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ض  ؤلالٌترووي البًر

constitutional@democraticac.de 

 2202 قبراًغ - قباٍ : غكغ الغابؼ الػضص

 : اإلاغيؼ عةِـ

 قغغان أ.غماع 

غ عةِـ  : الخدٍغ

 الهاهىهُت الػلىم ًلُت الؿُاؾُت والػلىم الضؾخىعي الهاهىن  أؾخاط – الغباع حىاص ص.

، اًذ والاحخماغُت، والانخهاصًت ًاصًغ، ػهغ  ابً حامػت ملُى   اإلاؿغب أ

 : الػلمُت اللجىت عةِـ

 الحهىم  ٍلُتب الؿُاؾُت والػلىم الضؾخىعي الهاهىن  في باخث أؾخاط -اجغيين مدمض ص.

ّ  بأيضاُ

غ هُئت  :الخدٍغ

 ش ي أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، حامػت مدمض بً غبض هللا قاؽ،اإلاؿغب  .أ.ص .غبض الىاخض الهَغ

 أ.ص.مدمض بىبىف، أؾخاط في الػالناث الضولُت ،حامػت مدمض ألاُو وحضة، اإلاؿغب. 

 ،ًاهي  أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت،حامػت وعنت الجؼاةغ أ.ص.مبروى 

 ـ بازىٍا،أؾخاط الحهىم والػلىم الؿُاؾُت حامػت أصعاع،الجؼاةغ  .أ.ص. صَع

 أ.ص.ئبغاهُم ًامت،أؾخاط الحهىم والػلىم الؿُاؾُت،حامػت أصعاع الجؼاةغ. 

 ص.هبُل جهني باخث في الهاهىن الاصاعي، حامػت مدمض ألاُو وحضة.اإلاؿغب. 

 لحكُظ ، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؿغبمامىح غبض ا. 

 ط.زالض نالح، حامػت مدمض بً غبضهللا، قاؽ، اإلاؿغب 

  .مٌىاؽ ،حامػت اإلاىلى اؾماغُلناؾم الػىٍمغي، أ.ص 

  .ص. زالض الػلىي. جسهو حؿغاقُا، حامػت الؿلُان مىالي ؾلُمان، اإلاؿغب 

 واإلاغاحػت الهغاءة هُئت

 ًًاصًغ، اإلاؿغب ط.لحؿ  اوحؿلمذ، حامػت ابً ػهغ أ

mailto:constitutional@democraticac.de
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 ط. غبضالضاةم البُىي، حامػت الهاض ي غُاى، اإلاؿغب 

 ص.الُاهغ بٌني، حامػت الهاض ي غُاى، اإلاؿغب 

 ًاصًغ  غبضالاله أبجان، حامػت ابً ػهغ، ا

 لُُكت الههغ، حامػت مدمض بً غبضهللا، قاؽ 

 شاوي اإلادمضًت,ص, خؿً مغوان, صيخىع في الهاهىن الػام حامػت الحؿً ال 

 ,ًاظم الػمُضي, صيخىعاه ناهىن صؾخىعي غام الػغام  ص, مُشم مىكي 

 ,ص, ؾػُض عخى, باخث في الهاهىن الػام اإلاؿغب 

 ,ص, الؿػضًت لضبـ, باخشت في الهاهىن الػام اإلاؿغب 

 ,ص. نباح الػمغاوي, باخشت في الهاهىن الػام اإلاؿغب 

ت الػلمُت الهُئت  :والاؾدكاٍع

  اوي، أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، حامػت اإلاىلى ئؾماغُل مٌىاؽ،. اإلاؿغبأ.ص.أخمضالحًغ. 

  ،أ.ص. مدمض وكُاوي، أؾخاط الهاهىن الضولي والػالناث الضولُت ، حامػت الهاض ي غُاى

 .مغايل

  ،أ.ص. مدمض الؿالي، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي، حامػت الهاض ي غُاى

 .مغايل اإلاؿغب

 َ ًًالي، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. أ.ص. مدمض ب لحت الض

 .اإلاؿغب

 ؾُاث. اإلاؿغب ،  أ.ص. هجُب الحجُىي ، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت الحؿً ألاُو

 جُىان، اإلاؿغب  أ.ص. أخمض الضعصاعي، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت ، حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي. 

 لهاهىن ؤلاصاعي والػلىم الؿُاؾُت، حامػت الهاض ي غُاى، أ.ص مدمض مىاع باؾَ، أؾخاط ا

 مغايل.اإلاؿغب

 ت والؿُاؾُت،حامػت مدمض ألاُو وحضة، اإلاؿغب  .أ.ص.مدمض الجىاحي، أؾخاط في الػلىم ؤلاصاٍع

  اوي غشمان، أؾخاط في الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي،حامػت مدمض ألاُو أ.ص الٍؼ

 .وحضة، اإلاؿغب
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 م ت ، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب أ.ص غبض الٌٍغ  بسىىف، أؾخاط الػلىم ؤلاصاٍع

 أ.ص خؿً صحُب، أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب. 

 أ.ص مدمض الػابضة، أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب. 

 ت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغبأ.ص هجاة الػماعي، أؾخاطة اإلاالُت الػامت، حامػ. 

 أ.ص غمغ اخغقان، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب. 

 أ.ص. مدمض بىخىُت، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت وعنلت، الجؼاةغ 

 أ.ص. ولُض الضوػي، أؾخاط الػالناث الضولُت، حامػت بكاع، الجؼاةغ. 

 ىن أغماُ حامػت أمدمض بىنغة بىمغصاؽ، الجؼاةغأ.ص. خؿاًً ؾامُت، أؾخاطة ناه. 

 ـ قازىع، أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب  أ.ص ئصَع

 أ.ص مدمض الهاقمي أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ًلُت الحهىم الجضًضة،اإلاؿغب 

 أ.ص خؿً َاعم، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

 .ص أخمض الؿىصاوي، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

 أ.ص غبض الكخاح بلخاُ، أؾخاط اإلاالُت الػامت، حامػت مدمض الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

 أ.ص غمغ الػؿغي، أؾخاط اإلاالُت الػامت، حامػت مدمض الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

  ًاصًغ، اإلاؿغبئبغاهُم يىمؿاع،أؾخاط الهاهى  .ن ؤلاصاعي، حامػت ابً ػهغ، أ

 الضاع البًُاء، اإلادمضًت، -أ. ص. عقُض اإلاضوع، أؾخاط الهاهىن الضؾخىعي بجامػت الحؿً الشاوي

 .اإلاؿغب

 أ.ص أخمض اصغلي،أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت ابً َكُل. اإلاؿغب. 

 ًاصًغ، أ.ص. مدمض اإلاؿاوي،أؾخاط الهاهىن الضؾخىعي والػلىم الؿُاؾُت ، حامػت ابً ػهغ، أ

 .اإلاؿغب

 ًاصًغ، اإلاؿغب  .أ.ص زالض بهالي،أؾخاط الهاهىن الضؾخىعي والػلىم الؿُاؾُت، حامػت ابً ػهغ، أ

 ًاصًغ. اإلاؿغب  .أ.ص. عقُض يضًغة اؾخاط الػلىم الؿُاؾُت. حامػت ابً ػهغ، ا

 . حامػت وعنلت  أ.ص. بىخىُت نىي أؾخاط غلىم ؾُاؾُت . ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت

 .الجؼاةغ
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  أ.ص. ؾػضاوي مدمض نؿير أؾخاط في ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت .حامػت َاهغي مدمض

 بكاع الجؼاةغ

 غ مجلت اججاهاث ؾُاؾُت. حامػت اإلاىاع جىوـ  أ.ص. ؾامي الىافي أؾخاط الهاهىن، عةِـ جدٍغ

 ،ًاصًغ  أ.ص. ئبغاهُم اولخِذ. أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي حامػت ابً ػهغ ا

 .اإلاؿغب

 أ.ص.بً غِس ى أخمض ،أؾخاط بٍلُت الحهىم و الػلىم الؿُاؾُت بجامػت ؾػُضة بالجؼاةغ  

  ،أ.ص صًضي ولض الؿالَ،أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت عةِـ اإلاغيؼ اإلاؿاعبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت

 .مىعٍخاهُا

 س ي غلم الىكـ التربىي، جىوـ  .أ.ص. مدغػ نالح الضَع

 اج، جىوـ أ.ص ٍامت وخهىم ؤلاوؿان. حامػتنَغ  .قايغ اإلاؼوغي الح

  / اى م اخمض ؾلُمان أؾخاط الخسُُِ الحًغي اإلاكاعى / الٍغ أ.ص. اخمض غبض الٌٍغ

 .الؿػىصًت

 ني للبدث الػلمي، قغوؿا ش والػلىم الؿُاؾُت اإلاغيؼ الَى  .أ.ص.مدمض هبُل ُملين الخاٍع

 ًُاث أؾخاط في الانخهاص الؿ س ي أ.ص. مدمض خغ ٍامت حامػت مدمض الخامـ الؿَى اس ي والح

 .الغباٍ.اإلاؿغب

  لس ي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والخدلُل ألامني أ.ص.غبض الغخُم اإلاىاع أؾلُمي، عةِـ اإلاغيؼ ألَا

 ./أؾخاط الضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت بجامػت مدمض الخامـ بالغباٍ .اإلاؿغب

 ًاصًمُين الػغب. الجامػت الػاإلاُت ، الداص اأ.ص. هىص مدمض أبىعاؽ غًى اإلاٌخب الخىكُظي إلج

 .جغيُا

 أ.ص. غماعي هىعالضًً، ًلُت الحهىم .حامػت الىػامت الجؼاةغ. 

  ،أ.ص. غبضا لؿالم ألاػعم أؾخاط الهاهىن الضولي الانخهاصي.حامػت غبضا إلاالَ الؿػضي

 .َىجت.اإلاؿغب

 ُاى،مغايل.اإلاؿغبأ.ص. خبِبت البلؿُتي، أؾخاطة الػالناث الضولُت،حامػت الهاض ي غ. 

  َأ.ص.غبضالؿالم لؼعم أؾخاط الهاهىن الضولي الانخهاصي حامػت غبضاإلاال

 .الؿػضي؛َىجت.اإلاؿغب
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 ٍالجؼاةغ -أ.ص..لخًغ عابخي، ناهىن صولي وغالناث صولُت حامػت غماع زلُجي الاؾىا 

 أ.ص.قىقي هظًغ اإلاغيؼ الجامعي لخامىؿؿذ/ الجؼاةغ 

  الخام .حامػت الىػامت الجؼاةغأ.ص. غماعي هىع الضًً الهاهىن. 

 ؼ  -أ.ص.هُشم خامض اإلاهاعوة أؾخاط الهاهىن اإلاضوي بٍلُت ألاغماُ بغابـ حامػت اإلالَ غبض الػٍؼ

 .”الؿػىصًت“

 ت بىحضاًً أؾخاطة الهاهىن ؤلاصاعي حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي،جُىان، اإلاؿغب  .أ.ص.ماٍع

 ،جُىان، اإلاؿغب أ.ص.هىعالضًً الكهُهي، حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي. 

  ، ت حامػت الحؿً ألاُو أ.ص بىهاؾم خىان اؾخاطة الهاهىن ؤلاصاعي والػلىم ؤلاصاٍع

 .ؾُاث.اإلاؿغب

 ت حامػت مدمض الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب  .أ.ص.وقاء الكُاللي الهاهىن الضؾخىعي والػلىم ؤلاصاٍع

 لحؿً أ.ص.قاَمت اإلاهلىحي، الهاهىن الضولي الػام والػلىم الؿُاؾُت حامػت ا

،ؾُاث.اإلاؿغب  .ألاُو

 أ.ص.قإاص مىهىعي.ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت.حامػت باجي مسخاع غىابت.جىوـ. 

 أ.ص.ؾلىي قىػي الضؾُلي أؾخاطة الهاهىن الضؾخىعي ًلُت الهاهىن حامػت بىؿاػي.لُبُا. 

 ًاصًغ.اإلا ت حامػت ابً ػهغ، ا  .ؿغبأ.ص مدمض اإلاجني أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي والػلىم ؤلاصاٍع

 ت.اإلاؿغب ًاصًغالهاهىن ؤلاصاعي والػلىم ؤلاصاٍع  .أ.ص الحؿين الغامي، حامػت ابً ػهغ أ

 ًىوـ،أؾخاط الهاهىن،حامػت الىاصي،الجؼاةغ ً  .أ.ص.ٍػ

 أ.ص.خؿىاء الهُني أؾخاطة الهاهىن ًلُت الحهىم، جُىان حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي.اإلاؿغب. 

 ُاؾُت. وغالناث صولُت. الجؼاةغ،غلىم ؾ3أ.ص. غاتكت غباف، حامػت الجؼاةغ. 

 أ.ص.ؾميرة بىنىٍذ أؾخاطة الهاهىن ؤلاصاعي وغلم ؤلاصاعة حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي. اإلاؿغب. 

 ا.ص نىعاعي مجضوب. ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت حامػت َاهغي مدمض بكاع. الجؼاةغ 

 ه ًلُه الػلىم الؿُاؾُت. ا  .لػغاما.ص هضاء مُكغ ناصم الجامػت اإلاؿدىهٍغ

 وحضة، اإلاؿغب ،  أ.ص. ًىؾل الُدُاوي،أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض الاُو
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  أؾخاط الخػلُم الػالي، مضًغ مغيؼ ابً ؾاػي لألبدار والضعاؾاث، ـ مهبُى أ.ص ئصَع

 .ؤلاؾتراجُجُت،اإلاؿغب

  و أؾخاط غلم الاحخماع، حامػت ابً َكُل  أ.ص  .اإلاؿغب –الهىُُغة  –قىػي بىزٍغ

 الحضحامي، أؾخاط باخث في الكلؿكلت،حامػت مدمض الخامـ الغباٍ، اإلاؿغبأ.ص غاص ُ. 

 أ.ص ؾػُض الخمغي، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت،حامػت الحؿً الشاوي، الضاع البًُاء،اإلاؿغب 

 أ.ص مدؿً ألاخمضي، أؾخاط غلم الاحخماع الؿُاس ي، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب 

 الهاهىن الضولي ، حامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب أ.ص غبض الكخاح بلػمش ي، أؾخاط 

  الؿػىصًت“أ.ص ئيغامي زُاب أؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي والضؾخىعي حامػت قهغاء”. 

 ًاصًغ، اإلاؿغب  .أ.ص الهُاللي غبض اللُُل، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، حامػت ابً ػهغ، أ

 حامػت غماع زلُجي باألؾىاٍ، أ.ص. ػاػة لخًغ، أؾخاط الهاهىن الضولي والػالناث الضولُت ،

 .الجؼاةغ

 غشمان،أؾخاط الهاهىن، صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ً  -أ.ص.أًمً مدمض ٍػ

 ًاصًغ، اإلاؿغب  .أ.ص.مهُكى خؿُني، أؾخاط الهاهىن، حامػت ابً ػهغ، أ

 أ.ص قكُو غبض الؿني أؾخاط في غلم الاحخماع الؿُاس ي حامػت ابً َكُل، الهىُُغة، اإلاؿغب. 

 .ـ قٌغبت،أؾخاط الانخهاص،حامػت غبض اإلاىلى ئؾماغُل مٌىاؽ، اإلاؿغبأ  .ص ئصَع

  أ.ص مدمض بىمضًً، أؾخاط الهاهىن الضؾخىعي، ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت، حامػت

 الجؼاةغ. -أخمض صعاًت 

  الجؼاةغ. –جُاعث  –أ.ص غلُان بىػٍان، أؾخاط الخػلُم الػالي حامػت ابً زلضون 

 الجؼاةغ. –جُاعث  –كُش، أؾخاط الخػلُم الػالي حامػت ابً زلضون أ.ص بىؾماخت ال 

 .أ.ص الهاصي بىوقمت، أؾخاط غلم الاحخماع اإلاغيؼ الجامعي لخامىؿؿذ/ الجؼاةغ 

 .ت  أ.ص مدمض الضاه غبضالهاصع، أؾخاط الػلىم الهاهىهُت والانخهاصًت، حامػت هىايكِ الػهٍغ

 ألاُو وحضة اإلاؿغب, أ,ص, غباؽ بىؾالم أؾخاط باخث بجامػت مدمض 

 أ,ص, ؾػُض الخمغي أؾخاط الخػلُم الػالي بجامػت الحؿً الشاوي الضاعالبًُاء اإلاؿغب 

 .أ,ص, خمُض النهغي أؾخاط باخث بجامػت غبض اإلاالَ الؿػضي َىجت اإلاؿغب 

 ,أ,ص, مدمض قهُهي أؾخاط الخػلُم الػالي حامػت مدمض بً غبض هللا قاؽ اإلاؿغب 
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 :باإلاجلت اليكغ  قغوٍ

أن ًٌىن البدث أنُال مػضا زهُها للمجلت، و أال ًٌىن نض وكغ حؼةُا أو ًلُا في أي وؾُلت وكغ  –

 .ئلٌتروهُت أو وعنُت

ت –  .ًغقو البدث بمسخهغ الؿيرة الػلمُت للباخث باللؿخين الػغبُت وؤلاهجليًز

ض ؤلا- لٌترووي اإلاظيىع ًمًٌ للباخث ئحغاء الخػضًالث اإلاُلىبت وئعؾاُ البدث اإلاػضُ ئلى هكـ البًر

 .ؾالكا

ت –  .جيكغ اإلاهاالث باللؿاث الػغبُت و الكغوؿُت و الاهجليًز

ًاصًمُت والػلمُت اإلاػمُى بها صولُا في ئغضاص ألاغماُ الػلمُت، أهمها ألاماهت الػلمُت-  .الالتزام باإلاػاًير ألا

ٍاُأن ًٌىن اإلاهاُ مٌخىبا بلؿت ؾلُمت، مؼ الػىاًت بما ًلحو به مً زهىنُا –  .ث الًبِ وألاق

 :ًلي ما اإلاهاُ مً ألاولى الهكدت غلى ًٌخب-

 :ئلى وجهىل اإلاهاُ نهاًت في ألابجضي الترجِب خؿب اإلاغاحؼ جىزو-

   :اإلاىانعععععععععؼ  4-اإلاهعععععععععاالث -3-الهعععععععععىاهين واإلاىازُعععععععععو الضولُعععععععععت -2-الٌخعععععععععب-1مغاحعععععععععؼ باللؿعععععععععت الػغبُعععععععععت

 )الالٌُتروهُت

   : اإلاىانععععععععؼ  4-اإلاهععععععععاالث -3-الهععععععععىاهين واإلاىازُععععععععو الضولُععععععععت -2-الٌخععععععععب-1اإلاغاحععععععععؼ باللؿععععععععت ألاحىبُععععععععت

عععت، الهعععكت، الضعحعععت الػلمُعععت،)الالٌُتروهُعععت مإؾؿعععت  اؾعععم ولهعععب الباخعععث بعععاللؿخين الػغبُعععت والاهجليًز

ض ؤلالٌترووي  .الاهدؿاب  الجامػت والٍلُت(، البًر

 ت  .يخابت غىىان اإلاهاُ باللؿخين الػغبُت والاهجليًز

 لماث مكخاخ ت في خضوص ويؼ ملخهين ًو  .ًلمت 300ُت للمهاُ باللؿخين الػغبُت والاهجليًز

يخهععي فععي ًععل - هععت ؾيععر حؿلؿععلُت خُععث ًبععضأ جععغنُم الشهمععِل ٍو هععت الشهمععِل أؾععكل الهععكداث بٍُغ ئجبععاع ٍَغ

ٍاجعععب، ٍاجعععب ، لهعععب ال ، عنعععم الُبػعععت، بلعععض اليكعععغ: صاع اليكعععغ ، ؾعععىت الٌخعععاب اؾعععم نعععكدت يمعععا ًلعععي: اؾعععم ال

 اليكغ، م.

 هت يخاب  :ت اإلاغاحؼٍَغ

ٍاجب ،- ٍاجب، اؾم ال  ، عنم الُبػت، بلض اليكغ: صاع اليكغ ، ؾىت اليكغالٌخاب اؾم الٌخاب: لهب ال

ٍاجب،- ٍاجب ، اؾم ال  ، الػضص، ؾىت اليكغ، الهكدتاإلاجلت اؾم ،”غىىان اإلاهاُ”اإلاهاُ: لهب ال

ٍاجب ، ٍاجب ، اؾم ال  إلاىنؼ الالٌترووياؾم ا” غىىان اإلاهاُ” اإلاىانؼ الالٌُتروهُت: لهب ال

عؾعععالت ماحؿعععخير أو أَغوخعععت صيخعععىعاه: ًٌخعععب اؾعععم نعععاخب البدعععث، الػىعععىان، ًعععظيغ عؾعععالت ماحؿعععخير أو  –

 .أَغوخت صيخىعاه ، اؾم الجامػت، الؿىت
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ععغ، أعنعععام  – ئطا ًععان اإلاغحععؼ وكععغة أو ئخهععاةُت نععاصعة غععً حهععت عؾععمُت: ًٌخععب اؾععم الجهععت، غىععىان الخهٍغ

 الهكداث، ؾىت اليكغ

ًالخالي (A4) يؿُو الىعنت غلى نُاؽًخم ج-  :، بدُث ًٌىن حجم وهىع الخِ 

  ِهعىع الخعSakkal Majalla  بعاعػ  18حجعم (Gras)  بعاعػ  16باليؿعبت للػىعىان الغةِسع ي، وحجعم

ً الكغغُعععععععت، وحجعععععععم  غعععععععاصي باليؿعععععععبت  14غعععععععاصي باليؿعععععععبت للمعععععععتن، وحجعععععععم  14باليؿعععععععبت للػىعععععععاٍو

ٍاُ ئن وحعععععضث، وحجعععععم  باليؿعععععبت الهعععععىامل(. أمعععععا اإلاهعععععاالث اإلاهضمعععععت غعععععاصي  11للجعععععضاُو وألاقععععع

 .12Times New Romanباللؿت ألاحىبُت جٌىن مٌخىبت بالخِ 

   مً حمُؼ الجهاث2.5جغى هىامل مىاؾبت). 

  ًض غضص نكداث اإلاهاُ  بما في طلَ اإلاغاحؼ( غ  نكدت15نكدت وال ًهل غً  22ال ًٍؼ

 ض ؤلالٌتروويًغؾل البدث اإلايؿو غلى قٍل ملل ماًٌغوؾكذ ووعص،ئلى ال  :بًر

 constitutional@democraticac.de 

 ًخم جدٌُم البدث مً َغف مدٌمين أو زالزت. 

 ًٌخم ئبالؽ الباخث بالهبُى اإلابضتي للبدث أو الغق. 

 ًسًؼ جغجِب اإلاهاالث في اإلاجلت غلى أؾـ مىيىغُت. 

 أعاء اإلاجلت  وال جمشل  حػبر اإلاًامين الىاعصة في اإلاهاُ غلى أعاء أصحابها. 

  أي زغم لهىاغض البدث الػلمي أو ألاماهت الػلمُت ًخدملها الباخث ناخب اإلاهاُ بهكت

 .ًاملت

  ًاهذ نُمخه ًل بدث أو مهاُ ال جخىقغ قُه الكغوٍ ال ًإزظ بػين الاغخباع وال ًخم وكغه مهما 

 .الػلمُت
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 الضقؼ بػضم الضؾخىعٍت: صعاؾت مهاعهت لىظام الخهكُت

The action of unconstitutionality: a comparative study of the filter System  

 غبض الكخاح اإلاالخي

ًاصًغ   اإلاؿغب-حامػت ابً ػهغ، أ
  اإلالخو:

خيز الخُبُو، الػالذ بػٌ مًامُنها لم جغ الىىع وهى ما ًشير  2011بػض مغوع غهض مً الؼمً غلى صزُى الىزُهت الضؾخىعٍت لؿىت 

ٍاالث اإلاغجبُت أؾاؾا بالحُاة الؿُاؾُت ت  مجمىغت مً الدؿاؤالث وؤلاق ض مً الضمهَغ في اإلاؿغب وبخُىع الىظام الؿُاس ي اإلاؿغبي هدى مٍؼ

ل الهىاهين الخىظُمُت الىاعصة في الىزُهت الضؾخىعٍت نض ناخبه ههاف غمىمي بين الكاغلين  .وئعؾاء صغاةم صولت الحو والهاهىن  ًان جنًز قاطا 

ل الكهل الؿُاؾُين وخىاع قههي بين اإلاكغع ناخب الازخهام والهاض ي الضؾخىعي، ق مً الضؾخىع نض غغف جأزغا ال ًمًٌ قهم  133ان جنًز

ٍامً وعاء هظا الخأزغ ًغجبِ بأي همىطج  ٍاُ ال عي. ولػل ؤلاق أؾبابه زهىنا وأهه ًخػلو بدو ألاقغاص في الضقؼ بػضم صؾخىعٍت مهخض ى حكَغ

ضه للضقؼ بػضم الضؾخىعٍت في اإلاؿغب.   هٍغ

ت ههُت زالف عةِؿت بين اإلاكغع والهاض ي الضؾخىعي، وؾىداُو في هظا اإلاهاُ لهض قٍل هظام جهكُت الضقؼ بػضم الضؾخىعٍ

ٍامً هظا الخالف، مػخمضًً في طلَ غلى عؤٍت اإلاكغع الخىظُمي وعص الهاض ي الضؾخىعي، وطلَ بػض غغى لىماطج هظام الخهكُت في  اؾخجالء م

 بػٌ الخجاعب اإلاهاعهت  أإلااهُا، ئؾباهُا، ئًُالُا وقغوؿا(. 

ّّ

اث. –الهًاء الضؾخىعي  –هظام الخهكُت  –الضقؼ بػضم الضؾخىعٍت  ماث اإلاكخاخُت:الٍل  الحهىم والحٍغ
Abstract:  

Young A decade after the entry into force of the Moroccan Constitution in 2011, some of its content have not yet seen the light. It 

raises a set of questions and concerns related mainly to the political life in Morocco and to the evolution of the related political 

system towards more democratization and establishment of the state of law. In addition to the doctrinal dialogue between the 

legislatures and the constitutional judges, the adoption of the organizational laws contained in the constitutional document was 

accompanied by a public debate between the different political actors. Though the implementation of Chapter 133 of the 

Constitution is still experiencing some delay that cannot be understood, especially as it relates to the right of individuals to argue the 

unconstitutionality of a legislative requirement. This postponement might be related to the unclarity of the model we want to follow 

in Morocco. 

Key words: Action of unconstitutionality - The filter Systems - the constitutional judiciary - rights and freedoms. 

 مهضمت:

ٓع اإلاٛغبي لؿىت  ٓعي في خماًت  2011جًمً الضؾخ ٖٓت مً الخجضًضاث َمذ ج٨َغـ ٞٗالُت ال٣ًاء الضؾخ مجم

ٓظب م٣خًُاث الٟهل  ٓعٍت بم ٍٓل اإلاد٨مت الضؾخ ٓ جس ْلٗل اإلاؿخجض ألا٦ثر ؤَمُت َ اث ألاٞغاص.  ْخٍغ مً  133خ١ٓ٣ 

ٓعٍت ٢ا ٖٓاث اإلاخ٣ايحن بٗضم صؾخ ٓع نالخُت البذ في صٞ ى ؤمام اإلاد٨مت الضؾخ ٓن مً قإن جُب٣ُّ في الجزإ اإلاْٗغ ه

ٓعٍت ال بض  ٓعٍت في ؤي صٞ٘ بٗضم الضؾخ ٢ْبل ؤن جبذ اإلاد٨مت الضؾخ ٓعٍا. بال ؤهّ  ٓهت صؾخ اتهم اإلاًم ْخٍغ ٢ِٓم  اهتها٥ خ٣

ٓهُت ٍ ال٣اه ٖٓت مً اإلاغاخل، ًسً٘ مً زاللِا لٟدو ص٤ُ٢ للخإ٦ض مً اؾدُٟاثّ للكْغ . ؤن ٣ًُ٘ َظا الضٞ٘ مجم

ّْلٗل ؤَم مغخلت هي جل٪ التي جخٗل٤ بٗملُت الخهُٟت.

ٓعٍت اإلاسخهت  ٓعٍت بلى ٖضم بٚغا١ اإلادا٦م الضؾخ ٖٓاث بٗضم الضؾخ تهضٝ ٖملُت الخهُٟت التي جسً٘ لِا الضٞ

ْبنضاع  ٍْخمشل في يمان مبضؤ الىجاٖت ال٣ًاثُت  في البذ ٞحها. ل٨ً َظا اإلاُٗى ًهُضم م٘ َاظـ ال ٣ًل ؤَمُت 

ٓلت. ألاخ٩ام  ٢ْاث م٣ٗ ْؤن ألامغ ًخٗل٤ ال٣ًاثُت في ؤ ْػَا زهٓنا  ٕٓ ٨ًدسخي ؤَمُت بالٛت ال ًم٨ً ججا ْمً َىا ٞاإلآي
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ٓعٍت. بياٞت بلى طل٪ ٞةن  ْص جضزل ال٣اضخي الٗاصي في مؿاع الضٞ٘ بٗضم الضؾخ بٗملُت جشحر ٖضة ؤؾئلت مغجبُت بدض

ترا ْٞاثضجّ التي ال ًم٨ً بَمالِا.جىا٫ْ الخجغبت اإلاٛغبُت في َظا اإلاجا٫ ًٟغى ٖلُىا الٖا  ٕٓ ْعاَىُت اإلآي ّٝ بجضة 

ْلت ؤلاظابت ٖلحها في َظا اإلا٣ا٫ جخدلى ُٞما ًلي:" بلى بي خض اؾخُإ  ْمدا ٓص مٗالجتها  ْٖلُّ ٞةن ؤلاق٩الُت التي ه

ْلئلظابت ٖلى َظ ٓعٍت؟"؟  ٍ ؤلاق٩الُت اإلاكٕغ اإلاٛغبي بعؾاء هٓام للخهُٟت ًًمً اوؿُابُت في مؿاع الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

ٓطط هاظ٘  ٓن اإلاكٕغ اإلاٛغبي هجر في بعؾاء هم ْلى جخمشل في ٧ ت ٣ٞض جمذ نُاٚت ٞغيِخحن ؤؾاؾِخحن. الٟغيُت ألا اإلاغ٦ٍؼ

٤ٞٓ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الخإؾِـ  ٓطط الٟغوسخي. بِىما الٟغيُت الشاهُت جخجلى في ٖضم ج للخهُٟت مؿخلِما طل٪ مً الىم

ّجاٖت ال٣ًاثُت.لىٓام للخهُٟت ٌؿخجُب إلابضب الى

     ٕٓ م ال٣ُام بضعاؾت م٣اعهت لىٓام جهُٟت الضٞ ْزال٫ بهجاػ َظٍ اإلا٣ا٫ الظي ًْغ في ْل اإلاُُٗاث الؿاب٣ت 

ْلِما  ٠ُ مىهجحن بدشُحن ؤؾاؾُحن: ؤ خماص ٖلى م٣اعبت مىهجُت جدلُلُت جم مً زاللِا جْٓ ٓعٍت، جم الٖا اإلاىهج بٗضم الضؾخ

ٗاثاإلا٣اعن ألن البدض مىهب ٖلى صعاؾ ْجُٟٗلِا لىٓام الخهُٟت ت م٣اعهت بحن الدكَغ ٢ٓٝٓ ٖلى  في بعؾائها  ْطل٪ لل

ْالؿلبُت  ْزاهحهمااإلا٩امً ؤلاًجابُت  ٘ اإلاٛغبي.  ُٟي لِظا الىٓام في الدكَغ ٧ٓؾُلت ؤؾاؾُت ال ٚجى ٖجها في  اإلاىهج الْٓ

ْطاث الخؿاؾُت البالٛت التي ًجهٌ بها ال٣ًا اث٠ اإلاسخلٟت  ٓاء في اليؿ٤ الؿُاسخي الخدلُل بد٨م الْٓ ٓعي ؾ ء الضؾخ

ْجشمحن اإلاماعؾاث  ْلت اؾخيباٍ  ْمدا ٦ُُْٟت مماعؾتها  ٢ٓٝٓ ٖىض َبُٗتها  ْطل٪ بهضٝ ال ْ اإلا٣اعن.  ٓعي اإلاٛغبي ؤ ْالضؾخ

ّالجُضة زهٓنا ُٞما ًغجبِ بىٓام الخهُٟت.

ٓطظحن ازىحن ٖلى ألا٢ل لٗملُت لًم٨ً ؤن وٗغى  ٨َْظا ٞةهّ ٓعٍت التي جدبجى هٓام في ألاهٓمت االخهُٟت ىم لضؾخ

ٓعي هٟؿّ ) ٓعٍت بُض ال٣اضخي الضؾخ ٫ٓ الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ت؛ ألا٫ْ ًجٗل ٢غاع ٢ب الالغ٢ابت اإلاغ٦ٍؼ ْالشاوي جلٗب ُّٞ ؤ  ،)

ا في ٖملُت الخهُٟت ) ْعا مغ٦ٍؼ ٓطظحن زاهُااإلادا٦م الٗلُا ص ٓطط اإلاٛغبي للخهُٟت ال ػا٫ مخإعجخا بحن الىم (، ٖلى ؤن الىم

ٓن الخىُٓمي ع٢م  الؿاب٣حن ٕ ال٣اه ٓعٍخّ ) 86-٣ْٞ15ا إلاكْغ ٓعٍت بكإن ٞدو صؾخ ّزالشا(.٢ْغاع اإلاد٨مت الضؾخ

 أوال: صوع اإلادايم الضؾخىعٍت في غملُت الخهكُت في الهاهىن اإلاهاعن 

ٓعٍت في ٧ل مً ؤإلااهُا )اإلاُلب ألا٫ْ(،  ٓم بّ اإلادا٦م الضؾخ ٓعي الظي ج٣ ْع اإلاد في َظا اإلابدض ؾىٗغى للض

ٓعٍت بؾب ْاإلاخٗل٣ت بالضٞ٘ بٗضم صؾخ ٓاعصة ٖلحها  ْبًُالُا )اإلاُلب الشالض( في ٖملُت جهُٟت ؤلاخاالث ال اهُا )اإلاُلب الشاوي( 

ٓاهحن.  ال٣

 هظام الخهكُت في أإلااهُا  -1

ٓعٍت،  ْلى ٖامت جخٗل٤ بجمُ٘ الضٖاْي الضؾخ ٓعي ألاإلااوي ٖلى آلُخحن ازيخحن لٗملُت الخهُٟت؛ ألا هو اإلاكٕغ الضؾخ

ٓظب اإلااصجحن ْا ْجم جىُٓم َاجحن آلالُخحن بم ٓعٍت )ؤْ اإلاغا٢بت اإلالمٓؾت ؤي الضٞ٘ الٟغعي(.  لشاهُت زانت باإلاؿإلت الضؾخ

24 ْ81-a .ٓعٍت الُٟضعالُت ٓن اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ ّمً ال٣اه

خحن باإلاد٨مت ال ٣ٞ1993بل ؾىت  ٓعٍت مً ٢بل بخضٔ الٛٞغ ٓعٍت ٧اهذ جخم ٖملُت اهخ٣اء اإلاؿاثل الضؾخ ضؾخ

ٓعٍت 1الُٟضعالُت ٍْخٗل٤ ألامغ بجمُ٘ الضٖاْي الضؾخ ٓلت.  ٓ ما ٌٗجي ؤن َُئت الخ٨م هي هٟؿِا التي جيخ٣ي ؤلاخاالث اإلا٣ب َْ  ،

ت ًم٨ً ؤن جخسظ ٢غاع  ٓعٍت )الضٞ٘ الٟغعي( ٞةن الٛٞغ ْبسهٓم اإلاؿإلت الضؾخ ٓعٍت.  ٘ ؤمام اإلاد٨مت الضؾخ التي جٞغ

ٌ مىظ بضاًت الضٖٔٓ ) ٖٓا ما in limine litisالٞغ ْصْن الخاظت بلى حٗلُلّ. بال ؤن َظٍ آلالُت التي جِٓغ " ٢اؾُت" ه  )

                                                           
1Selon l„article 24 de la loi sur la cour constitutionnelle fédérale allemande de 1951 :  " les requêtes inadmissibles ou celles qui sont 

manifestement injustifiées peuvent être rejetées par une décision unanime de la cour" 
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ٓ ما ال ٌؿخجُب إلاخُلباث الخهُٟت َْ ٪ َُئت الخ٨م هٟؿِا  ْجدٍغ ٖٓت مً الؿلبُاث ؤَمِا خكض  َْظا ما ٢1ضمذ مجم  .

ٓعٍت الُٟضعالُت ؾىت  ٓن اإلاد٨مت الضؾخ ل الخىهُو ٖلى آلُت للخهُٟت مً ؤظ 1993ظٗل اإلاكٕغ ألاإلااوي ٌٗض٫ ٢اه

ٓعٍت.  زانت بالضٞ٘ بٗضم الضؾخ

ٖٓاث  ٓعٍت بالىٓغ بلى الٗضص اإلاتزاًض مً الضٞ ْمً ؤظل جِؿحر ٖمل اإلاد٨مت الضؾخ ٨َْظا ٞةن اإلاكٕغ ألاإلااوي، 

ٓعٍت اإلادالت ٖلحها 2ّٓبٗضم الضؾخ ٓعٍت )اإلاؿإلت الضؾخ ٫ٓ بخالت الضٞ٘ بٗضم الضؾخ غ ٖضم ٢ب عٍت( بلى ، ِٖض بازخهام ج٣ٍغ

ت ٓهت مً زالزت ٢ًاة صازل ٧ل ٚٞغ ْ اللجً اإلا٩ خحن ؤ َْظا ال٣غاع ًجب ؤن ًخسظ بةظمإ ؤًٖاء اللجىت ْفي 3بخضٔ الٛٞغ  ،

ْة ٖلى ازخهانِا في خالت بطا ما ٧ان مهضع  ت الجساط ال٣غاع اإلاىاؾب، ٖال خالت اوٗضامّ ٞةن ألامغ ًدا٫ ٖلى الٛٞغ

ٓعٍت إلخضٔ اللىضعاث ؤْ بخضٔ اإلادا٦م الٗلُا للُٟضعالُت. ْفي ٧لخا الخالخحن ٞةن ٢غاع ٖضم  ؤلاخالت هي اإلاد٨مت الضؾخ

٣ْٞا للماصة  ٓ ٚحر ٢ابل للًُٗ  َْ ٓن مٗلال  ٫ٓ ؤلاخالت ًجب ؤن ٩ً ٓعٍت الُٟضعالُت. a-٢81ب ٓن اإلاد٨مت الضؾخ ّمً ٢اه

 هظام الخهكُت في ئؾباهُا -2

ٓعٍت مً ٢بل  ْ مً ٢بل ال٣اضخي  في بؾباهُا، ًم٨ً بزاعة مؿإلت ٖضم الضؾخ ؤَغاٝ الجزإ ؤمام ال٣اضخي ؤ

ٓعٍت ؾالخا  ٓ ما ًجٗل ؤمغ بخالت اإلاؿإلت ٖلى اإلاد٨مت الضؾخ َْ ٢ّٓٗ صازل الخىُٓم ال٣ًاجي،  هٟؿّ جل٣اثُا ؤًىما ٧ان م

ٓ مً ؤَمُت. لظل4بحن ًضًّ ٓعي ل٣غاعاث ال٣اضخي الٗاصي في َظا اإلاجا٫ ال جسل ْبالخالي ٞةن مغا٢بت ال٣اضخي الضؾخ ٪ ٞةن ، 

ْلى مً اإلااصة  35اإلاكٕغ ؤلاؾباوي هو مً زال٫ اإلااصة  ٓعٍت ٖلى آلُت  37ْال٣ٟغة ألا ٓن اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ مً ال٣اه

ٓلُت" ) ٓعٍتadmissibilitéلخىُٓم "م٣ب ٕٓ ألا٫ْ ًىهب ٖلى مغا٢بت  5( مؿإلت ٖضم الضؾخ ٖٓحن مً اإلاغا٢بت. الى ٖبر ه

ُٖٓت إلخالت مؿإلت ٖضم ٍ اإلآي ْبالخالي ٞةن اإلاد٨مت  الكْغ ت.  ٍ اإلاؿٍُغ ْالشاوي ًخٗل٤ بمغا٢بت الكْغ ٓعٍت  الضؾخ

ٓعٍت ٓٞغ ٖلى آلُخحن ازيخحن جم٨ىاجها مً يبِ جض٤ٞ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بةخالت مؿإلت ٖضم الضؾخ ٓعٍت ؤلاؾباهُت جخ ّ. 6الضؾخ

ٓن  ٌ ٢غاع بخالت مؿإلت ج٩ ٓعٍت ؤلاؾباهُت ؤن جٞغ ْاضخت ٞمً ظِت، ًم٨ً للمد٨مت الضؾخ ٚحر ماؾؿت بهٟت 

(manifestement infondée).  ُٖٓت اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة ٍ اإلآي ٓاٞغ الكْغ ٓعي ًخإ٦ض مً ج  163ٞال٣اضخي الضؾخ

ْالتي ؤُٖض الخىهُو ٖلحها في اإلااصة  ٓع،  ْاإلاغجبُت بخ٣ضًغ ٢اضخي  37مً الضؾخ ٓعٍت  ٓن اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ مً ال٣اه

ٕٓ إلاؿالت ٖضم الض ْؤن خلّ ال اإلآي ٕٓ اإلاؿإلت مُب٣ت في الجزإ  ٓهُت مٓي ٓن ال٣اٖضة ال٣اه ٓعٍت خُض ًيبغي ؤن ج٩ ؾخ

ٓعٍت، ٦ما ؤن ال٣اضخي ناخب ؤلاخالت ًجب ٖلُّ ؤن "ٌك٪" في  ًم٨ً ؤن ًخم بال بٗض البذ في مؿإلت ٖضم الضؾخ

ٓعٍت َظٍ ال٣اٖضة ّ.7صؾخ

                                                           
1 Laurence Gay, Le double filtrage des QPC : une spécificité française en question?, modalités et incidences de la sélection des 

questions de constitutionnalité en France, Allemagne, Italie et Espagne. In la question prioritaire de constitutionnalité, approche de 

droit comparé. (Sous la direction du Laurence Gay), éd Bruylant, 2014. P : 56.  
2Arnold Rainer. Le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. In: A.I.J.C  27-2011, 2012. Juges constitutionnels et 

Parlements - Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles. P : 24. 
3 L„article 81 a) de la loi sur la cour constitutionnelle fédérale allemande. 
4 Pierre Bon, La Question d„Inconstitutionnalité en Espagne, Le Seuil, « Pouvoirs », 2011/2 n°137, p : 132. 
5Un examen qui n'est jamais explicitement désigné comme un filtrage par la loi organique, mais comme un examen de 

l„admissibilité {admisiôn) de la question d'inconstitutionnalité.  
6 Alcaraz Hubert. Le rôle du Tribunal constitutionnel espagnol. In: A.I.J.C, 27-2011, 2012. Juges constitutionnels et Parlements - Les 

effets des décisions des juridictions constitutionnelles. P : 35. 
7 L„article 163 de la constitution de 1978, repris par l'article 35, alinéa 1, de la LOTC. 
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ٌ البذ  ٓعي ؤلاؾباوي ٞع ت ْمً ظِت زاهُت ًم٨ً لل٣اضخي الضؾخ ٍ اإلاؿٍُغ في ؤي مؿإلت بطا لم ًخم اخترام الكْغ

ْجخمشل ؤؾاؾا في  ٓعٍت،  ٓن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ ٓع ْفي ال٣اه ْاإلاىهٓم ٖلحها في الضؾخ الخانت باإلخالت 

ْبنضاع ٢غاع ؤلاخالت في ؤظل ال ًخٗضٔ زالزت ؤً ٓن ٖكغة ؤًام،  ٦ُٓل الٗام في ًٚ ْال ّ.1امالاؾخمإ بلى ؤَغاٝ الجزإ 

 هظام الخهكُت في ئًُالُا -3

ٓعٍت إلاغا٢بت  ٓعٍت مً َٝغ ال٣ًاة بلى اإلاد٨مت الضؾخ في الىٓام ؤلاًُالي جسً٘ ٢غاعاث بخالت الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

ْهي جهُٟت جخم ٖلى مغخلخحن ازيخحن: َّبُُٗت مً ٢بل َظٍ ألازحرة. 

ٓعٍت ْٖىضما ًهل ٢غاع ؤلاخالت بلى اإلاد٨مت الضؾخ ْلى،  ٞةن عثِـ اإلاد٨مت ًإمغ بيكٍغ بٗض ؤن ًخد٤٣  في اإلاغخلت ألا

ْعثِـ مجلـ régularitéمً اهخٓامّ ) ْمً جبلُٜ ؤَغاٝ الجزإ  ت  ْاإلاؿٍُغ ٍ الك٩لُت  (، ؤي اؾدُٟاثّ لجمُ٘ الكْغ

ْ عثِـ الجِت اإلاٗىُت ٓػعاء ؤ ْبطا اجطر مً زاللِا ؤن اإلاؿُغة 2ال ٍْخٗل٤ ألامغ في َظٍ اإلاغخلت بٗملُت جهُٟت ق٩لُت،   .

ْبطا ا ٕٓ ٢هض جصخُدِا  إلاخبٗت في ؤلاخالت قابتها ُٖٓب ظؿُمت ًم٨ً ؤن جاصي بلى بعظإ مل٠ ؤلاخالت بلى ٢اضخي اإلآي

ٓعٍت مً ظضًض ّ.3ا٢خطخى الخا٫ بخالت اإلاؿإلت الضؾخ

ٓعٍت  ٓم اإلاد٨مت الضؾخ ْلى، ج٣ ْػ الخهُٟت ألا ٓعٍت مً ججا ْٖىضما جخم٨ً اإلاؿإلت الضؾخ في اإلاغخلت الشاهُت، 

ٍ اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة بٟدو م ٓلُتها بالىٓغ بلى الكْغ ٓن ع٢م  ٣23ب ْزال٫ َظٍ الٗملُت 1953لؿىت  87مً ال٣اه  .

َْل خل  ٓاؾُت ال٣اضخي زال٫ هؼإ ؤْ مؿُغة ٢اثمت ؤمامّ،  حٗمل اإلاد٨مت ٖلى الخد٤٣ مً ؤن اإلاؿإلت جمذ بزاعتها ب

ٓعٍت ا جخإ٦ض ٦ظا٥، مً ؤن اإلاؿإلت ال ج٨دسخي "َابٗا ٚحر ماؾـ بك٩ل ٦ما ؤجه 4َظا الجزإ مغجبِ بالبذ في اإلاؿإلت الضؾخ

ٓص حٗلُل ٧افي ل٣غاع ؤلاخالت. ْظ ْمً  ّبك٩ل بحن"، 

ٓعٍت ؤلاًُالُت ًجٗلِا جخد٨م في ٖضص ؤلاخاالث التي  ٓم بّ اإلاد٨مت الضؾخ ٕٓ مً الخهُٟت الظي ج٣ بن َظا الى

ٓاهح ٓعٍت ال٣ ٤ الضٞ٘ الٟغعي. ٞةطا ٧ان ال٣اضخي جخض٤ٞ ٖلحها بالك٩ل الظي ًًمً ٞٗالُت مغا٢بت صؾخ ن ًٖ ٍَغ

م ٖضم  ٓعٍت ٚع ٫ٓ اإلاؿإلت الضؾخ ْلى لخإؾِـ اإلاد٨مت مدؿامدا م٘ ال٣ًاة في ٢ب اث ألا ٓعي ؤلاًُالي في الٗكٍغ الضؾخ

 ٠٢ٓ ذ جؼاًضا ل٣غاعاث ؤلاخالت حٛحر م ْمً اللخٓت التي ٖٞغ ُٖٓت، ٞةهّ  ٓاء الك٩لُت ؤْ اإلآي ٍ، ؾ ٓاٞغ بٌٗ الكْغ ج

ٍ ؤلاخالتاإلاد٨مت  ذ في مغا٢بت مض٣٢ت لكْغ ْؤنبذ ناعما مً ؤظل الخض مً بٚغا٢ِا ٞكٖغ ٓعٍت   .5الضؾخ

 : الخهكُت اإلاؼصوحت في الىظام الكغوس يزاهُا

ٓعٍت خايغا في   ٓعٍت باإلالٟاث اإلاخٗل٣ت بالضٞ٘ بٗضم الضؾخ بطا ٧ان َاظـ ٖضم بٚغا١ اإلادا٦م الضؾخ

ٓعٍت التي جدبجى َظا ال ٕٓ مً اإلاغا٢بت، ٣ٞض صِٞٗا طل٪ بلى الخىهُو ٖلى هٓام للخهُٟت. بن ظمُ٘ ألاهٓمت الضؾخ ى

ٖٓت مً الاهخ٣اصاث بلى خض  ْط )اإلاُلب ألا٫ْ( ظغ ٖلحها مجم ح٣ُٗض َظٍ اإلاؿُغة في الىٓام الٟغوسخي بؿبب َابِٗا اإلاؼص

ٓاث جىاصي بخٗضًل َظا الىٓام )اإلاُلب الشاوي(. ػ ؤن ّبْغ

                                                           
1 L„article 35, alinéa 2, de la LOTC 

ٓن ظِٓي ُٞخم جبلُٜ  2 ْٖىضما ًخٗل٤ ألامغ ب٣اه ّعثِـ اإلاجلـ الجِٓي اإلاٗجي. ًخم ٦ظل٪ جبلُٜ عثِسخي مجلسخي البرإلاان ب٣غاع ؤلاخالت، 
3  Passaglia Paolo. Le rôle de la Cour constitutionnelle italienne. In: A.I.J.C, 27-2011, 2012. Juges constitutionnels et Parlements, 

Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles ،p. 57.  
4 Thierry DI MANNO, La sélection des recours devant la Cour constitutionnelle italienne, in La régulation des contentieux devant 

les cours suprêmes, Rapport du club des juristes, Commission Constitution et Institutions, Octobre 2014, p : 83. 
5 Passaglia Paolo. Le rôle de la Cour constitutionnelle italienne, op cit, p : 58. 
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 غملُت الخهكُت في الىظام الكغوس ي  -1

ضا ُٞما ًخٗل٤ بىٓام  ٓن ٍٞغ ٓطظا ٩ًاص ٩ً ْلُت هم ٓعٍت طاث ألا ٣ًضم الىٓام الٟغوسخي الخام باإلاؿإلت الضؾخ

ْلى  ٓعٍت، ٖلى اٖخباع ؤن َظٍ الٗملُت جمغ ٖبر مغخلخحن ؤؾاؾِخحن؛ ألا ٖٓاث بٗضم الضؾخ الخهُٟت الظي جسً٘ لّ الضٞ

ْالشاهُت جلٗب ٞحها اإلادا٦م الٗل  ٕٓ ٓم بها ٢اضخي اإلآي ٓعي. َظا ألازحر ٣ً ْعا مدضصا في بخالت الضٞ٘ بلى اإلاجلـ الضؾخ ُا ص

ٍ التي ؾب٤ ؤن  ْهي الكْغ ٓلِا،  ٍ ٢ب ٓاعصة ٖلُّ صْن الخ٣ُض بمغا٢بت قْغ ال ًدب٣ى لّ مبضثُا ؾٔٓ البذ في ؤلاخاالث ال

ٍْجض َظا الىٓام مً الخهُٟ ْلت ؤْ مد٨مت الى٣ٌ.  ٕٓ زم بٗض طل٪ مجلـ الض ت ؤؾاؾّ في جد٤٣ مجها ٢اضخي اإلآي

ْبظغاءاث مؿُغة الخهُٟت. ٓن الخىُٓمي ٢هض جدضًض ٦ُُٟت  ْالظي ؤخا٫ ٖلى ال٣اه ٓع الٟغوسخي هٟؿّ،  ّالضؾخ

ٕٓ لم ًدضص اإلاكٕغ الخىُٓمي آظاال مُٗىت لِظا ألازحر ٢هض البذ في ؤمغ  في اإلاغخلت التي جخم ؤمام ٢اضخي اإلآي

ٕٓ ًبذ " ْا٦خٟى بالخىهُو ٖلى ؤن ٢اضخي اإلآي َْٓ ما ٌٗجي "في الخا٫" ؤْ ٖلى ألا٢ل في ؤ٢غب sans délaiؤلاخالت   ،"

ْاإلاخمشلت في: ٧ٓن 1آلاظا٫ ٫ٓ ؤلاخالت  ٍ الشالزت ل٣ب ٓاٞغ الكْغ ْجىهب الخهُٟت في َظٍ اإلاغخلت ٖلى الخد٤٣ مً ج  .

ٓع ٖ ٓعي ؤن نغح بمُاب٣خّ للضؾخ ْؤهّ لم ٌؿب٤ للمجلـ الضؾخ عي الُٗحن مُب٤ ٖلى الجزإ  ضا في اإلا٣خطخى الدكَغ

ٕٓ بٗضم ؤلاخالت في َظٍ اإلاغخلت ٚحر ٢ابل  ٢ْغاع ٢اضخي اإلآي ٓٞغ الُاب٘ الجضي للمؿإلت.  ٝ، بياٞت بلى ج خالت حٛحر الْٓغ

ّللًُٗ. 

٫ٓ اإلاؿإلت، ٞةن  ٓن صازل َظٍ اإلاؿُغة ٣٦ًاة ل٣ب ٕٓ الظًً ًخهٞغ ْٖلى ٨ٖـ ٢ًاة اإلآي في اإلاغخلت الشاهُت 

ٓاظِت ازخه ٓظض في م ٫ٓ اإلاؿإلت بطا ؤزحرث ؤمامِا أل٫ْ مغة في اإلادا٦م الٗلُا ج انحن ازىحن؛ ٞهي جخهٝغ ٣٦اى ل٣ب

ٓلِا ٢بل اللجٓء بلى اإلاجلـ  ٍ ٢ب ٣٦ْاى للخهُٟت خُض جخد٤٣ مً اؾدُٟاء اإلاؿإلت اإلادالت ٖلحها لكْغ مغخلت الى٣ٌ، 

ْل٨ً ٣٦ًاة ل ْلى جخهٝغ اإلادا٦م الٗلُا لِـ ٦مدا٦م للخهُٟت،  ٓعي. ٟٞي الخالت ألا ، لظا اقتٍر الضؾخ ٫ٓ الضٖٔٓ ٣ب

ٕٓ ٍ اإلاخُلبت باليؿبت ل٣ًاة اإلآي ْ مد٨مت 2اإلاكٕغ الًٗٓي هٟـ الكْغ ْلت ؤ . ؤما في الخالت الشاهُت ُٞىٓغ مجلـ الض

ٍ الخالُت ُٓٞت للكْغ ٓعي مؿخ ْلُت ٢بل بخالتها ٖلى اإلاجلـ الضؾخ ٓعٍت طاث ألا ّ:3الى٣ٌ ُٞما بطا ٧اهذ اإلاؿإلت الضؾخ

- ّٓ ْ ٌك٩ل ؤؾاؽ اإلاخابٗاث؛ؤن اإلا٣خطخى اإلاُٗ ْ ٖلى اإلاؿُغة ؤ ّن ُّٞ ًُب٤ ٖلى الجزإ ؤ

ْمى١ُٓ ٢غاٍع بمُاب٣ت  - ٝ، ؤن نغح في خُصُاث  ْباؾخصىاء خالت حٛحر الْٓغ ٓعي،  ؤهّ لم ٌؿب٤ للمجلـ الضؾخ

ٓع؛ ّاإلا٣خطخى اإلاٗجي للضؾخ

ٓن اإلاؿإلت  - ْ طاث َاب٘ ظضي. حضًضةبياٞت بلى ٧ ّؤ

ٓٞغ مجلّ ْلت ٦ما مد٨مت الى٣ٌ ٖلى ؤظل زالزت ؤقِغ للبذْفي الخالخحن مٗا ًخ ْفي خالت اههغام  .4ـ الض

ٓن ٖلى اإلاجلـ  ٓة ال٣اه ْلُت، ٞةن اإلاؿإلت جدا٫ ب٣ ٓعٍت طاث ألا َظا ألاظل، صْن ؤن ًخم البذ في اإلاؿإلت الضؾخ

                                                           
1Jacqueline de Guillenchmidt, La question prioritaire de constitutionnalité, séminaire organisé par la commission de Venise en 

coopération avec la cour constitutionnelle du royaume du Maroc sur "l'exception d'inconstitutionnalité" Rabat, Maroc, 29-30 

Novembre 2012.p : 5. 

 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2012)028-f 

(visité le 12/12/2020) 
2 L„article 23-5 de l„ordonnance du 7 Novembre 1958. 
3 L„article 23-4 de l„ordonnance du 7 Novembre 1958. 
4 Les articles 23- 4 et 23-5 de l„ordonnance du 7 Novembre 1958. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2012)028-f
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ٓعي ْ مد٨مت الى٣ٌ، في اإلاؿإلت في آلاظا٫ اإلادضصة في ا1الضؾخ ْلت، ؤ ْالخامـ ، " بطا لم ًٟهل مجلـ الض لبىضًً الغاب٘ 

ٓعي" ٫ بما 2جدا٫ اإلاؿإلت ٖلى اإلاجلـ الضؾخ ٓوي ًم٨ً ؤن ًْا ْٖضم بتها صازل ألاظل ال٣اه . بن نمذ اإلادا٦م الٗلُا 

 ًّ ْ ٞع ٫ٓ الُلب ؤ ٣ت إلخالت الىٓغ في مؿإلت ٢ب ْ ؤهّ ٌٗبر ًٖ ٍَغ ٦ْثرتها، ؤ غا١" بؿبب حٗضص ؤلاخاالث  ٓهّ هدُجت "ؤلٚا ٧

ّٓع  .يبلى اإلاجلـ الضؾخ

ٓعي، َب٣ا إلا٣خًُاث البىض ألا٫ْ مً اإلااصة  ، 7-23بٗض جسُي اإلاؿإلت للمغخلخحن الؿالٟخحن، ًخل٣ى اإلاجلـ الضؾخ

ٓبا بمظ٦غاث  ْلت ؤْ مد٨مت الى٣ٌ ال٣غاع اإلاٗلل الهاصع ًٖ ؤخضَما مصخ ٫ٓ اإلاؿإلت مً ٢بل مجلـ الض في خالت ٢ب

ٓن طاجّ  الظي ؤٖاص اإلاجل َْٓ اإلاًم غاٝ،  لباث ألَا ٓعي الخإ٦ُض ٖلُّ في ٢غاٍع ع٢م َْ ش  2009-595ـ الضؾخ  3بخاٍع

ٓعي ٚحر مسخو بإن ٌٗٝغ ًٖ الضٖٔٓ التي بمىاؾبتها َغخذ اإلاؿإلت  2009صظىبر  خحن اٖخبر " ؤن اإلاجلـ الضؾخ

ْاإلاٗللت ْلُت بال اإلاظ٦غة اإلاىٟهلت  ٓعٍت طاث ألا ْاإلاؿخيخجاث الخانت بهظٍ اإلاؿإل الضؾخ ْالتي ًجب ، بياٞت بلى اإلاظ٦غاث  ت 

٫ٓ اإلاؿإلت  ْبهما ٨ًخٟي ب٣ب عي ٖلى الجزإ  ٓعي ال ًخد٤٣ مً مضٔ جُب٤ُ اإلا٣خطخى الدكَغ ؤن جدا٫ ٖلُّ". ٞاإلاجلـ الضؾخ

ٓع في ؤخض ٢غاعاجّ الؿاب٣ت ْبلى ظاهب َظٍ ؤلاخالت، ٞةن البىض 3التي جشحر م٣خطخى لم ٌؿب٤ لّ ؤن نغح بمُاب٣خّ للضؾخ  .

ٍّت زانت ب٩ل مً:طاجّ ٢ض هو ٖلى م٣خًُاث مؿُّغ

َْٓ ما ٌؿخدب٘ بخالت وسخت مً ال٣غاع اإلاٗلل  - ٓعٍت مً ٢بل ؤخض اإلاجلؿحن،  ٫ٓ اإلاؿإلت الضؾخ خالت ٖضم ٢ب

ٓعي؛ ٌ الهاصع ًٖ ؤخضَما بلى اإلاجلـ الضؾخ ّبالٞغ

ٓ ما ًاصي بلى بخالته - َْ ْ مد٨مت الى٣ٌ في اإلاؿإلت،  ْلت ؤ ا خالت اههغام زالزت ؤقِغ صْن ؤن ًٟهل مجلـ الض

ٓعي ؾُلٗب  م ؤن اإلاجلـ الضؾخ ت زانت، ٚع ٓعي. َظٍ الٓيُٗت لم جىٓم بم٣خًُاث مؿٍُغ ٓبا بلى اإلاجلـ الضؾخ ْظ

ٓن ٞحها في  ٓعٍت اإلا٣خًُاث اإلاُٗ ْع اإلاغا٢ب إلاضٔ صؾخ ْص ٌ الُلب،  ٫ٓ ؤْ ٞع ْع الخهُٟت ب٣ب ْعًٍ؛ ص مً زاللِا ص

٫ٓ اإلاؿإلت دّ ب٣ب ٓ جهٍغ ّ. 4ؾِىاٍع

 قغوؿُتالخهكُت اإلاؼصوحت زانُت  -2

ٓهُت  ٓوي مً اإلا٣خًُاث ال٣اه ٓعٍت في ألاهٓمت الؿاب٣ت ٌٗخبر ْؾُلت لخى٣ُت الىٓام ال٣اه بطا ٧ان الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

ٓن ْؾُلت للمخ٣ايحن مً ؤظل  ض لِا ؤن ج٩ ْلُت في الىٓام الٟغوسخي ؤٍع ٓعٍت طاث ألا ٓعٍت ٞةن اإلاؿإلت الضؾخ ٚحر الضؾخ

ٓعٍت اتهم الضؾخ ْخٍغ ٢ِٓم  ْط للخهُٟت ًجٗل َظا الخ٤ بإًضي ٢ًاة اإلادا٦م  5.الضٞإ ًٖ خ٣ بال ؤن جبجي هٓام مؼص

ْط  ٓعي ٦ما الًٗٓي بسهٓم َظا الىٓام اإلاؼص ْظِذ الزخُاعاث اإلاكٕغ الضؾخ َْٓ ما ؤٞغػ ٖضة اهخ٣اصاث  الٗلُا. 

 للخهُٟت.

ْالضٞإ ٖىّ، خُض ًد ٍغ  ٓاػن اإلااؾؿاحي لخبًر ٓلت الخ ٓن ًٖ َظا الازخُاع م٣ ٠ اإلاضاٞٗ ًغ َاظـ الخٟاّ ًْٓ

ْالخإ٦ُض ٖلى الازخهام الخهغي  ْمد٨مت الى٣ٌ في َغمُت الىٓام ال٣ًاجي،  ْلت  ٖلى م٩اهت ٧ل مً مجلـ الض

                                                           
1 Cette éventualité est admise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 15 Février 2012, « Considérant que, dans ces 

conditions, la Cour de cassation s„est prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire  de 

constitutionnalité », 

     CC n0 2012-237 QPC, 15 fév. 2012, 
2 L„article 23-7 de l„ordonnance du 7 Novembre 1958. 
3 Jacqueline de Guillenchmidt, La question prioritaire de constitutionnalité, op cit.p : 6 

ٓعٍت في الخجغبت الٟغوؿُت، م.ؽ، م:  4 ّ.82مدمض ؤجغ٦حن، صٖٔٓ الضٞ٘ بٗضم الضؾخ
5 Laurence Gay, Le double filtrage des QPC : une spécificité française en question?, modalités et incidences de la sélection des 

questions de constitutionnalité en France, Allemagne, Italie et Espagne. In la question prioritaire de constitutionnalité, approche de 

droit comparé.(sous la direction du Laurence Gay), éd Bruylant, 2014., P : 72. 
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ٓن بلى اإلاجلـ  ْؤن مً قإن جبجي َظا الىٓام الخد٨م في جض٤ٞ الُٗ ٓعٍت،  ٕٓ مغا٢بت الضؾخ ٓعي في مٓي للمجلـ الضؾخ

غا١ التي ح ْبالخالي ججىب ْيُٗت ؤلٚا ٓعي  ٓعٍت ظغاء مؿُغة الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ِا الٗضًض مً اإلادا٦م الضؾخ ٗٞغ

ٓعٍت ٓعي نغح َظا 2012. ٟٞي جهاًت ؾىت 1الضؾخ ىُت لؤلمحن الٗام للمجلـ الضؾخ ْمً زال٫ اؾخمإ الجمُٗت الَٓ  ،

ٓعي بٟدو اإلاؿاثل الجاصة ٣ِٞ ٨ٖـ ما َ ٫ٓ بّ في ٞغوؿا " ٌؿمذ للمجلـ الضؾخ ٓ ألازحر بإن هٓام الخهُٟت اإلاٗم

"ٌ ْالتي ٚالبا ما ج٣ابل بالٞغ ٓعٍت  ْبًُالُا خُض جهل آالٝ اإلالٟاث بلى اإلاد٨مت الضؾخ ْبؾباهُا  ٓص في ؤإلااهُا  ٓظ ْجٔغ  .2م

Jacqueline de Guillenchmidt ، ا لِظا الازخُاع ؤن َظا َغ ٓعي الٟغوسخي في ؾُا١ جبًر ٓ ؾاب٤ باإلاجلـ الضؾخ ْهي ًٖ

ٓاعا ٓعي مً  الىٓام مً الخهُٟت ًم٨ً ؤن ًًمً خ ْاإلاجلـ الضؾخ ْلت مً ظِت،  ْمجلـ الض ظُضا بحن مد٨مت الى٣ٌ 

ٓاع ال٣ًاة" ٓطظا مِما ٫"خ . ٦ما حٗخبٍر هم اث  3ظِت ؤزٔغ ْالخٍغ ٍْل بسهٓم الخ١ٓ٣  ٍٓغ اوسجام الخإ مً ؤظل جُ

ٓعٍا ٓهت صؾخ ْظت مغيُت ظضا بالىٓغ بلى "الاهٟجاع ال٣ًاجي" )4اإلاًم ْ َظٍ اإلاؿُغة اإلاؼص ْجبض  .big bang juridictionnel )

ْلُت في ٞغوؿا ٖلى خض حٗبحر ال٣ُّٟ  ٓعٍت طاث ألا بل بن البٌٗ اٖخبر ؤن ، 5صومُيَُ عوؾىالظي ؤخضزخّ اإلاؿإلت الضؾخ

ال ًدخاط بلى ؤي حٗضًل ّ.6َظا الىٓام ٌٗمل بك٩ل ظُض 

ٓن هٓام الخهُٟت التي جسً٘ لّ اإلاؿإلت ال ْلُت في اإلا٣ابل، هجض ؤن مىخ٣ضي َظا الازخُاع ًهٟ ٓعٍت طاث ألا ضؾخ

ٍُُْل ؤمضَا، بد٨م ؤهّ ال ًدُذ بم٩اهُت لل٣اضخي الظي ؤزحرث ؤمامّ اإلاؿإلت باللجٓء  ٓهّ ٣ٌٗض اإلاؿُغة ال٣ًاثُت  ب٩

ٓعي ٓعي 7مباقغة بلى اإلاجلـ الضؾخ ، ٦ما َٓ الخا٫ في الىٓام ؤلاًُالي. ٦ما ؤن َظا الازخُاع ًجٗل مأ٫ ؤلانالح الضؾخ

ٓعٍحن  مخد٨ما ُّٞ مً ٢بل مجلـ َْظٍ هي اإلاٟاع٢ت بلى " ٢ًاة صؾخ ٫ٓ ال٣ًاة الٗاصًحن،  ٍْد ْمد٨مت الى٣ٌ،  ْلت  الض

ٓعٍحن ابخضاثُحن" ْ " ٢ًاة صؾخ ٕٓ مً " الغ٢ابت  8ؾلبُحن" ؤ ْبلى مماعؾحن لى ًِم بخالت اإلاؿإلت اإلاشاعة ؤمامِم،  في خا٫ ٞع

ْبخالتهم اإلاؿإلت ب م لجضًت الًُٗ،  ٓعٍت ال٣بلُت" في ج٣ضًَغ ْ بلى اإلاجلـ الضؾخ ٓن بلحها ؤ ما ٖلى اإلادا٦م الٗلُا التي ًدبٗ

                                                           
ٓعٍت في الخجغبت الٟغوؿُت...، م.ؽ، م:  1 ّ.54مدمض ؤجغ٦حن، صٖٔٓ الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

2Audition de M. Guillaume, secrétaire général du conseil constitutionnel, par la commission des lois constitutionnelles, de la 

législation et de l„administration générale de la République, séance du 21 Novembre 2012, CR n0 16. 
ش   3 ْلت الٟغوسخي اإلااعر بخاٍع ٓا بهضص حٗل٣ُّ ٖلى ٢غاع مجلـ الض ٞٓ ٓ ظُى ٓ ال٣ُّٟ بغه ض ًٖ َظا 1978صظىبر  6ؤ٫ْ مً اؾخٗمل َظا الخٗبحر َ ، للمٍؼ

ٕٓ ًغاظ٘: ّاإلآي

De Gouttes (M) : « le dialogue des juges », in, colloque du cinquantenaire du conseil constitutionnel, 3 Novembre 2008, 

www.conseil-constitutionnel.fr (visité le 15/02/2018) 
4 Table ronde animée par Virginie Saint-James, in le justiciable et la protection de ses droits fondamentaux : la question prioritaire de 

constitutionnalité, actes du colloque organisé à Limoges le 26 Mars 2010. Pulim, textes remis par Hélène Pauliat, Eric Négron, 

Laurent Berthier. P : 106. 
5 D. Rousseau, « La question préjudicielle de constitutionnalité : un big bang juridictionnel ? », RDP, 2009, p : 631. 
6 « […] Comme citoyen, comme juriste, comme procureur général près la Cour de cassation, j„en suis pleinement satisfait »,Audit ion de 

J.-M. Sauvé, Rapport d„information sur l„évaluation de la loi organique n0 2009-1523 du 10 Décembre 2009 relative à l„application de 

l„article 61-1 de la Constitution, n0 2838, p. 49 , consultable sur www.assemblee-nationale .fr 
7 Lauréline Fontaine, Le contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle en France : quelles pratiques ? Compte-rendu analytique, 

critique… et pédagogique du colloque du 16 février 2009, organisé à Paris par le Ministère de la Justice, l„UMR 6201 – Institut Louis 

Favoreu – GERC – CDPC – IEIA et l„Association française de droit constitutionnel. P : 9. 

    www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/3702 (consulté le 13/01/2019) 
8 Franck Lafaille, La question prioritaire de constitutionnalité en France (à la lumière de quelques comparaisons tirées du droit italien), 

p : 27. 

    In archivio.rivisitaaic.it/rivisita/210/00/LAFAILLE01.pdf.(Consulté le 22/02/2019) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.assemblee-nationale/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/3702
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ْص  َْظا الخ٣اعب ال ًسلٓ مً مساَغ ججٗل الخض ٓعٍت  ٫ٓ اإلاؿإلت ٣ًترب ظضا مً اإلاغا٢بت الضؾخ ٓعي. ٟٞدو ٢ب الضؾخ

ْؤًً جبضؤ اإلاغا ت ؤًً جيخهي الخهُٟت  ْاضخت خُض مً الهٗب مٗٞغ ْٖملُت الخهُٟت ٚحر  ٓعٍت  ٢بت. بحن اإلاغا٢بت الضؾخ

ٓ بظل٪ ًخٗضٔ ٖلى  َْ ٕٓ اإلاؿإلت ؤزىاء مغا٢بخّ لجضًتها،  ٕٓ ؤن ال ًسٓى في مٓي ْمً الهٗب ٦ظل٪ ٖلى ٢اضخي اإلآي

ٓعي في اإلاغا٢بت ٫ٓ بهىا بػاء1الازخهام الخهغي لل٣اضخي الضؾخ ْبالخالي، ًم٨ً ال٣ ( للمغا٢بت diffusاهدكاع هٓام "قاج٘") . 

ٓظّ الؾدبٗاص الُلباث ٚحر اإلااؾؿت ٓعي في اإلاغا٢بت  مً م خُاصي لل٣اضخي الضؾخ ٣ٍْلو مً مجا٫ الازخهام الٖا ظِت، 

ّٔ ٓعٍت مً ظِت ؤزغ ّ.2الضؾخ

ٓعي في  ٓعي التي جدضر ٖجها ألامحن الٗام للمجلـ الضؾخ ؤما ُٞما ًسو جٟاصي مؿإلت بٚغا١ اإلاجلـ الضؾخ

ٓهبر  ىُت في ه ْالتي صاٞ٘ مً زاللِا 2012ظلؿت الاؾخمإ ؤمام الجمُٗت الَٓ  ٞةن ألاؾخاط  .ٖلى َظا الىٓام مً الخهُٟت، 

Laurence Gay ْبؾباهُا في َظا الكإن لِـ مغصٍ بلى ٓعٍت ب٩ل مً ؤإلااهُا  ٫ٓ بإن ما حٗاهُّ اإلادا٦م الضؾخ عص ٖلُّ بال٣

ْبهما بؿبب الضٖأْ اإلاباقغة ؤمامِا )الضٖٔٓ الٟغصًت بإإلاا هُا ٦ثرة اإلاؿاثل اإلادالت ٖلحها مً َٝغ ال٣ًاة الٗاصًحن، 

ًٗ الخماًت بةؾباهُا( َْ3. 

ٓظِت لِظا الىٓام ٞةن الا٢تراخاث بخٗضًلّ لم جخإزغ ٦شحرا. ٞالبٌٗ ا٢ترح جبجي مؿُغة  ْؤمام خضة الاهخ٣اصاث اإلا

٫ّٓ ٤ بم٩اهُت اؾخئىاٝ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بٗضم ال٣ب ٓص بلى ٞدو ظضًض ل٣غاعاث اإلادا٦م الٗلُا ًٖ ٍَغ ْ بلٛاء اإلاُٗاع  4ج٣ ؤ

. ُٞما ًٔغ البٌٗ آلازغ ؤهّ ًيبغي بلٛاء ٖملُت الخهُٟت جماما في ظمُ٘ مغاخلِا ا٢خضاء بالىٓام 5هُٟتاإلاُٗاع الشالض للخ

ٓ عؤي ؤ٢ل عاص٩ًالُت مً ؤلالٛاء الخام 19566ألاإلااوي لؿىت  َْ َْىا٥ عؤي زالض ٣ًترح بلٛاء بخضٔ مغاخل الخهُٟت ٣ِٞ،   .

ٓعٍت بطا ما جم الاخخٟاّ ٣ٞ ٓم بها اإلادا٦م الٗلُاالخام ألهّ ال ًخُلب مغاظٗت صؾخ ّ.7ِ بٗملُت الخهُٟت التي ج٣

                                                           
1 Voir G. Drago, « La Cour de cassation, juge constitutionnel », RDP, 2011, Pp. 1438-1444 
2 Thierry Santolini, La question prioritaire de constitutionnalité au regard du droit comparé Presses Universitaires de France, R.F.D.C, 

2013/1 n0 93, p : 88 et s. 
3 Laurence Gay, Le double filtrage des QPC : une spécificité française en question?, modalités et incidences de la sélection des questions 

de constitutionnalité en France, Allemagne, Italie et Espagne. Op cit. P : 51. 
4  Voir Rapport d„information sur l„évaluation de la loi organique n0 2009-1523 du 10 Décembre 2009 relative à l„application de l„article 

61-1 de la Constitution, loc. cit., et plus précisément, Pp. 19-21 ; le mécanisme de l„appel a fait d„ailleurs l„objet de la Proposition de loi 

organique modifiant la loi organique n0 2009-1523 du 10 Décembre 2009 relative à l„application de l„article 61-1 de la Constitution, n0 

656, enregistrée le 9 Juillet 2010 au Sénat et présentée par Jean-Jacques Hyest. 
5 Florian Savonitt, L'absence de double filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité, Argument pour sa suppression ? Presses 

Universitaires de France, Revue française de droit constitutionnel, 2013/1 no 93, p : 109 
6  « Même si vous pensez, malgré mes arguments, que le filtre est défaillant, l„institution d„un recours serait une fausse bonne idée. Il 

vaudrait encore mieux, même si je ne le souhaite pas, que le filtre soit tout simplement supprimé et que le Conseil constitut ionnel soit 

alors directement saisi », Audition de J.-L. Nadal, Rapport d„information sur l„évaluation de la loi organique n0 2009-1523 du 10 

Décembre 2009 relative à l„application de l„article 61-1 de la Constitution, n0 2838, p :96 , consultable sur :  www.assemblee-nationale .

fr 
7  « Cette idée est fort heureuse, car elle aboutit à supprimer un filtre sur deux, Mais elle ne résout pas la difficulté revenant à confier au 

juge ordinaire une forme de contrôle de constitutionnalité implicite », M. Grienenberger-Fass, « Les filtres juridictionnels dans la 

question préalable en appréciation de constitutionnalité, préfiguration d„un contrôle diffus de constitutionnalité ? », LPA, 2009, no 212, 

p. 26. 

http://www.assemblee-nationale/
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 : الخهكُت في الىظام اإلاؿغبيزالشا

ْال٣اضخي  ٕٓ زالٝ خاص بحن اإلاكٕغ الخىُٓمي اإلاٛغبي  ٓعٍت مٓي ٖٓاث بٗضم الضؾخ ق٩لذ مؿإلت جهُٟت الضٞ

ٓعٍت ٢ض ؤعسخى هٓاما للخهُٟ ٓن الخىُٓمي للضٞ٘ بٗضم الضؾخ ٕ ال٣اه ٓعي. ٞةطا ٧ان مكْغ ٓطط الضؾخ ت، قبحها بالىم

ْالشاهُت ؤمام  ْلى جخم ٖلى مؿخٔٓ اإلادا٦م  ٓم ٖلى ؤؾاؽ ؤن َظٍ الٗملُت جمغ ٖحر مغخلخحن ؤؾاؾِخحن؛ ألا ٣ٍْ الٟغوسخي 

ْاظِذ َظا الخُاع  ٓعٍت )اإلاُلب ألا٫ْ(، ٞةن َظٍ ألازحرة ٢ض  مد٨مت الى٣ٌ التي جمل٪ خ٤ ؤلاخالت ٖلى اإلاد٨مت الضؾخ

ٌ ال٣اَ٘ ٖلى اٖخباّع ٓن الخىُٓمي في َظا الخهٓم ٌٗخبر حٗضًا ٖلى ازخهانِا  بالٞغ ٕ ال٣اه ؤن ما هو ٖلُّ مكْغ

ٓاهحن ٓعٍت ال٣ ْالكامل في مغا٢بت صؾخ ٠٢ٓ الظي ؤزاع الٗضًض مً الاهخ٣اصاث )اإلاُلب  الخهغي  َْٓ اإلا )اإلاُلب الشاوي(. 

ّالشالض(.

 وقو عؤٍت اإلاكغع الخىظُمي الخهكُت-1

ٕ ا ٕٓ بلى مًامحن مكْغ ٓاص بالغظ ٓن الخىُٓمي هجض ؤن اإلا مىّ ٢ض ؤعؾذ اإلاٗالم ال٨بٔر لِظا  11ْ 10، 6، 5ل٣اه

ى ٖلحها الجزإ إلزاعة الضٞ٘  ا ؤمام اإلاد٨مت اإلاْٗغ ٓاظب اؾدُٟاَئ ٍ ال ٨َْظا ٣ٞض خضصث اإلااصة الخامؿت الكْغ الىٓام. 

ّٓ ٍ تهم باألؾاؽ ج٣ضًم الضٞ٘ ب ْهي قْغ ٫ٓ؛  ٓعٍت جدذ َاثلت ٖضم ال٣ب اؾُت مظ٦غة ٦خابُت مؿخ٣لت بٗضم الضؾخ

ت التي ًًمجها  ْظّ الخغ١ ؤْ الاهتها٥ ؤْ الخغمان مً الخ٤ ؤْ الخٍغ ْبُان ؤ ٕٓ الضٞ٘  عي مٓي جخًمً اإلا٣خطخى الدكَغ

ْ ٌك٩ل ؤؾاؾا  ْ اإلاؿُغة ؤ ْ ًغاص جُب٣ُّ في الضٖٔٓ ؤ ٓ الظي جم جُب٣ُّ ؤ ٕٓ الضٞ٘ َ ٓن مٓي ٓن ال٣اه ْؤن ٩ً ٓع،  الضؾخ

ّٓعللمخابٗت باإلياٞت بل ّ.1ى ٖضم ؾب٣ُت البذ ما ٖضا في خالت حٛحر ألاؾـ التي جم بىاء ٖلحها البذ اإلاظ٧

ٓن اإلاشاع  ؤما اإلااصة الؿاصؾت ٞخىو ٖلى ؤهّ: ٓعٍت ٢اه " ًجب ٖلى اإلاد٨مت ؤن جخإ٦ض مً اؾدُٟاء الضٞ٘ بٗضم صؾخ

ٍ اإلاكاع بلحها في اإلااصة الخامؿت )...(صازل ؤظل ؤ٢هاٍ زماهُت ؤًام ٓن م٣غعَا  ؤمامِا للكْغ ش بزاعجّ ؤمامِا. ٩ً مً جاٍع

لى صعظت ٓػ بزاعة هٟـ الضٞ٘ مً ظضًض ؤمام اإلاد٨مت ألٖا ٍْج ْٚحر ٢ابل للًُٗ،  ٫ٓ مٗلال  ْجىو اإلااصة "بٗضم ال٣ب  .

ْ مد٨مت زاوي صعظت، خؿب الخالت،  ٫ْ صعظت ؤ ٓن، اإلاشاع ؤمام مد٨مت ؤ ٓعٍت ٢اه الٗاقغة ٖلى ؤهّ "ًدا٫ الضٞ٘ بٗضم صؾخ

ٓن ؤمام مد٨مت الى٣ٌ أل٫ْ مغة بمىاؾبت بلى الغث ٓعٍت ٢اه ٫ْ إلاد٨مت الى٣ٌ)...(ٚحر ؤهّ بطا ؤزحر الضٞ٘ بٗضم صؾخ ِـ ألا

ْبالخالي، ٞةهّ ٌؿخٟاص مً مًامحن َاجحن اإلااصجحن ؤن  يت ؤمامِا، ٞةن اإلاد٨مت جبذ في الضٞ٘ مباقغة...".  ٢ًُت مْٗغ

ْٖلى اإلاكٕغ الخىُٓمي ٢ض ؤؾـ لىٓام للخهُٟت ٖلى مغخلخح ْزاوي صعظت،  ن ازيخحن، بطا ؤزحر الضٞ٘ ؤمام مد٨متي ؤ٫ْ 

ٍ مُٗىت ٓاٞغ قْغ ٍْغمي َظا الىٓام بلى الخد٤٣ مً ج ْاخضة بطا ؤزحر الضٞ٘ أل٫ْ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ.  ٍْخم 2مغخلت   ،

ٓلّ، ًدا٫ ٖلى َُئت مدضزت بمد٨مت ا ٫ٓ الضٞ٘، ْفي خا٫ ٢ب ْ ٖضم ٢ب ٫ٓ ؤ ذ ب٣ب لى٣ٌ للبذ في في ؤ٣ٖاب طل٪ الخهٍغ

َْظا ما ًيسجم وؿبُا م٘ هٓام الخهُٟت  3ظضًخّ ٓعٍت.  ْ بةخالخّ بلى اإلاد٨مت الضؾخ لخهضع م٣غعا مٗلال، بما بغص الضٞ٘ ؤ

ُٟت ٣ِٞ ٖلى  ْخهغ َظٍ الْٓ ٕٓ في الىٓغ في ظضًت الضٞ٘  الٟغوسخي م٘ ٞاع١ بؿُِ ًخمشل في ٖضم ؤَلُت مدا٦م اإلآي

ْالتي ال ًم٨ج ٫ٓ بّ في الىٓام مؿخٔٓ مد٨مت الى٣ٌ  ها اؾدبضا٫ مُٗاع الجضًت بمُٗاع "اإلاؿإلت الجضًضة" ٦ما َٓ مٗم

ّالٟغوسخي.

 وقو عؤٍت الهاض ي الضؾخىعي الخهكُت-2

ٓعٍت ٢هض البذ في  ٓعٍت ٖلى اإلاد٨مت الضؾخ ٓن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بالضٞ٘ بٗضم الضؾخ ٕ ال٣اه بٗض بخالت مكْغ

ٓعٍت ٓع، ؤنضعث اإلاد٨مت الضؾخ ٢ٓٗاث، زهٓنا ُٞما ًخٗل٤  مُاب٣خّ للضؾخ ٕٓ. ٢غاع ٧ان زاعط ٧ل الخ ا في اإلآي ٢غاَع

                                                           
ٓن الخىُٓمي ع٢م:  1 ٕ ال٣اه ْبظغاءاث جُب٤ُ الٟهل  86-15اإلااصة الخامؿت مً مكْغ  ٍ ٓع. 133اإلاخٗل٤ بخدضًض قْغ ّمً الضؾخ
ٓن الخىُٓمي ع٢م:اإلااصة ا  2 ٕ ال٣اه ْال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة الٗاقغة مً مكْغ ّ.86-15لخامؿت 
ٓن الخىُٓمي ع٢م:  3 ٕ ال٣اه ّ.86-15اإلااصة الخاصًت ٖكغة مً مكْغ
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ْاؾدىض  ْجٟهُال.  ٓعي اإلاٛغبي ًٖ عؤًّ في َظا الهضص مٗتريا ٖلُّ ظملت  ْالظي ٖبر ُّٞ ال٣اضخي الضؾخ بىٓام الخهُٟت 

ٓم بها مدا٦م اإلام 133في طل٪ ٖلى الٟهل  ٓع الظي لم ًىو نغاخت ٖلى هٓام للخهُٟت ج٣ ل٨ت ٨ٖـ اإلاكٕغ مً الضؾخ

ٓعي الٟغوسخي، خُض هو الٟهل  ٓعي في اإلاؿإلت  1-61الضؾخ ٓع الٟغوسخي ٖلى ؤن بذ اإلاجلـ الضؾخ مً الضؾخ

ْلت ْ مجلـ الض ٓن بٗض بخالت اإلاؿإلت مً ٢بل مد٨مت الى٣ٌ ؤ ْلُت ٩ً ٓعٍت طاث ألا ٓعي  .1الضؾخ ل٣ض بغع ال٣اضخي الضؾخ

ّٓ ٓن َظا الىٓام مً قإهّ ؤن ًد ٓعٍت في خالت ؤلاخالت ؤْ بلى اإلاٛغبي ٢غاٍع ب٩ ْلي للضؾخ ٫ ال٣اضخي الٗاصي بلى مغا٢ب ؤ

ٓعٍت بطا ٢ضع ؤن الضٞ٘ ال ٨ًدسخي َابٗا ظضًا. ّمغا٢ب ؾلبي للضؾخ

ْجدضًض ما  ٕٓ الضٞ٘  ٓهُت مٓي ُٗت للم٣خًُاث ال٣اه ٓعي اإلاٛغبي ؤن البذ في الُبُٗت الدكَغ اٖخبر ال٣اضخي الضؾخ

اث التي ْالخٍغ ٓ مىضعط في الخ١ٓ٣  ٓاظب الخد٤٣ مجها مً ٢بل  َ ٍ ال ٓع مً ٖضمّ، ٌٗض جٓؾٗا في الكْغ ًًمجها الضؾخ

٫ٓ مغخلت الخد٤٣ مً اؾدُٟاء الضٞ٘  ٓ ما مً قإهّ ؤن ًد َْ يت ٖلُّ.  ال٣اضخي اإلاشاع ؤمامّ الضٞ٘ بمىاؾبت ٢ًُت مْٗغ

ْمضٔ جًمُىّ للبُاهاث اإلاخُلب ٍ اإلاخمشلت في اجها٫ الضٞ٘ بالضٖٔٓ ألانلُت  ٓعٍت لبٌٗ الكْغ ْلي للضؾخ ت بلى مغا٢ب ؤ

ٓعٍا، ٌٗض  ٓهت صؾخ اث اإلاًم ْالخٍغ ْجدضًض ٢اثمت الخ١ٓ٣  ٓوي اإلاٗجي،  ُٗت للم٣خطخى ال٣اه ألن " الخؿم في الُبُٗت الدكَغ

ٓعٍت بمماعؾتها" ٍ اإلاخُلبت مً َٝغ 2مً الازخهاناث التي جىٟغص اإلاد٨مت الضؾخ . بن الخد٤٣ مً اؾدُٟاء الضٞ٘ للكْغ

ٖٓاث اإلادالت ال٣اضخي الٗاصي  ْالكامل للىٓغ في الضٞ ٓعٍت اٖخضاء ٖلى ازخهانّ الٗام  ٓ بطن في هٓغ اإلاد٨مت الضؾخ َ

الًتها )ؤي اإلاد٨مت  ٓع ما ٌكٕغ لخجؼيء َظا الازخهام اإلاىضعط في  ْؤهّ " لِـ في الضؾخ ٖٓا  ْمٓي ٖلحها ق٨ال 

ال ؤًًا ما ًبرع ه٣لّ لٛحر الجِت اإلادضصة لّ ص ٓعٍت( الكاملت،  ٓعٍا"الضؾخ ّ.3ؾخ

ٓلِا  ٫ٓ إلاد٨مت الى٣ٌ ًد ٧ٓ ٓعٍت اإلا ٓعي ؤن ج٣ضًغ ظضًت الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ، اٖخبر ال٣اضخي الضؾخ مً ظِت ؤزٔغ

ْبهما ًغجبِ َظا  ٓعٍت ألهّ مً الهٗب جدضًض الٗىانغ اإلاك٩لت لِظا اإلاُٗاع بىاء ٖلى الك٩ل  بلى مغا٢ب ؾلبي للضؾخ

ْؤ٦ض ؤن َظا الىٓام مً الخ  .ٕٓ ْاهخ٣ام اؾخئشاع اإلاد٨مت الخ٣ضًغ باإلآي ٓعٍت  ت للضؾخ هُٟت ًاصي بلى مغا٢بت المغ٦ٍؼ

 ٕٓ ْخغماجها مً مماعؾت ازخهانِا ٧امال، ٖلى اٖخباع ؤجها ؾدباقغ الىٓغ في مٓي ٓعٍت بهالخُت اإلاغا٢بت البٗضًت  الضؾخ

ٓلت صْن ؤي ع٢ابت ق٩لُت ٖلحها ٖٓاث اإلا٣ب ّ.4الضٞ

ْعاء ازخُاع اإلاكٕغ ٓعٍت  ًْٖ الٛاًت التي ٧اهذ  ْاإلاخمشلت ٖلى الخهٓم في ججىِب اإلاد٨مت الضؾخ لِظا الىٓام، 

ْبن ٧اهذ حؿخجُب  ٓعي ٖلى طل٪ بإن َظٍ الٛاًت،  خالت جطخم ٖضص ال٣ًاًا اإلادخمل بخالتها ٖلحها، عص ال٣اضخي الضؾخ

ٓلت، ْبنضاع ألاخ٩ام صازل آظا٫ م٣ٗ ٓعٍت مً ٢بُل يمان الىجاٖت ال٣ًاثُت  ٞةجها جسال٠  للٗضًض مً اإلاباصت الضؾخ

دت جخٗل٤ باالزخهام اإلاٗض مً الىٓام الٗام ت نٍغ ٍَٓغ ّ.٢5اٖضة ظ

ٍ التي ًخد٤٣ ال٣اضخي مً اؾدُٟائها بمىاؾبت  ٓة اإلاكٕغ بلى خهغ هُا١ الكْغ ٓعي بلى صٖ اهخهى ال٣اضخي الضؾخ

ْبخضار آلُت ٦ُٟلت بةعؾاء  ٓعٍت"،  ْلي للضؾخ هٓام للخهُٟت باإلاد٨مت بزاعة الضٞ٘ في جل٪ التي ال حك٩ل "ٖىانغ ج٣ضًغ ؤ

ٓابِ ٖملِا. ٓن جىُٓمي جغ٦ُبتها ْي ٓعٍت، ًدضص ٢اه ّالضؾخ

                                                           
1 Aux termes de l„article 61-1 de la constitution de 1958 " le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 

Conseil d'État ou de la Cour de cassation" 
ٓعٍت ع٢م:   2 ش  70-٢18غاع اإلاد٨مت الضؾخ ش  6655، ط.ع ٖضص:2018ماعؽ  6م.ص بخاٍع ّ.9.م:2018ماعؽ  12بخاٍع

ّن.م.  3
ٓعٍت ع٢م:   4 ش  70-٢18غاع اإلاد٨مت الضؾخ ّ.10م: 2018ماعؽ  6م.ص بخاٍع
ّن.م.  5
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ٓن ٢ض ؤ٢غث بإن ازخهانِا في اإلاغا٢بت البٗضًت َٓ ازخهام ّ ٓعٍت بهظا ال٣غاع، ج٩ بن اإلاد٨مت الضؾخ

ّْع1خهغي ْقامل ٓعٍا ، ال ٌؿمذ مّٗ ألي ظِت ٧اهذ ؤن جخضزل ُّٞ، ٨ٖـ الىٓام الٟغوسخي خُض اإلادا٦م جلٗب ص ا مد

 ٫ٓ ٓع خ ٓظّ ؤٞغػ ٖضة حؿائالث جخمد ْلُت. َظا الخ ٓعٍت طاث ألا ال ًم٨ً الاؾتهاهت بّ في مؿإلت بخالت اإلاؿاثل الضؾخ

ْالظي  ٓعي  ْالغص الظي جل٣اٍ مً ٢بل ال٣اضخي الضؾخ ٓطط ألاوؿب لىٓام الخهُٟت في ْل م٣ترح اإلاكٕغ الخىُٓمي  الىم

ٓع. ، في مجملّ ٚحر مُاب٤ للضؾخ ّاٖخبٍر

 ضًغ مىنل الهاض ي الضؾخىعيجه -3

ٓن الخىُٓمي ع٢م  ٕ ال٣اه ٓعٍت اإلاخٗل٤ بٟدو مُاب٣ت مكْغ اإلاخٗل٤ بخدضًض  86-15ق٩ل ٢غاع اإلاد٨مت الضؾخ

ْبظغاءاث جُب٤ُ الٟهل   ٍ ٓاص اإلاخٗل٣ت بىٓام  133قْغ ْالظي ٢طخى بٗضم مُاب٣ت قبّ ٧لُت للم ٓع،  مً الضؾخ

ّٓع ٖٓا لجض٫ ٦بحر بحن ألا٧اصًمُحن الخهُٟت اإلاخٗل٤ بةخالت الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ٓعٍت، مٓي ٍت ٖلى اإلاد٨مت الضؾخ

" ٕٓ مً "الخٗهب" ْ"الدؿٕغ ٢ُٓحن، ٖلى اٖخباع ؤهّ جم اجساطٍ بى ْالخ٣ ٓهّ الظي ظٗل 2ْالؿُاؾُحن  ، باإلياٞت بلى مًم

ٓاء مً الىاخُت الك٩لُت ؤ ٓعٍت ؾ ا حؿخإزغ بّ اإلاد٨مت الضؾخ ٓعٍت ازخهانا خهٍغ ْ مً هاخُت مً الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

.ٕٓ ّاإلآي

ٓعي اإلاٛغبي مً زال٫ الٟهل  م ؤن اإلاكٕغ الضؾخ ٓلى ٖملُت الخهُٟت 133ٞٚغ  3لم ًدضص نغاخت اإلادا٦م التي جخ

ٓعي الٟغوسخي، ٞةن اإلاد٨مت ج٣ُضث باإلاى١ُٓ الخغفي لِظا الٟهل ا بها ؤن جغظ٘ ٨ٖ4ـ اإلاكٕغ الضؾخ ، ل٣ض ٧ان خٍغ

ت اإلا٩لٟت بمغا ما٫ اللجىت الاؾدكاٍع ّٓعأٖل ْعاء  5ظٗت الضؾخ ٓعي مً  ٓظّ الٗام الظي ابخٛاٍ اإلاكٕغ الضؾخ الؾخيباٍ الخ

 ٕ ا في قان مكْغ ٓطط الظي جإزغ بّ بسهٓم ٖملُت الخهُٟت ٢بل بنضاع ٢غاَع ْالىم ٓعٍت  صؾترة الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

اع ٞةن ألاؾخاطة هاصًت البّر ٓعٍت. ْفي َظا ؤلَا ٓن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بالضٞ٘ بٗضم الضؾخ ٓا في ال٣اه ْهي التي ٧اهذ ًٖ هٓصخي، 

ٓعٍت  ٓطط الٟغوسخي اإلاخٗل٤ باإلاؿإلت الضؾخ ٓع، ؤ٦ضث ؤن اللجىت جإزغث بالىم ت اإلا٩لٟت بمغاظٗت الضؾخ اللجىت الاؾدكاٍع

ٓم بّ اإلادا٦م ٓظض هٓام للخهُٟت ج٣ ْلُت خُض ً ّ.6طاث ألا

                                                           
ٓ ما ظٗل ألّا  1 ٓعٍت لىٟؿِا في مجا٫ الغ٢ابت َْ الًت الكاملت التي ؤ٢غتها اإلاد٨مت الضؾخ ٓعٍت لِظٍ ال ؾخاط مىاع اؾلُمي ًدؿاء٫ ًٖ ألاؾـ الضؾخ

ٓاهحن. ٓعٍت ال٣ ّٖلى صؾخ
ٓلت ال٣غاع ع٢م:   2 ٓن باإلاٛغب: حصخُو ؾُا١ ْخم ٓعٍت ال٣اه ْة التي ، مضازلت ف70/18ٖبض الغخُم اإلاىاع اؾلُمي، مجا٫ الضٞ٘ بٗضم صؾخ ي الىض

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤ٦ضا٫، الغباٍ، بكغا٦ت م٘ ماؾؿت َاوـ ّػ ٓم ال٣اه ٓعي ب٩لُت الٗل ٓن الضؾخ اًض٫ هٓمتها الجمُٗت اإلاٛغبُت لل٣اه

ٓم  ْطل٪ ً ٓعٍت: خهُلت ما٢خت لالظتهاصاث ال٣ًاثُت.  ٕٓ: اإلاد٨مت الضؾخ ّ.2018ماعؽ  21ألاإلااهُت خ٫ٓ مٓي
3 Intervention de Mr Abdelaziz LAMGHARI lors du colloque international organisé par la cour constitutionnelle du Royaume du Maroc 

en partenariat avec l„Académie du Royaume du Maroc à Marrakech, 27-28 Septembre 2018, sous le thème : L„accès à la justice 

constitutionnelle : les nouveaux enjeux du contrôle de constitutionnalité a posteriori. p : 5. 
4 "L„article 133 peut générer des filtres comme il peut les supprimer " ،  Nadia BERNOUSSI, Les cheminements procéduraux : pour un 

meilleur accès à la justice constitutionnelle. Intervention lors du colloque international organisé par la cour constitutionnelle du 

Royaume du Maroc en partenariat avec l„Académie du Royaume du Maroc à Marrakech, 27-28 Septembre 2018, sous le thème : L„accès 

à la justice constitutionnelle : les nouveaux enjeux du contrôle de constitutionnalité a posteriori. 
5"Les travaux de la commission relèvent plutôt de la catégorie d„archives constitutionnelles et non de celle de travaux préparatoires qui 

seules auraient permis d„identifier et de retenir une intention du constituant." Intervention de Mr Abdelaziz LAMGHARI lors du 

colloque international du Marrakech, op cit. 
6 Nadia BERNOUSSI, Les cheminements procéduraux : pour un meilleur accès à la justice constitutionnelle. Op cit. 
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ْالغامي بلى قبّ ب٢هاء مدا٦م اإلام ٓعي  ٓظّ الظي هداٍ ال٣اضخي الضؾخ ل٨ت مً مماعؾت ؤي ٖملُت لخهُٟت بن الخ

ٓعٍت هٟؿِا، ًشحر  ٖٓاث ٖلى مؿخٔٓ اإلاد٨مت الضؾخ ٓظحهّ للمكٕغ ٢هض بخضار آلُت للبذ في ظضًت الضٞ ْج ٖٓاث  الضٞ

ٓاع ال٣ًاة" اإلاىخٓغ مً  ٫ٓ "خ َْٓ ما مً قإهّ ؤن ًد ٓعي في ظِاػ ال٣ًاء،  ٫ٓ ٖضم ز٣ت ال٣اضخي الضؾخ الدؿائ٫ خ

ٍ التي ًخد٤٣ ال٣اضخي مً  1ال٣ًاة" جُب٤ُ َظٍ آلالُت بلى "خغب ٖلى اٖخباع ؤن ال٣غاع ؤلؼم اإلاكٕغ بدهغ هُا١ الكْغ

ٓعٍت" ْلي للضؾخ ٓعي  2اؾدُٟائها بمىاؾبت بزاعة الضٞ٘ في جل٪ التي "ال حك٩ل ٖىانغ ج٣ضًغ ؤ صْن ؤن ًسٓى ال٣اضخي الضؾخ

.ٍ ّفي جدضًض َظٍ الكْغ

ٓٔ ْبالىٓغ بلى الدجُت اإلاُل٣ت التي جدٓى بها ٢غاعا ٢ِٟٓا َظا ال ًم٨ً ؤن ٌٛحٍر ؾ ٓعٍت ٞةن م ث اإلاد٨مت الضؾخ

ٓعٍت جًمً الٟهل  ٓعي ٖبر مغاظٗت صؾخ ٓم بّ مد٨مت الى٣ٌ 133اإلاكٕغ الضؾخ ٓ ؤمغ مؿدبٗض 3هٓاما للخهُٟت ج٣ َْ  ،

٘ آلُت للخهُٟت ٓعي بدكَغ ٢ٓذ الخالي. لظا ٞما ٖلى اإلاكٕغ بال ؤن ًظًٖ ل٣غاع ال٣اضخي الضؾخ ٖلى مؿخٔٓ  ٖلى ألا٢ل في ال

ؼ الضًم٣غاَُت ٞال  ٓعي م٨ؿبا لخٍٗؼ ٓط ألاٞغاص لل٣ًاء الضؾخ ْل ٢ْذ مم٨ً ألهّ بطا ٧ان  ٓعٍت، ْفي ؤ٢غب  اإلاد٨مت الضؾخ

ّ.4ًيبغي ؤن ٌُٗل اإلاؿاع الضًم٣غاَي

 زاجمت:

ٓعي اإلاٛغبي مً زال٫ ال٣غاع ع٢م:  ٠٢ٓ الظي ٖبر ٖىّ ال٣اضخي الضؾخ ش  70-18بن اإلا ْال2018ماعؽ  6بخاٍع ظي ، 

ٓعٍت اإلاىهٓم ٖلحها في الٟهل  ٍٓل آلُت الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ْلخّ لخد ٓع  133ًم٨ً جلخُو مًامُىّ في مدا مً صؾخ

ْ الضٖٔٓ اإلاباقغة بإإلااهُا، بهما  2011ؾىت  ُت بلى صٖٔٓ مباقغة ؤمامّ ٖلى ٚغاع ًَٗ الخماًت ؤلاؾباوي ؤ مً صٖٔٓ ٖٞغ

ٕٓ مً الٗىاص ال ًم٨ً ِٞم ألاؾب ٠٢ٓ ًدؿم بى ْعاءٍ زهٓنا في ٖال٢خّ بال٣اضخي الٗاصي. ٞال٣اضخي َٓ م اب ال٩امىت 

ٓعٍت.  ان مؿُغة الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ْع مِم زال٫ ظٍغ ض ال٣ًاء الٗاصي مً ٧ل ص ٓعي خا٫ْ ظاَضا ججٍغ ّالضؾخ

ْلُت زهٓنا  ٓعٍت طاث ألا ٓطط الٟغوسخي للمؿإلت الضؾخ ًغجبِ  ُٞماْعٚم ؤن اإلاكٕغ الخىُٓمي خا٫ْ ا٢خباؽ الىم

ٓعي ٖلى ؤهّ ازخُاع ال ًيسجم م٘ م٣خًُاث بىٓام  الخهُٟت، ٞةن ازخُاٍع َظا جم الىٓغ بلُّ مً ٢بل ال٣اضخي الضؾخ

ٓعٍت ٖلى اإلاد٨مت  ٕٓ بٗضم الضؾخ ٓع التي لم جمىذ نغاخت الخ٤ إلادا٦م الىٓام ال٣ًاجي باإلاٛغب في بخالت الضٞ الضؾخ

ٓعي  لُت اإلاكٕغ الضؾخ َْىا ال ًم٨ً به٩اع مؿْا ٓعٍت.  عي اإلاخٗل٤ بخُٟٗل الٟهل  ُٞماالضؾخ  133آ٫ بلُّ اإلاؿاع الدكَغ

ْلُت ؤزىاء  ٓعٍت طاث ألا ٓطط الٟغوسخي للمؿإلت الضؾخ ا ٞٗال بالىم ٓع ٢ض جإزْغ ْايٗٓ الضؾخ ٓع. ٞةطا ٧ان  مً الضؾخ

ا بهم جًمحن الٟهل  ٓع، ٣ٞض ٧ان خٍغ ة خ٤ اإلادا٦م في ؤلاخالت ٦ما ههذ ٖلى طل٪ نغاخت اإلااص 133نُاٚتهم للضؾخ

ٓعي في ٢غاٍع  61-1 ٓعي التي اٖخمض ٖلحها ال٣اضخي الضؾخ ٍْل الضؾخ ْطل٪ لؿض ٧ل مىاٞظ الخإ ٓع الٟغوسخي،  مً الضؾخ

ْع في ٖملُت الخهُٟت. ّلخغمان اإلادا٦م مً ؤي ص

 ٘ ٓعٍت بمشابت صٖٔٓ مباقغة جٞغ ْاإلاخمشل في ظٗل الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ٓعي  بن الازخُاع الظي جبىاٍ ال٣اضخي الضؾخ

ٓط اإلاباقغ لؤلٞغاص بلى اإلاد٨مت ؤمامّ، ًى ٓل ٓباث التي ؾٝٓ حٗترى ٖملّ في َظا الكإن. ٞال ٖٓت مً الهٗ ظع بمجم

ٓعي ًماعؽ مِامّ  ٓ ما ؾُجٗل ال٣اضخي الضؾخ َْ ٓعٍت ؾُاصي ال مدالت بلى بٚغا٢ِا بال٨شحر مً الضٖأْ اإلاباقغة.  الضؾخ

                                                           
1 Ibid. 

ٓعٍت ّع  2 ش  70-٢18م: ٢غاع اإلاد٨مت الضؾخ ّ.10م:2018ماعؽ  6م.ص بخاٍع
3 "seul le constituant peut changer la décision constitutionnelle relative à la loi organique no 86-15".ّ Intervention du Mr Mohammed 

AMINE BENABDELLAH, colloque international du Marrakech. Op cit 
ٓمي  مضازلت ألاؾخاط ٖبض  4 ٓعٍت اإلاٛغبُت بكغا٦ت م٘ ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت ً ْلُت التي هٓمتها اإلاد٨مت الضؾخ ْة الض ٓهخحر في الىض قدىبر  28-27ؤلالّ ٞ

ٓاهحن. 2018 ٓعٍت ال٣ اهاث الجضًضة للغ٢ابت البٗضًت ٖلى صؾخ ٓعٍت: الَغ ٓط بلى الٗضالت الضؾخ ٓل ٓان: ال ّبمغا٦ل جدذ ٖى
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ْطل٪ بؿبب الٗضص ال٨بحر مً الضٖا ْالدؿٕغ  ا١  ٓ مً ؤلاَع ٘ ؤمامّ، زهٓنا بطا ما ٖلمىا في ظ ْٔ التي مً اإلاغج٣ب ؤن جٞغ

َْٓ ما ؾُازغ ؾلبا ٖلى اظتهاصٍ ال٣ًاجي الظي مً  ٓاهحن الٗاصًت هي ما ٧اهذ مٓي٘ ع٢ابت ٢بلُت.  ؤن ال٣لُل مً ال٣

ٓاػاة م٘ ا ٓع باإلا ٓ الضؾخ اث ألاؾاؾُت ٖبر نُاهت مبضؤ ؾم ْالخٍغ لخٟاّ اإلاٟترى ؤن ٌؿاَم في يمان مماعؾت الخ١ٓ٣ 

ٓعٍت بالك٩ل  ْالخىُٓم الضازلي للمد٨مت الضؾخ ٓعٍحن  ، ٞٗضص ال٣ًاة الضؾخ ْمً ظِت ؤزٔغ ْلت.  ٓوي للض ٖلى ألامً ال٣اه

ٕٓ بٗضم  ٓعي في ال٣ُام بمِامِا اإلاخٗل٣ت بالبذ في الضٞ الظي ٖلُّ آلان. ال ًم٨ً ؤن ٌؿ٠ٗ ماؾؿت ال٣ًاء الضؾخ

ّْ ٍٓت  ْج٣ ٘ مً ٖضص ال٣ًاة  ٓعٍت. بن الٞغ ت ٦ٟإة ٌٗض صٖامت ؤؾاؾُت الضؾخ ٓاعص بكٍغ ٓعٍت بم ؼ اإلاد٨مت الضؾخ ٍٓت حٍٗؼ لخ٣

ٍٓض ؤصاء َظٍ اإلااؾؿت.  ْجج

 الةدت اإلاغاحؼ

 اإلاغاحؼ باللؿت الػغبُت

 الٌخب واإلاإلكاث
ْاإلااؾؿاث الؿُاؾُت، الُبٗت الشالشت، مُبٗت سجلماؾت .1 ٓعي  ٓن الضؾخ  2013 ،ؤخمض خًغاوي، ال٣اه

ٓعي في ؾُا١ ما بٗض خؿً َاع١ )جدذ بقغاٝ(، ال٣ً .2 ٓعاث مجلت 2011اء الضؾخ : اإلاغظُٗاث ْالاظتهاصاث، مال٠ ظماعي، ميك

ٓمُت،   .2019الؿُاؾاث الٗم

ٓعي، صعاؾت م٣اعهت،  .3 ْجضزل ال٣اضخي الضؾخ عي ما بحن عئٍت اإلاكٕغ اإلاٛغبي  ٓعٍت هو حكَغ ٖبض الخ٤ بل٣ُّٟ، صٖٔٓ الضٞ٘ بٗضم صؾخ

ـ، الُبٗت ألاْلى،   .2018الخاػي بَغ

ْؤٖما٫ ظامُٗت، ٖ .4 ٢ًٓاثُتـ م.م.ب.م.ث، مالٟاث  ٓعي باإلاٛغب، صعاؾت ؾٓؾُ بض الغخُم اإلاىاع اؾلُمي، مىاهج ٖمل ال٣اضخي الضؾخ

ّ.2005، 65الٗضص:

ٓاهحن، صعاؾت م٣اعهت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الُبٗت الشاهُت،  .5 ٓعٍت ال٣ ؼ مدمض ؾاإلاان، هٓم الغ٢ابت ٖلى صؾخ  .2014ٖبض الٍٗؼ

َْبي .6 ٓاهحن الخىُٓمُت، ال٨خاب ألا٫ْ، قغ٦ت اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، لبىانٖبض الل٠ُُ  ٘ ال٣ ٓعٍت، ؾلؿلت حكَغ -، اإلاد٨مت الضؾخ

 .2015َغابلـ، 

ٓعاهُت، مً صؾاجحر ٞهل الؿلِ بلى صؾاجحر ن٪ الخ١ٓ٣، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الُبٗت ألاْلى،  .7 ْالضؾخ ٓع  مدمض ؤجغ٦حن، الضؾخ

 .2007الضاع البًُاء، 

ٓعٍت مدمض  .8 ْاإلاماعؾت ال٣ًاثُت، ؾلؿلت الضعاؾاث الضؾخ ٓوي  اع ال٣اه ٓعٍت في الخجغبت الٟغوؿُت، ؤلَا ؤجغ٦حن، صٖٔٓ الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

 .2013، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، الُبٗت ألاْلى، 2

ٓهُت ْؾُاؾُت، الُبٗت ا .9 ٓعي، ؾلؿلت بضاثل ٢اه ٓن الضؾخ ٓاوي، مضزل بلى ال٣اه  .2014لشاهُت، مدمض الغي

ّاإلاهاالث

ٓطط ألاإلااوي، مجلت مؿال٪، الٗضص:  .1 ْالىم ٓع اإلاٛغبي  ٓعٍت بحن الضؾخ ، مُبٗت الىجاح 37/38بضع الظَبي، خ٤ الضٞ٘ بٗضم الضؾخ

ّ.2016الجضًضة، 

2. ّٓ ٓعاث مجلت الخ١ٓ٣، ؾلؿلت اإلاٗاٝع ال٣اه ٓ عئٍت اؾدكغاُٞت، ميك ٓعٍت باإلاٛغب: هد ْال٣ًاثُت، خُاة البجضاًجي، اإلاد٨مت الضؾخ هُت 

ت21الٗضص:  ّ.2014الغباٍ، الُبٗت ألاْلى -، صاع وكغ اإلاٗٞغ

ٓعي في ؾُا١ ما بٗض  .3 ٓعٍت، في: ال٣ًاء الضؾخ ْجٓؾُ٘ الغ٢ابت ٖلى الضؾخ ٓعي  ْع، اإلاجلـ الضؾخ اإلاغظُٗاث  :2011عقُض اإلاض

ٓمُت،  ٓعاث مجلت الؿُاؾاث الٗم  .2019ْالاظتهاصاث، ميك

ٓع الغ٢ابت .4 ْع، جُ ٓعٍت عقُض اإلاض ت الضؾخ ٓعٍت في اإلاٛغب، الٛٞغ ٓعي- الضؾخ ٓعٍت، مجلت صعاؾاث - اإلاجلـ الضؾخ اإلاد٨مت الضؾخ

ً، اإلاجلض الشالض، الٗضص الؿاصؽ، ًىاًغ  ٓعٍت بممل٨ت البدٍغ ٓعٍت، اإلاد٨مت الضؾخ  .2016صؾخ

ٓعٍت باإلاٛغب:  .5 ْجإمالث، اإلاد٨مت الضؾخ ٓاهحن: مالخٓاث  ٓعٍت ال٣ ٓعاث مجلت ًٓؾ٠ الُدُاْي، مغا٢بت صؾخ ٓ عئٍت اؾدكغاُٞت، ميك هد

ْال٣ًاثُت، الٗضص: ٓهُت  ت21الخ١ٓ٣، ؾلؿلت اإلاٗاٝع ال٣اه ّ.  2014الغباٍ، الُبٗت ألاْلى -، صاع وكغ اإلاٗٞغ

 هضواث
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ٓلت ال٣غاع ع٢م:  .1 ٓن باإلاٛغب: حصخُو ؾُا١ ْخم ٓعٍت ال٣اه ْة ، مضازلت في الىض70/18ٖبض الغخُم اإلاىاع اؾلُمي، مجا٫ الضٞ٘ بٗضم صؾخ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤ٦ضا٫، الغباٍ، بكغا٦ت م٘ ماؾؿت  ٓم ال٣اه ٓعي ب٩لُت الٗل ٓن الضؾخ التي هٓمتها الجمُٗت اإلاٛغبُت لل٣اه

ٓم  ْطل٪ ً ٓعٍت: خهُلت ما٢خت لالظتهاصاث ال٣ًاثُت.  ٕٓ: اإلاد٨مت الضؾخ ّ.2018ماعؽ  21َاوـ ػاًض٫ ألاإلااهُت خ٫ٓ مٓي

ٓمي مضازلت ألاؾخاط ٖبض ؤلا .2 ٓعٍت اإلاٛغبُت بكغا٦ت م٘ ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت ً ْلُت التي هٓمتها اإلاد٨مت الضؾخ ْة الض ٓهخحر في الىض  28-27لّ ٞ

ٓاهحن. 2018قدىبر  ٓعٍت ال٣ اهاث الجضًضة للغ٢ابت البٗضًت ٖلى صؾخ ٓعٍت: الَغ ٓط بلى الٗضالت الضؾخ ٓل ٓان: ال  بمغا٦ل جدذ ٖى
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 اإلاإؾؿت اإلالٌُت باإلاؿغب ومؿألت الؿمى الضؾخىعي
Royal Institution of Morocco 

and the question of constitutional superiority 

 مدمض ًىوس ي 

 ُ  اإلاؿغب -ؾُاث -حامػت الحؿً ألاو

 اإلالخو:

غا للهالخُاث التي مىدذ لِا في مسخل٠ الضؾاجحر اإلاٛغبُت حٗخبر اإلااؾؿت اإلال٨ُت، مً بحن ؤَم اإلااؾؿاث في الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي، هٓ

ْالؿلِ.1962-1970-1972-1992-1996-2011) ّ(، مما ظٗلِا جدخل م٩اهت ؾامُت م٣اعهت بباقي اإلااؾؿاث 

ُٖت الضًيُت اإلاغجبِ ؤؾ ً ؤؾاؾُحن: مغج٨ؼ اإلاكْغ ٓع في مغج٨ٍؼ ْالظي جمد اؾا ٖملذ َظٍ الضعاؾت ٖلى جبُان مغج٨ؼاث َظا الؿمٓ، 

ٓعي الظي خهغ مؿإلت الخ٨م في اإلاٛغب  ٦ْظا اإلاغج٨ؼ الضؾخ ش اإلاٛغب  مىظ بضاًت اليكإة.  ْع بخاٍع ْالتي لِا ظض في ألاؾغة بالبُٗت بماعة اإلاامىحن، 

اجّ. ْ بخهٞغ ٓاء جل٪ التي جخٗل٤ بصخو اإلال٪ ؤ ٦ْظا في الخهاهت التي ًخمخ٘ بها اإلال٪ ؾ ٍٓت،  ّاإلال٨ُت الٗل

ٓعي، مً زال٫ جىا٫ْ مماعؾت اإلال٨ُت للؿلُت في الخالت الٗاصًت، في ٖال٢تها بباقي  ٦ما ؾٗذ َظٍ الضعاؾت ٓ الضؾخ الى جبُان مٓاَغ الؿم

ٓاء في  ٦ْظا مماعؾتها في الخالت الٛحر الٗاصي ؾ ْال٣ًاثُت(.  ْالخىُٟظًت  ُٗت  ْ في خالت الاؾخصىاءالؿلِ )الؿلُت الدكَغ ّ.خالت الخغب ؤ

ٓعي -ؿت اإلال٨ُتاإلااؾ  اإلاكخاخُت: الٍلماث  ٓ الضؾخ ّالٗال٢ت بحن الؿلِ  -الؿم

Abstract:  

The monarchy  is the most important political institution in the  Moroccan political system . the power of the Moroccan 

monarchy comes from all  the constitutions (from the first constitution 1962 till the last one 2011), which makes it the superior 

institution at all. 

The study seeks the find out the foundations of the monarchy„s superiority which are based on two principal pillars: the 

religious legitimacy related to "Bayʿah" and "Imarat Al Mouminine" which which back historically to the establishment of the 

country. The second pillar is the constitutional requirement that limited  who can govern as a King at the Alaouite royal family. 

Further rmore the King of Morocco has a full constitutional immunity, which means no authority (domestic or international) 

has the right to prosecute him in all kinds of courts.  

The study seeks also to explain the monarchy constitutional superiority by focusing at the practice of the King„s authority in 

normal case as well as in other cases like war or exceptional cases like the situtionn during the corona virus  pandemic ; compared 

to others authorities (legislative, executive and judicial authority). 

Key words: Moroccan monarchy-  constitutional superiority - The relationship between the authorities 

 مهضمت

٫ٓ البالص        ْاع اإلاِمت التي لٗبتها في خه ٓعٍت صازل الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي، هٓغا لؤلص جدخل اإلااؾؿت اإلال٨ُت م٩اهت مد

ٓع 1956ٖلى الاؾخ٣ال٫ ؾىت  ٢ْض ظاء صؾخ ٓ ألّا 1962.  َْ مغ الظي لُا٦ض َظٍ اإلا٩اهت، مً زال٫ الهالخُاث التي ؤؾىضث لِا 

(. مما ؾمذ للماؾؿت اإلال٨ُت ؤن 2011-1996-1992-1972 -1970اؾخمغ الخىهُو ٖلُّ في مسخل٠ الضؾاجحر الالخ٣ت )

ْاإلااؾؿاث. ٓ ١ٓٞ باقي الؿلِ   حؿم
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ٓم الؿُاؾُت  ٓايُ٘ طاث الغاَىُت ْألاَمُت في خ٣ل الٗل ٓعي للمل٨ُت، مً اإلا ٕٓ مؿإلت الؿمٓ الضؾخ بن مٓي

ٓعٍت في باإلا ِْٞم َبُٗتْالضؾخ ْطل٪ بالىٓغ إلاؿاَمخّ في جدضًض  بُٗت الٗال٢ت  ٛغب،  ٓعي اإلاٛغبي َْ ْالضؾخ الىٓام الؿُاسخي 

تها  الث التي ٖٞغ ْاإلال٨ُت، زهٓنا بٗض الخد ٦ْظا ِٞم َبُٗت الٗال٢ت بحن الؿلِ الشالر  ْاإلاجخم٘،  بحن الٟاٖلحن الؿُاؾُحن 

ٓعي لؿ ٓعي 2011ىت الخُاة الؿُاؾُت اإلاٛغبُت بٗض الخٗضًل الضؾخ ْصؾخ ْما جلي طل٪ مً ه٣اف ؾُاسخي  ٖٓت مً إلا،  جم

ٓع. ل الضؾخ ل ججًز ّال٣ًاًا ابان ججًز

ٓا مؿإلت ؾمٓ اإلال٨ُت باإلاٛغب ٞاألؾخاط مدمض  ْل ٖٓت مً الباخشحن ؤن جىا ٖٓا ظضًضا ٣ٞض ؾب٤ إلاجم َْٓ لِـ مٓي

ٓع  ْلّ ٖىض الخضًض ًٖ صؾخ لم ًٓي٘ خؿبّ لخ٣ُُض ؾلُاث اإلال٪، بل  ْالظي 1962اإلاٗخهم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؾب٤ ؤن جىا

ٓعٍت لؤلهٓمت  ْالؿُاؾُت با٢خباؽ الخ٣ىُاث الضؾخ ْالضًيُت  سُت  ُٖت اإلال٨ُت الخاٍع بهّ ٢ض ٖمل ٖلى صؾترة ؾمٓ مكْغ

ٓع1ٍالغثاؾُت ْمد ْاٖخبر اإلال٪ ٢لب الىٓام الؿُاسخي  ٓ ؾب٤  ٞٓ ّ.2، ٦ما ؤن ألاؾخاط مِكُل ل

ٓهُت ْبطا ٧ان البدض ٦ما ًا٦ض ٖلى طل٪  ْال٣اه ٓم الؿُاؾُت  ْالٗل ٓم الؿُاؾُت بهٟت ٖامت  ، في ماصة الٗل ُٞلب بْغ

ْبهما باؾخٗضاصٍ، ألن ٣ًضم للمغا٢ب  ْجهاثُت ًٖ ْاَغة ما،  ٓبت بظمالُت  بهٟت زانت، ال ًخمحز ب٣ضعجّ ٖلى بُٖاء ؤظ

ٓمت ؤؾئلت مالءمت حؿاٖض ٖلى جٟؿحر ؤٖلى ظضا مً الخٟؿحر الضي حؿمذ بّ مالخٓت بؿ ٍْخم َظا ألامغ 3ُُت "ؾاطظت"مىٓ  ،

ٓ اإلااؾؿت ّبًٟل هماطظ ْمٓاَغ ؾم ْٖلُّ ٞةن اق٩الُدىا ٧االحي: ماهي مغج٨ؼاث  ْمهلخخّ،   ، ْؤؾالُب ج٨ٟحٍر ْمٟاَُمّ،   ،

ّاإلال٨ُت؟

ّلئلظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ؾىٗخمض الخهمُم الخالي:        

ٓ اإلااؾؿت اإلال٨ُت  ّاإلابدض ألا٫ْ: مغج٨ؼاث ؾم

ٓ اإلااؾؿت اإلال٨ُتاإلابدض الشا ّوي: مٓاَغ ؾم

: مغجٌؼاث الؿمى اإلالٍي   اإلابدث ألاُو

ٓعٍت  ْؤزٔغ طاث مغج٨ؼاث صؾخ جماعؽ اإلااؾؿت اإلال٨ُت ؾلُاتها اٖخماصا ٖلى مغج٨ؼاث طاث َبُٗت صًيُت )اإلاُلب ألا٫ْ( 

ّ)اإلاُلب الشاوي(.

: اإلاكغوغُت الضًيُت  اإلاُلب ألاُو

ُٖاث، ال ٓع آًاث ٢غآهُت ٌٗخبر الضًً ؤخض ؤَم اإلاكْغ َْظا ما ٌؿدك٠ مً خً ٓم ٖلحها الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي،  تي ٣ً

ٓمُت اإلاىخسبت  ْ ٢اٖاث اإلااؾؿاث الٗم ٍٓت في الخُب اإلال٨ُت ؤ ْججض ؾىضَا في ما ْٚحر اإلاىخسبتْؤخاصًض هب ًّلي:. 

: البُػت  الكغع ألاُو

ْالُاٖت ٓلّ" اٖلم ؤن البُٗت هي الِٗض  ْن البُٗت ب٣ ٦إن اإلاباٌ٘ ٌٗاَض ؤمحٍر ؤن ٌؿلم لّ الىٓغ في ؤمغ  ٖٝغ ابً  زلض

ٓا  ٓا بطا باٌٗ ٧ْاه ْاإلا٨ٍغ .  ٍُُّْٗ ُٞما ٩ًلّٟ بّ مً ألامغ ٖلى اإلايكِ  ّ في شخيء مً طل٪،  ٓع اإلاؿلمحن، ال ًىاٖػ ْؤم هٟؿّ 

ْاإلاكتري، ٞؿمي بُ ٓا ؤًضحهم في ًضٍ جإ٦ُضا للِٗض. ٞكابّ طل٪ ٞٗل الباج٘  ْا ِٖضٍ، ظٗل ٣ْٖض ٗت، مهضع بإ. ْناعث ألامحر 

                                                           
ـ لليكغمدمض اإلاٗخهم: الىٓام الؿُاسخي  - 1 ٓعي اإلاٛغبي، ماؾؿت بًَؼ  .64، م 1992الضاع البًُاء، الُبٗت ألاْلى  -الضؾخ

2 -Remy leveau: Apercu de l„évolution  du système marocain depuis vingt ant. Marcherk N 106/ 1984.p 23. 
، ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي،  ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي،جغظمت مدمض ٖغب  - 3 ْاليكغ، الُبٗت الشالشت، ُٞلُب بْغ نانُال ، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار 

 .539م 
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" ٓص الكٕغ ْمِٗ ٓلِا في ٖٝغ اللٛت،  ٓم 1البُٗت مهاٞدت باألًضي. َظا مضل َْما بُٗت زانت ٣ً ْجى٣ؿم البُٗت الى مغخلخحن   ،

ْاٖخباعا،  ْهي مخ٣ضمت ٖلى البُٗت الٗامت ػمىا  ٓا٣ٞت ٖلى شخو الامام.  ْهي بمشابت بٖالن اإلا ْال٣ٗض مً ألامت.  بها ؤَل الخل 

ٓن  ْالُاٖتْهي ج٩ الء  ْهي ٖباعة ًٖ بٖالن لل ّ.2مً ٢بل اإلاؿلمحن 

ٓن اإلال٪ الجضًض  ل٣ض ؤزضث البُٗت م٩اهت ؤؾاؾُت في الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي مىظ ػمً بُٗض، خُض ٧ان اإلاٛاعبت، ًباٌٗ

ٓاث  ع الؿى ٢ْض ؤزضث  م٘ مْغ ْاإلايكِ،  ً ازىحن مخباًىحن مً خُض الٖلى الُاٖت في اإلا٨ٍغ  ُبُٗت، ؤجهما جخجؿض في مٍِٓغ

ٓهت للىٓام في ٖال٢اجّ  ٦ْظا ؤق٩ا٫ الخٗامل بحن الٗىانغ اإلا٩ ْاإلاظَبُت،  ٓظُت  ٓل ْجشبُذ اإلاٗاوي ؤلاًضً ٌٗمالن مٗا ٖلى يبِ 

ٓاٖض جًٟي  ٢ْ ٍْخجلى اإلآِغ ألا٫ْ في الجاهب الاخخٟالي ب٣ُٓؾّ اإلا٣ٗضة، جًبِ مغاؾُمّ ؤٖغاٝ  م٘ الؿلُت الؿُامُت، 

ن ٖضًضةٖلى الخٟل َبت زانت ؤم ٍْخمحز بضًباظت ج٣لُضًت لم جخٛحر ل٣ْغ ّ.3ا اإلآِغ الشاوي ٨ُٞمً في هو البُٗت 

ؽ  ن ؤلاؾالمُت في الضْع ْالكْا ٢ْاٝ  ْػٍغ ألا ٢ْض ؤُٖضث مؿإلت البُٗت بلى الى٣اف ببان الخغا٥ الٗغبي، ٟٞي صعؽ ؤل٣اٍ 

ٓان ألابٗاص الخٗا٢ضًت ٓم  باإلاٛغب للبُٗت  الخؿيُت جدذ ٖى ْالبُٗت، زلو ُّٞ   2011ٚكذ  04ً ٓع  ٢ام بم٣اعهت بحن الضؾخ

ٞت  ٓن اإلاخمشل في جىهُو البُٗت ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾُت الخمؿت اإلاْٗغ ٓ اإلاًم ٓع َ ْالضؾخ بلى ؤن " ؤَم ما ًجم٘ بحن البُٗت 

ّْ ْخٟٔ الىٟـ   ، َْكمل خٟٔ اإلالت في الجاهب اإلاظَبي ْفي الٗال٢ت باألصًان ألازٔغ ْهي خٟٔ الضًً،  َكمل ؤمً بال٩لُاث 

ْخٟٔ  ت،  ْاإلاٗٞغ ْخٟٔ ال٣ٗل ألهّ الٓؾُلت الُبُُٗت للٗلم  ْالجماٖاث ل٩ل اإلادؿا٦ىحن،  اح ْألابضان لؤلٞغاص  الخُاة ْألاْع

ٓم، زم خٟٔ الٗغى" َْٗجي اإلال٨ُت ٦مِٟ ٓلت  ْٚحر اإلاى٣ ٓلت  ّ.4اإلاا٫ ؤي ظمُ٘ اإلامخل٩اث اإلاى٣

 الكغع الشاوي ئماعة اإلاإمىين

الن ٖلى بضاًت ٓع ؾىت  مىظ ؤلٖا َْٓ ما ججلى مً 1962الٗمل بالضؾخ ٓم بماعة اإلاامىحن،  ، ٖملذ اإلال٨ُت ٖلى ج٨َغـ مِٟ

ت الٟهل  ْلت  19زال٫ اؾخمغاٍع ْام الض ْخضتها ْيامً ص ْعمؼ  ْاإلامشل ألاؾمى لؤلمت  في مسخل٠ الضؾاجحر " اإلال٪ ؤمحر اإلاامىحن 

ّْ ٓع،  ْالؿاَغ ٖلى اخترام الضؾخ ٓ خامي الضًً  َْ ا  ٓ ْاؾخمغاَع َْ ْالُِئاث  ْالجماٖاث  ٓاَىحن  اث اإلا ْخٍغ  ١ٓ ٖلُّ نُاهت خ٣

ٓع  ْم٘ صؾخ ْصَا الخ٣ت ".  ٓػة اإلامل٨ت في صاثغة خض ْخ ، جم ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى ٞهلحن: 2011الًامً الؾخ٣ال٫ البالص 

ٓعي مً زال٫ الٟهل 42ْالٟهل  41الٟهل  الىٓام  جدضًض اإلا٩اهت الضًيُت للمل٪ في 41، خُض خا٫ْ اإلاكٕغ الضؾخ

ْالؿُاسخي، مً زال٫ الٗىانغ الخالُت: ٓعي  ّالضؾخ

ْلى  ن الضًيُت ) ال٣ٟغة ألا ت مماعؾت الكْا ْالًامً لخٍغ ْالضًً،  ْخامي خمى اإلالت  الخىهُو ٖلى ؤن اإلال٪، ؤمحر اإلاامىحن 

ٓلى صعاؾت ال٣ًاًا التي  (41مً الٟهل  لى، الظي ًخ  ٌٗغيِا ٖلُّ.جغؤؽ اإلال٪، ؤمحر اإلاامىحن، للمجلـ الٗلمي ألٖا

الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلال٪ ؤمحر اإلاامىحن ًماعؽ نالخُاجّ الضًيُت، بدُض ٌكٕغ بك٩ل مباقغ في ٧ل اإلاؿاثل الضًيُت، ٞاإلال٪ 

ْجإلُّٟ ْؾحٍر بِٓحر. لى   ًدضص ازخهاناث اإلاجلـ الٗلمي ألٖا

ْلت الخالٞ ٓوي لض اع ال٣اه ْْخضة ًجم٘ ٚالبُت الباخشحن ٖلى ؤن بماعة اإلاامىحن، حك٩ل ؤلَا ْخضة الؿلُت  ْالتي حٗجي  ت، 

ْلت الخالٞت ْاخضة بجها ص ْاخضة، ؾلُت  ْلت  ت الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت، ٞاإلؾالم ال ًامً بال بض ّ. 5الخ٨م َب٣ا للىٍٓغ

                                                           
ٓػَ٘، بحرْث،  - 1 ْالخ ْاليكغ  ْن، اإلا٣ضمت ، صاع ال٨ٟغ للُباٖت   .205، م 2003ٖبض الغخمان ابً زلض
٤ُٞٓ لل 2 ْجُب٣ُاتها في الخُاة الؿُاؾُت اإلاٗانغة، صاع الخ  .30، م 1988ُباٖت، ال٣اَغة ؤخمض نض٤ً: البُٗت في الىٓام الؿُاسخي ؤلاؾالمي 

ٓػي : اإلال٨ُت ْالاؾالم الؿُاسخي في اإلاٛغب، وكغ الٟى٪، الضاع البًُاء،  - 3 71ّ،م 2001مدمض الُ
ٓم  4 ؽ الخؿيُت الغمًاهُت ً ش اإلاٛغب، صعؽ اٞخخاحي للضْع ٤ُٞٓ: ألابٗاص الخٗا٢ضًت للبُٗت في جاٍع ْػاعة 2011ٚكذ  04ؤخمض ج  ٘٢ٓ : اهٓغ م

ْالكّا ٢ْاٝ   https://www.habous.gov.maْن ؤلاؾالمُت: ألا
٣ُا الكغ١  - 5 ٠: اليؿ٤ الؿُاسخي اإلاٛغبي اإلاٗانغ، اٍٞغ 75ّ، م : 1991مدمض يٍغ
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ٓح بّ اإلال٪ الخؿً الشاوي  َْظا ما ل ٓم بماعة اإلاامىحن في نغاِٖا م٘ ؤخؼاب اإلاٗاعيت،  ٠ُ مِٟ ٢ض ٖملذ اإلال٨ُت ٖلى جْٓ

ٓاب الاجداصًحن في زماهِىاث ال٣غان ٖىض يُّٛ  َا  20ٖلى الى ٓصة بلى مماعؾت مِامِم البرإلااهُت التي ٚاصْع م ٖلى الٗ ، إلظباَع

٢ْض ؤ٦ض اإلال٪ في  الًت البرإلااهُت بهٟت ؤخاصًت،  ْؤن اإلال٪ ال ًمل٪ نالخُت جمضًض مضة ال الًتهم ٢ض اهتهذ،  اٖخباعا بإن مضة 

ٓا ظِم زُابّ ٖلى ؤهّ في خالت ُٚاب ٢ ٓعي ػظغ َظٍ الؿاب٣ت، ٞةهّ " ٦إمحر للمامىحن جبرؤ مجهم بسْغ ٫ٓ للمل٪ الضؾخ هحن جس

ٓلّ لّ الٟهل  ْبالخالي ًضٞ٘ باإلال٪ بلى اؾخٗما٫ ما ًس ٢ا ًٖ ٣ٖض البُٗت،  ًٖ ظماٖت اإلاؿلمحن" ؤي ؤهّ ٌٗخبر جمغصَم مْغ

1ّالخاؾ٘ ٖكغ...

ٓع ال٣ٓي للمٟاَُم الضًيُت في الىٓام ّالؿُاسخي اإلاٛغبي ًُغح ؾاا٫، َل َظا مً الضًً ؤم ِٞم للضًً؟ ْؤمام َظا الخً

 ٫ٓ ٓم، لِـ مً الضًً بل َٓ ِٞم للضًً ٢اثم ٖلى ٢اٖضة الخٛلب ،هخج ًٖ جد وٗخ٣ض ؤن مماعؾت الؿلُت ٦ما هي الُ

ٓعٔ بلى اإلال٪ الًٗٓى سُت، ٞاأّل 2الخ٨م مً الخالٞت ال٣اثمت ٖلى الك ٢ٓاج٘ الخاٍع ٓن َْٓ ما ٌؿدك٠ مً زال٫ ال ٍٓ م

ْال٣ضع"  ُت لخ٨مّ مً " ال٣ًاء  ٍْت للخ٨م، عاح ًلخمـ الكٖغ ٓلي مٗا ٫ٓ" بالجبر" ، ٞبٗض ج غ خ٨مِم ٖلى  ال٣ ْا في جبًر اٖخمض

٨َْظا  ٍٓذ لِم بةقغا٦ِم في زماع الخ٨م زهٓنا اإلااصًت مجها،  ْمً الٗمل مً ظِت ؤزٔغ ٖلى اؾترياء الىاؽ بالخل مً ظِت 

، بهما ٧ان " ب٣ًاء هللا  هجضٍ ٨ًغع في زُبّ ؤن ما خضر ْما ٧ان مً اهخهاٍع ْبحن ٖلي بً ؤبي َالب،  مً خغب بِىّ 

هّ، ٟٞي  ْؤ٦ثر الىاؽ زبرة بكْا ٓن الخ٨م ألجهم ؤَل لّ  ٍٓ ٓلى ألام ٓ الظي ٢طخى بؿاب٤ ٖلمّ ؤن ًخ ْبالخالي ٞاهلل َ  ،" ٢ْضٍع

ْبن ؤمغ  ْلُا للِٗض ٢ا٫ "  ض  ٓلُت ابىّ ًٍؼ ٍْت ؤما مٗاعضخي ج ْلِـ للٗباص زحرة في ؤخض زُب مٗا ض ٢ض ٧ان ٢ًاء مً هللا  ًٍؼ

م" ّ. 3ؤمَغ

 ٫ٓ ٓا قٗاع "ال٣ضع"، ؤي ال٣ ٗ غ خ٨مِم، ٞع ْمً اظل جبًر ٓا ٖلى الخ٨م،  ٓل ْاؾخ ٓعتهم  ٓن ٖىضما هجخذ ز بِىما الٗباؾُ

ُت لخ٨مِم، ْا بلى الخماؽ الكٖغ لُخّ ٖلى ؤٖمالّ. مً ؤظل طل٪ ٖمض ْبالخالي مؿْا  ، ْازخُاٍع ت ؤلاوؿان  ال مً ال٣ًاء  بدٍغ

ٓن بةعاصجّ  ْؤجهم ًد٨م ٓا،  ٓ الظي قاء ؤن ًد٨م ٓا بن هللا َ ْمكُئخّ "، ٣ٞال ٓن، بل مً " بعاصة هللا  ٍٓ ْال٣ضع، ٦ما ٞٗل ألام

ْلت الٗباؾُت، ٣ٞا٫: " ؤحها الىاؽ بهما ؤها ؾلُان هللا في  ٓع، اإلااؾـ الٟٗلي للض ٓ ظٟٗغ اإلاىه ٓن بمكُئخّ. زُب ؤب ٍْخهٞغ

ْؤُُّٖ باطهّ". ؤعيّ، ؤؾٓؾ٨م ب ْبعاصجّ  ْخاعؾّ ٖلى مالّ ؤٖمل ُّٞ بمكُئخّ  ْجإًُضٍ،  ْحؿضًضٍ   ّ٣ُٞٓ ّخ

ٓاٖض ٓم ٖلى ؤعب٘ ٢ ْعٍض ب " ؤلاؾالم اإلاٛغبي" ٣ً ْ ٦ما اؾماٍ الباخض خؿً ؤ ٓما ٞالضًً باإلاٛغب ؤ ّ:4ْٖم

ٓص للمل٪ ؤلاقغاٝ الخهغي ٖلى جضبحر الكإن الضًجي، باٖ - ْالضًً ماؾؿت بماعة اإلاامىحن، بدُض ٌٗ خباٍع خامي اإلالت 

ن الضًيُت. ت الكْا  ْيامً لخٍغ

ٓم ٖلى زالزت ؤٖمضة  -  اإلاغظ٘ ال٣ٗضي الظي ٣ً

  ٢غاءة ٌ ْجٞغ ْؤصخاب الى٣ل،  ْهي ال٣ُٗضة التي ج٠٣ ْؾُا ما بحن ؤصخاب ال٣ٗل  ت،  ال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

 الىهٓم ٢غاءة جٟطخي بلى الخجؿُض.

 ،ْالؿُاؾُت. اٖخباع اإلاظَب اإلاال٩ي ؤؾاؽ ؤلاؾالم اإلاٛغبي سُت  ٓام شخهِخّ الخاٍع ٢ْ 

 .ٍْخٗاعى م٘ الكُداث  الخهٝٓ الؿجي الظي ٚاًخّ التز٦ُت، 

اٍ ناخب الجاللت". - ٕ الخضاسي الضًم٣غاَي الظي ًٖغ ْ بالخٗبحر الغؾمي اإلاخضا٫ْ " اإلاكْغ  الالخئام م٘ الخضازت، ؤ

                                                           
ٓػي : اإلال٨ُت ْؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاٛغب ،مغظ٘ ؾاب٤، م  - 1 87ّمدمض الُ
ّ.2003، 4الٗغبُت، ٍ مدمض ٖابض الجابغي: ال٣ٗل الٗغبي ألازالقي، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة  -اهٓغ:  - 2

ٓػَ٘، ٍ -              ْالخ ْاليكغ  ٍٓغ للُباٖت  ش" الخى ْالخاٍع ٓاص ًاؾحن: الؿلُت في الاؾالم" ال٣ٗل ال٣ٟهي الؿلٟي بحن الىو  ّ.2012 –4ّٖبض الج
ٗت، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، ٍ  - 3 ْجُب٤ُ الكَغ ْلت  ْالض ّ.83، م 2009، 3مدمض ٖابض الجابغي: الضًً 
ْعٍض: ؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاحزان ) خالت اإلاٛغب(، مُبٗت إلاٗاٝع الخضًضة الغباٍ  - 4 120ّ -117، م 2016خؿً ؤ
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ْا٢٘ ؾٓؾ - حي الخهٓفي ٖلى ؤلاؾالم، الظي ًيبجي ٖلى  ٓهّ ًلخ٣ي م٘ بؾباٙ الجاهب الْغ ْل٩ ْز٣افي للبلض،  ٓجي  ٓل ُ

ْبسانت في بلضان  َْؿِم مً ظِت ؤزٔغ في بقٗإ اإلاٛغب،  ٓظّ الٛغبي الظي ًىٓغ بٗحن الاعجُاح لئلؾالم الهٓفي،  الخ

ت. ْ ال٣اصٍع ّظىٓب الصخغاء، ٖبر الُغ١ الخُجاوي ؤ

 اإلاكغوغُت الضؾخىعٍت :اإلاُلب الشاوي

م ؤن اإلال٨ُت ٦ما ؾب٣ذ        ْلت  بالٚغ ُتها في الخ٨م، بال ؤن َبُٗت الض ٓم ٖلى مٟاَُم الضًً لترؾُش قٖغ ؤلاقاعة ج٣

ىُت بلى  ْالخغ٦ت الَٓ ٓن ٦مشُالتها مً الض٫ْ اإلاخ٣ضمت، مما صٞ٘ اإلال٪  ٓ بلى ؤن ج٩ ٍْغب ْلت ًخٛحر  ٓع اإلاٛاعبت للض ٓم، ظٗل جه الُ

ْمً بحن اإلاؿاثل  ٓعٍت.  ُٖت الضؾخ ْهي اإلاكْغ ُٖت ظضًضة  ْالتي جىٓم اإلااؾؿت اإلال٨ُت هظ٦غ جإؾِـ مكْغ ا اإلاكٕغ  التي ؤ٢َغ

ّٖلى ؾبُل اإلاشا٫: 

: اهخهاُ الػغف مً اإلالَ ئلى ولي الػهض  الكغع ألاُو

ت ظاللت  43ًىو اإلاكٕغ في الٟهل  ٓلض ألا٦بر ؾىا مً طٍع ٓعازت بلى ال ٓعٍت جيخ٣ل بال ٢ّٓ الضؾخ ْخ٣ ؤن " ٖغف اإلاٛغب 

ْلضا مً ؤبىاثّ ٚحر اإلال٪ مدمض الؿاصؽ، زم بلى ابىّ ألا ٓا، ما ٖضا بطا ٖحن اإلال٪ ٢ُض خُاجّ زلٟا لّ  ٨َْظا ما حٗا٢ب ٦بر ؾىا 

ٓع، زم بلى ابىّ َب٤  ت اإلال٪، ٞاإلال٪ ًيخ٣ل بلى ؤ٢غب ؤ٢غباثّ مً ظِت الظ٧ ْلض ط٦غا مً طٍع ٓلض ألا٦بر ؾىا، ٞةن لم ٨ًً  ال

ٍ الؿاب٣ت الظ٦غ". ْالكْغ ّالترجِب 

ٓعازت بلى الابً ألا٦بر ؾىا، ٚحر ؤن ج٣الُض الخ٨م في اإلاٛغب لم ٣ًخهغ ٖلى ًالخٔ مً َظا الىو، ؤن اهخ ٣ا٫ الخ٨م جخم بال

ٓعازت، ٞةن اإلاٛغب لم  ٓخضَا، ٦ما طَب بلى طل٪ ألاؾخاط مهُٟى ٢لٓف بخإ٦ُض ؤن ٖغف اإلاٛغب بطا ٧ان ًيخ٣ل بال ٓعازت ل ال

ْبهما ًجب ؤن ج٣غن  ْخضَا مهضعا الهخ٣ا٫ الؿلُت  ٓعازت  َْظا ما ظٔغ بّ الٗمل مىظ ؤن ؤؾـ بصَعـ ًجٗل ال بالبُٗت، 

ُت  ٓا٣ٞت الٖغ ٓظب ؤزض م ٍٓت التي خاٞٓذ ٖلى جل٪ ال٣اٖضة التي ج ْلت الٗل ْلم حكظ ًٖ طل٪ الض ْلت مٛغبُت ...  ألا٫ْ ؤ٫ْ ص

ٓص نلت ٢ ٓظ ٫ٓ بإن الىٓام اإلاٛغبي ال ٨ًخٟي ب ْمً َىا وؿخُُ٘ ال٣ غابت بحن ٤ْٞ اهخ٣ا٫ الؿلُت مً الؿل٠ بلى الخل٠، 

ْبهما ٌكتٍر ؤًًا ا٢تران طل٪ بالبُٗت... غ اهخ٣ا٫ الؿلُت...  ٓص لّ ٦ؿىض لخبًر ْاإلاِٗ 1ّالٗاَض 

 ٓ َْ ْالترجِب،   ٍ ٓع زم بلى ابىّ َب٤ الكْغ ْلظ ط٦غ ٞالٗغف ًيخ٣ل بلى ا٢غب ؤ٢غباثّ مً ظِت الظ٧ ٓص  ْظ ْفي خالت ٖضم 

ٓع هٟـ الصخيء الظي ؤ٦ضث ٖلُّ مسخل٠ صؾاجحر اإلامل٨ت باؾخصى ٓص  20الظي هو في ٞهلّ  1962اء صؾخ ْظ ؤن في خالت ٖضم 

مام... ٓة لّ ٞالٗغف ًيخ٣ل بلى ألٖا ْؤز ّْلض ط٦غ 

ّٓٚ ؾً الغقض الظي خضص في ؾً الشامىت ٖكغ ٦ما ًىو ٖلى  ٓع اقتٍر بل ُٟخّ، ٞالضؾخ ْختى ًماعؽ اإلال٪ الجضًض ْْ

َْٓ هٟـ ألامغ الظي ٧اهذ " ٌٗخبر اإلال٪ ٚحر بالٜ ؾً الغقض ٢بل جهاًت ال 44طل٪ الٟهل   ،... ؿىت الشامىت ٖكغ مً ٖمٍغ

ا َب٣ا للٟهل  ٖض٫ مً الؿً  1980ماي  23، ٚحر ؤن الاؾخٟخاء الظي ؤظغي في 1972ْ  1970ْ  1962مً الضؾاجحر  21ؾاٍع

ّلُهبذ مدضصا في ؾً الؿاصؽ ٖكغة.

ٓٙ اإلال٪ الجضًض لؿً الخ٨م، ٞةن مجلـ الٓناًت ًماعؽ از ٓعٍت ْفي خالت ٖضم بل ٢ّٓ الضؾخ ْخ٣ خهاناث الٗغف 

ْلي  ت بلى ظاهب  ٓع، خُض ؤن مجلـ الٓناًت ًماعؽ َظٍ الخ١ٓ٣ ٦ُِئت اؾدكاٍع باؾخصىاء ما ًخٗل٤ مجها بمغاظٗت الضؾخ

. ٦ما ًىو ٖلى طل٪ الٟهل  ً مً ٖمٍغ ٓع  44الِٗض ختى ًضع٥ جمام الؿىت الٗكٍغ ّ.2011مً صؾخ

                                                           
ْلت، ط   - 1 ٓعاٍ الض خت ص٦خ ٓعٍت اإلاٗانغة ْفي ال٨ٟغ الؿُاسخي الاؾالمي، ؤَْغ ْلت في الىٓم الضؾخ ٓلُت عثِـ الض غ١ ج َْ ٍ مهُٟى ٢لٓف : قْغ

ٓص م377ْ  376، م 1979ـ 2 خت هجُب الدجُٓي : , مإز ٓ اإلااؾؿت اإلال٨ُت باإلاٛغبً : اَْغ ٓهُت -ؾم ٓعاٍ في -صعاؾت ٢اه خت لىُل الض٦خ ، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤ٦ضا٫ ٓم ال٣اه ٓن الٗام، ظامٗت مدمض الخامـ، ٧لُت الٗل 44ّم  2002-2001الغباٍ  -ال٣اه
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ّْ لي الِٗض، جسخل٠ مً خالت بلى خالت، ٟٞي الخالت الٗاصًت ٌؿخلم اإلال٪ الجضًض ًالخٔ ؤن اهخ٣ا٫ الؿلُت بك٩ل ٧امل بلى 

ٓلى ٞحها مجلـ الٓناًت ازخهاناث الٗغف، ال  ّٓٚ ؾً الشامىت ٖكغ، ْفي الخالت الٛحر الٗاصًت التي ًخ الخ٨م ٖىض بل

. ً مً ٖمٍغ ٓٙ ؾً الٗكٍغ ًّمؿ٪ اإلال٪ الجضًض الؿلُت بك٩ل ٧امل بال ٖىض بل

ٓعي مجلـ الٓناًت، بلى ظاهب عثِـ  ٍْتر٦ب مجلـ ْؤًٖاء، بدُض ًترؤؽ عثِـ اإلاد٨مت الضؾخ الٓناًت مً عثِـ 

لى للؿلُت ال٣ًاثُت، ْألامحن  ْالغثِـ اإلاىخضب للمجلـ ألٖا  ،ً ْعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ٓاب،  ْعثِـ مجلـ الى ٓمت،  الخ٩

. ْٖكغ شخهُاث ٌُٗجهم اإلال٪ بمدٌ ازخُاٍع ّالٗام للمجلـ الٗلمي، 

ُٚاب ؤٞغاص ألاؾغة اإلال٨ُت ًٖ مجلـ الٓناًت، ٚحر ؤن اإلاكٕغ جغ٥ بم٩اهُت  44ٔ في ال٣ٟغة الشالشت مً الٟهل ًالخ

. ّجمشُلِم في ٖكغ شخهُاث التي ٌُٗجهم اإلال٪ بمدٌ ازخُاٍع

ٓع ؾىت  ٫ْ صؾخ ْلت اإلاٛغبُت، مىظ ؤ ٓع ؾىت  1962ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ظمُ٘ صؾاجحر الض ٖملُت  ، ا٢خهغ في2011بلى صؾخ

ٓٞاة ال ٚحر، صْن ط٦غ الخاالث ألازٔغ ٧العجؼ الهخي للمل٪، ٖلى ٚغاع  ْلي الِٗض ٖلى خالت ال اهخ٣ا٫ الٗغف مً اإلال٪ بلى 

 . ٓعٍت ألازٔغ ّالخجاعب الضؾخ

ٓع البلج٩ُي ٓػعاء 93مشال ًىو  في ماصجّ  1ٞالضؾخ ْظض اإلال٪ في خالت اؾخدالت مماعؾت اإلال٪، ٞةن ال ، ٖلى ما ًلي :" بطا 

الًت  تي البرإلاان اللخحن ج٣غعان مجخمٗخحن ؤن حكمل اإلال٪ بىٓامي ال ٓعٍا، ٚٞغ ٓن، ٞ بٗض مٗاًىتهم لِظٍ الاؾخدالت، ًضٖ

ّْالٓناًت".

ٍٓذ ٓاعر ؤلاماعة في ال٩ ٓن ج ٍٓتي، ٣ًطخي في ماصجّ الشالشت  بما ًلي " ٌكتٍر 2ٍْىو ٢اه ٓع ال٩ ، الظي ًدُل ٖلُّ الضؾخ

ٍ إلاماعؾت ألامحر نالخُاجّ ا ْلي الِٗض، ٞةن ٣ٞض ؤخض َظٍ الكْغ ا في  َٓٞغ ٓاظب ج ٍ ال ا مً الكْغ ٓعٍت ؤال ٣ًٟض قَغ لضؾخ

ٓػعاء ) بٗض الخبذ مً طل٪( ٖغى ألامغ ٖلى مجلـ ألامت في  ْ ٣ٞض ال٣ضعة الصخُت ٖلى مماعؾت نالخُاجّ، ٞٗلى مجلـ ال ؤ

ٓعة ٢اَٗت ٣ٞضان ت زانت، ٞةطا زبذ للمجلـ به ٍٓ ٖجهما، ٢غع بإٚلبُت  الخا٫ لىٍٓغ في ظلؿت ؾٍغ ْ ال٣ضعة اإلاى الكٍغ ؤ

ْلت بلُّ  ْلي الِٗض بهٟت ما٢خت ؤْ اهخ٣ا٫ عثاؾت الض ًاء الظًً ًخإل٠ مجهم، اهخ٣ا٫ مماعؾت نالخُاث ألامحر بلى  زلثي ألٖا

ّجهاثُا".

ٓع ألاعصوي ٓلي ؾل 28ُٞىو في اإلااصة  3بِىما الضؾخ ُخّ بؿبب مغيّ ُٞماعؽ ٖلى ما ًلي : " بطا ؤنبذ اإلال٪ ٚحر ٢اصع ٖلى ج

ٓػعاء".  ٓم بّ مجلـ ل ٓن اإلال٪ ٚحر ٢اصع ٖلى ؤظغاء َظا الخُٗحن، ٣ً ْٖىضما ٩ً نالخُاجّ هاثب ؤْ َُإة الىُابت بةعاصة مل٨ُت 

ٓوسخي لؿىت  ٓع الخ ٫ٓ  84في الٟهل  2014َْكحر الضؾخ ٓعٍت، ألؾباب جد ٢ٓتي إلاىهب عثِـ الجمِ ٓع ال مىّ ما ًلي" ٖىض الكٛ

ًٍّٓ ؾ ْجبلٜ طل٪ بلى عثِـ مجلـ الكٗب الظي صْن جٟ ٓع الجهاجي،  ْج٣غع الكٛ ٓعا،  ٓعي ٞ لُاجّ، ججخم٘ اإلاد٨مت الضؾخ

ٓما". ٓن ً ْؤ٢هاٍ حؿٗ ٓما  ٓن ً ْؤعبٗ ٓعٍت بهٟت ما٢خت ألظل ؤصهاٍ زمؿت  ٓعا مِام عثِـ الجمِ ٓلى ٞ ًّخ

 الحهاهت اإلالٌُت :الكغع الشاوي

ْامخُاػاث، بالىٓغ للم٩اهت الؿامُت التي ًدخلِا اإلال٪ ف ْالؿُاسخي، ٣ٞض مىذ اإلاكٕغ لّ خهاهاث  ٓعي  ي الىٓام الضؾخ

اث اإلال٪. ْؤزٔغ جسو جهٞغ ّخهاهاث جسو شخو اإلال٪، 

                                                           

 
ٓع بجل٩ُا  الهاصع ؾىت  - 2 ّ.1831صؾخ

ٓع اإلامل -3  ّ / ٨no 1952-serch www.gov.jo/ui/constitutionت الاعصهُت الِاقمُت: صؾخ

http://www.gov.jo/ui/constitution%20/
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ٓع  45في ما ًسو الخهاهاث التي جسو شخو اإلال٪، ٞيكحر الى الٟهل  في  22، الظي ٣ًابلّ الٟهل 2011مً صؾخ

ّ مسخل٠ الضؾاجحر الؿاب٣ت، ٖلى ؤن " للمل٪ ٢اثمت مضهُ ْجدذ جهٞغ ً بقاعجّ  ٓن َع ْهي ٖباعة ًٖ محزاهُت زانت ج٩ ت" 

ٓع  ٓعٍت الضًم٣غاَُت، ٞالضؾخ ٓص في ٧ل الىٓم الضؾخ ٓظ َْٓ خ٤ م ْاؾخ٣اللُت،  ت  هّ ب٩ل خٍغ ختى ًخم٨ً مً حؿُحر قْا

ْلت مبلٛا بظمالُا للخ٨ٟل بإؾّغيٖلى ما ًلمىّ  65الاؾباوي ًىو في الٟهل  ٓ خغ :" ٌؿخلم اإلال٪ مً محزاهُت الض َْ ْمجزلّ  جّ 

ٓػَّٗ". ْج ّفي اهٟا٢ّ 

ٓع  ٦175ما ؤن الٟهل  ْلت،  2011مً صؾخ ْبالىٓام اإلال٩ي للض ًىو ٖلى ؤن الىهٓم اإلاخٗل٣ت بالضًً ؤلاؾالمي، 

ٓعي. ا الضًم٣غاَي لؤلمت... ٚحر ٢ابلت للمغاظٗت الضؾخ ّْبازخُاَع

اث اإلال٪، ٞالٟهل  ُٞماؤما  ٍْخلى ًىو ٖل 52ًسو الخهاهت التي جسو جهٞغ ْالبرإلاان،  ى ؤن " للمل٪ ؤن ًساَب ألامت 

ٕٓ ؤي ه٣اف صازلِما"، َظٍ الخهاهت اإلاُٗاة للخُاب اإلال٩ي  ٓهّ مٓي ٓن مًم ال ًم٨ً ؤن ٩ً زُابّ ؤمام ٦ال اإلاجلؿحن، 

ٓن بم ٓظِت للبرإلاان ٚالبا ما ج٩ ْماؾؿاث، خُض بن الخُب اإلال٨ُت اإلا ٓهُت ججاٍ الجمُ٘ ؤٞغاص  ٓجّ ال٣اه شابت جض٫ ٖلى ٢

ٓظحهاث الؿُاؾُت بل بغهامج ٧امال ًجب ٖلى البرإلااهُحن جىُٟظٍ صْن مىا٢كت ّ.1الخ

ٌ ؤمام٦ما ججضع ؤلاقاعة في َظا الهضص بلى ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلال٪ ٞهي ال ج٣بل الًُٗ ؤْ  اإلادا٦م بمسخل٠  الٞغ

ّؤنىاِٞا.

 اإلابدث الشاوي: مظاهغ ؾمى اإلاإؾؿت اإلاٍلُت

ْبال ٓع في مً زال٫ ما ؾب٤  ٤ْٞ الضؾخ ٓم ٖلحها اإلااؾؿت اإلال٨ُت، ٞاإلال٪ ًماعؽ ؾلُاتها الؿامُت  ىٓغ للمغج٨ؼاث التي ج٣

ّالشاوي(. )اإلاُلب( ْفي الخالت الٛحر الٗاصًت )اإلاُلب ألا٫ّْالخالت الٗاصًت 

: في الحالت الػاصًت   اإلاُلب ألاُو

ٓعٍ ٓز٣ُت الضؾخ ٓاء 2011ت لؿىت ًماعؽ اإلال٪ في الخالت الٗاصًت َب٣ا إلا٣خًُاث ال ٖٓت مً الهالخُاث الؿامُت ؾ ، مجم

عي  ْ اإلاؿخٔٓ الخىُٟظي  )الٟٕغٖلى اإلاؿخٔٓ الدكَغ ّالشاوي( )الٟٕغألا٫ْ( ؤ

ػُت ٍي غلى الؿلُت الدكَغ : الؿمى اإلال  الكغع ألاُو

ٓمت، ًم ْالخ٩ ٘، ٞةلى ظاهب البرإلاان بمجلؿُّ،  ٓعٍت طاث الاعجباٍ بمجا٫ الدكَغ ُٟت ٣ْٞا للم٣خًُاث الضؾخ اعؽ اإلال٪ ْْ

.٘ ّالدكَغ

ُٗت جخجلى في زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت:   ّبن الٗال٢ت التي جغبِ اإلال٪ بالؿلُت الدكَغ

ْالبرإلاان  ْ مً زال٫ مساَبت ألامت  ُٗت للبرإلاان، ؤ ْعاث الدكَغ ٤ الخُب اإلال٨ُت، بمىاؾبت اٞخخاح الض ٓظُّ ًٖ ٍَغ ال: الخ ؤ

ٓع  ٦52ما ًىو ٖلى طل٪ الٟهل  ال ًم٨ً ؤن " ل 2011مً صؾخ ٍْخلي زُابّ ؤمام ٦ال اإلاجلؿحن،  لمل٪ ؤن ًساَب ألامت، 

٣ٍْابل َظا الٟهل، الٟهل  ٕٓ ؤي ه٣اف صازلِما" ،  ٓهّ مٓي ٓن مًم ْ  1992ْ  1972ْ  1970ْ  1962مً صؾاجحر  ٩ً28

1996.ّ

ٓاهحن، طاث   ُٗت ٖبر َلب ال٣غاءة الجضًضة ال٢تراخاث ال٣ ْ البرإلااوي، ٦ما زاهُا: الخضزل في الٗملُت الدكَغ ٓمي ؤ اإلاهضع الخ٩

ْلى مً الٟهل  " للمل٪ ؤن ًُلب مً ٦ال مجلسخي البرإلاان ؤن ٣ًغؤ ٢غاءة ظضًضة ٧ل  95َٓ مىهٓم ٖلُّ في ال٣ٟغة ألا

ٓع  ٓن". َظا ؤلاظغاء جم الٗمل بّ بمسخل٠ الضؾاجحر اإلاٛغبُت، باؾخصىاء صؾخ ٕ ؤْ م٣ترح ٢اه الظي خهغ َلب  1962مكْغ

                                                           
ٓ اإلااؾؿت اإلال٨ُت، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  - 1 48ّهجُب الدجُٓي: ؾم
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ٓاهحنال٣غاءة الشاه ٘ ال٣ ٓاهحن صْن مكاَع ْخؿب ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل 1ُت في م٣ترخاث ال٣ ٌ َلب  95.  ال ًم٨ً ؤن ًٞغ

م مً ؾ٩ٓث اإلاكٕغ ًٖ  ْبالٚغ ٌ َظٍ ال٣غاءة الجضًضة"،  ال ًم٨ً ؤن جٞغ اإلال٪ مً ٢بل البرإلاان " جُلب ال٣غاءة الجضًضة، 

ٌ َلب اإلال٪، بال اهّ بالّغ ٕٓ للٟهل الخالت التي ًخم ٞحها ٞع ٓع  42ظ ، ًم٨ً للمل٪ ؤن ًدل البرإلاان. باٖخباٍع 2011مً صؾخ

٢ْض اؾخلِم اإلاكٕغ اإلاٛغبي َظٍ آلالُت مً الٟهل   ، ْاؾخمغاٍع ْلت  ْام الض ٢ْض اٖخبٍر  10الًامً لض ٓع الٟغوسخي،  مً الضؾخ

٘ ٓ اإلاا٢ذ ٖلى الدكَغ ٕٓ مً الُٟخ ٓعي ه ّ.2ال٣ّٟ الضؾخ

ٓعٍت اإلا ٕٓ للمماعؾت الضؾخ ٓع ْبالغظ ٓعي، مما ٌٗجي  1962ٛغبُت، مىظ صؾخ ًالخٔ ؤن اإلال٪ لم ٌؿخٗمل َظا الخ٤ الضؾخ

ٓظِاث اإلال٨ُت. ٓاهحن حٗاعى الخ ّؤن البرإلاان مً اإلاؿدبٗض ؤن ٌكٕغ ٢

 الكغع الشاوي: الؿمى اإلالٍي غلى الؿلُت الخىكُظًت.

م ؤن اإلاكٕغ في الباب الخامـ الخام بالؿلُت الخىُٟظًت لم ٌكغ بلى  اإلااؾؿت اإلال٨ُت، مما صٞ٘ بٌٗ الباخشحن بلى بالٚغ

ٓػعاء ًيبغي  ْؤن الازخهاناث التي ًماعؾِا بهٟخّ عثِؿا إلاجلـ ال اٖخباع ؤن اإلال٪ لِـ ظؼءا مً الؿلُت الخىُٟظًت، 

ٍْلِا في الاجج ال ًيبغي جإ ْلت،  ْالؿُاصًت باٖخباٍع عثِؿا للض اثّٟ الخد٨ُمُت  ا مِاما مغجبُت بْٓ اٍ الظي ٢غاءتها باٖخباَع

ْاإلاغا٢بت ٓع زهٓنا الٟهل 3ًًٗىا ؤمام مماعؾت جىُٟظًت جٟخ٣غ بلى الُاث اإلاداؾبت   42. ل٨ً ٢غاءة باقي مًامحن الضؾخ

ٓهُت، ْالاظخماُٖت،  ٘ ال٣اه ٫ٓ ٖلى ؤن اإلال٪ خايغ ٦ٟاٖل جىُٟظي في مسخل٠ اإلاكاَع ٓا٢٘ ٣ً ْالىٓغ إلاماعؾت اإلال٪ في ال

ّْالا٢خهاصًت...

ٓع اإلا ْعثاؾت اإلاجلـ ٞدؿب الضؾخ ْؤًٖاءَا،  ٓمت  ُٟت الخىُٟظًت ٖبر ْؾلخحن: حُٗحن عثِـ الخ٩ ٛغبي ًماعؽ اإلال٪ الْٓ

ٓػاعّي ّال

ْلى مً الٟهل  ٓمت مً الخؼب الؿُاسخي الظي جهضع اهخساباث ؤًٖاء  47جىو ال٣ٟغة ألا ٖلى ما ًلي  " ٌٗحن اإلال٪ الخ٩

ٓمت ب َْٗحن ؤًٖاء الخ٩ ْٖلى ؤؾاؽ هخاثجِا،  ٓاب،  ّا٢تراح مً عثِؿِا..."مجلـ الى

ٓع اإلاٛغبي في الٟهل  ٓػاعي، ُٞىو الضؾخ ٓػاعي،   48ؤما في ما ًسو عثاؾت اإلاجلـ ال ٖلى ؤن " ًغؤؽ اإلال٪ اإلاجلـ ال

ٍْىٓم ٦ُُٟت  ٓػاعي،  ٓع جغ٦ُبت اإلاجلـ ال ْوسجل َىا ؤهّ أل٫ْ مغة ًدضص الضؾخ ٓػعاء"  ْال ٓمت  الظي ًخإل٠ مً عثِـ الخ٩

ٓمت عثاؾت اإلاجلـ  او٣ٗاصٍ بالىو ٖلى ؤهّ ْللمل٪ ؤن ًٟٓى لغثِـ الخ٩ ٓمت،  ْ بُلب مً عثِـ الخ٩ ًى٣ٗض بمباصعة مل٨ُت ؤ

٫ْ ؤٖما٫ مدضص. ٓػاعي بىاء ٖلى ظض ّال

ٓػاعي مسخل٠ ال٣ًاًا طاث الُبُٗت الاؾتراجُجُت ٦ما ًىو ٖلى طل٪ الٟهل  ٫ْ اإلاجلـ  49ٍْخضا٫ْ اإلاجلـ ال " ًخضا

ْالىهٓم الخا ٓػاعي في ال٣ًاًا  ّلُت:ال

ْلت. - ٓظِاث الاؾتراجُجُت لؿُاؾت الض  الخ

ٓع. - ٘ مغاظٗت الضؾخ  مكاَع

ٓاهحن الخىُٓمُت.  - ٘ ال٣  مكاَع

ٓن اإلاالُت . - ٕ ٢اه ٓظِاث الٗامت إلاكْغ  الخ

ٓاهحن - ٘ ال٣ اع اإلاكاع بلحها في الٟهل  -مكاَع ٓع. 71ؤلَا  ) ال٣ٟغة الشاهُت( مً َظا الضؾخ

                                                           
ٓعاث الؼمً، ؾلؿ - 1 ٓاهحن، ميك ٓعٍت ال٣ ْهٓم الغ٢ابت ٖلى صؾخ  ٘ ٠: الدكَغ ٓوي الٗضص مهُٟى بً قٍغ ٓعي ال٣اه ّ.22، م  1، ٍ 2015، 1ّلت ال

2- Simon- louis Formery ; La Constitution  Article par article. 15e édition. Hachette supérieur/ paris. 2012- 2013. P 35. 
ٓع  - 3 ٓع اإلاٛغبي الجضًض ٖلى مد٪ اإلاماعؾت ٖلى مد٪ اإلاماعؾت، صؾخ ٓعاهُت اإلاٛغبُت ايا -2011خامي الضًً الضؾخ ءاث مخ٣اَٗت ٖلى الضؾخ

ٓعي، م  ٓن الضؾخ ٓعاث الجمُٗت اإلاٛغبُت لل٣اه ّ.35 -34الجضًضة، ميك
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ٕ الىهٓم اإلاخٗل٣ت باإلاجا٫ الٗؿ٨غي  -  مكْغ

 الن خالت الخهاعبٖ -

 بقِاع الخغب -

ٓم اإلاكاع الُّ في الٟهل  - ٕ اإلاغؾ ّٓع 104مكْغ  .1مً َظا الضؾخ

ْالي بى٪ اإلاٛغب،  - اث٠ اإلاضهُت الخالُت:  ٓػٍغ اإلاٗجي، في الْٓ ْبمباصعة مً ال ٓمت،  الخُٗحن با٢تراح مً عثِـ الخ٩

لحن ًٖ ؤلاصاعاث اإلا٩لٟت باألمً الض ْاإلاؿْا ْالٗما٫،  الة  ْال الث ْالؿٟغاء  ْاإلا٣ا لحن ًٖ اإلااؾؿاث  ْاإلاؿْا ازلي، 

الث ؤلاؾتراجُجُت". ْاإلا٣ا ٓن جىُٓمي الثدت َظٍ اإلااؾؿاث  ْجدضص ب٣اه ٓمُت ؤلاؾتراجُجُت.   الٗم

ٌٍٓ لصخو ؤزغ، باٖخباٍع ال٣اثض  ت، م٘ بم٩اهُت الخٟ اث٠ الٗؿ٨ٍغ ْبطا ٧ان اإلال٪ ٢ض اخخٟٔ بؿلُت الخُٗحن في الْٓ

ٓاث اإلال٨ُت خؿ لى لل٣ ال بّ في الضؾاجحر الؿاب٣ت، 10ب الٟهل ألٖا اث٠ اإلاضهُت لم ٌٗض ٦ما ٧ان مٗم ، ٞةن الخُٗحن في الْٓ

ٓع  ٤ْْٞ مؿاَغ ظضًضة.  2011ٞم٘ صؾخ ٫ٓ الخانت  اث٠ اإلاضهُت بال في بٌٗ الٟه ّؤنبذ اإلال٪ ال ٌٗحن في الْٓ

ٓٞغ ٖلى ؾلُت الخُٗحن في اإلا ٓع، ًخطر ؤن اإلال٪ ًخ ٫ٓ الضؾخ ّىانب الخالُت:مً زال٫ ٢غاءة ٞه

 (44حُٗحن ٖكغ شخهُاث في مجلـ الٓناًت) الٟهل  -

ْؤًٖائها ) الٟهل  - ٓمت   ( 47حُٗحن عثِـ الخ٩

لحن ًٖ ؤلاصاعاث اإلا٩لٟت  - ْاإلاؿْا ْالٗما٫  الة  ْال ْالؿٟغاء  ْالي بى٪ اإلاٛغب،  اث٠ اإلاضهُت الخالُت:  الخُٗحن في الْٓ

اّْل ْاإلا٣ا لحن ًٖ اإلااؾؿاث  ْاإلاؿْا  (.49ث ؤلاؾتراجُجُت ) الٟهل باألمً الضازلي 

عة ا٢تراح ألاؾماء مً َٝغ عثِـ  َا بًْغ ٓع ؤن الخُٗحن في َظٍ اإلاىانب ؤنبذ مكْغ ْالجضًض الظي ظاء بّ الضؾخ

ٓػاعّي ٫ْ بكإهّ في اإلاجلـ ال عة الخضا ْبًْغ ٓػٍغ اإلاٗجي،  ْبمباصعة مً ال ٓمت  ّالخ٩

لى للؿلُت ال٣ًاثُت، مك ْالُٗاء اإلاخمحز في حُٗحن زمـ شخهُاث مً اإلاجلـ ألٖا ْالجزاَت،  ْالخجغص  ٓص لِا بال٨ٟاءة  ِ

لى  ٓ ٣ًترخّ ألامحن الٗام للمجلـ الٗلمي ألٖا ٓن، مً بُجهم ًٖ  ,( 115 )الٟهلؾبُل اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء ْؾُاصة ال٣اه

ْحُٗحن  لى  ٓعٍت مً بُجهم ًٖٓ ٣ًترخّ ألامحن الٗام للمجلـ الٗلمي ألٖا عثِـ حُٗحن ؾخت ؤًٖاء في اإلاد٨مت الضؾخ

ًاء الظًً جخإل٠ مجهم  ٓعٍت مً بحن ألٖا ّ(130 )الٟهلاإلاد٨مت الضؾخ

 اإلاُلب الشاوي ازخهاناث اإلالَ في اإلاغخلت الؿير الػاصًت

عي  ْجمـ َظٍ الهالخُاث ال٣ًاًا طاث البٗض الدكَغ ٖٓاث مً الهالخُاث في اإلاغخلت الٛحر الٗاصًت،  ًماعؽ اإلال٪ مجم

ّ) الٟٕغ الشاوي( ٗض الخىُٟظيْال٣ًاًا طاث الب)الٟٕغ ألا٫ْ( 

ػُت في اإلاغخلت الؿير الػاصًت : ازخهاناث اإلالَ الدكَغ  الكغع ألاُو

٫ٓ مدل البرإلاان، ٦ما حكحر بلى طل٪ ألاؾخاطة  ُٗت بالخل ُٟت الدكَغ ٓا٫ الاؾخصىاثُت التي حؿمذ للمل٪ بمماعؾت الْٓ بن ألاخ

ٓصي، ٢ض جُغؤ في خالت خل البرإلاان ْفي الٟت ّ. 2رة الاهخ٣الُتؤمُىت اإلاؿٗ

ؼ في خالت خل البرإلاان:  الدكَغ

                                                           
ْعثِـ  104ًىو الٟهل  - 1 ْعثِـ اإلاجلـ،  ٓاب، بٗض اؾدكاعة اإلال٪  ٓمت خل مجلـ الى ٓع ٖلى ما ًلي : " ًم٨ً لغثِـ الخ٩ مً الضؾخ

ٓم ًخسظ في اإلاجلـ ٓعٍت، بمغؾ ٓػاعي. اإلاد٨مت الضؾخ ّال

ْؤَظاّٞ". ْا٢٘ ٢غاع الخل  دا ًخًمً بهٟت زانت، ص ٓاب جهٍغ ٓمت ؤمام مجلـ الى ٣ًّضم عثِـ الخ٩
ْالخىمُت، الٗضص  - 2 ٓع اإلاٛغبي الجضًض، اإلاجلت اإلاٛغبُت لالصاعة اإلادلُت  ٓاػن في الضؾخ ٓصي، ؤي ج ّ.95،م 1997ماعؽ،  -، ًىاًغ18ؤمُىت اإلاؿٗ
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٘ ما بحن ؾىت  ُٟت الدكَغ ، ٖبر بنضاع ٖضة مغاؾُم بمشابت 1968ْؾىت  1965ؾب٤ للمل٪ الخؿً الشاوي ؤن ماعؽ ْْ

ض مً  ٢ْض بلٜ ٖضص اإلاغاؾُم ؤٍػ ُٗت مٗضلت ؾاب٣ت  ْبما جضابحر حكَغ ٗاث ظضًضة  ٓن جخًمً بما حكَغ ٓما بلى  ٢106اه مغؾ

ْص ٓاهحن ٢ض حٛحرث ابخضاء مً ٞاجذ ًىاًغ 1968ؾىت   خض ، لخخسظ حؿمُت الِٓاثغ 1969. ٚحر ؤن اإلاغاؾُم اإلال٨ُت بمشابت ال٣

ٓعٍت، ٫ٓ بها ٢بل اإلاغخلت الضؾخ ٟت اإلاٗم عي للمل٪ ظاء بزغ ٢غاع خل البرإلاان الظي اجسظٍ بؿبب ما  1الكٍغ ٓع الدكَغ َظا الخً

ضة ٖبر ٖىّ في زُابّ " ؤحها الكٗب مىظ  ْالجٍغ ٦ْظل٪ اإلاُبٗت الغؾمُت،   ،٘ ٓلِم بلى البرإلاان حُٗلذ مهلخت الدكَغ ْن

ٓا٤ٞ  ٓع؟ ؤم اإلا ْاي٘ الضؾخ ٫ ًٖ َظا؟ َل  ْهدً آلان في الؿىت الشاهُت ٞمً اإلاؿْا ٓاهحن،  الغؾمُت لم جهضع ٞحها بال زالزت ٢

ٓع" ّ.2ٖلُّ؟ ال، بل اإلاُب٤ للضؾخ

ُٖت  مماعؾت اإلا ُٗت، ًجُب ألاؾخاط مهُٟى ٢لٓف " ؤهّ في مُضان الؿلُت َْىا هدؿاثل ما مضٔ مكْغ ل٪ لؿلُت الدكَغ

ُٗت، بدُض ًم٨ً لّ ؤن ًخسظ ظمُ٘ ؤلاظغاءاث  ْلت نالخُاجّ الدكَغ ُٗت ًد٤ للمل٪ ؤن ًدل مدل البرإلاان في مؼا الدكَغ

ٓصة لخالت الاؾ ٓظ ْالخٛلب ٖلى ألاػمت اإلا ْلت  ن الض خصىاء، صْن اٖخباع إلابضؤ الٟهل بحن ْالخضابحر التي ًغاَا الػمت لدؿُحر قْا

ٓن مُاب٣ت  َْظٍ الخضابحر التي ًخسظَا اإلال٪ َُلت اإلاضة التي حؿخٛغ٢ِا خالت الاؾخصىاء ال ٌكتٍر ٞحها ؤن ج٩ الؿلُاث...، 

م ظمُ٘ الىهٓم اإلاسالٟت..." ٓع ؤُٖى لجاللخّ الخ٤ في اجساط ظمُ٘ الخضابحر ٚع ُٖت الٗاصًت، ألن الضؾخ ٓاٖض اإلاكْغ 3ّل٣

ُٗت بطا ٧ان البرإلاان ٚحر ٢اصع  ْلت ٌؿخُُ٘ الاهٟغاص ب٩امل الؿلُت الدكَغ ٦ما ًا٦ض ألاؾخاط هجُب الدجُٓي " ؤن عثِـ الض

ْ ٧ان ؾببا عثِؿُا في خضْر خالت ألاػمت" ُٗت ؤ ّ.4ٖلى ؤصاء مِامّ الدكَغ

ؼ في الكترة الاهخهالُت   الدكَغ

ٓلى حٗخبر الٟترة الاهخ٣الُت جل٪ اإلاغخلت الٟانلت بح  ْبحن البرإلاان، ٦ؿلُت جخ ٘ ؤؾاسخي،  ٓع الجضًض ٦دكَغ ن الٗمل بالضؾخ

ٓع هاٞظ،  ْبلٛاء صؾخ ْلت، ؤْ بمىاؾبت مغاظٗت  ٓع للض ٓن بما بمىاؾبت ْي٘ ؤ٫ْ صؾخ َْظٍ الخالت ج٩ ُٗت،  ُٟت الدكَغ الْٓ

ٓع ظضًض ٓع 5ْبخال٫ مدلّ صؾخ ٘ في صؾخ ُٟت الدكَغ ، ٚحر 91992ْ  81972ْ  71970ْ 19626. التي ٧ان ًماعؽ ٞحها اإلال٪ ْْ

ٓع  ٓع  1996ٚحر ؤن م٘ صؾخ ٘، ٦ما ٌكحر بلى طل٪ الٟهل  2011ْصؾخ ُٟت الدكَغ مً  176لم ٌٗض ًد٤ للمل٪ مماعؾت ْْ

ٓع  ٓع ، ٌؿخمغ اإلاجلؿان ال٣اثمان خالُا في  2011صؾخ " بلى خحن اهخساب مجلسخي البرإلاان، اإلاىهٓم ٖلحهما في َظا الضؾخ

ٓما  ْن مماعؾت نالخُاتها، ل٣ُ ْطل٪ ص ٓاهحن الالػمت لخىهِب مجلسخي البرإلاان الجضًضًً،  ْظّ الخهٓم، بة٢غاع ال٣ ٖلى 

ٓع" 51بزال٫ باألخ٩ام اإلاىهٓم ٖلحها في الٟهل  ّمً َظا الضؾخ

: ازخهاناث اإلالَ الخىكُظًت في اإلاغخلت الؿير الػاصًت  الكغع ألاُو

ٓع  59ًىو الٟهل   ٓع مً صؾ 35ْالظي ٣ًابلّ الٟهل  2011مً صؾخ ٓػة التراب  1996خ ٖلى ما ًلي: " بطا ٧اهذ خ

ٓعٍت، ؤم٨ً ؤن ٌٗلً خالت الاؾخصىاء بِٓحر،  ٢ْ٘ مً ألاخضار ما ٌٗغ٢ل الؿحر الٗاصي للماؾؿاث الضؾخ  ْ جي مِضصة، ؤ الَٓ

                                                           
ٓ اإلااؾؿت - 1 ٓهُت -اإلال٨ُت باإلاٛغب هجُب الدجُٓي: ؾم ّ.182، مغظ٘ ؾاب٤، م -صعاؾت ٢اه
ٓعاث ال٣هغ اإلال٩ي ط  - 2 ّ.120، م 1965، 10زُاب مل٩ي، اهبٗار ؤمت، ميك
ٓعي اإلاٛغبي... مغظ٘ ؾاب٤، م  - 3 ّ.175مهُٟى ٢لٓف : الىٓام الضؾخ
ٓ اإلال٩ي.... مغظ٘ ؾاب٤، م  - 4 180ّهجُب الدجُٓي: الؿم
٠: م - 5 25ّغظ٘ ؾاب٤ ، مهُٟى ابً الكٍغ
ّ 110الٟهل  - 6
101ّالٟهل  - 7
102ّالٟهل  - 8
101ّالٟهل  - 9
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ٓعٍت،  ْعثِـ اإلاد٨مت الضؾخ  ،ً ْعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ٓاب،  ْعثِـ مجلـ الى ٓمت،  بٗض اؾدكاعة ٧ل مً عثِـ الخ٩

ٓظ ٣ٍْخًحها ْج ٓخضة الترابُت،  ٫ٓ اإلال٪ بظل٪ نالخُت اجساط ؤلاظغاءاث التي ًٟغيِا الضٞإ ًٖ ال ٍْس ُّ زُاب بلى ألامت. 

ٓعٍت. ٕٓ في ؤ٢غب آلاظا٫، بلى الؿحر الٗاصي للماؾؿاث الضؾخ ّالغظ

ّال ًدل البرإلاان ؤزىاء مماعؾت الؿلُاث الاؾخصىاثُت. -

ْالخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت اإلاىهٓم ٖ - اث  ٓهت.جب٣ى الخٍغ ٓع مًم ّلحها في َظا الضؾخ

الجها". - ْباجساط ؤلاظغاءاث الك٩لُت اإلا٣غعة إٖل ٘ خالت الاؾخصىاء بمجغص اهخٟاء ألاؾباب التي صٖذ ؤلحها،  ّجٞغ

ُٖٓت.  ْؤزٔغ مٓي ٍ ق٩لُت  ٓن م٣ُضة بكْغ ًّالخٔ مً زال٫ َظا الٟهل ؤن بٖالن خالت الاؾخصىاء مً َٝغ اإلال٪ ج٩

ٍ الك٩لُت:  ّالكْغ

ٓعٍت.اؾدكاعة ّع ْعثِـ اإلاد٨مت الضؾخ  ،ً ْعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ٓاب  ْعثِؿا مجلـ الى ٓمت   ثِـ الخ٩

ٓظُّ زُاب بلى ألامت.  ج

 بٖالن خالت الاؾخصىاء بِٓحر.

ُٖٓت: ٍ اإلآي ّالكْغ

جي مِضصة.  - ٓػة التراب الَٓ ٓن خ  ج٩

ٓعٍت. -  ؤن ج٣٘ ؤخضار مً قإجها ٖغ٢لت الؿحر الٗاصي للماؾؿاث الضؾخ

ٖٓت مً الٗىانغ:مً خالت الاؾخصىا - ّء بال ؤن اإلاكٕغ ؤ٦ض ٖلى مجم

 ؤن ال ًخم خل البرإلاان ؤزىاء مماعؾت الؿلُاث الاؾخصىاثُت. -

ٓهت. - ٓع مًم ْالخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت اإلاىهٓم ٖلحها في َظا الضؾخ اث   جب٣ى الخٍغ

ْباجساط ؤلاظغاءاث الك٩لُت اإلا٣غعة  ٘ خالت الاؾخصىاء بمجغص اهخٟاء ألاؾباب التي صٖذ بلحها  الجها.جٞغ ّإٖل

ْالتهضًضاث  ٓاعر الُبُُٗت،  ٓاعت ؤق٩اال مدؿٗت: ال٩ ْ ما ًُل٤ ٖلُّ في الضؾاجحر اإلاكغ٢ُت بالُ ْ جإزظ خاالث الاؾخصىاء ؤ

 ٝ ٢ْض جضٞ٘ ْْغ ْؤمغ،  ٓ ؤصهى  ْما بلى طل٪ مما َ ْالًٍٛٓ الا٢خهاصًت،  ْ اإلاؿخمغة،  ْالٟٓضخى ألاَلُت اإلاخ٣ُٗت ؤ ابُت،  ؤلاَع

ٓاعت الُب٣ت الؿُاؾ ٗاث الُ ٓن بلى بنضاع حكَغ ٓعٍت الٗاصًت، ٦ما ؤجهم ٢ض ٌؿٗ ُت الضؾخ ْظّ الكٖغ ُت بلى حٗل٤ُ بٌٗ ؤ

ٝ ما ٌك٩ل  ٓع لخٍٗغ٠ للْٓغ ُٗت...، مما ًُغح ؾاا٫ مخٗل٤ باإلاضٔ الظي ؾُدضصٍ الضؾخ ْػ الؿلُت الدكَغ ت جخجا بصاٍع

الًاث اإلاخدضة ٌٗض مً بحن ؤي٠ٗ صؾاجحر ال ٓع ال ْ خالت َاعثت، طل٪ ؤن صؾخ ٗالم في َظا ألامغ ٌكحر " بلى الٗهُان اإلاؿلر ؤ

ْلت بلى تهضًض بالٜ مباقغ" ٓاعت ٖىضما " جخٗغى ٞحها ماؾؿاث الض ٓع الٟغوسخي  ُٞدضص خالت الُ "، بِىما الضؾخ . 1الْٛؼ

ٍ اإلادضصة في ال ٓاعت ٣ِٞ جبٗا للكْغ ٓاعت، بل ج٣ضم بم٩ان بٖالن خالت الُ ٝ الُ ٓن َْىا٥ صؾاجحر ؤزٔغ ال جدضص ْْغ ٣اه

ّ.2الخىُٓمي

 زاجمت:

ٓعٍت  ٓز٣ُت الضؾخ ٓاء في ال ٓع ٢ٓي ؾ ٓع اإلااؾؿت اإلال٨ُت في الخُاة الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، خً اهُال٢ا مما ؾب٤، ًِٓغ ؤن خً

ْاإلاؿاَمت في  ٓاء في ٞترة الخماًت  ش الؿُاسخي اإلاٛغبي، ؾ ٓعٍت في الخاٍع ْعا مد ْلُاإلاا لٗبذ اإلال٨ُت ؤص ْ اإلاماعؾت الؿُاؾُت،  ؤ

                                                           
ٓع  16الٟهل  - 1 1958ّمً صؾخ
مغمان، الكب٨ت الٗغبُت لالبد - 2 جهاص ٍػ ْ ٍع مان  غ ماجُاؽ ٍع ٓن اإلا٣اعن، جدٍغ ٓعص لل٣اه ٓعي اإلا٣اعن، ٦خاب ؤ٦ؿٟ ٓن الضؾخ ار ماع٥ حكيذ : ال٣اه

ّ.1823-1822ْاليكغ، م 
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ّ اإلاٛغب ؾىت جد٣ُ ٦ْظل٪ في الخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ الخغا٥ الجماَحري الظي ٖٞغ ٓعاث  ٤2011 الاؾخ٣ال٫،  ابان اهضإل ز

ٓ  2011ماعؽ  09الغبُ٘ الٗغبي. مً زال٫ بٖالهّ في زُاب  ٓعي، حٗضًل خاٞٔ ٖلى ؾم ٖلى مغج٨ؼاث الخٗضًل الضؾخ

ْالؿلِ. ّاإلااؾؿت اإلال٨ُت ٖلى باقي اإلااؾؿاث 

 :احؼاإلاغ ناةمت  

ْالخىمُت، الٗضص  - ٓع اإلاٛغبي الجضًض، اإلاجلت اإلاٛغبُت لالصاعة اإلادلُت  ٓاػن في الضؾخ ٓصي، ؤي ج  .1997ماعؽ،  -، ًىاًغ18ؤمُىت اإلاؿٗ

٤ُٞٓ للُباٖت، ال٣اَغة  - ْجُب٣ُاتها في الخُاة الؿُاؾُت اإلاٗانغة، صاع الخ  .1988ؤخمض نض٤ً: البُٗت في الىٓام الؿُاسخي ؤلاؾالمي 

ْعٍ -  .2016ض: ؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاحزان ) خالت اإلاٛغب(، مُبٗت إلاٗاٝع الخضًضة الغباٍ خؿً ؤ

ـ لليكغ - ٓعي اإلاٛغبي، ماؾؿت بًَؼ  ،1992الضاع البًُاء، الُبٗت ألاْلى  -مدمض اإلاٗخهم: الىٓام الؿُاسخي الضؾخ

ٓعاث ال٣هغ اإلال٩ي ط  - ّ،1965، 10زُاب مل٩ي، اهبٗار ؤمت، ميك

ٓػي : اإلال٨ -  2001ُت ْالاؾالم الؿُاسخي في اإلاٛغب، وكغ الٟى٪، الضاع البًُاء، مدمض الُ

٣ُا الكغ١، ؾىت   - ٠: اليؿ٤ الؿُاسخي اإلاٛغبي اإلاٗانغ، اٍٞغ  1991مدمض يٍغ

 .2003، 4مدمض ٖابض الجابغي: ال٣ٗل الٗغبي ألازالقي، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، ٍ   -

ْجُب٤ُ الكَغ - ْلت  ْالض  .2009، 3ٗت، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، ٍ مدمض ٖابض الجابغي: الضًً 

مغمان، الكب٨ت الٗغبُت  - جهاص ٍػ مان ْ ٍع غ ماجُاؽ ٍع ٓن اإلا٣اعن، جدٍغ ٓعص لل٣اه ٓعي اإلا٣اعن، ٦خاب ؤ٦ؿٟ ٓن الضؾخ ماع٥ حكيذ : ال٣اه

ْاليكغ، م   .1823-1822لالبدار 

، ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي،  ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي،جغظمت مدم - ْاليكغ، الُبٗت ُٞلُب بْغ ض ٖغب نانُال ، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار 
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اث في الضؾخىع اإلاؿغبي  آلُاث خماًت الحهىم والحٍغ

The rights and freedoms’ protection mechanisms in the Moroccan constitution 

 قُض إلاهضمع 

 اإلاؿغب -ؾُاث -حامػت الحؿً ألاُو ًلُت الػلىم الهاهىهُت والؿُاؾُت 

 

 اإلالخو:

اث ال ج ْالخٍغ ٓعٍت بالخ١ٓ٣  ٓز٣ُت الضؾخ ٓعي بن ٖال٢ت ال اث بهىدهغ في مجغص ؤلا٢غاع الضؾخ ْالخٍغ ا، بل جمخض بلى بخاَت الخ١ٓ٣ 

ْالٓؾاثل الالػمت لًمان مماعؾتها ْخماًتها مً ؤي زُغ ًتهضصَا ٓع ال ًم٨ً مً . ٞاإلاضؾترة باآللُاث  اث في زىاًا الضؾخ ْالخٍغ الن ًٖ الخ١ٓ٣  اإٖل

ٓعٍت ٦ُٟلت بخد٤ُ٣ طلالخمخ٘ بها ٤ بألُاث صؾخ ٓعي اإلاٛغبي لؿىت ، ما لم ًٞغ ٓ ألامغ الظي ؤصع٦ّ اإلاكٕغ الضؾخ َْ ٖٓت  ٪2011.  ٖىضما ؤؾـ إلاجم

اث مً مغخلت ؤلا٢غاع بلخى مغخلت الخم٨حن الٟٗلي مً مماعؾتها. ْالخٍغ ْالًماهاث ال٨ُٟلت بى٣ل الخ١ٓ٣  ّمً اإلاغج٨ؼاث 

اث  –الخ١ٓ٣   الٍلماث اإلاكخاخُت: ٓع اإلاٛغبي –الخٍغ ٓعٍت. –آلُاث الخماًت  –الضؾخ ّالًماهاث الضؾخ

Abstract: 

The relationship between the constitutional document, and rights and freedoms, is not limited to the mere constitutional 

acknowledgment of them, but extends to encompass the enshrined rights and freedoms with the necessary mechanisms and means 

needed to ensure their exercise and protect them from any danger that threatens them. The declaration of rights and freedoms 

within the constitution cannot ensure that they will be enjoyed, unless accompanied by constitutional mechanisms capable of 

guaranteeing it. This is what the Moroccan constitutional legislator of 2011 realized when he established a set of pillars and 

guarantees that ensure the transfer of rights and freedoms from the stage of recognition to the stage of actual exercise and 

empowerment. 

Key words: Rights – freedoms – Moroccan constitution – protection mechanisms – constitutional guarantees. 

ّ

 مهضمت:

اث ٖال٢ت جغابُُت، لضعظت  ْالخٍغ ْالخ١ٓ٣  ٓع  ٓع بن الٗال٢ت بحن الضؾخ ٓها مالػما للضؾخ ؤضخذ ٞحها َظٍ ألازحرة م٩

ٓها،  ْمًم ٓعا مً الضؾاجحر اإلاٗانغة زالُا مً ٞال ق٨ال  اثه٩اص هجض صؾخ ْالخٍغ ّ.الخىهُو ٖلى الخ١ٓ٣ 

ً ؤؾاؾُحن، ًم٨ً مً زاللِما ٢ُاؽ  اث مً زال٫ ماقٍغ ْالخٍغ ْالخ١ٓ٣  ٓع  ْجبرػ َظٍ الٗال٢ت الترابُُت بحن الضؾخ

ْلِما ٓعٍت. ؤ ٓز٣ُت الضؾخ اث في زىاًا ال ْالخٍغ ًغجبِ بالٓيُٗت التي جدخلِا جل٪ الخ١ٓ٣  اإلا٩اهت الخ٣ُ٣ُت التي جدخلِا الخ١ٓ٣ 

اث. ْالخٍغ  ١ٓ ٓن جل٪ الخ٣ ْالشاوي ًخٗل٤ بمًم ٓعٍت،  اث ٖلى مؿخٔٓ الِىضؾت الضؾخ ّْالخٍغ

ٓع اإلاٛغبي لؿىت  اث  2011ْفي َظا الؿُا١، ق٩ل الضؾخ ْالخٍغ ٓعي م٘ الخ١ٓ٣  بضاًت مغخلت ظضًضة في الخٗاَي الضؾخ

سّ الض ٓعي ؾِخم جسهُو باب ٧امل للخباإلاٛغب، بط أل٫ْ مغة في جاٍع اثؾخ ٓٔ  ١ّٓ٣ْالخ ٍغ ٓ الباب الشاوي، اخخ َْ ألاؾاؾُت، 

اث 21ٖلى  ْالخٍغ ٓع، ٖملذ ٖلى جٓؾُ٘ صاثغة الخ١ٓ٣  ٫ٓ ؤزٔغ ٖلى امخضاص الضؾخ ْالخٟهُل ٞحها.  ٞهال، باإلياٞت بلى ٞه

ٓع  ْالؿُاؾُت ٢ْ2011ض ٦غؽ صؾخ ْامٗٓم الخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ْاللخ١ٓ٣ الا٢خهاصًت ْالّا،  ا بمغظُٗت ش٣اُٞتظخماُٖت  ْؤََغ  ،

ّٓع ْالضؾخ ٓاز٤ُ  ْلُت، بلى صعظت جبضْ ٞحها الهُاٚت مخُاب٣ت بلى خض ٦بحر بحن جل٪ اإلا ٓاز٤ُ الض ْػا، اإلا بظل٪ الٟغاٙ  مخجا

 ّ ٓعي الظي ٧اهذ حٗٞغ ّفي َظا اإلاجا٫.اجحر الؿاب٣ت الضؾالضؾخ
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ّْ ْلي في مجا٫ الخ١ٓ٣  ٓع الض اث، ْفي بَاع ؾُّٗ إلاخابٗت الخُ ٓع  ٖملالخٍغ ١ٓ  2011صؾخ ٦ظل٪ ٖلى جًمحن خ٣

اث خضًشت جىدؿب بلى ْ ما ٌؿمى بد١ٓ٣  ْخٍغ الخًامً مً زال٫ صؾترجّ أل٫ْ مغة للخ٤ الجُل الشالض مً خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ؤ

ْالِٗل في بِئت ؾلُمت م٘ الخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت الخىمُت اإلاؿخضامت ٫ٓ ٖلى اإلااء  ْالخٟاّ ٖلى الثرْاث الُب1في الخه ُُٗت ، 

ْٖلى خ١ٓ٣ ألاظُا٫ ال٣اصمت ىُت،  ّ.2الَٓ

ٍٓت التي ؤضخذ  اث ًاقغ للم٩اهت ال٣ ْالخٍغ ٓعي للخ١ٓ٣  صخُذ ؤن َظا الخ٣ضم الخانل في مجا٫ الخ٨َغـ الضؾخ

الن بلى مغخلت الخم٨حن الٟٗلي مً  َْٗض يماهت ؤؾاؾُت الخترامِا، بُض ؤهّ ًب٣ى ٚحر ٧اٝ لالهخ٣ا٫ مً مغخلت ؤلٖا ٓؤَا،  جدب

اث جب٣ى صْن الخ٣ ْالخٍغ  ١ٓ ٓعث في اججاٍ خماًت الخ٣ ٓعٍت، مِما جُ ْبن ٧اهذ صؾخ ٓهُت،  ٓاٖض ال٣اه اث، ألن ال٣ ْالخٍغ  ١ٓ

ْ اهتها٦ِا اث مً اخخما٫ ج٣ُُضَا ؤ ْالخٍغ  ١ٓ ٓعٍت حؿمذ بدماًت جل٪ الخ٣ ْؤَمُت ما لم ًخم ج٨َغـ آلُاث صؾخ ّ.٢3ُمت 

ٓعٍتجشاع ؤلاق٩الُت الخالُت: بلى ؤ مً َظا اإلاىُل٤، لُاث التي آلا ج٨َغـ في 2011لؿىت  ي خض ؾاَمذ ؤلانالخاث الضؾخ

اث ْالخٍغ  ١ٓ ٓعٍا مً قإجها خماًت الخ٣ ْٞاٖلُت الًماهاث التي ؤ٢غتها؟، اإلاىهٓم ٖلحها صؾخ ّْما مضٔ ؤَمُت 

ٓعي لؿىت  ؾيىُل٤ مً ٞغيُت مٟاصَا ؤن ق٩الُتؤلّا ٍئلظابت ًٖ َظل ٓاػاة م٘ الخد2011اإلاكٕغ الضؾخ ٓعي ، باإلا ٫ٓ الى

اث،  ْالخٍغ  ١ٓ ال آزغ ٖلى مؿخٔٓ ؤ٢ض الظي ؤخضزّ في مجا٫ الخ٣ ْْٞغ خضر جد اث،  ْالخٍغ آلُاث خماًت جل٪ الخ١ٓ٣ 

ٓعٍت مجغص ؤصاة  ٓز٣ُت الضؾخ اث في نلب ال ْالخٍغ ٖٓت مً الًماهاث ال٨ُٟلت بخٟاصي ظٗل الخىهُو ٖلى الخ١ٓ٣  مجم

ّلخإزُثها.

ٓعٍت ًٖ ٓز٣ُت الضؾخ اث، ٞةن طل٪ ً ألهىا وؿاثل ال ْالخٍغ  ١ٓ ؿِا آللُاث خماًت الخ٣ اٖخماص ٣خطخي مىا مضٔ ج٨َغ

ٓع  ٓعٍت جدلُلُت، ؾىدا٫ْ مً زاللِا ؤن هسٓى في نلب صؾخ ، ليؿدى٤ُ مسغظاجّ ُٞما ًخٗل٤ بألُاث 2011م٣اعبت صؾخ

ْالًماهاث  ْاإلاباصت  ْطل٪ بخدب٘ اإلاغظُٗاث  اث،  ْالخٍغ ا اإلاكٕغ الضؾخخماًت الخ١ٓ٣  ١ٓ  ٓعيالتي ؤ٢َغ لخماًت الخ٣

اث اإلا٨غؾت ّ.ْالخٍغ

ّٓعالهجض ؤن  في َظا الهضص، ٖٓت مً اإلاغج 2011 اإلاٛغبي لؿىت ضؾخ اث )جًمً مجم ْالخٍغ ال٨ؼاث الضاٖمت للخ١ٓ٣  (، ؤ

ٖٓت مً اإلااؾؿ ٢ٓذ ؤ٢غ مجم ّ(.ازاهُلِا ) اث بهضٝ جإمحن خماًت ؤ٦برْفي هٟـ ال

اثاإلاغجٌؼاث الضؾخىعٍت الضاغمت للحهىم والأوال:   حٍغ

ٓز٣ُت ٓعٍت لؿىت  بن اإلاخهٟذ لل ٍٓال وؿبُا  2011الضؾخ ٓعا َ ٓعي اٖخمض صؾخ ْلى ؤن اإلاكٕغ الضؾخ َٓلت ألا ًالخٔ لل

ٖٓت مً  الن ًٖ مجم ْبضًباظت ؤ٦بر ب٨شحر مما ٧ان ٖلُّ الخا٫ في الضؾاجحر الؿاب٣ت، جًمىذ ؤلٖا  ٫ٓ اصة ٖضص الٟه بٍؼ

ْالٟلؿٟت الؿُاؾُت ْالخٓظِاث الٗامت  ٓم ٖلحها هٓام الخ٨م اإلاباصت  اصة ههُت في حجم 4التي ٣ً . ْألامغ َىا ال ًخٗل٤ بمجغص ٍػ

ت ْألابٗاص الؿُاؾُت التي حهضٝ اإلاكٕغ  ٓعاث ال٨ٍٟغ ٓع، بل َٓ حُٛحر َىضسخي في بىِخّ، ؤي ؤهّ طْ نلت بالخه الضؾخ

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  31هل الٟ 1 ٠ ع٢م  2011مً صؾخ ش  1.11.91الهاصع ألامغ بدىُٟظٍ الِٓحر الكٍغ ٓػ  29) 1432قٗبان  27بخاٍع ٓلُ ً

ضة الغؾمُت ٖضص 2011 ش  5964(، الجٍغ ٓػ  30) 1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع ٓلُ ّ.3627 -3600(، م 2011ً
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  35الٟهل  2 ّ.2011مً صؾخ
ٓع  3 اث ألاؾاؾُت في صؾخ ْالخٍغ ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت 2011ؤخمض مُٟض، يماهاث الخ١ٓ٣  ْؤبدار، ميك ٓع خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٢غاءاث  ، في صؾخ

ٓمُت، ؾلؿلت صٞاجغ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ّ.10، م 2012، 8، الٗضص 1للؿُاؾاث الٗم
ٓع اإلامل٨ت اإلا 4 ُت ال٣ُم ْألازال١ مً زال٫ جهضًغ صؾخ الث مٗانغة، الٗضص ألا٫ْ، نالر وكاٍ، زٍغ ّ.8، م 2016ٛغبُت، مجلت جد
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ْمؿخ٣غة لخىُٓم الؿلُ ٓاٖض زابخت  ٓعٍت، لخهبذ ٢ ٓز٣ُت الضؾخ ٓعي بلى بثها في ال ١ٓ الضؾخ إل٢غاع الخ٣ ٓػَ٘ مماعؾتها،  ْج ت 

اث ْيمان الخمخ٘ بها ّ . 1ْالخٍغ

ٓع  ا  2011اوسجاما م٘ طل٪، ًدُل صؾخ ْالؿُاؾُت، التي ًم٨ً اٖخباَع ت  ْاإلاغظُٗاث ال٨ٍٟغ ٖٓت مً اإلاباصت  ٖلى مجم

ٓ ٖلى ال٣ ْلُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان حؿم اث، لٗل ؤبغػَا ظٗل اإلاغظُٗت الض ْالخٍغ ىُتٓامغج٨ؼاث صاٖمت للخ١ٓ٣  ، بياٞت هحن الَٓ

ٓم ٖلحها الىٓم الضًم٣غاَُتبلى ب٢غاع ظملت مً اإلاباصت الت ّ. ي ج٣

ـ اإلاغحػُت الضولُت لحهىم ؤلاوؿان -4  جٌَغ

ْعبِ بن  ىُت،  ْػ بق٩ا٫ الخهٓنُت الَٓ ٫ْ ججا ٖٓت مً الض ْلي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٞغى ٖلى مجم ٓن الض ٓع ال٣اه جُ

ٓز٤ُ الخ١ٓ٣  اث ببٗضَا الٗالميج ٓعي لؿىت . ج2ْالخٍغ ْلُت لخ١ٓ٣  2011بٗا لظل٪، اٖتٝر اإلاكٕغ الضؾخ باإلاغظُٗت الض

ّؤلاوؿان، م٘ ؤلاب٣اء ٖلى بٌٗ الاؾخصىاءاث.

 الاغتراف الضؾخىعي باإلاغحػُت الضولُت لحهىم ؤلاوؿان - أ

ْاضخا مجها ٖلى اإلا٩اهت ا ٫ْ صلُال  ٓاهحن ألاؾاؾُت للض اث في ال٣ ْالخٍغ ْلُت للخ١ٓ٣  لتي جدخلِا ٌٗض جبجي اإلاغظُٗت الض

ْع٢ت الخهٓنُت ٦مضزل للخض  ْٖضم الدكبذ بمبضؤ الؿُاصة ؤْ بقِاع  ْجإ٦ُضا ٖلى الالتزام باخترامِا  اث،  ْالخٍغ الخ١ٓ٣ 

ٓع  َْٓ الاججاٍ الظي ؾاع ٖلُّ صؾخ ٓوي 2011مجها.  اع ال٣اه ْاإلا٣خًُاث التي حك٩ل ؤلَا ٖٓت مً اإلاباصت  ، ٖىضما ٦غؽ مجم

ْلُت لخ١ّٓ٣ ّ.3ؤلاوؿان لخبجي اإلاغظُٗت الض

ٓعٍت مىظ صًباظتها ٖلى ؤن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت جا٦ض حكبتها باخترام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٦ما هي  ٓز٣ُت الضؾخ ٣ٞض ؤٖلىذ ال

ْههذ ؤًًا ٖلى  ْْاظباث.  ْخ١ٓ٣  ْلُت مً مباصت  ٓاز٤ُ اإلاىٓماث الض ْحِٗضَا بااللتزام بما ج٣خًُّ م مخٗاٝع ٖلحها ٖاإلاُا، 

ٓمت  ما، م٘ مغاٖاة التزام اإلاٛغب بدماًت مىٓ ٍَٓغ ْالجهٓى بهما ْؤلاؾِام في جُ ٓن الضْلي ؤلاوؿاوي  ْال٣اه خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ْٖضم ٢ابلُتها للخجؼيء.  ٓوي لخل٪ الخ١ٓ٣  ّالُاب٘ ال٩

ٓع  ْلُت، ٦ما ناص١ ٖلحها اإلاٛغب ْفي هُا١  2011ٍْب٣ى ؤَم م٣خطخى جًمىخّ صًباظت صؾخ َٓ ظٗل الاجٟا٢ُاث الض

ٓاهحن اإلا ٢ْ ٓع  ْالٗمل ٖلى مالءمت ؤخ٩ام الضؾخ ىُت،  ٗاث الَٓ ا ٖلى الدكَغ ٓع وكَغ ٞ ٓ ىُت الغاسخت، حؿم ٍٓتها الَٓ َْ مل٨ت، 

ش اإلاٛغب، بط أل٫ْ مغة ًىو  ٓعٍا في جاٍع َْٓ ألامغ الظي ٌٗخبر ج٣ضما صؾخ ٗاث، م٘ ما جخُلبّ جل٪ اإلاهاص٢ت.  َظٍ الدكَغ

ٓاهحن ْلُت ٖلى ال٣ ٓ الاجٟا٢ُاث الض ٓع نغاخت ٖلى مبضؤ ؾم ىُت الضؾخ ٍْدؿم بظل٪ الى٣اف ال٣ٟهي الظي ٧ان ؾاثضا 4الَٓ  ،

                                                           
ٓع اإلاٛغبي الجضًض  1 ْالش٣اُٞت، بنضاعاث اإلاغ٦ؼ الٗغبي 2011امدمض مال٩ي، ٢غاءة في الِىضؾت الٗامت للضؾخ ت  ، مجلت جبحن للضعاؾاث ال٨ٍٟغ

ْصعاؾت الؿُاؾاث، الٗضص  ّ.91، م 2013، 4لؤلبدار 
ٓعي لل 2 ْالؿُاؾُت، الٗضص نالر ؤػخاٝ، الخد٫ٓ الى ٓهُت  ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لؤلهٓمت ال٣اه ٓع اإلاٛغبي، ميك اث ألاؾاؾُت في الضؾخ ْالخٍغ خ١ٓ٣ 

ّ.71، م 2018، 15
ٓع اإلاٛغبي،  3 ْلُت في الضؾخ ٓعصي، م٩اهت الاجٟا٢ُاث الض ٓع ٖاصلت ال ٓعاث مجلت الخ١ٓ٣، الٗضص  2011يمً صؾخ باإلاٛغب: م٣اعباث مخٗضصة، ميك

ّ.193 ، م2012، 5
ّ.193غظ٘ الؿاب٤، م هٟـ اإلا 4
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ْ الاجٟا٢ُت، في خالت  ٓعي بدىُٟظ اإلاٗاَضة ؤ ٍٓت ٖلى مؿخٔٓ الخُب٤ُ، مما ًٟغى ٖلى اإلاٛغب الالتزام الضؾخ ْل ٫ٓ مً لّ ألا خ

ٓاهحن الضازلُت ّ. 1اإلاهاص٢ت ٖلحها، صْن الخمؿ٪ بال٣

١ٓ ؤلاوؿان ظاء في الضًباظت، بال ؤن اٖخباع اإلاكٕغ  ْعٚم ؤن الخإ٦ُض ٖلى َظٍ الالتزاماث اإلاخهلت ْلُت لخ٣ باإلاغظُٗت الض

ٓهُت للضًباظت ٫ٓ ال٣ُمت ال٣اه ٓع، ْي٘ خضا للجض٫ ال٣اثم خ ٓعي الخهضًغ ٌك٩ل ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الضؾخ ْؤُٖاَا 2الضؾخ  ،

ّٓع ٫ٓ الضؾخ ٓة باقي ٞه ّ.3هٟـ ٢

ْل ٓعي للمغظُٗت الض ْص الضًباظت ٣ِٞ، بل امخض ْاإلاالخٔ ؤن ج٨َغـ اإلاكٕغ الضؾخ ُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان لم ٠٣ً ٖىض خض

ْلُت ناص١ ٖلحها اإلاٛغب  ٖٓا الجٟا٢ُاث ص ٖٓت مً الخ١ٓ٣ التي حك٩ل مٓي ٓعٍت، خُض هجض ؤن مجم ٓز٣ُت الضؾخ في زىاًا ال

4ّْاهخ٣لذ بلى مغخلت الضؾترة ْالالبوؿاهُت ؤْ اإلاُِىت ؤْ الخاَت بال٨غامت،  خ٣ا٫ 5مى٘ الخٗظًب، ٦مى٘ اإلاٗاملت ال٣اؾُت  ، الٖا

ْظغاثم  ا مً الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت  ْٚحَر ْ الٗى٠، ؤلاباصة  ْ ال٨غاَُت ؤ ت ؤ ْ ال٣ؿغي، خٓغ الخدٍغٌ ٖلى الٗىهٍغ الخٗؿٟي ؤ

ٓٞحر الخماًت لؤلَٟا6٫الخغب ْج ٓاعصة في 7،  اث ال ْالخٍغ ْاإلاغؤة في الخمخ٘ بالخ١ٓ٣  ْاة بحن الغظل  ْجم ب٢غاع مبضؤ اإلاؿا  .

ٓاهُجهاالاجٟا٢ُ ٢ْ ٓابذ اإلامل٨ت  ْز ٓع،  ْطل٪ في هُا١ ؤخ٩ام الضؾخ ْلُت، ٦ما ناص١ ٖلحها اإلاٛغب،  ٓاز٤ُ الض ْاإلا ّ.8اث 

ٓع  ْمهالخِم  2011ْفي مٗغى خضًشّ ًٖ خ١ٓ٣ اإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن بالخاعط، ؤ٦ض صؾخ ٢ِٓم  ٖلى الٗمل ٖلى خماًت خ٣

ْلي ٓن الض ٖت في بَاع اخترام ال٣اه ْبسهٓم ألاظاهب9اإلاكْغ اإلا٣ُمحن باإلاٛغب، اٖتٝر لِم بد٤ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في  . 

ْ مماعؾاث اإلاٗاملت باإلاشل ْلُت ؤ ْ جُب٣ُا الجٟا٢ُاث ص ٓن ؤ ْطل٪ بم٣خطخى ال٣اه . ٦ما عبِ ٢ُام اإلاجلـ 10الاهخساباث اإلادلُت، 

ْا ١ٓ ؤلاوؿان  ْعٍ في الىٓغ في ظمُ٘ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالضٞإ ًٖ خ٣ ١ٓ ؤلاوؿان بض جي لخ٣ ْبًمان الَٓ ْخماًتها،  اث  لخٍغ

ٓهُت في َظا اإلاجا٫ ْال٩ ىُت  ّ.11مماعؾتها ال٩املت بالخغم الخام ٖلى اخترام اإلاغظُٗاث الَٓ

ـ الضؾخىعي للمغحػُت الضولُت لحهىم ؤلاوؿان - ب  خضوص الخٌَغ

ٓع  ْلُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٌك٩ل في ألاؾاؽ مبضؤ ٖا 2011بن اٖتراٝ صؾخ ٖٓت باإلاغظُٗت الض ْعصث ٖلُّ مجم مً ما 

ْلُت ال ًىُب٤ بال ٖلى الاجٟا٢ُاث "٦ما ناص١ ٖلحها اإلاٛغب"، ؾخصىاءالّا ٓ الاجٟا٢ُاث الض ٓعي ظٗل ؾم اث، ٞاإلا٣خطخى الضؾخ

٢ْٗتها ؤْ اهًمذ بلحها، ؤما ما لم جهاص١ ٖلحها ٞال ًىضعط يمً صاثغة  ْلت ؤْ  ؤي ٣ِٞ الاجٟا٢ُاث التي ناص٢ذ ٖلحها الض

                                                           
ٓعي اإلاٛغبي: اإلاؿخجضاث  1 ٓعٍت، يمً ال٣ًاء الضؾخ ْب٢غاع ع٢ابت اإلاد٨مت الضؾخ ٓعي  ْلُت بحن الؿمٓ الضؾخ ً، اإلاٗاَضاث الض ٦ٍٓغ اإلاهُٟى ب

ْالؿُاؾُت، الٗضص الخام ع٢م  ٓهُت  ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لؤلهٓمت ال٣اه ّ .179، م 2019، 1الغباٍ، الُبٗت  ، مُبٗت ألامىُت،18ْآلاٞا١، ميك
ْالخهٓنُت، الُبٗت ألاْلى، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، مُبٗت الىجاح الجضًضة،  2 ٓهُت  ، م 2016خمُض اعبُعي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في اإلاٛغب بحن ال٩

160.ّ
ً، مغظ٘ ؾاب٤، م  3 ٦ٍٓغ ّ.179اإلاهُٟى ب
ٓعصي، مغظ٘ ؾاب٤، م  4 ّ.194ٖاصلت ال
ّٓع 22الٟهل  5 ّ.2011اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  23الٟهل  6 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  32الٟهل  7 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  19الٟهل  8 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  16الٟهل  9 ّ.2011مً صؾخ

ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُ 30الٟهل  10 ّ.2011ت لؿىت مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  161الٟهل  11 ّ.2011مً صؾخ
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ْلُت ٦ْظل٪ بالك1٩التزاماتها الض ْلت ،  ٓ ما ٌٗجي ؤن الخدٟٓاث، التي ٢ض جلجإ بلحها الض َْ ٣ت التي ناص١ اإلاٛغب ٖلحها،  ْالٍُغ ل 

ا. 2ٖىض اإلاهاص٢ت، حؿدشجى مً هُا١ الؿمٓ ْظٓب وكَغ ّ. باإلياٞت بلى قٍغ آزغ ًخمشل في 

ٓن ٖلى ؤؾاؽ اظخمإ  ٗاث اإلادلُت ًجب ؤن ٩ً ْلُت ٖلى الدكَغ ، ٞةن ؾمٓ الاجٟا٢ُاث الض ٍ مً ظِت ؤزٔغ الكْغ

ّالشالزت الخالُت:

  ٢ٓ٘ في ْلُت جخم ٓع ًب٣ى َٓ ألاؾمى، ْالاجٟا٢ُاث الض َْٓ بقاعة بلى ؤن الضؾخ ٓع،  ٓن في هُا١ ؤخ٩ام الضؾخ ؤن ج٩

ْلُت 3مغجبت ؤصوى مىّ ٓعٍت ٖلى الاجٟا٢ُاث الض َْٓ ما وؿخيخجّ ٦ظل٪ مً زال٫ اٖخماص مبضؤ الغ٢ابت الضؾخ  ،

ٓعٍت ْلُت مغجبت ٧ازخهام جماعؾّ اإلاد٨مت الضؾخ ، طل٪ ؤن ألاهٓمت التي جإزظ بهظٍ الغ٢ابت، ال جمىذ الاجٟا٢ُاث الض

ٍْت مّٗ ْ ختى مدؿا ٓعَا ؤ  ؛4ؤؾمى مً صؾخ

 ٓاهحن اإلامل٨ت َٓ جل٪ اإلاؿخمضة مً الضًً ؤلاؾالمي ٓص َىا ب٣ ْاإلا٣ه ٓاهحن اإلامل٨ت،  ٓن مُاب٣ت ل٣ . طل٪ ؤن 5ؤن ج٩

ْلُت زايٗت لخٗالُم الضًً ؤلاؾالمياهخماء اإلاٛغب بلى الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالم  ؛6ُت خخم ٖلُّ ظٗل الاجٟا٢ُاث الض

  ٓهاث ألاؾاؾُت ٓع في اإلا٩ ا الضؾخ ٢ْض خهَغ ٓابتها،  ْلش ىُت الغاسخت للممل٨ت،  ٍٓت الَٓ ٓن مُاب٣ت للِ ؤن ج٩

ٓاؾم اإلاكتر٦ت ل٩ل ٞئاث اإلاجخم٘ اٞض7ْال٣ ىُت مخٗضصة الْغ ٓخضة الَٓ ْال ْهي الضًً ؤلاؾالمي الؿمذ،  ْاإلال٨ُت ،   ،

ٓعٍت، ْالازخُاع الضًم٣غاَي ّ.8الضؾخ

 ئنغاع مباصب الىظام الضًمهغاَي -2

ٓعٍت بهضٝ  ٓزاث٤ الضؾخ ا في ال ٖٓت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ًخم ب٢غاَع جغج٨ؼ الىٓم الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة ٖلى مجم

اث ْالخٍغ ْاإلاـ بالخ١ٓ٣  ٍْم٨ً اٖخباّع9جىُٓم الخ٨م، لخٟاصي ازخال٫ الىٓام  ٓعي بهظٍ اإلاباصت ًىضعط  .  ؤن ؤلا٢غاع الضؾخ

اث ْالخٍغ ٓع للخ١ٓ٣  ا الضؾخ َٓٞغ ْعٍ في بَاع الخماًت التي ً ّ.10بض

ٓع  ٖلى ظملت مً اإلاباصت ال٨الؾ٨ُُت التي جخًمجها مٗٓم الضؾاجحر الضًم٣غاَُت،  2011ْفي َظا الهضص ؤ٦ض صؾخ

ّْؤياٝ بلحها مباصت ؤزٔغ خضًشت.

                                                           
ٓعصي، مغظ٘ ؾاب٤، م  1 ّ.195ٖاصلت ال
ٓع  2 اث ألاؾاؾُت في صؾخ ْالخٍغ ّ.13، مغظ٘ ؾاب٤، م 2011ؤخمض مُٟض، يماهاث الخ١ٓ٣ 
ٓعصي، 3 ّ.195مغظ٘ ؾاب٤، م  ٖاصلت ال
اث ألّا 4 ْالخٍغ ٓعٍت للخ١ٓ٣  ٓع ؤخمض مُٟض، الخماًت الضؾخ ٓمُت،  2011ؾاؾُت، يمً صؾخ ْالؿُا١، اإلاجلت اإلاٛغبُت للؿُاؾاث الٗم الىو 

ّ.30، م 2012، 8الٗضص 
ش  5 ٓ  ٦17ما ؤقاع بلى طل٪ الخُاب اإلال٩ي بخاٍع ٓهُ ٓع الجضًض.2011ً ٕ الضؾخ ّ ، الظي ٢ضم مً زاللّ مًامحن مكْغ

ش  ٓع الجضًض بخاٍع ٕ الضؾخ ٓه 17اهٓغ هو الخُاب اإلال٩ي خ٫ٓ مكْغ ً ٓ ٓع يمً:2011ُ ّ، ميك

ْالغؾاثل اإلال٨ُت الؿامُت  ٓهبر 2016-1999خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الخُب  ت ال٩لٟت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان، ه ٓػاٍع ْبُت ال ٓعاث اإلاىض ّ.116، م 2016، ميك
ّ.166خمُض اعبُعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  6
ّ.167هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  7
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  1الٟهل  8 ّ.2011مً صؾخ
بت،  9 اث الٗامت، الُبٗت الشالشت، ؤ٧اصًغ، اإلاٛغب، مُبٗت ٢َغ ّ.214، م 2017اإلاِضي الٟدصخي، الخٍغ

ٓػ،  10 ْالخجاعب اإلا٣اعهت، الُبٗت ألاْلى، ؤخمض ب اث في اإلاٛغب  ْالخٍغ ٓعٍت للخ١ٓ٣  ٓعي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان: صعاؾت في الخماًت الضؾخ ٓن الضؾخ ال٣اه

يذ،  ّ.38م ، 2020ؾال، اإلاٛغب، مُبٗت قمـ بٍغ
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 ٌُُت للىظام الضًمهغاَيإلاباصب الٌالؾاالخأيُض غلى  - أ

ٓع  ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٣ٞض ؤ٦ض صؾخ ٖلى ؤن الؿُاصة لؤلمت،  2011ٌٗخبر مبضؤ ؾُاصة ألامت ؤؾاؽ الىٓام الضًم٣غاَي، 

ْؤن ألامت جسخاع ممشلحها في اإلااؾؿاث اإلاىخسبت باال٢ترإ  ٓاؾُت ممشلحها،  ْبهٟت ٚحر مباقغة ب جماعؾِا مباقغة باالؾخٟخاء، 

ّْ  ّ ْالجًز ْاٖخبر طل٪ ؤؾاؽ 1اإلاىخٓمالخغ  ّ ْقٟاٝ،  ْهٍؼ ٓع م٣خًُاث جخٗل٤ بةظغاء الاهخساباث بك٩ل خغ  ْجًمً الضؾخ  .

ْبٗضم الخمُحز بُجهم ٓمُت بالخُاص الخام بػاء اإلاترشخحن  ْؤلؼم الؿلُاث الٗم ُٖت الخمشُل الضًم٣غاَي،  ، ًٞال ًٖ عبِ 2مكْغ

ٓمت بيخاثج نىاص٤ً الا٢ترإ مً زال٫ الىو ٖلى ازخُاٍع مً الخؼب الؿُاسخي الظي جهضع هخاثج اهخساباث  حُٗحن عثِـ الخ٩

ْٖلى ؤؾاؽ هخاثجِا ٓاب،  ّ.3ؤًٖاء مجلـ الى

ّٓن ٓعٍا ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ صْن ؾُاصة ال٣اه اث اإلاىهٓم ٖلحها صؾخ ْالخٍغ ٓز٣ُت 4ألن يمان الخ١ٓ٣  ، ٣ٞض اٖخبرث ال

ْؤ٦ضث ٖل ٓن ؤؾمى حٗبحر ًٖ بعاصة ألامت،  ٓعٍت ال٣اه ْؤ٢غث بإن الجمُ٘، ؤشخانا طاجُحن الضؾخ ٓاهحن،  ى مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣

ٓن باالمخشا٫ لّ ْملؼم ْْن ؤمامّ  ٓمُت، مدؿا حن، بما ٞحهم الؿلُاث الٗم لى 5ْاٖخباٍع ٓن َٓ الخا٦م ألٖا . مما ٌٗجي ؤن ال٣اه

ْلت ْمً زم ٩ٞاٞت الؿلُاث في الض ٓاء لؤلٞغاص ُٞما بُجهم ؤْ في ٖال٢تهم بالؿلُت،  ْ  للجمُ٘ ؾ ُٗت، ؤ ٓاء ٧اهذ حكَغ ؾ

ّٓن ْ ٢ًاثُت جسً٘ لؿُاصة ال٣اه ّ. 6جىُٟظًت، ؤ

ْجل٪ التي ال جدترمِا ًخم ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ ٞهل  اث  ْالخٍغ ْمً مىُل٤ ؤن الخمُحز بحن ألاهٓمت التي جدترم الخ١ٓ٣ 

ٓع 7الؿلِ ٓعٍت، صًم٣غا2011َ، ؤ٢غ صؾخ ٓ هٓام مل٨ُت صؾخ أل٫ْ مغة، بإن هٓام الخ٨م باإلاٛغب َ ْاظخماُٖت، ،  ُت بغإلااهُت 

ْجها ْحٗا ٓاػجها  ْج ٓم ٖلى ؤؾاؽ ٞهل الؿلِ،  ّ. 8ْؤهّ ٣ً

ٓعٍت ل٩ل ؾلُت باب مخٗل٣ا بها، ٞالباب الغاب٘ زههخّ للؿلُت  ٓز٣ُت الضؾخ ْججؿُضا لِظا اإلابضؤ ؤُٖذ ال

ْخضصث بابا زا ْالباب الؿاب٘ للؿلُت ال٣ًاثُت،  ْالباب الخامـ للؿلُت الخىُٟظًت،  ُٗت،  نا بالٗال٢اث بحن الؿلِ الدكَغ

ْجدهغ  ٖٓت مً اإلا٣خًُاث التي جا٦ض اؾخ٣اللُت الؿلِ ًٖ بًِٗا البٌٗ  ٓع مجم ْجًمً الضؾخ َٓ الباب الؿاصؽ. 

ْهُا١ ٖملِا ُٗت9مجا٫ جسههِا  10٘، خُض ؤ٢غ بمماعؾت البرإلاان للؿلُت الدكَغ ْخهغ مجاالث الدكَغ ْؤ٦ض ٖلى ؤن 11،   ،

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  2الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  11الٟهل  2 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  47الٟهل  3 ّ.2011مً صؾخ
ٓا٢٘، الُبٗت ألاْلى، لبىان، صاع اإلاجهل اللبىاوي،  4 ْال اث الٗامت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان بً الىو  ّ.156م  ،1998ِٖسخى بحرم، الخٍغ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  6الٟهل  5 ّ.2011مً صؾخ
ّ.209اإلاِضي الٟدصخي، مغظ٘ ؾاب٤، م  6
ّٓػ 7 ّ.52م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؤخمض ب
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  1الٟهل  8 ّ.2011مً صؾخ
ٓعي اإلاٛغبي، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت، ا 9 ّ.41، م 2016، 20لٗضص ٖبض ؤلالّ ؾُي، ؤؾئلت اإلال٨ُت البرإلااهُت في الىٓام الضؾخ

ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  70الٟهل  10 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  71الٟهل  11 ّ.2011مً صؾخ
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ٓمت جماعؽ الؿلُت الخىُٟظًت ْخضص ازخهام اإلاجا٫ الخىُٓمي1الخ٩ ْهو ٖلى ال٣ًاء باٖخباٍع ؾلُت مؿخ٣لت ًٖ 2،   ،

ْالخىُٟظًت ُٗت  ٍ الالػمت لخد٤ُ٣ َظٍ الاؾخ٣اللُت3الؿلُخحن الدكَغ ْالكْغ ْْي٘ الًماهاث   ،4.ّ

 ئعؾاء اإلاباصب الحضًشت للىظام الضًمهغاَي - ب

ٓع  ٓابذ التي حؿدى 2011اٖخبر صؾخ ْالدكاع٦ُت 5ض ٖلحها ألامتالازخُاع الضًم٣غاَي ؤخض الش ٓاَىت  ْظٗل الضًم٣غاَُت اإلا  ،

ٓعي للمٛغب ٓم ٖلحها الىٓام الضؾخ لُت باإلاداؾبت مً ألاؾـ التي ٣ً ْعبِ اإلاؿْا ّ.6ْالخ٩امت الجُضة 

٩ا  ْظٗل مىّ ٞاٖال ْقٍغ ُٗت  ٓعي للمجخم٘ اإلاضوي م٩اهت ٞع ٫ٓ اإلاكٕغ الضؾخ ٞبسهٓم الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت، ز

ٓمُت، خ٣ُ٣ُا في اإلا ْالؿلُاث الٗم ٘ لضٔ اإلااؾؿاث اإلاىخسبت  ْمكاَع جا٫ الخىمٓي، مً زال٫ اإلاؿاَمت في بٖضاص ٢غاعاث 

ْج٣ُُمِا ْع، بٛاًت بقغا٥ مسخل٠ الٟاٖلحن الاظخماُٖحن، في جضبحر الؿُاؾاث ٦ْ7ظا في جُٟٗلِا  ْع َُئاث الدكا ْؤ٦ض ٖلى ص  .

ْج٣ُُما ْجىُٟظا  ْجُٟٗال  ٓمُت بٖضاصا  ْالٗمل الجمّٗٓي . ٦ما هو8الٗم ، ٦ُِإة 9ٖلى بخضار مجلـ اؾدكاعي للكباب 

ٍٓت ٍٓغ الخُاة الجمٗ ْالجهٓى بخُ ت في مُاصًً خماًت الكباب  ّ.10اؾدكاٍع

ٓع  ٘  2011ْفي طاث الؿُا١، ؤ٢غ صؾخ ٓاَىحن جًمً جد٤ُ٣ مكاع٦تهم في الدكَغ ْاإلا ٓاَىاث  ١ٓ للم ٖٓت مً الخ٣ مجم

ٓمي َْظا ما ًخطر م11ْجضبحر الكإن الٗم  ،٘ تراٝ بالخ٤ في ج٣ضًم ملخمؿاث في مجا٫ الدكَغ ْالخ٤ في ج٣ضًم 12ً زال٫ الٖا  ،

ٓمُت ، بٛغى 13ٖغاثٌ بلى الؿلُاث الٗم ْالجماٖاث الترابُت ألازٔغ اصة ٖلى الخ٤ في ج٣ضًم ٖغاثٌ إلاجالـ الجِاث  ، ٍػ

٫ْ ؤٖمالِا ّ.14مُالبتها بةصعاط ه٣ُت جضزل في ازخهاناتها يمً ظض

ٓاػاة م٘ طل٪، ع٦ ٓعٍت لؿىت باإلا ٓز٣ُت الضؾخ ا ع٦حزة مً ع٧اثؼ الىٓام  2011ؼث ال ٖلى زُاع الخ٩امت الجُضة باٖخباَع

ٓعي اإلاٛغبي َُْئاج15ّالضؾخ ْماؾؿاجّ  ٓم  ْزههذ بابا ٧امال لِظا اإلاِٟ ْػ 16،  بت في ججا ٍٓت للٚغ َْٓ ما ٌُٗي بقاعة ٢  ،

ٓعي الؿاب٤ ْلت في وؿ٣ِا الضؾخ ّ.1الخلل في ؾحر ماؾؿاث الض

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  89الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  72الٟهل  2 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  107الٟهل  3 ّّ.2011مً صؾخ
ٓعاث  4 ٓعٍت اإلاٛغبُت: ؤًت خهُلت؟، ميك ٓن ؾىت مً الخُاة الضؾخ اث ألاؾاؾُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت، يمً زمؿ ْالخٍغ ؤخمض مُٟض، الخ١ٓ٣ 

ٓعي، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، الغباٍ، الُبٗت ألاْلى،  ٓن الضؾخ ّ.59ْ 58، م 2013اإلاجلت اإلاٛغبُت لل٣اه
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغب 5 ّ.2011ُت لؿىت صًباظت صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  1الٟهل  6 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  12الٟهل  7 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  13الٟهل  8 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  33الٟهل  9 ّ.2011مً صؾخ

ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  170الٟهل  10 ّ.2011مً صؾخ
ٓع  11 اث ألاؾاؾُت في صؾخ ْالخٍغ ّ.22، مغظ٘ ؾاب٤، م 2011ؤخمض مُٟض، يماهاث الخ١ٓ٣ 
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  14الٟهل  12 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  15الٟهل  13 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  139الٟهل  14 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت  1الٟهل  15 ّ.2011لؿىت مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  16 ّ.2011الباب الشاوي ٖكغ مً صؾخ
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لُت باإلاداؾبت ٦ما ٦غؾذ ٓعٍت مبضؤ عبِ اإلاؿْا ٓز٣ُت الضؾخ غا إلاسخل٠ الٟاٖلحن في جضبحر 2ال ، باٖخباٍع ٖىهغا مَا

لُت ْاإلاؿْا ِٖٓا للمداؾبت  ٓمُت بمباصت مداؾبُت جخمشل في زً ْؤلؼمذ اإلاغا٤ٞ الٗم ٓمي،  ْٖلى َظا ألاؾاؽ 3الكإن الٗم  ،

ٓا٫ الٗم ا لؤلم عة ج٣ضًمِا الخؿاب ًٖ جضبحَر ْالخ٣ُُمههذ ٖلى يْغ ِٖٓا في آلان مٗا للمغا٢بت  ْؤ٢غث بسً . 4ٓمُت، 

ذ ٦خابي باإلامخل٩اث  ٓا ؤْ مُٗىحن، ج٣ضًم جهٍغ ٓمُت، مىخسبحن ٧اه لُت الٗم ْٞغيذ ٖلى ٧ل ألاشخام اإلاماعؾحن للمؿْا

ْلت مِامِم ْفي جهاًتها ٫ٓ التي في خُاػتهم، ٖىض بضاًت مؼا ْا5ْألان ٓعي ٦ظل٪ الُِئاث  ٧ْل٠ اإلاكٕغ الضؾخ إلااؾؿاث التي . 

غ ًٖ  ْالضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت بخ٣ضًم ج٣ٍغ ْاإلاؿخضامت  ت  ْالخىمُت البكٍغ ْالخ٩امت الجُضة  اث  ْالخٍغ حٗمل في مجا٫ الخ١ٓ٣ 

ٕٓ مىا٢كت مً َٝغ البرإلاان ٓن مٓي ْاخضة في الؿىت ٖلى ألا٢ل، ٩ً ّ.6ؤٖمالِا مغة 

اثا: زاهُ  الًماهاث اإلاإؾؿاجُت لحماًت الحهىم والحٍغ

ْالُِئاث التي ج٨غؽ مً الخه اثو التي جخمحز بها الضؾاجحر الضًم٣غاَُت جىهُهِا ٖلى ٖضص ٦بحر مً اإلااؾؿاث 

اث ْالخٍغ ٓع 7للمباصت ال٨بٔر الىاْمت للخ١ٓ٣  َْظا ما ؾاع ٖلُّ صؾخ ٍٓغ اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت  2011،  ْجُ مً زال٫ ب٢غاع 

، حٗمل ٖلى خماً اث ت الخ١ّٓ٣التي، بلى ظاهب ازخهاناتها ألازٔغ ، بياٞت بلى الخىهُو ٖلى نى٠ ظضًض مً ْالخٍغ

ْاإلااؾؿاث جخدضص مِمتها ألاؾاؾُت اث الُِئاث  ْالخٍغ ّ. في خماًت الخ١ٓ٣ 

 اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت الخهلُضًت-1

ْالٓؾاثل التي جمخل٩اجها مً  ْال٣ًاثُت، البرإلااهُت خحناؾؿجخجؿض َظٍ اإلااؾؿاث ؤؾاؾا في ٧ل مً اإلا بالىٓغ لآللُاث 

اث.ؤظل خ ْالخٍغ ّماًت الخ١ٓ٣ 

 اإلاإؾؿت البرإلااهُت-أ

ْاإلاغا٢بت. ٞاإلااؾؿت البرإلااهُت،   ٘ ُٟتي الدكَغ اث مً زال٫ ْْ ْالخٍغ  ١ٓ ا البرإلاان اإلاٛغبي للخ٣ َٓٞغ جبرػ الخماًت التي ً

ٓع  ٓظب صؾخ ُٗت2011ؤضخذ، بم ْهي ناخبت الازخهام في ٧ل ما ًخٗل٤ بالخ١ٓ٣ 8، ماؾؿت جماعؽ الؿلُت الدكَغ  ،

اثْال ٘ في اإلاجا٫ الخ٣ٓقي. 9خٍغ ٓن نالخُت الدكَغ ٓعي لل٣اه ّ، خُض مىذ اإلاكٕغ الضؾخ

اث، مً زال٫ مباقغتها خ٤  ْالخٍغ ٘ في مجا٫ الخ١ٓ٣  ْعَا بم٩اهُت الدكَغ ْبطا ٧اهذ الؿلُت الخىُٟظًت جمخل٪ بض

٘ ًب ٓاهحن، ٖلى اٖخباع ؤن خ٤ اإلاباصعة بالدكَغ ٢ ٘ ٓاهحن ٖبر الخ٣ضم بمكاَع ْعثِـ ا٢تراح ال٣ ٣ى مكتر٧ا بحن ؤًٖاء البرإلاان 

                                                                                                                                                                                                 
ٓعي اإلاٛغبي، لىضن، بنضاعاث بي 1 ٓعصْ، الخ٩امت الجُضة في الىٓام الضؾخ ؼ ٚ ٓهبر  -ٖبض الٍٗؼ ّ.139، م ٦2015خب، ه
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  1الٟهل  2 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت 154الٟهل  3 ّ.2011لؿىت  مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  156الٟهل  4 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  158الٟهل  5 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  160الٟهل  6 ّ.2011مً صؾخ

ٓع   7 اهاث، يمً صؾخ ْالَغ ٓعٍت: الخهُلت  ٓوـ ملُذ، مؿاع بىاء اإلااؾؿاث الضؾخ ٓاث: خهُل 2011ً ْآٞا١، مجلت مؿال٪ بٗض زمـ ؾى ت 

ْالؿُاؾت ْالا٢خهاص، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الٗضص  ّ.12، م 2016، 40- 39ال٨ٟغ 
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  70الٟهل   8 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  71ًىو الٟهل   9 ٓاص اإلاؿىضة بلُّ نغاخت 2011مً صؾخ ٓن، باإلياٞت بلى اإلا بٟه٫ٓ ؤزٔغ مً  ٖلى ؤهّ "ًسخو ال٣اه

٘ في اإلاُاصًً الخالُت: ٓع، بالدكَغ ّالضؾخ

ٓع..." - اث ألاؾاؾُت اإلاىهٓم ٖلحها في الخهضًغ، ْفي ٞه٫ٓ ؤزٔغ مً َظا الضؾخ ْالخٍغ ّالخ١ٓ٣ 
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ٓمت ٓن لّ ؤلام٩اهُت إلصزا٫ ةٞ، 1الخ٩ ْبالخالي ج٩ ًِا جب٣ى بُض البرإلاان،  ٓاهحن جل٪ ؤْ ٞع ٘ ال٣ ن ؾلُت اإلاهاص٢ت ٖلى مكاَع

اث، ؤْ ًاصي بلى  ْالخٍغ ٓمت بطا ما جًمىذ ما ًم٨ً ؤن ًمـ بالخ١ٓ٣  الخٗضًالث التي ًغاَا مىاؾبت ٖلى مباصعاث الخ٩

ّ.2هخ٣ام مجهاالّا

اث،  ْالخٍغ ٗاث الضازلُت اإلاخٗل٣ت بالخ١ٓ٣  ازخهام آزغ، طْ بٗض ًىًاٝ بلى ازخهام البرإلاان في مجا٫ الدكَغ

ْلي، ًخ ٓاَىحن، الٗامت ؤْمشل في ص ْاإلا ٓاَىاث  اث اإلا ْخٍغ ْلُت اإلاخٗل٣ت بد١ٓ٣  ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ْالتي  اإلا الخانت، 

ّٓنؤضخذ يمً اإلاٗاَضاث التي ال ً ٓا٣ٞت ٖلحها ب٣اه ّ.3م٨ً اإلاهاص٢ت ٖلحها مً َٝغ اإلال٪ بال بٗض اإلا

ٓم بّ ٖلى  ْع الغ٢ابي الظي ج٣ اث مً زال٫ الض ْالخٍغ مً ظاهب آزغ، حؿاَم اإلااؾؿت البرإلااهُت في خماًت الخ١ٓ٣ 

ْْؾاثل ٓعٍت مً آلُاث  ٓز٣ُت الضؾخ ْطل٪ اٖخماصا ٖلى ما جدُدّ لِا ال ٓمت،  ٪ التي ج٣ترن بةزاعة ، ما بحن جل4ؤٖما٫ الخ٩

لُتها الؿُاؾُت، ب٣ضع ما تهضٝ بلى  ْجل٪ التي ال جاصي بلى بزاعة مؿْا ٓمت بهضٝ بؾ٣اَِا،  لُت الؿُاؾُت للخ٩ اإلاؿْا

ّ.5بخغاظِا

ٓمي مً َٝغ  ُٟٞما ًخٗل٤ بالهى٠ ألا٫ْ، ِٞٓ ٌكمل َلب الش٣ت مً ؤًٖاء البرإلاان بمىاؾبت ج٣ضًم البرهامج الخ٩

ٓمت ٓ 6عثِـ الخ٩ َْ ، زانت ما ًخٗل٤ مىّ بمجا٫ 7َلب بظباعي ًدُذ للبرإلاان بم٩اهُت جُٟٗل ع٢ابت ٢بلُت ٖلى َظا البرهامج، 

لبُت اإلاُل٣ت ٓاب باأٚل ٓمت مً جىهُبها بٗضم مىدِا ز٣ت مجلـ الى ْمً جم بم٩اهُت خغمان الخ٩ اث،  ْالخٍغ . ٦ما 8الخ١ٓ٣ 

ت، ًغبِ ٞحها  ٓعي ٖلى خالت زاهُت ازخُاٍع ٓمت جدمل هو اإلاكٕغ الضؾخ ٓانلت الخ٩ ٓاب، م ٓمت، ؤمام مجلـ الى عثِـ الخ٩

ٓا٣ٞت  ٕٓ الؿُاؾاث الٗامت ؤْ بىاء ٖلى هو ًُلب اإلا ٓمي في مٓي ذ خ٩ ٍٓذ ًمىذ الش٣ت بىاء ٖلى جهٍغ لُتها، بخه مؿْا

ٌ الىو ْسخب الش٣ت،9ٖلُّ ْ ٞع ٍٓذ ٖلى الىو، ؤ ْالخه ٓاب، بما بمىدِا الش٣ت  ٓص ال٣غاع ألازحر إلاجلـ الى ْمً جم  ، لُٗ

ٓمت امِا 10اؾخ٣الت الخ٩ ْبٚع ٓمت،  ٓاب للًِٛ ٖلى الخ٩ ٓعي بُض مجلـ الى ْؤزُغ آلُت ْيِٗا الىو الضؾخ . ٚحر ؤن ؤَم 

٢ُٓ٘ زمـ ؤًٖاء مجلـ  ٓلّ بخ ٍٓجها، َٓ ملخمـ الغ٢ابت، الظي ًخم ٢ب ٖلى الالتزام بالخِ الظي خضصجّ لىٟؿِا ؤزىاء ج٩

لبُت اإلاُل ٍٓذ ٖلُّ باأٚل ْالخه ٓاب،  ٓن ملؼمت مً الىاخُت ٣11تالى ٓمت التي ج٩ ٓوي للخ٩ ٓص ال٣اه ٓظ ، مما ًترجب ٖىّ بجهاء ال

ٓعٍت بخ٣ضًم اؾخ٣الت ظماُٖت ّ.12الضؾخ

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  78الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ّٓػ 2 ّ.134م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؤخمض ب
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿى 55الٟهل  3 ّ.2011ت مً صؾخ
اث ألاؾاؾُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت"، مغظ٘ ؾاب٤، م  4 ْالخٍغ ّ.57ؤخمض مُٟض، "الخ١ٓ٣ 
ٓعي ْيماهاث الخماًت، الُبٗت ألاْلى، بغ٧ان، اإلاٛغب، مُبٗت هجمت الكغ١،  5 ٓم، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في اإلاٛغب بحن الخىهُو الضؾخ مدمض مغخ

ّ.96، م 2020
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغب 88الٟهل  6 ّ.2011ُت لؿىت مً صؾخ
ْالخىمُت، الٗضص  7 ٓع الُْٟٓت الغ٢ابُت للبرإلاان: ٢غاءة في اإلاؿاع، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ّ.221، م 2019، 147ؾُٗض اإلاحري، جُ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  88الٟهل  8 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  103الٟهل  9 ّ.2011مً صؾخ

ٓم، م 10 ّ.98غظ٘ ؾاب٤، م مدمض مغخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  103الٟهل  11 ّ.2011مً صؾخ
ْالخىمُت، الٗضص  12 ٓع اإلاٛغبي الجضًض، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ٓمي في الضؾخ ، 2012، 102ؤخمض مُٟض، الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى الٗمل الخ٩

ّ.15م 
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ٓعٍت ألاؾئلت البرإلااهُت  ٓز٣ُت الضؾخ ٓمت، ٣ٞض جبيذ ال لُت الؿُاؾُت للخ٩ ُْٞما ًسو آلالُاث التي ال جيصخئ اإلاؿْا

ْم ٓعٍت جم٨ً البرإلاان مً مغا٢بت  ٖٓا ظضًضا مجها ًخمشل في ٧ٓؾُلت صؾخ ْعصث ه ْؤ ٓعي،  ٓمي بك٩ل ؤؾب خابٗت الٗمل الخ٩

ٓمت شخهُا مغة ٧ل قِغ صازل ٧ل مجلـ . ًىًاٝ بلى 1ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت، التي ًجُب ٖجها عثِـ الخ٩

ٓمت، ؤْ بُلب ْطل٪ بما بمباصعة مً عثِـ الخ٩ ٓمت،  مً زلض ؤًٖاء  طل٪، صؾترة ٖغى الخهُلت اإلاغخلُت لٗمل الخ٩

ً ٓاب، ؤْ مً ؤٚلبُت ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع ٢ٓٝٓ ٖلى ما جم 2مجلـ الى ًاء البرإلاان بم٩اهُت ال َْٓ بظغاء ؾُدُذ أٖل  ،

٫ٓ بها لُت البٗضًت في بَاع آلالُاث الغ٢ابُت اإلاٗم ْجغجِب اإلاؿْا اث،  ْالخٍغ ، زهٓنا في مُضان الخ١ٓ٣  ّ.3بهجاٍػ

ٓز٣ُت ا اع، ؤجاخذ ال ٓظِّ ْفي هٟـ ؤلَا ً بم٩اهُت ج٣ضًم ملخمـ اإلاؿاءلت، ٦ةهظاع ٦خابي ً ٓعٍت إلاجلـ اإلاؿدكاٍع لضؾخ

لبُت اإلاُل٣ت ٍٓذ ألٚا ْبخه ٢ٓ٘ مً زمـ ؤًٖاثّ ٖلى ألا٢ل،  ٓمت، م ٓمت، ٦ما 4للخ٩ ٓ بظغاء ال جترجب ٖىّ اؾخ٣الت الخ٩ َْ  .

ْل٨ً ٢ُمخّ الؿ ٓاب،  ٓمت ٖلى َٓ الكإن باليؿبت إلالخمـ الغ٢ابت الظي ًمخل٨ّ مجلـ الى ٓهّ ًجبر الخ٩ ُاؾُت ج٨مً في ٧

ٓمي ْ جٟؿحراث ٖلى اليكاٍ الخ٩ خاث ؤ ّ.5ج٣ضًم اؾخٟؿاعاث ْقْغ

ٓمت، ًم٨ً للبرإلاان ؤن ًباقغ ع٢ابخّ ٖلى ألاظِؼة  لُت الؿُاؾُت للخ٩ ْاعجباَا صاثما باآللُاث الغ٢ابُت التي ال جشحر اإلاؿْا

ٓمُت مٗؼػا باللجان البرإلااهُت الضاثمت، التي  ٨ِما في َظا الهضص، جخمشالن في ٣ٖض ظلؿاث الخ٩ حؿخإزغ بخ٣ىِخحن ًم٨ً جدٍغ

ت زاعط ٢بت البرإلاان ْبزباٍع ْ ال٣ُام بمِام اؾخُالُٖت  ٓابهم، ؤ ْاؾخج ْمً جم مؿاءلتهم  ٓمُحن  لحن الخ٩ ْبلى 6اؾخمإ للمؿْا  .

ٓعي بةم٩اهُت بخضار لجان هُاب ُت لخ٣صخي الخ٣اث٤، حك٩ل بمباصعة زلض ظاهب اللجان البرإلااهُت الضاثمت، ؤ٢غ اإلاكٕغ الضؾخ

ٓع  ْْؾ٘ صؾخ ْ  2011ؤًٖاء ؤخض مجلسخي البرإلاان،  ٓماث اإلاخٗل٣ت بخضبحر اإلاهالر ؤ مً هُا١ اقخٛالِا، لِكمل ظم٘ اإلاٗل

ا ٖلى ال٣ًاء مً ٢بل عثِـ اإلاجلـ الظي اهبش٣ذ ٖىّ َغ ٓمُت، م٘ بم٩اهُت بخالت ج٣ٍغ الث الٗم ْاإلا٣ا ٓ ما 7اإلااؾؿاث  َْ  ،

ْالجماُٖت. ٢ض ٌ اث الٟغصًت  ْالخٍغ ْبالخالي خماًت الخ١ٓ٣  ْبصاهاث،  ّؿٟغ ٖىّ مخابٗاث 

ٓع  ٓمي، ظاء صؾخ ْة ٖلى ع٢ابت البرإلاان للٗمل الخ٩ ٓ  2011ْٖال بمُٗى ظضًض لم ٨ًً خايغا في الضؾاجحر الؿاب٣ت، َ

ٓعي ٓمُت بلى مبضؤ صؾخ ٍٓت8الاعج٣اء بخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم مً ٢بل البرإلاان إلاىا٢كت  ، مً زال٫ جسهُو ظلؿت ؾى

ْج٣ُُمِا ٓمُت  ٢ُٓت.9الؿُاؾاث الٗم ْمً بُجها الؿُاؾت الخ٣  ،ّ

 اإلاإؾؿت الهًاةُت-ب

خضاء ٖلحها ْعص الٖا ٓ الظي ٨ًٟل اخترامِا  اث، ِٞ ْالخٍغ . مً 1ٌٗخبر ال٣ًاء يماهت ؤؾاؾُت مً يماهاث خماًت الخ١ٓ٣ 

ٓع  ْالخىُٟظًت، بال٣ًاء بلى ؾلُت زا 2011َظا اإلاىُل٤، اعج٣ى صؾخ ُٗت  ْمؿخ٣لت الظاث بجاهب الؿلُخحن الدكَغ لشت ٢اثمت 

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  100الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  101الٟهل  2 ّ.2011مً صؾخ
ّ.232ؾُٗض اإلاحري، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  106الٟهل  4 ّ.2011مً صؾخ
ْجدلُل، الُبٗت الشالشت، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، مُبٗت الىجاح الجضًضة،  5 ٓع الجضًض للممل٨ت اإلاٛغبُت قغح  م لخغف، الضؾخ  ، م٦2021ٍغ

232.ّ
ت، الٗضص  6 ٓم ؤلاصاٍع ْالٗل ٓعي  ٓن الضؾخ ٍٓغ٧ل، اللجان الضاثمت بالبرإلاان اإلاٛغبي: صعاؾت في الازخهام ْألاصاء، مجلت ال٣اه ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي 4ًاؾحن ب

ّ.22، م 2019الٗغبي الضًم٣غاَي،ؤإلااهُا، 
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  67الٟهل  7 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلا 70الٟهل  8 ّ.2011ٛغبُت لؿىت مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  101الٟهل  9 ّ.2011مً صؾخ
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ٓعٍت ٓز٣ُت الضؾخ ٓ ما ًِٓغ ظلُا مً زال٫ الخىهُو نغاخت ٖلى طل٪ في نلب ال ٓهت الباب الؿاب٘ مً 2َْ ْمً زال٫ ٖى  ،

ٓع ب"الؿلُت ال٣ًاثُت". ّالضؾخ

اث مً ظ ْالخٍغ  ١ٓ ْع الظي ًًُل٘ بّ ال٣ًاء في خماًت الخ٣ اهبحن، ؤخضَما ًجؿضٍ ال٣ًاء ؤلاصاعي مً ٍْبرػ الض

ٕٓ ٧ل ٢غاع اجسظ في اإلاجا٫  ،٫ ع٢ابخّ ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًتزال ٓعي ٖلى بم٩اهُت زً ْفي َظا الهضص، ؤ٦ض اإلاكٕغ الضؾخ

ت اإلاسخهت ْ ٞغصًا، للًُٗ ؤمام الُِئت ؤلاصاٍع ٓاء ٧ان جىُٓمُا ؤ صاعي ، ب٩ل ما ٌٗىُّ طل٪ مً جمخُ٘ ال٣ًاء ؤلّا3ؤلاصاعي، ؾ

ٓن مهضٍع ؤلاصاعة ٓن اإلاخٗل٣ت بالكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت الظي ٩ً . ٦ما ؤ٦ض ٖلى ؤن اإلا٣غعاث 4بهالخُت الىٓغ في الُٗ

ٓن ٢ابلت للًُٗ بؿبب الكُِ في اؾخٗما٫  لى للؿلُت ال٣ًاثُت ج٩ اإلاخٗل٣ت بالٓيُٗت الٟغصًت الهاصعة ًٖ اإلاجلـ ألٖا

ّ. 5ت باإلاٛغبالؿلُت، ؤمام ؤٖلى َُئت ٢ًاثُت بصاٍع

ٓع ٖلى بلؼامُت ألاخ٩ام  ْلًمان ٖضم امخىإ ؤلاصاعة ًٖ جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة بةلٛاء ٢غاع بصاعي، ؤ٦ض الضؾخ

ٓمُت ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الالػمت ؤزىاء اإلادا٦مت بطا نضع بلحها ألامغ بظل٪،  ْظب ٖلى الؿلُاث الٗم ْؤ ال٣ًاثُت للجمُ٘، 

ّ.٩6امْاإلاؿاٖضة ٖلى جىُٟظ ألاخ

ْهي مِمت ؤهُُذ بال٣ًاء  ٓاهحن،  ٓعٍت ال٣ اث في الغ٢ابت ٖلى صؾخ ْالخٍغ  ١ٓ ٍْخمشل الجاهب الشاوي لخماًت ال٣ًاء للخ٣

ْالخ٨م  ٓاهحن  ٓعٍت ال٣ اث، مً زال٫ ٞدو مضٔ صؾخ ْالخٍغ  ١ٓ ْجخجلى ؤَمُتها في جٟاصي ٧ل اهتها٥ ماؽ بالخ٣ ٓعي،  الضؾخ

ٓعٍتها بن ٧اهذ جخًمً ما ًسال٠ ّٓع بٗضم صؾخ ّ. 7الضؾخ

ٓع  اث، ظٗل صؾخ ْالخٍغ ٓعٍا ملؼما ال بض  2011ْلخإمحن خماًت ٞٗلُت للخ١ٓ٣  ٓهُت مبضؤ صؾخ ٓاٖض ال٣اه ٓعٍت ال٣ مً صؾخ

ٓعٍت8مً اخترامّ ْؤخضر مد٨مت صؾخ ٣ت مً 9،  ْظٗل ٢غاعاتها ال ج٣بل الًُٗ بإي ٍَغ ، بٛغى الؿِغ ٖلى خماًت َظا اإلابضؤ، 

ْلِا َاب٘ ؤلالؼام  ْال٣ًاثُتَغ١ الًُٗ،  ت  ْظمُ٘ الجِاث ؤلاصاٍع ٓاظِت ٧ل الؿلُاث الٗامت  الًتها في مغا٢بت 10في م ْظٗل   .

ت، مشلما َٓ الكإن باليؿبت  ٓاء ب٨ُُٟت بظباٍع ٓاهحن الهاصعة ًٖ البرإلاان، ؾ ٓهُت حكمل ٧ل ال٣ ٓاٖض ال٣اه ٓعٍت ال٣ صؾخ

ْالىٓامحن الضازلُحن إلاجلسخي البرإلاان ٓاهحن الخىُٓمُت  ْ به11ٟلل٣ ٓاهحن الٗاصًت، م٘ ج٨َغـ الغ٢ابت ات ، ؤ ت باليؿبت لل٣ زخُاٍع

                                                                                                                                                                                                 
ّٓػ 1 ّ.65م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؤخمض ب
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  107ًىو الٟهل  2 ًْٖ الؿلُت  2011مً صؾخ ُٗت  ٖلى ما ًلي: "الؿلُت ال٣ًاثُت مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت الدكَغ

ّالخىُٟظًت".
ٓع اإلامل٨ت  118الٟهل  3 ّ.2011اإلاٛغبُت لؿىت مً صؾخ
ّٓػ 4 ّ.140م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؤخمض ب
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  114الٟهل  5 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  126الٟهل  6 ّ.2011مً صؾخ
ٓع  7 اث ألاؾاؾُت في صؾخ ْالخٍغ ّ.18، مغظ٘ ؾاب٤، م 2011ؤخمض مُٟض، يماهاث الخ١ٓ٣ 
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛ 6الٟهل  8 ّ.2011غبُت لؿىت مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  129الٟهل  9 ّ.2011مً صؾخ

ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  134الٟهل  10 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  132الٟهل  11 ّ.2011مً صؾخ
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ٓن  ٓعٍت، للًُٗ في ال٣اه ْطل٪ بةجاخت ؤلام٩اهُت لؤلٞغاص، مً زال٫ آلُت الضٞ٘ بٗضم الضؾخ ٓاهحن،  ٓعٍت ال٣ الالخ٣ت ٖلى صؾخ

اث التي ًًمجه ْالخٍغ ٓن ًمـ بالخ١ٓ٣  ٓن ٞحها طل٪ ال٣اه ّٓعالظي ؾُُب٤ في الجزإ في الخالت التي ٩ً ّ. 1ا الضؾخ

ْبؾِاماجّ  ٓظِاجّ  ٓعي ؾاَم في حُٛحر ج ٓعٍت التي ؤؾىضث بلى ال٣ًاء الضؾخ َظا الخٓؾ٘ في َبُٗت الازخهاناث الضؾخ

ْػ  ٓعي جخجا ْاظتهاصاث ال٣ًاء الضؾخ ٓعٍت، خُض بضؤث ٢غاعاث  ٓز٣ُت الضؾخ ٓاعصة في ال ٢ُٓت ال في ج٨َغـ اإلا٨دؿباث الخ٣

ْالخٍغ  ١ٓ َْظا ما ًخطر اعجباَِا الخ٣لُضي بالخ٣ اث الؿُاؾُت، زانت في ق٣ِا الاهخسابي، بلى خماًت مسخل٠ ألاظُا٫، 

ٓعٍت ع٢م  ش  1109بك٩ل ظلي مً زال٫ ٢غاع  اإلاد٨مت الضؾخ ٓػ  12بخاٍع ٓلُ ، اإلاخٗل٤ بالخ٤ في ج٣ضًم اإلالخمؿاث في 2016ً

٢ّٓ ما ًلي "خُض بن َظٍ اإلااصة ههذ في بىضَا ْالظي ظاء في مىُ  ،٘ ٘  مجا٫ الدكَغ ٫ْ ٖلى ؤن اإلالخمؿاث في مجا٫ الدكَغ ألا

 ْ ٓابذ الجامٗت لؤلمت...ؤْ باالزخُاع الضًم٣غاَي ؤ ٓلت بطا ٧اهذ مُالب ؤْ م٣ترخاث ؤْ جٓنُاث جمـ بالش ٓن ٚحر م٣ب ج٩

ٓع" ٓ مىهٓم ٖلحها في الضؾخ ْالخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت ٦ما َ اث   . هٟـ الصخيء ًىُب2٤باإلا٨دؿباث التي جم جد٣ُ٣ِا في مجا٫ الخٍغ

ش  1010ٖلى ال٣غاع ع٢م  ًىُب٤ ٓػ  12بخاٍع ٓلُ ْالظي ظاء ُّٞ ؤًًا "الٗغاثٌ 2016ً ، اإلاخٗل٤ بالخ٤ في ج٣ضًم الٗغاثٌ، 

ْ باإلا٨دؿباث التي جم  ْ باالزخُاع  الضًم٣غاَي ؤ ٓابذ الجامٗت لؤلمت...ؤ ْ م٣ترخاث جمـ بالش ٓلت بطا ٧اهذ مُالب ؤ حٗخبر ٚحر م٣ب

ْالخ١ٓ٣ ألّا اث  ٓع"جد٣ُ٣ِا في مجا٫ الخٍغ ٓ مىهٓم ٖلحها في الضؾخ ّ.3ؾاؾُت ٦ما َ

 اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت اإلاؿخدضزت -2

ٓعٍت  ْهٓغا لٗضم ٦ٟاًت اإلااؾؿاث الضؾخ اث،  ْالخٍغ ْلي بمجا٫ الخ١ٓ٣  في ْل الاَخمام اإلاتزاًض ٖلى اإلاؿخٔٓ الض

اث، ِْغث  ْالخٍغ ٕٓ اهتها٧اث للخ١ٓ٣  ٢ْ ْجٟاصي زُغ  ت  ٍع ٓٞحر الخماًت الًْغ ىُت الخ٣لُضًت لخ الخاظت بلى زل٤ ماؾؿاث َْ

اث ْالخٍغ ؼ الخ١ٓ٣  ْحٍٗؼ ّ.4َُْئاث ٦ُٟلت باإلاؿاَمت في خماًت 

ْالُِئاث  اث ٦مُا مً زال٫ صؾترة الٗضًض مً اإلااؾؿاث  ْالخٍغ اع اإلااؾؿاحي لخماًت الخ١ٓ٣  جبٗا لظل٪، ؾِخٗؼػ ؤلَا

ْمٗاًحر  ُٖٓا بخإَحر  جل٪ ألاظِؼة بًماهاث  ْه ّ.لخؿً اقخٛالِا اإلاسخهت في َظا الكإن، 

اث-أ  صؾترة مإؾؿاث وهُئاث خماًت الحهىم والحٍغ

ٓع  اث، خغم صؾخ ْالخٍغ  ١ٓ ؼ الًماهاث اإلااؾؿاجُت لخماًت الخ٣ ٖلى صؾترة الٗضًض مً  2011في ؾُا١ حٍٗؼ

ٍْم٨ً َىا ؤن هخدضر ًٖ اإلااؾؿاث الخالُت: ْالُِئاث الٗاملت في اإلاجا٫،  ّاإلااؾؿاث 

 جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ىُت حٗضصًت، 5، الظي ٖٓى اإلاجلـ الاؾدكاعي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿاناإلاجلـ الَٓ ْؤنبذ ماؾؿت َْ  ،

ْخماًتها، ْيمان مماعؾتها  اث  ْالخٍغ ١ٓ ؤلاوؿان  ٓلى الىٓغ في ظمُ٘ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالضٞإ ًٖ خ٣ حٗضصًت، جخ

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  133الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ٓعٍت اإلاٛغبُت، ع٢م  2 ٓا٫  7ناصع في  ٢1009.16غاع اإلاد٨مت الضؾخ ٓ  12) 1437ق ٓلُ ضة عؾمُت ٖضص 2016ً ش  6485(، ظٍغ ٓا٫  20بخاٍع  1437ق

(25  ٓ ٓلُ ّ.5689(، م 2016ً
ٓعٍت اإلاٛغبُت، ع٢م  3 ٓا٫  7ناصع في  ٢1010.16غاع اإلاد٨مت الضؾخ ٓ  12) 1437ق ٓلُ ضة عؾمُت ٖضص 2016ً ش  6485(، ظٍغ ٓا٫  20بخاٍع  1437ق

(25  ٓ ٓلُ ّ.5691(، م 2016ً
ّٓػ 4 ّ.77م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؤخمض ب
ْلى، الغباٍ، اإلاٛغب، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة،  5 ٓعي إلاجخم٘ الخٗاٌل، الُبٗت ألا اث ألاؾاؾُت: هدٓ جإؾِـ صؾخ ، 2018نالر ؤػخاٝ، الخٍغ

ّ.168م 
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ْظماٖاث، في خغم جام ٖلى اخترام اإلا ٓاَىحن، ؤٞغاصا  اث اإلا ْخٍغ ْخ١ٓ٣  ىُت ْالجهٓى بها، ْنُاهت ٦غامت  غظُٗاث الَٓ

ٓهُت في َظا اإلاجا٫  ؛1ْال٩

 ْمخسههت، مِمتها الضٞإ ًٖ مّا ىُت مؿخ٣لت  ٓان اإلآالم، التي ؤنبدذ ماؾؿت َْ ؾؿت الٓؾُِ، بضًل ًٖ صً

ْبقاٖت مباصت الٗض٫ ْؤلاههاٝ،  ٓن،  ْاإلاغج٣ٟحن، ْؤلاؾِام في جغؾُش ؾُاصة ال٣اه الخ١ٓ٣ في هُا١ الٗال٢اث بحن ؤلاصاعة 

ْالُِئاث التي جماعؽ نالخُاث ٢ُْم الخسل٤ُ  ْالجماٖاث الترابُت  ٓمُت  ْاإلااؾؿاث الٗم ْالكٟاُٞت في جضبحر ؤلاصاعاث 

ٓمُت  ؛2الؿلُت الٗم

  ٓمُت التي جم٨ً اإلاٛاعبت ٓظِاث الؿُاؾاث الٗم ٫ٓ ج ٓلى ببضاء الغؤي خ مجلـ الجالُت اإلاٛغبُت بالخاعط، الظي ًخ

٦ْظا اإلا٣ُمحن بالخاعط مً جإمحن الخٟاّ ٖلى ٖال٢ا ٢ِٓم ْنُاهت مهالخِم،  ٍٓتهم اإلاٛغبُت، ْيمان خ٣ ث مخِىت م٘ َ

ْج٣ضمّ جهم اإلاٛغب  ْاإلاؿخضامت في َْ ت   ؛3اإلاؿاَمت في الخىمُت البكٍغ

  ْاإلاغؤة ْاة بحن الغظل  ْمداعبت ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز، اإلادضزت زانت م٘ ب٢غاع مبضؤ اإلاؿا الُِئت اإلا٩لٟت باإلاىانٟت 

ْلت بلى جد٤ُ٣ م ْاإلاغؤة في الخمخ٘ 4بضؤ اإلاىانٟت بُجهماْؾعي الض ْاة بحن الغظل  ْج٨مً مِمتها في الؿِغ ٖلى اخترام اإلاؿا  ،

اث؛ ْالخٍغ  بالخ١ٓ٣ 

 ْالخ٤ ا ْال٨ٟغ،  ٓلى الؿِغ ٖلى اخترام الخٗبحر الخٗضصي لخُاعاث الغؤي  لُِئت الٗلُا لالجها٫ الؿمعي البهغي، التي جخ

ٓمت في اإلاُضان الؿمعي البهغي، ٓاهحن اإلامل٨ت في اإلاٗل ٢ْ ت ألاؾاؾُت   ؛5في بَاع اخترام ال٣ُم الخًاٍع

  ٖت، بًمان الكٟاُٞت ْؤلاههاٝ في الٗال٢اث ْمكْغ مجلـ اإلاىاٞؿت، اإلا٩ل٠ في بَاع جىُٓم مىاٞؿت خغة 

ْاإلاماعؾاث  ْمغا٢بت اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت لِا  ٓا١،  الا٢خهاصًت، زانت مً زال٫ جدلُل ْيبِ ْيُٗت اإلاىاٞؿت في ألاؾ

ْٖملُاث التر٦حز الا٢خهاصي ْالاخخ٩اعا ٖت  ت ٚحر اإلاكْغ  ؛6لخجاٍع

  ْالخيؿ٤ُ ْؤلاقغاٝ ْيمان جدب٘ جىُٟظ ٓلى مِام اإلاباصعة  ْجخ ْمداعبتها،  ٓة  ٢ٓاًت مً الغق ْال ىُت للجزاَت  الُِئت الَٓ

ْاإلاؿاَمت في جسل٤ُ الخُاة الٗا ٓماث في َظا اإلاجا٫،  ْوكغ اإلاٗل ْجل٣ي  ْجغؾُش مباصت ؾُاؾاث مداعبت الٟؿاص،  مت، 

لت ٓاَىت اإلاؿْا ٢ُْم اإلا ٤ الٗام،  ْز٣اٞت اإلاٞغ  ؛7الخ٩امت الجُضة، 

  ،ٓمُت ٫ٓ ٧ل الؿُاؾاث الٗم ت، مِمتها ببضاء آلاعاء خ ْالبدض الٗلمي، ٦ُِئت اؾدكاٍع  ًٍٓ ْالخ٩ لى للتربُت  اإلاجلـ ألٖا

٦ْظا خ ْالبدض الٗلمي،   ًٍٓ ْالخ٩ ٓمُت اإلا٩لٟت بهظٍ ْال٣ًاًا الَٓىُت التي تهم مجا٫ التربُت  ٫ٓ ؤَضاٝ اإلاغا٤ٞ الٗم

ٓمُت في َظا اإلاجا٫ ْالبرامج الٗم ا، ٦ما ٌؿاَم في ج٣ُُم الؿُاؾاث   ؛8اإلاُاصًً ْؾحَر

  ٫ٓ ْببضاء آلاعاء خ ٓلت،  ْالُٟ ٓلى مِمت جإمحن جدب٘ ْيُٗت ألاؾغة  ٓلت، الظي ًخ ْالُٟ اإلاجلـ الاؾدكاعي لؤلؾغة 

ىُت اإلاخٗل٣ت بهظٍ اإلاُا ٓمُت في مجا٫ ألاؾغة، ْيمان اإلاسُُاث الَٓ ٫ٓ الؿُاؾت الٗم ٓمي خ ْجيكُِ الى٣اف الٗم صًً، 

ْالُِئاث اإلاسخهت ْالُِا٧ل  ىُت، اإلا٣ضمت مً ٢بل مسخل٠ ال٣ُاٖاث،  ْبهجاػ البرامج الَٓ  ؛9جدب٘ 

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  161الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  162الٟهل  2 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  163الٟهل  3 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  19الٟهل  4 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  165الٟهل  5 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  166الٟهل  6 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  167الٟهل  7 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  168الٟهل  8 ّ.2011مً صؾخ
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  169الٟهل  9 ّ.2011مً صؾخ



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
54 

 ْجدب٘ اإلاؿاثل التي تهم ْعَا صعاؾت  ت، ص ْالٗمل الجمٗٓي، باٖخباٍع َُئت اؾدكاٍع مُاصًً  اإلاجلـ الاؾدكاعي للكباب 

ْز٣افي، حهم  ْاظخماعي  ٕٓ ا٢خهاصي  ٫ٓ ٧ل مٓي ْج٣ضًم ا٢تراخاث خ ٍٓت،  ٍٓغ الخُاة الجمٗ ْالجهٓى بخُ خماًت الكباب 

م ٖلى الاهسغاٍ في الخُاة إمباقغة الجهٓى ب ْجدٟحَز ْجىمُت َا٢اتهم ؤلابضاُٖت،  ْالٗمل الجمٗٓي،  ْيإ الكباب 

لت ٓاَىت اإلاؿْا ح اإلا ىُت، بْغ ّ.1الَٓ

اث في الضؾخىع اإلاؿغبييماهاث -ب  اقخؿاُ مإؾؿاث وهُئاث خماًت الحهىم والحٍغ

ٓع  ٖٓت مً الًماهاث  2011ٖمل صؾخ اث ٖلى جمخُِٗا بمجم ْالخٍغ َُْئاث خماًت الخ١ٓ٣  في جإَحٍر إلااؾؿاث 

ْا ْجإزحر بًجابي ٖلى خالت الخ١ٓ٣  ٓ الظي ًجٗلِا حؿاَم في جد٤ُ٣ ؤصاء ٞٗا٫  اث باإلاٛغب. ْالامخُاػاث اإلادضصة، ٖلى الىد لخٍغ

ٓ آلاحي: ّْجبرػ َظٍ الًماهاث ٖلى الىد

  ٖٓت ٓعي بلى صؾترة مجم ٓعٍت، خُض ٖمض اإلاكٕغ الضؾخ ْالُِئاث بلى صعظت ماؾؿاث صؾخ الاعج٣اء بخل٪ اإلااؾؿاث 

ب ٚحر  ٢ٓذ ٢ٍغ ْمُاصًً ٧اهذ ل اث في ٢ُاٖاث  ْالخٍغ ىُت التي حٗجى بمجا٫ خماًت الخ١ٓ٣  ْاإلااؾؿاث الَٓ مً الُِئاث 

اث مٗ ْالخٍغ َُْئاث خماًت الخ١ٓ٣  ٓان "ماؾؿاث  ْزهو لِا خحزا َاما مً بابّ الشاوي ٖكغ جدذ ٖى تٝر بها، 

خباع إلاجاالث جضزلِا ْالضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت"، مما ؤٖاص الٖا ْاإلاؿخضامت  ت  ْالخىمُت البكٍغ  ؛2ْالخ٩امت الجُضة 

 ْالُِئاث َّْٓٓ ما ًجٗلِ، 3الخإ٦ُض ٖلى اؾخ٣اللُت جل٪ اإلااؾؿاث  ال ّػا ال جسً٘ للؿلُت الغثاؾُت ل ٍغ مٗحن 

ْال٨ُاهاث ألازٔغ  ْظمُ٘ الُِئاث  ٓمت ْألاخؼاب الؿُاؾُت  ٓلِا بم٩اهُت الخهٝغ باؾخ٣ال٫ جام ًٖ الخ٩ ٍْس لٓناًخّ، 

 ؛4اإلاازغة ٖلى ٖملِا

 ما مً قإهّ ؤن ًجٗلِا بُٗضة ًٖ جإز َْٓ ْالُِئاث بلى البرإلاان،  حر الؿلُت مىذ نالخُت بخضار جل٪ اإلااؾؿاث 

ْٞغى مغا٢بتها ٖلى جهٝغ ؤلاصاعة ججاَِا،  اث  ْالخٍغ ٍْدُذ لِا َامكا ٦بحرا للخدغ٥ ٢هض خماًت الخ١ٓ٣  الخىُٟظًت، 

اث ْالخٍغ ٓن َظٍ ألازحرة هي اإلاهضع الغثِسخي الهتها٥ الخ١ٓ٣   ؛5زهٓنا ٖىضما ج٩

 ْالُِئاث ما بحن َُئاث للخم ٓم بها جل٪ اإلااؾؿاث  ْاع التي ج٣ َُْئاث ازخالٝ ألاص اث،  ْالخٍغ ْالجهٓى بالخ١ٓ٣  اًت 

ْالضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت. باإلياٞت بلى اعجباٍ  ْاإلاؿخضامت  ت  َُْئاث للجهٓى بالخىمُت البكٍغ ْالخ٣ىحن،  للخ٩امت الجُضة 

ٓلي، ؤْ مً زال٫ الا٢خهاع  اث، بما بك٩ل ٖام ْقم ْالخٍغ ْاخترام الخ١ٓ٣  ْخماًت  ازخهاناتها بمغا٢بت ٖمل ؤلاصاعة، 

ْ خ١ٓ٣ ٞئاث مدضصة مً ألاٞغاص. ٖلى اث ؤ ْالخٍغ ّٞئاث مُٗىت مً الخ١ٓ٣ 

 ت:زاجم

ٓعي لؿىت  اث  2011ما ًم٨ً اؾخيخاظّ مً زال٫ ما ؾب٤، ؤن اإلاكٕغ الضؾخ ْالخٍغ ؤصع٥ ؤَمُت ا٢تران الخ١ٓ٣ 

ٓعٍت لخماًتها،  ٓع بألُاث صؾخ ٓع اإلاٛغبي ًبضْ مؿاًغااإلاىهٓم ٖلحها في الضؾخ ٓعٍت  بلى صعظت ظٗلذ الضؾخ للخجاعب الضؾخ

ٓاهب، خُض  ْلُت في ٖضة ظ ٓوي زانت في ق٣ّ الض اع ال٣اه ْاإلاباصت التي بةم٩اجها ؤن جهيء ؤلَا ٖٓت مً اإلاغظُٗاث  ٦غؽ مجم

                                                           
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  170الٟهل  1 ّ.2011مً صؾخ
ٓعاث اإلاجلت اإلا 2 ْم٩اٞدت الٟؿاص، ميك ٓمي  ىُت في وكغ ز٣اٞت الخ٩امت الجُضة لخضبحر الكإن الٗم ْع الُِئاث الَٓ ٛغبُت لؤلهٓمت مدمض بٓظُضة، ص

ْالؿُاؾُت، الٗضص الخام ع٢م  ٓهُت  ّ.16، م 2020، 21لؤلهٓمت ال٣اه
ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  159ًىو الٟهل  3 ٓن الُِئاث اإلا٩لٟت بالخ٩امت الجُضة مؿخ٣لت". 2011مً صؾخ ّبإهّ "ج٩
ٓهُت، الُبٗت ألاْلى، م 4 ٢ْاه ٓعٍت  سخي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان باإلاٛغب: مالءماث صؾخ ؼ لْٗغ ْالخىمُت، ٖبض الٍٗؼ ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  يك

ٓايُ٘ الؿاٖت، ٖضص  ّ.409، م 2018، 103ؾلؿلت م
ّٓػ 5 ّ.78م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؤخمض ب
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ْجاؾـ لىٓام صًم٣غاَي ًًمً الخمخ٘ ْلي،  اث،  الض ْالخٍغ ٖٓا بهضٝ خماًت جل٪  ٦مابالخ١ٓ٣  ؤ٢غ بَاعا ماؾؿاجُا مخى

اث  ْالخٍغ ْخؿً جُٟٗلِاْالٗمل ٖالخ١ٓ٣  ا  ٍَٓغ ّ. لى جُ

ٓص، التي ٢ض  ٖٓت مً ال٣ُ اث جدضَا مجم ْالخٍغ ٓع اإلاٛغبي لخماًت الخ١ٓ٣  ا الضؾخ َٓٞغ بُض ؤن بٌٗ آلالُاث التي ً

ٍْجٗل  ٓاٍ  ّ مً مدخ ىُت، الظي ًٟٚغ ٓاهحن الَٓ ْلُت ٖلى ال٣ ٍ لالجٟا٢ُاث الض ٓ اإلاكْغ ْؤَمُتها، زانت الؿم ج٣ٟضَا ٢ُمتها 

ّٓ ٓع  ؤناًا. ٦ما مىّ مجغص بٖالن ه ٓٞغ بٗض ألاؾـ ال٨ُٟلت بةعؾاء هٓام صًم٣غاَي ٞٗلي ًًمً اخترام  2011صؾخ ال ً

ْبن هو ٖلى مبضؤ ٞهل الؿلِ، ٞةهّ ال ٓهّ  اث، ٧ ْالخٍغ ٓن ًٗضْ ؤن ٌ الخ١ٓ٣  ٓػَ٘ ؤ٦ثر في خ٣ُ٣ت ألامغ ٩ مً ٖملُت ج

ْؤن اإلااؾؿاث ألاصوى  ٍْىدهغ ٣ِٞ فياؾؿت اإلال٨ُت، ال ٌكمل اإلا َظا اإلابضؤ في الخجغبت اإلاٛغبُت جُب٤ُ للؿلِ، زهٓنا 

ْال٣ًاءاإلاخمشلت  ٓمت  ْالخ٩ َُْئاث خماًت الخ١ٓ٣ في البرإلاان  ٓعٍت إلااؾؿاث  ٓز٣ُت الضؾخ . مً ظاهب آزغ، لم جًمً ال

ْا٦خٟذ ٣ِٞ ب اث اؾخ٣اللُت ؤ٦بر، زانت في ٖال٢تها بالؿلُت الخىُٟظًت،  ٓعي ْالخٍغ ّْن، ٖلحهاالخىهُو الضؾخ ِا جمخُٗ ص

ْاث َُْئاث ق٩لُت جهضع جٓنُاث ٚحر ملؼمت ألي َٝغ جب٣ى ْالًماهاث ختى ال  بجمُ٘ الهالخُاث ْألاص مجغص ماؾؿاث 

اث ْالخٍغ ّ .ًخجغؤ ٖلى اهتها٥ اإلا٨دؿباث في مجا٫ الخ١ٓ٣ 

ٓع  ٫ٓ ؤن صؾخ ٓما، ًم٨ً ال٣ اث  2011ْٖم ْالخٍغ ٓعٍت للخ١ٓ٣  ش الخماًت الضؾخ ق٩ل بضاًت مدُت ظضًضة في جاٍع

ْ ب ٠٢ْْ ؤي اٖخضاء ٖلحها ؤ اث  ْالخٍغ ْجد٤ُ٣ َضّٞ مً جإمحن خماًت الخ١ٓ٣  ٓعي  اإلاٛغب، ٚحر ؤن ظضْٔ ؤلانالح الضؾخ

 ١ٓ ْع اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بدماًت الخ٣ ؼ ص ْحٍٗؼ ٓع  ٓمُت، ًٟغى جُٟٗل مًامحن الضؾخ ج٣ُُضَا مً َٝغ الؿلُاث الٗم

ٓ م٨غؽ في الخجاعب الضًم٣غاَُت. ٓة بما َ اث بؾ ّْالخٍغ

 اةمت اإلاغاحؼ:ن

 :الٌخب

 ّٓػ ؤخمض ْالخجاعب اإلا٣اعهت، الُبٗت ألاْلى، ، ب اث في اإلاٛغب  ْالخٍغ ٓعٍت للخ١ٓ٣  ٓعي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان: صعاؾت في الخماًت الضؾخ ٓن الضؾخ ال٣اه

يذ،   .2020ؾال، اإلاٛغب، مُبٗت قمـ بٍغ

  اث الٗامت، الُبٗت الشالشت، ؤ٧اصًغ، اإلاٛغب، مُبٗت ٢اإلاِضي بت، الٟدصخي، الخٍغ  .2017َغ

  ْالخهٓنُت، الُبٗت ألاْلى، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، مُبٗت الىجاح الجضًضة، خمُض ٓهُت   .2016اعبُعي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في اإلاٛغب بحن ال٩

  ٓعي إلاجخم٘ الخٗاٌل، الُبٗت ألاْلى، الغباٍ، اإلاٛغب، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، نالر ٓ جإؾِـ صؾخ اث ألاؾاؾُت: هد  .2018ؤػخاٝ، الخٍغ

 ّؼ ٓعصْ ٖبض الٍٗؼ ٓعي اإلاٛغبي، لىضن، بنضاعاث بيٚ ٓهبر  -، الخ٩امت الجُضة في الىٓام الضؾخ  .٦2015خب، ه

 سخي ؼ لْٗغ ْالخىمُت، ٖبض الٍٗؼ ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ٓهُت، الُبٗت ألاْلى، ميك ٢ْاه ٓعٍت  ، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان باإلاٛغب: مالءماث صؾخ

ٓايُ٘ الؿاٖت، ٖضص  .2018، 103 ؾلؿلت م

 ٓا٢٘، الُبٗت ألاْلى، لبىان، صاع اإلاجهل اللبىاوي، بحرم ِٖسخى ْال اث الٗامت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان بً الىو   .1998، الخٍغ

 م ْجدلُل، الُبٗت الشالشت، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، مُبٗت الىجاح الجضًضة، لخغف ٦ٍغ ٓع الجضًض للممل٨ت اإلاٛغبُت قغح   .2021، الضؾخ

 ٓم مدمض ٓعي ْيماهاث الخماًت، الُبٗت ألاْلى، بغ٧ان، اإلاٛغب، مُبٗت هجمت الكغ١،  ، خ١ّٓ٣مغخ ؤلاوؿان في اإلاٛغب بحن الخىهُو الضؾخ

2020.ّ



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
56 

 :الهىاهين

  ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت ٠ ع٢م  2011صؾخ ش  1.11.91الهاصع ألامغ بدىُٟظٍ الِٓحر الكٍغ ٓػ  29) 1432قٗبان  27بخاٍع ٓلُ ضة 2011ً (، الجٍغ

ش  5964ٖضص الغؾمُت  ٓػ  30) 1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع ٓلُ  .3627 -3600(، م 2011ً

 :اإلاهاالث

 ٓعاث مُٟض ؤخمض ٓعٍت اإلاٛغبُت: ؤًت خهُلت؟، ميك ٓن ؾىت مً الخُاة الضؾخ اث ألاؾاؾُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت، يمً زمؿ ْالخٍغ ، الخ١ٓ٣ 

ٓعي، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة،  ٓن الضؾخ  .2013الغباٍ، الُبٗت ألاْلى، اإلاجلت اإلاٛغبُت لل٣اه

 ٓع مُٟض ؤخمض اث ألاؾاؾُت، يمً صؾخ ْالخٍغ ٓعٍت للخ١ٓ٣  ٓمُت،  2011، الخماًت الضؾخ ْالؿُا١، اإلاجلت اإلاٛغبُت للؿُاؾاث الٗم الىو 

 .2012، 8الٗضص 

 ٓع اإلاٛغبي الجضًض، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئّلمُٟض ؤخمض ٓمي في الضؾخ ْالخىمُت، الٗضص ، الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى الٗمل الخ٩  .2012، 102صاعة اإلادلُت 

 ٓع مُٟض ؤخمض اث ألاؾاؾُت في صؾخ ْالخٍغ ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت 2011، يماهاث الخ١ٓ٣  ْؤبدار، ميك ٓع خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٢غاءاث  ، في صؾخ

ٓمُت، ؾلؿلت صٞاجغ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان   .2012، 8، الٗضص 1للؿُاؾاث الٗم

  ْلُت اإلاهُٟى ً، اإلاٗاَضاث الض ٦ٍٓغ ٓعي اإلاٛغبي: اإلاؿخجضاث ب ٓعٍت، يمً ال٣ًاء الضؾخ ْب٢غاع ع٢ابت اإلاد٨مت الضؾخ ٓعي  ٓ الضؾخ بحن الؿم

ْالؿُاؾُت، الٗضص الخام ع٢م  ٓهُت  ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لؤلهٓمت ال٣اه  .2019، 1، مُبٗت ألامىُت، الغباٍ، الُبٗت 18ْآلاٞا١، ميك

 ٓع مال٩ي امدمض ْالش٣اُٞت، بنضاعاث اإلاغ٦ؼ الٗغبي 2011اإلاٛغبي الجضًض ، ٢غاءة في الِىضؾت الٗامت للضؾخ ت  ، مجلت جبحن للضعاؾاث ال٨ٍٟغ

ْصعاؾت الؿُاؾاث، الٗضص   .2013، 4لؤلبدار 

  ْالخىمُت، الٗضص ؾُٗض ُٟت الغ٢ابُت للبرإلاان: ٢غاءة في اإلاؿاع، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ٓع الْٓ  .2019، 147اإلاحري، جُ

  ْالؿُاؾُت، ؤػخاٝ، النالر ٓهُت  ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لؤلهٓمت ال٣اه ٓع اإلاٛغبي، ميك اث ألاؾاؾُت في الضؾخ ْالخٍغ ٓعي للخ١ٓ٣  خد٫ٓ الى

 .2018، 15الٗضص 

 الث مٗانغة، الٗضص ألا٫ْ، وكاٍ نالر ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت، مجلت جد ُت ال٣ُم ْألازال١ مً زال٫ جهضًغ صؾخ  .2016، زٍغ

  ٓعصي، م٩اهت الاٖاصلت ٓع اإلاٛغبي، ال ْلُت في الضؾخ ٓع جٟا٢ُاث الض ٓعاث مجلت الخ١ٓ٣،  2011يمً صؾخ باإلاٛغب: م٣اعباث مخٗضصة، ميك

 .193، م 2012، 5الٗضص 

 ّٓعي اإلاٛغبي، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت، الٗضص ؾُي ٖبض ؤلال  .2016، 20، ؤؾئلت اإلال٨ُت البرإلااهُت في الىٓام الضؾخ

  ْع الُِئاث الَٓىُتمدمض ٓعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت  بٓظُضة، ص ْم٩اٞدت الٟؿاص، ميك ٓمي  في وكغ ز٣اٞت الخ٩امت الجُضة لخضبحر الكإن الٗم

ْالؿُاؾُت، الٗضص الخام ع٢م  ٓهُت   .2020، 21لؤلهٓمت ال٣اه

  ٓم ؤلاصاّعًاؾحن ْالٗل ٓعي  ٓن الضؾخ ٍٓغ٧ل، اللجان الضاثمت بالبرإلاان اإلاٛغبي: صعاؾت في الازخهام ْألاصاء، مجلت ال٣اه ، اإلاغ٦ؼ 4ٍت، الٗضص ب

 .2019الٗغبي الضًم٣غاَي،ؤإلااهُا، 

 ٓوـ ٓع ملُذ ً اهاث، يمً صؾخ ْالَغ ٓعٍت: الخهُلت  ْآٞا١، مجلت مؿال٪  2011، مؿاع بىاء اإلااؾؿاث الضؾخ ٓاث: خهُلت  بٗض زمـ ؾى

ْالؿُاؾت ْالا٢خهاص، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الٗضص   .2016، 40-39ال٨ٟغ 

 :اإلايكىعاث

 ْالغؾاثل اإلال٨ُت الؿامُت خ١ٓ٣ ؤلاوؿا ٓهبر 2016-1999ن في الخُب  ت ال٩لٟت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان، ه ٓػاٍع ْبُت ال ٓعاث اإلاىض  .2016، ميك
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 حشهاصاث الهًاةُت:الا 

  ٓعٍت اإلاٛغبُت، ع٢م ٓا٫  7ناصع في  ٢1009.16غاع اإلاد٨مت الضؾخ ٓلُٓ  12) 1437ق ضة عؾمُت ٖضص 2016ً ش  6485(، ظٍغ ٓا٫  20بخاٍع ق

1437 (25  ٓ ٓلُ  .5689(، م 2016ً

  ٓعٍت اإلاٛغبُت، ع٢م ٓا٫  7ناصع في  ٢1010.16غاع اإلاد٨مت الضؾخ ٓلُٓ  12) 1437ق ضة عؾمُت ٖضص 2016ً ش  6485(، ظٍغ ٓا٫  20بخاٍع ق

1437 (25  ٓ ٓلُ  .5691(، م 2016ً
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 مضي حىاػ الحجؼ غلى ألامىاُ الػامت

The extent of the permissibility of seizure of public funds 

 ص/ ؾػُض غبض الغػام بازبيره

 الُمً.-حامػت غضن –بٍلُت الحهىم 

 اإلالخو:

٢ْض ؤنبذ للما٫ الٗام ؤَم ٍٓت.  ٓا٫ الٗامت التي جمخل٨ِا في ْل مؿحرتها البيُ ٓبها في الخىمُت اهُال٢ا مً ألام ُت ٢هٔٓ جلبي الض٫ْ اخخُاظاث قٗ

٣ِا البىاء خهاصًت ْالاظخماُٖت، ٦إصاة مدغ٦ت للخىمُت الا٢ ْجد٤٣ ًٖ ٍَغ ؿحر مً زاللِا ؤٖمالِا 
ُ
ْح اثِٟا  ٞاإلاا٫ الٗام ْؾُلت جاصي بها الض٫ْ ْْ

ْلت في مجاالجّ ٧اٞت. ّالا٢خهاصي ْالاظخماعي للض

       ٦ٓ ٓا٫ ممل ٓا٫ الٗامت اٖخضاء ٖلى اإلاجخم٘ بإ٦ملّ بٓنِٟا ؤم خضاء ٖلى ألام ت للمجخم٘ بإؾٍغ لِا ْيُٗت زانت ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٌٗخبر الٖا

ْجمل٨ِا  ٓػ الخهٝغ ٞحها  ٓهُت زانت، ٞال ًج ٓا٫ الٗامت بدماًت ٢اه ٓهُت جخالءم م٘ َبُٗتها، خُض جخمخ٘ ألام ٓاٖض ٢اه ٓمت ب٣ ْمد٩ بمطخي ْمخمحزة 

ت اإلاغا٤ٞ الٗامت ٓا٫ الٗامت حٗخبر قٍغ لًمان الؾخمغاٍع ٓهُت لؤلم ْالدجؼ ٖلحها، ٞالخماًت ال٣اه ٓن.  اإلاضة  ٧ْلِا لِا ال٣اه اثِٟا التي ؤ ّفي ؤصاء ْْ

ْبحن         ال ًم٨ً اإلاؿاؽ بّ  ْمهالخّ الٗامت  ٓع  اًت الجمِ ْم٘ طل٪ ًِٓغ باؾخمغاع الخضًض ًٖ ٦ُُٟت الخمُحز بحن اإلاا٫ الٗام اإلاسهو لٖغ

ٓاٖض ا ٣ْٞا ل٣ ٓم باالؾدشماع الخام  ْلت ٦ما٫ زام ٖىضما ج٣ ْٖلُّ ِْغث اإلاا٫ الٗام الظي جخهٝغ بّ الض ت.  ْالخجاٍع ٓن الخام اإلاضهُت  ل٣اه

ٓعًٍ ؤٖالٍ زم ؤًا مجهما ًم٨ً ؤن ًسً٘ للدجؼ ٖلُّ مً ٢بل الضاثىحن  ٓعي اإلاا٫ الٗام اإلاظ٧ ال بحن ه ٓة الخاظت للبدض في ٦ُُٟت الخٟغ٢ت ؤ ؤؾ

ْمً ال ٣ً٘ ٖلُّ الدجؼ.  ّبا٢خًاء اإلاا٫ الخام 

ٕٓ البدض ج٨        ٢ًْاًا اإلاا٫ الٗام مما ٌٗجي ؤن ؤَمُت مٓي ٕٓ اإلاا٫ الٗام  ْهت ألازحرة م٘ مٓي مً في الخٗاَي اإلاتزاًض ْالاَخمام ال٨بحر في آلا

ٓا٫ الٗامت الخابٗت لجِت ؤلاصاعة ٧ٓؾُلت مً ْؾاثل الًِٛ ٖلى ؤلاصاعة اإلامخىٗت ٖ ً ْمضٔ ام٩اهُت ال٣ب٫ٓ باؾخسضام ْؾُلت الدجؼ ٖلى ألام

ّفي خ٣ِا.جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة 

ّال٩لماث اإلاٟخاخُت:

ٓا٫ الٗامت، الدجؼ، اإلاغا٤ٞ ٖامت، الخىُٟظ الجبري. ّألام

Summary 

The concept of the state has changed from the state as a commanding power that governs and controls individuals that 

they have nothing but the duty to obey and submit to the concept of the modern state that in its entirety constitute public interests, 

established for the purpose of meeting the needs of peoples and spending on them from their funds, which are considered public 

funds owned by all. Public funds are A means by which states perform their functions, conduct their business through them, and 

achieve the economic and social structure. 

The public funds of the state are allocated to achieve public services for all citizens without exception, and the attack on 

public funds is considered an attack on the entire community as money owned by the entire community that has a special and 

distinct status and is governed by legal rules compatible with Its nature, as public funds enjoy special legal protection, so it is not 

permissible to dispose of them and possess them by the lapse of the period and seize them. Legal protection of public funds is a 

condition to ensure the continuity of public utilities in the performance of the functions assigned to them by law. 

And since public utilities are projects established by the state to achieve public benefit, just like private enterprises, they need 

movable or immovable money in order to be able to fulfill their tasks and perform their duties to the fullest extent, and since these 
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funds are related to the public benefit, the matter requires subjecting them to legal rules that differ from the money management 

rules. On the one hand, the public benefit is separate from the private benefit, on the one hand, and on the other hand, so that 

individuals can obtain the services provided by public utilities regularly and continuously 

Our research comes in light of the increased interest in recent times in dealing with the issue of public money and issues of  public 

money and the extent of the possibility of accepting the use of the means of seizing public funds belonging to the administration as 

a means of pressure on the administration refraining from implementing the judicial rulings issued against it. 

 مهضمت:

ٕٓ بلى  ْالخً ْاظب الُاٖت  ٓن بػائها بال  ْجخد٨م في ؤٞغاص ال ًمل٩ ْلت ٦ؿلُت آمغة جد٨م  ْلت مً الض ٓم الض ٓع مِٟ جُ

٢ْاثضة ؾحرجّ ْنمامت ؤمان اػصَاٍع بط هي ؤوكئذ  ٓع  ِٖٓا مهالر ٖامت الجمِ ْلت الخضًشت التي حك٩ل في مجم ٓم الض مِٟ

ٓعَ ْجُ ْج٣ضمِا  ٓم اإلاا٫ لٛغى جلبُت خاظاث الكٗٓب  ٓها. ْفي ْلِا ؤنبذ مِٟ ٓا٫ اإلادهلت ٢اه ا مً زال٫ بهٟا٢ِا مً ؤم

ٓم   لِظا اإلاِٟ
ً
٣ْْٞا ْحٗاْمذ ؤَمُت اإلاا٫ الٗام ٦إصاة مدغ٦ت للخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت،  ٓالِم  الٗام ًى٤ٟ ٖلحها مً ؤم

٦ٓت لل٩اٞت؛  ٓا٫ ٖامت ممل ٓا٫ ؤم ٓا٫ الٗامت هي: ْؾُلاٖخبرث َظٍ ألام ؿحر مً زاللِا ٞاألم
ُ
ْح اثِٟا  ت جاصي بها الض٫ْ ْْ

ْمجاالجّ ٧اٞت. ْلت  ٣ِا البىاء الا٢خهاصي ْالاظخماعي للض ْجد٤٣ ًٖ ٍَغ ّؤٖمالِا 

ٓاَىحن مً صْن اؾخصىاء، ْٖلى َظا ألاؾاؽ زههذ ألّا        ْلت لخد٤ُ٣ الخضماث الٗامت لجمُ٘ اإلا ٓا٫ الٗامت للض َْٗخبر م

ٓا٫ الٗامت ا خضاء ٖلى ألام ْمخمحزة الٖا ٦ٓت للمجخم٘ بإؾٍغ لِا ْيُٗت زانت  ٓا٫ ممل ٖخضاء ٖلى اإلاجخم٘ بإ٦ملّ بٓنِٟا ؤم

ٓػ الخهٝغ ٞحها  ٓهُت زانت، ٞال ًج ٓا٫ الٗامت بدماًت ٢اه ٓهُت جخالءم م٘ َبُٗتها، خُض جخمخ٘ ألام ٓاٖض ٢اه ٓمت ب٣ ْمد٩

ٓا٫ الٗام ٓهُت لؤلم ْالدجؼ ٖلحها، ٞالخماًت ال٣اه ت اإلاغا٤ٞ الٗامت في ؤصاء ْجمل٨ِا بمطخي اإلاضة  ت حٗخبر قٍغ لًمان الؾخمغاٍع

ٓن.  ٧ْلِا لِا ال٣اه اثِٟا التي ؤ ّْْ

٘ الخانت جدخاط بلى         ْلت لخد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام ٞإن قإجها قإن اإلاكاَع ٖاث جيكئها الض إلاا ٧اهذ اإلاغا٤ٞ الٗامت مكْغ

ْؤصاء  ٓلت ل٩ي حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ مِامِا  ْ ٚحر مى٣ ٓلت ؤ ٓا٫ مى٣ ٓا٫ جخٗل٤ بالىٟ٘ ؤم ْبما ؤن َظٍ ألام ْظّ،  ْاظباتها ٖلى ؤ٦مل 

 
ً
ٓن الىٟ٘ الٗام مىٟهال ْطل٪ ل٩ ٓا٫ الخانت،  ٓاٖض بصاعة ألام ٓهُت جسخل٠ ًٖ ٢ ٓاٖض ٢اه الٗام ٞإن ألامغ ًخُلب بزًاِٖا ل٣

٫ٓ ٖلى الخضماث التي ج٣ض ْمً هاخُت ؤزٔغ ختى ًخم٨ً ألاٞغاص مً الخه مِا اإلاغا٤ٞ الٗامت ًٖ الىٟ٘ الخام مً هاخُت، 

ْاؾخمغاع. ّباهخٓام 

٢ًْاًا أهمُت الضعاؾت:  ٕٓ اإلاا٫ الٗام  ْهت ألازحرة في الخٗاَي م٘ مٓي ْج٨مً ؤَمُت البدض في ْل الاَخمام اإلاتزاًض في آلا

ٓا٫ الٗامت الخابٗت لجِت ؤلاصاعة ٧ٓؾُلت مً ْؾ ٫ٓ باؾخسضام ْؾُلت الدجؼ ٖلى ألام ْمضٔ ام٩اهُت ال٣ب اثل اإلاا٫ الٗام 

 الًِٛ ٖلى ؤلاصاعة اإلامخىٗت ًٖ جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة في خ٣ِا.

ٍالُت الضعاؾت:  ٓعاث الا٢خهاصًت اإلاخٗضصة ؤنبدذ ئق ٓا٫ الٗامت في ْل الخُ ٓاػ الدجؼ ٖلى ألام ٕٓ ظ بن بق٩الُت مٓي

ٓاظِت ؤلّاؤَمُخّ جخٗاْم،  صاعة اإلامخىٗت ًدمل في َُاجّ ٦شحر مً ٞالخضًض ًٖ الدجؼ ٦ًماهت لخىُٟظ ألاخ٨ـام ال٣ًاثُت في م

ْالٗملُت ٓهُت  ٘ ؤلاق٩الُاث ال٣اه ْاضخت جىٓم ٖملُت الدجؼ ؤما ؤن ؤلاق٩الُت الدكَغ ٓهُت  ٓاٖض ٢اه ْمجها َل ْيٗذ ٢  ،

ْهي مضٔ ٞاٖلُت الدجؼ ٖلى   جشاع بق٩الُت ؤزٔغ لِا مً ألاَمُت بم٩ان بال 
ّ
ماػالذ ٢اثمت في قإن، ْفي طاث الؿُا١ ؤًًا

ٓا٫ الٗامت ٧ٓؾُلت ياُٚت ٖلى ؤلاصاعة في جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة يضَا. الّا  م
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 قغيُاث الضعاؾت:

ٓا٫ الٗامت ْؾُلت ٞٗالت لخىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة يض ؤلاصاعة الٗامت. -  الدجؼ ٖلى ألام

ٓا٫ الٗامت ْؾُلت ٞٗالت لخىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة -  يض ؤلاصاعة الٗامت. ال ٌٗض لدجؼ ٖلى ألام

ٓا٫ الٗامت. - ّجىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت يض ؤلاصاعة الٗامت ًدخاط بلى ْؾاثل ؤ٢ٔٓ مً الدجؼ ٖلى ألام

ط ببٌٗ ما مىهجُت البدث:        ْالخْغ ْجإنُلِا  ْظّ لخٗم٣ُِا  ٫ْ الباخض الضعاؾت مً ٖضة ؤ ْفي مىهجُت البدض ؾُدىا

ْاإلا٣ترخاث اإلا ذي في ؤزىاء ؾخِؿغ مً الىخاثج اإلاغ٦ؼة  ْٖلُّ ؾِخم اللجٓء للمىهج الٗلمي الخاٍع ْظِت هٓغ الباخض؛  خُلبت مً 

ٓاٖض التي  ٦ْظا بلى اإلاىهج اإلا٣اعن للخٟغ٢ت ما بحن ال٣ ٓع ماَُخّ،  ْجُ ٓهُت  ٓابُّ ال٣اه ْمٟاَُمّ ْي ٕٓ اإلاا٫ الٗام  ٓط إلآي ٓل ال

ْ )ظ ٓعٍت الُمىُت(  ْللخمُحز بحن جإزظ بها ص٫ْ الضعاؾت اإلا٣اعهت الؾُما )الجمِ ٓعٍت الٟغوؿُت(  ْ )الجمِ ٓعٍت مهغ الٗغبُت(  مِ

ٓا٫ الٗامت في الض٫ْ اإلا٣اعهت.  ٕٓ ألام ٓن ؤلاصاعي اإلاىٓمت إلآي ْال٣اه ٓن اإلاضوي  ٓاٖض ال٣اه ٢ 

ٓن ؤخض ؤبغػ مىاهجىا الٗلمُت في َظا البدض الظي هإمل ؤن ًُٟض ال٣اعّت         ْمما ال مىام مىّ ٞإن اإلاىهج الخدلُلي ؾ٩ُ

ٓن  ٓاٖض ال٣اه ْجمدُو ٢ ْالباخشحن في َظا اإلاًماع. ٞمً زال٫ اإلاىهج الخدلُل ؾِؿخُُ٘ الباخض جدلُل  اإلاخسهو 

ّْمؿل٪ ال٣ًاء في َظا اإلاجا٫ م٘ التر٦حز ؤًًا بلى الجاهب ال٣ٟهي للضعاؾاث الؿاب٣ت في َظا الؿُا١.  

ُْٖٟا ٖلى مالخُت اإلاىهجُت:  ٓاهبّ  ٕٓ مً ٧اٞت ظ ٓاي٘ َظا بلى مُلبحن ْلئلخاَت باإلآي ا ج٣ضم، اعجإًذ ؤن ؤ٢ؿم بدثي اإلاخ

ِٖٓا  ْالتي حك٩ل في مجم ْلت  ٓا٫ الٗامت للض ٓاٖض الٗامت التي جد٨م ألام ْال٣ ؤزىحن خُض هسهو اإلاُلب ألا٫ْ لؤلخ٩ام 

ْمً َظا اإلاىُل٤ ًخ ٓهُت الالػمت لِا،  ْالتي ج٨ٟل جد٤ُ٣ الخماًت ال٣اه ٓا٫ الٗامت،  ٓوي لؤلم ٗحن ٖلُىا البضء في الىٓام ال٣اه

ْطل٪ ٧لّ  ْظِت هٓغ ال٣ّٟ  ْمً زم هخٗٝغ ٖلحها مً  ْال٣ًاء،   ٘ ْظِت هٓغ الدكَغ ٓا٫ الٗامت مً  ٓم الام الخٗٝغ ٖلى مِٟ

ْؤما  ٓهُت الالػمت للخمُحز ُٞما بُجها،  ٓا٫ الٗامت، ٦ما هخُغ١ في اإلاُلب ُٖىّ بلى البدض في اإلاٗاًحر ال٣اه ٓص باألم لبُان اإلا٣ه

ٓاٖض الٗامت التي ًجب مغاٖاتها في اإلاُلب ال ٓا٫ م٘ بًًاح َبُٗت ال٣ ٓاػ الدجؼ ٖلى َظٍ ألام شاوي ٞؿُتر٦ؼ البدض في مضٔ ظ

ٓهُت التي جخمخ٘ بها. ْمٓاَغ الخماًت ال٣اه  الخٗامل مِٗا 

 ُ  اإلاُلب ألاو

 مكهىم ألامىاُ الػامت

 ُ  الكغع ألاو

ل ألامىاُ الػامت   حػٍغ

ٓا٫ الٗامت ال        ْلت في مماعؾت وكاَِا زضمت للهالر حٗخبر ألام ت الخابٗت للض ٓؾُلت اإلااصًت التي حؿخٗحن بها الجِاث ؤلاصاٍع

٫ٓ، خُض ْمى٣ ْلت مً ٣ٖاع  ٓ ٧ل شخيء جمل٨ّ الض ْلت َ ٢ًْاًء ؤن اإلاا٫ الٗام للض ْمً اإلاجم٘ ٖلُّ ٣ِٞاًء  ٗٝغ ٣ّٞ ٌ الٗام، 

ٓن ؤلاصاعي اإلاا٫ الٗام بإهّ:" اإلاا٫ اإلاسهو لالؾخٗم ٓاء ٧ان ال٣اه ٤ الٗام ؾ ْاإلاا٫ اإلاسهو للمٞغ ٓع  ا٫ الٗام اإلاباقغ للجمِ

ْاإلاضاعؽ  ٓن  ْالخه ْام اؾخٗمالّ، ٞخٗخبر الؿًٟ الخغبُت  بُٗخّ ؤْ ٢ُمخّ ؤْ ص َْ ّٖٓ  بٌٛ الىٓغ ًٖ ه
ً
ال  اْ مى٣

ً
٣ٖاعا
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ٓا٫  ٓاء اؾخٗملذ َظٍ ألام  ٖامت ؾ
ً
 ٖامت مشلما حٗخبر ال٨خب ْآلازاع ؤمٓالا

ً
ْ ْاإلادا٦م ؤمٓالا  ؤ

ً
ٓع مباقغة مً ٢بل الجمِ

ٓن". ْ بىو ال٣اه ٨ٍْدؿب اإلاا٫ الٗام َظٍ الهٟت بُبُٗخّ ؤ ٟحن،  ْ اإلآْ حن ا 1ّاؾخٗملذ مً ٢بل ٞئاث مُٗىت ٧الٗؿ٨ٍغ

ْالُغ٢اث الٗامت         ٓع بُبُٗخّ ٧الؿ٨٪ الخضًضًت  ٦ما ٌٗٝغ اإلاا٫ الٗام بإهّ:" اإلاا٫ اإلاسهو لالؾخٗما٫ اإلاباقغ للجمِ

ْلت ٍْالخٔ ٖلى  ْبٌٗ مباوي الض ت  ٓا٫ الٗامت ًٖ صاثغجّ مشل الش٨ىاث الٗؿ٨ٍغ َظا الخٍٗغ٠ اهّ ٌؿدبٗض ال٨شحر مً ألام

ٓع." ٓا٫ ال ًم٨ً اؾخٗمالِا مباقغة مً ٢بل الجمِ 2ّخُض ؤن َظٍ ألام

ّإلاا ٧ان ألاٞغاص  ْؤمال٦ِم الخانت، ٣ٞض اججّ ال٣ّٟ بلى حٍٗغ٠ زان  ٓن مباوي في ؤعايحهم   ما ًيكئ
ً
ٓا٫  ٚالبا لؤلم

ٓا٫ الٗامت زاعط  ٍْبضْ ٖلى َظا الخٍٗغ٠ ازغاظّ ال٨شحر مً ألام ٤ الٗام  ٓا٫ اإلاسههت للمٞغ ا جل٪ ألام الٗامت باٖخباَع

ْالتي بُجها الخٍٗغ٠ ألا٫ْ ٦ما ؤن َظا  ٓا٫ الٗامت اإلاسههت لالؾخٗما٫ اإلاباقغ مً ٢بل الىاؽ  هُا٢ّ خُض ٌؿدبٗض الام

ٓا٫ نٛحّر اؾُت اإلاؿخسضمت في الخٍٗغ٠ ًضزل ٧اٞت الام ا في بَاع اإلاا٫ الٗام مِما ٧اهذ ٢ُمتها بؿُُت، ٧ال٣َغ ٦ْبحَر َا 

٤ الٗام.  3ّاإلاٞغ

ْلتّْ ٓا٫ الٗامت في الىٓام ؤلاصاعي للض  لؤلَمُت التي جدخلِا ألام
ً
ْاٖخبر  هٓغا ٓعٍت  ٓعي بدماًت صؾخ ؤخاَِا اإلاكٕغ الضؾخ

 ٖلى اإلاجخم٘ بإؾٍغ 
ً
ْها ْٖض  

ً
با خضاء ٖلحها جسٍغ ٓع الُمجي في اإلااصة )الٖا ْاإلامخل٩اث 19خُض هو الضؾخ ٓا٫  ( مىّ ٖلى آلاحي: "لؤلم

 ٖلى 
ً
ْاها ْٖض  

ً
با ْان ٖلحها ٌٗخبر جسٍغ ٧ْل ٖبض بها ؤْ ٖض ْخماًتها  ْلت ْظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ نُاهتها  ْٖلت الض الٗامت خغمت 

ٓن".  لل٣اه
ً
٣ْٞا َْٗا٢ب ٧ل مً ًىته٪ خغمتها  4ّاإلاجخم٘ 

 َْٗٝغ ال٣اه       
ً
ا  قٖغ

ً
٢ٓذ الخاظت بطا ٧ان الخٗامل بّ مباخا ٍْم٨ً الاخخٟاّ بّ ل ٫ٓ بّ  ٓ ٧ل شخيء ًخم ٓن الُمجي اإلاا٫ َ

ْؤن اإلاا٫ الٗام َٓ ٧ل ما  ْزام،  ٓن ؤن اإلاا٫ ًى٣ؿم بلى ٢ؿمحن ٖام  ٣ٍْغع ال٣اه ٧ْان ٚحر زاعط ًٖ الخٗامل بُبُٗخّ، 

ٓن مسه ٩ٍْ ت الٗامت  خباٍع ْ ألاشخام الٖا ْلت ؤ ْ ٢غاع،جمل٨ّ الض ٓن ؤ ْ بم٣خطخى ٢اه  للمىٟٗت الٗامت، بالٟٗل ؤ
ً
ٍِْٓغ مً 5ها

 للىٟ٘ الٗام 
ً
ٓن مسهها ٩ٍْ ت الٗامت  خباٍع ْلت ؤْ ألاشخام الٖا زال٫ الىو الؿاب٤ ؤن اإلاا٫ الٗام َٓ ٧ل ما جمل٨ّ الض

ٓن. ْ بم٣خطخى ال٣اه ّبالٟٗل ؤ

ْل         للض
ً
٧ٓا ٓن اإلاا٫ ممل ت، ْبىاء ٖلى طل٪ ًخُلب اإلاكٕغ ؤن ٩ً ْالُِئاث ؤلاصاٍع ْ ؤي شخو اٖخباعي ٖام ٧اإلااؾؿاث  ت ؤ

ْالخسهُو بالٟٗل مٗىاٍ ؤن ًخم جسهُو  ٓن،   للمىٟٗت الٗامت بالٟٗل ؤْ بم٣خطخى ال٣اه
ً
ٓن َظا اإلاا٫ مسهها ْؤن ٩ً

ٓع مباقغة،  ٓا٫اإلاا٫ الؾخٗما٫ الجمِ ّٓن التي ٞاألم ّٓع جهٝغ جدذ ج٩ ٓا٫ ٞهي اإلاباقّغ باالؾخٗما٫ الجمِ ٓا٫ ؤما ٖامت ؤم  ألام

ّٔ ّٓع ٢بل مً اإلاؿخٗملت ٚحّر ألازغ ٓا٫ ٞهي الجمِ ْلت، جابٗت زانت ؤم ٓن، ٞةهّ ًخُلب ؤن ّْ للض ٤ ال٣اه ؤما الخسهُو ًٖ ٍَغ

                                                           
ٓػَ٘، ٖمان،  1 ْالخ ٓن ؤلاصاعي(، صاع م٨خبت بٛضاصي لليكغ  ّ.186م، م1994ص. ٖبض ال٣اصع الكُسلي، )ال٣اه
ّٓن 2 ّ.228م، م 1996ؤلاصاعي(، صعاؾت م٣اعهت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،  ص. ؾلُمان الُماْي، )الٓظحز في ال٣اه
٢ُٓت، بحرْث،  3 ٓعاث الخلبي الخ٣ ٓن ؤلاصاعي(، ميك ْؤخ٩ام ال٣اه َٓاب، )مباصت  ٗذ ٖبض ال  .57م، م2005ص/ مدمض ٞع

ٓعٍت الُمىُت.19ؤهٓغ هو ماصة )4  ٓع الجمِ ّ( مً صؾخ

ٓن اإلاضو112ؤهٓغ هو اإلااصة )5  ْ 2002( لؿىت 14ي الُمجي ع٢م )( مً ال٣اه ٓا٢٘ ؤ ْجخ٣غع اإلال٨ُت الٗامت مً زانت بلى ٖامت بم٣خطخى الٟٗل ال م، 

ْج٣غع  ْلت جمل٪ ألامال٥ الخانت  ٓهّ ؤن الض ٓا٢٘ ٞمًم ا بٟٗل ال َغ ْبما ج٣ٍغ ْاضر،  ٓن ٞةن ألامغ  ٓن، ٟٞي خالت هو ال٣اه مً زال٫ هو ال٣اه

ْجخمل٨ِا بمطخي اإلاض ٓن ٣ًغع ؤن ٖلحها اإلاىٟٗت الٗامت  ْما صام ؤن ال٣اه ا٫ الهٟت الٗامت،  ٓن بْؼ غ اإلال٪ الخام مً ٖام بلى زام ٞةهّ ٩ً ْج٣ٍغ ة، 

ْٖىضثظ  ًترجب للٟغص خ٣ ا٫ الهٟت الٗامت  ٫ بْؼ ا ؤي ؤن اإلال٪ الٗامت ًْؼ ًً ٓا٢٘ ٞال٨ٗـ صخُذ ؤً ْ ال ٓن ؤ ٓن ال٣اه ١ٓ ا٦دؿاب اإلال٪ الٗام ٩ً

 زانت ٖلى َظا اإلاا٫.



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
62 

ٓا٫ الٗامت، ٓن ٖلى اٖخباع ما٫ مٗحن مً ألام ٓم خُض ًىو اإلاكٕغ في ال٣اه ٓا٫ ٖىانّغ بخٗضاص اإلاكٕغ ٣ً  نلب في الٗامت ألام

ّٓن ٓا٫ الٗامت ْمً  مٟهل، بك٩ل ال٣اه ٓن جدهُل ألام ألامشلت ٖلى طل٪ ما ٢غعٍ اإلاكٕغ الُمجي ُٞىو اإلااصة الشاهُت مً ٢اه

ٓن.1990( لؿىت 13ع٢م ) ٓاعصة في هو اإلااصة الشالشت مً هٟـ ال٣اه ٓا٫ ال ٓا٫ الٗامت هي ألام ْالتي ٢غعث ؤن ألام  1م، 

ٖٓخ  لخسهُهِا ج٣ؿم بلى مجم
ً
٣ْٞا ْلت  ٓا٫ الض  ٖلُّ ٞةن ؤم

ً
ٓا٫ الٗامت التي ْجإؾِؿا ْهي ألام ْلى(  ٖٓت )ألا حن؛ اإلاجم

ٓا٫ الخانت في  ٓاٖض التي جسً٘ لِا ألام ٓهُت مسخلٟت ًٖ ال٣ ْؤهٓمت ٢اه ٓاٖض  ْجسً٘ ل٣ ٓن مسههت للمىٟٗت الٗامت  ج٩

ت ألازٔغ بط ال  ْلت ؤْ ألاشخام ؤلاصاٍع ٓا٫ الخانت التي جمخل٨ِا الض ٖٓت )الشاهُت( هي ألام ْاإلاجم ٓن الخام،  ٓن ال٣اه ج٩

ٓا٫  ٖٓت مً ؤم ْجسً٘ َظٍ اإلاجم ْلت  ٓاعص الض ْػٍاصة م ْبهما ًخم اؾخٛاللِا مً ؤظل بهماء  مسههت للمىٟٗت الٗامت، 

ٓن الخام. ٓاٖض ال٣اه ْلت ل٣ 2ّالض

ٓن الٗام، ِٞٓ مهُلر ًدمل في زىاًاٍ ّْ        ٓهُت اإلاِمت في بَاع ال٣اه ٓا٫ الٗامت مً اإلاهُلخاث ال٣اه َٗض مهُلر ألام

ّ
ً
ْ  جدضًضا  ؤ

ً
ا ٣ت مباقغة ؤْ ٚحر مباقغة جهٞغ ٓا٫ الٗامت هي ٧ل شخيء ٢ابل للخمل٪ ْالاهخٟإ بّ بٍُغ ٓص مىّ، ٞاألم للم٣ه

ٓن مل٨ُتها ٖاثضة  ٣هض مجها جل٪ التي ج٩ ًُ ْالتي  ٓمُت للما٫ ٞخإحي مً زال٫ لٟٔ الٗامت   ؤما نٟت الٗم
ً
ْ اؾدشماعا  ؤ

ً
اؾخٛالال

ٓم الىاؽ ا ٍْم٨ً لٗم ْلت بهٟت زانت،  ْ ٚحر للض ٓاء بهٟت مباقغة ؤ ْ ٖلى ألا٢ل م٨ىت الاهخٟإ بها ؾ لخ٤ في الاهخٟإ بها ؤ

ْجها، ٓابِ ؤْ مً ص ٍ ْي ٣ْٞا لكْغ ْلت ْؾاثغ ألاشخام  3مباقغة  ٓا٫ التي جمل٨ِا الض ٓا٫ الٗامت جل٪ ألام ٣هض باألم ًُ ٦ما 

ٓا ٓلت جسهو لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت ؾ ْمى٣ ت  ٓا٫ ٣ٖاٍع ٍٓحن الٗامت مً ؤم ء بُبُٗتها ؤْ بتهُئت ؤلاوؿان لِا ؤْ بىو اإلاٗى

ذ. عي نٍغ 4ّحكَغ

 ْ ْلت ؤ ٓن الُمجي بإجها ٧ل ما جمل٨ّ الض ٓا٫ الٗامت في ال٣اه ٠٢ٓ اإلاكٕغ الُمجي ٣ٞض ظاء حٍٗغ٠ ألام ْؤما ًٖ م

ٓن ؤْ ٢غاع، خُض ههذ اإلااصة  للمىٟٗت الٗامت بالٟٗل ؤْ بم٣خطخى ٢اه
ً
ٓن مسهها ٩ٍْ ت الٗامت  خباٍع ( 118) ألاشخام الٖا

ٓن اإلاضوي الُمجي ع٢م " ٓ ٧ل ما٫ جمل٨ّ 2002" لؿىت 14مً ال٣اه ْزام: ٞاإلاا٫ الٗام َ م ٖلى: )ًى٣ؿم اإلاا٫ بلى ٢ؿمحن ٖام 

ٓػ  َْظا اإلاا٫ ال ًج ْ ٢غاع  ٓن ؤ ْ بم٣خطخى ٢اه  للمىٟٗت الٗامت بالٟٗل ؤ
ً
ٓن مسهها ٩ٍْ ت الٗامت  خباٍع ْ ألاشخام الٖا ْلت ؤ الض

ْالدجؼ ٖلُّ  ٓػ لؤلشخام الاهخٟإ بّ ُٞما ؤٖض لّ الخهٝغ ُّٞ  ٍْج  
ً
ال جمل٪ ألاشخام لّ بإي ْؾُلت مِما ب٣ى ٖاما

ت الٗامت ؤْ جمل٨ّ آخاص  خباٍع ْلت ؤْ ألاشخام الٖا ٓاًء جمل٨ّ الض ْما ٖضا طل٪ مً اإلاا٫ ِٞٓ ما٫ زام ؾ ٓن   لل٣اه
ً
َب٣ا

5ّالىاؽ(.

ت ْل٣ض اؾخ٣غ ال٣ّٟ في ؤزغ ألامغ ٖلى حٍٗغ٠ اإلاا٫ الٗام بإه ْ الاشخام الاصاٍع ْلت ا ٫ٓ الظي جمل٨ّ الض ْ اإلاى٣ ّ ال٣ٗاع ا

ٓاء  ْال٣ًاء الاصاعي ؾ ٓن الاصاعي  ٓوي الٗام ؤي ال٣اه ْالظي ًسً٘ للىٓام ال٣اه ْاإلاسهو للمىٟٗت الٗامت  الٗامت الازٔغ 

٤ الٗام. ْ مسهو للمٞغ الث ٣ُِٞت بجٗل ٧6ان اإلاا٫ مسهو لالؾخٗما٫ الٗام اإلاباقغ ا ْلت ٢ْض ظغث مدا ٓا٫ الض ٧ل ؤم

                                                           
ٓا٫ الٗامت الُمجي ع٢م )3-2صجحن )ؤهٓغ هو اإلاا 1 ٓن جدهُل ألام ٓاص طاث الٗال٢ت في 1990( لؿىت 13( مً ٢اه بت في اإلاٗجى الٗام مً اإلا ْهي ٢ٍغ م. 

ٓن اإلاهغي ع٢م ) ٓا٫ الٗامت.1952( لٗام 6ال٣اه ّم بكإن جدهُل ألام
ٓاص ) 2 ٓن اإلاضوي الُمجي ع٢م )120، 119، 118ؤهٓغ ههٓم اإلا ّم.2002( لؿىت 14( مً ال٣اه
ُت(، ٖضن،  3 ْاإلاهٞغ ٗاث اإلاالُت   .31، م2020ؤهٓغ ص/ ًخي ٢اؾم ؾِل )الؿِل في الدكَغ
ٓن ؤلاصاعي( الُبٗت الؿابٗت، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، م 4 ر )ال٣اه  .356ص/ مل٨ُت الهْغ

ٓن ع٢م "118اإلااصة )5  ٓن اإلاضوي الُمجي. 2002" لؿىت 14( مً ال٣اه  م بكإن ال٣اه
٢ُٓت، بحرْث،  6 ٓعاث الخلبي الخ٣ ٓن ؤلاصاعي( ميك ّ.407م، م2006ص/ خؿحن ٖشمان مدمض )ان٫ٓ ال٣اه
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ض الخ٣ؿُم الخ٣لُضي   مً ال٣ّٟ ًٍا
ً
ْلت ٖامت، بال ؤن َىا٥ ظاهبا ٓا٫ ص ْام ْلت زانت  ٓا٫ ص ٓن َىا٥ ام  ٖامت صْن ان ٩ً

ً
امٓالا

.
ً
 ٣ِٞا

ً
م مً ؤن الخ٣ٍغب بُجهما الػا٫ مؿخمغا ْلت ٖلى الٚغ ٓا٫ الض 1ّألم

 ٫ٓ ٟاث اإلاسخلٟت للما٫ الٗام ًم٨ً ال٣ ٓم اإلاا٫ الٗام ْمً زال٫ اؾخٗغاى الخٍٗغ ٓوي ًً٘ إلاِٟ بن ال٣ّٟ ال٣اه

ٓا٫ للمىٟٗت الٗامت  ٓاء زههذ جل٪ الام ٓن الٗام ؾ ْ ألشخام ال٣اه ْلت ؤ ٦ٓت للض ٓا٫ ممل ٓجها ؤم ٟاث ٖضًضة جلخ٣ي في ٧ حٍٗغ

ا بالخماًت التي ٣ًغعَا ل ٓع ؤْ مسههت لخضمت اإلاغا٤ٞ الٗامت م٘ جمحَز ِا مباقغة ؤي لالؾخٗما٫ اإلاباقغ مً ٢بل الجمِ

ٓن. ّال٣اه

ٍْجب ان  ٍٓت الٗامت،  ْ ًمل٨ِا الاشخام اإلاٗى ْلت ؤ ٓا٫ التي جمل٨ِا الض ٓا٫ الٗامت هي جل٪ الام ٨َْظا هجض ؤن الام

ٗاث الؿاب٣ت ًدبحن لىا ان اإلاا٫ الٗام ًجب ان  ْمً زال٫ الدكَغ ٓن،  ْ بىو ال٣اه  ا
ً
 للمىٟٗت الٗامت ٞٗال

ً
ٓن اإلاا٫ مسهها ٩ً

ْ اّل ْلت ا  للض
ً
٧ٓا ٓن ممل ٩ً ْ الث ؤ ٓا٫ مى٣ ٓاء ٧اهذ جل٪ الام ْاإلااؾؿاث الٗامت ؾ ٓا٫ البلضًاث  ٓن الٗام ٦إم خض اشخام ال٣اه

٤ الٗام. ْ ؤجها ْيٗذ لخضمت اإلاٞغ ٓع بك٩ل مباقغ ؤ ٓاء ٧اهذ مسههت لخضمت الجمِ ٣ّٖاعاث ْؾ

ٓا٫ الٗامت الٓؾُلت اإلااصًت ألاؾاؽ التي حؿخٗحن ب  مما ؾب٤ ًسلو الباخض بلى ؤن ألام
ً
ْمغا٣ِٞا ُْٖٟا ْلت  ها الض

ْال٣ًاء ًجمٗان ٖلى   ٞالبض مً ؤلاقاعة بلى ال٣ّٟ 
ً
 ٖلمُا

ً
ْختى ًِٓغ قٗاٖا ْزضمت الهالر الٗام،  الٗامت في مماعؾت وكاَِا 

ٓن مسهها للىٟ٘ الٗام  ٫ٓ ؤْ ؤي شخو اٖخباعي ٖام ٩ً ْمى٣ ْلت مً ٣ٖاع  ْلت َٓ ٧ل شخيء جمل٨ّ الض ؤن اإلاا٫ الٗام للض

ْ بم٣خطخى ا ْلت بالٟٗل ؤ ٧ٓا للض ٓن ممل ان؛ ألا٫ْ ان ٩ً ٓاٞغ في اإلاا٫ الٗام قَغ ْٖلى َظا ألاؾاؽ مً اإلاٟترى ؤن ًخ ٓن،  ل٣اه

 ْ ٓن َظا اإلاا٫ مسهها للمىٟٗت الٗامت بالٟٗل ؤ ْالشاوي ؤن ٩ً ت،  ْالُِئاث ؤلاصاٍع ْ ؤي شخو اٖخباعي ٖام بمشل اإلااؾؿاث  ؤ

ٓن. ّبم٣خطخى ال٣اه

 الكغع الشاوي

 الػامت مػاًير جمُيز ألامىاُ

ٓهُت ال٣ضًمت زانت ٖىض  ْعَا في الكغاج٘ ال٣اه ْاإلاا٫ الخام ٨ٞغة ٢ضًمت ِْغث ظظ بن ٨ٞغة الخمُحز بحن اإلاا٫ الٗام 

٢ْض  ٦ٓت للخغاؾت الٗامت،  ماوي بحن ألاقُاء الٗامت التي حؿخسضمِا ٧اٞت الىاؽ ْألاقُاء اإلامل ٓن الْغ مان، ٣ٞض محز ال٣اه الْغ

ْ جمل٨ِا بالخ٣اصم، جغجب ٖلى َظا الخمُحز هخاثج ٓهُت جخمشل في مى٘ الخهٝغ في ألاقُاء الٗامت ؤ ْلٗل ؤؾاؽ َظا الخ٣ؿُم  ٢2اه

ٓا٫ التي  ٓا٫ الخانت هي جل٪ ألام ٓع ْألام ْلالؾخسضام الٗام للجمِ ٤ الٗام  ٓا٫ الٗامت هي جل٪ اإلاسههت للمٞغ َٓ ؤن ألام

ٓن الِضٝ مً جسهُهِا للىٟ ْبصاعتها صْن ؤن ٩ً ْلت  ْبصاعتها جمل٨ِا الض ْلت  ٓم الض ْبهما ج٣ ٓع،  ٘ الٗام ؤْ اؾخٗما٫ الجمِ

ٓا٫. ٓا٫ لىٟـ الٛغى الظي ٌؿتهضّٞ ألاٞغاص مً جمل٨ِم ألام 3ّباؾخٛال٫ َظٍ ألام

ٓانالث  ْاإلا ٧ْاهذ ألاقُاء الٗامت حكمل الُغ١  ٓن الٟغوسخي ال٣ضًم  خُض ؤهخ٣ل َظا الخ٣ؿُم ؤْ الخمُحز بلى ال٣اه

ا مً ألاقُاء  ْٚحَر ت  ا، البًر ْٚحَر ْمحن اإلال٩ي ٧األعاضخي  ْحكمل الض ٓا٫ الخانت  التي حؿخسضمِا الىاؽ بهٟت ٖامت ْألام

                                                           
ت،  1 ٓن ؤلاصاعي(، ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع ت الٗامت في ال٣اه ٓوي ٖبض هللا )الىٍٓغ ّ.317م، م2003ص/ ٖبض الٛجي بؿُ
ٓن اإلاضوي( ال٨خ 2 ٓعي )الٓؾُِ في قغح ال٣اه  .96 - 93اب الشامً خ٤ اإلال٨ُت، صاع الجهًت الٗغبُت، م ص/ ٖبض الغػا١ الؿجه
ْاليكغ، لؿىت  3 ٓن ؤلاصاعي الُمجي(، الُبٗت الشاهُت، ؾلؿت ال٨خاب الجامعي، صاع ظامٗت ٖضن للُباٖت  ،  م2003ص/ زالض ٖمغ باظىُض )ال٣اه

ّ.211م
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ْبحن خُض  ْلت الٗامت  ٓا٫ الض ٓجها اإلاضوي ؤ٫ْ مً ٞغ١ بحن ام َْٗخبر ٢اه ْؤنل وكإجّ  ٓن ؤلاصاعي  حٗخبر )ٞغوؿا( مِض ال٣اه

ْمحن الٗام، ؤما الشاهُ ٓا٫ الض ْلى بإم ْحؿمى الا ٓالِا الخانت،  ٢ْض ٖمل ال٣ّٟ ام ْمحن الخام  ٓا٫ الض ت ٣ٞض ُؾمُذ بإم

ْجغؾُسِا. 1ّالٟغوسخي ٖلى ججظًغ َظٍ الخٟغ٢ت 

ٓا٫ الٗامت،      ْهي ألام ْمحن الٗام  ْعٍ بحن مكخمالث الض ٓن( محز بض ٓن )هابلُ ٓن الٟغوسخي الظي ؾمي ب٣اه ٞٗىضما نضع ال٣اه

٢ْض جغج ٓا٫ الخانت،  ْهي ألام ٓمي  ْمحن ال٣ ٓا٫ الخانت صْن الٗامت ْبحن مكخمالث الض ب ٖلى َظٍ الخٟغ٢ت بم٩اهُت حجؼ ألام

ٗاث الخضًشت. 2ّْجبيذ َظٍ الخٟغ٢ت الدكَغ

ْهي    ٓا٫ ٖامت  ْؤم ٓن الخام مً هاخُت الخٗامل بها  ْهي التي جسً٘ لل٣اه ٓا٫ زانت  ْلت بلى ؤم ٓا٫ الض خُض ج٣ؿم ؤم

ْؤشخام ال٣اه ْلت  ت التي جمل٨ِا الض ْال٣ٗاٍع ٓلت  ٓا٫ اإلاى٣ ٓن ألام ْجسً٘ لل٣اه ْالتي جسهو للمىٟٗت الٗامت  ٓن الٗام ألازٔغ 

ٓا٫  ٓا٫ الٗامت ْألام ٍْٔغ بٌٗ ال٣ِٟاء ؤن الخمُحز بحن ألام ْط،  ٫ْ التي جإزظ بىٓام ال٣ًاء اإلاؼص حن في الض ْال٣ًاء ؤلاصاٍع

ٓاص ) ْحٗل٣ُاجّ ٖلى اإلا خاجّ  ٓن اإلاضوي الٟغوسخي ْما بٗض 538الخانت لئلصاعة مً ابضاٖاث ال٣ّٟ الظي محز في قْغ َا( مً ال٣اه

ْلت الخانت. ٓا٫ الض ْبحن ام ْهي اإلاسههت لالهخٟإ الٗام  ٓا٫ الٗامت   3بحن الام

ٓهُت  ٣ْٞا للمٗاًحر ال٣ُِٟت ًترجب ٖلُّ ٖضص مً الىخاثج ال٣اه ْلت باإلاا٫ الٗام  ٓا٢٘ ؤن مؿإلت ْن٠ ما٫ الض ْفي ال

ٓاػ الخهٝغ  ٓاػ ٦ؿب مل٨ُخّ بالخ٣اصم اإلاِمت التي جخمشل في ألاؾاؽ في ٖضم ظ ْٖضم ظ ْالىٟ٘ الٗام  ُّٞ بما ًخٗاعى 

ْلت الظي ًجغي الخٗامل بكإهّ  ٓلّ ٖلى زالٝ اإلاا٫ الخام للض ت خ ْخًغ َغ١ الخىُٟظ الجبًر ٓاػ الدجؼ ٖلُّ  ْٖضم ظ

ٓن الخام. ٤ّْٞ ما ًجغي بحن ؤشخام ال٣اه

ٓا٫ الٗا ٢ًْاء َٓ ٖضم ٢ابلُت ألام ت الٗامت للدجؼ م٘ ٞةطا ٧ان اإلاخ٤ٟ ٖلُّ ٣ِٞا  خباٍع ْلت ْألاشخام الٖا مت للض

٫ٓ اإلاٗاًحر ال٣ُِٟت التي  َْىا ًبرػ الدؿائ٫ خ ٤ الٗام،  ٓ اإلاا٫ ٚحر الالػم لدؿُحر اإلاٞغ َْ ْلت  ٓاٍػ باليؿبت للما٫ الخام للض ظ

ْاإلاا٫ الخام ٨ٞغة ٢ضًمت ْالخ٣ُ٣ت ؤن ٨ٞغة الخمُحز بحن اإلاا٫ الٗام  ْعَا في الكغاج٘  جم اٖخمضَا للخمُحز بُجهما،  ِْغث ظظ

ْجغجب  ٦ٓت للخغاؾت الٗامت  ماوي بحن ألاقُاء الٗامت التي حؿخسضمِا ٧اٞت الىاؽ ْألاقُاء اإلامل ٓن الْغ ال٣ضًمت ٣ٞض محز ال٣اه

ْ جمل٨ِا بالخ٣اصم. ٓهُت جخمشل في مى٘ الخهٝغ في ألاقُاء الٗامت ؤ 4ّٖلى َظا الخمُحز هخاثج ٢اه

ٓن الٟغوسخي في ِٖض )ها ْبحن ٞال٣اه ٓا٫ الٗامت،  ْهي ألام ْمحن الٗام  ٓم الض ٓن( ٦ما ؤؾلٟىا ٖمل ٖلى الخمُحز مِٟ بلُ

٢ْض جبيذ  ٓا٫ الخانت صْن الٗامت،  ٢ْض جغجب ٖلى َظٍ الخٟغ٢ت بم٩اهُت حجؼ ألام ٓا٫ الخانت،  ْهي ألام ٓمي  ْمحن ال٣ الض

ٗاث الخضًشت، ٓهُت ازخل٠  َظٍ الخٟغ٢ت الدكَغ اث ٢اه ُٞما بُجها ٦خل٪ التي ؾا٢ِا ؤصخابها للبدض خُض ال ج٩اص حٗٝغ هٍٓغ

ْلت. ْاإلاا٫ الخام اإلامل٥ٓ للض 5ًّٖ مُٗاع مدضص للخٟغ٢ت بحن اإلاا٫ الٗام 

 بلى 
ً
ْلت ْهٓغا ٓا٫ الخانت للض ٓا٫ الٗامت ْألام ْال٣ُِٟت ٖلى ؤَمُت الخمُحز بحن ألام ٓهُت  ٣ٞض ازخلٟذ اإلاضاعؽ ال٣اه

ٓا٫  ٓاء ججاٍ مؿالت جدضًض َبُٗت ألام ْلت بلى الؿ ٓا٫ التي جمل٨ِا الض ٓوي ٣ًؿم ألام ٓا٢٘ ؤن َىا٥ هٓام ٢اه ْال ٓا٫ الٗامت،  ؤم

                                                           
ٓن ؤلاصاعي، الُبٗت الشالشت، صاع ا 1  . 581م م1999ل٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، ص. ؾلُمان مدمض الُماْي، مباصت ال٣اه
ت الهاصعة يضَا( مغظ٘ ؾاب٤، م2 ّ.142 –141ّص/ مدمض ؾُٗض اللُثي )امخىإ ؤلاصاعة ًٖ جىُٟظ ألاخ٩ام ؤلاصاٍع
ْاليكغ،  3 ٓن الاصاعي )صعاؾت م٣اعهت( ظامٗت اإلآنل، صاع ال٨خب للُباٖت  ٓعي، مباصت ال٣اه  . 138م 1996ص/ ماَغ نالر ٖالْي الجب
ٓن اإلاضوي( ال٨خاب الشامً خ٤ اإلال٨ُت، م  4 ٓعي )الٓؾُِ في قغح ال٣اه  .96م  - 93ص/ ٖبض الغػا١ الؿجه
ت، لؿىت 5 ٓهُت ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع ّ.107-106م، م2018ص/ خمضي ٖلي ٖمغ، )ؾلُت ال٣اضخي ؤلاصاعي(، ؾلؿلت ال٨خب ال٣اه



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
65 

ْ الاؾخسضام الٗام  ْمُٗاع َبُٗت اإلاا٫ الٗام ؤ َْما مُٗاع اإلاىٟٗت الٗامت  ٍْدضص مٗاًحر لِظا الخ٣ؿُم،  ٓا٫ زانت،  ْؤم ٖامت 

ْمُٗاع الخسهُو للمغا٤ٞ الٗامت. ٓع،  ّاإلاباقغ للجمِ

٠٢ٓ ال٣ ٓن ؤما ًٖ م ْاإلاا٫ الخام ٣ٞض ههذ اإلااصة )اه ٓن اإلاضوي 118الُمجي مً الخمُحز بحن اإلاا٫ الٗام  ( مً ال٣اه

ْ 2002( لؿىت 14الُمجي ع٢م ) ْلت ؤ ْزام: ٞاإلاا٫ الٗام َٓ ٧ل ما٫ جمل٨ّ الض م ٖلى: "ًى٣ؿم اإلاا٫ بلى ٢ؿمحن ٖام 

 للمىٟٗت الٗامت بالٟٗل 
ً
ٓن مسهها ٩ٍْ ت الٗامت  خباٍع ٓػ الخهٝغ ألاشخام الٖا َْظا اإلاا٫ ال ًج ْ ٢غاع  ٓن ؤ ْ بم٣خطخى ٢اه ؤ

ٓن   لل٣اه
ً
ٓػ لؤلشخام الاهخٟإ بّ ُٞما ؤٖض لّ َب٣ا ٍْج  

ً
ال جمل٪ ألاشخام لّ بإي ْؾُلت مِما ب٣ى ٖاما ْالدجؼ ٖلُّ   ُّٞ

ْ جمل٨ّ آخا ت الٗامت ؤ خباٍع ْ ألاشخام الٖا ْلت ؤ ٓاًء جمل٨ّ الض ٓ ما٫ زام ؾ 1ّص الىاؽ".ْما ٖضا طل٪ مً اإلاا٫ ِٞ

ْالتي  ٓا٫ الٗامت  َْما ألام ٓا٫،  ٖٓحن مسخلٟحن مً ألام ٍٓت الٗامت ألازٔغ جمل٪ ه ْلت ْألاشخام اإلاٗى ْبما ؤن الض

ْمحن الٗام  ٓا٫ الخانت  –حؿمى بالض ٓا٫ الٗامت ْألام ْمحن الخام، خُض جسً٘ ٧ل مً ألام ْاإلاؿماة بالض ٓا٫ الخانت  ْألام

ٓهُحن مسخلٟحن ًٖ بًِٗ ٓا٫ لىٓامحن ٢اه ٓوي زام بّ ًسخل٠ ًٖ آلازغ، ٞاألم ما البٌٗ، ٩ٞلمجهما ًسً٘ لىٓام ٢اه

اث  ُٗت في َظا الكإن، ٦ما جسً٘ اإلاىاٖػ ٓن الخام م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الدكَغ ْلت مً خُض اإلابضؤ جسً٘ لل٣اه الخانت للض

ٓا٫ الٗامت ٞةجها جسً٘ لىٓام زام ٌؿخمض ٓن  الخانت بها الزخهام ال٣اضخي الٗاصي، ؤما ألام ْج٩ ٓن،  خّ مً ال٣اه ْع

اث اإلاخهلت بها مً ازخهام ال٣اضخي ؤلاصاعي. ّاإلاىاٖػ

ٓا٫ الخانت،       ٓا٫ الٗامت ًٖ ألام ْظِت هٓغ الباخض البدض ًٖ مُٗاع خ٣ُ٣ي ًمحز ألام عي مً  لظل٪ ٧ان مً الًْغ

ال ػالذ مسخلٟت ف ٓهُت ٧اهذ  ْال٣ُِٟت ْألاهٓمت ال٣اه ٓهُت  ٓا٫ ْالخ٣ُ٣ت ؤن اإلاضاعؽ ال٣اه ي ْي٘ مُٗاع مدضص للخمُحز بحن ألام

ْلت. ٓا٫ الخانت للض ّالٗامت ْألام

ٍْدضص مٗاًحر لِظا  ٓا٫ الخانت،  ٓا٫ الٗامت ْألام ْلت بحن ألام ٓا٫ التي جمل٨ِا الض ٓوي ٣ًؿم ألام ِٞىا٥ هٓام ٢اه

ْمُٗاع الخسه ْمُٗاع الاؾخسضام الٗام اإلاباقغ،  ْالتي مجها مُٗاع اإلاىٟٗت الٗامت  ٤ الٗام، الخ٣ؿُم  ُو لخضمت اإلاٞغ

 ٫ْ ْمجها الض ٓوي ٖضًض مً الض٫ْ،  ْمً بٗضَا ؤزظث بهظا الىٓام ال٣اه ٓ )ٞغوؿا(،  ٓوي َ ْالخ٣ُ٣ُت بن مىب٘ َظا الىٓام ال٣اه

ٓهُت،  ْه٣لخّ بلى هٓمِا ال٣اه ٓهُت ازخل٠ ُٞما بُجها ٦خل٪ التي ؾا٢ِا ؤصخابها للبدض الٗغبُت  اث ٢اه خُض ال ج٩اص حٗٝغ هٍٓغ

ْلت.ًٖ مٗ ْاإلاا٫ الخام اإلامل٥ٓ للض 2ُّاع مدضص للخٟغ٢ت بحن اإلاا٫ الٗام 

ْع ألابغػ في َظا اإلاجا٫ خُض ِْغث اججاَاث ٖضًضة في َظا الكإن ، ْالخ٣ُ٣ت بن ال٣ّٟ الٟغوسخي ٧ان ٢ض لٗب الض

ٓالِا الخانت ًْٖ ؤم ْلت  ٓا٫ الٗامت للض  في خُض ٧ان لل٣ّٟ الٟغوسخي ٢هب الؿب٤ في قإن مٗاًحر جمُحز ألام
ً
ْجدضًضا  ،

ٓالِا الخانت. ٓا٫ ؤلاصاعة الٗامت ًٖ ؤم 3ّالبدض ًٖ مُٗاع ًمحز ؤم

ْجإؾِؿا ٖلُّ، ٧ان ٖلى الباخض ال٣ُام بالبدض ًٖ اإلاٗاًحر ال٣ُِٟت التي ظٔغ اٖخماصَا مً ٢بل ال٣ّٟ للخمُحز بُجهما، 

ْاإلاا٫ ْلٗل مً اإلاُٟض ؤن هخُغ١ في َظا الٟٕغ بلى ؤَم اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة مً ٢بل ا ْال٣ًاء للخمُحز بحن اإلاا٫ الٗام  ل٣ّٟ 

ْمُٗاع َبُٗت اإلاا٫ الٗام،  ٓع  ْاؾخٗما٫ الجمِ ْالتي مً ؤبغػَا مُٗاع جسهُو اإلاا٫ الٗام للىٟ٘ الٗام  ْلت،  الخام للض

                                                           
ٓن ع٢م "118اإلااصة )1 ٓن اإلاضوي الُمجي. م بكإن ا2002" لؿىت 14( مً ال٣اه  ل٣اه
ت، لؿىت 2 ٓهُت ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع ّ.107-106، م2018ص/ خمضي ٖلي ٖمغ، )ؾلُت ال٣اضخي ؤلاصاعي(، ؾلؿلت ال٨خب ال٣اه
ٓن ؤلاصاعي( مغظ٘ ؾاب٤، م3 ت الٗامت في ال٣اه ٓوي ٖبض هللا )الىٍٓغ ّ.599 –596ّص/ ٖبض الٛجي بؿُ

ّ
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 ٤ ٓن اإلاٞغ ٓن ؤلاصاعي َٓ ٢اه ْالظي ٌٗخبر مً ؤَم َظٍ اإلاٗاًحر، ألن ال٣اه ٤ الٗام  الٗام، ْمُٗاع الخسهُو لخضمت اإلاٞغ

ْاإلاا٫ الخام  ْال٣ًاء للخمُحز بحن اإلاا٫ الٗام  ْٖلى َظا ألاؾاؽ ؾىٗمل ٖلى ؤؾخٗغى اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة مً ٢بل ال٣ّٟ 

ْلت. ّللض

: مػُاع جسهُو اإلااُ الػام للمىكػت الػامت:
ً
 أوال

ّّٓ(87)ّجُب٣ُّ في هو اإلااصة جسهُو اإلاا٫ الٗام للمىٟٗت الٗامتْظض مُٗاع         ن اإلاضوي الٟغوسخي الظي هو ما مً ال٣اه

ٓن مسههت إلاىٟٗت  ْالتي ج٩ ت الٗامت  خباٍع ْ لؤلشخام الٖا ْلت ؤ الث التي هي للض ْاإلاى٣ ، ال٣ٗاعاث 
ً
 ٖاما

ً
مٗىاٍ ؤهّ ٌٗخبر ماال

ٓػٍغ اإلاسخو. ْ ٢غاع مً ال ٓم ؤ ْ مغؾ ٓن ؤ ْ بم٣خطخى ٢اه ّٖامت بالٟٗل ؤ

ٓمي ٍْإحي مُٗاع جسهُو اإلاا٫ الٗام للمىٟٗت الٗ        ٤ ٖم  ٧ل مٞغ
ً
 ٖاما

ً
 لِظا اإلاُٗاع ٌٗخبر ماال

ً
٣ْْٞا امت في اإلا٣ام ألا٫ْ، 

إلاا ٧اهذ اإلاغا٤ٞ  ٓن ٖلى بيٟاء جل٪ الهٟت ٖلُّ،  ٓمي هو ال٣اه ٤ ٖم ْ ٧ل مٞغ ٓع الىاؽ ؤ مسهو بالٟٗل الؾخٗما٫ ظمِ

ٓالِا  للهالر الٗام بلى ٧ل ؤم
ً
التي حٗخبر الٓؾاثل اإلااصًت التي حؿٗحن بها  الٗامت جدخاط في ؤصائها للخضماث التي ج٣ضمِا جد٣ُ٣ا

٤ الٗام ًجب ؤن ًداٍ ب٩ل  ٢ًْاء ؤن اإلاٞغ ٓاء الٗامت ؤْ الخانت ٣ٞض ٧ان مً اإلاخ٤ٟ ٖلُّ ٣ِٞا  ٖلى مماعؾت وكاَِا ؾ

ٓع. ْمؿخمغة للجمِ ٓعة مىخٓمت  ُٟخّ به ّالًماهاث التي جم٨ىّ مً ؤصاء ْْ

ٓع الىاؽ ؤْ ٧ل ْبم٣خطخى َظا اإلاُٗاع ٌٗخبر في خ٨م اإلا        ٓمي مسهو بالٟٗل الؾخٗما٫ ظمِ ٤ ٖم ا٫ الٗام ٧ل مٞغ

إلاا ٧اهذ اإلاغا٤ٞ الٗامت جدخاط في ؤصائها للخضماث التي ج٣ضمِا  ٓن ٖلى بيٟاء جل٪ الهٟت ٖلُّ،  ٓمي هو ال٣اه ٤ ٖم مٞغ

ٓالِا التي حٗخبر الٓؾاثل اإلااصًت التي حؿٗحن بها ٖلى مم  للهالر الٗام بلى ٧ل ؤم
ً
ْ الخانت جد٣ُ٣ا ٓاء الٗامت ؤ اعؾت وكاَِا ؾ

ٓعة  ُٟخّ به ٤ الٗام ًجب ؤن ًداٍ ب٩ل الًماهاث التي جم٨ىّ مً ؤصاء ْْ ٢ًْاء ؤن اإلاٞغ ٣ٞض ٧ان مً اإلاخ٤ٟ ٖلُّ ٣ِٞا 

ٓع. ْمؿخمغة للجمِ 1ّمىخٓمت 

: مػُاع َبُػت اإلااُ أو مػُاع الخسهُو للجمهىع:
ً
 زاهُا

ٓا        ٓم َظا اإلاُٗاع ٖلى ٨ٞغة ٞد ْجمُحٍز ًٖ اإلاا٫ الخام ًخجؿض في َبُٗت اإلاا٫ ٣ً َا ؤن ألاؾاؽ في جدضًض اإلاا٫ الٗام 

 لِظا اإلاُٗاع ٞةن 
ً
٣ْْٞا ٓن طاجّ،  ْج٩ ٦ٓت مل٨ُت زانت  ٓن ممل ٓا٫ التي ال جهلر بُبُٗتها لخ٩ ٓا٫ الٗامت هي جل٪ ألام ألام

ٓع،  ٓن اإلاا٫ ٚحر ٢ابل للمسههت لالؾخٗما٫ اإلاباقغ للجمِ  بالُبُٗت، خُض ًجب ؤن ٩ً
ً
 ٖاما

ً
مل٨ُت الخانت ل٩ي ًهبذ ماال

ٓهُت زانت  ٓظب اؾخ٣اللِا بإخ٩ام ٢اه  ٌؿخ
ً
ٓا٫ الخانت ازخالٞا ٓا٢٘ ًٖ ألام ْمً خُض ال ٓا٫ الٗامت جسخل٠ بُبُٗتها  ٞاألم

ٓاٖض ال٣ا ْلِظا ٞةجها ال جسً٘ ل٣ ْ الخهٝغ ٞحها مً ظاهب ألاٞغاص  ٓا٫ ال ًم٨ً جمل٨ِا ؤ ْطل٪ ألن َظٍ ألام ٓن الخام، بها  ه

ٓع،  ٓن مسههت الؾخٗما٫ الجمِ ٓا٫ الٗامت هي التي ج٩ ْالخضاث٤ الٗامتٞاألم ْاإلاُاصًً  ّ.ْمً ألامشلت ٖلى طل٪ الُغ١ الٗامت 

ٓن اإلاا٫ الٗام         ٓم اإلاا٫ الٗام خُض ٌكتٍر ؤن ٩ً ٓهّ ٤ًًُ مً مِٟ  للى٣ض ل٩
ً
ْظض الباخض ؤن َظا اإلاُٗاع ٧ان مدال ٢ْض 

ّٓ ْلِـ مى٣  
ً
، ٣ٖاعا

ً
ٓا٫ ال ٓبل َظا اإلاُٗاع بٗضة اهخ٣اصاث جخلخو في ؤن َظا اإلاُٗاع ٤ًًُ بلى خض ٦بحر مً هُا١ ألام ٣ٞض ٢

ال ًسٟى ؤن ٦شحر مً اإلاباوي الٗامت  ٓع بك٩ل مباقغ  ٓم اإلاا٫ الٗام في طل٪ اإلاا٫ الظي ٌؿخٗملّ الجمِ خُض ًدهغ مِٟ

                                                           
ٓوي ٖبض هللا، )1 ٓن ؤلاصاعي(، مغظ٘ ؾاب٤، مص/ ٖبض الٛجي بؿُ ت الٗامت في ال٣اه ّ.597الىٍٓغ
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ال زالٝ في  ٓع بك٩ل مباقغ  ٓمُت ال ٌؿخٗملِا الجمِ ْمً هاخُت ؤزٔغ ٞةن ٢ابلُت اإلاا٫ الٗام للخمل٪  بجها ؤمٓالا ٖامت،الخ٩

ْبهما هي هدُجت إليٟاء نٟت اإلاا٫ الٗام ٖلُّ. 1ّال جغظ٘ بلى َبُٗخّ الخانت، 

ٓن مسهو الؾخٗما٫        ٩ٍْ  ٫ٓ ْمى٣ ْلت مً ٣ٖاع   ألخ٩ام َظا اإلاُٗاع ٌٗخبر في خ٨م اإلاا٫ الٗام ٧ل ما جمل٨ّ الض
ً
ب٣ا َْ

ٓع ؾ ٓم اإلاا٫ الٗام الجمِ ْالخ٣ُ٣ت ؤن َظا الُغح ٣ًهغ مِٟ ٤ الٗام،   لخضمت اإلاٞغ
ً
ٓصا ٓن مغن ٩ٍْ ٓن،  ْ بال٣اه ٓاء بالٟٗل ؤ

ّٖلى اإلاا٫ ٚحر ال٣ابل للخمل٪ مً ٢بل ألاٞغاص.

: مػُاع الخسهُو لخضمت اإلاغاقو الػامت:
ً
 زالشا

ْؤصائه  ما جدخاط في ؤزىاء وكاَِا 
َ
ْما ٓالِا مً اإلا٣غع ؤن اإلاغا٤ٞ الٗامت ص  للمهلخت الٗامت بلى ؤم

ً
ْجد٣ُ٣ا ت بها  ا زضماتها اإلاىَٓ

ٓع  ٓعة مىخٓمت لخضمت ظمِ الٗامت، ٞاإلاغا٤ٞ الٗامت ًجب ؤن جداٍ ب٩ل الًماهاث التي جم٨جها مً ؤصاء زضماجّ به

ْجُب٣ُا ٓا٫  اإلاىخٟٗحن بها،  ٓػ الخىُٟظ ٖلى ألام ْلظل٪ ال ًج ْٖغ٢لتها  ا ًٖ إلابضؤ ٖضم حُُٗل اإلاغا٤ٞ الٗامت  الالػمت لؿحَر

٤ الدجؼ. 2ٍَّغ

٤ الٗام،  ً الؿاب٣حن بغػ َىا٥ مُٗاع زالض َٓ مُٗاع جسهُو اإلاا٫ الٗام لخضمت اإلاٞغ خُض ًٔغ ؤههاع ْبلى ظاهب اإلاُٗاٍع

٤ الٗام، ٓ طل٪ اإلاا٫ اإلاسهو لخضمت اإلاٞغ ٤ الٗام بلى ؤن اإلاا٫ الٗام َ َْم طاتهم ؤههاع مضعؾت اإلاٞغ  ل َظا اإلاُٗاع 
ً
ب٣ا ِظا َْ

 مباقغة 
ً
ٓن مسهها ٩ٍْ ْلت  ٫ٓ مسهو جمل٨ّ الض  ٧ل ٣ٖاع ؤْ مى٣

ً
 ٖاما

ً
ْ اإلاُٗاع ٌٗخبر ماال ٓع بالٟٗل ؤ الؾخٗما٫ الجمِ

٤ الٗام ٓص لخضمت اإلاٞغ ْمغن ٓن  ْجد٤ُ٣ الغبذ هي ّْ 3ْاؾخٛاللّ، بال٣اه ٓظّ لالؾخٛال٫  ٓا٫ الٗامت التي ج ٫ٓ بإن ألام ل٨ً ال٣

ٓا٫ التي تهض ْؤن ألام ٓا٫ زانت  ْمجافي للخ٣ُ٣ت، ِٞىا٥ مً اإلاغا٤ٞ ؤم ْا٢عي  ٓا٫ ٖامت ٚحر  ٝ بلى اإلاىٟٗت الٗامت هي ؤم

عة جد٤ُ٣ ؤعباح. ٓا٫ ٖامت م٘ يْغ 4ّالٗامت التي ًخُلب مجها الخهٝغ في ؤم

ّ
ً
٣ْْٞا لِظا اإلاُٗاع ٌٗخبر ماال ٤ الٗام لخٍٗغ٠ اإلاا٫ الٗام  ت اإلاٞغ ٓن ؤلاصاعي بلى الاؾخٗاهت بىٍٓغ  ٣ٞض اججّ ٣ّٞ ال٣اه

ْاؾخٛاللّ، ٞ ٤ الٗام  ٓن مسهها لخضمت اإلاٞغ ٩ٍْ ْلت  ٫ٓ جمل٨ّ الض  ٧ل ٣ٖاع ؤْ مى٣
ً
ٓهُت التي جد٨م ٖاما ٓاٖض ال٣اه ال٣

 ْ ٓا٫ الخانت ؤ ٓاٖض التي جد٨م ألام ٓلت جخمحز ًٖ جل٪ ال٣ ٓلت ؤْ ٚحر مى٣ ٓاء ٧اهذ ه٣ضًت مى٣ ٓاِٖا ؾ ٓا٫ الٗامت ب٩ل ؤه ألام

ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه ٓا٫ ألاٞغاص، ٞال٣ ٓا٫ الٗامت هي ؤم ٓمُت التي جد٨م ظمُ٘ ألام ْاإلاساػن الخ٩ ْاإلاؼاًضاث  اإلاخٗل٣ت باإلاىا٢هاث 

ْٚحر مإلٝٓ في  ٓوي زام ًخالءم م٘ َبُٗتها  ٓا٫ الٗامت لِا ْي٘ ٢اه ٓالِم، ٞاألم ٓٞت في حٗامل ألاٞغاص م٘ ؤم ٓاٖض ٚحر مإل ٢

٦ٓت لؤلٞغاص. ٓا٫ اإلامل ٓهُت التي جد٨م ألام ٓاٖض ال٣اه 5ّال٣

ٍْ ؤن مُٗاع          بلى ٖضة اٖخباعاث، خُض ًُغح مىخ٣ض
ً
ٓظّ لّ اؾدىاصا  مً الى٣ض اإلا

ً
ٓا٢٘ ؤن َظا اإلاُٗاع لم ٌؿلم ؤًًا ْال

ٓا٫ الٗامت جل٪  ، ِٞٓ ي٤ُ ألهّ ًسغط مً صاثغة ألام ٍْدؿ٘ مً هاخُت ؤزٔغ الخسهُو للمغا٤ٞ الٗامت ٤ًًُ مً هاخُت، 

ّٓع ٓا٫ اإلاسههت لالؾخٗما٫ اإلاباقغ للجمِ ٖٓت لخضمت  ألام ٓجها ٚحر مٓي ْالخضاث٤ الٗامت ال لصخيء بال ل٩ ْاإلاُاصًً  ٧الُغ١ 

                                                           
ٓن ؤلاصاعي(، مغظ٘ ؾاب٤، م1 ت الٗامت في ال٣اه ٓوي ٖبض هللا، )الىٍٓغ  .597 –596ّص/ ٖبض الٛجي بؿُ
ٓن ؤلاصاعي ( اإلاغظ٘ ُٖىّ، م2 ت الٗامت في ال٣اه ٓوي ٖبض هللا ) الىٍٓغ ّ.617ص/ ٖبض الٛجي بؿُ
ٓعي )3 ٓن اإلاضوي( اإلاغظ٘ الؿاب٤، مص/ ٖبض الغػا١ الؿجه ّ.95الٓؾُِ في قغح ال٣اه
ٓن ؤلاصاعي الُمجي(، مغظ٘ ؾاب٤، م4  .321ص/ زالض باظىُض )ال٣اه
ٓن ؤلاصاعي الُمجي(، اإلاغظ٘ ُٖىّ، م5  .321،323ص/ زالض باظىُض )ال٣اه
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ٓا٫ اإلاسههت لخضمت  ٓا٫ الٗامت لجمُ٘ ألام  مً خُض ؤهّ ٌٗتٝر بهٟت ألام
ً
ْاؾٗا ٓن َظا اإلاُٗاع  ٤ ٖام في خحن ٩ً مٞغ

 ؤم جا
ً
ٓاء ؤ٧ان اإلاا٫ مِما ت ؤم ا٢خهاصًت ْؾ ٓاِٖا بصاٍع 1ّّٞ ال٣ُمت.اإلاغا٤ٞ الٗامت ٖلى ازخالٝ ؤه

ً الؿاب٣حن ٦ْىدُجت    ٓظِت للمُٗاٍع اججّ ال٣ّٟ هدٓ ألازظ باإلاُٗاع ألا٫ْ مُٗاع جسهُو اإلاا٫  -َبُُٗت لالهخ٣اصاث اإلا

 ٓ َْ ٓمُت َاإلاا جم جسهُهّ لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت،   بهٟت الٗم
ً
ْالظي بم٣خًاٍ ًٓل اإلاا٫ مدخٟٓا للمىٟٗت الٗامت، 

ٓن اإلاضوي الُمجي ع٢م )118اإلااصة ) جي ٣ٞض ٢غعثاإلاؿل٪ الظي ؾل٨ّ اإلاكٕغ الُم م بإن اإلاا٫ الٗام 2002( لؿىت 14( مً ال٣اه

ْ ٢غاع،  ٓن ؤ ْ بم٣خطخى ٢اه  للمىٟٗت الٗامت بالٟٗل ؤ
ً
ٓن مسهها ٩ٍْ ت الٗامت  خباٍع ْ ألاشخام الٖا ْلت ؤ ٓ ٧ل ما٫ جمل٨ّ الض َ

ال جمل٪ ألاشخام ْالدجؼ ٖلُّ  ٓػ الخهٝغ ُّٞ  ٓػ لؤلشخام الاهخٟإ  َْظا اإلاا٫ ال ًج ٍْج  
ً
لّ بإي ْؾُلت مِما ب٣ى ٖاما

ٓن.  لل٣اه
ً
2ّبّ ُٞما ؤٖض لّ َب٣ا

عة ؤن  ٓعٍٓ( بلى يْغ ٣ت الظي ًخم ُّٞ جسهُو اإلاا٫ للىٟ٘ الٗام، ٣ٞض طَب الٗمُض )َ ٢ْض ازخل٠ ال٣ّٟ في الٍُغ

ٓن جسهُو اإلاا٫ للمىٟٗت الٗامت ب٣غاع مً ؤلاصاعة، في خحن ؤياٝ ال٣ُّٟ )ٞا ٓن ّلحن(٩ً بلى طل٪ ؤن اإلاا٫ الٗام ًجب ؤن ٩ً

ٓلت، ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىّ بؿِ ْجد٣ُ٣ّ اإلاهلخت الٗامت،  ٤ الٗام   لدؿُحر اإلاٞغ
ً
الػما  

ً
ا ٍع ٣ت الخسهُو  3يْغ ْؤًا ٧اهذ ٍَغ

ْاإلاسهو لل ت  ٓ طل٪ اإلاا٫ اإلامل٥ٓ إلخضٔ الجِاث ؤلاصاٍع ْال٣ًاء ٖلى ؤن اإلاا٫ الٗام َ ّمىٟٗت الٗامت.٣ٞض اؾخ٣غ عؤٔ ال٣ّٟ 

 ،
ً
ٓهُت مِمت ظضا  للمٗاًحر ال٣ُِٟت ؾاب٣ت الظ٦غ ًاصي بلى جغجِب هخاثج ٢اه

ً
٣ْٞا ْلت باإلاا٫ الٗام  إلاا ٧ان ْن٠ ما٫ الض

ت  ْما حؿخدبّٗ مً خًغ اؾخسضام َغ١ الخىُٟظ الجبًر ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام،  ْؤبغػَا ٢اٖضة ٖضم ظ ْالتي مً ؤَمِا 

ْطل٪ ٖلى زالٝ  ٓن الخام، في خ٣ّ،  ٤ْٞ ما ًجغي بحن ؤشخام ال٣اه ْلت الظي ًجغي الخٗامل بكإهّ  اإلاا٫ الخام للض

ٓا٫ ؤلاصاعة. ٤ الدجؼ ٖلى ؤم ٓاػ اؾخسضام ٍَغ ٓصها بلى البدض في مضٔ ظ َّْظا ألامغ ٣ً

 اإلاُلب الشاوي

ٓهُت اإلاىٓمت للدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام ٓاٖض ال٣اه ّال٣

٫ّْ ّالٟٕغ ألا

ٓهُت للما٫  ّالٗامالخماًت ال٣اه

ٓجها الٓؾُلت الٟٗالت بُض ؤلاصاعة لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞا ٣ٞض ؤؾبٛذ ٖلحها         ْل٩ ٓا٫ الٗامت مً ؤَمُت  بالىٓغ بلى ما جدملّ ألام

ْٖضم  ٤ الخ٣اصم  ٓاػ جمل٨ِا ًٖ ٍَغ ْٖضم ظ ٓاػ الخهٝغ ٞحها  ْاإلاخمشلت بٗضم ظ ٓهُت الالػمت  ٗاث اإلاضهُت الخماًت ال٣اه الدكَغ

ٓاػ الدجؼ ٖلحها،  ٓا٫ الٗامت بما جًمىخّ مً ههٓم ٣ٖابُت ج٣غع إلاً ظ ٗاث الجؼاثُت ٖلى خماًت ألام ٦ما ؤ٦ضث الدكَغ

                                                           
ٓن ؤلاصاعي( مغظ٘ ؾاب٤، م1 ٓوي ٖبض هللا )ال٣اه ّ.587ص/ ٖبض الٛجي بؿُ

ٓن ع٢م " ( م118ًاإلااصة )2  ٓن اإلاضوي الُمجي. 2002" لؿىت 14ال٣اه  م بكإن ال٣اه
ض ِٞمي  3 ٓ ٍػ ٓن ؤلاصاعي  –ص/مهُٟى ؤب  .580اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  –الٓظحز في ال٣اه
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.
ً
ٓما ٓا٫ الٗامت هي مل٨ُت الكٗب ٖم خضاء ٖلحها ألن ألام ْ الٖا ْ الخل٠ ؤ ب ؤ ٓا٫ الٗامت بالخسٍغ ْجخمشل ؤَم مٓاَغ  1ًخٗغى لؤلم

ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه ٓهُت للما٫ الٗام في ال٣ ّآلاجُت:الخماًت ال٣اه

ٓاػ الخهٝغ باإلاا٫ الٗام: : ٢اٖضة ٖضم ظ
ً
ال ّؤ

ٓاء ازخُاعا         ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام مً الىٓام الٗام طل٪ ؤن الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام ببُّٗ ؾ حٗخبر ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓاػ الخ ْججض ٢اٖضة ٖضم ظ ٤ الدجؼ الخىُٟظي ًخٗاعى م٘ مبضؤ جسهُهّ للىٟ٘ الٗام،  ْ بظباعا ًٖ ٍَغ هٝغ في اإلاا٫ ؤ

ٓعتها ما٫ ٖام مسهو الؾخسضام  ٓاء ٧اهذ ن ا في ٨ٞغة جسهُو اإلاا٫ الٗام للمىٟٗت الٗامت ؾ َغ ْجبًر الٗام ؤؾاؾِا 

٤ الٗام. ْ ما٫ مسهو للمٞغ ٓع ؤ 2ّالجمِ

ٓا٫ الٗامت ب        اث اإلاضهُت ٖلى ألام ٓػ بظغاء الخهٞغ ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام بإهّ ال ًج ما ًاصٔ ْج٣طخى ٢اٖضة ٖضم ظ

ْ الِبت، ٞإن ؤ٢ضمذ ؤلاصاعة ٖلى طل٪ ٞاهّ ًم٨ً اؾترصاص اإلاا٫  ْ الٓنُت ؤ بلى بجهاء جسهُهِا لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت ٧البُ٘ ؤ

ْصْن بم٩اهُت اخخجاط اإلاكتري ب٣ٗض البُ٘. ٓاػ الخهٝغ ُّٞ  ٢ْذ لٗضم ظ 3ّالٗام في ؤي 

ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ ال        ٗام لِؿذ مُل٣ت بط ال ٌكمل الخٓغ ٧ل حٗامل بكإن اإلاا٫ ْٖلى َظا ٞةن ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓابِ اإلا٣غعة  ٣ْٞا للً ْجسهُو زضماجّ للمىٟٗت الٗامت  ٓن مدل جغزُو باالؾخٛال٫ بما ًخٗاعى  الٗام بط ًم٨ً ؤن ٩ً

ٓها في َظا الكإن.  ٢ّاه

 ب       
ً
ال ٓالِا الٗامت ؤن حٗمض ؤ بذ الخهٝغ في ؤم لى بجهاء نٟتها بةجهاء جسهُهِا للمىٟٗت ٍْخٗحن ٖلى ؤلاصاعة بطا هي ٚع

ٓا٫ للمىٟٗت  ٓم ؤْ بالٟٗل، ؤْ باهتهاء الٛغى الظي مً اظلّ زههذ جل٪ ألام ٓن ؤْ مغؾ ٍْخم طل٪ بم٣خطخى ٢اه الٗامت، 

ٓػ الخهٝغ ٞحها. ٚحر ؤن ٢اٖضة اإلاى٘ مً  ٓا٫ زانت لئلصاعة ُٞج ٓا٫ الٗامت بلى ؤم ٫ٓ ألام الٗامت، ٟٞي َظٍ الخالت جخد

ٓالِا الخهّغ ْلت ؤن جخهٝغ في ؤم ٓػ للض ٓن الٗام، بط ًج ٓا٫ الٗامت في صاثغة ال٣اه اث التي ج٣٘ ٖلى ألام ٝ ال جىُب٤ ٖلى الخهٞغ

ّٔ ْٖامت ؤزغ ت  ْ اإلااؾؿاث الٗامت الن َظا الاهخ٣ا٫ ال ًازغ في الهٟت الٗامت ّالٗامت ٞخى٣لِا ألشخام اٖخباٍع ٧اإلاداٞٓاث ؤ

ّّّللما٫.

 ٦ما ؤن َظٍ ال٣اٖضة  ّّّ
ً
 زانا

ً
 اؾخٗماال

ً
ال جمى٘ مً بم٩اهُت اجٟا١ ؤلاصاعة م٘ ؤخض ألاٞغاص ٖلى اؾخٗما٫ اإلاا٫ الٗام ما٢خا

بترزُو ؤْ ٣ٖض ٦ما َٓ الخا٫ في ٣ٖض التزام اإلاغا٤ٞ الٗامت ْفي َظٍ الخالت حؿخمغ خماًت اإلاا٫ الٗام ٖلى اٖخباع ؤن 

 الخ٤
ً
ْجمل٪ ؤلاصاعة صاثما في سخب الترزُو ؤْ ٞسخ ال٣ٗض إلا٣خًُاث اإلاهلخت الٗامت،  الخهٝغ ُّٞ طْ َبُٗت ما٢خت، 

 لخٗل٤ طل٪ 
ً
 مُل٣ا

ً
ِا في اإلاا٫ الٗام بُالن َظا الخهٝغ بُالها ْجهٞغ  ٞاهّ ًترجب ٖلى مسالٟت ؤلاصاعة َظٍ ال٣اٖضة 

ً
ْؤزحرا

ٓػ ل٩ل طي مهلخت ؤن ًخمؿ٪ بّ. ٍْج ّبالىٓام الٗام 

                                                           
ٖٓاث الجامُٗت، الُبٗت الشاهُت، ؤلاؾ٨ىضّع 1 ْال٣ّٟ اإلا٣اعن( صاع اإلاُب ٓن اإلاهغي  ؼ قُدا )اإلاا٫ الٗام في ال٣اه م، 2001ٍت، ص/ ببغاَُم ٖبض الٍٗؼ

 . 36م
ٓن ؤلاصاعي الُمجي( مغظ٘ ؾاب٤،ص/ ؤخمض ٖبض الغخمً قٝغ الضًً )2 ّ.273م الٓظحز في ال٣اه
ٓن ؤلاصاعي(، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3  .516ص/ ؾلُمان الُماْي )الٓظحز في ال٣اه
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ٕٓ اإلاا٫ ْمً زال٫ ما ج٣ضم ًدبحن للباخض ؤن ا        َْٓ زً ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام  غ ٢اٖضة ٖضم ظ ٓص مً ج٣ٍغ إلا٣ه

ٓن مً م٣خًاَا ه٣ل مل٨ُت اإلاا٫ الٗام مً طمت ؤلاصاعة بلى طمت  ْالتي ٩ً ٓن اإلاضوي،  اث الُٗيُت التي ًىٓمِا ال٣اه الٗام للخهٞغ

ٓظّ ٖام. ٓن الخام ب ْ ؤشخام ال٣اه ّألاٞغاص ؤ

ٓن اإلاضوي الٟغوسخي في بضاًت ْفي )ٞغوؿا( حٗض َظٍ ال        ْال٣ًاء بط لم ًغص بها هو ال٣اه  مً نى٘ ال٣ّٟ 
ً
٣اٖضة ؤؾاؾا

 ٚحر مباقغ، خُض جم الاؾدىاص بلُّ في اإلااصة )
ً
ُٗا  حكَغ

ً
ْظض لِا ؾىضا ْل٨ً  ٓن اإلاضوي التي جًمىذ ٖباعة 538ألامغ،  ( مً ال٣اه

٦ْظل٪ ما هو ٖل ٓا٫ الٗامت ٚحر ال٣ابلت للخمل٪ الخام،  ٓا٫ 1598، 1128ُّ في اإلااصجحن )ألام ( مً خهغ الخٗامل في ألام

ٓا٫ الضازلت يمً الىُا١ الخجاعي. 1ّّالٗامت ٖلى جل٪ ألام

ْلت الهاصع في الٗام         ْمحن الض  في ج٣ىحن ص
ً
م، ٢ْ1957ض ْل َظا ألامغ ٖلى طل٪ الخا٫ ختى جضزل اإلاكٕغ الٟغوسخي خضًشا

ْ ال٦دؿابها بالخ٣اصم(،( مىّ ٖلى آلا52ْالظي هو في اإلااصة ) ٓن ٚحر ٢ابلت للخهٝغ ؤ ْمحن الٗام ج٩ ٓا٫ الض بِىما ٢غع 2حي: "ؤم

ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام  ٓح مً زال٫ هو اإلااصة ) –نغاخت  –اإلاكٕغ اإلاهغي ٖضم ظ ٓن 87ٍْبضْ طل٪ بٓي ( مً ال٣اه

ٓػ  ٓا٫ ال ًج ْ جمل٨ِا بالخ٣اصم ".اإلاضوي الخالي التي جىو في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى ؤن " َظٍ ألام ْ الدجؼ ٖلحها ؤ 3ّالخهٝغ ٞحها ؤ

غ َظٍ         ْطل٪ مً ًِٓغ مً زال٫ ج٣ٍغ ْاإلاهغي  ٠٢ٓ اإلاكٕغ الُمجي ٣ٞض طَب بلى ما طَب بلُّ اإلاكٕغ الٟغوسخي  ؤما ًٖ م

دت في هو اإلااصة ) ٓعة نٍغ ٓن اإلاضوي الخالي بط ههذ ٖلى ؤن آلاحي: "...ٞاإلاا118٫ال٣اٖضة به ٓػ  ( مً ال٣اه الٗام ال ًج

."....
ً
ال جمل٪ ألاشخام لّ بإي ْؾُلت مِما ب٣ي ٖاما ْ الدجؼ ٖلُّ  4ّالخهٝغ ُّٞ ؤ

ْاضخت         ٓعة  ْهي )ٞغوؿا( ْ)مهغ( ْ)الُمً( جا٦ض به ٗاث في الض٫ْ اإلا٣اعهت الشالر،  ٍِْٓغ مما ج٣ضم ؤن الدكَغ

ْطل٪ بما  ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام،  دت ٖلى ٢اٖضة ٖضم ظ ْجسهُهّ للمىٟٗت الٗامت. ْنٍغ ٨ًّٟل خماًخّ 

اث اإلاضهُت الخابٗت         ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام في ؤن َظٍ ال٣اٖضة حؿغي ٖلى الخهٞغ ٍْخدضص هُا١ ٢اٖضة ٖضم ظ

ْ ؤلاًهاء ْ َبتها ؤ ٓا٫ الٗامت ؤ ط اإلاا٫ مً طمت الصخو الٗام اإلاال٪ لّ ٦بُ٘ ألام ٓن الخام، التي ًترجب ٖلحها زْغ ْ  لل٣اه بها ؤ

اث اإلاضهُت جاصي بلى ٖضم جد٤ُ٣ الٛغى الظي مً ؤظلّ زهو اإلاا٫ الٗام، اإلاخمشل في اإلاىٟٗت  ا، ألن َظٍ الخهٞغ جإظحَر

5ّالٗامت.

بُٗت         ال جدىافى َْ ت التي جخالءم م٘ َبُٗت اإلاا٫ الٗام  اث ؤلاصاٍع ْل٨ً الخ٣ُ٣ت بن َظٍ ال٣اٖضة ال حؿغي ٖلى الخهٞغ

ت اإلاباصالث التي جخم جسهُهّ للمىٟٗت  اث ؤلاصاٍع ْمً َظٍ الخهٞغ ٓن الٗام  ت جسً٘ لل٣اه اث ؤلاصاٍع َْظٍ الخهٞغ الٗامت 

ْ الُِئاث  ْ اإلاضن ؤ ٓالِا الٗامت للمداٞٓاث ؤ ْلت ًٖ ظؼء مً ؤم ٓا٫ ٦خىاػ٫ الض ت الٗامت بكإن َظٍ ألام بحن ألشخام ؤلاصاٍع

                                                           
٤ُ مدمض ؾالم )الخماًت الجىاثُت للما٫ الٗام( مغظ٘ ؾاب٤، م  1  .79ص/ ٞع
ٓا٫ الٗامت(، مغظ٘ ؾاب٤، م ص/ ببغاَُم ٖبض ا 2 ؼ قُدا )ألام ّ.562لٍٗؼ
ٓا٫ الٗامت(، اإلاغظ٘ ُٖىّ، م  3 ؼ قُدا )ألام ّ.562ص/ ببغاَُم ٖبض الٍٗؼ
ٓن ع٢م "( 118ؤهٓغ هو اإلااصة ) 4 ٓن اإلاضوي الُمجي.2002" لؿىت 14مً ال٣اه ّم بكإن ال٣اه
َٓاب ٖبض ال٣ضْؽ الٓقلي )الغ٢ابت الٗلُا ٖلى اإلاا٫  5 ٓم ص/ ٖبض ال ٓعاٍ م٣ضمت ل٩لُت الٗل الٗام في الُمً ْؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة(، عؾالت ص٦خ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت، ظامٗت مدمض الخامـ، الغباٍ  ّ.23م، م 2005 –م 2004اإلاٛغب لؿىت -ال٣اه
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َْ ْهّ  ْ مً ص ٓن َظٍ اإلاباصلت بم٣ابل ؤ ٢ْض ج٩ ظٍ اإلاباصالث ًترجب ٖلحها اهخ٣ا٫ اإلاا٫ الٗام مً طمت شخو بصاعي بلى الٗامت 

ٓا٫ للىٟ٘ الٗام. ْجسهُو جل٪ ألام َْظٍ اإلاباصلت ظاثؼة باليؿبت بلى اإلاا٫ الٗام، ألجها ال جخٗاعى  1ّؤزغ 

ا ؤلاصاعة لؤلٞغاص باؾخٗمال        ٓا٫ الٗامت الترازُو التي جهضَع ت ٖلى ألام اث ؤلاصاٍع ْ ْمً الخهٞغ  ؤ
ً
 زانا

ً
ّ اؾخٗماال

ْاعي اإلاهلخت  ٤ْٞ ص ْجدخٟٔ ؤلاصاعة بؿلُتها بةلٛائها ؤْ حٗضًلِا ٖلى  ٓص امخُاػ قٛل اإلاا٫ الٗام  ت ؤْ ٣ٖ ٓص ؤلاصاٍع ال٣ٗ

ْام  2الٗامت، ٓعة بط ؤن َظٍ ألازحرة جدؿم بُاب٘ الض اث اإلاضهُت اإلادٓ ت ًٖ الخهٞغ اث ؤلاصاٍع ْل٨ً الظي ًمحز الخهٞغ

َْظا  ْلى ٞةجها ما٢خت ْالاؾخمغاع  اث ألا ٢ْذ ب٨ٗـ الخهٞغ ْالخبضًل في ٧ل  بظاجّ ًىافي ٢اٖضة ٢ابلُت اإلاغا٤ٞ الٗامت للخُٛحر 

٢ْذ بطا ما عؤث ؤجها حٗغ٢ل جسهُو اإلاا٫ للىٟ٘ الٗام. 3ّجمل٪ الؿلُت الٗامت ٞسخِا في ؤي 

ْاإلاى        ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام ٖلى ال٣ٗاعاث  ٓا٫ الٗامت حكمل ٦ْظل٪ حؿغي ٢اٖضة ٖضم ظ ٓاء، ألن ألام الث ٖلى الؿ ٣

الث  ْاإلاى٣   –ال٣ٗاعاث 
ً
الث بط ظاء ُّٞ اإلاا٫ الٗام  –٦ما بِىا ؾاب٣ا ْاإلاى٣ ٓوي اإلاضوي لم ًٟغ١ بحن ال٣ٗاعاث  ْؤن الىو ال٣اه

ت الٗامت خباٍع ْ ألاشخام الٖا ْلت ؤ ٓ ما جمل٨ّ الض ٓن اإلاهغي ٧ان ؤ٦ثر نغاخت في طل٪ ٖى 4َ ( 87ضما هو في اإلااصة )بِىما ال٣اه

ت الٗامت. خباٍع ْلت ْألاشخام الٖا الث التي للض ْاإلاى٣  ٖامت ال٣ٗاعاث 
ً
ٓن اإلاضوي اإلاهغي حٗخبر ؤمٓالا  5مً ال٣اه

ْبهما هي ٢اٖضة وؿبُت ألن جُب٣ُِا  ٓاػ الخهٝغ لِؿذ ٢اٖضة مُل٣ت،  ٓا٢٘ وؿخسلو َىا بلى ؤن ٢اٖضة ٖضم ظ ْفي ال

ّٓ ٢ٓٝٓ َُلت ٞترة جسهُو ألام ٓا٫ نٟتها م ٓع اهخٟذ َظٍ ألام ا٫ الٗامت للمىٟٗت الٗامت ٞةطا ما اهخهى الخسهُو اإلاظ٧

ْظاػ لئلصاعة الخهٝغ ٞحها بٗض طل٪. ٓا٫ زانت  ٓلذ بلى ؤم ْجد  الٗامت 

ٓاػ جمل٪ اإلاا٫ الٗام بالخ٣اصم. : ٢اٖضة ٖضم ظ
ً
ّزاهُا

ٓا٫ الٗامت هي ٢اٖضة ٖضم ٢ابلُت ألّا ٓاٖض اإلا٣غعة لخماًت ألام ٓا٫ الٗامت للخمل٪ بٓي٘ الُض بمطخي اإلاضة مً ال٣ م

ْلٗل ؤبغػ ألامشلت ٖلى طل٪ مدالث الٗباصة  ٍٓلت،  ٓا٫ الٗامت بٓي٘ الُض بمطخي اإلاضة الُ ٓػ جمل٪ ألام ٍٓلت، ٞال ًج الُ

ٓإع بٓي٘ الُض ْالك ٦ْظل٪ ال ًم٨ً جمل٪ الُغ٢اث   ألخ٩ام َظٍ ال٣اٖضة، 
ً
٣ت َب٣ا ْالتي ال جمل٪ بهظٍ الٍُغ  ْملخ٣اتها 

ْجمل٨ّ بالخ٣اصم ٖلحها ٓاػ ْي٘ الُض ٖلى اإلاا٫ الٗام  ٓاػ جمل٪ اإلاا٫ الٗام بالخ٣اصم ًٖ ، خُض ج٣خطخي ٢اٖضة ٖضم ظ ٖضم ظ

 الؾخمغاع جسهُو اإلاا٫ الٗام للمىٟٗت الٗامت.
ً
ْطل٪ يماها ٤ ْي٘ الُض ٦ما ًدضر في اإلاا٫ الخام،  ٍَّغ

ٓع ألازٔغ ( مً ال٣ا118َْظا ما ؤ٦ضٍ اإلاكٕغ الُمجي في اإلااصة ) ْلىٟـ الٗلت ًمخض اإلاى٘ لِكمل اله ٓن اإلاضوي الُمجي،  ه

ٓن اإلاضوي ال٦دؿاب مل٨ُت  ٞت في ال٣اه ٫ٓ ؾىض اإلال٨ُت اإلاْٗغ في ا٦دؿاب اإلال٨ُت ٞال ًم٨ً الاخخجاط ب٣اٖضة الخُاػة في اإلاى٣

٦ْظل٪ ال حؿٔغ ٢اٖضة الالخها١ ال٦دؿاب مل٨ُت اإلاا٫ الٗام ٞال ًم٨ً الث ؤلاصاعة،  الاخخجاط بإن ما٫ ؤلاصاعة ؤ٢ل ٢ُمت  مى٣

مً اإلاا٫ الظي الخه٤ بّ لُإزظ خ٨مّ، ألن ال٣اٖضة في َظا اإلاجا٫ ؤن اإلاا٫ الخام ًدب٘ اإلاا٫ الٗام ٖىض خضْر الالخها١ 

                                                           
ض )خماًت اإلاا٫ الٗام(، مغظ٘ ؾاب٤، م1 ٓ ٍػ ّ.170ص/ مدمض ٖبض اإلاجُض ؤب
ٓن، ظامٗت الجؼاثغ، لؿىت  ص/ ؾُٗض ٖبض الغػا2١ ٓعاٍ )ؾلُت ؤلاصاعة الجؼاثُت في ؤزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي(، ٧لُت بً ٨ٖى ، عؾالت الض٦خ بازبحٍر

ْ ٦ظا عؾالت اإلااظؿخحر ؾُٗض ٖبض الغػا١ بازبحٍر ) الخهاثو الاؾخصىاثُت لل٣ٗض ؤلاصاعي(، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت ٖضن، لؿىت 2008 ّ.  2000م 
3 ٠ ٤، لؿىت ص/ مدمض قٍغ ٓهُت، الؼ٢اٍػ ٓا٫ ْألاقُاء( م٨خبت هجم ال٣اه ّ.  147م، م 2001ٖبض الغخمً )مل٨ُت ألام
ٓن الُمجي ع٢م )  118عاظ٘ اإلااصة )4 ّم. 2002( لؿىت  14( مً ال٣اه
ٓن اإلاضوي اإلاهغي ع٢م )  1( ال٣ٟغة )  87عاظ٘ اإلااصة ) 5 ٓن ع٢م )  1948( لؿىت  131( مً ال٣اه  م.1954( لؿىت  331م اإلاٗضلت بال٣اه
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ٓ الكإن في ال٣اٖضجحن الؿاب٣خحن ٌؿٔغ اإلاى٘ في َظٍ ال٣اٖضة ٖلى ألّا 1ألن اإلاا٫ الٗام ال ًم٨ً جمل٨ّ بالخ٣اصم، ٓا٫ ٦ْما َ م

ٓح هو اإلاكٕغ في َظا الخهٓم. ٓا٫ الخانت لئلصاعة لٓي ّالٗامت ْألام

ْماصٔ طل٪ ؤهّ ال  ْ ب٣هض خُاػجّ  ٓاء ب٣هض جمل٨ّ ؤ ٓػ ْي٘ الُض ٖلى اإلاا٫ الٗام ؾ ْبم٣خطخى َظٍ ال٣اٖضة ال ًج

ْجخ٤ٟ َظٍ ال٣اٖضة ٖت للما٫ الٗام،  ٓػ الضٞ٘ بالخ٣اصم اإلا٨ؿب لخماًت الخُاػة الٛحر اإلاكْغ ْمبضؤ  ًج م٘ الىٓام الٗام 

ّجسهُو اإلاا٫ الٗام للمىٟٗت الٗامت.

: ناغضة غضم حىاػ الحجؼ غلى اإلااُ الػام: 
ً
 زالشا

ٓهُت          مً ٖىانغ الخماًت ال٣اه
ً
 مِما

ً
ٓن ٖىهغا ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام هي ال٣اٖضة الشالشت التي ج٩ حٗخبر ٢اٖضة ٖضم ظ

ّٓن ٓا٫ الٗامت اإلا٣غعة في ال٣اه ٓاػ جمل٨ّ  لؤلم ٢ْاٖضة ٖضم ظ ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام،  اإلاضوي مشلِا مشل ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓاػ  ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام هي الىدُجت اإلاى٣ُُت لل٣اٖضجحن الؿاب٣خحن، ٞةطا ٧اهذ ٢اٖضة ٖضم ظ بالخ٣اصم، ٣ٞاٖضة ٖضم ظ

ّْ  بالخالي ؤن الخهٝغ جدمي اإلاا٫ الٗام بالخ٣اصم جمى٘ اهخ٣ا٫ مل٨ُخّ بُغ١ الٛهب 
ً
ْي٘ الُض مً الٛحر، ٞةهّ ًهبذ الػما

ْما ًدبّٗ مً جىُٟظ ظبري ًاصي بلى طاث  ٓن اإلاغاٞٗاث ٖلى اإلاا٫ الٗام، ألن الدجؼ   ل٣اه
ً
ْالخىُٟظ الجبري َب٣ا ًمخى٘ الدجؼ 

ْهي اهخ٣ا٫ مل٨ُت اإلاا٫ الٗام اإلاسهو للمىٟٗت الٗامت بلى الٛحر. ّالىدُجت الًاعة الؿاب٣ت 

ٓػ خُ        ٓاػ الخهٝغ باإلاا٫ الٗام، خُض ال ًج  ل٣اٖضة ٖضم ظ
ً
ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام امخضاصا ض حك٩ل ٢اٖضة ٖضم ظ

 لّ، لخٗاعى طل٪ م٘ ٨ٞغة 
ً
ٓػ ٖلى اإلاا٫ يماها ٓٞاء بالضًً اإلاذج  هدُجت للدجؼ ٖلُّ ال٢خًاء ال

ً
بُ٘ اإلاا٫ الٗام ظبرا

ّجسهُو اإلاا٫ الٗام للمىٟٗت الٗامت.

ْ جغجِب خ١ٓ٣ ُٖيُت جبُٗت ٍْتّر        ٓػ بوكاء ؤ ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام هدُجت مِمت هي ؤهّ ال ًج جب ٖلى ٢اٖضة ٖضم ظ

 ً ٓػ جغجِب َع ْمً زم ال ًج ت الٗامت،  خباٍع ا مً ألاشخام الٖا ْٚحَر ْلت  ٓن التي حكٛل طمت الض ٖلى اإلاا٫ الٗام لًمان الضً

ْ ازخهام ٖلى اإلاا٫ الٗ ْ خ٤ امخُاػ ؤ ْخ٨مت طل٪ ؤن َظٍ الخ١ٓ٣ الُٗيُت الخبُٗت خُاػي ؤ ْجل٪ هي الخ١ٓ٣ الُٗيُت (  ام ) 

ْا٢خًاء ناخب الخ٤ الُٗجي الخبعي خ٣ّ مً زمً اإلاا٫ باألًٞلُت  ٓٞاء بالضًً بلى البُ٘ الجبري للما٫  جاصي في خالت ٖضم ال

إلاا ٧اهذ جل٪ الىدُجت جخمشل في بم٩اهُت البُ ٘ الجبري للما٫ بالخ٤ الُٗجي الخبعي ٞلظل٪ ٖلى ٚحٍر مً الضاثىحن الٗاصًحن 

غ مشل جل٪ الخ١ٓ٣ ٖلى اإلاا٫ الٗام. ْج٣ٍغ ًّمخى٘ بوكاء 

ٓا٫ الٗامت          مً ٖىانغ الخماًت اإلاضهُت لؤلم
ً
 َاما

ً
ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام حٗض ٖىهغا ْلظل٪ ٧اهذ ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓاػ ال ٓن اإلاضوي بلى ظاهب ٢اٖضة ٖضم ظ ٓاػ جمل٨ّ بالخ٣اصم، ٞظمت اإلا٣غعة في ال٣اه ٢ْاٖضة ٖضم ظ خهٝغ في اإلاا٫ الٗام، 

ٓاػ جغجِب ؤًت خ١ٓ٣  ٍْخٟٕغ مً طل٪ ٖضم ظ ٓجها،  ٓالِا لًمان بًٟائها بضً ْبالخالي ال مدل للدجؼ ٖلى ؤم ْلت ؤمغ مٟترى،  الض

 إلاا ًترجب ٖلى طل٪ مً حُٗ
ً
ْطل٪ هٓغا ْ خ٤ امخُاػ،  ً، ؤ ْخؿً ُٖيُّ جبُٗت ٖلى اإلاا٫ الٗام ٧الَغ ُل لؿحر اإلاغا٤ٞ الٗامت 

                                                           
ٓن ؤلاصاعي( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1 ٓوى )ال٣اه ٓن ؤلاصاعي(،605ص/ ٖبض الٛجى بؿُ َٓاب )ال٣اه ٗذ ٖبض ال ْص/ مدمض ٞع ، 276اإلاغظ٘ الؿاب٤، م ّ، 

ٓن ؤلاصاعي( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   .626ْص/ مدمض ٞااص ٖبض الباؾِ )ال٣اه
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ْبقبإ الخاظاث الٗامت، ْ  1ؤصائها للخضماث  ْلت ؤ ٦ٓت للض ٓا٫ الخانت اإلامل ْألانل ؤن ال حؿٔغ َظٍ ال٣اٖضة ٖلى ألام

ٍٓت الٗامت ّ.ألاشخام اإلاٗى

 ٞمماعؾت       
ً
ٓا٫ ؤلاصاعة مً َبُٗت اليكاٍ الظي جماعؾّ ؤلاصاعة ؤنال ٓاػ الدجؼ ٖلى ؤم ؤلاصاعة لليكاٍ  ْجإحي ٨ٞغة ظ

ت، ٞاليكاٍ الخام ٚحر مسهو  ُٟت ؤلاصاٍع ٖٓاث الْٓ ٓن الخام ال ًضزل يمً مٓي ٓاٖض ال٣اه ٓم ب٣ الخام اإلاد٩

ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن  ٓعة مباقغة لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت، خُض جِٓغ ؤلاصاعة ُّٞ ٧اإلاال٪ الظي ًضًغ ؤمال٦ّ الخانت،  به

َْكتري ٦ؿاثغ ألاٞغاص الٗاصًحن، ٞةن ؤلاصاعة بطا مضث وكاَِا بلى اإلاجااّل  ًبُ٘ 
ً
الَا ألاٞغاص ٖاصة بٓنِٟا جاظغا ث التي ًخ

ْلت.  ٦ٓت للض ْالخانت اإلامل ٓا٫ الٗامت  ْاخض ًد٨م ألام ٓوي  ٓص هٓام ٢اه ْظ ّاإلاىُل٤ الؿلُم ٣ًخطخي 

ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام بٗضة زهاثو، لٗل ؤَمِا ؤن ٢اٖضة ٖضم        ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام  ْجخمحز ٢اٖضة ٖضم ظ ظ

ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام بخضٔ ٖىانغ الخماًت اإلاضهُت  ت لخماًت اإلاا٫ الٗام، خُض حك٩ل ٢اٖضة ٖضم ظ ٍع ٢اٖضة يْغ

ٓاػ جمل٨ّ بالخ٣اصم. ٢ْاٖضة ٖضم ظ ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام،  ٓن اإلاضوي مشل ٢اٖضة ٖضم ظ ٓا٫ الٗامت اإلا٣غعة في ال٣اه ّلؤلم

ٓٞاء بد١ٓ٣ الضاثً         ٓن ؤهّ ؾُاصي بلى الخىُٟظ الجبري ٖلى اإلاا٫ لل ٓم الدجؼ في ال٣اه ْبطا ٧ان مً م٣خًُاث مِٟ

َْٓ ألامغ الظي ٢ض ًدؿبب في ٦شحر مً ألاخُان بٗغ٢لت وكاٍ  الخاظؼ، ٞةن َظا مٗىاٍ اهخ٣ا٫ اإلاا٫ الٗام بلى طمت اإلاكتري، 

ْتهضص اإلاىٟٗت الٗامت التي ز ْحُٗل  هو لِا اإلاا٫ الٗام، ٞدماًت جل٪ اإلاىٟٗت الٗامت هي باؾخمغاع جل٪ الخ٨مت التي ؤلاصاعة 

ٓاػ جمل٨ّ بالخ٣اصم. ْٖضم ظ ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام،  ْالتي جاؾـ ل٣اٖضة ٖضم ظ ٓاػ الدجؼ  ّحؿدىض بلحها ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام هي         ْظض الباخض ؤن ٢اٖضة ٖضم ظ هدُجت لل٣اٖضجحن الؿاب٣خحن ٞةطا ٧اهذ ْٖىض حٗم٣ىا 

ْْي٘ الُض مً الٛحر ٞةهّ ًهبذ  ٓاػ الخهٝغ جدمي اإلاا٫ الٗام بالخ٣اصم جمى٘ اهخ٣ا٫ مل٨ُخّ بُغ١ الٛهب  ٢اٖضة ٖضم ظ

ْما ًدبّٗ مً جىُٟ ٓن اإلاغاٞٗاث ٖلى اإلاا٫ الٗام، ألن الدجؼ   ل٣اه
ً
ْالخىُٟظ الجبري َب٣ا  بالخالي ؤن ًمخى٘ الدجؼ 

ً
ظ ظبري الػما

ْهي اهخ٣ا٫ مل٨ُت اإلاا٫ الٗام اإلاسهو للمىٟٗت الٗامت بلى الٛحر. ًّاصي بلى طاث الىدُجت الًاعة الؿاب٣ت 

                                                           
اث ًخجؿض ألاؾاؽ الىٓغي إلابضؤ خٓغ اؾخسضام الُغ١ الّا1 ٖٓت مً الىٍٓغ ٓن اإلاغاٞٗاث للخىُٟظ الجبري يض ؤلاصاعة في مجم ٖخُاصًت اإلا٣غعة في ٢اه

ْالكٝغ ىت الِؿاع  ت ٢ٍغ ْالتي مً ؤبغػَا؛ هٍٓغ ت يض ؤلاصاعة التي جمى٘  الٗلمُت طاث الٗال٢ت  ْالتي ج٣خطخي ؤهّ في خالت اوٗضمذ َغ١ الخىُٟظ الجبًر

ٓالِا الٗامت ٞؤلجها ج حر( مً الدجؼ ٖلى ؤم َْٗبر ًٖ طل٪ )الٍٞغ ٓهّ ٌٗخبر صاثما مليء الظمت  ْل٩ ٠ الظي ًٟي بالتزاماجّ اإلاالُت  ٓن٠ بالغظل الكٍغ

ْمٓؾغة ٦ما اهّ ًج ِٟا ملُئت الظمت  ْلت بد٨م حٍٗغ ٓن بداظت ؤنال الؾخسضام َغ١ الخىُٟظ يضَا َاإلاا ان الض ْلت لً ٩ً ٓلّ "بن صاثً الض ب ب٣

ّْ ت الؿاب٣ت ظاءثالىٓغ بلحها صاثما ٦غظل قٍغ٠،  ّْ بلى ظاهب الىٍٓغ ت الٟهل بحن ال٣اضخي ْؤلاصاعة،  تهٍٓغ ًخلخو في ؤن  م٣خطخى َظٍ الىٍٓغ

ْمً جم ال  ٓمُت للؿِغ ٖلى خاظُاث اإلاغا٤ٞ الٗامت  ٓاٖض اإلاداؾبت الٗم ٤ ٢ ٓػ ؤلاصاعة ْخضَا هي اإلاىٍٓ بها اؾخسضام الى٣ٟاث الٗامت ًٖ ٍَغ ًج

ْامغ ألًت ظِت ٢ًاثُت ؤن جهضع ؤمغا بال ت ججض ؾىضَا في مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث التي ًمى٘ بمٓظبها بنضاع ؤ ْؤن َظٍ الىٍٓغ ضٞ٘ لئلصاعة 

ّْ ٓم يضٍ  ٓ اإلاد٩ ت ال٣اثم ٖلى الخىُٟظ َ خحن الؿاب٣خحن ظاءث هٍٓغ ْباإلياٞت بلى الىٍٓغ ؤن ؤلاصاعة هي هٟؿِا الؿلُت الخىُٟظًت  م٣خًاَالئلصاعة، 

ٓ ج٣ضًم ا ٓاٖض ْازخهانِا ألاؾاسخي َ ٓاؾُت ٢ ت ب ا ٖلى جىُٟظ ألاخ٩ام ؤلاصاٍع ْمً زم ال ًم٨ً بظباَع ٓة  إلاؿاٖضة لخىُٟظ ألاخ٩ام باؾخٗما٫ ال٣

ت ازخالٝ الهُٛت الخىُٟظًت  اث الؿاب٣ت ْظضث هٍٓغ ْبلى ظاهب الىٍٓغ ْمباقغة بظغاءاث الدجؼ يضَا،  خا٫ْ بٌٗ ال٣ّٟ  خُضالخىُٟظ الجبري 

غ مبضؤ خًغ َغ١ الخىُٟظ  الج ْالتي ال جبًر ٓعة الخىُٟظًت للخ٨م ؤلاصاعي   بلى الهُٛت التي جِٓغ بها اله
ً
بري يض ؤلاصاعة بما ٞحها الدجؼ اؾدىاصا

٤ ْؾاثل الخىُٟظ الجبري ٦ما َٓ الخا٫ باليؿبت  ْالتي ال جخًمً ألامغ بالخىُٟظ ًٖ ٍَغ ٓص الؿىض الخىُٟظي ْصخخّ  جدمل ؾٔٓ الخإ٦ُض بٓظ

ٓاظِت ؤش ت لؤلخ٩ام الهاصعة في م ض مً الخٟهُل عاظ٘ ص/ مدمض ؾُٗض اللُثي )امخىإ ؤلاصاعة ًٖ جىُٟظ ألاخ٩ام ؤلاصاٍع ٓن الخام.. إلاٍؼ خام ال٣اه

ّ.146-142الهاصعة يضَا(، مغظ٘ ؾاب٤، م
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ٓػ         ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام هدُجت َامت هي ؤهّ ال ًج ٦ْظل٪ مً زهاثو َظٍ ال٣اٖضة ؤهّ ًترجب ٖلى ٢اٖضة ٖضم ظ

ْ جغجِب خ١ٓ٣ ُٖيُت جبُٗت ٖلى اإلاا ت بوكاء ؤ خباٍع ا مً ألاشخام الٖا ْٚحَر ْلت  ٓن التي حكٛل طمت الض ٫ الٗام لًمان الضً

ْلٗل  ْجل٪ هي الخ١ٓ٣ الُٗيُت (  ً خُاػي ؤْ خ٤ امخُاػ ؤْ ازخهام ٖلى اإلاا٫ الٗام )  ٓػ جغجِب َع ْمً زم ال ًج الٗامت 

ٓٞاء بالضًً ب ْا٢خًاء ناخب الخ٨مت مً طل٪ ؤن َظٍ الخ١ٓ٣ الُٗيُت الخبُٗت جاصي في خالت ٖضم ال لى البُ٘ الجبري للما٫ 

ٓاٖض   لل٣
ً
إلاا ٧اهذ جل٪ الىدُجت َب٣ا الخ٤ الُٗجي الخبعي خ٣ّ مً زمً اإلاا٫ باألًٞلُت ٖلى ٚحٍر مً الضاثىحن الٗاصًحن، 

ْلظل٪ ظاءث مؿإلت مى٘ بوكاء غ  الٗامت في الخىُٟظ الجبري جخمشل في بم٩اهُت البُ٘ الجبري للما٫ بالخ٤ الُٗجي الخبعي،  ْ ج٣ٍغ ؤ

ّمشل جل٪ الخ١ٓ٣ ٖلى اإلاا٫ الٗام. 

ٓعة في  ْؤن َغ١ الخىُٟظ الجبري مدٓ ٓاػ اجساط بظغاءاث الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام  ْال٣ًاء ٣ًغعان ٖضم ظ ٞال٣ّٟ 

 ،
ً
 ٢ًاثُا

ً
ْحٗخبر َظٍ ال٣اٖضة مً الىٓام الٗام، ألن اجساط بظغاءاث الدجؼ ؾٝٓ جيخهي ببُ٘ اإلاا٫ الٗام بُٗا قإهّ، بل 

ْلظل٪ حٗخبر َظٍ ال٣اٖضة مً الىٓام ْا  ،ُّٞ ٕٓ ٓاٖض الٗامت اإلا٣غعة في خ٤ اإلاا٫ الٗام ج٣طخي بإن البُ٘ الازخُاعي ممى ل٣

 الٗام.

ٓ ؾمذ   ألهّ ل
ً
ٓهُت لخماًت اإلاا٫ الٗام، هٓغا ت ْيماهت ٢اه ٍع ٗض ٢اٖضة يْغ

ُ
ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام ح ٣ٞاٖضة ٖضم ظ

ْاهخ٣ا٫ اإلاا٫ بالدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام ٞةهّ ؾُ ٓٞاء بد١ٓ٣ الضاثً الخاظؼ،  عة بلى الخىُٟظ الجبري ٖلى اإلاا٫ لل اصي بالًْغ

ْتهضص اإلاىٟٗت الٗامت التي زهو لِا اإلاا٫ الٗام ٞدماًت جل٪ اإلاىٟٗت الٗامت هي باؾخمغاع  الٗام بلى طمت اإلاكتري ٞخخُٗل 

ٓاػ الدجؼ ٖلى إلاا٫ الٗام، ل ٓوي مٗانغ ًٔغ بإن ٢اٖضة ٖضم جل٪ الخ٨مت التي جضٖم ٢اٖضة ٖضم ظ ٢ْاه ٨ً َىا٥ اججاٍ ٣ٞهي 

ْطل٪ مً زال٫   ، ْلت ْألاشخام الٗامت ألازٔغ ٦ٓت للض ٓا٫ الخانت اإلامل ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام ال جىُب٤ ٖلى ألام ظ

ْلت ؤ ٓا٫ الخانت للض ٓاػ الدجؼ ٖلى ألام دت ج٣غع مؿإلت ٖضم ظ ٓهُت نٍغ ٓظض ههٓم ٢اه ْ ألاشخام الاؾدىاص بلى ؤهّ ال ج

ّٔ ت ألازغ ّ.ؤلاصاٍع

 الكغع الشاوي

 مضي حىاػ الحجؼ غلى اإلااُ الػام

ٓن الخام، ٞاألخ٩ام ال٣ًاثُت         ٫ٓ بّ في بَاع ال٣اه ٓع الخىُٟظ الجبري اإلاٗم  مً ن
ً
ٓما ٓا٫ ٖم ٌٗخبر الدجؼ ٖلى ألام

ٓاظِتهم بم٩اهُت ا ٓة الصخيء اإلا٣طخي جخًمً في م ْالخاثؼة ل٣ ت اإلاىهٓم الهاصعة يض ألاٞغاص  ؾخسضام َغ١ الخىُٟظ الجبًر

ْالدجؼ ال٣ٗاعي،  ْالدجؼ الخىُٟظي ْحجؼ ما للمضًً لضٔ الٛحر  ْالخىُٟظ اإلاضوي ٧الدجؼ الخدٟٓي  ٓن اإلاغاٞٗاث  ٖلحها في ٢اه

ٓن   في الخاالث التي ًخٗل٤ الخىُٟظ ٞحها بصخو مً ؤشخام ال٣اه
ً
ٓهُت ٢ض ال ججض لِا جُب٣ُا ّالٗام.بال ؤن َظٍ الٓؾاثل ال٣اه

ٓاء         ت الٗامت لِا ؾ خباٍع ْلت ْألاشخام الٖا ٓا٫ الٗامت للض ٓػ الدجؼ ٖلى ألام ٓاٖض الٗامت ؤهّ ال ًج  لل٣
ً
ْمً اإلا٣غع َب٣ا

ْؤن  ٓا٫ للمهلخت الٗامت  ٧ان الدجؼ جدُٟٓا ؤم جىُٟظًا ٖلى اٖخباع ؤن َظا ؤلاظغاء ًخٗاعى م٘ مبضؤ جسهُو جل٪ ألام

ْؤن َظا الدجؼ ٚحر الدجؼ بهظا الك٩ل ٌُٗل ؾح ُٟت الىٟ٘ الٗام اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ِا  ٫ٓ صْن جىُٟظَا لْٓ ٍْد ر اإلاغا٤ٞ الٗامت 

ْلى ٚحر ظاثؼ في َظا الكإن بةظمإ ال٣ّٟ  ْؤن البُ٘ الازخُاعي باأل ٓب ُّٞ لِظا الؿبب ؾِى٣لب في الجهاًت بلى بُ٘ ٢ًاجي  اإلاٚغ

ّْال٣ًاء. 
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       ٢ٓ ْال٣ًاء في طاث ال ٓاػ الدجؼ، بهما ٣ًخهغ ٖلى ما ًلؼم مً ْل٨ً ال٣ّٟ  ذ ُٖىّ ٩ًاصا ؤن ًخ٣ٟان ٖلى ؤن ٖضم ظ

٤ الٗام ٞةن طل٪ ال ًخٗاعى م٘ ٢اٖضة  ٓا٫ ٚحر اإلاسههت إلصاعة اإلاٞغ ٤ الٗام، ؤما بطا ٧اهذ َىال٪ بٌٗ ألام ما٫ لؿحر اإلاٞغ

 زانت ل
ً
ٓا٫ في َظٍ الخالت ؤمٓالا ٓاػ الدجؼ ٖلحها خُض حٗخبر َظٍ ألام ْبالخالي ًم٨ً الدجؼ ٖلحها.ٖضم ظ ٤ الٗام  ّلمٞغ

ٓص ظؼء مً عؤؽ ما٫        ٓظ ْزانت خُىما ًخٗل٤ ألامغ ب  
ً
ٓهُت ح٣ُٗضا ٗض مً ؤ٦ثر اإلاؿاثل ال٣اه

ُ
ٓا٢٘ ؤن َظٍ اإلاؿإلت ح ْال

٤ الٗام،  ٓا٫ اإلاٞغ ْلت زام ًضزل يمً بَاع ؤم ٓا٫ الخانت للض ٓا٫ الٗامت ْألام خُض جدمل مؿإلت الخمُحز بحن ألام

ٓا٫ ال٣ابلت للدجؼ، ٞالخمُحز بُجهما ًترجب ٖلُّ هخاثج مِمت ْ ت الٗامت ؤَمُت ٦بحرة في جدضًض َبُٗت ألام خباٍع ألاشخام الٖا

ٓا٫ الٗامت،  ٓا٫ الخانت بالدجؼ مً صْن ألام ٓا٫ الٗامت بما مً خُض ٢ابلُت ألام ٓاػ الخهٝغ في ألام ْالتي مً بُجها ٖضم ظ

ْٖضم ٓاػ الدجؼ ٖلحها باؾخسضام ْؾاثل  ًخٗاعى م٘ اإلاىٟٗت الٗامت،  ْٖضم ظ ٓا٫ بالخ٣اصم،  ٓاػ ٦ؿب مل٨ُت جل٪ ألام ظ

٤ْٞ ما ًجغي الخٗامل م٘  ْلت الظي ًجغي الخٗامل في قإهّ ٖلى  ٧ْل طل٪ ٖلى زالٝ اإلاا٫ الخام للض الخىُٟظ الجبري، 

ٓن الخام ُٞما بُجهم. ّؤشخام ال٣اه

ْاخضةخُض   ْلت إلاٗاملت  ٓا٫ الض ٓا٫ ، ال جسً٘ ٧اٞت ؤم ٓاػ الدجؼ ٖلى ألام ٓ ٖضم ظ ٢ًْاًء َ  
ً
ٞةطا ٧ان اإلابضؤ اإلا٣غع ٣ِٞا

ْهي  ْلت  ٓا٫ الخانت للض ٓن ظاثؼ في قإن ألام ت الٗامت ٞةن الدجؼ ًم٨ً ؤن ٩ً خباٍع ْ لؤلشخام الٖا ْلت ؤ الٗامت الخابٗت للض

٤ الٗام، ٓا٫ ٚحر الالػمت لدؿُحر اإلاٞغ ٓاػ الد ألام م مً ؤن ٢اٖضة ٖضم ظ ٓا٫ الٗامت حٗخبر مً الىٓام ٞٗلى الٚغ جؼ ٖلى ألام

ٓا٫ الٗامت، بهما ٣ًخهغ ٖلى ما ًلؼم  ٓاػ الدجؼ ٖلى ألام ْال٣ًاء في بٌٗ ألاخُان ٣ًغعان بإن ٖضم ظ الٗام، بال ؤن ال٣ّٟ 

ال ًخٗاعى الدجؼ ٖ ٓا٫ ٚحر مسههت إلصاعة اإلاغا٤ٞ الٗامت  لحها م٘ لًمان ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت، ؤما بطا ٧اهذ َىا٥ بٌٗ ألام

ْمً زم ًم٨ً اجساط بظغاءاث الدجؼ ٖلحها.  ،٤  زانت للمٞغ
ً
ا ٞةجها حٗخبر ؤمٓالا ّيمان ؾحَر

٢ٓٝٓ ٖلى هو اإلااصة ) ٓا٫ الٗامت 2ْمً زال٫ ال ٓم ألام ٓا٫ الٗامت الُمجي هجض ؤن مِٟ ٓن جدهُل ألام ( مً ٢اه

ْبالغظ ٓن ُٖىّ،  ٓاعصة في اإلااصة الشالشت مً ال٣اه ٓا٫ ال ٓع هجضَا جىو 3ٕٓ بلى هو اإلااصة )ًخدضص في ألام ٓن اإلاظ٧ ( مً ال٣اه

 ألخ٩ام َظا 
ً
٣ْٞا دهل 

ُ
ٗت ؤلاؾالمُت ج  ألخ٩ام الكَغ

ً
ٍٓت َب٣ا ٓاظباث الؼ٧ ٓإ ال ٖلى آلاحي: "م٘ مغاٖاة جدهُل ٧اٞت ؤه

: ٣ت ؤزٔغ ٓاهحن الخانت بها ٖلى جدهُلّ بٍُغ ْطل٪ في ٧ل ما لم جىو ال٣ ٓن ما ًلي  ّال٣اه

ٓإ الًغا -ّؤ ْالجؼاءاث ٧اٞت ؤه ًٍٓاث  ْالخٗ ٦ْظل٪ ٧اٞت الٛغاماث  ْٚحر اإلاباقغة  ٓم الؿُاصًت اإلاباقغة  ْالغؾ ثب 

ٓاهحن بوكائها.  ألخ٩ام ٢
ً
يت اؾدىاصا  اإلاْٟغ

. -ّب
ً
ٓها ٓم الخضمُت اإلا٣غة ٢اه ٓإ الغؾ  ظمُ٘ ؤه

ؽ ألّا -ط ْعْئ ْالثرْاث اإلاٗضهُت  ْالىُُٟت  ت  ْال٣ٗاٍع ْلت الؼعاُٖت  ْمبُٗاث ؤمال٥ الض ٓا٫ اإلاؿدشمغة ظمُ٘ ٖاثضاث  م

 
ً
يت اؾدىاصا ْالجؼاءاث اإلاْٟغ ًٍٓاث  ْالخٗ ْالٛغاماث  ْاإلا٣ال٘  ْاإلاداظغ  ْاإلاسخلُت  ْاإلااؾؿاث الٗامت  في الُِئاث 

ٓاهحن بوكائها.  ل٣
ً
ٓا٫ الٗامت ألازٔغ َب٣ا ا مً ألامال٥ ْألام ْٚحَر ٓهُت   ألخ٩امِا ال٣اه

ْال -ّص ْ اإلاسخلؿت  ْظّ خ٤ ؤ ت بضْن  ٓا٫ الٗامت اإلاىهٞغ ٓن اإلاؿخد٣ت.ألام  ضً

٦ْظل٪  -ٌ ْما ًدبِٗا  ْالُٗيُت  اث الى٣ضًت  ْالخبٖر ْالِباث  ْاإلاؿاٖضاث  ى  ْماؾؿاتها مً ال٣ْغ ْلت  خهُلت ما ٣ًضم للض

ى  ْ ماؾؿاتها مً ال٣ْغ ٦ْظل٪ ما حؿخُٗضٍ ؤ ىت الٗامت ْقِاصاث الاؾدشماع  ْهاث الخٍؼ ْلت مً ؤط خهُلت ما جهضٍع الض

ْ لؤّل ْ الٗامتالتي مىدتها للٗاملحن بها ؤ ْ الجِاث الخانت ؤ  .1ٞغاص ؤ

                                                           

ٓن ع٢م " 3اإلااصة ) 1  ٓا٫ الٗامت.1990" لؿىت 13( مً ال٣اه  م بكإن جدهُل ألام
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ّْ-  
ً
ْ ظؼثُا  ؤ

ً
ْ اإلااؾؿاث التي حٗمل ٧لُا ْالُِئاث ؤ ْلئلصاعاث  ْاإلاجالـ اإلادلُت  ٢ْاٝ  ٓػاعة ألا ٓا٫ اإلاؿخد٣ت ألاصاء ل ألام

ٓالِا  ٓاهحن الٗامت بخدهُل ؤم ال جضزل في طل٪ اإلااؾؿاث التي ج٣طخي ال٣ ْ بًماهتها  ْلت ؤ ْ ب٨ٟالت الض ٓا٫ ٖامت ؤ بإم

ٓلي مً الجِت طاث الٗال٢ت ّْ ٓا٫ ًخم الخدهُل بىاء ٖلى َلب ؤن ت ْفي ظمُ٘ ألاخ ٓن الخجاٍع ٓاٖض حؿضًض الضً  ل٣
ً
٣ٞا

 ْلخؿابها.

 الخاجمت:

ْم٘ طل٪ ًم٨ً         ٓح في متن البدض  ْاإلا٣ترخاث التي جم الخُغ١ لِا بٓي ْالخٓنُاث  ْالىخاثج  زمت مً الاؾخسالناث 

ّالكإن ُٞما ًإحي: التر٦حز ٖلى ؤَم ما ظاء بهظا

َْٓ ما٫         ْمما الق٪ ُّٞ ؤن اإلاا٫ الٗام بهما ًى٣ؿم بلى ٢ؿمحن ؤؾاؽ: ألا٫ْ  ْاإلاؿخ٣غ في هٓغها،  اؾخسالنىا ألا٫ْ 

ٓ ما٫ الض٫ْ  َْ ْالشاوي  ٣ت مً الُغ١ ٦ما ؤْضخىاٍ جٟهُال في متن البدض.  ْلت الٗام الظي ال ًم٨ً اإلاؿاؽ بّ بإًت ٍَغ الض

ت الٗام اإلاسهو لؤّل ْالخجاٍع ٓن الخام اإلاضهُت مجها  ٓاٖض ال٣اه ٤ْٞ  ٢ ْلّ ٖلى  ت ؤي التي ًخم جضا ْالخجاٍع ت  ٚغاى الاؾدشماٍع

ٓصٖت في الخؿاباث البى٨ُت ٧ٓؾُلت للًِٛ  ٓا٫ ؤلاصاعة اإلا ٓ ألامغ الظي ًم٨ً مً زاللّ اؾخسضام ْؾُلت الدجؼ ٖلُّ ٦إم َْ

ت التي جهضع بكإجها.ٖلى ؤلاصاعة الٗام في ؾبُل يمان جىُٟظ ألاخ٩ام ؤلّا ّصاٍع

عي في         ْؤهىا زلهىا بلى ؤن زمت بٌٗ الى٣و الدكَغ ْعص في زىاًا متن البدض الؾُما  ٍْٓصخي الباخض اإلاكٕغ الُمجي بما 

ٓهُت باإلا٣اعهت م٘ ص٫ْ اإلا٣اعهت  ٓابُّ ال٣اه ْهٓم الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام ْي ٓاٖض  ٓوي الُمجي بكإن جىُٓم ٢ الىٓام ال٣اه

ْمً طل٪ ما  )ٞغوؿا( ٓهُت ٧اٞت  ْحُُٛت الشٛغاث ال٣اه ْظِت هٓغها اؾخ٨ما٫  ْمً زم ًٟترى ٖلى اإلاكٕغ الُمجي مً  ْ )مهغ(، 

ْالخانت مجها  ْلت الٗامت مجها  ٓا٫ الض ٓح بحن ؤم ْلِـ الخهغ ؤن ًخم الخمُحز بٓي ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫  جُغ٢ىا لّ في متن البدض 

ْمجها ٘ الُمجي اإلاضوي  ٓن الٗام ؤلاصاعي. ٦ما  ما ًضزل في الدكَغ ٓاٖض ال٣اه ٓوي ل٣ ٓن في بَاع الىٓام ال٣اه ٓ ًٟترى ؤن ٩ً ْما َ

ٓا٫ الٗامت التي ال ًم٨ً اإلاؿاؽ بها  ٓح بلى اإلاا٫ الٗام الظي ًم٨ً الدجؼ ٖلُّ ْألام ْْي عة الخُغ١ بض٢ت  هىاقض اإلاكٕغ يْغ

ّفي َظا الكإن.

ْع         ؼ ص عي الخ٨ٟحر في حٍٗؼ ٓن ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً ل٣ض ؤنبذ مً الًْغ ٓاظِت ؤلاصاعة، ْؤلا٢غاع لّ بٓؾاثل ج٩ ال٣ًاء في م

ْلٗل مً بحن ؤَم الٓؾاثل  ْامخىاِٖا ًٖ جىُٟظ ؤخ٩ام ال٣ًاء،  ٓاظِت حٗىتها  الىاخُت الٗملُت للًِٛ ٖلى ظِت ؤلاصاعة في م

ْجىُٟظ ال ٫ٓ ٖلى خ٣ّ  ٓم لّ مً الخه ٓن هي الدجؼ التي جم٨ً اإلاد٩ ْطل٪ مً التي هو ٖلحها ال٣اه خ٨م الهاصع لهالخّ 

ًْٖ ٧ل ما مً قإهّ ؤن ٌٗغ٢ل جىُٟظ ؤخ٩ام ال٣ًاء، ٞٗلى  ٓاٖض هي ال٨ُٟلت بال٣ًاء ٖلى ْاَغة الامخىإ  باب ؤن َظٍ ال٣

ت، بال ؤن ظِت ؤلاصاعة ٢ض حؿخمغ في حٗىتها  م مً ٖضًض الٓؾاثل التي ٦ٟلِا اإلاكٕغ لًمان جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ؤلاصاٍع الٚغ

ًٍٓاث ْامخ ْ حٗ ْظّ الخهٓم جل٪ ألاخ٩ام التي جخٗل٤ بإصاء مبالٜ مالُت ؤ ْٖلى  ىاِٖا ًٖ جىُٟظ ألاخ٩ام الهاصعة في خ٣ِا، 

ٓم لّ. ّللمد٩

اإلاا ؤن        ٓاظِت امخىإ ؤلاصاعة ًٖ جىُٟظ  َْ ال٣اضخي الُمجي َٓ في خ٣ُ٣خّ ٢اضخي مضوي ٧ان مً الُبُعي ؤن ًلجإ في م

ْالخىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة  ٓن اإلاغاٞٗاث  ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بالخىُٟظ الجبري اإلا٣غعة في ٢اه يض ؤلاصاعة بلى جُب٤ُ ال٣

دت جخًمً ظؼاءاث مدضصة ج٨ٟل اإلاضوي،   ْالخىُٟظ اإلاضوي ٢ض زلى مً ؤي ههٓم نٍغ ٓن اإلاغاٞٗاث اإلاضهُت  ٞةطا ٧ان ٢اه

ْصِٞٗا بلى اخترام ؤخ٩ام ال٣ًاء،  ٓاعصة في قإن الخىُٟظ اإلاضوي في ْؤن ٌٗمل ٖالًِٛ ٖلى ؤلاصاعة  ٓاٖض ال لى جُب٤ُ ال٣

ٓظض ما ًمىّٗ مً طل٪ نغاخت. ٓا٫ الٗامت َاإلاا ال ً ٓهُت لؤلم ّمجا٫ جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت صْن مغاٖاة للُبُٗت ال٣اه

ٓا٫ اإلااؾؿا        ٓوي ًمى٘ الدجؼ ٖلى ؤم ٓظض ؤي هو ٢اه ٓوي الُمجي ال ً ْال٣اه ٓا٢٘ الٗملي  ٓمُت ٞٗلى نُٗض ال ث الخ٩

ْالخٟاّ  ْلت، ٦ما ال ًم٨ً الاخخجاط ٖلى عص بظغاء الدجؼ باإلابرعاث الخ٣لُضًت اإلاخمشلت في مالثمت الظمت  الٗامت الخابٗت للض
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ٓة الصخيء اإلا٣طخي بّ َاإلاا ؤن  ٍْغضخ ل٣ ٢ْذ  ٓن ؤلاصاعة عظل قٍغ٠ ًٟي بالتزاماجّ في ؤؾٕغ  ٧ْ  ٤ ٖلى الؿحر الٗاصي للمٞغ

ٍْسل بمهضا٢ُت جل٪ اإلابرعاث ألامغ ًخٗل٤ بامخىإ  ٚحر مبرع ًٖ الخىُٟظ ألهّ ًىُٓي ٖلى الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ َظٍ ؤلام٩اهُت 

ّالخ٣لُضًت. 

 مِما مً ٖىانغ الخماًت اإلاضهُت        
ً
ٓاػ الدجؼ ٖلى اإلاا٫ الٗام حٗض ٖىهغا ْم٘ طل٪ ال ًم٨ً ٟٚل ؤن ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓن اإلاضوي ب ٓا٫ الٗامت اإلا٣غعة في ال٣اه ٓاػ جمل٨ّ لؤلم ٢ْاٖضة ٖضم ظ ٓاػ الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام،  لى ظاهب ٢اٖضة ٖضم ظ

ٓاػ  ٍْخٟٕغ مً طل٪ ٖضم ظ ٓجها،  ٓالِا لًمان بًٟائها بضً ْمً زم ال مدل للدجؼ ٖلى ؤم ْلت ؤمغ مٟترى،  بالخ٣اصم، ٞظمت الض

 إلا
ً
ْطل٪ هٓغا ْ خ٤ امخُاػ،  ً، ؤ ١ٓ ُٖيُّ جبُٗت ٖلى اإلاا٫ الٗام ٧الَغ ا ًترجب ٖلى طل٪ مً حُُٗل لؿحر اإلاغا٤ٞ جغجِب ؤًت خ٣

ْبقبإ الخاظاث الٗامت. ّالٗامت ْخؿً ؤصائها للخضماث 

ْلت الخام ًٖ مالِا الٗام، خُض ًم٨ً ٣٦اٖضة الدجؼ ٖلحها         ٓهُت التي جىٓم ما٫ الض ٓاٖض ال٣اه ْم٘ طل٪ جسخل٠ ال٣

ٓم ٖلحها  ٓلِا الٗامت التي ج٣ ٓجها مما ال ًخٗل٤ مباقغة بإن َْٗض اإلاؿاؽ بها ٧ جها  ْلت قْا ٤ الٗام التي جضًغ بها الض ٨ٞغة اإلاٞغ

ٓع. ّمؿاؾا مًغا بمهلخت الجمِ

ْمً زم ًجب بُٖاء ال٣ًاء الؿلُت         ْلت  ٓا٫ الض ٓم بٗضم اإلاٛاالة في الخدحز ب٨ٟغة ٖضم الدجؼ ؤم ًٓصخي الباخض في الٗم

ٍٓت اإلام٨ىت لخىُٟظ ألاخ٩ام الهاصعة ٖىّ ا٢خًاء إلاُالب ٖلى ا ١ٓ ظِاث ما ؤٞغاصا  ْشخهُاث مٗى ٤ الٗام جىُٟظ لخ٣ إلاٞغ

ْؤظِؼتها اإلاسخلٟت. ْلت  ّٖلى الض

ٓاػ         ْٖضم ظ ٤ الٗام بالخ٣اصم،  ٓا٫ الٗامت اإلاغجبُت بدؿُحر اإلاٞغ ٓاػ ٦ؿب مل٨ُت ألام ًا٦ض الباخض ٖلى ؤن ٢اٖضة ٖضم ظ

ْالٓؾ ٣ت  ْلت الٗام ٚحر اإلاغجبِ مباقغة الدجؼ ٖلحها باؾخسضام ْؾاثل الخىُٟظ الجبري بالٍُغ اثل التي ًخم ٞحها مٗالجت ما٫ الض

ٓمت اإلاغا٤ٞ الٗامت.       ّبضًم
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ّم. 2009

ٓن ؤلاصاعي( الُبٗت الؿابٗت، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء. ر، )ال٣اه  _ ص/ مل٨ُت الهْغ

ُت(، الُمً ٖضن،  ْاإلاهٞغ ٗاث اإلاالُت  ّ.2020_ ص/ ًخي ٢اؾم ؾِل، )الؿِل في الدكَغ



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
78 

ّالغؾاثل الٗلمُت:-

، عؾ ٓن، ظامٗت الجؼاثغ، لؿىت _ ص/ ؾُٗض ٖبض الغػا١ بازبحٍر ت في ؤزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي(، ٧لُت بً ٨ٖى ٓعاٍ )ؾلُت ؤلاصاعة الجؼاثٍغ الت الض٦خ

ّم.2008

، عؾالت اإلااظؿخحر ص/ؾُٗض ٖبض الغػا١ بازبحٍر )الخهاثو الاؾخصىاثُت لل٣ٗض ؤلاصاعي(، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت ٖ ضن، _ ؾُٗض ٖبضالغػا١ بازبحٍر

ّ.  2000لؿىت 

ٓعاٍ م٣ضمت ل٩لُت_ ص َٓاب ٖبض ال٣ضْؽ الٓقلي )الغ٢ابت الٗلُا ٖلى اإلاا٫ الٗام في الُمً ْؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة(، عؾالت ص٦خ ٓم  / ٖبض ال الٗل

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت، ظامٗت مدمض الخامـ، الغباٍ  ّم.2005 –م 2004اإلاٛغب لؿىت -ال٣اه

ٓهُت: ٓزاث٤ ال٣اه  ال

ّٓع ٓع الجمِ  ٍت الُمىُت._ صؾخ

ٓن اإلاضوي الُمجي ع٢م ) ّ                                                م. 2002( لؿىت 14_ ال٣اه

ٓن ع٢م ) ٓعٍت الُمىُت.1990( لؿىت 13_ ال٣اه ٓا٫ الٗامت في الجمِ ّم بكإن جدهُل ألام

ٓن ع٢م ) ٓا٫ الٗامت.1952( لٗام 6_ ال٣اه ْحٗضًالجّ بكإن جدهُل ألام ّم اإلاهغي 

ٓن اإلاضوي اإلاهغي ع٢م ) ٓن ع٢م ) 1948( لؿىت 131_ ال٣اه  م. 1954( لؿىت 331م اإلاٗض٫ بال٣اه

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
79 

 اإلاشهل في غهغالشىعة الغنمُت

The intellectual in the era of the digital revolution 

 
 

 :ملخو

ّٓ ٓلٓظُا اإلاٗل ٓعاث َاثلت في ٖضة مجاالث ؤَمِا ج٨ى ٓلٓظُا، ٌك٩ل َظا ًخمحز ٖهغها بخُ ماث ْالاجهاالث. باليؿبت للمِخمحن ب٣ُإ الخ٨ى

ْالش ْالخٗلُم  الم  ٓع الخ٣ىُاث الغ٢مُت، مما ؤصٔ بلى حُٛحراث ٖم٣ُت في ٢ُاٖاث مسخلٟت، مجها ؤلٖا ٓعة نىاُٖت زالشت جخمحز بخُ ٓع ز ٣اٞت. الخُ

ْمهاصع ا ْالُٟغاث ٖلى حُٛحر الُِا٧ل الش٣اُٞت،  الث  ٫ٓ بلى الٗالم الغ٢مي، خُض ًخم صمج الخ٣ىُاث الغ٢مُت ٖلى حؿاٖض َظٍ الخد ْالٓن ت،  إلاٗٞغ

ٓعة الغ٢مُت، بىاًء ٖلى ٕٓ اإلاش٠٣ الغ٢مي في ٖهغ الش ٓع٢ت البدشُت بلى اإلاؿاَمت في م٣اعبت مٓي ْاؾ٘. في َظا الؿُا١، تهضٝ َظٍ ال  هُا١ 

ٓلٓظُت الٗاإلاُت ا ٓعة الخ٨ى لُاجّ في ْل الش ْمؿْا ْاٍع  ْؤص ٓص ألازحرة.مٟاَُمّ  ِا الٗالم في ال٣ٗ  لتي ٖٞغ

ٓلٓظُت الٗاإلاُت. الٍلماث اإلاكخاخُت: ٓعة الخ٨ى ٓعة الغ٢مُت، الش  اإلاش٠٣ الغ٢مي، الخ

Abstract: 

Our era has seen tremendous advancements in a variety of fields, the most significant of which is information and 

communication technology. For many technology enthusiasts, this development represents a third industrial revolution marked by 

the advancement of digital technologies, which has resulted in profound changes in a variety of fields, including media, education, 

and culture. These shifts and mutations are causing cultural structures, knowledge sources, and access to the digital world to 

change, in which digital technologies are widely integrated. In this context, the purpose of this research paper is to contribute to an 

approach to the topic of digital intellectual in the digital revolution era, based on its concepts, roles, and responsibilities of the global 

technological revolution as recently known to the world decades. 

Keywords: digital intellectual, digital revolution, global technological revolution. 

 مهضمت غامت:

ت ْال٨ٍٟغ ُت  ْاإلاٗٞغ ٓم اإلاش٠٣ للضاللت ٖلى ٖضة مٗاوي جسخل٠ بازخالٝ اإلاجالث الٗلمُت  ٓع بٌٗ 1ظاء مِٟ ، مً مىٓ

ْجُلٗاث اإلاجخم٘،  ٫ٓ لّ ؤلاؾِام في جد٤ُ٣ آما٫  ُت جس ٓهّ ٖلى عؤؾما٫ مٗغفي ًمىدّ قٖغ ْالٟالؾٟت. ًدخٓي مًم  ً اإلا٨ٍٟغ

ٓع الخ لُت مؿاًغة الخُ إلات ْجدملّ مؿْا ٓم الٗ ْػ مِٟ ْ ؤن جإزحٍر ججا ْالظي ًبض ْهت ألازحرة  ٓجي الظي ٌكِضٍ الٗهغ في آلا ٓل ٨ى

ٓعاتها ال٨الؾ٨ُُت ٕٓ عاَجي ٌؿخضعي ه٣اقا  2بمىٓ ٓلذ بلى مٓي ُٟت اإلاش٠٣ جد هٓغا ال٦دؿاخِا للٗالم الاٞتراضخي. بال ؤن ْْ

الث  ٓامل التي ؤصث بلى َظٍ الخد ا مً زاللّ ًخم اؾخضعاط الٗ ُُٟت في ْل اظخُاح الغ٢مىت إلاسخل٠ ٨ٍٞغ ْالُٟغاث الْٓ

ْزحرة الٗهغ بك٩ل مدؿإع في الٗالم الاٞتراضخي ٓع  ْجُ ٓمُت   مىاحي الخُاة الُ

                                                           
ْالؿلُت 1 ت،  -ص.مهُٟى مغجطخى اإلاش٠٣  ابِ ؾىت عئٔ ٨ٍٞغ  .35, م 2016وكغ ْع
جي للش٣ 2 ْاإلا٩ان. جغظمت ص. بحهاب ٖبض الغخُم مدمض، وكغ إلاجلـ الَٓ ْالش٣اٞت: ججغبدىا الاظخماُٖت ٖبر الؼمان  إلات  ٓن، الٗ ٓملُيؿ ٓن ج اٞت ظ

ٓن ْآلاصاب,  .117, م 2008ْالٟى

 ئؾماغُل أبىوػُم

 اإلاؿغب-مغايل-حامػت الهاض ي غُاى
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ٓمي  عة اصماط اإلاش٠٣ في الٗالم الاٞتراضخي، ٦ٟاٖل وكُِ ٌؿاَم في بٚىاء الى٣اف الٗم ْبالخالي جىامي الخاظت بلى يْغ

ُت إلاجخمّٗ، ال،  ٍْلبي الخاظُاث اإلاٗٞغ اهاث الغ٢مُت ؤ ْالَغ ٓاظِاث الخدضًاث  ٓاظضٍ في َظا اإلاجا٫ ٌؿاٖضٍ في م الؾُما ؤن ج

ت التي جُغخِا بٌٗ ال٣ًاًا الاظخماُٖت. ُت في جصخُذ اإلاٛالُاث ال٨ٍٟغ ْاإلاٗٞغ  زم ابغاػ م٩اهخّ الٗلمُت 

ْالخاظت بلى عبِ اإلاش٣ٟحن بالٗالم الاٞتراضخي، ٞةن ا لىخاثج التي ٢ضمتها مسخل٠ الجِاث ْهٓغا ألَمُت اإلاجا٫ الغ٢مي 

ٓعٍت، مىهت اٞترايُت  ٓص بضًل للمىهت الخً ْظ ٓوي حكحر بلى  ٓباء ال٩ الٟاٖلت في مجا٫ البدض الٗلمي في ؾُا١ جضاُٖاث ال

ْالخ٠ُ٨ م ص اإلاخل٣ي بال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت  ْبلى خض ما جْؼ ت للٗالم اإلااصي،  ْال٨ٍٟغ ٓاهب الٗلمُت  ٘ ًم٨جها اؾدُٗاب ظمُ٘ الج

ٓاؾ٘ للخ٣ىُاث  ْالٓؾاثِ الغ٢مُت بلى الا٦دؿاح ال ْاث الخضًشت  مخُلباث الٗهغ الغ٢مي. في َظا الؿُا١، ؤصٔ اٖخماص ألاص

غ١  خماص ٖلى هماطط َْ ْاث ال٨الؾ٨ُُت بااٖل ْاإلاُاصًً، ْؾاَم ؤًًا في حُٛحر همِ اؾخسضام ألاص الغ٢مُت في مٗٓم اإلاجالث 

٫ٓ بلى ٓعة، حٗؼػ الٓن ْظض مخُ ٓمُت. مً  خضًشت  ْاإلاٗغفي في قتى مجاالث الخُاة الُ ْحؿِل َغ١ الخباص٫ ال٨ٟغي  ٓمت  اإلاٗل

ت ْا٢خهاص اإلاٗٞغ ت،  ٓظُا اإلاٗٞغ ٓل ٓع، ًم٨ً مالخٓت ؤن الٗالم ًسً٘ لشالزت مدضصاث عثِؿُت هي ج٨ى ، 1زال٫ َظا اإلاىٓ

ت ْالتي جاصي بلى حُٛحراث في الش٣اٞت ْألا٩ٞاع، مما ًمىذ اإلا2ْمجخم٘ اإلاٗٞغ ْمخابٗخّ ،  ش٣ٟحن ال٣ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام 

ْملِٟم الصخصخي،  ْجدؿحن ْيِٗم،  ٓعي بحن اإلاؿخسضمحن بإَمُت ؤلاهترهذ  ٓا٢عي ْالاٞتراضخي، مً زال٫ وكغ ال في الٗاإلاحن ال

ْالصخُذ للٓؾاثِ الغ٢مُت. ٖلى ؾبُل اإلا ؼ الاؾخسضام الغقُض  ْحٍٗؼ ٓماث  ٓٞحر اإلاٗل ا مً زال٫ ج ًً شا٫، وؿخدًغ ْل٨ً ؤً

ْخماًخّ  ْمبخ٨غة )طاث نلت بالجُل الجضًض مً الغ٢مىت  ْا٢ُٗت  ٖضًصا مً اإلااجمغاث ؤلال٨ترْهُت اإلاسههت لخ٣ضًم مسغظاث 

 .3مً مساَغ الاؾخسضام الغ٢مي(

 ّْ ت في الٗالم اإلاٗانغ،  ْاإلاخاخت حُٛحراث ظظٍع ٓعة الغ٢مُت مً زال٫ آلالُاث ال٣اثمت  ٍْت، ؤخضزذ الش لم مً َظٍ الؼا

ا في بخضار حُٛحراث  ًً ا ٖلى ال٨ك٠ ًٖ مسخل٠ مٓاَغ الازخالالث الؿاثضة في اإلاجخم٘ الٗام، بل ؾاَمذ ؤً ٣ًخهغ جإزحَر

ٓاظِت  ْم ت،  ْعَا في وكغ اإلاٗٞغ ٖٓت، ًى٨ٗـ ص ٕٓ ظضًض مً اإلاش٣ٟحن ٖبر مجاالث مخى ْبالخالي زل٤ ه ت في الٗالم.  ظظٍع

ط لِا  الٗالم الاٞتراضخي ْجصخُذ اإلاٛالُاث ْألا٩ٞاع التي ًْغ

ت الىاقئت ًٖ الخٛحراث في  ْالجضٍع اهُال٢ا مً ٞغيُت ؤن اإلاش٠٣ الغ٢مي َٓ هخاط ؾلؿلت مً الخباًىاث الٗم٣ُت 

 ٫ٓ ٓعٍت خ ْجإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤، حهضٝ َظا اإلا٣ا٫ البدثي الى َغح الٗضًض مً ألاؾئلت اإلاد لُاجّ.  ْمؿْا  ، ْاٍع ْؤص ماَُخّ 

ْاٍع في مسخل٠  مضٔ جإزحر اإلاش٠٣ ٖلى البِئت ٓامل التي ؤصث بلى حُٛحر ؤص ْمجخمّٗ، باإلياٞت الى جدلُل الٗ اإلادُُت بّ 

:٫ٓ ٕٓ البدض ًخمغ٦ؼ خ ْلّ مٓي ْالخًاعاث. في خحن الؿاا٫ اإلاغ٦ؼي الضي ًدىا  الش٣اٞاث 

 الغنمُت؟مضي قػالُت أصواع اإلاشهل. وبالخالي قهل أصواع اإلاشهل أنبدذ لها جأزير قػاُ وئًجابي في غهغ الشىعة 

ٓامل  ٢ٓٝٓ ٖىض مسخل٠ الٗ ٤ ال ْطل٪ ًٖ ٍَغ لئلظابت ًٖ الاق٩الُت ؤٖالٍ، ؾىٗخمض ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي، 

ْلت ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ ؤلاق٩الي، ؾيىا٢ل َظٍ  ْمدا  ٕٓ لُاجّ. مً ؤظل ِٞم اإلآي ْمؿْا ْاع اإلاش٠٣  التي ؤصث حُٛحر ؤص

ٓعًٍ ؤؾاؾحن ٓع٢ت البدشُت مً زال٫ مد ٓم اإلاش٠٣ بحن اإلااضخي ال ٓع الضاللي إلاِٟ ٫ْ بلى الخُ ٓع ألا ، خُض ؾِشحر اإلاد

الث  ٓع الشاوي، ؾُدلل مسخل٠ الخد اع اإلاٟاَُمي للمش٠٣. في خحن اإلاد ْالخايغ، مً زاللّ ؾٝٓ وؿلِ الًٓء ٖلى ؤلَا

                                                           
ْص. ؾُٟان ٢ٗل٫ٓ، صعاؾت ا٢خهاصًت  1 ّْ-ص. َبت ٖبض اإلاىٗم  ت:  ت نىض١ْ الى٣ض الٗغبي ا٢خهاص اإلاٗٞغ   .  8 ، م2019-51، الٗضص 2019ع٢ت بَاٍع

  
ت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت 2 ٓ -بىاء مجخمٗاث اإلاٗٞغ ٓصً : ؤ٩ٞاع ؾخ ٓوؿ٩ٓ(، َب٘ مً َٝغ ْالش٣اٞت )الُ ْالٗلم  ال٣اَغة،  -مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت 

 . 10, م 2019ؾىت 
ْن جا بؿ٩ٓث، وكإة الجُل الغ٢مي: ٠ُ٦ ٌٛح 3 ْع ص ٓص2007ر ظُل الاهترهِذ ٖاإلاىا نض ٓمي مدم    . 126صاع ٧لماث ٖغبُت، م -، جغظمت خؿام بُ
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ٓئها ًم٨ً لىا جدضًض مضٔ هجاٖت ْالتي ٖلى ي ْاإلاجخم٘،  ْاإلاش٠٣،  ْٞٗالُت اإلاش٠٣ الغ٢مي في ْل  التي َغؤث ٖلى الش٣اٞت، 

ٓعة الغ٢مُت. ّالش

: الخُىع الضاللي للمشهل بين اإلااض ي والحايغ  اإلادىع ألاُو

ٍْلخ٣ّ لبـ مٟاَُمي، ٞاؾخسضام َظٍ ال٩لمت بُٗض ٧ل  ٕٓ مً الٛمٓى  ًُغح ؾاا٫ اإلاش٠٣ في ؾُا١ ٨ًخىّٟ ه

ّٓ ٣ًْٞا للُٟلؿٝٓ الاًُالي ؤهُ ٓ ٚغامصخيالبٗض ٖما حٗىُّ في اللٛت الٗغبُت.  ْجدضًض 1 هُ ٓ بخغاط  ، الِضٝ الغثِسخي للمش٣ٟحن َ

 ْ ْالِٟم ؤ ْ ال٣ضعة ٖلى الاصعا٥  ْ ال٣ٗل ؤ ْالكٗاعاث الؼاثٟت في اإلاجخم٘. جغجبِ ٧لمت مش٠٣ بالظ٧اء ؤ ال٣ُحن ْألا٩ٞاع الجامضة 

ْال٨ٟغي. بِىما في اللٛت، ْالظ٧ي  دت مً اإلاجخم٘ ال٣ٗلي  حؿخسضم ٧لمت اإلاش٠٣ لئلقاعة  الاؾخيخاط، ْفي ْنِٟا: ؤؾىضث لكٍغ

ٍْا ٧الٗما٫  ٓاء ٧ان ٖمال ًض ٕٓ اليكاٍ الظي ج٣ضمّ للمجخم٘، ؾ ْالظي ًجؿض ه ت في ٖمل ٨ٞغي،  بلى ٞئت مُٗىت مىسَغ

ْ ؤصخاب ال٨ٟغ ْالكٗغاء، ؤ ا مشل ال٨خاب  ْ ٨ٍٞغ ْ ٖمال ٣ٖلُا ؤ ٓن ظِضا ًٖلُا، ؤ ت. الظًً ًبضل ّْاإلاٗٞغ

ٓع اإلاجخم٘ اإلاٗانغ، ًجب  ْال٣ضعة ٖلى جدلُل مً مىٓ ٓانل الجُض م٘ الىاؽ،  ٓن بالخٟاّ ٖلى الخ ؤن ًدؿم اإلاش٣ٟ

ٓا٢٘. مما  ْالخٗبحر ٖجها في ال ْاإلاٗاوي،  ْججؿُض الضالالث  ٦ْظل٪ ال٣ضعة ٖلى جدلُل الخ٣اث٤،  ْالدؿائالث،  ٓػ  ْالغم ألا٩ٞاع 

ُت. ما ًمحز اإلاش٠٣ َٓ ببضاّٖ في  ْاإلاٗٞغ ْػ الخبراث الٗلمُت  ٓم اإلاسخلٟتًم٨ىّ مً ججا ْالٗل ْالًٟ  . ٖلى 2مماعؾت الش٣اٞت 

ن ٓهض آْع م ٓم3ؾبُل اإلاشا٫، في ٦خاباث ٍع ْاؾ٘ ٖلى مسخل٠ مجاالث الٗل ٨ْٞغي   .، لضًّ اهٟخاح ز٣افي 

 أوال:  هظغة غامت إلاكهىم اإلاشهل:

ّْ لّ للىٟاص في اإلاجخم٘  ٣ْٖالهُت مخمحزة، جَا ٓ مً ًدمل نٟاث ز٣اُٞت  الخإزحر ُّٞ بًٟل ًٔغ ُٞبر ٞحري ؤن اإلاش٠٣ َ

 ْ ٫ٓ بلى مغ٦ؼ نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي، ؤ ٓخا ؾُاؾُا للٓن . ٌٗٝغ قُلؼ اإلاش٠٣ باإلا٨ٟغ الظي ًمخل٪ َم اإلاىجؼاث ال٣ُمت ال٨بٔر

ُْٞما  ٓظُّ اإلاجخم٘ في ال٣غاعاث الؿُاؾُت اإلاِمت التي جازغ في اإلاجخم٘ ٩٦ل.  ٓعي الخاؾم في ج ْعٍ اإلاد الخإزحر مً زال٫ ص

ٓن ًبَر مكحًرا بلى ؤن "اإلاش٠٣" َٓ مً ًيخمي بلى َب٣ت  4ً ؤن ٌُٗض نُاٚت حٍٗغ٠ ٚغامصخي للمش٠٣ الًّٗٓيًسو ٚلُ

ْالؿُاسخي،  ْجضزل في ٖملُت الهغإ الاظخماعي  ْالىا٢ض،  ا الٗالي  ا بخ٨ٟحَر اظخماُٖت ٞاٖلت في اإلاجخم٘، بدُض جخمحز ًٖ ٚحَر

ا ْاإلاجخم٘ ٨ٍٞغ ت ٦بحرة جازغ في الىاؽ  ٍٓا. مً زال٫ ؤٖما٫ ٨ٍٞغ ْمٗى ّْز٣اُٞا 

ْاعص ؾُٗض المُحن،  5ؤما مً الىاخُت الش٣اُٞت، ؤ٦ض بص ؤن اإلاش٣ٟحن َم هخاط الش٣اٞت مشل الصخُٟحن ْألاصباء، ْالٖا

ٓجغ ْزبراء ال٨مبُ حن  ْاإلادامحن ْؤلاصاٍع ايُحن  ٓن  ْاإلاٗل٣حن الٍغ ْالؿُاؾت ْالاظخمإ. ؤن اإلاش٣ٟحن َم مؿتهل٩ ٓن  ْال٣اه

ٓن إلاىخجاث ز٣اُٞت ت  مش٣ٟ ٠٢ٓ ماؾـ ٖلى مٗٞغ ٓن بالكإن اإلاٗغفي ؤْ الٟجي ؤْ ألازالقي، ؤي ٧ل مً ٖىضٍ م ْحهخم مُٗىت، 

ٟغاجّ. ت اؾدكغاُٞت للمؿخ٣بل بخٛحراجّ َْ   ْعٍئ

                                                           
1  ٕٓ ْٚحر مضٞ ٓلٓظُت. اإلاش٠٣ الًٗٓي ال ًيخمي لُاثٟت  ْ ؤًضً ْاإلاش٠٣ الخاعؽ لُاثٟت ما ؤ ًًٟل ٚغامصخي اإلاش٠٣ الًٗٓي ٖلى مش٠٣ الؿلُت 

ال ً ال ٣ًضم الٗمل الىٓغي ٖلى الخُب٣ُي  ٓن اإلاش٠٣ مخٗالُا بُٗضا بمهلخت  ٌ ٚغامصخي ؤن ٩ً ٍْٞغ ا لش٣اٞخّ ٖلى الكِاصاث الٗلمُت،  مل٪ قَغ

ا  ْمخهاٖع ُِٟا صازل اإلاجخم٘، لظل٪ ٫ٓ٣ً بهّ ٧لما ٧ان اإلاجخم٘ مخىا٢ًا  ٍْد٫ٓ جْٓ ت  اث ٨ٍٞغ ًٖ زضمت ؤَضاٝ مجخمّٗ ٖىضَا ًً٘ هٍٓغ

ٓص اإلاش٣ٟحن الظًً ٓط بلى ْظ . ٚاع٢ا في اإلاك٨الث ٧لما ٧ان ؤخ ْمّٗ بهضٝ حُٛحٍر ٓن ُّٞ   ًخٟاٖل
إلات 2 ْالٗ ثي، الش٣اٞت الٗغبُت  ٓلٓظُت آلعاء اإلاش٣ٟحن الٗغب، الُبٗت الاْلى -ص.مدمض خؿً البٚر  .147, م. 2007صعاؾت ؾٓؾُ
ٓحكِل، وكغ 3 سُتـ ببغاَُم ال٣اصعي ب الث الخاٍع ْع اإلاش٠٣ في الخد ن، ص ٓهض آْع م ْصعاؾت الؿ-ٍع , 2017َبٗت ؤْلى، -ُاؾاثاإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  

 .335م 
4 Antonio GAMSCI, Crtitical Assessments of Leading- Political Philosophers. Edited by James Marti, Volume III- Intellectuals, Culture 

and the Party, first published 2002 by Routledge, p. 147.  
ْاعص ؾُٗض بحن ج 5 ْعاًَ اإلاش٠٣ الٗغبيؾٗضي ببغاَُم، بص ْ ؤصباء ؤلاماعاث،-جلُاث اإلاش٠٣ الٛغبي   .12، م، 9/2014وكغ: بجداص ٦خاب 
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 ع مكهىم اإلاشهل الػًىي:1

ا ٢اثًما ٖلى ال ًُ ْٖ ٍٓحن مً زال٫ جٟؿحر الٗالم ؤلاًُالي ٚغامصخي، ؤن لضًّ  ٗلم جإحي خاظت اإلاجخم٘ للمش٣ٟحن الًٗ

ْبِٞام اإلاجخم٘ مباصت  ْججضًض البجى الاظخماُٖت،  سُت، جى٨ٗـ في ججضًض ألا٩ٞاع  لُت جاٍع ت، مما ًجٗلّ ًخدمل مؿْا ْاإلاٗٞغ

ا لُخاٍع ٫ٓ اإلاجخم٘ اإلاٗانغ هٓغا ألهّ في جل٪ الخ٣بت ًًم َب٣خحن، َب٣ت بْغ ت خ ًٍٓ هٍٓغ ت. اإلااع٦ؿُت ٖبر ج٩ ٓاٍػ ْبغظ ب٣ت  َْ 

ً اإلاٗان ٖٓت مً اإلا٨ٍٟغ سُت في مجم لُخّ الخاٍع ٓم اإلاش٠٣ اهُال٢ا مً مؿْا ٓا مِٟ ْل ْؤلخٓؾحر، جىا ٓمؿ٩ي  ٓم حك ً مشل وٗ ٍغ

ٓن  ت، خُض ًهىٟ ٍٓاث الاظخماُٖت، الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت بل ؤًًا ال٨ٍٟغ ال ْفي الخإزحر في اإلاجخم٘ ٖبر اإلاؿخ ججضًض ال٨ٟغ ؤ

ْبًجابي صازل مجخمّٗ. ّاإلاش٠٣ ٖلى ؤهّ مازغ اظخماعي 

ْع بطن مً  ْمً زال٫ ال٨ٟغ اإلااع٦سخي الظي ؤؾِب في الخضًض ًٖ ص ٓم اإلاش٠٣  ت إلاِٟ اعاث الىٍٓغ زال٫ َظٍ الَا

 ْ الُت ؤ ت ؤْ اإلاجخمٗاث الامبًر ٓاء اإلاجخمٗاث الِؿاٍع ْالخ٣ضمي صازل اإلاجخمٗاث، ؾ ْعٍ الُالجعي  ًْٖ ص اإلاش٠٣ الىًالي 

ْطل٪ ألن اإلاش٠٣ ًًٓ  اللُبرالُت. بال اهىا في اإلاجخمٗاث الٗغبُت هخدضر ًٖ مش٠٣ ٓم،  ٍٓ، اإلاش٠٣ اإلابهم، اإلاش٠٣ ٚحر مِٟ مكب

ٓن اإلاغء خانل ٖلى قِاصة ٖلُا، بال ؤهّ ٚحر خامل  هٟؿّ ٦ظل٪ خحن ًخدهل ٖلى قِاصة ٖلُا ْألامغ ٨ٖـ طل٪، ٢ض ٩ً

ٓاعي ْ ال ْبالخالي ال ًم٨ً ؤن ههىّٟ باإلاش٠٣ الًٗٓي ؤ ْػن في اإلاجخم٘.  ْلِـ لّ  . بط ؤهّ ال ًم٨ً ؤن ًمغ إلاباصت ًضاٞ٘ ٖجها 

٢ّٟٓ الؿُاسخي الا٢خهاصي ْالاظخماعي ْاجسظ ُّٞ اإلاش٠٣ م ّ.1ؤي خضر ؾُاسخي بال 

 ٓ ْصاثما َ الجُٗا  ٓن ج٣ضمُا َْ ٓظب ؤن ٩ً م ؤهّ ٌؿخ ْظِت هَٓغ ٦ما هجض ؤهّ في ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ًخدضْن ٖلُّ مً 

ْخضًشّ ٖ َْظا ال ًجٗلىا وٟٛل ما ظاء في ال٨ٟغ الاؾالمي  ْظب ألا٫ْ،  ٍٓٞغ ٖلى ؤزال١ ٖالُت، ٦ما  ْج ًْٖ حٛحراجّ  ً اإلاش٠٣ 

ألي ٨ٞغ ؾلُم ًضٖمّ الضًً. ٕٓ ألي ٨ٞغ جدغعي  ْماجمً الصخيء الظي ًم٨ىّ مً ٢ُاصة الجم ٓن في   ٖلُّ ؤن ٩ً

ٓمّ في  ال ًيبغي ؤن ًدهغ مِٟ ْج٣لُو صاثغة الؿلبُاث،  ٓظب ٖلى اإلاش٠٣ جٓؾُ٘ صاثغة الاًجابُاث  ٓا٢٘ ٌؿخ في ال

ْ صعاؾاث ٖالُت. الٟالح مشال  مجا٫ ٍٓىاث زانت ؤ ْج٩ ٓاَض  ٓٞغ ٖلى ق ٓمّ ٖلى طل٪ الصخو الضي ًخ ْ بؾ٣اٍ مِٟ مٗحن ؤ

 ًٍٓ ٓا٠٢ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت، لِظا ؤي ٞغص ٢اصع ٖلى ج٩ ٓن مش٣ٟا صازل صاثغة اجساصٍ للم ًم٨ً ؤن ٩ً

ْْاُٖا، اّل ٍٓا  ٓن مش٣ٟا ًٖ ْؤن ٩ً ٓا٠٢ الخ٣ُ٣ُت الٛحر مضاَمت اؾخصىاثِخّ الش٣اُٞت  ٓعي ًيخج ًٖ ال٣ضعة ٖلى اجساص اإلا ن ال

ْهٓغا  للؿلُت. ٦ما جغجبِ الاق٩الُاث الجضًضة للمش٠٣ ب٣ضعجّ ٖلى جدلُل ٢ًاًا اإلاجخم٘ الخاعظت ًٖ مجاالث جسههّ، 

ْاث زاعظت ًٖ ازخهانّ ٓاظّ جدضًاث جمخدً مضٔ ٢ضعجّ ٖلى اؾخسضام ؤص ً ٓ ٓهّ ًش٣ً ازخهانّ ِٞ ٠٢ٓ ل٩ ، باجساطٍ م

ٓاَغ  مٗحن لِـ بهٟخّ مسخو ؤْ زبحر بل بهٟخّ مش٠٣ لّ ٖال٢ت بالكإن الٗام، َضِٞا ؤؾاؾا ًخجلى في حُٛحر بٌٗ ْ

٫ٓ بلى خ٣ُ٣ت ٣ًُيُت حؿاَم في بعؾاء ؤؾـ بىاء مجخمٗاث مٗانغة ْ الٓن  2.اإلاجخم٘ ؤ

ٖٓا مً ٓبها ه م مً طل٪، الٗال٢ت التي جغبِ اإلاش٠٣ باإلاجخم٘ حك ُٟت هٓغا للخلِ  بالٚغ الًبابُت مً خُض الْٓ

٫ٓ إلاكا٧ل تهم اإلاجخم٘ 3اإلاٟاَُمي ل٩لمت مش٠٣ ْعٍ ًخمشل في مؿاَمخّ ال٣اثمت ٖلى بًجاص خل ْص سُا ٌٗٝغ بال٣ُّٟ  ، ٞخاٍع

ٍٓلت، اعجبُذ ٧لمت  ٓاث َ ْما بلى ٚحر طل٪. ٖلى مضٔ ؾى ٫ٓ بضًلت  َُْٗي خل ٓظّ  ٍْ غ،  ٓ ًَا ْظّ الخهٓم ِٞ ْألاٞغاص ٖلى 

ْالتي جخمِٓغ مً مش٣ ت  ٓمُت لؤلوكُت طاث َبُٗت ٨ٍٞغ ٓن ٢ؿُا ٧اُٞا مً خُاتهم الُ ٠، بٟئت مً ألاشخام الظًً ٨ًغؾ

ٓاؾُت الخل٤ ْؤلابضإ. ْع ؤْ ب ْالخدا ْالخإل٠ُ ؤْ ٖبر الخىاْغ  ِٞل ٧لمت مش٠٣ ما ػالذ جدمل هٟـ الضاللت  زال٫ ال٨خابت 

                                                           

ْصعاؾت الؿُاؾاث، -ؤخمض مٟلر   1  سُت(؛ بنضاع اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  الث الخاٍع ْع اإلاش٠٣ في الخد ٓم اإلاش٠٣: ٢غاءة في ٦خاب )ص صالالث مِٟ

 .  26، م 2017
ْ اإلاجخم٘ص. هبُل خلُلٓ، ط. َاّع 2 ْ اإلاجخم٘، وكغ، ظامٗت مدام زًُغ،  -١ مسىان، اإلاش٠٣  ٓم ؤلاوؿان   .23، م. 2013مجلت ٖل

ٓم اإلاش٣ٟحن  3 ٓص، َم  .43, م 2019وكغ ماؾؿت َىضاْي، ؾىت  -ػ٧ي هجُب مدم
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ْالخٛحراث التي قِضَا الٗهغ في الخ٣ب ألازحرة جٟغى بٖاصة الىٓغ في التي جىُٓي ٖلحها في اإلااضخي ؤم ؤن مُُٗاث اإلاّغ خلت 

ٓم؟  َظا اإلاِٟ

ٟٓؽ ض صٍع ْزانت في ٢ًُت اتهام الًابِ ؤلٍٟغ بالخُاهت  1في الٗهغ الخضًض، جِٓغ ؤؾماء اإلاش٣ٟحن في ٞغوؿا، 

ٝ ؤن اإلا٨ٟغ  ْمً اإلاْٗغ ٓصي،  َْٓ مً ؤنل حه ٓع الٗٓمى، الظي ٧ان ًيخمي للجِل الٟغوسخي  ال ٦خب في م٣ا٫ مكِ بمُل ْػ

٫ٓ ال٣ًُت ، لُبضؤ خُجها في ‘ ْزل٤ ه٣اقٓ ظضا٫ ز٣افي خ ٓع  خباع للًابِ اإلاظ٧ الاتهام" ٌكحر ُّٞ بلى اإلاتهم؛ خُجها ؤٖاص الٖا

ٓع ٩َُٓ(. ْالش٣اُٞت )٦ما ٞٗل ٨ُٞخ ْالؿُاؾُت   الخضزل في ال٣ًاًا الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ُل٤ ٖلى اإلاش٠٣ اؾم الًٗٓي  ْاَخماماث الىاؽ في اإلاجخم٘، ًُ ٓ ٚغامصخي، ؤي شخو مغجبِ بمكا٧ل  ٓهُ خؿب ؤهُ

ٓلي  ْ ٖما٫ اإلاهاو٘. في خحن ؤن اإلاش٠٣ الكم زهٓنا ال٣ًاًا التي جسو الجماَحر الكٗبُت في ألاخُاء مشل ٖما٫ اإلاٗامل، ؤ

(، هإزظ َىا MACROثِؿُت )َٓ الصخو ال٣اصع ٖلى بهخاط زُاباث ٞلؿُٟت ٖالُت ًم٨ىّ مً زاللِا قغح ال٣ًاًا الّغ

. هظ٦غ ؤًًا بٌٗ اإلاش٣ٟحن اإلاٛاعبت مشل  ٦خاباث الجابغي الظي حهخم بالخٟهُالث البؿُُت بل بال٣ًاًا طاث ؤَمُت ٦بٔر

ي، الخُُبي،  الٗامغّي ٓن 2الْٗغ ْل ٓلُا، ًدا ٓن زُابا ز٣اُٞا قم ٓا ًيخج ٓلُحن اإلاٛاعبت ٧اه ، ِٞاالء الٟئت مً اإلاش٣ٟحن الكم

ٓن مً زاللّ ا ْل ٍٓحن ًدا ٓن ًٖ ٢ٓ٘ ال٨ٟغ. ل٨ً َىا٥ مش٣ٟ ْؤؾباب الخسل٠ ْفي ؤؾباب ج٣ لبدض في ؤؾباب الى٨ؿت، 

ْما بلى ٚحر طل٪. ٨ٖـ ما ٧ان ٌٗٝغ  ٓمُت مشل ٢ًاًا الكٛل، البُالت  ْباألخٔغ ب٣ًاًا مِٗكُت ً ٓمُت  ٓم الُ ؤلاظابت بالِم

الم ٓظُا ؤلٖا ٓل ٓع ج٨ى ْالظي ًخٛحر ٞجإة هدُجت ِْ ْعٍ الؿال٠ الضي ٧ان ُّٞ  بّ اإلاش٠٣  ْبالخالي حُٛحر ص ٓانل.  ْالخ ْالاجها٫ 

ْ مىسٍغ في ٖمل ؾُاسخي مً صازل الخؼب  3ٌٗمل مً صازل مىٓمت مُٗىت  .ؤ

ٓا   ْالش٣اٞت )حُٛحر الؿغصًاث ال٨بٔر وؿبت بلى ظان ٞغاوؿ ٫ٓ ال٨بحر الظي قِضٍ مجا٫ ال٨ٟغ  ٓم ًٖ الخد هخدضر الُ

ّٓ ٓجاعص(، خُض ؤنبدىا في الٗ إلات ألجها لُ ٓإ الٗ إلات الش٣اُٞت. َظٍ التي حٗض ؤزُغ ؤه ْالٗ ت  إلات ال٨ٍٟغ ْالٗ إلات الاظخماُٖت، 

ْْيِٗا في بِئت ٖاإلاُت ) ْهٟـ L'uniformeجدا٫ْ اؾدُٗاب ظمُ٘ الش٣اٞاث ألازٔغ  (، خُض ًخدضر الجمُ٘ هٟـ اللٛت، 

، مما ًي ٓاهب الش٣اُٞت ألازٔغ ْٖضص ٦بحر مً الج ْاللباؽ،  ْاع مسخلٟت ٖىض اإلاش٣ٟحن، ٞٗلى ؾبُل الٗالماث  ْؤص خج ٖىّ مٟاَُم 

ض بقغا٦ِم في ٢ًاًا اظخماُٖت  ْلت ال جٍغ ٓن باإلاجخم٘ بؿبب ٖضم ٢ضعتهم الاهضماط، ؤْ ألن الض اإلاشا٫ في اإلاٛغب، حهخم اإلاش٣ٟ

ّ  ْؾُاؾُت.

ْعا َاما في اإلاجخم٘ ىُت، خحن لٗب اإلاش٠٣ ص ٞا مً زال٫ الخغ٧اث الَٓ ، مشل بٌٗ ال٣ُاصًحن ٨ٖـ ما ٧ان مْٗغ

جهم  ٓن ًٖ َْ ٓا ًضاٞٗ م(، َاالء ال٣اصة ٧اه ْٚحَر ٓسخي،  اإلاٛاعبت )ٖلى ابغاَُم، اإلاِضي بً بغ٦ت، ٖال٫ الٟاسخي، اإلاسخاع الؿ

٢ٓ٘ اإلاش٣ٟحن  ْل٨ً مً م ٓاَىحن الٗاصًحن  ٢ٓ٘ اإلا ٓاظِت الاخخال٫ الٟغوسخي لِـ مً م ٢ٟٓا جابخا إلا ْا م ْالىِٟـ. اجسظ بالٛالي 

ّْ ٓن، الصخيء الظي الظي ظاء ٓعب ْ مً ظامٗت ٞغوؿُت ٦جامٗت ؾ الي ًٓؾ٠ ؤ ْ مً ظامٗت م ٍحن مً ٞاؽ ؤ ا مً ظامٗت ال٣ْغ

ْالش٣افي للمجخم٘ ْالؿُاسخي  ٓا٢٘ الاظخماعي   م٨جهم الاهسغاٍ في ال

                                                           
ٓصً 1 ٓعؽ بلى جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، الظي جم اتهامّ بالخُاهت، بؿبب اهخماثّ ألن٫ٓ حه ٓ ًيكِ في  نٟٝٓ الجِل جغظ٘ ٢ًُت صًٞغ َْ ت، 

ٟٓؽ َُْٗض جإَُل صٍع ؤ  ْع خ٨م مً مد٨مت الى٣ٌ ًبِرّ  .الٟغوسخي. زل٣ذ َظٍ ال٣ًُت ظضا٫ ٦بحرا اهخهى بهض

Alfred Dreyfus, « Lettres d'un innocent: Suivies de l'Acte de l'accusation et du J'accuse... ! d'Émile Zola », Culture commune, 2012. p. 

127. 
ْه٨بت ابً عقض" ْ"اإلاؿإلت الش٣اُٞت في ال 2 ٓن في الخًاعة الٗغبُت، مدىت ابً خىبل  ْْْاثّٟ مً زال٫ "اإلاش٣ٟ ً مدمض ٖابض الجابغي: اإلاش٠٣  َٓ

ٓع، ؾىت  -الٗغبي"  .123.م 2017وكغ ه
ٓم الالتزام ٖىض اإلاش٠٣ الت Jean-Paul Sartre ٦ما ط٦غ في ٦خاب  3  ي ٧اهذ في ْيُٗت زانت.خحن ؤقاع بلى م٩اهت مِٟ
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 :1ومؿإولُاث اإلاشهل ع أصواع2

ُت مسخلٟت مً زال٫ مكاع٦خّ ا ٝ، شخًها طا ٢ضعاث مٗٞغ ْبهخاط اإلاش٠٣، لِـ ٦ما َٓ مْٗغ ت  لٗامت في اإلاٗٞغ

ٓع في اإلاٗجى الانُالحي لل٩لمت في  ٓم الظا٦غة، ٦ما َٓ مظ٧ ْخضَم اإلاغجبُحن بمِٟ ٓا  ٓن لِؿ ت. لظل٪، اإلاش٣ٟ اإلاٗٞغ

L'INTELLECTUEL ْالٛىُت ٖٓت  ٓم الاوؿان الش٣افي ًغجبِ بك٩ل ؤؾاسخي في الجاهب الش٣افي، ؤي اإلاىخجاث اإلاخى . في خحن ؤن مِٟ

ٓة خضزذ بحن اإلاخٗل٣ت بمغظٗ ٓلّ؛ لظل٪، ًغجبِ اإلاش٠٣ ببِئت لِا ز٣اٞت مُٗىت جغمؼ الهخماثّ إلاجخمّٗ. بِىما، َىا٥ َ ْؤن ُاجّ 

ٍٓت  ٓعاث ٖلمُت مىُ ْجه ْاإلاجخم٘، هخجذ ًٖ الخُاباث ألا٧اصًمُت للمش٠٣ التي لم جخٛحر ألهّ ًخدضر بمٟاَُم  اإلاش٣ٟحن 

ت، مما ًهٗب ٖلُّ ؤن ًسا ْاإلاٗٞغ ٓمّ للٗلم  ْلِـ ٣ِٞ الىسبت.ًٖ مِٟ  َب اإلاجخم٘ بلٛت ًِٟمِا الجمُ٘ 

ْبم٩اهُاجّ بُٗضا ًٖ بم٩اهاجّ ال٣ُاصًت في مجا٫ جسههّ، ٞاإلاش٠٣ بطن  ْصٍ  ت خض ْلي ٨ًمً في مٗٞغ ْع ؤ للمش٠٣ ص

ْجٟاٖلي ٞ ْعٍ وؿ٣ي  ٓ ابً بُئخّ؛ بطن ص ْبن صر الخٗبحر ِٞ ْز٣افي ًيب٘ مً اهخماثّ البُئي  ْعة لىخاط ٨ٞغي، مٗغفي  ُم٨ً ؾحر

غ، سُت ؤًًا لّ ؤن ًَا ْمً اإلاُُٗاث الخاٍع َْؿدكٝغ اإلاؿخ٣بل اهُال٢ا مً اإلاُُٗاث الغاَىت  ٓظّ  ، ٞإنبدىا هخدضر في 2ٍْ

ٓز٣اُٞت ْؾُاؾُت. ت، ؤصبُت، صًيُت، ؾٓؾُ ْهت ألازحرة ًٖ نغإ اإلاش٣ٟحن في اإلاجخم٘ هاب٘ ًٖ ازخالٞاث ٨ٍٞغ ّآلا

ٓمؿ٩ي ُٞما ًس ٓم حك ْعص في ٦خاباث وٗ لُت اإلاش٣ٟحن هي ؤن ٦ْما  لُت اإلاش٠٣؛ ٖىضما ؤ٦ض ُّٞ ؤن مؿْا و مؿْا

٣ْٞا ألؾبابها  ْجدلُل ألاخضار  ٓماث،  ٢ٓ٘ ٌؿمذ لِم بٟطر الخ٩ ٓن في م ٓا ألا٧اطًب. ٞاإلاش٣ٟ ْؤن ًٟطخ ٓا الخ٣ُ٣ت  ٓل ٣ً

ٓة التي جإحي  ٓاًاَا الخُٟت ٚالبا. ْفي الٗالم الٛغبي ٖلى ألا٢ل، لضي اإلاش٣ٟحن ال٣ ْه ْاِٞٗا،  ْمً ْص ْالؿُاؾت،  ت  مً الخٍغ

ْالدؿُِالث  ٢ٓذ  ٓٞغ الضًم٣غاَُت الٛغبُت لؤل٢لُت طاث الامخُاػ، ال ٓماث. ْفي َظا الؿُا١، ج ٫ٓ للمٗل ْالٓن ت الخٗبحر  خٍغ

ْالتي ؤ٦ضتها لىا  ْاإلاهلخت الُب٣ُت،  ٓظُا  ٓل ْالخدٍغ٠ ْالاًضً  ٍّٓ ٓا للخ٣ُ٣ت ال٩امىت جدذ ٢ىإ مً الدك ب لِؿٗ ْالخضٍع

ْع اإلاش٣ٟحن في ؤخضار الخا لُت اإلاش٠٣، خُىما ؤ٦ض ؤن ص ٓمؿ٩ي ًٖ مؿْا ٓم حك ، جدضر وٗ ْمً ظِت ازٔغ ش الخالي؛  ٍع

ٍّٓ ْالدك ٓاَئ جماما، في ألا٧اطًب  ٓمؿ٩ي،  (مجخمُٗىا ٧ان مخ ٓم حك  . 325)، م 1969وٗ

ْعٖاًت  ٓعي  ْالش٣اٞت ب ْوكغ ألا٩ٞاع  لُت اإلاش٣ٟحن هي جٓنُل  ٓعة الش٣اُٞت، ٧اهذ مؿْا ٧املحن، َضِٞا ألاؾمى ٢بل الش

ٓايُ٘ الخؿاؾت،  ت مً اإلا لُت ال٨ٍٟغ ْمؿإلت اإلاؿْا ْالخجضًض.  ٓٞغ ٞغًنا للجهًت  ٓع مؿخ٣بل ً ْجه ؼ ألاظُا٫ ال٣اصمت  ٓ حٍٗؼ َ

ْعؾاثل جُالب ببىاء اإلاجخم٘. لظل٪ ٞةن  ْجُلٗاث،  ْبوؿاهُت مدًت هٓغا إلاا جدملّ مً ؤَضاٝ،  طاث ؤبٗاص اظخماُٖت، 

ّٓ لُت مش٣ٟي الُ ٓن مؿْا ْل ٍْدا ٓن بمكاٚل الىاؽ  ْال٣اصة في اإلااضخي، الظًً حهخم ْع الظي لٗبّ ألاثمت  م حكبّ بلى خض ما الض

ٓا٦بت للٗهغ، مً  ْ بصعا٥ اخخُاظاث الجُل الجضًض اإلا ْْا٢ُٗت  ُٖٓت  ٫ٓ اإلاىاؾبت لِا ب٩ل مٓي ْبًجاص الخل جدلُل مكا٧لِم 

ْاإلاشل اإلاكتر٦ ٫ٓ اإلاىاؾبت  غ هٟؿّ مً الخىا٢ًاث. ًيبغي للمش٠٣ زال٫ البدض اإلاؿخمغ ًٖ الخل ت ، حؿاٖض اإلاجخم٘ مً جدٍغ

ٍْت ظُضا. الن  ٍٓضا ْال ٓطًت  ٓم مً مجخمّٗ، ٞةطا ٧ان في الِىض، ٖلُّ ؤن ٌٗلم الب ٓاص ألٖا ٓاظضا في ٖم٤ يمحر الؿ ٓن مخ ؤن ٩ً

ٍِْٟمّ، بم ح الِىض الىمِ الش٣افي في الِىض ال ٌؿخُُ٘ ٖالم اظخمإ ؤْ م٨ٟغ في بلض ما ؤن ًيخ٣ضٍ  ٗجى لً ٌؿخُُ٘ ِٞم ْع

ش اإلاجخم٘،  ٍِْٟم ظُضا جاٍع ْمً َىا وؿخسلو ؤن اإلا٨ٟغ ًيبغي ٖلُّ ؤن ًضع٥  ْالضًيُت.  تها الٗغ٢ُت  ْمٗٞغ ْز٣اٞت الِىض 

ٓا٢ُٗت ٞؿٝٓ  ٢ْاٖضجّ ألازال٢ُت، ْفي خالت ٖضم بصعا٦ّ لِظٍ الخ٣ُ٣ت ال ٓاصزّ  ْخ ْج٣الُضٍ الخانت،  خُت  جإزحراجّ الْغ

ّ.3الخبُٗت ٌؿ٣ِ في ٞش

                                                           
ْالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت 1 ضة ٧افي، مجلت البدٓر  ٓاَم/ ص. ٍٞغ  . 218، م 17/2018ٖضص  -ص. ٖبض الخلُم بل
ٓعث بك٩ل  2 ٓانل الاظخماُٖت هي التي جمد ْع اإلاش٠٣، ٞٓؾاثل الخ ٢ْ٘ في ؤخضار الغبُ٘ الٗغبي، التي مً زاللِا هجض ُٚاب لض هإزظ َىا ما 

ّٓ ٝ احؿمذ ختى مُِمً في ؾغص ال ٓعاث اظخماُٖاث في ْْغ ٓإع الٗامت بٛجى جام ًٖ اإلاش٠٣. خُض ؤن َظٍ ألازحرة ٢امذ بش ٢اج٘ اإلاخٟكُت في الك

     بخإزحر اإلاش٠٣.
ٗتي، آلازاع ال٩املت 3 ش الانضاع  ٖلى قَغ ٓم، جاٍع ْالٗل  .135، م 2007ًىاًغ  01، وكغ: صاع ألامحر للش٣اٞت 
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 اإلاشهل في ظل الشىعاث الػغبُت: -3

ٓامل جخمشل في مضٔ  حن بٗ ْٞٗا٫، َع ْمجخمعي نالر  ٫ٓ في بىاء هٓام ز٣افي  ْعٍ اإلاإم ْص بن ٖال٢ت اإلاش٠٣ بمجخمّٗ، 

 ٫ٓ ٢ْضعجّ ٖلى بًجاص خل خت في مدُُّ زم في ٦ُُٟت الخٗامل مِٗا  ْال٣ًاًا اإلاُْغ ٞٗالُخّ في مٗالجت مسخل٠ الاق٩االث 

٢ْ٘ م غاٝ. ٞباليؿبت إلاا  ٣ْٖالوي م٘ ظمُ٘ ألَا ٓاع اظخماعي ؾلمي  ْحؿمذ بٟخذ خ ْمخ٣ضمت  ىاؾبت حٗخمض ٖلى ؤؾالُب خضًشت 

ٓعٍت في جدضًض مهحر الكٗٓب  ْه٣ُت مد سُت  ٓ بمشابت لخٓت جاٍع ٓعٍا(، ِٞ ْالُمً ْؾ ْلُبُا  ْمهغ  ٓوـ  ٓعاث الٗغبُت )ج في الش

ْحٛحر اهٓمتها اإلابيُت ٖلى الؿ ٓن مىض الٗغبُت  ٓاَى ْؤًًا مٓاَغ الخمُحز الُب٣ي التي ٌٗاوي مجها اإلا ْالخ٨م الاؾدبضاصي  لُت 

ٓص ٣ٖ1. 

ٓعاث في الٗضًض مً الض٫ْ الٗغبُت ٢ٓاج٘، التي حؿببذ في اهضإل الش ْال ٓامل  2ٖلى َامل ألاخضار  بؿبب الٗ

ت اإلاش٠٣،  ٍَّ
ِٓ

َُ ْالؿُاؾُت. َغخذ اق٩الُت  ْم ّالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  ْعٍ  الث ال٨بٔر ص ْالخد لُخّ في ْل َظٍ ألاػماث  ؿْا

ٓعٍت للمش٠٣ ألجها جؼامىذ  يؿب ُّٞ نٟت الش
ُ
في ص٫ْ الغبُ٘ الٗغبي. لظل٪ هجض ؤن َىا٥ اججاَحن مسخلٟحن؛ الاججاٍ ألا٫ْ ج

٧ْاهذ لّ ؤبٗاص ٌؿعى مً زاللِا لى٣ض ألاْي ْالخإزغ في ْل َظٍ ألاػمت  ألهّ ًسً٘ للخإزحر  إ الؿلبُت التي م٘ َظٍ اإلآاَغاث 

٫ٓ بلى الخُٛحر الؿُاسخي ْالا٢خهاصي ْالاظخماعي. ؤما الاججاٍ الشاوي ِٞٓ ًلخو ٖضم  ْبمجخمّٗ بُٛت الٓن ٧اهذ جدُِ بّ 

ْلم ج٨ً لّ الجغؤة ال٩اُٞت  ٢ّٟٓ ٧ان يُٟٗا  ٓعي، ألن م ٓاظِت الىٓام الض٨ًخاج ْٖضم ٢ضعجّ ٖلى م ٓعي  ْع اإلاش٠٣ الش ٞٗالُت ص

ْظاءث لخترظم ُٚابّ الكبّ ل٨ك٠ الٗضًض مً الخ ٓعاث ٧اهذ ؤ٢ٔٓ مىّ  ْؤن َظٍ الش ٍٓلت، ختى  ٓص َ ٣اث٤ التي ازُٟذ ل٣ٗ

ّ             الخام ًٖ اإلاكِض الؿُاسخي.

ْع اإلاش٠٣ ٞٗاال ّلم ٨ًً  ٍٓخّ ٧اهذ قبّ مخىدُت، ألن َظا ّبطن ص ٢ٓٗا، بل يُٟٗا ختى َ ْمخ ٓصا  ْباعػا، ٦ما ٧ان مِٗ

٢ٓ٘ مُل٤ ٔ  ألازحر لم ٨ًً ًخ َٓ ْؤخضار لم ج٨ً في الخؿبان، وؿبخّ بلى مسخل٠ ٢ِ ٓلّ،  ْما ًدضر مً مكاَض خ ما خضر 

ٓا  ٓعاث اظخماُٖت لم ٌؿب٤ ّخغ٧اث اإلاجخم٘ الكٗبي الظي ٧اهذ جًم قباب مً مسخل٠ قغاثذ اإلاجخم٘ َاالء الظًً ٞاظئ بش

 لِا ؤن قِضَا الٗالم الٗغبي.

ٍَّّ
ِٓ

َُ ْػَا ماصامذ  ٓصَا مٓاَغ ظل َظٍ ألاػماث ًهٗب ججا ْحؿ ْالًبابُت،  ٕٓ مً الٛمٓى  ٓبها ه ت اإلاش٠٣ الٗغبي ٌك

ٓظُت للمجخم٘ الٗغبي، جىافي مخُلباث الكٗب. مما ًا٦ض م٩امً ال٠ًٗ الظي  ٓل ت ْألاًضً ٓظِاجّ ال٨ٍٟغ ٢ض جازغ ؾلبا ٖلى ج

ٓجغة، التي ٌؿخلؼم بٖاصة هٓغ ٞحها. خُض ؤن  ْٖال٢اجّ اإلاخ ٓعاث الٗغبُت ٦كٟذ ًٖ جغبِ اإلاش٠٣ الٗغبي بالجماَحر  الش

ٓم ٖلى  ْازال٢ُت ج٣ ٍٓتهم، بػاء صٞاِٖم ًٖ مباصت اوؿاهُت  َْ ُتهم  ْاظِِا اإلاش٣ٟحن الٗغب في بزباث قٖغ ٓباث التي  الهٗ

ٓاث الاخخجاط في ؾاخاث الض٫ْ الٗغبُت. ٞٗضم ٢ضعتهم ٖلى  ُت، جلخو اإلاُالب التي اؾخ٣ُبذ ؤن ْخ١ٓ٣ قٖغ مُالب 

ٓاًَ جغظمت ما جخًمىّ عؾاثل ا ٓا٢٘ الظي ًىٛمـ ُّٞ اإلا ٓمُت، ججٗلِم بُٗضا ٧ل البٗض ًٖ ال ٓاَىحن، مً مٗاهاة ً إلا

 .3الٗغبي

ْمؿخ٣بلِا، جبحن  الث التي قِضَا الغبُ٘ الٗغبي، التي ق٩لذ مغخلت مٟهلُت إلاؿاع الكٗٓب الٗغبُت  ْٖلى ٚغاع الخد

ْج٣لُضًت،  ْاٍع عظُٗت  لُاجّ لُهبذ ان اإلاش٠٣ الٗغبي اهخ٣ل مً مغخلت ٧اهذ اص ْمؿْا ْمِامّ  ْاع  الى مغخلت ججضصث ٞحها اص

ْالتي ج٨ك٠ ًٖ َكاقت ْي٠ٗ البُيُت الؿُاؾُت الٗغبُت،  ٓة ٖلى ال٣ًاًا طاث الُاب٘ الؿُاسخي،  ْمىٟخدا ب٣ خضازُا 

                                                           
ْا 1 ٓعة، مجلت جباًً ٖضص ٖؼمي بكاعة، ًٖ اإلاش٠٣   .16ْ 15(، م 2013) 4لش
ْصعاؾت الؿُاؾاث، َبٗت عابٗت  2 ْلت يض ألامت، وكغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  ٓن، اإلادىت الٗغبُت: الض ان ٚلُ  .263، م.2015بَغ
ن، وكغ  3 ٓم هاقْغ ٓعاث الٗغبُت، الضاع الٗغبُت للٗل ْالش ٓ  17ٖمغ بؿام ٧اًض، اإلاش٠٣ الٟظ  ٓهُ ً2020 .ّ
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ْان ال ًب ُخّ ْؾلُخّ ألاصبُت ْالازال٢ُت،  ْالٟؿاص. صْن ان ٌٛحر َظا الاهٟخاح مً قٖغ ٗضٍ ًٖ ٢ُم بؿبب الٓلم ْالاؾدبضاص 

ْالٗضالت الاظخماُٖت ْال٨غامت  ت  ّ.1الخٍغ

ٓا٢٘، بمٗجى ؤن ازخُاعاث اإلاش٠٣   ْال ٓع التي جٟهل بحن الخ٣ُ٣ت  ت اإلاش٠٣، مً ألام ٍَّ
ِٓ

َُ في مااػعجّ للخغ٧اث ّبن ؤػمت 

ٓا٢ّٟ يض ما ًمـ  ٓة ًٖ م ت الخٗبحر ًٖ بمباصت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان )خٍغّالىًالُت التي حكجها ظمُ٘ ؤَغاٝ اإلاجخم٘، جضلي ب٣

ْن زل٤ نغإ ٢ض ًمـ باؾخ٣غاع الىٓام  ْص ٓابذ البلض،  ْبٗب٣غجُّ ًٖ الضٞإ ًٖ مشل َظٍ ال٣ًاًا، صْن اإلاؿاؽ بش الغؤي( 

 الٗام.

 ُ  زالنت اإلادىع ألاو

ٓظُت التي ًيخمي بلحها  ٓل ْمٗاوي جسخل٠ خؿب اإلاغظُٗاث ؤلاًضً ٓم اإلاش٠٣ ٌٗٝغ ٖضة صالالث  ًم٨ً اؾخسالم ؤن مِٟ

ٓم اإلاش٠٣ ًغظ٘ ؤؾاًؾا بلى اإلا٨ّٟغ ّ مِٟ ال، ؤن الٛمٓى الظي ٌٗٞغ ْالٟالؾٟت. اهُال٢ا مما ؾب٤، هالخٔ ؤ ًٍ ْألاصباء 

ْاظخماُٖت، بال  ْز٣اُٞت  ت  ٓص ٨ٍٞغ ُ٢ْ ا، ؤن م٩اهت اإلاش٠٣ حٗتريِا ا٦غاَاث  ًُ مخٛحراث قِضَا الٗهغ في الخ٣ب ألازحرة.  زاه

ْػَ ْججا ٓاث٤ ًم٨ً الخٛلب ٖلحها  ٓظُت ) ؤن َظٍ الٗ ٓل ٓعاث الخ٨ى ْالخُ ا في خالت مؿاًغة اإلاجخمٗاث للمخٛحراث الٗاإلاُت 

ٌ الٟغيُت، زم الاظابت ٖلى ؾاا٫  ْ ٞع ٓاهب بهضٝ جإ٦ُض ؤ ٓع الشاوي، الظي ؾىدا٫ْ الخُغ١ بلُّ مً ٖضة ظ ٕٓ اإلاد مٓي

 الاق٩الُت.

 اإلادىع الشاوي: جدىالث اإلاشهل في غهغ الشىعة الغنمُت 

ٓظُاث الخضًشت، ٞال٨شحر مجهم ٌٗخمض ٖلى الٓؾاثل الخ٣لُضًت البؿُُت مٗٓم اإلاش٣ٟحن ال ً ٓل ٓظضْن اؾخٗما٫ الخ٨ى

ْلم   ّ٣ ْال٣لم، ٞالخاؾٓب لم ًضزل بٗض بلى البيُت الضَىُت للمش٠٣، ألن َظٍ الٓؾاثل ظاءث في ٍَغ ٓع٢ت  التي حٗخمض ٖلى ال

عي ًددؿب لِا مً ٢بل، بل ٞهي حك٩ل ٖاث٣ا باليؿبت لّ في خالت ٖضم  ْاج٣اجها، لظل٪، ٞمً الًْغ اهسغاَّ في اؾخسضامِا 

ا بةخ٩ام ْجضبحَر ٣ْٖلىت َظٍ الٓؾاثِ  ْحصجُّٗ ٖلى اؾخسضام آلالُاث الخضًشت  ٍٓغ اإلاِاعاث الغ٢مُت للم٨ٟغ  ّ.جُ

ْال٨م الِاثل للكباب الغاٚبحن في  ٓا٦بت الؼزم ال٨بحر  ً ٖلى م ْا ؤهٟؿِم ٚحر ٢اصٍع ْظض ٖٓت مً اإلاش٣ٟحن  َىا٥ مجم

ْال٣ضًمت. بطن ؤنبذ مً ا الَخماماتهم. ِٞظا ٌك٩ل نغإ بحن ألاظُا٫ الخضًشت  ٫ٓ ٖلى جٟؿحراث ص٣ُ٢ت إلاخُلباتهم  لخه

ْاٍع في  ٓة هٓغا ألَمُت ؤص ٓعٍ ب٣ ٓظُا ل٩ي ٌؿخُُ٘ ببغاػ خً ٓل ٍٓغ اإلاِاعاث الغ٢مُت لضٔ اإلاش٠٣ في ٖهغ الخ٨ى عي جُ الًْغ

٘ البىاء اإلاجخمعي ْفي  ت اإلاغجبُت بال٣غاعاث ال٨بٔر التي جخسظ في ؾُاؾاث اإلاؿاَمت في مكاَع اؾدكاعتهم في ال٣ًاًا اإلاهحًر

ْلت ْفي نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي  .2الض

ٓعي الظي ال ًٔغ مجا٫  في اإلاجخمٗاث الغؤؾمالُت ًم٨ً لىا الخدضر ًٖ اإلاش٠٣ اإلاداٞٔ هاَُ٪ ًٖ اإلاش٠٣ الش

 ٕٓ ٓعة خُجها ًدىاػ٫ َظا الى ٤ الش ٍ ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن للخُٛحر ؾٓي ًٖ ٍَغ ًٖ ال٣ٗالهُت في الخ٨ٟحر. بن مً الكْغ

ت تهم  ْبؾ٣اٍ الظاث في ٢ًاًا مغ٦ٍؼ  ، ط مً اإلاإلٝٓ ْاث الخدلُل الٗلمي ال٣ٗالوي باإلياٞت بلى الخْغ ٓٞغ في اإلاش٠٣ هي ؤص جخ

٣ْٖالوي. ٟٞي مجخمٗاجىا الٗغبُت ٖلى ؾ بُل اإلاشا٫ هجض ؤن مٗٓم الكإن الٗام جيبجي ؤؾاؾا ٖلى جدلُل مى٣ُي، ٖلمي، 

ٓم ٞحها َظا ألازحر  ْع َام ٣ً ٓعي ص ْا٢خهاصًت لٗب ٞحها اإلاش٠٣ الش الخمالث اإلاىضصة بمٓاَغ بنالخاث مجخمُٗت ْؾُاؾُت 

 بالًِٛ ٖلى الىٓام الخا٦م مً الجهٓى بمخُلباث اإلاجخم٘.

                                                           
ٓعاث الٗغبُت، مجلت ؤ٤ٞ، الٗضص آ 1 ْع للمش٣ٟحن بٗض الش ّ.4(، م 2013) 27ما٫ ٢غامي، ؤي ص

( Arab Scientific Publishers)   231، م.  
ن 2 الث ٖم٣ُت. مؿاعاث ظضًضة-مال٠ ظماعي   ص. ٖبض ال٣اصع صهضن ْ آزْغ ٓلٓظُاث الغ٢مُت جد ْلُت في ٖهغ الخ٨ى وكغ مغ٦ؼ  ، الٗال٢اث الض

 .418، م. 2021اصًمي، ماعؽ ال٨خاب الا٧
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ٓعي ٞدؿب ب ٫ٓ، ؤن اإلاجخمٗاث الٗغبُت ال جٟخ٣ض للمش٠٣ الش ل ٞهي في ؤمـ الخاظت للمش٠٣ لِظا ًم٨ً لىا ال٣

ْاإلاجخم٘ بإن َىا٥ ٢ُم ٖم٣ُت، ٍْدا٫ْ ؤن ٣ًى٘ الىاؽ  ْلت  ْعنِىت في  اإلاداٞٔ الضي ًضاٞ٘ ًٖ ٦ُان الض ْآلُاث خ٨ُمت 

ا. ٍَٓغ ْجُ ْلت جم٨جها مً بنالح طاتها  ّالض

ٓصٍ الّا ؾخ٣غاع ْألامً بطن الؿاخت الٗغبُت جٟخ٣ض للمش٠٣ اإلاداٞٔ الضي ًضاٞ٘ ًٖ مهالر اإلاجخم٘ في ظٓ ٌؿ

ٍٓٞغ ٖلى بزباجاث  ، ماامغاث زاعظُت صْن ج ٓعي الظي ًخسبِ في اتهاماث لجِاث مسخلٟت بضٖٔٓ ْالؿالم. ازخالٞا للمش٠٣ الش

ٓعٍت. ْ ؤصوى خ٣اث٤ جبرع اتهاماجّ الش  1َىا٥ ؤًًا ما ٌؿمى باإلاش٠٣ الًٗٓي ) جمذ الاقاعة بلُّ في : ال٣ٟغة  ٢ْْاج٘ خ٣ُ٣ُت ؤ

ٓع ألا٫ّْ ْاإلاؿغح 1(  مً اإلاد ْالًٟ  ، اإلاىدكغ ب٨ثرة في ؤْؾاٍ الِؿاع، خُض ألاهٓمت ال٣اصعة ٖلى الُِمىت في مجاالث الش٣اٞت 

٠٢ٓ زهٓنا في خالت الضٞإ  ْْؾاثل الُِمىت جدخاط بلى اإلاش٣ٟحن ؤصخاب اإلا ْاث  لِؿذ بداظت بلى اؾخسضام الٗى٠، ٞإص

ْمكاٖغ َب٣ت مجخمُٗت اججاٍ ٢ًُت مُٗىت جمؿ ًّٖٔ ؤخاؾِـ  ْ  ِم. مً ظِت ازغ ٓلي ؤْ الضاُٖت ؤ ،ًىٗذ اإلاش٠٣ بالغؾ

ْ بلى ما  ٫ٓ هٟـ اإلاٗجى للمش٠٣ الًٗٓي الظي حكحر صاللخّ بلى ألانل ؤ ْع خ ْ الخالب ، ٩ٞل َظٍ الخٓنُٟاث جض اإلاىايل ؤ

ْ ألانل خت البضاًت ؤ ْ باألخٔغ طل٪ الا 2ٌؿمي بإَْغ ْعٍ في الضٞإ ًٖ ٢ًاًا الىاؽ ؤ ْعَا جلخو ص وؿان الظي ًدمل التي بض

ط مً  ٓخُض للخْغ ألهّ ٌٗخ٣ض ؤجها اإلاهضع ال ْؤنالتها ،  ألهّ ًامً بهالخُتها  ْم٩ان،  ٍْىاٞذ ٖجها في ٧ل ػمان  ٢ًاًا الىاؽ 

خت الجهاًت التي ٧ان عاثضَا عظـ  ٓم ؤَْغ ْآمالِم .ٟٞي ألانل ظاء مِٟ باث الىاؽ  اإلاإػ١ هدٓ آما٫ ظضًضة ٌٗبر ٞحها ًٖ ٚع

ٓلي صًبري بضاًت َظ ْع الغؾ ٫ٓ اإلاش٣ٟحن الٟغوؿُحن مٟاصٍ ؤن اإلاش٠٣ لم ٌٗض طل٪ الض ٓعا خ ا ال٣غن الظي ؤل٠ ُّٞ ٦خابا مكِ

ْالخبرة الٗلمُت  ٓظُاث الخضًشت  ٓل ٓص الخ٨ى حن بمخٛحراث الٗهغ الضي حؿ ٓعٍ َع ْع حٗبئي، ألن خً ال ص ْع الضاُٖت  ال ص

ٓأع ؤمام َظ ْالغ٢مىت. ٍْخ ْع اإلاش٠٣ ًخًاء٫  تها ْمً جم ص ٓعاث الجضًضة التي ٖٞغ ٍ اإلا٨دؿباث الجضًضة، ؤْ َظٍ الخُ

خت الجهاًت. ْغ ْع أَل خت البضاًت ب٣ضع ماَىا٥ ص ْغ ْع أَل ْلم ٌٗض َىا٥ ص ْع للمش٠٣  ْبالخالي لم ٌٗض َىا٥ ص   الاوؿاهُت 

ْزهٓنا في اإلاغخلت التي حِٗل ٞحها مج ْما بلى ٚحر طل٪،  ٓعاث  خمٗاجىا خالُا، بٗض ما خضر في اإلاجخم٘ الٗغبي مً ز

ٓن ًٖ اإلاباصت  Public Intellectuals جبحن ؤن الؿاخت الٗغبُت جدخاط بلى ٍْضاٞٗ ٓن بالكإن الٗام  ٓمُحن حهخم مش٣ٟحن ٖم

ْ ظِت مُٗىت ً بلى َٝغ ما ؤ ْ مش٣ٟحن مىداٍػ ْلِـ ًٖ مهالر خؼب مً ألاخؼاب ؤ                      الٗامت للضًم٣غاَُت 

ٓعاث ْؤنُلت  الخٓىا ؤًًا في الش ٓخضة  ٍٓت Authenticالٗغبُت، ؤجها ج٨دسخي نبٛت م ٓجها هابٗت مً ٖٟ ، هٓغا ل٩

ٖٓت مً  مذ مجم ٓخض ٖاوى مً مسخل٠ ؤق٩ا٫ الٓلم ْالاؾدبضاص. في َظا الؿُا١، ٖػ ٓع م ْزاعظت مً ظمِ الكٗب الٟاث٣ت، 

ٓا٢٘ ْال ال بغهامج.  ٓظُت  ٓل ال ؤًضً ٓعاث ؾب٣ذ َظٍ الٟئت، خُض  اإلاش٣ٟحن ؤن َظٍ الاخخجاظاث لِـ لِا جىُٓم  ؤن َظٍ الش

ْعَا ؤنبذ يُٟٗا م٣اعهت  ْص ٍٓت. ٞإنبدذ بطن، م٩اهت َظٍ الٟئت مخ٣ؼمت  ْظغؤتها ال٣ ت،  ْبإق٩الِا الخًاٍع ٞاظإتها بإهماَِا 

ْاهخ٣اصَم للُٗٓب  ْاؾدُائها الخام مً الىٓام الخالي،  ًِا  التي م٘ حجم الخطخُاث التي ٢امذ بها الجماَحر للخٗبحر ًٖ ٞع

ْحؿحئ بمباصت الاوؿاهُت  .3جلٓر الىٓام الاظخماعي، 

                                                           
ٕٓ اؾخٗملّ 1 ْع اإلاش٠٣ في  Antonio GRAMSCI َظا الى خباع لض اصة الٖا ٓعي الاًُالي إٖل في ٦خاباجّ في صٞاجغ السجً ٖىضما ٧ان ٢اثض الخؼب الكُ

َُْمىتها الش٣اُٞت ػاص حٛلٛلِا في اإلاغا٤ٞ الش٣اُٞت ْلت  ُت الض التي جسضم مهالخِا )ؤي ٧لما ػاصث الُِمىت  ال٨ٟغ اإلااع٦سخي، بط ؤ٦ض ؤهّ ٧لما ػاصث قٖغ

 .ج٣ل الخاظت بلى الؿُُغة
ٓ انالت اإلاش٠٣ )بمٗجي ؤن َىا٥ اعاصث جٓنُل َظا اإلاش٠٣ جخج 2 ٓم ألا٫ْ َ ْ البضاًت بلي جالر مٟاَُم مسخلٟت، اإلاِٟ خت ألانل ؤ لى في جخٟٕغ ؤَْغ

ْعٍ، بما ًٖ َّغ ض ؤن جٓنُل اإلاش٠٣ مً ص ٓ اؾخ٣الت اإلاش٠٣ مً اعاصة الؿلُاث التي جٍغ ٓم الشاوي َ ْ الا٦غامُاث(؛ اإلاِٟ ٤ٍ الاؾخجالب بلى نِٟا ؤ

ْٖضم  ٓم الشالض َٓ اهدُاػ اإلاش٠٣ هدٓ الاؾخ٣ال٫ اججاٍ ٧ل اإلااؾؿاث ْألاهٓمت الؿُاؾُت  ْعٍ في اإلاجخم٘؛ اإلاِٟ ْعٍ بد٨م ٖضم هجاٖت ص ص

ْع في اإلاجخم٘.      اَخمامّ بما ًض
اصة، ٧اجب الؿلُا 3 ْاإلاش٣ٟحنزالض ٍػ ت ال٣ِٟاء  ْصعاؾت الؿُاؾاث ,  ن: خٞغ  .236، م. 2020،  وكغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار 
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ٓلت الكِحرة  ْع اؾتراجُجي في الاهسغاٍ في الكإن الٗام ْفي الضٞإ ًٖ ٢ًاًا الىاؽ، باليؿبت للم٣  لىابلُىن للمش٠٣ ص

ْع الِ ٓن، ظاء للخإ٦ُض ٖلى الض ام الظي ًلٗبّ ٖىضما ٢ا٫ )بطا عؤًذ مش٣ٟا ؤجدؿـ مؿضسخي(. َظا الخٗبحر اإلاجاػي لىابلُ

ٓصها ٠٢ٓ ٚغامصخي الضي ٣ً صاثما بلى اإلاش٠٣ الًٗٓي، خحن ًضاٞ٘ ًٖ الكإن الٗام  اإلاش٠٣ في اإلاجخم٘، صْن ؤن هيسخى م

٫ٓ ؾاعجغ، في ٦خاباجّ  ٠٢ٓ ظان ب ٓ ألاًٞل، بٗض طل٪ ًإحي م باٖخباٍع عؤؽ الخغبت، ٌؿاَم في الخُٛحر ْفي ٢ُاصة اإلاجخم٘ هد

ْبال٣ًاًا التي تهمّ. ٧ان ؾاعجغ اإلاسخهت في ججؿُض شخهُت اإلا ْع ُّٞ  ْبما ًض ش٠٣ اإلالتزم، ؤي الالتزام بما ًجغي في اإلاجخم٘ 

ٓم اإلاش٠٣، الظي ًيبغي ؤن  ْ ٦ترظمت إلاِٟ ْع اإلاش٠٣ في اإلاجخم٘ ؤ ا في ٧ل اإلآاَغاث ْفي ٧ل الخٓاَغاث ٦خٗبحر مىّ لض مىسَغ

ّٓ ٩ٍْ ٓة في ٧ل اإلادُاث ْفي ٧ل اإلاىٗغظاث  ْب٣ ٓن خايغا  ْالؿب٤ في ٢ُاصة الىاؽ ٩ً اصة  ن صاثما، طل٪ الصخو الظي لّ الٍغ

ٓجغاتهم اإلاسخلٟت ْج ح اإلاجخم٘ في ٢ًاًا الىاؽ  ٓ ًمشل ْع ٓ ألاًٞل، باٖخباع ؤن َظا ألازحر َ  .1هد

ْهٓغا ل٨ثرة اإلا ْالٗمغاهُت ٦ُان،  ْالٓؾاثِ الخضًشت لم ٌٗض للم٨خباث بهُا٧لِا اإلااصًت  ٓع ؤلابضإ ؤلال٨ترْوي  ٓاعص م٘ ِْ

ٓاظّ جدضًاث  ٓمت. ؤنبذ اإلاش٠٣ ً ٓص ٦بحر في البدذ ًٖ اإلاٗل ٓماجُت في اإلاجا٫ الاٞتراضخي التي ال جدخاط لبض٫ مجِ اإلاٗل

ْبما  ْج٣ضمّ؛  ٓع اإلاجخم٘  ْمِاعاجّ، بىاء ٖلى جُ ٍٓغ هٟؿّ،  ْحؿاٖضٍ في جُ ْعَاهاث ٦بحرة ججٗلّ ًىًم بلى الجُل الجضًض، 

ْاع ظضًضة، ججبٍر ٖلى اؾخسضام اهىا ؤنبدىا هخدضر ًٖ ٖهغ الغ٢مى ْاع اإلاش٠٣، ٞةن َظا ألازحر بإص ت التي حٛحرث ُّٞ ؤص

ٓي نٟداث الخدلُل ال٨الؾ٩ُي. ْاث الخمدُو الجضًضة َْ  ؤص

ْاإلاؿخمغ في  ٓح ال٩افي  ٓامل، هظ٦غ مجها اقتراٍ الُم ُىت بٗضة ٖ ْاع اإلاش٠٣ في اإلاجخم٘ َع ت ؤص ْفي َظا الهضص، اؾخمغاٍع

ْاهٟخ ْالش٣اُٞت بُٗضا ًٖ الى٣ض الضي ال ًشحر ٢ًاًا ٦بٔر شخو اإلاش٠٣  ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت  اخّ ٖلى الخضازت الٗلمُت 

اًا مسخلٟت، مما ٌؿخضعي مىّ اللجٓء بلى الى٣ض  ٍْدلل زباًا ال٣ًاًا اإلاجخمُٗت مً ْػ ٓا٢٘  التي مً زاللِا البض لّ ؤن ًِٟم ال

ْلِـ ٣ِٞ الى٣ض مً ؤظل بزاعة الى٣ض، ؤي صْن ؤن ًجىذ َظا الى٣ض بلى الخِئِـ ؤْ الترٍْج بلى ٣ٞضان ألامل في  البىاء 

ّاإلاجخم٘.

سُت في ججضًض  لُت جاٍع ُّْٖ اإلاخ٣ضم الظي ًجٗلّ يمً ألاشخام الظًً لِم مؿْا ْبالخالي، ما ٣ًضمّ اإلاش٠٣ َٓ 

ْحُٛحر اإلاجخم٘ بلى ألاًٞل، ِٞظا الخُٛحر بلى ألاًٞل ًجٗلّ في نغإ صاثم م٘ الؿ لُت الن َظٍ ألازحرة ال جدب مً ال٨ٟغ 

ٟحن ض ؤن جيخج مش٣ٟحن مؼٍَّ ت ٖاصة ما جٍغ ٓاء ماصًت ؤْ عمٍؼ ٓظُت ؾ ٓل ٓبها. ٞالؿلُت التي جمخل٪ ؤظِؼة اًضً ، ٨ً2ك٠ ًٖ ُٖ

ال اإلاٗغفي. ْاػن في اإلاجخم٘ ال ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗلمي  ٓٞغ ٖلى هّٓغ ْلِـ لِم جإزحر  ة ٞاإلاجخم٘ بطن، ًدخاط بلى اإلاش٠٣ الظي ًخ

ْلت اإلاٗانغة ٓم اإلاجخم٘ ْفي بىاء الض ٓع اؾخصىاجي في بىاء مِٟ ْجه                     .زانت 

  جدىالث الشهاقت واإلاجخمؼ في غهغ الغنمىت: -1

ٓخت  ٓعة مٟخ ْالٓؾاثِ الخ٣لُضًت، ؤْ ال٨الؾ٨ُُت بلى بضاثل مخُ ٓعة الغ٢مُت في ػمً حٛحرث ُّٞ الٓؾاثل  ظاءث الش

ْا ٓعة ٖلى ظمُ٘ اإلاجاالث  ٠٢ٓ مخدمـ للش ٓا٠٢ ْآلاعاء مجها م إلاُاصًً. اإلاض الجاٝع للمجا٫ الغ٢مي، ؤهخج ًٖ جًاعب اإلا

ْام٩اهاتها التي ج٣ترخِا ٖلى الاوؿان بضلُل ؤن َظٍ الٓؾاثل ؤهخجذ ما ٌؿمى بالظ٧اء الابخ٩اعي  ْلٓؾاثلِا  ْاتها  الغ٢مُت، ألص

ْبالخالي ٞةن الجُل ال ت،  ش البكٍغ ٦ْٟاًاث الاؾخصىاجي في جاٍع َْٓ مىٛمـ مّٗ، ؤنبدذ لّ ٦ٟاءاث  ظي اػصاص م٘ الغ٢مي 

ٓعة  ٠٢ٓ آزغ ٢ض ٣ًضع اًجابُاث َظٍ الش ٢ْضعاث ٦بحرة ٖلى الابخ٩اع بًٟل َظٍ الٓؾاثل التي اهٟخذ ؤُٖىّ ٖلحها. َىا٥ م

                                                           
ْعَم ًدمل اؾم: صٞإ 1 ْلت للضٞإ ًٖ ص ُٟت ألاصب ْالالتزام، ًدا٫ْ ُّٞ ب٫ٓ ؾاعجغ َغح مك٩لت اإلاش٣ٟحن في مدا  ال٨خاب الظي ًدىا٫ْ ُّٞ ْْ

 ًٖ اإلاش٣ٟحن.
ْالؿلُا 2 اصة، ال٩اجب  ت اللبىاهُت ؾىت  -ن زالض ٍػ  .263، م 2013مً ال٣ُّٟ الى اإلاش٠٣، وكغ الضاع اإلاهٍغ
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َْظٍ الٓؾاثل الطخمت الخإزحر ٕٓ مً ال٣ل٤ بػاء َظٍ 1الغ٢مُت  ْل٨ىّ ال ًترصص ًٖ الخٗبحر ًٖ ه ٓة ،  ْاث بضلُل الؿُ ألاص

ْبالخهٓم ما ؤنبدذ جيخجّ مً ق٩ل مً  ابِ الاظخماُٖت  ْٖلى الْغ ْاث ٖلى الاوؿان،  ال٨بحرة التي ؤنبدذ لِظٍ ألاص

ْمٓاَغ الاؾخالب الجضًضة. ُٖٓت الجضًضة  ٓصًت الُ ْالخبُٗت ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗب ّؤق٩ا٫ الاصمان 

ٍٓاث ال٨ٟ ْاث الغ٢مُت مغآة ح٨ٗـ اإلاؿخ ْاإلاجخمٗاث، ٞهي م٨ىذ مً حك٩ل ألاص ٓا٢٘ الخ٣ُ٣ي للكٗٓب  ْال ت  ٍغ

٢ٓذ جيخج  ٓا٢و التي جمـ بمباصت اإلاجخمٗاث. ل٨جها في هٟـ ال ْبٌٗ الى ٓاَغ الؿلبُت  الخ٨ٟحر في بٖاصة الىٓغ في بٌٗ الٓ

ذ ٢ىاٖاث ٖؼ ْؤجها ٖػ ُت. بل  ْاإلاٗٞغ ٍٓاث الٗلمُت  ْجغاجبُاث ٖضًضة في الٗضًض مً اإلاؿخ ْٖملذ ٖلى  ايُغاباث ٖملُت،  ت  ٨ٍٞغ

ْاع الٓؾاَاث لخل الجزاٖاث صازل اإلاجخمٗاث. ّبهخاط ٢ىاٖاث ظضًضة، بلى صعظت ؤجها ج٣مو ؤص

َْظا  ْلت،  ْالض ْاإلاجخم٘  ٓن لِا او٩ٗاؾاث ٖضًضة ٖلى الاوؿان  ٓظُت ؾ٩ُ ٓل مً البضًهي ؤن اؾخسضام الٓؾاثل الخ٨ى

ٓة بلى ظاهب الٗى٠ مما ٚحر  ٌٗجي ؤن ظمُ٘ َُا٧ل الؿلُت ٖلى مؿخٔٓ الٗالم جخ٨ٟ٪ هدُجت ٓماث ال٣ ٓمت في م٣ ٫ٓ اإلاٗل صز

َٓغ الخٟاٖل الاظخماعي اإلاىخج للؿلُت ، خُض ؤن جإزحر الغ٢مىت حؿبب في ج٨ٟ٪ َُا٧ل الؿلُت ، بضءا بؿلُت ألاب 2مً ظ

ٓاة ، ت ْؾلُت ماؾؿ ْالٗاثلت ْألاؾغة الى ْاإلاٗٞغ عا بؿلُاث اإلاضعؾت ْؾلُت الجامٗت ْؾلُت الٗلم  اث اإلاجخم٘ زم مْغ

ْزهٓنا ؾلُت ألاخؼاب الؿُاؾُت . خُض قِض الٗالم ؾ٣ٍٓ ؤخؼاب ؾُاؾُت ج٣لُضًت في  ْاإلااؾؿاث الش٣اُٞت،  اإلاضوي 

ن ٞهي ْٝغ حؿٗت ؤقِغ جم٨ً في  ٓص ؤخؼاب ظضًضة مؿخ٣لت )هجضع بالظ٦غ الخؼب الظي اوكئّ ما٦ْغ الاهخساباث ْنٗ

٫ٓ بلى الؿلُت؛ مشا٫ جغامب الضي ٞاجئ الٗا ؾُت الٓن ٓاؾُت ٢غنىت ْع ٓصٍ للغثاؾت ب ْهت ألازحرة في مؿإلت نٗ لم في آلا

ْؤًًا  ْالجِل  ت  ْالكَغ ٓػَ٘ الا٦غاهي لل٣ُم، مشل ال٣ًاء  بل٨ترْهُت(. بطن ظمُ٘ َُا٧ل الؿلُت جخ٨ٟ٪ ختى في مؿخٔٓ الخ

ٓا ْبالخالي ٞجمُ٘ ؤه ْاإلاباصت،  ْلي ْالا٢لُمي. َظا صلُل ٖلى حٛحر ال٣ُم  ت في  ٕ الؿلِؾلُت الخىُٓم الض تها البكٍغ التي ٖٞغ

ْجىامي اؾخسضام قب٩اث  ٓماجُت،  ْالخُب٣ُاث اإلاٗل ٓماث اإلاخض٣ٞت في ٖالم الاهترهِذ  ٢ْ٘ اإلاٗل ً ج٨٨ٟذ جدذ  ال٣غن الٗكٍغ

ْالؿلُت ٓم الؿُاصة  ، مما ًاصي في ألازحر بلى بٖاصة حُٛحر مِٟ ْال٣ٔٓ ْبهخاط الؿلِ  ٓػَ٘  ٓانل الاظخماعي، باإلياٞت الى ج  .3الخ

ٓمُت لئلوؿان، ؤنبدىا هخدضر ًٖ  ٓمُاث الخضًشت في الخُاة الُ ٓظُاث اإلاٗل ٓل ٘ الظي جلٗبّ ج٨ى ْع الؿَغ هًٓغا للض

ْاث الغ٢مُت التي جسل٤ ًٞاًء ٖاًما، ٌؿمذ للمش٣ٟحن  ْطل٪ مً زال٫ ألاص ْاظخماُٖت ظضًضة.  ْا٢خهاصًت  مٟاَُم ؾُاؾُت 

ْا ْزل٤ ال٣ُمت، بدُض مً مىا٢كت ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالهالر الٗام  َُْٗي ؤًًا ال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت  لخٗبحر ًٖ آعائهم، 

ْجُلٗاتهم. بٗض ما ٧اهذ  ْصة، حؿاٖضَم ٖلى زل٤ ٞغم إلاىا٢كت آعائهم  ْٚحر مدض ْاؾٗت  ًم٨ً للجمُ٘ الاهٟخاح ٖلى مجاالث 

ٓم ٖلحها بالؿُاصة الخامت ت مد٩ ّ.4البكٍغ

 الشىعة الغنمُت: -2

ٓعة ا باؾم الش ًً ٗٝغ ؤً
ُ
ُٟل ح مي ٍع ٣ًْٞا لٍغ ُت الشالشت،  الم، 5اإلاٗٞغ ، الباخض الٟغوسخي اإلاخسهو في اظخماُٖاث ؤلٖا

ت التي ٧اهذ في ٖهغ  ْ آلاالث البساٍع ٓعة البساع ؤ ْهي ز ْلى،  ٓعة ألا ٓعاث: الش ٫ٓ ؤؾاًؾا ؤن َىا٥ زالر ز ، حُمـ واٍْالظي ٣ً

                                                           
ْالٛغبُت، وكغ مغ٦ؼ الخًاعة لخىمُت ال٨ٟغ الاؾالمي 1 ٓماث: صعاؾت في الغئٍخحن الاؾالمُت  ْجطخم اإلاٗل ت  الُبٗت الاْلى، ؾىت  -مدمض ٣ُّٞ، اإلاٗٞغ

 .72، م. 2020
ٓٞلغ، "جد٫ٓ الؿلُت"، الجؼء ألّا 2 ضي، وكغ بمُ٪ ؾىت،الٟحن ج  216. م. ٫ْ2016، جغظمت لبجى الٍغ
ْصعاؾت الؿُاؾاث ؾىت  3 ٓعة: م٩اهت ؤلاهترهذ في وكإة مجخم٘، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  ْالش ٓسخي، الاٞتراضخي  َٓغ الجم ّ.26، نٟدت 2016ظ
ْعص في ٦خابّ الضي  4 الث، مً زال٫ ما  ٖٓب اإلا٨ٟغ اإلاٛغبي ٦ما٫ ٖبض الل٠ُُ َظٍ الخد ت اؾخ ٓعة الغ٢مُت ٖلى البكٍغ خظع ُّٞ ًٖ جإزحر الش

ْبالٓؾاثِ الجضًضة في ٖالم، ٓانل الخظع في ٖال٢خىا بالخ٣ىُت إلهجاػ ٖملُاث في الترجِب لٗال٢خىا بضاجىا  بلى ؤن  ظمٗاء؛ لٗل ألامغ ٣ًخطخي ؤن ه

ٓعها ت جمشلىا ٞىهبذ مً ضخاًاٍ، زانت ٖىضما ال وؿخُُ٘ ؤن هخضبغ ؤم ْػ ؾٖغ ّ.بما ٣ًخطخي ألامغ ب٣ًاء ْخ٨مت ْخؿً جبهغ ا٣ًاّٖ ًخجا
ت 5 ٓعة ز٣اُٞت؟، جغظمت: ؾُٗض بلمبسٓث، وكغ بؿلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ ٓعة الغ٢مُت: ز ُٟل، الش مي ٍع ٍٓذ -ٍع  .176, م.2018  -ال٩
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ٓعة الشاه جىماؽ ئصٌؿىن بٗضَا  ا بضء الٗالم ًخسظ جٓؾٗا ؤ٣ُٞا في ٖهغ ال٨ِغباء التي جمشل الش ٓعة الشالشت، ٖبَر ُت، زم الش

ت  ٓاؾُت قب٩اث مدُت ال٣ُاعاث زم قب٨ت مدُاث ألاهترهِذ التي امخضث بلى م٩ان بُٗض في الٗالم ل٩ي ًهبذ ٢ٍغ ٗا، ب ؾَغ

ٓماث ٫ٓ بلى اإلاٗل ًٓصا بك٩ل ؤؾاسخي في ٧ل مجز٫، ًم٨ً لؤلشخام الٓن ٓظ ْالخٟاٖل مِٗا  نٛحرة. بٗض ؤن ؤنبذ ؤلاهترهذ م

ٓمت، ٧ان  ٫ٓ بلى اإلاٗل ْازغ الدؿُٗيُاث لم ٨ًً الاوؿان ٢اصع للٓن ْص ا ٘. الؾُما، في خض في ٧ل مى٣ُت بك٩ل مباقغ ْؾَغ

ابُت التي خضزذ جدخّ زِ اإلاترْ، ٧ان  ٣ِٞ ٢اصع للخٟاٖل مِٗا، الصخيء الضي اهخ٣ل بك٩ل ؤؾاسخي بٗض جٟجحراث لىضن الاَع

٫ٓ للص ٓعة التي اهخ٣لذ ٧اهذ َىا٥ في عجؼ مً الٓن ٓعة. بِىما اله ت ٦بحرة بلى َظٍ الخٟجحراث لى٣ل اله خُٟحن بؿٖغ

ٓاًَ الخ٣ُِا بهاجّٟ الخام. ٓعة مما ؤصٔ بلى اجها٫ الكب٨ت ٧لِا مً  إلا ْبظل٪ حٗاملذ ؤ٦بر اإلاجالث الٗاإلاُت م٘ َظٍ اله

ٍْب  1ٍْب  ْن ؤن هيسخى 2بلى  ٢ٓذ. ص ْمغؾل في هٟـ ال ٓعة َٓ  ؤًًا، ؤن ؤي مؿخ٣بل  ماؾـ  بُل ؾُدـعاثض َظٍ الش

ٍْخد٨م في  ٓعة  م مً ؤهّ اخخ٨غ َضٍ الش ٓعة الغ٢مُت، بالٚغ ٓٞذ، الضي ؤؾِم بك٩ل ٦بحر في اهدكاع َظٍ الش ؾ قغ٦ت ما٨ًْغ

ْلُت مُٗىت. غاٝ ص ٓماث في مساػهّ الخانت أَل  مٟخاح اإلاٗل

كُلْن٠ ٦ظل٪   مي ٍع ٓعة مّٗغ ٍع ٓجها ز ٓعة الغ٢مُت اإلاٗانغة، ب٩ ُٞت ظضًضة، هٓغا لٗضة ؤؾباب جغجبِ الش

ٓماحي".  ٓماحي ؤي ما ٌؿمُّ " اإلاجخم٘ اإلاٗل ا اإلاؿخمغ في اإلاجا٫ اإلاٗل ْاػصَاَع ٓعاث التي جسً٘ لِا مجخمٗاجىا الخضًشت  بالخُ

ُت ظضًضة بجمُ٘ اإلا٣اًِـ ٓعة مٗٞغ ّ.1بمٗجى ؤن الٗالم ٌكِض ز

ٓظُت اإلاٗانغة ٖلى ْؾاثل خضًشت  ٓل ٓعة الخ٨ى ٓط للٗالم اٖخمضث الش ٓل ٓجغ الضي ؾِل ال ٓعة مشل ظِاػ ال٨مبُ ْمخُ

ْالؼمً ْالاؾخٟاصة مً ٢ٓذ  ً ال٨شحر مً مؿخٗملُّ ازخهاع ال
َّ
ٓجي، خُض م٨ ٓل ْالخ٨ى ؤلاًجابُاث التي ٣ًضمِا في  الغ٢مي 

ِٓغ  ُُ ٓجي ل ٓل ٓع الخ٨ى ٓانل الاظخماعي. ظاء َظا الخُ ؾلبُاث مجاالث مخٗضصة، مشل جل٪ اإلاخٗل٣ت زهٓنا بٓؾاثل الخ

ْٖضم  ْاليكغ،  ْالُباٖت  َْٗخمضْن ٖلحها في بدثهم، ٧ال٨خابت  ٓن بلحها  الٓؾاثل الخ٣لُضًت التي ماػا٫ الٗضًض مً اإلاش٣ٟحن ًلخجئ

 ٫ٓ ْلِظا ٣ٞض ؤبان َظا الخد ْمدُُّ الخاعجي،  ْهجاٖتها في ٖال٢تها م٘ اإلادُِ الخاعجي، ْفي ٖال٢ت الاوؿان باآللت  ٞٗالُتها 

عة ا ٓح ًٖ يْغ ْج٣ضمّبٓي ٓعٍ  ْمؿاًغة جُ ّ.2للجٓء بلى َظا الٗالم الجضًض 

ْالخ٣لُضي ٗت، ماصام ًهٗب ٖلُّ  3ؤنبدذ م٩اهت اإلاش٠٣ ال٨الؾ٩ُي  الث الؿَغ ْالخد مِضصة في ْل َظٍ الخٛحراث 

ٓع اإلا . َظا الا٦دؿاح ال٨بحر للمجا٫ الغ٢مي هخج ًٖ ِْ ش٠٣ الغ٢مي الخإ٢لم م٘ الٓؾاثل الغ٢مُت التي ًمُل بلحها الٗالم بإؾٍغ

ٓماث  صة بمهاصع ٚىُت باإلاٗل ْْؾاثل ٖلمُت مْؼ ٓع ز٣اٞت ع٢مُت ظضًضة حٗخمض ٖلى بضاثل  ؤْ الاٞتراضخي، بطا ظاػ الخٗبحر ِْ

ت  ص البكٍغ ٓم، ؤمام مدغ٥ ٚحر مغجي ًْؼ ٨َْظا ٞىدً الُ ٓمُت.  ٓخت ٖلى ظمُ٘ مجاالث الخُاة الُ ْاإلاٟخ التي ًدخاظِا اإلاخل٣ي، 

ٓماث اإلاخجضصة المخىاهي صْن قٍغ ؤْ ٢ُض. ؤي٠ُ بلى َظا ؤن َظٍ الُِمىت الغ٢مُت،  باإلاٗل ٍْخٟاٖل مِٗا بك٩ل صاثم 

ٓة ٖلى اإلاٗاًحر الش٣اُٞت ال٨الؾ٨ُُت  ْجازغ ب٣ ٓاهب ؾلبُت بل  ت ٞهي جدخٓي ٖلى ظ م مً الاًجابُاث التي ج٣ضمِا للبكٍغ ْبالٚغ

ْ ال ٓػَ٘، ؤ ْالخ ْع اليكغ  ٓماث ْالخ٣لُضًت مشل اهسٟاى اخخ٩اع ص ٍض مسخل٠ َب٣اث اإلاجخم٘ باإلاٗل ْع اإلا٨خبت في جْؼ خض مً ص

ىاء البدض الٗلمي ْألا٧اصًمي لضٔ  ْ إٚل ْالش٣افي ؤ ْال٨ٟغي  ٓاٍ اإلاٗغفي،  ٍٓغ مؿخ ٓاء في جُ ُت التي ٢ض جدخاظِا ؾ ْاإلاهاصع اإلاٗٞغ

ْالباخشحن ْالاؾاجظة. ّهسبت مً الُلبت 

 ّْ ٓع اء اهدكاع ٞحرْؽ ٧ ها الظي ؾبب ايغاعا ؤصث بلى ؤػمت ا٢خهاصًت زاه٣ت جإزغث بها مسخل٠ بٗضما قِضٍ الٗالم ظغَّ

ْالؿُاؾُت، ًٖ مضي  ً ال٣ٔٓ الا٢خهاصًت،  ٓاٍػ ص٫ْ الٗالم في الٗضًض مً اإلاجاالث. ؤباهذ َظٍ ألاػمت الصخُت، التي ٢لبذ م

                                                           
 .189اإلاغظ٘ هٟؿّ، م.  1

2 Klaus Schwab,« La quatrième révolution industrielle», Publié par Dunod, édition, 2017,P. 186. 
ٍضي، ؤًً طَب ٧ل اإلاش٣ٟحن؟ الُبٗت الشاهُت، جغظمت ص. ها٠ً الُاؾحن، وكغ الٗب٩ُان، ؾىت  3 ّ، 2010ٞغاه٪ ْٞغ

   .60م 
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ٓاَىحن. اٖخماص َظٍ الخ٣ الخهىُت الغنمُتؤَمُت  ْحؿُِلِا مً ؤظل اإلا عة ُملخت ًدىاٞـ في جدؿحن الخضماث  ىُت ؤنبدذ يْغ

 ٓ ْالخهٓنُت إلصماظِا في اهٓمتها الضازلُت بهضٝ جد٤ُ٣ هم ٓمُت  ْالٗضًض مً الكغ٧اث الٗم ٓلِا اإلاىٓماث الٗاإلاُت  خ

ا الٗالم في ْل ألاػمت الصخُت  ْجؼامىا م٘ َظٍ الٟتراث الٗهِبت التي ًمغ ٖبَر في ج٣لُو  19لٌىقُض ْاػصَاع ا٢خهاصي. 

غيذ في َظٍ َامل وكاَاته
ُ
ْاإلاؿخلؼماث التي ٞ  ٍ ال الخاعجي َب٣ا للكْغ ٓٔ الضازلي  ْوؿبت ٖملِا، ال ٖلى اإلاؿخ ا، 

ٝ الخترام بظغاءاث الؿالمت الصخُت )مىٓمت الصخت الٗاإلاُت جهضع بعقاصاث إلاؿاٖضة البلضان ٖلى جإمحن الخضماث  الْٓغ

ّألاؾاؾُت ؤزىاءّالصخُت 

 (.19-حاةدت يىقُض 

   :الغنمُت غلى قغغُت اإلاشهل آزاع الشىعة - 3

 ً ْجسٍؼ ٓلت ْألاظِؼة الغ٢مُت اإلاٗخمضة في جدلُل  ٓاج٠ اإلادم ْالِ ٘ للخ٣ىُاث الغ٢مُت )ألاهترهِذ  بن الاهدكاع الؿَغ

ْؤًًا  ٓانالث  ْاإلا ٓعة الغ٢مُت، التي مً زاللِا جم جِؿحر الاجهاالث  ػ م٩اهت الش ٓماث(، ؾاٖض بك٩ل ٦بحر في بْغ ْاإلاٗل ألاهٓمت 

ٞٓ  .حر ٞغم مىٟخدت ٖلى الٗالم الخاعجيج

ٓماث لضي ال٨شحر مً  ٓعة الغ٢مُت، هض٦غ مجها جٓؾُ٘ صاثغة ٢اٖضة اإلاٗل ٓاثض ٖضًضة لِظٍ الش ٓا٢٘ َىا٥ ٞ في ال

ْظمُ٘ ألاوكُت  ٓماث  ٓاء الاظخماعي، باإلياٞت بلى ؤن َظٍ اإلاٗل ٤ الاخخ ٓظِم للخضماث الٗامت ًٖ ٍَغ ْل اإلاؿخٗملحن في 

ٓط بلى مىهاث الخجاعة الال٨ترْهُت اإلاغجبُت بهظٍ  ٓل ْبالخالي زل٣ذ ٞغنا لل الخ٣ىُاث ؤنبدذ مىسًٟت ْفي مخىا٫ْ الجمُ٘، 

ّ.1ْاإلاكاع٦ت في الا٢خهاص الغ٢مي بهٟت ٖامت

ٕٓ ظضًض مً اإلاش٣ٟحن، َٓ " الث التي قِضَا الٗالم ًٖ وكإة ه ْالخد اإلاشهل في َظا الؿُا١، اٞغػث الُٟغاث 

ت الغنمي اث اإلاجخم٘ ٩٦ل. جٓؾٗذ بظل٪،" اهدكغ بؿٖغ ٓعة ٚحرث مجٍغ ٓظُاث الخضًشت لُدضر ز ٓل صاثغة  في ٖالم الخ٨ى

ْمِضث لجهاًاث خ٣بت اإلاش٠٣  ٓلٓظُا، التي ٚحرث ظل اإلاٟاَُم الخ٣لُضًت  ْاث الخ٨ى ْحٗامالجّ م٘ ؤص اإلاش٠٣ الغ٢مي في وكاَاجّ 

ٓعقي ال٨الؾ٩ُي الضي ٧ان ًخٗامل في جدلُلّ ل٣ًاًا الامت حٗ ْاظخماُٖت ال سُت  اث جاٍع ْهٍٓغ امال مىهجُا، ًخإؾـ ٖلى مباصت 

ْ ما ٌؿمي بلٛت ألاع٢ام ْهخاثجِا ؤ ْبُاهاث الخجاعب الٗلمُت  ىّ الظي حهخم ٣ِٞ بلٛت ألاع٢ام  سُت، ٨ٖـ ٢ٍغ ْجاٍع ت   .٨ْٞ2ٍغ

ُت إلاا ُٞما مً صالالث ض َظٍ الكٖغ ُت اإلاش٠٣، اججاٍ ًٍا ٫ٓ قٖغ حن خ حن مخهاٖع ْم٩اهت  َىا٥ اججاَحن ٨ٍٞغ ت  عمٍؼ

ْجدغعَا. ِٞظا هاجج بطن  ْاججاٍ آزغ ًإمً بخٗضصًت ألا٢ُاب في اإلاجخم٘ هٓغا لدكُي الش٣اٞت  ٫ٓ لّ جمشُل قغاثذ اإلاجخم٘،  جس

ٓع٢ُت بلى الش٣اٞت الال٨ترْهُت. ٓجي الظي مً زاللّ اهخ٣ل الٗالم مً الش٣اٞت ال ٓل ٫ٓ الاًضً ٓع الش٣اٞاث  ًٖ الخد بن ِْ

حن بالش٣ ٓعقي بلى َظٍ الغ٢مُت َع ٫ٓ اإلاش٠٣ ال غ صز ٓظُت، لظل٪ ٞخإزُّ ٓل ٓعاث الخ٨ى ت الخضًشت التي مِضتها الش اٞت الٗهٍغ

ْاإلامخل٪  ُخّ التي ٌؿخمضَا مً عؤؾما٫، ًخسظ زالزت ؤق٩ا٫ )الغؤؾما٫ اإلاضمج،  ْجُٟٗل قٖغ ْعٍ  ٣هُّ مً ببغاػ ص ًُ اإلاغخلت ٢ض 

ْالغؤؾم ْالظي ًدُذ اصماط اإلاٗاٝع الش٣اُٞت،  ْؤزحرا الغؤؾما٫ اإلااِؾـ، الضي بالؼمً  ا،  ا٫ اإلآضر، اإلامخل٪ ماصًا ؤْ عمٍؼ

ْطل٪ خؿب عؤي  ٓم الضعاسخي مشالّ ألاْضر(  ْٖالم بُير بىعصًىٌك٩ل الضًبل ُت اإلاش٠٣ في ٖهغ ع٢مي  . ٞلظل٪، اق٩الُت قٖغ

ُت، ْالتي ٚحرث باإلاجمل اإلاهاصع اإلاٗٞغ ٓعة الغ٢مُت  حن بالُٟغاث التي َغختها الش ٓػَ٘ َظٍ  مخٛحر َع خُض اهخ٣لذ بيُت ج

ْالتي ًخمحز اهٟخاخِا  ٓص في الٗهغ الغ٢مي  ٓعقي بلى الخُُت الا٣ُٞت التي حؿ ٓصًت ؾاصث في الٗهغ ال ت، مً َغمُت ٖم اإلاٗٞغ

ٓمت بضْن ْؾُِ،  ٓلّ ٖلى اإلاٗل ٓط اإلاخل٣ي في خه ْل ٓلت  ا، ْؾِ ت اهدكاَع ْبؿٖغ ت،  ٓلي ٖلى مسخل٠ اإلاضاع٥ البكٍغ الكم

                                                           
ْجُب٣ُاتها في الض٫ْ الٗغبُت. وكغ الٗغبي ص.مدمض ناص١ بؾماُٖل 1 ٓمت ؤلال٨ترْهُت   .48-47، م 2010الُبٗت الاْلى، ؾىت  -، الخ٩
ْع خا 2 ٓانل الاظخماعيؤ. ظُض ٓعة الغ٢مُت ْالاؾخسضام اإلا٨ش٠ لكب٩اث الخ ٓاَىت: مً  ￼ط بكحر، ؤزغ الش ٓم اإلا ٓعة الجضًضة إلاِٟ في عؾم اله

ّٓن ْال٣اه ٓاًَ الغ٢مي، صٞاجغ الؿُاؾت  ٓاًَ الٗاصي بلى اإلا  .705, م. 2016ظامٗت ٚغصاًت،-اإلا
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ت زُالُ ْع اإلاش٠٣ ْبؿٖغ ْص ٓعة الغ٢مُت، ؤزغث ؾلبا ٖلى م٩اهت  ْبضْن ق٪ ؤن َظا الخُٛحر البيُٓي الضي ؤخضزخّ الش ت. 

ْج٣لهذ نالخُاجّ لُهبذ  ْعٍ  ت ٦ما ٧ان مً ٢بل، بل ج٣ؼم ص ْايٟٗذ ؾلُخّ، خُض لم ٌٗض ؾُض اإلاٗٞغ ٓعقي،  الخ٣لُضي ال

ْمغظّٗ الغثِسخي ف اإلاخل٣ي في ٚجى جام ٖىّ، ٨ٖـ ْالتزٍْض باأل٩ٞاعما ٧ان ؾىضٍ  ّ.1ي حُُٛت اإلاٗاٝع 

ٞت في  ا اإلاْٗغ ْمهاصَع ٓٔ بيُت ألاق٩ا٫ ال٣ضًمت  ٓع اإلاجا٫ الغ٢مي حؿبب في ايُغاباث ٖلى مؿخ مً البضًهي ؤن جُ

ا،  ٨ٍْٞغ ْاؾٗت ؤزال٢ُا،  ٠٢ٓ اإلاش٠٣، الظي الػالذ م٩اهخّ  ْالش٣اٞت. ٞهي ؤًًا حؿبذ في حٛحر م ْبهخاط الترار  جىُٓم 

ٍٓت لجمُ٘ ْا٢خهاصًا،  ْاؾخٗاهخّ بإق٩ا٫ ظضًضة ًدضص ٞحها مِامّ اإلاؿخ٣بلُت مً خُض بٖاصة الهُاٚت البيُ ٓهُا،  ٢ْاه

ْٖال٢اجّ ؤلاوؿاهُت ْالخضماث "ٖبر ألاهترهِذ" ٢اٖضة في 2اوكُخّ  ٓماث ْالاجهاالث  ٓظُا اإلاٗل ٓل ْبالخالي ؤنبدذ ج٨ى  .

ٓاث، "الا٢خهاص الجضًض". َظٍ الضًىام٨ُُت الجضًضة التي جخًم ٓعة، ال٨خابت، ألابجضًت، ألان ً الىٓام الغ٢مي مشل )اله

ت  ٓع الاٞترايُت، بلخ(، ٞغيذ هٟؿِا في مجاالث ٣ٖالهُت ْفي الٗملُاث الهىاُٖت ْؤلاصاٍع اإلاازغاث الخانت للؿِىما، اله

ٓلٓظُا َ ٍٓغ الخ٨ى ٓاٖض بُاهاث ٦بحرة ْضخمت. لظل٪ ٞالخ٨ٟحر في جُ ذ بمٗالجت ٢ ٓ الخ٨ٟحر في ٖال٢ت ْاإلاالُت التي ٖٞغ

ت.  ٓلٓظُا بالش٣اٞت البكٍغ  الخ٨ى

 زالنت اإلادىع الشاوي

حن باألؾاؽ  ْٞٗالُخّ، َع ْع اإلاىٍٓ باإلاش٠٣  ٓع الشاوي، جا٦ض ؤن الض ْلتها ٣ٞغاث اإلاد جا٦ض ٧اٞت الٗىانغ التي جىا

ّٖٓ إلاخُلباث الٗهغ الغ٢مي، الظي ٌٗخبر ع٦حزجّ ألاؾاؾُت في ال٣ُام بمِامّ ٖلى ؤ٦م ْظّ. اٖخباعا إلاا ط٦غهاٍ في بسً ل 

ْظّ الخهٓم  ْٖلى  ت،  ْال٨ٍٟغ ْالش٣اُٞت،  ٓم اإلاش٠٣ جإؾـ هدُجت للخٛحراث الاظخماُٖت،  الٟغيُت، وؿخسلو ؤن مِٟ

ٓٚت في اإلا٣ضمت لُاجّ )جإ٦ُض صخت الٟغيُت اإلاؿ ْمؿْا ْاٍع  ٓظُت التي جاصي بلى حُٛحراث في ؤص ٓل الث الخ٨ى ّ الخد

ْاع اإلا ْمجخمّٗ )الاظابت ٖلى ؾاا٫ الاق٩الُت(، هٓغا ألن اإلاش٠٣ ْبالخالي ٞةن، ؤص ش٠٣ لِا جإزحر بًجابي ٖلى مدُُّ 

ت مخاخت  ْاهسغاَّ الخام في ٖالم الغ٢مىت، التي ؤنبدذ ٞحها اإلاٗٞغ عة مكاع٦خّ  ٓن ٖلى صعاًت بًْغ ٓم، ًجب ؤن ٩ً الغ٢مي الُ

ٓجي ٓل ٓع الخ٨ى عة مؿاًغجّ إلاىخى الخُ ٍٓ الٗالم الغ٢مي، ل٩ي ًخم٨ً مً للجمُ٘. باإلياٞت بلى يْغ ْالغ٢مي الضي ًخجّ هد  ،

٫ٓ بٟٗل ب٣اثّ في  ت اإلاٟٗ ْْْاثّٟ لم حٗض ؾاٍع ْاٍع  ْبال ؾٝٓ جهبذ ؤص ججضًض آلُاث اقخٛالّ ٖلى َظٍ الٓؾاثِ الخضًشت، 

  هٟـ الغجابت. 

 زاجمت:

ٓع الا٢خهاص ًخمحز بازترا١ الخ٣ىُاث الغ٢مُت الجضًضة في ظمُ٘ مجااّل ٓ بما ؤن جُ ث ألاوكُت الا٢خهاصًت للمجخم٘، ِٞ

ٓماجُت ظضًضة جخمحز بالخٟاٖل بحن مسخل٠ ال٨ُاهاث الا٢خهاصًت، ٖلى ؤؾاؽ اؾخسضام ج٣ىُاث  ًٍٓ بِئت مٗل ٌؿاَم في ج٩

ٓزحرة ٖالُت عاظ٘ الى حٛلٛل ج٣ىُاث البُاهاث ف ٓع ٞحها اإلاجا٫ الغ٢مي ب ٖٓت مً البلضان التي جُ ٓماث ْالاجهاالث. ٞمجم ي اإلاٗل

ٓع  ِ ْالخضماث، ْْ ْالخجاعة  ت في الهىاٖت  ْٚالبا ما ًاصي الى حٛحراث ظضٍع ْاهٓمتها الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت،  مجمل ٖملُاتها 

ت. ؤمام َظا  ْال٨ٍٟغ ْ جل٪ اإلاخٗل٣ت بالش٣اٞاث الاصبُت  ٓاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بال٨خاباث الا٢خهاصًت، ؤ ٓإ ظضًضة مً ألاوكُت، ؾ ؤه

ْالخهٓنُت بضؤث جغج٨ؼ في وكاَاتها ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُت الٓي٘، هالخٔ ؤن اإلااؾؿ ٓمُت  ْبٌٗ الكغ٧اث الٗم اث 

ت، التي حؿاَم  ْاُٖت بإَمُت الاؾدشماع في الُا٢اث البكٍغ ْٖملذ في حصجُ٘ الاؾدشماع في الغؤؾما٫ ال٨ٟغي لٗمالِا،  الغ٢مُت، 

ٓع ال٨بحر الظي ٌك ٍٓغ ال٨ٟاءاث جماقُا م٘ الخُ ْجُ ْبصعا٧ا بمضٔ جإزحر الغ٢مىت ٖلى َبُٗت في بهخاط ال٨ٟغ  ِضٍ الٗهغ، 

٫ْ ًخٗل٤ بةٖاصة ٩َُلت  ٍٓحن؛ اإلاؿخٔٓ ألا ٍٓغ مجالِا الغ٢مي ٖلى مؿخ ٓصتها. لظل٪، ٞهي جغج٨ؼ في جُ ْختى ٖلى ظ زضماتها 

                                                           
ٓحكِل، صخُٟت اإلاش٠٣   1 ّ. 2م - 2019ًغ اإلاهض١ لُىا 4502م٣ا٫ ٖضص -ال٣اصعي ب

2 Michel Foucault, « La fonction politique de l„intellectuel » [1976], op. cit., p. 110.     
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ب الٟغص طْي ال٨ ْجضٍع ْجًم: الخىُٓم الغ٢مي، الاهخاط الغ٢مي، الخجؼثت الغ٢مُت  ٟاءاث الغ٢مُت ْجدضًض البيُت اإلااؾؿُت، 

ْمغا٦ؼ  ْالخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت بى٣ل البُاهاث  ٍٓغ البيُت الخدخُت  ٓٔ الشاوي ٞهي حؿعى مً زاللّ بلى جُ ْما الى ٚحر طل٪. ؤما اإلاؿخ

ْزضماث البرمجُاث، بلخ.  البُاهاث 

ٍْسخل٠ في  ٓا٢ُٗت.  ْال ٓا٢ّٟ الخ٣ُ٣ت  جضزالجّ ًٖ ْمً َىا وؿخيخج، ؤن اإلاجخم٘ ًدخاط بلى مش٠٣ خ٣ُ٣ي، ًخمحز بم

ٓاظِت آزاع  ػ هسبت ظضًضة ٢اصعة ٖلى م ْبْغ باقي الىسب الىمُُت ال٣ضًمت، ما صٞ٘ بالخالي بلى وكإة ظُل اٞتراضخي ظضًض، 

ٝ مىٟخدت ٖلى مجاالث حٗٝغ ٞحها ْؾاثل الاجها٫  الث في ْْغ ْاإلاجخمُٗت حؿخُُ٘ مؿاًغة َظٍ الخد الث الؿُاؾُت،  الخد

ٓع م ٓانل الكب٨ُت جُ ال مخىاهيْمىهاث الخ ّ.1دؿإع 

ت ألن لِا جإزحر  ْال٨ٍٟغ ٓعة الغ٢مُت ؤٖاصث حٍٗغ٠ ز٣اٞخىا الاصبُت  ٫ٓ بإن الش ٫ٓ ًم٨ىىا ال٣ ٤ْٞ َظا اإلاى٤ُ، ًم٨ً ال٣

ْهٓغجىا بلى اإلاؿخ٣بل. ٞٗلى ؾبُل الظ٦غ، في حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي ٢ام بٌٗ  ٣ت التي هٔغ بها الٗالم  ٖم٤ُ ٖلى الٍُغ

٨ُحن  اص ألامٍغ ٓعة حؿِل الْغ ْاث مخُ ٓماث ٖلى وكغ ج٣ىُاث ظضًضة ٦إص ٓظُا ْفي مجا٫ اإلاٗل ٓل ٓم الخ٨ى اإلاخسههحن في ٖل

ْمباقغ م٘ َظٍ الٓؾاثل ْججٗل اإلاخل٣ي في اجها٫ صاثم  ت  ْاإلاٗٞغ ْاص الكب٩اث  .ٖملُت وكغ الٗلم  ْع َظٍ الىسبت الجضًضة 

ّْ ٛا ظضًضة مشل  َُ المُت، ا٢دمذ صازل اإلاجخمٗاث الٛغبُت ِن اص  2.0ٍب ؤلٖا ٓح. َاالء الْغ ٓهّ باإلاهضع اإلاٟخ ؤي ما ٌؿم

٨ُحن مشل  نرألامٍغ ْ  هىعبغث ٍو ٓاعث بغهض،  ٓا في ز٣اٞتهم ٖلى ؤن 2اوعٍلي جُماإلااؾـ الكِحر لٗلم الخد٨م آلالي، ْؾدُ ، اصعظ

ش ال٨ٟ ٓجغ ٦ما ٧ان مستزال في الخاٍع ْ ٖلماء ال٨مبُ ٓا مىٟهلحن جماما ًٖ اإلاِىضؾحن ؤ ْلئ٪ اإلاش٣ٟحن لِؿ غي ال٣ضًم، بل َم ؤ

ٓصة في  ٓظ ٓاج٠ الظ٦ُت اإلا ْهجضع بالظ٦غ الِ ْا٢٘ ملمٓؽ  ٓجها بلى  ٓل ٍْد ألاٞغاص اللظًً لضحهم ؤ٩ٞاع ٌٗبرْن ٖجها في ال٨خب 

ٓع اإلاش٠٣ ٫ٓ ما ًُل٤ بالجمِ ْع خ ٓبىا. لظل٪، ؤنبذ الى٣اف الش٣افي ًض ،  َم شخهُاث مً اإلااضخي  Public Intellectualظُ

ٓع اإلاايُت ٧ان بٌٗ جم اؾدبضالِ ْمش٣ٟحن في الكب٨ت الغ٢مُت، ألهّ في الٗه م في اإلاجا٫ الٗام، مً ٢بل عظا٫ ؤٖما٫ 

ْبٌٗ الصخهُاث، مشل   ً ٍاعسي وعاًذ مُلؼاإلا٨ٍٟغ ٓا ماعن م َٓا في ال٨خب ِٞم بطن ٧اه ٢ْضم م مً ال٣غاءة  ْا ؤ٩ٞاَع ، ؤزض

ٓا َظي ألا٩ٞ ألجهم ٢ضم ت ٌٗخبرْن مش٣ٟحن ألن لضحهم ؤ٩ٞاع  ْج٣ِِٟا ظل الُب٣اث ال٨ٍٟغ ٫ٓ بلحها الجمُ٘  اع بلٛت ٌؿِل الٓن

ٓظُا  ٓل ٓا مغجبُحن بالخجاعة ؤْ ج٨ى ٓه ْلم ٩ً ٓن  ا ٖلى قاقت الخلٍٟؼ ْلم ًِْٓغ ٓا مً اإلاكاَحر  ٓه في اإلاجخم٘؛ ِٞم ؤًًا لم ٩ً

ْجج م مً ال٣ٗل  ْال٨خب مً زاللِا جىبش٤ ؤ٩ٞاَع ٓع١  ٓن بلى ٖالم ال ٓا ًيخم الم بل ٧اه ْبمجغص ٦خابتها ؤلٖا ٓع٢ت  ٣ِا بلى ال ض ٍَغ

ُت.  ٓع١ جهبذ قٖغ                        ٖلى ال

 :ناةمت اإلاغاحؼ

  ْصعاؾت -ؤخمض مٟلر سُت(؛ بنضاع اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  الث الخاٍع ْع اإلاش٠٣ في الخد ٓم اإلاش٠٣: ٢غاءة في ٦خاب )ص صالالث مِٟ

 .2017الؿُاؾاث، 

  ْع للمش٣ٟحن ٓعاث الٗغبُت، مجلت ؤ٤ٞ، الٗضص آما٫ ٢غامي، ؤي ص ّ(.2013) 27بٗض الش

  ْصعاؾت الؿُاؾاث، َبٗت عابٗت ْلت يض ألامت، وكغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  ٓن، اإلادىت الٗغبُت: الض ان ٚلُ  .2015بَغ

 ت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٓوؿ٩ٓ(، َب٘ -بىاء مجخمٗاث اإلاٗٞغ ْالش٣اٞت )الُ ْالٗلم  ٓ مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت  ٓصً : ؤ٩ٞاع ؾخ  -مً َٝغ

 .2019ال٣اَغة، ؾىت 

                                                           
1https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/The-Intellectual-and-Historical  

Consulté le 10 JUIN 2021 à 23h32min. 
ْمِىضؽ الي مش 2 ْع مستٕر  لي جُم صاع لليكغ مخسههت في ٦خب البرمجت الخمُِضًت، َظا ما ًا٦ض اهخ٣الّ مً ص ما٫ اٍع ْعاثض ألٖا ٠٣ ؤوكإ اإلا٨ٟغ 

ٍْب  م٨ٟغ ًيكِ في ماجمغاث ٖاإلاُت ًىا٢ل مً زاللِا َل٤ ٖلحها اؾم 
ُ
ٓا٢٘، مشل اوكاثّ ا٫ْ لٛت ؤ ت التي جغظمِا بلى ال ، م٨ىذ 2.0اٖمالّ ال٨ٍٟغ

ٓح. ْ ٦مهضع مٟخ ٓعَا إلاجا٫ الغ٢مىت ٦يكاٍ اظخماعي ؤ ٨ُت في بٖاصة جه الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ّ        ال

https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/The-Intellectual-and-Historical
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  جي ْاإلا٩ان. جغظمت ص. بحهاب ٖبض الغخُم مدمض، وكغ إلاجلـ الَٓ ْالش٣اٞت: ججغبدىا الاظخماُٖت ٖبر الؼمان  إلات  ٓن، الٗ ٓملُيؿ ٓن ج ظ

ٓن ْآلاصاب, ْالٟى  .2008للش٣اٞت 

  ،٘ٓعة: م٩اهت ؤلاهترهذ في وكإة مجخم ْالش ٓسخي، الاٞتراضخي  َٓغ الجم ْصعاؾت الؿُاؾاث ؾىت ظ ّ.2016اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار 
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 ْاإلاش٣ٟحن ت ال٣ِٟاء  اصة، ٧اجب الؿلُان: خٞغ ْصعاؾت الؿُاؾاث ,  زالض ٍػ  .2020،  وكغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار 
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 .2017ؤْلى،

 ٓعة ز٣اُٞت؟، جغظمت: ؾُٗض بلمبسٓث، وكغ بؿلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ ٓعة الغ٢مُت: ز ُٟل، الش مي ٍع ٍٓذ -تٍع  .2018  -ال٩

 ٓم اإلاش٣ٟحن ٓص، َم  .2019وكغ ماؾؿت َىضاْي، ؾىت  -ػ٧ي هجُب مدم

 ْعاًَ اإلاش٠٣ الٗغبي ْاعص ؾُٗض بحن ججلُاث اإلاش٠٣ الٛغبي  ْ ؤصباء ؤلاماعاث،-ؾٗضي ببغاَُم، بص  .9/2014وكغ: بجداص ٦خاب 

 ْالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ضة ٧افي، مجلت البدٓر  ٓاَم/ ص. ٍٞغ  .17/2018ٖضص  -ٖبض الخلُم بل

 ن الث ٖم٣ُت. مؿاعاث ظضًضة-مال٠ ظماعي   ٖبض ال٣اصع صهضن ْ آزْغ ٓلٓظُاث الغ٢مُت جد ْلُت في ٖهغ الخ٨ى وكغ  ، الٗال٢اث الض

 .2021مغ٦ؼ ال٨خاب الا٧اصًمي، ماعؽ 

  ٓعة، مجلت جباًً ٖضص ْالش  (.2013) 4ٖؼمي بكاعة، ًٖ اإلاش٠٣ 

 ٗتي، آلازاع ال٩املت ش الانضاع ، وكغ: صاع  ٖلى قَغ ٓم، جاٍع ْالٗل  .2007ًىاًغ  01ألامحر للش٣اٞت 

  ن، وكغ ٓم هاقْغ ٓعاث الٗغبُت، الضاع الٗغبُت للٗل ْالش ٓ  17ٖمغ بؿام ٧اًض، اإلاش٠٣ الٟظ  ٓهُ ً2020 .ّ

  ٍضي، ؤًً طَب ٧ل اإلاش٣ٟحن؟ الُبٗت الشاهُت، جغظمت ص. ها٠ً الُاؾحن، وكغ الٗب٩ُان، ؾىت  .2010ٞغاه٪ ْٞغ

 ٓٞلغ ضي، وكغ بمُ٪ ؾىت، الٟحن ج  . 2016، "جد٫ٓ الؿلُت"، الجؼء ألا٫ْ، جغظمت لبجى الٍغ

  ٓحكِل، صخُٟت اإلاش٠٣ ّ. 2019اإلاهض١ لُىاًغ  4502م٣ا٫ ٖضص -ال٣اصعي ب

 إلات ْالٗ ثي، الش٣اٞت الٗغبُت  ٓلٓظُت آلعاء اإلاش٣ٟحن الٗغب، الُبٗت الاْلى -مدمض خؿً البٚر  .2007صعاؾت ؾٓؾُ

 ْجُب٣ُاتها في الض٫ْ الٗغبُت. وكغ الٗغبي ، مدمض ناص١ بؾماُٖل ٓمت ؤلال٨ترْهُت   .2010الُبٗت الاْلى، ؾىت  -الخ٩
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ً الٗغبي" ٓع، ؾىت  -في الَٓ  .2017وكغ ه

 ْالٛغبُت، وكغ مغ٦ؼ الخًاعة لخىمُت ال٨ٟغ الاؾالميمدمض ٣ُّٞ، ا ٓماث: صعاؾت في الغئٍخحن الاؾالمُت  ْجطخم اإلاٗل ت  الُبٗت  -إلاٗٞغ
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 ْالؿلُت ابِ ؾىت  -مهُٟى مغجطخى اإلاش٠٣  ت، وكغ ْع  .2016عئٔ ٨ٍٞغ

 ٘اإلاجخم ْ ْ اإلاجخ -هبُل خلُلٓ، ط. َاع١ مسىان، اإلاش٠٣  ٓم ؤلاوؿان   .2013م٘، وكغ، ظامٗت مدام زًُغ، مجلت ٖل
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ت جهُُم الؿُاؾاث الػمىمُت  الىظُكت الضؾخىعٍت للبرإلاان اإلاؿغبي، نغاءة في غكٍغ

The constitutional function of the Moroccan parliament, read in the decimal of the 

assessment of public policies 

مغي   ناؾم لػٍى

 حامػت مىالي ئؾماغُل مٌىاؽ

 اإلالخو:

ْالغ٢ابُت التي م٨ىذ  ُٗت  ْاث اليكَغ ٖٓت مً آلالُاث ْألاص ٓعٍت، التي ٖملذ ٖلى بيٟاء مخجها بمجم ٓز٣ُت الضؾخ بالىٓغ بلى مؿخجضاث ال

ُٗت التي، حٗؼػث بمماعؾته ُٟتها الدكَغ ٖٓت مً ال٣غاعاث اإلااؾؿت البرإلااهُت مً مماعؾت ْْ ا مجم ٓمُت، باٖخباَع ا آللُت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ْماؾؿت البرإلاان. ٓمي  ْالخٟاٖل بحن الجِاػ الخ٩ ْن  ْالؿاُٖت بلى ج٨َغـ ؤْظّ الخٗا ٓلِا،  ٓا٤ٞ خ  اإلاخ

٢ٓٝٓ ٖلى مضٔ جد٤٣ الٟٗل الخ٣ُُمي إلااؾؿت البرإلاان اإلاٛغبي، مً زال٫ صعا ٓع٢ت بلى ال ٓايُ٘ ألظل طل٪ وؿعى َظٍ ال ؾت ْظغص اإلا

٦ْظل٪ ؤًًا جدضًض مسخل٤  ٍٓت، بٛغى جدضًض ؤْظّ الخ٣ضم الغ٢ابي اإلاخد٣٣ت،  ٓمُت الؿى التي ٧اهذ ؤؾاؽ ظلؿاث ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ْمً جم َغح ظملت مً اإلا٣ترخاث التي مً قإجها ٓمُت،  ْالخدضًاث التي الػالذ جٟغى هٟؿِا في ؾبُل جد٤ُ٣ هجاٖت الؿُاؾاث الٗم  الهٗاب 

ٓمُت، ٦ةؾِام مً الباخض الٗلمي ف ٓعي مً جُٟٗل ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ْمسغظاتها.جد٤ُ٣ اإلاغاص الضؾخ ٍٓغ مغاخلِا  ْجُ ّي عنض 

ٓمي الٍلماث اإلاكخاخُت: ٓمُت. ج٣ُُم. بغهامج خ٩ ٓع. الؿُاؾاث الٗم ّالبرإلاان. الضؾخ

Abstract:   

In view of the developments of the constitutional document, which has provided it with a set of mechanisms and supervisory and 

supervisory tools that have enabled the parliamentary institution to exercise its legislative function, which has been strengthened 

by its exercise of the mechanism for evaluating public policies, as a set of consensus resolutions, seeking to perpetuate cooperation 

and interaction between the government apparatus and the institution of parliament. 

For this purpose, we seek to determine the extent to which the evaluation work of the Foundation of the Moroccan Parliament has 

been achieved, through the study and inventory of the topics that were the basis of the annual public policy evaluation sessions, in 

order to identify the regulatory advances achieved, as well as to identify the fabrication of difficulties and challenges that continue 

to impose themselves in order to achieve the effectiveness of public policies, and who put forward a number of proposals that 

would achieve the constitutional purpose of activating the evaluation of public policies, as a contribution of the scientific researcher 

in monitoring and developing its stages. And its outputs. 

Key words: Parliament. Constitution. Public policies. assessment. Government prog 

 مهضمت:

ٖٓت مً اإلاالخ ٓعٍت اإلاٛغبُت بمجم ٓز٣ُت الضؾخ ا طاث اهخماء خٟلذ ال ٓلِا ما بحن مً اٖخبَر ْاإلاحزاث التي ٢ؿمذ الغؤي خ ٓاث 

ا حٗضًال ق٩لُا ال ٢ُمت مًاٞت لّ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت باإلاٛغب.  ْمً اٖخبَر بلى ظُل الضؾاجحر الجضًضة الًامىت للخ١ٓ٣، 

ل الؿلُم  ْ طا٥ جالمـ الخجًز ٓعٍت اإلاىهٓم الصخيء الظي ًخُلب صعاؾت ؤ٧اصًمُت مخجغصة ًٖ َظا الغؤي ؤ للهالخُاث الضؾخ

٦ْظا اإلاغجبُت بهُئاث  ُٗت،  ْالدكَغ ٓعٍت، طاث الهبٛت الخىُٟظًت  ٖلحها. الؾُما جل٪ التي مىدذ خهغا للماؾؿاث الضؾخ

 الخ٩امت.

ٕٓ، مً زال٫ ؾعي ُٟت  ألظل طل٪ جبرػ ؤَمُت اإلآي ٓعي اإلاؿخجض لْٓ َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًٓء ٖلى الجاهب الضؾخ

ٓاهحن  اإلااؾؿت ُٗت مىخجت لل٣ ٓهّ ماؾؿت حكَغ ُٟخّ الخ٣لُضًت اإلاخمشلت في ٧ ْة ٖلى ْْ ٓاب"، ٖال ُٗت "مجلـ الى الدكَغ

ٓعٍت مً إلاؿت ع٢ابُت ظضًضة  ٓز٣ُت الضؾخ ٓمت"، جإؾِؿا ٖلى ما خملخّ ال ْمغا٢بت إلاجا٫ اقخٛا٫ الؿلُت الخىُٟظًت "الخ٩
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ٓن  ٓمُت، بالىٓغ بلى ٧ البرإلاان ْل بُٗضا ظضا ًٖ ؤي اَخمام بمجا٫ الخ٣ُُم، بٟٗل الخبُٗت جخجلى في ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ت ٢هض مماعؾت ازخهاناجّ ٍع ٓمت الًْغ ٫ٓ بلى اإلاٗل ٓمت، في مُضان الٓن  .1اإلاُل٣ت للبرإلاان اججاٍ الخ٩

١ٓ الٟهلحن  غة بمىُ ٓعٍت اإلاَا ٓاب" بمِامّ الضؾخ ٓع -101-70ْختى ًًُل٘ البرإلاان "مجلـ الى البض  ، ٞةه2011ّمً صؾخ

ٓعي اإلاٛغبي مً ٢بل مسخل٠  ٓمُت ق٩ل مُلبا ؤؾاؾُا في ؤلانالح الضؾخ مً ؤلاقاعة بلى ؤن الخ٣ُُم البرإلااوي للؿُاؾاث الٗم

ٓمُت مً اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت لىٓام الخ٩امت الجُضة.  الٟاٖلحن، ٖلى اٖخباع ؤن ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ُٟت ا ٫ٓ بإن َظٍ الْٓ ُٗت الػالذ حٗتريِا ب٦غاَاث مٗـُلت ًخضازل ْختى ال وؿدب٤ الخ٨م في ال٣ لجضًضة للماؾؿت الدكَغ

ٓ مغجبِ بالُِئت البرإلااهُت  ْما َ ٓمُت،  ٓ جىُٓمي مغجبِ بُٛاب يابِ الخ٣ُُم البرإلااوي إلاجا٫ اقخٛا٫ الؿلُت الخ٩ ٞحها ما َ

ْالخ٣ُُمي،  ٍٓض الٟٗل الغ٢ابي  ٓع ز٣اٞت اإلاؿاءلت ال٣اثمت ٖلى جج مما ًخٗحن مّٗ َغح ٞغيُاث مً التي ٌكتٍر ٞحها خً

ْاخخُاظاث  ٓم  ْظٗلّ ؾلُت خ٣ُ٣ُت جمشل بعاصة الُِئت الىازبت، اإلاالمؿت لِم ٍٓغ ألاصاء البرإلااوي  قإجها اإلاؿاَمت في جُ

٦ْظا الا٢خهاصًت. ٓاَىحن الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت  ٣ْٞذ في امخدان ج٣ُُم   اإلا ُٗت ٢ض  خُض ًٟترى ؤن اإلااؾؿت الدكَغ

ْؤًًا الؿُاؾاث الٗم ٓمُت طاث الُبُٗت الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ؤْ الش٣اُٞت  ٓمُت، ازىاء مىا٢كتها للخٓظِاث الخ٩

ْؤن  ٓمُت،  ٤ الخ٣ُُم ألامشل للؿُاؾاث الٗم ٫ٓ بإن البرإلاان بمجلؿُّ الػا٫ في بضاًاجّ ًخلمـ ٍَغ ايُت، ٦ما ًم٨ً ال٣ الٍغ

الًت جإؾِؿ ا  ُٗت الؿاب٣ت، ًم٨ً اٖخباَع الًت الدكَغ ٓمُت باإلاٛغب.ال ُّت إلاؿلؿل ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٕٓ، ٞؿٝٓ ًخم الاهُال١ مً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  ٓع٢ت باإلآي ْالخ٣ُُم ْبُٛت بخاَت َظٍ ال ٍ اإلاؿاءلت  ماهي قْغ

ٓمي، زم م ُٗت في جدب٘ ألاصاء الخ٩ ٓعٍا لؿلُت اإلااؾؿت الدكَغ غة صؾخ ا في ٖمل البرإلاان اإلاٛغبي، اإلاَا ٓاَٞغ ٓاظب ج ا هي ال

ٓمُت للبرإلاان اإلاٛغبي. ّالهٗاب ْؤلاظغاءاث ال٨ُٟلت بىجاح ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

خت ٞؿٝٓ ًخم اٖخماص الخهمُم  ٦ْظا ج٨ُٟ٪ بيُت ؤلاق٩الُت اإلاُْغ ْمً ؤظل ؤلاظابت ٖلى الٟغيِخحن الؿالٟتي الظ٦غ، 

ّالخالي: 

ٍ الخ٣ُُم الؿلُم للؿُاؾاث ال ٓمُتاإلابدض ألا٫ْ: البرإلاان اإلاٛغبي ْقْغ  ٗم

ٓعٍت لؿىت  ٓز٣ُت الضؾخ ُٗت في ال 2011ّاإلاُلب ألا٫ْ: م٩اهت اإلااؾؿت الدكَغ

ْمغاخلِا َِا  ٓمُت، قْغ ٓم ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ّاإلاُلب الشاوي: مِٟ

ٍْت الجاهب ؤلاظغاجي للبرإلاان ٓمُت، مً ػا ّاإلابدض الشاوي: ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٓطط اإلاماعؾت ٍٓت ٦ىم ٓمُت اإلاُلب ألا٫ْ: الجلؿت الؿى ّالبرإلااهُت لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٓمُت ٍٓغ اإلاماعؾت البرإلااهُت لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ْم٣ترخاث لخُ ّاإلاُلب الشاوي: اؾخيخاظاث 

ُٗت  ْع الؿالٟت، اٖخماص اإلاىهج الخدلُلي ال٣اثم ٖلى صعاؾت ما اٖخمضجّ اإلااؾؿت الدكَغ ٖلى ؤهّ ؾٝٓ ًخم ؤزىاء صعاؾت اإلادا

ٓمُت، ا ٓاث مً ؾُاؾاث ٖم ْلت إلاجا٫ الخ٣ُُم اإلاماعؾت زال٫ الٗكغ ؾى غ اإلاخىا ْزالناث الخ٣اٍع هُال٢ا مً جدلُل خُصُاث 

ّالؿاب٣ت.

: البرإلاان اإلاؿغبي وقغوٍ الخهُُم الؿلُم للؿُاؾاث الػمىمُت  اإلابدث ألاُو

ٓع اإلاٛ ٫ٓ الضؾخ ْٞه ُٟت اقخٛا٫ البرإلاان اإلاٛغبي ًخُلب مً الباخض الٛٓم في مًامحن  ، مً 2011غبي لؿىت بن ِٞم ْْ

٦ْظا الخ٣ُُمُت ٖلى  ُٗت  ُٟتها الدكَغ ٓعٍت جم٨جها مً مماعؾت ْْ ُٗت مً آلُاث صؾخ ٢ٓٝٓ ٖلى ما للماؾؿت الدكَغ ؤظل ال

ْاإلا٩ُاػهُماث الضاٖمت لٗمل البرإلاان.  ٍ ٖٓت مً الكْغ ْؤن َظٍ ألازحرة جخُلب مجم ٓظّ الؿلُم، ؾُما  ّال

ػُ ٍاهت اإلاإؾؿت الدكَغ : م  .2011ت في الىزُهت الضؾخىعٍت لؿىت اإلاُلب ألاُو

                                                           
ٓع الجضًض، اإلاجلت اإلاٛغبُت   1 ٓمُت في الضؾخ ْالخىمُت، ٖضص خؿً َاع١: ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم  .38م  2012َبٗت  92/2012لئلصاعة اإلادلُت 
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ٓع ؾىت  ٓعي إلااؾؿت البرإلاان اإلاٛغبي مىظ ب٢غاع صؾخ ٢ٓ٘ الضؾخ اثّٟ 2011بالىٓغ بلى اإلا ْما جًمىّ مً جٟهُل لْٓ  ،

ٓمُت ٓٔ ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ْازخهانّ اإلاؿخجض ٖلى مؿخ ُٗت  ٖٓت مً 1الدكَغ ، بٛغى جم٨حن اإلااؾؿت البرإلااهُت بمجم

ٓا٫ الخالي:آلالُاث ال٨ُٟل ٤ْٞ اإلاى ْلِا  ْالتي ًم٨ً جىا ٓعي،  ٓخُض ٞٗلِا الضؾخ ّت بخ

 أوال: الىظُكت الخهلُضًت للمماعؾت البرإلااهُت

ٓع اإلاٛغبي لؿىت  70ؤظملذ اإلااصة  ٦ْظا مغا٢بخّ  2011مً الضؾخ ٓاهحن،  ٍٓذ ٖلى ال٣ ازخهام البرإلاان في ٢ُامّ بٗملُت الخه

٦ْظا ج٣ُُمّ للؿُاؾاث  ٓمي،  ٓهّ للٗمل الخ٩ ٓمُت، خُض جغ٦ذ اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ ؤمغ الخٟهُل في مِامّ ل٣اه الٗم

ْبالًبِ بلى اإلااصة  ٓاص التي ًسخو بها  170الضازلي،  ْاإلا ٘ في اإلاجاالث  ٓاب ؾلُت الدكَغ التي ظاء ٞحها ؤهّ "ًماعؽ مجلـ الى

ٓابِ اإلاىهٓم ٖلحها في الض ْالً ٤ْْٞ اإلاؿاَغ  ٓع،  ٓن َب٣ا ألخ٩ام الضؾخ ٓاهحن الخىُٓمُت خؿب الخالت ْفي ال٣اه ْال٣ ٓع  ؾخ

ٓعة ٓظب ألاخ٩ام اإلاظ٧ ً بم ٓلت إلاجلـ اإلاؿدكاٍع ّ 2".َظا الىٓام الضازلي م٘ مغاٖاة الهالخُاث اإلاس

ٓاهحن،  ٍٓذ ٖلى ال٣ ٘ بالخه ٓعي اهخ٣ل مً اٖخباع البرإلاان مجغص ماؾؿت جماعؽ الدكَغ بط ًِٟم مما ؾب٤ ؤن اإلاكٕغ الضؾخ

ٍٓذ، بلى اٖخباع البرإلاان جل٪ ٦ما في الضؾاجحر ا ٓن ًهضع ًٖ البرإلاان بالخه لخمؿت الؿاب٣ت التي ٧اهذ جىو ٖلى ؤن ال٣اه

ُٗت ّ.3الؿلُت الدكَغ

ُٗت،  ُٟت ال٨الؾ٨ُُت للبرإلاان اإلاٛغبي، او٨ٗـ بك٩ل ظلي ٖلى خهُلت اقخٛالّ الدكَغ ٫ٓ في َبُٗت الْٓ ْالخد ٓع  َظا الخُ

٦ْظا ٓاهحن،  ٘ ال٣ ُٗخحن ألازحرجحن، التي  مً زال٫ مجمل مكاَع الًخحن الدكَغ اإلا٣ترخاث التي ؤ٢غتها اإلااؾؿت البرإلااهُت زال٫ ال

ٓاب اإلاٛغبي. ٍٓذ ٖلحها مً َٝغ مجلـ الى ّجم الخه

ػُت الخاؾػت 1حضُو عنم  ؼ الهىاهين اإلاىصغت مً َغف الحٌىمت لضي البرإلاان زالُ الىالًت الدكَغ : خهُلت مكاَع

 والػاقغة

 الىالًت 
ػُت الخاؾػت الىالً  ت الدكَغ

 2011-2016) 

ػُت الػاقغة  الىالًت الدكَغ

 2016-2021 ) 

ؼ نىاهين  مكاَع

 اإلاىصغت

353 350 

 317 361 اإلاهاصم غليها

 

ٓمت" مً زال٫ صعاؾت  ٓاب مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت "الخ٩ ٓاهحن التي جم بًضاِٖا لضٔ مجلـ الى ٘ ال٣ البيُت الغ٢مُت إلاكاَع

ّٖٓ ْالتي بلٜ ٖضصَا ز ُٗت الخاؾٗت ما مجم الًت الدكَغ الًت  353ال٫ ال َْٓ ع٢م ٨ٌٗـ َبُٗت ال ٓن،  ٕ ٢اه مكْغ

ٓع ؾىت  ُٗت التي جلذ ب٢غاع صؾخ ْحكٕغ لجملت مً  2011الدكَغ ٓاهحن الؿاب٣ت،  ٓهُت حٗض٫ ال٣ ما ًلؼم مً بٖضاص جغؾاهت ٢اه

ٓهُت الجضًضة. ّاإلا٨دؿباث ْآلالُاث ال٣اه

ُٗت للبرإلاان، التي  361ُٞما جمذ اإلاهاص٢ت ٖلى  ُٟت الدكَغ بُٗت الْٓ ٓ مُٗى ٨ٌٗـ حجم الاقخٛا٫ َْ َْ ٓن،  ٕ ٢اه مكْغ

عي ٨ٌٗـ ؤًًا  ْالغ٢ابُت، م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن َظا الغ٢م الدكَغ ُٗت  ٓا٢٘ اإلاماعؾت الدكَغ جخُلب مىّ الخهضي ْالاؾخٗضاص ل
                                                           

ٓاب اإلاٛغبي ٦ما جم حٗضًلّ ؾىت  288ههذ اإلااصة   1 ٓاب بلى ٖلى ؤهّ  2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓم بھ مجلـ الى حهضٝ الخ٣ُُم الظي ٣ً

ٓم ْالبرامج الٗم ْجدالُل ص٣ُ٢ت بهضٝ الخٗٝغ ٖلى هخاثج الؿُاؾاث  ْٖلى اإلاجخم٘، ٦ما حهضٝ بهجاػ ؤبدار  ا ٖلى الٟئاث اإلاٗىُت  ٢ُْاؽ آزاَع ُت، 

ْطل٪ بٛاًت بنضا ٓٙ جل٪ ألاَضاٝ.  ٓامل التي م٨ىذ مً بل ْجدضًض الٗ ٓمت  ت مؿخٔٓ ؤلاهجاػ الظي جم جد٣ُ٣ِا ٢ُاؾا باألَضاٝ اإلاغؾ ع بلى مٗٞغ

ْج٣ضًم ا٢تراخاث بكإن الخدؿِىاث التي ًم٨ً بصزالِا ٖلى الؿُاؾت ال ٕٓ الخ٣ُُمجٓنُاث  ٓمُت مٓي ّ.ٗم
ٓاب:  2 ٓعٍت ع٢م مجلـ الى ْع ٢غاع اإلاد٨مت الضؾخ ٓاب بٗض نض ش  71/65الهُٛت الجهاثُت للىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓبغ  30بخاٍع  74م  2017ؤ٦خ

ش  ٓاب بخاٍع ٢ٓ٘ الال٨ترْوي إلاجلـ الى ّ.19/01/2021جم جدمُلِا مً اإلا
ْع:  3 ٓن البرإلااوي اإلاٛغبي الٗضص ألا٫ْ، البرإلاان في يٓء مؿخجضاث الضعقُض اإلاض ٓع، صٞاجغ في ال٣اه ّ.17م 2019ؾخ
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ُٗت  الًت الدكَغ ٓص بلى ػمً ال ٓاهحن التي ٧اهذ حٗ ٘ ال٣ ٫ٓ بإن البرإلاان زال٫ ٞترة مؿخٔٓ مكاَع ْبالخالي ال٣ -2011الؿاب٣ت، 

ُٗا ؾاًغ َبُٗت اإلاغخلت التي جلذ ٞترة الغبُ٘ الٗغبي. 2021 ّٖاف ػزما حكَغ

ػُت الػاقغة 2حضُو  ػُخين الخاؾػت الىالًت الدكَغ  : مهترخاث الهىاهين زالُ الىالًخين الدكَغ

مهترخاث 

 نىاهين
 الىالًت 

ػُت الخا  -2011ؾػت  الىالًت الدكَغ

2016) 

ػُت الػاقغة   -2016الىالًت الدكَغ

2021 ) 

  314 218 اإلاىصغت

 06 15 اإلاهاصم غليها

 

الًت مً زال٫ جدلُل مُُٗاث الجض٫ْ الؿال٠ الظ٦غ، ٣ٞض بلٜ  ٓاهحن التي جم ج٣ضًمِا زال٫ هٟـ ال ٕٓ م٣ترخاث ال٣ مجم

ُٗت ٣ٞض بلٛ ٓاب ٖ 218ذ الدكَغ ٓن، ناص١ مجلـ الى ْجم سخب  15لى م٣ترح ٢اه ٌ  17مجها،  ْجم ٞع ٓن،   3م٣ترح ٢اه

الًؼا٫  ْظّ م٣ترخحن،  ٓعٍت في  ٫ٓ صؾخ ْجم الضٞ٘ بٟه لبُت في الجلؿت الٗامت،  ٓاهحن باأٚل ٓن ٢یض  199م٣ترخاث ٢ م٣ترح ٢اه

الًت الٗاقغة 1الضعؽ باللجان الىُابُت ٓاهحن زال٫ ال ٕٓ م٣ترخاث ال٣ ؾذ مجها  جمذ اإلاهاص٢ت ٖلى 314، بِىما بلٜ مجم

.ِ٣ّٞ

ت اإلاىحهت ئلى عةِـ الحٌىمت خُى الؿُاؾت الػامت ت اإلاسههت لألؾئلت الككٍى  زاهُا: الجلؿت الكهٍغ

ٓاػاة ، ؾب٤ ما م٘ بم ٓعي اإلاكٕغ ٖلُّ هو ما ٞةن ط٦ٍغ  مً ٧ل في قِغ ٧ل ْاخضة ظلؿت زهوخُىما 100 الٟهل في الضؾخ

ٓاب مجلـ الٗامت،  بالؿُاؾت اإلاخٗل٣ت البرإلاان ؤًٖاء ؤؾئلت ًٖ شخهُا ٓمتالخ٩ عثِـ ٞحها ًجُب اإلاؿدكاٍعً ْمجلـ الى

ْعٍ ًىضعط ْاث الٓؾاثل هُا١ في بض ٓعي اإلاكٕغ ْيِٗا التي ْألاص ً الضؾخ  ج٣ُُم ازخهام إلاماعؾت البرإلااهُحن بقاعة َع

ٓمُت الؿُاؾاث ٣ت ْبن الٗم  2.مباقغة ٚحر بٍُغ

ٓجها خُض مً زهٓنُتها الجلؿت لِظٍ جب٣ى ؤن ألظل  اإلاجلـ ٞةن الٗامت؛ بالؿُاؾت اإلاخٗل٣ت ألاؾئلت بال ٞحها جضعط ال ٧

ٓعي ذ خض بلى طَب الضؾخ ّٓع اإلاُاب٣ت بٗضم الخهٍغ ْلى ال٣ٟغة ٖلُّ ههذ إلاا للضؾخ  إلاجلـ الضازلي الىٓام مً 203 اإلااصة مً ألا

ٓاب ٓاب ن مجلـؤ مً 2013 ٚكذ لٟاجذ الى ت ظلؿاث ؤعب٘ ؾىت ٧ل ًسهو الى  ،"الٗامت بالؿُاؾت إلاخٗل٣تا لؤلؾئلت قٍِغ

٫ ٢ض الٗضصي الخدضًض َظا ؤن بٗلت ْطل٪ ت ظلؿاث ٣ٖض بلى ًْا ّٓن ؤن صّْن مً قٍِغ  ؤؾئلت" اإلاٗجي البرإلااوي اإلاجلـ لضٔ ج٩

ٓمت عثِـ بال ٖجها ًجُب ؤن ًم٨ً ال التي الٗامت بالؿُاؾت ْمضاَا، َبُٗتها في جخٗل٤،  مجلـ ٧ل م٨خب ٖلى طل٪، ألظل ؛"الخ٩

الن ٢بل البرإلاان، لسخيمج مً ت، الجلؿاث جل٪ ٣ٖض ًٖ ؤلٖا ّٓن مؿب٣ا ًخد٤٣ ؤن الكٍِغ ٓظِت ألاؾئلت ب٩ ٓمت عثِـ بلى اإلا  الخ٩

 3.ٖامت ؾُاؾت نبٛت بالٟٗل ج٨دسخي

ُٗت الٗاقغة ٖلى الخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ مسخل٠ آلالُاث الغ٢ابُت البرإلااهُت. ْفي َظا  الًت الدكَغ ٓمت زال٫ ال خغنذ الخ٩

ٓمت ؤمام مجلسخي البرإلاان الهضص،  ٫ٓ خهُلت ٖمل الخ٩ ٓمت ٖغيا خ ٓع، ٢ضم الؿُض عثِـ الخ٩ ْجُب٣ُا ألخ٩ام الضؾخ

ٓعٍت اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًم بُاهاث جخٗل٤ ب٣ًُت ج٨دسخي  ْجمذ مىا٢كتهما ب٩ل مجلـ ٖلى خضة. ٦ما باصع بلى جُٟٗل آلالُت الضؾخ

ىُا َاما في ظلؿخحن مكتر٦خحن مجلسخي البرإلاان خ ٓباثُت باإلامل٨ت: َابٗا َْ ٫ٓ الخالت ال ْخ ٓعاث جضبحر الدجغ الهخي  ٫ٓ جُ

                                                           
ُٗت الخاؾٗت )- 1 الًت الدكَغ ُٗت لل ٓاب، الخهُلت الدكَغ ٘، ال٨خابت الٗامت، م 2016-2011مجلـ الى ٓط مً 05(، بٖضاص مهلخت الدكَغ . مإز

ّٖىض ًٓؾ٠ بجهُبت مغظ٘ ؾاب٤.
ْع:  2 ٓن البرإلااوي اإلاٛغبي الٗضص ألا٫ْ، البرإلاان في يٓء مؿخجضاث اعقُض اإلاض ٓع، صٞاجغ في ال٣اه ّ.31م 2019لضؾخ
ْع:  3 ٓمُت للؿُاؾاث البرإلاان ج٣ُُمعقُض اإلاض ٓهُت البدٓر اإلاٛغبي، مجلت الخُب٤ُ في ْبق٩الُاجّ ْآلُاجّ صالالجّ :الٗم -3ْالا٢خهاصًت، اإلاجلض  ال٣اه

ّ.259م  1/2020الٗضص 
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ت اإلاسههت  ْاإلاؿخمغ بكإن بغمجت الجلؿاث الكٍِغ ت ْؤلاظغاءاث، م٘ حسجُل جٟاٖلّ الضاثم  ْالخضابحر الاختراٍػ ٓعاث  الخُ

ٓمي الجاص  ا ًٞاء مِما للى٣اف الٗم ٓمُت، باٖخباَع ٫ٓ الٗضًض مً لئلظابت ًٖ ألاؾئلت التي تهم الؿُاؾاث الٗم ٫ خ ْاإلاؿْا

ٓلِا َظٍ الجلؿاث  ٓعث خ ٓايُ٘ التي جمد ٍْم٨ً بظما٫ بٌٗ ؤَم اإلا جي.  ال٣ًاًا التي حؿخإزغ باَخمام الغؤي الٗام الَٓ

ت ٦ما ًلي ّ:الكٍِغ

 ٣ُا؛ ٓماؾُت الا٢خهاصًت للمٛغب في بٍٞغ ّآٞا١ الضًبل

 ّالؿُاؾت امالثُت في ْل الخ٣لباث اإلاىازُت؛

 ْالجبلُت؛الخىمُت في اإلاىا٤َ ا ٍت  ّل٣ْغ

 ْالبدض الٗلمي؛  ًٍٓ ْالخ٩ ٓمت التربُت  ّبنالح مىٓ

 ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان؛ ىُت في مجا٫ الضًم٣غاَُت  ّزُت الٗمل الَٓ

 ٓمُت للجهٓى بإْيإ مٛاعبت الٗالم؛ ّالؿُاؾت الخ٩

 ٓاظِتها؛ ْجضابحر م ْها،  ٓع ّالخضاُٖاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لجاثدت ٧

 ٍٓت باأل ٓبُت ْآلاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت؛البرامج الخىم ٢ّالُم الجى

 ْخضجىا الترابُت؛ ٓماؾُت اإلاٛغبُت بسهٓم مل٠  ّخهُلت الضبل

 ٓبُت ْآلاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت؛ ٍٓت باأل٢الُم الجى ّالبرامج الخىم

 ٓماؾُت اإلاٛغبُت بكإن ٢ًُت الصخغاء اإلاٛغبُت؛ ْآٞا١ الضبل ّخهُلت 

 ْعف حٗمُم الخماًت الاظخماُٖت؛ ل  ّججًز

  ْؤزٍغ ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت للجِاثبنالح اإلاغا٦ؼ ٍٓت لالؾدشماع  ّ.الجِ

 ٓاَىحن؛ ْخماًت ال٣ضعة الكغاثُت للم ْالِكاقت  ْمداعبت ال٣ٟغ  ٓمت في مجا٫ الدكُٛل  ّالؿُاؾت الٗامت للخ٩

 ْاإلاؿىحن ْألاشخام في ْيُٗت بٖا٢ت ٓلت  ْالُٟ ٓمت في مجا٫ خماًت اإلاغؤة ْألاؾغة  ّ؛الؿُاؾت الٗامت للخ٩

 ْها ٓع ٓمُت إلاٗالجت جدضًاث الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي في ْل جضاُٖاث ظاثدت ٧ ّ؛1الؿُاؾاث الخ٩

ْاضر  ٓع مً م٣خًُاث ٌٗخبر ٚحر  ٓاعص في الٟهل اإلااثت مً الضؾخ ٢ٓٝٓ ٖىضٍ بسهٓم َظٍ الى٣ُت ؤن ال ٚحر ؤن ما ًم٨ً ال

ٓمت ؤن ًمشل ؤمام ٧ل مً مجلسخي  البرإلاان مغة ٧ل قِغ لئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت جماما، بط ٠ُ٦ ًم٨ً لغثِـ الخ٩

ٓعي  ٓاعصة في َظا الٟهل الضؾخ ٓالُت إلخالت ألاؾئلت ٖلُّ، ٞاآلظا٫ ال ٓما اإلا ْطل٪ زال٫ الشالزحن ً بالؿُاؾت الٗامت، 

ً ْؤلاظابت ٖجها زال٫ ق ْاإلاؿدكاٍع ٓاب  ٓع ؤن ًخم اؾخ٣با٫ ؤؾئلت الى ْاخضٌؿخدُل اخترامِا، بدُض ال ًم٨ً ؤن هخه  .ِغ 

ٓلت  تي البرإلاان في ظلؿت مُ ٓع مغة ٧ل قِغ ؤمام ؤًٖاء ٚٞغ ٓمت بالخً ٓبت جد٤ُ٣ التزام عثِـ الخ٩ ٓ ما ؾُيخج ٖىّ نٗ َْ

ٓ ما ًُغح ؾاا٫ ٍٖغًا  َْ ٖٓت،  ْاإلاخى ْطل٪ هٓغا اللتزاماجّ ال٨شحرة  ٫ٓ الؿُاؾت الٗامت،  ٓعة خ لئلظابت ًٖ ؤؾئلتهم اإلاخمد

٫ٓ ظضْٔ بصعاط م٣خًُاث في ن ٓمت خ ٓعٍت لغثِـ الخ٩ ٫ٓ مضٔ ؤلالؼامُت الضؾخ ْخ لِا،  ٓع اإلاٛغبي ًهٗب ججًز لب الضؾخ

ت مً ٖضمّ. ٓع َظٍ الجلؿت الكٍِغ ّلخً

ٓ  ٦ما ؤن َْ ٓػَِٗا،  ٣ت ج ْلٍُغ ٫ٓ الؿُاؾت الٗامت  ٓعي للمضة التي ؾدؿخٛغ٢ِا ظلؿت ألاؾئلت خ ٖضم جدضًض الٟهل الضؾخ

٢ت مجلسخي ْاإلاٗاعيت. ما مً قإهّ ؤن ًشحر ؤػمت صازل ؤْع ٓمت  ٓظب الىٓام  2البرإلاان بحن الخ٩ ٚحر ؤن ألامغ جم جضاع٦ّ بم

                                                           
ْلت اإلا٩لٟت بد١ٓ٣   1 ٓمتْػاعة الض ْالٗال٢اث م٘ البرإلاان: خهُلت ٖمل الخ٩ ُٗت  -في ٖال٢تها م٘ البرإلاان ؤلاوؿان  الًت الدكَغ م  2021 –2016ّال

67ّ
ٓمت 2 ٓعي ٖلى الؿُض عثِـ الخ٩ ٢ٓ٘ الال٨ترْوي .ٖبض الىبي ٦ُاؽ: ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت ٞغى صؾخ ٓع باإلا  م٣ا٫ ميك

www.marocdroit.comش  .2014ماعؽ  12 بخاٍع

ّ

http://www.marocdroit.comبتاريخ
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ٓاب الظي جم حٗضًلّ ؾىت  الٛالٝ الؼمجي اإلاسهو للجلؿت، الظي ًجب  282خُىما بُيذ اإلااصجان  2017الضازلي إلاجلـ الى

ْػ  ٓعٍت ههِب ؾاٖخحن مجها. 3ؤن ًخجا ٫ْ اإلاخٗل٤ باألؾئلت اإلاد ٓن للجؼء ألا ِىما ًسهو الشلض ألازحر مجها لباقي بؾاٖاث ٩ً

، في خحن جًمىذ اإلااصة  ت، خُض ههذ ٖلى ؤهّ ًسهو 283ألاؾئلت ألازٔغ ٓػَ٘ الؼمجي لٗمغ الجلؿت الكٍِغ  جٟانُل الخ

ٓمت؛ بِىما ًخم ج٣ؿُم  ْاإلاٗاعيت –هه٠ الخهت الؼمىُت ؤلاظمالُت لغثِـ الخ٩ لبُت  . ٦ما الىه٠ آلازغ مىانٟت بحن ألٚا

لبُت ٖلى ؤؾاؽ ٢اٖضة الخمشُل اليؿبي ُٞما بُجهاهٓمذ آلُت  ٖٓاث ألٚا ْمجم ٓػَ٘ الخهت الؼمىُت اإلاسههت لٟغ١  ٖلى ؤهّ  .ج

ٖٓاث اإلاٗاعيت ُٞما بُجها بدؿب جمشُلُتها اليؿبُتًخم  ْمجم ٓػَ٘ الخهت الؼمىُت اإلاسههت لٟغ١  ٓػَ٘  .ج ٍْغاعي في َظا الخ

ٓاب ٚحر اإلاىدؿبحن. ٓاب ٚحر ًم٨ً للم٨خب ٦ما  خ١ٓ٣ الى ْالى ٖٓاث الىُابُت  ْاإلاجم ْع م٘ الٟغ١  ْبدكا ٖىض الا٢خًاء، 

ٓمت هه٠  ٓا٫ لغثِـ الخ٩ ٓهاث اإلاجلـ، ْفي ظمُ٘ ألاخ ٓا٤ٞ بحن م٩ ٓػَ٘ ٚالٝ ػمجي آزغ في بَاع الخ اإلاىدؿبحن الاجٟا١ ٖلى ج

ّ.الخهت الؼمىُت ؤلاظمالُت اإلاسههت للمجلـ

 مُت، قغوَها ومغاخلهااإلاُلب الشاوي: مكهىم جهُُم الؿُاؾاث الػمى 

٦ْظا  ْجدلُل البُاهاث بهضٝ ٢ُاؽ مضٔ هجاح بغهامج مٗحن  حك٩ل ٖملُت الخ٣ُُم صعاؾت مىهجُت حٗخمض ٖلى ؤؾالُب ججمُ٘ 

ْعاء طل٪ الىجاح ٓبت ألؾئلت مدضصة بسهٓم هخاثج ألاصاء اإلاغجبُت ببرهامج ما.  .ألاؾباب ال٩امىت  ْج٣ضم ٖملُاث الخ٣ُُم ؤظ

ْالخٗٝغ ٖلى ؾبل جدـ ن ؤصاءٍ ؤْ اإلاؿاٖضة ٖلى ؤما زالناث الخ٣ ُُم ُٞم٨ً اؾخٗمالِا ل٣ُاؽ مضٔ هجاٖت البرهامج 

ٓاعص ْاإلا ّ.1عنض ؤًٞل لالٖخماصاث 

ا ؾلؿلت  ْمٟهال، ٌٗخبَر ْاضخا مبِىا  ٓما  ٓمُت، مِٟ ٓا للؿُاؾاث الٗم ٖٓت مً ألاؾاجظة الظًً ؤُٖ ْبدؿب حٍٗغ٠ مجم

ْا ٓاعصَا مً ال٣غاعاث ْألاوكُت اإلاخىاؾ٣ت  ٓام، جدباًً م ْالخ ٓمُحن  ْاإلاخسظة مً ٢بل مسخل٠ الٟاٖلحن الٗم إلايسجمت، 

ْالتي تهضٝ بلى ج٣ضًم خل ألمغ حٗخبٍر الُب٣ت الؿُاؾُت  ٓزاة.  ْجسخل٠ اإلاهالر اإلاخ ْجخ٩امل ٖال٢تها اإلااؾؿاجُت  ْبم٩اهُاتها، 

ْجاصي ؾلؿلت مً ال٣غاعاث ْألاوكُت التي جخمحز بُبُٗتها اإلالّؼ مت بلى حٛبحر ؾل٥ٓ الٟئاث الاظخماُٖت مً اإلاٟترى مك٨ال، 

٧ْل طل٪ في بَاع اإلاهلخت الٗامت للٟئاث الاظخماُٖت التي حٗاوي مً آلازاع الؿلبُت لِظٍ اإلاك٩لت  . 2ؤجها ؤنل مك٩لت ظماُٖت، 

ا بمشابت بغهامج  Jean-Claude Thoenigباإلياٞت ؤًًا بلى الخٍٗغ٠ الظي ناّٚ في قإجها  ٓاخضة  الظي اٖخبَر ٖمل زام ب

٤ْٞ الترجِب الخالي: ٓمُت،  ٓمُت. خُض ْي٘ زمـ ٖىانغ ماؾؿت لخٍٗغ٠ الؿُاؾاث الٗم ْ الخ٩ ْ ؤ٦ثر مً الُِئاث الٗامت ؤ ّؤ

ا.-1 ََٓغ ٖٓت مً الخضابحر اإلالمٓؾت التي حك٩ل ظ ٓن الؿُاؾت مً مجم ّجخ٩

ٍْم٨ً لِظا البٗض ؤن  ًخًمً-2 ْ ٧امىا مً ٢غاعاث طاث َبُٗت اؾدبضاصًت بلى خض ما،  ت(، ؤ ْالكَغ ْاضخا )الٗضالت،  ٓن  ٩ً

٫ٓ بلى الخ١ٓ٣. ّزال٫ حٍٗغ٠ مٗاًحر الٓن

لت -3 ْالخضابحر اإلاْٗؼ هي ظؼء مً "بَاع الٗمل الٗام"، الظي ًجٗل مً اإلام٨ً الخمُحز )مً خُض اإلابضؤ( بحن الؿُاؾت الٗامت 

ت ما بطا ٧ان ًجب جهمُم ْ  البؿُُت. خُض ج٨مً اإلاك٩لت بغمتها في مٗٞغ اع الٗام مؿب٣ا، مً ٢بل ناو٘ ال٣غاع ؤ َظا ؤلَا

ّببؿاَت بٖاصة بىاء الخ٣ت مً ٢بل الباخض. 

ٓمُت.-4 ْ اإلاىٓماث التي ًخإزغ ْيِٗا بالؿُاؾت الٗم ْ الجماٖاث ؤ ٓع(، ؤي ألاٞغاص ؤ ٓمُت لِا ٞئت مؿتهضٞت)ظمِ ّالؿُاؾت الٗم

ْ الىخاثج -5 عة ألاَضاٝ ؤ  .3التي ًجب جد٣ُ٣ِاْؤزحرا، جدضص َظٍ الؿُاؾت بالًْغ

                                                           
اع  1 ٓاب م  الؿُاؾاث لخ٣ُُم اإلاغظعي ؤلَا ٓعاث مجلـ الى ٓمُت، ميك 61ّالٗم
ٓن الٗام، ظامٗت الخ 2 ٓم اإلااؾتر في ال٣اه ٓمُت، مً الغ٢ابت بلى الخ٣ُُم، عؾالت لىُل صبل ْالؿُاؾاث الٗم لشاوي ؿً اؾىاط خُٟٓت: البرإلاان اإلاٛغبي 

ّ.15م  2017 2016الضاع البًُاء, الؿىت الجامُٗت 
3 Pierre Muller : Les politiques publiques : « Que sais-je ? » n° 2534. Presses Universitaires de France, 2015. P12.  
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ٓع ؾىت  ٤ْٞ ما ًىو ٖلُّ صؾخ ٓمُت،  ٓعٍت، في ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ُٟخّ الضؾخ ، في 2011ْمً ؤظل مماعؾت البرإلاان لْٓ

ٓاَىحن، ٣ٞض جم  ٓدى جد٤ُ٣ مخُلباث اإلا ْالؿُاؾاث ال٣ُاُٖت، التي جخ ٓمُت  عة جدب٘ البرامج الخ٩ ٓلُّ يْغ اوسجام جام م٘ ج

ٍ ٖٓت مً الكْغ ْمً ؤَمِا: ْي٘ مجم ٓمُت،  ُٟت الخ٣ُُم البرإلااوي للؿُاؾاث الٗم غ ْْ ّالتي جَا

ْالٛاًت مً مماعؾت َظٍ آلالُت  .1 ٓٞغ قٍغ مُٗاع ؤلاصعا٥  ٓمُت، للؿُاؾت ؤًٞل ِٞم مً التي جم٨ًج  مً ْطل٪ الٗم

ْ ٖىّ الىاظمت ْآلازاع الخضزل بمجا٫ اإلاغجبُت اإلاُُٗاث ْجدلُل ججمُ٘ زال٫  ْظّ ٖلى َىا ظلُت صعا٦ُتؤلّا اإلاؿاَمت، خُض جبض

غ الخ٣ُُم ًشحر ٖىضما الخهٓم ٓمت حنالبرإلااهُ اهدباٍ اإلاىجؼ ج٣ٍغ  في ج٨ً لم ْؤع٢ام ٢ْاج٘ بلى – مباقغ ٚحر بك٩ل- ْالخ٩

ْؤهّ ال مٗجى الهتهاظِا في 1الخؿبان غ َظٍ الٗملُت،  ْمسغظاث الخ٣ُُم ًجب ؤن ًَا ٢ٓ٘ الىخاثج  ٓ ما ًِٟم مىّ ؤن ٖامل ج َْ  .

ًٍٓ ُٚاب ا ، مً ؤظل ج٩ ْلّ بلى آزٍغ ْالٛاًت مً ج٩ل٠ُ اإلااؾؿاث البرإلااهُت مِمت جدب٘ ٖمل الؿلُت الخىُٟظًت، مً ؤ إلاٛٔؼ 

ٓظب  ٓ ما ًخٗاعى م٘ عئٍت البرإلاان ٦ؿلُت ع٢ابُت حؿخ َْ غة بمُُٗاث جم٨جها مً مماعؾت مِمتها الخ٣ُُمُت.  ٨ٞغة ٖامت مَا

لُت ؤٖمالِا، بىاء ٖلى  ٓمت مؿْا ٓع نغاختجدمُل الخ٩ ٦ْظا آلالُاث التي هو ٖلحها الضؾخ  .2اإلاؿاَغ ْؤلاظغاءاث 

ٓع الٟٗل الخ٣ُُمي للبرإلاان، بط   .2 ٓاب إلاجلـ باليؿبت ؤؾاؾُا ربحٗخاؾخدًاع قٍغ خً  جغؾُش في ٌؿاَم ؤهّ بما الى

ٓاَىحن لٟاثضة ْالكٟاُٞت اإلاداؾبت حصجُ٘ زال٫ مً الجُضة الخ٩امت  مً جم٨ً الخ٣ُُم تٖملُ ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت، اإلا

ّٔ الؿُاؾاث باقي ٖلى ْحٗمُمِا الجُضة اإلاماعؾاث ٖلى الخٗٝغ  ْمً ٢ُمُت، مً مغظُٗت الخ٣ُُم ًىُل٤ ؤن البض خُض 3.ألازغ

ّٔ ظِت ٓمت إلهخاط ؤؾاؾُت بٓؾُلت ؤزغ ت اإلاٗل ٫ّٓ ْاإلاٗٞغ ْؤ٦ثر خ ٫ّٓ طل٪ مً الؿُاؾاث  ٓمي الٟٗل خ  مً ؤبٗاصٍ، ب٩ل الٗم

ّ...4 ْْؾاثل ْبيُاث ْؾُاؾاث ْؤوكُت ؤَضاٝ

ْؤن  ٓمُت، ؾُما  عي للماؾؿت البرإلااهُت، ُٞما ًسو ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٓط الدكَغ ٦ما ؤن َظٍ الى٣ُت جغجبِ بمؿإلت اإلاىخ

ْبالخالي  ْمغظُٗت، ًخم الاؾترقاص ْالاؾخضال٫ بها،  غ اإلاىجؼة بمىاؾبت ٢ُامِا بهظٍ اإلاِمت، حٗخبر مؿدىضاث عؾمُت  الخ٣اٍع

ا طاث ُٗا ًغظ٘ بلُّ في خُىّ. اٖخباَع ْاظتهاصا حكَغ ٓز٣ُُت حؿاَم في بٚىاء عنُض الخؼاهت البرإلااهُت.  ُٟت ج ّْْ

ٓمُت الؿُاؾت نحجدؿ مً جم٨ً ا٢تراخاث نُاٚت بلى البرإلااوي الخ٣ُُم ٖملُت ؤن جيخهي ًٟترى   .3  للخ٣ُُم، الخايٗت الٗم

ٓز٤ُ بهضٝ ما٫ ْهجاٖت ٞاٖلُت نحْجدؿ بإَضاِٞا، ْنلتها ٖال٢تها ج  ْالخٓنُاث الخالناث ؤن جُٟٗلِا، ٦ما جم التي ألٖا

ّٓن ؤن ؤًًا ًٟترى اإلا٣ترخت ْالخضابحر ٓظِت ج٩ ٓمت باألؾاؽ م ٓا٢ٗت اإلااؾؿاث ؤْ لِا الخابٗت تاإلاٗىُ ؤلاصاعاث ٦ْظا للخ٩  ال

ْلّ ل جدذ ْبالخالي ٞاإلاغاص مً َظٍ آلالُت اؾدشماع ٖملُت الخ٣ُُم البرإلااوي بمىاؾبت جىا ٓمُت ما، ؾلُتها.  مً ؿُاؾت ٖم

٫ٓ صْن جىُٟظ  ٦ْظا الاؾخٟاصة مً الىخاثج اإلاخٓنل بلحها، ْؤلا٦غاَاث التي جد ٓمي إلاغخلت ما  ؤظل ؤعقٟت الخضبحر الخ٩

ٕٓ الخ٣ُُم. ْ اظخماعي مٓي ٓمُت في ٢ُإ ا٢خهاصي ؤ  الؿُاؾت الخ٩

ٓ ألامغ الظي ًيسجم م٘ ما طَبذ بلُّ اإلااصة  ٓاب في ظلؿخّ مً الىٓام الضازلي إلاج 288َْ ٓاب، ٦ما ؤ٢ٍغ مجلـ الى لـ الى

ٓم الشالزاء  ا ع٢م   2017ٚكذ  8اإلاى٣ٗضة ً ٓعٍت في ٢غاَع ٓم  ٦ْ37/17ما ٢ًذ بّ اإلاد٨مت الضؾخ ، 2017قدىبر 11الهاصع ً

ْجدالُل ص٣ُ٢ت بهضٝ الخٗٝغ ٖلى هخاثج  ٓاب حهضٝ بلى بهجاػ ؤبدار  ٓم بّ مجلـ الى ٖىضما اٖخبرث ؤن الخ٣ُُم الظي ٣ً

ت مؿخٔٓ ؤلاهجاػ الظي  ْٖلى اإلاجخم٘، ٦ما حهضٝ بلى مٗٞغ ا ٖلى الٟئاث اإلاٗىُت  ٢ُْاؽ آزاَع ٓمُت،  ْالبرامج الٗم الؿُاؾاث 

ْطل٪ بٛاًت بنضاع جٓنُاث  ٓٙ جل٪ ألاَضاٝ.  ٓامل التي م٨ىذ مً بل ْجدضًض الٗ ٓمت  جم جد٣ُ٣ّ ٢ُاؾا باألَضاٝ اإلاغؾ

ٕٓ الخ٣ُُم بصزالِا ٖلى ْج٣ضًم ا٢تراخاث بكإن الخدؿِىاث التي ًم٨ً ٓمُت مٓي ّ.الؿُاؾت الٗم

                                                           
اع  1 ٓاب م  الؿُاؾاث لخ٣ُُم اإلاغظعي ؤلَا ٓعاث مجلـ الى ٓمُت، ميك 62ّالٗم
ٓع  ًٓؾ٠ الُدُاْي:  2 ٤ْٞ صؾخ ٓعي ْي٠ٗ ٞٗالُتها. مال٠ ظماعي للضعاؾاث 2011ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗامت  ، بحن الخباؽ اإلا٣خطخى الضؾخ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت م  ّ.59ْألابدار ال٣اه
اع  3 ٓاب م  الؿُاؾاث لخ٣ُُم اإلاغظعي ؤلَا ٓعاث مجلـ الى ٓمُت، ميك ّ.62الٗم
٢ٓغاَُت ْخ١ّٓ٣  4 ٓمُت، م  الؿُاؾاث ج٣ُُم في ْم٣اعباث ؤلاوؿان: مباصت الٓؾُِ مً ؤظل الضًم  .18الٗم
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ٓمُت مً ٢بل مجلـ  ، ؾخٟطخي بلى ؤن ٖملُت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٍْت ؤزٔغ ٦ما ؤن ٢غاءة اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ مً ػا

ْلت الخال ٤ْٞ الجض ْالتي ًم٨ً جغجُبها  الػمت، ختى ًخد٤٣ اإلاغاص مجها،  ت  ٍع ٓاب، جٓل بظغاء مغ٦با مً مغاخل يْغ ُّت:الى

ْالٛاًت مىّ ْلى: جدضًض مؿا١ الخ٣ُُم  ّاإلاغخلت ألا

ٓابُت ظٗلِا ٢اَغة اإلاغاخل التي جلحها، بط ال ًم٨ً لٗملُت الخ٣ُُم في عمتها ؤن جد٤٣ اإلاُلٓب  جبرػ ؤَمُت َظٍ اإلاغخلت في ن

ٓعٍت للبرإلاان، ًجب ؤن جى٣ٗض ؤؾاؾا ٖلى مجم ُْْْٟت صؾخ ٓعي بإن الخ٣ُُم ٦مِمت  ٖٓت مً الٟغيُاث مجها، في ُٚاب ال

غ الؿُاؾت الٗامت صازل ٢ُإ  ْطل٪ بىاء ٖلى ؤَضاٝ جَا ْاخخماالث َظٍ الٗملُت،  ٖٓت مؿب٣ا، بهضٝ نُاٚت مأالث  اإلآي

ٓمُت. ْفي َظا الهضص  ٓمي ما، م٘ اؾخدًاع ٧اٞت اإلاُُٗاث ْؤلا٦غاَاث التي جغا٤ٞ ؾحر جىُٟظ َظٍ الؿُاؾت الخ٩ خ٩

ٓعٍ ْالتي  290بكإن اإلااصة  37/17ت اإلاًمىت بال٣غاع وؿخدًغ مالخٓاث اإلاد٨مت الضؾخ ٓاب،  مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ٓايُ٘ اإلا٣ترخت ظاءث للخإ٦ُض ٖلى ؤهّ  ٕٓ الخ٣ُُم بىاء ٖلى صعاؾت ٢ابلُت اإلا ٓاب في ازخُاع مٓي ًدؿم م٨خب مجلـ الى

ْالؿُا٢ُت. ٌٗض م٨خب اإلاجلـ اهخضا ْالخ٣ىُت  ٤ْٞ اإلاٗاًحر الؿُاؾُت  ٓمي اإلا٣ترح، للخ٣ُُم  ْ البرهامج الٗم با لخ٣ُُم الؿُاؾت ؤ

 ٓ . ًضٖ ٍغ ت التي جَا ٍَٓغ ُٖٓخّ ْألاؾئلت الخ٣ُُمُت الج ٦ْظل٪ ه ْمدُُّ  ْٚاًاجّ  ْؤؾبابّ  اهاث الخ٣ُُم  ًدضص مً زاللّ َع

ٕٓ الظي خ ٧ٓل بلحها جدب٘ بهجاػ الخ٣ُُم في اإلآي ٖٓاجُت التي ً ٖٓت الٗمل اإلآي ٤ْْٞ م٨خب اإلاجلـ بلى حك٨ُل مجم ضصٍ 

ٕٓ الخ٣ُُم لخم٨ُجها مً الخدًحر  ٓمت بمٓي ٓع، م٘ مغاٖاة بزباع الخ٩ الاهخضاب الظي ؤٖضٍ"، لِـ ُّٞ ما ًسال٠ الضؾخ

ٓمُت ٍٓت اإلاسههت إلاىا٢كت الؿُاؾاث الٗم ّ.1للجلؿت الؿى

غة لٗملُت الخ٣ُُمّاإلاغخلت الشاهُت: ّْي٘ ألاؾئلت اإلاَا

ٓمُت خُض ؤن ْي٘ َظٍ ألاؾئلت، ٌٗخبر بمشابت   ْن ؤصاء الؿُاؾت الخ٩ ٫ٓ ص ٓع الاؾدك٩االث التي جد ْاث حؿخٗمل لِضم ؾ ؤص

ْظّ الالخ٣اء بحن َظا الٟٗل ؤلاظغاجي للجِاػ  ٢ٓٝٓ ٖلى ؤ ْاث، لل ٓظّ اإلاُلٓب، لُخم بٗضَا الاؾخٗاهت بهظٍ ألاص ُٟتها ٖلى ال لْٓ

ُٗت. ٓمُت مً َٝغ اإلااؾؿت الدكَغ ْج٣ُُم الؿُاؾت الٗم ّالخىُٟظي، 

٦ْظا ماقغاجّاإلاغخلت  ّالشالشت: جبُان الٗال٢ت الترابُُت بحن ؤؾباب ٖملُت الخ٣ُُم 

ٖٓت مً  الصة مجم ْبحن  ٓمُت يمً مجا٫ ٢ُاعي ما،  ٍٓاث ج٣ضم زُت خ٩ جخجلى ٞاٖلُت َظٍ اإلاغخلت مً زال٫ عبِ مؿخ

ٓ الىدُجت الجهاث ٫ٓ هد ِٖٓا بلى الٓن ٖت اإلاغا٣ٞت للٗملُت، التي تهضٝ في مجم ٓلض ألاؾئلت اإلاكْغ ْعائها، مما ً ٓزاة مً  ُت اإلاخ

ْمً جم ا٢تراح  ٓمي،  ْ ٢ض جدك٩ل مّٗ بظغاء ه٣ضًا ًغنض ٖثراث ْؾلبُاث الخضبحر الخ٩ ٓمي، ؤ ٓحها بالٟٗل الخ٩ ْجى اؾخدؿاها 

ٕٓ الخ٣ُُم البرإلااوي. ٓمي مٓي ٍٓم مؿاع ٖملُت الٟٗل الخ٩ ٖٓت مً الخضابحر ْؤلاظغاءاث التي مً قإجها ج٣ ّمجم

ْاإلا٣اعهتمغخلت الغابٗت ْ ؤ٦ثر مً ؤظل الخ٣ُُم  ّ: ْي٘ مىهج ؤ

ٓاء مً خُض م٩ان الخىُٟظ، الظي  ٓمُت ؾ خماص زال٫ َظٍ اإلاغخلت ٖلى عنض الخ٣اَٗاث التي جمحز الؿُاؾت الخ٩ ًخم الٖا

ْح ما بحن الكّغ ما٫ الظي ًترا ٦ْظا الخىُٟظ ْؤلٖا ْالباصًت،  ْما بحن الخايغة  ْالِامل،  ّٞ ما بحن اإلاغ٦ؼ  ْٕ في جسخل٠ ْْغ

ْاؾخيباٍ الىخاثج اإلاىجؼة، ٦ما ؤن ٖملُت الخ٣ُُم زال٫ َظٍ اإلاغخلت جدؿم ب٣ابلُتها  ٫ٓ بلى مغخلت الخ٣ُُم  ْالٓن ؤلاهجاػ 

ٓا٦ب ٖملُت  خُاصًت ؤْ الاؾخصىاثُت التي ج ٝ الٖا ٖٓت مً الْٓغ ْالخإ٢لم م٘ اإلاؿخجضاث الُاعثت، ًد٨م حك٩لِا مجم ٓع  للخُ

ٓمي. بط ٖلى اإلا ْالخُصُاث جىُٟظ مسُِ خ٩  ٝ ُٖٓت حؿخدًغ الْٓغ ْالغنض ؤن ٣ًُم ٞٗلّ ٖلى م٣اعهاث مٓي ٩ل٠ بالخ٣ُُم 

ٓن ٞٗلّ الخ٣ُُمي مدؿما بال٣ٗلىت ْؤلاظغاثُت. ا، ختى ٩ً ّالتي ؾب٤ ط٦َغ

ّاإلاغخلت الخامؿت: مغخلت ججمُ٘ البُاهاث

ِٛا ٖلى ق٩ل حٗخبر مدُت ٞاع٢ت م٘ ما ؾب٣ِا، خُض جىاٍ بال٣اثم بٗملُت الخ٣ُُم مِمت ججمُ٘ ا ْجَٟغ لبُاهاث اإلاخٓنل بلحها 

ْالخدغي في اإلاُُٗاث  ْالبدض  ٓبت لؤلؾئلت التي ؾب٤ َغخِا زال٫ بضاًت الٗملُت، ٦ما ؤجها مغخلت جدؿم باالؾخ٣هاء  ؤظ

                                                           
ش  ٢37/17غاع ع٢م  1 ضة الغؾمُت ٖضص  2017قدىبر  11الهاصع بخاٍع ٓع بالجٍغ ٓعٍت اإلايك ش  6607الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الضؾخ  2017قدىبر  25بخاٍع

ّ.5347م 
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ٖٓت جٓنُاث  ط بمجم ْبالخالي الخْغ ٓمي،  ٓاٖض اإلاىٓمت للٟٗل الخ٩ ٕٓ ال٣ ْم٣اعهتها م٘ مجم اإلاؿخجمٗت، مً ؤظل جدلُلِا 

ٓمُت اجباّٖ، ؤْ ما ًجب اٖخماصٍ مً م٣ترخاث ج٨مُلُت جصخُدُت حٗخبر زماعا ْنٟ ٓظب ٖلى الؿُاؾت الخ٩ ُت إلاا ٧ان ًخ

ّلٗملُت الخ٣ُُم اإلاىخهجت.

ّاإلاغخلت الؿاصؾت: ْي٘ ألاخ٩ام الخ٣ُُمُت اإلاخٓنل بلحها

ْجهاثُت جدىا٫ْ الٗىانغ اإلاك٩لت لل ٓمت، حؿتهضٝ بك٩ل ؤص١ بُٖاء ؤخ٩ام ج٣ُُمُت زابخت  ٓمُت، ؤْ زُت الخ٩ ؿُاؾت الٗم

ٓاعص اإلاسههت، زم  ْاإلا ٓصة،  ْعتها، بضء بخدضًض اإلاك٩لت الٗامت، ْألاَضاٝ اإلايك خباع ٧ل مغخلت مً مغاخل ص ْجإزظ بٗحن الٖا

ْخل اإلاك٩ل. ٓع اإلاؿتهضٝ  ٫ٓ للجمِ ْالخىُٟظ، بلى ٚاًت الٓن ْجغجِباث الخيؿ٤ُ  ٓػَ٘ اإلاِام  ّج

ْمٗالجت ه٣اٍ ال٠ًٗزم بٗض بنضاع الخ٨م الخ٣ُُم ٓة،  ؼ ه٣اٍ ال٣ ّ.1ي جإحي مغخلت نُاٚت الخٓنُاث التي تهضٝ بلى حٍٗؼ

ّاإلاغخلت الؿابٗت: نُاٚت الخٓنُاث

ٓظحهاث الخٓنُاث ًخم نُاٚت ٓمُت ٖلى للؿلُاث اإلا٣ترخت ْالخ ٓاعصة الاؾخيخاظاث ؤؾاؽ الٗم غ، في ال  نحجدؿ بهضٝ الخ٣ٍغ

ٕٓ الؿُاؾت ًٖ اإلاترجبت ْآلازاع الىخاثج خُض  .اإلاؿخ٣بلُت للؿُاؾاث باليؿبت مجها ْالاؾخٟاصة الٗبر اؾخسالم م٘ الخ٣ُُم مٓي

 ٓ َْ ْالخإ٦ض مً جُب٣ُِا،  لت ًٖ مخابٗت َظٍ الٗملُت مِمت جدب٘ الىخاثج التي ؾِخم اٖخماصَا  ٌِٗض بلى اللجىت البرإلااهُت اإلاؿْا

ّ. 2الجمُ٘ ما ًخُلب اؾخٗضاصا خ٣ُ٣ُا لالهسغاٍ في خل ؤلاق٩الُت مً َٝغ

ت ألاقٛا٫ جهاًت بمشابت اإلاغخلت َظٍ ربْحٗخ ٓمُت للؿُاؾاث يمالغؾ الخ٣ُُم إلاغخلت ْبضاًت الخدًحًر  اإلااؾؿت ٢بل مً الٗم

ْعا اإلاغخلت َظٍ ال٫ز اإلاجلـ م٨خب خُض ًلٗب ،تالبرإلااهُ ٓعٍت اإلاؿُغة اؾخ٨ما٫ في خاؾما ص  الؿُاؾاث لخ٣ُُم الضؾخ

ٓمُت ُٗتاإلااؾؿت الد ٢بل مً الٗم ّ 3.كَغ

ٓعة مسغظاث لهُاٚت هخاثج الخ٣ُُم ّاإلاغخلت الشامىت: بل

٫ّٓ ٌٗجي ٓة َظٍ بلى الٓن  ًجغّي التي باإلاك٩لت جخٗل٤ ٢ًُت بىاء ؤظل مً البُاهاث مً ٨ًٟي ما ظم٘ جم ؤهّ اإلاؿاع مً ألازحرة الخُ

ٓة َظٍ جخُلب بط .جدلُلِا ّٓن ْالخض٤ُ٢، الاهدباٍ مً ٢ضع ؤ٦بر الخُ ًّخٓظّ بلُّ ٖملِم. ؤن ًجب اإلاؿاع الظي خُض ٞحها اإلادلل

 "٫ٓ ٓة، َظٍ زال٫ بهّ "باعصار ٣ٍْ ّٓن ؤن ًجب الخُ ْاز٣ا مدلل ٩ً  ب٢ىإ ؤظل مً ؤهّ َْكغح اإلا٣ضمت، الدجج مً الؿُاؾاث 

،ً ّٓن ؤن اإلادلل ٖلى آلازٍغ ٓاٖض بٌٗ زال٫ مً طل٪ بلى الخٓنل ٍْم٨ً .الدجج بهظٍ ؤًًا م٣خىٗا ٩ً ص١ ْبك٩ل ؤ .اإلاىهجُت ٢

ٓاث هدٓ الٍُغ٤ الخٓنُاثَظٍ  حك٤ ؤن ًجب خت، خل ؤظل مً اجساطَا ًجب التي الخُ عة ٌٗجي ما اإلاك٩لت اإلاُْغ  ؤن بالًْغ

ّٓن ؤن ًجب الخٓنُاثَظٍ  ٓاث ج٣ضم ْؤن مٟهلت ج٩ ْلى زُ ٓص الِضٝ جد٤ُ٣ ؤظل اجباِٖا مً ًجب مدضصة ؤ ّ.4اإلايك

 ٍ غ ٖملُت ج٣ُُم الؿُاؾاث خانل َظٍ ال٣ٟغة ؤهّ مً زال٫ صعاؾت مسخل٠ الكْغ ْاإلاغاخل اإلاِمت التي جَا الغثِؿُت 

ال ٖلى  ٓمُت مً َٝغ اإلااؾؿت البرإلااهُت، ًدبحن بإن َظٍ الٗملُت، لِؿذ بالُِىت ٖلى مؿخٔٓ الىخاثج التي ج٣ضمِا،  الٗم

ُٗت الػالذ خ ُٟت الدكَغ ا، ٞب٣ضع ما ًم٨ً الخذجج بإن َظٍ الْٓ َغ ٓع مؿخٔٓ البٗض ؤلاظغاجي الظي ًَا ضًشت الِٗض مً مىٓ

ٓمُت  ْلذ ٖملُت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٢ٓٝٓ ٖلى بٌٗ الخجاعب البرإلااهُت التي جىا ٓعي لِا، ٞةن ال ٫ْ الضؾخ ْالخىا ؤلاخاَت 

ٓع ؾىت  ؾُم٨ً مً ِٞم خ٣ُ٣ت الخىا٫ْ البرإلااوي لِظٍ الٗملُت، بىاء ٖلى ما جم عنضٍ  2011للجِاػ الخىُٟظي مً ب٢غاع صؾخ

ٓالي.مً هخاثج هىا٢ك ٓع اإلا ِّا في اإلاد

                                                           
ٓمُت، مً ؤظل مإ 1 ان: صلُل ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٓبغ بابٍؼ ْاليكغ، ٧اجُا َ ً للممل٨ت اإلاٛغبُت، صاع ؤبي ع٢غا١ للُباٖت  ؾؿخّ بمجلـ اإلاؿدكاٍع

ّ.40م
ان: مغظ٘ ؾاب٤ م  2 ٓبغ بابٍؼ ّ.٧41اجُا َ
اع 3 ٓاب م  الؿُاؾاث لخ٣ُُم اإلاغظعي ؤلَا ٓعاث مجلـ الى ٓمُت، ميك ّ.87الٗم
٫ّٓصلُل جدلُل الؿُاؾاث:  4 ٕ خ ٢ٓ٘ الال٨ترْوي ج٣ٍغ 28-27ألاْؾِ، م  الكغ١ّ في الضًم٣غاَُت مكْغ ٓع باإلا -https://pomed.org/wpغ ميك

content/uploads/2018/03/POMED-Policy-Analysis-Guide-2016-AR-1.pdf  ش الخهٟذ ّ.24/01/2021جاٍع
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ت الجاهب ؤلاحغاتي للبرإلاان  اإلابدث الشاوي: جهُُم الؿُاؾاث الػمىمُت، مً ػاٍو

ٓمُت، مً زال٫ صعاؾت مسخل٠ جمشالتها  ٌؿعى َظا اإلابدض بلى اؾخضٖاء الخجغبت اإلاٛغبُت في مجا٫ ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

٢ٓٝٓ ٖلى الهٗاب ْ ْلت ال ْٚحر اإلاباقغة، م٘ مدا ْبالخالي اإلاؿاَمت بم٣ترخاث اإلاباقغة  ا،  ؤلا٦غاَاث التي الػالذ ح٤ُٗ مؿاَع

ٓمُت مً َٝغ البرإلاان اإلاٛغبي.  في ؾِبل الخمشل الؿلُم لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ت يىمىطج اإلاماعؾت البرإلااهُت لخهُُم الؿُاؾاث الػمىمُت : الجلؿت الؿىٍى  اإلاُلب ألاُو

ٓع ؾىت  101هو الٟهل  ٓمُت ٖلى ؤهّ "ج 2011مً صؾخ ٍٓت مً ٢بل البرإلاان إلاىا٢كت الؿُاؾاث الٗم سهو ظلؿت ؾى

ٓمُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الاظخماعي  ْجدب٘ صاثم إلاسخل٠ الخضزالث الخ٩ ْطل٪ بٛغى ظٗل اإلااؾؿت البرإلااهُت في اعجباٍ  ْج٣ُُمِا". 

ْعٍت. ؼ صًىامُت الغ٢ابت البرإلااهُت بهٟت ص ٦ْظا لخٍٗؼ ّْالا٢خهاصي، 

ٓن الض ٕٓ بلى ال٣اه ٍٓت لخ٣ُُم الؿُاؾاث ْبالغظ ٓاب، ُٞما ًسو جىُٓم ق٩لُت مماعؾت البرإلاان لجلؿخّ الؿى ازلي إلاجلـ الى

ٓمُت، ٣ٞض ههذ ماصجّ  ٓمُت، ًدضص م٨خب مجلـ ٖلى ؤهّ " 289الٗم ٍٓت إلاىا٢كت الؿُاؾاث الٗم جدًحرا للجلؿت الؿى

ْاإلا ٓمُت اإلا٣ترخت للخ٣ُُم بىاء ٖلى ا٢تراخاث الٟغ١  ٓاب الؿُاؾت الٗم ُٗت، ٦ما الى ٖٓاث الىُابُت في بضاًت الؿىت الدكَغ جم

ْلُت جِٓغ الجضْٔ  ٣ت بضعاؾت ؤ ٖٓاث الىُابُت مٞغ ْاإلاجم ٓاث. ج٣ضم ا٢تراخاث الٟغ١  ًم٨ىّ ؤن ٌٗمض بلى بغمجت مخٗضصة الؿى

ْ البرهامج اإلاُلٓب بزًاّٖ للخ٣ُُم ٍ اإلااصة، ًبرػ بط مً زال٫ ما جًمىخّ َظ 1.ْؤلاق٩االث ال٨بٔر التي جُغخِا الؿُاؾت ؤ

ٕٓ للى٣اف يمً الجلؿت  ٓمُت اإلا٣ترخت ٦مٓي ضاص ال٣بلي للؿُاؾت الٗم عي ٖلى جبجي ههج الدكاع٦ُت في ؤلٖا الخغم الدكَغ

ٓاب، ٦ما  ٍٓت إلاجلـ الى ْظض٫ْ ؤٖمالِا الؿى ٓمُت  ش الجلؿت اإلاسههت لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ًدضص م٨خب اإلاجلـ جاٍع

ْة الغئؾاء بدىُٓم اإلاىا ٓم هض غ ْج٣ ٓلى اإلا٨خب حٗمُم ج٣اٍع ٓمت ٖلما بظل٪. ًخ ٍْدُِ عثِـ اإلاجلـ عثِـ الخ٩ ٢كت الٗامت. 

 2.ؾاٖت ٖلى ألا٢ل ٢بل او٣ٗاص الجلؿت الٗامت 48الخ٣ُُم ٖلى ؤًٖاء اإلاجلـ 

ٖٓاجُت٦ما ؤهّ  ٖٓت الٗمل اإلآي ٓاػاة م٘ ٖمل مجم ٓظّ، ب3باإلا ٓاب، بىاء ٖلى ٢غاع م٨خبّ ؤن ً ك٩ل ، ًم٨ً لغثِـ مجلـ الى

ْالبُئي ؤْ بخضٔ َُئاث  ٖٓت الٗمل اإلا٩لٟت بالخ٣ُُم، َلبا بلى اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  جل٣اجي ؤْ بُلب مً مجم

 ٕٓ ٓمي مٓي ٫ٓ البرهامج الٗم ٓعٍت بدؿب الخاظت، إلبضاء الغؤي ؤْ بٖضاص صعاؾت ؤْ بدض خ ْاإلااؾؿاث الضؾخ الخ٩امت 

غ اإلاخٗل٣ت باآلعاء  ْجدا٫ الخ٣اٍع ٖٓاجُت اإلا٩لٟت الخ٣ُُم.  ٖٓت الٗمل اإلآي ْالضعاؾاث ْألابدار اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ، ٖلى مجم

إل ّ 4.بالخ٣ُُم ٢هض ؤلَا

ٟا بلؼامُا إلاسغظاث َلب  ٓاب، لم ًغجب جهٍغ اع اإلاىٓم القخٛا٫ مجلـ الى ْبسهٓم َظٍ الك٩لُت ألازحرة، ًالخٔ بإن ؤلَا

" الظ إل ٓعة، بل ا٦خٟى بةصعاط مهُلر "٢هض الَا  البرإلاان ؤن بلى ؤلاقاعة خٗحني ال ًلؼم َظٍ اللجىت في شخيء. ٖلى ؤهّ ًاإلاك

ٓظب ب٢غاٍع مىظ الازخهام َظا ماعؽ اإلاٛغبي ّٓع بم ٓلُٓ  01 صؾخ ْص بلى 2011 ً سّ خض  إلاجلـ زالزت ٣ِٞ، ؾب٘ مغاث جاٍع

ٓاب ٓمُت اإلاغجبُت بةهخاط الث إلاجلـ ْؤعبٗت الى الَا الؿُاؾاث الٗم ْلذ ؤ ً، جىا ش اإلاؿدكاٍع ٤ 2016ٚكذ  05رْة بخاٍع ْاإلاٞغ  ،

ش  ٓمي بخاٍع ٓم 2019ٞبراًغ  11الٗم ىُت للماء ً ٫ٓ  2021ٞبراًغ  09، زم الاؾتراجُجُت الَٓ ٓمُت خ ْؤزحرا الؿُاؾت الٗم

ش  ٓػ  14الدكُٛل بخاٍع ٓلُ ً بمىاؾبت ج٣ُُم 2021ً ٍٓت إلاجلـ اإلاكخاٍع ْلتها الجلؿاث الؿى ٓايُ٘ التي جىا . خُض ًالخٔ بإن اإلا

                                                           
ٓاب:  1 ٓاب، مغظ٘ ؾاب٤ م مجلـ الى ّ.134الهُٛت الجهاثُت للىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ّٓاب.مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى 293اإلااصة  2
٧ْل  3 ٤ هُابي  ْاخض ًٖ ٧ل ٍٞغ ٓمُت، خُض جخإل٠ مً ممشل  ٍٓت لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٕٓ الجلؿت الؿى هي لجىت ما٢خت جخ٩ل٠ بةٖضاص مٓي

ٓاب بهُاٚت  ْم٣غع ؤخضَما مً اإلاٗاعيت. خُض جًُل٘ اهُال٢ا مً الاهخضاب الظي ؤٖضٍ م٨خب مجلـ الى ٖٓت هُابُت ٌٗحن مً بُجهم عثِـ  مجم

ْلُت، بَال١ ألابدار اإلادضصة، اإلاهاص٢ت ٖلى اؾخيخاظاث ألابدار اإلاهُلخا ْججمُ٘ اإلاُُٗاث ألا  ،ٕٓ ْالٗىانغ اإلاغظُٗت لخ٣ُُم اإلآي ث 

غ الخ٣ُُم. "اإلااصة  ٓاب". 291ْالضعاؾاث، ْي٘ الخٓنُاث ْالا٢تراخاث، زم نُاٚت ج٣ٍغ ّمً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى
ٓاب.مً الىٓام الضازلي إلاجل 292اإلااصة  4 ّـ الى
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ٓمي، الظي ٌؿخلؼم مغا٢بخّ ال ْخُاػتها لجاهب مِم الى٣اف الٗم ٓمُت احؿمذ بغاَىُت ال٣ًاًا اإلاىا٢كت  ؿُاؾاث الٗم

ُٗت. ّْج٣ُُمّ مً َٝغ اإلااؾؿت الدكَغ

ٓاب ٞةهّ إلاجلـ ؤما باليؿبت ُٗت الٟترة ختى جهاًت الخ٣ُُم نالخُت إلاماعؾت ٖملي جمٍغً بإ٫ّْ ال٣ُام مً ًخم٨ً لم الى  الدكَغ

ْل ّْع جلذ التي ىألا ٓع، بدىُٟظ ألامغ نض ْعة في طل٪ ٧ْان الضؾخ ْعة-الغبُُٗت الض ُٗت الؿىت مً -2016 ؤبٍغل ص  الدكَغ

ّٓن ؤن ازخاع خُض ؛ 2016 -2011الخامؿت ٫ّْ ج٩ ٓمُت الؿُاؾاث ٖلى ج٣ُُم ٖملُت ؤ ٍت، الخىمُت مجا٫ في اإلاىجؼة الٗم  ال٣ْغ

ٓظب الٛغى، لِظا ْؤخضر ٖٓاجُت لجىت لضازلي،ا هٓامّ م290ً اإلااصة  بم ْعَا ازخاعث زانت، مٓي  ٖملُت ججغب ؤن بض

ا الخ٣ُُم جي ًىٟظَما اإلا٨خب اللظًً للكغب الهالر ْاإلااء ال٨ِغباء بكب٩اث للخجِحز بغهامجحن في ْجدهَغ  الهالر للماء الَٓ

جي البرهامج َْما: للكغب، الهالر ْال٨ِغباء باإلااء للكغب ي) الٗالم لتزٍْض الَٓ ْبغهامج(PAGERال٣ْغ ٍت ال٨ِغبت ،   ال٣ْغ

ٓلي)  (.PERGالكم

ٖٓت ٢امذ ؤن ٞبٗض ٖٓاجُت الٗمل مجم لت اإلآي ٓعًٍ بهُاٚت البرهامجحن ج٣ُُم ًٖ اإلاؿْا  ْجدضًض الخ٣ُُمُت، ألاؾئلت اإلاظ٧

ٓباث الخىُٟظ، ؤْ الىجاخاث لخ٣ُُم مجهما ٧ل في اإلاؿخسضمت اإلاٗاًحر  ٗؼػةاإلا ْالخٓنُاث الخالناث مً ٖضص ٖىّ ؤؾٟغ نٗ

ُٖٓت اإلاٗاًىاث بخدلُل ٍغً ٖغى ْال٨مُت، خُض جم الى ٓمت، مً بمكاع٦ت ْمىا٢كتهما، البرهامجحن بخ٣ُُم اإلاخٗل٣حن الخ٣ٍغ  الخ٩

ٓمُت في ٓاب إلاجلـ ظلؿت ٖم ش الى ٓاب مجلـ ٞحها ماعؽ التي الشاهُت اإلاغة . ؤما2016ٚكذ  3 بخاٍع  ج٣ُُم نالخُت الى

ٓمُت الؿُاؾُاث ّْع ٩ٞاهذ الٗم ٓبغ ةفي ص جي البرهامج مؿاَمت ج٣ُُم َمذ ٢ْض 2018-2017 ؤ٦خ ٍت للُغ١ّ الَٓ  في الشاوي ال٣ْغ

ٓاب مجلـ خُض ٣ٖض .الجبلُت اإلاىا٤َ ًٖ ٞ٪ الٗؼلت غ ج٣ضًم ألظل الى ٓمُت الخ٣ُُم بهظا اإلاخٗل٤ الخ٣ٍغ ش ظلؿت ٖم  24 بخاٍع

ل ٖٓت مً ال .2018ؤبٍغ ط بمجم ْعة الخ٣ُُم التي ٦ما م٨ىذ َظٍ اإلاِمت الخ٣ُُمُت مً الخْغ خٓنُاث التي حٗخبر هخاظا لشمغة ص

ٖٓاجُت ب ٫ْ مغاخلِا ؾلٟا، بط ؤْنذ اللجىت اإلآي ٍٓت البيُاث الخدخُت جم جىا ٓظِت لخ٣ ىُت اإلا ْجشمحن ٧ل البرامج الَٓ ضٖم 

ٝ الىجاح لالؾتراجُجُت اإلاٗخمضة في بَاع نىض١ْ جىمُت اإلاىا٤َ ا ٓٞحر ٧ل ْْغ ْج ْالجبلي  ي  ْالجبلُتبالٗالم ال٣ْغ ٍت  م٘  .ل٣ْغ

ت ْالا٢خهاصًت؛  ْالبكٍغ اثُت  ٓٞحًز خباع الُبُٗت الجُ ٘ في اإلاىا٤َ الجبلُت جإزظ بٗحن الٖا بٖاصة الىٓغ في مٗاًحر ازخُاع اإلاكاَع

ٓم لِكمل ٧ل مىاحي الخُاة اٖخماص حٍٗغ٠  .٦ْظا جسهُو بغهامج اؾخصىاجي لٟ٪ الٗؼلت ًٖ الجبا٫ م٘ جٓؾُ٘ َظا اإلاِٟ

ّ.٤1 الجبلُت ٌؿمذ بخهي٠ُ ص٤ُ٢ للمىا٤َ الجبلُتْاضر للمىاَ

ش  ْلي بخاٍع ٓمُت للخٗلُم ألا ٍٓت الشالشت جضبحر ال٣ُاٖاث الخ٩ ٓهُٓ  16ُٞما قملذ الجلؿت الؿى ْالتي زلهذ بلى 2021ً  ،

عة الخ٨ٟحّر ْلى، ٞمجها مً اعجبِ بًْغ ٖٓت مً آلالُاث اإلاغجبُت بالخٗلُم ألا ٖٓت مً الخٓنُاث التي قملذ مجم في اٖخماص  مجم

ت التي جغج٨ؼ ٖلى التربُت  ْلي بالىٓغ الى زهٓنُت َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ ٓم الخٗلُم ألا ٓم التربُت ما ٢بل اإلاضعؾُت بض٫ مِٟ مِٟ

ٓم التربُت ما ٢بل اإلاضعؾُت ْلُت التي جإزظ بمِٟ ْبالىٓغ ؤًًا بلى بٌٗ الخجاعب الض ْالخضَعـ،  ّ.ْالخيكئت ؤ٦ثر مً الخٗلُم 

ْلى، اهُال٢ا مً ٦ما جُغ٢ذ َظٍ ا ٓمت الخٗلُم ألا ٓهُت للمىٓ ؼ الترؾاهت ال٣اه ٘ في بنضاع الىهٓم لخٓنُاث حٍٗؼ الدؿَغ

اع  ٓن ؤلَا ْالخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بال٣اه ٓهُت  ٓهُت  20-01ال٣اه ٓعة ههٓم ٢اه ٓن اإلاخٗل٤ بالخٗلُم اإلاضعسخي، زم بل ْزانت ال٣اه

جي ل ل البرهامج الَٓ ٓا٦بت ججًز ًٍٓ إلا غ مجا٫ الخ٩ ْلي، ٦ما ٧ان لجاهب الخ٩امت يمً ٢ُإ جَا ٍٓغ الخٗلُم ألا ْجُ خٗمُم 

ْالٟاٖلحن في ال٣ُاٖحن الٗام  ْلى ههِب مً َظٍ الخٓنُاث مً زال٫ م٣ترح ٞسر اإلاجا٫ امام باقي اإلااؾؿاث  الخٗلُم ألا

جي في حٗمُ ٓص الَٓ ض مً الاهسغاٍ في اإلاجِ م مً اظل مٍؼ ْجدٟحَز ْلي، ْالخام ْظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٍٓغ الخٗلُم ألا ْجُ م 

                                                           
غ ع٢م  1 ٓاب: ج٣ٍغ ٍت: مجا٫ اإلاىا٤َ الجبلُت" خ٫ٓ مؿاَمت 2017/03مجلـ الى ٖٓاجُت خ٫ٓ "الخىمُت ال٣ْغ ٖٓت الٗمل اإلآي جي  إلاجم البرهامج الَٓ

ٓبغ  ْعة ؤ٦خ ْالجبلي باإلاٛغب. ص ي  ٍت الشاوي في ٞ٪ الٗؼلت ًٖ اإلاجا٫ ال٣ْغ ّ.132م  2017/2018للُغ١ ال٣ْغ
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ي، بخيؿ٤ُ ٧امل م٘ ٢ُإ التربُت  ْلي الؾُما في الٗالم ال٣ْغ ْماؾؿاث الخٗلُم ألا ْزانت ُٞما ًخٗل٤ بةخضار ا٢ؿام 

ىُت  .1الَٓ

ْع الظي ًم٨ً للبرإلاان ؤن  ُٟت البرإلااهُت الجضًضة، ًمشل عئٍت خضًشت للض ُٗت بهظٍ الْٓ ْٖلُّ ٞةن ج٩ل٠ُ اإلااؾؿت الدكَغ

ْمؿاَما ؤؾاؾُا في جغؾُش خ٩امت ًلٗب ٓن بظل٪ البرإلاان ٞاٖال  ْالخ٣ُُم، ل٩ُ ٓمي مً زال٫ اإلاغا٢بت  ٓا٦بت الٗمل الخ٩ ّ في م

ٍٓمُت التي  ْبهجاخِا مً زال٫ الخٓنُاث الخ٣ ٍٓضَا  ال ًٖ جج ْمؿْا ٩ا  ٓمُت، بل ْقٍغ ل الؿُاؾاث الٗم ْججًز ظُضة في جضبحر 

ٓعة مسغظاتها ًم٨ىّ ؤن ً َْٓ ألامغ الظي ال ٣ً.2ضمِا ْبل خماص ٖلى زالناث َظٍ اللجان الخ٣ُُمُت،  خد٤٣ بطا لم ًخم الٖا

ً ٖلى ؾاا٫ "الؿُاؾاث  يمً بغامج ٖملِا اإلاؿخ٣بلُت، ٓمت في مٗغى عصٍ بمجلـ اإلاؿدكاٍع خُض ؤ٦ض عثِـ الخ٩

ٓم الشالزاء  ي"، ً ْالِكاقت، زهٓنا في الٗالم ال٣ْغ ٓاظِت ال٣ٟغ  ٓمُت إلا ت اإلاخٗل٣ت  2019ًىاًغ  15الٗم في الجلؿت الكٍِغ

ي ) ٘ ال٣ْغ م(، الظي ٌؿتهضٝ اإلاىا٤َ الجبلُت  28بالؿُاؾت الٗامت، ٖلى جىُٟظ مسُِ ٞ٪ الٗؼلت ًٖ الدؿَغ ملُاع صَع

ٓظُت بلى الُغ١، مُاٍ الكغب، اإلاضاعؽ  ٓل ٍْغ ألا٦ثر جًغعا مً خُض ال ْا ٦ْظا الض ٓظُت مىسًٟت،  ْل ْال٣ٟحرة طاث وؿبت 

ْالظي ج٣ضع ج٩لٟخّ ب  ْزضماث الصخت، بلى ٓط بلى مغا٦ؼ الجماٖاث،  ٓل ْجدؿحن ال  8ظاهب بغهامج جإَُل الكب٨ت الُغ٢ُت 

ٍت الهاٖضة. ْبغهامج جىمُت اإلاغا٦ؼ ال٣ْغ م،   ملُاع صَع

ٓاب مجلـ م٨خب بلحها جٓنل التي الخالناث ْمً ْلى الشالزت الخماٍعً َظٍ بٗض الى ٓاب ج٣ُُم مجلـ في ألا  للؿُاؾاث الى

ٓمُ ٓعة، تالٗم ٩ا باٖخباٍع اإلاظ٧ ٓعٍا قٍغ  م٘ اإلاجلـ بصاعة ٩َُلت مالثمت بلى ماؾت ناعث ؤن الخاظت الخ٣ُُم، َظا جضبحر في مد

ٓاب مجلـ ٢غع م٨خب طل٪ ألظل الجضًضة، الهالخُت َظٍ  ْازخهاناث جىُٓم بكإن ٢غاٍع مً 6 اإلااصة ٖلى حٗضًل بصزا٫ الى

ٓاب، بصاعة ت بلى "الخ٣ُُم" بةياٞت مجلـ الى ت لخهبذ اإلاغا٢بت، مضًٍغ  ٢ؿما زانا بخ٣ُُم جًم ْالخ٣ُُم، للمغا٢بت مضًٍغ

ٓمُت الؿُاؾاث ٓعٍت اإلااؾؿاث م٘ ْالٗال٢اث الٗم ّ.3الخ٩امت َُْئاث الضؾخ

غ اإلاماعؾت البرإلااهُت لخهُُم الؿُاؾاث الػمىمُت  اإلاُلب الشاوي: اؾخيخاحاث ومهترخاث لخٍُى

ٓع ؾىت م٨ىذ صعاؾت ٖملُت ج٣ُُم الؿُاؾاث  ْلى مىظ ب٢غاع صؾخ ت ألا ٓمُت، زال٫ الٗكٍغ ٢ٓٝٓ ٖلى  2011الٗم مً ال

٫ٓ جبُلِا، في ٢ابل  تها، إلًجاص خل ْبالخالي مً ألاُٞض مٗٞغ ٖٓت مً الهٗاب ْؤلا٦غاَاث التي الػالذ حٗترى جُٟٗلِا،  مجم

ٖٓت مً الخٓنُاث اإلاؿاَمت في جبجي ِٞم ؾلُم لخ٣ ُٗت، م٘ حسجُل مجم ْعاث الدكَغ ٓمُت للبرإلاان الض ُُم الؿُاؾاث الٗم

ّاإلاٛغبي.

ٓمُت ٤ الخمشل الؿلُم لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٓباث في ٍَغ ال: نٗ ّؤ

ٓز٣ُت  ٕٓ بلى ال ٖٓاجُت، بط بالغظ عي ٖلى مؿخٔٓ ازخهاناث اللجان اإلآي ٓص ٞغاٙ حكَغ ٓظ ٓباث ب ا٢ترهذ َظٍ الهٗ

ٓعٍت لؿىت  ٫ٓ  2011الضؾخ ٓمُت بك٩ل ٖام  ، ًالخٔ بإجها69-67-63الؾُما الٟه ْلذ ظاهب ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم جىا

٘ ؤْ م٣ترخاث  ٓمت، زم بخالت مكاَع ْػعاء الخ٩ ٓع اظخماٖاتها مً َٝغ  ٦ْظا خً ًخٗل٤ بدىُٓم ٖملُت اهخساب عئؾائها، 

ُٗت،  ٓاهحن الضازلُت اإلاىٓمت للماؾؿت الدكَغ ٓاهحن ٖلحها، خُض ٚاب الجاهب الخسهصخي ٞحها، ٖبر بخالخّ بلى ال٣ ٞٗلى ال٣

ٓاب، ال ًىو ٖلى بخضار آلُت زانت م٩لٟت بالخدًحر  ؾبُل اإلاشا٫ هجض بإن م٣خًُاث الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

                                                           
ٓاب: ج٣ٍغ 1 ُٗت الٗاقغة مجلـ الى الًت الدكَغ ٓمُت للخٗلُم ألاْلي، ال ٖٓاجُت اإلا٩لٟت بخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ْعة  2021-2016غ اللجىت اإلآي ص

ل  ّ.279-277م  2021ؤبٍغ
غ ع٢م  2 ٍت، م  2017/03ج٣ٍغ ٖٓاجُت خ٫ٓ "الخىمُت ال٣ْغ ٖٓت الٗمل اإلآي ّ.5إلاجم
ْع:  3 ٓمُت للؿُاؾاث البرإلاان ج٣ُُمعقُض اإلاض ٓهُت البدٓر اإلاٛغبي، مجلت الخُب٤ُ في ْبق٩الُاجّ ْآلُاجّ الالجّص :الٗم -3ْالا٢خهاصًت، اإلاجلض  ال٣اه

 .257-256م  1/2020الٗضص 
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ٖٓاجُت، لم ًدضص ؤمض ػمجي القخٛالِا، ِٞل هي مغجبُت بُبُٗت  ٓمُت، بل جم الخىهُو ٖلى زل٤ لجان مٓي للؿُاؾاث الٗم

ٕٓ اقخٛالِا، ؤم ؤجها لجىت صاثمت مدضصة لُِا٧ ٓن مسخهت بالخدًحر لجلؿاث الخ٣ُُممٓي ّ.1لِا الؿُاؾُت ج٩

ْظٗلِا جى٨ٗـ ٖلى مؿخٔٓ الجاهب  ٓمُت،  ٦ما ؤن َظٍ ؤلا٦غاَاث جغجبِ ب٨ُُٟت جهٍغ٠ مسغظاث ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٓهّ الضازلي، لّ ٧امل الهالخُت في الاؾخٗاهت بسب ٓظبّ ٢اه ٓاب بم ْؤن مجلـ الى ٓمُت، ؾُما  ْججغبت ؤلاظغاجي للبرامج الخ٩ رة 

غ  ٓامل ٧لِا مً قإجها ؤن ج٨ؿب َظٍ الخ٣اٍع ْهي ٖ ْالبُئي،  ٦ْظا اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  لى للخؿاباث،  اإلاجلـ ألٖا

ْاإلاالخٓاث اإلاسجلت بها. م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن ٖملُت ج٣ُُم  ٦ْظا الاؾدىاظاث  ٓة مً خُض الىخاثج اإلاخٓنل بلحها،  ٖٓاجُت، ٢ اإلآي

ٓمُت، ٕٓ ٖملُت الخ٣ُُم، م٘  الؿُاؾاث الٗم ٓمت مٓي ًيبغي ؤن ًخم الىٓغ بلحها زاعط بَاع الجلؿت الٗامت إلاؿاءلت الخ٩

ٓمُت.  ٓم ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم حن، بٛغى جٓؾُ٘ مِٟ الخغم ٖلى ظٗل َظٍ الجلؿت مىُل٤ الاقخٛا٫ الدكاع٧ي بحن الُٞغ

ٓعٍت خالُا" الظي ٓعي "اإلاد٨مت الضؾخ ٓ ما طَب بلُّ اإلاجلـ الضؾخ ٓمُت ؿُاؾاثال ج٣ُُم ؤن اٖخبر َْ ّٓن ؤن ًم٨ً ال الٗم ٩ً 

، البرإلااهُت الهالخُت َظٍ ٧ل ازتزا٫ ًم٨ً بهّّْ البرإلااهُت، للجان ٖمال ٍٓتص ظلؿت مجغص في ال٨بٔر ّ.2ؾى

م ُٟت الغ٢ابُت للماؾؿت، بط ٖلى الٚغ ٓط الخ٣ُُمي للماؾؿت البرإلااهُت، حٗخبر ٖاث٣ا مِمت لخدب٘ الْٓ ٓن  ٦ما ؤن ٢لت اإلاىخ مً ٧

ٓعٍت لؿىت  ٓز٣ُت الضؾخ ٓمُت، اإلاىجؼة مً ٢بل اإلااؾؿت 2011ال دا لُْٟٓت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ، جًمىذ جىهُها نٍغ

ٓاب، لم جخٗضٔ زالر ظلؿاث مىا٢كت،  ٓمُت اإلاىاَت بمجلـ الى ُٗت، ٞةهّ ًالخٔ بإن ظلؿاث ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم الدكَغ

 ٘٢ٓ ا ٖلى اإلا غ جم وكَغ ٓظذ بةنضاع ج٣اٍع ٕٓ ج ٓمت، م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن اإلالٟاث مٓي ؤلال٨ترْوي للمجلـ في بَاع حٗمُم اإلاٗل

ٖٓا مً الالخباؽ في الِٟم بحن ما  ُٗت الٗاقغة، ٌٛلب ٖلحها َاب٘ ال٣ُاُٖت، الظي ًسل٤ ه الًت الدكَغ ٖملُت الخ٣ُُم زال٫ ال

ْالؿُاؾاث ال٣ُاُٖت. ٓمُت  ٓ مخٗل٤ الؿُاؾاث الٗم َّ

ٓباث بظغاثُت، اؾدىاصا بلى حٍٗغ٠ الخٟؿحر اإلاخٗضص لّ باإلياٞت بلى ما ًُغخ  MIRKINE"٣ٗلىت الٟٗل البرإلااوي مً نٗ

GUETZEVICH BORIS"  ٓعٍت التي تهضٝ بلى يمان اؾخ٣غاع الؿلُت ٖٓت مً آلالُاث الضؾخ ٓجها مجم الظي ْنِٟا ب٩

ٖٓت مً آلالُا ٓجها مجم ْع" في ٧ ْما طَب بلُّ ألاؾخاط "عقُض اإلاض ٓعٍت الغامُت بلى الخ٣لُو في مجا٫ الخىُٟظًت،  ث الضؾخ

ٓعٍت، إلاى٘ َُمىخّ ٖلى  ْبزًإ ؤٖمالّ للغ٢ابت الضؾخ ْالغ٢ابت،   ٘ ْالخض مً ؾُاصة البرإلاان في مماعؾت الدكَغ ٓن،  ال٣اه

ا ٓاػهاث بمالت. ٦ما ًِٟم مً َظٍ آلالُت 3الؿلُت الخىُٟظًت ْيمان اؾخ٣غاَع ْالؿُاؾُت للؿلُت الخ ٓعٍت   ُظًت،الخىٟ الضؾخ

م ّٓع مىذ ٚع ٓعا الضؾخ ّالبرإلاان. ججاٍ اهٟخاخا ؤ٦ثر الجضًض جه

ٓعٍت ّزاهُا: م٣ترخاث مؿاَمت في ِٞم الخ٣ُُم ٦ألُت صؾخ

ّالتي ًم٨ً ججمُِٗا في ؤعبٗت م٣ترخاث ٦ما ًلي:

ْالخدلُل إلاسخل٠ جمشالث ج٣ُُم 1 ْلذ بالضعؽ  الؿُاؾاث /الٗمل ٖلى الاؾخٗاهت بالضعاؾاث ْألابدار الجامُٗت التي جىا

ُٖٓت، بٛغى  ٢ٓٝٓ ٖلى بٌٗ الهٗاب التي عنضتها ٖحن الباخض اإلآي ٓاث اإلاايُت، مً ؤظل ال ٓمُت زال٫ الٗكغ ؾى الٗم

ْػَا زال٫ اإلاغخلت اإلا٣بلت. ّججا

ْجدبّٗ، مً باب الضٖم 2 ٓمي  ٓا٦بت الٟٗل الخ٩ ْاؾ٘ ٌكمل م ٓم  ٓمُت، بىاء ٖلى مِٟ /مإؾؿت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٍْت ؾلُخحن مخىاٞؿخحن، بل ْالخ٣ُُم ؤلاًج ٓمُت، مً ػا ْظّ اإلاسُُاث الخ٩ ْلِـ باٖخباٍع ؾلُت مًاصة جماعؽ في  ابُحن، 

ْالخىُٟظي ل٨ال اإلااؾؿخحن. ٞالبرإلاان  عي  ٍْت الخ٩امل الدكَغ ّْػ مُالب ؤًًا،مً ػا ٓمي، للٗمل ج٣ُُمّ ٤ٌُٗ ما ٧ل بخجا  الخ٩

                                                           
ٓمُت للؿُاؾاث البرإلاان ج٣ُُم بق٩الُتمدمض الخملِصخي:  1 ٓعٍت، اإلاجلت يٓء ٖلى الٗم ٓهُت لؤلهٓمت اإلاٛغبُت جٓظّ اإلاد٨مت الضؾخ ْالؿُاؾُت،  ال٣اه

ّ.133م  12الٗضص 
ٓع اإلاٛغبي الجضًض ٖلى مد٪ ا2 ٍْل، في اإلآث البُيء لل٨ٟغة البرإلااهُت. اإلاال٠ الجماعي "الضؾخ ْالخإ ْاإلاماعؾت  ٓع  إلاماعؾت" خؿً َاع١: بحن الضؾخ

ْة  ل  19-18ؤٖما٫ هض ّ.164م  2013ؤبٍغ
ْع: مغظ٘ ؾاب٤ م  3 ّ.37عقُض اإلاض
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ٓمت الٗلمي الخإؾِـ زال٫ مً ٍٓاثّْ ْمؿدىضًت، حججُت إلاىٓ ًٍٓ الازخهام، لِظا اإلاهاخب الخُاب مً عا٢ُت مؿخ  ْالخ٩

ًاثّ اإلاؿخمغ ٓم الخ٣ُُمُت، بط ًجب اإلاىاهج اؾخسضام في أٖل ٓعي الخىهُو اؾدشماع الُ  الِام الازخهام َظا ٖلى الضؾخ

ُٗت، للؿلُت ٓمُت الؿُاؾاث لخ٣ُُم لجىت ٦ةٖما٫ الىاجخت، الخجاعب اإلا٣اعهت ْجبِئت الدكَغ  ما بيُت اْ في ٞغوؿا، لتيا مشل الٗم

ُٗت، اإلااؾؿت صازل للخ٣ُُم ٓا٦با اؾدبا٢ُا ج٣ُُما ٖملِا ٌكمل الدكَغ ُت،": مٗاًحر مً ٢اٖضة ٖلى ْبٗضًا، ْم  اإلاالثمت، الكٖغ

ْصًت، ّ."1 ْالٟٗالُت اإلاغص

ٓمُت، بىاء ٖلى ججاعب م٣اعهت، ٦دالت ٞغوؿا، التي ح3 ُٟت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٗخبر مؿإلت ج٣ُُم /بٖاصة الىٓغ في ْْ

ٓا٤ٞ  ٓ ما ًخ َْ ا،  ْعي، بدُض ظٗل البرإلاان الٟغوسخي ج٣ُُما قٍِغ ْام الض ْالض ت  ٓمُت ٖملُت جدؿم باالؾخمغاٍع الؿُاؾاث الٗم

ٓعي  ْالضؾخ ٢ْخىا الخالي، ٨ٖـ الىٓام الؿُاسخي  ا في  ٓمُت، التي ًهٗب خهَغ ٓإ الؿُاؾاث الٗم م٘ الٗضص ال٨بحر أله

ا اإلاٛغبي الظي ٢ام بدكخِذ ََٓغ ِا مً ظ ْج٣ُُمِا، ختى ؤٞٚغ ٓمُت،  ّ.2مؿإلت مغا٢بت الؿُاؾاث الٗم

اث٠ 4 ْالخ٣ُُم، ٞبرإلاان ٢ٓي ال ًم٨ً بىاثّ في ُٚاب بخضٔ الْٓ ْالغ٢ابت   ٘ ُٟي بحن زالزُت الدكَغ ؼ الخ٩امل الْٓ /حٍٗؼ

٦ْ ٓصة ؾلٟا،  ٓظ اثّٟ مً زال٫ الترؾاهت الخىُٓمُت اإلا ٍٓت ْْ ظا بمؿاَمت ألاخؼاب الؿُاؾُت الؿالٟت الظ٦غ، ؤي بمٗجى ج٣

ُٗت.  اث٠ الشالر الدكَغ لِا في بىاء بغإلاان الْٓ ْمٗاعيت، في جغقُذ ٦ٟاءاث لِا مً الضعاًت ْؤلاإلاام ما ًَا اإلاك٩لت لّ ؤٚلبُت 

ان ًغجبِخُض  ّْػ ٖلى الَغ ّٔ ٖلى ْباالظتهاص البرإلااهُت الىسب بُبُٗت الؿلبي، ؤلاعر ججا ّ.3اإلاماعؾت مؿخٓ

 زاجمت: 

ُٗت لِا مً اإلا٩اهت ٢ض ًب ٫ٓ ؤن الخٓى في ججغبت صعاؾت ٖلمُت جخٗل٤ بخ٣ُُم اقخٛا٫ ماؾؿت حكَغ ضْ مً الؿِل ال٣

ْالهٗاب التي الػالذ جخٗغى َظا  ٓعٍت، ؾُاصي بىا خخما بلى ببغاػ زها٫ َظٍ الٗملُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ ال٣ٗباث  الضؾخ

ٓعي. ّؤلاظغاء الضؾخ

ؼ  ل٨ً ؤَم زالنت ًم٨ً الخإ٦ُض ٖلحها، هي ْهما حٍٗؼ ٓم لِا ٢اثمت، ص ٓمُت، ال ًم٨ً ؤن ج٣ ؤن ٖملُت ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٍٓض باقي آلالُاث الغ٢ابُت  ٓمُت، ٖبر جج عي لجِاػ البرإلاان الغ٢ابي، مً زال٫ جٓؾُ٘ هُا١ ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ْع الدكَغ الض

ٓظِت مً َٝغ ممشلي ألامت بل ْال٨خابُت اإلا ٍٓت  ٍٓت اإلاخمشلت في ألاؾئلت الكٟ ْج٣ ؼ  ٦ْظا حٍٗؼ ٓمُت،  ى مسخل٠ ال٣ُاٖاث الخ٩

٦ْظا لجان ج٣صخي الخ٣اث٤. ٦ما ؤن ٖملُت  ٦ْظا اإلا٩لٟت بال٣ُام بمِام اؾخُالُٖت  ْاث اقخٛا٫ اللجان البرإلااهُت الضاثمت  ؤص

ٕٓ لٗملُت الخ٣ُُم مً ٢بل اإلا ٓمُت، بالىٓغ بلى خاظتها بلى الخً اؾؿت الخ٣ُُم ًجب ؤن حكمل ظمُ٘ الؿُاؾاث الٗم

ٓمُت ًيبغي  ٫ٓ بن صؾترة ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ا، ٖلى ٧اٞت ال٣ُاٖاث الاظخماُٖت. ٞساجمت ال٣ ُٗت، ختى جاحي زماَع الدكَغ

عي ؤلاًجابي. ْػ مغخلت الخ٣ُٗض لخيخ٣ل بلى مؿخٔٓ ؤلاهخاط الدكَغ ّؤن جخجا

 الةدت اإلاغاحؼ اإلاػخمضة: 
ْازخهاناجّ، يمً ؾلؿلت ٦خِب .1 ٢ٓغاَُت، ًىاًغ ؤخمض خًغاوي: البرإلاان  2014ّاث الجامٗت ألاْلى للٓؾُِ مً ؤظل الضًم

ْالخىمُت، ٖضص  .2 ٓع الجضًض، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ٓمُت في الضؾخ ّ.2012َبٗت  92/2012خؿً َاع١: ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم

ٍْل، في اإلآث البُيء لل٨ٟغة البرإلااهُت. اإلاّا .3 ْالخإ ْاإلاماعؾت  ٓع  ٓع اإلاٛغبي الجضًض ٖلى مد٪ خؿً َاع١: بحن الضؾخ ل٠ الجماعي "الضؾخ

ْة  ل 19-18اإلاماعؾت" ؤٖما٫ هض  2013ؤبٍغ

ٓن الٗام، ظامٗت  .4 ٓم اإلااؾتر في ال٣اه ٓمُت، مً الغ٢ابت بلى الخ٣ُُم، عؾالت لىُل صبل ْالؿُاؾاث الٗم ؾىاط خُٟٓت: البرإلاان اإلاٛغبي 

2017ّ 2016الخؿً الشاوي الضاع البًُاء، الؿىت الجامُٗت 

ٓمُت للؿُاؾاث البرإلاان ج٣ُُم بق٩الُتدمض الخملِصخي: م .5 ٓعٍت، اإلاجلت يٓء ٖلى الٗم ٓهُت لؤلهٓمت اإلاٛغبُت جٓظّ اإلاد٨مت الضؾخ  ال٣اه

ّ.12ْالؿُاؾُت، الٗضص 

                                                           
ٓمُت، اإلاجلت اثالؿُاؾ ج٣ُُمّْ اإلاٛغبي البرإلاانَّ الخمُضاوي:  1 ٓمُت، الٗضص  للؿُاؾاث اإلاٛغبُت الٗم ّ.134م  2012ؾىت  8الٗم
78ًّٓؾ٠ الُدُاْي: مغظ٘ ؾاب٤ م  2
٢ٓغاَُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان: مباصت 3 ٓمُت، م  الؿُاؾاث ج٣ُُم في ْم٣اعباث الٓؾُِ مً ؤظل الضًم ّ.32الٗم



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
111 

ً للممل٨ت اإلاٛغبُت، صاع ؤبي ع٢غا١ ل .6 ٓمُت، مً ؤظل مإؾؿخّ بمجلـ اإلاؿدكاٍع ان: صلُل ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ٓبغ بابٍؼ لُباٖت ٧اجُا َ

ّْاليكغ.

ٓاب ) .7 ٓع 2019-2011ًٓؾ٠ بجهُبت: ج٣ُُم ؤصاء مجلـ الى ٓم ، 2011( ٖلى يٓء مؿخجضاث صؾخ ْالٗل ٓعي  ٓن الضؾخ مجلت ال٣اه

ٓبغ  ت، الٗضص الشامً، ؤ٦خ ّبغلحن. –اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي، ؤإلااهُا   0202ؤلاصاٍع

ْع:  .8 ٓع، صٞاجغ في عقُض اإلاض ٓن البرإلااوي اإلاٛغبي الٗضص ألا٫ْ، البرإلاان في يٓء مؿخجضاث الضؾخ ّ.2019ال٣اه

ْع:  .9 ٓمُت للؿُاؾاث البرإلاان ج٣ُُمعقُض اإلاض ٓهُت البدٓر اإلاٛغبي، مجلت الخُب٤ُ في ْبق٩الُاجّ ْآلُاجّ صالالجّ :الٗم ْالا٢خهاصًت،  ال٣اه

ّ.1/2020الٗضص -3اإلاجلض 

ٓع  .10 ٤ْٞ صؾخ ٓعي ْي٠ٗ ٞٗالُتها. مال٠ ظماعي ، بحن ال2011ًٓؾ٠ الُدُاْي: ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗامت  خباؽ اإلا٣خطخى الضؾخ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت. ّللضعاؾاث ْألابدار ال٣اه

ٓمت .11 ٓعي ٖلى الؿُض عثِـ الخ٩ ٢ٓ٘ الال٨ترْوي .ٖبض الىبي ٦ُاؽ: ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت ٞغى صؾخ ٓع باإلا  م٣ا٫ ميك

www.marocdroit.comش ّ.2014ماعؽ  12 بخاٍع

ٓمُت، اإلاجلت الؿُاؾاث ج٣ُُمّْ اإلاٛغبي البرإلاانَّ الخمُضاوي:  .12 ٓمُت، الٗضص  للؿُاؾاث اإلاٛغبُت الٗم ّ.2012ؾىت  8الٗم

ٓاب:  .13 ٓعٍت ع٢م مجلـ الى ْع ٢غاع اإلاد٨مت الضؾخ ٓاب بٗض نض ش ب 71/65الهُٛت الجهاثُت للىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓبغ  30خاٍع ؤ٦خ

ش  74م  2017 ٓاب بخاٍع ٢ٓ٘ الال٨ترْوي إلاجلـ الى ّ.19/01/2021جم جدمُلِا مً اإلا

ُٗت الخاؾٗت ) .14 الًت الدكَغ ُٗت لل ٓاب، الخهُلت الدكَغ ٘، ال٨خابت الٗامت.2016-2011مجلـ الى ّ(، بٖضاص مهلخت الدكَغ

اع .15 ٓا الؿُاؾاث لخ٣ُُم اإلاغظعي ؤلَا ٓعاث مجلـ الى ٓمُت، ميك  ب.الٗم

٢ٓغاَُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان: مباصت .16 ٓمُت. الؿُاؾاث ج٣ُُم في ْم٣اعباث الٓؾُِ مً ؤظل الضًم  الٗم

ش  ٢37/17غاع ع٢م  .17 ضة الغؾمُت ٖضص  2017قدىبر  11الهاصع بخاٍع ٓع بالجٍغ ٓعٍت اإلايك ش  6607الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الضؾخ  25بخاٍع

ّ.2017قدىبر 

٫ّٓصلُل جدلُل الؿُاؾاث:  .18 ٕ خ ٢ٓ٘ الال٨ترْوي  الكغ١ّ في تالضًم٣غاَُ مكْغ ٓع باإلا غ ميك -https://pomed.org/wpألاْؾِ، ج٣ٍغ

content/uploads1.pdfّ

غ ع٢م  .19 ٍت: مجا٫ اإلاىا٤َ الجبلُت" خ٫ٓ مؿاَمت 2017/03ج٣ٍغ ٖٓاجُت خ٫ٓ "الخىمُت ال٣ْغ ٖٓت الٗمل اإلآي جي للُغ١  إلاجم البرهامج الَٓ

ّْ ٍت الشاوي في ٞ٪ الٗؼلت ًٖ اإلاجا٫ ال٣غ ٓبغ ال٣ْغ ْعة ؤ٦خ ْالجبلي باإلاٛغب. ص   2017/2018ي 

ُٗت الٗاقغة  .20 الًت الدكَغ ْلي، ال ٓمُت للخٗلُم ألا ٖٓاجُت اإلا٩لٟت بخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗم غ اللجىت اإلآي ٓاب: ج٣ٍغ  2021-2016مجلـ الى

ل  ْعة ؤبٍغ 2021ّص
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 "19-ظل حاةدت قيروؽ "يىقُض الخدضًاث الجضًضة للؿُاؾاث الاحخماغُت في

New challenges for social policies in light of the COVID-19 pandemic 

 الضيخىع قإاص الكخىحي

 َىجت/اإلاؿغب-حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي، ًلُت الػلىم الهاهىهُت والانخهاصًت والاحخماغُت

 اإلالخو:

ُٓٞض ٖٓت " ٖلى الٗضًض مً الخضاُٖاث الا٢خهاصًت ْالّا19-ؤؾٟغ جٟصخي ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ْالتي مؿذ مجم ٓاؾٗت الىُا١  ظخماُٖت ال

ْمٓاَغ العجؼ  ٖٓت مً الازخالالث  ػ مجم ٦ْما ؤًٞذ َظٍ الجاثدت الؼمىُت اإلاٟاظئت بلى بْغ ٍٓت،  ْال٣ُاٖاث الخُ مً اإلاجاالث اإلاسخلٟت 

ْٖ ْالشٛغاث التي تهضص الؿلم الاظخماعي  ٓاث  ٦ْكٟذ ًٖ الٟج ٓ ما ظٗل الاظخماعي، بياٞت بلى جإزحراث ا٢خهاصًت  َْ ْجاث الاظخماُٖت،  م٣ذ الخٟا

ٓباء، ألامغ الظي خّخم ٖلى الؿ ٓمت اإلاٛغبُت ٦ؿاثغ الض٫ْ التي اظخاخِا َظا ال خت ؤمام الخ٩ ًا٠ٖ الخدضًاث اإلاُْغ
ُ
لُاث َظٍ ألاػمت الصخُت ج

ٓباجي بخدضًاجّ الجضًضة ْالاؾخجاب ٓاء الٓي٘ ال ْبظغاءاث اؾخعجالُت الخخ ٓمُت اجساط جضابحر  َْٓ ما الٗم ت للخاظُاث الاظخماُٖت اإلاؿخجضة، 

اع اإلاخٗل٤ بالخماًت الاظخماُٖت. ٓن ؤلَا ٓظذ بةنضاع ٢اه
ُ
ٓمُت هاجخت ب٩ل اإلا٣اًِـ ج ّظٗلِا جضزالث خ٩

ُٓٞض:  الٍلماث اإلاكخاخُت: اًت الصخُت، الخضاُٖاث 19الؿُاؾاث الاظخماُٖت، ظاثدت ٧ ، الؿلم الاظخماعي، الخماًت الاظخماُٖت، الٖغ

ْالكٛل، الخد٫ٓ الغ٢مي.ألّا ت، الٓيُٗت الجضًضة للخٗلُم  ّؾٍغ

Abstract : 

The outbreak of the “Covid-19” virus pandemic resulted in many wide-ranging economic and social repercussions that 

affected a group of different fields and vital sectors, it threatens social peace and deepens social inequalities, which made this health 

crisis multiply the challenges before the Moroccan government, like all other countries that have been swept by this epidemic, a 

successful government by all standards culminated in the issuance of the framework law related to social protection. 

Keywords: Social policies, the Covid-19 pandemic, social peace, social protection, health care, family repercussions, the 

new status of education and employment, digital transformation 

ّ

ُٓٞض ٓاظّ اإلاٛغب ٖلى ٚغاع باقي ص٫ْ الٗالم جٟصخي ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ْجضاُٖاتها 19-ًُ ٓعة الجضًضة  " بؿاللتها اإلاخد

ٓاعت  ٓباء، ٖبر ٞغى خالت الُ ٓص في بَاع بؾتراجُجُت م٩اٞدت َظا ال ٓانلت الجِ ٧ْلٟتها الا٢خهاصًت، مما خّخم م الاظخماُٖت 

ٓاظِت اإلاساَغ اإلادخملت للٟحرْؽ ْججىب الخؿاثغ  الصخُت إلا ٓاء اهدكاٍع  ت الخخ ْٞسر اإلاجا٫ الجساط الخضابحر الاختراٍػ ٓاٞض  ال

ال٨بحرة ٖلى اإلاؿخٔٓ البكغي ٢ُاؾا بما ج٨بضجّ الٗضًض مً الض٫ْ، ٚحر ؤن بظغاءاث الدجغ الهخي اإلاخسظة في بضاًت الجاثدت 

ْاؾٗت جي، خُض زلٟذ جإزحراث  ْزُمت ٖلى الا٢خهاص الَٓ ْؤًٞذ بلى  ؤؾٟغث ًٖ جضاُٖاث  الىُا١ ٖلى مجاالث الخىمُت 

ْبيٗاٝ صًىامُت  ٖٓت مً ألاؾغ  َْٓ ما ٢اص بلى حٗم٤ُ ؤػمت الٟئاث الِكت ْؤلاظِاػ ٖلى صزل مجم اهخ٩اؾت اظخماُٖت، 

ْالخماًت الاظخماُٖت. ْالتي ؤنبدذ في خاظت ماؾت لخ٣ضًم ٧ل ؤق٩ا٫ الضٖم   ، ْالخٝغ ْاإلاًِ  ّال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت 

ُٓٞضْمً َظا اإلاى ش اإلاٗانغ جضٞ٘ 19-ُل٤ حك٩ل ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ِا الٗالم في الخاٍع " ؤػمت بوؿاهُت قاملت ٌٗٞغ

غػ  ْٟ ْجُ ٓص  ٓصاث الخىمُت ْالاؾدشماع التي اؾخمغث ل٣ٗ ْحٗه٠ بمجِ اٍ الا٢خهاصي ْالاؾخ٣غاع الاظخماعي بلى خاٞت الاجهُاع  بالٞغ

لض او٩ٗاؾاث مخٗضصة ألابٗاص، خُ ّٓ ْجُ ض حٗاْمذ الاخخُاظاث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت هدُجت ٞغى خالت تهضًضاث خ٣ُ٣ُت 

ْجسخاع الخ٨ٟل بداالث الاؾخعجا٫ بالىٓغ  ٓاعت الصخُت، ظٗل ٧اٞت الض٫ْ جباصع بلى الاؾخجابت للُلب الاظخماعي اإلاتزاًض  الُ
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ْمالءمت الؿُاؾاث الاظخم غخذ مً ظضًض ج٠ُُ٨  ْاظِتها اإلاجخمٗاث َْ اُٖت، ٩ٞان لؼاما ٖلحها للخضاُٖاث الؿلبُت التي 

ٓباثُت. ٫ٓ مؿخضامت إلاٗالجت آزاع الجاثدت ال ْج٣ضًم خل ٓبت اظخماُٖت  ّالبدض ًٖ ؤظ

ٓاضخت اإلاٗالم ٣ٞض ؤِْغ َظا  ٍٓاث الاظخماُٖت ال ْل ٓباثُت الٗاإلاُت ازخاع اإلاٛغب جغجِب ألا ْفي يٓء َظٍ الجاثدت ال

ل الخا عة الاؾخجابت الُاعثت ٖبر ججًز ْالخماًت الؿُا١ الهٗب يْغ اًت الصخُت  ٓٞحر الٖغ ْج ْبصاعة اإلاساَغ  ظُاث اإلاؿخجضة 

٢ٓت ج١ٟٓ ٢ضعاتها  ٓاظّ جدضًاث ٚحر مؿب ٓمت ج َْٓ ما ظٗل الخ٩ ْامخهام الهضماث،  ٓاظِت الخضاُٖاث  الاظخماُٖت إلا

ْمضٔ ٢ ْالخحز اإلاخاح في اإلاحزاهُت الٗامت  ٓامل الاظخماُٖت  ْالٗ ٓباثُت  ٓامل ال اًت بؿبب الخٟاٖل بحن الٗ ضعة ؤهٓمت الٖغ

ا مٗاصلت  ٫ٓ اإلام٨ىت في بَاع الؿُاؾاث الاظخماُٖت باًَت الشمً، باٖخباَع ْالخضماث الاظخماُٖت، مما ًجٗل الخل الصخُت 

ْالى٣ٟاث   ٓ ْوؿبت الىم ْلت  ْالخضاُٖاث الؿلبُت ٖلى مؿخٔٓ جغاظ٘ مضازُل الض اث الخاصة ٖلى اإلاحزاهُت  نٗبت بحن الًَٛٓ

ٓمُت الُاعثت إلا ّٓاظِت ألاػمت الصخُت.الٗم

ٕٓ ْلت في ازخُاعاث نٗبت ٖلى اإلاضٔ  ْجبرػ ؤَمُت اإلآي في ْل الخضاُٖاث الاظخماُٖت الجضًضة التي ْيٗذ الض

 ٫ٓ ْعَا في الخٗاَي م٘ اإلاؿإلت الاظخماُٖت مً زال٫ الخد ْٞغيذ ٖلحها مغاظٗت ص ْاإلاخٓؾِ لخضبحر ألاػمت الصخُت  ب  ال٣ٍغ

ْلت الاظخماُٖ ٓم الض ْبم٣اعبت بلى مِٟ ٢ُٓٗت  ْاع ٦بٔر في عؾم الؿُاؾاث الاظخماُٖت بغئٍت اؾدبا٢ُت ج ت ٖبر الايُإل بإص

ٓمُت ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الاؾتهضاٝ الاظخماعي الؾدُٗاب الاخخُاظاث الجضًضة  اظخماُٖت قاملت، ججٗل جضزالث الؿلُاث الٗم

ُض الش٣ت في ماؾؿ ٓص بلى جَٓ ٝ الاؾخصىاثُت، بما ٣ً الث اإلاخًغعة التي ؤملتها الْٓغ ْاإلا٣ا ٓص ال٣ُاٖاث  ٍٓت نم ْج٣ ْلت  اث الض

عة  ْلت اإلاٛغبُت ج٣خى٘ بًْغ َْٓ ما ظٗل الض ْخماًت مهاصع الغػ١،  ْال٣ضعة الكغاثُت لؤلؾغ  ْالخٟاّ ٖلى مىانب الكٛل 

ُٞٓ ٘ بةزغاط هو مخ٣ضم للخماًت الاظخماُٖت في ػمً" ٧ ٗاث الاظخماُٖت مً زال٫ الدؿَغ ْمالءمت الدكَغ ٍٓغ  ّ".19-ضجُ

ُٓٞض مشل جضاُٖاث ٞحرْؽ "٧
ُ
ْجىبش٤ ًٖ َظٍ 19-ٞةلى ؤي خض ج " جدضًاث ظضًضة ؤمام الؿُاؾاث الاظخماُٖت ؟، 

ُٓٞض ُت الخالُت: ما هي الخدضًاث الاظخماُٖت ببان جٟصخي ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ْبلى ؤي 19-ؤلاق٩الُت الغثِؿُت ألاؾئلت الٟٖغ "؟، 

ٓمت اإلاٛغبُت للخاظُاث الّا ْما هي آلاٞا١ اإلام٨ىت لخهمُم ؾُاؾاث اظخماُٖت خض اؾخجابذ الخ٩ ظخماُٖت اإلاؿخجضة؟، 

ُٓٞض ؽ اإلاؿخسلهت مً جضاُٖاث ؤػمت "٧ ىُت؟، ما هي الضْع اهاث الَٓ ْالَغ ْلي  ٤ْٞ الؿُا١ الض ْالخل٫ٓ 19-اؾدكغاُٞت   "

ٍْغجبِ جدضًض الخدضًاث الجضًضة للؿُاؾاث الاظخماُٖت باإلاٛغب في ْل ٓاظِتها؟،  ُٓٞض اإلاؿخضامت إلا " 19-ظاثدت "٧

م٨ً بظمالِا في الٟغيُت ألاؾاؾُت التي ج٨مً في ؤن ٞٗالُت الؿُاؾاث الاظخماُٖت في يٓء ظاثدت  ًُ ٖٓت مً الٗىانغ  بمجم

ُٓٞض ْل٨ً جخُلب ؤًًا جهمُم ؾُاؾاث اظخماُٖت بم٣اعباث اؾدكغاُٞت  19-٧ ٓهُت  ٠٢ٓ ٣ِٞ ٖلى ؤلانالخاث ال٣اه ال جخ

ٍٓاث ْل ٓن هجاح اإلاٛغب في حؿخدًغ الخدضًاث ْألا
َ
ُم ب٩ ُٖ ؼ

َ
ْلى ج ُخحن، ألا ْجىبش٤ ًٖ َظٍ الٟغيُت ألاؾاؾُت ٞغيِخحن ٖٞغ  ،

ُم الٟغيُت  ُٖ ْلُت، ُٞما جْؼ ْل٨ً ؤًًا باؾدُٗاب اإلاخٛحراث الض جي  ٘ الخدضًاث الاظخماُٖت ًغجبِ لِـ ٣ِٞ باإلاؿخٔٓ الَٓ ٞع

ّٓ ٓن ٞٗالُت الؿُاؾاث الاظخماُٖت الجضًضة جغجبِ بخ خماص ٖلى اإلا٣اعباث الشاهُت ب٩ ْلِـ ٣ِٞ الٖا ت  ٍع ٓاعص اإلاالُت الًْغ ٞحر اإلا

ٓمي. ٍٓل الخضزل الٗم ّالؿاب٣ت في جم

ْالجؼثُاث  ٓهّ ًىُل٤ مً الخٟانُل  ٢ْض ا٢خًذ َبُٗت الضعاؾت اٖخماص اإلاىهج الاؾخ٣غاجي بك٩ل ؤؾاسخي بد٨م ٧

٫ٓ بلى نُ ْاإلااقغاث للٓن ٍْىُل٤ ؤًًا مً ججمُ٘ ألاع٢ام  ْالخٓنُاث، ألامغ الظي ًجٗلّ اإلاىهج بلى ال٩لُاث  اٚت اإلاالخٓاث 

ْلت للخدضًاث الاظخماُٖت الجضًضة ٣ًخطخي  ٕٓ صعاؾدىا، ألهىا هىُل٤ مً ؤن الخ٨م ٖلى َبُٗت اؾخجابت الض ألاوؿب إلآي

خباع اإلاخٛحراث اإلادُُت في  ْجدلُل اإلااقغاث م٘ ألازظ بٗحن الٖا ْا٢٘ الؿُاؾاث الاظخماُٖت  بَاع الؿببُت البضء مً مالخٓت 

ْحكاب٪ َظٍ اإلاخٛحراث. ْمضٔ جضازل  ّْاإلا٣اعهاث 
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ْازخباع َظٍ الٟغيُاث ٞةهىا ؾيىا٢ل في البضاًت الؿُاؾاث الاظخماُٖت في ػمً ظاثدت  ْمً ؤظل مٗالجت ؤلاق٩الُت 

ُٓٞض ٍٓاث ؤلاؾتراجُجُت )اإلابدض ألا٫ْ(، ْفي مغخلت زاهُت ؾ19-ٞحرْؽ "٧ ْل جرنض الؿُاؾاث " بحن الخدضًاث اإلاؿخمغة ْألا

ْج٣ُُم الخهُلت )اإلابدض الشاوي(. ّالاظخماُٖت في ْل الجاثدت: اإلاضازل ال٨بٔر 

: الؿُاؾاث الاحخماغُت في ػمً حاةدت قيروؽ "يىقُض اث 19-اإلابدث ألاُو " بين الخدضًاث اإلاؿخمغة وألاولٍى

 ؤلاؾتراجُجُت

ُٓٞض ْالتي " ٖلى الٗضًض مً الخضاُٖاث الا19-ؤؾٟغ جٟصخي ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ٓاؾٗت الىُا١  ٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ال

ٖٓت مً  ٢ْض ؤباهذ َظٍ الجاثدت الؼمىُت اإلاٟاظئت ًٖ مجم ٍٓت،  ْال٣ُاٖاث الخُ ٖٓت مً اإلاجاالث اإلاسخلٟت  مؿذ مجم

ْالشٛغاث التي  ٓاث  ٦ْكٟذ ًٖ الٟج ْالكٛل  جي  ْمٓاَغ العجؼ الاظخماعي، بياٞت بلى الخإزحر ٖلى الا٢خهاص الَٓ الازخالالث 

خت ؤمام  َْٓ ما ظٗل َظٍ ألاػمت الصخُت جًا٠ٖ الخدضًاث اإلاُْغ ْجاث الاظخماُٖت،  ْٖم٣ذ الخٟا تهضص ألامً الاظخماعي 

ت في  ٓمُت الؿٖغ ٓباء، )اإلاُلب ألا٫ْ(، ألامغ الظي خخم ٖلى الؿلُاث الٗم ٓمت اإلاٛغبُت ٦ؿاثغ الض٫ْ التي اظخاخِا َظا ال الخ٩

ٓباجي بخدضًاجّ ّالجضًضة ْالاؾخجابت للخاظُاث الاظخماُٖت اإلاؿخجضة )اإلاُلب الشاوي(. الخإ٢لم م٘ الٓي٘ ال

: الخدضًاث الاحخماغُت ئبان جكش ي قيروؽ "يىقُض  "19-اإلاُلب ألاُو

ُٓٞض ٫ْ مىظ اظخُاخِا الٗالم ؾىت 19-ق٩لذ ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ْجدضًا مؿخمغا لجمُ٘ الض  2020" تهضًضا متزاًضا 

ْؤػماث  ٫ْ بٖالن خالت مسلٟت او٩ٗاؾاث ا٢خهاصًت  ٓاَغ اظخماُٖت ظضًضة، مما خخم ٖلى اإلاٛغب ٦باقي الض صخُت ْْ

ٓلض ٖىّ  ْجحرة اهدكاع الٟحرْؽ، ألامغ الظي ج ْالتي مً زاللِا جم جُب٤ُ بظغاءاث الدجغ الهخي للخد٨م في  ٓاعت الصخُت  الُ

ْلى(، ًٞال ًٖ طل٪ ؤصث الخضابحّر ت )ال٣ٟغة ألا ْزُمت ٖلى الخُاة ألاؾٍغ ػ  جضاُٖاث  ْؤلاظغاءاث الصخُت اإلاخسظة بلى بْغ

ْالكٛل )ال٣ٟغة الشاهُت(. ّْيُٗت ظضًضة للخٗلُم 

ت الىاقئت غً خالت الُىاعب الصحُت  الكهغة ألاولى: الخضاغُاث ألاؾٍغ

ُٓٞض  ْالىٟؿُت، خُض امخضث 19-بن ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ٓاهب الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  " خملذ آزاعا ٖلى ظمُ٘ الج

ا لدكمل  ُٓٞضآزاَع ت، ٞمىظ حسجُل ؤ٫ْ خالت بنابت ما٦ضة لٟحرْؽ "٧ ٗت التي 19-الخُاة ألاؾٍغ ٓعاث الؿَغ ْهٓغا للخُ  ،"

ٗت  ٢ٓاثُت الؿَغ ٖٓت مً ؤلاظغاءاث ال جُا مجم ٓٔ الٗالمي ظغاء اهدكاع الٟحرْؽ، اجسظ اإلاٛغب جضٍع خضزذ ٖلى اإلاؿخ

٢ْض َمذ َظٍ الخضابحر  ٓباء،  ْالخجمٗاث ْالاؾدبا٢ُت للخض مً جٟصخي َظا ال اإلاُضان الهخي باإلياٞت بلى ج٣ُُض الخى٣ل 

ْٚحر طل٪ ْالضًيُت  ْالٟىُت  ٓاعت الصخُت في 1ْألاوكُت الش٣اُٞت  ْبٗض بٖالن خالت الُ ا 2020ماعؽ  20،  ، ظٔغ في بَاَع

ٓم ع٢م  ٓظب اإلاغؾ ْبظغاءاث  2.20.292ٞغى حجغ نخي قامل بم ٓاعت الصخُت  ًخٗل٤ بؿً ؤخ٩ام زانت بدالت الُ

ٓم الخُب٣ُي ع٢م 2ٖالن ٖجهاؤلّا ْاإلاغؾ ٓاظِت جٟصخي  2.20.293،  جي إلا ٓاعت الصخُت بؿاثغ ؤعظاء التراب الَٓ بةٖالن خالت الُ

ُٓٞض ْها "٧ ٓع ّ.3"19-ٞحرْؽ ٧

                                                           
ْالبُئي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث  1 غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ُٓٞضج٣ٍغ ْها "٧ ٓع ْالؿبل اإلام٨ىت 19-الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧  "

ْػَا، بخالت ع٢م  ٢ٓ٘ الغؾمي: 30، م: 28/2020لخجا ٓع باإلا ّ. www.cese.ma، ميك
ٓن ع٢م  2 ٓم ب٣اه ْبظغاءاث  ( ًخٗل٤ بؿ2020ًماعؽ  23َـ ) 1441مً عظب  28ناصع في  2.20.292مغؾ ٓاعت الصخُت  ؤخ٩ام زانت بدالت الُ

ضة الغؾمُت، ٖضص  الن ٖجها، الجٍغ ش  6867ؤلٖا ّ.1782(، م: 2020ماعؽ  24َـ ) 1441عظب  29م٨غع، بخاٍع
ٓم ع٢م  3 ٓاظِت جٟصخي2020ماعؽ  24َـ ) 1441مً عظب  29ناصع في  2.20.293مغؾ جي إلا ٓاعت الصخُت بؿاثغ التراب الَٓ  ( بةٖالن خالت الُ

ُٓٞض ْها "٧ ٓع ضة الغؾمُت، ٖضص 19-ٞحرْؽ ٧ ش  6867"، الجٍغ ّ.1783(، م: 2020ماعؽ  24َـ ) 1441عظب  29م٨غع بخاٍع

http://www.cese.ma/
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ٓاعت %34 ْوكحر في َظا الهضص بلى ؤن زلض ألاؾغ اإلاٛغبُت  ٫ٓ خالت الُ ٖمض بلى جُب٤ُ الدجغ الهخي ٢بل صز

ْبضؤ ْ  %54  الصخُت خحز الخىُٟظ،  ٓاعت الصخُت  ٓن اإلاخٗل٤ %11 الدجغ الهخي مىظ جبجي خالت الُ ٓم ال٣اه ْع مغؾ مىظ نض

ٓالي  ٢ْض اخترمذ خ ٓاعت،  ٓاٖض الدجغ الهخي %79) 10ؤؾغ مً ٧ل  8بؿً ؤخ٩ام زانت بدالت الُ في  %83( بك٩ل ٧امل ٢

 ْ ي، بِىما  %69الٓؾِ الخًغي  في  %29في الٓؾِ الخًغي ْ %17 ظؼجي مً ألاؾغ اخترمِا بك٩ل  %21 في الٓؾِ ال٣ْغ

ي ّ.1الٓؾِ ال٣ْغ

ْطل٪  اث هٟؿُت ٖلى ؤٞغاص ألاؾغة،  ػ يَٛٓ ٢ْاص َظا الٓي٘ ألاؾغي الجضًض الىاجج ًٖ الدجغ الهخي بلى بْغ

بؿبب حُٛحر الىمِ اإلاِٗصخي، مما ظٗل البٌٗ ٌكٗغ بالًِٛ ْؾُُغة اإلاكاٖغ الؿلبُت مشل: الخؼن، ال٣ل٤، الًٛب 

ؿٟغ في جهاًت اإلاُاٝ ًٖ جضاُٖاث ؾلبُت جازغ ٖلى اإلاىاٖت ْؤلاخباٍ ال ٌُ ٢ْض  ٓم،  ظي ًاصي في ٚالب ألاخُان بلى ايُغاباث الى

ْالٗالط، بط ًٔغ الٗضًض مً ألازهاثُحن  ْزُمت ج٣خطخي اإلاخابٗت  َْٓ ما ًدؿبب في ٦شحر مً الخاالث بأزاع هٟؿُت  الصخُت، 

ٓجغ ْالاهٟٗا٫" م ْالخ ْالظًً َم في الىٟؿاهُحن بإن "ال٣ل٤  ً ؤبغػ "الخإزحراث الىٟؿُت" التي جىدكغ في مشل َظٍ الخاالث 

م لئلنابت بهظٍ اإلاكا٧ل الىٟؿُت" ٓن "ؤ٦ثر مً ٚحَر  .2ْيُٗت هٟؿُت َكت مٗغي

ٓن مً  ْؤجهم ٌٗاه ٓن الٓي٘ الجضًض بهمذ، زانت  ٓاظِ ٟا٫ الٟئت ألا٦ثر جًغعا مً الجاثدت، ِٞم ً ٍْب٣ى ألَا

ْطل٪ م الن في ؤ٢صخى جبٗاجّ،  ٣ْٖب ؤلٖا ْاللٗب،  ٫ٓ الضعاؾُت  ٓػ  9ً زال٫ خغماجهم مً الٟه ٓلُ ، ًٖ ؤلاب٣اء ٖلى 2020ً

ْػٍغ الصخت لٟخذ الاهدباٍ  ٟا٫ عؾالت بلى  ْظِذ الجمُٗت اإلاٛغبُت لُب ألَا ىُت،  الخضابحر الخ٣ُُضًت في ظؼء مً التراب الَٓ

ٓع ايُ ِ ٓم، ٦ما ٞحها بلى "آلازاع اإلاضمغة" في "٣ٞضان اإلاٗالم" ْْ ْايُغاباث في الى ٓباث ًٚب  ْالخٗغى لى ٦ُٓت  غاباث ؾل

ْالٗاَُٟت التي جغبُِم باإلادُِ،  ابِ الىٟؿُت  ٕٓ الْغ ٟا٫ ًٖ الظَاب بلى اإلاضعؾت اه٣ُإ مٟاجئ إلاجم ٠٢ٓ ألَا ٓلض ًٖ ج ج

ٍٓاث جخًمً مكاَض ٖى٠ الاهترهِذ باليؿب إلادخ ٓإ الكاقاث  ْا٦بّ حٗغى مٍٟغ إلاسخل٠ ؤه ت للبٌٗ، ؤما َْٓ اه٣ُإ 

ٓا  إة ٖلحهم، بط ٧اه ٓا٢ب َظا الٓي٘ ؤقض َْ ٓن صازل ؤؾغ حٗاوي مً الخ٨ٟ٪، ٣ٞض ٧اهذ ٖ باليؿبت لؤلَٟا٫ الظًً ٌِٗك

ّ.3ؤ٦ثر ٖغيت للٗى٠

ػ ْاَغة الٗى٠ يض اليؿاء،  ًٞال ًٖ طل٪ حؿببذ الخضابحر الاظخماُٖت اإلاخسظة للخض مً اهدكاع الٟحرْؽ في بْغ

اع حكحر  ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ْفي َظا ؤلَا ْزُحر ٖلى مؿخٔٓ الٗى٠ يض اإلاغؤة،  ْلُت بلى اعجٟإ ٦بحر  غ الض الٗضًض مً الخ٣اٍع

ً اعجٟإ الٗى٠ اإلاجزلي بيؿبت  ذ البدٍغ ، ٦ما قِضث الخٍُٓ الِاجُٟت اإلاباقغة التي اؾخدضزذ مً ؤظل ؤلاباٙل %46 ٖٞغ

جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان 4ٓوـًٖ مٓاَغ الٗى٠ يض اإلاغؤة اعجٟاٖا بم٣ضاع زمؿت ؤيٗاٝ في ج ، ْفي اإلاٛغب ؤٖغب اإلاجلـ الَٓ

ْٖضم الخمُحز ْألاظُا٫ الجضًضة لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ًٖ اوكٛالّ بكإن خاالث  مً زال٫ لجىخّ الضاثمت اإلا٩لٟت باإلاىانٟت 

ٓط بل ٓل ْال ْالخض مً الخى٣ل  ٝ اإلاغجبُت بالدجغ الهخي  ْالتي ًدخمل ؤن جتزاًض بٟٗل الْٓغ ى اإلاؿاٖضة الٗى٠ يض اليؿاء، 

                                                           
ْالىٟسخي لؤلؾغ، ؤهجؼث في الٟترة 1 ْها ٖلى الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ٓع ْبُت الؿامُت للخسُُِ خ٫ٓ جإزحر ٞحرْؽ ٧  مظ٦غة ناصعة ًٖ اإلاىض

ْبُت الؿامُت للخسُُِ: 5، م: 2020ٍل ؤبّغ 23بلى  14اإلامخضة مً  ٢ٓ٘ الغؾمي للمىض ٓع باإلا ّ.www.hcp.ma، ميك
ٓعٍا، الٗضص  2 ُٖٓت، ٖىب بالصي، ؾ ٖٓت ألاؾب ٓع٢ُت للمُب ْالصخت الىٟؿُت"، اليسخت ال ْها  ٓع ْباء ٞحرْؽ ٧ ٓن، " م مإم ش ٦424ٍغ ، بخاٍع

ّ.3، م: 05/04/2020
ْالبُئ 3 غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ُٓٞضج٣ٍغ ْها "٧ ٓع ْالؿبل اإلام٨ىت 19-ي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧  "

ْػَا، بخالت ع٢م  ّ.38، م: 28/2020لخجا
٫ٓ آلازاع الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت لجاثد 4 ب للض٫ْ ؤلاؾالمُت خ ْالخضٍع غ ناصع ًٖ مغ٦ؼ ألابدار ؤلاخهاثُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ت ج٣ٍغ

ٞٓ ْالخدضًاث، ماي  19-ُض٧ ْن ؤلاؾالمي، آلاٞا١  ًاء في مىٓمت الخٗا ٢ٓ٘ الال٨ترْوي: 38، جغ٦ُا، م: 2020في الض٫ْ ألٖا ٓع باإلا  ، ميك

www.sesric.org .ّ

http://www.sesric.org/
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ٕٓ ٢ًاًا الٗى٠ يض اإلاغؤة زال٫ 1ْالخماًت ْؤلاههاٝ ٫ٓ مٓي ْعٍت خ ْمً ظِت ؤزٔغ ؤنضعث ؤؾاؾُت الىُابت الٗامت ص  ،

٦ٓالء  ْال ٫ْ لضٔ مد٨مت الى٣ٌ  ٓظُّ حٗلُماث بلى اإلادامي الٗام ألا ٓظبها ج ٞترة الدجغ الهخي باإلامل٨ت اإلاٛغبُت جم بم

٦ْْالء اإلال٪ ٢هض الّا ْالخبلُٛاث بكإن ٢ًاًا الٗى٠ يض اليؿاء )التي ًخم بًضاِٖا مباقغة الٗامحن للمل٪  َخمام بالك٩اًاث 

ٓصة بالىُاباث  ٓظ ٓٞحر زضماث زالًا الخ٨ٟل باليؿاء اإلا ْج ٍٓت في اإلاٗالجت،  ْل ْبُٖائها ألاَمُت ْألا ؤْ ٖبر اإلاىهاث الغ٢مُت( 

ّ.2الٗامت

ت، خ ْبُت الؿامُت للخسُُِ ٨َْظا ٣ٞض ؤزغ الدجغ الهخي ٖلى الٗال٢اث ألاؾٍغ ُض ؤًٞذ صعاؾت ٢امذ بها اإلاىض

ْ  %20مً ألاؾغ ٖبرث ) %18 باإلاٛغب بلى ؤن  ٓع الٗال٢اث  %12 في الٓؾِ الخًغي  ٓعَا بخضَ ي( ًٖ قٗ في الٓؾِ ال٣ْغ

ٓ ؤٖلى في ؤْؾاٍ ألاؾغ ال٣ٟحرة  َْ ت،  ٓهت مً %13 م٣اعهت باألؾغ الٛىُت   %19 ألاؾٍغ ْ  ٦ْ5ظا في نٟٝٓ ألاؾغ اإلا٩ ؤشخام ؤ

ٓهت مً شخهحن %23 ؤ٦ثر  ت %7 ، م٣اعهت باألؾغ الهٛحرة اإلا٩ ٓن مً ٚٞغ ٦ْظا باليؿبت لؤلؾغ التي حِٗل في مؿ٨ً م٩  ،

ْ ؤ٦ثر  %22ْاخضة   ْباإلا٣ابل ٖبر %16 م٣اعهت بخل٪ ألاؾغ التي حِٗل في مؿ٨ً بّ ؤعب٘ ٚٝغ ؤ مً ألاؾغ ًٖ ٖضم جإزغ  72%، 

ٝ ا ْباليؿبت لب٣ُت ألاؾغ الٗال٢اث صازل ألاؾغة بْٓغ ْؤ٦ثر مخاهت%10لدجغ الهخي،  ت ؾلُمت  ّ.3، ٞةن ٖال٢اتها ألاؾٍغ

 "19-الكهغة الشاهُت: الىيػُت الجضًضة للخػلُم والكؿل الىاحمت غً حاةدت قيروؽ "يىقُض

ُٓٞض ٓاء جٟصخي 19-ؤٞغػث ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ْٖضم الازخالٍ الخخ ٓم ٖلى الخباٖض الجؿضي  " همِ خُاة ظضًضة ٣ً

ٓاؾ٘ الىُا١ َ ال١ ال ت بلى ؤلٚا تها ٖملُاث الخٗلُم، خُض ٢اصث الخضابحر الاختراٍػ الث التي ٖٞغ ٓ ما جمِٓغ في الخد َْ ٓباء،  ظا ال

ْالجامٗاث في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم، ٞمىظ ٞبراًغ  ْال٩لُاث  ْلت بٚال١ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في  193ازخاعث  2020للمضاعؽ  ص

ْلت إلبُاء اهدكاع ٞحرْؽ  ُٓٞضمدا ال١ ٖلى ما ٣ًاعب 19-"٧ ٍٓاث ما ٢بل  1,7"، ؤزغث ٖملُاث ؤلٚا ملُاع مخٗلم في مؿخ

ْالخٗلُم الٗالي ْالشاهٓي  ؽ 4الابخضاجي ْالابخضاجي  ْحٗل٤ُ الضْع ٫ْ ازخاع بٚال١ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت  ْاإلاٛغب ٦باقي الض  ،

ٓعٍت بها. ّالخً

ّٓ ْػاعة التربُت ال ٓظِذ  ْالخٗلُم الٗالي باإلاٛغب بلى بعؾاء هٓام ْؤمام َظا الٓي٘ الاؾخصىاجي ج ًٍٓ اإلانهي  ْالخ٩ َىُت 

ٓا٦بت  الب 9,2للخٗلُم ًٖ بٗض بك٩ل اؾخعجالي بهضٝ م ٓن جلمُظ َْ ٓػاعة بجمُ٘ 5ملُ ْلخد٤ُ٣ َظٍ الٛاًت ججىضث ال  ،

ْب٢لُمُا ٍٓا  ْظِ ا  ْالخ٣ىُت ٖلى مؿخٔٓ ٢ُاٖاتها الشالر مغ٦ٍؼ ت  ٍٓت ْؤلاصاٍع ا الترب ْؤََغ لحها  ٢ْذ ٢ُاسخي مً ؤظل مؿْا ، ْفي 

                                                           
ُٖٓاف، ٣ٖضث اللج 1 جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، الؿُضة آمىت ب ْٖضم الخمُحز بىاء ٖلى َلب مً عثِؿت اإلاجلـ الَٓ ىت الضاثمت اإلا٩لٟت باإلاىانٟت 

ٓم الخمِـ  ل  30ْألاظُا٫ الجضًضة لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ً ْمىا٢كت ْي٘ خ١ٓ٣ اإلاغؤة 2020ؤبٍغ ، ل٣اء ٖبر ج٣ىُت اإلاىاْغة ًٖ بٗض مً ؤظل الخضا٫ْ 

ٓاعت الصخُت، ْق٩ل َظا الاظخمإ ٞغنت مً ؤظل ٖغى الٗىانغ ألاْلى لٗملُت ّع نض خاالث الٗى٠ يض اإلاغؤة التي ٢ام بها في ؾُا١ خالت الُ

ْاإلااؾؿاث اإلاٗىُت، ْع م٘ ٞٗالُاث اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٍٓت بالدكا ْمً زال٫ لجاهّ الجِ جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلاغ٦ؼي،  ض  اإلاجلـ الَٓ إلاٍؼ

جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان:  ٢ٓ٘ الال٨ترْوي للمجلـ الَٓ إل اهٓغ: اإلا ّ. www.cndh.org.maمً ؤلَا
ُٓٞض 2 ْها "٧ ٓع ْالبُئي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧ غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ْالؿبل اإلام٨ىت 19-ج٣ٍغ  "

ْػَا، بخالت ع٢م  ّ.39، م: 28/2020لخجا
ْبُت الؿامُت للخسُُِ خ٫ٓ جإزحر ٞ  3 ْالىٟسخي لؤلؾغ، مغظ٘ ؾاب٤، مظ٦غة ناصعة ًٖ اإلاىض ْها ٖلى الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ٓع حرْؽ ٧

ّ.29م: 
4UNESCO, Empowering students with disabilities during the COVID-19 crisis, 04 May Retrieved From https://bit.ly/3brdsru.2020.  

غ ا 5 ُٓٞضج٣ٍغ ْها "٧ ٓع ْالبُئي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧ ْالؿبل اإلام٨ىت 19-إلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي   "

ْػَا، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.15لخجا

http://www.cndh.org.ma/
https://bit.ly/3brdsru.2020


 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
116 

ٓظُت لٟاثضة  ت البُضاٚ ٓٞحر بضاثل مخٗضصة لًمان َظٍ الاؾخمغاٍع ْمخضعب ْفي اخترام جام للخضعط  10ج الب  مالًحن جلمُظ َْ

ٓعي ٓجي اإلا٣غع في الخٗلُم الخً ّ.1البُضاٚ

ت الٗملُت الخٗلُمُ ٖٓت مً ؤلاظغاءاث لًمان اؾخمغاٍع ٓػاعة مجم ٓ ْٖلى َظا اإلاؿخٔٓ اجسظث ال ْجٟاصي ؾِىاٍع ت 

ٖٓت مً الضٖاماث 2الؿىت البًُاء ْاإلاخضعبحن، ٖبر مجم ْالُلبت  ٓٞحر الخٗلُم ًٖ بٗض ل٩اٞت الخالمُظ  ْطل٪ مً زال٫ ج  ،

ٓم الازىحن  ٕ ابخضاء مً ً ىُت جم الكْغ ت، ٞباليؿبت ل٣ُإ التربُت الَٓ ٓاث الخلٍٟؼ ْال٣ى في  2020ماعؽ  16ْاإلاىهاث الغ٢مُت 

ل ٖملُت الخٗ ٝ باؾخٗما٫ مىهت "الخلمُظججًز جِـ" مً -لُم ًٖ بٗض مً ؤظل اؾخ٨ما٫ اإلا٣غعاث الضعاؾُت في ؤًٞل الْٓغ

ٓالي  ٓٞغة خ ٓاعص الغ٢مُت اإلاخ ٕٓ اإلا ٢ْض بلٜ مجم ْاإلاخٗلمحن،  ٓاعص ع٢مُت للمخٗلماث  ٓٞحر م ٓعص ع٢مي حُٛي ظمُ٘  6500ؤظل ج م

ضاصي، الشاهّٓي ٍْهل مٗض٫ ال3ألاؾال٥، الابخضاجي، ؤلٖا ٓمي للخالمُظ ٖبر َظٍ اإلاىهت ،  ؤل٠ جلمُظ، باإلياٞت بلى  600خدب٘ الُ

ؽ باليؿبت  ٓٞحر الضْع ْج ْج٩اٞا الٟغم  ىُت بهضٝ يمان جد٤ُ٣ مبضؤ ؤلاههاٝ  ت الَٓ ٓاث الخلٍٟؼ ؽ ٖبر ال٣ى بض الضْع

ْ ٖلى الغبِ بكب٨ت الاهترهِذ، زانت في بٌٗ مىا٤َ الٗ ٓاؾب ؤ ن ٖلى الخ ْٓٞغ يللخالمُظ الظًً ال ًخ ّ.4الم ال٣ْغ

ٓصاث الجباعة لُِأث  ْالبدض الٗلمي، ٣ٞض جم٨ىذ الجامٗاث اإلاٛغبُت بًٟل اإلاجِ ؤما باليؿبت ل٣ُإ الخٗلُم الٗالي 

ْالٗضًض مً  ت  ْالؿمُٗت البهٍغ ٓاعص الغ٢مُت  ٓٞحر جغؾاهت مِمت مً اإلا ْالخ٣ىُت بالجامٗاث مً ج ت  ْالٟغ١ ؤلاصاٍع الخضَعـ 

ٓظُت لخم٨حن ٓعص ع٢مي  115الُلبت مً الاؾخمغاع في الخدهُل ألا٧اصًمي، خُض جم بهخاط ؤ٦ثر مً  الضٖاماث البُضاٚ ؤل٠ م

ٓاعص الغ٢مُت بحن ٕٓ، َمذ َظٍ اإلا ٓاباث %100 ْ  %80 مخى ٢ْض جم ْيِٗا ٖلى الب ٓظُت اإلابرمجت،  مً اإلاًامحن البُضاٚ

ْاإلااؾؿاث الخابٗت لِا، ٦ما اٖخمضث مسخل٠ اإلااؾؿا ث الجامُٗت ٖلى زضماث اإلاىهاث الغ٢مُت الال٨ترْهُت للجامٗاث 

ٓماجُت للخٟاٖل م٘ اخخُاظاث الُلبت ٓا٢٘ الال٨ترْهُت ْألاهٓمت اإلاٗل ّ.5ْاإلا

ٓظُت مً زال٫ الخٗلُم ًٖ بٗض  ت البُضاٚ ْال٣اضخي بًمان الاؾخمغاٍع ٓمت اإلاٛغبُت  ٚحر ؤن ال٣غاع الظي اجسظجّ الخ٩

ّْ ْاإلاخٗلمحن  ْاإلااؾؿاث الخٗلُمُت، خُض ؤصٔ بخضار ؤ٢ؿام اٞترايُت التي ٧ان لّ آزاعا ٖضًضة ٖلى اإلاضعؾحن  ٓع  ٍٓاء ألام ْل ؤ

ًٍٓ الظاحي زانت باليؿبت  ٓاٖض ظضًضة للخباص٫ ْالاهخ٣ا٫ بلى الخ٩ جدُذ للمخٗلمحن اإلاكاع٦ت في الٗملُت الخٗلُمُت، بلى بعؾاء ٢

ٓمي للمخٗلمحن ًٖ ٖضم ٢ْض ٦ك٠ اؾخٗغاى الجض٫ْ الُ ْجغا٦م  لُلبت الخٗلُم الٗالي،  الخد٨م في اؾخٗما٫ الؼمً 

ْاإلاخضعبحن ْاإلاخٗلمحن  ْالخ٣ُُم اإلاىخٓم لؤلؾاجظة  ٓاظباث اإلاضعؾُت، ًٞال ًٖ ه٣و في الخدب٘ التربٓي  ّ.6ال

ؽ باليؿبت للمخمضعؾحن بؿبب ه٣و  ٓبت مخابٗت الضْع ْبُت الؿامُت للخسُُِ ًٖ نٗ اع ٦كٟذ اإلاىض ْفي َظا ؤلَا

ٓط، خ ٓل ٓاث ال ْ ٖضم ٦ٟاًت ٢ى ؽ ًٖ بٗض ؤ ٓط الؿبب الغثِسخي لٗضم مخابٗت الضْع ٓل ٓاث ال ٓٞغ ٢ى ْ ٖضم ج ُض ٌك٩ل ُٚاب ؤ

                                                           
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  1 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ّْع-2021-2016الجٍغ ُٗت الغابٗت: ص ل الؿىت الدكَغ  111، ٖضص 2020ة ؤبٍغ

ش  ّ.6867(، م: 2020ماي  22) 1441عمًان  30بخاٍع
ُٓٞظ  2 ٓعاث مغ٦ؼ ج٩امل الضعاؾاث ْألابدار خ٫ٓ ظاثدت "٧ اهاث الخىمُت باإلاٛغب إلاا بٗض الدجغ الهخي"، ميك ا 19-ؤخمض مِضان، "َع ْآزاَع  "

ْعا٢ت بال٫، ٞاؽ، الُبٗت ألّا ْالىٟؿُت، مُبٗت  ٍٓت  ْالترب ّ. 78، م: 2020ْلى، الاظخماُٖت 
ٓاب، اإلاضة الىُابُت   3 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل -2021-2016الجٍغ ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 111، ٖضص 2020الؿىت الدكَغ

ّ.7055مغظ٘ ؾاب٤، م: 
ٓاب، اإلاضة الىُابُت   4 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل الؿى-2021-2016الجٍغ ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 111، ٖضص 2020ت الدكَغ

ّ.6867مغظ٘ ؾاب٤، م: 
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  5 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل -2021-2016الجٍغ ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 111، ٖضص 2020الؿىت الدكَغ

ّ.6868مغظ٘ ؾاب٤، م: 
ْال 6 غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ُٓٞضج٣ٍغ ْها "٧ ٓع ْالؿبل اإلام٨ىت 19-بُئي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧  "

ْػَا، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.43اإلام٨ىت لخجا
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ْ لٗضم اهخٓامِا باليؿبت أل٦ثر مً هه٠ ألاؾغ ) ٓٔ  %48( التي لضحها ؤَٟا٫ مخمضعؾحن في اإلاؿخٔٓ الابخضاجي ْ%51ؤ في اإلاؿخ

ضاصي، ْنغخذ  ٓن في الؿل٪ ا %41ؤلٖا ْ مً ألاؾغ التي لضحها ؤَٟا٫ مخمضعؾ ٓبت  %29 لشاهٓي  في الخٗلُم الٗالي بإن الهٗ

َْٗض ٖضم الاَخمام ؤًًا مً ؤخض ألاؾباب اإلاشاعة مً  ٫ٓ بلحها،  ٓاث الٓن ؽ ج٨مً في ٖضم ٦ٟاًت ٢ى الغثِؿُت في مخابٗت الضْع

ْ  %13 َٝغ  ْ  %11 مً ألاؾغ التي لضحها ؤبىاء في اإلاؿخٔٓ الابخضاجي  ضاصي  1ّفي الشاهٓي.%16 في ؤلٖا

ْالخٗلُم  ْوكحّر ًٍٓ اإلانهي  ْالخ٩ ىُت  ٓػاعة التربُت الَٓ ٍٓت الخابٗت ل ن الترب في َظا الهضص بلى ؤن اإلاٟدكُت الٗامت للكْا

ٓا٢و في بَاع الخ٣ُُم الظي ؤهجؼجّ باليؿبت للخٗلُم ًٖ بٗض، بلى ظاهب زالناث اؾخ٣غاء  الٗالي عنضث الٗضًض مً الى

٫ٓ ج٣ُُم الضعاؾت ًٖ بٗض الظي قاع٦ذ ْلُاء الخالمُظ ْألاؾاجظة  الغؤي خ ْؤ ْالخالمُظ  ُّٞ ُٖىت َامت مً الخلمُظاث 

ْػث  ا  100ْججا ٍَٓغ ْاؾدكغاٝ آٞا١ جُ ٓة ْي٠ٗ َظٍ الخجغبت ْؤلا٦غاَاث التي اٖتريتها  ْالتي عنضث م٩امً ٢ مكاع٥، 

ّ.2ْالاعج٣اء بها

غ الهاصع ًٖ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي ْالبُئي بإن ازخُاع الخٗلُم ًٖ  باإلياٞت لظل٪ ؤ٦ضث مسغظاث الخ٣ٍغ

ٓخاث  ٓاج٠ الظ٦ُت، الل ٓط بلحها )الخلٟؼة، الِ ٓل ٓانل الغ٢مي ْي٠ٗ بم٩اهُت ال ٓٞغ ْؾاثل الخ بٗض ٢ض انُضم بٗضم ج

 ْ ًٍٓ ؤ ٓاء بحن نٟٝٓ ألاؾاجظة ٖلى مؿخٔٓ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت/مٗاَض الخ٩ ٓاؾِب ْألاهترهِذ(، ؾ الال٨ترْهُت، الخ

ْلُاء  ٍْت اإلاخٗلمحن/ؤ ْمً ػا ٓػاعي الٓصخي،  ٓصة الٗغى اإلا٣ضم مً َٝغ ال٣ُإ ال ْمضٔ ظ ٗٔؼ طل٪ بلى َبُٗت  ٓع، َُْ ألام

ٓة  ٓ جضاُٖاث الٟج ٓاهب صاللت التي ٦كِٟا َظا الٓي٘ َ ٓمي في َظا اإلاجا٫، ٚحر ؤن ؤ٦ثر الج ؤزٔغ بلى ي٠ٗ الاؾدشماع الٗم

٦ْظا بحن ألاؾغ اإلا ي،  ْال٣ْغ ٓظُت الغ٢مُت بحن الٓؾُحن الخًغي  ت البُضاٚ ْجإزحراتها الؿلبُت ٖلى الاؾخمغاٍع ْال٣ٟحرة  ٓعة  ِؿ

ٓط اإلاخ٩افئ بلى الخ٤ في الخٗلُم ٓل ّ.3ْٖلى ال

ُٓٞض "، ٞةن جإزحراتها امخضث بلى مجا٫ 19-ًٞال ًٖ َظٍ الخضاُٖاث التي مؿذ ْيُٗت الخٗلُم بٟٗل ظاثدت "٧

ْلُت ؤن جإزحر ؤػمت "٧ ٢ٓٗا في 19-ُٓٞضالكٛل، خُض اٖخبرث مىٓمت الٗمل الض " ٖلى ٞغم الٗمل ٧ان ؤؾٓء ب٨شحر مما ٧ان مخ

ْلُت" بلى ؤن ؾاٖاث الٗمل اهسًٟذ بيؿبت  غ "مغنض مىٓمت الٗمل الض زال٫ الغبُ٘ الشاوي  %14البضاًت، خُض ؤقاع ج٣ٍغ

ْام ٧امل 400، ؤي ما ٌٗاص٫ ٣ٞضان 2020مً ٖام  ُٟت بض ٓن ْْ ِا الٓيُٗت الا4ملُ ْهٟـ الخإزحراث ؾخٗٞغ ٢خهاصًت ، 

ٓاعت الصخُت، خُض بلٜ الاه٨ماف الا٢خهاصي زال٫ ؾىت  ىُت ظغاء جُب٤ُ خالت الُ َْٓ ما ؤزغ ٖلى  %5,8 2020الَٓ  ،

زال٫ الٟهل الشاوي مً ؾىت  %8,1 ؾ١ٓ الكٛل ْألاوكُت الا٢خهاصًت، بط حكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤن مٗض٫ البُالت ٢ٟؼ مً 

م في ْيُٗت الكٛل الىا٢و اإلاغجبِ باهسٟاى اإلاضة الؼمىُت اإلاسههت للٗمل ، ٦ما اعجٟ٘ ٖضص ألاشخا%12,3 بلى  2020

ّ.5ؤل٠ 954ؤل٠ بلى  343مً 

ػت للحاحُاث الاحخماغُت اإلاؿخجضة  اإلاُلب الشاوي:  الاؾخجابت الحٌىمُت الؿَغ

                                                           
ْالىٟسخي لؤلؾغ، مغظ٘ ؾاب٤، م:  1 ْها ٖلى الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ٓع ْبُت الؿامُت للخسُُِ خ٫ٓ جإزحر ٞحرْؽ ٧ مظ٦غة ناصعة ًٖ اإلاىض

19.ّ
ٓاب، اإلاضة الىُابُت الجٍغ 2 الث مجلـ الى ل -2021-2016ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 111، ٖضص 2020الؿىت الدكَغ

ّ.6868مغظ٘ ؾاب٤، م: 
ُٓٞض 3 ْها "٧ ٓع ْالبُئي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧ غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ْالؿبل اإلام٨ىت 19-ج٣ٍغ  "

ْػَا، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.44-43لخجا

 4 :٘٢ٓ ْاعصة باإلا ش   www.MEWS.un.orgمُُٗاث  ٓ  30اإلاخٗل٤ بإزباع ألامم اإلاخدضة بخاٍع ٓهُ ً2020.ّ
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  5 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ -2021-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت: ص ش 116، الٗضص 2020الؿىت الدكَغ ، بخاٍع

ٓبغ  26 ّ.7283، م: 2020ؤ٦خ

http://www.mews.un.org/
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ُٓٞض ٓماث بلى جضزالث جمحزث بُابِٗا الاؾخعجالي ْالاؾخصىاجي 19-ٞغيذ جضاُٖاث ؤػمت "٧ للخس٠ُٟ " لجٓء الخ٩

ْاٖخماص بغامج  ْمغاظٗت ؤلاؾتراجُجُاث  ْالىٓم الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ْاإلااؾؿاث  ٓباء ٖلى ألاٞغاص  مً آزاع َظا ال

ْجٓؾّٗ ْؾ٣ٍٓ البٌٗ في ْي٘  ٓخت، الؾُما ؤن بظغاءاث الدجغ الهخي ؤصث بلى حُٛحراث في زِ ال٣ٟغ  اظخماُٖت َم

ٓ ما خّخم ٖلى الض٫ْ مالءمت ؾُا َْ ىُت )ال٣ٟغة ْالخاظت،  ٍٓت َْ ْل ا ؤ ٓباثُت باٖخباَع ؾاتها الاظخماُٖت م٘ مخٛحراث الجاثدت ال

ْؤَل٣ذ البرامج الاظخماُٖت )ال٣ٟغة الشاهُت(. ْالخضابحر الاؾدبا٢ُت  ٓماث ؤلاظغاءاث  ْلى(، ٦ما ياٖٟذ الخ٩ ّألا

 الكهغة ألاولى: جٌُُل ومالءمت الؿُاؾاث الاحخماغُت مؼ اإلاخؿيراث الىباةُت

ُٓٞضحؿببذ  ْؤػمت ا٢خهاصًت ال جًاَحها حجما ؤي ؤػمت ؤزٔغ 19-ظاثدت ٞحرْؽ "٧ ٓاعت صخُت ٖاإلاُت  " في خالت َ

ْاضخت اإلاٗالم طاث  ٍٓاث  ْل ْم٘ طل٪ ٞشمت ؤ ٓلت،  ٓاظّ طل٪ التهضًض هٟؿِا مجِ ٓماث التي ج ْججض الخ٩ ش،  ٖلى مغ الخاٍع

ٓماث ؤن ج٩ َْٓ ما ٞغى ٖلى الخ٩ ٓبت الهلت بالؿُاؾاث الاظخماُٖت،  ٓن الاؾخجابت لؤلػمت ٖلى نُٗض الؿُاؾاث مدؿ

اح ْؾبل ٦ؿب  ٓاػن بحن الخٟاّ ٖلى ألاْع ٍٓاث بضال مً اإلاٟايلت بحن الؿُاؾاث مً زال٫ جد٤ُ٣ الخ ْل بٗىاًت، لخلبُت ألا

ْال٣اصع ٖلى اإلاجابهت ٚضا ْبحن الاؾخٗضاص للخٗافي في اإلاىه٠ الٟٗا٫  ٓم  ّ. 1عػ١ الُ

ٓع ٖملذ الخ٩ ٓظّ ٖبر ٖىّ ٤ْٞ َظا الخه َْٓ ج ْبٖاصة جغجُبها،  ٍٓاث الاظخماُٖت  ْل ٓمت اإلاٛغبُت ٖلى مغاظٗت ألا

لِا  ٤ التي جدضص بغهامجا ٖملُا لئلنالخاث التي ًيبغي ججًز ت الٍُغ اإلال٪ مدمض الؿاصؽ في زُبّ ألازحرة، خُض عؾم زاَع

ٓع مؿخ٣بلي قامل ٌ ٓبت إلاٗالجت الاو٩ٗاؾاث الاظخماُٖت لؤلػمت الصخُت، يمً مىٓ ٍٓاث ْنُاٚت ألاظ ْل ُٗض جغجِب ألا

ٍٓت اهُال٢ا مً اإلاخٛحراث ال٨بٔر اإلاؿخجضة ٓم ٖلى 2الخىم ٓلي ٣ً ْلت حٗخمض ؾُاؾاث اظخماُٖت ببٗض قم ، بك٩ل ًجٗل الض

ٓعي في ٧ل اإلاجاالث الاظخماُٖت. ْعَا اإلاد ّاؾخٗاصتها لض

ٓح ٓ مالءمت الؿُاؾاث الاظخماُٖت بغػث مٗاإلاّ بٓي ٓظّ هد ُٓٞض بن َظا الخ ٓع ظاثدت "٧ " مً زال٫ 19-زال٫ ِْ

ٍٓاث الصخُت ْالا٢خهاصًت التي ٞغيذ الاؾخعجا٫  ْل ٓاػاة م٘ ألا ٓاهب الاظخماُٖت باإلا ٍٓت للٗضًض مً الج ْل بُٖاء ألا

ٓباثُت م٘ الخغم ٖلى ج٨َغـ مى٤ُ ظضًض لخضبحر  ْالخ٣لُو مً آزاع الهضماث الاظخماُٖت التي زلٟتها الجاثدت ال

ٍْيخ٣ل بلى ْي٘ الؿُاؾاث الاظ ْلت الاظخماُٖت  ٓم الض م بعؾاء مِٟ ٓظّ ظضًض ًْغ خماُٖت ال٣اثم ٖلى مبضؤ الاؾخضامت ٦خ

ٍٓت. اهاث الخىم ْالَغ ْبم٣اعباث جغابُت ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ الاهخٓاعاث اإلاجخمُٗت  ْاإلا٩ان  ّؾُاؾاث اظخماُٖت ممخضة في الؼمان 

ٓمت اإلاٛغبُت ٖلى ج٠ُُ٨  ٓاظِت ألاػمت ْمً َظا اإلاىُل٤ خغنذ الخ٩ ْمالءمت ؾُاؾتها الاظخماُٖت بما ًدىاؾب م٘ م

ْلت لجٗل جضزالتها ؤ٦ثر بؾتراجُجُت في اؾخجابتها الاظخماُٖت، الؾُما في ْل جؼاًض اإلاكا٧ل الاظخماُٖت  الصخُت ٦مدا

ٍْخٗل٤ ألامّغ ا،  ْٖىانَغ ِٞا  ْالترابِ بحن ْْغ ً بها  ْاحؿإ هُا١ اإلاخإزٍغ ٍٓاتها  ْحٗضص مؿخ ْال٣ٟغ  ْجغا٦مِا  بمكا٧ل الخاظت 

٘ مً ٞٗالُت الخضزالث  َْٓ ما ٞغى الٞغ ْالخضماث الخٗلُمُت ًٖ بٗض،  اًت الصخُت  ْالُلب اإلاتزاًض ٖلى الٖغ ْالبُالت 

ٓباثُت ْالاؾخجابت لِظٍ الخاظُاث اإلاؿخجضة بمى٤ُ ًالثم َبُٗت  ٓمُت للخٗامل م٘ اإلاكا٧ل التي ؤٞغػتها الجاثدت ال الٗم

ُّت.اإلاغخلت الاؾخصىاث

ُٓٞض ٓمت اإلاٛغبُت ٖلى ج٣ُُم 19-ُْْٖا بالخدضًاث الاظخماُٖت التي ؤنبدذ جٟغيِا ظاثدت "٧ " ٖملذ الخ٩

ْالٟغم  ْجدضًض ؤلام٩اهُاث  خباعاث الاظخماُٖت  ْاإلاٟايلت بُجها مً زال٫ اؾخدًاع الٗضًض مً الٖا خت ٖلحها  ٍٓاث اإلاُْغ ْل ألا

                                                           
ٓص م٩اٞدت   1 ٓان: "خماًت ؤلاوؿان ْالا٢خهاص: اؾخجاباث مخ٩املت ٖلى نُٗض الؿُاؾاث لجِ غ ناصع ًٖ مجمٖٓت البى٪ الضْلي جدذ ٖى ج٣ٍغ

ْها اإلاؿخجض ) ٓع COVID  ،)2020ّٓ-19ٞحرْؽ ٧ ٓع باإلا ّ.  ٢www.wordbank.org٘ الغؾمي للبى٪ الضْلي: ، م: ميك
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  2 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ -2021-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، الٗضص 2020الؿىت الدكَغ

ش 116 ٓبغ  26، بخاٍع ّ.7299، م: 2020ؤ٦خ

http://www.wordbank.org/
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ْال ْطل٪ للخض مً آلازاع الاظخماُٖت   ىٟؿُت التي زلٟتها الجاثدت، خُض ٦ك٠ اؾخُإل ؤهجؼ مً َٝغ "ؤًبؿٓؽ ْاإلاساَغ، 

IBSOS  ٓػ ْقدىبر ٓلُ ٓهُٓ، ً ٓا٠٢ ججاٍ 2020اإلاٛغب" زال٫ قِغ ً ٓان "اإلا ٍْىضعط َظا الخد٤ُ٣ يمً بغهامج بدض جدذ ٖى  ،

ُٓٞض ْخؿب َظا الاؾخُإل ؤبان اإلاٛاعبت في جهاًت الدجغ الهخي ز٣تهم في ٦ُُٟت جضب1"19-٧ ٓباء مً َٝغ ماؾؿاث ،  حر ال

ْباإلا٣ابل ؤبضٔ اإلاٛاعبت  ٓاظِخّ،  ت( ْفي الؿُاؾاث التي هٟظث إلا ْالٗؿ٨ٍغ ْالُِئاث الُبُت )اإلاضهُت  ْالضع٥(،   ت  ْلت )الكَغ الض

ٓباء،  ا مساْٝ بكإن الخضاُٖاث الا٢خهاصًت لل ْصة وؿبُا بكإن اإلاؿخ٣بل الهخي للبالص، ٦ما ؤِْْغ ٦ظل٪ مساْٝ مدض

لذ ز٣تهم  ٓهُٓ بلى ْْ ٫ٓ ٞٗالُت الؿُاؾت اإلاخبٗت زال٫ الٟترة اإلامخضة مً ً ٍٓت في اإلااؾؿاث، ٚحر ؤن الك٥ٓ٩ جؼاًضث خ ٢

ع ألاؾابُ٘ ْاؾ٘ بػاء اإلاؿخ٣بل الهخي م٘ مْغ ْجؼاًض ال٣ل٤ ٖلى هُا١  ، مما َغح ٖلى اإلاد٪ 2الىه٠ الشاوي مً قِغ قدىبر 

ٍٓغ الؿُاؾاث الاظخماُٖت ٖلى يٓ ٤ْٞ عئٍت اظخماُٖت مخ٩املت جضمج الاَخماماث مً ظضًض جدضًاث جُ ٓباثُت  ء الجاثدت ال

ْالش٣ت في اليؿُج الاظخماعي. ْالخُاة  ْطل٪ لبٗض ألامل  ّْالاخخُاظاث اإلاخجضصة، 

ُٓٞض ٍْت ٞةن اإلاغخلت حؿخلؼم ؾُاؾت اظخماُٖت مىضمجت زانت بٗض ؤن ٦كٟذ ظاثدت "٧ "، ًٖ 19-ْمً َظٍ الؼا

٣ْٞضان الكٛل ظغاء مالًحن مً اإلاٛاعبت ٖلى ٖخب ْجٓؾُ٘ ٢اٖضة الُٗالت  ٗت الاجهُاع  ًْٖ ٢ُاٖاث ؾَغ ْجها،  ْص ت الِكاقت 

ض مً  ٓخضة للضٖم الاظخماعي جضمج ؤٍػ ٓمت م ٓ زل٤ مىٓ ٓعها َ ٍْب٣ى اإلاضزل ألاؾاسخي لِظٍ الؿُاؾت في مىٓ  150الجاثدت، 

َُْئاث ْنىاص٤ً صْن اوٗ ٓمُت  ْبظغاءاث مكدخت ٖلى ٖضة ٢ُاٖاث خ٩ ٓمت بغهامج  ْمد٩ ٓا٢٘،  ٩اؽ ملمٓؽ ٖلى ؤعى ال

ْالخماؾ٪ الاظخماعي ٓع للخىمُت  ٓمي بُٗضا ًٖ ؤي مىٓ ْٖلى بزغ َظٍ اإلااازظاث ٖلى نُٗض الؿُاؾت 3بمى٤ُ ؤلاخؿان الٗم  ،

ٓمت ٢امذ بةَال١ ُخؼمت مً البرامج الاظخماُٖت بخٗلُماث مل٨ُت للخس٠ُٟ مً آزاع الجاثدت ٖلى الٟئاث  الاظخماُٖت ٞةن الخ٩

ٓاهحن طاث بٗض اظخماعي. ْاٖخماص ٢ ّالِكت 

 الكهغة الشاهُت: اجساط الخضابير الاؾدبانُت وئَالم بغامج الحماًت الاحخماغُت

ُٓٞض ْمجها ٢ُإ 19-٦كٟذ ؤػمت اهدكاع ٞحرْؽ "٧ " في الٗالم ؤَمُت اإلا٩اهت التي جدخلِا ال٣ُاٖاث الاظخماُٖت، 

ٓ ما ٞغى اجساط جضابحر اؾخعجالُت ل َْ ٍٓاث، مما خّخم ٖلى الصخت،  ٍٓغ الخضماث التي ٣ًضمِا َظا ال٣ُإ ٖلى ٧ل اإلاؿخ خُ

ٓاظِت  ىُت ٖلى اإلا ٓمت الصخُت الَٓ ٘ مً ٢ضعاث اإلاىٓ ٓمت اإلاٛغبُت الخ٨ٟحر الجضي في حٗبئت الٓؾاثل الالػمت للٞغ الخ٩

ٓاعت الصخُت في ْل اه٣ُإ ؾب ىُت في خالت الُ ْجإمحن الخاظُاث الَٓ ت  ْالجاٍَؼ ل ؤلامضاص مً الؿ١ٓ الٗاإلاُت، ْالخهضي 

ٓمُت باالقخٛا٫ ٖلى  اًت الصخُت الٗم ٓصة الٖغ ٓع اؾتراجُجي لخدؿحن ظ ْػاعة الصخت اإلاٛغبُت بلى ْي٘ جه ألامغ الظي ٢اص 

ٓصة ُٞما ًسو جىُٓم  ْجىُٟظ البرهامج الُبي الجِٓي بهضٝ جٟاصي الى٣اثو اإلاغن ٍْخٗل٤ ألامغ بةٖضاص  ٍٓاث مدضصة،  ْل ؤ

ٍٓت لٗغى الٗالظاثٖغى الٗالظا ْاإلاسُُاث الجِ ُت الصخُت  ْالخٍغ ّ.4ث 

ٍٓت  ْج٣ ْالخجِحزاث  ْالبيُاث الخدخُت  ؼ ٖضص مً اإلا٨دؿباث اإلاد٣٣ت ٖلى نُٗض البرامج الصخُت  باإلياٞت بلى حٍٗؼ

ّٓ ٫ٓ مبخ٨غة في بَاع الجِ ْالٟاٖلحن في اإلاجا٫ الهخي إلًجاص خل ْع م٘ اإلاِخمحن  ْالدكا ْالخٗا٢ض  ْظّ الكغا٦ت  ٍٓت ؤ ٍت لدؿ

ْالخضابحر الاؾدبا٢ُت اإلاخسظة  ْوكحر في َظا الهضص بلى ؤن ؤلاظغاءاث  ي،  ت، زانت في الٗالم ال٣ْغ ٓاعص البكٍغ مك٩ل ه٣و اإلا

                                                           

إل اهٓغ: للمٍؼ1    covid-au-frce-citoyens-des-www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/attitudes-19ض مً ؤلَا
ْباء 2 ٓاظِخّ  ْٓؾٗض بضْي: "اإلاٛغب في م ْمىُ٪ ٦ُ ٠، ص ُٓٞض ؤخمض الٍٓغ ٓعاث مغ٦ؼ الؿُاؾاث مً ؤظل 19-٧ : مً الش٣ت بلى ال٣ل٤"، ميك

ٓبغ  ّ.2، م: 2020الجىٓب الجضًض، الغباٍ، ؤ٦خ
ُٗت  3 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ش  15، ٖضص 2020: ص ٚكذ  10بخاٍع

7872ّ، م: 2020
ضة الغؾم  4 ُٗت الجٍغ ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ل 2020-2019ُت للبرإلاان، وكغة مضا ْعة ؤبٍغ ش  94، ٖضص 2020: ص ٓ  13بخاٍع ٓلُ ً

ّ.7706، م: 2020

http://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/attitudes-des-citoyens-frce-au-covid-19
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ْػاعة الصخت  ٓص لؤلػمت الصخُت، خُض ؤقاعث الضعاؾاث خؿب  ٓ ألاؾ ٓع الٟحرْؽ خالذ صْن الؿِىاٍع باإلاٛغب ببان ِْ

ٍْخٗل٤ ألامغ بةظغاءاث الٗؼ٫ الهخي ابخضاء مً 1ْٞاة 6000ُت م٨ىذ البالص مً جٟاصي اإلاٛغبُت بلى الخضابحر الاؾدبا٢  ،20 

ٓمت الصخُت ب٩ل الٓؾاثل لًمان ٞٗالُت الخضزالث الصخُت، احؿا٢ا م٘ جٓنُاث اإلاىٓمت  2020ماعؽ  ْبمضاص اإلاىٓ

ٓباجي زم ال٣ُام بالخدا ْخؿب حؿلؿل َغمي ٖبر ال٣ُام بالغنض ال جُا مً الٗاإلاُت للصخت  ْجحرتها جضٍع ْػٍاصة  ت  لُل اإلاسبًر

٘ صعظت ال٣ُٓت  ْالخ٨ٟل بالخاالث اإلادخملت، ألامغ الظي ٞغى في بَاع الخضابحر الاؾدبا٢ُت ٞع زال٫ جٓؾُ٘ قب٩اث اإلاسخبراث 

ش  ْٞغى بلؼامُت ْي٘ ال٨مامت بخاٍع ْبخضار زلُت لخضبحر ألاػماث  ؼ الغ٢ابت الصخُت  ل  7ْحٍٗؼ ؼ ، ًٞال ًٖ ح2020ؤبٍغ ٍٗؼ

ُٓٞض ْباء ٞحرْؽ "٧ ٓاظِت  ْبمباصعة مل٨ُت جم بوكاء الهىض١ْ الخام بخضبحر م ٓانل اإلاباقغ،  ٓاث الخ ٢ْى ، 2"19-آلُاث 

ْجس٠ُٟ  ٓباء،  ٓاظِت َظا ال ٓٞحر ؤلام٩اهاث الالػمت لخإَُل لبيُت الخدُت الصخُت إلا ْج ْطل٪ إلًالء الاَخمام للجاهب الهخي 

ّ.3تي ؤؾٟغث ٖجها الجاثدتآلازاع الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ال

غ١  ٫ٓ حٍٗغ٠ الخاالث َْ ٣ت مؿخمغة خ ْعٍاث بٍُغ ٓباثُت، ٣ٞض جم بنضاع ص ْال٣ُٓت ال ؤما ٖلى نُٗض الغنض 

ت للخ٨ٟل بالخاالث اإلاا٦ضة مً زال٫ اؾخٗما٫ مؿدكُٟاث زانت باليؿبت للخاالث التي  ْٖلى مؿخٔٓ الجاٍَؼ الخبلُٜ ٖجها 

ْالٟى ْمجِؼة الؾخ٣با٫ الخاالث جِٓغ ٖلحها ؤٖغاى الٟحرْؽ  اص١ باليؿبت للمسالُحن، باإلياٞت بلى زل٤ ًٞاءاث ظضًضة 

ْٖلى مؿخٔٓ الخ٨ٟل بالخاالث، جم بنضاع  ٓانغ"،  حن "بيؿلُمان" ْ"الى ٍْخٗل٤ ألامغ باإلاؿدكُٟحن الٗؿ٨ٍغ اإلاهابت بالٟحرْؽ 

ُٓٞض ْعٍت للخُت الخىُٓمُت للخ٨ٟل بداالث "٧ ْػاعة الصخت 19-ص جي "، م٘ خغم  اإلاٛغبُت ٖلى الخٟاٖل م٘ الغؤي الٗام الَٓ

٣ت مؿخمغة ّ.4بٍُغ

ٓاعت  ْٞغيذ خالت الُ ت  ْاثل ص٫ْ الٗالم التي اجسظث ؤلاظغاءاث الاختراٍػ ٓن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت مً ؤ ْبظل٪ ج٩

جي، باإلياٞت لظل٪ اجسظث في مغخلت الخ٣ت ٧اٞت الاخخُاَاث الالػمت لخس٠ُٟ الخض ت، الصخُت ب٩امل التراب الَٓ ابحر الاختراٍػ

ْالتربٓي، ٦ما جم ٣ٖض  ْالخٗلُمُت  ْالش٣اُٞت  ايُت  ْالٍغ م٘ جد٤ُ٣ صًىامُت ٢ضع ؤلام٩ان لؤلوكُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ْباء  ٢ْذ مم٨ً بالضٞٗاث الالػمت مً الل٣اح يض  ْْي٘ زُت جل٣ُذ (COVID-19)اجٟا١ قغا٦ت عاثضة للتزْص في ؤ٢غب   ،

ْز ٓباء،  ىُت يض َظا ال ْالتي لم جيخهي بٗض، َْ ش اإلاٛغب اإلاٗانغ  ِٖٓا في جاٍع ضة مً ه ْالٍٟغ ٢ٓت  ال٫ َظٍ اإلاغخلت ٚحر اإلاؿب

ْاؾخعجالُت  ْمغخلت اجساط بظغاءاث َاعثت  ْالخدًحر  ٍْخٗل٤ ألامغ بمغخلت ال٣ُٓت  ٓمت ٖلى مضٔ ؤعب٘ مغاخل  حٗبإث الخ٩

ْمغخلت جسٟ ْاؾخئىاٝ ألاوكُت الاظخماُٖت إلاداعبت اهدكاع الٗضْٔ في بَاع الدجغ الهخي الٗام  ت  ٠ُ ؤلاظغاءاث الاختراٍػ

ٓباء ْلئل٢إل الا٢خهاصي م٘ الاؾخمغاع في م٩اٞدت ال ْاإلاغخلت الغابٗت التي تهم الاؾخٗضاص  ّ.5ْالا٢خهاصًت 

ُٓٞض ْالخضابحر الصخُت للخض مً جإزحراث ظاثدت "٧ ٫ْ ٖلى جٓؾُ٘ 19-ْبلى ظاهب َظٍ ؤلاظغاءاث  "، ٣ٞض خغنذ الض

ت هُا١  ٍع ٫ٓ ألاٞغاص ٖلى الخضماث الًْغ ْن خه الخماًت الاظخماُٖت لضٖم اؾتهال٥ ألاؾغ، الؾُما ؤن الجاثدت خالذ ص

                                                           
ُٗت  1 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ّ.7410، اإلاغظ٘ هٟؿّ، م: 2020: ص
ّغ 2 ُٓٞض ج٣ٍغ ٓان: "ؾىت مً جضبحر ظاثدت "٧ ٓمت اإلاٛغبُت جدذ ٖى ش ًىاًغ 19-ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ٢ٓ٘ الغؾمي: 20، م: 2021"، بخاٍع ٓع باإلا  ، ميك

www.cg.gov.ma .ّ
ُٓٞض 3 ٓمُت في ػمً ظاثدت ٧ ٓحي، "اله٣ٟاث الٗم ْعَان 19-ٞااص الٟخ جضبحر اإلاساَغ"، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  بحن َاظـ الاؾخعجا٫ 

ٓ -ْالخىمُت، ماي ٓهُ ّ.549، م: 158، ٖضص 2021ً
ُٗت  4 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ -7412، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2020: ص

7413.ّ
ٓمت اإلاٛغبُت 5 غ ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ُٓٞض ج٣ٍغ ٓان: "ؾىت مً جضبحر ظاثدت "٧ ش ًىاًغ 19-جدذ ٖى ّ.22-20، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2021"، بخاٍع

http://www.cg.gov.ma/
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ْ جغاظ٘ م٩اؾب عؤؽ اإلاا٫ البكغي التي جد٣٣ذ بك٤ ألاهٟـ  ْؤصث بلى جباَا ؤ ٢ُْٗذ ُؾبل ٦ؿب الغػ١  ٓاص الٛظاثُت  ْاإلا

ْاإلاِاعاث ؤلاهخاظُت ْالخٗلُم  ّ. 1في مجاالث الصخت 

ُٓٞضّْ الًٓء ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلاغجٟ٘ لِكاقت ٞئاث ٍٖغًت مً الؿا٦ىت التي حٗمل في مًِ  19-٨َظا ؾلُذ ؤػمت ٧

ٓع البيُٓي الظي َا٫ ؤمضٍ، مً  ْلم ٌٗض زاُٞا ما ج٨دؿُّ مٗالجت َظا ال٣ه يُٟٗت الخىُٓم ؤْ في ال٣ُإ ٚحر اإلا٩ُِل، 

م ؤن  ْلت مسههت لئّل %53َاب٘ اؾخعجالي، ٚع هٟا١ الاظخماعي، بال ؤن اإلا٣اعباث اإلاٗخمضة للٗمل مجؼؤة بك٩ل مً محزاهُت الض

٤َُْٗ ٞغم الخس٠ُٟ مً الخٟاْث الاظخماعي ّ.٦2بحر مما ٣ًلل مً ٞٗالُت َظٍ البرامج، 

ُٓٞض ٟتها ظاثدت "٧
ّ
ْالخضاُٖاث التي زل ٓمت 19-ْل٨ً مً عخم َظٍ التهضًضاث  ٍٓغ مىٓ " بغػث ٞغم خ٣ُ٣ُت لخُ

٦ْ ٘ مً ٢ضعتها لالؾخجابت للخاظُاث اإلاؿخجضة، زهٓنا ؤن الجاثدت ٦كٟذ ًٖ سٛغاث الخماًت الاظخماُٖت  ُُٟت الٞغ

ْام ظؼجي  ْزانت باليؿبت لبٌٗ ٞئاث الٗما٫ مشل الٗاملحن بض زُحرة في ؤهٓمت الخماًت الاظخماُٖت في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم، 

٦ْشحر مجهم ٌٗمل في الا٢خهاص  ْالٗاملحن لخؿابهم،  ٓماث اٖخباع ْالٗما٫ اإلاا٢خحن  َْٓ ما ًٟغى ٖلى الخ٩ ٚحر اإلا٩ُِل، 

ْجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع  ٍٓا في جس٠ُٟ آلازاع الاظخماُٖت  ْعا خُ ْلِـ ج٩لٟت بياُٞت، ٞهي جلٗب ص الخماًت الاظخماُٖت اؾدشماع 

ّ.3الا٢خهاصي

ٍٓاث الاظخماُٖت ْل ٓمت اإلاٛغبُت بلى جغجِب ألا ٤ْٞ م٣اعبت  بن الا٢خىإ بإَمُت الخماًت الاظخماُٖت صٞ٘ الخ٩

ْالخضاُٖاث الؿلبُت ٖلى مؿخٔٓ جغاظ٘ مضازُل  اث الخاصة ٖلى اإلاحزاهُت  م ؤجها مٗاصلت نٗبت بحن الًَٛٓ اظخماُٖت ٚع

ْاقترا٧اث نىاص٤ً  ْجغاظ٘ مضازُل الًغاثب  ٓاظِت جضاُٖاث ألاػمت  ْاإلاهاٍع٠ الُاعثت التي جخُلبها م ْوؿبت الىمٓ  ْلت  الض

٠٢ٓ الٗض ْمهاٍع٠ بياُٞت ل٣ُإ الًمان الاظخماعي لخ ْبحن الخاظت لخسهُو اٖخماصاث  ًض مً ألاوكُت الا٢خهاصًت 

ّالصخت.

ٌٍٓ قِغي بمبلٜ  ٓمت اإلاٛغبُت ٖلى بَال١ الٗضًض مً البرامج الاظخماُٖت في ق٩ل مىذ حٗ  ٨َْ2000ظا ٖملذ الخ٩

م ْؤلاب٣اء ٖلى الخضماث اإلاخٗل٣ت بالخإمحن ؤلاظباعي ألاؾاسخي ًٖ اإلاغى  حن  (AMO) صَع ًٍٓاث الٗاثلُت لٟاثضة اإلاىسَغ ْالخٗ

ْح بحن  ًٍٓاث جترا ٢ٟٓحن ما٢خا ؤْ جهاثُا ًٖ الٗمل، باإلياٞت بلى ؤصاء حٗ جي للًمان الاظخماعي اإلاخ  800في الهىض١ْ الَٓ

٢ْض ؾِغ بى٪ اإلاٛغب ٖلى جيؿ٤ُ َظٍ الٗملُت اإلاؿما 1200ْ ْٚحر اإلاؿخُٟضة مً زضمت "عمُض"،  م لؤلؾغ اإلاؿخُٟضة  ة صَع

، ًٞال ًٖ حٗل٤ُ  ى الهٛٔغ ْظمُٗاث ال٣ْغ ْماؾؿاث ألاصاء  "جًامً" ْؤلاقغاٝ ٖلحها بخٗاْن م٘ الىٓام البى٩ي 

ٟاء بىاء  اصاث اإلاترجبت ًٖ الخإزغ في الضٞ٘ ْؤلٖا ْبلٛاء الٍؼ حن في نىض١ْ الًمان الاظخماعي  ا٢خُاٖاث الاقترا٧اث للمىسَغ

ْ ٖلى حٗلُماث اإلال٪ مدمض الؿاصؽ مً مؿخد٣اث  ال٨غاء باليؿبت إلا٨تري اإلادالث الخابٗت لؤلخباؽ اإلاسههت للخجاعة ؤ

ى مً  ْجإظُل مؿخد٣اث ال٣ْغ ْ الؿ٨ً،  ْ الخضماث ؤ ٓباث ماصًت بؿبب  4بلى  3الخٝغ ؤ ٓاظّ نٗ ؤقِغ لٟاثضة ألاؾغ التي ج

ْلت بلى ظاهب ال٣ُإ البى٩ي بالخ٨ٟل ب٩اٞ ْباليؿبت لؤلؾغ في ْيُٗت َكت، ٢امذ الض ٓاثض الٗغيُت باليؿبت ألاػمت،  ت الٟ

ت جهل بلى  ْ  3000لؤلشخام الظًً لضحهم ؤ٢ؿاٍ قٍِغ م باليؿبت ل٣غى الؿ٨ً  م ل٣غى الاؾتهال٥ 1500صَع ّ.4صَع

                                                           
ٓص م٩اٞدت  1 ٓان: "خماًت ؤلاوؿان ْالا٢خهاص اؾخجاباث مخ٩املت ٖلى نُٗض الؿُاؾاث لجِ ٖٓت البى٪ الضْلي جدذ ٖى غ ناصع ًٖ مجم ج٣ٍغ

ْها اإلاؿخجض  ٓع  .12، مغظ٘ ؾاب٤، م: (COVID-19) ٞحرْؽ ٧
ٍٓغ ؾُاؾاث الخماًت الاظخماُٖت ال٣اثمت ٖلى اإلاكاع٦ت، ناصع ًٖ اللجىت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٛغبي آؾُا، ألّا 2 مم صلُل بىاء ال٣ضعاث لخُ

٢ٓ٘ الال٨ترْوي: 123، م: 2019اإلاخدضة،  ٓع باإلا  .   www.unescwa.org، ميك
ُٓٞضبُان ناصع ًٖ مىٓمت ال 3 ٓان: " ؤػمت ٧ ْلُت جدذ ٖى ش 19-ٗمل الض ؼ ؤهٓمت الخماًت الاظخماُٖت، بخاٍع ل  24: هضاء جىبُّ لخٍٗؼ ، 2020ؤبٍغ

٢ٓ٘ الغؾمي:  ٓع باإلا ّ.  www.ILO.orgميك
ُٓٞض  4 ٓاظِت ؤػمت "٧ غ ناصع ًٖ بى٪ اإلاٛغب خ٫ٓ جضابحر بى٪ اإلاٛغب إلا ش "، بخا19-ج٣ٍغ ٓهبر  24ٍع ّ.10، م: 2020ه

http://www.unesc/
http://www.ilo.org/
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ْلت لالؾخجابت للخاظُاث الاظخماُٖت في يٓء ظاثدت  بن َظٍ الخضابحر الاظخماُٖت ج٨ك٠ باإلالمٓؽ مضٔ ؾعي الض

ُٓٞض ْلت باججاَِا هدٓ ج٨َغـ الخماًت الاظخماُٖت ٦سُاع  "، ألامغ الظي ًبرػ19-ٞحرْؽ "٧ ٓصة الُْٟٓت الاظخماُٖت للض ٖ

ٓن  ٓط باإلاهاص٢ت باإلظمإ ٖلى ال٣اه ٓ ما ج َْ غ الاؾخ٣غاع الاظخماعي،  عة مجخمُٗت لخ٣ٍغ اإلاخٗل٤ بالخماًت  09.21ؾُاسخي ْيْغ

٫ٓ عثِؿُت في م ْه٣ُت جد ٓعة اظخماُٖت خ٣ُ٣ُت  ْالظي ًمشل ز ؿاع ؤلانالح الكامل لىٓام الخماًت الاظخماُٖت الاظخماُٖت، 

ْصٖم  ْمداعبت الِكاقت  ً مً الخ٣لُو مً ال٣ٟغ 
ّ
م٨ ًُ ٓاَىحن، بما  ٘ مً جإزحٍر اإلاباقغ ٖلى اإلا ْطل٪ بهضٝ الٞغ ببالصها، 

ّ.1ال٣ضعة الكغاثُت لؤلؾغ

ْػ اإلا٣اعبت الؿ ٓن اإلاخٗل٤ الجضًض اإلاخٗل٤ بالخماًت الاظخماُٖت ؾِخجا اب٣ت اإلاخٗل٣ت بالخماًت بن َظا ال٣اه

ٓن بلى حٗمُم ٖضص مً  ْ الًمان الاظخماعي التي ٧اهذ جيبجي ٖلى جبُٗت ٣ٖض الكٛل، خُض ؾىيخ٣ل م٘ َظا ال٣اه الاظخماُٖت ؤ

جي للًمان الاظخماعي، بط ؾِىٟخذ َظا ألازحر ٞئاث  ٩َُْلتها في بَاع الهىض١ْ الَٓ ْمإؾؿتها  ٕ الخماًت الاظخماُٖت  ْٞغ

ٕ الخماًت الاظخماُٖت في الٗما٫ اإلاؿخ٣ ٖٓت مً ْٞغ ٓاث مجم ٓٞحر ٖلى مضٔ زمـ ؾى لحن ؤْ اإلاًِ الخغة، ٦ما ؾِخم ج

 ٌٍٓ ْالخٗ ْبلى ظاهب طل٪ ؾُٟخذ اإلاجا٫ للخ٣اٖض  م٣ضمتها الخُُٛت الصخُت ٖلى اإلاغى م٘ بلٛاء ما ٌؿمى بىٓام الغمُض، 

ًٍٓاث الٗاثلُت التي ٧ان ً جي للًمان ًٖ ٣ٞضان الكٛل، باإلياٞت بلى الخٗ ٟحن لضٔ الهىض١ْ الَٓ ْاإلآْ خمخ٘ بها ألاظغاء 

ْاثل ؾٝٓ جخ٣اضخى ًٖ ٧ل َٟل  ْص زالر ؤَٟا٫ ألا ْؤن ٧ل ؤؾغة لِا ؤَٟا٫ في خض م. 300الاظخماعي،  ّصَع

ٖٓت مً ألاؾغ اإلاٛغبُت خُض ؾِؿخُٟض   ٓ ما ٌٗخبر بمشابت الخإمحن صزل ٢اع إلاجم مالًحن َٟل في ؾً الخمضعؽ  7َْ

ًٍٓاث ٍٓل خ٤ الاؾخٟاصة مً الٗالط ْالاؾدكٟاء ٫  مً حٗ ْجس ا  ْجٓؾُ٘ ٢اٖضة  22ًٖ الخمضعؽ قٍِغ ٓن مٛغبي  ملُ

ٓالي  حن لالؾخٟاصة مً خ٤ الخ٣اٖض مً زال٫ اؾتهضاٝ خ ٌٍٓ ًٖ الكٛل لِكمل  5اإلاىسَغ ْالخٗ مالًحن مً الؿا٦ىت 

ْبالخالي ٞةن الخ٩لٟت ؤلاظمالُت جبلٜ ٓٞغ ٖلى قٛل ٢اع،  ٌٍٓ ٧ل شخو ًخ ٓػٕ بحن الخإمحن  51 حٗ ٍٓا جخ م ؾى ملُاع صَع

ًٍٓاث الٗاثلُت  14ؤلاظباعي  ْالخٗ م  حن في نىض١ْ الخ٣اٖض  20ملُاع صَع ْجٓؾُ٘ ٢اٖضة هٓام اإلاىسَغ م  ملُاع  16ملُاع صَع

ٌٍٓ ًٖ ٣ٞضان الكٛل  ٓط للخٗ ٓل ْحٗمُم ال م  م 1صَع ّ. 2ملُاع صَع

ّٓن اهاث الاظخماُٖت ؤلّا -ْبظل٪ ٞةن َظٍ اإلاؿخجضاث التي جًمجها ال٣اه َاع اإلاخٗل٤ بالخماًت الاظخماُٖت ؾخسضم الَغ

ٓة مِمت هدٓ ب٢غاع الٗضالت الاظخماُٖت ٓعة اظخماُٖت 3مً زال٫ الؿعي بلى حٗمُم الخماًت الاظخماُٖت ٦سُ ْالتي جمشل ز  ،

ْطل٪ ب ٫ٓ عثِؿُت في مؿاع ؤلانالح الكامل لىٓام الخماًت الاظخماُٖت ببالصها،  ْه٣ُت جد ٘ مً جإزحٍر خ٣ُ٣ُت  هضٝ الٞغ

ْبالخالي ِٞظا  ْصٖم ال٣ضعة الكغاثُت لؤلؾغ،  ْمداعبت الِكاقت  ٓاَىحن بما ًم٨ً مً الخ٣لُو مً ال٣ٟغ  اإلاباقغ ٖلى اإلا

ْاإلاغى  ٓلت  ْص، يض مساَغ الُٟ ْالِكت ْألاؾغ طاث الضزل اإلادض ٓظّ باألؾاؽ لخماًت الٟئاث ال٣ٟحرة  ٓن م ال٣اه

ّٓ ٣ْٞضان الكٛل، ٞد ٓزت  ٓن مٛغبي، مجهم  22الي ْالكُس ْ  11ملُ ٓن مىسٍغ في هٓام اإلاؿاٖضة الُبُت عامُض  ٓن  11ملُ ملُ

ْؤصخاب اإلاًِ الخغة ؾِؿخُٟضْن مً الخإمحن ؤلاظباعي ألاؾاسخي ًٖ  ْالهىإ الخ٣لُضًً  ْالٟالخحن  ْالخجاع  مً اإلاِىُحن 

ْهٟـ الٗالظاث التي ٌؿخُٟض مجها ألاظغاء في  ْطل٪ بىٟـ الخضماث  ّ.4ال٣ُإ الخام خالُااإلاغى، 

                                                           
ٓاب، اإلاضة الىُابُت   1 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ْعة الاؾخصىاثُت  -2021-2016الجٍغ ُٗت الخامؿت: الض ماعؽ  02الؿىت الدكَغ

ش 125، الٗضص 2021 ّ.8109، م: 2021ماعؽ  17، بخاٍع
٠ ع٢م   2 ّٓن2021ماعؽ  23َـ ) 1442قٗبان  9ناصع في  1.21.30ِْحر قٍغ اع ع٢م -( بدىُٟظ ال٣اه ضة  21-09ؤلَا اإلاخٗل٤ بالخماًت الاظخماُٖت، ظٍغ

ش  6975عؾمُت ٖضص  ل  5) 1442قٗبان  22بخاٍع ّ.2178(، م: 2021ؤبٍغ
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  3 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان وكغة مضا ٓب–2021ّ-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، الٗضص 2020غ الؿىت الدكَغ

ش  118 ٓهبر  27) 1442عبُ٘ الشاوي  11بخاٍع ّ.7428(، م: 2020ه
ٓن  4 ٓمت الخماًت الاظخماُٖت في يٓء ال٣اه ٓحي، "آٞا١ بنالح مىٓ اع -ٞااص الٟخ ْاث، ماؾؿت م٣اعباث لليكغ 09-21ؤلَا ْهض "، ؾلؿلت ماجمغاث 

ّ.67، م: 2021ْالهىاٖاث الش٣اُٞت، ٞاؽ، 
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 ": اإلاضازل الٌبري وجهُُم الحهُلت19-اإلابدث الشاوي: الؿُاؾاث الاحخماغُت في ظل حاةدت قيروؽ "يىقُض

ُٓٞض ٘ مً ٞٗالُت الخضبحر الاظخماعي في ػمً ظاثدت "٧ عة ٢هٔٓ 19-ل٣ض ؤنبذ الٞغ " مُلبا مجخمُٗا ملخا ْيْغ

ىُا، ًٟغى اٖخماص ؾُاؾاث اظخماُٖت  ٓصَا الٗضالت الاظخماُٖت ْعَاها َْ حؿخجُب للخدضًاث اإلاٗانغة لبىاء مجخمٗاث حؿ

ٓإ ْالاؾدكغاٝ  ٓماث الاؾخضامت، ٖبر بجبإ م٣اعباث اظخماُٖت خضًشت ٢اثمت ٖلى الخسُُِ ال ٓٞغ م٣ ْج ْالاؾخ٣غاع 

ْاحؿا٢ا م٘ صًىامُت اإلاج ٓم الٗالمي للؿُاؾاث الاظخماُٖت  ْطل٪ باالؾدىاص اإلاؿخ٣بلي للخاظاث اوسجاما م٘ اإلاِٟ ْلي،  خم٘ الض

ْاؾخٛال٫ الٟغم  ْججىب اإلاساَغ  ٓص بلى الاؾخجابت للخاظُاث  بلى مىهجُت ٖلمُت جًمً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الاظخماُٖت، بما ٣ً

ْلت  ُٟت الض ٍٓت ْْ َْٓ ما مً قإهّ ج٣ ٓهاتها مً الخدغ٥ لخضمت الٛاًاث اإلاجخمُٗت،  ْجم٨ُجها ب٩ل م٩ ْن٣ل الُا٢اث 

ْجٓؾُ٘ هُا١ الاظخماُٖت مً زال ٓجغ الاظخماعي  ْبزماص باع الخ ْالخٟاْث بحن ٞئاث اإلاجخم٘  ٫ ج٤ًُِ مؿاخاث الخباًً 

٤ْٞ الؿُا١  ٓظب الخعجُل بخهمُم ؾُاؾاث اظخماُٖت اؾدكغاُٞت  الخماًت الاظخماُٖت بإبٗاصَا اإلاخٗضصة، ألامغ الظي ٌؿخ

ىُت )اإلاُلب ألا٫ْ(، م٘ اٖخماص م٣ترب ج اهاث الَٓ ْالَغ ْلي  ٓظِت للخس٠ُٟ مً آزاع الض ٣ُُم الؿُاؾاث الاظخماُٖت اإلا

ّالجاثدت )اإلاُلب الشاوي(.

: جهمُم ؾُاؾاث احخماغُت اؾدكغاقُت وقو الؿُام الضولي والغهاهاث الىَىُت  اإلاُلب ألاُو

ُٓٞض  ٓمت الاظخماُٖت 19-اؾخُاٖذ ظاثدت "٧ ْجسخبر مضٔ ٢ضعة اإلاىٓ " ؤن جً٘ الؿُاؾاث الاظخماُٖت ٖلى اإلاد٪ 

َْٓ ما ٌؿخضعي بٖضاص البضاثل ٖ ٢ْض ؤباهذ جضاُٖاتها ًٖ ؤػمت اظخماُٖت مخىامُت،  ْالخماًت الاظخماُٖت،  لى جإمحن الٗضالت 

ٍٓاث  ْل ْجغجِب ألا ٫ٓ ٖملُت للمك٨الث الاظخماُٖت  ْالخ٨ٟحر في خل ْم٣اعباث قاملت  ٓهُت  الاظخماُٖت اإلاسخلٟت بٓؾاثل ٢اه

ٓع اظخماعي ظضًض  الاظخماُٖت، بما ًجٗل الؿُاؾاث حٗبّر ْجيبجي ٖلى مىٓ ْآمالّ في قتى اإلاجاالث  ٓخاث اإلاجخم٘  ًٖ َم

ٓباثُت لًمان ألامً  عة جٟغيِا اإلاخٛحراث ال إلاؿإلت عؾم الؿُاؾاث الاظخماُٖت باإلاٛغب، خُض لم حٗض زُاعا اظخماُٖا بل يْغ

٫ٓ الّغ ٓاػاة ًخٗحن اٖخماص الخد ْباإلا ْلى(،  ٢ّمي لالؾخجابت لؤلػماث الاظخماُٖت )ال٣ٟغة الشاهُت(. ْالخماًت الاظخماُٖت )ال٣ٟغة ألا

ـ الحماًت الاحخماغُت الكاملت  الكهغة ألاولى: عؾم ؾُاؾاث حضًضة لخٌَغ

ْبُيذ الترا٦ماث التي جمسًذ ًٖ الؿُاؾت 19-ل٣ض لٗبذ ظاثدت "٧ٓفي ْالى٣اثو  ْع ال٩اق٠ للُٗٓب  " ص

ٓاث اإلاايُت في الٗضًض مً اإلاجا ٓمُت َُلت الؿى م حٗضص مضازُل الؿُاؾاث الاظخماُٖت باإلاٛغب، ٞةجها ال جٟي الٗم الث، ٞٚغ

ْص  ٓػ، ؤي في خض ْ ؤ٢غب بلى الٗ ٓػ ؤ با،  19بالٛغى لضعظت ؤنبذ ؤ٦ثر مً هه٠ ؾا٦ىت اإلاٛغب في خالت ٖ ٓن شخو ج٣ٍغ ملُ

ْٖضم اؾتهضاٝ الٟئاث اإلاٗ ٦ْثرة اإلاخضزلحن  ٓػة بك٩ل ٖاص٫، باإلياٞت بؿبب البرامج الاظخماُٖت اإلاخٟغ٢ت ْي٠ٗ الخيؿ٤ُ 

ٓخض لخضبحر مسخل٠ َظٍ الٗملُاث بك٩ل هاظ٘ ًجٗل َظٍ اإلاباصعاث الاظخماُٖت ٚحر  بلى جإزغ بزغاط السجل الاظخماعي اإلا

ْاإلابالٜ ؤلاظمالُت اإلاسههت لِا ال جخٗضٔ  م 6,5ٞٗالت  ّ.1ملُاع صَع

ْهخاث ْبُاهاث آزاع  ٓع مسخل٠ ماقغاث  ٓص الغنض الض٤ُ٢ لخُ ج الجاثدت بلى تهضًضاث اظخماُٖت، الؾُما في ٨َْظا ٣ً

ٓلُت الٗضًض مً الٟئاث الِكت، ٞاألػمت الصخُت ٧اهذ ٖاصلت ؤنِب  ْٖضم قم ٓص َكاقت لىٓم الخماًت الاظخماُٖت،  ْظ ْل 

٫ٓ ألن طل٪ ًسخل٠ بازخالٝ ؤلام٩اهُاث، خُ ْالخل ْاإلاٗالجاث  ٓبت  ٓٞحر ألاظ ض ؤن بها الجمُ٘، ٚحر ؤجها ٧اهذ ٚحر ٖاصلت في ج

ْهي ألا٦ثر ٖغيت  ْالصخُت،  ٓٔ جدمل الخضاُٖاث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  الٟئاث الِكت صٞٗذ الشمً البأَ ٖلى مؿخ

ّلخُغ الٗضْٔ ْألا٦ثر ٖغيت إلاساَغ ؤلا٢هاء الاظخماعي.

                                                           
ضة الغؾمُت لل 1 ٓاب، اإلاضة الىُابُت الجٍغ الث مجلـ الى ٓبغ -2020-2016برإلاان، وكغة مضا ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، الٗضص 2020الؿىت الدكَغ

ش 118 ٓهبر  27، بخاٍع ّ.7412-7411، م: 2020ه
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ٓباثُت، ٞةهّ ًخٗحن عؾم ؾُاؾاث اظخماُٖت مخ ٩املت، ْفي يٓء َظٍ اإلاُُٗاث الاظخماُٖت التي ؤزاعتها الجاثدت ال

ْاؾٗت الىُا١ حؿتهضٝ مجاالث الخإمحن  ْطل٪ مً زال٫ عئٍت  ٓطط جىمٓي ظضًض،  ْم هم زهٓنا في ْل اؾدكغاٝ ٢ض

ٓزت، ْالالخٟاث بلى مجاالث  ْالكُس ْبناباث الٗمل  ْالعجؼ  ْالصخت  الاظخماعي للخس٠ُٟ مً اإلاساَغ اإلاغجبُت بالبُالت 

اًت الاظخماُٖت ٖبر جإمحن الخضماث الاظخماُٖ ت للٟئاث ألا٦ثر َكاقت، باإلياٞت بلى مٗالجت التهمِل باليؿبت للٟئاث الٖغ

ا مً الٟئاث،  ْٚحَر ا٢ت ْألاؾغ التي حُٗلِا اليؿاء  التي ال جمل٪ ٢ضعاث ٧اُٞت لخماًت هٟؿِا مشل اإلاؿىحن ْألاشخام طْي ؤلٖا

ّْ ٓص ٞغم الٗمل  ْظ ْحؿُِل  ْمىخجت  ْاإلاغؤة لًمان جىمُت صخُت  ٓا١ ًٞال ًٖ خماًت الُٟل  ؼ الدكُٛل الٟٗا٫ ألؾ حٍٗؼ

ٓعة لالؾتهضاٝ ْيمان الخ٣اثُت البرامج الاظخماُٖت ّ.1الٗمل، م٘ زل٤ ٢اٖضة بُاهاث مخُ

ْالخماًت الاظخماُٖت ال ٌٗجي التر٦حز ٣ِٞ ٖلى عؾم الؿُاؾت  ٓ جد٤ُ٣ ألامً الاظخماعي  ٓظّ الاظخماعي هد بن َظا الخ

ٓصة بهضٝ مً ؤظل جس٠ُٟ الخُغ الاظخماعي ٖلى بٌٗ الٟئا ٓظ ٓاعص اإلا ْاؾدشماع اإلا ٓا٢٘  ٗجى ؤًًا ب٨ُُٟت حُٛحر ال ٌُ ث بل 

ْمً  ْٖاصلت،  ْمؿخ٣غة  ٓن آمىت  ْصٖم الاهضماط الاظخماعي في اإلاجخمٗاث ختى ج٩ ٓاظّ الٟئاث اإلاِمكت  جس٠ُٟ الخُغ الظي ً

ت ٖلى اإلاؿاٖضة بةؾتراجُجُت مخ٩املت َظا اإلاىُل٤ ًخٗحن الؿعي هدٓ اؾدبضا٫ اإلا٣اعبت الخ٣لُضًت للخماًت الاظخماُٖت اإلابيُ

خباع الؿُا١ الاظخماعي ْالا٢خهاصي ْجإزظ بٗحن الٖا ٓم الخىمُت  ّ.2مبيُت ٖلى مِٟ

ٓاهب الاظخماُٖت إلاؿاٖضة الٟئاث اإلاخًغعة في بَاع  ٓماث ٢ض اجسظث جضابحر تهم الج م مً ؤن الٗضًض مً الخ٩ ْبالٚغ

ُٓٞض ْالخس19ُٟ-الاؾخجابت لخدضًاث اهدكاع "٧ ٓص، ٞةهّ الًؼا٫ َىا٥ "  ؼ ٢ضعة اإلاجخمٗاث ٖلى الهم ْحٍٗؼ ا  ٠ مً خضة جإزحَر

ْالًُٟٗت مً الاؾخٟاصة مً مسخل٠ ؤق٩ا٫ الخضماث  مت  م٨ً الٟئاث اإلادْغ
ُ
مجا٫ لٓي٘ ؾُاؾاث اظخماُٖت بياُٞت ج

ُٓٞض ل19-الاظخماُٖت ألاؾاؾُت، ٞاآلزاع الاظخماُٖت "ل٩ ْجضاُٖاتها، حؿخضعي مً الجِاث اإلاؿْا ت عؾم ؾُاؾاث اظخماُٖت " 

إلاٗالجت َظٍ  ا٢ت،  ٦ْباع الؿً ْألاشخام طْي ؤلٖا ْالكباب  ٟا٫  إة الىخاثج الؿلبُت التي َالذ اإلاغؤة ْألَا للخس٠ُٟ مً َْ

ْبقغا٥ اإلاجخمٗاث اإلادلُت ْاإلاىهجُت  ٓمُت ال٩ُِلُت  ّ.3ال٣ًاًا الاظخماُٖت اإلا٣ٗضة ًخٗحن الجم٘ بحن الؿُاؾت الخ٩

٢ُٓت إلعؾاء ؤعيُت ْيمً َظٍ الغئٍت  عة الاقخٛا٫ بم٣اعبت خ٣ الاؾدكغاُٞت للؿُاؾت الاظخماُٖت، وكحر بلى يْغ

ٓط بلى زضماث الٗالط ْيمان خض ؤصوى مً الضزل، م٘ حٗمُم  ٓل جي لًمان ال ىُت للخماًت الاظخماُٖت ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ َْ

ٓٞحر  ْج ٓزت  ٢ٓاًت مً اإلاساَغ اإلاغجبُت بالكُس ْال ٓع 4بِئت جم٨ُيُت صاٖمتالخُُٛت الاظخماُٖت  َْٓ ما ًٟغى ْي٘ جه  ،

ٓهاث اإلاجخم٘  ْال٣ُإ الخام بلى ظاهب م٩ ْاضر بكإن خ٩امت ال٣ُإ الهخي بك٩ل ٌؿمذ باهسغاٍ الٟاٖلحن اإلادلُحن 

ٓاعص الجضً ْطل٪ مً ؤظل حٗبئت اإلا ْمجاالث الخضزل إلاسخل٠ الٟاٖلحن،  ا، م٘ جدضًض مِام  ْٚحَر ْالخىُٓماث اإلاِىُت  ضة اإلاضوي 

ْٞٗالُتها ٍٓغ الخماًت الاظخماُٖت ْيمان اؾخضامتها  ّ.5الالػمت لخُ

                                                           
ٍٓغ ؾُاؾاث الخماًت الاظخماُٖت ال٣اثمت ٖلى اإلاكاع٦ت، الهاصع ًٖ اللجىت الا٢خهاصًت ْالّا 1 ، 2019ظخماُٖت لٛغبي آؾُا، صلُل بىاء ال٣ضعاث لخُ

ّ.21مغظ٘ ؾاب٤، م: 
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  2 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل -2021-2016الجٍغ ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 115، الٗضص 2020الؿىت الدكَغ

ش  ٓػ  24بخاٍع ٓلُ ّ.7084، م: 2020ً
غ ناصع ًٖ مغ٦ؼ ألابدار ؤلاخهاثُت ْالا٢خهاص 3 ْن ؤلاؾالمي خ٫ٓ آلازاع الاظخماُٖت ج٣ٍغ ب للض٫ْ ؤلاؾالمُت، مىٓمت الخٗا ْالخضٍع ًت ْالاظخماُٖت 

ُٓٞض ْالخدضًاث، ماي  19-ْالا٢خهاصًت لجاثدت ٧ ْن ؤلاؾالمي آلاٞا١  ًاء في مىٓمت الخٗا ّ.77، م: 2020في الض٫ْ ألٖا
ٓاب، اإلاضة الىُ 4 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ -2020-2016ابُت الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، الٗضص 2020الؿىت الدكَغ

ش 120 ّ.7698، م: 2020صظىبر  29، بخاٍع
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  5 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ْعة الاؾخصىاثُت، الٗضص -2020-2016الجٍغ ُٗت الخامؿت: الض الؿىت الدكَغ

ش 125 8099ّمغظ٘ ؾاب٤، م: ، 2021ماعؽ  17، بخاٍع
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ْالخٗلُم، م٘ الؿِغ ٖلى اهسغاٍ ؤ٢ٔٓ  ْبياٞت لظل٪ ًخٗحن بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت زٓنهت ٢ُاعي الصخت 

ت(، ألام ْالجاٍَؼ ٓصة  ْازخالِٞا )الج ْججىب حٗضص ألاهٓمت  ْلت مً ؤظل يمان الاوسجام بحن َظًً ال٣ُاٖحن  غ الظي للض

ٍٓت للصخت  ٧ْاالث ظِ ؼ الخماؾ٪ الاظخماعي، باإلياٞت بلى بخضار  ْحٍٗؼ اٍ الؿا٦ىت  ًجٗلّ ٖىهغا ؤؾاؾُا في جد٤ُ٣ ٞع

ٓظُّ الؿُاؾت  ٧ٓاالث في ج ْجخمشل اإلاِام الغثِؿُت لِظٍ ال ْػاعة الصخت،  ٓمُت مؿخ٣لت جدذ ْناًت  بٓنِٟا َُئاث ٖم

ٍٓت في اإلاجا٫ الهخي مً زال٫ جىُٓم ّٖغ ْجضبحر الجِ ْجُٟٗل ال٣ُٓت الصخُت  ٢ٓاثُت  ْجىُٟظ ؤلاظغاءاث ال ى الٗالظاث 

ْاإلااؾؿاث الاؾدكٟاثُت اؾخ٣اللُت خ٣ُ٣ُت للخضبحر ٖلى الهُٗض الُبي  ٍٓت للصخت  ٧ٓاالث الجِ ٍٓل ال ْجس ألاػماث الصخُت 

ؼ ٢ضعتها في مجا٫ الخضبحر ْالبكغي م٘ الخغم ٖلى حٍٗؼ ْاإلاالي  ّ. 1ْؤلاصاعي 

 ُت: اغخماص الخدُى الغنمي لالؾخجابت لألػماث الاحخماغُتالكهغة الشاه

ُٓٞض ت زال٫ ؤػمت "٧ ٓظُا الغ٢مُت َٟغة ملخْٓ ٓل ٓمُت 19-قِض اؾخسضام الخ٨ى " ٖلى مؿخٔٓ ؾحر ؤلاصاعة الٗم

ْالتي ٢ام بًِٗا بةظغاء حُٛحراث ٦بحرة مً زال الث الخانت،  ٦ْظل٪ ٖلى مؿخٔٓ اإلا٣ا ْاإلاغج٣ٟحن،  ٫ ْٖاصاث اإلاؿتهل٨حن 

ْجبجي الٗمل ًٖ بٗض ت  ٓاعص البكٍغ ْجضبحر اإلا ْالترٍْج  ٓظُا الغ٢مُت في ٖملُت ؤلاهخاط  ٓل ْالظي ٌٗض مً بحن 2بصزا٫ الخ٨ى  ،

ُٓٞض ْجحرة ع٢مىت ٖضص مً -ْعب ياعة هاٞٗت -" 19-اإلا٩اؾب اإلاِمت التي جد٣٣ذ في ػمً مدىت "٧  ٘ ، خُض قِضها حؿَغ

ذ ُّٞ الٗض ٢ْذ ٖٞغ ٓمُت في  ٓعف الغ٢مي، ٣ٞض ٞغيذ الٓيُٗت الخضماث الٗم ًض مً الض٫ْ جإزغا ٦بحرا في اٖخماص َظا ال

ُٓٞض ٓباثُت اإلاغجبُت بجاخت "٧ ْالجامٗاث التي ايُغث 19-ال ْاإلاضاعؽ  الث  ْاإلا٣ا ْالُِئاث  " هٟؿِا ٖلى ٦شحر مً اإلااؾؿاث 

ّ.3بلى اللجٓء للٓؾاثل الغ٢مُت لًمان ؤوكُتها ًٖ بٗض

ٍٓغ ٨َْظا م٨ىذ َظٍ الجاثدت ال ْجُ ٍٓت لغ٢مىت الٗملُت الخٗلُمُت  م جضاُٖاتها الؿلبُت مً بُٖاء صٞٗت ٢ ٓباثُت ٚع

ٓعي ْجحرة جد٤ُ٣ َضٝ الخٗلُم ًٖ بٗض باٖخباٍع م٨مال للخٗلُم الخً  ٘ ٓ ما ؾُدُذ حؿَغ َْ ، خُض 4ججغبت الخٗلُم ًٖ بٗض، 

ْاإلا ٓعة الجماُٖت للمضعؽ  ْجدؿحن اله ْؤزمغ صًىامُت صازلُت ظضًضة بمسخل٠ ؤؾِم الخٗلُم ًٖ بٗض في بٖاصة بىاء  ضعؾت 

ٕٓ مً الخٗلُم  ٓجي وؿبت الاعجُاح الٗامت لِظا الى ، ٦ما 5مً َٝغ الخالمُظ %78اإلااؾؿاث، ٣ٞض بلٛذ ٖلى اإلاؿخٔٓ البُضاٚ

ؼ الاهخ٣ا٫ بلى ع٢مىت البرامج الضعاؾُت، ألامغ الظي ًبرػ ؤَمُت الغ٢مىت في مجا٫ ال خٗلُم في ْل م٨ً الخٗلُم ًٖ بٗض مً حٍٗؼ

ُٓٞض ٍٓت إلصعاط الخ٣ىُاث الجضًضة  19-ظاثدت ٧ ٓص صٞٗت ٢ ْؤُٖذ َظٍ الجِ ت زضماث ٢ُإ الخٗلُم،  ْفي يمان اؾخمغاٍع

ْعاٞٗت للخٗلُم ًٖ بٗض ّ. 6في الٗملُت الخٗلُمُت ٦ضاٖم 

ّٓ ل ؾُاؾت الضٖم الاظخماعي مً زال٫ اؾخٗما٫ الخ٨ى ٫ٓ الغ٢مي في ججًز لٓظُاث ْبياٞت بلى طل٪ ؾاَم الخد

٫ٓ ٖلى اإلاؿاٖضاث  ْبخضار مىهاث بل٨ترْهُت للدسجُل ٢هض الخه الخضًشت الؾخد٣ا١ ْنٝغ اإلاؼاًا الاظخماُٖت 

ٓاَىحن،  ْجحرة جى٣ل اإلا ْالخض مً  ٍ الخباٖض الجؿضي  ْطل٪ جد٣ُ٣ا لكْغ ْاؾخٗما٫ الِاج٠ الى٣ا٫ للدسجُل،  الاظخماُٖت 

                                                           
ُٓٞض 1 ْها "٧ ٓع ْالبُئي خ٫ٓ "الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧ غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ْالؿبل 19-ج٣ٍغ  ،"

ْػَا، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.89اإلام٨ىت لخجا
ْالبُئي خ٫ٓ "الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصً 2 غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ُٓٞضج٣ٍغ ْها "٧ ٓع ْالؿبل 19-ت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧  ،"

ْػَا، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.19اإلام٨ىت لخجا
ْؤبٗاصَا" 3 ْالؿُاؾُت  ٓهُت ْالا٢خهاصًت  ٓاعت الصخُت، "الخضابحر ال٣اه ، مال٠ ظماعي ناصع ًٖ مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث ْألابدار خ٫ٓ "خالت الُ

بت، ؤ٧اصًغ، ن٠ُ ٖام  ّ.13، م: 2020مُبٗت ٢َغ
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  4 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ 2021-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، الٗضص 2020، الؿىت الدكَغ

ش 122 ّ.7637، م: 2021ًىاًغ  14، بخاٍع
ُٗت  5 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ش 97، الٗضص 2021-2020الجٍغ ٓبغ  26،  بخاٍع ّ.8003، م: 2020ؤ٦خ
ُٓٞض 6 ٓمت، "ؾىت مً جضبحر ظاثدت "٧ غ ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ّ.73، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2021"، ًىاًغ 19-ج٣ٍغ
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ا٫ ع٢مُا ٖلى نُٗض نىض١ْ الًمان الاظخماعي مً زال٫ ٞخذ اإلاجا٫ ًٞال ًٖ طل٪ صٞٗذ َظٍ ألاػمت الصخُت بلى الاقخٛ

ٓابت ال٨ترْهُت  ٠ُ الغ٢مىت ٖلى نُٗض الخل٣ُذ بةخضار ب ٠٢ٓ ًٖ الٗمل ما٢خا، ٦ما جم جْٓ ذ الال٨ترْوي بالخ إلًضإ الخهٍغ

ُٓٞض ّ.1"19-مسههت لخملت الخُُٗم يض "٧

ُٓٞض ٓمت، بل باث  ٣ًخهّغ 19-ْبظل٪ لم ٌٗض ٢ُإ الاجهاالث في ػمً ٧ ْالبدض ًٖ اإلاٗل ٓانل الخ٣لُضي  ٖلى الخ

ْالكغ٧اث لًمان  ٓماث  ْالخ٩ ْالخُب٣ُاث الغ٢مُت مً ٢بل ألاٞغاص  ٍٓاث  ْاإلادخ ٓص ال٣ٟغي الؾخسضام البُاهاث  ك٩ل الٗم ٌُ

٫ْ الٗالم ال١ ال٩امل في مٗٓم ص ت اليكاٍ الا٢خهاصي ْالاظخماعي في ْل الخباٖض الاظخماعي ْؤلٚا ٨َْظا ٢اصث ، 2اؾخمغاٍع

ْؤزبدذ ؤػمت  خماص ٖلى الغ٢مىت لدؿُحر ال٣ُاٖاث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  الجاثدت بلى ب٢ىإ الض٫ْ بالخاظت اإلالخت بلى الٖا

ُٓٞض ٓظُا الغ٢مُت19-ٞحرْؽ "٧ ٓل ْع الخُٓي الظي جاصًّ الخ٨ى ٢ٓت الض ٓلٓظُا حؿحر ظىبا بلى 3" ٚحر اإلاؿب ٓ ما ظٗل الخ٨ى َْ  ،

ٓاثذ الؼمىُت.ظىب م٘ الؿُاؾت الّا ّظخماُٖت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باالؾخجابت الٟٗالت للج

 اإلاُلب الشاوي: جهُُم الؿُاؾاث الاحخماغُت اإلاىحهت للخسكُل مً آزاع الجاةدت الىباةُت   

ُٓٞض ْظت، 19-مغث ؾىت ٖلى اظخُاح ٞحرْؽ "٧ ْجدضًاث مؼص ْجضاُٖاث  ّٟ مً تهضًضاث ظضًضة 
ّ
ْما زل " للٗالم 

ٗت مً زال٫ زُغ جٟصخي الٟح ٓاظِت آلازاع الاظخماُٖت، ألامغ الظي ٢اص اإلاٛغب ٦باقي الض٫ْ بلى الاؾخجابت الؿَغ ْم رْؽ 

ٓ ما ًٟغى  َْ ْبغامج الخماًت الاظخماُٖت،  ْمالءمت الؿُاؾاث الاظخماُٖت ٖبر بَال١ الٗضًض مً الخضابحر الاؾدبا٢ُت  ج٠ُُ٨ 

ٓاظِت جضا ُٓٞضج٣ُُم ٞٗالُت َظٍ الؿُاؾاث الاظخماُٖت إلا ؽ مً جضاُٖاث 19-ُٖاث "٧ ْاؾخسالم الضْع " )ال٣ٟغة ألا٫ْ(، 

٫ٓ )ال٣ٟغة الشاهُت(. ْاؾخضامت الخل ّألاػمت الصخُت 

 "19-الكهغة ألاولى: قػالُت الؿُاؾت الاحخماغُت إلاىاحهت جضاغُاث "يىقُض

ُٓٞض ٓاظِت جضاُٖاث ٞحرْؽ "٧ ٓمت اإلاٛغبُت إلا ٓاءٍ، ج٣خطخي 19-بن الؿُاؾاث الاظخماُٖت التي اجسظتها الخ٩ ْاخخ  "

ْظحهت حؿمذ بخ٣ُُم ألازغ الٟٗلي  ْطل٪ اهُال٢ا مً ماقغاث  ْاو٩ٗاؾاتها الاظخماُٖت،  بزًاِٖا للخ٣ُُم ل٣ُاؽ آزاع هخاثجِا 

ٓظِت خؿب  ْالبرامج الاظخماُٖت اإلا ٓص بلى ج٣ضًغ ٞٗالُت الخضابحر الاؾدبا٢ُت  ٓمُت، بما ٣ً ْالخ٣ُ٣ي لخضزالث الؿلُاث الٗم

ٍٓاث ْل ْج٣ضًغ جإزحراتها ٖلى  ألا ت مضٔ الاهجاػاث اإلاد٣٣ت للخس٠ُٟ مً آزاع الجاثدت  ْمٗٞغ التي ٞغيتها اإلاغخلت الاؾخصىاثُت، 

ُٓٞض ٓبت ٦ُٟلت بالخهضي لخضاُٖاث "٧ ْؤظ  ٫ٓ ا لخل ٓٞحَر ْج ّ".19-الٟئاث الاظخماُٖت 

ْالبرامج اإلاخسظة ٧ان لِا آزا اع بلى ؤن الخضابحر  ِٓغ الىخاثج في َظا ؤلَا
ُ
ع مباقغة ٖلى الٟئاث اإلاؿخُٟضة، الؾُما ْج

ُٓٞض لضٖم مسخل٠ الٟئاث اإلاخًغعة  19-اإلاخٗل٣ت باإلاؿاٖضاث الاظخماُٖت، خُض زههذ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت مً نىض١ْ ٧

ٓاعت  ِٞا اإلاِٗكُت مً جضاُٖاث جضابحر خالت الُ ْغ ٓتها الكغاثُت ْْ مً جضاُٖاث الجاثدت، زهٓنا الٟئاث التي جًغعث ٢

٢ْاٖضة البُاهاث الخانت بىٓام الخُُٛت الصخُت "عامُض"،  الصخُت، ْالظي اؾدىض جدضًضٍ ٖلى سجالث الًمان الاظخماعي 

ُٓٞض ٓباث في 19-٦ما وكحر في َظا الهضص بلى ؤن ٖضصا مً اليؿاء اإلاُٟٗاث بالضٖم الاظخماعي مً نىض١ْ "٧ ْاظِتهً نٗ  "

ًِٞ )مؿُغة الُال١، وؿاء في مغخلت اهٟها٫ ٚحر مهغح بّ،  الاؾخٟاصة بك٩ل مباقغ مً َظا الضٖم، بما بؿبب ح٣ٗض ْْغ

٫ٓ اليؿاء ٖلى  ٓن خه ٓماث...( ؤْ بؿبب ألامُت ؤْ ألامُت الغ٢مُت، ؤْ خُىما ٩ً ٫ٓ ٖلى اإلاٗل وؿاء ٚحر ٢اصعاث ٖلى الخه

                                                           
ُٓٞض 1 ٓمت، "ؾىت مً جضبحر ظاثدت "٧ غ ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ّ.72، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2021"، ًىاًغ 19-ج٣ٍغ
ٓان: "الخد٫ٓ  2 غ البى٪ الضْلي بٗى ش ج٣ٍغ ٣ُا"، بخاٍع ْها: صعاؾت خالت لبلضان الكغ١ ألاْؾِ ْقما٫ بٍٞغ ٓع ٓػ  29الغ٢مي في ػمً ٧ ٓلُ ً2020 ،

ٓع  ٢ٓ٘ الغؾمي الال٨ترْوي: ميك ّ. www.blogs.worldbanki.orgباإلا
ْها )  3 ٓع ٓلٓظُا ْظاثدت ٞحرْؽ ٧ ٓلحن ظاْ، "الخ٨ى َCOVID-19  بصاعة ألاػمت"، مجلت :) (ITU New Magazin) 1، م: 2020، ماعؽ.ّ

http://www.blogs.worldbanki.org/
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اظًِ حن بإْػ ٓاظّ جدضًاث خ٣ُ٣ُت للخٟاّ ٖلى الاهًباٍ للدجغ 1الضٖم َع َْٓ ما ظٗل َظٍ الٟئاث ج الهخي في ْل ، 

٫ٓ ٖلى اإلاؿاٖضاث اإلاالُت. ٓباث الخه ّنٗ

ْمٗالجتها بما ًيبغي مً  سجل ؤن لجىت ال٣ُٓت الا٢خهاصًت خغنذ ٖلى صعاؾت مسخل٠ الك٩اًاث  ٌُ ْباإلا٣ابل 

٢ْض َمذ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت التي جم ج٣ضًمِا للٗاملحن في ال٣ُإ ٚحر اإلا٩ُِل خ ٓع جٓنلِا بها،  ْطل٪ ٞ ْالٟٗالُت  ت  ٓالي الؿٖغ

ٓاَىحن 70% ٍٓت ال٣ضعة الكغاثُت لٟئت ٍٖغًت مً اإلا ْج٣ ، 2مً ألاؾغ اإلاٛغبُت، مما ؾاَم في الخٟاّ ٖلى مىانب الكٛل 

ْاخضة مً ٧ل زمـ ؤؾغ جل٣ذ  ْبُت الؿامُت للخسُُِ بلى ؤن ؤؾغة  غ اإلاىض ْلت %19 خُض ٌكحر ج٣ٍغ مؿاٖضاث مً الض

ٌٍٓ ًٖ ٣ٞضان الٗمل:  في بَاع بغهامج مؿاٖضة ألاظغاء بال٣ُإ RAMED ْ 6%ؿاٖضة الُبُت في بَاع هٓام اإلا  %13للخٗ

جي للًمان الاظخماعي  حن في الهىض١ْ الَٓ غ ؤن CNSSاإلاىٓم )اإلاىسَغ ْؤ٦ض َظا الخ٣ٍغ ْاخضا  49%(،  مً ؤعباب ألاؾغ )ؤن 

٠ُ٢ٓ وكاَّ،  ٓا  %40ٖلى ألا٢ل مً بحن ؤٞغاصَا اليكُُحن اإلاكخٛلحن( ٢ض ايُغ بلى ج ٓمت مجهم جل٣ مؿاٖضة مً َٝغ الخ٩

ْ مً َٝغ اإلاكٛل ّ.3ؤ

ْبُت الؿامُت للخسُُِ بلى ؤن  غ اإلاىض ٓباث في  %60 ٦ما ؤقاع ج٣ٍغ ٓاظّ نٗ َض ؤخض ؤٞغاصَا ٖملّ ج
َ
٣

َ
مً ألاؾغ التي ٞ

٢ْض ؤ٦ضث  ٓمُت،  ٫ٓ ٖلى اإلاؿاٖضاث الٗم ْل٨جها لم حؿخٟض بٗض،) %59 الخه بالٓؾِ  %54,5مً بُجها، ؤجها مسجلت 

ٕٓ ألاؾغ اإلاٛغبُت، جبلٜ َظٍ اليؿب  %68الخًغي ْ ْباإلا٣اعهت م٘ مجم ي(،  جي ) %21بالٓؾِ ال٣ْغ  %19 ٖلى الهُٗض الَٓ

ي %26 بالٓؾِ الخًغي ْ (، ألامغ الظي ًُغح ٖضم ص٢ت البُاهاث اإلاغجبُت بالضٖم، ٞاإلاالخٔ ُٚاب مىهجُت 4بالٓؾِ ال٣ْغ

٫ٓ الخاظُاث ْخ ٫ٓ الؿ٩ان  ٓاَىحن زهٓنا في اإلاىا٤َ الجبلُت  قاملت لجم٘ بُاهاث خ٣ُ٣ُت خ ْالٓي٘ اإلاِٗصخي للم اإلااصًت 

ْٖلى نُٗض ال٣ُاٖاث ٚحر اإلا٩ُِلت ٓامل اإلاضن  ٍت ْفي َ ُٓٞض5ْال٣ْغ ٓ ما ظٗل ججغبت جضبحر مغاخل ؤػمت "٧ َْ "، جشبذ 19-، 

ْبهه ْهجاٖت  ٓػَ٘ الضٖم ٖلى اإلاؿخد٣حن ب٩ل ٞٗالُت  ٓص مغظُٗت ع٢مُت لخ ْظ ٓػَ٘، الؾُما ؤن اظخماُٖا الخاظت بلى  اٝ في الخ

ْ  900ألامغ ًخٗل٤ ب  ٓن ؤؾغة ٖاملت في ال٣ُإ ٚحر اإلا٩ُِل ) 5,5ؤل٠ ؤظحر مهغح بّ في الًمان الاظخماعي  مجها  %45ملُ

ْجّخ٩ل ٖلى  ٓعص عػ٢ِا  ٧ْلِا ٣ٞضث م ٓصاء ال همل٪ مُُٗاث ٖجها،  ٍْت عماصًت بلى ؾ ٓظض في ػا ي( وؿبت مجهم ج بالٗالم ال٣ْغ

ْلتبٖاهاث مً  ّ.6الض

ْالبرامج الاظخماُٖت  ٓا٤ٞ الؿُاؾاث  شحر مؿإلت ج
ُ
ِا جضبحر ٖملُاث اإلاؿاٖضاث اإلاالُت ج بن َظٍ آلازاع الجاهبُت التي ٖٞغ

ٍْخٗل٤ ألامغ بمإؾؿت نىض١ْ جضبحر ظاثدت  ْج٨َغـ آلُاث صاثمت للمؿاٖضاث الاظخماُٖت،  م٘ مباصت الٗضالت الاظخماُٖت 

                                                           
ُٓٞض 1 ْها "٧ ٓع ْالبُئي خ٫ٓ "الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧ غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ْالؿبل 19-ج٣ٍغ  "

ْػَا"، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.69اإلام٨ىت لخجا
ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة م  2 ٓاب، اإلاضة الىُابُت الجٍغ الث مجلـ الى ل -2020-2016ضا ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 115، الٗضص 2020الؿىت الدكَغ

ش  ٓػ  24بخاٍع ٓلُ ّ.7141، م: 2020ً
ْالىٟسخي لؤلؾغ"،  3 ْها ٖلى الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ٓع ٫ٓ "جإزحر ٞحرْؽ ٧ ْبُت الؿامُت للخسُُِ خ غ ناصع ًٖ اإلاىض ، مغظ٘ 2020ج٣ٍغ

ّ.14ب٤، م: ؾا
ْالىٟسخي لؤلؾغ"،  4 ْها ٖلى الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ٓع ْبُت الؿامُت للخسُُِ خ٫ٓ "جإزحر ٞحرْؽ ٧ غ ناصع ًٖ اإلاىض ، اإلاغظ٘ 2020ج٣ٍغ

ّ.14هٟؿّ، م: 
ُٗت  5 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ش 95ص ، الٗض2020: ص ٚكذ  20، بخاٍع

ّ.7887، م: 2020
ُٗت  6 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ش 95، الٗضص 2020: ص ٚكذ  20، بخاٍع

ّ.7867، م: 2020
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ُٓٞض َٓ٘ " ْيمان اؾخضامخّ ٖب19-"٧ ْالٗمل ٖلى جى جي للضٖم الاظخماعي جدذ ؤلاقغاٝ اإلال٩ي  ٍٓلّ بلى نىض١ْ َْ ر جد

ُٓٞض ٍٓلّ، الؾُما ؤن اإلاٛغب ٢ض ؤزبذ الجضاعة في بصاعة اإلالٟاث الاظخماُٖت زال٫ ظاثدت "٧ ّ".19-مهاصع جم

ي لضاثغة اإلاٛغب الٗغبي في َْظا الىجاح اإلاٛغبي في جضبحر ألاػمت الاظخماُٖت ٖبر ٖىّ ظِؿ٩ٓ َىدكُل اإلاضًغ ؤلا٢لُم

ْاخخُاظا مً  ٗت إلاؿاٖضة الكغاثذ ألا٦ثر َكاقت  ٓلّ بإن: "اإلاٛغب ٢ض اؾخجاب اؾخجابت خاؾمت ْؾَغ ْلي ب٣ البى٪ الض

ٓمخّ للخماًت الاظخماُٖت التي هٟسغ  ْزحرة ؤلانالخاث الغامُت بلى جضُٖم مىٓ  ٘ َْٗمل آلان لدؿَغ ْها  ٓع الؿ٩ان زال٫ ظاثدت ٧

ْاؾٗت  هدً في البى٪ ٓمت  ٦ْظل٪ في زُخّ لبىاء مىٓ ٓاظِخّ للجاثدت،  ٕ اإلاٛغب في م َْؿاهض مكْغ ْلي بمؿاهضتها  الض

ٍٓت مً قب٩اث ألامً الاظخماعي للٟئاث الِكت مً الؿ٩ان" ْخُ ْا٢٘ الؿلم 1ْٞٗالُت  ْهي بالٟٗل مُُٗاث ًض٫ ٖلحها    ،

ٓا ٓمي للخٟاّ ٖلى الخ ْالخٓظّ الخ٩ ُٓٞض  ْحٗم٤ُ ؤلانالخاث الاظخماُٖت.الاظخماعي زال٫ ظاثدت ٧ ّػن الاظخماعي 

ُٓٞض ْزٌٟ مٗض٫ البُالت في ْل ظاثدت "٧ "، ٞيكحر بلى ؤن اإلاٛغب 19-ؤما ٖلى نُٗض بوٗاف ؾ١ٓ الكٛل 

ْالتي ؤُٖذ هخاثج %96 اؾترظ٘ ؤ٦ثر مً  ْطل٪ بًٟل الازخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت  مً مىانب الكٛل في ٢ُإ الهىاٖت، 

ٓن اإلاالُت ، باإلياٞت بل2بًجابُت ٓهُت، خُض ؤٖٟى ٢اه ٟاءاث ال٣اه بت ٖلى الضزل  2021ى ؾُاؾت الخدٟحز ٖبر ؤلٖا مً الًٍغ

م ًٖ  24إلاضة  ٖٓت لؤلشخام الظًً ج٣ل ؤٖماَع اجب اإلاضٞ ٓن ٣ٖض  35قِغا الْغ ُت ؤن ٩ً ُِٟم أل٫ْ مغة قٍغ ٖاما ٖىض جْٓ

ّ.3الٗمل الخام بهم مبرما إلاضة ٚحر مدضصة

ُ 19-م الضعوؽ مً جضاغُاث أػمت قيروؽ "يىقُضالكهغة الشاهُت: اؾخسال   " واؾخضامت الحلى

ُٓٞض ِٟا ٞحرْؽ "٧
ّ
ٓص ما ًيبإ با٢تراب جهاًت ألاػمت الصخُت التي زل ْظ م ٖضم  ٓا٢٘ ال ًمى٘ مً 19-ٚع "، بال ؤن َظا ال

ْعؾم مالمذ ما بٗض ألّا ٓباثُت  ؽ مً جضاُٖاث َظٍ الجاثدت ال ْاؾخسالم الضْع ٓم ٖلى اؾخضامت الخُل٘ بلى اإلاؿخ٣بل  ػمت ج٣

َْٓ ما ًٟغى ؤن هخٗلم مً ألاػمت الصخُت ْالاهخ٣ا٫ الؿلـ بلى  َٓاث ممازلت مؿخ٣بال،  ْطل٪ لخٟاصي ؾِىاٍع  ،٫ٓ الخل

ٍْدبحن باإلالمٓؽ مً زال٫ الؿُاؾاث  ْصاٖمت ألَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت،  مجخم٘ ظضًض مؿخضام ًيبجي ٖلى ؤهٓمت ظضًضة 

ْج٣ضًم التي َب٣تها مسخل٠ الض٫ْ  ْلت هي اإلاخضزل الغثِسخي في خماًت الا٢خهاصاث  ٓباثُت، ؤن الض للخض مً جٟصخي الجاثدت ال

ٓماث حٗمل ٖلى  ٓ ظٗل الخ٩ اع مً زال٫ الاججاٍ هد ؽ في َظا ؤلَا الخماًت الاظخماُٖت، ألامغ الظي ًدخم ؤن وؿخسلو الضْع

ْجٟاصًا اليُغاباث اظخماُٖت. بىاء ؤهٓمت خماًت اظخماُٖت قاملت، خٟاْا ٖلى الخ١ٓ٣ الاظخماُٖت ّْالا٢خهاصًت 

ٓباثُت زانت في اإلاجا٫ الاظخماعي،  ٓا٢و التي ٦كٟذ ٖجها الجاثدت  ال بن ملخاخُت َظا الُغح ًجض ؤؾاؾّ في الى

غ بى٪ اإلاٛغب بلى 4ْمً بُجها حجم ال٣ُإ ٚحر اإلا٩ُِل ْي٠ٗ قب٩اث الخماًت الاظخماُٖت ْٓن خؿب ج٣ٍغ ْبظل٪ ٞةهىا مضٖ  ،

ٓاًَ ال٠ًٗ التي ؤبغػتها )الخهام في الىٓام الهخي بلى اؾخساّل ؽ مً َظٍ ألاػمت الصخُت للخهضي إلا م ظمُ٘ الضْع

َُْمىت  َْكاقت اليؿُج ؤلاهخاجي  ْالدجم ال٨بحر لل٣ُإ ٚحر اإلا٩ُِل  دت ٦بحرة مً الؿا٦ىت  ْالِكاقت الا٢خهاصًت لكٍغ

ٓاظِت جضاُٖاتها ٖلى اإلاضٔ البٗ ٦ْظا م غ اإلاجلـ الا٢خهاصي 5ُضالخٗامل الى٣ضي...(،  ٓاهب ؤ٦ض ٖلى ؤَمُتها ج٣ٍغ ْهي ظ  ،

                                                           
ٓمت الخماًت الاظخماُٖ 1 ٓان: "البى٪ الضْلي ٌؿاهض مىٓ ْبنالخِا في اإلاٛغب"، بُان ناصع ًٖ البى٪ الضْلي بٗى ٢ٓ٘ 2020صٌؿمبر  3ت  ٓع باإلا ، ميك

ّ. www.albankaldanli.orgالغؾمي للبى٪ الضْلي: 
ٓاب، اإلاضة الىُابُت  2 الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا 2021ّٓ-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، الٗضص 2020بغ ، الؿىت الدكَغ

ش 120 ّ. 7637، م: 2020صظىبر  29، بخاٍع
ُٓٞض  3 ٓان: "ؾىت مً جضبحر ظاثدت ٧ ٓمت جدذ ٖى غ ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ّ.75، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2021"، ًىاًغ 19-ج٣ٍغ
ُٗت   4 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ 2021-2020الجٍغ ْعة ؤ٦خ ش 101، الٗضص 2020: ص  01، بخاٍع

ّ.8387، م: 2020صٌؿمبر 
ُٓٞض 5 ٓاظِت ؤػمت ٧ غ ناصع ًٖ بى٪ اإلاٛغب خ٫ٓ "جضابحر بى٪ اإلاٛغب إلا ش 19-ج٣ٍغ ٓهبر  24"، بخاٍع ّ.41، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2020ه

http://www.albankaldanli.org/
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ْالتي حك٩ل ظمُِٗا ججاعب ًجب  ْاإلاجخمعي  ْالخىُٓم الاظخماعي  ْالخ٩امت  ْالبُئي خُض اٖخبر ؤن الؿُاؾاث  ْالاظخماعي 

ٓاظِت جدضًا ٫ٓ ال٨ُٟلت بم ْالخل ؽ اإلاُٟضة مجها لبالصها مً ؤظل جدؿحن ؤلاظاباث اإلام٨ىت  ث ألاػمت الخالُت اؾخسالم الضْع

ّ.1ْاإلاؿخ٣بلُت

غ "ؾىت مً جضبحر  ؽ مً الجاثدت، ٦خ٣ٍغ ٖٓاجُت ٢اٖضة اؾخلِام الؾخسالم الضْع غ اإلآي ٨َْظا ق٩لذ الخ٣اٍع

ُٓٞض ْالظي ؤ٦ض مً زاللّ ٖلى ؤن الىجاخاث الجماُٖت التي جد٣٣ذ ؤ٦بر 19-ظاثدت ٧ ٓمت اإلاٛغبُت  " الهاصع ًٖ عثِـ الخ٩

ؽ، ب٨شحر مً بٌٗ خاالث اله ٓمت مً مسخل٠ َظٍ اإلادُاث ال٨شحر مً الضْع ٢ْض اؾخسلهذ الخ٩ ْ ؤلازٟا٢اث،  ٓباث ؤ ٗ

 ٘٢ٓ ٓاظِت الُاب٘ ٚحر اإلاخ ٓمي ٖلى اؾخسالم الٗبر إلا ْحٗمل بك٩ل ً  ،ً ٍٓغ اإلاؿخمٍغ ْالخُ ٓمت مامىت بمبضؤ الخدؿحن  ٞالخ٩

ّ.2للجاثدت

ؿدشمغ َ
ُ
ْلت في جضبحر الجاثدت ًٟغى ؤن ح ٓع ال٣ٓي للض ْلت بن الخً ا ٦ض ْاَع ظٍ الخى٨ت التي ؤباهذ ٖجها لدؿترظ٘ ؤص

ٓٞحر ألامً  ْج ْاإلاالي  جي م٩ُِل مبجي ٖلى ؤؾـ جًمً ٢ضعا مً الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي  ْبىاء ا٢خهاص َْ اًت الاظخماُٖت  للٖغ

ْال٣ُاٖاث الاظخماُٖ ٓمي في البدض الٗلمي  ٘ مً الاؾدشماع الٗم ْالٞغ ْب٢غاع خ١ٓ٣ الٗما٫  ْالبُئي  ت ْفي م٣ضمتها الٛظاجي 

ْالصخت ٓماث ؤن ال جيسخى الخضاٞ٘ الٗالمي الُاجـ إلاٗضاث الخماًت الاظخماُٖت الصخهُت 3الخٗلُم  َْىا ًخٗحن ٖلى الخ٩  ،

ٓاص الٛظاثُت في الخاعط، ألامغ  ْٞغيذ الخٓغ ٖلى بُ٘ بٌٗ اإلا ٍْت  ٓاػم الُبُت، خُض ٢ُضث بٌٗ الض٫ْ جهضًغ ألاص ْالل

ٓظاث ألاؾاؾُت ْؤلامضاصاث الظي ًدخم ٖلى الٗضًض مً ال ٓ يمان الا٦خٟاء الظاحي مً اإلاىخ ض٫ْ اؾدُٗاب الضعؽ ْالاججاٍ هد

ّالُبُت.

ؼ الخماًت  ٓماث لخٍٗؼ ٓباثُت الخالُت ؤن اإلابالٜ التي جسههِا الخ٩ ؽ اإلاؿخٟاصة ؤًًا مً َظٍ ألاػمت ال ْمً الضْع

ٓمي الظي مً قإهّ حٍٗؼ ْظّ ؤلاهٟا١ الٗم ْصٞ٘ عجلت الا٢خهاص ْيمان الخُاة الاظخماُٖت هي مً ؤَم ؤ ؼ مخاهت الا٢خهاص 

ٍٓٞغ مً ٞغم ٖمل الث٣ت  ْالٗاملحن لخؿابهم، ٞم٣ُاؽ هجاح ؤي ا٢خهاص ًغجبِ بما ً  ٘ ْؤصخاب اإلاكاَع مت للٗاملحن  ال٨ٍغ

ط مً َظ ٫ٓ ؤن لضًىا ٞغنت للخْغ ْمً  َظا اإلاىُل٤ ًم٨ً ال٣ ٓاَىُّ،  ْخماًت أل٦بر ٢ضع مم٨ً مً م مت  ٍ ألاػمت ْخُاة ٦ٍغ

ٍٓغ الؿُاؾاث الاظخماُٖت. ٓة مً زال٫ جُ ٢ْ ْمىاٖت  ّالصخُت ؤ٦ثر جماؾ٩ا 

لخ٤ زؿاثغ ؤ٦بر 
ُ
ْخضًشا ٚالبا ما ج ْبئت ٢ضًما  ْظاَت َظٍ الضعؽ الاظخماعي في ْل الا٢خىإ الٗالمي بإن ألا ْجبرػ 

ٓا م، لظل٪ مً اإلاِم للٛاًت ٖىض الخهضي للج ُٓٞضبالكغاثذ الًُٟٗت مً الؿ٩ان صْن ٚحَر " الخإ٦ض 19-ثذ مشل ظاثدت "٧

ُٖٓت مخٗضصة ال٣ُاٖاث لخلبُت اخخُاظاتها الخانت، ْفي  ْْي٘ جضابحر ه مً ٖضم اؾدبٗاص الٟئاث الًُٟٗت مً الاؾخجابت 

ٓٞحر الضٖم الىٟسخي  ٓاهب التي ٦شحرا ما ُتهمل مشل ج ْايعي الؿُاؾاث الاهدباٍ بهٟت زانت للج َظا الؿُا١ ًجب ٖلى 

ْال٣ٗلُتالاظخماعي ْزضم ّ.4اث الصخت الىٟؿُت 

ؽ اإلاؿخسلهت مً الجاثدت، ٞةهّ ًخٗحن بٖاصة ٩َُلت الىٓام الهخي، ٣ٞض ؤِْغث َظٍ ألاػمت  ُْْٖا بهظٍ الضْع

٦ْك٠ ٖلى ؤهّ زِ الضٞإ  ْبىِخّ ألاؾاؾُت  ْعٍ  ْؤَمُت ص عي الظي ؤصاٍ ٢ُإ الصخت  ْالًْغ ٓي  ْالخُ ٓعي  ْع اإلاد الض

                                                           
ْالبُئي خ٫ٓ "الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ 1 غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ُٓٞض ج٣ٍغ ْها "٧ ٓع ْالؿبل 19-٧  ،"

ْػَا"، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ّ.23اإلام٨ىت لخجا
ُٓٞض 2 ٓمت اإلاٛغبُت "ؾىت مً جضبحر ظاثدت ٧ غ ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ّ.19، مغظ٘ ؾاب٤، م: 2021"، ًىاًغ 19-ج٣ٍغ
ُٗت   3 ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ْعة ؤب2020-2019الجٍغ ل : ص ش 90، الٗضص 2020ٍغ ماي  11، بخاٍع

ّ.7438، م:2020
ٓص م٩اٞدت   4 ٓان: "خماًت ؤلاوؿان ْالا٢خهاص اؾخجاباث مخ٩املت ٖلى نُٗض الؿُاؾاث لجِ ٖٓت البى٪ الضْلي جدذ ٖى غ ناصع ًٖ مجم ج٣ٍغ

ْها اإلاؿخجض  ٓع ّ.25"، مغظ٘ ؾاب٤، م: (COVID-19) ٞحرْؽ ٧
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ٓ م َْ ْلت بإ٦ملِا،  ُٓٞضألا٫ْ للض ٣م الخمٍغًُت 19-ا قِض لّ الجمُ٘، خُض ؤِْغث ؤػمت "٧ " ال٣ضعاث ال٨بحرة لؤلَباء ْألَا

ْؤباهذ ًٖ اإلاٗاصن الخ٣ُ٣ُت للٗاملحن في الهٟٝٓ ألامامُت، ٞمً عخم  ْالٗاملحن في ال٣ُإ الهخي بك٩ل ٖام،  ْالخ٣ىُحن 

ٓلض ال٨ٟاءاث، ألامغ الظي ٌؿخضعي بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت ٓعة خ٣ُ٣ُت في  ألاػماث ج ْالخإؾِـ لش زٓنهت ٢ُإ الصخت 

٘ مً محزاهِخّ خؿب ما جىو ٖلُّ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت  ْالٞغ تراٝ بسهٓنُت ال٣ُإ  ٓمخىا الصخُت بضءا بااٖل مىٓ

ُاب اإلاؼمىت التي ٌٗاوي مجها ال٣ُإ ْمٗالجت ألٖا ٘ مً محزاهُت البدض الٗلمي  ّ.1ْالٞغ

ْالٗبر ٢ض ؤ٦ضتها  ؽ  ْما ًغجبِ بّ مً بن َظٍ الضْع ْالتي ازخبرث مضٔ ٢ضعة جدمل الىٓام الهخي  الجاثدت الؼمىُت 

ٓاعصها،  ْص الٟانلت بحن م ْؤ٦ضث للٗالم ؤهىا لً وؿخُُ٘ ؤن جهؼم َظا الٟحرْؽ ما لم ًؼِح الخض ْا٢خهاصي،  هٓام اظخماعي 

ؽ التي خهلىا ٖلحها بٗض ظِض ظُِض. ْهدباص٫ الضْع ّ 2ْما لم هخ٣اؾم الخ٣ىُت 

 ت:زاجم

ُٓٞض ضث جدضًاث ظضًضة ؤمام ٚالبُت الض٫ْ، ٞةن اإلاٛغب بًٟل ههجّ الؾدبا١ 19-بطا ٧اهذ ظاثدت "٧
ّ
ْل " ٢ض 

ْظٗل الخماًت الاظخماُٖت في َلُٗت اَخماماجّ ْفي نمُم   ٘
ّ
٢ٓ ْخؿً الخ ْجضزالجّ الاظخماُٖت ظّؿض الخبّهغ ْالاؾدكغاٝ 

ْالضًىامُت التي بغػث ٢ْلب الؿُاؾاث الاظخماُٖت في ؾُا١ مً ؤنٗب الؿُا٢ا ت في الٗهغ الغاًَ،  تها البكٍغ ث التي ٖٞغ

ْبخُاء الش٣ت بإبٗاصَا  لت  ٓاَىت اإلاؿْا ح اإلا ٓصة ْع ْالٗبر الاًجابُت، ٞٗ ؽ  ُت الاؾخصىاثُت جٓل خاٞلت بالضْع زال٫ َظٍ الٓٞغ

ْالخ٣ضم ًخٗحن الخٟاّ ٖلحها   ٓ ابِ الخًامً، ٧لِا ٢ُم للؿم ؼ ْع ْجشمُجها لبىاء اإلاؿخ٣بل اإلاخٗضصة، ًٞال ًٖ حٍٗؼ ْجَُٓضَا 

ٓطط الخىمٓي. ّْظٗلِا ؤؾاؽ الىم

ٖٓت مً الى٣اثو، ِٞظٍ البرامج الاظخماُٖت لم حُٛي بال ٞترة  م َظٍ اإلا٩اؾب اإلاد٣٣ت، ٞةن َىا٥ مجم ل٨ً ٚع

ْظّ خ٤، مما ً َْىا٥ ٞئاث اؾخٟاصث بضْن  برػ ْظحزة، ٦ما ؤن بٌٗ الٟئاث الِكت لم حؿخٟض مً الضٖم الاظخماعي 

ٓظُّ الضٖم  ْلت ؤن جىٓغ في ؤًٞل الؿبل لخ َْٓ ما ًٟغى ٖلى الض خت ٖلى اإلاؿخٔٓ ؤلاخهاجي الاظخماعي،  اإلاكا٧ل اإلاُْغ

الاظخماعي للٟئاث ْألاؾغ التي في خاظت ماؾت للمؿاٖضة الاظخماُٖت، باإلياٞت بلى جٓؾُ٘ هُا١ الخضماث الاظخماُٖت اإلاالثمت 

ْط ٓاعص مالُت بياُٞت.ْيمان اؾخٟاصة الٟئاث الِكت،  ّل٪ بغنض م

ُٓٞض ِٟا جٟصخي ٞحرْؽ "٧
ّ
ْهدُجت 19-ْمً آلازاع الاظخماُٖت التي زل اط،  ت بحن ألاْػ ٓص مكا٧ل في ألاْؾاٍ ألاؾٍغ ْظ  "

ْلت ؤن جخضزل بةخضار آلُاث لخ٣ضًم الضٖم  دخم ٖلى الض ًُ ْخاالث الُال١، مما  لظل٪ ُسجلذ الٗضًض مً خاالث الٗى٠ 

ٓٚغاُٞت الىٟسخي الاظخماعي ل ٓن الخماؾ٪ الاظخماعي ججىبا لآلزاع الؿلبُت لِظٍ الٓاَغة ٖلى البيُت الضًم اط ْألاؾغ له ؤلْػ

ٓاػن اإلاجخمٗاث. ّْج

ٓباثُت في حُُٗل الٗضًض مً ؤهماٍ الؿل٥ٓ اإلاجخمعي في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم،  ًٞال ًٖ طل٪ حؿببذ الجاثدت ال

ٓن مً اإلاُٟض الخٟاّ ٖلى بٌٗ الاججاَاث ا ٦ُٓت الجضًضة بٗض الجاثدت بطا ؤعصها بٖاصة البىاء بك٩ل ؤًٞل، ٣ٞض ٩ً لؿل

ْالبيُت الخدخُت الغ٢مُت  ٓن قب٩اث الاجهاالث  ٓظب ؤن ج٩ َْٓ ما ٌؿخ ٓماث  ٓظُا اإلاٗل ٓل ْزانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بخ٨ى

ٓاِٖا. ٓاثذ بجمُ٘ ؤه ْالج ٓاعر  ّمؿخٗضة بك٩ل ؤًٞل لل٩

                                                           
ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة م 1 ُٗت الجٍغ ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ل 2020-2019ضا ْعة ؤبٍغ ش 89، الٗضص 2020: ص ل  27، بخاٍع ؤبٍغ

ّ.8387، م: 2020
ٓم ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت خ٫ٓ ؤػمت 2 ْن للٗل ٓعاث مغ٦ؼ ابً زلض ْها"، ميك ٓع ٓم الؿُاؾُت: مغخلت ما بٗض ٧  الخجاوي ٖبض ال٣اصع خامض، "الٗل

ْاو٩ٗاؾاتها  ْها  ٓع ل ٧ ْلُت، ظامٗت ٢ُغ، ؤبٍغ ْالٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت  ْالٗل ّ.67، م: 2020ٖلى ٖلم الاظخمإ 
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ٓجىا ؤن هلٟذ الاهدباٍ بلى ؤن ظاث ُٓٞضال ًٟ ٓم 19-دت "٧ ٓع الٗام إلاِٟ اصة حك٨ُل الخه " ح٨ٗـ الخاظت اإلااؾت إٖل

ْبًالء الاَخمام الخام  ٓطط الخٗلُمي ال٣اثم خالُا  ٓ ما ٌؿخضعي بٖاصة حك٨ُل الىم َْ ٓاعت  الخٗلُم، زانت في ْل خالت الُ

ٍٓغ مىاهج حٗلُم مبخ٨غة حكمل مغاظٗت اإلا٣غعاث الضعاؾُت التي حٗخمض ألاؾال ُب الخ٣لُضًت، ْالاؾدشماع في البيُت بمؿإلت جُ

ْالٗمل ٖلى جغؾُش ز٣اٞت  ٓة الغ٢مُت ال٣اثمت في الخٗلُم  ٓماث ْؾض الٟج ٓظُا اإلاٗل ٓل الخدخُت ل٣ُإ الخٗلُم ٖلى مؿخٔٓ ج٨ى

ٓ ألامغ الظي ٢ض  َْ ٓاعص الخٗلُمُت  ٓصة اإلا ْمً قإن ؤلاحجام ًٖ طل٪ ؤن ًمـ بج ٓن الخٗلُم زاعط بِئاث الخٗلُم ال٣ضًمت،  ٩ً

ّلّ بالٜ ألازغ ٖلى مؿاعاث الخىمُت مؿخ٣بال. 

ْاعصا  ْالخدضًاث ًٓل  ٓح الاظخماعي ٖلى نُٗض الخجغبت اإلاٛغبُت في ْل َظٍ الؿُا٢اث  بن ماقغاث جد٤ُ٣ الُم

ٓصٍ ظاللت اإلا ؼ اإلاؿاع الخىمٓي الظي ٣ً ٓانلت حٍٗؼ ثن الؿُا١ الٗؿحر الظي زلٟخّ الجاثدت باإلاٛغب ًٖ م ًُ ٓة، خُض لم  ل٪ ب٣

ٓن الخماًت الاظخماُٖت في ْل  ْالظي ؤٞطخى بلى بزغاط ٢اه ْعف الخماًت الاظخماُٖت،  خذ 
ُ
مدمض الؿاصؽ، ٞبخٗلُماث مل٨ُت ٞ

ْػ ؤَضاّٞ الخض مً ال٣ٟغ  ٕ مجخمعي جخجا ٓعة اظخماُٖت، باٖخباٍع مكْغ ك٩ل بم٣اًِـ اإلاغخلت ز ٌُ ٓ ما  َْ ٓباثُت،  الجاثدت ال

ْجد٤ُ٣ الخىمُت ْصٖم الٟئاث اإلاِمكت بلى بىاء هم ٓطط مجخمعي ًغج٨ؼ ٖلى عئٍت اؾدكغاُٞت مخ٩املت لالهضماط الاظخماعي 

ٓماث الٗمل الالث٤، مما ًجٗل الخماًت الاظخماُٖت  ٓٞحر م٣ ْج ٓن ٦غامت ؤلاوؿان  م ْن ْجإمحن الخ٤ في الِٗل ال٨ٍغ الكاملت 

ْاهُال٢ا مً َظٍ الاؾخيخاظاث ٫ٓ ؤن الٟغيُت التي اهُل٣ىا مجها  ٖامل اؾخ٣غاع ا٢خهاصي ْيماهت إلاجخم٘ ؾٓي،  ًم٨ً ال٣

ْالش٣اُٞت. ّجب٣ى صخُدت، ل٨ً جدؿحن اإلااقغاث الاظخماُٖت ًدخاط بلى الخ٣اَ٘ م٘ باقي ؤلانالخاث الا٢خهاصًت 

 الةدت اإلاغاحؼ:

 :مغاحؼ باللؿت الػغبُت 

 :اإلاهاالث 

ُٓٞض الظٍغل أخمض، صومىَُ يُىوؾػض بضوي: - ْباء ٧ ٓاظِخّ  ٓعاث مغ٦ؼ الؿُاؾاث مً : 19-"اإلاٛغب في م مً الش٣ت بلى ال٣ل٤"، ميك

ٓبغ   .2، م: 2020ؤظل الجىٓب الجضًض، الغباٍ، ؤ٦خ

 الكخىحي قإاص:  -

ُٓٞض ٓمُت في ػمً ظاثدت ٧ ْالخىمُت،  19-"اله٣ٟاث الٗم ْعَان جضبحر اإلاساَغ"، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  بحن َاظـ الاؾخعجا٫ 

ٓ -ماي ٓهُ ّ.549: ، م158، ٖضص 2021ً

ٓن  ٓمت الخماًت الاظخماُٖت في يٓء ال٣اه اع -"آٞا١ بنالح مىٓ ْاث، ماؾؿت م٣اعباث لليكغ 09-21ؤلَا ْهض "، ؾلؿلت ماجمغاث 

 .67، م: 2021ْالهىاٖاث الش٣اُٞت، ٞاؽ، 

ٓم ؤلاوؿ الخجاوي غبض الهاصع خامض: - ْن للٗل ٓعاث مغ٦ؼ ابً زلض ْها"، ميك ٓع ٓم الؿُاؾُت: مغخلت ما بٗض ٧ ٫ٓ "الٗل اهُت ْالاظخماُٖت خ

ل  ْلُت، ظامٗت ٢ُغ، ؤبٍغ ْالٗال٢اث الض ٓم الؿُاؾُت  ْالٗل ْاو٩ٗاؾاتها ٖلى ٖلم الاظخمإ  ْها  ٓع  .67، م: 2020ؤػمت ٧

بت، ؤ٧اصًغ، ن٠ُ  الػالم غبض الغخمان:  - ْؤبٗاصَا"، مُبٗت ٢َغ ْالؿُاؾُت  ٓهُت ْالا٢خهاصًت  ٓاعت الصخُت: الخضابحر ال٣اه "خالت الُ

 .13، مال٠ ظماعي ناصع ًٖ مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث ْألابدار، م: 2020ٖام 

ُٓٞظ مهضان أخمض: - ٓعاث مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث ْألابدار خ٫ٓ ظاثدت "٧ اهاث الخىمُت باإلاٛغب إلاا بٗض الدجغ الهخي"، ميك " 19-"َع

ْعا٢ت بال٫، ٞاؽ، الُبٗت ألاْلى،  ْالىٟؿُت، مُبٗت  ٍٓت  ْالترب ا الاظخماُٖت   . 78م:  ،2020ْآزاَع

م: - ٓعٍا، الٗضص  مأمىن يٍغ ُٖٓت، ٖىب بالصي، ؾ ٖٓت ألاؾب ٓع٢ُت للمُب ْالصخت الىٟؿُت"، اليسخت ال ْها  ٓع ْباء ٞحرْؽ ٧ ش 424" ، بخاٍع

 .3، م: 05/04/2020

ْها ) هىلين حاو: - ٓع ٓلٓظُا ْظاثدت ٞحرْؽ ٧ ّ.1، م: 2020، ماعؽ (ITU New Magazin) (: بصاعة ألاػمت"، مجلت  COVID-19الخ٨ى

 :غ والضالةل  الخهاٍع

ُٓٞض - ْها "٧ ٓع ْالبُئي خ٫ٓ الاو٩ٗاؾاث الصخُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٟحرْؽ ٧ غ اإلاجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  " 19-ج٣ٍغ

ْػَا، بخالت ع٢م   .30، م: 28/2020ْالؿبل اإلام٨ىت لخجا
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ب  - ْالخضٍع غ ناصع ًٖ مغ٦ؼ ألابدار ؤلاخهاثُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  للض٫ْ ؤلاؾالمُت خ٫ٓ آلازاع الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ج٣ٍغ

ُٓٞض ْالخدضًاث، ماي  19-لجاثدت ٧ ْن ؤلاؾالمي، آلاٞا١  ًاء في مىٓمت الخٗا  .38، جغ٦ُا، م: 2020في الض٫ْ ألٖا

ٓان: "خماًت ؤلاوؿان ْالا٢خهاص: اؾخجاباث مخ٩املت ٖلى نُٗض الؿُاؾا - ٖٓت البى٪ الضْلي جدذ ٖى غ ناصع ًٖ مجم ٓص ج٣ٍغ ث لجِ

ْها اإلاؿخجض ) ٓع  .COVID-19 ،)2020 م٩اٞدت ٞحرْؽ ٧

ُٓٞض - ٓان: "ؾىت مً جضبحر ظاثدت "٧ ٓمت اإلاٛغبُت جدذ ٖى غ ناصع ًٖ عثِـ الخ٩ ش ًىاًغ 19-ج٣ٍغ  .20، م: 2021"، بخاٍع

ُٓٞض - ٓاظِت ؤػمت ٧ غ ناصع ًٖ بى٪ اإلاٛغب خ٫ٓ جضابحر بى٪ اإلاٛغب إلا ش 19-ج٣ٍغ ٓهبر  24، بخاٍع ّ.10، م: 2020ه

ْن ؤلاؾالمي خ٫ٓ آلازاع  - ب للض٫ْ ؤلاؾالمُت، مىٓمت الخٗا ْالخضٍع غ ناصع ًٖ مغ٦ؼ ألابدار ؤلاخهاثُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ج٣ٍغ

ُٓٞض ْالخدضًاث، ماي  19-الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت لجاثدت ٧ ْن ؤلاؾالمي آلاٞا١  ًاء في مىٓمت الخٗا ّ.77، م: 2020في الض٫ْ ألٖا

غ البى٪ الض - ش ج٣ٍغ ٣ُا، بخاٍع ْها: صعاؾت خالت لبلضان الكغ١ ألاْؾِ ْقما٫ بٍٞغ ٓع ٓان: الخد٫ٓ الغ٢مي في ػمً ٧ ٓػ  29ْلي بٗى ٓلُ ً

2020.ّ

ْبنالخِا في اإلاٛغب"،  - ٓمت الخماًت الاظخماُٖت  ٓان: "البى٪ الضْلي ٌؿاهض مىٓ  .2020صٌؿمبر  3بُان ناصع ًٖ البى٪ الضْلي بٗى

ْبُت الؿام - ْالىٟسخي لؤلؾغ، ؤهجؼث مظ٦غة ناصعة ًٖ اإلاىض ْها ٖلى الٓي٘ الا٢خهاصي ْالاظخماعي  ٓع ُت للخسُُِ خ٫ٓ جإزحر ٞحرْؽ ٧

ل  23بلى  14في الٟترة اإلامخضة مً  ّ.5، م: 2020ؤبٍغ

 :الجغاةض الغؾمُت 

ٓاب، اإلاضة الىُابُت  - الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ُٗت الخامؿت: ا -2021-2016الجٍغ ْعة الاؾخصىاثُت الؿىت الدكَغ لض

ش 125، الٗضص 2021ماعؽ  02  .8109، م: 2021ماعؽ  17، بخاٍع

ٓاب، اإلاضة الىُابُت  - الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ 2021-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، 2020، الؿىت الدكَغ

ش 122الٗضص   .7637، م: 2021ًىاًغ  14، بخاٍع

ضة الغؾمُت للبّر - ٓاب، اإلاضة الىُابُت الجٍغ الث مجلـ الى ٓبغ 2021-2016إلاان، وكغة مضا ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، 2020، الؿىت الدكَغ

ش 120الٗضص   .7637، م: 2020صظىبر  29، بخاٍع

ٓاب، اإلاضة الىُابُت  - الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ-2020-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، 2020 الؿىت الدكَغ

ش 118الٗضص  ٓهبر  27، بخاٍع  .7412-7411، م: 2020ه

ٓاب، اإلاضة الىُابُت  - الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ -2021-2016الجٍغ ْعة ؤ٦خ ُٗت الخامؿت: ص ، 2020الؿىت الدكَغ

ش 116الٗضص  ٓبغ  26، بخاٍع  .7299، م: 2020ؤ٦خ

الث  - ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓاب، اإلاضة الىُابُت الجٍغ ل -2021-2016مجلـ الى ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، 2020الؿىت الدكَغ

ش 115الٗضص  ٓػ  24، بخاٍع ٓلُ  .7084، م: 2020ً

ٓاب، اإلاضة الىُابُت  - الث مجلـ الى ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل -2021-2016الجٍغ ْعة ؤبٍغ ُٗت الغابٗت: ص ، ٖضص 2020الؿىت الدكَغ

ش 111  .6867(، م: 2020ماي  22) 1441عمًان  30 بخاٍع

ُٗت  - ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ٓبغ 2021-2020الجٍغ ْعة ؤ٦خ ش 101، الٗضص 2020: ص ، بخاٍع

 .8387، م: 2020صٌؿمبر  01

ُٗت  - ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ش 97، الٗضص 2021-2020الجٍغ ٓبغ  26،  بخاٍع ، 2020ؤ٦خ

 .8003م: 

ُٗت  - ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ش 90، الٗضص 2020: ص  11، بخاٍع

 .7438، م:2020ماي 

ً، الؿىت الد - الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ُٗت الجٍغ ل 2020-2019كَغ ْعة ؤبٍغ ش  94، ٖضص 2020: ص  13بخاٍع

 ٓ ٓلُ  .7706، م: 2020ً
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ُٗت  - ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ش 95، الٗضص 2020: ص  20، بخاٍع

 .7887، م: 2020ٚكذ 

الث مجلـ  - ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ُٗت الجٍغ ً، الؿىت الدكَغ ل 2020-2019اإلاؿدكاٍع ْعة ؤبٍغ ش 89، الٗضص 2020: ص  27، بخاٍع

ل   .8387، م: 2020ؤبٍغ

ُٗت  - ً، الؿىت الدكَغ الث مجلـ اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت للبرإلاان، وكغة مضا ل 2020-2019الجٍغ ْعة ؤبٍغ ش  15، ٖضص 2020: ص  10بخاٍع

 .7872، م: 2020ٚكذ 

٠ ع٢م  - ّٓن2021ماعؽ  23َـ ) 1442قٗبان  9اصع في ن 1.21.30ِْحر قٍغ اع ع٢م -( بدىُٟظ ال٣اه اإلاخٗل٤ بالخماًت  21-09ؤلَا

ضة عؾمُت ٖضص  ش  6975الاظخماُٖت، ظٍغ ل  5) 1442قٗبان  22بخاٍع  .2178(، م: 2021ؤبٍغ

ٓن ع٢م  - ٓم ب٣اه ٓاعت الصخُت ( ًخٗل٤ بؿً ؤخ٩ام زانت بد2020ماعؽ  23َـ ) 1441مً عظب  28ناصع في  2.20.292مغؾ الت الُ

ضة الغؾمُت، ٖضص  الن ٖجها، الجٍغ ش  6867ْبظغاءاث ؤلٖا  .1782(، م: 2020ماعؽ  24َـ ) 1441عظب  29م٨غع، بخاٍع

ٓم ع٢م  - ٓاظِت 2020ماعؽ  24َـ ) 1441مً عظب  29ناصع في  2.20.293مغؾ جي إلا ٓاعت الصخُت بؿاثغ التراب الَٓ ( بةٖالن خالت الُ

ْها "٧ ٓع ضة الغؾمُت، ٖضص 19-ُٓٞضجٟصخي ٞحرْؽ ٧ ش  6867"، الجٍغ ّ.1783(، م: 2020ماعؽ  24َـ ) 1441عظب  29م٨غع بخاٍع

  :اإلاىانؼ الالٌترووي 

جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان:  - ٢ٓ٘ الال٨ترْوي للمجلـ الَٓ   www.cndh.org.maاإلا

- WS.un.orgwww.ME  ش ٓ  30اإلاخٗل٤ بإزباع ألامم اإلاخدضة بخاٍع ٓهُ ً2020. 

٢ٓ٘ الغؾمي للبى٪ الضْلي:  -  . www.albankaldanli.orgاإلا

ْلُت:  - ٢ٓ٘ الغؾمي مىٓمت الٗمل الض  .  www.ILO.orgاإلا

٢ٓ٘ الغؾم - ْالبُئي: اإلا  . www.cese.maي للمجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي 

ْبُت الؿامُت للخسُُِ:   - ٢ٓ٘ الغؾمي للمىض   www.hcp.maاإلا

- www.unescwa.org   . 

- www.cg.gov.ma . 

- www.sesric.org . 

- www.sciencespo.frّ

- https://bit.ly/3brdsru.2020ّ

ّ
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ت صوع لجىت الحو في  الحهُى غلى اإلاػلىماث في جدهُو الككاقُت ؤلاصاٍع
The role of the Commission on the Right of Access to Information in ensuring the administrative transparency 

 ًىوـ ؾالمي

 / اإلاؿغبحامػت الحؿً ألاُو بؿُاث

 ملخو:

ٓماث مً مؿإ ت اإلاٗل ٓاهحن خٍغ ٓا٠٢ ٢ ْم ٢ٓذ الظي جسخل٠ اججاَاث  ٓن، بط في ال لت بخضار َُئت لئلقغاٝ ٖلى خؿً جُب٤ُ ال٣اه

ٓبت، ازخاعث ؤهٓ ٓمت اإلاُل ْ اإلاٗل ٓز٣ُت ؤ ٌ ال٨ك٠ ًٖ ال ٓاهحن بم٩اهُت اللجٓء اإلاباقغ بلى ال٣ًاء للًُٗ في ٢غاع ٞع مت اٖخمضث ُّٞ بٌٗ ال٣

ّْ ْجغ ٓهُت ؤزٔغ بوكاء َُئاث ْؾُُت جمشل بخضٔ صعظاث الًُٗ اإلام٨ىت،  م الخ٣لُل مً الٗبء ؤلايافي الظي ٢ض ًخدملّ ال٣اضخي ؤلاصاعي ٢اه

٠٢ٓ في ظاهب ٦بحر مجها ٖلى صعظت ا ٓلت إلا٣ضم الُلب جخ ت اإلاس ٓن اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاجا٫. بن ٞٗالُت الًماهاث ؤلاصاٍع ؾخ٣اللُت بؿبب الىٓغ في الُٗ

ا الُِئت اإلاس٫ٓ لِا ٢اه ٓماث باٖخباَع ْطل٪ ختى لجىت الخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْالخدؿِـ،  اث٠ ؤلاٞخاء ْالاؾدكاعة ْالا٢تراح  ٓها ال٣ُام بْٓ

ٓٙ مُلب جد٤ُ٣ الكٟاُٞت ؤلّا ٓاظِِا لبل ْجٟاصي بٌٗ اإلاشالب التي ٢ض ج ٓ ٞٗا٫  ْاع ٖلى هد ت.جخم٨ً َظٍ اللجىت مً الايُإل ٞٗلُا بهظٍ ألاص ّصاٍع

ٓماثاإلاكاجُذ:  الٍلماث ت اإلاٗل ت-خٍغ ّالًُٗ-الكٟاُٞت ؤلاصاٍع

Abstract: 

The perspectives and stands of Freedom of information laws differ concerning the creation of a commission to ensure the 

proper application of the law. While some laws have adopted the possibility of direct recourse to the courts to challenge the 

decision to refuse the disclose of the requested document or information, other legal systems have chosen to establish intermediate 

bodies that represent one of the possible levels of appeal, with the aim of reducing the additional burden that an administrative 

judge may bear because of appeals in this area. The effectiveness of the administrative guarantees granted to the applicant depends, 

to a large extent, on the degree of independence of the Commission of the right of access to information, as a body empowered by 

law to exercise the functions of issuing information, opinions, advice, proposals… as well as carrying out awareness-raising 

campaigns, so that the body can effectively fulfil these roles and avoid some of the constraints it may face in achieving 

administrative transparency. 

Keywords: freedom of information- administrative transparency- appeal. 

 :مهضمت

ا  ا لؤل٢لُت، بل باث ٌك٩ل قَغ ْ امخُاػا مدْٟٓ ا ؤ ا ٨ٍٞغ ٓم باٖخباٍع جٞغ ٓماث الُ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل لم ٌٗض ًىٓغ بلى خ٤ الخه

ٓص اإلاجخمٗاث الضًم٣ّغ ْظ  ٍ ْتهاٞذ مسخل٠ الض٫ْ الضًم٣غاَُت ؤؾاؾُا مً قْغ ال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً حؿإع  اَُت الخضًشت، 

ٓ الضًم٣غاَُت  ٣ِا هد ٗاث  بلىْختى جل٪ التي ال ػالذ جخلمـ ٍَغ ْ حٗضًل الدكَغ ٓماث ؤ ت اإلاٗل ٗاث مىٓمت لخٍغ جبجي حكَغ

ْجغؾُسّ مماعؾت. ٓها   ال٣اثمت التي ؾب٤ ؤن اٖخمضتها بدشا ًٖ ج٨َغـ َظا الخ٤ ٢اه

ت  بن ٍع ْبن ٧اهذ يْغ ٓهُت،  ُٖتاإلا٣اعبت ال٣اه ْبعؾاء مؿاَغ ٖلى  إليٟاء اإلاكْغ ْاإلاُُٗاث  ٓزاث٤  ٖملُت ال٨ك٠ ًٖ ال

ْج٣ضًم  ْاإلااؾؿاث الٗامت  ٓٞغة لضٔ الُِئاث  ٓماث اإلاخ ٓاًَ بلى مسخل٠ ؤهماٍ اإلاٗل ٓظُت اإلا ْل ْحؿُِل  ْاضخت  ْبظغاءاث 

ٓخضَا لخُٛحر الًماهاث ال٩اُٞت التي ٢ض ًدخاظِا م٣ضم َلب اإلا ٓٙ مبخٛاٍ، ٞةجها م٘ طل٪ جب٣ى ٚحر ٧اُٞت ل ٓماث لبل ٗل

ت بلى ؤؾلٓب بصاعي َاٙ  ٓلذ مِٗا الؿٍغ ٓمُت اإلاٛغبُت مىظ الاؾخ٣ال٫ لضعظت جد مماعؾاث ْلذ ؾاثضة صازل ؤلاصاعة الٗم

ٓاَىحن ؤ ٓا م ٓاء ٧اه ً ؤ ّْلِـ ٣ِٞ ٖلى ٖال٢ت ؤلاصاعة م٘ اإلاخٗاملحن مِٗا )ؾ ْبهما ختى في  ّْحن ؤصخاُٞ ّْمؿدشمٍغ باخشحن...(، 

م، ج٣اؾمِا بلى  ٓة ْؾلُت ٢ض ًاصي، في هَٓغ لحن مهضع ٢ ْاإلاؿْا ٟحن  ٖال٢اتها الضازلُت، ٞهاعث حك٩ل باليؿبت للمْٓ

٢ِٓٗم صازل ؤلاصاعة. ْ بيٗاٝ م  ٣ٞضان امخُاػ ما ؤ
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ٓماث، ًبض ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓهُت اإلا٣غعة إلا٣ضم َلب الخه ٌ في ًالُٗ ْْمً بحن ٧اٞت الًماهاث ال٣اه ــلب  ٞع ُـ  ؤمامَظا ال

ٓظّ ٖلىالُِئت ؤْ اإلااؾؿت اإلاٗىُت،  ِــــعث ٓن ع٢م  119 اإلااصة ّجؤ٢ّغ الظي ال ٓخض٢ٍاص ٚحر ،31.132مً ال٣اه يمان  ٖلى ع ل

٫ّْ ٖضًض َْٓ ما ُٞىذ بلُّ ،الخماًت الىاظٗت لِظا الخ٤ ٣ت الخجغبت طاث الضًم٣غاَُت الض  غثآز ْالتي اإلاجا٫ َظا في الٍٗغ

ت ظِاثبخضار  ٓلى 3بصاٍع ّٓن ٞدو جخ َٗ ٌ ٓماث ٞع  َظٍ بةعر ُاؾجإّْ. بلحها للىٟاط ٢ابلُتها مضٔ ْج٣ضًغ ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل

ّٔ ٖلى الض٫ْ ْؾب٣ِا َْا اإلاٛغبي إلاكٕغا خظا الخ٤، َظا يمان مؿخٓ  في ؤلاصاعة ٖلى ع٢ابتها جماعؽ بةخضار لجىت مسخّهت خظ

ٓمت في الخ٤ مجا٫ ت ُتْجغؾُش الكٟاٞ اإلاٗل ّ.ؤلاصاٍع

ْحك٨ُل  ْبٗض بعؾاء  ٓماث خحز الخىُٟظ،  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن اإلاىٓم لخ٤ الخه ٫ٓ ال٣اه ٓاث ٢لُلت ٖلى صز ْبزغ اه٣ًاء ؾى

٫ٓ ٢ضعة َظا الجِاػ ٖلى الايُإل ال٩امل باإلاِام  ِض بلحها بالؿِغ ٖلى يمان جىُٟظ ؤخ٩امّ، ًشاع الدؿائ٫ خ ُٖ اللجىت التي 

ٓلت بلُّ ٧ٓ ُٖٓت لخِؿحر مماعؾت َظٍ الازخهاناث، زهٓنا ْالازخهاناث اإلا ْاإلآي ٓهُت  ٍ ال٣اه ٓٞغ الكْغ ٫ٓ مضٔ ج ْخ  ،

ٓماث ب٩ل مً ٞغوؿا ْألاعصن. ت اإلاٗل ٓها خٍغ ً ممازلحن ؤخضثهما ٢اه ّبطا ْيٗىا َظا الجِاػ مٓي٘ م٣اعهت م٘ ظِاٍػ

ْلٛغى جد٤ُ٣ َضٝ البدض جم الاهُال١ مً ٞغيُاث ْيٗذ بك٩ل ًم ٨ً مً زاللِا جٓيُذ بىاء ٖلى ما ج٣ضم 

ٓ الخالي: ّبق٩الُت البدض ٖلى الىد

ٓماث باإلاٛغب الكغيُت ألاولى: - ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْلُت مّٗبرا  بن بخضار لجىت الخ٤ في الخه ظاء ميسجما م٘ اإلاباصت الض

تًٖ خاظت صًم٣غاَُت ملخت  ّ؛َْاصٞا بلى جد٤ُ٣ ؤ٢صخى ٢ضع مم٨ً مً الكٟاُٞت ؤلاصاٍع

ٓماثؤن  ملمً اإلادخ :الشاهُتالكغيُت  - ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓ ٖلى  حٗمل لجىت الخ٤ في الخه ت هد الاعج٣اء باإلاماعؾت ؤلاصاٍع

ْالضًم٣غاَُت؛ ض مً الكٟاُٞت ْالاهٟخاح  ّمٍؼ

ٓطط ٌٗخبر :الشالشتالكغيُت  - ٓماثل اإلاٛغبي الىم ت اإلاٗل ٓن خٍغ م٣اعهت بالىماطط  امخ٣ّضم ُِئت ؤلاقغاٝ ٖلى جُب٤ُ ٢اه

ٕٓ ال ْلُت مٓي ٓهُت الض ّضعاؾت.ال٣اه

ْحؿخٗغى ؤَم الٗىانغ   ٕٓ ٓاهب اإلاخضازلت للمٓي خت حؿخلؼم اٖخماص زُت بدض جغاعي الج بن مٗالجت ؤلاق٩الُت اإلاُْغ

ٓع ألا٫ْ لضعاؾت  ّهو اإلاد
ُ
ٓماث في طاث الهلت بّ، لظل٪ ز ت اإلاٗل ٓن خٍغ زهٓنُاث َُئت ؤلاقغاٝ ٖلى جُب٤ُ ٢اه

ٓهحن الٟغوسخي ْألاعصوي ٓوي ل ، بِىما جم الخُغ١ فيال٣اه ٓع الشاوي بلى الىٓام ال٣اه ٓماثاإلاد ٫ٓ ٖلى اإلاٗل  لجىت الخ٤ في الخه

 ْج٣ُُم صعظت اؾخ٣اللُتها. باإلاٛغب

ت اإلاػلىماث في الهاهىهين الكغوس ي وألاعصويأوال:   زهىنُاث هُئت ؤلاقغاف غلى جُبُو ناهىن خٍغ

                                                           
ْ الُِئت اإلاٗ -1 ْ ٖضم الاؾخجابت لّ، ج٣ضًم ق٩اًت بلى عثِـ اإلااؾؿت ؤ ٓماث ٖىض ٖضم الغص ٖلى َلبّ ؤ ىُت في ظاء في َظٍ اإلااصة "ًد٤ لُالب اإلاٗل

( ً ٓن ٖكٍغ ش اه٣ًا20ًٚ ٓم ٖمل مً جاٍع ش الخٓنل بالغص.( ً ْ مً جاٍع ٓوي اإلاسهو للغص ٖلى َلبّ، ؤ ّء ألاظل ال٣اه

ْبزباع اإلاٗجي باألمغ بال٣غاع الظي جم اجساطٍ بكإجها زال٫ زمؿت ٖكغ) ٓعة صعاؾت الك٩اًت  ْ الُِئت اإلاظ٧ ٓما 15ًخٗبن ٖلى عثِـ اإلااؾؿت ؤ ً )

ش الخٓنل بها".  ابخضاء مً جاٍع
ٓن ع٢م  -2 ٠ ع٢م اإلاخٗل٤ بال 31.13ال٣اه ٓماث الهاصع بدىُٟظٍ الِٓحر الكٍغ  1439ظماصي آلازغة  5ناصع في  1.18.15خ٤ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

ضة الغؾمُت ٖضص 31.13( 2018ٞبراًغ  22) ش  6655، الجٍغ  (.2018ماعؽ  12) 1439ظماصٔ آلازغة  23بخاٍع
ٓمت، -3 ٓبي، خ٤ الىٟاط بلى اإلاٗل ٓن زام، مظ٦غة لئلخغاػ ٖلى قِاصة ا هبُل الٗغ٢ ٓن قٗبت ٢اه ٓم الؿُاؾُت، إلااظؿخحر في ال٣اه ْالٗل ٧لُت الخ١ٓ٣ 

ٓوـ، ٓوـ اإلاىاع، ج  92، م: 2012/2013الؿىت الجامُٗت  ظامٗت ج
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ٍٓحن ازىحنبن بخضار لجىت مخسههت لًمان الخماًت ٚحر ال٣ًاثُت للمغج٣ٟحن ًشحر الّا ْلِما ًغجبِ 1َخمام ٖلى مؿخ : ؤ

ٓن َظٍ  ْاإلاؿخٔٓ الشاوي ًخٗل٤ ب٩ بالدؿائ٫ بسهٓم صعظت اؾخ٣اللُت َظٍ الُِئاث اإلادضزت صازل ؤلاصاعة بٛغى مغا٢بتها. 

ْالُاب٘ الٗملي ألوكُتها، ٞهي جخضزل  اللجىت حك٩ل آلُت ؤؾاؾُت للخماًت ٚحر ال٣ًاثُت للمغج٣ٟحن هٓغا الزخهاناتها 

ٗاث  ْجُب٤ُ الدكَغ ت جخٗل٤ بخٟؿحر  ٓجها جيخج اظتهاصاث بصاٍع ْاإلاغج٣ٟحن، ًٞال ًٖ ٧ بك٩ل مباقغ في ٖال٢ت الخىإػ بحن ؤلاصاعة 

 اإلاخٗل٣ت بمجا٫ جضزلِا.

ت بكغوؿا -1  لجىت الىنُى ئلى الىزاةو ؤلاصاٍع

ت بضاًت بهضٝ الؿِغ ٖلى جُب٤ُ الخ٤ الٗام ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ت  ؤخضزذ لجىت الٓن ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ ٖلى ال في الخه

ٓن  ٓػ  17الظي ظاء بّ ٢اه ٓلُ ً هٓاما 19782ً جُا لِكمل ؤ٦ثر مً ٖكٍغ ان ما احؿ٘ مجا٫ ازخهانِا جضٍع ، ل٨ً ؾٖغ

ٓمي ابخضاء مً ؾىت  ْامخض ٦ظل٪ لُُا٫ ألاعق٠ُ الٗم ّ.20053مؿخ٣ال لل٨ك٠، 

 جغيُبت اللجىت: -أ 

ْهت الٗال L341-1اإلااصة  باؾخ٣غاء هو ٓم ْؤلاصاعةمً مض ٓزاث٤ ؤلاصاّع٢4اث بحن الٗم ٫ٓ بلى ال ٍت ، هجض ؤن لجىت الٓن

ٓا ٍْخٗل٤ ألامغ ب جًم في جغ٦ُبتها ؤخض ٖكغ ًٖ ْمسخلٟت،  ٓن ظِاث مخٗضصة  ّ:ًمشل

ْاخض  .ؤّ  ٓ ْلتبًٖ ٢ْاى ب٢اى ّْ ا للجىت،بضعظت مؿدكاع عثِؿ مجلـ الض ٓاء مد٨مت الخؿاباث بمد٨مت الى٣ٌ  ؾ

اّْل ْ ٞسٍغ ٧ان مؼا ْلت ُّٓٗىٌ، اؤ ٓالي مً ٢بل هاثب عثِـ مجلـ الض ْالغثِـ ّْن ٖلى الخ الغثِـ ألا٫ْ إلاد٨مت الى٣ٌ 

 ألا٫ْ إلاد٨مت الخؿاباث؛

ىُت .بّ ٓ مً الجمُٗت الَٓ ٓ مً ًٖ ٓر، مجلـ ًْٖ ىُت الجمُٗت عثِؿا ٌُٗجهما الكُ ٓر؛ ْمجلـ الَٓ  الكُ

ٓر؛ مجلـ عثِـ مىخسب بجماٖت جغابُت ٌُٗىّ .طّ  الكُ

ٓاء ٧انالٗالي،  للخٗلُم ؤؾخاط .صّ ال ؾ ا، ؤْ مؼا  اللجىت؛ عثِـ ٣ًترخّ ٞسٍغ

لت شخهُت .ٌّ  في مجا٫ ألاعق٠ُ ٣ًترخِا اإلاضًغ الٗام للترار؛ مَا

ىُت اللجىت عثِـ .ّْ ٓماجُت الَٓ ْ ممشلّ؛ للمٗل اث ؤ ّْالخٍغ

لت شخهُت .ػّ ّاإلاىاٞؿت؛ َُئت عثِـ ْألاؾٗاع ٣ًترخِا اإلاىاٞؿت في مجا٫ مَا

لت في مجا٫ اليكغ شخهُت .حّ ٓماث.الٗام للمٗ مَا  ل

                                                           
1 - Jean FRAYSSINET, les rapports entre les protections non juridictionnelle et juridictionnelle des administrés : Le cas de l„accès à 

l„information administrative, la revue administrative, 36ème année, Presses Universitaires de France, novembre-décembre 1983, 

p :566 
2- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 

diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (JORF du 18 juillet 1978) 
3- Corinne BOUCHOUX, Rapport d´information fait au nom de la mission commune d„information sur l„accès aux documents 

administratifs et aux données publiques, Tome II : Auditions et contributions écrites, N° 589, SÉNAT, session ordinaire de 2013-

2014, p :44 
ٓم ْؤلاصاعة خحز الىٟاط مىظ ٞاجذ ًىاًغ  -4 ْهت الٗال٢اث بحن الٗم ْاإلاغج٣ٟحن  2016صزلذ مض ٓم  ٓن الٗام للٗال٢اث بحن الٗم ْهي حٗض بمشابت ال٣اه

ّٓ ٓاٖض ألا٣ُٞت التي جد٨م ٖال٢ت ألاشخام ْججم٘ ٖضصا ٦بحرا مً الىه ٓاٖض الٗامت" ؤي ال٣ ْتهضٝ بلى ججمُ٘ "ال٣ ت،  م اإلاىٓمت للٗال٢اث ؤلاصاٍع

حن باإلصاعة. خباٍع  الُبُُٗحن ْالٖا
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ْاخضة لىٟـ َب٣ا ًٖٓ ل٩ل بضًل حُٗحن ٖلما ؤهّ ًخم ٓن ٧ل  ْج٩ ٍ الؿاب٣ت،  ٓة مً الكْغ  لخُٗحن َظٍ الؿلُاث مضٖ

ْػ، ؤال اللجىت ٖلى ؤخض ؤًٖاء ا٢تراح ؤْ ٕٓ صازل ْالغظا٫ اليؿاء ٖضص بحن الٟغ١ّ الا٢تراح، ؤْ الخُٗحن َظا بٗض ًخجا  مجم

ًاء ًاء ْصازل ظِت مً ألٖا ّ.ْاخضا ٞغصا زاهُت ظِت مً نالغؾمُح ألٖا

ٓظب اللجىت ؤًٖاء َْٗحن ٓم بم ٓػٍغ ألا٫ْ، مغؾ ٓاث، لشالر الًتهم ْجمخض لل ًاء باؾخصىاء ؾى  في بلحهم اإلاكاع ألٖا

ْْاْ، ْظُم  ٍٓتهم جمخض الظًً ال٣ٟغاث باء  الًت جهاًت بلى ًٖ الًت حُُٗجهم، جم ؤؾاؾِا ٖلى التي ال  ٢ابلت ْحٗخبر ٞترة ال

ّ.للخجضًض

ت، بهٟت ٦ظل٪، اللجىت جًمّْ ١ّٓ اؾدكاٍع ٓمت، مىضْب ًمشلّ، ٦ما ٌٗخبر مً ؤْ اإلاضاٞ٘ ًٖ الخ٣  ٌُٗىّ الظي الخ٩

ٓػعاء، عثِـ ٓا ال التها ٍْدًغ باللجىت ًٖ  L326-11 اإلااصجحن ألخ٩ام ٣ْٞا ٢غاعاتها اللجىت ٞحها جخسظ التي جل٪ باؾخصىاء مضا

ْL342-32 ْهت. ْفي ٓاث ضصٖ حؿاّْي خالت مً َظٍ اإلاض ّ.اللجىت عثِـ نٓث ًغجر ألان

                                                           
1- L„Article L326-1 prévoit que : « Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées 

aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre 

IV. 

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe 

lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de 

l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation 

d'obtenir une licence. 

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 

322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une 

licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. 

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut 

excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction 

précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5% du 

chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros. 

La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation 

d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans 

les cinq ans suivant le premier manquement. 

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées 

par décret en Conseil d'Etat. 

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ». 
2- L„article L342-3 dispose que : « La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux 

prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1. 

Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de 

l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par 

l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB903BCEFF6D89BBB62B563EA1EA2A1.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000033219110&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255220&dateTexte=&categorieLien=cid
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ْصة ؤْ ٖامت جغ٦ُبت يمً الخالت، خؿب اللجىت، ججخم٘ ٓة مدض ّٓع بال جخضا٫ّْ ؤن ًم٨جها ال عثِؿِا، مً بضٖ  ؾخت بدً

ْصة، جغ٦ُبت في ْزالزت ٖامت جغ٦ُبت في ألا٢ل ٖلى ؤًٖاء ْصة التر٦ُبت يمً اللجىت جبّذّ خُض مدض  الجؼاءاث مجا٫ في اإلادض

ّ.L342-3 اإلااصة ألخ٩ام جىُٟظا بلحها اللجٓء مًخ خُىما

ٓٞغ ٖلى ظِاػ بصاعي ٌؿاٖضٍ اللجىت ْظضًغ بالظ٦غ ؤن عثِـ ل مً في ًخ
ّ
ْم٣غعان ٖامان  ٖام، م٣غّع ال٣ُام بمِامّ ًدك٩

ٓخت لِظا ا خماصاث اإلاٟخ ْص الٖا ٓم بخُُٗجهم في خض ْن ٚحر صاثمحن، ٣ً ْم٣غع ٓن  ٓن بمِمت صاثم ْم٩لٟ ْم٣غعْن   لٛغىمؿاٖضان 

ِ اإلا٣غّع
ّ

يك ت. ٍُْ ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ىُت للٓن ٓػٍغ ألا٫ْ لٟاثضة اللجىت الَٓ  ؤوكُت الٗام بمحزاهُت اإلاهالر الٗامت لل

ٍْغا٢بها ٓهُت اإلاىهٓم  الهضص َظا في ٍْٟدو اإلا٣غعًٍ  ٍْخإ٦ض مً مٗالجتها في آلاظا٫ ال٣اه ظمُ٘ الُلباث اإلا٣ضمت للجىت 

ٍْم٨ىّ ج٣ضًم مالخٓ ٓلى ٖلحها،  ً ؾلُت ٧اجب ٖام ًخ ٖٓت َع ٓٞغ اللجىت ٖلى مهالر مٓي ٍٓت في ٧ل ظلؿت. ٦ما جخ اث قٟ

ْالخيؿ٤ُ ُٞما بُجها. ا  ّحؿُحَر

 مهام وؾلُاث اللجىت: -ب 

ُٟت  ًم٨ً ججمُ٘ ؤَم اث٠ ؤؾاؾُت: ْْ ت يمً ؤعبٗت ْْ ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ازخهاناث ْنالخُاث لجىت الٓن

ت ّْا٢تراخُت  ٓماث.ّْزم بٞخاثُت ّْاؾدكاٍع ُّْٟت ب٢غاع الجؼاءاث في مجا٫ بٖاصة اؾخٗما٫ اإلاٗل

 الىظُكت الانتراخُت:

ُٟت  َْظا ٖلى زالٝ الْٓ ُٟت مً جل٣اء هٟؿِا صْن خاظت بلى جل٣ي َلب مً ؤًت ظِت،  جاصي اللجىت َظٍ الْٓ

ّْ ٓعتها،  ت الغاٚبت في مك ت التي ال جًُل٘ بها بال بىاء ٖلى َلب بخضٔ الجِاث ؤلاصاٍع ٓم الاؾدكاٍع الُْٟٓت ؤلاٞخاثُت التي ال ج٣

ٓٞغ الُلب ٌٗجي بؾ ٓوي ًٖ ط٦غ قٍغ ج ٓز٣ُت، ٞؿ٩ٓث الىو ال٣اه بت َالب ال بت اإلاكٕغ بها بال اؾخجابت لٚغ ْٖضم ٚع ٣اَّ، 

ٓاٍٞغ لهّغح بظل٪ ٖلى ٚغاع ما ٞٗل في الخالخحن الؿاب٣خحن في جُلبّ، ٓظب ج ٓ ٧ان ٌؿخ ْٖضم الا٦خٟاء بالخىهُو ٖلى1بط ل  ، 

ت بم٩اه ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ ٖلى ال ْ جىُٓمُت مخٗل٣ت بد٤ الخه ُٗت ؤ ٓمت ٧ل حٗضًل إلا٣خًُاث حكَغ ُت ؤن ج٣ترح اللجىت ٖلى الخ٩

٦ْظا ٧ل جضبحر مً قإهّ حؿُِل مماعؾتهما ٓماث الٗامت  ْ خ٤ بٖاصة اؾخسضام اإلاٗل ّ.2ؤ

ت:  الىظُكت الاؾدكاٍع

ُٟت بُلب مً ؤلاصاعة، خُض جلجإ َظٍ ألاز ْ جخد٤٣ َظٍ الْٓ ٓن ؤ ٕ ٢اه حرة بلى اؾدكاعة اللجىت بسهٓم مكْغ

ٓم ٓزاث٤ 3مغؾ ٫ٓ ٖلى ال ت َلب اؾدكاعة اللجىت بكإن ظمُ٘ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بد٤ الخه ، ٦ما ًم٨ً إلخضٔ الجِاث ؤلاصاٍع

ٓماث الٗامت  ْبٖاصة اؾخٗما٫ اإلاٗل ت  لحن ؤلاصاٍع ٓزاث٤ ْألاشخام اإلاؿْا ٫ٓ ٖلى ال تًٖ الخه  ْالىٓام الٗام ؤلاصاٍع

٢ٓتبدُض ج٣ضم َلباث الاؾدكاعة  ،لؤلعق٠ُ ب الؿلُت ب، ٖىض الا٢خًاء، مٞغ ٓزاث٤ التي جٚغ ْ ال ٓز٣ُت ؤ اللجىت  اؾدكاعةال

ّ.4بكإجها

                                                           
ٓوـ -1 ً ٓ ت، الُبٗت ألاْلى، صاع الجامٗت ، مدمض باهي ؤب ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ت الخه٫ٓ ٖلى ال ٓوي لخٍغ ت، الخىُٓم ال٣اه ، 2002الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

122ّم: 

2- Article R342-5 du code des relations entre le public et l„administration 
3- Article L342-4 du code des relations entre le public et l„administration 
4- Article R342-4-1 du code des relations entre le public et l„administration 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
139 

 الىظُكت ؤلاقخاةُت:

ت آعاء جهضع ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ٫ٓ  ٖىضما لجىت الٓن ٌ ؤلاصاعة لُلب للخه ْز٣ُت ًخم اؾخُإل عؤحها ٖىض ٞع ٖلى 

ّْ ت ؤ اامخ بصاٍع ٌ بَإل الصخو، ؤْ ىاِٖا ًٖ وكَغ ْزاث٤ ألاعق٠ُ الٗامؤ في خالت ٞع ٓلّ ٖلى  1ّْْ خه في خالت اجساط  ، ؤ

ٓماث الٗامتؤلاصاعة ل٣غاع  ّ.2في ٚحر نالر اإلاٗجي باألمغ في مجا٫ بٖاصة اؾخٗما٫ اإلاٗل

ن ؤن جبحن َظٍ ال٣اثمت اؾم ٍْيكغ عثِـ اللجىت بهٟت مىخٓمت ٢اثمت آلاعاء ؤلاًجابُت الهاصعة ًٖ اللجىت، خُض ًخٗح

ْٖىض الا٢خًاء ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً َٝغ ؤلاصاعة بكإن َظا الغؤي  ٕٓ الغؤي  ت مٓي ٓز٣ُت ؤلاصاٍع ْمغظ٘ ال ؤلاصاعة اإلاٗىُت 

ّ.٦ْ3ظا هخاثج الًُٗ ٖىض الا٢خًاء

ت ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ْعاء ٞغى اللجٓء اإلاؿب٤ بلى لجىت الٓن ٓٙ مغخلت٢بل  ل٣ض ؾعى اإلاكٕغ الٟغوسخي مً  الًُٗ  بل

ت، خُض ٨ًدسخي جضزل اللجىت َابٗا  ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ ٖلى ال اث الخانت بد٤ الخه ْن جىامي اإلاىاٖػ ٓلت ص ال٣ًاجي بلى الخُل

ْهي حٗخبر بمشابت  ت.  ٍغ ، بإًت ؾلُت ج٣ٍغ ت اإلاؿخ٣لت ألازٔغ ٓة بٗضص مً الُِئاث ؤلاصاٍع ا مدًا، بط ؤجها ال جخمخ٘، ؤؾ اؾدكاٍع

ٌ مهٟاة ٢بل ْم٣ضم الُلب ٖىضما ًخٗغى َظا ألازحر لٞغ ُت إلاغخلت الًُٗ ال٣ًاجي، ٦ما حك٩ل ٖىهغا مؿِال بحن ؤلاصاعة 

ت ْز٣ُت بصاٍع ٓلّ ٖلى  ْ يمجي لُلب خه ذ ؤ  . 4نٍغ

٫ّٓ ْظضًغ بالظ٦غ ؤن لجىت ٓزاث٤ بلى الٓن ّْع ال ت ؤنبدذ ملؼمت، مىظ نض ٓم ؤلاصاٍع ل 28 مغؾ ، بةنضاع 19885 ؤبٍغ

م قِغا ؤظل ال ًخٗض٢ٔغاعاتها صازل  ْٖلى ؤن ْاخضا، ٚع  الُلباث التي جدا٫ ٖلحها ٚالبا ما جخُلب مٗالجتها ظِضا ٦بحرا، 

م  ظِضَا هدٓ ٞةن البدض في الُلباث ٣ًخهغ ٖلى الخض ألاصوى، بط جغ٦ؼ اللجىت ًخم اخترامّ، ما هاصعا مً ؤن َظا ألاظل الٚغ

٫ّٓ اإلاهالر اإلاٗىُت ٢هض ٓماث ٖلى الخه ّْ اإلاٗل تالًغ ا، الجساط ٍع ٌ ما ًخٗل٤ مجها بإؾباب زانت ٢غاَع ال٨ك٠ ًٖ  ٞع

ٍٓاجّ، ٓزاث٤. باإلا٣ابل، ًخم ج٣لُو الاجها٫ م٘ اإلاغج٣ٟحن بلى ؤصوى مؿخ ٓماث ٖلى يٓء اللجىت بنضاع عؤي لُخم ال  التي اإلاٗل

ٓاظُِت ؤلاصاعة ج٣ضمِا ّ.6صْن اٖخماص اإلاؿُغة الخ

ت ْلئلقاعة ٞةن آلاعاء الهاصعة ًٖ لجىت ال ٓزاث٤ ؤلاصاٍع إل ٖلى ال ٫ٓ الَا ت بكإن ببضاء الغؤي خ ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ٓن

ٓة ؤلالؼامُت، ل٨ً لِا ٢ُمت  ٓهُت بال٣ ٍٓتال جخمخ٘ مً الىاخُت ال٣اه ت الخايٗت ألخ٩ام مٗى ٓاء باليؿبت للجِاث ؤلاصاٍع ، ؾ

ٓم ؤن َظٍ آلاعاء ال حٗض ٢غاعا ْمٗل ْ باليؿبت ألصخاب الكإن.  ٓن، ؤ ْبالخالي ٞهي ٚحر ٢ابلت للًُٗ ؤمام ال٣ًاء ال٣اه ت  ث بصاٍع

                                                           
ٓزاث٤ اإلاكاع بلحها في ال٣ٟغة ط مً اإلااصة  -1 ْ اإلاؿلمت  L211-4باؾخصىاء ال ٓزاث٤ اإلاىخجت مً َٝغ اإلاجالـ البرإلااهُت ؤ ْال ما٫  ْهت الترار ْألٖا مً مض

 بلحها.
2- Article L342-1 du code des relations entre le public et l„administration 
3- Article L342-3 du code des relations entre le public et l„administration 
4- Corinne BOUCHOUX, op.cit, p : 44 
5- Décret n°88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs 
6 - Jacques CHEVALLIER, Les pratiques administratives, in « Transparence et secret» Colloque pour le XXVe anniversaire de la loi du 

17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, Institut français des sciences administratives (IFSA), la documentation 

française, 2004, p : 90 
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عة اللجٓء بلى  م يْغ ت ٚع ٓزاث٤ ؤلاصاٍع إل ٖلى ال ٌ الَا ت بٞغ ؤلاصاعي، خُض ٣ًخهغ الًُٗ باإللٛاء ٖلى ٢غاع الجِت ؤلاصاٍع

٠٢ٓ الظياللجىت ٢بل الًُٗ ال٣ًاجي،  ٓ اإلا ْلت الٟغوسخي َْ  .1اؾخ٣غث ٖلُّ ؤخ٩ام مجلـ الض

 اإلاخػلهت باغاصة اؾخػماُ اإلاػلىماث الػامت: الجؼاءاث وظُكت ئنغاع 

٘ ألامغ بلحهاًم٨ً للجىت، ٖىض  ْ مً َٝغ عثِؿِا اثؤلاصاّعبخضٔ مً َٝغ  ٞع ٓاظُِت، مٗا٢بت ّْ، ؤ بٗض بظغاء اإلاؿُغة الخ

ٓماث الٗامت مغج٨ب مسالٟت  ٓهُت طاث الهلت بةٖاصة اؾخٗما٫ اإلاٗل ٓهُت بالجؼاءاث ألاخ٩ام ال٣اه ّ.َظا الكإن٣غعة في اإلاال٣اه

ت: -ج   قٍغ اللجىء اإلاؿبو للجىت الىنُى ئلى الىزاةو ؤلاصاٍع

ت ٌٗض اؾخهضاع عؤي ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ ٖلى ال ٌ َلب للخه ت بكإن ٞع ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ا لجىت الٓن ٢بل  بلؼامُا قَغ

ْن اللجٓء  للًُٗ اللجٓء ٧ْل ًَٗ مباقغ للمٗجي ؤمام ال٣اضخي ؤلاصاعي ص ٌ. ؿب٤اإلاال٣ًاجي،  ٓن مهحٍر الٞغ  بلى اللجىت ٩ً

ت  ٢ْض ٢ًْاء اإلادا٦م ؤلاصاٍع ت لغؤي ناخب الكإن  اؾخُإل مضٔ بلؼامُت بكإنجغصص ال٣ّٟ  ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال لجىت الٓن

َْٗٔؼ َظا الترصص بلى  ت،  ٓز٣ُت ؤلاصاٍع إل ٖلى ال ٌ الَا الالخباؽ ٢بل اللجٓء لل٣ًاء ؤلاصاعي للمُالبت بةلٛاء ٢غاع ؤلاصاعة بٞغ

ٓن  ٓػ  17الظي ٧ان ٌكٓب الٗباعة التي اؾخسضمِا ٢اه ٓلُ ْعٍ، بط ؤن اإلااصة الؿابٗت 1978ً ٧اهذ  ،٢بل حٗضًلِا ،في بضاًت نض

ْ الًمجي ،لهاخب الكإنًد٤ّ ج٣طخي بإهّ  ذ ؤ ٌ الهٍغ ْهي ٖباعة ال جٓضر 2ؤن ًلخمـ عؤي اللجىت لُلبّ، في خالت الٞغ  ،

ٓا ٓبُت. بن ٧اهذ الهُٛت اإلاؿخٗملت ظ ْظ ت ؤم  ٍّػ

ْلت َظا الخالٝ في خ٨م ٢ْض  ٓماعّي"خؿم مجلـ الض ٓاظّ َلب لل٨ك٠ ًٖ  3"الؿُضة ٧ خُىما اٖخبر ؤهّ "ٖىضما ً

ْػ الؿلُت،  ٌ مباقغة ؤمام ٢اضخي ججا ت، ال ٣ًبل الًُٗ في ٢غاع الٞغ ذ للؿلُت ؤلاصاٍع ْ نٍغ ٌ يمجي ؤ ت بٞغ ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ال

ت بل ًخٗحن ٖلى اإلاٗجي اؾخُإل عؤي  ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ْػ بك٩ل لجىت الٓن ٓهُت للًُٗ ألظل ججا مؿب٤ يمً آلاظا٫ ال٣اه

ًِا ال٨ك٠ ٖلى يٓء الغؤي الظي ؤصلذ بّ اللجى ت اإلاسخهت ٞع ْؤن جا٦ض الؿلُت ؤلاصاٍع ّ".تالؿلُت، 

ْلت ّْْؾ٘ ؤن ؤظاػ لّ عؤي  ؤن اإلاغج٤ٟ الظي ُمى٘ مً خ٤ اليسخ بٗض مً هُا١ جضزل اللجىت خُىما اٖخبّر مجلـ الض

ٓزاث٤ إل ٖلى بٌٗ ال ٓن ملؼما باؾخُإل عؤي  ،اللجىت الَا ٓزاث٤، ٩ً ؤْ اإلاغج٤ٟ الظي اؾخٟاص مً ال٨ك٠ الجؼجي ًٖ ال

ٌ ٢بل الًُٗ ُّٞ ٢ًاثُا ألهّ   .4ضًضبمشابت َلب ظ ٌّٗضّاللجىت مً ظضًض بكإن َظا الٞغ

ت -ص   جهُُم أصاء لجىت الىنُى ئلى الىزاةو ؤلاصاٍع

ٓها: ٞمً خُض الك٩ل ٢ض جإزظ َظٍ ل٣ض ؤبان ج ْمًم ٕٓ ق٨ال  ٓاعصة ٖلى اللجىت َابِٗا اإلاخى ُٖٓت الُلباث ال دلُل ه

ٓع اإلاسخلٟت الخالُت ّ:5الُلباث بخضٔ اله

 ّعؾاثل زُُت نٗبت ال٣غاءة في بٌٗ ألاخُان؛

                                                           
٫ْ اإلاٗل -1 ت جضا ٓعة-صعاؾت م٣اعهت–ٓماث بحن اإلاى٘ ْؤلاباخت قٍغ٠ ًٓؾ٠ زاَغ: "خٍغ ٓن،  -"، الُبٗت ألاْلى، اإلاىه ْال٣اه مهغ، صاع ال٨ٟغ 

229ّ، م: 2015
 240قٍغ٠ ًٓؾ٠ زاَغ، مغظ٘ ؾاب٤، م:  -2

3- C.E., 19 février 1982, Mme Commaret, Rec., p. 78, Section. - Req. n° 24.215 - MM. Heurté, rapp.; Dondoux, c. du g. 
4- Pierre-Etienne ROSENSTIEHL et François BERNARD, La communication des documents administratifs, Territorial éditions, mars 

2006, p : 26 
5- Jean-Pierre LECLERC, Le rôle de la commission d„accès aux documents administratifs, Témoignage, Revue française 

d„administration publique, n°137-138, 2011/1, p : 175 
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 ؛ ٓن قغ٧اث ٦بٔر ّج٣ضًم َلباث مً زال٫ مدامحن ًمشل

 ْجحرة ٖضصًت متزاًضة ّ؛عؾاثل بل٨ترْهُت طاث 

 ...ْا ج٣ضًمِا ّعؾاثل مخ٨غعة م٣ضمت مً َٝغ ؤشخام اٖخاص

ٓباث زانت، مً   ٓن، ٞخىهب ٚالبُت الُلباث ٖلى بٌٗ اإلاجاالث اإلادضصة ؤْ جل٪ التي جشحر نٗ ؤما مً خُض اإلاًم

ْملٟاث بدض اإلاىٟٗت الٗام ٟا٫  ْملٟاث بًضإ ألَا ْاإلالٟاث الاظخماُٖت  ْاإلالٟاث الُبُت  ٓمُت  ْ عزهت ٢بُل اله٣ٟاث الٗم ت ؤ

ّٓ ْال٣ ٓميالبىاء  ْاع التي اثم الاهخسابُت ْألاعق٠ُ الٗم ٍْٓضر الجض٫ْ ؤؾٟلّ بٌٗ اإلاُُٗاث ْؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت باألص  .

ت: ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ّجًُل٘ بها لجىت الٓن

 2020 2019 2018 2017 2016 اإلالكاث التي زًػذ للخدهُو

 218 335 280 330 513 خاالث التراحؼ

 587 608 659 599 683 ؾلبي عأي

 758 3 596 3 723 3 335 3 167 3 عأي ئًجابي

بضون مىيىع  وزُهت ؾبو الٌكل غنها أو ؾير 

 مىحىصة(
1 398 1 627 1 788 1 728 1 424 

 329 326 379 927 383 عأي بكأن غضم الازخهام

 245 314 403 328 286 غضم نبُى ؤلاخالت

 - - 2 3 3 ؾير مدضص

*Source : Rapport d„activité de la CADA (Année 2020). 

ٓم لجىت  ٫ّٓج٣ ت الٓن ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ُٟت بلى ال ٓلت، بط  م٣ابل ج٩لٟت ٞٗالت ْؾاَت آلان بْٓ جضزلِا الاؾدكاعي  ٌؿاَمم٣ٗ

 ، إل مً زال٫  ّٓنال٣اه في ٖلحها اإلاىهٓم لالؾخصىاءاث الٗملي الىُا١ جٓضر لئلصاعة ٦ما ؤجهافي الخُب٤ُ الٟٗلي لخ٤ الَا

ًِا ؤؾباب الخض٤ُ٢ في ا ٖلى ٞع ْبظباَع ٓزاث٤  ٌ، ًٞال ًٖ ؤجها ال٨ك٠ ًٖ ال ّ حٗلُل ٢غاع الٞغ
ّ
 الٗٓمى الٛالبُت في ِاجضل

الخ٣اضخي م٘ ما  حؿاَم في زىحها ًٖ مساَغة اللجٓء بلى ْبالخالي الظي ٢ض ًخبىاٍ ال٣اضخي ؤلاصاعّي ٖلى الخل الخاالث مً

ٓعة ؤلاصاعة ثلٌؿخدبّٗ طل٪ مً حٗبئت للٓؾا ْجإزحر ٖلى ن ت  ْالبكٍغ ّ.1اإلاالُت 

 مجلـ اإلاػلىماث باألعصن -2

ٓن ع٢م  ْلت ألاعصن ال٣اه ٓماث 47اٖخمضث ص ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٫ْ بلض  ،2007زال٫ ؾىت  2بكإن يمان خ٤ الخه ّٗض ؤ
ُ
ْهي ح

،ٕٓ ٗا مً َظا الى ًّ حكَغ ّٓن ٖغبي ؾ ّٓن َظا ٚحر ؤن مًم ٕٓ ٖضص ال٣اه ، مّؿذ تيال الاهخ٣اصاث مً ٧ان مٓي ٍَٓغ  ؤن زانت ظ

ٓن خماًت م٘ جهُضم ؤخ٩امّ ْلت ْْزاث٤ ؤؾغاع ؤخ٩ام ٢اه ْلت ْزاث٤ بخهي٠ُ ٌؿمذ الظي 1971 لؿىت الض ت ؤجها ٖلى الض  ال ؾٍغ

ّٓػ ٓاهحن ؤعصهُت ؤخ٩ام م٘ ًهُضم ٦ما ٖلحها، الٗامت اَإل ًج ٢ ّٔ ٓن  .3خ٣ُ٣ي بك٩ل جُب٣ُّ ح٤ُٗ ؤزغ اؾخدضر َظا ال٣اه

                                                           
1- Corinne BOUCHOUX, op.cit, p :146 

ّٓن َظا وكغ -2 ضة مً 4831 الٗضص في ال٣اه ش ألاعصهُت الغؾمُت الجٍغ ش طل٪ مىظ بّ لُٗمل 2007-7-16 بخاٍع  ألامت مجلـ ٖلُّ ناص١ ؤن بٗض الخاٍع

 ألاعصوي
ٓ ٖغ٢ٓب، الخ -3 ٓماثمدمض خؿحن ؤب ٓن خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٕ ٢اه ٞلؿُحن،  -، عام هللا-صعاؾت ْنُٟت جدلُلُت -جغبت الٟلؿُُيُت في مكْغ

ْٚؼة،  ٓػ في الًٟت الٛغبُت  ٕ الاهترهُ المُت، مكْغ ْاإلاهاصع الٖا 38ّ، م: 2012اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي للؿُاؾاث 
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ٓماث ٓماث مجلؿا للمٗل ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن اإلاىٓم لّ ؤؾىضث بلُّ مِمت يمان اخترام مماعؾت خ٤ الخه  ،ْجىُٟظ ؤخ٩ام ال٣اه

ٓلت بلُّ. ٧ٓ ٓماث ٖضة مالخٓاث تهم باألؾاؽ جغ٦ُبخّ ْالازخهاناث اإلا ٓهُت اإلاىٓمت إلاجلـ اإلاٗل ّْجشحر اإلا٣خًُاث ال٣اه

 حكٌُلت اإلاجلـ: -أ 

٫ٓ ٖلى اإلا اؾدىاصا بلى ٓن يمان خ٤ الخه ٓماث٢اه ْػٍغ  ،ٗل ٓماث مً حؿٗت ؤًٖاء خُض ًغؤؾّ  ًخإل٠ مجلـ اإلاٗل

ْْػاعة  ٓػاعة الٗض٫  ًاء اإلاخب٣حن ٧ل مً ألامىاء الٗامحن ل ٓماث، ُٞما جًم ٢اثمت ألٖا الش٣اٞت الظي ًىٓب ٖىّ مٟٓى اإلاٗل

ٓظُا ٓل ْمغ٦ؼ ج٨ى ً ٖامحن لضاثغة ؤلاخهاءاث الٗامت  ْمضًٍغ لى لئلٖالم،  ْاإلاجلـ ألٖا جي، بياٞت بلى  الضازلُت  ٓماث الَٓ اإلاٗل

ْاإلآٟى الٗام لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٓاث اإلاؿلخت  ٓظُّ اإلاٗىٓي في ال٣ ّ.1مضًغ الخ

ٓن ؤظِؼة الؿلُت الخىُٟظًت ٣ِٞ صْن يمان جمشُلُت الؿلُخحن  ٕٓ ؤًٖاء اإلاجلـ ًمشل ْاإلاالخٔ َىا، ؤن مجم

ْال٣ًاثُت، ْألا٦ثر مً طل٪ صْن الخغم ٖلى بصماط مىٓماث ُٗت  ْطْي الخبرة ْالازخهام في َظا  الدكَغ اإلاجخم٘ اإلاضوي 

ّاإلاجا٫، ألامغ الظي مً قإهّ ؤن ًمـ في الٗم٤ صعظت اؾخ٣اللُت اإلاجلـ.

٫ٓ ٖلى  ٢ْ192ض ٧اهذ مىٓمت اإلااصة  ٓن يمان خ٤ الخه ٕ ٢اه ذ ٖلى مكْغ ٢ض اٖخبرث ؤن الخٗضًالث التي ؤظٍغ

ٓع ألّا ٓ الخض مً ألام ذ هد ٓماث ٢بل اٖخماصٍ، هٖؼ ّٓن ؾاؾُت التي ًخُلبها ب٢غاعاإلاٗل ال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بًمان 3َظا ال٣اه  ،

ٍٓت  ْػٍغ الش٣اٞت عثِؿا للمجلـ ٦ما جًم ًٖ ٓن، خُض ؤنبذ  ٓلى مغا٢بت جُب٤ُ ال٣اه ٓماث الظي ًخ اؾخ٣اللُت مجلـ اإلاٗل

ٓاث اإلاؿلخت. هدُجت اإلاجلـ ٦اّل ٓظُّ اإلاٗىٓي في ال٣ ْمضًغ الخ ْػاعة الضازلُت  لظل٪، ٖبرث اإلاىٓمت ًٖ ٢ل٣ِا  مً ؤمحن ٖام 

ٓماث. ما٫ َظا الخ٤ لُالبي اإلاٗل ْلِـ إٖل ٓماث   مً ؤن ًهبذ اإلاجلـ مؿخ٣بال مجلؿا لًمان ٖضم ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل

 مهام اإلاجلـ ونالخُاجه: -ب 

ٓماث  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن يمان خ٤ الخه ا ٖلى خؿً جُب٤ُ ٢اه ٓهّ مكٞغ ، لِظا الخ٤اإلاماعؾت الٟٗلُت  ْجإمحناٖخباعا ل٩

ٖٓت مً اإلاِام ٓماث مجم ٧ْل اإلاكٕغ ألاعصوي إلاجلـ اإلاٗل ٍض يمـانؤبغػَا  ْالهالخُاث، ؤ ٓماث جْؼ  الىٓغ فيّْ َالبحها بلى اإلاٗل

ّٔ ٫ّٓ َالبي مً اإلا٣ضمت الك٩اْ ٓماث ٖلى الخه ٍٓتها  ٖلى ْالٗمل اإلاٗل ا لخٗلُماث ٣ْٞاحؿ ، ًٞال ًٖ الٛاًت لِظٍ ًهضَع

ؼ لكغح ىاؾبتاإلا باألوكُت ْال٣ُام اليكغاث بنضاع ت في الخ٤ ز٣اٞت ْحٍٗؼ ٫ّٓ ْفي اإلاٗٞغ ٓماث ٖلى الخه ّْاإلاٗل َؿاهض . 

ْالهالخُاث الخالُت ٓلى ال٣ُام باإلاِام  ٓماث ًخ ّ:4اإلاجلـ في ؤصاء مِامّ مٟٓى للمٗل

 ٓماث َلب هماطط بٖضاص ّاإلاجلـ؛ بلى ْج٣ضًمِا الضاثغة م٘ بالخٗــاّْن اإلاٗل

 ٫ّٓ اإلاخٗل٣ت الخٗلُماث بٖضاص ّٔالك٩ ب٣ب ٍٓتها ْبظغاءاث اْ ا؛ اإلاجلـ بلى ْج٣ضًمِا حؿ ّإلنضاَع

 جل٣ي ّٔ ٫ّٓ َلباث م٣ضمي مً الك٩اْ ٓماث ٖلى الخه ٍٓتها؛ اإلاجلـ بلى ْج٣ضًمِا اإلاٗل ّلدؿ

 ت باإلظغاءاث ال٣ُام ت ْالهالخُاث اإلاِام لخىُٟظ الالػمت ْاإلاِىُت ؤلاصاٍع ّبّ. اإلاىَٓ

                                                           
ٓن ألاعصوي اإلاخٗل٤ بًمان خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلامً ال 3اإلااصة  -1 ٓماث٣اه  ٗل
وكئذ مىٓمت اإلااصة  - 2

ُ
ْجىمُت 1987في ؾىت  19ؤ ٗجى بدماًت 

ُ
ْح ْهي ٖباعة ًٖ مىٓمت مؿخ٣لت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، جيكِ في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم   ،

ْحؿخمض َظٍ اإلاىٓمت حؿمُتها مً اإلااصة  ت الخٗبحر،  ت الخٗبحر. 19خٍغ الن الٗالمي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان التي جًمً خٍغ  مً ؤلٖا
ش  19ىٓمت اإلااصة بُان إلا - 3 ٓان "مىٓمت اإلااصة  2007ؤًاع  3ناصع بخاٍع ٓن الخه٫ٓ ٖلى  19جدذ ٖى ٢ل٣ت مً الخٗضًالث الؿلبُت ٖلى ٢اه

ٓماث في ألاعصن"، مخاح ٖلى الغابِ ؤلال٨ترْوي:  ّ pr.pdf-arabic-foi-s://www.article19.org/data/files/pdfs/press/jordanhttpاإلاٗل
ٓماث 6اإلااصة  - 4 ٓن يمان خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ّمً ٢اه

https://www.article19.org/data/files/pdfs/press/jordan-foi-arabic-pr.pdf
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ّّْْ ا  ٓاٍػ ٓماث ظ ٓ الخا٫لِـ بلؼامُا ٦ما َٗخبر ج٣ضًم جٓلم بلى مجلـ اإلاٗل ٓ ما ٌؿخٟاص مً  َ َْ في الخجغبت الٟغوؿُت، 

ٓن ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  ّٓػ التي جىو ٖلى ؤهّ 17مًم ّٔ ج٣ضًم الُلب إلا٣ضم "ًج ٫ يض ق٩ٓ ٓاؾُت اإلاجلـ بلى اإلاؿْا  ب

ٓماث مٟٓى ٌ خا٫ في اإلاٗل ٫ امخىإ ؤْ َلبّ ٞع ٓماث بُٖاء ًٖ اإلاؿْا ٓبت اإلاٗل ٓها" اإلا٣غعة ضةاإلا زال٫ اإلاُل ّ.٢1اه

ٓما زالزحن زال٫ الك٩اًت في ٢غاٍع ًهضع ؤن للمجلـ ْج٠ًُ هٟـ اإلااصة ؤهّ ش مً ً ْصَا جاٍع ٓيت اٖخبرث الْب ْع  ،مٞغ

ٓظّ الًُٗ ؤظل الك٩اًت ْج٣ُ٘ ٫ يض اإلا ان ٍْبضؤ ،ؤمام مد٨مت الٗض٫ الٗلُا اإلاؿْا ش مً الًُٗ مضة ؾٍغ  م٣ضم جبلُٜ جاٍع

ًِا ذ الك٩اًت ٢غاع ٞع ش مً ؤْ الهٍغ ٓهُت اإلاضة اه٣ًاء جاٍع  .بكإجها اإلاجلـ ٢غاع إلنضاع ال٣اه

ٓػعاء ٖٓى  ّٗ بلى عثِـ ال عة ٞع ٓن ٖلى يْغ ٓماث، ٞةن جىهُو ال٣اه غ الؿىٓي إلاجلـ اإلاٗل ؤما ُٞما ًسو الخ٣ٍغ

٫ٓ ٖل ْا٢٘ مماعؾت خ٤ الخه غ ًٟترى ُّٞ ؤن ًغنض  ٓ ؤمغ مكٓب بالخىافي، ألن الخ٣ٍغ ٓاب َ ْمضٔ مجلـ الى ٓماث  ى اإلاٗل

ْخ٨ما في هٟـ آلان، بل ًجب  ٓن الؿلُت الخىُٟظًت زهما  ٓػ ؤن ج٩ ٓن، لظل٪ ال ًج ٓمُت ألخ٩ام ال٣اه امخشا٫ ؤلاصاعاث الٗم

ت إلا٣خًُاث  ْاٍع الغ٢ابُت في َظا اإلاجا٫ ختى ًخد٤٣ مً مضٔ اؾخجابت ألاظِؼة ؤلاصاٍع عي ؤن ًًُل٘ بإص ٖلى الجِاػ الدكَغ

ٓن. ّال٣اه

ٓماث، اهخهىُْٚل في ْ ٓة ؤلالؼامُت ل٣غاعاث مجلـ اإلاٗل  الُِئاثٞحها  جمل٪التي ال  في الخالت ، ؤه2ّال٣ّٟ ٚالبُت اب ال٣

ّٓن جُب٤ُ ٖلى ال٣اثمت ٍٓت ل٣غاعاتها، الاههُإ ٖلى ؤلاصاعة بظباع ؾلُت ال٣اه ٓٞغة ٖلى ؾلُت مٗى  جخمشل في ٞةجها جٓل مخ

غ بنضاعؾلُت  ا ًخم التي الخ٣اٍع غ َظٍ زال٫ ْمً.  ٩اٞتال ٖلى وكَغ  في الغاٚبتالجِاث  ًمّحزْا ؤن للىاؽ ًم٨ً الخ٣اٍع

ّٓن ٖىّ، الغاٚبت جل٪ ًٖ الخ٤ َظا اخترام ٓبت بمشابت اليكغ ٩ُٞ ٍٓت ٣ٖ ا لئلصاعة مٗى  اإلاجلـ، ل٣غاعاث الامخشا٫ ٖلى ًجبَر

ٓٞا ّ.الٗام الغؤي ه٣ض مً ز

ٓماث جغجِبا ٖلى ما ؾب٤،  دت اإلاْمجلـ ًيبغي مىذ ٧ل مً مٟٓى اإلاٗل ٓماث نالخُاث نٍغ ًمان جىُٟظ حؿمذ بٗل

ٓماث، ٞةن  ٓماث. ُٟٞما ًخٗل٤ بمٟٓى اإلاٗل ٫ٓ ٖلى اإلاٗل جُيُحالخالُت  ابهُٛته مِامّهٓام خ٤ الخه ظضا، خُض  تٗخبر ْع

ْعٍ  ٓاهب ٣ًخهغ ص تٖلى جضبحر الج ْالغنض ا بّمً اإلاؿخدؿً ؤن جىاٍ لظل٪  ،ؤلاصاٍع لُت ًٖ مِام الترٍْج  لتي هي اإلاؿْا

ٓماث  . 3خالُا مىاَت بمجلـ اإلاٗل

 جهُُم خهُلت غمل مجلـ اإلاػلىماث: -ج 

ٓماث،مىظ  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن يمان خ٤ الخه ْصا مً الك٩اًاث، اٖخماص ٢اه ٓماث ٖضصا مدض خُض جم  جل٣ى مجلـ اإلاٗل

ْمشلِا 2008ج٣ضًم ٣ِٞ ق٩اًخحن زال٫ ؾىت  ْؾب٘  2011 ؾىتُٞما لم ًخم ج٣ضًم ؤي ق٩اًت  2010ْ 2009 ؾىتي، 

ٓص اججاٍ  2013ؾىت  ق٩اًت 15ْ 2012 ؾىتق٩اًاث  ْظ ٓماث جهاٖضي فيبما ٌكحر بلى  ، ل٨ً 4ج٣ضًم الك٩اًاث إلاجلـ اإلاٗل

ّٓ ْصْن اإلاؿخٔٓ اإلاُل ٫ٓ َظٍ الخهُلت جب٣ى يُٟٗت  ٓن يمان خ٤ الخه ٫ٓ ٞٗالُت جىُٟظ ٢اه ْحك٩ل ماقغا ؾلبُا خ ب، 

ٓماث باألعصن. ّٖلى اإلاٗل

                                                           
ٓماث 17اإلااصة  -1 ٓن يمان خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل  مً ٢اه
ٓن ألاعصوي ع٢م  -2 ٓماث ٖلى يٓء ال٣اه ٓعاٍ في : 47ٖمغ مدمض ؾالمت الٗلیٓي، خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل صعاؾت م٣اعهت، عؾالت لىیل صعظت الض٦خ

808ّ، م: 2011الخ١ٓ٣، ٧لیت الخ١ٓ٣، ظامٗت ٖحن قمـ، مهغ، 
3- Article 19, Memorandum on Jordanian draft Law on Guarantee of Access to Information, London , December 2005, p :19 

ٓن يمان خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلا -4 ْلُت، مغ٦ؼ ال٣ضؽ للضعاؾاث الؿُاؾُت، ًدحى ق٣حر، ٢اه ٓماث في ألاعصن صعاؾت م٣اعهت م٘ اإلاٗاًحر الض ، 2013ٗل

 67م: 
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ْصة إلاجلـ ًِٓغ ؤن ا ،٨َْظا ٓماث بياٞتلهالخُاث اإلادض لت  اإلاٗل ت مؿْا ٓص ماؾؿت مغ٦ٍؼ ْظ بك٩ل ٞٗلي بلى ٖضم 

٫ٓ ٖلى  ؼ الٟٗا٫ لخ٤ الخه ٓماث، ٣ًلل بلى خض ٦بحر مً بم٩اهُت الخٍٗؼ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن يمان خ٤ الخه ًٖ جىُٟظ ٢اه

ٓن ٖبّر ٌٍٓ ٞٗالُت ال٣اه ٓماث في ألاعصن. باإلياٞت بلى طل٪، ٣ٞض جم ج٣ ُْٚاب  اإلاٗل ٓماث  ٍٓلت لُلب اإلاٗل اٖخماص بظغاءاث َ

ٓمت في مؿخٔٓ  ٓماث ال ًخضزل في ٖملُت جهي٠ُ ٦ما ؤنالخ٤.  ج٣ضم جُٟٗلجد٨م الخ٩ ٓماث مجلـ اإلاٗل ٣ًخهغ ، بل اإلاٗل

ْعٍ ْجهيُِٟابمً اإلااؾؿاث الٗامت  ٖلى الخٓنل ٣ِٞ ص ٓصة  ٓظ ٓماث اإلا ّ.٣1اثمت اإلاٗل

٫ٓ ؤن ال ؼ ٖلى يٓء ما ؾب٤، ًم٨ً ال٣ ٓلى حٍٗؼ خجاعب اإلا٣اعهت حٗٝغ جباًىا ٖلى مؿخٔٓ بخضار آلُاث ع٢ابُت مؿخ٣لت جخ

ٓاهحن َظا ألامغ جاع٦ت للمخًغع مً ٢غاع  ٢ٓذ الظي ججاَلذ ُّٞ بٌٗ ال٣ ٓماث، ٟٞي ال ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْخماًت الخ٤ في الخه

ٗحن الٟغوسخي ْألّا ٓ اللجٓء بلى ال٣ًاء اإلاسخو، ٞةن الدكَغ ْاخضا َ ٌ زُاعا  ٓاء الٞغ عصوي ٣ًضمان لىا ججغبخحن مسخلٟخحن ؾ

ْ ٖلى مؿخٔٓ خهُلت ٖملِما  ٓماث، ؤ ْمجلـ اإلاٗل ت  ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ بلى ال ٓوي ل٩ل مً لجىت الٓن ٖلى مؿخٔٓ الٓي٘ ال٣اه

ت  ٓن خٍغ لت ًٖ خؿً جُب٤ُ ٢اه ْالترا٦م الظي سجلخّ ٧ل َُئت ٖلى خضة. َظا الٓي٘ اإلاخباًً لؤلظِؼة الغ٢ابُت اإلاؿْا

ٓماث لخُٟٗل م٣خًُاث اإلاٗ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْع الظي ًم٨ً ؤن جلٗبّ لجىت الخ٤ في الخه ٫ٓ الض ٓها بلى الدؿائ٫ خ ٓماث ًضٖ ل

ٓن ع٢م  ّ.31.13ال٣اه

 وؾإاُ الاؾخهاللُت باإلاؿغب لجىت الحو في الحهُى غلى اإلاػلىماثزاهُا: 

ْلُت ْجماقُا م٘ ما جٓصخي بّ اإلاٗاًحر الض ْلُت  ٓة بٛالبُت الخجاعب الض ٓن ع٢م ، هو ؤؾ ٖلى بخضار لجىت  31.13ال٣اه

ْاع َظٍ اللجىت ؾيبدض في  ْللخٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى ؤص ٓن.  ٓلى ٖملُت ؤلاقغاٝ ٖلى جُب٤ُ ال٣اه ٓماث لخخ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل الخ٤ في الخه

ْْؾاثل ٖملِا زم هىٓغ في صعظت اؾخ٣اللُتها. ْمِامِا  ٣ت حك٨ُلِا  ٍَّغ

 ي الىؾاةل واإلاهاملجىت الحو في الحهُى غلى اإلاػلىماث: نغاءة ف -1

ٓهحن لِا، باإلياٞت بلى  حٗخبر جغ٦ُبت اللجىت ٖىهغا ؤؾاؾُا ٨ٌٗـ صعظت اؾخ٣اللُتها، بط ؤن َبُٗت ألاشخام اإلا٩

ُُٟت التي جخمخ٘ بها، ٦ما  م، ٌك٨الن ٖامال مدّضصا لالؾخ٣اللُت الْٓ ٓن بازخهام ازخُاَع الجِاث التي اٖتٝر لِا ال٣اه

ٓلت ٧ٓ ٓظّ  ٌك٩ل جىاؾب اإلاِام اإلا ا ٖلى ال ْاَع ً بقاعتها ٖامال مدّضصا ل٣ضعتها ٖلى الايُإل بإص ٖٓت َع لِا م٘ الٓؾاثل اإلآي

ّألا٦مل.

 اللجىت: جغيُبت -أ 

ٓماث  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٕٓ مً الاؾخ٣اللُت 2ؤًٖاء 10جًم جغ٦ُبت لجىت الخ٤ في الخه ٓن بلى يمان ه ٢ْض ؾعى ال٣اه  ،

٧ْل عثاؾتها بلى  ٍٓت للجىت، خُض ؤ ىُت إلاغا٢بت خماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخيعثِـ الالًٗ ىّ  لجىت الَٓ ُّ الظي ٌٗ

                                                           
1- Stephanie E. TRAPNELL, Right to Information : Case studies on implementation, World bank group, Washington, 2014,  p :384 

ٓن ع٢م  23جىو اإلااصة  - 2 ىُت إلاغا٢بت خماًت اإلاُُٗاث  22ًغؤؽ اللجىت، اإلاكاع بلحها في اإلااصة " ٖلى ؤهّ 31.13مً ال٣اه ؤٖالٍ، عثِـ اللجىت الَٓ

ٓن ع٢م  27طاث الُاب٘ الصخصخي، اإلادضزت بمٓظب اإلااصة  ْجخإل٠ مً:09.08مً ال٣اه  ،ّ

ٓمت؛ - َُْٗجهما عثِـ الخ٩ ٓمُت  ّممشلحن ازىحن ًٖ ؤلاصاعاث الٗم

ٓ ٌُٗىّ عثِـ مجلـ الى - ّٓاب؛ًٖ

ً؛ - ٓ ٌُٗىّ عثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ًّٖ

ْمداعبتها؛ - ٓة  ٢ٓاًت مً الغق ْال ّممشل ًٖ الُِئت الَٓىُت للجزاَت 

ّ؛«ؤعق٠ُ اإلاٛغب»ممشل ًٖ ماؾؿت  -

جي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان؛ - ّممشل ًٖ اإلاجلـ الَٓ
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ا، ٦ما  ْ مً ٚحَر ٓمُت ؤ ٓاء مً ظِاث خ٩ ٓاظِت ٧ل جضزل ؾ لّ َظا الخُٗحن مً يماهاث في م
ّ
٢هغ ظاللت اإلال٪، م٘ ما ٌك٩

ْاإلاجخم٘ ُٗت  ٦ْٟل جمشُلُت الؿلُت الدكَغ ًٍٓ ازىحن ٣ِٞ،  ْالصخاٞت بلى ظاهب  جمشُلُت الؿلُت الخىُٟظًت في ًٖ اإلاضوي 

٫ٓ ٖلى  ْخ٤ الخه ت  ٕٓ الكٟاُٞت ؤلاصاٍع ت اإلاؿخ٣لت طاث الهلت بمٓي ْالُِئاث ؤلاصاٍع ىُت  ٢ُٓت الَٓ بٌٗ الُِئاث الخ٣

ٓماث. ؼ الؾخ٣اللُت  اإلاٗل م ما ًم٨ً ؤن جدملّ َظٍ الخمشُلُت مً حٍٗؼ باإلا٣ابل، ًالخٔ ُٚاب جمشُلُت الؿلُت ال٣ًاثُت ٚع

. اللجىت مً ظِت ٓوي مً ظِت ؤزٔغ ض مً اإلاِىُت ٖلى جٓنُاتها مً زال٫ اإلاؿاَمت في بىائها ال٣اه ْبيٟاء مٍؼ  ، 

ّٓنبزغاط َظا  ؾاَم فياإلاجخم٘ اإلاضوي الظي  ُتجمشُل ْجٓل ٓص يُٟٗ ال٣اه ٓظ ْٚحر مخىاؾب تلخحز ال ْع الظي  تظضا  م٘ الض

ْالخٍٗغ٠ به ّٓنًم٨ً ؤن جلٗبّ الجمُٗاث في ؾُا١ الخدؿِـ  بل بن مىذ نالخُت حُٗحن  ،ْاإلاؿاٖضة ٖلى جُب٣ُّ ظا ال٣اه

ٓعة  ٓمتممشل ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي باللجىت اإلاظ٧ ٓع  لغثِـ الخ٩ ٍٓت اإلاجخم٘ اإلاضوي الظي ٌٗتٝر الضؾخ ْاضخا به ٌٗخبر مؿا 

ْعٍ ْبإَمُت ص ٓصٍ  ٓظ  .1هٟؿّ ب

 مهام اللجىت: -ب 

ٓماث الجِاػ اإلا٩ل٠ بًمان  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓماث، حٗخبر لجىت الخ٤ في الخه ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓٙ خؿً مماعؾت خ٤ الخه ْلبل

ْالهالخُاث التي جضزل في بَاع  َظا الِضٝ ٖٓت مً اإلاِام  ٓط ألاٞغاص بلى مسخل٠ ؤهاٍ بها اإلاكٕغ مجم ْل ْمغا٢بت  حؿُِل 

ٓماث، ب اإلاٗل ِا بمِام الترٍْج يْغ ٓما بياٞت بلى ايُاٖل ت اإلاٗل ٓاهحن خٍغ ل ٢ ٓا٦ب ججًز ث، ْالخدؿِـ التي ًيبغي ؤن ج

ّ:2جٟهُل َظٍ اإلاِام ٖلى الك٩ل آلاحي بُاهّ ٍْم٨ً ج٣ضًم

ٍاًاث:  مػالجت الك

اث٠ ألاؾاؾُت  ٌ بخضٔ الْٓ ٓبلذ َلباتهم بالٞغ ٓماث الظًً ٢ حّٗض مِمت جل٣ي الك٩اًاث اإلا٣ضمت مً َالبي اإلاٗل

ٓماث، خُض ًخٗ ٓن مكتر٦ت بحن ٧اٞت مٟٓيُاث اإلاٗل ُٟت ج٩اص ج٩ ْهي ْْ ٓلت بلى اللجىت،  ٧ٓ حن ٖلى اللجىت ال٣ُام ب٩ل ما اإلا

ْالخدغي التي حؿمذ لِا بالخد٤٣، مُضاهُا ٖىض  ْجخمخ٘ في ؾبُل طل٪ بؿلُت البدض  ٓن الك٩اًت،  ًلؼم للبّذ في مًم

ط َظا الٗمل بةنضاع جٓنُاث متى ا٢خىٗذ ب٣ابلُت  ّٓ ْجخ ٌ الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة،  ُٖت ٢غاعاث الٞغ الا٢خًاء، مً مكْغ

ٓمت لل٨ك٠. ّاإلاٗل

 الاؾدكاعة وئبضاء الغأي: جهضًم

ْالخىُٓمُت التي جدُلِا ٖلحها  ُٗت  ٘ الىهٓم الدكَغ ٓماث بةبضاء عؤحها في مكاَع ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓم لجىت الخ٤ في الخه ج٣

ٓن،  ْالٓؾاثل لخُٟٗل ؤخ٩ام ال٣اه ْالُِئاث اإلاٗىُت بكإن ؤهج٘ آلالُاث  ْالخبرة للماؾؿاث  ٓمت، ٦ما ج٣ضم الاؾدكاعة  الخ٩

ٓاء ألاخ٩ام ْ جل٪ اإلاخٗل٣ت باإلٞهاح الاؾدباقي. ؾ ٓماث بىاء ٖلى َلب مؿب٤ ؤ ّاإلاخٗل٣ت بال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل

                                                                                                                                                                                                 

ّممشل ًٖ الٓؾُِ؛ -

ٓماث، ٌُٗىّ ّع - ٓمت.ممشل ًٖ بخضٔ الجمُٗاث الٗاملت في مجا٫ الخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ّثِـ الخ٩

ْ الاؾخٗاهت بسبرجّ. ٓع اظخماٖاث اللجىت ؤ ْ ممشل بصاعة لخً ْ َُئت ؤ ٍّْم٨ً لغثِـ اللجىت ؤن ًضٖٓ، ٖلى ؾبُل الاؾدكاعة، ٧ل شخو ؤ

ْاخضة". ٓاث ٢ابلت للخجضًض مغة  ٍٓت في اللجىت في زمـ ؾى ّجدضص مضة الًٗ
ٓة: "مالخٓاث خ٫ٓ ممظ٦غة  - 1 ٓن ع٢م الجمُٗت اإلاٛغبُت إلاداعبت الغق ٕ ٢اه ٓمت"، م:  31.13كْغ 9ّمخٗل٤ بالخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل
ٓن ع٢م  22اإلااصة  -2  31.13مً ال٣اه
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 جهضًم الانتراخاث:

ٓن ع٢م  ، بل اٖتٝر لِا بؿلُت اإلاباصعة  31.13لم ٣ًهغ ال٣اه ْع اللجىت ٖلى الخٟاٖل م٘ ما جخٓنل مً ظِاث ؤزٔغ ص

ٓصة ٖملُت ال ْ جضبحر ٦ُٟل بخدؿحن ظ ٓماث، ؤْ ا٢تراح الخٗضًالث التي ًيبغي ؤن حكمل با٢تراح ٧ل بظغاء ؤ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل خه

ٓماث. ٫ٓ ٖلى اإلاٗل غة لخ٤ الخه ْجىُٓمُت ألظل مالءمتها م٘ اإلاباصت اإلاَا ُٗت  ٓاعصة في ههٓم حكَغ ّبٌٗ اإلا٣خًُاث ال

 الخضابير وؤلاحغاءاث الخدؿِؿُت:

٘ مً ميؿٓب  ٓاء باليؿبت لئلصاعاث حكمل َظٍ الخضابحر ٢ُاصة الٗملُاث الغامُت بلى الٞغ ٓماث، ؾ ٓٞحر اإلاٗل ٓعي بإَمُت ج ال

ْعاث  ٦ْظا جىُٓم ص ْالٓؾاثل اإلاخاخت ال ؾُما ؤلال٨ترْهُت مجها،  ٓماث ب٩اٞت الُغ١  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْحؿُِل الخه ؤْ ألاٞغاص، 

ْتهضٝ َظٍ ْالُِئاث اإلاٗىُت، زهٓنا اإلا٩لٟحن مجهم بخل٣ي الُلباث،  ٟي اإلااؾؿاث  ٍٓيُت لٟاثضة مْٓ ْعاث ؤؾاؾا بلى  ج٩ الض

ٓخُض ؤهماٍ الخىُٓم ْالاقخٛا٫،  ْج لُاث،  ْاإلاؿْا ْاع  ْجدضًض ألاص ْؤبٗاصٍ،  ٓن  ْاؾدُٗاب ؤخ٩ام ال٣اه ج٣اؾم ّْجِؿحر ِٞم 

ّاإلاماعؾاث الًٟلى...

غ الؿىىي:  ئغضاص ووكغ الخهٍغ

٫ٓ ٖلى اإلا ٍٓت لٗمل لجىت الخ٤ في الخه ٓي ٞغنت لخ٣ضًم الخهُلت الؿى غ الؿى ل الخ٣ٍغ
ّ
ٓماث، م٘ ما ٌؿخدبّٗ ٌك٩ ٗل

ْصعظت جٟاٖل ؤلاصاعة م٘ جٓنُاث اللجىت،  ٓن،  طل٪ مً ٖغى للماقغاث الضالت ٖلى مؿخٔٓ ج٣ضم جُٟٗل ؤخ٩ام ال٣اه

ٓماث في ٖمل اللجىت. ّباإلياٞت بلى ٢ُاؽ ميؿٓب ز٣ت َالبي اإلاٗل

 وؾاةل الػمل: -ج 

ّْلم ًخجّ اإلاكٕغ ا ْماصًت  ٓاعص مالُت  ت إلاٛغبي هدٓ جسهُو م ل ؤن حؿخٗحن َظٍ  خ٣لتمؿبكٍغ ًّ لٗمل اللجىت، بل ٞ

ىُت لخماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي كٝغ ٖلى َظا ألازحرة في ؤصاء مِامِا بالجِاػ ؤلاصاعي الخاب٘ للجىت الَٓ ٌُ ، خُض 

ٓلى مؿاٖضة الجِاّػ ت مِامّ في الغثِـ ٧اجب ٖام ًخ ٍْماعؽ،  ؤلاصاٍع  مً بلُّ الازخهاناث اإلآٟيت بلى باإلياٞتْاإلاالُت، 

ٟحن اإلاؿخسضمحن حؿُحر، مِام الغثِـ ْبٖضاصاإلالخ٣حن ؤْ اإلآْ ِا اإلاؿاٖض آلامغ ٌٗض التي حزاهُتاإلا ْجىُٟظ ،   بٖضاصّْ ،بهٞغ

ّْ ه٣ٟاثال ْببغام ٓمُت،  ّْ سجل ْمؿ٪ ظخماٖاثالّا ٖمل ْزاث٤ بٖضاصالٗم  ْجم٨ُجها اإلادضزت اللجان ؤٖما٫ جدب٘اإلا٣غعاث، 

ّ.1 مِامِا إلجمام الالػمت ٍتْالبكّغ اإلااصًت الٓؾاثل مً

ْاع ٢ض ُخّضصث ُٞما ًخٗل٤ بةقغاٝ ال٩اجب الٗام ٖلى ا ىُت لخماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ ْبطا ٧اهذ َظٍ ألاص للجىت الَٓ

ٓماث لم ًجغ جض٣ُ٢ِا بظاث ال٨ُُٟت. الصخصخي ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْاإلاالي للجىت الخ٤ في الخه ْاٍع الخانت بالخضبحر ؤلاصاعي  ، ٞةن ؤص

ٓن ع٢م ْاإلا عة  31.13الخٔ ٦ظل٪ ؤن ال٣اه ٫ٓ بّ في ٞغوؿا، بلى يْغ ٓ مٗم ٓة بما َ كغ نغاخت، ؤؾ
ُ
ْههٓنّ الخُب٣ُُت لم ح

ٓن ال٣ُام  ٓل ٓٞغ ٖلى م٣غعًٍ ًخ ّٓنالخ ّ.بالخد٣ُ٣اث ْألابدار الالػمت لخُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اه

                                                           
ٓن ع٢م  40اإلااصة  -1 اإلاخٗل٤ بدماًت ألاشخام الظاجُحن ججاٍ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي الهاصع بدىُٟظٍ الِٓحر  09.08مً ال٣اه

٠ ع٢م  ٓا٤ٞ ٫  1430نٟغ  22الهاصع في  1.09.05الكٍغ ضة الغؾمُت ٖضص 2009ٞبراًغ  18م ش  5711، الجٍغ  552، م: 2009ٞبراًغ  23بخاٍع
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ُ  في مضي اؾخهاللُت لجىت الحوجهُُم  -2  اثاإلاػلىم غلى الحهى

ٓص حٗض مؿإلت اؾخ٣ال ٓظ ا ل ٍع ا مؿب٣ا يْغ ٓماث قَغ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل لُت الُِئاث اإلا٩لٟت بالؿِغ ٖلى جُٟٗل خ٤ الخه

ٓمِا، ٞةهّ ٖلى ْٞٗالُتها الُِئاثَظٍ  ْمِٟ ٓا بخدضًض ٖىانغ الاؾخ٣اللُت  ْبطا ٧ان ٢لُل مً الباخشحن ٣ِٞ َم مً اَخم  ،

ْظِحن لالؾخ٣اللُت: ٓم ًم٨ً الخمُحز بحن  ٓهُت  الٗم ْا٢ُٗت.اؾخ٣اللُت ٢اه ّْؤزٔغ 

الًت بن  ٓص اللجىت هٟؿِا مشل ٞترة  ْظ  ٍ ْجخمشل في قْغ ٓن،  ٓهُت هي التي جمخل٨ِا اللجىت في بَاع ال٣اه الاؾخ٣اللُت ال٣اه

٢ٓ٘ عثِـ اللجىت، ٟحها. باإلا٣ابل، جخٗل٤ اْمه الخىُٟظًت، الؿلُت مً الُِئت ْم ْالجِت اإلا٩لٟت بخُٗحن مْٓ ٍٓلِا،  صع جم

ٓا٢ُٗ ٢ْض ْن٠ الاؾخ٣اللُت ال ٓمي،  ٕٓ مً الاؾخ٣اللُت  Maggettiت بهامل الاؾخ٣اللُت اإلاٗتٝر بّ للجىت في ٖملِا الُ َظا الى

ٓا٢ُٗت  َٓغ الاؾخ٣اللُت ال ْاؾخ٣اللُتها ؤزىاء ٢ُامِا بٗملُت الًبِ". ٨ًمً ظ ٓهّ "الخدضًض الظاحي الزخُاعاث الُِئت  في  ابطب٩

ٓهُت، اإلاماعؾت الٗملُت ؤ٦ثر مً ا ٖلى ٦ مسخلٟت َْكمل طل٪ ؤبٗاص الىهٓم ال٣اه َٓٞغ ٓاعصخ ال٣ُاصة ٢ضعتها ٖلى ّْ ٧اُٞت م

ت()٦ُُٟت اؾخسضام الؿلُت  ّ.1الخ٣ضًٍغ

ٕٓ مً الُِئاث اؾخ٣اللُت مضٔ ْل٣ُاؽ خماص ٖلى ًم٨ً َظا الى ْؤًٖاء بخُٗحن  اإلاخٗل٣ت اإلااقغاث مً ٖضص الٖا عثِـ 

ْٖؼلِم  ٣ت التي حكخمً َُئت الاؾخئىاٝ  ْالٍُغ ٓٙ ٢غاعاتهامىهبهم  ْجه ْال٣ضعةٛل بها الُِئت  ا ج٣ضًم ٖلى ،  َغ  بلى ج٣اٍع

ٓمت ٓاٖض الاؾدىاص ْبالخالي ًم٨ً ،البرإلاان ؤْ الخ٩ ن  ْالٗؼ٫، الخُٗحن بٗملُاث جخٗل٤ مدضصةّْ ْاضخت ٖلى ٢ ت ْالكْا ؤلاصاٍع

ْالهالخُاثللجىتاإلاالُت ّْ ٓلت ْالؿلُاث ،   اؾخ٣اللُت م٣ضاع جدضص التي اقغاثاإلا ؤَمبلى  الخالُت الى٣اٍ ْحكحّر. لِا اإلاس

ّ:2اللجىت

 ٣ت الاؾخئىاٝ ثُئاَ في حنــالخُٗ ٖملُت قٟاُٞـت ٕٓ بٍُغ ٫ٓ صْن الخً  ؤْ الًٍٛٓ الثــلخضزل جد

ّالؿُاؾُت؛

  ٍٓت ٓن ٖلى خٓغ بؾىاص ًٖ ٓط ؤشخام بلى  ٝئىاـَُئت الاؾخجىهُــو ال٣اه ٓن بىٟ لِم ؾُاسخي ؤْ ًخمخٗ

ٍٓت ٖال٢اث ٧ٓااّل بالُِئاث ٢ ٓن؛ اإلاساَبت ثْال ّبال٣اه

 ٓن أّل ّٓعجدضًض ال٣اه ّللخ٣ضًغ؛ ْٖضم جغ٦ِا الُِئت ؤًٖاء ظ

 ت اليُالِٖا بمِامِا ْالهالخُاث الؿلُاثمً  اللجىت جم٨حن ٍع ّ؛الًْغ

  ٢غاعاتها؛بيٟاء الُاب٘ ؤلالؼامي ٖلى 

 ّٓن ْٖضم بؾىاص ؾلُت الٗؼ٫ لؤلشخام اإلاساَبحن بال٣اه ٓح ؤلاظغاءاث الخانت بالٗؼ٫،  ٍٓل ْجس ،ْي

ٓٞحر ْبالخالي ،ؤًٖاء اللجىت بم٩اهُت الًُٗ في ٢غاع الٗؼ٫ّ  ؛الخٗؿٟي الٟهل مً الخماًت ج

  للُِئت اإلاالُت ًًمً الاؾخ٣اللُت مما ٣ِٞ، البرإلاان َٝغ مً ْاإلاهاص٢ت ٖلحها اللجىت محزاهُت مىا٢كت 

ٍٓل زانت يٍٛٓ ؤي مً ٍْدمحها ّ.بالخم

ٓن اإلاىٓم ٓماث، ًدبحن ؤهّ  للخ٤ في ْبةؾ٣اٍ َظٍ اإلااقغاث ٖلى ال٣اه ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٢ض هو ٖلى بخضار لجىت الخه

ٓمت، بُض ٓماث لضٔ عثِـ الخ٩ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٫ٓ بها في َظا اإلاجا٫  الخ٤ في الخه جخُلب الخغم ٖلى ؤن اإلاباصت اإلاٗم

٢ٓٗا زاعظا ًٖ الدؿلؿل ؤلاصاّع عة مىدِا م ْالخُاعاث الؿُاؾُت، ْيْغ ٓمت  ٓٞغ اؾخ٣اللُت اللجىت ًٖ الخ٩ ي، م٘ اقتراٍ ج

                                                           
1- Sarah HOLSEN and Martial PASQUIER, Insight on Oversight: the role of information commissioners in the implementation of 

access to information policies, journal of information policy 2, 2012, p:229-230 
ٓماث  -2 ٓلي، مٟٓيُاث اإلاٗل ٓماث، ال٣اَغة، -صعاؾت م٣اعهت-عئٓ الخ 36ّ، م: 2016، مغ٦ؼ صٖم لخ٣ىُت اإلاٗل
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ٓبت ْالجزاَت اإلاُل ْالخبرة  ٓن ؤًٖائها ٖلى ال٨ٟاءة  ت. بل مً ألاًٞل ؤن ج٩ اع الظي  1مؿخ٣لت َُئت بصاٍع جضزل يمً ؤلَا

ٓع  159خضصٍ الٟهل  ّ.الُِئاث اإلا٩لٟت بالخ٩امت الجُضة الظي ًًمً اؾخ٣اللُتمً الضؾخ

ٓم ؤن حُٗحن عثِـ  ىُت إلاغا٢بت خماًت ْمٗل ٧ْلذ لّ في طاث آلان اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخياللجىت الَٓ ، الظي ؤ

ٓ ازخهام مدّٟٓ للمل٪ َب٣ا للماصة  ٓماث، َ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ّٓن 32عثاؾت لجىت الخ٤ في الخه ٢ْض 09.08 ع٢م مً ال٣اه  ،

ُٟخّ  ٓاب ؤن مً ًغؤؽ َظٍ اللجىت َٓ بُبُٗت ْْ ٓاب، بط اٖخبر بٌٗ الى ًدمي ؤزاع َظا ألامغ ه٣اقا صازل مجلـ الى

ٓماث، لظل٪  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن خ٤ الخه ْبالخالي ٞةن مى٤ُ جغؤؾّ لِظٍ اللجىت ٌٗض مىا٢ًا إلاى٤ُ ٢اه اإلاُُٗاث الصخهُت 

ْاخض ؤن ًغؤؽ لجىخحن ٌٗمالن بمى٣ُحن مسخلٟحن ٓػ الدؿائ٫ ٠ُ٦ لصخو  ّ.2ًج

٫ْ التي ؤن جغ٦ُبت اللجىت حٗخبر ٚحر اٖخُاصًت م٣اعهت بما َ 19مً ظاهبها جٔغ مىٓمت اإلااصة  ْلُا، ٟٞي الض ٫ٓ بّ ص ٓ مٗم

ٓما مً  ٓها ٖم ٓن َظا ألازحر م٩ ٓماث، ٩ً ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن في مجا٫ خ٤ الخه ا مؿخ٣ال م٩لٟا بخل٣ي الُٗ ؤوكإث ظِاػا بصاٍع

ْبن ٧اهذ ٢ابلت لالٖخماص، ٞةجها  ٓن، ختى  ٤ ٖمل. لظل٪ ٞالتر٦ُبت التي اٖخمضَا ال٣اه ٓماث ٌؿاٖضٍ ٍٞغ ْاخض للمٗل مٟٓى 

ت  جىُّٓي ٓن خٍغ با مً َٝغ َُئاث هي هٟؿِا ملؼمت باالمخشا٫ ل٣اه ْظّ ؾلبي ًخمشل في حُٗحن ظمُ٘ ؤًٖاء اللجىت ج٣ٍغ ٖلى 

عة لٟئت  ٓن بالًْغ ٢ْ٘ ٖلحهم الازخُاع ال ًيخم ٓن الظًً ٢ض  ٓن اإلاغشخ ٢ْض ًترجب ًٖ َظا ألامغ اخخما٫ ؤن ٩ً ٓماث،  اإلاٗل

ٍٓاث الكٟاُٞت ّ.3ألاشخام اإلاضاٞٗحن ًٖ ؤٖلى مؿخ

ٓن ؤًٖاء، إن اؾخ٣اللُت ؤًٖاء َُئاث الًبَِب٣ا للمباصت ألاؾاؾُت بكّْ ْ  ًجب ؤال ٩ً ٠ُ٢ٓ ؤ اللجىت ٖغيت للخ

لحن لل٣ُام بمِامِم ٧ٓاث ٖجهم ججٗلِم ٚحر مَا ْع بٌٗ الؿل ْاعي جخٗل٤ بالعجؼ ؤْ لهض ٍْضزل يمً َظا  ،الٗؼ٫ بال لض

ّْ ٕٓ بصاهت ؤ ما٫ ؤلاظغامُت التي ٧اهذ مٓي اع ألٖا ؿاع اإلاالي في بٌٗ  ؤلَا ٦ْظا ؤلٖا ْالعجؼ الظي ًازغ ٖلى ؤصاء الٟغص،  سجً، 

ْؤال جسً٘  ٓط الؿُاسخي ؤْ التهضًض،  عة، زالُت مً جإزحراث الىٟ ٓن ٖملُت الٗؼ٫، بطا ا٢خًتها الًْغ ٍْيبغي ؤن ج٩ الخاالث. 

ْاخض ٦غثِـ اللجىت مشال،  ٓا٣ٞت الجلخ٣ضًغ شخو  اصة ٖلى طل٪ م ْؤزحرا، ْبهما ًجب ؤن جخُلب ٍػ عي.  ٓٞحر ِاػ الدكَغ ًيبغي ج

 . ٫ّ4ىاٝ بكإن ؤي ٢غاع للّٗؼيماهاث الاؾخئ

ٓن ٢ض ؾ٨ْاإلاالخٔ ٦ظل٪ ؤن  ٓي الظي حٗضٍ اللجىت خُض ًجضع ال٣اه غ الؿى ٘ بلحها الخ٣ٍغ ذ ًٖ الجِت التي ٢ض ًٞغ

ْعٍ الغ٢ابي في َظا اإلاجا٫، ٦ما ؤن  غ  اللجىت،ٖغيّ ٖلى البرإلاان ألظل اإلاىا٢كت جُٟٗال لض ٓم، لم جيكغ ؤي ج٣ٍغ ْص الُ ْبلى خض

ْاع اإلاىَٓت  ؾىٓي، ٓ ما ًدىافى م٘ ألاص ْطل٪ بٓي٘  بهاَْ ٫ْ مً ًسً٘ أل٢صخى صعظاث الكٟاُٞت  ٓن ؤ ْالتي حؿخلؼم مجها ؤن ج٩

ْبإٌؿغ الُغ١  ٓم  ً بقاعة الٗم ا الؿىٓي َع َغ ّاإلاخاخت.ج٣ٍغ

ترا ٓمت ٖٓى الٖا ٝ لِا باالؾخ٣ال٫ اإلاالي مً قإهّ ؤن ٌٗغيِا لًٍٛٓ ٢ض ٦ما ؤن اعجباٍ محزاهُت اللجىت بغثاؾت الخ٩

ٓن عثِـ اللجىت آمغا  ْالخجِحز ٩ً ٓٞغ ٖلى محزاهُت زانت للدؿُحر  ٟترى في اللجىت ؤن جخ ًُ جازغ ٖلى اؾخ٣اللُت ٢غاعاتها، بط 

                                                           
ٓن ع٢م  - 1 ٕ ٢اه ٓة: "مالخٓاث خ٫ٓ مكْغ ٓمت"، م:  31.13الجمُٗت اإلاٛغبُت إلاداعبت الغق 9ّمخٗل٤ بالخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل
ٓن ع٢م ج٣ٍغ - 2 ٕ ٢اه ٘ ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان خ٫ٓ مكْغ ْالدكَغ ل 31.13غ لجىت الٗض٫  ْعة ؤبٍغ ٓاب، ص : "ملخو اإلاىا٢كت الخٟهُلُت"، مجلـ الى

2ّ، م:2016
3- Article 19 :« Maroc: Analyse du Projet de loi relatif au droit d„accès à l„information  » avril 2013, p :22, 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3711/FRENCH-Morocco-Draft-FOI-Analysis.pdf, dernière visite le 07/09/2021. 
4- Laura NEUMAN, Enforcement models: Content and context, access to information working paper Series, World Bank Institute, 

Washington, 2009, p :27 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3711/FRENCH-Morocco-Draft-FOI-Analysis.pdf
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ْمغا٢بت مؿخ٣لت جًُ لى للخؿاباث  ٓم بها اإلاجلـ ألٖا ال جسً٘ ؾٔٓ إلاغا٢بت مالُت بٗضًت ٣ً ِا،  ل٘ بها ؤظِؼة زاعظُت بهٞغ

ٓاٖض الخ٩امت في الخضبحر ًٍْمً ٢ ت الخهٝغ  ٓن خٍغ ْج٣ُُم ألاصاء، بما ًه ّ. 1لخض٤ُ٢ الخؿاباث 

 زاجمت:

ٓهُت  ا ٖلى الٓؾاثل ال٣اه َٓٞغ حن بخ ٓظّ ألا٦مل َع ا ٖلى ال ْاَع ٓماث في ؤصاء ؤص ٫ٓ ٖلى اإلاٗل بن هجاح لجىت الخ٤ في الخه

ت لخؿً ٢ ٍع ت الًْغ ْالبكٍغ َْٓ ما مً قإهّ ؤن ًجٗلِا ْاإلاالُت  ْالخدؿِـ،  اث٠ الا٢تراح ْالاؾدكاعة ْؤلاٞخاء  ُامِا بْٓ

ٓمت  ْالخدؿِـ بإَمُت الخ٤ في اإلاٗل ُٖٓت  ْمخضزال ؤؾاؾُا في ؤوكُت الخ ٓن،  ْجٟؿحر ؤخ٩ام ال٣اه ؾىضا لئلصاعة في جٓيُذ 

ٍٓاث الًُٗ ؤلاصاعي ٦ُٟل بةههاٝ ٧ل ٫ٓ ٖلى  ْباألخ٩ام اإلاىٓمت لّ، زم مؿخٔٓ مً مؿخ مخٓلم ُعٌٞ َلبّ للخه

ٓاظّ اللجىت ال ؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ الِضٝ  ٓاظِت الخدضًاث ال٨بٔر التي ج ٓماث، ٦ما مً قإهّ ؤن ٌؿِم في م اإلاٗل

َْٓ ما ٌؿخضعي الٗمل ٖلى  ت،  ٓزاث٤ ؤلاصاٍع ٫ٓ ٖلى ال ت ال٣ًاثُت للخه ٢ٓاجي اإلاخمشل في الخّض مً اللجٓء بلى اإلاىاٖػ ال

ً از ْالُِئاث اإلاٗىُت ماقٍغ ٘ مً وؿبت جىُٟظ ؤلاصاعاث  ْالٞغ ىحن: الخ٣لُل مً خاالث اللجٓء بلى ال٣اضخي ؤلاصاعي مً ظِت، 

. ّللخٓنُاث الهاصعة ًٖ اللجىت مً ظِت ؤزٔغ

غ  ْمباصت جدٍغ ٓن ٨ٞغة  ٓمُحن ًخ٣ّبل ض مً الجِض في ؾبُل ظٗل الٟاٖلحن الٗم مً ظاهب آزغ، جدخاط اللجىت بلى بظ٫ مٍؼ

٘ مً مؿخٔٓ بصعا٦ِا اإلاُُٗا ت، بياٞت بلى الٞغ ِا مجا٫ الكٟاُٞت ؤلاصاٍع ا امخضاصا لئلنالخاث التي ٖٞغ ٓمُت باٖخباَع ث الٗم

ٓع ؤمام مجاالث ْؾُاؾا ٓماث الظي ٞخذ باب الخُ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْاإلاُُٗاث  ثألبٗاص خ٤ الخه ؤزٔغ ٦كٟاُٞت الخُاة الٗامت 

ْالخدضًاث الا٢خهاصًت طاث الهلت ب ّاإلاجخم٘ الغ٢مي.اإلاٟخٓخت 

 الةدت اإلاغاحؼ

 أوال: اإلاغاحؼ باللؿت الػغبُت

 الٌخب واإلاإلكاث: .1

 ْلُت، مغ٦ؼ ال٣ضؽ للضعاؾاث الؿُاؾُت، ، ًدحى ق٣حر ٓماث في ألاعصن صعاؾت م٣اعهت م٘ اإلاٗاًحر الض ٓن يمان خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٢اه

2013 

 ٓوـ ٫ٓ ٖلى ، مدمض باهي ؤبٓ ً ت الخه ٓوي لخٍغ تالخىُٓم ال٣اه ٓزاث٤ ؤلاصاٍع صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ،  الُبٗت ألاْلى، ،ال

ت،   2002ؤلاؾ٨ىضٍع

 ٓماث بحن اإلاى٘ ْؤلاباخت ، قٍغ٠ ًٓؾ٠ زاَغ ت جضا٫ْ اإلاٗل ٓعة،  الُبٗت ألاْلى،، -صعاؾت م٣اعهت–خٍغ ٓن، اإلاىه ْال٣اه  2015صاع ال٨ٟغ 

غوخاث والغؾاةل: .2  ألَا

 ٓبي ٓمت، هبُل الٗغ٢ ٓم خ٤ الىٟاط بلى اإلاٗل ْالٗل ٓن زام، ٧لُت الخ١ٓ٣  ٓن قٗبت ٢اه ، مظ٦غة لئلخغاػ ٖلى قِاصة اإلااظؿخحر في ال٣اه

ٓوـ، الؿىت الجامُٗت  ٓوـ اإلاىاع، ج  2012/2013الؿُاؾُت، ظامٗت ج

 ٓن ألاعصوي ع٢م ، ٖمغ مدمض ؾالمت الٗلیّٓي ٓماث ٖلى يٓء ال٣اه : صعاؾت م٣اعهت، عؾالت لىیل صعظت 47خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

ٓعاٍ في الخ١ٓ٣، ٧لیت الخ١ٓ٣، ظامٗت ٖحن قمـ، مهغ، الض   ٦2011خ

 الىهىم الهاهىهُت: .3

  ٠ ع٢م ٓن ع٢م 2018ٞبراًغ  22) 1439ظماصي آلازغة  5ناصع في  1.18.15ِْحر قٍغ ٫ٓ  31.13( بدىُٟظ ال٣اه اإلاخٗل٤ بالخ٤ في الخه

ضة الغؾمُت ٖضص  ٓماث، الجٍغ ش  6655ٖلى اإلاٗل  (2018ماعؽ  12) 1439ظماصٔ آلازغة  23بخاٍع

                                                           
ٓن ع٢م  - 1 ٕ ال٣اه ٓة ٖلى مكْغ ٢ٓاًت مً الغق ت لل ٓة : "مالخٓاث الُِئت اإلاغ٦ٍؼ ٢ٓاًت مً الغق ت لل اإلاخٗل٤ بالخ٤ في الخه٫ٓ  31.13الُِئت اإلاغ٦ٍؼ

ٓماث"، ل  ٖلى اإلاٗل 8ّ، م: 2013ؤبٍغ
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  ٓن ع٢م ٠  09.08ال٣اه اإلاخٗل٤ بدماًت ألاشخام الظاجُحن ججاٍ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي الهاصع بدىُٟظٍ الِٓحر الكٍغ

ٓا٤ٞ ٫  1430نٟغ  22الهاصع في  1.09.05ع٢م  ضة الغؾمُت ٖضص 2009ٞبراًغ  18م ش  5711، الجٍغ  2009ٞبراًغ  23بخاٍع

 ٓن ألاعصوي ٓماث 2007لؿىت  47ع٢م  ال٣اه  بكإن يمان خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

غ .4  والضعاؾاث: الخهاٍع

 ٓماث، مدمض خؿحن ؤبٓ ٖغ٢ٓب ٓن خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٕ ٢اه ، اإلاغ٦ؼ -صعاؾت ْنُٟت جدلُلُت-الخجغبت الٟلؿُُيُت في مكْغ

ّْٚؼ ٓػ في الًٟت الٛغبُت  ٕ ألاهترهُ المُت، مكْغ ْاإلاهاصع الٖا  2012ة، الٟلؿُُجي للؿُاؾاث 

 ٓماث ، عئٓ الخٓلي ٓماث، ال٣اَغة، -صعاؾت م٣اعهت-مٟٓيُاث اإلاٗل  2016، مغ٦ؼ صٖم لخ٣ىُت اإلاٗل

  ٓن ع٢م ٕ ٢اه ٘ ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان خ٫ٓ مكْغ ْالدكَغ غ لجىت الٗض٫  ْعة ، 31.13ج٣ٍغ ٓاب، ص ملخو اإلاىا٢كت الخٟهُلُت، مجلـ الى

ل   2016ؤبٍغ

 اإلاظيغاث: .5

 ٢ٓاًت مً ال ت لل ٓةالُِئت اإلاغ٦ٍؼ ٓن ع٢م ، غق ٕ ال٣اه ٓة ٖلى مكْغ ٢ٓاًت مً الغق ت لل اإلاخٗل٤ بالخ٤ في  31.13مالخٓاث الُِئت اإلاغ٦ٍؼ

ل  ٓماث، ؤبٍغ  2013الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

 ٓة ٓن ع٢م ، الجمُٗت اإلاٛغبُت إلاداعبت الغق ٕ ٢اه ٓمت. 31.13مالخٓاث خ٫ٓ مكْغ  مخٗل٤ بالخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل
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 مبضأ اؾخهاللُت البرإلاان اإلاؿغبي

The principle of the independence of the Moroccan Parliament 

ؼ الهاصقي  غبض الػٍؼ

،ًلُت الػلىم الهاهىهُت و الانخهاصًت  وحضة.اإلاؿغب/ و الاحخماغُت، حامػت مدمض ألاُو

 اإلالخو:

ٓع اإلاٛغبي لؿىت ًىٟغص اإلاٛغب بىٓام ؾُاسخي زام بّ، ًجم٘ بحن نٟاث الىٓام الّغ م مً جىهُو الضؾخ ْ ممحزاث الىٓام البرإلااوي .بالٚغ ثاسخي ، 

ٓعي للممل٨ت ٖلى ؤؾاؽ  2011 ٓم الىٓام الضؾخ ٣ً ْ ْ اظخماُٖت.  ٢ٓغاَُت بغإلااهُت  ٓعٍت، صًم ٓ هٓام مل٨ُت صؾخ ٖلى ؤن هٓام الخ٨م باإلاٛغب َ

ٓع  ْجهما.ٞضؾخ ٓاػجهما ْ حٗا ُٗت مً ؤظل الخس٠ُٟ مً مٓاَغ ال٣ٗلىت ظاء بةنالخاث مِ 2011ٞهل الؿلِ ْ ج مت لٟاثضة اإلااؾؿت الدكَغ

ٓ مً ٖضم اؾخ٣اللُخّ ؤمام باقي الؿلِ ، زهٓنا ؤمام ا ل  َظٍ ؤلانالخاث ال ًؼا٫ البرإلاان اإلاٛغبي  ٌك٩ م مً ججًز إلااؾؿت البرإلااهُت.ل٨ً بالٚغ

.٘ ْ الؿلُت الخىُٟظًت التي حؿخإزغ بٗملُت الدكَغ ّاإلال٨ُت 

ُٗت ، اإلااؾؿت اإلال٨ُت إلاكخاخُت:الٍلماث ا ٓع،الؿلُت الخىُٟظًت ، الؿلُت الدكَغ ّالبرإلاان،الضؾخ

Abstract: 

Morocco is unique in its own political system, which combines the characteristics of the presidential system, and the advantages of 

the parliamentary system, despite the stipulation of the Moroccan constitution of 2011 that the system of government in Morocco 

is a constitutional monarchy, parliamentary and social democracy. The constitutional system of the kingdom is based on the 

separation of powers, their balance and their cooperation. The 2011 constitution brought important reforms for the benefit of the 

legislative institution in order to mitigate the manifestations of parliamentary rationalization. However, despite the downloading of 

these reforms, the Moroccan parliament still complains about its lack of independence in front of the rest of the authorities, 

especially the institution Ownership and the executive authority that accounts for the legislative process. 

 

Key words: Parliament  -  the constitution   -  the executive branch     -    the legislature     -   the monarchy 

 مهضمت:

ــــــــضٍ مــــــــً م٩اهــــــــت ؾــــــــامُت بــــــــحن     
ّ
ْ الخبــــــــرة بؿــــــــبب مــــــــا جخ٣ل ٓصٕ ال٨ٟــــــــغ  ْ مؿــــــــخ ــــــــت،  ْل ل اإلااؾؿــــــــت البرإلااهُــــــــت ٖهــــــــب ٧ــــــــّل ص

ّ
حكــــــــ٩

ْ 1اإلااؾؿاث ٓاػن بحن الّؿلِ  ٓ ظِاػ ؤؾاسخي لخ َ ْ ٓاَىحن.  ٓمت، بل ؤًًا لخمشُل اإلا ل ز٣ال م٣ابال للخ٩
ّ
.ٞهي لم جيكإ ٣ِٞ لدك٩

ّ. 2اويالّخمشُل ،زهٓنا في الىٓام البرإلا

     ْ ُٗت .  كــــَغ
ّ
ُٗت . لــــظل٪ ٞٛالبــــا مــــا ًُلــــ٤ ٖلُــــّ بالّؿــــلُت الد ُٟــــت الدكــــَغ ــــاث٠ ،لٗــــّل ؤَّمِــــا الْٓ فــــي ًمـــاعؽ البرإلاــــان ٖــــّضة ْْ

ْ اإلاهـاص٢ت ٖلحهـا ، جالىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي  ٓهُـت  ٓاٖـض ال٣اه ٘ ال٣ ْعَا في حكَغ ٢ٓٗا مِما هٓغا لض ُٗت  م ، دخل اإلااؾؿت الدكَغ

ٓمُت.ْ الغ٢ابت ٖلى ٖ ْعَا اإلاِم في ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗم ّمل الؿلُت الخىُٟظًت.بياٞت بلى ص

ٓع بٗــض   ْع ؤ٫ْ صؾــخ خحن مــ٘ نــض ْ بظــغاء ؤ٫ْ اهخسابــاث 1962صظىبــر  14فــي  الاؾـخ٣ال٫قـِض اإلاٛــغب مــُالص ؤ٫ْ بغإلاــان مــً ٚـٞغ  ،

ُٗت فـــي  ٓ  17حكــَغ ٢ُٓـــ٘ اإلاٛـــغب ٖلـــى اجٟا٢ُــت   .1963مـــاً ، ٖــاف مغخلـــت اهخ٣الُـــت  صامـــذ  1956ؽ مـــاّع 02فـــي   الاؾـــخ٣ال٫ٞبٗــض ج

                                                           
ٓعي اإلاهغي، الُِإة 1 ٢ٓغاَُت،صعاؾت م٣اعهت جُب٣ُُت ٖلى الىٓام الضؾخ ْ ؤزٍغ في جد٤ُ٣ الضًم ْاط البرإلااوي  ض ،ؤلاػص ٓ ٍػ غط ،مدمض ؤب ت   ألٖا اإلاهٍغ

 .1،م:1995الٗامت لل٨خاب،
ٓعط ؾٗض ،اإلااؾؿت 2 ٓعي،جغظمت ظ ٓن الضؾخ ْ ال٣اه ٓعَـ ،اإلااؾؿت الؿُاؾُت  ْٞغظُّ ،م ْ  ص ْ اليكغ  الجامُٗت للضعاؾاث 

ٓػَ٘،  .112م:1992الخ
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ٓاث ) ـــ1956ؾـــــذ ؾـــــى ــ ــــلت 1962ـ ٓاهحن طاث الهـ ـــ٘ ال٣ـــــ ْ ْيــ ــــت،  ىُـــــت الخضًشـ ْلـــــت الَٓ ـــضعط فـــــي بىـــــاء ماؾؿـــــاث الض ـــا الخــ ـــم زاللِــ (، جــ

اث الٗامت ) ْ ؤلاهخساباث )1958بالخٍغ ٓعي )1959(،  ْ اإلاجلـ الضؾخ ٓن ألاؾاسخي للممل٨ت )1960(،  ْ ال٣اه  ،)1961.)ّ

ــــي ؾــــــُا١      عة ب٢امــــــت هٓــــــام ْ فــ ىُــــــت بًــــــْغ ْلــــــت الخضًشــــــت،َالبذ الخغ٦ــــــت الَٓ ٫ٓ بؾــــــتراجُجُت بىــــــاء الض الى٣ــــــاف الؿُاســــــخي خــــــ

عي ازخهانـا ؾـلُاهُا)مل٨ُا( مُل٣ـا.ٖلى  ُٗت ُٞـّ إلامشلـي ألامـت اإلاىخسبـحن. بٗـضما ْـل الٗمـل الدكـَغ ٫ الؿلُت الدكـَغ بغإلااوي،جْا

الث الِاصٞت بلى بنالح الىٓام الؿُاسخي  م مً اإلادا ٓع الٚغ ٕ صؾـخ ْ بٖاصة نُاٚت ٖال٢اث ماؾؿـاجّ مىـظ ج٣ـضًم مكـْغ اإلاٛغبي 

ٓبغ  11 ْ اقتراٍ مباٌٗخّ باإلاهاص٢ت ٖلُّ،بُض ؤن اإلااؾؿت اإلال٨ُت هدذ زالٝ طل٪ 1908ؤ٦خ ّ.1بلى الؿلُان ٖبض الخُٟٔ 

ٓم ال٣ٗلىـت مـً     ٓعي مِٟـ هٓحـٍر الٟغوسـخي،لظل٪ ظـاءث ٚحر ؤن مُالص البرإلاان اإلاٛغبـي ظـاء م٣ُـضا بٟٗـل اؾـخلِام اإلاكـٕغ الضؾـخ

ٓعٍت ؾىت  ٓز٣ُت الضؾخ ٓايٗت في هو ال ٓع 1962م٩اهت البرإلاان مخ ْ ٢ض اؾخمغث يُٟٗت بٟٗل التراظٗـاث الخانـلت فـي الضؾـخ  ،

ٓػَ٘ الؿلُت) صؾاجحر 1970الشاوي  َٓغي ٖلى بيُت ج ْ ججىب اإلاغاظٗاث الالخ٣ت بصزا٫ حُٛحر ظ  ،1972،1992،1996)2.ّ

ٓع     ْع صؾــخ ْ التــي ؤعؾــذ  2011ْ مــ٘ نــض ٖٓــت مــً اإلابــاصت الٗامــت التــي ؤضــخذ جد٨ــم الىٓــام الؿُاســخي اإلاٛغبــي،  ِْــغث مجم

ٓم  ُٟي للماؾؿـت البرإلااهُـت ، خُـض ههـذ ال٣ٟـغة الشاهُـت مـً الٟهـل ألا٫ْ مىـّ ٖلـى :"٣ًـ ٓاٖض في بَـاع الٗمـل الـْٓ ظملت مً ال٣

ّْ ْ حٗا ٓاػجهـــا  ْ ج ْلـــى مـــً الٟهـــل الشـــاوي  .3جهـــا..."الىٓـــام الؿُاســـخي للممل٨ـــت ٖلـــى ؤؾـــاؽ ٞهـــل الؿـــلِ  مـــً  ٦مـــا هّهـــذ ال٣ٟـــغة ألا

ٓاؾُت ممشلحها" ْ بهٟت ٚحر مباقغة ب ٓعٍت:"الؿُاصة لؤلمت جماعؾِا مباقغة باالؾخٟخاء، ٓز٣ُت الّضؾخ ّ.4ال

ْ خؿـً ؾـحر ٖمـل    ٓابِ حؿـِغ ٖلـى جىٓـُم  ٓعي فـي اإلاٛـغب ٢ـض ْيـ٘ يـ ٞاهُال٢ا مً َظًً الٟهلحن، ًِٓـغ ؤّن اإلاكـٕغ الضؾـخ

 ٖلـــــــــــــــى مبـــــــــــــــضؤ ٞهـــــــــــــــل الّؿـــــــــــــــلِ.                               مّا
َ
ْ ٖمـــــــــــــــل ماّؾؿـــــــــــــــت البرإلاـــــــــــــــان بكـــــــــــــــ٩ل زـــــــــــــــاّم، بىـــــــــــــــاءا ٓعٍت بكـــــــــــــــ٩ل ٖـــــــــــــــام، ؾؿـــــــــــــــاجّ الّضؾـــــــــــــــخ

ـ٤ حؿـُحر  صًم٣غاَـي 
ُ
اث .فـي ؤٞ ّٖٓ ألي يـَٛٓ ْ ٖضم زًـ عي للبرإلاان ًٖ باقي الؿلِ، كَغ

ّ
ُبُٛت جُٟٗل مبضؤ اؾخ٣اللُت الٗمل الد

ّ
ّ

ْلت ،٨ًّغؽ بعاصة الك ّٗب مً زال٫ مبضؤ الّخمشُلُت. للّض

ٓعٍت لؿـــــــىت    ٓز٣ُـــــــت الضؾـــــــخ ـــــض  2011ٌكـــــــاع بلـــــــى ؤن البرإلاـــــــان فـــــــي ال ـــ٘ بٗــ ــ ــــاب الغابــ ــ ــــي البـ ـــا فـــ ــ ـــــاء مغجبــ ــــامظــ ــ ــــاث ألاخ٩ـ ــ ـ ــــت، الخٍغ ــ                     الٗامـ

ٓ ماقـــغ ٖلـــى م٩ا ْ َـــ ْ هـــي م٩اهـــت متراظٗـــت باإلا٣اعهـــت مـــ٘ الضؾـــاجحر الؿـــاب٣ت ،  ْصة فـــي ْ الخ٣ـــ١ٓ ألاؾاؾـــُت ، زـــم اإلال٨ُـــت.  هخـــّ اإلادـــض

ٓعٍت. ْ الضؾخ ٓمت الؿُاؾُت  ّاإلاىٓ

 :أهمُت اإلاىيىع 

      ٕٓ ْ الّخدلُل  ٨ًدسخي ؤَّمُت ٦بحرة  اإلاٛغبفي  البرإلااناؾخ٣اللُت بّن جىا٫ْ مٓي باٖخباع م٩اهـت البرإلاـان ٦ماّؾؿـت ،بالّضعاؾت 

ى ؤّجهــــــا جخمّخــــــ٘ باالؾـــــخ٣ال٫ الّخــــــام .لــــــظل٪ ًـــــ ْ التــــــي مـــــً اإلاٟــــــْغ ــــض جمشُلُـــــت ألمــــــت.  ـــيإحي البدــ ٕٓ فـــ ــــ ْلــــــت عنــــــض مــــــضٔ إلا َــــــظا اإلآيـ دا

ٓ مىهـٓم  الاؾخ٣اللُت ْ ٦ـظا اؾـخ٣اللِا ٖـً بـاقي الؿـلِ ٦مـا َـ ُٟي، الظاجُت لِـظٍ اإلااؾؿـت ؤلاؾـتراجُجُت مـً خُـض ٖملِـا الـْٓ

ٓعٍا. ّٖلُّ صؾخ

ٍالُت:  ؤلاق

                                                           
ٓصة زاهُت ،  1 ْ الجزاَت،مؿ ٍٓغ الخ٨م  غ ًٖ ْي٘ البرإلاان في اإلاٛغب،ناصع ًٖ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لخُ ّ.7،م1997اإلاال٩ي ،مدمض ،ج٣ٍغ
ّ.25اإلاال٩ي ،مدمض ،اإلاغظ٘ هٟؿّ ،م   2
ٓع اإلاٛغبي لؿىت  3  .2011الٟهل ألا٫ْ مً الضؾخ
ٓع اإلاٛغبي لؿىت الٟهل ال 4  .2011شاوي مً الضؾخ
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م البدــض    ٕٓ  مبــضؤ اؾــخ٣اللُت البرإلاــان اإلاٛغبــي ًــْغ الخالُــت : بلــى ؤي خــض ًم٨ــً اٖخبــاع  ِؿــت الغث ؤلاظابــت ٖــً ؤلاقــ٩الُتفــي مٓيــ

؟ البرإلاان اإلاٛغبي ماؾؿت ٓعٍت ألازٔغ ت في مماعؾت ازخهاناتها ًٖ باقي اإلااّؾؿاث الّضؾخ
ّ
ّمؿخ٣ل

ْ هي : ٖٓت مً الدؿائالث التي ؾُدا٫ْ البدض ؤلاظابت ٖجها  ًّىبش٤ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت مجم

ـــ َل  ّزلي؟في ْي٘ هٓامّ الضااإلاٛغبي مؿخ٣ّل البرإلاان ـ

ّفي ْي٘ ظض٫ْ ؤٖمالّ؟اإلاٛغبي خد٨م البرإلاان َل ً ــــ

ْ اإلاالُت؟ باالؾخ٣اللُت ـــ َل ًخمّخ٘ البرإلاان اإلاٛغبي ت  ّؤلاصاٍع

ْ الؿلُت الخىُٟظًتلمل اإلاٛغبي ًسً٘البرإلاان  َل  ــــ ّ، ؤم مؿخ٣ّل ٖجهما؟اؾؿت اإلال٨ُت 

 :الكغيُاث

خــت ، هىُلــ٤ مــً زـالر م ؤلاظابــت ٖــً ألاؾــئلت اإلاىبش٣ــت ٖــً  إلاٗالجـت ؤلاقــ٩الُت اإلاُْغ ــا ًـْغ ٞغيــُاث هــٔغ ؤّن الٗمــل ٖلــى ازخباَع

ّؤلاق٩الُت.

  ٘اإلاالُـت،٦ما ًخمّخـ٘ باالؾـخ٣اللُت  فـي ْيــ ْ ـت  ْلـى : ًخمخـ٘ البرإلاـان اإلاٛغبـي ب٣ـضع ٦بحـر مــً الاؾـخ٣اللُت ؤلاصاٍع الٟغيـُت ألا

ْ ظض٫ْ ؤٖمالّ.   هٓامّ الّضازلي 

 للّؿلُت الخىُٟظًت.الٟغيُت الشاهُت:  ًسً٘ البّر ْ  إلاان اإلاٛغبي في مماعؾخّ الزخهاناجّ  للماؾؿت اإلال٨ُت 

  بـــاقي اإلااؾؿـــاث ْ ْ الّخ٩امـــل بـــحن البرإلاـــان  ٓاػن فـــي مماعؾـــت الازخهانـــاث فـــي بَـــاع الّخٗـــاْن  الٟغيـــُت الشالشـــت: َىـــا٥ جـــ

. ٓعٍت ألازٔغ  الضؾخ

ذي  تهـــــا ماؾؿـــــت البرإلاـــــان ْ الزخبـــــاع ٞغيـــــُاث البدـــــض ، اٖخمـــــض الباخـــــض ٖلـــــى اإلاـــــىهج الّخـــــاٍع ٓعاث التـــــي ٖٞغ لغنـــــض مسخلـــــ٠ الخُـــــ

ْ عنـض مسخلـ٠ الّخـضازالث  ْ ٦ظا باإلاٛغب، مـت الزخهانـاث البرإلاـان ،
ّ
ٓعٍت اإلاىٓ اإلاىهج الّخدلُلي ، ٖىض جدلُل اإلا٣خًـُاث الّضؾـخ

خمــاص ٦ــظل٪ ٖلــى اإلاــىهج اإلا٣ــاعن ، ٖىــض ؤلاقــاعة بلــى  ؾــل٥ٓ اإلا ٓعي اإلاٛغبــي فــي مماعؾــت َــظٍ الازخهانــاث.٦ما جــّم الٖا كــٕغ الضؾــخ

 هٟـ الىهج الظي ؾاع ٖلُّ هٓحٍر الٟغوسخي.

ؿــــائالث الىاججــــت ٖجهــــا 
ّ
ْ الد ْ لئلظابــــت ٖلــــى َــــظٍ ؤلاقــــ٩الُت الغثِؿــــُت  ـــا ج٣ؿـــــُم ،ْ ٖلــــى يــــٓء مــــا ج٣ــــضم ،  ٣ٞــــض جدــــخم ٖلُىـ

٤ْٞ الك٩ل الخالي: ٕٓ بلى مُلبحن  ّاإلآي

: الاؾخهالُ الضازلي للب                  رإلاان اإلاؿغبي.ع اإلاُلب ألاُو

 ع اإلاُلب الشاوي: الاؾخهالُ الخاعجي للبرإلاان اإلاؿغبي.                         

: الاؾخهالُ الضازلي للبرإلاان اإلاؿغبي.  اإلاُلب ألاُو

ٓ مــا ًهــُلر ٖلُــّ بالىٓــام ،الــضازلي للبرإلاــان  باالؾــخ٣ال٣ً٫هــض   ْ َــ ٓاٖــض جىٓــُم ؾــحر ٖملــّ،  مــضٔ ؾــلُت البرإلاــان فــي ْيــ٘ ٢

ّٖٓ ألي ؾـــلُت زـــاعط جىُٓمـــّ اإلااؾؿـــاحي )الٟـــٕغ ألا٫ْ(،بيـــاٞت بلـــى الـــضاز ْ ٖـــضم زًـــ ْ                      ؤلاصاعّي الاؾــــخ٣ال٫لي.

ْ ٦ظا ٢ضعجّ ٖلى الخد٨م في ظض٫ْ ؤٖمالّ )الٟٕغ الشالض(.  اإلاالي )الٟٕغ الشاوي( ، 
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 في ويؼ ألاهظمت الضازلُت. الاؾخهالُالكغع ألاُو : 

ــــضازلي للبّر ــ ـــــام الــ ــ ــــّ الىٓـ ــ ـــــُت لخىُٓمــ ــ ٓ ألاصاة ألاؾاؾـ ــــ ــ ْ َــ ـــــان، ــ ـــحر البرإلاـ ــ ــ ــــت بؿـ ــ ـــــضابحر اإلاخٗل٣ــ ــ ْ الخـ ـــــض  ــ ٓاٖـ ـــً ال٣ ــ ــ ـــــت مـ ــ ٖٓـ ٓ مجم ــــ ــ ـــــان َــ ــ                 إلاـ

 ّ ْ ٢ض ٖٞغ ضْ خؿً ؾحر ٖملّ .  ٓ ٍػ ٖٓت  ِٞمي مهُٟى ؤب ٓهّ مجم ٓاٖض صازلُـت لخىٓـُم الٗمـل صازـل اإلاجـالـ إلااؾؿـاث ب٩ ٢

ٓاٖض ،هُابُت  ٖٓت مً ال٣ ُٗت ، الخا٦متجدخٓي ٖلى مجم ْالدكَغ ًاء إلاماعؾت مِامِم الىُابُت الغ٢ابُت  ّ. 1ل٣ُام ألٖا

ت  ال ًيبغــــي الخسلــــي ٖجهــــا     ٍع ُٟخــــّ ٖلــــى ؤخؿــــً مــــا ًــــغامًــــختــــى ،ٞالىٓــــام الــــضازلي مؿــــإلت يــــْغ ّ .اصي البرإلاــــان ْْ
ّ
ؿــــم ْ ل٩ــــي جد

ٓعٍ ْ اإلاٛغب الظي اؾدؿ٣ى ججغبخّ البرإلااهُت مً ججغبت الجمِ ْ الٟٗالُت.  ت الخامؿت في ٞغوؿا جإزغ بك٩ل ٦بحر ؤقٛالّ بالخىُٓم 

ىُت الٟغوؿُت ٓن الضازلي للجمُٗت الَٓ ٓن الضازلي للبرإلاان بال٣اه ّ.2في ْي٘ ال٣اه

ٓاب ،٣ٞض ٧ان ؾىت     ٓن صازلي إلاجلـ الى ْ الظي جم بٖضاصٍ مً َـٝغ لجىـت زانـت م٩لٟـت بهـظا 1963ْ بسهٓم ؤ٫ْ ٢اه  ،

ْ الٛغى،خُض ٧اهذ جًم مسخل٠ ؤلاججاَاث الؿُاؾُ ْ ل٨ً ُٞما بٗض ؤنبدذ لجىـت الٗـض٫  ٓهت للبرإلاان في طل٪ الخحن.  ت اإلا٩

ٓن مـ٘ ال٣ُـام بـبٌٗ الخٗـضًالث  ْ ٢ـض خاٞٓـذ البرإلااهـاث الالخ٣ـت ٖلـى َـظا ال٣ـاه ٓن الـضازلي.  ٘ هي اإلاسخهت بةٖـضاص ال٣ـاه الدكَغ

ُٗت  ٓاث الدكـَغ ْ التـي جمحـزث ب٣ـضع ٦بحـر مـً  1995هـذ ؾـىت . زـم الخٗـضًالث التـي ٧ا1984ـ ــــ1977ـ ــــ1970التـي ٧اهـذ ؤَمِـا فـي الؿـى

ٓعٍت لؿىت  ٓا٦بت للخٗضًالث الضؾخ ّ.1992ألاَمُت م

ٓع     ْانــل صؾــخ ٓعي اإلاٛغبــي فــي الٟهــل  2011ْ ٢ــض  ٓع ٖلــى ؤن  69هٟـــ ههــج ؾــاب٣ُّ ، خُــض هــو اإلاكــٕغ الضؾــخ مــً الضؾــخ

ٍٓذ ، بال ؤهـــــّ  ال  ٣ٍْـــــٍغ بالخهـــــ ـــان هٓامـــــّ الـــــضازلي  ـــً مجلســـــخي البرإلاــ ٓػ الٗمـــــل بـــــّ بال بٗـــــض ؤن جهـــــغح اإلاد٨مـــــت "ًًـــــ٘ ٦ــــــل مــ ًجـــــ

ٓع". ٓعٍت بمُاب٣خّ ألخ٩ام َظا الضؾخ ّالضؾخ

عة ؤن جًـــ٘ هٓامِـــا ، ، ٌٗخبـــر البرإلاـــان ى طلـــ٪ْجإؾِؿـــا ٖلـــ   ْظـــٓب ْيـــْغ ٓخُـــضة التـــي هـــو اإلاكـــٕغ ٖلـــى  ٓعٍت ال اإلااؾؿـــت الضؾـــخ

ً ؤؾاؾُحنبها الضازلي الخام ٓدى اإلاكٕغ مً َظا اإلا٣خطخى ؤمٍغ ٢ْض ج  ، : ّ

ْبما ًاصي بلى ـ    ٓع،  ٓعٍت، بما ًًمً ٖضم مسالٟخّ ألخ٩ام الضؾخ ْلِما، بزًإ الىٓام الضازلي للبرإلاان إلابضؤ مغا٢بت الضؾخ ؤ

ٓمت  ْص اإلاغؾـــ ْػة الخـــض ْالخىُٟظًـــت، ، ٖـــضم مجـــا ُٗت  ٓعي بـــحن الؿـــلُخحن الدكـــَغ ٓاػن الـــظي ْيـــّٗ اإلاكـــٕغ الضؾـــخ ْ ؤلازـــال٫ بـــالخ ؤ

٨ْٞــغ "البرإلااهُــت اإلا ٓع ؤ٢ــٍغ فــي ؾــىت ججؿــُضا لٟلؿــٟت  ٓعٍــت  ٣ٗ1962لىــت " ، التــي جبىاَــا اإلاٛــغب مىــظ ؤ٫ْ صؾــخ جإؾــُا بىٓــام الجمِ

ّ. الخامؿت في ٞغوؿا

ــّـــ زاهحهمــا، بُــان ؤَمُــت الىٓــام الــضازلي للبرإلاــان، مــً خُــض  
ّ
ْخؿــً ؾــحر الٗمــل الــضازلي للمجلـــ،  ؤه ألاصاة ألاؾاؾــُت لخىٓـــُم 

ْج٣ىــحن الٗال٢ـــاث بـــحن الٟـــاٖلحن ا ْاإلاٗاعيـــت ْلًــبِ  لبُــت  ٓاػن فــي اإلاٗاصلــت بــحن ألٚا ْ ًـــًمً ،           لؿُاؾــُحن، بمــا ًد٣ــ٤ الخــ

ْ  ًبــحن اإلاسالٟــاث، ٦مــا ؤهــّ ًدــضص ال .خ٣ـــ١ٓ ألا٢لُــاث البرإلااهُــت  ْلــِـ آزــغا ٓاظبــاث ،  ْؤزحــرا  ٓبــاث،  ْال٣ٗ ْ ًًــ٘ لِــا الجـــؼاءاث 

ْالخالٞاث ّ.3ًدخ٨م بلُّ لٌٟ الجزاٖاث 

ٓاهحن الّضّْ مىّ ،ٞالغ٢اب     ٕٓ ت ٖلى ال٣ ٓبُـت، خُـض ال ًم٨ـً الٗمـل  بم٣خًـُاث َـظا الىـ ْظ ازلُـت إلاجلسـخي البرإلاـان حٗخبـر ع٢ابـت 

ّ ٕٓ مــً الغ٢ابــت ًىهـبُّ ٓع.َظا الىــ ٓاهحن بال بٗــض مُاب٣تهــا للضؾــخ ٖٓا مـً ال٣ــ ْ مٓيــ ٓن قــ٨ال  للخإ٦ــض  مــً هاخُــت الكــ٩ل .ٖلــى ال٣ــاه

                                                           
ض ،الىٓام البرإلااوي في لبىان، بحرْث: صاع الخامض ،  1 ٓ ٍػ ّ.319،م1969 ِٞمي، مهُٟى ؤب
ْ الخىمُت،ٖضص 2 ٓع،اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ْ جُ ٓاب،حُٛحر  ل 11مُُ٘، اإلاسخاع ،الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓهُٓ-،ؤبٍغ ّ.25،م1995ً
ْع،   3 ٓاب  ،الُبٗت ألاْلى، اإلاٛغب،َٓب اإلاض ٓاخض الغاضخي عثِـ مجلـ الى ْ  حٗل٤ُ،ج٣ضًم ٖبض ال ٓاب،صعاؾت  عقُض ،الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ّ.8،م2005بَغـ، 
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ٕٓ الغ٢ابــــت  اؾــــخٓفى ؾـــاثغ ؤلّا ّنّإبـــ ٓن مٓيــــ ُٖٓت ٞدــــو ال٣ــــاه ْ مــــً هاخُــــت اإلآيــــ ٓع،  ظــــغاءاث الكــــ٩لُت اإلا٣ــــغعة بم٣خطــــخى الضؾـــخ

ٓن ماصة ماصة للخّّ ٓع مً ٖضمّ.ال٣اه ّإ٦ض مً مُاب٣تها للضؾخ

ش  17/006مل٠ ٖضص  17/37ْ ٦مشا٫ ٖلى طل٪  ال٣غاع ع٢م      ٓعٍت بخاٍع               11/09/2017الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الضؾخ

ّْ الظي ظاء ُّٞ :

ٓاب، اإلاسجل بإماهتها الٗامت بٗض اَاّل ٣ت ٦خاب الؿُض عثِـ مجلـ الى ٓاب اإلادا٫ بلحها ٞع ِٖا ٖلى الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ْلى مً الٟهل 2017ؤٚؿُـ  11في  ٓع، ٖمال بإخ٩ام ال٣ٟغة ألا ْطل٪ للبذ في مُاب٣خّ للضؾخ ْاإلااصة  69،  ٓع   22مً الضؾخ

ٓن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ  ّٓعٍت؛مً ال٣اه

ً اإلاسجلخحن بىٟـ ألاماهت الٗامت في  ْعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ٓمت  إل ٖلى مظ٦غحي مالخٓاث الؿُضًً عثِـ الخ٩ ْبٗض الَا

ّ؛2017ؤٚؿُـ  29ْ 31

ٓاب؛ إل ٖلى باقي اإلاؿدىضاث اإلاضلى بها مً َٝغ الؿُض عثِـ مجلـ الى ّّْبٗض الَا

ٓع، الهاصع بدىُٟظٍ الِٓحر الكٍغ٠ ش  1.11.91ع٢م  ْبىاء ٖلى الضؾخ ٓ  29) 1432مً قٗبان  27بخاٍع ٓلُ ّ(؛2011ً

ٓن الخىُٓمي ع٢م  ٓعٍت، الهاصع بدىُٟظٍ الِٓحر الكٍغ٠ ع٢م  066.13ْبىاء ٖلى ال٣اه  1.14.139اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ

ش  ٓا٫  16بخاٍع ْلى( ْ 22(، الؾُما اإلااصجحن 2014ؤٚؿُـ  13) 1435مً ق ّّمىّ؛ 25)ال٣ٟغة ألا

ٓن؛ْبٗض الاؾ ْلت َب٤ ال٣اه ْاإلاضا ٓ اإلا٣غع  غ الًٗ ّخمإ بلى ج٣ٍغ

ّقُما ًخػلو باالزخهام:  -أوال 

ٕ في جُب٣ُّ،  132خُض بّن ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل  ٓاب، ٢بل الكْغ ٓظب بخالت الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓع ج مً الضؾخ

ٓعٍت للبّذ في مُاب٣خّ  ٓع،ّبلى اإلاد٨مت الضؾخ ّّللضؾخ

ٓن  ٓع؛ألامغ الظي ج٩ ٓاب للضؾخ ٓعٍت مسخهت بالبّذِ في مُاب٣ت الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓظبّ اإلاد٨مت الضؾخ ّبم

ّقُما ًخػلو باإلحغاءاث: -زاهُا

ٍٓذ ٞـي  ٓاب ٢ـض ؤ٢ـٍغ اإلاجـلـ بـالخهـ ٓزاث٤ اإلاضعظت في اإلال٠، ؤن الىٓام الضازلي إلاـجلـ الـى إل ٖلى ال خُض بهّ ًبحن مً الَا

ٓم الشالزاء ظلـؿخّ الٗـامت اإلاـى ٓاب بةخالخّ بلى اإلاد٨مت 2017ؤٚؿُـ  ٣ٗ8ـضة ًـ ْبٗض طل٪، ٢ام عثِـ مجلـ الى  ،

ْلى مً الٟهل  ْطل٪ َب٣ا ألخ٩ام ال٣ٟغة ألا ٓع،  ٓعٍت للبذ في مُاب٣خّ للضؾخ مً  132ْال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل  69الضؾخ

ْلى مً اإلااصة  ٣ْْٞا إلا٣خًُاث ال٣ٟغة ألا ٓع،  ّٓن 22الضؾخ ٓعٍت؛ مً ال٣اه ّالخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ

٦ْظا  22خُض بن اإلااصة  ٓاب،  ٓظب بخالت الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓعٍت، حؿخ ٓن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخ مً ال٣اه

ٓعٍت ٢هض البذ في مُاب ٕ في جُب٣ُّ، بلى اإلاد٨مت الضؾخ ٓع، ٢بل الكْغ ، ٖلى الٟ ٣خّ الخٗضًالث اإلاضزلت ٖلُّ بٗض ب٢غاٍع

ٓع؛ ّللضؾخ
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ٓع جىّوّ 25ْخُض بن اإلااصة  ٓن الخىُٓمي اإلاظ٧ ٓع بخالت مً ال٣اه ٓعٍت، ٞ ٓم اإلاد٨مت الضؾخ ألاهٓمت الضازلُت  ٖلى ؤهّ "ج٣

ٓمت ْ،للمجالـ بةباٙل طل٪ بلى اإلال٪  ٓلى بٖالم ؤًٖاء مجلؿّ ، عثِـ ٧ل مجلـ مً مجلسخي البرإلاان  ْ ،عثِـ الخ٩ الظي ًخ

ّباألمغ.

ٓمت ً ، ْلغثِـ الخ٩ ٓعٍت بما ًبضْ لِم مً ، ْؤًٖاء اإلاجلؿحن  ،ْعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ٓا بلى اإلاد٨مت الضؾخ ؤن ًضل

يت ٖلحها"؛ ّمالخٓاث ٦خابُت في قإن ال٣ًُت اإلاْٗغ

ْلى مً اإلااصة  ٓعا، الجِاث اإلاىهٓم ٖلحها في ال٣ٟغة ألا ٓعٍت، ٞ ؤٖالٍ،  25ْخُض بهّ، بىاء ٖلى طل٪، ؤبلٛذ اإلاد٨مت الضؾخ

ٕٓ؛ْمىدذ  ً ؤظال لئلصالء بمالخٓاتهم في اإلآي ْعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع ٓمت  ّالؿُضًً عثِـ الخ٩

ْعثِـ مجلـ  ٓمت  ْخُض بن ألاماهت الٗامت لِظٍ اإلاد٨مت، جٓنلذ، صازل ألاظل، بمظ٦غاث مالخٓاث الؿُضًً عثِـ الخ٩

ش  ً بخاٍع ّ.2017ؤٚؿُـ  29ْ 31اإلاؿدكاٍع

ّقُما ًخػلو باإلاىيىع:  -زالشا

ٓلّ خُ      ٓع ٌؿىض في ٞه ٓاب، بهٟت زانت، جدضًض  174ْ 69ْ 68ْ 61ْ 10ض بّن الضؾخ بلى الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ْمؿُغة ؤلاخالت  ْجدضًض آظا٫  ٓع،  ١ٓ التي يمجها لِا الضؾخ بلى اإلاد٨مت ٦ُُّٟاث مماعؾت الٟغ١ البرإلااهُت للمٗاعيت للخ٣

ٓعٍت بكإن َلب ٓع م٣ٗض ٧ل ًٖٓ بمّالضؾخ ذ بكٛ ٓاب جسلى ًٖ اهخماثّ الؿُاسخي الظي جغشر باؾمّ الخهٍغ جلـ الى

ٓابِ التي ًم٨ً ؤن جى٣ٗض ٞحها اظخماٖاث  ْالً ْجدضًض الخاالث  ٖٓت الىُابُت التي ًيخمي بلحها،  ْ اإلاجم ٤ ؤ ْ الٍٟغ لالهخساباث ؤ

ٓابِ او٣ٗاص الاظخماٖاث اإلاكتر٦ت بحن مجلسخي الب ْجدضًض ٦ُُٟاث ْي ٓٔ اللجان الضاثمت بهٟت ٖلىُت،  ٓاء ٖلى مؿخ رإلاان ؾ

ٖٓاث الىُابُت  ْاإلاجم ْحؿُحر الٟغ١  ٓاٖض جإل٠ُ  ٦ْظل٪، جدضًض ٢ ٓمُت ؤْ اظخماٖاث اللجان الضاثمت،  الجلؿاث الٗم

ْالجؼاءاث اإلاُب٣ت في خالت  ْالجلؿاث الٗامت،  ًاء في اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في ؤٖما٫ اللجان  ْْاظباث ألٖا ْالاهدؿاب بلحها، 

ْٖضص اللجان  ْجدضًض الُٛاب،  ْجىُٓمِا، م٘ جسهُو عثاؾت لجىت ؤْ لجىخحن للمٗاعيت ٖلى ألا٢ل،  ْازخهانِا  الضاثمت 

ٓع، الظي  ٕ مغاظٗت الضؾخ ٓة مً اإلال٪، في اظخمإ مكتر٥ إلاجلؿُّ، ٖلى مكْغ ٦ُُٟاث مهاص٢ت البرإلاان، اإلاى٣ٗض بضٖ

ٌّٗغيّ اإلال٪ ٖلى البرإلاان؛

ٓاب ٓاهحن الخىُٓمُت اإلاىهٓم  ْخُض بن جُاب٤ الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓظب مُاب٣خّ ؤًًا لل٣ ٓع ٌؿخ م٘ ؤخ٩ام الضؾخ

ٓع؛ ّٖلحها في الضؾخ

ٓن مً  ٓعٍت ًخ٩ ى ٖلى اإلاد٨مت الضؾخ ٓاب اإلاْٗغ ٓػٕ ٖلى ٖكغة ؤظؼاء،  369ْخُض بّن الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ماصة جخ

ْالشاوي إلاباصت ا،  زهو الجؼء ألا٫ْ مجها إلا٣خًُاث جخٗل٤ بإخ٩ام جمُِضًت،  ْ ٦ُُٟاث ؾحَر ٓاٖض جىُٓم ؤظِؼة اإلاجلـ  ٢ْ

ْالؿاصؽ للٗمل  ٓاب،  ٓمت ؤمام مجلـ الى لُت الخ٩ ْالخامـ إلاؿْا  ،٘ ْالغاب٘ للدكَغ ْالشالض لؿحر ؤٖما٫ اإلاجلـ، 

ٓماسخي ّ الضبل
ّ
ْالؿاب٘ للضًم٣غاَُت الد ْالخُِٗىاث الصخهُت لخمشُلّ،  ٓاب م٘ البرإلااوي  ْالشامً لٗال٢ت مجلـ الى كاع٦ُت، 

ْ الٗاقغ إلاغاظٗت الىٓام الضازلي للمجلـ؛ ا ْهت الؿل٥ٓ ْألازال٢ُاث البرإلااهُت،  ْالخاؾ٘ إلاض ٓعٍت،  ّّإلااؾؿاث الضؾخ

ٓاص لِـ ٞحها ما  ٓع، ؤْ م ٓاص مُاب٣ت للضؾخ ٓاص َظا الىٓام الضازلي ماصة ماصة، ؤجها، بما م ّ، ًدبحن مً ٞدو م
ّ
ْخُض به

ٓع، م٘ مغاٖاة مالخٓاث اإلاد٨م ٓع؛ًسال٠ الضؾخ ٓاص ٚحر مُاب٣ت للضؾخ ْ م ٓعٍت بكإجها، ؤ ّت الضؾخ

ّلهظه ألاؾباب:
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ّجهض ي:

ٓاص ّ-أوال ْلى( ْ 30)ال٣ٟغة ألازحرة( ْ 20)ال٣ٟغة ألازحرة( ْ 19( 4ْ)ال٣ٟغة  7ْ 5بإنَّ م٣خًُاث اإلا )ال٣ٟغة  42)ال٣ٟغة ألا

 ْ ْلى(  ْلى( ْ 100ْ  82)ال٣ٟغة ألازحرة( ْ 66ألا )ال٣ٟغجان  128( 4ْ)ال٣ٟغة  127ْ 115ْ 114زحر( ْ)البىض ألّا 112)ال٣ٟغة ألا

ْالشاهُت( ْ ْلى  ٓع م٘  347)ال٣ٟغة ألازحرة( ْ 311ْ 290)ال٣ٟغة ألازحرة( ْ 194( 2ْ)ال٣ٟغة  172ألا لِـ ٞحها ما ًسال٠ الضؾخ

ٓعٍت بكإجها؛ ّمغاٖاة اإلاالخٓاث التي ؤبضتها اإلاد٨مت الضؾخ

ٓاص ّ-زاهُا ْلى( 39ْ( 2ْ)ال٣ٟغة  30بإنَّ م٣خًُاث اإلا ْلى( ْ 89( 2ْ)ال٣ٟغة  64ْ 48)ال٣ٟغة ألا )ال٣ٟغة ألازحرة(  122)ال٣ٟغة ألا

ٓع؛ 252ْ  131ْ 130ْ ْلى( ٚحر مُاب٣ت للضؾخ ّ)ال٣ٟغة ألا

ضة الغؾمُت.ّ-زالشا ْبيكٍغ في الجٍغ ٓاب،  ا َظا بلى الؿُض عثِـ مجلـ الى 1ّجإمغ بدبلُٜ وسخت مً ٢غاَع

ـــاّل ـــ٩ل ج٣ُُـــــضا لهــ ٓ نـــــاخب ألامـــــغ الـــــظي ٌكــ ُٗت ، ٞالبرإلاـــــان  ٦مـــــا ة ؾـــــب٣ذ ؤلاقـــــاعة بلـــــى طلـــــ٪ ؾـــــالٟا َـــــ خُاث اإلااؾؿـــــت الدكـــــَغ

ْ مبضؤ ٞهل الؿلِ.  ٖٓت مً اإلابرعاث جىُل٤  مً ؾُاصة ألامت،  ْ طل٪ اهُال٢ا مً مجم ّالازخهام في ْي٘ هٓامّ الضازلي، 

   ْ م مــــً طلــــ٪ ٞــــةن مسخلــــ٠ الضؾــــاجحر اإلاٛغبُــــت ٢ــــض ٢ُــــضث َــــضٍ الؿــــُاصة  ٕٓ هٓامِــــا  الاؾــــخ٣ال٫َــــظا ل٨ً،بــــالٚغ ٓظــــب زًــــ بم

 ْ ُٗت  ٓعٍت ال٣بلُـــــت. بذجـــــت صعء ؤلازـــــخالالث التـــــي مـــــً اإلام٨ـــــً ؤن جُـــــا٫ الٗال٢ـــــت بـــــحن الؿـــــلُخحن الدكـــــَغ الـــــضازلي للغ٢ابـــــت الضؾـــــخ

َٓغ اؾخ٣ال٫ البرإلاان. ْ بإجها ال جمـ ظ ٓعٍت،  ُت الضؾخ ْ بذجت ؤن َظٍ الغ٢ابت ما هي بال جإ٦ُض الخترام الكٖغ ّالخىُٟظًت، 

 الكغع الشاوي:الاؾخهالُ اإلاالي و ؤلاصاعي للبرإلاان. 

ْ الخهـٝغ فـي بهٟـا١ م٣ضعاتها،ٞمىـظ بخضازـّ أل٫ْ مــغة    ْص فـي ْيـ٘ محزاهِخـّ  ْعٍ اإلادـض ْصًـت اؾـخ٣اللُت البرإلاـان فـي ص جخجلـى مدض

ٓعي بصخهـــِخّ اإلاٗ 1963ؾـــىت ٓع للممل٨ـــت، لـــم ٌٗتـــٝر ال٣ًـــاء الضؾـــخ ُٗت بٗـــض ؤ٫ْ صؾـــخ ْ اؾـــخ٣اللّ مـــ٘ ؤ٫ْ ججغبـــت حكـــَغ ٍٓـــت  ى

ْ ؤلاصاعي، بدُض ْل زايٗا في جضبحٍر لل ٓمت(.ؿاإلاالي  ّلُت الخىُٟظًت  )الخ٩

ٓعٍت ع٢ـــم  ٣ٞ38ـــض ههـــذ     ْع ٢ـــغاع اإلاد٨مـــت الضؾـــخ ٓاب فـــي نـــُٛخّ الجهاثُـــت بٗـــض نـــض  17/65مـــً الىٓـــام الـــضازلي إلاجلــــ الىـــ

ش  ٓبغ  30بخــــاٍع ْ ٌؿــــحر  2017ؤ٦خــــ هّ اإلاالُــــت ،حســــجل الّاٖلــــى ؤن :"ًًــــ٘ اإلا٨خــــب محزاهُــــت اإلاجلـــــ  ٓصة إلاحزاهُــــت قــــْا ٖخمــــاصاث اإلاغنــــ

ْلت" ّ. 2اإلاجلـ في اإلاحزاهُت الٗامت للض

٦مــا ٖمــض اإلاجلـــ بلــى حكــ٨ُل لجىــت ما٢خــت زانــت مــً ؤظــل الخد٣ــ٤ مــً ؾــالمت نــٝغ محزاهُــت ، خُــض جدكــ٩ل َــظٍ اللجىــت   

ْ مــً ٧ــل ؾــ ُٗت الشاهُــت،  ٓبغ مــً الؿــىت الدكــَغ ْعة ؤ٦خــ ْ فــي الؤ٫ْ مــغة بٗــض اٞخخــاح ص ْاخــضا ٢بــل ،ىت ألازحــرة ّؿــىت جلحهــا ،  قــِغا 

ْعة الٗاصًــت  ُٗت،ازخخـام الـض الًـت الدكـَغ ـّ لهــٝغ محزاهِخـّ اؾــخجابت 3التـي جيخهـي ٖىــضَا ال ْ هٍؼ ْ طلــ٪ مـً ؤظـل جــضبحر قـٟاٝ   .

ْ زاعظُا. ْ مخُلباجّ صازلُا  ّلخاظُاث البرإلاان 

ْ ب٣ــــغاءة للمــــاصة   ٓاب ًًــــ٘ اإلاحزاهُــــت مــــً الىٓــــام الـــضازلي للمج  38ْ مىـــّ ،  لـــــ ٞلــــِـ َىــــا٥ مــــا ًُٟـــض ؤن م٨خــــب مجلـــــ الىــــ

ت في حؿُحر محزاهِخّ 4باؾخ٣ال٫ ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت اإلا٩لٟت بٓي٘ اإلاحزاهُت الٗامت ٓ ما ًبحن ؤن ما ًخمخ٘ بّ البرإلاان مً خٍغ َ ْ .

                                                           
ٓم  17/006مل٠ ٖضص  17/37ال٣غاع ع٢م   1 ّ. بخهٝغ11/09/2017لُ
ٓاب ) 38اإلااصة   2 ّ(.2021ـ2016مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى
ٓاب ) 57ة اإلااص  3 ّ(.2021ـ2016مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى
ْع، عقُض ، مغظ٘ ؾاب٤،م 4 ّ.53اإلاض
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ــــت الٗا ـــي اإلاحزاهُـ ـــا فــ ــــٓم ٖلحهــ ْ ٖـــــضم ال٣ُـــــام بى٣ٟـــــت مىهـ ــــى بم٩اهُـــــت ال٣ُـــــام ؤ ـــِ ٖلـ خمـــــاصاث ٣ًخهـــــغ ٣ٞــ ْص ؤلٖا ــــي خـــــض ْ طلـــــ٪ فـ ــــت،  مـ

ّاإلاسههت لِا مً اإلاحزاهُت.

ــت، البــض مــً ، ؤمــا ٖلــى اإلاؿــخٔٓ ؤلاصاعي    ٢ٓــٝٓ ٖلــى مــضٔ اؾــخ٣اللُت البرإلاــان مــً الىاخُــت ؤلاصاٍع جىــا٫ْ طلــ٪ مــً ْ مــً ؤظــل ال

ٓاهــب زــال٫  ٟي البرإلاــان ، ٖــضة ظ ٓن ،مجهــا  مــا لــّ ٖال٢ــت بمــْٓ ٟي الخــام بخدضًــض ا 89/32مــً زــال٫ ال٣ــاه لىٓــام ألاؾاســخي إلاــْٓ

. ٓن الضازلي مً ظِت ؤزٔغ ً ٖبر ال٣اه ْ اإلاؿدكاٍع ٓاب  ْ الى ّبصاعة البرإلاان مً ظِت ، 

ــــُو اإلاــــــاصة    م مــــــً جىهــ ــــالٚغ ٓن  2(1)ٞبــ ـــحن  89/32مــــــً ال٣ــــــاه ـــلُت الخُٗـــ ٓاب بؿـــ ــــ ـــــ الىــ ــــى اهٟــــــغاص مجلــ بال ؤن بٖمــــــا٫ َــــــظٍ .ٖلــ

ٓمُـت ط ُىت بغ٢ابت ألاظِـؼة اإلاالُـت الخ٩ هـٝغ فـي اإلا٣ـضعاث اإلاسههـت لـّ ٢ـاصع ٖلـى الخّّٚحـر  ٞالبرإلاـان  اث الّهـلت.الهالخُت جب٣ى َع

هّ الّضّ ُّّ، ازلُت إلصاعة قْا ٓػاعة الٓن ْػاعة اإلاالُت.مما ٌٗجي ؤن الًٓء ألاز، ت صْن جضزل ال  ّغ لخىُٟـظ مـا ٣ًترخـًـْ اإلاخمشلت في 

ٟي البرإلاان ، البرإلاان  ْ لِـ مً جب٣ى مً نالخُاث ، ْ ٌؿعى بلُّ مً حُِٗىاث إلآْ ٓمت  ُٗت.نالخُاث الخ٩ ّالؿلُت الدكَغ

ٟي البرإلاـــانبطن ٞالخّّ   ٓمـــت فـــي حُٗـــحن مـــْٓ ـــت للخ٩ ـــت  ،بُٗـــت ؤلاصاٍع ت اإلاىاؾـــبت لل٣ُـــام باإلاِـــام ال٨شحـــرة اإلاىَٓ ٓاعص البكـــٍغ ٓٞحر اإلاـــ ْ جـــ

ْع البرإلاـــان فـــي َـــظا اإلاجـــا٫ ،بـــإظِؼة َـــظٍ اإلااؾؿـــت ْ بـــإزغ فـــي بيـــٗاٝ ص ّ .ٌؿـــاَم بكـــ٩ل ؤ ٍ مـــً ب ْ ٢ـــض ًدـــضُّ ٓٞحر الكـــْغ م٩اهُـــت جـــ

اال.،اإلاىاؾبت لٗمل البرإلاان  ّٗ ٞ ْ ا  ّْ ظٗل ؤصاثّ ٖهٍغ

 في ويؼ حضُو ألاغماُ.  الاؾخهاللُتالكغع الشالث:

ْظجــي    ـّ ألاؾـخاط ص ْ ٌٗٞغ ٓمُـت".  ٓن مدـل مىا٢كـت زـال٫ ظلؿــت ٖم ٓايـُ٘ التـي ج٩ــ مــا٫ بإهـّ "اإلا ٌٗـٝغ بٗـٌ ال٣ٟـّ ظـض٫ْ ألٖا

ّٓ ٕٓ ه٣اف في ظلؿت مُٗىت". بإهّ "طل٪ الجض٫ْ الظي ًًم مجم ٓن مٓي ٓايُ٘ التي ج٩ ّٖت اإلا

ٕ ْ ْ ٨َـظا ، ٞةهــّ    ٓن، مــً ؤظــل مىا٢كــت ؤي مكـْغ ى ٢ــاه البــض مــً ؤن ٌؿــب٤ طلــ٪ حسـجُلّ فــي ظــض٫ْ ؤٖمــا٫ اإلاجلـــ اإلاٗــْغ

ْ طل٪ جُٟٗال ألخ٩ام الٟهل  ٓع. 82ؤمامّ ،  ْ ْ الظي ظاء ُّٞ :"ًً٘ م٨خـب ٧ـل مـً مجلسـخي البرإلاـان ظـض٫ْ ؤٖمً الضؾخ مالـّ . 

ٓمت". رجِب الظي جدّضصٍ الخ٩
ّ
٤ْْٞ الت ٓاهحن ،باألؾب٣ُت  ْ م٣ترخاث ال٣ ٓاهحن  ٘ ال٣ ًّخًّمً َظا الجض٫ْ مكاَع

ـــا٫ج٨دســــــــخي مؿــــــــإلت ْيــــــــ٘ ظــــــــض٫ْ    ــ ــ مــ ُٗت  ألٖا ٓاػن بــــــــحن اإلااؾؿــــــــخحن الدكـــــــــَغ ْ جــــــــ ،ٞهي حٗخبــــــــر ه٣ُــــــــت جٟـــــــــاَم ؤ                   ؤَمُــــــــت ٢هــــــــٔٓ

ّٓ ْ جــإزحر ماؾؿــت ْ الخىُٟظًــت. ٦مــا حٗخبــر فــي هٟـــ ال ّٔ ٖلــى٢ــذ ٖامــل نــغإ  ْ طلــ٪ مــا 2ؤزــغ ْ ظٗــل .  ٓمــت  ٓع الٗال٢ــت بــحن الخ٩ جُــ

ْ الخىاٞغ جاعة ؤزٔغ في م ٕٓ مً الخٗاْن جاعة ،  ّْ الخإزحر اإلاخباص٫. الاؾخ٣اللُت جاالثالبرإلاان في ألاهٓمت الىُابُت حٗٝغ ه

ٓلِـــا بـــحن اإلااؾؿـــخحن. ٣ٞـــض مـــغ البرإلاـــان مـــً بـــحن ؤ٦ثـــر اإلاجـــا،٣ٞـــض ْلـــذ مؿـــإلت جدضًـــض ظـــض٫ْ ؤٖمـــا٫ البرإلاـــان    الث اإلاخهـــإع خ

 ٓ ْ م٩اهــت ٦بحـــرة فــي "ؾـــُض ظــض٫ْ ؤٖمالـــّ"بمغخلــت طَبُــت ٧ـــان َــ ٗــا بؿـــُاصة  ٍٓلـــت مخمخ ْ ٢ــض ْـــل إلاــضة َ ْ َـــظا  ألاهٓمـــت.  الىُابُــت. 

ّ
ّ
ُُّّالد ٍٓ ؿـــ ٓهــــّ اإلاٗبــــر الـــغثِـ ٖــــً بعاصة ،ض لــــم ٨ًــــً ؾــــٔٓ حٗبحــــرا ٖــــً ؾــــم لبرإلاــــان  مؿــــخ٣ل ٖــــً ٧ــــان ا،ْ مــــً زــــال٫ طلــــ٪  .ألامــــتل٩

ّالؿلُت الخىُٟظًت في ظل اإلاجاالث بما ٞحها ْي٘ ظض٫ْ ؤٖمالّ.

                                                           
ٓن ع٢م  2جىو اإلااصة   1 ٓاب ٖلى :" 89/32مً ال٣اه ٟي بصاعة مجلـ الى ٟي  الخام بخدضًض الىٓام ألاؾاسخي إلآْ ٓاب مْٓ ٌٗحن م٨خب مجلـ الى

ْبخالتهم ٖلى الخ٣اٖ ْب٢التهم  ٍْخٓلى بٖٟاءَم  ٓن"اإلاجلـ  ت اإلاسخلُت اإلاىهٓم ٖلحها في َظا ال٣اه ّ.ض بٗض اؾدكاعة اللجان ؤلاصاٍع

ّ
ٓن الٗام ،ظام  2 ٓعاٍ،ال٣اه خت لىُل الض٦خ ٓعي اإلاٛغبي،صعاؾت م٣اعهت ،ؤَْغ ٓمت بالبرإلاان في الىٓام الضؾخ ب٘ ،ٖبض الخمُض ،ٖال٢ت الخ٩ ٗت الْؼ

ّ.399،م2001مدمض الخامـ ،الغباٍ ،



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
161 

ٓع الخُـاة الؿُاؾـُت    ْا٢ـ٘ خخمـي ،ل٨ـً، مـ٘ جُـ ، ْ ػاٙ ٖـً ؾــ٨خّ،ً ؤَضاٞـّ ألاؾاؾـُت ظٗلـّ ًتراظـ٘ ٖـ، ؤنـبذ البرإلاـان ؤمـام 

التـي ؤنـبدذ حؿـُُغ ٖلـى ظـض٫ْ ؤٖمــا٫  ّْ، . ٣ٞـض َٛـذ ْـاَغة الى٣اقـاث الؿُاؾـُت 1لـظل٪ ظـاءث ٨ٞـغة ٣ٖلىـت ظـض٫ْ ؤٖمالـّ

ـــ ًّ ْ جـــؼامً طلـــ٪ مـــ٘ اججـــاٍ الٗضًـــض مـــً الضؾـــاجحر بلـــى البرإلاـــان بمجلؿـــُّ ، ممـــا ؤصٔ بال ٗاث ،  ْع ؤ٦بـــر ٖـــضص مـــً الدكـــَغ عة لهـــض ْغ

ــــت  ْلـــ ــــت للض ــــت الٗامــ ـــــّ الؿُاؾـــ ٓظُــ ــــلُت ج ــــت بؿــ ٓمـــ ـــراٝ للخ٩ ــ تـ ـــــظَا  ؤلٖا ـــ٤ ،ْ جىُٟــ ــ ـــــت لخد٣ُــ ـــــاثل الىاجخــ ـــاص الٓؾـ ــ ــــى بًجــ ـــــل ٖلـــ ْ الٗمـ

ْاؾـٗت .ٞمً َىا ظاءث ٨ٞغة بٖاصة الى2ّّؤَضاِٞا ٓمـت بؿـلُاث  تـراٝ للخ٩ ْ مً زم ؤلٖا ٓغ في ؾُاصة البرإلاان ٖلى ظض٫ْ ؤٖمالّ ، 

ٓمـت فـي جىُٟـظ       .    ال ؾـُما  بٗـض ؤن ؤيـخى الخٗامـل مٗـّ )ؤي البرإلاـان( ال ًخماشـخى3ٖلـى ظـض٫ْ ؤٖمـا٫ البرإلاـان ْ مخُلبـاث الخ٩

ّؾُاؾتها.

 الخاعجي للبرإلاان اإلاؿغبي. الُالاؾخهاإلاُلب الشاوي:   

ْ التــي ًُــغح مِٗــا  باالؾــخ٣ال٣ً٫هـض     ْلــت ،  ٓعٍت فــي الض ْ اإلااؾؿــاث الضؾــخ الخــاعجي للبرإلاــان اؾــخ٣اللّ ٖــً مسخلــ٠ الؿــلِ 

ٕٓ للخّّ ٘ صْن الخً ْ اإلااؾؿاثبق٩ا٫ بم٩اهُت الدكَغ ْ ج٣اؾم  ،بُٗت إلخضٔ َظٍ الؿلِ ؤ ُٗت مِٗا. الازخهاناثؤ ّالدكَغ

:اؾخهالُ البرإلاان غً اإلاإؾؿت اإلالٌُت.الكغع ألا   ُو

ٓع اإلاٛغبــي لؿــىت        ْ طلــ٪ مــً  2011ل٣ــض ٦ــغؽ الضؾــخ عي ،  ٓع الٟٗلــي للماؾؿــت اإلال٨ُــت ُٞمــا ًســو الجاهــب الدكــَغ الخًــ

ٓ زُاباجــّ ؤًـت مىا٢كــت. ٦مـا ًم٨ــً للملــ ْ ال جخلــ ْ ًساَـب ألامــت ٖبـٍر ،  ٓ مـً ًٟخــخذ البرإلاــان ٧ـل ؾــىت ،   ٓن اإلالـ٪ َــ ٪ ؤن زـال٫ ٧ــ

ًُّْلب ٢غاءة ظضًـضة ل٩ـل م٣تـرح  ى ٖلـى البرإلاـان ؤ ٓن مٗـْغ ٕ ٢ـاه ٓع اإلاٛغبـي  ،مكـْغ ًـّ.خُض ؤن الضؾـخ ْ َلبـّ َـظا ال ًم٨ـً ٞع

ٓا٣ٞـت اإلال٨ُـت. ٓن لـم ًىـل اإلا ْ م٣ترح ٢اه ٕ ؤ ْعص طلـ٪ فـي الٟهـل       ؤلؼم البرإلاان بٗضم ؤلامخىإ ًٖ بٖاصة ٢غاءة ظضًضة إلاكْغ ْ ؤ

ض ؤن ًيبّ البرإلاان بلـى  96الٟهل مىّ. لُلُّ مباقغة  95 ٓعي ًٍغ ْ ٦إن اإلاكٕغ الضؾخ الظي ًخدضر ًٖ خ٤ اإلال٪ في خل البرإلاان.

ٓن ، ٞةن جُب٤ُ م٣خًُاث الٟهل  ٕ ٢اه ٓن هو مكْغ ٌ مُلب حُٛحر مًم ْاعصة. 964ؤهّ في خالت ٞع ّجب٣ى 

ٓخــت للملــ٪     ٓعٍت اإلامى ٓن ًىُلــ٤ مــً خــ٤ بنــضاع ألامــغ بدىُٟــظ ال ٦ــظل٪ ،ْ مــً الخ٣ــ١ٓ الضؾــخ ٓ مــا ًجٗــل ال٣ــاه ْ َــ ٓن ،  ٣ــاه

ٓػاعي  ٓص بلُـــّ فـــي ، اإلالــ٪ فـــي اإلاجلــــ الـــ ـــٌ اإلالـــ٪ بنـــضاع ، مغخلـــت  آزـــّغْ ٌٗـــ بدىُٟـــظ  ألامـــّغل٣ُـــغع نـــالخُت جُب٣ُـــّ . ٟٞـــي خالـــت ٞع

ٓن َـــظا ألازحـــر فـــي خ٨ـــم الٗـــضم. ٖلـــى اٖخبـــاع  ٓن ،٩ًـــ ٓع اإلاٛغبـــي لـــم ًـــىّوّ ؤنال٣ـــاه ٓن بٗـــض بج الضؾـــخ ْع ال٣ـــاه ْظـــٓب نـــض مـــام ٖلـــى 

بت في  ْ ٖضم الٚغ ْلت ؤ ٓا٣ٞت عثِـ الض ُٗت  في خالت ٖضم م ّبدىُٟظٍ. ألامّغمغاخلّ الدكَغ

ٓع       ّْللملـــــ٪  ٦2011مــــا ًمـــــىذ صؾـــــخ ٓػاعي ،خـــــ٤   ٕٓ بلـــــى اإلااؾؿـــــت  مـــــً زــــال٫ جغؤؾـــــّ للمجلــــــ الـــــ بقــــِاع الخـــــغب صْن الغظـــــ

ٓ مبـحن فـي الٟهـل  ُٗت ، بـل ٨ًخٟـي بةخاَتهـا ٖلمـا بـظل٪ خؿـبما َـ ْ لـّ  مىـّ 99الدكَغ ، ٦مـا للملـ٪ الخـ٤ فـي بٖـالن الخهـاع ، 

                                                           
1 Cotter(J.M) :l„ordre du jour des assemblée parlementaires 

ٓعاث مجلـــــــت الخ٣ـــــــ١ٓ اإلاٛغبُـــــــت ،           2 ْ الخُب٣ُـــــــاث ال٣ًاثُت،ميكـــــــ ٓهُـــــــت  ٓاٖـــــــض ال٣اه ُٗت بـــــــاإلاٛغب بـــــــحن ال٣ ـــــــاء ،ؤلاظـــــــغاءاث الدكـــــــَغ                                ؤ٢ىـــــــٓف ،ػ٦ٍغ

ّ.35،م 2009،ؾىت 2ٖضص 
ّ.26،م : 1986، 3ن ـ صعاؾت م٣اعهت ـ مجلت الخ١ٓ٣ ، الٗضص الُبُباوي ،ٖاص٫ ،ظض٫ْ ؤٖما٫ البرإلاا  3
ْ  96ًىو الٟهل   4 ٓاب  ْ عثِـ مجلـ الى ٓمت  ْ بزباع عثِـ الخ٩ ٓعٍت  ٓمت الضؾخ ٓع اإلاٛغبي ٖلى :"للمل٪، بٗض اؾدكاعة عثِـ الخ٩ مً الضؾخ

ْ اخضَما". ً، ؤن ًدل بِٓحر اإلاجلؿحن مٗا ،ؤ ّعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع
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ُٗت التــي ًســخو بهــا البرإلاــان بٗــض خلــّ  ٓباث خالــذ  ، الخــ٤ فــي مماعؾــت الهــالخُاث الدكــَغ ْ حٗــظع حكــ٨ُلّ مــً ظضًــض بمــا لهــٗ

ٓٞغ ؤٚلبت صازلّ ْ لخٗظع  ج ّ. 1صْن اهخسابّ ؤنال ، ؤ

ٓع      ٫ٓ بــإن صؾــخ ٫ٓ اإلااؾؿــت اإلال٨ُــت الٗضًــ 2011ًم٨ــً ال٣ــ خبــاعاث مخٗــضصة ٢ــض زــ ُٗت ،اٖل هٓــغا  .ض مــً الهــالخُاث الدكــَغ

ْ اٖخبـــاعا  ِــا اإلاٛــغب،  ٓعٍت التــي ٖٞغ ٓزــاث٤ الضؾـــخ ْلــت ٦ــظل٪ إلاغ٦ــٍؼ الــضًجي اإلاؿــخمض مـــً مسخلــ٠ ال ُٟي فــي الض ٓ  .إلاغ٦ــٍؼ الـــْٓ ِٞـــ

ٓعي،   ألاؾـــــمىالخـــــا٦م  لـــــى لؤلمـــــت خؿـــــب الـــــىو الضؾـــــخ ـــً اؾـــــخ٣اللُ. ْ اإلامشـــــل ألٖا ـــضًض ٖــ ــــت ألامـــــغ الـــــظي ًجٗـــــل الخــ ت اإلااؾؿـ

ْع الخ٣ُ٣ـي للبرإلاـان  فـي جمشُـل  ُٗت ًٖ اإلااؾؿـت اإلال٨ُـت مـً الهـٗب بمـا ٧ـان. الصـخيء الـظي ًًـ٠ٗ الـض ْ ال٣ُـام   ألامـتالدكَغ

ٓص. ّبمِامّ صْن ٢ُ

 الكغع الشاوي:اؾخهالُ البرإلاان غً الؿلُت الخىكُظًت.

ٓمت  بالبرإلاان ؤَمُت ٦بحرة،اهُال٢ا مً    ٓع  ٨ًدسخي الخضًض ًٖ ٖال٢ت الخ٩ اهـاث التـي جإؾــ ٖلـى يـٓءَا صؾـخ ،  2011الَغ

ٓة التـي خالـت صْن  ْعصم الٟجـ ْ الخىُٟظًـت  ُٗت  ٓاػن بـحن الؿـلُخحن الدكـَغ ٕٓ مـً الخـ ٫ٓ بخـضار هـ ْ الظي ٧ان اَخمامّ مىهـب خـ

ْ البرإلاان. ٓمت  ٓاػن اإلاُلٓب بحن الخ٩ ّجد٤ُ٣ الخ

    ٘ ٓمت للدكَغ ّ، ٞمماعؾت الخ٩ ٓ خ٤  َ ّٓ ٓع ٦ى ٓمت بلى ظاهب البرإلاان  .ٕ مً الخٗاْن ٦ٟلّ لِا الضؾخ اإلاخمشل في مؿاَمت الخ٩

ُٗت . ُٟـــت الدكـــَغ ّبىـــاء فــي الْٓ
ً
ٓع  78ٖلــى الٟهـــل  ا ًـــاء البرإلاـــان ٖلـــى "ٖلـــى ؤن :  ْ الــظي ًـــىّوّ،مـــً الضؾـــخ ْ أٖل ٓمــت  لـــغثِـ الخ٩

ٓاء  ٘ اهُال٢ـخ٤ الخّّ،الؿ ٓمُـت فـي الدكـَغ ْ جـإحي َـظٍ اإلاؿـاَمت الخ٩ ٓاهحن".  ٓع الـظي  72ا مـً الٟهـل ٣ضم با٢تراح ال٣ـ مـً الضؾـخ

ٓن".  ًىّوّ ٓاص التي ال ٌكملِا ازخهام ال٣اه ّٖلى ؤهّ :" ًسخو اإلاجا٫ الخىُٓمي باإلا

ٓمت     ْ الخ٩ ٓعي اإلاٛغبي ههج  في جىُٓمّ للٗال٢ت بحن البرإلاان  هٟـ اإلا٣اعبت التي ههجِا هٓحٍر الٟغوسخي في ، ل٨ً اإلاكٕغ الضؾخ

ٓعٍــت الٟغوؿــُت الخ ٓع الجمِ ٓاؾــ٘ ؤمــام الخىٓــُم. صؾــخ ْ ٞســر اإلاجــا٫ ال ٓن ،  ْ جخجلــى َــظٍ اإلا٣اعبــت فــي ج٣ُُــض مجــا٫ ال٣ــاه امؿــت. 

ـــي جمــــىذ الُِمىــــت للؿــــلُت الخىُٟظًــــت ٖلــــى خؿــــاب البرإلاــــان. خُــــض اؾــــخئشاع َــــظٍ ألازحــــرة ٖلــــى  "ال٣ٗلىــــت البرإلااهُــــت"جدــــذ قــــٗاع  التـ

ٓن مُل٣ا. ٟٞي ْل اإلاماعؾ ْ اإلاالُت ٩ًاص ٩ً ُٗت  ُٟت الدكَغ ْ الْٓ  ،٘ ٓمت هي اإلاهضع الغثِسـخي للدكـَغ ت الٗملُت ، هالخٔ ؤن الخ٩

 ٓ ْ َـ ٓمي.  ٓاهحن الخىُٓمُـت طاث مهـضع خ٩ـ ٓن اإلاـالي، بيـاٞت بلـى ؤن ؤٚلـب ال٣ـ ٕ ال٣ـاه ًِٓغ طل٪ ؤؾاؾا في اهٟغاصَا بٓي٘ مكـْغ

ٓجها  ُٗت مـــً مًــــم ــــت للدســـ،مـــا ؤٞــــٙغ الؿــــلُت الدكــــَغ ٓن ٖــــً البرإلاــــان ٦ٛٞغ جُل إلاــــا ًــــغص ٖلُــــّ مــــً لضعظــــت ظٗلــــذ ال٣ِٟــــاء ًخدـــضز

ْ مك٣ت ٓاهحن صْن ؤي ٖىاء ؤ ٓمت مً ٢ ض الخ٩ غ ما جٍغ ْ مجلؿا لخمٍغ ٓاهحن ، ؤ ٘ ال٣ ٓمت مً مكاَع ّ.2الخ٩

ْ حٗـــضًل ال ًـــضزل فـــي مجـــا٫   ٫ٓ ٧ـــل م٣تـــرح ؤ ٓمـــت ٖلـــى البرإلاـــان اإلاخمشلـــت فـــي الـــضٞ٘ بٗـــضم ٢بـــ ٓ ؾـــلُت الخ٩ بـــل ألا٦ثـــر مـــً طلـــ٪،َ

ٓ ظـاء بـّ الٟهـل  َ ْ ٓن ،  ٓع مـً  79ال٣اه ٓمـت لـم ٨ًـً 2011صؾـخ ٓاظِـت الخ٩ عي مـً ظاهـب البرإلاـان فـي م ٠ الدكـَغ .  َـظا الًٗـ

ٓعي لؿىت  ٓ اإلابخغى في الخٗضًل الضؾخ ْ التي 2011َ . ِٞظا ألازحر ٢ض خمل ظملت مً الخٗضًالث التي مً قإجها جد٤ُ٣ الِضٝ ، 

ْ الخس٠ُٟ مـً مٓـاَغ ال٣ٗلىـت الب ذ في الخٓؾُ٘ مً ازخهاناث البرإلاان 
ّ
ٓعٍت ًم٨ـً ججل ٓلُٟـت صؾـخ خمـاصرإلااهُـت ٦خ ٖلحهـا فـي  الٖا

                                                           
ماث ، ، الٟدصخي اإلاِض  1 ٓعي الؿُاسخي اإلاٛغبي ، الُبٗت الشالشت،اإلاٛغب،مُبٗت ؤ٦ؿتًر ْ الىٓام الضؾخ ٓعٍت ال٨بٔر  -2014ي ،ألاهٓمت الضؾخ

ّ.240،م:2015
ىُت خ٫ٓ ؤٞا١ ؤلانالح   2 ْة الَٓ ٓعٍت اإلاغج٣بت،ؤقٛا٫ الىض ْ اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء في ؤ٤ٞ ؤلانالخاث الضؾخ ٓػاوي ،مدمض ،مبضؤ ٞهل الؿلِ  ال

ٓعي  ٖٓاث الِال٫، م:2011ماعؽ  9ٖلى يٓء الخُاب اإلال٩ي الؿامي ٫ الضؾخ ّ.99، الُبٗت ألاْلى ،اإلاٛغب،مُب
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خباّعبٖاصة  ْ  للبرإلاان، الٖا ٖٓـت مـً ؤلا٦غاَـاث  ـل َـظٍ اإلا٣خًـُاث ٌٗـٝغ مجم  ؤن ججًز
ّ
ُٗت.بال ُٟخّ الدكَغ زهٓنا ُٞما ًخٗل٤ بْٓ

٢ٓاث ٓمت م٘ البرإلاان ،اإلاٗ ٣ت حٗامل الخ٩ ْ ٍَغ ّ.1جدك٩ل بهٟت عثِؿُت مً ؾل٥ٓ 

 :زاجمت 

ٓ مـً بّن الخضًض     ٓعٍت فـي الىٓـام الؿُاسـخي اإلاٛغبـي َـ ْ اإلااؾؿـاث الضؾـخ ْ مسخل٠ الؿـلِ  ًٖ الٟهل الجامض بحن البرإلاان 

ُٗت إلاسخــــ٠  ٕٓ باليؿــــبت للماؾؿــــت الدكــــَغ ْ الخًــــ ٖٓــــا مــــً الخبُٗــــت  ٓبت بمــــا ٧ــــان. ٞمسخلــــ٠ الضؾــــاجحر اإلاخٗا٢بــــت ٦غؾــــذ ه الهــــٗ

. ٓعٍت ألازٔغ ّاإلااؾؿاث الضؾخ

م مــــً ؤلانــــالخاث الض    ٓع ْ بــــالٚغ ٓعٍت التــــي خمــــل صؾــــخ م مــــً اٖخبــــاٍع ظــــض مخ٣ــــضما م٣اعهــــت بالضؾــــاجحر 2011ؾــــخ ْ ٖلــــى الــــٚغ  ،

ت بّ.  ْاع اإلاىَٓ ْ ج٣ُُضا في مماعؾت ألاص ٓعٍت،  ٓز٣ُت الضؾخ ما مً خُض ٢ُمخّ في ال الؿاب٣ت، بال ؤن البرإلاان ُّٞ ال ػا٫ ٌٗٝغ ج٣ٍؼ

ٓن صْن اؾــــخ٣الل ٓلــــ ٖٓــــت مــــً اإلاخــــضزلحن الــــظًً ًد ٓاء مــــً خُــــض ْيــــّٗ لىٓامــــّ الــــضازلي ؤم ،ّ صازلُابدُــــض ًهــــُضم بمجم ؾــــ

ٓعٍت ألازـٔغ التـي جدكـاع٥ مٗـّ  ٖٓت مً اإلااؾؿـاث الضؾـخ ّٖٓ زاعظا إلاجم ْ زً ت .بياٞت بلى اعجباَّ  ٓاعصٍ البكٍغ الخد٨م في م

٫ٓ صْن جد٣ُ٣ّ للخمشُلُت الخ٣ُ٣ُت لؤلمت. ْ جد ُٗت ،  ّمِامّ الدكَغ

ٓعص ُٞما ًلي ما جّٓنلذ بلُّ  ّالضعاؾت مً هخاثج:ْ ٖلُّ ، ؾى

خاةج:
ّ
 الى

ٓعٍت  ٓن بمهـاص٢ت اإلاد٨مـت الّضؾـخ ـ ـــ ال ًخمّخ٘ البرإلاان اإلاٛغبي  باإلؾخ٣اللُت في ْي٘ هٓامّ الّضازلي. بط ؤّن َظا ألازحـر ًب٣ـى مَغ

ّٖلُّ.

ْ ًدــّضص ه٣ٟاجــّ ب٩ــّل خّغٍــت ، ٚ ا  ٓا٫ زاّنــت بّ،ًــضًَغ ٍغ ٖلــى ؤمــ
ّ
ٞٓ ؿــبت للبرإلاــان ــــــ ؤلاؾــخ٣ال٫ اإلاــالي للبرإلاــان ٌٗجــي جــ

ّ
حــر ؤّن ألامــغ بالي

ْ جدّضص ه٣ٟاجّ. ّاإلاٛغبي ٚحر طل٪.بط ؤّن الؿلُت الخىُٟظًت هي التي جغنض محزاهِخّ 

ٓا٣ٞت اللجان ُىت بم ْ ب٢التهم ،جب٣ى َع ْ جغ٢ُتهم ؤ  ُّٟ  ــــ البرإلاان اإلاٛغبي ال ًخمّخ٘ باإلؾخ٣ال٫ ؤلاصاعي،طل٪ ؤّن مؿإلت حُٗحن مْٓ

ٓػاعة الٓن ْػاعة اإلاالُت(.الغ٢ابُت لل ُّت)

ْ ٌٗخبـــر البرإلاـــان  عي . كـــَغ
ّ
ْ جدٓـــى بهـــالخُاث ٦بحـــر ٖلـــى اإلاؿـــخٔٓ الد ْاؾـــٗت اججـــاٍ البرإلاـــان.  ــــ جخمّخـــ٘ اإلااؾؿـــت اإلال٨ُـــت بؿـــلُاث  ـــ

ّيُٟٗا ؤمامِا.

َٓغ ازخهام البرإلاان ،ٞاإلخهاثُاث الّغؾمُت جِٓـغ ؤّن الؿـلُت الخى ُٗت التي هي ظ كَغ
ّ
ُٟت الد ُٟظًـت هـي ــــ ؤما بسهٓم الْٓ

٘ في اإلاٛغب. كَغ
ّ
ّاإلاهضع الغثِسخي للد

ّ

ّ

                                                           
ش الخهٟذ   1 ٓمت بالبرإلاان" . جاٍع اوي ،ٖشمان ،"في ٖال٢ت الخ٩ -https://www.hespress.com/%d9%81%d9%8a 01/10/2021الٍؼ

%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-136621.htmlّ

ّ
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 ناةمت اإلاغاحؼ   

 الٌخب :

  ماث ٓعي الؿُاسخي اإلاٛغبي ، الُبٗت الشالشت،اإلاٛغب،مُبٗت ؤ٦ؿتًر ْ الىٓام الضؾخ ٓعٍت ال٨بٔر  الٟدصخي اإلاِضي ،ألاهٓمت الضؾخ

،2014-2015.ّ

  ض ،الىٓام البرإلااوي في لبىان، بحرْث: صاع ٓ ٍػ  .1969 الخامض ،ِٞمي، مهُٟى ؤب

 ٓعي اإلاهغي، الُِإة ٢ٓغاَُت،صعاؾت م٣اعهت جُب٣ُُت ٖلى الىٓام الضؾخ ْ ؤزٍغ في جد٤ُ٣ الضًم ْاط البرإلااوي  ض ،ؤلاػص ٓ ٍػ غط ،مدمض ؤب  ألٖا

ت  الٗامت لل٨خاب،  .1995اإلاهٍغ

 ٓعط ؾٗض ،اإلااؾؿت الجامُٗت ل ٓعي،جغظمت ظ ٓن الضؾخ ْ ال٣اه ٓعَـ ،اإلااؾؿت الؿُاؾُت  ْٞغظُّ ،م ْ ص ْ اليكغ  لضعاؾاث 

ٓػَ٘،  .1992الخ

  ،ٓاب،الُبٗت ألاْلى ٓاخض الغاضخي عثِـ مجلـ الى ْ  حٗل٤ُ،ج٣ضًم ٖبض ال ٓاب،صعاؾت  ْع، عقُض ،الىٓام الضازلي إلاجلـ الى اإلاض

ـ،   .2005اإلاٛغب،َٓب بَغ

 ٓعٍت اإلاغج٣بت،ؤقٛا٫ ْ اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء في ؤ٤ٞ ؤلانالخاث الضؾخ ٓػاوي ،مدمض ،مبضؤ ٞهل الؿلِ  ىُت خ٫ٓ ؤٞا١  ال ْة الَٓ الىض

ٓعي ٖلى يٓء الخُاب اإلال٩ي الؿامي ٫  ٖٓاث الِال٫. 2011ماعؽ  9ؤلانالح الضؾخ ّ،الُبٗت ألاْلى،اإلاٛغب، مُب

 :و اإلاىازُو الّضولُت الهىاهين

  ٓع اإلاٛغبي لؿىت ّ.2011الضؾخ

 ( ٓاب ّ(.2021ـ2016الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

 ٟي بصاعة مجلـ ا ٓاب.الىٓام ألاؾاسخي إلآْ  لى

 الهغاعاث:

  ٓم  17/006مل٠ ٖضص  17/37ال٣غاع ع٢م  .11/09/2017لُ

 :الغؾاةل

  ٘ب ٓمت بالبرإلاان في الىٓام الضؾخ،الْؼ ٓن ّٖٓبض الخمُض ،ٖال٢ت الخ٩ ٓعاٍ،ال٣اه خت لىُل الض٦خ عي اإلاٛغبي،صعاؾت م٣اعهت ،ؤَْغ

 .2001،الغباٍ ، ظامٗت مدمض الخامـالٗام ،

 : اإلاهاالث
  الخىمُت،ٖضص،مُُ٘، اإلاسخاع ْ ٓع،اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت  ْ جُ ٓاب،حُٛحر  ل11الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓهُٓ- ،ؤبٍغ ً1995.ّ

  ٓعاث مجلت الخ١ٓ٣ اإلاٛغبُت ،،ؤ٢ىٓف ْ الخُب٣ُاث ال٣ًاثُت،ميك ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه ُٗت باإلاٛغب بحن ال٣ اء ،ؤلاظغاءاث الدكَغ  ػ٦ٍغ

  .2009، ؾىت 2ٖضص 

  1986، ٫3 ،ظض٫ْ ؤٖما٫ البرإلاان ـ صعاؾت م٣اعهت ـ مجلت الخ١ٓ٣ ، الٗضص ٖاص،الُبُباوي .ّ

غ:  الخهاٍع

  ٓصة زاهُت ،،اإلاال٩ي ْ الجزاَت،مؿ ٍٓغ الخ٨م  غ ًٖ ْي٘ البرإلاان في اإلاٛغب،ناصع ًٖ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لخُ ّ.1997مدمض ،ج٣ٍغ

 اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت:
https://www.hespress.com 
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 اإلاغاحؼ ألاحىبُت:

 Cotter(J.M) :l„ordre du jour des assemblée parlementaires 
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ّ
ت اإلاخهضمت مغيؼ جمخُلباث الال  ؤلاصاعي في ظل الجهٍى

 ػهير لػمُملحؿً مالُ، 

 حامػت الهاض ي غُاى، مغايل.

 

 اإلالخو:

ٌّّٗٗخبر  ْآلُت ٞ ىُت  ٓمُت َْ ٍٓت اإلاخ٣ضمت ؾُاؾت ٖم ت الازخُاعاث الا٢خهاصًت ٚحر ؤّن  ،الضًم٣غاَُت اإلادلُتؼ لخٍٗؼ تلاْعف الجِ جغ٥ خٍغ

ٍٓت للؿا٦ىت اإلادلُت، ال ًم٨ً ؤن ًلبي اإلاىخٓغ مىّ ْالخىم ّ ،ْالاظخماُٖت 
ّ
ّ بال

ّ
ٍٓت ؾلُاث اإلاهالر الال ْج٣  الجمغ٦ّؼخبجي ؾُاؾت . ٞممغ٦ؼةٖبر صٖم 

ّّْبصاعي خ٣ُ٣ُت 
ّ
ْاجمخُ٘ اإلاهالر الال ْازخهاناث  عة ، حٗخبر ؾٗت زانت في ٖال٢تها بالجِاثممغ٦ؼة بؿلُاث  ْعف ٢هض  ملختيْغ اهجاح 

ً ٖلى اجساط ال٣غاع في ْلت ٢اصٍع ٓص مساَبحن ؤ٦ٟاء في مهالر الض ٓم ْظ ٓح  ٌؿخضعي الُ ٓعف اإلاٟخ ٍٓت اإلاخ٣ضمت، ٖلى اٖخباع ؤن َظا ال اإلاؿخٔٓ  الجِ

ّ.اإلاُلٓب

ّ ؤّنّ بط
ّ
ّ ؾُم٨ً ال مدالت ،جمغ٦ؼ ؤلاصاعّيالٗمل بمبضؤ الال

ّ
ٓعة الخىمُت اإلادلُت ٖبر جمخِٗا اإلاهالر الال ممغ٦ؼة مً مؿاَمتها في بل

ٕٓ للجِت الٓنُت. ت صْن الغظ ٍغ ٓالي  ؤّنُّّٞ ق٪  ْمما اّل بازخهاناث ج٣ٍغ ّّْماؾؿت ال
ّ
لت إلاسخل٠ شمغ٦ؼة اإلامالٗامل بلى ظاهب اإلاهالر الال

ت، ٌك٨الن  ٓػاٍع جؿُاؾت البيُت ؤنُلت لال٣ُاٖاث ال
ّ
ٓاثب ٧اهذ جُب٘ الٗال٢ت بُجهممغ٦ؼ ؤلاصاّعال ٓص ق م ْظ لٗضة اٖخباعاث، بال  اي باإلاٛغب، ٞٚغ

ّ
ّ
ٓٙ الٟاٖلُت في بَاع ؾُاؾت الال ْاإلاهاخبت لبل ٓص اإلاهلخت الٗامت ٌؿخضعي الخٗاٌل  ّ ؤلاصاعي. جمغ٦ّؼؤن ْظ

ٍَٓغّْ ٕٓ، جّم جإَحر اإلا٣الت بةق٩الُت ظ ٓاهب اإلادُُت بهظا اإلآي ٗال٢ت بحن ال َبُٗتت مٟاصَا البدض ًٖ مً ؤظل حٗم٤ُ الضعاؾت في الج

ممغ٦ؼة
ّ
ْاإلاهالر الال ْالّٗما٫  الة  ٍٓت اإلاخ٣ضمت ال ّ.في بَاع جُٟٗل هٓام الالجمغ٦ؼ ؤلاصاعي الجضًض ْفي ْل الجِ

ممغ٦ؼةؿتهضٝ بٖاصة الىٓغ في جىُٓم الح صعاؾتٞةّن ؤي  ،يٓء طل٪ ىْٖل
ّ
ْاإلاهالر الال ْالّٗما٫  الة  غاعى ُّٞ ، ًجب ؤن ًٗال٢ت بحن ال

ً ؤؾاؾُحن ّ في هٓام تالؿلُ صعاؾت َبُٗت َْما: ،ؤمٍغ
ّ
٦ْظا الاصاعّي مغ٦ّؼجالال  .ىٓامْل َظا الامل في ْالٗ يالٓلإلااؾؿت ٩ُِلُت الاث ُهالخال، 

 ُتالٍلماث اإلاكخاخ
ّ
ت اإلاخهضمت ،ؤلاصاعي  مغيؼ ج: الال  .الجهٍى

Abstract: 

      The project of the advanced-regionalization is considered a general and national policy and an effective instrument to 

underin the local democracy ; however, neglecting freedom of choice in economic, social and developmental domains of the local 

popuplation, it could not fulfill its expectations, and authorities enforce non-central benefits. So, to build the policy of  realistic 

administrative decentralization and provide non-central benefits with authorities and with wide-specialties especially in their 

relations with regions are considered necessary for succeeding the project of advanced regionalization. This project, to day, requires 

sufficient speakers in the benefits of the state, and those speakers are able to make decisions in appropriate levels. 

Actually, working with non-central administrative principle will make the non-central benefits participate for promoting local 

development the local development through providing it with decisive specialties without going back the commandment region. 

Undoubtedly, the institution of magistrate (Alwali ) and governor  as well as the non-central conciliation representing in 

different ministerial sections form the original structure for the non-central administrative policy in Morocco.  Although the 

existence of insufficiencies which constrain the relation between them for many reasons, but the existence of general conciliation 

requires coexistence and accompaniment for reaching the effectiveness in the domain of the non-central administrative policy. 

Within this context, conciliation aims to review in organizing relations between magistrates and governors and non-central 

conciliations. However, it should deal with two basic issues which are included in both studying the nature of authorities in the 

non-central administrative organozation and the conciliations of the frame of  magistrate„s and governor„s  institution in the under 

this system. 
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 مهضمت:

ٌّّٗٗخبر  ْآلُت ٞ ىُت  ٓمُت َْ ٍٓت اإلاخ٣ضمت ؾُاؾت ٖم ؼ  تلاْعف الجِ ًّ  ،الضًم٣غاَُت اإلادلُتلخٍٗؼ ت ل٨ جغ٥ خٍغ

ٍٓت للؿا٦ىت اإلادلُت،  ْالخىم ّ ،ال ًم٨ً ؤن ًلبي اإلاىخٓغ مىّالازخُاعاث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 
ّ
ٍٓت ؾلُاث  بال ْج٣ ٖبر صٖم 

ّ
ّ
ّ.1ممغ٦ؼةاإلاهالر الال

ّّْبصاعي خ٣ُ٣ُت  الجمغ٦ّؼخبجي ؾُاؾت ٞ
ّ
ْاؾٗت زانت في ٖال٢تها جمخُ٘ اإلاهالر الال ْازخهاناث  ممغ٦ؼة بؿلُاث 

عة ، حٗخبر بالجِاث ّٓع٢هض  ملختيْغ ٍٓت اإلاخ٣ضمت، ٖلى اٖخباع ؤن َظا ال ْعف الجِ ٓص اهجاح  ْظ ٓم  ٓح  ٌؿخضعي الُ ف اإلاٟخ

ً ٖلى اجساط ال٣غاع في اإلاؿخٔٓ اإلاُلٓب ْلت ٢اصٍع ّ.مساَبحن ؤ٦ٟاء في مهالر الض

ّ ؤّنّ بط
ّ
ّ ،جمغ٦ؼ ؤلاصاعّيالٗمل بمبضؤ الال

ّ
ٓعة الخىمُت اإلادلُت ٖبر ؾُم٨ً ال مدالت اإلاهالر الال ممغ٦ؼة مً مؿاَمتها في بل

ٕٓ لل ت صْن الغظ ٍغ ٓالي ّْ جِت الٓنُت.جمخِٗا بازخهاناث ج٣ٍغ ّّْال ق٪ ؤن ماؾؿت ال
ّ
مغ٦ؼة الٗامل بلى ظاهب اإلاهالر الال

ت، ٌك٨الن شاإلام ٓػاٍع جؿُاؾت البيُت ؤنُلت للت إلاسخل٠ ال٣ُاٖاث ال
ّ
ٓاثب ٧اهذ جُب٘ ال ٓص ق ْظ م  مغ٦ؼ ؤلاصاعي باإلاٛغب، ٞٚغ

ّ االٗال٢ت بُجهم
ّ
ٓص اإلاهلخت الٗامت ٌؿخضعي الخٗاٌل لٗضة اٖخباعاث، بال ْظ ٓٙ الٟاٖلُت في بَاع ؾُاؾت  ؤن  ْاإلاهاخبت لبل

ّ
ّ
ّ .2ؤلاصاعّي جمغ٦ّؼالال

ٓع اإلاٛغبي جٓضر، بما ال ًضٕ مجاال للك٪،  145ل٣غاءة الًمىُت للٟهل ْلّٗل ا ٓاَا ظض بمً الضؾخ إن اإلاٛغب ٢ُ٘ ؤق

ّجدضًض الىٓام مِمت في مجا٫ 
ّ
ْص بنضاع اإلاُشا١ الَٓالال ٘ الخماًت بلى خض ّلجي امغ٦ؼي الترابي، مىظ ٞع

ّ
ّ.جمغ٦ؼ ؤلاصاعّيال

ْالخإ٦ض  ْطل٪، بُٛت  ْاإلادلي،  ٓمُت الٗامت مً اإلاؿخٔٓ اإلاغ٦ؼي بلى اإلاؿخٔٓ الجِٓي  لُت جىُٟظ الؿُاؾت الخ٩ ه٣ل مؿْا

ّ
ّ
ٓمت مً َٝغ اإلاهالر الال ْة ٖلى صٖم مً ؤلاهجاػ الٟٗلي لبرامج الخ٩ ْالجماٖاث الترابُت، ٖال ْالجهٓى بم٩اهت الجِت  ممغ٦ؼة، 

ٓص  ٓظِاث ْالاؾتراجُجُاث اإلاجِ ٓن، في جىاٚم جام م٘ الخ ٓن اإلادلُ ٓن الا٢خهاصً ْالٟاٖل ٓن  ٓم بّ اإلاىخسب الخىمٓي الظي ٣ً

ْلت في ظمُ٘ اإلاجاالث. ّال٨بٔر للض

 ٘ ٓص، ظاء مبضؤ الخَٟغ ل ٞلؿٟت الخُٛحر اإلايك ْمً ؤظل ججًز ٓع في َظا الهضص،  هالخُاث ب 2011اإلاىهٓم ٖلُّ في صؾخ

لحن ٓٔ الترابي مً ٖل جم٨ً اإلاؿْا ٓا٦بت الجماٖاث الترابُت الازخهاناثى اإلاؿخ ٓبت إلا لحن ا مً ٦ٟاءةعٞ٘ ّْ ،اإلاُل إلاؿْا

لحن ٖلى اإلاؿخٔٓ  ْظٗلِم الغئؾاء الدؿلؿلُحن للمؿْا مً ٢ْهض جد٤ُ٣ طل٪ ٧ان  .ْالجماعي ؤلا٢لُميالجِٓي ْالترابُحن 

ْع مسخل٠ الٟاٖلحن  ت الّااإلاٟترى ؤن ًبرػ ص ت في مجا٫ الالمغ٦ٍؼ صعءا ل٩ل ما ّْ ،بٖماال للم٣اعبت الدكاع٦ُت في ٖملُت الخضبحّرصاٍع

ٓعي  اخخ٩اع ال٣غاع ؤلاصاعّيمً قإهّ  ْاإلاـ باإلاُٗى الضًم٣غاَي ٦مبضب صؾخ ٢ٓغاَُت،  ْب٢هاء ٧اٞت اإلاخضزلحن في الٗملُت الضًم

ٓػ  جّمّ ٓلُ ٓع اإلاٛغبي لٟاجذ ً ّ .2011الخىهُو ٖلُّ في الضؾخ

ٓجهاؾت َظٍ الضّعإَمُت ٞ ْٖلُّ، ّج اج٨مً في ٧
ّ
ؤلاصاعي في ْل  مغ٦ّؼجُغح ٢ًُت طاث َاب٘ عاَجي جغجبِ بمؿإلت الال

ٍٓت اإلاخ٣ضمت ْؤن الالجِ ُت التي ٓ، زانت  تًٞغ ٍت بك٩ل ؤلاصاّع ألاهٓمت مغ مجها اإلاٛغب حٗخبر ٞغنت لئلزخباع الٟٗلي لضم٣َغ

                                                           
ٍٓـت اإلاخ٣ضمـت"، م٨خبـت صاع الؿـالم الغبـاٍ ،الُبٗـت ألاْلـى،   1 صخي مهُٟى، "مالءمت هٓـام الالجمغ٦ـؼ ؤلاصاعي بـاإلاٛغب مـ٘ مخُلبـاث الجِ ، 2017ال٣َغ

 .337م: 
الة   2 ــؼ، "الــ ْالخىمُــت، صعاؾــاث، الٗــضص ؤقــغقي ٖبــض الٍٗؼ ٓع الجضًــض"، اإلاجلــت اإلاٛغبُــت لــئلصاعة اإلادلُــت  ْالخ٩امــت الترابُــت ٖلــى يــٓء الضؾــخ ْالٗمــا٫ 

 .110، م: 2013، ؾىت 110-109
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ْٖلى ؾبُل الخهغ الجاهب اإلاخٗل٤ ؼ  ٖام،  ٍٓت اإلاخ٣ضمبخٍٗؼ الجِاث الٓنُت  مضٔ التزامّْ ،الضًم٣غاَُت اإلادلُتّْ تْعف الجِ

لت ٖلى  ْ مً خُض باإلزخُاع الضًم٣غاَي ٦مماعؾتْاإلاؿْا ْاجساص ال٣غاعاث ؤ ٓاء مً خُض بٖضاص  ل ْٞٗل ؾ ّ. ّْجُٟٗل ّججًز

ْعاء بزخُاع ٞةّنّبالخالي، ّْ ٕٓ ألاؾباب التي ج٠٣  ٓهّ ٌؿلِ ،الٗلمُت خّفي ؤَمُ اجخدضص ؤؾاؾ َظا اإلآي الًٓء ٖلى  ل٩

ٓمت  ْا٢٘ الخضبحر ؤلاصاعّي ّإلاىٓ
ّ
بُٗت ال٣غاعاث اإلاخسضة لخضبحر َظٍ  مغ٦ّؼجالال ٍٓت اإلاخ٣ضمت باإلاٛغب َْ ؤلاصاعي في ْل الجِ

ٓمت. ٓا هٟؿّ ْظض اإلاٛغبي ؤلاصاعّي الىٓامالؾُما ؤّن  اإلاىٓ ٓهُت الترجِباث إلاغاظٗت مضٖ ت الترجِباث ْمِٗا، ال٣اه اإلاخٗل٣ت  ؤلاصاٍع

ٍٓاجّ اإلاسخلٟت بما في طل٪ جل٪ اإلاخٗل٣ت ببالخضبحر  ْمؿخ ّؤلاصاعي في قتى ججلُاجّ، 
ّ
ّ ٍت ؤلاصاعي.مغ٦ّؼالال

بت في ُمّ ٦ما ؤّنّ َّؿّالٚغ
َ
ّإ
َ
تٖال٢خّ بّْ ،الضًم٣غاَي باإلاٛغبإلاُٗى ا ِتّل ْببغاػ اإلاٟاع٢ت ٨ُُٟت بٖضاص ْنُاٚت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع  ،

ْاإلاماعؾت  ٢ْاث ْالت في َظا اإلاجا٫الخانلت بحن الخُاب  ٓا٢٘ ؤ ٓاهحن ًم٨ً ي ٚالبا ما جى٨ك٠ في ال ل الٟٗلي لل٣ الخجًز

ٓان مخُلباث  ْازخُاٍع ٦م٣الت بٗى  ٕٓ ا صاٞٗا ؤؾاؾُا للبدض في َظا اإلآي ّاٖخباَع
ّ
ٍٓت اإلاخ٣ضمت. مغ٦ّؼجالال ّؤلاصاعي في ْل الجِ

ّٞة ْمً َظا اإلاىُل٤
ّ
ْ َاب٘ ٨ٞغي ًدؿم ب٣ضع مً التر٦ُب، ه ٕٓ للضعاؾت ط ٖٓت ىا ؤمام مٓي ًٟغى ٖلُىا نُاٚت مجم

ٕٓ، ألّن الباخــــض بٗــــضم نــــُاٚخّ لئلقــــ٩الُت،  ْبٖــــاصة جغ٦ُــــب ؤلاقــــ٩الُت البدشُــــت للمٓيــــ ٓاؾــــُتها ًم٨ــــً ج٨ُٟــــ٪  مــــً ألاؾــــئلت ب

ِّ ال ًبرخِا ِخ
َِّ اِج

َ
ْ ؾِب٣ى ٢ابٗا في ط ٕٓ جماما، ؤ غخّ لؤلؾئلت ؾُبخلّٗ اإلآي َْ1.ّ

ٕٓ، البض لظا،  ْا٢ـ٘ الالجمغ٦ـؼ الاصاعي فـي ْيـّٗ الـغاًَ، مً ؤظل حؿلُِ الًٓء ٖلى َظا اإلآي ٢ٓٝٓ ٖلـى  لىا مً ال

ـَ مـً ؤظلِـا، ل٨ـً طلـ٪ ال ًجـب  ـ ّؾِ
ُ
ٓٙ ألاَضاٝ التي ؤ ْػَا لبل ْججا ْٖغا٢ُل لم ٌؿخُ٘ الخسلو مجها  ٓاظِّ مً جدضًاث  ْما ً

ْالخسلي ًٖ ٫ٓ اإلاىاؾبت  ٓن مدٟؼا للبدض ًٖ الخل ٓن ؾببا للٟكل ْالاؾدؿالم بل ًيبغي ؤن ٩ً ألاؾالُب ْآلالُاث التي  ؤن ٩ً

ٓخاث. ْالُم ٍٍٓغ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ  ْالبدض ًٖ الٓؾاثل ال٨ُٟلت بخُ ّجم اجباِٖا في الخجاعب اإلاايُت، 

ت مٟاصَا البدض ًٖ  ٍَٓغ ٕٓ، جّم جإَحر اإلا٣الت بةق٩الُت ظ ٓاهب اإلادُُت بهظا اإلآي ْمً ؤظل حٗم٤ُ الضعاؾت في الج

ْا َبُٗــــت ْالّٗمــــا٫  الة  ٍٓــــت الٗال٢ــــت بــــحن الــــ ممغ٦ــــؼة فــــي بَــــاع جُٟٗــــل هٓــــام الالجمغ٦ــــؼ ؤلاصاعي الجضًــــض ْفــــي ْــــل الجِ
ّ
إلاهــــالر الال

ّ.اإلاخ٣ضمت

ّ
ّ
ٓهُــت، ٞةه ٓوي، ٦مــا ؤّن اإلاــىهج الخدلُلــي، ْبمــا ؤّن َــظٍ الضعاؾــت جىــضعط يــمً الضعاؾــاث ال٣اه ىــا ؾــىٗخمض اإلا٣تــرب ال٣ــاه

ٓ آلازـّغؾِؿٟٗىا  ّٓن هٓـغا فـي َـظٍ الضعاؾـت؛ َـ ٕٓ لِـظا ؾـُتاإلاهـاصع ألاؾا ؤَـم ل٩ـ  بلـى فـي جٓظِـاث ْؾُاؾـاث جدخـاط جخمشـل اإلآيـ

ٓاهبها ل٩اٞت جدلُلُت صعاؾت ت ْخُصُاتها ظ ـاصة ٖلـى .لِـا اإلااؾؿـت اإلاغج٨ـؼاث ؤَم إلاٗٞغ  مـً ؤًًـا ؾـُم٨ىىا ،الخدلُلـي ٞـاإلاىهج طلـ٪ ٍػ

٦ْـظا٧ْـل الخٛحـ ْجدلُـل ٧ـل اإلاُُٗـاث صعاؾـت  ،ٕٓ ٓامـل الؿُاؾـُت اإلادُُـت بهـظا اإلآيـ ْالٗ ـت ٧ـل ؤلاهخاظـاث راث فـي   التـي ال٨ٍٟغ

ْلخّ مً ّألا٧اصًمُت. الىاخُت جىا

ممغ٦ؼةؿتهضٝ بٖاصة الىٓغ في جىُٓم الح صعاؾتٞةّن ؤي  ،يٓء طل٪ ىْٖل
ّ
ْاإلاهالر الال ْالّٗما٫  الة  ، ًجب ٗال٢ت بحن ال

ً ؤؾاؾُحن ّ في هٓام تالؿلُ صعاؾت َبُٗت َْما: ،ؤن ًغاعى ُّٞ ؤمٍغ
ّ
٦ْظا ال٣ٟغة ) الاصاعّي مغ٦ّؼجالال ْلى(،  اث ُهالخالألا

ّٓإلااؾؿت ٩ُِلُت ال ّ)ال٣ٟغة الشاهُت (. ىٓام ؤلاصاعّيْل َظا الامل في ْالٗ يلاال

  في هظام  تالؿلُ َبُػتالكهغة ألاولى : 
ّ
 الاصاعي  مغيؼ جالال

                                                           
١، الُبٗت الاْلى،  1 ٓهُت، الجؼء ألا٫ْ، صاع الكْغ ْالهُِ ٓصًت  ْالحه ٓص  ٖٓت الحه َٓاب اإلاؿحري: مٓؾ ّ.116، م: 1994ٖبض ال
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ّ ًخمحّز
ّ
ٓن اإلاجمغ٦ؼ ؤلاصاعي ؤؾلٓب الال ممغ٦ؼة هالرب٩

ّ
ت الال ٓظحه ؤلاصاٍع ْالخ ْامغ  لِا  بل حُٗى ،اثال ج٣خهغ ٖلى جىُٟظ ألا

ْمماعؾت مِامِآَّ ت في جىُٟظ ازخهاناتها  في الخىمُت  امجالُ ٞاٖاّل حك٩لاإلاهالر  ، ٖلى اٖخباع ؤّن َظ1ٍامل ٦بحر مً الخٍغ

ٓم لظل٪  ،2تاإلادلُ ْػ اإلاكٕغ َظا اإلاُٗى في مغؾ ت  ُتبلؼام : "بدىهُهّ ٖلى 2005صظىبر  2ججا ٓػاٍع عئؾاء ال٣ُاٖاث ال

ْجٟ  ُ٘٢ٓ ٌٍٓ الخ ت الٟغصًت بلى عئؾاء اإلاهالر الالممغ٦ؼةبخٟ ّ".ٌٍٓ الؿلُت في اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ح  لُب٣ى  ٌٍٓ الؿلُت ًخمشل في: "َل الدؿائ٫ اإلاُْغ ْجٟ  ُ٘٢ٓ ٌٍٓ الخ ْاؾدكغاًٞجٟ ٓعا  ان  ادمل في َُاتها جُ للَغ

ٍٓت الجضًضة؟ ًٍٓ ٍَظ بط ًالخٔ ؤّنّ "،الخىمٓي في بَاع الؿُاؾت الجِ ت باليؿبت للمهالر ك٩حال  اثالخٟ ٍغ ل ؤي ؾلُت ج٣ٍغ

ّ
ّ
ت مً اإلاغ٦ؼ بلى اإلادُِ مجغص ب٣ضع ما حٗجيممغ٦ؼة، الال لٗضم ه٣ل ُٚاب ؤي ظؼاء باإلياٞت بلى  ،ه٣ل جىُٟظي لل٣غاعاث ؤلاصاٍع

ًٍٓاثالَظٍ  ٓوي ٖلى طل٪. ّْ خٟ ٓص الخىهُو ال٣اه ْظ م  ٌٍٓ ازخهاناجّ ٚع ت بخٟ ّحٗىذ عثِـ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ٓم  10اإلااصة  مًامحنبلى  َىا،اعة ججضع ؤلاقّْ 20053ّصظىبر  2مً في مغؾ
ّ

ت  ، الظي خض ٓػاٍع دىُٓم بعئؾاء ال٣ُاٖاث ال

ت  ت لالجمغ٦ؼ ؤلاصاعّيفي بَاع الُِا٧ل ؤلاصاٍع ٓم،  ،جهامُم مضًٍغ ش الٗمل بهظا اإلاغؾ صازل ؤظل ال ًخٗضٔ ؾىت ابخضاء مً جاٍع

ْح بحن  ا مً زال٫ مضة جترا ْ يؾْالتي ًخٗحن بهجاَػ ٓاث 5خحن  ّ. 4ؾى

ّ
ّ
ٍض اإلاهالر الال ُٖٓت في مجا٫ جْؼ ت الالػمت ْمً َظا اإلاىُل٤ ًخٗحن ال٣ُام بةظغاءاث مٓي ْالبكٍغ ٓاعص اإلاالُت  ممغ٦ؼة باإلا

ٍٓت ٖلى  ٘ الخىم ْاإلاكاَع ا قٍغ٪ ؤؾاسخي في جىُٟظ البرامج  ْطل٪ باٖخباَع ٍٓت الجضًضة  ا في بَاع الؿُاؾت الجِ ْاَع لل٣ُام بإص

ْالجِٓي. الهُٗضًً ؤلا  ٢لُمي 

جىٓام الٞ
ّ
ّال

ّ
ّْؤلاصاعاث ل خل٣ت ْنل بحن مغ٦ؼ ؤلاصاعي ٌك٩ ت  تهااإلاغ٦ٍؼ ٓػَ٘  ،اإلادلُت هٍٓغ ْبالخالي ِٞٓ ًغج٨ؼ ٖلى ج

ْال مالٓخضاث اإلادلُت الازخهاناث بحن اإلاغ٦ؼ 
ّ
اصةٌؿعى  بطمغ٦ؼة، ال ْػ الؿلبُاث ٧ي ؤلاصاعة الترابُت ْجدضًض ٩َُلت  إٖل ججا

ّالىاججت ًٖ اإلا
ّ
ت، بُٛت جد٤ُ٣ الال ت اإلاَٟغ ّ.بٗاصٍ اإلاخ٣ضمتؤجمغ٦ؼ ؤلاصاعي في غ٦ٍؼ

                                                           
ٓم ع٢م َْظا الّا  1 ْعص في م٣خًُاث مغؾ ٓبغ  20) 1414ظمـاصٔ ألاْلـى  4نـاصع فـي  2.93.625مغ  ٌك٩ل حُٛحر ظظعي إلاا  جغ٦حـز 1993ؤ٦خـ

ّ
( فـي قـإن الال

ٓم( هــي ؤظِـؼة جىُٟظًــت ٣ٞــِ، ممغ٦ـؼة الُــ
ّ
ٓػاعاث  آهــظا٥ )اإلاهــالر الال ْاٖخبــر اإلاهــالر الخاعظُـت للــ  ْبالخــالي ؤلاصاعي، الـظي ٦ــغؽ الىٓــغة ال٨الؾـ٨ُُت 

ْػ ب٨شحر اإلاِام الخىُٟظًت. ْالظي ًخجا ا ألانلي  ََٓغ ّظغص َظٍ اإلاهالر مً ظ
ٓن الٗــام ظامٗــت ال٣اضــخي ُٖــاى،  2 ٓم اإلااؾــتر فــي ال٣ــاه ٍٓــت اإلاخ٣ضمــت"، عؾــالت لىُــل صبلــ ْعٍ فــي جُٟٗــل الجِ ْص جمغ٦ــؼ ؤلاصاعي 

ّ
٧لُــت  لكــ٨غ ٖــاص٫، "الال

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ، الؿىت ال ٓم ال٣اه  .92، م: 2016 -2015جامُٗت الٗل
ٓم   3 ٓا٫  29الهاصع  2.05.1369اإلااصة الٗاقغة مً مغؾ ٓاٞـ٤ ٫  1426مـً قـ ـت  2005صظىبـر  02اإلا ٓػاٍع ٓاٖـض جىٓـُم ال٣ُاٖـاث ال بكـإن جدضًـض ٢

جمغ٦ؼ ؤلاصاعي .
ّ
ّْالال

ٓمي لم ًً٘ َظٍ الخهامُم،   4 ٓن ؤي ٢ُإ خ٩ ْع١، ل٩ ٍٓلت خبرا ٖلى  ّْللخظ٦حر جخًمً َظٍ الخهامُم ما ًلي: ٚحر ؤّجها ب٣ُذ إلاضة َ

 ممغ٦ؼة في ٖال٢تها بالجِاث؛
ّ
 جدضًض ؾلُاث اإلاهالر الال

 ت؛ ت الٟغصًت اإلاؼم٘ الاخخٟاّ بها مً َٝغ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ  ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 بقاعتها؛ ً ْجل٪ اإلاؼم٘ ْيِٗا َع ممغ٦ؼة 
ّ
ٓلت للمهالر الال ْاإلاالُت اإلاس  الٓؾاثل اإلااصًت 

 ٓالُت؛الازخهاناث ا ٓاث اإلا ْجل٪ التي ؾِخم ه٣لِا لٟاثضتها مً زال٫ الؿى ت  ممغ٦ؼة بغؾم الؿىت الجاٍع
ّ
 إلاؼم٘ ه٣لِا بلى اإلاهالر الال

 ْاإلاضٔ الؼمجي إلهجاػ َظٍ الخهامُم؛ ت  ٍع ٓٞغة لضٔ ال٣ُإ اإلاٗجي ْؤلاظغاءاث الًْغ  اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت ْؤلام٩اهاث اإلاخ

 م لٟاث ٟحن اإلاؼم٘ اهدكاَع ممغ٦ؼة .ٖضص اإلآْ
ّ
 ضة اإلاهالر الال
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ٓة بهظا الخهٓم ْلّٗلّ ٍٓاث تهي ال٣ُام بضعاؾ ،ؤ٫ْ زُ ْل ْجدضًض الخاظُاث ْألا ْمؿخًُٟت لغنض  الخ٣ُ٣ُت  ص٣ُ٢ت 

ّ
ّ
ّالال

ّ
ْالُب اإلاهالر الال ٕٓ مً الّاػمت لؿحر ص ْظب جمخُِٗا بى ٍٓت مجها، ٦ما  ْبالخهٓم الجِ ؾخ٣ال٫ اإلاالي ٖبر جم٨ُجها ممغ٦ؼة 

ٓػاعة الٓنُت ٕٓ بلى ال ت صْن الغظ ت ب٩ل خٍغ ٍغ  .مً محزاهُاث جىٟظ بها ازخهاناتها الخ٣ٍغ

٘ مً  ،ْبالخالي ممغ٦ؼة حٗخبر  محزاهُاثٞالٞغ
ّ
ْاإلاهالر الال ٓخضاث الترابُت اإلادلُت  إلاكاع٦تها في الخىمُت ؤؾاؾُت الػمت ال

عةاإلادلُت،  ٓعي  اث ٣ٖالهُت في بَاعْي٘ الُ باإلياٞت لًْغ ت في جالئم ه ٓاعص البكٍغ ٓػَ٘ اإلاخ٩افئ للم م٘ َبُٗت ٦ْمي الخ

لُاث التي ّْالازخهاناث التي جماعؾِا  خماصاث جىُٟظ  في بَاعخدملِا جز٣ل اإلاؿْا زُِ الٗمل التي جخ٨ٟل بها ْحجم الٖا

ا ٧ٓل لِا جضبحَر ّ.1التي ً

اع ٌك٩ل  ٘ صٖامت ْفي َظا ؤلَا ّت ؤؾاؾُمبضؤ الخَٟغ
ّ
ت للمهالر الال ٍغ ٍٓت الؿلُاث الخ٣ٍغ ؤَم بط ٌٗخبر مً ممغ٦ؼة، لخ٣

ٓهّ ٌٗتٝر ل مباصت الخىُٓم الترابي ت لهُا١ في ازخهاناث ؤنُلت بؤلظِؼة اإلادلُت ل٩ ت الاصاٍع ٓخضة الترابُتالالمغ٦ٍؼ ، ْفي ل

ٓخضة. ْلت اإلا ّْل اخترام ؾُاصة الض

تؤّن  ٦ما ٍغ ٓم ًٖ صٖم الؿلُاث الخ٣ٍغ ّ الخضًض الُ
ّ
ٌٍٓ آلالُت ال٨الؾ٨ُُتللمهالر الال ٌٍٓل ممغ٦ؼة ٌؿخضعي حٗ  لخٟ

ٌٍٓ ؤلامًاء ٓاء جٟ ْ الازخهام ؾ ا مبضؤ لُت آلبا، ؤ ٘ الخضًشت التي ٣ًَغ ٖلى اٖخباع ى٣ل الازخهاناث، ُٞما ًخٗل٤ بالخَٟغ

ٌٍٓالخضبحر ال٨الؾ٩ُي ) ؤّنّ الُت، بلبصاعي  هٓامالم ٌُٗي  (الخٟ ّٗ ْصا ظضا ٖلى  طْ ٞ ٓاظض ْل مدض م ج مؿخٔٓ الٗمل ٚع

غة لّ جغؾاهت ٓهُت مَا ّ. ٢2اه

حن ب لظل٪، ٓم للمهالر الالممغ٦ؼة َع ت الُ ٍغ ت في اجساط مضٔ ٞمؿإلت صٖم الؿلُاث الخ٣ٍغ جمخِٗا بهاظـ ٦بحر مً الخٍغ

ٓن  ٘ ًغج٨ؼ ٖلى ٧ ٓن مبضؤ الخَٟغ ْ مًم َٓغ ؤ ْمماعؾت مِامِا بخجاوـ م٘ الخهٓنُاث اإلادلُت، بط ؤن ظ ٓخضاث ال٣غاعاث  ال

ٍٓاث اإلادلُت ت الخضزل بال في خالت عجؼ اإلاؿخ ال ًم٨ً لؤلظِؼة اإلاغ٦ٍؼ ّ.الترابُت هي ناخبت الازخهام، 

ْاؾدبضلخّ بالخضبحر الخضًض،  ٞمشاّل ْجماقُا م٘ َظا الُغح، ٞالخجاعب اإلا٣اعهت هجضَا ٢ُٗذ م٘ الخضبحر ال٨الؾ٩ُي 

ّللٗال٢ت ال٣اثمت بحن ؤلاصاعة  هٓماإلاكٕغ الٟغوسخي 
ّ
ْاإلاهالر الال ت  ٘ ٦ةَاع ٖام ًىٓم َظٍ الٗال٢تاإلاغ٦ٍؼ ، ممغ٦ؼة بمبضؤ الخَٟغ

ٌٍْٓاؾدبٗض بك٩ل ٦لي  عة ُْٖا مىّ  ،ج٣ىُت الخٟ مماعؾت ت، ٢هض ْٖام ُتؤنل اثبازخهانَظٍ اإلاهالر ٘ ُجمخبًْغ

ْامغ اللْلِـ جىُٟظ  ،لخهٓنُاث اإلادلُتْا بما جملُّ اإلاهلخت الٗامتازخهاناتها  ٢ُٓت لؤل ّ. 3ؿلُاث الٓناًتٟ

ىُت ٖلُّ،ّْ ْلت لِا ازخهاناث ٖامت َْ لّ ٌٗجي ؤن الض ٘ في نلب ٖملّ ؤْ ججًز لجماٖاث الترابُت ، بِىما لٞالخَٟغ

ْظب ٖلى  .ؿخ٣لتاإلاازخهاناتها  ٓلت بلحها،مماعؾت ازخهانات ٓخضاث الترابُت اإلادلُتاللظل٪  ْاإلاى٣ ال جضزل ؤن ّْ ها الظاث 

                                                           
ٍٓــت اإلاخ٣ضمــت"، م٨خبــت صاع الؿــالم الغبــاٍ، الُبٗــت ألاْلــى   1 صــخي مهــُٟى، "مالءمــت هٓــام الالجمغ٦ــؼ ؤلاصاعي بــاإلاٛغب مــ٘ مخُلبــاث الجِ ، 2017ال٣َغ

 .339م: 
ٓعاٍ فـي ال٣ـا  2 خـت لىُـل الـض٦خ ْالخىمُـت اإلادلُـت بـاإلاٛغب"، ؤَْغ ْالٗامـل  ٓالي  ْصي، "الـ ٓن الٗـام ب٩لُـت الخ٣ـ١ٓ بؿـال ؾـىت اًمان الـضا ، 2015 -2014ه

 .209م:  
 .102لك٨غ ٖاص٫، مغظ٘ ؾاب٤، م:   3
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ّ
ّ
ْلت بال َْفي خالت عجؼ َ الض ٫ْ اإلاكٕغ الخىهُو ٖلُّ ظاظٍ ألازحرة،  ٓع اإلامل٨ت بدىهُهّ  140في الٟهل  ما خا مً صؾخ

ْلت لٟاثضة الجماٖاث الترابُ ٓلت مً الض ْاإلاى٣ ْاإلاكتر٦ت    .1تٖلى الازخهاناث الظاجُت 

ت ج إّنّبؿدك٠ ما ؾب٤، وْمً زال٫  ٓلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ْالخٓظُّ، خ ٓمُت  ٓا٦بت  ياٞتباإّلبٖضاص الؿُاؾت الخ٩ بلى م

ْاإلاغا٢بت. ؤّمّ ْزخاما الخ٣ُُم  ّالبرامج 
ّ
ممغ٦ؼة ٖلى اإلاؿخٔٓ الجِٓي، ٞهي حٗجي ؤؾاؾا ا باليؿبت الزخهاناث اإلاهالر الال

ٓمُت،  ْاإلاؿاٖضة الخ٣ىُت للجماٖاث الترابُتّْبخد٤ُ٣ الاوسجام ْالاج٣اثُت بحن البرامج الٗم ْظّ الضٖم  زانت في  ،ج٣ضًم ٧ل ؤ

ْلت. امجهبّغ بَاع اٖضاص ٍٓت لُد٤٣ الخ٩امل ْالاوسجام م٘ بغهامج ٖمل الض  الخىمُت الجِ

ّٞ ْالٗمالت، مؿخٔٓ ؤلا٢لُمٖلى  ؤّما
ّ
ٓظِاث حرج٨ؼ ٖمل اإلاهالر الال ْالخ ٓمُت  ممغ٦ؼة ٖامت ٖلى جىُٟظ الؿُاؾت الخ٩

ٓا٦بت للجماٖاث الترابُت مً زال٫ مب ْاإلا ْع اإلاهاخبت  ٓمت، بياٞت بلى لٗبها ص ْن الترابي بخ٣ضًمِا الهاصعة ًٖ الخ٩ ضؤ الخٗا

ْاإلاؿاٖضة الخ٣ىُت الالػمت٧ل الضٖم اإلا  .2م٨ً 

٘ ٟالخ ٞمبضؤ زخاما، ٓ َغ ّل خ٣ُ٣ُتصٖامت َ
ّ
ٍٓاث اإلادلُت، ٧ممغ٦ؼة ٗمل اإلاهالر الال ْاإلاؿخ ْلت  اإلاؿاٖضة ّْٓؾُِ بحن الض

ٓص مهالر ال ْظ ٍٓت اإلاخ٣ضمت الظي ٌؿخلؼم  ْعف الجِ ّفي جُٟٗل 
ّ
ّْػحٗمل ٖلى جممغ٦ؼة ال ّْألّا جا في  تاإلاخمشل تع ال٨الؾ٨ُُاص

ْظٛغاُٞت ٓجها مهالر جىُٓمُت  ّْؤبلى  ،٧ ا ٞاٖل جغابي اص ٓلىع جىمٓي باٖخباَع ل البرامج الخ ًخ ٍٓت ىج٣ضًم الضٖم الالػم لخجًز م

٦ْٟاٖلْجد٤ُ٣ ال٣غب ؼ  ،  َْؿعی بلى حٍٗؼ ْالخٗاٌل زانت م٘ الجماٖاث الترابُت،  ٓا٦بت  ْاإلا ْاع اإلاهاخبت  الش٣ت بحن ٌٗجي بإص

ْاإلاغج٣ٟحن ّ.ؤلاصاعة 

 امل في هظام والػ يالىلإلاإؾؿت هٍُلُت الاث ُهالخال الكهغة الشاهُت:
ّ
 ؤلاصاعي  مغيؼ جالال

ٓعٍت لا ٖؼػث ٓز٣ُت الضؾخ ّٓػل ٓلُ ّ  2011 ٟاجذ ً ٓع الظي ٖٞغ ْالٗما٫ جماقُا م٘ الخُ الة  ْاع الخيؿ٣ُُت لل مً ألاص

ّٓبجمً زال٫  ،الخىُٓم الترابي ْعف الجِ ّلالػمت ل٦ ٍت اإلاخ٣ضمتجي 
ّ
ٕمغ٦ؼي خُاع الال ٍٓت مً ؤظل بىاء مكْغ ّ. 3خضًشت إلا٣اعبت جىم

ٓالي  تيحٗخبر ماؾؿّْ ٓص ال٣ٟغي  ّْال ْالٗم جمغ٦ؼ ؤلاصاعي، لظاالٗامل الدجغ ألاؾاؽ 
ّ
ًجب ؤن جخسلو مً  لىٓام الؤل

ْالخ٩امل م٘ ؤن ّْ ،الِاظـ ال٨الؾ٩ُي في مماعؾت مِامِا ّحٗمل ؤ٦ثر ٖلى الخٗاٌل 
ّ
ٓامِا اإلاهالر الال ممغ٦ؼة في بَاع ؾُاؾت ٢

ْاإلاؿاَمت في الخىمُت اإلادلُت. ّجدضًض ؤلاصاعة الترابُت 

ْج٤ُ،  ضث بك٩ل  ْالٗما٫مً زال٫ بُٖالظا، ٞالٗال٢ت جَٓ الة  نالخُاث في مجا٫ الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ اإلاهالر  ء لل

ّ
ّ
ْبُٖاء ٧ ممغ٦ؼة،الال ٓظُّ ألاوكُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت،  ل ْج ْججًز ْاإلاؿاٖضة للجماٖاث الترابُت في بٖضاص  ل الضٖم 

ٍٓت اإلاخ٣ضمت ٍٓت في بَاع الجِ ّ.مسُُاتها الخىم

                                                           
ٓع، الـــــــــٔ 140ؤهٓـــــــــغ الٟهـــــــــل   1 ْع، (ّّبخىُٟظّهوّالضؾخ2011ًّٓل1432ُّّٓ 29مًّقٗبان27ّّناصعّٞيّ)٠ً1.11.91ّّع٢مّالكـــــــــغُُغّمـــــــــً الضؾـــــــــخ

 (.2011ػ ل1432ًُّٓٓ 30بانّق28ّٗم٨غعّالهاصعةّبخاعًشّ)5964ّّالجغًضةّالغؾمُتّٖضصّ
ٓم ع٢ـــم  2 ـــضة الغؾـــمُت  2018صٌؿـــمبر  26 1440مـــً عبُـــ٘ آلازـــغ  18نـــاصع فـــي  2.17.618مغؾـــ ٓع بالجٍغ جـــي لالجمغ٦ـــؼ ؤلاصاعي( ميكـــ )بمشابـــت مُشـــا١ َْ

ش )  1440مً عبُ٘ آلازغ  6738ٖضص  جمغ٦ؼ الاصاعي،ًغاظ٘ في َظا الهضص ٦ظل٪،  (.2018صٌؿمبر  27بخاٍع
ّ
ُٟـت  مُشا١ الال ْالْٓ ْػاعة بنالح ؤلاصاعة 

ٓمُت ، م:   .23الٗم
ٕٓ ظضًض”ٖبض الخُٟٔ اصمُىٓ،  3 ت مً ه ْبٖاصة بهخاط مغ٦ٍؼ جغ٦حز ؤلاصاعي بحن ؤلانالح 

ّ
ٓم ”ّالال ٢ٓ٘ الال٨ترْوي للمجلت اإلاٛغبُت للٗل ٓع باإلا م٣ا٫ ميك

 http://www.sciencepo.ma/2018/11/blog-post_20.htmlّ/2018الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت   

http://www.sciencepo.ma/2018/11/blog-post_20.html
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ٓمتالغمؼي ل ُٛحرخؤّن ال٦ما  ْبي الخ٩ ْ مىض ْلت ؤ الة بدؿمُت ظضًضة ٦ممشلي الض ْال َم اؤن ٌؿ ّمً قإه ،دؿمُت الٗما٫ 

ّ
ّ
ُض الٗال٢ت م٘ اإلاهالر الال الة ٍتر٥ آزاع هّْمغ٦ؼة، في جَٓ ْال ن ؤن الٗما٫  ٓػاعاث، خُض ؾِكْٗغ ٟؿُت بًجابُت ٖلى ظمُ٘ ال

َْظا الُغح  ض مً الؿلُاث ْالازخهاناث بلحهم،  ٌٍٓ اإلاٍؼ ٓٔ اإلادلي، مما ؾُضِٞٗم ال مدالت بلى جٟ ٓجهم ٖلى اإلاؿخ ًمخل

ٓمت باٖخباٍع م٩ل٠ بخي ْػٍغ الضازلُت ْؾلُت عثِـ الخ٩ ٓمُت ؾِى٨ٗـ ٖلى الٗال٢ت الؿاثضة بحن ؾلُت  ؿ٤ُ ألاوكُت الخ٩

ّ
ّ
ٓالي باإلاهالر الال ْ ال ٓ ما ٌٗؼػ مً ٖال٢ت الٗامل ؤ ٓع مً آلُاث الخيؿ٤َُْ ٍُْ ّ.1ممغ٦ؼة 

ْالّٗمّالظي ًغبِ ٓا٢٘ الٗال٢ت لِظا ٞ الة  ّب ا٫ال
ّ
ٓظب  ،ممغ٦ؼةاإلاهالر الال ٓصً اؤ٣ُُّٞٞ بٖاصة الىٓغ ٌؿخ ْفي َغ١  اْٖم

بُٗت ْٞلؿٟت َظٍ الٗال٢ت َْ ا ٧اهذ إلاخُلباث اإلا٣اعبت ألامىُت ؤ٦ثر مفي الؿاب٤ حؿخجُب ٧اهذ ها جّّلى اٖخباع ؤٖ ،هاالاقخٛا٫ 

ٍٓتال جغاعي اإلاخُلباث  . 2خىم

ّٞ ْبالخالي،
ّ
ْ الٗامل م٘ اإلاهالر الال ٓالي ؤ الظي  ،ممغ٦ؼة جٟخ٣ض بلى الُاب٘ الخيؿ٣ُيالٗال٢ت التي ٧اهذ جُب٘ ماؾؿت ال

ّ
ّ
ٓص ال٣ٟغي لؿُاؾت الال ت جمغ٦ؼ ؤلّاٌٗخبر الٗم ٍغ ٓصي في مماعؾت الؿلُاث الخ٣ٍغ ْالٗم ٓظّ الغثاسخي  ْالظي ٣ًُ٘ م٘ الخ صاعي، 

ّ.ْالازخهاناث

ٓاهحن الخىُٓمُت  ْٖلى ال٨ٗـ مما ٧ان ؾاثضا في الؿاب٤، ٞةّن الخُٛحر الجظعي ظاءث بّ في مجا٫ للجماٖاث الترابُت ال٣

ٓن الخىُٓمي  232اإلااصة  ، خُض ؤّن3ّالخيؿ٤ُ ٍٓت 4ٗل٤ بالجِاثاإلاخ 111.14مً ال٣اه ، ههذ ٖلى بخضار لجىت ج٣ىُت ظِ

ْالي الجِتً ْممشلي عئؾاء  ،ْعئؾاء مجالـ الٗماالث ْألا٢الُم ،ْٖما٫ الٗماالث ْألا٢الُم ،ْجخإل٠ مً عثِـ الجِت ،غؤؾِا 

ٓمُت اإلاٗىُت ببرامج الخإَُل الاظخ ،ظماٖاث 5بيؿبت ممشل ل٩ل  ،مجالـ الجماٖاث ماعي ٦ْظا ممشلي ال٣ُاٖاث الخ٩

ّ .5تِالٗاملحن بالضاثغة الترابُت للج

                                                           
ٓن الٗــــام، ظامٗــــت ٖبــــض اإلا 1 ٓم اإلااؾــــتر الضعاؾــــاث الٗلُــــا اإلاٗم٣ــــت فــــي ال٣ــــاه ْالخىمُــــت بــــاإلاٛغب"، عؾــــالت صبلــــ جغ٦حــــز ؤلاصاعي 

ّ
الــــ٪ م٣ــــضم ٞــــغصْؽ، "الال

ٓهُت َىجت، الؿىت الج ٓم ال٣اه  .93، م: 2006-2005امُٗت الؿٗضي، ٧لُت الٗل

ممغ٦ؼة الػالذ جد٨مِا هٓغة ج٣لُضًت حٗغ٢ل الٗمل ؤلاصاعي ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي، ٦ِٓحر   2
ّ
ْاإلاهالر الال الظي  1977ٞالٗال٢ت الؿاثضة بحن الٗامل 

ُٟت عثاؾُت للٗامل ٖلى اإلاهالر الخاعظُت، ٞالٟهل  ٓػعاء هو ٖلى : "ًغا٢ب ال 1977ٞبراًغ  15مً ِْحر  6ؤُٖى ْْ ٗامل جدذ ؾلُت ال

ْ ؤلا٢لُم، ْلحن ٖملِم في الٗمالت ؤ ْاإلاؼا ْلت،  ٓان اإلاهالر الخاعظُت لئلصاعاث اإلاضهُت الخابٗت للض ْؤٖ ٟي  ْ ٌؿِغ صازل  اإلاسخهحن اليكاٍ الٗام إلآْ

ّْ ْلت ؤ ٧ْل ماؾؿت ؤزٔغ حؿخُٟض مً بٖاهت الض ٓمُت  ْص ازخهاناتها الترابُت ٖلى خؿً حؿُحر اإلاهالر الٗم الجماٖاث اإلادلُت". ؤهٓغ،  خض

ٓن، ع٢م  6الٟهل  ٠ بمشابت ٢اه ش  1،75،168مً الِٓحر الكٍغ ٓا٤ٞ ٫  1397نٟغ  25بخاٍع اإلاخٗل٤ بازخهاناث الٗامل  1977ٞبراًغ  15اإلا

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  3359الهاصع بالجٍغ ٓم الهاصع ب 1397عبُ٘ ألا٫ْ  25الهاصعة بخاٍع ْؾ٘ مً   1993ٓبغ ؤ٦خ 20. ْفي الؿُا١ طاجّ، ٞاإلاغؾ

ْحكِٗا، ٢هض جىُٟظ  5ازخهاناث الٗما٫ بدُض هو في الٟهل  ْمغا٢بتها  ٓعة  ْاإلااؾؿاث اإلاظ٧ ٖلى ؤن الٗامل ًخٓلى الجهٓى بإٖما٫ اإلاهالر 

ْحٗلُماث.  هّ مً جٓظحهاث  ٍ جىُٟظ ما ًهضْع ٓػعاء اإلاٗىُحن باألمغ بُاهاث ًٖ قْغ ٘ بلى ال ٍْٞغ ٓػعاء  مً  5ؤهٓغ اإلااصة ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ال

ٓم ع٢م  ٓبغ  20)1414ظماصٔ ألاْلى  4ناصع في  2.93.625مغؾ جغ٦حز ؤلاصاعي.1993ؤ٦خ
ّ

 ( في قإن الال

٠ ع٢م  3 ٓ  7) 1436مً عمًان  20الهاصع في  1.15.83الِٓحر الكٍغ ٓلُ ٓن الخىُٓمي ع٢م  2015ً ضة  111.14(بدىُٟظ ال٣اه اإلاخٗل٤ بالجِاث، الجٍغ

ش بخــ 6380الغؾــمُت ٖـــضص  ٓا٫  6اٍع ٓ  23) 1436قـــ ٓلُــ ٠ ع٢ـــم 2015ً ْالِٓحـــر الكــٍغ ٓ  7) 1436مــً عمًـــان  20الهــاصع فـــي  1.15.84(.  ٓلُـــ ً2015 )

ٓن الخىُٓمـــي ع٢ـــم  ٠ ع٢ـــم  112.14بدىُٟـــظ ال٣ـــاه ْالِٓحـــر الكـــٍغ ٓ  7) 1436مـــً عمًـــان  20الهـــاصع فـــي  1.15.85اإلاخٗلـــ٤ بالٗمـــاالث ْألا٢ـــالُم.  ٓلُـــ ً

ٓن الخى2015ٓ ضة الغؾمُت ٖضص  113.14ُمي ع٢م ( بدىُٟظ ال٣اه ش  6380اإلاخٗل٤ بالجماٖاث، الجٍغ ٓا٫  6بخاٍع ٓ  23) 1436ق ٓلُ ً2015.)ّ
٠ ع٢ـم  232ؤهٓـغ اإلاـاصة   4 ٓن الخىُٓمـي للجِـاث الِٓحـر الكـٍغ ٓ  7) 1436مـً عمًـان  20الهـاصع فـي  1.15.83مـً ال٣ـاه ٓلُـ ٓن 2015ً ( بدىُٟـظ ال٣ــاه

ضة الغؾمُت ٖضص اإلاخٗل٤ بالج 111.14الخىُٓمي ع٢م  ش  6380ِاث، الجٍغ ٓا٫  6بخاٍع ٓ  23) 1436ق ٓلُ ً2015.) 
 ْجىاٍ بهظٍ اللجىت اإلاِام آلاجُت:  5
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ٓن َظٍ اإلااصة، ب ٓص ٧ل الٟغ٢اء الترابُحن إّنٍّْالخٔ مً مًم  ،هٓغا ،بغامج الخإَُل الاظخماعي حؿخضعي جٓاٞغ ظِ

ٓالي...(. ٞالتربُت، الصخت اإلااء لكؿاٖت اإلاِام ْالازخهاناث ٖلى َظا اإلاؿخٔٓ ) ّْبها ألّا ذهُُؤ ،ماؾؿت ال  تع الخيؿ٣ُُاص

ْاػهت ٍٓت جخًمً ؤًٖاء  باإلياٞت بلى  ،ْالٗما٫ ،٦غثِـ الجِت ،ٖلى اإلاؿخٔٓ الجِٓي، خُض ؤن جغ٦ُبت اللجىت الخ٣ىُت الجِ

ٓمُت  ّّْممشلي ال٣ُاٖاث الخ٩
ّ
ّ.ممغ٦ؼةاإلاهالر الال

٢ْذ مطخى ْٖلُّ، ٞ ٓم ؤ٦ثر مً ؤي  ّمً ؤظل الخاظت ملخت الُ
ّ
ٓٔ ؤلّاجدضًض ؤوكُت اإلاهالر الال  ،صاعّيممغ٦ؼة ٖلى اإلاؿخ

ْجٟاصي جٟخ ْالجِض  ٢ٓذ  ٢ّّٗهض  ذ الٗملِبُٛت ججىب بَضاع ال ْٞ ٓصة  ٘ مً ظ ّالُت اليكاٍ ؤلاصاعي بك٩ل ٖام. الٞغ

ْالٗما٫ ٞ ْبالخالي،  الة  ّ تَماؿبةم٩اجهم اإلاال
ّ
ّّٗ جمغ٦ؼ ؤلاصاعّيفي ْي٘ ؾُاؾت الال ا الٟ ا٫ مً زال٫ صٖم في بَاَع

ّ
ّ
م قٍغ ،مغ٦ؼةنالخُاث اإلاهالر الال ْجباٖخباَع ٓص  ٓخُض الجِ وكُت مً ؤظل جد٤ُ٣ ألا يؿ٤ُ٪ ٖلى اإلاؿخٔٓ الترابي ٖبر ج

ْالٛاًاث اإلاؿُغة ّ.ألاَضاٝ 

ٖٓت ٖلى ٖاج٣ِا  ْلّٗلّ  لُاث اإلآي ْمضع٦ت لدجم اإلاؿْا ت ٞاٖلت  ٓص ٢ُاصة بصاٍع ْظ ٓٙ َظٍ ألاَضاٝ ٌؿخضعي ال مدالت  بل

ٓالي ؤْ الٗامل  الق٪ ؤن ال ْظّ،  ْالهالخُاث  ،ؤ٦ثر مً ٚحٍرجي بهظا ألامغ مٗإلهجاػ مِامِا ٖلى ؤ٦مل  ٖلى اٖخباع الهٟت 

ٓهُت التي ًخمخ٘ بها زانت في  ّمجا٫ ال٣اه
ّ
ّ.1ممغ٦ؼةجيؿ٤ُ ؤوكُت اإلاهالر الال

ٓم،ّْ ٓاهب الٗال٢ت  ٖلى الٗم ّالغابُت بحن ٞخٗضص ظ
ّ
ّْاإلاهالر الال ْ الٗما٫ماؾؿت ممغکؼة  الة ؤ ؤؾاؾُت مشل صٖامت ً ال

ّفي آلاحي:  لخٗاْن اإلادخمل بُجهما ًم٨ً بظما٫ مٓاَغَاجحن اإلااؾؿخحن، ْفي َظا الؿُا١ بحن الخٗاْن  ججغبتإلهجاح 

 باإلاػلىماث والػماُ الىالة جؼوٍض : 

ٓالي ؤْ الٗامل  بن اإلا٩اهت التي ًدٓى بها ٓاهحن الخىُٓمُت الازحرة الخانت ال في الىٓام ؤلاصاعي اإلاٛغبي الؾُما ال٣

ّمً َٝغ  خّْمكاع٦ جّاؾدكاّع ؿخضعي، ح2بالجماٖاث الترابُت
ّ
ٓماثاإلاْج٣ضًم  ِا،ممغ٦ؼة ٖلى ازخالٞظمُ٘ اإلاهالر الال بلُّ  ٗل

٫ٓ اإلاؿاثل الضازلت في هُا١ ازخهاناجّ ّ ٌٗخبر مالخٓاجّ ٢هض ببضاء خ
ّ
ٓعة مسُُاث ، الؾُما ؤه ٩ا ؤؾاؾُا في بل ٓم قٍغ الُ

ْ الٗمااّل ٍٓتالخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ٖلى مؿخٔٓ الجِاث ؤ ٓلى صٖم الخىمُت الجِ ْا٢تراح ٧ل  ،ث ْألا٢الُم، خُض ًخ

ّالخضابحر ال٨ُٟلت مً ؤظل بوٗاف الاؾدشماع.

 ئقغاى  
ّ
 الاحخماغاث:مسخلل ممغيؼة في اإلاهالح الال

ّبما ؤّن 
ّ
ٓػاعاث التي جيخمي بلحهااإلاهالر الال ٓٔ الترابي،  ممغ٦ؼة جمشل ال ٫ٓ لِا ً ٞةّن طل٪،ٖلى اإلاؿخ نٟت  مبضثُاس

ٓع خال ْ ؤلا٢لُم اإلاى٣ٗضةجمُ٘ الاظخماٖاث لً ّ.ٖلى مؿخٔٓ الٗمالت ؤ

ٓع َظٍ اإلاهالر  ّٓٞدً ْظِاث  َ ْمىا٢كت ال٣ًاًا التي تهم وكاٍ ال٣ُإ الظي حكٝغ ٖلُّالمىاؾبت لخباص٫   ،ىٓغ 

ّٓعألاؾاؽ ل َْظا ألامغ ٌك٩ل ْ ؤلا٢لُم التي  ظٍ اإلاهالرَ خً ٓاليغؤؾًفي اظخماٖاث اللجىت الخ٣ىُت للٗمالت ؤ ْالتي جبض  ،ِا ال

ما٫ اإلاخٗل٣ت ببرهامج الخإَُل الاظخماعي ّ .في ألٖا

                                                                                                                                                                                                 

  ٓن الخىُٓمي  229حصخُو العجؼ صازل الجِت في اإلاجاالث اإلاكاع بلحها في اإلااصة  ؛111.14مً هٟـ ال٣اه

 ٍٓاث ب ْل خباع ألا  حن ال٣ُاٖاث صازل ٧ل ٢ُإ.بٖضاص بغامج الخإَُل الاظخماعي ًإزظ بٗحن الٖا
صخي مهُٟى، مغظ٘ ؾاب٤ ، م:  1  .342ال٣َغ
ٓن الخىُٓمــي ع٢ــم  2 ٓن الخىُٓمــي ع٢ــم  111.14ال٣ــاه ٓن الخىُٓمــي ع٢ــم  112.14اإلاخٗلــ٤ بالجِــاث، ال٣ــاه  113.14اإلاخٗلــ٤ بالٗمــاالث ْألا٢ــالُم، ال٣ــاه

  اإلاخٗل٤ بالجماٖاث،)مغظ٘ ؾاب٤(.
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 ؼ الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت  :اإلاكاعيت في مكاَع

ْباقي البرامج التي جضزل يمً الخإَُل الاظخماعي جيؿ٣ُا م٨شٟا بحن  حؿخضعي ْالّٗما٫  الة  ّال
ّ
 ،ممغ٦ؼةاإلاهالر الال

ّخد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت ًخُلب ٞ
ّ
ْمكاع٦ت ظمُ٘ اإلاهالر الال ٓص  ٓخُض الجِ ٓالي ج الٗامل في  ّْممغ٦ؼة بلى ظاهب ماؾؿت ال

ٍٓت ٖلى اإلاؿخٔٓ الترابي ٘ الخىم ْاإلاكاَع ْجىُٟظ البرامج  ّ.بٖضاص 

ْة ٖلى ما ؾب٤ ٞ  ٍٓتٖال ٓ ألازغ ٌٗخبر  ،برهامج الخىمُت الجِ ٌؿخضعي حٗبئت ظمُ٘ الٟاٖلحن ٖلى  ،ؤ٦بر مسُِ جىمّٓيَ

ّاإلاؿخٔٓ ا
ّ
ْاإلاهالر الال ٓالي في ٖال٢خّ م٘ الُِئاث اإلاىخسبت  ْزانت ماؾؿت ال ّ.ممغ٦ؼةلترابي 

 :زاجمت

٫ٓ ٖلى ؤن اإلاٛغب صزل مغخلت ظضًضة في جضبحٍر ؤلاصاعي، باالعج٣اء بالجِت بلى م٩اهت "٢ُب عحى" الخضبحر  زخاما، ًم٨ً ال٣

ْػ م٣ُٗاث ؤلّا عة خخمُت لخجا ْلخم٨حن اإلااؾؿاث ْألاظِؼة اإلادلُت مً ؤلاصاعي اإلاٛغبي، خُض ؤيخى ألامغ يْغ صاعة الخ٣لُضًت، 

 ْ ْالش٣اُٞت، مّما ٞغى بك٩ل ؤ لُاتها الغاَىت، اإلاغجبُت ؤؾاؾا بخد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  الايُإل بمؿْا

ْمٟاَُم م ٓعة آلُاث  ْللُغ١ الخضًشت في الخضبحر الٗ ؿاًغةبإزغ، بل ت،  ت ؤلاصاٍع ْ مً زال٫ الخجاعب لٟلؿٟت الالمغ٦ٍؼ ٓمي ؤ م

ْلُت اإلا٣اعهت في َظا الكإن.  الض

ْلت        ْالخ٨ٟحر الٗم٤ُ في ججؿحر الٗال٢ت بحن الض ض مً الجغؤة ْؤلابضإ  ٓ بلى مٍؼ ت الجضًضة، جضٖ َظٍ الٟلؿٟت الخضبحًر

ٓعي الجمعي بإَمُت ؤلاصاعة اإلادلُت جغابُا في ج ْالٗماالث ْألا٢الُم، مً مىُل٤ ال د٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت م٘ الجِاث 

ٍٓت ْل ْخاظُاتها طاث ألا ّ.ْالاؾخجابت إلاخُلباث الؿا٦ىت اإلادلُت 

ْملخت بعاصة مل٨ُت ْؤّن َىا٥زهٓنا   ّظّضًت 
ّ
ْعف الال ٍٓت ٞخذ  ْل ا م٘جمغ٦ؼ ؤلاصاعي ، جا٦ض ٖلى ؤ ٓاٍػ ْعف الاؾدشماع  ج

ش  ٤ْٞ ما ظاء بّ الخُاب اإلال٩ي لُٗض الٗغف بخاٍع ٓػ 29الجضًض،  ٓلُ ؿا لؿُاؾت ؤلانالح، ٖبر الٗمل 2018ً ، الظي عام ج٨َغ

ْالٗماالث، بما ًجٗلِا مؿخٔٓ بُيُا  ْمىّ بلى ألا٢الُم  ْالجِاث،  ٓػَ٘ للؿلُت الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت بحن اإلاغ٦ؼ  ٖلى بٖاصة ج

ْع اإلا ٓٔ الترابي، باالعج٩اػ ٖلى الض ْجمشُلُاتها ٖلى اإلاؿخ ت  ٓالي ؤْ الٗامل ٦ممشل لخضبحر الٗال٢ت بحن ؤلاصاعاث اإلاغ٦ٍؼ ٓعي لل د

٤ْٞ ٖال٢اث حؿدىض في ؤؾؿِا ٖلى  ْالخىُٓماث الترابُت ٚحر اإلامغ٦ؼة،  ما٫ الؿلُاث اإلادلُت  ْميؿ٤ أٖل ت،  للؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ٍٓت اإلاخ٣ضمت،  ْجل٨م ؤَم مغج٨ؼاث الجِ ْالٓناًت البحر٢ْغاَُت،  ْػة ٖال٢اث الغ٢ابت  ْالخضبحر الدكاع٧ي، مخجا مباصت الخ٩امل 

ْممشلحها اإلادلُحن. ٞاّل ا  ْلت مغ٦ٍؼ ْمىٟخذ بحن ؤظِؼة الض ٓاَىاحي  ٍٓت، صْن جضبحر ٣ٖالوي، حكاع٧ي، م ال ظِ ّصًم٣غاَُت 

ّْختى جىسٍغ ٧ل ماؾؿاث 
ّ
ٓثت م٩اهتها الخ٣ُ٣ُت، بما  جمغ٦ؼ ؤلاصاعّيالال ا٫ للمجا٫ الترابي مخب ّٗ بازخالِٞا في جضبحر ٞ

، ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ّ ؤَضاِٞا  الخىُٓماث ٚحر اإلامغ٦ؼةمً الخإ٦ُض ٖلى ؤّن َظٍ ًخُاب٤ م٘ مخُلباث الؿا٦ىت اإلادلُت، البض 

ٓة صْن الٗمل ٖلى ّ:اإلاغظ

 ٓا٦بت الخىُٓم ٍٓت م ّّٗ الترابي للممل٨ت ال٣اثم ٖلى الجِ ْٞ ْالٗمل ٖلى يمان هجاٖخّ  ّالُخّ؛اإلاخ٣ضمت، 

 ْاإلاِام بحن ا اث٠  ؼ الخ٩امل في الْٓ ْصاثمت لخٍٗؼ ّْإلاهالر الالممّغْبعؾاء صٖاثم عاسخت  ت؛ الُِئاث٦ؼة  ّ الالمغ٦ٍؼ

 ْْٖلى مؿخٔٓ الٗمالت ؤ ْج٩املِا ٖلى مؿخٔٓ الجِت  ْججاوؿِا  ٓمُت  ؤلا٢لُم،  يمان بلخ٣اثُت الؿُاؾاث الٗم

ّْجد٤ُ٣ الخٗايض في ْؾاثل جىُٟظٍ؛

 ِْلت في مجا٫ بٖاصة جىُٓم مهالخِا ٖلى مؿخٔٓ الج ٓظِاث الٗامت لؿُاؾت الض ْٖلىالخُب٤ُ ألامشل للخ  ت 

ْ ؤلا٢لُم، ٓلت بلى َظٍ اإلاهالر؛الض٤ُ٢ لخدضًض الّْ مؿخٔٓ الٗمالت ؤ ٧ ٓ ّ لمِام اإلا
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 خباع في ٍٓت ْؤلا٢لُمُت بٗحن الٖا ٓمُت مً زال٫ ؤزظ الخهٓنُاث الجِ حن الترابي للؿُاؾاث الٗم بٖضاص  الخَٓ

ْج٣ُُمِا؛ ْجىُٟظَا  َّظٍ الؿُاؾاث 

 ّّٗ ْالىجاٖت في جىُٟظ البرامج جد٤ُ٣ الٟ ٓمُتالُت  ٘ الٗم ْلت الالممغ٦ؼة ؤلاقغاٝ  ْاإلاكاَع ٓلى مهالر الض التي جخ

ْ جدب٘ جىُٟظٍ ا ؤ ْبهجاَػ ٓٔ الٗمااّل ٖلحها  ْٖلى مؿخ ّلُم؛ا٢ْألا ثٖلى مؿخٔٓ الجِت 

 ْجدؿحن حن،  ٓا ؤْ اٖخباٍع ْلت بلى اإلاغج٣ٟحن ؤشخانا طاجُحن ٧اه ٓمُت التي ج٣ضمِا الض ب الخضماث الٗم  ج٣ٍغ

ٓص ّْتهاظ تهااؾخمّغجإمحن ،  ّ.اٍع

 ناةمت اإلاغاحؼ:

        -I :الٌخب 

  ،ؼ ٓع الجضًض"ؤقغقي ٖبض الٍٗؼ ْالخ٩امت الترابُت ٖلى يٓء الضؾخ ْالٗما٫  الة  الخىمُت، صعاؾاث، الٗضص ّْ، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت "ال

 .2013،ؾىت 110 -109

 صخي ٍٓت اإلاخ٣ضمت"، م٨خبت صاع الؿالم الغباٍ،مالءمت هٓام الالجمغ٦ؼ ؤلاصاعي باإلاٛغب م٘ مخُلبا"، مهُٟى ال٣َغ  .2017الُبٗت ألاْلى  ث الجِ

  ،١، الُبٗت الاْلى ٓهُت، الجؼء ألا٫ْ، صاع الكْغ ْالهُِ ٓصًت  ْالحه ٓص  َٓاب اإلاؿحري: مٓؾٖٓت الحه  .1994ٖبض ال

         -II  ذ و اٍع  الغؾاةل الجامػُت:ألَا

 ْصي، اًمان ٓالي" الضا خت ،"باإلاٛغب اإلادلُت ْالخىمُت ْالٗامل ال ٓعاٍ لىُل ؤَْغ ّٓن في الض٦خ  .2015 -2014 ؾىت بؿال الخ١ّٓ٣ ب٩لُت الٗام ال٣اه

 ّ
ّ

ٓن الٗام ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى، ٧لُت لك٨غ ٖاص٫، "الال ٓم اإلااؾتر في ال٣اه ٍٓت اإلاخ٣ضمت"، عؾالت لىُل صبل ْعٍ في جُٟٗل الجِ ْص جمغ٦ؼ ؤلاصاعي 

ٓهُت  ٓم ال٣اه  .2016 -2015، الؿىت الجامُٗت  ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًتالٗل

 ّٞغصْؽ،  م٣ضم
ّ
ٓن الٗام، ظامٗت ٖبض اإلاال٪ "الال ٓم اإلااؾتر الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت في ال٣اه ْالخىمُت باإلاٛغب"، عؾالت صبل جغ٦حز ؤلاصاعي 

ٓهُت َىجت، الؿىت الجامُٗت  الؿٗضي، ٓم ال٣اه  .2006-٧2005لُت الٗل

             -III :اإلاهاالث الػلمُت 

  ،ٓظضًض”ٖبض الخُٟٔ اصمُى ٕٓ ت مً ه ْبٖاصة بهخاط مغ٦ٍؼ جغ٦حز ؤلاصاعي بحن ؤلانالح 
ّ
٢ٓ٘ الال٨ترْوي للمجلت اإلاٛغبُت ”ّالال ٓع باإلا م٣ا٫ ميك

ٓم الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت     http://www.sciencepo.ma/2018/11/blog-post_20.htmlّ/2018للٗل

            -V الهىاهين:و  الىزاةو الغؾمُت 

 ّ
ّ
ٓمُتمُشا١ الال ُٟت الٗم ْالْٓ ْػاعة بنالح ؤلاصاعة  ّ. جمغ٦ؼ الاصاعي، 

 ٓن، ع٢م الِٓحر ال ٠ بمشابت ٢اه ش  1،75،168كٍغ ٓا٤ٞ ٫  1397نٟغ  25بخاٍع اإلاخٗل٤ بازخهاناث الٗامل الهاصع  1977ٞبراًغ  15اإلا

ضة الغؾمُت ٖضص ب ش  3359الجٍغ  .1397عبُ٘ ألا٫ْ  25الهاصعة بخاٍع

 ٔم٨غع5964ّّالجغًضةّالغؾمُتّٖضصّْع، (ّّبخىُٟظّهوّالضؾخ2011ًّٓل1432ُّّٓ 29مًّقٗبان27ّّ)ناصعّٞي٠ً1.11.91ّّّع٢مّالكغُُغّال

 .(2011 ػل1432ًُّٓٓ 30قٗبان28ّّ ) الهاصعةّبخاعًش

  ٠ ع٢م ٓلُٓ  7) 1436مً عمًان  20صع في الها 1.15.83الِٓحر الكٍغ ٓن الخىُٓمي ع٢م  (2015ً اإلاخٗل٤ بالجِاث،  111.14بدىُٟظ ال٣اه

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6380الجٍغ ٓا٫  6بخاٍع ٓ  23) 1436ق ٓلُ ً2015.)  

http://www.sciencepo.ma/2018/11/blog-post_20.html
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 ٠ ع٢م الِٓحر ال ٓلُٓ  7) 1436مً عمًان  20الهاصع في  1.15.84كٍغ ٓن الخىُٓمي ع٢م  ( بدىُٟظ2015ً إلاخٗل٤ بالٗماالث ا 112.14ال٣اه

 ْألا٢الُم. 

  ٠ ع٢م ٓ  7) 1436مً عمًان  20الهاصع في  1.15.85الِٓحر الكٍغ ٓلُ ٓن الخىُٓمي ع٢م 2015ً اإلاخٗل٤ بالجماٖاث،  113.14( بدىُٟظ ال٣اه

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6380الجٍغ ٓا٫  6بخاٍع ٓ  23) 1436ق ٓلُ ً2015.) 

  ٓم ٓا٫  29الهاصع  2.05.1369مغؾ ٓا 1426مً ق ّ 2005صظىبر  ٤ٞ02 ٫ اإلا
ّ
ْالال ت  ٓػاٍع ٓاٖض جىُٓم ال٣ُاٖاث ال جمغ٦ؼ بكإن جدضًض ٢

 ؤلاصاعي .

  ٓم ع٢م ٓبغ  20)1414ظماصٔ ألاْلى  4ناصع في  2.93.625مغؾ ّ( في قإن الالجغ٦حز ؤلاصاعي.1993ؤ٦خ

  ٓم ع٢م جي لال 2018صٌؿمبر  26 1440مً عبُ٘ آلازغ  18ناصع في  2.17.618مغؾ ضة الغؾمُت  (جمغ٦ؼ ؤلاصاعّي)بمشابت مُشا١ َْ ٓع بالجٍغ ميك

ش 1440مً عبُ٘ آلازغ  6738ٖضص   (.2018صٌؿمبر  27 ) بخاٍع
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ؼ الكلؿُُنيمجلـ الػهض في الػهض ؤلالٌترووي   في الدكَغ

The contract council in the electronic contract in the Palestinian legislation 

 مدمض غماعهت

 قلؿُين -حامػت الهضؽ

 

 اإلالخو:

ْلذ َظٍ الضعاؾت  ٘ الٟلؿُُجي"مجلـ ال٣ٗض في ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  "جىا بُٗخّ ، َاصٞت بلى الخٗٝغ ٖلى في الدكَغ ماَُت ال٣ٗض الال٨ترْوي َْ

٠٢ْ الباخض ٖلىْمجاالجّ ٓم  ، خُض  ٦ْظل٪ ؤع٧ان ال٣ٗض ال٣ٗض الال٨ترْوي ْزهاثوال٣ٗض الال٨ترْوي مجلـ مِٟ ٓن  ؤلال٨ترْوي،  ٤ْٞ ال٣اه

ّْ ٓص الخ٣لُضًت ،الٟلؿُُجي  ْال٣ٗ ٓص ؤلال٨ترْهُت  ت مضٔ ؤَمُت الخمُحز بحن ال٣ٗ خُض جبحن ؤن َىا٥ ٖضة ؾبل ًخم اللجٓء بلحها في  مً زم مٗٞغ

ْعصث ٤ْٞ جٟهُالث  ٓص َضٝ ٦ظل٪ مً جدضًض اإلا٩ان في ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي،  ْْظ ّفي َظا البدض. جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي، 

ٓن الٟلؿُُجي. الٍلماث اإلاكخاخُت: ّمجلـ ال٣ٗض، اإلاٗامالث ؤلال٨ترْهُت، ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي، ال٣ٗض الخ٣لُضي، ال٣اه

Abstract: 

This study dealt with the "Contract Council in the Electronic Contract in the Palestinian Legislation", aiming to identify the nature, 

nature and fields of the electronic contract. Electronic contracts and traditional contracts, as it was found that there are several ways 

to be used in determining the location of the electronic contract, and there is also a goal of determining the place in the electronic 

contract, according to the details provided in this research. 

Key words: Contract Council, electronic transactions, electronic contract, traditional contract, Palestinian law. 

 مهضمت:

ٓع اإلاجخم ٓع م٘ جُ ٓن ًخُ ٓم ٞةن ال٣اه ٓ مٗل ا، ٦ما َ ًُ ا ؤم ؾُاؾ ًُ ا ؤم اظخماٖ ًً ٓاء ؤ٧ان طل٪ ا٢خهاص ت ؾ ٗاث البكٍغ

ٓع  ْما هخج ًٖ َظا الخُ ْاإلاجا٫ ؤلال٨ترْوي  ٓظُا  ٓل ٓاء في مجا٫ الخ٨ى ا لضٔ اإلاجخمٗاث ؾ ًٗ ًٓعا ؾَغ ٢ْخىا الخالي هجض جُ ْفي 

ْمٗامالتهم مً ؤظل غاٝ ْفي ٖال٢اتهم  ٓع في ْؾاثل الاجها٫ بحن ألَا ْاإلالخّٓ جُ جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الٟاثضة  الِاثل 

ّبٓؾاَت َظٍ الٓؾاثل.

ٓص ؤلال٨ترْهُت  ْال٣ٗ ْاؾ٘ ؤصٔ َظا ألامغ بلى اؾخسضامّ في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨ترْهُت  ْم٘ اهدكاع الاهترهذ بك٩ل 

ٓجي الؿ ٓل ٓع الخ٨ى ال ًسٟى ٖل ؤخض ٞةن الخُ ٫ٓ ًىٟظ مً زال٫ اإلاغاؾالث ؤلال٨ترْهُت،  ْال٣ب ٘ الظي ْؤنبذ ؤلاًجاب  َغ

ٓص ؤلال٨ترْهُت.  ْمجها ال٣ٗ ٓص  ْؤؾالُب ظضًضة إلبغام ال٣ٗ ٓع ْؾاثل  ا ؤصٔ لِٓ ًُ ّوِٗكّ خال

ْبالخالي  ٓاء،  ْال٣اضخي ٖلى خض الؿ ٓن  ْاَخمام  عظا٫ ال٣اه ْبك٩ل ٦بحر  ْاؾ٘  ٓص ٖلى هُا١  ْهدُجت الهدكاع َظٍ ال٣ٗ

ٓع ال٨بحر في ٧اٞت ؤعظاء الٗالم البض ؤن ًخم مٗالجت ٧اٞت الشٛغاث التي ٢ض ًخٗغى لِا مشل َظٍ  ْطل٪ في ْل الخُ ٓص  ال٣ٗ

ْجد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ض مم٨ً مً  ْالجِض  ٢ٓذ  ٓٞحر ا٦بر ٢ض مم٨ً مً ال ْب٢با٫ ال٨شحر مً ألاشخام إلاشل َظٍ اإلاٗامالث بهضٝ ج

ٓص,  ْزانت بإن َظا الباإلا٩اؾب م٨ً زال٫ َظٍ ال٣ٗ ٓاظّ الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث  ٓاٞغ ال ؤن ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي ً ٣ٗض ال ًخ

ٓص الخ٣لُضًت باإلياٞت  ٓص ٣ٖض ملمٓؽ ٦ما َٓ الخا٫ بال٣ٗ ْظ غاٝ ًٖ مجلـ بُّٞ الٓؾِ اإلااصي ؤي ٖضم  لى ُٚاب ألَا

ْبالخالي ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ٖلى زالٝ الؼمً في ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي الظي ًدضص مً  ٢ْذ ال٣ٗض 

٫ٓ مً الُٝغ آلازغ. ْع ال٣ب ّنض

 ت الضعاؾت:أهمُ

ٗت التي خهلذ في  ٓعاث الؿَغ ٓص اإلابرمت بحن ٚاثبحن، ْفي ْل الخُ ْ ال٣ٗ ٓص اإلاؿاٞت ؤ ٌٗض ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي مً ٣ٖ

ً في مجلـ  حن ٚحر خايٍغ ٫ٓ بحن َٞغ ْال٣ب ْبنضاع ؤلاًجاب  ٓص  ْْؾاثل الاجها٫ في ببغام ال٨شحر مً ال٣ٗ اؾخسضام الاهترهذ 
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ْاخض مما جغجب ٖلُّ ٖضم ٢ضعة ْما ًترجب  ٣ٖض  ْطل٪ ألَمُت جدضًض َظا اإلا٩ان  غاٝ ٖلى م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  ألَا

ّْخ١ٓ٣ ل٩ل َٝغ مً ؤَغاٝ ال٣ٗض.  ٖلُّ مً آزاّع

 أهضاف الضعاؾت: 

ّ:ٖضة ؤَضاٝ هي حهضٝ الباخض مً زال٫ الضعاؾت بلى

ٓص ؤلال٨ترْهُت. .1 ّبُان ماَُت ال٣ٗ

ٓص الخ .2 ٓص ؤلال٨ترْهُت ًٖ ال٣ٗ ٣ّلُضًت.جمُحز ال٣ٗ

٢ٓٝٓ ٖلى زهاثو ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي.ا .3 ّل

ت ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي. .4 ّمٗٞغ

ٓ الِضٝ مً جدضًض اإلا٩ان في بٓيُذ الؿبل التي ًخم اللجٓء ج .5 ْما َ لحها في جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي 

ّال٣ٗض ؤلال٨ترْوي.

 مكٍلت الضعاؾت:

ٓبت جدضًض اإلا٩ان في ال٣ٗ غاٝ ًٖ مجلـ ال٣ٗض ج٨مً مك٩لت الضعاؾت بهٗ ْطل٪ هدُجت لُٛاب ألَا ض ؤلال٨ترْوي 

ْطل٪ مً الىاخُت ْؤَمُت جدضًض اإلا ،ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض ما َٓ م٩ان او٣ٗاص م٩ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي٦ظل٪ ّْ ٩ان 

ٓهُت. ّال٣اه

 مىهجُت الضعاؾت:

ّٓ ذ الضعاؾت جبٗا ْطل٪ مً زال٫ جُغ١ الباخض بلى اإلا٣ه ا اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي  ْما ًمحَز ٓص ؤلال٨ترْهُت  ص بال٣ٗ

ٓص الخ٣لُضًت ا مً ال٣ٗ ٓص ؤلال٨ترْهُت  ٗغىْمً زم ح ،ًٖ ٚحَر ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  ٦ْظل٪الباخض بلى زهاثو ال٣ٗ

ّْ ٓ ؤزغ اإلا٩ان ؤزحًرا ْضر الباخض ْم٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  ْٖلى اإلاخٗا٢ضًً.ما َ ٓص ال٣ٗض  ْظ ّٖلى 

 أؾئلت الضعاؾت:

ٓص ؤلال٨ترْهُتما  -1 ٓص بال٣ٗ  .اإلا٣ه

ٓص ؤلال٨ترْهُت بحن  حز ُم٠ُ٦ ًم٨ىىا الخ -2 ٓص الخ٣لُضًت؟ّْال٣ٗ  ال٣ٗ

 ما هي زهاثو ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي؟ -3

 ما هي ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي؟ -4

 ما هي الٓؾُلت اإلاخبٗت في جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض؟ -5

ٓص ال٣ٗض؟ -6 ْظ  َل ًازغ م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض في 

ّو٣ٗاص ال٣ٗض ٖلى اإلاخٗا٢ضًً؟َل ًازغ م٩ان ا -7

 خضوص الضعاؾت:

ٓن بكإن اإلاٗامالث ؤلال٨ترْهُت )ع٢م  ٓن 2017لؿىت  15ًخُغ١ الباخض في َظٍ الضعاؾت بلى ٢غاع ب٣اه ٢ْاه م( 

ّ.( الؿاعي في ٢ُإ ٚؼة 2013لؿىت  6اإلاٗامالث ؤلال٨ترْوي )ع٢م 

 زُت الضعاؾت:

٫ْ في  ٢٫ّْؿم الباخض الضعاؾت بلى مبدشحن خُض جىا ا ًٖ ال٣ٗض  مىّ: اإلابدض ألا ْما ًمحَز ٓص ؤلال٨ترْهُت  ماَُت ال٣ٗ

ْزهاثو ٓص  مجهما: لى مُلبحن، اإلاُلب ألا٫ّْبم َظا اإلابدض ٣ُؿبلى ج الباخض طل٪، زم ٖمض الخ٣لُضي  ٓم ال٣ٗ مِٟ

ٓص الخ٣لُضًت ا ًٖ ال٣ٗ ْما ًمحَز ٓص ؤلا للخضًض ًٖ: اإلاُلب الشاوي، زم ظاء ؤلال٨ترْهُت  ّْزهاثو ال٣ٗ اإلابدض ؤما ل٨ترْهُت، 

ٓص ؤلال٨ترْهُت ّ:جىا٫ْ الباخض ٣ُٞٞض  ،الشاوي ْؤزٍغ ٖلى او٣ٗاص ،ؤع٧ان ال٣ٗ ُٖٓت ْم٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض  ٍ، مً الىاخُت اإلآي

ْعٍ  ْبض ُّْٞ:اإلاُلب ألا٫ّْ ، َما:مُلبحنَظا اإلابدض بلى الباخض  ٢ؿمْالك٩لُت،  اإلاُلب ظاء ّْ ،ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي ، 
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ّْ للخضًض ًٖ: ،الشاوي ، زم زخم الباخض بدشّ بساجمت جىا٫ْ ٞحها ؤَم ما زٍغ ٖلى او٣ٗاص ال٣ٗضؤم٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي 

ْجٓنُاث. ّظاء في بدشّ مً هخاثج 

: ماهُت الػهىص ؤلالٌتروهُت وما ًميزها  غً الػهض الخهلُضي وزهاةهه. اإلابدث ألاُو

ٓانل في ٧اٞت ْالخ ٓع ٦بحر في ٧اٞت اإلاٗامالث ؤلال٨ترْهُت م٘ اهدكاع ْؾاثل الاجها٫  ْمً  ،ؤعظاء الٗالم جغجب ٖلحها جُ

٢ْخْاؾ٘ َظٍ اإلاٗامالث ؤلال٨ترْهُت اإلاىدكغة بك٩ل  ٓص ؤلال٨ترْهُت التي ٧ان لِا ، ما ٌٗٝغ بالخالي ىافي  زغ في ٦بحر ألاال٣ٗ

غاٝ ال٣ٗض. ْؾٝٓببياٞت ، جد٤ُ٣ ٖضص مً اإلا٩اؾب ْالجِض أَل ٢ٓذ  ٓٞحر ال ًخُغ١ الباخض مً زال٫ َظا اإلاُلب بلى  لى ج

ّْ ٓص الخ٣لُضًت  ْما ًمحٍز ًٖ ال٣ٗ ٓص بال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  ْطل٪ ُٞما ًإحي:زهاثو َظا ال٣ٗضمً زم اإلا٣ه  ،ّ

: مكهىم الػهىص ؤلالٌتروهُت  اإلاُلب ألاُو

: ٌٗٝغ 
ً
٫ٓ بإنبإهّ ال٣ٗض لٛت ٍْم٨ً ال٣ ْالِٗض  ْالًمان  ْالكض  حن ًلتزم بم٣خًاٍ "اجٟا١ بحن َ ال٣ٗض: الغبِ  ٞغ

اط" ْالْؼ ن ) ٧ل مجهما جىُٟظ ما اج٣ٟا ٖلُّ ٣ٗ٦ض البُ٘  ْآزْغ ّ(.614م. م2004، ؤهِـ، ببغاَُم 

ٓا٤ٞ بعاصجحن : ٣ٍْهض بال٣ٗض بك٩ل ٖام ٓ اجٟا١ مجهما ٣هض ًج َْ ٓهُت ملؼمت  ْ ؤ٦ثر مً بوكاء ٖال٢اث ٢اه شخهحن ؤ

ٓاء  ٓوي مٗحن ؾ ْ بجهاثّ.بةوكاء اؤ٧ان طل٪ ٖلى بخضار بزغ ٢اه ْ حٗضًلّ ؤ ْ ه٣لّ ؤ ّ(67م.م2006، ؤخمض، آماهج عخُم ) لتزام ؤ

٫ٓ آلازغ ٖلى  ّىجض ؤه: ٞنُالحال٣ٗض ؤلال٨ترْوي في الّاؤما ّْ َٓ "اعجباٍ ؤلاًجاب الهاصع مً ؤخض اإلاخٗا٢ضًً ب٣ب

ْالظي ًخم بٓؾُلت ال٨ترْهُت". ٓص ٖلُّ  ّ(20م.م2017 الكمحري،) ْظّ ًشبذ ؤزٍغ في اإلا٣ٗ

ّ

 : الػهض ؤلالٌترووي هىهجض أن ( 1حىع ئلى الهغاع بهاهىن بكأن اإلاػامالث ؤلالٌتروهُت في اإلااصة عنم  وبالغ 

ْ ْؾاثِ بل٨ترْهُت(  ْ ؤ٦ثر بٓؾاثل ؤ ٓن بكإن اإلاٗامالث الال٨ترْهُت ع٢م )) الاجٟا١ بحن شخهحن ؤ م 2017( لؿىت ٢15غاع ب٣اه

ّ(.(1اإلااصة ع٢م )

حن ٖبر قب٨ت مً  ،ؤن ال٣ٗض ؤلال٨ترْويًِٓغ لىا : ؿاب٣ت مً زال٫ اإلاٟاَُم الّْْبالخالي  ٓ ال٣ٗض الظي ًخم بحن َٞغ َ

ٕٓ  ،قب٩اث الاجها٫ الخضًشت بٌٛ الىٓغ ًٖ الٓؾُلت اإلاؿخسضمت ٓن ُٞما ًخٗل٤ بالٓؾُلت ؤلال٨ترْهُت بْبالغظ لى ال٣غاع ب٣اه

ّْاإلاؿخسضمت ْج :هي،  جها  ْجسٍؼ ٓماث  ْ )الٓؾُلت اإلاؿخسضمت في جباص٫ اإلاٗل ْطاث ٢ضعاث ٦ِغباثُت، ؤ خهل بالخ٣ىُت الخضًشت 

ٓثُت، ؤْ ؤًت ٢ضعاث ممازلت( مٛىاَِؿُت، ؤْ ي ت، ؤْ ٦ِْغ ٓن بكإن ) ع٢مُت، ؤْ مٛىاَِؿُت، ؤْ الؾل٨ُت، ؤْ بهٍغ ٢غاع ب٣اه

ّ(.(1م اإلااصة ع٢م )2017( لؿىت 15اإلاٗامالث الال٨ترْهُت ع٢م )

غاٝ لظل٪ هجض ؤن ٧اٞت الٓؾاثل اإلاؿخسضمت في اعج  ٫ٓ لضٔ ألَا ْمى٣ٗض  ض ؤنٗحباٍ ؤلاًجاب م٘ ال٣ب ال٣ٗض صخُذ 

ٓٞغث  ٓن مً ظِتُّٞ َاإلاا ج ٍ الظي ًىو ٖلحها ال٣اه غاٝ  ،٧اٞت الكْغ ٖلى ٦ظل٪ ْالتي اججِذ بلُّ بعاصة ٧ل َٝغ مً ألَا

ٗت اإلاخٗا٢ضًً"  اٖخباع  .َْظا "ؤن ال٣ٗض قَغ ّمً ظِت ؤزٔغ

  الخهلُضًت:جميز الػهىص ؤلالٌتروهُت غً الػهىص 

ٓص ؤلال٨ترْهُت   -1 ٓع الخجاعة ؤلال٨ترْهُت هجض ؤن َغ١ حؿضًض البض٫ في ال٣ٗ ِ ٓع الظي خضر بالٗالم ْْ في ْل الخُ

ْطل٪َغ١ ال٨ترْهُتمً زال٫  ًخم  ٍٓل ؤلال٨ترْهُت ،  ْالخد ُت  ٓص  َْظا ٧البُا٢اث اإلاهٞغ ٖلى زالٝ ال٣ٗ

٣ت ج٣لُضًت ٦ما َٓ مخٗاٝع ّ ؤلال٨ترْهُت الظي ًخم بٍُغ
ً
ْطل٪ في خا٫ ٧ان اإلا٣ابل مبلٛ ٓص, ل٨ً في  اٖلُّ  مً الى٣

٤ الدؿلُم اإلااصي  ٓص ؤلال٨ترْهُت ًٖ ٍَغ ْ زضمت مُٗىت ُٞخم طل٪ بال٣ٗ ٓ حؿلُم بًاٖت ؤ خا٫ ٧ان مدل الالتزام َ

ْزانت  ٓص ؤلال٨ترْهُت التي ًخم مً زاللِا جىُٟظ ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  زضمت  ّْؤ اطا ٧ان اإلادل مىخًجّبٖلى زالٝ ال٣ٗ

اوي اإلاسجلت ٖلى ؤ٢غامفي ٦ما َٓ الخا٫  ،ال٨ترْهُت ْالجغاثض ؤْ اإلاجالث ؤْ ألٚا أخمض,    (.cd) ال٨خب 

 (73-72.م2006
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ُت ؤي ؤن ال٨خابت التي ْيٗذ جل٪  -2 ْع٢ُت ٧اإلادغعاث الغؾمُت ؤْ الٗٞغ ٍْجها ٖلى صٖامت  ٓص ؤلال٨ترْهُت ًخم جض ال٣ٗ

ٓع٢ُت ْ بهمت ألّا الىهٓم لخُب٤ ٖلحها هي ال٨خابت ال ٢ٓٗت ممً جيؿب بلُّ ٧اإلمًاء بسِ الُض ؤ ْ الخخم، اإلا نب٘ ؤ

 ٓ ٕٓ ظضًض مً ٖلُّ ٖلى زالٝ ما َ ْه ٓع ْؾُلت خضًشت  ٓع ِْ ٓص ؤلال٨ترْهُت الظي جغجب ٖلُّ الخُ الخا٫ في ال٣ٗ

ْن ٖبر قب٨ت الاهترهذ. ٢ُٓ٘ ؤلال٨ترْوي اإلاض ٓ ما ًُل٤ ٖلُّ الخ َْ  ُ٘٢ٓ ْالخ  ال٨خابت 

ًٍْ بٓؾْجغجب ٖلى ْ ٕٓ مً الخض ٓع َظا الى ْاليسخاِ ْطل٪  ،َت الٓؾاثل ؤلال٨ترْهُت ْي٘ خض ٞانل بحن ألانل 

ٓص ؤلال٨ترْهُت ال ٓ في ال٣ٗ ٓماث ٖبر قب٨ت الاهترهذ ٖلى زالٝ ما َ ْاإلاٗل ْص مً البُاهاث  ٓن  تيالن ٖضص اليسخ ٚحر مدض ًٟغ٢

ٓعجّ.ٞحها  ّ(74-73.م2006أخمض,    بحن ألانل ْن

3- ّٓ ْالخمُمت جٟخ٣غ ال٣ٗ ُْٚاب الٗال٢ت اإلاباقغة  ْاخض  ٓع اإلااصي بحن اإلاخٗا٢ضًً في مجلـ ٣ٖض  ص ؤلال٨ترْهُت للخً

ًُّ ْجتراؾل ألاظِؼة ؤلال٨ترْهُت ُٞما بُجها جل٣اث ٢ْض ٌُٛب الٗىهغ البكغي جماما  ٍْخم جباص٫ الخٗبُجهما  ؤلاعاصًت بحراث ا 

ٓص ا٣ًّْٞ ٓبُت ٖلى زالٝ ألامغ في ال٣ٗ ْاخض ا للبرامج الخاؾ حن في مجلـ ٣ٖض  ٓع الُٞغ لخ٣لُضًت التي جبرم بدً

٫ٓ في هٟـ اإلا٩ان ْفي هٟـ الجلؿت ؤي ػماجها ْال٣ب  (74.م2006أخمض,   ٍْهضع ؤلاًجاب 

ّ

ٓص ؤلال٨ترْهُت ّْْبالخالي  ٓص التي ؤصث بلى هي مً زال٫ طل٪ هجض ؤن ال٣ٗ ُٖٓت في اإلاجا٫ بمً ال٣ٗ خضار ه٣لّ ه

ْما ًترجب ٖلُّ ْحٗامالث،م الا٢خهاصي  اث  ْمً زال٫ ما ط٦غ ٖلى ْؾاثل  ً جهٞغ ٓص  خماص َظٍ ال٣ٗ ْطل٪ اٖل

ْجد٤ُ٣ ٢ضع ٧اٝب غاٝ ال٣ٗض  ْالجِض أَل ٢ٓذ  ٓٞحر في ال ْص  ل٨ترْهُت خضًشت جغجب ٖلحها ج ٢ٓذ مدض مً اإلا٩اؾب ب

 .
ً
ّظضا

 الشاوي: زهاةو الػهض ؤلالٌترووي:اإلاُلب 

ْبالىٓغ  ْلى  َٓلت ألا ٓص الخ٣لُضًت التي جى٣ٗض بحن ٚاثبحن بال ه٣ض ٞ لى ال٣ٗض ؤلال٨ترْويبلل ٓم بةصعاظّ جدذ مؿمى ال٣ٗ ٣

ْطل٪ مً زال٫ الٓؾُلت التي ًخم اؾخسضامِا مً  ٓص اإلابرمت  ا مً ال٣ٗ ٓص لِا َبُٗت زانت جسخل٠ ًٖ ٚحَر ؤن َظٍ ال٣ٗ

ْهي قب٨ت الاهترهذ ؤي ًخم  غاٝ  ٢ْض ًخم باإّلطل٪ زال٫ ألَا غاٝ  ٓص ماصي ل٨ال ألَا ْظ ياٞت لظل٪ جىُٟظَا ًٖ ٍَغ٤ صْن 

ٖٓت مً الخهاثو ال ْما ًترجب ٖلى طل٪ مجم ّْ اًخمخ٘ به تيالاهترهذ  ْلّ في َظا ًخم ؾٝٓ َٓ ما ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  جىا

ّاإلابدض.

 أوال: ٌػخبر الخػانض غبر الاهترهذ اجكانا ًخم غً بػض:

ْبظل٪ ًيخمي َظا  ْبالخالي خُض ًخم َظا الخٗا٢ض بىاًء ٖلى ع٦حزة ؤلال٨ترْهُت  ٓص اإلابرمت ًٖ بٗض  ٖٓت ال٣ٗ ال٣ٗض إلاجم

ْزانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاؿتهل٪ في خا٫ او٣ٗاص ال٣ٗض  ٓص  ٕٓ مً ال٣ٗ ٓاٖض الخانت بمشل َظا الى البض ؤن ًخم اخترام ال٣

م مً ؤن ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي ًيخمي بلى ْٖلى الٚغ ْبحن َٝغ ؤزغ ال ًخٗا٢ض في هُا١ وكاَّ اإلانهي,  ال٣ٗض اإلابرمت ًٖ  بحن منهي 

ٓص  ْظ م مً او٣ٗاص ال٣ٗض صْن  ْٖلى الٚغ ْطل٪  بٗض بال ؤن طل٪ ال ًترجب ٖلُّ جدغع ال٣ٗض مً بٌٗ ألاخ٩ام الخانت بال٣ٗض 

٫ٓ مً  ْال٣ب ْع ؤلاًجاب  ٓع ٚاًت في ألاَمُت ٦إَلُت اإلاخٗا٢ضًً ْنض الٗىهغ اإلااصي بال ؤن طل٪ ال ٌٗجي الخٛاضخي ًٖ ؤم

ٍٓ ْجد٤٣ مً َ حن  ْمجها خماًت اإلاؿتهل٪ الُٞغ ٓص مً آزاع َامّ  ْما ًترجب ٖلى ببغام َظٍ ال٣ٗ ت اإلاخٗا٢ض ٖبر قب٨ت الاهترهذ, 

ٓص زلل في َظا ال٣ٗض. ْظ ْخ٤ اإلاؿتهل٪ في الٗض٫ْ في خا٫  ّ(39-36م.م2017  ؤصَم، )في مجا٫ الخٗا٢ض ًٖ بٗض 

 زاهُا: صولُت الػهىص ؤلالٌتروهُت:

ت ٖبر خُض ؤنبدذ قب٨ت الاهترهذ جخسُى  ٓماث جيؿاب بدٍغ ْص الجٛغاُٞا بحن الض٫ْ بدُض ؤنبدذ اإلاٗل الخض

ْبالخالي  ْؤنبذ َىا٥ ال٣ضعة ٖلى الخٗا٢ض بحن ؤشخام مخباٖضًً ظٛغاُٞا  جي ٣ِٞ،  ا ٖلى هُا١ َْ ْٖضم ا٢خهاَع ْص  الخض

ْلي في خا٫ ىُت ؤْ ص ٓن ال٣ٗض بىاءا ٖلى طل٪ َْ ٢ْض ٩ً ْص  ٧ان ال٣ٗض مبرم ًٖ بٗض  هجض ؤن ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي ًستر١ الخض
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ْلُت ًُل٤ ٖلُّ َظٍ  ٓص ص ٓاٞغث ٞحها اإلاٗاًحر لٓنِٟا ٣ٖ ٓص ؤلال٨ترْهُت َاإلاا ج ْبالخالي هجض ؤن ال٣ٗ ٓاٞغ ُّٞ نبٛت زاعظُت  ج

ّ(39م. م2017ؤصَم، ) الهٟت

 زالشا: َبُػت الػهىص ؤلالٌتروهُت بين غهىص ؤلاطغان وغهىص مكاويت:

ٓص ْخ١ٓ٣ ٧ل  هجض في ؤٚلب ألاخُان ؤن ال٣ٗ غاٝ لخدضًض الالتزاماث  ٓص مٟاْياث ؾاب٣ت بحن ألَا ْظ ال جخم صْن 

ْاإلاالُت  ْلت في ٧اٞت اليكاَاث الا٢خهاصًت  ْجضزل الض ٓاضر في ٧اٞت مجاالث الخُاة  ٓع ال غاٝ، ْفي ْل الخُ َٝغ مً ألَا

ٓص هي ؤن ٌؿخ٣ ٓص بهظٍ ال٣ٗ ْاإلا٣ه ٓص ؤلاطٖان  ٓص ًُل٤ ٖلُّ ٣ٖ ٕٓ ال٣ٗ ٕٓ مً ؤه ٣ٍْخهغ ِْغ ه  َّ ل َٝغ ٢ٓي بٟغى قْغ

٣ٍْخهغ ٣ٞ ٍ صْن مىا٢كتها  ٓا٣ٞت ٖلى الكْغ ٍ.الُٝغ ال٠ًُٗ ٣ِٞ ٖلى اإلا ْعٍ ٖلى الدؿلُم بهظٍ الكْغ ِّ ص

ٓص اإلاٟاْيت َٓ متى ٧ان َىا٥ ُٚاب لل٣ضعة ٖلى مىا٢كت ُٞما  ا ًٖ ٣ٖ ٓص ؤلاطٖان ما ًمحَز ْبظل٪ هجض ؤن ٣ٖ

ٍ ال٣ٗض ؤي ال ًمل٪ الُٝغ ا ال ًمل٪ ًخٗل٤ بكْغ ٓظب  ٍ م٣غعة ًًِٗا اإلا ٓص بال الدؿلُم بكْغ إلاظًٖ بػاء َظٍ ال٣ٗ

َِا ٧ل قٍغ  غاٝ في مىا٢كت قْغ ٓص جٟاْى في خا٫ ٧ان َىا٥ ٢ضعة مً ألَا ٓص ؤلال٨ترْهُت ٣ٖ اإلاىا٢كت ٞحها، ؤما ؤن ال٣ٗ

ّ(.42-40م. م2017ؤصَم،  ) .ةٖلى خض

: زهىنُت الػهىص ؤلالٌتروهُت:
ً
 عابػا

ٓص  حٗض الخهٓنُت ْجىُٟظَا ٖلى زالٝ ألامغ في ال٣ٗ ٓص  ْاضخت في مجا٫ بزباث جل٪ ال٣ٗ ٓص ؤلال٨ترْهُت  في ال٣ٗ

٢ٓٗت بك٩ل ًضْي ال حٗض صلُال ٦خابُا ٧امال في ؤلا ْاإلا ٓص الخ٣لُضًت  زباث ؤما ال٣ٗض الخ٣لُضًت خُض ؤن ال٨خابت في ال٣ٗ

٢ٓ٘ ج ٤ الؿىض ؤلال٨ترْوي اإلا ٓص ؤلال٨ترْوي ًخمحز ًٖ ؤلال٨ترْهُت ُٞخم بزباجّ ًٖ ٍَغ ْمً خُض جىُٟظ ال٣ٗ  ,
ً
٢ُٓٗا بل٨ترْهُا

٤ الاهترهذ بط بًٟل قب٨ت الاهترهذ  ٍْىٟظ ًٖ ٍَغ نبذ باإلم٩ان حؿلُم بٌٗ اإلاىخجاث ؤال٣ٗض الخ٣لُضي بإهّ ًم٨ً ؤن ًبرم 

ٓص اإلااصي لؤّل ٓظ ٤ ال٨ترْوي ٖلى زالٝ ال٣ٗض الخ٣لُضي الظي  ٌٗخبر ال ْالضٞ٘ بٍُغ ٓي  ْؤؾاسخي الو٣ٗاص بك٩ل مٗى َغاٝ َام 

ْجىُٟظ ّ(43-42م م.2017ؤصَم,  ).ٍال٣ٗض 

غاٝ باإلياٞت  ٓص ْؾُِ ماصي بحن ألَا ْظ ْن  ًْٖ بٗض ص ٓص ؤلال٨ترْهُت جخم ٖبر قب٨ت الاهترهذ  ْبالخالي هجض ؤن ال٣ٗ

ّْب ٫ٓ ٖىهغ زاعجي،  ْلُت في خا٫ صز ٓص ص ٓن ٣ٖ ٢ْض ج٩ ىُت  ٓص َْ ٓن ٣ٖ ٓص ؤلال٨ترْهُت ٢ض ج٩ ٓص لى ؤن ال٣ٗ ٓن َظٍ ال٣ٗ ٢ض ج٩

غاٝ ْطل٪ خؿب ٢ضعة ألَا ْمت  ٓص مؿا ٓن ٣ٖ ٢ْض ج٩ ٓص بطٖان  ٍ ال٣ٗض. ٣ٖ ْاإلاكاع٦ت بكْغ ّالخٟاٖل 

ًان الػهىص ؤلالٌتروهُت اإلابدث الشاوي:  ٍان اوػهاص الػهض ،أع  .وأزغه غلى اوػهاص الػهض ،وم

ٓص ؤلال٨ترْهُت ٖ ْاو٣ٗاص ال٣ٗ ٓع ال٨بحر الظي ٌكِضٍ الٗالم  غاٝ ًٖ مجلـ ال٣ٗض في ْل الخُ ُْٚاب ألَا ً بٗض 

ٓبت جدضًضَا باإلياٞت  ْطل٪ لهٗ ْالؿبب ْألاَلُت  ٓاء مً مدل ال٣ٗض  ٓص ؤلال٨ترْهُت ؾ ٧ان البض جدضًض ما هي ؤع٧ان ال٣ٗ

ٓ م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨تر ٓ ؤزٍغ ٖلى اإلاخٗا٢ضًً.لخدضًض ما َ ْما َ ّْوي 

ًان الػهىص ؤلالٌتروهُت:اإلاُلب ألا  : أع  ُو

ال ًخد٤٣ الّغ ٓن مىّ الصخيء  ٓ الجؼء ألاؾاؽ الظي ًخ٩ ٓ صازل في خ٣ُ٣ت الصخيء ب٦ً َ َْ ٍْىٗضم باوٗضامّ  ٓصٍ  ٓظ ال ب

ّْخُض  ٓم بال بّ  ٓصٍ ) صخخّال ًد٨م بال ٣ً ٓظ ٓص (6م.م2006اإلاٛغبي،  بال ب ْْظ ْهدُجت او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي ًٖ بٗض   ،

ٓبت  ٓص نٗ ْظ غاٝ جغجب ٖلى طل٪  ّْاإلاؿاٞت بحن ألَا ٖلى طل٪ ؾٝٓ ًخُغ١ الباخض في  ىاءًّببخإ٦ض مً ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي 

ْهي:َظٍ اإلاُلب بلى ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي  ،ّ

 أوال: مدل الػهض ؤلالٌترووي.

ٓ ما ًخِٗض بّ  ا ، ٞمدل الالتزام َ ًٟ  مسخل
ً

ْالصخُذ ؤن ل٩ل مً ال٣ٗض ْالالتزام مدال ٕٓ ال٣ٗض،  ٓ مٓي مدل ال٣ٗض ؤي َ

ّْ ٓ الٗملُت اإلاضًً،  ْؤما مدل ال٣ٗض؛ ِٞ ْ الالتزام باالمخىإ ًٖ ٖمل،  ْ الالتزام بال٣ُام بٗمل ؤ ٓ بما الالتزام بةُٖاء شخيء ؤ َ

ْعاء ال٣ٗض. ) الكمحري،  ٓهُت التي ًغاص جد٣ُ٣ِا مً  ّ(.150م. م2017ال٣اه

ّ



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
181 

ا في مدل ال٣ٗض لُٗخبر ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي صخًُدا َٓٞغ ٓاظب ج ٍ ال ّ(:160-151م. م2017، )الكمحرّي ْمً الكْغ

ْاٝ ٧اٝ بك٩ل  -1 ٓص بظل٪: ؤن ًخم ْن٠ الخضمت ؤْ اإلاىخج بك٩ل  ْاإلا٣ه  للخٗحن، 
ً

ٓن اإلادل مًُٗىا ؤْ ٢ابال ؤن ٩ً

ٍْدؿم َظا  يت،  ٓع باإلاىخجاث اإلاْٗغ ا١ ن ٍْم٨ً طل٪ مً زال٫ بٞع ْما ًترجب ٖلحها،  جيخٟي مّٗ الجِالت الٟاخكت 

٣ت بالُاب٘ ؤلّا ْ اإلاىخج.الٗغى ٖاصة بهظٍ الٍُغ ا ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ م٣ضم الخضمت ؤ ًُ ٓه ٓهّ التزاًما ٢اه  ٖالوي ؤ٦ثر مً ٧

ٓن مً  -2 ْمً ألامشلت ٖلى طل٪: ؤن ٩ً ٓن َظا اإلادل ٚحر مسال٠ للىٓام الٗام ْآلاصاب،   ؤي ٩ً
ً
ٖا ٓن اإلادل مكْغ ؤن ٩ً

ٖٓت ٧اإلاسضعاث. ْاإلامى  ٢بُل الخٗامل باألقُاء اإلادغمت 

: ؤي ؤن  -3
ً
ٓن اإلادل مم٨ىا ٓن ؤن ٩ً ٓص ٢بل او٣ٗاص ال٣ٗض، ٩ً ٓظ ْبالخالي في خا٫ ٧ان اإلادل ٚحر م ًٓصا،  ٓظ ٓن اإلادل م ٩ً

 للٟسخ.
ً

ٓن ال٣ٗض ٢ابال َْل٪ بٗض طل٪ ٩ً ٢ْذ او٣ٗاص ال٣ٗض  ًٓصا  ٓظ ، ْفي خا٫ ٧ان مدل الالتزام م
ً

ّال٣ٗض باَال

: الؿبب بالػهض ؤلالٌترووي.
ً
 زاهُا

ّْبإهّ  :٣ًهض بالؿبب ٫ٓ اْبالخالي هجض ؤن الصخو ٌؿعى  ،عاء الخٗا٢ضَٓ الضاٞ٘ ؤْ الباٖض مً  لخٗا٢ض لخه

ٓص باٖض مً َظا الخٗا٢ض ٓظ ال َظا الباٖض  ،ل ٓن الباٖض ؤ ،ببغام ال٣ٗضٖلى الصخو  ؤ٢بلا إلاْل ًُّا غًّز٩ٍْ ٓم ب ا،هٟؿ ن إْاإلاٗل

ٓن ال  ٓع الىٟؿُتًال٣اه ٓهُت ٖلى ؤن لاللتزام ؾبُّٞ مً البض  ،ىٓغ بلى ألام ىت ٢اه ٓص ٢ٍغ ْٕظ ْؤن َظا الؿبب مكْغ  
ً
ْفي  ،با

ْ آّل ٓص لؿبب ؤ ٓظ ط َظا الؿبب بلى خحز ال ًّٖ ؛زغ بإًت ْؾُلتخا٫ زْغ ٓن مكْغ ٓن ؤن ٩ً ْٚحر مسال٠ للىٓام  ااقتٍر ال٣اه

ّ ،الٗام ْآلاصاب
ً

ٓن ال٣ٗض باَال ٩ً ٕ ّ(37م.م2008 ؾلِب،).ْفي خا٫ ٧ان الؿبب ٚحر مكْغ

 :الكغع الشالث: ألاهلُت في الػهض ؤلالٌترووي

اث بما ًترجب ٖلُّ خ١ٓ٣  : بإجهاألاَلُتحٗٝغ  ْٖلى مباقغة الخهٞغ ّْهي ٢ضعة الصخو ٖلى الالتزام   ،اظباثْ

ْؤَلُت ألاصاء ٓظٓب  ٓظٓب ،َْىا٥ ٞغ١ بحن ؤَلُت ال ٓص بإَلُت ال ٓاظباث التي نالخُت ؤلا :ْاإلا٣ه ْال وؿان للخمخ٘ بالخ١ٓ٣ 

ّٓن هي نالخُت الصخو : ٞؤما ُٞما ًخٗل٤ بإَلُت ألاصاءّْ ،ٓهُت ال باإلعاصةمما ًجٗلِا جخهل بالصخهُت ال٣اه ،٣ًغعَا ال٣اه

ّ
ً
ا ْظّ ٌٗخض بّ قٖغ ٓوي ٖىّ ٖلى  ْع الٗمل ال٣اه ّٓ ،لهض ٓظ الصة الصخو بْبالخالي هجض ؤن ؤَلُت ال ٓظض مً لخٓت  ْلّ  ،ج

ّ
ً

ٍْخم  ،ْهي بإن ًهبذ ٧امل ألاَلُت ،بال ؤهّ ال ٌؿخُُ٘ الخهٝغ بالخ٤ بال بٗض ا٦دؿابّ ؤَلُت ألاصاء ،خ٤ ٦د٤ اإلال٨ُت مشال

ّ
ً
ّٓٚ زماهُت ٖكغ ٖاما ّ(41-40. م2008ؾلِب،  . )طل٪ في خا٫ بل

ٓ بظل٪ ًالُٟل لم ًبلٜ ؾً الؿابٗت ؤن  ؤي  ،في خا٫ ٧ان الصخو مىٗضم ألاَلُتؤهّ ْبالخالي هجض  ٓن مىٗضم ِٞ ٩

اث الهاصعة مىّ، ْ ،ألاَلُت ْع بحن  :ؤي ،ن ألاَلُتي مغخلت ه٣هافٍْترجب ٖلى طل٪ بُالن الخهٞغ ٓن ٖمغ الُٟل ًض ؤن ٩ً

ْالخامؿت ٖكّغ ٓن صخُدة، ٞةن ؾً الؿابٗت  اث الصخو ج٩ ًّٗ ةٞظاْه تجهٞغ ًًّ ابد٣ّ في خا٫ ٧اهذ هاٞٗت هٟ هي ّْ ا،مد

اث  ٓن باَلت في خا٫ ٧اهذ َظٍ الخهٞغ بلٜ ؾً الشامىت ؤهّ ٢ض ؤما في خا٫ ٧ان الصخو ٧امل ألاَلُت ؤي  باَلت مًغة،ج٩

ٓن صخُدت.ٞةن ة؛ ٖكّغ اث الهاصعة ٖىّ ج٩ ٓ البهل، ) الخهٞغ ّ(152م.م2006 الجما٫,( )  91-90م.م1999 ؤب

ٓٞغ ؤَلُت ألاصاء ختى ًى٣ٗض  ؛ْبالخالي ْهي ج ٓص الخ٣لُضًت ُٞما ًخٗل٤ باألَلُت  ٓص ؤلال٨ترْهُت ٧ال٣ٗ ال٣ٗض هجض ؤن ال٣ٗ

ْطل٪ الدصخُ غاٝ  ٓبت في جدضًض ؤَلُت ألَا م مً الهٗ  ٖلى الٚغ
ً
ٓص ْؾا ْظ ٓص ًٖ بٗض صْن  ِ ماصي ُٞما ُو٣ٗاص َظٍ ال٣ٗ

ّبُجهم.

: الغيا بالػهىص ؤلالٌتروهُتعا
ً
 بػا

ٓٞغ الغضخى مً  البض لخ ٓوي،  ٓ جباص٫ بعاصجحن مخُاب٣خحن إلخضار ؤزغ ٢اه ٓص بك٩ل ٖام: َ ٓص بالتراضخي في ال٣ٗ ْاإلا٣ه

٫ّٓ ْال٣ب ْاعجباٍ ؤلاًجاب   ،٫ٓ ْال٣ب ٓع هي: ؤلاًجاب،  ٓص زالزت ؤم ٤ الٓؾاثل ؤلال٨ترْهُت. ) ؤخمض،  ْظ ْطل٪ ًٖ ٍَغ بُجهم، 

ّ(.140. م2006

ههض باإلًجاب ؤلالٌترووي أهه هى:  ْلى التي جِٓغ في ال٣ٗض ٖاعيت ٖلى شخو آزغ بم٩اهُت ٍو "حٗبحر ًٖ ؤلاعاصة ألا

ْطل٪ مً زال٫ اؾخسضام الٓؾاثل ؤلال٨ترْهُت ٍ مُٗىت   (135م.م2012.   صهضون, الخٗا٢ض مّٗ يمً قْغ
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َْٓ ًُٟض بالهبُى ؤلالٌترووي  ْؤما ُٞما ًخٗل٤ ٓظّ بلُّ ؤلاًجاب  ِٞٓ : "الخٗبحر الهاصع ًٖ بعاصة الُٝغ الظي ً

ٓن ال٣ٗض مً ا٢تراهّ بةًجاب لّ اٖخباع  ٓ الخٗبحر الشاوي ًٖ ؤلاعاصة الظي ًخ٩ َْٗض َ ٓا٣ٞخّ ٖلى ؤلاًجاب الظي ال ػا٫ ٢اثًما،  م

ٓو ْؤن ًخجّ إلخضار ؤزغ ٢اه ٓوي   .(77م. م2017أصهم، ي". )٢اه

ٕٓ بلى اإلااصة ع٢م) ٓػ الخٗبحر ًٖ 10ْبالغظ ْالتي ههذ ٖلى ما ًلي: "ًج ٓن بكإن اإلاٗامالث ؤلال٨ترْهُت  ( مً ٢غاع ب٣اه

ٓٞغ آلاحي: ُت ج َْٗخبر طل٪ الخٗبحر ملؼًما، قٍغ ٓاؾُت عؾاثل البُاهاث،  ٫ٓ ٖىض الخٗا٢ض ب ْال٣ب ّؤلاًجاب 

1 ٫ٓ ْال٣ب ٓن ؤلاًجاب  ٓماث ال ًسً٘ . ؤن ٩ً ٢ض نضع مً زال٫ عؾالت البُاهاث ٖىض بعؾالِا، ؤْ بصزالِا في هٓام مٗل

ّلؿُُغة ميصخئ الغؾالت.

ا ال٣ٗض 2 ٓماث اج٤ٟ َٞغ ٫ٓ عؾالت البُاهاث هٓام مٗل ٓاؾُت اإلاغؾل بلُّ ٖىض صز ٫ٓ ٢ض اؾخلم ب ْال٣ب ٓن ؤلاًجاب  . ؤن ٩ً

ٓماث اإلاغؾل بلُّ. ْ صزل هٓام مٗل ّٖلى اؾخسضامّ، ؤ

ْهاٞظا بطا جم الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة ظؼثُا ن زال٫ عؾالت البُاهاث"  .3 ٓن ال٣ٗض صخُدا  ٓػ لُغفي ال٣ٗض ؤن ًخ٣ٟا ٖلى ؤن ٩ً ًج

ٓن ع٢م ) ّ(.(10م بكإن اإلاٗامالث الال٨ترْهُت اإلااصة ع٢م )2017( لؿىت 15)٢غاع ب٣اه

ا با  ٓاَٞغ ٍ التي البض ج ٓن الؿاعي لضًىا ؤ٦ض ٖلى الكْغ ْهاٞظ ل٩ل َٝغ ْهجض ؤن ال٣اه خباع ال٣ٗض صخُذ  ل٣ٗض اٖل

غاٝ. ّمً ألَا

ٍان اوػها  ص الػهض وأزغه غلى اوػهاص الػهض.اإلاُلب الشاوي: م

ٓهُت ٖضًضّٓلخدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗ ٓاثض ٖملُت ٢اه نل ؤن م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ْألّا ،لُغفي ال٣ٗض ةص ؤلال٨ترْهُت ٞ

ت ٗٗلم بؼمان او٣ٗاص الٟي خا٫ الْٞبالخالي  ،ًخدضص بؼمً او٣ٗاص ال٣ٗض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ما لم ًخم ب٣ض ًترجب ٖلُّ مٗٞغ

غاٝ  ْ  ،ُجهم ٖلى زالٝ طل٪ُٞما باجٟا١ ألَا ٓن ٖلى زالٝ طل٪ؤ ؤ ا ن ًىو ال٣اه ًً ّ(199م.م2019 مكحري,) .ؤً

ان اإلاخٗا٢ ٓص ؤلال٨ترْوي ؤي مك٩لت في خا٫ ٧ان الُٞغ ْاخضة ال ًشحر جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض في ال٣ٗ ْلت  ضان في ص

ْاظب الخُب٤ُ  ٓ ْلت َ ٓن الضازلي لِظٍ الض ٓن ال٣اه ٩ٍْ ً مكتر٥  حن  ،ٍْجمِٗما مَٓ بال ؤهّ في خا٫ او٣ٗاص ال٣ٗض بحن َٞغ

٢ٓذ َاإلاا ؤنبذ ال٣ٗض طىِٞمً ص٫ْ مسخلٟت  ٓاظب الخُب٤ُ ُٞما ًخٗل٤ بال ٓن ال ٓ ال٣اه ٓبت ٦بحرة في جدضًض ما َ  اا ًشاع نٗ

ْلي. ّٓ ) َاب٘ ص ّ(156م.م2014. اٖحر،الٟ

ّ

ٓاهحن بلى اٖخباع م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض َ ٫ٓ بلُّ ّْٓطَبذ الٗضًض مً ال٣ ٫ٓ ال٣ب ٢ْذ ْن ٓظب هٟؿّ  ٓص اإلا ْظ  ،م٩ان 

ض ؤلال٨ترْوي ٫ٓ الغؾالت بلُّ ٖبر نىض١ْ البًر ٢ْذ ْن ّ(220م.م2008التهامى,.) بال ؤن َظا ألامغ نٗب ،ؤي 

ٓن اإلاٗامالث ؤلال٨ترْو ٕٓ بلى ٢اه ّ:"( ٖلى ؤه7ّم الؿاعي في ٢ُإ ٚؼة في اإلااصة )2013( لؿىت 6ي ع٢م )ْبالغظ

ٓماث زاعط ؾُُغة اإلايصخئ حٗخبر الغؾالت ؤلال٨ترْهُت ٢ض ؤعؾلذ ٖىضما جضزل هٓاًمّ .1 ْ الصخو الظي ؤعؾل ؤا للمٗل

ّ.الغؾالت هُابت ٖىّ

ٓ آلاحي:   .2 ٢ْذ حؿلم الغؾالت ؤلال٨ترْهُت ٖلى الىد ًّخدضص 

٢ٓذ الظي جضزل ُّٞ الغؾالت ؤ. بطا ٖحن اإلاغؾل ب ٓماث لٛغى حؿلم عؾالت ؤلال٨ترْهُت. ًخم الدؿلم في ال لُّ هٓاما للمٗل

ْبطا ؤعؾلذ الغؾالت ؤلال٨ترْهُت  ٓماث اإلاٗحن.  ٓماث جاب٘ للمغؾل بلُّ بسالٝ هٓام بؤلال٨ترْهُت هٓام اإلاٗل لى هٓام مٗل

٢ْذ ا ٓماث اإلاٗحن لدؿلم الغؾالت ؤلال٨ترْهُت ًخدضص  ٢ٓذ الظي ًخم ُّٞ اؾخسغاط الغؾالت ؤلال٨ترْهُت اإلاٗل لدؿلم في ال

ٓاؾُت اإلاغؾل  ّ.لُّبب

ٓماث جاب٘ للمغؾل بلُّ ٓماث ًخم حؿلم الغؾالت ؤلال٨ترْهُت ٖىضما جضزل هٓام مٗل ّ.ب. بطا لم ٌٗحن اإلاغؾل بلُّ هٓام مٗل

ْؤجها حؿلمذ في اإلا٩ان الظي ٣ً٘ ُّٞ حٗخبر الغؾالت ؤلال٨ترْهُت ٢ض ؤعؾلذ مً اإلا٩ان الظي ٣ً٘ ُّٞ م٣غ ٖمل . 3 اإلايصخئ 

ٓماث ًسخل٠ ًٖ م٩ان الظي ًٟترى  ْان ٧ان اإلا٩ان الظي ْي٘ ُّٞ هٓام اإلاٗل ٓن الغؾالت ؤم٣غ ٖمل اإلاغؾل بلُّ ختى  ن ج٩
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ْز٤ ٖال٢ت باإلاٗ ْ اإلاغؾل بلُّ ؤ٦ثر مً م٣غ ٖمل. ٞةهّ ٌٗخض باإلا٣غ ألا املت اإلاٗىُت. ؤلال٨ترْهُت ٢ض ؾلمذ ُّٞ بطا ٧ان للميصخئ ؤ

ْاإلاغؾل بلُّ م٣غ ٖمل ٞاهّ ٌٗخض بم٣غ  ٓن للميصخئ  ْبطا لم ٩ً ؤْ م٣غ الٗمل الغثِسخي بطا لم ج٨ً َىا٥ مٗاملت مُٗىت. 

ٓن اإلاٗامالث الال٨ترْهُت ع٢م ) ,)ؤلا٢امت" ّ(.(7م اإلااصة ع٢م )2013( لؿىت ٢6اه

ٓع ف ٓن لضًىا ٌٗاوي مً ٢ه ٓ م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْويْبالىٓغ بلى الىو الؿاب٤ هجض ؤن ال٣اه ُْٚاب  ،ي جدض ما َ

ٓن ع٢م ) ذ 2017( لؿىت 15اإلاكٕغ في ٢غاع ب٣اه م بكإن اإلاٗامالث ؤلال٨ترْهُت ًٖ جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض بك٩ل نٍغ

ْما ًترجب ٖلُّ مً آزاع ُٞما ًخٗل٤ بهظا ال٣ٗض ٓاظب الخُب٤ُ  ٓن ال ٓباث بخدضًض ال٣اه ْالخٟاّ  ْْاضر مما ًترجب ٖلُّ نٗ

ّْ غاٝ  ١ٓ ألَا ٍْترجب ٖلى جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ٢ضعة ألّا٦ظل٪ ٖلى خ٣ ٓص.  ٫ٓ ٖلى اإلا٩اؾب مً َظٍ ال٣ٗ ٞغاص بالخه

ٓ آلا ْهي ٖلى الىد ّ(:202-200م.م2019 مكحري،حي: )ؤلال٨ترْهُت ؤَمُت 

ّ

ْبهٟت زانت بطا ٧ان  -1 ٓاهحن  ٓاظب الخُب٤ُ في خا٫ جىإػ ال٣ ٓن ال ٓ ال٣اه ؤخض ؤَغاٝ ال٣ٗض اإلاخٗا٢ض جدضًض ما َ

ًُّ ْلي الخام.ؤظىب ٓن الض ٓاظبت بال٣اه ً اإلاخٗا٢ضًً ؤي ؤن ًخم جُب٤ُ ألاخ٩ام ال ْ في خا٫ ازخالٝ مَٓ  ا ؤ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة. -2  جدضًض مً هي اإلاد٨مت اإلاسخهت بالىٓغ بالجزإ الظي ًيكإ بحن ألَا

ٓاظبت الخُب٤ُ -3 غاٝ ال غاٝ ا ،جدضًض ما هي ألٖا ت اإلا٩ان الظي ٞخدضًض ما هي ألٖا ٓم ٖلى مٗٞغ ٫ٓ ٣ً ت اإلاٟٗ لؿاٍع

ت. ْزانت في اإلاٗامالث الخجاٍع ن ُّٞ ال٣ٗض  َٓ  ج٩

ٓن الظي ًُب٤ ٖلى ق٩ل ال٣ٗض -4 ْلت التي أّل ،جدضًض اإلا٩ان ًترجب ٖلُّ جدضًض ال٣اه خم ًن ق٩ل ال٣ٗض ًد٨مّ الض

ّ.اببغام ال٣ٗض ٞحه

ٓباث ٦شحرة٣ض ؤصٔ بٗن ٖضم جدضًض م٩ان او٣ٗاص الؤْبالخالي وؿخيخج  ٓن  :ْمجها ،لى نٗ ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض ال٣اه

ٓاظب الخُب٤ُ في خا٫ خضْر زالٝ بحن اإلاخٗا٢ضًً غاٝ  ،ْما هي اإلاد٨مت اإلاسخهت ،ال ْما هي ؤلاظغاءاث التي ٌؿخُُ٘ ألَا

ْٖضم يُاِٖا. ن اللجٓء بلحها مً ؤظلّْْاإلاخٗا٢ض غاٝ   خٟاّ خ١ٓ٣ ألَا

 زاجمت

ٓاؾ٘ لئّل ٓع الٗضًض مً اإلاٗامالث في ْل الاهدكاع ال ْاؾخسضامّ في ٧اٞت مجاالث الخُاة ؤصٔ بلى ِْ هترهذ 

ٓص ؤلال٨ترْهُت ،ؤلال٨ترْهُت ٓص بها ،ْمً َظٍ اإلاٗامالث ال٣ٗ حن باؾخسضام ْؾُلت  :ْاإلا٣ه ل٨ترْهُت بَٓ اجٟا١ بحن َٞغ

ٓص الخ٣لُضًت بالٓؾُلت اإلاؿخسض ٓص ؤلال٨ترْهُت جسخل٠ ًٖ ال٣ٗ ْهجض ؤن ال٣ٗ ْباإلياٞت خضًشت،  غ١ بزباتها  لى ؤن بمت َْ

ٓص مبرمت بحن ٚاثبحن ٓص ؤلال٨ترْهُت ٣ٖ ٓن  ،ض٣ٍْٗترجب ٖلى طل٪ ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض م٩ان او٣ٗاص ال ،ال٣ٗ ٓ ال٣اه ْما َ

ٕٓ هؼإ بحن ؤَغاٝ ال٣ٗض ٢ْ ٓاظب الخُب٤ُ في خا٫  ٓص ٖلُّ في ْما ًترجب ٖلُّ مً آزاع ٖلى زالٝ ما َٓ الخا٫  ،ال ال٣ٗ

٣ّلُضًت.الخ

 الىخاةج والخىنُاث:

 الىخاةج:

٫ٓ بٓؾُلت ال٨ترْهُت ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ. .1 ٓص ؤلال٨ترْهُت هي اعجباٍ ؤلاًجاب بال٣ب ّال٣ٗ

٣ت الخ٣لُضًت اإلاىدكغة .2 ْٖضم اٖخماصَا ٖلى الٍُغ ٓع الٓؾاثل اإلاؿخسضمت في حؿضًض البض٫  هما اٖخماصَم ٖلى بّْ، جُ

ُت  ّا.ٚحَرّْْؾاثل خضًشت ٧البُا٢اث اإلاهٞغ

ٓ الخا٫  .3 ْع٢ُت ٦ما َ ٓص م٣غعاث  ْظ ْن  ٓص ؤلال٨ترْهُت ص ٓص ؤلال٨ترْهُتفي او٣ٗاص ال٣ٗ زباث ْبالخالي ؤنبذ ؤلا ،ال٣ٗ

ٓص الخ٣لُضًت. ؤبالٓؾاثل ؤلال٨ترْهُت  ٓ في ال٣ٗ ٢ّٔٓ مما َ

ْاخض .4 ٓع لؤلَغاٝ في مجلـ ٣ٖض  ٓص ؤلال٨ترْهُت صْن خً ّٓ، ؤجى٣ٗض ال٣ٗ ْظ ص ْؾِ ي ًبرم ال٣ٗض بحن ٚاثبحن صْن 

ّماصي ًجمِٗم.
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٢ْض ًخه٠ بهٟت ؤلاطٖان  .5 غاٝ ؤزىاء الخٟاْى  ٓص ألَا ْظ ْطل٪ خؿب م٩ان  ْلي  ْ ص جي ؤ ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي ٣ٖض َْ

ْمت ٍ ال٣ٗض. ،ْاإلاؿا غاٝ مىا٢كت قْغ ّْطل٪ خؿب بم٩اهُت ألَا

ْالغيا :مً ؤع٧ان ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي .6 ْالؿبب ْألاَلُت  ان ًاصي بلى بُالن ْفي خا٫ ُٚاب ؤي مً َظٍ ألاع٧ ،اإلادل 

ّال٣ٗض.

ْمً هي اإلاد٨مت اإلاسخهت بالىٓغ  .7 ٓاظب جُب٣ُّ  ٓن ال ٓ ال٣اه ْطل٪ لخدضًض ما َ ٓع  م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض مً ؤَم ألام

 ٕٓ ّالجزإ.في مٓي

ّ:الخىنُاث

ٓهُت ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض م٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض ؤلال٨ترْوي في يٓء هٓصخي اإلاكٕغ ب ٫ٓ ٢اه عة الٗمل ٖلى بًجاص خل ًْغ

جي ٣ِٞ ْٖضم ا٢خهاٍع ٖلى الىُا١ الَٓ ْلي  ٓص ؤلال٨ترْوي ٖلى هُا١ ص ْاهدكاع ال٣ٗ ٓع الِاثل  ٓم ٦ظل٪ ّْ ،الخُ ؤن ٣ً

٦ُُْٟت جدضًضٍ لخجىب ٧اٞت ب ٓن الؿاعي لضًىا ُٞما ًخٗل٤ بم٩ان او٣ٗاص ال٣ٗض  ٓع الظي ٌٗاوي مىّ ال٣اه مٗالجت ال٣ه

غاٝ ْخماًت خ١ٓ٣ ألَا ٓباث  ّ .الهٗ
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 والكغوؿُت اإلاىاقهت البرإلااهُت غلى اإلاػاهضاث الضولُت بين الخجغبت اإلاؿغبُت

Parliamentary approval of international treaties between the Moroccan and French 

experience 

 ؾكُان أمالُ

 اإلاؿغب/ قاؽ، حامػت ؾُضي مدمض بً غبض هللا

 

  اإلالخو:

ْلُت التي جخٓلى ببغامِا الؿلُ ْع مِم في مجا٫ ب٢غاع اإلاٗاَضاث الض ْبن ٧اهذ جًُل٘ اإلاجالـ البرإلااهُت بض ت الخىُٟظًت، خُض بن الضؾاجحر اإلاٗانغة 

ٓتها  ٖٓت مً اإلاٗاَضاث التي ال ج٨دؿب ٢ م طل٪ جىو ٖلى مجم ْلت، ٞةجها ٚع ٍٓت يمً اإلاجا٫ اإلادّٟٓ لغثِـ الض ن الخاعظُت مىً ججٗل الكْا

ٓا٣ٞت ممشلي ألامت. ْفي َظا الؿُا١ حٗخبر مهاص٢ ال جإزظ بٗضَا الٗملي بال بٗض م ٓهُت  ْلُت مً نمُم ال٣اه ت اإلااؾؿت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض

ْهٓحٍر الٟغوسخي. ٓ ما ؤزظ بّ اإلاكٕغ اإلاٛغبي  َْ ُٗت التي جخمخ٘ بها َظٍ اإلااؾؿت   ٖمل الؿلُت الدكَغ

ْجُب٣ُِا في الخجغبت ا ْلُت  ٓة الخضزل البرإلااوي في اٖخماص اإلاٗاَضاث الض ٢ْ ْم٣اعهتها ْمً زم، تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى بُان ٞٗالُت  لبرإلااهُت اإلاٛغبُت 

ْمضٔ ٞٗالُتها، مً زال٫ بُان الُغ١ ْؤلاظغاءاث اإلاخبٗ ْبُان ؤْظّ الدكابّ ْؤلازخالٝ بحن الخجغبخان،  ت في البلضًً بالخجغبت البرإلااهُت الٟغوؿُت، 

ْبُان اإلاؿ ْلُت،  ْالجِت اإلاسخهت بةبغام َاجّ اإلاٗاَضاث الض ْلُت،  ُغة ْؤلاظغاءاث اإلاغجبُت ب٨ُُٟاث جضزل اإلااؾؿت في بَاع ببغام اإلاٗاَضاث الض

ْلُت. ْاٖخماص اإلاٗاَضاث الض ٓعة   البرإلااهُت في بل

ٓا٣ٞت البرإلااهُت، الخهض٤ً. الٍلماث اإلاكخاخُت: ْلُت، اإلا ُٗت، اإلاٗاَضاث الض ّ اإلااؾؿت الدكَغ

Abstract:  

Parliamentary councils play an important role in approving international treaties that are entrusted to the executive authority. 

Whereas, although contemporary constitutions make foreign affairs fall within the domain reserved for the head of state, In this 

context, the parliamentary institution's ratification of international treaties is at the heart of the work of the legislative authority that 

this institution enjoys, and this is what the Moroccan legislator and his French counterpart have taken. 

Hence, this study aims to demonstrate the effectiveness and strength of parliamentary interference in the adoption and application 

of international treaties in the Moroccan parliamentary experience and comparing it with the French parliamentary experience. And 

clarifying the similarities and differences between the two experiences, and their effectiveness, by indicating the methods and 

procedures followed in the two countries within the framework of the conclusion of international treaties. And the authority 

concerned with concluding these international treaties, and stating the procedure and procedures related to the modalities of the 

parliamentary institution„s intervention in formulating and approving international treaties. 

Key words: the legislative institution, international treaties, parliamentary approval, ratification. 

 

 مهضمت:

ْلت، مما ًجٗلِا مً ازخهاناث الؿلُت التي جمل٪  ْلُت يمً زهاثو الؿُاؾت الخاعظُت للض ًضزل ببغام اإلاٗاَضاث الض

ٓاص اإلاضعظت يمً  ُٗت في اإلا ْة ٖلى ازخهام الؿلُت الدكَغ ْٖال ْهي الؿلُت الخىُٟظًت،  ْلي،  بلؼامِا ٖلى الهُٗض الض

ّٓ ٓاص اإلاؿىضة بلى ٢ ْاإلا ٓن الٗاصي،  ٓمت ال٣اه ٌٍٓ بلى الخ٩ ْازخهاناتها في مىذ الخٟ ْاإلاسُُاث،  اع  ٓاهحن ؤلَا ٢ْ اهحن جىُٓمُت 

ٓع اإلاٛغبي لؿىت  ٓاهحن، ٞةن الضؾخ ْبنضاع مغاؾُم ب٣ ٓظب مغاؾُم،  ُٗت بم ْهٓحٍر الٟغوسخي ؤ٢غ  2011الجساط جضابحر حكَغ

ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث  ُٗت ؤزٔغ جخمشل في اإلا ْلُت التي جترجب ٖلحها ج٩ال٠ُ مالُت جلؼم لٟاثضة َظا الجِاػ نالخُت حكَغ الض
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ْلت ْالؿُاؾت الخاعظُت ْفي 1الض ْلُت  ٓعي للماؾؿت البرإلااهُت ٖضة نالخُاث مغجبُت بالٗال٢اث الض ٫ٓ اإلاكٕغ الضؾخ ، ٦ما ز

ٓع  68م٣ضمتها الخإ٦ُض في الٟهل  خمإ بلى ٖلى الجلؿاث اإلاكتر٦ت التي ٣ٌٗضَا مجلؿا البرإلاان في خالت الاؾ 2011مً صؾخ

ٍْجٗل مىّ ماؾؿت  ٓماؾُت للبرإلاان اإلاٛغبي  ٓماث ألاظىبُت، خُض ٌؿاَم َظا الىو في جشمحن اإلاِام الضبل ْالخ٩ عئؾاء الض٫ْ 

ْلي ْالض ٓماسخي  ّ.2ٞاٖلت في نىاٖت ال٣غاع ٖلى الهُٗض الضبل

ْج ٕٓ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث،  إ٦ُض ع٢ابت البرإلاان ٖلى ؤٖما٫ ال ظغم ؤهّ هدُجت الهدكاع ؤهٓمت الخ٨م الضًم٣غاَي، ْقُ

ُٗت بٗضما ْلذ  ْلُت مً ازخهام الؿلُت الدكَغ الؿلُت الخىُٟظًت، ؤضخذ اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض

عي للبرإلاان  ْع الدكَغ ْلت، بدُض لم ٌٗض الض ْبالظاث لغثِـ الض ا للؿلُت الخىُٟظًت،  ٓن ازخهانا خهٍغ ٍٓلت ج٩اص ج٩ إلاضة َ

ٓاهحن التي ًىدهغ في بنض ْص جغابها، بل ؤيخى ًمخض لِكمل ؤًًا ال٣ ْلت باألٞغاص صازل خض ٓاهحن اإلاىٓمت لٗال٢ت الض اع ال٣

ْلُت ْاإلاىٓماث الض ا مً الض٫ْ   .3جىٓم ٖال٢تها م٘ ٚحَر

َْظٍ الهالخُت لٟاثضة ا ٓعي اإلاٛغبي هجضٍ ًمحز ٖىض مىدّ َظا الازخهام  لبرإلاان َْىا البض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلاكٕغ الضؾخ

ْلت التزاماث مالُت؛  ْلُت التي ال جخًمً ؤًت م٣خًُاث جغجب في طمت الض ْلُت: اإلاٗاَضاث الض ٓإ مً اإلاٗاَضاث الض بحن زالزت ؤه

ْلُت التي ٢ض جخًمً م٣خًُاث  ْلت؛ اإلاٗاَضاث الض ْلُت التي جخًمً ؤخ٩اما جترجب ٖلحها ج٩ال٠ُ جلؼم مالُت الض اإلاٗاَضاث الض

ٓع.مسالٟت ألخ٩ام الض  ؾخ

ٓعي في الٟهل  ْهٓحٍر الٟغوسخي في اإلااصة  ٦55ما ًدضص اإلاكٕغ الضؾخ ٓع اإلاٛغبي  ٓع  53مً الضؾخ اإلاٗض٫  1958مً صؾخ

ٓع  ٓا٣ٞت ٖلى  2008ْاإلاخخم بضؾخ الازخهاناث التي جماعؽ في مجا٫ اإلاٗاَضاث، ل٨جهما محزا بحن ؾلُت البرإلاان في اإلا

ْبحن  ْلت  ٓعٍت في اإلاهاص٢ت ٖلحها.اإلاٗاَضاث التي جلؼم مالُت الض ْ عثِـ الجمِ  ؾلُت اإلال٪ ؤ

ْبهُٛت ؤزٔغ ٞةن طل٪ َٓ هدُجت   ٘ في اإلاُضان اإلاالي  ٓا٣ٞت البرإلااهُت حؿخمض ؤؾاؾِا مباقغة مً ؾلُت الدكَغ بُض ؤن اإلا

ْمماعؾت الغ٢ ٍٓت  خماصاث الؿى ٤ الترزُو في الٖا . 4ابت ٖلحهاَبُُٗت إلاماعؾت الؿلُت في مجا٫ اإلاحزاهُت الٗامت ًٖ ٍَغ

ٓاهب التي اؾخلِمِا اإلاكٕغ  ْببغاػ الج ْالٟغوؿُت،  ْم٣اعبت م٣اعهاجُّ بحن الخجغبخحن اإلاٛغبُت  ٤ْٞ عئٍت  ْؾىدىا٫ْ ٧ل َظا 

ٓاهب الازخالٝ ُٞما بحن الخجغبخحن. ٦ْظا ظ  اإلاٛغبي مً هٓحٍر الٟغوسخي، 

ٍالُت البدث:  ئق

ٓهُت التي جىٓم ٦ُُٟاث ؤًً جخجلى ٞٗالُت الخضزل البرإلااوي في اإلاٗاَضاث الض ْاإلاؿاَغ ال٣اه ْما هي ؤَم ؤلاظغاءاث  ْلُت، 

ْلُت في الخجاعب مدل الضعاؾت؟ ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ّ اإلا

 قغيُت البدث:

ْلُت ًخدضص هدُجت لٗضة  بن ْجىٓمّ ازخهام اإلااؾؿت البرإلااهُت اإلاٛغبُت في مجا٫ اإلاٗاَضاث الض ٍغ  ٓهُت جَا م٣خًُاث ٢اه

 م٣خبؿت مً الخجغبت الٟغوؿُت. ْهي

                                                           
ٓهخحر ٖبض ؤلالّ،  -1 ، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضیضة، دكغیعي باإلاؿغب، الجؼء الشاوي، اإلاغحػیت الضؾخىعیت ومًامين الىظیكیت الدكغیػیتال الػملٞ

 .284، م 2002الغباٍ، الؿىت 
ٓمٛاع ببغاَُم،  -2 ت للبرإلاان اإلاؿغبي"٧ ش "هدى جكػُل مهام الضبلىماؾُت اإلاىاٍػ ْلُت اإلاىٓمت بالبرإلاان بخاٍع ْة الض ٓهبر 25، الىض ؾىت مً  50) 2013ه

ْاليكغ، َبٗت  ٓع اإلاماعؾت البرإلااهُت في الٗالم(، صاع ؤبي ع٢غا١ للُباٖت  ْجُ  .112، م 2014الٗمل البرإلااوي 
ٓػ ؤخمض،  -3 ٓم الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت، ٖضص "البرإلاان اإلاؿغبي: البيُت والىظاةل صعاؾت في الهاهىن البرإلااوي اإلاؿغبي"ب ، اإلاجلت اإلاٛغبُت للٗل

ٓهبر  .114، م 2016 زام، ه
4- Fikri  Abdelkbir, Le parlement Marocain et les finances de l’État, Yacoub El Mansour, Casablanca, Afrique orient 1998, pp. 90-
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 أؾئلت البدث:

ٓاِٖا؟ - ْؤه ْلُت   ما هي اإلاٗاَضاث الض

ٓا٣ٞت ا - ْهٓحٍر الٟغوسخي مؿُغة اإلا ٓعي اإلاٛغبي  ْلُت٠ُ٦ هٓم اإلاكٕغ الضؾخ  ؟لبرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض

ْلُت؟ - ْاإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٓن في ببغام  ٓن ألاؾاؾُ  مً َم الٟاٖل

ْظّ الازخاّل - ْالٟغوؿُت في مجا٫ ؾلُت اإلااؾؿت البرإلااهُت في ا٢غاع ما هي ؤ ْالدكابّ بحن الخجغبت اإلاٛغبُت   ٝ

 اإلاٗاَضاث؟

خماص ٖلى اإلاىهج  ٖٓیت بااٖل ْالٟغيُت مً الىاخیت اإلآي ٓدى ؤلاظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الیت  ُٟيْؾٝٓ هخ الظي  الٓنٟي الْٓ

ْجدلیلِا  ٓهیت  ْال٣اه ٓعیت  ْا٢٘ اإلاماعؾت الٟٗلیت، یٗخمض ٖلى ٢غاءة الىهٓم الضؾخ ت مضٔ ٢ضعتها ٖلى الخُبی٤ في  زم إلاٗٞغ

ٖٓحن ؤْ ؤ٦ثر، اإلاىهج اإلا٣اعن  ْظّ الدكابّ ْالازخالٝ بحن ْاَغجحن ؤْ مٓي ْال٣ُاؽ بحن ؤ ٓم باإلا٣اعهت  ط بالظي َٓ مىهج ٣ً

ٕٓ الضعاؾت مً زال٫ اإلا٣اعهاث التي جٓضر ه٣اٍ الالخ٣ؾ ٓصة في ِؿاٖض َظا اإلاىهج في ِٞم البدض مٓي ٓظ اء ْالازخالٝ اإلا

ْالٟغوؿُت البدض  . ما بحن الخجغبت اإلاٛغبُت 

 زُت البدث:

٤ْٞ الخهمُم الخالي: ْلُت  خماص البرإلااوي للمٗاَضاث الض ٕٓ الٖا ٫ْ مٓي ّؾىدىا

 :  مىاقهت واإلاهاصنت غلى اإلاػاهضاث الضولُتلل ألاهمُت الهاهىهُتاإلاُلب ألاُو

ْلى:  ٓويال٣ٟغة ألا اع ال٣اه ْلُتلمل ؤلَا ّهاص٢ت اإلال٨ُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض

ٓويالشاهُت:  ال٣ٟغة ْلُتلل الخدضًض ال٣اه ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ّم

 لمػاهضاث الضولُت بين الخجغبت اإلاؿغبُت والكغوؿُتل ججلُاث الاغخماص البرإلااوياإلاُلب الشاوي: 

ْلى:  ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضابظغاءاث ال٣ٟغة ألا ْلُت في الخجغبت اإلاٛغبُتاإلا ّث الض

خماصال٣ٟغة الشاهُت:  ٓابِ الٖا ْلُت في الخجغبت الٟغوؿُتلل البرإلااوي ي ّمٗاَضاث الض

 ُ  مىاقهت واإلاهاصنت غلى اإلاػاهضاث الضولُتلل ألاهمُت الهاهىهُت: اإلاُلب ألاو

ْلُت مجها، مً ؤبغػ مجاالث الازخهام اإلام ْلت بالضعظت ٌٗخبر مجا٫ ببغام اإلاٗاَضاث زانت الض ٓخت بما لغثِـ الض ى

 ،ُ٘٢ٓ ْج غ الخاعظُت، بط بن ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بة٢غاع اإلاٗاَضاث مً مٟاْياث،  ٍْْػ ٓمت ممشلت في عثِؿِا  ْلى؛ ؤْ الخ٩ ألا

ْبًضإ، هي مً ازخهام الؿلُت الخىُٟظًت. ل٨ً َظا الخ٨م ٚحر مُل٤، زانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بمؿإلت  ْجهض٤ً، 

ٖٓت مً اإلاٗاَضاث مً َظا الخ٨م مً ٢بُل اإلاٗاَضاث اإلا٩لٟت إلاحزاهُت  الخهض٤ً؛ طل٪ ؤن الضؾاجحر الضًم٣غاَُت حؿدشجي مجم

ٓا٣ٞت البرإلاان ٓهت بم ٕٓ مً اإلاٗاَضاث مَغ ْلت ٖلى َظا الى ٓن مهاص٢ت عثِـ الض ْلت، بط ج٩  .1الض

                                                           
ػُت في صُو اإلاؿغب الػغبيْلض ؾُض ؤب مدمض،  -1 ٓن صعاؾت مهاعهت -الىظُكت الدكَغ ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ الٗام، ظامٗت مدمض ، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤ٦ضا٫، الؿىت الجامُٗت  ٓم ال٣اه  .216 -215، م م 1998الخامـ، ٧لُت الٗل
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ٓظِاث الض ٓع اإلاٛغبي هجضٍ ًخًمً م٣خًُاث ظضًضة تهم الخ ٓاضر ؤن الضؾخ ٓماؾُتْال ا جُب٤ُ للٗال٢اث  - 1بل باٖخباَع

٫ّْ َْىا ٌٗض الٟهل  -2بحن الض ٓظحهاث للؿُاؾاث الخاعظُت،  ْالضًباظت، إلاا جم الخإ٦ُض ٖلُّ مً ج ْطل٪ ٖلى مؿخٔٓ الخهضًغ 

ْاإلااصة  55 ٓع اإلاٛغبي  ْلي ٖلى الهُٗض الضازل 53مً الضؾخ ٓن الض اع اإلاغظعي في جُب٤ُ ال٣اه ٓع الٟغوسخي ؤلَا ي، مً الضؾخ

ٓماسخي، ٦ما ًخم جىُٓم طل٪ ؤًًا في ألاهٓمت الضازلُت  ٫ٓ اإلاخٗل٣ت بؿلُاث البرإلاان الجضًضة في اإلاجا٫ الضبل بياٞت بلى الٟه

ْالٟغوؿُت.  للمجالـ الىُابُت ب٩ل مً الخجغبخحن اإلاٛغبُت 

ٕٓ بلى م٣خًُاث ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل  ٓع الٟغوسخي، ٞةن اإلاٗاَضاث ال 55ْبالغظ ْلُت اإلالؼمت إلاالُت مً الضؾخ ض

ْلت ٓمُت اإلاٗىُت، ؤْ ؾٟغاء اإلاٛغب في الخاعط   3الض بخيؿ٤ُ جام م٘ -التي ًخم بٖضاصَا بحن اإلاٛغب ممشال في الؿلُاث الخ٩

ْْػاعة اإلاالُت ٖىض الا٢خًاء  ٓػاعة الخاعظُت،  ْ  -اإلاهالر اإلاسخهت ب ٖٓت مً الض٫ْ ؤ ْلت ؤْ مجم ْبحن الجِاث اإلاسخهت بض

ْلُت ٢ُٓ٘ الغؾمي،  مىٓمت ص ٓعٍا بالخ ٫ٓ لِا صؾخ ْلى مً ٢بل الؿلُت اإلاس ال باألخٝغ ألا ٢ُٓ٘ ؤ ٍٓت، ًخم ٖغيِا ٖلى الخ ْ ظِ ؤ

ّٔ ٌٍٓ طل٪ بلى ؾلُت ؤزغ ٓ اإلال٪ الظي لّ نالخُت جٟ ٓص َىا َ ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث 4ْاإلا٣ه . في خحن ًب٣ى للبرإلاان ؾلُت اإلا

ْلت  .5التي جغجب ؤزغا مالُا لٟاثضة الض

ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى جل٪ ْجبٗ ٦ْظا ما ؤَمُت اإلا ْلُت؟  ا لظل٪، ؤًً ج٨مً ؤَمُت اإلاهاص٢ت اإلال٨ُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض

 اإلاٗاَضاث التي ًهاص١ ٖلحها اإلال٪؟ 

اع الهاهىويالكهغة ألاولى:   لمهاصنت اإلالٌُت غلى اإلاػاهضاث الضولُتل ؤلَا

ْلُت ؤخض مغاخل  ٢ُٓ٘ ٖلحها، ٌٗخبر الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث الض ْالخ ٓص اإلاٗاَضة،  ببغامِا، ِٞٓ ًلي الخٟاْى ٖلى بى

ْلُت   ْحسجُلِا لضٔ الجِاث اإلاسخهت. ٦ما ؤن الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث الض ْجباص٫ -َْؿب٤ بًضاِٖا  ٢ُٓ٘ ٖلحها  بلى ظاهب الخ

ٓزاث٤ بحن ؤَغاِٞا  ْلت ًٖ التزاماتها باإلاٗاَضة -ال ٓ ؤخض ؤق٩ا٫ حٗبحر الض َ6. 

٫ٓ الاعجباٍ الغؾمي َْٗٝغ الخه ْلت، بإهّ ٢ب ْلُت اإلالؼمت إلاالُت الض ْاإلاٗاَضاث الض ٓاز٤ُ  ض٤ً ؤْ اإلاهاص٢ت ٖلى اإلا

ْ اإلاٗاَضة مً هُا١ الالتزام اإلاٗىٓي بلى هُا١  ٓ ٖملُت ؤؾاؾُت ٖلى اٖخباع ؤجها جى٣ل اإلاُشا١ ؤ َْ ْلت،  باإلاٗاَضة مً َٝغ الض

ٓم اإلا ٓاظب الخُب٤ُ؛ ٞاإلاغاص بمِٟ ٓن ال ْلت ال٣اه ْلُت  -هاص٢ت، ٢ُام الض باإلاكاع٦ت في  -التي ناص٢ذ ٖلى اإلاٗاَضة الض

                                                           
٘ الضْلي ًغاظ٘ في طل٪ ما ًلي:  -1 ٓماؾُت في الدكَغ ْماَُت الضًبل ٓماث خ٫ٓ حٍٗغ٠  ض مً اإلاٗل  للمٍؼ

 - Péjo Philippe, « la diplomatie parlementaire, actrice émergente de communications diplomatiques démocratisées », 

Revues Hermès, Éditions C.N.R.S., n°81, 2018/2, p. 75. Site web: https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2018-2-page-

73.htm.  
2- Péjo Philippe, op.cit., p. 75. 

ٓن مً َٝغ البرإلاان  -3 ٓا٤ٞ ٖلحها ب٣اه حن ألا٫ْ ؤن ً ٓوي في اإلاٛغب في خالت جد٤٣ قَغ ٕٓ مً اإلاٗاَضاث ًهبذ ظؼءا مً الىٓام ال٣اه َظا الى

 ْالشاوي ؤن ًهاص١ ٖلحها اإلال٪.
ٓػٍّغ -4 ٢ُٓ٘ بال٠ُٗ مً َٝغ ال ٓع  وكإث ٢اٖضة الخ ْع الضؾخ ٓعٍا بهض ْج٨غؾذ َظٍ اإلاماعؾت صؾخ ألا٫ْ ٖلى الِٓاثغ اإلال٨ُت مىظ الاؾخ٣ال٫، 

لُت جُب٣ُِا،  1962ألا٫ْ لؿىت  ٓػٍغ ألا٫ْ الظي ًخدمل مؿْا ٢ٓٗت بال٠ُٗ مً لضن ال ٓن م الظي ؤ٦ض ٖلى ؤن الِٓاثغ اإلال٨ُت ًيبغي ؤن ج٩

ٓع. ذ الضؾخ  باؾخصىاء ما اؾدشجي بهٍغ
ٓهخحر ٖبض ؤلا -5  .296لّ، مغظ٘ ؾاب٤، م ٞ
٢ُٓت الازخهاناث الضؾخىعٍت إلبغام اإلاػاهضاث في الضولت الكضعالُت صعاؾت جدلُلُت مهاعهتٖمغ خؿحن ل٣مان،  -6 ً الخ٣ ٓعاث ٍػ ، ميك

 .40، م 2016ْألاصبُت، بحرْث لبىان، الُبٗت ألاْلى 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2018-2-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2018-2-page-73.htm
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ٓصة ؾلٟا 1اإلاٟاْياث التي ؤصث بلى اٖخماصَا. في خحن ٣ًهض باالهًمام ٓظ ْلت باإلهسغاٍ ْالاهٓمام بلى مٗاَضة م ، ٢ُام الض

ٍْا للمهاص٢ت مً خُض2صْن ؤن حكاع٥ في اإلاٟاْياث بكإجها ٓهُت اإلاترجبت. ، خُض ٌٗخبر الاهًمام مؿا  آلازاع ال٣اه

ٗاث اإلا٣اعهت بزخلٟذ في جدضًضَا للؿلُت اإلاسخهت بالخهض٤ً بحن ؤعبٗت اججاَاث: اججاٍ  ْاإلاالخٔ ؤن صؾاجحر الدكَغ

ُٗت  ْاججاٍ ؤهاَِا بالؿلُت الدكَغ ْالٟغوؿُت،  ٓ الكإن باليؿبت للخجغبت اإلاٛغبُت  ْخضٍ ٦ما َ ْلت  ؤؾىض َظٍ اإلاِمت لغثِـ الض

ْزا ْؤزحر اججاٍ جغ٦ِا ٣ِٞ،  ٨ُت،  ْلت ٦ما َٓ الكإن باليؿبت للخجغبت ألامٍغ ْعثِـ الض ُٗت  لض ؤقغ٥ ٞحها الؿلُت الدكَغ

 ْ ْلت ؤ ٓجها جخٗل٤ في بٌٗ ألاخُان بخدضًض مهحر الض ٓعتها ٧ ْزُ للكٗب حٗبحرا ًٖ الضًم٣غاَُت الكٗبُت ؤْ هٓغا ألَمُتها 

ن الٗامت  .3جخهل بةخضٔ الكْا

ٕٓ لىو الٟه ْاإلااصة  554ل ْبالغظ ٓع اإلاٛغبي،  ٢ُٓ٘  53مً الضؾخ ٓع الٟغوسخي، ًخطر الٟغ١ ؤًًا بحن الخ مً الضؾخ

ٓا٣ٞت مبضثُت ٖلحها، ٚحر  ٢ُٓ٘ ٖلى اإلاٗاَضة بمشابت م ٢ُٓ٘ جدب٘ اإلاهاص٢ت، بدُض ٌٗخبر الخ ْاإلاهاص٢ت، ٖلى اٖخباع ؤن ٖملُت الخ

ْبن ٧ان ٌٗ ٓها  ٢ُٓ٘ في خض طاجّ ال ًلؼم الض٫ْ ٢اه ْالىٓغ في الخهض٤ً ٖلحها.ؤن الخ ْلت في ججغبت اإلاٗاَضة مدلُا  ٓاًا الض  بر ًٖ ه

ْع في  ْص ٢ُٓ٘ لّ ؤَمُت  ْْاضر، بط الخ ْص؛ ٞالٟغ١ ظلي  ٫ٓ مغص َْظا ٢ ْالخهض٤ً،   ُ٘٢ٓ ل٨ً ٖاصة ال ًخم الخمُحز بحن الخ

٫ٓ مؿإلت مُٗىت، ل٨ىّ ٌُٗي لالجٟا٢ُت ألا ْالخٗاْن خ ْبعاصة الض٫ْ لالجٟا١  زغ ؤلاظباعي ججاٍ مً ناص١ ٖلحها، بِىما ببغاػ هُت 

ٓهُت ألي اجٟا١ ٓة ال٣اه ٓا٣ٞت ٖلى َظٍ اإلاٗاَضة هي في خض طاتها حٗض ؤلام٩اهُت ال٨ُٟلت بةُٖاء ال٣  .5اإلا

ْلت؛  ٓهُا ًهضع ًٖ ظِت الازخهام في الض ْبن ٧ان ٧ل مجهما بظغاءا ٢اه بُض ؤهّ ٢ض ًسخل٠ الخهض٤ً ًٖ ؤلانضاع، 

ْحهضٝ  ٞالخهض٤ً بظغاء ًشبذ ٓ بظغاء ًلي الخهض٤ً  ٢ٓٗت ٖلى اإلاٗاَضة، ؤما ؤلانضاع ِٞ ْلت ججاٍ الض٫ْ ألازٔغ اإلا التزام الض

ْجخم٨ً  ْؤٞغاصَا،  ْلت  ْطل٪ لخخ٣ُض بها ؾلُاث الض ْلُت التي جم الخهض٤ً ٖلحها،  ٓن ٖلى اإلاٗاَضة الض بلى بيٟاء نٟت ال٣اه

ٓاظِت التزامِا اإلاترجب ٖلى الخهض٤ً. ْلت مً م  الض

ٓن ازخهام اإلاهاص٢ت ٖلى ًٞ ْلت، في ٧ ْلُت مً َٝغ عثِـ الض ال ًٖ طل٪، جبرػ ؤَمُت اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث الض

ٓص بلى ِٖض  َْٓ ؤؾلٓب ٌٗ ْلت ؤْ اإلال٪،  ْظّ الخهٓم عثِـ الض ْٖلى  اإلاٗاَضاث ٌٗض ؤمغا جىٟغص بّ الؿلُت الخىُٟظًت، 

ٓع في ألاػمىت اإلاٗا ْٖاص بلى الِٓ ٓم ٖلى ؤؾاؽ جغظُذ الؿلُت اإلال٨ُت اإلاُل٣ت،  ٓعٍت التي ج٣ نغة في ْل ألاهٓمت الض٦خاج

ْالؿُاسخي ٓوي   .6الخىُٟظًت ٖلى الهُٗضًً ال٣اه

                                                           
ْج -1 ٓا٤ٞ  ْج ْلت اإلاخٟاْيت ٣ًهض باالهًمام بلى مٗاَضة ؤلاظغاء الظي ًمٓظبّ ج٣بل  ْلُت، لم ج٨ً مً الض ا في مٗاَضة ص ْلت ما ؤن جهبذ َٞغ ٣غ ص

ْبٖضاصَا.  بكإجها ؤي الض٫ْ التي ؤؾِمذ في نُاٚت 
ٓن،  -2 ت الػامت، وناهىن اإلاػاهضاث واإلاىظماث الضولُتاإلاىان مإم ْالبرمجُاث مهغمباصب الهاهىن الضولي الػام: الىظٍغ  ،، صاع قخاث لليكغ 

 .71، م 2010الؿىت 
ٓٞت، الٗضص "الغنابت غلى صؾخىعٍت اإلاػاهضاث الضولُت صعاؾت مهاعهت في الضؾاجير الػغبُت"ؤلك٨غي ٖلي ًٓؾ٠،  -3 ، 7، مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩

 .22، م 2008الؿىت 
ٍْهاص١ ٖلحها. 55خؿب ال٣ٟغة ألاْلى مً الٟهل  -4 ٢ٓ٘ ٖلى اإلاٗاَضاث  ٓع ٞةن اإلال٪ ً  مً الضؾخ
٢ٓضًضة ؤخالم،  -5 ت الػامتاب ٓن الٗام، ظامٗت ؾُضي لغنابت غلى الخضزالث الانخهاصًت لألشخام اإلاػىٍى ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ ، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ٞاؽ، الؿىت الجامُٗت  ٓم ال٣اه  .136م  ،2016-2015مدمض بً ٖبض هللا، ٧لُت الٗل
 .43ٖمغ خؿحن ل٣مان، مغظ٘ ؾاب٤، م  -6
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ٗاث اإلا٣اعهت ْلُت، ٞةن مسخل٠ الدكَغ ْلت نالخُاث  1ْهٓغا ألَمُت اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٓلذ لغثِـ الض ٢ض ز

ٓ الخا٫ باليؿبت للخجّغ ا، ٦ظل٪ ؤًًا جضبحر الكإن الخاعجي، ٦ما َ ال مجا٫ لظ٦َغ ْالتي ؾب٤ لىا الخضًض ٖجها  بت الٟغوؿُت 

ت، خُض اج٣ٟذ ظل الضؾاجحر اإلاخٗا٢بت ٖلى ج٨َغـ َظا اإلابضؤ  .2باليؿبت للخجغبت الجؼاثٍغ

ٓجهم ْطل٪ ل٩ ْلُت،  ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٓم بّ ؤًٖاء البرإلاان ؤزىاء اإلا ْع الظي ٣ً تراٝ بالض  ْجبٗا لظل٪، ًجب الٖا

ْمضٔ بم٩اهُت جُب٣ُّ مً ٖضمّ ٖلى  ُٖٓت للمك٨الث التي جُغح ٖلى اإلاؿخٔٓ الخاعجي  ٓاهب اإلآي ْبإلااما بالج ؤ٦ثر صعاًت 

 اإلاؿخٔٓ اإلادلي.

ٓن ب٣ضعة الـخإزحر ٖلى مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع اإلاٗىُت بغؾم الؿُاؾت الخاعظُت،  البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ؤًٖاء البرإلاان ًخمخٗ

ٓ الخإزحر الظي ٣ْٞا إلاا ًخمخ٘ بّ البرإلاان في الض٫ْ اإلاسخلٟت مً ؾلُاث ُٞما ًخٗل٤ بة٢غاع اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث  َْ ًخٟاْث 

ْ ب٢غاع الؿُاؾت الٗامت للض٫ْ، بما ٞحها الؿُاؾت الخاعظُت ْلُت ؤ  .3الض

 مىاقهت البرإلااهُت غلى اإلاػاهضاث الضولُتلل الخدضًض الهاهىويالكهغة الشاهُت: 

ٓاٞ ٖٓا لًمان مكاع٦ت البرإلاان في حٗخبر اإلا ٓعٍت ألا٦ثر قُ ْلُت بخضٔ الخ٣ىُاث الضؾخ ٣ت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض

ْلت، مما ًدخم بقغا٥ الكٗب في  ما٫ البالٛت ألاَمُت باليؿبت ألًت ص الؿُاؾت الخاعظُت؛ ٞةبغام اإلاٗاَضاث ٌٗخبر مً ألٖا

ْ بياٞت ؤٖباء ظضًضة مغا٢بتها مً زال٫ ممشلُّ جُب٣ُا للمباصت الضًم٣غا ْلت ؤ َُت التي ج٣طخي بإن ٧ل ما مً قإهّ بلؼام الض

ٓن  ٓعٍت ٖلى ال٣اه ْلُت آزاع ٞ ُٗت، ألهّ ٢ض ًترجب ًٖ َظٍ الالتزاماث الض ٓا٣ٞت الؿلُت الدكَغ ٖلى مالُتها ًجب ؤن ًسً٘ إلا

ً مؿخ٣بل ألاظُا٫ ال٣اصمت.  4الضازلي، ْفي بٌٗ الخاالث آزاع ٢ض جَغ

ٓن اإلاٗاَضاث ْما مً ق٪ في ؤ ْلت، جسً٘ ألخ٩ام ٢اه ْلُت بما ٞحها جل٪ اإلالؼمت إلاالُت الض ن ٖملُت ببغام ؤًت مٗاَضة ص

ْلى لؿىت  ْزاث٤ 1986، زم اجٟا٢ُت ُِٞىا الشاهُت لؿىت 1969الظي جم ب٢غاٍع باجٟا٢ُت ُِٞىا ألا ؛ طل٪ ؤهّ زال٫ مغخلت جباص٫ 

غاٝ، ًخم بعؾا٫ هو اإلا ْبًضاِٖا بحن ألَا ٓمت، الخهض٤ً  ٢ٓ٘ ٖلحها مً ٢بل الجِت اإلاسخهت بلى ألاماهت الٗامت للخ٩ ٗاَضة اإلا

ٓاء حٗل٤ ألامغ بة٢غاع التزاماث  ْلت، ؾ ْٞدو اإلا٣خًُاث التي جغجب ج٩ال٠ُ جلؼم مالُت الض ٓم َظٍ ألازحرة بضعاؾتها  خُض ج٣

ْ الالتزام بال٣ُام ببٌٗ ؤلاظ ْلت اإلاٛغبُت؛ ؤ ْ التي مالُت مباقغة ًيبغي ؤن جضِٞٗا الض ْ الخضابحر طاث الهبٛت اإلاالُت؛ ؤ غاءاث؛ ؤ

ا مً ؤلاظغاءاث التي ج٨دسخي َابٗا مالُا  ٕ مٗحن...ؤْ ٚحَر ْلت في مكْغ لِا آزاع مالُت ؤْ ؤلا٢غاع اإلاباقغ بمؿاَمت مالُت للض

ْ ٚحر مباقغ  .5مباقغا ؤ

                                                           
ْلت الؿلُاث التي ج٨ٟل لّ ْي٘ الؿُاؾت الخاعظُت ل٣ض ؤظمٗ -1 ٓعٍت ؤْ عثِـ الض ٗاث اإلا٣اعهت ٖلى مىذ عثِـ الجمِ ذ ؤٚلب صؾاجحر الدكَغ

ْبجها ٓزحن ١ٓٞ الٗاصة بلى الخاعط  ْاإلابٗ ٓعٍت  ْمً َظٍ الؿلُاث جل٪ اإلاخٗل٣ت باهٟغاصٍ بخُٗحن ؾٟغاء الجمِ ْجىُٟظَا.  ْجٓظحهِا  ْلت  ء مِامِم. للض

ْعا١ بجهاء مِامِم.ْبدؿلُم  ْؤ ٓماؾُحن ألاظاهب  ْعا١ اٖخماص اإلامشلحن الضبل  ؤ
ػُت والخىكُظًت في مجاُ الػالناث الخاعحُت"الخحر ٢صخي،  -2 ٓم الاظخماُٖت، الٗضص "الػالنت بين الؿلُخين الدكَغ ، صٌؿمبر 19، مجلت الٗل

 .11، م 2014
ع ؤخمض،  -3  .9-8، م م 2011، ٞبراًغ 1، مجلت آٞا١ بغإلااهُت ٖغبُت، الٗضص لضولي"" الضبلىماؾُت البرإلااهُت والاجهاُ اٞخخي ؾْغ
م،  -4 عي ْالاظتهاص ال٣ًاجي، الٗضص  "الضؾخىع الجضًض للمملٌت اإلاؿغبُت قغح وجدلُل"،لخغف ٦ٍغ ، الُبٗت الشاهُت 6ؾلؿلت الٗمل الدكَغ

ْمى٣دت، الؿىت  ضة   .75، م 2016مٍؼ
ٓهخحر ٖبض ؤلالّ، مغظ٘ ؾاب٤، م  -5 ٞ296. 
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ْلت حؿخمض ؾلُته ْلُت اإلالؼمت إلاالُت الض ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٓا٣ٞت بُض ؤن اإلا ا مً ممشلي ألامت مباقغة؛ طل٪ ؤن اإلا

ْلت،  ْلُت جلؼم مالُت الض ٓح مً َٝغ اإلااؾؿت البرإلااهُت للبضء في اإلاهاص٢ت ٖلى ؤًت مٗاَضة ص ٓوي اإلامى هي الترزُو ال٣اه

ٓا٣ٞت ٖلى اإلا1ْٗجترظم َبُٗت جضزل البرإلاان ٫ْ جمىذ للبرإلاان ؾلُت اإلا ْلُت ، بط ٨ًمً اإلابضؤ ألاؾاسخي في ؤن ظل الض اَضاث الض

 بض٫ اإلاهاص٢ت ٖلحها.

ا  ٓم بٗغى جل٪ اإلاٗاَضاث ٖلى مؿُغة اإلاهاص٢ت اهُال٢ا مً آزاَع ٓمت ج٣ ْمما ال ق٪ ُّٞ، ٞةن ألاماهت الٗامت للخ٩

ٓع؛ بط ٖلى يٓء َظٍ  ْمً الخ٩ال٠ُ التي جترجب ٖجها التزاماث مالُت، ٦ما جىٓغ بلى مضٔ جُاب٤ اإلاٗاَضة م٘ الضؾخ اإلاالُت 

ْلت مباقغة ٖلى مؿُغة اإلاهاص٢ت اإلال٨ُت. في خحن ًخم بٖضاص الضعاؾ ْلُت التي ال ج٩ل٠ مالُت الض ت ًخم ٖغى اإلاٗاَضاث الض

ْحٗغى َظٍ ألازحرة ٖلى  ْلت،  ْلُت ألازٔغ اإلا٩لٟت إلاالُت الض ٓا٣ٞت مً خُض اإلابضؤ ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٓاهحن للم ٢ ٘ مكاَع

ٓمت جمُِضا لٗغيِا ٖلى اإلاجلـ ا ٓا٣ٞت ٖلحهامجلـ الخ٩ ٓػاعي ٢بل بخالتها ٖلى البرإلاان للم  .2ل

ٓعي نالخُاث ع٢ابُت مدضصة ججاٍ اإلاٗاَضاث  ْالضؾخ ْلي  ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٓظب ٢ ُٗت بم ال ْٚغ ؤن للؿلُت الدكَغ

ٓ الّا َْ ْ جدٟٔ،  يت ٖلحها صْن ه٣اف ٞٗلي ؤ ٓا٤ٞ ٖلحها بالهُٛت اإلاْٗغ يت ٖلحها للمهاص٢ت ٖلحها؛ ٞهي بما ؤن ج خخما٫ اإلاْٗغ

ٓن لِظٍ ألازحرة ؾٔٓ  ُٗت، بدُض ال ٩ً لب في بلضان الض٫ْ الٗغبُت بٟٗل َُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكَغ ألٚا

ْلي، بط هاصعا ما جًم  ْالخبرة في اإلاجا٫ الض ٓا٣ٞت الك٩لُت بٟٗل ٖضم الخسهو  ْ ٢ض جإحي  اإلا ْلى؛ ؤ ٓا٣ٞت ٖلى ما ؤبغمخّ ألا اإلا

ْ البرإلااهاث الٗغبُت ؤٖ ْبن يمذ مشل َظٍ ال٨ٟاءاث ٚالبا ما حؿدبٗض ل٩ي ال حك٩ل ٖاث٣ا ؤ ٓن في َظا اإلاجا٫،  ًاء مخسهه

 .3ع٢ُبا ٞٗلُا ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت

٫ٓ للماؾؿت  ْظضها ؤن ألاهٓمت الضازلُت إلاجلسخي البرإلاان الٟغوسخي جس ٗاث اإلا٣اعهت،  ْالدكَغ ْٖلى يٓء الضعاؾاث 

ُٗت ازخهانا مِما، خُض جد للبرإلاان نالخُت ٞخذ  2009مً الىٓام الضازلي للجمُٗت الَٓىُت لؿىت  103ُذ اإلااصة الدكَغ

ٓهُا ٖلى َظٍ  ٓعي لم ًغجب ؤزغا ٢اه يت ٖلحها. بال ؤن اإلاكٕغ الضؾخ ْلُت اإلاْٗغ ْاإلاٗاَضاث الض ٫ٓ الاجٟا٢ُاث  مىا٢كت خ

 . 4اإلاىا٢كت

ٓعٍت الظي ًخٟاْى في بَاع الازخ ٦5ما محزث مسخل٠ الضؾاجحر الٟغوؿُت اإلاخٗا٢بت ٓماؾُت بحن عثِـ الجمِ هاناث الضبل

ٓع  ْلُت؛ ٞباليؿبت لضؾخ ٓا٣ٞخّ ٖلى اإلاٗاَضاث الض ْبحن البرإلاان الظي ٌُٗي م ٍْهاص١ ٖلى اإلاٗاَضاث،  لم  1946ًخٟاْى 

ْ الازخهام البرإلااوي في مجا٫ اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث، ٦ما ؤن هو اإلااصة  ما ٚحر مؿخ٣ُم م٣اعهت ب 27ًٓضر الترزُو ؤ

ٓع  اع1958ظاء في صؾخ ٓاهب الجضًضة في َظا ؤلَا ٓعي بٌٗ الج  6، خُض جبجى اإلاكٕغ الضؾخ

 لمػاهضاث الضولُت بين الخجغبت اإلاؿغبُت والكغوؿُتل ججلُاث الاغخماص البرإلااوياإلاُلب الشاوي: 

                                                           
ٓهیت الغنابت اإلاالیت للبرإلاان اإلاؿغبيمٗمغي مهُٟى،  -1 ٓم ال٣اه ٓن الٗام، ظامٗت مدمض ألا٫ْ، ٧لیت الٗل ٓعاٍ في ال٣اه خت لىیل الض٦خ ، ؤَْغ

 .170، م 2006-2007ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْظضة، الؿىت الجامُٗت 
ٓهخحر ٖبض ؤلالّ، مغظ٘ ؾاب٤، م  -2 ٞ297. 
 .26ؾاب٤، م  ؤلك٨غي ًٓؾ٠، مغظ٘ -3
 .11الخحر ال٣صخي، مغظ٘ ؾاب٤، م  -4
ٓعي ٫  8اإلااصة  -5 ٓ  16مً الخٗضًل الضؾخ ٓلُ ْاإلااصة 1875ً ٓع  27،  ٓبغ  27مً صؾخ ْاإلااصة 1946ؤ٦خ ٓع  53،   .1958مً صؾخ

6- Maus  Didier, « Le cadre institutionnel de la diplomatie parlementaire », Revue d„Histoire Politique, n°17, 2012/1, Éditions 

l„harmattan, p. 18. Site web: https://www.cairn.info/revue-parlements1-2012-1-page-14.htm. 

https://www.cairn.info/revue-parlements1-2012-1-page-14.htm


 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
192 

ٓا٣ٞت ٖ ٓ اإلاسخو في مجا٫ اإلا ْلُت، بن اإلابضؤ اإلاؿخ٣غ ٖلُّ في ظل الض٫ْ ًخمشل في ؤن البرإلاان َ لى بٌٗ اإلاٗاَضاث الض

٫ٓ اإلاٗاَضاث خحز الخىُٟظ مُٗاعا  عي في مجا٫ بظغاءاث صز ْالجِاػ الدكَغ ْع ٧ل مً الجِاػ الخىُٟظي  ْص ْػن  ٍْم٨ً اٖخباع 

ٓطظُت ألاهٓمت  . 1صالا ٖلى هم

ْلت ؾلُتها مً ممشلي ألامت مباقغة ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث اإلالؼمت إلاالُت الض ؛ ٞهي الىدُجت الخخمُت ْجبٗا لظل٪، حؿخمض اإلا

ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي جغجب 2ْاإلاى٣ُُت إلاماعؾت الؿلُت اإلاالُت التي جخجلى في مىذ الترزُو ، ٞما هي بظغاءاث اإلا

ٓاهب الدكابّ ْالازخالٝ بحن الخجغبخحن في َظا  ْما هي ؤَم ظ ْالخجغبت الٟغوؿُت؟  التزاماث مالُت ب٩ل مً الخجغبت اإلاٛغبُت 

 الجاهب؟

ؼ اإلاؿغبيئحغاءاث الكهغة ألاولى:   اإلاىاقهت البرإلااهُت غلى اإلاػاهضاث الضولُت في الدكَغ

ٓن ٣ًطخي  ْلت جخسظ مً الىاخُت الٗملُت ق٩ل ٢اه ْلُت اإلالؼمت إلاالُت الض ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث الض بن اإلا

ّٓ ٓن ًسخل٠ ًٖ ال٣ ٓا٣ٞت ٖلى مبضؤ اإلاهاص٢ت. ل٨ً َظا ال٣اه ٦ْظل٪ اإلاىا٢كت؛ باإلا ٓن  ْاإلاًم اهحن ألازٔغ مً خُض الك٩ل 

 ٘ ْلُت ال جدُض ًٖ هٟـ اإلاؿُغة اإلاخبٗت ٖىض بٖضاص مكاَع ٓا٣ٞت البرإلااهُت مً خُض اإلابضؤ ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٞمؿُغة اإلا

ٓاهحن الٗاصًت ٓاص3ال٣ ًاء البرإلاان الخضزل لخٗضًل اإلا ٓن مجها  ، باؾخصىاء مماعؾت خ٤ الخٗضًل، بدُض ال ًد٤ أٖل التي جخ٩

ْ ببضاء جدٟٓاث بكإجها يت ٖلحهم، ؤ  .4اإلاٗاَضة اإلاْٗغ

ٓػاعّي ْلُت ٖلى اإلاجلـ ال ٓمي، 5ٞبٗض ٖغى َظا الهى٠ مً اإلاٗاَضاث الض ٓن  6ْاإلاجلـ الخ٩ ٕ ال٣اه ًخم بًضإ مكْغ

ٓاب باألؾب٣ُت جُب٣ُا للٟهل  ٓا٣ٞت مً خُض اإلابضؤ لضٔ م٨خب مجلـ الى ٓن ال٣اضخي باإلا ّٓ 78ال٣اه ع في ٣ٞغجّ مً الضؾخ

ْالتي جىو ٖلى ما ًلي   ؼ الهىاهين باألؾبهُت لضي مٌخب مجلـ الىىاب".الشاهُت   "جىيؼ مكاَع

٢ُٓ٘ مً ٢بل  ٓمت بٖضاصَا، زم ٖغيِا ٖلى الخ ٓلى مهالر ألاماهت الٗامت للخ٩ ٓن ؤلاًضإ في ق٩ل عؾالت ٖاصًت جخ ٩ٍْ

ٓمت ٢بل بخالتها ٖلى اإلاجلـ اإلاٗجي باألمغ.  عثِـ الخ٩

ْص ما جىو ٖلُّ ال٣ٟغجان الشاهُت  ًٞاّل ْلُت في خض ْصعاؾت اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض ًٖ طل٪، جىدهغ مىا٢كت 

٦ْظا ما ج٣طخي بّ ؤخ٩ام اإلااصة  55ْالشالشت مً الٟهل  ٓع،  ْباؾخصىاء  228مً الضؾخ ٓاب.  مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ٓعٍت ؤزٔغ جىٓم  55الٟهل  ٓع ال هجض جضابحر صؾخ ْلت.مً الضؾخ ٓا٣ٞت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث اإلالؼمت إلاالُت الض  بظغاءاث اإلا

ٓمي ْقامل،  ٓن اإلاالُت لم ٌكغ بلى الترزُو البرإلااوي بسهٓم اإلاٗاَضاث بال بك٩ل ٖم ٓن الخىُٓمي ل٣اه بُض ؤن ال٣اه

ٍام مػاهضاث الخجاعة " ًمًٌ أن جلؼم الخىاػن اإلاالي للؿىىاث اإلاالُت الالخهت أخٖلى ؤهّ  7ٖىضما هو في اإلااصة 

ٍالُل جلؼم مالُت الضولت..." "حكخمل الحؿاباث مىّ بلى ؤهّ  27ْحكحر اإلااصة والاجكانُاث أو الاجكاناث التي جترجب غليها ج

                                                           
ٓع الضًً،  -1 ٓم ؤلاوؿاهُت، ٖضصت طاث الُابؼ اإلاالي""اإلاىاقهت البرإلااهُت غلى اإلاػاهضاث الضولُعصاص ه  .470، م 2016، صٌؿمبر 46 ، مجلت الٗل
 .     170مٗمغي مهُٟى، مغظ٘ ؾاب٤، م  -2
سخي،  -3 الي َكام بصَع ْط مً الضؾخىع اإلاؿغبي" 31"اإلاػاهضاث الضولُت: نغاءة في الكهل م ْالخىمُت، ٖضص مؼص ، اإلاجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة اإلادلُت 

 .96، م 2006ت ، الؿى66-67
4- Maus Didier, op.cit., p. 18.  

ٓع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت لؿىت  49الٟهل  -5  .2011مً صؾخ
ٓع. 92البىض الٗاقغ مً الٟهل  -6  مً هٟـ الضؾخ
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ىت غلى خؿاباث الاهسغاٍ في الهُئاث الضولُت..." ْمجلـ الخهىنُت للخٍؼ ٓاب  . ٦ما ؤن الىٓامحن الضازلُحن إلاجلـ الى

ً ٢ض ؤخ ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث بلى م٣خًُاث الٟهل اإلاؿدكاٍع ّٓع 55اال بسهٓم اإلا  .1مً الضؾخ

ٍٓذ  ْالتي ٚالبا ما جيخهي بالخه ٓن، ٞةجها بالخالي جسً٘ للمىا٢كت صازل اللجان  ْباٖخباع ؤن اإلاٗاَضاث ج٨دسخي َاب٘ ٢اه

ْمً ظِت ؤزٔغ  ْاٖخماصَا صازل الجلؿت الٗامت بٗض مىا٢كتها هي ألازٔغ صازلِا.  ٤ْٞ مؿُغة عجِبت ٖلحها  ججغي اإلاىا٢كت 

ٓا٣ٞت ٕٓ ألظل الترزُو البرإلااوي باإلا ٓن اإلآي ٕ ال٣اه  .٦2ُٟما ٧اهذ َبُٗت مكْغ

ْلُت ًخدضص ؤًًا في البٗض الغ٢ابي،  ُٗت في مجا٫ اإلاٗاَضاث الض ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ازخهام الؿلُت الدكَغ

ٓاء ٖلى مؿخٔٓ اللجىت الضاثمت ْطل٪ مً زال٫ جدٍغ٪ آلالُاث الغ٢ابُت التي جمل٨ِا  اإلااؾؿت البرإلااهُت في َظا اإلاجا٫، ؾ

ْالخٗاْن( ؤْ ٖلى مؿخٔٓ اللجان البرإلااهُت لخ٣صخي  ن الخاعظُت  ْػٍغ الكْا ٓع  اإلاٗىُت )الجلؿاث التي ًم٨ً ٣ٖضَا بدً

ٓمت 3الخ٣اث٤ ٓظِت لغثِـ الخ٩ ت اإلا ْ ٖلى مؿخٔٓ الجلؿاث الٗامت )ألاؾئلت الكُِٟت الكٍِغ ُٖٓت ؛ ؤ ْألاؾئلت الكُِٟت ألاؾب

ْالخٗاْن( ن الخاعظُت  ٓػٍغ الكْا ٓظِت ل  .4اإلا

ٓاب  ُت ؤن ًدؿً الى ٖٓحها ؤصاة ٞٗالت لخدب٘ الؿُاؾت الخاعظُت للممل٨ت، قٍغ ْفي هٟـ الؿُا١، حٗض ألاؾئلت بى

ٓمت بك٩ل ْاؾخٛاللِا، خُض بجها جم٨ً اإلااؾؿت البرإلااهُت مً مؿاءلت الخ٩ ن جُٟٗلِا  غ الخاعظُت  ْاإلاؿدكاْع ٍْْػ ٖام، 

 ْ ٓاء حٗل٤ ألامغ بالدؿُحر اإلاالي ؤ ْػاعجّ ؾ ًْٖ ٧ل ما حهم  ْلي،  بك٩ل زام ًٖ ٧ل ما ًخٗل٤ بٗال٢ت البالص بمدُُِا الض

 .5ؤلاصاعّي

ْمً زم، ٞةطا ٧اهذ ؤٚلبُت الضؾاجحر اإلاٛغبُت اإلاخٗا٢بت، ٢ض مىدذ للبرإلاان بم٩اهُت الخهض٤ً ؤْ ؤلاطن بالخهض٤ً ٖلى 

ٓع اإلاٛغبي، هجضٍ بٌٗ اإلا ْلُت، ٞةن مماعؾت َظا الازخهام ًسخل٠ مً هٓام ؾُاسخي آلزغ؛ ٞباليؿبت للضؾخ ٗاَضاث الض

ْلُت، ل٨ىّ خهغ َظٍ ؤلام٩اهُت في اإلاٗاَضاث  ٓا٣ٞت مً خُض اإلابضؤ ٖلى اإلاٗاَضاث الض ًمىذ إلاجلسخي البرإلاان بم٩اهُت اإلا

ْبٌٗ اإلاٗاَضاث ال ْلت  ْلُت اإلالؼمت إلاالُت الض ٓعي مً الخجغبت الٟغوؿُت الض َْظا ما ا٢خبؿّ اإلاكٕغ الضؾخ  ، ْلُت ألازٔغ ض

ٓالُت. بل ألا٦ثر مً طل٪ ٣ٞض جم ج٣ُُض ؾلُاث اإلااؾؿت البرإلااهُت لل٣ُام  ْالتي ؾٝٓ هخُغ١ لِا بخٟهُل في ال٣ٟغة اإلا

                                                           
ٓاب لؿىت  164اإلااصة  -1  .2013مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

2-Hassan Ouazzani Chahd, «l’article 31 de la constitution de 1972 et le droit des traités», Revue Marocaine de Droit et 

d„économie de Développement, n„1-1982, p 95. 
3- ّٓ ًاء البرإلاان اؾخٛاللِا مً ؤظل مغا٢بت الؿُاؾت الخ٩ ْ لجان ج٣صخي الخ٣اث٤ ؤصاة ؤزٔغ ًم٨ً أٖل مُت حٗخبر الغ٢ابت مً زال٫ لجان اإلاغا٢بت ؤ

ْالؿُاؾت ا لُتها، ٞهي بخضٔ ؤ٦ثر آلالُاث ٞٗالُت في مجا٫ مغا٢بت ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت بك٩ل ٖام  لخاعظُت بك٩ل زام مً ٚحر بزاعة مؿْا

ٓماث اهٓغ: ؤمحن ع٧لمت:  ض مً اإلاٗل ٓاجها. إلاٍؼ ْؤٖ "الضبلىماؾُت البرإلااهُت في اإلاؿغب بين عهان الخدضًث وغىاةو الخكػُل"، ْالخد٤ُ٣ م٘ ؤظِؼتها 

ْط مجلت مؿال٪ ال ْالؿُاؾت ْالا٢خهاص، ٖضص مؼص  .122، م 2014، الؿىت 26-٨ٟ25غ 
ٓػ ؤخمض،  -4  .153مغظ٘ ؾاب٤، م "البرإلاان اإلاؿغبي: البيُت والىظاةل صعاؾت في الهاهىن البرإلااوي اإلاؿغبي"، ب
 .122ع٧لمت ؤمحن، مغظ٘ ؾاب٤، م  -5
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ْلُت ٨ُت التي مىذ1بالخٗضًالث ؤزىاء مىا٢كت مًامحن الاجٟا٢ُاث الض ٩ي لؿىت  ؛ ٨ٖـ الخجغبت ألامٍغ ٓع ألامٍغ  1787ٞحها الضؾخ

ا ْلُت ٦كٍغ إل٢غاَع ٓص اإلاٗاَضاث الض ٓر ؾلُت بصزا٫ بٌٗ الخٗضًالث ٖلى بى  .2إلاجلـ الكُ

ٓاب  ٓن مجلـ الى ْلُت في ٧ ٓعي للبرإلاان في مجا٫ ب٢غاع اإلاٗاَضاث الض ْصًت الترزُو الضؾخ ْٖلى ٚغاع طل٪، جخطر مدض

٢ٓٗان اإلاٗاَضاث  ً ال ً ْلُت التي جلؼم ْمجلـ اإلاؿدكاٍع ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ال ًهاص٢ان ٖلحها، بل ٨ًخُٟان باإلا ْلُت  الض

ْلُت صازل اإلاجالـ الىُابُت طاث ؤبٗاص ؾُاؾُت، خُض ًِٓغ  ْلت بخ٩ال٠ُ مُٗىت، بط حٗض مىا٢كت اإلاٗاَضاث الض مالُت الض

ْحؿخإزغ ؤًٖاء البرإلاان ٧اإلاضاٞٗحن ًٖ ال٣ًاًا التي تهم الكٗب زانت بطا ٧اهذ ج ٓع التي جمـ  ل٪ اإلاٗاَضاث مً ألام

 . 3باَخمامّ

ٖٓت مً اإلاؿخجضاث ْؤلانالخاث طاث ٢ُمت  ٓعي في الخجغبت اإلاٛغبُت، ٖمض بلى ههج مجم ال زالٝ في ؤن اإلاكٕغ الضؾخ

ن الخاعظُت. بال ؤهّ م٘ طل٪ ه جضٍ ْي٘ مًاٞت في مُضان جضبحر الكإن البرإلااوي، خُض ْؾ٘ مً ؾلُاث البرإلاان في الكْا

ْلُت  ت باإلاٗاَضاث الض ٓا٣ٞت البرإلاان –الثدت خهٍغ ٓ اقتٍر اإلاهاص٢ت ٖلحها بم ْل مما ٌؿمذ باؾخمغاع خغمان َظا ألازحر  -ختى 

ْلُت طاث الُاب٘ الؿُاسخي  ، زانت اإلاٗاَضاث الض ْلُت طاث ألاَمُت ال٣هٔٓ ٓن لّ عؤي في ٖضص مً اإلاٗاَضاث الض مً ؤن ٩ً

َْظا ما هجضٍ في ت للمٗاَضاث  ْالٗؿ٨غي.  ْعٍ بخدضًض الثدت خهٍغ ٓع الٟغوسخي بض الخجغبت الٟغوؿُت، خُض ٢ام الضؾخ

ّٓن ٓا٣ٞت ٖلحها ب٣اه ْلُت التي ًسخو البرإلاان باإلا  .4الض

 اإلاىاقهت البرإلااهُت غلى اإلاػاهضاث الضولُت في الخجغبت الكغوؿُتيىابِ الكهغة الشاهُت: 

ُٗت في ؾاثغ الض٫ْ اإلاٗ ْلُت حٗخبر اإلااؾؿت الدكَغ ْاإلاٗاَضاث الض ٓا٣ٞت ٖلى الاجٟا٢ُاث  ْاإلا ٓاهحن  انغة، ظِاػا لؿً ال٣

ْع عاثض في الخإزحر  ٩ي بض ٓوٛغؽ ألامٍغ ٨ُت التي ًًُل٘ ٞحها ال٩ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبطا ما اؾخصىِىا خالت ال ٢ٓٗت بحن الض٫ْ؛  اإلا

٨ُت، ٞةن ظل البرإلااهاث اإلاٗانّغ ْع الؿلُت ْعؾم مٗالم الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ ْع ج٨مُلي لض ة ًب٣ى جضزلِا مجغص ص

ْالٟغوؿُت، اللِم ُٞما 5الخىُٟظًت ْظّ للكبّ بحن الخجغبت اإلاٛغبُت  َْىا جِٓغ ٖضة ؤ ْاإلاٛغب،  ٓ الخا٫ باليؿبت لٟغوؿا  ، ٦ما َ

ٓاهب ٦ما ؾىبُىّ.  ُٞما ًخٗل٤ ببٌٗ الج

ٓع الٟغوسخي لٗام  ٓظب الخٗضًل  1958ٞال ظغم ؤن الضؾخ ْاإلاخمم بم ٓعي الجضًض لؿىت اإلاٗض٫  ًا٦ض في  2008الضؾخ

ت واإلاػاهضاث أو الاجكانُاث اإلاخػلهت بالخىظُم الضولي والتي جلؼم ٖلى ؤن  53اإلااصة  "مػاهضاث الؿالم واإلاػاهضاث الخجاٍع

ػُت أو جخػلو بدالت ألاشخام أو جخًمً جىاػال أو جباصال أو ئياقت  مالُت الضولت أو حػضُ مهخًُاث طاث َبُػت حكَغ

ٓا٣ٞت ٧ل مً الجمُٗت الَٓىُت 6ؤلانلُم، ال ًمًٌ الخهضًو غليها أو نبىلها ئال بهاهىن" جسو َْظا ٌٗجي ؤجها ال جخم بال بم  ،

                                                           
ٓاب ٖلى ؤهّ اّل 228ههذ اإلااصة   -1 ٓػ ج٣ضًم ؤي حٗضًل  مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ال ًج ْلُت  ْ الاجٟا٢ُت الض ٓاص اإلاٗاَضة ؤ ًهٓث ٖلى م

 بكإجهما. 
ْ مً اإلام٨ً  -2 ٓا٣ٞخّ ٖلى مٗاَضة ما، ؤ ْبم ْلُت ٞال ًمغع ٢غاعا بالغؤي  ٓا٣ٞخّ ٖلى اإلاٗاَضاث الض ٩ي ؤن ًذجب م ٓر ألامٍغ ٓػ إلاجلـ الكُ ؤن ًج

ْ ح ْ جدٟٓاث ؤ َت بٗضة جٟؿحراث ؤ ٓا٣ٞت مكْغ  ُٛحراث ًخٗحن ٖلى الغثِـ ؤن ٣ًبلِا ختى ًم٨ىّ ؤن ٌكٕغ في الخهض٤ً ٖلحها.ًمىذ م
 .172مٗمغي مهُٟى، مغظ٘ ؾاب٤، م -3
ؼ ،  -4 ٓعاث الُِإة الٟلؿُُيُت " الغنابت البرإلااهُت غلى اإلاػاهضاث التي جبرمها الؿلُت الخىكُظًت"٧اًض ٍٖؼ ٓهُت، ميك غ ال٣اه ، ؾلؿلت الخ٣اٍع

ٓاًَ، ؾىت   .25، م 2002لخ١ٓ٣ اإلا
ٓن الٗام، ظامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض الػالناث الكغوؿُت اإلاؿغبُت: الحهُلت وآلاقامالٗالْي مدمض،  -5 ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ ، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ٞاؽ، الؿىت الجامُٗت  ٓم ال٣اه  .69، م 2010-2009هللا، ٧لُت الٗل
6- Romain Le Bœuf, op.cit., p. 618. 
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٤ْْٞ بظغاءاث مدضصة. ل٨ً  ٤ ٧ل مً اإلاجلؿحن  ٗاث في ٞغوؿا ًخم ًٖ ٍَغ ٓر، بط بن ب٢غاع الدكَغ ْمجلـ الكُ ىُت  الَٓ

ٓع الٟغوسخي ؤياٝ مؿإلت الاؾخٟخاء الكٗبي الٗا ٓع الٟغوسخي في الضؾخ ْبهظا ًىٟغص الضؾخ ْلُت.  م بكإن بٌٗ اإلاٗاَضاث الض

ْلت، بط ًخُلب الخهض٤ً  بياٞت ع٢ابت قٗبُت بلى ظاهب الغ٢ابت البرإلااهُت، زانت في خالت اإلاٗاَضاث التي جخٗل٤ بإعاضخي الض

ٓا٣ٞت الؿ٩ان طْي الكإن  .1ٖلى اإلاٗاَضة م

ٓا٤ٞ ٖلحها ًدبحن لىا ؤن َظا الٟهل طَب ؤبٗض مما طَب بلُ ّ الٟهل اإلاٛغبي مً خُض جدضًض الاجٟا٢ُاث التي ً

ْلُت بل ًهاص١ ٖلحها ٦ظل٪ ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث الض ُٟت البرإلاان َىا ال جىدهغ في اإلا ، الصخيء الظي ال هجضٍ في 2البرإلاان؛ ْٞٓ

ْع في مجا٫ ا ْ اإلاٛغب خُض اإلاهاص٢ت حٗض مً نالخُاث اإلال٪. ٦ما ؤن البرإلاان ال ًلٗب ؤي ص إلاٟاْياث بكإن مٗاَضة ؤ

٢ٓٝٓ جهاثُا ْ مٗاَضة م ْعٍ الغ٢ابي ؤزىاء مغخلت اإلاٟاْياث بكإن هو اجٟا٢ُت ؤ  .3اجٟا٢ُت ؤزىاء ببغامِا، خُض بن ص

ىُت الٟغوؿُت في بَاع مغا٢بتها الؿاب٣ت لهُاٚت الؿُاؾت  ْع الجمُٗت الَٓ ْفي ؾُا١ الخجغبت الٟغوؿُت، ًبرػ ص

ٓػاعاث التي ج٣ضم للبرإلاان الخاعظُت مً زال٫ الخ٤ في  ٓخت لل خماصاث اإلاالُت اإلامى ٍٓذ ٖلى الٖا بٖالن الخغب، زم الخه

ٓمُت، بما في طل٪ في مُضان  ٓظِاث الؿُاؾت الخ٩ ا ْؾُلت للًِٛ ٖلى ج ْلت، باٖخباَع ٓظِاث الٗامت للض الٟغنت إلاىا٢كت الخ

 . 4الؿُاؾت الخاعظُت

ٓماؾُت مً ناّل با التي إلاا ٧ان بظغاء اإلاٟاْياث الضبل ُٗت ج٣ٍغ خُاث الؿلُت الخىُٟظًت، ٞةن ظمُ٘ الىهٓم الدكَغ

ٓمت ٓا٣ٞت ٖلحها جإحي بمباصعة مً الخ٩ ْ اإلا ْلُت ؤ ٓن ًجحز الخهض٤ً 5جإطن بالخهض٤ً ٖلى اجٟا٢ُت ص ٕ ٢اه ؛ ٞٗىضما ٣ًضم مكْغ

ىُت، ًخم بعؾالّ جل٣اثُا بلى ٓا٣ٞت ٖلى اجٟا١ مً ٢بل الجمُٗت الَٓ ْ اإلا ن الخاعظُت التي جضعؽ  ٖلى اإلاٗاَضة ؤ لجىت الكْا

ّ
ً
ٍٓا ٓالي زمؿحن اجٟا٢ُت ؾى ٓر، خُض جغؾل اإلاٗاَضاث الجباثُت بلى لجىت 6خ ْجسخل٠ َظٍ ال٣اٖضة باليؿبت إلاجلـ الكُ  ،

 اإلاالُت لضعاؾتها.

ٓظب اإلااصة  ٓن  103ٞبم ٕ ال٣اه ٓػ إلااجمغ الغئؾاء ؤن ٣ًغع َغح مكْغ ىُت، ًج اإلاخٗل٤ مً الىٓام الضازلي للجمُٗت الَٓ

َْؿِل بصاعة ؤًٞل  َْظا ؤلاظغاء ًس٠ٟ مً الجلؿت الٗامت،  ٍٓذ مباقغة صْن جضزل ؤي مخدضر،  ْ اجٟا٢ُت للخه بمٗاَضة ؤ

ْلُت.  ٚحر ؤهّ في مجا٫ الخٗضًالث ْاؾ٘ لٟدو الاجٟا٢ُاث الض َْؿخسضم ٖلى هُا١  عي،  ٢ٓذ الدكَغ هجض ؤن اإلاكٕغ  7لل

٫ٓ للبرإلاان نالخُت ج٣ضًم ْاإلاٗاَضاث  الٟغوسخي لم ًس ٓاهحن اإلاخٗل٣ت باالجٟا٢ُاث  الخٗضًالث ؤزىاء مىا٢كت مًامحن ال٣

                                                           
ٓن صخُدا ما لم ٣ًٍغ  53ههذ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة   -1 ْ يم ألي ؤعى مً ألاعاضخي ال ٩ً ْ بض٫ ؤ ٓع الٟغوسخي ٖلى ؤهّ" ٧ل جىاػ٫ ؤ مً الضؾخ

ْْ الكإن".  الؿ٩ان ط
2- Romain Le Bœuf, op.cit., p. 616. 
3- Frédérique Couléé, « Les engagements internationaux de la France et le jeu des institutions de la Vé république », Revue 

Française de Théorie, de Philosophie et de Culture Juridiques, n°44, 2006/2, p. 11. Site web: https://www.cairn.info/revue-droits-

2006-2-page-9.htm.  
 .38الٗالْي مدمض، مغظ٘ ؾاب٤، م  -4

5- Frédérique Couléé, op.cit., p. 12. 
6- Assemblée Nationale, La ratification des traités, fiche de synthèse n°42, 2 Éditions, novembre 2012, p. 302. 
7- La question de la possibilité d„amender, non pas le traité, cela va de soi, mais la loi autorisant sa ratification, a été posée a de 

nombreuses reprises. Il ne s„agit pas de modifier l„article de ratification lui-même, mais éventuellement de compléter le traité par 

une déclaration solennelle ou un engagement ou, lorsque la loi comporte à la fois l„autorisation de ratification et des dispositions 

d„adaptation du droit national, d„amender ces derniers de manière classique. 

https://www.cairn.info/revue-droits-2006-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-droits-2006-2-page-9.htm
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ًِا، صْن بم٩اهُت  ٓم بٞغ ْ اجٟا٢ُاث؛ ؤْ ٣ً ٓاهحن ال٣ايُت بدىُٟظ مٗاَضاث ؤ ٘ ال٣ ٓا٤ٞ ٖلى مكاَع ْلُت، بدُض بما ؤن ً الض

 .1بصزا٫ حٗضًالث ٖلحها

ىُت؛ طل٪ ؤهّ مً هاخُت، ًخم ًٞال ًٖ طل٪، ٞةن َظٍ ألاخ٩ام ال ج٣ُض بإي ق٩ل مً ألّا ق٩ا٫ ؾلُاث الجمُٗت الَٓ

ٖٓت ؤْ ٞغ١  ن الخاعظُت، ؤْ عثِـ مجم ٓمت، ؤْ عثِـ لجىت الكْا ، ٞةن الخ٩ ْمً هاخُت ؤزٔغ بظغاء ٞدو في اللجىت، 

ن الخاعظُت، بٗض بباٙل الخ ٓمت، ما بغإلااهُت ٢ض ٌٗترى ٖلى بظغاء الٟدو اإلابؿِ. ْفي اإلاماعؾت الٗملُت، ج٣غع لجىت الكْا ٩

  2بطا ٧اهذ ؾخجغي مىا٢كت في ظلؿت ٖلىُت ؤم ال.

ٓا٣ٞت البرإلاان  ٓإ اإلاٗاَضاث التي جخُلب م ٓع الٟغوسخي مً خُض جدضًض ؤه ٓعي الاؾباوي مً الضؾخ ٣ٍْترب اإلاكٕغ الضؾخ

ٖٓت مً اإلاٗاَضاث ا في مجم  .4، ل٨ىّ ًسخل٠ ٖىّ مً خُض بن البرإلاان الٟغوسخي ًهاص١ ٖلى اإلاٗاَضاث3ْخهَغ

ٓٞغ ٖلُّ البرإلاان اإلاٛغبي  ٓماؾُت مِمت للبرإلاان ج١ٟٓ ب٨شحر ما ًخ ٓع ؤلاؾباوي ٌُٗي نالخُاث صبل ٍْالخٔ َىا ؤن الضؾخ

ٓع ؤلاؾباوي لؿىت  ْلُت التي ال ًد٤  94في اإلااصة  1978ْالٟغوسخي، خُض هو الضؾخ ٖلى ؾبُل الخهغ ٖلى اإلاٗاَضاث الض

ّٓ ٫ٓ في التزاماث بكإجها صْن م ْلت الضز ْالٗؿ٨غي للض ٍْخٗل٤ ألامغ باإلاٗاَضاث طاث الُاب٘ الؿُاسخي  ٓعجِـ،  ا٣ٞت مؿب٣ت لل٩

٫ْ التي جلؼم مالُت  ٓاظباث ألاؾاؾُت اإلاىهٓم ٖلحها في الٟهل ألا ْال  ١ٓ ْ الخ٣ ْلت؛ ؤ ٓخضة الترابُت للض ْالتي لِا مؿاؽ بال

ُٗت ْ جخُلب بظغاءاث حكَغ ٓن ؤ ْ بلٛاء ٢اه ْالتي ًترجب ٖجها حٗضًل ؤ ْلت   . 5مً ؤظل جُب٣ُِا الض

 ٓ َْ ٓن زام باإلاٗاَضة،  ٕ ٢اه ن الخاعظُت جإظُل مىا٢كت ؤي مكْغ ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤهّ في ٞغوؿا، ًم٨ً للجىت الكْا

ْلُت )اإلااصة  ، بط ًدُذ َظا 6مً الىٓام الضازلي للجمُٗت الَٓىُت( 128بظغاء مدضص لٟدو اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض

ًٍِٓم ؤلاظغاء جإظُل مىا٢كت اجٟ ٓاب ٖلى ؤن جٟ ٓا٠٢ التي ًد٨م ٞحها الى ٓ ًخالءم م٘ اإلا َْ  .
ً
ًِا عؾمُا ْلُت صْن ٞع ا٢ُت ص

ٍ زاعط هُا١ الاجٟا١. ْفي بخضٔ الخاالث، اإلاخٗل٣ت باجٟا١ قغا٦ت م٘ بلض ما  .7ًجب ؤن ًسً٘ لكْغ

ْل ، ؤن اإلاهاص٢ت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضة ؤْ الاجٟا٢ُت الض ٓلِا ْهِٟم ظلُا مما ؾب٤ ط٦ٍغ ْجد ٓن،  ْعَا ب٣اه ُت حٗجي نض

ٓهُت جغقى في بٌٗ الض٫ْ بلى  ْجترجب ٖلحها آزاع ٢اه ىُت،  ٍْلؼم اإلادا٦م الَٓ ضة الغؾمُت،  ٓن صازلي، ًيكغ بالجٍغ بالخالي بلى ٢اه

ْ ا ْ الاجٟا٢اث التي ًخم الخهض٤ً ؤ ٓعَا ٖلى ؤن اإلاٗاَضاث ؤ ٓ ألامغ في ٞغوؿا التي ًا٦ض صؾخ ٓع، ٦ما َ ٓا٣ٞت ؤخ٩ام الضؾخ إلا

ْ َظٍ اإلاٗاَضة ُت ؤن ًُب٤ الُٝغ آلازغ َظا الاجٟا١ ؤ ٓاهحن، قٍغ ٓة ج١ٟٓ ال٣ ا، ج٨دسخي ٢ ٓهُا مىظ وكَغ  . 8ٖلحها ٢اه

                                                           
1- Frédérique Couléé, op.cit., p. 15. 
2- Assemblée Nationale, La ratification des traités, op.cit., p. 305. 

زانت اإلاٗاَضاث طاث الُاب٘ الؿُاسخي، اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث طاث الُاب٘ الٗؿ٨غي، اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث التي جسو الٓخضة الترابُت  -3

ْ الاجٟا٢ُاث التي ٓع، اإلاٗاَضاث ؤ ٫ْ مً الضؾخ ْالٓظباث ألاؾاؾُت اإلاىهٓم ٖلحها في الجؼء ألا ْ الخ١ٓ٣  ْلت ؤ جترجب بمٓظبها التزاماث مالُت  للض

ُٗت لخُب٤ُ ؤخ٩امِا. ْ جٟٓى اجساط بظغاءاث حكَغ ٓن ما ؤ ْ اجٟا٢ُاث ًىجم ٖجها بلٛاء ٢اه ىت الٗامت، مٗاَضاث ؤ  ٖلى الخٍؼ
ٓا٤ٞ ٣ِٞ ٖلى َظٍ اإلاٗاَضاث قإهّ في طل٪ قإن الٟهل  -4 ٓع اإلاٛغبي. 55ؤما البرإلاان ؤلاؾباوي ٞةهّ ً  مً الضؾخ
ٓن الٗام، إلاؿألت الضؾخىعٍت والاهخهاُ الضًمهغاَي باإلاؿغب صعاؾت جدلُلُت واؾدكغاقُتالغػا١، ابُاػ ٖبض  -5 ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ ، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الضاع البًُاء، الؿىت الجامُٗت  ٓم ال٣اه  .143م ، 2003 -2002الٗام، ظامٗت الخؿً الشاوي، ٧لُت الٗل
6- La démonstration de l„impossibilité d„amendement les projets de loi de ratification ou d„approbation a longtemps été fondée sur 

l„article 128 du règlement de l„assemblée nationale et dans une moindre mesure, sur l„article 47 du règlement du sénat. 
7- Assemblée Nationale, La ratification des traités, op.cit., p. 303. 

ٓع الٟغوسخي لؿىت  55اإلااصة  -8 ٓع  1958مً الضؾخ ْاإلاخخم بمٓظب صؾخ  .2008اإلاٗض٫ 
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ٓن ألاؾاسخي لؿىت  25 ٦1ما ؤ٦ضث ؤإلااهُا في اإلااصة ْلُت. بل بن اإلاٗاَضاث  1949مً ال٣اه ٓ م٩اهت اإلاٗاَضاث الض ٖلى ؾم

٫ْ ؤزٔغ هي ال٣ ْلُت ؤنبدذ في ص ٓعَا الض ٨ُت التي هو صؾخ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓ ألامغ في ال ْلت، ٦ما َ لى في الض ٓن ألٖا اه

ٌُت التي جهضع جبػا له، وحمُؼ في اإلااصة الؿاصؾت ٖلى ما ًلي  1787لؿىت  " هظا الضؾخىع، ونىاهين الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٌىن الهًاة في حمُؼ اإلاػاهضاث اإلاػهىصة أو التي حػهض جدذ ؾلُت الىالًاث اإلاخدضة، ج ٌىن الهاهىن ألاغلى للبالص. ٍو

 . 2"أهداء البالص ملؼمين به، وال ٌػخض بأي هو في صؾخىع أو نىاهين أًت والًت ًٌىن مسالكا لظلَ

٩ي لؿىت  ٓع ألامٍغ ٖٓاث طاث الازخهام اإلاكتر٥ بحن  1787بُض ؤن الضؾخ ْلُت مً اإلآي ٢ض ظٗل ببغام اإلاٗاَضاث الض

َْٓ ؤال ًضٕ ؤًا مً َظٍ الؿلُت الخىُٟظً ُٗت، ؾحرا ٖلى الىهج الظي اجبّٗ بسهٓم ٧ل الؿلُاث اإلاِمت،  ْالدكَغ ت 

ٓاػن الظي آمً بّ  ْالخ ْاخضة، بل ًً٘ صاثما ع٢ُبا ٖلى مباقغة َظٍ الؿلُت ٖمال بمبضؤ الغ٢ابت  الؿلُاث في ًض ظِت 

٩ي ٓع ألامٍغ ٓا الضؾخ ٓر بإٚلب3ُْايٗ َْىا اقتٍر مهاص٢ت مجلـ الكُ ْلُت صْن ،  ت زلثي ؤًٖاثّ ٖلى ٧ل اإلاٗاَضاث الض

ْلُت التي ًبرمِا 4اؾخصىاء ختى ًدؿجى لغثِـ الض٫ْ ٣ٖضَا ٓر ٖلى اإلاٗاَضاث الض ؛ طل٪ ؤن الغ٢ابت التي ًماعؾِا مجلـ الكُ

ّْ ال،  ت بػاء ٧اٞت اإلاٗاَضاث الغؾمُت ؤ ٍع ٓر يْغ ٓا٣ٞت الكُ ٩ي هي بمشابت ع٢ابت مكضصة، بط بن م جخُلب الغثِـ ألامٍغ

ْلِـ مً الؿِل جد٣ُ٣ِا بال بٗض  لبُت مغجٟٗت،  َْظٍ ألٚا ً زاهُا،  ٓا٣ٞت ؤٚلبُت زلثي ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ الخايٍغ اإلا

ْؤًٖاء اإلاجلـ  .5مىا٢كاث بحن الغثِـ 

 ُ٘٢ٓ ٓعي اإلاٛغبي الظي ٦غؽ في ظمُ٘ الضؾاجحر اإلاٛغبُت ال٣ضًمت نالخُت اإلااؾؿت اإلال٨ُت في ج ٨ٖـ اإلاكٕغ الضؾخ

ْلت، اإلاٗاَ ْلُت التي جترجب ٖجها ج٩ال٠ُ جلؼم مالُت الض ْلم حؿخثن مً طل٪ بال اإلاٗاَضاث الض ْاإلاهاص٢ت ٖلحها  ْلُت  ضاث الض

ٓع  ٓا٣ٞت البرإلاان ٖلحها، باؾخصىاء صؾخ الجضًض الظي ؤحى بمؿخجض مِم ؤهّ ْؾ٘ مً  2011خُض ٧اهذ اإلاهاص٢ت ٖلحها جخُلب م

ٓا ْلُت التي جخم اإلا ْمٗاَضاث ٖضص اإلاٗاَضاث الض ُٗت لدكمل مٗاَضاث الخجاعة  ٣ٞت ٖلحها مً َٝغ اإلااؾؿت الدكَغ

 الؿلم...بلخ.

ٓعٍت  ٓاضر ؤًًا، ؤن بٌٗ الض٫ْ الٗغبُت ٦ما َٓ الكإن باليؿبت للمٛغب، ٢ض ؤؾىضث مِمت الغ٢ابت ٖلى صؾخ ْال

ٓعي، ٖلى ازخالٝ حؿمُاجّ باليؿبت ل ْلُت لُِئت مؿخ٣لت هي ال٣ًاء الضؾخ ْلت ٖلى خضة، م٣خُٟت بظل٪ اإلاٗاَضاث الض ٩ل ص

ٓع الٟغوسخي لؿىت  ّ.19586ؤزغ الضؾخ

 :زاجمت

ٓظب مىا الخضًض ًٖ الازخهاناث  ْالخى٣ُب في ازخهاناث اإلااؾؿت البرإلااهُت في اإلاجا٫ اإلاالي، اؾخ بن الضعاؾت 

ْع الباعػ للماؾؿت الب ْجخجؿض َظٍ الازخهاناث الِامت في الض ٓٔ اإلاهاص٢ت اإلاالُت التي ًماعؾِا البرإلاان،  رإلااهُت ٖلى مؿخ

ْلُت. ٓا٣ٞت ٖلى اإلاٗاَضاث الض  ْاإلا

                                                           
ٓن الاجداصي، لِا ألاًٞلُت ٖلى  25ههذ اإلااصة  -1 ٓن ظؼء مً جغ٦ُبت ال٣اه ٓن الضْلي الٗامت ج٩ ٓن ألاؾاسخي ألاإلااوي ٖلى ؤن ؤخ٩ام ال٣اه مً ال٣اه

ْْاظباث مباقغة ٖلى ؾ٩ان اإلاىا٤َ في ؤهداء الاجداص.ال ٍْترجب ٖلحها خ١ٓ٣  ٓاهحن الاجداصًت،  ٣ 
ٓػ ؤخمض،  -2  .114مغظ٘ ؾاب٤، م "البرإلاان اإلاؿغبي: البيُت والىظاةل صعاؾت في الهاهىن البرإلااوي اإلاؿغبي"، ب
 .98ٖمغ خؿحن ل٣مان، مغظ٘ ؾاب٤، م  -3
٩ي 2اإلااصة  -4 ٓع ألامٍغ  .1787لؿىت ً مً الضؾخ
 .110ٖمغ خؿحن ل٣مان، مغظ٘ ؾاب٤، م  -5
 .30ؤلك٨غي ٖلي ًٓؾ٠، مغظ٘ ؾاب٤، م  -6
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ْاإلاؿىضة  ٓاهحن اإلاالُت،  ْا٢٘ اإلاماعؾت الٗملُت لالزخهاناث اإلاالُت الخاعظت ًٖ هُا١ ٢ ْما مً ق٪ في ؤن حصخُو 

ْالبدض   -للبرإلاان  ٕٓ الضعاؾت  ْالٟغوؿُت مٓي ٓعٍت -في بَاع الخجغبت اإلاٛغبُت  ٓظب الىهٓم الضؾخ ٓاهحن الخىُٓمُت بم ْال٣

ٓاهحن ال٣ايُت  ٍٓذ ٖلى ال٣ ْالخه ٓا٣ٞت  ُٗت في مماعؾت ؾلُت اإلا ٓم بّ الؿلُت الدكَغ ٓي الظي ج٣ ْالخُ ْع الِام  ًبرػ لىا الض

ْصًت ٧ل ججغبت ٖلى خضة  ْمغص ٓة  ْالظي هٔغ ؤن ٞٗالُخّ جسخل٠ خؿب ٢ ْلت،  ْلُت اإلالؼمت إلاالُت الض بدىُٟظ اإلاٗاَضاث الض

ٓاؾم اإلاكت ُا مً الخجغبت الٟغوؿُت ْال٣ ْظضها ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ا٢خبـ بٌٗ اإلا٣خًُاث خٞغ َْىا  ر٦ت التي ججمِٗا، 

ٓص بٌٗ اإلا٣خًُاث التي ازخل٠ ٞحها اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًٖ هٓحٍر الٟغوسخي،  ْظ ٫ٓ ٖلى ؤجها ٦شحرة، زم ؤًًا ال هيسخى  التي ه٩اص ه٣

ٓ ما ًبحن ؤن البرإلاان في الخجغبت اإلاٛغبُت ٢ض ٓع م٣اعهت م٘ الخجغبت الٟغوؿُت التي ْلذ  َْ ٓظب ؤلانالح الجضًض للضؾخ حٗؼػ بم

ٓعَا ؾىت  م حٗضًل صؾخ ْص اللخٓت حٗخمض بٌٗ اإلاؿاَغ ال٣ضًمت ٚع  .2008لخض

ْلُت، ْنلىا بلى ٢ىاٖت ٖلمُت  ْب٢غاع اإلاٗاَضاث الض ْٖىض جُغ٢ىا الزخهاناث اإلااؾؿت البرإلااهُت في مجا٫ اٖخماص 

ٓهُت في ماصة اإلاٗاَضاث مٟاصَا ؤن اإلاّا ٢ْاه ٓعٍت  ْالٟغوؿُت جًُل٘ بهالخُاث صؾخ ؾؿت البرإلااهُت في الخجغبت اإلاٛغبُت 

ْجٓؾُ٘ َامل  ٓا٢٘ الٗملي  لِا في ال ٓٔ الخُب٣ُي، ألامغ الظي ٌؿخضعي ججًز ْلُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الىٓغي ٣ِٞ صْن اإلاؿخ الض

ْلُت  ٓا٣ٞت اإلااؾؿت البرإلااهُت التي حؿدىٟظ في بَاع اإلاماعؾت البرإلااهُت لخل٪ الؿلُاث؛ ٞاإلاٗاَضاث الض ال ًم٨ً اٖخماصَا بال بم

ْعَا مِم في  ْظضها ؤن ص َْىا  ٓا٣ٞت ٖلحها،  ْاإلا ُٖتها  ٖٓت مً اإلاؿاَغ إل٢غاع مضٔ مكْغ مماعؾت َظٍ الازخهاناث مجم

م ؤَمُت  ْلت. ل٨ً ٚع ْلُت التي ًترجب ٖجها  ج٩ال٠ُ جلؼم مالُت الض َظٍ الهالخُاث هالخٔ بإن الترزُو للمٗاَضاث الض

ٓاهحن اإلاالُت، خُض ًدبحن لىا مً زال٫ اإلاماعؾت  ٓة اإلااؾؿت البرإلااهُت جخجؿض بك٩ل باعػ في مغخلت اإلاهاص٢ت ٖلى ٢ ٢ْ ٞٗالُت 

َْظا ما ًبحن   ، ْاَخماما ٦بحرا م٣اعهت باالزخهاناث اإلاالُت ألازٔغ ال  ٢ْخا ؤَ الٗملُت ؤن َظا الازخهام ًسهو لّ البرإلاان 

ْخللىاَا ي ْالتي جدضزىا ٖجها في َظا اإلا٣ا٫،  ٓن اإلاالي  ْصًت البرإلااهُت في اإلاجاالث اإلاالُت الخاعظت ًٖ هُا١ ال٣اه ٠ٗ اإلاغص

ْمضٔ ٞٗالُت  ْظّ الكبّ ْالازخالٝ بحن الخجغبخحن  ْؤبغػها ؤَم ؤ ْالٟغوؿُت،  بخٟهُل في بَاع اإلا٣اعهت بحن الخجغبت اإلاٛغبُت 

ٓة ٧ل ججغبت.  ٢ْ 

ؾخيخاط ًم٨ً اؾخسالنّ مً َظا البدض، َٓ ؤن ؾلُاث البرإلاان ُٞما ًخٗل٤ ب٣ًاًا الؿُاؾت الخاعظُت بن ؤَم ا

ٓص نُاٚتها الجهاثُت  ُٗت، حٗ ْالخاعظُت التي جازغ في ٖمل اإلااؾؿت الدكَغ م ٧ل اإلاازغاث الضازلُت  اإلاٛغبُت طاث الُاب٘ اإلاالي ٚع

ْجىُٟظَا؛ ٞاإلااؾؿت اإلال٨ُت جمل٪ نالخُاث ببغام اإلاٗاَضاث  بلى الؿلُت الخىُٟظًت التي جدخ٨غ مؿُغة بٖضاصَا ا  ْجدًحَر

ْوؿبت مؿاَمتها في ٖملُت  ْالبرإلاان جخٟاْث ُٞما بُجها في صعظت  ٓمت  ْلُت، ؤما باقي اإلااؾؿاث الؿُاؾُت الغؾمُت ٧الخ٩ الض

ن الخاعظُت غ الكْا ٍْْػ ٓمت،  ٓمت زانت عثِـ الخ٩ ْعَم في ؤٚلب ألاخُان  نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت، ٞإًٖاء الخ٩ ٣ًخهغ ص

ٓا٣ٞت ٖلحها، خُض  ْلُت ٖلى اإلا ْعٍ في مجا٫ اإلاٗاَضاث الض ْلُت، ؤما البرإلاان ٣ُٞخهغ ص ْجيؿ٤ُ ألاوكُت الض ٖلى مِام جىُٟظ 

ْلُت م٘ بٌٗ اإلاٗاَضاث التي جم بصعاظِا في  ْجلؼم مالُت الض ْلُت التي ج٩ل٠  ْعٍ َظا ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى اإلاٗاَضاث الض بن ص

ٓع الجضًض لؿىت بَا ٓاهحن ال٣ايُت بدىُٟظ اإلاٗاَضاث 2011ع الضؾخ ٓخُض اإلاسخو بةٖضاص ال٣ ٓمت هي الجِاػ ال . ٦ما ؤن الخ٩

٘ ٞحها. ٓاهحن صْن الدكَغ ٓا٣ٞت ٖلى َظٍ ال٣ ْلُت، في خحن ًب٣ى للبرإلاان ؾلُت اإلا  الض

 ناةمت اإلاغاحؼ:

 اإلاغاحؼ باللؿت الػغبُت: 

 الٌخب:

  ،ّٓهخحر ٖبض ؤلال یٟیت الدكغیٗیت، مُبٗت اإلاٗاٝع الٗمٞ ْمًامحن الْٓ ٓعیت  ل الدكغیعي باإلاٛغب، الجؼء الشاوي، اإلاغظٗیت الضؾخ

 2002الجضیضة، الغباٍ، الؿىت 
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  ٢ُٓت ً الخ٣ ٓعاث ٍػ ْلت الٟضعالُت صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، ميك ٓعٍت إلبغام اإلاٗاَضاث في الض ٖمغ خؿحن ل٣مان، الازخهاناث الضؾخ

 2016لبىان، الُبٗت ألاْلى ْألاصبُت، بحرْث 

 ْالبرمجُاث مهغ ْلُت، صاع قخاث لليكغ  ْاإلاىٓماث الض ٓن اإلاٗاَضاث  ٢ْاه ت الٗامت،  ٓن الضْلي الٗام: الىٍٓغ ٓن، مباصت ال٣اه  ،اإلاىان مإم

 2010الؿىت 

 عي ْالاظتهاص ال٣ًاج ْجدلُل"، ؾلؿلت الٗمل الدكَغ ٓع الجضًض للممل٨ت اإلاٛغبُت قغح  م، "الضؾخ ، الُبٗت الشاهُت 6ي، الٗضص لخغف ٦ٍغ

ْمى٣دت، الؿىت  ضة   2016مٍؼ

 ٓعاث الُِإة الٟلؿُُي ٓهُت، ميك غ ال٣اه ؼ، "الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي جبرمِا الؿلُت الخىُٟظًت"، ؾلؿلت الخ٣اٍع ُت ٧اًض ٍٖؼ

ٓاًَ، ؾىت   2002لخ١ٓ٣ اإلا

 الىهىم الهاهىهُت:

 

  ٠ ع٢م ٓػ  29ناصع في  1.11.91ِْحر قٍغ ٓلُ ضة الغؾمُت ٖضص  2011ً ٓع، الجٍغ ش ) 5964بدىُٟظ الضؾخ  30م٨غع الهاصعة بخاٍع

ٓلُٓ ّ.3600( م 2011ً

  ٠ ع٢م ٓ  2ناصع في  1-15-62ِْحر قٍغ ٓهُ ٓن الخىُٓمي ع٢م  2015ً ٓن اإلاالُت. 130.13بدىُٟظ ال٣اه ّل٣اه

  ٓم الخمِـ ٓاب ٦ما ؤ٢ٍغ في ظلؿخّ اإلاى٣ٗضة ً ٓم  2013ٞاجذ ٚكذ الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ٓبغ  29ْظلؿخّ اإلاى٣ٗضة ً  2013ؤ٦خ

ٓعي في ٢غاٍع ع٢م  ش  2013\٦ْ924ما ٢طخى بّ اإلاجلـ الضؾخ ش  2013\٢ْ929غاٍع ع٢م  2013ٚكذ  22بخاٍع ٓهبر  19بخاٍع ّ.2013ه

  ٓم الشالزاء ً ٦ما ؤ٢ٍغ في ظلؿخّ اإلاى٣ٗضة ً ٓبغ  29الىٓام الضازلي إلاجلـ اإلاؿدكاٍع ٓم ألاعبٗاء ْظلؿخّ ال 2013ؤ٦خ ٗامت اإلاى٣ٗضة ً

21  ٓ ٓ  2014ماً ٓلُ ٓم الشالزاء ٞاجذ ً ٓعي في ٢غاٍع ع٢م  2014ْظلؿخّ الٗامت اإلاى٣ٗضة ً الهاصع  13\٦ْ928ما ٢طخى بّ اإلاجلـ الضؾخ

ش  ٓهبر  14بخاٍع ش  14\٢ْ938غاٍع ع٢م  2013ه ٓ  14الهاصع بخاٍع ٓهُ ٓ  21الهاصع  ٢ْ942/14غاٍع  2014ً ٓلُ ً2014. 

  ٓع ٓبغ  4صؾخ ضة الغؾمُت ٖضص 1958ؤ٦خ ٓبغ  5الهاصعة في  0238، الجٍغ ٓع 9173، 9151، الهٟداث 1958ؤ٦خ ْاإلاخخم بضؾخ . اإلاٗض٫ 

2008.ّ

غوخاث:  ألَا

 ُٗت في ص٫ْ اإلاٛغب الٗغبي ُٟت الدكَغ ٓن الٗام،  -ْلض ؾُض ؤب مدمض، الْٓ ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ صعاؾت م٣اعهت، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ؤ٦ضا٫، الؿىت الجامُٗت ظامٗت مدمض الخامـ، ٧ ٓم ال٣اه  1998لُت الٗل

  ،٢ٓضًضة ؤخالم ٓن الٗام، ب ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ ٍٓت الٗامت، ؤَْغ الغ٢ابت ٖلى الخضزالث الا٢خهاصًت لؤلشخام اإلاٗى

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماٖ ٓم ال٣اه  2016-2015ُت ٞاؽ، الؿىت الجامُٗت ظامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض هللا، ٧لُت الٗل

  ٓن الٗام، ظامٗت مدمض ألا٫ْ، ٧لیت ٓعاٍ في ال٣اه خت لىیل الض٦خ مٗمغي مهُٟى، الغ٢ابت اإلاالیت للبرإلاان اإلاٛغبي، ؤَْغ

ٓهیت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْظضة، الؿىت الجامُٗت  ٓم ال٣اه  2006-2007الٗل

 :ٓن الٗام، ظامٗت ؾُضي  الٗالْي مدمض، الٗال٢اث الٟغوؿُت اإلاٛغبُت ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ الخهُلت ْآلاٞا١، ؤَْغ

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ٞاؽ، الؿىت الجامُٗت  ٓم ال٣اه  2010-2009مدمض بً ٖبض هللا، ٧لُت الٗل
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 مً الخضبير اإلاغيؼي للتراب ئلى الخضبير الالمغيؼي للخىمُت:

 الخجغبت اإلاؿغبُتغىإلات الخىمُت الترابُت في 

From centralized territory management to decentralized development management : The 

globalization of territorial development in the Moroccan experience. 

 هىض أبىالهُشم

 ل.ًلُت الػلىم الهاهىهُت و الانخهاصًت و الاحخماغُت، حامػت الهاض ي غُاى، مغاي

 ملخو:

جخًمً بق٩الُت الؿُُغة ٖلى اإلاجا٫ بٗضا ؾُاؾُا ما صامذ جدُل ٖلى مؿإلت مماعؾت الؿلُت ٖلى اإلاجخم٘ ٩٦ل. جماعؽ الؿلُت ٖلى 

ٖٓا مً الؿُُغة ٖلى اإلاجا٫. ٕٓ مً الؿلُت هجض ه ٕٓ َظٍ الؿلُت، ٞل٩ل ه ٓع ؤق٩ا٫  مجا٫ مدضص، ْ ح٨ٗـ الٗال٢ت م٘ َظا اإلاجا٫ ه جخُ

ِا الُِا٧ل الؿٓؾُٓالخىُٓم اإلاج ٓعاث التي حٗٞغ ٓاػ م٘ الخُ ا٢خهاصًت. لظل٪ ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن جدلُل الخىُٓم اإلاجالي  -ؾُاؾُت -الي بك٩ل مخ

اع الؿُاسخي الظي جىضعط يمىّ َظٍ الُِا٧ل، م ْ باإَل ْاضخت ًٖ ٖال٢ت َظا الخىُٓم بالُِا٧ل الاظخماُٖت، مً ظِت؛  ٓعة  ً لٟترة ما ٌُُٗىا ن

 ْ ّباألَضاٝ الا٢خهاصًت التي ٌؿعى الىٓام الؿُاسخي لخد٣ُ٣ِا مً ظِت زالشت.ظِت زاهُت؛ 

ٓع ُٞما بٗض بإق٩ا٫ مسخلٟت. ؾُل٣ي  ْ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٢خهاصًت زهٓنا م٘ مٛغب الخماًت، لخخُ ؾخِٓغ الٗال٢ت ما بحن الخىُٓم اإلاجالي 

ْلت بمجاالتها الترابُت في ِٖض الخ ٓع ٖال٢ت الض ماًت. ؾجٔر ٠ُ٦ ؤزغث اإلاهالر الا٢خهاصًت لؿلُت الخماًت ٖلى الخىُٓم َظا اإلا٣ا٫ الًٓء ٖلى جُ

ْ ًخد٨م ٞحهما، جمُِضا اله٣الب اإلاٗاصلت م٘ بضاًت الاؾخ٣ال٫، خُض ؾ ْ الؿُاسخي  غ اإلاجالي  ُهبذ اإلاجالي للمٛغب، ٠ُ٦ ًم٨ً لال٢خهاصي ؤن ًَا

في مغخلت الخ٣ت، ؾِىضعط الا٢خهاصي   مت ألَضاٝ ؾُاؾُت ؤؾاؾا.الا٢خهاصي لِـ الِضٝ، بل الٓؾُلت التي ؾدؿاٖض ٖلى يبِ اإلاجا٫ زض

ٍٓت ٍٓت الا٢خهاصي ْ زاه ْل ٖٓت مً الخُٛحراث ٖلى مؿخٔٓ الخىُٓم الترابي. َظا الخظبظب ما بحن ؤ ْلُت ؾخٟغى مجم ٓمت ص جي في بَاع مىٓ  الَٓ

ىُت بك٩ل ؾُجٗل ٖال٢ت  -اإلاجالي ْلت الَٓ ٓع الض ْ ال٨ٗـ ؾُازغ في جُ الخىمُت بالخىُٓم الترابي حٗاوي مً مكا٧ل ٩َُلُت الػالذ جل٣ي الؿُاسخي ؤ

٢ٓذ الغاًَ  بٓاللِا ختى ال

 الٍلماث اإلاكخاخُت:

ت،  اإلاغا٢بت اإلاجالُت، الخىُٓم اإلاجالي ت/ الالمغ٦ٍؼ إلات، الجماٖاث الترابُت، ، اإلاغ٦ٍؼ ْ الٗ  .الخىمُت، الخىمُت الترابُت 

Abstract : 

The problem of territorial control has a political dimension as long as it refers to the question of the exercise of power over the 

whole of society. Power is exercised over a specific territory, and the relationship with this territory reflects the type of  this power. 

The forms of spatial organization develop in parallel with the evolution of socio-political-economic structures. Therefore, we can 

say that the analysis of the territorial organization of a period gives us a clear picture of the relationship of this organization with the 

social structures (first), the political framework in which these structures are inscribed (second), as well as the economic objectives 

that the political system seeks to achieve (third). 
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The relationship between spatial organization and the realization of economic objectives will appear, particularly with the 

Morocco of the protectorate, before developing later in different forms. This article will shed light on the evolution of the state„s 

relationship with its territorial spaces under the protectorate. We will see how the economic interests of the protectorate authority 

affected the territorial organization of Morocco, how the economist can frame the territorial and the political and control them. 

With the onset of independence, this equation will be reversed, the economic  will not become the goal, but rather the means to 

control the territory for mainly political reasons. Later, the national economy will be part of an international system that will impose 

a series of changes in the territorial organization. This uncertainty between the primacy of the economic and the secondarity of the 

territorial-political or vice versa will affect the evolution of the national State in a way that makes the  relations between 

development and territorial organization suffer from structural problems that continue until today. 

Key words : Development, territorial development  and globalization, Territorial communities, centralisation-

decentralization Territorial organisation, Territorial control. 

 : مهضمت

ٕ الا٢خهاصي اعجبُذ ٖملُت ج ْلخُت في الخجغبت الٛغبُت باإلاكْغ ت ص ٓخُض اإلاجاالث الترابُت جدذ ؾلُت مغ٦ٍؼ

ٓخضة اإلاجالُت  ْ الخىمٓي ٌؿحران ظىبا بلى ظىب في َظٍ الخجغبت. ٧اهذ ال ٓ ما ظٗل الخىُٓمحن اإلاجالي  َ ْ ت الىاقئت.  ٓاٍػ للبرظ

ْلت حٗجي هٓاما خماثُا ْ ظباثُا ؤ٦ثر مالءمت إلاهالر ال ت ٌٗجي للض ٓاٍػ ما٫ َظٍ البرظ ت؛ ْ ٧ان الاهخٗاف الخجاعي أٖل ٓاٍػ برظ

ٓ َظا الاعجباٍ اإلاخىاٚم بحن بىاء  ٓع ُٞما بٗض، ل٨ً الشابذ صاثما َ ٓع ألام ْلخُت . ؾدخُ ىت الض ٓاعص مالُت ؤ٦بر باليؿبت للخٍؼ م

جي. ْلت الا٢خهاصي     ْ اإلاجالي الؿُاصي الَٓ جي اإلاٗبر ًٖ ص ىُت في َظٍ الخجغبت مً  ٨َظا، ؾِخم بىاء الَٓ الؿُاصة الَٓ

ٓهُت مً  ْ ال٣اه ْ اإلاجالُت  ت الؿُاؾُت         ٓ اإلاغ٦ٍؼ خباعاث الؿُاؾُت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في الؿعي هد زال٫ جٟاٖل ٢ٓي بحن الٖا

ت بإبٗاصَا الشالر خباعاث الا٢خهاصًت التي ٧اهذ في خاظت لِظٍ اإلاغ٦ٍؼ ْ بحن الٖا ْ بٌٛ الىٓغ (Sassen, 2006, p. 474) ظِت،   .

ً ًٖ آلازغ خباٍع ٍٓت ؤخض َظًً الٖا ْل ٫ٓ ؤ ، ًم٨ً مالخٓت ؤهّ ٧ان  (Chevallier,1978, p. 13) ًٖ الى٣اف ال٨ٟغي الطخم خ

ْلت ْ هٓامِا الؿُاسخي ْ ٖال٢ت َظا الىٓام باإلاجاالث  ْع ؤؾاسخي، في الخجغبت الٛغبُت، في جدضًض ق٩ل الض لال٢خهاصي ص

 الترابُت الخايٗت لّ.

جي في الخجغبت اإلاٛغبُت مؿاعا مسخلٟا، ٖلى ألا٢ل في البضاًت. لم ج٨ً لالٖخباعاث الا٢خهاصًت هٟـ ٖٝغ  بىاء الَٓ

ْ اإلاغا٢بت ٍٓت الًبِ الؿُاسخي  ْل ْع الُالجعي في ٩َُلت جىُٓم اإلاجا٫، بل ٧ان الِضٝ الغثِسخي مخمشال في ؤ  ,Naciri, 1999) الض

p. 9) ىظ الخماًت، لُجض البلض هٟؿّ، مىظ جهاًت َظٍ الٟترة، في نغإ بحن جإزحر بعر .ؾحرجبِ اإلاٛغب بالخجغبت الٛغبُت م

سُت للخجغبت اإلاٛغبُت ْ الخهٓنُاث الخاٍع جي بسهٓنُاث مخمحزة، ِْغث  1الخجغبت الٛغبُت  . ؾِؿاَم ٧ل طل٪ في بىاء للَٓ

ْلت بمجالِا الترابي، َظٍ ألازحرة التي ؾخٓ ل محزتها ألاؾاؾُت هي الخظبظب ما بحن ب٦غاٍ جإزحراتها ْ الػالذ، ٖلى ٖال٢ت الض

ْاظب الخىمُت.   ْ خي لخُىع مً َىا جِٓغ اإلاغا٢بت  أهمُت مىيىع هظا اإلاهاُ، خُث ؾِؿمذ لىا، و مً زالُ الخدبؼ الخاٍع

 غالنت الضولت بالجماغاث الترابُت في مُضان الخىمُت، بضعاؾت و جدلُل صواقؼ اإلاؿخجضاث ألازيرة الهاصقت ئلى جسكُل

ٍاهت مهمت ئلى حاهب اإلاغيؼ في الخضبير الخىمىي.  الهُىص اإلاكغويت مىظ الاؾخهالُ غلى اإلادلي و مىده م

                                                           
ْ زهٓنا في ٖال٢ت اإلاجالي باال٢خهاصي. ًم٨ً حكبُّ ْيُٗت  - 1 جي  ؾُٗٝغ اإلاٛغب ججغبت مٛاًغة للخجغبت الٛغبُت باليؿبت لٗملُت بىاء الَٓ

ْبا ْع ٕ ا٢خهاصي ؾخضمجّ الؿلُت  اإلاٛغب خضًض الِٗض باالؾخ٣ال٫ بٓيُٗت ؤ ت خاملت إلاكْغ ٓاٍػ جهاًت الٗهغ الٓؾُِ، م٘ ُٚاب َب٣ت بغظ

ْ الؿُاؾُت للضٞإ ٖىّ ٓهُت  ْ حؿخسضم آلالُاث ال٣اه ِٖا  ت في مكْغ ّاإلاغ٦ٍؼ
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جهىصها أهمُت اإلاىيىع ئلى بؿِ الكغيِخين ألاؾاؾِخين اإلاهٍُلخين لهظا اإلاهاُ: جخػلو الكغيُت ألاولى باغخباع  

و بالخالي      صًمىنغاَي أؾاؾا. -لخىمُت هى صاقؼ ؾُاس يأن الضاقؼ الغةِس ي لكسح اإلاجاُ إلاكاعيت الترابي في جدهُو ا

اث الترابُت، بل أًًا  ًكترى أن جٌىن الىدُجت هي جمٌين خهُهي ؾِؿمذ لِـ قهِ بمىذ ازخهاناث مهمت للمؿخٍى

ت إلاماعؾت هظه الازخهاناث بكػالُت؛ جكُض الكغيُت الشاهُت بأن الضاقؼ الحهُهي لهظا الخؿُ ير مىدها آلالُاث الًغوٍع

و هى ما ٌػني أن ئقغاى       انخهاصي بالضعحت ألاولى.  -الظي هم غالنت اإلاغيؼ باإلادُِ في مُضان الخىمُت هى حؿُير جهني

 الجماغاث الترابُت في مؿلؿل الخىمُت ال ٌػضو أن ًٌىن أصاة في ًض اإلاغيؼ، الظي ًظل هى ناخب الٍلمت ألاولى و ألازيرة

ت                    ه الحالت ال ًهترن جىؾُؼ خهل الازخهاناث جضبير الخىمُت. في هظ في غملُت و الهالخُاث بضمهَغ

خهُهُت. ؾىداُو الخدهو مً هاجين الكغيِخين غبر ئغماُ مهاعبت جدلُلُت مً مىظىع الهاهىن ؤلاصاعي اإلاؿغبي، مؼ 

خي الظي ؾِؿمذ بخدلُل جُىع الكػل ؤلاصاعي الخىمىي لل  صولخُت. -جماغاث الخدذالاهكخاح غلى الحهل الخاٍع

ْلت بالجماٖاث الترابُت في مُضان الخىمُت ٢ض مغث في الخالت اإلاٛغبُت مً مغخلخحن:  ٓع ٖال٢ت الض ًم٨ً مالخٓت ؤن جُ

ْخضة اإلاجا٫ الترابي، خُض ؾِخم تهمِل ؤَمُت مكاع٦ت اإلادلي في الخىمُت؛ جلحها اإلاغخلت  عة جد٤ُ٣  مغخلت التر٦حز ٖلى يْغ

ْلت إلات،  خُض ؾخجض الض ْلي في ْل هٓام الٗ ٓع الا٢خهاص الض ٍٓت الضازلُت ْ  ب٦غاَاث جُ هٟؿِا، بٟٗل اإلاكا٧ل الخىم

م ٫ٓ مكاع٦ت الترابي. ٞاإلاالخٔ في البضاًت )جهاًت الخماًت( ؤهّ ْ ٚع ٓخض  مًُغة ل٣ب ىُت اإلاٛغبُت لبلض م حؿلم الىسبت الَٓ

ٍٓت لضّع اث ال٣بلُت ٧اهذ ال جؼا٫ ٢ ْ مً مجالُا، بال ؤن الجٖز ْلت الخضًشت الِٗض باالؾخ٣ال٫، َظا مً ظِت؛  ْخضة الض ظت تهضص 

ٍٓت الٗم٣ُت الىاججت ًٖ الشىاثُت اإلاجالُت التي زلِٟا  ْػ الازخالالث الخىم ، ٧اهذ َظٍ الىسبت مُالبت ؤًًا بخجا ظِت ؤزٔغ

ت لم جتّر ت مغ٦ٍؼ ٓمت جضبحًر ْصا الاؾخٗماع. ؾِخم الىٗامل م٘ ٧ل َظٍ ؤلا٦غاَاث مً زال٫ مىٓ ٥ للمدلي بال َامكا مدض

ال ٦بحرا في ٖال٢ت اإلاغ٦ؼي باإلادلي. خُض  ال(. ؾخٗٝغ جهاًت جماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي ْ بضاًت حؿُٗيُاجّ جد للمكاع٦ت )ؤ

جي جمُِضا  ً في ٖملُت الخىمُت اإلاجالُت، مكاع٦ت ؾدىدٓ هدٓ ج٨ُٟ٪ الَٓ ْلت اإلاجا٫ إلاكاع٦ت ٞاٖلحن آزٍغ ؾخٟسر الض

ٓظُّ لالهسغاٍ في ه ْلخُحن للخضزل في ج إلات خُض ؾُهبذ اإلادلي مؿخٔٓ ؤؾاسخي باليؿبت للٟاٖلحن ال١ٟٓ ص ٓام الٗ

ىُت)زاهُا(. ٍٓت الَٓ ّالؿُاؾاث الخىم

ني ت اإلاجالي و الخىمىي في مغخلت بىاء الَى  1أوال: مغيٍؼ

ىُحن. لم ج٨ً ْ الا مغخلت بىاء اإلاجاليجمشل اإلاغخلت مً بضاًت الاؾخ٣ال٫ بلى زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي  ٢خهاصي الَٓ

ْلت بخد٤ُ٣ الِضٞحن. ْ ْلذ ؤلاق٩الُت  ْلت ْ جىمُخّ باإلاِمت البؿُُت. ج٩لٟذ الض ْخضة اإلاجا٫ الترابي للض مِمت جضُٖم 

ت مىٟغصة، جم في  ٣ت مغ٦ٍؼ الغثِؿُت باليؿبت للُب٣ت اإلاؿحرة هي مٗالجت اإلاٗاصلت الهٗبت اإلاخمشلت في جىمُت اإلاجا٫ بٍُغ

ا، ب٢ حن ) بَاَع ٫ٓ بم٩اهُت  1هاء ٧ل الٟاٖلحن الالمغ٦ٍؼ ْلت هٟؿِا، خ ٕ خالُا الدؿائ٫، مً َٝغ الض ْ بطا ٧ان مً اإلاكْغ  .)

ت الًبُُت ٖلى  ْ ٚحر حكاع٦ُت، ٞةن الٓي٘ ٧ان مسخلٟا في الؿاب٤. خُض َُمىذ الغئٍت اإلاغ٦ٍؼ ت  ْ ٢ُمت جىمُت مجالُت مغ٦ٍؼ

                                                           
خُض  11ة مً ال٣غن ، اٖخبرث ؤن الٟتّر٤ْٞCritiqur de l„Etat الخ٣ؿُم الظي اقخٛلذ ٖلُّ اإلا٨ٟغة الا٢خهاصًت ؾاؾ٨ُا ؾاؾً في ٦خابها  - 1

ىُت. ًم٨ً الخضًض  ْلت الَٓ ْص الض جي صازل خض ت اإلاجالُت في الٛغب بلى زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي هي ٞترة بىاء للَٓ زال٫ ؾِخم ٞغى مبضؤ الخهٍغ

ٍٓت اإلاُب٣ت ١ٓٞ َظٍ اإلاجاالث. ْ ٖلى الؿُاؾاث الخىم ْلخُت ٖلى اإلاجاالث الترابُت  باإلا٣ابل، جمشل الٟترة الالخ٣ت َظٍ اإلاغخلت ًٖ مبضؤ الؿُاصة الض

إلات  جي". جخمحز َظٍ اإلاغخلت بخهاٖض مض الٗ ٢ٓذ الغاًَ( مغخلت ؤؾمتها اإلا٨ٟغة "مغخلت ج٨ُٟ٪ الَٓ الظي )مىظ زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي بلى ال

ٍٓت.  ْ الؿُاؾاث الخىم ْلخُت ُٞما ًسو جىُٓم اإلاجاالث الترابُت  ٓم الؿُاصة الض  ؾُيخج ٖىّ جغاظ٘ مِٟ

Sassen Saskia (2006), Critique de l„État. Territoire, Autorité et Droits, de l„époque médiévale à nos jours , Dimopolis. 
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ْ طل٪ بلى ْ الا٢خهاصي.  ٓاء ٖلى  الخىُٓمحن اإلاجالي  ٓاٖض اللٗبت، ؾ ْص جهاًت زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي، لخخٛحر بٗض طل٪ ٢ خض

ْلي )  ْ الض جي ؤ   (.2اإلاؿخٔٓ الَٓ

 الخىمُت اإلاجالُت قػل مغيؼي بامخُاػ -1

ىُت التي  ْعر اإلاٛغب ًٖ الخماًت جىُٓما جغابُا ٞغى ُّٞ اإلاغ٦ؼ ؾلُخّ ٖلى ٧امل اإلادُِ. لم ج٨ً الىسبت الَٓ

ٓصة اؾخلمذ الؿلُت  اث ال٣بلُت الغاٚبت في الٗ مباقغة بٗض الاؾخ٣ال٫ مُالبت ٣ِٞ بًبِ اإلاجاالث الترابُت الخهبت بالجٖز

ّللىٓام الالمغ٦ؼي الؿاب٤، بل ٧اهذ مُالبت ؤًًا بدىمُت َظٍ اإلاجاالث.

ت اإلاىّٟغ ٖٓت في بضاًت الاؾخ٣ال٫ الغئٍت اإلاغ٦ٍؼ ْ الؿُاؾاث اإلاجالُت اإلآي ٍٓت  ْلت في ٨ٖؿذ الؿُاؾاث الخىم صة للض

اهاث ألاؾاؾُت للؿلُت الؿُاؾُت، ْ اإلاخمشلت، مً  ْلت مٗالجت الا٦غاَاث الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت. ٦ما ٨ٖؿذ الَغ مدا

ي زهٓنا ٖبر آلُت  ىُت ْ مً جمغص الٗالم ال٣ْغ ٓخاث الخغ٦ت الَٓ ٓٞا مً َم ظِت، في يبِ اإلاجا٫ ْ مغا٢بخّ ، ز

، ْزت مً الاؾخٗماع ْ اإلاخمشلت في مٛغب هاٞ٘ مجِؼ           الجماٖاث اإلادلُت)ؤ(؛ ْ مً ظِت ؤزٔغ ٓع ْػ الشىاثُت اإلا في جىمُخّ ْ ججا

ْ ج٣لُضي)ب( . ْ مٛغب مِمل  ّْ خضًض    

 الجماغاث اإلادلُت: آلُت صولخُت لؿُاؾت مجالُت يبُُت - أ

ّٓ ٍت ٖلى ٧امل اإلاجاالث اعج٨ؼث ؾُاؾت يبِ اإلاجا٫ مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي ٖلى ٞغى مغا٢بت ٢

ٓعٍت ت ن ٓاػاة م٘ الخُاب الغؾمي اإلاخبجي لالمغ٦ٍؼ ي. ٨َظا هجض، ْ باإلا ، ْ اإلاترظم ٖلى 1الترابُت، زهٓنا في الٗالم ال٣ْغ

ٓهُت لخل٪ الٟترة ْػاعة الضازلُت، في 2مؿخٔٓ الىهٓم ال٣اه ت. لٗبذ  ْ الًبِ اإلاغ٦ٍؼ ٍٓت ؤظِؼة اإلاغا٢بت  ْلت بخ٣ ، اَخمام الض

ٓٞت مً ٞسر اإلاجا٫ إلاكاع٦ت قٗبُت خ٣ُ٣ُت مً زال٫ َظا اإلا ٓعٍا، جدذ ال٣ُاصة اإلال٨ُت، التي ٧اهذ مخس ْعا مد ، ص ؿخٔٓ

ّ.3الجماٖاث اإلادلُت

ت لتهمِل ألاؾاؽ ال٣بلي للخ٣ُُ٘  الث الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ ي، مدا ٍٓت، زهٓنا في اإلاجا٫ ال٣ْغ ْمذ الخىُٓماث الٟٗ ٢ا

. ل٣ض ٧ان ؤَغ اللجىت اإلا٩لٟت بالخ٣ُُ٘، 1ي ؾُدض مً اإلاكاع٦ت الٟٗلُت للؿا٦ىتالظ 4الترابي، ْ لٟغى هٓام الخمشُلُت

                                                           
ت ؤهٓغ: - 1 ْ جهيُٟاث ؤزٔغ لالمغ٦ٍؼ ٓعٍت  ت اله ٓم الالمغ٦ٍؼ ّخ٫ٓ مِٟ

Eisenmann Charles (1948), Centralisation et décentralisation. Esquisse d„une théorie générale , LGDJ. 
ْ ألا٢الُم لؿىت 1960ًخٗل٤ ألامغ باإلاُشا١ الجماعي لؿىت  - 2 ْ ِْحر جىُٓم الٗماالث  ْ اإلاُشا١ الجماعي لؿىت 1963؛   ،1976.ّ
ٓاث الكٗبُت بلى َظٍ الى٣ُت ) ..ؤِْغث ججغبت اإلاجالـ البلضً - 3 جي لل٣ غ اإلااجمغ الشاوي لخؼب الاجداص الَٓ ْ الجماُٖت خظع الؿلُت ٌكحر ج٣ٍغ ت 

ْ الاؾخٟؼاػاث الت ْ ختى السجً،  ب اإلاىٓم، الاػصعاء، الخجاَل، بل  ْ الظي ًِٓغ مً زال٫ الخسٍغ ي ًخٗغى اإلال٨ُت اإلاُل٣ت اججاٍ ال٣ٔٓ الكٗبُت، 

ْاعص في:  لِا اإلاىخسبٓن( 

 Flory Maurice, Miège Jean- Louis (1964),  Annuaire de l„Afrique du Nord ,1962 , vol. 1, CNRS, p 767  

ْ جبّر -4 ٌٍٓ)الؿُاصة مل٪ لؤلمت، جٟٓيِا بالىُابت إلامشلي ألامت(، في الخجغبت الٛغبُت، في جٟؿحر  ْ خ٤ الخٟ ت ال٣ٗض الاظخماعي  ًغ ؾاَمذ هٍٓغ

م ؤن اإلاٛغب لم ًمغ مً هٟـ اإلا ْ ٚع  .ٕٓ ْص مً ألاشخام اإلامشلحن للمجم ذي لخجغبت الض٫ْ ج٣لُو اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في ٖضص مدض ؿاع الخاٍع

ْلت  ْ جبجي هٓام ؾُاسخي ممازل لخىُٓم الض عة اٖخماص  ٓاظِت يْغ ْ مخ٣اعب، م٘ طل٪، ؾُجض هٟؿّ في م ْ ال ختى مً مؿاع مكابّ ؤ الٛغبُت، 

ْلت خضًشت الِٗض باالؾخ٣ال٫ ْ ؾُاصة الض ْ بٟٗل ؤَمُت الخىُٓم الترابي لخإ٦ُض ْخضة  ّ.الترابُت الَٓىُت الٛغبُت. 
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بهٟتهم اإلادخ٨حن الؿاب٣حن بإٞغاص الخىُٓماث الاظخماُٖت ال٣بلُت في ٞترة الخماًت، مىخبهحن بلى خ٣ُ٣ت ؤن الخ٨ٟحر ْ ال٣غاع 

ٍحن[)  ٓلحن مً َٝغ ال٣ْغ ٓٞٓ، الٟغصًحن لِؿا م٣ب ٢ْٗذ في ِٖض الخماًت ؤن . لم حؿخ2(31، م 2011ل ُ٘ الخجضًضاث التي 

ْ اإلاٟاْياث ْا٢٘ ؤَمُت ال٣غاع اإلاكتر٥، اإلاخسظ بٗض ؾلؿلت مً الخباصالث الاظخماُٖت  ٓم               حٛحر   ْعاث، التي ج٣ ْ اإلاكا

ٖٓت م٣ابل الب٣ُت. َظٍ الخالت ألازحرة هي اإلاٗ ٓم بها شخو مً اإلاجم ٖٓت ُٞما بُجها، ؤْ ٣ً ْا٢٘ الاخخُاط بها اإلاجم برة ًٖ 

ُٟتهم ألاؾاؾُت في  ْ ؤُٖاها، جخمشل ْْ ٓاء ٧اهذ ٢ُاصا ؤ الضاثم مً َٝغ ؾلُت الخماًت للٓؾاَت. ٞالُِإة اإلا٩لٟت بالٓؾاَت ؾ

ٓن  ْ مخ٤ٟ ٖلُّ باليؿبت ل٩ل ٢ًُت ٖلى خضة. ٢ض ًدضر ؤن جٟغى ال٣غاعاث ٖىضما ٩ً ٫ٓ ٖلى عؤي مكتر٥  يمان الخه

ّٓ ٓن بال ما٢خا. لخب٣ى ال٣اٖضة هي ؤن لؿلُت الٓناًت مً ال٣ ٕٓ الؿ٩ان ال ٩ً لِا لٟغى َظٍ ال٣غاعاث، ل٨ً زً ة ما ًَا

ّال٣غاعاث التي جمل٪ ؾلُت خ٣ُ٣ُت هي جل٪ اإلاخسظة بك٩ل ظماعي.

ْ مً زال٫ الاؾخٗضاصاث لخ٣ُُ٘  بتها في ؤلاب٣اء  1959ًبض ٍت ٖىضما جمذ اؾدكاعتها ٖبرث ًٖ ٚع ؤن الؿا٦ىت ال٣ْغ

ٓ طل٪ بُٛاب ؤي بضًل ٖلى الُِا٧ ٞٓ مي ل ٍٓاث ألاصوى ٧الٟسظة مشال. ًٟؿغ ٍع ْ ٖلى اإلاؿخ ل الخ٣لُضًت اإلاغج٨ؼة بما ٖلى ال٣بُلت ؤ

ٓٞٓ، ج٣ضمّ الؿلُاث[)  ٍغ مً زال٫  3(40، م 2011ل ْع ْ اهخٓام الٗمل الجماعي ًم٨ً جبًر ٫ٓ الخسلي ًٖ الدكا ، ٣ٞب

الث ا٢خهاصًت ٖم٣ُت، ٦ما حٗبر ًٖ طل٪ سُت الٛغبُت بخضار جد ّ. 4الخجغبت الخاٍع

ْػٍغ الضازلُت اإلادمضي اإلاٗحن مً َٝغ اإلال٪ مدمض الخامـ، بةًجاص  ِٖض لؤلَغ التي زلٟتها الخماًت، جدذ بقغاٝ 

ْ مغا٢بت الؿا٦ىت مً ظِت،ؤًٞل نُٛت لخىُٓم جغابي ٢اصع ٖلى ي ٓلت ٖلى  بِ  ْ ظٗلِا م٣ب ت  ْلت اإلاغ٦ٍؼ غ ؾُاؾت الض ْ جمٍغ

ُٖت اإلاؿخٔٓ اإلادل ْ مكْغ ، ٧ل طل٪ م٘ ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما٫ َظٍ الخىُٓماث الترابُت ٦إصاة للخض مً ؾلُت  ي مً ظِت ؤزٔغ

ٓهُل  ٓل ىُت مً ظِت زالشت. ْ ًبضْ مً زال٫ اإلادايغة التي ؤل٣اَا ال٩ ْاثغ مى٣ُت  Verlet5الخغ٦ت الَٓ ٓاص ْ عئؾاء ص ٖلى ٢

ٌٍٓ الٗام مبضؤ ٞاؽ ؤن الخىُٓم الجماعي ألامشل ًجب ؤن ًإزظ بٗحن الّا ٖخباع الخهٓنُاث اإلادلُت، التي ججض مبضؤ الخٟ

ٓع في ٧ل خالت ٖلى خضة. ٞالٗال٢ت ما بحن الؿا٦ىت ٌٍٓ مده ْ ال ج٣بل بال بخٟ با،  ْ ممشلحهم جب٣ى ٖال٢ت مباقغة،             ٍٚغ

ْن اؾدكاعة ٞٗلُت مً َٝغ ممشلحهم، ٓا ٖجهم في اجساط ال٣غاعاث ص ٓب ٓهُل  ْ ال ًم٨جهم ؤن ًى ٓل ٫ٓ ال٩ ٣ًVerlet  ًٞاهُال٢ا م [

ٓهّ  ْ ممشال خ٣ُ٣ُا ًٖ ظماٖخّ، ٞةهّ ال ًم٨ً ؤن ٌٗغب ًٖ عؤًّ بال بٗض ؤن ًُل٘  -ممشل الؿ٩ان–٧ ْ هؼحها،  عظال ؤمُىا     

ْبحن ًٖ الؿ٩ان، مً مؿاٞاث مً بً٘ ٖكغاث  ٓن باؾخ٣ضام َاالء اإلاىض ٓم ْ بن ٦ىخم في ٧ل مغة ج٣ ٧ٓلُّ...  مً ٖلى آعاء م

ْ بهضٝ  ْن ؾاالِم ًٖ عؤحهم مؿب٣ا، ؤ م ببٌٗ الاظغاءاث ٚحر الؿاعة، التي ٢ض اجسظث بض ْ طل٪ بهضٝ بزباَع ٓمتراث،  ال٨ُل

ٓن ٢ض اعج٨بخم زُإ ال ٌٛخٟغ [ )  ٓه ٓٞٓ، صِٞٗم بلى اإلاهاص٢ت ٖلى َظا ؤلاظغاء، ٞةه٨م ج٩ ّ.6(33، م 2011ل

                                                                                                                                                                                                 
1 -   ٓ ٞالخىُٓم ال٣بلي ] ًدترؽ، بك٩ل َبُعي، مً ٧ل ما مً قإهّ ؤن ًضّٞٗ بلى الخسلي ًٖ خ٣ّ في الؿلُت لهالر الجماٖت اإلادلُت. َ

ٓصة صاث ُخّ، جبٗا ل٩ل ٢ًُت ٖلى خضة؛ زم بهّ ًبحن بإن الجماٖت ما جؼا٫ مٓظ ٌٍٓ لّ قٖغ ٓا٢٘، ٖلى هٓام للخٟ ما، ؤؾلٓب، ًغج٨ؼ مً ظِخّ في ال

ْ بحن الؿ٩ان[) ٖلى ألا مي ٢ل بهٟتها ماؾؿت صٞاُٖت في بَاع الٗال٢اث بحن الؿلُت  ٓ ٍع ٞٓ الٟالح اإلاٛغبي اإلاضاٞ٘ ًٖ الٗغف،  (،2011) ل

ٓعاث ْظِت هٓغ،  م  ّ(34ميك
ّ.31م اإلاغظ٘ الؿاب٤،   - 2
40ّهٟـ اإلاغظ٘، م  - 3
سُا في الخجغبت ا -4 ىُت جاٍع ٓ ما صِٞٗا بلى ٩َُلت اعجبِ الاهخ٣ا٫ بلى هٓام الخمشُلُت الَٓ َ ْ ت ًٖ مهالخِا الا٢خهاصًت،  ٓاٍػ لٛغبُت بضٞإ البرظ

 ٓ َ ْ ٓاَىحن.  ت، الًامً الخترام اإلال٨ُت الخانت في بَاع ٣ٖض اظخماعي ًغبِ الؿلُت باإلا ٓم الخٍغ ْ الؿُاسخي خ٫ٓ مِٟ ِٖا الا٢خهاصي  ما مكْغ

ّؾِى٨ٗـ ٖلى هٓام الخمشُلُت اإلادلُت. 

ٓٞٓ.ؤخض الًباٍ الٟغوؿ - 5 مي ل ي[ خؿب حٗبحر ٍع اصة بىاء الٗالم ال٣ْغ ْػٍغ الضازلُت اإلادمضي ] إٖل ُّحن الظًً اؾخٗان بهم 
مي  - 6 ٓ ٍع ٞٓ ّ.33الٟالح اإلاٛغبي اإلاضاٞ٘ ًٖ الٗغف، م. ؽ.، م  (،2011) ل
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ٌٍٓ الىٓام ال٣بلي مً َٝغ الؿلُت اإلا اهاث ؾُاؾُتٌٗبر زُاع ج٣ ت خضًشت الِٗض باالؾخ٣ال٫ ًٖ َع ْ       غ٦ٍؼ

غة للخىُٓم الاظخماعي  ْمت َظا الخُاع ٖلى الخمؿ٪ بال٣ُم اإلاَا ا٢خهاصًت للمغ٦ؼ الؿُاسخي بضْن ق٪، ٦ما حٗبر م٣ا

ٍٓت)ال٣باثل( ٖلى جدضًض خاظُاتها ْ الاؾخجابت لِا بك٩ل ال ًضمج اإلا ٖٓاث الٟٗ بت اإلاجم ىٟٗت الٗامت الخ٣لُضي، ْ ٖلى ٚع

ٌ الؿا٦ىت في الٗضًض مً اإلاىا٤َ  ٓ ما ٌٗبر ٖىّ ٞع َ ْ ْلت.  ىُت اإلاجؿضة في الض اإلادلُت بك٩ل ٦لي في بَاع اإلاىٟٗت الٗامت الَٓ

ْػاعة الضازلُت مباقغة  ْ مً  ٓن مً َٝغ اإلال٪ با٢تراح مً الٗما٫ ؤ ٓٞٓ، ال٣ُاص اإلاُٗى ّ.1(50، م 2011.) ل

ْخضة ٓلِا حٗضصًت،  -جدًغ َىا ظضلُت  ت في اإلاٛغب خضًض الِٗض باالؾخ٣ال٫ لم ٨ًً مً اإلام٨ً ٢ب ٞالؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ْلت ْ ٢ضعتها ٖلى اإلاغا٢بت الٟٗلُت ل٩اٞت اإلاجاالث الترابُت. ظاء ٖلى لؿان ؤخض  ْخضة الض بإي تهضًض ٢ض ًمـ بهضٝ يمان 

ٍغ لت ًٖ الخىُٓم اإلادلي في اإلاٛغب، في بَاع جبًر ٍٓ الؿُاؾُت اإلاؿْا ٓظ ت  ؤَم ال ٫ٓ جبجي هٓام المغ٦ٍؼ لخُاع اإلاٛغب اإلاؿخ٣ل خ

ٓعٍت بٗض الاؾخ٣ال٫ مباقغة ]٢ض جاصي  ت الخامت–ن ْلت. ٚحر زاٝ،  -الالمغ٦ٍؼ ٓخضاث ًٖ الض مً ظِت بلى اهٟها٫ بٌٗ ال

ن الٗامت اإلادلُت، ٩ٞان مً اإلاى٤ُ  ٓاَىحن ًٖ حؿُحر الكْا ، ؤن ؤٖغاٝ الىٓام اإلاغ٦ؼي ٢ض ؤبٗضث اإلا ؤن مً هاخُت ؤزٔغ

ت ٢بل جٓؾُ٘ هُا٢ِا[ جي لالمغ٦ٍؼ ّ.2.(38، م 1976)البهغي ،  ٌٗمل اإلاكٕغ في ٖضة مغاخل ٖلى الخُب٤ُ الخضٍع

ت الًبِ غلى الخىمُت: -ب   أولٍى

ان  خباعاث الا٢خهاصًت، ْ بن لم ج٨ً ٚاثبت باإلاغة، َامكُت باليؿبت لَغ ٖلى زالٝ الخجغبت الٛغبُت، جبضْ الٖا

خت التي ًضاٞ٘ ٖجها الخىُٓم الترابي للمٛغب  ْغ ٍٓت في ٖال٢ت باأَل خضًض الِٗض باالؾخ٣ال٫. ال ًم٨ً اٖخباع َظٍ اإلاالخٓت زاه

خباعاث الؿُاؾُت ٖلى الا٢خهاصًت ٓة ٖال٢ت الخىُٓم اإلاجالي  (Alioua 1985, p. 13) 3َظا اإلا٣ا٫، ألن َُٛان الٖا ؾِؿم ب٣

٢ٓذ الغاًَ. ّبالخىمُت مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ال

٢ٓذ ال ظي ٧ان ًٔغ اإلال٪ الغاخل مدمض الخامـ في الخىُٓم الجماعي ْؾُلت لخضُٖم ؾلُت الىسب اإلادلُت  في ال

ىُت في ظىاخِا الخ٣ضمي جضٖٓ بلى  ٓالحن لخؼب الاؾخ٣ال٫، ٧اهذ الخغ٦ت الَٓ م ٦م ٓاص الجضص الظًً ٌٗخبَر ٖلى خؿاب ال٣

ٓ ] ال٣ًاء ٖل ٞٓ مي ل ْ خؿب حٗبحر ٍع ٌٍٓ الىٓام ال٣بلي، ؤ عة ج٣ ْ الالتزاماث الىاقئت ًٖ ال٣غاباث يْغ ابِ الخًامً  ى ْع

ي  ٓظُت بالٓؾِ ال٣ْغ ٓل ٖٓاث الؿٓؾُ ت الخماؾ٪ بحن مسخل٠ اإلاجم ت التي جداٞٔ ٖلى اؾخمغاٍع خباٍع الخ٣ُ٣ُت ؤْ الٖا

ٓٞٓالخ٣لُضي[، ْ بخال٫ الخىُٓم الجماعي ال٣اثم ٖلى اإلاهالر الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت مدل  .(29-28، م 2011، )ل

خباعاث الا٢خهاصًت ال ٨ًٟل  ٖٓاث ال٣اثمت ٖلى الخ٩اٞالث ال٣بلُت. ل٨ً ا٢تراح ج٣ُُ٘ جغابي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ الٖا اإلاجم

ٓٙ َظٍ الخىمُت. عة جم٨حن َظٍ اإلاجاالث الترابُت مً آلُاث خ٣ُ٣ُت لبل ّبالًْغ

اهاث التي ٌؿعى لخد٣ُ٣ِا، ْ التي ٧اهذ ؤؾاؾا طاث َاب٘   ؾُاسخي، جخمشل باليؿبت ًغجبِ زُاع ٧ل َٝغ بالَغ

ْن جد٣ُ٣ّ، مً زال٫ جبجي همِ  ٫ ص ىُت في خهض ؤ٦بر جمشُلُت مدلُت لهالخِا، ألامغ الظي ؾٗذ اإلال٨ُت للخْا للخغ٦ت الَٓ

ْاخض 4الا٢ترإ ألاخاصي ؤلاؾمي ٝ  1بض٫ الا٢ترإ بالالثدت الظي ٧ان مُلبا ل٩ل الُِئاث الؿُاؾُت باؾخصىاء خؼب  مً اإلاْٗغ

ٓا٫ للمّا ّ. 2( 112، م1988ؾؿت اإلال٨ُت ) ٍْغ٠ ، ؤهّ م

                                                           
مي  - 1 ٓ ٍع ٞٓ ّ.50الٟالح اإلاٛغبي اإلاضاٞ٘ ًٖ الٗغف، م. ؽ.، م  (،2011) ل
ـ ) - 2 ْ الاظخماُٖت، ظامٗت مدمض الخامـ، الغباٍ، م (، 1976البهغي اصَع ْ الا٢خهاصًت  ٓهُت  ٓم ال٣اه ٖٓاث ٧لُت الٗل ّ.38عظل الؿلُت، مُب

3 - Alioua Khalid (1985) , L„imerialisme de l„Etat dans le Tiers Monde , L„espace de l„Etat. Réflexions sur l„Etat au Maroc et dans le 

Tiers- Monde , Edino, p. 13. 
٠ ع٢م  - 4 ش  1.59.162ِْحر قٍغ ٓن الاهخسابي، ط ع ٖضص  1959قدىبر  1بخاٍع ش 2445اإلاخٗل٤ بال٣اه ّ.2626، م 1959قدىبر  4، بخاٍع
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خباعاث الا٢خهاصًت.  19593ٌٗبر الخ٣ؿُم الجماعي اإلاٗخمض في  ْ ألامىُت ٖلى الٖا خباعاث الؿُاؾُت  ٓ الٖا ؤًًا ًٖ ؾم

ٓماث الا٢خهاصًت ٧اهذ ألاؾاؽ الظي اعج٨ؼ ٖلُّ ج٣ؿُم  م ؤن الخُاب الغؾمي ًضعي ؤن اإلا٣ ، بال ؤن الِضٝ 1959ٞٚغ

ت ٦سُاب لًبِ ْ مغا٢بت اإلاجاالث الترابُتألاؾاسخي ل . Naciri, 1999, p. 27 ) لىٓام الؿُاسخي ٧ان َٓ اؾخسضام الالمغ٦ٍؼ

ت اإلاجالُت م٘ اإلال٥ٓ  ْلت ْ ٞغى الخهٍغ ْلخُت مىظ وكإة الض ُٟت مغجبُت بالؿلُت الض ُٟت اإلاغا٢بت اإلاجالُت ْْ جب٣ى ْْ

خباعاث ؛ باّل4،في الخجغبت الٛغبُت11ال٩ابؿاهُحن في ال٣غن  ٓ َُٛان الٖا  ؤن اإلامحز في ججغبت الخىُٓم اإلادلي للمٛغب اإلاؿخ٣ل َ

ْ ٌٗغ٢ل ٖملُت الخىمُت. ْ الًبُُت بك٩ل ؾ٨ُبذ  ّألامىُت 

٨َظا ؾِخم بوكاء ظماٖاث مدلُت ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت الخباصلُت، م٘ ججاَل باقي ألاوكُت الا٢خهاصًت ألازٔغ التي 

ًٓٞٓم٨ً ؤن جمىذ للجماٖت اإلادلُت بم ٓاعصَا )ل ٍٓغ م ت 40،  م  2011،  ٩اهُت لخُ (. ْ باإلا٣ابل، اَخمذ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ْ ختى  ْاؾٗت َمكذ مً ٢ضعة اإلاجالـ اإلاىخسبت ٖلى بخضار حُٛحراث مِمت، بل  ْ مىدّ ازخهاناث  ا ؤلاصاعي  ٍٓت ظِاَػ بخ٣

ٓوي مً زال٫ م٣خًُ غ الخىُٓم الجماعيال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت. جِٓغ َظٍ ال٨ٟغة ٖلى اإلاؿخٔٓ ال٣اه ٫ْ ِْحر ًَا التي  5اث ؤ

ْ اإلاغا٢بت ٓاء ٖلى مؿخٔٓ الخضبحر ؤ ْلت، ؾ ْع ممشل الض ْ لغثِؿّ م٣ابل ص ْع اإلا٣ؼم إلاجلـ الجماٖت  ْ ٞحها الض . ٦ما جِٓغ 6ًبض

ْلخُت ٖلى الخضبحر اإلادلي بضٖٔٓ جد٤ُ٣ الٟٗالُت، ْ َظا ما ج ٓا٢عي مً زال٫ ؾُُغة ؤلاصاعة الض ٓٔ ال ا٦ضٍ ٖلى اإلاؿخ

ٓظِت للٗما٫ في  ٓن الجضًض ال ًٟطخي بلى حُٛحراث  1960ٚكذ  6الخٗلُماث اإلا ٍت، بن ال٣اه ]ُٞما ًسو الجماٖاث ال٣ْغ

ٓٞغ ٖلى ؤي ظِاػ بصاعي، ما صام ؤن َظا الجِاػ ًب٣ى مخمغ٦ؼا بضازل  ْ زالر ال جخ ٓطٍ ظماٖخان ؤ ْ لل٣اثض ٖبر صاثغة هٟ ٖم٣ُت.. 

ْ بن الٗال٢اث ما  ت جدذ ال٣ُاصاث.    ْ عثِـ الجماٖت ًجب ؤن جسً٘ لخض ؤصوى مً الخُٛحر...حٗخبر آلالت ؤلاصاٍع بحن ال٣اثض 

ٓن ؾحر الٗمل مِٗا مسخال بٟٗل بٌٗ  ْالُب َظٍ آلالت مُٗلت، ْ ؤال ٩ً جهٝغ الكٗب، ٚحر ؤهّ ًجب ؤال جب٣ى ؤًًا ص

 ٫ٓ عي، مً ؤظل الؿحر ؤلاصاعي اإلا٣ٗ ٓمُت ؤن ًخم ؤلاب٣اء ٖلى ػمغة اإلاماعؾاث اإلاجخٟت.. ْ بهّ إلاً الًْغ للمهلخت الٗم

..ْ ل٩ي جخه٠  ْاخضة لِا ما ٨ًٟي مً ال٨ٟاءة ْ مً بٗض اإلا٣انض ال٨بٔر ت  لُت ؾلُت بصاٍع ٟحن مجخمٗحن جدذ مؿْا اإلآْ

ْ مىخٓمت[  ْاخضة  ٓٞٓ، َظٍ ؤلاصاعة بالٟٗالُت، ًجب ؤن جٓل  ّ(.61م  ،2011)ل

ْلت ٖلى مِمت الخضبحر الج ٓطث الض ماعي، بضٖٔٓ ؤجها ألا٢ضع ٖلى جد٤ُ٣ ٞٗالُت الٟٗل اإلادلي، المخال٦ِا ل٣ض اؾخد

ت لالؾخجابت إلاخُلباث  ٍع الث الًْغ ٓٞغ اإلاىخسبحن اإلادلُحن ٖلى اإلاَا ْ لٗضم ج آلالُاث التي حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ الٟٗالُت مً ظِت، 

ْلت هٟؿِا، مً زال٫ ؤلاصاعة اإلادلُت، باٖ ا الٟاٖل ألاؾاسخي في ٖملُت الخضبحر اإلاىٟٗت الٗامت اإلادلُت. لظل٪ ج٣ضم الض خباَع

ت ٧اهذ  ْ ؤن الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ ت اإلادلُت. ًبض ْلُت في اإلاهاص٢ت ٖلى ا٢تراخاث الؿلُت ؤلاصاٍع ْع اإلاجالـ الخضا ْ ٣ًخهغ ص اإلادلي، 

ْعَا الاهٟغاصي في ٖملُت جى ٫ٓ ممشلي َظٍ الجماٖاث لض مُت َظٍ جٟترى ؤن ج٨ٟلِا بخجِحز اإلاجاالث اإلادلُت ؾ٣ُابلّ ٢ب

                                                                                                                                                                                                 
ًّخٗل٤ ألامغ بدؼب الخغ٦ت الكٗبُت - 1
٠ مدمض ) - 2 ٣ُا الكغ١، م 1988ٍْغ  .112(، ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، مُاب٘ بٍٞغ
ّالخام بالخ٣ؿُم ؤلاصاعي للممل٨ت 1959ر صظىب 2ِْحر  - 3
ت اإلاجالُت، ٧اهذ اؾتراجُجُت اإلال٥ٓ ال٩ابؿاهُحن  - 4 ٓٙ ال٣ضعة ٖلى ٞغى الخهٍغ ٓم ٖلى ؤؾاؽ جد٤ُ٣ َضٞحن بزىحن:  Les rois capétiensلبل ج٣

ْ ًٖ ال٨ىِؿت، جي ًٖ الىبالء  ْ ب٢امت ْ الاهخ٣ا٫ مً الؿلُت الصخهُت للمل٪ بلى ال     الاهٟها٫ الخضٍع ْلت، مً ظِت؛  ؿلُت الٗامت إلامشل الض

. ٍٓت ٢اصعة ٖلى ٞغى الًغاثب ٦ألُت ؤؾاؾُت لٟغى ؾلُت اإلاغ٦ؼ، مً ظِت ؤزٔغ ت  بحر٢ْغاَُت ٢ ِْغ َاالء اإلال٥ٓ في ؾُا١ ٧اهذ ُّٞ الالمغ٦ٍؼ

ّٓ ٓا في مجا٫ جغابي مى٣ؿم ظضا، ؾُهبذ ٞغوؿا. اؾخُإ اإلال ْ جد٨م ٓصالُت مخجظعة في البلض،  ت الترابُت"، الُٟ ٥ ال٩ابؿاهُحن ٞغى مبضؤ "الخهٍغ

ٕٓ ؤهٓغ: ٓاظِت ال٨ىِؿت التي ٧اهذ طاث ؾلُت ٦بحرة. خ٫ٓ َظا اإلآي ْ في م ٍٓاء،  ْ ؤ٢ ٓص ؤؾُاص ب٢ُاُٖحن مخٗضصًً  م ْظ  .Sassen 2006., p)ٚع

17.)ّ
٠ ع٢م  - 5 ش  1.59.315ِْحر قٍغ ٓ  23بخاٍع ٓهُ ش  2487 اإلاخٗل٤ بالخىُٓم الجماعي، ط ع ٖضص 1960ً ٓ  24بخاٍع ٓهُ ً1960 .ّ

ّ
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ٓن بخم٨ُجهم مً اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في جىمُت اإلاجاالث اإلادلُت  ٓٞٓ، اإلاجاالث، بِىما ٧ان ؤٚلب اإلاىخسبحن الجماُٖحن ًُالب )ل

ٓاظّ 62م  ،2011 ٍٓت ؾُ (. ْ بؿبب ججاَل مُالباث َاالء اإلاىخسبحن ْ حُِٛب البٗض اإلادلي الدكاع٧ي ًٖ الٗملُت الخىم

ْص الشماهِ ْ بلى خض ٓطط الخىمٓي اإلاغ٦ؼي اإلاُب٤. اإلاٛغب،  ّىاث، ٞكل الىم

ٓع بالصها ؤصٔ بلى ج٨ٟ٪ ؤْنا٫ الىٓام ال٣بلي، ٞإنبذ ٚحر نالر ألن  ٫ٓ اإلال٪ الغاخل مدمض الخامـ ] بن جُ ٣ً

ٓاما للىٓام  ٓن ٢ ٓن ؤؾاؾا إل٢امت مىٓماث جمشُلُت. لظل٪، عؤًىا مً ألاوؿب جإؾِـ زلُت اظخماُٖت ْ ؾُاؾُت ج٩ ٩ً

ْ اإلاماعؾت ٧ان خايغا مىظ الجضًض[. ًب ّ الخُاة الؿُاؾُت اإلاٛغبُت بحن الخُاب  ْ مً َظا اإلا٣خ٠ُ ؤن الخىا٢ٌ الظي حٗٞغ ض

ٓخضة اظخماُٖت  ٢ٓذ ٖلى ؤؾاؽ الجماٖت اإلادلُت ٧ ٓة بلى ٢ُام الىٓام الجضًض لظل٪ ال ىُت اإلاؿخ٣لت. ٞالضٖ ْلت الَٓ وكإة الض

اهاث التي ٧اه ٓن اإلاىٓم لجماٖت ْ ؾُاؾُت ال ٌٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت الَغ خت آهظا٥. ًِٓغ ال٣اه ْ  1960ذ مُْغ ْ الخ٣ُُ٘ الاهخسابي 

غان لّ ؤن الِضٝ الخ٣ُ٣ي للؿلُت الؿُاؾُت ٧ان باألؾاؽ: ٓن الاهخسابي اإلاَا ّال٣اه

ا الاظخماعي: اٖخمض الخ٣ؿُم ؤلاصاعي للممل٨ت ٓهُا ًٖ بَاَع ٖٓت مً 1مً ظِت، ٖؼ٫ الجماٖاث اإلااؾؿت ٢اه مجم

ٖٓت مً ألاوكُت الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت، التي ٧اهذ اإلاٗاًحر اإلا ٫ٓ مجم ٓعة خ ٓماث الا٢خهاصًت، ْ اإلاخمد ٗخمضة ٖلى اإلا٣

ْ اإلاؿخٓن٠ مدل الغابِ ال٣بلي) ْ اإلاضعؾت  اع ال٣بلي .Chambergeat,1961, p.92 )2 تهضٝ بلى بخال٫ الؿ١ٓ  . ٞخٟخِذ ؤلَا

ْ َظا ما ٖب ْلت الخضًشت.  اهاث الض ىُت في الٗضًض مً اإلاىاؾباث. ٧ان ؤخض ؤَم َع ْ ٢اصة الخغ٦ت الَٓ ّر ٖىّ مدمض الخامـ 

٫ٓ ازخُاع  ٓح مً زال٫ الهغإ خ ٓ ما ًِٓغ بٓي َ ْ ْلت هٕؼ الُاب٘ الؿُاسخي ًٖ ٖملُت الخضبحر اإلادلي:  ، مدا ْ مً ظِت ؤزٔغ

٢ٓذ الظي ٧ان ُّٞ خؼب الاؾخ٣ال٫ ًُالب بدبجي همِ الا٢ترإ بالاّل ثدت، حكبصذ اإلااؾؿت اإلال٨ُت همِ الا٢ترإ. ٟٞي ال

 .Octave, 1971, p) .ألا٢ضع ٖلى يمان ٖضم حؿُِـ هخاثج الاهخساباث Maurice Octaveبىمِ الا٢ترإ الٟغصي ألهّ، خؿب 

181).3ّ

ت  -2  مغيؼة اإلاجالُت الخىمٍى

ٍٓت في اإلاٛغب اإلاؿخ ْمت الخُٛحر مً لضن الىسبت اإلاىخجت للؿُاؾاث الخىم ٕ إلا٣ا ٣ل ٦إخض مسلٟاث ًم٨ً مالخٓت هْؼ

ُْٞت  ىُت  الاؾخٗماع. ًخٗل٤ ألامغ باالؾخٗماع ال٨ٟغي الظي ٌؿخمغ ختى بٗض جهاًت الاؾخٗماع اإلااصي، خُض جب٣ى الُِا٧ل الَٓ

ٍٓت اإلاىخهجت بٗض الاؾخ٣ال٫ (.Mbembe, 2013, 252 p ; Lazali, 2018, 282 p)4 إلعر الاؾخٗماع . ؾٗذ الؿُاؾاث الخىم

ْ مباقغة بلى جد٤ُ٣ ؤ٦ب ْ ججاَل الخىمُت ؤلاوؿاهُت  ٓ الا٢خهاصي؛  ٘ الىم ْصًت، مً زال٫ التر٦حز ٖلى ٞع ر ٢ضع مم٨ً مً اإلاغص

ٓن مدل جدلُل في َظٍ ال٣ٟغة.    ٓامل ؾخ٩ ٖٓت مً الٗ ٓٞا مً الخمغص. ًغجبِ َظا الخُاع بمجم ْ الخد٨م ز  اؾدبضالِا باإلاغا٢بت 

                                                           
ٓبغ 1955صظىبر  16، الظي ؤلغى ِْحر 1959صظىبر  2ِْحر  - 1 ْ ؤ٦خ ً في ٞبراًغ  ٟحن الهاصٍع ً الكٍغ 1956ّ، اإلاٗض٫ بالِٓحًر

2 - Chambergeat Paul (1961), Les éléctions communales marocaines , Revus français des sciences politiques, p. 92. 
3 - Octave Maurice (1971), Elites intermédiaires, pouvoir et légitimité dans le Maroc indépendant,  Annaire de l„Afrique du Nord, 

CNRS, p. 181. 
4 Mbembe Achille (2013),  Sortir de la grande nuit. Essai sur l„ Afrique décolonisée, La Découverte, p. 252. Lazali Karima ( 2018), Le 

trauma colonial. Une enquête sur les éffets psychiques et politiques contemporain de l„opression colonial en Algérie, La Découverte, 

p. 282. 
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ٍٓاث الىٓام الؿُاسخي  ْ جمشلّ للخُٛحراث ًبضْ الاعجباٍ ال٨بحر بحن الىٓام الا٢خهاصي اإلاٗخ ْل مض في َظٍ الٟترة ْ ؤ

مً ظِت)ؤ(، ْ الخىُٓم الترابي اإلاٗخمض مً ظِت ؤزٔغ )ب(. ًم٨ً ؤن هالخٔ اٖخماص   التي ًجب جبىحها ْ جُب٣ُِا ٖلى البلض

ْ الدكاع٧ي ٖ ْ الا٢خهاصي ٖلى هٟـ اإلاغج٨ؼاث: حُِٛب الجاهب ؤلاوؿاوي  ْ الخىمُت الخىُٓمحن اإلاجالي  ٕٓ التراب  ٫ْ مٓي ىض جىا

ّالا٢خهاصًت)ط(.

 الخىمُت قػل صولتي مغيؼي   - أ

ْ اظخماعي: ًخٗل٤ الخٟاْث اإلاجالي باألؾالُب  هخج ًٖ الؿُاؾاث اإلاخبٗت مً َٝغ هٓام الخماًت جٟاْث زىاجي مجالي 

ت التي ظِؼث ظؼء مً اإلاجا٫ الترابي اإلاٛغبي اإلاؿخٛل لخضمت مهالر الخماًت،  ْ ج٣لُضي زام     م٣ابل مجا٫ مِمل الخمُحًز

ٖم٣خّ الؿُاؾت الغؾمُت للخماًت في ٧ل اإلاجاالث، مً الخٗلُم بلى  جؼامً َظا الخٟاْث اإلاجالي م٘ جٟاْث اظخماعيباإلاٛاعبت. 

ّْ ْظضث هٟؿِا مكاع٦ت في مكغ ٍت  ْ ٢ْغ ت  ْ هسبت خًٍغ ْ التي ٧اهذ تهضٝ بلى بب٣اء الخٟغ٢ت بحن ٖامت اإلاٛاعبت  ٕ الدكُٛل، 

ّ.19الخماًت، مٗم٣ت بظل٪ الخٟاْث الاظخماعي الظي ِْغ م٘ اهٟخاح اإلاٛغب في ال٣غن 

ٟحن التر٦حز ٖلى الُغ١ّ ٓهت مً هسبت نٛحرة مً اإلاش٣ٟحن ْ ٦باع اإلآْ غ اإلا٩ ْ الٓؾاثل ال٨ُٟلت          ًٞلذ ألَا

ْظِت هٓغ ٢ُاُٖت ْاظُت اإلاجالُت، مً  ٫ْ َظٍ الىسبت  ، ْ في ٖال٢ت بامخهام جضاُٖاث َظٍ الاػص ْلي. لم جدا بالؿُا١ الض

ْاظُت بك٩ل ٌؿخدًغ الخلُٟت الجُٓؾُاؾُت التي ؾاَمذ في زل٣ِا، ْ ال الاهدباٍ بلى الخىا٢ًاث التي  ِٞم َظٍ الاػص

ْلت اإلاؿخ٣لت. ًٔغ مدمض الىانغي ؤن الىسبت الؿُاؾُت  ٓظِاث اإلاخبىاة ٖلى مؿخٔٓ الؿُاؾت الا٢خهاصًت للض ؾخدضثها الخ

ٓظُت، ْ مً زال٫ الخ٣ابل ما بحن  للخغ٦ت ٓل ْظِت هٓغ بًضً ٫ٓ الؿُاؾت الا٢خهاصًت مً  ْلذ الى٣اف خ ىُت جىا الَٓ

ٓظّ الاقترا٧ي ْ الخ ْ الخ٣ىُت لهُاٚت 1(Naciri, 1999, p. 24-25 )الغؤؾمالُت اللُبرالُت  ت  ٓ ما ٞسر اإلاجا٫ للىسبت ؤلاصاٍع َ ْ  .

اث الا ٍٓت التي اؾتراجُجُاث للخىمُت بىاء ٖلى الىٍٓغ ٓن اإلاسُُاث الخىم ٢ٓذ. ْ َٓ ما ًٟؿغ ٧ ٢خهاصًت الؿاثضة في طل٪ ال

ْ جضاع٥ جسل٠  ٓ ا٢خهاصي  اث ا٢خهاص الخىمُت التي جٟترى جد٤ُ٣ هم اٖخمضَا اإلاٛغب مىظ بضاًت الؿخِىاث ٧اهذ جدبجى هٍٓغ

ٓٙ الخىمُت هي مؿإلت خخ ْ ٖامتالبلضان "اإلاخسلٟت" بىاء ٖلى باعاصٌٛماث ظضًضة جٔغ بإن بل ّ.(Rist 1996, p. 155)2 مُت 

ْ ججاَلذ حجم الباؽ الظي ٧ان   ْاة بحن البلضان،  ٢ٓذ الازخالالث الىاججت ًٖ ٖضم اإلاؿا اث طل٪ ال ججاَلذ هٍٓغ

ٓاػن الٗام  اإلااؾـ ٖل ٣ٖالهُت الٟاٖلحن في بَاع بِئت ؾ١ٓ طاجُت الخىُٓم، ٨ٞغة ؤن  ّ الٗالم الشالض. جبجى ا٢خهاص الخ ٌٗٞغ

ْػٍ بٗض اجٟا٢ُاث الخدا١  ت ْ جم ججا ٣ت جل٣اثُت. ْ َٓ ما ق٨٨ذ ُّٞ ال٨ُجًز ص٫ْ الٗالم الشالض بغ٦ب الخىمُت ؾِخم بٍُغ

Bretton Woods ( Sassen, 2006, p. 127)3 . ٍٓلت ْ الؿُاؾُت الُ ْ بما ؤن َظٍ الض٫ْ لم جمغ بىٟـ الضًىامُت الاظخماُٖت 

ْبا، ؾُجض نىإ ال٣غاع باإلاٛ ْع تها ؤ ٓاظِت مُلب ابخ٩اع التي ٖٞغ غب، مشلِم مشل هٓغائهم في البلضان الىامُت ألازٔغ في م

ٕٓ ظضًض ٖلى َظٍ اإلاجخمٗاث ٢ٓت إلآي ٓز ّ (Lazarev, 2011, p. 48)4 زُاعاث م

                                                           
1 Naciri Mohammed (1999), Territoire : Contrôler ou développer, le dilemme du pouvoir depuis un siècle, Monde arabe, Maghreb 

Machrek, N° 164, p. 24-25. 
2 Rist Gilbert (1996), Le développement : Histoire d„une croyance occidentale, Presses de la Fondation nationale des sciences 

politiques, p. 155. 

 
3 Sassen Saskia (2006), Critique de l„État. Territoire, Autorité et Droits, de l„époque médiévale à nos jours , op cit, p. 127. 
4 Lazarev Grigori (2011), Politiques de développement et gouvernementalité, Critiques économique, N° 27, CNRS, p. 148. 
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ْ ٢ض جم بؾىاص مِمت بٖضاص َظا اإلاسُِ  لم ًبضؤ الخ٨ٟحر في اؾتراجُجُاث الخىمُت بال م٘ اإلاسُِ الخماسخي ألا٫ْ. 

ٟحن الّٟغ ٢ٓذ.ًه٠للمْٓ ت في طل٪ ال اث٠ ؤلاصاٍع ٓن مٗٓم الْٓ ٓن ٌكٛل ٓا ال ًؼال ؤخض   Grigori Lazarev وؿُحن، الظًً ٧اه

اث الخىمُت؟ ما هي  خىا بىٍٓغ ْص مٗٞغ اإلاكاع٦حن في بٖضاص اإلاسُِ الؿُا١ الٗام الظي جمذ ُّٞ الٗملُت ]..ل٨ً ما هي خض

ٓل خماص ٖلحها لخهمُم هماطط م٣ٗ ْ الىماطط التي ًم٨ً الٖا ت؟ ٧اهذ َظٍ ألاؾئلت ؤ٦ثر ح٣ُٗضا، ألن َبُٗت الىٓام الا٢خهاصي 

ْػ ؤ٩ٞاع ْ ٢غاعاث مبخ٨غة؛ لم هغ بال  ٓمت، لم حؿمذ ببر ٩َُلت اإلاجخم٘، ْ ُٚاب َب٣ت مخٓؾُت خضًشت، ْ ٢لت زبرة الخ٩

ت ؤلاخهاثُت[ ْ عجؼ ٖلى مؿخٔٓ اإلاٗٞغ ٓص،  ٢ٓٗاث ، ٢ُ  .(Lazarev, 2011, p. 48- 49) ج

ْاظُت ٧ان ٖلى  ْجاث الاظخماُٖت التي ؾخٗم٤  الاػص الؿلُت الؿُاؾُت للمٛغب اإلاؿخ٣ل ؤن جيخج ٖالظاث للخٟا

ْلى تهم بنالح الا٢خهاص  ْزت ًٖ الاؾخٗماع. ٧اهذ ال٣غاعاث ألا ٓع ٓ ما جم الخٗبحر ٖىّ مً زال٫       اإلاجالُت اإلا َ ْ ْ اإلاجخم٘، 

ٓع الضًً الٗٓفي م1958-1960ؤ٫ْ مسُِ ) مؿاعا   زهٓنا -مسُِ ؤلانالح –٣ترخاث َظا اإلاسُِ ] ٣ًترح ( ، ًلخو ه

ؼ الؿ١ٓ  ا، جٓؾُ٘ ْ حٍٗؼ ْعا عثِؿُا ْ مغ٦ٍؼ ْلت ص للخإمُم، جٓؾُ٘ ًٞاء ال٣ُإ الٗام، جىمُت الهىاٖت الش٣ُلت، مىذ الض

ٓخت لالؾدشماعاث ألاظىبُت ْ بلٛاء الخدٟحزاث اإلامى ٓا٫ ألاظىبُت  ْ ؤزحرا، ٢ُ٘ الهلت م٘  . .الضازلُت، مغا٢بت خغ٦ت عئْؽ ألام

ٕ، زال٫ مضة، بلى ب٢امت  الغؤؾمالُت في بَاع "ا٢خهاص ظماعي" حهضٝ بلى بىاء مجا٫ مٛغبي... ٧ان ًجب ؤن ًاصي َظا اإلاكْغ

اًت [ ْلت الٖغ  (EL AOUFI, 1999, p 36)1 ماؾؿاث ص

ُض ؤلّا ٧اهذ  ْ جَٓ بت في جإ٦ُض  ْلى التي َمذ الا٢خهاص حؿترقض بالٚغ ىُت ؤ٦ثر مً اٖخماصَا نالخاث ألا الؿُاصة الَٓ

ٓخُض ألاهٓمت الجمغ٦ُت الشالر ْ ج ىُت،  ال بها. انُضم َظا 2ٖلى اؾتراجُجُت للخىمُت. ٨َظا جم بوكاء ٖملت َْ  التي ٧ان مٗم

٫ٓ بلى عئٍت ؤ ٗا للخد ٓاث الؿخِىاث، مما صٞ٘ ؾَغ ٓظِاث اإلاخٗاعيت التي محزث بضاًت ؾى ْ الخ ٓح باإلاهالر  ٦ثر البرهامج الُم

ٓايٗا للخُٛحراث الا٢خهاصً ّ.ْ الاظخماُٖت تج

 ْ ٘ الٗامت  ٧ان اإلاسُِ الخماسخي ألا٫ْ َٓ ه٣ُت الاهُال١ لؿلؿلت مخٗضصة مً الاؾتراجُجُاث ْ البرامج ْ اإلاكاَع

ْ مً ظِت   الخٓظِاث الؿُاؾُت للخىمُت. اؾدىض ْ جد٤ُ٣ الىمٓ،  ْط، مً ظِت زل٤ الثرْة ؤ الٟٗل اإلاغ٦ؼي ٖلى زُاب مؼص

غ بك٩ل يمجي الخىمُت في  ْعَم في بهخاط الثرْة. ًخٗل٤ ألامغ بالخُاب الظي ٧ان ًَا ؼ ص ْ حٍٗؼ اَُت الؿ٩ان  ؤزٔغ جدؿحن ٞع

ٓص الخالُت ٦مغظ٘ إلهخاط مٟاَُمي ْ إلا٣ترخاث (Naciri, 2009 , p. 151)3الض٫ْ الٛغبُت اع الظي ْل في ال٣ٗ . ْ َٓ هٟـ ؤلَا

ٓمي ّ. جُب٣ُُت للٟٗل الٗم

ٓص التي ح٤ُٗ الخ٣ضم في اإلاُضان الٟالحي. ٧ان ع٦ؼث اإلا سُُاث الالخ٣ت ٖلى الخضابحر الالػمت للخٛلب ٖلى ال٣ُ

. في َظٍ اإلاغخلت  ْ الصخت( م٩اهت ؤًًا، ل٨ىّ لم ٨ًً ٌٗخبر ٦ِضٝ عثِسخي م٣اعهت ببرامج الاؾدشماع ألازٔغ لالظخماعي )الخٗلُم 

ٍٓت بُٗضة ًٖ م٣اعباث ٍٓت ٦إخض ؤبٗاص الخىمُت،  الػالذ الاؾتراجُجُاث الخىم ت. ؾُا٦ض اإلاسُِ ؤًًا ٖلى الجِ الخىمُت البكٍغ

٫ٓ ؤن  ٍٓاث. باؾخدًاع ٨ٞغ ا٢خهاصًاث الخىمُت، ًم٨ً ال٣ ْل ٓص مً ظضًض ٦إخض ألا ٓص لخٗ ل٨ً ٧ان ًجب اهخٓاع ٖضة ٣ٖ

ان ٖلى َُا٧ل ظضًضة ا َع ّ(Lazarev, 2011, p. 50 ) الخُاعاث التي اجسظَا اإلاٛغب، لِـ لِا ؤؾاؽ آزغ  ؾٔٓ اٖخباَع

                                                           
1- EL AOUFI Noureddine (1999),  La réforme économique : stratégie, institutions, acteurs, Monde arabe : Maghreb- Machrek, La 

Documentation Française, p. 36. 
ْ الٓي٘ الضْلي الخام بُىجت - 2 مى٣ُت الخماًت الٟغوؿُت، مى٣ُت الخماًت ؤلاؾباهُت،   
3 Naciri Mohammed (2009), L„évolution de l„économie marocaine en longue période: Crise des modèles ou crise des élites, Critiques 

économique, N° 24,CNRS, p. 151 
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ي  - ب  الخىمُت اإلادلُت قػل جهني الحكاًع

٧ان التر٦حز مىهبا، في ججغبت الض٫ْ الٛغبُت ٖلى جإَحر الكٗٓب لخل٤ الثرْة. ٌك٩ل َظا اإلاُٗى ٞغ٢ا عثِؿا ما بحن 

٫ْ الٗالم الشالض. في ال٣غهحن  ْ ص ْلى للغؤؾمالُت ، ؾدخ18ْ  17الض٫ْ الٛغبُت  ٓع ألاق٩ا٫ ألا ت في ْ م٘ ِْ ٗلم الؿلِ اإلاغ٦ٍؼ

الث اإلاجغاة في بَاع ؤلانالخاث  ٓة ألامم حٗخمض ٖلى ٢ضعة الؿ٩ان ٖلى زل٤ الثرْة.  باإلا٣ابل، ع٦ؼث الخد الض٫ْ الٛغبُت ؤن ٢

٘ مً ؤلاهخاظُت ْلخُت مىظ الاؾخ٣ال٫ ٖلى الخضزالث الخ٣ىُت اإلاجالُت الِاصٞت للٞغ ّ ) p. 53)Ben Ali, 1989 ,1الض

ْاظُت اإلاجالُت ٧اهذ ٨َظا هجض ؤن   ْجاث الىاججت ًٖ الاػص ْلى البرامج الِاصٞت لخ٣لُو الخٟا الؿُاؾت اإلاخبٗت مىظ ؤ

تهضٝ ؤؾاؾا بلى ٖهغهت ال٣ُإ الٟالحي مً زال٫ بصزا٫ الخ٣ىُاث الخضًشت، م٘ تهمِل جام لئلوؿان. جمشل ؤ٫ْ ٖملُت 

ٓظّ ال٨ ش اإلاٛغب اإلاؿخ٣ل جغظمت لِظا الخ ظاء في زُاب اإلال٪ مدمض الخامـ في   -بن صر الخٗبحر–مي بنالح ٞالحي في جاٍع

٧ان َبُُٗا ؤن ٌكمل بغهامجىا ؤلانالحي الٗام الظي عؾمىاٍ في مؿتهل الِٗض الجضًض، اإلاُضان الٟالحي       ]1957قدىبر  13

ٓظّ ٢ؿُا ٦بحرا مً اَخمامىا بلى بًجاص الٓؾاثل ال٨ُٟلت بتر٢ُت خالت الٟاّل ْ ْ ٧ان البض لىا ؤن ه ٓاٍ اإلاٗاشخي  ٘ مؿخ ْ ٞع ح، 

ٓن ْ مً اإلااؾ٠ ؤن َاالء ؤَمل قإجهم ببان الِٗض  -٦ما ال ًسٟى-الاظخماعي، ٞاإلاٛغب  بلض ٞالحي، ْ مٗٓم ؾ٩اهّ ٞالخ

ْصًت ؤلاهخاط  ٘ مً مغص الباثض ؤًما بَما٫[. ٧اهذ َظٍ الٗملُت تهضٝ بلى بصزا٫ ج٣ىُاث الخغر الٗهغي)الجغاعاث( ؤمال في الٞغ

ل٨ً ْ باإلياٞت لِظا الجاهب الا٢خهاصي، ٧اهذ جخًمً الٗملُت ؤًًا ظاهبا ؾُاؾُا ْ اظخماُٖا، مً زال٫  الٟالحي.

ٍٓيُت تهضٝ بلى بقغا٦ِم في ٖملُت ؤلانالح الٟالحي، خُض ٧ان مً اإلاٟترى ؤن جهبذ َظٍ  اؾخٟاصة الٟالخحن مً مؿاٖضة ج٩

٢ٓغاَُت[ ّ. 2(Clerc, 1961, p. 28)الٗملُت ]مضعؾت للضًم

ٍت في بضاًت الؿخِىاث، ًخٗل٤  ٓلي اإلال٪ الخؿً الشاوي للخ٨م، ؾِخم اٖخماص اؾتراجُجُت ؤزٔغ للخىمُت ال٣ْغ بٗض ج

ٓاظِت  ْ م ْ التي ٧اهذ تهضٝ للخس٠ُٟ مً البُالت  ي"  جي التي ٧اهذ حؿمى ٢بال "ؤلاوٗاف ال٣ْغ ألامغ بؿُاؾت ؤلاوٗاف الَٓ

ي ْ اإلاىا٤َ اإلاِمكت ٘  )elair, 1964, p. 162B(3مكا٧ل الٗالم ال٣ْغ ٍت مً زال٫ مكاَع . ٦ما جم التر٦حز ٖلى الخىمُت ال٣ْغ

ٍٓت ٕ الخىمُت  p. 779)( Tabar, 19664 ,بضٖم مً نىض١ْ ألامم اإلاخدضة للخٛظًت ْ الؼعاٖت  ظِ ، ًخٗل٤ ألامغ بمكْغ

ٕ في جىُٟظٍ في ؾىت  D.E.R.R.Oالا٢خهاصًت للٍغ٠ الٛغبي  غ اإلاىجؼ مً َٝغ  بىاء ٖلى 1964الظي جم الكْغ جٓنُاث الخ٣ٍغ

ٓٞحر مُاٍ الؿ٣ي ٫  ٓ الظي حهضٝ لخ ٕ ؾب ْمكْغ ٨َخاع مً ألاعاضخي الٟالخُت في مى٣ُت الٛغب. باإلياٞت  250000الهىض١ْ، 

ّٔ ٘ ؤزغ  .5إلاكاَع

اصة جىُٓم ؤؾالُب الخضبحر الخ٣لُضي   ٕ ؾبٓ الظي ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ٌك٩ل ٞغنت إٖل ْلت ًٖ مكْغ جسلذ الض

ْ ٦مباصعة ؾترب٪ َُا٧ل للٟالخح ٍت ٧ان ًبض ْلت، ٞةوكاء قغ٧اث للخىمُت ال٣ْغ ْ الاظخماُٖت للض غ الا٢خهاصًت  ن، مً َٝغ ألَا

                                                           
1- Ben Ali Driss (1989),  Changement de Pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc ,  Annuaire de l'Afrique du 

Nord, CNRS. P.53. 

2- Clerc François (1961),  L„opération Labour au Maroc,  Économie rurale, n° 48, p. 28. 
3- Belair Blaque (1964), La promotion nationale marocaine,  Annuaire de l„Afrique du Nord, vol. 2, CNRS, p. 162-163 
4- Tabar Paul (1966), Note sur l„assistance technique des Nations Unis au Maroc, Annuaire de l„Afrique du Nord, vol. 4, CNRS, p. 

779. 
ٕ الِاصٝ لخدؿحن الٟالخت اإلاٛغبُت لؿىت  - 5 ْ الؼعاٖت.  1965مشل اإلاكْغ ّاإلاىجؼ ؤًًا بكغا٦ت م٘ نىض١ْ ألامم اإلاخدضة للخٛظًت 
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 ،ٓٞٓ ت )ل ْ اإلاخمشل في ججِحز الغي، باليؿبت ل٩ل 1(71، م 2011ال٣ٍغ ْلت في جهاًت اإلاُاٝ بالجاهب الخ٣جي ٣ِٞ  . لخدخٟٔ الض

.٘ ّاإلاكاَع

جي، ٦ٗملُت ؾِخم في مغخلت الخ٣ت حٗمُم  ٕٓ التراب الَٓ ٖٓت مً الٗملُاث، الخ٣ىُت صاثما، ٖلى مؿخٔٓ مجم مجم

ْع اإلاسخاعة... َظٍ الٗملُاث ؾخستز٫ ؾُاؾت ؤلانالح الٟالحي اإلاخبىاة ٦بضًل  الدؿمُض، ٖملُت بػالت الدجاعة، ٖملُت البظ

ٍت ٗملُاث اهخ٣اثُا لٟاثضة الىسبت الٟالخُت ٖٓى ؤن . ٧ان جضزل اإلا٩لٟحن بخٗمُم َظٍ ال(Naciri, 1999, p. 26)2 للخىمُت ال٣ْغ

ْصة. ْهُاث ؤلانالح الٟالحي ؤُٖذ هخاثج ظض مدض ْ بالخالي ٞالخجاعب ال٣لُلت لخٗا ٓم الٟالخحن،   حهم ٖم

٘ مً ؤلاهخاظُت ٍ ِٖل  -مً زال٫ الاَخمام بالجاهب الخ٣جي -ؤصٔ التر٦حز ٖلى الٞغ عة جدؿحن قْغ بلى تهمِل يْغ

م  ْ ٚع اصة في ؤلاهخاط. الٟالخحن.  ْػ الىدُجت مؿخٔٓ الٍؼ ي، لم جخجا ْ باإلا٣ابل،                 بهٟا١ ال٨شحر ٖلى ٖهغهت اإلاجا٫ ال٣ْغ

ٍ ؾ٨ً  ْ بكْغ ْ بيُت جدخُت ؾِئت،  ْ ْؾاثل  ٓمت بخجِحزاث  ٍت مد٩ ْ ْلذ الؿا٦ىت ال٣ْغ ب٣ي مؿاع جىمُت ال٣ٔغ بُُئا ظضا، 

ًٍٓ مخضهُت.  ْ ج٩ ْ صخت  ٓ اإلاضن.ْ َ     ْ عاخت  ْ الهجغة هد ي  ّٓ ما ؤصٔ بلى جٟا٢م مك٩لتي بُالت الكباب ال٣ْغ

تهم الٗملُت في مجا٫ جضبحر اإلااء، ْ َٓ ما ؤصٔ بلى الدك٨ُ٪ في  ْص مٗٞغ ٓن في اإلاىا٤َ اإلاؿ٣ُت  خض الخٔ الخ٣ىُ

ت ْ الؿُاؾُت هجاٖت الخضابحر التي ؤ٢هذ ٧ل مؿاَمت مً َٝغ الٟالخحن اإلاٗىُحن باألمغ. ل٨ً جم٨ىذ الُِا٧ل ؤلّا صاٍع

اع، ؤ٦ض  عة. في َظا ؤلَا ْعي بهظٍ الًْغ ٓوي، ٧ان اإلاكٕغ ٖلى  ْمت ٖضم ال٣ُحن َظا. ٖلى اإلاؿخٔٓ ال٣اه لت مً م٣ا اإلاؿْا

٫ٓ ظمُٗاث مؿخٗملي مُاٍ الغي الٟالحي ٖلى ؤن الخُاع اإلاخسظ مىظ الاؾخ٣ال٫ لخضبحر اإلاُاٍ الٟالخُت، مً زال٫  ٓن خ ال٣اه

ٓة إلاكاع٦ت اإلاؿخٗملحن، ؤَضاّٞ ْ جضابحر  جي، م٩اهت لخُاع آزغ، مً زال٫ الضٖ ، ٢ض ؤُٖى، ْ بك٩ل جضٍع جىُٟظٍ ْ حؿُحٍر

ْ لكب٩اث الغّي ٓٙ اؾخٗما٫ ؤًٞل للماء  . م٘ طل٪، ؾُِٓغ مً زال٫ ج٣ُُم اقخٛا٫ َظٍ (Lazarev, 2011, p. 58 ) 3بهضٝ بل

 الجمُٗاث ؤن الىخاثج لم ج٨ً في مؿخٔٓ الخُلٗاث.  

٘. ًب٣ى اإلا ٓ ُٚاب بعاصة خ٣ُ٣ُت جٟسر اإلاجا٫ لخضبحر حكاع٧ي للمكاَع ك٩ل ألاؾاسخي اإلاخ٨غع مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى آلان َ

ط مً مإػ١ الؿُاؾت الٟالخُت، ل٨جها  عة الخْغ لت بًْغ ٓعٍت اوكٛا٫ الُِئاث اإلاؿْا ٣ٞض ؤِْغ مشا٫ ججغبت جشمحن ألاعاضخي الب

ْ َظا ما ح ْص بعاصتها الٟٗلُت،  ٓظحهاث التي لم جتر٥ مجاال للٟٗل الاظخماعي الدكاع٧ي. ؤِْغث ؤًًا خض ْ الخ ٗبر ٖىّ الخضزالث 

ْ اإلااصًت  ت، ل٨ً َل                 جٟترى التهُئت اإلااصًت لؤلعاضخي الٟالخُت جضزال ز٣ُال ٖلى مؿخٔٓ الٓؾاثل اإلاالُت  ْ الخإَحًر

بت في جشمحن ألاعى صْن ْي٘ مً ًدغثها في مغ٦ؼ ٖملُت  ّالخُٛحر؟ج٨ٟي الٚغ

ت : -ج  الجماغاث اإلادلُت مجاالث للًبِ ؾير ناصعة غلى اإلاكاعيت في الػملُت الخىمٍى

اهحن مخىا٢ًحن:  جىمُت اإلاجاالث الترابُت             ْ مغا٢بت ْ يبِ  ْلت اإلاؿخ٣لت حؿعى بلى جد٤ُ٣ َع ٧اهذ الض

ي. مخىا٢ًحن ألن جد٤ُ٣ الخىمُت ًخُلب ْ  ؾا٦ىتها زهٓنا في الٗالم ال٣ْغ ٓٔ الٟٗل الخىمٓي  مكاع٦ت الؿا٦ىت، ٖلى مؿخ

                                                           
مي  - 1 ٓ ٍع ٞٓ ٓعاث ْظِت هٓغ، م  (،2011) ل ّ.71الٟالح اإلاٛغبي اإلاضاٞ٘ ًٖ الٗغف، ميك

2- Naciri Mohammed (1999), Territoire : Contrôler ou développer, le dilemme du pouvoir depuis un siècle, Monde arabe, Maghreb 

Machrek, N° 164, p. 26. 

3- Lazarev Grigori (2011), Politiques de développement et gouvernementalité, Critiques économique, N° 27, CNRS, p. 58. 
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ْ ٖؼلِم ًٖ ؤًت مكاع٦ت  ْعَم  ْ زمغاث َظا الٟٗل؛ بِىما حؿخضعي مغا٢بت الؿ٩ان جذجُم ص ٓٔ الاؾخٟاصة مً هخاثج  ٖلى مؿخ

 ٦خٗبحر ًٖ َظا الخىا٢ٌ. 1960ٞاٖلت في جضبحر الكإن الٗام. ظاءث م٣خًُاث اإلاُشا١ الجماعي لؿىت 

ْلت ٖلى  ل٣ض جم اؾخسضام ت ناعمت لخُب٤ُ مغا٢بت ٞٗالت لجِاػ الض ٓاػاة م٘ ؾُاؾت مغ٦ٍؼ ت باإلا زُاب الالمغ٦ٍؼ

ٓهُت اإلاىٓمت للجماٖاث اإلادلُت ْ جل٪ اإلاىٓمت للخ٣ؿُم ؤلاصاعي  ْاظُت مً زال٫ الىهٓم ال٣اه الؿا٦ىت. جبضْ َظٍ الاػص

ْ الزخهاناث الٗامل. ّللممل٨ت 

إل ٖلى َظٍ الىهٓم ج تٞمً زال٫ الَا ٓخت للجماٖاث الخًٍغ ْ      بضْ الازخهاناث اإلامى ْصة  ٍت مدض ْ ال٣ْغ

ت اإلادلُت. َظا ما  ٓاػاة م٘ الُِا٧ل الالمغ٦ٍؼ ت التي ْيٗذ باإلا ت الالجغ٦حًز زايٗت لٓناًت مكضصة، مً َٝغ الُِا٧ل ؤلاصاٍع

ت زهٓنا مىظ  ْاثغ ؤلاصاٍع م الخُٛحر الظي ٌٗبر 19711ٌٗبر ٖىّ اعجٟإ ٖضص الض ، الظي ْؾ٘ مً 1976ٖىّ مُشا١ . ْ ٚع

ْلت ؾترا٣ّٞ بِٓحر  ٍٓت، بال ؤن الض ت أل٫ْ مغة ازخهاناث جىم ازخهاناث مجالـ الجماٖاث ْ مىذ للجماٖاث الخًٍغ

ْ ؤلا٢لُم 2ازخهاناث الٗامل ْاؾٗت باٖخباٍع ممشل ظاللت اإلال٪ في الٗمالت  ؤ ّ. 3الظي ؾُمىذ لِظا ألازحر ؾلُاث 

ّْػ اعة الضازلُت ٖلى الجماٖاث اإلادلُت ٣ِٞ، بل ٌٗبر ؤًًا ًٖ الغ٢ابت اإلال٨ُت ٖلى ٧ل ال ًمشل االٗامل ؾلُت 

ت ٓ عثِـ ٧ل اإلاهالر الخاعظُت لئلصاعث اإلاغ٦ٍؼ ْلخُت ْ اإلادلُت. ٞالٗامل َ ما٫ الض في مى٣ُخّ، ْ َٓ ما ٌٗجي مغ٦ؼة ٧ل  4ألٖا

ْ ٦ىدُجت إلاّغ ْ الخ٣جي.       ٓاء طاث الُاب٘ الؿُاسخي ؤ ْ ٦ُٟما ٧اهذ الازخهاناث ؾ ٦ؼة الؿلِ َظٍ، جهبذ ٧ل ال٣غاعاث، 

ْ ألامىُت. ْ مً زال٫ جغئؾّ للجىت الخ٣ىُت التي جدضر جدذ عثاؾخّ ْ التي جًم  5َبُٗتها، زايٗت لالٖخباعاث الؿُاؾُت 

ٓمُت، ٌؿخُُ٘ الٗامل ؤن ًخد٨م في جىُٟظ ختى ؤ٦ثر ال٣غاعاث ج ٣ىُت، عئؾاء اإلاهالر الخاعظُت ْ مضًغي اإلااؾؿاث الٗم

خباعاث الؿُاؾُت. ال ًم٨ً بال ؤن ًمخض جإزحر َظٍ الٓناًت مً  لختراظ٘ مخُلباث ال٣ٗالهُت الا٢خهاصًت ْ الخ٣ىُت ؤمام الٖا

ٓ ختى  ْ مغا٢بت الؿا٦ىت حٗل ٍٓت يبِ اإلاجاالث اإلادلُت  ْل ْػاعة الضازلُت ججٗل ؤ  ٓ جي. ٞؿم اإلاؿخٔٓ اإلادلي بلى اإلاؿخٔٓ الَٓ

ٍٓ خباعاث الخىم ّت.ٖلى الٖا

م  ْ ج٣ٍؼ ٍت،  ْ ال٣ْغ ت            ْلت، مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ٚاًت الشماهِىاث، مً الخد٨م في اإلاجاالث الخًٍغ جم٨ىذ الض

ْع الجماٖاث اإلادلُت في اإلاجالحن بلى مجغص آلُاث مؿاٖضة ٖلى الًبِ ْ ظٗلِا ٚحر ٢اصعة ٖلى اإلاكاع٦ت في ْي٘  ص ْ اإلاغا٢بت، 

ٕ ؾُاسخي للخىمُت. ٞباإلياٞت ت  مكْغ بلى ما ؾب٤، ؾاَم الخ٣ُُ٘ الترابي في خغمان َظٍ الجماٖاث، في اإلاجاالث الخًٍغ

ْخضة  ٤ ججؼيء  زهٓنا، مً ال٣ضعة ٖلى اإلاؿاَمت في الخضبحر الخًغي، اإلادخ٨غ مً َٝغ البحر٢ْغاَُت الترابُت. ًٞٗ ٍَغ

ٓٞغ ٖل ت خغمان َظٍ الجماٖاث مً بم٩اهُت الخ ْ مً ؤٚلبُت اإلاضًىت، اؾخُاٖذ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ ٖت،     ت مكْغ ى ؾلُت خًٍغ

ْلتي بامخُاػ. ْ لخب٣ى الخىمُت ٞٗل ص ْ لُٓل الاوكٛا٫ ألاؾاسخي يبُي،   مخىاٚمت ٢اصعة ٖلى يمان جضبحر ٣ٖالوي. 

ني  زاهُا: بغوػ عهان الخىمُت الترابُت في مغخلت جكٌَُ الَى

ْلت في اإلاٛغب ٦ما في الٛغب ؤن جخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث الجضًضة التي  -ْ بن لم ٨ًً بىٟـ الك٩ل -اؾخُاٖذ الض

ػ ٞاٖلحن ظضص ٖلى  ٓع الا٢خهاص اإلاالي ؤصٔ بلى بْغ ًٟغيِا الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي الجضًض مىظ بضاًت الشماهِىاث. ٞخُ
                                                           

ْلخا الاه٣الب في  - 1 1972ّْ  1971مً يمً ؤؾباب َظا الاعجٟإ مدا
٠ ع٢م  - 2 ش  1.75.168ِْحر قٍغ ش  3359اإلاخٗل٤ بازخهاناث الٗامل، ط ع ٖضص  1977ٞبراًغ  15بخاٍع 757ّ، م  1977ماعؽ  16بخاٍع
1977ّٞبراًغ  15الٟهل ألا٫ْ مً ِْحر  - 3
6ّالٟهل  - 4
ّ(3) م٨غّع 5الٟهل  - 5
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لت ًٖ جىُٓم الا٢خهاصاث الٗاإلاُت بما ًخالءم م٘ مخُلباث ال ىٓام اإلاؿخٔٓ الٗالمي، ًخٗل٤ ألامغ باإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاؿْا

ْلت بمجاالتها الترابُت. ٞبٗض ؤن ٧اهذ َظٍ ألازحرة خ٣ال ؾُاصًا  ٓعاث في حُٛحر ٖال٢ت الض ٓلُبرالي. ؾاَمذ َظٍ الخُ الىُ

ْلت، مً زال٫ م٣اعبت  ٖٓت بك٩ل بعاصي مً َٝغ ظِاػ الض ْلخُت، بمٗجى ؾُاؾاث مٓي ٍٓت الض لخُب٤ُ الؿُاؾاث الخىم

ْ بةٞؿاح اإلاجا٫ ت في بٌٗ الخاالث،  ْلخُت مغ٦ٍؼ ٍٓت الض ؛ ؾخهبذ الؿُاؾاث الخىم مىظ   للمباصعاث اإلادلُت في خاالث ؤزٔغ

ْ 1زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي زايٗت إلاؿخلؼماث الا٢خهاص الٗالمي الجضًض ) ٓم الؿُاصة ال٩املت.  (؛ مما ؾُاصي بلى  جغاظ٘ مِٟ

ت الشاهُت مً ال٣غن الخالي بٖاص ْلت، مىظ بضاًت الٗكٍغ ٓ ما ؾُٟغى ٖلى الض ة الىٓغ في ٖال٢تها بالجماٖاث الترابُت لخهبذ َ

ٍٓت ) ً في الٗملُت الخىم ّ(.2ٞاٖال عثِؿُا ٦أزٍغ

ل اإلاجاالث الترابُت ئلى ؾىم صولُت -1 ت آلُت لخدٍى  الالمغيٍؼ

حن  ْلخُت ْ م٣اعبت الخىمُت الدكاع٦ُت اإلادلُت ًٖ الهغإ بحن اإلاى٣ُحن الخضبحًر ٌٗبر الخ٣ابل بحن م٣اعبت الخىمُت الض

لى، ال يت مً ألٖا ت بدىمُت مْٟغ ٢ٓذ الظي جغجبِ ُّٞ اإلاغ٦ٍؼ ٓن مخىا٢ًت. ٟٞي ال ْ ًٖ عئٍت للمجا٫ ج٩اص ج٩ ْ الىاػ٫،  هاٖض 

ْ ال  ٍٓت، بال ؤجها ال ًم٨جها ؤن جغاعي ال الخهٓنُاث اإلاجالُت  ت باليؿبت لخىُٟظ الؿُاؾاث الخىم ٢ض جدًغ ٞحها مالمذ الالمغ٦ٍؼ

باث الؿا٦ىت، جدُل الخىمُت ٘، الظي ٣ًخطخي لِـ ٣ِٞ مكاع٦ت  ٚع الدكاع٦ُت ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٖلى اٖخماص مبضؤ الخَٟغ

ٍٓت ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي، زم  ْ ٢بل ٧ل شخيء في جدضًض الاخخُاظاث الخىم الؿا٦ىت اإلادلُت في جُب٤ُ َظٍ الؿُاؾاث، بل ؤًًا 

ّجدضًض الُغ١ ألامشل لالؾخجابت لِا . 

ٍٓت اإلاُ ٓاء في اٖخمضث الؿُاؾاث الخىم ٢ٓذ الغاًَ ٖلى اإلاى٤ُ الىاػ٫، ؾ ب٣ت في اإلاٛغب مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ال

ْ في مغخلت ٞخذ اإلاجا٫ إلاكاع٦ت اإلااؾؿاث  مغخلت الخضبحر الخىمٓي اإلاغ٦ؼي، الظي امخض مً الاؾخ٣ال٫ بلى بضاًت الشماهِىاث، ؤ

ْ اؾخمغث م٘ بغه ٍٓم ال٨ُِلي )ؤ(،  ْ التي ابخضؤث م٘ بغهامج الخ٣ امج الخإَُل )ب(. في الخجغبخحن الٗامل ألاؾاسخي الظي اإلاالُت 

ٓهت للمجخم٘ في مؿاع الٗملُت  ٖٓاث اإلا٩ ٧ان مُٛبا َٓ بٞؿاح اإلاجا٫ إلاكاع٦ت خ٣ُ٣ُت ْ ٞاٖلت إلاسخل٠ ألاٞغاص ْ اإلاجم

ٓن ٞ ال بّ بض٫ ؤن ٩ً ٍٓت، ْ بالخالي جىا٫ْ اإلاجالي ٦خ٣ُُ٘ جغابي بصاعي ظامض، ًجٗل مىّ مسخبرا مٟٗ اٖال في الٗملُت الخىم

ٍٓت ّ.الخىم

م الهٌُلي و حػمُو الازخالالث اإلاجالُت  - أ  بغهامج الخهٍى

ٓظُهي  ٓظّ اللُبرالي الخ بٌٗ الىخاثج  1اإلاخب٘ في اإلاٛغب مىظ زاوي مسُِ ا٢خهاصي  Libérale- dirigisteؤُٖى الخ

ُت زاعظُت مالثمت صامذ ختى الؿبُٗيُاث )ال٣غن اإلااضخي( ْ م٘ بضاًت     ، (El Aoufi, 1999, p. 42) 2اإلاغيُت، في اعجباٍ بٓٞغ

 ْ الشماهُيُاث بضؤث جِٓغ مالمذ ؤػمت ا٢خهاصًت خ٣ُ٣ُت، مما ٞغى اجبإ مسُِ اؾخ٣غاعي ٦بحر، ؤزغث هخاثجّ الا٢خهاصًت 

ٓع م٣ابل ال ٓص ألاظ ْ ظم ْ ٧ان مً هخاثجّ جطخم البُالت  ْ الكٗبُت.        اصة في الاظخماُٖت بٗم٤ ٖلى الُب٣اث اإلاخٓؾُت  ٍؼ

ٓاعصاث ْ حصجُ٘  ٍٓلت مً ؤلاظغاءاث تهم جسٌُٟ ال ْلت ؾلؿلت َ ٓاص الاؾتهال٦ُت بما ٞحها ألاؾاؾُت. َب٣ذ الض ؤزمىت اإلا

                                                           
ٓمت ٖبض هللا ببغاَُم، ما بحن  - 1 ْ  1960ْ  ٧1958ان البرهامج الا٢خهاصي ألا٫ْ الظي جم ْيّٗ في بَاع خ٩ حهضٝ بلى ال٣ُ٘ م٘ الىٓام الغؤؾمالي 

ٖٓت مً ألاَضاٝ: ٓ مضًً في الجؼاثغ. ْي٘ َظا البرهامج مجم ْ لىٓام ب ٓ هماطط مكابهت للىٓام الىانغي في مهغ  بىاء ا٢خهاص  الخٓظّ باألخٔغ هد

ْع ألّا ٓا٫ ألاظىبُت، بُٖاء الض جي مٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الؿ١ٓ الضازلُت؛ جىمُت الهىاٖت الش٣ُلت، ؤلانالح الؼعاعي، مغا٢بت خغ٦ت عئْؽ ألام ؾاسخي َْ

ْلت في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت..بٛغى ٢ُ٘ ّم٘ الىٓام الغؤؾمالي.  الهالث  ْ اإلاغ٦ؼي للض
2- EL AOUFI Noureddine (1999),  La réforme économique : stratégie, institutions, acteurs, Monde arabe : Maghreb- Machrek, La 

Documentation Française, p. 42. 
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ٓمُت. ؤزغث  ٓاػن ألاؾاسخي للمالُت الٗم اصة الخ ْلت الضًً إٖل ْ بٖاصة ظض ى(،  ْ جإَحر الؿُاؾت الاثخماهُت )ال٣ْغ الهاصعاث،    

ٍٓم ال٨ُِلي  ْلي ؾُاؾاث الخ٣ ْ نىض١ْ الى٣ض الض ٓ ] ؤمغ َبُعي ما صام البى٪ الٗالمي ؤ َ ْ زهٓنا ٖلى الجاهب الاظخماعي 

ّ. (Naciri, 2009, p. 153)1 ع٦ؼا ٖلى تهمِل ال٣ُاٖاث الٛحر اإلاىخجت، ٌٗجي زهٓنا ال٣ُإ الاظخماعي[

ٓاػهاث م٘ بضاًت الشماهِىاث ٧اهذ الٓنٟت ألاؾاؾُت التي ٢ضمتها اإلااؾؿاث اإلاالُت للمّٛغ ب هي الاَخمام بخد٤ُ٣ الخ

ّْ ْ التي ع٦ؼث ٖلى بىاء ا٢خهاص مسخلِ  -اإلاا٦غ ْلت مىظ الاؾخ٣ال٫،  ٍٓت التي ههجتها الض ا٢خهاصًت. ٞبٗض ٞكل الؿُاؾاث الخىم

جي هٟؿّ، م٘ جهاًت الؿبُٗىاث ْ ظض الا٢خهاص الَٓ ْ الؿبُٗىاث،  ت زال٫ ٞترة الؿخِىاث  ْ ٦ُجًز ٓظِاث لُبرالُت  ، مبجي ٖلى ج

اًت(. ؤصث َظٍ الٓيُٗت بلى  ْلت الٖغ ْ جٟا٢م ألاْيإ الاظخماُٖت صازلُا )ؤػمت ص ْ الضًً الخاعجي  ٓاظِت مكا٧ل الخطخم  في م

ٍٓم ال٨ُِلي.  اصة الاؾخ٣غاع زم للخ٣ ّجبجي ؾُاؾت إٖل

ٓمي، مً 1980 -1978ْي٘ مسُِ الاؾخ٣غاع ) زال٫ ( ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث الِاصٞت بلى ٦بذ جطخم ال٣ُإ الٗم

بت ٖلحها مً  ٘ الًٍغ ْ ٞع ٓاعصاث  ْلت بلى الشلض؛ الخ٣لُل مً حجم ال في  12في اإلااثت بلى  8زهٓنا: ج٣لُو ه٣ٟاث اؾدشماع الض

ٓع؛ حصجُ٘ الهاصعاث ّ(El Aoufi, 1999, p. 43) اإلااثت، ججمُض ألاظ

ٍٓم ال٨ُِلي ) ٕ في جُب٤ُ بغهامج الخ٣ ٖٓت بظغاءاث تهم  (. ًخٗل1993٤-1983في مغخلت زاهُت، جم الكْغ ألامغ بمجم

ْ يمان اؾخجابت  ٓاػهاث ألاؾاؾُت  ْ تهضٝ ؤؾاؾا بلى بٖاصة الخ بُت، اإلاحزاهُاجُت ،  زهٓنا اإلاجاالث اإلاالُت، الى٣ضًت، الًٍغ

ٍٓم (El Aoufi, 1999, p.42) الؿُاؾت الا٢خهاصًت لئل٦غاَاث الخاعظُت . جخمشل ؤَم ؤلاظغاءاث التي ظاءث في بغهامج الخ٣

ٓمُت؛ الُِ ْلت الضًً الخاعجي؛ ج٣لُو ال٨خلت الى٣ضًت، ج٣لُو عجؼ اإلاحزاهُت؛ الخض مً ه٣ٟاث الخجِحز الٗم ٨لي في: بٖاصة ظض

ت اإلاخٗل٣ت بٗملُاث  اصة في ألاؾٗاع؛ جدؿحن ْ جبؿُِ ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع ٓع، الٍؼ ٓاعصاث؛ ججمُض ألاظ بت ٖلى ال ج٣لُو الًٍغ

ْ زٓنهت  ٓمُ 112الخهضًغ؛    ّ.2تماؾؿت ٖم

ال ًم٨ً إلظغاءاث ممازلت ؤن جمغ صْن جضاُٖاث اظخماُٖت ٖم٣ُت، مؿذ باألؾاؽ مُاصًً الخٗلُم، الدكُٛل، 

ْ الؿ٨ً ْ ٦ىدُجت لظل٪، ؤصٔ         . جغاظ٘ ألاصاء في مسخل٠ مجاالث الخضماث الاظخماُٖت،  (El Aoufi, 1997, p. 53) الصخت 

ْ الاظخماُٖتالاؾدُاء الكٗبي بلى اهٟجاع الٓي٘ اظخماُٖ ٓع الٓيُٗت الا٢خهاصًت   Rachik, 2016, p. 114 et ) 3ا بؿبب جضَ

s.) ٓاث مً الجٟاٝ التي ػاصث مً خضة َظٍ الٓيُٗت، زهٓنا باليؿبت لل٣ٔغ التي جإزغث مً َظا . جؼامً طل٪ م٘ ؾى

ْعٍ الهدك ٓ ما ؤصٔ بض َ ْ ٍت ٦شُٟت في اججاٍ اإلاضن.  ٓاجي الٓي٘،  لُٗٝغ اإلاٛغب خغ٦ت هجغة ٢ْغ ْ البىاء الٗك ْع الهُٟذ  اع ص

ْ الؿلُاث اإلادلُت ٓاَا ؤخُاها م٘ اإلاىخسبحن  ّ.(Naciri, 2009, p. 133)4في اإلادُِ الخًغي، بخ

ٓخكت ٖلى اإلاُاصًً الاظخماُٖت  ا اإلاخ ْ آزاَع ًم٨ً في َظا اإلاؿخٔٓ جبحن الٗال٢ت بحن الؿُاؾت الا٢خهاصًت اللُبرالُت 

ٍٓت بمٗىاَا ؤلاوؿاوي، ما مً ظِت، ْ بحن حٗم٤ُ الازخالاّل . ال ًم٨ً الخضًض َىا ًٖ ؾُاؾت جىم ث اإلاجالُت مً ظِت ؤزٔغ

                                                           
1- Naciri Mohammed (2009), L„évolution de l„économie marocaine en longue période: Crise des modèles ou crise des élites, 

Critiques économique, N° 24,CNRS, p. 153. 

 
ٓن الخٓنهت  - 2 1989ّخؿب ٢اه

3- Rachik Abderrahmane (2016), La société contre l„État. Mouvements sociaux et stratégie de la rue au Maroc, La Croisée des 

Chemins, p. 114. 
4- Naciri Mohammed (2009), L„évolution de l„économie marocaine en longue période: Crise des modèles ou crise des élites, 

Critiques économique, op. cit., p. 133 
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ٓاَىحن ٢بل الىمٓ الا٢خهاصي. ٞٓي٘ ؤلاوؿان في ٢لب  ٍٓت لخم٨حن اإلا ْل ت حُٗي ألا صامذ الخىمُت ؤلاوؿاهُت ْ ختى البكٍغ

ت لخىمُت طاجّ ٍع ٍٓت ًٟغى مضٍ باآللُاث الًْغ ، ختى ًخم٨ً مً اإلاؿاَمت في جىمُت مجالّ (Sen, 2000, p.75)1الٗملُت الخىم

ّ الترابي.

ٓاظِت 1993مىظ  ٍٓم ال٨ُِلي. لُجض هٟؿّ في م ، صزل اإلاٛغب مغخلت ظضًضة، جسلو ٞحها مً ْناًت بغهامج الخ٣

إلات با٢خهاص ي٠ُٗ، ْ ببيُاث ْ َُا٧ل ٚحر ٢اصعة ٖلى اإلاىاٞؿت، ًخٗل٤ ألامغ بال٣ُاٖحن الٗام ْ الخام ٖلى  الٗ

ٓاء . ْي٘ اإلاٛغب بغهامجا للخإَُل، حهضٝ ؤؾاؾا لالهٟخاح ٖلى الخجاعة الٗاإلاُت، مً زال٫ (Naciri, 2009, p. 151)الؿ

غ الا٢خهاص  ٓانلت ؤلانالخاث الِاصٞت لخدٍغ ٨ُت؛ ْ م الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبي ْ ال ْع اجٟا٢ُاث الخباص٫ الخغ م٘ الاجداص ألا

ٍٓت جىاٞؿِخّ ْ ج٣ جي  ّ. 2الَٓ

إلات. ٞاالهسغاٍ في ع٦ؼ بّغ ٓائم م٘ مخُلباث الٗ جي مً الخ هامج الخإَُل ٖلى آلالُاث التي جم٨ً الا٢خهاص الَٓ

ْ في مىذ ال٣ُإ الخام ٧ل الدؿُِالث  ْلت،  ْع الض الخىاٞؿُت الا٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي ٞغى بٖاصة هٓغ قاملت في ص

ت لخد٤ُ٣ همٓ ا٢خهاصي ٢ٓي ْ مؿخضام. اٖخمضث الّا ٍع ؾتراجُجُت الجضًضة ٖلى مبضؤ " الخىاٞؿُت الخل٣اثُت"،خُض الًْغ

ْلت في جىُٓم ال٣ُإ الا٢خهاصي ١ٓ مدل الض ٍٓم 3ًدل الؿ . ًبضْ بغهامج الخإَُل َظا م٨غؾا لئلَاع الٗام لبرهامج الخ٣

جي بٟٗل الاهٟخاح ٖلى ٓٙ جىاٞؿُت الا٢خهاص الَٓ ٓٔ  ال٨ُِلي، م٘ بً٘ بياٞاث، تهم ؤؾاؾا التر٦حز ٖلى بل ؤَم ال٣

ٍٓت. ْ بقغا٥ ٞاٖلحن ظضص في الٗملُت الخىم ّالا٢خهاصًت الٗاإلاُت، 

بت في بصماط البٗض الاظخماعي في َظا البرهامج، بٗض ؤن ٧ان مِمكا في البرهامج الؿاب٤  جخٗل٤ ال٨ٟغة ألازحرة بالٚغ

ٍٓم ال٨ُِلي. في َظا اإلاؿخٔٓ  جُبُو الؿُاؾاث الػمىمُت غلى  و اغاث اإلادلُت يكاغل في أحغأة  ؾِخم ئصزاُ الجمللخ٣

ْ اإلاؿخىي اإلادلي خباع الٗال٢ت بحن الىجاٖت الا٢خهاصًت  ْلت ؤنبدذ مُالبت ؤزىاء نُاٚت ؾُاؾاتها باألزظ بٗحن الٖا . ٞالض

ٓاػن الاظخماعي . ًخٗل٤ ألامغ باٖخباع الجماٖاث اإلادلُت مؿخٔٓ لخُب٤ُ الؿُاؾاث الاظخماُٖت (El Aoufi, 1999, p. 45 )4الخ

ّهٓنا.ز

ذي" 1997حٗخبر ؾىت  ت ٖلى الا٢خهاص ٦5ؿىت الخُٛحر "الخاٍع ْلت في خاظت ماؾت إلصزا٫ حُٛحراث ظظٍع . ٧اهذ الض

ُت" في  جي. ظاء في اليكغة الخانت الهاصعة ًٖ "اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي للٓٞغ ٓبت في جدؿحن جىاٞؿِخّ  1997الَٓ ؤن اإلاٛغب ًجض نٗ

                                                           
1- Sen Amartya (2000), Repenser l„inégalité, Seuil, p. 75. 

 
ْ الكغ٦ت اإلاج - 2 ٓاهحن خ٫ٓ اإلاىاٞؿت  ْ ؾً ٢ ْ ظباثُت،  ٓلت ؤلاؾم..ؤهٓغ ًخٗل٤ ألامغ ؤؾاؾا بةنالخاث بى٨ُت  اإلاٛغب اإلام٨ً. زمؿحن ؾىت مً « ِ

ْ آٞا١  ت  ّ » 2025الخىمُت البكٍغ
ْبي في ٚكذ  - 3 ْع ٢ُٓ٘ ٖلى اجٟا٢ُت الكغا٦ت م٘ الاجداص ألا ٕ 1995بٗض الخ ٕ جىمُت ال٣ُإ الخام في بَاع مكْغ ، جم حك٨ُل لجىت مخابٗت إلاكْغ

ْ الك ٓع خ٫ٓ الخىمُت الخىاٞؿُت  ٍٓت "مٛغب جىاٞسخي" مخمد ٍٓغ م٣اعباث ظضًضة للخىمُت الا٢خهاصًت، لخ٣ ٓ صعاؾت ْؾاثل " جُ غا٦ت. الِضٝ َ

ّْ ٓانلت ؤلانالخاث اإلاا٦غ ْ ٢ُاٖاث مدضصة بهضٝ م ّا٢خهاصًت" -الخىاٞؿُت الهىاُٖت ؤ
4- EL AOUFI Noureddine (1999),  La réforme économique : stratégie, institutions, acteurs, op. cit., p. 45.  

ْ في  -5 ٓاثذ الاهخسابُت.  اصة الدسجُل في الل ٢ْ٘ ؤخض ٖكغ خؼبا، مً بُجهم ؤعبٗت ؤخؼاب في اإلاٗاعيت، م٘  28م٘ بضاًتها اهُل٣ذ خملت إٖل ٞبراًغ، 

ّْػاعة الضازلُت اجٟا٢ا خ٫ٓ الكٟاُٞت الاهخسابُت.
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ذ الاؾدشماعاث جغاظٗا ا الا٢خهاصًت. ٣ٞض ٖٞغ ٞت 1ملخْٓ ٓامل اإلاْٗغ ٖٓت مً الٗ . ًخم جٟؿحر طل٪ في هٟـ اليكغة بمجم

ت، ْ اعجٟإ ؾٗغ ال٣غى بُت الٛحر مصجٗت ٖلى  ؾاب٣ا: اعجباٍ الا٢خهاص اإلاٛغبي بالدؿا٢ُاث اإلاٍُغ ْ الؿُاؾت الًٍغ

ٓاث٤ ظضًضة ج٠٣ ؤمام اهخٗاف الاؾدش ماع، ًخٗل٤ ألامغ بإزظ ال٣ُإ الاؾدشماع. ل٨ً اإلاشحر في َظٍ اليكغة َٓ التر٦حز ٖلى ٖ

ت. في  60الخام، الظي ًمشل  خباع ٖىض اجساط ال٣غاعاث الاؾدشماٍع في اإلااثت مً الاؾدشماع في اإلاٛغب، للماقغ الؿُاسخي بٗحن الٖا

ٓامل التي جدض مً الاؾدشماعاث الخانت ْ اإلاخمشلت ُت الا٢خهاصًت للبى٪ الٗالمي ٖلى الٗ  هٟـ الاججاٍ، ع٦ؼث وكغة الٓٞغ

ْ ال٣ًاثُت ت  ٓاث٤ ؤلاصاٍع ّ.2ؤؾاؾا في الٗ

ْ ؤلاصاعي          ْ الخُٛحر ٖلى اإلاؿخٔٓ الؿُاسخي  ْاضخا بحن ؤلانالح الا٢خهاصي  ْ الغبِ  ْ الاظخماعي. ؤنبدذ  ًبض

ْلت مُالبت، لخد٤ُ٣ الىمٓ، لِـ ٣ِٞ باالَخمام باإلاُاصًً الا٢خهاصًت ْ ؤؾاؾا بخُٛحر         الض الخضبحر ْ اإلاالُت، بل ؤًًا 

ْ اإلاكاع٦ت  ٢ٓغاَُت  ْ باإلنالخاث الؿُاؾُت التي جدبجى الضًم ٓم ٖلحها ،  ْ ألاؾـ التي ٣ً ٓمي  ْ اخترام              الٗم ْ الكٟاُٞت 

ْ مً ؤَم َظٍ الُِئاث بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي  ْعا في وكغ َظٍ الش٣اٞت.  ْلُت ص ْ ٢ض لٗبذ اإلاىٓماث الض خ١ٓ٣ ؤلاوؿان. 

ْ الظي ع٦ ٍٓت، التي جضمج الؿُاسخي  ٓاهب اإلاخٗضصة للٗملُت الخىم ْ الخىمُت ؤلاوؿاهُت ٖلى الج ت  ٫ٓ الخىمُت البكٍغ ٍغ خ ؼ في ج٣اٍع

ّٓي ٓاػاة م٘ اإلاغ٦ؼي في الخضبحر الخىم ْ جغ٦ؼ ٖلى ؤَمُت اإلادلي باإلا ت للخىمُت.  ٍع ْ الش٣افي ٦إبٗاص يْغ ْ الاظخماعي  ّ.3الا٢خهاصي 

ْ ال ٓٔ مً َظا اإلاىُل٤، ًبض ِا اإلاٛغب، بن ٖلى اإلاؿخ ٓاثما م٘ الخٛحراث التي ٖٞغ ؿُا١ الٗام لبضاًت الدؿُٗيُاث مخ

ٓمت الخىاْب–الؿُاسخي  ْ جُب٤ُ -م٘ خ٩ ٓٔ الخضبحر اإلاجالي، باالَخمام بالبٗض اإلادلي ٦مؿخٔٓ ؤؾاسخي في نُاٚت  ْ ٖلى مؿخ ، ؤ

ْ ؾجٔر جالُا اعجباٍ َظًً اإلاجالحن بالِضٝ ألّا ٍٓت.  ْ اإلاخمشل في تهُحئ اإلاجاالث الترابُت الَٓىُت لالهٟخاح الؿُاؾاث الخىم ؾمى 

ّٖلى الا٢خهاص الٗالمي.

ٍٓم ال٨ُِلي، لم حكظ الؿُاؾت اإلاخبٗت بٗض  م الىخاثج ال٩اعزُت لبرهامج الخ٣ ًٖ ال٣ٗض الؿاب٤. ٧ان الِضٝ  1993ٚع

ٖٓت ٦بحرة مً "ص٫ْ الٗالم الشال ٍٓم ألاؾاسخي، باليؿبت للمٛغب، ٦ما َٓ خا٫ مجم ض" التي ٢بلذ جُب٤ُ ؾُاؾاث الخ٣

ْلُت.  ٓخت ؤمام الخجاعة الض ٓا١ مٟخ ىُت بلى ؤؾ ٍٓل اإلاجاالث الترابُت الَٓ ٓ جد ّال٨ُِلي اإلا٣ترخت مً اإلااؾؿاث اإلاالُت،  َ

 جأزير الػىإلات الانخهاصًت غلى جضبير اإلاجاالث الترابُت: الخىمُت الترابُت جىمُت جهىُت الؾُاؾُت:  - ب

ُت جغابُت ظضًضة، ؤنبدذ ٞحها اإلاجاالث الترابُت ٦ؿل٘ جد٨م َُٛان الّا ٖخباعاث الا٢خهاصًت في نُاٚت زٍغ

ْلخُت. ؾدؿخٗمل ٞحها اإلااؾؿاث اإلاالُت ٢امٓؽ مٟاَُمي ظضًض، ًىظع  ٤ْٞ ؤظىضة ١ٓٞ ص ا٢خهاصًت، حؿ١ٓ ْ جضبغ 

ّْ ْلت بجماٖاتها الترابُت في مُضان الخىمُت. ٨َظا،  ْعاف اإلاِمت في ٞترة  بخمٟهالث ظضًضة في ٖال٢ت الض إل مشال ٖلى ألا بااَل

ٓع  ٍٓت ٦جماٖت مدلُت في صؾخ تراٝ بالجِ ٓع  1992الدؿُٗىاث، هجض الٖا ٓن 1996زم صؾخ ٓوي لِا م٘ ٢اه ، زم الخىُٓم ال٣اه

الث؛ ب1997 ٓمت ْ ؤعباب اإلا٣ا ٢ْٗذ ٖلُّ الخ٩ ْلت؛ اٖخماص مُشا١ ؤزالقي  ٓوي للم٣ا نالح ؛ جغا٤ٞ م٘ بٖاصة الخىُٓم ال٣اه

ْ بدماًت اإلاؿتهل٪ ٓهُت زانت باإلاىاٞؿت  ْ اٖخماص ههٓم ٢اه ٓن الخجاعي  ّ.(Benhlal, 1997, p. 204)4ال٣اه

                                                           
1 - Centre Marocain de conjoncture (1997), « La croissance promet en 1998 : Autre contexte autre profil », Juin 2, 1997, Bulletin 

spécial n° 17, ( consulté le 23- 1- 2021), disponible sur, https://www.conjoncture.ma/cmc/rapports/detail/bulletin-special-n-17,) 
ْػاعة اإلاالُت في  - 2 ٓعة مً َٝغ  ّ.1997صظىبر  17ميك
٢ٓذ الغاًَ . - 3 ٍٓت مىظ بضاًت الدؿُٗىاث بلى ال غ الؿى ّبضؤ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ًهضع َظٍ الخ٣اٍع

4- Benhlal Mohamed (1997), Maroc : Chronique interieure, Annuaire du l„afrque du nord, CNRS, p.204. 

https://www.conjoncture.ma/cmc/rapports/detail/bulletin-special-n-17
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ْ لِـ بلى َبُٗتها،  ا ؤؾاؾا،  ٍٓت اإلا٣ترخت مً اإلااؾؿاث اإلاالُت بلى َغ١ جضبحَر جم عص ؤؾباب ٞكل الؿُاؾاث الخىم

ٓظِاث ظضًضة، صاث ما في بَاع البدض الالمخىاهي ًٖ ٣ٖلىت َظا الخضبحر. ٞةطا ٧ان الِضٝ لتزصَغ بٗض طل٪ اإلاٟاَُم الخاملت لخ

ٓاػهاث  ٓ التر٦حز ٖلى الجاهب الخ٣جي، لخد٤ُ٣ الخ ْلى اإلا٣ترخت مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى اإلاٛغب َ ألاؾاسخي للؿُاؾاث ألا

ّْ ت ، ٞةن الؿُاؾاث الخصخُدُت لخل٪ الؿُاؾاث )التي ٧ان َضِٞا ؤ1ًًا٢خهاصًت -اإلاا٦غ ٓظِاث الخضبحًر ا جصخُذ الخ

ت، بةُٖاء  ْ بصاعتها اإلاغ٦ٍؼ ْلت  ٫ٓ جىُٓم الض ْ خ ٫ٓ الخىمُت،  ىُت( التي ؤباهذ ًٖ ٞكلِا، ٢امذ به٩ُلت زُاب ظضًض خ الَٓ

ٍٓت ٍٓاث الجِ ّْ اإلادلُت.          ؤَمُت زانت المخضاصاث َظٍ ؤلاصاعة ٖلى اإلاؿخ

ْاخض: اٖخبرث، اؾخُاٖذ اإلااؾؿاث اإلاالُت، مً زال٫ الاَخمام  ٓعًٍ بذجغ  ٍٓاث اإلادلُت ؤن جًغب ٖهٟ باإلاؿخ

ْ صٖذ، مً  ٍٓت؛  ْلخُت ٖلى الٗملُت الخىم ٓص في ظؼء ٦بحر مىّ للُِمىت الض ٍٓت الؿاب٣ت، ٌٗ مً ظِت، ؤن ٞكل الؿُاؾاث الخىم

ت اإلا ْعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت. ٞاهخ٣اص اإلاغ٦ٍؼ ٍٓت ص ٓي ظِت زاهُت، لخ٨ش٠ُ الخىُٓماث الاظخماُٖت ْ ج٣ ت للخضبحر الخىم َٟغ

ْلخُت، بةقغا٥ ٞاٖلحن  ْػ َظٍ الُِمىت الض ْ ًمىذ آلُت لخجا ٢ٓٗاث زبرائها،  ْ ج لُت ًٖ ٞكل اؾتراجُجُاث  ْلتي ًبٗض اإلاؿْا الض

ُٖت ؤ٦بر. ٓجها مكْغ ً، ًمىد ّآزٍغ

ّٓ سُت ْ الٗملُت ؤن اإلاكاع٦ت الكٗبُت هي ع٦ً ؤؾاسخي في هجاح ؤًت ٖملُت جىم ٍت. ْ بالخالي ؤزبدذ الخجغبت الخاٍع

ٓلت للٛاًت، لٓ لم ج٨ً م٣ترهت بمٟاَُم ٚامًت ْ 2ٞالؿُاؾاث الانالخُت اإلا٣ترخت مً َٝغ َظٍ اإلااؾؿاث جبضْ م٣ٗ ، جبض

 ْ ٓاء لِظٍ اإلااؾؿاث ؤ ٓظِاث الؿُاؾُت، ؾ ْاث ٖملُاجُت، تهضٝ بلى حُٛحر ملمٓؽ في الخ ت ؤ٦ثر مجها ؤص ٍغ طاث َبُٗت جبًر

ّ.(Gaudin, 2014,  , 192 p)3 لِالؤلهٓمت الَٓىُت اإلاؿخ٣بلت 

ت،           ْ ؤنبدذ ؤٚلبُت  ت الؿلِ ْ الجغ٦حز الازخهاناث اإلاغ٦ٍؼ شجٗذ َظٍ اإلااؾؿاث ؾُاؾاث المغ٦ٍؼ

ت ْ جضُٖم ازخهاناث الجماٖاث اإلادلُت. ل٨ً ًخمشل اإلاك٩ل  ٍٓت الالمغ٦ٍؼ بغامجِا اإلا٣ترخت حكمل ظؼءا مخٗل٣ا بخ٣

ٓالُِخم، ) ترخاث، الظي ال ًخٗضٔ الضٖم الخ٣جي ألاؾاسخي في َبُٗت َظٍ اإلا٣ ٓ ما ًخم جإ٦ُضٍ مً زال٫ 4(29، م 2012ؤب َ ْ  .

َْم. ْجها، حٗخبر جضابحر ؤلانالح ؤلاصاعي مجغص  ْ التي بض ّججاَل بنالح الُِا٧ل الؿُاؾُت، 

ىُت للض٫ْ الىامُ ٓظُّ اإلااؾؿاث اإلاالُت للؿُاؾاث الَٓ ٍٓت ما ًا٦ض ؤهىا ال هبالٜ في اٖخباع ج ت في مُضان ج٣

ت  ٓلُبرالي، ْ ال ٌؿعى بلى ب٢امت هٓام المغ٦ٍؼ ٍٓت ظؼء مً مسُِ ًسضم ؤؾاؾا ؤَضاٝ الىٓام الىُ ت الترابُت الخىم الالمغ٦ٍؼ

ْلي، ألامم  ْلي، نىض١ْ الى٣ض الض م حٗضص َظٍ البرامج ْ الاؾتراجُجُاث ْ حٗضص الٟاٖلحن ) البى٪ الض خ٣ُ٣ُت، َٓ ؤهّ ْ ٚع

ْ بغها ٍ مكاع٦ت اإلاخدضة  ْ ال ٖلى مؿخٔٓ جد٤ُ٣ قْغ ْبي..(، لم حؿخٟض ٚالبُت الؿ٩ان، ال ماصًا  ْع مجِا ؤلاهماجي، الاجداص ألا

٢ٓغاَُت ٞٗلُت ْ صًم ّ .5 (Naciri, 2011, p 34 )خ٣ُ٣ُت         

                                                           
ْ ؾُاؾت الخإَُل. - 1 ٍٓم ال٨ُِلي  ّؾُاؾت الخ٣
ٓم الخ٩امت مشال - 2  .٦مِٟ

3- Gaudin Jean- Pierre (2014),  Critique de la gouvernance. Une nouvelle morale politique ?, L„Aube, p. 192. 
ٓالُِخم َىض )  -4 ت خ2012٫ّٓؤب غ اللجىت الاؾدكاٍع ٓم اإلااؾتر في  (،  ٢غاءة في ج٣ٍغ ٍٓت اإلاخ٣ضمت، عؾالت لىُل صبل اهاث الجِ ْ َع اع الٗام  ٍٓت: ؤلَا الجِ

ْ الاظخماُٖت، ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى بمغا٦ل، م  ْ الا٢خهاصًت  ٓهُت   ٓم ال٣اه ٓن الٗام، ٧لُت الٗل ّ.29ال٣اه

5- Naciri Mohammed (2011), De l„usage problématique d„un concept ambigu. La gouvernance est- elle une mystification ?, Critique 

Économique, N°27, CNRS, p. 34 
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٢ٓغاَُت خ٣ُ٣ُت في  ٍٓت، بحن ؾُا١ ٌؿمذ بمكاع٦ت صًم ْ اإلاٟاَُم الخىم ْاث  الٗملُت ًجب الخمُحز، ٖىض جدلُل ألاص

ٓعي،  ت بك٩ل ن ْ بحن ماؾؿاث المغ٦ٍؼ ْ اإلادلُحن،  ٍٓحن                ْ الجِ حن  ٍٓت، مً َٝغ مسخل٠ الٟاٖلحن اإلاغ٦ٍؼ الخىم

 ْ ٓوي ْ اٖخماص البرامج  ألجها حٗمل ٞٗلُا جدذ ؾلُت اإلاغ٦ؼ ْ ممشلُّ ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي. ْ بالخالي ٞالخىهُو ال٣اه

ْ الاؾتراجُجُاث اإلا ْ ال اإلاسُُاث  ت.  ْ جُب٤ُ ٞٗلي لالمغ٦ٍؼ ْما ًٖ هُت خ٣ُ٣ُت  ْ لالجمغ٦ؼ، ال حٗبر ص ضٖمت للىٓام الالمغ٦ؼي 

ت الخضبحر الخىمٓي الترابي مً زال٫  ؾُاؾاث ْ ؤن َظٍ اإلااؾؿاث الضاٖمت لالمغ٦ٍؼ ٓٞحر  ًبض "اإلاؿاٖضة ٖلى الخىمُت" تهخم بخ

ٍ مكاع٦ت خ٣ُ٣ُت في بَاع هٓام المغ٦ؼي ٞٗلي ّ. 1(Gabas, Ribier , 2013, p 33-50)قْغ

 ْ ْ جىا٢ًاتها،  ٓلُبرالُت  ٓظُت الىُ ٓل ْاظُت ؤلاًضً ٢ٓغاَُت اإلآصخى بها لض٫ْ الٗالم الشالض اػص ؤزٟذ ؤلاظغاءاث الخ٨ى

٢ٓغاَُت ت في ؤهٓمت ؾُاؾُت ٚحر صًم ٫ٓ بم٩اهُت الخضًض ًٖ الالمغ٦ٍؼ  )َٓ ما ًضٞٗىا بلى الدؿائ٫ م٘ مدمض الىانغي خ

Naciri, 2011, p. 22)غ ٗت ٖلى بٌٗ الخ٣اٍع ْ  2. ًبضْ مً زال٫ بَاللت ؾَغ ْ البرامج الضاٖمت للخضبحر الترابي الالمغ٦ؼي 

ؤن ما حهم َظٍ اإلااؾؿاث، لِـ ال٣ًاًا الؿُاؾُت للمجاالث الترابُت ْ ؤق٩ا٫ جمٟهل الٗال٢اث بحن  3للخىمُت الترابُت

ٓاهب اإلااؾؿاجُت لخضبح ْ الؿا٦ىت، بل ٣ِٞ الج ٍٓت  الؿلُت  ٓ ما ًٟؿغ ٖضم جإزحر ج٣ ْ جىُٓم َظٍ اإلاجاالث. َظا بالخدضًض َ ر 

٢ٓغاَُت. ْ الالجغ٦حز ٖلى حُٛحر الٓي٘ في ألاهٓمت ٚحر الضًم ت  ؼ الالمغ٦ٍؼ ّْ حٍٗؼ

ٓع جىمُت خ٣ُ٣ُت صْن بصماط  ٢ٓغاَي، ٦ما ال ًم٨ً جه ت خ٣ُ٣ُت في هٓام ٚحر صًم ال ًم٨ً الخضًض ًٖ المغ٦ٍؼ

ٓػَ٘الجاهب الؿُاسخي في  ْز٣ُت بٗضالت الخ ْ ال ج٣خهغ الٗضالت ٖلى الجاهب 4(Sen, 2000, p. 158)الخدلُل. للخىمُت ٖال٢ت   ،

ٓم "ألا٣ُٞت   اإلاجالي ٣ِٞ، ْ التي حٗجي ؤؾاؾا مداعبت الازخالالث اإلاجالُت،  ,horizontalité" (Enjolrasبل ًخٗل٤ ألامغ بمِٟ

2010, p. 16)5ّٓم ؾُاسخي بامخُاػ جم اؾدبضال ٓم طْ َاب٘ بصاعي ج٣جي "الالخ٣اثُت  مِٟ  ,convergence"(Hassenteufelبمِٟ

2010, p. 180-188)6 ٓظُّ اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى بخال٫ ْ ج ٍٓت اإلاهاٚت مً َٝغ اإلاغ٦ؼ بمؿاٖضة  . حٗخمض الؿُاؾاث الخىم

ت مدل ألا٣ُٞت الؿُاؾُت. لِـ اإلاِم َٓ مكاع٦ت خ٣ُ٣ُت للؿا ْ الالخ٣اثُت الخ٣ىُت ؤلاصاٍع  ٘ ٦ىت اإلادلُت في نُاٚت اإلاكاَع

ْا٢عي. باإلا٣ابل ًم٨ً مً زال٫  ت مُلبا ٚحر  ْ جد٤ُ٣ مُلب ٦ِظا في ْل ألاهٓمت اإلاغ٦ٍؼ ٓا٫ ًبض ٍٓت. في ٧ل ألاخ البرامج الخىم

ٓ بقغا٥ ىُت، بحهام اإلاخل٣ي بإن اإلاُلٓب َ ٓاَا م٘ الىسب الَٓ ْ بخ ٞٗلي  الخالٖب باإلاٟاَُم مً َٝغ زبراء اإلااؾؿاث اإلاالُت 

عة  حن ٚالبا، ْ ب٢ىإ اإلادلي بًْغ إلاسخل٠ الٟاٖلحن، بِىما ًخٗل٤ ألامغ بدىُٓم ج٣جي لخضزالث الٟاٖلحن الغثِؿُحن، اإلاغ٦ٍؼ

ٌ اإلاباقغ ٓاث٤ الظي ًم٨ً ؤن ًيخج ًٖ الٞغ . ٨َظا، (Naciri, 2011, p. 35)7اإلاكاع٦ت الؿلبُت التي ال جخٗضٔ ٖضم ْي٘ الٗ

                                                           
1- Gabas Jean- Jaques, Ribier Vincent (2013), Les déterminants politiques de la mesure de l„aide au développement, Revue Tiers 

Monde, Armand Colin, p. 33-50. 
غ بغهامج - 2 ت باإلاٛغب في  مشال ج٣ٍغ 2003ّألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي خ٫ٓ الخىمُت البكٍغ
ْ بَاع الكغا٦ت الاؾتراجُجُت   Art Gold Marocمشل بغهامج  - 3 ٍٓت اإلااؾؿاث" بضٖم مً بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي؛  ْ ج٣ ْ بغهامج "الخ٩امت 

ْ ؤلاصاعة الترابُت اإلا٣ترح مً َٝغ البى٪ الضْلي.  ّخ٫ٓ الخ٩امت 
4- Sen Amartya (2000), Repenser l„inégalité, Seuil, p. 158. 

5- Enjolras Bernard (2010),  Gouvernance verticale, gouvernance horizontal et économie sociale et solidaire, Géographie, Economie, 

Economie, Société, Vol. 12, Lavoisier, p. 16. 
6- Hassenteufel Patrick (2010), Convergence, Dictionnaire des politiques publiques », Presse de sciences Po, p. 180-188. 
7- Naciri Mohammed (2011), De l„usage problématique d„un concept ambigu. La gouvernance est- elle une mystification ?, op. cit., 

p.35. 
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 ٓ ٓم الالخ٣اثُت َ ْ ختى ًٖ اإلاٟاَُم ًهبذ مِٟ ٍٓت، بل  ْ هٕؼ ٧ل َاب٘ ؾُاسخي ًٖ الٗملُت الخىم اإلا٣ابل لؤل٣ُٞت بٗض بٞغاِٚا 

 ألا٦ثر اعجباَا بالؿُاؾت ٧اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هٟؿِا. 

ىُين -2 ـ لخكٌَُ اإلاجالي و الخىمىي الَى ت اإلاخهضمت: جٌَغ  مكغوعي الجهٍى

دت ب ْ نٍغ ْاضخت  ٍٓت اإلاخ٣ضمت ٖال٢ت  ٕ الجِ ْ الجماٖاث الترابُت لخد٤ُ٣ الخىمُت. حٗتٝر ٣ًترح مكْغ ْلت  حن الض

ْ زهٓنا  ْ جٟسر اإلاجا٫ للجماٖاث الترابُت،  ٓخُض في اإلاجا٫ الخىمٓي.     ٕ، ؤجها لِؿذ الٟاٖل ال ْلت، مً زال٫ اإلاكْغ الض

ٍٓت. ًم٨ً اٖخباع َظا الخ٣ضًم ٦خلخُو عؾمي لل ْ ٢ُاصي في الٗملُت الخىم ْع عاثض      ٖحن. ل٨ً اإلاُل٘ الجِت، للٗب ص مكْغ

ْ ال في  ٕ ًضع٥ ؤن الا٦خٟاء باليسخت الغؾمُت ال ٌؿ٠ٗ، ال في ِٞمِما،  ْلي لخدًحر اإلاكْغ ْ الض جي  ٖلى الؿُا١ الٗام الَٓ

ْ مجالُا.  ْ ا٢خهاصًا  ٓهُا  جي، ٢اه ٓ ج٨ُٟ٪ الَٓ ٓظّ هد ْ التي جا٦ض الخ ِّٞم الىخاثج اإلاىخٓغة مجهما، 

ت اإلاخهضمت  - أ  ُىلُبرالي و يغوعة ئقغاى قاغلين حضص: الضقؼ الى الجهٍى

٢ٓغاَُت الؿُاؾُت" ْ "اللُبرالُت الا٢خهاصًت" مً  ٍٓت اإلاخ٣ضمت ًٖ الغبِ الخانل بحن "الضًم ٕ الجِ ٌٗبر مكْغ

٢ٓغاَُت ْ اإلاكاع٦ت  ْلُت الضًم ْلُت. حصج٘ اإلاىٓماث الض ط لّ مً ٢بل  اإلااؾؿاث اإلاالُت الض ٓلُبرالي اإلاْغ َٝغ الىٓام الىُ

ا لٟخذ ا ت الا٢خهاصًت، باٖخباَع ْلخُت ؤَم ٖاث٤ ؤمام الخٍغ ت الض ٓن الؿ١ٓ. حٗخبر اإلاغ٦ٍؼ ْ ؤمام ٢اه إلاجا٫ ؤمام اإلاباصعة الخانت 

ٓن في الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ْلت ال٣اه إلات ؤن ججض مىاٞظ للخسلو مً ؾُُغة ص ْ   الِضٝ ألاؾمى للىٓام الغؤؾمالي. اؾخُاٖذ الٗ

ٍٓت الخى ٢ٓغاَُت، مً زال٫ ج٣ ٢ٓغاَُت للبرإلاان الضًم ْػ الغ٢ابت الضًم ُٟظي ٖلى خؿاب الخمشُلي، ْ الخٗلل ب"الؿغي" لخجا

 ْ ٓماث  ْ مجالي مخد٨م ُّٞ مً ٢بل الخ٩ ٓماث. َظا ما ٞخذ ؤلام٩اهُت ؤمام ِٖض ظضًض لخىُٓم ا٢خهاصي  ٖلى ؤٖما٫ الخ٩

ْػا للغ٢ابت البرإلااهُت ْلخُت ٖلى  . باليؿبت للض1٫ّْ(.Sassen, 2006, p. 139 et s )مخجا الىامُت ًخٗل٤ ألامغ  بخس٠ُٟ الُِمىت الض

ٓاء اإلادلُت ٓمُت، ؾ ْن الانُضام بما ٌٗغ٢ل ؤْ ًجمض حٗاْن ألاهٓمت   بهخاط ْ جُب٤ُ الؿُاؾاث الٗم ىُت. ل٨ً ص ؤْ الَٓ

ْ تهضًض ؾلُتها. ٍٓت في َظٍ البلضان، بؿبب اإلاـ بمهالخِا ؤ ّالؿلُ

ٍٓت اإلاخ٣ضمت في بَ    ٕ الجِ ْ ًىضعط مكْغ ْلُت،  اع ؾُا١ ٖام ابخضؤ مىظ جهاًت ال٣غن اإلااضخي بضٖم مً اإلاىٓماث الض

٢ٓغاَُت( ٦ما ؤ٦ضث ٖلى طل٪ مهالر الخٗاْن الٟغوسخي في  ٍٓت الضًم ْلي، 20052جمحز ب )ج٣ . هٟـ ال٨ٟغة ٌٗبر ٖجها البى٪ الض

٫ٓ اؾتراجُجُت الخٗاْن م٘ اإلاٛغب ]ًخمحز اإلاٛغب، في مى٣ُت الكغ١ ألّا ْز٣ُخّ خ ٣ُا في  ْ قما٫ بٍٞغ ، باهٟخاخّ MENAْؾِ 

ٓظّ في ِٖض اإلال٪ الغاخل الخؿً الشاوي، في مىخه٠ الدؿُٗىاث. ا، مىظ اٖخالء        الؿُاسخي. ابخضؤ َظا الخ ْ ٖٝغ حؿاٖع

غة ْ هؼحهت، . جمذ جغظمت ؤَم الخُٛحراث الؿُاؾُت في اإلاٛغب مً زال٫ اهخساباث خ1999اإلال٪ مدمض الؿاصؽ للٗغف في 

3ّشا١ مجخم٘ مضوي مؼصَغ..[اهبّْ

٣ت ج٣ُُم اإلااؾؿاث اإلاالُت ْ َُئاث الخٗاْن مً ؤظل  ٫ٓ ٍَغ ما حهمىا في َظًً الا٢خباؾحن َٓ بُٖاء مشا٫ خ

ْ الا٢خهاصًت ّ اإلاٛغب في مجا٫ ؤلانالخاث الؿُاؾُت  ٓع الظي ٖٞغ ٓهُت. ًخم ْن٠          الخىمُت للخُ ْ ال٣اه ْ الاظخماُٖت 

ٓهّ "الخلم م ٧اجٓؽ ًٖ مبالٛت  ،ُظ الىجُب"اإلاٛغب ب٩ ْ اإلااؾؿاث اإلاالُت. جخدضر مٍغ ْلُت  الظي ًلتزم بخٗلُماث اإلاىٓماث الض

                                                           
1- Sassen Saskia (2006), Critique de l„État. Territoire, Autorité et Droits, de l„époque médiévale à nos jours , op. cit., p. 139. 
2- La lettre de la coopération française au Maroc, n° 18, juillet 2005, p. 10. 
3-  Document du groupe Banque mondiale du 30 juin 2005, Stratégie de coopération avec le Royaume du Maroc, rapport n° 31879-

n° 31879-MA. 
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ْهت ألاؾغة، َُإة ؤلاههاٝ ْ اإلاهالخت..( ٖلى بخضار حُٛحر  ٖٓت مً ؤلانالخاث )مض خ٣ُ٣ي في الىٓام في ج٣ضًغ جإزحر مجم

ْ إلااطا ٞلماطا ًلتّز.  (Amin, 2007, p. 285)1 الؿُاسخي  اإلاٛغب ٓعي، بخٗلُماث َظٍ اإلااؾؿاث؟  ْ بك٩ل ن م اإلاٛغب، خ٣ُ٣ت ؤ

ْا٢ُٗت؟ ٓم َظٍ ألازحرة بخإ٦ُض مؿاثل ًم٨ً الدك٨ُ٪ في ؤجها ٚحر  ّج٣

ٍٓت ٓخُض، في الٗملُت الخىم ْع ألاؾاسخي، بن لم ٨ًً ال ٍٓت، الض ْلت، في ألاهٓمت الؿلُ ْ في اإلاغا٢بت     جلٗب الض

ٓا٫   ْ الؿل٘ ْ الخضماثاإلاجالُت ، ْ ٣ًخطخي ٞخذ اإلاجا ت خغ٦ت عئْؽ ألام ٫ْ ؤمام خٍغ  ,Deleuze) الث الترابُت لِظٍ الض

Guattari, 1995, 500 p)2 غاث جسضم جد٤ُ٣ َظا الِضٝ ْ ال جمـ بٗم٤ امخُاػاث َظٍ ألاهٓمت. ج٣ترح اإلاىٓماث بًجاص جبًر

غاٝ: ٍٓت مالثمت ل٩ل ألَا ّاإلاخسههت في اإلاُضان الخىمٓي حؿ

ٓخُض في مغخلت ؤ  ْلت لم حٗض الٟاٖل ال ْ الا٢خهاص اللُبرالي. ٞالض ٢ٓغاَُت الؿُاؾُت  عة الضًم ْلى ًخم الغبِ بحن يْغ

٢ٓغاَُت، ٞسر اإلاجا٫ ؤمام مسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘  عي، باؾم الضًم ال ختى ؤَم ٞاٖل. مً الًْغ ٍٓت،  في الٗملُت الخىم

جي، ْ زهٓنا ال٣ُإ الخام. جبضْ ؤَم آلُت ٢اصعة ٖلى  ْلت ْ اإلاجخم٘ هي آلُت الخٓنهت، الَٓ غ الض جد٤ُ٣ َضٝ جدٍغ

ٍٓت. ٣ًخطخي بهجاح َظٍ الٗملُت تهُحئ اإلاجاالث  ٓن ٞاٖال عثِؿُا في مؿاع الٗملُت الخىم بمٗجى ٞسر اإلاجا٫ لل٣ُإ الخام ل٩ُ

ؼي، زهٓنا ٖلى الترابُت لخهبذ ًٞاءاث مالثمت الػصَاع ؤوكُت ال٣ُإ الخام. ًم٨ً اٖخباع الخىُٓم الترابي الالمغ٦

اإلاؿخٔٓ الجِٓي، آلُت جمىذ بم٩اهُاث ٦شحرة لخل٤ مجاالث جغابُت جىاٞؿُت، حؿعى، مً ظِت، بلى الخس٠ُٟ مً الٓناًت 

، بلى جيهئ اإلاجاالث الترابُت لخهبذ مالثمت للخىاٞؿُت الا٢خهاصًت لل٣ُإ  ت ٖلى اإلاجاالث الترابُت؛ ْ مً ظِت ؤزٔغ اإلاغ٦ٍؼ

ْ بخٗبحر آزغ  ٍٓل اإلاجاالث بلى ؾل٘ ا٢خهاصًت.الخام، ؤ ّجد

ٓلِا مً َٝغ  ٢ٓغاَُت خ٣ُ٣ُت، ال ًم٨ً ٢ب َظٍ ألاهٓمت.  في مغخلت زاهُت، ًخم حُُٗل ٧ل مل مً قإهّ جد٤ُ٣ صًم

ٓعٍت، ؤَم قٍغ ٞحها َٓ ٞسر اإلاجا٫ ؤمام ٞاٖلحن ٚحر  ُت ن ٢َٓغ ْ الا٦خٟاء بالًماهاث ؤلاظغاثُت التي حؿمذ بخُب٤ُ صًم

ىُح ْلخُحن، َْ ْلُحن.ص ْ ص ّن 

ٍٓم ال٨ُِلي ْ اإلا٣ترخت مً َٝغ مىٓماث                ًبضْ ؤن الؿُاؾت اإلاخبٗت في اإلاٛغب مىظ اٖخماص بغهامج الخ٣

ً للمكاع٦ّْ ْلت لٟاٖلحن آزٍغ ٫ٓ الض ْلُت جهب في اججاٍ حصجُ٘ ٢ب ٍٓل الض ٍٓت مً ظِت، ماؾؿاث الخم ت في الٗملُت الخىم

. جبجي جىُٓم جغابي ًجٗل مً اإلاجاّْ ْلتي ًٞاء مالثما الخخًان ألاوكُت الا٢خهاصًت لل٣ُإ الخام مً ظِت ؤزٔغ ٫ الض

ْلُت، زهٓنا مىظ  ٓع الخٗاْن ما بحن اإلاٛغب ْ َظٍ الُِئاث الض ٍٓت اإلاخ٣ضمت َٓ هدُجت َبُُٗت لخُ ٕ الجِ ْبالخالي ٞمكْغ

ً. ًخٗل٤ ألامغ بٟسر اإلاجا٫ لالدؿُٗىاث.  ْلت، ق٩لُا، ٞاٖال ٦أزٍغ ىُحن)ظماٖاث جغابُت، ظمُٗاث، ؾخهبذ الض ٟاٖلحن َْ

 ْ ٍٓل اإلاالُت(.  ٓمُت، ماؾؿاث الخم ٓمُت ْ ٚحر الخ٩ ْلُحن)اإلاىٓماث الخ٩ ْهُاث، ه٣اباث، ماؾؿاث ال٣ُإ الخام( ْ ص حٗا

غ الٗالمي  ٢ٓغاَُت الؿُاؾُت" ْ "اللُبرالُت الا٢خهاصًت". ظاء في ج٣ضًم الخ٣ٍغ ٫ٓ الِضٝ الغثِسخي َٓ الغبِ ما بحن "الضًم خ

٢ٓغاَُت هٟؿِا قِئا ٞكِئا ٖلى ٖضص مً البلضان ٓة الضًم ت ]جٟغى ٢ ٓا١ ظضًضة في البلضان خُض الخىمُت البكٍغ ، جِٓغ ؤؾ

                                                           
1- Amin Allal (2007), Développement international  et promotion de la démocratie : à propos de la gouvernance locale  au Maroc, 

L„Année du Maghreb, p. 285. 
2 Deleuze Gilles, Guattari Félix (1995), L„anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Minuit. 
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جي ال٢خهاص الؿ١ٓ مدل الخسُُِ  ٫ٓ الخضٍع ٓبها، ْ م٘ الخل ْ بهخاظُت قٗ ٓظِا، مما ٧ان ًدض مً ببضإ  ٧ان الا٢خهاص م

٢ٓغاَُت. ٓة بلى الضًم ْ الضٖ م[اإلاغ٦ؼي،     غ مهحَر ّ.1.ًا٦ض الىاؽ في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم خ٣ِم في ج٣ٍغ

ت  - ب ت اإلاخهضمت: اإلالٌُت و اإلاكغوغُت الخىمٍى  الجهٍى

ٖٓت مً  ٓ جبجي هٓام جىمٓي ًٟسر اإلاجا٫ إلاجم ٓظّ هد حٗبر ٞترة خ٨م اإلال٪ مدمض الؿاصؽ مىظ بضاًتها ًٖ َظا الخ

ٍٓ-الٟاٖلحن الٛحر ْلخُحن للمكاع٦ت في الٗملُت الخىم ٓلُّ الخ٨م، ص ْ بةًداء مً َُئاث ت. ٞمىظ ج ٖمل اإلال٪ مدمض الؿاصؽ، 

١ّٓ يت ٖلى اإلاؿخٔٓ الٟ ٤ُٞٓ ما بحن الاؾخجابت لئل٦غاَاث الا٢خهاصًت التي ؤنبدذ مْٟغ  -اإلاؿاٖضة ٖلى الخىمُت، ٖلى الخ

ْ بُاجَغـ ٓػي  ْ الخد٨م اإلاجالي. ًخدضر  مدمض الُ عة الًبِ              ْ يْغ ْلتي،  ٓ  ص ْلى ال٣غاعاث اإلاخسظة مً َُب ًٖ ؤ

ٍٓاث الالمخمغ٦ؼة للمجاالث الترابُت بؿلُخّ اإلاباقغة، للتر٦حز في مؿخٔٓ زان ٖلى  ْ الِاصٞت لغبِ اإلاؿخ ٢بل اإلال٪ الجضًض،   

الة ظضص، ؾُيخ٣ل لخ٣ل ؤلانالخاث الا٢خهاصًت[ ٍ . جا٦ض َظ )p.5) OZYT , IBOUH ,2002 ,2اإلاجا٫ الا٢خهاصي ] بٗض حُِٗىّ ل

 ٔٓ ٍٓل، َظا الاهًباٍ الظي ؾدخم الاؾخٟاصة مىّ لِـ ٖلى اإلاؿخ الؿُاؾت ٨ٞغة الاهًباٍ لخٗلُماث ماؾؿاث الخم

الا٢خهاصي ْ الخىُٓمي ٣ِٞ، بل ؤًًا ٖلى اإلاؿخٔٓ الؿُاسخي، مً زال٫ اٖاصة اؾخٗما٫ الخُاب اإلاٟاَُمي لِظٍ 

الة ْ ٖما٫ ٖلى اإلااؾؿاث مً َٝغ اإلااؾؿت اإلال٨ُت ْ بخهٝغ مً ٢بلِا. خُض ؾ خًٟل َظٍ ألازحرة ممشلي اإلال٪ مً 

ّ.3(Catusse, Karam, 2009, , pp. 85- 120)اإلاىخسبحن الجماُٖحن لخىُٟظ ؤلانالخاث اإلاخسظة في اإلاُضان الخىمّٓي

ٓظّ الاؾتراجُجي الِاصٝ لخد٤ُ٣ ا ت ْ الالجغ٦حز ٦ألُخحن جدضصان الخ لخىمُت الا٢خهاصًت ؾِخم اؾخٗما٫ الالمغ٦ٍؼ

ْ اإلااؾؿاث اإلاالُت، ؾِخم٨ً اإلال٪ مدمض ظخماُٖت للبلضالّاْ ٫ٓ الخىمُت  ْ باؾدشماع الخُاب اإلاٟاَُمي إلاىٓماث الخٗاْن خ  .

غ َظٍ الُِئاث. في جدلُل ْ م٣اعهت زُاب  ٓاعصة في ج٣اٍع ٘ ال الظي ؤٖلً ُّٞ ًٖ  2005ماي  18الؿاصؽ مً جبجي اإلاكاَع

ىُت للخىمُت البك غ ؤ٦بر صلُل ٖلى طل٪. ظاء في م٣ا٫ ألمحن ٖال٫ ؤن  اإلاكخٛلحن في  اهُال٢ت "اإلاباصعة الَٓ ت" بهظٍ الخ٣اٍع ٍغ

ٓن الخُاب اإلال٩ي، الظي ًض٫ ٖلى ؤهّ ]ؤزحرا جم الاؾخمإ بلُىا[  الُِئاث الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة ٖبرْا ًٖ اعجُاخِم بمًم

, p. 287).(Amin, 20074 ّ

ٍٓت مؿلؿل الالمغ٦ٍؼ ْلُت هٟـ ألامغ باليؿبت لخ٣ ت الترابُت ، خُض هجض حكابها ٦بحرا م٘ ؤٖما٫ ؤَم الُِئاث الض

ّْن غ الهاصعة ًٖ "مىٓمت الخٗا ٢ٓغاَُت اإلادلُت"، زهٓنا في ٖال٢ت مًامُجها بالخ٣اٍع ٍٓت "الضًم ٘ ج٣      الغاُٖت إلاكاَع

ْ ا (OCDE)الخىمُت الا٢خهاصًت" ّْ ْعبي  ْع ْ الاجداص ألا ْلي. ْ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي  ّلبى٪ الض

                                                           
1- Rapport mondial sur le développement humain 1993, Économica. 
2- HIBOU Béatrice, TOZY Mohamed (2002), Les enjeux des élections au Maroc,  Alternatives internationales, CERI, p. 5. 

 
3- Catusse Myriam, Karam Karam (2003),  Le développement contre la représentation : La technicisation du gouvernement local au 

Liban et au Maroc ,  Démocraties et autoritarisme : Fragmentation et hybridation des régimes , Karthala, p. 85-120. 

4- Amin Allal (2007), Développement international  et promotion de la démocratie : à propos de la gouvernance locale  au Maroc, 

op. cit., p. 287. 
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ْ ألا٢الُم في ْ الٗماالث  ٓاهحن اإلاىٓمت للجماٖاث  اع، ؾِخم حٗضًل ال٣ ، بىاء ٖلى الخٗلُماث 2002ؾىت  في َظا ؤلَا

"بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي"ّْ ٓظحهاث اإلال٨ُت، اإلاؿخ٣اة مً الؿُاؾاث اإلا٣ترخت مً َٝغ ْالبى٪ 1الخ ْعبي"  ْع ْ "الاجداص ألا  ،

ْ الضاُٖت ْلي،  ْ ؤن مً ؤَم مؿخجضاث   بلى ٣ٖلىت الخضبحر الترابي،  الض ْ ٞٗال، ًبض ْ جىاٞؿُتها.  ْع الجماٖاث اإلادلُت  ؼ ص ْ حٍٗؼ

ٓمُت اإلادلُت. تهضٝ َظٍ الخ٣ىُت  20022اإلاُشا١ الجماعي لؿىت  ْ اإلاغا٤ٞ الٗم  ٘ ٓ اٖخماص الخسُُِ الجماعي لخدضًض اإلاكاَع َ

ت لُاث الدؿُحر ْ الخضبحر اإلاُب٣ت في ال٣بلى ٣ٖلىت الٟٗل الجماعي اإلادلي، ْ ٞغى آ ُإ الخام ٖلى الجماٖت الخًٍغ

ٍت. ّْ ّال٣ْغ

٢ٓغاَي اإلادلي، خُض  ٍٓت اإلاخ٣ضمت، ؾدخم، مً ظِت، بٖاصة اؾدشماع زُاب ٖال٢ت الخىمٓي بالضًم ٕ الجِ ْ م٘ مكْغ

ٍٓت اإلاخ٣ضمت في الٗضًض مً الخُب اإلال٨ُت بخد٤ُ٣ َضٞحن ؤؾاؾُحن ٕ الجِ ت الخضبحر الترابي، باالهخ٣ا٫ جم عبِ مكْغ : صم٣َغ

ٍٓت ْػ اإلا٣ُٗاث الخىم ، جإ٦ُض الُاب٘ الخ٣جي للخىمُت 3مً الخضبحر اإلاغ٦ؼي بلى الخضبحر الدكاع٧ي؛   ْ ججا ؛ ْ مً ظِت ؤزٔغ

ٓطط الخىمٓي الجضًض. غ الىم ْ الظي جم جإ٦ُضٍ مً زال٫ ج٣ٍغ ٍٓت اإلاخ٣ضمت،   ٕ الجِ ّاإلا٣ترخت في بَاع مكْغ

 ت اإلاخهضمت: غىإلات ناهىهُت هاججت غً الػىإلات الانخهاصًتالجهٍى -ج

 ٫ٓ ُٖت "اإلاؿاٖضاث خ ٖٓت مً اإلاٟاَُم التي جاؾـ إلاكْغ ٍٓت اإلاخ٣ضمت اللجٓء اإلاخ٨غع إلاجم ٕ الجِ ًِٓغ في مكْغ

غّي جي جبًر ٢ٓغاَُت في بهخاط زُاب َْ ْ التي حؿ٠ٗ الىسب في ألاهٓمت ٚحر الضًم ْ في 4(Naciri, 2011., p. 41)الخىمُت"،  . ًبض

حن مؿخُٟضًً، ٖلى خؿاب قٗٓب مخًغعة مً  ْلُحن ؤن الُٞغ ىُت ْ الخبراء الض َظٍ الٗال٢ت التي ججم٘ بحن الىسب الَٓ

ْ ٚحر مالثم لِظٍ الا٢خهاصاث الًُٟٗت ٖلى الؿ١ّٓ ٓخل  ْ مً هخاثج اهٟخاح مخ ٢ٓغاَُت  ّ.ُٚاب الضًم

٫ْ اإلااهدت هماطط ح ْلُت ْ الض ٍٓل الض ٓهُت جضٖم باألؾاؽ الخىاٞؿُت جُغح ماؾؿاث الخم ٣ٍُٓت ألهٓمت ٢اه ؿ

ٓظّ  ت ْ الؿُاؾُت في َظا الخ ٓمي الجضًض". ؾُاصي اهسغاٍ الىسبت الا٢خهاصًت، ؤلاصاٍع الا٢خهاصًت في بَاع "الخضبحر الٗم

ٍ الخىاٞؿُت الا٢خهاصًت ْ بخد٤ُ٣ َضٝ الٟٗ ٓما بكْغ ٤ الٗام لُهبذ َٓ ؤًًا مد٩ ٓم اإلاٞغ ٫ٓ مِٟ الُت الجضًض بلى جد

ٓظاث حؿ١ٓ لٟاثضة مؿتهل٨حن (Chevalier, 1998, p . 659)5ؤلاهخاظُت ىُت بمشابت مىخ ٓهُت الَٓ . ٨َظا، ؾخهبذ ألاهٓمت ال٣اه

ٓهُت اإلاىٓمت  ٍٓت ْ الىهٓم ال٣اه ٫ٓ الجِ ت خ غ اللجىت الاؾدكاٍع ممشلحن في ألاهٓمت الؿُاؾُت ْ في هسبها. ْ ًمشل ج٣ٍغ

ْ التي نُٛذ  ّمشاال ًا٦ض َظٍ ال٨ٟغة.  -ٖلى ؤؾاؾّللجماٖاث الترابُت 

ْلت  ٍٓت اإلاخ٣ضمت حهضٝ بلى ْي٘ ؤؾـ ٖال٢ت ظضًضة بحن الض ٕ الجِ ٍٓت ؤن مكْغ غ اللجىت الجِ          ظاء في ج٣ٍغ

ْة ٖلى خ١ٓ٣ َظٍ      الجماٖاث الترابُت ]مبيُت ٖلى الكغا٦ت ْ ٖلى ؤلاقغاٝ ْ اإلاغا٢بت اإلاغهت ٖٓى الٓناًت.ّْ ْ ٖال

ّْ ٓ الىهج اإلاٗخمض إل٢امت َظٍ الكغا٦ت، في بَاع مغظُٗاث  الجماٖاث  ٓن َ ٓاهحن، ٞةن الخٗا٢ض ؾ٩ُ ت في ال٣ ْاظباتها اإلاًبَٓ

                                                           
1 -Royaume du Maroc- PNUD,2004, « ARTGOLD MAROC , Appui aux réseaux territoriaux et thématiques de coopération pour la 

gouvernance et le développement locale au Maroc ». 
2009ّّاإلاٗض٫ في  - 2
ٓهبر  6، 2007مشال الخُب اإلال٨ُت : الٗغف  - 3 ّ..بلخ2010ًىاًغ  3، 2008ه

4- Naciri Mohammed (2011), De l„usage problématique d„un concept ambigu. La gouvernance est- elle une mystification ?, op. cit., 

p. 41. 
5- Chevalier Jaques (1998),  Vers un droit post- moderne. Les transformation de la régulation juridique , In Revue du droit public et 

de la science politique, LGDJ, p.659. 
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ْ الجماٖاث الترابُت في ٧ل  ْلت  ْ ج٣ُُم الالتزاماث اإلاخباصلت ما بحن الض ْ مٗاًحر جدب٘  ْ الٓؾاثل،  مدضصة، جدضص بض٢ت ألاَضاٝ 

ٍٓت، ط ت للجِ ٍٓت اإلاخ٣ضمت . ًستز٫ َظا اإلا٣ُ٘ اإلاى٤ُ ا1(9، م 2011،  1 قإن[ )اللجىت الاؾدكاٍع ٕ الجِ ٓظّ إلاكْغ إلا

ٓاهحن الخىُٓمُت لؿىت ّْ ٓهُا مً زال٫ ال٣ ٍٓت ْ اإلاترظم ٢اه ت للجِ غ اللجىت الاؾدكاٍع غ 2015اإلاٟهل في ج٣ٍغ . ٌؿعى الخ٣ٍغ

ٍٓت اإلاخ٣ضمت بلى ْي٘ الخٍُٓ الٍٗغًت لبىاء جىُٓم جغابي مخالثم م٘ ٫ٓ الجِ ٓٔ  خ مخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخ

٪ للممل٨ت،  ٫ْ ْ ؤَم قٍغ ْعبي. ٞباٖخباع َظا ألازحر ؤ ْع ْلي، ْ زهٓنا مخُلباث الكغا٦ت م٘ الاجداص ألا الجِٓي     ْ الض

ٓاهحن اإلاىٓمت للخضبحر الترابي ٘ اإلاؿاٖضة ٖلى الخىمُت" اإلاىجؼة بكغا٦ت بُجهما ٖلى جىمُِ ال٣ ْ للخىمُت  جدغم مسخل٠ "مكاَع

٘، ٩ٞل  ْبي ٖلى مبضؤ الخَٟغ ْع ًاء في الاجداص ألا ٫ْ ألٖا ْبي. ًيبجي الخىُٓم الترابي اإلا٣ترح ٖلى الض ْع ٓطط ألا ٤ْٞ الىم الترابُت 

ٓة لخىُٓم ٖال٢ت اإلاغ٦ؼ بالجماٖاث الترابُت ٖلى ؤؾاؽ َظا اإلابضؤ، ْ بٟٗل اجٟا٢ُت الكغا٦ت  ْبُت ؤنبدذ مضٖ ْع الض٫ْ ألا

غ اللجىت اإلاخ٣ضمت م٘ ا ْ ظماٖاتها الترابُت في ج٣ٍغ ْلت  ٓػَ٘ الازخهاناث بحن الض ٫ْ مغة ٦إؾاؽ لخ إلاٛغب، ؾُِٓغ َظا اإلابضؤ أل

ٓع  ٍٓت، لخخم صؾترجّ م٘ صؾخ ٫ٓ الجِ ت خ ٓاهحن الخىُٓمُت لؿىت 2011الاؾدكاٍع م 2015، ْ الخىهُو ٖلُّ في ال٣ . ْ ٚع

٘ ٦ألُت ج٣ىُت )اللجىت الاؾدكاّع ٍٓت، ط ج٣ضًم مبضؤ الخَٟغ ، ٞةن لخضاُٖاجّ الا٢خهاصًت ما ًا٦ض (22، م 2011،  1ٍت للجِ

إلات. ْ هٓام الٗ ٓعاث الا٢خهاص الٗالمي  ٘ مً َٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي بخُ ّاعجباٍ جبجي مبضؤ الخَٟغ

ٍ الخ٣ىُت ْ الا٢خهاصًت   ٖٓت مً الكْغ ٓٞغ ٞحها مجم ٍٓت اإلاخ٣ضمت بلى زل٤ مجاالث جغابُت جخ ٕ الجِ حهضٝ مكْغ

جي ْ ال١ّٟٓ التي لِا للخىاٞـ اإلاجالي ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ ٍٓت اإلاخ٣ضمت، هجض ؤن  -ؾخَا ٫ٓ الجِ غ خ ٕٓ للخ٣ٍغ جي. ْ بالغظ َْ

ْلت بجماٖاتها الترابُت مً زال٫ "قغا٦ت ج٣ىُت"، جغ٦ؼ ٖلى جإَُل بصاعاث الجماٖاث  الاَخمام اههب، ٖلى جإَحر ٖال٢ت الض

ٓٞحر  ْ ج ْ ٖهغهت ؤهماٍ الخضبحر  ْ بهٟت ٖامت، الترابُت  ْ ج٣ضًم الخؿاب،  ْ اٖخماص آلُاث الخ٣ُُم  ٓماث ؤلاخهاثُت  هٓام اإلاٗل

ٖلى "خ٩امت ظُضة ألاصاء"، ًبضْ ٞحها ؤن التر٦حز مىهب ٖلى جد٤ُ٣ الٟٗالُت الا٢خهاصًت، ْ بصماط الؿُاسخي بك٩ل ؾُخي 

عي لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاّع ٢ٓغاَُت الؿُاؾُت الًْغ ٓٞحر خض ؤصوى مً الضًم ّالالػم لخىُٓم ا٢خهاصي ؾلُم. ًم٨ً مً ج

ٍٓت اإلاخ٣ضمت ؤًًا مً  ٕ الجِ ْ الاظخماُٖت في مكْغ خباعاث الؿُاؾُت  خباعاث الا٢خهاصًت ٖلى الٖا ْ َُٛان الٖا ًبض

ٓظحهاث اإلال٨ُت الضاُٖت بلى زل٤ ]ظِاث ٢ابلت لالؾخمغاع[ ، ؾِخم 2زال٫ اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في الخ٣ُُ٘ الترابي. ٞاؾترقاصا بالخ

ٖٓت ب٣لت الٓؾاثل الترا ْلذ ٧اهذ مُب ٞا  ٍٓت الؿاب٣ت، ألهّ ًالثم ]ْْغ ظ٘ ًٖ مبضؤ الخ٩امل الظي ٧ان ًد٨م الخ٣ُُٗاث الجِ

خباعاث ًخالشخى، هٓغا لالهٟخاح  ٓم ٞةن ؾضاص َظٍ الٖا ْ با٢خهاصًاث مىٛل٣ت وؿبُا حؿُُغ ٖلحها اإلاباصالث اإلادلُت. ؤما الُ

إلات[ ) اللجىت الاؾدك ٍٓت، ط الا٢خهاصي ْ للٗ ت للجِ ٓاظِت (55، م 2011،  1اٍع . ٞلخل٤ مجاالث جغابُت ٢اصعة ٖلى م

ٖٓت مً اإلاٗاًحر في الخ٣ُُ٘ الجضًض، ًخٗل٤ ألامغ ب: الٟٗالُت،  إلات ْ مىاٞؿتها الترابُت، ؾِخم اٖخماص مجم جدضًاث الٗ

با هٟـ اإلاٗا ْ هي ج٣ٍغ ٓاػن،  ْ الخ ُُٟت، ال٣غب، الخىاؾب  ْلّ الترا٦م، الخجاوـ، الْٓ ْعبي ٖلى ص ْع ًحر اإلا٣ترخت مً الاجداص ألا

ًاء ّ. 3(Eurostat, 2007, 156 p)ألٖا

ٍٓت اإلاخ٣ضمت  بلى بىاء مجاالث جغابُت ٢اصعة ٖلى ظظب الاؾدشماعاث، مً زال٫ جىُٓم جغابي ًٟخذ  ٕ الجِ ٌؿعى مكْغ

ٓا٫ ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي. ؾِخم ىُت ؤمام خغ٦ُت عئْؽ ألام ْلت  اإلاجاالث الترابُت الَٓ ٓمي لض ْػ مى٤ُ الخضبحر الٗم ججا

                                                           
ٍٓت ) - 1 ت خ٫ٓ الجِ ٓع ال2011اللجىت الاؾدكاٍع ٍٓت اإلاخ٣ضمت، ال٨خاب ألا٫ْ: الخه غ خ٫ٓ الجِ ّ.9ٗام، م (ة ج٣ٍغ
2010ًّىاًغ  3زُاب  - 2

3- EUROSTAT (2007), Methodologies and working papers, Régions dans l„Union européenne ; Normacluture des unités territoriales 

statistiques, Office des publications officielles des communités européennes,  156 p. 
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ٓمي الجضًض". َظا اإلاى٤ُ مغجبِ بخٛحراث الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي اإلاخد٨م  الؿُاصة الترابُت لهالر مى٤ُ "الخضبحر الٗم

إلات الا٢خهاصًت  ٓٙ ، لِـ ٣ِٞ الٗ ْ الِاصٝ لبل ْ اإلااؾؿاث اإلاالُت الخابٗت لِا،  ٍٓت  ْ ُّٞ مً َٝغ ا٢خهاصًاث الض٫ْ ال٣

ٓٞالُُّ ٓهُت خؿب حٗبحر ظا٥ ق إلات ال٣اه ْ اإلاجاالث، بل ؤًًا للٗ ٓا١  1(Chevallier, 1998, p. 701)ٞخذ ألاؾ
ّّ

 زاجمت:

ت في الازخُاعاث  ٧ان الِضٝ مً َظا اإلا٣ا٫ َٓ ببغاػ ال٨ٟغة الخالُت: بٗض بزباث ٠ُ٦ ؤزغث الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

ٍٓت للمٛغب اإلاؿخ٣ل، ْ ٠ُ٦ ٦غؾذ َظٍ ألاز حرة مك٩ل ٞ٪ الاعجباٍ بحن ؤلاوؿان ْ مجالّ الُبُعي، مما ؤهخج لىا الخىم

تن  ْلي م٘ مغخلت البًر ِا الٓي٘ الض ٓعاث التي ٖٞغ ْلت الؿُاصة الترابُت، عؤًىا ٠ُ٦ ؤزغث الخُ ٍٓت ٦بحرة في بَاع ص م٣ُٗاث جىم

ْ نُاٚت الؿُا إلات، ٖلى حك٨ُل  ٍٓتْْصػ بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، زم م٘ مغخلت الٗ ىُت الخىم ْ اإلاجالُت          ؾاث الَٓ

ْلت بجماٖاتها الترابُت، مً زال٫  ْلُت، اإلاالُت زهٓنا، في حُٛحر ٖال٢ت الض للمٛغب. ٠ُ٦ جضزلذ ؾُاؾاث اإلااؾؿاث الض

غة للخىمُت اإلاجالُت.  ٓاهحن اإلاَا ٓ ما جا٦ضٍ نُاٚت ال٣ َ ْ اع الٗام لِظٍ الٗال٢ت،  ا ٖلى ؤلَا ّجإزحَر

ْ الخىمٓي، ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪، جٓل بال ؤن حٛحر َ ْلت في الخضبحر الترابي  ْع الض اع الٗام ال ٌٗجي البخت جغاظ٘ ص ظا ؤلَا

ٓهُت" هٟؿِا  ُت ال٣اه ْلت بسغ١ "الكٖغ ٓم الض ْلتي بامخُاػ، ٢ض ج٣ ت ٞٗل ص ٍٓت ْ اإلاجالُت في ألاهٓمت اإلاغ٦ٍؼ الؿُاؾاث الخىم

ْعَا الغثِسخي ْ ألانلي. جغجبِ ٓن الؿُاصًت: التي  ٍ الٓيُٗتَظ للخٟاّ ٖلى ص ْلت ال٣اه ال: جغ٦ُبت ص بٗاملحن ؤؾاؾُحن، ؤ

ٓخضة  ُضة باإلاىٟٗت  ,ججٗل مً الخٟاّ ٖلى ال ْ ٖال٢ت َْ ْ مً الؿُاؾت الا٢خهاصًت "َضٞا ؾامُا" ط الترابُت َضِٞا الغثِسخي، 

ىُت اإلاخٗالُت ًٖ اإلاىاٞ٘ الٗامت اإلادلُت ِا الا٢خهاص الٗالمي ؛ ز2(Aubry, 1989, p. 11 )الٗامت الَٓ ٓعاث التي ٖٞغ       اهُا: الخُ

ٍٓت الجِاػ الخىُٟظي ْ تهمِل اإلااؾؿاث الخمشُلُت       ,Sassen)ْ زهٓنا ح٣ٗض الىٓام اإلاالي الٗالمي، ْ التي ؤصث بلى ج٣

2006, p. 142)3.بما ٞحها اإلااؾؿاث الترابُت ،ّ

ْلت ٩٦ل ٚحر ٢ابل للخجؼثت مالثما.   ح بحن ؤههاع لم ٌٗض الىٓغ للض ؾدؿاٖض َظٍ ال٨ٟغة في خل الخىا٢ٌ اإلاُْغ

إلات، ٦ما  ٓة في ػمً الٗ ْلت ؤنبدذ ؤ٦ثر ٢ ٫ٓ بإن الض ٓن بال٨ٗـ. ال ًم٨ً ال٣ ٓل ْلئ٪ الظًً ٣ً ْ ؤ ْلت  ْع الض اإلاىاصًً بتراظ٘ ص

ٍٓت ظؼء مجها ٖلى خؿاب تهمِل آزغ: الجِاػ الخىُٟظي  ْعَا، بل جمذ ج٣ ْلت ؤْ ًتراظ٘ ص م٣ابل الخمشُلي.  لم ج٠ًٗ الض

ْلت م٣اعهت بالجماٖاث الترابُت في مُضان الخىمُت َٓ مؿخمغ، ل٨ً ؤنبذ ًغج٨ؼ ٖلى ؤؾـ مسخلٟت: الخد٨م  ْع الض ٞؿمٓ ص

ٓهُت اإلاىٓمت  اإلاغ٦ؼي مً زال٫ الجِاػ الخىُٟظي، مما ٌٗجي ؤهىا ؾىالخٔ حؿاَال ٦بحرا ُٞما ًسو نُاٚت الىهٓم ال٣اه

ٓظحهّ، مغا٢بخّ، ْ في ؤخُان ؤزٔغ حُُٗلّ ْ  ْي٘ للٟٗل الخىمٓي اإلادلي ، ْ  باإلا٣ابل ؾدخم الؿُُغة ٖلى َظا الٟٗل، ج

جي  ٓاث٤ ؤمامّ مً َٝغ الخىُٟظي الَٓ ّ.4(Rosanvallon, 2006, p. 14)الٗ
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ت  مً  البيُاث الخهلُضًت ئلى الجمػُاث الخىمٍى

From traditional structures to developmental associations 

 خؿً مغوان

 ع حامػت الحؿً الشاوي الضاع البًُاء ع ًلُت الحهىم اإلادمضًت ع

 ملخو:
 ٓ ٍٓت الخ٣ُ٣ُت" للخىُٓم الجمٗٓي، َل َ ْٖلى بن الدؿائ٫ خ٫ٓ "الِ ْبيُاتها الخ٣لُضًت باٖخباع ؤن اإلاٛاعبت،  ٞٗال ج٣لُض مترسخ في الش٣اٞت اإلاٛغبُت 

٤ آلُاث الخًا ْطل٪ ًٖ ٍَغ ْ الش٣اُٞت،  ْ الا٢خهاصًت ؤ ٓا مىخٓمحن بك٩ل ظماعي مً ؤظل جد٤ُ٣ بٌٗ الٛاًاث الاظخماُٖت ؤ ش، ٧اه مً مّغ الخاٍع

٤ بٌٗ الخىُٓماث ا ْ ًٖ ٍَغ ٓع بال في ْالخأػع الاظخماُٖحن ؤ لخ٣لُضًت مشل "الْجماٖت"؟ ؤم ؤن الجمُٗت جىُٓم خضًض باإلاجخم٘ اإلاٛغبي، لم ًغ الى

ٓن الٟغوسخي لؿىت  ٓحى، في ظؼء ٦بحر مىّ، مً ال٣اه ٓوي، ق٨ال جىُٓمُا مؿخ ، في ق٣ّ ال٣اه ب باٖخباٍع ْجم جىُٓمّ مدلُا مً زال٫  1901ِٖض ٢ٍغ

اث الٗامت لؿىت  ّ ؟ 1985ِْحر الخٍغ

٘ ظؼء مً اللبـ اإلاغجبِ بيكإة الٗمل الخًامجي ْ الجمٗٓي باإلاجخم٘            ْالجمٗٓي ببالصها ٌؿخضعي ٞع ٓع الٗمل الخًامجي  ْلِٟم جُ

ْبحن الجمُٗت  ٓصة بُجها  ٢ٓٝٓ ؤًًا ٖلى ؤْظّ الدكابّ ْالازخالٝ اإلآظ ْال ٓع ألاق٩ا٫ الخ٣لُضًت ؾاب٣ت الظ٦غ،  ٕٓ بلى جُ ْالغظ الخضًشت. اإلاٛغبي، 

ُت في ٣ٞض ا ٓاٖض الٗٞغ ْؤٞغػث الٗضًض مً ال٣ ٖٓت مً الخىُٓماث ْألاق٩ا٫  قخٛلذ آلُاث الخًامً الجماعي ٖلى مؿخٔٓ الجماٖاث ٖبر مجم

ي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ حّٗض "الخىُت" ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الخىُٓماث الجما ْالخىُٓم التي لم ج٨ً ٣ِٞ خ٨غا ٖلى الٓؾِ ال٣ْغ ْالخٗامل  ُٖت الخضبحر 

ٕٓ مً الٗمل الجمٗٓي الظي ًغج٨ؼ ٖلى مبضؤ الخ٣لُضًت ا ٍٓؼة" ٞهي ه ُحن. ؤّما "الخ لتي ٧اهذ حؿىض لِا في اإلاضن مِّمت جىُٓم الٗال٢اث بحن الخٞغ

ْالخًامً الاظخماعي . ّالٗمل الجماعي 

ّال٩لماث اإلاٟخاخُت :  

غاٝ / اإلاّا ٍٓت / البيُاث الخ٣لُضًت / ألٖا   ؾؿاث الخًامىُتـ الجمُٗاث / الخىمُت / الجمُٗاث الخىم

 

Summary 
The question about the “true identity” of associative organization, is it really a tradition rooted in Moroccan culture and its 

traditional structures, given that Moroccans, throughout history, have been organized collectively in order to achieve some social, 

economic or cultural goals, through mechanisms of social solidarity and synergy Or through some traditional organization, such as 

the “community”? Or is the association a modern organization in Moroccan society, which did not see the light until recently, 

considering it, in its legal aspect, an organizational form inspired, in large part, by the French law of 1901 and organized locally by 

the Decree of Public Liberties of 1985? 

          In order to understand the development of solidarity and collective action in our country, it is necessary to remove part of the 

confusion associated with the emergence of solidarity and collective action in Moroccan society, and to refer to the development of 

the aforementioned traditional forms, and also to identify the similarities and differences between them and the modern 

association. The mechanisms of collective solidarity worked at the level of groups through a group of organizations and forms, and 

produced many customary rules in management, dealing and organization that were not only the preserve of the rural community. 

For example, “wheat” is a form of traditional collective organization that was assigned to it in the cities. The task of regu lating 

relationships between craftsmen. As for "towiza", it is a type of collective action that is based on the principle of teamwork and 

social solidarity. 

key words : 

Associations / development / development associations / traditional structures / norms / solidarity institutions 
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 مهضمت : 
ْا٢ٗا ظضًضا باليؿبت للمجخم٘ اإلاٛغبي، ٞالخغ٦ت بّن الخ٨ٟح ْ ٚحر م٩ُِل، لِـ  ر في الٗمل الجماعي الخًامجي ، م٨ُِال ٧ان ؤ

ّ لِـ 
ّ
ْلِظا ٞةه ٍٓت بالخهٓم لِؿذ ؤمغا مؿخجّضا باليؿبت لّ بدُض ٖٝغ ؤهماَا ٖضًضة مً اإلاكاع٦ت الاظخماُٖت،  الجمٗ

ب اظخماعي  ٓص "ججٍغ ٓظ ٫ٓ ب ت ال٣ ْمترسخ في اليؿُج الجمٗٓي...". ما ًا٦ض ججغبت اإلاجخم٘ مً ٢بُل اإلاجاٞػ ْاؾ٘ الىُا١ 

ٍٓؼة"، "الجماٖت"، "  ٓص الٗضًض مً ؤق٩ا٫ الخىُٓماث في ججلُاتها الخ٣لُضًت ٦ـ"الخ ْظ  ٓ ْالجمٗٓي َ اإلاٛغبي في الٗمل الجماعي 

ٓص ج٣بُلذ"...، ؤْ في ؤق٩الِا الخضًشت اإلاخمشلت في الجمُٗاث، الى٣اباث، ألاخؼاب، ا ْاإلاالخٓاث اإلاسجلت في ال٣ٗ ْهُاث...  لخٗا

ْلت  ْمدا ٦ْظا جإًُض َظٍ اإلاباصعاث  ْاإلاخمشلت في جؼاًض ٖضص الجمُٗاث،  ٍٓت ال ًم٨ً الاؾتهاهت بها  ألازحرة جبرػ صًىامُت ظمٗ

ْلت.  ٩َُلتها مً َٝغ الض

ْلت ؤمام  جدؿحن َظٍ ألّا ٍٓت ْعجؼ الض ْا٢٘ ألاْيإ الخىم ْاهضزاع بن ما جم الخلٓم الُّ ًٖ  ْيإ، باإلياٞت بلى جغاظ٘ 

ْػ جًامىاث  ٍٓت ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي . ق٩ل ؤعيُت لبر ْاإلااؾؿاث الخىم البيُاث الخ٣لُضًت اإلادلُت التي ٧اهذ بمشابت البيُاث 

ْمً ظِت ؤزٔغ  ْلت  ٍٓت  للض ٍٓت ٦بضًل مً ظِت ًٖ ُٚاب ْي٠ٗ الؿُاؾاث الخىم اظخماُٖت خضًشت في ق٩ل ظمُٗاث جىم

ْجلبُت مُالبهم، مما  ٦بضًل ن الؿا٦ىت  ْلم حٗض ٢اصعة ٖلى جضبحر قْا ْاإلااؾؿاث الخ٣لُضًت التي اهضزغث في ؤٚلبها  للخىُٓماث 

ٓبت لؤلْيإ الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  ْؤظ  ٫ٓ ْجدضًاث ٦بٔر جخٗل٤ بخ٣ضًم خل لُاث  ظٗل اليؿُج الجمٗٓي ؤمام مؿْا

ّْالش٣اُٞت .

ٍٓت الخ٣ُ٣ُت" ٫ٓ "الِ ْبيُاتها الخ٣لُضًت  بن الدؿائ٫ خ للخىُٓم الجمٗٓي، َل َٓ ٞٗال ج٣لُض مترسخ في الش٣اٞت اإلاٛغبُت 

ْ الا٢خهاصًت  ٓا مىخٓمحن بك٩ل ظماعي مً ؤظل جد٤ُ٣ بٌٗ الٛاًاث الاظخماُٖت ؤ ش، ٧اه ْٖلى مّغ الخاٍع باٖخباع ؤن اإلاٛاعبت، 

ّْ ْالخأػع الاظخماُٖحن ؤ ٤ آلُاث الخًامً  ْطل٪ ًٖ ٍَغ ْ الش٣اُٞت،  ٤ بٌٗ الخىُٓماث الخ٣لُضًت مشل "الْجماٖت"؟  ؤ ًٖ ٍَغ

ٓوي، ق٨ال جىُٓمُا  ، في ق٣ّ ال٣اه ب باٖخباٍع ٓع بال في ِٖض ٢ٍغ ؤم ؤن الجمُٗت جىُٓم خضًض باإلاجخم٘ اإلاٛغبي، لم ًغ الى

ٓن الٟغوسخي لؿىت  ٓحى، في ظؼء ٦بحر مىّ، مً ال٣اه اث الٗا 1901مؿخ مت لؿىت ْجم جىُٓمّ مدلُا مً زال٫ ِْحر الخٍغ

ّ؟ 19851

           ْ ٘ ظؼء مً اللبـ اإلاغجبِ بيكإة الٗمل الخًامجي  ْالجمٗٓي ببالصها ٌؿخضعي ٞع ٓع الٗمل الخًامجي  ْلِٟم جُ

ْظّ الدكابّ ْالازخالٝ  ٢ٓٝٓ ؤًًا ٖلى ؤ ْال ٓع ألاق٩ا٫ الخ٣لُضًت ؾاب٣ت الظ٦غ،  ٕٓ بلى جُ ْالغظ الجمٗٓي باإلاجخم٘ اإلاٛغبي، 

ْبح ٓصة بُجها  ٓظ ٖٓت مً اإلا ٓٔ الجماٖاث ٖبر مجم ن الجمُٗت الخضًشت. ٣ٞض اقخٛلذ آلُاث الخًامً الجماعي ٖلى مؿخ

ْالخىُٓم التي لم ج٨ً ٣ِٞ خ٨غا ٖلى الٓؾِ  ْالخٗامل  ُت في الخضبحر  ٓاٖض الٗٞغ ْؤٞغػث الٗضًض مً ال٣ الخىُٓماث ْألاق٩ا٫ 

ي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ حّٗض "الخىُت" ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الخىُٓ ماث الجماُٖت الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حؿىض لِا في اإلاضن ال٣ْغ

ٕٓ مً الٗمل الجمٗٓي الظي ًغج٨ؼ ٖلى مبضؤ الٗمل الجماعي  ٍٓؼة" ٞهي ه ُحن. ؤّما "الخ مِّمت جىُٓم الٗال٢اث بحن الخٞغ

ّ. 2ْالخًامً الاظخماعي

                                                           
ٓان " الكباب اإلا 1 ْال٣ُم " ـ مجلت بوؿاهُاث :اإلاجلت َىاء ق٨غي :  م٣الت بٗى ْج٣لُضًت الٗال٢اث  ْالٗمل الجمٗٓي : جدضًض البيُاث  ٛغبي 

ٓم ؤلاظخماُٖت  الٗضص  ْالٗل ٓلٓظُا  ت في ألاهترْب ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي   )    4الهٟدت   2015ؾىت  68الجغاثٍغ ال

https://journals.openedition.org/insaniyat ) 
2 ّٓ ْال٣ُم " ـ مجلت بوؿاهُاث :اإلاجلت َىاء ق٨غي :  م٣الت بٗى ْج٣لُضًت الٗال٢اث  ْالٗمل الجمٗٓي : جدضًض البيُاث  ان " الكباب اإلاٛغبي 

ٓم ؤلاظخماُٖت  الٗضص  ْالٗل ٓلٓظُا  ت في ألاهترْب ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي   )    4الهٟدت   2015ؾىت  68الجغاثٍغ ال

https://journals.openedition.org/insaniyat 
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خبا          ْظِت ٖلى زانُاث جىٟغص بها ًخٗحن ؤزضَا بٗحن الٖا ٓٞغ ٧ل مى٣ُت  ْٖىض ْي٘ بغامج جخ ع ٖىض صعاؾت َظٍ اإلاىا٤َ 

سُا اإلاٛغب ٖٝغ مكاع٦ت مسخل٠ الٟاٖلحن الاظخماُٖحن في الخىمُت، َاجّ اإلاكاع٦ت ٧اهذ حؿدىض في ٚالبُتها  الخىمُت بها، ٞخاٍع

غاٝ اإلادلُت.  1ّبلى ألٖا

ا٫ الترابي لجِت ؾٓؽ ماؾت بن ؤَمُت َظٍ الضعاؾت جبرػ مً زال٫ اٖخماص م٣اعبت مُضاهُت جُب٣ُُت في ازخباع اإلاج

ْج٣الُضٍ الاظخماُٖت التي  ٓ اإلاداٞٓت ٖلى ؤٖغاّٞ  سُت َ ٓسخي ٖبر مغاخلّ الخاٍع ٠٢ٓ ٖىض ؤَم  ما ًمحز َظا اإلاجخم٘ الؿ ْالخ

٢ْلما  ٓسخي.  ْبهجاخِا صازل َظا اإلاجخم٘ الؿ ْماؾؿاث الٗمل الخًامجي  ٓمىا َظا في جىُٓم ْيبِ آلُاث  ؾاَمذ بلى ً

غاٝ ال٣بلُت الؿٓؾُت ههاصٝ صعاؾت جاّع ْ ألٖا ْ اظخماُٖت اَخمذ بهظا اإلاجخم٘ صْن ؤن حكحر بلى اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت  ٍسُت ؤ

ٓاهبها ٢لُلت ْم٘ طل٪ ٞةن ألابدار التي ٖالجذ َظٍ الٓاَغة مً مسخل٠ ظ ، بطا اؾخصىِىا الٗمل 2ْماؾؿاجّ الخًامىُت، 

ْلظل٪ ٞةن َظٍ  الض ٓاء ٖلى الظي ٢ام بّ بٌٗ الباخشحن ال٣الثل،  عاؾت  ٢ض حؿاَم، في ظاهب مىّ، في بل٣اء بٌٗ ألاي

ٓع  ْاعا ٦بحرة في جضبحر ؤم ْاإلادؿم بالٓاَغة الخًامىُت اإلادلُت التي لٗبذ ؤص ٓاهب َظا ؤلاعر الش٣افي اإلادلي اإلاخمحز  ظاهب مً ظ

ْمضٔ مؿاَمت ٓاث ٖضًضة،  ْالش٣اُٞت لؿى ْالؿُاؾُت  ٓسخي الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  غاٝ اإلادلُت في ٩َُلت  اإلاجخم٘ الؿ ألٖا

ْ جىُٓم الٗمل الخًامجي بّ. َّظٍ اإلااؾؿاث 

ْؤه٣ظجّ  ْبنالح َظا اإلاجخم٘  ٍٓم  ْعا باعػا في ج٣ ْؤهٓمت ج٣لُضًت لٗبذ ص ٓسخي ماؾؿاث  ٠ُ٨ٞ ؤبضٕ اإلاجخم٘ الؿ

ْاهخ ٓع  ٢ٓذ الغاًَ ؾاَمذ َظٍ البيُاث الخ٣لُضًت في ِْ سُت َامت، ْفي ال ٗاف وؿُج مِم مً مً ألاػماث في مغاخل جاٍع

. ْبالٟٗالُت مً ظِت ؤزٔغ ٍٓت اإلادؿمت بال٨شاٞت مً ظِت  ّالجمُٗاث الخىم

ُٟي ـ  ْاإلاىهج الخدُلُلي ـ الْٓ ذي  ٟىا ُّٞ ٧ل مً اإلاىهج الخاٍع ْلىا اٖخماص  وؿ٤ مجهجي ْْ ٕٓ خا إلا٣اعبت َظٍ اإلآي

ٓها ُّٞ اإلاُلب ألّا ْاٖخماص جهمُم مجهجي ٖى ْمىهج صعاؾت الخالت   ْ اليؿ٣ي  ْجضبحر اإلاجا٫ بؿٓؽ  ٫ْ بالخىُٓماث الخ٣لُضًت 

ت. ْاؾخمغاٍع  ٫ٓ ٓسخي: جد ّاإلاُلب زاوي بالخًامً الاظخماعي صازل اإلاجخم٘ الؿ

: الخىظُماث الخهلُضًت وجضبير اإلاجاُ بؿىؽ   اإلاُلب ألاُو

                                                           
1 Adil Zian _ Le Processus De Participation Dans Le Développement Local _  Mémoire Pour L obtention De Diplôme Des Etudes 

Supérieures Spécialisées (D.E.S.S) _ Faculté Des Sciences Juridiques Economiques Et Sociales De Settat _2005/2007_ Page 3   
ْاظّ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي مىض البضاًت اهدكاٍع في بالص ؤقاع ألاؾخاص مدمض اٖ 2 ُٛت " ل٣ض  غاٝ ألاماَػ ٓص ؤػمت البدض الٗلمي خ٫ٓ ألٖا مالُ٪ :  بلى ْظ

ٖٓبها الىهٓم الضًيُت ، بدُض بغػث  و ٖلى الدكبذ بخ٣الُضٍ ال٣ضًمت التي ال حؿخ الث اإلاجخم٘ الخٍغ ٓاَغ ؤٞغػتها جد اإلاٛاعب مك٨الث ْْ

خّ بّ، ؤألصبُاث ال٣ُِٟت اإلا ْه٣و مٗٞغ ٓعًٍ :  ـ ًىُل٤ الا٫ْ مً زلُٟت ٖضم مٗاٌكت الٗٝغ في الٛالب  ٓػٖذ بلى جه ْالتي ج ٓاػ٫ ،  ٞت بالى ْٗغ

ٓع ٣ِٞاء  ٍْخمشل َظا الخه ٍْهضع ًٖ ؾلم ٢ُم ٖلُا م٣ضؾت جىٓغ بلى الٗٝغ باٖخباٍع مماعؾت ظاَُلُت ٣ًطخي مى٤ُ الكٕغ ال٣ًاء ٖلحها ، 

ْمغا٦ل . بِ ٍْجحز الٗمل اإلاضن في ٞاؽ  خّ. لِاطا ٣ًغ  ْامخال٥ ٢ضع ٦بحر مً مٗٞغ ْمٗاٌكت للٗٝغ  ٓع الشاوي :  مً بخخ٩ا٥ مباقغ  ىما ًىُل٤ الخه

ٓع لضٔ ٣ِٞاء ؾٓؽ . ٓص َضا الخه َْؿ َِم"  ّبّ خؿب مبضؤ "اإلاؿلمحن ٖلى قْغ

غاٝ ب٣ضع مً ؤلاَخمام في بَاع البدض ًٖ  ت خًِذ ألٖا ْؤزىاء الٟترة ؤلاؾخٗماٍع الهُٜ ال٣اصعة ٖلى ِٞم مٟانل اإلاجخم٘ اإلاٛغبي ٨َظا ٢بل 

ٓهُالُت جدخٟٔ بىهِب مِم مً اإلاهضا٢ُت ، زهٓنا مً الىاخُت  ٓل ٓلٓظُا ال٩ ٍْش٤ٟ ظل الباخشحن ٖلى ؤن الؿٓؾُ ْجٓظحهّ.  ْالخد٨م ُّٞ 

ْالتي حك٩ل ا ْاإلاخىٖٓت ٦ُُٟا .  ْاإلاُضاهُت بالىٓغ لغنُض ألابدار اإلاىجؼة الٛىُت ٦مُا  م ؤجها جىُل٤ ؤلاظغاثُت  إلاىُل٤ ألي صعاؾت في َظا اإلاجا٫ ، ٚع

٨َْظا هجض ٢ٓ٘ اإلا٩ل٠ بخدضًثها... . ْعبُت التي جىٓغ بلى اإلاجخمٗاث ألازٔغ مً م ت ألا ت اإلاغ٦ٍؼ ت ناصعة ًٖ الجٖز ٨ٍْٞغ ان  مً زلُٟت ؾُاؾُت 

ٓن باإلاٛغب مىض جإؾِـ الجامٗت اإلاٛغبُت مخازغا بالخجغبت ؾت  ؤْ َغ١  البدض الٗلمي في مجا٫ ال٣اه ٓاص اإلاضْع ٓاء مً خُض اإلا الٟغوؿُت ، ؾ

ْحٗخبر٧ل ٓاهحن ،  ُٗت مً ٢ ال ًخٗضٔ بوكٛالِا ما جهضٍع الؿلُت الدكَغ ْجمحزث ألابداث اإلاىجؼة بؿُاصة اإلا٣ترباث الٓنُٟت ،  ـ ،  جدلُل  الخضَع

غاٝ اإلاا ؤن ألٖا ٓم الاظخماُٖت الازٔغ . َْ ٓاٖض ْألاخ٩ام مً ازخهام الٗل في ظاهب مِم مجها ال جدٓى بالٛٗتراٝ الغؾمي ٞةجها جب٣ى  زاعط ال٣

ُٛ غاٝ ألاماَػ ُْْْٟت ألٖا ٍٓت :  عنض لتراظ٘ م٩اهت  ْالِ غاٝ  ض مً الخٓيُذ  /ؤهٓغ مدمض ؤٖمالُ٪ ـ  ألٖا ٓن ات ـ زاعط صاثغة ؤلاَخمام ...)للمٍؼ ل٣اه

ُٛت ـ ؾلؿ ٓعاث اإلاٗهج اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ ْاإلاىاْغاث ع٢م ْاإلاجخم٘ اإلاٛغبي ـ ميك ْاث  ّ( 2005ـ الُبٗت الاْلى  7لت الىض
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ن اإلاجخم٘ الؿ  ْعا باعػا في جضبحر قْا ْؤهٓمت ج٣لُضًت لٗبذ ص ٓسخي ماؾؿاث  ٓسخي الضازلُت ل٣ض ؤبضٕ ؤلاوؿان الؿ

اصة ؤ٦ثر مً مغة في الٗضًض مً اإلاغاخل  ْع الٍغ ْز٣اُٞا ْؾُاؾُا لُلٗب ص ْا٢خهاصًا  ْٖملذ ٖلى جإَُلّ اظخماُٖا  ْالخاعظُت، 

جي.  سُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ ّالخاٍع

ْة ٖلى الٗضًض مً اإلا  ُْْْٟي زام، ٖال ٓٞغ ٖلى ظِاػ مٟاَُمي  ُُٗاث ْاهُال٢ا مً ؤن صعاؾت مى٣ُت ؾٓؽ حؿخلؼم الخ

ٓن، الًٟ ...٣ٞض ؤزاعث َظٍ اإلااؾؿاث  ٓظُا، الا٢خهاص،ال٣اه ٓل ٓظُا، ألاهترْب ٓل ٖٓت: الؿٓؾُ ٓم بوؿاهُت مخى طاث الاعجباٍ بٗل

ْجسخل٠  ْالٗال٢اث صازلِا...  سِا  ْْْاثِٟا، جاٍع ا  ْاَع ْؤص ْجغ٦ُبها،  ا ؤبداثهم ٖلى ْنِٟا  ال٨شحر مً الباخشحن الظًً ع٦ْؼ

، ٠Robert Montane1 مً الباخخحن ٞل٣ض صعؾِا بضاًت الٗضًض مً الضاعؾحن الٟغوؿُحن ؤمشا٫: ٚاًاث الضعاؾت لضٔ ٧ل نى

ٓهت ب  خخّ اإلاٗى ٖٓت مً ٦خبّ ٧ان ؤبغػَا، ؤَْغ ْظا٥ بحر٥ في 1930.2الهاصعة ؾىت  Les Berbères et le Makhazenفي مجم

ٓان  َْٗخب٦Les structures Sociales du haut_atlasخابّ الهاصع بٗى ُٛت ٖلى .  ٓخُض الظي جىا٫ْ الش٣اٞت ألاماَػ ر ظا٥ بحر٥ ال

ْالخىمُت، خا٫ْ الخإؾِـ  ٍٓت، بط في بَاع م٣اعبخّ للٗال٢ت بحن الش٣اٞت  اهاث الخىم اإلاؿخٔٓ اإلادلي في الجاهب اإلاخٗل٤ بالَغ

٫ْ اإلاؼط بحن ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخىُٓم الاظخماعي  ْزهٓنا إلاا خا )"لجمُٗذ" الجماٖت( لخجغبت جدضًض لضٔ الٟالح اإلاٛغبي 

ٓظُا اإلاٗانغة )الجغاع( عاٞٗا قٗاع  ٓل ٓ في ٦خابّ  lejmaat sur le Tracteur) .)3ْْؾُلت مً ْؾاثل الخ٨ى ٧ٓ ْٞ َْىا٥ قاع٫ ص

Reconnaissance au Maroc ،4"ت الٗلُا ٓعط ؾبلمان في ٦خابّ "ؤًذ ُٖا الصخغاء ْ"تهضثت" صٖع ، َىا صْن 5باإلياٞت بلى ظ

ْالش٣اُٞت بٟٚا٫ ما ؤهجٍؼ  ٓاهب الاظخماُٖت  غ تهم الج ْج٣اٍع ي مً صعاؾاث  ٓن بخ٩ل٠ُ مً اإلااعقا٫ لَُٓ الًباٍ الٟغوؿُ

ْجدلُل  ٖٓت مً اإلاىا٤َ التي جهضث للمؿخٗمغ الظي لم ًخم٨ً مجها بال مً زال٫ اؾدشماع مًامحن  ٓظُت إلاجم ٓل ْألاهترْب

ّٓ ْؤخؿً مشا٫ وؿ ٓهُالي.  ٓل ٧ ٓ ٓهُل ظٓؾخِىاع الظي ٖمل الضعاؾاث اإلاىجؼة في بَاع ما َ ٓل ٓ بهجاػاث ال٩ ٢ّ في َظا ؤلاججاٍ َ

ْٖٝغ بال٣بُان ؤقلخي. ُٛت  ٓاحي، الظي ًخ٣ً اللٛت ألاماَػ ْالى ٦ّمغا٢ب مضوي إلاضًىت جؼهِذ 

ت ٖلى ا٢خدام  ت الاؾخٗماٍع ٓخضاث الٗؿ٨ٍغ بطن ٣ٞض ٧ان الِضٝ الغثِسخي إلاجمل َظٍ الضعاؾاث َٓ مؿاٖضة ال

ْال٣باثل التي ٕٓ بلى جل٪ ال٨خاباث مً اظل ِٞم  اإلاىا٤َ  م طل٪ ٞةن َظا ال ًمى٘ مً الغظ ٫ٓ بلحها. ٚع اؾخٗصخى ْنٗب الضز

ٕٓ مً الض٢ت. ٓدي ه ْبخ ُٖٓت  ْعٚم ما ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ٖجها ـ ْيٗذ ب٩ل مٓي ُٛت، طل٪ ؤهّ ـ  ّالبيُاث الخ٣لُضًت ألاماَػ

ا لضٔ الٗ ٓٔ آزغ ٣ٞض هالذ َظٍ البيُاث اَخماما ملخْٓ ْ ؤما ٖلى مؿخ ً ألاظاهب مجهم  ضًض مً الباخشحن اإلاٗانٍغ

ْمجهم   Le commerce de la maison ْ"  1977" الهاصع ؾىت   Le Haouz de Marrakechفي ٦خابّ" Paul Pasconاإلاٛاعبت، 

dillg 1850. 1875"6 "ٓان ٓعة بٗى خخّ اإلايك  langage et culture populaires au Maroc "7. ْألاؾخاط ؤخمض ب٩ٓؽ في ؤَْغ

                                                           
ت الٟغوؿُت ) 1 ٓهُاوي يابِ في البدٍغ ي، خُض اٖخبر مؿدكاٍع في  1918( ْنل بلى اإلاٛغب ؾىت  1893ّّ,1954عبحر م ٖمل بمُٗت الججرا٫ لَُٓ

ن ال٣باثل، ؤؾخاط مدايغ في مِٗض الضعاؾاث الٗلُا اإلاٛغبي مً  ٓلٓظُا الؿُاؾُت . ،  1930بلى  1924قْا ٓعاٍ في ألاهترْب  خهل ٖلى الض٦خ
2 Montagne(Robert) Les Berbères et makhzen dans le sud du Maroc_ éditons Afrique orient _Casablanca _ 1989 Page 163                 
3 BERQUE (Jacques):   Structures Sociales du Haut Atlas . PUF.1995 .Page 424 

ٓص ًٖ  ٓلٓظُت ـ  ؾلؿلت مإز ْالؿٓؾُ ٓلٓظُت  ُٛت :  مغ٦ؼ الضعاؾاث ألاهترْب ٓعاث  اإلاِٗض اإلال٩ي للش٣اٞت الاماَػ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ ميك ٓن  ال٣اه

ْاإلاىاْغاث ع٢م  ْاث   53ـ م  2005ـ مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة ـ الغباٍ  7الىض
ٓان اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت ألّاـ  عقُض هجُب ؾُٟا4ْ ٓ ز٣اُٞت ـم٣الت بٗى ُٛت : م٣اعبت ؾٓؾُ ُٛت ـ  ماَػ ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي للمِض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ اإلا

WWW.IRCAM.MA   
ْع لليكغ  5 ت الٗلُا ـ جغظمت ؤمدمض بخضٔ ـ مُبٗت ظظ ْتهضثت صٖع ٓعط ؾبلمان ـ ؤًذ ُٖا الصخغاء   23م  2008ـ الُبٗت ألاْلى ظ
ْ عقُض هجُب ـؾ  6 ٓ ز٣اُٞت ُٟا ُٛت : م٣اعبت ؾٓؾُ ٓان اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت ألاماَػ ُٛت ـ  م٣الت بٗى ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي للمِض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ ـ اإلا

WWW.IRCAM.MA    
7    Ahmed  boukous _Langage et Culture populaire au Maroc_ dar Elkitabe _1977                                                                      ًٖ ٓص مإز

ٓلٓظُت ـ  ؾلؿلت ا ْالؿٓؾُ ٓلٓظُت  ُٛت :  مغ٦ؼ الضعاؾاث ألاهترْب ٓعاث  اإلاِٗض اإلال٩ي للش٣اٞت الاماَػ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ ميك ٓن  ْاث ال٣اه لىض

                                                                                                  53ـ م  2005ًضة ـ الغباٍ ـ مُبٗت اإلاٗاٝع الجض 7ْاإلاىاْغاث ع٢م 

http://www.ircam.ma/
http://www.ircam.ma/
http://www.ircam.ma/
http://www.ircam.ma/
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ٓان "اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في ال٣غن  ٓعة بٗى ٤ُٞٓ في عؾالخّ الجامُٗت اإلايك ٓلخان ) 19ْألاؾخاط ؤخمض الخ ،  1(  1912. 1850به

ٓان  ْلِا بخدلُل ٖم٤ُ في مالّٟ بٗى  ٦ْMutations Sociales dans .Le Haut_ Atlasظل٪ الباخض ٖلي ؤمِان الظي جىا

(lesGhojdama) 2 ٦بر اإلاضاٞٗحن ًٖ ألاهٓمت التي جمشلِا َظٍ البيُاث هٓغا لٟاثضتها ٖلى الؿا٦ىت ْالباخض ٖلي ؤمِان ؤخض ؤ

ْٞٗالُت الٗمل  ٍٓغ ججغبت  ي في جُ ْاؾدشماع ما ج٣ضمّ مً مُُٗاث طاث الاعجباٍ بالٗالم ال٣ْغ ب  اإلادلُت، ٦ما ؤهّ ًدا٫ْ ججٍغ

ٓاحي ْوؿخدًغ َىا الخجغبت الغاثضة لجمُٗت ؤًذ ب٦خل بى ٍٓت  الجمٗٓي الخىمٓي،  ْما ٢امذ بّ مً مىجؼاث جىم صاهذ  جاْع

ْلُت في الخىمُت. ٦ما ؤن ألاؾخاط عقُض  ٓلِا ٖلى ظاثؼة ص ْلُا ًخجلى في خه ْهالذ بظل٪ اٖتراٞا ص لهالر ؾا٦ىت اإلاى٣ُت، 

خباع بلحها. 3الخؿحن ؤٞغص لِظٍ البيُاث خحزا َاما في ٦خابّ "ْقم الظا٦غة" ْعٍ مً الضاٖحن بلى بٖاصة الٖا ٓ بض َّْ

ْالٗاصاث ٞ ٓص الٗضًض مً الخ٣الُض،  ْظ ْبد٨م  ْاإلاٗغفي الظي جمخاػ بّ مى٣ُت ؾٓؽ،  بًٟل ٖم٤ ؤلاعر الش٣افي 

ْاؾخٛال٫  ُٛحن، ٣ٞض ؤهخج َاالء ماؾؿاث اظخماُٖت بك٩ل  ٓاظض ألاماَػ ْاؾخدًاع ٖملُت اإلاشا٢ٟت التي مغث بمى٣ُت ج

ْلٗل ؤبغػ َظٍ اإلاّا ْٞٓاثاتهم  جهم  ْبهُال٢ا مً ٧ل ّؾؿاث هظ٦غ: اإلآي٘، جا٢بُلذ، لجمُٗذ ...ج٣لُضًحن، ٢هض جضبحر قْا

ٓظؼ ألَم البيُاث الخ٣لُضًت التي  ْلى بك٩ل م ْللخٓؾ٘ ؤ٦ثر في جدلُل َاجّ الٓاَغة ؤعجإًىا  ؤن هخُغ١  في ال٣ٟغة ألا ماؾب٤ 

ْؤَم اإلااؾؿاث الؿٓؾُٓ ا٢خهاصًت اإلاىبش٣ت ٖجها ـ جم في ال٣ٟغة الشاهُ ٓسخي  ِا اإلاجخم٘ الؿ ت لؤلٖغاٝ اإلادلُت ٦ةَاع ٖٞغ

ْج٣ىحن الٗمل الخًامىُـ ال٣ٟغة الشالشت.  ّلخىُٓم َظٍ اإلااؾؿاث 

ّ الكهغة ألاولى: اإلاإؾؿاث الخهلُضًت 

ًٍٓ ال٣بُلت للٗىانغ الخالُت  ّ: 4ًسً٘ ج٩

ظاجّ في خالت ا 1 ظخّ ؤْ ْػ ٓهت مً عب ألاؾغة، ْػ ٓن ؤْ ألاؾغة الهٛحرة (: هي ألاؾغة اإلا٩ لخٗضص، زم ألابىاء ـ ج٩اث: )ال٩اه

ٓاء ٧ل ؤٞغاص ألاؾغة  ٓاخض الظي ًدؿ٘ إلً ٓن خُاة ظماُٖت ٖلى ق٩ل ؤؾغة ممخضة، جخ٣اؾم البِذ ال ٧ْلِم ٌِٗك ْألاخٟاص، 

ْمِاعجّ  ْعٖاًتها، خؿب ٢ضعجّ  ْجىمُت ٧ل ممخل٩اث ألاؾغة  ْاخض مجهم في اؾدشماع  ٓن ُٞما بُجهم، ِٞؿاَم ٧ل  ْه الظي ًخٗا

ٓظض ج٩ا ْج ْحٗض ألاؾغة زلُت ؤؾاؾُت يمً الىٓام ْبم٩اهِخّ.  ٍٓاث الاهخٓام ال٣بلي،  ث )ألاؾغة الهٛحرة( في ؤصوى مؿخ

بحر مىُاوي بإجها 5الاظخماعي لضٔ ؤَل ؾٓؽ ْلؤلم الؿلُت ال٩املت صازل البِذ. ٦ما ْنِٟا ْع ت،  ،لؤلب ٞحها الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ٍٓت بٟٗل مؿاَمتها في حك٨ُل م ٓخضة ألا٢ل حجما ْألا٦ثر خُ ُٛت ..."ال ٖٓاث بظخماُٖت ألا٦ثر بحؿاٖا في اإلاىا٤َ ألاماَػ ّ"6جم

ْا٢ِٗا البؿُِ، جُغح ؤؾئلت  2 ٓن ألاؾغة ٦سلُت ؤؾاؾُت في  ْػ ج٩ ْ ألاؾغة ال٨بحرة(: ٖىضما هخجا ْ بزو: )الٗٓم ؤ ـ ؤٞٓؽ، ؤ

ْخضة بالٛت في هُا١ ٖال٢اث اإلاجخم٘ البضْي، ؤم ؤجها جىهِغ في  ّبَاع مجخم٘ ؤ٦بر؟مً ٢بُل: َل َظٍ ألاؾغ حك٩ل 

ْاع زم "ج٣بُلذ" ؤي  بن ألاؾغة بك٩لِا البؿُِ ال جِٓغ ؤَمُتها بال ٖلى مؿخٔٓ ج٨خل ٖكاثغي صازل "اإلآي٘" ؤي الض

ٓن مً ؤؾغ طاث ٖال٢ت  ْجخ٩ ْاخض مكتر٥،  ْخضة ًغبِ بحن ؤًٖائها ٖال٢ت ؤلاخؿاؽ باالهخماء بلى ظض  ْهي بظل٪  ال٣بُلت، 

ْل٨جها مؿخ٣لت ًٖ بًِٗ ْ ال٣بُلت.٢غابت  ْ ج٣بُلذ ؤ ْاع( ؤ ّا البٌٗ صازل اإلآي٘ )الض

                                                           
ٓلخان  1 ٤ُٞٓ ـ اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ:  )به    الضاع البًُاء1983( ـ مُبٗت الىجاح الجضًضة ـ الُبٗت الشاهُت  1912. 1850ؤخمض الخ

 2 Amhan ali _Mutations sociales dans le haut_ atlas (les ghojdama) _ Edition se la Maison des Sciences de lhomme. Paris Editons la 

port . Rabat . 1998. Page 227     
ا٫ ـ  الُب 3 ىُت ـ مُاب٘ ؤمبًر ُٛت في الش٣اٞت الَٓ     2002ٗت ألاْلى عقُض الخؿً ـ ْقم الظا٦غة :  مٗالم ؤماَػ
ْاع( زم ج٣بُلذ )الٟسضة( جم ؤ٢بُل 4 ٓن )ألاؾغة الهٛحرة ( زم ؤٞٓؽ )الٗاثلت ال٨بحرة  زم اإلآي٘ )الض ْ ال٩اه ٓن ال٣بلُت مً " ج٩اث ؤ  ) ال٣بُلت(جخ٩

ٓعاٍ في ا خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٓن /  خؿً مْغ ْ ام٣ ٓم الؿُاؾُت  ـ جم الخل٠ ؤ ْالٗل ٓن الٗام  ل٣اه

ٓهُت ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي  ٓم ال٣اه  142الهٟدت  ٧2018/2019لُت الٗل
الي ا 5 ْالخمشُل اإلادلي :  مؿاَمت في صعاؾت الخىُٓم ؤلاصاعي ـ الؿُاسخي اإلاٛغبي في ِٖض الؿلُان م خؿً ألا٫ْ ـ لـ مباع٥ الكيخٓفي ـ  اإلاجا٫ ال٣بلي 

ٓمُت ـ اإلآؾم الضعاسخي  ىُت لئلصاعة الٗم ٓم الؿل٪ الٗالي ـ اإلاضعؾت الَٓ   37ـ م  1992. 1991ألا٫ْ ـ عؾالت لىُل صبل
6    Montagne(Robert) : la vie Social et politique des berbère _édition. C.H.E.A.M.Paris _1986 _page 62    
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ٓع ؤؾغة ٦بحرة لِا ّ  ْالظي ٣ًطخي بِٓ ٓسخي  ْٚحر اإلاجخم٘ الؿ ٓسخي  ٓع صازل اإلاجخم٘ الؿ َْظا ال ًىٟي ما ًبرػ مً جُ

ٓ ؤن ألّا بغ مىُاوي َ ْالظي طَب بلُّ "ْع ؾغة ال٨بحرة ؤَمُتها جازغ في ما ًجغي مً ٖال٢اث في َظا اإلاجخم٘، ْالازخُاع اإلاغجر 

ٓا٢ٗت في مجالِا  ت(، جخ٣اؾم ُّٞ َظٍ ألاؾغ الثرْاث الُبُُٗت ال ْاع ؤْ)ال٣ٍغ ْ ؤص ْ الًٗم حك٩ل اإلآي٘ ؤ ْ ءًسؿان ؤ ءٞاؾً ؤ

غاٝ حؿمى في ؾٓؽ بػعٞان.   ْجل٪ ألٖا ٓاح  ْهت في ؤل ْمض ٍٓا  ٓاعزت قٟ ٤ْٞ ؤٖغاٝ مخ ّالترابي، 

ْاع بـاإلاٗجى  ـــــــ3 ْاع(: ٣ًهـض بـّ الــض ٖٓــت مـً بٞاؾــً ـ اإلآيـ٘ )الــض ْمجم ٖٓـت مــً ج٩ـاجحن )ألاؾـغ(  ْالــظي ًًـم مجم ؤلاصاعي لل٩لمـت 

٦1ّما ؾب٣ذ ؤلاقاعة.

ٖٓــت مــً  ــــــــــــ5 ْ )ال٣بُلــت(: ُٞمــا ًخٗلــ٤ "بخ٣بُلــذ" ٦ــإٖلى مؿــخٔٓ فــي اهخٓــام اإلاجــا٫ اإلادلــي بؿــٓؽ، جدكــ٩ل مــً مجم ـ جا٢بُلــذ ؤ

ٖٓــت مــً الٗــاثالث اإلاىخٓمــت فــي ٓايــُ٘( التــي حؿــ٨جها مجم ٍْغ )اإلا ْا بحــر مىُــاوي" ؤن جلــ٪ الخجمٗــاث  2قــ٩ل ءًٟاؾــً. الــض ٍْــٔغ ْع

ـــً  ـــ٩ل مــ ـــ٩اهُت جدكـ ْالٟــــغ١ بُجهمـــــا ؤن  30بلــــى  20الؿـ ٕٓ "جا٢بُلــــذ" جدكـــــ٩ل ال٣بُلــــت،  ْمـــــً مجمــــ ٓن "جا٢بُلــــذ"  ْاعا هــــي مـــــا ٩ًــــ ص

ْٚالبا ما هجض ؤَل جا٢بُلذ ً ْاإلاجا٫ اإلاؿخٛل،  ٓهت،  ْخضة الغ٢ٗت اإلاؿ٩ ٓن بلـى جا٢بُلذ هي ظؼثُت حؿخمض شخهُتها مً  ىدؿـب

ــغاٝ،  ْجملــ٪ ؤعيـا مُٗىــت، ججخمـ٘ ٖلــى ٖـضص مــً الخ٣الُـض ْألٖا ْاخـضا،  ْخـضة ٦بحــرة جدمـل بؾــما  ْاخـض. ؤمــا ال٣بُلـت ٞهــي  وؿـب 

ْا٢خهــاصًت ج٣لُضًــت ْاظخماُٖــت  بحــر 3ْلِــا ماؾؿــاث ؾُاؾــُت  ُٓٞــ٤" ؤن وؿــمي بالٟســضة مــا ؾــماٍ ٧ــل مــً ْع ٫ٓ ؤخمــض الخ ْ ٣ًــ  .

ْظــا٥ بحـــر٥ بخا٢بُلــذ ألن ٓهُــاوي،  ٓز٣حن ٖلــى ٧ـــل ظماٖــت ٌٗىحهـــا الخــضا٫ْ فـــي  م ْٖىـــض اإلاــ جا٢بُلـــذ جُلــ٤ فــي الانـــُالح الكــٟٓي 

ٟــالؽ حٗـــض الُِــإة ألا٦ثـــر  4قــإن مــا ٓــم َُـــإة به ٓ ؤن مجلــــ ال٣بُلــت ماؾؿـــت لجمُٗــذ )الجماٖــت( التـــي ج بن مـــا ًمحــز جا٢بُلـــذ َــ

ٍٓــت ٖلـــى مؿــخٔٓ البيُـــاث الخ٣لُضًــت بؿـــٓؽ ممــا ٌكـــِض ٖلــى مشاهـــت اإلااؾؿــاث اإلا ُٗت خُ ْالدكـــَغ ــت  دلُـــت ) ٩ٞــل الؿـــلِ ؤلاصاٍع

ْص ٖـً  ْالظ ْجخ٨ٟل بالضٞإ  ت  ٖٓت البكٍغ ْالخىُٟظًت ًخم صمجِا صازل َظٍ الجماٖت ٦ما ؤجها هي التي حؿِغ ٖلى مهالر اإلاجم

ْص( ٓهُاوي ٖىـض صعاؾـخّ ل٣با 5خغمت الخض بغ م ْ ما ؤزاع ْع ْخضة ٦بٔر جدمل اؾما مكتر٧ا، مال٨ت ألعى مدضصة.  ثـل ٦ْظل٪ هي 

ً ٧لـم مغبـ٘، ٨ُٟٞمـا ٧ـان ٖـضص الؿـ٩ان، ل٣با ْػ ٖكـٍغ ٓ مضٔ حؿاْي ؤحجام زا٢بلحن ٞمؿاخت َـظٍ ألازحـرة ال جخجـا ثل ؾٓؽ َ

ٓظــض جا٢بُلــذ جخٗــضٔ َــظٍ اإلاؿــاخت  ْهــي بمشابــت الخلُــت  6مــً الىــاصع ظــضا ؤن ج ــغاٝ،  ٫ٓ ٖــضص مــً الخ٣الُــض ْألٖا ٦مــا ججخمــ٘ خــ

ّٞغاص ُٞما بُجهم للضٞإ ًٖ مهالخِم اإلاكتر٦ت.الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت التي جاصي بلى الخدام ألّا

ْمـــت يـــض ألاهاهُـــت  ْججؿـــض اإلا٣ا ٦ْـــظل٪ ٧اهـــذ ماؾؿـــت "لجمُٗـــذ" )اظماٖـــت( ججؿـــض ؤؾاؾـــا بعاصة الجماٖـــت اإلادلُـــت، 

٦ْما حٗمل )لجمُٗذ( ٖلى جىُٓم الؿا٦ىت اإلادلُـت  ٓاص ال٣باثل،  ْ لضٔ بٌٗ ٢ ْاإلاىخى هدٔٓ الاؾدبضاص الظي ٧ان ًبض الٟغصًت 

                                                           
ْمجهم جسخل٠ حؿمُاث البيُاث اإلاك٩لت لل٣بُ 1 ٓن(  لت ٖلى مؿخٔٓ ظِت ؾٓؽ ماؾت ٞمجهم مً ٌؿمي ألاؾغة ٦بيُت ؤْلى لل٣بُلت  )ج٩اث( ؤْ) ٧اه

ْ اإلآي٘ في ظِت ْاع ؤ ٓ الظي ًهُلر ٖلُّ الض ْ )ؤٞٓؽ( ؤما اإلاؿخٔٓ الشالض ِٞ ْ )بزو( ؤ ٓهاتها )الًٗم ( ؤ ؾٓؽ  مً ٌؿمي البيُت الخاهُت مً م٩

ْ الٟسضة  ٦ٓت ؤًذ باَا ـ بدض مُضاوي  جم اإلاؿخٔٓ الغاب٘ ج٣بُلذ ؤ ٓاظضة  بة٢لُم قخ ٓاب اإلاخ ٓر ٢بُلت ؤًذ ن ْ ال٣بُلت . م٣ابلت م٘ ؤخض قُ ؤ

  2009ن٠ُ 
ٓطط لخىُٓم 2 ٓاب ًٓم  هم ٠، به٩اص،جغ٧ا  ٢14بلي :  ؤ٢بُل هاًذ ن ع ًُٛالً،بمًٍغ ٓصما ،بؾا٦ً،بصٌؿً،ؤًذ بخُا ،جا٧ٓقذ، بْػ ج٣بلحن مجهم )ج

ْؤ٢بُل هاًذ بخُا اع الظي ًًم ؤؾغجحن ٦بحرجحن )بٞاؾً( َما ) اًذ  هخا٧ٓقذ(  ٚػ ْاع ب٦ْغ ٓايُ٘( مً بُجهم ص ٍْغ )إلا ْا ًًم ًًم ٖضص ٦بحر مً الض

ْجى٣ؿم َاجحن الٗاثلخحن بلى  ْؤًذ ًٓؾ٠(  ٓر ٢بُلت ؤًذ بخُا الخابٗت  20الُالب  ْاع. / م٣ابلت م٘ ؤخض قُ ٓن( صازل الض ؤؾغة نٛحرة )ج٩اث، ٧اه

٦ٓت ؤًذ باَا ٓم  إل٢لُم قخ ْالٗل ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  بدض مُضاوي  ـ خؿً مْغ

ٓهُت ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي  ٓم ال٣اه  146ـ م   2018/2019الؿُاؾُت  ـ ٧لُت الٗل
3Montagne(Robert) Les Berbères et makhzen dans le sud du Maroc_ éditons Afrique orient _Casablanca  1989 _ page175      

ٓلخان  4 ٤ُٞٓ ـ اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ:  )به الضاع البًُاء ـ 1983( ـ مُبٗت الىجاح الجضًضة ـ الُبٗت الشاهُت  1912. 1850ؤخمض الخ

 110م 

  5  Montagne(Robert) Les Berbères et makhzen dans le sud du Maroc_ éditons Afrique_orient _Casablanca  1989 _ page174 /175   

                                                                                                                                                                                                                                                
6   Montagne(Robert) Les Berbères et makhzen dans le sud du Maroc_ Page 178 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
234 

ٓاعص الجماُٖــــت )ؤعاى، مُــــاٍ، ؤشــــجاع، مدانــــُل، ٚابــــاث، َــــغ١ ،...بلــــخ( ٦مــــا جمشــــل للخ ٓػَــــ٘ اإلاــــ ٫ٓ ٧ــــل مــــا ًخٗلــــ٤ بخ ًــــامً خــــ

٧ٓاث  ْالؿـل ٓاعص  ٓػَـ٘ اإلاـ ٧ْان الخًامً بحن ؤًٖاء ال٣بُلت ًخجؿـض فـي اإلابـاصت التـي جـىٓم ج الالخدام يض التهضًضاث الخاعظُت، 

ْالتي ٧اهذ ْالخضا٫ْ،  ٓ  التي جخٗل٤ بالخٗاْن  ْالؿـماح ل٩ـل ًٖـ ْجاث الاظخماُٖت،  تهضٝ في الٗم٤ بلى الخس٠ُٟ مً خضة الخٟا

تها  ا بكـــــــ٩ل ٣ٖالوـــــــي ًًـــــــمً بؾـــــــخمغاٍع ؤن ًيخٟـــــــ٘ ب٣ؿـــــــِ مـــــــً ؤمـــــــال٥ الجماٖـــــــت، مـــــــ٘ الخٟـــــــاّ ٖلحهـــــــا ْؤلاقـــــــغاٝ ٖلـــــــى جـــــــضبحَر

ْ ا ْج٩ــال٠ُ حؿــُحر اإلااؾؿــاث الجماُٖــت مشل)اإلاســجض  ٓم "لجمُٗــذ" بخ٣ؿــُم ؤٖبــاء  ا.٦مــا ج٣ــ ٍَٓغ إلاضعؾــت الٗخ٣ُــت، ؤ٧ــاصًغ ْجُ

ْاإلا٣ابغ...بلخ. ْالُغ١ ،  ْالٛاباث ، ٓن ،ْألاعاضخي الجماُٖت ْألاشجاع ،  ُْٖ ْالكغب مً ؤباع  ٓاعص الغي  ّ 1ْم

ن: الظي ًٓم 6 ٣َْٗض ٖلى ؤؾاؽ خغبي صٞاعي مشل: خل٠ ب٦ْؼ ٖٓت مً ال٣باثل،  ٓ ٖباعة ًٖ بجداص مجم َْ ٓن )الخل٠(:  ـ ؤم٣

ٓػ، بصبغاَُم....ٖضة ٢باثل مجها: ٢بُلت لخها ْالذ، ثمجاّ، ؤماه 2ّم،بصاْؾمال٫، ؤًذ بخُا، جاػع

ْ )اظماٖت(:  7 ّـ لجمُٗذ ؤ

٣ٍْضم ٧ل َٝغ مً ؤَغاٝ ال٣بُلت  ٓم الجمٗت،  ًجخم٘ ؤٞغاص "ج٣بُلذ" )ال٣بُلت( في اإلاسجض ٚالبا بٗض نالة ٖهغ ً

ْالظ ٓن لجمُٗذ هخ٣بُلذ ؤي )اظماٖت ممشال ٖىّ لدك٨ُل ماؾؿت اهخسابُت حؿمى " بهٟالؽ" ؤْ ؤًذ ألاعبٗحن  ًً ٌك٩ل

ّال٣بُلت(.

ْ جدُلىا ٧لمت "بهٟالؽ" مٟغصَا "ؤهٟلٓؽ" ٖلى ماؾؿت ٩َُلُت حٗجي ظماٖت مؿحرة ؤي لجمُٗذ )الجماٖت(، 

ٓص الالخ٣ت  ْج٣ضمِا في ال٣ٗ ْ "ؾبٗحن"  ْ "ٖكغة" ؤ ٓخضي بةؾم ظماٖت "ؤًذ عبٗحن"، ؤ ٟاث الٗغبُت في الِٗض اإلا ج٣ضمِا الخٍٗغ

ا بٗض طل٪ في  ْجسخهَغ ٓر،  ُان، ؤْ الًمان، اْ الكُ ٓاب، ؤْ ألٖا غاٝ بمهُلخاث: الى ْههٓم ألٖا ٓزاث٤  مسخل٠ ال

٧ْلِا مهُلخاث ًٍٓا جاما ؾلُت نى٘ ال٣غاع  بمهُلر "الجماٖذ": الجماٖت  حٗبر ًٖ ماؾؿت جٟٓى لِا ال٣باثل جٟ

غاٝ ٓم بةٖضاص "بػعٞان" ْألٖا ُٗت، خُذ ج٣ ْهي ؾلُت حكَغ ٓاح ْجىُٟظٍ،  ٍْجها ٖلى ألال بٖالجها ٖلى ال٣باثل بكتى و ْجض

٢ٓاج٘  ْال ٓاػ٫  ٓاح إلاٗالجت مسخل٠ الى ٓص ألال الٓؾاثل، ٞخهبذ جل٪ اإلااؾؿت بٗض طل٪ ؾلُت جىُٟظًت ٞدؿعى لخُب٤ُ بى

ْبظل٪ ٞمجلـ "بهٟالؽ" ْالؼماهُت  ِٞا اإلادلُت  ٓاب ال٣بُلت ؤْ لجمُٗذ )الجماٖ الُاعثت بٗض عبُِا بْٓغ ت( ؤْ مجلـ ه

ْاخضة. ٓلت هجضَا مستزهت في لًٟت  3ّماؾؿت حٗخبر ؤقبّ ببرإلاان مخى٣ل ٩ٞل َظٍ الخم

٦ْظا   ُٗت  ْ ال٣باثل في اإلاؿاثل الدكَغ ٓن ؤمغ ال٣بُلت ؤ ٓل ُان الظًً ًخ ُٛت حٗجي ألٖا ؤن مهُلر "بهٟالؽ" ٧لمت ؤماَػ

ن م٘ باقي بًىٟ ٍْدًْغ ْ ًٖ ٧ل ٞهُل،  ٓن ًٖ ال٣بُلت ؤ ٓب عي. يبِ ألامً، بدُض ًى الؽ ال٣باثل في ٧ل مجم٘ ٦جِاػ حكَغ

ٓاث(، بدُض بن  ْزالر ؾى ْ ٖىّ )مابحن ؾىت  بت ُّٞ ؤ ن ٖلى عثاؾت مؿخمغة، بل خؿب الٚغ ْٓٞغ ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤجهم ال ًخ

ْلُدل مدل  ْلُٗٓى بإزغ مىخسب بك٩ل ظماعي ْفي ظم٘ ٖام لل٣بُلت،  ِْغث ٖلُّ مٗالم الخُاهت حسخب مىّ الش٣ت، 

ْل ٍٓت اإلاجلـ اإلا٣ا٫  ْالترقُذ لًٗ ُٗت ممشلت لجمُ٘ ال٣باثل.  ُان في بَاع َُئت حكَغ ْباقي ألٖا ِكاع٥ باؾم ال٣بُلت 

ٓخُضة التي جدضص  ٓن الجماٖت هي ال ٓم بّ بال "لجمُٗذ "الجماٖت هٟؿِا ال الصخو اإلاغشر لِا، بدُض ج٩ "جاهٟلٓؾذ" ال ٣ً

ْحؿِغ ا ٍٓذ ٖلُّ باإلظمإ،  ٓن الخه ن اإلادلُت بٗض اهخساب ؤًٖائها جبٗا مً ًىٓب ٖجها، ٩ً إلاجالـ اإلادلُت ٖلى الكْا

َْظا ألازحر ًسخاع مً بحن ؤًٖاءٍ  لى لل٣بُلت،  ٣ت اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ، زم ًسخاع َاالء مً بُجهم مً ًمشلِم في اإلاجلـ ألٖا للٍُغ

ْؤي مسالٟت ًغج٨بها الصخو الظي جم ازخُاٍع ٓن"،  ، ٌٗا٢ب ٖلحها بما جغاٍ الجماٖت مً ًمشل ال٣بُلت في مجلـ الل٠ "ؤم٣

                                                           
غ  1 ْؤٞا١  50ج٣ٍغ ت باإلاٛغب  ّْ 2025ؾىت مً الخىمُت البكٍغ ْاليؿاء  ٓع اإلاجخم٘ ْألاؾغة  غ الٗام ـ مد  22الكباب ـ مـ الخ٣ٍغ
ٓم ا 2 ٓم الؿُاؾُت  ـ ٧لُت الٗل ْالٗل ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٓهُت خؿً مْغ ل٣اه

 152الهٟدت  2018/2019ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي 

 3 ّٓ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ ميك ٓن  ْاث ال٣اه ٓلٓظُت ـ  ؾلؿلت الىض ْالؿٓؾُ ٓلٓظُت  ُٛت :  مغ٦ؼ الضعاؾاث ألاهترْب عاث  اإلاِٗض اإلال٩ي للش٣اٞت الاماَػ

  131ـ م  2005ـ مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة ـ الغباٍ  7ْاإلاىاْغاث ع٢م 
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ٍْخ٣اضخى  ْاإلامشلحن في ظمُ٘ اإلاجالـ،  ى جُب٣ُِا ٖلى اإلاىخسبحن  ٓباث اإلاْٟغ ْجدضص ال٣ٗ ٓباث،  ٓخِا مً ٣ٖ ْما ؤ٢غجّ في ل

. ٓاعص ؤزٔغ ْمً م ٓعَم مً الضٖاثغ التي حؿخسلو مً اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت مً َٝغ الؿ٩ان  ّ 1َاالء ؤظ

ٓم باجساط ال٣غاعاث ٞةطا ٧اهذ ماؾؿت "ج٣بُلذ"  )ال٣بُلت( جىبش٤ ٖجها ماؾؿت لجمُٗذ)الجماٖت(، َاجّ ألازحرة ج٣

ٓر(  ٓم ماؾؿت لجمُٗذ بةخضار ٦ظل٪ زالر ماؾؿاث ؾٓؾُٓ ب٢خهاصًت ًترؤؾِا بمٛاعن)قُ ْلخىُٟظَا ج٣ ألاؾاؾُت 

ٓع ال٣بُلت في  زالر مجاالث ؤؾاؾُت: ؤزىاء مىخسبحن مً بحن لجمُٗذ )الجماٖت( مجلـ بهٟالؽ ال٣بُلت، ْ تهم جىُٓم ؤم

ٓالُت.  ٍْم٨ً جٓيُدِا ؤ٦ثر في ال٣ٟغة اإلا ْاإلاٗامالث اإلاضهُت  ْالؼعاٖت،  ْالٟالخت  ّالخغب، 

 الكهغة الشاهُت : اإلاإؾؿاث الؿىؾُى انخهاصًت  

ْع اإلاىٟظ لل٣ ٓم بال بض ٓم باجساط ال٣غاعاث ألاؾاؾُت، في خحن ؤن "ؤمٛاع" )الكُش( ال ٣ً غاعاث بن ماؾؿت لجمُٗذ ج٣

ّالهاصعة ًٖ مجلـ بهٟالؽ: 

ّ

ؿُت   الدؿلؿل الهغمي بمإؾؿاث الؿىؾُى انخهاصًت ألاماَػ

ّال٣بُلت 

ّبهٟالؽ )ألامىاء( لجمُٗذ )الجماٖت(

ٓر( ّؤمٛاعن ًمٛغان )قُش الكُ

ّ

ّ

٧ٓا       ْظا                ؤمٛاعن هخ ّؤمٛاعن جحري                   ؤمٛاعن جا

ْالغعي(             )قُش الخغب(          ن ألاؾغة (          )قُش الٟالخت  ّ)قُش قْا

ٓ                 جاه٩اٞذ ـ الٗاص٫             ؤمؼا٫ ـ ؤمكاعيٓ    ّؤهٟلٓؽ ـ ؤهؼاٞع

ّ

ٓن مسخل٠ الٗاثالث  2ًالخٔ مً زال٫ َظٍ الخُاَت ٓظض في ًض بهٟالؽ ؤي ألامىاء الظًً ًمشل ؤن الؿلُت الٗلُا ج

ٓم لجمُٗذ بًبِ اإلااؾؿاث صازل ماؾؿت  ٓزا "بمٛاعن" خُض ج٣ ٍْيخضب مً بُجهم إلاضة ؾىت ال ٚحر، قُ لجمُٗذ، 

 ْ ْاإلاغاعي ؤ ٓظِاتهم في ٢ًاًا مُٗىت ٢ض تهم الٟالخت  ٖٓت مً آلالُاث مً بُجها هٓام بمٛاعن لخىُٟظ ج الؿاب٣ت مً زال٫ مجم

ْ الخغب:  ن ألاؾغة ؤ   قْا

ّ أوال: ئمؿاعن هخيري قُش الحغب

ْلىٓام الخالٞت ًسخ ُٛت ٦شحرا ًٖ الىٓام الؿُاسخي إلاكُست ال٣بُلت اإلاكغ٢ُت  ٖٓت ألاماَػ ل٠ الخضبحر الؿُاسخي للمجم

ْالخغبُت  ْالخلُٟت في الٟترة ؤلاؾالمُت ًجم٘ الؿلُاث الضًيُت  ؤلاؾالمُت اإلاىبش٤ ٖجها، ٞةطا ٧ان الكُش ال٣بلي في الجاَلُت 

ٖٓاث  اماث ؾلُت ؤ٦غامْاإلاضهُت، ٞةن َظٍ الؿلِ في اإلاجم ٓػٖت بحن زالر ٖػ ُٛت ٧اهذ م ت ألاماَػ امت  3البكٍغ ناخب الٖؼ

٧ٓا " ؤي  ْالي، ْؾلُت"ؤمٛاع ن جحري" ؤي الكُش الخغبي، زم "ؤمٛاع ن ج ٫ٓ زال٫ الٗهغ الٓؾُِ بلى  الضًيُت الظي ؾِخد

ّالكُش اإلاضوي.

                                                           
ُٛت ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ مؤخمض ؤعخمٓف ـ  1 ُت ألاماَػ ٓاهحن الٗٞغ  71ال٣
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ  2 ٓن   155مغظ٘ ؾاب٤ ـ مال٣اه
ٓالي ناخب ال٨غاماث  3  ٣ًهض بإ٦غام ال
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٫ٓ ٖجها الب٨غي في ال٣غن  ٓ الكإن بمضًىت ؤٚماث التي ٣ً ٓلى الهج ٦ْ5ما َ ال بُجهم ًخ ٧ْاهذ بمغة ؤَل ؤٚماث ص غي" 

ْلت بمٛاعن في  ٓ ما ؾماٍ ببً زلضْن "بض َْظا الىٓام الؿُاسخي َ ْاجٟا١  ٓهّ بإزغ مجهم ًٖ جغاى  الغظل مجهم ؾىت زم ًبضل

ٓر". َْم الكُ ْلت بمٛاعن في بالص اإلاهامضة  1ّخضًشّ ًٖ ؤٚماث ٢بل بخخال٫ اإلاغابُحن لِا بط ٧ان ٞحها "ص

ّٓنْٖلى اإلاؿ َْما في الٛالب لٟحن ًدٟٓان 2خٔٓ ألا٦بر مً ال٣بُلت جيخٓم ج٣بُلحن في ججمٗاث ؤ٦بر حؿمى الل٠ ؤْ ؤم٣  ،

لذ بمى٣ُت ؾٓؽ بالجىٓب اإلاٛغبي الظي  ْجا٦ْؼ ٓاػن الؿُاسخي ْألامً ٖلى مؿخٔٓ ظٛغافي ٦بحر وٗٝغ مجهم ل٠ "جاخ٩اث  الخ

ٍٓلت جمخض مً الٗهغ الٓؾُِ بلى ال٣غن الٗك ً.ٖمغ ٞترة َ ٍّغ

ٓع خا٦م مؿدبض بالؿلُت مً بحن  امت ؤ٦ثر مً ؾىت ،مى٘ ِْ ٓلى ُّٞ الصخو الٖؼ ٕٓ مً الخ٨م الظي ال ًخ ٧ان َظا الى

ٍِْٓغ طل٪ في ٖضة مجاالث ا٢خهاصًت  ْالخد٨م ٦مبضؤ اظخماعي،  ٌ ْاَغة الؿُُغة ْالاؾدبضاص  ُان، ألن اإلاجخم٘ ًٞغ ألٖا

ْختى صًيُت. 3ّْاظخماُٖت ْؾُاؾُت بل 

ان مجلـ بهٟالؽ اإلاىخسب مً َٝغ ٧ل ٢بُلت ًيخسب مً بحن ؤًٖاءٍ قُش الخغب )ؤمٛاع ن جحري ( الظي ٧ان حهخم ْبظل٪ ٧

ٓع التي جخٗل٤ بالخغب.  ا مً ألام ْٚحَر ْججِحز اإلا٣اجلحن  ٣ْٖض الخدالٟاث  ٓع الخغب مً زال٫ الضٞإ ًٖ ال٣بُلت   بإم

ًا: قُش الكالخت والغعي "مإؾؿت امك  ىعيا"زاهُا: أمؿاعن هخى

ٓعيا ّ :ـ حٍٗغ٠ ماؾؿت بمك

٦ما َٓ الكإن باليؿبت )ألمٛاع ن جحري ( قُش الخغب ٞةن مجلـ بهٟالؽ اإلاىخسب مً َٝغ ال٣بُلت ٌٗحن ؤخض 

٧ٓا" قُش  ا، ٖلى مؿخٔٓ ال٣بُلت َظا الصخو ٌؿمى "ؤمٛاع هخ ْٚحَر ْالغي  ٓع الٟالخت مً الؼعاٖت  ؤًٖاثّ الظي حهخم بإم

٫ْ مِام ٓعيا"ؾمُذ بهظا ؤلاؾم ٢ُاؾا ٖلى "قغى ٣ُّٞ اإلاسجض" ألن ؤَل ال٣بُلت الٟالخت الظي ًؼا ّ صازل ماؾؿت "ؤمك

ٓعيا" ٣ٖض لخغاؾت  ْحٗخبر ماؾؿت "جُمك ٓهّ ٖلى ؤمال٦ِم.  ٓن مؿاَماث مالُت "٦كغى" للصخو الظي ًامى ًجمٗ

٫ٓ بها في َظٍ اإلاى٣ُت ٣ْٞا لؤلٖغاٝ اإلاٗم ْٚاللِا   ٫ٓ ِٖا ٢اثمت ْهي مً اإلااؾؿاث الخ٣لُض 4الخ٣ ًت التي ما جؼا٫ بٌٗ ْٞغ

َْٗخبر "ؤمكاعيٓ" َٓ اإلاامً ٖلى خماًت ؤمال٥  ُٟتها الؿٓؾُٓ ا٢خهاصًت الخ٣لُضًت،  جهإع مً ؤظل الب٣اء لل٣ُام بْٓ

٢ْاهذ" ًٖ الجمُ٘ بما في طل٪ اإلاال٨حن، بلى ؤن ٌٗلً  ذ ًٖ اإلاىا٤َ التي حكملِا الخغاؾت ٞخهبذ مدغمت"جا الىاؽ، ٌٗلً البًر

ْ  مً ُٓٞت ؤ ٓاء الج لُخّ بما في طل٪ مهاصع اإلاُاٍ ؾ ٍْضزل اإلال٪ الٟالحي بغمخّ جدض مؿْا ٓعػم"  ظضًض ًٖ الٟخذ" ؤه

ْ ال٣بُلت مً صْن جمُحز مً زضماجّ. ْاع ؤ َْؿخُٟض ؾ٩ان الض ْظىحها،  ْالشماع بلى خحن هطجِا  غاؽ ْألاشجاع    5الؿُدُت، ْألٚا

ٓعيا ٍ اإلاغشر إلاىهب جُمك ّ :قْغ

ت  ـ الاهخماء ْلِظا الكٍغ اعجباٍ بمٗٞغ ْجدضًض اإلاى٣ُت التي ؾِخ٩ل٠ بدغاؾتها،  ٓعيا  للجماٖت التي اهخضبخّ إلاِمت جُمك

ت ص٣ُ٢ت. ُحن مٗٞغ ت اإلاال٨حن الكٖغ ْمً خُض مٗٞغ ٢ِٓٗا الجٛغافي  ّألامال٥ مً خُض م

ّٓ ْلم ٌؿب٤ لّ خؿب ٖلمىا ؤن صْن في ؤخض ألال ٓ قٍغ ؤ٢غجّ اإلاماعؾاث ٣ِٞ  َْ ٓعة،  ْالكٍغ ال ٌٗجي بَال٢ا ؤن ـ الظ٧ اح، 

لت لِظٍ اإلاِمت. ّاإلاغؤة ٚحر مَا

                                                           
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ 1 ٓن  ْؤلُاث حك٩لِا ـ ال٣اه ـ م  ؤًذ باخؿحن الخؿحن ـ مؿاَمت في صعاؾت بٌٗ ؤهماٍ الخدال٠ في اإلاجخم٘ اإلاٛغبي 

42 
ٓ ـ خؿب ألاؾخاص مدمض ق٤ُٟ ـ الجما 2 ْ الل٠ُٟ في اللٛت الٗغبُت َ ْص الل٠ ؤ ُٛت ـ خؿب هٟـ الباخشـ ؤ٦ض ٣ٍْابلّ في اللٛت الاماَػ ٖت اإلاسخلُت ، 

ٓ في مٗىاٍ ألانلي ـ خؿب هٟـ الباخض ـ  ٍْهٛغ ٖلى" جُلٟذ" َ ٓمذ" التي ججم٘ ٖلى " ج٨ُم٩ام" ْ"ثل٠" الظي ًجم٘ ٖلى "ثالًٞ"  ْ " جا٦م٩ ؤ

ْمىّ "الل٠" في لٛت اإلااعزحن اإلاٛاعبت للخٗبحر ًٖ ا ْججضع الٗلم ؤي الغاًت  ْاخضة . لخل٠ بحن ال٣باثل، طل٪ ؤن ال٣باثل اإلاخدالٟت ج٣اجل جدذ عاًت 

ٓن" ٓ مهُلر "ؤم٣ ْال٨بحر َ لـ الهٛحر   ؤلاقاعة بلى ؤن ما ٣ًابل مهُلر "الل٠"في ألَا
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م 3 ٓن   43ؤًذ باخؿحن الخؿحن ـ ال٣اه
ْجدلُل4 ُٛت ـ  بلٓف ٖبض الغخمان ـ مؿاَمت في صعاؾت  ٓ ب٢خهاصًت ألاماَػ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ ماإلااؾؿاث الؿٓؾُ ٓن   156ال٣اه
ُٛت ـ  5 ٓ ا٢خهاصًت ألاماَػ ْجدلُل اإلااؾؿاث الؿٓؾُ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م بلٓف ٖبض الغخمان ـ مؿاَمت في صعاؾت  ٓن   157ال٣اه
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ٓلى َظا اإلاىهب، بال في بَاع اإلاؿاٖضة.  ٓٙ، خُض ال ٌؿمذ لل٣هغ ؤن ًخ ّـ البل

ْجىُٟظَا. ْزانت مجها ما ًخٗل٤ بمًامحن" ؤػاًً" ْؾبل جُب٣ُِا  ٓاٖض "ؤػعٝ"  ّـ الٗلم ب٣

ت  ـ الؿالمت مً الٗاَاث الجؿضًت زهٓنا مً ه٣و في ٫ٓ صْن جم٨ىّ مً ؾٖغ ٓاؽ، ْفي ٧ل ما مً قإهّ ان ًد الخ

ْالجغي. ْاإلاصخي  ّالجهٓى 

ْ حؿامذ. ّـ الخؼم في ب٢امت ؤػاًً صْن جمُحز ؤ

ْ حؿامذ. ٫ٓ صْن جمُحز ؤ ّـ ؤلاؾخ٣امت التي جد

ّ 1ـ الخٟٙغ ال٩امل لِظٍ اإلاِمت.

ٍ ج٣لــــض مىهــــب ؤمكاعيــــٓ، ٞل٩ــــي جخ٣ــــٔٓ ب ٕٓ مــــً الكــــضة فــــي قــــْغ ْػ فــــي بطا ٧ــــان َىــــا٥ هــــ اإلا٣ابــــل مِامــــّ، بلــــى صعظــــت ؤهــــّ ًخجــــا

ٓ اإلاامً ٖلى خماًت ؤمال٥ الىاؽ ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة. ٢ْخىا الغاًَ ِٞ ٓلت للمدل٠ في  ّازخهاناجّ جل٪ اإلاس

  زالشا: أمؿاع جاوحا قُش ألاؾغة

٣ِْٞاء ال٣بُلت الظي ٩ًل٠ مً َٝغ مجلـ بهٟالؽ ال٣بُلت باإلقغاٝ ٖ ْظا ؤخض ٖلماء  لى اإلاٗامالث ٌٗخبر ؤمٛاع هخا

اط...، ْفي خالت اإلاىاػاٖاث ًخم الٟهل ٞحها ًٖ  ت مشل ؤلاعر الْؼ ْ ؤؾٍغ ت  ْهؼاٖاث ٣ٖاٍع ٓص  ٓا٫ الصخهُت مً ٣ٖ اإلاضهُت ْألاخ

ٓع  ٓاَما جد٨ُما لظٔ الكُش بدُض ٨ًخب التراضخي بدً ٘ صٖ ٤ الخد٨ُم الظي ًخجؿض في اجٟا١ الخهمحن ٖلى ٞع ٍَغ

ْاخض مجهم م ْ ًسخاع ٧ل  ْطل٪ بهٟالؽ،ؤ ْبن لم ًغضخي بالخ٨م الهاصع، لّ الخ٤ في اؾخئىاٝ لضٔ قُش ؤزغ  د٨ما مؿخ٣ال، 

ٍْم٨ً ؤًًا اؾخئىاٝ الخ٨م لضٔ )مٟتي (  ْع الخ٨م  ش نض ْ ؾىت، ٖلى زالٝ في طل٪، ببخضاء مً جاٍع في ْٝغ ؾخت ؤقِغ ؤ

٣ٍْغؤ خ٨مّ الجهاجي في ظم٘ ٖام. َْظا ألازحر ًسخاٍع بهٟالؽ ال٣بُلت    2ؤلى٣ٌ 

 لكهغة الشالشت : ألاغغاف اإلادلُت ئَاع لخىظُم اإلاإؾؿاث الخًامىُت باإلاجخمؼ الؿىس يا 

ٓن،  ال بض ؤن ٩ً عة مً َبُٗت ٖال٢ت ؤلاهخاط الؿاثضة،  ٢ُٓت ألي مجخم٘ هاجج بالًْغ ٓوي ٦بيُت ٞ بن الخىُٓم ال٣اه

ْالش٣ا ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت  ْاضخت للخُاة الاظخماُٖت  ٓعة  ٓا٫ ن غاٝ اإلادلُت في ظمُ٘ ألاخ ْبظل٪ ٞةن ألٖا ُٞت الؿاثضة. 

ْْي٘ الٗال٢اث بحن  ٍٓاث  ٫ٓ للمك٨الث التي جدضر بال٣بُلت في ٖضة مؿخ ٖٓت إلًجاص خل ُٗت اإلآي بؿٓؽ هي آلالُت الدكَغ

ْالخىمُت َما ْاَغجان اظخماُٖخان باإلاجخم٘   ) ٘ )الٗٝغ ْبظل٪ ٞةن ٧ل مً الدكَغ ْالجماٖاث في مؿاع صخُذ،  ألاٞغاص 

ُض صٖاثم الاؾخ٣غاع ْالاػصَاع ؤما ُٚاب الٗٝغ ال٣بل ٘ ِٞما مٗا ٌؿاَمان في جَٓ ْحكَغ ْن جىمُت  ٓص إلاجخم٘ ص ْظ ي، ٞال 

ٓن الٛاب الظي ًمىذ لل٣ٓي ٖلى خؿاب ال٠ًُٗ، ؤما ُٚاب  ْالٟٓضخى ْؾُاصة ٢اه ٘( ُٞاصي بلى الهغإ الاظخماعي  )الدكَغ

ْاإلاكا٧ل ْالجِل  ٓسخي لّ بهخاط ٖغفي  الخىمُت ٞال ًيخج ٖىّ ؾٔٓ الخسل٠  ْبظل٪ ٞةن اإلاجخم٘ الؿ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت، 

ٓ آلان ًُغح بق٩الُت اإلاداٞٓت  َْ ْز٣اُٞا  ْاظخماُٖا ْؾُاؾُا  ب في جىمُت اإلاجخم٘ اإلادلي ا٢خهاصًا  ٢ْذ ٢ٍغ مخمحز ؾاَم بلى 

ٗ ٓمت الدكَغ ْبالخهٓم صازل اإلاىٓ ْبظل٪ ؾىدا٫ْ ٖلُّ ْخماًخّ م٘ بصماظّ في ٖملُت الخىمُت اإلادلُت  ىُت،  ُت الَٓ

ْاإلااؾؿاث الخ٣لُضًت.  ْعَا في جىُٓم اإلاجخمٗاث  ْص غاٝ اإلادلُت  ّالخُغ١ بةًجاػ بلى ؤَم ممحزاث ألٖا

 : الهىاهين الػغقُت "ئػعقان"         1

ٓبت في ال ٓزاث٤ اإلا٨خ ٓسخي هٓغا لىضعة ال ش بضاًت الٗٝغ في اإلاجخم٘ الؿ ٟترة مً الهٗب بم٩ان الخإ٦ض ٖلمُا مً جاٍع

ٓاب، بن الٗٝغ ؾاب٤ للٟترة ؤلاؾالمُت بد٨م اعجباَّ بالىٓام  ٫ٓ، صْن ؤن هجاهب اله ال٣ضًمت، بُض ؤن طل٪ ال ًمى٘ مً ال٣

ْآلُاث إلاٗالجت اإلاكا٧ل  ْاث  ٓ ًغظ٘ بلى ماؾؿت ال٣بُلت، ٞاإلاكٕغ في اإلاجخم٘ ال٣بلي حهخضي بلى ؤص ال٣بلي الؿاثض في ؾٓؽ، ِٞ

ْالجماٖاث.الُاعثت ٖلى اإلاجخم٘ ْيبِ  ّ 3الٗال٢اث بحن ألاٞغاص 

                                                           
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م  1 ٓن   156ال٣اه
ا٫ ـ الغباٍ ـ الُبٗت ألاْلى ؤخمض ؤعخمٓف ـ  2 ًٛ  :  الجؼء ألا٫ْ ـ مُاب٘ ؤمبًر ُٛت بػعٞان بًماَػ ُت ألاماَػ ٓاهحن الٗٞغ  76 ـ م   2001ال٣
ْلى  3 ش ؤ٢ضم ٢بُلت في اإلاٛغب ـ صاع ؤبي ع٢غا١ لليكغ ـ الُبٗت ألا  68ـ م  2005مدمض خىضاًً ـ مؿاَمت في ٦خابت جاٍع
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ْال٣هض مجها  ٝغ اإلادلُت ج٨خب ٖلى ق٩ل ٣ٞغاث بلٛت مبؿُت ؤ٢غب بلى الٗامُت،  ٣ٞض ْن٠ ؤخض الباخشحن ؤن ألٖا

٤ بظخماعي مشل:  ْال٣باثل ؤْ مٞغ ْاًغ  ْا ْال٣ًاثُت ْألامىُت بحن ؤٞغاص الض جىُٓم مسخل٠ الٗال٢اث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت 

ٓاقي الُغ١ اإلاؿ ن الؿ٣ي بالؿ ْ قْا ْ الخهً )ؤ٧اصًغ ( ؤ ْ اإلاسجض ؤ ْ اإلاضعؾت الٗلمُت ؤ ْ الٛابت ؤ ْ اإلآؾم ؤ ْ الؿ١ٓ ؤ ٦ٓت ؤ ل

ْبلى ال٣بُلت .... ً مً  ْ اإلاؿاٍٞغ ٓاثُت ؤ ٓاخً الِ ْالُ ْ الغعي  1ّ)جاع٧ا( ؤ

ٓع َظا اإلاجخم٘ ٓهُت إلاؿخٔٓ جُ ٓ بهخاط اظخماعي، ٌٗبر ًٖ ز٣اٞت ٢اه ا ْمً َىا ٞةن الٗٝغ َ ، بن ال٣بُلت باٖخباَع

ٍْخم  عي ٌؿمى "بهٟالؽ"  ٓن "بػعٝ" الٗٝغ مً زال٫ مجلـ حكَغ ْخضة بظخماُٖت /ؾُاؾُت /ز٣اُٞت هي التي حكٕغ ال٣اه

ٓاح"  ٓهُت حؿمى "ألال ْهاث ٢اه ، لظل٪ ٞلّ نبٛت ج٣ضٌؿُت ٢لما هجض مً ًخجغؤ ٖلى مٗاعيخّ صازل ال٣بُلت، 2ججمُّٗ في مض

ٓن ٖلُّ ؤن ًخد ٓطخُض ؾ٩ُ ْحؿِغ ماؾؿت  3مل نٟت اإلاىب ْا٢خىإ  مً ال٣بُلت، لظل٪ هجض ؤن ال٩ل ًسً٘ لّ ًٖ ٢ىاٖت 

ٓع ٣ِٞاء ال٣بُلت الظًً  ِا ْ بدً ٓن الظي جخم نُاٚخّ بٗىاًت مً َٞغ "بهٟالؽ" اإلاىدضعة مً ال٣بُلت ٖلى جىُٟظ ال٣اه

حي الٗا خا ْق٨ال م٘ الاججاٍ الْغ ٓن الهُاٚت ميسجمت ْع ن ٖلى ؤن ج٩ ٓسخيٌؿِْغ ْبظل٪ ٣ًهض بإػعٝ 4م للمجخم٘ الؿ  ،

٣ٍْا٫  َْٗجي في الؿُا١ ألا٫ْ ؤًًا الخ٤ جاٚامذ،  ض ،ءاٚاعؽ  ٤: ءابٍغ ٍٓا الٍُغ َْٗجي لٛ عي،  ٓن بمٗىاٍ الدكَغ ْ ال٣اه الٗٝغ ؤ

ٓص ْؤلالت ٍُْل٤ ٖلى ال٣ٗ ٤ اإلاؿخ٣ُم،  ؟ ٦ما ٌٗجي ؤػعٝ في اللٛت الٗغبُت الٍُغ ؟ ؤْ ما ًدُجي الكٕغ ْػٝع زاماث في ماًدُجي ء

ُٛت. 5ّالاماَػ

ٕٓ مً البكغ،  ْلِا ٦ٗاصة اجٟا٢ُت بحن ظم ٓهُت لِا بلؼامُت زانت بٗض جضا ٓن الٓيعي الخالي ٌك٩ل ٢اٖضة ٢اه ْالٗٝغ في ال٣اه

لت ...بلخ.  ْ ٖٝغ ٦ْؼ ْ ٖٝغ ؤًذ ُٖا ؤ ٣ٍّْا٫ مشال ٖٝغ "جُم٨ؿحن ؤ

غا ٫ٓ ب٣ضم َظٍ ألٖا ُٖت ال٣ ذي ٌُُٗىا مكْغ ُٛت ال٣ضًمت، مما ْعٚم ؤن اإلاى٤ُ الخاٍع ْلغبما ٖملذ بها اإلامالُ٪ الاماَػ  ٝ

ٓع ٖلُّ لخض ألان ًغظ٘  ٓح زم الٗش ت اعجباَِم باإلاكغ١، ٞان ؤ٢ضم ل ًا٦ض ٢ضم اؾخ٣غاع الؿ٩ان في َظٍ اإلاى٣ُت، ْي٠ٗ هٍٓغ

ُٛت زم ؤنبدذ م٘ بضاًت اهدكاع ؤلاؾاّل1498بلى ٓبت باألماَػ ٍٓت ؤْ م٨خ ال ق٪ ؤجها ٧اهذ في الؿاب٤ قٟ م ج٨خب بالٗغبُت، . 

ْمؼط بإلٟاى قلخُت" ٓ مً لخً  ٓ مً مهُلخاث اللٛت اإلادلُت ْ" ال جسل ٓع 6ْمما ًا٦ض طل٪ ؤن ههٓنِا ال جسل ْبن الٗش  ،

ذ الخٓؾ٘  ٓاح بهما ٖٞغ ٍْض٫ "ٖلى ؤن َظٍ ألال ْل٨ً ٌٗجي  ٓصَا مً ٢بل  ْظ غاٝ في َظٍ الٟترة ال ٌٗجي ٖضم  ٖلى َظٍ ألٖا

ْص ٞٗل ْؤلاهدكاع بحن ال٣باثل ف ٓاح "بػعٞان" في ؾٓؽ ٢ض ؤزاع عص ٓص َظٍ ألال ْظ ٓن بلى ؤن  ي َظا الٗهغ" ٣ٞض ؤقاع اإلااعز

ْزاث٣ُت جىبئ  ٓاَض  ٓاح" الظي ال ٚجى للماعر ٖجها ألجها "ق ْزلٟذ لىا ما ًم٨ً حؿمُخّ "بإصب ألال ْال٣ِٟاء  مخباًىت بحن الٗلماء 

ّمؿخمغة. ْماػالذ جإزحراتها 7ًٖ ْيُٗت مجخمُٗت ٢اثمت ال٨ُان"

ْؤًً حؿخمض نبٛتها ؤلالؼامُت؟ ٘ الٗغفي "بػعٞان"؟  ٠ُ٨ٞ ٧ان ًخم نُاٚت الدكَغ

 : ألالىاح مضوهت ناهىهُت لخىظُم اإلاجخمؼ الؿىس ي 2

ٓم  ُٗت مً ٖم ٓهُت مؿخمضة مً ؤٖغاٝ مدلُت "بػعٞان " جًِٗا ؾلُت حكَغ ْهت ٢اه ٓاح" ٖلى مض جدُل ٧لمت "ؤل

ٓح جدض بقغاٝ "بهٟالؽ"مباقغة في اظخمإ ٖام 8َْم ظماٖت "بهٟالؽ"،ال٣بُلت ممً جغياَم جل٪ ال٣بُلت،  غ الل ٣ٍْ٘ جدٍغ

                                                           
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م ـ ـ ٖبض الغػا1١ ٓن  ٠٢ٓ ٣ِٞاء ؾٓؽ مً هٓام بهٟالؽ ـ  ال٣اه  67 َغماؽ ـ م
ُٛت :  مغظ٘ ؾاب٤ ـ م ـ 2 ٓعاث  اإلاِٗض اإلال٩ي للش٣اٞت الاماَػ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ ميك ٓن   ال٣اه
3 ّْ ب  ْالخٍٛغ ٍٓا الىٟي ْؤلابٗاص  ٣ٍْهض بّ لٛ ا٥"  ُٛت "ؤْػ ٓبت الىٟي ، ٦ما ًترجب ٖلُّ مً ًهُلر ٖلى الىٟي باألماَػ ٓلٓظُا :  ٣ٖ ٣ٍهض بّ ؾٓؾُ

ٖٓت ما ، طل٪ بٗض خه٫ٓ الُغص مً ال٣بُلت التي ًيخمي بلحها .  ْ مجم  َٝغ اإلاىٟي الٗمل ٖلى َلب الخماًت مً ٞغص ؤ
ش ؤ٢ضم ٢بُلت في اإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م  4  68مدمض خىضاًً ـ بًالن :  مؿاَمت في ٦خابت جاٍع
ُٛت ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م ؤخمض ؤعخ 5 ُت ألاماَػ ٓاهحن الٗٞغ  82مٓف ـ ال٣
ش ؤ٢ضم ٢بُلت في اإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤  6   69. 68مدمض خىضاًً ـ بًالن :  مؿاَمت في ٦خابت جاٍع
ش ؤ٢ضم ٢بُلت في اإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م  7  70مدمض خىضاًً ـ بًالن :  مؿاَمت في ٦خابت جاٍع
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب  مغظ٘ ؾاب٤ ـ م ؤٞا  ٖمغ ـ يبِ اإلاعجمُت ألّا 8 ٓن  ٓن ـ  ال٣اه ْال٣اه ُٛت في مجا٫ الٗٝغ    132ماَػ
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ْ بياٞت  ْ حٗضًلّ ؤ ْ ججضًضٍ ؤ ٓن ؤ ٓن الٛاًت مىّ ْي٘ ال٣اه ْج٩ ٧ٓاع"  ْ في اإلآؾم "ؤإلا ًى٣ٗض بما في مضعؾت ال٣بُلت"إلاضعؾذ"، ؤ

ْطل٪ بٗض ٖغيِا ٖلى ٓع اإلاجخم٘،  ْجُ عة  ٫ٓ ؤزٔغ لّ اؾخضٖتها الًْغ ْاإلاهاص٢ت ٖلحها ،  ٞه الجم٘ الٗام ْالاجٟا١ ٖلحها 

ْلُدغع ما  ٓجها بالٗلماء )عظا٫ الضًً(  ً مً ؤُٖان ال٣بُلت "بهٟالؽ"لُٗغى ٖلى َُئت ٌؿم ٓح لظ٦غ ؤؾماء الخايٍغ ٍْضًل الل

ْؤ ْطل٪ بإؾلٓب ؾِل ؤلاصعا٥، خؿب لٛتهم  ْ ٣ُّٞ اإلاضعؾت "إلاضعؾذ"،  م، زم الاجٟا١ ٖلُّ مً َٝغ بمام اإلاسجض ؤ ٩ٞاَع

ٓهُت. ْبخٗابحر ٢اه ُٛت،  ٓح ؤماَػ ٓصٍ ٖلى 1ٍْالخٔ ؤن الٗضًض مً ٧لماث الل ٓهُت بال بٗض بٖالن بى ٓجّ ال٣اه ٓح ٢ ال ٨ًدؿب الل

ٓن طل٪ بما  ٩ٍْ ْالهبُان،  ْاليؿاء  الن اإلام٨ىت: ٣ًغؤ ٖلى ٧ل ألاٞغاص في ظم٘ ٖام ًدًٍغ الغظا٫  ٓم بجمُ٘ ْؾاثل ؤلٖا الٗم

ٓح اإلاؿاظض ؤْ ف ٓا١.ٖلى ؾُ ْؤؾماء  2ي ألاؾ ُٗت  ٓح في الٛالب الضًباظت، زم ؤؾماء "بهٟالؽ" الُِئت الدكَغ ٍْخًمً الل

ٓباتها زم الخاجمت. ٣ْٖ ٖٓاث  ٓن باؾمِا، زم اإلآي ٍْغ التي ًخ٩لم ْا اصة ؤْ الى٣هان في  3ال٣باثل ؤْ الض ْمىٗا ل٩ل حُٛحر بالٍؼ

ٓن ٖىض ؤمحن الخهً" ٓح في م٩ان مه عي ًٓي٘ الل ٓاب الىو الدكَغ ْج٨خب مىّ وسخ بٗضص ه ْ ٖىض بمام اإلاسجض،  ؤ٧اصًغ " ؤ

ْاخض مجهم. ٓن ٖىض ٧ل  ّ 4ال٣بُلت في مجلـ "بهٟالؽ" لخ٩

٣ـــّ للخىُٟـــظ ال بـــض مـــً بظـــغاءاث قـــ٩لُت مغجبُـــت ؤؾاؾـــا فـــي  ْختـــى ٌٗـــٝغ ٍَغ  ، ـــٍغ ْجدٍغ ٓح  ْبٗـــض ْيـــ٘ اللـــ ْمـــً زـــال٫ مـــا ؾـــب٤، 

ْ "بػعٞــــان" الٗــــّغ ٓن ؤ ٓ الٗىهــــغ الشــــاوي بٗــــض قــــ٩لِا بالٗــــض٫ ْؤلاههــــاٝ. ٞال٣ــــاه َْــــ  ، ٝ، ال ًــــضزل خحــــز الخُبُــــ٤ بال بٗــــض بقــــِاٍع

ْْؾـــُلت اليكـــغ  ْ ال٣بُلـــت اإلاٗىُـــت،  ٕٓ ال٣باثـــل ؤ اهّ ٖلـــى مجـــ اإلاهـــاص٢ت ٖلُـــّ الـــظًً ًًـــُٟان ٖلـــى الـــىو نـــبٛت ؤلالؼامُـــت ْؾـــٍغ

ـضة الغؾـمُت (، ٧ٓؾـُلت مـً ْؾـا ثل ؤلاقـِاع، خُـض ًهـل بلـى ْالخبلُٜ قبحهت بلى خض ما بل جخُـاب٤ مـ٘ مـا ٌؿـمى خالُـا ب)الجٍغ

ْجٟؿــــحٍر لِــــا باللٛــــت  ٢ْغاءجــــّ ٖلــــى الجماٖــــت،  ٓا١  ٓاءٍ بٗــــض حٗل٣ُــــّ فــــي ألاؾــــ ْٓا جدــــذ لــــ ظمُــــ٘ ألاشــــخام ْألاؾــــغ الــــظًً اهًــــ

ٓاؾُت البراح.     ْ ؤلاقِاع لّ ب ُٛت،  ّألاماَػ

ٓاح ًغجبِ بالبِئت التي ؤهخجخّ لُٗالج مكا٧ل طل٪ الٓؾِ اإلادلي ا٢خهّ  ٓن ألال ْاظخماُٖا ٦ما ؤن مًم اصًا 

ْجضبحر الكإن الٗام اإلادلي: مما حهم الٟهل  ْالضًيُت  ت  ْالخجاٍع ٍْخالءم م٘ اإلاغا٤ٞ التي ًىٓمِا في اإلاجاالث الٟالخُت  ْؾُاؾُا 

ْاإلاضاعؽ  اًا  ْالْؼ ْجىُٓم اإلاؿاظض  ْؤمً َغ٢اتها،  ٓا١  ْخماًت ألاؾ ْالغعي،  ذ  ْمٗانغ الٍؼ ْاإلاُاخً  ٓاقي  ٓع الؿ في ؤم

ٓص ألايغخت ْيبِ  ْخٌٟ الخ١ٓ٣، ْيبِ البى ٓا٫،  ٌٍٓ ًٖ ألايغاع الالخ٣ت باألشخام ْألام ْالخٗ الالتزاماث الٗامت 

َْؿمى  ْاخضة  ٓهُت جٓي٘ بما ل٣بُلت  ْ الىهٓم ال٣اه ٓاح ؤ ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألال ْاإلاسالٟاث... . ْالجىذ  اإلاخٗل٣ت بالجىاًاث 

ًٍّْٗ مجلـ م ٓن ؤي الخل٠  ٓح ؤم٣ ٓح ال٣بُلت، ؤْ ل َْكبّ خالُا ب"البرإلاان بل ٓن مً ممشلحن ًٖ ٧ل ٢بُلت ،  ٩

ْاخضا: 5الٟضعالي". ٣ا  ٓاح صازلُت تهم جىُٓم مٞغ ٓاح مدلُت زانت جى٣ؿم بلى ؤل ٦ّما ؤن َىا٥ ؤل

ٓاؾــم ظجــي الشمــاع  ْجىٓــُم م ٓاح خغاؾــت البؿــاجحن  ْؤلــ ٓص  ٓح زــام بخــي الحهــ ْلــ ْالخــضاصة )ؤهــٓى(  ٓاقي "جاع٧ــا".  ْالؿــ مشــل اإلاــؼإع 

ْاإلاـضاعؽ "ؤمكاّع اًـا  ْالْؼ ٓاح اإلاؿـاظض  ْ ؤلـ ْؤمـً َغ٢ِـا  ٓاؾـم  ْاإلا ٓا١  ٓاح ألاؾـ ْ ؤلـ ْمان" ٓاح اإلاُاخً اإلااثُت "بػع٧ان  ْ ؤل يٓ" 

ّْألايغخت .

ٖٓت مً الالتزاماث جسضم الهالر الٗام، ٦خىُٓم  ٓاخض مجم ٓح ال ٓاح صازلُت جىٓم ٖضة مغا٤ٞ: ٦إن ٌكمل الل زم ؤل

ش ظجي ال ٓاٍع ْجدضًض ج ْعاث الؿ٣ي،  ْة ص ْٚحر طل٪، ٖال ٓن الاصزاع "ب٨ًضاع"  ْخه شماع باإلياٞت بلى خغاؾت خغمت البؿاجحن 

6ّٖلى جدضًض مبلٜ الٛغاماث في خالت زبٓث مسالٟت مُٗىت.

                                                           
ا٫ ـ الغباٍ ـ الُبٗت ألاْلى  1 ُٛت ـ مُبٗت ؤمبًر ُت ألاماَػ ٓاهحن الٗٞغ  73ـ م  2001ؤخمض ؤعخمٓف ـ ال٣
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م 2 ٓن   133ؤٞا ٖمغ ـ  ال٣اه
ٓاه 3 ُٛت ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م ؤخمض ؤعخمٓف ـ ال٣ ُت ألاماَػ  73حن الٗٞغ
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م  4 ٓن   68َغماؽ ٖبض الغػا١ ـ ال٣اه
ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ  م 5 ٓن   132ـ ال٣اه
ُٛت ـ  6 ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي للمِض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ ٓان  .MAWWW.IRCAMـ اإلا ُٛت ؤلاًجابُت ؤؾاؽ  م٣الت بٗى ٓهُت لالٖغاٝ ألاماَػ الخماًت ال٣اه

 الخىمُت اإلاؿخضًمت 

http://www.ircam.ma/
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ٓن".    ًٍٓ خل٠ "ؤم٣ ْ ؤ٦ثر لخ٩ ٓاح ٖامت: جىٓم الٗال٢ت مابحن ٢بُلخحن ؤ ّْفي ألازحر ؤل

تاإلاُلب الشاوي : الخًامً الاحخماعي صازل اإلاجخم   ؼ الؿىس ي: جدُى واؾخمغاٍع

ٓاء مجها ال٣اثمت ٖلى ال٣غابت  ْالخٗاْن ؾ ْالخأػع  ْؤق٩ا٫ الخًامً  ٓسخي بالٗضًض مً ؤهماٍ  ًخمحز اإلاجخم٘ الؿ

ْ ٖلى  ْالؿُاسخي ؤ ْ ٖلى جضبحر اإلاجا٫ الُبُعي ْالاظخماعي  ْ الاهخماء لئلَاع ال٣بلي ؤ ْالخدال٠  اط  ْ ٖلى ٖال٢اث الْؼ ٍٓت ؤ الضم

ْالخ ٤ُٞٓ الٗاصاث  ْل٣ض ؤخصخى ألاؾخاط ؤخمض الخ ٓجي ... ٍٓ ْ ٖلى اإلا٣ضؽ ْؤلاًضً ٓإ مً الخًامً في اإلاجخم٘ ٣1الُض ؤ ؾخت ؤه

ْهي:  ٓإ الخًامً اإلاُل٣ت للخىا٢ٌ الاظخماعي "  ا بمشابت "ؤه ّاإلاٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اٖخبَر

َْمُت ) "جا٦ما 1 ْ خماًت ألار مشال (ـ الخًامً ال٣غابي: هٓام ألاوؿاب، خ٣ُ٣ُت ٧اهذ ؤم  ّث" ا

ٓع الخ٩اٞل  2 ا مً ن ْٚحَر ْالهض٢اث  ْاإلاِاصاث  ّـ الخًامً الخ٩اٞلي: ٖال٢ت مبيُت ٖلى الِباث 

ٍٓؼي " 3 ٓعة "جُ ّـ الخًامً الا٢خهاصي: الخٗايضص ٖلى ن

ّـ الخًامً الجباجي: ج٣ضًم صبُدت / بؾخجهاى مغابِ "ؤ٦غام" 4

5 ّٓ ٓن/ حه ّصـ الخًامً ألؾباب صًيُت: مؿلم

ٓظُت: جًامً الؿ٩ان ألانالء )ألانلُحن( م٘ الؿ٩ان الُاعثحن "بمؼان" متى مـ ؤخض َاالء  6 ٓعٞل ـ الخًامً ألؾباب م

٢ْ٘ ٖلحهم يُم، ال لصخيء بال إل٢امخّ بحن ِْغاهحهم ْفي خماًتهم .  ْ ّبؿٓء ؤ

ٓاؾُتها ؤهماٍ الخد ٓص بها آلالُاث التي جدك٩ل ب ْالخًامً بحن مسخل٠ الدك٨ُالث ُْٞما ًخٗل٤ بألُاث الدك٨ُل ٞاإلا٣ه ال٠ 

غاث  ٢ْض جدبجى جبًر ْمى٣ُُت  ْا٢ُٗت  ٢ْض حؿدىض بلى ؤؾـ  ٍٓت،  ٓبت ؤْ قٟ ٓن م٨خ ٢ْض ج٩ ٤ْٞ ؤٖغاٝ  التي جخأػع ُٞما بُجها 

ْالضًيُت للمجخم٘  ْالش٣اُٞت  ْخماًت الٗال٢اث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  َْظٍ آلالُاث حؿتهضٝ الضٞإ  َْْمُت.  ٓعٍت  ؤؾُ

2ّي.اإلادل

ٓم باألؾاؽ ٖلى  سّ ِٞٓ مجخم٘ ٣ً ْالخًامىاث ٖبر جاٍع ٓسخي" في بَاع َظٍ الخدالٟاث  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخمشل "اإلاجخم٘ الؿ

ّٟ في جضبحر مجالّ الُبُعي  ْ الظي ًْٓ ُٛت اإلاخجضعة في ظِت ؾٓؽ ماؾت  ٍٓت ألاماَػ ْ الِ الٗمل الخًامجي اإلاترسخ في الش٣اٞت 

ٓم بجغص ألَم ْخماًت الٗال٢اث الاظخماُٖت ا ٓعة ؤ٦ثر ؾى٣ ْالضًيُت صازلّ.ْ لخ٣ٍغب اله ْالش٣اُٞت  لؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت 

ٓسخي.  ْؤق٩ا٫ الخًامً صازل اإلاجخم٘ الؿ ّمٓاَغ 

 الكهغة الاولى : مظاهغ الخًامً صازل اإلاجخمؼ الؿىس ي  

ْالتي جىٓمِ ُٛت  ا ماؾؿت "لجماٖذ" اقتهغث مى٣ُت ؾٓؽ مىض ال٣ضم باألهٓمت الاظخماُٖت الخ٣لُضًت الاماَػ

ٓابِ التي جغج٨ؼ ٖلى  ْالً ٓاهحن  ْهي هٓام ناعم مً ال٣ ٓم َظٍ اإلااؾؿت بؿً ؤٖغاٝ )اػعٞان(  ْج٣ ا مجلـ اهٟالؽ  ٍْضًَغ

ْالخاعجي  ْطل٪ لًبِ ْنُاهت ألامً الضازلي  ٓعة الاتهام  ًٍٓاث ماصًت جخٟاْث خؿب زُ هت ٖاصة بخٗ ٓبت اإلا٣ْغ مبضؤ ال٣ٗ

٢ْض ؾاَمذ َظٍ اإلا ٖٓت مً اإلاغا٤ٞ لل٣بُلت.  ْالخٗاٌل بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٞسل٣ذ لظل٪ مجم ح الخًامً  اؾؿت في بقاٖت ْع

ّمشل: 

ا  -ا٧اصًغ)البى٪/ اإلاسؼن( –1  ٓاص الاؾتهال٦ُت، حهضٝ بوكاَئ ْاإلا ْخٟٔ اإلاضزغاث  ْبًضإ  ماؾؿت مدهىت جسهو لخؼن 

ٕٓ مً الخًامً الجماعي بما في طل٪ ج٣ضًم ًض اإلاؿاٖضة للم ت بلى زل٤ ه ُاع. ل٩ل ؤؾغة ٚٞغ ن ألٚا ٤ مسْؼ دخاظحن ًٖ ٍَغ

ُت التي مً قإجها يمان الىٓام  ْع لجمُٗذ ٖلى ؤلاقغاٝ ٖلى خؿً ؾحر اإلاؿاَغ الٗٞغ ٓم ص ٣ٍْ زانت بمٟخاخِا في ؤ٧اصًغ، 

ح الخًامىُ ْصٍ بما في طل٪ حٗحن خاعؽ زام بّ.ٞماؾؿت "ا٧اطًغ" صلُل ٢ٓي ًٖ الْغ ت ْألامً صازل ؤ٧اصًغ ْفي هُا١ خض

                                                           
ٓلخان 1 ٤ُٞٓ ـ اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ :  )به   381ـ م ( مغظ٘ ؾاب٤  1912. 1850ؤخمض الخ
ٓن" )ب 2 ٤ُٞٓ :  "الؿ٩ان الُاعث ٓم : "بمؼان" ٖىض ألاؾخاص ؤخمض الخ ٓلخان مٌٗجي مِٟ ٓ هٟـ اإلاٗجى الظي ٣ًغن بّ الاؾخاط ٖلي نضقي 388ه َْ  )

ت ؤماَػ ٖٓت قٍٗغ ٓلً" ) ٖلي نضقي ؤػا٩ًٓـ مجم ٓاهّ الكٗغي "ثؼم ْن ،الٛغباء( في اإلاعجم الظي طًل بّ صً ٓاٞض ٓػان" ال ٓ ٧لمت :  "بم ُٛت ـ ؤػا٩ً

   104م  1995مُبٗت اإلاٗاٝع ـالغباٍ الُبٗت ألاْلى 
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ٕٓ مً ألامً الٛظاجي  ٓاعص ؤلاؾتراجُجُت لًمان ه ْاإلا  ٫ٓ ٓسخي، خُض ٌٗبر ًٖ بعاصة ظماُٖت لخماًت اإلاده لضٔ اإلاجخم٘ الؿ

ّاججاٍ اإلاساَغ اإلاؿخ٣بلُت. 

ْجىٓم مً َٝغ شخو ٌؿمى ؤهًاٝ ؤْ ؤمكاعيٓ ؤْ ؤمؼا٫  - 2 ْهي مغجبُت باليكاٍ الٟالحي  ٓاقي  ًٍٓ: بمٗجى الؿ جحر٧

ْالب  ٫ٓ ٓػَِٗا بىٓام ٦غإ للخ٣ ْج ْالججي ٦ما ٌكٝغ ٖلى ٖملُت ج٣ؿُم مُاٍ الؿ٣ي  ْالخغر  ٢ْاث الخهاص  ْجىُٓم ؤ ؿاجحن 

ٓم، هه٠  ٓم )عب٘ الُ ٓػَ٘ خؿب الُ ْ )الخباث ٠٦ الُض(، ٦ما ًخم الخ ْ حٛىُمذ )ال٣هبت( ؤ ٫ٓ ؤ ْاؾ٣ بضٌ٘ ًخمشل في جىاؾذ 

ٓم(...  ٓم، زالر ؤعبإ الُ ّالُ

٤ زام للخضا -3 ٓ مٞغ َْ ْمل٪ ٖام ٌٗحن ُّٞ خضاص ؤظحر جاصي لّ لجمُٗذ )الجماٖت( ؤظغة اهٓى:  صة صازل ال٣بُلت 

ْاث ٞالخُت: ؾ٨٪  ْ ه٣ضا م٣ابل زضماث مً نىاٖت ألص ٍٓت ُٖىا ؤ ؽ –ؾى ْاث ....-مٗا٫ّْ-ْٞا ا مً ألاص ْٚحَر 1ّمىاظل، 

ْاإلاُـ ْالتربُـت باإلاـضاعؽ الٗخ٣ُـت  ٓا١  ٓاؾـُت ؤٖغاِٞـا الخجـاعة باألؾــ ْمــان(، ٦مـا جـىٓم لجماٖـذ ب اخً اإلااثُـت )اػع٧ـان ا

ــــ٤  ْالخٗــــاٌل ٖــــً ٍَغ ْالدؿــــامذ  ْاإلاشــــابغة فــــي الٗمــــل  ْالخًــــامً  ح اإلابــــاصعة  ُٛــــت الخ٣لُضًــــت فــــي الؿــــ٩ان ْع ْجغبـــي الجماٖــــت الاماَػ

ٓاعزت مشل:  ّاهٓمت اظخماُٖت مخ

ٓعي ٌٗخمـــض مبـــضؤ الخٗـــاْن ٌؿـــع - 4 ْاظخمـــاعي، جُـــ ٫ٓ ا٢خهـــاصي  ْطا مـــضل ْهُـــا  ٍٓؼي: ٌٗخبـــر قـــ٨ال حٗا ى بلـــى زلـــ٤ ج٨خـــل ال٣ـــٔٓ جُـــ

ٖٓـــت مـــً  ٍْغ( ٢هـــض بهجـــاػ مجم ْا ٓايـــُ٘ )الـــض ْ مـــا بـــحن اإلا ؤلاهخاظُـــت مـــً بـــحن ألاؾـــغ الهـــٛحرة )ج٩ـــاث( ْألاؾـــغ ال٨بحـــرة )بٞاؾـــً(، ؤ

ْبي فـــــي اإلاجـــــا٫ الؼعاعـــــي بالخهـــــٓم، الهجـــــاػ بٗـــــٌ ألاقـــــٛا٫ الٟالخُـــــت مشـــــل  مـــــا٫ الجماُٖـــــت لهـــــالر ٧ـــــل ؤؾـــــغة بكـــــ٩ل جىـــــا ألٖا

ْ الخهاص ٓم  الخغر)جحرػا(  ْاع بخسهـُو ًـ ْبىاء اإلاىاػ٫، )خُض ٌؿاَم ٧ل ٞغص بـالٜ صازـل الـض ْظجي الشماع  اجً(  ْالضعاؽ )بْع

ْالخٗـــــاْن ٖلـــــى بؾخهـــــالح ألاعاضـــــخي  ْخـــــا٫  ٓاقي مـــــً ألا ْجىُٓـــــ٠ مجـــــاعي الؿـــــ ٓمحن ٦مؿـــــاٖضة لبىـــــاء مجـــــز٫ ؤخـــــض الؿـــــا٦ىت(،  ْ ًـــــ ؤ

ْبنـــالح اإلااؾؿـــاث الاظخماُٖـــت لل٣بُلـــت اإلاســـجض، اإلاـــ ْبىـــاء  مـــا٫، صْن الؼعاُٖـــت،  ـــا مـــً ألٖا ْٚحَر ضاعؽ الٗلمُـــت... ْقـــ٤ الُـــغ١ 

 ْ ْبـــضْن محـــز ؤ ْ ال٣بُلـــت  ْاع ؤ ْهُـــت بمكـــاع٦ت ٧ـــل ؤٞـــغاص الـــض مـــا٫ الخٗا ْجـــخم َـــظٍ ألٖا ٓع،  الاخخُـــاط بلـــى اؾـــخٗما٫ اإلاـــا٫ م٣ابـــل ألاظـــ

ْمٗض مؿب٣ا. ٤ْٞ بغهامج مىٓم  ّ 2جًُٟل 

ٓع لجمُٗذ، لِـ  5 ْاع(: في مىٓ ْل٨ىّ ماؾؿت ـ جمؼ٦ُظا اإلآي٘ )مسجض الض اإلاسجض م٩اها للٗباصة لّ ٢ضؾِخّ ٞدؿب، 

ْ خٟٔ ال٣غآن، لُيخ٣ل بٗضَا بلى اإلاضعؾت  ْال٨خابت  ْاع مباصت ال٣غاءة  ْالخٗلُم ًخٗلم ٞحها ؤَٟا٫ الض ْاظخماُٖت للتربُت  ٍٓت  جغب

ْحهم جضزل لجمُٗذ في َظا الًٟاء: حُٗحن الُالب ؤي )ال٣ُّٟ( جدضًض مبلٜ  الٗلمُت لل٣بُلت لُخم حٗلُمّ الٗالي اإلاٗم٤، 

ٓبت( بحن  ال( )الى ْاع )جا ٓػَ٘ ألاص ٝ،٦ما ًخم ج ْظمّٗ مً َٝغ ؾا٦ىت اإلآي٘ ْنُاهت اإلاسجض، ْؤلاقغاٝ ٖلى اإلاْٗغ الكٍغ 

ْعَا  ْاع ختى ًخم اؾدُٟاء ٧ل ؤؾغة )ج٩اث( ص ٓمُا خؿب ألاص ْاع في بٖضاص الُٗام ل٣ُّٟ اإلاسجض ً ٧ل ؤؾغ )ج٩اجحن اإلآي٘( الض

ْخهاصَا مً ٍْخم ال ْاع ًخمشل في ألاعاضخي التي جم خغثها  ٠٢ْ صازل الض ٓٞغ ٖلى  ْع مً ظضًض, ٦ما ؤن اإلاسجض ًخ بضء في الض

ْْي٘ خىاء بها مً َٝغ  3َٝغ الؿا٦ىت  ْ الٖا ٓ الكإن باليؿبت ألشجاع اإلاسجض  ٓلِا صازل مسؼن اإلاسجض َظا ٦ما َ مده

اّل هت ل٣ُّٟ اإلاسجض َْ جها ٦مْا ْجسٍؼ ْظىحها  ّبّ. الؿا٦ىت 

ْهي ماؾؿت ٖلمُت جابٗت لل٣بُلت ًخم جلبُت خاظُاتها مً َٝغ ؾا٦ىت ال٣بُلت، خُض جسهو  6 ـ اإلاضعؾت الٗلمُت الٗخ٣ُت: 

٫ٓ في مسؼن اإلاضعؾت )لِغي إلاضعؾذ(،  ْزلض للمضعؾت الٗخ٣ُت،جٓي٘ ٦مده ٧ل ؤؾغة )ج٩اث( مً الٗكاع زلشحن لل٣ٟغاء 

ٍٓت ال جخجا ٠٢ْ )ؤ٦ظا٫( زام بها ٖلى  50ْػ باإلياٞت بلى مؿاَمت مالُت ؾى ٓٞغ ٖلى  م ل٩ل ؤؾغة، ٦ما ؤن اإلاضعؾت جخ صَع

                                                           
ان  ـ ا 1 ٓهُت ـ خؿً مْغ ٓم ال٣اه ٓم الؿُاؾُت  ـ ٧لُت الٗل ْالٗل ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ إلاجخم٘ اإلاضوي 

 166ـ م   2018/2019ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي 
خت لىُل قِاص 2 ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٓهُت خؿً مْغ ٓم ال٣اه ٓم الؿُاؾُت  ـ ٧لُت الٗل ْالٗل ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه ة الض٦خ

 167ـ م   2018/2019ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي 
 167هٟـ اإلاهضع م  3
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ا جسهو مضازلُّ لهالر اإلاضعؾت. ْٚحَر ْؤشجاع  ْالضي ٌكمل ؤعاضخي ػعاُٖت  ّمؿخٔٓ ال٣بُلت 

ٓمُ - 7 ْال٣بُلت بالخىاْب ً ْبي الغعي خُض ًخم ععي ؤٚىام اإلآي٘ ؤ ْوي ؤلخىا ْجسو َظا الٗمل الخٗا ْ جِؿا:  ال ؤ ا ٖلى مضاع جا

ْاع (، بٗض ْي٘ ٖٝغ مً َٝغ  ٓاهحن" اإلآي٘ )الض ٓاؾُت الخىاْب ٖلى اإلاغعى بدؿب ٖضص "ج٩اجحن ؤي ٧ ٍْخم ب الؿىت. 

ٖٓا  َْٗخبر الغعي ه ٍْىٓمِا جدض بقغاٝ لجمُٗذ،  اة  ْالٖغ ٓص ٖلُّ، ٌؿاٖض ٖلى خل مكا٧ل الغعي  ْ مكِ لجمُٗذ مضْن ؤ

ّت الخ٣لُضًت.مً ج٣ؿُم الٗمل في َظٍ اإلاجخمٗاث ال٣بلُ

ٍْدًٍغ  –8ّ ْالظي ًسخاع لِا م٩ان،  ْ ال٣بُلت  ْاع ؤ ْلُمت ًخم جىُٓمِا مً َٝغ ؾا٦ىت الض ٓ خٟل ٖلى ق٩ل  َْ  :ٝ اإلاْٗغ

ٍْخم هدغ ؤخض الضباثذ باظخمإ ٧ل  ْلُاء،  ْ ؤخض ألا ْ اإلاضعؾت ؤ ٍْسخاع لّ م٩ان ٖام مشل اإلاسجض في الٛالب ؤ ٧اٞت الؿا٦ىت 

ٍْسخخم الخٟل با ّلضٖاء الهالر ل٩اٞت الؿا٦ىت. الؿا٦ىت 

ْحٗجي الهُٟدت  - 9 ٍٓحن  ٧ْلمت جاؾال ججم٘ ٖلى حؿل ْاب  ْبي لضعؽ اإلادانُل بالض ْ جاؾال: ًخٗاْن ألاٞغاص بك٩ل جىا اجً ؤ بْع

ْاب. ٓاٞغ الض ّالتي حؿمغ بها خ

ا ٖلى الضًجي ْؤلا٢خهاصي.10 ٓاؾم(: بعج٩اَػ ٧ٓاعن )اإلا ّـ بهم

ْا٢خهـاصًا، خُـض جـغجبِ حٗٝغ ظِت ؾـٓؽ ماؾـت مىـض ال٣ـضًم ٖـ ُٛـت، ج٨دسـخي َابٗـا صًيُـا  ٧ٓـاعن( باألماَػ ٓاؾـم )بهم ضصا مـً اإلا

ْالجمُٗاث اإلادلُت هي التي حكٝغ  َْكٝغ ٖلى جىُٓمِا بهٟالؽ ال٣بُلت في الؿاب٤ ؤما آلان ٞإُٖان ال٣باثل  ْلُاء،  بإيغخت ألا

ٓاء ا ٍٓا اللخ٣ــاء ٧ــل ؤبىـــاء ال٣بُلــت ؾــ ٖٓـــضا ؾــى ْحٗخبــر م ِــا،  ْزـــاعط، ٖلــى جىُٓم ً ؤ ً صازــل الــَٓ ْ اإلاِــاظٍغ ٓاظــضًً باإلاى٣ُـــت ؤ إلاخ

َْٗخبــر َــظا الل٣ــاء الؿــىٓي بمشابــت بظخمــإ ل٩ــل ؾــا٦ىت ال٣بُلــت  ٞٛالبــا مــا ًهــاصٝ جسلُــضَا الؿــىٓي ٞتــراث الُٗــل الهــُُٟت، 

ّْ ْخاظُاث اإلاضاعؽ الٗخ٣ُت ... ْال٨ِغباء  ْاإلااء  ٫ٓ لِا بك٩ل لخضاعؽ اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها اإلاى٣ُت ٦مك٩ل الُغ١  ب٢تراح خل

ٓعة  1جًــامجي اظـــا ب٢خهـــاصًا 2ٖبـــر مؿـــاَمت ٧ــل الؿـــا٦ىت اإلاِؿـــ ٓاؾـــم ْع ْحٗـــٝغ ٦ـــظل٪ َــظٍ اإلا  ،٘ ٍٓـــل بٗـــٌ َـــظٍ اإلاكــاَع فــي جم

ْ اإلاضعؾت الٗخ٣ُت التي  ٍْت ؤ ٓاػي َظا اليكاٍ الا٢خهاصي وكاٍ صًجي صازل الؼا ٍْ مِما حٗغى ُّٞ مسخل٠ اإلاىخجاث اإلادلُت 

ذ ال ٓاظض بها يٍغ ّٓالي.ًخ

ٓاؾم بالجِت:  ّْمً ؤقِغ َظٍ اإلا

ْالذ ب ٖمالت جؼهِذ، ٓسخى هتزع ّـ مٓؾم ؾضي اخماص ؤم

ّـ مٓؾم ؾضي ٖبض الجباع بإملً جؼهِذ،

٦ٓت ؤًذ باَا، ٦ٓغى بدىالذ قخ ٓاخض هٟ ّـ مٓؾم ؾضي ٖبض ال

ٓػ جؼهِذ. ّ    3ـ مٓؾم بػعبي بإماه

ٕٓ مجاالجّ: ـ باإلياٞت بلى هٓام "ؤ٦ضا٫" الظي ؤعجإًىا ؤن هسهو ل 11 ْجى ٓالُت هٓغا ألَمُخّ  ّّ ال٣ٟغة اإلا

ؿُت( والحبـ  الػغبُت(:    الكهغة الشاهُت : هظام أيضاُ  ألاماَػ

ْالىظع ...  ٠٢ٓ ٓإ ال ْاؾٗت حكمل ظمُ٘ ؤه ْل٨جها  ٠٢ٓ بالٗغبُت،  ّحٗجي ٧لمت ؤ٦ضا٫ في مٗىاَا اللٛٓي الخبـ/ال

٠٢ْ ْخبـ طل٪ الصخ ّيء. ْمهُلر ؤ٦ضا٫: مً ٞٗل ٨ًض٫: ؤي ؤ

ٓاّٖ:  ّؤ٦ضا٫ ؤه

                                                           
1 ّْ ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٓهُت خؿً مْغ ٓم ال٣اه ٓم الؿُاؾُت  ـ ٧لُت الٗل الٗل

 173ـ م   2018/2019ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي 

 

 
ٓم ا 3 ٓم الؿُاؾُت  ـ ٧لُت الٗل ْالٗل ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٓهُت خؿً مْغ ل٣اه

181ّـ م   2018/2019هاصًت ْؤلاظخماُٖت  اإلادمضًت  ـ اإلآؾم الجامعي ْالا٢خ
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ْهي ٧ل ألاعاضخي الٟالخُت ْألاشجاع التي ًخم ع أيضاُ اهخمؼيُضا  ونل اإلاسجض(:  َْؿمى في مى٣ُت ؾٓؽ "ؤًضا هخمؼ٦ُضا" 

 ْ ْاع ؤ ْحؿخٛل إلاهلخت اإلاسجض مً َٝغ ؾ٩ان الض ْ ٦ظل٪ اإلاضعؾت الٗلمُت الٗخ٣ُت بال٣بُلت،  ْاع  ٢ِْٟا لهالر مسجض الض

ّٓع ا لٟاثضة ؾا٦ىت ال٣بُلت، به ْظجي جماع ؤشجاَع َٓا  ْخهاص مىخج ْػعاٖتها  ٓن بدغثها  ٓم ْجًامىُت، خُض ٣ً ة ظماُٖت 

ْالترمُم. ٫ٓ صازل زؼان اإلاسجض، ٦ما حؿخٛل لهالر اإلاسجض مً خُض البىاء  ٍْخم ظم٘ اإلاده 1ّاإلاسجض،٧ل ؾىت، 

ْ ال٣بُلت لضع أيضاُ وؿمًاُ اإلاهبرة (:   ْاع ؤ ْخماًتها ْهي ألاعى التي ًسههِا ؤَل الض ٓن بمغا٢بتها  ٓم ْالتي ٣ً ٓحى  ًٞ اإلا

ْ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاؾخٛال٫ .  ّمً الغعي ؤ

ٓاٞل ع أيضاُ اإلااء "جاهىظكي":  ٓظض مُاٍ الكغب لل٣ ٓمي خُض ال ج ٤ الٗم ٓعة(، بجاهب الٍُغ ْهي زؼان ماجي )ٖلى ق٩ل اإلاُم

٤ الٗام  ْظض ٖلى الٍُغ ْاع بن  ٓم ٧ل ص ْابً الؿبُل، خُض ٣ً ٟي" ٦سؼان للماء الهالر للكغب ْاإلااعة  بإن ًبجي "جاهْٓ

ٓػ للماع بال ؤن ٌكغب مً طل٪  ع َىا٥، بل ال ًج ْن بال للكغب ٖىض اإلاْغ ْع ٟي"ال ٌؿخٗملِا الؿ٩ان اإلاجا ْمُاٍ "جاهْٓ ٓم،  للٗم

ٓػ لّ ؤن ًخٓيإ مً َْؿ٣ي صابخّ بن ُٖكذ، ل٨ً ال ًج ٟي" اإلااء، بل ٨ًخٟي بالخُمم للهالة ٣ِٞ، ألن م 2اإلااء،  اء "جاهْٓ

ْخٟاْا ٖلى اإلااء الظي ًجم٘ مً ٞهل الكخاء.  ٟي ال ًؼصاص بال باإلاُغ.  ْٖلت طل٪ ؤن ماء جاهْٓ ْلٗخ٤ الغ٢بت،  ح،  إله٣اط الْغ

ٕٓ مً الخبـ للمهلخت  ْ الخالُت بؿٓؽ َظا الى ٓاء ألاَلت ؤ ٍت ؾ ٓمي في اإلاىا٤َ ال٣ْغ ٤ الٗم ٫ٓ الٍُغ ْبظل٪ ججض ٖلى َ

ّالٗامت.

 "البئر":  ع أيضاُ هىاهى 

ٓاٞل ٦ما ٌؿخٛل مً َٝغ الؿا٦ىت اإلادلُت في ما  ٤ الٗام الظي جمغ مىّ ال٣ ْخبؿّ بجاهب الٍُغ ْاع بدٟغ بئر  ٓم ؤَل الض ٣ً

ٕٓ مً ال٣ضؾُت جمحٍز ًٖ اإلال٪ الخام. ْججىبا للخبظًغ بط ؤن لّ ه  ُّٞ الىٟ٘ 

ًا: هباث الغعي و الؿابت  ع أيضاُ هخى

ْجماع ٦ما ؤن َىا٥ ؤ٦ضا٫ ًخٗل٤ بالىب ٓػ  ْالل ٓصة في الٛابت )ب٦ىان( مشل جُُٟٓقذ )زماع شجغة ألاع٧ان(  ٓظ اجاث ْألاشجاع اإلا

ْصَا  ٓمت بدض ْطل٪ بٟغى ع٢ابت قاملت ٖلحها بٗض بٖالم ٖام مً َٝغ البراح، بإن الٛابت اإلاٗل ب(،  ؤشجاع جا٦ًُا )الخْغ

ْ خل هبخاتها بال بٗض هطجِا ْالاجٟ ا ؤ ا١ ٖلى بضاًت الٗمل ٞحها، ٖبر ٞخدِا ٖبر مغاخل قُغ زم ألاعبٗت، ال ًم٨ً ظم٘ زماَع

ْبطا  ٓعث" ٦ما حؿمى "لىهاٝ".  ٓباث حؿمى "جا٩ٞ ٍْدضص ٣ٖ ٕٓ مً ألاعاضخي اإلاكتر٦ت  َْىا٥ ٖٝغ ًىٓم َظا الى قُغ ؤزغ، 

ت ِٞؿمى  ؤ٦ظا٫ ٢لىا خبـ الٛابت ِٞكمل طل٪ ختى الغعي في ٖحن اإلا٩ان، ٦ما ؤن َىا٥ ؤ٦ضا٫ باليؿبت للؼعاٖت الصجٍغ

ٓن اإلاًاعبت مً ظِت ؤزٔغ . ْمً ظِت ختى ال ج٩ ٠٢ٓ الخام ٖلى ظىحها ختى جىطج مً ظِت  ْالخ ٢ٓىا" ؤي الؿض  ّ"هخ

 ع أيضاُ وؿلٌت: 

َْٓ خبـ ؤخض ألاشخام ٢ُٗت مً ؤعيّ ؤْ شجغة مً ؤشجاٍع لٟاثضة اإلاسجض ؤْ إلاضعؾذ )اإلاضعؾت الٗلمُت(، 

ٕٓ مً بٗض ما ًسغط ببىّ ؾل٨ت ال٣غآن، جدض جإزحر  ْبظل٪ ٞةن الٛغى مً َظا الى م،  ْحُٗٓما لل٣غؤن ال٨ٍغ ْالجماٖت  الُالب 

ْحصجُ٘ َلبت الٗلم.  ْمؿخ٣لت لٟاثضة َظٍ اإلااؾؿاث الضًيُت الٗلمُت باإلاى٣ُت  ٓاعص مؿخ٣غة  ٓ جد٤ُ٣ م ّألاخباؽ َ

ْالخًـامً بـحن ا ٓمـت مبيُـت ٖلـى ز٣اٞـت الخٗـاْن  ٓ مىٓ لؿـا٦ىت لخـضبحر مغاٞـ٤ ال٣بُلـت، ْفي ألازحر ٞةن ا٦ضا٫ فـي مى٣ُـت ؾـٓؽ َـ

ٍْدٟـــٔ الشمــاع مـــً الدؿــٓؽ لتر٦ِـــا ختــى ججـــ٠.  ْاإلاىاٞؿـــت اإلاًــغة  ٍْدـــاعب اإلاًــاعبت  ٦مــا ٌؿــاَم فـــي الخىمُــت الٗامـــت اإلاكــتر٦ت 

ْخـــ٤ ال٩ــل فـــي الالؾــخٟاصة مىـــّ، ٦مــا ؤن الش٣اٞـــت الؿٓؾــُت جمـــىذ ؤ٦ــضا٫ خغمـــت جل٣اثُــت باإليـــاٞت بلـــى  ُــ٘  ٟــٔ مهـــالر الجم ٍْد

ٓة الٗٞغ ّ 3ُت.ال٣

                                                           
ْالخىمُت باإلاٛغب ـ  مغظ٘ ؾاب٤  1 ان  ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  186ّـ م خؿً مْغ
 188هٟـ اإلاغظ٘ م 2
ان ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م  3  188خؿً مْغ
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ْعَا  ٓة َٓ َل ما ػالذ َظٍ اإلااؾؿاث الاظخماُٖت الخ٣لُضًت جاصي ص ل٨ً الؿاا٫ الظي ًٟغى هٟؿّ ب٣

ٍٓت بضًلت ٖجها؟ َْل الجمُٗاث الخىم ت؟ ٖٓت َبُُٗت ٧اهذ ؤم بكٍغ ٓامل مخى  الخىمٓي؟ام اجها جغاظٗذ بؿبب ٖ

ّ

ت  الكهغة الشالشت: جغاحؼ اإلاإؾؿاث الخهلُضًت أمام الجمػُاث الخىمٍى

ْالخًــامً ٞالٗضًــض  ٓســخي ًدؿــم فــي مجملــّ بُــاب٘ الخٗــاْن  ْاإلاجــا٫ الؿ مــً زــال٫ مــا ؾــب٤ ًخطــر ؤن جىٓــُم اإلاجخمــ٘ 

ٓص  ْهُــت الخ٣لُضًــت ٞةهــّ فــي ال٣ٗــ ْ الخهٓنــُت الخًــامىُت الخٗا مــً اإلاىــا٤َ فــي ؾــٓؽ مــا جــؼا٫ جسًــ٘ لِــظا الىٓــام الاظخمــاعي ط

ْحُٛحرا ف ٓاٖض الخٗامل الا٢خهاصي ألازحرة بضؤث حٗٝغ ؤٚلب اإلاىا٤َ اهدالال  ْ الخىُٓماث، خُض جدُمذ ٢ ي َظٍ اإلااؾؿاث 

ٓة الغؤؾـــما٫ الجضًــــض  ٓاهحن الٗـــٝغ ال٣بلــــي )بػعٞـــان(، ؤمـــام ٢ــــ ْجالقـــذ ٧ـــل ٢ــــ ٓابِ الخٗامـــل الاظخمــــاعي،  ْجسغبـــذ يــــ الخًـــامجي 

ْاإلاهــلخت الخانــت، ٞدؿـــبب طلــ٪ فـــي ج٨ُٟــ٪ ْالــغبذ اإلاـــاصي،  ْاإلال٨ُــت الٟغصًـــت،  ْال٣ـــُم  ال٣ــاثم ٖلــى الاخخ٩ـــاع  ْج٨ٟـــ٪ الٗال٢ــاث 

ْ جِؿـــاالاظخماُٖـــت الخ٣لُضًـــت، ٣ٞـــض اه٣ـــغى هٓـــام " ال ؤ ٓ ؤؾـــلٓب ظمـــاعي لخىٓـــُم الغعـــي ٦مـــا ؾـــب٣ذ ؤلاقـــاعة بلـــى طلـــ٪  جـــا َْـــ  "

ٓســخي، باإليــاٞت بلــى هٓــام  ْالخًــامً صازــل اإلاجخمــ٘ الؿ ٍٓؼي" الــظي ٧ــان ٌكــ٩ل ؤَــم مٓــاَغ الخٗــاْن  ْجالشــخي هٓــام "جــ ؾــاب٣ا، 

ْج٨ُٟـ٪ "ؤ٦ضا٫" الظي لم ٌٗ ْلؤلؾغ ال٨بحرة بؿبب ؤلاعر  ٍٓت  ت لل٣غابت الضم ْ ج٨ٟ٪ البيُت الصجٍغ ٓص الؿاب٤،  ٓظ ض لّ طل٪ ال

ْالخٗـاْن الخ٣لُضًـت صازـل اإلاجخمـ٘  ْاهـضزاع ؤٚلـب مٓـاَغ الخًـامً  اط مـً زـاعط ال٣بُلـت  ْالـْؼ ْاإلال٨ُت الجماُٖت لؤلعى  ال٣ٗاع 

ْع اإلااؾؿــــاث الاظخما ٓســــخي. باإليــــاٞت بلــــى جالشــــخي ص ْ الؿ ْ "لجمُٗــــذ" اظماٖــــت،  ْاع ْ"ج٣بُلــــذ"  ــ٘" الــــض ُٖــــت الخ٣لُضًت،"٧اإلآيــ

ْالتــي ٧اهــذ جــالػم الخىٓــُم ال٣بلــي اًــا، ٧ــل َــظا التراظــ٘ فــي ؤقــ٩ا٫ الخًــامً الاظخمــاعي الخ٣لُــضي  ْالْؼ ، هــخج 1اإلاــضاعؽ الٗش٣ُــت 

ْجدب ْاظخماُٖـــت ظضًـــضة ٢اثمـــت ٖلـــى الٟغصاهُـــت  ْجىـــامي ماؾؿـــاث ؾُاؾـــُت  ٓع  جـــى ؤقـــ٩اال جىُٓمُـــت خضًشـــت مـــً ٖىـــّ باإلا٣ابـــل ِْـــ

ْؤزــال١ الخٗــاٌل ْجد٨مِــا فـي الٗمــل مبــضثُا ٢ــُم اختــرام الازـخالٝ فــي اإلاجــا٫ الٗــام  حن  ْمحزاهُــت ْســجل للمىســَغ ٓزُـ٤  ْج  2بصاعة 

ٍٓــا ظــض  ــ٤، ج٣لُــضا ظمٗ ســّ الٍٗغ ْٖلــى جاٍع ْؤن هى٨ــغ ٖلــى اإلاٛــغب  ٓػي ؤهــّ مــً الهــٗب ؤن هىٟــي  ٣ٞــض ؤقــاع ألاؾــخاط مدمــض الُــ

ٓاء ْؤهمـاٍ الخىٓـُم الاظخمـاعي الخ٣لُضًـت  م٨ش٠ ؾ ٓ ا٢خهـاصًت  ْبالٟٗـل ٞالٗال٢ـاث الؿٓؾـُ ٓاصي.  ْ فـي البـ ٧ان طل٪ في اإلاضن ؤ

ٓم بـــضؤ  ْ ؤن َـــظا ؤلاعر الُـــ ْبن ٧ـــان ًبـــض ٓن ؤلاؾـــالمي،  ْال٣ـــاه ٓن الٗغفـــي  ح ٖمـــل ظمـــاعي اهُال٢ـــا مـــً ال٣ـــاه ٓص ْع ْظـــ ٧اهـــذ حٗـــؼػ 

ٍٓـت الخًـامىُت ال ػالـ ح الجمٗ ْ اؾـخمغاٍع ًخالشخى، ٞةن الـْغ ٍْـت التـي جًـمً ب٣اثـّ  ي هـي حجـغ الؼا ْبـظل٪ 3ذ فـي الٗـالم ال٣ـْغ  ،

ٓاء مً َـٝغ اإلاؿـخٗمغ الـظي ؤبـغػث ؤٚلـب  ْالتهمِل ؾ ْالخىُٓماث الخ٣لُضًت هدُجت حٗغيِا للخ٨ُٟ٪  ٞةن جغاظ٘ اإلااؾؿاث 

ْػ ْؾـــاثل ظضًـــضةالضعاؾـــاث ال٨ُُٟـــت التـــي ؾـــاَم بهـــا الاؾـــخٗماع فـــي ج٨ُٟـــ٪ الٓؾـــاثِ الخ٣لُضًـــت لُٟســـر اإلاجـــا ٦ْـــظل٪ ٫4 لبـــر  ،

ْمخٗاعيـــت مـــً  ْتهمـــِل الخىُٓمـــاث الخ٣لُضًـــت، خُـــض ٖملـــذ ٖلـــى زلـــ٤ همـــاطط مسخلٟـــت بـــل  ْلـــت التـــي ؾـــاَمذ فـــي بيـــٗاٝ  الض

ْالىٓــام اإلاجخمعــي الغؤؾــمالي، ْالامخــضاص ؤلا٢ُــاعي ....، باإليــاٞت بلــى التهمــِل  ألاهٓمــت الاظخماُٖــت،٧الىٓام اإلاجخمعــي اإلاسؼوــي، 

ٍٓـــت الـــظي حٗغيـــ ْاع جىم ٓم بـــإص ْبصماظِـــا مـــً ظضًـــض لخ٣ـــ ْآلُاتهـــا الخ٣لُضًـــت  ْلـــت لخدـــضًض َـــظٍ اإلااؾؿـــاث  ُْٚـــاب ؤًـــت مدا ذ لـــّ 

٢ٓـ٠ عجـؼ  ْلت باالهٟغاصًت في اخخ٩اع الخإَحر ؤلاصاعي للؿ٩ان، ٧ل َظا ظٗلِا في م ظضًضة صازل مجخمٗاتها، ٢هض اخخٟاّ الض

ا في جلبُت خاظُاث الؿا٦ىت اإلادلُت  ٓمُت ال حٗتـٝر بهـظٍ اإلااؾؿـاث ؤمام اؾخمغاَع ْالتي ؤنبدذ بُض ماؾؿاث ٖم ٓعة،  اإلاخُ

ْ الاهسـغاٍ فـي  ْػ الٓيـ٘ الخـالي  ٓسخي ٖـً ٢ـضعتها ٖلـى ججـا ٍت للمجخم٘ الؿ ْالخىُٓماث. هدُجت َظا الٓي٘ ٖبرث الش٣اٞت ال٣ْغ

                                                           
ٓعاث ٧لُ 1 ٓا٠٢ : ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في مد٪ الخد٫ٓ ـ ميك ٓع٢ُت ـ م ٓم ؤلاوؿاهُت باإلادمضًت ـ مُبٗت الىجاح الجضًضًت عخمت ب ْالٗل ت آلاصاب 

 89ـ م  2004ـ الُبٗت ألاْلى 
ٓا٠٢ : ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في مد٪ الخد٫ٓ ـ م   2 ٓع٢ُت ـ م  88عخمت ب
ٓاثض اإلاؿخضًغة التي هٓمِا ًٞاء الجمُٗاث 3 ٍٓت ـ ؤقٛا٫ اإلا ٢ُْم الخغ٦ت الجمٗ ْٚاًاث  ٍٓت  ٓػي ـ َ .الضاع البًُاء ،الغباٍ  مدمض الُ

ا٫ ؾىت   1998/1999  33ـ م 2000ـ مُبٗت ؤمبًر
ٓا٠٢ : ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في مد٪ الخد٫ٓ ـ م 4 ٓع٢ُت ـ م  87عخمت ب
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ْاع ٦ةَــ ن الٓيــ٘ الجضًــض، ٞاؾــخُاٖذ ؤن جيخ٣ــل مــً الخىُٓمــاث الخ٣لُضًــت لجمُٗــذ، ال٣بُلــت، الــض اع ماؾؿــاحي لخــضبحر الكــْا

ُِٟـا لخضمـت الخىمُـت  ٍٓـت التـي ٢امـذ الؿـا٦ىت اإلادلُـت بخْٓ اإلادلُت في الؿاب٤، بلى ماؾؿـاث خضًشـت جخمشـل فـي الجمُٗـاث الخىم

ٓػي بلـــى ؤن بٖـــاصة اهدكـــاع  خبـــاع بلحهـــا. ٣ٞـــض ٢ـــا٫ ألاؾـــخاط مدمـــض الُـــ ْعص الٖا ـــاصة حكـــ٨ُل َاجـــّ اإلااؾؿـــاث ال٣ضًمـــت  إْٖل اإلادلُـــت 

ٍٓــت َــظٍ البيُــاث الخ٣لُضًــت. "لجمُٗــذ ْخُ ٓ مشــا٫ ؤزــغ ٖلــى ججضًــض  ٍٓــت ٦شُٟــت فــي ؾــٓؽ َــ ْ "اظماٖــت" فــي بَــاع قــب٨ت ظمٗ " ؤ

ْاع( ْ اإلآيــــ٘)الض ْالاؾــــخمغاع فــــي الاقــــخٛا٫ ٖلــــى 1 ٞٛالبــــا مــــا ج٨خٟــــي الجمُٗــــاث الجضًــــضة ٖلــــى نــــُٗض الدؿــــمُت باؾــــم ج٣بُلــــذ ؤ

ْبن ٧ـــان ٖلـــحهم الخهـــٝغ فـــي مبـــا ُـــت، ختـــى  ٓاٖـــض ٖٞغ لٜ َاثلـــت مـــً اإلاـــا٫ ْألازـــظ ٖلـــى ٖـــاج٣ِم بىـــاء الخجِحـــزاث ماصامـــذ ؤؾـــاؽ ٢

ٍت . لُت جىمُت اإلاىا٤َ ال٣ْغ ْلت ٢ضمذ اؾخ٣التها مً مؿْا 2ّالض

 الةدت اإلاغاحؼ اإلاػخمضة :
 Adil Zian _ Le Processus De Participation Dans Le Développement Local _  Mémoire Pour L obtention De Diplôme Des Etudesـ  1

Supérieures Spécialisées (D.E.S.S) _ Faculté Des Sciences Juridiques Economiques Et Sociales De Settat _2005/2007  ّ

Montagne(Robert) Les Berbères et makhzen dans le sud du Maroc_ éditons Afrique orient _Casablanca _ 1989ّـ  2

BERQUE (Jacques):   Structures Sociales du Haut Atlas . PUF.1995ّ ـ  3

ٓلٓظُت ـ  ؾلؿلت 4 ْالؿٓؾُ ٓلٓظُت  ُٛت :  مغ٦ؼ الضعاؾاث ألاهترْب ٓعاث  اإلاِٗض اإلال٩ي للش٣اٞت الاماَػ ْاإلاجخم٘ باإلاٛغب ـ ميك ٓن  ْاث  ـ ال٣اه الىض

2005ّـ مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة ـ الغباٍ  7ْاإلاىاْغاث ع٢م 

ٓ ز٣اُٞت ــ  بعقُض هجُ ؾُٟاْـ 5 ُٛت : م٣اعبت ؾٓؾُ ٓان اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت ألاماَػ ُٛت ـ  م٣الت بٗى ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي للمِض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ اإلا

WWW.IRCAM.MA   

ت الٗلُا ـ جغظمت ؤمدمض بخضٔ ـ مُبٗت ظظ 6 ْتهضثت صٖع ٓعط ؾبلمان ـ ؤًذ ُٖا الصخغاء  2008ّـ الُبٗت ألاْلى ْع لليكغ ـ ظ

Ahmed  boukous Langage et Culture populaire au Maroc_ dar Elkitabe _1977ّـ  7

ٓلخان  8 ٤ُٞٓ ـ اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ:  )به    الضاع البًُاء1983( ـ مُبٗت الىجاح الجضًضة ـ الُبٗت الشاهُت  1912. 1850ـ ؤخمض الخ

 Amhan ali _Mutations sociales dans le haut_ atlas (les ghojdama) _ Edition se la Maison des Sciences de lhomme. Paris Editons la ـ  9

port . Rabat . 1998. Page 227  ّ  

ْل 10 ا٫ ـ  الُبٗت ألا ىُت ـ مُاب٘ ؤمبًر ُٛت في الش٣اٞت الَٓ ّ    2002ى ـ عقُض الخؿً ـ ْقم الظا٦غة :  مٗالم ؤماَػ

الي ا 11 ْالخمشُل اإلادلي :  مؿاَمت في صعاؾت الخىُٓم ؤلاصاعي ـ الؿُاسخي اإلاٛغبي في ِٖض الؿلُان م لخؿً ـ مباع٥ الكيخٓفي ـ  اإلاجا٫ ال٣بلي 

ٓمُت ـ اإلآؾم الضعاسخي  ىُت لئلصاعة الٗم ٓم الؿل٪ الٗالي ـ اإلاضعؾت الَٓ 1992ّ. 1991ألا٫ْ ـ عؾالت لىُل صبل

Montagne(Robert) : la vie Social et politique des berbère _édition. C.H.E.A.M.Paris _1986ّـ     12

غ  13 ْؤٞا١  50ـ ج٣ٍغ ت باإلاٛغب  ْالكباب 2025ؾىت مً الخىمُت البكٍغ ْاليؿاء  ٓع اإلاجخم٘ ْألاؾغة  غ الٗام ـ مد ّـ الخ٣ٍغ

ُٛت بػعٞان بًماؤخمض ؤعخمٓف ـ ـ  14 ُت ألاماَػ ٓاهحن الٗٞغ ا٫ ـ الغباٍ ـ الُبٗت ألاْلى ال٣ ًٛ  :  الجؼء ألا٫ْ ـ مُاب٘ ؤمبًر 2001َّػ

ش ؤ٢ضم ٢بُلت في اإلاٛغب ـ صاع ؤبي ع٢غا١ لليكغ ـ الُبٗت ألاْلى  15 ّـ 2005ـ مدمض خىضاًً ـ مؿاَمت في ٦خابت جاٍع

ُٛت ـ مُبٗت اإلاٗاٝع ـالغباٍ الُبٗت ألاْلى  16 ت ؤماَػ ٖٓت قٍٗغ 1995ّـ ٖلي نضقي ؤػا٩ًٓـ مجم

                                                           
ٍْغ التي جيخمي بلحها   1 ْا ْص ٍٓت بها جدمل ؤؾماء ال٣باثل  ٞمشال  بن مً ؤَم ممحزاث اليؿُج الجمٗٓي بجِت ؾٓؽ ماؾت  ؤن ؤٚلب الجمُٗاث الخىم

٦ْظل٪ الكإن باليؿبت لجمُٗت ؤًذ بخُا  ٓاظضة بإعاضخي ب٢لُم جؼهِذ  ،  ْن ٣ٞض ؾمُذ باؾم ٢بُلت لخهام مخ ْالخٗا ظمُٗت لخهام للخىمُت 

ت إلصاْؾ ْالجمُٗت الخحًر ْن    ْالخٗا ٓػ للخىمُت  ٦ٓت اًذ باَا ْظمُٗت ؤماه ٓاظضة خالُا بإعاضخي ب٢لُم قخ ْالخىمُت بؾم ٢بلُت مخ ْن  ٫ مالللخٗا

ٍْغ التي جي ْا ٍْغ ٞةن الٛالبُت الٗٓمى مً َضٍ الجمُٗاث جدمل ؤؾماء الض ْا ٦ْظل٪ الخا٫ باليؿبت لجمُٗاث الض ٍٓلت .......... خمي بلحها ْالالثدت َ

ْن، ْظمُٗت بٚال ْالخٗا ْن ، ْظمُٗت جا٦جزا للخىمُت  ْالخٗا ٚذ للخىمُت  ْجلْؼ ْن، ْظمُٗت ص ْالخٗا ْصاي للخىمُت  ً للخىمُت مشل : ظمُٗت  ؤٞال 

ٓعن ، ْظمُٗت ؤهامغ ، ْظمُٗت بٚحر بهخاع٧اهذ ،  ْايٓ، ْظمُٗت ؤؾ٠ُ م٣  ْ ْن ، ْظمُٗت ؤػع ْالخٗا ْن ، ْظمُٗت ؤ٦غى ؤْياى للخىمُت  الخٗا

َظٍ  ْظمُٗت جا٦مٓث ... بن َظٍ الٓاَغة ح٨ٗـ بجالء مضٔ اعجباٍ الؿا٦ىت اإلادلُت بالخىُٓماث الخ٣لُضًت ، ٦ما ؤن َىا٥ محزة ؤزٔغ في بؾم

ْالخٗاْن.    ْ للخىمُت  ْالخىمُت ؤ ْن  ْاعجإحـ جخمت ؤلاؾم ٖلى الك٩ل الشا٫ ًجمُٗت...  للخٗا ْ الض ْهي ؤهّ بٗض بؾم ال٣بُلت ؤ   الجمُٗاث 
ٓػي ـ  2 ٓاثض اإلاؿخضًغة التي هٓمِا ًٞاء الجمُٗاث .الضاع البًُاء ،الغباٍ مدمض الُ ٍٓت ـ ؤقٛا٫ اإلا ٢ُْم الخغ٦ت الجمٗ ْٚاًاث  ٍٓت  َ

 45ـ مغظ٘ ؾاب٤ ـ م   1998/1999

http://www.ircam.ma/
http://www.ircam.ma/
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ُٛت ـ  17 ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي للمِض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماَػ ٓان  WWW.IRCAM.MAـ اإلا ُٛت ؤلاًجابُت ؤؾاؽ  م٣الت بٗى ٓهُت لالٖغاٝ ألاماَػ الخماًت ال٣اه

 الخىمُت اإلاؿخضًمت 

ٓا٠٢ : ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاٛغبي في مد٪ الخد 18 ٓع٢ُت ـ م ٓم ؤلاوؿاهُت باإلادمضًت ـ مُبٗت الىجاح ـ عخمت ب ْالٗل ٓعاث ٧لُت آلاصاب  ٫ٓ ـ ميك

2004ّالجضًضًت ـ الُبٗت ألاْلى 

ٓاثض اإلاؿخضًغة التي هٓمِا ًٞاء الجمُٗاث .الضاع البًُاء ،الغباٍ  19 ٍٓت ـ ؤقٛا٫ اإلا ٢ُْم الخغ٦ت الجمٗ ْٚاًاث  ٍٓت  ٓػي ـ َ ـ مدمض الُ

ا٫ ؾىت   1998/1999 2000ّـ مُبٗت ؤمبًر

ٓم ا 20 ٓم الؿُاؾُت ـ ٧لُت الٗل ْالٗل ٓن الٗام  ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل قِاصة الض٦خ ْالخىمُت باإلاٛغب ـ ؤَْغ ان ـ اإلاجخم٘ اإلاضوي  ٓن ـ خؿً مْغ ل٣اه

2018/2019ّْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت اإلادمضًت ـ اإلآؾم الجامعي 

ْالخمشُل اإلادلي :  م 21 الي الخؿً ـ مباع٥ الكيخٓفي ـ  اإلاجا٫ ال٣بلي  ؿاَمت في صعاؾت الخىُٓم ؤلاصاعي ـ الؿُاسخي اإلاٛغبي في ِٖض الؿلُان م

ٓمُت ـ اإلآؾم الضعاسخي  ىُت لئلصاعة الٗم ٓم الؿل٪ الٗالي ـ اإلاضعؾت الَٓ 1992ّ. 1991ألا٫ْ ـ عؾالت لىُل صبل

ْالٗمل الجمٗٓي : جدضًض البيُاث  22 ٓان " الكباب اإلاٛغبي  ْال٣ُم " ـ مجلت بوؿاهُاث :اإلاجلت ـ َىاء ق٨غي :  م٣الت بٗى ْج٣لُضًت الٗال٢اث 

ٓم ؤلاظخماُٖت  الٗضص  ْالٗل ٓلٓظُا  ت في ألاهترْب ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي  :  4الهٟدت   2015ؾىت  68الجغاثٍغ ال

https://journals.openedition.org/insaniyatّ
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 آلُاث جكػُل وئيغاهاث الخػاون الالمغيؼي في الخجغبت الؿىؿالُت 

ًاصًغ–الهاللي غبض اللُُل، أؾخاط الهاهىن الػام بٍلُت الحهىم حامػت ابً ػهغ   أ

ًاصًغ–البىصاوي خؿىاء ،َالبت باخشت بؿلَ الضيخىعاه  ًلُت الحهىم حامػت ابً ػهغ   أ

 ملخو:

ْن الالمغ٦ؼي في ْن بحن الجماٖاث الترابُت ٢ض ًإحي ٦ألُت مً اظل بًجاص  ًغجبِ الخٗا ٍٓت التي ًلٗبها، طل٪ ان الخٗا ْلت الؿىٛا٫ بالٟغم الخىم ص

ْ مىخسبحها ٟحها  ْ مْٓ ا  ٍٓض ٖمل ؤلاصاعاث اإلادلُت بمسخل٠ ؤََغ ْ مً ؤظل جج خت ٖلى الجماٖاث الترابُت،  ْ اإلاًٗالث اإلاُْغ ٫ٓ للمكا٧ل  مً  خل

 ْ ٘ في بخضٔ زال٫ ٣ٖض اجٟا٢ُاث  ْن في اهجاػ مكاَع ْ الضْلي، جخمشل في مٓاَغ الخٗا جي  ْن بحن الجماٖاث الترابُت ٖلى الهُٗضًً الَٓ قغا٧اث حٗا

ْن مً زال٫ ج٣ضًم الضٖ ْ ا٢خهاصي ،ْ ٦ظل٪ ٢ض ًخجؿض الخٗا ٓ اظخماعي ،بوؿاوي  ٖٓت ،مجها ما َ ْ جدبِٗا في مُاصًً مخى م الجماٖاث الترابُت 

ٓا٦بت في ؤقٛا٫ الخضبحر اإلادلي .ال٩افي للجماٖاث ا ْ اإلا ّلترابُت مً زال٫ بظغاءاث اإلاهاخبت 

باث الؿ٩ان اإلادلُحن في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت .ل٣ض ؤعؾذ  ْن الالمغ٦ؼي في جهاًت اإلاُاٝ بلى بقبإ ٚع ْلت ل٩ل َظٍ ألاؾباب، حهضٝ الخٗا الض

ْ الخىُٓماث التي جىٓم ٖمل ٓاهحن  ٖٓت مً ال٣ ْ الكغا٦ت م٘ الجماٖاث الترابُت  الؿىٛالُت مجم ْن  الجماٖاث الترابُت، في مماعؾت ؤوكُت الخٗا

ٓابِ ُٞما ًخٗل٤ بةبغام اجٟا٢ُاث الكغا٦ت . ْ زاعظّ ،م٘ الخ٣ُض ببٌٗ الً ٓاء صازل الؿىٛا٫ ؤ ّألازٔغ ؾ

Abstract :  

In poor countries, decentralized cooperation is a solution and a safe way to address the various obstacles and barriers related to 

development problems, both physical and human. we call upon African decentralized bodies here. We highlight the Senegalese 

experience. Senegal has for several years adopted a series of deepin situation  al reforms to consolidate proximity democracy and to 

launch and complete major development projects that place The Citizen at the core of the development process and are based on a 

contractual and participatory policy in which the earth lycommunities play a key role. Decentralized cooperation in Senegalis a 

success ful step in the relations of dialogue, communication and openness to the internal and international environment, while 

developingits performance and gaining new experience sthatenableit to marketits qualifications throughbringinginvestments and 

economicprojects in order to achieve inclusive and sustainabledevelopment.  

The concept of decentralizedcooperation in Senegalislinked to the developmentopportunitiesthatitplays, as 

cooperationbetweenearthlycommunitiesmay come as a mechanism for finding solutions to the problems and 

problemsfacingearthlycommunities in order to improve the work of local administrations in theirvariousframeworks, staff and 

constituentsthrough the conclusion of agreements and cooperationpartnershipsbetweenearthlycommunitiesat the National.  

 مهضمععععععععععععععععععععت

  ٫ْ ْ الاظخماُٖت ... الصخيء الظي ًٟغى ٖلى الض ٓاء الا٢خهاصًت ؤ ْايُغاباث ٖضًضة في قتى اإلاجاالث ؾ ٌكِض الؿُا١ الٗالمي حٛحراث 

ٓا٦بت جل٪ اإلاؿخجضاث ْالاهسغاٍ في ا٢خهاص الؿ١ٓ. جبجي م٣ترب جىمٓي ٌؿعى بلى اٖخماص آلُاث ٢ا ْماؾؿاجُت خضًشت، َضِٞا م ٓهُت  ه

ْلُت  ْلت الخضًشت هجضَا جلخجئ بلى ظِاث ص ْ بأزغ في بقغا٥ ظمُ٘ الٟاٖلحن في ؾُا١ الخىمُت ،ٞالض ٓامل بك٩ل ؤ ْٖلُّ، ؾاَمذ َظٍ الٗ

ْهم ٓعة  ْؤصاء اإلاِام به ْالخًامً  ِ حكاع٧ي مخ٩امل بُٗضا ًٖ اهتهاظالؿُاؾت الخ٣لُضًت، ؾُاؾت ْماؾؿاث زاعظُت ٢هض الخٗاْن 
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ٓاء ٖلى  1الخٟغص ْالاوٛال١. ْالدكاع٥ ؾ ٓم ٖلى الخٗاْن  ت خضًشت ج٣ ْعَا ؤنبدذ ملؼمت بدبجي ؤؾالُب جضبحًر ت بض ْالُِئاث الالمغ٦ٍؼ

ْ اإلاؿخٔٓ الخاعجي.   اإلاؿخٔٓ الضازلي ؤ

عي اؾد ْالخام ٖبر آلُت الخٗاْن الالمغ٦ؼي في ْل هٓام ْجماقُا م٘ ما جم ط٦ٍغ ، ؤيخى مً الًْغ ٓاعص ٧ل مً ال٣ُإ الٗام  شماع م

ْٞٗا٫ ْؤظِؼة خضًشت جغقى لخ٣ضًم الخضماث بك٩ل هاظ٘  ٫ٓ بلى َُا٧ل  ْلي جُبّٗ الخىاٞؿُت٢هض الٓن ْظضًغ بالظ٦غ، ؤن ؤؾلٓب 2ص .

٣ا آمىا للخهضي إلاسخل3الخٗاْن الالمغ٦ؼّي ٍغ ٓاء في الض٫ْ ال٣ٟحرة ٌٗض خال َْ ٍٓت ؾ ٓاظؼ التي جخٗل٤ باإلق٩االث الخىم ْالخ ٠ الٗغا٢ُل 

ْوؿلِ الًٓء ٖلى الخجغبت الؿىٛالُت،خُض باصع الؿىٛا٫ مىظ ٖضة  ٣ُت ، ت ؤلاٍٞغ ت ، وؿخدًغ َىا الُِئاث الالمغ٦ٍؼ ْالبكٍغ اإلااصًت ؤ

ْبَ ٓاث بلى اٖخماص ظملت مً ؤلانالخاث اإلااؾؿاجُت الٗم٣ُت لترؾُش صًم٣غاَُت ال٣غب  ٍٓت ٦بٔر جً٘ ؾى ٘ جىم ْبهجاػ مكاَع ال١ 

ْع ؤؾاسخي. ٞالخٗاْن الالمغ٦ؼي  ْحكاع٦ُت ججهٌ ٞحها الجماٖاث الترابُت بض ٓم ٖلى ؾُاؾت حٗا٢ضًت  ْج٣ َٓغ ٖملُت الخىمُت  ٓاًَ في ظ اإلا

ٍّٓغ ْلي ، م٘ جُ ْ الض ْ الاهٟخاح ٖلى اإلادُِ الضازلي  ٓانل  ْ الخ ٓاع  ٓة هاجخت في ٖال٢اث الخ ْ ا٦دؿاب زبراث  بالؿىٛا٫ ٌٗض زُ ؤصاثّ 

ْمؿخضامت . لظا ، ٞةن  ٓلُت  ٘ ا٢خهاصًت ٢هض جد٤ُ٣ جىمُت قم ْمكاَع الجّ مً زال٫ ظلب اؾدشماعاث ،  ٤ٍٓ مَا ظضًضة جم٨ىّ مً حؿ

ٓدى ؤلاظابت ٖجها ًم٨ً جلخُهِا ُٞماًلي : بلى ؤي خض ًم٨ً اٖخباع الخٗاْن الالمغ٦ؼي آلُت لخد٤ُ٣ الخىمُت بال ؿىٛا٫؟ ؤلاق٩الُت التي هخ

٤ْٞ ما ًخُلبّ جد٤ُ٣ الهالر الٗام  ْب٢دامِم في جضبحر الكإن الٗام اإلادلي  ٢ْضعتها في الاهٟخاح ٖلى الٟاٖلحن  ْما هي آلُاث جُٟٗلّ 

ْما هي الا٦غاَاث التي ح٤ُٗ  الخجغبت الؿىٛالُت في َظا اإلاجا٫؟  ّالترابي؟،

ّ:ْجخٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة ؤؾئلت مً ٢بُل 

ّجي اإلاكٕغ الؿىٛالي للخٗاْن الالمغ٦ؼي؟ ما مضٔ جب -

ْن الالمغ٦ؼي بالؿىٛا٫؟ - ّما هي آلُاث جُٟٗل الخٗا

تها الخجغبت الؿىٛالُت؟ - ْالخدضًاث التي ٖٞغ ٓباث  ّما الهٗ

٤ْٞ الخهمُم الخالي:  ّؾدخم ؤلاظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت 

 اثأوال  : الخػاون الالمغيؼي في الخجغبت الؿىؿالُت : اإلاكهىم وآلالُ

 زاهُا : نػىباث وئيغاهاث الخػاون الالمغيؼي بالؿىؿاُ 

ّ

                                                           
ت. ميك -1 ٓم ؤلاصاٍع ْلُت للٗل ْاإلاساَغ ْؤلام٩اهاث، اإلاجلت الض َٓؿغا: الخجاعب  ْالخام في ؾ ّ لُجهاعص، الكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن الٗام  ٓعاث ؤهضٍع

ت. اإلاجلض ع٢م  ّ. 179.م2006. 4. الٗضص 11مِٗض الخىمُت ؤلاصاٍع
2- Michel Lafitte, les partenariats public-privé. Une clé pour l„investissement public en France Edition Revue banque 2006.p146.  

ْ م٘ الكغ٧اء الا٢ -3 ٓم بها الجماٖاث الترابُت ُٞما بُجها ؤ ْالكغا٦ت التي ج٣ ٓإ  الخباص٫  ْن الالمغ٦ؼي ٖلى ؤهّ ٧ل ؤه ٠ الخٗا خهاصًحن ًم٨ً حٍٗغ

ّٓن ٓمُت اإلاِخمت بالكإن الٗام الترابي.  ْالاظخماُٖحن الظًً ًسًٗ ْاإلاىٓماث الٛحر خ٩ ْ م٘ الجماٖاث الاظىبُت  ْ الخام، ؤ ٓن الٗام ؤ ٓاء لل٣اه ؾ

ْصْلي( الك٤ ألا٫ْ ًخٗل٤ بمبضؤ  جي  ْن الالمغ٦ؼي ًخًمً ق٣حن صازلي ْزاعجي ) َْ ٠ ؤن الخٗا ْٖلُّ، ًم٨ىىا ال٫ٓ٣ مً زال٫ َظا الخٍٗغ

ٓن بحن الجم ْالظي ٩ً ٖٓاث الجماٖاث الترابُت، قغ٧اث الخًامً  ٓإ مسخلٟت ٦مجم ٍْإزظ ؤه جي ) الضازلي(  اٖاث الترابُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ

ٓم بها الجماٖاث م٘ ظما ْالٗال٢اث التي ج٣ ٖٓت مً ألاوكُت  ٓ ٖباعة ًٖ مجم ْالكغا٦ت. في خحن الك٤ الشاوي ِٞ ْن  ٖاث الخىمُت، اجٟا٢ُاث الخٗا

ْهي ٦ظل٪ جإزظ ؤق٩ا٫ مخى ن اإلادلُت. ؤظىبُت  ْلُت التي تهخم بالكْا ٦ْظا الاهسغاٍ باإلاىٓماث الض ْالكغا٦ت  ٓؤمت  ّٖٓت ٧اجٟا٢ُاث الخ

ٓمي ٓماؾُت اإلادلُت.ؤهٓغ : الخؿحن ال٩ ْ الضًبل ْن الالمغ٦ؼي  ٓم .ّالخٗا ٓن الٗام ،ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى ،٧لُت الٗل ٓم اإلااؾتر في ال٣اه عؾالت لىُل صبل

ْ الّا ْ الا٢خهاصًت  ٓهُت  ّ.7م. 2012-2011ظخماُٖت ،مغا٦ل ال٣اه
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 أوال : الخػاون الالمغيؼي في الخجغبت الؿىؿالُت : اإلاكهىم وآلالُاث 

ٍٓت التي تهضٝ  ٖٓت مً اإلاباصعاث الخىم ٓ مجم ْلي، َ ٤ْٞ الىٓام الؿىٛالي، ٌٗخبر الخٗاْن الالمغ٦ؼي ق٩ل ظضًض مً ؤق٩ا٫ الخٗاْن الض

ؼ الخىمُت الدكاع٦ُتباألؾاؽ بلى ج ْحٍٗؼ ْالخٗاْن اإلاخباص٫ بحن  1ُٟٗل الجِاث اإلاسخهت  ٤ْٞ م٣ترب جىمٓي ًيبجي ٖلى اإلاهلخت اإلاكتر٦ت 

حن ت لؿىت 2الُٞغ ٓاهحن الالمغ٦ٍؼ ٓم ؤؾاؾّ في ال٣ ٍْجض َظا اإلاِٟ ْْاضر ألاؾباب التي صٖذ لخبجي  19963،  ْالتي خضصث بك٩ل ص٤ُ٢ 

ذ َظ ْٖلُّ، اٖتٞر ْهُت جغمي بلى ببغام اجٟا٢ُاث َظا الىٓام . ٍٓت حٗا ٓاهحن للجماٖاث الترابُت الؿىٛالُت بالخ٤ في اٖخماص جضابحر جىم ٍ ال٣

ْالتي  ٓمت الؿىٛالُت بلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ  ْبحن الجماٖاث الترابُت الخاعظُت. ْفي م٣ابل طل٪ ٌؿعى الخٗاْن الالمغ٦ؼي في اإلاىٓ بُجها 

ال بُٖاء صٖم ماؾؿا ٫ٓ ؤ ٓع خ ٍٓت الترابُت، ٖبر بُٖاء الٟاٖل اإلادلي َامل مً جخمد حي للجماٖاث الترابُت مً ؤظل جضبحر البرامج الخىم

ت  ٍع خماص ٖلى زضماث اظخماُٖت جغابُا جيبجي ؤؾاؾا ٖلى الخضماث الًْغ ٓلت لّ مً اإلاغ٦ؼ. زاهُا الٖا ت إلاماعؾت الازخهاناث اإلاى٣ الخٍغ

ْمداؾبخّ في جىُٟظ َظٍ اإلاِام. الٗامت  ) الخٗلُم، اإلاُاٍ، الصخت(. زالشا ْالدكاع٥ م٘ جدبّٗ  ْع  ّبقغا٥ الٟاٖل الاظخماعي في آلُاث الدكا

ٓهُا  ْن الالمغ٦ؼي في الخجغبت الؿىٛالُت ٢اه غة لٗمل الجماٖاث الترابُت في هٓام الخٗا ْفي هٟـ الهضص، جسخل٠ آلالُاث اإلاَا

ٓلُت لٗمل الجماٖاث الترابُت بالؿىٛا٫ بضء ْماؾؿاجُا، باليؿبت لؤل٫ْ هٔغ ؤن اإلاكٕغ الؿىٛالي خغم  ٖلى اٖخماص عئٍت ٖامت ْقم

ٓ مبضؤ الخضبحر الخغ  َْ ٓع الظي هو ٖلى مبضؤ ؤؾاسخي ؤال  ، في خحن جم الخىهُو ٖلى  « Le principe de libre administration »بالضؾخ

ٖٓت ابخضا ٓاهحن مخى ٓهُت اإلاغجبُت بالخٗاْن الالمغ٦ؼي يمً ٢ ٓن ألاخ٩ام ال٣اه ٓن  06.96ء مً ٢اه ْهت للجماٖاث اإلادلُت بلى ٢اه بمشابت مض

ْلت الؿىٛالُت ْيٗذ ماؾؿاث ٖضة ْظِاث ٞاٖلت حؿِغ  10.2013 ت. ؤما بسهٓم الشاوي ٞالض ْهت ٖامت للُِئاث الالمغ٦ٍؼ بمشابت مض

ا الٟاٖل الالمغ٦ ت باٖخباَع ْن الالمغ٦ؼي َىا ه٣هض الُِئاث الالمغ٦ٍؼ ْظِاث ٞاٖلت ٖلى جضبحر آلُت الخٗا ؼي اإلاباقغ في مجا٫ الخٗاْن 

ت الخٗاْن الالمغ٦ؼّي ْ مضًٍغ لى للجماٖاث الترابُت  ْاؾدكاعي ٧اإلاجلـ ألٖا ْع جيؿ٣ُي  ّ. 4ؤزٔغ لِا ص

ٓعث  ْجُ ت، َظٍ ألازحرة قِضث حٗضًالث مسخلٟت  ٓاهحن الالمغ٦ٍؼ ْم٩اهتها في ال٣ ٓهُت الؿالٟت الظ٦غ ججض اؾاؾِا  خُض ؤن ألاخ٩ام ال٣اه

ٓن ع٢م م٘  ٓع اإلاؿاع الخىمٓي للبالص، بُض ؤن اإلا٣خًُاث اإلاىهٓم ٖلحها في ال٣اه ْن   06.96جُ ٓة ٖلى آلُت الخٗا ْب٣ هجضَا جىو 

ت ُٞما بُجها  غ لِظٍ آلالُت. خُض هو الٟهل الشالض مىّ ٖلى بم٩اهُت حٗاْن الُِئاث الالمغ٦ٍؼ ٓوي مَا الالمغ٦ؼي ٞهي بمشابت ؤ٫ْ هو ٢اه

ٖٓاث ا ْمخًامىت بالُِئاث ٖبر زل٤ مجم ٓاػهت  ٓن مً ظماٖخحن جغابِخحن ؤْ ؤ٦ثر، ؤْ جًم جىُٓماث جغقى لخد٤ُ٣ جىمُت مخ لخٗاْن جخ٩

ت الؿىٛالُت  .5الالمغ٦ٍؼ

ت  الؿىٛالُت ْ بحن الجماٖاث الترابُت  ٓن بحن الُِئاث الالمغ٦ٍؼ ْالظي ٩ً ْلي(  ْفي م٣ابل طل٪، هجض الخٗاْن الالمغ٦ؼي الخاعجي ) الض

ٓن ع٢م  ألاظىبُت ٓصة. ٞىجض ال٣اه ْجد٤ُ٣ ؤَضاِٞا اإلايك ٘ مً الخىمُت الترابُت  ًىو نغاخت ٖلى ؤهّ ًم٨ً  06.96َضّٞ ألاؾاسخي الٞغ

ْهُت جغمي بلى ببغام اجٟا٢ُاث م٘ الجماٖاث الترابُت  ْحٗا في للجماٖاث الترابُت صازل هُا١ ازخهاناتها ْنالخُاتها اجساط جضابحر حكاع٦ُت 

                                                           
1- GARESCHE ZAPATA. Internationalisation des villes et coopération décentralisée entre l„union européenne et l„Amérique latine. 

Manuel pratique. DGCID. Ministère des affaires étrangères et européennes.p101. 
2-DIRCOD. Guide du partenariat de la coopération décentralisée. Avec les collectivités locales. au Sénégal 2009. P .10  
3 Loi n° 96-06 du 22 mars 1996. Portant Code des collectivités locales, journal officiel n° 5689, p.0195.  

4 -   Pierre Hafteck. An introduction to Decentralized Cooperation: definitions, origins and conceptual mapping. First published: 28 

July 2003.p.22. 

 
5l„article 14 de la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, Journal officiel, 2013-12-28, 

n° 6765. 
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ْلُتالبلضان ألاظىبُت  ْ الخانت الض ْ مىٓماث الخىمُت الٗامت ؤ ْن 1ؤ عة جبجي الخٗا ْٖلُّ، ٞاإلاكٕغ الؿىٛالي َىا هجضٍ ٢ض خض ٖلى يْغ  .

ت الؿىٛالُت ٢اصعة ٖلى ببغام اجٟا٢ُاث الخٗاْن م٘ الجماٖاث  ْمغج٨ؼاجّ ٞإنبدذ الُِئاث الالمغ٦ٍؼ ْْي٘ مباصثّ  الالمغ٦ؼي الخاعجي 

ْلى مؿخٔٓ الترابُت ألاظىبُت. َب٣ا للم٣ ْهت، ؤًًا اٖخباع الجِاث للمغة ألا ٓعٍت التي هو ٖلحها الباب الؿاصؽ مً اإلاض خًُاث الضؾخ

ْالتي جخمخ٘ باالؾخ٣ال٫ اإلاالي ْؤلاصاعي.  ٍٓت الٗامت   ظضًض صازل الىٓام الترابي الؿىٛالي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗى

، ًخطر ؤن اإلاكٕغ الؿىٛالي ٢ض اخخٟٔ ب ْهت ْجماقُا م٘ ما جم ط٦ٍغ غ آلُت الخٗاْن الالمغ٦ؼي في اإلاض ٓهُت التي جَا ىٟـ اإلا٣خًُاث ال٣اه

ٓن ع٢م  ْن الالمغ٦ؼي في  293ْ  162( في اإلااصة  2013صٌؿمبر  28)  10.2013الجضًضة، ٞىجضٍ ٢ض هو في ال٣اه عة جبجي الخٗا ٖلى يْغ

ْلي، ٚحر ؤهّ جم خظٝ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  ْالض جي  ٓن اإلاكاع بلُّ ؤٖالٍمً ال 14ق٣ُّ الَٓ ْٖلُّ ٞاخخٟاّْ بىٟـ اإلا٣خًُاث  .٣اه

٦ْضلُل ٖل ٓاهحن التي جم ههجِا ْؾجها مً ٢بل.  ْلي ًغمؼ بلى حكبذ اإلاكٕغ الؿىٛالي بىٟـ ال٣ ْ الض جي ؤ ٓهُت ُٞما ًخٗل٤ بالك٤ الَٓ ى ال٣اه

ٓهُت للماصة  ٓظ 19طل٪ اخخٟاّْ بىٟـ الهُاٚت ال٣اه ٓػ ْالتي جىو ٖلى ما ًلي : " بم ْهت، ًج ٍ اإلاىهٓم ٖلحها في َظٍ اإلاض ب الكْغ

ّْ ْهُت جاصي بلى ببغام اجٟا٢اث م٘ الجماٖاث اإلادلُت في البلضان ألاظىبُت ؤ  للجماٖاث اإلادلُت، يمً هُا١ نالخُاتها، اجساط بظغاءاث حٗا

ْلُت."   ْ الخانت الض  مىٓماث الخىمُت الٗامت ؤ

ٓعٍا، جم الخىهُو في الٟهل  ّٓ 102صؾخ ت  2001ع الؿىٛالي لؿىت مً الضؾخ في ٣ٞغجّ الشاهُت ٖلى ؤن " الجماٖاث الترابُت جضاع بدٍغ

ْجم الخإ٦ُض ٖلى َظا اإلا ٓ مبضؤ ؤلاصاعة الخغة للجماٖاث الترابُت  َْ ْبالخالي جمذ ؤلاقاعة َىا بلى مبضؤ عثِسخي  ٓاؾُت مجالـ مىخسبت"  بضؤ ب

ٓعي ع٢م  ٓن الضؾخ ل  05) 10.2016 في ال٣اه ٓع  102ٗض حٗضًلّ للماصة ( ب 2016ؤبٍغ ْالتي ههذ ٖلى ؤن "الجماٖاث  2001مً صؾخ

٤ الا٢ترإ الٗام  ت مً ٢بل مجالـ مىخسبت ًٖ ٍَغ ٓاَىحن في جضبحر الكإن الٗام، جضاع بدٍغ اع اإلااؾسخي إلاكاع٦ت اإلا الترابُت حك٩ل ؤلَا

 ".…اإلاباقغ

 زاهُا: نػىباث وئيغاهاث الخػاون الالمغيؼي بالؿىؿاُ : 

ٓٔ جخمشل ا ا ٖلى اإلاؿخ ْاَع ْػ الجماٖاث الترابُت ألص ْجسٝٓ اإلاكٕغ مً ججا ٓظـ  ٓهُت للخٗاْن الالمغ٦ؼي بالؿىٛا٫ مً ج ٓباث ال٣اه لهٗ

ْع الجماٖاث الترابُت ٖلى  َْىا ًدبحن ؤن ص ْلي، مما ًضٞ٘ َظا ألازحر بلى خهغ هُا١ ٖمل الجماٖاث الترابُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الخاعجي،  الض

ْلت َظا اإلاؿخٔٓ َٓ جدض ٓا٤ٞ بك٩ل ظُض م٘ ص ْجخ ْلُت  ٓهُت الض ا هي مً جمل٪ الصخهُت ال٣اه ْلت، ٖلى اٖخباَع ي إلابضؤ ؾُاصة الض

ْلُت. ٓا٢ُٗت للٗال٢اث الض ت ال ٤ْٞ الىٍٓغ جي في َظا الهضص  ٓن الَٓ ّال٣اه

ْهت الٗامت للجماٖاث الترابُت لؿىت  ْن الالمغ٦ؼي في الخجغبت الؿىٛالُت  ؤؾاؾّ في اإلاض ْهت جىو  19،ٞاإلااصة  2013ٍْجض الخٗا مً اإلاض

ْهت،  ٍ اإلاىهٓم ٖلحها في اإلاض ٓظب الكْغ ْن الالمغ٦ؼي خُض بم ٖلى ؤهّ ًم٨ً للجماٖاث الترابُت ا٢امت ٖال٢اث قغا٦ت في بَاع الخٗا

ْهُت جاصي بلى ببغام اجٟا٢اث م٘ الجماٖاث ٓػ للجماٖاث الترابُت في بَاع نالخُاتها الخانت، ال٣ُام بإٖما٫ حٗا الترابُت في البلضان  ًج

ْن  ْم٘ طل٪، ٞةن ٢اثمت مجاالث جضزل الجماٖاث الترابُت في بَاع الخٗا ْلُت.  ألاظىبُت ؤْ مىٓماث الخىمُت الٗامت ؤْ الخانت الض

ّٓ ْالظي ٌك٩ل باليؿبت لِا بؾاءة بلى الهالر ال ْهت حؿغص مجاالث جضزل الجماٖاث الترابُت  َّجي.  الالمغ٦ؼي لِؿذ قاملت بلى خض ؤن اإلاض

                                                           
1L„article 17 de la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, Journal officiel, 2013-12-28, 

n° 6765. 

  
ْ م٘ ؤي َُ"  -2 ْلت ؤ ْ م٘ الض ْن ُٞما بُجها ؤ ٓم ال٣ُام بةظغاءاث الخٗا ٣ْٞا لؤلخ٩ام اإلاىهٓم ٖلحها في اإلاغؾ ٓػ للجماٖاث الترابُت  ٩ل آزغ ًج

ْجيؿ٤ُ ؤٖما٫ الخىمُت في مجاالث مدضصة"  ؼ   مىاؾب لخٍٗؼ
ْن المغ٦ؼي م٘  "  -3 ْهت، ًم٨ً إل٢لُم ببغام اجٟا٢ُاث حٗا ٍ اإلاىهٓم ٖلحها في الباب الخامـ مً َظٍ اإلاض ْالكْغ ٓع  ٣ْٞا ألخ٩ام الضؾخ

ْلُت"  ْ الض ْ الخانت ألاظىبُت ؤ ّالجماٖاث اإلادلُت، الُِئاث الٗامت ؤ
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ْاإلاخضزلت في الخٗاْن  ال حٗضص الجِاث الٟاٖلت  ت للجماٖاث الترابُت في جىُٟظ الخٗاْن الالمغ٦ؼي، ؤ ٍَٓغ ٓباث الج مً بحن الهٗ

ٓامل الغثِؿُت  ْبدؿب ال٨م ؤًًا مً ؤَم الٗ ٦ُُْٟتها  ُٖٓتها  ت، ٞخٗض َظٍ ألازحرة بدؿب ه ْالبكٍغ ٓاعص اإلاالُت  الالمغ٦ؼي، م٘ ي٠ٗ اإلا

ٍ إلاماعؾت الّا ْال٣ُإ الخام في ٖملُت الخإؾِـ لكْغ ْلت  ْالتي تهضٝ بلى اإلاكاع٦ت بجاهب الض ت بالجماٖاث الترابُت  زخهاناث اإلاىَٓ

ْ اإلادضص ألاؾاسخي لخدضًض  ٓم  َْك٩ل الٗىهغ البكغي اإلا٣ ْبالخالي اإلاؿاَمت في ْي٘ لبىاث اإلاجخم٘ الخضاسي،  جد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت 

ّْ ْٖهغهخّ  ٤ْٞ م٣اعباث ظضًضة جىٓغ بلى الٗىهغ البكغي الجِاػ ؤلاصاعي  ت اإلادلُت  ٓاعص البكٍغ ٍٓت ٦ٟاءاجّ، لظل٪ ًجب الخٗامل م٘ اإلا ج٣

ٓلُت  ُٟت اإلادلُت ٦بيُت قم ْمىخج ل٣ُمت مًاٞت مً ظِت ٦ما ًجب الخٗامل م٘ الْٓ ٓن  ٧ْاؾدشماع مًم ْالخىمُت،  ٦إخض ٖىانغ ؤلاهخاط 

ّٔ ْالتر٦حز ٖلُّ في زل٤ ؤي ْمً ؤظ 1لِا ؤبٗاص ا٢خهاصًت مً ظِت ؤزغ ٓجي  ٓل خباع َظا اإلاُٗى الؿٓؾُ ل طل٪ ٧ان لؼاما ألازظ بٗحن الٖا

ْصٍ الٗملي.   ْمغص ٘ مً ؤصاثّ  ْالٞغ ت حؿتهضٝ اؾدشماع الٗىهغ البكغي  ّؾُاؾت جدٟحًز

ّْ ت التي جغ٦ؼ ٖلى م٩اٞدت ال٣ٟغ مً ٢بل قغ٧اء الخىمُت  ْن ًخم صٖم الؿىٛا٫ في ؾُا١ جىُٟظ ؾُاؾت الالمغ٦ٍؼ الجِاث الٟاٖلت في الخٗا

ْالخ٣ىُت للجماٖاث  ٓباث اإلاالُت  ْل٨ً مً اإلاٟترى ؤن جإحي َظٍ الكغا٦ت لخ٨ملت الهٗ ٓمُت.  ٦ْظل٪ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ الالمغ٦ؼي 

ْن الالمغ٦ؼي  ً هُابت ًٖ الخٗا ٓص بمسخل٠ الكغ٧اء الخايٍغ ٓم الٗضًض مً اإلاكا٧ل. جخٗل٤ َظٍ ال٣ُ ٓاظّ الُ في الترابُت التي ج

ٓن  ْن الغثِؿُ ٓن الظًً َم اإلاؿخُٟض ٓاَى ْاإلا ْلت  ْالض ٓمُت  ْاإلاىٓماث ٚحر الخ٩ ْالجِاث اإلااهدت  ٨ت  الؿىٛال٩الجماٖاث الترابُت الكٍغ

ْن الالمغ٦ؼي. ْالبرامج التي بضؤث في بَاع الخٗا  ٘ ّمً اإلاكاَع

ٓباث التي حٗٔؼ بلح ْبُحن، جغجبِ الهٗ ْع ْالتي لِا جإزحر ؾلبي ٖلى جىُٟظ الخٗاْن الالمغ٦ؼي ُٞما ًخٗل٤ بالكغ٧اء الكمالُحن ؤْ ألا هم 

ٓص  ْظ ْبُت، ج٣لل ٢ًاًا الؿُاؾت اإلادلُت بلى خض ما مً  ْع ٓا٢٘ ٖلى ظاهب اإلاضن ألا ٍٓت مُٗىت مً اإلاكٛلحن الكمالُحن. في ال ْل بإ

٫ ًٖ بصاّع ٫ٓ مً اإلاؿْا ٕ. ًشحر َظا الؿاا٫ خ ت. الؿلُاث ٖلى ألاعى مما ًشحر مك٩لت بصاعة اإلاكْغ ْبغامج الخٗاْن الالمغ٦ٍؼ  ٘ ة مكاَع

ْاإلاىاهج اإلاخماًؼة ججاٍ الجماٖاث الترابُت الكمالُت.  ىُت  ْالَٓ ْالبرامج اإلادلُت  ٖاث  ْالترابِ م٘ اإلاكْغ َىا٥ ؤًًا ٢ًاًا الترابِ 

٘ الخٗاْن لِؿذ مّٟهلت ظُضا م٘ مباصعاث الخىمُت اإلادلُت ألازٔغ الت ٓصَا الجِاث الٟاٖلت ْهدُجت لظل٪، ٞةن الٗضًض مً مكاَع ي ج٣

ْالتي حؿمى اإلاكا٧ل: الخسلو الخضٍع ْالجِاث اإلااهدت،  ٘ التي جضٖم  ْاإلاكاَع ْالبرامج  ْلت  ْالض جي اإلادلُت، الؾُما مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي 

٘ م٨غعة" باإلياٞت بلى طل٪، َىا٥ ه٣و في الخيؿ٤ُ في الخضزالث بحن الجماٖا ٍٓت، "مكاَع ْل ث الترابُت م٘ الاخخُاظاث طاث ألا

ْن الالمغ٦ؼي اإلاغجب ٓباث جىُٟظ الخٗا ْبغامج الخىمُت. ْفي نٗ  ٘ ٓاءمت في جىُٟظ مكاَع ْاإلا ؼ ال٨ٟاءة  ْالتي ال حكاع٥ في حٍٗؼ ِ الكمالُت، 

ٖاث الخانت في البرامج ال٩ُِلُت م٩اهت مِمت. جم جإؾِؿّ ٖلى ظمُ٘  بمماعؾاث الجماٖاث الترابُت الكمالُت، ًدخل م٩اهت اإلاكْغ

ْ بظ ٓعٍت ٖلى اخخُاظاث مدلُت ؤ ٖاث اإلاسههت لِا ألاؾب٣ُت ٖلى البرامج؛ الؿاب٤ لضًّ بظاباث ٞ غاءاث الكغا٦ت التي ال جؼا٫ اإلاكْغ

ْجإزحراث مؿخضامت ؼ صًىامُاث الخىمُت م٘ ٩َُلت  ْ ؤ٢ل؛ َظا ألازحر ًيب٘ مً ههج ؤ٦ثر ٖاإلاُت لخٍٗؼ ْبالخالي، ًيبغي ؤن ًدٓى 2ؤ٦ثر بلخاًخا ؤ  .

٢ٓذ اإلاىاؾب، الكغ٧ا ْمضتها في ال م  ٍٓلت ألاظل التي ًًٟلِا الكغ٧اء ب٣ضع ما َم الظًً، مً زال٫ اؾخ٣غاَع ْالُ ٘ اإلاخٓؾُت  ء باإلاكاَع

ت التي جضٖمِا  ْالِضٝ الغثِسخي لؿُاؾت الالمغ٦ٍؼ ْل٨ً بك٩ل زام في الخىمُت اإلادلُت،  ٓن بٟٗالُت في صٖم الجماٖاث اإلادلُت،  ؾِكاع٧

ّالؿىٛا٫.

ت لٗام زم ًِٓغ ا ٓ  2007لخ٣ُُم الظي جم زال٫ ماجمغ الالمغ٦ٍؼ ْبغامج جبلٜ ٢ُمتها هد  ٘ ٓن "مكاَع الع في  300ؤن اإلااهدحن ًطخ ملُاع ص

ْلي، الخٗاْن الٟغوسخي ْالبى٪ الض ْبي،  ْع ت مً زال٫ الخٗاْن ال٨ىضي، ْالاجداص ألا ْالبرامج مً 3مجا٫ الالمغ٦ٍؼ  ٘ ىذ َظٍ اإلاكاَع
ّ
". م٨

                                                           
ٓهُت ْالا٢خهاصًت مدمض  -1 ٓم ال٣اه ٓن الٗام، ٧لُت الٗل ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ ْن الالمغ٦ؼي باإلاٛغب،ؤَْغ ْالخٗا ؤحجام، الكغا٦ت 

الي بؾماُٖل، الؿىت الجامُٗت  ّ. 353م  2016-2015ْالاظخماُٖت ظامٗت م
2 M. Mamadou Séne ,Coopération décentralisée dans la région de Saint Louis: leviers, atouts et limites des actions deb partenariat, 

fruit d„une tradition bien implantée, Journées de la coopération décentralisée, 4 édition, Saint Louis du 28 au 30 juin 2006. 
3Mme NdéyeAby  Silla Sall, 1, Novembre 2007. 
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ت جىُٟظ البرهامج ال ْبغهامج صٖم الخىمُت اإلادلُت الخًٍغ ا،  ًُ ٕ الضٖم الغؾمي اإلاىخسب مدل ْمكْغ ُٟت،  جي للبيُت ألاؾاؾُت الٍغ َٓ

ٓباث التي ؾخجٗل  َْكحرْا بلى بٌٗ الهٗ ْا  لحن اإلاىخسبحن اإلادلُحن ؤن ًيخ٣ض ْم٘ طل٪، ٧ان ٖلى اإلاؿْا  . ٘ ألازٔغ ْالٗضًض مً اإلاكاَع

ٍْمُل مً ؤلُت  الخٗاْن الالمغ٦ؼي ؤ٦ثر ٞ ْالبرامج،  ٖاث  ْج٣ُُم اإلاكْغ ٓباث بٗضم مكاع٦تها في جدضًض ْنُاٚت  ٗالُت. جغجبِ َظٍ الهٗ

ٓا٢٘ ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي، صْن ؤن  ْجُب٣ُِا بد٨م ال ْاخض  ْبغامج مً ظاهب  ٖاث  ٓن البضء في مكْغ ٓا ٌؿخد٣ ٓه ٓن بلى ؤن ٩ً اإلااهد

ْالخ٣اث٤ التي ٓن خ٣ًا ألاَضاٝ  ٓن اإلاىخسب ل ٕٓ بظغاءاث مسخل٠ اإلااهدحن ًجٗل جىُٟظ  ًضع٥ اإلاؿْا جىُٓي ٖلحها. ٦ظل٪، ٞةن جى

ْالغ٢ابت ال٩املت مً   ،٘ ْ ميؿ٤ اإلاكاَع ٖاث م٣ًٗضا، باإلياٞت بلى ؤن ل٩ل قٍغ٪ زهٓنُاجّ التي ًجب ؤن جخ٠ُ٨ م٘ مضًغي ؤ اإلاكْغ

اث التي ال جاص ْزُِ اإلاكتًر ٕ ، ْ ألاوكُت  ٘ لخسُُِ اإلاكْغ ْلِا جإزحر ٦بحر ٢بل بٌٗ مضًغي اإلاكاَع ي بلى حؿُِل ٖملُاث الهٝغ 

ْبصاعتها اإلاالُت. ٖاث  ّٖلى بضء اإلاكْغ

الجالتي  ِا الٗالم، بُض ؤن َظٍ الخد ٓعاث التي ٌٗٞغ ْمجاعاة الخُ ٓا٦بت  الث ٦بحرة جإحي مً ؤظل م ٗٝغ الىٓام الالمغ٦ؼي الؿىٛالي جد ٌَ

ِا الىٓام الالمغ٦ؼي ٢ض جازغ في بٌٗ ألاخُان ٖلى بجٟ ْهٓحرتها ألاظىبُت، ٌٗٞغ ا٢ُاث الخٗاْن اإلابرمت بحن الجماٖاث الترابُت الؿىٛالُت 

ْلت  ٍٓلت وؿِبت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤصث الخ٣ؿُماث الترابُت الجضًضة التي بٖخمضتها ص ٓن َظٍ ؤلاجٟا٢ُاث طاث مضص َ الؾُما ٖىضما ج٩

ت ْالا ٓباث الخ٣ىُت في الاجٟا٢ُاث الؿاٍع جٟا٢ُاث ٢ُض اإلاهاص٢ت، ٞةبان اٖخماص الخ٣ؿُم الترابي الؿىٛالي الؿىٛا٫ بلى زل٤ بٌٗ الهٗ

ٓي ْؤلاب٣اء ٖلى هٓام  ٓباث في جدضًض اإلااهدحن ألاظاهب للمؿخٟضًً، ًغظ٘ ؾبب اإلاك٩ل َىا بلى بلٛاء الىٓام الجِ جمشلذ الهٗ

ْحٗاْن م٘ الجماٖاث التراب ٓص قغا٦ت  ، ل٨ً م٘ الخسلي ًٖ الىٓام الجماٖاث ْألا٢الُم، طل٪ ؤن الجِاث ٧اهذ جغبُِا ٣ٖ ُت ألازٔغ

ْؤقٛالِا ٖلى  ٪ البضًل للجِاث، بٌٗ الجماٖاث الترابُت ألاظىبُت ٢ض خضصث هُا١ ٖمل بغامجِا  الجِٓي َغح الدؿائ٫ ًٖ الكٍغ

ْ ٧اهذ َبُٗت اليكاٍ مغجب ْ ماهدت لجِت ؾىٛالُت  ٨ت ؤ ِ بةهجاػ ؤقٛا٫ اإلاؿخٔٓ الجٛغافي خُض بطا ٧اهذ الجماٖت الترابُت ألاظىبُت قٍغ

ْمجاالث الخٗاْن حك٩ل  ٕٓ ؤوكُت  ْالجضًض، ل٨ً باليؿبت لخى ٪ البضًل  ٓن ؤلا٢لُم الظي ًدًً َظٍ ألاقٛا٫ الكٍغ في مى٣ُت مٗىُت ٩ً

ْمِمت باليؿبت للجماٖاث الترابُت الؿىٛالُت ٪ البضًل مًٗلت جاصي بلى يُإ ٞغم ٦شحرة  ّ.ٖملُت جدضًض الكٍغ

ْل٨ً ْجماقُا م٘ ما جم ط٦ٍغ ؤه ْالغقي باألصاء الترابي  ٓٔ اإلادلي في اإلاؿاَمت  ْع جضزل الٟاٖلحن ٖلى اإلاؿخ ٫ٓ ؤَمُت ص ّ ما مً ق٪ خ

٢ْض ؾاَم في جٟا٢م َظٍ  ٓانل اإلاؿخمغ،  عاث الخ اإلاالخٔ ؤن مٗٓم الخضزالث التي َبٗذ ٖمل َاالء ال حؿخجُب إلاٗاًحر الخيؿ٤ُ ْيْغ

ْاإلاهالر الخ ْالصخهُت ٖلى خؿاب اإلاهلخت الٗامت الترابُت في الٗضًض مً اإلادُاث الخاؾمت الٓيُٗت ٚلبت الِاظـ الؿُاسخي  ؼبُت 

ْؤن  ٤ آلُت الخٗاْن الالمغ٦ؼي بك٩ل زام،  ْالخضبحر ًٖ ٍَغ ٓما  ْصًت جضزالث الجماٖاث الترابُت ٖم ْ بأزغ ٖلى مغص ٢ْض ؤجغر بك٩ل ؤ

ٓ ال٣ُام بإٖما َْ ٘ اإلاىجؼة في مً بحن ؤَم الىخاثج التي جىجم ًٖ ُٚاب الخيؿ٤ُ  ْال٣ٗلىت مما ًجٗل ؤٚلب اإلاكاَع ٫ جٟخ٣غ بلى الخىُٓم 

ٓاثُت ْالاعججالُت بؿبب ُٚاب مىهجُت ٖمل ٖملُت  بَاع الخضزالث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت إلاٗٓم الجماٖاث الترابُت جدؿم بالٗك

ٓانل بحن مسخل٠ الٟاٖلحن ًغظ٘ باألؾاؽ بلى ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى  ٓاع بحن اإلاخضزلحن في ْمدضصة ٦ما ؤن ي٠ٗ الخ ْجىُٓم الخ الخٟاْى 

ّ. 1ٖملُت الخضبحر الترابي

 زاجمت: 

ِا الض٫ْ في مسخل٠ ؤهداء الٗالم،  ٓعاث التي حٗٞغ ْالخُ الث  ْمجاعاة الخد ٓا٦بت  ٫ٓ إلا ْالخل ت بخضٔ ؤَم الُغاث٤  ل٣ض ؤضخذ  الالمغ٦ٍؼ

ٖٓت مً ٞبٗض ج٣ُجها بإن الخىمُت ْالاػصَاع ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ بال باٖخماص ٫ْ جدىاػ٫ للجماٖاث الترابُت ًٖ مجم َا، انبدذ الض

ٓم ؤضخذ ج٨ٟغ في بقغا٥ مسخل٠ الٟاٖلحن مً ؤظل بهجاح بغامجِا  ٫ْ الُ ْز٣اُٞت، ٞالض الازخهاناث في مجاالث اظخماُٖت ْؾُاؾُت 

                                                           
ْالخ -1 ٓهُت ْالا٢خهاصًت مدمض ؤحجام، الكغا٦ت  ٓم ال٣اه ٓن الٗام، ٧لُت الٗل ٓعاٍ في ال٣اه خت لىُل الض٦خ ْن الالمغ٦ؼي باإلاٛغب، ؤَْغ ٗا

الي بؾماُٖل، الؿىت الجامُٗت  ّ. 308م  2016-2015ْالاظخماُٖت ظامٗت م

ّ



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –مقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا إصدارات المركز الدي                  

     2222فبراير  –شباط  عشر الرابعالعدد 

 
253 

ْجسُُِ ًبضؤ مً زال٫ الدصخُو  ٘ جدخاط بلى صعاؾت  ْاإلاكاَع ألن البرامج  ٍٓت،  ِٗا الخىم ْاإلاخُلباث، حٗض ْمكاَع الجُض للخاظُاث 

ْزهٓنُاتهم.  اع اإلاالثم اإلاىاؾب لِٟم خاظُاث الؿ٩ان  ٓجها ؤلَا ّالجماٖاث الترابُت الٟاٖل ال٣اصع ٖلى بهجاخِا هٓغا ل٩

ا في ٖضص ْخهَغ ٓخُض ؤظِؼتها اإلاخضزلت في مجا٫ الخٗاْن الالمغ٦ؼي  ت ج اع اإلااؾؿاحي ٖلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ٫ٓ  ؤما في ما ًسو ؤلَا م٣ٗ

حن في مجا٫ الخٗاْن الالمغ٦ؼي ٦ما ؤن َظا ألامغ ٌؿاَم  ْاإلاخضزلحن اإلاغ٦ٍؼ ٌؿِل ٖلى الجماٖاث الترابُت الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ الٟاٖلحن 

ْالخ٣ىُت مً زال٫  ًٍٓ ؤظِؼة الجماٖاث الترابُت الؿُاؾُت  ْالتر٦حز ٖلى ج٩ ْالك٩لُت،  ت  في الخس٠ُٟ مً البِء في الٗملُاث اإلاؿٍُغ

ت جىُٓم  ٓاعص البكٍغ ٟحها، ٞمك٩لت حٗضص الجِاث الٟاٖلت جغظ٘ باألؾاؽ ل٠ًٗ اإلا غ مْٓ أَْل ٍٓيُت إلاىخسبي الجماٖاث الترابُت  ْعاث ج٩ ص

ْالخ٣ىُت في الجماٖاث الترابُت الؿىٛالُت.  ّالؿُاؾُت 

ت بالؿلُاث اإلا ٓخضاث الالمغ٦ٍؼ ٠٢ٓ ٦ظل٪ ٖلى بٖاصة الىٓغ في ٖال٢ت َظٍ ال ت، َظٍ الٗال٢ت التي ًد٨مِا بن جد٤ُ٣ َظا الِضٝ ًخ غ٦ٍؼ

٠٢ٓ هٟاط ٢غاعاث الجماٖاث الترابُت ٖلى ٢غاع مهاص٢ت مً ؾلُاث  مى٤ُ الغ٢ابت الظي ًدض مً ٞٗالُت الخىُٓم الالمغ٦ؼي، ماصام ً

٤ْٞ خ ٢ٓذ الظي ًٟغى مى٤ُ الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت جغ٦حز ٢غاع الخىمُت في ًض الؿا٦ىت اإلادلُت،  اظُاتهم اإلاخمحزة مً الغ٢ابت ، في ال

ْػ الىٓغة ال٣ًُت للجماٖت  ٓاظِت جدضًاث الخىمُت اإلاؿخضامت ججا ْمً اإلاِم ٦ظل٪ لخإَُل الىٓام الالمغ٦ؼي إلا  .ً زال٫ ممشلحهم اإلاباقٍغ

ٓاهب اإلادلُت.  ْعَا الخىمٓي في الاؾدشماع اإلاباقغ في مسخل٠ ظ ْجدهغ ص ا اإلااؾؿاحي،  ا في بَاَع ّالترابُت التي جدهَغ
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