌة العلوم القاشوشٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، فاس، السشة الجامعٌة ، 
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 جرامدألايواذيتياصةي2002ءا ألايي80صءلانانيصجتة يوت ي -

 جرامدألايتظ لعيتياصةي تما ذيثوةاب.ي2010أ ة ذيي28 تاو خييي10/2010صءلاناني  ظا قيوت يي -

ابي تما زذيم ي  نيياصميألايواذيتياصةي يرامدألايتما ذيثوةزي2018ءا ألايي20ية ا يتانانيصتدال يثياوصمقيوت ي -

 صءت  لماتيصءغيوييفة  ألا

 صءلانانيص   ا قيصءفة س ا. -

 الكتب 

 .2019أخم يمتح ي ة وجيواذيتياصةي تما ذيثوةابجيصجي  يت ةجيصء ظ ألايت ب جيلصويصء ه ألايصء ة لألاجييتةي -

 .2013أخم يصءظ و جيتخرا يصجا ا لألاي ثمةص لألاي  ة مألايواذيتياصةجيصء ظ ألايت ب جي -

 .صءة اري-جيي ظ ألايتي لألا2014و ظ ألاجييرامدألايواذيتياصةي ينيصء فةد ي صءت ظل .يطظ ألايخا يأل -

 .2014 ظ يصءفتاحي لايقيح از جيمة مألايواذيتياصةي ينيصءا ا ري ءقأو نلألاي نتا يصء فةد .صء ظ ألايت ب ي -

ةيصءاتاظززألاييزز يص  ة مززألاجيمزز يو ززا ييدمزز يو ززا جييرامدززألايظززاةةويواززذيتيززاصةيمزز ي تززةيصء اجززألاجي دززعييلزز  ي بزز ييزز تم -

 تززةيصء اجززألاجيص  لزز ي ر لززألايصءفززةد ألاي صءلززانانجين زز ييزز يطزززةفيماي ززألايثيززاوصتيصء ة لززألايصجتدزز وي أمالظملززألاينززاظىيصء ة لززألايء   زززا ي

 جيصءقتابيصءما ق.2001ياظايي8 ب يي6تي لألايي ي

ألاجينه ززألاييتززةيء  ظا ززألاي صءافززةي ززالةييدمزز يصءاززلا جيصءلاص زز يصجا ززا لألاي ثمةص لززألاي  ة مززألايواززذيتيززاصةجيلوص زز -

 .2008 صءتازد جيصءلاةةوجييتةجي

صءاززل ي ظزز يص خملزز يأخمزز جيمززةص  يصءفززظقألايصء  قظاتلززألاي واززذيتيززاصةيمزز ي طززاويصجملخلززألايتي لززألاي صءلاززا لألايصء  ءلززألاجي -

 .2018صء ظ ألايت ب جي

ت بز جيصجقتزةيصء ةبزقيص خز ظعجييتزةييدم ي ظ يهللايأ اي قةجيصءقلانيصءلانا قيءغاذيتياصةجيصجي  يت ةجيصء ظ ألاي -

9102. 

يدمزز ي لزز يصء ة ززانجي م لززاتيواززذيتيززاصةي صءلززاتييرامدآلاهززاجيصءزز صويص  اي لززألايص   ظزز ويء افززةجيث ززق  و ألاجيطظ ززألاي -

 .2005  ألاي

 املقاالت 

أ زززسيمزززا اي ززز  ملةجيأظزززابيصءأومزززا جيمفزززةد اتييرامدزززألايوازززذيتيزززاصةيلوص زززألاييلاونزززألاي زززينيصجغزززةبي ثيزززاوصتجييلزززاةي -

 .www. Eipss-eg.orgجيصجات يصءة مايء م ي ي2019ناممبويي22يافاوي اج ي يصجتة يء  وص اتي تاو خي

جرامدآلاهززززاجييي ززززألايخلززززاقي  اززززاني ص خة ززززاتيآي ززززألاي ززززا مل جي ززززايقي ززززمل جيمة مززززألايتظ ززززلعيتيززززاصةي ةءلززززاتيصء  ءلززززألاي -

 .2018صء ايألاجيماي ألايياتغان جيصء  ليصءاال يماصني

 زززز نانيصء ززززا قجيمة مززززألايواززززلذيتيززززاصةي:يصجفيززززا ي ص  تاقززززلألاجييافززززاوصتييي ززززألايصء  ززززا يصءلانانلززززألاجيصء زززز ليت ةجي -

 .ييييييييييي2015ي ظ ألايتي لألاي

اتززززاتيصءت ززززا نيصءزززز  ب يمزززز ييرامدززززألايمة مززززألايتظ ززززلعيتيززززاصةجيصجي ززززألايي رززززقيلو زززز وجيل ويتيزززز يصجتدزززز ويمزززز يياصميززززألايي  -

 .2019صء ل ظألايء لاناني صء  ا يصءالا لألاجيصء  ليصءماءعي فةجي

يززاز يب ززىيناقززةجيصجاصميززألايص   ا لززألايءتما ززذيثوةززابجيمزز ي ززا يمفززةد اتييرامدززألايواززذيتيززاصةي)يلوص ززألاييلاونززألا(ي -

 .2018لرامبويي5متما لألاجيم لألايصءلانانيص  اي ألايصجا  تة ألاجيصء ةصقجيصجي  ييي ألايصء ة  يء أو لألاي صء  ا يصءلانانلألاي   
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ظتززا  ي ززايلألاجيتقللززىيصج  ايززألايصء فززةد لألايصءاط لززألايجرامدززألايمة مززألايتظ ززلعيتيززاصةييزز يتاقززلاتيييما ززألايصء مززذي -

 .2017لرامبويي23صجاب جييي ألايي اوفجيتا يصء  ا يصءلانانلألاجيصء  لي

  ألاطسوحات 

مة مززألايواززذيتيززاصةي خزز  ليآءلززاتييرامدآلاهززاجيلوص ززألايتد ل لززألاجي لزز ي ززا يصءلززانانيصجغةبززقي صجلززاونجييزكلززألاي ززاية ج -

أطة خزززززززألايء لزززززززذيصءززززززز كتاوصبيمززززززز يص خلزززززززاقجيماي زززززززألاييدمززززززز يص  زززززززايسجيصءاادسززززززز اجيصءة زززززززارجيم لزززززززألايصء  زززززززا ييصءلانانلزززززززألاي  تتتزززززززالظألاي

 .ي2011/2012  متما لألاجييصءا ألايص  اي لألاي

واززذيتيززاصةجييلاو ززألايتانانلززألايي  اززاتلألاي تاززا لألاجيأطة خززألايء لززذيصءزز كتاوصبيمزز يصءلززانانيينيززاويصء مةص ززقجييرامدززألا -

صء زززززززا جيماي زززززززألاي زززززززل  ييدمززززززز ي ززززززز ي ظززززززز يهللاجيم لزززززززألايصء  زززززززا يصءلانانلزززززززألاي  تتتزززززززالظألاي  متما لزززززززألاجيمزززززززا جيصءاززززززز ألايص  اي لزززززززألايجي

2012/2013. 
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